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 املخاوف من الشفقة وعالقتها بالذكاء الشخصي لدى االيتام من الطلبة املراهقني
 أحمد عدنان منكر                                                             أ.م.د أحمد عبد الكاظم جوني
 جامعة القادسية/ كمية اآلداب                                                       جامعة القادسية/ كمية اآلداب

 المستخمص
مف  المخاوؼ مف الشفقة والذكاء الشخصي لدى االيتاـ مف الطمبة المراهقيفإلى تعرؼ العبلقة اإلرتباطية بيف  افسعى الباحث     

 :عمى  تعرؼالخبلؿ مجموعة مف األهداؼ تمثمت ب
 المخاوؼ مف الشفقة لدى االيتاـ مف الطمبة المراهقيف .  .1
لة الفروؽ اإلحصايية يي المخاوؼ مف الشفقة لدى االيتاـ مف الطمبة المراهقيف عمى ويؽ متيير الووع االذكور  دال .2

 واإلواث(.
 لدى االيتاـ مف الطمبة المراهقيف . االذاتي(الذكاء الشخصي .3
متيير الووع االذكور  لدى االيتاـ مف الطمبة المراهقيف عمى ويؽ االذاتي( داللة الفرؽ اإلحصايي يي الذكاء الشخصي  .4

 واإلواث(.
 لدى االيتاـ مف الطمبة المراهقيف . االذاتي(العبلقة اإلرتباطية بيف المخاوؼ مف الشفقة والذكاء الشخصيقوة وتجاه  .5

 المخاوؼ مف الشفقة   والذيلقياس  (2011) جهبرت وآخرون,بتبوي وترجمة مقياس افولتحقيؽ أهداؼ البحث   قاـ الباحث     
 (1893)جاردور ,ويؽ وظرية  الذكاء الشخصي االذاتي( عمىيقرة   وبواء مقياس أخر لقياس  (34)صورته الوهايية مف تألؼ ب

( 333يقرة بعد التحقؽ مف صدقهما وثباتهما وتحميؿ يقراتهما إحصاييًا عمى عيوة البحث البالية ا (21)تألؼ بصورته الوهايية مف 
بالطريقة الطبقية  تـ اختيارهـ اإلعدادية والثاووية يي مركز مديوة الديواوية   وقد المدارسيي يتيمًا ويتيمة مف الطمبة المراهقيف 

عف طريؽ تحميؿ إجابات  ماوتايج بحثه افمقياسي البحث أستخرج الباحث إجراءاتالعشوايية وباألسموب المتواسب   وبعد استكماؿ 
 ستعماؿاعف طريؽ الحاسبة االلكترووية وب ( (SPSSايية لمعمـو االجتماعية بالحقيبة اإلحص يفمستعيو االيتاـ مف الطمبة المراهقيف

ومعامؿ ارتباط بيرسوف   االختبار التايي لعيوة واحدة  و االختبار التايي لعيوتيف مستقمتيف   ا:مجموعة مف الوسايؿ االحصايية موها
 . وتوصؿ البحث لموتايج اآلتية: (اإلختبار الزاييو 

لديهـ مخاوؼ مف الشفقة بصورة عامة تتمثؿ بالخوؼ مف الشفقة عمى االخريف   والخوؼ  مبة المراهقيفااليتاـ مف الطف إ -
 .مف شفقة االخريف عميهـ   إال اوه ليس لديهـ مخاوؼ مف الشفقة عمى ذواتهـ 

الووع االذكور    يرويؽ متي المخاوؼ مف الشفقة عمىيي  االيتاـ مف الطمبة المراهقيفليس هواؾ يرقًا دااًل إحصاييًا لدى  -
 واإلواث(.

 االيتاـ مف الطمبة المراهقيف بالذكاء الشخصي االذاتي(.يتمتع   -
ويؽ متييرالووع االذكور   االيتاـ مف الطمبة المراهقيف عمى لدى بالذكاء الشخصي االذاتي( إحصاييًا  داالً  اً هواؾ يرق  -

   ولصالح اإلواث. واإلواث(
االيتاـ مف الطمبة لدى  المخاوؼ مف الشفقة والذكاء الشخصياالذاتي(بة وبداللة إحصايية بيف هواؾ عبلقة إرتباطية موج -

 المراهقيف   باستثواء الخوؼ مف الشفقة عمى الذات.
 ات.وبواًء عمى الوتايج التي خرج بها البحث وضع الباحث مجموعة مف التوصيات والمقترح      
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Abstract 

In the light of the above mentioned, the researchers tried to know the correlation between the fears 

from Compassion  and the personal or self intelligence of the orphan teen-aged students through 

several objectives represented in identifying the fallowing:                                                                   

1-Fear from Compassion at the orphan teen-aged students.                .                                                   

2-Indication if statistical differences in fears from Compassion at orphans teen-aged students in 

accordance with the variable species (mate-female).                                                                              

3-Self or personal intelligence of the orphan teen-aged students.                                                           

4-Statistical differences indication in personal or self intelligence of the orphan teen-aged students 

in accordance with the species variable (mate-female).                                   .                                     

                                                               

5-The power and the direction of the correlation between the fears Compassion  and the personal or 

self intelligence  of the orphan teen-aged students.                                .                                               

                                                   

To achieve the objectives of the research, the researchers adopted and interpreted the scale of 

Gilbert ,2012 which consists of thirty four items to measure the fears from the Compassion and 

make another scale to measure the personal or self intelligence in accordance with Gardner theory 

1983 which to tally consists of twenty one items .After investigating and proving the truth, the 

researcher interpreted the items statistically on the basis of the research sample that is (300) male 

and female orphan teen-aged students from the secondary and preparatory schools in Aldiwaniyia 

city centre.                                                          

     They are chosen by the random class way and propotional style.Aften applying the two scales, 

the statistieal bay for social sciences (spss),  T-test for two separate sample, T-test for one sample, 

Pearson correlation coefficient and Z-test , the researeher reached at the following results:                 

-The orphans who are teen-aged students have fears from anything related to Compassion  whether 

these fears are on others or from them, but the results showed that there is no fears of Compassion  

on their relations.                                                                                                                                     

-There is no statistieal difference in accordance with species variable (mate-female) indieated that 

the teen-aged orphan students had fears from Compassion.                        .                                         

            

-The teen-aged orphan students have personal or self intelligence.                                                        

-There is one statistical difference of personal or self intelligence indicate for the sake of female 

teen-aged students in accordance with species variable (mate-female).                        .                       

                                            

-Except fears from Compassion  on self, there is a statistical positive correlation between fears from 

Compassion and personal personal or self intelligence of teen-aged orphan students.                          

        

-In accordance with species variable, there is no statistieal difference in acorrelation between fears 

from  Compassion  and personal personal or self intelligence of teen-aged orphan students.               

                         

 :مشكمة البحث 
االوفعاالت دراسة السمبية وعمى والمشاعر الخوؼ مف االوفعاالت  غالبًا ما يركز الباحثوف عمى دراسة         

اف  يي حيفالخوؼ مف االوفعاالت اإليجابية    غير أوهـ أهمموا وبشكؿ كبير دراسةالسمبية ذاتها   والمشاعر 
ليس بالضرورة أف تكوف ممتعة    واألمف   واالوتماء  مثؿ االبتهاج   والسعادة   والحبية االوفعاالت االيجاب
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 أو أوهاأليراد بؿ يمكف اف تكوف مخيفة ايضًا ؛ عمى سبيؿ المثاؿ: الفرد الذي يرى اف السعادة التدوـ عود دايمًا 
مف خبرة االوفعاالت  ةوؼ يعمياخمديه مما يجعؿ ل يحدث لهسسييًا شييًا  عودما يشعر بالسعادة يأوه يوتظر

  . (Gilbert et al.,2014:229)اإليجابية  
بالرغـ مف أف اوفعاؿ اإلوتماء أوه  (Gilbert et al.,2011) جمبرت وآخروف أكد المجاؿ ذاتهويي     

Affiliative  Emotion  والعزلة  التجوب سموؾخفض ل رييسوُموظـ االوفعاالت اإليجابية  ُيعد أحد
عمى أوها أكثر تهديدًا مف ف هواؾ بعض األيراد يوظروف إلى اوواعًا معيوة مف اوفعاالت اإلوتماء إال اتماعية االج

  .(Gilbert et al.,2011:241)كووها ممتعتة وسارة 
بالرغـ مف اف هواؾ دليؿ متزايد عمى اف  (Xavier et al.,2015)يقد أشار الشفقة مشاعر بيتعمؽ  ماييأما     

ضيوط الحياة وحاالت الفشؿ ُيعزز التوايؽ الوفسي والتواصؿ مع الشفقة وبالتحديد عود التعامؿ اعر مشتطور 
يجابية قد ؛ لكف بالوسبة لبعض األيراد ياف مشاعر الشفقة واالوفعاالت اإلاالجتماعي عود المراهقيف والراشديف 

لمشفقة ومقاومة  مخاوؼلديهـ  ها تولدوعوهـ   يضبًل عف اتجعمهـ يميموف إلى الخوؼ مف االخريف واالبتعاد 
  وتفترض الدراسات الحديثة اف المخاوؼ مف الشفقة ترتبط مع القمؽ   واعراض  لها عاؿ  ذاتيًا باوفسهـ   ووقدًا 

 .(Xavier et al.,2015:42) االجهاد والضيوط   وصعوبات الشعور باالمف والمطؼ بالذات
  يي احداث الحياة السمبية المبكرة هامف الشفقة لها جذور ( أف المخاوؼ Higgins,2015)ويؤكد      
(Higgins,2015:1)   .مف أهـ أسباب  ُيعدأو كميهما األبويف أحد الحرماف العاطفي مف اف  ومما الشؾ ييه

ثقة الفرد بوفسه  فقدافل سببًا رييساً  عديُ السوية األسرية  اتحرماف مف العبلقالاف كما    االضطرابات الوفسية
انطائي , ) والخوؼ   وتكويف وظرة دووية تجاه ذاته  وعدـ األمف   الشعور بالعجز  وبالتالياآلخريف وب

 واستثمار   داخميالتحفيز وال   والحالة اإليجابية  ديؽ العاطفيالت اف (1991 جاردورا يرىو  . (2102019
تي يمكف تومية كفاءاتهـ بها ال لمجاالتوحو ا االطفاؿ والمراهقيف لجذب  يعالة أساليب تمثؿاألمزجة اإليجابية 

 (.6402000)االعسر وآخرون, الّتهديد أو الوعد بالمكايأة اساليبأكثر مف 

وما هي مميية بالخبرات      ومع التسميـ بأف حياة الفرد ال تمضي عمى وتيرة واحدة وال عمى ومط واحد   وا 
  يقد يشعر الفرد بالفرح واألمف والطمأويوة   لمشاعروا والتجارب المتووعة التي تظهر ييها مختمؼ االوفعاالت 

 وبما أف . (235:2311  وهكذا وجد حياة الفرد يي تقمب دايـ وتيير مستمر االزحيمي   تارة وتارة أخرى بالحزف
شكؿ مف اشكاؿ السموؾ المميز لئلوساف   ودليبًل عمى كفايته ُيعد والتعبير عوها   وعي الفرد باوفعاالته ومشاعره

( عمى أف يهـ 1985 اردور جا يؤكد  . (41502016) داود, التواصؿ مع مف حوله  االجتماعية   وقدرته عمى
 ةمهار و    (الذاتي الذكاء الشخصياالذكاء  أوواعلوفسه   وقدرته عمى إستعماؿ وتوظيؼ هذا الفهـ يعد أحد  الفرد

 اً محوري اً دور الذي يمارس  ا الووع مف الذكاءهذيي  سييعوصر ري ةيالعاطف اةيأف الح و   ذات قيمة يي الحياة
حؿ المشكبلت و    والتعامؿ مع اآلخريف بصورة يعالة واجتياز عقبات الحياة  أهدايهتحقيؽ يي قرارات الفرد و 
 .( 045 2003)حسيه ,اصدار االحكاـ بثقة عالية ويساعد يي    االجتماعية المعقدة

   االيتاـ مف الطمبة المراهقيفبحياة  وثيقة الصمةث ذات عبلقة اف مشكمة البح افجد الباحثو مما سبؽ      
ف يؤثر ذلؾ عمى صحتهـ الوفسية أموة   ومف الممكف آة واجتماعية غير يلى ضيوط بييإيتعرضوف  هـوأل
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لذا جاء هذا البحث محاولة عممية لئلجابة عف تساؤؿ والحياة .   واآلخريف   ومستقبمهـ   اتهـ و ووظرتهـ الى ذ
االيتاـ لدى  والذكاء الشخصياالذاتي( المخاوؼ مف الشفقةرتباطية بيف ما قوة واتجاه العبلقة اإل  هو:  س ريي

 ؟مف الطمبة المراهقيف  
 أىمية البحث : 

أهمية البحث الحالي مف تواوله يية لها خصوصيتها يي المجتمع وهـ األيتاـ  إذ أولت جميع الدياوات  برزت     
 ةاأليتاـ واالهتماـ بهـ عمى ثبلث   وتربو اآليات القرآوية لرعايةسبلـ لؤليتاـ اهتمامًا كبيراً السماوية وموها اإل

ورعايتهـ والمحايظة عمى حقوقهـ وأموالهـ ومراعاة   وعشريف موضعًا تدعو يي مجممها إلى احتضاف األيتاـ
  ( .502019) انطائي ,حاجاتهـ الوفسية واالجتماعية 

مف احد الوالديف أو كميهما االسرية   يضبًل عف يقداف الرعاية ُه مرحمة المراهقة مف مشكبلت ووظرًا لما تفرز      
وقد شهدت  .الوفسية والمتابعة حاجة إلى الرعاية اااليتاـ المراهقوف( بأمس الجعؿ هذه الفية مف ايراد المجتمع 

وموها الشفقة االوفعالية االيجابية    السووات العشر الماضية اهتمامًا متزايدًا يي تطوير الحاالت والخصايص
الشفقة أف دراسة الرايديف يي مجاؿ  Gilbert,2005))و  (3Neff,200)ويرى كؿ مف   ( Compassionا

اف مساعدة االيراد عمى تطوير مشاعر الشفقة تجاه اوفسهـ واالخريف يمكف اف تكوف لها هواؾ ادلة متزايدة تؤكد 
 (Lutz et al.,2008)  و وجد لوتز وآخروف  ف السمبي وتعزيز الوجداف اإليجابيتاثيرات قوية عمى تقميؿ الوجدا

أف ممارسة التأمؿ لمشفقة تجاه االخريف لها تأثير يي تقميؿ استجابة الضيوط الوفسية   وتحسف عمؿ القشرة 
ية متزايدة تجاه   وأف االيراد الذيف يمارسوف الشفقة تكوف لديهـ حساسيي الدماغ  (Frontal Cortex)االمامية 

 .(Gilbert et al.,2011:239)اكتشاؼ الضيوط التي يعاوي موها اآلخريف يي مواقؼ معيوة 
وأخذ اهتماـ الباحثيف يزداد بموضوع الشفقة إذ اف لممارستها تأثير ايجابي ممحوظ يي المؤشرات البايولوجية     

  وتعمؿ عمى زيادة العطؼ وحو الذات واآلخريف   . يهي تجعؿ الفرد اكثر هدوءًا لبلجهاد   والمواعة الوفسية 
ويي السياقات العبلجية تبيف اف الشفقة ياعمة لوطاؽ   وتخفؼ مف الضيوط   وتكوف موبئ جيد لمصحة الوفسية 

)غاوم واسع مف االمراض الوفسية   مثؿ االكتياب   والسموؾ الحصري   والقمؽ   والضيوط الصدمية 

,36502018.) 
يميزوف بيف  –يي األووة األخيرة  –إلى أف الباحثيف يي عمـ الوفس  (Jazaieri et al.,2013)أشار و     

االخريف   واستقباؿ الشفقة مف االخريف مع عدـ استبعاد ب  والشفقة  بالذاتلمشفقة   وهي: الشفقة   اوواعثبلثة 
االخريف اوطبلقًا مف أف التجربة بلشفقة الذات االساس الذي تُبوى عميه ابتعد الشفقة و وجود عبلقة سببية بيوهـ ؛ 

واإلحساس بالذات يي مواقؼ األلـ والمعاواة تتيح لمفرد االوفتاح عمى معاواة االخريف   واإلحساس  الذاتية 
 .(3122:2319االضبع  معهـ ؛ ألوهـ مروا بوفس التجربة بمشاعرهـ  والتعاطؼ

اف مساعدة االيراد عمى تطوير الشفقة تجاه ي ي (Germer & Neff ,2013) هيؤكد ماموعمى الرغـ      
 Gilbert et)غير أف جمبرت وآخروف   كبيرًا عمى شعورهـ بالصحة الوفسية  ًا ايجابياً اوفسهـ واالخريف له تأثير 

al.,2009,2010,2011,2012)   يمكف توصموا مف خبلؿ مجموعة مف االبحاث يي هذا المجاؿ إلى اف االيراد
الشفقة عمى الذات   واآلخريف   وتقبؿ الشفقة مف اآلخريف   واف هذه المخاوؼ ترتبط  اف يطوروا مخاوؼ مف
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وااللكسيثيميا بمجموعة مف المؤشرات الوفسية   مثؿ وقد الذات   والتعمؽ غير اآلمف   والمخاوؼ مف السعادة   
مضيوط لالفسيولوجية    وتدوي مستويات التعاطؼ   وزيادة اعراض االكتياب   والقمؽ   وارتفاع المؤشرات

(Braehler et al.,2013:200) . 

( مف طمبة الصفوؼ األولى 236التي ُأجريت عمى ا (Joeng,214)وتايج دراسة ويي هذا الصدد توصمت       
بيف وقد الذات واعراض االكتياب   واف هواؾ يي الجامعة إلى اف المخاوؼ مف الشفقة تعمؿ كمتيير وسيط 

 بيف كؿ مف المخاوؼ مف الشفقة   والوقد الذاتي   والدعـ االجتماعيوبداللة إحصايية ة عبلقة إرتباطية سالب
(Joeng ,214:90) .  ييما أختبرت دراسات أخرى القوة التوبؤية لممخاوؼ مف الشفقة كمتييرات مستقمة

توصمت  (Claudia &Marcela,2019)الستكشاؼ المشاعر والسموكيات السمبية لدى االيراد   يفي دراسة 
, أسموب الحياة المعادي لممجتمع بمف التبايف يي التوبؤ  (0.213)الوتايج إلى اف المخاوؼ مف الشفقة شكمت 

 Claudia)وان هىاك عالقة ارتباطية موجبة وبذالنة احصائية بيه انمخاوف مه انشفقة وانشعور بانذووية 

&Marcela,2019:1). 
إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة وبداللة  (Khairuzaman & Andrew,2018)وتوصمت وتايج دراسة     

وومط التعمؽ المتجوب   والسمات السمبية غير العاطفية لدى االحداث إحصايية بيف المخاوؼ مف الشفقة 
 & Khairuzaman) السمبيةالجاوحيف   واف المخاوؼ مف الشفقة يمكف اف تعد قيمة توبؤية لمثؿ تمؾ السمات 

Andrew,2018:371) .  أما وتايج دراسة(Gilbert et al.,2012)    توصمت إلى اف المخاوؼ مف الشفقة
والخوؼ مف السعادة قد ارتبطا ارتباطًا ايجابيًا وبداللة إحصايية بااللكسيثيما   ووجود عبلقة إرتباطية موجبة 

 .(Gilbert et al.,2012:390)وقوية وبداللة إحصايية بيف هذه المخاوؼ ومؤشرات اإلكتياب 
المخاوؼ مف الشفقة بمفهوـ االتجاه وحو التعبير االوفعالي إذ اشارت وتايج دراسة  مفهوـ أرتبطو     
(Harris,2017)  أف المخاوؼ مف الشفقة ترتبط أيجابيًا وبداللة إحصايية مع كاية المقاييس الفرعية لئلتجاه

كاف االتجاه وحو التعبير االوفعالي سمبيًا اكبر وحو التعبير اإلوفعالي   واوه كمما كاف مستوى هذه المخاوؼ اكبر 
وجود عبلقة أرتباطية موجبة بيف االتجاه وحو التعبير التي أظهرت  (2018)غاوم ,وتايج دراسة  هتؤكدهذا ما   و 

كما أظهرت وتايج الدراسة اف الطمبة لديهـ مخاوؼ مف الشفقة لدى طمبة الجامعة    وهذه المخاوؼاإلوفعالي 
وييما يتعمؽ بمتيير  اوهـ يمتمكوف مخاوؼ مف الشفقة عمى االخريف   كماو خوؼ مف شفقة االخريف  وحو ذواتهـ

الوتايج باوه ليس هواؾ يرؽ بيف الذكور واإلواث الووع والذي يعد مف المتييرات المشمولة بالبحث الحالي أشارت 
 Gilbert et)برت وآخروف ييما أظهرت وتايج جم . (365-358 02018)غاوم ,يي المخاوؼ مف الشفقة 

al.,2012) أف هواؾ يرؽ يي الخوؼ مف شفقة اآلخريف ولصالح الذكور(Gilbert et al.,2012:390). 
إال اف االدلة  عبلقتها بالكثير مف المتييرات األخرى و  بدراسة هذه المخاوؼ ازداد  قدوهكذا وجد أف االهتماـ     

يجعؿ مف دراستها أمرًا  ممايراد حوؿ التأثر بها مازالت غير محددة حوؿ ظهور ووشأة هذه المخاوؼ وقابميات اال
مف الباحثيف يي مجاؿ عمـ الوفس  الكثيرأحد القدرات التي شيمت أهتماـ ُيعد وبما اف الذكاء  .مفرغ موه  ليس

تواوؿ  حديث يي والمجاالت األخرى وتيجة أثره الواضح يي سموؾ الفرد يي مختمؼ المواقؼ الحياتية برز أتجاه
إختبارات الذكاء التقميدي التي تقيس الذكاء عمى أوه قدرة  ييهاإوتقد التي  (1893)جاردور,بوظرية  الذكاء يتمثؿ
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والذكاء   الذكاء الميوي : ارى أوها متحيزة ثقاييًا  وأوها تقيس ووعيف يقط مف الذكاء هما يعقمية عامة   إذ 
واحد أسمه ذكاء   وأف الذكاء يتكوف مف ذكاءات متعددة   وأف  أوه اليوجد شيء ويؤكد اجاردور(   (الموطقي 

جميع األيراد لديهـ ثماوية أوواع مختمفة مف الذكاءات بدرجات متبايوة   وأف وظريته عالمية الطابع تقـو عمى 
.  ( 033  2004)انذردير ,  االيرادالمعطيات البيولوجية وعبر الثقايية واألداء العقمي لمجموعات متبايوة مف 

الذكاء ال يقتصر عمى المهارات الذهوية   والقدرات العقمية بؿ يشمؿ الكثير مف القدرات الذاتية   واف 
الذكاء يرتبط باإلطار الطبيعي واإلجتماعي الذي يحيا , وان  (067  2004)عفاوة و انخزوذار ,  واالجتماعية

)ووفم , ات قيمة يي المجتمع تاج أشياء جديدة ذويتطور ييه الفرد   وهو كفاءة أو قدرة لحؿ المشكبلت أو إو

7200  085) . 
مف الذكاءات  إال أف الذكاء الشخصي  متعددة أوواععمى الرغـ مف وجود  أوه (1881)جاردور, ويؤكد     

ف وأ    كبيراً  تأثيراً  ردفال يي يؤثر كووه سيظؿ أكثر أوواع الذكاءات تقدمًا وظهورًا بيف أوواع الذكاءات األخرى
 يالرياض الذكاء و ييو الم الذكاء مثؿ األخرى الذكاءات أوواع فػػػػػم عالية درجات ؾميمت كاف لو حتىالفرد 

 سمبية بطريقة تهحيا أسموب سيتأثر موخفضة ةدرجب يشخص ذكاء مع الذكاءات مف رهاوغي الحركي الذكاءو 
 المرتفعة ذات الدرجات الذكاءات مف خرىاأل األوواع عمى بأخرى أو بطريقة بشكؿ أو بآخر  وبالتالي التأثير

 (.06 2007)انحربي,
ات بدليؿ الدراس عود االيراد بصورة عامة وعود المراهقيف بصورة خاصة الذكاء الشخصيوتتضح أهمية      

يقد توصمت وتايج دراسة  مف المتييرات األخرى   بالكثير  يضبًل عف ارتباطه  التي اهتمت بدراسته وقياسه
إلى أوه بالرغـ مف وجود عبلقة إرتباطية موجبة دالة إحصاييًا بيف الذكاء الشخصي والمهارات  (2010)عهي ,

االجتماعية لدى طالبات المرحمة الثاووية   إال اف الوتايج لـ تظهر مثؿ هذه العبلقة بيف الذكاء الشخصي 
لذكاء الشخصي والميوؿ المهوية العممية والميوؿ المهوية ا اإلبداعية   والتجارية (   مع وجود عبلقة موجبة بيف ا

 .(02 2010)عهي ,
) انعكيهي, توصمت وتايج دراسة   واالستهواء المضاد ويي عبلقة الذكاء الشخصي باالقواع االجتماعي     

إلى أف طمبة المرحمة الثاووية يتصفوف بالذكاء الشخصي   وأف هواؾ عبلقة ارتباطية موجبة دالة  (2011
مع عدـ وجود عبلقة إرتباطية بيف الذكاء الشخصي الذكاء الشخصي واالقواع االجتماعي   إحصاييًا بيف 

ما مايتعمؽ بمتيير الووع ا الذكور   واإلواث( وهو احد المتييرات المشمولة يي البحث واالستهواء المضاد   ا
0 2011) انعكيهي, واث ولصالح اإل  الحالي أظهرت الوتايج باف هواؾ يرؽ داؿ احصاييًا يي الذكاء الشخصي 

178) . 
االيتاـ مف المراهقيف   يفي دراسة مقاروة بيف  ىييما أستهديت دراسات أخرى دراسة الذكاء الشخصي لد    

أف  (Shahida,2016)االيتاـ المراهقيف واقراوهـ الذيف يعيشوف مع والديهـ أظهرت وتايج تحميؿ اإلوحدار بدراسة 
ية الوفسية متوبييف وبداللة إحصايية يي الصحة الوفسية   مع عدـ وجود يرؽ كؿ مف الذكاء الشخصي والرياه

 .  (Shahida,2016:1)يي الذكاء الشخصي بيف االيتاـ المراهقيف وأقراوهـ الذيف يعيشوف مع والديهـ 
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 ياعمية بروامج ( Aizan,2016)يي مجاؿ تطوير الذكاء الشخصي لدى االيتاـ أظهرت وتايج دراسة اما      
( يتيمًا مف وزالء دار االيتاـ يي ماليزيا 46تدريبي قايـ عمى المعرية الشخصية يي تومية الذكاء الشخصي لدى ا

( سوة مف الذكور   واإلواث   حيث أظهرت الوتايج أف هواؾ يرؽ داؿ إحصاييًا 17-14تتراوح اعمارهـ بيف ا
 .( Aizan,2016:2)يي الذكاء الشخصي   ولصالح اإلختبار البعدي 

المخاوؼ مف الشفقة والذكاء بيف اإلرتباطية العبلقة طبيعة البحث الحالي يستهدؼ تعرؼ  بما افو      
 تظهر يي الجواوب اآلتية: البحث اياف أهمية هذ االيتاـ مف الطمبة المراهقيفلدى  الشخصي

اء الشخصي الذكمفهوـ  والمفاهيـ المهمة يي مجاؿ عمـ الوفس   وه البحث لمفهوـ ُيعد مفتواوؿ  -
 . كؿ يرديي حياة    يضبًل عف أهميته االذاتي( 

مع أهمية يية االيتاـ وخصوصيتها يي المجتمع   يضبًل عف أهمية المرحمة العمرية  البحث تتزامف أهمية  -
  .أساس لمرحمة الدراسة الجامعيةو مرحمة الدراسة اإلعدادية بوصفها مرحمة دراسية مهمة ا المراهقة (   وال

 -افعمى حد عمـ الباحث-اولة عممية متواضعة لموضوع لـ يسبؽ تواوله مف قبؿ الباحثيفعد محيُ  -
يي تقديـ عدد مف التوصيات  البحث اوهواعبلقة متييرات البحث(   ومف ثـ االستفادة مف وتايج هذ

 والمقترحات.
 أىداف البحث : 

 تعرؼ عمى:الهدؼ البحث الحالي ي     
  .اليتاـ مف الطمبة المراهقيف الدى  المخاوؼ مف الشفقة .1   

داللة الفروؽ اإلحصايية يي المخاوؼ مف الشفقة لدى االيتاـ مف الطمبة المراهقيف عمى ويؽ متيير الووع  .2
 االذكور  واإلواث(.

 لدى االيتاـ مف الطمبة المراهقيف . االذاتي(الذكاء الشخصي .3
تاـ مف الطمبة المراهقيف عمى ويؽ متيير لدى االياالذاتي( داللة الفرؽ اإلحصايي يي الذكاء الشخصي  .4

 الووع االذكور  واإلواث(.
لدى االيتاـ مف الطمبة  االذاتي(الشخصيالعبلقة اإلرتباطية بيف المخاوؼ مف الشفقة والذكاء قوة وتجاه  .5

 المراهقيف .
 حدود البحث : 
مديوة يي  / الدراسة الصباحية / اإليتاـ مف الطمبة المراهقيف يي المدارس اإلعداديةيتحدد البحث الحالي ب    

 مف الذكور  واألواث. (2020 -2018)لمعاـ الدراسي  الديواوية 
 :تحديد المصطمحات 
 :(Fears of Compassion) المخاوف من الشفقة (1)     
 : عريها    
فرد مجموعة مف اإلوفعاالت غير السارة   والمؤلمة تديع بال: (Gilbert,et.al.,2011)جمبرت وآخرون   -

 ( Gilbert,et.al.,2011:239)إلى الشعور بالخوؼ مف إبداء مشاعر التعاطؼ مع الذات واآلخريف 
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  ماتعريفًا وظريًا لبحثه (Gilbert,et.al.,2011) جمبرت وآخروفتعريؼ  افتبوى الباحث التعريف النظري:  -
يضبًل  تفسير الوتايج يي  ظري وموذجهـ الوو    المخاوؼ مف الشفقةيي قياس مفهوـ مقياسه  هـوذلؾ العتماد

 يميز بيف االوواع الثبلثة مف المخاوؼ.الذي عف أوه التعريؼ الوحيد لهذا المفهـو 

المخاوؼ مقياس  بعد إجابته عمى يقراتالدرجة الكمية التي يحصؿ عميها المستجيب  التعريف اإلجرائي: -
 . ألغراض البحث الحالي ترجمته وتبويهالذي تـ  مف الشفقة

 : (Intellgence IntraPersonal) (الذاتي) الذكاء الشخصي (2)
 عريه كؿ مف:     
" قدرة الفرد عمى إدراؾ ذاته   ويهمه لها ووعيه بإوفعاالته   ودوايعه    :(Gardner,1983) جاردنر  -

وأهدايه والتخطيط لها   وتحديد وقاط قوته وضعفه   ومف ثـ توظيؼ مجمؿ هذه القدرة يي توجيه ومط 
ته   والفرد الذي يتفوؽ يي هذا الووع مف الذكاء يتمتع بالتأمؿ   والثقة الكبيرة بالوفس   ويحب العمؿ حيا

 .(Gardner,1997: 35)بمفردِه " 
قدرة الفرد عمى يهـ ذاته   ووعيه بوقاط قوته وضعفه   والتخطيط "  :(Checkley , 1997) شيكمي -

 .(Checkley, 1997: 8) " الهدايه الشخصية وتوظيمها بفاعمية .
  وذلؾ   ماتعريفًا وظريًا لبحثه (Gardner,1983) جاردور تعريؼ افتبوى الباحث التعريف النظري: -

   وتفسير الوتايج . الذكاء الشخصيوظريته يي قياس مفهـو  ـالعتماده
كاء الذمقياس  بعد إجابته عمى يقراتالدرجة الكمية التي يحصؿ عميها المستجيب  التعريف اإلجرائي: -

                                                                                                                ه ألغراض البحث الحالي.ؤ الذي تـ بوا الشخصي
  :(Orphans)  االيتام (3)

     .ديهـ أو كميهما بسبب الوياة يقدوا احد والالذيف طمبة المرحمة االعدادية  : يي البحث الحالي ُيراد بهـ    
 : اإلطار النظري 

 :  (Fears of Compassion)المخاوف من الشفقة أوال. 
 مقدمة :أ.   

وتيجة لما شهدته السووات االخيرة مف تطورًا بحثيًا يي طبيعة ووظيفة الشفقة   وتواير أدلة متزايدة ترى أف      
لها تأثيرات قوية عمى تقميؿ  اه أوفسهـ واآلخريف يمكف أف تكوفجمساعدة األيراد عمى تطوير مشاعر الشفقة ت

(   وما توصؿ اليه (Positive Affect(  وتعزيز الوجداف اإليجابي Negative Affectالوجداف السمبي ا
( لمشفقة تجاه اآلخريف وما له مف تأثير عمى Regular Meditationالباحثوف حوؿ ممارسة التأمؿ الموتظـ ا

( يي الدماغ   يضبًل (Frontal Cortexتجابة الضيوط الوفسية   وتحسف مف عمؿ القشرة األمامية تقميؿ اس
لشفقة تكوف لديهـ يي هذا المجاؿ والمتمثؿ يي أف األيراد الذيف يمارسوف ا عف ما أظهرته وتايج الدراسات 

 Gilbert et)واقؼ معيوة تجاه استجابة واكتشاؼ الضيوط التي يعاوي موها اآلخريف يي م حساسية متزايدة

al.,2012:375 .) 
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-Mental) well عمى الرغـ مف أف تطوير الشفقة قد تكوف له آثار إيجابية دالة عمى الرياهية العقميةو     

being)  إال أف العمؿ ويؽ العبلج المتمركز عمى الشفقة  (CFT)  يواجه صعوبات رييسة ويظهر ذلؾ يي
قد يتجوبوف الشفقة أو أوها  األيرادوجد اف مجموعة مف  إذ   ي تطوير الشفقةقدرات بعض األيراد ودايعيتهـ ي

 (.Gilbert :52,2010) اتثير لديهـ استجابات الخوؼ اتجاهه
 :(Fears of Compassion Model)ب. نموذج المخاوف من الشفقة 

ريًا لدراسة المخاوؼ مف وموذجًا وظريًا يمثؿ اتجاهًا تطو  ((Gilbert et al.,2011قدـ جمبرت وآخروف      
الشفقة   وحاولوا مف خبلله الوقوؼ عمى مدى تطور العبلج المتمركز حوؿ الشفقة عودما أصبح عود بعض 

 (.Gilbert et al.,2011:328)األيراد حواجز ومخاوؼ ومقاومة لمفهوـ الشفقة وخبرة مشاعر االوتماء لآلخريف 
لمشفقة  اوواع بيف ثبلثة  بإمكاوية التمييز –يي األووة األخيرة  –فس الباحثيف يي عمـ الووبواًء عمى ماأكده      

االخريف   واستقباؿ الشفقة مف االخريف مع عدـ استبعاد وجود عبلقة سببية ب  والشفقة  بالذات  وهي: الشفقة 
الوواع إلى أف هواؾ مخاوؼ تظهر لدى األيراد يي هذه ا (Gilbert et al,2011)؛ يرى جمبرت وآخروف  بيوهـ

  ووجدوا أف هذه المخاوؼ  المخاوؼ مف الشفقةلقياس مقياس  وآخروفطور جمبرت  كماالثبلثة مف الشفقة   
 تتبعية  ويي دراسة ( psychopathology symptomsاالوفسية المرضية  األعراضترتبط بدرجة مرتفعة مع 

بشكؿ  (Fears of Happinessاسعادة وجدوا أف المخاوؼ مف الشفقة ترتبط بالمخاوؼ مف ال وا بهاأخرى قام
   واف الدراسات ((Alexithymia( مثؿ الكسيثيميا ؟  ومشكبلت المعالجة االوفعالية اكيؼ وفهـ اوفعاالتوا عاـ

  ويمكف توضيح ( (Non-Clinical Populationsاأليراد األصحاء  ال تزاؿ تبحث يي هذه المخاوؼ عود 
 هذه المخاوؼ الثبلثة   وكما يأتي :

 :Fear of Compassion for othersالخوؼ مف الشفقة وحو اآلخريف أ.
يعتقد الكثير اف هذه إذ والتأممية   واألعراؼ الروحاوية   الثقايات  مختمؼيي  هذا المفهوـ تقريباً  ُطرح       

ف ال يعبر الشفقة وحو االخريياف ذلؾ  مف رغـوعمى ال   مف الشفقة عمى الذاتشيوعًا اكثر و الشفقة هي اسهؿ 
قد يخبر   و الشفقة هذه قد يفشموف يي خبرة  األيرادبعض وأف عوها دايمًا ويي الحقيقة باإلمكاف قمعها وموعها  

شكؿ محدد قد يكوف هواؾ خويًا وبمف الشفقة اوحو االخريف  ومف االخريف  ووحو الذات(   مخاوؼميًا عي آخروف
 التي يوتميجماعة الو اهتمامات أ ةالفرد الخاص اتمامقد تهدد اهت يفخر مف اف الشفقة الموسعة وحو اآل

 (.Jazaieri et al,2013 : 1115)اليها
التي اوبثقت مف  الوفسيةمف المعالجات واسع شفقة وحو االخريف بوطاؽ القد ارتبط الشعور والتصرؼ بو       

الهوية الشخصية اف  (Ticex & Baumeister,1985)وبومستر سؾقد وجد كؿ مف تاي   ادبيات المساعدة
يقداف رباطة الجأش يي المساعدة يأوها تثبط مف هوية الذكورة المرتفعة عودما ترتبط بشكؿ محدد  وبالتحديد

 باعتبارهمااف المساعدة والشفقة  (Graziano et al. ,2007)خروف آوجد كرازيوو و  يي حيف  المساعدة وتموعها
 & Reed)ريد و اكيووا  أما   والسياقات الموقفية  والتقمص   رتبطتاف بالشخصيةة يدوايع اجتماعي

Aquino,2003)  بهوية الذات األخبلقية المرغوبة  ترتبطاف قيـ الفرد المقدـ لمشفقة وجدا(Gilbert et 

al,2011: 242.) 
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خريف تتضمف الشفقة مف الشفقة وحو اآل المخاوؼاف  (Gilbert  et al.,2010) وآخروفيشير جمبروت و      
كما االخريف ومشاعرهـ  وحو  واأيكار و  بإحساساتواترتبط الشفقة عر بها ووعبر عوها تجاه االخريف وهذه التي وش

رؤويًا  الفردالشفقة مع الخضوع واالذعاف أي عودما يكوف  تداخؿمف  يمكف اف توشا أيضاً أف مثؿ هذه المخاوؼ 
 :Xavier et al,2015)لآلخريف  عافيظهر الضعؼ واالذ يوظر له اآلخروف   أو اوه يرى وفسهومتسامحُا 

42.)  
بيوت وتايج    -عمى سبيؿ المثاؿ -لمفرد  محالة االوفعاليةليمكف اف تقؿ وتيجة وحو اآلخريف اف الشفقة كما      

 (Compassion Fatigue)ف االيراد المعرضيف لمصدمة يمكف اف يخبروا ااجهاد الشفقة( أ عدد مف الدراسات
ييتالياوو  ويرى كؿ مف والتعاطفية تجاه معاواة االخريف.   تصاؿ باالوفعاالت التقمصية المرتبط مع إزالة اال

 مشفقًا عمى اآلخريفاف الرعاية والجهود المبذولة مف اجؿ اف يكوف الفرد ( Vitaliano et al.,2003)خروف آو 
 :Gilbert et al.,2011) الرعاية الزامية وجد افاذا الوفسية يمكف اف يكوف لها تأثيرات ضارة عمى الصحة 

243.) 
 : Fear of Compassion from othersالخوؼ مف شفقة اآلخريف ب. 
وتترايؽ مع   والتهدية    إيجابية لها خصايص محددة مف التمطيؼ مشاعراالوتماء عمومًا  ُتعد مشاعر    

شكؿ محدد االودروييف االوتماء هذه ترتبط مع أوظمة يسمجية عصبية محددة وب واف مشاعر مشاعر السعادة
(endorphin)  واالوكسيتوسيف(oxylocin) الباحثيف اف    وُيشير والتي تختمؼ عف أوظمة الدوايع واالثارة

 مف ومشاعر إيجابية عف الذات واالخريفآخمؽ مكاف ت كووها أساسية لسموكيات التعمؽالمودة   والشفقة مشاعر 
عا معيوة مف اوفعاالت االوتماء عمى اوها اكثر تهديدًا مف أووا االيرادذلؾ يجد بعض  مف رغـال   وعمى 

مف هذه االوفعاالت هو الخوؼ مف تمقي الشفقة مف و   (Gilbert et al,2011: 241) االوفعاالت السارة
االخريف وهو المجاؿ األكثر حداثة يي البحث واالستكشاؼ  وتتضمف الخوؼ مف الشفقة التي وستممها ووخبرها 

ستجيب لهـ  مثبل شعور الفرد اوه ال يستحؽ العواية والعطؼ مف االخريف او اوه ال يقبمها مف االخريف وو
(Xavier et al,2015: 42.)   بواسطة البحث  اقد تـ الكشؼ عوهمف اآلخريف اف الخوؼ مف مشاعر الشفقة

تياير سرعة س بقيا (Rockliff et al. ,2010)خروف آقاـ روكمؼ و  إذالتخيؿ   ستعماؿيي توشيط الشفقة با
وجدوا اف الموتقديف  كما.  ًا شفوقًا يعبر عف الشفقة وحوهـيردوبضات القمب عودما طمب مف االيراد اف يتخيموا 

بشكؿ مرتفع قد استجابوا استجابات مختمفة جدًا لتصور الشفقة هذا  لذواتهـ الموتقديف أف شكؿ موخفض و بلذواتهـ 
تواقص يي تياير سرعة وبضات القمب اوهو مؤشر لمتهديد المتزايد(  شكؿ مرتفع يبحيث استجاب الموتقد لذاته 

 (.Gilbert et al,2011: 242)بيوما اظهر ذوو االوتقاد الذاتي الموخفض زيادة يي تياير سرعة وبضات القمب 

 :Fear of Compassion for selfالخوؼ مف الشفقة وحو الذات  ج. 
يفشؿ ويعاوي ويشعر بعدـ  حيفوحو ذاته ومتفهمًا لها  عطوياً  فردالتتطمب الشفقة عمى الذات اف يكوف      

 وعدـ قدرة يي بعض المجاالت  يدركوف اوهـ ياشموف ولديهـ وقص  حيفمشفقوف عمى ذواتهـ يراد الالكفاءة ياأل
وهـ يميموف الى اف يكوووا لطيفيف مع اوفسهـ عودما يواجهوف يإاف صعوبات الحياة هي حتمية مع إدراكهـ 

عدـ عودما يوكر ي أهدايهـ المثالية  يشمهـ يي بموغ  بسببا غاضبيف يكووو مف اف  خبرات المؤلمة بدالً ال
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تزداد عمى شكؿ  سوؼ ف معاواتهأل هذه الفكرة  يواجهو   تمامًا  ياوه لـ يحصؿ عمى مايريد استطاعته هذه 
  يأوه سوؼ يخبر عمى ذاته وعطؼ تقبؿ هذه الحقيقة مع شفقة ي  ولكف عودما  ضيط واحباط ووقد لمذات

 .( 379:2319ا غاوـ  االتزاف االوفعالي
هواؾ ايضًا خويًا كبيرًا مف  لمصحة الوفسية إال أفيوايد متووعة  اعمى الذات له الشفقةاف مف رغـ وعمى ال     

اد الذيف األير مجموعة مف يي دراستهـ ل( 2006 جمبرت وبروكتر توصؿ ايقد   مشفقًا عمى ذاته  الفرداف يكوف 
الخوؼ بعمى الذات قوبمت والشفقة تجاه العطؼ  إستجابة يظهرها هؤالءوؿ أ إلى أف  يعاووف مف القمؽ واإلكتياب

تردد   يضبًل عف إظهارهـ مستحقة عمى ذواتهـ هي الشفقة هذه ييما اذا كاوت  مع شعورهـ بالشؾوالمقاومة    
   (Gilbert et al,2010: 49)الشفقة عمى الذات  والعطؼ وعدـ االخذ باالعتبار قيمة  لمرغبة بالحب 
 Pauley)بولي وماؾ ييرسوفكؿ مف وتايج بحث ماتوصمت اليه هذه الدراسة مف واستوادًا الى 

&Mcpherson,2010)   باإلكتياب ويي معوى وقيمة الشفقة عمى الذات عود مجموعة مف االيراد المصابيف 
ة عمى الذات عمى اوها مساعدة لهـ يأوهـ الحظوها كووها صعبة وجدوا اف المشاركيف عودما الحظوا الشفق

كما توصمت وتايج هذه الدراسة   مايعاوووه ر يلى حد ما وتيجة تأثإشعروا اف هذه الصعوبة كاوت    كماالتطور
  ولكوهـ  اف الكثير مف المشاركيف اقروا بأوهـ لـ يجدوا صعوبة يي اف يكوووا مشفقيف عمى ذواتهـ يحسب إلى

 .( 383:2319ا غاوـ   و قمقيفأاخبروا العكس بالوسية لمشفقة عمى الذات عودما كاووا مكتيبيف 
الخوؼ مف شفقة  و   الخوؼ مف الشفقة وحو اآلخريفاالشفقة متووعةمف مخاوؼ مف اف الرغـ وعمى ال     

عمى تبديد  األيراددة أف تطور التقويات العبلجية لمساع(  إال الخوؼ مف الشفقة وحو الذات    و اآلخريف
جريت عمى مجموعة أُ تجربة  يفيومقاومتهـ لها يمكف اف يكوف لها تأثيرات عبلجية مهمة    مخاويهـ مف الشفقة

 (CD)وقرص    مع ممارسات موزلية  دقيقة  63مف األيراد عبر ست جمسات جماعية أسبوعية كاوت مدتها 
ى الذات   ومف ثـ الشفقة عمى اآلخريف   ومف ثـ الشفقة يتضمف مواضيع تشجع عمى المحبة  وتأمؿ الشفقة عم

  والدعـ    والهدؼ مف الحياةالعقمية    واليقظة أف هذا التدريب يزيد مف المشاعر اإليجابية تبيف عمى اليرباء
أف التأمبلت التي تركز عمى الشفقة  (Pece et al.,2008)كذلؾ وجد  القمؽ  االجتماعي  واوخفاض أعراض 

 Immune and behavioural  وترتبط مع االستجابات المواعية والسموكية  مى تقميؿ الضيوطتعمؿ ع

response)) سيباال  وعف ذلؾ كشفت دراسة اجراها اهتشيرسوف  يضبلً    يي مقاومة الضيوط الوفسية  
رتباط باإل أليرادا( عمى عيوة غير سريرية ااألصحاء( أف تأمؿ الشفقة الُمحبة لفترة قصيرة يزيد مف شعور 2338

وجد أف التأمبلت التي تركز عمى  -بمعوى آخر  -مع اليرباء ((Social Connectednessاالجتماعي 
  وتزيد مف الوجداف اإليجابي ومشاعر االوتماء  التعاطؼ تقمؿ مف الوجداف السمبي واستجابات الضيوط الوفسية

 (.Gilbert et al,2012: 386)اآلخريفالذات و تجاه  الشفقة ومشاعر 
وُيشير مجموعة مف الباحثيف إلى أف هواؾ العديد مف األسباب حوؿ لماذا يصبح بعض األيراد خايفيف مف       

تماء ويحاولوف مقاومتهما ؟ وتوصموا إلى أف أحد هذه األسباب زيادة قابمية تعرض األيراد مشاعر الشفقة   واإلو
الضطرابات المزاج وتدوي إمكاوية التحسف أو الشفاء  يي  حيف وجد آخروف أف بعض األيراد يوظروف إلى 

ختبروا سوء الشفقة كضعؼ أو تساهؿ مع اآلخريف  ييما أظهرت وتايج دراسات أخرى أف األطفاؿ الذيف ا
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المعاممة واإلهماؿ تكووت لديهـ ذكريات اوفعالية تُوشط المخاوؼ مف الشفقة حيث أف هذه المعاممة السيية تحفز 
وتثير الذاكرة التي توظـ وترمز هذه العممية  لذا وجد أف األيراد الذيف  (Attachment System)وظاـ التعمؽ 

مية( يمكف أف يعاووا مف ما يطمؽ عميه برهاب التعمؽ أو لديهـ خمفيات صدمية مؤلمة اعاووا مف أحداث صد
 (.Van et al.,2006:234)الخوؼ مف عاطفة االوتماء االجتماعي

كيؼ تخمؽ المعاممة الوالدية السيية مف خبلؿ أف معظـ   (Liotti,2000) وقد وضح عالـ الوفس ليوتي     
بلؿ العودة إلى والديهـ بهدؼ الشعور بالراحة األطفاؿ يكوف مصدر حمهـ لمضيوطات والمواقؼ المؤلمة مف خ

والحصوؿ عمى الدعـ والفهـ  ورغـ ذلؾ يأف اآلباء الذيف ال يمكف التوبؤ باستجاباتهـ اهؿ يقدموف الدعـ اـ ال ؟( 
والمهمميف يتسموف بضعؼ اإلمكاوية العقمية والتعاطؼ  مما يشكؿ ذلؾ مصدرا لتهديد اطفالهـ  ويكوف الوظاـ 

لفطري( يي سعي األطفاؿ إلى الشعور بالراحة عود مواجهة المواقؼ المؤلمة ميمقًا  إذ عمى الرغـ مف الطبيعي اا
أف الوالد يجب أف يكوف مصدرًا لؤلماف الذي يحتاجه األطفاؿ   يإوه يمكف أف يكوف مصدر التهديد الذي يهربوف 

حاولة االويبلؽ عمى اوفسهـ موه   ويي مثؿ هذه الظروؼ  يكوف قرار األطفاؿ االوسحاب والتجوب وم
(Liotti,2000:232)  . 

أف السبب الرييس اآلخر الذي يمكف (Whelton &Greenberg, 2005) ويرى كؿ مف ولتوف وجريوبيرج     
أف يواجهه األيراد يي صعوبات التعبير عف الشفقة واالوفعاؿ اإليجابي لبلوتماء يرجع بصورة جزيية إلى أوظمة 

تصحيح الذات المذاف يتزامواف يي ظهورهما بشكؿ أساسي مع وقد الذات بداًل مف دعمها أو المراقبة الذاتية و 
الشفقة عميها  إذ أف وقد الذات عممية مواقضة لمشفقة بالذات   والسيما عودما ترتبط بمشاعر اليضب واالحتقار 

ة مع زيادة التعرض لؤلمراض لمذات بعد قياـ الفرد بسموكيات غير أخبلقية  وقد ارتبط وقد الذات بفترة طويم
الوفسية  وتدوي إمكاوية الشفاء    كذلؾ يوجد إرتباط واضح بيف المخاوؼ مف الشفقة ومشاعر العداء الداخمية 
تجاه الذات والوقد الذاتي وأظهرت سمسمة مف الدراسات أف األيراد المعرضيف لمخجؿ والوقد الذاتي يميموف إلى أف 

وبات التعمؽ  وكذلؾ لديهـ استراتيجيات تعمقية سمبية يمكف أف تتداخؿ مع تكوف لديهـ خمفيات تتسـ بصع
  .(Whelton &Greenberg, 2005:1588)االوفتاح عمى مشاعر الشفقة واالوتماء 

بعد استعراض الباحثاف لئلطار الوظري المتعمؽ بتفسير مفهوـ المخاوؼ مف الشفقة ياوهما قد تبويا وموذج     
  وتعريفه الوظري لممفهوـ وذلؾ لتفرد الوموذج يي طرح وتفسير  ( Gilbert et al.,2011)جمبرت وآخروف 

 مفهـو المخاوؼ مف الشفقة .
 :  (Intellgence IntraPersonal)الذكاء الشخصي )الذاتي(  ثانيًا.

 مقدمة: أ.   
ؾ أوواع متعددة هواإلى أف  ((Farms of Mindأطر العقؿ  يي كتابه  (Gardner,1983) اردورج شيريُ      

مف بيف هذه الذكاءات المتعددة  قد الذكاء الشخصي مف الذكاءات واليمكف حصر الذكاء بعامؿ عاـ واحد   واف 
   باستثواء البعض موهـتقريبًا الذيف سبقوه المعرية  المهتميف بدراسةتعرض لمتجاهؿ أو التقميؿ مف شأوه مف قبؿ 

هتمامات وكي عمى مسار سيطرة اإلتجاه السم إلىذلؾ  يعودربما و  عمـ الوفس حتى الستيويات مف القرف بحوث وا 
 (. 0428 2004)جاردور , العشريف أو قبمها بقميؿ 
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 ةإلسهامات مف سبقه مف العمماء والمختصيف قراءة متفحصة وموصفة  ومجذر  جاردور((قراءة  يقد كاوت     
كبل عالمي الوفس يي  اردور( جاهذا الصدد يجد يفي    (واإلجتماعي  الذاتي اإلصؿ الذكاء الشخصي بووعيه 

الذكاء الشخصي بووعيه االذاتي   كاوا متعاطفيف مع يكرة  أوهما  (وليـ جيمسا  و  (سيجموود يرويدا الكبيريف 
ف توجهاتهما وحو هذ عمبلفعمى الرغـ مف أوهما لـ يست  واالجتماعي(   يقد  اً الذكاء كاف مختمف اهذه العبارة   وا 

كاف موشيبًل بمعرية الفرد الخاصة بذاته    ويي مقابؿ  اإكميويكيعالمًا ك و  يرويد ( مهتمًا بػ االذات (كاف ا 
إهتمامات عمماء الوفس اإلجتماعي األميركييف الذيف أضاية إلى جيمس( وليـ موقؼ ايرويد( يقد إوصب إهتماـ ا

 ( .0VII  2006رووج , ) أرمست     عمى عبلقة الفرد بالجماعة الخارجيةمف بعده أتوا 
   ( Multiple Intelligences Theory)0نظرية الذكاءات المتعددة ب. 
بمجموعة (  Gardner et al., 1979) كاوت البدايات األولى لظهور هذه الوظرية عود قياـ جاردور وآخروف     
الة المعرية العممية تقّويـ حليرض  (Bernard Van Leer)دراسات بواًء عمى طمب مؤسسة البحاث و اال مف

خراجه إلى حيز الواقع   وتمخيص وتايج البحوث عمى وحو  يساعد السياسة والممارسة  المتصمة بالركاز اإلوساوي وا 
يي جامعة ا هاريارد( يي وشاطات بحث والباحثيف مف العمماء  وبالتعاوف مع مجموعةالتربوية حوؿ العالـ   

أف إتجاهات إختبارات الذكاء   ومعالجة  ت وتايج االبحاث التي قاموا بهابيووقد   تستكشؼ طبيعة الركاز اإلوساوية 
فشؿ يي التعامؿ مع يكمها وبالتالي ياف المعمومات  تهتـ كمها يي ووع معيف مف حؿ المشكبلت الموطقية والميوية   

يي المجتمع اإلوساوي   وقد  إلى الحساسية لجممة األدوار البارزة تفتقر أيضاً  امستويات اإلبداع العميا   كما أوه
إلى تصور عاـ لمفهـو   والتوصؿوجهة وظر بديمة تركز بدقة عمى هذه المجاالت المهممة     الوتايج ولّدت هذه 

( كتابه الموسوـ ا أطر العقؿ جاردوروشرا (1893)ويي عاـ ,  (038  2009)انبركاتي ,  الذكاءات المتػعددة
Frams of Mind 2336وظرية الذكاءات المتعددة ا أرمسترووج   ظهور تاريخ الحقيقي لالإلى ( وقد كاف اإلشارة  :

6 ). 
 وتاجاتالقدرة عمى  حؿ المشكبلت   أو إبداع ب يتمثؿالذكاء المتعدد أف  (  Gardner, 2004) ييرى جاردور      

  قدـ  الرأيإطبلؽ هذا (     وبعد عاميف مف 21:  2334ا جاردور    تكوف ذات قيمة يي بيية ثقايية أو أكثر
إلى أف الذكاء والذي أشار ييه مفهوـ أكثر دقة يي كتابه ا الذكاء المتعدد يي القرف الحادي والعشريف(   اجاردور( 

قدرة وفسية بيولوجية  لتشييؿ المعالجة( المعمومات التي يمكف توشيطها يي كياف ثقايي لحؿ  الذكاء المتعدد
الكياف الثقايي  وهذا التيير يي الثقاية يعد تييرًا مهمًا   ألوه ذلؾ لتي لها قيمة يي المشكبلت   أو خمؽ الموتجات ا

يفترض أف أوواع الذكاء ليست أشياء يمكف رؤيتها أو عّدها  يهي قدرات أو إمكاويات بإيتراض أوها وحدات عصبية 
لثقاية   والقرارات الشخصية التي يتخذها الفرص المتاحة يي امثؿ توشط أو التوشط   إستوادًا إلى قيـ ثقايية معيوة   

(    وبذلؾ يقد وسعت وظرية الذكاءات المتعددة 43:  2338وآخروف االبركاتي    معمموهـاأليراد أو عوايمهـ   و 
الذكاء المستود إلى العامؿ ب أهتمت مفهوـ الذكاء البشري متجاوزًة الحدود التي رسمتها الوظريات التقميدية التي 

يرتبط باإلطار الطبيعي واإلجتماعي الذي الذي وظرية الذكاءات المتعددة ركزت عمى أف الذكاء  غير أف الوراثي  
( أف الوقت قد حاف لمتخمص مف المفهوـ الكمي لمذكاء    جاردورا يذكريحيا ويتطور ييه الفرد   ويي هذا السياؽ 

اـ بشكؿ طبيعي لمكيفية التي تومي بها الشعوب ذلؾ المفهوـ الذي يقاس مف خبلؿ معامؿ الذكاء   والتفرغ لئلهتم
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الكفايات الضرورية لومط عيشها   ولوأخذ عمى سبيؿ المثاؿ أساليب عمؿ البحارة يي وسط البحار   إوهـ يهتدوف 
إلى طريقهـ مف بيف عدد كبير مف الطرؽ   وذلؾ بفضؿ الوجوـ وبفضؿ حركات مراكبهـ عمى الماء وبفضؿ بعض 

  إف كممة ذكاء عودهـ تعوي دوف شؾ براعة يي المبلحة    ولووظر كذلؾ إلى المهودسيف العبلمات المشتتة 
والصياديف والرساميف والرياضييف والمدربيف ورؤساء القبايؿ وغيرهـ   إف كؿ األدوار التي يقوـ بها هؤالء يوبيي أف 

قدرة لحؿ المشكبلت أو إوتاج أشياء جديدة   تؤخذ بعيف اإلعتبار   إذا قبموا تعريفًا جديدًا لمذكاء   كووه كفاءة أو 
ذات قيمة يي ثقاية ما أو مجتمع ما مف المجتمعات   إف كؿ الكفاءات والقدرات التي  يظهرها هؤالء يي حياتهـ 
وعممهـ تعد دوف شؾ شكبًل مف أشكاؿ الذكاء الذي اليقتصر عمى المهارات الميوية أو الرياضيات والموطؽ   التي 

إختبارات المعامؿ العقمي   وعمى هذا األساس   يإف وظرية الذكاءات المتعددة تقؼ موقفًا خاصًا  ميهاركزت عطالما 
                .( 95: 2337ا وويؿ    األيراد ومستقبمهـمف إختبارات الذكاء   التي طالما قامت بإصدار أحكاـ بخصوص 

 السابقةوراء حدود العبلمات التػي تسػجمها اختبارات الذكاء إلى توسيع اإلمكاوات البشرية إلى ما  (جاردوراوقد سعى 
عف بييته التعميمية الطبيعية والطمب موه أف  الفردما مف خػبلؿ إبعػاد ذلػؾ  يرد  وقد شؾ يي مصداقية تحديد ذكاء 

 (. 3:2336 أرمسترووجايقوـ بأيعاؿ معزولة متفرقة لـ يفعمها مػف قبؿ
لمذكاء األوسع واألكثر واقعية الذكاءات المتعددة كووه يمثؿ الموظور تبوي موظور أف  وعميه يؤكد اجاردور(     
بطرايؽ  األيرادليصبح مفهومًا عمميًا يمكف أف وشاهده يعمؿ يي حياة  بفقداف اليموض مفهوـ الذكاء  يأخذ سوؼ

دراتهـ إلى ييات أو   بتصويؼ قوذلؾ    االيراديمتمكها يمكف اف لمدى الواسع لمقدرات التي وصوؼ امختمفة   
الذكاء الميوي المفظي   والمكاوي البصري   والموطقي الرياضي   والموسيقي   والجسمي   متعددة   وهي  ذكاءات

              و الشخصي االجتماعي   والشخصي االذاتي(   والطبيعي   واالخبلقي   والوجودي   والروحي (.
قدرة الفرد عمى معرية ذاته والتصرؼ ويؽ هذه المعرية  يتمثؿ بذاتي(   ويرى ا جاردور( أف الذكاء الشخصي اال

  وحدوده  والوعي بأمزجته الداخمية  ومقاصده  قوته مواطفوهذا الذكاء يشترط أف يكوف لدى الفرد صورة دقيقة عف 
لوفس ويحبذوف العمؿ ودوايعه  وحاالته المزاجية واالوفعالية  ورغباته  وأصحاب هذا الذكاء لديهـ ثقة كبيرة با  

عف القدرة عمى   يضبًل  (05 2006)أرمسترووج , ومهاراتهـ الشخصية   موفرديف ولديهـ إحساسات قوية بقدراتهـ 
يتمركز هذا الووع مف الذكاء يي الفصيف الجبهييف والسيما يي الموطقة الوسطى    و  هاوتقدير  اويهم ضبط الذات

 ( . 131:  2337اوويؿ   
إال قميبًل عف القدرة عمى التمييز بيف  قد اليزيدالذكاء يي أكثر أشكاله البدايية  ( أف هذا1983جاردور ويرى ا      

قادرًا عمى اإلويماس أكثر يي الموقؼ أو اإلوسحاب موه    الفرد الشعور بالمتعة والشعور باأللـ عمى وحو  يجعؿ 
تحديد مجموعات معقدة ومتمايزة لمياية مف المشاعر  فردلمأما يي أكثر أشكاله تقدمًا   يإف الذكاء الذاتي  يتيح 

   ورجاؿ الديفوالزعماء   الفبلسفة واألطباء الوفسييف وترميزها   ويمكف أف وجد هذا الشكؿ مف الذكاء متطورًا عود 
  ( .0430 2004)جاردور, 

عمى  (اإلجتماعي الذاتي   و  الذكاء الشخصيامف مختمفيف  ووعيفربط بيف بيف  باوه (2004)جاردور, وُيشير     
بفحص الفرد لمشاعره الذاتية ومعريتها   بيوما يتطمع  يتمثؿأف لكؿ موهما خصوصيته  يالذكاء الذاتي   الرغـ مف

تجميه العصبي وومط  موهماإف لكؿ بؿ الذكاء الشخصي اإلجتماعي وحو سموؾ اآلخريف ومشاعرهـ ودوايعهـ  
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 األخرتطمع يلمداخؿ بيوما يتجه إحداها  إال افإلى قدرات معالجة المعمومات  تقي   ومع اف كميهما ير تداعيه المميز 
 .   (0179  2004) انحكمي ,  كإوساف هكجزء مف حقوق يردإلى الخارج   وهي قدرات متاحة لكؿ 

إف كؿ األطفاؿ   إذ يرى   تطور الذكاء الشخصي عبر مراحؿ الومو العمرية (1893)جاردور,ووضح      
مبلحظة الرُّضع داخؿ الثقايات مف و    كثيرةيختبروف إوفعاالت وعواطؼ   وياء موُذ األياـ األولى يي حياتهـاألس

وأكثر   مجموعة مف التعبيرات الوجهية العامة التي يبديها كؿ األطفاؿ األسوياء  هواؾأف  المختمفة وستطيع أف وجـز
مرتبطة بهذه التعبيرات   يختبر األطفاؿ ييها  جممة مف ية   وعقمحاالت جسمية  هواؾاإلستوتاجات معقولية هي أف 

واأللـ  وهذه الحاالت بالتأكيد تكوف يي أوؿ األمر غير مفسرة  إذ ليس ثمة وسيمة بيف    والمتعة  حاالت اإلثارة 
تخدـ إف جممة هذه الحاالت و   يدي الرضيع يستطيع بواسطتها أف يسمي لوفسه كيفية شعوره أو عمة هذا الشعور 

  وعودما يأخذ الطفؿ بالتعرؼ عمى  (الذكاء الشخصي الذاتيا  الداخميةيي إدخاؿ الطفؿ إلى مجاؿ المعرية 
إستجاباته الجسمية وتمييزها عف بعضها  يإوه يأخذ أيضًا بتشكيؿ تمييزات أولية بيف األيراد اآلخريف   بؿ وبيف 

وتشير هذه   أف يميز تعبيرات وجوه اآلخريف وتقميدها  يع الطفؿوهوا يستط  المألويوف   األمزجة التي يبديها اآلخروف
إذ سرعاف مايميز الطفؿ بيف األـ   القدرة إلى درجة إستثوايية مف  التواغـ المسبؽ  مع مشاعر اآلخريف وسموكهـ 

    ويمري( االذكاء الشخصي االجتماعواألب وبيف الوالديف واليرباء   والتعبيرات السعيدة والحزيوة أو الياضبة 
قادرًا عمى  يصبحعقمية رييسة عودما  بتطوراتالخامسة مف العمر إلى الثاوية مف السوة الطفؿ ػخبلؿ الفترة التي تمتد 

اأوت خايؼ   أوت   رموز متووعة لئلشارة إلى وفسه ا أوا   لي( ولؤليراد اآلخريف اأوت   هو   ماما(  استعماؿ
لى خبراته الخاصة اعيد مي إف الكممات   والصور  والمبلمح   واألعداد هي مف بيف   بلدي   يكرتي( حزيف(   وا 

المتووعة التي تصطؼ يي خدمة التوجه وحو معرية العالـ رمزيًا   وكذلؾ مف خبلؿ األيعاؿ المادية المباشرة  االشياء
ف إحدى الطر   عمى هذا العالـ والتمييزات الحسية ييه  الترميزية البازغة وحو  ؽ التي توعطؼ ييها هذه القدرةايوا 

) انعكيهي التطور الشخصي هي مف خبلؿ إستكشاؼ أدوار مختمفة ظاهرة وقابمة لمتطبيؽ يي الجماعة يجربها الطفؿ 

دعـ إلى حد يحيوما يدخؿ الطفؿ إلى المدرسة   يكوف التمايز بيف ذاته وبيف اآلخريف قد و     (4302011-44,
يمتمؾ يرصة  هواالطفؿ و وموظورات اآلخريف    لفردذات واآلخر  بيف موظور االبأس به   وأف خطًا واضحًا بيف ال

أف ييدو كايوًا إجتماعيًا أصبًل   يفي وسعه أف يتجاوز دايرة عايمته ليقيـ صداقات وعبلقات صحبة مع اآلخريف يي 
بيف بداية   سطةمرحمة الطفولة المتو  اما ييويي وسعه أف يتعرؼ عمى مقاصد اآلخريف ودوايعهـ البسيطة   

المدرسة وبواكير المراهقة  هواؾ توجهات متصمة وحو حساسية إجتماعية أكبر   ووحو إحساس أكثر إرهايًا بدوايع 
ويبذؿ األطفاؿ كثيرًا مف الجهد لممحايظة عمى    اآلخر   ووحو إحساس أكثر إكتمااًل بكفايات الفرد ومواطف قصوره

مرحمة  ويي   مف الوقت أيضًا يي التفكير حوؿ المجاؿ ابيف الشخصي( أوماط صداقتهـ   يإوهـ يكرسوف كثيراً 
ذلؾ لقوته أو  ايوشد المراهؽ أصدقاء يعموف مف شأوه إلستبصاراته ومعريته وحساسيته   بداًل مف أف يفعمو   المراهقة

  ؾ يي معرية اآلخريف وورى خبلؿ سووات المراهقة الثايرة وضجًا يي معرية الفرد لذاته   وكذل  ممتمكاته المادية 
وتيدو المراهقة تمؾ المرحمة مف الحياة التي يوبيي أف يربط ييها األيراد بيف هذيف الشكميف مف المعرية الشخصية يي 

إف الياية الوهايية لهذه  ( 2004)جاردور,  وُيشير  إحساس أكبر وأكثر توظيمًا   إحساس بالهوية أو إحساس بالذات
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0  2004) جاردور , لوصوؿ إلى ذات وامية عمى درجة عالية ومتمايزة تمامًا عف اآلخريف العمميات التطورية هي ا

437 - 450 ).  
بعد استعراض الباحثاف لئلطار الوظري المتعمؽ بتفسير مفهوـ الذكاء الشخصي االذاتي( المتمثؿ بوظرية     

 تية:(    ياوهما قد تبويا هذه الوظرية   وذلؾ لؤلسباب اآل1983اجاردور  
 تفرد الوظرية يي طرح وتفسير مفهـو الذكاء الشخصي االذاتي(. -
أف أوواع الذكاء  ترى بالرغـ مف اهتمامها بدراسة اوواع مختمفة مف الذكاء االذكاءات المتعددة(   إال أوها -

 األوواع األخرى   وذلؾ مف وظهوراً  أكثر أوواع الذكاء تقدماً  تبقىس ا الذاتي   واالجتماعي(الشخصي
 .لمتطوير والتأثير بالثقايات قابميتهال

التعريؼ الوظري لصاحب هذه الوظرية   وطريقة القياس التي اتبعها وااليادة موها بما يتبليـ  افتبوي الباحث -
 وطبيعة مجتمع البحث . 

 :إجراءات البحث 
 :أواًل. مجتمع البحث

مديوة مركز المدارس اإلعدادية والثاووية يي يي بااليتاـ مف الطمبة المراهقيف يتحدد مجتمع البحث الحالي      
يتيمًا ويتيمة مف الطمبة  (731)/ والبالغ عددهـ  الدراسة الصباحية /  2020 - 2018الديواوية لمعاـ الدراسي 

                       ذلؾ . ُيبيف (1)وجدوؿ    يتيمة (467)و يتيمًا   (264)مدرسة وبواقع  (34)موزعيف عمى  المراهقيف 
 واإلناث( ,وفق المدرسة ومتغير النوع )الذكورمجتمع البحث موزع ( 1جدول )

 
 ت
 

 
  رسةمدال

 
 النوع

 
 رسةمدال

 
 النوع

 
 المجموع

 اإلناث الذكور اإلناث الذكور

 39 - 12 الجمهورية . أ 27 - صوعاء . أ 1
 39 - 13 الكرامة . أ 26 - العروبة . أ 2
 64 - 27 قتيبة . أ 37 - دمشؽ . أ 3
 34 - 11 ابف الوفيس . أ 23 - الطميعة . أ 4
 54 - 13 المركزية . أ 41 - ميسموف . أ 5
 56 - 26 الديواوية . أ 33 - الرباب . أ 6
 43 - 23 أبي تراب . أ 23 - الفردوس . أ 7
 43 - 22 الجواهري . أ 21 - الديواوية  . أ 8
 56 - 17 الصدريف . أ 39 - أمير المومويف . أ 9
 51 - 19 الثقميف . أ 32 - الحوراء . أ 13
 52 - 33 الزيتوف . أ 22 - الوور . أ 11
 34 - 25 التفوؽ . أ 39 - السرور . أ 12
 26 - 11 اليدير . أ 15 - الكوثر . أ 13
 45 - 15 ث. المتميزيف 33 - الفاضبلت . أ 14
 13 - - - 13 - الوياء . ث 15
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 :ثانيًا. عينة البحث
األسموب  ذات (Stratified Random Sample)بالطريقة الطبقية العشوايية لمبحث عيوة تـ اختيار      

 مديوة الديواوية   يتيمًا ويتيمة مف الطمبة المراهقيف المدارس اإلعدادية والثاووية يي مركز (300)بميتالمتواسب 
لمجتمع يتكوف مف بضعة ميات    متساوقة مع اآلراء العمميةوهي مف مجتمع البحث    %(41.039 )وبوسبة 
بميت وسبة اإلواث    يي حيف %(34.666). وقد بميت وسبة الذكور  يتيمة (186)و  يتيماً  (104)وبواقع 

 ذلؾ . ُيبيف( 2جدوؿ او    %(65.333)
 واإلناث( ,وفق المدرسة ومتغير النوع )الذكور ةحث موزعالب عينة( 2جدول )

 17 - - - 17 - الزوراء . ث 16
 25 - - - 25 - بمقيس . ث 17
 19 - - - 19 - السوبمة . ث 18
 16 - - - 16 - ث. الجوايف المعمقة 19
 35 - - - 35 - ث. المتميزات 23

 731 - 264 - 467 - المجموع              

 
 ت
 

 
  رسةمدال

 
 النوع

 
 رسةمدال

 
 النوع

 
 المجموع

 اإلناث الذكور اإلناث الذكور

 16 - 35 الجمهورية . ب 11 - صوعاء . ب 1
 16 - 35 الكرامة . ب 11 - العروبة . ب 2
 26 - 11 قتيبة . ب 15 - دمشؽ . ب 3
 13 - 34 ابف الوفيس . ب 39 - الطميعة . ب 4
 22 - 35 المركزية . ب 17 - ميسموف . ب 5
 23 - 11 الديواوية . ب 12 - الرباب . ب 6
 17 - 39 أبي تراب . ب 38 - الفردوس . ب 7
 18 - 39 الجواهري . ب 39 - الديواوية  . ب 8
 23 - 37 الصدريف . ب 16 - أمير المومويف . ب 9
 21 - 38 الثقميف . ب 13 - الحوراء . ب 13
 21 - 12 الزيتوف . ب 39 - الوور . ب 11
 14 - 13 فوؽالت . ب 34 - السرور . ب 12
 13 - 34 اليدير . ب 36 - الكوثر . ب 13
 16 - 34 ث. المتميزيف 12 - الفاضبلت . ب 14
 35 - - - 35 - الوياء . ج 15
 37 - - - 37 - الزوراء . ج 16
 13 - - - 13 - بمقيس . ج 17
 38 - - - 38 - السوبمة . ج 18
 37 - - - 37 - ث. الجوايف المعمقة 19
 32 - - - 32 - ث. المتميزات 23
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 ثالثًا. اداتا البحث:
 : (Fears of Compassion Scale)مقياس المخاوف من الشفقة  (1)
الحصوؿ عف  لمحصوؿ عمى مقياس ُمعد ُمسبقًا لقياس المخاوؼ مف الشفقة أستطاعا افمف خبلؿ سعي الباحث     

لقياس هذا المفهـو وعميه   (Gilbert et al.,2011)لمقياس يةأجوبلمعمومات ااالوترويت ( عمى وسخة اطريؽ شبكة 
 .  ارتأيا ترجمة وتبوي هذا المقياس

ومف أجؿ التحقؽ واالطميواف لمبليمة هذا المقياس لقياس المخاوؼ مف الشفقة لدى االيتاـ مف الطمبة    
 المراهقيف قاـ الباحثاف بعدد مف اإلجراءات   وهي:

 نظريًا: من الشفقةالمخاوف  مفيوم. تحديد أ
(  Gilbert et al.,2011جمبرت وآخروف امف خبلؿ تبوي تعريؼ لممفهوـ تـ تحديد التعريؼ الوظري      

 . آوفاً والذي سبقت اإلشارة إليه 
 : تدرج االستجابة وتصحيح المقياس.  ب

جة   عمى ويؽ مفتاح در  (1 -4)بدايؿ متدرجة مف  أربعة المخاوؼ مف الشفقةلكؿ يقرة مف يقرات مقياس      
وايؽ غالبًا( ألمبديؿ الثاوي ا (3)مًا( والدرجة تماوايؽ ألمبديؿ األوؿ ا (4)التصحيح الذي يشير إلى اعطاء الدرجة 

هذا يي حالة الفقرات    (ابداً وايؽ ال ألمبديؿ الرابع ا (1)وايؽ احياوًا( والدرجة ألمبديؿ الثالث ا (2)والدرجة 
 . (4,  3,  2,  1) ة الفقرات العكسية ييكوف التدرج االيجابية   اما يي حال

 . إعداد تعميمات المقياس: ج
إلى أف تكوف تعميمات المقياس واضحة ودقيقة   ألوها تعد بمثابة الدليؿ الذي يسترشد به  افالباحث ىسع     

 العممي             المستجيب عود إجابته عمى يقرات المقياس بكؿ صراحة وصدؽ وموضوعية ليرض البحث 
 هـطمب مو كمابأوه ال توجد هواؾ إجابة صحيحة وأخرى خاطية بقدر ما تعبر عف رأيهـ    مع اإلشارة لممستجيبيف

التقميؿ مف التأثير موضوعية اإلجابة و مف اجؿ  افعدـ  ذكر االسـ   وأف اإلجابة لف يطمع عميها أحد سوى الباحث
 . تهاالسمبي المحتمؿ يي دق

 وتعميماتِو: المخاوف من الشفقةفقرات مقياس صالحية حكمين في . آراء الم د
( مف المحكميف المختصيف يي مجاؿ عمـ 12عمى ا 83ُعِرض  المقياس بصييتِه األولية ذات الفقرات الػ     

متضموًا الهدؼ مف البحث  والتعريؼ الوظري المعتمد ليرض إبداء ارايهـ ييما يخص : مدى صبلحية  الوفس
ثر ليرض يأك %( 90)واعتمادًا عمى آراء ومبلحظات الخبراء وباعتماد وسبة  . لقياس ما وضعت الجمهِ الفقرات 

وحذؼ   عمى عدد موها  يقرة مع أجراء بعض التعديبلت البسيطة (34)اإلبقاء عمى  قبوؿ الفقرة أو ريضها تـ
وبذلؾ يبقى عدد يقرات مقياس  .كما حصمت موايقتهـ عمى تعميمات المقياس وبدايؿ اإلجابة أربعة يقرات   

 . يقرة (34)  الُمعد لتحميؿ الفقرات إحصاييًا مكوف مف المخاوؼ مف الشفقة
 . وضوح تعميمات المقياس وفقراتو: ه

 333 - 134 - 196 - المجموع              
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لضػػماف وضػػوح تعميمػػات المقيػػاس ويهػػـ يقراتػػِه لعيوػػة البحػػث ُطّبػػؽ المقيػػاس عمػػى عيوػػة اسػػتطبلعية بمػػغ عػػدد     
وتمػػت    الطمبػػة المػػراهقيف يػػي المػػدارس اإلعداديػػة والثاوويػػة يػػي مديوػػة الديواويػػةمػػف يتيمػػًا ويتيمػػة  (15)أيرادهػػا 

موهـ إبداء مبلحظاتهـ حوؿ وضوح الفقػرات وصػياغتها وطريقػة اإلجابػة عميهػا  اوطمب اف  اإلجابة بحضور الباحث
مقيػاس ويقراتػه كاوػت   وييما إذا كاوت هوػاؾ يقػرات غيػر مفهومػة   وتبػيف مػف خػبلؿ هػذا التطبيػؽ أف تعميمػات ال

 دقيقة. (11-7)واضحة وليس هواؾ حاجة لتعديؿ أي موها وكاف الوقت المستيرؽ لئلجابة يتراوح بيف 
 :المخاوف من الشفقة  . التحميل اإلحصائي لفقرات مقياس و

الكميػػػة  وأسػػػموب عبلقػػػة درجػػػة الفقػػػرة بالدرجػػػة  تسػػػاؽ الخػػػارجي( ااإل المجموعتػػػاف المتطريتػػػافأسػػػموب عػػػد يُ          
  (.043 1891)انزوبعي واخرون, جرايييف مواسبيف يي التحميؿ اإلحصايي إتساؽ الداخمي( ااإل
 ان المتطرفت تانالمجموع: 

بتطبيؽ المقياس  افعمى ويؽ هذا األسموب قاـ الباحث المخاوؼ مف الشفقةبهدؼ تحميؿ يقرات مقياس     
إستجابات تصحيح  ثـ ويتيمة مف الطمبة المراهقيف   يتيماً  (300)يقرة عمى العيوة البالية  (34)البالغ 

الستخراج الدرجة الكمية لكؿ يرد مف أيراد العيوة   هـجمع درجات بعدها ومف يقرات المقياس  المستجيبيف عمى 
(   ثـ اختيرت وسبة 38 -134اوالتي تراوحت بيف و ترتيبهًا توازليًا ابتداًء مف أعمى درجة واوتهاء بأقؿ درجة 

استمارة وسميت بالمجموعة العميا  (91)مف االستمارات الحاصمة عمى أعمى الدرجات  وكاوت  %(27)
مف االستمارات الحاصمة عمى أوطأ الدرجات  %(27)وسبة    واختيرت (104 -134) تراوحت درجاتها مف

صفاف بأكبر   وذلؾ بهدؼ تحديد مجموعتيف تت (38 -94) وتراوحت درجاتها مفاستمارة أيضًا  (91)وكاوت 
 .Anastasi,1976: 208)اممكويف  حجـ وأقصى تبايف

ختبار داللة الفروؽ بيف أوساط المجموعتيف العميا والدويا لكؿ وباستعماؿ االختبار التايي لعيوتيف مستقمتيف إل 
 (1.96)الية البالجدولية  يقرات هذا المقياس عود مقاروتها بالقيمةجميع ظهر إف القيمة التايية المحسوبة ل  يقرة 

  ( يبيف ذلؾ. 3وجدوؿ ا  ( 0.05)كاوت مميزة عود مستوى 
 بأسموب المجموعتين المتطرفتين المخاوف من الشفقةالقوة التمييزية لفقرات مقياس ( 3جدول )

 ت
 القيمة التائية المجموعة الدنيا المجموعة العميا

 1المحسوبة 
مستوى الداللة 

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي لمعيارياالنحراف ا الوسط الحسابي (5...)
 دالة 5.847 1.107 2.530 0.866 3.444 1
 دالة 2.438 1.039 2.716 0.956 3.098 2
 دالة 6.940 1.283 2.432 0.845 3.617 3
 دالة 5.160 1.121 2.234 1.007 3.098 4
 دالة 5.937 0.837 1.469 1.285 2.481 5
 دالة 6.692 1.040 1.642 1.229 2.839 6
 دالة 5.667 1.215 2.543 0.896 3.493 7
 دالة 8.606 1.069 2.209 0.895 3.543 8
 دالة 8.004 1.196 2.358 0.703 3.592 9

                                                 
 (00.60( = ).06( وبدرجة حرية )0.0.ة الجدولية عند مستوى )القيم 1
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 دالة 5.119 1.075 2.284 1.073 3.148 13
 دالة 8.738 1.088 2.123 0.837 3.456 11
 دالة 6.627 1.154 2.358 0.864 3.419 12
 دالة 6.927 0.893 2.432 0.875 3.395 13
 دالة 9.818 1.024 2.000 0.820 3.432 14
 دالة 7.033 1.069 2.259 0.912 3.358 15
 دالة 5.172 1.183 2.456 0.961 3.333 16
 دالة 6.132 1.000 2.000 1.024 2.975 17
 دالة 10.357 0.965 1.765 0.976 3.345 18
 دالة 5.388 1.203 2.950 0.542 3.740 19
 دالة 6.208 1.060 2.333 0.851 3.271 23
 دالة 5.322 1.026 2.506 0.919 3.321 21
 دالة 8.727 1.108 2.185 0.792 3.506 22
 دالة 8.335 1.083 2.432 0.681 3.617 23
 دالة 8.266 1.092 2.135 0.893 3.432 24
 دالة 8.735 0.912 1.642 1.060 3.000 25
 دالة 8.217 0.948 2.024 0.925 3.234 26
 دالة 7.077 1.097 2.086 1.009 3.259 27
 دالة 3.626 1.100 2.802 0.929 3.382 28
 دالة 7.513 1.042 1.987 1.048 3.222 29
 دالة 5.741 1.093 2.321 1.012 3.271 33
 دالة 7.030 1.159 2.172 0.978 3.358 31
 لةدا 10.141 0.922 1.728 1.012 3.271 32
 دالة 7.303 1.120 2.284 0.936 3.469 33
 دالة 9.161 1.078 2.012 0.922 3.456 34

 

  ة لممقياسالكمي بالدرجةعالقة درجة الفقرة : 
يي حساب االتساؽ الداخمي  عممةرتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس مف الوسايؿ المستإعد أسموب يُ     

تجاه الذي يسير ييه المقياس كؿ يقرة مف يقرات المقياس تسير يي اإل أفبمعرية ب هذا االسمو لممقياس   إذ يهتـ 
 . (0207 1998) عبذ انرحمه , لوا مقياسًا متجاوسًا  وبالتالي يقدـكمُه أـ ال  

باستعماؿ معامؿ ارتباط بيرسوف الستخراج معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ يقرة والدرجة الكمية لممقياس كاوت و    
استمارة . تبيف أف جميع معامبلت االرتباط كاوت دالة  (300)ستمارات الخاضعة لمتحميؿ بهذا األسموب اال

 قيمها المحسوبة أكبر مف القيمة  حيث كاوت  (289)وبدرجة حرية  (0.05) داللة احصاييًا عود مستوى
رتباط بيف درجة كؿ يقرة يبيف معامبلت اإل (4)  وجدوؿ  (0.112)انبانغة الحرجة لداللة معامؿ االرتباط 

 .المخاوؼ مف الشفقة  والدرجة الكمية لمقياس
 المخاوف من الشفقةالدرجة الكمية لمقياس و معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة ( 4جدول )

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة
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1 0.345 13 0.417 25 0.431 
2 0.149 14 0.489 26 0.418 
3 0.333 15 0.423 27 0.381 
4 0.280 16 0.317 28 0.198 
5 0.351 17 0.393 29 0.370 
6 0.359 18 0.518 33 0.298 
7 0.334 19 0.314 31 0.352 
8 0.444 23 0.310 32 0.493 
9 0.402 21 0.295 33 0.339 
13 0.338 22 0.453 34 0.427 
11 0.433 23 0.431 - - 
12 0.361 24 0.457 - - 

يقػػػرة بعػػػد إجػػػراء التحميػػػؿ اإلحصػػػايي باألسػػػموبيف  (34)مكّووػػػًا مػػػف  المخػػػاوؼ مػػػف الشػػػفقةمقيػػػاس  وبهػػػذا بقػػػي    
 المذكوريف آوفًا.

 وثباتو: المخاوف من الشفقة مؤشرات صدق مقياس . ز     
  :Validityالصدق .1
اؿ القيػاس الوفسػي لػذا تعػددت تعريفاتػه  لكػف مػف أهػـ تمػؾ يعد مفهوـ الصدؽ مف أكثر المفاهيـ أهمية يي مج     

                                        (.0360 1997)فرررررررر ,  ا قػػػػػػػدرة المقيػػػػػػػاس المصػػػػػػػمـ عمػػػػػػػى قيػػػػػػػاس مػػػػػػػا وضػػػػػػػع مػػػػػػػف اجمػػػػػػػِه(  هػػػػػػػي:التعريفػػػػػػػات 
 وقد تحقؽ الصدؽ يي المقياس الحالي مف خبلؿ المؤشرات اآلتية:

   الصدق الظاىريFace Validity : 
أف أيضػػػػؿ وسػػػػيمة السػػػػتخراج الصػػػػدؽ الظػػػػاهري هػػػػي عػػػػرض يقػػػػرات المقيػػػػاس عمػػػػى مجموعػػػػة مػػػػف الخبػػػػراء      

   ( 678 :1895)انغريرر، , المختصػػيف واألخػػذ بػػارايهـ حػػوؿ مػػدى تمثيػػؿ يقػػرات المقيػػاس لمصػػفة المػػراد قياسػػها 
الخبراء واألخذ بارايهـ حوؿ مف خبلؿ عرضه عمى  المخاوؼ مف الشفقةوقد تحقؽ هذا الووع مف الصدؽ لمقياس 

 .صبلحية يقرات المقياس وتعميماته 
  صدق البناء:Construct Validity    

   لى قياس بواء وظري محدد او خاصية معيوةإويقصد به المدى الذي يمكف لممقياس اف يشير بموجبه       
 يي المقياس الحالي مف خبلؿ المؤشرات اآلتية:البواء وقد تحقؽ صدؽ 

المقياس الذي واف   مؤشرات عمى هذا الووع مف الصدؽ (4,  3)جذول اساليب تحميؿ الفقرات تعد  -
  (.043 1891)انزوبعي واخرون, توتخب يقراته يي ضوء هذيف المؤشريف يمتمؾ صدقًا بوايياً 

اسموبًا اضاييًا ضمف هذا االجراء تمثؿ بايجاد معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ  افاستعمؿ الباحث  -
إلى أف صدؽ البواء يتحقؽ بطرايؽ مختمفة  (Anastasi, 1976)رة والدرجة الكمية لمجالها  اذ تشير يق

 ,Anastasi) موها ايجاد معامبلت اإلرتباط بيف الفقرات المفردة أو اجزاء مختمفة مف المقياس

قرة والدرجة باستعماؿ معامؿ ارتباط بيرسوف الستخراج معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ يو ,  (1976:154
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استمارة . تبيف أف جميع  (300)االستمارات الخاضعة لمتحميؿ بهذا األسموب  أف لممجاؿ   عمماً الكمية 
  حيث كاوت  (289)وبدرجة حرية  (0.05) داللة معامبلت االرتباط كاوت دالة احصاييًا عود مستوى

وعميه يبقى مقياس    (0.112)انغة انبالحرجة لداللة معامؿ االرتباط  قيمها المحسوبة أكبر مف القيمة
 الخوؼ مف الشفقة وحو اآلخريفتمثؿ  ات( يقر 9وبواقع ا,  يقرة (34)المخاوؼ مف الشفقة مكووًا مف 

وجدوؿ     الخوؼ مف الشفقة وحو الذاتتمثؿ  ة( يقر 12وا الخوؼ مف شفقة اآلخريف( يقرة تمثؿ 13وا
 .يبيف ذلؾ (5)

 الذي تنتمي اليو لمقياس المخاوف من الشفقةممجال الكمية لرجة دبالعالقة درجة الفقرة ( 5جدول )
الخوف من الشفقة نحو  الفقرة

 اآلخرين
 الخوف من الشفقة نحو الذات   الفقرة الخوف من شفقة اآلخرين الفقرة

 معامل االرتباط معامل االرتباط معامل االرتباط
1 0.370 3 0.349 5 0.425 
2 0.241 4 0.332 6 0.436 
7 0.468 9 0.410 11 0.377 
8 0.454 13 0.330 12 0.371 
13 0.508 15 0.433 17 0.505 
14 0.473 16 0.366 18 0.563 
19 0.336 22 0.473 25 0.503 
23 0.428 23 0.511 26 0.459 
21 0.353 24 0.463 27 0.403 
- - 28 0.238 32 0.554 
- - 29 0.382 33 0.385 
- - 33 0.391 34 0.432 
- - 31 0.424 - - 

 : Relibilityالثبات  .2
)أبررو حطرر، و،رراد , يقصػػد بالثبػػات مػػدى اتسػػاؽ المقيػػاس ييمػػا يزودوػػا بػػه مػػف معمومػػات عػػف سػػموؾ األيػػراد      

مػػف   ويعػػد حسػػابه امػػرًا ضػػروريًا وأساسػػيًا يػػي القيػػاس   وقػػد تػػـ التحقػػؽ مػػف ثبػػات المقيػػاس الحػػالي  (1881:101
 ية : اآلت خبلؿ المؤشرات

 :( Test-Rete Test)اعادة االختبار  -االختبار -
ويؽ هذه الطريقة هو عبارة عف قيمة معامؿ االرتباط بيف درجات األيػراد التػي وحصػؿ عمى ف معامؿ الثبات أ     

عػػػػادة تطبيػػػػؽ المقيػػػػاس عمػػػػى األيػػػػراد أوفسػػػػهـ وبفاصػػػػؿ زموػػػػي مبليػػػػـ بػػػػيف التطبيقػػػػيف               عميهػػػػا مػػػػف التطبيػػػػؽ األوؿ وا 

 (Anastasi,1976:115 ) (21). ولحسػػاب معامػػؿ الثبػػات بهػػذه الطريقػػة تػػـ تطبيػػؽ المقيػػاس عمػػى عيوػػة  بميػػت 
وبعػػد التطبيػػؽ األوؿ بأسػػبوعيف تػػـ إعػػادة تطبيػػؽ   يػػي مديوػػة الديواويػػة يتيمػػًا ويتيمػػة مػػف طمبػػة المػػدارس االعداديػػة

ف بػػيف درجػػات األيػػراد يػػي التطبيقػػيف ظهػػر معامػػؿ المقيػػاس عمػػى األيػػراد أوفسػػهـ   وباسػػتعماؿ معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػو 
( وقػػد عػػدت هػػذه القيمػػة مؤشػػرًا جيػػدًا عمػػى اسػػتقرار إجابػػات األيػػراد عمػػى 0.74بهػػذه الطريقػػة الممقيػػاس كميػػًا الثبػػات 
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( يػأكثر  3.73كرووباخ إلى أوه إذا كاف معامؿ االرتباط بيف التطبيؽ األوؿ والثػاوي اُيشير  إذالمقياس عبر الزمف  
 .( 059  1895,  عيسوي)ف ذلؾ يعد مؤشرًا جيدًا لثبات المقياس يإ
 

 :((Cronbach Alphaكرونباخ  -ألفا  -
تعتمد هذه الطريقة عمى االتساؽ يي أداء الفرد مف يقرة إلى أخرى   وتسػتود إلػى االوحػراؼ المعيػاري لممقيػاس      

(   وقد 254 : 1993عف مقياس قايـ بحد ذاته ا عودة    واالوحرايات المعيارية لمفقرات المفردة إذ أف الفقرة عبارة
بهػػذه الطريقػػة باسػػتعماؿ معادلػػة الفػػا كرووبػػاخ وبمػػغ معامػػؿ الثبػػات  المخػػاوؼ مػػف الشػػفقةتػػـ اسػػتخراج ثبػػات مقيػػاس 

 المقياس .جيد يشير إلى تجاوس يقرات وهو معامؿ  (0.76)
 : المخاوف من الشفقةحساب الدرجة الكمية لمقياس . ح

لذا ياف أعمى درجة محتممة لممستجيب هي   يقرة  (34)أصبح المقياس بصورته الوهايية يتكوف مف      
 ة المستجيبكمما كاوت درجعميه ( درجة   و 85(   والوسط الفرضي لممقياس ا34( وأدوى درجة له هي ا136ا
قؿ مف الوسط درجته أ وكمما كاوت أف لديه مخاوؼ مف الشفقةكبر مف الوسط الفرضي كاف ذلؾ مؤشرًا عمى أ

 .اهالفرضي كاف مؤشرًا عمى اوخفاض
 : (Intellgence IntraPersonal) الذكاء الشخصي )الذاتي(مقياس  (2)

 افقاـ الباحث لقياس الذكاء الشخصي االذاتي(  لدى االيتاـ المراهقوف مف الطمبةمقياس  بواء ألجؿ     
 بالخطوات اآلتية: 

 :ياً نظر  لذاتي(الذكاء الشخصي )اتحديد متغير  أ.
سبقت والذي  لهذا المفهوـ  ( Gardner,1983جاردور اتـ تحديد التعريؼ الوظري مف خبلؿ تبوي تعريؼ      

 آوفًا.اإلشارة إليه 
 :الذكاء الشخصي )الذاتي( فقرات مقياس جمع  ب.
عػداد يقػرات مقيػاس      المقػاييس التػي  عمػى عػدد مػف افاطمػع الباحثػ الػذكاء الشخصػي االػذاتي(مف اجؿ جمع وا 

تمػػؾ  يصػػمح مػػف يقػػرات باعتمػػاد مػػا افقػػاـ الباحثػػ ذلػػؾويػػي ضػػوء    قامػػت بقيػػاس هػػذا المتييػػر أو تواولتػػه وظريػػاً 
 اإلطػاريضبل عف وضع عدد مف الفقرات مف خػبلؿ االسػتفادة مػف   بما يتفؽ واإلطار الوظري المعتمد  المقاييس

وعميػػه يقػػد تػػـ اختيػػار   الحػػالي  البحػػثالوظػػري لمتييػػر  ارواإلطػػالوظػػري وبعػػض الدراسػػات السػػابقة التػػي ترابطػػت 
   . رباعيعميها ويؽ تدرج  اإلجابةتتـ االيتاـ المراهقوف لدى  الذكاء الشخصياالذاتي(( يقرة لقياس 24ا

 تدرج االستجابة وتصحيح المقياس: ج.
الػذكاء الشخصػياالذاتي( اس ( يي وضع بدايؿ اإلجابػة لفقػرات مقيػ Likertأسموب ليكرت ا افاعتمد الباحث     

 .وهو ذات األسموب الذي اتبعه اجاردور( يي مقياسه لقياس الذكاءات المتعددة   
 تعميمات المقياس:  إعداد د.

وعميػػه وضػػعا تعميمػػات لهػػذا المقيػػاس عمػػى غػػرار إلػػى أف تكػػوف تعميمػػات المقيػػاس واضػػحة    افسػػعى الباحثػػ    
 .ألوؿ التعميمات التي قاما بوضعها لممقياس ا
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 وتعميماتِو: صالحية فقرات مقياس الذكاء الشخصي)الذاتي(في  آراء المحكمين ه.
المختصػػيف يػػي مجػػاؿ عمػػـ  محكمػػيف( مػػف ال12عمػػى ا 24ذات الفقػػرات الػػػ  األوليػػةُعػػِرض  المقيػػاس بصػػييتِه     

 الوظػػري المعتمػػدوالتعريػػؼ   البحػػثالهػػدؼ مػػف متضػػموًا وهػػـ أوفسػػهـ الػػذيف عػػرض عمػػيهـ المقيػػاس االوؿ الػػوفس 
 %( 90)وباعتمػػاد وسػػبة    مػػدى صػػبلحية الفقػػرات لقيػػاس مػػا وضػػعت الجمػػهِ  ارايهػػـ ييمػػا يخػػص : إبػػداءليػػرض 
  كمػا حصػمت مػوايقتهـ  (9,8) يقػرتيفوريػض   يقػرة  (22) االبقػاء عمػىريضػها تػـ  أوليرض قبوؿ الفقرة  يأكثر

تحميػؿ لالُمعػد  الػذكاء الشخصػياالذاتي(يقػرات مقيػاس عدد  أصبحوبذلؾ .  عمى تعميمات المقياس وبدايؿ اإلجابة
 .يقرة  (22) إحصاييًا مكوف مف الفقرات

 :وضوح تعميمات المقياس وفقراتو و.
التػي سػتطبلعية العيوة اذات اللضماف وضوح تعميمات المقياس ويهـ يقراتِه لعيوة البحث ُطّبؽ المقياس عمى     

 .دقايؽ (8-5)لمستيرؽ لئلجابة يتراوح بيف وكاف الوقت ا طبؽ عميها المقياس األوؿ
 :التحميل اإلحصائي لفقرات المقياس ز.

إلجراء اجراييف مواسبيف الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس  ُيعد أسموبا المجموعتيف المتطريتيف   وعبلقة درجة     
 التحميؿ اإلحصايي لفقرات المقياس .

 ان المتطرفت تانالمجموع: 
باستعماؿ  افعمى ويؽ هذا األسموب قاـ الباحث الذكاء الشخصي االذاتي(قرات مقياس بهدؼ تحميؿ ي    

ظهر   ختبار داللة الفروؽ بيف أوساط المجموعتيف العميا والدويا لكؿ يقرة االختبار التايي لعيوتيف مستقمتيف إل
كاوت  (1.96)البالية دولية الج يقرات هذا المقياس عود مقاروتها بالقيمةجميع إف القيمة التايية المحسوبة ل

  يبيف ذلؾ.  (6)وجدوؿ    (4)باستثواء الفقرة ( 0.05)مميزة عود مستوى 
 بأسموب المجموعتين المتطرفتين الذكاء الشخصي)الذاتي(القوة التمييزية لفقرات مقياس ( 6جدول )

 ت
 القيمة التائية المجموعة الدنيا المجموعة العميا

 2المحسوبة 
مستوى الداللة 

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي االنحراف المعياري الوسط الحسابي (5...)
 دالة 3.844 0.934 3.432 0.457 3.876 1
 دالة 8.127 0.864 2.950 0.441 3.827 2
 دالة 6.300 1.008 2.790 0.741 3.666 3
 غير دالة 1.777 0.971 2.259 1.224 2.567 4
 دالة 8.734 1.110 2.642 0.477 3.814 5
 دالة 7.169 1.088 2.876 0.450 3.814 6
 دالة 10.188 0.978 2.642 0.401 3.839 7
 دالة 10.904 0.983 2.604 0.366 3.876 8
 دالة 7.626 1.042 2.296 0.866 3.444 9
 دالة 8.729 0.918 2.592 0.594 3.654 13
 دالة 10.153 0.976 2.506 0.494 3.740 11

                                                 
 (00.60( = ).06( وبدرجة حرية )0.0.القيمة الجدولية عند مستوى ) 2
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 دالة 11.502 1.049 2.543 0.263 3.925 12
 دالة 11.884 0.950 2.481 0.440 3.864 13
 دالة 10.880 0.960 2.419 0.500 3.728 14
 دالة 9.979 1.055 2.246 0.643 3.617 15
 دالة 11.972 0.915 2.246 0.566 3.679 16
 دالة 10.576 0.990 2.284 0.615 3.654 17
 دالة 4.605 1.005 1.963 1.234 2.777 18
 دالة 11.617 0.973 2.432 0.468 3.827 19
 دالة 10.468 1.034 2.259 0.648 3.679 23
 دالة 7.502 1.173 2.469 0.749 3.629 21
 دالة 9.170 1.195 2.493 0.502 3.814 22

  ة لممقياسالكمي بالدرجةعالقة درجة الفقرة : 
معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ يقرة والدرجة الكمية لممقياس كاوت  باستعماؿ معامؿ ارتباط بيرسوف الستخراج     

استمارة . تبيف أف جميع معامبلت االرتباط كاوت دالة  (300)االستمارات الخاضعة لمتحميؿ بهذا األسموب 
 قيمها المحسوبة أكبر مف القيمة  حيث كاوت  (289)وبدرجة حرية  (0.05) داللة احصاييًا عود مستوى

رتباط بيف يبيف معامبلت اإل (7)وجدوؿ   (4)باستثواء الفقرة    (0.112)انبانغة داللة معامؿ االرتباط الحرجة ل
 الذكاء الشخصياالذاتي(  درجة كؿ يقرة والدرجة الكمية لمقياس

 الذكاء الشخصي)الذاتي(الدرجة الكمية لمقياس و معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة ( 7جدول )
 معامل االرتباط الفقرة الرتباطمعامل ا الفقرة
1 0.283 12 0.635 
2 0.429 13 0.616 
3 0.294 14 0.588 
4 0.076 15 0.508 
5 0.475 16 0.568 
6 0.412 17 0.552 
7 0.526 18 0.185 
8 0.573 19 0.608 
9 0.366 23 0.537 
13 0.479 21 0.460 
11 0.523 22 0.521 

  
يقػػرة بعػػد إجػػراء التحميػػؿ اإلحصػػايي باألسػػػموبيف  (21)مكّووػػًا مػػػف  الشخصػػياالذاتي( الػػذكاءمقيػػاس  وبهػػذا بقػػي 

 المذكوريف آوفًا.
 وثباتو: الذكاء الشخصي)الذاتي( مؤشرات صدق مقياس . ز     

  :Validityالصدق .1
 تحقؽ الصدؽ يي المقياس الحالي مف خبلؿ المؤشرات اآلتية:    
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   الصدق الظاىريFace Validity : 
مػػف خػبلؿ عرضػه عمػػى الخبػراء واألخػػذ  الػػذكاء الشخصػياالذاتي(وقػد تحقػؽ هػػذا الوػوع مػػف الصػدؽ لمقيػاس      

 .بارايهـ حوؿ صبلحية يقرات المقياس وتعميماته 
  صدق البناء:Construct Validity    

المجموعتيف  يأسموبب إجراء التحميؿ اإلحصايي لفقرات المقياسمف خبلؿ  هذا الووع مف الصدؽتحقؽ       
 .6, 7)ا جدوؿ يف   وعبلقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس تالمتطري

 : Relibilityالثبات  .3
 اآلتية :  مف خبلؿ المؤشراتتـ التحقؽ مف ثبات المقياس الحالي       
 :( Test-Rete Test)اعادة االختبار  -االختبار -

يتيمػػًا ويتيمػػة مػػف طمبػػة  (21)ؽ المقيػػاس عمػػى عيوػػة  بميػػت لحسػػاب معامػػؿ الثبػػات بهػػذه الطريقػػة تػػـ تطبيػػ      
وبعػػد التطبيػػؽ األوؿ بأسػػبوعيف تػػـ إعػػادة وهػػـ أوفسػػهـ يػػي المقيػػاس األوؿ   يػػي مديوػػة الديواويػػة  المػػدارس االعداديػػة

تطبيػػؽ المقيػػاس عمػػى األيػػراد أوفسػػهـ   وباسػػتعماؿ معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف بػػيف درجػػات األيػػراد يػػي التطبيقػػيف ظهػػر 
( وقػد عػدت هػذه القيمػة مؤشػرًا جيػدًا عمػى اسػتقرار إجابػات األيػراد 0.71بهذه الطريقػة الممقياس كميًا معامؿ الثبات 

  . عمى المقياس عبر الزمف
 :((Cronbach Alphaكرونباخ  -ألفا  -

وبمػغ معامػؿ  بهػذه الطريقػة باسػتعماؿ معادلػة الفػا كرووبػاخ الػذكاء الشخصػياالذاتي(تـ استخراج ثبػات مقيػاس      
 المقياس .جيد يشير إلى تجاوس يقرات وهو معامؿ  (0.73)الثبات 

 : الذكاء الشخصي)الذاتي(حساب الدرجة الكمية لمقياس . ح
( 84يقرة  لذا ياف أعمى درجة محتممة لممستجيب هي ا (21)أصبح المقياس بصورته الوهايية يتكوف مف      

كبر أ ة المستجيبكمما كاوت درجعميه ( درجة   و 52.5ي لممقياس ا(   والوسط الفرض21وأدوى درجة له هي ا
قؿ مف الوسط درجته أوكمما كاوت  تمتعه بالذكاء الشخصياالذاتي(مف الوسط الفرضي كاف ذلؾ مؤشرًا عمى 

 ه.الفرضي كاف مؤشرًا عمى اوخفاض
  النيائي:التطبيق  .اً رابع

ا مف صدؽ مله لقياس الوفسيالبحث واستخراج خصايص ا ياسيمق تبوي واعدادبعد االوتهاء مف إجراءات      
البالية  البحثعمى عيوة يف بصورتها الوهايية اسيالمق يفبتطبيؽ هذ افوثبات وقدرة عمى التمييز   قاـ الباحث

لمفترة مف  يتيمًا ويتيمة مف المراهقيف يي المدارس اإلعدادية والثاووية يي مركز مديوة الديواوية( 333ا
 . 22/12/2319ولياية  38/12/2319

 : الوسائل اإلحصائية .اً خامس
 يي استخراج وتايج البحث الحالي الوسايؿ اإلحصايية اآلتية: افاستعمؿ الباحث    
المجموعتيف  بأسموب مقياسي البحث( لعيوتيف مستقمتيف لحساب القوة التمييزية لفقرات t-testاالختبار التاييا -

 .ايراد عيوة البحث ويؽ متيير الووع االذكور و اإلواث(بيف  الفرؽالمتطريتيف   واستخراج 
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( : إليجاد معامبلت ارتباط درجات ( Person's Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسوف  -
واستخراج   والعبلقة االرتباطية بيف المخاوؼ مف الشفقة والذكاء الشخصياالذاتي(   الفقرات بالدرجة الكمية 

 إعادة االختبار.  الثبات بطريقة
  . إليجاد الثبات بطريقة الفاكرووباخ(Cronbach-Alphaمعادلة الفا كرووباخ ا -

 مقياسي( لعيوة واحدة الختبار الفروؽ بيف الوسط الحسابي لدرجات العيوة عمى t-testاالختبار التايي ا -
 البحث والوسط الفرضي لها. 

وتايج البحث عف طريؽ  ج( الستخرا (SPSSموـ االجتماعية الحقيبة اإلحصايية لمع افوقد اعتمد الباحث     
 الحاسبة االلكترووية.

  ومناقشتيا عرض النتائج وتفسيرىا: 
 :المخاوف من الشفقة لدى االيتام من الطمبة المراىقينتعرف  . 1  

تبػػار التػػايي االخ اف  اسػػتعمؿ الباحثػػااليتػػاـ مػػف الطمبػػة المػػراهقيف لػػدى  المخػػاوؼ مػػف الشػػفقةلمتعػػرؼ عمػػى      
بالوسػط الحسػػابي والوسػط الفرضػػي واالوحػراؼ المعيػػاري والقػيـ التاييػػة المحسػوبة و القيمػػة  لعيوػة واحػدة   مسػػتعيواً 

مجػػػاؿ مػػػف مجػػػاالت لكػػػؿ  (288)وبدرجػػػة حريػػػة  (0.05)عوػػػد مسػػػتوى داللػػػة  (1.86)الباليػػػة التاييػػػة الجدوليػػػة 
 ُيبيف ذلؾ . (9)جدوؿ و  المقياس الثبلثة  

                                                   االختبار التائي لداللة الفرق بين الوسط الحسابي والوسط الفرضي ( 8جدول )
 المخاوف من الشفةلدرجات عينة البحث عمى مقياس 

الوسط  العينة المجال
 الحسابي

الوسط 
 الفرضي

اإلنحراف 
 المعياري

القيمة التائية 
 المحسوبة

القيمة 
 التائية

 الجدولية

مستوى 
 الداللة

(...5) 
الخوؼ مف الشفقة عمى 

 اآلخريف
 
 
333 

26.606 22.5 4.670 15.228 
 
 

1.96 

 دالة

 دالة 11.694 6.729 32.5 37.043 الخوؼ مف شفقة اآلخريف
 غير دالة 1.617 7.140 30 30.666 الخوؼ مف الشفقة عمى الذات

 
تػػػاـ مػػػف الطمبػػػة المػػػراهقيف لػػػديهـ مخػػػاوؼ مػػػف الشػػػفقة عمػػػى اآلخػػػريف   اف االي أعػػػبله (9)يتبػػػيف مػػػف جػػػدوؿ      

ومخاوؼ مف شفقة اآلخريف عميهـ   إذ كاوت القيـ التايية لداللة الفػرؽ اإلحصػايي بػيف االوسػاط الحسػابية لهػذيف 
لباليػة أكبر مػف القيمػة التاييػة الجدوليػة ا (11.684)و( 15.229) المخاوؼ واالوساط الفرضية لها عمى التوالي 

  يػػي حػػيف لػػـ يكػػف لػػدى االيتػػاـ مخػػاوؼ مػػف الشػػفقة عمػػى الػػذات حيػػث كاوػػت القيمػػة التاييػػة المحسػػوبة  (1.86)
أصػػير مػػف  (1.617)لداللػػة الفػػرؽ اإلحصػػايي بػػيف الوسػػط الحسػػابي لهػػذا المقيػػاس والوسػػط الفرضػػي لػػه والباليػػة 

 . (1.86)القيمة التايية الجدولية البالية 
ه الوتيجػة عمػى ويػؽ اإلطػار الوظػري المتبوػى يػي أف االيتػاـ مػف الطمبػة المػراهقيف يوظػروف ويمكػف تفسػير هػذ     

إلى اف اآلخريف اليستحقوف الشفقة كووهـ غرباء عوهـ وال يرتبطوف معهـ بصمة ما . أما بالوسبة لمخاوؼ االيتػاـ 
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ًا يػي شخصػياتهـ   وخضػوعًا   مف الطمبة المراهقوف مف شفقة اآلخريف يإوها قد تعود إلى أوهـ يعػدوف ذلػؾ ضػعف
واذعاوًا لآلخريف وبالتالي يمكف اف يستيمهـ اآلخريف مف خبلؿ ذلؾ . يي حيف أف عػدـ شػعورهـ بمخػاوؼ الشػفقة 
عمى ذواتهـ يمكف أف يعود إلى كووهـ يي مرحمة عمرية االمراهقة( تجعمهـ عمى درجة مف الفهػـ لوقػاط ضػعفهـ   

دراؾ يشمهـ عمى أوه وتيجة طبيعيػة لصػعوبات الحيػاة   وبالتػالي الميػؿ إلػى الشػفقة بػذواتهـ  ومحدودية كفايتهـ   وا 
 Gilbert et)وتتفػػػػؽ هػػػػذه الوتيجػػػػة مػػػػع وتػػػػايج دراسػػػػتي جمبػػػػرت وآخػػػػروف والتعػػػػاطؼ معهػػػػا دوف خػػػػوؼ . 

al.,2011,2012)  عمى الرغـ مف أختبلؼ مجتمع البحث ييهما عف مجتمع البحػث الحػالي   والمتػاف أظهرتػا أف
( التػي أظهػرت اف الطمبػة 2319ووتايج دراسػة اغػاوـ  الجامعة ليس لديهـ مخاوؼ مف الشفقة عمى الذات  طمبة 

لديهـ مخاوؼ مف الشفقة عمى االخريف   ومخاوؼ مف شفقة اآلخريف   يي حيف أف هذه الوتيجػة أختمفػت ووتػايج 
   ى الذات .( التي أشارت إلى أف الطمبة لديهـ مخاوؼ مف الشفقة عم2319دراسة اغاوـ 

داللةة الفةروق اإلحصةائية فةي المخةاوف مةن الشةفقة لةدى االيتةام مةن الطمبةة المةراىقين عمةى وفةق تعرف  . 2
 :متغير النوع )الذكور, واإلناث(

المخػػاوؼ مػػف الشػػفقة لػػدى االيتػػاـ مػػف الطمبػػة المػػراهقيف عمػػى ويػػؽ متييػػر الوػػوع  داللػػة الفػػروؽ يػػيلتعػػرؼ       
 .ذلؾ بيفيُ  (8)وجدوؿ  االختبار التايي لعيوتيف مستقمتيف  افمؿ الباحثاستع االذكور  واإلواث(

المخاوف من الشفقة                                                   عمى مقياسبين درجات أفراد عينة البحث موازنة ال(9جدول )
 واإلناث( )الذكور,وفق متغير النوع عمى

الوسط  العينة بعدال
 الحسابي

حراف ناإل 
 المعياري

القيمة التائية 
 المحسوبة

القيمة التائية 
 الجدولية

 مستوى الداللة
(...5) 

الخوؼ مف الشفقة عمى 
 اآلخريف

 6.748 36.269 الذكور
0.599- 

 
 

1.96 

 غير دالة
 6.700 37.454 اإلواث

 6.944 30.884 الذكور الخوؼ مف شفقة اآلخريف
1.454 

 غير دالة
 7.257 30.551 اإلواث

الخوؼ مف الشفقة عمى 
 الذات

 5.238 26.384 الذكور
.3853 

 غير دالة
 4.349 26.724 اإلواث

 
أف القيـ التايية المحسوبة إلختبار داللة الفرؽ اإلحصايي بيف األوساط الحسػابية أعبله  (8)يتبيف مف جدوؿ     

قياس المخاوؼ مػف الشػفقة غيػر دالػة إحصػاييًا عوػد لدرجات االذكور(   واألوساط الحسابية لدرجات اإلواث يي م
ممػػا ُيشػػير إلػػى اوػػه  (289)ودرجػػة حريػػة  (0.05)عوػػد مسػػتوى داللػػة  (1.86)مقايسػػتها بالقيمػػة الجدوليػػة الباليػػة 

ليس هواؾ يرؽ بيف االذكور  واإلواث( يي المخاوؼ مف الشفقة . وُتعد هذه الوتيجة موطقية مع ماجاء به اإلطار 
تبوػػػى الػػػذي لػػػـ يرجػػػع أسػػػباب تطػػػور هػػػذه المخػػػاوؼ إلػػػى الفػػػرؽ بػػػيف الوػػػوع اإلجتمػػػاعي كػػػوف أف لهػػػذه الوظػػػري المُ 

المخػػاوؼ اسػػباب مختمفػػة تػػرتبط بوظػػاـ التعمػػؽ   والػػذكريات االوفعاليػػة   وأسػػاليب المعاممػػة الوالديػػة   وهػػذا يوطبػػؽ 
 عمى كؿ مف الذكور   واإلواث عمى حد سواء .

( التػػي أظهػػرت عػػدـ وجػػود يػػرؽ يػػي المخػػاوؼ مػػف الشػػفقة 2319اغػػاوـ ايج دراسػػة وتتفػػؽ هػػذه الوتيجػػة مػػع وتػػ    
لدى الطمبة عمى ويؽ متيير الووع االذكور  واإلوػاث( . يػي حػيف اختمفػت هػذه الوتيجػة مػع ماتوصػمت اليػه دراسػة 
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التػػي أشػػارت إلػػى أف هوػػاؾ يػػرؽ يػػي الخػػوؼ مػػف شػػفقة اآلخػػريف  (Gilbert et al., 2012)جمبػػرت وآخػػروف 
 صالح الذكور.ول
 :لدى االيتام من الطمبة المراىقين)الذاتي( الذكاء الشخصي تعرف  . 3

المخػاوؼ مػف عمػى مقيػاس  االيتػاـ مػف الطمبػة المػراهقيفأظهرت وتايج البحث أف الوسط الحسػابي لػدرجات       
 (52.5)البػالغ  وهو اكبر مػف الوسػط الفرضػي لممقيػاس (10.500)وباوحراؼ معياري قدره  (66.86)بمغ  الشفقة

وباستعماؿ معادلة االختبار التايي لعيوة واحدة الختبار داللة الفرؽ بيف الوسطيف تبيف أف القيمة التايية المحسوبة 
وبدرجػػػة حريػػػة  (0.05)عوػػػد مسػػػتوى داللػػػة  (1.86)مػػػف القيمػػػة التاييػػػة الجدوليػػػة  وهػػػي اكبػػػر (23.692)بميػػػت 

يػػػػي المػػػػدارس اإلعداديػػػػة والثاوويػػػػة يتصػػػػفوف بالػػػػذكاء  المػػػػراهقيفااليتػػػػاـ مػػػػف الطمبػػػػة ممػػػػا يشػػػػير إلػػػػى أف  (288)
 .ُيبيف ذلؾ  (10)جدوؿ و  الشخصياالذاتي(  

                                                    االختبار التائي لداللة الفرق بين الوسط الحسابي والوسط الفرضي (.1جدول )
 )الذاتي(خصيالذكاء الشلدرجات عينة البحث عمى مقياس 

الوسط  حجم العينة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة التائية  الوسط الفرضي
 المحسوبة

القيمة التائية 
 الجدولية

 مستوى الداللة
(...5) 

 دالة 1.96 23.692 52.5 10.500 66.86 333

    
هقػػػة(  والدراسػػػية  والعبلقػػػات ويػػػرى الباحثػػػاف أف هػػػذه الوتيجػػػة قػػػد تعػػػود إلػػػى طبيعػػػة المرحمػػػة العمريػػػة االمرا     

صػػور  وتكػػويوهـوالتصػػرؼ ويػػؽ هػػذه المعريػػة    واتهػػـعمػػى معريػػة ذاالجتماعيػػة لبليتػػاـ التػػي تجعػػؿ مػػوهـ قػػادريف 
المزاجيػػػة  ـ  وحػػػاالتهـودوايعهػػػ  ـالداخميػػػة  ومقاصػػػده ـ  والػػػوعي بػػػأمزجتهـ  وحػػػدودهـ قػػػوته مػػػواطفدقيقػػػة عػػػف 

 .  كبيرة بالوفسالثقة ال يضبًل عف   ـ واالوفعالية  ورغباته
المتاف أظهرت  (Shahida,2016)( و دراسة 2311وتتفؽ هذه الوتيجة ووتايج دراسة كؿ مف ا العكيمي       

 وتايجهما أف المراهقوف يتمتعوف بالذكاء الشخصي االذاتي(.
ين عمةى وفةق داللة الفرق اإلحصائي في الةذكاء الشخصةي)الذاتي( لةدى االيتةام مةن الطمبةة المةراىق تعرف . 4

 :متغير النوع )الذكور, واإلناث(
الػػػػػػذكاء عمػػػػػػى مقيػػػػػػاس االػػػػػػذكور( أظهػػػػػػرت وتػػػػػػايج البحػػػػػػث أف الوسػػػػػػط الحسػػػػػػابي لػػػػػػدرجات عيوػػػػػػة البحػػػػػػث       

لدرجات عيوة  الحسابيالوسط  يي حيف أف (10.468)قدره  وباوحراؼ معياري (65.048)بمغ  الشخصياالذاتي(
 تػػيفوباسػػتعماؿ معادلػػة االختبػػار التػػايي لعيو . (10.416)قػػدره  معيػػاريوبػػاوحراؼ  (67.82) بمػػغ البحثااإلوػػاث(

مػف  أكبػر  وهػي (-2.185)  تبػيف أف القيمػة التاييػة المحسػوبة بميػتالختبار داللة الفرؽ بػيف الوسػطيف مستقمتيف
يػرؽ  هوػاؾممػا يشػير إلػى أف  (289)وبدرجػة حريػة  (0.05)عوػد مسػتوى داللػة  (1.86)القيمة التاييػة الجدوليػة 

وكمػا هػو  بيف االيتاـ المراهقيف مف الطمبة االذكور   واإلوػاث( يػي الػذكاء الشخصػياالذاتي(   ولصػالح اإلوػاث  
 . (11)يي جدوؿ  مبيف
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الذكاء الشخصي)الذاتي(                                            عمى مقياسبين درجات أفراد عينة البحث موازنة ال( 11جدول )
 )الذكور, واإلناث(تغير النوعوفق م عمى

 حجم العينة
 العينة

الوسط 
 الحسابي

القيمة التائية  نحراف المعيارياإل 
 المحسوبة

القيمة التائية 
 الجدولية

 مستوى الداللة
(...5) 

  10.468 65.048 134 الذكور
2.195- 

 

 
1.96 

 
 196 اإلواث دالة

67.82 10.416 

 

( الُمتبواة والتي ُتشير يي أحدى مسمماتها إلى 1983ضوء وظرية اجاردور  ويمكف تفسير هذه الوتيجة يي      
اف كؿ يرد يمتمؾ ذكاءات متفاوتة عف األيراد األخريف   وليس مف المقبوؿ القوؿ بوجود بروييؿ لفرد ما مشابه 

مكاويات ووحدات عصبية ت وشط أو التوشط لبروييؿ يردًا اخر   كما اف هذه الذكاءات ليست ثابتة كووها قدرات وا 
 استوادًا إلى الفرص المتاحة والقرارات الشخصية التي يتخذها الفرد.   

التي توصمت إلى عدـ وجود يرؽ يي الذكاء  (Shahida,2016)اختمفت هذه الوتيجة ووتايج دراسة و      
 الشخصي لدى االيتاـ المراهقوف عمى ويؽ متيير الووع .

لةدى االيتةام مةن  )الذاتي(تباطية بين المخاوف من الشفقة والةذكاء الشخصةيالعالقة اإلر تجاه أقوة و تعرف  . 5
 : الطمبة المراىقين

مػػف أجػػؿ تعػػرؼ العبلقػػة االرتباطيػػة بػػيف المخػػاوؼ مػػف الشػػفقة والػػذكاء الشخصػػياالذاتي( لػػدى االيتػػاـ مػػف      
الحرجػة لداللػة معامػؿ اإلرتبػػاط  معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف ومقايسػة قيمتػه بالقيمػة افالطمبػة المػراهقيف اسػتعمؿ الباحثػ

يبػػػيف معػػػامبلت  (12)  يضػػػبًل عػػػف اإلختبػػػار التػػػايي لداللػػػة معامػػػؿ إرتبػػػاط بيرسػػػوف   وجػػػدوؿ  (0.112)الباليػػػة 
 .(289)وبدرجة حرية  (0.05)اإلرتباط وداللتها اإلحصايية عود مستوى داللة 

لمعالقة اإلرتباطية                                                 والجدولية المحسوبة التائية والقيم االرتباط معامالت( 12جدول )
 الذكاء الشخصي)الذاتي(و  المخاوف من الشفقةبين 

معامل  المتغيرات
 االرتباط

القيمة التائية 
 المحسوبة

القيمة التائية 
 الجدولية

 مستوى الداللة
(...5) 

 دالة 1.96 2.07 0.119 الذكاء الشخصي – عمى االخريف مخاوؼ الشفقة
 دالة 1.96 4.29 0.241 الذكاء الشخصي –مخاوؼ الشفقة مف اآلخريف 
 دالةغير  1.96 0.86 0.050 الذكاء الشخصي –مخاوؼ الشفقة عمى الذات

وبداللة إحصايية بيف كؿ مف مخاوؼ الشفقة موجبة إرتباطية وجود عبلقة  السابؽ (12)مف جدوؿ يتبيف     
وعدـ وجود مثؿ هذه العبلقة بيف   الشفقة مف اآلخريف والذكاء الشخصياالذاتي( عمى اآلخريف   ومخاوؼ 

جاءت هذه الوتيجة متسقة مع وتيجة الهدؼ األوؿ  مخاوؼ الشفقة عمى الذات والذكاء الشخصي االذاتي(   وقد
عميهـ   مع  ومخاوؼ مف شفقة اآلخريف؛ مخاوؼ مف الشفقة عمى االخريف  ـلديه االيتاـالتي أشارت الى أفَّ 

يي اف االيتاـ يتصفوف بالذكاء وتيجة الهدؼ الثالث ما أشارت اليه كذلؾ عدـ خويهـ مف الشفقة عمى ذواتهـ   و 
 الشخصي االذاتي(.
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تمكوهـ مف عف اوفسهـ وعف اآلخريف مف معمومات  األيتاـويمكف اف تعود هذه العبلقة إلى ما يمتمكه     
مواسب   يهـ واعوف لما يجري يي عالمهـ االجتماعي مف أحداث ومواقؼ  االستجابة لممواقؼ المختمفة بشكؿ

 .ولديهـ قدرة عمى أف ُيييروا مف سموكياتهـ ليحدثوا عبلقة أكثر توايقًا مع أوفسهـ 
 التوصيات:ثانيًا. 
 تي:باآل افبواًء عمى ما توصؿ إليه البحث مف وتايج يوصي الباحث    

لبيية التعميمية بمختمؼ جواوبها المادية   وغير المادية مف أجؿ تواير ظروؼ . إعادة الوظر يي تخطيط وبواء ا1
 يشعر ييها االيتاـ باالطميواف الوفسي.

مف أجؿ تحقيؽ حصر شامؿ لؤلسباب التي تؤدي إلى  متيير المخاوؼ مف الشفقة. االستمرار بدراسة 2
 المخاوؼ مف الشفقة بصورة عامة ومدى أوتشار مثؿ هذه المخاوؼ .

يهـ . العمؿ عمى تومية قدرات الذكاء الشخصياالذاتي( خاصة لدى الذكور حتى يصبحوف أكثر قدرة عمى  3
 . ذواتهـ   ووعيًا بوقاط قوتهـ وضعفهـ   والتخطيط الهدايهـ الشخصية وتوظيمها بفاعمية

 المقترحات:ثالثًا. 
 از البحث إلتماـ االستفادة موها:إجراء البحوث اآلتية التي استقرأها خبلؿ اوج افيقترح الباحث     

الدعـ االجتماعي  وسمات ا  مثؿ:  بمتييرات ُأخرى المخاوؼ مف الشفقةإجراء بحوث تتواوؿ عبلقة  .1
 .االلكسيثيميا   أوماط التعمؽ   الذكاء االجتماعي( الشخصية   

 االيتاـ. المخاوؼ مف الشفقة لدى شرايح أجتماعية أخرى مف غيرإجراء بحث يستهدؼ تعرؼ  .2
 . ياعمية بروامج تدريبي لتومية قدرات الذكاء الشخصي لدى االيتاـ .3
 : المصادر العربية 
  مكتبة االوجمو المصرية   القاهرة    مناىج البحث وطرق التحميل اإلحصائي( : 1991أبو حطب  يؤاد وآماؿ   صادؽ ا -

 مصر.
  ترجمة: مدارس الظهراف األهمية   دار الكتاب التربوي  الصف الذكاءات المتعددة في غرفة(: 2336آرمسترووج   ثوماس ا  -

 لموشر والتوزيع   الرياض   المممكة العربية السعودية.  
   دار قباء لمطباعة والوشز والتوزيع  القاهرة   مصر.الذكاء الوجداني(: 2333األعسر  صفاء   وكفايي  عبلء الديف ا -
  ترجمة: يهد الدليـ  دار الحارثي لمطباعة  الطايؼ   المممكة العربية  ات الشخصيةمدخل إلى نظري(: 1992أوجمر  باربارا ا -

 السعودية .
يي   K.W. L(: أثر التدريس بإستخداـ إستراتيجيات الذكاءات المتعددة والقبعات الست و 2338البركاتي   ويفيف بوت حمزة ا -

إطروحة دكتوراه )غير ث المتوسط بمديوة مكة المكرمة   التحصيؿ والتواصؿ والترابط الرياضي لدى طالبات الصؼ الثال
    كمية التربية  ػ جامعة أـ القرى   المممكة العربية السعودية. منشورة(

  ترجمة : محمد ببلؿ الجيوسي   مطبعة مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج   الرياض  أطر العقل( : 2334جاردور  هوارد ا -
 ة.  المممكة العربية السعودي

الذاتي( ويؽ وظرية جاردور -(: أساليب المعاممة الوالدية والذكاء الشخصي ااالجتماعي2337الحربي  يهد بف محمد ا -
  كمية التربية    رسالة ماجستير)غير منشورة(لمذكاءات المتعددة لدى عيوة مف طبلب المرحمة الثاووية بمديوة مكة المكرمة   

 لسعودية.جامعة اـ القرى  المممكة العربية ا
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   دار الفكر لمطباعة والوشر  عماف   األردف.1  ط تربويات المخ البشري( :  2333حسيف  محمد عبد الهادي ا -
(: أثر التخصص الدراسي ووجهة الضبط عمى الذكاء الشخصي لطبلب جامعة أـ القرى 2334الحكمي   إبراهيـ الحسف ا   -

 ( .1( ة العدد )16وية واإلجتماعية و اإلنسانية , المجمد )مجمة جامعة أم القرى لمعموم التربيرع الطايؼ   
   عالـ الكتب   القاهرة   مصر. 1 ج (: دراسات معاصرة في عمم النفس المعرفي2334الدردير  عبد الموعـ احمد ا -
لبعض  ( : دراسة الفروؽ يي الذكاء الوجداوي لدى طمبة التعميـ المفتوح يي جامعة دمشؽ ويقاً 2311الزحيمي   غسافا -

 , دمشق , سوريا..26- 233(, ص4,3(, العدد)27مجمة جامعة دمشق , المجمد)المتييرات   
مجمة دراسات تربوية, (:الذكاء األخبلقى وعبلقته بالتسامح اإلجتماعى لدى طمبة المرحمة المتوسطة  2313الزهيري  محسف ا -

 .38-9(, ص21(, العدد)6المجمد)
  دار الكتب لمطباعة األختبارات والمقاييس النفسية(: 1981الياس والكواوي  إبراهيـ ا الزوبعي  عبد الجميؿ وبكر  محمد -

 والوشر  جامعة الموصؿ  العراؽ.
   دار الفكر العربي    القاهرة   مصر.3  ط -النظرية والتطبيق -القياس النفسي(: 1998عبد الرحمف   سعدا -
  دار الفكر  البحث العممي ومفيومو واداوتو واساليبة (: 1996ؽاعبيدات  ذوقاف   وعدس عبد الرحمف  وكايد  عبد الح -

 عماف   االردف .
  مكتبة آياؽ لموشر والتوزيع  غزة   التدريس الصفي بالذكاءات المتعددة( : 2334عفاوة  عزو   والخزودار  وايمة  ا -

 يمسطيف.
بالمهارات االجتماعية و الميوؿ المهوية لدى  االجتماعي( وعبلقته -( : الذكاء الشخصي االذاتي2313عمي  خيرية عمي ا -

  كمية التربية   جامعة أـ القرى  المممكة العربية  )غير منشورة (عيوة مف طالبات المرحمة الثاووية   رسالة ماجستير
 السعودية.

 .  دار األمؿ   أربد  األردف 2  طالقياس والتقويم في العممية التدريسية(: 1993عودة  احمد سميماف ا -
   دار المعرية الجامعية   بيروت  لبواف.القياس والتجريب في عمم النفس والتربية(: 1985عيسوي  عبد الرحمف ا -
مجمة كمية التربية (: الخوؼ مف الشفقة وعبلقته باالتجاه وحو التعبير االوفعالي لدى طمبة الجامعة   2319غاوـ  ستار جبارا -

 , العراق.436-359ص ( ,1.3(, العدد )25األساسية , المجمد )
   مكتبة االوجمو المصرية  القاهرة   مصر.التقويم والقياس النفسي والتربوي(: 1985اليريب  رمزية ا -
   دار المسيرة لموشر والتوزيع  عماف  األردف  .1  ط الذكاء المتعدد في غرفة الصف(: 2337وويؿ   محمد بكر ا -
رسالة ماجستير)غير عمى ويؽ ومط التعمؽ المتجوب لدى االيتاـ   (: الخوؼ مف المودة 2318الطايي   صالح ياسرا -

   كمية اآلداب   الجامعة المستوصرية   العراؽ. منشورة(
(: العبلقة بيف االلكسيثيميا واوماط التوشية الوالدية والوضع االقتصادي واالجتماعي وحجـ االسرة   2316داود   وسيمة عميا -

 .434-415( , ص 4( , العدد )12ربوية , المجمد)المجمة االردنية في العموم الت
المجمة (: أشكاليات الترجمة والمصطمحات الوفسية والحاجة لممجمع الوفسي الميوي   2319الضبع   يتحي عبد الرحمفا -

 , مصر.3122( , ص68التربوية جامعة سوىاج , العدد)
 :المصادر االجنبية 
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أوايؽ   الفقرات ت
 تماماً 

أوايؽ 
 غالباً 

أوايؽ 
 احياواً 

ال أوايؽ       
 ابداً 

     سوؼ يستيموي اآلخروف عودما أكوف متسامحًا معهـ. 1
     التسامح مع أوليؾ المذيف أساؤ لي يجعمهـ يأمووف العقاب. 2
.مف الضعؼ   أوتظار عطؼ اآل 3      خريف عميَّ
     لديَّ خوؼ أف اليكوف اآلخريف لطيفيف ومتفهميف لي عودما أحتاج ذلؾ موهـ. 4
     أشعر بأوي ال أستحؽ أف أكوف لطيفًا ومتسامحًا مع وفسي. 5
     أشعر بالحزف أذا يكرت أف أكوف متسامحًا مع وفسي. 6
     يي حياتوا هواؾ بعض األيراد اليستحقوف الشفقة . 7
     أخاؼ أف تجعموي شفقتي الكبيرة هديًا سهبًل لؤلخريف . 9
     أخاؼ أف أصبح معتمدًا عمى اآلخريف ورعايتهـ   ألوهـ قد اليكوووا موجوديف دايمًا. 8
10 .      اتسأؿ عف حقيقة دؼء وعطؼ اآلخريف عميَّ
     " . أن تكون صمبًا ال رحيماً الوجاح يي الحياة "  11
     أف ال أجرب مشاعر الشفقة تجاه وفسي. أيضؿ 12
     يستيؿ اآلخروف الرحمة التي أتعامؿ بها معهـ . 13
     االشفاؽ عمى اآلخريف يجعموي قمقًا  مف أستيبللهـ لي ماديًا وأوفعاليًا. 14
     أخاؼ مف مشاعر العطؼ التي يظهرها اآلخروف تجاهي. 15
     اآلخريف. أشعر باإلحراج عودما يعطؼ عميَّ  16
     أشعر بووع مف الضعؼ عودما أحاوؿ العطؼ عمى ذاتي. 17
     العطؼ عمى ذاتي يشعروي بأوي ضعيفًا. 19
     يجب أف يساعد الواس أوفسهـ   واليوتظروف مساعدة اآلخريف لهـ. 18
     أف عقاب بعض األيراد أيضؿ بكثير مف الشفقة عميهـ. 20
     ريف بشكؿ مبالغ ييه تجعؿ أستيبللهـ سهبًل.الشفقة عمى اآلخ 21
     أقمؽ مف أف يكتشؼ الواس المطيفيف معي شييًا سييًا قد ييير رأيهـ عوي. 22
     أخاؼ مف أف مودة اآلخريف تكوف يقط عودما يريدوف شييًا ما.  23
     أشعر بالحزف مف شفقة الواس ولطفهـ معي. 24
     ع وفسي   وال أعرؼ كيؼ ابدأ تومية هذا الشعور ؟لـ أكف يومًا عطويًا م 25
     تقمقوي مشاعر الشفقة عمى الذات واعتمادي عميها. 26
     أخاؼ أف تظهر عيوبي أذا ما تساهمت يي وقد وفسي واصبحت متسامحًا معها. 27
     لطؼ اآلخريف معي يجعموي أشعر باوهـ قريبيف موي .  29
     لطيفيف معي يأوي ال أشعر بالدؼء يي عبلقاتي معهـ. حتى أذا كاف الواس 28
     أحاوؿ االحتفاظ بمساية عف اآلخريف   حتى أذا كاووا لطيفيف جدًا معي. 30
     أضع حدودًا حتى مع الشخص الذي يقـو برعايتي . 31
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     أخاؼ مف ريض اآلخريف   أذا كوت مشفقًا عمى وفسي كثيرًا. 32
     الذات أيضؿ مف اإلشفاؽ عميها.أجد أف وقد  33
     أخاؼ أف تحدث لي أشياء سيية أذا ماكوت كثير اإلشفاؽ عمى وفسي. 34

 ( مقياس الذكاء الشخصي الذاتي )بصورتو النيائية(2ممحق )
 

توطبؽ  الفقرات ت
عميَّ 
 تماماً 

توطبؽ 
عميَّ 
 غالباً 

توطبؽ 
عميَّ 
 أحياواً 

ال توطبؽ 
 عميَّ ابداً 

     ى أف أكوف صادقًا مع وفسي.أحرص عم 1
     أوا واع  بما لديَّ مف وقاط قوة   ووقاط ضعؼ. 2
     عودما أيشؿ بعمؿ ما اكرر محاولة اوجازه بعـز وأصرار. 3
     أعمؿ عمى معرية كؿ شيء عف العمؿ الذي ُأريد القياـ به. 4
     أتقبؿ الحياة رغـ صعوباتها. 5
     األشياء مف حولي.أتامؿ وأيكر كثيرًا ب 6
     أضع لوفسي أهدايًا   وأعمؿ عمى تحقيقها. 7
     أوفعاالتي ال توجه حياتي. 9
     أهتـ بتقييـ األعماؿ التي أوجزها بيف يترة وأخرى. 8
     أميؿ إلى العمؿ المستقؿ   وال أحب أف أكوف تابعًا . 10
     إدرؾ أهمية أعتمادي عمى وفسي . 11
     كر يي الحياة حتى ُأحدد ماذا أريد ؟ وأيف أتجه ؟أي 12
     لديَّ ثقة كبيرة بأوي يرد مرتب وموظـ. 13
14 .      أخطط لمستقبمي   وال أعيش الحياة يـو بيـو
     أجد وفسي قوي اإلرادة يي مواجهة متطمبات الحياة . 15
     ة.لديَّ القدرة عمى تمييز اوفعاالتي االيجابية والسمبي 16
     ُأسجؿ أيكاري وما أخطط له بديتر خاص بي. 17
     أيكر بمشاكمي وأعمؿ عمى حمها. 19
     أتصرؼ ويؽ مالديَّ مف قدرات وال أتجاوز حقيقة ذلؾ. 18
     أتخذ قراراتي بوفسي وال أتاثر بما ُيريده االخريف. 20
     أيكر جديًا يي أيجاد عمؿ خاص بي . 21

 

 


