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 اجلاحنني األحداث لدي بالذنب والشعىر بالذات الشفقة
  أبها مبدينة االجتماعية املالحظة بدار املىدعني

 

معرفة مستكل شفقة الذات كالشعكر إلى  ىدفت الدراسة الممخص_
بالذنب لدل المراىقيف الجانحيف المكدعيف بدار المبلحظة االجتماعية 
بمدينة أبيا كما إذا كاف ىناؾ اختبلؼ في مستكل الشفقة بالذات 
كالشعكر بالذنب، الذم يعكد لبلختبلؼ في بعض المتغيرات 

معرفة إمكانية إلى  الديمكغرافية لدل األحداث الجانحيف. كما ىدفت
دالة إحصائيان بيف الشفقة بالذات كالشعكر بالذنب  كجكد عبلقة ارتباطية

كمعرفة ما إذا كانت أبعاد الشفقة بالذات تسيـ في التنبؤ بالشعكر 
بالذنب. تككنت عينة الدراسة مف جميع أفراد مجتمع الدراسة كعددىـ 

( حدثان مكدعان بدار المبلحظة االجتماعية بمدينة أبيا في الفصؿ 53)
ق. أظيرت النتائج انخفاض مستكل 1437-1436الدراسي الثاني 

الشفقة بالذات كارتفاع مستكل الشعكر بالذنب لدل األحداث الجانحيف 
المكدعيف بدار المبلحظة االجتماعية بمدينة أبيا. كما أظيرت النتائج 
كجكد عبلقة ارتباطية دالة احصائيان بيف الشعكر بالذنب كأبعاد الشفقة 

د فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد بالذات. كلـ تظير النتائج كجك 
العينة في مستكل الشعكر بالذنب أك الشفقة بالذات تعكد لبعض 
المتغيرات الديمكغرافية كأظيرت النتائج أيضان أف أبعاد الشفقة بالذات 

 .تسيـ في التنبؤ بالشعكر بالذنب لدل األحداث الجانحيف
نب، األحداث الشفقة بالذات، الشعكر بالذ الكممات المفتاحية:

 .الجانحيف
 المقدمة. 1

تعد ظاىرة جنكح األحداث مف الظكاىر االجتماعية التي       
ال يخمك منيا أم مجتمع معاصر ميما كاف مستكاه الثقافي أك 

تمؾ الظاىرة أنيا معقدة لمغاية نتيجة إلى  االجتماعي، كينظر
تداخؿ العديد مف العكامؿ التي تسببت في إفرازىا، كمف ىذه 

يتعمؽ بالبيئة التي  العكامؿ ما يتعمؽ بالشخص الجانح كمنيا ما
حداث تعد غير ذلؾ فإف ظاىرة جنكح األإلى  إضافةيعيش فييا؛ 

مستقرة عمى حاؿ كاحد أك كتيرة كاحدة في أم مجتمع مف 
الحراؾ االجتماعي الذم ال يخمك منو إلى  المجتمعات، كبالنظر

أم مجتمع معاصر كالذم يتضمف الجكانب االجتماعية كالثقافية 
اسية كالعممية كالتكنكلكجية، نجد أنو يؤثر عمى كاالقتصادية كالسي

يجابان، كأف يؤثر عمييا مف حيث ارتفاع أك  الظاىرة سمبان كا 
 ].1] انخفاض معدالتيا كتنكع أنماطيا كتعدد فئاتيا

كعمى النقيض يرل عمماء النفس أف السمكؾ غير السكم      
ىك نتيجة لمشكبلت نفسية تظير في صكرة سمككيات غير 

اجتماعيان كيفسر ذلؾ مف خبلؿ محاكلة تحميؿ السمكؾ  مقبكلة
غير السكم مف خبلؿ البعد الذاتي لشخصية الحدث الجانح، 
كذلؾ يرل عمماء النفس أف السمكؾ الجانح ال يعتبر ظاىرة 
اجتماعية، فالتفسيرات النفسية األساسية لمسمكؾ الجانح تعتمد 

صياغتيا  عمى منطمقات كاف لنظرية التحميؿ النفسي دكر في
 كمشكمة العبلقات األسرية كالحرماف العاطفي الذم بدكره يؤدم

إحداث سمكؾ غير سكم لو نتائج سمبية كخصكصان في إلى 
 ].2] مرحمة المراىقة

 
 

[ عمى أف اضطراب السمكؾ في مرحمة 3كتؤكد سبلـ ]      
المراىقة يسيـ بشكؿ كبير في تدني األنا األعمى المسؤكؿ عف 

ة لئلنساف كالتي تتخذ صكرة الضمير الذم السمطة الداخمي
يحاسب عمى العمؿ كيؤنب عمى الخطأ كيكلد مشاعر اإلحساس 
بالذنب، كما ترل أنو عندما يككف الكازع القانكني كالديني ىك 
الخكؼ مف العقاب فيعد الضمير ىنا غير مكتمؿ، كيمكف 
نا تسميتو ضميران مزيفان، كحيف ال تكجد ىذه السمطة الداخمية )األ

األعمى( فبل تكجد ضكابط داخمية كال ينشأ تكتر داخمي بيف 
الشخص كاألنا األعمى، فبل يستشعر الذنب انما تخضع أفعالو 
لمبدأ المذة، إال أنو ليس لديو استبصار كجداني كتصبح المذة 

 .الحالية أكثر أىمية مف التيديد باأللـ المتكقع كىك العقاب
 ة ػػػجد أف الدكلة تكجو عناية خاصكفي المممكة العربية السعكدية ن
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بالشباب كرعايتيـ كتقكيـ سمككياتيـ عامة كالجانح بكجو 
الخصكص، حيث تعتبر مف أكلكيات التنمية البشرية في الدكلة، 
حيث تقدـ دكر المبلحظة الرعاية العبلجية لؤلحداث الجانحيف 
الذيف يتـ القبض عمييـ الرتكابيـ أم جرائـ ضد الغير أك ضد 

ذلؾ فإف ىذه الدكر تعمؿ عمى دراسة إلى  ع، إضافةالمجتم
إلى  جنكحيـ كمحاكلة عبلجيا، إضافةإلى  األسباب التي أدت

إصبلح األحداث الجانحيف إلى  تنفيذ العديد مف البرامج اليادفة
عادة تأىيميـ كمف ىذه البرامج الدينية كاالخبلقية كاالجتماعية  كا 

دكر تنفيذ العديد مف كالنفسية كالطبية، كما يتـ في ىذه ال
األنشطة التعميمية كالثقافية كالرياضية كالترفييية مما يؤثر إيجابيان 
عمى األحداث الجانحيف كيجعميـ يشعركف بالذنب تجاه ما 

 ].4] اقترفكه مف جرائـ
 مشكمة الدراسة. 2

باستقراء األدب النفسي الذم تناكؿ الشعكر بالذنب نجد        
أف ىناؾ كجيتي نظر مختمفتاف حيث ترل كجية النظر األكلى 
أف الشعكر بالذنب ىك جانب إيجابي في الشخصية حيث يجذب 

إلى  الخطأ الذم قاـ بو الحدث الجانح كالذم أدلإلى  االنتباه
ل الذم سببو إيداعو في دار المبلحظة كيجعمو يفكر في األذ

لدل ضحاياه مما يجعمو ينشغؿ بشكؿ كبير كممح عمى إصبلح 
كذلؾ بيدؼ التعكيض  بإيذائوما قاـ بإفساده كاسترضاء مف قاـ 

عف األخطاء التي قاـ بيا، كيككف ذلؾ بدافع إحساس الجانح 
بالمسؤكلية عف أفعالو كالرغبة الممحة في االعتراؼ كاالعتذار 

لدراسات التي تبنت كجية النظر ىذه كالسعي لطمب العفك كمف ا
[5,6.[ 

كعمى النقيض فإف المنظكر السمبي لمشعكر بالذنب        
كالتي ترل أف الشعكر  ةيتضح مف خبلؿ كجية النظر الفركيدي

بالذنب يتضمف ردكد أفعاؿ خاصة تجاه المكاقؼ المؤدية لذلؾ 
الشعكر كالكذب كاإلضرار باآلخريف سكاء كاف ذلؾ بصكرة 

دة أك غير متعمدة، كمنيا ردكد فعؿ تركز عمى عقاب متعم
إفساد التحكـ إلى  الذات بصكرة ال شعكرية كالذم يؤدم بدكره

الفعاؿ في سمكؾ الذنب، حيث يفكر األفراد المذنبكف بشكؿ 

 متكرر في األحداث التي تسببت في ذلؾ الشعكر؛ مما يؤدم
ذاتو كمف الندـ كلـك الذات ككراىيتيا كالرغبة في إيذاء إلى 

 ].7الدراسات التي تناكلت كجية النظر ىذه الدراسة ]
كنتيجة مركر األحداث الجانحيف بيذه المشاعر        

 كاالنفعاالت السمبية نتيجة الشعكر الزائد بالذنب كالتي قد تؤدم
الضيؽ كالحزف كاإلنياؾ كالقمؽ كالفشؿ، كلمكاجية ىذه إلى 

السترجاع ىدكءىـ كالتخمص االنفعاالت السمبية يككنكا في حاجة 
منيا بدكف أية أثار سمبية، كلذلؾ يجب عمييـ تحسيف إحساسيـ 
بذكاتيـ لمتعامؿ مع ىذه االنفعاالت المؤلمة، كقد اشتؽ مصطمح 
الشفقة بالذات مف كممة الشفقة التي تعنى أف تككف حساسا 
لمعانة اآلخريف كأف تككف عمى كعي بأحزانيـ كآالميـ كلديؾ 

فيؼ معاناتيـ، كلديؾ تفيـ غير مقترف بإصدار رغبة في تخ
 ].8] أحكاـ سمبية عمى األشخاص الذيف يرتكبكف أم أخطاء

كنظران لندرة الدراسات العربية كربما عدـ كجكدىا كمية في        
مجاؿ الشفقة بالذات لدل األحداث الجانحيف ككذلؾ العبلقة بيف 

اجة ممحة الشفقة بالذات كالشعكر بالذنب، شعر الباحث بكجكد ح
لمتحقؽ مف ىذه العبلقة، كمف ىنا يمكف صياغة تساؤالت 

 :الدراسة عمى النحك اآلتي
 أ. أسئمة الدراسة

ما مدل تكفر الشفقة بالذات لدل األحداث الجانحيف  -
 المكدعيف بدار المبلحظة االجتماعية بمدينة أبيا؟

ما مدل تكفر سمكؾ الشعكر بالذنب لدل األحداث الجانحيف  -
 عيف بدار المبلحظة االجتماعية بمدينة أبيا؟المكد

ىؿ تكجد عبلقة ارتباطية دالة احصائيان بيف الشعكر بالذنب  -
 كأبعاد الشفقة بالذات لدل األحداث الجانحيف؟

 فروض الدراسةب. 
يختمؼ كبل مف الشعكر بالذنب كالشفقة بالذات باختبلؼ  -

 .الجانحيفبعض المتغيرات الديمكغرافية لدل األحداث 
تسيـ أبعاد الشفقة بالذات في التنبؤ بالشعكر بالذنب لدل  -

 .األحداث الجانحيف
 أىداف الدراسةج. 
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 :اآلتيإلى  ىدفت الدراسة الحالية      
معرفة مستكل شفقة بالذات لدل المراىقيف الجانحيف  -1

 .المكدعيف بدار المبلحظة االجتماعية بمدينة أبيا
بالذنب لدل المراىقيف الجانحيف معرفة مستكل الشعكر  -2

 .المكدعيف بدار المبلحظة االجتماعية بمدينة أبيا
معرفة مدل يكجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيان بيف أبعاد  -3

الشفقة بالذات كالشعكر بالذنب لدل المراىقيف الجانحيف 
 .المكدعيف بدار المبلحظة االجتماعية بمدينة أبيا

بالشعكر بالذنب مف خبلؿ أبعاد الشفقة  معرفة إمكانية التنبؤ -4
  بالذات

 أىمية الدراسةد. 
تكمف األىمية النظرية كاألىمية التطبيقية ليذه الدراسة      

ككنيا األكلى مف نكعيا عمى حد عمـ الباحث التي تناقش الشفقة 
 .بالذات كالشعكر بالذنب كالعبلقة بينيما لدل المراىقيف الجانحيف

 الدراسةمصطمحات ه. 
الشفقة بالذات: تعرؼ الشفقة بالذات عمى أنيا شعكر داخمي 

 ].8] باأللـ االنفعالي كشعكر بالتأثير اإليجابي تجاه ىذا األلـ
الشعكر بالذنب: يعرؼ الشعكر بالذنب عمى أنو "حالة انفعالية 

تتضمف مشاعر مؤلمة   Private Emotional Stateخاصة
تكابو فعبلن أك حدثان يأسؼ عميو نابعة مف ضمير الفرد نتيجة الر 

 ].9] "أسفان عميقان 
الجنكح: يعرؼ الجنكح عمى أنو" ذلؾ السمكؾ الذم يقـك بو فرد 
ينتمي لمجمكعة اجتماعية معينة كفيو تحدم أك انتياؾ لممعايير 

 ].10االجتماعية ليذه المجمكعة" ]
 محددات الدراسةو. 
الجانحيف اقتصرت عينة الدراسة عمى المراىقيف الذككر      

المكدعيف بدار المبلحظة االجتماعية بمدينة أبيا خبلؿ الفصؿ 
 .ق1437-1436الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي 

  اإلطار النظري. 3
  :الشفقة بالذات

 قبؿ الحديث عف الشفقة بالذات سيتطرؽ الباحث لمفيـك الشفقة

[ عمى أنيا 11] افيزالعامة. فقد عرفت الشفقة العامة مف قبؿ د 
مجمكعة مف المفاىيـ ليا عبلقة بالطريقة التي يستجيب بيا الفرد 

[ أف العاطفة عبارة عف 12لتجارب اآلخريف. كيرل دافيز ]
 :مجمكعة مف المككنات تتضمف أربعة مراحؿ

 .القدرة عمى تبني كجية نظر اآلخريف -1
 .الخياؿ أك القدرة عمى كضع نفسؾ مكاف شخص آخر -2
 .االىتماـ العاطفي أك الشعكر باالىتماـ باآلخريف -3
 .المحنة الشخصية -4
يمر الفرد خبلؿ فترة االنتقاؿ مف الطفكلة لممراىقة بالعديد      

مف التغييرات منيا إعادة تشكيؿ الشخصية، تغير األدكار 
االجتماعية التي يمعبيا الشخص، االستقبلؿ عف الكالديف، أىمية 

مكعات األصدقاء. ىذه التغيرات تجعؿ االنتماء كقبكؿ مج
[، الطريقة التي يستجيب بيا 13المراىؽ معرضان أكثر لممعاناة ]

 .الشخص ليذه المعاناة قد ترسـ مسار حياتو المستقبمية
 Self- Compassion  [ الشفقة بالذات8] كيصكر نيؼ     

عمى أنيا شعكر داخمي باأللـ االنفعالي كشعكر بالتأثير اإليجابي 
تجاه ىذا األلـ. كما يصؼ نيؼ الشفقة بالذات كما لك أف 
الشخص تأثر باأللـ الشخصي ببل ككنو غير متصؿ بو. كما 
يصفو كما لك أنو متصؿ بالشفقة كاالىتماـ باآلخريف. تتضمف 
الشفقة بالذات بحسب نيؼ إدراؾ معاناة اآلخريف كأف كؿ 

ة بالذات البشرية يستحقكف الشفقة. كيرل نيؼ أيضان أف الشفق
تتككف مف ثبلثة مككنات مترابطة تتضمف المطؼ نحك الذات، 

دراؾ اإلنسانية المشتركة  .الذىنية كا 
[ المطؼ نحك الذات بأنو ميؿ الناس 8] كيعرؼ نيؼ      

إلظيار المطؼ كاالبتعاد عف الحكـ عمى أنفسيـ. كيتضمف 
ف [ المكك 14] إظيار التأثر اإليجابي نحك الذات بدالن مف نقدىا

الثاني بحسب نيؼ ىك الذىنية كيمكف تعريفيا عمى أنيا 
الممارسة التي يككف فييا الناس غير مطمقيف لؤلحكاـ كيككنكف 

 ].15] مدركيف ألفكارىـ كأفعاليـ في المحظة الحالية
يتضمف المككف الثالث مف مككنات الشفقة نحك الذات      

لمككف ىك [. كىذا ا16الدمج المتكازف بيف الذات كاآلخريف ]
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إدراؾ الصمة بيف التجارب الشخصية كتجارب اآلخريف. كمككف 
إدراؾ اإلنسانية المشتركة يتضمف إدراؾ أف المعاناة كعدـ الكفاية 

 ].14] الذاتية ىك جزء مف التجارب اإلنسانية المشتركة
[ أف الشفقة 17] كفي المقابؿ يرل بارم، لكفمف كدكسيتي       

تكجو الفرد لنفسو كالذم يتضمف إدراؾ التجارب الشخصية 
كفرص لمكعي الذاتي كالتطكر كفي نفس الكقت مستكل محدكد 
مف الحكـ عمى الذات في حالة االخفاؽ. كيرل كؿ مف أليف 

[ أف الشفقة بالذات ترفع إمكانية قياـ الشخص عندما 18كليرم ]
ية تكافؽ غير تجنبية مثؿ أف يعيد يكاجو بمشكمة بتبني استراتيج

صياغة المشكمة بطريقة إيجابية أك يتبنى استراتيجية مف 
استراتيجيات حؿ المشكبلت كأف مثؿ ىذه الطرؽ التكافقية ربما 
تسيؿ التكافؽ مع الحياة. كيرل كؿ مف مارشاؿ، باركر، 

ة بالذات [ أف الشفق19] سياركشي، سادرا، جاكسكف كىيفف
، التقييـ الذاتي السمبي كالمحف كجزء ؾ بالذاتتتضمف قبكؿ الش

 .مف الطبيعة اإلنسانية
[ أظيرت الدراسات أف 20كبناءن عمى آريميتسك كىكفمف ]      

الشفقة بالذات ترتبط إيجابان بالتأثير اإليجابي كالرضا عف الحياة 
كالتكافؽ النفسي كسمبان بالتأثير السمبي كاالضطرابات النفسية. 

[ أف الشفقة بالذات تتنبأ بشكؿ سمبي 21كنؾ ]ككجد نيؼ كف
بالغضب، كالغضب يتصؿ بالعنؼ، كأف المستكل المنخفض مف 

مستكل منخفض مف العنؼ ضد اآلخريف. إلى  الغضب يؤدم
كترتبط الشفقة بالذات ككؿ مف السعادة، التفاؤؿ، الذكاء 

 ].22] االنفعالي كالترابط بيف الناس
ة لمعديد مف الدراسات التي تناقش بمراجع [23قاـ مكرلي ]      

العكامؿ االجتماعية كالنفسية كالعصبية المرتبطة بجرائـ العنؼ 
كتفترض أف الشفقة بالذات ىي مؤشر عمى الصحة العقمية 

إلى  اإليجابية كرابط شائع بيف كؿ ىذه العكامؿ. كخمص الباحث
إلى  أف التعرض لمعنؼ يكلد تغيرات عصبية يمكف أف تؤدم

اف الشفقة إلى  بط بالسمكؾ المضاد لممجتمع. باإلضافةعجز يرت
بالذات ربما تحمي الدماغ مف التعرض البيئي لمعنؼ خصكصان 

إدارة الذات، االنتباه،  ،لشفقة بالذات تتضمف الثقة بالنفسأف ا

أف الشفقة بالذات قد ترتبط إلى  كضبط االنفعاالت. باإلضافة
ماعي كاالىتماـ باآلخريف. بارتفاع مستكل العاطفة، التفاعؿ االجت

أف ممارسة الشفقة بالذات ربما تنشط مناطؽ إلى  خمص الباحث
معينة في الدماغ ترتبط بالتعرض لمعنؼ كالقسكة. بناء عمى، 

[ فإف ىناؾ عبلقة بيف الشفقة بالذات 20آريميتسك كىكفمف ]
كجكانب عديدة مف جكانب الصحة العقمية إال أف دكر اإلدراؾ 

 .قة غير معركؼفي ىذه العبل
كعمى الرغـ مما ارتبط مف التأثيرات اإليجابية لمشفقة          

 بالذات إال أنيا تتعرض لما يسمى بتعب الشفقة
(Compassion Fatigue)  تعب الشفقة ىك المعاناة الشخصية

التي تنتج عف اإلجياد الناتج مف العمؿ في ظركؼ تكثر فييا 
[ أعراض 25] بحسب فيجمي[. ىناؾ 24الصدمات كالمعاناة ]

لما يسمى بتعب الشفقة كىي نقص التعاطؼ، الغضب 
كالييجاف، فرط اإلثارة، األفكار الدخيمة، القمؽ، زيادة نسبة 

 .استيبلؾ الكحكؿ كالخكؼ مف التعامؿ مع أشخاص معينيف
 الدراسات التي تناكلت الشفقة بالذات كعبلقتيا ببعض المتغيرات

مراىقان استراليا، قاـ كؿ مف  2448في دراسة طكلية ضمت 
[ كقياس 19مارشاؿ، باركر، سياركشي، سادرا، جاكسكف كىيفف ]

كيؼ تتفاعؿ الثقة بالذات مع الشفقة بالذات لمتنبؤ بالتغيرات في 
الصحة العقمية. أظيرت النتائج أف الشفقة بالذات لعبت دكر 
و الكسيط كسيمت تأثير الثقة بالذات عمى الصحة العقمية حيث أن

بالرغـ مف انخفاض مستكل الثقة بالذات لدل المراىقيف إال أنو 
كبسبب ارتفاع مستكل الشفقة بالذات لدييـ لـ تتأثر صحتيـ 

ىذه النتائج قد تعني أف رفع مستكل الشفقة بالذات قد  العقمية.
مستكل مرتفع مف الثقة بالذات في الحاالت إلى  يخفض الحاجة

 .لشؾ بالذاتنشكء حالة مف اإلى  التي تؤدم
بدراسة الختبار الدكر الذم  [20قاـ كؿ مف آريميتسك كىكفمف ]

يقـك بو اإلدراؾ في العبلقة بيف الشفقة بالذات، القمؽ، اإلحباط 
كالرضا عف الحياة عندما يتـ التحكـ في الثقة بالذات بيف 

دراستيف: ضمت األكلى إلى  اليابانييف. تمت تقسيـ الدراسة
يا اختبار العبلقة بيف الشفقة بالذات كالتأثير ( فردان كتـ في231)
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الناتج عف نمذجة األفكار السمبية التمقائية ككسيط، بينما ضمت 
( فردان كىدفت لمعرفة ما إذا كانت األفكار التمقائية 233الثانية )

السمبية كاإليجابية تتكسط ىذه العبلقة. أظيرت النتائج أف كؿ 
زادت األفكار التمقائية اإليجابية مف الشفقة بالذات كالثقة بالذات 

كخفضت القمؽ بينما فقط الثقة بالذات زادت مستكل الرضا عف 
 .الحياة كخفضت اإلحباط بشكؿ مباشر

[ بدراسة العبلقة بيف 17] قاـ كؿ مف بارم لكفمف كدكسيتي     
الشفقة بالذات مف ناحية ككؿ مف األنانية ،الثقة بالذات، العنؼ 

( مف المراىقيف الذككر 251عمى عينة مف ) كاألعراض الداخمية
( عاـ. أظيرت النتائج أف الشفقة 18-16تتراكح أعمارىـ بيف )

يجابان بالثقة بالذات  .بالذات ترتبط سمبان بالعنؼ كاألنانية كا 
[ أربع تجارب الختبار كيؼ 26] كأجرل برينيس كشف      

ت عندما يستجيب األفراد ذكم المستكل المعتدؿ مف الشفقة بالذا
يتـ تعريضيـ لمكاقؼ تتضمف تيديد لمستكل األنا لدييـ. أظيرت 
النتائج أف الشفقة بالذات تعزز االعتقاد بأف العيكب الشخصية 
يمكف تغييرىا. استنتج الباحثاف أف مثؿ ىؤالء األفراد لدييـ القدرة 
لعمؿ التغييرات المناسبة كتجنب تكرار التعرض لمثؿ ىذه 

مثبلن لتجنب تكرار الرسكب كتقكية جكانب المكاقؼ كالدراسة 
 .الضعؼ لدييـ التي سببت تعرضيـ لمكاقؼ تيديدية

  :الشعكر بالذنب
يعرفو األنصارم بأنو " حالة انفعالية خاصة تتضمف        

مشاعر مؤلمة نابعة مف ضمير الفرد نتيجة الرتكابو فعبلن أك 
[ بأنو 27ف ][ بينما يصفو سعفا9] حدثان يأسؼ عميو أسفان عميقان 

"خبرة إنسانية معاشة كىك شعكر داخمي كغير سار ألنو سمبي 
كناقد لمذات كىك ليس شعكران كقتيان أك متقطعان كلكنو شعكر متدفؽ 
يرتبط في الغالب بخبرة الماضي كيتبعو الخكؼ مف الحاضر 

 ."كالقمؽ مف المستقبؿ
 [ الشعكر بالذنب إجرائيان بأنو "ظمـ28تعرؼ باظة ]        

نفسي داخمي يشعر بو الفرد داخميان، أم حكار داخمي بينو كبيف 
ذاتو، كبمغة التحميؿ النفسي ىك حكار بيف األنا كاألنا األعمى 

أك ارتكب ذنكبان كآثامان، كأحيانان تككف ىذه  مخطئعمى أنو 

المشاعر كىمية مبالغة فييا الترتبط بخطأ كاضح أك كاقعي. 
ائو كأنيا التغتفر كيتكىـ أف أخطإلى  كينظر الفرد أحيانان 

تحقير الذات إلى  المحيطيف بو يعممكنيا جيدان مما يؤدم
درجة إلى  كاالشمئزاز منيا كأحيانان أخرل يقؿ الشعكر بالذنب

عدـ المباالة كعدـ تحمؿ المسؤكلية، كيرتبط الشعكر بالذنب إما 
ما بأخطاء نحك ذاتو كحياتو  بأخطاء تتعمؽ بالمحيطيف بالفرد، كا 

  .لخاصةا
[ أف مفيـك الشعكر بالذنب يتشابو مع 29كيرل إتكسباريا ]      

عدة مفاىيـ منيا مفيـك الخزم، الندـ كالحرج إال أف ىناؾ عدة 
محاكالت لمتفريؽ بيف الشعكر بالذنب كمفاىيـ أخرل مشابية. 

كؿ مف حاكؿ أ[ 30كتعنبر ىيميف لكيس المذككره في الشبؤكف ]
لذنب كمفيـك مستقؿ عف المفاىيـ األخرل إبراز مفيـك الشعكر با

حيث قرنت بينو كبيف مفيـك الشعكر بالخزم حيث فرقت بينيما 
مف حيث الذات كتقكيميا فبينما التعتبر الذات ىدفان أساسيان 
لمتقكيـ السمبي في الشعكر بالذنب كيككف الفعؿ نفسو ىك مصدر 

رد لذاتو الشعكر بالذنب، فإنو في حالة الشعكر بالخزم ينظر الف
بنظرة سمبية كأنو شخص سيء. كبالرغـ مف ىذا الفرؽ يرل 

[ أف كبل الشعكريف يتسبباف بانخفاض 30] فكنتيف كآخريف
 .مستكل تقدير الذات

يعتبر الشعكر بالذنب ضركرة أخبلقية كي يقمع الفرد عف        
حد الشعكر بالذنب الكىمي الذم إلى  أخطائو بشرط أال يصؿ

يضخـ األخطاء كما ىي الحاؿ عند المصابيف يعرقؿ التفكير ك 
[ أف الشخص الذم يشعر 27[. يرل سعفاف ]32باالكتئاب ]

بالذنب بشكؿ مفرط بحيث يعجز عف التسامح مع أفكاره كأفعالو 
التي بسببيا يشعر بالذنب قد يصاب بارتفاع القمؽ بشكؿ يصعب 

ؿ كسكاس كأفعاإلى  معو احتمالو كقد يتحكؿ ىذا الشعكر بالذنب
قيرية كطريقة دفاعية يشعر معيا الفرد بقدرتو عمى التحكـ في 

 .الخطر الذم ييدده
، كيميامز كبيؾ باألنماط مذنبيف أنماط معرفية يحددىا سككتلمك 

 :التالية
 ث يبدك المذنبكف مصركف حي Self defeat يػػػزاـ الذاتػػاالني -1
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 .عمى استمرار التصرؼ بطرؽ مدمرة لمصالحيـ الخاصة
كتظير إذا ما استنتج المذنبكف انيـ  Dependency التبعية -2

غير أكفاء أك فاشمكف نتيجة محاكالت سابقة فاشمة، فتظير 
 .ضركرة االعتماد عمى اآلخريفإلى  الحاجة

يظير  Misattribution سكء العزك أك خطأ التنسيب -3
عندما نجد المذنبيف يمقكف كؿ المـك أك المسؤكلية عمى أنفسيـ أك 

ى اآلخريف، ألنيـ غير قادريف عمى تدبر االسيامات المختمفة عم
 في الصكرة التي تصنعيا ظركفيـ كتاريخيـ التعميمي كالصدفة

ذا ترؾ العزك  يحدث مف غير مكعد كال ما)  الخاطئتكقع( كا 
 ].33] دكف تغيير فقد يؤثر عمى دافع المذنب لمعبلج

 سابقةلاالدراسات . 4
ستيج، ديكر كبييف  ستامس، قارف كؿ مف شالككيؾ،       

بيف مجمكعتيف مف الطبلب المراىقيف. تككنت المجمكعة  [34]
مراىقان جانحان، كتككنت المجمكعة الثانية مف  57األكلى مف 

مف المراىقيف غير الجانحيف تراكحت أعمارىـ جميعان بيف  275
لضمير عند كؿ منيـ عامان الختبار الدكر الذم يمعبو ا 18ك 13

فيما يختص ب: التعاطؼ، الشعكر بالعار، الفخر، كالشعكر 
بالذنب. استخدـ الباحثكف استبانة ضمت كؿ مف مؤشر التفاعؿ 

 Interpersonal Reactive Index [12] بيف األشخاص
 Test of Self Conscious كاختبار تأثير الكعي الذاتي

Affect for Adolescence العار كمقياس بكصمة 
Compass of Shame Scale  كمقياس التكجو األخبلقي 

moral orientation scale  [35] أظيرت النتائج أف األحداث
الجانحيف لدييـ انخفاض في مستكيات بعض جكانب القدرة 
العاطفية، فيـ أقؿ عرضة لمشعكر بالعار كالشعكر بالذنب، 

القابمية األخبلقية كأكثر عرضة لمشعكر بالفخر، كما أف لدييـ 
 .لعقاب اآلخريف بدال مف أف يككنكا ىـ ضحايا

[ بدراسة ىدفت لمتنبؤ كالتعرؼ عمى أثر 36قاـ مكاكم ]        
الشعكر بالذنب عمى بعض متغيرات الشخصية كىي الصحة 
النفسية كالتكافؽ النفسي لدل عينة مف الشباب الجامعي 

الفركؽ بيف  المتعاطيف لمبانجك، كما ىدفت لمتعرؼ عمى

 الجنسيف في الشعكر بالذنب كأثر ذلؾ عمى متغيرات الدراسة
الصحة النفسية كالتكافؽ النفسي(. تككنت عينة الدراسة )

( طالبان كطالبة مف كؿ مف كمية التربية 1090االستطبلعية مف )
( كجامعة سيناء بالعريش 350( ككمية الزراعة )420بالعريش )

جمع البيانات المشتقة مف مقياس ( طبقت عمييـ استمارة 320)
تقدير المستكل االجتماعي/االقتصادم لمتعرؼ عمى المتعاطيف 

( 50( طالب ك)67لمبانجك. شممت عينة الدراسة النيائية عمى )
طالبة. استخدـ الباحث كؿ مف مقياس الشعكر بالذنب ،مقياس 
الصحة النفسية كمقياس التكافؽ النفسي شبو االسقاطي، كجميعيا 

إعداده. أظيرت نتائج الدراسة أف الشعكر بالذنب يساىـ في مف 
تحديد مستكيات الصحة النفسية كالتكافؽ النفسي لدل عينة 
الدراسة مف الشباب الجامعي المتعاطيف لمبانجك. كما أظيرت 
النتائج كجكد عبلقة ارتباطية عكسية بيف الشعكر بالذنب 

كالتكافؽ النفسي.  كمتغيرات الدراسة المتمثمة في الصحة النفسية
لـ تظير النتاج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر 

 .كاإلناث المتعاطيف لمبانجك عمى مقياس الشعكر بالذنب
[ بدراسة ىدفت لقياس مستكل 37قامت البرزنجي ]       

يف كمعرفة ما المسنالشعكر بالذنب كقياس مستكل االكتئاب لدل 
( 40) تككنت عينة الدراسة مف إذا كانت ثمة عبلقة بينيما.

مسنان جميعيـ ذككر تـ اختيارىـ بطريقة قصدية في مدينة 
عاـ(. اشتممت أدكات  70-60خانقاف كتتراكح أعمارىـ بيف )

( 1999الدراسة عمى كؿ مف مقياس الشعكر بالذنب )الزبيدم، 
 ,Beck Depression Inventoryكمقياس بيؾ لبلكتئاب

ارتفاع مستكل الشعكر بالذنب عند أفراد أظيرت النتائج  1971
العينة حيث بمغ متكسط درجات أفراد العينة عمى مقياس الشعكر 

( درجة مقارنة بالمتكسط الفرضي لممقياس كالبالغ 48بالذنب )
( درجة. كبمغت متكسط درجات أفراد العينة عمى مقياس 28)

( درجة مقارنة بالمتكسط الفرضي لممقياس 31.38االكتئاب )
( درجة مما يدؿ عمى ارتفاع مستكل االكتئاب. 19.5لبالغ )ا

اظيرت النتائج أيضان كجكد عبلقة ارتباطية بيف الشعكر بالذنب 
 (.0.76كاالكتئاب حيث بمغ معامؿ ارتباط بيرسكف )
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براىيـ ]       [ دراسة ىدفت لمتعرؼ 38كأجرل كؿ مف ميدم كا 
عمى أساليب المعاممة الكالدية مف كجية نظر الطالبات كمستكل 
الشعكر بالذنب لدييف كالعبلقة بيف أساليب المعاممة كمستكل 
الشعكر بالذنب. تككف مجتمع البحث مف طالبات المرحمة 

( مدرسة 43المتكسطة في جميع مدارس كرككؾ البالغ عدده )
جمالي عدد الطالبات بيا ) ( طالبة، بينما تككنت عيف 2050كا 

مف مجتمع البحث  (%10)( طالبة يمثمكف 200الدراسة مف )
تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية. استخدـ الباحثاف كؿ مف مقياس 

( كمقياس أساليب المعاممة 2006الشعكر بالذنب )الزبيدم، 
ئج أف أساليب المعاممة (. أظيرت النتا2000الكادية )خميؿ، 

الكالدية تعمؿ عمى تنشئتيـ بطريقة قسرية خشنة بينما أظيرت 
درجات أفراد العينة عمى مقياس الشعكر بالذنب كجكد ارتفاع في 
مستكل الشعكر بالذنب. كما أظيرت النتائج كجكد عبلقة 
ارتباطية بيف الشعكر بالذنب كأساليب المعاممة الكالدية حيث 

 (.0.76باط بيرسكف )بمغت درجة ارت
التعرؼ عمى إلى  [ دراسة ىدفت39كأجرل عبلء الديف ]      

نسبة شيكع عاطفة الشعكر بالذنب المزمف لدل عينة مف طمبة 
الجامعة الياشمية كمعرفة العبلقة بيف الشعكر بالذنب كعقاب 

%( 22) ( طالبان كطالبو121الذات. تككنت عينة الدراسة مف )
درسكف بقسـ عمـ النفس التربكم كتـ %( إناث ي78)ذككر ك

اختيارىـ بطريقة عشكائية مف مجتمع دراسة يبمغ عدد أفراده 
%(. تككنت 78( طالبان كطالبو تمثؿ اإلناث فيو نسبة )1840)

أدكات الدراسة مف قائمتيف لمشعكر بالذنب كعقاب الذات مف 
إعداد الباحث. أظيرت النتائج أف نسبة مف لدييـ شعكر مزمف 

%( كما كجد الباحث أف ىناؾ عبلقة ارتباطية 30نب بمغت )بالذ
بيف متكسط درجات الشعكر  (0.01دالة إحصائيان عند مستكل )

 .بالذنب كمتكسط درجات عقاب الذات
[ بدراسة ىدفت لمعرفة 40قاـ كؿ مف الفخراني كالسطيحة ]     

الفركؽ بيف الجنسيف في مدل تأثر التكافؽ النفسي لؤلطفاؿ بكفاة 
( طالبان مف طبلب جامعة 139ألـ. تككنت عينة الدراسة مف )ا

اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية كالذيف يدرسكف في مرحمة 

البكالكريكس كمرحمة الدراسات العميا بقسـ عمـ النفس. شممت 
الجسمي لشكارتز  -أدكات الدراسة كؿ مف استبانة القمؽ المعرفي

ز. أظيرت نتائج الدراسة كقائمة الذنب المدرؾ ألكتربارشر كمين
دراؾ الذنب  كجكد عبلقة ارتباطية بيف إدراؾ الذنب كسمة كا 
كحالة كالقؿ المعرفي كالقمؽ الجسمي. كما أظيرت الدراسة عدـ 
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لمتغيرم إدراؾ الذنب كالقمؽ 

 .تعزل لمتغير العمر
ي؟ ىذا ىؿ الشعكر بالذنب يعتبر أمر سمبي أـ إيجاب        

السؤاؿ كاف محكر العديد مف الدراسات، ففي الدراسة التي قامت 
[ حكؿ العبلقة بيف الذنب كالمشاعر 35] بيا تانجي كزمبلؤىا

 السمبية مقارنة باإليجابية حياؿ مكاقؼ الغضب تكصؿ الباحثكف
أف الذنب غالبان ما يرتبط باالستجابات اإليجابية أك ما أطمقكا إلى 

محاكلة التعكيض إلى  عمييا البنائية حيث يؤدم الشعكر بالذنب
كبح السمككيات عف الخطأ المقترؼ كما أف الشعكر بالذنب قد ي

[ في 41غير المكافقة اجتماعيان. بالمقابؿ تكصؿ سمث كآخركف ]
في حالة ) دراستيـ حكؿ دكر التعرض لممشاىدة مف قبؿ اآلخريف

أف أنكاع الذنب إلى  االعتداء عمى اآلخريف( في الشعكر بالذنب،
التي تتضمف لـك الذات كالندـ ترتبط بشكؿ كبير بقكة الضمير 

ة الجسدية كالنفسية لممضطرب. كبشكؿ المضطرب كبالصح
أف ىناؾ عبلقة إلى  [7] مماثؿ تكصؿ فيرجسكف كآخركف

ارتباطية بيف الشعكر بالذنب كاألعراض النفسية غير التكافقية 
مثؿ السمكؾ العدكاني عند الشباب. بيف مف يرل الشعكر بالذنب 

[ 5استجابة سمبية كمف يراه استجابة سمبية، فرؽ ككيمز كبايبي ]
بيف الشعكر المزمف بالذنب كالشعكر المؤقت بالذنب حيث مف 
كجية نظرىما يرتبط األكؿ بعقاب الذات كبمؤشرات أكثر 

 .لبلكتئاب كاألمراض النفسية بينما يرتبط الثاني بالتكافؽ
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

يتضح مف عرض الدراسات السابقة الخاصة بالشفقة       
ذنب، تناكلت ىذه الدراسات العديد مف بالذات كالشعكر بال

العكامؿ المرتبطة بكؿ منيما كلفئات عديدة مف فئات المجتمع 
كطبلب الجامعات كالمرضى ككبار السف كالمدمنيف كغيرىـ، إال 
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أف أم مف تمؾ الدراسات لـ تتطرؽ لمعبلقة بيف الشفقة بالذات 
الشفقة أك الشعكر بالذنب كالمراىقيف الجانحيف أك العبلقة بيف 

بالذات كالشعكر بالذنب لدل المراىقيف الجانحيف، كعميو تكمف 
أىمية تناكؿ ىذا المكضكع في ىذه الدراسة لما تمثمو مف إضافة 

 .في مجاؿ األبحاث المرتبطة بالشفقة بالذات كالشعكر بالذنب
 الطريقة واإلجراءات. 5

تككف مجتمع الدراسة مف جميع األحداث  :مجتمع الدراسة
الجانحيف الذككر المكدعيف بدار المبلحظة االجتماعية بمدينة 

/ 1437ني مف العاـ الدراسي )أبيا خبلؿ الفصؿ الدراسي الثا
 .( بحسب القائميف عمى الدار53ق( كيبمغ عددىـ )1436

( طالبان يمثمكف 53تككنت عينة الدراسة مف ) :عينة الدراسةب. 
 %( مف أفراد مجتمع الدراسة. 100)

 1 جدول
 متغيراتيا بحسب الدراسة عينة خصائص

 النسبة المئوية العدد المتغيرات الديموغرافية
 %47.20 25 المتكسط المستكل التعميمي لمحدث

 %52.80 28 الثانكم
 %100 53 المجمكع

 %26.40 14 عاـ 16 عمر الحدث
 %64.20 34 عاـ 17
 %9.40 5 عاـ 18

 %100 53 المجمكع
 %30.20 16 أمي مستكل تعميـ األب

 %26.40 14 يقرأ كيكتب
 %7.50 4 ابتدائي
 %9.40 5 متكسط
 %20.80 11 ثانكم

 %3.80 2 بكالكريكس
 %1.90 1 ماجستير
 %100 53 المجمكع

 %43.40 23 أمي مستكل تعميـ االـ
 %20.80 11 يقرأ كيكتب
 %9.40 5 ابتدائي
 %7.50 4 متكسط
 %11.30 6 ثانكم

 %5.70 3 بكالكريكس
 %1.90 1 ماجستير

 %13.20 7 نعـ انفصاؿ الكالديف
 %86.80 46 ال

 %100 53 المجمكع
 %5.70 3 نعـ كفاة احد الكالديف

 %49.30 50 ال
 %100 53 المجمكع

 %43.40 23 أفراد 6اقؿ مف  عدد أفراد األسرة
 %56.60 30 أفراد 6اكثر مف 

 %100 53 المجمكع
 %32.10 17 3000قؿ مف أ دخؿ األسرة
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 %24.50 13 5000إلى 3000مف 
 %5.70 3 7000إلى 5000مف 
 %22.60 12 10000إلى  7000مف 

 %15.10 8 10000اكثر مف 
 %100 53 المجمكع

 أدوات الدراسةج. 
)محمد السيد عبد الرحمف كآخركف،  مقياس الشفقة بالذات -1

2013:) 
اعتمدت النسخة العربية لمقياس الشفقة بالذات عمى        

[ في 8] النسخة األصمية المعدة بالمغة االنجميزية مف قبؿ نيؼ
ساكثكيستيرف األمريكية التي نشرت عنو ألكؿ مرة في جامعة 

دراستيا "تطكر كصدؽ اختبار لقياس الشفقة بالذات"، كتككنت 
( عبارة تـ إخضاعيا لمعديد 71عباراتو في صكرتو األكلية مف )

مف المعالجات اإلحصائية لبمكرتو كالتحقؽ مف صدقة كثباتو، 
( طالبان 391كذلؾ عمى عينة مف طبلب الجامعة بمغ عددىا )

كطالبة. استخدمت نيؼ مجمكعة مف المقاييس كمحكات صدؽ 
خارجية مثؿ: الذكاء االنفعالي، كالرضا عف الحياة، كالتكاصؿ 
االجتماعي كالكمالية. كأسفرت نتائج الدراسة مف االتساؽ 

إلى  لبنكد المقياس عف تصفية بنكده العاممي، كالتحميؿ الداخمي
عكامؿ قطبية تتضمف ستة ابعاد ( بند مكزعة عمى ثبلثة 26)

بنكد(،  10ىي: الحنك عمى الذات مقابؿ الحكـ الذاتي )
بنكد(، كاليقظة العقمية مقابؿ  8كاإلنسانية المشتركة مقبؿ العزلة )

 (.بنكد 8التكحد المفرط )
 اؽ ػي سيػػػتـ التحقؽ مف صدؽ كثبات المقياس بأكثر مف طريقة ف

 .أكثر مف دراسة تمت عمى المقياس
 :تقنيف المقياس في البيئة العربية

( بتقنيف المقياس عمى 2013قاـ عبدالرحمف كآخركف )     
 .البيئة العربية في كؿ مف المجتمعيف السعكدم كالمصرم

 :صدؽ المقياس
 :الصدؽ الظاىرم

يتمتع المقياس بدرجة جيدة مف الصدؽ الظاىرم كما     
يماتو تكضحو الصكرة الظاىرية لممقياس، حيث يتميز بكضكح تعم

كقصر البنكد ككضكحيا، كما أف عدد بنكد المقياس مناسبة كال 
 .تسبب ممؿ لممفحكصيف

الصدؽ العاممي لممقياس: لمتحقؽ مف الصدؽ العاممي لممقياس 
تـ إجراء التحميؿ العاممي لؤلبعاد الستة لمقياس الشفقة بالذات 
بطريقة المككنات األساسية ليكتمنج كتدكير المحاكر بطريقة 

مكس لكايزر، كأسفر التحميؿ العاممي عف تكزيع أبعاد فاري
%(، 47.50) المقياس عمى عامميف بإجمالي نسبة تبايف

يتضمف العامؿ األكؿ األبعاد االيجابية لممقياس كىى: الحنك 
عمى الذات، كاإلنسانية العامة، كاليقظة العقمية، بينما تضمف 

الذاتي، كالعزلة، العامؿ الثاني األبعاد السمبية كىي: الحكـ 
 .كاإلفراط في التكحد، كما يكضحيا الجدكؿ التالي

 الصدق العاممي لمقياس الشفقة بالذات. 2 جدول
 االشتراكيات العوامل بعد التدوير العوامل قبل التدوير األبعاد

1 2 1 2 
 0.61 0.03 0,78 0.42 0.67 الحنك عمى الذات
 0.44 0.67 0.001- 0.57 0.34- الحكـ الذاتي
 0.31 0.07- 0,55 0.22 0.51 اإلنسانية العامة

 0.50 0.68 0.20- 0.49 0،51- العزلة
 0.51 0.12- 0.71 0.35 0.62 اليقظة العقمية

 0.48 0.68 0.10 0.64 0.26- اإلفراط في التكحد
  1.38 1.47 1.33 1.52 ر الكامفالجذ

 22.49 24.56 22.11 25.39 نسبة التبايف
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 (2003 الديف، عبلء) بالذنب الشعكر قائمة
 األحداث لدل بالذنب الشعكر قياسإلى  القائمة ىدفت      

 تحميؿ خبلؿ مف مفرداتيا القائمة معد استمد كقد الجانحيف
 مستمرة بصكرة بالذنب الشعكر مجاؿ في الذاتية الطالب خبرات
 عمى المقياس معد استند كقد بو الفرد شعكر بكيفية كتتعمؽ
 كتكصؿ لمطبلب الذاتية السير بتحميؿ المتعمؽ السردم المنيج
 تغطي بحيث صياغتيا تمت مفردة( 22) عددإلى  القائمة معد

 .بالذنب لمشعكر الرئيسية المككنات
 :لممقياس السيككمترية الخصائص

 عمى عرضيا تـ، الدراسة قائمة مناسبة مف لمتحقؽ     
 تـ كما ليا، الظاىرم الصدؽ مف لمتحقؽ المحكميف مف مجمكعة
 باإلعادة الثبات معامؿ مف المستمد الذاتي الصدؽ حساب
 طريؽ عف الثبات معامؿ حساب تـ كما ،(0.86) قيمتو كبمغت

 عينة عمى كذلؾ أسابيع، ستة مدتو زمني بفارؽ التطبيؽ إعادة
 معامؿ بمغ بيرسكف معادلة كباستخداـ طالب، ثبلثيف مف مككنة
 النصفية التجزئة بطريقة الثبات حساب تـ كما ،(0.74) الثبات
 المقياس استخداـ صبلحية عمى يدؿ مما( 0.59) قيمتو كبمغت
 .مرتفعة كثبات صدؽ دالالت مف ليا لما كذلؾ الدراسة في

 . النتائج6
 األحداث لدل بالذات الشفقة تكفر مدل ما" األكؿ السؤاؿ

 "أبيا بمدينة االجتماعية المبلحظة بدار المكدعيف الجانحيف
 كالنسب راتاالتكر  بحساب الباحث قاـ السؤاؿ ىذا عمى لئلجابة
 بالذات الشفقة استبانة عمى الدراسة عينة الستجابات المئكية
 كجدكؿ ككؿ المقياس عمى النسب ىذهإلى  (3) جدكؿ كيشير

 .المقياس أبعاد حسب( 4)

 3جدول 
 بالذات الشفقة مقياس عبارات جميع عمى الجانحين األحداث الستجابات المئوية النسب

 تنطبق تماماً  ال تنطبق بدرجة متوسطة تنطبق تمامًا  المفردة
 %24.5 %37.7 %37.7 في الغالب ال أستحسف أخطائي كعيكبي.

 %26.4 %37.7 %35.8 باإلحباط يستحكذ عمى تفكيرم بأف كؿ شيء سيء.عندما أشعر 
 %26.4 %49.1 %24.5 المشكبلت عمى أنيا جزء مف حياة كؿ فرد.إلى  أنظر دائمان 

 %30.2 %34 %35.8 يأخذني شعكر بالعزلة عندما أفكر في أخطائي.
 %34 %37.7 %28.3 أحاكؿ أف أككف رفيقان بنفسي عندما أشعر بصدمة عاطفية ما.
 %35.8 %35.8 %28.3 أشعر بالنقص عندما أخفؽ في تحقيؽ أمر ميـ بالنسبة لي.
 %20.8 %43.4 %35.8 عندما أشعر باإلحباط، أذكر نفسي بأف ذلؾ يحدث لآلخريف.

 %35.8 %32.1 %32.1 أقسك عمى نفسي عندما تمر بي أكقات صعبة.
 %30.2 %37.7 %32.1 ما. أحافظ عمى اتزاني االنفعالي عندما يضايقني شيء

 %28.3 %32.1 %39.6 أذكر نفسي بأف مشاعر النقص التي قد تنتابني تكجد لدم كثير مف الناس.
 %24.5 %26.4 %49.1 ال يمكنني احتماؿ جكانب النقص في شخصيتي كالصبر عمييا.

 %34 %34 %32.1 أككف رفيقان بنفسي عندما أمر بظركؼ صعبة لمغاية.
 %20.8 %41.5 %37.7 ، أعتقد أف اآلخريف أكفر حظان مني.باإلحباطعندما أشعر 

 %28.3 %45.3 %26.4 أم مكقؼ مؤلـ يحدث لي بشكؿ متكازف.إلى  أنظر
 %26.4 %35.8 %37.7 أخطائي كجزء مف أخطاء البشر.إلى  أحاكؿ النظر

 %26.4 %32.1 %41.5 جكانب ال تعجبني في شخصيتي.إلى  أحزف عمى نفسي، عندما أنظر
 %22.6 %35.8 %41.5 عندما أفشؿ في أداء شيء ميـ لي، أفكر في األمر بعقبلنية.

 %28.3 %41.5 %30.2 أتعامؿ برفؽ مع أم مشكمة تكاجيني كما يفعؿ اآلخركف.
 %28.3 %37.7 %34 أككف رفيقان بنفسي عندما أمر بخبرة معاناة كألـ.

 %18.9 %49.1 %32.1 يغضبني. شيءأعيش بعكاطفي مع أم 
 %32.1 %43.4 %24.5 تتبمد مشاعرم عندما أشعر بالمعاناة.

 %17 %43.4 %39.6 عندما تنخفض ركحي المعنكية أبحث عف أسباب ذلؾ باىتماـ.
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 %20.8 %34 %45.3 أنا غير متسامح مع عيكبي كنكاقصي.
 %17 %41.5 %41.5 عندما يحدث لي شيء مؤلـ، أشعر بأف ذلؾ أمران عارضان.

 %32.1 %30.2 %37.7 ميـ أعيش حالة مف الكحدة مع فشمي. شيءعندما أخفؽ في تحقيؽ 
 %18.9 %39.6 %41.5 أتقبؿ الجكانب التي ال أحبيا في شخصيتي.

 26.49 38.02 35.47 المتكسط
 4جدول 

 النسب المئوية الستجابات األحداث الجانحين عمى أبعاد مقياس الشفقة بالذات
 االستجابات البعد

 تنطبق ال تنطبق تنطبق تماماً 
 %27.2 %36.6 %36.24 الرحمة بالذات

 %27.66 % 34.34 %36.98 الذاتيالحكـ 
 %25.52 %40 %34.4 اإلنسانية العامة

 %24.52 %41 %34.42 العزلة
 %26.87 %38.32 %34.9 اليقظة العقمية

 %27.8 %36.8 %35.35 التكحد فياإلفراط 
 الستجابات المئكية النسب أف( 4) جدكؿ مف يتضح       
إلى  تشير بالذات الشفقة مقياس ابعاد عمى الجانحيف األحداث
 المرتفعة النسب تشير حيث لدييـ بالذات الشفقة معدؿ انخفاض
 ارتفاعإلى  يشير كالعكس بالذات الشفقة معدؿ انخفاضإلى 
 الحكـ بعد في كاضحان  ىذا كيظير الجانحيف األحداث لدل معدلو
 أما بالذات، الرحمة بعد عمى االستجابات تساكت بينما الذاتي،

 استجابات ارتفاعإلى  االستجابات فتشير األبعاد باقي في
 كقد السمكؾ حدكث احتماؿإلى  يشير الذم البديؿ عمى الطبلب
 عمى تعتمد بالذات الشفقة أف منيا أسباب عدةإلى  ذلؾ يرجع

 ما كىك الذات عمى أحكاـ إصدار بدكف كالعناية الفيـ مشاعر
 إصدار ليـ يمكف ال حيث الجانحيف األحداث لدل دائمان  يحدث
 كاالختبار المراقبة مكضع في دكما ىـ انما أنفسيـ عمى أحكاـ
 ].42] رعايتيـ عمى القائميف قبؿ مف

 األىـ العامؿ تعد بالذات الشفقة أف[ 8] نيؼ ترل كذلؾ       
 كالمعاناة االلـ لو تجمب التي السمبية الخبرات مع الفرد تعامؿ في
 يشعركف حيث الجانحيف األحداث مع مكجكد الغير الشيء كىك
 .السمبية أفعاليـ عف الناتجة كالتعاسة باأللـ دائـ بشكؿ
 عمى الجانحيف األحداث استجابات تساكم تفسير كيمكف      
 الحدث فيـ في التضارب مف حالة كجكدإلى  بالذات الرحمة بعد

 النقيض كعمى بنفسو رحيمان  يككف أف الممكف فمف لنفسو الجانح

 لمكقؼ تعرضيـ عف كخصكصان  عمييا قاسية احكامان  يصدر قد
 ].43] ما لمعاناه تعرضو أك معيف إخفاؽ
 -العامة االنسانية – الخاصة لخبراتو الفرد رؤية عف أما      
 عف كمنفصمة معزكلة رؤيتيا مف بدال االنسانية الخبرة مف كجزء
 يعانكف استثناء ببل األفراد جميع أف يبلحظ ،[16] اآلخريف رؤية
 خمقنا لقد) تعالى قكلو في كضحيا الكريـ القرآف اف كنجد

 يشعركف ال الجانحيف األحداث بعض أف إال ،(كبد في االنساف
 فيشعر منيـ اآلخر البعض أما اآلخريف، دكف فقط بمعاناتيـ إال
 مف لمعاناه تعرضيـ نتيجة اآلخركف منيا يعاني معاناة ىناؾ أف
 مشاركةإلى  مدفكعان  نفسو الحدث فيجد أنفسيـ األحداث قبؿ

 ].44] إيجابي كبشكؿ مباشرة بطريقة ميـاآل اآلخريف
 فيمكف العقمية اليقظة بعد عمى األحداث استجابات أما       
 الحي الضمير كبيف بينيا طردية عبلقة ىناؾ بأف تفسيرىا
 دار في الجانح الحدث إيداع أفإلى  ذلؾ تفسير كيمكف

 الضمير ارتفاعإلى  يؤدم اف الممكف مف االجتماعية المبلحظة
 فقد أخرل أكقات كفي أنو إال أخطائيا، عمى نفسو كمحاسبة لديو
 ال كبالتالي عميو المجتمع ضغكط نتيجة ىك فعمو ما اف يشعر
 ].45] إيجابان  أك سمبان  استجاباتو عمى تؤثر

 األحداث لدل بالذنب الشعكر سمكؾ تكفر مدل ما" الثاني السؤاؿ
 ".أبيا بمدينة االجتماعية المبلحظة بدار المكدعيف الجانحيف
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 كالنسب راتاالتكر  بحساب الباحث قاـ لسؤاؿ ىذا عمى لئلجابة
 بالذنب الشعكر استبانة عمى الدراسة عينة الستجابات المئكية

 .النسب ىذهإلى  (5) جدكؿ كيشير

 5 جدول 
 بالذنب الشعور مقياس عمى الجانحين األحداث الستجابات المئوية النسب
 اليحدث أبداً  يحدث بعض الوقت يحدث معظم الوقت المفردة

 - %15.1 %84.9 .بفعميا قمت كثيرة أمكر نسياف في أرغب أنني أشعر
 %1.9 %7.5 %90.6 .اآلخريف خداع في أنجح أنني يؤلمني
 %1.9 %11.3 %86.8 .بيا قيامي عمى ندمت عني أشياءن  يعرفكف اآلخريف أف أشعر
 %5.7 %7.5 %86.8 بالغضب. أف أنفجر بعد نفسي ألكـ

 %1.9 %1.9 %96.2 .أىمي عف أشياءن  أخفي أنني يقمقني
 %1.9 %3.8 %94.3 .نفسي عمى اعتمد أف أرغب لككني بالقمؽ أشعر
 %1.9 %13.2 %84.9 .أفضؿ بصكرة أتصرؼ أف يجب بأنني نفسي أحّدث
 %1.9 %9.4 %88.7 .بيا قمت معينة أشياء في أفّكر عندما أمرض أكاد

 %5.7 %15.1 %79.2 حياتي. مف جزءان  كالندـ الذنب
 - %11.3 %88.7 .بشدة عميو أندـ الماضية حياتي في ما شيء ىناؾ
 %11.3 %26.4 %62.3 .أخطائي عمى نفسي أسامح أف أستطيع ال

 %1.9 %7.5 %90.6 .فعبلن  بو قمت عما اآلخركف يعرؼ أف أخشى
 %1.9 %5.7 %92.5 .أذل مف لو سببتو ما عمى سيسامحني أحدىـ أف لك فيما أتساءؿ

 %1.9 %9.4 %88.7 .فيو تسببت الذم المؤذم المكقؼ إلصبلح الكافية الشجاعة أممؾ ال
 %1.9 %3.8 %94.3 .مختمفة بصكرة معينة بأعماؿ ألقـك الكراءإلى  األياـ بي تعكد لك أتمنى
 %11.3 %24.5 %64.2 .الضمير تأنيب مف أعاني
 %13.2 %26.4 %60.4 .حياتي مف الخبرة ىذه أمحي أف بإمكاني لك أف أتمنى
 %5.7 %13.2 %81.1 .أحدىـ المني إذا الراحة، كعدـ بالضيؽ أشعر
 %3.8 %7.5 %88.7 .بالذنب أشعر
 %3.8 %5.7 %90.6 .القادمة المرة في أكثر جيدان  أبذؿ أف يجب بأنني نفسي مع أتحدث

 %18.9 %9.4 %71.7 .الحسنة كالّدم معاممة أستحؽ ال
 %1.9 %11.3 %86.8 .أىمي عف بعيدان  بالسعادة أشعر عندما نفسي أحاسب
( ارتفاع مشاعر الذنب لدل األحداث 5) يتضح مف جدكؿ      

الجانحيف حيث سجمت أغمب استجابات الطبلب معدالت مرتفعة 
مف الشعكر بالذنب كيتفؽ ىذا مع ما جاء في التراث النظرم 

 كالتي تكصمتMiron et al [46]  حيث اتفقت مع ما جاء بو
كجكد عبلقة بيف الشعكر بالذنب كجرح مشاعر اآلخريف إلى 

( كالتي استجاب فييا أكثر مف 2كظير ذلؾ في الفقرة رقـ )
 .% مف األحداث عمى أنو يؤلميـ خداع اآلخريف90
 Thompson et al [48]كما اتفقت النتائج مع ما جاء بو    

يرل أف الشعكر بالذنب كالخزم ىما مف المشاعر السمبية الذم 
 (4رة رقـ )ػػي الفقػػػػؾ فػػر ذلػػػح كيظيػػػػدث الجانػػػا الحػػػر بيػػػالتي يم
 .ف الحدث يمـك نفسو بقسكة بعد أف يغضبأتبيف  كالتي

كيبلحظ أف ىناؾ عدد مف المظاىر االنفعالية كالسمككية      
تظير عند الشعكر بالذنب مثؿ عدـ االرتياح كالقمؽ العاـ 

 عبد اهللالتعبير عف النفس كيتفؽ ىذا مع دراسة إلى  كالحاجة
[32.[ 

السؤاؿ الثالث " ىؿ تكجد عبلقة ارتباطية دالة احصائيان بيف 
 ؟"الشعكر بالذنب كأبعاد الشفقة بالذات لدل األحداث الجانحيف

لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قاـ الباحث بحساب         
معامؿ االرتباط بيف كؿ مف أبعاد الشفقة بالذات كبيف الشعكر 

( حدث كيكضح 52البالغة ) بالذنب، كذلؾ عمى عينة الدراسة
 .( نتائج ىذا التحميؿ6جدكؿ )
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 6  جدول
 معامل االرتباط بين أبعاد الشفقة بالذات والشعور بالذنب لدى األحداث الجانحين

 الشعكر الذنب أبعاد الشفقة بالذات                  
 **443. الرحمة بالذات 
 **396. الذاتيالحكـ  
 **411. اإلنسانية العامة 
 **402. العزلة 
 **395. اليقظة العقمية 
 **466. اإلفراط في التكحد 
 **461. المقياس ككؿ 
( أف جميع معامبلت 6في جدكؿ ) الكاردةيتضح مف القيـ       

(، حيث بمغ أعمى معامؿ 0.01االرتباط دالة عند مستكل )
( كذلؾ في بعد اإلفراط في التكحد، بينما كاف 0.466ارتباط )

( كذلؾ لبعد اليقظة العقمية، مما 0.395أدنى معامؿ ارتباط )
يدؿ عمى كجكد عبلقة ارتباطية بيف أبعاد الشفقة بالذات كالشعكر 

 .نب لدل األحداث الجانحيفبالذ
ترل  التيNeff & Gehee [47]  تتفؽ نتائج الدراسة معك      

د المشفقيف بأنفسيـ يتسمكف بعدد مف السمات الشخصية اأف األفر 
المتمثمة في أنيـ أكثر انفتاحان عمى خبراتيـ التي مركا بيا كىذا 
ما يحدث مع األحداث الجانحيف حيث يرل الجانح جريمتو 

شعكرة بالذنب تجاه مف أساء بحقو، إلى  بشكؿ كاضح مما يؤدم
عف معايشة [ أف الشفقة بالذات عبارة 8كذلؾ ترل نيؼ ]

، أما عاليةلمخبرات المؤلمة التي يمر بيا الشخص بيقظو كعقمية 
إذا سيطرت االنفعاالت السمبية بشكؿ مبالغ فيو فإف الشفقة 

الشفقة عمى إلى  بالذات تفقد قيمتيا كتتحكؿ مف الشفقة بالذات
 .الذات

 أف[ التي ترل 14كذلؾ تتفؽ نتيجة الدراسة مع دراسة نيؼ ]    

د المشفقيف بذكاتيـ أقؿ معاناة لمقمؽ كالتكتر كاالكتئاب األفرا
 مقارنة مع األفراد المذيف يتعاممكف مع الذات بقسكة مبمغ فييا

 Thompson & Waltz [45] كيؤكد عمى ذلؾ دراسة كؿ مف

كالتي تؤكد عمى كجكد عبلقة طردية بيف اليقظة العقمية كأحد 
ىك األساس في أبعاد الشفقة بالذات كالضمير الحي كالذم 

شعكر الحدث الجانح بالذنب، كىذا ما أكدتو دراسة كؿ مف 
كجكد عبلقة إلى  [ التي تكصمت49فيمتماف ركبنسكف كاكدم ]

إيجابية بيف اليقظة العقمية ككؿ مف االنفتاح عمى الخبرة 
 .كالمقبكلية االجتماعية كالضمير الحي كاالنبساطية

[ 50دراسة مع براش ]كعمى النقيض فقد اختمفت نتائج ال     
الذم يرل أف الشفقة بالذات تتضمف عدـ القاء المـك عمييا اك 

 .انتقادىا بشدة عندما يمر الفرد بخبرات غير سارة
السؤاؿ الرابع " يختمؼ كبل مف الشعكر بالذنب كالشفقة بالذات 
 "باختبلؼ بعض المتغيرات الديمكغرافية لدل األحداث الجانحيف

الفرض قاـ الباحث بإجراء تحميؿ التبايف لمتحقؽ مف صحة ىذا 
( حدث كيكضح 52األحادم كذلؾ عمى عينة الدراسة البالغة )

 .( نتائج ىذا التحميؿ8( )7كؿ مف جدكؿ )
 7 جدول

 الشعور بالذنب نتائج تحميل التباين األحادي لمتحقق من الفروق في المتغيرات الديموغرافية عمى مقياس
درجات  مجموع المربعات التباين المتغيرات الديموغرافية

 الحرية
قيمة  متوسط المربعات

 )ف(
 الداللة

 0.078 1.839 144.513 32 4624.409 بيف المجمكعات المستكل التعميمي
   78.583 20 1571.667 داخؿ المجمكعات 
    52 6196.075 المجمكع 

 0.450 0.579 69.521 1 69.521 المجمكعاتبيف  المرحمة العمرية
   120.129 51 6126.554 داخؿ المجمكعات 
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    52 6196.075 المجمكع 
 0.245 1.447 169.480 2 338.960 بيف المجمكعات تعميـ األب

   117.142 50 5857.116 داخؿ المجمكعات 
    52 6196.075 المجمكع 

 0.136 1.729 190.043 6 1140.261 بيف المجمكعات تعميـ األـ
   109.909 46 5055.815 داخؿ المجمكعات 
    52 6196.075 المجمكع 

 0.778 0.536 67.515 6 405.090 بيف المجمكعات انفصاؿ أحد الكالديف
   125.891 46 5790.985 داخؿ المجمكعات 
    52 6196.075 المجمكع 

 0.210 1.608 189.430 1 189.430 بيف المجمكعات كفاة أحد الكالديف
   117.777 51 6006.646 داخؿ المجمكعات 
    52 6196.075 المجمكع 

 0.096 2.233 576.589 1 576.589 بيف المجمكعات عدد أفراد األسرة
   110.186 51 5619.487 داخؿ المجمكعات 
    52 6196.075 المجمكع 

 0.216 1.567 184.709 1 184.709 بيف المجمكعات مستكل دخؿ األسرة
   117.870 51 6011.367 داخؿ المجمكعات 
    52 6196.075 المجمكع 

( يتضح أنو ال تكجد فركؽ في 7جدكؿ )إلى  بالنظر      
الشعكر بالذنب لدل األحداث الجانحيف في المتغيرات 

كالمرحمة العمرية الديمكغرافية المتمثمة في المستكل التعميمي 
كمستكل تعميـ كؿ مف االب كاألـ، ككذلؾ انفصاؿ أحد الكالديف 
 أك كفاتو، كعدد أفراد األسرة كمستكل دخميا حيث تراكحت قيـ

( كىي جميعيا قيـ غير دالو 2.233ك 0.539ؼ( بيف ))

أف مؤسسات رعاية األحداث إلى  يرجع ذلؾ احصائيان، كقد
كمممكسة في رعايتيـ عف طريؽ الجانحيف تمعب ادكارُا بارزة 

إحداث إلى  تقديـ الخدمات المختمفة لمحدث المنحرؼ مما يؤدم
إيجابية ككذلؾ  ـفي اتجاىاتيـ سكاء كانت سمبية أ تغيرات

سمككياتيـ لتعيد ليـ تكيفيـ االجتماعي كالنفسي ليساىمكا بدكرىـ 
 [51]. في تنمية المجتمع

 8جدول 
 نتائج تحميل التباين األحادي لمتحقق من الفروق في المتغيرات الديموغرافية عمى مقياس الشفقة بالذات

درجات  مجموع المربعات التباين المتغيرات الديموغرافية
 الحرية

 الداللة قيمة )ف( متوسط المربعات

 551. 359. 76.802 1 76.802 بيف المجمكعات المستكل التعميمي
   213.691 51 10898.217 داخؿ المجمكعات 
    52 10975.019 المجمكع 

 0.626 0.473 101.960 2 203.921 بيف المجمكعات المرحمة العمرية
   215.422 50 10771.098 داخؿ المجمكعات 
    52 10975.019 المجمكع 

 0.315 1.218 250.716 6 1504.297 بيف المجمكعات تعميـ األب
   205.885 46 9470.722 المجمكعاتداخؿ  
    52 10975.019 المجمكع 

 0.816 0.486 108.939 6 653.632 بيف المجمكعات تعميـ األـ
   224.378 46 10321.387 داخؿ المجمكعات 
    52 10975.019 المجمكع 
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 0.173 1.908 395.805 1 395.805 بيف المجمكعات انفصاؿ أحد الكالديف
   207.436 51 10579.214 المجمكعاتداخؿ  
    52 10975.019 المجمكع 

 0.150 2.132 440.332 1 440.332 بيف المجمكعات كفاة أحد الكالديف
   206.562 51 10534.687 داخؿ المجمكعات 
    52 10975.019 المجمكع 

 0.572 0.323 69.044 1 69.044 بيف المجمكعات عدد أفراد األسرة
   213.843 51 10905.975 المجمكعاتداخؿ  
    52 10975.019 المجمكع 

 0.108 2.009 393.439 4 1573.757 بيف المجمكعات مستكل دخؿ األسرة
   195.860 48 9401.262 داخؿ المجمكعات 
    52 10975.019 المجمكع 

فركؽ في الشفقة يتضح مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد       
بالذات لدل األحداث الجانحيف في المتغيرات الديمكغرافية 
المتمثمة في المستكل التعميمي كالمرحمة العمرية كمستكل تعميـ 
كؿ مف االب كاألـ، ككذلؾ انفصاؿ أحد الكالديف أك كفاتو، كعدد 
أفراد األسرة كمستكل دخميا حيث تراكحت قيـ )ؼ( بيف 

ميعيا قيـ غير دالو احصائيان، كقد ( كىي ج2.132، 0.323)
نفس السبب السابؽ المتمثؿ في الرعاية التي إلى  يرجع ذلؾ

تكلييا مؤسسات رعاية األحداث الجانحيف ليـ كالتغييرات 
 .اإليجابية التي تطرأ عمييـ نتيجة ىذه الرعاية

كنظران لكجكد األحداث الجانحيف في بيئة كاحدة يتمقكف        
تربكية كاالجتماعية كالنفسية كالمينية فإف الظركؼ نفس الرعاية ال

كقكعيـ في براثف إلى  الديمكغرافية التي أثرت عمييـ كأدت

الجريمة قد اختفت كلـ يتبقى إال أثر البرامج التي يتمقكنيا كيتفؽ 
أف جميع إلى  الذم تكصؿCaldwell [52]  ىذا مع ما جاء بو

سية بدار المبلحظة التي األحداث المنحرفيف ترتبط اتجاىاتيـ النف
يقبعكف بيا بغض النظر عف تأثير المتغيرات الديمكغرافية 
كاالجتماعية كاأليديكلكجية كالتركيبات االجتماعية كالظركؼ التي 

 .يمركف بيا
الفرض األكؿ: تسيـ أبعاد الشفقة بالذات في التنبؤ بالشعكر 

 :بالذنب لدل األحداث الجانحيف
لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض عكلجت استجابات األحداث 

( عمى كؿ مف أبعاد مقياس الشفقة بالذات 53الجانحيف )
 كمقياس الشعكر بالذنب باستخداـ تحميؿ االنحدار المتعدد كاسفر

 (9) عف النتائج المكضحة بالجدكؿ
 9جدول 

 التي توضح قدرة أبعاد مقياس الشفقة بالذات عمى التنبؤ بالشعور بالذنب لدى االحداث الجانحين نتائج تحميل االنحدار المتعدد
مجموع  

 المربعات
متوسط  د.ح

 المربعات
 قيمة
 )ف(

 الداللة
 

المتغير 
 التابع
 

 النموذج
)المتغيرات 
 المستقمة(

 

 معامل 
 االنحدار 

B 
 

 الخطأ
 المعياري

 

 قيمة بيتا 
Beta 
قيمة 
 االسيام

 قيمة
 )ت(
 

 الداللة
 

مربع 
معامل 
االرتباط 
شبو 
 الجزئي

الشعكر  0.05 2.307 238.856 6 1433.138 االنحدار
 بالذنب

الرحمة 
 بالذات

0.540 0.312 2.604 0.012 0.26 0.540 

الحكـ    103.542 46 4762.938 البكاقي
 الذاتي

0.555 0.436 3.357 0.002 0.45 0.555 

اإلنسانية 
 العامة

0.455 0.352 3.274 0.002 0.35 0.455 

 0.441 0.18 0.015 2.526 0.251 0.441 العزلة
اليقظة 
 العقمية

0.397 0.427 3.769 0.001 0.37 0.397 

 0.642 0.28 0.001 3.675 0.343 0.642اإلفراط     52 6196.075 الكمي
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 في التكحد
معامؿ 
االرتباط 
 المتعدد

(R) 

مربع  0.936 .
معامؿ 
االرتباط 
 المتعدد

(R2) 

مربع  0.8760
معامؿ 
االرتباط 
المتعدد 
 المعدؿ

الخطأ   29.643 قيمة الثابت  0.871
المعيارم 
 لمثابت

4.869   

 التابع المتغير في التبايف مقدار أف( 9) جدكؿ مف يتضح      
 أك المستقمة المتغيرات) النمكذج يفسره الذم( بالذنب الشعكر)

 العامة، االنسانية الذاتي، الحكـ بالذات، الرحمة -( المنبئة
 ،%(87.6) قيمتو -التكحد في اإلفراط العقمية، اليقظة العزلة،
 مقدار مف%( 87.1) تفسر المستقمة المتغيرات أف يتضح كما

( 0.001) إحصائية بداللة كذلؾ التابع المتغير في التبايف
 .الجانحيف األحداث عينة لدل المحسكبة( ؼ) قيمة ضحياتك 
 29.643=  بالذنب الشعكر: فيي االنحدار لمعادلة بالنسبة أما
 الحكـ) ( ×0.555( + )بالذات الرحمة( × )0.540) +

 × (0.441+ ) (العامة اإلنسانية) × (0.455+ ) (الذاتي
 ( ×0.642) + (العقمية اليقظة) ( ×0.397) + (العزلة)
 (.التكحد في اإلفراط)

 المستقؿ المتغير في زيادة كؿ مع أنو المعادلة كتعني     
 الشعكر متغبر فإف كاممة كحدة يعادؿ بما( بالذات الرحمة)

 تساكم زيادة كلكؿ الكحدة، مف( 0.540) بمقدار يزيد بالذنب
 بالذنب الشعكر متغير فإف( الذاتي الحكـ) لمتغير كاممة كحدة
 كحدة تساكم زيادة كلكؿ الكحدة، مف( 0.555) بمقدار يزيد
 يزيد بالذنب الشعكر متغير فإف( العامة االنسانية) لمتغير كاممة
 كاممة كحدة تساكم زيادة كلكؿ الكحدة، مف( 0.455) بمقدار
 بمقدار يزيد بالذنب الشعكر متغير فإف( العزلة) لمتغير

 لمتغير كاممة كحدة تساكم زيادة كلكؿ الكحدة، مف( 0.441)
 بمقدار يزيد بالذنب الشعكر متغير فإف( العقمية اليقظة)
 لمتغير كاممة كحدة تساكم زيادة كلكؿ الكحدة، مف( 0.397)
 بمقدار يزيد بالذنب الشعكر متغير فإف( التكحد في اإلفراط)
 .الكحدة مف( 0.642)

 االنحدار معامبلت قيـ أف( 9) الجدكؿ مف يتضح كما      
 عند مرتفعة إحصائية داللة ذات بالذات الشفقة أبعاد مف لكؿ

 معامبلت أف القكؿ يمكف فإنو ثـ كمف ،(0.001) مستكل

 بنسبة إحصائية داللة ذا إسيامان  تسيـ األبعاد ليذه االنحدار
 (.بالذنب الشعكر) التابع المتغير قيـ في التبايف مف%( 87.1)

 إسيامان  المتغيرات أكثر أف الجدكؿ مف أيضان  كيتضح كما      
 ،(التكحد في اإلفراط) ىك بيا كالتنبؤ بالذنب الشعكر تفسير في
 متغير أما( العامة االنسانية) متغير ثـ ،(الذاتي الحكـ) يميو
 كأخيران ( بالذات الرحمة) متغير يميو الترتيب، في فيمييـ( العزلة)

 يككف كبيذا بالذنب، بالشعكر التنبؤ في( العقمية اليقظة) متغير
 .جدان  مرتفعان  التابع المتغير تبايف في المستقمة المتغيرات تأثير
 المتغير في التبايف مقدار أف( 9) جدكؿ مف كذلؾ يتضح      
 المستقمة المتغيرات) النمكذج يفسره الذم( بالذنب الشعكر) التابع
 ،%(87.6) قيمتو - بالذات الشفقة مقياس أبعاد -( المنبئة أك

 تصحيح ىك (R2) المصحح المتعدد االرتباط معامؿ مربع كألف
 ىك R2 adjusted المصحح المتعدد االرتباط معامؿ لمربع

 R2 لمؤشر التحيز قضية كيعالج االرتباط معامؿ لمربع تصحيح
 مطابقة لدراسة كبيرة بدرجة المفضمة المؤشرات مف كيعتبر

 اقتربت فكمما الحقيقية، األفراد لقيـ أفضؿ تقدير كتكفير النمكذج،
 لنمكذج مطابقتو حسف عمى ذلؾ دؿ الصحيح الكاحد مف قيمتو

 .المتعدد االنحدار
 التوصيات. 7

 .األحداث لدل بالذات الشفقة لتنمية عبلجية برامج عقد -1
 .بالذنب الزائد الشعكر لتبلفي ارشادية جمسات عقد -2
 الفقيرة لؤلسر كاالجتماعية المادية األكضاع تحسيف -3

 .لمخطر كالمعرضة
 :المستقبمية كالدراسات البحكث

  الجانحات لدل بالذنب كالشعكر بالذات الشفقة مف كؿ دراسة -1
 .الحالية الدراسة في جاء بما النتائج كمقارنة

 المراىقيف لدل بالذنب كالشعكر بالذات الشفقة مف كؿ دراسة -2
 .بالجانحيف كمقارنتيـ العادييف
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 كالذيف بالسجكف المكدعيف البالغيف عمى الدراسة نفس تكرار -3
 الجانحيف لؤلحداث تقدـ التي تمؾ عف مختمفة خدمات يتمقكف
 المقدمة الخدمات كنكعية العمرية المرحمة كانت إذا ما لمعرفة

 .بالذات كالشفقة بالذنب الشعكر درجة عمى تأثير ليا
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SELF COMPASSION AND GUILT AMONG 

JUVENILE DELINQUENTS BEING HELD IN 

SOCIAL OBSERVATION CENTER IN ABHA 

EMAD A ALWAN 

King Khalid University 

ABSTRACT_ The study aimed to determine the level of self-compassion and guilt in adolescents 

delinquent being held in social observation center in Abha city, and whether there was a 

difference in the level of self-compassion and feelings of guilt because of the difference in some 

demographic variables among juvenile delinquents. It also aimed to find out the possibility of a 

statistically significant correlation between self-compassion and guilt, and see whether the self-

compassion dimensions contribute to the prediction of guilt. The study sample consisted of all 

members of the social observation center in Abha (53) member, in the second semester of the 

academic year 1436-1437. The results showed a low level of self –compassion and a high level of 

guilt among juvenile delinquents being held in social observation center in Abha city. The results 

also showed a significant correlation between guilt and dimensions of self- compassion. The 

results did not show a statistically significant differences between respondents in the level of guilt 

or self- compassion related to some demographic variables. The results also showed that self-

compassion dimensions in particular contribute to the prediction of guilt among Juvenile 

delinquents being held in social observation center in Abha city.  

KEY WORDS: Self-Compassion , Guilt, Juvenile delinquents. 

  

 

 

 

 

 

 

 


