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 ملخص الدزاسة: 
تدايددجي ددويا األددرياتجاددخةيتع اطادد يعدد يلصدد ااتيلبددعياتددم ذيااسعدد  ويا    دد  ي جرا دددري
جػاألبيات  ادياعك عغياتقػةيااسع  ادري دوي مادريية داريااأل د هرياضلدخيجدد ياتيقدجياتجادخي

ضددعيلبددفياتددييات  دداخيع لددػ يصتدد ترياتنة دداريك دد ريعددغي دد  تياتنة ددار يتخكادددياا
  غادخاتياتنة دارياات ػجدلياتخافدوي دوياتحاد ةيكي عدفي د ر ي دويب ضدايلغيتحجيدجيلدا تلد ي

ألع حيااأل  هي دوياتحاد ةياارتقد الياتدحاتوي الد رياط حبادفيصد اد تيات عد  ياجدجيألدجرةييدجيجةي ا د ي
تد ترياتنة دارياع غادخلياتند قريب تدحاترياات ػجدلياتخافدويي يبقيب تكنييلدغياتيدادري داغيص

 وياتحا ةيلبفياتخغعيعغيصهيبيسيصد ا تيات ع  يتي بخ   يعحدجداتيص   داريت د رياتتد تري
اعغيص عيعؤيخاتل ي ويأل ذياتػاترياتأ ا ا يلبفيذتظيا  لج تياتجرا رياتح تادرياتكندييلدغي

لياتنددد قريب تدددحاترياات ػجدددلياتخافدددوي دددوياتيداددد تيا رتب شادددري ددداغيصتددد ترياتنة دددارياع غادددخي
 ي ضدددددايلددددغيات ق رألددددري دددداغيذاليتحجيددددجياتقا ددددريات مبؤفددددريتل دددد ي ددددوي دددد رياتتدددد تراياتحادددد ة ي

ات  ددد ػف تيات خت يدددرياذاليات  ددد ػف تيات مة ضدددريعدددغي ددد ريصتددد ترياتنة ددداري دددويكدددفيعدددغي
 ريصتد تريريإضد  ريإتدفياتكندييلدغيات دخا ي دوي د دوياتحاد ةياتن قريب تحاتياات ػجدلياتخافدو

ي.ي اغيشدبياتع عيريا قا يت  غاخياتمػعي وياتحا ةياتنة اريااتن قريب تحاتياات ػجلياتخافو
  ددػااغي(يش تبادد ياش تبددريعددغيشدددبياتجرا دد تياتيبادد يات ٔٛاتكػألددتيلامددرياتجرا ددريعددغي 

(ياطددد ألحخاعيعياددد رليٕٓ.ٕ٘ب  ػ دددميل دددخليادددجرلي بكبادددريات خطادددررييج عيدددريدعملدددػررييدرا دددا اي
ي(يش تبا .ٜٔ(يش تبرريا ٕٙري (ٖٚ.ٓاجرل 
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ريي(Goldman & Kernis ,2006)شبقتيلبالعيعق ياذ:يصت ترياتنة دار:يإلدجادي
تيخفدددبياتقمددداغيي(Neff, 2003)رياعقاددد سياتنددد قريب تدددحات:يإلدددجادياغتيخفدددبياتقمددداغياتبددد ف 

  بيدريات  د ػ  تيات  اج بد ريرياياغاتخافوي دوياتحاد ةيإلدجاد:ياتبد ف رياعقا سيات ػجلياغاتب ف 
 (.ٖٜٛٔص ػيفصبرييلبجياتبصاييتخا غري تخج رياتقماغ:ي ؤاد

اط   ةجا يعيد عدتيا رتبد وياا ألحدجاريات  يدجدريجب دتياتجرا دريإتدفياجدػديلداد تي
(ي ددددداغي ددددد ريصتددددد ترئٓ.ٓري٘ٓ.ٓارتب شاددددريإسع  ادددددريداتدددددريإف ددددد واا يت دددددخااحي ددددداغيع ددددد ػ ي 

تبي د(رياات ػجلياتخافوي وياتحاد ةي يك د ياتنة ارياكفيعغياتن قريب تحات اتجرجرياتكباررياا
 دويات مبدؤيإتفياجرةيع غاخلياتن قريب تحاترياات ػجلياتخافوي دوياتحاد ةيي تػتبتياتجرا ريصسضاي

 ي ضدايلدغياجدػدي دخا يذاتيد تدريإف د واري داغيشددبياتجرا د تياتيباد يبأت ترياتنة ار
ات مة ضددريلبددفيعقادد سيصتدد ترييذالياتددجرج تيات خت يددرياذالياتددجرج ت ات   ددػااغيدرا ددا اي

اتنة دداري ددويكدددفيعددغياتنددد قريب تددحاتياات ػجددلياتخافدددوي ددوياتحاددد ةيت دد تعيذاليات  ددد ػف تي
ك  يكن تيأل  وجياتجرا ريلغيلدج ياجدػدي دخا يداتدريإف د واا ي داغيشددبياتع عيدريات خت ير.ي

د يتبمدػع ي ؤكدجيتددحريع دد يي دويع غادخاتيصتدد ترياتنة داريااتند قريب تددحاتياات ػجدلياتخافددويا قا
يا   خاض تياتمطخفريتبجرا ر.ي

   :الكلسات السفتاحية
 -Selfرياتنددددد قريب تدددددحاتيAuthentic personalityصتددددد ترياتنة ددددداري

compassionريات ػجدلياتخافدوي دوياتحاد ةييSpiritual Orientation in lifeرياتصددبيي
يي.ي Academic Talented Students    ات   ػااغيدرا ا اي



 

 

 

ي(ٖ٘ٔ (
 8112 أغشطص ، 1ج، 55جملة اإلزشاد النفشي، العدد 

 د. حممد عبداجلواد أبو حالوة &سليم  ابساهيم د. عبدالعزيز
 

  السوحي والتوجه بالرات الشفكة من بكل وعالقتها الشخصية أصالة
  دزاسيًا املتفوقني العليا الدزاسات طالب لدى احلياة يف

 دمنهوز جامعة الرتبية بكلية 
 

 حممد الشعيد عبداجلواد أبو حالوةد.   عبد العزيز إبساهيم سليمد.
 أستاذ علم النفص الرتبوي املشاعد

 جامعة دمنهوز –كلية الرتبية 
 أستاذ الصخة النفشية املشاعد      

 جامعة دمنهوز –كلية الرتبية          
 

 : مكدمة
  ةج ي ج  تيع ق رطري تيات ويت  صبحعغياتAuthenticity اتت ترسيجيع صبعييييييي

ياتػجػدسري يات ب  ر يعع   ي  و ياتع   ر يالبع ياتػجػدسرر ياات ب  ر ياتم ذر يلبع يعع  ت  و
يدرج ياتت تر يع صبع يلغيسيكذ ياتمطخ يبغس ياشب لل يذاتل يع  ياتنةز يع جااار ر

ياتعخيات ب تياتم بويتقم ل تياتنةزيات ػراتلياص بػبي اتضغػوياتة رجارريافيكذي حا
يعػاجل ل ي ي و ياتنيػرفر يب تحات ياتػجػدسر يات ب  ر يت مطػر يا قا  ياتت تر يتختبم يك   فا تلر

يااتضغػوياات ؤثخاتيب  يات ػضػلويااتقػ ياتة رجار يسيكذيالوياتنةزيتبي تع ياإدراكل 
يات ب  ري يصأل  ر يس  ال يع  يلبف يكيدعر يألقزياتت تر يإتف يافمطخ يلملر يات   يدل تلػف ل

يب اس  هيات واي ياتت تري)(Golomb, 1995: 14يbad faithاتػجػدسر يع لػ  .يافع ج
يذات يلغ يسيبِّخ ياصه يس كِّخ يات بجعيلبفيصه يي حيلعقجرة يع  قّبر ياتضغػيبصخفقر يعغ ي ال  ويخر

ي.ي(Davies, Kathleen & Robert ,2009: 156) يياااعدااتياتة رجار
صهيت باعيااأل  هيزع  يفا تلياجلرياع  رااياع ماد يتخجدخفغي ادليي( Lucas, 2003)ارصل

تمكددخيتكددفيعدد يا ددبي يااأل دد هيعددغيجػاألددبيت اددديات ددخديية ددوياصتدد تريذاتاددررياف  ددفيذتددظي
ليارج ااتددلي ددوياتحادد ةيااأل دد هيصهيصفدعددلياش ػف تددصك ددخيتددػرياتح ددخةييدداػلا يبيددجيصهييددخ ي

عددغيي ب دد يسق ددخهي لدداات  ددخديعم ددػرااريب دد يسيمددويصهيتمكددخيااأل دد هيت دد رياتتدد ترييضدد لتي بدد ااي
ياج ا راتيج شئرياج ا راايإرادسا يت ػتليأل  اا .ي

عددج يالددوياتنددةزييPersonality authenticityاتيكددذي دد ريصتدد ترياتنة دداري
راتدلياعيخ  دليبأ جا دلي دوياتحاد ةي دويإشد ريت دػراتليت يمدفياتحاد ةياغ س تلد ي حاتلياثق دلي دوياج
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اتمل واددر يع دد يس كمددليعددغيتحجيددجياجلددريفا تددلياع دد ر  ياعح ػا دد يداهيتمكددخيتب دد وجياات ددأتػعي
ي.ا ويأل ذياتػاتيداهيات نخألقيفػ ياتحات

خدسدري دويبيدجياا قا يت ض عاغيلبعياتم ذيااأل  ألويالبعياتم ذياتػجدػدلريتيدجيات دخا يات 
صتددددد ترياتنة ددددداريعدددددغيات ؤيدددددخاتيات خكدفدددددريت لدددددعيع ددددد ػ يات دددددميعياتم  دددددوياات حدددددخريعددددددغي

ريااددجيصكددجيصأل دد ريات ددججفي (May, 1981; Yalom, 1980)ا ضددصخاب تياتم  دداري
ددد يلبددفيص  ادددريبيددجيصتددد ترياتنة دداري دددويتحجيددجيع ددد ػ يات ددحرياتم  ددداري ات دداكػديم عويصسضا

ي.ي (Winnicott; 1965)تإلأل  هي
صهيغ تبارياتبنخييػا قػهيلبفيي(Peterson & Seligman ,2004: 205) فظي  يك

صهياتكخاعددرريااتتدد ترريااتع ألددريعددغيص ددعيات ضدد وفيااأل دد ألاريات   دداررياعدد يذتددظي دد هياػالددجي
بد ت  غاخاتياتم  دارياتبح دويتلدحليات ضد وفي دويلدا لد يياتبا أل تياتم  اريتك ديتةبػيعغيات م ا 

ياتجخ .ي
كباماكددويذاتيعددغيعخاجي ددليتد ادد تيلبددعياتددم ذيااي(Harter, 2002: 382)اجبددزي

س كغيب ػجبلياتييات  اخيات بػكياتتافييجيإش ريعخجيويع    ظاتيداريإتفيصأللي ييػج
ي.يauthentic self-behaviorتبحاتي

اتيدددجي ددد ريصتددد ترياتنة ددداريب ددد يت ضددد مليعدددغيتػجدددلياتندددةزيألحدددػيات قدددجيخيااسعددد  وي
ص   ددداا ي دددويإثدددخاايا ددد يادددجرةياتندددةزيلبدددفيات ددد ػدياتم  دددوي دددويإشددد ريعدددغيتبدددحاتيلددد عداي

ات  دددد ععيعدددد ياتددددحاتياات قبددددفيااسعدددد  ويتعػاألددددبياتق ددددػرياألقدددد وياتضددددييياال بدددد ريااج دددد  ي
ي.يي )(Arnett, 2000اات ي أل ةي ختا يت عػفجياتحاتياا رتق اي ل ي

ريافيدد يصتد ترياتنة دار جرا ريبيدجي     يزاديا فخكريلبعياتم ذيااسع  وييألنأةاع ي
 ددحايات دايددجيإتددفيا   خاضدد تيات   دداريات ددوييمصبددقيعملدد يصأل دد ريفخكددريلبددعياتددم ذيااسعدد  وي
اات ويتخكديلبفيص  اريدرا رياتعػاألبيااسع  ادرياعكد عغياتقدػةياات  ادديااسعد  ويتدج ياتبندخري

 ,Gable & Haidt)اات ضد وفياتبندخفريات دويت ادديااأل د هيلدغيغادخليعدغياتك ومد تياتحادري
ي.(2005

د يع م عاد ايبسعدجيات دمػاتياتجادخةياعغييخاج ياتدبيات داكػتػجوي دوي   غادخياتند قريا    عا
ريااددجياتةددحياتيب دد ايعع ػلددريع مػلددريعددغياتشددخياتمطخفددريفددػ يSelf-compassionب تددحات

  ودددجةياتنددد قريب تدددحات ياذتدددظيت ددد يتلددد يعدددغيلدادددريإسع  ادددريعددد ياتخضددد يلدددغياتحاددد ةريااتحك دددرري
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ت ددي دةرياات  ددد ا رياات ضددػ رياات دددخابميا ج  دد لوريك ددد يتددختبميلك ددد اي مقددجياتدددحاتياتػعلددد رياا
ااتع ددددػديات كددددخليصايات ػفددددجيعدددد ياتددددحاتيااتيدتددددريا ج   لاددددررياا ك ئدددد بيااتقبددددقيرياات  كاددددخي

ي(Neff, Rude, & Kirkpatrick,2007b)ا ج خارلي
تحاتيت ض غيعدفع ايعدغيات كػألد تيافػججييبليات   ي اغيلب  اياتم ذيلبفيصهياتن قريب 

ات يخ ادددريااتػججاألادددريااتجا يادددرياتيكدددذي دددويج ألدددبيعملددد يعددد يس دددعيت ددد ا لي خافدددرياتندددةزي
 ,Neff, Rude)ات ػرلياتحاتويتت تريية ا لياع يي    يبليعغيت اديات خديلغيا جخفغي

& Kirkpatrick, 2007; Stark, 2014).ي
تكا اريت ي عفياتنةزيع يذاتليلمدجيألطدخليإتدفيافمطخيإتفيع غاخياتن قريب تحاتيكصخفقري

 ياط ت  تويسيدجيعدغيص دعيع يبليعغيصاجليا ػرياألقزريالمجيعػاجل ليتطخاعياتحا ةياتي ابر
اتدددحليسيكدددذياتقدددجرةيلبدددفيات كادددييعددد يي Resilienceاتيػاعدددفيات ختبصدددريب ت ددد ػدياتم  دددو

ت ػاادددييات ددديبرريات ػااددديياتطخ ادددررياإلددد دةيفندددجياتندددكافياتندددةزيتب  ددد درياتحاتادددري دددويا
عندددكدتياات حددػ يعدددغيات مطدددػرياتددحاتويإتدددفيات مطدددػريات ػضددػلويااتيقبدددوي دددويات ي عددفيعددد ي

رياات دػازهي داغياتخغبد تياا ف ا جد تيات   د رلرياتحا ةياضغػشل ياتم  ارياضخا ل ياتي ابر
)Neff, K. & Mcgehee ,يفا تدلياا ألدج  عيب تعد ليإثبد تيصتد ترياتنة دارياتػكادج   دوي

يي.(2009
افندددداخيع غاددددخياتندددد قريب تددددحاتيإتددددفياددددجرةياتنددددةزيلبددددفياتددددخطمي دددداغييدددديػرليب ت ي ألدددد ةي
ب ت يدد شييعدد يذاتددلياات  دد ععيعيلدد يبغددسياتمطددخيلددغيعدد يبددليعددغيجػاألددبيا ددػريصايعطدد  خي

يضيييصايتق اخيع .
بأهياتنيػريب ت  ادياات  خديات   يلغيا جدخفغياط ت د تويات  خكدديي)(Arnett, 2000اص  دي
يؤدليإتفيألقدزيفد دي دويتػجدلييpersonal fableسيخعيبةخا ريا ل جاديب تحاتيفػتل ي ا  ي

 كغي ػاجليتيػط تلياإج  ا تلي وياتحا ةيب سع  ادرياإذايتدعييدياتنةزيألحػياتن قري حاتليإذايتعي
ييي.عغيت لعيعيمفيات ي أل ةيااأل  ألارياعغدا  

اتيعدددغيات ؤيدددخاتيإتدددفيصهيا ت ددددا ياتدددحاتويااتنددد قريب تدددحي(Stark, 2014)ك ددد يصيددد ري
ات   اريت  ريصت ترياتنة ارريافق دجيبد  ت دا ياتدحاتوياتحقاقدويتيلدجياتندةزيبدأهيسكدػهي
إأل دد ألا يصتدداداياع  اددداايداأل دد يال بدد ريعيعدددي   ددػراتيا جددخفغياراا ددعياتنة ددارريا يي حقددقي

 دبقري حاياتعخيإ ي  حخرياتنةزي وياج ا راتلياتػالاريعغيضدغػويا جدخفغياتم اصد تلعيات 
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تببنخريك  يصهياتن قريب تحاتي ويات كدػهياتك دخيص  ادري دويتحجيدجيع د ػ يصتد ترياتنة داري
ات اد  ياتمػلويااسع  ويلغيا جدخفغيداهيتعد  بلعيا يات يد تويلبدالعريإضد  ريإتدفيصهيتقبدفي

 ياط ت دد توييددرياتددحاتاتنددةزيتجص وددلياإج  ا تددليات دد عحليعدد يذاتددليجصددػةيص   دداري ددويعخاج
يييلغيت ػفبل ياتخااريألػلاريفا تل .يلج يات ػا
 دحايات يمدفيب ايد رةيإتدفيصهياتيدادرييKarpinski, 2015; ,(Lofgren (2013اصكدجي

 اغياتن قريب تحاتيااتت تريتم جيعغيصهيعافيااأل  هيتب   ععيع يذاتدليار قدلي لد يس كمدليعدغي
دد يألحددػياتدد صم عيااأل دد هيصلددحاراايتقبددفيذاتددليبدد تمحػيات ددوي ددويلباددلريا يس  ددفي ددحايات اددفيتػجلا

ت ق اخليصايإج  الري فيات قبفياتجا  يب تع ليإل دةيتقااعياتحاتياإل دةيتػجاليع  ر  ي دوياتحاد ةي
 Viciousداأل د يإ  ألدريصايتحقادخ ي ضددايلدغيتحخفددخليعدغياتػادػعي دويداودخةيا ج دخارياتةبا ددري

rumination cyclesياااج   .ات ويتػ غي  ريااأل  هياتعيبليع   ب ا يتباأسيي
يعكػألا يعخكدفا يعغيعكػألد تياتنة داريSpiritual Orientationك  يسيجيات ػجلياتخافوي

 يتكػألليسعيفياتنةزيع  خكداايفػ ياتقاعيات يمػفريات ويتؤدليب تضخارةيإتفيات جيغيااسع  ار
 دج اخياتيقدألوياتخياجياتق وعيلبفيات  دباعيبدأغخاضياتحاد ةياغ س تلد ياتمل وادرياطحك درياتةبدقياات

ااتلددوي ددػلوياط دداخةيبددديإعدددااتياضددخاراتيفادد ةريا ددحايعدد يسعيددفياتنددةزيإأل دد ألا يكدد عداي
سحااد يفادد ةيصتدابريتطلددخيص دد فياصجدفيعدد ي الدد يعدغيعكدد عغيادػةيات اددديإسعدد  وي دويإشدد ريألدلددري

يتب   عوياتخافو.ي
ااتيندخفغي جاسدريل دخييم قدفي ادلييصهياتقدخهياتػافدجلبدفيي(Buzan, 2001: 77)ياصكدج

أل  هيعغيف ترياتطب رياتخافاريإتفيل خيعغياتػلوياات صػرياات مػفخياتخافدورياتد فبياا
د ي  م اددريات ػجلد تياتخافاددريتددج يااأل د هيج تددريتدج يات   ددػااغياات ػ ددػطاغي دد يب تغا ذتدظيا    عا

تعيبلدعيصك دخيالااد يب ت ندكدتياتجداادريتب ع  د  يب د ييت  يي   يػهيبليعغيف   داريصجداادر
ف تريداو ريعغيا ألنغ  يب  في دحليات ند كفياادجيتضدصخبيلداد تلعيب دغيفدػتلعيسعيبلعي وي

يب ببيتػجللعيألحػيت ػفبل يبصخ يغاخيال ا دسر.ي
إتفيصهيات ػجلياتخافوي ويي(Sisk & Torrance, 2001: 79)اتػتبتيأل  وجيدرا ري

اات  كادددخياتحاددد ةياعددد يسك دددغيارااليعدددغيذكددد ايصجدادددويك ددد يي   دددفي دددوياتمدا دددريااتدددػلوياتدددحاتوي
ات اد د ياتمدػلوياتيبقلد يبكدفيويااتحك رياات   ا تياتػجػدسريسيكذيصت ترياتنة اريلاا جاي

يريا ويج  وزيصتابريت اديات ػ ػطاغيألػلاا يلغيصاخاأللعياتي دياغ.يعقجسيا    ي
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ا ددويات أكاددجيلبددفي ددحايات يمددفيتحخفددخيتبنددةزيعددغي ددا دةيا جددخفغيتددليبدد عدااتلعيلباددلي
عدد يس ددعيت دد ا ليب ددا دتليلبدفيذاتددلي ا دد يي يبددقي ددمطعيص ددبػطلي ددوياتحادد ةيكأ دبػبيفادد ةريإتددفي

اع  رااياع ماد ي  يبقدليبكدفيعد ي دػيعقدجسياع  د   ياطة ػتداريذاتيكصخفدقيل بدويألحدػيياجلراي
يإثب تيصت ت لياججارتليااا جارلياتنة و.ي

داي ي ض    ياتك  وي ويدرا  تيلبعياتم ذاع يذتظيتعيسحَظيبيجيصت ترياتنة اريب   
 Lopez)ريالدزي(Sheldon, 2004)لغيلج ياجػديعق ياذيعب يخةيتقا سي  رياتت تري

& Rice, 2006 : 362)ب اضد  ريإتدفيألدجرةيات قد ياذيبأألدلي حايا   م  جيب يد رتل  يكدحتظيي
إتددفيلدددج يا   ددد  يصيددد رايات ددويي دددػا خيتلدد يج ددد وزي دداكػع خفريعقبػتدددريتقادد سي ددد رياتتدد تري

نددددييلددددغياتيداددددري دددداغي دددد ريصتدددد ترياتنة ددددارياات  غاددددخاتياتم  ددددارياتبدددد ف اغي جرا دددد تياتك
ياتة تريب   ػ يات حرياتم  ارياات ي دةياات ػجلياتخافوي وياتحا ة.ي

اعدد يس كددغيصهيسحددجثيش ددخةي ددويدرا ددريبيددجيصتدد ترياتنة دداري ددػيات حجيددجياتددجااقيت   اددري
ليب ل بد رليع غادخااي حاياتبيجيك خكابيأل  وري ضددايلدغيإلدجاديعقد ياذيت كدغيعدغيرتدجيعؤيدخات

سيكذي خااا ي خدسريعجركري اغياتم س.ياكحتظيلدا لي بيسيات  غاخاتياتم  اري وياتنة داري
ي.يي وياتحا ةياتن قريب تحاتياات ػجلياتخافويك  غاخ

 مشكلة الدزاسة: 
تق ضددددوي دددد ريصتدددد ترياتنة دددداريصهي يي قبددددفياتنددددةزيتم اضدددد تياتحادددد ةياع دددد لبل ي

لياإج  ا تدلياتنة داريكدحتظري حاد ةيااأل د هي يوداتقبدفيصجص ياضخا ل ياتض غصري ح بري ف
 دويية دداريي اد تريك دد يصهياتدمقزيااتق دػريجددداي مادػليس كدغيصهيتةبدػيعددغياتجصد اياااج 

ااأل دد ه ي ضدددايلددغيصهي كددخةياددجرةيااأل دد هيلبددفيضددبميذاتددلياتخافضددل يب ددػرةيك عبددري كددخةي
بددفيااأل دد هيضددبصل ياات دداصخةيلبالدد  يجخا اددرري  ددوياتددم ذياتبنددخفرياددػ ياجػاألددبياددجيي يددحريل

اعدددغي مددد يتدددأتويص  ادددريت ددد ععيااأل ددد هيعددد يذاتدددليار قدددلي لددد يااتنددد قريلبالددد رياف يدددحريت ددد ععي
ااأل د هيعدد يأل  دليار قددلي لدد يداهيتدػا خيع دد ػ ي ددػ يعدغيات ػجلدد تياتخافاددري دوياتحادد ةيتبددظي

) ,Brownحداميبدليات ػجل تيات ويتعيبليي ب ذياتخف ريااتع   يااتحقيااتةاخي ويكفيعد يس
ي.ي (2013

 ضددويإتددفيات ددبباريااتدعبدد  ةيصايتعمددبيات ددخديتااددجيي  ددػرياتددبيسيصهياتندد قريب تددحاتي
  تند قريب تدحاتييرات  كاخي ويإج  ا تلياصاجليا ػرلياعط  خيضي لري فياتيكذي ػيات دحاع
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ددد يعددغيابدددفياتندددةزيب ج  ا تددلياصجص ودددلياتقاا لددد يق ت لاا يعددد يعػضدددػيتقاا دد ايضددويصا ايالااددد يت عا
تعمددبيات أألاددبياات عددخفعيات لدداغيتلدد  ياعددغيثددعياتةدد ذيعػاددييأل  ددويإسعدد  ويتعدد ليذاتددليي يلددجي

اتبخيتب يباخيلغيص  فيع يبليعغيصت تريذاتيات خدييب ػجبليب  ألج  عيب تع ليات  ػفبي ػدّي
ي.ي(Reich, 2013)ية وي

عيلدد ي يعددغيصهياتندد قريب تددحاتياات  دد تعيي(Neff, 2015)ا ددػيأل ددذيعدد يصيدد رتيإتاددلي
سيمددويات  ددد  فيصايات غ ضددوياتنة دددويلددغيعددد يبدددليعددغيجػاألدددبيا ددػرياعطددد  خيضددديييصاي

 دددفي دددويب ت ددد سييself-indulgenceإل ددد ايأل  دددليعدددغيات  دددئػتاريلدددغيإج  ا تدددلياصجصددد الي
تحخفخيتبنةزيعغياتغخ ي ويدااعريتػ ياتحاتياتأألابل يب  ييػ غي   ليافعيبدليس د  خصيف ت دلي

يافختضال .ي
بيسيصسضا يصهيات ػجلياتخافويتبنةزي وياتحا ةيسيمويعة ت  ليتبحا ةيااجيي  ػريات

بكددفيعدد ي لدد يعدددغيع دد ياعطدد  خيإسع  ادددرياتم ددكليات دد  ياتحجثددلي بغدددريراع أل دداريع  تاددريع  رادددري
تيصد ايجبددخاتياتحادد ةياتاػعادريااألنددغ  تل يتبجرجددريات دويد يددتياتددبيسيإتدفياتقددػ يبددأهي ات ػجددلي

ي بريزاو ريغاخيا  بريتب جاا .اتخافو ي ويا األريات ي تخةيل
ااتػاا يصهيات ػجلياتخافوي وياتحا ةيسعيدفياتندةزييدخ ييذاتدليااتيدا ايلبدفيفقاق لد ري
افم  ويلمدجليات يبدقيات لداغيب ت د دليااتداودفرياف  بكدلييديػريب  أل دع  ياا ت د  يبكدفييدواي

اتخافوياتحقاقوريا يي وياتصبايريااتػجػدرياطحاتلياتتابريات وياػاعل يالبرياجػد  يات   عو
سندددديخي حاتددددليات دف ددددرياصأل ألا ددددلياع دي ددددلريك دددد ييدددددا يتجسددددليصليعيمددددفيتبةددددػعياات دددددعيااتحدددددهي

ا يوياتنةزيتب يباخيلدغيتػجلد تياتخافادري دبػكاا ييػتدبليإتدفياتمندػةياتخافادري اا فب ور
س ددفيات ددويت عدد ازياادراكياتح ددوريك دد يصهيات دد تكاغي ددوي ددحايات  دد رييددخاهيصهيااأل دد هي ي

إتفيع  ا لياتتابريإ ي ل رياعغي م ي  هيات ػجلياتخافوي وياتحا ةيعكدػهيعمدجعجي ماػفاد ي دوي
يي   ريصت ترياتنة ار.ي

البدددفيذتدددظيسيكدددذيات ػجدددلياتخافدددوي دددوياتحاددد ةيصفدددجيجػاألدددبياتػجدددػديااأل ددد ألويسك  دددبي
 ريب ػجبدددلياتندددةزياا  دددلياصتددد ت ليات اددددلياتمدددػلويلدددغيبقادددرياتك ومددد تياتحادددرريافدددختبميب ددد

ص   داريب ت كػألد تياتك دخيص  ادرياد تدرياات دويتيصدويتحا تدليعيمدفياد تدررياتحدجديتدلياجل دلي
اي  ال ريات  لجلي ويات ي عفيع يع  لبل ياضخا ل ياتي ابري  ب تياتقبفريك د يت ضد غيصبيد دا
ص   اريت   في وياتبحثيلغيات يمفيااتغخضياات   عويب تحاتريااتيدا تيااسع  ارريااتحبي
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ػجليألحػياتةادخ ي ضددايلدغياتمقد اياات دكامرياتم  داريلمدجيعػاجلدريضدغػوياتحاد ةياصزع تلد ياات 
(Swinton, & Pattison, 2001)ي.ييي

إتفياجػديد ودفياػفدريلبدفيصهيي(Ioannis & Ioannis, 2007)اجب تيأل  وجيدرا ري
ألاددررياصهيات ػجلدد تياتخافاددري ددوياتحادد ةيتددختبميب ددػرةيإسع  اددريبكددفيعددغيات ددحرياتم  دداريااتبج

عدددغيشددددبياتع عيدددريتدددجيلعيع ددد ػ يعخت ددد يعدددغياتح   دددارياتجداادددرياات   دددػااغيات ػ دددػطاغي
ياات ػجل تياتخافاري وياتحا ةيسيكذيصت تريية ا لعيات اد عياتمػلويلغيصاخاأللعياتي دياغ.

 ع  ر ددريي:بأأللدد ياتنة دداريصتدد تري(Brown, 2015) ددتيا ددويإشدد ري ددحايات حباددفيلخّي
ي. ياتنةزيع  قا يع يذاتدلياتحقاقدري دويكدفيت دخ  تلياتيباخاتدليااأل ي  تدل يػعاريسكػهيب ػجبل

ييموياع دكياتنةزيت  ييبو:ياتت تريتاصهي
يددع لريتقبدددفيصاجدددلياتق ددػرياااج ددد  يلبدددفيجب اددريصهياتك ددد  يات صبدددقيجخا دددريا ي .ٔ

ي بافيتبنخيإتال.ي
 ةياتبندخفري يا ل ق ديبأهياتصبايرياتبنخفري ل يعكد عغيادػةياألقد ويضدييرياصهياتحاد .ٕ

 تةبػيلبفيااشد يعغيات مغ  تياات ي أل ة.ي
اع دد توريعدد يات خ د يلددغيعبددحاتياتحادد ةياع يلدد ييج اددفا أل  د اياات يبددقيبكددفيعدد ي دػي .ٖ

 ددوي ماددرياتحادد ةييااألددجع جل اتداوبددررياات  ددباعيبددأهيات ددي دةياتحقاقاددري ددويإثبدد تياتددحاتي
ايتلدد ي   دد   ياإي دد ريداهيذاطدد هي ا لدد يصايت اادد يتة ػتددارياتددحاتيا ج   لاددريتعػفددجا

 ات اد  .ي
ا ألج  عيب تع ليت ػفبياتحاتياتخاا ل  ي ضددايلدغيتعػفدجيفاد ةيا جدخفغياتح داغي .ٗ

يألػلا ل .يييييي
دادأل يب تقػةيتي  يفيات حخ يتكػأللي اتن قريب تحاتيتليصهلبفيي(Neff, 2010)صكجتيك  ي

ات ددػادياجيبددليص ددبػبيفادد ةيتمدد ريات ددويألحددػ ي لدد يات ي ألدد ةيإتددفي لعددرريعدد يتي دداعيذتددظياتخ ددقياي
اف يدحريذتددظيداهيصهيسكددػهيااأل د هياالاادد ي حاتددلياع  د تحا يعيلدد رياع  دد   يلدغيعبددحاتياتحادد ةي

 كمددليعددغيتقددجيخيتايي دد عيتبنددةزيب  رتقدد اياات  ادددتاع يلدد يات  ألاددرريك دد يصهياتندد قريب تددحاتي
ي ويصاا تياتنجة.يياتع   ياا      عيبلريااتاقاغيبي قياثخااياتحا ةيااأل  ألاريف ف

إتدفيعد يسيددزيا  د م  جيات د  قي  أكادج  يلبدفيصهيي)201Grimes, 2015 :(اصيد رتي
اتتدد ترياتحقاقاددريس ددخيلبددخي دػا  وياتندد قريب تددحاترياات ػجددلياتخافددوي ددوياتحادد ةريياتصخفدقيإتددف
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د يج دخاايسيبدخيعمدليااأل د هيعدغي تبدحاتياات أألادبيااا  ألدريياتةددلياصهي  تاغياتبػا  اغيت  دهيعيا
إتددفياتتدد تريب دد يتح ػفددليعددغيتقبددفيات دد ععياتيبددقيبكددفيعدد يسيبددخيلددغيت اددديااأل دد هيات ددخدلي
اتمددػلويلددغيا جددخفغري  ت عدد ابيعدد ياتددحاتي  يدد شييات دد ععيسحددػ يصليعػاددييضدد غميصاي

يضخعيل ابيإتفي ختري ك ن عيعيمفياتحا ةياعغدا  .ي
ات  د ػف تيات خت يدريصهيذاليي(Neff,  McGeehee , 2010)اصثب دتيأل د وجيدرا د ت

دد يااك ئ بادد ريعدد ياجدددػدياألة دد ضيدا ي ددويعي عدددفي عددغيات اددفيإتددفياتمقدددجياتعدد رحيتبددحاتيصك دددخيابقا
ال قدددد داتي ي تاددددرياتددددحاتريااتددددحليسضدددديييإعك ألادددد تياتمعدددد حيات ددددويتددددجيلعريااتندددديػريب تةعددددفي

هيااتةدليعغياتحات ياط ت  تويسعيبليصك خيلخضريتب نفياااج   ريالبفياتيكذيعدغيذتدظي د 
ج  ياتنددةزيب تعدد ليات يباددخيلددغيذاتددليتدددفددجيعيلدد يعي عددفيات دد ػدياتم  ددويايياتندد قريب تددحاتي

ياتتابر.ي
صهي دد ريصتدد ترياتنة دداريك دد يت ع ددجي ددوياتددػلويي(Corey, 2005: 91)ك دد ي ددا غي

ب تددحاتريتق دددخهيب ت ػجدددلياتخافدددوي ددوياتحاددد ةيكمضددد  يداودددعيألحددػياتحاددد ةياتل د دددرياذاتيات يمدددفي
ارياتمبابددريبدد دراكيااأل دد هيتحخف ددلياط ألج  لددليإرادسادد يب تعدد ليا ت دددا ياتددحاتوي لددحليااتج تددريااأل دد أل

يات ػجلياااأل  ذيات بػكويت ض عامل ي ويص بػبيفا تلياتنة ار.ي
بددأهيات ػجددلياتخافددوي ددوياتحادد ةيب دد يي يبددقيبددليعددغيألدلددريي(Frame, 2003)ااددجيص دد دي

ااأل دد هيب تخضدد ياات ددي دةياااس دد هيبقددجرةياا ت دددا ياتددجيمويس ضددويإتددفييدديػرياتحقاقددويتب ددجيغي
  ياتددحليسيدداغيااأل دد هيافعيبدددلياػفادد يت ػاجلددرياتضدددغػورياط دد يس محددليعدددغيسقدداغياثقددرياادددػةي
ت ػاجلددرياتزعدد تياات ندد كفياات حددجس تيات ددويتي خضددلي ددويععددخ يفا تددلري اكددػهيتددليات ب عددأي

يات ضفيداو  ا.يااتياتنجةريع ياتاقاغيبأهي ي ػيات  ّاخيتألفجاثيعغيصجفي
(يبددأهيات ػجددلياتخافددوي ددوياتحادد ةيسحددخريااأل دد هيعددغيٕٓٔٓريع ددص وياتحددجيبو اصكددجي

عندد لخياتةددػعيااتقبددقريج تددريابددقيات  دد قبفري اص ددئغيلبددفيع دداخليات  دد قببوريب دد يسعيبددلي
يسع لجي ويت  لدتلياتحا تاري ػلويبحجادلياإعك ألا تلياتحاتارياتتابريت حقاقيعخادي ي ال.ي

ات ػجددلياتخافددوي ددوياتحادد ةيسق ددخهييصهيإتددفي(Teasdale, 1999 : 17-18) رياصيدد
ب ألج  عيااأل  هيب تع ليات يلجياا ت دا ياتنة وي  خاارياتدحاتيعدغيجدد يا ألدجع جي دويع د ري

اغ س تلددد ياتمل وادددررياصهيات ػجدددلياتخافدددويص دددبػبيفاددد ةيي ضددد غييتلددد أل  اتحاددد ةي دددػلويات لدددعيت ي
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 ةيااأل دد ألاري ددػلويات لددعرياا  دد يجاديتبحادد ةيبي ددقياطحددثيلددغيات أعددفي ددوياتددحاتيا ددوياتحادد
يات يمفي  ػجليألحػيكفيع ي ػيع      ي ضدايلغيا أل   ا.ي

صهيات ػجلياتخافدوي دويي(Chickering., Dalton& Stamm,2006)ي ا غاا قا يتحتظيي
  دد ايا ددوياتحادد ةيتخكاددبيأل  ددويع يددجدياتبيدد ديي ضدد غيبيددجيات يمددفرياطيددجيات ػجاددلرياطيددجيا أل

عحددجداتيص   دداريتددج  يااأل دد هيإرادسادد يإتددفيات  دد  خةياا ج لدد ديت حقاددقياتلددجعيات دد فيتبحادد ةري
ياف يحريتحقاقيذتظيداهيتػ خي  ريصت ترياتنة اري ويااأل  ه.يي

  حبادددفياتيدادددري ددداغيصتددد ترياتنة دددارياات ػجدددليي(Jeanveau, 2015)ك ددد يا عدددتي
 يAuthentic spiritual orientationتتدافيتد غتيتيبادخ يات ػجدلياتخافدويااياتخافدوري

كي عددفيس كددغيااأل دد هيعددغياابحدد ريا عددغي ددوياتحادد ةيبغددسياتمطددخيلددغيضددغػشل ياضخا لدد ي
اتي ابريب  ل ق ديبأهيصاجارياتحا ةياع  وخياتعػري  قجيخيإتلويسيكذيفك رياغ سدريإسع  ادري

ألدددليكل دددذيع ددد ػعييػجلدددليألحدددػيادددجي يسيب لددد يااأل ددد هيبيقبدددلياتق تدددخري ا ب   دددل يسقاماددد ي ػججا
اتن قري حاتلياات ي شيياات ػاديعيل ياع يا جخفغياألحدػيات يبادخيااسعد  ويلدغياا  دلياصتد ت لي

ياتنة ار.يي
اتق دددخهيصتددد ترياتنة ددداريب ددد يسيدددخعيب ت ػجدددلياتػجدددػدلي دددوياتحاددد ةيااتدددحليتختقدددويلبدددفي

دد يس ضددا هيإتددفي د دد ياتنددةزيب تعدد ليص   ددليل بادد تيا   ب دد رياتددحاتوياات  ددئػتارريا  دد يعيا
إفجاثيتغااخاتيإسع  اريع  تاري وياتحا ةرياصهيت ريااأل  ألاريااتخاف ألاريتجعع هيااأل  هي وي
ل قيفقاقدرياتػجدػديت  حقدقيصتد ت ليب ك ند  ليت   ادريلم تدخياجدػدلياتحقاقدويك أل د هيس  بدظي

يلبريات كخفع.ييي
ددد يتدددحتظيس  دددخضيلبدددفيات  ددد ػ ياتمطدددخليصهييدددختبميع غادددخياتنددد  قريب تدددحاتياات ػجدددلياا قا

دد ي اتخافددويب دد ريصتدد ترياتنة ددار ي ل بدد راتيع يددجدةيعملدد يصهي دد ريصتدد ترياتنة ددارياا قا
تب حبددادتياتمطخفددريات صخافددريتحددخرياتنددةزيعددغيج تددا ويااألكدد ريااتبددػ ري ددحاايات  دد ػ ي
ات خت ددددد يعدددددغي ددددد ريصتددددد ترياتنة ددددداري يي مكدددددخاهيتعػاألدددددبيا دددددػر عياألقددددد ويضدددددي لعريا ي

ػ ياتدحاتياتأألابلد يلبدفياتجصد اياااج د  ي دوياتحاد ةري دفيسي بدخاهيكدفيجصدأيس  غخاػهي دويتد
ياكفيإج   ي ختريتب  ػفبياتخاارياتحات.ييي

ف تدددريات دددخاحياتخافدددويتدددج ياصددد عيلدددخفسيعدددغياتندددب بيج تدددرياتندددب بييؤكدددجيذتدددظيك ددد ي
يب تيقددفياتعدد عيويك دد يت عبددفي ددويا ألددج  عيب تعدد ليات يبددقيبكددفيعدد ي ددػيعدد دليازاوددفرياات   ددظ
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لبدددفيعبددد داياتبخاج  تادددرياف ددد بيجيصليداريتبيقدددفياتجدادددوييي أ دددذاتدددحليياتػضددديوياتم يدددو
ياتي بوياتق وعيلبفيااعياعب دايصجدااريارافاري وي لعيعيمفياتحا ةياغ س تل ياتمل وار.ي

عدغيصهيات دخاحياتخافدويسيكددذيتمكدخاايعدغيابددفيي)(Chambers, 2015إتادلييتصيد ريي دػاي
ػلويأل اعريتيخضليت  تابيتخطػفريت ض غياا ا ياع دايع م اضر يات ادلياتميتت ت لاتنةزي

ي يدحرييepistemological paradigmsتشدخيإب د  ػتػجاريع ي رضدرييتيخضدل ضددايلدغي
لباددليا ج ادد ريعددغي املدد ريسضدد عيإتددفيذتددظيات ددخعياات ددخاكعيات دد دليات  يددعيبكددفيعدد ي ددػياا ددوي

دد يلددغيات ددئبرياتػجػدسددريايسنددغبلازاوددفيب دد ي تحقاقاددريتبحادد ةري ايدداريفادد ةيزاو ددريج تاددريعددغيت  عا
يات يمفيااتقا ر.ييي

ا ا ددد يي يبدددقيبصبايدددرياتيدادددريات   خضدددري ددداغي ددد ريصتددد ترياتنة ددداريااتنددد قريب تدددحاتي
 ,Germer & Salzberg)يلدداري ات   ػااغيدرا دا اياات ػجلياتخافوي وياتحا ةيتج ياتصدبي

اتخافاري وياتحا ةيتدج يات ػ دػطاغيإتدفييل تاات ػجات ػجليألحػياتن قريب تحاتيي(114 :2009
ت دد يلعي جرجددريعخت يددريعددغي دد ريصتدد ترياتنة دداريك دد يت عبددفيعؤيددخاتل ي ددوياتاقطددرياتيقباددري

ي.ياا أل   حياتيقبوياتقبفيات ب يغ
ي  ادداهيلدغياتيد دياغيبدأأللعييات   دػااغيصهي(Navan, 2013)ا دويأل دذيات دا  يص د دتي

رياتػجدددػديالببدددليااتغ سدددريعمدددلريافي بدددخاهياتحاددد ةيرفبدددري يي ػا دددػهيلدددغيا     ددد ريلدددغيع  اددد
ا ددداخةي دددويع ددد ريات يبدددقيبكدددفيعددد ي دددػيع ددد تويارافدددو يتدددحايتدددخا عيي خ يدددػهيلدددغيك ادددخيعدددغي

اتحقاقدرياااج بدريا ألنغ  تياتجألاػفريات ويت اصخيلبفياتي دياغيافخكدداهيجلدج عي دويتب دذي
ييلغيات ئبريات   اري وياتحا ة.ي

د يتب  د ععيعد يك  يس كغياتقػ يإهي ات ػجلياتخافدوي دوياتحاد ةيسعيدفياتندةزيصك دخيتػجلا
سنددكفيياط ت دد توذاتددليااتي ددػيلملدد ياتقبددفيصجص ولدد يداهيغددخ ي ددويدااعددريتأألاددبياتددحاتياتػعلدد  ي

د يتب  دػ ياإثبد تياتدحاتيب يتقداعياتػجدػدياتبندخلييحك دريالقدألادرياالدو حاياتعخيتدجيلعيدا يا را  
 مجيلبدفيااس د هياات قدرياعػاجلدرياتتدعياتح دفياافبد وي  قدرياع يت ض مليعغيألطخةيت  اتادريت د

 ,Hafenstein)ااا دددددجاريبغدددددسياتمطدددددخيلدددددغيعمغ ددددد تياتحاددددد ةياضخا لددددد ياتي دددددابري
Kutrumbos& Delisle, 2005)ي.ي

 جيعنكبرياتجرا رياتح تاري ويات   ا تيات  تار:ييتحجالباليس كغي ويضػايع ي بقي
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تدددج يشددددبياتجرا ددد تياتيباددد ييااتنددد قريب تدددحات دددفيتػجدددجيلدادددري ددداغيصتددد ترياتنة ددداري .ٔ
 ؟ يات   ػااغيدرا ا اي

تدج يشددبياتجرا د تيي فيتػججيلداري اغيصت ترياتنة ارياات ػجلياتخافوي وياتحا ة .ٕ
 ؟ يات   ػااغيدرا ا اياتيبا ي

 ددفيتػجددجيلداددري دداغياتندد قريب تددحاتياات ػجددلياتخافددوي ددوياتحادد ةيتددج يشدددبياتجرا دد تي .ٖ
 ؟ يدرا ا ايات   ػااغياتيبا ي

ي فيس كغيات مبؤيبأت ترياتنة داري دويضدػاياتند قريب تدحاتياات ػجدلياتخافدوي دوياتحاد ة .ٗ
 ؟ يات   ػااغيدرا ا ايتج يشدبياتجرا  تياتيبا ي

عددغيشدددبياتجرا دد تياتيبادد يي ددفيتػجددجي ددخا ي دداغيعخت يددوياعمة ضددويصتدد ترياتنة ددار .٘
 اتن قريب تحات؟ وي يات   ػااغيدرا ا اي

عددغيشدددبياتجرا دد تياتيبادد يعخت يددوياعمة ضددويصتدد ترياتنة دداريي ددفيتػجددجي ددخا ي دداغ .ٙ
 ات ػجلياتخافوي وياتحا ة؟ي و يات   ػااغيدرا ا اي

اات ػجدددلي دددفيتػجدددجي دددخا يذاتيد تدددريإف ددد واري دددويصتددد ترياتنة ددداريااتنددد قريب تدددحاتي .ٚ
 ا قا يت  غاخياتمػع؟ يات   ػااغيدرا ا اياتجرا  تياتيبا يياتخافوي وياتحا ةي اغيشدب

 اف الدزاسة:أهد
 تدعى الجراسة الحالية إلى تحقيق األهجاف التالية:

يات يددخعيلبددفيعقددجاريااتعدد لياتيداددري دداغياتتدد تريك دد ريية دداريااتندد قريب تددحات -ٔ
 .ات   ػااغيدرا ا ايتج يشدبياتجرا  تياتيبا ي

يات يخعيلبفيعقدجاريااتعد لياتيدادري داغياتتد تريك د ريية دارياات ػجدلياتخافدو -ٕ
 .ات   ػااغيدرا ا اي يشدبياتجرا  تياتيبا يتجي وياتحا ة

اتكندددييلدددغياتيدادددري ددداغياتنددد قريب تدددحاتياات ػجدددلياتخافدددوي دددوياتحاددد ةيتدددج ي -ٖ
 .ات   ػااغيدرا ا ايشدبياتجرا  تياتيبا ي

ي دوياتحاد ةيتحجيجياتػزهياتم بويا ل ع تيكفيعدغياتند قريب تدحاتياات ػجدلياتخافدو -ٗ
 .ات   ػااغيدرا ا ا.بياتجرا  تياتيبا يتج يشدي ويات مبؤيب تت تريك  ريية ار
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تددج يعددغيات يددخعيلبددفيات ددخا ي دداغيعخت يددوياعمة ضددوياتتدد تريك دد ريية دداري -٘
كدددفيعدددغياتنددد قريب تدددحاتياات ػجدددليي دددو يات   دددػااغيدرا دددا ايشددددبياتجرا ددد تياتيباددد ي

 . وياتحا ةياتخافو
فدوي ددوياتكندييلدغياتقا دريات مبؤفددريتكدفيعدغيع غادخلياتندد قريب تدحاترياات ػجدلياتخاي -ٙ

 .ي ات   ػااغيدرا ا ايتج يشدبياتجرا  تياتيبا يياتحا ةي وي  ريصت ترياتنة ار
اتكنييلغيات خا ي ويصت ترياتنة اريااتن قريب تحاتياات ػجلياتخافوي وي -ٚ

اتحادد ةي ددفيتػجددجيلداددري دداغياتندد قريب تددحاتياات ػجددلياتخافددوي ددوياتحادد ةيتددج ي
 قا يت  غاخياتمػع؟ا  يات   ػااغيدرا ا ايشدبياتجرا  تياتيبا ي

ييييأهمية الدزاسة:
سدفظيلبدفياصد عيلدخفسيعدغييدب بياتع عيد تيعدغياتح تاريعغيع يتأتويص  ارياتجرا ري

 قجاهيا أل ع  يع يذاتليااأليجا يات   تحريع ياا دلرياف تدرياأليدجا يات  دئػتارياتحاتادررياات مكدخي
  ويتبددحاترياعددغي مدد يرط دد يتص اددرياتحادد ةيب ددخ ل ي ددويعم  ددحيصبيددجيعدد يتكددػهيلددغيااثبدد تيااسعدد

س ضويتم ا يع غاخيصت ترياتنة اري ويلدا ل يب تن قريب تحاتياات ػجلياتخافدوي دوياتحاد ةي
إتدفيت لدعيشباي لدد ياصبي د د  ياط ت د تويتم ا لدد يب دػرةيت دأليفادد تلعياتم  داريااتػجػدسدرياتددج يلعي

يااتػجػديااأل  ألو.يييب تع لياتي فياا ج ل ديب  ئػتاريارافيع ياتػلوياتع  تويب تحا ةي
 ددويلدا دليب تند قريب تدحاتياات ػجدلياتخافدوي ددويك د يصهيتمد ا يع غادخيصتد ترياتنة داري

دد غيا بدد اياات يب دداغياات  ة  دداغي ددويععدد  يااريدد ديااتيدددجياتم  ددويعددغياتحادد ةيرط دد يس كِّ
اعدفيتةبازياتنب بيعغيف تريا    د ياات   لفي وياتحا ةيبصقػ اريراتاماريسغابيلملد يلػي

ييي.ات ك عبوياتػلوياا أل ع  ياتخافو
اتجرا ري ا  يس كغيصهيت  خيلمليعغيتػ اخيعق ياذيت قاداعي د ريصتد ترييص  ارك  يت ضعي

اتنة ارريااتن قريب تحاترياات ػجلياتخافوي وياتحا ةيس كغيتبب ف اغيا  ةجاعل ي ويدرا  تي
يع  قببار.ي
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 مصطلخات الدزاسة: 
ي ت  صبح تيات  تار:تأجحياتجرا رياتح تاريبييي

  Authentic personalityأواًل: أصالة الذخرية 
صتدد ترياتنة دداريبأأللدد ي يت  لددفيي(Kernis & Goldman, 2006)سيددخعيكددفيعددغي

صايإذلد هييذاتدلياتحقاقادريداهيت دم يصايعدجاراةياتنةزي ويفا تلياتاػعاريب دػرةيت صد  قيعد ي
اي ددبػكاا يتسددريضددغػويغاددخيعمصقاددريصايت يدد رضيعدد يت ددػراتلياراالي تبحادد ةريب دد يس  ددفيتع دداجا

ي تيب رةييكغيصألتياتاذيية ا يآجخ ي
ياا قا يتلحايات يخففيتعيتحجيجيصرطيريعكػأل تيع  ادةيتت ترياتنة اريت   في و:ي

:يافيكددددذيعيخ ددددرياتنددددةزي جاا يددددليااأل ي  تددددلييSelf-awarenessاتددددػلويب تددددحاتي .ٔ
عكددػهياتددػلويب تددحاتيععدد  ايات ضددادتليااجراتددل ي ضدددايلددغيثق ددلي ددويذاتددلريافغصددوي

اا دددديا يعددددغيات يخ دددددري ددددجصيعدددددغيعيخ ددددرياتنددددةزيبقجراتدددددلياجػاألددددبيت اددددددلياألقدددد وياػتدددددلي
ياش ػف تلريإتفيجػاألبيا ػرلياألق ويضي لياع يسحدألليصايي ي لي وياتحا ة.ي

ات قادداعيات ػضددػلويافق ددجيبددلي:يUnbiased processingات ي تعددريغاددخيات  حادددةي .ٕ
ػرةيتك عباددددريت ضددددعيب ػجبددددليعكدددد عغياتقددددػةياطددددػاشغيتبعػاألددددبيات ة ب ددددريتبددددحاتيب دددد

ياتضيي.ي
:يConsistent behavior with true self ات دبػكيات   دقيعد ياتدحاتياتحقاقادر .ٖ

دد يتقا ددليااف ا ج تددليات ضددادتلياتجاجباددريبغددسياتمطددخي افيمددويت ددخعياتنددةزيا قا
 لغياتطخاعيااتضغػوياتة رجار.

ي:ييافيموياجرةياتنةزRelational orientationات ػجليألحػياتيدا تيع يا جخفغي .ٗ
يلبفيإا عريلدا تي اغيية اريإسع  اريا و ريلبفيات  لعياات خافر.ي

 ياتنة داريصتد ترلبدفيعقاد سي ب تجرجريات ويسح فيلبال ياتص تدبي ام  يتيخعيإجخاواا ي
 ات   ةج ي وياتجرا رياتح تار.يي

 : Self- compassionثانيًا: الذفقة بالحات 
اتند قريب تددحاتيبأأللد :يتػجدلياتنددةزيألحدػياتخف ددري حاتدلياتددػادليي(Neff, 2003)تيدخِّعي

أل  اريص   داري دو:ياتبصدييب تدحاتياات يد شييعيلد رياتحدذييتكػفم تعيل يلبفيص  سيثدثي
يااأل  ألورياات مبليااتاقطرياتيقبارريع يا ت دا ياتحاتوي   ػفبل ياتعػفجيألػلارياجػد   يي
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ددد يتلدددحايات يخفدددفيتدددعيتحجيدددج اات دددويرياتنددد قريب تدددحاتيثدثدددريصبيددد ديص   ددداريت  دددفي مادددياا قا
يص  تيلبال يعقا  ل يتبن قريب تحاتريا و:ي

:يافيمفيبليصهيسكػهيااأل  هير اقا ي حاتلياع  ل ا يتل يkindness-Selfاتبصييب تحاتي .ٔ
ياع ي ش ا يعيل ي ويضخاعياتتعيصايااج   ي ج ايعغيات ػجليألحػيتػعل ياتأألابل .ي

:يافيمفيبليال ب رياتندةزيصهيجبخاتدليCommon humanity ألوياتي  ياتحذيااأل  .ٕ
ايعدددغياتةبدددخةياتبندددخفرياتي عدددرياتا دددتيعم  دددبريصايعميدتدددريلملددد رياصهي اتحاتادددريجدددداا
اتق دػريع ضد غيلضدػفا ي ددوي مادريية داريكدفياتمدد سرياصهيات ي ألد ةيصعدخيشبايددوي

ي.ي(Neff, 2011) وياتحا ةي
 لدددددد ياتمطددددددخةيات  يقبددددددرياات  ػازألددددددريتددددددخ  يي:يافق ددددددجMindfulnessاتاقطددددددرياتيقباددددددري .ٖ

ي.يت ػفجيعيل يااج خار  يلبفياتجاا اات   لبي ج ايعغيا
 ياتندد قريب تددحات ي ام دد يتيددخعيإجخاواادد يب تجرجددريات ددويسح ددفيلبالدد ياتص تددبيلبددفيعقادد سي

 ات   ةج ي وياتجرا رياتح تار.
  Spiritual Orientation in Lifeثالثًا: التهجه الخوحي في الحياة 

اجبخاتدددلييلنددد لخيص كددد رياتندددةزياعي ات ػجدددلياتخافدددويبأألدددليلبددد رةيلدددغيي هاتب ف دددسيدددخعي
 يات دددباعيزعدد  يصعددخليتددلرياتقدددجيخيتيدد تفا ددبػكا تلي ددوي ددياليتب يبددقياا رتبددد ويااسعدد  ويبدد  ي

لددغيعبددحاتياتحادد ةياع يلدد يات  ألاددررياا ألددج  عييوعطدد  خياتحك ددريااتع دد  ي ددوياتكددػهرياات  دد ع
 جددخفغياإي دد ر عياتعػفددجيألػلاددريفادد تلعي ددويضددػايسقامددليب يمددفياتحادد ةياغ س تلدد يب تعدد ليفددبيا

ياف ض غيات ػجلياتخافويا قا يتلحايات يخففيثدثريصبي ديص   اريلبفياتمحػيات  تو:يي راتمبابر
:يافناخيإتفيت لعيااأل  هيت يمفياتحا ةيExistential Meaningات يمفياتػجػدلي .ٔ

لغيإدراكليتج  تياا و ياصفجاثياتحا ةياات  باعيب تحك ريااتغ سريعغياتػجػد ي ضداي
عغياراول ياغ س تل ياتمل وارريداهيتنكاظريع يا ألج  عيااسع  وي ك ن  لياات   ظيبلي
يعغي ياتغ سر ياع  يصأل ؟ يعغ يع ف ياتحا ة ي و ياتكبخ  ياتػجػدسر يات ئبر يلغ اااج بر

 اتػجػد؟.ي
يي .ٕ يب  جخفغ يثع يب   يااسع  و  & Positive Attachment with Godات يبق

Others يا  لري يب   يااتخض  يااجرل يتقض ول ياا    د  ي  يا ألقا د يإتف يافناخ :
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ياتنة اري ي اغ ياتيدا ت يتكػفغ يألحػ يااسع  و يا ألج  ع يع  يرف بلر ي و اات اخ
 ااسع  اريع يا جخفغيبغاخفرياتمكخيتبحات.يي

ياف Spiritual Transcendenceات   عوياتخافوي .ٖ ض غيييػريااأل  هيارغب لي:
يات يبقي يالج  ياتضاقر ي  ةػعل  ياتحات يفجاد ي  ع از ياتك    يعجارج ي و يا رتق ا  و
ب ت  دليااتداويرياات حباقيااسع  وياتػالوي وي ض اياتقاعياات  فيااأل  ألاريك ت خافعي

ػ اقيعملييأأللياا   جادياتيػهياات ياات ػاديااتن قرياااي  ررياط  باعيزع  يصعخلي يجف ي
يافجل.يي

 يات ػجدلياتخافدو يي ام  يتيدخعيإجخاوااد يب تجرجدريات دويسح دفيلبالد ياتص تدبيلبدفيعقاد س
يات   ةج ي وياتجرا رياتح تار.

 اإلطاز النظسي والدزاسات الشابكة:
تحقاقيص جاعياتجرا درياتح تادرياتقاد  يبي دفيعخاجيدريتد اد تياتجرا د تيات د بقرييتصببتقجي

ياذتظيلبفياتمحػيات  تو:تجرا رياتح تارريب ػضػعياات بريذاتي
 : Authentic personality  أواًل : أصالة الذخرية

لبددفياتددخغعيعددغيصهيع لددػ ياتتدد تريتخجدد يصتددػتليإتددفيات ب دد ريااغخفقاددرياتقجس ددري  أكاددجلي
لبفيعقػتري كغيأل  ظيا يتكغيية ا يآجخ رياصهي اتحا ةيات وي يُتة بخي ويفا ةيغاخيججيخةي

ري  هيات  ػرياتحدجيثيت  لدػ ياتتد تري(Harter, 2002) الخعيأل  ظ يياعقػتر شريبأهيُتي
 خزيجد ياتيقػدياتقبابريات  ضارريازاديا      ي جرا  ليك  غاخيأل  ويع يضلدػريفخكدريلبدعي

ياتم ذيااسع  و.
 ,Snyder & Lopez)ااألصداا يعغيا   خاض تياتمطخفريتيبعياتم ذيااسع  وريلّخعيي

عد يص كد رلريااأل ي  تدليااف ا ج تدلييتإلأل  هت تريبأألل ي يات   ياتةبخاتياتنة ارياتي(2002
ات ضدددادتلياال ق داتدددليب ددد يسيكدددذيذاتدددلياتحقاقادددرريعددد يتبمادددليت دددبػبيفاددد ةيسي  دددجيلبدددفيراالي
ات ػراتلياتنة داريت يمدفياتحاد ةياغ س تلد ياتمل وادررياااأل د ذيات دبػكويت ضد عاغي دحلياتدخا ي

يتأثخيب تضغػوياتة رجاريصايا أل ا عيت أثاخاتيا جخفغ .ياات  ػراتيداهي
البادددلي  تتددد تريت ضددد غيكدددفيعدددغيجبدددخةيات دددخاياتنة ددداريب ددد يت ضددد مليعدددغياددداعياص كددد ري

يااأل ي  تياال ق داترياات  خعيات  اا يع يذاتلياتحقاقارياا قا يتقم ل تلياراف لياتحاتار.ي
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إغخفقادرياجس درييعن قريعدغيكب دريtyAuthenticiصهيكب رييTrilling),(1971:122اصاردي
authenteoرياا قا يتحتظيت ادجيكب دري صتد تر يعدغياتػجلدرييتددداتيموي اع دكياتقػةياتك عبريي ...
يعغيات خديتب اصخةيلبفيفا تلياتحجيجياجل ل .يياجرةاتبغػفرياجػدي

ك دد ريث   ددرياتنة دداريصتدد تريغ تباددريصد ادد تيات عدد  يت ي عددفيعدد يلبددفياتددخغعيعددغيصهياي
 ,Wood, Linley, Maltby, Baliousis, & Joseph)ييTrait authenticityباا يأل د

غيات حجداتيات ػا اريتت ترياتنة داري  هياتجرا  تياتحجي ريتخكديلبفياتكنييلي(2008
 ,Lenton, Bruder, Slabu, & Sedikides)يstate authenticityكح تريصلياتت تري

اتمطخفريت  لػ ياتت تريت  دقيغ تبادرياتجرا د تيرياطغسياتمطخيلغيعجاجفيات ي تعري(2013
لبددفيات ػاوددجياتم  دداريات ختبصددريب تتدد تريع ددفيارت دد عيتقددجيخياتنددةزيتحاتددلرياتدايددجيعيددج تي

ري ضدايلغي(Goldman & Kernis, 2002)اتػججاهيات ػجبريااألة  ضياتػججاهيات ببوي
يي.يي(Wood et al., 2008)ات م ازياتجا ي وياتنيػريب تضاقياات ػتخيا أل ي توي

ات ع  يدد تيات ددويُتيبددويعددغيادداعيات  ددخديياتنة دداري ددوالدد دةيعدد ييخكددديلبددفيبيددجيصتدد تري
عدد يا جددخفغيإثب تادد يتبعددجارةياا ا ددجارياتنة ددوريعق رألددرييرياات م   دداراات  ادددياتددحاتويتإلأل دد ه

-Robinson, Lopez, Ramos, & Nartova)يب ت ق  د تيات دويتيبدفيعدغياتقداعياتع يادر
Bochaver, 2013)ي.يي

ددد يتلدددحايات حبادددفياتنة دددارياصتددد تري ت  لدددفي ددداغياجل ددداغيتبدددحاترياتا :ياتعدددداي دددويا قا
ريافيبدخيلمدليب داغري صألد يThe subjective impulse-orientedا ألدج  لويات ػجدليذاتااد ي

Iيياات  ألويات كػهيات ػضػلويات ػجدليألحدػيا جدخفغيافيبدخيلمدليب داغري تدوي Meيياف د عي)
اتدحاتوياتدحليي   دفي دويالادلي حاتدليي لفيتبنةزيتب  كاخي ويأل  ليا قا يتببيدجيغع في حايات   
ياات ػضػلوياتحليي   في ويالاليب تحجاديات  راري املياطاغيا جخفغ.ييرب ػرةيدااقر

ددد يي(Barrett-Lennard, 1998: 82)ف دددػحياي ع ددد دلي ياتنة ددداريتددد تريتتيخف ا
ي:يا ت   ي اغيثدثيع  ػف تي ويية اريااأل  ه

يجبخاتياتنةزياتاتار.يي-
يالالي حاتلياطخعدفري حاياتػلويك حظيت اادليتحاتليلغيا جخفغ.يي-
ي.يع يا جخفغيات بػكياتة رجوياات ػاتفي-
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صتدد ترياتنة دداريبأأللدد :ي يتخكاددبيأل  ددويي(Harter, 2002:382)سيددّخعي ددويفدداغيي
لياف ج تدليات ضدادتليبأ كد رليااأل ي  تدياالادلسناخيإتفياع دكياتنةزيتةبدخاتياتنة دارري

ددد يتحاتدددلياتحقاقادددرريعددد يات يبادددخيلدددغيأل  دددليبصدددخ يت  دددقيعددد يت كادددخلي اال ق داتدددلرياات  دددخعيا قا
ياعن لخلياتجاجبار .ييي

اتنة اريبأألل ي شخفقري وياتحا ةييؤت ل ياتنةزي حاتلريات صد  قيعد ييصت ترك  يتيخعي
عند لخرياال قد دات يايات كادخريجبخاتلياتجاجبادرياتحقاقادريب د يت ضد مليعدغيفد  تي  داػتػجارري

 & Kernis) ضددايلدغيات دخافريااتع ألدري دوي دبػكلياتةد رجويا دويتػاتدبليعد يا جدخفغ ي
Goldman, 2006; Ryan & Deci, 2000; Wood et al., 2008).ي.يي

دددد يتلددددحايات يخفددددفريسندددديخياتنددددةزيب تتدددد تريلمددددجع يت صدددد  قي ددددبػكا تلياتيباخاتددددلي اتبيا
لاددليبح  تددليات  دداػتػجاريااأل ي  تددلياعي ر ددليعددغياتعلددرياتجددخ ريا أل ي تاددريعددغيجلددرريعدد ياي

يإض  ريإتفيف  اريال ب رياتقاػدياتة تريب ت ؤثخاتياتة رجار.
د يت  لدػ ياتتد تريع د دليصأللد ي ات د  يي(Kernis, 2003:1) يا دويأل دذيااشد ريادج ي تيخف ا

ي .يييي بػكا تياتنةزي وياتحا ةياتاػعاريع يذاتلياتحقاقاريصايات خكدفر
اتتد تريبأأللد ي عيخ درياتندةزي   كادخلياعند لخليي(Mengers, 2014: 6)عي ام  يلدخّي

ي ييbeing yourselfتيباخي كغيأل  ظييئاتص  قي بػكا تليع ي حليات يخ رريا ويتك  
 Socialعدغيابدفيات دجا ياغيلدغياا دريااتددحيا ج  د لوياتنة دارياتيدخ عيصتد تري

reform valueج عيلبددفيداريا  دد    ريااسعدد  ويتب اددداتياتم ددباريتكددفياألصداادد يعددغيتأكاددي
 ت  لدددفياتندددةزي دددويفا تدددلياتاػعادددريب دددػرةيت صددد  قيعددد يذاتدددلياتحقاقادددريداهيي:يدددةزيبأأللددد 
صايإذل هيتسريضغػويغاخيعمصقادريصايت يد رضيعد يت دػراتليارااليتبحاد ةيرييةيت م يصايعجاراي

د اي دبػكاا ييتيبد رةييكدغيصألدتياتداذيية ا   ,Kernis & Goldman) يآجدخ يب  يس  فيتع داجا
ي.ييي(2006

تيخف ا يتألت تريي(Wood, Linley, Maltby, Baliousis, & Joseph, 2008)ااج ي
ا قا يت ججفياتت تريات   خكددةيفدػ ياتندةزيال بدختياتتد تريب ػجبدلي د ريية داريُسحَكدعي

د يتلدحايات  دػريتداذيأل دػذ جياتنة داريلبفيعج ياجػد  يا قا يت ع ػلريعغيات حكد ترياا قا
تع دجي ادلياتتد تريثدثدريصبيد ديص   دارييthe Authentic Personality modelاتتدابري

يلبفياتمحػيات  تو:ي
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:يت دخعياتندةزيب د يسيكدذياف  دقيعد يص جا دليauthentic livingاتحاد ةياتتدابري .ٔ
يات ضادتلرياال ق داتل.ي

-low selfتدحاتياتنديػرياتدحاتويب ت يخ دريب تدحات:ياألة د ضيعي عدفيا غ دخابيلدغياي .ٕ
alienationي. 

 lowعي عددددفيتقبددددفيات ددددأثاخياتةدددد رجوييلددددج يع دددد يخةيتػايدددد تيا جددددخفغ:ياألة دددد ض .ٖ
acceptance of externalي. 

اتتدد تريبأأللدد ي يدديػرياتنددةزيب تخضدد يي(Lenton et al., 2013:285)عيالددخّي
د اا رتا حيع يأل  لياع يا جخفغريع ياتػلوي حاتليكػجػديفخيع  قفياع  اديع    يب تعدجارةييا

ياا ا جار .ي
د يت يخ  دلي حاتدلريافؤكدجيصأل د ري اتق ضوياتت تريصهيسقػ ياتنةزيب ج اد راتيفدخةيا قا
ات ددججفياتػجددػدلي ددويلبددعياتددم ذيلبددفيداريا ج ادد رياتحددخيااتمنددمي ددويتكددػفغي دد  تياتحادد ةي

ادةياتتددابرياإرادةيتقادداعيكددفييددوايسقددػ يبددلياتنددةزريافحددجثي ددحايا ألددج  عيب تعدد ليفخفددريااري
ايتبص ادددرياتح مادددريااتػججاألادددريتبندددةزريك ددد يصهيات يددد  يات دددويتيكدددذيصتددد تري ا ددد مدا ا ييدددجيجا
ايأل  دداا يعضددماا يرط دد يس دد مدعياتػضا ددريات م احسددريتبددحات يالباددليعددغي اتنة دداريت صبددبيععلددػدا

 ,Baumeister)ات دديبي ددوي ددحلياتسدد  يصهيت ع ددجيكددفيعؤيددخاتي دد ريصتدد ترياتنة دداري
Leary, 1995)ي.ي

 ددحايات يمددفيب يدد رتليإتددفيعدد ي دد  لياتيددبايات ضددمويتألتدد تريي(Leary, 2003)ياصكددج
تجرجددريصهياتنددغيي لدد ياإدع أللدد ياددجيسعيبلدد ي تيمددريتبددحات رياات يبددقيبدد تػلويب تددحاتيب ق ضددا تلي
اتصبايادددريسعبدددخياتندددةزيلبدددفيتقاددداعيذاتدددليب دددػرةيع ددد  خةياإلددد دةيتحجيدددجيعػا دددليعدددغياتيددد تعي

ياجيري ػف لي ويعق  فيتأثاخيات   يخةيااتضغػويات حاصر.يااتطخاعيات حاصريب    خارياعخي
إتفيصهيصفجيات جالا تيات ح  بدريتألتد تريي( Baumeister, & Leary, 1995)اصي ري

اات  اددددياتمدددػلويلدددغيا جدددخفغياات ػتددداييتحدددتيع ددد في ئدددري عة بدددي يلدددغيا جدددخفغييددديػري
 ددد ياايدددحاايب دددػرةيصايريااتمبدددحرياات ل دددارياات ع  دددفيعدددغيابدددفيا جدددخفغيارطبددد تةدلياتندددةزي

بدددأجخ رياتلدددحليات دددجالا تيتدددأثاخاتيف  ددد ريلبدددفيع ددد ػ يتمي دددلياشادددبيف تدددلرياصكدددجيلبدددفيصهي
ااأل د هياددجيي مكددخيتحاتددلياتتدابريتحددتيإتحدد حياتخغبددري دوياتح ددػ يلبددفيات قبددفياا   ح دد هي

ي.ي(Peterson, 2006: 249)ا ج   لويع يابفيا جخفغي
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لبددفيات ةبددويلددغيعدد يسيددخعيبدد ت ميعياتقدد وعيلبددفيياتعبددخي دد ريصتدد ترياتنة دداريااأل دد ه
دد ي ددصحاا يا دداخيات ددج ياا  ددفييhedonic well-beingتبددحةياا  دد    عييات دديو تكػألددليتمي ا

 eudaimonicتبم دد ذياا  دد لدكريات ضددافيعدد يسعددػزيت دد ا ليبدد ت ميعياتجداددويصاياتقا ددوي
well-beingتلددد ياتمل واددددرياات ػجددددليا دددػيألددددػعيعدددغيات ددددميعيات ي  دددجيلبددددفيعيمدددفياتحادددد ةياغ سي 

اتخافوي ال  يع  يسةبقيألػلا يعغيات كامرياتم  ارياات   عوياتخافو يالبادلي د هي د ريصتد تري
ياتنة ارياجيتق خهيب ت ي أل ةيااتحخع هيعغيع  ياتحا ةياعبحاتل ياتداوبر.ييي

افدفددظيعددغيات يخف دد تيات دد بقريت  غاددخيصتدد ترياتنة دداريصأللدد يتخكددديلبددفيعددج يكددػهي
نةزياص ك رليات خ  تلياتيباخاتليتيكذيذاتلياتحقاقارريالبدفياتدخغعيعدغيصهيتيبادخيعن لخيات

ك ألدتيتي بدخي دويات  ضدويع دصبح تيذاتييreal selfصايات يبادرييtrue selfاتحاتياتحقاقادري
إهيات يخف د تياتحجي دريتلد يتدخ يصهيري(Kernis & Goldman, 2006) عضد عاغيصجداادري

أألل ي عةصميعيخ ويس  فيجػاألدبياتدحاتيات دويسي بخ د ياتندةزيباتحاتياتحقاقاريس كغيتيخف ل ي
دد يتلددحايات يمددفيتدداغريع  ادددةيعددغياتددحاتياتحقاقاددري تيبددخيرعدفادد يلددغيشباي ددلرياتيددجياتتدد تريا قا

 ,Schlegel et al., 2009; Schlegel, Hicks)اتيباخيلمل يبأ بػبيفا ةي خفجياع  ادي
King, & Arndt, 2011)ي.يي

دد يتب حباددفياتم ت ددخعييطددخليات دد  قيس كددغيات أكاددجيلبددفيصهيع لددػ ياتتدد تريي ضدد غ اا قا
دد يت يخ  ددلي حاتددليكنددةزي اتنددةزيب ددػرةيتيكددذيات  ددقيعدد يعندد لخلياال ق داتددلياتحاتاددرريا قا
ي خفجياع  ادرياإضل ريكفيجػاألبيية ا ليتخجخفغ ي ضدايلغيعق اع ليت أثاخاتيا جخفغ .يي

ي Self- Compassionث ألاا :ياتن قريب تحات
ألقصدريا رتكد زيات دوييمصبدقيعملد يااأل د هي دويتي داعيذتدظياات دػاديعيلد يتيجياتند قريب تدحاتي

اتخ قياات ػاديع يا جخفغري  غيسق ػيلبفيذاتليتجفيا جخفغياف ةخي لحلياتق دػةييم لدويبدأهي
ي.ي(Akin, 2014)سكخليذاتليات ويضب تيافكخليعغيفػتليتأللعيك ألػاي ببياتق ػةيلبفياتحاتي

عغيس  قجياتقجرةيلبفياتن قري حاتليتغيس يجيا جخاهي ػجػد عيعيل يتكػأللي اكػهييك  يصه
ددد يسع دددخيآ عدددليافيددداريلبدددفياتدددجاا ي دددويف تدددريعدددغيات ي  دددر ي ضددددايلدددغيصهيذالي إأل ددد ألا ي نا
ات  دد ػ يات ددمة سيعددغياتندد قريب تددحاتي ددعيصيددة صيصلددجاايتأل  ددلعري يي ػا ددػهيلددغيتحقاددخي

ةلدد ياات ػجددلياتيقدد  ويألحػ دد يلبددفيصت ددلياتعددػرريا ددفيأل ددذياتػاددتيذاتلددعيااأل ق د دد يبق ددػةياتػطا
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 &Leary, Tate, Adams, Allenاتصددديييألعدددجليي ي عدددفيعددد يا جدددخفغيبحدددبياادّ ي
Hancock, 2007))ي.ييي

ع غاخياتند قريب تدحاتيك خكادبيأل  دويع يدجديي(Neff, 2003b)ااجيشخفتيكخ  اغيألايي
ريافنددداخيإتدددفيادددجرةياتندددةزيلبدددفيself-kindnessاتبيددد دريي ضددد غيبيدددجياتبصدددييب تدددحاتي

ات ي عفيع يأل  لي ػديات لعي ج ايعغيا ألج  عيب تع ليات قااعياتمقجلياتع رحيتبحاترياطيجياتحذي
افنداخيإتدفيال قد دييsense of common humanityااأل د ألوياتي   ااأل د ألاريات ند خكر(ي

عدغياتنديػريب تيدتدريياتنةزيبأهياتمقزيااتق ػريج تاريعدزعدريتإلأل د هي دوياتػجدػدي دج اي
 نددددفريصعدددد ياتبيددددجيات  تددددثي ا   ددددفي ددددوياتاقطددددرياتيقباددددرياتلمددددجيااج دددد  يصايات يددددخضيتةبددددخاتي

mindfulnessافندددداخيإتددددفيتي عددددفياتندددددةزيعدددد يجبددددخاتياتػجدددددػدياتددددحاتوي ح ماددددريع يقبدددددريي
) ,Neffاع  د عحرياع   حددري ددج ايعددغيات لػفددفيعددغييددأهياتعػاألددبيات أ دد افريتب ي ألدد ةياتحاتاددري

b)2003ي.ي
صهيع لددػ ياتندد قريب تددحاتي مدد ايع يددجديي(Halifox, 2012: 10-12)ي ددويفدداغييددخ ي

اتبيدددد دريي كددددػهيعددددغيصرطيددددريلم تددددخيص   ددددارري ددددو:ياتددددػلويب ت ي ألدددد ةي يات كددددػهيات يخ ددددو(ري
اا      يات ي ش ويات  يبقيب اخيات ي ألد ةي ات كدػهياتػجدجاألو(ريااتخغبدري دوياتمطدخيإتدفيكا ادري

ةي اتيم ددخيا أل بدد  و(رياصجاددخاايا  دد ع بريصايا  دد يجاديتب  دد لجةيلبددفيات ة اددييعددغيات ي ألدد 
يات كػهيات ح ادليصاياتجا يو(.ي ات ة اييعغيتبظيات ي أل ةي

تددػادي ددػيع غادخياتندد قريب تددحاتيإتددفيصهيسندداخيفاددثيي(Nisker, 1998)افؤكدجيعدد ي ددبقي
بدليعدغيصاجدليا دػرياتنةزيع يذاتليار قلي ل يلمجيعػاجلدري ندفيصايآ  يصايلمدجيإدراكيعد ي

 دفييرلاعط  خيضييرياال ب ريصهيع يس دخيبدليعدغيعي ألد ةياآ  ياإج د  يتداذيفكدخاايلبادليافدج
س كددغيصهييػاجددليكددفياتمدد سرياف ضدد غياتندد قريب تددحاتياتخ ددقياات بصدديي لدد ي ددويعق  ددفياتحكددعي

لبدفيلبال ياات قااعيات لاغيتل ريااتػلويااتحذيااأل  ألويات ن خكي دويعق  دفياتيدتدرياات ندخألقي
اتدددحاتيااج دددخاريا   ياال بددد ريصألدددلياتندددةزياتػفادددجيات ب بدددفيب ت   لدددبيااتطدددخاعياتي دددابرري

يااتاقطرياتيقبارياات مبليتبحاتي ج ايعغيات ػفجيع يآ عل ياع  لبل .يي
اتق ضددوياتندد قريب تددحاتيت دد تعيااأل دد هيعدد يأل  ددلياتددغيي حقددقيذتددظيإ ي مبددحياتنددةزي

تليت ق داخليصايإج  ا تدلرياا د بجاتل يب ند لخياص كد ريإسع  ادريات ن لخياات ك ريات بباريتع ليذا
ي ي سريب ػجبل يعد يأل  دلي  يد شييارف دريااد يع د ييدؤدليبدليإتدفياتنديػريب ت دد ياتدجاجبوي
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اات دددي دةيااتص أألامدددري دددخغعياتتدددعرياا  ددد  خاري دددوياتحاددد ةيب  لبادددريااا دددجارياط ح دددفيتب  دددئػتاري
ياخيص  تابيفا تل.ياات يلجياارادلي   ػفبيع  رلياتغا

اك ادددخاايعددد يسضددد يااأل ددد هيذاتدددلي دددوي دددعغيعدددغياتنددديػريب تدددحألبيااتمدددج ياات دددفرياكدددأهي 
اتيددحابي ددػيشخفق ددلياتػفاددجةيتددج  يث ددغيعدد ياا خ ددليعددغيجصددأيصايتق دداخيصايإج دد  ريااتي ددػيلددغي

غياتحاتيس  فياتةخاجيعغي عغيتيحيبل ياأل ا هيع ي يبلياإل دةيا ل ب ريااسع  ويتل يب  يس كِّي
يااأل  هيعغياابح ريا عغي وياتحا ةيبعجسرياات دا .ي

ااتنددد قريب تدددحاتيتعيدددفيااأل ددد هيسيددداريفاددد ةيشبايادددريداهيتكّبدددييصايتدفادددييصايعخاابدددلي
ا جخفغيااتبحثيلغيصجص ولعرياا ا م عيب  ي دػيا دحاي يي يد رضيص دجاايعد ياتص دػحي  األ د هي

يسينقياتص ػحيات بمويلبفياتقجراتياتحاتار.يي
اتيمويفخ اا ياتخف ريااتخ قيات ق خألدريcompassion ختبميع غاخياتن قريب تحاتيبكب رياف

ب تحمػياات ػاديااتيصيريال دةيع ييمطخيإتال يكح تريع يجسريإتدفيا جدخفغيب يمدفيصهيعؤيدخاتل ي
ت ضدددعي دددوير دددقياتندددةزياتي ش دددليعددد يعي ألددد ةيا جدددخفغياعددد يي يخضدددػهيتدددليعدددغيصفدددجاثيصاي

لادددليبدددو علعيااتخغبدددري دددويات عددد ابيات دددػلياتقددد وعيلبدددفيات  ددد ألجةيع ددد لبيصايإج  اددد ترياطػي
 د هيكحتظيت نبلعيصايتجص ولعرياييعألقجسا يصايإ ق ويصفك  يلباليعاات  لعيداهيتػجليألحػيتقاا ل

اتن قريب تحاتياات ػاديعيل يس  فيرص رياتنةزي حاتلياتي ش ليعيل ياتعمبيتأألابل ريع ياتخغبري
 ذيعػاددييع  دد تعيعيلدد يبغددسياتمطددخيلددغيعدد ي لدد يعددغيصاجددلي ددويات ة اددييعددغيآ علدد يب تةدد

ي.ي(Wispe, 1991: 17-18)ا ػريصايعط  خيضيييصايتيخضياج   ي ويل فيع ي
ات ند لخياتة ألقدرييلد بيدجيلمصهيتيمدويت(يصهياتند قريب تدحاتئٖٕٓارصتي م ايص ػييدخار ي

ػرياعطد  خياتضدديييااتُ  د  ريتلد رياتق و ددريلبدفياتع د اياات حقاددخيأل اعدريإدراكيجػاألدبياتق دد
صايااج   ريثعيتبمويعيل يص ػاريعدغيات دػدةيااتخف درياات حبدريت ح الد يصا ايثدعيتا د طفيبطبلد ي

يا جخاهيعغيفػتل .يي
ات ض غياتن قريب تحاتيت  ععيااأل  هيع يأل  لريافبجصيات   ععيااسع  ويع ياتحاتيعغي

أل  هيلدغيأل  دليإذيتيدخضيت ندفيعد يألبحيات ن لخياات ك رياات بػكا تيات بباريات ويسكػألل ياا
صايييخي ػجػديألقزيصايا ػري ويية ا لرياا  بجاتل يب ن لخياص كد ريا دبػكا تيإسع  ادري
 لددد  يع ددد يي ددداعييعنددد لخيات يددد شييااتخف دددريااتحمددد هيتعددد ليذاتدددلريااتنددديػريب ت دددد ياتدددجاجبوي

ياات ي دةريااتص أألامري خغعياتنيػريب تتع.يي
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 ي تػجددلياتنددةزيألحددػيعي عبددريأل  ددلي بصددييار ددقيات دد ععياتيددّخعياتندد قريب تددحاتيبأأللدد
لمجع يت اخيصعدػريفا تدليلبدفيألحدػيجصدأ يكدأهيسة دقي دويصداايعل دريعد يصايسق دخي دوياتقاد  ي

ي.ي(Allen & Leary, 2010: 107)ب  يي ػجبيلبالياتقا  يبل ي
دد يتلددحايات يمددفيلّخ ددتي اتندد قريب تددحاتيبأأللدد ي يتةّبددوياتنددةزيي)Wallace, 2010(اا قا

رادسا يلغيألقجليات لاغيتحاتلياص كد رليات دببارياتع رفدريتع  لد رياا د بجاتل ي  يد شيياتدػاديعيلد يإ
ات ل ليتل  يع ياتة ذيعػاييإسع  ويعملعييج يليت قببل ياا ت دا ي   دػفبيعد ي لد يعدغيجػاألدبي

يا ػريصايعط  خيضيييصايجبخاتي نف .ي
اتجا ياريات ويادجيت ػتدجيتدج ياتندةزياتة بيياتن قريب تحاتي وياػتل ياتجا ياريلغياتقػةي

ري دددد تقػةياتجا ياددددريتبندددد قريب تددددحاتيتعبددددخياتنددددةزيلبددددفيcriticism-selfأل اعددددريألقددددجياتددددحاتي
ا ل خاعيب ج  ا تدلياصاجدليا دػرلياعطد  خيضدي ليداهيتأألادبيتبدحاتيصايإج د ديت  لبا لد ي دوي

ا   يات ددويتمدد جيعددغياتحاد ةري ددفيتج يددليتب ػجددليألحددػيا ج لدد دياات  دد  خةيت ة اددييآ عددليج تددري
اتيدد داتياات ددبػكا تيات ة بددرياضا اادد ريات ددػفبيذاتددليلبددفيألحددػيذاتددويإرادلريلبددفياتع ألددبي
ا جدخيت يبدقياتقدػةياتجا يادريتمقدجياتدحاتيبد تةػعيعدغيلقد بياتدحاتريصعد ياتند قريب تدحاتي  ع ددجي

دد يلباددلريا دد ويأل ددذيرغبددرياتنددةزي ددويتح دداغيذاتددلياا ل قدد ديبددأهيااج دد  يتدداذياددجراايعح ػعا
اتػاددتيات ي عددفيعيلدد يب ل ب ر دد يج ألبادد يشباياادد ي ددوياتحادد ةياتبنددخفري يسعددبيلبددفيااشددد يصهي

يتػ غيلدف ريااأل  هيصايتعيبليسحقخيذاتليافلامل .يي
اع ي ػيعحدفيات د  ي داغياتبد ف اغيصهياتق دػةيلبدفياتدحاتياات ػجدلياتمقدجلياتعد رحيتع  لد ي

يكدددذيعدددغيذتدددظري ددد هياتقدددػةياتجا يادددريتنددد قريسيدددػ يع ددد ريتحقادددقياتندددةزيت جا دددلريالبدددفيات
يب تحاتيتختبمي ج  ياتنةزيب تع ل:ي

يرافريإعك ألا تيات غااخيات   فر.ي -
 تدافجياتجا ياريتب غااخ.ي -
 اتة ذيجصػاتيل باريتع ليتغااخياتحاتيات ػفبيع  ر  .ي -
 عق رألريصأل  لعيب غي عيص ضف ياط ت  تويا    رةيدا يا لعياتجاجباريتبح  ي لع. -

ي
ي
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يي

ي
يب تحاتين قر(ياتقػةياتجا ياريتبٔيكفي 

اات دويف اتدتيااج بدريلدغي دؤا يي(Breines & Chen, 2015) اصكجتيأل  وجيدرا در
ع دد دل:ي ددفياتندد قريب تددحاتياات بصدديي لدد يبيددجيارتكدد بياتجصدد اييدفددجيعددغياتجا ياددريتب ح دداغ؟ري

 ج ل دي دويع د رياجب تياتجرا ريإتفيصهياتن قريب تحاتيااتبصيي ل ييج  ياتنةزيب تع ليا
 اتأألابل ياا   ي ديلغيات ق رأل تيا ج   لار.ييذاتلت ػفبيعط  خيضي لياتعمبيإ  ألري

-Selfافيصويع لػ ياتن قريب تحاتيد  تيتق خبيعغيد  تيع لػ ياتي دػيلدغياتدحاتي
forgiveness ي قددددجي امددددتيأل دددد وجيدرا دددد تيلجيددددجةيات ػاوددددجياتة تددددريبدددد تي ػيلددددغياتددددحاتي 

(Luchies, Finkel, McNulty, & Kumashiro, 2010) يك د يصضلدختيأل د وجيدرا دري.
(Neff & Vonk, 2009;Neff, Rude & Kirkpatrick, 2007)صهياتي دػيلدغياتدحاتيي

ب دد يسع ددجليعددغيتقبددفياتنددةزيتجص وددلياجػاألددبيا ددػرلياعطدد  خيضددي لييدفددجيعددغيع دد ػ ي
جفيع لددػ ياتي ددػيلدددغيتمي ددلياتم  ددويافح ددغي دددبػكا تلي ددويلجيددجيعدددغيات ددا ا تريالباددليي دددجا

اتدددحاتيعددد يع لدددػ ياتنددد قريب تدددحاتريإ يصهياتجادددخيي ضددد غيب اضددد  ريإتدددفياتي دددػيتقبدددفياتدددحاتي
اات  دد تعيعيلدد ياات ددػاديعيلدد ياإلدد دةيا ل بدد ريإتالدد يب يددفيت ددػفبوي دد دعرياف  ددفي ددحاياتعددخي

 Acceptance commitment ؤرةيع يسيخعيب تيدجياتم  ويات ختكديلبفيات قبفياا ت دا ي
therapyي.يي



 

 

 

ي(ٛ٘ٔ (
 8112 أغشطص ، 1ج، 55جملة اإلزشاد النفشي، العدد 

 احلياة يف السوحي والتوجه بالرات الشفكة من بكل وعالقتها الشخصية أصالة

 -self ك دد يتة بددييد  تيع لددػ ياتندد قريب تددحاتيلددغيد  تيع لددػ يتقددجيخياتددحاتي
esteemلبددفياتددخغعيعددغيصهياتق  ددعيات ندد خكي امل دد يي   ددفي ددويتقبددفياتددحاتيااتةدد ذيعػاددييي

يإسع  ويعمل رياف كغيتػضاعيذتظي وياتعجا يات  تو:ي
ي(ئججا  

ياتات خا ي اغياتن قريب تحاتياتقجيخياتح
يتقجيخياتحاتياتن قريب تحات

س  رسيلمجيتيخضياتندةزيتإلج د  يصايلمدجع ييدجركي
يع يبليعغيصاجليا ػرياعط  خيضيي.ي

ي يبددقي ددػلوياتنددةزيب قجراتددلياصاجددليت ادددلياعطدد  خي
ياػتل.

ي يبدددددقيبددددد تحذيااأل ددددد هياتيددددد  ي  ي ددددداعيف تدددددرياتنددددد قري
ب تدددددحاتياات دددددػاديعيلددددد ي  يدددددجيل يإتدددددفيا جدددددخفغيااتحاددددد ةي

ي.إج   اي

ي يبددقيبدد ت كػفغياتنة ددوياتددحاتويتبنددةزيعددغيجددد ي
يييػرليب ت  ادياات خدسر.

يات ػجليألحػيااألع زياإثب تياتعجارةياا   حق  يات ػجليألحػيتقبفياتحاتياات   تعيعيل يااتخض ياتي  
يراحيات م  ذياذ ماريإثب تيات  ػ ياا ع ا زييراحيا      ياذ مارياتخل سريب تحاتياا جخفغ.

 دد يسعددجريات مػفددليكددحتظيإتددفيصهيع لددػ ياتندد قريب تددحاتيي  اددديب ددػرةي  راددريلددغيع لددػ يك
-Goldstein & Kornfield, 1987: 91)يself-pityاتن قريلبفياتحاتيصاياتخث ايتبحاتي

دد يتلدد ياتبص دد اي لدد ياالاادد يي( 92  بام دد يسيكدذيع لددػ ياتندد قريب تددحاتيتيبددقياتنددةزي حاتددليت ل ا
اي ماػفادد يعددغيشبايددرياتةبددخةياتبنددخفرياتي عددب ي أل تلدد ياال ب ر دد يجدددي ريا مدد يي حددخرياتنددةزيعددغيراا

اتغددخ ي ددويدااعددريات أألاددبياات عددخفعيتبددحاتيااتدد ةبزيعددغي كددخةيصألددلي ددػياتنددةزياتػفاددجي ددوي
اتحا ةياتحليسي ألو.يألعجيصهيع لػ ياتن قريلبفياتحاتيي ض غيا د غخا ياتندةزي دويعند لخي

اتنة دارريك د يصهياتند قريلبدفياتدحاتيتدج  ياتندةزيات ي  ريااتمدج يأل اعدريع  لبدلياعي أل تدلي
ب تع ليات نخألقيلبفيذاتليااأل   تليلغيا جخفغياات لػففيعغيعي أل تلياآ عدلياتنة داريلبدفي

ياتع ألبيا جخ.يي
ك  يس  فيعج يتػفجياتنةزيع يآ علياعي أل تليج ألبا يآجخيس كغيب ق ضد ليات  ااددي داغي

تدحاتري  دويف تدرياتند قريلبدفياتدحاتيس دبعياتندةزيع لػعوياتن قريب تدحاتريااتند قريلبدفيا
د يب دػرةيت عدري دخداديص ي تدلي ع عػألا ياعح تخاايب ن لخليات ؤت دري  ػفدجيعبد تذي ادليعيلد ياع يبقا
ا أل ي تارياتح تاريب  يسي اليلغيرافريجػاألبياجرتلياا  ع ب تليا أل ي تاريصايات   اخاتياتيقبادري

 ويرداديات ي  ياتحاتادريسيػادليلدغيتعد ازيات ػادييياتجخ ريك  يصهيأل  ذيالوياتنةزيكبار
ي.ي(Bennett-Goleman, 2001)صايتبمفيعمطػرااياااياا يت  ػفبيذاتل
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لبددفياتيكددذيعددغيذتددظريي صبددبياتندد قريب تددحاتيلددج يتػفددجياتنددةزيعدد يآ عددلياعي أل تددلي
عيلد يااأل ي  تلريب  يس د عيتدلي ػجدػديع د فريأل  داريس د رسي الد ياتحمدػيلبدفيذاتدلياات يد شيي

-Goldstein & Michaels, 1985: 61)اإدراكيات ا  يااأل  ألوياترفبيتةبختلياتحاتادري
62; Scheff, 1981)ي.ي
ب تندد قريب تددحاتيتعمددبياتنددةزيت ندد لخليات ؤت ددرياعي أل تددليصاييُسيَمددف ددويأل ددذياتػاددتي ي

يا يلددد ري دددفيا ل دددخاعي لددد يااضددديل ي دددويفع لددد ياتصبايدددورياتكدددغيعددد يتبمدددفياتع  اددد يتي ش ااددد 
ت ددد تحاا يعيلددد يب مطدددػريلقبدددويع دددػازهيسع دددجيبيدددجيا أل  ددد حياتيقبدددويااتحدددذيااأل ددد ألوياتيددد  ي

(Bennett-Goleman, 2001: 51)ي.يي
 ,Wenzel)عغيإتاليكفاف كغيات  اادي اغيألػلاغيعغياتن قريب تحاتيلبفيألحػيع يصي ري

Woodyatt, & Hedrick, 2012; Tangney, Boone, & Dearing, 2005)ي:ي
ددد ي حاتدددلياتنددد ي-ٔ قريب تدددحاتيك ػادددييية دددويفقاقدددوياصتددداف:ي يمدددجع يس ددد رسياتندددةزير قا

اتبص دددد اي لدددد يسي دددددخعيصا ايب  ددددئػتا لياتق ددددداخلرياعدددد يذتدددددظيي قبددددفيذاتدددددلرياث ألاادددد يا ت ددددددا ي
ياتنة ويب ت غاخي ويات   قبفرياات يلجي   ػفبيصاجلياتق ػر.ي

ب تدحاتيات دف دريإتدفيإزافدريياتن قريب تحاتيك ػاييية ويعدفف:يس افيذاايف ترياتن قري-ٕ
ع دددئػتا لعيلدددغياتجصددد ارياتػجادددلياتبدددػ يتخجدددخفغيصايإتق ولددد يلبدددفياتطدددخاعيااتفدددجاثي
اتة رجادرريالبددفياتددخغعيعددغيصهي دحايات اددفياددجيسحقددقيتلددعيرافدرياا اددرري  ألددليس ددخ لعيلددغي

يتح اغيذاتلعي ويات   قبف يتكػألليفابري خاطاريت  لجعيتعمبيتػ ياتحاتياتأألابل .يي
 ددويإشدد ريلدا ددليب  لددػ ياتي ددػيع لددػ ياتندد قريب تددحاتيي)Halvorson(2015 , ا ياتمدد

لغياتحاتياتقجيخياتحاتريإذيرصليصهيع غادخياتند قريب تدحاتيي ضد غياتي دػيلملد ريعد ياضديلعي
تجصدددد ولعي ددددويإش ر دددد يات ددددحاعيالدا دددد ي ددددويعيط لدددد يلدددددااايداجباادددد رياط ت دددد توياتخغبددددري ددددوي

لعريلكدذيذاليات  د ػف تيات مة ضدريعدغيتقدجيخياتدحاتياتدحيغيت ػفبل ياا رتقد اي مػلادريفاد ت
يسيداهيصاجليا ػر عياعط  خيضي لعياإج  ا تلعيلدااايج رجاا .يي

د يتدحتظيرصلي صهياتند قريب تدحاتي مادريأل  داريع يدجدةياتبيد ديي)Halvorson( 2015 ,اتبيا
يت ض غيثدثريصبي ديص   اري
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ي
ي(يٕيكفي 

ي)Halvorson( 2015 ,ا قيت ػريصبي دياتن قريب تحات
ي

صهيع لػ ياتن قريب تحاتيسة بييي(Neff, Rude, & Kirkpatrick, 2007b)ااجيص  دتي
دد ياتددػاديعدد يذااتلددعيسكػألددػهيصاددفيعدداداي لددغيع لددػ يتقددجيخياتددحاتري يمددجع يسطلددخياتيددة صير قا
تبغضدبيااج دخاريات ندكدتريا دويأل دذياتػاددتيسحد  طػهيلبدفي دجاولعياتدػازأللعياتم  دويلمددجي

يضي أل ق داتيف دةيعغيا جخفغ.يات يخي
يتػا خيثدثريجػاألبيع   يدة:يي(Neff, 2003b)اف  بد ياتن قريب تحاتيا قا يت  ػراتي

اتع ألبياتا :يتقبفيا لعياتحاتريبغسياتمطخيلغيإدراكيجػاألدبياتق دػرياعطد  خي -
ياتضيييااتجص ايصايااج  ا تياا   .ي

عغيات دععياتي عرياات وي يع خيعمل ي ويياتع ألبيات  ألو:ياتاقاغيبأهياتتعياااج    -
اتةبددددخةيااأل دددد ألاريتع ادددد ياتبنددددخ ياط ت دددد تويتعمددددبياتندددديػريب تيدتددددرياا غ ددددخابيبيددددجي

 ااج   .ي
اتع ألددددبيات  تددددث:يات مطددددػريات  ددددػازهيتبددددحاتياا أل يدددد  تي ددددجاهيتلددددػفغيصايتلػفددددفيي -

يتعػاألبياتق ػريصايجػاألبيات  اد.ي
 ;Neff, 2003, 2007, 2009, 2011;Neff & McGehee:226)يكدفيعدغيارصت

Allen &Leary, 2010)صهيع غاخياتند قريب تدحاتيي ضد غيثددثيصبيد ديص   داريت  دفي ما دليي
ياات ويص  تيلبال يعقا  ل يتبن قريب تحاتيعيل يا و:ي
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د يتلدد يkindness-Selfاتبصدييب تددحاتيي-ٔ د ي حاتددلياع  ل ا :يافيمدفيبددليصهيسكدػهيااأل دد هير اقا
ي ويضخاعياتتعيصايااج   ي ج ايعغيات ػجليألحػيتػعل ياتأألابل .ياع ي ش ا يعيل ي

افيبدددخيبيدددجياتبصدددييب تدددحاتيااتيصدددييلبالددد يلدددغيتػجدددلياتندددةزيألحدددػياتخادددريعددد ياتدددحاتي
ارل ي ل يات ل ل رياف ض غي دحاياتبيدجيتقبدفياتندةزيتحاتدلياع د ألجتليتلد ي دويصااد تيااج د  ي

ت قادداعياتعدد رحياات لدداغيتلدد  ي ضدددايلددغيعابددليصايإدراكددليتياػطددلياصاجددليا ددػرل.ياا  يدد دليلددغيا
تب ددج اخي ددويذاتددلي دد  لعيت  ددػفبيع دد ر  ي ددوياتحادد ةيعدد ياتح   دداري أل ي  تددلياعندد لخليداهي

يغخ ي ويتػ ياتحاتيصايتأألابل .ييييي
:يافيمدفيبددليال بد رياتنددةزيصهيجبخاتددليCommon humanityاتحدذيااأل دد ألوياتيد  يي-ٕ

ايعددغياتةبددخةياتبندد خفرياتي عددرياتا ددتيعم  ددبريصايعميدتددريلملدد ريافندد في ددحاياتحاتاددريجددداا
اتق دددػريع ضددد غيلضدددػفا ي دددوي مادددريرياصهييجّصددد ااتبيدددجيسقددداغياتندددةزيبدددأهيكدددفيا دددغي

ي.ي(Neff, 2011)ية اريكفياتم سرياصهيات ي أل ةيصعخيشبايوي وياتحا ةي
افقددػضي دددحاياتبيدددجيعددد ييجلادددلياتدددبيسيعدددغيتػجدددليألحدددػياتك  تادددررياا ددد بجاتليبدددأهياتدددمقزي

اتق ددػريجدددايعددغياتطددخعياتبنددخلي ددوياتحادد ة ياط ت دد توياطغددسياتمطددخيلددغيتددػريات ي ألدد ةياي
اااج  ا تي وياتحا ةييمجعجياتنةزي وياتحا ةيعخفباد ي لد ياعقدبدايلبالد يبحدذيإأل د ألويسأجدحي

ي.ييييي(Neff & McGehee, 2010) اجليتكفيع يس كغيصهيسيبخيبليلغيصت تريية ا لي
:يافق جي ل ياتمطخةيات  يقبدرياات  ػازألدريتدخ  ياات  د لبيMindfulnessاتاقطرياتيقباريي-ٖ

 :Brown & Ryan, 2003) دج ايعدغيات ػفدجيعيلد يااج خار د يلبدفياتدجاا ريااتديي
بيدددجياتاقطدددرياتيقبادددري دددػلوياتندددةزيبصبايدددريافدددجاديجبدددخاتيفا تدددلي دددوياتبحطدددريي(822

تدددلياصاجدددليا دددػرلياتخا مدددريبصخفقدددريااضدددحرياع دألدددرريعددد يلدددج يتع  بدددليتجص ودددلياإج  ا 
ييياعط  خيضي لريا ياتغخ ي وياج خاريا   يصايكخليذاتلياتأألابل .ي

لدددغيف تدددريذ مادددريسكدددػهيب ػجبلددد ياتندددةزياالااددد ي حاتدددلي دددوييmindfulnessافيبددخيبيدددجي
اتبحطرياتح ضخةيع يتقجيخلياتقببليت ن لخليات كاخلياإف    تلياتبجألاررياغ تبا يعد يت د ةج ي دحلي

يآتا تياتيدجياتم  ورياتيخعيبح تريات مبليااتاقطريب تحات.يياتح تاريكوتاريعغ
بيددجياتاقطددرياتيقباددري ددػلوياتنددةزيي(Brown & Ryan, 2003: 822)ااتدديي

بصبايددريافددجاديجبددخاتيفا تددلي ددوياتبحطددرياتخا مددريبصخفقددريااضددحرياع دألددرريعدد يلددج يتع  بددلي
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خاريا   يصايكددخليذاتددليتجص وددلياإج  ا تددلياصاجددليا ددػرلياعطدد  خيضددي لريا ياتغددخ ي ددوياج دد
ي.اتأألابل 

ك  يس م يبيجياتاقطرياتيقباريتػفجياتنةزيع يآ علياكخ ليتحاتليصايا ألعخاعيات   ي دوي
 ي ضددايلدغيصهيات ػفدجيعد يع دفي دحليا   يسعيدفياتندةزي(Neff, 2003)داوختلد ياتةبا دري

ذ ماري بباريلدغيذاتدلييع  با يب  يس عيت  ا ليات حكخياتقلخلياا ج خاريات ؤتعيات باتيتػرة
تبيجليلغياتلجااياا تداهياتم  و يالباليإذايك هيعدغياتضدخارليصهييدجركياتندةزياطػضدػحي
عي أل تددلياآ عددلياعدد يسق ددخهي لدد يعددغيعندد لخياص كدد رري  تيددجيضددخارةيصهييددخفعيذاتددلياصهيُسيِبددوي

 دد حياتيقبددوي الدد يعددغي  ددريتع از دد يب تةدد ذيعػاددييإسعدد  ويعملدد يادد وعيلبددفيتيجدسددرياتخافددرياا أل 
(Neff, 2011)ي.ي

ااتندددد قريب تددددحاتيلدددد عدايص   دددداا يت دددددعريااأل طدددد  يع دددد ريارتقدددد اياتنددددةزي ددددوياتحادددد ة ي
 رتب شليبح تريات دعريا أل ي تادريات دويت كدغياتندةزيعدغيرافدريذاتدلياتقاا لد ي ػضدػحيداهي

ديلبددفيجدػعيعدغيإتدجاريصفكد  يعلامدريلبالد ريافقدويع غادخياتند قريب تدحاتيعدغيات قاداعيات ختكد
ي.يي(Neff et al.,2007a)اتقبقيلمجيعيخ  ليب ط  خيضي لي

 يمجع يسن قياتنةزي حاتلييدداديعي عفيتقببدليتلد يبغدسياتمطدخيلدغيت دػراتيا جدخفغي
اآراولعي ال يتكػألليس د  جييديػرليبعجارتدليااا دجارليعدغيذاتدلريالبادلي د هيع د ريفا تدليااجل لد ي

في حاياتنةزيا دريلبفيتػجادلياأل ب  دليإتدفياا دلياعح ػا  ي يتحك ل يتػاي تيا جخفغري   
ي.)Neff, 2015)fاا    ع تلياعن لخلياتحاتاري

ك دد ياجددجتيدرا ددريصهيع غاددخياتندد قريب تددحاتيي ػ ددميرداديص يدد  ياتنددةزيتعدد ليصفددجاثي
اتحادد ةيغاددخيات دد رةريع ددفيااج دد  رياتمبددحرياا رتبدد كيااتحاددخةرياصهيذاليات  دد ػف تياتي تاددريعددغي

اتيسطلخاهياأل ي  تي بباريعمة ضرريافي خ ػهي جار عي وياتفجاثيات بباريداهياتن قريب تح
 ,.Leary et al)غدخ ي دويدااعدرياتمقدجياات عدخفعياداهيتػضاديي تاد تيااألكد رياات ع  دفي

ي.ي(2007
لدغياجدػديلداد تيارتب شادريإسع  ادريداتدريي(Neff et al., 2007b)ك د يكند تيدرا دري

 دةياات  ددد ا يااتحك دددريب تدددحاتيااتدااياتدددػضا ويااسعددد  ويك ت دددييإف ددد واا ي ددداغيع غادددخياتنددد قر
ي اتصابررياا ألب  شارريافقطرياتض اخ .يااتع  رةري   تياتنة ارياتة ذ
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األطخاايت  يت  غاخياتن قريب تحاتيعغيشبايريتبيجياتنةزيلغيات قاداعيات لداغيتبدحاتي  ألدلي
حاترياات ق رأل تيا ج   لادريات ؤدسدريس  فيصسضا يل عفياا سريضجياتمخج اررياات  خكديفػ يات
ي.ييي(Neff, 2003a)إتفيتحقاخياتحاترياعن لخياتيدتررياا ك ئ بريااتقبقي

اا   ددخاضياتخوا ددويتبندد قريب تددحاتيي   ددفيال قدد دياتنددةزيصهيعي أل تددلرياإج  ا تددلياصاجددلي
يا ددػرلياعطدد  خيضددي ليجدددايعددغيشبايددرياتػجددػدياتبنددخلياصهيكددفياتمدد سيب دد ي ددالعي ددػيأل  ددل
س دد حقياتخ ددقي حاتددلياات يدد شييعيلدد  يالباددليي ضدد غياتندد قريب تددحاتيت لددعياتنددةزيت ي أل تددلي

يلت ع از دد ياتة اددييآ عددلي خاددرياتصدديياتيدد شيري  عمددبيات ػجدديات دديوااأل   فددليلبالدد ريعدد ي
اتمقددجليات لدداغيتبددحاتريارافددريجبختددلياتنة دداري ددويإشدد ريات ددػرةيااج  تاددرياتي عددريتبػجددػدي

ي.ي(Neff, 2003a, p. 87)اتبنخلي
 عع ػعيا  د ع ب تيات دويتكدػهييبأألل :يع لػ ياتن قريب تحاتيس كغيتيخففاا قا يت  يتقج ي

تاجلياتق ػرياعط  خياتضييريالمجيإدراكلييإدراكلتع ليذاتليلمجييتإلأل  هات ػايياتم  وي
تجص وددددددددلياإج  ا تددددددددلي ددددددددوياتحادددددددد ةريصايت ػف ددددددددليتددددددددبيسي ددددددددخصيتخااددددددددريذاتددددددددلياتعػفددددددددج   ي

يصهي حليا   ع ب تيتع اجيل  يت ػا اغيعغياتحات:يي(Neff,2013)ارصت
ياتحقاخ  رياألول - ياجبج   يتػعل  يب تع ل ياا ألج  ع يعمل  ياا   ا ا ياتحات يعغ ياتم ػر :

يإرادسا ي ياإجخاجل  يصت ت ل  ياتضاا يعي تع ياا أليدا يلغياتحا ةر اط ت  تويات نخألقيلبال 
تظيعغيزف دةيعي عفيعة شخياتػتػجي ويعغي ي تا تياتحا ةيذاتيات يمفيبكفيع يسق خهي ح

يداوخةيا ضصخاب تياتم  ارياات بػكار.يي
يت ػفبل الثاني - يب تع ل ياتيقدألو يات بق وو ياا ألج  ع يعيل  ياات   تع ياتحات يتقبف ي:

ألػلاريفا تل  يب  يس كمليعغياابح ريا عغي ال يتيباخاايلغيصت تريذاتلياتعػفجياتخاا ل ي
يتػ  ي ي  يتا لي ال .ييات اد  ياإثخااا

 ددد لجياتندددةزيلبدددفيتح دددفيت(يصهياتنددد قريب تدددحاتيٕٗٔٓرجدددػاديلبددد دة ي دددحاياادددجيصيددد ر
ػتاريعدد يسندديخيبددلريالددج يات ػاددييلددغياتعددفيت عددخديصألددليتيددخضيتب نددفيصايااج دد  ريك دد يئع دد

سيكذياتند قريب تدحاتياتقدجرةيلبدفيتصػفد ياارادةي داخااي دويشخفدقياتك د  ياإثب تلد يجدجارةياتدحاتي
ياصت ت ل .ي

اف  اددددياتيدددة صيذاايات  ددد ػ يات خت ددد يعدددغياتنددد قريب تدددحاتي  قبدددبلعيتعػاألدددبيا دددػر عي
دد ي دويدألادد ياتبنددخرياف يدد عبػهيعدد ي اعطد  خيضددي لعريافي بددخاهيااج  ادد تي دوياتحادد ةيصعددخاايل عا
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إج  ا تلعيب دػرةي  دودرياع دألدرريك د يصأللدعي دويات ق  دفي يسنديخاهيب  ف قد ريصايا  د ا ايعدغي
عمل يب ببيصاجلياتق ػريات ويتجيلعريا يس ابػهيإتفياتيدتريلمجع يسة قػهي دويياتحاتيااتم ػر

صداايبيددسيات لدد   ي ضددددايلددغيتعمدددبلعي ج ددخاريا   يصايات ددحكخياتدددجاوعيتجصدد ولعياعطددد  خي
ي.ي(Neff, 2003a, 2003b)ضي لع.ي
ؤدليتددصضلددختيأل دد وجياتجرا دد تياتحجي ددريصهيات  دد ػف تيات خت يددريعددغياتندد قريب تددحاتيك دد ي

 & Neff)إتفيتم ازيدا ي ويألقجياتعدخفعياتدحاترياا ك ئد بريااتُي د  اررياا ج دخاررياتقبدقي
Vonk, 2009, 2011; Allen & Leary, 2010)ي.ي

ااسع  اددرياجددجيصهيع غاددخياتندد قرييبيداددرياتندد قريب تددحاتي ددبيسيات  غاددخاتا ا دد يي يبددقي
 أل يد تورياا أل  د ايا ج  د لوريااتحك درريب تحاتييختبميإسع  اا يب تخضد يلدغياتحاد ةريااتدحك ايا

اات ب دراتياتنة ارريااتنع لررياات ي ةرياات  د ا ريااتػجدجاهيات ػجدب يتكدػهيع لدػ ياتند قري
 : Neff, 2011)ب تحاتيي ضد غيرغبدرياتندةزي دويتعػفدجيتدح لياع د ػ يتمي دلياتم  دوي

5; Neff, 2009, : 213)يي
دفدجيعدغيعقدجرةياتندةزيلبدفيتقريب تدحاتيصهياتند ي(Gilbert & Irons, 2005)اص د دي

 يتكػألليع غاخاايسكييل فيألط  يات لجيجيات ق خهييEmotional resilienceات  ػديا أل ي توي
ج  لاددرياا  د   رةياتحاتادرريافمندميألطد  يرل سدرياتددحاتيألب ند لخيات يبدقيغادخيا عدغياات ادػ يا 

يات ق خهيب ن لخيات يبقيا عغيااتنيػريب تعغياتم  و.ي
 ,Rockcliff, Gilbert, McEwan, Lightman)تجلا ا يتلحلياتم  وجيجب تيدرا رياي

& Glover ,2008; Porges, 2007)إتدفيصهيتػجدلياتندةزيألحدػياتند قري حاتدليسقبدفيي
ب ددػرةيداتددريعددغيع دد ػف تي ػرعددػهياتكددػرتادا يافيددخعي لخعددػهياتضددغػويااتضدداقريافددمطعي

ياتنجة.يل فياتقببيب  يس  عيتبنةزي  لجوريأل  ليااتي
 & ,Neff & McGeehee, 2010; Wei, Liao, Ku) ات ادجيأل د وجيدرا د تيصجدخ ي

Shaffer, 2011)صهي كددخةييدد قرياتنددةزي حاتددليتددختبمي مطدد  يات يبددقييAttachment 
systemمق لعياتن قريب تحاتيتيخضػاي ويفا تلعي أل قد داتيع د  خةيغيتهياتية صياتحياصي

عة بددرياضا اادد  يافطلددخاهيب ت دد تويعؤيددخاتيصأل دد ويات يبددقيعددغيآبدد ولعياتخطددػاي ددوي ائدد تيص ددخفري
يغاخيا عغيعق رألري حاليات   ػف تيات ػفريعغياتن قريب تحات.ي
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ي(Tanaka, Werkerle, Schmuck, & Paglia-Boak, 2011)اص د دتيدرا دري
اجددػديلدادد تيارتب شاددري دداغيتيددخضياتنددةزيت ددػايات ي عبددريا أل ي تاددري ددويعخفبددرياتص ػتددري

يعي عفيي ق لي حاتل.ييااألة  ض
لددغياجددػديلدادد تيارتب شاددري دد تبري ددداغيي(Neff, 2003a)ك دد يكندد تيأل دد وجيدرا ددري

اتن قريب تحاتيااتقبقياا ج خاررياات اذيغاخيات كا اريعغياتك  تارريلبفياتع ألبيا جخي امتي
 & Neff, 2003a; Neff, Rude, & Kirkpatrick, 2007; Shapira)أل د وجيدار د ت

Mongrain, 2010)كفيعغيات   ا ياياجػديلدا تيارتب شاريإسع  اري اغياتن قريب تحاتيي.يي
يااتخض يلغياتحا ةريااتيدا تيا ج   لاريااسع  اري

ؤدلياتنددد قريب تدددحاتيإتدددفيت  ددد ياتندددةزيب  ددد ػ يعم  دددبيعدددغيات دددحريتددداط ددد ريل عدددري
ات دددحاريإتدددفيات ددديويتبخل سدددرييع دددفي دددحلياتمػلادددريعدددغياتيدددة صيعادددفاتبجألادددرريافػجدددجيتدددج ي

 تابي دبػكاريا  ع بريتسريعؤيخاتيعخضاريغاخيعخفحرريإض  ريإتفيصأللعيلد دةيعد يي بمدػهيص د
يح غيعغيف ت لعيات حارياتي عر. وياتحا ةيت

 Terry, Leary, Mehta, and)افؤكدددجيذتدددظيعددد يجب دددتيإتادددليأل ددد وجيدرا دددري
Henderson,2013)ع غادددخياات دددوياددد رألػاي الددد ي ددداغيتدددأثاخيكدددفيعدددغيع غادددخيضدددبمياتدددحاتيايي

اتن قريب تحاتيلبدفياتح تدريات دحارياات ػجدليألحدػيشبدبيات حدزيااتخل سدرياتصبادرريشبدقيلبدفي
ب ت دبػكا تيي ات ن ركاغي وياتجرا ريعقا  ا يتضبمياتحاترياعقاد سياتند قريب تدحاتي دويلدا لد

اتلعيع في صل قجيصألليسعدبيلبدويصهيايلبفيات لعيت ج يتي ش لعيع يذتخكديلب راتليات حارري
ا ا يع يذاتدو رياعدج يتحدجثلعيب ف د هيعد يصأل  دلعيع دفي يصذكدخيأل  دويلبدفياتدجاا يصهيصكػهيتص

كفياتبنخيتجيلعيعنكدتيشبار رييادرجريا  ب ااريت خ لعيألحػيف ت لعيات حاريع في صتدبعي
ايلمجع يي يبقياتعخيب ح وياتبجألار .ي يف زعا يججا

تييددختبميإسع  اادد يب ددج يلددغيع غاددخياتندد قريب تددحايأل دد وجياتجرا ددراك دد ي ددػيع ػادد ريكندد تي
ات دددا يات نددد ركاغي  م اددحيات يبا ددد تياتصبادددر ي ضدددايلدددغيت دددجيلعيات يدد  ياااسعددد  ويتبضدددغػوي
ات ق خألددددريبأعخاضددددلعرياتيددددبيع غاددددخيات يدددد شييعدددد ياتددددحاترياات حددددجثيعيلدددد يب ف دددد هياتصدددديي

يي.تػ صاا ي وياتيداريات ن ريإتال ياايدارياتيبتياتن قريب تحاتياات  خعيا   ب اوي
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يات ددديوم دددويات دددبػكا تيات دددحاريع دددفيتكندد تيأل ددد وجيدرا دددريصجدددخ يصهياتنددد قريب تدددحاتياي
تصببياتخل سرياتصباريبيجيلد يتأثاخيع غاخليضبمياتحاتيادا يارياتية صيت حقاقيص جا لعي

Sirois, Kitner & Hirsch, 2015) (ي.يي
ات دػليإتدفيصهيذاليات  د ػ يي)(Sirois, 2015ا دويأل دذيات دا  ياأل لدتيأل د وجيدرا دري

دد ياتددػتخاايا دد ع بريتبنددك ا ياتبجألاددررياصك ددخياددجرةيلبددفي عددغياتندد قريب تددحاتيصاددفيضددعخاايااألدل جا
يتمطاعيذاتلعياع  ػ ي ي تارياتحاتيات حاريتجيلعيعخت  .يي

دد ي م  ددلياع قددبدايتلدد يتددغيتددػ غي   ددلي يأل اعددراط ددػرةيل عددرريلمددجع يسكددػهياتنددةزير اقا
 عمبي حليات وز ريع يا ألج  عيب تع ليت دػفبيذاتدليضي ليصايعحملري فيي كػهيتجسليدا ياريت

اتخااددريألػلاددريفا تددليداهييدديػريبأألددليعضددصلجيصايع دد لجعري ددفيبدد دراكيصهيع ددفي ددحليات ددوز ي
يجدايعغياتةبخةياتبنخفرياتي دسر.ييياااج  ا تاات   لبياات ي أل ةي

تي عريتبندةزري ضدايلغيات أثاخيااسع  ويت  غاخياتن قريب تحاتيلبفياتح تريات داجاريا
ري قدددجياجدددجيصهياتنددد قريب تدددحاتييدددختبميإسع  ااددد ياتك دس ادددر  ألدددليع غادددخياثادددقيات دددبريب ت دددا ا تي

ب تجا يادددرياتجاجبادددريتبددد يبعرياط  ددد خاتاعا تيات ػاجلدددريات كا ادددريات دددػفريبيدددجيااج ددد  ياتكددد دس وي
(Neff, Hseih, & Dejitthirat, 2005)ي.يي

اجددػديي(Magnus, Kowalski, & McHugh ,2010)ك د يصضلددختيأل د وجيدرا ددري
اتخف ضددرييتلداددريارتب شاددريإسع  اددري دداغيع غاددخياتندد قريب تددحاتيااتجا ياددرياتجاجباددري ددويععدد  

ياات يبعيااتي فريالداريارتب شاري بباريع ياتجا يارياتة رجار.ي
صهييد قريي( Breines & Chen ,2012a; Breines & Chen ,2012b)ك د يص د دي

مددفيرضدد ليات دد  يلددغيذاتددلري ددفيس ددبعيصك ددخيدا ياددريتب غااددخ يج تددرياصهياتنددةزي حاتددلي يسي
اتن قريب تحاتيت ض غيتقبفياتحاتي ج ايعغيإألك ريصجص ول يافق خهي حايات قبدفيب ت دج خياات  كادخي

يات أعبويتب غببيلبفيصاجلياتق ػريدايجػعيعغيات نف.ي
تندد قريب تددحاتيصهيت  غادخياي(Neff & Beretvas, 2013)ك د يصضلددختيأل د وجيدرا ددري

تأثاخاتيإسع  اريتكا ادري دوياتيداد تي داغياتنة دارياتخاع أل دار يتكػألدلييدج  ياتندةزيب تعد لي
اتخ ددقيبدد  جخياات يدد شييعيددلياات ضددحاريعددغيصجبددلرياعم انددريصليجدددعيعيددلي ددػديالقدألاددري

 حدخريلبفيات يباخيلغيرصسليادلعيا  قدتا ليافخفريإرادتل ياط ت  توياتياتنعايلات لعيااف خا ي
يعغياتيدا تياتق و ريلبفيات  بميااتقلخ.ي
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 : Spiritual Orientation in Life  ثالًثا: التهجه الخوحي في الحياة
ات ػجلياتخافوي دوياتحاد ةيجددايع ضد غيب دػرةي ماػفدري دويجبدخةياتػجدػدياتبندخليعمدحيصهي

صهياتجيغياع يااتأل خاطػتػجاريياتثخفراججتياتحا ةيلبفي صعياترضري قجيصضلختياتجرا  تي
ي يبقيبليعغيتػجل تيرافاريعكػهيص   ويتبحا ةياتبنخفري دويكدفياتي دػرريف دفيصهي  ادجلي

لدد دةيعدد يس كددخاهي ييدديػرفا ي ددوي يااػتددليالط  ددلياجبخاتددليافب   ددػهييfaithlessااس دد هي
يعيػأل لي ويات ػاايياتض غصريااتطخاعياتي ابر.ي

ةزياا    ع تددلياال ق داتددلي ا دد يي يبددقيافيكددذيات ػجددلياتخافددوي ددوياتحادد ةيعندد لخياتندد
 ,a person's feelingsب تعػاألدبياتخافادريتبحاد ةياال ب ر د يص دبػطلياتنة دوي دوياتحاد ة

interests, and beliefsي
صهياتبنخيتا دػايك ومد تي اػتػجادريااج   لادرياأل  داري قدمريي(Frankl, 2004:25)اص  دي

 عويلبفيفجادياتػاا يات  دلياتداوفياات خ د ي في عيب ت  سيك وم تيرافاريا دراهيلبفيات  
لغيعبحاتياتجألا يايلػاتل يعغيجد ي يالعيتمحتيعيمفيإأل  ألويألبافيتحا تلعيااج ل د عيعغي
صجفيتحقاقل ي ضدايلغيصهياتبيدجياتخافدويتبصبايدرياتبندخفريس  دفيل عدفياتػا سدريات   دويعدغي

 ريااتدحليت دبعيب ػجبدلييexistential vacuumاضصخابيع ي   لي خاألكفي ات دخاحياتػجدػدلي
عب  تددلي قجاألددليتحاػتاددلياتحاتاددري الدد يا عيمددفيا ياا ددريتلدد يعدد يا دد ا وليعملدد يايبدفادد ةيااأل دد هي

ي.بأفجاثل يااا ويل 
 ,Frankel, 1996; Kalantarkousheh, Kazemi)غياتأكاددجيتلددحايات يمددفي دداّي

Taghadosiniya & Ghahramani, 2014)اتخافادددريل اقدددريصهيات نددد لخياتجيمادددريايي
اتعدددحاري دددوياتيقدددفياتديددديػرليتكدددفيإأل ددد هرياف يدددج يبيدددجيات ػجدددلياتخافدددوي دددوياتحاددد ةيتدددج ي
ااأل دد هيالاددلي حاتددليإتددفيالاددليبدد  جخفغياإاب تددليلبددالعياتيبقددليإسع  اادد ي لددعريب دد يس ددعيعيددلي

 ااد ياتقػ يبأهيات ػجلياتخافوي وياتحا ةيسيبخيلغيع يس عيت  ا لي ب  ريفاد ةياػاعلد يأل دقا ياا
د يت دبػبي اييدج  يااأل د هيب تعد ليات  د عوياات دكامرياات د  ا ي ضددايلدغيجيبلد يعمصبقا اال قد دا

يفا تليبنكفيل  .ي
ايص   داا يعدغيصبيد دياتحاد ةيي(Emmons, 2005)اال بدخي ات ػجدلياتخافدوي دوياتحاد ةيبيدجا

عد يات  د دريياتل د ريذاتيات يمفيإض  ريإتفيبيدجياتت درياات دػادرياات  د عوريب د يي  دقيكدحتظ
ي.يي(Wong, 1998)ات بيريتب يمفيا قا يت  ػراتي
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افيكددذيات ػجددلياتخافددوي ددوياتحادد ةيشبايددريات ددبرياتجاجباددريتب ددؤعغيبدد ّ يتيدد تفياتيبقددلي 
جدددصرياعدد ييخا ددقي ددحليات يدد ألويس دد هيااتحددبياااعددغيفاددثياايتيدد تفاتم  ددويااتيدد ش ويبددلي

بدزيإرادليعدغياتغدخ ي دويدااعدريات ػجلد تيرياتػاض رياتةارج اات دثرياتخوا اريعغيجػعري
لبدفيت دخ  تلياتيباخاتدلييو ػ يااأل د هيالقبدلياتحكدعيات   ديتعيفاتيب  ألاري وياتحا ةيات وي

ي.ي) (Nouwen, 2002 وياتحا ةي
 يInclination  mystical سقخهيات ػجلياتخافوي وياتحا ةيب تمدلريات ػ ارييغْيافػججيعَي

دد يتة ت  ددفيرفبددريات  دد ارياات ةباددريصليت دد ارياتددم ذيعددغييعخافددفي ددذتكػألددلييمنددأيافختقددويا قا
صدراهياتحقجيااتغاظيااتغفيااتضغ وغياات  دليااتداوفرياتةبا ل يعغيكفيع ي ػ ي يجفييأأللري

ي:ي)(Last, 2014ا حلياتخفبريت خيب ت خاففيات  تاري
ي:يThe Awakeningعخفبرياتاقطرياتخافاري -ٔ

اددد ةرياتحدددجدياجلدددريات  ددد ري الددد رياادددجيتحدددجثي دددحليات  دددفي جاسدددريات ػجدددلياتخافدددوي دددوياتح
اتاقطدددري عدددأةيصايب دددػرةيتجرفعادددررياغ تباددد يعددد يتكدددػهيعختبصدددريبةبدددخةياعي ألددد ةياأل ي تادددرياػفدددريصاي
ات يدددددخضيت دددددجعريفا ي دددددريتدددددػاظيضددددد اخياتندددددةزياتعيبدددددليي يبدددددقيبددددد  يك  دددددجريتبخافدددددري

اتي اقدريسي دعيب ػجبلد يااتص أألامرريااجيت فيف ترياتاقطريإتفيذراتل يك ع ػلريعغيات ن لخي
يعدددغيا   ب ددد ري اتندددةزيفبدددليار قدددليارا دددليلبدددفياتيددد تعيصج ددد يااتحاددد ةيإج ددد  ايبقدددجريشددد ح 

ياتخافويسحخكيص  فيع ي اليعغي ع س يا ض وفيإأل  ألار.يي
ي:يSelf-Purificationتصلاخياتحاتياتمقا ل ي -ٕ

 ػجدبيذتدظيبيدجيعدخارياتندةزيب تاقطدرياتخافادريت ي دقيرغب دلي مي درياتقدخبيعدغي رياط
سقدددخيبضدددي ليالعددددليااف ا جدددلياط ق ددداخلري امدددج  يب تعددد ليتصلادددخيذاتدددلياتمقا لددد ياإبي د ددد يلدددغي
اتعندددد يااتص دددد يااتكبددددخريارط دددد يات قنددددييااتخضدددد يب تقباددددفيعدددد يب تي ددددفيلبددددفيإ ددددي ديا جددددخفغي

ياع  ألجتلع ي ضدايلغيات ػجليألحػيكفيع ي ػيفقياجاخياج   .
ي:يييIlluminationات ػ جيااايخا ي -ٖ

يددجيتصلاددخياتددحاتياتمقا لدد يعددغياتضددغ وغيااتفقدد دياتيبقلدد يبكددفيعدد ي ددػيألباددفيارا ييخكددديب
لقدددفيااأل ددد هي دددويإ دددجال تي ي دددوياتكدددػهيافدددججفي دددويف تدددريعدددغيات دددػ جيااس ددد ألويات ق دددخهي
ب ت كامرياات  د عوياتخافدويإتدفييصا دفيعدج ريت  دبعيف تدريث   دليأل دباا يعدغيا ألدج  عيب تعد لي

يتحا ةياغ س تل ياتمل وار.اتةاخيارافريعيمفيا
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 :يSelf-Tamingتخافسياتحاتي -ٗ
اذتظيبكبعيج  حيجػاألبيضدي ل ياا دػر  يايدلػاتل ياات ةبدويلدغيعبدحاتياتحاد ةياتداوبدري

يب ت خكاديلبفيكفيع ي ػيع  تويارفوريع يابػ يااذل هيات صبقي يجفييأألل.ييي
ييThe Unitive Lifeاتحا ةيات ػفاجسري -٘

بكدفيعد يسق ددخهي لد يعدغيال قدد دياتم  داريوي ددوياتحاد ةيإتدفيات ددكامريات ػجدلياتخافدياس ادفيذاي
بددأأللعيفادددتيتلددعيكددفياتيددا اري  ةباددريصأل  ددلعيعددغيكددفياتضددغ وغيااتفقدد دياات دد دليااتداوددفري
س ددبعيكددفيعدد ي ددػيغ سددريتغ تباددرياتبنددخيا ددابري قددميتبقددالعيلبددفيات دد  يإسعدد  ويداوددعيب تحادد ةي

ا.يي يتخاارياتعػفجا
 وياتحا ةي م ايلبفيشبايريتػجل تدليألحػ د رياف كدغيات  ااددي داغياف حجديعػايياتنةزي

يألػلاغيص   اغيعغي حليات ػجل ت:ي
 األول: التهجه السادي في الحياة:  -

رافددريدألاػفددريع دسددريعحددجادةيع ضدداريإتددفيال بدد رياتيدد تعيات ػضددػلوياتةدد رجوي ددػيي  بمددو
عدد ياراواددري ددويصتددفياجددػدياتحقاقددرريا ييددواياراالريا ددحلياتخافددريتم ددوياجددػديتددججدتيغاباددري

 حاياتي تعريصايتاخارتل.ياتي بخيتبظياتمطخةيصّهياتغ سرياتمل وادريااتق دػ يتحاد ةيااأل د هيلبدفي
اترضيععخدةيعغيصليعيصدفيجدػ خليآجدخيغادخيات د دةريا دويبدديعضد ػهيرافدوياصجدادوي
اا ددددويل بددددويعع ددددجيلبددددفياترض.يصليصهيس ددددبعياتمعدددد حيات دددد دلياتحقاددددقياتبددددحةياات م يددددري

اتػتدػ يإتدفيدرجدرياتقدػةري دػياتقا درياتجداادرياتحاتادريات   داريات دويتدج  يااأل د هيتبحخكدرياي
بأهييت بعيات بحاتيااتنلػاتيعلا مريلبفيااأل د هريف ك دريلبادليبحادثيات  لبري وياتحا ةري

 ييخ يغاخ  ري   بعي  ليا ج لريااتنواياتا يااتجاخي ويفا تلرياف  قيذتظيعد يع لدػ ي
ي.ي Hedonism based well-beingت ختكديلبفياتبحةياا      عيات ميعيا

 :Allport & Ross ,1967)يات د دلي دوياتحاد ةيب د ي د  ليات ػجدل حاييسق خهياغ تبا يع ي
اتدحليسكدػهيتجيمدلي ادلي خاج  تااد ييػض دلييextrinsic religiousnessيات دجيغياتةد رجوي(434

   لادرري ددويعق  دفيات ػجددلياتخافدوي ددوياتحادد ةيإعد يت عمددبيتدػ يا جددخفغيصاي ك  د بيعك ألددرياج
ااتددحليسق ددخهيلدد دةيب ت ددجيغياتقدد وعيلبددفياتجا ياددرياتجاجباددرياتددحليسيددارياتنددةزيب ػجبددلياتددجيغي

يكةبخةياجػديذاتاريغ واري ويفجيذاتل يسك  بيعمل يراف لياصعملياتم  و.ي
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ددد يب تخاف ألاددد تي اكػألددد ػهيعدددغيذاليف دددفياإهيادلدددويذاايات ػجدددليات ددد دلي دددوياتحاددد ةيتيبقا
ات ػجددلياتخافددوياتةدد رجويفاددثيي يدد عبػهيعددغياتعػاألددبياتخافاددريكػ دد وفيت حقاددقيع دد تحلعي

 & Batson)اتنة اريرط  ياض  ايش ب يعدففيلبدفيفاد تلعيتك دبا يبدليت ك ألدريصايأل د يعد ي
Ventis,1982)ي.ي

عدغياف ختبيلبفيات ػجليات  دلي وياتحاد ةيتدجالا تيأل  داري دبباريت   دفي دوياتقبدقياتدجاوعي
 كددخةياتم دد ذياا  دد لدكري ضدددايلددغيصهيجبددػيفادد ةيااأل دد هيعددغياتقدداعياتخافاددريس قددج  ياا  لدد ي
اعيم   ريال دةيعد يتة دفيلدا تدليا ج   لادريات  ب دتدريعد يا جدخفغريت يبقدليب ت خدسدريات صبقدري

ياجنيلياتحلي ييبقفيتليع يا جخفغيرابم.
 الثاني: التهجه الخوحي في الحياة:  -

حا تدلياف ي عدفيتتإلأل د هياداعييدؤعغي لد ياف  حدػريفػتلد يات دبعي دوياتح ك درييبأهيسكػهي
ع يات بحاتيااتنلػاتيتحتيإش ري حلياتقاع ي ضددايلدغيت د عاليب تدحاتياتأكادجليلبدفيكدفيعد ي

عغيع ييدخطميااأل د هيب ت د دليااتداودفي دوياتحاد ةياات يبدقيبكدفيعد ي دػييل ػيع  توياألبافي  حخري
يي.صتافيارا  ي

د يت قاداعياتعػاألدبياتخافادريتبحاد ةي(Howden, 1992) ييااجيتد ح  Spiritualityعقا  ا
Assessment Scaleت كددػهيعددغياتبيدد ديارصليصهيات ػجددلياتخافددوي ددوياتحادد ةي ماددريأل  دداريي

 :يات  تار
 اتغخضياات يمفي وياتحا ةيPurpose and Meaning in Lifeي:يي
 ا رتب ويات  ب د يع يا جخفغياع ياتبائريnectednessInterconيي: 
 اتجاجباددددري اتعػاألاددددر يInnernessيات ضدددد غيات ددددد ياتددددجاجبويااتقددددػةياات دددددبري ددددوي:

ياتاا تيات يبر.
ت دػراايتب ػجدلياتخافدوي دوياتحاد ةي ػتد ليف تدريي(McGhee & Grant, 2008)اادج ي

في دويدرجدريت د عويااأل د هي حاتدلرياعدج ي دتيكذيدرجريات   لفي داغيصرطيدريصبيد ديص   داريت  
ب شلياتيبقليااسع  ويب  جخفغريااتنيػريب يمدفياتحاد ةياغ س تلد رياا ل قد ديبد تقاعيات صبقدريارت

ي.يييregulative ideal ت    يات مطا ويبتبحا ةيب  يس  فيع يسيخعي
ات    يات مطا دويك شد ريلد  يتب ػجدليي(Oakley, Cocking, 2001: 23-25)الّخعي

تب  ددفياتيباد ياات يد ياخياتخافادري دوي ما دلياتم  ددارياتخافدوي دوياتحاد ةيبأألدلي ا د جج  ياتندةزي
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اا ألصد يعمل ي ويص ي تلياتيباخاتلي وياتحا ةيكي عفيص   ويعغيلػاعفيتمطاعياتحاتياتحجيجي
ياجل ل ياع  ر  ي وياتحا ةي.ي

صهيات  ددفيات مطا اددريت  ددفيجب اددريتػجاددليي(Oakley, Cocking, 2001: 30)اص دد دي
تحددجديت ددخ  تلياتيباخاتددليف ددفياإهيتددعيسكددغياالاادد ي لددحليات  ددفرياصهيدا ياددريااأل دد ه ياط ت دد توي

ددد يتلدددحليات  دددػراتيتدددم لريااأل ددد هيت يمدددفياجدددػدلياتنة دددويعددد يلدددج ي ات ػجدددلياتخافدددويا قا
جدخاجيااأل د هي دوي دا ا تيعحدجدةييافق ضدوا أل    يلغيا رتب ويع يكدفياتك ومد تياتحادرري

اتأثاخاتلدد يلبددفياتيدد تعيعددغيفػتددلريك دد يصهييلددغيذاتددليتاددخ يعيمددفيص ي تددلياط ددج يتيقددجيداا يددل
د ياد وعيلبدفي اتبحثيلغيعيمفياتػجػدياغ س تلياات يبدقيبقدػةيعقج دريصلبدفيعدغيفدجادياتدحاتيتيبقا

يتج اخل.ييرات  باعيبقجرةي يافك 
ددد يتدددحتظي ددد هيذاليات ػجدددلياتخافدددوي دددوياتحاددد ةييب دعدددػهيب ضددد عاغيات  ددد  يات مطا دددوي اا قا

اعيات دددويي ػجدددليب ػجبلددد يااأل ددد هيألحدددػيتخاادددريفاددد ةيا جدددخفغيات  كدددػهيعدددغيعع ػلدددريعدددغياتقددد
دد يصجدااادد  ياط ت دد توييددجعجيع ددفي ددحاي اتعػفددج  رياات خكاددديلبددفيا جددخفغيسعيددفيتلددحلياتقدداعيش بيا

ياتنةزيأل  لي وياتجاوخةيااسع  اريتب ضابرياصت ترياتحات.ي
 دداغيات ددخادياطدداغياف دد ةج يع لددػ يات ػجددلياتخافددوي ددوي ددا ا تيع مػلددريات بدد يغيتيخف  تددلي

يتيم تخيات  تار:اات ق   تريإ يصهيغ تباريات يخف  تيتخكديلبفي
ياتنيػريب تغخضيعغياتحا ةياغ س تل ياتمل وار.ي -ٔ
 اتنيػريب ت يبقياا رتب ويااسع  ويب  يجفييأألليثعيب تحاتياا جخفغيااتصباير.ي -ٕ
 ل عر.يتبخافرياتكباريات ك عباريتبػجػدياتبنخليااتحا ةيب  رييات يو -ٖ
 ات ػجليات  يعيب تعفيااتم قارياتقجيخيفك ريات ج اخيااتلو.ي -ٗ
 اتاقاغي ػجػدي ياتة تقيات ج خ.ي -٘
 ات   عويلبفياتػاا يات  دلياع  راريات يبقيب تداوفياات  م  و.ي -ٙ
يات يبقيبكفيع يسعيفيتبحا ةياا رياعيمفيإسع  و.ي -ٚ

 دداجيتبصخفقددريات ددويس دديفيصهيات ػجددلياتخافددوي ددوياتحادد ةيتعي(Handzo, 2013)ارصلي
لغيعيمفياتحاد ةياغ س تلد ياشخفقدريتيبقدلياارتب شدليب تدحاتياا جدخفغيااتصبايدريات خديافيبخي ل ي

ياط  يجفييأألل.
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)Sawatzky et al., 2003;  , etSmithيع دفيدرا درياجب تيأل  وجيدرا  تيلجيجة
)al., 2005; Koenig et al., 2001ت ػجلياتخافوي ويإتفياجػديلدا تيارتب شاري اغياي

اتحا ةياات حرياتم  داريج تدريتدج يعدغييػاجلدػهيصفدجاثيفاد ةيضد غصريصايضدخاعيل دابري
يك تعخاضيات لجدةيتبحا ة.ي

  حجيدجيتب ػجدلياتخافدوياد  يألد اد تيات د بقريتيي(Swinton, 2001)ياعغيجد يعخاجير
بددفياتمحددػيلرييPsychological Construct  لددػ يات ػجددلياتخافددويك خكاددبيأل  ددويتيصبيدد د

ي:ي  توات
 ات يمددفيMeaningيافندداخيإتددفيت لددعيااأل دد هيت يمددفياتحادد ةيااتغ سددريعددغياتػجددػد ي:

ي ضدايلغيإدراكليتج  تياا و ياصفجاثياتحا ةياات  باعيب تحك ريعغياراول .ي
 اتقا ريValueيافناخيإتدفيادجرةيااأل د هيلبدفياتكندييلدغيكدفيعد يس د حقيات قدجيخي:

رسي حاياتبيجيتحتيع د في اتقداعيات صبقدر يج تدرياداعياتحدقياا ف خا رياغ تبا يع ييج
 ااتةاخيااتع   ي ػت ل يات اداهياتحليتق سيبليكفياا و ياتحا ةياصفجاثل .ي

 ات  ددد عويTranscendenceياف ضددد غييددديػريااأل ددد هيارغب دددلي دددويا رتقددد اي دددوي:
داوديريالدج يات يبدقيب ت د دليااتيرعجارجياتك   ي  ع ازيفجادياتدحاتي  ةػعلد ياتضداق

اات حباقيااسع  وياتػالوي وي ض اياتقداعياات  دفيااأل د ألاريكد ت خافعياات دػاديااتند قري
 اااي  ررياط  باعيزع  يصعخلي يجفييأأللياا   جادياتيػهياات ػ اقيعمليافجل.يي

 ا رتبددد ويااسعددد  ويPositive Connectingياف ضددد غيرغبدددريااأل ددد هيااجرتدددليي:
سع  اريع ياتحاتياع يا جخفغياع ياتي تعيب  ريل عريلبفيإا عريلدا تيإأل  ألاريإ
 اع ياتة تقيجفي ويلدل.ي

 ات اخارةيBecomingياف ض غيييػريااأل  هي لػف لياكن ليلغيا د وفيتحقادقي:
ي حلياتلػفريب ألج  عيب تع ليتعػفجياتحاتياا رتق اي ل ي ويع  تظياتةاخ.ي

يياتق ػري ويات ػجلياتخافو:ط  خيع
ي:ات ػجلياتخافوعع  تيػضعيعط  خياتق ػري وياتعجا يات  تويي
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ي(يٕججا  
ي وياتحا ةيعط  خياتق ػري ويات ػجلياتخافو

ياتع بريات ط  خيات ع  
ي

ياتػجػدل
 ك ند  لرييات ديوألقزيات يمدفيالدج ي

ااتةددددػعيعدددددغيات  ددددداخيبيدددددجيات دددددػتري
ات نكاظي ويعيمفيات ي ألد ةياد  تلد ري

تصبدددددددددددبيات  ددددددددددد لجةييات ددددددددددديوالدددددددددددج ي
ياتخافار.ي

 يفا توي يعيمفيا ياا ريتل .ي
 يصييخيبأهي ي  وجةيتخجفيعمو.ي

اتبيجيلغي ي
يالغيا جخفغ

ألقدددددددددزياتحدددددددددبرياتنددددددددديػريب تػفدددددددددجةري
اتم ددددددددا هيتبػاجبدددددددد تريلددددددددج ياتندددددددديػري

يبأ  ارياتيدا تي اغياتنة ار.ي

 يصييخيصهي يتةبويلمو.ي
 يصييخيبأهيا جخفغيي ع  بػألمو.ي

اتغضبيعغي
اتاجارياعغي

يا جخفغ

افدددرياتغضدددبيب تعددد ليرعدددػزيات دددبصريإزي
اتجيماددرريالددج ياتقددجرةيلبددفيات  دد ععيصاي

ياتي ػ

 ت  ذايصأل يعغي اغيكفياتم سيعغيي يخضيتكفي
ي حليات   وب.ي

 صل قجيصهيع يصتيخضيتليعغيع  وبي يعبخري
يتل

ا      ي
ب تيداريع ي

ياتة تق

ا ا ددخابيعددغي رياتقددجيخيد تددريااا ددري
ياتيدا تيااس  ألار

 ييدا تيل اقريع ي .يص يويت
 يص   جياتخافرياات ي دةيع يلدا ويب  .ي

تم اسيأل قي
ياتقاعياا ل ق د

ات يبادددددددددخياتب طدددددددددويلدددددددددغيات دددددددددخال تي
اتجاجبارياات نكاظي وياتجيغياااس د هري
اات نددددكاظيكددددحتظي ددددوياتقدددداعرياات يباددددخي
لدددغياتقبدددقيعدددغياتحاددد ةياات دددػتياأل دددقي

يا ل ق د.ي

 ي وي حليصييخيبأهي يغاخيعػجػديعيم 
ياتحا ة.ي

 صل قجيصأللي ييػججيفك ري وياتك اخيعغيصفجاثي
 اتحا ة.ي

 يصل قجيصهيعيطعياتم سيسقػتػهيع ي يس يبػه.ي
اتقمػويعغيرف ري ياا  ني رياتاأسيياتاأسيااتقمػو

الج يا ش ئم هيعغيات   قبفيصاي
صفجاثياتحا ةرياط   ق ديصليصعفي وي

ياتحا ة.

 ي يصعفييخجفي ال .يصييخيصهياتحا ةي يعيمفياي
 صل قجيصأللي ييػججي ويفا تويع يسعيبموي

 صت  ظي ل .ي
 يصر يصهيغ تبارياتم سي يرف ريتجيلع.ي

ات في
ااتنيػري
يب تة  رة

ات دددددددفياأل يددددددد  يال بادددددددريتدددددددمععيلدددددددغي
يتيخضياتنةزياج  ا تيصايج  وخ

 يجصييات ػتيك اخاايع غيصفبلع.ي
 صييخيب تتعيأل اعريع ي قجتلي وياتحا ةيداهي

 ألبيعمو.يذ
 صل قجيصهيات فيلبفيع ي  تيصعخااي يس كغي

يتعمبلي
اتنيػري
ب تحألبي

اتنيػريب تحألبياأل ي  يس اصخيلبفي
اتنةزيأل اعريارتك بليصجص ايصاي

 يصل قجيصألويص  حقيات أتعيابفيعػتو.ي
 صييخيب تم ػريعغيأل  ويأل اعريصجص ووي
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ياتع بريات ط  خيات ع  
عغييااتةدلي
ياتحات

ي

ياتةدليف  ا تيع يك هيارتك  ل ريصع ي
عغياتحاتي لػيييػرياتنةزي

ب    ا ايعغيذاتلياا ل ق ديبأأللي
ي.يإأل  هي وايصاييخفخ

 اتك اخة.ي
 يصتػاييلغيتػ يأل  وياتأألابل يأل اعري 

يإج  ا تيات  كخرةي وياتحا ة.ي

ي
ي
ي

ات  ػفري
ياات   تع

اتح جدددددريإتدددددفياتنددددد قريب تدددددحاتياات دددددػادي
عيلدددد يااتي ددددػيلملدددد رياات  دددد تعيعيلدددد ي

يج   اياع يا جخفغياع ياتحا ةيإ

 صل قجيصهيت  تعيااأل  هيعيليأل  ليات بافي
 تبخافرياتم  ار.ي

 صابفيلبفياتحا ةي ل رياف   ر.ي 
 صل قجيصهيات قري وي يع جريا ش ئم هي وي

  حلياتحا ة.ي
 صاعغيبأهي يل ػيغ ػر.ي 
 يصابفيأل  ويب ت ػرةيات وي ويلبال .ي

ا   يددددد ديلدددددغيا جدددددخفغيالدددددغياتدددددجيغريياتيدتر
يبفياتحاتاا ألغد يل

 يصييخيب تح جريإتفيلج يا ج دويب  جخفغ.ي
 صاعغيبأهيات دعري ويا   ي ديلغيا جخفغ.ي 
 صاعغيبأهيت  اياتقببيص عيعغياتيب داتي

ياتجيمار.ي
اتصقػسي
اتجيماري
ياتة تر
 ا ت دا ي
ياتجيمو(

اتصقػسياتجيماريات قباجسرريالج ياتقجرةي
يلبفيع  ر رياتني وخياتجيمار

 يات دةيكفييػ . يصاضبيلبفي
 يصر يصهياتيب داتيعضايريتبػات.ي
 يصييخيبألي كامريلمجيتأدسرياتني وخياتجيمار  
 ييػججيتج يااتيتدج داي م  وي م  وي 

يتحكخي يصاياات أعفي وياتحا ةي
ي
ي

ات خاعياتجيموي
يااتخافو

ك  يسيبدخيلمدلي دمقزيااس د هيريالدج ي
اجدددددػديعيمدددددفيتبحاددددد ةيصايغ سدددددريعملددددد ري

بدددددددأهيا ل قددددددد داتياتجيمادددددددريياا ل قددددددد د
ااتخافادددددددددري يت ددددددددد لجيااأل ددددددددد هي دددددددددوي
ات ػا ددددددددددددددقيصايات ػاجلددددددددددددددريااسع  اددددددددددددددري
يت مغ  تياتحا ةياضخا ل ياتي ابر.

 .يآل!يع ذايتػيك هيكفيع يصاعغيبليغاخيفقاقو
ي

 الدزاسات الشابكة وفسوض الدزاسة: 
صجخفدتييعع ػلدريعدغياتجرا د تيات دوي هاتب ف دعغيجد ي حزياتدبيات اكػتػجوياججي

ااشد رياتمطدخليتدا غريفاثيصعكغيا  د   دةيعملد ي دوييجرا رياتح تاراتيب  غاخاتذاتيلداري
يف كغيلخضل يلبفياتمحػيات  تو:ايريل ات  اخيأل  وعي اتا غري خاضليراتح تاتبجرا ري
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 حزياتيداري اغياتن قريب تحاتيدرا ريا  لج تيي(Neff et al., 2007b)صجخت قجي
ي يااياتم  اراات حر ياتة  ر يااتيػاعف يسع  ار يعغياتكبخ  ياتجرا ر يلامر يتكػألت تبنة ارر

ٝيذكػر(.ياتػتبتياتجرا ريإتفياجػديٕٖريٝيإأل ثٛٙعملعي يررياتع عشدبي(يعغيٚٚٔ 
يب تحاتييرلدا ي اغيع غاخياتن قر يإف  واا  يداتر يإسع  ار يااسع  اريارتب شار ياتم  ار اات حر

ي ي و ياات أثاخع   بر ياات   ا  ياات ضػ ييات ي دة ياتنة ار ياات ب درة يااتحك ر ااسع  و
ياي ياتكبخ ياا   كن ع ياتة  ر ياتض اخ(ياتيػاعف يافقطر ياا أل   ح يات قبػتارر  ا ألب  شارر

الداري  تبريع ياتي   ار.ياكحتظيا  ص لتياتن قريب تحاتيصهيت مبأيبأهيات ب يغياتكباخي وي
ية ار.ياتن   تيات حرياتم  اريااسع  اريس كغيلداليإتفي

ي يي (Vannini & Franzese, 2008)صجخ يك   يدرا ر يات يخف  تيا  لج ت تحباف
ي يصت تر يت  لػ  يات ة ب ر يلبخيعخاجيرياتنة ار ي بيسيات  غاخاتياتم  ار يلدا تل  اتحجيج

يإتفي ياجب تياتجرا ر ياطيسيصد ا تيات ع  ر ياتنة ار يصت تر ي اغ يإسع  ار يلدار اجػد
يتػتبت يك   ييات  غاخاتياتم  ارر يإتف يع ف ياياتجرا ر ياتتابر ياتنة ار ي   تيت اد جػد

تج ياتنةزيع يذاتلياثق لي ال يات ادليات خدليلغيغاخلياييػرليبأهيع يس جريلمليعغي
ي.يي  ياتيباخاتيتيكذيذاتلياتحقاقارص 

اتيداري اغياتن قرييبحثا  لج تيياات و(Allen& Leary,2010) ك  يصضلختيدرا ري
فجاثياتض غصريتج يات خاديذاليات   ػف تيات خت يريعغيػاجلرياتاا  خاتاعا تيعب تحاتي

ب تحاتييؤدليإتفيتم ازيدا ين قرياتارت  عيع  ػ ياتجرا ريإتفيصهيياتػتبتاتن قريب تحاتي
ي ياا ج خارر يااتُي   ارر ياا ك ئ بر ياتحاتر ياتعخفع يألقج ي بصييياعي عبرياتقبقراي و صأل  لع

تػتبتيصسض ايإتفيصهيات خاديذاليات   ػف تيك  ييت ببار.اا     يلمجع يي يخضػهيتألفجاثيا
يب تحات ياتن قر يعغ يكباخيات خت ير يبنكف يا ل   د يإتف يات يخ وييس ابػه ياتبم ا يإل دة لبف

ي يتطلخ يتع ياتكغ يات عمبيااتلخابر يذتظيلبف يعغ يصاف يااسع  وياط ػرة  اغيي اي خاااتم  وج
ي ويففيات نكدتيصايات خاديذالياتن قريب تحاتيات مة ضري وياتجرج ريات ويي ي عبػهي ل 

ياتحيغي ي اغ ياتجرجر ي و ياج د  تيااضحر ياتجرا ر يتعج يتع يك   يات نكدت. يفف يجد  عغ
سي ألػهيعغيألقزي ويعق  فيارت  عي وياتن قريب تحاتي ويشببيات   ألجةيب ل ب ر  يا  خاتاعاري

يي.عػاجلر
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اات ويي(Tanaka, Werkerle, Schmuck, & Paglia-Boak, 2011)ادرا ر
ييا  كن عا  لج تي ي اغ ياتيدار يب تحات ياتجرا رياتن قر يتكػألتيلامر ياتص ف. يعي عبر  ػا

شػتاري جاسريعغيعخفبرياتص ػترياف فيات خا قر.ياتػتبتييبصخفقر(يي ب ايتعيدرا  لعيٚٔٔعغ 
اتجرا ريإتفيصهياتنب بياتحيغيل ألػاي ويعخفبرياتص ػتري جرجريل تاريعغياا    ياتي ش وري

ياتع جلي ياا ل جاا يا أل ي تارر يب تحاتي ايع  ػ يعمة ضيصضلخااااا  اة ياتن قر بيكذييعغ
يصاخاأللعياتحيغيجبخاايع  ػف تيصافيعغي ػايات ي عبر.

يي(Britta, 2013)ادرا ر يات و ي اغ ياتيدار يبحث ياتق وجيا  لج ت يية ار صت تر
ش تب اريعغيشدبييٓ٘عغيياتن قريب تحاتريصجخفتياتجرا ريلبخيا أل خألتيلبفيلامريتكػألتاي

 يشخفتيلبالعيص ئبريفػ ي   تياتقا دةياتتابريا بػكا تيAIESECات مط  تياتجاتاريي 
ياتتابري ياتقا دة ي اغ يضيا ر يإسع  ار يلدار ياجػد ياتبا أل ت يتحباف ياصضلخ يب تحات. اتن قر

ي يصه يإتف يصسض ا ياتجرا ر يجب ت يك   يب تحاتر يعااتن قر يتدفج يصه يس كغ ياتنة ار غيصت تر
ياتن قريب تحات.ع  ػ ي

يي(Yarnel & Neff, 2013)ادرا ر ياتن قريات و ي اغ ياتيدار ياتكنييلغ ا  لج ت
(يعن ركا يشببيعملعي خديعػااييٙٓ٘رياتكػألتيلامرياتجرا ريعغي اصت ترياتنة ارب تحاتي

ييتي رضت يا ال  يرغب تلع يع  ي حايرغب تيا جخفغتنة ار يت  ف يفبلع يكا ار يلغ يا ئبػا ر
لغيشخفقي ااذل هياا    د ريصايلغيشخفقيات   ظيبأاتػفريف ج تياتحاترييات خاعي ف

صايات  ػفريات  ػازألرياات ػا قرياشببيعملعيصسضا يات يباخيلغيعج يييػر عيب تت ترياات  خدي
ياج ا رات يتبحف و يلع ير يإتف ياتجرا ر يب تحاتيزادياتػتبت ياتن قر يعغ يات ػفر يات   ػف ت صه

يات يتػجل يعغ يداتر يا    د ريب ػرة يصا يااذل ه يلغ ياصبيجل يات ػا قار يات  ػفر نةزيألحػ
 ضدايلغيارتب وياتن قريب تحاتي بيجيصت ترياتنة اريك  يتيك ل يات اػ يا   قدتارياات قري

ي وياتحاتيااتنيػريب تعجارةياا ا جار.
ياي يي(Mengers, 2014)درا ر يا  لج ت ياات و ي اغ ياتيدار يلغ صت ترياتكني

اجب تياتجرا ريإتفيصهيتج ياتبنخيرغبرييwell-being ميعيصايشابياتح  يااتاتنة اري
اػفري ويصهيسع جاايعؤيخاتياتت تريب  يتل يعغيلدا تيب تخض يلغياتحا ةياشابياتح  ري

تختبميب ػرةيإسع  اريب ت ميعياشابياتح  يااتمدلرياتنة اريك  يصضلختياتم  وجيصهيصت تري
يإتفيات  خد.ي
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ي يي(Akın, 2014)ادرا ر يدرا ر يا  لج ت ي خاحيات و يعمبئ يكي عف يب تحات اتن قر
ي يرات ب درة يعغ يلا مل  يتكػألت ي ٕ٘ٛاات و يج عياا  يش تبا  يش تبٖ٘ٔ( يشٕٖٔ يرر(  تب اري(

ي  ياجرل يل خل يٜ.ٕٓب  ػ م يب تحات ياتن قر يعقا س ياتجرا ر ياا  ةجعت ي مرر )(Neff, 
يات يج يي(2003 يإتفيصهيrevised Proactivityاعقا سيراحيات ب درة ياجب تياتجرا ر ر

صبي دياتن قريب تحات:ياتبصييب تحاتريااتحذيااأل  ألوياتي  ريااتاقطرياتيقباريارتبصتيإسع  اا ي
ياتحكعيلبفي يب تحات: ياتن قر يعقا سيراحيات ب درةريلبفياتع ألبيا جخيارتبصتيصبي د بأبي د

ي.ييسيراحيات ب درةاا يع يصبي ديعقا اتحاتريااتيدتررياات ػفجياتداوجيع ياتحاتي بب
ا  لج تيبحثياتيداري اغياات ويي (Breines & Chen, 2012)اصكجتيأل  وجيدرا ر

ي يعيل  ياات ي شي يب تحات ياياتن قر ييااألع زردا يار يإتف ياتجرا ر ي اغياجب ت يلدار اجػد
يإتفي يتػتبتيصسض ا يك   يب تحاتيادا ياريااألع زر يب تحاتياات ي شييعيل ياتن قر صهياتن قر

نةزيب تع ليا ج ل دي ويع  ريت ػفبيعط  خيضي لياتعمبيإ  ألرياتحاتياتأألابل ييج  يات
ياا   ي ديلغيات ق رأل تيا ج   لار.ي

 يتزح من عخض الجراسات الدابقة ما يلي :
 يساطيدداتح تادريع غاددخاتياتجرا دريابدريلدجدياتجرا دد تيا رتب شادريات دويبح ددتياتيدادري داغي

 ,.Neff et al)درا ريي ع فيعمل  ػ يلجديابافيي هاتب ف  بعيسعجيع غاخاتياتنة ارري
2007b)ااسع  اددريياتم  دداراات ددحرييفاددثياجددجتيصهي مدد كيلداددري دداغياتندد قريب تددحاتي

 .ااتيػاعفياتة  رياتكبخ يتبنة ار
 ابريلجدياتجرا  تيا رتب شادريات دويبح دتياتيدادري داغيصتد ترياتنة داريااتند قريب تدحاتي

 ;Lofgren, 2015)يلجديابافيعغياتجرا  تيعمل  يدرا ر ػ يلبفيي هاتب ف سي خي بعي
Karpinski, 2013)ي يدرا ددري(Corey, 2009: 91)ريادرا ددريي(Jeanveau, 

ي.(2015
 لبددددفيصسددددريدرا ددددريبح ددددتيع غاددددخاتياتجرا ددددريي– ددددويفددددجاديلب ددددليي-ي هاتب ف ددددتددددعيسي ددددخي

 (.اتن قريب تحاتياات ػجلياتخافوي وياتحا ةاييات دثر صت ترياتنة ار
 ليتح ا ياتجرا رياتح تاريبحثياتيداري داغيات  غادخاتيات دثدري د بقرياتدحكخياات ػتدفيالبا

 ت ي دتريتمبؤفر.ي
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 فسوض الدزاسة:
ا ددددويضددددػايعدددد يتددددعيلخضددددليعددددغيصد ادددد تيألطخفددددريت  غاددددخاتياتجرا ددددرياتح تاددددرريالددددخضي
ت ع ػلدريعددغياتجرا د تيات دد بقريات ختبصدريب  غاددخاتياتجرا درياتح تاددريريس كدغيتددا غري ددخاضي

ياتجرا رياتح تاريلبفياتمحػيات  تو:ي
 داتريإف  وا اي اغيصت ترياتنة اريااتن قريب تحات.يعػجبرارتب شاريتػججيلداري .ٔ
ي دوداتدريإف د وا اي داغي د رياتتد ترياات ػجدلياتخافدوييعػجبدريارتب شاريتػججيلدار .ٕ

 اتحا ة.
ي دواتخافدوييتػججيلداريارتب شاريعػجبريداتدريإف د وا اي داغياتند قريب تدحاتياات ػجدل .ٖ

 اتحا ة.ي
اتند قريب تدحاتياات ػجدلياتخافددويكدفيعددغي دويضدػاييأتد ترياتنة دداربس كدغيات مبدؤيي .ٗ

 ياتحا ة.ي و
لبددفييصتدد ترياتنة ددار دداغيعخت يددوياعمة ضددوييذاتيد تددريإف دد واريتػجددجي ددخا ي .٘

 عقا سياتن قريب تحات.
لبددفياتنة دداري دداغيعخت يددوياعمة ضددويصتدد ترييذاتيد تددريإف دد واريتػجددجي ددخا ي .ٙ

 ي. وياتحا ةي سيات ػجلياتخافوعقا
تػججي خا يذاتيد تريإف  واري اغياتحكػرياااأل ثيلبفيعقا سيصت ترياتنة داري .ٚ

 ااتن قريب تحاتياات ػجلياتخافويألحػياتحا ة.
 :إجساءات الدزاسة

تضددد متياتجرا دددرياتح تادددرياتيجيدددجيعدددغيااجدددخاااتيات دددويت ددد لجعيات حقدددقيعدددغيتدددحريعددد ي
يحػيات  تو:ا  خض ليس كغيلخضل يلبفياتم
يتحجيجيعع   يالامرياتجرا ري:ي

يبكباريات خطارات   ػااغيدرا ا اياتجرا  تياتيبا ييبعغيشديجرا رياتح تارتكػهيعع   يات
يدعملػري– يج عير ياتجرا  تير يشدب يعغ يات اكػع خفر يات ؤيخات يتحجيج يلامر ياج ا ر اتع

ي يلجد ع ي بذ يٓ٘ اتيبا ر ياش تبرر يش تب ا يل خلي( يٕٓ.ٕٗ ب  ػ م ياجرلي( يعيا رل ااألحخاع
(يش تب اياش تبريعغيشدبياتجرا  تئٛ جرا رياتح تاريب   اريترياتكػألتياتيامريات(يٙٚ.ٓ 

اات قاجيغيات   ػااغيدرا ا اياتج بػ يات لماري ويات خطار(يعغيي-اتيبا  اتج بػ ياتة صي ويات خطار
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ي ياتجرا و ياتي   ي يريٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ و ياجرل يل خل ياط ألحخيٕٓ.ٕ٘ب  ػ م يعيا رلي( اع
ي:(ٖٚ.ٓاجرل 

يجصػاتياي ق  ياتيامريات   اريتبجرا رياتح تاري
يعّخياج ا ريلامرياتجرا رياتمل واريب ع ػلريعغياتةصػاتي و:

تعيل فيف خيبألجادياتصدبيات قاجيغيب تدج بػ ياتةد صيااتدج بػ يات لمدويبكبادري -ٔ
ي-ٕٙٔٓب ت  دددفياتدددجراسياتا يعدددغياتيددد  ياتعددد عيوييج عيدددريدعملدددػري–ات خطادددري
ي(يات  تو:ٖع اتياتلجاديك  ي ػيعػضعيب تعجا   ري يٕٚٔٓ

ي(يٖججا  
يب تج بػ ياتة صيااتج بػ يات لموصلجاديشدبي

يات ة ز
ياتعمذ

يات ع ػع
يإأل ثيذكػري

يٗ٘ٔيٕٓٔيٖٗي بػ ياتة صاتج
يٙٙٔيٓٓٔيٙٙياتج بػ يات لمو

يٕٖٓيٕٕٓيٓٓٔيات ع ػع
ريي(-Aيخيع  دد زيب ق  ددفيرعدددليتقددجثددعيتددعيل ددفيف ددخياتصدددبياتح تددباغيلبددفي -ٕ

(Aي-ٕ٘ٔٓب ت  ددددفياتددددجراسياتا يعددددغياتيدددد  ياتعدددد عيويي دددويج ادددد يات قددددخراتي
ات دددددد توييػضددددددعياتددددددجرج تيااتمقدددددد ويات ق  بددددددريتب قددددددجيخاتي(يٗ جددددددجا يايري ٕٙٔٓ
 .ٔات  بقر

ي(يٗججا  
  ا هيب ت قجيخاتيااتجرج تيااتمق وياتة تريبيامرياتجرا ر

 Grade Point marksيف ترياتص تب
تختجي حليات قجيخاتيتبصببرياتحيغي

ياضلخاايصداايل تا اي
Very high graduate caliber 

A100- 95ي4.000ي 

A- 3.666 90- > 95 

 ببددذيلدددجديعدددغيف دددفيلبدددفيتقدددجيخيع  ددد زي دددويج اددد يعقدددخراتيات  دددفياتجرا دددوي -ٖ
 (يش تبياش تبر.ٓٓٔ ٕٙٔٓي-ٕ٘ٔٓاتا يعغياتي  ياتع عيوي

                                                 
يلجراسةةات العليةةا اوفقةةًا لشسةةات الدةةاعات السعتسةةجة لجامعةةة اكسةةيشجر ة  –الالئحةةة الجايليةةة لكليةةة التخ يةةة  1
 .01 ، ص: 0202ا
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لبدددفياتصددددبيييRaven,J.Cهيڤات    بيدددريتدددخاتدددعيتصبادددقياج بددد ريات  ددد ػ  تي -ٗ
اااددد يا ج اددد ريلبدددفيعدددغيف دددفيلبدددفيعي عدددفيذكددد اييرتب حقدددقيعدددغيأل دددبرياتدددحك ا

(يٕٙريا  اي(يش تبدددٜٔعدددملعي (يش تبددد اياش تبدددريرئٛ ببدددذيلدددجد عي ي(ي دددأك خٕٓٔ 
ريب  ػ ددددميل ددددخلياددددجرليات   ددددػااغيدرا ددددا اياتجرا دددد تياتيبادددد يش تبددددريعددددغيشدددددبي

(يتػزفدددد يلامددددري٘ريافػضددددعيجددددجا ي (ٖٚ.ٓرلياددددجرل (ياطدددد ألحخاعيعيادددد ٕٓ.ٕ٘ 
ياتجرا ريف بياتكباريااتعمذياات ة زياتجرا ويلبفياتمحػيات  تو:

يي(٘ججا ي 
يتػزف يلامرياتجرا ريف بيات ة زيااتعمذ

ياتكبار
ياتعمذ

يات ع ػع
يإأل ثيذكػري

يٖٚيٕٛيٜياتج بػ ياتة صي
يٗٗيٖٗيٓٔياتج بػ يات لمو

ئٛيٕٙئٜيات ع ػع
 : جراسة: أدوات الثانيا
ياتنة ارصعقا سيي-ٔ يي:ت تر ي(Goldman & Kernis ,2006)إلجاد ياير تيخفبيتخج ر
ي(:اغاتب ف  

يت يكذيع خداتليي(Goldman & Kernis ,2006) ت حي ياتنة ار عقا   ايتت تر
ياتاػعارر ي وي ا  ياتحا ة ياتحقاقار يات ضادتلييذاتيات خد ياف ج تل يااأل ي  تل يبأ ك رل االال

يت كاخلياال  يع  يت  ق يبصخ  يأل  ل يلغ يات يباخ يع  ياتحقاقارر يتحاتل يا قا  ياات  خع ق داتلر
يع ي يتػاتبل يا و ياتة رجو ي بػكل ي و يااتع ألر يات خافر يلغ ي ضدا ياتجاجبار  اعن لخل

.ياف كػهيعقا سيصت ترياتنة اريعغي (Kernis & Goldman, 2006:294)ا جخفغ ي
يدي و:(يصبي ٗ(يع خدةريعػزلريلبفيلجدي ٘ٗ 

 :Self- Awarenessالهعي بالحات   0ا
اص ك رييأل تيذاتليب  يت ض مليعغياأل ي  تسناخياتػلويإتفيعيخ رياتنةزيبكفيعكػيييييييي

ياتبيجياػةياعط  خيضيييارغب تياداا  ياجػاألب ريٖرئ(يع خدةي و ٕٔ .ياف ض غي حا
ي.(ٖٛريٖٙريٖٗريٜٕرئٕريٕٓريٗٔريٜريٙريٗ
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يتعيبػع تيذايرع ت:يافناخيإتفيات قااعيات ػضػلويتسات ي تعريغاخيات  حادةيتب يبػي (ٕ 
يك هيع جر   يعل   يب تحاتر يإتفييلدار يات ػضػلار يات ضوي حل يصايداجباا ر ج رجاا 

داريييػرياتنةزي حاتليأل اعريا  ي دليلغيات نػفلياات حادريصايفافياتج  عياتم  وي
رئٜريٙٔرئٖريٚو (يع خداتري ٓٔك األك ريااتبػ يااا ق و.ياف ض غي حاياتبيجي 

ي(.ٕٗرئٗريٜٖريٖٚريٖ٘ريٖٓ
ي (ٖ  ياتحاتياتحقاقار: يااف ا ج تلافيمويت خعيات بػكيات   قيع  يتقا ل ياتنةزيا قا 

يسيبخيات  يبيج يا ػ يبغسياتمطخيلغياتطخاعيااتضغػوياتة رجارر ياتجاجبار ضادتل
ي ياتيباخاتل يات خ  تل ياخاراتل ي و ياا  قدتا ل ياتنة ار يذاتار ي.فا تلياص بػبلغ

ريٕٖرئٖريٕٛريٕٚريٕ٘رئٔريٓٔريٛريٕ(يع خدةري و ٔٔاف ض غي حاياتبيجي 
 (٘ٗريٖٖ

ي (ٗ  ياتحقاقارات ػجليألحػياتيدا تي اغياتنة ار: يافيمويصهيسكنيياتنةزيلغيذاتل
ي ػضػحي ياتحات يلغ يات يباخ يسيمو يع   يا جخفغ  يع  ياتنة ار ي اغ يلدا تل  و

ي ياات ببو يااسع  و يبع ألبال  يلبفيالويتب قخييج تراتخافر يسي  ج ياصسضا  يعملر طاغ
.ياف ض غي حاياتنةزي حاتليااجرتليلبفيات قااعيات ػضػلويتب يبػع تياتة تري ل 

ي(ٖٗريٓٗريٕٙريٕٗريٖٕريٕٕريٛٔرييٚٔري٘ٔرئٕري٘(يع خدةيري و ٕٔاتبيجي 
ي يتعابيات  حػصي  اف يعػا قر   خداتيات قا سيا قيعقا سيج   وي عػا قيبنجةر

(ئ(يريفاثيتناخياتجرجر ٘-ٔغاخيعػا قيبنجة(يب ق  فيرا ويعغي يصلخعريغاخيعػا قر
(يإتفي عػا قيبنجة(رياتيكذياتجرجريتبيب راتي٘إتفي غاخيعػا قيبنجة(ري ام  يتناخياتجرجر 

ريٕٓرئٜريٛٔريٚٔريٙٔري٘ٔريٗٔرئٖرئٔريٓٔرٙرٔ  تبريات ا غريا ويات  خدات 
(يإتفي عػا قئثيتناخياتجرجر (ريفإٗريٜٖريٖٚريٕٖريٕٛريٕٙريٕ٘ريٕٗريٕٕرئٕ

ي٘ٗ(يإتفي غاخيعػا قيبنجة(يريات خااحيدرج تيات قا سيع ي اغ ٘بنجة(ري ام  يتناخياتجرجر 
(يدرجررياتيبخياتجرجريات خت يريلغيارت  عيدرجرياتت تري وياتنة ارري ام  يتناخيٕٕ٘-

ياتجرجريات مة ضريإتفيع  ػ يعمة سيعغيصت ترياتنة ار.ي
 متخ ة للسقياس:الخرائص الدييه 

يت قا سيب (Goldman & Kernis ,2006) ا   ياتة  وزيات اكػع خفر  ت حققيعغ
ي تريصت ثب تيصبي ديلبفيلام تيع مػلريعغيشدبياتع عيررياتخاافتيعي عدتياتنة ار
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يكخاألب خي اغييات قا س ريعغيٜٓ.ٓككفيي قا سرياتبٓٛ.ٓإتفييٗٙ.ٓب   ةجا يشخفقريصت  
يتخاافتيعي عد يصبي دج ألبيآجخ يثب ت يت يل ي اغ يات صباق يإل دة يشخفقر يإتفيٜٙب   ةجا  .

يٓٛ.ٓ ياتر يتج  يعغ يا   كن  ويي قا ساتب حقق ياتي عبو يات حبابو يب جخاا يات يجاه ا  
رياكن تياتم  وجيلغياجػديصرطيريلػاعفيص   اريتنبيتيلبال يع خداتياتبص رفرياات ػكاجل

يعغيات ب يغياتكبو.ييٗ٘.ٓتنبيا يعقبػ ايات  خي
يبح  بيتج ياثب تيات قا سيلبفياتمحػيات  تو:ي هاتب ف ا  ياتح تارييصع ي وياتجرا ر

ف  بيعي عفيات ب تيبصخفقريإل دةيات صباق يفاثيتعيتصبادقيات قاد سيلبدفيي:يتعالثبات:ييأوالً 
اإل دةيات صبادقيي(يش تب اياش تبرٓ٘الجد عي ات قماغيات   ةجعري وياتجرا رياتح تاريلامريص خادي
رياتدعيف د بيعيد عدتيات بد تيك د ي دػي(ييػعد ايعدغيات صبادقياتا ٘ٔ تدفيزعمدويادجرلي بيجي 

يت  تو:ا(يٙ عػضعيبعجا ي
ي(ٙ يججا 

يعي عدتيا رتب ويلبفيعقا سياتت تريبصخفقريإل دةيات صباق
يعي عفيات ب تياتبي د

 ٖٛٛ.ٓ اتػلويب تحات
 ٘ٙٛ.ٓ ات ي تعريغاخيات  حادةيتب يبػع ت

 ٕٜٛ.ٓ ع ياتحاتيات بػكيات   ق
 ٓ٘ٛ.ٓ ات ػجليألحػياتيدا تي اغياتنة ار

يٛٚٛ.ٓيات قا سيكبكف
تددفيارت دد عيعيدد عدتيثبدد تيعقادد سيصتدد ترياتنة دداريكأبيدد ديإ(ييٙاتندداخيأل دد وجيجددجا ي 

ي.اكجرجريكباررياعغيثعيس كغياتػثػ ي الياا  ةجاعلي وياتجرا رياتح تار
يبصخفق اغي   :ث ألا ا:يات ج :ييتعيات أكجيعغيتج يات قا سي

 ياتط  خلي تج يات حك اغ(: ات ج ي-ٔ
  دو ات  ة  داغ عدغياثمداغلبدفي بيخضدل اد   ثدع ات قاد س  قدخات   خج در  هاتب ف د اد  

لبفيلجديعغيات  تحةيات  ة  اغييلك  يتعيلخض رٕات خج ر دار عغ تب أكجييااألعبادفر اتبغر
                                                 

 قزيب اقدم اللغة اكنجليد ة   د. ميخفت عبج الخؤوف، د. ابتدات  0
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%يٓٛبفيأل بريات   يت دخااحي داغيريافطاتيج ا يات  خداتيلٖ ويلبعياتم ذياات حرياتم  ار
ي%.يٓٓٔإتفي

:يا ػيلبد رةيلدغيعي عدفيا رتبد وي داغيدرجدريكدفيعحدػرياات حد ارياتجدخ ريتج يات كػفغي-ٕ
يات  تو:ياتجرجرياتكبارريك  ييػضحل ياتعجا اياطاغيدرجريات حػري

ي(ٚججا ي 
يبارعي عدتيا رتب وي اغيعح اريات قا سيبيضل ياتبيسياطامل ياطاغياتجرجرياتكي

اتػلويي
يب تحات

ات ي تعريغاخي
يات  حادةيتب يبػع ت

ات بػكيات   قيع ي
ياتحاتياتحقاقار

ات ػجليألحػياتيدا تي
ي اغياتنة ار

يييي-ياتػلويب تحات
ات ي تعدددددددريغادددددددخيات  حاددددددددةي

يتب يبػع ت
ييي-يٗٛٙ.ٓ

ات ددبػكيات   ددقيعدد ياتددحاتي
ياتحقاقار

يي-يٜٕٚ.ٓي٘ٓٚ.ٓ

ات ػجدددليألحدددػياتيداددد تي ددداغي
ياتنة ار

ي-ئٙٚ.ٓيٕٙٚ.ٓيٜٛٙ.ٓ

صهيادداعيعيدد عدتيا رتبدد وي دداغيدرجددريكددفيعحددػرياطدد اويات حدد اري(يٚ ي ضددعيعددغيجددجا ي
(ئٓ.ٓاطاغيدرجريكفيعحػريااتجرجرياتكباريااعيصكبخيعغياتقا رياتعجاتاريلمجيع  ػ يد تري 

ا دحايع  ييج يلبفيلداريا رتب وي داغيات حد اريبيضدل ياتدبيسياطاملد ياطداغياتجرجدرياتكبادرري
يسناخيإتفيتج يات قا س.

ي(اغاتب ف تخج رياتيخفبي ي(Neff, 2003)(عقا سياتن قريب تحاتيإلجاديٕ ي
  دو ال  دجت ريفادث(Neff, 2003)ا عتيب لجادي حايات قا سي دويتدػرتلياتتدباري

 ثدثدر لبدف تند  ف ر(يع دخدةيٕٙي كػهيعغي  ااتحل اتبي در ثدثو أل ػذج لبف عقا  ل   م ا
ي:ا و  خلارر صبي د   ر لبف عػّزلر رص   ا لم تخ
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افق دجيبدليعادفياتندةزيإتدفيات  د تعيعد ياتدحاتي:يSelf-Kindnessاتبصييب تحاتي .ٔ
ئٕري٘(يع خداتريا و:ي ٘اتقببل يات لعيجػاألبيضي لياا ػرل.ياف ض غي حاياتبيج 

 (.ٕٙرييٖٕريئٜري
ذاتدددليافق دددجيبدددلياألدددج  عياتندددةزيب تعددد ليتقاددداعي:يSelf-Judgment اتدددحاتواتحكدددعي .ٕ

رييٛرئ(يع دخداتريا دو:ي ٘تػعلد ياتأألابلد .ياف ضد غي دحاياتبيدج ايااتحكعيلبال ي بباا ي
 (.ٕٔرييٙٔريئٔ

افق دجيبدليعادفياتندةزيإتدفي:يCommon Humanity ااأل  ألارياتي عري ات ند خكر( .ٖ
ايشباياادد يعددغيفادد ةيكددفياتبنددخيصايعددغي ال بدد ريجػاألددبياتضدديييااتق ددػرياات ي ألدد ةيجددداا

 (.ٔٔرييٓٔرييٚريٖ(يع خداتريا و:ي ٗررياف ض غي حاياتبيج ات عخطريااأل  ألا
عاددفياتنددةزيإتددفيا أليدددا ياات نددخألقيلبددفياتددحاتيااتغددخ ي ددوي:يIsolation اتيدتددري .ٗ

رييٛٔريئٖريٗ(يع ددخداتريا ددو:ي ٗات  كاددخيات ددببوي ددوياتددحات.ياف ضدد غي ددحاياتبيددج 
ٕ٘.) 

 خيااسعد  وياات ي عدفيعادفياتندةزيإتدفيات يقدفياات دج:يMindfulness اتاقطدرياتيقبادر .٘
ريٜ(يع دخداتريا دو:ي ٗات ي  يع ياأل ي  تلياات ػاييات منميتل .ياف ض غي حاياتبيج 

 (.ٕٕرييٚٔرييٗٔ
ييعددد ياتدددحات:يعادددفياتنددةزيإتدددفيا رتبددد ويات ددد  يب تدددحاتيااج دددخاريا   .يات  دددخوات ػفددجي .ٙ

 (.ٕٗرييٕٓرييٙريٕ(يع خداتريا و:ي ٗاف ض غي حاياتبيج 
  ددخداتيات قادد سيا ددقيعددجرجيج   ددوياتبددجاوفيب ق  ددفيرا ددويعددغيتيعابيات  حددػص دد اف

(يإتدددفيإتدددفي٘(يإتدددفيا  ددد ع بري دددد عصبق ا(ري ام ددد يتنددداخياتجرجدددر ٔ(يفاددثيتنددداخياتجرجدددر ٘-ٔ 
ريٙريٗرٕرٔاتيكدذياتجرجدريتبيبد راتي د تبريات دا غريا دويات  دخدات ا  د ع بري ددي داو د ا(يري

(يري ام دد ئجددحيا  دد ع بري داو دد (ياتجرجددر (ريفادثيتإٔ٘ريٕٗرئٕريٕٓريٙٔرئٖرئٔريٛ
(يدرجددرريٖٓٔ-يٕٙات ددخااحيدرجدد تيات قادد سيعدد ي دداغ (ري٘تأجددحيا  دد ع بري عصبقدد ا(ياتجرجددر 

 اتجرجددر اتيبدخياتجرجددريات خت يددريلددغيارت دد عيع دد ػ ياتندد قريب تددحاتيتددج يات ددخدري ام د يتندداخ
ي.األة  ضيع  ػ ياتن قريب تحاتيتج يات خديإتف ات مة ضر
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 :للسقياس الدييهمتخ ة ئصالخرا
دد يت دد يص دد ختيلمددلي ي   دد يات قادد سي ددويتددػرتلياتتددباري جرجددريثبدد تياتددج يل تاددرري قا

 عدغ اش تبدر (يش تبد ائٜٖلبدفيلامدريعكػألدر ي(Neff, 2003)أل د وجياتجرا د تيات دويا عدتي لد 
 تبمدػد اتدجاجبو ا رتبد ويصه اجدجت (يفادثٜٔ.ٕٓادجرل  ل دخلي ب  ػ دم اتع عيدرر شددب

 صبيد دل عدغ بيدج اكدفّي اتكبادر اتجرجدر ا رتبد وي داغ عيد عدت تخاافدت إذ عخت يد ا  كد ه ات قا س
يCronbah`s Alpha (يري ام  يك هيعي عفيات بد تيبصخف دريصت د يكخاألبد خيٓٚ.ٓريٗٗ.ٓ اغ 

(ئٜ.ٓا ج بد ريإتدف يإلد دة(ريك  ياتفيعي عفيات ب تيبصخفقريٖٛ.ٓإتفييٛٙ.ٓ  خااحي اغ 
ي.ي

جددد يإلدد دةيات صباددقي ثبدد تيات قادد س ح دد ببي هاتب ف دد تاددري قددجيادد  يصعدد ي ددوياتجرا ددرياتح
(ييػع ايعغيات صباقياتا رياعي عفيات د يكخاألبد خياك ألدتياتم د وجي٘ٔب  تفي  تفيزعموياجرلي 

ي(يات  تو:يٛك  ييػضحل يججا  
ي(يٛججا ي 

يعقا سياتن قريب تحاتعي عدتيثب تي

ياتبي د
يعي عدتيات ب ت

يصت  يكخاألب خيل دةيات صباقييإي
يٜٓٛ.ٓ ٔٗٛ.ٓ اتبصييب تحات

يٗٛٛ.ٓيٕٓٛ.ٓياتحكعياتحاتو
يٜٗٛ.ٓ ٚٗٛ.ٓي ات ن خكر(يااأل  ألارياتي عر

يٚٛٛ.ٓيٓٚٛ.ٓياتيدتر
يٗٛٛ.ٓ ٔٓٛ.ٓياتاقطرياتيقبار

يٗٛٛ.ٓيٓٗٛ.ٓيات ػفجيات  خويع ياتحات
يٛٚٛ.ٓيٙٙٛ.ٓيات قا سيككفي

ثبدددد تيعقادددد سياتندددد قريب تددددحاتيكأبيدددد دييتددددفيارت دددد عيعيدددد عدتإ(يٛاتندددداخيأل دددد وجيجددددجا ي 
ياكجرجريكباررياعغيثعيس كغياتػثػ ي الياا  ةجاعلي وياتجرا رياتح تار.

يتج يات قا سيريتعيف  بيتج يات قا سي وياتجرا رياتح تاريلغيشخفق:
 اتط  خلي تج يات حك اغ(: ات ج ي-ٔ

 دادر عدغ جتب أكديغالخضدليلبدفيات د تحةيات  ة  دايات قاد س   خج در  هاتب ف د اد  
لبدفيلدجديعدغياكدحتظيتدعيلخضدلي اتب داصرر ات يدجسدتياتبغػفدر بيدس إجدخاا تدع فاث ات خج رر
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ات  تحةيات  ة  داغي دويلبدعياتدم ذياات دحرياتم  دارريافطادتيج اد يات  دخداتيلبدفيأل دبري
ي%.ييٓٓٔ%يإتفيٓٛات   يت خااحي اغي

 ات ج يات دزعو:ييي-ٕ
تددعيتصباددقيعقادد سياتندد قريب تددحاتيلبددفيا ددػيصفددجيشددخ يات ددج يات ددختبميب ت حددظريفاددثي

ريا دددويأل دددذياتػادددتيتدددعيتصبادددقيعحدددظيجددد رجويات قمددداغيات  ددد ةجعري دددوياتجرا دددرياتح تادددرلامدددري
(ي٘ٔااتدحليي كدػهيعدغي ير(Tate, Spears & Allen, 2007) عقا سياتن قريب تحاتيإلدجادي

ي دػ:يات د ألورداديص يد  ياتندةزيتعد ليذاتدلريايي دػ:ياتا ي:ع خدةيعػزلريلبدفيبيدجيغيص   دااغ
(ياادجيٕٛٓٓريتيخفبياتقمداغي يات دياجيص دػيفدداةي ت كاخياتنةزي ويذاتليااتحا ةياا جخفغ

تددعيف دد بيعي عددفيا رتبدد وي دداغيات قادد سياات حددظياتخاافددتيادداعيعيدد عدتيا رتبدد وي دداغيصبيدد دي
(يتبجرجدددريٜٛ.ٓ(يري ٙٚ.ٓي–يٖٙ.ٓعقاددد سياتنددد قريب تدددحاتياصبيددد ديعقاددد سيات حدددظيعددد ي ددداغي 

ريع دد ييؤكددجيتددج يات قادد سياتدددفا ليي0ٓٓٔٓاددرريا ددحلياتقدداعيج ايلدد يداتددريلمددجيع دد ػ ياتكب
يتد  ةجا .يي

يا ت   ياتجاجبو:ي
بح  بيا ت   ياتجاجبويتب قا سيلغيشخفقيف د بيعي عدفيا رتبد ويي هاتب ف فاثيا  ي

 دددد ي دددداغيدرجددددريكددددفيع ددددخدةيعددددغيع ددددخداتيات قادددد سيااتجرجددددرياتكباددددريتب قادددد سرياك ألددددتياتم دددد وجيك
يات  تو:(يٜيػضحل يججا ي 

ي(يٜجا ي ج
يعي عدتيا رتب وي اغيدرج تياتيب راتيااتجرجرياتكباريتب قا سي

يعي عفيا رتب ويات  خدةيعي عفيا رتب ويات  خدةيعي عفيا رتب ويات  خدة
يٛ٘.ٓئٜيٚٚ.ٓيٓٔي٘٘.ٓئ
يٜ٘.ٓ ٕٓيٕٛ.ٓئٔيٓٙ.ٓيٕ
يٓٙ.ٓئٕيٗٙ.ٓئٕيٓٚ.ٓيٖ
يٓٚ.ٓيٕٕيٗٛ.ٓئٖيٓٛ.ٓيٗ
يٗٗ.ٓيٖٕيٓٚ.ٓيٗٔيٕٛ.ٓي٘
يٙٙ.ٓيٕٗي٘ٚ.ٓي٘ٔيٚٙ.ٓيٙ
يٕٚ.ٓيٕ٘يٜٙ.ٓيٙٔي٘ٚ.ٓيٚ
يٗٚ.ٓيٕٙيٛٛ.ٓيٚٔيٖٙ.ٓيٛ
يٖٛ.ٓيٛٔيٗٚ.ٓيٜ
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ي يي ضع يصٜ عغيججا  ياتبيسري( يبيضل  ياتبي د ي اغيدرجر يعي عدتيا رتب و يااع ه
ريع  يسناخيإتفئٓ.ٓاكحتظيدرجرياتبي ديااتجرجرياتكباريتب قا سيداتريإف  وا ايلمجيع  ػ ي

 ات ع ألذياتجاجبويتب قا س.يي
ي:(اغ اتب ف (يعقا سيات ػجلياتخافوي وياتحا ةريإلجاد:يٖ 

ات ويتم اتتيعػضػعييارد ا تياتبح اتبي فيع عيتألشخياتمطخفررياكحايي هاتب ف ا  ي
ي ياتحا ةر ي و ياات ػجل تياتجيمار يات ق ياذيات ياا شدعات ػجل تياتخافار يعغ ويلبفيلجيج

ياتخافو يات يمف يك قا س يات ة ب رر ياصبي دل يب ط  خل ياتخافو يات ػجل  spiritualييتقاذ
meaning scaleي يي ري(Mascaro et al.2004: 847; Mascaro, 2006)إلجاد

(رياعقا سيعيمفيٜٜ٘ٔري اعقا سياج ب ريات يمفياتػجػدليإلجادي ع رفػيرف  ي غيجخجذ
 The Spiritualرياطص رفرياا سياتخاف ألاريmeaning in lifeاتحا ةيعغيات مطػرياتػجػدلي
Assessment Inventoryي يإلجاد :(Hall & Edward, 2002)ي يا  ي. يذتظ ا ويضػا

يعقا سيي هاتب ف  يي كػهيعغي اب ا غر ياتحا ة ياتخافوي و يا  تيلبفيٖٙت ػجل يع خدةر )
يصبي ديص   اريلبفياتمحػيات  تو:يثدثري

ي:يافنداخيإتددفيت لدعيااأل دد هيت يمدفياتحادد ةExistential Meaningات يمدفياتػجدػدلي .ٔ
ااتغ سريعغياتػجػد ي ضدايلغيإدراكدليتدج  تيااد و ياصفدجاثياتحاد ةياات  دباعيب تحك دري
عغياراول ياغ س تل ياتمل وادرريداهيتندكاظيعد يا ألدج  عيااسعد  وي ك ند  لياات   دظيبدلي

اع ياتغ سريعغياتػجدػد؟.يياااج بريلغيات ئبرياتػجػدسرياتكبخ ي وياتحا ةيع فيعغيصأل ؟
 (.ٕٓي-ٔ(يع خدةريا و:ي ٕٓاف ض غي حاياتبيج 

& Positive Attachment with God ات يبددقيااسعدد  ويبدد  يثددعيبدد  جخفغ .ٕ
Othersيافناخيإتدفيا ألقاد دي ياا    دد يتقضد ولياادجرليااتخضد يب د يا د لياات داخي:

 دداغياتنة دداريااسع  اددريعدد يي ددويرف بددليعدد يا ألددج  عيااسعدد  ويألحددػيتكددػفغياتيدادد ت
(يع ددددخدةريا دددددويات  دددددخداتيٕٕا جددددخفغيبغاخفدددددرياتمكددددخيتبدددددحات.ياف ضددددد غي ددددحاياتبيدددددج 

 (.ٕٗي-ٕٔعغ 
اف ضدد غييدديػريااأل دد هيارغب ددلي ددويي:Spiritual Transcendenceات  دد عوياتخافددوي .ٖ

ا رتقدد اي ددويعددجارجياتك دد  ي  عدد ازيفددجادياتددحاتي  ةػعلدد ياتضدداقريالددج يات يبددقيب ت دد دلي
اتداوددديرياات حبادددقيااسعددد  وياتدددػالوي دددوي ضددد اياتقددداعياات  دددفيااأل ددد ألاريكددد ت خافعياات دددػادياي
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ااتنددد قرياااي ددد ررياط  دددباعيزعددد  يصعدددخلي يجدددّفييدددأأللياا ددد  جادياتيدددػهياات ػ ادددقيعمدددليافدددجل.ي
 (.ٖٙي-ٖٗ(يع خدةريا ويات  خداتيعغ ٕٔاف ض غي حاياتبيج 

تنددداخييجيج   دددوياتبدددجاوفريفادددثات قاددد سيا دددقيعدددجرييافعادددبيات  حدددػصيلدددغيع دددخدات
(يإتددفيا  دد ع بري دددي٘(يإتددفيا  دد ع بري ددد غاخيعػا ددقيبنددجة(ري ام دد يتندداخياتجرجددر ٔاتجرجددر 

(يدرجددررياتيبددخياتجرجددريٖ٘ٔ-يٖٙ عػا ددقيبنددجة(ريات ددخااحياتددجرج تيلبددفيات قادد سيعدد ي دداغ 
 تجرجدرا ات خت يدريلددغيارت دد عيع د ػ يات ػجددلياتخافددويألحدػياتحادد ةيات  حددػصري ام دد يتنداخ

ياألة  ضيع  ػ يات ػجلياتخافوي وياتحا ة. إتف ات مة ضر
ياتة  وزيات اكػع خفريتب قا س:

(ي٘ٔتددعيف دد بيثبدد تيات قادد سيعددغيجددد يإلدد دةيات صباددقيب  تددفي  تددفيزعمددوياددجرلي ي
(يٓٔجدددجا ي يػعددد ايعدددغيات صبادددقياتا رياعي عدددفيات ددد يكخاألبددد خياك ألدددتياتم ددد وجيك ددد ييػضدددحل ي

ييات  تو:
ي(يٓٔججا ي 

يي عدتيات ب تيت قا سيات ػجلياتخافوي وياتحا ةع
يعي عدتيات ب تياتبي د
يصت  يكخاألب خيإل دةيات صباقي

يٓٔٛ.ٓ ٔ٘ٚ.ٓ ات يمفياتػجػدلي
ي٘ٛٚ.ٓئٓٛ.ٓيات يبقيااسع  ويب  يثعيب  جخفغ

 ٕٔٛ.ٓ ٜٛٚ.ٓيات   عوياتخافو
عقا سيات ػجدلياتخافدوي دوي(يإتفيارت  عيعي عدتيثب تيصبي ديٓٔاتناخيأل  وجيججا ي يي

ياتحا ةياعغيثعيس كغياتػثػ ي الياا  ةجاعلي وياتجرا رياتح تار.
يتج يات قا س:ي

(يتج يات حك اغ:يبيخضيات قا سيلبفيلجديعغيات د تحةيات  ة  داغي دويلبدعياتدم ذئ 
%يٓٛاات ددحرياتم  ددارريافطاددتيج ادد يع ددخداتيات قادد سيلبددفيأل ددبريات دد  يت ددخااحي دداغي

تعيات أكجيعدغيع دخداتيكدفيبيدجيعدغيصبيد ديات قاد سيتم  دويب ت يدفيتببيدجيي%ريك  ٓٓٔإتفي
يات جرجريتح ل.ي

(يات دددج يات دزعدددو:يفادددثيتدددعيتصبادددقيعقاددد سيات ػجدددلياتخافدددوي دددوياتحاددد ةيات  ددد ةج ي دددويٕ 
ريا ددويأل ددذياتػاددتيتددعيتصباددقيعحددظيجدد رجوي عقادد سيات قمدداغاتجرا ددرياتح تاددريلبددفيلامددري



 

 

 

ي(ٜٛٔ (
 8112 أغشطص ، 1ج، 55جملة اإلزشاد النفشي، العدد 

 د. حممد عبداجلواد أبو حالوة &سليم  ابساهيم د. عبدالعزيز
 

ريتيخفبياتقماغي ي(Underwood. & Teresi, 2002)ياتةبخةياتخافارياتاػعاريإلجاد
اددجيير(يااددجيتددعيف دد بيعي عددفيا رتبدد وي دداغيات قادد سياات حددظٕٓٔٓات ددياجيص ددػيفددداةي 

(يع دد ييؤكددجيي0ٓٔٓ(يا ددحلياتقا ددريداتددريلمددجيع دد ػ  0ٛٔٓ بغددتياا ددريعي عددفيا رتبدد وي 
 تج يات قا سياتدفا ليتد  ةجا .ي

 نتائج الدزاسة وتفشريها:  
عددغيات حباددفيااف دد وويالددخضياتبا ألدد تي ددوياتق ددعيات دد  قيس كددغيتمدد ا ييا أل لدد ابيددجي

ياتم  وجيات ويص  ختيلمل ياتجرا ريلبفياتمحػيات  تو:
 نتائج الفخض األول: 

صتدد تريداتددريإف د وا اي دداغييعػجبددريارتب شادريلداددرتػجددجييدمزيات ددخضياتا يلبددفيصألدلي ي
ي.ب تحاتياتنة اريااتن قر

حري دددحايات دددخضيتدددعيف ددد بيعي عدددفيارتبددد وي اخ دددػهي ر(ي ددداغيدرجددد تياتب حقدددقيعدددغيتددد
ك د ييػضدحل ياعقاد سياتند قريب تدحاترياك ألدتياتم د وجياتنة ارياتصدبيلبفيعقا سيصت تري

ي:(ٔٔججا  
يي(ٔٔججا ي 

يعي عفيارتب وي اخ ػهي اغياتت تريااتن قريب تحاتيتج يص خادياتيامر

يات  غاخات
اتػلوي
يب تحات

ات ي تعري
غاخي

ي  حادةات

ات بػكيات   قي
يع ياتحات

ات ػجليألحػياتيدا تي
ي اغياتنة ار

ياتت تر

ي**ٖٓ.ٓي*ٕٙ.ٓي*ٕٙ.ٓ ٗٔ.ٓي**ٖٖ.ٓياتبصييب تحات
ي*ٕٗ.ٓيٕٓ.ٓئٕ.ٓئٔ.ٓي*ٕٛ.ٓياتحكعياتحاتو

يٕٓ.ٓيٕٓ.ٓيٙٔ.ٓيٚٓ.ٓي*ٕٗ.ٓ ااأل  ألاريات ن خكر
ي**ٜٕ.ٓي*ٕٛ.ٓي*ٕٙ.ٓئٜ.ٓي*ٕٙ.ٓياتيدتر

يٕٓ.ٓيٕٓ.ٓئٜ.ٓيٗٔ.ٓ ٚٔ.ٓياتاقطرياتيقبار
يٙٔ.ٓي٘ٔ.ٓيٛٔ.ٓئٕ.ٓيٓٔ.ٓيات ػفجيات  خو
يٕٛ.ٓي*ٕٚ.ٓي*ٕٙ.ٓيٚٔ.ٓي*ٕٙ.ٓياتجرجرياتكبار

ئٓ.ٓ**يداتريلمجيييييييييييي٘ٓ.ٓ*يداتريلمجي
يب تم بريتيداريصت ترياتنة اريب تن قريب تحاتيصألل:(ئٔ ي ضعيعغيججا ي -
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بيدد ديصتدد ترياتنة دداري اتددػلويب تددحاتريتػجددجيلدادد تيارتب شاددريعػجبددريداتددري دداغيص -
اات بػكيات   قيع ياتحاترياات ػجليألحػياتيداد تي داغياتنة دار(يااتند قريب تدحاتي
بأبي د   اتبصييب تحاتريااتحكدعياتدحاتورياااأل د ألاريات ند خكرريااتيدتدر(يفادثيك ألدتي

 (.٘ٓ.ٓرئٓ.ٓج ا يااعيعي عدتيا رتب ويداتريلمجيع  ػلي 
 ات ي تعددريغاددخيات  حادددة(يكأفددجيبيددجيرتب شاددريداتددريإف دد واا ي دداغيتػجددجيلدادد تياي  -

اتبصييب تددددحاتريااتحكددددعياتددددحاتورياتندددد قريب تددددحات ي دبيددددصصبيدددد ديصتدددد ترياتنة ددددارياي
اتاقطدددرياتيقبادددررياات ػفدددجيات دددخويعددد ياتدددحات(ريفادددثياااأل ددد ألاريات نددد خكرريااتيدتدددريري

 ك ألتيج ا يااعيعي عدتيا رتب ويغاخيداتري.ي
لدادد تيارتب شاددريداتددريإف دد واا ي دداغيبيددجلياتندد قريب تحات اتاقطددرياتيقباددرريي يتػجددج -

اات ػفدجيات ددخويعدد ياتددحات(ياصبيدد ديصتدد ترياتنة دداري اتددػلويب تددحاتريات ي تعددريغاددخي
ات  حادددةرياات دددبػكيات   دددقيعددد ياتدددحاترياات ػجدددليألحدددػياتيداددد تي ددداغياتنة دددار(يري

 .يفاثيك ألتيج ا يااعيعي عدتيا رتب ويغاخيداتر
 و سين تفديخ الشتائج الدابقة كسا يلي:

صبي ديصت ترياتنة اري اتػلويب تحاتريب تم بريتبيدا تي اغيصأللي قجيصي رتياتم  وجيإتفي -
 ويلدا ل يب تن قريياات بػكيات   قيع ياتحاترياات ػجليألحػياتيدا تي اغياتنة ار(

ي يب تحات ياااأل  ألار ياتحاتور يااتحكع يب تحاتر يااتيدتر(بأبي د   اتبصي يات ن خكرر إتفير
بأهيذتظيس كغيصهيي حلياتم اعري هاتب ف اف  خياجػديلداريعػجبريداتريإف  وا اي امل ري

إتفيصهيذالي  ريصت ترياتنة اريصك خيتقبدايتحاتلعياصافيعادايت دفاييصأل  لعرييخج ي
يا   قدت يلبف ياتقجرة ياتجيلع ي من ور يا ج   لار يات ػااي ي و يات ي عف اررياف ضبػه

يأل  وجي يإتال يصي رت يع  يع  ياتم  وج ي حل يات  ق يا جخفغ. ياات ي سريع  ياتح مور اات   ع
صاياتح جريتدأل   اييrelatednessصهيبيجيا رتب شاريي(La Guardia, 2007)درا ري

كأفجيصبي ديع غاخياتن قريب تحاتياات ػاديعيل يسع جيعافياتنةزيإتفيتكػفغيراابمي اغي
يأل ب ياث   ر ياػفر يب  جخفغيية ار ياا رتب و يااتك  اة يتد  قدتار يات اف يذال ياصه اا ر

ييدفجيعغيتيباخ عيلغيصأل  لعي سنيخاهيب تػديااتع هي وياتيدا تي اغياتنة ار يع  
 ارغب تلعيب خافريااضػحريب  يسيجيعؤيخااياػفا يتت ترياتنة اريااتن قريب تحات.ي
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 ,LeBel & Dubé, 2001; Brown & Ryan)ك  يت  قيع يع يكن تيلمليدرا ري -
ياتيقبوياا أل   حيلبفيي(2003 ياات مبل ياتيقبار يتختبميب تاقطر ياتنة ار عغيصهيصت تر

اتةبخة يع  ييدفجيعغيتػجلياتنةزيألحػيات خفابيب تةبخاتيااسع  اريب  يسيدزيتح لي
يالوي يعغ يف تر ياتيقبو ياات   ع ياتيقبار ياتاقطر يصه يال ب ر يلبف ي حاتلر ياي ق ل اتم  ار

اتمنمي حاتلي ويات ػااييات ة ب رياإدراكليبةبخاتلياتجاجباريااتحاتاريب ػضػلاريياتنةز
 Kernis)اطخغب لي ويات يباخيلغيجػاألبيت ادليات خدلياتنة ورياصكجتيأل  وجيدرا ري

&Goldman 2006)ياتن قريي يبأبي د ييختبم ياتت تر يع غاخ يصه يصضلخت يفاث ذتظ
 تيقبارياات   عياتيقبو.ب تحاتيج تريبيجلياتػلويب تحاتيااتاقطريا

 ,Schneider & Turkat, 1975; Kernis)ا ويات ا  يذاتليصي رتيأل  وجيدرا ري -
2003; Tate, Spears & Allen, 2007)إتفيصهياتن قريب تحاتيس  لجي ويات  ااديي

يييػري يتيدز يب تحات ياتن قر يإه يإذ يات دف ر  ياتحات ياتقجيخ ياتتابر ياتحات يتقجيخ  اغ
ياي ا ا جاريع ياا خاهيذتظياتخ قيب تخغبري ويت ػفبياتحاتياا رتق اياتنةزيب تعجارة

 ل يع يا   ي ديلغيا   ع ب تياتج  لاريات ويتي  جيلبفيص بػبيإتل اياتحاتياتعمبي
 ات ق رأل تيا ج   لاريات لامريتبحات.ي

ي - يإتال يصي ر يت   يا قا  ياتم  وج ي حل يعمصقار يصت تريي(Oden, 2011)ات ضع يصه عغ
 ض غير قياتنةزي حاتلياتقجيخليتل  يع  يسيدزيعغيييػرليب تعغياات قرياتنة اريت

 وياتحاتيداهيغصخ ريصايغخارري يمجيغصخ رياتنةزيااغ خارلي حاتليتعجلي طا يغباظي
يعغي يتدفج ي ال  يفقاقار يثقر يب تحاتيسع ج ياتن قر يات ق  ف ي و ياتجاا ر يلبف اتقببيلجاواا 

 ييػرليب تعغياتم  ويااتص أألامر.ي
ياد - ياتنةزييDiddams & Chang (2012)ل ع يتقبف يصه يب لدألل يا رتب و  حا

يصي ري يك   ياتنة ارر يصت تر يع لػ  ي ؤرة يس  ف يا ػرل ياصاجل يضي ل ت ط  خ
(Walumbwa et al., 2008)يصت تريي يتع ج يص   ار يعكػأل ت يصرط  ياجػد إتف

ياتنة اري ويلدا ل يب  غاخياتن قريب تحاتريا و:ي
  يل خاعيب   ح تريصهيسيخعيااأل  هيكفييئيلغيأل  ل.ياتػلويب تحات:يع يا
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 ات ي تعدددريات  ػازألدددر:ي  قبدددفيإعك ألادددرياجدددػديتبددد يغي ددداغيش ػفددد تياتندددةزيارغب تدددلي
اص جا ددليعددغيجلددرريااجراتددلياعل راتددليات ددبػكاريعددغيجلددريصجددخ  ياط ت دد تويت ددػفبي

 اتحاتياتيجيفياجل ل ي وياتحا ة.ي
 فياتنددددةزيع حباادددد يب ضددددابريات ػاضدددد ريات ػجلدددد تياتجدااددددريااتخافاددددر:يب دددد يسعيدددد

 اا   ب  ريب يمفيااج   ياد  تلياات خصيات ويس محل يتب يبع.ي
 اتن   اريالج يججاعياتحاتيصايات يبقيب تا   :يب  يسيكذيتج ياتنةزيع يذاتلي

صا ا ياعددغيثددعيلددج ياتغددخ ي ددويتددػ ياتددحاتياتأألابلدد ريا يات لػفددفيعددغيصجص وددلياصاجددلي
 ا ػرل.ي

يتصبايرياتيداري اغيصت تريي(Neff, 2015)صكجتيي ا  اتيا ويأل ذ -  ويت  اخ  
ياأل ل ري يص   ويضج ياا سر يب تحاتيل عف ياتن قر يصه يب تحات  يااتن قر اتنة ار
اتنةزي وي ػتقرياتنيػريب تةدليااتي رياا   ا ايعغياتحاترياد يليب تع ليإي  ري

ي يم يس  عابياتنةزيات حخكياارادلي ويع  ريات يباخياتتافيلغياتحات  جع 
يإتفي يات   لبيااتطخاعياتي ابر يلبفيتحػفف ياجرتل يتدداد يذاتل يع   خ قياتػاد
 خصيتدرتق اياات   عويب تحاتي ب اخةياداهيتدفاييتت ت ل رياط   عياالويلبفي
يصهياتن قري جبخةياتػجػدياتبنخلياتكبارياط يدفديا  با تليتبحبيااتكخ يااتحك رريك  

يت يت  ع ي ضابر ياتحا ةيب تحات ياثخاا ياتع    يجػاألب ياتقجيخ يب  رتق ا بنةز
 ااأل  ألاريف في وياتطخاعياتي ابر.ي

عغيصهيي(Akın, 2014)ك  يت  قيأل  وجياتجرا رياتح تاريع يع ياأل لتيإتاليأل  وجيي -
ي ياتحا ة ي و يااتل ر يات ب درة يعؤيخاتيصت ترييProactivityراح يعغ يص   اا  عؤيخاا
ياتص تب يتج   يتكػألل  يياتنة ار  يات    خة يااا جار  يياثب تب تع ل ياتحات ججارة

ياتن قري يب  غاخ يارتب شار يذاتيلدار يات ب درة يارح يا جخفغر يلغ ياتمػلو ات اد  
يااتاقطري يااتحذيااأل  ألوياتي  ر ياتبصييب تحاتر يات   ار: يات دثر ب تحاتيبأبي دل

ياتيقبار.يي
رتب شاريداتدريإف د واا ي داغيبيدجي ام  يصي رتيأل  وجياتجرا ريإتفيصأللي تػججيلدا تيا -

 ات ي تعريغاخيات  حادة(يكأفجيصبي ديصت ترياتنة ارياصبي دياتند قريب تدحات اتبصيي
ب تدددحاتريااتحكدددعياتدددحاتورياااأل ددد ألاريات نددد خكرريااتيدتدددريرياتاقطدددرياتيقبادددررياات ػفدددجي
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اكددحتظي يريا رتبدد ويغاددخيداتددرات ددخويعدد ياتددحات(ريفاددثيك ألددتيج ادد يادداعيعيدد عدتي
ػجدددجيلداددد تيارتب شادددريداتدددريإف ددد واا ي ددداغيبيدددجلياتنددد قريب تحات اتاقطدددرياتيقبادددرريت

اات ػفددجيات ددخويعدد ياتددحات(ياصبيدد ديصتدد ترياتنة دداري اتددػلويب تددحاتريات ي تعددريغاددخي
ات  حاددددةرياات دددبػكيات   دددقيعددد ياتدددحاترياات ػجدددليألحدددػياتيداددد تي ددداغياتنة دددار(يري

ذتظيبأألدليرط د يي هاتب ف اف  خيداتري.يفاثيك ألتيج ا يااعيعي عدتيا رتب ويغاخي
صك دددخيعدددادايإتددفيا أل  ددد حيلبدددفيسكػألددػهيصهيذالي دد ريصتددد ترياتنة دددارييخجدد يإتدددفي

ا جددخفغياتعمبادد يتبيدتددرياتم  دداريت دد يي ددػا خيتددجيلعيعددغيعاددػ ياألب دد شاريتعيبلددعيصك ددخي
إابدد  ايلددغيات   لددفيا ج  دد لويعدد يا جددخفغياافدد د يعك ألددرياج   لاددريع ادددةي ا دد ي

  املعر
يتحبادتي - ياتم  وجيع  يإتفيصهيي(Amodeo, 2013)ات  قي حل ات وياأل لتي ال 

ياتعمبلي ياتع رحيتبحاتر يتبمقج يتعمبل يات   ويت يباخياتنةزيلغيصت ت ل ات حجد
ات افيتدأل ح بيا ج   لويااتيدترياتم  اررياتةب ليعغيات ػفجيات ب تذي اليع ي

يلب يذاتل يإضل ر يتنع لر ياع دكل يع  يعػاييذاتلر يلغ يبغسياتمطخ يفقاق ل  ف
يلبال ي يااتلعػ  ياتأألابل  يذات يتػ  ياتنةزيإتف يعاف يإتف ياصي رت يعملر ا جخفغ
يعغي ي ويف تر يافعيبل ياتنة ار ياصت ت ل يتعػاألبيت ادل يسيػ يإدراكل يعمل  اجدفل
اتخث اياتجاوعيلبال رياصهياتػجياتنةزي ويع في حلياتجااعريعغياتحكعياتمقجليلبفي

 حتظيعغيتنػليتيدا تييسق خهي يسيػ يع  رليألحػياتت ترريع يع ياتحاتوياتعخفحل
يع يا جخفغ.ييات  ب دتر اغياتنة اري

ياتخ سيعغيا جخفغري - يصا يعغيات يخضيتبمبح ييؤثخياتنةزياتيدتريجػ ا  يع  ال دة
اج خاريا   يي ػتقرا حلياتيدتريتلائيتليعع  ايت نػفليت ػرليتحاتليااأل ل رلي وي

تحعبيلمليع يبليعغيجػاألبيت خديات اديية وريالباليصكجتيياتضة ال يب ػرة
ي   ق د عي يتج يات ميدتاغيأل  اا  ياتنة ار يصت تر يتحققيبيج يا  ح تر أل  وجيدرا ر
يات وي ويص  سيكفي يات ح ػطر يعغياااب  يلبفيات ة شخة ياتةػ لع راحيات ب ردة

 .ي(Amodeo, 2001)إ جاعيإسع  وي وياتحا ةي
يصهيات ػفجيات ب  - تذي اليع ياتحاتي اليألػعيعغيع  ر ريآتا تيتضبال ياججالل يك  

ياتنةزيلبفيتمطاعي يب ت مكخيكفيصت تري ال ريافػ غيعغياجرة يأل  اا   فياجا أل ل 
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ياف    تي يعغ ياتح   يبصباير ييدفج يع   يت اد    يتعػاألب يااتاقطر يات مبل يصا ذاتل
 .ي(Amodeo, 2015)ااج   ي وياتحا ةيب  يسعببليعغيع  لبياعي أل ةيأل  اري

إتفيصهياتصخفقريإتفياتت تريل دةيع يسي  يب ببيي (Kashtan, 2014)اصي رتي -
ي وي ي ييخ يإ يذاتل يتإلأل  هياات ويتعيبل يات خدسر ياتقا ر ات ق   تيات ويتيبفيعغ
يب  ي ياتنةزيااأليداتل ياغ خاب يعغ يتدفج يثق  ر يا و يا جخفغر يع  يعلبكر تم   ار

يية ا يصت تر يبيج يتحقاق يعيل يب  جخفغيي يحر يا رتب و يألحػ يتػجلل  ي و  ل
يتبنةزي ياتم  ار ياتبمار يتغخسي و يات ق  ر ي حل يصه يك   يعيلعر يااسع  و اات   لف
ييم جي يع   يا جخفغ ياتاتفيبغسياتمطخيلغ ي وياتاتػفر يذاتل يتكػه يصه ضخارة

ايعب تغا ي اليعيل يل دةيع يسحػ يداهيتيباخيلغيجػاألبيصت تريية ا ل.ي  تػفجا
اجػديلدا تيارتب شاري بباري اغيتػجلياتنةزيي(Deschene, 2015)اطامتي -

يالج ي ياتحا ة ي و ي ي تا ل يااأليجا  يلبال  يات لاغ يااتحكع ياتحقاخ   يذاتل يإ  ألر ألحػ
صت ت لياتنة ارري ويات ق  فيعغييخ قي حاتياف ػاديات  تعيعيل يل دةيع ييمج  ي

ي ياتصخفق ياصه ياتنة ارر ياصت ت ل يت ادل يجػاألب يإضل ر ياتخ قيب تع ل ي حا ت  ف
اات   تعييبجصيعغيال خاعياتنةزيبأهيع يارتكبليعغيصجص ايتاذيص ػصيع ييختكبي
عغيصجص اي ويدألا ياتبنخرياات ػاييلغيتأألابياتحاتياتػعل ريالج يت ػففيا تع لي

 ألحػيت ػفبياتحات.ي
ي - يذكخ يات جد يأل ذ ياتة  ريي)Ruiz(2015 ,ا و يات   ػف ت يلغ يت ػراتل  و

 تةبزياتنةزيعغيعاػتلياتمقجسريتحاتليااألغداليلبال ييتب يبقيب تحاتيصه
ياال ق داتلي - يارغب تل ياآع تل ياا ل ياطم ق يتحات ياتحقاقار يب ػرتل يارتب شل ص  س

يات حخريعغي يع  ياتتابرر يسنكفيذاتل ياكفيع  ياتح ضخة ي وياتبحطر ي حاتل اطػلال
لبخي ػابريألبحيتعخفحليتل ياألقجليإس   رياصهياتػتػ يإتفيصت ترياتحاتي يي أتويإ ي

ياتيدترياات ػاييلغيات قااعياتمقجليصايات ػفجياتداوجيع ياتحات.يي
 نتائج الفخض الثاني: 

عػجبدددريداتدددريإف ددد وا اي ددداغيصتددد ترييارتب شادددرييدددمزيات دددخضيات ددد ألويلبدددفي يتػجدددجيلدادددر
ياتحا ةي .ي واتنة ارياات ػجلياتخافوي
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ػهي ر(ي ددداغيدرجددد تياتب حقدددقيعدددغيتدددحري دددحايات دددخضيتدددعيف ددد بيعي عدددفيارتبددد وي اخ ددد
ك ددد ياتصددددبيلبدددفيعقاددد سياتتددد ترياعقاددد سيات ػجدددلياتخافدددويألحدددػياتحاددد ةرياك ألدددتياتم ددد وجي

ي تو:(يات ٕٔيػضحل يججا ي 
ي(يئٕججا ي 

يعي عفيارتب وي اخ ػهي اغياتت ترياات ػجلياتخافويألحػياتحا ةيتج يص خادياتيامر

يات  غاخات
اتػلوي
يب تحات

ات ي تعري
يغاخيات  حادة

ات   قييات بػك
يع ياتحات

ات ػجليألحػي
اتيدا تي اغي

ياتنة ار

اتجرجري
ياتكبار

ي**ٖٓ.ٓي*ٖٕ.ٓي**ٕٖ.ٓ *ٕٗ.ٓي*ٕٛ.ٓيات يمفياتػجػدل
ي**ٖٓ.ٓي*ٕٗ.ٓي*ٕٚ.ٓي*ٜٕ.ٓي*ٜٕ.ٓيات يبقيب  ياا جخفغ
ي*ٕ٘.ٓي*ٕٚ.ٓي*ٕ٘.ٓي**ٕٖ.ٓي*ٕٙ.ٓ ات   عوياتخافو
ي**ٖٓ.ٓي*ٖٕ.ٓي**ٖٓ.ٓي*ٕٛ.ٓي**ٜٕ.ٓياتجرجرياتكبار

ئٓ.ٓ**يداتريلمجيييييييييييي٘ٓ.ٓ*يداتريلمجي
ي:يات   قيع يبو(ئٕ ي ضعيعغيججا ييييي

تػجدددجيلداددد تيارتب شادددريعػجبدددريداتدددريإف ددد وا اي ددداغيع غادددخيات ػجدددلياتخافدددوي دددوياتحاددد ةي -
اصبي دلي ات يمدفياتػجدػدلريات يبدقيااسعد  ويبد  ياا جدخفغرياات  د عوياتخافدو(ريب  غادخي

بأبي د  ي اتػلويب تحاتريات ي تعدريغادخيات  حاددةريات دبػكيات   دقيعد يصت ترياتنة اري
اتحاتياتحقاقاررياات ػجليألحػياتيدا تي اغياتنة ار(ييفاثيك ألتيج ا ياداعيعيد عدتي

 (.ٔٓ.ٓري٘ٓ.ٓا رتب ويداتريلمجيع  ػفوي 
 و سين تفديخ الشتائج الدابقة كسا يلي:    

ات ػجليايجبرياداتريإف  وا اي اغيصت ترياتنة اري قجيصي رتياتم  وجيإتفياجػديلداريعػي -
هيات ػجدلياتخافدوي دوياتحاد ةيسيدجيعكػألاد يعخكدفاد يأبدياف كغيت  اخيذتظاتخافوي وياتحا ةري

عغيعكػأل تيصت ترياتنة ار يتكػألدليسعيدفياتندةزيع  خكدداايفدػ ياتقداعيات يمػفدريات دوي
 دباعيبدأغخاضياتحاد ةياغ س تلد يتؤدليب تضخارةيإتفيات جيغياتيقدألوياتخياجياتق وعيلبدفيات 

اتمل واددرياطحك ددرياتةبددقياات ددج اخيااتلددوي ددػلوياط دداخةيبددديبدد عدااتياضددخاراتيفادد ةري
ا حايع يسعيفياتندةزيإأل د ألا يكد عدايسحااد يفاد ةيصتدابريتطلدخيص د فياصجدفيعد ي الد يعدغي

يعك عغياػةيات اديإسع  وي ويإش ريألدلريتب   عوياتخافو.
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ااتدحلييmindsetق خهيب  يسيخعيب ت ػجلياتػجػدلي وياتحا ةيصهيصت ترياتنة اريتك  ي -
د يس ضدا هيإتدفيد دد ي تختقدويلبدفيص   دليل بادد تيا   ب د رياتدحاتوياات  دئػتارريا  دد يعيا
اتندددددةزيب تعددددد ليإفدددددجاثيتغاادددددخاتيإسع  ادددددريع  تادددددري دددددوياتحاددددد ةرياصهيتددددد ريااأل ددددد ألاري

تدد ت ليب ك ندد  ليت   اددريااتخاف ألاددريتددجعع هيااأل دد هي ددويل ددقيفقاقددرياتػجددػديت  حقددقيص
 لم تخياجػدلياتحقاقويك أل  هيس  بظيلبريات كخفع.ي

عدغيتحبابدلياتمطخفدريت   ادريي(Venn-Brown, 2013)اف  دقيذتدظيعد يعد يجبدزيإتادلي -
كدددفيعدددغيات ػجدددلياتخافدددويااتتددد تري دددويإشددد ري ددديفيااأل ددد هيات  ػاتدددفيتبػتدددػ يإتدددفي

اتكددػهيات ػجددلياتخافددوي ددوياتحادد ةياتحقاقددريااتكنددييلددغيعيمددفياتحادد ةياغ س تلدد ياتمل واددر ي
ت كددغيااأل دد هيعددغيات  اادددي دداغيعدد ي ددػيص ددجلياج تددجياع دد تويعدد ياتاقدداغيب تحقاقددرياتكػألاددري
يازاودفرياطداغيعد ي دػيجدجيخيب ت  د  خةياا ج لد دياعد ي دػيشد راي اتكباررياع ي دػيعد دلي د ه 

يعغيات  ارياا ل ب ر.يي ياج   
 دويت  داخيديم عاد تيي(Kale, 2004; Sass, 2000)اف كدغيا  د م ديإتدفيت دػراتي -

اتيدادري دداغيصتدد ترياتنة دارياات ػجددلياتخافددوي ددوياتحاد ةياات ددويع  د دد يصهيذاليات ػجددلي
اتخافوي وياتحا ةيعمج يػهيب تع ليات أكاجيلبفيعػات  تياتحا ةياتتدابريات  ضد مري دوي

ادريعب يدخةياتيداد تي داغياتنة دارياتل د درياذاتيات يمدفرياصهيات ػجدلياتخافدويذاتيلد
اي بي باددريات  دد عويب تددحاتياات أكاددجيلبددفيكددفيعدد ي ددػيصتددافياع  ادددي الدد  يع دد ييمدد جيتدايددجا

يإسع  اا يب تػلوياات قبفيتصبايرياتػجػدياتبنخلي  يقاجاتل.يي
 & Yu, 1987: 143; Lapierre, 1994, Wink)ا دويأل دذيااشد ري ددا غييي -

Dillion, 2002 )ا دعيصاتئدظياتدحلييدجركػهيع  ادريصهيذاليات ػجدلياتخافدوي دوياتحاد ةيي
يعض عاغيات   تيات  تار:يسيكذياتػجػدياعيم ليسطلخاهي بػكاا ي

ا رتبد ويب تدحاتي ددػلويات لدعيلبددفيص د سيصهياتخاف ألاددريرفبدريإبحدد ريداجبادريتبكندديي -
يلغيذاتيااأل  هياتحقاقار.ي

 .يا رتب ويااسع  ويب  جخفغي  ع ازياتحجادياتضاقريتبحاتي ػلويااأل   حيلقبو -
ات ػجدددلياتخافدددويكح تدددرياجدددػدياكي بادددرييتيكدددذي كدددخةيات  دددػراتياتػجػدسدددري دددويلبدددعي -

اتم ذيلغياتػجػدياتتافيات  ض غي دوي كدخةياتػجدػدي دوياتيد تعريا لدعيصهياتتد تري
 ااسع  ويع يا جخفغ.يب  ألجع جاتحقاقاري يت حققيإ ي
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كندييلدغيعيمدفيااأل د هيات  ػاتدفيألحدػياتيب ديوات ػجلياتخافدوي دوياتحاد ةيي يبدقي -
اتحاددد ةياغ س تلددد رياف  دددفيات  ددد ػف تياتيباددد يعدددغيات لدددعيتصبايدددرياتػجدددػدياتبندددخل يع ددد ي
سحخريااأل  هيعغيات يبقيب ت  دليصايا    د يتبطخعياات ا   ياذتظيتهيتم لري
ات يمفيتج  يااأل  هيب تع ليات قااعيات  د  خيتبدحاتياتفدجاثياتحاد ةي دويإشد رياتمطدخةي

 ات ك عبار.يي
ػجلياتخافوي وياتحا ةيس  فياألنغ  يااأل  هيب ت يباخياتحاتويلغياتغ س تيات صبقريات  -

 د هياتغ سد تيات صبقدريتبحاد ةيتدختبميبد تقاعيي (Webb, 2013)تبحا ةرياا قا يت  ػرات
   ي دوياتحاد ةياات دويت  دفيص دجعيعد ي دوياتنة داريااأل د ألاريعدغيصتد تريامات ويارتضد

 ات اد.ي
ةيسيكذيجبخةيااأل  هي ويا ل ق ديب تبيجيات   توياات    عويات ػجلياتخافوي وياتحا  -

 تبحا ةرياات   عويب تحاتيتع اجاايتإلدراكياتػالويتإلأل  هي حاتلياطعػاألبيت ادل.ي
بددأهيي  (Webb, Meckstroth & Tolan, 1994)ت ادجيات حبددادتياتمطخفدري -

اغ س تلدددد ييات ػ ددددػطاغي يي ػا ددددػهيلبددددفيااشددددد يلددددغيات دددديفياسعدددد ديعيمددددفياتحادددد ة
 يسيكذي حايات يفيلغيت اديألدػلوي دويية دا لعيلدغياتيد دياغغ تبا يع ياييراتمل وار

 اتعخياتحليس  بد يعخال تلي ويل با تياجبخاتيتيبا لعياتيب لع.ي
لبفيصهيص عيعط  خيات ػجلياتخافوي دوياتحاد ةيي)23Wilkes,, 2012 :-24(اصكجي -

تويات   ادددددريااتقددددجرةيلبددددفيرافددددريات يدددد شيياتنددددجيجيااتي ددددقيا أل يدددد يتددددج يات ػ ددددػطاغ
اتحقاقددرياإدراكلدد ياات دديفيت أكاددج  رياات يبددقياتقددػليب تيدد تعياتقددجيخيعدد يبددليعددغيعطدد  خي

 يع ددد يسعيبلدددعيصك دددخييددديػراايبة ػتدددارياتدددحاتياطأتددد تريية دددا لعريج ددد  ياإفكددد  
بكددفياتصددخ يااسع  اددريف ددفياإهيك ألددتيغاددخي اع لددجاهي ددويع دد ريإثب تلدد ياتػكاددج  ي

 أتػ ريتخجخفغ.يعي  دةيصايع
 نتائج الفخض الثالث: 

عػجبدددريداتدددريإف ددد وا اي ددداغياتنددد قرييارتب شادددرييدددمزيات دددخضيات  تدددثيلبدددفي يتػجدددجيلدادددر
ياتحا ةي .ي وب تحاتياات ػجلياتخافوي
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اتب حقدددقيعدددغيتدددحري دددحايات دددخضيتدددعيف ددد بيعي عدددفيارتبددد وي اخ دددػهي ر(ي ددداغيدرجددد تي
ك د يلياتخافدويألحدػياتحاد ةرياك ألدتياتم د وجياتصدبيلبفيعقا سياتن قريب تدحاتياعقاد سيات ػجد

يات  تو:(ئٖيػضحل يججا  
ي(ئٖججا ي ي

يعي عفيارتب وي اخ ػهي اغياتن قريب تحاتياات ػجلياتخافويألحػياتحا ةيتج يص خادياتيامر

يات  غاخات
ات يمفي
ياتػجػدل

ات يبقيب  ي
ياا جخفغ

ياتجرجرياتكبار ات   عوياتخافو

 **ٜٕ.ٓي*ٕٛ.ٓ *ٕٕ.ٓي**ٜٕ.ٓياتبصييب تحات
ي*ٕٙ.ٓي**ٜٕ.ٓي*ٕٙ.ٓي*ٕ٘.ٓيواتحكعياتحات

 *ٕٛ.ٓي**ٖٓ.ٓي*ٕٗ.ٓي**ٜٕ.ٓ ااأل  ألاريات ن خكر
ي**ٜٕ.ٓي**ٜٕ.ٓي*ٕٚ.ٓي*ٕٙ.ٓياتيدتر

 *ٕٛ.ٓي*ٖٕ.ٓي*ٕٗ.ٓي*ٕٛ.ٓياتاقطرياتيقبار
 ٚٔ.ٓيٚٔ.ٓيٕٓ.ٓئٖ.ٓيات  خويع ياتحاتيات ػفج

ي*ٕٙ.ٓي*ٕ٘.ٓ *ٕٛ.ٓي*ٕٚ.ٓياتجرجرياتكبار

ئٓ.ٓ**يداتريلمجيييييييييييي٘ٓ.ٓ*يداتريلمجي
 : الدابق مايلي  01ايتزح من ججول     

بأبي د دد ي اتبصدديياتندد قريب تددحاتيعػجبددرياداتددريإف دد وا اي دداغيارتب شاددرياجددػديلداددري -
ات ػجدلياتخافدويايب تحاترياتحكعياتحاتوريااأل د ألاريات ند خكررياتيدتدررياتاقطدرياتيقبادر(ي

ري ات يمفياتػجدددػدلريات يبدددقيبددد  ياا جدددخفغريات  ددد عوياتخافدددو(يبأبيددد دلي دددوياتحاددد ة
 (.ٔٓ.ٓري٘ٓ.ٓك ألتيعي عدتيا رتب ويداتريلمجيع  ػل فاثي

داتددريإف دد وا اي دداغي ات ػفددجيات  ددخويعدد ياتددحات(ياات ػجددليارتب شاددريلددج ياجددػديلداددري -
عوياتخافدددددوي دددددوياتحاددددد ةيبأبيددددد دل ات يمفياتػجدددددػدلريات يبدددددقيبددددد  ياا جدددددخفغريات  ددددد 

ياتخافو(يريفاثيك ألتياتقاعيغاخيداتر.
 و سين تفديخ الشتائج الدابقة كسا يلي:       
 قددجيصيدد رتياتم دد وجيإتددفياجددػديلداددريعػجبددرياداتددريإف دد وا اياتندد قريب تددحاتيبأبي د دد ي -

 اتبصييب تحاترياتحكعياتحاتوريااأل د ألاريات ند خكررياتيدتدررياتاقطدرياتيقبادر(ياات ػجدلي
بأبيددددد دل ات يمفياتػجدددددػدلريات يبدددددقيبددددد  ياا جدددددخفغريات  ددددد عويياتخافدددددوي دددددوياتحاددددد ة
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الج ياجػديلداريداتريإف  وا اي اغي ات ػفجيات  خويعد ياتدحات(ياات ػجدلياتخافو(يري
اتخافدددددوي دددددوياتحاددددد ةيبأبيددددد دل ات يمفياتػجدددددػدلريات يبدددددقيبددددد  ياا جدددددخفغريات  ددددد عوي

 ةيسيدجيعكػألاد يعخكدفاد يعدغياف كغيت  اخيذتظيبد هيات ػجدلياتخافدوي دوياتحاداتخافو(يري
عكػألدد تياتنة ددار يتكػألددليسعيددفياتنددةزيع  خكددداايفددػ ياتقدداعيات يمػفددريات ددويتددؤدلي
ب تضددخارةيإتددفيات ددجيغياتيقدألددوياتخيدداجياتقدد وعيلبددفيات  ددباعيبددأغخاضياتحادد ةياغ س تلدد ي
اتمل وادددرياطحك دددرياتةبدددقياات دددج اخيااتلدددوي دددػلوياط ددداخةيبدددديبددد عدااتياضدددخاراتي

ع يسعيفياتنةزيإأل  ألا يك عدايسحاا يفاد ةيصتدابريتطلدخيص د فياصجدفيعد يفا ةريا حاي
 ال يعغيعك عغياػةيات اديإسع  وي ويإش ريألدلدريتب  د عوياتخافدويع د يسنديخيات دخدي
بيج ياتق ػةيلبفيذاتلياات بصيي ل ياا أل   حيلبفياتةبخاتياتحا تاريعب يجااي حتظيلغي

 ات نخألقيفػ يأل  لياال دا يا جخفغ
هيات ػجدددلياتخافدددوي دددوياتحاددد ةي صفدددجيجػاألدددبياتػجدددػديااأل ددد ألويسك  دددبيب ػجبدددليك ددد يص -

اتندددةزياا  دددلياصتددد ت ليات اددددلياتمدددػلويلدددغيبقادددرياتك ومددد تياتحادددرريافدددختبميب ددد ري
ص   اريب ت كػأل تياتك خيص  ارياد ترياات ويتيصويتحا تل يات يمدفيااتج تدررياتحدجدي

بل ياضخا ل ياتي دابري  بد تياتقبدفريتلياجل لي ال ريات  لجلي ويات ي عفيع يع  ل
ايص   اريت   في وياتبحثيلغيات يمفيااتغخضياات  د عويب تدحاتري ك  يت ض غيصبي دا
ااتيدا تيااسع  ارريااتحبياات ػجليألحػياتةاخ ي ضددايلدغياتمقد اياات دكامرياتم  داري

 .ييي(Swinton, J. & S. Pattison,2001)لمجيعػاجلريضغػوياتحا ةياصزع تل  ي
لبفيذتدظيات يمدفيبقػتلد ي بكدفياتصدخ ياتند قريب تدحاتيتدليي(Neff, 2010)ك  يصكجتي -

 يفيات حخ يتكػأللييدادأل يبد تقػةيات دويألحدػ ي لد يات ي ألد ةيإتدفي لعدرريعد يتي داعيذتدظي
اتخ قياات ػادياجيبليص بػبيفا ةيتم رياف يحريذتظيداهيصهيسكػهيااأل  هياالااد ي حاتدلي

عبددحاتياتحادد ةياع يلدد يات  ألاددرريك دد يصهياتندد قريب تددحاتياع  دد تحا يعيلدد رياع  دد   يلددغي
س  عيتبنةزيب  رتق اياات  اددرياف كمدليعدغيتقدجيخياتع د  ياا  د    عيبدلريااتاقداغي

 بي قياثخااياتحا ةيااأل  ألاريف في ويصاا تياتنجة .ي
ك  يصي رتياتم  وجيإتفيلج ياجػديلداريارتب شاريداتريإف  وا اي اغي ات ػفجيات  دخوي -

 ياتددددحات(ياات ػجددددلياتخافددددوي ددددوياتحادددد ةيبأبيدددد دل ات يمفياتػجددددػدلريات يبددددقيبدددد  يعدددد
اا جخفغريات   عوياتخافو(يريفادثيك ألدتياتقداعيغادخيداتدر.ياف كدغيت  داخيذتدظيبدأهي
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ات ػفجيات  خويع ياتحاتيب د يي ضد مليعدغيا رتبد ويب تدحاتياات ندخألقيداجبلد يااج دخاري
وياتحاد ةيب د يسح بدليعدغيات  خكدديفدػ ياتقداعيا   يسة بييلغيتػجليات دخدياتخافدوي د

يات يمػفريااتػ صارياا ل جا ي وياتعػرياتحا تار.ي
 أل  وجيات خضياتخاب :ي

س كغيات مبؤيبأت ترياتنة اري دويضدػايكدفيعدغياتند قريب تدحاتيااتحلييمزيلبفيصألل:ي 
يي .اات ػجلياتخافوي وياتحا ةي

 Multiple ألحدددجاريات  يدددجداتب حقدددقيعدددغيتدددحري دددحايات دددخضيتدددعيا ددد ةجا يتحبادددفيا
Regression يات  تو:(يٗٔك  ييػضحل يججا ي اك ألتياتم  وجيي

يي(ٗٔججا ي ي
يأل  وجيتحبافيات ب يغي ألحجارياتت تريلبفياتن قريب تحاتياات ػجلياتخافويألحػياتحا ة

يع جريات ب يغ
عع ػعي
يات خطي ت

درج تي
ياتحخفر

يع ػ مي
يت خطي ت

ياتج تريع

يٖٚ.ٓٛ٘ٔيٕ ٘ٗ.ٖٔٙٔيا ألحجار

ئٓ.ٓ ٖٓٓ.ٙ  ٖٔ.ٖٕٙيٛٚ ٘ٓ.ٖٕٛ٘ٓياتبػااو

ييٓٛ ٔ٘.ٜٜٖٕٙياتكبف

(ئٓ.ٓات دددد  قياجددددػديتددددأثاخيدا يإف دددد وا ايلمددددجيع دددد ػ ي (يٗٔ ي ضددددعيعددددغيجددددجا ي
.يااددجيك ألددتيأل ددبريإ ددل  ياتنة دداريتبندد قريب تددحاتياات ػجددلياتخافددويألحددػياتحادد ةيلبددفيصتدد تر

ي%(.٘ٗ يR2 حيغيات  غاخفغي ويات مبؤيب تت تري
يي(٘ٔججا ي 

يأل  وجيتحبافيا ألحجاريتألت تريلبفياتن قريب تحاتياات ػجلياتخافويألحػياتحا ةييي

يعي عفيا ألحجاريع جريا ألحجار
اتةصأي
يات يا رلي

عي عفي
ي ا  

ياتج تريت

ئٓ.ٓ ٜٗٓ.ٖي-يٕ٘.ٕٕ ٕٕٜ.ٚٛيات   ت
ي٘ٓ.ٓيٕٕٕ.ٕيٕٕٗ.ٓيٖٛٓ.ٓيٗٛٔ.ٓيات ػجلياتخافو
 ٘ٓ.ٓيٕيٕٛٔ.ٓئٕٖ.ٓيٕٗٙ.ٓياتن قريب تحات

(يصهيعي دترياألحدجارياتتد تري دويضدػايكدفيعدغياتند قريب تدحاتي٘ٔي ضعيعغيججا ي 
ياات ػجلياتخافوي و:ي

 الشفقة بالذات × 498.0التوجه الروحي + × 49120+  229.88أصالة الشخصية = ي
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اتطلدخيعي دتددريات مبددؤيألعدد حيع غادخاتياتندد قريب تددحاتياات ػجددلياتخافدوي ددوياتحادد ةي ددوي -
ات دويتنداخيريايات   دػااغيدرا دا اياتجرا  تياتيبا يات مبؤيبأت ترياتنة اريتج يشدبي

اات ػجلياتخافوي وياتحاد ةي دويات مبدؤيبأتد ترييب تحاتإتفيإ ل  يدا يتكفيعغياتن قري
ي.ات   ػااغيدرا ا اياتنة اريتج يشدبياتجرا  تياتيبا ي

 & .Vannini, P)اتح تاددريعدد يعدد يجب ددتيإتاددليدرا ددريياتجرا ددرات  ددقيأل دد وجي -
Franzese, 2008)ا اددريت ضدد غيعددغيصهيع لددػ ياتتدد تريي ضدد غيتخكابددريع  ي 

تج ياتنةزيعد يذاتدلياثق دلي الد يات اددليات دخدليلدغيغادخليايديػرليبدأهيعد يس دجري
لمليعغيص ي  ياتيباخاتيتيكدذيذاتدلياتحقاقادر يالبادلي  تتد تريجبدخةياأل ي تادرياتأعدفي
دد ياتقددجيخااياتيباددخاايداهيجددػعيعددغي ذاتددويسقددييب ػجبددلياتنددةزيلبددفيفقاقددريذاتددلي ل ا

ددد يتلدددحايات حبادددفيتيكدددذيت ددد تحا يتقاددداعيصايألقدددجيعدددغيا جدددخفغري اصهيصتددد ترياتدددحاتيا قا
يتبنةزيع يذاتليار قلي ل يارج الي ويت ػفبيصاجليا ػر  يصايعط  خيضي ل .ي

إتدفيصهيع غادخياتند قريب تدحاتيتدختبميي(Brown, 2010:50)ا وي دحايات دا  يصيد ري -
بقدددػةي ػا سدددرياتندددةزيعدددغيا  ددد لجاعيتب ةددد شخريافدفدددجيعدددغيتػجلدددليألحدددػياتتددد تري

 ي ل ب رليصهياتت تريع  ر ري بػكارييػعاريت  عيتبنةزيبأهيسيبدخيثب تياتحاتاإ
لددغيذاتددلياتحقاقاددريداهيجددػعيعددغيردي يددفيا جددخفغريات صبددبيتددػا خياددجري ددػليعددغي
اتحمػيلبفياتحاتياات ي شييعيل يات ل ل ياتعمبياتمقجياتع رحيتلد يصايإ دق ويصفكد  ي

ي.ي(Neff, 2003a)علامريلبال ي
لبفيصت ترياتنة اريت صببييع لريا ل خاعيب تق ػريي(Neff, 2003a)يتاصكج -

اتقبفياتنةزيت ط  خيضي ليكعدايعغياتصبايرياتبنخفرياتي دسرريافؤتفيذتظيبيجي
ياتحذيااأل  ألوياتي  ي وي ماريع لػ ياتن قريب تحات.ي

ات ند بليد  تي دحليات كػألد تيعدد يصبيد دياتند قريب تدحاتري دد تحمػيلبدفياتدحاتيااتخ ددقي -
عملد ريياتةددليالدج ياتخثد ايتلد يصاييSelf- Kindnessيد شييعيلد يااتبصديي لد ياات 

 Commonات  داخياتةبدخةياتنة داري دويإشد ري دا  يجبدخةياتػجدػدياتبندخلياتيد  ي
Humanity يب ددد يسيددددزيتقدددجيخياتندددةزيتحاتدددلياف محدددلياتقدددػةي يت عمدددبيات دددبػبي 

فيب أل  ددد حيلقبدددويريتغحسدددريراجيدددري دددبباري ح دددبري دددلددداتدددج  لوي دددوياتحاددد ةيلمدددجيعػاج
Mindfulnessيمطددخيب ػجبددليإتددفيصاجددليا ددػرلياعطدد  خيضددي ليكددجا  يتددليتببحددثيي
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لدددغيعق بدتلددد يعدددغيصاجدددليت اددددياعطددد  خيادددػةياإأل ددد ذيعضددد عامل ي دددبػكاا يب يدددفييختقدددوي
يب تحاتيافعػديألػلاريفا تل .ي

ك ددد يس كدددغيت  ددداخياا دددل  ياتم دددبويتبنددد قريب تدددحاتي دددويات مبدددؤيبأتددد ترياتنة دددارري -
اات دويجب دتيإتدفيي (Lindsay & Creswell, 2014)ااد يعدغيأل د وجيدرا درياألصد

ات أكادددجيلبدددفيصألندددصريتػكادددجياتندددةزيتدددحاتيااألج  لدددليب تعددد ليإثب تدددليججارتدددليااا دددجرالي
اتنة ددويك دعددعيص   دداريتتدد تريية دداريتددختبميب ندد لخياتندد قريب تددحاتياات ددػادي

ا ددلي  ػكاددجياتددحاتياإثب تلدد يعيلدد  ي ضدددايلددغيصهياتندد قريب تددحاتياات ددػاديعيلدد ي ددويلد
يج ي هيعيا ياتندةزيب تعد لييات دبػكيا ج  د لويااسعد  ويك د يي   دفي دوي دبػكا تي

يات ي شييع يا جخفغياع  ألجتلعيااتي ػيلملع.ي
ا ا ددد يي يبدددقي ػتدددييات  ددداخياتيدادددري ددداغيع غادددخياتنددد قريب تدددحاتيبأبيددد دلياصتددد تري -

ت ددد بد يتدددػا خياتيجيدددجيعدددغيصهيصتددد ترياتددحاتيي),Murcko (2013اتنة ددارريرصتي
ياتة  وزيات ويت  فيعؤيخاتيص   اريتبن قريب تحاتريلبفياتمحػيات  تو:ي

 ر دقياتندةزياتدػادليعدد يذاتدليلمدجيإدراكددليات مد اسي داغيعدد ييدؤعغيبدليعددغي
يلمل.ييااعياال ق داتياصلييوايصاي يفيغاخيصتافيس جر

 اددددريال دددددازياتنددددةزي م  ددددليب ت ددددػرةيات ددددوي ددددويلبالدددد يعدددد ياج لدددد دليت خا
 ألػلا ل يب  ألجع جيااسع  وي ويجبخاتياتحا ةيااا ويل .ي

 ا ألدددج  عيب تعددد ليات يبادددخيااسعددد  ويلدددغيكدددفيعددد ي دددػيصتدددافيداجدددفياتبمادددري
اتم  داريداهيا   د  يب د يسطلدخيلبدفيات دصعيعدغيصاجدليا دػريصايعطد  خي

 ضيي.ي
 ات  دددخعي  ك عبادددرياكخاعدددريالددددةيأل دددذي دددويكدددفيتحطدددرريعددد يتة ادددييعدددغي

جاجبويات لدداغيتبددحات ي ضدددايلددغياتدد ةبزيعددغيات اددػ يشغادد هياتخااددبياتدد
د يعدغيتأألادبيتبدحاتي اتك  تاريات صبقريات وياجيتعيفياتنةزي ويف تريداو ا

 اجبج  .ي
 لدددج يات ةبدددويلدددغيصتددد ترياتدددحاتياجػاألدددبيت اد ددد يات خد ددد ياتمدددػلويتحدددتي

إتحدد حياتخغبددري ددويا   ح دد هيا ج  دد لو ي  ددغياا  ألددريتبددحاتيصهيي مكددخي
 ذاتلي ياا يتخض يا جخفغيلمل.يياتنةزيتت تر
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 اتعخصةيات لحبريكي عفيص   وي ويصت ترياتنة اريتعمبياتنةزياتيجيجي
عدددغيات دددخال تياتجاجبادددريات ددد عيتدددليبددد ت يباخيلدددغيآراودددليااجلددد تيألطدددخلي

  بصيياتأدبيع ياتحاتياع يا جخفغ.ي
اددج يصعدد يب تم ددبريتإل ددل  ياتم  ددويتب ػجددلياتخافددوي ددوياتحادد ةي ددويصتدد ترياتنة ددارري -

(Macquarrie, 1972: 40)شخفا يألطخفا يس كغيب ػجبليت  اخيشبايرياتيداري اغيي
صتددد ترياتنة دددارياات ػجدددلياتخافدددوي دددوياتحاددد ة يذتدددظيتهيات ػجدددلياتخافدددويتحقاددددقي

صتددافييك دديوت دد فياددجراتيااأل دد هرياكددػهيااأل دد هيإأل دد ألا يتا ددفيعددج يع كددغي
يتب يباخيلغي  رياتت ترياات  خد.يييي

صهيذاليات ػجدليي(Milliman, Czaplewski, & Ferguson, 2003)ك د ييدخ ي -
اتخافددوي ددوياتحادد ةيس ابددػهيإتددفيات   ددظيب ت ضدد وفياتجدااددرريات  ددفي ددحليات ضدد وفي
آتاددريت ياددفيص دد فيعدد ي ددويااأل دد هيعددغي ددع س ياتدد  تيصتددابري  يلددجياات دددا يإرادلي

ي  ح اغيألػلارياتحا ةياا رتق اي ل .ي
تخافوي وياتحا ةيإتفياتبحثيلغياتلجعيات  فيعدغياتحاد ةيك  يس افيذاايات ػجلياي -

الددغيات يمددفياتنة ددويتددلي الدد ري ضدددايلددغيات   ددظيبقدداعيات  دد عوريا يس  ددفي ددحاي
 ,Nur & Organ)ات افيتػجلا يج رجاا ي فيسيكذيرغبدري دويدعدجياتدحاتي دوياتيد تعي

 .ي(2006
ات ك عبادرياات   دظيياف  فيات ػجلياتخافدوي دوياتحاد ةيف تدرياجدػديال بادري ديفيألحدػي -

ب ت ضابري ويع يفياتنةزيألحػياتحا ةيات معدةيتاذيعغيصجدفيا جدخفغري دفيتيبادخي
 لغيذاتلياتحقاقارياع يبليعغيصت تريات خد.ي

 : خامذنتائج الفخض ال
تػجددددجي ددددخا يذاتيد تددددريإف دددد واري دددداغيعخت يددددويي:ي صألددددليلبددددفيةدددد عذيددددمزيات ددددخضيات

يي.يريب تحات اعمة ضويصت ترياتنة اريلبفيعقا سياتن ق
اتب حقدددددقيعدددددغيتدددددحري دددددحايات دددددخضيتدددددعيا ددددد ةجا ياج بددددد ري ت يت ع دددددػل اغيع ددددد قب اغيي

Independent Samples T Testيات  تو:(يٙٔك  ييػضحل يججا ي اك ألتياتم  وجيي
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يي(ٙٔججا ي 
يأل  وجياج ب ري ت يتب خا ي اغيعخت يوياعمة ضوياتت تري وياتن قريب تحات

ياتيجدياتت تريات  غاخات
  ػ ميات

ياتح   و
ا ألحخاعي
يات يا رلي

درج تي
ياتحخفر

ياتج ترياا ري ت 

ياتبصييب تحات
يٖٕٛ.ٕيٕٓ.ٚٔ ٖٗيعخت  

ئٚ.ٓ ٜٚ
غاخي
يداتر يٖ٘ٚ.ٖيٚٗ.ٚٔيٖٛيعمة س

 اتحكعياتحاتو
يٖٖ.ٕيٖٙ.ٖٔيٖٗيعخت  

يٜٗ.ٔ ٜٚ
غاخي
يداتر ي٘ٗٗ.ٕيٕٗ.ٗٔيٖٛيعمة س

ااأل  ألاري
يات ن خكر

يٖ٘ٚ.ٔيٜٚ.٘ٔيٖٗيعخت  
يٓ٘.ٓ ٜٚ

غاخي
يداتر يٚٚٗ.ٕيٖٓ.ٙٔيٖٛيعمة س

ياتيدتر
يٖٚٓ.ٕيٜٓ.ٖٔيٖٗيعخت  

يٛٚ.ٔ ٜٚ
غاخي
يداتر ئٗ.ٕيٖٓ.ٗٔيٖٛيعمة س

ياتاقطرياتيقبار
يٜٖ٘.ٕيٖ٘.٘ٔيٖٗيعخت  

يٕٗ.ٔ ٜٚ
غاخي
يداتر يٖٜ٘.ٕيٛٓ.ٙٔيٖٛيعمة س

يات ػفج
يٕٓٗ.ٕئٕ.ٖٔيٖٗيعخت  

ي٘ٔ.ٔ ٜٚ
غاخي
يداتر يٕٚٔ.ٕئٚ.ٖٔيٖٛيعمة س

ياتن قريب تحات
ئٙٛ.ٕٔئٛ.ٙٛيٖٗيعخت  

يٓٗ.ٔ ٜٚ
غاخي
يداتر يٕٛٗ.٘ٔئٕ.ٜٔيٖٛيعمة س

ات ددد  قيلدددج ياجدددػدي دددخا يذاتيد تدددريإف ددد واري ددداغيعخت يدددوي(يٙٔ ي ضدددعيعدددغيجدددجا ي -
ياعمة ضوياتت تري وياتن قريب تحاتي ػااايلبفيع  ػ ياتبي ديصاياتجرجرياتكبار.

 تائج الدابقة على الشحه التالي:و سين تفديخ الش    
 دداغيع ػ ددصويدرجدد تيذالياجددػدي ددخا يذاتيد تددريإف دد واريلددج يصيدد رتياتم دد وجيإتددفي -

ات  دددد ػف تيات مة ضددددريعددددغيصتدددد ترياتنة دددداري ددددوياتندددد قريياذاليات  دددد ػف تيات خت يددددري
عغياات مة ضريذاليات   ػف تيات خت يريكدايعغياف كغيت  اخي حلياتم اعريبأهيب تحاتري

اددجرةيعددغيغاددخ عيلبددفيتحجيددجيعيمددويفادد تلعيكددػأللعيعددػ باغريرياتنة دداري ددعيصك ددخيصتدد ت
يا سة بيي ويذتظيات ػ ػبيذاليات   ػ يات خت  ياات مة سيعغياتن قريب تحات.

عدغيصهيعيخ دريااأل د هيي(Harter, 2002)ات  دقي دحلياتم اعدريعد يعد يصيد رتيإتادليدرا در -
 عدددفيص   دددويعدددغياتيػاعدددفيات ختبصدددريتحاتدددليات دددخ ليب دددػرةيع  دددقريعددد ي دددحليات يخ دددريكي
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ب ت ددي دةياات ددميعياتم  ددوريك دد يسيكددذي ددحاياتعددخيج تدداريإسع  اددريروا دداريعددغيج دد وزي
يات حرياتم  ار.

(يعدغيصهياتند قريب تدحاتيت د لجيٕٗٔٓك  يت  قيع يع يجب تيإتاليدرا در جػاديلبد دةري -
صألدليتيدخضياتنةزيلبفيتح فيع ئػتاريع يسنيخيبدلريالدج يات ػادييلدغياتعدفيت عدخدي

سيكذياتخ قيب تحاتياات ػاديعيل ياتقدجرةيلبدفيتصػفد ياارادةي داخااييك  تب نفيصايااج   ري
ي ويشخفقياتك   ياإثب تل يججارةياتحاتياصت ت ل .ي

 ويدرا ريلغيتقجيخياتحاتياتحقاقاريك  يسيبدخيلملد يي(Deci & ryan, 1995)ك  ي ا غي -
هي دددحايات قدددجيخي ييدددختبميب ت يددد ياخياات ػايددد تياصتددد تريذاتدددليصياا ا دددجاربنددديػرليب تعدددجارةي

زيارااليتحاتدددددلي ا ددددد يي يبدددددقي بيدددددجياتتددددد تريك ع ددددداجيةاتة رجادددددري دددددفي   دددددػراتياتنددددد
اتيباخاتددليلملدد ي ددج ايعددغيا  دد ع  ارييت دخ  تل  د قدتا لياك  اتددليادا يا ددلياتجاجباددري ددوي

ات   ػف تيات ػفريعغييصايرديات يفيتإلعدااتيااتطخاعياتة رجار ياط ت  تويرصس يصهيذالي
اتن قريب تحاتيصك خيات    ا يفػ يذاتلدعياتتدابريك د يصهيتقدجيخيتدحاتلعيتقدجيخاايفقاقااد يي  دقي

يعيلي بػكا تلياتيباخاتلعياص  تابلعي وياتحا ة.ي
ي(Yarnell & Neff ,2013)ات  قيأل د وجي دحايات دخضيعد يعد ياأل لدتيإتدفيأل د وجيدرا دري -

عددغياتندد قريب تددحاتياات ددػاديعيلدد يس ابددػهيإتددفي ة ب ددرياتيات  دد ػف ت قددجيصضلددختيصهيذالي
ا ألددجع جي ددويص يدد  يج رجاددريت  ددقيعدد ياددجراتلعيااتع  دد تلعريك دد يصأللددعيصك ددخيتيباددخاايلددغي
ذاتلددعياتحقاقاددريصثمدد ايل بادد تيفددفيات ددخال تي ددوياتيدادد تي دداغياتنة دداررياف اددفيذالي

لمددجع ييػاجلددػهيصفددجاثييات  دد ػليات ددػليعددغياتندد قريب تددحاتيإتددفيصهيسكػألددػايصك ددخيصتدد تر
ضد غصرياضدخاعيل دابرريك د يصهيذالي د ريصتد ترياتنة داريغ تباد يعد يي يد عبػهيعدد ي
صأل  دلعي بصديياراددرياتيد شييلمددجع يس دخاهيب دخال تيداجباددرريا دويكددفيات دا ا تياجددجي
صهيات   ػف تيات ػفريعغياتن قريب تحاتياات ػاديعيل يزاديب ػرةيداتريعغيتػجدلياتندةزي

 ػا قادددرياصبيدددجليلدددغيااذلددد هيصايا    دددد ري ضددددايلدددغيارتبددد وياتنددد قريألحدددػيات  دددػفريات
ب تحاتي بيجيصت ترياتنة اريك  يتيك ل يات ادػ يا  د قدتارياات قدري دوياتدحاتيااتنديػري

 .يب تعجارةياا ا جار
 ددوي ددا  يتم اتلدد ييلبددفيات يمددفيات دد  قي(Silverman, 2013: 132-133)اصكدجتي -

ص عيع يس اديات ػ دػطاغيتقدببلعياريتب ػ ػطاغريإذايصي رتيإتفيتبة  وزيا أل ي تاريااتخاف
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تدج دعياات ب يغياتخفابلعيب تعجيجياغاخيات أتػعريا حاياتعخيسعيبلدعيصك دخيادجرةيلبدفي
 يا جخفغياع ياتحاترياصك خيالاا يبعػاألبياتق ػري دويية دا لعيات   ععياات ي شييع

اات يبادخيب ت دد توييػ ايإتددفيتحقادقياتدحاتاا ل دخاعي لد ياا ج لد دي ددويع د ريت دػفبل ياتد
 يلغيصت تريية ا لعيات اد عياتمػلو.ي

 : دادسنتائج الفخض ال
تػجددددجي ددددخا يذاتيد تددددريإف دددد واري دددداغيعخت يددددويي:ي صألددددليلبددددفي دددد دسيددددمزيات ددددخضيات

 لبفيعقا سيات ػجلياتخافوي وياتحا ة .ياعمة ضويصت ترياتنة اري
اج بدددد ري ت يت ع ددددػل اغيع دددد قب اغياتب حقددددقيعددددغيتددددحري ددددحايات ددددخضيتددددعيا دددد ةجا ي

Independent Samples T Testيت  تو:(ياٚٔك  ييػضحل يججا  اك ألتياتم  وجيي
يي(ٚٔججا ي 

يأل  وجياج ب ري ت يتب خا ي اغيعخت يوياعمة ضوياتت تري ويات ػجلياتخافويألحػياتحا ة

ياتيجدياتت تريات  غاخات
ات  ػ مي
ياتح   و

ا ألحخاعي
يات يا رلي

درج تي
يخفراتح

ياتج ترياا ري ت 

ات يموي
ياتػجػدل

يٗ٘ٙ.ٙ ٖ٘.ٖٛ ٖٗيعخت  
ي٘ٓ.ٓئٗ.ٕ ٜٚ

ئ٘ٔ.ٛيٕٖ.ٚٛيٖٛيعمة س

ات يبقيب  ي
 اا جخفغ

يٖٜٛ.ٚيٙ٘.ٕٜيٖٗيعخت  
 ٘ٓ.ٓيٕٖ.ٕ ٜٚ

يٕٛٚ.ٚيٖٙ.ٜٙيٖٛيعمة س

ات   عوي
ياتخافو

يٖٖٙ.ٚيٕٙ.ٜٛيٖٗيعخت  
ي٘ٓ.ٓيٜٜٜ.ٔ ٜٚ

يٗٔٙ.ٚيٛ٘.ٕٜيٖٛيعمة س
ات ػجلي
ياتخافو

ئٗ.ٕٔيٕ٘ٙيٖٗيعخت  
ي٘ٓ.ٓيٖٓ.ٕ ٜٚ

ئٖٛ.ٕٕيٕٖ.ٕٙٚيٖٛيعمة س

 : الدابق ما يلي  01ايتزح من ججول 
اجػدي خا يذاتيد تريإف  واريعػجبري داغيع ػ دصويدرجد تيذاليات  د ػف تيات خت يدري -

جيلمدديرة داري ددويات ػجدلياتخافدوي ددوياتحاد ةاذاليات  د ػف تيات مة ضدريعددغيصتد ترياتن
 .(ياذتظيلبفيع  ػ ياتبي ديااتجرجرياتكبار.٘ٓ.ٓع  ػ ي 

ي
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 و سين تفديخ الشتائج الدابقة على الشحه التالي:
 دددداغيع ػ ددددصويدرجددددد تيذاليصيدددد رتياتم دددد وجيإتددددفياجددددػدي دددددخا يذاتيد تددددريإف دددد واري -

ات  دددد ػف تيات مة ضددددريعددددغيصتدددد ترياتنة دددداري ددددويات ػجددددليياذاليات  دددد ػف تيات خت يددددري
بدأهيذاليات  د ػف تيات خت يدريعدغيصتد تريياتم اعدراف كغيت  اخي دحليرياتخافوي وياتحا ة

 اتنة اري عياتك خيتحجيجاايت يمويفا تلع.
عدغيصهياتتد تريت يددزيي(Allan, 2011)درا دريات  دقي دحلياتم اعدريعد يعد يصيد رتيإتادلي -

تحػيع  لجةيا جخفغياتخااريألػلادريفاد تلعياصهيف تدرياتتد تريياتنةزعغيجد يتػجلي
ارتب شا يب ت ح ػ يات بػكويتبندةزيعق رألدريب د  تلياتجاجبادر يالبادليصعكدغيا د م  جييصك خ

صهياألددج  عياتنددةزيب تعددد ليع دد ألجةيا جددخفغيصفدددجيص ددعيعؤيددخاتيصتددد ترياتنة دداريتجسدددلي
يبغسياتمطخيلغيعػا لياتنة ويعملع.

ات دويصيد رتيإتدفيصهيذالييي(Ashforth & Pratt ,2003)ك د يت  دقيعد يأل د وجيدرا دري -
جدددلياتخافدددوي دددوياتحاددد ةيي  ادددداهيب ع ػلدددريعدددغياتة ددد وزيات دددبػكاريذاتياتيدادددريات ػي

ات ب يخةيبأت ترياتنة اريعمل ي يالعيتب   عويب تألد ي دػ يفدجاديا    عد تلعياتنة داري
اتضاقر ياط ت  تويات ػجليألحػيع  ألجةيا جخفغياإي  ر عرياالالعياتقببلعيتخجدخفغياتبدحاتي

اتخافويتكفيص ي تلعريع يإس  أللعيب د ييتب غد يصبقرريا ل لعيااتة تقياتكفياا ريإأل  ألاريع
ارااي حلياتحا ةيات  دسرياتداو ريعغيغ س تيرافاري د عار يع د يسعيبلدعيصك دخيعدادايتب يبادخي

يذاتيإسع  ار.ياج ػتارلغيا  فيع ي العيعغيت ادي
ليصهيات ػجدي(Seybold & Hill, 2001)أل دذيات ػجدليصضلدختيأل د وجيدرا درييعد اات د ا اي -

اتخافددوي ددوياتحادد ةيب دد يي ضدد مليعددغيال قدد داتيرافاددرياات داعدد تيية ددارييددختبمي ددػلوي
اتنددددةزي حاتددددلياتحقاقاددددريافح ددددغيعددددغيرضدددد ليلددددغيأل  ددددليافعيبددددليسيبددددخيلددددغيصتدددد ت لي
اتنة ددداريداهيجدددػعيعدددغيتقاددداعيصايألقدددج يذتدددظيتهيتبمدددفياتندددةزيتب ػجدددلياتخافدددوي دددوي

تدددليعدددغيتدفادددييا ددد ع ب تلياا سدددرييل عدددفس  دددفيي(Emmons, 2000)اتحاددد ةي ا ددد ي ددداغي
افح ادددليعدددغيات دددبػكا تيغادددخيات كا ادددريات ة بدددرياضا ااددد ريافعيبدددليي  دددخعيبصخفقدددري مددد اةي

يااج   لاريتطلخيص  فيع ي اليعغي ع س .ي
اات ددويص دد دتيبددأهيل عددفياتددحك ايي (Edwards ,2003)ك دد يت  ددقيعدد يأل دد وجيدرا ددري -

اتخافدوي دوياتحاد ةياصتد ترياتدحاتي يا أل ي توييبيبيداراايتػ صاا ي وياتيداري اغيات ػجلي
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تكػألليس كغياتندةزيعدغياتدػلويب أل ي  تدلياعند لخلياتحقاقادريااتي دفيلبدفيتػضا لد يب د ي
يييييخاوي ل يذاتليافعػديعغيجدتل يلدا تليا ج   لاريب  جخفغ.

 ,Ashmos & Duchon)اع يسيدزيأل  وجياتجرا رياتح تاريع يجب تيإتاليأل  وجيدرا ري -
عددغيصهيذاليات  دد ػف تياتي تاددريعددغيات ػجددلياتخافددوي ددوياتحادد ةيي (136 : 2000

سحختػهيلبفيات يباخيلدغيذاتلدعياتحقاقادريب د يت ضد مليعدغياف ا جد تيارا يات دػراتي
 ية اري ويإش رياتبحثيلغيات يمفيااتغ سريعغياتحا ة.ي

 ,Coles, 1990)ا ا د يي يبدقيب ت ػجلد تياتخافادري دوياتحاد ةيتدج يات ػ دػطاغياجدجيصهي -
p. xvi)صهيات ػ دددػطاغيبحكدددعيتدددخكاب لعياتم  ددداريات خفدددجةيات ددد يد عياتمدددػلوي دددويادددجراتلعيي

 يي ق ػهيلغيا      رياات  د ا يلدغيعيمدفياتحاد ةيااتغ سدريعملد ييات يخ اريلغياتي دياغ
اا ددخ  يافي بخاأللدد يرفبددريافددجركػهيبح ددلعيااأل دد ألويات خ ددييعدد يسيددخعي  مدد  وياتحادد ةي

اتياتأكادددجيج ػتدددا ل  ياط ت ددد توييمدددج يػهيب تعددد ليااأل ددد ذيرافادددري دددوي ضددد ايإثبددد تياتدددح
 .يات بػكويت يمفياتحا ةيااتغ سريعمل يتيباخاايلغي  رياتت ترياات  اد

ي  (Lovecky , 1998; Roeper, 2010; Tolan, 2007)يتحبدادتاصكدجتيأل د وجي -
ياات دددويجب دددتيإتدددفيصهيص دددعياتة ددد وزياتم  ددداريات دددويت ادددديات ػ دددػطاغات يمدددفيات ددد  قي

تددػجللعيألحددػيكددفيعدد ي ددػيع دد تويارافددوري ضدددايلددغيت دد يلعيبقددجريعخت دد يعددغياتح   دداري
افمحدػييات ويتعيبلعييمنغبػهيب ػرةيعك  ريب ت ئبرياتػجػدسرياتكبدخ ي دوياتحاد ةاتخافاري

 يع ددد ييدفدددجيعدددغيجبدددخاتيت ددد عالعي لددعيب تعددد ليات يبدددقيبكدددفيعددد ي دددػيع ددد ر يتب دد دليااتداودددف
 .يصت ترياتنة اريت  را ويد وفياػفرياتخافوي

 نتائج الفخض الدابع: 
 ددداغياتدددحكػرييذاتيد تدددريإف ددد واري يتػجدددجي دددخا ييصألدددل:ييدددمزيات دددخضيات ددد ب يلبدددف

لبفيعقاد سيبكباريات خطاريج عيريدعملػرييات   ػااغيدرا ا ايعغيشدبياتجرا  تياتيبا يياااأل ث
 صت ترياتنة اريااتن قريب تحاتياات ػجلياتخافويألحػياتحا ة .ي

قدددقيعدددغيتدددحري دددحايات دددخضيتدددعيا ددد ةجا ياج بددد ري ت يت ع دددػل اغيع ددد قب اغياتب حي
Independent Samples T Testيات  تو:(يٛٔك  ييػضحل يججا ي اك ألتياتم  وجيي

ي
ي
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ي(ٛٔججا  
 أل  وجياج ب ري ت يتب خا ي اغياتحكػرياااأل ثي ويصت ترياتنة اريااتن قريب تحاتياات ػجلياتخافو

ياتيجدياتت تريات  غاخات
ات  ػ مي
ياتح   و

ا ألحخاعي
يات يا رلي

درج تي
ياتحخفر

ياتج ترياا ري ت 

صت تري
ياتنة ار

يٙٙ.ٗٔ ٗٗ.ٔٙٔ ٜٖيذكػر
يغاخيداتريٗٔ.ٓ ٜٚ

يٖ٘.ٗٔيٜٜ.ٓٙٔيٕٗيإأل ث
اتن قري
 ب تحات

يٛٓ.ٕٔئٜ.ٛٛ ٜٖيذكػر
 غاخيداتريٚٓ.ٓ ٜٚ

يٖٗ.ٕٔئٚ.ٛٛيٕٗيإأل ث
ات ػجلي
ياتخافو

يٛٔ.ٕٔيٙٗ.ٖٕٚ ٜٖيذكػر
يغاخيداتريٗٓٓ.ٓ ٜٚ

يٖٗ.ٕٔيٗٗ.ٖٕٚيٕٗيإأل ث

ات ددد  قيلدددج ياجدددػدي دددخا يذاتيد تدددريإف ددد واري ددداغياتدددحكػري(يٛٔ ي ضدددعيعدددغيجدددجا ي -
 اااأل ثي ويصت ترياتنة اريااتن قريب تحاتياات ػجلياتخافويألحػياتحا ة.

صتد ترياتنة داريااتند قريي دو اتدحكػر لدغ ااألد ثيتدعيسةد ب غ بدأه ذتدظ ت  داخ اف كدغ -
 ألطدخ اجلدر إتدف اتياات ػجدلياتخافدوي دويات ع  د يات  دخلرييااتدحلييخجد يغ تبد ايب تدح
تعدجيأل  دل يي فادث اات ندفر اافبد و عدغ عػاادي تػاجل لمجع  ذاتل  ع  ات ي عفي و ات   ة

 س خضدل ياج   لادر اضدػابم اادػدتيدج ياجدػدي أل اعدر بحك در عيلد  ات ي عدفاد درةيلبدفي
ري دوي ند رك دحتظي دفيصادخييدع يااألد ثيلبدفياتيفاثي  عيات ع  د يتلد يرلبال  ات ع   
صهي ا ج   لاددريكػأللدد يلم ددخاايعل دد ي ددويات ع  دد ريسضدد عيإتددفيياات م  ددب ت ات ي تاد ت
صتدبعيتب دخصةياتحدقي دوييدغبل يتأللد ياي تبخجدف ت دبع ات دو اات م تدب اتػضد ويك ادخاايعدغي

قددددّفييدددديػر  يأل دددد وجياتك اددددخيعددددغياتجرا دددد تياتحجي ددددرري عؤ بددددريلب ادددد اياأل  ددددا ايتددددحتظيا ددددقي
 تػجدػد أل اعدر األقدج  ر اتحات اتػ  اتحاتر ع  ات  خو اات ػفج اا ألدااا ااتيدتريب  ألصػاا

 صتبحتيع  فريتل يداجفيات ع   .يات و  خصات عغيك اخ
ك  يصهيااأل ثيع دفياتدحكػريصسضد اي لدغيسنديخهيصهيعد يسي ألامدليعدغيعندكدتيتداذيجد صي -

إف   د اي ت بدظ تدجيل .ياذتدظيتهيات  د ة عد   دفع تدجيلع اتمد س عدغ صهيك ادخااييغ لغي فيتدجرك
اتم  داري تخكاب لد  بحكدع اذتدظ اتدحكػرر عدغ تي ش د اي اصك دخ أل  دل ر لبدف ب  ل  د د داجباد اي

 اا ج   لار.ي
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 اات صمدريعدغياتدج  ا تدجيلغ ااألد ث صهعدغي يArcane  ا دحلياتم اعدريت  دقيعد يعد يصكدجلي -
  تخادر ي.س د ج  اتخجدف  ام د  تدفدظ  د ت خصةي لبقخفدرر صك دخ اتخجد   صهيفداغ  دو صك دخر

 عغ اجر ا فلبال يصهيت  خعيبأيصه ك    رلاص   ات خصةي ت  ت صا  ااتي ش ار ااتبصي
ب اضد  ريإتدفيت اد د ييال ش ادرر راف   دريك د ييدخ يصهيات دخصةيصسضد ايصك دخياتدم ذ ضدبم

يطدراعح   راف ألادرر صك دخ سعيبلد  عد  ا دحا ااتخاع أل دارر ات ػاضد  ع دف  د  ت دبيسيات
  دو:يا جخفغ عد  تي عدتلد   دو اتدجا اي لص د اي اصك دخ اتدحكػرر عدغ اات ق تادج اتي دات لبف

 (.ٕٕٓٓصاكاغري  ػزاهيعػتبخ
ك  يس كغيلداي حلياتم اعريإتفيات غاخياتح دي ويص  تابياتحاد ةيات ي تدخةيات دويص دقصتي -

يبدددقي  قبدددفي ددداغياتدددحكػرياااألددد ثري بدددعيتيدددجيات دددخا يات دددويت ات م اصددد تياتمػلادددرياتع عدددجةي
ات ع   يتب حبرياات ي شيياا ف خا يااتخف ريااتخارياات   ا يا تخةيلبفيااأل ثي قدمي دفي

اتب تغدري دويعد يصفجث دليات م   داريصضحتياا ا يإأل  ألاريااجبري ويفقياتع اد  ي ضددايلدغي
عدددغيذاطددد هيات دددخا ي ددداغياتدددحكػريةيب ت ػجدددليألحدددػيإثبددد تياتدددحاتياتحقاقلددد يايات ع  ددد ياات مددد د

ي وي حايات جد.يياااأل ث
 توصيات ومضامني تسبوية:

ياتد ا تييييي ي و يتجااتل يي ع يك  لػ  ياتنة ار يصت تر يلبف ياتضػا ياتح تار ياتجرا ر صتقت
ات اكػتػجاريب تخغعيعغيص  اري حايات  لػ .يااجيا   تياتجار رياتح تاري بحثي حايات  صبعي

اتحا ةيتج يلامريعغيشدبيي ويلدا ليبكفيعغيع لػ ياتن قريب تحاتياات ػجلياتخافوي و
بكباريات خطاريبع عيريدعملػررياصضلختياتجرا ريعع ػلريعغييات   ػااغيدرا ا اياتجرا  تياتيبا ي

 ب  ييبو:يي هاتب ف اتم  وجريا ويضػايع يص  ختيلمليأل  وجياتجرا رياتح تارييػتوي
ل في خاعجيإري دسري لجعير  يع  ػ يصت ترياتنة اريتج يشدبياتع عيريعغي (ٔ 

 صجفيتحقاقياتػجػديات ضفيتلع.
ل فيتق ااتيإري دسريتبصدبيي عي ال يتب اخ عيب  لػ يصت ترياتنة اريااتن قري (ٕ 

 ب تحاتياات ػجلياتخافوي وياتحا ة.ي
يات ئ تي (ٖ  يتج  يااسع  ار يااتعػاألب يات  غاخات يلبف ياتم  ار ياتجرا  ت يتخكاد ضخارة

ع  ويلبفيع  ػليات خدياات ع   ياتي خفريات ة ب ر يت  يتلحليات  غاخاتيعغيتأثاخيإس
 اعغي حليات  غاخات ياتن قريب تحاتياات ػجلياتخافوي وياتحا ة.يي
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ا      ي بخاعجيتم ارياتن قريب تحاتيتج يشدبياتع عيريت  اري حليات خفبري وي (ٗ 
يتكػفغيص ك رياتنب ب.ي

ا وعيإت فريات خصيات  مػلريتبنب بياتع عيويتب يباخيلغيذاتلعي وي ا  يصك دس وي (٘ 
 لبفياتحخفرياات قبفيتانيخاايصهيتحا تلعيعيمو.ي

تجلاعياتنيػريب تن قريب تحاتيعغيجد يات ق بدتيااري دسريع ياتصببري ويك  ري (ٙ 
يات خاففياتجرا ارياطثيراحيات ي اهياااجدصي وياتي ف.يي

 البخوث املكرتحة :
يا يصا ياتمطخفر ياتم فار يعغ ياتبحثياتح توي ػاا يعػضػع يت  ار ياألطخاايألطخاا ت صباقار

تبح جرياتفيتك ايياتبحػثيات  يبقريبأت ترياتنة اريالدا ل يب  غاخاتيعيخ اريصجخ ري  هي
يسق خف هياتقا  يب تبحػثيات   قبباريات  تار:يياغاتب ف 
ياتص تبي (ٔ  يتج  ياتتابر يتبنة ار ياتم  و ياتبخا اف يلبف يتب يخع يدرا  ت إجخاا

 ات ػ ػب.ي
ياتن (ٕ  يتت تر ياتبم وار يالػاعفياتم حجر ياتضغػو يعػاجلر يص  تاب يضػا ي و ة ار

 اتنة ارياتكبخ .
يات ة   تي (ٖ  ياتصدبيذال يعغ يلام تيع ب يمر يلبف ياتح تار ياتجرا ر يإجخاا إل دة

 اتد اريااتيب ارياعق رألرياتم  وجيب تجرا رياتح تار.
إجخاايدرا ريلغياتبمارياتي عبارياات حبافيات  اادليتبن قريب تحاتي ويتمطاعياتحاتيي (ٗ 

 اتحك ايا أل ي تويتج ياتي عباغي وياتقص ل تيات يبا اريات ة ب ر.اي
إجخاايدرا ريلغياتن قريب تحاتيالدا ل يبكفيعغيات ميعياتحاتوياات بػكيا ج   لوي (٘ 

يااسع  ويتج يشدبياتع عير.ي
ا ل  ياتم بويتكفيعغيعيمفياتحا ةياات ػجلياتخافوي ويات مبؤيإجخاايدرا ريلغيا (ٙ 

 سريتج يشدبياتع عير.ييب تت ترياتػجػد
يتم اري (ٚ  ي و ياتيقبو ياات مبل ياتاقطر يآتار يلبف يا وع يعق خح يإري دل ي خأل عج  ي تار

 ات ػجل تياتخافاري وياتحا ة.ي
اتبمارياتي عبارياات حبافيات  اادليت  ريصت ترياتنة اري ويضػاياتحك اياتخافوي (ٛ 

 ااتي ػيتج يشدبياتع عير.ي
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Authenticit personality trait and its relationship to Self- 

compassion and Spiritual Orientation in life among higher 

education gifted students at Faculty of Education, Damanhur 

University 
 

Abstract 

The present study aimed to detect the relationships between 

Authenticit personality trait , Self- compassion and Spiritual 

Orientation in life among a sample of gifted students at Faculty of 

Education Damanhur University, and determine the predictive value 

of Self- compassion and Spiritual Orientation in life on Authenticit 

personality trait, as well as Comparing between those with higher and 

lower scores on Authenticit personality trait in Self- compassion and 

Spiritual Orientation in life, the study  aimed also to reveal the 

differences in Authenticit personality trait, Self- compassion and 

Spiritual Orientation in life according to gender (male/ female 

students).  

The study sample consisted of 81 students from higher education 

gifted students at Faculty of Education, Damanhur University, aged 

(24-30 years), and a standard deviation of (2.4), (62) female students , 

and (19) male students.  

   The study used the following tools:  

1. Authenticit personality trait scale: prepared by, (Goldman & 

Kernis ,2006)  and Arabizated by researcher. 

2. Self- compassion scale: prepared by ((Neff, 2003), and 

Arabizated by researcher.  

3. Spiritual Orientation in life scale:  prepared by researcher.  

4.  Raven's Progressive Matrices test (translated and 

standardized by: Fouad Abdel Latif Abu Hatab, 1983). 

  The study relied on the analytical descriptive approach on a 

number of statistical methods such as path analysis, regression 

analysis , correlation coefficient, and (T. test), The results of the study 

showed positive significance correlations between Authenticit 

personality trait, Self- compassion and Spiritual Orientation in life 

among higher education gifted students at Faculty of Education, 

Damanhur University, and the ability to predict with Authenticit 

personality trait according to Self- compassion and Spiritual 
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Orientation in life variables, the study revealed also significance 

differences in Self- compassion and Spiritual Orientation in life 

among between those with higher scores and lower scores on  

Authenticit personality trait in Favor to those with higher scores, the 

study don't detect any significance differences in Authenticit 

personality trait ,Self- compassion and Spiritual Orientation according 

to gender (male/Female).           

Keywords: 

Authentic personality, Self- compassion, Spiritual Orientation in life,  

Academic Talented Students 

 


