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دادإـع

 مدرس علم النفس الرتبوى 
 جامعة الزقازيق  –كلية الرتبية  

لقلق االجتماعي وا العصابيةالعالقة بين الكمالية التعرف على  ي إلىالحال البحثهدف ي
بفين ممرتفعفي/ منخفضفي   ، وكفتل  التعفرف علفى الففرو  الشففقة االفتا  / منخفضيلدى مرتفعي
فا التعفرف علفى مافاال العالقفة بفين  الشفقة االتا  في الكمالية العصابية والقلق االجتمفاعي، ويضضا

لعصففابية والقلففق االجتمففاعي لففدى المففرانقين، وتكلبفف  عينففة البحففث مففن الشفففقة االففتا  والكماليففة ا
 مقياسوتمثل  يدوا  البحث في ،   سنة31-31ممن تمتد يعماالنم الزمنية بين م   مرانقاا022م

 معامال  االالتباط،وباستخدام  لكل من مالشفقة االتا ، والكمالية العصابية، والقلق االجتماعي ،
إلى؛ وجلد االتباط ملجب ذا داللة إحصائية بتائج البحث  تلصل ، مااالالوتحليل  ،واختباالم  

  بين الدالجة الكلية للكماليفة العصفابية والدالجفة الكليفة للقلفق االجتمفاعي لفدى 2023معند ماتلى 
  2023 عنففد ماففتلى م ةلففة إحصففائيالد ذا  د فففرو  ل وجففممرتفعففي/ منخفضففي  الشفففقة االففتا ، و 

فعفففي ومنخفضففي الشففففقة االفففتا  مفففن المفففرانقين ففففي الدالجفففة كفففل مفففن مرتدالجفففا   ا بففين متلسففف 
الكلية للكمالية العصابية وجميع ياعادنا الفرعية، والدالجفة الكليفة للقلفق االجتمفاعي وجميفع ياعفاد  

تلجففففد تففففبايرا  مبا ففففرة وايففففر مبا ففففرة دالففففة الفرعيففففة لصففففال  منخفضففففي الشفففففقة االففففتا ، وكففففتل  
الشفقة االفتا  والكماليفة العصفابية والقلفق االجتمفاعي بين كل من   2023معند ماتلى  إحصائياا

ويلصي البحث اصفة عامة؛ التبكيد على الدوال المهم للشففقة االفتا  ففي تحقيفق ، لدى المرانقين
بتففففائج إضةابيففففة بفاففففية، وجاففففدضة، وتعليميففففة للمففففرانقين، وبخاصففففة التخ يفففف  مففففن تففففباير الكماليففففة 

 العصابية والقلق االجتماعي.
 مرحلة المرانقة. -الشفقة االتا  -القلق االجتماعي -الكمالية العصابية تاحية:الكلمات املف



  أمحد شحاتة د/ غادة حممد 
 

 731 

Neurotic Perfectionism and Social Anxiety with High and Low 

Self-Compassion of Adolescents 
Abstract 

The current research aims to identify the relationship between 

neurotic perfectionism and social anxiety among high/low self-

compassion in Adolescents, as well as to identify the differences 

between (high / low) self- compassion in neurotic perfectionism and 

social anxiety, and also to identify the path of the relationship between 

self- compassion and neurotic perfectionism and social anxiety in 

adolescents, The research sample consisted of (200) adolescents with a 

time span between (13-18) years, The research tools were a measure of 

(self- compassion, neurotic perfectionism, and social anxiety), and Using 

correlation coefficients, (t) testing, and path analysis: The results of the 

research found that there is a positive correlation with statistically 

significant (at 0.01 level) between the total degree of neurotic 

perfectionism and the total degree of social anxiety in (high / low) self- 

compassion, and the presence of statistically significant differences (at 

0.01 level) between the averages of the scores of both high And those 

who have low self- compassion in adolescents in the total degree of 

neurotic perfectionism and all its sub-dimensions, and the overall degree 

of social anxiety and all its sub-dimensions in favor of the low self- 

compassion in adolescents, as well as there are direct and indirect 

statistically significant effects (at the level of 0.01) between both the 

self- compassion and neurotic perfectionism and social anxiety among 

adolescents. In general The research recommends, emphasizing the 

important role of self- compassion in achieving positive psychological, 

physical, and educational outcomes for adolescents, in particular 

mitigating the impact of neurotic perfectionism and social anxiety. 

Key words: Neurotic Perfectionism, Social Anxiety, Self-Compassion,         

Adolescence. 
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، وقن فرة العوفلال بفين ال فللفة المهمفة ففي حيفاة اابافا  لمراحفلامفن رانقفة تعد مرحلفة الم
 الماففتقول، فففي المرانففق سففيتبع  الففت  ال ريففق خاللهففا مففن يتحففدد طففر   مفتففر   يبهففا كمففا والر ففد؛
مففن  االعديففد خاللهففا الفففرد حيففث ضمففر المشففتال ، اعفف  تعترضفف  قففد يو ابمففا  ضةتففا   قففد والففت 

فيففة، واالبفعاليففة، واالجتماعيففة؛ فهفففي مرحلففة تغيففر كلفففي ية، والمعر مفففي المهففانر الةاففف التغيففرا 
حفل اتتميز امةملعة من الخصفائ  الفريفدة التفي تةعلهفا مرحلفة تختلفق عفن اقيفة المر و  ،و امل

 الشخصفية، تشفتيل وإعفادة عفن اللالفدين، مفا ضميزنفا النزعفة إلفى االسفتقالا الفتاتي خرى، ويكثفراأل
ومحاولفففة  وتكفففلين صففداقا ، االبتمففا  لشففخ ، وينميفففةا يلعوهفففا التففي االجتماعيفففة األدواال وتغيففر
عفففادا ، وتقاليفففد،  بفففين حاجاتففف  األساسفففية ومفففا ضافففلد األسفففرة، والمدالسفففة، والمةتمفففع مفففن  تلفيقففف

 & Steinberg؛073، ص0232ميحمففد ضفراال محمففد،  محمفد بزيففة عوففد القفادال،  وتعليمفا 

Morris, 2001, P85،   ففا امههففر  العففام وعالقاتفف  ّكففل  فيهففا الجيففة جديففدة لتاتفف ، مهتض  كمففا ما
 التغيفففرا  ، ونفففت  5، ص0232االجتماعيفففة وصفففلالت  لفففدى امخفففرين ميحمفففد عوفففد الملففف  يحمفففد، 

ا المرانق تةعل  .(Steinberg & Morris, 2001, P86)للمعاباة  يكثر م عرضا
ففا  الةديففدة فففي نففت  المرحلففة، يلاجفف  المرانقففل   وباففوب نففت  التغيففرا  الةلنريففة والمهمي

من التحدضا ، فمحاولفة التكيف  مفع امخفرين المحي فين بهفم، ومفا يفنةم عنهفا مفن تغيفرا   العديد
عديدة، قد تؤد  إلى ابتقالهم إلى حالة من اللعي التاتي لمقاالبة يبفاهم اامخرين من حللهم في 
بيئا  اجتماعية مختلفة؛ إذ يلاجهل  العديد من المشتال  المعقدة التي تت لفب اعف  المهفاالا  

 عرضففة اشففتل خففاص للضففغلط االجتماعيففة والثقافيففةيكثففر ، ممففا ضةعلهففم لمةففاال  المختلفففةفففي ا
؛ الاففع عفاالف Blakemore & Mills, 2014, P188؛ Brice & Strauss, 2016, P67م

  .18، ص0231مااعدة، 
ي  التلجففف  بحفففل الكماليفففة العصفففابية تفففزداد ففففي مرحلفففة المرانقفففة؛ إذ االبافففا مفففا يفففرى كمفففا 
التلجففف  االحااسفففية المفرطفففة للمشفففتال ،  الم مفففن منهفففلال مثفففالي، ومفففع اقتفففرا  نفففتالمرانفففق العفففا

تفزداد حفدة  ؛وجلابب القصلال ففي المةتمفع، وبصفلال التنفاق  الحيفاتي، والميفل إلفى التقيفيم والنقفد
فيففنخف  معامففل الضففا  عففن الحيففاة،  ،الضففغلط النفاففية علففى المرانففق، وقففد يتعففتال عليفف  تحملهففا

 & ,Wang, Trotter, Reinke)اففق المعففايير والقففيم الاففائدة ويوففدي فففي التشففتي  فففي ب

Ialongo, 2013, P1633)  . 
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اففوب  مففن لمففا ت   المففرانقين؛مففن المشففتال  التففي قففد تلاجفف  العصففابية  ةيففلاي  الكمويتضفف  
خاصة في بو  ، مثل: القلق االجتماعيجتماعيمشتال  واض رااا  على الماتليين النفاي واال

وتحقيففق ال ملحففا   ،وبنففا  الشخصففية ،لهففا مففن دوال مهففم فففي تلكيففد الففتا  لمففا ؛مرحلففة المرانقففة
القيمفي  الافيا حاجفة طويييفة ففي ضفل  و  اضفرواليا يمفراا الافعي للكماليفة بهفم؛ حيفث ضعفد الخاصة 

المشففتلة فففي الكماليففة تونففي الفففرد ألنففداف ايففر واقييففة، وال تلوففي حاجففا   وتكمففناالجتمففاعي، و 
فففا للحصفففلا علفففى إعةفففان وانتمفففام امخفففرينداخليفففة، اقفففدال مفففا ضتفففل  سفففعي ال يو ميلففف   ،ففففرد ملجها

فا عاليافا امفا يرتكفب مفن يخ فا  قفد تكفل  تافهفة ممفا  ؛للاي رة عليهم، ونفتا بفدوال  يللفد لدضف  انتماما
 .(Stoltz & Ashby, 2007, P414)يلقع الفرد في دائرة القلق االجتماعي 

 ففيلعاا، ويعففابي منفف  كثيففر مففن  يعففد القلففق االجتمففاعي مففن يكثففر االضفف رااا  النفاففيةو 
األفراد، ويتثر وتتام ا  مرحلفة المرانقفة اصففة خاصفة؛ بهفراا لمفا ضعفابي األففراد ففي نفت  المرحلفة 

والشفعلال االلحفدة ميمفل يحمفد  ،والعزلفة ،والقلفق ،والخفلف مفن المافتقول ،من ضعق الثقفة افالنف 
حيث يلجد العديفد مفن ؛  11، ص0237علي، وهيام صابر  انين، ويسما  عودالمنعم عرفا ، 

على مافتلى القلفق االجتمفاعي؛ كفالتغيرا  الةافمية،  لدى المرانقين العلامل التي لها تباير كوير
وعففففدم الرضففففا عففففن صففففلالة الةاففففم، والحااسففففية الزائففففدة لالبتقففففاد، والخففففلف مففففن التقيففففيم الاففففلوي، 

فففي دخففلا عالقففا   لاراوففال ي المففرانقينوالمعتقففدا  الخاطئففة التففي يتونانففا المرانففق، وكففتل  بةففد 
األوضففاا االجتماعيففة، بففل ويتففل  اليففلم الدالاسففي نففل ينففم  لااجتماعيففة مففع يفففراد األسففرة، ويخشفف

 مال ضمتفنهو مبفال  فيف ،  ماب  خفلفه لاحتى يتةنب العالقا  االجتماعية، كما ضعترف مقابلهتمشتلة 
مااففام الاففيد  ياويففا  ماففببه ممففن ي  ينهففر إلففيه ممناقشففة ي  يسففئلة مففن المعلمففين ااففوب مخففاوفه

  .073، ص0237ال  ، 
واجتماعيفة،  ،وبفافية ،قد يلاجهل  مشتال  متباينة: يكادضميفة المرانقيني   ومن ام بةد

، إال يبهم قد يتفاوتل  فيما بينهم في كي ية التعامل مفع يبفافهم عنفدما يتعرضفل  لتلف  المشفتال 
 بفاة قفد ضختلفق مافاال حياتف  المافتقولية؛وفي ضل  ال ريقفة التفي ضافتةيب بهفا المرانفق لهفت  المعا

  Neffلففتا بةففد اعضففهم حاففب تعويففر   ؛خففرفقففد يففنة  اعضففهم فففي ذلفف ، وقففد ضفشففل اعضففهم ام
يتعامففل مففع خوففرا  الفشففل وااحبففاط التففي يتعرضففل  لهففا بتعففاطق إضةففابي مففع يبفاففهم، واالبفتففا  

ن إبكاالنفا، يو معالةتهفا ا ريقفة  مف، بفدالا ممرتفعي الشفقة االفتا   خوراتهم بيقهة عقلية ىالتام عل
لففي  لففديهم  مقاالبففة امففنحففد مففا عففن المشففتال  االبفعاليففة  ىابفعاليففة، ونففتا مففا ضةعلهففم امنففبى إلفف

التين ضفشلل  في ملاجهة خوراتهم المؤلمة،  وبخاصةالتصال  مع يبفاهم والريفة بها،  ىالقدالة عل
وتتام  خصيتهم االةملد الفكر ،  ،لترواالكتئان، والت ،فهم بتيةة لتل  ضييشل  حالة من القلق
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، 0237ممنخفضففي الشفففقة االففتا   مسففهام عوففد الغفففاال عليففل ،  والعزلففة االجتماعيففة، وبقففد الففتا 
اعففدد مففن الاففما  ااضةابيففة التففي  المففرانقين يتمتففع ي  المرحلففة نففت  تت لففب اففم  ؛ ومففن332ص

ضفاا ة؛ احيفث تصفب  لدضف  قفدالة ت متن  من التعامل ااضةابي مع ذات  ففي الهفروف والملاقفق ال
متلا بففة لملاجهففة ااحبففاط والفشففل، وكي يففة التعامففل مففع الففتا  ا ريقففة مناسففبة وفعالففة؛ لكففي ضحيففا 

 طويعفففة مفففع ااضةفففابي التعامفففل مفففن لتمتفففنهم االفففتا  الشففففقة مفففن المرانفففق حيفففاة طيبفففة؛ ي  اقفففدال
 مناسبة.  ا ريقة اوإداالته االبفعاال  تنهيم على والقدالة معابات ، وتقول التحدضا ،

ي   ىإلف Morley, (2015, P227); Neff, (2003B, P224م   كفل مفني فاال حيث 
العامل األنم في تعامل الفرد مع خورات  الالوية التي تةلب لف  األلفم والمعابفاة نفل الشففقة االفتا  

الففنف   ، ويعفد مفهففلم الشفففقة االففتا  مفن المفففاهيم الحديثففة بافوياا فففي علففموالتعففاطق معهففا وتقولهفا
ااضةابي، ويلصق ابب  وسيلة إضةابية في تلج  الفرد بحل ذات  من حيث االنتمام بها والعايتها، 

 النقفد تلجي  من بدالا  خورا  الفشل، يو والتعامل معها بل ق وبرحمة وتفهمها عند التعرض لأللم
 ةابية.لها والقالة والحتم عليها، وني دليل على الصحة النفاية والعقلية ااض الالذا

بدالاسففة المتغيففرا  ااضةابيففة فففي  خيففرةانتمفف  البحففلل والدالاسففا  فففي اموبففة األوبالتففالي 
الشخصففية ااباففابية، والتففي مففن ضففمنها الشفففقة االففتا ؛ مففن خففالا التبصففيل لهففا ودالاسففتها كبحففد 

  بداضفففة القفففر  الحفففاد  والعشفففرين  هفففر  يفففففالمتغيفففرا  ااضةابيفففة المهمفففة ففففي  خصفففية الففففرد، 
حيث  Neff, (2003) مريتيةاأل العالمةيد  ىمن مفاهيم علم النف  والصحة النفاية عل كمفهلم

وسفمة مهمفة مفن سفما   ،ا من ياعاد الونفا  النفافي للففردا يساسيا يب  يتضمن اعدا  ىعل  بهر  إلي
ا مففن اماففاال الاففلوية ألحففدال الحيففاة الضففاا ة  وذلفف  عنففدما ا بفاففيا وحففاجزا  ،الشخصففية ااضةابيففة

 يو عفدم الكفاضففة الشخصفية فففي حفل مشففتالتة ، يو المعابفاة يو األلففم،لففرد حالففة مفن الفشففلضيفي  ا
 .Neff & Stephanie, 2007, P139)؛ 7ص، 0232ميحمد عود المل  يحمد، الحياتية 

 & Iskender (2011); Neffمثفل دالاسفة كفل مفنفقفد ي فاال  بتفائج اعف  الدالاسفا  

Stephanie (2007)  تففرتبب االشخصفففية الافففلية والافففعادة النفافففية  ي  الشففففقة االفففتا ىإلففف  
الفتين  األففرادي  و  ،معفز ة للشخصفية وداعمفة لهفا ففي تلافقهفا النفافي واالجتمفاعيصفة ااعتباالنا 

لقلق والتلتر واالكتئان مقاالبة مع التين يتعفاملل  من اضمتلكل  مثل نت  الصفا  نم يقل معاباة 
 ,Ferrari, Yap, Scott ففاال  بتففائج دالاسففة، وكففتل  يمففع الففتا  اقاففلة فففي تلفف  الملاقففق

Einstein & Ciarrochi (2018)   الففرد  ضماالسفها ةطريقفة صفحيت عفد الشففقة االفتا  إلفى ي
ويمتن ، تحمي مبا رة من امااال الالوية للكماليةها، و االتا  وقولل الل قز يعز من خالا ت بفا 
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بفدالا  ،لفتا  ففي يوقفا  االتكفان األخ فا االشففقة اا ل  ضافتةيو ا، أل  األفراد في نت  الحالةارسه
ا بتفائج دالاسفةالت  يؤد  إلى  التاتي الالذا النقدمن   ,Potter الكمالية العصابية، وي اال  يضضا

Yar, Francis & Schuster (2014)  القلففق و لشففقة االففتا  اإلففى وجففلد عالقفة سففالبة بففين
ديهم مافففتلى مفففنخف  مفففن الشففففقة ي  األففففراد ذو  القلفففق االجتمفففاعي المرتففففع لففف، ي  جتمفففاعياال

 ا االخلف من تقييما  امخرين.سلويا ترتبب كتل  و االتا   
ويتض  مما سوق؛ يب  بهراا ألنمية وطويعة نت  المرحلة، ومفا ضعفابي المرانفق فيهفا كثيفراا 
من الصراعا  والضغلط سلا  من األسرة يو المتاعب الدالاسية وايرنا؛ من األسبان الكفيلفة ففي 

ا ي  ضعفابي المرانفق دخلل   م لة االكتئان، وبااضافة إلفى ذلف ، وممفا ضةعفل المعابفاة يكثفر تعقيفدا
من الكمالية العصابية، لهتا  هر  الحاجة الماسة في اموبة األخيرة إلى الدالاسا  التفي تناولف  
الةلابب ااضةابية في الشخصية االدوا األجنوية، ويصبح  الحاجفة ملحفة ففي المةتمفع العربفي؛ 

تتلاكفب الدالاسفا  العربيفة مفع بهيرتهفا مففن الدالاسفا  األجنويفة األخفرى، ومنهفا متغيفر الشفففقة  كفي
االففتا ؛ بهففراا ألنميتففة كمتغيففر إضةففابي لفف  فائدتفف  الكويففرة فففي حيففاة للمففرانقين، وتففباير  ااضةفففابي 

 وفففي بففف  ففي  خصففيتهم،التففي تعفز  الاففما  ااضةابيففة المتلقفع علففيهم ااعتباالنففا يحفد الةلابففب 
تونفففى إتةانافففا و افففاال المتغيفففرا  الافففلوية لفففديهم، آضقلفففل مفففن  وقفففائي اللقففف  ضمتفففن ي  تعمفففل كمتغيفففر

 .لها ل  التي يتعرض وامالم ،والضغلط ،في ملاقق الفشل مإضةابياا بحل ذاته
خاالجيفة اافوب  فروف الحيفاة التفي ال تف الشفقة االفتا  ال ضحتاجف  الففرد فقفب وقف  معاباف

ا وبنف  القدال من األنمية عندما تنبع المعاباة يضضا  ا ، بل ضحتاجهضصعب تحملها ودو  خ ب من
 ,Neff & Costigan, 2014) يو إخفاقاتفف  الشخصففية ،مففن بفافف  بتيةففة يفعالففة المتهففلالة

P114) تفففرتبب الشففففقة االفففتا  االتباطفففا وايقفففا االرفاهيفففة النفافففية، امفففا ففففي ذلففف  الشفففعلال ؛ حيفففث
والكماليفة  ،واالكتئفان ، عفن دوالنفا ففي خفف  القلفقفضفالا  االاعادة والتفاجا والمبفادالة الشخصفية،

فكمفا تفؤد  دوالا ، (Neff & McGehee, 2010, P226)العصفابية ا ففي تحقيفق التفلا   ا مهما
 & Yarnell)وما ضحتاج  من امخرين في عالقت  معهفم ،الفعاا بين ما ضحتاج  الفرد من بفا 

Neff, 2013, P147) يفضل من يولئ   ةا  يتمتعل  اصحة بفايي  األفراد ذو  الشفقة االت، و
 ,Ellen, Albertson, Neff, & Dill-Shackleford, 2014)اللففتين ضفتقففرو  إليهففا 

P444) ؛ ومن ام يتةلى االنتمام املضلا نتا البحث وينداف  المهتمة بتقدضم إطفاال بهفر  حفلا
ال العالقا  المتبادلفة بيفنهم مالشفقة االتا ، والكمالية العصابية، والقلق االجتماعي ، ومعرفة ماا

 لدى عينة من المرانقين.
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الكثيففر مففن الضففغلط والصففراعا  النفاففية  ىممففا ال  فف  فيفف  ي  المففرانقين يتعرضففل  إلفف
ملكهم العديفففد مفففن األفكفففاال تّ ت ففف، و التفففي تفرضفففها طويعفففة الحيفففاة، والمرحلفففة العمريفففة التفففي ضييشفففلبها

وضففغلط  ،ويييشففل  الكثيففر مففن المعابففاة بتيةففة لمففا يلاجهلبفف  مففن صففراعا  ،ةوالمشففاعر الاففلوي
إال يبهففم قففد ضختلفففل  فيمفا بففيهم فففي كي يففة التعامففل  ويكادضميففة وايرنفا؛ بفافية واجتماعيففة وابفعاليففة

ممرتفعفففي الشففففقة  بهفففت  المعابفففاةضمفففر ، ففففالبع  يفففرى ي  الةميفففع مفففع يبفافففهم وقففف  نفففت  المعابفففاة
ففي والتبمفل ا في التفكيفر امخرين ماتغرقا  نا عبفا  وينعزا اعيدا  ىضقال عل االتا  ، ومنهم من

ونتا ما ضشفير  ؛الشفقة االتا   يممنخفضومتباراا بها  ا معهاومشاعر  الالوية بل ومتلحدا  ت معابا
الاففلوية فففي   مشففاعر يفكففاال  و هففم فففي تعامففل الفففرد مففع خوراتفف  و معففد عامففل ت  ي  الشفففقة االففتا   ىإلفف
لففتا فمففن الضففروال  ي  يتمتففع المرانففق اقففدال  والمحففن واأللففم؛ ووقفف  المعابففاة الصففيبة، لحهففا ال

ما يدوال في نت  مع القدالة علي تحمل  ، اوقفي تل  األضةابية في التعامل مع ذات  وافي من اا
حتفى يفتمتن مفن التعامفل ااضةفابي مفع  المرحلة من تغيرا ، وما يلاج  من صفعلبا  وتحفدضا ؛

والتغيففرا ؛ ومففن اففم ضحميفف  ويمنعفف  مففن اللقففلا فففي دائففرة القلففق االجتمففاعي، ومففن  تلفف  التحففدضا 
 .امااال الالوية للكمالية العصابية

الشفقة االتا  التي تناول  متغير  والاااقة من خالا مراجعة األطر النهرية والدالاسا و 
التففي تناولفف   بففدالة  ففديدة فففي الدالاسففا  –اطالعهففافففي حففدود –الباحثففة   واجهففلففدى المففرانقين؛ 

ونفل مفا دففع  ،اعينفة المفرانقين تحديفدا  ىلد والكمالية العصابية، والقلق االجتماعي ،الشفقة االتا 
وألنميففة  ودالاسففتها،بففين تلفف  المتغيففرا   ا  المتبادلففةالعالقفف ماففاالالباحثففة لمحاولففة احففث طويعففة 

اافففة متغيفففر الشففففقة مرحلفففة المرانقفففة، وكثفففرة الملاقفففق الضفففاا ة التفففي يتعفففرض لهفففا يفرادنفففا، ولحد
 النفاففية، االضفف رااا  خ ففر فففي اللقففلا مففن الفففرد ضحمففي وقففائي بفاففي االففتا  وينميتفف  كمتغيففر

ولهففتا  هففر  الحاجففة إلففى دالاسففة نففت  المتغيففرا   االجتمففاعي؛ والقلففق العصففابية، الكماليففة ومنهففا
الفب ففي مرحلفة مالشفقة االتا ، والكمالية العصفابية، والقلفق االجتمفاعي  كمتغيفرا  ضفروالية لل 

فا وتفباير كفل متغيفر  المرانقة حتى ضافت يع ملاجهفة مصفاعب الحيفاة، وذلف  ففي حالفة تفراا هم معا
ففا؛ فمففن ننففا  علففى امخففر ااالسففتفادة مففن الدالاسففا  الاففااقة التففي تناولفف  عالقففة نففت  المتغيففرا  معا

 امتية: األسئلةمن خالا  البحث الحاليضمتن بللالة مشتلة 
لقلففففق االجتمففففاعي لففففدى مرتفعففففي الشفففففقة االففففتا  وا العصففففابيةاليففففة مففففا العالقففففة بففففين الكم -3

 ؟من المرانقين
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الشففففففقة االفففففتا   منخفضفففففيلقلفففففق االجتمفففففاعي لفففففدى وا العصفففففابيةمفففففا العالقفففففة بفففففين الكماليفففففة  -0
 ؟من المرانقين

 ؟ممرتفعي/ منخفضي  الشفقة االتا  من المرانقيننل تختلق الكمالية العصابية بين  -1
 ؟ممرتفعي/ منخفضي  الشفقة االتا  من المرانقيناعي بين نل ضختلق القلق االجتم -8
مففففففففا ماففففففففاال العالقففففففففة بففففففففين كففففففففل مففففففففن الشفففففففففقة االففففففففتا  والكماليففففففففة العصففففففففابية والقلففففففففق  -5

 االجتماعي لدى المرانقين؟ 

 : الحالي إلى البحثهدف ي
 / منخفضفييلقلفق االجتمفاعي لفدى مرتفعفوا العصابيةالتعرف على العالقة بين الكمالية  -3

 من المرانقين. الشفقة االتا 
ففففي كفففل مفففن الكماليفففة  بفففين ممرتفعفففي/ منخفضفففي  الشففففقة االفففتا  الكشفففق عفففن الففففرو   -0

 العصابية والقلق االجتماعي لدى المرانقين.
التعففرف علففى ماففاال العالقففة بففين الشفففقة االففتا  والكماليففة العصففابية والقلففق االجتمففاعي  -1

 لدى المرانقين.

 الحالي في: البحثتكمن ينمية 
الشففقة النفاية ونفل م الصحة اماتلى  يرتبب لمتغير تناول  من البحث الحالي ينمية تنبع -3

لما لها مفن المرانقين؛ خاصة بلفرد و ا حياةكبحد المتغيرا  ااضةابية المهمة في   االتا 
ع الففنف  عنففدما تمففر والتعامففل اجضةابيففة مفف ،دوال فففي تحقيففق التلافففق النفاففي واالجتمففاعي

فحينمفا ضتفل  ؛ اخورا  اير ساالة ومؤلمة، وبالتالي ملاصلة ال ريفق اصفحة بفافية جيفدة
 ا علي إداالة حيات كلما كا  قادالا  ،اا ابفعاليا ا بها متزبا ا مع ذات  الحميا ا متعاطفا واعيا  المرانق

 .وتحقيق النةا  في حيات  الماتقولية وتقول ما فيها من ضغلط ومشاكل،
  األبهاال إلى ينمية الدوال الت  تقلم ا  الشفقة االتا  في وقاضة المفرانقين مفن يافر تلجي -0

الضغلط، والملاقق المحب ة، واألحدال المؤلمة، وجعلهم يكثر تقفبالا بفافياا، ويكثفر قفدالة 
 على الملاجهة التكي ية؛ مما ضحان الصحة النفاية لديهم.

، الشفففقة االففتا متغيففرا  البحففث الحففالي مالعالقففة بففين دالاسففة التففي انتمفف  بالبحففلل بففدالة  -1
 ،التي انتم  امرحلة المرانقة البحللخاصة بو والكمالية العصابية، والقلق االجتماعي ، 

 الباحثة. اطالافي حدود -وذل  
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ففي تصفميم بفرامج تداليويفة وإال فادضة تافهم ففي تنميفة الشففقة البحث الحفالي  بتائجقد تفيد  -8
ضتل  لها مفردود إضةفابي ففي مما  ي الشفقة االتا ؛منخفضحاال   ىلد وبخاصة االتا 

 .خف  يعراض الكمالية العصابية والقلق االجتماعي لديهم
 والمعلمفينللالفدين ل إال فادضة بفرامج ففي إعفداد الحفالي البحفث بتفائج مفن االسفتفادة ضمتفن -5

ة ضةابيففة اللا يففالتفاعففل ااالتعامففل، و ، مففن حيففث يسففاليب المففرانقينالعاضففة  ىوالقففائمين علفف
 .لديهم الكمالية العصابية والقلق االجتماعي لخف  يعراض

 امافاال مفن التخ يف  ففي للمافاعدة وقائيفة بفرامج وضفع الحفالي ففي البحفث بتفائج تفيفد قد -6
 األسفاليب ضفل  ففي والعمفل العصفابية، الكمالية عن الناتةة الالوية واالجتماعية النفاية
 .ةالالي الكمالية ترسيخ على تعمل التي التربلية

 ضتففل   قففد ممففا األسففرية؛ القففراالا  اتخففاذ فففي األبنففا  مشففاالكة ابنميففة اللالففدين بهففر تلجيفف  -7
  خصفية علفى إضةابيافا ذلف  وتفباير االجتمفاعي، القلق دالجة خف  في لألبنا  واقي دالا

 .لديهم النفاي واالتزا  الصحة وتحقيق األبنا 

 د املفاهيم اإلجرائية للبحث كاآلتي:تتحد
 األ ففخاص الففتين ضمففرو  بتغيففرا  مختلفففة فففي عففرفهم الباحثففة إجرائيأففا اببهم:: ت  المررهاين   -3

النمفل الةافمي والفافيلللجي والعقلفي واالبفعفالي واالجتمفاعي، وتتفراو  يعمفاالنم مفا بفين 
   سنة.31-31م

قدالة الفرد علفى ي  ضتفل  اببها:  ت عرفها الباحثة  :Self-Compassionالشفنة بالذات  -0
بفدالا  ،يو الفشفل ،احب وانتمام في حاال  األلفمها الحيماا ومتفهماا بحل بفا ، وي  ضعامل

ا للففففتا ، و  دالاك الفففففرد ي  خورتفففف  وتةاالبفففف  المؤلمففففة نففففي جففففز  مففففن إمففففن ي  ضتففففل  باقففففدا
اال ي  كففل علففى اعتبفف ،بففدالا مففن ي  يرانففا سففوباا للعزلففة ،الخوففرا  التففي ضمففر بهففا امخففرو  

البشففففر ضفشففففلل  ويرتكوففففل  يخ ففففا ، واحتففففلا  األفكففففاال والمشففففاعر المؤلمففففة فففففي الففففلعي 
احيففث  ؛بففدالا مففن الففرف  يو التلحففد المفففرط معهففا واالسففتغرا  فيهففا ،اادالاكففي المتففلا   

 ة ياعفاد يساسفيةافتكفل  مفن اال  ، وتصفحي لقوفلا ذاتفالتفلا   الالحففا  علفى    منمتنض  
، اابافففابية المشفففتركة مقابفففل العزلفففة، و ل الحتفففم علفففى الفففتا لل فففق االفففتا  مقابفففني:ما

  .اليقهة العقلية مقابل التلحد المفرطو 
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ني: بنففا  معرفففي سففللكي يتشففتل :Neurotic perfectionism الكماليررة الابررا ية -1
لففدى الفففرد مففن خففالا اعفف  األفكففاال الاففلوية الالمن قيففة التففي يتونانففا، حيففث إبفف  ضضففع 

ا لنفا  ماتليا  يدا  وإب ةا  عالية مثالية اير واقيية، ضةاند من يجل تحقيقها، معتقدا
اببفف  سففلف ينففاا الضففا واستحاففا  وتقففدير واحتففرام امخففرين لفف ؛ ممففا ضقففلد  إلففى الشففعلال 
الماتمر االفشل والعةز واالنتمفام الزائفد ااألخ فا ، وتةعلف  ففي حالفة عفدم الرضفا عفن 

وتتكفل  مفن االافة ياعفاد الئيافة  اتف  ،يدائ  االرام من جلدت ، ومن ام ينخف  تقدير  لت
عففدم الرضففا ، و المصففاحبة للكماليففة الالعقالبيففةاألفكففاال ، و التقففدير المتففدبي للففتا وني:م

  معوفففد الم لففب يمفففين القري ففي، وسفففميرة محمففد  فففند، وداليففا ضافففر  ضحيفففي، عففن األدا 
  .733، ص0235

سفففللكية تاففتثاال مفففن خورة معرفيفففة وابفعاليففة و نففل: :Social Anxietyالنلررا اتمامرررا    -8
خففالا إدالاك الففففرد للملقفففق االجتمففاعي ا ريقفففة سفففلوية، مفففع تركيففز  علفففى احتمفففاال  التقيفففيم 
الالوي ل  من قول امخرين، ونت  الخورة لي  لها ما يورالنا من الناحيفة الملضفلعية، ألبهفا 
تللد معتقدا  لي  لها يساس من قي توني علي ، ويصفاحب ذلف  تغييفرا  فافيلللجية ايفر 

قلففق :متكففل  مففن االاففة ياعففاد الئياففة ونففييو   ،سففاالة باتةففة عففن التعففرض لملاقففق اجتماعيففة
األعفراض المصفاحبة للقلفق ، و قلق الملاجهة ففي الملاقفق االجتماعيفة، و التفاعل االجتماعي

  .6-5، ص ص0231  منليدة حنفي محملد، االجتماعي

يتمثل  ت الحالي، وال البحثا لمتغيرا  ا بهريا عرض الباحثة في نتا الةز  عرضا تسلف 
 الافففااقة ، مفففع عفففرض للدالاسفففا والكماليفففة العصفففابية، والقلفففق االجتمفففاعي  ،الشففففقة االفففتا مففففي 

طويعففة  ىمحاولففة القففا  الضففل  علففمففع  ااطففاال النهففر ؛ فففيمدمةففة المرتب ففة بهففت  المتغيففرا  
 ا لتل :وفيما يلي عرضا  ؛نت  المتغيرا ة بين العالق

 Self-Compassionذات ــــــة بالــــــأواًل: الشفق
 ،الشفففقة االففتا  مفهففلم فففي علففم الففنف  ااضةففابي تمفف  مناقشففت  فففي الفلافففة الشففر يةتعففد 

، (Eirini, Christos, Michael & Anastasios, 2017, p1)وبخاصة في الفلافة الولذضة 
، والفففت  اعتورتففف  سفففمة مهمفففة مفففن سفففما  Neff, (2003)يفففد العالمفففة األمريتيفففة  و هفففر علفففى

فففي مةففاال  علففم المتزايففد ااالنتمففام ، وحهففى (Neff, 2003B, p223) الشخصففية ااضةابيففة
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 ,Raes)ا ديففد باففويا جمفهففلم ك الففنف  االجتمففاعى والشخصففية ااكلينيتيففة فففي الاففنلا  األخيففرة

Pommier, Neff & Gucht, 2011, p250; Zeng, Wei, Oei & Liu, 2016, 

P1997) ةاالصحة النفافي والقل   باوب االتباط  اللايق، و(Neff & Germer, 2013, p28; 

Petrocchi, Ottaviani & Couyoumdjian, 2014, P72)  ةتباير  على الرفان  النفاي، و 
(Castilho, pinto-Gouveia & Duarte, 2015, p856) فا  حهى االبحث علفى ب، كما 

 & Sutton, Schonert-Reichl, Wu)والرفانفة النفافي  اليقهفة العقليفة  واسفع ففي مةفاال

Lawlor, 2018, P1218). 
 احيث يهتم الفرد انتماما  ،اضةابيا إا ضمثل اتةانا  ،ل فى الفلافة الولذضةصكفهلم متب والشفقة

، امخفرين  علفى الشففقةمخفرين مة اابفاا امعا  فديدا يو يتفبار تفاارا  ،الفتا  الشففقة اباتف  ماا امعتزيفدا م
ا فففي علففم الففنف  مففع العديففد مففن ا  ففائعا ملضففلعا  يصففبح  الشفففقة االففتا وفففي الاففنلا  األخيففرة 

  وجففد؛ حيففث والمتغيففرا  النفاففية األخففرى  الشفففقة االففتا تقففيم االالتباطففا  بففين  يالدالاسففا  التفف
 ,Coroiu, Kwakkenbos)بفعاليفففةضةابيفففة مفففع الرفانفففة المعرفيفففة والنفافففية واالإاالتباطفففا  

Moran, Thombs, Albani, Bourkas, Zenger at el., 2018, p2). 
وقدم الباحثل  في مةفاا علفم الفنف  ااضةفابي والصفحة النفافية تعريففا  متعفددة للشففقة 

؛ وت عرفهفا Neff, (2003) ضفعت ا في االستخدام نل الفت  و كثر  يلعا التعري  األاالتا ، ويعد 
واختباال مشاعر الرعاضفة والرحمفة بحفل  ،والتبار االمعابا  التي ضشعر بها الفرد بفتا  علىاالاببها: 
وإدالاك ي   ،للفرد  خفاقاصداال األحتام بحل يوج  القصلال وااإوعدم  ،اتةا  الفهم يوتون ،التا 

فا الشففقة االفتا   ، وت عفرفتةربت  نى جز  من الخورة المشتركة بين البشفر ضتفل  الففرد  ب  اف يضضا
فف ففالحيما ففقففدا ابففدالا مففن ي  ضتففل  ب ،  األلففم يو الفشففلا بحففل بفافف  فففي حففاالا ومتفهما  ،ا لنفافف ا الذعا

 ابعزالففي،بففدالا مففن الجيتهففا فففي  ففتل  ،وإدالاك الفففرد ي  تةاالبفف  جففز  مففن الخوففرة ااباففابية األكوففر
  بفففففدالا مفففففن التلحفففففد المففففففرط معهفففففا يدالاكفففففكفففففاال والمشفففففاعر المؤلمفففففة ففففففي الفففففلعي اافواحتفففففلا  األ

(Neff, 2003B, p223-224) . 
وعففففدم تةنوهففففا يو  ةبففففاابفتاحفففف  علففففى نففففت  المعاباتفففف  و اتففففبار الفففففرد امعكمففففا تعففففرف اببها: 

 ريففففةوعالجهفففا اال ومعاباتففف  مففف آالتللفففد الر بفففة لفففدى الففففرد للتخ يففف  مفففن ممفففا بفصفففاا عنهفففا، اال
فففا تو  ، ومعاملفففة بفاففف  افهفففم وانتمفففام، اوالحنففف  مالمم دا  الفهفففم بفففدو  إصفففداال يحتفففاإبفففتضفففمن يضضا
 كةففففففز  مففففففن التةربففففففة البشففففففرية األكوففففففر  ومففففففن اففففففم يففففففرى خورتفففففف ،وبقففففففاط ضففففففعف  وفشففففففل  ،الفففففففرد

(Neff, 2003A, Pp86-87; Neff & Germer, 2013, p28). 
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اعرف ت  و  خ ب مفن الففرد  ي التعاطق بحل التا  عندما تحدل المعابا  بدو    هاببا يضضا
 ةوايقفففونفففي  ،ضصفففعب تحملهفففا ببافففاطة ومؤلمفففة ي عنفففدما تكفففل   فففروف الحيفففاة الخاالجيفففةو  ،بفاففف 

  خ ائنفففففففا وفشفففففففلنا يو عيلبنفففففففا الشخصفففففففيةيبفففففففع المعابفففففففا  مفففففففن نالصفففففففلة بفففففففنف  القفففففففدال عنفففففففدما ت
(Neff, 2011, p4). 

فا ومحبافوي  ضتفل  ودودا  كما تشير إلى  العاضة الفرد المعتدلف  لنفاف ، عنفد  ا بحلنفاا ومتفهما
والتفففي تتميفففز اقوفففلا امالم يو يوجفففة  ،ملاجهفففة يوجففف  القصفففلال الشخصفففية والعيفففلن يو االخفاقفففا 
 ,Hwang, Kim, Yang & Yang)القصفلال مفع حضفلال الفتنن بفدالا مفن تةنوهفا يو إبكاالنفا 

2016, P194; Muris & Petrocchi, 2017, p373) . 
ا شير الشفقة االتا تو    بفاةابفعالي لنفا  ففي لحهفة المععملية تقدضم الدعم اال  إلى يضضا

(Bayir & Lomas, 2016, p19) ، كمفا يبهفا  طريقفة اتةفا  ود  والعفائي والحفيم بحفل الفتا ،
فيمففا يتعلففق ااخفاقففا  الفففرد وضففعف  وخيبففة يملفف ، وفففي الملاقففق التففي تهففدد قدالتفف  وكفا تفف ، مففع 

 .(Homan, 2016, Pp111-112)إدالاك ي  النقائ  والعيلن جز  من الكيا  البشر   
فففا تضفففمنوت الكمفففاا تفففرتبب اخوفففرة عفففدم الكمفففاا التفففي إدالاك الففففرد افففب  خورتففف  اعفففدم   يضضا

ففي يوقفا  الخافاالة و  ،بفصاا والعزلفة عفن امخفرين من الشعلال ااالبدالا  ،تشترك فيها كل البشرية
افتلزم اسفتةااة إدالاكيفة متلا بفة وت ،بتما حااس العميق ااالعز  ااتيو الفشل فج  الشفقة االتا  

دو  ال بفع والافتينة ففي ملاجهفة الخوفرا  ايفر االحتففا  بهف تضفمن  ، كمفا تن الشفربدالا مفللخير 
 .(Neff & Knox, 2017, p1)  بفتا  على الحياة كما ني في اللحهة الحاليةواال ،الااالة

ويتض  من خالا العرض الاابق تعدد تعريفا  الشفقة االتا ؛ إال ي  معهم التعريففا  
كثيففر مففن البحففلل وذلفف  يففدا علففى يبفف  اوفف  صففدق  وصففحت  فففي  ،Neffاعتمففد  علففى تعريفف  

ففي وضفع الصفيغة المفاهيميفة للشففقة االفتا  علفى بفف  اراالنفا،  وتفم االسفتفادة منهفا ،والدالاسا 
مففع وجففلد اعفف  االختالفففا  الباففي ة، ومففن اففم ضمتففن تعريفف  الشفففقة االففتا  اببهففا:  قففدالة الفففرد 

فا بحفل بفاف ، وي  ضعاملهفا احفب وانتمفام ففي حفاال  األ فا ومتفهما لفم يو الفشفل على ي  ضتل  الحيما
ا للتا ، وإدالاك الفرد ي  خورات  وتةاالب  المؤلمة ني جز  مفن  يو المعاباة، بدالا من ي  ضتل  باقدا
الخوفففرا  التفففي ضمفففر بهفففا امخفففرو ، بفففدالا مفففن ي  يرانفففا سفففوباا للعزلفففة، علفففى اعتبفففاال ي  كفففل البشفففر 

اادالاكفي المتفلا  ، بفدالا ضفشلل  ويرتكول  يخ ا ، واحتلا  األفكاال والمشاعر المؤلمة في الفلعي 
من الرف  يو التلحد المفرط معها، وااستغرا  فيهفا احيفث ضمتنف  الحففا  علفى التفلا   الصفحي 

 لقولا ذات . 
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بغمفاس ا  ولياف ،التمركز حلا التا  ني  الشفقة االتا  ليا ؛ ومن الةدير االتكر ي
علفففى  ،بفصففااواال ةالعزلففلففى مشففاعر إكلهففا   تففؤد يوالتفف ؛الففتا  ىاا فففا  علفف  وليافف ،الففتا 

وا  اكثر االترااب والمافيلى مشاعر إ  البد ي  يؤد ي،العت  بةد ي  ارس الشفقة االتا  الحقيق
-Voruz, 2013, Pp5)  ابافجز  من طويعة اا يقر اب  تةاالن الفرد نت األبه ؛مع امخرين

ف ؛ فنةفد(6 فعنفدما ضشفعر  ؛Self-Pity   ففا  علفى الفتا ا عفن ااي  الشففقة االفتا  تتميفز تماما
فل األفراد ااا فا  على امخرين فهم ضشعرو  يبهم منعزلف   عفنهم مالحمفد أ ي  ل ا ومنفصفل  تماما

 ،ضشفعر األففراد ااالالتبفاط افامخرين االفتا  ففي حالفة الشففقة بينما ، ينت  مشتلت  وليا  مشتلت
ا  فضشفعر األففراد ااا فوبالمثفل عنفدما  ،اب  المعابفاة ضشفترك فيهفا كفل البشفر يعلى وع   ويتلبل 

 ،ي  امخرين ضعابل  من بف  المشتال    وينال  ،على التا  ضصبحل  منغماين في مشتالتهم
  فففي العفففالم الفففتين و  مفففن ذلفف  ضشفففترط اففببهم اللحيفففدوبففدالا  ،بهففم يتةفففانلل  االتباطففاتهم افففامخريني

والشفففعلال  ،بفففاويميفففل اا ففففا  علفففى الفففتا  إلفففى التبكيفففد علفففى مشفففاعر التمركفففز حفففلا األ ،ضعفففابل  
والشفقة االتا  من جهفة يخفرى تتفي   ،يد العل  في دالجة معاباتهممد و  ،ااالبفصاا عن امخرين
رو  نفففففتا النفففففلا مفففففن االبخفففففراط قفففففخوفففففرا  الفففففتا  وخوفففففرا  امخفففففرين ضي  الفرصفففففة للففففففرد لرجيفففففة 

 ،فالفتين ضختوفرو  اال ففا  علفى الفتا  ؛وعالوة علفى ذلف ،  (Neff, 2003A, p88)واالبفصاا
ت لفففب تففففي حفففين ي  الشففففقة االفففتا   ،الافففلوية نميفكفففاال و  ممتفففن ي  يتلحفففدوا افففجفراط مفففع ابفعفففاالتهض

ويفدالكل  ي  بضفالهم جفز  مفن ، ذاتيافا مشففقينضمتن ي  ضتفل  األففراد مفن خاللهفا  ،ماافة إدالاكية
 .(Seo, 2012, Pp38-39)خورا  ااباا  

 متلبففا  ةمفن االاففاعففاد، وتتكففل  وبالنافبة لمتلبففا  الشفففقة االفتا ؛ فهففي بنففا ا متعفدد األ
عنفد ملاجهفة خوفرا   ا؛ حيث إبف ذاتيا  اا متعاطفا عقليا  الخلق إطاالا  ؛اتتلحد وتتفاعل تبادليا متشااتة و 

انائيفففة الق فففب  ساسفففيةياالافففة متلبفففا  وجفففلد افففتلزم ت الشففففقة االفففتا ففففج   للففففرد،األلفففم يو الفشفففل 
 ابية المشتركة مقابل العزلة، واليقهة العقليةمالل ق االتا  مقابل الحتم على التا ، واابا:وني

وذلف   ، Neff, (2003)مقابل التلحد المفرط ؛ وتم تصني  وطر  نت  األاعاد بنا ا على بملذج
من خالا االطالا على االوية الدالاسا  والبحلل الاااقة التي تناول  الشفقة االتا ، ووجفد ي  

التعريففف ، يو المتلبفففا ، يو النهريفففا ، يو  جميعهفففا اعتمفففد  علفففى نفففتا النمفففلذج سفففلا  كفففا  ففففي
 طريقة  ياس الشفقة االتا ، ويمتن تلضيحها على النحل التالي:
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-Self-kindness versus Self اللطففبالذلففمااال ذلففماالى ففذاتلفف االففماا ااااا -1

Judgmentا
ففويشففير إلففى  قففدالة الفففرد  ففو ا ي  ضتففل  الحيما ففا ومتفهما ففا وداعما ا بحففل بفافف  فففي ملاقففق ل يفا

النقفففد الفففتاتي الفففالذا وإصفففداال  بفففدالا مفففن ،بفففاة مفففن األحفففدال الافففلويةاعنفففد المعو  ،و الفشفففلاأللفففم ي
 ,Cunha, Xavier & Castilho, 2016) علفى عيلبف  الشخصفيةو  األحتفام القاسفية عليهفا

p56; Neff, 2003A, Pp85,89; Neff & McGehee, 2010, p226; Stolow, 

Zuroff, Young, Karlin &  Abela, 2016, p2 ، فا التهدئفة ااضةابيففة ويتضفمن يضضا
 ,Neff, 2016, p265; Neff & Costigan)والراحفة النفافية ففي يوقفا  المعابفاة والحفز  

2014, p114; Yarnell, Stafford, Neff, Reilly, Knox & Mullarkey, 2015, 

Pp499-500). 
ا إلى  معاملة الفرد لنفاة االتاام ، والمغفرة، ودف  المشف اعر، والحااسفية، ويشير يضضا

، (Homan, 2016, P112)والقوففلا وبخاصففة فففي ملاجهفف  ااخفاقففا  يو ضففعق الشخصففية  
والمشفتال   ي،الرعاضة والفهفم مفع الفتا  عنفد ملاجهفة الفشفل الشخصف إلىاالتةا    إلىشير كما ض

فا(Muris & Petrocchi, 2017, Pp373-374)ي  والضفغب النفاف  الففرد  انتمفام نفل ، ويضضا
 علفى الحتفم يتضفمن حفين ففي بهفا، ويتفبار امعاباتف  وعفي علفى ضصفب  وي  لنفاف ، وقولل  وفهم 
ا قاسياا الفرد ضتل   ي  التا   . (Coroiu, et al., 2018, Pp2-3)لنفا   التقييم و ديد جدا

فيمففا يتعلففق  ،والصففور ،والرقففة ،المشففاعر ف االففتا  امتففداد الرحمففة والتاففام  ود والل ففق
 ،وتهفل سفليمة ففي ملاجهفة الفشفل ، يمة التا  لدض  بفدو   فروطو   ودوافع  فكاال الفرد ومشاعر با

وعلفففى عتففف  ذلففف  ضميفففل الفففتين  ،افففببهم ضافففتحقل  الحفففب والافففعادة والعاطففففة   قفففاد القفففل تمفففع االع
يعمففالهم و  نميفكففاال و ويرفضففل  مشففاعرنم  ،بفاففهميوبقففد  معففاداة واحتقففاالضحتمففل  علففى الففتا  إلففى 

 ملقفقي  ففاقم األلفم النفاجم عفن ضحتفم علفى الفتا  اقافلة ضمتفن ي  ال، كمفا ي  و يمفتهم ودوافعهفم
(Seo, 2012, Pp34-35). 

بفعالية للغة االوالنغمة  ،مخ ا  ويوج  القصلال ا ريقة د يقة وتفه  األيتم التعامل مع كما 
بفافنا بفدو  الحمفة علفى عفدم يبتقفاد ابفدالا مفن  ،وداعمة ونادئ  الماتخدمة بحل التا  بغمة ال يقة

وبالمثفل عنفدما تكفل  الهفروف  ،قوفلا مافبلة يبنفا ايفر كفاملين ياالفتا  ضعنف الل فقففج   ؛تناجدي
 ،بفافهم التهدئفة والراحفةألليقفدملا  الفداخلا إلفى ذاتياف المشففقل  الخاالجية ففي الحيفاة صفيبة يتحفلا 

 ,Neff, 2011, p4; Neff & Germer) ابتافم فقفب وتحمفلمة االبفدالا مفن طريقفة عفدم المبف

2013, Pp28-29). 
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وممففا سففوق ضمتففن تعريفف  المتففل  األوا للشفففقة االففتا  اببفف   قففدالة الفففرد علففى ي  ضتففل  
ا بحل بفا ، وداعماا ومتقبالا لها في حفاال  الفشفل يو المعابفا  يو األلفم،  الحيماا ومتفهماا ومتاامحا

ا للفتا  يو الئ فا لهفا يو وتهدئة بفا  في يوقا  الحفز  والضفغب النفافي، بفدالا مفن ي  ضتفل  باقفدا ما
 قاسياا عليها .

 Common Humanity versusاإلنسففذن اااللرفف م اال ذلففماال  لففا ااااا -2

Isolation 

خوفففرة الا مففن جففز ا  مالمعابفففا  والعيففلن الشخصففية  إدالاك الفففرد ي  خوراتفف  وتةاالبفف وتعنففي 
 ,Ashish, 2016, Pp16-17; Cunha, et al., 2016, p56; Neff)اابافابية األكوفر

2003A, Pp85,89) ،  وي  كففل النففاس ضييشففل  حيففاة  ،وفهففم ي  كففل البشففر ضفشففلل  ويخ ئففل
مركفز حفلا الفتا  كمفا لفل كنف  توالشفعلال الم ،بدالا من الشفعلال االعزلفة لعفدم الكمفاا، اير كاملة

ن الفرد من ت لير منهفلال يوسفع ويكثفر متّ  ونتا ض  ، بيافشل يو الت  ضعييبا الشخ  اللحيد الت  
الفشففل يو  مففن الشففعلال االعزلففة ااففوب بففدالا  الشخصففية،العيلن والصففعلبا  ا فيمففا يتعلففق اففتراا افف

 & Neff, 2016, p265; Neff & McGehee, 2010, p226; Neff)ااخفففا 

Costigan, 2014, p114; Stolow, et al., 2016, p2) 
خوراتفف  الاففلوية جففز  مففن الخوففرا  يففدالك ي   الفففرد ضةعففل ،بهففتا النففلا مففن الففلعي يوالتحلفف

الخورا  الافعيدة يو ي   الفرديرى ، كما اتران عن المةتمعبدالا من الشعلال ااال ،ية األكورالبشر 
تضففمن إدالاك ي  كففل البشففر وت ،مثففل كففل الكائنففا  البشففرية، ولكففن المؤلمففة كببهففا ايففر  خصففية
 & Akin)لشففقة االفتا اسفاس نفل ياألمفر  ونتا يرتكول  األخ ا ،اير كاملين ويبهم ضفشلل  و 

Akin, 2015, p424; Akin, Kayis & Satici, 2011, p1377) ، حباطففا  اا ي و
 . (Richards & Martin, 2012, p1) والخاائر واألخ ا  مابلة حتمية ال يدمنها

ففا إدالاك ي  الصففراا واألحففزا  والعيففلن نففي جففز  مففن خوففرة ااباففا ، ويبنففا  وتتضففمن يضضا
العصفففمة مفففن الخ فففب سفففمة  ي  عفففدم، و (Homan, 2016, P112)لافففنا وحفففدبا ففففي بضفففالنا 

 ، (Bayir & Lomas, 2016, p19)  مفففففن ي  ضشفففففعر االعزلففففف بفففففدالا  ، ابافففففلإل
 خ ائفففففففف يبافففففففحان واللحففففففففدة عنفففففففدما ضفكففففففففر ففففففففي حالفففففففة عقليففففففففة ضشفففففففعر فيهففففففففا الففففففففرد ااالونفففففففي 

(Ozdemir & Seef, 2017, Pp20-21). 
إدالاك ي  وممففا سففوق ضمتففن تعريفف  المتففل  الثففابي للشفففقة االففتا  اببفف   قففدالة الفففرد علففى 

خوراتف  وتةاالبف  المؤلمفة يو الافلوية ايفر  خصففية، وي  جميفع البشفر ضمفرو  بفنف  نفت  الخوففرا  
وامالم ويفشففلل  ويخ ئففل ، بففدالا مففن الشففعلال االعزلففة واالبفصففاا عففن امخففرين ويبنففا لاففنا وحففدبا 

 في معاباتنا وعدم كمالنا وعيلبنا .
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-Mindfulness versus overال  ظفففااال  ل فففاال ذلفففماال طىففف االل فففمط ااا -3

Identificationا
 األفكفففاال والمشفففاعرالففففرد احتفففلا  ونفففل المتفففل  الثالفففث ففففي الشففففقة االفففتا ؛ ويقصفففد اففف  

 ,Bayir & Lomas, 2016, p19; Neff)المتفلا   اادالاكفي المؤلمفة ففي الفلعي  والخوفرا 

2003A, Pp85,89; Neff & McGehee, 2010, p226) ،  الفرف  واالبغمفاس يو دو
 ,Neff, 2016) المؤلمفة خوفرا  حيفاة الففردففي يو  ،بب الالوية المبفال  فيهفااغرا  في الةل ستاال

p265) التلحد المفرط وتامى ابات  ماالمبالغة في الواضات  الدالامية عن مع، و (Coroiu, et al., 

2018, Pp2-3; Cunha, et al., 2016, p56). 
 ،مففع الشففعلال ااالالتبففاط التعففاطفي ،يفف اللحه ةلففى التةربففإبتبففا  علففى اال ةالقففدال كمففا ضعنففي 

 اطافاخر ويقفل اب ،اكثفر إدالاكافي ، ممفا ضةعلهفمالفلعي المتمركفز حفلا الحاضفر يادة و ، الةبش ةوالباط
فا (Bluth, Campo, Futch & Gaylord, 2017, p841)جتفراال  مفل االبففي الت ، وفيف  يضضا
 ،التلحد المفرط، ويقابل  مريحة   ايربفعاالاعندما يلاج   ةالفرد ي  تكل  مشاعر  متلا بضحاوا 

مثفل مفب   عنفدما ضعتقفاد افب  كفل  في  وتةور  علفى اال ،في عقل الفرد ةنل حالة عقلية متحتمو 
 .(Ozdemir & Seef, 2017, Pp20-21) حباطضشعر ااا

حتى ال ضقمفع يو يبفال   ،ال ريقة الملا ية للخورا  الالوية للفرد كما تاتلزم اليقهة العقلية
بتعففاد األمففر الففت  ضاففم  اقففدال معقففلا مففن اال ،لدضفف  ةبففب المترونففاعر المؤلمففة يو الةل فففي المشففا

، هففا بففلعي وملضففلعية إدالاكيفف يقففدام علحتففى يففتم اختياالنففا اشففتل كامففل واا ،  الفففردبفعففاالاعففن 
  ستغرا  في تفاعالتالباةام واالوالتي ضشعر فيها الفرد اا ،التلحد طنت  العملية مع فر   وتتناق
 .(Castilho, et al., 2016, p856) ة الالوية التاتية ويفكاال اليبفعاال

قففدالة الفففرد علففى احتففلا   وممففا سففوق ضمتففن تعريفف  المتففل  الثالففث للشفففقة االففتا  اابفف  
ومفن افم يتحملفل  يحفزابهم  ،خورات  وتةاالبة المؤلمفة ويفكفاال  الافلوية ففي الفلعي المتفلا   اادالاكفي

 .ل  احيث ضمتن الحفا  على تلا   صحي ،يها والتبار بهابدالا من االستغرا  ف ،وآالمهم
إلى ي  الدالاسا  الحديثة التفي يجريف  علفى  Potter, et al., (2014, P34)وقد ي اال 

البعففد  :افففي اعففدين الئياففين نمفف Neffالتففي قففدمتها  نففت  المتلبففا  الثالاففةالشفففقة االففتا  دمةفف  
 الل ففففقم عففففاد ااضةابيففففة للشفففففقة االففففتا : ويتضففففمن األاSelf-Warmthالففففدف  الففففتاتي : وااأل
 Self- Coldness:الوفرود الفتاتي : البعد الثفابي ، و   واليقهة العقليةالمشتركةوااباابية  ،التا ا

 .مالحتم التاتي  والعزلة  والتلحد المفرط  االتا  ،ويتضمن األاعاد الالوية للشفقة
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متفل  الاافع  Reyes, Rn, Ms & Anp-Bc (2012, Pp83-84) ففي حفين يضفاف
قففدالة للشفففقة االففتا  اااضففافة إلففى المتلبففا  الثالاففة الاففااقة ونففل مالحتمففة  والتففي تعففرف اببها: 

 ، وتلجففد عففدة عمالففي تففؤار فففي  يضةابيففة والاففلوية التففوفهففم العلامففل اا ،الفففرد علففى تقيففيم سففللك 
واقعي، وتنميفة  جلابب لحتمة، ومنها: الحتمة االبعتاسية وني  القدالة على الجية األحدال اشتل

التبصففر فففي الاففللكيا  الشخصففية، التففي ضمتففن ي  تاففهم فففي المعابففاة ، والحتمففة االبفعاليففة ونففي 
 تنميفة االتةففاة ايففر الحتمفي وإدالاك ي  االتةففا  إلففى الحتفم علففى الففتا  يفؤد  إلففى ابفصففاا الفففرد 

مثل في عفدم القفدالة عن ذات  وعن امخرين ، وتفار الحتمة اخورة المعاباة الداخلية: وني التي تت
علفى قوففلا الخافاالة والتبمففل االجتفراال  عمففا نفل ملجففلد، ومفا ضمتففن ي  ضتفل ، والففلنم افب  الحيففاة 
فففا نفففي بفففف  الحيفففاة، والفففلنم اببنفففا منعزلفففل  ومنفصفففلل  عفففن امخفففرين عنفففد حفففدول  سفففتكل  دائما

للكيا  التي األحدال التي تؤد  إلى المعاباة؛ ومن ام تؤد  الحتمة إلى يعماا مانرة، وني الا
تنشففب مففن التبصففرا  التففي تحففلا المعابففاة إلففى فهففم وقوففلا، وكففتل  تشففمل التخلففي عففن الاففللكيا  

 الضاالة والمشاعر واألفكاال التي تدضم المعاباة.
 ,Costa, Marôco, Pinto- Gouveia, Ferreira & Castilho (2016بينما ذكر

P461)   متلبففففففا  يساسففففففية ةمففففففن يالبعفففففف تتكففففففل   عمليففففففة متعففففففددة األاعففففففاد الشفففففففقة االففففففتا  ي ،
ا االنتمففام العففاطفي المتعلففق االتففبار ابفعاليافف ، و بياالففلعي المعرفففي واللجففد الففلعي االمعابففاة م:ونففي

االسفففتةااة يو  ، و النلاضفففا  ةالر بفففة ففففي التخ يففف  مفففن تلففف  المعابفففا ، و المتفففل  االبفعفففالي   االمعابفففا
لهفففففتا المنهفففففلال ففففففج  الةلابفففففب الدافييفففففة وطبقفففففا   ، الدافييفففففة االسفففففتعداد للمافففففاعدة ففففففي تخ يفهفففففا 

 .للشفقة االتا  جلابب يساسيةوالمعرفية والتعاط ية 
ويخيففراا، وفففي ضففل  مففا تففم عرضفف  سففااقاا عففن تحديففد متلبففا  الشفففقة االففتا ؛ والتففي اختلففف  
فا لفألداة المصفممة للقيففاس، ووجهفة بهفر كفل ااحففث،  افاختالف الجى البفاحثين ففي تحديفد متلباتهففا طبقا

ننفففاك مفففن حفففددنا ففففي اانفففين، واالافففة، ويالبعفففة متلبفففا ، ونفففتا يفففدا علفففى يبهفففا مفهفففلم متعفففدد بةفففد ي  
األاعفففاد؛ وعلفففى ذلففف  ضمتفففن تحديفففد متلبفففا  الشففففقة االفففتا  ففففي ضفففل  مفففا اعتمفففد  عليففف  الدالاسفففا  
والبحلل الافااقة، ومفن خفالا مفا تفم عرضف  سفااقاا، ففي يبهفا تتمثفل ففي االافة متلبفا  يساسفية انائيفة 

ي:مالل ق االتا  مقابل الحتم الفتاتي، واابافابية المشفتركة مقابفل العزلفة، واليقهفة العقليفة الق ب، ون
، وكما اعتمد  عليها معهفم الدالاسفا  واالتةانفا  Neff, (2003)مقابل التلحد المفرط  كما ذكر  

ي بنفا  البحثية، حيث يبها تلض  مفهلم الشفقة االتا  اصلالة جيدة و املة لةميع جلابوهفا، وتافهم فف
 يداة  ياس للشفقة االتا  اصلالة مناسبة وبملضلعي  ود يقة. 
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ففف تبادليافففا تتفاعفففلكمفففا بةفففد ي  العالقفففة بفففين متلبفففا  الشففففقة االفففتا   ، اوتعفففز  اعضفففها اعضا
؛ (Neff & McGehee, 2010, p226)اا متعفاطق ذاتيافا عقليافطفاالا إلتخلفق   ؛وتنفدمج نفت  المتلبفا

 تفاعلفة،مو  اونفى متمفايزة مفاهيمياف ،التا  يفتم اختباالنفا اشفتل مختلفقبب من الشفقة اانت  الةل إال ي  
يو  سففلا  كففا  االرحمففةا لأللففم والفشففل بفعالياففاضاففتةيب بهففا األفففراد  التففيال ففر  المختلفففة  فهففي تعتفف 

 يفةا ريقفة إدالاك ةبتبفا  إلفى المعابفاواال ،ا كةفز  مفن الخوفرة البشفرية يو العزلفةوفهم المب   معرفياف ،الحتم
 .(Neff, Whittaker & Karl, 2017, p4) مفرطة في التلحديو 

، اببهفففا تفففرتبب إضةابيافففا Neffونفففت  المتلبفففا  األساسفففية الثالافففة انائيفففة الق فففب، وتصففففها 
 ,Neff, 2003B, p225; Petrocchi, et al., 2014)وتميفل إلفى تلليفد اعضفها الفبع 

P72) ،واليقهفة العقليفة؛بافابية المشفتركة االفتا  اا الل فقعفز  ضضمتفن ي   ؛وعلى سويل المثاا 
ة اليففبفعللخوففرة اال يفففج  التففباير الاففلو ويتقولهففا، ويفهففم بفافف  يعففا   الشففخ  ير اذا كففإ  امعنففى يبفف
فا  ي،دالاكفكاال واالبفعاال  المؤلمة في الفلعي اافمما ضةعل من الاهل احتلا  األ ؛منخف  ويضضا

  علفى ل فالمشففق ،خفاقفا  واألخ فا ع ااعتقفاد افببهم يناضفلل  وحفدنم مفباحان واالمن اال الا بد
إذ ضشعرو  يبهم يقفل خةفالا  ،في بضالهمومشاالكاتهم خرين التا  يكثر ميالا إلى التلاصل مع ام

اليقهفففة االفففتا  و  الل فففقا ضمتفففن ي  بفتفففرض ي  اابافففابية المشفففتركة تعفففز  وتزامناففف ،مفففن يخ فففائهم
ااففوب  ؛علففى يبفاففهم اشففتل يقففل قاففلةوالففتين ضشففعرو  اففالترااب مففع األخففرين ضحتمففل   العقليففة،

فا يبهفم  ،إذ يدالكل  ي  عدم الكمفاا نفل جفز  مفن ال ويعفة البشفرية ،إخفاقهم وفشلهم ويفهمفل  يضضا
ففففي ملاجهفففة  طويعفففيخفففرين اشفففتل ويتلاصفففلل  مفففع ام ،البفففد ي  ضعفففامللا يبفافففهم اشففففقة والحمفففة

الففرد علفى ي  ضضفع تةربتف  يافاعد و  ،ضحدل للكل يوالفشل الشخص ةوإدالاك ي  المعابا ة،المعابا
وعففدم التلحففد المفففرط معهففا يو  ،تفف بفعاالاويعففز  قدالتفف  علففى إدالاك يفكففاال  و  ي،فففي حةمهففا ال ويعفف

 .(Castilho, et al., 2016, Pp856-857) تةنوها
 كفا ذا إومفا  الشففقة االفتا ، متلبفا عن العالقا  بين لم ضتتب الكثير وعلى الرام يب  
فالفرد ضات يع ي  ضتفل  م رى ي  ي ف، إال يبف  ا دو  ي  تكفل  لدضف  كفل المتلبفا  الثالافةا ذاتيافتعاطفا

 افتلزم االضفروالة كفل المتلبفا  الثالافةتخرين  بحل التا  يو بحل ام ه ملج  باالشفقة مسلا  ك
(Castilho, et al., 2016, Pp856-857). 

كهففانرة  لشفففقةلقتففر  تعريفف  جديففد مشففترك ت للشفففقة االففتا ؛لت ففلالا  النهريففة وبةففد ي  ا
 ة،إدالاك المعابففام:يتتكففل  مففن خمفف  عناصففر نفف ةوسففللكي ،بفعاليففةاو  ،معقففدة ذا  عمليففة معرفيففة

التبففاط واال ،بياالشففعلال االشفففقة مففع الشففخ  الففت  ضعفف، فففي الخوففرة البشففرية ةهففم عالميففة المعابففاف
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المثفاالة ففي تحمفل المشفاعر ايفر المريحفة  ، بفعفاليالربين العاطفي يو الصفدى اال االحز  الشديد 
دافيية العمل على ، لمبوقولا الشخ  المت ىبفتا  عللم ومن ام االبستةااة إلى الشخ  المتاال

الشفففقة،  ىلفإ   لا  وتضفمين كفل العناصفر التفي تعفز تفوا احانفتا التعريف  ضحفو  ة ،تخ يف  المعابفا
 ،فعاليففةبواال ،ويففرى ي  الشفففقة عمليففة با ففئة تنشففب عففن التفاعففل فففي عففدد مففن العمليففا  الةاففيمة

وففر  تي  الشفففقة ضمتففن ي   ي  ،ب عليهففا كلهففايويمتففن التففدال  ،والتةاففدضة ،بتباهيففةواال ،والمعرفيففة
وإدالاك وجففلد  ،بتبففاة إلففى التفففاعال  الداخليففةساسففية محففددة مااليفقففب مففن خففالا ت ففلير علامففل 

ي  بزيففد مففن وبتعويففر آخففر ال باففت يع  ، ةتةااة للمعابففاسففوت ففلير النلاضففا األخال يففة لال ة،بففااالمع
ضمتفن تنميفة الشففقة بتيةفة لغفرس نفت   ،ولكن بتافهيل المتلبفا  األساسفية ،الشفقة االتا  مبا رة

 . (Forsberg, 2016, Pp18-19)المتلبا 
قفدالة بفافية مت فلالة  الشففقةي    ؛ضفتفرض نفتا الفريللشفقة االتا     في المنهلال الت لال و 

 الضفعفا وحماضفة  ،وحماضفة النافل ،والتغتضة او ،التعو يفتها األولى نى تاهيل  ،ةيودافيية تكي 
ففا مففن خففالا اال الشفففقةت ففلال تويمتففن ي   ،لمينبوالمتفف فففي الثففدييا  كمييففاال  ياال الةناففيففختيضضا

اعفاد يتتضفمن اببهفا في نتا الايا   الشفقةعرف تو ، وبيةاوج ضاهل العالقا  التعامرالن في التز 
 كمففا يبهففا متملففة  ،الففتا  ىوعففدم الحتففم علفف ،بيففةاجدوالمشففاالكة الل  والرحمففة، ،والتهدئفف  ،الرعاضففةم

خففففرين والتةففففاالن مففففع ام ،بياباففففوالت ففففلال والتعلففففق اا ،ساسففففيا  الويلللجيففففة للاففففللك البشففففرى لأل
ففف ،المفففؤارين مبهفففام :بفعاليفففة مت فففلالة مختلففففةاا لهفففتا النمفففلذج ففففج  للمفففخ االافففة بهفففم و ي يفففة و وطبقا

ير الت  ضاعى في طلب الملاالد وبهفام الرعاضفة الفت  المث  ،ستةااة للتهديدا  والنهام التحفيز اال
ع ل بهفام التهديفد مالمفرتبب توالمفترض ي  الشفقة االتا    ،والشعلال ااألمن ،ضاعى إلى التهدئة
مففن والففدفاا والتنشففيب التعففاطفي  بتنشففيب بهففام الرعاضففة مالمففرتبب اففالتعلق ام ،مففناففالتعلق ايففر ام
وعمليففة التع يففل نففت  تع ففل االمثففل ال ريقففة  ، لبىيففين األمسففوبهففام األوكايتل  ،والشففعلال اففاألمن

ممففا ضحعففل مففن الممتففن تعلففم المزيففد مففن طففر  الرعاضففة التففي  ،كتئابيففة والتغتضففة المتعلقففة االففتا اال
 .(Forsberg, 2016, Pp19-20)تتلافق مع التا  

ففا للشفففقة االففتا  النهريففا ومففن   Social  نظهيررة الانليررة اتماما يررةال المفاففرة يضضا

Mentality Theory نهرية وني ترتبب االمنهلال الت لال  للشفقة االتا ؛ حيث تقلم نت  ال؛
تفلحي افب   ،وبهريفة التعلفق ،المففاهيم الويلللجيفة الت لاليفة وبيلللجيفا األعصفانمفن على يسفاس 

 بهففم المعالةففة االجتماعيففة ضمتففن ي  تففؤد  إلففى اسففتةااا  ذا  عالمففا  داخليففة تاففم  بتهدئففة
نشب بهام التهدئة تثبب بشاط بهام التهديد و تالشفقة االتا   وتن  نت  النهرية على ي   التا ،
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في حين يرتبب بهام تهدئة النف   ،يرتبب بهام التهديد امشاعر عدم األمن والدفاا ؛ حيث للتا 
وبهفففام تهدئفففة الفففنف  تفففم طرحففف  لمافففاعدة األففففراد علفففى الشفففعلال  ،مفففن واألمفففا امشفففاعر القلفففق ام

رتبب االرفاهيفة تفوتفلحي نفت  النهريفة افب  الشففقة االفتا   ،االبفعفالي ويبهفم ملضفع العاضفة االهدو 
ويرتبب بهام  ،رتبب بهام التهديد بنقد التا بينما ي، خلق مشاعر الاالمة واألما ت األبه ؛النفاية

لكمالية وجلابب بقد التا  في ا ،جهة الناجحة في الويئةاوتزيد من المل  ،تهدئة النف  اقولا التا 
االفففتا  ففففي الشففففقة  والل فففقب قوفففلا الفففتا  بفففففففي حفففين ي  جلا ،العصفففابية تفففرتبب بنهفففام التهديفففد

الاففااقة تنشففب نففت  الاففما  التقييمففا  المعرفيففة  البحففللا مففع واتفاقافف ،االففتا  تمثففل بهففام التهدئففة
اد مرتفعفي وقفد تفم االفتفراض افب  األففر ، االستةااا  االبفعاليفة التفي تتففق مفع بهامهفا االالتبفاطيو 

 بهفام التهديفد ، حيفث إ ا علفى تهدئفة الفنف ويقل تدالبا  ،في الغالب آليااو  ذواتهم دالنقد التاتي ينق
تههفففر  وعلفففى العتففف  مفففن ذلففف  ،التقييمفففا  الافففلوية المعرفيفففة واالسفففتةااا  االبفعاليفففةمفففن ينشفففب 

يفد مفن التقييمفا  والت  ينشفب المز  ،الماتليا  األعلى من الشفقة االتا  من خالا بهام التهدئة
 .(Barnett & Sharp, 2016, P226)ضةابية االبفعالية ااالمعرفية 

  متحففففدااا عففففن بهريففففا  83-11، ص ص0237كمففففا ذكففففر اليففففاض بايففففل العاسففففمي، م
الشفقة االتا  وبهريا  ااال اد النفاي، قائالا ي  التلجها  النهرية ااال ادضة التي تؤكد الحاجة 

وإ  لم تكن تدعل إلى الشفقة دة والاروال التي تدعل إلى الشفقة االتا ، إلى المتعة والرفا  والاعا
االتا ، لكنها تتضمن جلنر الشفقة، على اعتباال ي  الشفقة االفتا  نفى معابفاة اابافا ، معابفاة 
ااباابية، ونى ندف جميع النهريا  ااال فادضة ويسفاليوها والتفى اايتهفا تخ يف  معابفاة اابافا  

وممفا ال  ف  فيف  تحفدا  النهريفا  النفافية الحديثفة عفن ، الملاقق الضفاا ة والل ق بنفا  فى
 ،مفاهيم متقاالبة مع مفهلم الشفقة االتا  كنهرية التحليل النفاى، والنهريفة المعرفيفة، واابافابية

  .Neff, (2003)والتى سبق  فكرة 
  ننففاك بةفد يويتضف  ممففا سفوق عرضفف  عفن النهريففا  المفافرة لمفهففلم الشففقة االففتا ؛ 

علم النف  الت لال  ااعتباالنا مةملعفة متراا فة مفن الفدوافع والكففا ا   عدسةمن بهر إليها من 
التي تتعلق االرعاضة واالنتمام االرفاهية النفاية لألفراد، والتفي تكفل  ملجهفة بحفل امخفرين وبحفل 

، وتنشفب بتيةفة التا ، ومنهم من بهر إليها كهانرة معقفدة ذا  عمليفة معرفيفة وابفعاليفة وسفللكي 
التفاعل بين نت  العمليا ، كما يبها تتضمن ياعاد الرعاضة والتهدئفة والرحمفة والمشفاالكة اللجدابيفة 
وعدم الحتم على التا ، ومنهم من بهر إليها في ضفل  النهريفة العقليفة االجتماعيفة التفي تعتمفد 

بهففام التهدئففة وتثففبب  علففى بهففام التهديففد والتهدئففة للففتا  حيففث تعمففل الشفففقة االففتا  علففى تنشففيب
بهام التهديد للتا ، ومنهم مفن بهفر إليهفا مفن منهفلال بهريفا  ااال فاد النفافي ااعتبفاال ي  نفت  

 النهريا  النفاية الحديثة تحدا  عن مفاهيم متقاالبة مع مفهلم الشفقة االتا .
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وبفففلجز فنقفففلا؛ يبففف  ضمتفففن فهفففم الشففففقة االفففتا  مفففن عفففدة منهفففلالا ، وي  كفففا  المنهفففلال 
ففن ي  ضعتمففد عليفف  يمففر المفففاه يمي الففت  تختففاال ، فففج  القففدالة علففى  يففاس الشفففقة االففتا  اشففتل ض متأ

حاسفففم ومهفففم ففففي تحافففين فهفففم المفهفففلم، ومقيفففاس الشففففقة االفففتا  نفففل مقيفففاس تقريفففر ذاتفففي، ونفففل 
 ,Forsberg, 2016)الماففتخدم علففى يوسففع ب ففا  فففي التففدخال  علففى يسففاس اليقهففة العقليففة

p20)د الباحثفة ففي البحفث الحفالي علفى بمفلذج ، ومن ام سلف تعتمفNeff  نمفلذج ض عفد ال، الفت
األصلي في الشفقة االتا ، ومن النماذج الرائدة والمفارة للشفقة االتا  ومن يكثرنا قولالا و يلعاا 
واسفففتخداماا؛ حيفففث اعتمفففد  كفففل البحفففلل والدالاسفففا  علفففى المقيفففاس المعفففد وففففق نفففتا النمفففلذج، 

وبالتفففالي كمتلبفففا  يساسفففية للشففففقة االفففتا ؛  Neffافففة التفففي حفففددتها واعتمففد  علفففى األاعفففاد الثال
فا ففي بنفا  المقيفاس، متونيفة بفف  ياعفاد مقيفاس ، Neff, (2003) سفلف يفتم االعتمفاد عليف  يضضا

ولكن سلف يتم بنا  مقياس جديد لكي يتناسب مفع عينفة البحفث، يال ونفي المرانقفل ، حيفث يبف  
و األجنوية التي تناول  متغير الشفقة االتا  على تل  المرحلة يلجد بدالة  في الدالاسا  العربية ي

حيفث ي فاال  مما كا  الدافع لونا  مقياس جديد لها؛  -حدود اطالا الباحثة-العمرية، وذل  في 
متراا فا  الشففقة   دالاسفا  قليلفة احثفإلفى يبف  تلجفد  Sutton, et al., (2018)بتفائج دالاسفة 

 .االتا  في عينا  المرانقين
 االفففتا  للشففففقةالمتزايفففدة علفففى الفلائفففد النفافففية  التشخيصفففية دلفففةمفففن األمةملعفففة جفففد وتل 
 مبا ففر بنقففاط القففلة النفاففيةال واالتباطهففا، والرفانففة النفاففية ااضةابيففة، النفاففية االصففحةالمرتب ففة 

كوففر يوبقففلة  ،ارتبب إضةابياففوجففد  يبهففا تفف حيففث ااضةابيففة المرتب ففة احركففة علففم الففنف  ااضةففابي،
الشفففقة   ي هففر  ؛وعلففى سففويل المثففاا ،الصففحية المالئمففةااضةابيففة مففن النتففائج  ةعفف  متنلعففامةمل 

واالسففتقالا  ،قولا وتقففدير الففتا ، مثففل:ممقففايي  الصففحة النفاففية مففعضةابيففة إاالففتا  االتباطففا  
 ،والفضفففففلا ،بفعاليفففف والحتمفففف  التبمليفففف  واال ،والنمففففل الشخصففففي ،الويئففففة ىوالاففففي رة علفففف ،الففففتاتي
 والتففففرااب ،والرضففففا عففففن الحيففففاة ،والمبففففادالة الشخصففففية ،ضةففففابىبفعففففاا ااواال، والتفففففاجا ة،والاففففعاد

 ,Akin & Akin, 2015, p424; Martin, 2015, p23; Neff & Germer) االجتمفاعي

2013, P29; Voruz, 2013, p8; Yarnell, et al., 2015, p500) ،  ةبداالماففو 
والمروبففففة  ،  االةميففففلاوالعرففففف، وحيليففففة الضففففمير ،بباففففاطواال ،كففففادضمي  األةففففاوالن ،االجتماعيفففف 

 ،جتماعيةاال ا والعالق، وطر  الملاجهة التكي ية ،بفعاليستقراال الودبي والنفاي واالاالو  ،الفكرية
 ;Kotsou & Leys, 2016, p2)والصففحة الةيففدة ،التكيفففي يلابفعففالتنهففيم االو  ،الكفففا ةو 

Martin & Kennett, 2018, p3; Neff, et al., 2017, p4; Ozdemir & Seef, 
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2017, p21; Solin, 2018, P3; Smith & Burgess, 2018, P2; Toth-Kiraly, 

Bothe & Orosz, 2016, p881) افب   يمما يفلحالمعنى،  كلها متلبا  مهمة للحياة ذا ، و
 ؤكففد يبهففا يساسففية للرفانففةت تففيال ،اففاعد علففى تلويففة الحاجففا  النفاففية األساسففيةتالشفففقة االففتا  

 . (Neff & Costigan, 2014, Pp115-116)النفاية والاعادة
مفع محفن الحيفاة وضفغلطها  للفرد شةع صفا  تكي ية كثيرةتالشفقة االتا  كما وجد ي  

 ,Eirini) ي واالبفعاليالصملد النفاوتعزيز تعمل على تقلية و ا وقائيا  عامالا تعد  حيث ؛النفاية

et al., 2017, p1; Muris & Petrocchi, 2017, p374) فببافاكفل  جتيمتفن ي  ، و ا ا مهما
تفف  واسففتخدام نففت  المعللمففا  بفعاالوالففت  يتضففمن القففدالة علففى مرا بففة الفففرد ال ي؛باللففتكا  اللجففد

بفففب المتعفففددة للففففتكا  ارتبب االةل ، كمفففا تففف(Neff, 2003B, p225)امهفففاالة لتلجففف  األفكفففاال 
  صال  الحفاالإوالقدالة على  ،المشاعر  ووضل  ،كوراألبفعالية مهاالا  الملاجهة االو  ي،بااللجد
 .(Neff, 2009, Pp566-567)بفعالية الالوية اال

ففا قتففر  ي  الشفففقة االففتا  وي  ىعلفف ،زيففد مففن دافييففة التحاففن الففتاتيتي   ضمتففن فعففالا يضضا
بففدو  اخفف  الففتا  يو تعزيففز  ،وبقففاط ضففعفهم ،خ ففائهمياجهففة ل م ىعلفف األفففرادشففةع ت هففايسففاس يب

ا للشففقة االفتا  كثفر تعزيفزا مفر األواأل، (Breines & Chen, 2013, P1133)الفتا  الفدفاعي 
تحان من الاللكيا   حيث إبها؛ (Cleare, et al., 2018, P619)ة الودبي ةللصح انل فلائدن

وطلفب العفالج ال وفي عنفد  ن،وتخ ي  التفدخي ،لتزام االنهام الغتائياال :مثل ،حةالمرتب ة االص
فا حمفي كمفا ت، (Neff & Germer, 2013, p29) ، والتماالين الرياضيةالحاجة مفن الحفز  يضضا

وجفلد ؛ حيفث إ  (Cleare, Gumley, Cleare & O’connor, 2018, P619) بفعفالياال
وتقلففل مففن األفكففاال  ،ضةابيففة  اابفعففااليو اال األفكففاالماففتليا  مرتفعففة مففن الشفففقة االففتا  تعففز  

 .(Satici, Uysal & Akin, 2013, p88) الالوية
ي  الشفففقة االففتا  تقففدم قففلة  Smith & Burgess, (2018)ا يوضففح  بتففائج دالاسففة كمفف

ا ابفعاليافففا، ممفففا ضافففم  لنفففا افففاالعتراف بنقائصفففنا، وتحفيفففز يبفافففنا االرحمفففة، وي  بغففففر  ابفعاليفففة وصفففملدا
ألبفاففنا عنففد الحاجففة، وي  بففرتبب اففامخرين اتففل إخففالص، وي  بكففل  يكثففر صففدقاا مففع يبفاففنا، وتعمففل 

حفففا  علففى العففادا  الصففحية، مثففل: النهففام الغففتائي، والتمففاالين الرياضففية، وا ففباا العالقففا  علففى ال
ي  ذو  الشففقة  Solin, (2018)الشخصية، و يادة التعاطق مع امخرين، كما ي هر  بتائج دالاسفة 

ا  االففتا  يكثففر تلا باففا بفاففياا، ويتميففزو  اماففتليا  يقففل مففن االكتئففان والقلففق، اااضففافة إلففى ماففتلي
كويرة مفن الصفملد يكثفر مفن الفتين ضحتمفل  علفى يبفافهم اصفرامة وقافلة، فهفم ضعتوفرو  يكثفر العاضفة، 

، ويكثر قدالة على التلاصل، والتفانم عند التعامل مع الصراا  .ويكثر قولالا
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تففرتبب  :يبهففا ويتضفف  ممففا سففوق عرضفف  عففن فلائففد الشفففقة االففتا  وينميتهففا كمتغيففر إضةففابي
، وتفرتبب االتباطافا مبا فراا بنقفاط القفلة النفافية ااضةابيفة ابية والرفانة النفاية للفرداالصحة النفاية ااضة

التي تؤار إضةابياا على حياة الفرد؛ إذ يبها ترتبب امةملعة كويرة مفن النتفائج ااضةابيفة الصفحية للففرد، 
للحيفففاة ذا   مثفففل: التففففاجا، والافففعادة، واألمفففل، والرضفففا عفففن الحيفففاة...إلخ، وكفففل ذلففف  متلبفففا  مهمفففة

فا علفى تقليفة  المعنى، كما يبهفا تافاعد علفى تلويفة الحاجفا  النفافية األساسفية لفدى الففرد، وتعمفل يضضا
الصففملد النفاففي والتكيفف  مففع محففن و ففروف الحيففاة الصففيبة، و يففادة الدافييففة وتحمففي مففن األمففراض 

فففا يبهفففا تفففرتبب سفففلوياا افففالحز   النفافففي، والقلفففق، النفافففية، وبصففففة خاصفففة للمفففرانقين؛ حيفففث وجفففد يضضا
واالكتئففان...إلخ. وكففل نففتا يففدا علففى ي  الشفففقة االففتا  تقففدم العديففد مففن الفلائففد الصففحية والةاففمية 

لهففا دوالاا كويففراا فففي حيففاة الفففرد عامففة والمرانففق خاصففة؛ تةعلفف  والنفاففية واألكادضميففة ااضةابيففة للفففرد، و 
الرفانفففة النفافففية، والصفففحة النفافففية للففففرد، ينهفففر إلفففى الحيفففاة بهفففرة تفاجليفففة وإضةابيفففة؛ الالتباطهفففا اقفففلة ا

 والاعادة، والتفاجا، كما يكدتها جميع البحلل والدالاسا  الاااقة.
خففالا فتففرة ضمففر  الفففردوبالناففبة للشفففقة االففتا  لففدى المففرانقين؛ فمففن الةففدير االففتكر؛ ي  

تغيفففر و ة، إعفففادة تشفففتيل الشخصفففي :منهفففا ،االبتقفففاا مفففن ال فللفففة للمرانقفففة االعديفففد مفففن التغييفففرا 
وقوفففلا  ،ينميفففة االبتمفففا و االسفففتقالا عفففن اللالفففدين، و األدواال االجتماعيفففة التفففي يلعوهفففا الشفففخ ، 

فففف؛ مةملعففففا  األصففففدقا  ال ريقففففة التففففي و ا يكثففففر للمعابففففاة، نففففت  التغيففففرا  تةعففففل المرانففففق معرضا
  0236قد ترسم مااال حيات  الماتقولية معماد عود  محمفد   ضاتةيب بها الشخ  لهت  المعاباة

تفم اقتفرا  وقفد  ،بفعاليفةبخفاض الرفاهيفة االاومصحلبة ا ،فتر  بمل مليئ  االتحدضا  وني،  8ص
ليبف  تسفاس الفدوال المهفم الفت  ضمتفن ي  يعلفى في نت  الفترة، وذل   وقائي كعاملالشفقة االتا  

 المهففم ي  مففنة؛ وبالتففالي فالمرانقفف ةوااقففراال بتحففدضا  فتففر  ،بفعاليففةاال ةالشفففقة االففتا  فففي الرفاهيفف
حففد العلامففل النفاففي  اللقائيفف  ت عففد يحيففث  ؛ههففر الشفففقة االففتا  فففي مرحلففة المرانقففةتفهففم كيفف  ب

 مسفريع الحتفم  كمفيرتبب اشفتل ايفر ح  تف ااببهف  والمحدد ،والتحانية اللاعدة في مةتمع المرانقين
مفن  ةبفااالمع ضةفابي ففي تهدئف  الفنف  عنفدإدوال  اولهف ، ابابب والااي لإلاوفشل الفرد كة ةبااامع

 .(Bluth, et al., 2017, Pp840-842) بفعاليةالتحدضا  اال
ففعلمففا  الففنف  انتمالبففاحثين و مففن  ولقففد انففتم عففدد كويففر ذلفف  و  امرحلففة المرانقففة؛ا كويففرا  ااما

هم احتفرام ديليتفل  لف ؛شفةيع المفرانقينت وتحدضاتها، وبالتالي ينبغفي تل  المرحلة،اوب صعلبا  ا
ذا لففم يففنة  المرانقففل  فففي جففف ،اففاطة ي  ضعففز  اتةففانهم بحففل تقيففيم الففتا ضمتففن بب ،إضةففابي يذاتفف

حتفام الافلوية ولافل  الحفف فاأل ،فالنتيةة ني  يادة التقييما  الافلوية للفتا  ،اتقييم يبفاهم إضةابيا 
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ف ،المرانقين بينحدال االكتئان يعلى التا  متضمنة اقلة في  ا وفى الحاال  الشديدة تفرتبب يضضا
والتغيففرا  تشففةيع المففرانقين علففى الملاجهففة المبا ففرة لالتةانففا   ينبغففيذ  إ ،بتحففاالامحففاوال  اال

ومتفهمففين  الحمففا ي  ضتلبففلا  علففى همتعلففيمو  ،والتففي تعمففل ضففد الشفففقة االففتا  ،المرتب ففة اففالعمر
وإدالاك ي  معهفففم المفففرانقين يلاجهفففل  مشفففتال  مماالفففة وي  ضحفففاوللا الحففففا  علفففى  ،بحفففل يبفافففهم

 .(Neff, 2003A, p95)بفعالية ا اخوراتهم االيكثر تلا با  يوع
بحففل الففتا  عنففد النهففر فففي يوجفف  القصففلال  يفففيتةففا  تكاالشفففقة االففتا  وبففالرام مففن ي  

تلجففد ومففع ذلفف   ،فففي خوففرة المرانففق حاسففمة ومهمففةو توففدو  ،الشخصففية يو ملاقففق الحيففاة الصففيبة
؛ حيففث (Cunha, et al., 2016, p56)المرانقففة  مرحلففةشفففقة االففتا  فففي دالاسففا  قليلففة لل

  البحففث فففي الشفففقة االففتا  فففي عينففا  ي Cunha, et al., (2015)يوضففح  بتففائج دالاسففة 
رتبب االمؤ فرا  النفافية تفي  الشففقة االفتا  و  ،امؤخرا الدالاسا  قد  هر    ال يبإ ة؛المرانقين بادال 

 ،الصفففحة النفافففيةو  واليقهفففة العقليفففة، ،واألمفففن ،ذكريفففا  الحفففب المبتفففرللمرانفففق، مثفففل:  ااضةابيفففة
خفاقفاتهم إتقدضم طريقة للمرانقين للتنديفد ففي في  ةمفيد؛ ويبها والرفانة النفاية ،الحياة نع والرضا

منهففلال متففلا   الختيففاال المشففاعر الداعمففة واللدضففة بحففل يبفاففهم  يوففف ي،خ ففائهم اشففتل تناسففويو 
، ا  االجتماعيففة ايففر المالئمففةوالتقيففيم والمقاالبفف ،لة للنقففد الففتاتيبخففراط فففي العمليففة المشففتي دو  اا

ا ا وتفففدخليا ا وقائيافففنفففدفا و  ،فيفففد كاسفففتراتيةية وقائيفففةت  افففرس الشففففقة االفففتا  ضمتفففن ي  جومفففن ننفففا فففف
 ،سفففرةألااقا  حيفففاتهم ميجفففل تعزيفففز صفففملدنم والففففانيتهم النفافففية ففففي مختلفففق سفففيقين مفففن نللمفففرا 

  .والمةتمع  ،والصداقا  ،والمدالسة
فحف  التفي نفدف  إلفى  Neff & McGehee, (2009)كمفا يوضفح  بتفائج دالاسفة 

ي  خورا  األسرة ضمتن ي   ،بين المرانقين االعلامل التي تاهم في تنمية الشفقة االتا  يو بقصه
للنفاففيا  ففففي  يت ففر  إلففى النهففام الفاففيلللجتي  الشفففقة االفففتا  و  فففي ذلفف ، اا يساسففيا تلعففب دوالا 

نتمام يو األفكفاال  هاال الناس للرحمة واالإا م من خاليتلجي  سللكيا  التعلق والرعاضة عند التقي
، يشفففعر األففففراد امشفففاعر التفففرااب والتهدئففف  عنفففدما ينعمفففل  االرعاضفففةو  ،واالبفعفففاال  االملجهفففة ذاتياففف

 ةباالتي تركز على التهديد للمت ةفايلللجيلالتا  إلى النهم ا دت ر  بقي ؛وعلى النقي  من ذل 
 ففاألفرادومفن افم  ؛لخفلفوالخضفلا مفن ا واالستافالم ،ةبياوالتي تتضمن سي رة عدو  ،جتماعيةاال

التباط اببفافهم ا ريقفة كثر قدالة على االيمن  وداعمة البد ي  ضتلبلا آالتين يتم تربيتهم في بيئا  
البفد  مهفدد ،ا يو منفة يو ضفاا ة بفافيا آالتين تم  تربيتهم في بيئا  ايفر عن  ،الرعاضة والشفقة

اكثر قالة وبقيي  ضتلبلا    .ل يبفاهمبح دا
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من المحتمل ي  المرانقة يب :م دالاسا  النمل األساس اللاض  لهتا االفتراضوكتل  تقدم 
التقففدم المعرفففى حيففث ي   ا ،كففل  فيهففا الشفففقة االفتا  فففي يدبففى ماففتلياتهتنفي مرحلففة فففي الحيففاة 

اتخفففاذ وقفففدالا   ،والتبمفففل الفففتاتي ،والمعرففففة البعدضفففة ي،يزيفففد مفففن التبمفففل البفففاطن تلففف  المرحلفففةففففي 
ل  االبويقفففف ،مففففل  يبفافففهم ااسفففتمراالونفففت  القففففدالا  تكففففي ي  المفففرانقين ضقيّ   ي،المنهفففلال االجتمفففاع

علففى كففتل  و  ،هم فففي الهففرم االجتمففاعىبتتففاميبفاففهم اففامخرين عنففدما ضحففاولل  ترسففيخ نففليتهم و 
 ع،ي المرتفففمضكففادعلففى األدا  األ وتبكيففدنم ،يسففاس الضففغلط القليففة التففي يلاجهففا معهففم المففرانقين

والتفففي تتضفففخم مومشفففتال  صفففلالة الةافففم  األقفففرا ،لفففى الشفففعوية والت فففابق مفففع جمهفففلال إوالحاجفففة 
وعفالوة علفى ، ونت  التقييما  اير مالئمة ففي الغالفب ،لخإوالمقااال  والةن ...   ااوب الوللغ

ويمتفن  ،ستغرا  في التا  مثل التمركفز حفلا الفتا االفترة المرانقة مرحلة ضمتن ي  تكل   ؛ذل 
وفيف  يتخيفل المرانقفل  ي  مههفرنم وسفللكهم نفل بفؤالة انتمفام كفل  ؛جمهفلال متخيفل   تههفر ففيي

خففرين ال وي  ام ،فيهففا المرانقففل  ي  خوففراتهم فريففدة ضعتقففد ،سفف لالة  خصففيةبيو ك ، ففخ  آخففر
 ،  حففلا ذواتهففم ضاففهم اففال  فف  فففي  يففادة بقففد الففتا ل وتمركففز المرانقفف ،ضاففت يعل  فهففم خوففراتهم

ي  الشفففقة االففتا  ضمتففن ي  تكففل   يممففا ضعنفف ؛بفعففاال والتلحففد المفففرط مففع اال ،ومشففاعر العزلففة
 .(Neff, 2003A, p95) باقص  في نت  المرحلة من الحياة هاولكن  م للب

ا ويمتن  مشفاعر حيفث ي   ؛التبفاط اخوفرة المفرانقيناال ةل  الشففقة االفتا  وايقفتكي  يضضا
قفففل قفففدال مفففن يإلفففى   البفففد ي  تفففؤد ،شففففقة االفففتا افففتلزمها التاالفففتا  التفففي  والل فففققوفففلا الفففتا  

الففرد علفى تشفتيل خورتف   ةوقفدال  ،بفب المترونفة ففيهمااألحتام القاسية عندما يلاج  المرانقل  الةل 
حاففاس اففالترااب الففت  ضاففاعد المففرانقين البففد ي  تقففدم اا ،ااباففابية المشففتركة تفف علففى ضففل  خور 

 مفففن الشففففقة االفففتا  يدالاكفففبفففب اااالةي  كمفففا  ي،جتمفففاععلفففى ملاجهفففة الخفففلف مفففن الفففرف  اال
ففي  ياللسلاسف ااجتفراال  البفد ي  ضافاعد علفى منفع المفرانقين مفن التبمفل  المرتبب االيقهة العقلية

 & Neff)يففي الغالفب إلفى الخلفل الفل يفي النفاف  تفؤد التفي ،األفكفاال واالبفعفاال  التشفاجمية

McGehee, 2010, p226). 
لففدى عينففة مففن المففرانقين،  Neff & McGehee, (2010)ويوضففح  بتففائج دالاسففة 

وسفيلة ت عفد ي  الشفقة االتا     ان؛ 017  مرانق، وعينة من البالغين وعددنم م015وعددنم م
، وال تختلق والبالغين ترتبب اقلة مع الشعلال االرفانة النفاية للمرانقينو ضاتخدمها الفرد للتكي ؛ 

 ، وصفففغاال الرا فففدين مفففن طفففالن سفففنة35عمفففر مبفففين المفففرانقين ففففي المفففداالس الثابليفففة امتلسفففب 
فففي مراحففل متففبخرة مففن حيففاة الفففرد،  تففزداد ، وي  الشفففقة االففتا  سففنة03الةامعففة امتلسففب عمففر م

يبهفففا االتب ففف  بتقليفففل القلفففق واالكتئفففان، وتزيفففد مفففن التفففرااب االجتمفففاعي لفففدى ال فففالن المفففرانقين و 
 االمرحلة الثابلية.
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مرحلفففة المرانقفففة، وتنفففاوا متغيفففر الشففففقة االفففتا  ويتضففف  مفففن خفففالا العفففرض الافففابق ينميفففة 
لففديهم؛ لمففا ضمففر فيهففا المرانففق مففن تغيففرا ، سففلا  عقليففة، وبفاففية، وجاففمية تففؤار علففى حياتفف  وطريقففة 
فا ففي صفراا  تفكير ، وتةعل  ينهر إلى العالم من حلل  بهرة مختلفة، تةعل  ضفكر في بفا  كثيراا، ودئما

امخرين، ولحماضة المرانق مفن بفاف  خفالا نفت  الفتفرة ينبغفي  داخلي لتحقيق ما يرضي بفا  ويرضي
  يادة وتنمية الشفقة االتا  لدض ، والعمل على تعزيزنا من خالا التداليب عليها.

 Neurotic Perfectionism ثانًيا: الكمالية العصابية
ة من يوائل الباحثين التين تناوللا متغير الكمالية من اللجه Hamachek, (1978)ضعد 

  اباسللك اا ىتبايرا  إضةابية عل للكماليةي   ىاصلالة عامة مع من يتنول  إل واتفقالنفاية، 
ويفرى ، وطريقة للتفكير في الافللك ،ا لتصلالات  طريقة للتصرف ، والكمالية وفقا افي اع  األحي

بلعفا  يلجفد ي    ،عصفابيةال والكماليفة ،افليةال نما:مالكماليفة خاصية ذا  بم ين يساسيينها يب
 ,Onwuegbuzie & Daley, 1999)  بينان العصفيوالكمفال الاليين،الكمالين م نمن الكمالي

Pp1089-1090) ي  الففففر  الةفففلنر  بفففين و ؛  013، ص0235الةفففلاد،  يد عوفففدعمحمفففد الاففف؛
بةفففا  ، إو يالشفففعلال االرضفففا عفففن مفففا تفففم تحقيقففف   ى مافففتل  ىيتركفففز فففف ؛الافففل  و الكمفففاا العصفففابي 

ضشفعر الفففرد  ،دا  الفففائقاأل ى ومافتل  ،بيففا امتواا ،يقفف  ففي ضففل  القفدالا فالرضفا عفن مففا تفم تحق
خففرين، بينمففا عففدم الا  امآتاففتحق التميففز والتقففدير اغفف  النهففر عففن  ةوتقففدير  لتاتفف  كففتا  ماففتقل

،  011، ص0222دائ  مي رف محمفد محمفد، ي ى لقدالا  الفرد وماتل   الرضا ينتج عن  تحقيرا
ومفا إذا كابف  الكماليفة ، الكماليفة ضمتفن ي  تكفل  تكي يفة يو صفحية استمر الةدا فيما إذا كابف و 

  .(Carlson, 2017, p33) يم ال للمرض النفاي عامل خ رالعصابية 
يلحفففف بلضفففل  انتمفففام  ؛بةفففد ي  المتتبفففع لألدبيفففا  النفافففية ففففي مةفففاا الكماليفففا لكفففن و 

مفففن ي فففتاا العصفففان، ففففي خلفففق العديفففد  ى البفففاحثين االةابفففب العصفففابي للكماليفففة ااعتبفففاال  يتفففلاال 
واالضف رااا   ،واللسفاوس ،والمخفاوف ،محاولة منهم لتفاير العديفد مفن ي فتاا العصفان كفالقلق

انتمففام العديففد مففن البففاحثين فففي نففتا  ىالكماليففة العصففابية اسففتحلذ  علففكمففا ي   ،الايتلسففلماتية
 ى ان، فيفففففر المةففففاا ال بففففة مفففففنهم فففففي فهففففم العلامفففففل الكامنففففة للاففففللك اابافففففابي المففففرتبب االعصفففف

Hamackek, (1978)  ي  ذو  الكمالية العصابية ضفرضل  علفى يبفافهم وعلفى ايفرنم معفايير
ففي: عالية، ضعةزو  عن تحققها، ونتا ضحرك لفديهم تلقفع الفشفل والشفعلال اعفدم الرضفا والدوبيفة م

ومففن اففم تحتففاج مزيففد مففن االنتمففام االدالاسففا  التدخليففة  ؛ 31، ص0232عوففدج جففاد محمففلد، 
 . 733، ص0235، وآخرو   الاسا  التشخيصية معودالم لب يمين القري يوالد
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ي  ننفففاك عفففدم اتفففا  ففففي تحديفففد  ؛دبيفففا  الملضفففلا يتضفف يمففن خفففالا االطفففالا علففى و 
 Hamachek (1978)تعريفف  العصففابية، ومففن اففم تعففدد  تعريفاتهففا، ومنهففا  تعريفف  الكماليففة

للكهم االقهريفة والةوريفة ففي يدا  المهفام، اببها  الشعلال اعدم الرضا عن ماتلى األدا ، ويتام سف
والت لفففع إلفففى تحقيفففق ينفففداف مافففتحيلة، والر بفففة ففففي ي  ضتفففل  مافففتلى يدائهفففم عنفففد يعلفففى مراتفففب 
الكمففاا والمثاليففة؛ فهففم ال يتقولففل  الخ ففب، ويتةنوففل  المخففاطرة، ويخففافل  الفشففل، ويتشففددو  فففي 

للى عوففد البففاقي، وسففهير محمففلد حااسففية ذواتهففم ولففلم يبفاففهم  مفففي: سففاالة عاصففم اليففاض، وسفف
  .007-006، ص ص0235يمين، 

 اببهفا  Frost, Marten, Lahart & Rosenblate, (1990, P450)بينمفا ض عرفهفا
 خصية مرتفعة للغاضة عن األدا ، والاعي إلى تحقيقها خلفاا من الفشل بفدالا مفن  معايير وضع 

التكففان األخ ففا ، ومففن اففم ال ضشففعرو  الحاجفة إلففى اابةففا ، ولكففنهم ضاففمحل  اماففاحة ضفئيلة ال
إطالقاا اب  ي   ى  يتم يداج  اصلالة كاملة يو جيفدة بدالجفة كافيفة، ومصفحلبة ااتةانفا  التقيفيم 

 النقد  المفرط لاللك الفرد . 
فا اببهففا  ي  ينهفر الفففرد إلفى مةهلداتفف  ويعمالف  علففى يبهفا ايففر جيفدة االقففدال  وت عفرف يضضا

تا األدا ، ويضع لنفا  ماتليا  ايفر واقييفة، ويةانفد مفن يجفل الكافي، على الرام من جلدة ن
تحقيقها، ويب  اير قادال على الشفعلال االرضفا عفن يدائف  لأل فيا ، وال ضقفدال علفى المافتلى الةيفد 

وضع معايير  يبها و  ، 126، ص3226الت  ضاتحق الشعلال االرضا  مآماا عود الاميع اا ة، 
ا اشتل اير واقعي فيما يت ، وفيها ضتل  األففراد وتلقعا  الفردوطملحا  علق ابنداف مرتفعة جدا

ويركفزو  علفى  ،اير قادالين على الشعلال االرضا ألبهفم يفرو  يبهفم ال يفؤدو  المهفام اشفتل جيفد
 .(Haase, Prapavessis & Owens, 2002, p210) في جهلدنم حتملالعيلن والفشل الم

ا  كمففا ي  مصففف ل  الكماليفففة العصفففابية  ضةافففد ميففل الففففرد للضفففع معفففايير يدا  عاليفففة جفففدا
وايففر واقييففة، وعففدم القففدالة علففى تقوففل األخ ففا ، والففدافع والا  الفكففر العصففابي فففي الكماليففة نففل 
الخلف من الفشل يكثر من الخلف من تحقيق النةفا ؛ فضفالا عفن التعويفر عفن االسفتيا  الشفديد 

لوية تةفا  بفاف ؛ اافوب من التا  للعةز عفن تحقيفق الكمفاا المنشفلد، وقفد يفؤد  إلفى مشفاعر سف
 .(Pearson & Gleaves, 2006, P226)عدم القدالة على تحقيق الكماا الحقيقي  

ا وتلصق الكمالية العصابية افاألفراد الفتين ضحفددو  المعفايير المرتفعفة اشفتل ايفر   يضضا
ففف ،ا للخ فففبضفففئيل بافففويا م  بهفففا ويافففمحل   ي،واقعففف  ،ا افففب  ضخيوفففلا آمفففاا امخفففرينومهتمفففل  دائما

 .(Barritt, 2017, p3,13-14)  عمل جيد ب بهم لم ضقلملا ايالو  ويتصل 
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فففا  ا مصفففحلبة بتقيفففيم الفففتا  العفففتحديفففد معفففايير مرتف اببهفففا وتفففم تعريفهفففا يضضا   ،دنقفففة جفففدا
ا وتتضفففمن ومافففتلى القلفففق علفففى عمفففل األخ فففا  والخوفففرة  ،وضفففع معفففايير  خصفففية مرتفعفففة جفففدا

ع  يمففة مرتفعففة لتلقعففا  اللالففدين وتفضففيل ووضفف ،التاتيففة فففي جففلدة العمففل الشففتلكالمتكففرالة مففن 
الاففعي إلففى التفففل  الففدائم  يبهففا  ، كمففا(Kottman, 2017, p5)  قففلى للتنهففيم والنهففام والدقففة

تههففففر بلضففففل  بلجففففلد النقففففد الففففداخلي يو و  ،كففففاال القهريففففة والاففففلوية عففففن الففففتا فالمصففففحلن ااال
 .(Kveton-Bohnert, 2017, p18)   ا وقهر التاال ا ية الملجلد دائما 

ويتض  من خالا العرض الاابق؛ اختالف آالا  الباحثين حلا تعريفها حاب تلجهاتهم 
ينتمففل  لهففا، وبالتففالي تعففدد  تعريفاتهففا؛ ومففن اففم ضمتففن الخففروج بتعريفف  لهففا اببهففا  التففيالنهريففة 

ا مفن األدا ، وبشفتل مبفال  فيف  وايفر واقعفي،   وضع الففرد ينفداف ومعفايير ومافتليا  عاليفة جفدا
اففعي إلففى تحقيقهففا مففع تلقففع الفشففل والخففلف منفف ، وعففدم الرضففا واالالتيففا  عففن ي  إبةففا  لهففا، وال

 مصحلن ذل  بنقد الذا لتات  .
ففففي مةففففاا  ةالمتتبفففع للدالاسفففا  النفافففيلمتلبفففا  الكماليفففة العصفففابية؛ وجفففد ي   وبالنافففبة

صفحان د وصفق يفقفا، اعادنفيوتعدد  هاضالحف وجلد تباين واض  بين الباحثين في تناول الكمالية
ا فقفففب ففففي ي  البفففاحثل  بفففديوا مفففؤخرا  إال  ؛مفهفففلم ذو اعفففد واحفففد بهفففا بلكماليفففة الالنهريفففا  األوائفففل 

 ,Antony, Purdon, Huta & Swinson) اعففاد للكماليففةة متعففددة األعففال وي فففي النهففر

1998, P1144)ي  يحافن تصفلال مففاهيمي للكماليفة نفل يبهفا  االويفة الدالاسفا ي هر   ؛ حيث
 .(Stoeber, Feast & Hayward, 2009, p423) خاصية متعددة األاعاد ذا 

يبها بنا  انائي البعد حيث يتم تصني   علىالكمالية  ىينهر إل    ا هر اتةا  ا وبالتالي
ليففة عصففابية مايففر صففحية، اوكم ،ضةابيففة، تكي يففة إ ليففة سففلية مصففحية،اكم بففلعين، ىالكماليفة إلفف

 مفن االكماليفةمفا يفرتبب  ىعلف لثابت  في نتا التصني  يب  يتم بنفا ا والنق   ا ،سلوية، اير تكي ية 
 ,Hamachekيعففد، و  551، ص0235واضةابيففة مبةففال  فتحففي يبلسففليمة،  ةسففلوي خصففائ 

الباد كمفهلم انائي البعد:  للكماليةالنهر نتا االتةا  و في  ةالحقيقي ةنل صاحب الوداض (1978)
وتحقيفق الفتا   ،بةا  والت ليرفرد بحل النةا  والتميز واافهي تدفع ال :السوية الكماليةول: ال 

ا ندافا ي نداف، كما ضضع لنفا  ي بةا   وما حقق من إ ى دائ  وماتل يمع الشعلال الدائم االرضا عن 
 ةليب تحقيقها ااستراتيةيا  مرتب ف  افالزمن المتلاففق مفع المراحفل العمريفاسبولدض  وعي ا ،واقيية

ويشعر فيهفا الففرد اعفدم الرضفا  :الابا ية الكماليةن : االباد الثو ،كل مرحلة ةللفرد طوق ل ويع
 ،دا  والتقيفيماألاليفة ومعفايير ع ة،ا ايفر واقييفنفدافا ي بةا اتف ، وعفادة ضميفل الففرد لتونفي إدائف  و يعن 
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، 0235، وآخففرو   عوفدالم لب يمففين القري ففيفففي: ا للخفلف مففن الفشففل مممفا ضةعففل الفففرد مففدفلعا 
ففاواتبففع ذلفف  ا،  722ص حيففث قاففم  ؛Slaney & Johnson (1992) لتصففني  ووافقفف  يضضا

ففي  ،بةفا اا إلفى ييهتم الكماليل  التكيفل  االاع ، حيث وعصابية ،تكي ية:ملى فئتينإالكمالية 
 .(In: Kottman, 2017, p5-6) ايهتمل  امابلة تقييمهم سلويا  نالعصابي نحين ي  الكمالي

الكماليففة ااعتباالنففا مفهففلم  ىوالففت  ينهففر إلفف ،كماليففةافم  هففر االتةففا  الثالففث فففي دالاسففة ال
 Frost, et ؛نمروج  رهوترل للكماليرة دااردألب الباراأل  ؛ومن يبصاال نتا االتةا ،اعادمتعدد األ

al., (1990, Pp450-451) فرعيفة نفي:  ياعفاد تراةي  مفهفلم الكماليفة يتكفل  مفن  لاوافترضف
ك حففلا األعمففاا، والتلقعففا  اللالدضففة، والنقففد ، والقلففق مففن األخ ففا ، والشففتل الشخصففيةالمعففايير م

ا متعفددة األاعفاد ويكثرنفا اسفتخداما  الكماليفةمفن ينفم بمفاذج  نفتا النمفلذجيعفد و  اللالد ، والتنهفيم ،
 . وقد خضع للعديد من المراجعا  والتحليال  الكمالية،في دالاسا  

كثفر د من األويع Hewitt & Flett, (1991, P98) ؛نموج  "يويل ورل ل" للكماليةو 
ا، والفففت  ينهفففر ا ل ااعففف  التصفففنيفي المفففتقن بافففويا ا ففففي المةفففاا؛ بهفففرا النمفففاذج النهريفففة اسفففتخداما 

ا لهفتا النمفلذج فالكماليفة مفهفلم ذو وطبقاف ،كهفانرة بفافية متعفددة المصفادال الكماليةامقتضا  إلى 
والكماليففة  ،مخففرينوالكماليففة الملجهففة بحففل ا ،الكماليففة الملجهففة بحففل الففتا :مياعففاد تشففتمل ثالثررة

ي  الميففلا الكماليفففة والاففللكيا  تتفففبار اتففل مفففن العلامفففل  ى يفففر و  ، المنصففلص عليهفففا اجتماعياففا
تختلفففق ففففي المصفففدال والهفففدف مفففن الثالتفففة اعفففاد وي  نفففت  األالشخصفففية والتعامفففل مفففع امخفففرين، 

  732ص، 0235م، وآخففرو   الم لففب يمففين القري ففي عوففد، وي ففاال الففدوافع للاففللكيا  الكماليففة
 . فكاال ومعاالف مشلنةيالفرد من  ىالتقييم المعرفي للفرد، وما لد ىي  الكمالية تعتمد عل إلى

نمفلذج نتا الينمية  تودوو  ؛(Slaney et al., 2001)نموج  "تالن  وآخهون" وكذلك 
الكماليففففة وذو   الاففففلية، الكماليففففةفففففي قدالتفففف  علففففى التمييففففز بدالجففففة مقوللففففة مففففن الدقففففة بففففين ذو  

 ثالثرةمفن تتكل   يبهامقاالبة االنماذج األخر ، ويشير النملذج على  الكماليين،اير و  العصابية،
ففا :ياعففاد ونففي  نمرروج  "ي ررخ وآخررهون" للكماليررة:مالمعففايير العاليففة، واالبضففباط، والتبففاين ، ويضضا

Hill, Huelsman, Furr, Kibler, Vicente, & Kennedy, (2004)  باسفتخدام يسفللن و
 :بيفة علامفل تنفدالج تحف  عفاملين الئيافيناتكل  من امت الكمالية إلى ي صل التحليل العاملي، تل 

،  Conscientious Perfectionismبةففا الحريصففة علففى اا الكماليففةالعامففل األوا، عامففل 
 – Selfالتقففففليم الففففتاتي الماففففتمر والعامففففل الثففففابي، كماليففففة للكماليففففة،عففففد األدائففففي بويمثففففل ال

Evaluative Perfectionism  مالافعي :نفي ياعفاد النمفلذجللكماليفة، و البعفد المعرففي  ويمثفل
للتميففز، والر بففة فففي التنهففيم، ومعففايير عاليففة لتقيففيم األخففرين، والتخ ففيب، واالنتمففام ااألخ ففا ، 
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والحاجة لالستحاا ، واالستغرا  في األعماا الماضية، وإدالاك الضغلط اللالدضة  كما ذكرنا كل 
 . 38-31صص ، 0232دج جاد محملد، عو؛ (Hill, et al., 2004, P81 من

يد عوفدالةلاد عمحمد الا ؛  1،31، ص0232مسامية محمد صابر كما ذكر  كل من 
الع صففابية  خاصففية  خصففية تةعففل الفففرد يهففتم بتحقيففق الكمففاا  ي  الكماليففة  071، ص0235م

لمبففال  فيهففا وا العاليففةالماففتليا  ياعففاد وني:م أرباررةفففي حففدد وت  ، والتمففام فففي كففل مهففانر الحيففاة
  .الشعلال االنق  وعدم الثقة االنف و  ،عدم الرضا بلج  عامو  ،الخلف من الفشلو  ،لألدا 

  ي  711-712، ص ص0235بينما ذكر عود الم لب يمين القري ي وآخرو ، م
 متلبا  وني: ثالثةالكمالية العصابية تتكل  من 

ضصدالنا الفرد تعويراا عفن تقفدير  األحتام الالوية التي  إلىشير يو  الانديه المادن  للذات: -3
لتات ، و علال  دائماا االخلف والتلتر عن ي  عمل ضقلم ا ، العتقفاد  اببف  دو  المافتلى 

والتشدد في محاسبة  ،وقلق  وخلف  من الفشل ،الم للن، وذل  النتمام  الزائد ااألخ ا 
يتةنففب القيففام لتاتفف ، ومعاباتفف  مففن االسففتغرا  فففي تففتكر األخ ففا  الماضففية، ممففا ضةعلفف  

 ااألعماا المتلق بها، ويماطل ويتلكب في تنفيت المهام الم للبة من . 
شفففير إلفففى مةملعفففة مفففن األفكفففاال الافففالبة يو  الركرررار الال نالنيرررة المبرررالبة للكماليرررة: -0

الخاطئة الغير من قية والغير واقيية المصفاحبة للكماليفة التفي يتونانفا الففرد، والتفي تفؤار 
ومنها الاوت  ففي اللصفلا إلفى الكمفاا ففي كفل  ف ، فجبف  ضحفاوا ي   ؛على سللك  ويدائ 

ألبفف  ضاففعى للحصففلا علففى  ؛ضصففل إلففى دالجففة عاليففة مففن ااتقففا  فففي ي  عمففل ضقففلم افف 
الضفففا واستحافففا  وانفففا  وتقفففدير امخفففرين لففف ، وحرصففف  علفففى تلقفففي الفففدعم ااضةفففابي مفففن 

ا من  جميع المحي ين اف ؛ امخرين، وإب  من الضروال  ي  ضتل  الشخ  محولباا ومؤيدا
   مثالياا. ج وذل  العتقاد  ابب  سلف ضفقد احترام وتقدير وإعةان امخرين، إذا لم ضتن يدا

شفير إلففى عفدم الضففا الففرد عففن يدائف ، وعففدم الثقفة فيمففا ينةففز  يو   رد  الهاررا  رر  الألا : -1
ل إلفى من يعماا، والشعلال الاريع االفشل، والللم الماتمر لتات ، وإبها لكاالاة لل لفم ضصف

ففا افالقلق والخففلف عنففد تق يم يففدالجفة ااتقففا  فففي ي  عمفل ضقففلم افف ، ممففا ضةعلف  ضشففعر دائما
 عن بفا  وعن يدائ .  األعماا المتلق بها، وبالتالي فهل دائماا اير الاض  

يتض  مما سوق، يب  اختلق الباحثل  في تحديد متلبا  وياعاد الكمالية العصابية طبقافا 
ولففألداة المصففممة للقيففاس؛ حيففث بةففد مففن حففددنا فففي اعففد واحففد،  لتلجهففا  كففل ااحففث النهريففة

وبعدين، واالاة، ويالبعة، وستة...إلخ، فقد اختلفف  مفن ااحفث مخفر، ونفتا يفدا علفى يبهفا مفهفلم 
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متعدد األاعاد، وسلف تتونى الباحثة األاعاد التفي وضفعها عوفد الم لفب يمفين القري في وآخفرو ، 
 دام المقياس المعد  من قولهم في البحث الحالي. ، بهراا ألب  سلف يتم استخ0235م

اختلفففف  آالا  البفففاحثين وتباينففف  حفففلا النهريفففا  والنمفففاذج المفافففرة لمفهفففلم الكماليفففة  قفففدو 
والكماليففة العصففابية اصفففة خاصففة؛ ومففن بففين نففت  امالا  والنهريففا  التففي حاولفف   عامففةاصفففة 

على  الكماليةكز في تفاير وال ؛ لكماليةلالمدخخ السلوك  ااسهام في تفاير الكمالية العصابية، 
 الكماليفةففي تشفتيل سفمة فيف ، و وكيف  ضمتفن ي  تفؤار  ،علفى تنشفئة ال ففل ةالخاالجي ةاير الويئبت

ونمرررروج  الاو اررررات  ؛ جتمففففاعيبمففففلذج التلقعففففا  االجتماعيففففة، وبمففففلذج الففففتعلم االملدضفففف ، مثففففل:
حب و اقولا  ىيتعلم يب  سيحه فال فل ،عن  يمة التا   Rogers الوجر  من آالا   ماما يةات

دا  ذا لفم ضتفن األإويبف   ،والتفي يتلقعهفا منف  اللالفدين ،ألدائ  العاليةاللالدين من خالا الماتليا  
وأل  ال فففل فففي حاجفف  إلففى الشففعلال احففب  ،بهففتا الحففب والتقوففل ىا امففا فيفف  الكفاضفف  فلففن ضحهففجيففدا 

فف ،والدضفف  وتقففولهم لفف  ففيا بمففا داخلياففإفقففب و  الففي  خاالجيافف اليففةا للكمضصففب  دافعا ففااضضا مرروج  لن ، وطبقا
فاألطفاا يتعلمل  الاللكيا  من امخرين عن طريق المالحهة والتقليفد، وإذا  ؛ماما  الاالم ات

 همئاففاآمثففل  كماليففة  األطفففاا ضاففعل  جانففدين أل  تكففل  سففللكياتهم جين، فففالي  اماففا  كمففاكفف

  .555-558صص ، 0235مبةال  فتحي يبلسليمة، 
وتفارنا في سيا  التشفلنا  المعرفيف  وميفل الففرد  الكماليةإلى  النظهيه الماهفيه تنهرو 
 ىلففد الكمففاليفففالتفكير ة، تةعلفف  ضعففزو فشففل  لعلامففل داخليفف ة؛عففزو ايففر تكي يفف يسففاليبإلففى تونففي 

مما ضةعل   ؛يتاوب في  علال الفرد االقلق والحز  واالكتئان ؛والةملد ةالفرد الت  يتام االصالا
د اببف  لفم ضحقفق او اعتقفي ،الم لفلن ى إلفى المافتل  ا،  ننا من  يب  لم يرتفق  ا وتكراالا عمل مراالا ضعيد ال

ا ضةعل  ضماطل في القيام االعمل، ويلةفب إلفى التافلي  مبةفال  فتحفي يبلسفليمة، بدا ي ى نتا الماتل 
اعتمفففاد  العصفففابية ففففي إطفففاال المفففدخل المعرففففي علفففى يبهفففا  الكماليفففةعفففرف ت  و ،  558، ص0235

ففففي تحقيفففق م الفففب وينفففداف وفقفففاا   بةاحففف ىخ  اصفففلالة م لقفففة ففففي تقييمففف  لتاتففف  علفففى مفففدالشففف
دو  ي  تقتضفيها مت لبفا  الملقفق  ،ضفرضها على ذاتف  ،لماتليا  ميياالية تكاد تكل  ماتحيلة

 . 010، ص0235الةلاد،  يد عودعممحمد الا  بةا  إيو ملاصفا  األدا  الم للن 
العصفابية باتةف  عفن  الكماليفةافب    فرويفد  وفيف  اليى ؛يرةللكمالالمردخخ الالل لر   ويلجد

ضةفاد التفلا   بفين إففشفل األبفا ففي  ، ىعلفالصراا بين متلبا  الشخصية مالهل، واألبا، واألبفا األ
 اضتفل  سفوبا  ؛عفدم التلفيفق بفين م الفب الفتا  وبفين م الفب المةتمفع ىامعنف ى؛علفالهفل واألبفا األ

اببهفففا باتةففف  مفففن  فففعلال الففففرد افففالنق  الزائفففد منفففت   آدلفففر  يىال  ، بينمفففاالعصفففابية الكماليفففةلههفففلال 
 ،مفن الافللك للتعفلي  عفن نفت  المشفاعر ةتوني يبماط ايفر مناسفب ىمما يدفع الفرد إل ة؛ال فلل
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ايفففر الافففل  معوفففد اللنفففان مشفففرن عصفففام الفففدين،  الكمفففالي فففتل الافففللك  ىالتفففي قفففد تههفففر علففف
   .18، ص0237

 Alden, Ryderحاوا  وفي ؛ كونات للكمالية الابا يةالنموج  ثنائ  الم يلجد وكتل 

& Mellings (2002)   ضمتففن املجبفف  فهففم طويعففة وديناميففا   للكماليففة؛تقففدضم تصففلال بهففر
واليى  االناففبة لعمليففا  التففدخل العالجففي، تهففاوو يفي ،الع صففابية اصففلالة مبا ففرة الكماليففةتشففتيل 

ة لفألدا ، والتقفدير المعرففي ايفر التكيففي تلقعفا  مرتفعفمتتكل  من عنصفرين يساسفيين نمفا: هايب
االلتفففزام امعفففايير يدا  و  ،وتشفففير التلقعفففا  المرتفعفففة لفففألدا  إلفففى ميفففل الشفففخ  للمثفففابرة  ،للفففتا 

ب ففال  منهففا فففي تقيففيم الففتا ، يمففا التقففدير المعرفففي ايففر الاففل  للففتا  واال ،مفرطففة ومبففال  فيهففا
  ذلف  بتونيف  بهفام اابي في التا  من اقتر والش  العص ،فيشير إلى  علال الشخ  اعدم الةداالة

ا واعتباالنفا دالفة علفى الفشفل ضةعلف  يركفز علفى األخ فا  الصفغيرة جفدا  ؛تقدير معرفي سلوي للفتا 
والتلجف  بحفل  ،والراا  للفتا  ، علال  ديد االقلق علي التام وعدم االقتداال الشخصي، مما يترتب 

  .018، ص0235، يد عودالةلادعمحمد الافي: بتقادنا وتلبيخها ما
ويتضففف  ممفففا سفففوق عرضففف  ي  النهريفففا  والنمفففاذج المفافففرة للكماليفففة العصفففابية تنلعففف  
واختلففف  حاففب آالا  البففاحثين، فمففنهم مففن بهففر إليهففا مففن جابففب المففدخل الاففللكي وفاففرنا فففي 
ضل  بملذجين مبملذج التلقعا  االجتماعية، وبملذج التعلم االجتماعي ، ومنهم من بهر إليها 

  المدخل المعرفي وتم تفايرنا في سفيا  التشفلنا  المعرفيفة، ومفنهم مفن بهفر إليهفا ففي في ضل 
ضففل  المففدخل التحليلففي للكماليففة، والتففي فاففرنا اببهففا باتةففة عففن الصففراا بففين متلبففا  الشخصففية 
مالهفففل، واألبفففا، واألبفففا األعلفففى ، والر بفففة ففففي إضةفففاد التلاففففق والتفففلا   بفففين الفففتا  المثاليفففة والفففتا  

يقيفففة، ومفففنهم مفففن بهفففر إليهفففا مفففن خفففالا النمفففلذج الثنفففائي لمتلباتهفففا ونما:متلقعفففا  مرتفعفففة الحق
 لألدا ، والتقدير المعرفي اير التكيفي للتا  .

والمعامل  اللالدض   ،يساليب التنشئة األسرية؛ ذ كر ي  سبان الكمالية العصابيةأل وبالنابة
حيث ي  األسرة يو اللالدين تقفدم تفدعيماا قليافا  لها يكور األار في  هلال وبمل الكمالية العصابية؛

لل فل عند إبةا   عمفل اشفتل جيفد، وعنفدما ضتفل  إتقابف  يقفل مفن المافتلى ضختففي نفتا التفدعيم؛ 
معوفد اللنفان بفن مشفرن عصفام  مما ضةعل  ض ّكفل  االتباطافا  فرطياا بفين الكماليفة والرضفا والتفدعيم

بنفا  التفي ض لولبهفا مفن األ المرتفعة اللالدين طملحا تلقعا  و  ، وكتل  11، ص0237الدين، 
ال ضمتفففن تحقيقهفففا، وي   اعيفففدة المفففدى ومعفففايير عاليفففةوذلففف  بلضفففعهم ينفففداف  ،تحقيقهفففا ةاضفففروال 

 ,Biran & Reese, 2015)الفشفل ففي تحقيقهفا ضعنفي إمتابيفة خافاالة حفب وقوفلا اللالفدين لهفم
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Pp282-283; Frost, et al., 1991, P451) ، ةومحاسوتهم الد يق ،بقد اللالديناااضافة إلى 
 . Coren & Luther, 2014, P932م بنائهميعماا أل

حيفث يفتعلم ففي  هفلال الكماليفة العصفابية؛ ا ا افاال ا دوالا  تفؤد ي  العلامفل االجتماعيف   كما
وي  الافللك  مثفل  خصفية اللالفدين يو تفبار  افاألقرا ، اممفن ضتوفر  سفنا  ةوالمحاكا ةالفرد االمالحه

 عوفدم لي العصفابياحيث يتعلم الفرد من والدض  ومعلميف  الافللك الكمف ،نل سللك متعلم بيابااا
  . 11ص ،0237 الدين، عصام مشرن اللنان

ا  ذكرقد و  الخلف من الفشل ملية:تاقد ضعلد لألسبان ال العصابية ي  حدول الكماليةيضضا
  افقفدو  ،ة  الم للبفاتقفاا ةتحقيفق دالجف ىواالعتقفاد المافوق اعفدم القفدال  علف ،والرهبة من الملقق

ااالتا  ةالثق ة والتي تنشغل ففي ضفبب ليستقالسر التي ال تمن  االفي األي  تنشب   ، ويمتن يضضا
  اللالد  ضقفلم اكما ي  االستحا ،ذ يتم قمع التعوير الشخصي وصنع القراال الفرد إ ؛الاللكيا 

  النتيةف  تكفل  جفف ؛قيفق نفت  التلقعفا وعندما ال يفتم تح ،لللالدين على تحقيق التلقعا  المرتفع 
بنا  إلى نت  الضغلطا  عن طريق توني الماتليا  المرتفعة واير مشاعر التبب وياتةيب األ

كما ي  اسفتخدام اللالفدين  ،جل تحقيق نت  الماتليا يا من ا  ديدا ويخورو  قلقا  ،اللاقيي  للالديهم
ا الفففففتكلال بنفففففائهم المفففففرانقين والسفففففيما ي لفففففدى العصفففففابية الكماليفففففة ةللضفففففغب النفافففففي يفففففرتبب بزيفففففاد

(Samuel, 2014, P8)  368، ص0235عفرا  ابراهيم خليل، ؛.  
يتض  مما سوق عرض  عن يسبان الكمالية العصابية؛ يبها تعدد  وتنلع  حاب آالا  
البففففاحثين، حيففففث بةففففد ي  طملحففففا  وتلقعففففا  اللالففففدين، ويسففففاليب التنشففففئة األسففففرية، والمعففففايير 

ليففة التففي كففا  ضضففعها الفففرد لنفافف ، والخففلف مففن عففدم القففدالة علففى تحقيقهففا، وعففدم واألنففداف العا
الرضففا واالالتيففا  أل  إبةففا  ضقففلم افف ، ويبفف  ايففر كامففل، كابفف  مففن ينففم يسففبان  هففلال الكماليففة 

 العصابية لدى الفرد وبخاصة المرانقين.
ةفد ب؛ المرانق لتبايرا  الكمالية العصابية على الفرد، وبصفة خاصة على حياةوبالنابة 

حيففففث تففففبتي متخ يففففة خلففففق قشففففلال مففففن  ؛بنفافففف  تفففف واق الفففففرد علففففى ذا خ يففففر تففففاايراا يبهففففا لهففففا 
تففرتبب اخصففائ  سففلوية كابخفففاض الثقففة اففالنف ، وقففد ضصففاحوها ي ففتاا  إذااضةابيففا  الهففانرة؛ 

 تافوب كثيفرااو  ،خ يرة من الحاال  المرضي  الايتلللجية، مثل: تعاطي المخدالا ، وقلفق المفل 
للففرد، مثفل إقدامف  علفى االبتحففاال مفن ففرط إحااسف  االفشفل، بينمفا نفل فففي  النفافية مفن المتاعفب
ؤد  إلفى تفقد  ا، كما يبه تعلم ياوب التبخر فيو ؛ ل ما يؤار على األدا  الدالاسي مقمة النةا ؛ 
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، 0231سففل  األبشفف ة االجتماعيففة والعالقففا  األسففرية وعالقتفف  اففامخرين معمففاد متففللي يحمففد، 
  .56، ص0231فهد مباالك خالد، و ؛ جابر مباالك الهويدة، 317ص

 ،الفشففففلو  الشففففعلال االفففتبب ؛حفففاال  ابفعاليفففة سففففلوية تشفففتمل كمفففا يبهفففا سففففوب ففففي  هففففلال
 :مثففل ،ويتعرضففل  إلففى حففاال   ففديدة مففن المففرض النفاففي ،تقففدير الففتا  والمماطلففةابخفففاض و 

 ,Onwuegbuzie & Daley)واضف ران الشخصفية القهفر   ،وإدمفا  الكحلليفا  ،االكتئفان

1999, P1090) كما يوضح  بتائج دالاسة ، Antony, et al., (1998)  ابعراض  بترتبيبها
ذا كفا  تفم إفيمفا  ؛الشفتلكو ضاهم في يبفلاا معينفة مفن الهفلاج   يي  التفكير الكمال، و القلق العام

 .صب  على ما يراميشعر ي  األمر ضيدا  المهمة اشتل صحي  إلى ي  
ي  تفبايرا  الكماليفة العصفابية  Haase et al., (2002) ضفح  بتفائج دالاسفةيو  وكفتل 

 ،واضفففف ران اللسففففلاس القهففففر   ،اضفففف رااا  األكففففل :مثففففل ،تففففرتبب اففففاألمراض النفاففففية المتنلعففففة
فا االتباطاا  إضةابيفة  Stoeber, et al., (2009)، ويوضح  بتائج دالاسة واض رااا  القلق يضضا

 ,Guignard، كمفا يوضفح  بتفائج دالاسفةواألمفراض الةافمية ،واالبفعفاا الافلوي ،مفع العصفوية

jacquet & Lubart, (2012) فففا اففف  ،االجتمفففاعيو  الحز  النفافففييبهفففا تفففرتبب إضةابيافففا يضضا
فا يوضفح  بتفائج دالاسفة و ، والافللكيا  العدوابيفة عفن فكفرة  تتنبفبي  الكماليفة  Seo, (2012)يضضا

الهمففلم المتزايففدة المتعلقففة اعمففل األخ ففا   ؛مثففل النتففائج النفاففية الاففلويةو هففلال اعفف  ، االبتحففاال
والقلفق عفن عفدم تحقيفق األنفداف  ،والشفتلك ففي سفللكيا  الففرد ،وتقييم الفتا  اقافلة ،والمماطلة

 ق.والقل ،واض رااا  اللسلاس القهرى  ،إلى تقدير ذا  منخف   يؤد تاون ،اير اللاقيية
ترتبب بدالجة عالية ااالكتئان، يبها  Wang et al., (2013)كما يوضح  بتائج دالاسة 

والتفكيفففر ففففي االبتحفففاال، واضففف رااا  األكفففل، واضففف ران اللسفففلاس القهريفففة ففففي مرحلفففة المرانقفففة، 
تفرتبب بنتفائج سفلوية متعفددة مثفل مشفاعر يبهفا  Hesler, (2015)كفتل  يوضفح  بتفائج دالاسفة و 

ففا اعففدة ا ففتاا مففن المفف ،وابخفففاض  يمففة الففتا  ،والخةففل ،القلففق  :مثففل ي،رض النفاففوتففرتبب يضضا
  .يفكاال االبتحاالو  ،والشخصية النرجاية ،دما  الكحلليا إ

للكماليفة العصفابية تفبايرا  مختلففة علفى ي   Barritt, (2017)بتفائج دالاسفة  يوضفح و 
وتكفففراال التفكيففففر  ،تفففرتبب إضةابيافففا اابخفففففاض تقفففدير الفففتا ؛ حيففففث إبهفففا و فففائق الصفففحة النفافففية

تزيففد مففن و  ،الرضففا عففن الحيففاة وضففعق ،ق التنهففيم االبفعففاليضففعو  ،جتففراال  والتبمففل اال ،الاففلوي
المففففففنخف ، كمففففففا يوضففففففح  بتففففففائج دالاسففففففة كففففففادضمى دا  األواأل، واالكتئففففففان ،الشففففففعلال االخةففففففل

Kottman, (2017)   ففا بية االكماليففة العصففي   ،والشفف ،مففن القلففق ياماففتليا  يعلففتففرتبب يضضا
 ,Lasota & Kearneyئج دالاسفة ي، وي هفر  بتفاالضفغب النفافو  ،الحتفم الافلوي علفى الفتا 
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ا ي   (2017)  ،األدا و ذوى الكمالية العصفابية ضةفدو  صفعلبة ففي الفصفل بفين  يمفة الفتا  يضضا
 .تمام المهم األنداف الضروالية او ضات يعل  التلفيق بين التلقعا   وال

 ةصففففاا ففففخاص لإلاأل ةيزيففففد مففففن قابيلففف يصفففب  دوال الكماليففففة العصففففابية عفففامالا اففففم  ومفففن
وعفففدم التلاففففق  ة،فففي الشخصفففي ةدبيفففا  الحديثفففا ففففي األا مهيمناففملضفففلعا و  ة،ااا  النفافففيااالضفف ر 
فهففي  ؛اففب  سففلويا  الكماليففة تفففل  فلائففدنا اشففتل واضفف  الاففااقة حيففث تقتففر  الدالاسففا  ؛النفاففي
التفي ضضفعها  ةالمعفايير المرتفعفف ة؛بةفا  الففرد وتقفدير  لتاتف  و يمتف  الشخصفيإ ى ماتل  ىتؤار عل

 ىا يفؤد  إلففمفللتافلي  م بوقفد يلةف ،دا بةفا  وتصفيب  اقلفق األاتعافر عليف  ا يعصفابلي الاالكمف
كففل ذلفف  ضمتففن ي  ضقففلد و وعففدم الشففعلال االرضففا،  ،كففتل  يففزداد لدضفف  لففلم الففتا  ،بةففا ا تقليففل اا

، 0237محنففا  حاففن ع ففا ج، وهيفففا  سففعد الكثيففر ، ة المختلففف ةالنفاففي األمففراضسففبان ي ىإلفف
تبايرنا على حيفاة األففراد، و  ةالعصابي البحث والدالاسة للكمالية ةنميي تض  ومن ننا ت ؛ 582ص

 سلوي على حياتهم.المرانقل ؛ لما لها من تباير  خاصةوبصفة 

  Social Anxietyيــــــــق االجتماعــــــــرابًعا: القل

 اعففدد مففن الهففلانر التففي لهففا تبايرنففا اللاضفف  علففى الصففحة النفاففية الففراننيتاففم عصففربا 
والماففوبة لكثيففر مففن المشففتال  النفاففية والاففللكية،  المتعففددة مصففادال الضففغلطبتيةففة  ؛لإلباففا 

بففين األفففراد الففت  ضعففد مففن يكثففر الحففاال  اللجدابيففة الشففائعة و ومنهففا ملضففلا القلففق االجتمففاعي، 
يدى ت فففلال الحيفففاة ففففي العصفففر الحفففالي إلفففى ؛ حيفففث  87، ص0238معمفففر طالفففب الريمفففاو ، 

ة تت لففب االنتمففام، والدالاسفففة، والبحففث، حيفففث يصففب   ففانرة عنفففد كافففة يففففراد  هففلال القلففق كحالففف
المةتمع دو  استثنا ، فاألطفاا قلقل ، والمرانقل ، والشبان، والكبفاال، والرجفاا، والنافا  ممحمفد 

  028  ص0236المهد  عمر، 
؛ لقففد تعففدد  آالا  البففاحثين فففي تعففريفهم للقلففق االجتمففاعي، ومففن ضففمن نففت  التعريفففا 

فففي الملاقففع االجتماعيففة  صففيحالففة مففن القلففق تنشففب عففن احتمففاا يو وجففلد التقيففيم بففين الشخب : ي
يو الحتفم  ،قفة إدالاك امخفرين لف يمفن طر  الففردعفن قلفق  بومفن افم فهفل ينشف ،الحقيقية يو المتخيلة

تضففمن المعرفففة واالبفعففاا الففت  تخوففرة ذاتيففة نففل  و  ،االب ففلا و الخةففل ؛ ممففا يففؤد  افف  إلففى عليفف 
مما يلحي  جر حيو ال ،وتلاصل يقل االعين ،التردد ؛تضمن سللكيا  بين  خصية مثلي  تن ضمت

 .(Liron, 1993, P45)  االقلق
فففا للفففدليل التشخيصفففي وااحصفففائي ففففي ال بعفففة الخامافففة         فففرف طبقا  DSM-5وي ع 

يق اشفففب  حالفففة اجتماعيفففة واحفففدة يو يكثفففر يتعفففرض فيهفففا الففففرد للتفففدق ملحفففل  خلف يو قلفففق ببففف :ا
 ،مثففل إجففرا  محاداففة ،مففن األمثلففة علففى ذلفف  التفففاعال  االجتماعيففةو المحتمففل مففن قوففل امخففرين 
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واألدا  يمففام امخففرين مثففل  ،مالحهففة مثففل األكففل يو الشففرنالو ، ومقابلففة ي ففخاص ايففر مففبللفين
  (DSM-5: APA, 2013, p202).  إلقا  خ ان
يفففففة يو ملاقفففففق األدا  الخفففففلف الشفففففديد مفففففن الملاقفففففق االجتماع ضههفففففر ففففففي  فففففتل  كمفففففا

 Blackie)  يبف  منهفلال إبافابي مشفتركو  ن،االجتماعى حيث إمتابية التقييم الالوي من امخفري

& kocovski, 2017, p1; Maricic & Rad, 2015, P408) ، النفاس ايفر  يمفامخاصفة بو
 ،نواالكتئفا ،الخةفل :مثفل ،عفن المففاهيم ذا  الصفلة ويختلفق ،يو عفن تقيفيمهم ،لديهم ينفل المبل

  .(Mackinnon, Battista, Sherry, &Stewart, 2014, p143)يوالرنان النلع
مما سوق؛ يب  تعدد تعريفا  القلق االجتماعي، وتنلع  واختلف  حاب آالا  كفل  يتض 

ااحث، ومن افم ضمتفن تعريفف  علفى يب :  فعلال الففرد اخفلف  فديد وواضف  ومافتمر ففي الملاقفق 
لقفع فيهففا يبف  محففل بهفر امخففرين، يو ملضفع تقيففيم مفنهم؛ ممففا والتففاعال  االجتماعيفة، والتففي يت

ضصفففاحب ذلففف  اعففف  االضففف رااا  واألعفففراض الفافففيلللجية، وضفففعق الثقفففة افففالنف ، وصفففعلبة 
 التلاصل معها ومع امخرين . 

  0232ممفانر عوفد الفرا   سفترا ، ذكفر كفل مفن ألبلاا القلق االجتماعي؛ لقفد  وبالنابة
ي  القلق   057، ص0237ميمنية تركي البقمي  و مد الفقي، سماعيل محإ  ؛3756، 3753ص

الجتماعي نل حالة تنتج من احتماا حدول التقييم بفين األففراد سفلا  علفى المافتلى الفلاقعي يو ا
  تمل على بلعين يساسين نما:ويش ؛تخيل يوضاا اجتماعية

ويشففمل  ؛اعيالقلففق النففاتج عففن التفاعففل االجتمفف ويشففير إلففى الول:  لررا الافا ررخ:  النففلا -1
مفن   لقلفق النا فاونفل   ،الخةل، قلق الملاعدة، وبع  حاال  قلق العالقا  الشخصفية

ونل ضحدل بتيةفة الخةفل يو التفاعفل مفع ي فخاص  ،التفاعل المتلقع بين الفرد وامخرين
 جدد يو اربا .

القلففففففق النففففففاتج عففففففن الملاجهففففففا  ايففففففر  ويشففففففير إلففففففى  النررررررون الثرررررران :  لررررررا الموام ررررررة: -0
والخفففففففففلف مفففففففففن المشفففففففففاالكة ففففففففففي  ،ويشفففففففففمل قلفففففففففق الحفففففففففديث، قلفففففففففق االتصفففففففففاا ؛المتلقعفففففففففة
   .المناسبا  االجتماعيةاألبش ة، و 

حيففاة خليففل الونففا ، ويحمففد  ؛ 317ص ،0222م معمريففة، فففي حففين ذكففر كففل مففن اشففير
ن ين ففرعييننفاك بفلع ي   021-020ص ص، 0226ميحمد مفراد  وصال محمد عود الخالق، 

ويقتصفر  ، لقلفق االجتمفاعي ايفر المعمفم، اق االجتماعي المعمفمالقلم من القلق االجتماعي نما:
ا نفففل التحفففدل يمفففام الةمهفففلال مقلفففق ويكثرنفففا ابتشفففاالا  مفففلقفين،حفففد يو واالنفففلا الثفففابي علفففى ملقفففق 

القلفففق ذو  ويعفففابي  ،ونفففل مفففا ضافففمى  الخفففلف مفففن منصفففة الكفففالم، يو النفففان المافففر   ،االقفففا  
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يفففاتهم االجتماعيفففة والل ي يفففة، والتعفففرض لإلصفففااة االجتمفففاعي المعمفففم مفففن  يفففادة ااعاقفففة ففففي ح
 اادما . و  ،االكتئانك ااض رااا  يخرى 

 يحمففدوقففد اختلففق البففاحثل  فففي تحديففد متلبففا  القلففق االجتمففاعي؛ حيففث بةففد كففل مففن 
، 0231متففامر فففايز ابففل لوففد ، و مفيففد بةيففب عوففد ج، و   ؛312ص ،0231م العففا مي، سففعيدا 

حفددنا ففي االافة   888، ص0231ملسى عاض  العفا مي، مو باصر فال  سعد،  ؛ و 822ص
مففانر متلبففا  وني:مالمتففل  الاففللكي، والمتففل  المعرفففي، والمتففل  الفاففيلللجي ، كمففا حففددنا 

ففففي االافففة متلبفففا  يخفففرى وني:مالمتفففل  االبفعفففالي،   3751  ص0232معوفففد الفففرا   سفففترا ، 
   121  ص0231ممرسفي الدسفلقي، منفاال والمتل  المعرفي، والمتل  الاللكي ، بينمفا حفددتها 

ا وني:مالمتل  الاللكي، والمتل  النفاي، والمتفل  الفافيلللجي ،  في االاة متلبا  يخرى يضضا
، 0236معائشفة دضحفا  قصفان، و   ؛311، ص0222ماشفير معمريفة، في حين حددنا كل من 

افففللكي، ففففي يالبعفففة متلبفففا  وني:مالمتفففل  المعرففففي، والمتفففل  اللجفففدابي، والمتفففل  ال  588ص
والمتففففل  الفاففففيلللجي ، وي  اعضففففهم يطلففففق عليهففففا متلبففففا ، وبعضففففهم يطلففففق عليهففففا مهففففانر، 

 والبع  امخر يطلق عليها ماتليا ؛ وفيما يلي تلضيحها:
واالفتراضا  والتلقعا  اير  ،ويشير إلى االعتقادا  واألفكاال الالويةالمكون الماهر :  -3

ويتضفف  ففي إدالاك الشففخ  ،  011، ص0237التلافقيفة لفدى الفففرد ماافام الافيد ال  ، 
مففع تركيفز  علففى التقيفيم الاففلوي الففت  قفد يتعففرض لفف   ،للملقفق االجتمففاعي ا ريقفة سففلوية

مةملعفففة مفففن الدود األفعفففاا  تلجفففدو   .311، ص0222اشفففير معمريفففة، م مفففن امخفففرين
ابخففاض تقفدير الفتا ، واالبزعفاج و ، كاللعي االتا  المفرط االنشاط، لدى الفرد المعرفية

ص   0232ممففانر عوففد الففرا   سففترا ،  مففن امخففرين سففلويةنففدما ضقففيم الفففرد ا ريقففة ع
  .3758-3751ص

ومشفففاعر الضفففيق  ،ويقصفففد اففف  مشفففاعر القلفففق الفففتاتيالمكرررون الومررردان  أو اتنفارررال :  -0
ا التفففي تتبفففع إدالاك ملقفففق اجتمفففاعي متخيفففل يو فعلفففي علفففى يبففف  ضمثفففل تهديفففدا  ،واالبزعفففاج

ففكمففا يتضففمن ي، لحضففلال الففتا  وبقفف  الثقففة  ،ا مشففاعر االالتبففاك والتففلتر والعصففويةضضا
 . 585-588صص ، 0236االنف  معائشة دضحا  قصان، 

الافففللكيا  ماللفهيففة وايففر اللفهيففة  التففي تههففر بتيةفففة   افف ويقصففد المكررون السررلوك : -3
األفففراد معائشففة دضحففا   ىللشفعلال اففالقلق والضففيق واالبزعفاج فففي الملاقففق االجتماعيففة لفد
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لملاقففففق ا يو الهروبففففي مففففن ويتمثففففل فففففي الاففففللك التةنوففففي،  585ص، 0236قصففففان، 
كعفففففدم تلويففففة الفففففدعلا  ،  028ص، 0226، وآخففففرو   االجتماعيففففة محيففففاة خليفففففل الونففففا 

ملسففى عففاض  و باصففر فففال  سففعد، م والتقليففل مففن االتصففاال  االجتماعيففة ،االجتماعيففة
الت ففلا ألدا   التففردد فففيو احضففلال الغربففا ،  قلففة التحففدل، و  888، ص0231العففا مي، 

الخففلف و  ،مشففاعر الضففيق عنففد االضفف راال إلففى الحففديث يوالا و مهففام فردضففة يو اجتماعيففة، 
-010صص ، 0237التلعثم مااام الافيد ال  ، و من امخرين،  امن ي  ضتل  مالحها 

ا فففي يدا  المهففام الةماعيففة، ويتاففم ااالباففحابية والميففل إلففى  متففرددا ويوففدو خةففلالا ،  011
  .822، ص0231تامر فايز ابل لود ، و ب عود ج، العزلة ممفيد بةي

األعففراض الفاففيلللجية التففي تههففر  ويقصففد افف المكررون الفسرر ولوم  أو الف ويولرروم :  -4
 ،واالتةفففاف الصفففل  ،واحمفففراال اللجففف  ،الشفففخ  القلفففق اجتماعيافففا، كفففالعر  الشفففديد ىعلففف

دم االتيففا  فففي والشففعلال اففاأللم، يو عفف ،واألالجففل ،د االتعففاش األضففاو  ،وسففرعة خفقففا  القلففب
المعففففدة، وتففففلتر العضففففال ، وتههففففر فففففي الملاقففففق االجتماعيففففة الحقيقيففففة، يو المتخيلففففة، 
ويخشففففى الففففففرد مفففففن  هففففلال نفففففت  األعفففففراض عليففففف ، ومالحهففففة امخفففففرين لهفففففا، ويحفففففاوا 

  .585ص، 0236االباحان من الملاقق االجتماعية معائشة دضحا  قصان، 
ي  القلفففق االجتمفففاعي يتكفففل  مفففن   6، ص0231محمفففلد حنففففي، م نليفففدةبينمفففا ذكفففر  

 االاة متلبا  يساسية كالتالي:
ونففل مشففاعر الخففلف : Social Interaction Anxiety االجتمففاعي قلففق التفاعففل -3

وعدم االالتيا ، واالبزعاج التي تنتج عن تقييما  امخرين الاالبة للفرد يو تلقفع حفدواها 
 في ملاقق التفاعل االجتماعي مع امخرين.

 :Facing Social Situations Anxiety ة ر  المواقف اتماما يرة لا الموام  -0
نل ابفعاا اير سفاال، و فعلال متفدال ضصفاحب  سفللك تةنوفي مفن الففرد المصفان افالقلق و 

االجتمففاعي يانففا  ملاجهتفف  للملاقففق االجتماعيففة التففي يتعففرض لهففا مثففل: الخةففل، تشففت  
 والتعوير عن النف . األفكاال، االالتباك، عدم الثقة االنف ، صعلبا  التلاصل

 :Symptoms Retated Social Anxiety ال هاض المبالبة للنلا اتماما   -1
عفففن اسفففتثاالة الةهفففا  العصفففوي، وتنشفففي    الناتةفففةنفففل مةملعفففة التغيفففرا  الفافففيلللجية و 

والمصففاحبة لقلففق التفاعففل االجتمففاعي وقلففق الملاجهففة فففي الملاقففق االجتماعيففة، ومنهففا 
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لال افففامالم، احمفففراال اللجفف ،  يفففادة إففففرا  العففر ، اصففففراال اللجففف ، الصففداا، الفففدواال، الشففع
 سرعة ضربا  القلب وايرنا. 

 :  ، تتمثل فيياعاد القلق االجتماعيي    011، ص0237مااام الايد ال  ، ذكر  حينفي 
 يو  علال االغبا . ،يو اعصوية ،ا اقهقهةضتل  مصحلبا  اترتباك: -3
 والشعلال االكآاة. ،اللهاونل ا دالا  التا  وإذ الشاور بالخوي: -0
 وعدم االبتهام عند وجلد امخرين. ،واالبزعاج ،ونل الشعلال االخلف  لا الجم ور: -1
 حراج واالتباك.إوياتدا علي  من كب  سللك اجتماعي متلقع مع مشاعر تلتر و  الخجخ: -8

 االجتماعي؛ القلق لمتلبا  تحديدنم في الباحثل   مما سوق عرض ؛ يب  اختلق ويتض 
 متلبفففا  يالبعفففة متلبفففا  مختلففففة، والفففبع  امخفففر حفففددنا ففففي االافففة ففففي ع  حفففددناالفففب حيفففث
، ولكفففن  الفافففيلللجي والمتفففل   الافففللكي، والمتفففل   اللجفففدابي، والمتفففل   المعرففففي، المتفففل  :مونفففي

  للقلفق االجتمفاعي؛ ألبف  سفلف يفتم 0231سلف تتونى الباحثة متلبفا  نليفدة محمفلد حنففي، م
 تماعي في البحث الحالي؛ لمناسوت  للمرحلة العمرية للبحث.استخدام مقياسها للقلق االج

، ومفففن بفففين نفففت  النهريفففا ؛ وتنلعففف  القلفففق االجتمفففاعي ةفافففر المنهريفففا  ال تعفففدد وقفففد 
ي  القلق نفل اسفتةااة ابفعاليفة يو خوفرة مؤلمفة ضمفر الت  اعتور   فرويدلفف  نظهية الالل خ النفس  

 ،التفي تخضفع للةهفا  العصفوي المافتقل ،هفزة الداخليفةبها الفرد وتصاحب ااستثاالة عفدد مفن األج
نهريفة نفت  التؤكفد ، و  36، ص0233معلفي ملسفى علفي،  لخإوالةهفا  التنفافي... ،بلمثل: الق

محافففين ففففال   نفففي الصفففراعا  الداخليفففة والفففدوافع الال فففعلالية ،علفففى ي  المحفففددا  الرئيافففة للقلفففق
 :إلفففى القلفففق االجتمفففاعي علفففى يبففف ؛ نظهيرررة السرررلوكيةال ، بينمفففا بهفففر  12، ص0231حافففين، 

، سففللك مففتعلم مففن الويئففة التففي ضيففي  فيهففا الفففرد تحفف   ففروط التففدعيم ااضةففابي والتففدعيم الاففلوي
تةمع بين المنحفى اللجفلد  والنهريفة اابافابية ففي علفم الفنف ،  التي؛ النظهية اإلنسانية وتلجد

ما قد ضحمل  الماتقول من يحفدال ويرى علما  نت  النهرية ي  القلق نل الخلف من الماتقول، و 
  .31، ص0233معلي ملسى علي،  الفرد ةقد تهدد وجلد ااباا  يو تهدد إباابي

فا  ركفز علفى ال ريقفة التفي ضفكفر وت؛ النظهيات الماهفيرة للنلرا اتمامرا  كما تلجد يضضا
ل  من القلق بها الناس القلقل  حلا المشتال  والملاقق واألخ اال المحتملة، فاألفراد التين ضعاب

ضميلففل  إلففى وضففع تقيففيم ايففر واقعففي للملاقففق المعينففة وبخاصففة التففي تكففل  فيهففا إمتابيففة الخ ففر 
فالنهففام الكيميففائي فففي ، القلففق لف  تففااليخ والااففي عفائليالتففي تففرى ي   ؛لوميررة و النظهيررة ال ، و اعيفدة
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لففدماغ الففدماغ ضشففمل مةملعففة معقففدة مففن النففاقال  العصففوية التففي تعمففل فففي عففدة منففاطق مففن ا
  .16-11ص ص، 0231وتاوب القلق محاين فال  حاين، 

التفافيرا  ال تعمفل نفت  ي  إال نت  النهريا  في تفايرنا للقلق االجتماعي،  تباينوالام 
امعزا عن اعضها، بل في تكامل وتفاعل ماتمرين، فجدالاك الملقق وتقييم خ لالت  يللد سلافلة 

يفة، التفي تنشفب بفدوالنا الةلابفب الفافيلللجية التفي تنافب من العمليا  العقلية والفكرية ام االبفعال
  .03-02، ص0233معلي ملسى علي،  إلي  كل األعراض المصاحبة للقلق االجتماعي

ضتففففل  لخصفففائ  األففففراد ذو  القلفففق االجتمفففاعي، وتبايراتففف  علفففى حيفففاة المرانفففق؛  وبالنافففبة
ال ضعلمففل  متفففى  مخاصففة، ألبهفففا فففي اعففف  الملاقففق االجتماعيفففة عصففويين اصففففة القلقففل  اجتماعياففف
هم كمففا يتةنففب اعضفف، ا مففنهم الحففديث يو ااجااففة عففن سففؤاا يانففا  وجففلدنم مففع آخففرينسففيتل  م للبافف

، وقففد ضتلبففل  ايففر قففادالين علففى الحففديث وسففب مةملعففة مففن األفففراد ،لقففا  الغربففا  يو حتففى األصففدقا 
فقد ال ضافت يعل  الةلفلس مفع الفزمال  ي، ا في الاللك التةنوا واسعا ا تنلعا ضههر القلقل  اجتماعيا كما 

وقفففد ضخففففل  يبفافففهم ففففي الحفففافال  واألمفففاكن ، يو الشفففا  ،يو جلافففا   فففرن القهفففلة ،يانفففا  اللجبفففا 
  .311، ص0222اشير معمرية، البعيدة عن الناس، يو من خالا قرا ة الصحق م

حيففاة سففلوياا فففي يففؤار القلففق االجتمففاعي ي   Brown, (2011)بتففائج دالاسففة  يوضففح وقففد 
 ،قوففل ويانففا  التفففاعال  االجتماعيففة مففن التقيففيم الاففلوي يو االحتكففاال مففن امخففريناشففتل يففلمي األفففراد 

 ,Werner, Jazaieri)ويوضفح  بتفائج دالاسفة ،والقلفق مفن االالتبفاك ،مفع القلفق مفن عمفل األخ فا 

Goldin, Ziv, Heimberg & Gross  (2012) خلفل الحفز  االبفعفالي وال يبف  يفؤد  افالفرد إلفى
ي  القلففق  Elliot, (2013)كمفا اوضففح  بتفائج دالاسفة ، الفل يفي ففي العمفل والمةفاال  االجتماعيفة

وكفتل  ، وعفدم االالتيفا  ،عزلفة االجتماعيفةوال ،مفن عفدم الرضفا اقفدال كويفراالجتماعي ضمتفن ي  ضافهم 
بفف  أل دى المففرانقينمشففتلة خ يففرة لفف يالقلففق االجتمففاعي   Hesler, (2015)يوضففح  بتففائج دالاسففة 

سفللكيا  وتفبايرا   ويفرتبب اعفدة ،دما  الكحلليا إو  ،االكتئان :مثل ،خرى ييرتبب ااض رااا  بفاية 
ا يوضح  بتائج دالاسةوسما   خصية مثل الكمالية ،معرفية مثل الضغب النفاى  ,Wiktor، ويضضا

Piotr, Aleksandra, Agnieszka & Bartosz, (2016)   القلفق االجتمفاعى  ذو  األففراد  ي
ويخفافل  مفن العمفل  النقفد ،تلقفع التقيفيم بالمتعلفق  الخفلفمفن ، و ة امخفرينبصفحتةنب في يراول  

 .  في وجلد امخرين ةالئمما ريقة مربتة واير 
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 :ثـــــريات البحـــــني متغـــــة بـــــخامًسا: العالق
ا(اال القاال ناال لذل ااال صذل ااطال لقااالج لذتي1)

ا فففي األاحففال المتعلقفففة  واعففدا الفففرو  الفردضففة الففت  يوففدو عففامالا الكماليففة نففي متغيففر إ  
وتشفير النمفاذج النهريفة إلفى ي  الكماليفة تافهم ففي الحففا   ،االجتمفاعياالحدول المشترك للقلفق 
؛ (Silgado, Timpano, Buckner & Schmidt, 2010, p487)علفى القلفق االجتمفاعي 

 ة ااوبويفتراض ي  التفاعال  االجتماعية ستصب  سلبتبنيل القلقين اجتماعياا وتهيئتهم الوذل  
 ,Levinson, Rodebaugh, White, Menatti)ففففي تحقيفففق المعفففايير المثاليفففة فشففلهم

Weeks, Juliette, Iacovino & Warren, 2013, p126) سفمة حيفث إ  الكماليفة تعفد ؛
عففرف ت  والتففي  ،اعيالقلففق االجتمفف والتففي منهففا خصففية تففرتبب بن ففا  واسففع مففن األمففراض النفاففية 

ا لففألدا  جنبافف ترسففيخااالتةففا  إلففى  مففع االتةففا  إلففى بقففد  ،ا إلففى جنففبمعففايير  خصففية مرتفعففة جففدا
 .(Cox & Chen, 2015, p231) الفرد الالذا لفشل  في تحقيق نت  المعايير

ة نمففففا يففففلقيتوالمعالةففففة ال ،وطبقففففا للنمففففاذج المعرفيففففة الاففففللكية فففففج  المعتقففففدا  الكماليففففة
د االتبففاط ل لجففبكمففا تتنبففب نففت  النمففاذج  ،األساسففيا  فففي الحفففا  علففى القلففق االجتمففاعي العففامال 

الكماليففة ، ويههففر ذلفف  علففى اعتبففاال ي  إضةففابي قففل  بففين الكماليففة العصففابية والقلففق االجتمففاعي
ووضففع معففايير يدا   ،شففمل االتةففا  إلففى الاففعي إلففى األدا  الاففليم بففدو  عيففلنتبزعففة  خصففية 

 Clarkوففي بمفلذج  ،وعدم التاام  مفع األخ فا  الويبخراط في تقييم التا  الا واالمرتفعة جدا 

& Wells (1995) ا التففي ا نففي المعتقففدا  المختلففة و ي ياففدا فففج  معففايير األدا  المرتفعففة جفف
وتتميفففز امففففاال  مثفففل  البفففد لفففي ي  يحصفففل علفففى ملافقفففة كفففل ، اضعتريهفففا األففففراد القلقفففل  اجتماعياففف

 & ,In: Scott, Yap, Francis)يحفففد يفففرى يبنفففي قلفففق   داال ي و ضةفففب ي  ، فففخ  

Schuster, 2014, p187). 
قففر األفففراد القلقففل  اجتماعياففا ض  Heimberg et al., (2010) بمففلذجوبالمثففل فففي 
وعنففد تلقففع الملقففق االجتمففاعي سففلا  ، المرتفعففة والفعاليففة التاتيففة المنخفضففة ااالعتقففاد االمعففايير

عقليافا  ضشفتل األففراد القلقفل  اجتماعيافا تمثفيالا حيفث  ،جترااليفاإلل  فيف  الت  يلاجهل  يو الفت  ينفاق
ومن  ،ادالاك الةمهلال ألدائهم ويقاال  نتا بتقييم األدا  المتلقع من الةمهلال طبقا لمعايير األدا 

راض القلفففق عفففونفففتا يلضففف  ي ، افففم يفففتم إدالاك التنفففاق  الافففلوي عنفففد تلقفففع تقيفففيم الةمهفففلال الافففلوي
كية والةايمة والتي تافهم يكثفر ففي اادالاك الافلوي ألدائهفم حيفث الجيفة الةمهفلال والالل  ةالمعرفي

 مففن ي  ضتففل  لفففديهم تففلحي نففت  النمففاذج اببفف  بففدالا ، و والففت  ضةففدد بففدوال  دوالة القلففق االجتمففاعي
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 مرتفعفففة ضعتقفففد القلقفففل  اجتماعيافففا ي  لفففدى امخفففرين تلقعفففا  مرتفعفففة ألدائهفففم، معفففايير  خصفففية
 ،القلفق مففن األخ ففا متففلحي األدلففة التمهيدضفة ي  االبخفففاض فففي ؛ علففى ذلف  وعففالوة، االجتمفاعي

تفلحي ، و تتنبب عن ابخفاضا  في القلق االجتماعي   كبحد ياعاد الكماليةوالشتلك حلا األعماا
العصفففففابية تفففففؤار ففففففي المعالةفففففة المتلقعفففففة ففففففي القلفففففق  النمفففففاذج المعرفيفففففة الافففففللكية ي  الكماليفففففة

فا كويفراا بفين تقيفيم يداجنفم وي  يانا  ال ،االجتماعي معالةفة المتلقعفة يفدالك القلقفل  اجتماعيافا تناقضا
 .(In: Scott, et al., 2014, Pp188-189)ومعايير يدائهم 

 العصففابية والكماليففةالقلفق االجتمففاعي  ي ي هففر  لاففااقة وعلفى الففرام مففن ي  الدالاسفا  ا
 ،تةانفا  الافووية المقترحفةاليتعلفق االجد فرو  ففي الفري  بفين البفاحثين فيمفا ي ، إال ي متراا ا 

 العصفففابية والكماليفففةالقلفففق االجتمفففاعي  وحتفففى ام  كفففا  عفففدد كويفففر مفففن األاحفففال التفففي تفحففف 
 ومففع ذلفف  ضفتففرض اعفف  البففاحثين ي  الكماليففة، متراا ففة ومففن اففم ال ضمتففن تحديففد مففزاعم محففدودة

القلففففق    آخففففرو  ي فففففي حففففين افتففففرض اففففاحثل القلففففق االجتمففففاعي، تففففؤد  إلففففى االتفففففاا  العصففففابية
   .(Brown, 2011, p9) العصابية ضمتن ي  يؤد  إلى  يادة الكمالية االجتماعي

 ,Levinson, Rodebaugh, Shumaker, Menatti, Weeks)فففي حففين ذكففر

White, Heimberg, Warren, Blanco, Schneier & Liebowitz, 2015) ال يفتم   يبف
ففففف خاصفففففة ذو  المافففففتليا  المرتفعفففففة مفففففن القلفففففق بففففففرد و ا بدقفففففة ففففففي حفففففدود الإدالاك الكماليفففففة دائما

إذ ضميففففل األفففففراد  ذو  القلففففق االجتمففففاعي المرتفففففع إلففففى إدالاك ؛ وذلفففف  لعففففدة يسففففبان؛ االجتمففففاعي
مثفل  ؛ويتكرو  ففي الغالفب اقفة منخفضفة ففي قفدالاتهم علفى النةفا ، يبفاهم ا ريقة سلوية مفرطة

األففففففراد  ذو  القلفففففق  بافففففباالمعقفففففلا ي  تةعفففففل مفففففن  حيزيفففففةنفففففت  اادالاكفففففا  التاتيفففففة الافففففلوية الت
ايففر عففن بتففائج  عمففا إذا كابفف  المعففايير الشخصففية المرتفعففة ضمتففن ي  تافففر المرتفففعاالجتمفاعي 

ويوفففدو ي  مرتفعفففي القلفففق االجتمفففاعي يفففدالكل  يبفافففهم افففب  لفففديهم معفففايير  ،يو ايفففر كاملفففةد يقفففة 
والبمففففا كابفففف  المعففففايير  ،ةمنخفضففففة حتففففى إذا كففففا  امخففففرو  يففففدالكل  ي  لففففديهم معففففايير مرتفعفففف

 مفن الفتا  بفدالا  ،الشخصية العالية اشتل مفرط يتم إدالاكها بدقة يكثر من جابب مقدم المعللمفا 
 .في مثل نؤال  األفراد

 ,Haase et al., (2002); Laurenti, Bruch حيفث يوضفح  بتفائج دالاسفة كفل مفن

& Haase, (2008)    ا ي ا االقلق االجتماعي في كل ا قليا الكمالية العصابية ترتبب االتباطا يضضا
والكماليفففة العصفففابية ي  القلفففق االجتمفففاعى و  ،والعينفففا  ااكلينيتيفففة العفففاديين مفففن عينفففا  ال لبفففة
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ي  الكماليفة المنصفلص و  ،متراا ا  االتناق  بين تقديرا  المشاالكين لمعفايير يدا  امخفرين لهفم
 . تفاوضخفق العالقة بين القلق االجتماعى والتا اجتماعياا يهعل

عالقفا  مبا فرة بفين الكماليفة وجفلد إلفى  Hesler, (2015م  بتائج دالاسة تلصل بينما 
، وعفرض الفتا  الكمفالى ،والمافابدة االجتماعيفة ي،والقلق االجتماع ،المنصلص عليها اجتماعياا

كوفر يايفر الصفحية نفى  والافللكيا الكماليفة  الكماليفة والقلفق ااجتمفاعي، وبفين العالقة بين وي 
وتفدا النتفائج علفى ي  المافابدة  ، تالية لل لبة التين ينقصهم الماابدة االجتماعية ففي الةامعفةإ

 . العالقة بين الكمالية المنصلص عليها اجتماعياا والقلق االجتماعيمن االجتماعية تخفق 
تففؤار العصففابية  ي  الكماليففة Cox & Chen, (2015م دالاسففة بتففائج يوضففح  كمففا

المحتمل للكمالية في القلق    وتقدم األدلة الداعمة للدوال التنوؤ  ،لق االجتماعيمبا رة في سمة الق
قففففق اي  األفففففراد القلقففففين اجتماعياففففا يتماففففتل  امعففففايير مرتفعففففة ألبفاففففهم فففففي المل ، و االجتمففففاعي
  .لكمالية مت لبا  ي  تكل  التا  كاملة ومثاليةلمما ضعت  المعايير الشخصية  ة؛االجتماعي

ففا تلصففل   الكماليففة والقلففق  فكففرة ي إلففى  Biran & Reese, (2015م بتففائج دالاسففةويضضا
والففتين  ،ضمتففن ي  تنشففب فففي العالقففا  التففي ضعففابى منهففا ال لبففة مففن آاففائهم فففي وقفف  مبتففر ياالجتمففاع
، كمففا تففبايرا  سففلوية علففى بمففل الشخصففية هففاوابتقففاد يدائهففم الضففاال البففد ي  ضتففل  ل المرتفعففةتلقعففاتهم 

 ي.والماتليا  المرتفعة من القلق االجتماع العصابية ر بين الكمالية يلجد االتباط مبا

ي القلففق االجتمففاعي   إلففى Wiktor, et al., (2016)دالاسففة  بينمففا تلصففل  بتففائج
 ،القلفففق مفففن األخ فففا معفففدى الكماليفففة العصفففابية اإضةابيافففا مفففع يفففرتبب وضفففغب االمتحفففا  النفافففى 

يففدا  الفت األمفر  ،المعفايير الشخصفية يو التنهفيمومفع ذلف  ال تفرتبب ا  ،والشفتلك حفلا األعمفاا
هفففم مفففن قي اشفففتل يكوفففر اافففوب قلاففففنعلفففى ي  القلقفففين اجتماعيافففا ضعفففابل  مفففن ضفففغب االمتحفففا  ال

 .التعرض لإلذالا اجمتابية االتكان األخ ا  المصحلبة اشتلك الفرد حلا يعمال 
% مفففن 82اففري  الكماليففة العصفففابية تف Erozkan, (2016) كمففا يوضففح  بتفففائج دالاسففة

ذو داللففففة بففففين الكماليففففة العصففففابية قففففل  و  يلجففففد االتبففففاطو  االجتمففففاعي، قلففففقالالتبففففاين الففففت  بففففرا  فففففي 
 Lessin & Pardo, (2017)بتفائج دالاسفةي هفر  ، كمفا االجتمفاعي والمافتليا  األعلفى مفن القلفق

فففا  يجتمفففاعالقلفففق اال األففففراد ذو  ووجفففد ي   ،يسفففاس للقلفففق واالكتئفففانو  عامفففل خ فففري  الكماليفففة  يضضا
 ،المحففددة القلففق االجتمففاعي خصففائ  يسففاسعلففى ، ضحففر و  دالجففا  يعلففى فففي الكماليففة العصففابية

 ،ولفديهم حااسففية للتفففنن ،والفتين ضعففابل  مفن الخففلف المففرط مففن الفحفف  الفدقيق مففن جابفب امخففرين
لا مفن زعةفنوي ،في الملاقع االجتماعيفة صدا  اشتل خاو الرف  ااألي بهم ضةادلل  تةنب االالتباكوي
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إلفى الفشفل   ي  تفؤد يتلقعفل  وففى الغالفب يتةنوفل  الملاقفق التفي  ،عدم تحقيق التلقعا  االجتماعية
 اعي.المدالك ومن ام ضفضلل  العزلة على االالتباط االجتم

 ,Newby, Pitura, Penney, Klein, Flett, & Hewittبتفائج دالاسفة تلصفل بينمفا 

والكماليفة الملجهفة بحفل الفتا  تتنبفب اشفتل فريفد تماعياا الكمالية المنصلص عليها اجي  إلى  (2017)
 الكماليففة المنصففلص عليهففا اجتماعياففا عالقففة بففينلجففد ت، و يميففالتقالتفاعففل االجتمففاعي، وقلففق عففن قلففق 

أل  القلففق االجتمففاعي خوففرة ذاتيففة اففالتعرض للتقيففيم مففن جابففب امخففرين،  ؛والقلففق االجتمففاعى المرتفففع
وبالمثففل الكماليففة الملجهففة بحففل امخففرين نففل  ففخ  آخففر ولففي  الففتا ، والهففدف مففن التقيففيم فففي اعففد 

 .وتشمل القلق االجتماعي ،قلق التقييم ني يصل يو يساسضقتر  ي  الكمالية 
يبفف  تلجففد  ؛سففوق عرضفف  عففن العالقففة بففين الكماليففة العصففابية والقلففق االجتمففاعي ممففايتضفف  

الجتمفاعي، حيفث إ  الكماليفة تعتوفر عامفل خ فر ة قليفة بفين الكماليفة العصفابية والقلفق اعالقة إضةابي
لإلصففااة اففالقلق االجتمففاعي، وي  األفففراد ذو  القلففق االجتمففاعي ضههففرو  الكماليففة االتمافف  ضمعففايير 
عاليفففة اشفففتل ايفففر معقفففلا لفففألدا  ففففي الملاقفففع االجتماعيفففة، كمفففا وجفففد ي  الكماليفففة تعفففل  العالجفففا  

ا.   المعرفية الاللكية للقلق االجتماعي، وكتل   وجد ي  العالقة بينهما متبادلة يضضا

ا(اال القاال ناالر  االذلماااطال لذل ااال صذل ا2)
مفهفلم بفدي ضةفتن  يونف ا،تتعلفق افالفرد بفاف  ويمتفن ارسفه ةاالتا  طريقة صفحي الشفقةتعد 

قتفر  ؛ حيفث ي  تم فحص  في سيا  الكماليفة واالكتئفانقد و  ،االنتمام المتزايد في علم النف  ااكلينيتي
ا يفتم فيف  اختبفاال األفكفاال والمشفاعر بفدو  ي  ا إدالاكيافمنهفلالا  ي  يتخفتوااألففراد ت مّتفن ي  الشفقة االفتا  

إلفى  يقفل مفيالا ، وكتل  تةعل األففراد الخورا  المؤلمة تحييدوبدالا من التةنب يو محاولة ، ضحتم عليها
ونفففت  طفففر   ،االفففتا  وقوفففلا الفففتا  ل فففقالعفففز  تالشففففقة االفففتا   ففففج  بالتفففاليو  ؛النقفففد الفففتاتي والقافففلة
 أل  األفففففراد فففففي نففففت  الحالففففة ؛تحمففففي مبا ففففرة مففففن اماففففاال الاففففلوية للكماليففففةو  الفففففردصففففحية ضماالسففففها 

الفت  يفؤد  إلفى  الفتاتي الفالذا النقفدبفدالا مفن  ،االشفقة االتا  ففي يوقفا  االتكفان األخ فا  ل  ضاتةيو
 . (Ferrari, et al., 2018, Pp3-4)اليبس سي  التكي  والعةز التام

التي ت عد يحد النهريا  المفارة للشفقة االتا ، وبصفة  ا لنهرية العقلية االجتماعيةوطبقا 
خاصة في عالقتها االكمالية العصفابية، والتفي تقفلم علفى مبهفام التهديفد، وبهفام التهدئفة للفتا  ، 

جلابففب بقففد ، وي  لففتا ويففرتبب بهففام تهدئففة الففنف  اقوففلا ا ،يففرتبب بهففام التهديففد بنقففد الففتا  حيفث
 بهفا والل فقب قوفلا الفتا  بفففي حفين ي  جلا ،التا  في الكمالية العصابية ترتبب بنهفام التهديفد

و  دوقفد تفم االفتفراض افب  األففراد مرتفعفي النقفد الفتاتي ينقف ،في الشفقة االتا  تمثل بهام التهدئفة
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لحي اففب  سففما  الشخصففية مثففل ونففتا يفف؛ ا علففى تهدئففة الففنف ويقففل تففدالبا  ،فففي الغالففب آلياففاذواتهففم 
والفت  ينشفب  ،الكمالية العصابية تؤار ففي طريقفة االتبفاط األففراد اببفافهم مفن خفالا بهفام التهديفد

تههفففر المافففتليا   علفففى العتففف  مفففن ذلففف  ،التقييمفففا  الافففلوية المعرفيفففة واالسفففتةااا  االبفعاليفففة
يففد مففن التقييمففا  المعرفيففة األعلففى مففن الشفففقة االففتا  مففن خففالا بهففام التهدئففة والففت  ينشففب المز 

 .(Barnett & Sharp, 2016, P226)جهة الناجحة في الويئة اتزيد من المل والتي ضةابية اا
الشففقة االفتا  ي  ضمتفن اعتبفاال وبنا ا على تعريفا  المتلبا  األساسفية للشففقة االفتا ، 

الافففوب ضمتفففن  ولهفففتا ،وجففف  األساسفففية للكماليفففةونفففى األ ،و الشففف  ففففي الفففتا ي ،عتففف  بقفففد الفففتا 
طريقفففة معقللفففة تخفففف  مفففن الةلابفففب ت عفففد و تفففدخال  الشففففقة االفففتا  ياالفتفففراض افففب  عالجفففا  

، وعلفى يسفاس يبف  ضمتفن تنميفة الشففقة االفتا  والنتائج الافلوية االمافتليا  المرتفعفة مفن الكماليفة
ي الحماضة تااعد فوسائل مةربة تعتور تماالين الشفقة االتا   من خالا التداليب يو العالج، فج 
 الفتاتي، التعفاطقالشففقة االفتا  تزيفد مفن   تفدخالحيفث ي   من امااال الالوية للكمالية ومنعهفا،

  األففراد ومن ام بةفد ي ،جتراال  التبمل االمن وتخف   ،وفعالية التا  ،والتفاجا واليقهة العقلية،
ومفن افم  ،رنم الشخصفيةيعندما ضفشلل  في تحقيفق معفايا حزبا يقل و  يكثر قولالا ذو  الشفقة االتا  

 .(Kottman, 2017, p12,14)الالوية  الحماضة من آااال الكمالية علىالشفقة االتا  تااعد 
ضافففاعد علفففى تال فففي  الفففتاتي االتعفففاطقتعلفففم االسفففتةااة للفشفففل االشففففقة االفففتا  يو وي  

علفى التفي تفم إجراجنفا  Weinstock, (2018م، وتلصفل إلفى ذلف  دالاسفة امااال الالوية للكمالية
ي  الكماليففة ضمتففن ي  تففؤد  ن؛ والتففي يكففد  علففى ي  مففن المعففروف سففتراليالمففرانقين والبففالغين األ

في الغالب إلى دفع الناس يبفاهم إلى مفا يتةفاو  الحفدود ففي سفعيهم بحفل التففل  الفت  ال ضمتفن 
الفتا  الشففقة اوي   ،ويعفراض االكتئفان، والنتيةة ني يبهم ضعفابل  مفن االحتفرا  النفافي ،تحقيق 
 . الفرصة اداالة نت  المعتقدا  الكمالية وعدم اللقلا في فخ االكتئانتعد 

فضفل مفا لفدى الففرد يعنفدما ضتفل   العصابيةا االكمالية رتبب سلويا تي  الشفقة االتا  كما 
ولكنهم ال يدمرو   ،إلى ما نل يعلى األفراد ذوو الشفقة االتا يهدف ؛ حيث ا اما ضتفيلي  جيدا 
فففا إلفففى تونفففى  كثفففر مفففيالا فهفففم ي ،لفففم ضافففت يعلا تحقيفففق ينفففدافهم ذاإيبفافففهم  نفففداف التمتفففين ففففي ي يضضا

ا االفضففلا داخليافف محفففزينممففا ضعنففى يبهففم  ،كثففر ممففن ينقصففهم الشفففقة االففتا يالملاقففع األكادضميففة 
ونفتا يتضفمن يبف  ؛ (Neff, 2011, p6) والر بة في تنمية المهاالا  والفتمتن مفن المفادة الةديفدة

ا بفدالا مفن تفلبيخ صامدين بفايا  ذو  الشفقة االتا تتحقق المعايير المثالية ضهل األفراد عندما ال 
حيفث إ  ؛ (Neff, 2009, Pp563-564)يبفاهم يو تنتابهم الهلاج  ويركفزو  علفى مشفاكلهم 
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عنفدما ال  ،ألخ فاال الصفحة النفافية الضفييفةاألفراد ذو  اتةانا  الكمالية العصابية يتعرضل  
شفقة االتا  والاللكيا  الصحية عند تعديل تلقعاتهم التاتية ففي الافعي بحفل التففل  ضماالسل  ال

(Carlson, 2017, p94). 
ومن الةدير االتكر؛ ي  الدالاسا  الاااقة ي اال  إلى ي  الماتليا  األعلفى مفن الشففقة 

لكماليففة االففتا  تففرتبب اماففتليا  يدبففى مففن الكماليففة العصففابية، ومففع ذلفف  بةففد ي  االالتبففاط بففين ا
العصابية والشفقة االتا  ضتل  اصلالة كويرة، فال ضقتصر على االالتباط الالوي بينهم، ولكن توين 

 Bayir)ي  الكمالية ني الاوب األساسى لنق  الشفقة االتا ، بدالا من مةرد االالتباط الالوي 

& Lomas, 2016, p27)بادليفة، ، ومن ام يتض  يب ؛ من الممتن ي  تكل  العالقا  بينهما ت
وتلجد مةملعة مفن الدالاسفا  الافااقة التفي يكفد  علفى العالقفة االالتباطيفة والتبادليفة بفين الشففقة 

ي  الشفقة االتا  تعد Stuart, (2009) دالاسة االتا  والكمالية العصابية؛ حيث يوضح  بتائج 
 ية العصابية.رتبب سلوياا االكمالوتمؤخراا كاتةا  صحي للتا ،   يحد التدخال  العالجية، و هر 

ففا فففي  Mistler, (2010)كمففا يوضففح  بتففائج دالاسففة  ي  الشفففقة االففتا  لهففا دوالاا مهما
خاصفة بو  ،األففراد ىالتفباير المفدمر للكماليفة علف، والتخ يف  مفن تحاين الصحة النفاية والرفاهية

 ,Kottmanدالاسفة  ويوضفح  بتفائج ،دا  الففرد وتلقعاتف يعنفد وجفلد تنفاق  مرتففع مفدالك بفين 

 قففل احتمففاالا يبفاففهم  ألاألكثففر قوففلالا حيففث إ   ؛رتبب سففلوياا االكماليففةتفف شفففقة االففتا الي   (2017)
وتلصففي النتففائج اففب  األاحففال فففي الماففتقول ضمتففن ي  ، االتمافف  االمعففايير المرتفعففة بففدو  موففرال

تركفففز علفففى التفففداليب طليفففل المفففدى علفففى الشففففقة االفففتا ، والتفففدخل كلسفففيلة لزيفففادة قوفففلا التغتضفففة 
ومففن افم دعففم التماف  ااتةففا  الشففقة االففتا  يففرتبب رتفدة بففين األففراد ذو  االتةانففا  الكماليفة، الم

كوفر ي والضفا ،قفلي ةيفوقلفق وكمال، قفليان ئفاكت ؛امةملعة متنلعة من النتائج النفافية المفيفدة مثفل
 .عن الحياة

ي  الكماليفة سففمة  Linnett & Kibowski, (2017)يوضفح  بتفائج دالاسففة  وكفتل 
متعففففددة األاعففففاد تتميفففز امعففففايير  خصففففية عاليفففة، وتقيففففيم بقففففد  للفففتا ، والخففففلف مففففن   خصفففية

ة داللفالتداليب على الشففقة االفتا  تفؤار ب ولنتائجاألخ ا   كما يبها ترتبب سلوياا االشفقة االتا ، 
على ال ريقة العالجية في الصحة النفافية والعامفة والرفانفة النفافية، والتقليفل مفن آافاال الكماليفة، 

يلجفد االتبفاط سفلوي بفين يبف   Hicadurmaz & Aydin, (2017) دالاسفة كمفا يوضفح  بتفائج
زداد مفع ابخففاض تفمافتليا  الشففقة االفتا  ؛ حيفث إ  الشفقة االتا  والمقايي  الفرعية للكمالية

  .والمنصلص عليها اجتماعياا ،والملجهة بحل امخرين ،بحل التا  مالملجهةماتليا  الكمالية 
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ففا ي Ferrari, et al., (2018)دالاسففة  ائجويوضففح  بتفف تلسففب ت  الشفففقة االففتا  يضضا
الماتليا  العالية من الكمالية العصفابية  و  األفراد ذ ، وي ا االالتباط بين الكمالية واالكتئانيا جزئ

تفدخال  يقتفر  ي  و  ،إلى ااصااة افبعراض االكتئفان ففي سفيا  الشففقة االفتا  المرتففع يقل ميالا 
اسففففتخدام و ، آاففففاال الكماليففففة العصففففابيةيو خففففف   فففففي تقليففففلمفيففففدة طريقففففة   تكففففل  الشفففففقة االففففتا

 األففرادستراتيةيا  اير المبا ر مثل تفدخال  الشففقة االفتا  التفي تافعى إلفى تغييفر عالقفا  اال
ا  .ااألفكاال الصيبة بدالا من محاولة تغيير األفكاال مبا رة ضمتن ي  تكل  فعالة يضضا

، والدالاسفا  لعالقة بين الشفقة االتا  والكمالية العصابيةيتض  مما سوق عرض  عن او 
ة حيففث إ  ي  الشفففقة االففتا  تففرتبب سففلوياا االكماليففة العصففابي الاففااقة التففي تناولفف  تلفف  العالقففة؛

ففا لففتواتهم، ويعتوففرو  ي  جميففع البشففر ضمففرو  بففنف   ففروفهم نففم يقففل  األفففراد األكثففر قوففلالا وتفهما
ا بتحقيففق المعففايير ال مرتفعففة واألنففداف التففي ضضففعلبها ألبفاففهم؛ ممففا يففدا علففى ي  األفففراد تماففتا

ففا للكماليففة العصففابية، كمففا وجففد ي  الشفففقة االففتا  تحمففي  ذو  الشفففقة االففتا  المرتفعففة يقففل تعرضا
فا، كمفا  من امافاال الافلوية للكماليفة العصفابية مفن خفالا التفداليب عليهفا والتفدخال  العالجيفة يضضا

   ا تبادلية. وجد ي  العالقة بينهم
ا(اال القاال ناالر  االذلماااطال لقااالج لذتي3)

مففن  ضخففافل  مففن النقففد الاففلوي القلففق االجتمففاعياففب  األ ففخاص ذو   الدالاسففا تففلحي 
م؛ ومفن افم بةفد ي  من الفحف  المتفلا   لفتواته امخرين ويللل  ينمية كورى لهت  التقييما  بدالا 

ا مففن مففة الففتا  مفن الخففاالج إلففى يطففر داخليففة يكثففر تاففامحا اففاعد فففي بقففل تقيففيم  يالشففقة االففتا  ت
واألدلفففة علفففى نفففتا التميفففز تفففرتبب افففالفر  ففففي األنفففداف علفففى يسفففاس التمتفففين  ،األطفففر المرجييفففة

األنفداف التفي تركفز علفى ماألنداف على يسفاس األدا  و ،  الداخلية االدافييةاألنداف المرتب ة م
رتبب الشففقة  ، وتفتعزيفز  يمفة الفتا  يو الصفلالة العامفةتقييم النةا  والفشل ومدفلعة االر بة ففي 

 ،رتبب سفففلوياا ااألنفففداف علفففى يسفففاس األدا تفففو  ،االفففتا  إضةابيافففا ااألنفففداف علفففى يسفففاس التمتفففين
 ،للتا  اواحتراما  ،ا يكور لقيمة التا قدم الشفقة االتا  اباتا تو ، األحدال الخاالجية معوتفاعل يقل 

 ,.Werner, et al)ق مففن الحاجففة علففى الملافقففة الخاالجيففةااالسففتحقا  ضخففف داخلففيا  حاففاسا إو 

2012, p552)ف؛ ومن افم ت ا ضمتفن ي  ضعفز  اشفتل كويفر الفهفم ا بفافيا شفتل الشففقة االفتا  مفهلما
في فهم ومعالةة القلفق  المتل  األساسي يي  الشفقة االتا  ن، واعتور الحالي للقلق االجتماعي

 .(Potter, et al., 2014, Pp39-40)  االجتماعي
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ففففتونففففتا يتضففففمن ي   ا للففففتين ضعففففابل  مففففن القلففففق  امفيففففدا  اكففففل  الشفففففقة االففففتا  مفهلما جففففدا
 ،  على الشفقة والفهم بحل يبفاهم يانا  الفشلو ا ذاتياا قادال أل  األفراد األكثر تعاطفا  ؛االجتماعي

ولفديهم  ،خوفرة اابافا  مفن اويمتن ي  يروا ي  عيلبهم جفز ا  ،يو عند اختباال مشاعر عدم الةداالة
لديهم القدالة  األفراد ذو  الشفقة االتا ي  ، و ا البفعاالتهم الالويةالقدالة على توني الجية يكثر تلا با 

ويختوففر  ،تفففاعال  إضةابيففة يقففل مففن امخففرين يتلقففل  علففى ي  ضتلبففلا يكثففر  فففقة اببفاففهم عنففدما 
ففا ملاقففق يتلقففل  فيهففا تفففاعال  إضةابيففة يو حيادضففة  المشفففقل   ، بدالجففة يقففل  يقففل ومحزبففذاتياففا يضضا

الاففعادة  :مثففل ،ضةابيففةاارتبب الشفففقة االففتا  بداللففة بنففلاحي القففلة النفاففية تفف ؛وعففالوة علففى ذلفف 
ومفففن افففم فالتفففداليب  ،ضمتفففن تعلمهفففامهفففاالة الشففففقة االفففتا  ، وتعتوفففر ضةفففابيااواالبفعفففاا  ،والتففففاجا

المعرفففي الاففللكي ونففل الصففري  علففى الشفففقة االففتا  ضمتففن ي  ضتففل  إضففافة ذا  معنففى للعففالج 
 .(Schwanen, 2016, P86) ا العالج الميياال  للقلق االجتماعيحاليا 

كعامففل وقففائي مففن القلففق  ضعمففل ؛ومففن اففم يوففدو ي  الماففتلى األعلففى مففن الشفففقة االففتا 
ومفففن افففم فالتفففداليب الصفففري  علفففى الشففففقة  ،مفففن التفففباير النفافففي للملاقفففق الافففلوية األففففرادويحمفففي 
وعندما ضات يع  ،تفع إلى اتةا  يكور للفهم بحل التا  يانا  الفشل االجتماعيمتن ي  ير ضاالتا  

ففيمتن ي  ضافهم نفتا ففي يعفراض قلفق  ؛القلقل  اجتماعيافا التعامفل ا ريقفة تكي يفة يكوفر مفع قلقهفم
يمتفففن ي  ضافففاعد الفففتين ضعفففابل  مفففن القلفففق االجتمفففاعي ليصفففبحلا علفففى وعفففي ، و اجتمفففاعي يقفففل

ويفزودنم افاألدوا  للتعامفل ا ريقفة صفحية اشفتل يكوفر  ،لتا  اشتل يكورااالتةا  التكيفي بحل ا
 .(Schwanen, 2016, Pp90-91) ة الالوية والصعلبا  االجتماعيةيالمعرف التحيزا مع 

 األسفبان التفي تفدا علفى ي  األففرد ي  مفن Schwanen, (2016, Pp85-86)وذكفر 
ي  ذو  القلفففففق  :أوًت  ؛ففففففراد األصفففففحا األ مفففففنيقففففل  ففففففقة االفففففتا  ذو  القلففففق االجتمفففففاعي لفففففديهم 

ويعتقففدو  ، االجتمففاعي لففديهم معتقففدا  سففلوية عففن معففايير األدا  االجتمففاعي وبقففد ذاتففي مرتفففع
مفن المهفم   يو يبف ،ا يذكيفا  اشفتل سفليم ففي المحادافةيبهم البد ي  ضتلبلا دائما  ؛على سويل المثاا

ملقففق االجتمففاعي يففؤد  نففتا إلففى وفففي ال ،عالمففا  للضففعق يمففام امخففرين  ي   ي  ال ضههففرو 
ففففا اشففففتل خففففاص علففففى المعللمففففا  الاففففلوية ، كمففففا اففففال  االمؤ ففففرا  الداخليففففة إدالاك يركففففزو  يضضا

القلفففق ي  ذو   :ثانيرررااشفففتل يكثفففر، و جتفففراال  بقفففد الفففتا  والتفكيفففر اال ممفففا يفففؤد  إلفففى ،لآلخفففرين
والتركيفز  ،ي يو األخ فا استةااة للحرج االجتماع الالويةاالجتماعي ضخافل  من التغتضة المرتدة 

ضقلم النفاس ، وال في القلق االجتماعي نل الخلف من النقد الالوي اصفة خاصة للتا األساسي 
وفي ملاجهفة الفشفل االجتمفاعي واضحة،  وعيلبهم يو فشلهم ،اعمل مقاالبا  بينهم وبين امخرين

مفاعي نفي  يفادة االبتبفا  مهمفة للقلفق االجت يخفرى ة يخاص :اثالثً ، ويؤد  نتا إلى الشعلال االعزلة
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اشففتل مفففرط علففى  ا فففي الملاقففق االجتماعيففةاعياففميركففز القلقففل  اجت حيففث ركففز علففى الففتا تمالم
 مففن بففدالا   ومففن المحتمففل يبفف ،وسففللكهم ومشففاعرنم وصففلالنم ،واسففتةاااتهم الفاففيلللجية نم،يفكففاال 

 . يااال ريقة المتلا بة بتلحد القلقل  ذاتياا اجفراط إذ يبهم عاجزو  اجتماع
ماتليا  مرتفعة من بقد الفتا  والتبمفل يتضمن القلق واالجتماعي بااضافة إلى ذل ؛ فج  و 

نففت  التحيففزا  و  ؛والتركيففز المفففرط علففى الففتا ي، ااجتففراال  وبخفف  تقففدير الشففخ  ألدائفف  االجتمففاع
ذو  القلففق االجتمففاعي ي   المعرفيفة الاففلوية والصففعلبا  االجتماعيففة تةعففل مففن الصففعب علففى األفففراد

تلجفففد  ؛وعففالوة علففى ذلفف ، خاصففة يانففا  الفشففل االجتمفففاعيبمفففع يبفاففهم و   فففقةضتففل  لففديهم ملقففق 
ركففز علففى تملقلففق االجتمففاعي مثففل الخففلف مففن التقيففيم الاففلوي واالبتبففا  الملففتو  ا خصففائ  مهمففة 

  .(Schwanen, 2016, Pp90-91) سلوياا االشفقة االتا  وذل  يرتبب ،التا 
فففا دعفففم لفائفففدة اسفففتقراال الشففففقة االفففتا  ففففي يعفففراض القلقفففين اجتماعيافففا ، حيفففث ويلجفففد يضضا

النافا  الالتفي ضقمفن االتبمفل ففي ي   Blackie & kocovski, (2017)يسففر  بتفائج دالاسفة 
مافتليا  منخفضفة مفن   اختوفر  يضامعلى مدى فترة يالبعة  يلميااالشفقة االتا  لمدة عشر دقائق 

 المةملعففا النفاففي فففي مهمففة إلقففا  خ ففان عففن التقيففيم االجتمففاعي عففن يفففراد اسففتةااا  الحففز  
وبااضافة إلى ذل  وجد ي  ال لبة القلقين اجتماعياا التين تم تكليفهم االكتاافة ا ريقفة ، الضاا ة

، وقفد وجفد متعاطفة ذاتيافا ذكفروا مافتليا  يقفل مفن القلفق المتلقفع عفن مةملعفة الكتاافة الضفاا ة
يقففل بداللففة عففن يفففراد المةملعففة الضففاا ة  اشفففقة االففتا القلففق االجتمففاعي يقففروا    ذو ي  األفففراد 

ويههففففرو  ماففففتليا  يكوففففر مففففن الحتففففم علففففى الففففتا  والعزلففففة والتلحففففد المفففففرط  ،مففففن األصففففحا 
 نن.االتا  وااباابية المشتركة وحضلال الت الل قوماتليا  يقل من 
نل تقييم متفى  Harwood & kocovski, (2017)التركيز األساسي لدالاسة كما كا  

وقفد وجفد  ،القلق االجتماعي التداليب على الشفقة االتا  قول مهمة إلقا  الخ ان لمرتفع ضاتقول
القلفففق  ي  التففداليب علفففى الشففففقة االفففتا  ضخفففف  مفففن القلفففق المتلقففع إلفففى حفففد كويفففر ففففي مةملعفففة

الشففقة ففراد منخفضفي وي  األ القلفق االجتمفاعي المفنخف ، مقاالبفة امةملعفةاالجتماعي المرتففع 
ويميل مرتفعل القلفق االجتمفاعي إلفى ي   ،للتداليب على الشفقة االتا  كابلا يكثر استقباالا  االتا 

والحصففففلا علففففى فلائففففد يكثففففر مقاالبففففة اففففاألفراد ذو  الماففففتليا  ، ضتلبففففلا يقففففل فففففي الشفففففقة االففففتا 
 .المنخفضة من القلق االجتماعي

ي  األفففراد الففتين ضعففابل  مففن القلففق االجتمففاعي قة علففى واتفقفف  االويففة بتففائج الدالاسففا  الاففاا
مففا ، مضحففر و  دالجففا  فففي الشفففقة االففتا  يقففل بداللففة عمففا ضحففر   األصففحا  فففي المةملعففة الضففاا ة
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فففا قليافففدوالا  تفففؤد يفففلحي افففب  الشففففقة االفففتا    ا ففففي ت فففلال والحففففا  علفففى االضففف رااا  النفافففيةا مهما

(Potter,et al., 2014, p35)  عففن الشفففقة االففتا  والقلففق االجتمففاعي  الدالاسففا م معهفف، وكابفف
 Werner, etدالاسفة يوضفح  بتفائج  ؛وعلفى سفويل المثفاا، تراا يفة تههفر االالتبفاط الافلوي دالاسفا 

al., (2012) يفضفل قفدالة علفى الحففا  علفى الملاقفق الافلوية  المرتفعفة  األفراد ذو  الشفقة االتا  ي
القلفففففق ذو   ية، وي عفففففد المعابفففففاة مفففففن الضفففففغلط النفافففففففففففي المنهفففففلال وعا لفففففة ضفففففد الشفففففعلال افففففالقلق ا

ومافتليا  يقفل مفن االالتبفاط ااابافابية  ،وحتم يكوفر علفى الفتا  ،ذكروا يقل  فقة االتا  االجتماعي
ا ففففي وسفففب االبفعفففاال  الافففلوية والشفففعلال ويقفففل تلا بفففا ابفعالياففف ،وعزلففف  يكوفففر مفففن معابفففاتهم ،المشفففتركة

ففج  التركيففز القفل  والاففلوي علفى الففتا   ؛وعففالوة علفى ذلفف  ،لافلويةااالسفتغرا  يكثففر ففي االبفعففاال  ا
ضمتففففن ي  ضاففففهم فففففي يو ضصففففب  يقففففلى اجحااسففففهم االعزلففففة وبقفففف   ذو  القلففففق االجتمففففاعيفففففي يفففففراد 

فكفل  نفدفا تتلحي النتائج اب  الشففقة االفتا  ضمتفن ي  ، كما االالتباط اااباابية المشتركة اشفتل ا ا مهما
 القلق االجتماعي.  خاص ذو  تقييم وعالج األفي  خاص

 علففففى الففففدالجا      ي 0235كمففففا يوضففففح  بتففففائج دالاسففففة جهففففاد محمففففلد عففففال  الففففدين، م
والقلففق  ااالكتئففان وسففلوياا الففتا ، بتقففدير   إضةابياففا االتب  فف  الفرعيففة وياعادنففا الشفففقة االففتا  مقيففاس  

 علفى الحتفم ي  توفين   فقفد مختلففة، تفبايرا  ي هفر    ياعاد الشفقة االتا  ي  توين كما االجتماعي،
، ويعفراض   الفتا  تقفدير مفن كفل امافتليا    فريفد تلاشفتنبفب   الفتا  مفع والتلحفد التا   االكتئفان 
 وعفالوة االجتمفاعي، افالقلق   تنبفب  الفتا  مفع تركة والتلحفدالمشف وااباابية التا  على الحتم وي 
 لماتليا    ال لبة بتقديرا  و متن يفضل كا  متغير الشفقة االتا  النتائج ي  ي هر  ذل ؛ على
 ,Blackie & Kocovskiبينمفا يوضفح  بتفائج دالاسفة االجتمفاعي،  والقلفق االكتئفان   مفن كفل

و يفادة االسفتعداد للمشفاالكة  ،استخدام الشفقة االتا  لتخ ي  التفكيفر الافلوييب  ضمتن  (2018)
 وتخ ي  القلق االجتماعي في الماتقول. الحلاال االجتماعي، في

، والدالاسفا  مما سوق عرض  عن العالقة بين الشففقة االفتا  والقلفق االجتمفاعي يتض و 
، ي  ي  ي  الشففففقة االفففتا  تفففرتبب سفففلوياا افففالقلق االجتمفففاعي الافففااقة التفففي تناولففف  تلففف  العالقفففة؛

ففا فففي الملاقففق والتفففاعال  االجتماعيففة، كمففا  األفففراد ذو  الشفففقة االففتا  المرتفعففة ضتلبففل  يقففل قلقا
القة بينهم تبادلية، واعتور ي  الشفقة االتا  مهاالة ضمتن تعلمها والتفداليب عليهفا، ويبهفا وجد ي  ع

ذا  معنففى، ومفيففدة فففي العففالج المعرفففي الاففللكي لففتو  القلففق االجتمففاعي، ويبهففا تعمففل كعامففل 
 وقائي من القلق وتحمي األفراد من التباير الالوي للملاقق الالوية.

اماااطال لذل ااال صذل ااطال لقااالج لذتي(اال القاال ناالر  االذل4)
وتههر العالقة بين متغيرا  البحث الحالي الثالاة مةتمعة مع اعضها في مةملعة من 
الدالاسففففا  الاففففااقة؛ والتففففي يوضففففح  بتائةهففففا يبفففف  تلجففففد بينهمففففا عالقففففا  قليففففة ومتبادلففففة، حيففففث 
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ن البعد ااضةفابي:مالرفق ي  الشفقة االتا  تتكل  من اعدي Seo, (2012دالاسة ميوضح  بتائج 
االفففتا ، اابافففابية المشفففتركة، اليقهفففة العقليفففة ، والبعفففد الافففلوي:معدم احتفففرام الفففتا ، الحتفففم علفففى 
التا ، التلحد المفرط ، وي  الكمالية العصابية والةابب الالوي للشفقة االتا  كابا منوئفين قفليين 

العالقفة  تخ يف  ففي الشففقة االفتا  تعمفلضفافة إلفى ذلف  وبااعن االكتئفان والقلفق االجتمفاعي، 
 .تغير خاالجى المنشبمك العاط يةمع طريقة الملاجهة  يوالحز  النفا العصابيةبين الكمالية 

كبحففد ياعففاد الكماليففة  ي  النقففد اللالففد  Potter et al., (2014) داالسففةويوضففح  بتففائج 
حفففين يفففرتبب سفففلوياا مفففع دف  ففففي  ،علفففى الفففتا  حتفففميفففرتبب إضةابيافففا افففالقلق االجتمفففاعي وال العصفففابية

وسفففلوياا احفففب الفففتا   ،علفففى الفففتا  افففالحتمويفففرتبب القلفففق االجتمفففاعي إضةابيافففا  ،المشفففاعر بحفففل الفففتا 
النتففففائج األدلففففة التففففي تففففلحي اببفففف  النقففففد اللالففففد  يففففؤار فففففي القلففففق  وقففففدم  ،والمشففففاعر الدافئففففة بحلنففففا

نبففففب النقففففد اللالففففد  عففففن القلففففق يت، كمففففا االجتمففففاعي مففففن خففففالا االتباطفففف  االشفففففقة االففففتا  المنخفضففففة
رتبب تفبحفل العيفلن والفشفل و  والرحمفة اتضفمن الشففقة االفتا  القوفل تو  المرانقة،االجتماعي في مرحلة 
علفى الفتا   حتفمي  كل من المشاعر الدافئة بحل الفتا  وال نتائجالتوين ، كما سلوياا االقلق االجتماعي

والففتين يقففروا  ،بففين النقففد اللالففد  والقلففق االجتمففاعيالعالقففة  كلياففا ونففي متلبففا  الشفففقة االففتا  تتلسففب
 ة،منخفضفف فففقة االففتا  إلففى ي  ضتففل  لففديهم  كففابلا يكثففر مففيالا  نبتعرضففهم للنقففد المتكففرال مففن اللالففدي

والتفففدخال  لزيفففادة الشففففقة االفففتا  ضمتفففن ي  تكفففل  ، افففالقلق االجتمفففاعي األعلفففى ارتبب بفففدوالنتففف تفففيوال
 .خاصة لألفراد التين لهم تااليخ في النقد اللالد بو العالج الفعاا للقلق االجتماعي 

 العصفابية يبف  يلجفد عالقفة بفين الكماليفة Campbell, (2017)كمفا يوضفح  بتفائج دالاسفة 
وتفباير التفاعفل بفين ، والشفقة االتا  في مةتمفع المفرانقين العصابية بين الكماليةو  االجتماعي، والقلق

فا ففي اعف  المتغيفرا الكمالية والشفقة االتا  تم ترسفيخ  يض رتبب سفلوياا تفتوفين ي  الشففقة االفتا  و  ،ضا
ففا يبهفف ،إضةابياففا االرفانففة النفاففيةو  القلففق االجتمففاعي،  ا االكماليففة العصففابيةرتبب عتاففيا تفف اوقففد وجففد يضضا

والقلففق االجتمففاعي تففلحي بلجففلد االتبففاط بففين الكماليففة  يدلففةتلجففد  ، كمففاالةلابففب الاففلوية مففن الكماليففة  
 الكماليفففةالعالقفففة بفففين التفففي تاتكشفففق  البحفففللوتلجفففد حاجفففة  فففديدة إلفففى المزيفففد مفففن  ،نقينالمفففرا  لفففدى

   ة.المرانقمرحلة في  االقلق االجتماعيواالتباطهما  والشفقة االتا  العصابية
ب علفى يي  التفدال Harwood & kocovski, (2017) بينمفا يوضفح  بتفائج دالاسفة 

مقاالبفففة  ا  المرتفعفففة مفففن القلفففق االجتمفففاعيالشففففقة االفففتا  فعفففاا اصففففة خاصفففة لفففتو  المافففتلي
مرتفعفي القلفق االجتمفاعي ضافتفيدو  مفن تشفةيعهم علففى  حيفث إ  ؛القلفق االجتمفاعي يامنخفضف

وتففدعم  ،الضففاا ة االحففدالفففي   فففقتهم االففتا تونففي اتةففا  عقلففي متعففاطق ذاتياففا وين وففق علففى 
كمفا تفرتبب الشففقة  ،ق االجتمفاعيالقلمن التخ ي   فائدة مماالسا  الشفقة االتا  فينت  النتائج 
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العصففابية، القلففق االجتمففاعي، وي  األفففراد ذو   والكماليففة االففتا  سففلوياا ااالكتئففان، وبقففد الففتا ،
 .م ماتليا  يدبي من الشفقة االتا القلق االجتماعي لديه

فففا يوضفففح  بتفففائج دالاسفففة   األسفففليا  الكمفففالييني   Chun-Kennedy, (2017)ويضضا
مافتليا  الشففقة  دبفىي العصفابيل  يفتكر الكمفاليل   ، بينماليا  الشفقة االتا يتكرو  يعلى مات

فففا ذا  داللفففة ففففي القلفففق العفففام والقلفففق ، و االفففتا  بااضفففافة إلفففى ذلففف  كابففف  بمفففاذج التلسفففب يضضا
كلسففيب لالالتبففاط بففين الكماليففة ضعتوففر الشفففقة االففتا  وي  دوال   ،كففادضمي واألسففر االجتمففاعي واأل

 واالكتئان. ،واض رااا  األكل االجتماعي، عراض القلقالعصابية وكل من ي 
ويتض  مما سوق عرض  عن العالقة بين متغيرا  الدالاسفة الثالافة مةتمعفة مفع اعضفها 
الففبع ؛ يبفف  اتفقفف  معهفففم الدالاسففا  علففى وجفففلد عالقففا  متبادلففة بففين كفففل مففن الشفففقة االفففتا  

ها امخر ملجبة، إال ي  نت  العالقة والكمالية العصابية والقلق االجتماعي وبعضها سالبة وبعض
 ال تزاا احاجة إلي تلضي  وبخاصة في الويئة العربية.

يمكر  يريا ة  ،نارائ  الدراترات والبلرول السرابنةو  ،ر  ارو  اإلارار النظرهي للبلر 
 كما يل : اللال  رهوض البل 

لكليفففففففة للكماليفففففففة العصفففففففابية االتبفففففففاط ملجفففففففب ذا  داللفففففففة إحصفففففففائية بفففففففين الدالجفففففففة ا لجفففففففدي -1
وياعادنفففففففا الفرعيفففففففة والدالجفففففففة الكليفففففففة للقلفففففففق االجتمفففففففاعي وياعادنفففففففا الفرعيفففففففة لفففففففدى مرتفعفففففففي 

 .الشفقة االتا  من المرانقين
لجد االتباط ملجفب ذا  داللفة إحصفائية بفين الدالجفة الكليفة للكماليفة العصفابية وياعادنفا ي -2

الفرعيفة لفدى منخفضفي الشففقة االفتا  الفرعية والدالجة الكلية للقلفق االجتمفاعي وياعادنفا 
 .من المرانقين

تلجففد ففففرو  ذا  داللفففة إحصفففائية بفففين متلسففف ي دالجفففا  ممرتفعفففي/ منخفضفففي  الشففففقة  -3
لصال  االتا  من المرانقين في الدالجة الكلية لمقياس الكمالية العصابية وياعاد  الفرعية 

 منخفضي الشفقة االتا .
لسففف ي دالجفففا  ممرتفعفففي/ منخفضفففي  الشففففقة تلجففد ففففرو  ذا  داللفففة إحصفففائية بفففين مت -4

لففدى االففتا  مففن المففرانقين فففي الدالجففة الكليففة لمقيففاس القلففق االجتمففاعي وياعففاد  الفرعيففة 
 منخفضي الشفقة االتا .

تلجففد تففبايرا  مبا ففرة وايففر مبا ففرة دالففة إحصففائياا بففين كففل مففن الشفففقة االففتا  والكماليففة  -5
 .نالعصابية والقلق االجتماعي لدى المرانقي
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 ث:  ــــــج البحــــــأواًل: منه
 تم استخدام المنهج اللصفي اجرا  البحث الحالي.

 ث:  ـــــــة البحـــــــثانًيا: عين
تفففم ا فففتقا  عينفففة البحفففث الحفففالي ا ريقفففة عشفففلائية مفففن المفففرانقين ممفففن تتفففراو  يعمفففاالنم 

ي ااعدادضفففة المشفففتركة، ومدالسفففة العصفففللجي   سفففنة، امدالسفففة العصفففللج31-31الزمنيفففة بفففين م
ففا امتلسففب 17مففن م   نررة لسرراخ الخبررائك السرريكوداهيةالثابليففة المشففتركة، وتكلبفف     مرانقا

  االفصففففل الدالاسففففي الثففففابي للعففففام الةففففامعي 30235 ، وابحففففراف مييففففاال  قففففدال  م35002عمففففر  م
واالتافففا   م، وذلففف  مفففن يجفففل حافففان اعففف  الخصفففائ  الافففيتلمترية مالثبفففا ،0231/0232

فا امتلسفب عمفر  022مفن م الا نة الن ائيرةالداخلي، والصد   ألدوا  الدالاسة، وتكلب     مرانقا
  ؛ للتحقق من صحة فروض البحث.30218 ، وابحراف ميياال  قدال  م35082م

 :ثـــــــــالبح: أدوات ثالًثا
 )إت ا االلذىثا(ا  Self- Compassion Scale(ال  ذساالر  االذلماا 1)

مففن انتمففام عففدد كويففر مففن البففاحثين بدالاسففة متغيففر الشفففقة االففتا  ووجففلد يدوا   لراماففا
 ,Neffي  االويفففة البحفففلل والدالاسفففا  الافففااقة اعتمفففد  علفففى المقيفففاس األصفففلي لفففففففف لهفففا، إال 

 ،وتففم تقاففيمها إلففى سففتة مقففايي  فرعيففة االاففة منهففا ،المتففل  مففن االاففة ياعففاد يساسففية (2003)
 ، وآخفرى سفلوية ونفي:مالحتم واليقهة العقليفة ،ااباابية المشتركةو  ، ق االتا إضةابية وني:مالل

فا ففي بنائهفتسلف و التلحد المفرط ، و  ،العزلةو  ،التا على   اعتمد الباحثة على نفتا المقيفاس يضضا
قلم الباحثة بونا  ت، ولكن سلف Neff, (2003)لمقياس الشفقة االتا  متونياا بف  ياعاد مقياس 

حيففث يبف  ال يلجففد ي  دالاسففا   ؛  ل يففد لكفي يتناسففب مفع عينففة البحفث يال ونففي المرانقفمقيفاس جد
 -طالا الباحثفةاحدود –وذل  في  عربية يو يجنوية تناول  متغير الشفقة االتا  على تل  العينة

  مما كا  الدافع لونا  مقياس جديد لها.
رد علفى ي  ضتفل   يفاس مفدى قفدالة الفف؛ اسفتخدام  ففي ال دف د  إ رداأل المييرا وكا  

ا للفتا ،  الحيماا ومتفهماا بحل بفا  في حفاال  األلفم يو الفشفل يو المعابفاة بفدالا مفن ي  ضتفل  باقفدا
وكتل  مدى إدالاك الفرد ي  خورت  وتةاالب  المؤلمة ني جز  من الخورا  التي ضمر بها امخفرو  

لمؤلمففة فففي الففلعي اادالاكففي فكففاال والمشففاعر الألبففدالا مففن ي  يرانففا سففوباا للعزلففة، ومففدى احتلائفف  
 ستغرا  فيها احيث ض متن  من الحفا  على التلا   الصحي ل .المتلا   بدالا من اا
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وتففم تحديففد ياعففاد مقيففاس الشفففقة االففتا  التففي ت ّكففل  امةملهففا بنيففة الشفففقة االففتا ؛ وذلفف  
ل، مقيفففاس افففاالطالا علفففى البحفففلل والمقفففايي  الافففااقة التفففي تناولففف  مقفففايي  الشففففقة االفففتا  مثففف

Neff, (2003)  ومقيفاس Raes, et al., (2011) التفي اسفتعاب  بهفا معهفم الدالاسفا  الافااقة
 ، 0236عففففادا محمففففلد المنشففففاو ، مو  ، 0236الاففففيد كامففففل الشففففربيني، م كففففل مففففن دالاسففففةمثفففل 

سففهام عوففد الغففففاال و  ، 0235جهففاد محمففلد عففال  الففدين، مو  ، 0238اليففاض بايففل العاسففمي، مو 
 ، وكتل  تم ااطفالا علفى مقيفاس محمفد الافيد 0231فاطمة الايد حان، مو  ، 0237عليلة، م

، علففففي سففففعيد العمففففر ، واليففففاض بايففففل العاسففففمي، وفتحففففي عوففففد الففففرحمن الضففففبعو  ،عوففففد الففففرحمن
وتفم  ،Neff, (2003) وكاب  كل نت  الدالاسفا  تعريفب وترجمفة للمقيفاس األصفلي لفففف ؛ 0235م

نففت  المقففايي  ال تفففي اففالغرض مففن البحففث  أل هففراا ، وبت ويقهففا علففى عينففا  مففن طلبففة الةامعففة
الحففالي، وتختلففق فففي خصائصففها عففن خصففائ  عينففة البحففث، لففتل  تففم إعففداد مقيففاس الشفففقة 

 االتا  ليتناسب مع خصائ  عينة البحث والهدف منها يال وني المرانقل .
انائيفة ياعفاد يساسفية ثالثرة  ففيأباراأل الشرفنة بالرذات تم تحديفد المباألر  وفي ضل  نت 

الق ففففب وني:مالل ففففق االففففتا  مقابففففل الحتففففم علففففى الففففتا ، وااباففففابية المشففففتركة مقابففففل العزلففففة، 
حيففففث تفففم تحديففففد الففففل   النافففوي لألاعففففاد مففففن البحففففلل  واليقهفففة العقليففففة مقابففففل التلحفففد المفففففرط ،

والمقففايي  الاففااقة مففن خففالا حاففان تكففراال كففل اعففد فففي نففت  المقففايي ، فقففد وجففد ي  معهمهففا 
لففى نففت  األاعففاد الثالاففة انائيففة الق ففب للشفففقة االففتا ، ومففن اففم كابفف  األنميففة الناففوية اتفقفف  ع

متااوية لهت  األاعاد، وقد تفم التعامفل معهفم إحصفائياا كفل اعفد علفى حفد ، ومفن افم يصفبحلا سفتة 
 ياعاد فرعية.

وتفففم صفففيااة المففففردا  م ناسفففبة للتعريففف  ااجرائفففي المحفففدد لكفففل ا عفففد مفففن ياعفففاد الشففففقة 
لل بعفد، ولتحديفد عفدد مففردا  المقيفاس وتل يعهفا يسففل كفل ا عفد؛ تفم  المففردةتا ، ومدى ابتما  اال

تحديففد األنميففة الناففوية والففل   الناففوي لكففل اعففد وحاففان الناففبة المئليففة لفف  مففن خففالا المقففايي  
لفى الاااقة، وبتيةة لتااو  األنمية الناوية لألاعاد، حيث ي  معهم المقايي  الاااقة اعتمد  ع

الثالاة ياعاد انائية الق ب، وبنا ا على ذلف  تفم تحديفد عفدد مففردا  متافاو  يسففل كفل اعفد، وقفد 
  مففردة يسففل كفل اعفد مفنهم 02  مففردة ت عوفر عفن ياعفاد الشففقة االفتا  امقفداال م62تم صيااة م

   مفردا  سلوية.32  مفردا  إضةابية، وم32م
عة من المحتمين من الافادة يعضفا  وتم عرض المقياس في صلالت  األولية على مةمل 

وررررر  اررررو  آرا  السرررراألب نيئففففة التففففدالي  تخصفففف  الصففففحة النفاففففية، وعلففففم الففففنف  التربففففل ، 
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تففم إجففرا  كافففة التعففدضال  التففي اتفففق عليهففا معهففم  و نررا اتنا ررا  درر  الالكرريم؛؛ الملكمرر  
اتفففا  المحتمففين فففي اعفف  مفففردا  المقيففاس مففن تعففديل اعفف  المفففردا ، ولكففن لففم ضتففن ننففاك 

   مفردة. 62على حتف مفردا  اعينها، وبتل  ضصب  المقياس في صلالت  األولية متلبة من م
وكابف  طريقفة االسفتةااة علفى مفففردا  مقيفاس الشففقة االفتا  فففي البحفث الحفالي مفن خففالا 

فففااختيفففاال يحفففد الوفففدائل الثالافففة ونفففي تبخفففت  ال تن وفففق إطالقافففا ، -تن وفففق إلفففى حفففد مفففا -:متن وق تماما
  فففي حالففة المفففردا  الاففلوية، 1-0-3  فففي حالففة المفففردا  ااضةابيففة، والعتفف  م3-0-1ا  متقففدير 

  312ويعلففى دالجففة ضمتففن ي  ضحصففل عليهففا المرانففق الماففتةيب علففى جميففع مفففردا  المقيففاس نففي م
  دالجففة، وتففم ت ويففق المقيففاس فففى صففلالت  62دالجففة، بينمففا يقففل دالجففة ضمتففن ي  ضحصففل عليهففا نففي م

  17  مففففردة علفففى عينفففة حافففان الخصفففائ  الافففيتلمترية المتلبفففة مفففن م62مفففن م األوليفففة المتلبفففة
 مرانقاا، وذل  بهدف حاان ابا  وصد  المقياس واالتاا  الداخلي ل  كما يلى:

 البل  اللال :  لى   نةالشفنة بالذات واتتساق الداخل  دييا   ثبات ويدق 
الففتا  وياعففاد  الفرعيففة ا ريقففة لمقيففاس الشفففقة ا داادررخ الثبرراتتففم حاففان ثبررات: لسرراخ ال ( أ

لمففردا  كفل اعفد فرعفي علفى حفدة  Cronbach's Alphaحافان معامفل يلففا لفف  كروببفا   
وذلففف  مففففي حالفففة حفففتف دالجفففة المففففردة مفففن الدالجفففة الكليفففة للبعفففد الفففت  تنتمفففي إليففف  المففففردة ، 

   التالي:3ويتمثل ذل  في الةدوا م

 ة بالذات.(: معامالت ألفا لثبات مقياس الشفق1جدول )
 اإلنسانية املشرتكة احلكم على الذات اللطف بالذات

 ألفا معامل رقم املفردة ألفا معامل رقم املفردة ألفا معامل رقم املفردة
3 2 753 0 2 636 1 2 667 
7 2 758 1 2 627 2 2 615 
31 2 771 38 2 573 35 2 521 
32 2 788 02 2 525 03 2 620 
05 2 761 06 2 588 07 2 522 
13 2 785 10 2 573 11 2 607 
17 2 786 11 2 568 12 2 680 
81 2 717 88 2 555 85 2 633 
82 2 716 52 2 587 53 2 612 
55 2 720 56 2 611 57 2 651 

 651 2 627 2 775 2 معامل يلفا العام
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 (: معامالت ألفا لثبات مقياس الشفقة بالذات.1تابع جدول )
 التوحد املفرط عقليةاليقظة ال العزلة

 ألفا معامل رقم املفردة ألفا معامل رقم املفردة ألفا معامل رقم املفردة
8 2 626 5 2 778 6 2 605 
32 2 726 33 2 712 30 2 620 
36 2 711 37 2 755 31 2 722 
00 2 703 01 2 712 08 2 535 
01 2 626 02 2 763 12 2 512 

18 2 731 15 2 777 16 2 556 

82 2 787 83 2 710 80 2 572 

86 2 735 87 2 753 81 2 551 

50 2 718 51 2 776 58 2 522 

51 2 722 52 2 751 62 2 567 

 632 2 711 2 712 2 معامل يلفا العام

ي  معامل يلفا للمقيفاس ففي حالفة حفتف كفل مففردة يقفل مفن يو (: 1ياضح د  الجدول )
تنتمي إلي  المفردة  ي  ي  جميفع المففردا  اابتفة  حيفث ي  ضااو  معامل يلفا للبعد الفرعي الت  

تفدخل المفففردة ال يفؤد  إلففى خففف  معامفل الثبففا  الكلففي للبعفد الفرعففي الففت  تنتمفي إليفف  المفففردة  
ومن ام تم اااقا  على جميع مفردا  المقياس، مما يدا على ابا  مقياس الشفقة االتا ، فيمفا 

  فففي 56 ، م0البعففد األوا مالل ففق االففتا  ، والمفففردة القففم م  فففي 55 ، م31عففدا المفففردة القففم م
  ففففي البعفففد الثالفففث ماابافففابية المشفففتركة ، 1البعفففد الثفففابي مالحتفففم علفففى الفففتا  ، والمففففردة القفففم م

  ففففي البعفففد الخفففام  ماليقهفففة 01  ففففي البعفففد الراافففع مالعزلفففة ، والمففففردة القفففم م82والمففففردة القفففم م
 .  في البعد الاادس مالتلحد المفرط ، فقد تم حتفها31 ، م6العقلية ، والمفردة القم م

وذلفف   ثبررات البارراأل الفه يررة والثبررات الكلرر  لمييررا  الشررفنة بالررذاتكمففا تففم حاففان 
نفففى حاففان معامفففل يلففففا لفففف  كروببفففا     الولرررى:للمفففردا  التفففي تفففم اااقفففا  عليهففا، بفففثالل طفففر  

: والثالثرررةصففف ية لففف  سفففويرما / بفففراو  ، نفففى حافففان معامففل الثبفففا  ا ريقفففة التةزئفففة الن والثانيرررة:
   التالي:0طريقة جتما   فكاب  النتائج كما االةدوا م
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 (: معامالت ثبات األبعاد الفرعية والثبات الكلي ملقياس الشفقة بالذات.2جدول )
 
 

 م

أبعاد مقياس الشفقة 
 بالذات

 معامل الثبات

 ألفا لـ كرونباخ
 التجزئة النصفية وتصحيح

 براون سبريمان /
 جتمان

 770 2 775 2 722 2 الل ق االتا  3
 568 2 565 2 612 2 الحتم على التا  0
 875 2 527 2 667 2 المشتركةااباابية  1
 662 2 612 2 787 2 العزلة 8
 137 2 100 2 712 2 اليقهة العقلية 5
 721 2 721 2 708 2 التلحد المفرط 6

 717 2 711 2 626 2 الثبا  الكلى للمقياس
: ي  معفففامال  ابفففا  األاعفففاد الفرعيفففة لمقيفففاس الشففففقة االفففتا  (2ياضرررح دررر  الجررردول )

 والثبا  الكلي ل  االثالاة طر  مرتفعة، مما يدا على ابا  المقياس كتل وياعاد  الفرعية.
: ونفي حافان معفامال  : الطهينرة الولرىتفم حافان صفد  المقيفاس ا فريقتين: لساخ البردق ( خ

ة كففل مفففردة والدالجففة الكليففة للبعففد الفرعففي الففت  تنتمففي إليفف  المفففردة مفففي حالففة االالتبففاط بففين دالجفف
 حتف دالجة المفردة من الدالجة الكلية للبعد الت  تنتمي إلي  المفردة   ويتمثل ذل  في:

 (: معامالت االرتباط  ملقياس الشفقة بالذات )يف حالة حذف درجة املفردة(3جدول )
 اإلنسانية املشرتكة تاحلكم على الذا اللطف بالذات

 االرتباط معامل رقم املفردة االرتباط معامل رقم املفردة االرتباط معامل رقم املفردة
3 2 810** 0 2 312 1 2 321 
7 2 857** 1 2 062* 2 2 016** 
31 2 051* 38 2 101** 35 2 862** 
32 2 507** 02 2 035* 03 2 858** 
05 2 182** 06 2 817** 07 2 817** 
13 2 501** 10 2 100** 11 2 100** 
17 2 538** 11 2 152** 12 2 088* 
81 2 571** 88 2 825** 85 2 121** 
82 2 525** 52 2 835** 53 2 068* 
55 2 355 56 2 268 57 2 012** 
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 (: معامالت االرتباط  ملقياس الشفقة بالذات )يف حالة حذف درجة املفردة(3تابع جدول )
 التوحد املفرط اليقظة العقلية العزلة

 االرتباط معامل رقم املفردة معامل االرتباط رقم املفردة االرتباط معامل رقم املفردة
8 2 582** 5 2 813** 6 2 227 
32 2 878** 33 2 171** 30 2 037* 
36 2 052* 37 2 571** 31 -2 051 
00 2 112** 01 2 015** 08 2 552** 
01 2 512** 02 2 512** 12 2 120** 
18 2 815** 15 2 828** 16 2 831** 
82 2 375 83 2 160** 80 2 105** 
86 2 805** 87 2 633** 81 2 116** 
50 2 026** 51 2 836** 58 2 560** 
51 2 851** 52 2 517** 62 2 156** 

                                               23 2** داا عند ماتلى م
   25 2* داا عند ماتلى م 

: ي  جميفففع معفففامال  االالتبفففاط بفففين كفففل مففففردة مفففن مففففردا  (3وياضرررح دررر  الجررردول )
المقياس، والدالجة الكلية للبعد الفرعي الت  تنتمى إلي  المفردة مفي حالة حتف دالجة المفردة من 

صفد  جميفع مففردا  الدالجة الكلية للبعد الت  تنتمي إلي  المفردة  دالة إحصائياا، ممفا يفدا علفى 
  فففي البعففد األوا مالل ففق االففتا  ، والمفففردة 55مقيففاس الشفففقة االففتا . فيمففا عففدا المفففردة القففم م

  فففففي البعففففد الثالففففث 1  فففففي البعففففد الثففففابي مالحتففففم علففففى الففففتا  ، والمفففففردة القففففم م56 ، م0القففففم م
  فففي البعففد 6ردة القففم م  فففي البعففد الرااففع مالعزلففة ، والمففف82مااباففابية المشففتركة ، والمفففردة القففم م

 الاادس مالتلحد المفرط ، فقد تم حتفهما حيث يبهم اير دالين إحصائياا. 
الالل رخ  اسفتخدام عفن طريفقللمقيفاس الارادل  بردق ال حافان ونفيوالطهينة الثانية:  

 ااحصففائي وربففامجالااسففتخدام  Confirmatory Factor Analysisي الاوك ررد  الاررادل
وذل  للتبكد من صد  الونا  الكامن ميو التحتي  للمقياس، عفن ، (LISREL 8.8) 1 1ليزالا  

افتفرض ي  جميفع العلامفل المشفاندة لمقيفاس تم حيث  ،ختباال بملذج العامل الكامن العاماطريق 
 كما نل ملض  االشتل التالي: تنتهم حلا عامل كامن واحد الشفقة االتا 
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X10.54

X20.84

X30.94

X40.09

X50.64

X60.02

factor 1.00

Chi-Square=3.55, df=4, P-value=0.46957, RMSEA=0.000

0.68

-0.40

0.25

-0.95

0.60

-0.99

0.23

0.45

0.14

0.23

-0.20

 
 الشفقة بالذات. (: منوذج العامل الكامن الواحد ملقياس1شكل )

وقففد حهففى بمففلذج العامففل الكففامن اللاحففد لمقيففاس الشفففقة االففتا  علففى مؤ ففرا  حاففن 
 :  التالي8م ااقة جيدة، كما يتض  من الةدوا م

 الشفقة بالذات. مؤشرات حسن املطابقة ملقياس :(4جدول )

 املدى املثالي للمؤشر قيمة املؤشر اسم املؤشر م
أفضل عند قيمة املؤشر 

 مطابقة

 
3 

 x² 0كا االختباال االحصائى

 dfدالجا  الحرية 

 0ماتل  داللة كا

1 55 
8 
اير 86 2
 دالة

  0ي  تكل   يمة مكا
 اير دالة إحصائياا 

  0ي  تكل   يمة مكا
 اير دالة إحصائياا 

 مصفر 

  3من مصفر  إلى م  5من مصفر  إلى م x²/df 3 31 0بابة كا 0

  3م  3ر  إلى ممن مصف GFI 2 216مؤ ر حان الم ااقة  1

8 
 مؤ ر حان الم ااقة

 AGFIالمصح   
  3م  3من مصفر  إلى م 201 2

5 
جتال متلسب مربعا  الولاقى 

RMSR 
2 2161 

من مصفر  إلى  
  3 2م

 مصفر 
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 الشفقة بالذات مؤشرات حسن املطابقة ملقياس :(4جدول )تابع 

6 
 جتال متلسب خ ب االقتران

RMSEA 
2 222 

من مصفر  إلى 
  3 2م

 صفر م

7 

مؤ ر الصد  الزائق المتلقع 
 ECVIللنملذج الحالي 

الصد  الزائق المتلقع  مؤ ر
 للنملذج المشبع

2 887 
1 721 

ي  تكل   يمة المؤ ر 
للنملذج الحالي يقل 
من بهريتها للنملذج 

 المشبع

ي  تكل   يمة نتا 
المؤ ر يقل من يو 

تااوى بهيرتها للنملذج 
 المشبع

1 
ياال  مؤ ر الم ااقة المي

NFI 
  3م  3من مصفر  إلى م 212 2

  3م  3من مصفر  إلى م CFI 3 22مؤ ر الم ااقة المقاال   2

  3م  3من مصفر  إلى م IFI 3 22مؤ ر الم ااقة التزايدى  32

  3م  3من مصفر  إلى م RFI 2 257مؤ ر الم ااقة الناوي  33

لمقيففاس الشفففقة االففتا  قففد بمففلذج العامففل الكففامن اللاحففد ي   (:4) ياضررح درر  الجرردول 
Xم 0 يمفففة كفففاحهفففى علفففى  فففيم جيفففدة لةميفففع مؤ فففرا  حافففن الم ااقفففة، حيفففث إ  

  ايفففر دالفففة 2
ر إلففى م ااقففة النمففلذج الةيففدة للويابففا ، كمففا ي   ففيم اقيففة مؤ ففرا  الم ااقففة يممففا ضشفف ،اإحصففائيا 
ا  ملضففع يففدا علففى م ااقففة النمففلذج الةيففد للويابففممففا  ،لكففل مؤ ففر يالمففدى المثففال يوقعفف  ففف

 ، 173-172، ص ص0221معففز  عوففد الحميففد محمففد،  يؤكففد قوففلا نففتا النمففلذجاالختبففاال، و 
  :مقياسالألاعاد   التلكيد يبتائج التحليل العامل ي:ل  التا5م الةدواويلض  

 الشفقة بالذاتألبعاد مقياس  يالتوكيد ينتائج التحليل العاململخص ( : 5جدول )
العامل 
التشبع بالعامل  هدةالعوامل املشا الكامن

 الواحد الكامن
اخلطأ املعيارى 
 لتقدير التشبع

قيم "ت" وداللتها 
 اإلحصائية

معامل الثبات 
R² 

ذات
بال

قة 
شف

ال
 

 87450 **57240 87120 876.0 اللطف بالذات
 87168 **37458- 87116 87481- احلكم على الذات

 87864 *.2735 87180 87254 اإلنسانية املشرتكة
 87011 **67250- 87153 87054- زلةالع

 87350 **47068 87123 .8750 اليقظة العقلية
 ..870 **674.4- 87153 878000- التوحد املفرط

      2٫23م**   داا عند ماتلى م
          25 2م*   داا عند ماتلى م

 علففى  ففيم جيففدة يي  بمففلذج العامففل الكففامن اللاحففد قففد حهفف (:13) ياضررح درر  الجرردول
  دالففة االعامففل الكفامن اللاحففد مالتشفبعا  الاففتةلمؤ فرا  حاففن الم ااقفة، وي  معففامال  الصفد  

؛ ممفففا يفففدا علفففى صفففد  جميفففع األاعفففاد الافففتة المشفففاندة  2023-2025ا عنفففد مافففتلى مإحصفففائيا 
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  مففن الدالجففة التلكيففد يضمتففن القففلا ي  بتففائج التحليففل العففاملمففن ننففا و  لمقيففاس الشفففقة االففتا ،
عبفاالة عفن ي  الشففقة االفتا  و  لهفتا المقيفاس، يا علفى صفد  الونفا  التحتف  دليالا قليافقدماألولى 

 لها. المشاندة الاتةالعلامل الفرعية  انتهم حللهتعامل كامن عام واحد 
عففن طريففق حاففان معففامال   يرردق دييررا  الشررفنة بالررذات ككررخوكففتل  تففم حاففان 

   يلض  ذل :6الكلية للمقياس  والةدوا ماالالتباط بين الدالجة الكلية للبعد الفرعي والدالجة 
 والدرجة الكلية للمقياس يرتباط بني الدرجة الكلية للبعد الفرعاال(: معامالت 6جدول )

اللطف  الشفقة بالذات
 بالذات

احلكم على 
 الذات

اإلنسانية 
اليقظة  العزلة املشرتكة

 الدرجة الكلية التوحد املفرط العقلية

 **87002 **87663- **87055 **87655- **87484 *87266- ــــــــــ اللطف بالذات
احلكم على 

 **87455- **87412 87800- **87362 87850 ــــــــــ  الذات
اإلنسانية 

 **87582 *87226- **.8748 **87261- ــــــــــ   املشرتكة
 **87030- **87.30 **87501- ــــــــــ    العزلة

 **87010 **87501- ــــــــــ     اليقظة العقلية
 **.8703- ــــــــــ      التوحد املفرط
 ــــــــــ       الدرجة الكلية

ي  معامال  االالتباط بين الدالجة الكليفة للبعفد الفرعفي والدالجفة (: 6ياضح د  الجدول )
 رعية. الكلية للمقياس دال  إحصائياا، مما يدا على صد  مقياس الشفقة االتا  كتل وياعاد  الف

ففا علففى صففد  مقيففاس الشفففقة  سرراق الررداخلى:تات ) (  تففم حاففان االتاففا  الففداخلي كمؤ ففر يضضا
االفتا  عففن طريفق حاففان معفامال  االالتبففاط بففين دالجفة كففل مففردة والدالجففة الكليفة للبعففد الفرعففي 

:7التي تنتمي إلي  المفردة. ويلض  الةدوا م    ذل  تفصيالا
 الشفقة بالذات قياسمل ي االتساق الداخل(: .جدول )

 اإلنسانية املشرتكة احلكم على الذات اللطف بالذات
 االرتباط معامل رقم املفردة االرتباط معامل رقم املفردة االرتباط معامل رقم املفردة

1 875.4** 0 87442** 0 87551** 
. 87620** 14 87550** 15 87632** 

10 87601** 28 87300** 21 87680** 
25 87580** 26 87620** 2. 8763.** 
31 87.86** 32 87400** 33 87585** 
3. 87651** 30 87560** 30 87363** 
43 87.84** 44 87540** 45 87565** 
40 87600** 58 87681** 51 87462** 

    5. 8734.** 
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 الشفقة بالذاتقياس مل ي االتساق الداخل(: .تابع جدول )
 املفرطالتوحد  اليقظة العقلية العزلة

 االرتباط معامل رقم املفردة معامل االرتباط رقم املفردة االرتباط معامل رقم املفردة
4 876.2** 5 87540** 12 8753.** 

18 8766.** 11 87404** 24 87600** 
16 87414** 1. 87.18** 38 87513** 
22 87584** 20 8765.** 36 87553** 
20 876.2** 35 87506** 42 87408** 
34 87610** 41 875.5** 40 87688** 
46 87548** 4. 87.24** 54 87.31** 
52 874.2** 53 87482** 68 87550** 
50 87501** 50 87.23**   

           2٫23** داا عند ماتلى م

ي  معففامال  االالتبففاط بففين كففل مفففردة مففن المفففردا  والدالجففة  (:7ياضررح درر  الجرردول )
 مي إلي  المفردة دالة إحصائياا، مما يدا على االتاا  الداخلي للمقياس.الكلية للبعد الت  تنت

؛ تم التبكفد مفن صفد  وابفا  مقيفاس الشففقة االفتا  واالتافا  الفداخلي ود  اإلمها ات السابنة
لها، وصالحيت  لقياس ماتلى الشفقة االتا  لدى المرانقين، حيث يتكفل  المقيفاس ففي صفلالت  النهائيفة 

 مل عة على األاعاد الاتة الفرعية للشفقة االتا ، كما االةدوا التالي:  مفردة 53من م
 النهائية.ى الصورة على األبعاد الفرعية له يف الشفقة بالذات(: توزيع مفردات مقياس 0جدول )

 م
األبعاد الفرعية للشفقة 

 بالذات
 أرقام املفردات عدد املفردات

 42-36-31-25-10-14-4-1 0 اللطف بالذات 1
 43-.3-32-26-28-15-18-5 0 احلكم على الذات 2
 40-44-30-33-.2-21-16-11-6 0 اإلنسانية املشرتكة 3
 40-45-30-20-22-.1-12-.-2 0 العزلة 4
 58-46-48-34-20-23-13-0-3 0 اليقظة العقلية 5
 51-.4-41-35-38-24-10-0 0 التوحد املفرط 6

 51 العدد الكلي للمفردات
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)إتف ا  اتلف اااا Neurotic Perfectionism Scaleذل فااال صفذل ا اا(ال  فذساال لا2)
ا(.2112اللطلباأل ناال م طياطآخمطن،ا

الكماليفففة العصفففابية لفففدى   مففففردة تقفففي  52مفففن م ففففي صفففلالت  األوليفففة المقيفففاس يتكفففل  
  مفردة مل عة 11وفي صلالت  النهائية يتكل  المقياس من م، المرانقين مل عة على خماة ياعاد

ة ياعاد، بلاقع االل مفردا  عتاية االتةا ، ويفتم اسفتةااة المفحلصفين علفى المقيفاس على االا
 -1ونفي تبخفت تقفديرا  مال تن وفق ،  -تن وفق إلفى حفد مفا -من خالا االل اسفتةااا  متن وفق

 .  في حالة المفردا  الالوية1-0-3  في حالة مفردا  ااضةابية، والعت  م3 -0
صد  التحليل  -قياس اعدة طر  وني مصد  المحتلى وقام الباحثل  احاان صد  الم

  مفردة مل عفة علفى خمافة ياعفاد 52العاملي ؛ فقد كا  المقياس في صلالت  األولية متل  من م
  32  مفففردا ، واالنتمففام ااألخ ففا  ويتكففل  مففن م32ونما:مالحاجففة لالستحاففا  ويتكففل  مففن م

دا ، وعدم الرضا عن األدا  ويتكل  من   مفر 32مفردا ، والتقدير المتدبي للتا  ويتكل  من م
  مفففردة ، وقففد يسفففر  33  مفففردا ، واألفكففاال الالعقالبيففة المصففاحبة للكماليففة ويتكففل  مففن م2م

بتفففائج التحليفففل العفففاملي مفففن الدالجفففة األولفففى يو الدالجفففة الثابيفففة سفففلا  كابففف  قوفففل التفففدوير يو اعفففد 
  مفففردة، واألفكففاال الالعقالبيففة 30لففتا  مالتففدوير عففن االاففة علامففل فقففب ونما:مالتقففدير المتففدبي ل

   مفردا  . 1  مفردة، وعدم الرضا عن األدا  م31المصاحبة للكمالية م
  مرانففففق، ا ريقففففة التةزئففففة 062كمففففا قففففام البففففاحثل  احاففففان ابففففا  المقيففففاس علففففى عينففففة م

   حيففففث كابفففف   ففففيم18 2 ، ومعامففففل يلفففففا كروببففففا  وبلغفففف   يمتفففف  م17 2النصفففف ية وبلغفففف   يمتهففففا م
معففامال  الثبففا  مرتفعففة ودالففة إحصففائياا، ممففا يففدا علففى ي  المقيففاس علففى دالجففة عاليففة مففن الثبففا ، 

  افاصففففل  منففففي 52كمففففا قففففام البففففاحثل  احاففففان الثبففففا  اجعففففادة الت ويففففق علففففى اعفففف  األفففففراد م   
يسففولعين، وتففم حافففان معامففل الثبفففا  بففين الدالجففة الكليفففة لهففم ففففي كففل ت ويففق، وبلففف  معامففل الثبفففا  

ا على ي  المقياس على دالجة عالية من الثبا . 10 2م   ، وني دالجة مرتفعة؛ مما يدا يضضا
وتففم التحقففق مففن االتاففا  الففداخلي؛ وويضففح  النتففائج ي  جميففع معففامال  االالتبففاط بففين كففل 

 ، وكابف  بفين كفل اعفد والدالجفة الكليفة 1 2مفردة والبعد الت  تنتمي إلي  دالة إحصفائياا ولفم تقفل عفن م
دالة إحصائياا، مما يدا على ي  المقياس على دالجة عالية مفن االتافا  والتةفاب  الفداخلي. مرتفعة و 

وبعد التبكد من صفد  وابفا  مقيفاس الكماليفة العصفابية،  وتميفز  بدالجفة مرتفعفة مفن الصفد  والثبفا  
واالتاففففا  الففففداخلي، ممففففا ضشففففير إلففففى كفا تفففف  الاففففيتلمترية فففففي  يففففاس مففففا وضففففع لقياسفففف  مالكماليففففة 

ا لالستخدام عملياا، ومن ام ضعتد بنتائة  العلميةالعص  ابية ، فهل ضعد صالحا
 : البل  اللال   لى   نةالكمالية الابا ية واتتساق الداخل  دييا   ثبات ويدق

تففففم حاففففان معامففففل الثبففففا  لمقيففففاس الكماليففففة العصففففابية وياعففففاد  الفرعيففففة ثبررررات: لسرررراخ ال ( أ
لمفردا  كل اعد فرعي على حفدة  Cronbach's Alphaااستخدام معامل يلفا لف  كروببا   
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وذلفف  مفففي حالففة حففتف دالجففة المفففردة مففن الدالجففة الكليففة للبعففد الففت  تنتمففي إليفف  المفففردة ، 
   يلض  ذل :2والةدوا م

 (: معامالت ألفا لثبات مقياس الكمالية العصابية0جدول )

األفكار الالعقالنية املصاحبة  التقدير املتدني للذات
 دم الرضا عن األداءع للكمالية

 معامل ألفا رقم املفردة معامل ألفا رقم املفردة معامل ألفا رقم املفردة
1 87013 2 87603 3 87530 
4 87... 5 87502 6 8765. 
. 87.50 0 87636 0 87610 
18 87.02 11 87500 12 87563 
13 87.08 14 87508 15 87612 
16 87.02 1. 87681 10 87612 
10 87.02 28 87616 21 87510 
22 87.00 23 87682 24 87616 
25 87.08 26 876.6 

 
2. 87.60 20 87608 
20 87.01 38 87500 
31 87.04 32 87503 

 33 87504 
 .8762 87643 87088 معامل ألفا العام

ي  معامفل يلففا للمقيفاس ففي حالفة حفتف دالجفة كفل مففردة يقفل (: 9ياضح د  الجردول )
اففاو  معامففل يلفففا للبعففد الفرعففي الففت  تنتمففي اليفف  المفففردة  ي  ي  جميففع المفففردا  اابتففة  مفن يو ض

حيث ي  تدخل المفردة ال يؤد  إلفى خفف  معامفل الثبفا  الكلفي للبعفد الفرعفي الفت  تنتمفي إليف  
  فففي 3المفففردة  ومففن اففم تففم اااقففا  علففى جميففع مفففردا  المقيففاس، وذلفف  فيمففا عففدا المفففردة القففم م

  ففففي البعفففد الثفففابي ماألفكفففاال 01، 06، 0األوا مالتقفففدير المتفففدبي للفففتا  ، والمففففردة القفففم مالبعفففد 
  في البعد الثالث معدم الرضا عن األدا  ، فقد 6الالعقالبية المصاحبة للكمالية ، والمفردة القم م

 تم حتفها، مما يدا على ابا  مقياس الكمالية العصابية.
وذلففف   لثبرررات الكلررر  لمييرررا  الكماليرررة الابرررا يةثبرررات الباررراأل الفه يرررة واتفففم حافففان 

نفففى حاففان معامفففل يلففففا لفففف  كروببفففا     الولرررى:للمفففردا  التفففي تفففم اااقفففا  عليهففا، بفففثالل طفففر  
: والثالثرررةنفففى حافففان معامففل الثبفففا  ا ريقفففة التةزئفففة النصففف ية لففف  سفففويرما / بفففراو  ،  والثانيرررة:

 تالي:  ال32طريقة جتما   فكاب  النتائج كما االةدوا م
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 (: معامالت ثبات األبعاد الفرعية والثبات الكلي ملقياس الكمالية العصابية18جدول )

ي  معامال  ابا  األاعاد الفرعية لمقياس الكمالية العصابية  (:11ياضح د  الجدول )
 المقياس كتل وياعاد  الفرعية. والثبا  الكلي ل  االثالاة طر  مرتفعة، مما يدا على ابا 

تم حاان صد  المقياس عفن طريفق حافان معفامال  االالتبفاط بفين دالجفة : لساخ البدق ( خ
كفففل مففففردة والدالجفففة الكليفففة للبعفففد الفرعفففي الفففت  تنتمفففي إليففف  المففففردة مففففي حالفففة حفففتف دالجفففة 

 :ل   يلض  ذ33المفردة من الدالجة الكلية للبعد الت  تنتمي إلي  المفردة   والةدوا م
 (: معامالت االرتباط  ملقياس الكمالية العصابية )يف حالة حذف درجة املفردة(11جدول )

األفكار الالعقالنية املصاحبة  التقدير املتدني للذات
 عدم الرضا عن األداء للكمالية

 معامل االرتباط رقم املفردة معامل االرتباط رقم املفردة معامل االرتباط رقم املفردة
1 87805 2 -87160 3 87528** 
4 87532** 5 87456** 6 87864 
. 87.20** 0 87211* 0 87234* 
18 874.6** 11 87418** 12 8742.** 
13 87306* 14 87585** 15 87262* 
16 874.3** 1. 87416** 10 87268* 
10 87300** 28 87325** 21 875.6** 
22 8738.** 23 87440** 24 87251* 
25 87400** 26 -87856 

 
2. 87680** 20 -871.1 
20 873.5** 38 87424** 
31 87461** 32 87442** 

 33 87451** 

 
 

 م
 أبعاد مقياس الكمالية العصابية

 معامل الثبات
ألفا لـ 

 كرونباخ
 التجزئة النصفية وتصحيح

 سبريمان / براون
 جتمان

 87.00 .8701 87013 التقدير املتدني للذات 1

 87.68 87.61 87.04 النية املصاحبة للكماليةاالفكار الالعق 2

 87652 87660 .8765 عدم الرضا عن األداء 3

 87016 87010 87002 الثبات الكلى للمقياس
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: ي  جميففع معففامال  االالتبففاط بففين كففل مفففردة مففن مفففردا  (11وياضررح درر  الجرردول )
المقيففاس، والدالجففة الكليففة للبعففد الفرعففي الففت  تنتمففى إليفف  المفففردة دالففة إحصففائياا ممففا يففدا علففى 

  ففففي البعفففد األوا مالتقفففدير 3مقيفففاس الكماليفففة العصفففابية، وذلففف  فيمفففا عفففدا المففففردة القفففم م صفففد 
  فففي البعففد الثففابي ماألفكففاال الالعقالبيففة المصففاحبة 01، 06، 0المتففدبي للففتا  ، والمفففردة القففم م

   في البعد الثالث معدم الرضا عن األدا   تم حتفهما.6للكمالية ، والمفردة القم م
تففم حاففاا  كمؤ ففر للصففد  عففن طريففق حاففان معففامال  االالتبففاط بففين  الررداخلى:سرراق تات ) ( 

 دالجة كل مفردة والدالجة الكلية للبعد الفرعي التي تنتمي إلي  المفردة، ويلض  الةدوا ذل :
 الكمالية العصابيةقياس مل ي االتساق الداخل(: 12جدول )

 عدم الرضا عن األداء ماليةاألفكار الالعقالنية املصاحبة للك التقدير املتدني للذات
 معامل االرتباط رقم املفردة معامل االرتباط رقم املفردة معامل االرتباط رقم املفردة

4 87633** 5 87613** 3 87646** 
. 87..0** 0 8735.** 0 87460** 
18 87685** 11 87653** 12 87660** 
13 87516** 14 87668** 15 87530** 
16 87506** 1. 875.4** 10 87418** 
10 87548** 28 87526** 21 87.50** 
22 87464** 23 87581** 24 8740.** 
25 87504** 38 87633**   
2. 87.85** 32 87635**   
20 87406** 33 87632**   
31 87505**     

            2٫23** داا عند ماتلى م
الجففة كففل مفففردة والدالجففة الكليففة ي  معففامال  االالتبففاط بففين د (:12ياضررح درر  الجرردول )

 للبعد الت  تنتمي إلي  المفردة دالة إحصائياا، مما يدا على االتاا  الداخلي للمقياس. 
عففن طريففق حاففان معففامال   يرردق دييررا  الكماليررة الابررا ية ككررخكمففا تففم حاففان 

   ذل :  يلض31االالتباط بين الدالجة الكلية للبعد الفرعي والدالجة الكلية للمقياس  والةدوا م
 والدرجة الكلية للمقياس. يرتباط بني الدرجة الكلية للبعد الفرعاال(: معامالت 13جدول )

التقدير املتدني  الكمالية العصابية
 للذات

األفكار الالعقالنية 
 املصاحبة للكمالية

عدم الرضا عن 
 الدرجة الكلية األداء

 **87060 **..874 **87501 ــــــــــ التقدير املتدني للذات
األفكار الالعقالنية املصاحبة 

 **87060 **87531 ـــــــــــ  للكمالية
 **87.30 ـــــــــــ   عدم الرضا عن األداء

 ــــــــــ    الدرجة الكلية
                        23 2دالة عند ماتلى م م** 
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ة للبعفد الفرعفى ي  جميع معامال  االالتباط بين الدالجفة الكليف(: 13ياضح د  الجدول )
والدالجفففة الكليفففة للمقيفففاس دالففف  إحصفففائياا، ممفففا يفففدا علفففى صفففد  جميفففع مففففردا  مقيفففاس الكماليفففة 

 العصابية كتل وجميع ياعاد  الفرعية. 
تم التبكد من صد  وابا  مقياس الكمالية العصابية واالتاا   ود  اإلمها ات السابنة:

صفابية لفدى المفرانقين، حيفث يتكفل  المقيفاس الداخلي ل ، وصالحيت  لقيفاس مافتلى الكماليفة الع
   مفردة مل عة على األاعاد الفرعية الثالاة.01فى صلالت  النهائية من م

)إتفف ا  ايط فف فاىن ففيااا Social Anxiety Scale (ال  ففذساال لففقااالج لففذتي ا3)
ا(2113لىلط ،ا

  مففن وفففي صففلالت  النهائيففة يتكففل   مفففردة، 12مففن م فففي صففلالت  األوليففة يتكففل  المقيففاس
  31قلفق التفاعفل االجتمفاعي، ويتكفل  مفن ميساسفية ني:م ثالثة أباراأل  مفردة مل عة علفى 18م

واألعفراض المصفاحبة ،   مفردة31وقلق الملاجهة في الملاقق االجتماعية، ويتكل  من م، مفردة
وكاب  طريقة تقدير الدالجا  عور مقياس خماسي ،   مفردا  1للقلق االجتماعي، ويتكل  من م

-3ملافق اشدة ، احيث تكل  م -ملافق -محايد -اير ملافق -الج وني:ماير ملافق م لقاامتد
   دالجة.18  دالجة، والدالجة الصغرى م372 ، وكاب  الدالجة العهمى للمقياس م0-1-8-5

وتففففم حافففففان صفففففد  المقيففففاس بفففففففففففف مالتحليفففففل العففففاملي االستكشفففففافي، والتحليفففففل العفففففاملي 
لباففا وطالبففة، فبسفففر  بتففائج التحليففل العففاملي االستكشففافي إلففى   طا552التلكيففد   لففدى عينففة م

  علامففل اعففد التففدوير ا ريقففة الفااليمففاك ، فكابفف  جميففع التشففبعا  دالففة، وقففدم  5اسففتخالص م
بتففائج التحليففل العففاملي التلكيففد  دلففيالا قلياففا علففى صففد  الونففا  التحتففي يو الكففامن لهففتا المقيففاس، 

  حلا عامل كامن واحد ينتهم حلل  العلامل الثالاة. وي  المتغيرا  المشاندة تنتهم
وبلغفففف   يمتفففف   ااسففففتخدام طريقففففة يلفففففا كروببففففا  كمففففا تففففم حاففففان ابففففا  المقيففففاس كتففففل

 ، وابا  كل اعد من ياعاد  ااستخدام طريقفة يلففا كروببفا ، وجتمفا ، وسفويرما  بفراو ، 123 2م
اس علفى دالجففة عاليفة مففن الثبففا ، وكابف   ففيم معفامال  الثبففا  مرتفعفة، ممففا يففدا علفى ي  المقيفف

وتففم التحقففق مففن االتاففا  الففداخلي، وكابفف  جميففع معففامال  االالتبففاط بففين كففل مفففردة والبعففد الففت  
 ، ممفا يفدا علفى ي  ننفاك اتافاقاا داخليافا للمقيفاس، 23 2تنتمي إلي  دالة إحصائياا عند مافتلى م

الدالجففة الكليففة للمقيففاس، وكابفف  كمففا تففم حاففان معامففل االالتبففاط بففين دالجففة ياعففاد المقيففاس وبففين 
دالة إحصائياا، مما يدا على صفد  المقيفاس، وكفتل  تفم حافان معامفل االتبفاط دالجفة كفل مففردة 

 ، ونفتا يفدا علفى ي  مقيفاس 23 2االدالجة الكلية للمقياس، وكاب  دالفة إحصفائياا عنفد مافتلى م
وبعففد التبكففد مففن صففد  القلففق االجتمففاعي للمففرانقين والشففبان يتمتففع بدالجففة عاليففة مففن الصففد ، 

مرتفعففة مففن الصففد  والثبففا  واالتاففا  الففداخلي، ممففا ضشففير إلففى  بدالجففةوابففا  المقيففاس، وتميففز  



  أمحد شحاتة د/ غادة حممد 
 

 114 

ا لالستخدام عمليافا، ومفن افم ضعتفد  كفا ت  الايتلمترية في  ياس ما وضع لقياس ، فهل ضعد صالحا
 بنتائة  العلمية.

 البل  اللال : لى   نة النلا اتماما   واتتساق الداخل  دييا   ثبات ويدق
ااسفففتخدام معامفففل يلففففا لفففف القلفففق االجتمفففاعي تفففم حافففان معامفففل الثبفففا  لمقيفففاس  ثبرررات:لسررراخ ال ( أ

لمفففردا  كففل اعففد فرعففي علففى حففدة وذلفف  مفففي حالففة حففتف  Cronbach's Alpha كروببففا   
 ل :  يلض  ذ38دالجة المفردة من الدالجة الكلية للبعد الت  تنتمي إلي  المفردة ، والةدوا م

 القلق االجتماعي(: معامالت ألفا لثبات مقياس 14جدول )
 األعراض املصاحبة للقلق االجتماعي قلق املواجهة يف املواقف االجتماعية قلق التفاعل االجتماعي

 معامل ألفا رقم املفردة معامل ألفا رقم املفردة معامل ألفا رقم املفردة
1 87603 2 87.35 3 87551 
4 87.20 5 87.5. 6 87552 
. 87601 0 87.16 0 87565 
18 876.6 11 87.21 12 87556 
13 87600 14 87.52 15 87682 
16 87.14 1. 87.1. 10 875.2 
10 87602 28 87.44 21 87684 
22 87600 23 87.53 24 875.3 
25 87.35 26 87.10 

 
2. 87.24 20 87.42 
20 87.1. 38 87.30 
31 87603 32 87.28 
33 87.15 34 87.42 

معامل ألفا 
 87685 87.51 87.22 العام

ي  معامل يلفا للمقياس في حالة حتف دالجفة كفل مففردة يقفل (: 14ياضح د  الجدول )
مفن يو ضاففاو  معامففل يلفففا للبعففد الفرعففي الففت  تنتمففي اليفف  المفففردة  ي  ي  جميففع المفففردا  اابتففة  

مفل الثبفا  الكلفي للبعفد الفرعفي الفت  تنتمفي إليف  حيث ي  تدخل المفردة ال يؤد  إلفى خفف  معا
، 05، 8المفردة  ومن ام تفم اااقفا  علفى جميفع مففردا  المقيفاس، وذلف  فيمفا عفدا المففردة القفم م

  فففي البعففد الثففابي 01، 38، 5  فففي البعففد األوا مقلففق التفاعففل االجتمففاعي ، والمفففردة القففم م07
 د تم حتفها، مما يدا على ابا  المقياس.مقلق الملاجهة في الملاقق االجتماعية ، فق

وذلفف  ، النلررا اتمامررا  ثبررات البارراأل الفه يررة والثبررات الكلرر  لمييررا  وتففم حاففان 
 والثانيرة:حافان معامفل يلففا لفف  كروببفا     الولرى:للمفردا  التي تم اااقا  عليها، بثالل طر  
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: طريقففة جتمففا   والثالثررةراو  ، حاففان معامففل الثبففا  ا ريقففة التةزئففة النصفف ية لففف  سففويرما / بفف
   التالي:35فكاب  النتائج كما االةدوا م

  القلق االجتماعي(: معامالت ثبات األبعاد الفرعية والثبات الكلي ملقياس 15جدول )
 
 

 م
 أبعاد مقياس القلق االجتماعي

 معامل الثبات

 التجزئة النصفية وتصحيح ألفا لـ كرونباخ
 جتمان سبريمان / براون

 87.61 87.65 87.64 قلق التفاعل االجتماعي 1

 87.31 87.31 87.60 قلق املواجهة يف املواقف االجتماعية 2

 87652 87652 87685 األعراض املصاحبة للقلق االجتماعي 3

 87068 87063 870.1 الثبات الكلى للمقياس

قلفق االجتمفاعي ي  معامال  ابا  األاعاد الفرعية لمقياس ال (:15ياضح د  الجدول )
 والثبا  الكلي ل  االثالاة طر  مرتفعة، مما يدا على ابا  المقياس كتل وياعاد  الفرعية.

تم حاان صد  المقياس عفن طريفق حافان معفامال  االالتبفاط بفين دالجفة : لساخ البدق ( خ
كفففل مففففردة والدالجفففة الكليفففة للبعفففد الفرعفففي الفففت  تنتمفففي إليففف  المففففردة مففففي حالفففة حفففتف دالجفففة 

 :  يلض  ذل 36من الدالجة الكلية للبعد الت  تنتمي إلي  المفردة   والةدوا مالمفردة 
 )يف حالة حذف درجة املفردة( القلق االجتماعي(: معامالت االرتباط  ملقياس 16جدول )

 األعراض املصاحبة للقلق االجتماعي قلق املواجهة يف املواقف االجتماعية قلق التفاعل االجتماعي
 معامل االرتباط رقم املفردة معامل االرتباط رقم املفردة امل االرتباطمع رقم املفردة

1 87433** 2 87304** 3 873.6** 
4 87132 5 871.2 6 87360** 
. 87464** 0 87540** 0 87331** 
18 87558** 11 87522** 12 873.1** 
13 87586** 14 87230* 15 87205** 
16 872..** 1. 87521** 10 87386** 
10 8745.** 28 87205** 21 87215* 
22 8730.** 23 87280 24 87381** 
25 87183 26 87513** 

 
2. 87286 20 87318** 
20 87236* 38 87352** 
31 87528** 32 8751.** 
33 87260* 34 87323** 

            2٫23** داا عند ماتلى م
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التبففاط بففين كففل مفففردة مففن مفففردا  : ي  جميففع معففامال  اال(16وياضررح درر  الجرردول )
المقياس، والدالجة الكلية للبعد الفرعي الت  تنتمى إلي  المفردة مفي حالة حتف دالجة المفردة من 
الدالجة الكلية للبعد الت  تنتمفي إليف  المففردة  دالفة إحصفائياا، ممفا يفدا علفى صفد  مقيفاس القلفق 

البعد األوا مقلق التفاعل االجتماعي ،    في8،05،07االجتماعي، وذل  فيما عدا المفردة القم م
تففم حففتفهما   فففي البعففد الثففابي مقلففق الملاجهففة فففي الملاقففق االجتماعيففة  فقففد 5،01والمفففردة القففم م

 . أل  معامال  االالتباط لهم اير دالة إحصائياا
تففم حاففان االتاففا  الففداخلي لمقيففاس القلففق االجتمففاعي كمؤ ففر للصففد   سرراق الررداخلى:تات  ( 

حاان معامال  االالتباط بين دالجة كل مفردة والدالجة الكلية للبعد الفرعفي التفي  عن طريق
   ذل :37تنتمي إلي  المفردة، ويلض  الةدوا م

 وأبعاده الفرعية قياس القلق االجتماعيمل ي االتساق الداخل(: .1جدول )

ة للقلق األعراض املصاحب قلق املواجهة يف املواقف االجتماعية قلق التفاعل االجتماعي
 االجتماعي

معامل  رقم املفردة معامل االرتباط رقم املفردة معامل االرتباط رقم املفردة
 االرتباط

1 87643** 2 87406** 3 8756.** 
. 8768.** 0 8760.** 6 875.2** 
18 876.4** 11 87610** 0 87525** 
13 8762.** 1. 87642** 12 87545** 
16 87522** 28 87424** 15 87412** 
10 87555** 26 87638** 10 87530** 
22 87654** 20 87433** 21 87452** 
20 87313** 38 87526** 24 87525** 
31 87600** 32 876.0**   
33 87355** 34 87548**   

            2٫23** داا عند ماتلى م
دالجفة الكليفة للبعفد ي  معفامال  االالتبفاط بفين دالجفة كفل مففردة وال (:17ياضح د  الجدول )

 الت  تنتمي إلي  المفردة دالة إحصائياا، مما يدا على االتاا  الداخلي لمقياس القلق االجتماعي. 
عففففففن طريففففففق حاففففففان  يرررررردق دييررررررا  النلررررررا اتمامررررررا   ككررررررخكمففففففا تففففففم حاففففففان 

معففففففامال  االالتبففففففاط بففففففين الدالجففففففة الكليففففففة للبعففففففد الفرعففففففي والدالجففففففة الكليففففففة للمقيففففففاس  والةففففففدوا 
 ل :  يلض  ذ31م
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 والدرجة الكلية للمقياس. يرتباط بني الدرجة الكلية للبعد الفرعاال(: معامالت 10جدول )

قلق التفاعل  القلق االجتماعي
 االجتماعي

قلق املواجهة يف املواقف 
 االجتماعية

األعراض املصاحبة 
 الدرجة الكلية للقلق االجتماعي

 **87003 **87548 **87605 ــــــــــ قلق التفاعل االجتماعي
قلق املواجهة يف املواقف 

 **87008 **87533 ـــــــــــ  االجتماعية
األعراض املصاحبة للقلق 

 **0..87 ـــــــــــ   االجتماعي
 ــــــــــ    الدرجة الكلية

                        23 2دالة عند ماتلى م م** 
ين الدالجفة الكليفة للبعفد الفرعفى ي  جميع معامال  االالتباط ب(: 11ياضح د  الجدول )

والدالجفففة الكليفففة للمقيفففاس دالفففف  إحصفففائياا، ممفففا يففففدا علفففى صفففد  جميففففع مففففردا  مقيفففاس القلففففق 
 االجتماعي وجميع ياعاد  الفرعية. 
تم التبكد من صد  وابا  مقياس القلفق االجتمفاعي واالتافا   ود  اإلمها ات السابنة:

االجتمففاعي لففدى المففرانقين، حيففث يتكففل  المقيففاس  الفداخلي لفف ، وصففالحيت  لقيففاس ماففتلى القلففق
   مفردة مل عة على األاعاد الفرعية الثالاة.01فى صلالت  النهائية من م

 :ومناقشتها وتفسريها األولنتائج الفرض 
)يومد ارتباط دوما جات ألتلة إلبائية     الدرمة الكليرة  :ينك الفهض الول  لى

الابررا ية وأبااأليررا الفه يررة والدرمررة الكليررة للنلررا اتمامررا   وأبااأليررا الفه يررة لررد  للكماليررة 
معامفل االتبفاط اسفتخدام تفم الففرض نفتا الختبفاال صفحة و  ؛دهتفا  الشفنة بالذات د  المهاين  (

 ، وتتمثل معامال  االالتباط في الةدوا التالي:"Pearson" بيرسل   
 الكمالية العصابية سون" بني(: نتائج معامل ارتباط "بري10جدول )

 والقلق االجتماعي لدى مرتفعي الشفقة بالذات من املراهقني  

 الكمالية العصابية
 القلق االجتماعي

قلق التفاعل 
 االجتماعي

قلق املواجهة يف املواقف 
 االجتماعية

األعراض املصاحبة للقلق 
 الدرجة الكلية االجتماعي

 **87408 **87426 **87340 **873.5 التقدير املتدني للذات
األفكار الالعقالنية املصاحبة 

 للكمالية
87545** 87548** 87435** 87646** 

 *.8726 **87304 87880 87224 عدم الرضا عن األداء
 **876.0 **87505 **87450 **87540 الدرجة الكلية

                             2٫23م**  داا عند ماتلى م
  2٫25ماتلى مم*  داا عند 
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 :أنه (19ياضح د  الجدول )
  بفففين الدالجفففة الكليففففة 2023يلجفففد االتبفففاط ملجفففب وذا  داللففففة إحصفففائية معنفففد ماففففتلى  

األفكففففاال الالعقالبيففففة المصففففاحبة  -للكماليففففة العصففففابية وبعففففد  مالتقففففدير المتففففدبي للففففتا 
قلفق  -جتمفاعيللكمالية  والدالجة الكليفة الكليفة للقلفق االجتمفاعي وياعفا  مقلفق التفاعفل اال

 األعراض المصاحبة للقلق االجتماعي . -الملاجهة في الملاقق االجتماعية
  ال يلجد االتباط ذا  داللة إحصائية بين اعفد معفدم الرضفا عفن األدا   وبعفد  مقلفق التفاعفل

 قلق الملاجهة في الملاقق االجتماعية  من ياعاد القلق االجتماعي. -االجتماعي
  بففين اعففد معففدم الرضففا 2023داللففة إحصففائية معنففد ماففتلى  يلجففد االتبففاط ملجففب وذا  

 عن األدا   وبعد ماألعراض المصاحبة للقلق االجتماعي .
  بففين اعففد معففدم الرضففا 2025يلجففد االتبففاط ملجففب وذا  داللففة إحصففائية معنففد ماففتلى  

 عن األدا   والدالجة الكلية للقلق االجتماعي.
حقق الفرض جزئيافا، وتتففق نفت  النتيةفة مفع يب  تض  يت الفهض الول؛ولمنا شة ناائ  

 ;Biran & Reese, (2015); Cox & Chen, (2015)مفا تلصفل إليف  احفث كفل مفن

Erozkan, (2016); Flett, Coulter & Hewitt, (2012); Haase, et al., (2002); 

Hesler, (2015); Liron, (1993); Laurenti, Bruch, & Haase, (2008); 

Levinson, et al., (2015); Lessin & Pardo, (2017); Menatti, Weeks, 

Levinson, & McGowan, (2013); Newby, Pitura, Penney, Klein, Flett, & 

Hewitt, (2017); Saboonchi & Lundh, (1997); Scott, et al., (2014); 

Shumaker & Rodebaugh, (2009); Silgado et al., (2010); Wiktor, et al., 

فر  بتائةهفففففا عفففففن وجفففففلد االتبفففففاط ملجفففففب بفففففين الكماليفففففة العصفففففابية والقلفففففق ، التفففففي يسففففف(2016)
 ويمك  تفس ه ناائ  الفهض الول كالاال :؛ االجتماعي

االناففبة يبفف  يلجففد االتبففاط ملجففب بففين الدالجففة الكليففة للكماليففة العصففابية والدالجففة الكليففة 
قين؛ تففدا نفففت  النتيةفففة علفففى ي  كلمفففا للقلففق االجتمفففاعي لفففدى مرتفعفففي الشفففقة االفففتا  مفففن المفففران

االتفعففف  الكماليفففة العصفففابية االتفعففف  دالجفففة القلفففق االجتمفففاعي، والعتففف  صفففحي  كلمفففا ابخفضففف  
 العصابية ي  الكماليةدالجة الكمالية العصابية ابخفض  دالجة القلق االجتماعي لدى المرانقين، و 

  ف  يفؤد ، حيفث عرضفة لف  مفرانقين، وتةعلهفم يكثفر هفلال القلفق االجتمفاعي لفدى ال تؤد  إلى
ضاتحاففنها امخففرين فففي الملاقففق احيففث لالة مقوللففة عففن ذاتفف  صفففففي قدالتفف  علففى تقففدضم  المرانففق

ففاالجتماعيففة دوالا  ابخفففاض ، وي  والففرف  مففن قوففل امخففرين ،مففن التقيففيم الاففلوي ا فففي خلففف ا الئياا
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ضةعفففل  ففففي التقيفففيموالمعفففايير العاليفففة  الشفففعلال االرضفففا عفففن مافففتلى األدا ، واالنتمفففام ااألخ فففا ،
االستحلاذ على  المرانق ضقع في دائرة القلق االجتماعي، نتا اااضافة إلى ي  المرانقين ضحرصلا

للنقففد، وتتضففخم  تهمعلففى إعةففابهم وتقففديرنم، ترتفففع حااسففي والحصففلا ،امخففرينلففف  بهففر علففى 
 ملتفتفي  علفى يفكفاالنللتدقيق وا همعلقمما ي ؛في التاكرة األخ ا  ويمثل الملقق فترة طليلة ملديه

ال تكففل  مقوللففة  مي  صففلالته واال ضشفعر  ميبهفف والاقفق التففي يففر مإلففى تةنففب ال لا، فيميلففموسفللكياته
ا احرص  على التا  من تهديد امخفر فرفض  وتةنب  لآلخرين ضتل  مدفلعا  ومؤارة في امخرين،

 ق االجتماعية. لديهم قلق يكثر وتلتر من ملاجهة امخرين والتفاعل في المراقمما ضعت  
األففراد ي  إلفى  Shumaker & Rodebaugh, (2009)دالاسفة  بتفائج تلصفل حيفث 

ففيتالقلقففل  اجتماعياففا  ا فففي يدائهففم االجتمففاعىاففمل  عملما القلففق ي  و  ،ا االتلقعففا  المنخفضففة جففدا
ي  اعفد ، و االجتماعى ضحدل عندما ضتل  لديهم  تلك عفن قفدالتهم علفى تحقيفق معفايير امخفرين

م الزائففد ااألخ ففا  كففا  ذا داللففة سففيتلللجية لففدى مرتفعففي قلففق التفاعففل االجتمففاعي، وي  االنتمففا
في معايير التقفليم االتفبب افالخلف مفن  الش  في ماتلى األدا  االتبب اقلق الحديث، وي  المغاالة

 .المرتفعة تكل  يساس للقلق االجتماعى ي  المعاييرو ، تقييم امخرين
التقفدير المتفدبي للفتا  مفن قوفل المفرانقين، ومفا لفديهم مفن  كما تدا نت  النتيةفة علفى ي 

يفكاال سلوية عن ماتلى يدائهفم، واللصفلا اف  إلفى دالجفة عاليفة مفن المثاليفة والكماليفة، ال بفة ففي 
الحصففففلا واالسففففتحلاذ علففففى الضففففا وحففففب ودعففففم امخففففرين مثففففل المعلففففم يو اللالففففدين يو األقففففرا ، 

ففا فففي حالففة عففدم الرضففا عففن  ووضففعهم االجتمففاعي فففي المتففا  الففت  ضييشففل   فيفف ؛ ضةعلهففم دائما
يدائهففم، ويففرتبب بففتل  ابخفففاض اقففتهم اببفاففهم، وتقففديرنم لففتاتهم، و يمففة  خصففيتهم؛ وكففل ذلففف  

 ضقلدنم إلى يسبان األمراض النفاية والتي من ضمنها القلق االجتماعي.

 :ومناقشتها وتفسريها الثانينتائج الفرض 
رتبرراط دومررا جات ألتلررة إلبررائية  رر   الدرمررة : )يومررد ايررنك الفررهض الثرران   لررى

الكلية للكمالية الابا ية وأبااأليا الفه يرة والدرمرة الكليرة للنلرا اتمامرا   وأبااأليرا الفه يرة 
معامفل اسفتخدام تفم الففرض نفتا الختبفاال صفحة و ؛ لد  دنخفض  الشفنة بالذات د  المرهاين  (

 تباط في الةدوا التالي:، وتتمثل معامال  االال "Pearson"االتباط  بيرسل   
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 الكمالية العصابية (: نتائج معامل ارتباط "بريسون" بني28جدول )
 والقلق االجتماعي لدى منخفضي الشفقة بالذات من املراهقني  

 الكمالية العصابية
 يـــــــــــق االجتماعـــــــــــالقل

قلق التفاعل 
 االجتماعي

قلق املواجهة يف املواقف 
 االجتماعية

األعراض املصاحبة للقلق 
 الدرجة الكلية االجتماعي

 **87683 **87346 **.8762 **87588 التقدير املتدني للذات
األفكار الالعقالنية املصاحبة 

 للكمالية
87582** 87254** 87251 8730.** 

 87155 87832- 87822 **87486 عدم الرضا عن األداء
 **.8750 **87384 **874.0 **876.6 الدرجة الكلية

                                                    2٫23م**  داا عند ماتلى م
 :أنه (21ياضح د  الجدول )

  بفففين الدالجفففة الكليفففة للكماليفففة 2023يلجفففد االتبفففاط ملجفففب وذا  داللفففة إحصفففائية معنفففد مافففتلى  
مففاعي وياعففاد  مقلففق التفاعففل العصففابية وبعففد مالتقففدير المتففدبي للففتا   والدالجففة الكليففة للقلففق االجت

 األعراض المصاحبة للقلق االجتماعي . -قلق الملاجهة في الملاقق االجتماعية -االجتماعي

  بين اعد ماألفكاال الالعقالبية 2023يلجد االتباط ملجب وذا  داللة إحصائية معند ماتلى  
قلفق  -فاعفل االجتمفاعيالمصاحبة للكمالية  والدالجة الكلية للقلق االجتماعي وياعاد  مقلق الت

 الملاجهة في الملاقق االجتماعية .

  بففين اعففد معففدم الرضففا عففن 2023يلجففد االتبففاط ملجففب وذا  داللففة إحصففائية معنففد ماففتلى  
 األدا   وبعد مقلق التفاعل االجتماعي  من ياعاد القلق االجتماعي.

 صفاحبة للكماليفة  وبعفد ال يلجد االتباط ذا  داللة إحصائية بين اعد ماألفكاال الالعقالبيفة الم
 ماألعراض المصاحبة للقلق االجتماعي  من ياعاد القلق االجتماعي.

  ال يلجفففففد االتبفففففاط ذا  داللفففففة إحصفففففائية بفففففين اعفففففد معفففففدم الرضفففففا عفففففن األدا   والدالجفففففة الكليفففففة
األعففففففففففراض  -للقلففففففففففق االجتمففففففففففاعي وبعففففففففففد  مقلففففففففففق الملاجهففففففففففة فففففففففففي الملاقففففففففففق االجتماعيففففففففففة

 المصاحبة للقلق االجتماعي .
يبفف  تحقفق الفففرض جزئيافا، وتتفففق نفت  النتيةففة ضف  يت الفررهض الثرران ؛لمنا شرة ناررائ  و  

 ;Biran & Reese, (2015); Cox & Chen, (2015)مفع مفا تلصفل إليف  احفث كفل مفن

Erozkan, (2016); Flett, Coulter & Hewitt, (2012); Haase, et al., (2002); 

Hesler, (2015); Liron, (1993); Laurenti, Bruch, & Haase, (2008); 
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Levinson, et al., (2015); Lessin & Pardo, (2017); Menatti, et al., (2013); 

Newby, Pitura, Penney, Klein, Flett, & Hewitt, (2017); Scott, et al., 

(2014); Shumaker & Rodebaugh, (2009); Silgado et al., (2010) التففي ،
ويمكررر  ؛ د االتبفففاط ملجفففب بفففين الكماليفففة العصفففابية والقلفففق االجتمفففاعيفر  بتائةهفففا عفففن وجفففل يسففف

 تفس ه ناائ  الفهض الثان  كالاال :
االناففبة يبفف  يلجففد االتبففاط ملجففب بففين الدالجففة الكليففة للكماليففة العصففابية والدالجففة الكليففة 
للقلفففق االجتمفففاعي لفففدى منخفضفففي الشففففقة االفففتا  مفففن المفففرانقين؛ تفففدا نفففت  النتيةفففة علفففى وجفففلد 

تباط قل  وملجب بين الكماليفة العصفابية والقلفق االجتمفاعي، وبصففة خاصفة ففي حالفة الشففقة اال 
االفففتا  المنخفضفففة؛ حيفففث إ  إبخففففاض مافففتلى الشففففقة االفففتا  يفففزود مفففن العالقفففة بفففين الكماليفففة 

الفففت  تؤدضفف  الشفففقة االفففتا  ااضةففابي بهفففراا للففدوال العصففابية والقلففق االجتمفففاعي لففدى المففرانقين، 
دوال الشففقة االفتا  ااضةفابي حيث ضههفر ؛ بهراا للعالقة القلية بينهم، اعت  المنخفضة المرتفعة

، والحماضة من امااال الالوية للكمالية المرانقفي التخ ي  من حدة الةلابب الالوية في  خصية 
، كمففا تففدا نففت  النتيةففة علففى ي  كلمففا االتفعفف  العصففابية، والتخ يفف  مففن القلففق االجتمففاعي لففديهم

اليففففة العصففففابية االتفعفففف  دالجففففة القلففففق االجتمففففاعي، والعتفففف  صففففحي  كلمففففا ابخفضفففف  دالجففففة الكم
  القلق االجتماعي لدى المرانقين. الكمالية العصابية ابخفض  دالجة

ا علفى ي   وذل  ي؛ حيفث القلفق االجتمفاعالعصفابية تفؤد  إلفى حفدول  الكماليفةيدا يضضا
، ر معقففلا لففألدا  فففي الملاقففع االجتماعيففةاشففتل ايفف مرتفعففةامعففايير  اففتل  تمياألفففراد الففتين إ  

ويضففعل  ينففداف وطملحففا  ال تناسففب قففدالاتهم، ويتونففلا ماففتليا  عاليففة مففن الر بففة فففي تحقيففق 
الكماا في كل يعمالهم، وتقييم يدائهم على يساس المقاالبا  اامخرين؛ يؤد  ذل  إلفى اللقفع ففي 

معفايير الففرد بحفل الكمفاا بدالجفة تةعلهفم دائرة القلق االجتماعي وااصااة اف ، أل  كلمفا االتفعف  
اير قادالين على الشعلال االرضا عن يدائهم كا  سوب في  هلال الخلف من التقييم الالوي من 
امخرين وابخفاض تقدير التا  والثقة االنف ؛ مما ضةعلهم يتامل  اماتليا  يعلى من الضغب 

 النفاي والقلق واالكتئان. 
 ,Brown (2011); Kenny, (2012);،Flett حيفث يوضفح  بتفائج دالاسفة كفل مفن

Coulter & Hewitt, (2012)  وجفلد االتبففاط ملجففب وقفل  بففين القلفق االجتمففاعي والكماليففة
 ،و تلك الفرد ففي يعمالف  ،والتنهيم ،القلق من عمل األخ ا متتضمن الكمالية ؛ حيث العصابية

لابفب األخيفرة للكماليفة تفرتبب اشفتل ونفت  الة  ،االبخفراط ففي بقفد الفتا و  ،واالبشغاا بتقييم التا 
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ي   Scott, et al., (2014)دالاسفة  ي هففر  بتفائجوكفتل  القلففق االجتمفاعي، جيفد اخصفائ  
 والمعالةة التلقيية سيئة التكي  يرتب ا  إضةابياا االقلق االجتماعي.  العصابيةالكمالية 

فففا تلصفففل  بتفففائج دالاسفففة  ل المعفففايير ي  تفاعففف إلفففى Levinson, et al., (2015)ويضضا
 ،الشخصية والقلق من التقييم تتنبب عن كل من قلفق التفاعفل االجتمفاعي والخفلف مفن الفحف  الفدقيق

ممفا يفلحي  ،ي  المعايير المنخفضة والقلق من النقد المرتفع يرتبب ابعلى ماتليا  القلق االجتمفاعيو 
منخفضة ألبفاهم مصفحلبة  تلقعا القلق االجتماعي ابب  عندما تكل  لدى األفراد التين ضعابل  من 

 .عراض القلق االجتماعي ضمتن ي  تزدادي فج   ،االقلق المرتفع من التقييم
اطلنذقر هذاط  س ميذ االثذلثن ذئجاال مضاا

تومررد رررهوق جات ألتلررة إلبررائية  رر   داوتررط  ألرمررات  الفررهض الثالرر   لررى: يففن 
يرررة لمييرررا  الكماليرررة )دهتفاررر ن دنخفضررر ( الشرررفنة بالرررذات دررر  المرررهاين   رررر  الدرمرررة الكل

اسفتخدام تم الختباال صحة الفرض و لبالح دنخفض  الشفنة بالذات؛ الابا ية وأبااأله الفه ية 
وقفد تفم تقافيم العينفة إلفى مرتفعفي ومنخفضفي الشففقة االفتا  اختبفاالم   لفدى عينتفين مافتقلتين، 

بافبة  إلفى ي  يفضفل Kelley%  مفن العفدد الكلفي للعينفة؛ حيفث تلصفل 07على يسفاس بافبة م
مئليفففة ينبغفففي ي  تشفففمل عليهفففا كفففل مةملعفففة طرفيفففة عنفففد تحليفففل مففففردا  مقيفففاس مفففا نفففي بافففبة 

%  مفن 86%  من العدد الكلي لألفراد في كل من المةمفلعتين ال فرفتين، واسفتبعاد بافبة م07م
 ، وبتل  تكل  المةملعة العليا 07 2 ×اللسب؛ وذل  من خالا ضرن عدد ميفراد العينة الكلية 

دالجا ، والمةملعة الدبيا يقل الدالجا ؛ وذل  اعد ترتيفب الفدالجا  ترتيبافا تنا ليافا مصفال  يعلى ال
  ؛ والةدوا التالي يلض  ذل  تفصيالا:016، 018، ص ص0235الدين محملد عالم، 

 مرتفعي ومنخفضي الشفقة بالذات)ت( لداللة الفروق بني متوسطات درجات كل من  (: نتائج اختبار21جدول )
 راهقني يف الكمالية العصابية لديهممن امل 

 الكمالية العصابية 
 االحنراف املعياري املتوسط احلسابي االحنراف املعياري املتوسط احلسابي قيمة )ت( (54)ن=  %(.2) الشفقة بالذاتمنخفضي  (54)ن=  %(.2) الشفقة بالذاتمرتفعي 

 **7403.- 37015 257.4 47441 107.8 التقدير املتدني للذات
األفكار الالعقالنية 
 **47080- 37502 28788 37262 167.6 املصاحبة للكمالية

 **57804- 27626 14703 27443 12735 عدم الرضا عن األداء
 **07402- 7142. .6875 7266. 40701 الدرجة الكلية

    23 2م** : داا عند ماتلى داللة م 
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  23 2 عنففد ماففتلى م ةلففة إحصففائيالد ذا  تلجففد ففرو  يبفف   (:21ياضررح درر  الجرردول )
كفففل مفففن مرتفعفففي ومنخفضففي الشففففقة االفففتا  مفففن المفففرانقين ففففي الدالجفففة دالجفففا   ا بففين متلسففف 

 الكلية للكمالية العصابية وجميع ياعادنا الفرعية لصال  منخفضي الشفقة االتا . 
يبفف  تحقفق الفففرض، وتتففق نففت  النتيةفة مففع مففا ضف  يت الفررهض الثالرر ؛ولمنا شرة ناررائ  

التي يسفر  بتائةها عفن  Brodar, Crosskey, & Thompson, (2015)صل إلي  احث تل 
فف ،ي  ذو  الشفففقة االففتا  المففنخف  يقففروا اففببهم يكثففر كماليففة عففن ذو  الماففتليا   ا للففتا وعرضا

 & Barnett & Sharp, (2016); Mehr وبحففث كففل مففن االففتا ، الشفففقةالمرتفعففة مففن 

Adam, (2016)  ي  الكماليففة العصففابية تففرتبب االماففتليا  األكثففر مففا التففي يوضففح  بتائةه
فا مفن الشففقة االفتا  الكمفاليين التفي يوضفح  بتائةهفا ي    Carlson, (2017)، وبحفث ابخفاضا

العصففابيل   التكيفف  ئيالكمففاليين سففيلففديهم ماففتليا  مرتفعففة مففن الشفففقة االففتا ، بينمففا  التكيفففين
التفي  Duygu & Adeviye, (2017م حفثوب لفديهم مافتليا  منخفضفة مفن الشففقة االفتا ،

، يففراد العينفة مفع ابخففاض مافتليا  الكماليفة ىالشففقة االفتا  لفد ى االتفاا ماتل  هاي هر  بتائة
زداد تماتليا  الشفقة االتا  ي   هايوضح  بتائة Hicdurmaz & Aydin, (2017)وبحث 

 لثال  كالاال :ويمك  تفس ه ناائ  الفهض ا العصابية؛ مع ابخفاض ماتليا  الكمالية
كل من مرتفعي ومنخفضي الشفقة االتا  من المرانقين بين يب  تلجد فرو  االنابة إلى 

؛ فففي الدالجففة الكليففة للكماليففة العصففابية وجميففع ياعادنففا الفرعيففة لصففال  منخفضففي الشفففقة االففتا 
الشفقة االتا   ويمتن تفايرنا بنا ا على العالقة االالتباطية الاالبة بين فج  نت  النتيةة من قية،

؛ حيفث إ  االويفة بتفائج الدالاسفا  الافااقة يسففر  عفن وجفلد عالقفة االتباطيفة والكمالية العصابية
 ;Broder, et al., (2015)احفث كفل مفنسفالبة بفين الشففقة االفتا  والكماليفة العصفابية مثفل 

Barnett & Sharp, (2016); Campbell, (2017); Linnett & Kibowski, (2017); 

Mehr & Adam, (2016); Mistler, (2010); Stuart, (2009); Kottman, (2017) ؛
وذلفف  يففدا علففى ي  المففرانقين الففتين لففديهم قففدالة علففى ي  ضعففامللا ذواتهففم احففب، وانتمففام، والعاضففة، 
وتاام  دو  ي  ضقالا على يبفاهم وينقفدوبها، ويفدالكل  ي  كفل النفاس لفديهم  فروف ومشفتال  

م؛ بدالا من االبعزاا، واالبتعاد عفن البشفر، والشفعلال االلحفدة، ويضفعل  وخورا  مؤلمة في حياته
األمففلال والهففروف والمشففتال  التففي ضمففرو  بهففا فففي حةمهففا ال ويعففي دو  المبالغففة فيهففا، والتففبار 
بها والحفا  على ي  ضييشلا وياتمتعلا احياتهم اتل ما فيها من عيلن، كل نتا ضةعلهم ضقدالو  
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ا عن  دو  مصاحبة أل  يفكاال العقالبية  تةعلهم في حالة من الصراا يدا نم ويشعرو  االرض
 النفاي من يجل تحقيق الم للن منهم على يكمل وج  دو  ي  ضشلب  ي  بق  يو خ ب. 

وذلف  دليففل علففى ي  الكماليففة العصففابية لففدى المفرانقين تكففل  مرتفعففة فففي حالففة إبخفففاض 
إلفى  يقفل مفيالا تةعل األفراد لشفقة االتا  ث إ  االشفقة االتا  لديهم، وعلى العت  من ذل ؛ حي

تحمففي مبا فففرة مفففن امافففاال  ومفففن افففم ،االفففتا  وقوفففلا الففتا  الل فففقعففز  وت ،النقففد الفففتاتي والقافففلة
االشففففقة االفففتا  ففففي يوقفففا   ل  ضافففتةيو أل  األففففراد ففففي نفففت  الحالفففة العصفففابية؛ الافففلوية للكماليفففة

وااحبفاط والشفعلال افالنق  الفت  يفؤد  إلفى اليفبس  ذاالتاتي الفال النقداالتكان األخ ا  بدالا من 
التبمفل قلفل مفن وت ،والتفاجا وفعاليفة الفتا  والدوبية، وكتل  تزيد الشفقة االتا  من اليقهة العقلية
ذو  الشففقة االفتا    األففراد ومفن افم بةفد ي في األفكاال والةلابب الالوية في  خصيتنا وحياتنفا،

الشففففقة ومفففن اففم تافففاعد  ،رنم الشخصففيةيضفشفففلل  ففففي تحقيففق معفففاي عنففدما احزباففف يقففلو  يكثففر قوفففلالا 
؛ حيففث وإبخفففاض ماففتلى الكماليففة العصففابيةالعصففابية؛  الحماضففة مففن آاففاال الكماليففة علففىاالففتا  
األفراد  حيث إ  ،الكمالية العصابيةا  خفق من تباير تالشفقة االتا  ي   Stuart, (2009)ذكر 

للفتا   واونم باقد ،ية العصابية لديهم معايير  خصية مرتفعةذو  الماتليا  المرتفعة من الكمال
 ،عففن يدائهففم اضففيينوايففر ال  ،خفاقففا  المدالكففةويشففعرو  اففالقلق مففن األخ ففا  واا ،اشففتل مفففرط

 حااس عام اعدم الةداالة.إولديهم 

الكماليففففة العصففففابية تكففففل  مرتفعففففة لففففدى األفففففراد تففففدعم ماففففبلة ي   النتيةففففةنففففت  كمففففا ي  
إلفى    ضميلل االتا ، على العت  في حالة االتفاا ماتلى الشفقة االتا  بةدنم منخفضي الشفقة 

ففففي تحقيفففق معففففاييرنم  ، يو ااخففففا وقفففا  الفشفففليا حتفففى ففففي قفففل حزبافففي   بفافففهم ويتلبفففل يقوفففلا 
ففي اللقف  الفت  يفتم  الم للبة االاعي بحل التمتن وتحقيق األنداف للمرانقينام  ة، تالشخصي
األلفم؛ وذلف  يفدا علفى يبف  ويههرو  المروبفة ففي وقف  حفدول  تهاو ،بنت  األنداف  إلىالنهر 

عنففدما ال  ، إال يبفف ةعففضميففزو  يبفاففهم االمعففايير المرتف ذو  الشفففقة االففتا ي  األفففراد مففن رام اففال
ا بففدالا مففن تففلبيخ صففامدين بفاففيا  ذو  الشفففقة االففتا المعففايير المثاليففة ضهففل األفففراد نففت  تتحقففق 

، ويخ فائهم وعيفلبهم الشخصفية ويركفزو  علفى مشفاكلهم واللسفاوس، هفلاج يبفاهم يو تنتفابهم ال
ألخ ففففاال الصففففحة النفاففففية عنففففدما ال فففففي حففففين ي  األفففففراد ذو  الكماليففففة العصففففابية يتعرضففففل  

والكمفاا ففي يدا  مفا  ضماالسل  الشفقة االتا  عند تعديل تلقعاتهم التاتيفة ففي الافعي بحفل التففل  
  ض لب منهم على يكمل وج .

 ي إلفى   Brodar, Crosskey, & Thompson, (2015)ي اال  بتائج دالاسة  حيث
ففف ،ذو  الشففففقة االفففتا  المفففنخف  يقفففروا افففببهم يكثفففر كماليفففة عفففن ذو  المافففتليا   ا للفففتا وعرضا

ذاتياففففا ضمتففففن ي  يتحملففففلا فشففففلهم  المشفففففقينا ي  ويوضفففف  تةريوياففففاالففففتا ،  الشفففففقةالمرتفعففففة مففففن 
 Barnettدالاسفة ، كمفا يوضفح  بتفائج دفااابران ابفعالي يو ويشعرو  ااالبفعاال  بدو  اض 
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& Sharp, (2016) نفت  بتفائج  تفدعم ، كمفاي  الكمالية العصابية ترتبب االشففقة االفتا  األدبفى
نشب بهفام التهدئفة توتتفق النتائج مع فكرة ي  الشفقة االتا   ،نهرية العقلية االجتماعيةالدالاسة ال

النقفد الففتاتي  يألفراد مرتفعف؛ ففاثفبب بشفاط بهفام التهديفدتو  ،واألمفا والفت  ينشف  مشفاعر الافالمة 
ويمتفن ي  ضتلبفلا  ،ففي الغالفب آليافاونم في نت  الحالة مرتفعفي الكماليفة العصفابية ينقفدو  الفتا  

األفراد ذوو المشفاعر المتزايفدة اقيمفة الفتا  مفن خفالا الشففقة ، بينما ا على تهدئة التا با ييقل تدال 
 تتونففىونففتا يففلحي اببفف   االففتا ؛ الشفففقةالحتففم علففى الففتا  فففي متففل   يففنخف لففتا  المتزايففدة اا

 التا . مشاعرل يكثر قولالا و الجية إضةابية 
فا يوضفح  بتفائج  االتبفاط الكماليفة العصفابية  Mehr & Adam, (2016)دالاسفة ويضضا

ففا مففن الشفففقة االففتا ،  ل ففالن الففتين االنتففائج دليففل علففى ي  كمففا تقففدم االماففتليا  األكثففر ابخفاضا
ضعففابل  مففن ماففتليا  عاليففة مففن الكماليففة العصففابية ت متففنهم ااالسففتفادة مففن التففدخال  الماففتهدفة 

ي   Carlson, (2017)كمففا يوضففح  بتففائج دالاسففة إلففى  يففادة ماففتلياتهم مففن الشفففقة االففتا ، 
يل  لفديهم العصفابالكمفاليين الاليين لفديهم مافتليا  مرتفعفة مفن الشففقة االفتا ، بينمفا الكماليين 

التي ضةب تلاجدنا األملال المهمة  ماتليا  منخفضة من الشفقة االتا ، وي  الشفقة االتا  من
االكمالية العصابية  في تنتشرفي المةتمع الت    & Hicdurmaz) دالاسةي هر  بتائج  ، ويضضا

Aydin, (2017) كمالية يفراد العينة مع ابخفاض ماتليا  ال ىاالتفاا ماتل  الشفقة االتا  لد
فففا يوضفففح  ، والملاجهفففة بحففل المةتمفففع  ،والملاجهففة بحفففل امخفففرين ،مالملاجهففة بحفففل الفففتا  ويضضا

يفففتكرو  يعلفففى مافففتليا   األسفففليا  الكمفففالييني   Chun-Kennedy, (2017)بتفففائج دالاسفففة 
 .ماتليا  الشفقة االتا  دبىي العصابيل  يتكر الكماليل   ، بينماالشفقة االتا 

 ومناقشتها وتفسريها: الرابعنتائج الفرض 
تومررد رررهوق جات ألتلررة إلبررائية  رر   داوتررط  ألرمررات  يررنك الفررهض الهابرر   لررى:

)دهتفاررر ن دنخفضررر ( الشرررفنة بالرررذات دررر  المرررهاين   رررر  الدرمرررة الكليرررة لمييرررا  النلرررا 
اسفتخدام تفم الختبفاال صفحة الففرض و لد  دنخفض  الشفنة بالذات؛ اتماما   وأبااأله الفه ية 

 والةدوا التالي تلض  ذل  تفصيالا:لدى عينتين ماتقلتين،  (T-test)اختباالم   
 (: نتائج اختبار)ت( لداللة الفروق بني متوسطات درجات22جدول )

  مرتفعي ومنخفضي الشفقة بالذات من املراهقني يف القلق االجتماعي لديهم.كل من  

 القلق االجتماعي

 %(.2) الشفقة بالذاتمرتفعي 
 (54)ن= 

  %(.2) فقة بالذاتالشمنخفضي 
املتوسط  قيمة )ت( (54)ن= 

 احلسابي
 االحنراف املعياري املتوسط احلسابي االحنراف املعياري

 **67641- 37386 28743 37581 .1678 قلق التفاعل االجتماعي
 **67031- 47880 28733 37104 .1575 قلق املواجهة يف املواقف االجتماعية

 **37005- 27058 1.7.0 37303 15733 الجتماعياألعراض املصاحبة للقلق ا
 **7265.- 07618 50754 7084. 46700 الدرجة الكلية

  23 2م** : داا عند ماتلى داللة م
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  23 2 عنففد ماففتلى م ةلففة إحصففائيالد ذا  تلجففد ففرو  يبفف   (:22ياضررح درر  الجرردول )
قين ففففي الدالجفففة كفففل مفففن مرتفعفففي ومنخفضففي الشففففقة االفففتا  مفففن المفففراندالجفففا   ا بففين متلسففف 

قلفففق الملاجهفففة ففففي  -االجتمفففاعي وجميفففع ياعفففاد  الفرعيفففة مقلفففق التفاعفففل االجتمفففاعي للقلفففقالكليفففة 
 األعراض المصاحبة للقلق االجتماعي  لصال  منخفضي الشفقة االتا . -الملاقق االجتماعية

 يبفف  تحقففق الفففرض، وتتففففق نففت  النتيةففة مففع مفففاضففف  الفففرض الرااففع؛ يتولمناقشففة بتففائج 
  Harwood & kocovski, (2017); Werner, et al., (2012) صفل إليف  احفث كفل مفنتل 

ماتليا   لديهم األفراد ذو  الماتليا  المنخفضة من القلق االجتماعيالتي ي هر  بتائةهم ي  
 ويمك  تفس ه ناائ  الفهض الهاب  كالاال :؛ يقل من الشفقة االتا 
تفعي ومنخفضي الشفقة االتا  من المفرانقين ففي كل من مر بين يب  تلجد فرو  االنابة إلى 

فففج  نفففت  ؛ وجميففع ياعففاد  الفرعيفففة لصففال  منخفضففي الشففففقة االففتا  للقلففق االجتمفففاعيالدالجففة الكليففة 
ويمتفففن تفافففيرنا بنفففا ا علفففى العالقفففة االالتباطيفففة الافففالبة بفففين الشففففقة االفففتا  والقلفففق  النتيةفففة من قيفففة،

الاسففا  الاففااقة يسفففر  عففن وجففلد عالقففة االتباطيففة سففالبة بففين ؛ حيففث إ  االويففة بتففائج الداالجتمففاعي
 ,Bluth، 0235جهفاد محمفلد عفال  الفدين، مدالاسفة كفل مفن الشفقة االتا  والقلفق االجتمفاعي مثفل 

et al., (2017); Blackie & kocovski, (2017); Blackie & Kocovski, (2018); 

Campbell, (2017); Potter, et al., (2014); Schwanen, (2016); Werner, et al., 

؛ حيفففث يسففففر  بتفففائج نفففت  الدالاسفففا  عفففن وجفففلد االتبفففاط سفففالب بفففين الشففففقة االفففتا  والقلفففق (2012)
لففديهم قففدالة علففى ي  ضعففامللا ذواتهففم احففب وانتمففام إذا كففا  ؛ وذلفف  يففدا علففى ي  المففرانقين االجتمففاعي

يففدالكل  ي  كففل النففاس لففديهم  ففروف والعاضففة وتاففام  دو  ي  ضقاففلا علففى يبفاففهم وينقففدوبها، ويبهففم 
ومشفتال  وخوففرا  مؤلمففة ففي حيففاتهم، كففل نففتا ضةعلهفم ضقففدالو  ذواتهففم ويثقففل  ففي يبفاففهم، ومففن اففم 
ففا فففي التفاعففل مففع امخففرين، ولففديهم القففدالة علففى مففلاجهتهم، والتحففدل يمففامهم، والتعويففر  ضتلبففلا يقففل قلقا

فافيلللجية يو  يعفرضودو  ي  ضصفحوهم ي   عن آالائهم احرية بدو  خةل يو تلتر يو االتبفاك مفنهم،
 جامية يانا  التلاجد يو الحديث معهم.

ففا علففى ي  المففرانقين الففتين ضمتلكففل  ماففتلى مففن الشفففقة االففتا   النتيةففة ونففت  تففدا يضضا
تفهفم   علفى و قفادال منخف  ضتل  لديهم االتفاا في ماتلى القلق االجتماعي؛ حيفث بةفدنم ايفر 

وبخففف   ،لفففتا ل ابقفففدا ممفففا ضةعلهفففم يكثفففر  و األالم التفففي ضمفففرو  بهفففا،ي يبفافففهم يانفففا  الفشفففلوقوفففلا 
 تةعفل مفن الصفعب علفى األففرادوكل نفتا  ؛تركيز على التا يكثر و ي، االجتماع مألدائهنم تقدير 

ففي الملاقفق خاصة يانا  الفشل بمع يبفاهم و   فقةذو  القلق االجتماعي ي  ضتل  لديهم ملقق 
يقفل  فقة االتا  ذو  القلق االجتماعي لديهم  ا بتيةة ي  األفرد  ضمتن إالجايبة، كما االجتماعي
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ي  ذو  القلفق االجتمفاعي لفديهم معتقفدا  سفلوية عفن معفايير إلى مةملعة من األسبان، ومنهفا؛ 
يانفففا  التحفففدل مفففع ويعتقفففدو  يبهفففم البفففد ي  ضتلبفففلا يذكيفففا  ، األدا  االجتمفففاعي وبقفففد ذاتفففي مرتففففع

ا اكما  امخرين، بقفد  ممفا يفؤد  إلفى ،شتل خاص على المعللمفا  الافلوية لآلخفرينيركزو  يضضا
مفن النقفد الافلوي و  ،ضخفافل  مفن األخ فا والتفكير في الملاقق الافلوية اشفتل يكثفر، ويبهفم التا  

بهفم  يفؤد  نفتاو في ملاجهفة الفشفل االجتمفاعي واضحة  وعيلبهم يو فشلهم، اصفة خاصة للتا 
اإلى الشعلال االعزلة ؛ وكفل نفتا ضةعفل لفديهم ركز على التا تماالبتبا  المفي  يادة  ، ولديهم يضضا

  فقة االتا  منخفضة.
ي  القلفق االجتمفاعي والخفلف مفن  Schwanen, (2016)حيث يوضح  بتفائج دالاسفة 

التقيفففيم الافففلوي واالبتبفففاة المتمركفففز علفففي الفففتا  تفففرتبب اقفففلة االشففففقة االفففتا ، وي  الشففففقة االفففتا  
  مففن القلففق االجتمففاعي، وي  التففداليب عليهففا ينشفف  اتةاناففا يكثففر الحمففة، مفهففلم مفيففد للففتين ضعففابل 

ففا بحففل الففتا ، وعناضففة و فففقة يانففا  حففدول الفشففل االجتمففاعي، ومففن المففرج  ي  األفففراد  وانتماما
القلقفففين اجتماعيافففا لفففديهم  ففففقة االفففتا  يقفففل عفففن األففففراد األصفففحا ؛ أل  القلقفففين اجتماعيافففا لفففديهم 

ي  ضتفل  ويكفد  النتفائج علفى يير األدا  االجتمفاعي، وبقفد ذاتفي مرتففع، معتقدا  سلوية عن معفا
 القلق االجتماعي. لتو  ا يمر ضعد صحيا  مشفقاا بتات الفرد 

 & Blackie & kocovski, (2017); Harwoodيوضففح  بتففائج دالاسففة كمففا

kocovski, (2017)  لففتا  ماففتليا  يقففل مففن الشفففقة اا ذو  القلففق االجتمففاعي لففديهمي  يفففراد
االةلابففب وبخاصففة  ،حتففى اعففد ضففبب االكتئففان والقلففق العففام مقاالبففة اففبفراد المةملعففة الضففاا ة

األففراد مرتفعفي الخفلف حيفث ي هفروا  الافلوي؛ المعرفية للقلق االجتماعي مثل الخلف من التقييم
تا  الشففقة االف، وي  من التقييم ماتليا  يعلى من بقد التا  والحتم على التا  ومشاعر العزلفة

معاملففة الشففخ  لنفافف  ا ريقففة تعاط يففة ي  و للفففرد مففن القلففق االجتمففاعي،  كعامففل وقففائي تعمففل
ا للقلق االجتماعي ةكل  مهمتضمتن ي   االتةا  العقلي المتعفاطق ذاتيافا ضقلفل مفن  ، حيث إ يضضا

 ،ا الالوية المنحرفة في األد ا التما  سلوياا ااادالاكااتةانا  األفراد القلقين اجتماعياا 

 :ومناقشتها وتفسريها اخلامسنتائج الفرض 
)تومرد تريث هات دباةرهب و  ره دباةرهب ألالرة إلبرائًيا  ر    : لى الخادسينك الفهض 

الختبفاال صفحة ؛ كخ د  الشفنة بالذات والكمالية الابا ية والنلا اتمامرا   لرد  المرهاين  (
 1 1ففففى بربفففامج ليفففزالا  المتفففلفر ،Path Analysisتحليفففل المافففاال اسفففتخدام تفففم الففففرض نفففتا 

(LISREL 8.8)، :وتتمثل النتائج في الةدوا التالي 
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 للمتغريات املستقلة والتابعةالتأثريات املباشرة وغري املباشرة والكلية (: 23جدول )

 متأثر          
 مؤثر

 نوع التأثري
 القلق االجتماعي الكمالية العصابية

 تقيمة  خ التأثري تقيمة  خ التأثري

 فقة بالذاتالش

 1703- 8786 8711 **.1874- 8786 8768- مباشر

 **75.- 8785 8730- ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ غرب مباشر

 **.071- 8786 8758- **.1874- 8786 8768- كلى

الكمالية 
 العصابية

 **187.5 8786 8765    مباشر

       غرب مباشر

 **187.5 8786 8765    كلى

  23 2داا عند ماتلى داللة م م** 
  ( أنه:23ياضح د  الجدول )

  للشفقة االتا  على 23 2يلجد تباير سلوي ممبا ر وكلي  داا إحصائياا معند ماتلى  
 الكمالية العصابية لدى المرانقين.

  للشفقة االفتا  23 2يلجد تباير سلوي ماير مبا ر وكلي  داا إحصائياا معند ماتلى  
مففاعي، وال يلجففد تففباير مبا ففر داا إحصففائياا للشفففقة االففتا  علففى القلففق علففى القلففق االجت

 ن.لدى المرانقي االجتماعي
  للكمالية العصفابية 23 2يلجد تباير ملجب ممبا ر وكلي  داا إحصائياا معند ماتلى  

 على القلق االجتماعي لدى المرانقين؛ ويمتن صيااة معادلة المااال كما يلي:
   الشفقة االتا **62 2-الكمالية العصابية  م
 الشفقة االتا  33 2 –الكمالية العصابية  **65 2القلق االجتماعي  

 
(: منوذج حتليل املسار للتأثريات املباشرة والغري مباشرة بني الشفقة بالذات والكمالية العصابية والقلق 2شكل )

 القلق االجتماعي( Y2لية العصابية/ الكما Y1الشفقة بالذات/  X1)حيث: االجتماعي لدى عينة من املراهقني
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يبفف  تحقففق الفففرض، وتتفففق نففت  النتيةففة مففع ضفف  يت الفررهض الخررادس؛ولمنا شررة ناررائ  
-Blackie & Kocovski, (2018); Campbell, (2017); Chunاحففث كففل مففن 

Kennedy, (2017); Ferrari, et al., (2018); Harwood & kocovski, (2017); 

Menatti et al., (2013); Potter et al., (2014); Seo, (2012)  ،تفم االسفتعابة كمفا 
 ويمك  تفس ه ناائ  الفهض الخادس كالاال :؛ البحلل التى انتم  ببحث العالقة بينهماا
  أوًت: بالنسبة لنايجة أنه يومرد تريث ه ترل   )دباةره وكلر ( للشرفنة بالرذات  لرى الكماليرة

يةففة كابفف  متلقعففة ومن قيففة، ويرجففع ذلفف  إلففى ي  ؛ فففج  نففت  النتالابررا ية لررد  المررهاين  
الكمالية ت ةاد ميل الفرد إلى وضع معايير ومعتقدا  عالية اير واقيية، وصعلبة تقول فكرة 
اخفاقفف ، والخففلف مففن الفشففل، وبقففد الففتا  وعففدم تقولهففا، كففل ذلفف  مصففحلن امشففاعر سففلوية 

لمتلقع مصعب اللصفلا إليف  ؛ بحلنا، اةابب  علال  االتهديد؛ لعدم وصلل  لماتلى األدا  ا
ونفففتا ضخفففالق مفففا يتافففم اففف  األففففراد ذوى االشففففقة االفففتا  مفففن دعفففم يبفافففهم، والتعفففاطق معهفففا 
وتقولهففا فففي حففاال  االخفففا  واحتلئهففا؛ فهففم يففدالكل  ي  خوففرة عففدم الكمففاا يتاففم بهففا جميففع 

ولكفن كفل  البشر، وي  الحياة صيبة للةميع، وي  كل منا بداخلف  الافعادة، ويافت يع تحقيقهفا
مففا عليفف  نففل التخلففي عففن البحففث عففن  فف  يفضففل؛ ومففن اففم يتحففلا فكففر  مففن  يتمنففى ي  ال 
ضحدل ذل  لى  إلى  يبنى يفضل حاال اعد ي  ممر  ا  ، ومن ام تقلم الشففقة بفدوال التهدئفة 
للتا  حاا الشعلال بللم التا  واالحتام الالذعة لها، والمشاعر الالوية المصفاحبة للكماليفة؛ 

تقلل وت خف  من يارنا على الفرد وتحمي  منها، ويدا ذل  على ي  المرانقين الفتين  ومن ام
لفففديهم قفففدالة علفففى ي  ضعفففامللا ذواتهفففم احفففب، وانتمفففام، والعاضفففة، وتافففام  دو  ي  ضقافففلا علفففى 
يبفاففهم وينقففدوبها، وكففل نففتا ضةعلهففم ضقففدالو  يدا نففم ويشففعرو  االرضففا عنفف  دو  مصففاحبة 

لهفم ففي حالفة مفن الصفراا النفافي مفن يجفل تحقيفق الم لفلن مفنهم أل  يفكاال العقالبيفة تةع
 على يكمل وج  دو  ي  ضشلب  ي  بق  يو خ ب.   

  ثانًيا: وبالنسربة لنايجرة أنره يومرد تريث ه ترل   )  ره دباةره وكلر ( ألال إلبرائًيا للشرفنة
يفدا  تاونففج  نت  النتيةة من قية ومتلقعفة، بالذات  لى النلا اتماما   لد  المهاين  ؛ 

بحفل يبفافهم يانفا  والتافام  والفهفم  الرعاضفة  علفى و ا ذاتياا قفادال األفراد األكثر تعاطفا  على ي 
ولففديهم القففدالة علففى تونففي الجيففة  ،خوففرة ااباففا  مففن اويمتففن ي  يففروا ي  عيففلبهم جففز ا  ،الفشففل

لفى ي  ضتلبففلا لففديهم القفدالة ع األففراد ذو  الشففقة االفتا ي  ، و ا البفعفاالتهم الاففلويةيكثفر تلا باف
ومفففن افففم يوفففدو ي   ،تففففاعال  إضةابيفففة يقفففل مفففن امخفففرين يتلقفففل  يكثفففر  ففففقة اببفافففهم عنفففدما 

 األففرادحمفي يو  االجتمفاعي كعامل وقائي من القلق ضعملالماتلى األعلى من الشفقة االتا  
ففتونففتا يتضففمن ي  الشفففقة االففتا   ،مففن التففباير النفاففي للملاقففق الاففلوية  اا مفيففدا عتوففر مفهلما
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التداليب الصري  ضمتن ي  ضااعد التين ضعابل  مفن ، وي  للتين ضعابل  من القلق االجتماعي
 التحيفففزا ويفففزودنم افففاألدوا  للتعامفففل ا ريقفففة صفففحية اشفففتل يكوفففر مفففع ، القلفففق االجتمفففاعي

 ، والخلف من التقييما  الالوية من امخرين.والصعلبا  االجتماعية ،ة الالويةيالمعرف
االففتا  عففن الكماليففة فففى سففعى الفففرد للضففع ينففداف ومعففايير داخليففة كمففا تختلففق الشفففقة 

لنفافف  ضاففتمد منهففا  يمففة ذاتفف ، وليافف  خاالجيففة ماففتمدة مففن تعليقففا  امخففرين وآالائهففم؛ ومففن اففم 
يتفاعل الفرد المتام االشفقة االتا  بدالجة يقفل مفع امخفرين مفع احافاس داخلفي ض خففق مفن حفدة 

ام فهى عامل وقائي ضحمي الفرد مما ينتج عفن التففاعال   الحاجة لالستحاا  االجتماعي؛ ومن
االجتماعيففة، ممففا ينففتج عنهففا ابخفففاض ماففتلى القلففق لففدى األفففراد اففالملاقق االجتماعيففة، كمففا ي  
الفففرد فففي الماففتليا  العليففا مففن الشفففقة االففتا  ضصففب  قففادال علففى التقففاط اا ففاالا  العاط يففة مففن 

بعد الشفففقة االففتا   يففام الفففرد برجيففة العففالم مففن خففالا امخففرين خففالا المحاداففا ، ومففن اففم تاففت
النهاالا  الملودة االغيلم، بل ضتل  قادالاا على الجية األ يا  من منهلال آخرين؛ ومن ام يفنخف  
ففا مففن الخففلف مففن التقيففيم  معفف  الشففعلال اففالقلق، وكاففب الثقففة اففالنف ؛ وكففل نففتا ضةعلهففم يقففل قلقا

لهم، ويتلبل  يقل قلقاا من ملاجهة امخفرين ففي ملاقفق الالوي من امخرين، ومن بهرة امخرين 
ودو  ي  اجتماعيففففة، والتحففففدل يمففففامهم والتعامففففل معهففففم بففففدو  ي  خففففلف يو خةففففل يو االتبففففاك، 

 ضصحوهم ي  تغيرا  فايلللجية يو جامية يانا  التلاجد يو الحديث معهم،
 بررائًيا للكماليررة ثالًثررا: وبالنسرربة لنايجررة أنرره يومررد ترريث ه دومررا )دباةرره وكلرر ( ألال إل

فففج  نفت  النتيةفة من قيفة ومتلقعفة، وقففد  الابرا ية  لرى النلرا اتمامررا   لرد  المرهاين  ؛
، ي  ي  األفففراد ذو  اففالقلق االجتمففاعي إضةابياففاتففرتبب  الكماليففة العصففابيةي  يرجففع ذلفف  إلففى 

ففففا فففففي الملاقففففق و  ففففا وتففففلتراا واالتباكا التفففففاعال  الكماليففففة العصففففابية المرتفعففففة ضتلبففففل  يكثففففر قلقا
 ، وتفؤد  إلفى حدواف ؛تؤار مبا فرة ففي القلفق االجتمفاعيالعصابية  ي  الكماليةو االجتماعية، 
والنتيةفة  ،م ااوب معاييرنم ويندافهم ايفر اللاقييفةنضفشلل  في جهلد العصابيل  فالكماليل  

حيففث ي  المعففايير  ة؛بةففا  الفففرد وتقففدير  لتاتفف  و يمتفف  الشخصففيإ ى ماففتل  ىتففؤار علفف  نففي ي
، وقلففق دا بةففا  وتصففيب  اقلففق األاتعاففر عليفف  ا يلي العصففاباالتففي ضضففعها الكمفف ةالمرتفعفف

تكمففن فففي تونففي الفففرد العصففابية وي  المشففتلة فففي الكماليففة  ملاجهففة امخففرين والتفاعففل معهففم؛
، اقفدال مفا ضتفل  لراوتف  الشخصفية اير واقيية، وال تلوفي حاجفا  داخليفةوطملحا  ألنداف 

ففا  يو ميلفف  للاففي رة علففيهم، ونففتا  ،للحصففلا علففى إعةففان وانتمففام امخففرينسففعي الفففرد ملجها
مما يلقع الفرد ففي دائفرة  ؛بدوال  يللد لدض  انتماماا عالياا اما يرتكب من يخ ا  قد تكل  تافهة

 .القلق االجتماعي
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كما ي  العلامل االجتماعية تؤد  دوالاا مهماا في الكمالية وبخاصة الويئة المحي ة، مثل: 
تحاا  من االخرين؛ فالفرد ذو الكمالية يهتم ويركفز علفى ماضفعلف  امخفرو  امبالغفة، ويقفاال  االس

يدائ  ابدا  امخرين تل  المقاالبة التي تؤدى االنهاضة إلى ابتقاد النف  واالباحان، وعندما ضشفعر 
علفى قفدال  الفرد االعةز يناحب تلقائياا من التفاعال ، فالفرد الكمالي ضشعر ااالحباط إ  لفم ضتفن

احتياجففا  امخففرين، ويففدالك ي  سففوب الخ ففب افف ، حيففث الفشففل فففي ماففاعدة امخففرين، واسففعادنم؛ 
ومن ام فاالحااس الماوق اعدم القدالة على بلفلغ الهفدف يو المعالةفة التلقييفة لمفا سفلف ضحفدل 

يبف  يلجفد  Campbell, (2017)حيث يوضفح  بتفائج دالاسفة نى التي تاوب القلق االجتماعي.
والشفففقة االففتا  فففي  العصففابية بففين الكماليففةو  االجتمففاعي، والقلففق العصففابية بففين الكماليففةعالقففة 

فففا ففففي اعففف  ، مةتمفففع المفففرانقين وتفففباير التفاعفففل بفففين الكماليفففة والشففففقة االفففتا  تفففم ترسفففيخ  يضضا
وقفد  ،إضةابياا االرفانة النفايةو  القلق االجتماعي،رتبب سلوياا تتوين ي  الشفقة االتا  و  ،المتغيرا 

ا يبه  يدلفةتلجفد  ، كمفاالةلابفب الافلوية مفن الكماليفة   ا االكمالية العصفابيةرتبب عتايا ت اوجد يضضا
 .المرانقين والقلق االجتماعي لدىتلحي بلجلد االتباط بين الكمالية 

 

دضم مةملعففة ، تففم تقفف الحففالي عففن ينميففة متغيراتفف البحففثعلففى مففا يسفففر  عنفف  بتففائج  بنففا ا 
وبصفففة خاصففة المففرانقين،  ،فففي حيففاة الفففردنففا مففن التلصففيا ، التففي ضمتففن مففن خاللهففا إبففرا  دوال 
 واالستفادة منها، وتكمن في: ،والتي ببمل ي  تؤخت اعين االعتباال ويتم العمل بها

مففن خففالا المففرانقين  إعففداد بففرامج تداليويففة وإال ففادضة؛ ااففرا  مفهففلم الشفففقة االففتا  لففدى -3
 في ملاقق تداليوية وواقيية على مهاالا  الشفقة االتا  ومتلباتها.تداليوهم 

تلعية اماا  واألمها  عفن طريفق وسفائل ااعفالم، والوفرامج، والنفدوا ، ومةفال  امافا   -0
واألمها  عن ال ر  الاليمة والالية في تنشئة األبنا  ويساليب التعامل، وتلعيتهم عفن 

   قدالا  وإمتابيا  يبنائهم.عدم وضع ينداف ومعايير عالية قد تتةاو 
تقدضم برامج تداليوية لل الن وبصففة خاصفة المفرانقين؛ بهفدف تفلعيتهم ابضفراال الكماليفة  -1

 العصابية، وتقول يعمالهم واالقتناا بها.
تفعيفففففففل دوال مراكفففففففز ااال فففففففاد النفافففففففي والتفففففففداليب الميفففففففدابي ففففففففي المفففففففداالس لخفففففففف  حفففففففدة  -8

مرحلفففففة المرانقفففففة، مفففففن خفففففالا تنميفففففة الكماليفففففة العصفففففابية التفففففي يتعفففففرض لهفففففا ال فففففالن ففففففي 
 مهاالا  الشفقة االتا .
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دالاسة امااال اعيدة المدى التي تتركها الكمالية العصابية، والقلق االجتماعي التفي ضعفابي  -5
منها المرانقل ، وتؤار على ماتلى يدائهم األكادضمي، ومن ام يسفللن تفكيفرنم، ومعرففة 

 كي ية ملاجهتها والتغلب عليها.
 من ل  لما االجتماعي، القلق من ضعابل   التين للمرانقين وااال اد  النفاي الدعم تلفير -6

 الدالاسي. وتحصيلهم االجتماعية، حياتهم على وخيمة علاقب
إقامففة النففدوا ، والمحاضففرا ، وفففت  قنففلا  الحففلاال مففع المففرانقين فففي المففداالس ومراكففز  -7

ال ضقعففففل  فرياففففة الشففففبان مففففن يجففففل تففففلعيتهم وتعلففففيمهم مهففففاالا  الشفففففقة االففففتا ؛ كففففي 
 طملحاتهم اير اللاقيية.

 االجتماعيفففففة النشفففففاطا  ففففففي المشفففففاالكة ففففففي يبنفففففائهم ودعفففففم تعزيفففففز علفففففى األسفففففر حفففففث -1
 حيففاتهم جففلدة وعلففى المةتمففع، مففع الاففليم للتفاعففل الال مففة المهففاالا  لتنميففة الضففروالية؛

 .عام اشتل

 

الحفففالي، ومفففا يسففففر عنففف  مفففن بتفففائج،  حفففثالبففففي ضفففل  ااطفففاال النهفففر  حفففلا متغيفففرا  
يبفف  تلجففد مةملعففة مففن المتغيففرا  تاففتدعي االنتمففام  لبحثهففارا  الباحثففة اسففتكماالا تففا لمففا متففدادا او 

 ببحثها ودالاستها في الماتقول مثل:
 دالاسة طللية لنمل الشفقة االتا  عور مراحل النمل المختلفة. -3
 من المرانقين. دالاسة الوروفيل النفاي لمرتفعي الشفقة االتا  -0
دالاسة مقاالبة بين العاديين والمتفلقين وذو  ااعاقة في مافتلى الشففقة االفتا  والكماليفة  -1

 العصابية والقلق االجتماعي.
 النملذج الاووي للعالقة بين الشفقة االتا  والحتمة والرفاهية النفاية لدى المرانقين. -8
 لتا  والرفاهية األكادضمية لدى المرانقين.دالاسة العالقة بين كل من الدافع لإلبةا  والشفقة اا -5
فعالية التداليب على الشفقة االتا  لتخ ي  حدة الضغلط األكادضمية وقلق االختباال لدى  -6

 طالن المرحلة الثابلية العامة.
فعاليفففة بربفففامج قفففائم علفففى مهفففاالا  الشففففقة االفففتا  لتنميفففة النهفففلض األكفففادضمي والصفففملد  -7

 النفاي لدى المرانقين.
 ال الن الملنلبين. ىالشفقة االتا  كمدخل عالجي لخف  الكمالية العصابية لد استخدام -1



1029  (4ج)أكتوبر،   (021)العدد              جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 113 

القلففق االجتمففاعي وعالقتفف  اتففل مففن بمففب الاففللك مي  والثقففة  . 0231يحمففد سففعيدا  العففا مي م
 ، المؤساففةالمجلررة الاهبيررة للاهبيررة النو يررةاففالنف  لففدى طلبففة الةامعففة بدولففة الكليفف . 

 .363-315 ، 1العربية للتربية والعللم وامدان، م
فاعليفة بربفامج إال فاد  معرففي سفللكي ففي  . 0232يحمد ضراال تالحمة،  محمفد بزيفة عوفد القفادال م
ألراترات المهاالا  االجتماعيفة لفدى المفرانقين.  وتنمية خف  سللك التمرد واالاتران النفاي

 .012-073 ، 3م86لبحث العلمي، الةامعة األالدبية، عمادة ا ،الالو  الاهبوية
 الشفففففقة االففففتا  وتحمففففل الغمففففلض كمنوئففففين اصففففلالة الةاففففم لففففدى . 0232يحمففففد عوففففد الملفففف  م

كليففة علففلم  ،دجلررة الاهبيررة الخايررة. إكلينيتيفة –المفرانقين المتفففلفين: دالاسففة سففيتلمترية
 .62-3 ، 06ااعاقة والتبنيل، جامعة الزقا يق، م

النمفففاذج والنهريفففا  المفافففرة للتحيفففزا   . 0237تركفففي البقمفففي ميمنيفففة و سفففماعيل محمفففد الفقفففي، إ
جامعفففة طن فففا،  ،دجلرررة كليرررة الاهبيرررةالمعرفيفففة ففففي القلفففق االجتمفففاعي: دالاسفففة بهريفففة. 

 .067-080 ، 8م81
 . دالاسفففا  العالقفففة بفففين الكماليفففة والتبجيفففل لفففدى عينفففة مفففن طفففالن 0222ي فففرف محمفففد محمفففد م

 .105-013 ، 01م دبه، ،األ النفس دجلة اترةالةامعة المتفلقين عقليا. 
 ،دجلرة ألراتررات نفسرريةالكماليفة العصفابية والكماليففة الافلية.  . 3226آمفاا عوفد الافميع اا ففة م

 .133-125 ، 1م6مصر، 
تلكيد التا  وعالقتف   . 0237سما  عودالمنعم عرفا  مويهيام صابر  انين، و يمل يحمد علي، 

، دجلة البل  الالم  ر  الاهبيرةالمتفلفين.  االقلق االجتماعي لدى عينة من المرانقين
 .21-17 ، 31م6كلية الونا  لآلدان والعللم والتربية، جامعة عين  م ، 

 . المروبة النفاية والعصفابية والشففقة االفتا  واألسفاليب اللجدابيفة 0236الايد كامل الشربيني م
مركفففز ، الخايرررة دجلرررة الاهبيررةلففدى طففالن قافففم التربيففة الخاصففة العالقفففا  والتففداخل. 

 .361-63 ، 36المعللما  التربلية والنفاية والويئية، كلية التربية، جامعة الزقا يق، م
العالقففة بففين مماالسفة العففالج الففلاقعي فففي خدمفة الفففرد والتخ يفف  مففن  . 0237اافام الاففيد ال   م

، الةمييففة دجلررة الخددررة اتمامررا  حففدة القلففق االجتمففاعي للمففرانقين مةهففللي الناففب. 
 .125-061 ، 5م51مصرية لألخصائيين االجتماعيين، ال
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الففففرو  بففين الةنافففين  ،بافففب االبتشففاال  الملاقفففق المثيففرة . القلفففق االجتمففاعي 0222اشففير معمريففة م
 .382-315 ، 00-03م ،دجلة ةبكة الالو  النفسية الاهبيةوبين مراحل عمرية. 

را  النفاففففية المرتب ففففة االكماليففففة  . اعفففف  المتغيفففف0231فهففففد مبففففاالك خالففففد مو جففففابر مبففففاالك الهويففففدة، 
دجلرة ألراترات العصابية لدى مةملعة من طالن وطالبفا  المرحلفة الثابليفة بدولفة الكليف . 

 .66-55 ، 51م36، معهد الدالاسا  العليا لل فللة، جامع  عين  م ، الطفولة
 الع فففق علفففى الفففتا  وتقفففدير الفففتا  وعالقتهمفففا االعافيفففة . 0235جهفففاد محمفففلد عفففال  الفففدين م
مةل  النشر العلمي، جامعفة الكليف ،  ،المجلة الاهبوية. الةامعيين النفاية لدى ال لبة

 .126-112 ، 337م12
 ..عما : مركز ديولبل لتعليم التفكير لم النفس المها  . 0231حاين فال  حاين م

 . الكماليففة العصففابية وعالقتهففا ااالكتئففان 0237هيفففا  سففعد الكثيففر  مو حنففا  حاففن ع ففا ج، 
كليففة ، دجلرره البلرر  الالمرر  ررر  الاهبيررةلففدى عينففة مففن طالبففا  جامعففة الملفف  سففعلد. 

 .558-583 ، 31م1الونا  لالدان والعللم والتربية، جامع  عين  م ، 
 . القلففق االجتمففاعي 0226صففال  يحمففد مففراد مو يحمففد محمففد عوففد الخففالق، و حيففاة خليففل الونففا ، 

، الاا ة ألراتات نفسيةن من جامعة الكلي . طالوعالقت  االتفكير الالوي التلقائي لدى 
 .130-023 ، 0م36بم ، امال  خصائيين النفايين المصريةاأل

 . الميففلا المهنيففة لففدى عينففة مففن المففرانقين امدينففة إالبففد فففي ضففل  0231الافففع عففاالف ماففاعدة م
دجلررة الالررو  الاهبويررة اعفف  المتغيففرا : دالاسففة مقاالبففة بففين المففرانقين الصففم والعففاديين. 

 .321-18 ، 1م0المركز القلمي للبحلل، ازة،  ،سيةوالنف
 . الشفقة االتا  وعالقتها ببع  سما  الشخصية لدى عينة مفن 0238الياض بايل العاسمي م

 .56-37 ، 3م12 ،دجلة ماداة ألدشاطالن جامعة المل  خالد. 
بية الكمالية العصا . 0235سهير محملد يمين مو محمد عودالباقي،  ى سلل و ساالة عاصم الياض، 

الثابليفففة العامفففة  عينفففة مفففن طفففالن ىلفففد  األبلالكافففيا  وعالقتهفففا افقفففدا  الشفففهية العصفففوي
كليفففة التربيففففة، جامعفففف  حلففففلا ،  ،ماما يررررةادجلررررة ألراتررررات تهبويررررة و ا. المتففففلقين عقليافففف

 .068-03 ، 0م03
 . الكماليففة العصففابية مايففر الاففلية  وعالقتهففا ااضفف رااا  األكففل 0232سففامية محمففد صففابر م

 .  17-3 ، 72، جامعة بنها، مدجلة كلية الاهبيةنة من طالن الةامعة. لدى عي
 . فعاليفففة بربفففامج اال فففاد  لتنميفففة الشففففقة االفففتا  وتحافففين الصفففملد 0237م سفففهام علفففي عوفففدالغفاال

 .311-338 ، 8م61معة طن ا، اج ،دجلة كلية الاهبيةصالن الةامع .  ىالنفاي لد
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والانرويم الاهبروي والنفسر  "أتاترياته وتط يناتره  الييا  . 0235صال  الدين محملد عالم م
 ال بعة الاادسة، القانرة: داال الفكر العربي. .وتوم اته الماايهب"

 . بملذج سووي للعالقفا  المتبادلفة بفين الشففقة االفتا  وكفل مفن 0236عادا محملد المنشاو  م
جامعفففففة  ،دجلرررررة كليرررررة الاهبيرررررةااالنفففففا  والصفففففملد األكفففففادضمي لفففففدى ال الفففففب المعلفففففم. 

 .005-351 ، 5م06االستندالية، 
 . إسفتراتيةيا  الملاجهفة وعالقتهففا افالقلق االجتمفاعي والتحصففيل 0236عائشفة دضحفا  قصففان م

كليفففة التربيفففة، جامعففف   ،دجلرررة الاهبيرررةالدالاسفففي لفففدى طفففالن المرحلفففة الثابليفففة االكليففف . 
 .575-512 ، 362م1 اال نر،

الخصفففائ   . 0235م ليفففا ضافففر  ضحيفففيادو د، سفففميرة محمفففد  فففنو الم لفففب يمفففين القري فففي،  عوفففد
مركففز  ،اترةرراأل النفسرر  ةدجلررالاففيتلمترية لمقيففاس الكماليففة العصففابية لففدى المففرانقين. 

 .781-722 ، 83االال اد النفاي، جامع  عين  م ، م
الكماليففة العصففابية وعالقتهففا االنرجاففية لففدى عينففة  . 0237عوففد اللنففان مشففرن عصففام الففدين م

دجلرررة الالرررو  لبين والعفففاديين ففففي المرحلفففة الثابليفففة امن قفففة الباحفففة. الملنففف مفففن ال فففالن
عمفففففادة البحفففففث العلمفففففي، جامعفففففة االمفففففام محمفففففد بفففففن سفففففعلد  ،اإلنسرررررانية واتماما يرررررة

 .20-31 ، 87االسالمية، م
 . الكماليفففة لفففدى عينفففة مفففن معلمفففي التعلفففيم العفففام ففففي عالقتهفففا بفففبع  0232م محمفففلد عوفففدج جفففاد

 .55-1 ، 70م0جامع  المنصلالة،  ،دجلة كلية الاهبيةباالابليا لديهم. اض رااا  القلق وال
اإللبرررا  المانرررد  للالرررو  الاهبويرررة والنفسرررية واإلماما يرررة،  . 0221عفففز  عوفففد الحميفففد محمفففد م

 بنها: داال المص فى لل باعة والنشر. .LISREL 8.8تط ينات باتاخدا   هناد  ل ورل 

  العصفففففابي  وعالقتهفففففا ااالسفففففتقراال النفافففففي لفففففد  طلبففففف  الكماليففففف . 0235بفففففراهيم خليفففففل مإ عففففففرا 
 .317-357 ، 38م ،دجلة  لو  اتنسان والمجام الةامع . 

فعاليفة بربفامج إال فاد  مقتفر  للتخ يف  مفن القلفق االجتمفاعي لفدى  . 0233علفي ملسفى علفي م
كليففة  ،)  رره دنشررورب( رترراله دامسررا هطلبفة المرحلففة الثابليففة وياففر  علفى تقففدير الففتا . 

 التربية، جامعة األ نر، ازة.
 . الشفقة االتا  والشعلال االتبب لدى األحدال الةابحين الملدعين 0236عماد عود  محمد م

الةميية  ،المجلة الاهبوية الدولية الماخببةبداال المالحهة االجتماعية امدينة يبها. 
 .823-112 ، 5م2األالدبية لعلم النف ، األالد ، 
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جامعفففة . . الكماليففة العصففابية وعالقتهففا االثقففة اففالنف  لففدى طففالن 0231عمففاد متففللي يحمففد م
جامعففف  الافففلي ،  ،دجلرررة كليرررة الاهبيرررةالباحفففة الملنفففلبين االمملكفففة العربيفففة الافففعلدضة. 

 .317-311 ، 1م6
ماتلى القلق االجتماعي لدى عينة من طلبة جامعة القدس ففي  . 0238عمر طالب الريماو  م

الةامعففة العربيففة  ،لجادارره الاهبيررة اتدهيكيررة للبلررولدجلررة اضففل  اعفف  المتغيففرا . 
 .65-87 ، 3م3االمريتية اةنين، فلا ين، 

النفاففية لففدى  التنوففؤ اماففتلى اليقهففة العقليففة مففن خففالا اعفف  المتغيففرا  . 0231فاطمففة الاففيد حاففن م
 .521-828 ، 372م3كلية التربية، جامعة األ نر،  ،دجلة الاهبية. طالبا  الةامعة

اسفتخدام العفالج العقالبفي االبفعفالي ففي خدمفة الففرد ففي تخ يف   . 0232د الفرا   سفترا  ممانر عو
حففففدة القلففففق االجتمففففاعي لففففدى األطفففففاا ضففففعاف الاففففمع، المففففؤتمر العلمففففي الففففدولي الثالففففث 
والعشفففرين للخدمفففة االجتماعيفففة مابعتاسفففا  األ مفففة الماليفففة العالميفففة علفففى سياسفففا  الرعاضفففة 

 .3712-3711  ،8م ،جامعة حللا  ،الخددة اتماما يةكلية دجلة  االجتماعية ،
منوئة  العصابية واالعتقادا  المختلفة و ي ياا كعلامل  . الكمالية0235محمد الاعيد عودالةلاد م

ألراترات  هبيرة رر  الاهبيرة و لرم  ةدجلرااالاتران الديني لدى طالن المرحلة الثابليفة. 
 .110-057 ، 51الاا ة التربليين العرن، م ،النفس

محمففد الاففيد عوففد الففرحمن، وعلففي سففعيد العمففر ، واليففاض بايففل العاسففمي، وفتحففي عوففد الففرحمن 
دييا  الشفنة بالذات: ألراتة د دانيرة لاننر   الشرفنة بالرذات  لرى  . 0235الضفبع م

 القانرة: داال الكتان الحديث.   .  نات  هبية
افففالقلق االجتمفففاعي لفففدى  إدالاك يسفففللن الفففرف  اللالفففد  وعالقتففف  . 0236محمفففد المهفففد  عمفففرم

ألراترات  هبيرة ال الن المتفلفين امداالس المرحلة الثابلية والةامعا  بلالضة الخرطفلم. 
 .031-321 ، 73الاعلدضة، م ،ر  الاهبية و لم النفس

 . الافففففمنة وعالقتهفففففا ااضففففف ران القلفففففق 0231بفففففل لوفففففد  ميتفففففامر ففففففايز و مفيفففففد بةيفففففب عوفففففد ج، 
ا  الدضملارافيفففففة لفففففدى طلبفففففة المفففففداالس الثابليفففففة االجتمفففففاعي ففففففي ضفففففل  اعففففف  المتغيفففففر 

كلية الونا  لآلدان والعللم والتربية، جامعة  ،دجلة البل  الالم  ر  الاهبيةالحتلمية. 
 .531-821 ، 32م7 ،عين  م 

 . المشففاالكة فففي اتخففاذ القففراالا  األسففرية وعالقتهففا اففالقلق االجتمففاعي 0231م منففاال مرسففي الدسففلقي
 .181-025 ، 338م02 ،جامع  بنها ،جلة كلية الاهبيةد. لدى طالن الةامعة
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 . العالقة بين المهاالا  االجتماعية ومفهفلم 0231ملسى عاض  العا مي مو باصر فال  سعد، 
دجلرة كليرة ذو  القلق المرتفع ففي المرحلفة المتلسف ة بدولفة الكليف . التا  لدى طالن 

 .851-831 ، 3م62جامعة طن ا،  ،الاهبية
فعاليففة بربففامج اال ففاد  ابتقففائي فففي خففف  الكماليفف  العصففابي   . 0235لسففليمة ميببةففال  فتحففي 

 .577-582 ، 31جامعة بلالسعيد، م ،دجله كليه الاهبيةلد  طالن الةامعة. 
القففانرة: متتبففة  .دييررا  النلررا اتمامررا   للمررهاين   والشررباخ . 0231نليففدة حنفففي محمففلد م
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