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Abstract: 
 

The Purpose current research was to reveal of the differences in the 

relationship between forgiveness and rumination in a sample of abused 

women and non- abused women. It also aimed to study the relationship 

between forgiveness and rumination in a sample of abused women and 

non- abused women. The sample consisted of 128 women (54 of Abused 

women) and (74 non- Abused women) with an age ranged 21-51 years ( 

Mean = 19, 33 and St= 19, 7 years). A number of scale and questionnaire 

were applied: Woman Abuse Questionnaire, Heartland forgiveness Scale 

,and Ruminative Responses Scale.The results revealed that there were no 

significant statistical differences between abused women and non- abused 

women in self-forgiveness, other – forgiveness, forgiveness in situations , 

and the total degree of forgiveness. there were significant statistical 

differences between abused women and non- abused women in rumination 

for abused women. Negative correlation existed between rumination 

degrees and the degress of other – forgiveness, forgiveness in situations, 

and the total degree of forgiveness for abused women.Positive correlation 

existed between rumination degrees and the degress of forgiveness in 

situations for non- abused women. Also the results revealed that there 

were significant statistical differences between abused women and non- 

abused women in the relationship between forgiveness and rumination. 
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 مقدمة 
ثػؿ اننهاػاؾ مكروهػ  م أحػدا ب شخاص الذيف يمػروفعقوؿ األفي  بالنظر فيما يدور 
وعمميػػ  الهيكيػػر هػػذ   .؟يحػػاولوف فاػػـ لمػػاذا هػػـ منزع ػػوف افػػراد لالًبػػفػػ ف هػػان  األ ي؛الشخصػػ

 يي رحنػ يسئم  الهقييمي  والهحميمي  عمى سبيؿ المثاؿ )لماذا هو / هػعمى عدد مف األ يهنطو 
 .( Fatfouta , 2015)سػبا  والنهػائا السػمبي  لاػذا الحػد  هدور حػوؿ األ ي؟( والهيأو ياذين

ي سػػمو  المفرفػػهػػو ذلػػؾ األ فكػػاراأل ا هػػرارو . 1فكػػاراأل ا هػػراروقػػد يقػػود ذلػػؾ الشػػخص  لػػى 
  وانيفانهػػػػ  وهصػػػػػرفاه  أو أفكػػػػػار يهضػػػػمف هركيػػػػػز الشػػػػخص المهكػػػػػرر عمػػػػى مشػػػػك ه  و الػػػػذي 

سهراهي يات الموا ا  د اباعهبار  أح  هراررلـ أن  قد ينظر ل وب .الماضي  )السابق ( حدا األ
مػ  زيػادا القابميػ   ييهنبأ باسهمرار بالمزاج السمب  هرار ن أف ان ؛حؿ المشك تأو أحد طرؽ 

ؼ السػمبي  وي فػؿ مػف عممي  مفال   الفواطػفي  ياثر  هراركما و د أف ان، لمهأثر بانكهئا 
 Law & Chapman)فراد اننسحا  مف هذ  المشاعر والفواطؼ السمبي  الصف  عمى األ

مػف األر ػ   فكػاراأل ا هرارمسهويات مرهيف  مف في   ف الراشديف الذيف ينخرطوف. (2015 ,
ولكػف مػ  مػرور الوقػت  الصػادم  حػدا أناـ يبحثوف عف الدعـ مف اآلخريف بفد الهفػرض لأ

ومػػف انهقػػػاد اآلخػػريف خاصػػػ   ذا لػػـ هكػػػف  ي همػػػاعقػػػد هزيػػد مػػػف الصػػراع ان ،هػػذ  السػػموكيات
 لػػى زيػػادا  يممػػا يػػاد ؛مصػحوب  بمحػػاونت نشػػط  لحػػؿ المحنػػ  أو هفػػديؿ أسػػبا  هػػذ  المحنػػ 

ا لنظريػ  ووفقًػ .(Mclaughlin & Nolen-Hoeksema , 2012)مخاطر انكهئا  والقمػؽ 
عمػػػى اسػػػهمرار وهيػػػاقـ انكهئػػػا  مػػػف خػػػ ؿ  فكػػػاراأل ا هػػػرارأنمػػاط انسػػػه اب  األصػػػمي  يفمػػػؿ 

    يعالسػػموؾ وهلكػػؿ الػػدعـ ان همػػافػػي  وعرقمػػ  حػػؿ المشػػك ت والهػػدخؿ يهفزيػػز الهيكيػػر السػػمب
( Nolen – Hoeksema , 2008).  نمػط مهسػؽ مػف الهيكيػر عبػر  فكػاراأل ا هػراريفهبػر و

 ا هػػرارو اليوميػػ .  النيسػػي الضػػطوط بقػػدرا اليػػرد عمػػى ا هيػػاز  يضػػيرالػػزمف، والػػذي يمكػػف أف 
اليرد الذي فمرهبط بانخياض القدرا عمى الهنقؿ بيف المااـ، وعدـ القدرا عمى الهركيز،  فكاراأل

ي ػد صػفوب  أكبػر فػي اسػهكماؿ الماػاـ فػي  قد فكاراأل ا هراريحصؿ عمى در ات عالي  في 
 يحصػػدوففػػراد الػػذيف األ كمػػا أفالمدرسػػ  أو الفمػػؿ، وبالهػػالي زيػػادا احهمػػاؿ الضػػطط النيسػػي. 

ظاػػػػػروف اننهبػػػػا  وانحيػػػػاز الػػػػػذاكرا ي   ،يػػػػ  هرار عمػػػػى مقيػػػػػاس انسػػػػه ابات ان مرهيفػػػػ در ػػػػات 
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 & Bauerband)الحيػاا.  حػدا يسػاـ فػي اردراؾ السػمبي أل وذلػؾ قػدلممفمومػات السػمبي ، 

Galupo, 2014). 
قد يفزز مسػهويات  دراؾ اليػرد  1ي هرار الهيكير انفي  الميؿ  لى اننخراطونشؾ أف  

الف ق  بيف الهسام  والضطط في  عامؿ وسيط  هراركما أف ان ،لمضطوط والشكاوى ال سدي 
فػي   ف دراسات عممػا  الػنيس.( Sucday, Friedberg , & Almeida , 2006))المشق ( 

 لمخبػػػػراتدراسػػػػهاـ ي فػػػػي ي ػػػػابطػػػػى ثابهػػػػ  نحػػػػو عمػػػػـ الػػػػنيس ار اػػػػت بخ  اه ي،الفصػػػػر الحػػػػال
يـ الػذات والكيػا ا الشخصػي  ظننساف كالسفادا والهيااؿ وهشخصي  ارفي  اري ابي  صاؿوالخ  
مػر ونهي ػ  لمػا ي .هػذا الم ػاؿفي  حي  ازدادت الدراسات والبحو  ؛مؿ والكماؿ والهسام واأل

 هزايػدت أبحػا  الهسػام  ،خاصػ  الفربيػ  ، كافػ  أنحائػفي  مأساوي  أحدا ب  الفالـ اليـو مف 
الهسفينيات مف القرف الفشريف. و دير بالذكر أف مياػـو الهسػام  لػـ يحػظ باههمػاـ عممػا  في 

 مػراأل، رها  والهطرؼ مف دراسات وبحػو  عديػداـ الهفص  وارب  مياو  يالنيس مثمما حظ
  ف الهسػػام  حالػػأالبشػػر هػػو الهفصػػ  والهطػػرؼ، و فػػي   فػػؿ الػػبفض يفهقػػد أف األصػػؿالػػذي 

 (. 2112م د، )اسماعيؿ وأ  ن القميؿ مف البشر ااسهثنائي  ن يهسـ با
خػر( وكثيػر مػف آل)ا يو المفهػدسػوا  لمػذات أ 2عمميػ  الهسػام فػي  هناؾ قيمػ  كبيػراو  

الموا اػػ  حيػػ  أف الهسػػام  يطيػػر اردراؾ البػاحثيف يفػػرؼ الهسػػام  بطريقػػ  ههسػػؽ مػ  أسػػمو  
ثار السمبي  لمحد  أو يقمؿ مف اآل يوبالهال ،كثر  ي ابي أي فؿ اليرد حدا ، والذي لأ يالسمب
الػذي  النشػط ()الفمميػ   يوبذلؾ يمكف هفريؼ الهسام  بأن  انخهيار والنشػاط الفممػي، المفهد

 .(Lopez , 2015 ) ي.هخييؼ الضطط المرهبط بالحد  السمب يمكف لمشخص مف خ ل 
 ؛الناحي  الو داني  والمفرفي  والسموكي ويمكف هفريؼ الهسام  بأن  "ظاهرا مفقدا مف  

ليس مػف خػ ؿ  نكػار حػؽ ي ، مف المشاعر السمبي  نحو الشخص المس يهـ في  الهقميؿ حي 
بنظػػػرا أكثػػػر رأفػػػ   ي أف يشػػػفر بمثػػػؿ همػػػؾ المشػػػاعر ولكػػػف مػػػف خػػػ ؿ رايػػػ  المسػػػفػػػي  اليػػػرد

 .(McCullough & Worthington , 1995 ) اوهفاطيً 
وهنػػاؾ  ،خػػ ؽاليمسػػي  والػػديف وعمػػـ الػػنيس واألفػػي  ـ األساسػػي الهسػػام  مػػف الميػػاهي 

عمى و ػ  الهحديػد عمػى  ،م اؿ عمـ النيسفي  هفمق  بالهسام مالدراسات الفي  زيادا ممحوظ 
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بفػد المشػاعر األوليػ  ي  المسويفرؼ الهسام  بأن  حسف الني  ه ا   ،مدى الفقديف الماضييف
 .(Erkan , 2015)(   )اننهااؾهانعف ار يلمهطاض اانسهيا  مرادفً  مف

  سػا ا  لػى هو يػ  حالػ  فػي مفػدؿ كمهطيػر يفمػؿ اوقائًيػ اميكانيزًمػ يشػكؿ الهسػام و  
 وي فم   لي ، لممسا  والفقمي  الصحي  الحال  هحسف  لى يياد الهسام  أف حي  ا؛م شخص
 أو اننهقػاـ، فػي والرلبػ  كالفدائيػ ، السػمبي  المشػاعر مػف هحػرر  نهي   بالراح  والرضا يشفر

 .(Maltby, Day , & Barber, 2005: 5 ) قمػؽ واكهئػا  مػف عميػ  يهرهػ  ومػا اله نػ ،

يهميػػز بالصػػي  مػػف خػػ ؿ مػػا يممػػؾ مػػف المفػػارؼ والو ػػدانات الػػذي  فالمهسػػام  هػػو ذلػػؾ اليػػرد
لػػذا ؛ ( 2111، عػػف نيسػػ  )شػػقير اراضػػيً ،   ومفهقداهػػ فكػػار أل ه فمػػ  مهقػػبً   لهػػيوالسػػموكيات ا

ويهطمػ  ي،  مي  األحواؿ عندما يهخذ اليرد قرار الهسام  ف ن  يشفر بانهزاف اننيفػالفي  ف ن 
ػػػفػػػي  عمػػػى المشػػػاعر السػػػمبي  المهمثمػػػ  ومػػػف ثػػػـ هطمػػػ  عميػػػ  ، ؿ والطضػػػ  وانسػػػهيا  والقمػػػؽالط 

 لى  يمما ياد ؛ضبط النيس والرضا عف الذات وعف اآلخريففي  المشاعر اري ابي  المهمثم 
 ف الهسام  يساعد عمى اله اوز عػف . ( 2114، والشفور بالسفادا )حسف ياـ الداخماننس 

ويهػػي  لنػػا فرصػػ  ، ؛ فاػػو يخمػػد مفاركنػػا الداخميػػ  مػػ  أنيسػػناهحممػػ  مػػف أحقػػاد الصػػراعات ومػػا
الهي نرى باا أنيسنا واآلخػريف  حي  يطير مف الطريق ؛ الطض  والمـو الهوقؼ عف اسهحضار

ون شؾ أف ذلؾ  ،عمى الهسام  هيسر الو ود األفضؿ لميرد أو رفاهيه  فالقدرا (2111، أنور)
خػػػػػروف ، وهػػػػػذا مػػػػػا أكدهػػػػػ  دراسػػػػػ  كارمػػػػػانز و يهوقػػػػػؼ عمػػػػػى  ػػػػػودا ع قػػػػػات اليػػػػػرد بػػػػػاآلخريف

Karremans et al  حيػػ  و ػػد ع قػػ  ارهباطيػػ  قويػػ  بػػيف الهسػػام  والو ػػود  2113عػػاـ
 (.2112)اسماعيؿ و ام د، األفضؿ لميرد  يالنيس

 مشكمة الدراسة:
ا نسػاني ، وأحياًنػ، وهو  ػز  ن يه ػزأ مػف الحيػاا ارن مير من  الصراع أمر حهمي  ف 

وينشأ عف ذلؾ حمق  ميرلػ   ، لى الطض  وانسهيا  واأللـ وليرها مف المشاعر السمبي  يادي
 ن أنػػ  بالهسػػام  مػػ  اآلخػػريف نكػػوف قػػادريف عمػػى الهطمػػ   ؛اننهقػػاـفػػي  مػػف الفدائيػػ  والرلبػػ 

 ,Rijavec, Jurcec)عمى همؾ المشاعر السمبي  الناه   عف الصراعات بيف اليرد واآلخريف 

Mijocevic, 2010) الػػػذي يهكػػػرر فيػػػ   اؽف السػػػينػػػاقش البػػػاحثو  ،دراسػػػ  الهسػػػام . وفػػػي
ل  فزيادا وهكرار اننهااكػات أو انخياضػاا مسػأ ي؛أساس( مف الشريؾ كفامؿ هان اراننهااؾ )

 .(Erkan , 2015)ضروري  لهحييز هطيير السموؾ 



 

 

 

 ،عمػػى المػػرأا امػػف أخطػػر المشػػك ت وأكثرهػػا ضػػررً  1هفػػد مشػػكم  الفنػػؼ ضػػد المػػرأاو  
فػالفنؼ ؛ لممػرأا وصػحهاا النيسػي  يوذلؾ لما لاذ  الظاهرا مف عواق  سمبي  عمى البنا  النيس

أف هحيا حياا مميئ  بالسفادا والسكين  في  ر المرأا لذاهاا وكرامهاا وحريهاا وحقاايناؿ مف هقدي
 (.  32 :2117، والكرام  ارنساني  )حسيف

 يػػذا  يحدثػػ  فػػرد عمػػى  خػػر سػػوا  عمػػى النطػػاؽ  يسػػا ا أو الفنػػؼ عمػػى أوهشػػمؿ ار 
ومػػا يهرهػػ  عمػػى هػػذا اريػػذا  مػػف اضػػطرابات نيسػػي  قػػد هصػػؿ  لػػى حػػد  يأو ال سػػد يالنيسػػ

ضػػرار ان هماعيػػ  النا مػػ  عنػػ  األهػػذا بارضػػاف   لػػى ، األمػػراض النيسػػي  وال سػػدي  المزمنػػ 
 اكثػر فئػات الم همػ  هفرًضػ.  ف أكؾ البيئػ  ان هماعيػ  بصػورا عامػ وهي، والارو ، كالط ؽ

ي فػي ركػف أساسػ يحيػاا فاػالفػي  دور المػرأا وأهميهاػا ون يمكػف أف نامػؿ، النسػا  لمفنؼ هػف
فػػ  هسػػهقيـ الحيػػاا بػػدوف ، ـعنػػؼ مو ػػ  لاػػا يفػػد بمثابػػ  كسػػر لػػركف ماػػ يفػػأ؛ نسػػاني البيئػػ  ار

سػػػمبي  عمػػػى  ا ثػػػارً  ( فػػػ ف لػػػ ي سػػػدي، ليظػػػي، نيسػػػ  )كػػػاف نوعػػػ اسػػػهقام  أركاناػػػا فػػػالفنؼ أًيػػػا
فػي  اعمػى سػموؾ أبنائاػ هػذا األثػر السػمبيي يػنفكس وبالهػال، شخصػي  المػرأا وصػحهاا النيسػي 

 (. 2111، األسرا )محمد
سػػػػػػػهخداـ األسػػػػػػػالي  اربداعيػػػػػػػ  با يلزوا ػػػػػػػعديػػػػػػػد مػػػػػػػف النسػػػػػػػا  يقػػػػػػػاومف الفنػػػػػػػؼ او  

، الف قػ  الزوا يػ فػي  وانسهراهي يات المهنوع  لمفال   المشك ت وهحمؿ اننهااكات اليومي 
 .( 227 :2111، ال همثؿ عوامؿ خطورا عمى الحياا األسري  )ص يواله

 ؛نػ  بمػرور الوقػتأ 1999عػاـ  Worthington & Wadeيػرى ورثين هػوف وواد و  
 يهػادالهػي  يػ  هرار ان فكػارفريس  لممشاعر واأل يق هفرض لأذى أو ارسا ا الذي  ف ف اليرد

وهػذ  الػدائرا  .اننهقػاـفػي  والرلب ،  لى مرك  مفقد مف المشاعر الباردا مثؿ المرارا والكراهي 
مػػف  اا أف لاػػا عػػددً كمػػ، ن يه ػػزأ مػػف كينونػػ  اليػػرد امػػف عػػدـ الهسػػام  يمكػػف أف هصػػب   ػػز ً 

فػػػ ف مثػػػؿ هػػػذ  الحالػػػ  ه فػػػؿ مػػػف  ؛اآلثػػػار النيسػػػي  السػػػمبي  والمضػػػاعيات الصػػػحي  وبالهأكيػػػد
 .( 2114) رمضاف ، ي الصف  و ود ع ق  صحي  ومريح  م  الشخص المس

يصػػػاحب  عػػػدد مػػػف النػػػواها السػػػمبي  عنػػػد  فكػػػاراأل ا هػػػرارنػػػاؾ أدلػػػ  كثيػػػرا عمػػػى أف ه 
كمينكيػػ  مػػف الػػذيف يفػػانوف مػػف اضػػطرابات نيسػػي  )مثػػؿ اسػػهمرار كمينكيػػ  وليػػر ارالفينػػات ار
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 (را عمػػى حػػؿ المشػػك ت وعمػػى الهركيػػزعػػدـ القػػدو ، يالحالػػ  المزا يػػ  السػػمبي  والهيكيػػر السػػمب
(Rawal , Park, Mark, & Williams, 2010).  

وفػي   دراؾ الشػخص لنيسػ في  أن  ياثرفي  قد يظار ال ان  المفقد لفنؼ الشريؾو  
 اوثيقًػػ احػػداها ارهباًطػػيمكػػف أف يػػرهبط  الهػػي  ا  أو القمػػؽهقػػدير  لذاهػػ  ودر ػػ  الضػػطط وانكهئػػ

عمػػى  قػػداـارفػػي  اكبيػػرً  اهمقػػى هػػرددً الهػػي  اتعنػػؼ الشػػريؾ الحمػػيـ مػػف الموضػػوعو  .بالهسػػام 
 ؛دراسػػهاا وفحصػػاا ممػػا ي فػػؿ عػػدد مػػف البػػاحثيف يطػػض الطػػرؼ عػػف دراسػػ  هػػذا الموضػػوع

نطاؽ األسرا وعدـ  خضاع  لمهدقيؽ في  وذلؾ ألن  موضوع شديد الخصوصي  وييضؿ  بقائ 
يمارسػػػ  الشػػػػريؾ الحمػػػػيـ يفهبػػػػر المفهػػػػدى )ذكػػػػر( الػػػػذي   ف الهصػػػػور الفػػػػاـ لمفنػػػػؼ .والدراسػػػ 
سياؽ عنؼ الشريؾ الحميـ ي ياػـ خطػأ عمػى في  خاص   ام  كمياوـ   ف الهس .)أنثى( والضحي 

ضحي  القياـ ب  كما أف انشخاص الذيف يوا اػوف عنػؼ الشػريؾ  يأن  عمؿ مسهحيؿ عمى أ
 .(Lopez , 2015 )الحميـ قد يوا اوف وصم  عار  ضافي  بسب  محاونهاـ الهسام 

 مسػهويات أعمػى مػف انسػهيادا عمػى الزو ػات هسػاعد أف يمكػف خطػ  الهسػام  وي فػد 
 ,Asill)السموكي  والصراعات السمبي  الف قات مسهوى وانخياض اري ابي، الهواصؿ راتماا

Abadi , Ganji, & Bahrainian, 2014) في  ي ابي  تراهطيي يحد  ف الهسام  حي  ؛ 
 والمصػالح  الهوافػؽ ويفيػد بالهمكف ارً شفو  يخمؽ أن   لى بارضاف  والبدني ، اننيفالي  الصح 

 ماضػياـ، فػي األليمػ  تراالخبػ نسػياف عمػى األشػخاص ويسػاعد  ليػ ، والمسػا  ي الم سػ بػيف
 عمػى اقػادرً  اليػرد يصب  ن  بالهسام   حي ، (2112، صادؽ) الف قات في الهصال  وييسر
 بطػرؽ لمهصػرؼ داففيػ  أكثػر ويصػب  واننهقامػات انعهػدا ات ه ا  السمبي  اسه اباه  هفديؿ
  (McCullough & Witvliet, 2000: 42). ي ابي 

؛ الحيػػاافػػي  الثقافيػػ  المامػػ هػػداؼ األمػػف ي فػػد  الف قػػات الرومانسػػي فػػي  الن ػػا  ف  
 .مرحمػػ  الرشػػد والبمػػوغفػػي  هظاػػرالهػػي  الهنمويػػ (دؼ كػػذلؾ هػػو مػػف الماػػاـ النمائيػػ  )وهػػذا الاػػ

قػات الف فػي  مثؿ الح  لير المهبادؿ والصػراعات أو الخ فػات اأمورً ف هناؾ  ف ،لاذا اوطبقً 
لفديػػػد مػػػف . ولقػػػد أكػػػد افػػػراداألحيػػػاا الكثيػػػر مػػػف فػػػي  ساسػػػي مػػػف األمػػػور وانههمامػػػات األ يهػػػ

مثؿ هذ  األمور يمكف أف يػاثر عمػى الهوافػؽ عنػدما ن يػهـ في  ي هرار الباحثيف أف الهيكير ان
 .(Senkans , McEwan, Skues, & Ogloff, 2016)هحقيؽ األهداؼ مف الف قات 

وأثػر  عمػى الفديػد  ، هػرارف  لى الحا    لى دراس  أعمؽ ل ولقد أشار بفض الباحثي 
حيػػ  كػػػاف هنػػاؾ بفػػػض انههمػػاـ بدراسػػػ   ،ع قػػػات رومانسػػي  محػػػددافػػي  مػػف الموضػػػوعات



 

 

 

وبصورا محػددا فقػد كػاف  .سياؽ الف قات المخهمي في  يبفدـ الهوافؽ اننيفال  هرارع ق  ان
 مراحػؿ الف قػات الث ثػ   ميفاػافػي  يصاحب  عدـ الهوافؽ ي هرار هناؾ اعهقاد أف الهيكير ان

بفػد  –أثنا  الف قات الرومانسي   –الحصوؿ عمياا في  )أثنا  ع ق  لير نا ح  هناؾ رلب 
 .( Senkans , et al., 2016)نهاا  وحؿ الف ق ( ا

والهسػػػام   فكػػػاراأل ا هػػػرارو ػػػود ع قػػػ  سػػػالب  بػػػيف  عػػػدد مػػػف الدراسػػػات وقػػػد أثبهػػػت 
(Dixon, Earl, Lutz-Zois, Goodnight , & Peatee, 2014; Fatfouta , 2015 ; 

Suchday et al., 2006 ) ،   ولكػف لػـ ههطػرؽ الدراسػات لبحػ  هػذ  الف قػ  لػدى النسػا
ذ  هػفي  النسا  المفنيات ولير المفنياتالمفنيات ولير المفنيات وكذلؾ ليحص اليروؽ بيف 

 . (فكاراأل ا هرارالهسام  و الف ق  )
 :تساؤالت الدراسة

الف قػػ  بػػيف فػػي  قامػػت الدراسػػ  الحاليػػ  ليحػػص الهسػػااؿ الػػرئيس وهػػو فحػػص اليػػروؽ
وينبثػػؽ مػػف هػػذا الهسػػااؿ عػػدد مػػف  .لػػدى المفنيػػات وليػػر المفنيػػات فكػػاراأل ا هػػرارالهسػػام  و 
 :في ههمثؿ اليرعي  والهي الهساانت
الهسػام  الهسام  )في  هؿ هو د فروؽ  وهري  بيف النسا  المفنيات ولير المفنيات -1

 ا هػػػػرار( و المواقػػػػؼ والظػػػػروؼفػػػػي  الهسػػػػام  –الهسػػػػام  مػػػػ  اآلخػػػػر  –مػػػػ  الػػػػذات 
 ؟فكاراأل

لػػػػدى النسػػػػا  المفنيػػػػات وليػػػػػر  فكػػػػاراأل ا هػػػػػرار ػػػػد ع قػػػػ  بػػػػيف الهسػػػػام  و هػػػػؿ هو  -2
 ؟المفنيات

الف قػػػ  بػػػيف فػػػي  هو ػػػد فػػػروؽ  وهريػػػ  بػػػيف النسػػػا  المفنيػػػات وليػػػر المفنيػػػاتهػػػؿ  -3
 ؟فكاراأل ا هرارالهسام  و 

 أهمية الدراسة:
ههناولػػػػ  الػػػذي  هكهسػػػ  الدراسػػػ  أهميهاػػػا النظريػػػ  مػػػف حيػػػ  طبيفػػػ  الموضػػػوع -1

فػي  البحػو  الفربيػ فػي  باعهبػار   ضػاف   ديػدافكػار، األ ا هػراروهػو  ؛بالبح 
عميػػػ   فاػػػو مصػػػطم  حػػػدي  الظاػػػور ولػػػـ ه ػػػر ي،المفرفػػػم ػػػاؿ عمػػػـ الػػػنيس 

 نبي  ولكف مازاؿ الدراسات األفي  دراسه  تهم البيئ  الفربي في  كثيرادراسات 
قػػدرا فػػي   نبيػػ  لمػػا لػػ  مػػف هػػأثير كبيػػرلمفديػػد مػػف الدراسػػات الفربيػػ  واأل يحهػػاج

، اليػػرد عمػػػى الهفامػػؿ مػػػ  ضػػػطوط الحيػػاا وماػػػارات حػػػؿ المشػػك ت لػػػدى اليػػػرد



 

 

 

الػػذي  يالسػػمب يبأنػػ  شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ انههمػػاـ بػػالهركيز الػػذاه  هػػرارهميػػز انيو 
مػػػػػػػػراض الفقميػػػػػػػػ  والسػػػػػػػػموؾ ت م حظهػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػر أنػػػػػػػػواع مخهميػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف األهمػػػػػػػػ

 .(Senkans et al., 2016)الم شكؿ
 لاػا لموضػوع الهسػام  وهػو مصػطم  حظػيهناو أيًضػا فػي ههمثؿ أهمي  الدراس   -2

  وذلؾ ألن ؛ نبي الدراسات الفربي  واألفي  لماضييفالفقديف افي  باههماـ كبير
يمكػف أف الهػي  بطػاؿ السػموكيات السػمبي بالهسام  يمكف لأشػخاص هفػديؿ أو  

خيػػػػػار وصػػػػػناع  شػػػػػخاص الطيبػػػػػيف األ لػػػػػى اسػػػػػهفادا الف قػػػػػات بػػػػػيف األادي هػػػػػ
 .) Rijavec, et al., 2010م  مف أسا  لاـ ) ع قات شخصي  مهنالم 

وهػف النسػا   ،ههفامػؿ مفاػا الدراسػ الهي  الفين أيًضا في ههض  أهمي  الدراس   -3
، الثقػػ  بػػالنيسفػػي  مػػف نقػػص فػػالمرأا المفنيػػ  هفػػاني، المفنيػػات وليػػر المفنيػػات
 اوهػدري يً ، الهػوبي  لاػا مػف قبػؿ الر ػؿ المفهػديو  لميظػيوير ػ  ذلػؾ  لػى المػـو ا

 ائػػػدالفص ههقبػػػؿ المفمومػػػات السػػػمبي  ك ػػػز  مػػػف صػػػورا الػػػذات لػػػدياا بسػػػب  نقػػػ
وشػػػػفور بػػػػالخوؼ  ي ضػػػػاف   لػػػػى أناػػػػا هفػػػػانى مػػػػف هقػػػػدير ذات سػػػػمب، ي ػػػػابيار

فػالفنؼ  ؛( 62 -61، 2117، )حسػيف حػؿ المشػك تفػي  والػذن  والقصػور
قػد هه اهماػا الدراسػات لمػا لاػا مػف  يواله ،ضد المرأا مف الموضوعات الشائك 

 يوبالهال، شفور بالخ ؿ والنقصما يصاحباا مف طبيف  شديدا الخصوصي  ول
 .يصب  الهفبير عف و ودها وقياساا مسأل  باا قدر مف الصفوب 

هوضػي  اليػروؽ بػيف المفنيػات وليػر في  فههمثؿ ؛أما األهمي  الهطبيقي  لمدراس  -4
ومػف هػذ  اليػروؽ نسػهطي   فكػاراأل ا هػرارالف قػ  بػيف الهسػام  و فػي  المفنيات

و حهػػى أ فكػػارلأ يالسػػمب  هػػرارانالػػهخمص مػػف فػػي  مسػػاعدا النسػػا  المفنيػػات
حػػؿ فػػي  قػػد يسػػاعدهف يولػػيس سػػمب ي ي ػػاب ا هػػرار لػػى   هػػرارهحويػػؿ هػػذا ان

 .أفضؿ مشك هاف والهفامؿ م  ضطوط الحياا بشكؿ  
 مفاهيم الدراسة وأصولها النظرية 

 مفهوم التسامح  :أواًل 
فػػي  ههزايػػدمبريقيػػ  عػػف الف قػػ  بػػيف الهسػػام  والصػػح  النيسػػي  لقػػد بػػدأت البحػػو  األ 
قػاـ  يأوؿ دراس  أمبريقي  فحصت الف ق  بػيف الهسػام  والرفاهيػ  النيسػي  والهػوفي  السهينات



 

 

 

 يالوقػػت الحػػالوفػػي  والرفاهيػػ  النيسػػي ، يمرسػػوف و ػػدت ع قػػ  بػػيف الهسػػام  والصػػح  ، باػػا
الهسػام   لػى زيػادا الرفاهيػ   يههماـ كبير مف الناحي  النظري  بدراسػ   مكانيػ  أف يػادهناؾ ا
  .(Rijavec, etal., 2010)النيسي  
وضػ  أالدراسات الحديث  عف الهسام  ففمى سبيؿ المثاؿ، في  هزايد كبير أيًضاهناؾ و  
هػػـ نشػرها عػػف   ،كهػا  ومقالػ ،عنػػواف 611أف هنػػاؾ أكثػر مػف  1988عػاـ  Enright نريػت 
وكذلؾ وبسب  هزايد انعمػاؿ عػف الهسػام  هػـ  1998وعاـ  1981اليهرا ما بيف في  الهسام 

فػػي  رقػػد هظاػػالهػػي  عنػػد حػػؿ المشػػك ت يوخيػػار لمفػػ ج النيسػػ ياعهبػػار الهسػػام  بنػػا  نيسػػ
 ي يػػ . ولقػػد هوصػػؿ البػػاحثوف  لػػى أف الهسػػام  يمكػػف أف يػػادالف قػػات وحػػؿ الصػػراعات الزو 

 & Orathinkal) .نشػػػػػػػػػا  ع قػػػػػػػػػات صػػػػػػػػػحيح ا   لػػػػػػػػػى زيػػػػػػػػػادا الصػػػػػػػػػح  اننيفاليػػػػػػػػػ  و 

Vansteenwegen, 2006)  

بحػػػػا  وقػػػػد أوضػػػػحت األ ،بالرفاهيػػػػ  النيسػػػػي  ههزايػػػػد األدلػػػػ  عمػػػػى أف الهسػػػػام  يػػػػرهبط 
الهسػام  لػ  نػواها سػمبي  عمػى فػي  هناولت الهسام  والصح  النيسي  أف اليشؿالهي  والدراسات

كبيػػر ي الف قػػات هنػػاؾ وعػػفػػي  وفيمػػا يخػػص الهسػػام  .الصػح  النيسػػي  مثػػؿ انكهئػػا  والقمػػؽ
يػػهـ اعهبػػار الهسػػام  أحػػد  ي،كمينكػػالف قػػات وعمػػى المسػػهوى ارفػػي  دهػػ بأهميػػ  الهسػػام  وفائ

 ,.Barber et al)طبػا  النيسػييف وانسهشػارييف يسػهخدماا األالهػي  يالفػ ج النيسػ أسػالي 

 ادورً  يعمػى أنػ  فضػيم  بشػري  هػاد يي ابر لمهسام  مف منظور عمـ النيس ارينظو  .(2005
فػي  ي ابيػ  سػه اب  ويمكػف لمهسػام  أف يػوفر ا، هماعيػ الحيػاظ عمػى الهيػاع ت ان في  امً ها

حيػػػ  يطيػػػر مػػػف ، ل نهقػػػاـ يالفديػػػد مػػػف مواقػػػؼ الصػػػراع مقابػػػؿ بػػػدائؿ حمػػػؿ الضػػػطين  والسػػػف
 .(Macaskill , 2012، 4-3، 2111، خريف )أنورنرى باا أنيسنا واآلالهي  الطريق 
عمى الهسام  كأحد  وانػ  القػوى ياكد والذي  لفمـ النيس يي اب   ارم  ظاور الهو و  

بػػدأ انههمػػاـ بالهسػػام  باعهبػػار  حػػؿ محهمػػؿ ؛ حيػػاا اليػػردفػػي  ي ابيػػ ارنسػػاني  ذات النػػواها ار
يفمػػػؿ  يوبالهػػػال، فػػػرادبػػػيف األ اننهااكػػػاتحػػػدو   عػػػفالهػػػأثيرات الضػػػارا الناه ػػػ   مػػػف لمهقميػػػؿ

 .( Anderson, 2006 )بيناـ  يي ابمهكيؼ ارالهسام  كفامؿ مساعد ل
لمهسػام  بأنػ  "ال اػػد  هفرييًػا 1997عػاـ  Hargrave & Sellقػدـ هػار راؼ وسػيؿ  

ضػحايا أف يضػفوا ناايػ  ليسػهطي  ا يلك ؛لف قاتافي  ذوؿ نسهفادا مشاعر الح  والثق المب
 . (Leever, 2006)يفيشوناا الهي  لدائرا الدمار



 

 

 

أنػػ  سػػم  )نزعػػ ( وحالػػ  )موقػػؼ( وأشػػار لأولػػى هنػػاؾ مػػف نظػػر  لػػى الهسػػام  عمػػى و  
نػ  يهسػام  ؛ حيػ     لػدى اليػرديموأنػ  سػم  أصػ، بأناا سم  عام  ثابه  عنػد مخهمػؼ المواقػؼ

رهباطػ  لػى اعف ظروؼ الهنشئ  ان هماعي  أو   ينشأ، والذي كؿ المواقؼ والظروؼا في لالبً 
فاػو مػرهبط  ،أما الهسػام  كحالػ  ،اهللو يحهس  قرار  بالهسام  عند فا -سبحان  وهفالى-باهلل 

فيػػ   تحػػدثالػػذي  وهػػؿ يمكػػف اسػػهبداؿ الموقػػؼ، حػػدثتالهػػي  بػػالموقؼ وشػػدا ودر ػػ  ارسػػا ا
 .(2111، بالنسب  ل  )مرزوؽ ي ارسا ا أو هفويض  أو مدى أهمي  الموقؼ المس

فاسػػهخدـ  نيسػػيطم  صػػكمػػا حػػاوؿ عممػػا  الػػنيس وضػػ  محكػػات لهفريػػؼ الهسػػام  كم 
فػػػي  هحػػػوؿ :يسػػػبف  محكػػػات لهفريػػػؼ الهسػػػام  هػػػ Friedmanوفريػػػدماف  Polskyبولسػػػكى

فػػي  وهحػػوؿ، مفهقداهػػ  واه اهاهػػ  وانيفانهػػ وفػػي  رايهػػ  ليفػػؿ ارسػػا اوفػػي   دراؾ المسػػا   ليػػ 
 يانخهيػػػارات والقػػػرارات واألهػػػداؼ وهحػػػوؿ مػػػف الػػػوع، وفػػػي والمسػػػئولي  الذاهيػػػ  يالػػػهمكف الػػػذاه
المسػػا   ليػػ   يوعػػي )حػػاداأل يبذاهػػ  وبمػػف أسػػا   ليػػ (  لػػى الػػوعالمسػػا   ليػػ   يالمػػزدوج )وعػػ
، (2111، أنػػور وعبػػد الصػػادؽالخصػػائص األساسػػي  لممسػػا   ليػػ  )  دراؾفػػي  بذاهػػ ( وهحػػوؿ

 مهنوعػػ  وممكنػػ  لفػػ ج ال ػػرو  الناه ػػ  عػػف همػػؾ اننهااكػػات وانآلـ فراد يبهكػػروف حمػػوًن فػػاأل
  الدائريػػ  أو المسػػهمرا هوقػػؼ الطبيفػػالهػػي  والهسػػام  أحػػد الميكانزمػػات .يسػػبباا اآلخػػروفالهػػي 

فاػو اه ػا  يمكػف مػف خ لػ  أف يقمػ  اليػرد اسػه اباه  السػمبي  ، خريف واننهقػاـ مػناـله ن  اآل
       ه ػػػا  انعهػػػدا ات واننهقامػػػات ويصػػػب  أكثػػػر داففيػػػ  لمهصػػػرؼ بطػػػرؽ  ي ابيػػػ  كبػػػديؿ عناػػػا

( McCullough & Witvliet , 2000,45).  
نحػػػو الػػػذات  يسػػػموك يو ػػػدان ي( الهسػػػام  بأنػػػ  مكػػػوف مفرفػػػ 2111)شػػػقير،  هفػػػرؼو  

م موعػػػػػ  مػػػػػف المفػػػػػارؼ والمفهقػػػػػدات والمبػػػػػاد  والمشػػػػػاعر فػػػػػي  مهمػػػػػث ً ، واآلخػػػػػر والمواقػػػػػؼ
فػي  بالهسػام  اوه فمػ  مهصػيً ، هػدف  صػاحباا لمهصػال  مػ  ذاهػ  ومػ  اآلخػرالهي  والسموكيات

  .المخهمي مواقؼ الحياا 
والمشػاعر  فكػارمقهضػاها هطييػر األ( بأنػ  عمميػ  نيسػي  يػهـ ب 2112، عرفه  )صادؽو  

حقػػ  واسػػهبدالاا بػػأخرى أكثػػر فػػي  كوناػػا الشػػخص ه ػػا  مػػف أخطػػأالهػػي  والسػػموكيات السػػمبي 
 .بادؼ وقؼ الشفور بالطض  وانسهيا ؛  ي ابي 
 :مف كً  (  لى أف الهسام  يهضمف  2113، )فه  البا  وأشارت 
، كالكراهيػػػػ  والطضػػػػ  والطػػػػيظ ي هحػػػػرر اليػػػػرد مػػػػف المشػػػػاعر السػػػػمبي  ه ػػػػا  المسػػػػ -1

 .والمودا، والشيق ، كالهفاطؼ، واسهبداؿ ذلؾ بمشاعر  ي ابي 



 

 

 

فػػي  والهيكيػػر، اننهقػػاـفػػي  كػػالهيكير :ي السػػمبي  ه ػػا  المسػػ فكػػارهحػرر اليػػرد مػػف األ -2
 .ذلؾ بالهياـ والهماس الفذرواسهبداؿ ، وعدـ نسياف ارسا ا، ي سو  ني  المس

ناػا  الف قػ ، كاله نػ  :ي ه ػا  المسػ يهحرر اليرد مف السػموؾ السػمب -3 سػهبداؿ وا، وا 
 .وهقديـ المساعدا ل  عند حا ه   لياا، ذلؾ بالمبادرا بالهصال  مف 

يشػفر باػا الهػي  الهسام  هو انسهفداد لهرؾ المشاعر السمبي  مثؿ الطض  واننهقاـو  
  ي ابيػػ  مثػػؿ الحػػ  والكػػـر والرحمػػومحاولػػ  اليػػرد هنميػػ  المشػػاعر ار  ليػػ  ي المسػػاليػػرد ه ػػا  

 .( Eldelekioglu , 2015 )ه ا  الشخص اآلخر 
حيػػػ  ههضػػػمف عمميػػػ   والمسػػػا   ليػػػ  ي المسػػػطػػػار  فػػػي  فػػػرؼ الهسػػػام  كػػػذلؾقػػػد ي   

ويهمثػؿ ، ألخطائػ  اهصػحيحً  ي المسػوأف يقػدـ  ي سا   ليػ  المسػالم  الهسام  أف يفيو ويسام  
رادا في  سا   لي الم  عيو وهسام    أف:في  المسا   لي ني  وا 

لحاؽ الفقوب  في  يهنازؿ عف حق  -1   ي .بالمساألخذ بالثأر وا 
  .اسمو  أقؿ حكمً يهفامؿ ويه او  م  ارسا ا بصورا بنا ا وبأ -2
مسػػئوليه  عػػف  ي المسػػهػػو أف يقبػػؿ  ي المسػػيقدمػػ  الػػذي  أمػػا الهفػػويض أو الهصػػحي  

 ,Hannon, Finkel)قاـ باا وأف يقـو بهصػحي  صػادؽ لهصػرفاه  الهي  الخيان  والهصرفات

Kumashire, M, & Rusbult, 2012) .انعهبػار عػف فػي  وهناؾ أمور ي   أف نضفاا
 : يالهسام  وه

 رادا( )مرهبط بار يالهسام  هو أمر  راد -1
د شػػفور بػػاأللـ وال ػر  ولكػػناـ يسػػهطيفوف السػػيطرا افػػر مػف الممكػػف أف يكػػوف لػدى األ -2

  .الثأر أفكارعمى 
  .اهخاذ قرار الهسام  والفيو هو البداي  وليس النااي  -3
  .مهسام ل)ا هماعي ( هناؾ فوائد ذاهي  )داخمي ( وكذلؾ بينشخصي   -4
 .((DiBlasio.,2010ف يقرر بميرد  عممي  الهسام  ي   عمى كؿ فرد أ -5

يمكف لأشػخاص هفػديؿ أو  ،بالهسام يمكننا اسهنهاج أن   ،الهفريياتومف خ ؿ هذ   
شػخاص الطيبػيف  لى اسهفادا الف قات بػيف األ ياديمكف أف هالهي  بطاؿ السموكيات السمبي  

 .) Rijavec, etal., 2010مػ  مػف أسػا  لاػـ )  األخيار وصناع  ع قات شخصي  مهنالم
رييػػػػات البػػػػاحثيف لمهسػػػػام   ن أف هنػػػػاؾ اهيػػػػاؽ عمػػػػى أف فوعمػػػػى الػػػػرلـ مػػػػف هنػػػػوع واخػػػػه ؼ ه



 

 

 

عػػف  يهػػذ  الفمميػػ  هشػػمؿ عمػػى الهطاضػػ .الهسػػام  هػػو عمميػػ  بينشخصػػي  هحػػد  داخػػؿ اليػػرد
كمػا أوضػ  البػاحثوف أف الهسػام  يحػد  مػ  مػرور  .عف الحا ػ  ل نهقػاـ يانسهيا  والهطاض

 ,Watson , Lydecker , Jobe) يوالمفرفػ يوالسػموك يالوقػت ويشػمؿ ال انػ  الو ػدان

enright , Mazzeo , & Worthington , 2012). 
لفػػػدا  ا لػػػى وضػػػ  هفريػػػؼ لمهسػػػام  وفقًػػػ هضػػػ  ممػػػا سػػػبؽ أف البػػػاحثيف قػػػد هوصػػػمواوي
 : وان 
عمميػ  داخميػ  ي هػو "والهسػام  مػف ال انػ  الو ػدان :يأو اننيفػال يال ان  الو ػدان -1

؛ سػا وا  ليػ أاه ػا  هقميػؿ المشػاعر السػمبي  نحػو اآلخػريف الػذيف في  لدى اليرد هفمؿ
 هياظ بف قات  ي ابي  م  اآلخريف".مما يسم  بزيادا القدرا عمى انح

ويفرؼ هذا ال ان  الهسام  بأنػ  "اخهيػار حػر لمبفػد عػف  صػدار  :يال ان  السموك -2
والشػػػػفور بػػػػالطيظ ، اننهقػػػػاـ منػػػػ فػػػػي  كالرلبػػػػ نحػػػػو المفهػػػػدى )انسػػػػه ابات السػػػػمبي  

ه ػػا  هنميػػ  نانسػػه ابات افػػي  والفمػػؿ، (حكػػاـ القاسػػي  حػػوؿ صػػياه  الشخصػػي واأل
" )فه  ؿ المطؼ والشيق  والهفاطؼ والياـاري ابي  نحو الشخص مصدر ارسا ا مث

 (.2113، البا 
دراكػػػات السػػػمبي  هػػػو "هفػػػديؿ ار يالمفرفػػػفالهسػػػام  مػػػف المنظػػػور  :يال انػػػ  المفرفػػػ -3

عػػادا صػيالهااالمهفمقػ  بي كػات السػمبي   لػػى بحيػ  ههحػوؿ همػػؾ اردرا، فػؿ ارسػا ا وا 
وههضػػمف همػػؾ اردراكػػات السػػمبي  اسػػه اب  المسػػا   ليػػ  ه ػػا  مػػف  ." دراكػػات  ي ابيػػ 

قد ينظػر  فمثً   ،لفواق  المهرهب  عمى ففؿ ارسا اوا، وففؿ ارسا ا ذاه ، أسا   لي 
ليػر مػهحكـ فيػ  كػأف يهفامػؿ مفػ  عمػى  المسا   ليػ  ليفػؿ ارسػا ا عمػى أنػ  حػاد 

 (.2111، أو ابه   ) أنور و عبد الصادؽ يأن  كارث  طبيفي  أو حاد  قدر 
م موعػػ  مػػف الهطيػػرات بأنػػ  " لاػػذا ال انػػ  يفػػرؼ الهسػػام  اووفقًػػ :يال انػػ  الػػدافف -4

، ي انخيػػاض الداففيػػ  ل نهقػػاـ مػػف الشػػخص المسػػ يالداففيػػ  هشػػمؿ ث ثػػ  أبفػػاد هػػ
ظاػار النوايػا الحسػن  ، ي الداففي  له ن  المسوانخياض  وزيادا الداففيػ  لمهصػال  وا 

صػػػػػػػػػدرت عنػػػػػػػػػ " الهػػػػػػػػػي  عمػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػرلـ مػػػػػػػػػف األففػػػػػػػػػاؿ المالمػػػػػػػػػ  ي ه ػػػػػػػػػا  المسػػػػػػػػػ
(Ghaemmaghami et al., 2011). 

األلػػػـ النػػػاها عػػػف  ا هػػػرارخػػػر عمػػػى الحقػػػد و ال انػػػ  اآلفػػػي  عػػػدـ الهسػػػام  يوينطػػػو  
  .(Watson et al., 2012) ي ما يصاحب  مشاعر مف المـو ه ا  المس اولالبً  ،ارسا ا



 

 

 

فػي  الهسام  م  الذات والهسام  مػ  اآلخػريف والهسػام  أيًضاومياـو الهسام  يشمؿ  
الهسػام  مػػ  الػذات عمػػى  يوينطػو  .هقػـو الدراسػػ  الحاليػ  بقياسػػااالهػي  نػػواعاأل يوهػ ؛المواقػؼ

ه نػػػ  المسػػػا   ليػػػ  واألشػػػيا  المرهبطػػػ  بارسػػػا ا أي نهقػػػاـ نحػػػو الػػػذات )الحػػػد مػػػف دوافػػػ  ان
-الهسػام  مػ  الػذات فػي  ومفاقب  الػذات( وزيػادا الػدواف  الخيريػ  نحػو الػذات وله نػ  الخطػأ

ي ػػ  أف يػػهـ الهسػػام  مػػ  الػػذات مػػف خػػ ؿ  –عػػف المسػػئولي  يالهخمػػ ييفنػػالػػذي  وهػػو الخطػػأ
 ,.Watson et al )هفػرض لههانػ  الػذي  وضػاع مػ  الشػخص المسػا   ليػ  أوهصػحي  األ

حؽ اآلخريف يشفر في  حؽ نيس  أوفي  ي ما يقصد بالهسام  م  الذات أف المسك. (2012
 لى طم  الهسػام  مػف اآلخػريف حهػى يمكنػ  الهسػام   اويسفى  اهدً ، بالذن  وهأني  الضمير

 .Leaver ,2006)؛ 2119وههحقػػؽ لديػػ  در ػػ  مػػف الرضػػا عػػف ذاهػػ  )الباػػاص ،، مػػ  نيسػػ 
يهسام  م  ذاه  الذي  والشفور بالذن  فاليرد، الميرط يكما يقصد ب  الميؿ له ن  المـو الذاه

 ,Romero, Kalidas) لمػػػالـا ييفهػػػرؼ بأخطائػػػ  ويهوقػػػؼ عػػػف انسػػػهيا  والنقػػػد الػػػذاه

Elledge, Change ,Liscum, Friedman, 2006).   والهسػام  مػػ  الػذات هػػو عمميػػ
مػف  ػرا  مػا ارهكػ  اليػرد مػف ، يانسػهيا  الػذاه عػف يمهفمدا يهـ بمقهضاها اننصراؼ الذهن

 يوالهوقػؼ عػف النقػد الػذاه، مػ  انعهػراؼ بالخطػأ، حػؽ ذاهػ فػي  أو، حؽ اآلخريففي  أخطا 
واسػهبداؿ اننيفػانت ، والسػموكيات السػمبي  ه ػا  الػذات فكػاروهخيػيض اننيفػانت واأل، ال ذع
 (. 2111، ي ابي  باا )أنور وعبد الصادؽوالسموكيات ار فكارواأل

، حػؽ اليػردفي  أف اآلخريف قد ارهكبوا  سا ا ما يفيفن ؛اآلخريفأما عف الهسام  م   
بمفنػػى طمػػ   وقػػد يكػػوف الهسػػام  مهبػػادًن ، والمطمػػو  منػػ  أف يهخمػػى عػػف لضػػب  ويسػػامحاـ

وهػػذا النػػوع ركػػزت عميػػ   .حقاػػـفػػي  ارسػػا ات الصػػادرا مػػف اليػػرد خػػريف عػػفالهسػػام  مػػف اآل
كمػا . Leaver ,2006)؛ 2119)الباػاص ، م اؿ الهسػام في  أ ريتالهي  مفظـ الدراسات

سػا ات المو اػ  رعػف ا ييقصد بالهسػام  مػ  اآلخػريف عمميػ  مهفمػدا يػهـ بمقهضػاها الهطاضػ
والسػػموكيات السػػمبي   فكػػاراننيفػانت واألوهخيػػيض ، بػػؿ فػػرد  خػر أو أفػػراد  خػػريفلمػذات مػػف ق  
، )أنػور وعبػد الصػادؽ ي ابيػ  باػاوالسػموكيات ار فكػارواسهبداؿ اننيفانت واأل، ي ه ا  المس
الحيػػاا فػػي  المواقػػؼ السػػيئ فػػي  المواقػػؼ فيقصػػد بػػ  عػػدـ الهيكيػػرفػػي  أمػػا الهسػػام . ( 2111
يمكػػػف السػػػيطرا عمياػػػا  خاصػػػ  عنػػػدما هنػػػها ارسػػػا ا عػػػف أسػػػبا  ن لمهصػػػال  مفاػػػا يوالسػػػف

 .Leaver ,2006)؛ 2119)البااص ،



 

 

 

 فكػػػػػارعمميػػػػػ  اسػػػػػهبداؿ المشػػػػػاعر واأل"هػػػػػو بأنػػػػػ  ا   رائًيػػػػػوهفػػػػػرؼ الباحثػػػػػ  الهسػػػػػام  
ممػػا ي فػػؿ  ؛والسػػموكيات السػػمبي  بػػأخرى  ي ابيػػ  نحػػو الػػذات واآلخػػر ومػػ  المواقػػؼ المخهميػػ 

يقيسػػ  المقيػػاس  " وهػػو مػػاهنمػػو لديػػ  مشػػاعر الهفػػاطؼ والرحمػػ المسػػا   ليػػ  يهخطػػى ارسػػا ا و 
 .اسيهـ عرض  نحقً والذي  الدراس  الحالي في  المسهخدـ

 العالقة الزوجية في  التسامح
فػي  يمكػف أف يمفبػ  الهسػام الػذي  هػذ  الدراسػ  هنػاوؿ الػدورفي   ال وان  المام مف 
ههفامؿ مفاا الدراس  وهػف الهي  ويسهمد هذا ال ان  أهميه  مف نوعي  الفين  ،الزو ي الف ق  

واخهصػت الدراسػ  بػالفنؼ المو ػ  مػف الػزوج لمزو ػ  كاحػد  .النسا  المفنيات وليػر المفنيػات
 .حياا المرأافي  ههفرض ل  النسا  ويكوف ل  أثر بالغالهي  أشكاؿ الفنؼ

 ,Paleari ) ئػوزم  الزوا ي  فقد هوصػؿ كػ  مػف بػاليرىوالهسام  ل  ع ق  بالحياا  

Regalia, & Fincham , 2005)  و نوعيػػ  أدراسػػهاـ  لػػى أف الهسػػام  يهنبػػأ ب ػػودا فػػي
 2111عاـ  Finchamضاف   لى ذلؾ هوصؿ فينشاـ وبار، الحياا الزوا ي  م  مرور الوقت

وكػػذلؾ أوضػػ  أف الهسػػام  يهنبػػأ ب ميػػ   ، لػػى أنػػ  هنػػاؾ ع قػػ  بػػيف الهسػػام  ونوعيػػ  الػػزواج
فػػي  1993عػاـ  Fenellوكػذلؾ هوصػػؿ فينيػؿ  ،السػموكيات والهصػرفات مػ  الػػزوج أو الزو ػ 

شخاص أنيساـ اعهرفوا بأف القدرا عمى طم  وضػماف  لى أف األ ،دراس  اسهمرت ليهرا طويم 
 رضػػا عػػف الػػزواجالوفػػي  زواجزيػػادا وطػػوؿ مػػدا الػػفػػي  هسػػاهـالهػػي  السػػما  مػػف أهػػـ الفوامػػؿ

 ،اعنػدما يػذن  يكػوف لػدياما قػدرا ففالػ  عمػى الهكيػؼ مًفػ ،خػراآلفندما يسام  أحػد الػزو يف ف
، وكمما كاف هناؾ شػفور هطمفاه في  يي ابكمما كاف زوا اـ أفضؿ وا   وكمما هسام  الزو اف

حميمػػ  ت الزوا يػػ  بيػػناـ ع قػػات الػػزواج وهكػػوف الف قػػافػػي  ومهػػوازف بػػالقوا والسػػمط  مهسػػاو  
 .(Orathinkal &Vansteenwegen,2006 )كثر هوافؽوأ

مفهمػػػدا عمػػػى  نيسػػػيأف اسػػػهخداـ  مسػػػات عػػػ ج  ،لقػػػد أوضػػػحت الدراسػػػات السػػػابق و  
مػف  وبػدًن  ،مسػاعدا الػزو يف عمػى طمػ  ومػن  الهسػام  والفيػوفػي  الهسام  أمر ففاؿ وماثر

انههمػػػاـ بالحػػػ  والهسػػػام  بػػػيف كانػػػت فيػػػ  يػػػهـ الهػػػي  ـ وال ػػػرو النظػػػر  لػػػى الماضػػػي واآلن
 .((DiBlasio.,2010 وخيض انكهئا  ما يساعد عمى زيادا الرضا الزوا يالزو يف م
فػػ ف الضػػحي  ، (ضػػحي الي ع قػػ  حميميػػ  مػػ  المفهػػدى عميػػ  )فحينمػػا يكػػوف لممفهػػد 

ف الهسػام  يفهبػر ماشػر ل ػودا ومػف هنػا يمكػف القػوؿ بػ  ،يكوف لدياا ميػؿ أكبػر لمهسػام  مفػ 



 

 

 

مػػف خػػ ؿ: اسػػماعيؿ و ههضػػمن  مػػف رضػػا وسػػفادا ورفاهيػػ  ) حيػػاا الف قػػات الشخصػػي  بمػػا
 (. 2112ام د، 

هدعيـ وهفزيز فاـ الحيػاا الزو يػ  وحػؿ مػا باػا مػف صػراعات في  الهسام  ل  أهمي و  
الخػػروج مػػف دائػػرا اننيفػػانت فػػي  فاػػو يخيػػؼ مػػف دافػػ  اننهقػػاـ حيػػ  يمثػػؿ الهسػػام  الرلبػػ 

الصػح  فػي  يحػد  الهسػام  هطييػرات .( Fincham, Beach, & Davila, 2004)السػمبي  
بػػالهمكف ويفيػػد الهوافػػؽ والمصػػالح  بػػيف  اضػػاف   لػػى أنػػ  يخمػػؽ  حساًسػػبار، اننيفاليػػ  والبدنيػػ 

في  وييسر الهصال ، ماضياـفي  ويساعد عمى نسياف الخبرات األليم ، والمسا   لي  ي المس
 (. 2112، الف قات ) صادؽ

   فكاراأل اجترار :اثانيً 
محػػدد  يسػػمب ييمكػػف أف يظاػػر اسػػه اب  لحػػد  حيػػاه ي هػػرار ف الهيكيػػر انحػػيف أفػي  

 ي هػرار بحػا  أف الهيكيػر انفقػد أوضػحت األ، الف قػاتفػي  ا اتعهػداأو حدو  خ فػات أو 
 يػػ  هرار عهقػػاد أف انسػػه اب  اناوهنػػاؾ  .يمكػػف أف يهصػػؼ بأنػػ  سػػم  مثػػؿ أسػػمو  انسػػه اب 

سػػػمو  أو طريقػػػ  محػػػددا لمهيكيػػػر ههضػػػمف الهركيػػػز عمػػػى المشػػػكم  والحػػػانت اننيفاليػػػ  أ يهػػػ
قػػد ه فػػؿ اليػػرد يبهفػػد عػػف المشػػكم  أو الهػػي  ففػػاؿأو األ فكػػارحػػيف يػػهـ  عاقػػ  األفػػي  السػػمبي ،

عمػػى الو ػػداف أو  يكػػوف لػػ  عائػػد سػػمبي فكػػاراأل ا هػػراركمػػا أف ، هشػػهت هركيػػز  عػػف المشػػكم 
سػهمرار قػد يحػد  بسػب  الحػانت اننيفاليػ  السػمبي  ويسػب  ا  هرارأف ان يالفاطي  وهذا يفن

الفديد مف النواها النيسي  السػمبي  في   هرارسبا  ارشارا  لى انهذ  الحانت وهذا مف أحد أ
 مثؿ انكهئا  والطض  والطيرا والقمؽ.

عمػػػى الػػػذات يػػػهـ  يبأنػػػ  شػػػكؿ مػػػف أشػػػكاؿ الهركيػػػز السػػػمب فكػػػاراأل ا هػػػراروقػػػد يهسػػػـ  
لـ أف محهػوى وبػر الفديد مف السموكيات النيسػي  المرضػي  والمشػك ت السػموكي  في  م حظه 
 اف نػػ  يبػػدو أف هنػػاؾ هركيػػزً ، قػػد يخهمػػؼ بصػػورا كبيػػرا مػػا بػػيف انشػػخاص ي، هػػرار الهيكيػػر ان

، ؼ بأناػػا داخميػػ  أو ذاهيػػ  )مثػػؿ الػػذاتههصػػالهػػي  عمػػى األمػػور والمشػػك ت المرهبطػػ  بالػػذات
، ففمػى سػبيؿ المثػاؿ .و ك هماالمرهبط  بالذات( أ حدا الحال  المزا ي ( أو خار ي  )مثؿ األ

 ا هػرارحػيف أف فػي  1( ويمثؿ  هان  أو هحقيػر لمػذاتانكهئابي هو داخمي )ذاهي  هرارف ف ان
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 Self-degradin 



 

 

 

الخار يػػػػػ  أثنػػػػػا  المشػػػػػك ت أو الصػػػػػراعات  حػػػػػدا يكػػػػػوف فيػػػػػ  الهركيػػػػػز عمػػػػػى األ 1الطضػػػػػ 
نػ  ؛ حيػ   خرى الشائف  هو الطبيف  المهكػررااأل ي هرار . ومف سمات الهيكير ان البينشخصي

فػي  ن  عقيـ ولير نػاف عمى أ  هرارحي  يهـ  دراؾ ان، ف الصف  الهحكـ في  والخروج من م
 .( Senkans , et al., 2016) وهام حيف أف ل  قدرا نيسي  وعقمي  دال  

وهػػذا مػػا هػػـ م حظهػػ   ،هػػو عامػػؿ خطػػورا لمهفػػرض ل كهئػػا  والقمػػؽ فكػػاراأل ا هػػرار 
 ا هػرارأوضػحت أف  يوالهػ ،انضطرابات الو دانيػ  والدراسػات اله ريبيػ  والوصػيي ا في ماخرً 
طيػػػػػػاؿ والمػػػػػػراهقييف والراشػػػػػػديف لمقمػػػػػػؽ وأمػػػػػػراض المػػػػػػزاج لػػػػػػدى األ يهػػػػػػو محػػػػػػدد قػػػػػػو  فكػػػػػػاراأل

(Mclaughlin & Nolen-Hoeksema , 2012).  ا هػػرارفػػي  اننخػػراطكمػػا ارهػػبط 
 ا هراربأعراض القمؽ الفاـ، وضطوط ما بفد الصدم ، والقمؽ ان هماعي، وقد يادي  فكاراأل
 ،افػي األفػراد الػذيف يفػانوف نيسػيً  فكاراأل ا هرارهحييز . و  لى كؿ مف القمؽ وانكهئا  فكاراأل

يػػي، وففاليػػ  أقػػؿ لهوليػػد الحمػػوؿ لممشػػك ت، يػػادي  لػػى المزيػػد مػػف الهيكيػػر السػػمبي ليػػر الهكي  
الرلبػػ  فػػي انشػػهراؾ فػػي األنشػػط   نخيػػاضواوالهشػػكؾ وال مػػود فػػي هنييػػذ الحمػػوؿ لممشػػك ت، 

كمػا  .(McLaughlin & Nolen-Hoeksema, 2011)المشػهه  والهػي هرفػ  مػف المػزاج 
أف  (Kuyken, Watkins, Holden, & Cook, 2006)أثبهػت دراسػ  كػويكف وزم ئػ  

حصػػػػموا عمػػػػى در ػػػػات أعمػػػػى عمػػػػى مقيػػػػاس  ؛رضػػػػ  لهصػػػػاب  بانكهئػػػػا ف األكثػػػػر ع  المػػػػراهقي
 .مقارن  بالمراهقييف األقؿ عرض  لهصاب  بانكهئا   هراران

الػػذي  يالسػمب يبأنػػ  شػكؿ مػف أشػكاؿ انههمػػاـ بػالهركيز الػذاه فكػاراأل ا هػراريهميػز و  
رلـ أف محهػػوى وبػػ ،مػػراض الفقميػػ  والسػػموؾ الم شػػكؿم حظهػػ  عبػػر أنػػواع مخهميػػ  مػػف األ هػػـ

ف نػػ  يميػػؿ  لػػى الهركيػػز عمػػى القضػػايا الخاصػػ  بالػػذات  ؛اقػػد يخهمػػؼ كثيػػرً  ي هػػرار الهيكيػػر ان
المهفمقػػػ   حػػػدا والموضػػوعات الداخميػػػ  مثػػؿ الػػػنيس والمػػػزاج والموضػػوعات الخار يػػػ  مثػػؿ األ

حػيف أف فػي  ومايف لمذات يهو داخم يانكهئاب  هراربالذات أو ك هما عمى سبيؿ المثاؿ ان
اكػػػػات الشخصػػػػي  ومػػػػا هفنيػػػػ  لمػػػػذات الخار يػػػػ  ل نها حػػػػدا الطضػػػػ  يركػػػػز عمػػػػى األ ا هػػػػرار

(Senkans et al., 2016). 
هػػػػػػدور حػػػػػػوؿ األمػػػػػػور الهػػػػػي  الواعيػػػػػػ  فكػػػػػػارعمػػػػػى أنػػػػػػ  األ فكػػػػػػاراأل ا هػػػػػػرارفػػػػػرؼ ي  و  

 تليػػا  المهطمبػػات البيئيػػ  الحاليػػ  المباشػػرا ولقػػد قػػدمفػػي  ههكػػرر يوانههمامػػات الشػػائف  والهػػ
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ياؽ المػػػزاج سػػػفكػػػار فػػػي األ  هػػرارن امياوًمػػػ 1991ـ عػػػا Nolenhoksemaنػػولف هوكسػػػيما 
لشػػػخص عمػػػى هركػػػز بشػػػكؿ مهكػػػرر عمػػػى اههمػػػاـ وهركيػػػز افكػػػار الهػػػي عمػػػى أنػػػ  األ يانكهئػػػاب

 Rawal) وأسبا  هذ  المشػاعر ومفانياػا وعواقباػا، عراض السمبي مشاعر  السمبي  وعمى األ

et al., 2010). 

 فكػاراأل ا هػرار 1996، 1989عػاـ  Martin and Tesserفرؼ مارهيف وهيسػر وي   
واحد قد يسهمر حهػى فػي ليػا  المهطمبػات البيئيػ   مسهمر يركز عمى موضوع أن  هيكير واع  ب

، وقػد يمنػ  كريػ    الطال وفي  اقهحامي،و كثير الهكرار،  فكاراأل ا هرار. و فكارالمباشرا لهمؾ األ
باألهػداؼ أو فكػار األ ا هػرارا مػا ياػهـ لالًبػو  .اعمػى األشػيا  المباشػر أكثػر األفراد مف الهركيػز 

النهائا المرلػو  فياػا، بمػا فياػا النهػائا المطػايرا لمواقػ  والمرهبطػ  بمشػك ت، أو  خياقػات، أو 
، ليػػر المرلوبػػ ، وانقهحاميػػ ، وكػػذلؾ المنضػػبط ، آلليػػ عمميػػات الهيكيػػر او أهػػداؼ مح وبػػ . 

 فكػػاراأل هػػرار ، ويمكػػف نفكػػاراأل ا هػػرارالمقصػودا، والواعيػػ  عػػادا مػػا هػػدخؿ ضػػمف هفريػؼ و 
. Ciarocco, Vohs, & Baumeister, 2010)) مػ  فػي حيػاا اليػرداأف يكػوف لػ   ثػار ه

أو  يوأففػػاؿ الهبػػاك حػػدا المكثػػؼ مثػػؿ هحميػػؿ األ يركيػػز الػػذاهعمػػى اله  هػػراران يكمػػا ينطػػو 
( مثػؿ الخ ػؿ وخبػرات مثػؿ ذاهيػ  الػوعي) يالػذاه يبمشػاعر الػوع يالنو  وقد يػرهبط بشػكؿ قػو 

 انهقػاد يػرهبط بارهيػاع  هػرارواألبحػا  السػابق  أوضػحت أف ان .والهسام  م  الػذات لـو الذات
بأنػ  اسػه اب   فكاراأل ا هراريوصؼ و ، (Law & Chapman , 2015 )الذات ولـو الذات 

سػهراهي ي  موا اػ  اي  عمى أن  لمضطط النيسي أو موقؼ يهطم  الهيكير المهواصؿ. وينظر  ل
لياػـ الضػطط النيسػي والموقػؼ الػذي  فكػاراأل ا هرارفياػا اليػرد بػيقػـو  عمى اننيفػاؿ، مركزامه

عػػادا الهركيػػز عمػػى المشػكم  والهيكيػػر فػػي  وانباػػا السػػمبي ،  فكػاراأل ا هػػراريمػر بػػ . ويهضػػمف 
 (.Bauerband & Galupo, 2014بدوف هقديـ أي  حموؿ. )

مسػػػهمرا ومهكػػررا وممحػػػ  ليػػر مقصػػػودا  أفكػػاربأنػػػ   فكػػاراأل ا هػػػراروهفػػرؼ الباحثػػ   
 .الدراس في  داا المسهخدم ألوهو ما هقيس  ا ؛وهسهحوذ عمى انهبا  اليرد يهدخؿ  لى الوع

كمػا أنػ  ، طبيفهػ  المهكػرراهػو  ي هػرار أحد الم م  المفروف  والشائف  لمهيكيػر ان ف  
ينظػر لػ  بأنػ  ليػر   هرارفػان ؛بصفوب  السيطرا عمي  وصػفوب  اننسػحا  منػ  أيًضايهصؼ 

 ,.Senkans et al) مػػف القػػدرا الذهنيػػ  اكبيػػرً  احػػيف أنػػ  يحهػػؿ  ػػز ً فػػي  منػػها وليػػر ففػػاؿ

2016). 



 

 

 

ممػا يقػػود  ؛سػػهمرار الفمميػات السػمبي  البينشخصػي عمػى بػد  وا فكػاراأل ا هػراريفمػؿ و  
( يميمػػوف )المكػػروبيفطوط ف هحػػت ضػػمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ الراشػػدوف الواقفػػو فف،  لػػى هوليػػد المشػػق 

وليػػر  اأقػػؿ ففاليػػ  لمشػػك هاـ البينشخصػػي  وأكثػػر هػػرددً  ممػػا يولػػد لػػدياـ حمػػوًن   هػػرار، لػػى ان
قػػػد يطيػػػؿ وييػػػاقـ المشػػػك ت البينشخصػػػي  لػػػدى  فكػػػاراأل ا هػػػراروهكػػػذا فػػػ ف ، ماكػػػدا الهحقيػػػؽ

 همػػػاعي كػػػذلؾ عمػػػى  دراؾ الػػػدعـ ان فكػػػاراأل ا هػػػراروقػػػد يػػػاثر  ،فػػػراد المفرضػػػيف لممشػػػق األ
يػدركوف  فكػاراأل ا هرارمسهويات مرهيف  مف في  شخاص الذيف ينخرطوففاأل، و ودا الف ق 

دراؾ ، خريف الذيف ن ي هروفمقابؿ اآلفي  دعـ أقؿ وعزل  أكثر  ينخياض الدعـ ان هماعاوا 
قػػد يقػػود  لػػى عػػدد مػػف الفمميػػات السػػمبي  البينشخصػػي  مثػػؿ البحػػ  عػػف  عػػادا الطمأنينػػ  ممػػا 

ويولػػػػد الضػػػػطوط وصػػػػراع الف قػػػػات  ،الف قػػػػات البينشخصػػػػي فػػػػي  ي لػػػػى هػػػػوهر  ػػػػوهر  ييػػػػاد
(Mclaughlin & Nolen-Hoeksema , 2012)،  ومػػف الممكػػف أف المفهقػػدات عػػف

وهػذا   هػراريوهفػزز الهيكيػر ان يهقػو  ذاهيػ () همثؿ ألي  هحكـ )سػيطرا( داخميػ  فكاراأل ا هرار
 .(Rawal et al., 2010)فكار األ ا هرارقد يكوف مف عوامؿ اسهمرار 

فػػػػي  و ننهاػػػػاؾأالحيػػػػاا السػػػػمبي   حػػػػدا سػػػػه اب  ألاك ي هػػػػرار قػػػػد يحػػػػد  الهيكيػػػػر ان 
يمكػػػف أف يوصػػػؼ بأنػػػ  سػػػم  مثػػػؿ  ي هػػػرار بحػػػا  أف الهيكيػػػر انأظاػػػرت األوقػػػد  .الف قػػػات

ي فهقػػػػد أنػػػػ  طريقػػػػ  ههضػػػػمف الهركيػػػػز عمػػػػى  ي هػػػػرار وأسػػػػمو  الهيكيػػػػر ان .أسػػػػمو  انسػػػػه اب 
يمكػػف أف فكػػار الهػػي ففػػاؿ أو األف حالػػ  مزا يػػ  سػػمبي  مػػ   حبػػاط األههضػػم يالمشػػك ت والهػػ

لػ  ردود ففػؿ سػمبي   فكػاراأل ا هراروذلؾ ييهرض أف  .حماافي  هبفدنا عف المشكم  أو هساهـ
لمزا يػ  السػمبي  أو اسػهمرار لحػانت اقػد يسػب  ا  هػرارأف ان يممػا يفنػ ؛هاثر عمى الف قػات
 .(Senkans et al., 2016) انيف مفً هذ  الحانت أو انث

 فكاراأل اجترارأنواع 
 :مناا فكاراأل ا هرارهناؾ عدا أنواع مف 

رؼ )اردراكػات( السػمبي  يفبػر عػف هكػرار المفػاالذي  هو المصطم و  :الغضب اجترار 
هحيػز الطضػ  مػ  الهػي  والمشػاعر فكػارواألهثير الطضػ  مثػؿ الػذكريات حدا  الهي حوؿ األ

 .الهخطيط ل نهقاـ
 لى  هاديالهي  الحال  الداخمي وهي  هيفيؿ ث ث   وان  يفمؿ عمىالطض   ا هرارو  
في  انسهثارا اليسيولو ي  والحال  الداخمي  هاثرو  ،دراكات الفدواني هأثير الطض  وار ،الفدواف



 

 

 

 & ,García-Sancho, Salguero) يالقػرار مػف خػ ؿ زيػادا السػموؾ الفػدوان هخاذاعممي  

Fernández-Berrocal, 2016). 

هػػػدور حػػػػوؿ الهػػػػي  الواعيػػػ  فكػػػػاربأنػػػ  األ فكػػػاراأل ا هػػػػراريفػػػرؼ  :االكتئرررراب اجتررررار 
كمػػا هػػـ وضػػ  هصػػور  .ليػػا  المطالػػ  البيئيػػ  الحاليػػ فػػي  ههكػػرر يانههمامػػات الشػػائف  والهػػ

مهكررا هركز انهبا  اليرد عمى المشاعر  أفكاروعرؼ بأن   يسياؽ المزاج انكهئابفي   هرارل 
دد مػػف مػػ  عػػ  هػػراروهنػػاؾ أدلػػ  هوضػػ  ارهبػػاط ان .السػػمبي  لديػػ  وأعراضػػاا وأسػػباباا ومفانياػػا

مخهمػػػؼ انضػػػطرابات النيسػػػي  مثػػػؿ فػػػي  كمينكيػػػ  وليػػػر  كمينكيػػػ عينػػػات  فػػػي  النهػػػائا السػػػمبي 
 .(Rawal et al., 2010 )وهفطيػؿ حػؿ المشػك ت والهركيػز  يلمػزاج السػمبافػي  انسػهمرار

وهػػػي  فكػػػاراأل ا هػػػراربػػػيف ثػػػ   فئػػػات مػػػف  1996عػػػاـ Mikulincerكمػػا ميػػػز ميكولينسػػػر 
 كيؼ يػهـمهو   نحو المام  ويركز عمى   هرارهذ  اليئ  يكوف انوفي  .1اليفؿ أفكار ا هرار

 .2الحالػ  أفكػار ا هػرارو . يهصػحي  أخطػا  الماضػهحقيؽ األهداؼ، وكيػؼ كػاف مػف الممكػف 
 ا هػػراراليشػػؿ. و  ثػػار المهرهبػػ  عمػػىواآلعمػػى المشػػاعر الحاليػػ  يركػػز هػػذ  اليئػػ  فػػي   هػػراروان
عػػف قػػد يفمػػؿ عمػػى هشػػهيت اليػػرد   هػػراروهػػذا النػػوع مػػف ان 3ليػػر ذي صػػم  بالمامػػ  فكػػاراأل

 بالاػدؼ المح ػو  ع قػ  لاػـأو األشػخاص الػذيف ن  حػدا اليشؿ عف طريؽ الهيكير في األ
(Ciarocco et al., 2010.) 

 فكاراأل جترارالنظريات المفسرة ال
 4نظرية أنماط االستجابات

يػػػػرهبط  فكػػػػاراأل ا هػػػػرارهػػػػي أف  ؛واليرضػػػػي  األساسػػػػي  لنظريػػػػ  أنمػػػػاط انسػػػػه ابات 
يزيػػػد مػػػف المفال ػػػ  المفرفيػػػ   فكػػػاراأل ا هػػػرارف  حيػػػ   ،باننحيػػػازات المفرفيػػػ  فػػػي انكهئػػػا 

، الهيسػػػير المنحػػػاز لممواقػػػؼ المبامػػػ  وانحيػػػازات الػػػذاكرا( وبالهػػػالي يطيػػػؿ مػػػف المنحػػػازا )مػػػث ً 
 فكػػاراأل ا هػرارو  .(Joorman, Dkane, & Gotilb, 2006) الحػانت المزا يػ  السػػمبي 

الهركيػػز المهكػػرر بارضػػاف   لػػى ، 1يهميػػز بالهأمػؿ الػػذاهي، 5يهضػمف انهبػػا  مهمركػػز عمػػى الػػذات
  (.Treynor et al., 2003) والسمبي عمى اننيفانت السمبي  لميرد
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 Action Rumination  

2
 State Rumination  

3
 task-irrelevant rumination  

4
 Styles Responses Theory 

5
 self-focused attention 



 

 

 

هػػو خبػػرا  فكػػاراأل  هػػرارنمػػف أكثػػر األثػػار الشػػائف    لنظريػػ  أنمػػاط انسػػه اب اووفقًػػ 
هقػود الهػي  سػبا عادا مػا يحػدد الهركيػز عمػى الػذات ويحيػز هحميػؿ األو  يالمشق  والمزاج السمب

 فػرادواأل، ا( لهحديد كييي  الهفامػؿ مفاػ هانفراد ييحصوف ال  ر  )ارفكثير مف األ، لاذا المزاج
يحولػػوف هػػذا اليحػػص  لػػى أنيسػػاـ وذلػػؾ لهحديػػد مصػػدر المشػػكم  والهفامػػؿ  يالمػػزاج السػػمبفػػي 
 .-(Hoeksema , 2010 Sarian & Nolen)مفاا

مهواصػػم  ومهكػررا هػػدخؿ  لػػى الػوعي بصػػورا ليػػر  أفكػػارمػف  فكػػاراأل ا هػػراريهكػوف و  
هركػػز انهبػػا  اليػػرد عمػػى أعػػراض انكهئػػا   أفكػػارمقصػػودا، وهػػـ هفرييػػ  عمػػى أنػػ : "سػػموكيات و 

ف نمػػػط أالنمػػػاذج المفرفيػػػ  ل كهئػػػا  هػػػر   الخاصػػػ  بػػػ  وعمػػػى انفكاسػػػات هػػػذ  األعػػػراض". و 
حيػاا السػمبي  والحػانت المزا يػ  ال حػدا أي الميؿ الثابت ل سػه اب  أل- ي هرار انسه اب  ان

حػانت مػف ل انسػهاداؼيػادي  لػى زيػادا  -آلليػ السػمبي  ا فكػاري واأل هرار السمبي  بالهيكير ان
اننحيػػازات المفرفيػػ  فػػي مفال ػػ  المفمومػػات  يػػدعـ فكػػاراأل ا هػػرارانكهئػػا  الحػػاد. كمػػا أف 
ممػػػا يػػػادي  لػػػى حػػػانت مزا يػػػ  سػػػمبي . وبالهػػػالي، فػػػ ف المشػػػاركيف  ؛ويضػػػر بهنظػػػيـ الو ػػػداف

هبنػػػػػوا هيسػػػػػيرات أكثػػػػػر سػػػػػمبي  لممواقػػػػػؼ  فكػػػػػاراأل ا هػػػػػرارالمنػػػػػزع يف الػػػػػذيف هػػػػػـ حػػػػػثاـ عمػػػػػى 
سػػهراهي يات أقػػؿ فاعميػػ  لحػػؿ المشػػك ت، وأظاػػروا زيػػادا فػػي اسػػهر اع اأنه ػػوا و انفهراضػػي ، 

  (.Joormann, et al., 2006الذكريات الذاهي  السمبي  ) 
 2نموذج وظيفة التنظيم الذاتي التنفيذي

نمػوذج وظييػ   يفػرؼ ،2114 عػاـ Matthews & Wellsلمػاثوس وويمػس  اوطبقًػ 
المهكػررا المهولػدا بواسػط  محػاونت  فكػارعمػى أنػ : األ فكاراأل ا هرارالهنييذي  الهنظيـ الذاهي

الموا اػػ  مػػ  هناقضػػػات الػػذات المو اػػػ  باألسػػاس نحػػػو مفال ػػ  محهػػػوى المفمومػػات الرا فػػػ  
ويوضػ  لنػا نمػوذج وظييػ  الهنظػيـ  عمى الذات وليس نحو اليفؿ المباشر المو   نحػو الاػدؼ

 Martin & Tesser. ويػرى مػارهف وهيسػر فكػاراأل ا هػرارالػذاهي الهنييػذي عمميػ  ومحهػوى 
يػػػػ  عمػػػػى أناػػػػا  هرار ان فكػػػػار(  ف نمػػػػوذج وظييػػػػ  الهنظػػػػيـ الػػػػذاهي الهنييػػػػذي ينظػػػػر لأ1996)

اسػػه اب  لهناقضػػات الػػذات )حيػػ  أناػػا مو اػػ  نحػػو الاػػدؼ باألسػػاس(. ولكػػف النمػػوذج يوسػػ  
لبنػػا  مفرفػػي صػػري . ويبػػدو أف  فكػػاراأل ا هػػرارمػػف هػػذا الهصػػور الميػػاهيمي عػػف طريػػؽ ربػػط 

                                                                                                                                        
1self-reflection  
2
 Activation of the Supervisory Executive( The S-REF Model)  



 

 

 

فياػػا ألف نػػوعي المفال ػػ  ك همػػا مو ػػود. ومػػف  ـبػػ  خصػػائص  ليػػ  ومػػهحك فكػػاراأل ا هػػرار
)وظييػ  الهنظػيـ الػذاهي الهنييػذي( المدفوعػ  بمفرفػ   ناحي  أخرى ف ف روهيف المفال   الهنييذيػ 

وهػػػدعـ مفال ػػػ  هأمػػػؿ ذاهػػػي  فكػػػاراأل ا هػػػرارهحػػػافظ عمػػػى  ،امخهمػػػ  وظييًيػػػ ،مػػػا ورا  المفرفيػػػ 
سهراهي ي  لمموا ا . ومف الناحي  األخرى هفمؿ المفال   الهنييذيػ  انت كومهركزا عمى اننيفا

والهػػي هنحػػاز ضػػد المسػػهوى األدنػػى، المفال ػػ   فكػػارمػػف خػػ ؿ بػػد  محػػاونت لمػػهحكـ فػػي األ
   انقهحامي  بشكؿ مسهقؿ. فكار"اآللي " والهي هولد األ

دعـ دوائػػر مطمقػػ  فيمػػا ، هػػهدعمػػ  عػػدا عمميػػات دائريػػ  مسػػهقم . أونً  فكػػاراأل ا هػػرارو  
، ويػهـ الػهحكـ الكامػؿ فػي الموا اػ  المهركػزا عمػى اننيفػانت. فكاراأل ا هراربيناا مف الهقييـ 

عبارا عف موا اػ  مهركػزا عمػى اننيفػانت مهنكػرا فػي  فكاراأل ا هرارومف هذ  الناحي  يكوف 
ا، قد هسهيز المفال   الهنييذي  س سؿ مف المفال   هيئ  موا ا  مهركزا عمى المشك ت. ثانيً 

اقهحاميػ  أو أحاسػيس  سػدي ( والهػي،  ذا هػـ الهقيػيـ  أفكاراآللي  )والهي يهـ خبرهاا عمى هيئ  
عمى أناا ماددا أو مضرا أو ن يمكف الػهحكـ فياػا، هسػهمر فػي عمػؿ محػاونت لمموا اػ  مػف 

المنظػػور البيئػػي اليػػرد وبيئهػػ  عمػػى أنامػػا منظومػػ  ا، قػػد يػػرى . ثالثًػػفكػػارخػػ ؿ الػػهحكـ فػػي األ
المسبب  ل كهئػا   حدا بهفزيز الهفرض المسهمر لأ فكاراأل ا هرارمهكامم ، والهي يقـو فياا 

 (2115خ ؿ:باشا،)  ي هرار ويشطؿ المثيرات الهي هحافظ بدورها عمى المفارؼ ان
  فكاراأل اجترارالعالقة بين التسامح و 

والقدرا عمى حؿ المشك ت أشارت  لى أف  فكاراأل ا هرارأ ريت حوؿ الهي  الدراسات 
فػػي  ( يقػػودهـ  لػػى عػػرض مشػػاكماـالمنػػزع يفشػػخاص المضػػطربيف )لػػدى األ فكػػاراأل ا هػػرار

يسػاـ عمػى نأل فوينظػرو  ،ح ـ أكبر مف ح ماا وكذلؾ وصياا بأناػا ن يمكػف السػيطرا عمياػا
وكنهي ػػػ  لأثػػػار ، عمػػػؿ يممػػػا يثػػػبط المبػػػادرات لمقيػػػاـ بػػػأ ؛أناػػػـ عػػػا زوف عػػػف هنييػػػذ الحمػػػوؿ

عمػػػػى سػػػػبيؿ المثػػػػاؿ ضػػػػفؼ ماػػػػارات حػػػػؿ  ،عمػػػػى األدا  فكػػػػاراأل  هػػػػرارالمفرفيػػػػ  الضػػػػارا ن
فػػػي  فاألشػػػخاص المنزع ػػػوف يكػػػوف مػػػف األر ػػػ  هفرضػػػاـ  لػػػى سػػػموكيات ضػػػارا، المشػػػك ت
شػػفروف بػػالف ز عػػف األكػػؿ والشػػر  لموا اػػ  المشػػق  )الضػػطط( وذلػػؾ ألناػػـ يفػػي  اننطمػػاس

  هرارفاألشػخاص الػذيف يقومػوف بػان .(Sarin & Nolen-Hoeksema , 2010 )دارا ار
 ؛مػور حػوؿ هػذ  المحنػ بشكؿ كبير خاص  عند هفرضػاـ لممحػف فاػـ يحػاولوف فاػـ بفػض األ

عمػػى   لػػى اسػػهنها ات اكهئابيػػ  حػػوؿ حيػػاهاـ وي فػػؿ قػػراراهاـ ضػػفيي  وليػػر قػػادريف يممػػا يػػاد



 

 

 

 – Nolen)  هرارشػػػخاص الػػػذيف ن يقومػػػوف بػػػػانعػػػف ليػػػرهـ مػػػػف األ حػػػؿ المشػػػك ت

Hoeksema , 1998). 

قػد يسػه ي  لاػا األفػراد بطػرؽ مخهميػ   مػا والهي  فراد اله اوزات مف اآلخريفويوا   األ 
ولكػػػف انسػػػه اب  البديمػػػ  له ػػػاوزات اآلخػػػريف ، اننهقػػػاـ منػػػ فػػػي  به نػػػ  المه ػػػاوز أو بالرلبػػػ 

 Ghaemmaghami)هولدها هذ  اله اوزات هكوف بالهسام  الهي  اننيفالي  السمبي والفواق  

, Allemand , & Martin , 2011) . وعنػدما هنحسػر أو ههرا ػ  أثػار القػرارات أو األففػاؿ
بػػالظروؼ  يفػػ ف مسػػهويات الهسػػام  قػػد ههػػأثر بشػػكؿ قػػو ، المهفمقػػ  بالهسػػام   واألمػػور البديايػػ

ه ػػػذكر اليػػػرد بارسػػػا ا وانعهػػػدا ات األصػػػمي  أو الهػػػي  مثػػػؿ هطيػػػرات الحالػػػ  المزا يػػػ  واألمػػػور
 يهػػرهبط بػػػالخبرات األصػػػمي  )الماضػػي ( ومثػػػؿ هػػػذ  الظػػروؼ قػػػد هػػػادالهػػػي  ال ديػػػدا حػػدا األ

)وهقميػػػؿ الهفػػػاطؼ( ومػػػف خػػػ ؿ هػػػذ  الميكانزمػػػات يهػػػأثر   هػػػراربصػػػورا ماقهػػػ   لػػػى زيػػػادا ان
يمكػف الهػي  أحػد الفوامػؿف .(Wenzel, Turner, & Okimoto, 2010)  الماقػت الهسػام

 ييفنػ فكػاراأل ا هرارفػ فكػاراأل ا هػرارالهسػام  هػو فػي  الهػرددفي  أف هكوف ذات صم  وهأثير
مػػف األر ػػ  أف  ،ذهنػػ  مثػػؿ هػػذ  الفمميػػ  مػػف الهيكيػػرفػػي  ف اليػػرد يػػدرس ارهانػػ  )ارسػػا ا(أ

 .(Kachadourian , et al., 2005 )هكوف مزمن  وهشمؿ مكونات سمبي  
 :1المعنفات

 .خػػػريفهسػػػا ا النيسػػػي  أو ال سػػػدي  مػػػف اآلهفرضػػػاا ل يهفػػػرض المػػػرأا لمفنػػػؼ يفنػػػ ف  
وقػد  .بػؿ الػزوجسػا ا مػف ق  هفرضػف له يالدراس  الحالي  النسػا  ال هػفي  والمقصود بالمفنيات

حيػ  حصػمت عمػى الفينػ   ؛الحصػوؿ عمػى همػؾ الفينػ فػي  الدق  يالباحث  عمى هحر حرصت 
هػي  باعهبػار أف هػذ  يػهـ فياػا هنييػذ أحكػاـ الرايػ الهػي  ندي  ان هماعي مف محاكـ األسرا واأل

لؾ الباحثػػ  بػػذ ، ولػػـ هكهػػؼ  يؾ ان همػػاعوهػػذا يفهبػػر المحػػ ،ههػػوفر فياػػا هػػذ  الفينػػ الهػػي  البيئػػ 
وحصػمت كػؿ النسػا  المفنيػات عمػى  ،المػرأا  لىسا ا ار اسهبيافولكف قامت بهطبيؽ  ؛المحؾ

 سهبياف.اندر ات أعمى مف المهوسط عمى ذلؾ 
  2غير المعنفات 

قػؿ مػف ي حصمف عمى در ات أال هالنسا  المهزو ات  ،الدراس  الحالي في  يقصد باف
 .المرأا  لىارسا ا  اسهبيافالمهوسط عمى 

                                                           
1
 Abused Women 

2
 Non- abused Women 



 

 

 

 الدراسات السابقة 
دراسػػػػػ  ومناػػػػػا  فكػػػػػاراأل ا هػػػػػرارسػػػػػام  و هناولػػػػػت الهالهػػػػػي  هنػػػػػاؾ عػػػػػدد مػػػػػف الدراسػػػػػات 

 ( Kachadourian , Fincham , & Davila., 2005) وفينشػاـ ودافػي كاشػادورياف 
زواج والزو ػػػات الػػػذيف لػػػدياـ اه اهػػػات مهفارضػػػ   لػػػى فحػػػص افهػػػراض أف األهػػػدفت والهػػػي 

وهذا  ،م   سا ا الشريؾ اهسامحً  قؿسوؼ يكونوف أ ،الف ق في  الشريؾو )مو ب  وسالب ( نح
سا ا ار ا هرارا أف كم ،سا ا( مف المحهمؿ أف يكوف هو سب  الهفارضلحد  )ارف هذا األ

وهػـ  الهسػام فػي   هػراريمفبػ  انالػذي  سبا  هذا الهفارض وكذلؾ دراس  الػدورقد يكوف مف أ
 34 , 4زواج وكػػاف مهوسػػط عمػػر األ .وزو ػػاهاـ مفاػػـزواج مػػف األ 87ه ميػػ  البيانػػات مػػف 

 ,8قدر   مفياري انحراؼب 41 , 1أما مهوسط عمر الزو ات فكاف ،5,4قدر  مفياري انحراؼب
وهػػو سػػااؿ  ،انه اهػػاتفػػي  مقيػػاس الهضػػار وهػػي  ،الدراسػػ  عػػدا مقػػاييسفػػي  سػػهخدمتوا 4

ومقيػػػػاس ، يالرضػػػػا الزوا ػػػػمقيػػػػاس ميهػػػػو  حػػػػوؿ مفهقػػػػدات ومشػػػػاعر الشػػػػريؾ ه ػػػػا  شػػػػريك  و 
وأوضػحت الدراسػ  أف زيػادا انه اهػات المهفارضػ   .سا ا ومقيػاس الهسػام حوؿ ار  هراران

فػي  عندما كاف األزواج والزو ػات ييكػروف ،انخياض الهسام  فقطنحو الشريؾ كاف يصاحب  
 . هرارسا ا بصورا مهكررا ولـ يكف الهفارض يرهبط بالهسام  عند ليا  انار

فقد هدفت  لى بح  الف ق   (Suchday et al., 2006 )  وزم ئ دراس  سشداىأما  
دراؾ الضػػطوط والهقريػػر الػػذاه فكػػاراأل ا هػػراربػػيف الهسػػام  و  دي  بػػيف طػػ   لمصػػح  ال سػػ يوا 

عػػػػراض ال سػػػػدي  بالضػػػػطوط واأل ايػػػػرهبط  ي ابًيػػػػ  هػػػػرارفهرضػػػػت أف انوا ،الانػػػػدفػػػػي  ال امفػػػ 
 نا ( هراوحت أعمارهـ بيف  96ذكور و 92) اطالبً  188الدراس  مف المرضي  وهكونت عين  

  هػػرارومقيػػاس نسػػهخداـ مقيػػاس لمهسػػام  سػػن  وهػػـ ا 9,18 يسػػن  بمهوسػػط عمػػر  22 -17
وهوصػػمت ، عػػراض ال سػػدي هابرمػػاف لأ –دراؾ الضػػطوط وبطاريػػ  كػػوهف ومقيػػاس   فكػػاراأل

 ا هػػراروبػػ دراؾ الضػػطوط بينمػػا ارهػػبط  فكػػاراأل ا هراربػػ ارهػػبط سػػمبيً الدراسػػ   لػػى أف الهسػػام  ا
 .عراض ال سدي مف  دراؾ الضطوط واأل بكً   ا ي ابيً  فكاراأل

  دراسػ  اههمػت بػاليهرا الزمنيػ (Wenzel et al., 2010)  ئػكمػا أ ػرى وينػزؿ وزم  
الهسام  كفممي  مفرفي  ا هماعي  هؿ ودراس   ،سا ا مباشراالهفرض ل عهدا  أو ار يهمالهي 

. ودراس  انه اهات السببي  بػيف فكاراأل ا هرارأـ م  انخياض  فكاراأل ا هرارهزيد م  زيادا 
وطالبػ   اطالًبػ 112والهفاطؼ )انمباثي ( وهكونت عين  الدراسػ  مػف  فكاراأل ا هرارو الهسام  



 

 

 

وهػػـ هطبيػػؽ  ا،عاًمػػ 2 1 – 18 نػػا ( ممػػف ههػػراو  أعمػػارهـ بػػيف  92و، ذكػػور 21بال امفػػ  )
ا أو والهفػػػاطؼ )انمباثيػػػ ( والمفانػػػا فكػػػاراأل ا هػػػرارو عػػػدد مػػػف المقػػػاييس لكػػػؿ مػػػف الهسػػػام  

 ،ي سػاؿ وييسػر الهسػام  مػ  مػرور الوقػت فكاراأل ا هراروهوصمت الدراس   لى أف  .الهضحي 
الػػذات والهو ػػ  فػي  يههصػػؼ بالهأمػؿ اليكػػر الهػي  يالهكييػػ  هػرارفانػػاؾ أشػكاؿ مػػف ان يوبالهػال

 نحو المشك ت واليقظ  واننهبا  لمخبرات.
دراسػ  فحصػت انرهبػاط بػيف  (Dixon et al., 2014)  وزم ئػ أ ػرى ديكسػوف وقػد 

وطالبػ   اطالًبػ 216وهكونػت عينػ  الدراسػ  مػف  .فكػاراأل ا هػرارالهسام  م  الذات والكمالي  و 
واسػهخدـ البػاحثوف مقيػاس الهسػام   .سػن  9,18قػدر   يبمهوسػط عمػر  اذكورً  87 نا  و 119

وهوصمت الدراس   لى أف  .وبطاري  لمكمالي  ومقياس لقبوؿ الذات  هرارم  الذات ومقياس ل 
 .م  الهسام  م  الذات اارهبط سمبيً  فكاراأل ا هرار
 لػى فحػص أثػار  (Low ,& Chapman , 2015)كمػا هػدفت دراسػ  لػو وشػابماف  
ولػػػـو الػػػذات  ي( والشػػػفور بػػػالخز اننيفػػػانت السػػػمبي عمػػػى الفاطيػػػ  السػػػمبي  ) فكػػػاراأل ا هػػػرار

  هػراروهحديد  ذا ما كانت سمات اضطرا  الشخصي  الحدي  أو نوع ان ،والهسام  م  الذات
الطضػ  وانكهئػا  لػدى عينػ  مػف طػ   ال امفػ  الػذيف  ا هػراريخيؼ هذ  اآلثار وهـ قياس 

 اطالًبػػ 121وهكونػػت الفينػػ  مػػف  .هخهمػػؼ لػػدياـ در ػػات سػػمات اضػػطرا  الشخصػػي  الحديػػ 
 بمهوسػطسػن  ) 34 – 18عمارهـ بػيف ممف ههراو  أ % ذكور23%  نا  و77وطالب  بنسب  

مقػاييس وهقػارير فػي  دوات همثمػت( وهػـ اسػهخداـ عػدد مػف األ73,3مفياري انحراؼو  21, 88
وأوضػػػحت النهػػػائا أف  .  مػػػ  الػػػذاتوالهسػػػام فكػػػاراأل ا هػػػراراس الحالػػػ  اننيفاليػػػ  و ذاهيػػػ  لقيػػػ

انكهئا   ا هرارا م  الذات بفد اضطرا  الشخصي  الحدي  أقؿ هسامحً  يشخاص منخيضاأل
اضػػطرا   يلػػـ يكػػف هنػػاؾ فػػروؽ بػػيف مرهيفػػ أنػػ  حػػيففػػي  ،الطضػػ  ا هػػرارمقارنػػ  بم موعػػ  
 ا هػػػػرارالطضػػػػ  و  ا هػػػػرارحالػػػػ  الحػػػػالهيف )فػػػػي  الهسػػػػام  مػػػػ  الػػػػذاتفػػػػي  الشخصػػػػي  الحديػػػػ 

 .(انكهئا 
مػػا  ذا كػػاف هنػػاؾ ع قػػ  بالكشػػؼ ع (Fatfouta , 2015)كمػػا قامػػت دراسػػ  فهيوهػػ   

حيػػػ  قامػػػت  ؛سػػػا ا وزمػػػف انسػػػه اب حػػػوؿ ار  هػػػراريف سػػػم  الهسػػػام  وانخطيػػػ  منحنيػػػ  بػػػ
يسػػػػهطرق  الػػػػذي  عهمػػػػاد عمػػػػى الوقػػػػتلقيػػػػاس الهسػػػػام  بان يالدراسػػػػ  بهوظيػػػػؼ مقيػػػػاس ضػػػػمن

 ليػات المحهممػ هوض  مفػدنت الهسػام  والكشػؼ عػف اآلالهي  شخاص لهكويف انسه اباتاأل



 

 

 

يهوسػػػط هػػػذ    هػػػراروهػػػـ اقهػػػرا  أف ان ،الف قػػػ  بػػػيف الهسػػػام  وزمػػػف انسػػػه اب  ههوسػػػطالهػػػي 
%  6,67لمانيػاأفػي  مػف المػواطنيف الػذيف يفيشػوف 167اييس الدراس  عمػى الف ق  طبقت مق

 انحػػػػراؼو  24 , 12سػػػػن  بمهوسػػػػط   61 – 18يهػػػػراو  عمػػػػر الفينػػػػ  مػػػػا بػػػػيف  ،نػػػػا مػػػػف ار
 –وقاـ الباح  باسهخداـ عدد مف المقياس لكؿ مف )زمف انسػه اب   .سن  5 , 19  مفياري

حػػػػػوؿ   هػػػػػراروان –حالػػػػػ  الهسػػػػػام   –سػػػػػم  الهسػػػػػام   –الخػػػػػط الػػػػػرئيس لسػػػػػرع  انسػػػػػه اب  
سػػا ا يهوسػػط الف قػػ  بػػيف الهسػػام  وزمػػف حػػوؿ ار  هػػرارأوضػػحت النهػػائا أف ان .(المفهػػدي
  هرارقؿ نحو انشخاص الذيف يرهي  لدياـ الهسام  لدياـ ميؿ أكما اهض  أف األ .انسه اب 

 .سا افيما يخص ار
مثػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػ   ،سػػػػػػػا ابالف قػػػػػػػ  بػػػػػػػيف الهسػػػػػػػام  واردراسػػػػػػػات ههمػػػػػػػت بفػػػػػػػض الكمػػػػػػػا ا 

 لػػى فحػػص الف قػػ  بػػيف الهسػػام  وارسػػا ا فقػػد هػػدفت  (Scherbarth , 2007)يربار كسػػ
لػػى ا ،النيسػػي  هػػرهبط بهكػػرار  ،نهااكػػات الشػػريؾا أ ذا كانػػت در ػػ  الهسػػام  مػػ  أسػػو  خهبػػار مػػاوا 

( اذكػػػػرً  114) 291مػػػػف وهكونػػػػت الفينػػػػ   .حػػػػدثت منػػػػذ مػػػػن  الهسػػػػام الهػػػػي  سػػػػا ا النيسػػػػي ار
 ي( بمهوسػػػط عمػػػػر ثػػػػىنأ 177و)سػػػن   33,4 مفيػػػػاري انحػػػراؼو سػػػػن   4,21 يبمهوسػػػط عمػػػر 

 ؛وهـ  م  اسه ابات المشهركيف بطريق   لكهروني  ،سن  49,2 مفياري انحراؼو سن   27,21
واسػػهكماؿ مقػػاييس حػػوؿ هكػػرار  ،ا بػػرقـ حسػػ يوذلػػؾ مػػف خػػ ؿ الػػدخوؿ  لػػى موقػػ   لكهرونػػ

وأوضحت النهائا أف  .حدثت ومن  الهسام الهي  سا ايسي  وقياس المساف  بيف ارسا ا النار
قبموا كػػذلؾ مسػػهويات منخيضػػ  سػػها مسػػهويات مرهيفػػ  مػػف الهسػػام  قػػد االمشػػاركيف الػػذيف قػػررو 

 .سا ا بالمقارن  بالمشاركيف الذيف قرروا مسهويات أقؿ مف الهسام مف ار
عمػى  نيسػيلػى فحػص نمػوذج الصػمود ال  (Lopez , 2015 )وبيزلػكما هػدفت دراسػ   

مفػػدؿ لمف قػػ  بػػيف عنػػؼ الشػػريؾ الحمػػيـ والهسػػام  مػػ  مهطيػػر  نيسػػيفهػػراض أف الصػػمود الا
ممف هفرضوا لمفنؼ مف الشػريؾ الحمػيـ  امشهركً  77وهكونت الفين  مف  .خريفالذات وم  اآل

سػهخداـ اوهػـ  .7,12 مفيػاري انحػراؼو  8,38سن  بمهوسػط  61 – 19هراوحت أعمارهـ بيف 
ومقيػػاس  يسػػا ا النيسػػي  لممػػرأا ومقيػػاس الصػػراع الهكهيكػػقيػػاس هاره نػػد لمهسػػام  ومقيػػاس ارم

مػ   ارهبط سػمبيً مف الشريؾ الحميـ ا نيسيالفنؼ ال وهوصمت الدراس   لى أف ،نيسيالصمود ال
 .نيسيالهسام  والصمود ال

 



 

 

 

 تعميق عمى الدراسات السابقة 
الهػػي  نػػدرا الدراسػػات الفربيػػ يهضػػ   ،لمدراسػػات السػػابق مػػف خػػ ؿ الفػػرض السػػابؽ  -1

عمػػػى البيئػػػ   ا ديػػػدً  افالمصػػػطم  يفػػػد مصػػػطمحً  ؛فكػػػاراأل ا هػػػرارهناولػػػت مصػػػطم  
البيئػ  الفربيػ  كانػت هنػاؾ نػدرا فػي   نبيػ  لكػفربي  هناوله  عدد مػف الدراسػات األالف

  .هناول في  شديدا
 ؛فكػػاراأل ا هػػرارسػػال  بػػيف الهسػػام  و بػػاط أشػػارت الدراسػػات السػػابق   لػػى و ػػود اره -2

ا عمػػى الهسػػام  ومػػف خػػ ؿ هػػاثر سػػمبً  ي هػػرار حيػػ  أوضػػحت أف زيػػادا الهيكيػػر ان
حيػ   ،البيئػ  الفربيػ في  لـ يهـ دراس  هذ  الف ق  ،انط ع عمى الدراسات السابق 

دراسػػػػات ديكسػػػػوف ا هناولػػػػت هػػػػذ  الف قػػػػ  دراسػػػػات أ نبيػػػػ  مناػػػػالهػػػػي  ف الدراسػػػػات 
 ,.Dixon et al., 2014; Suchday et al) داى وزم ئػ  وفهيوهػ سشػوزم ئػ  و 

2006 ;Fatfouta , 2015). 

 فكػاراأل ا هػرار(  لػى أف Wenzel et al., 2010)  ئػوينػزؿ وزم  هوصػمت دراسػ  -3
وهػػػذ  النهي ػػػ  ههفػػػارض مػػػ  مػػػا  ،ييسػػػر ويسػػػاؿ عمميػػػ  الهسػػػام  مػػػ  مػػػرور الوقػػػت

 ا هػػػرارو ػػػود ع قػػػ  سػػػمبي  بػػػيف الهسػػػام  و هوصػػػمت  ليػػػ  عػػػدد مػػػف الدراسػػػات مػػػف 
 داى وزم ئػ  وفهيوهػػ سشػػدراسػػات ديكسػوف وزم ئػ  و  ؛ومػف هػػذ  الدراسػات ،فكػاراأل

(Dixon et al., 2014; Suchday et al., 2006 ;Fatfouta , 2015)  وهػذا
 .مرا أخرى فكاراأل ا هراربيف الهسام  و يهطم  فحص الف ق  الهفارض 

حػػػػدود مػػػػف هنػػػػاؾ عػػػػدد م ،هناولهاػػػػا الدراسػػػػات السػػػػابق الهػػػػي  أمػػػػا بالنسػػػػب  لمفينػػػػات -4
دراسػػ  سػػكربار   ومناػػا ،ههفػػرض لاػػا المػػرأاالهػػي  سػػا ااههمػػت بارالهػػي  الدراسػػات
وهػذ  الدراسػات هناولػت  .(Lopez , 2015 ; Scherbarth , 2007)وبيزودراسػ  لػ
حػدود عمػـ الباحثػ  ن فكػار، وفػي األ ا هػرارسام  ولـ ههطرؽ لمصطم  الهمصطم  

الف قػ  بػيف الهسػام  فػي  هو د دراس  هناولت اليروؽ بػيف المفنيػات وليػر المفنيػات
 .  را  الدراس  الحالي  ييسهدعالذي  مراأل ،فكاراأل ا هرارو 

 فروض الدراسة 
 ؛السػابق وما أسيرت عن  نهػائا الدراسػات  ي،طار النظر ضو  مشكم  الدراس  وارفي  

 :لى الهحقؽ مف صح  اليروض الهالي هسفى الدراس  الحالي   



 

 

 

كػؿ فػي  بيف مهوسػط در ػات المػرأا المفنيػ  وليػر المفنيػ  حصائًيا  هو د فروؽ دال  -1
المواقػػؼ فػػي  الهسػػام  –خػػريف الهسػػام  مػػ  اآل –الهسػػام  مػػ  الػػذات (الهسػػام   مػػف

 فكار.األ ا هرار( و والظروؼ
لػدى المػرأا المفنيػػ   فكػاراأل ا هػراربػػيف الهسػام  و  حصػائًيا  هو ػد ع قػ  سػالب  دالػ  -2

 .ولير المفني 
فػػػي  بػػػيف مهوسػػػط در ػػػات المػػػرأا المفنيػػػ  وليػػػر المفنيػػػ  حصػػػائًيا  هو ػػػد فػػػروؽ دالػػػ  -3

 فكار.األ ا هرارالف ق  بيف الهسام  و 
جراءاتها   منهج الدراسة وا 

 يالتصميم البحث
ي ئػـ هػدؼ ، والذي (ي )بنوعي : انرهباطي واليارقيسهخدمت الباحث  المناا الوصيا 
 لػػى  انػػ  هقيػػيـ  فكػػاراأل ا هػػرارو  وذلػػؾ لموقػػوؼ عمػػى فحػػص الف قػػ  بػػيف الهسػػام  ؛الدراسػػ 

اليػروؽ بػيف المػرأا فػي  وكػذلؾ مهطيػرات الدراسػ فػي  اليػروؽ بػيف المػرأا المفنيػ  وليػر المفنيػ 
 فكار.األ ا هرارالف ق  بيف الهسام  و في  المفني المفني  ولير 

 عينة الدراسة 
ليػػر  74مفنيػػات و 54( امػػرأا )128مػػف ) يشػػكماا الناػػائفػػي  الدراسػػ  هكونػػت عينػػ  

مصػر ال ديػدا( محكمػ  ، سػرا )محكمػ  ال يػزامفنيات( هـ  م  عين  المفنيػات مػف محػاكـ األ
 يالنصػػر ان همػػاع ي)نػػاد هنييػػذ أحكػػاـ الرايػػ يػػهـ فياػػا الهػػي  الرياضػػي  وان هماعيػػ  يوالنػػواد

)مصػػػػر  يالشػػػػمس الرياضػػػػ ينػػػػاد –( ي)المفػػػػاد يشػػػػيكو الرياضػػػػ ينػػػػاد – ()مصػػػػر ال ديػػػػدا
سػػا ا ضػػد المػػرأا ا لهطبيػػؽ مقيػػاس اروذلػػؾ وفقًػػ ،مػػرأاا 54ال ديػػدا(( وبمطػػت عينػػ  المفنيػػات 

( 77وذلؾ مػف أصػؿ ) .( در   عمى المقياس81وحصولاف عمى در   أعمى مف المهوسط )
( اسػػهمارا ممػػف لػػـ 23هػػـ اسػػهبفاد ) سػػه اباهافالدراسػػ  وبػػانط ع عمػػى ادوات أوبفػػد هطبيػػؽ 

 فكمػػػػا كانػػػػت هنػػػػاؾ بفػػػػض المشػػػػهركات هرفضػػػػ ،  ابػػػػاهاف عمػػػػى بفػػػػض المقػػػػاييس يسػػػػهكممف
وهراوحػػت أعمػػار النسػػا   ،انسػػهمارافػػي   ابػػ  عمػػى المقػػاييس بفػػد البدايػػ  اليفميػػ اسػػهكماؿ ار

 4,5قػػدر   مفيػػاري انحراؼبػػ، سػػن  6,34قػػدر   يبمهوسػػط عمػػر  سػػن  51 -21نيػػات بػػيف المف
 .سن 



 

 

 

مرأا( هـ  مفاف مف المهزو ات مف أعضا  هيئ  ا 74أما عين  النسا  لير المفنيات ) 
 ،لم امفػ  يفض الموظيات الفػام ت بالايكػؿ اردراوب ، امف  حمواف –الهدريس كمي  اآلدا  

عػػػف طريػػػؽ  رسػػػاؿ  يواصػػػؿ ان همػػػاعصػػػدقا  عمػػػى مواقػػػ  الهوكػػػذلؾ مػػػف بفػػػض األقػػػار  واأل
 ، ابػ  عمػى كػؿ بنػود انسػهماراسهمارا لممشهرك  ثـ  عػادا  رسػالاا لمباحثػ  مػرا أخػرى بفػد اران

 ،سػا ا ضػد المػرأاا لهطبيػؽ مقيػاس اروفقًػ أيًضػامػرأا( وذلػؾ ا 74وبمطت عينػ  ليػر المفنيػات )
 114وذلػؾ مػف أصػؿ  ، ػ  عمػى المقيػاس( در 81وحصولاف عمى در ات أقػؿ مػف المهوسػط )

( اسػهمارا ممػف 31هػـ اسػهبفاد ) وبانط ع عمػى اسػه اباهاف ،يؽ ادوات الدراس مرأا وبفد هطبا
 -21  ابػاهاف عمػى بفػض المقػاييس وهراوحػت أعمػار النسػا  ليػر المفنيػات بػيف  فلـ يسهكمم

. ويوضػػ   ػػدوؿ سػػن  1,8قػػدر   مفيػػاري انحراؼبػػ، سػػن  1,32قػػدر   يبمهوسػػط عمػػر سػػن   51
 ي السف والهفميـ.ا لمهطير ( هوزي  الفين  وفقً 1)

 السن والتعميم يا لمتغير ( توزيع العينة وفقً 1جدول )
 النوع

 المهطيرات
 المفنيات
 54ف   

 لير المفنيات
 74ف  

 
 السف

 
21- 31 
32-42 
 فأكثر 43

 % ؾ % ؾ
17 
35 
2 

5,31% 
8,64% 
7,3% 

35 
32 
7 

3,47% 
2,43% 
5,9% 

 
 الهفميـ

 مهوسط
 يعال

 يفوؽ عال

11 
37 
6 

4,21% 
5,68% 
1,11% 

17 
49 
8 

9,22% 
2,66% 
9 ,11% 

 :ي( ما يم1يهض  مف ال دوؿ )
مػػػراا ا 17سػػػن   31 -21راو  أعمػػػارهف بػػػيف ههػػػ يبمػػػغ عػػػدد النسػػػا  المفنيػػػات ال هػػػ -1

بمػػغ عػػدد النسػػا  ليػػر المفنيػػات بينمػػا ، عينػػ  المفنيػػات ي% مػػف   مػػال5,31بنسػػب  
 .عين  لير المفنيات ي% مف   مال3,47مرأا بنسب  ا 35

مػػػراا ا 35سػػػن   42 -32راو  أعمػػػارهف بػػػيف ههػػػ يبمػػػغ عػػػدد النسػػػا  المفنيػػػات ال هػػػ -2
بمػػغ عػػدد النسػػا  ليػػر المفنيػػات بينمػػا ، عينػػ  المفنيػػات ي% مػػف   مػػال8,64بنسػػب  
 .عين  لير المفنيات   مالي%مف 2,43مرأا بنسب ا 32



 

 

 

ا بنسػب  مػرأ 2سػن  فػأكثر 43راو  أعمػارهف بػيف ههػ يبمغ عدد النسا  المفنيات ال هػ -3
مػػرأا ا 7نيػػات بينمػػا بمػػغ عػػدد النسػػا  ليػػر المف، عينػػ  المفنيػػات ي% مػػف   مػػال7,3

 .عين  لير المفنيات   مالي% مف 5,9بنسب  
% مف 4,21مراا بنسب  ا 11مسهوى الهفميـ المهوسط في  اتبمغ عدد النسا  المفني -4

مػػػػػػرأا ا 17بمػػػػػػغ عػػػػػػدد النسػػػػػػا  ليػػػػػػر المفنيػػػػػػات بينمػػػػػػا ، عينػػػػػػ  المفنيػػػػػػات ي  مػػػػػػال
 .عين  لير المفنيات ي% مف   مال9,22بنسب 

 ي% مػف   مػال5,68ا امرأ 37 يمسهوى الهفميـ الفالفي  تبمغ عدد النسا  المفنيا -5
% مػػػف 66 ,2مػػػرأا ا 49بمػػػغ عػػػدد النسػػػا  ليػػػر المفنيػػػات بينمػػػا ، عينػػػ  المفنيػػػات

 .عين  لير المفنيات   مالي
% مػػػف 1,11ا امػػػرأ 6 يمسػػػهوى الهفمػػػيـ فػػػوؽ الفػػػالفػػػي  بمػػػغ عػػػدد النسػػػا  المفنيػػػات -6

% مف 11 ,9مرأا ا 8سا  لير المفنيات بينما بمغ عدد الن، عين  المفنيات ي  مال
 .عين  لير المفنيات ي  مال

 .طياؿ ومدا الزواجألعدد ا يا لمهطير ( هوزي  الفين  وفقً 2يوض   دوؿ ) 
 طفال ومدة الزواجألعدد ا يا لمتغير ( توزيع العينة وفقً 2جدول )

 النوع
 المهطيرات

 المفنيات
 54ف   

 لير المفنيات
 74ف  

 
 طياؿعدد األ

 
 ن يو د
 طيؿ واحد

 أكثر مف طيؿ

 % ؾ % ؾ
4 
27 
23 

4,7% 
51% 
6,42% 

19 
14 
41 

7,25% 
9, 18% 
4,55 % 

 
 مدا الزواج

1- 11 
11-21 

 21أكثر مف 

43 
11 
1 

6,79% 
5,18% 
9,1% 

44 
24 
6 

5, 59% 
4,32% 
1,8% 

 :ي( ما يم2يهض  مف ال دوؿ )
% مػف 4,7ا بنسػب  امػرأ 4ن يو ػد لػدياف أطيػاؿ  يهػبمغ عػدد النسػا  المفنيػات ال  -1

مػػػرأا بنسػػػب  ا 19بمػػػغ عػػػدد النسػػػا  ليػػػر المفنيػػػات بينمػػػا ، عينػػػ  المفنيػػػات ي  مػػػال
 .عين  لير المفنيات ي  مال% مف 7,25



 

 

 

% مػػػف 51ا بنسػػػب امػػػرأ 27لػػػدياف طيػػػؿ واحػػػد  يفنيػػػات ال هػػػبمػػػغ عػػػدد النسػػػا  الم -2
 , 9مػرأا بنسػب  ا 14النسػا  ليػر المفنيػات  بينمػا بمػغ عػدد، عين  المفنيػات ي  مال
 .عين  لير المفنيات ي% مف   مال18

% مػػػػف 6,42 ا بنسػػػبامػػػرأ 23المفنيػػػػات لػػػدياف أكثػػػر مػػػف طيػػػػؿ  بمػػػغ عػػػدد النسػػػا  -3
مػػػرأا بنسػػػب  ا 41بمػػػغ عػػػدد النسػػػا  ليػػػر المفنيػػػات بينمػػػا ، عينػػػ  المفنيػػػات ي  مػػػال

 .عين  لير المفنيات ي% مف   مال4,55
 سػػنوات 11ا زوا اػػف مػػف سػػن   لػػى هرواحػػت مػػد يبمػػغ عػػدد النسػػا  المفنيػػات ال هػػ -4

بمػػغ عػػدد النسػػا  ليػػر بينمػػا ، عينػػ  المفنيػات   مػػالي% مػػف 6,79ا بنسػػب  امػرأ 43
 .عين  لير المفنيات   مالي% مف 5,59مرأا بنسب  ا 44المفنيات 

ا امػرأ 11سػن   21-11واحت مدا زوا اف مػف هر  يبمغ عدد النسا  المفنيات ال ه -5
بينمػػا بمػػغ عػػدد النسػػا  ليػػر المفنيػػات ، عينػػ  المفنيػػات   مػػالي% مػػف 5,18بنسػػب  
 .عين  لير المفنيات   مالي% مف 32 ,4مرأا بنسب  ا 24

 مػػرأاا 1سػػن   21أكثػػر مػػف  زوا اػػف بمطػػت مػػدا يعػػدد النسػػا  المفنيػػات ال هػػبمػػغ  -6
 6ليػر المفنيػات  بينمػا بمػغ عػدد النسػا ، عينػ  المفنيػات   مالي% مف 1,1بنسب  

 عين  لير المفنيات.   مالي% مف 1,8مرأا بنسب  ا
 :أدوات الدراسة

 ساءة إلى المرأة اإل استبيان -1
البيئػ  المحميػ  فػي  بادؼ قياس ارسا ا ضد المرأا ( 2113، أعد هذا المقياس )عمى 

ارسػػػػا ا ، ارسػػػػا ا النيسػػػػي  :ي( عبػػػػارا موزعػػػػ  عمػػػػى ث ثػػػػ  أبفػػػػاد فرعيػػػػ  هػػػػ43ويهكػػػػوف مػػػػف )
خهارهاػا االهػي  ا له ابػ در   لكؿ بنػد هبًفػارسا ا ال نسي  ويصح  المقياس بوض  ، ال سمي 

. 1ا   أبػػدً ، 2   انػػادرً ، 3ا   أحياًنػػ، 4  ادائًمػػوهػػي  المشػػهرك  مػػف بػػيف اربفػػ  بػػدائؿ له ابػػ 
 .وهشير الدر   المرهيف   لى هفرض المرأا لهسا ا بدر   مرهيف 

 :يويهكوف المقياس مف ث ث  أبفاد فرعي  ه
، 13، 11، 7، 4، 1أرقاماا )الهي  البنودوهي  ابندً  24يهكوف مف  :ارسا ا النيسي  -1

16 ،19 ،22 ،25 ،28 ،31 ،31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،
41 ،41 ،42 ،43 ) 



 

 

 

، 11، 8، 5، 2أرقاماػػا ) الهػػي  البنػػودوهػػي  بنػػود 11يهكػػوف مػػف  :ارسػػا ا ال سػػمي  -2
14 ،17 ،21 ،23 ،26 ،29 ). 

، 12، 9، 6، 3أرقاماػػػا ) الهػػػي  البنػػػودوهػػػي  بنػػػود 9يهكػػػوف مػػػف  :ارسػػػا ا ال نسػػػي  -3
15 ،18 ،21 ،24 ،27 ). 

 سػهبيافحيػ  اخهبػرت مفػدا ان ؛سػهبيافالخصائص السػيكومهري  ل لهحقؽ مف وقد هـ ا 
سػػػن   16,33قػػػدر   يسػػػيدا بمهوسػػػط عمػػػر  61الثبػػػات والصػػػدؽ عمػػػى عينػػػ  بمػػػغ عػػػددها ف   

وأليػػػػا ، بطػػػػرؽ اله زئػػػػ  النصػػػػيي  سػػػػهبيافسػػػػن  وهػػػػـ حسػػػػا  ثبػػػػات ان 67,6 مفيػػػػاري انحػػػػراؼو 
مفػػام ت وهػػي  95,1 لػػى 72,1هراوحػػت مفػػام ت الثبػػات لأبفػػاد يكرونبػػاو واله ػػانس الػػداخم

 78 أمػا مفػام ت الثبػات لمدر ػ  الكميػ  ههػراو  مػا بػيف، ثبات مرهيف  هشير  لػى ثبػات المقيػاس
مفام ت ثبات مرهيفػ  هشػير  لػى ثبػات الدر ػ  الكميػ  وأسػير  ػدوؿ  أيًضاوهي  95,1 لى  1,

مػػ  الدر ػػ  الكميػ  هراوحػػت مػػا  سػهبيافبػػاط لفبػػارات انأف مفػام ت انره عػػف ياله ػانس الػػداخم
. كمػػا هػػـ 1, 15قػػؿ عنػػد مسػػهوى مفػػام ت ارهبػػاط دالػػ  عمػػى األوهػػي  92,1 لػػى  26,1بػػيف 

ئا الهحميػػؿ الفػػاممى أف عػػف طريػػؽ الصػػدؽ الفػػاممى وأسػػيرت نهػػا سػػهبيافالهحقػػؽ مػػف صػػدؽ ان
عمى عامػؿ  سهبيافوقد هشبفت عوامؿ ان يلهبايف الكم% مف ا78أسهقطبت  سهبيافعبارات ان

 .واحد وهو ارسا ا بأبفاد 
ا هػػذ  الدراسػػ  حسػػا  مفامػػؿ أليػػا كرونبػػاو لمهأكػػد مػػف ثبػػات المقيػػاس وفقًػػفػػي  وقػػد هػػـ 

ومفامػؿ أليػا لبفػد ، 98,1لفين  الدراس  الحالي  وبمغ مفامؿ أليا لبفػد ارسػا ا النيسػي  لممػرأا   
 ميفاػػا وهػػي  .98,1  سػػهبيافا مفامػػؿ أليػػا لمدر ػػ  الكميػػ  ل أمػػ، 1, 85ارسػػا ا ال سػػمي    
 .مفام ت ثبات مقبول 

عنػػػد  سػػػهبيافالخػػػاص بارسػػػا ا ال نسػػػي  فقػػػد هػػػـ اسػػػهبفاد  مػػػف ان أمػػػا بالنسػػػب  لمبفػػػد 
ألف لالبيػػػ  المشػػهركات رفضػػػف ار ابػػ  عمػػػى عبػػػارات هػػذا البفػػػد ممػػا كػػػاف مفػػػوؽ  ؛الهصػػحي 

 .رهماـ الدراس 
   1مقياس هارتالند لمتسامح -2
بػػ  وقامػػت بهفري 2115عػػاـ  ,.Yamhure et al  يػػاميور وزمػػ ا أعػػد هػػذ المقيػػاس  
الميػػػػؿ الفػػػػاـ ) يقػػػػيس ميػػػػؿ الشػػػػخص لمهسػػػػام  يريػػػػر ذاهػػػػهق اسػػػػهبياف( وهػػػػو  2115، )محمػػػػد

                                                           
1
 Heartland forgiveness Scale 



 

 

 

ولممقيػاس در ػ  كميػ   .لمهسام ( أكثر مف م رد اه ا  نحو حػد  أو شػخص أو موقػؼ مفػيف
فػػي  الهسػام ، الهسػام  مػ  اآلخػريف، )الهسػػام  مػ  الػذاتهػي  ويهكػوف مػف ث ثػ  أبفػاد فرعيػ 

 ابنػدً  18 ويهكػوف المقيػاس مػف، (.... ل .المواقؼ والظروؼ مثؿ األمراض والكوار  الطبيفي 
 7مػػف  ي ػػا  عمػػى كػػؿ مناػػا باسػػهخداـ مقيػػاس مػػدرج، بفػػاد اليرعيػػ عمػػى األ يموزعػػ  بالهسػػاو 

فضؿ اسهخداـ مقياس ليكػرت ذى أربػ  نقػاط هيارات ولكف مفرب  المقياس و دت أن  مف األاخ
وهصػػػػح  ب عطػػػػا  ، (ان هنطبػػػػؽ  ط قًػػػػ، اهنطبػػػػؽ نػػػػادرً ، مػػػػا هنطبػػػػؽ  لػػػػى حػػػػد  ، اهنطبػػػػؽ هماًمػػػػ)

، 5، 3، 1)وهػي  حالػ  البنػود ذات الصػيط  اري ابيػ في  صير(، 1، 2، 3الدر ات الهالي  )
 (3، 2، 1، أمػػا البنػػود ذات الصػػيط  السػػمبي  هصػػح  )صػػير، (18، 16، 14 ،12، 11، 8

وانخهبػػػػار يهمهػػػػ  بخصػػػػائص  .(17، 15، 13، 11، 9، 7، 6، 4، 2البنػػػػود أرقػػػػاـ )وهػػػػي 
والهركيػ ( ، الهاي نديػ ، اليابانيػ ، وقد هـ هر مه   لػى عػدا لطػات )اليونانيػ ، رضي سيكومهري  م  

 .ما انسهخداـ  لى حد  وهذا يشير  لى أن  شائ  
  :هي ويهكوف المقياس مف ث ث  أبفاد فرعي  
  .6 -1أرقاماا مف الهي  البنودوهي  ،بنود 6يهكوف مف  :الهسام  م  الذات -1
 . 12 -7أرقاماا مف الهي  البنودوهي  ،بنود 6يهكوف مف  :خريفالهسام  م  اآل -2
أرقاماػػا مػػف الهػػي  البنػػودوهػػي  ،بنػػود 6يهكػػوف مػػف  :المواقػػؼ والظػػروؼفػػي  الهسػػام  -3

13- 18. 
ا مػػ  نيسػػ  وليػػر  وهشػػير الدر ػػ  المرهيفػػ  لممقيػػاس  لػػى أف الشػػخص يكػػوف مهسػػامحً  

 .ن يمكن  الهحكـ فيااالهي  وم  المواقؼ والظروؼ المزع  
( طال  وطالب  113وقد قامت مفرب  المقياس بحسا  ثبات المقياس وصدق  عمى ) 

( 68( مػػف الػػذكور و)35ولػػى والثانيػػ  بواقػػ  )المقيػػديف بػػاليرقهيف األمػػف طػػ    امفػػ  حمػػواف 
سػػن   18,19قػػدر   يسػػن  بمهوسػػط عمػػر  21 لػػى  18نػػا  وهراوحػػت أعمػػارهـ مػػا بػػيف مػػف ار

 .وهـ حسا  الثبات سن  74,1قدر   مفياري انحراؼو 
ومفامػػػؿ أليػػػا وكانػػػت مفػػػام ت انرهبػػػاط بػػػيف  يمػػػف خػػػ ؿ حسػػػا  اله ػػػانس الػػػداخم

و ميفاػػػا  75,1 لػػػى  35,1هراوحػػػت بػػػيف  يعمػػػى البنػػػد والدر ػػػ  الكميػػػ  لمكونػػػ  اليرعػػػ الدر ػػػ 
مػػا كانػػت ك، ممػػا يشػػير  لػػى ارهبػػاط هػػذ  البنػػود بمكوناهاػػا اليرعيػػ  11,1ارهباطػػات دالػػ  عنػػد 

 الهسػام  –خػر الهسػام  مػ  اآل –)الهسػام  مػ  الػذات  بفاد اليرعيػ مفام ت انرهباط بيف األ



 

 

 

و ميفاػا  يعمػى الهػوال 81,1، 81,1، 71,1والظروؼ( والدر   الكمي  لمهسػام  المواقؼ في 
، 74,1، 77,1فقػد كػػاف  يبفػاد عمػى الهػوالأأمػا مفامػؿ أليػا لمث ثػ   .11,1دالػ  عنػد مسػهوى 

 .و ميفاا مفام ت ثبات مقبول ، 81,1وبمغ مفامؿ اليا لمدر   الكمي  لمهسام   71,1
عػػػف طريػػػؽ حسػػػا  مػػػدى اهيػػػاؽ در ػػػات الفينػػػ  هػػػـ حسػػػا  صػػػدؽ مقيػػػاس الهسػػػام   

وقػػػد بمػػػغ مفامػػػؿ ، ( عمػػػى مقيػػػاس الهسػػػام  ودر ػػػاهاـ عمػػػى مقيػػػاس هشػػػخيص الهسػػػام 113)
 .11,1عند مسهوى  حصائًيا  وهو مفامؿ داؿ 56,1انرهباط بيف المقياسيف 

 , Lopez)( ودراسػػ  2115، دراسػػ  )محمػػدفػػي  سػػهخداـ هػػذا المقيػػاسوقػػد هػػـ ا 

2015). 

حسػػا  مفامػػؿ أليػػا كرونبػػاو لمهأكػػد مػػف ثبػػات الحاليػػ  الدراسػػ  فػػي  قامػػت الباحثػػ وقػػد  
( مفػػام ت ثبػػات أليػػا لممقيػػاس وأبفػػاد  3يوضػػ   ػػدوؿ )ا لفينػػ  الدراسػػ  الحاليػػ  و المقيػػاس وفقًػػ

  .اليرعي 
 :( معامالت ثبات ألفا لمقياس التسامح وأبعاده الفرعية3جدول )

 أليا كرونباومفام ت  أبفاد مقياس الهسام 
 47,1 الهسام  م  الذات
 1, 53 الهسام  م  اآلخريف

 47,1 المواقؼ والظروؼفي  الهسام 
 71,1 الدر   الكمي 

 :يهآل( ا3يوض   دوؿ )
خػريف ومفامؿ أليا لبفد الهسام  م  اآل، 47,1بمغ مفامؿ أليا لبفد الهسام  م  الذات   

أمػا مفامػؿ أليػا لمدر ػ   47,1المواقػؼ والظػروؼ   فػي  ، ومفامؿ أليا لبفد الهسام 1, 53  
 . ميفاا مفام ت ثبات مقبول وهي  .71,1الكمي  لممقياس  

 : 1يةجترار مقياس االستجابات اال - 3

عػػػاـ  Nolen- Hoeksema هوكسػػػيما -أعػػػدت هػػػذا المقيػػػاس فػػػي األصػػػؿ نػػػوليف  
بنػًدا يصػؼ انسػه ابات المهركػزا  22وهكوف المقيػاس مػف ، (2115، وهر مه  )عزت 1991

عمى الذات لممزاج المكهئ ، والمهركزا عمػى األعػراض، والمهركػزا عمػى عواقػ  المػزاج السػمبي 

                                                           
1
 RRS (Ruminative Responses Scale) 



 

 

 

خهيػار أحػد البػدائؿ مػف ايطمػ  مػف الميحوصػيف  فد مف نوع مقياس "ليكػرت" حيػ وأسباب . وي
 .4 لى  1وههراو  الدر   عمى كؿ بند مف ، خهياراتا  أربفبيف 
بمغ فياػا مفامػؿ ثبػات والهي  ثبات أليا  النسخ  األ نبي  بطريقفي  وهـ حسا  ثبات المقياس 

عادا هطبيؽ انخهبار كانت 91,1 أليا  .67,1، وا 
هر م  الفبارات هـ مراعاا مدى م  مهاا لمبيئ  وفي  ر ـ هذا المقياس لمط  الفربي وه   
، ثـ عرض هذ  الهر م  عمى ث ث  مف أعضا  هيئ  الهدريس بقسـ المط  ارن ميزيػ  المصري 

بػػػلدا  حمػػػواف، لهوضػػػي  مػػػا  ذا كانػػػت الهر مػػػ  الفربيػػػ  هنقػػػؿ نيػػػس المفنػػػى المقصػػػود بالمطػػػ  
كمػػػػا هػػػػـ الهحقػػػػؽ مػػػػف  ، وقػػػػد هػػػػـ   ػػػػرا  بفػػػػض الهفػػػػدي ت عمػػػػى الهر مػػػػ .؟ارن ميزيػػػػ  أـ ن

بػدائؿ   (، خمسػ1  اأبػدً ، 5  ادائًمػ) بدائؿ ار اب  ؛ وهفديؿسالخصائص السيكومهري  لممقيا
وهػػـ الهحقػػؽ مػػف الخصػػائص السػػيكومهري  لممقيػػاس فػػي صػػوره  المفدلػػ   . أربفػػ مػػف فقػػط بػػدًن 

( 156مكونػػ  مػػف)حيػػ  قامػػت مفػػدا المقيػػاس بحسػػا  الثبػػات والصػػدؽ لممقيػػاس عمػػى عينػػ  
ناث اذكورً   – امػناـ )ذكػورً  سػن 23 –17رهـ مػا بػيف. هراوحػت أعمػاط    امفػ  حمػواف مفا وا 
 .سن  1,3قدر  مفياري  انحراؼو  سن  19,65 ( بمهوسط عمري قدر ا ناثً 

سػػػير اله ػػػانس ومفامػػؿ أليػػػا وأ يؽ اله ػػػانس الػػػداخموقػػد هػػػـ حسػػػا  الثبػػػات عػػف طريػػػ 
 1‚31مػػػا بػػػيف هراوحػػػت مفػػػام ت ارهبػػػاط در ػػػ  البنػػػد بالدر ػػػ  الكميػػػ  لممقيػػػاس عػػػف  يالػػػداخم

، ابند واربقا  عمياا  ميًفػأي  أدى  لى عدـ حذؼالذي  األمر مقبول ، مفام ت يوه1‚67و
الػذي  األمػر 1,88 هـ حسا  مفامؿ ثبات أليا كرونباو لممقيػاس ككػؿ وبمػغ هػذا المفامػؿما ك

  يشير  لى قياس  مي  الميردات لنيس المضموف.
نهػػائا الهحميػػؿ وأسػػيرت  يداا عػػف طريػػؽ الهحميػػؿ الفػػامموقػػد هػػـ حسػػا  الصػػدؽ لػػأ 
 ( عوامػػؿ  ػػذرها الكػػامف أكبػػر مػػف الواحػػد الصػػحي 5لفبػػارات المقيػػاس عػػف و ػػود ) يالفػػامم
، دراسػػػ  )عػػػزتفػػػي  سػػػهخداـ هػػػذا المقيػػػاساوقػػػد هػػػـ  .ي( مػػػف الهبػػػايف الكمػػػ53,715) فسػػػرت
2115 ).  

ا هػػذ  الدراسػػ  حسػػا  مفامػػؿ أليػػا كرونبػػاو لمهأكػػد مػػف ثبػػات المقيػػاس وفقًػػفػػي  وقػػد هػػـ 
 .94,1الدراس  الحالي  وبمغ مفامؿ أليا لمدر   الكمي    لفين  

 
 



 

 

 

 :إجراءات التطبيق
سػػرا خػػ ؿ الػػذها   لػػى عػػدد مػػف محػػاكـ األهػػـ الهطبيػػؽ عمػػى النسػػا  المفنيػػات مػػف  

ان هماعيػػػػ   ي( وعػػػػدد مػػػػف النػػػػوادسػػػػرا بػػػػال يزامحكمػػػػ  األ،   األسػػػػرا مصػػػػر ال ديػػػػدامحكمػػػػ)
 ينػاد –مصػر ال ديػدا  ينػادى الشػمس الرياضػيػ  )الرا يػهـ فياػا هنييػذ أحكػاـ الهي  والرياضي 

  ( وذلػؾ بػافهراض أف لالبيػ  النسػايشيكو بالمفػاد يناد –النصر ان هماعى مصر ال ديدا 
ثػ  باػذا الباح ولػـ هكهػؼ .اليفؿ قد هفرضػف لهسػا اندي  يكف بيذهبف لاذ  المحاكـ واأل يال ه

عمػػػى  لمػػػرأا وحصػػػمت هػػذ  الفينػػػ   ميفاػػػا لػػى اارسػػػا ا  اسػػػهبيافانفهػػراض ولكػػػف هػػػـ هطبيػػؽ 
عػدد  ممػا يوضػ  هفرضػاف لمفنػؼ والم حػظ أف ،سػهبيافعمػى اندر ات أعمى مػف المهوسػط 

ممػػػا  فػػػؿ  مػػػ  الفينػػػ  بػػػ  قػػػدر مػػػف  سػػػهبياف ابػػػ  عمػػػى انكبيػػػر مػػػف النسػػػا  كػػػف يرفضػػػف ار
 .الصفوب 
أمػػا عينػػ  النسػػا  ليػػر المفنيػػات فقػػد هػػـ  مفاػػف مػػف خػػ ؿ الهطبيػػؽ عمػػى عػػدد مػػف  
مػػف الموظيػػػات دا   امفػػ  حمػػواف وكػػذلؾ عػػدد هيئػػ  الهػػدريس المهزو ػػات بكميػػ  اآلأعضػػا  

واقػػ  صػػدقا  عمػػى مل امفػػ  حمػػواف وكػػذلؾ مػػف بفػػض األقػػار  واأل ير داالفػػام ت بالايكػػؿ ار
رسػػػالاا لمباحثػػػ  مػػػرا ـ  عػػػادا  انسػػػهمارا لممشػػػهرك  ثػػػرسػػػاؿ عػػػف طريػػػؽ   يالهواصػػػؿ ان همػػػاع

 .خرى بفد ان اب  عمى كؿ بنود انسهماراأ
 :يحصائإلأساليب التحميل ا

 :هـ اسهخداـ الهحمي ت ارحصائي  اآلهي  
 .مفام ت انرهباط البسيط -1
النسػػػا  المفنيػػػات وليػػػر  ياخهبػػػار "ت" لحسػػػا  دنلػػػ  اليػػػروؽ بػػػيف مهوسػػػطات م مػػػوعه -2

   .المفنيات
 . Zمفامؿ   -3

 نتائج الدراسة 
 نتائج الفرض األول  :أواًل 
لمهحقػػؽ مػػف اليػػرض األوؿ اسػػهخدمت الباحثػػ  اخهبػػار "ت" لمم موعػػات المسػػهقم  ليػػر  

مهطيػرات فػي  مهساوي  الفدد لحسا  دنل  واه ا  اليروؽ بيف النسا  المفنيات ولير المفنيػات
 .(4 دوؿ )في  النهائا كما هو واض  الدراس  و ا ت



 

 

 

متغيررات الدراسرة فري  ( داللة واتجاه الفروق بين النساء المعنفات وغير المعنفات4جدول )
 ( 121بعادها الفرعية ) ن= أو 

 الم موعات
 

 المهطيرات

 النسا  المفنيات
 ( 54)ف  

النسا  لير المفنيات 
مسهوى  قيم  "ت" (74)ف  

 الدنل 
 ع ـ ع ـ

 الهسام  م  الذات
 يفخر الهسام  م  اآل

 المواقؼ والظروؼفي  الهسام 
 الدر   الكمي  لمهسام 

 فكاراأل ا هرار

91,11 
83,9 
91,11 
65,31 
17,76 

18,3 
26,2 
71,2 
26,6 
59,17 

62,11 
69,9 
74,11 
15,31 
96,63 

51,2 
32,2 
61,2 
24,5 
38,15 

55,1 
35,1 
35,1 
56,1 
15,4 

 لير دال 
 لير دال 
 لير دال 
 لير دال 
111,1 

 ( 4يوض   دوؿ ) 
بفػد الهسػام  مػ  فػي  بيف النسا  المفنيات ولير المفنيات حصائًيا  عدـ و ود فروؽ دال  -1

 .الذات
بفػد الهسػام  مػ  فػي  ر المفنياتبيف النسا  المفنيات ولي حصائًيا  عدـ و ود فروؽ دال  -2
 خريفاآل
فػي  بفػد الهسػام فػي  المفنيات ولير المفنياتبيف النسا   حصائًيا  عدـ و ود فروؽ دال  -3

 .المواقؼ والظروؼ
الدر ػػ  الكميػػ  فػػي  بػػيف النسػػا  المفنيػػات وليػػر المفنيػػات حصػػائًيا  عػػدـ و ػػود فػػروؽ دالػػ  -4

 .لمهسام 
فكػػار فػػي األ ا هػػرارفػػي  نيػػات وليػػر المفنيػػاتبػػيف النسػػا  المف حصػػائًيا  و ػػود فػػروؽ دالػػ  -5

 .قامت الباحث  بالهفامؿ م  الم موعهيف بشكؿ مسهقؿ يوبالهال .النسا  المفنيات اه ا 
 :ينتائج الفرض الثان :اثانيً 
قامت الباحث  باسػهخداـ مفامػؿ ارهبػاط بيرسػوف بػيف  الثانىلمهحقؽ مف صح  اليرض  

 –بفػاد  )الهسػام  مػ  الػذات در ػات الهسػام  وأفػي  ليػر المفنيػاتدر ات النسػا  المفنيػات و 
 .(فكػػػػاراأل ا هػػػػرارفػػػػي  ؼ والظػػػػروؼ ودر ػػػػاهافالمواقػػػػفػػػػي  الهسػػػػام  –خػػػػر الهسػػػػام  مػػػػ  اآل
الهسػػام  مػػ  بفػػاد  )در ػػات الهسػػام  وأ( مفػػام ت انرهبػػاط المهبادلػػ  بػػيف 5ويوضػػ   ػػدوؿ )



 

 

 

 (فكاراأل ا هرارفي  ؼ والظروؼ ودر اهافالمواقفي  الهسام  –خر الهسام  م  اآل –الذات 
 .نيات كؿ عمى حدالمفنيات ولير المفالنسا  ا يلدى م موعه

 –التسرامح مرع الرذات بعراده )ط المتبادلرة برين درجرات التسرامح وأ(معامالت االرتبرا5جدول )
لرد   (فكراراأل اجتررارفري  ف والظرروف ودرجراتهنالمواقرفري  التسرامح –خرر التسامح مرع اآ

 .النساء المعنفات وغير المعنفات كل عمى حدا يمجموعت

 المهطيرات
 قيـ مفام ت انرهباط

 74لير المفنيات ف   54المفنيات ف   

 / التسرمح مع الذات كفارراأل اجتزار

 خزين/ التسرمح مع اآل كفارراأل اجتزار

المواقف كفي  / التسرمح كفارراأل اجتزار

 والظزوف

 / الدرجة الالية للتسرمح كفارراأل اجتزار

-12,0 

-76,0 ** 

-77,0 ** 

-76,0 ** 

13,0 

004,0 

32,0 ** 

22,0 

  11,1عند مسهوى  ** داؿ
 ( 5يهض  مف  دوؿ) 
مقيػاس  ودر ػات فكػاراأل ا هػراربيف در ات مقيػاس  حصائًيا  داؿ سال هباط ر و ود ا 

-ر  الدر ػ  الكميػ  لمهسػام  ، المواقػؼ والظػروؼفػي  ومقياس الهسػام ، خريفالهسام  م  اآل
بينمػػا ، 11,1لػػدى عينػػ  المفنيػػات وانرهباطػػات دالػػ  عنػػد  67,1-ر   ، 66,1-ر  ، 67,1

ودر ػات الهسػام  مػ   فكػاراأل ا هػراركانت مفام ت انرهبػاط ليػر دالػ  بػيف كػؿ مػف در ػات 
 ا هػػػراركمػػا كانػػػت مفػػام ت انرهبػػػاط ليػػر دالػػػ  بػػيف ، الػػذات لػػدى المفنيػػػات وليػػر المفنيػػػات

حػػيف ، فػػي خػػر والدر ػػ  الكميػػ  لمهسػػام  لػػدى ليػػر المفنيػػاتودر ػػات الهسػػام  مػػ  اآل فكػػاراأل
الظػروؼ فػي  ودر ػات الهسػام  فكػاراأل ا هػراربػيف در ػات  حصائًيا  داؿارهباط مو    و ود

 .11,1وانرهباط داؿ عند لدى عين  لير المفنيات  32,1والمواقؼ ر   

 :الثالثنتائج الفرض  :اثالثً 
 ا هرارالف ق  بيف الهسام  و في  لمهحقؽ مف دنل  اليروؽ بيف المفنيات ولير المفنيات 

قامػػػػت الباحثػػػ  بحسػػػػا  مفامػػػؿ )ز( لحسػػػػا  دنلػػػ  اليػػػػروؽ بػػػيف مفػػػػام ت انرهبػػػػاط  فكػػػاراأل
 .(6ال دوؿ )في  و ا ت النهائا كما هو موض ، المحسوب  لفينات لير مرهبط 

 



 

 

 

 يلد  مجموعت فكاراأل اجتراراالرتباط بين التسامح و ( داللة الفروق بين معامالت 6جدول )
 المعنفات وغير المعنفات

 المهطيرات
  قيـ مفام ت انرهباط

 74لير المفنيات ف   54ف    المفنيات قيم  )ز(
 / الهسام  م  الذات فكاراأل ا هرار
 خريف/ الهسام  م  اآل فكاراأل ا هرار
 المواقؼ والظروؼفي  / الهسام  فكاراأل ا هرار
 / الدر   الكمي  لمهسام  فكاراأل ا هرار

-12,1 
-67,1 ** 
-66,1 ** 
-67,1 ** 

13,1 
114,1 
32,1 ** 

22,1 

-38,1 
-48,4 ** 
-72,6 ** 
-66,5 ** 

  11,1** داؿ عند مسهوى 
 ( 6يهض  مف  دوؿ )

هػػي  ت ػػا ت اليػػروؽ فياػػا  وهريػػ  بػػيف المفنيػػات وليػػر المفنيػػاالهػػي  أف انرهباطػػات 
-حيػػ   ػػا  ح ػػـ هػػذا انرهبػػاط ) ر    فكػػاراأل ا هػػرارخػػريف و انرهبػػاط بػػيف الهسػػام  مػػ  اآل

مػػػف ح ػػػـ نيػػػس انرهبػػػاط لػػػدى ليػػػر  ي**( لػػػدى المفنيػػػات وهػػػو أكبػػػر وبشػػػكؿ  ػػػوهر  67,1
المواقػؼ فػي   وانرهباط بػيف الهسػام، ** 48,4-وبمطت قيم  )ز(  (114,1المفنيات ) ر   

المفنيػػات **( لػدى  66,1-حيػ   ػػا  ح ػـ هػذا انرهبػػاط ) ر    فكػػاراأل ا هػراروالظػروؼ و 
-وبمطػت قيمػ  )ز(  **( 32,1وهو أكبر مف ح ـ نيس انرهباط لدى ليػر المفنيػات ) ر   

حي   ا  ح ـ هذا انرهباط  فكاراأل ا هرارلدر   الكمي  لمهسام  و وانرهباط بيف ا، ** 72,6
مػػف ح ػػـ نيػػس انرهبػػاط لػػدى  ي**( لػػدى المفنيػػات وهػػو أكبػػر وبشػػكؿ  ػػوهر  67,1-) ر   

كمػا أف  ميػػ  انرهباطػات لػػدى  .** 66,5-وبمطػت قيمػػ  )ز(  (22,1ات ) ر   ليػر المفنيػػ
 .م موع  المفنيات سالب  بينما  ا ت انرهباطات لدى م موع  لير المفنيات مو ب 

 مناقشة النتائج
بفػػض النقػػػاط مػػ  فػػروض الدراسػػػ  فػػي  اهيقػػػت، أسػػيرت هػػذ  الدراسػػ  عػػػف نهػػائا عػػدا 

نقػػػاط أخػػػرى مػػ  فػػػروض الدراسػػ  ونهػػػائا الدراسػػػات فػػي  وهفارضػػػت، ونهػػائا الدراسػػػات السػػابق 
 .ولذا سوؼ نطر  ما أثاره  نهائا الدراس  مف مقهرحات بحثي  وهوصيات ؛السابق 

ال ػػػز  األوؿ مػػػف الدراسػػػ  لػػػـ هحقػػػؽ نهػػػائا ن ػػػد أف ، وبيحػػػص نهػػػائا اليػػػرض األوؿ 
بػػيف المفنيػػات وليػػر  حصػػائًيا  حيػػ  أظاػػرت عػػدـ و ػػود فػػروؽ دالػػ ، بػػدأت بػػ الػػذي  اليػػرض

، المواقػػػؼ والظػػػروؼفػػػي  الهسػػػام ، خػػػرالهسػػػام  مػػػ  اآل، لهسػػػام  مػػػ  الػػػذاتافػػػي  المفنيػػػات



 

 

 

بفػػػاد اليرعيػػػ  األفػػػي  هو ػػػد فػػػروؽ بػػػيف الم مػػػوعهيف وحيػػػ  أنػػػ  لػػػـ .والدر ػػػ  الكميػػػ  لمهسػػػام 
هسػام  ا لموؿ وفقًػليػرض األرأت الباحث  هيسػير نهػائا ا ؛الدر   الكمي  لمهسام في  لمهسام  ون
فبارضػػاف   لػػى أنػػ  ، نيسػػيال يعمميػػ  الهفػػاففػػي  أف الهسػػام  يفػػد ففػػانً  حيػػ ، بصػػي  عامػػ 

يمكػػف لمهسػػام  أف ، يػػاظ عمػػى الهيػػاع ت ان هماعيػػ الحا فػػي ًمػػاه ادورً  يفضػػيم  بشػػري  هػػاد
 والسػػػفيابػػػؿ بػػػدائؿ حمػػػؿ الضػػػطين  عديػػػد مػػػف مواقػػػؼ الصػػػراع مقفػػػي  يػػػوفر اسػػػه اب   ي ابيػػػ 

 .( 2112، خريف ) صادؽنرى باا أنيسنا واآلالهي  الطريق حي  يطير ، نهقاـل 
فالقدرا عمى الهسام  هيسر الو ود األفضؿ لميػرد أو رفاهيهػ  ون شػؾ أف ذلػؾ يهوقػؼ  

 Karremans etف وهذا ما أكده  دراس  كارمػانز و خػري ،فعمى  ودا ع قات اليرد باآلخري

al  األفضػؿ لميػرد  نيسػيقويػ  بػيف الهسػام  والو ػود الحي  و ػد ع قػ  ارهباطيػ   2113عاـ
  (.2112م د، وأ سماعيؿ  )مف خ ؿ:
فػػي  الهسػػام  مػػ  اآلخػػريف يفكػػس قػػدرا اليػػرد عمػػى الػػهحكـف  فػػ ضػػاف   لػػى ذلػػؾبار

قدرا أكبػر عمػى حػؿ مواقػؼ   لى يانيفانه  السمبي  ه ا  اآلخريف مصدر ارسا ا وهو ما ياد
سػهمرار والحرص عمى الحياظ عمػى ا، آلخريفهادد الف قات م  االهي  و المشك تالصراع أ

هفهػرض الهػي  شػفور اليػرد بقدرهػ  عمػى موا اػ  المشػك تفػي  وقد يسػاـ ذلػؾ، الف قات باـ
  (.2113، فه  البا  ) يحياه  فيرى ذاه  بشكؿ  ي اب

الهسػػػام  فػػػي  ويمكػػػف هيسػػػير عػػػدـ و ػػػود فػػػروؽ دالػػػ  بػػػيف المفنيػػػات وليػػػر المفنيػػػات 
فػي  ناؾ صػفوب ف عين  المفنيات كانت هالدراس  وذلؾ ألفي  ين  المسهخدم طر ح ـ الفلص

مسػأل  هػي  بػؿ الػزوجف انعهػراؼ بمسػأل  هفػرض المػرأا لمفنػؼ مػف ق  أل ؛الحصوؿ عمياػا ذلػؾ
وذلػػػؾ ه نبػػػػا  فصػػػا  بػػػأناف هفرضػػػػف لمفنػػػؼلخصوصػػػي  فطالبيػػػ  النسػػػػا  يرفضػػػف ارشػػػديدا ا

ا كانػت الباحثػ  ههوقػ  وو ػود وأخيػرً  .يا عمى الشكؿ ان همػاعوحياظً لمشفور بالدوني  والنقص 
اليرض في  الهسام  ولكف هذ  اليروؽ سوؼ ههض في  بيف المحموعهيف حصائًيا  فروؽ دال 

  .بيف الم موعهيف فكاراأل ا هرارالف ق  بيف الهسام  و في  الراب  الخاص باليروؽ
حيػ  أسػيرت ، مف اليرض فقد هحقؽ هذا ال ز  مػف اليػرض يأما بالنسب  لم ز  الثان 

 فكػػػاراأل ا هػػػرارفػػػي  نيػػػات وليػػػر المفنيػػػاتبػػػيف المف حصػػػائًيا  النهػػػائا عػػػف و ػػػود فػػػروؽ دالػػػ 
شػخاص عند بفػض األ  هرارأن  قد يكوف انوقد ير   ذلؾ  لى  .المفنيات اه ا في  واليروؽ

حسػػاس بالػػذات وهػػداعيات ذلػػؾ عمػػى ارهمػػاـ خػػر ن يفبػػر عػػف انهأف الطػػرؼ اآل ير ػػ   لػػى



 

 

 

الفاطيػػػ  هػػػداؼ الرومانسػػػي  و ود ع قػػػ  بػػػيف انههمػػػاـ بهحقيػػػؽ األوهػػػذا يػػػدؿ عمػػػى و ػػػ ،لػػػدياـ
ف أ ػؿ هحقيػؽ الف قػ  والسػموكيات المقصػودا مػفػي  يػ  هرار ان فكػارالسػمبي  والهركيػز عمػى األ

انسي  بأهػداؼ أعمػى شخاص يربطوف الادؼ مف هكويف ع ق  رومألوهان  ا ،أهداؼ الف ق 
فػي  السػموكيات الفدوانيػ  فكػاراأل ا هػراروكػذلؾ قػد يصػاح  ، الحيػاافػي  مثؿ هحقيػؽ السػفادا

عنؼ الشريؾ فكار في األ ا هرارفقد هوصمت الدراسات القميم  عف  .سياؽ الف ق  الرومانسي 
بػػالفنؼ عنػػد  امو ًبػػ اكانػػت هػػرهبط ارهباًطػػ ي هػػرار الحمػػيـ  لػػى أف ارهيػػاع مسػػهويات الهيكيػػر ان

  .( Senkans , et al., 2016) الشريؾ الحميـ
الحياا يمكف أف يزيد مف في  م ردا مثؿ السفادا  ف ربط الف ق  الرومانسي  بأهداؼ 

كمػا أف ، ف( سػمبي نسػي  ومػا يصػاحب  مػف عاطيػ  )و ػدافيما يخص الف قػات الروما  هراران
الطضػػػ   ا هػػػرارالف قػػػ  و  ا هػػػرارومػػػزيا مػػػف ، الحػػػزف يػػػرهبط بفنػػػؼ الشػػػريؾ الحمػػػيـ ا هػػػرار

فػػي  الف قػػ  هػػو مػػا يػػرهبط بفنػػؼ الشػػريؾ الحمػػيـ مػػ  و ػػود صػػفوباتفػػي  الخػػاص بالشػػريؾ
 اقوًيػػ ايػػرهبط ارهباًطػػ ؛كحالػػ  فكػػاراأل ا هػػرارو الطضػػ   ا هػػرار ف  .ضػػبط وهنظػػيـ اننيفػػانت

فػي  يكذلؾ بالسػموؾ الفػدوان  هرارقد يرهبط ان .يبالهفرض  لى انعهدا  أو عدواف بينشخص
هثيػر  ف الخ فػات الزو يػ  وحيػ  ، ( Senkans , et al., 2016)الف قػات الرومانسػي . 

فػي  خمػؿ أو اضػطرا  أحػدا   اله نػ ( ولاػا القػدرا عمػى داف –داف  اننهقاـ مشاعر سمبي  )
وسػػػموكيات سػػػمبي  عػػػف  أفكػػػاربمشػػػاعر و  اي فػػػؿ المسػػػا   ليػػػ  محهيًظػػػ ممػػػا، الف قػػػ  الزو يػػػ 

 , Whisman ; 2111،  لػى هيػاقـ الطضػ  واننزعػاج )عػزت يبػدورها هػادوالهػي  ي المسػ
ف وا   فكػػاراأل ا هػػرارفػػي  وذلػػؾ مػػا قػػد ييسػػر اليػػروؽ بػػيف المفنيػػات وليػػر المفنيػػات ( 2001
سػػا ا بشػػكؿ أكبػػر وأوضػػ  عػػف ليػػر وذلػػؾ ألناػػف يهفرضػػف له ؛المفنيػػات اه ػػا فػػي  اليػػروؽ
 .المفنيات
حيػ  أوضػحت النهػائا  ي؛كؿ  زئػفقد هحقؽ اليرض بش يأما عف نهائا اليرض الثان 
المواقػػؼ فػي  الهسػام  –خػػر )الهسػام  مػ  اآل بػيف الهسػػام  حصػائًيا  رهبػاط سػػال  داؿو ػود ا

ؾ ويمكػف هيسػير ذلػ .لدى عين  المفنيات فكاراأل ا هرارالدر   الكمي  لمهسام ( و  –والظروؼ 
ي ػػ  أف والهػػي  شػػخاص هفهبػػر سػػم  طبيفيػػ  لمحيػػاا البشػػري بػػيف األ مػػف خػػ ؿ أف الصػػراعات

وقػػد ههػػراو  الصػػراعات بػػيف انخه فػػات البسػػيط   لػػى ، يػػهـ الهفامػػؿ مفاػػا عمػػى مػػدى الحيػػاا
،  لػى الشػفور بػال ر  يف ناػا هػاد، كثيػر مػف الحػانت. وفػي ال ر  الفميؽ واله اوزات الحػادا



 

 

 

خػػػريف بطػػػرؽ مخهميػػػ   مػػػا به نػػػ  اد له ػػػاوزات اآلوقػػػد يسػػػه ي  األفػػػر  .والطضػػػ ، وانسػػػهيا 
ولكػػف انسػػه اب  البديمػػ  له ػػاوزات اآلخػػريف والفواقػػ  ، اننهقػػاـ منػػ فػػي  المه ػػاوز أو بالرلبػػ 
 , Ghaemmaghami)هولػػػدها هػػذ  اله ػػػاوزات هكػػوف بالهسػػػام  الهػػي  اننيفاليػػ  السػػػمبي 

Allemand , & Martin , 2011). هكػوف ذات صػم  وهػأثير يمكػف أفالهػي  أحػد الفوامػؿ 
هانػػ  ف اليػػرد يػػدرس ارأ ييفنػػ فكػػاراأل ا هرارفػػ ؛فكػػاراأل ا هػػرارالهسػػام  هػػو فػػي  الهػػرددفػػي 
ر   أف هكوف مزمن  وهشػمؿ مكونػات ثؿ هذ  الفممي  مف الهيكير مف األذهن  مفي  سا ا(ار)

 .(Kachadourian , et al., 2005 )سمبي  
فػػػػي  الهنبػػػػا بالهسػػػػام فػػػػي  الفاطيػػػػ  السػػػػمبي  يسػػػػاهـيمثػػػػؿ فكػػػػار الػػػػذي األ ا هػػػػرار ف  

الف قػػات فػػي  عػػدد مػػف المشػػاكؿفكػػار فػػي األ ا هػػرار( وقػػد يهسػػب  الف قػػات الوثيقػػ  )القريبػػ 
 ف عدـ الهسام  عػادا  كما .(Sun – Chung, 2014 )والداففي   يوعرقم  السموؾ ان هماع

فدائيػ  كمػا أنػ  يقمػؿ مػف قػدرا الشػخص عمػى لما يرهبط باسه ابات المـو والطض  وانسهيا  وا
 اووفقًػػػ .الناايػػػ   لػػػى المػػػوت الميػػػا  فػػػي  هقػػػودوالهػػػي  موا اػػػ  الضػػػطوط الداخميػػػ  والخار يػػػ 

يحػػد  نهي ػػ  عػػدـ الهسػػام  الػػذي  فػػ ف الطضػػ ؛  2112عػػاـ   McCulloughمكولػػوغ ل
قػ ؿ مػف ب مكان  أف يحد  مشػك ت شخصػي  عنػدما يػهـ الهفبيػر عنػ  صػراح  مػف خػ ؿ ار

ف أف هنػػها عػػف عػػدـ الهسػػام  يمكػػالهػػي  طضػػ فمشػػاعر ال، ارحسػػاف لرخػػريف والهػػودد  لػػياـ
يفػػرؼ بفػػدـ الػذي  نيسػػيهفيػؽ انهصػػاؿ مػ  اآلخػػريف كمػا يمػػر اليػػرد بخبػرا رد ففػػؿ الضػطط ال

والقمػؽ ، الخػوؼ، الفدائيػ ، مف اننيفػانت السػمبي  مثػؿ الطضػ  ايهضمف عددً والذي  الهسام 
  .( Liu , Lu , Zhou , & Su ,, 2013)وانكهئا  
فقػد  .حيػاا اليػردفػي  شيا  السػمبي هركيز مهكرر عمى األ ،فكاراأل ا هراريهضمف  كما 

يمكػػف أف يفػػزز  فكػػاراأل ا هػػرارأف  1997عػػاـ  Bell & Collinsأوضػػ  بيػػؿ وكػػولينز 
يهـ الهي  وهذا ينها عن  المشق  النيسي سا ا الم درك  الفدواني  واسه اب  لههانات وارويش   

يػػرهبط  فكػػاراأل ا هػػراروكػػذلؾ أهضػػ  أف  ،الهفػػرض لاػػا بفػػد مػػا يسػػهمر الضػػطط ليهػػرات طويمػػ 
خػريف مػ  اآل اكثػر هسػامحً شػخاص األوهقهر  األبحا  أف األ .اض الهسام بانخي اسمبيً  اارهباطً 

خػػروف عػػاـ  و  Mccullough لػػوغو وأوضػػ  مك فكػػار.األ ا هػػراريكػػوف لػػدياـ مفػػدؿ أقػػؿ مػػف 
 Barber)ينػها عنػ  زيػادا الهسػام   فكػاراأل ا هرارأف هدري  انشخاص عمى هقميؿ  1998

et al., 2005 )  . 



 

 

 

فػي  ف لاػا هػأثيرطيرات ان هماعي  المفرفيػ  هبػيف أعمى الرلـ مف أف الفديد مف المهو  
يهصػػػؼ بأنػػػ   فكػػػاراأل ا هرارفػػ ،فكػػػاراأل ا هػػػرار لػػػى  ييفػػز  احاسػػػمً  افػػػ ف هنػػػاؾ دورً  ؛الهسػػام 

وقػػػد أظاػػػرت  .ومهكػػػرر عمػػػى الم مػػػ  السػػػمبي  والمػػػدمرا لمهفػػػام ت الضػػػالط  يهركيػػػز سػػػمب
شػخاص فاأل فكػاراأل ا هراربػ ايػ  أف الهسػام  يػرهبط سػمبً مهناولػت قطاعػات مخهالهي  الدراسات

أكثػػػػر عنػػػػد هفرضػػػػاـ   هرارالػػػػذيف يقػػػػرروف مسػػػػهويات منخيضػػػػ  مػػػػف الهسػػػػام  يقومػػػػوف بػػػػان
فػػػي  أظاػػػرت أف الهطيػػػروالهػػػي  وهػػػدعـ هػػػذ  النهػػػائا الدراسػػػات الطوليػػػ  .ننهااكػػػات شخصػػػي 

يػػرهبط  .(Fatfouta, 2015) فكػػاراأل ا هػرارفػػي  مػػ  الهطيػػرات ايً ا سػمبرهباًطػػرهبط االهسػام  يػػ
الػذيف يميمػوف أف المشػاركيف  لػى وهشير هػذ  البيانػات  .اا سمبيً ارهباطً  فكاراأل ا هراربالهسام  
ف الطضػ    .(Suchday , 2006) اوأقػؿ   اػادً  اقد يدركوف الفالـ بأن  أقؿ ضططً  ؛لمهسام 

 ,.Barber et al)بصػػورا مسػػهقم  ايفيقػػا الهسػػام  عنػػد دراسػػ  كػػؿ منامػػ فكػػاراأل ا هػػرارو 

 -Ingresoll)فكػار األ ا هػراريزيػد مػف  اضػالطً  ف عدـ الهسام  يمثؿ عػامً  كما أ. (2005

Dayton , 2010).  وقد اهيقت نهائا الدراس  الحالي  م  دراسػات كػؿ مػفBarber et al., 

;Suchday , 2006 ;Fatfouta,2015) 2005 

ف حيػػ  أسػػيرت النهػػائا عػػأمػػا بالنسػػب  لم موعػػ  ليػػر المفنيػػات فمػػـ يهحقػػؽ اليػػرض  
، خػػرمػػ  اآلوالهسػػام  ،وكػػؿ مػػف الهسػػام  مػػ  الػػذات  فكػػاراأل ا هػػرارعػػدـ و ػػود ارهبػػاط بػػيف 
 ا هػػراربػػيف  حصػػائًيا  داؿ سػػيرت عػػف و ػػود ارهبػػاط مو ػػ بينمػػا أ والدر ػػ  الكميػػ  لمهسػػام 

وهػي  ضػو  طبيفػ  الفينػ فػي  المواقػؼ والظػروؼ ويمكػف أف ييسػر ذلػؾفػي  والهسػام  فكاراأل
أوضػػ   ػػوردف وبػػايكـو حيػػ   ؛سػػا ا أو الفنػػؼ مػػف قبػػؿ الػػزوجعينػػ  لزو ػػات لػػـ يهفرضػػف له

Gorden and Baucom  زواج القػادريف عمػى الهسػام  لػدياـ قػدرا عمػى أف األ 1998عػاـ
 وهوازف السمط  يكما يشفروف بهساو  ،أكثر  ي ابي  اكما أناـ يظاروف زوا ً  ي،الهوافؽ الزوا 

 Fincham ـحيػ  أشػار فينشػاا، وأكثػر هوافقًػ ازي اهاـ ويحصموف عمى ع قات أكثػر قرًبػفي 
 ياب لى أف الهسام  ل  أثر  ي  2112عاـ  ,.Fincham et alخروفوفينشاـ و  2111عاـ 

نخيػػاض الف قػػ  كمػػا يهنبػػأ بافػػي  ر اليفػػاؿنخيػػاض ال ػػداؿ ليػػفالهسػػام  يهنبػػأ با ؛عمػػى الػػزواج
 ( Paleari et al., 2005 )وزيادا انهصاؿ اليفاؿ  نيسيالفدواف ال
الطضػػ  والػػػذن  الػػهخمص مػػف مشػػاعر فػػي  يفػػد الهسػػام  ففػػػانً ضػػاف   لػػى ذلػػؾ بار 

احثيف أف الهسػػام  يخيػػؼ مػػف الطضػػ  ويقمػػؿ مػػف بػػوقػػد هبػػيف لمفديػػد مػػف ال، والقمػػؽ والخػػوؼ
مػف الممكػف  يعػف أف الهسػام  كهػدخؿ  رشػاد فضػً  ، ي مشاعر اننهقاـ ضد الشػخص المسػ



 

 

 

سػػا  والم   ي الهقميػػؿ مػػف الفدائيػػ  والمػػـو واننهقػػاـ لػػدى كػػ  مػػف المسػػأيًضػػا فػػي  اأف يكػوف مييػػدً 
شخاص الذيف يمارسوف الهسػام  أكثػر قابميػ  كما أشارت الفديد مف الدراسات  لى أف األ .  لي

وكػػذلؾ فػػ ف ، لنسػػياف الهصػػرفات السػػيئ  وأقػػؿ قابميػػ  لمشػػفور بانسػػهيا  المهمركػػز حػػوؿ اننهقػػاـ
مػػػف خػػػ ؿ الػػػهخمص مػػػف المشػػػاعر  يب مكانػػػ  أف يسػػػبؽ الهيكيػػػر الفػػػدوان يالهسػػػام  الشخصػػػ
والمشػػاعر  فكػػار(. حيػػ  يمكػػف اسػػهخداـ الهسػػام  كوسػػيم  لهفػػديؿ األ2112، السػػمبي  )صػػادؽ

 .( Andrson , 2006)السمبي  
هـ وانيفػانهاـ السػمبي  أفكػار الهسام  يطيروف مػف  ( أف مرهيفي 2115، )محمد وهرى 

الهسػام  أو مػف لػيس لػدياـ  يأمػا منخيضػ .نيفػانت  ي ابيػ وا أفكػارى له ا  مف أسا   لياـ  
 ففندما نيسهطي  اليرد أف يسام  مف أخطأ، القدرا عمى الهسام  هزداد لدياـ مشاعر الطض 

 ليػ   ي اليػ  والسػموكي  ه ػا  المسػحق  أو مف أسا   لي  هظػؿ ردود أففالػ  المفرفيػ  واننيففي 
، المسػهمر فكػاراأل را هػرالير المهسػام  يميػؿ  لػى وذلؾ نهي   ألف هذا الشخص ، ي؛كما ه

 حسػاس بفػدـ الراحػػ  وقػد ينػها عػف ذلػؾ ، حقػ فػي  وعػدـ القػدرا عمػى نسػياف أففػاؿ مػف أخطػأ
 .حساس نواها صحي  نيسي  سيئ  مناا انكهئا  والطض ويصاح  هذا ار

مقارنػػ  باألشػخاص الػػذيف ي خيػوف مشػػاعر الضػطين  فػػ ف ن ػد أف  ،ضػػو  مػا سػػبؽفػي  
ويهسامحوف عند هفرضاـ لمفػدواف يكػوف لػدياـ رفاهيػ  وصػح  نيسػي  شخاص الذيف يفيوف األ

فػػػ ف  يوبالهػػػال ؛ههطمػػػ  انلهػػػزاـالهػػػي  الف قػػػات الحميميػػػ فػػػي  وبدنيػػػ  أفضػػػؿ وأكبػػػر وخاصػػػ 
بالفمميػػػات الوظيييػػػ  النيسػػي  والصػػػحي  وهػػػذا يهضػػمف انخيػػػاض انقبػػػاض  أيًضػػاالهسػػام  يهنبػػػأ 

 لػػى هقميػػؿ  يالف قػػات الحميميػػ  يػػادفػػي   فػػ ف الهسػػام ،القمػػ  وانخيػػاض ضػػطط الػػدـ كػػذلؾ
ويبػػدو أف عػدـ حصػػوؿ  .وهػذا يفػػزز ويقػوى الرفاهيػ  والصػػح  البدنيػ  ؛نيسػػيوخيػض الهػوهر ال

 نيسػي لػى زيػادا الهػوهر ال ياليرد عمى الفيو والهسام  _ وخاص  مف شخص قري  _ قػد يػاد
 ,.Hannon et al)حػدو   ثػار سػمبي  عمػى صػحهاـ البدنيػ  فػي  وممػا يهسػب  ؛لػدى اليػرد

2011). 

 يف المهطيػػر ان همػػاعأ (wenzel et al., 2010)أوضػػحت دراسػػ  وينػػزؿ  وقػػد 
هػػأثير و فكػػار، األ ا هػػرارالهسػػام  هػػو فػػي  كػػاف يبػػدو أنػػ  يهنبػػأ بػػالهطيرالػػذي  الوحيػػد يالمفرفػػ
النظريػػػػات الموضػػػػح  وانبحػػػػا  الحديثػػػػ  عػػػػف فػػػػي  عكػػػػس مػػػػا هػػػػـ هوضػػػػيح  فكػػػػاراأل ا هػػػػرار
ليػػر  الهيكيػرعمػى أنػ  نػػوع أو شػكؿ مػف أشػكاؿ  فكػاراأل ا هػرارحيػ  كػاف يػهـ فاػػـ  ،الهسػام 
اسػػ  أف هوضػػ  هػػذ  الدر ، وعمػػى عكػػس ذلػػؾ .يمنػػ  الضػػحايا مػػف الهقػػدـ لأمػػاـالػػذي  المثمػػر



 

 

 

، يوبالهػػال .بدايهػػ ( يسػػاؿ وييسػػر الهسػػام  مػػ  مػػرور الوقػػتفػػي ) ياألولػػى أو المبػػدئ  هػػراران
حيػػ  ههصػؼ اشػػكاؿ  يليػػر هكييػ ا هػرارو  يهكييػػ ا هػرارن ػد أف البػػاحثيف أوضػحوا أف هنػػاؾ 

 .الذات والهو   نحو المشك ت واليقظ  واننهبا  لمخبػراتفي  الهكييي  بالهأمؿ اليكرى  هراران
 ،نخيػػاض مسػػهوى الهسػػام كػػاف يػػرهبط با يد  حػػاليهػػزامف أو يصػػاح  حػػالػػذي   هػػرار ف ان

 فكػاراأل ا هرارلوقت ف ف هذا يهنبأ بزيادا مفدؿ الهسام  وعمى الرلـ مف أف ولكف م  مرور ا
فػ ف ، يالوقت الحالفي  قد يسهحوذ عمى الذات ويكوف لير مهناس  أو مهفارض م  الهسام 

قهػر  اوقػد  قػد ي سػاؿ وييسػر الهسػام  مػ  مػرور الوقػت. يالضػمن ياننشطاؿ واننطماس اليكػر 
باعهبػػػار  بنػػػا  مهفػػػدد الفوامػػػؿ يشػػػمؿ عمػػػى كػػػؿ مػػػف   هػػػرارمفظػػػـ البػػػاحثيف وضػػػ  هصػػػور ل 

 Krieger , Altenstein , Baettig , Doerig)يي ابيػ  لمهركيػز الػذاهشكاؿ السمبي  واراأل

, & Holtforth , 2013). 

لدى  فكاراأل ا هرارالمواقؼ والظروؼ و في  وقد ير   انرهباط المو   بيف الهسام  
 لياػػػا هػػػذ  الفينػػػ  فمواقػػػؼ ههفػػػرض الهػػػي  يفػػػ  الفينػػػ  والمواقػػػؼعينػػػ  ليػػػر المفنيػػػات  لػػػى طب
ولكػف عنػدما ههوقػؼ عنػد هػذا الحػد ون  ،هحد  لدى كػؿ األزواج يالخ ؼ أو الصراع الزوا 

حولاػػا سػػب   فكػػاراأل ا هػػرارا ا يكػػوف الهيكيػػر المسػػهمر فياػػا و ههطػػور  لػػى حػػد الفنػػؼ أو ارسػػ
  لػى حػد   يالهكييػ  هػرارألف هػذ  المواقػؼ هثيػر ان ؛الهسػام لمهسام  فاو ييسر ويساؿ عممي  

ممػػػا يسػػػاعد عمػػػى محػػػو الخبػػػرات  ؛افيػػػ  اليػػػرد الخبػػػرات اري ابيػػػ  والسػػمبي  مًفػػػ يكبيػػر يسػػػهدع
 .السمبي  وهسايؿ الهسام 

بػيف  حصػائًيا  سػيرت عػف و ػود فػروؽ دالػ قػد أف ،وعف نهائا اليرض الثال  واألخيػر 
 وكػػؿ مػػف الهسػػام  مػػ  فكػػاراأل ا هػػرارالف قػػ  بػػيف فػػي  مفنيػػاتالمفنيػػات وليػػر ال يم مػػوعه

 طار في  ويمكف هيسير ذلؾوالدر   الكمي  لمهسام  ، المواقؼ والظروؼفي  والهسام  ،خراآل
سػػا ا لمفنػػؼ وار تالم مػػوعهيف هفرضػػ ىحػػد ف ه ؼ الواضػػ  بػػيف الم مػػوعهيف حيػػ   انخػػ
مػػراض النيسػػي  والفقميػػ  الرابػػ  لأ يوارحصػػائ يحيػػ  عػػرؼ الػػدليؿ الهشخيصػػ بػػؿ الػػزوجمػػف ق  

DSM-IV 1994) (هصػػػرفات هػػػدؿ عمػػػى الفػػػدواف أي سػػػا ا لشػػػريؾ الحيػػػاا عمػػػى أناػػػا "ار
أي  أو، السػن فػي  قػؿهحػد  لمػرا واحػدا عمػى األالهػي  والركػؿ، والػدف ، الصي ؛ مثؿ يال سد

 نيسػػػيعػػػدواف أي  أو، خػػػر ينػػػها عنػػػ  أذى يهطمػػػ  انههمػػػاـ والرعايػػػ  الطبيػػػ عػػػدواف بػػػدنى  
 . "اكأف هكوف الضحي  خائي  عمى نيساا دائمً ؛ بالرع  و الخوؼ اوشفورً  ايهضمف هاديدً 



 

 

 

 ييظػػملػػى المػػـو الوير ػػ  ذلػػؾ  ، الثقػػ  بػػالنيسفػػي  قػػصمػػف ن يفػػالمرأا المفنيػػ  هفػػان 
ههقبػػؿ المفمومػػات السػػمبي  ك ػػز  مػػف صػػورا  اوهػػدري يً ، يبػػؿ الر ػػؿ المفهػػدوالهػػوبي  لاػػا مػػف ق  

مػػف هقػػدير ذات  ي ضػػاف   لػػى أناػػا هفػػان، ي ابيػػ الػػذات لػػدياا بسػػب  نقػػص الهطذيػػ  الرا فػػ  ار
 .( 62 -61، 2117، )حسيف حؿ المشك تفي  وشفور بالخوؼ والذن  والقصور يسمب

ا عػف المواقػؼ هخهمؼ كثيرً ههفرض لاا المرأا المفني  الهي  ولذلؾ فالمواقؼ والظروؼ 
حيػػاا المػػرأا المفنيػػ  فػػي  السػػمبي  حػػدا فاأل ؛هفػػرض لاػػا المػػرأا ليػػر المفنيػػ هالهػػي  والظػػروؼ

حػوؿ هػذ   فكػاراأل ا هراردا هػرهبط بػالسػمبي  عػا حػدا أكثر مناا لػدى المػرأا ليػر المفنيػ  واأل
خاصػػػ  بالنهػػػائا السػػػمبي ، و  فكػػػاراأل ا هػػػراروهنػػػاؾ كثيػػػر مػػػف األدلػػػ  عمػػػى ارهبػػػاط  .حػػػدا األ

 فكػػارفاألشػػخاص المنزع ػػوف الػػذيف ي هػػروف األ ،بالنسػػب  لأشػػخاص المكهئبػػيف أو المنػػزع يف
هكػػػػوف لػػػػدياـ ماػػػػارات حػػػػؿ المشػػػػك ت ضػػػػفيي ، يظاػػػػروف انحيػػػػازات سػػػػمبي  فػػػػي انسػػػػهر اع 
ا والهيكير، ومهشائميف عمى نحو لير مبرر، وييهقػروف  لػى المرونػ  المفرفيػ ، ويظاػروف ع ػزً 

ا عمػػى القػدرات المفرفيػػ  لميػرد، ويبػػدو المػزمف يػػاثر سػمبيً  فكػػاراأل ا هراري. فػفػي األدا  الدراسػػ
يسػهخؼ باػـ أقػراناـ،  فكػار. والػذيف ي هػروف األأيًضػاأن  يساـ في المشك ت بػيف الشخصػي  

أقػؿ  ويدركوف أف لدياـ مساندا ا هماعي  منخيض  بالمقارن  باآلخريف، كما يكػوف لػدياـ حمػونً 
كيا ا لممشك ت الشخصي ، ويكوف هنػاؾ احهمػاؿ أكبػر أف ينهقمػوا مػف شػركائاـ فػي الف قػ ، 

المحػػػدد بالف قػػػ  بانفػػػداـ الثقػػػ  وحػػػ  الهممػػػؾ. وممػػػا ن شػػػؾ فيػػػ  أف  فكػػػاراأل ا هػػػرارويػػػرهبط 
  (.Ciarocco, et al., 2010) يفيؽ الف قات بيف الشخصي  فكاراأل ا هرار

فػي  اهضػ والذي  ،والهسام  لدى المراا المفني  فكاراأل ا هرارف فانرهباط السال  بي 
الفنػؼ مػف فػي  همػؾ الفينػ   لػى عوامػؿ خطػورا ههمثػؿفػي  اليرض السابؽ ييسر  هفػرض المػرأا
رض المػرأا المفنيػ  وسموكيات سمبي  قػد هفػ أفكارمشاعر و قبؿ الزوج وما يثير  هذا الفنؼ مف 

 يرهبط بانخياض قدرهاا عمى الهسام .  بصورا سمبي  وهذا بدور  فكاراأل ا هرار لى 
ههفػػػػرض لاػػػػا المػػػػرأا الهػػػػي  أمػػػػا بالنسػػػػب  لفينػػػػ  ليػػػػر المفنيػػػػات فػػػػالمواقؼ والظػػػػروؼ 

والخاص  بالف ق  الزو ي  هكوف مواقؼ طبيفػ  مثػؿ الف قػات الزو يػ  الصػحي  هحهػوى عمػى 
المصػػاحب  لمػػزواج ون مػػان  مػػف  سػػمي  شػػباع لمحا ػػات النيسػػي  والمسػػاندا ا هماعيػػ  وا  دعػػـ و 

الف قػػات الزوا يػػ  وبالهػػالى فػػي  يهحػػد  بشػػكؿ طبيفػػالهػػي  و ػػود بفػػض الخ فػػات الصػػحي 
همر باا المراا لير المفني  قد هكوف مواقؼ ضػالط  ولكػف ن همثػؿ الهي  فالمواقؼ والظروؼ



 

 

 

باننيفػػػانت  السػػػمبي فالهسػػػام  يػػػهـ فيػػػ  اسػػػهبداؿ اننيفػػػانت  ؛عوامػػػؿ خطػػػورا هفيػػػؽ الهسػػػام 
سػػػهراهي ي  فػػ ف الهسػػام  يشػػكؿ ا يوبالهػػال، الشػػيق  والحػػػ ، لمهسػػام  مثػػؿ الهفػػاطؼ ي ابيػػ ار

الهػػػي  هفػػػديؿ اننيفػػػانت السػػػمبي فػػػي  هسػػػاعد الضػػػحاياوالهػػػي  موا اػػػ  هركػػػز عمػػػى اننيفػػػانت
خػريف اآل هسام  م  الذات أو الهسػام  مػ  ف ال .( Liu et al., 2013 )يسبباا عدـ الهسام  

 ,Nsamenang , Webb) نيسػيالقضا  عمى مشاعر انضطرا  أو األلـ الفي  قد يساعد

Cukrowicz , & Hirshch , 2013 ; Hirsch , Webb, & Jeglic , 2011 )   

فالهسػام   ،عندما يػاذى اليػرد نيسػ  أو شػخص  خػر امً االهسام  م  الذات يصب  هو  
حيػ   ،(Dixon et al., 2014)مػ  الػذات مػرهبط بالصػح  الفقميػ  والبدنيػ  عمػى حػد سػوا  

أف الهسػام  مهطيػر بػ ارضػا الػزو يف وقػد هػـ انعهػراؼ مػاخرً ا فػي مامً  االهسام  عنصرً أصب  
الفػػ ج فػػي  فحػػؿ الصػػراعات كمػػا يػػهـ اسػػهخدام  اآلعػػف طريػػؽ  ييػػاثر عمػػى الرضػػا الزوا ػػ

 .(Sun – Chung, 2014 )سرا اج واألزو الخاص باأل
الف قػات الرومانسػي  في  بفض الدراسات قد اههمت بيحص الهسام  وبالرلـ مف أف 

زواج، القميػػػػػؿ مناػػػػػا اههمػػػػػت بالهسػػػػػام  بػػػػػيف األ  ن أفأو الف قػػػػػات المضػػػػػطرب  ) المهفثػػػػػرا ( 
عمػػػى الهمػػػاس نيسػػػاـ اعهرفػػػوا بػػػأف القػػػدرا مػػػ  أف األزواج أاهوأوضػػػحت هػػػذ  الدراسػػػات حقيقػػػ  

  يطػوؿ مػدا الػزواج والرضػا الزوا ػفػي  هسػاـالهػي  واحدا مف أهػـ الفوامػؿهي  ومن  الهسام 
( Paleari et al., 2005 ). ا هػرارالف قػ  بػيف فػي  مػوعهيفقد ييسر اليروؽ بيف الم  وهذا 

 .والهسام  فكاراأل
 :توصيات الدراسة 

 :ي لى ما يم نهائامف هوصى الدراس  مف خ ؿ ما أسيرت عن  
قػػػد الهػػي  كونػػ  أحػػد طػػرؽ واسػػػهراهي يات الهيكيػػر فكػػػاراأل ا هراررا انههمػػاـ بػػضػػرو  -1

  هػرارمميػ  انفقد يمكنا هحويػؿ عحؿ المشك ت في  هطير مف قدرات اليرد ومااراه 
مفػوؽ  فكاراأل ا هرارمف أف يكوف  فبدنً  ي؛ ابي لى ال ان  ار يمف ال ان  السمب

ف هوظييػػ  لحػػؿ المشػػك ت والهسػػام  وعامػػؿ ضػػطط عمػػى الصػػح  النيسػػي  لميػػرد يمكػػ
لػػػػى حمػػػػوؿ  يسػػػػاعد لمهوصػػػػؿ لماػػػػدؼ والوصػػػػوؿ  يي ػػػػاب  أفكػػػػار ا هػػػػراربػػػػأف يكػػػػوف 

 .المفموماتفي  لممشكم  واسهكماؿ النقص
صػػػحهاا  يانههمػػػاـ بػػػالمرأا المفنيػػػ  ومػػػا هوا اػػػ  مػػػف ضػػػطوط وعوامػػػؿ خطػػػورا هػػػاذ -2

بنائاا ومحاول  الهفامؿ م  هذ  الظاهرا وانقهرا  ر عمى حياهاا وحياا أالنيسي  وهاث



 

 

 

مناػػا رلػػـ صػػفوب  ذلػػؾ ولكػػف ذلػػػؾ باػػدؼ الهفػػرؼ عمػػى طبيفػػ  الظػػاهرا ومحاولػػػ  
 .الهحكـ باا أو الحد مناا

فراد وذلؾ لمػا المخهمي  لهدعيـ الهسام  لدى األ مراحؿ الفمرفي  ي اد براما هربوي   -3
 .الحياظ عمى صح  اليرد النيسي  وهحقيؽ الرفاهي  النيسي في  ل  مف أهمي  كبرى
 مقترحات بحثية 

 .يوع قه  بالانا  الشخص فكاراأل ا هرار -1
 وي  المفرفى لدى المرأا المفني .الف ق  بيف الهسام  والهش -2
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