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العالقة بني الصرب وكل من التحكم يف األفكار والتفكري االجرتاري

   ملخص البحث  
اهلدف:

املختلفة  ومكوناته  الصرب  بني  العالقة  معرفة  الدراسة  هدفت 
وكل من التحكم يف األفكار والتفكري االجرتاري.

املنهج واألدوات: 
االرتباطية(  )الطريقة  الوصفي  املنهج  الباحث  استخدم 
الدراسة األساسية من )131( فرد، وتراوحت  وتكونت عينة 
قدره  عمري  بمتوسط  سنة(،   54-21( بني  العينة  أفراد  أعامر 

)32.88( وانحراف معياري قدره )9.76(.
الصرب،  مقياس  هي:  أدوات  ثالثة  الباحث  استخدم  وقد 
االستجابة  أساليب  ومقياس  األفكار،  يف  التحكم  ومقياس 

االجرتاري.
النتائج: 

للصرب  الكلية  الدرجة  بني  إجيابية  عالقة  وجود  إىل  أظهرت 
والدرجة الكلية للتحكم يف األفكار، كام وجدت عالقة إجيابية 
يف  التحكم  مقياس  أبعاد  بعض  مع  للصرب  الكلية  الدرجة  بني 
حني  يف  التقييم،  وإعادة  االنتباه  تشتيت  بعدا  ومها  األفكار، 
ارتبط البعد الفرعي )القلق( سلبيا بالدرجة الكلية للصرب، ومل 
توجد عالقة ذات داللة للبعدين الفرعيني من مقياس التحكم 
الكلية  الدرجة  مع  والعقاب  االجتامعية،  الرقابة  األفكار:  يف 
للصرب. كام اتضح وجود عالقة إجيابية دالة بني الدرجة الكلية 
عالقة  ووجدت  االجرتاري،  للتفكري  الكلية  والدرجة  للصرب 
إجيابية بني الدرجة الكلية مع البعد الفرعي )التأمل( من مقياس 
التفكري االجرتاري، يف حني مل توجد عالقة بني الدرجة الكلية 
للصرب ملقياس الصرب والبعد الفرعي )االستغراق( من مقياس 
أن  إىل  التنبؤ،  دراسة  نتائج  بينت  وأخريًا  االجرتاري.  التفكري 
الصرب له قدرة تنبئية بالتحكم يف األفكار، والتفكري االجرتاري.

الكلامت املفتاحية: 
الصرب؛ التحكم يف األفكار؛ التفكري االجرتاري.

Abstract

Purpose: 
The study aimed to examine the relationship be-
tween patience and its various components and 
both control of thoughts and ruminative thinking.

Materials and methods: 
The researcher used the descriptive on a sample 
of (131) individuals, The mean age of the par-
ticipants is (32.88) and a standard deviation of 
(9.76).
The researcher used three scales: the patience 
scale, the thought control scale, and The Re-
sponse Style Questionnaire.

Results: 
The results showed that there is a positive re-
lationship between the total degree of patience 
and the total degree of controlling thoughts.
 It also found a positive relationship between the 
total degree of patience with the dimension of 
distraction and re-evaluation, while the sub-di-
mension (worry) was negatively associated with 
the total degree of patience. 
It was also found that there is a positive relation-
ship between the total degree of patience and the 
total degree of ruminative thinking, and a pos-
itive relationship was found between the total 
degree of the patience scale with the sub-dimen-
sion reflection, while there was no relationship 
between the total degree of patience of the pa-
tience scale and the sub-dimension brooding.
Finally, the results of the prediction study in-
dicated that patience has a predictive ability to 
control thoughts and ruminative thinking

Keywords: 
patience; control of thoughts; ruminative 
thinking.
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ــخصية  ــمة ش ــة وس ــة أخالقي ــرب Patience فضيل الص
ــره يف  ــد ورد ذك ــالمي، فق ــن اإلس ــا الدي ــث عليه ح
أكثــر مــن ســبعني آيــة يف القــرآن الكريــم، وهــو أحــد 
ــدال  ــؤدي إىل االعت ــذي ي ــذايت، ال ــم ال ــرق التنظي ط
النفــي لإلنســان، ويشــري الصــرب إىل قــدرة الشــخص 
عــى التحمــل، وضبــط النفــس، والرضــا والتجــاوز يف 

ــارة  ــري الس ــة وغ املواقــف الصعب
.)Ghorbani & Khormaei، 2019(

ــه بشــكل موســع  ــم تناول ــًة، ت والصــرب بوصفــه فضيل
يف الفلســفة، وحثــت عليــه األديــان الســاموية، فالصــرب 
ــا  ــارت إليه ــي أش ــة الت ــل األخالقي ــم الفضائ ــن أه م
ــامل  ــام يف الك ــن دور ه ــه م ــا ل ــة مل ــوص الديني النص
للفــرد )Samaneh,2015(. ولذلــك كان  الروحــي 
يســتعينوا يف  بــأن  للمؤمنــني  اهلل عــز وجــل  أمــر 
ــرب  ــه، كالص ــع أنواع ــرب وبجمي ــا بالص ــم كله أموره
ــة  ــن معصي ــرب ع ــا، والص ــى يؤدهي ــة اهلل حت ــى طاع ع
اهلل حتــى يرتكهــا، والصــرب عــى أقــدار اهلل املؤملــة فــال 
يتســخطها )الســعدي، 2018(. كــام أن للصابــر أجــر 
عظيــم غــري مغفــرة الذنــوب عنــد كل مصيبــة يصاهبــا 
ــرون  ــوىف الصاب ــام ي ــاىل: )إن ــال تع ــا، فق ــرب عليه ويص
ــم  ــام ت ــة:10(.  ك ــر آي ــاب( )الزم ــري حس ــم بغ أجره
ــة حركــة  ــه يف علــم النفــس، خصوًصــا مــع بداي تناول
ــس  ــم النف ــون يف عل ــايب، فالباحث ــس اإلجي ــم النف عل
ــية  ــة األساس ــد اللبن ــل ُتع ــرون أن الفضائ ــايب ي اإلجي
يف الشــخصية القويــة اجليــدة، والصــرب يعــد مــن أحــد 
أهــم الفضائــل التــي تبنــي الشــخصية األخالقيــة 

.)Pawl et al., 2020( للفــرد
وبالتــايل يعــد الصــرب صفــة هامــة يمكــن أن يمتلكهــا 
ــه أفضــل ســالح فعــال مواجهــة املواقــف  الفــرد؛ ألن
غــري املتوقعــة يف احليــاة، يف عــامل أصبــح كل يشء 
ــى  ــق أو حت ــع دقائ ــرب بض ــح الص ــا، وأصب ــه رسيًع في
بضــع ثــواين يبــدو أمــًرا صعًبــا للغايــة عــى الكثرييــن      

.)Guss et al., 2018(

ــرب  ــنيتكر) Schnitker (2012 الص ــت ش ــد وصف وق
ــة  ــدوء يف مواجه ــار هب ــخص إىل االنتظ ــل الش ــه مي بأن
اإلحباطــات أو املنغصــات أو املعانــاة. وهــو هبــذا 
املعنــى يعنــي تأجيــل الرغبــات لتحقيــق غــرض 
أعــى، والتحمــل يف ظــل الظــروف الصعبــة والثبــات 
ــروف  ــف والظ ــول املواق ــة الشــدائد، وقب يف مواجه
ــل  ــتقرار يف عم ــخص، واالس ــا الش ــون فيه ــي يك الت

ــات  ــد الرغب ــس ض ــط النف ــطة، وضب األنش
.)Hashemi et al., 2018(

والصــرب ســمة مهمــة للغايــة يف احليــاة اليوميــة، فمــن 
ســنن اهلل يف األرض أن يصــاب النــاس باملصائــب 
ــن  ــد م ــاة أح ــوا حي ــراض، وال ختل ــاكل واألم واملش
منغصــات يف احليــاة، ويصــاب بــام يعكــر عليــه صفــو 
حياتــه، وهــذه األمــور تتطلــب مــن االنســان أن يقابلها 
بالصــرب ال بالضجــر، وباهلــدوء ال بالســخط، ويســتعني 
ــه  ــه مصاب ــون علي ــور هت ــب بأم ــذه املصائ ــه ه يف وج
)Ghorbani & Khormaei، 2019(. حيــث تظهــر 
األبحــاث أن املتاعــب واإلحباطــات اليوميــة هلــا تأثــري 
ــة  ــية والرفاهي ــدية والنفس ــة اجلس ــى الصح ــلبي ع س

.)Schnitker, 2012(
والصــرب هــو أحــد أســاليب املواجهــة الروحيــة التــي 
ــع  ــل م ــة، والتعام ــع البيئ ــف م ــاس للتكي ــئ الن هتي
 Mehmood et( املشــاكل، والتكيــف مــع الصعوبــات
al.، 2020(. يدفــع النــاس ملراقبــة ســلوكهم والتحكــم 

فيــه، بــام يمتلكونــه مــن قــوة يف التنظيــم الــذايت، والتي 
ــل  ــط بتحم ــث ارتب ــه، حي ــوى طرق ــرب أق ــد الص يع
وتنظيــم  املشــكالت،  مــع  والتعامــل  الضغــوط، 
 .)Schnitker 2012( االندفــاع  وتقليــل  الســلوك 
ولذلــك حيتــاج االنســان إىل الصــرب، بــل يضطــر إليــه 
ــه  ــاىل ب ــر اهلل تع ــذا أم ــه، وهل ــن أحوال ــة م يف كل حال
ــا أهيــا الذيــن آمنــوا اصــربوا  ألمهيتــه فقــال تعــاىل: )ي

ــة: 200(. ــران آي ــروا...( )آل عم وصاب
وقــد تــم إجــراء دراســات خمتلفــة عــى الصــرب، فعــى 
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ــاء  ــذا البن ــدة ه ــة وفائ ــد أمهي ــم تأكي ــال، ت ــبيل املث س
ــق  ــن القل ــد م ــي يف احل ــي والنف ــي واألخالق الدين
 McCann et al.، 2012; Schnitker  ( واالكتئــاب 
ــكل  ــط -بش ــرب ارتب ــد أن الص ــام وج et al، 2020(، ك

كبــري- بالســعي وراء حتقيــق األهــداف واإلنجــاز، 
 Mehmood et al., 2020;( ــة ــا بالرفاهي ــط أيًض وارتب
أن  ووجــد   ،)Schnitker & Emmons, 2007

ــري يف  ــرب والتفك ــني الص ــرية ب ــلبية كب ــة س ــاك عالق هن
االنتحــار، وأن الصــرب يعمــل كوســيط يف العالقــة بــني 
ــرىض  ــدى م ــار ل ــري يف االنتح ــة والتفك ــة الذهني اليقظ
ــكار  ــأ باألف ــه يتنب ــام أن ــب )Hashemi، 2018(، ك القل
ــني يف  ــى العامل ــت ع ــة أجري ــة، ويف دراس االنتحاري
الصــني، ارتبــط الصــرب ســلًبا بســامت الثالــوث املظلــم 
يف الشــخصية )امليكافيلية، والنرجســية، والســيكوباتية( 
)Wang et al., 2019(.  ولتحديــد عوامــل احلاميــة 
ــاث  ــج األبح ــارت نتائ ــاري، أش ــلوك االنتح ــن الس م
إىل أن الصــرب عــى مصاعــب احليــاة أحــد نقــاط 
التــي حتمــي مــن االرتبــاط  القــوة يف الشــخصية 
 Schnitker et( ــار ــرة لالنتح ــلوك املخاط ــلبي بس الس
ــى  ــا ع ــاركون تدريًب ــى املش ــا تلق al, 2021(. وعندم

الصــرب، انخفضــت درجــات اكتئاهبــم، وزاد تأثريهــم 
ــاًل  ــون قاب ــد يك ــرب ق ــري إىل أن الص ــا يش ــايب، مم اإلجي
ــرب  ــد أن الص ــام وج ــل )Schnitker، 2012(. ك للتعدي
ــر باجلنــس والعمــر، كــام اختلفــت ردود الفعــل  مل يتأث
التــي ظهــرت يف مواقــف االنتظــار عــرب الثقافــات، ممــا 
يشــري إىل طــرق خاصــة بالثقافــة للتعامــل مــع الصــرب 
)Guss et al., 2018( ، ويف دراســة تبــني أن الصــرب 
يتوســط جزئًيــا يف العالقــة بــني اليقظــة الذهنيــة واألمل، 
ويعــد آليــة أساســية لفهــم تأثــري اليقظــة الذهنيــة عــى 

.)Ziabar et al., 2019( تقليــل األمل
ــية يف  ــامذج النفس ــن أوىل الن ــنيتكر م ــوذج ش ــد نم وُيع
ــن  ــرًيا م ــدًدا كب ــينتكر ع ــرت ش ــرب، فأج ــري الص تفس
موضــوع  حــول  التجريبــي  والبحــث  الدراســات 

ــالث  ــرب ث ــت إىل أن للص ــه، وتوصل ــرب ومكونات الص
اليوميــة،  املتاعــب  عــى  الصــرب  هــي:  مكونــات 
ــاة  ــب احلي ــى مصاع ــرب ع ــخيص، والص ــرب الش والص
)Schnitker 2012(، وقــد اعتمــد الباحــث احلــايل عى 

ــة.  ــذ الدراس ــوذج يف ه ــذا النم ه
ويف الســنوات األخــرية، متــت دراســة مــا وراء املعرفــة 
ــات النفســية، وتعــد  ــد مــن االضطراب كأســاس للعدي
واســتمرارها  االضطرابــات  تطــور  لفهــم  مفتــاح 
عــى  املعرفــة  وراء  مــا  وتشــمل   .)Wells, 2009(
ــم يف  ــي تتحك ــرتاتيجيات الت ــكار واإلس ــة واألف املعرف
 .)Wells & Cartwright, 2004( التفكــري عمليــة 

ــة  ــرد يف معاجل ــة الف ــؤدي طريق ــك ت ــى ذل ــاء ع وبن
املعلومــات إىل ظهــور املشــاكل النفســية واســتمرارها، 
ــل  ــًيا يفع ــرب نفس ــرد املضط ــرتض أن الف ــث يف حي
عــى  تؤثــر  التــي  املعرفيــة،  وراء  مــا  املعتقــدات 
ــرتاتيجيات  ــتخدم إس ــكاره، ويس ــرد ألف ــامت الف تقيي
مــا وراء معرفيــة حتــدد كيــف يتفاعــل الشــخص 
ــول إن  ــن الق ــك، يمك ــلوكياته. لذل ــكاره وس ــع أف م
ــادرة  ــري ق ــل غ ــؤدي إىل ردود فع ــة ي ــا وراء املعرف م
عــى التكّيــف، وردود الفعــل هــذه غــري القــادرة 
ــؤدي إىل اســتمرار املشــاكل  عــى التكيــف بدورهــا، ت
ــا وراء  ــدات م ــز املعتق ــرى، حتف ــارة أخ ــية. وبعب النفس
ــى  ــادر ع ــري ق ــري غ ــلوب يف التفك ــاط أس ــة نش املعرفي
التكيــف، يســمى متالزمــة االنتبــاه املعــريف، وتتضمــن 
ــكل  ــرر يف ش ــري املتك ــلوب التفك ــة أس ــذ املتالزم ه
ــرتاتيجيات  ــد وإس ــى التهدي ــز ع ــرتار يرك ــق أو اج قل

.)Wells, 2009( التحكــم يف األفــكار
مــن  العديــد  أن   Wells )2009(ويلــز ويذكــر 
ــا وراء  ــرتاتيجيات م ــي إس ــة ه ــرتاتيجيات املواجه إس
ــار  ــة يف طبيعتهــا، والتــي جيــب أخذهــا يف االعتب عرفي
عنــد تفســري االضطرابــات. ووفًقــا للنمــوذج مــا وراء 
ــة  ــا وراء املعرفي ــدات م ــيط املعتق ــؤدي تنش ــريف، ي املع
املختلــة إىل تقييــم ســلبي للفكــر املزعــج كعالمــة عــى 
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ــاعر  ــم املش ــم إىل تفاق ــذا التقيي ــؤدي ه ــد، وي التهدي
ــارة  الســلبية التــي تكــون قلقــة بشــكل أســايس. وبعب
أخــرى، يلجــأ األفــراد للتعامــل مــع مصــادر التهديــد 
ــل  ــة، مث ــا وراء معرفي ــرتاتيجيات م ــتخدام إس إىل اس

ــرتار.  ــكار واالج ــم يف األف التحك
 Wells and Carter) وقــد وصــف ويلــز وكارتــر
2009) التحكــم يف األفــكار بأنــه حماولــة الفــرد لضبــط 

األفــكار غــري املرغوبــة باســتخدام اســرتاتيجيات غــري 
توافقيــة، لتقليــل القلــق والتحكــم يف النظــام املعــريف، 
وقــد حــدد مخــس إســرتاتيجيات للتحكــم يف األفــكار 
االجتامعيــة،  والرقابــة  االنتبــاه،  تشــتيت  وهــي: 

ــم.  ــادة التقيي ــاب، وإع ــق، والعق والقل
ــت  ــة، أوص ــة املرتاكم ــات التجريبي ــر إىل البيان وبالنظ
الدراســات إىل اســتخدام مقيــاس التحكــم يف األفــكار 
TCAQ كأداة لتقييــم التحكــم املــدرك يف األفــكار غــري 

ــريف  ــالج املع ــامذج الع ــه يف ن ــا، وإدراج ــوب فيه املرغ
الســلوكي الضطرابــات املــزاج والقلــق، وتوفــر مزيــًدا 
مــن الدعــم لـــ TCAQ كأداة تــم التحقــق مــن صحتها 
جتريبًيــا، وهلــا قيمــة إضافيــة يف التنبــؤ باألعــراض 

.)Feliu-Soler et al., 2019( ــة ــية املرضي النفس
األفــكار  التحكــم يف  إىل أمهيــة  وتشــري األبحــاث 
الرسيريــة  األعــراض  لتشــخيص   - -كمــؤرش 
 Titus & Deshong،( الضطرابــات املــزاج والقلــق
ــاب  ــس االكتئ ــع مقايي ــلبية م ــة س ــه عالق 2020(، ول

(Yildirim et al., 2018) ــب ــعور بالذن ــق والش والقل
ــالج  ــج الع ــى نتائ ــؤرش ع وم

.(Norton & Paulus, 2016)

وأظهــرت الدراســات إىل تفاعــل التحكــم يف األفــكار 
ودمــج األفــكار يف تطويــر أعــراض الوســواس القهري 
)Rassin et al., 2000(، وأن هنــاك عالقــة مبــارشة 
ــدات  ــري واملعتق ــم يف التفك ــرتاتيجيات التحك ــني إس ب
ــري،  ــواس القه ــراض الوس ــع أع ــة م ــا وراء املعرفي م
وفيــام بينهــا، وترتبــط إســرتاتيجيات العقــاب والقلــق، 

ــواس  ــراض الوس ــم بأع ــى التحك ــدرة ع ــدم الق وع
القهــري )Abramowitz et al., 2003(. كــام كشــفت 
ــالل  ــن خ ــة م ــوط املدرك ــؤ بالضغ ــة التنب ــن إمكاني ع
 Mohamed &( إســرتاتيجيات التحكــم يف األفــكار

.)Alkholy, 2020

التحكــم يف األفــكار قــد تكــون   واســرتاتيجيات 
مفيــدة، بينــام البعــض اآلخــر منهــا قــد ال يكــون 
ســبيل  فعــى   .)Ostefjells et al., 2017( كذلــك 
املثــال وجــد أن إعــادة تقييــم الفكــرة يمكــن أن تكــون 
إســرتاتيجيات مفيــدة عنــد التعامــل مــع األفــكار 
املؤملــة، يف حــني إن اســتخدام تشــتت االنتبــاه أو القلــق 
أو العقــاب قــد يمنــع التنظيــم الــذايت الفعــال ويطيــل 
مــن التوتــر؛ حيــث أظهــرت نتائــج أحــد الدراســات 
أن اإلســرتاتيجيات غــري املفيــدة )تشــتت االنتبــاه 
ــة  ــراض االكتئابي ــت باألع ــاب( ارتبط ــق والعق والقل
.)Halvorsen et al.، 2015( لــدى عينــة مــن املــرىض
ولقــد متــت دراســة العالقــة بــني الوظائــف التنفيذيــة 
وتوصلــت  األفــكار،  يف  التحكــم  وإســرتاتيجيات 
النتائــج إىل أن املراقبــة املعرفيــة املتزايــدة، وإســرتاتيجية 
املعرفيــة  وراء  مــا  واملعتقــدات  العقــايب،  التفكــري 
ــع األداء  ــة م ــة دال ــا عالق ــام، هل ــكل ع ــدة بش املتزاي
 WCST (الضعيــف يف اختبــار الوظائــف التنفيذيــة
Barua et al.، 2020)(. ووجــدت دراســة أخــرى 

ــن  ــرب م ــد أك ــرىض ـ إىل ح ــرىض أن امل ــات امل ملجموع
األفــكار ال  أن  يعتقــدون  األشــخاص األصحــاء- 
يمكــن الســيطرة عليهــا، وأهنــا خطــرية، وأبلغــوا عــن 

ــكار  ــى األف ــيطرة ع ــوى للس ــة أق حاج
.)Titus & Deshong, 2020(

ويف ذات الشأن ذكر ويلز وديفيز
 Wells A, Davies (1994) أنــه يمكــن التمييز بشــكل 

ــد  ــكار عن ــم يف األف ــرتاتيجيات التحك ــني إس ــرب ب أك
التعامــل مــع األفــكار غــري املرغــوب فيهــا، ممــا يعنــي 
ــام  ــدة بين ــون مفي ــد تك ــرتاتيجيات ق ــض اإلس أن بع
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البعــض اآلخــر قــد ال يكــون كذلــك. ويف هــذا الشــأن 
وجــد أن جتنــب األفــكار والتجــارب وقمعهــا بشــكل 
ــخيصية  ــة التش ــن الناحي ــط م ــرر مرتب ــرط ومتك مف
 ،)Titus & DeShong, 2020( باألمــراض النفســية
ووجــد نتائــج مماثلــة مــع االضطــراب ثنائــي القطــب، 
ــع  ــرر لقم ــتخدام متك ــن اس ــرىض ع ــغ امل ــث أبل حي
ــل  ــوا أق ــام كان ــة، بين ــة الضابط ــن العين ــر م ــر أكث الفك
 Miklowitz et( الســلبية  املــواد  قمــع  يف  نجاًحــا 
al., 2010(. كــام تنبــأ العقــاب الــذايت بالعصابيــة 

.)Inozu et al., 2020( وبالوســواس القهــري
ــتخدمون  ــري يس ــواس القه ــرىض الوس ــد أن م ووج
إســرتاتيجيات القلــق والعقــاب بشــكل متكــرر، بينــام 
يتــم اســتخدام التشــتيت بشــكل أقــل عنــد مقارنتهــم 

 .)Abramowitz et al., 2003( ــرىض ــري امل بغ
كــام أمكــن التنبــؤ باالكتئــاب من خــالل إســرتاتيجيات 
والقلــق،  االجتامعــي،  التحكــم  التاليــة:  الفكــر 
الشــأن  والعقــاب )عبدالظاهــر، 2014(. ويف ذات 
كشــف خليفــة )2019( يف دراســته عــن إمكانيــة التنبؤ 
بالضغــوط املدركــة مــن خــالل إســرتاتيجيات الفكــر 
ــاب،  ــق، والعق ــي، والقل ــم االجتامع ــة: التحك التالي
ــرتاتيجيات  ــر اإلس ــم أكث ــادة التقيي ــاب وإع وكان العق

ــة. ــوط املدرك ــرًيا يف الضغ تأث
مــن جانــب آخــر، يعــد االجــرتار أحــد العوامــل املهيئة 
 Elwood et al.,( املوثقــة جيًدا لالضطرابــات النفســية
ف بأنــه التفكــري املثابــر فيــام يتعلق  2009(، والــذي ُيعــرَّ

ــاوالت  ــية دون حم ــة النفس ــب الضائق ــباب وعواق بأس
 Brinker & Dozois,( بفعاليــة  الضائقــة  حلــل 
2009(. ووفقــًا لذلــك، فــإن األفــكار االجرتاريــة 

تتعلــق بالســوابق أو طبيعــة املــزاج الســلبي، وليســت 
موجهــة نحــو اهلــدف، وال حتفــز األفــراد عــى وضــع 
خطــط الختــاذ إجــراءات عالجيــة، وال يتــم مشــاركتها 

)Treyner et al., 2003( اجتامعًيــا
وغالًبــا مــا يقــول األفــراد الذيــن جيــرتون إهنــم 

يتأقلمــون بشــكل تكيفــي مــن خــالل حتديــد أســباب 
ومــع   .)Papageorgiou & Wells, 2003( كرهبــم 
ــراض  ــم األع ــؤدي إىل تفاق ــرتار ي ــإن االج ــك، ف ذل
الســلبية مــن خــالل احلفــاظ عــى الرتكيــز عــى تلــك 
 .)Nolen-Hoeksema et al., 2008( اخلــربات 
وقــد ُعــّرف االجــرتار Rumination بأنــه التفكــري 
ونتائــج  املنطقيــة  باألســباب  واملتواصــل  املثابــر 
األعــراض النفســية، وهــو عامــل خطــر وعامــل 
ــتخدم  ــف تس ــرتاتيجية للتكي ــراب، وإس ــم لالضط دائ
لتجنــب الذكريــات املؤملــة واالنفعــاالت املرتبطــة هبــا. 

ــلبية  ــري الس ــامط التفك ــى أن ــظ ع وحياف
 .)Mathes et al. , 2020(

إن تنشــيط املعتقــدات مــا رواء املعرفيــة الســلبية يف 
ــراض  ــى األع ــاظ ع ــاهم يف احلف ــرتار يس ــكل اج ش
 .)Wells، 2009( املرضيــة، ونوبــات املــرض املتكــررة
ويعــد االجــرتار االكتئــايب ســمة إدراكيــة رئيســة 
مــن  العديــد  وأظهــرت  االكتئــاب،  الضطــراب 
ــاب  ــي إىل االكتئ ــرتار املف ــاط االج ــات ارتب الدراس
بالعديــد مــن املواقــف الســلبية، كــام يعمــل عــى 
ــة  ــى احلال ــاء ع ــلبية واإلبق ــربات الس ــرتجاع اخل اس

ــا  ــل يفاقمه ــة، ب االكتئابي
.)Papageorgiou & Wells, 2003(

رصف  تتضمــن  معرفيــة  إســرتاتيجية  فاالجــرتار 
Kuyken، Wat- )االنتبــاه إىل الرتكيــز عــى الــذات 
يوطــد  وهــذا   ،)kins، Holden& Cook، 2006

امليكانيزمــات املحتملــة للدائــرة الضــارة بــني املعــارف 
ــلبية  ــراض الس ــم األع ــا وتفاق ــة وظيفًي املختل

 .)Kuehner, Huffziger & Liebsch, 2009(

Nolen-Hoekse- نولني-هوكســي  لعبــت  اموقــد 
ــري  ــا بالتفك ــر معرفتن ــااًل يف تطوي ma (1991 دوًرا فع

االجــرتاري مــن خــالل نظريــة أنــامط االســتجابة 
لالكتئــاب، حيــث عرفــت االجــرتار عــى أنــه تفكــري 
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متكــرر وســلبي حــول أعــراض االكتئــاب واألســباب 
ــذا  ــا هل ــراض. ووفًق ــذه األع ــة هل ــب املحتمل والعواق
النظــرة، فــإن االجــرتار يتضمــن الرتكيــز املتكــرر 
عــى حقيقــة أن املــرء مصــاب باالكتئــاب؛ وعــى 
ــذه  ــج ه ــاين ونتائ ــباب ومع ــاب، وأس ــراض االكتئ أع
 .)in: Papageorgiou & Wells, 2003( األعــراض
فينشــغل النــاس يف االجــرتار وهــذا يثــري القلــق حــول 
األســباب والعواقــب الكتئاهبــم، لكنهــم ال يتخــذون 
ــون  ــم يقض ــل، وه ــم لألفض ــري حياهت ــراءات تغ إج
ــيئ  ــعورهم الس ــول ش ــري ح ــم يف التفك ــم أوقاهت معظ

.)Davis & Nolen-Hoeksema, 2000(
ــرتار  ــة أن االج ــات اإلمربيقي ــن الدراس ــني م ــد تب وق
يعــد اســتجابة للمــزاج االكتئــايب، وأن االجــرتار عامل 
خطــورة لالكتئــاب، وقــد ُدعــم هــذا االفــرتاض بعــدد 
ــدة  ــأ بش ــرتار يتنب ــي رأت أن االج ــات الت ــن الدراس م
ومــدة األعــراض االكتئابيــة، باإلضافــة إىل التنبــؤ 
ــي   )du Pont et al., 2019( ، وأن  ــاب الرئي باالكتئ
االجــرتار قــد يطيــل أمــد االكتئــاب ويفاقمــه بتعزيــز 
تأثــريات املــزاج االكتئــايب عــى التفكــري الســلبي، 
وهكــذا خيلــق دائــرة مفرغــة مــن املعاجلــة العاطفيــة- 
املعرفيــة )Teasdale, 1999(، وبالرغــم مــن أن دراســة 
 Parola et al.( ــاب ــر باالكتئ ــت أكث ــرتار ارتبط االج
ــابقة أّن  ــات الس ــن الدراس ــني م ــه تب 2017 ,(، إال أن

 Arslan et al.( ــق ــم للقل ــؤرش مه ــا م ــرتار أيًض االج
2020 ,(، واليــأس )Gong et al., 2019(، والضيــق 

والعدائيــة   ،)Dell Osso، et al.، 2019( النفــي 
Rog-( ــاري ــري االنتح )Wang et al., 2019(، والتفك
 Taghipuor et) واضطــراب اهللــع ،)ers et al., 2021

ــة  ــد الصدم ــا بع ــراب م al., 2020(، واضط

.)Mathes et al., 2020(
وعــى أســاس نظريــة أســلوب االســتجابة، تــم تطويــر 

مقيــاس أســلوب االســتجابة االجرتاريــة
لتقييــم   Ruminative Response Scale (RSQ(  

No- االجرتاريــة  لالســتجابة  خمتلفــني  )نمطــني 
len-Hoeksema، 1991(، ومتــت مراجعتــه خــالل 

الســنوات الســابقة، ممــا كشــف عــن وجــود مكونــني 
 reflection أساســيني لالجــرتار مهــا: التأمــل التكيفــي
، واالســتغراق االجــرتاري brooding، ولــه ثبــات 
ــعيب،  ــداين، 1432؛ ش ــدة )الزي ــدق يف دول عدي وص
 Whisman et al., 2020; Yang( ورســالن، 2020؛
et al., 2014; Lucena-Santos et al., 2018; Paro-

ــري  ــة وغ ــة مرضي ــات خمتلف la et al.، 2017(، ويف عين

 .)He et al., 2021; Schoofs et al., 2010( ــة مرضي
احلالــة  مــع  للتعامــل  طريقــة  هــو  االجــرتار  إذن 
ــى  ــز ع ــى الرتكي ــوي ع ــي تنط ــلبية الت ــة الس املزاجي
الــذات مــن خــالل مكونــني خمتلفــني لالجــرتار مهــا: 
ــة  ــودة هادف ــه ع ــرف أن ــي: ويع ــل التكيف األول، التأم
للداخــل؛ لالنشــغال يف حــل املشــكلة معرفًيــا، وذلــك 
للتخفيــف مــن األعــراض االكتئابيــة، وهــي حمــاوالت 
نشــطة لكســب االســتبصار باملشــكلة. واملكــون الثاين، 
االســتغراق االجــرتاري: وهــو أســلوب غــري تكيفــي 
ــري  ــري غ ــض املعاي ــة ببع ــة الراهن ــة احلال ــس مقارن يعك
ــزاج  ــلبية للم ــج الس ــغال يف النوات ــزة، أو االنش املنج

.)Treynor، et al., 2003(
وبــام أن الصــرب عنــر مــن عنــارص اإليــامن، ويرتبــط 
والعاطفيــة  املعرفيــة  اخلصائــص  مــن  بالعديــد 
والســلوكية لإلنســان، مــع األخــذ يف االعتبــار النتيجــة 
القائلــة بــأن الصــرب حيمــي النــاس ضــد املشــاعر 
 Schnitker & ( الســلبية وزيــادة املشــاعر اإلجيابيــة
Emmons, 2007(. وعطفــًا عــى مــا ذكرنــا ســابقًا بإن 

التحكــم يف األفــكار والتفكــري االجــرتاري، كأســاليب 
لالســتجابة، وعمليتان أساســيتان يف آليــة االضطرابات 
النفســية، ونظــرًا لعــدم وجــود أبحــاث حــول العالقــة 
ــم  ــن التحك ــة وكل م ــه املختلف ــرب ومكونات ــني الص ب
يف األفــكار والتفكــري االجــرتاري -حســب علــم 
ــة  ــات الديني ــة دور املكون ــة دراس ــث-، وألمهي الباح
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ــة  ــة، ورضورة معرف ــات املعرفي ــة يف العملي واألخالقي
املزيــد عــن مفهــوم الصــرب الســتخدامه يف تعزيــز 
هــذه  يف  البحــث  يمهــد  وبــام  النفســية،  الصحــة 
لتطويــر إســرتاتيجيات تدريــب  الطريــق  املشــكلة 
ــاالت  ــم االنفع ــرتاتيجيات تنظي ــل إس ــرىض يف تقلي امل
ــاالت  ــم االنفع ــرتاتيجيات تنظي ــة إس ــلبية، وتقوي الس
الفعالــة. فقــد هدفــت الدراســة احلاليــة إىل معرفــة دور 
الصــرب ومكوناتــه يف كل مــن التحكــم يف األفــكار 
ــم  ــدف ت ــذا اهل ــق ه ــرتاري. ولتحقي ــري االج والتفك

ــة: ــة التالي ــئلة البحثي ــرح األس ط
مــا طبيعــة العالقــة بــني الصــرب وكل مــن التحكــم . 1

يف األفــكار والتفكــري االجــرتاري؟
هــل يتنبــأ الصــرب بالتحكــم يف األفــكار والتفكــري . 2

االجــرتاري؟

منهج الدراسة وإجراءاهتا:
أواًل: منهج الدراسة وعّينتها:

)الطريقــة  الوصفــي  املنهــج  الباحــث  اســتخدم 
ــة متغــريات،  ــة(، لدراســة العالقــة بــني ثالث االرتباطي
متغــري مســتقل )الصــرب ومكوناتــه( ومتغرييــن تابعــني 
االجــرتاري(،  والتفكــري  األفــكار،  يف  )التحكــم 
الدراســة األساســية مــن )131(  وتكونــت عينــة 
ــة مــن منطقــة عســري، ممــن تطــوع  ــة جمتمعي فــرد كعين
باالســتجابة عــى نســخة الكرتونيــة مــن مقاييــس 
بــني  العينــة  أفــراد  أعــامر  وتراوحــت  الدراســة، 
ــدره )32.88(  )21-54 ســنة(، بمتوســط عمــري ق

وانحــراف معيــاري قــدره )9.76(.

ثانًيا: أدوات الدراسة:
ــى  ــة ع ــذه الدراس ــتخدمة يف ه ــت األدوات املس كان

ــايل: ــو الت النح
:Patience Scale أواًل: مقياس الصرب

ــام  ــنيكر)Schnitker (2012، وق ــداد ش ــن إع ــو م وه
الباحــث احلــايل برتمجتــه للعربيــة، وتــم اســتخدام 

ــاس الصــرب املكــون مــن  الصــورة املختــرة مــن مقي
)11( فقــرة. ويتكــون املقيــاس مــن ثالثــة أبعــاد؛ 
ــة  ــن أمثل ــخيص وم ــرب الش ــم الص ــد األول: لتقيي البع
صبــور  صديــق  إننــي  أصدقائــي  )يقــول  بنــوده، 
جــًدا(، والبعــد الثــاين: ُيعنــى بالصــرب اليومــي، ومــن 
ــار يف  ــي االنتظ ــام ال يزعجن ــكل ع ــوده )بش ــة بن أمثل
طوابــري(، والبعــد الثالــث: هــو الصــرب عــى مصاعــب 
ــهل  ــن الس ــه م ــد أن ــوده )أج ــة بن ــن أمثل ــاة وم احلي
جــًدا أن أحتــى بالصــرب عنــد حــدوث مشــكلة حياتيــة 
صعبــة أو مــرض(، ويطلــب مــن املفحوصــني بتقييــم 
مقــدار وصــف كل فقــرة مــن الفقــرات عــى مقيــاس 
ــني  ــل لالســتجابة تراوحــت ب مكــون مــن مخســة بدائ
ــاًم=  ــّي دائ ــق ع ــا= 1، إىل تنطب ــّي إطالًق ــق ع ) ال ينطب
 Cronbach's alphas ألفــا  معامــل  كان  وقــد   .)5
يف النســخة اإلنجليزيــة ذا قــدرة داخليــة موثوقــة 
ومقبولــة، حيــث كان مقــداره لبعــد الصــرب الشــخيص 
ــاة )0.79(،  ــب احلي ــى مصاع ــرب ع )0.79(، والص
عــى التــوايل. وكانــت عــى بعــد الصــرب عــى متاعــب 
ــة،  ــة احلالي ــا يف الدراس ــة )0.59(. أم ــاة اليومي احلي
فقــد قــام الباحــث ببعــض اإلجــراءات للتعــرف عــى 
اخلصائــص الســيكومرتية للمقيــاس، ومــدى مناســبته 

ــايل: ــت كالت ــة، وكان ــة احلالي ــة الدراس ــع عين م

ثبات املقياس: 
تــمَّ حســاُب معامــل ثبــات ألفــا كرونبــاخ ســواء 
لألبعــاد الفرعيــة، وللدرجــِة الكليــة، ملقيــاس الصــرب، 

معامــل ألفا كرونباخاملتغري

0.92الصرب الشخيص

0.77الصرب عى متاعب احلياة اليومية

0.55الصرب عى مشاق احلياة

0.91الدرجة الكلية

جدول )1( معامالت ثبات مقياس الصرب )املقياس ككل واألبعاد الفرعية( 
بطريقة ألفا كرونباخ 
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جدول )2( يوضح االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد املنتمية له، وكذلك معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس

ــك. ــج ذل ــدول )1( نتائ ــح ج ويوض
وتشــرُي النتائــُج الــواردُة يف جــدول )1( إىل أنَّ معامــل 
الثبــات أظهــر قــدرة موثوقــة ومقبولة للمقيــاس ككل. 
حيــث بلــغ معامــل ألفــا كرونبــاخ )0.91( للدرجــة 
الشــخيص  الصــرب  لبعــد  الكليــة، وكانــت قيمتــه 
)0.92(، ولبعــد متاعــب احليــاة اليوميــة )0.77( 

ــة. ــة ومقبول ــم مرتفع ــي قي ــوايل وه ــى الت ع
احليــاة،  الصــرب عــى مشــاق  لبعــد  بالنســبة  أمــا 
ــة  ــي قيم ــاخ )0.55(، وه ــا كرونب ــل ألف ــكان معام ف
منخفضــة، وربــام يعــود ذلــك إىل قلــة بنــود هــذا 
ــا  ــط؛ مم ــود فق ــة بن ــوده ثالث ــدد بن ــد كان ع ــد، فق البع
حيــد مــن تقديــرات ألفــا، وهــذه النتيجــة تتفــق مــع مــا 
وجــد يف النســخة اإلنجليزيــة حيــث كان معامــل ألفــا 
 .)Schnitker et al., 2020( )0.59( هلذا البعــد فيهــا

حساب صدق املقياس:

1-التحليل العاميل االستكشايف:
ــك  ــايف وذل ــي االستكش ــل العام ــراء التحلي ــم إج ت
Principal Compo-  بطريقــة املكونــات األساســية
ــًرا  ــر العوامــل املســتخرجة تدوي ــم تدوي ــد ت nent، وق

متعامــًدا بطريقــة الفاريمكــس Varimax، واشــرتط أن 
ــو: )≥0.30(.  ــد ه ــول للبن ــبع املقب ــون التش يك

وأســفر التحليــل العامــي ملقيــاس الصــرب عــن عاملني، 
للعامــل األول   Eigen الكامــن  اجلــذر  حيــث كان 

)6.44(، ونســبة التبايــن )58.55(، وتراوحــت قيــم 
ــع  ــا تس ــل األول وعدده ــى العام ــود ع ــبعات البن تش
بنــود بــني )0.67- 0.95(، يف حــني كان اجلــذر 
الكامــن للعامــل الثــاين )1.43(، وبنســبة تبايــن 
ــى  ــود ع ــبعات البن ــم تش ــت قي )12.95(، وتراوح
ــني )0.76-  ــط ب ــدان فق ــا بن ــاين وعدده ــل الث العام
0.94(، وفــرست نســبة التبايــن الــكي للمقيــاس 
ــب  ــد أن أغل ــايل نج ــن. وبالت ــن التباي )71.50%( م
البنــود تشــبعت عــى العامــل األول، مــا عــدا فقرتــني؛ 
فقــرة مــن بعــد الصــرب عــى مشــاق احليــاة، واألخــرى 
مــن بعــد الصــرب عــى متاعــب احليــاة اليوميــة، وهــذا 
يعنــي أن املقيــاس يف غالبــه يقيــس عامــل واحــد وهــو 
 Kaiser-Mayer- Olkin (ــاس ــغ مقي ــام بل ــرب. ك الص
 ،)0.902( املعاينــة  مالئمــة  لقيــاس     )(KMO

 χ2( ــرًيا حيــث بلــغ ــار بارليــت Barlett كب وكان اختب
 ،)p= 0.000( إحصائًيــا  دال  وهــو   )= 1185.559

ــة  ــه صاحل ــي أن نتائج ــار العام ــر االختب ــايل ُيظه وبالت
ــة. ــتويات املقبول ــن املس وضم

2-االتساق الداخيل:
تــم حســاب االرتبــاط بــني درجــة كل عبــارة والدرجة 
معامــالت  وكذلــك  لــه،  املنتميــة  للبعــد  الكليــة 
ــة  ــة الكلي ــارة والدرج ــة كل عب ــني درج ــاط ب االرتب

الصرب عى مشاق احلياة الصرب عى مشاق احلياة اليوميةالصرب الشخيص
ر2ر1مر2ر1مر2ر1م
1**0.67**0.626**0.63**0.769**0.74**0.74
2**0.87**0.867**0.70**0.5610**0.28**0.31
3**0.80**0.808**0.67**0.8611**0.73**0.79
4**0.95**0.92
5**0.92**0.91

ر1= ارتباط الفقرة بالبعد   ر2 = ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس      ** دالة عند مستوى )0.01(   م = رقم الفقرة  
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جدول )3( يوضح ارتباط درجة البعد بالدرجة الكلية

الصرب عى مشاق احلياة الصرب عى مشاق احلياة اليوميةالصرب الشخيصالبعد
0.84**0.79**0.96**ر

 ** دالة عند مستوى )0.01(

ــك. ــج ذل ــدول )2( نتائ ــح ج ــاس، ويوض للمقي
ــالت  ــم معام ــَع قي ــدول )2( أنَّ مجي ــن ج ــُح م ويتَِّض
الــذي  البعــد  ودرجــة  عبــارة  كل  بــني  االرتبــاط 
ــتوى )0.01(،  ــد مس ــا عن ــٌة إحصائًي ــه دال ــي إلي تنتم
ــني )0.67-  ــاط ب ــالت االرتب ــت معام ــد تراوح وق
بــني  وكانــت  الشــخيص،  الصــرب  لبعــد   )0.95
ــاة  ــاق احلي ــى مش ــرب ع ــد الص )0.63-0.70( يف بع
ــاق  ــى مش ــرب ع ــد الص ــت يف بع ــام بلغ ــة، بين اليومي
احليــاة بــني )0.28-0.74(، يف حــني تراوحــت 
ــة  ــة الكلي ــرة والدرج ــني الفق ــاط ب ــالت االرتب معام
للمقيــاس )0.31-0.92(،  وهــذا يعنــي ارتبــاط 
ــا  ــي إليه ــي تنتم ــاد الت ــاس باألبع ــارات املقي ــع عب مجي
ــد  ــؤرش جي ــذا م ــاس، وه ــة للمقي ــة الكلي وبالدرج

ــاس.              ــالمة املقي لس
معامــالت  مجيــَع  أنَّ   )2( جــدول  مــن  ويتضــح 
ــة  ــة الكلي ــد والدرج ــة كل بع ــني درج ــات ب االرتباط
ــتوى )0.01(،  ــد مس ــا عن ــٌة إحصائًي ــاس دال للمقي
-0.79( بــني  االرتبــاط  معامــالت  وتراوحــت 
ــع املقيــاس بدرجــٍة مرتفعــٍة  0.96(، ممَّــا يشــرُي إىل متتُّ

ومقبولــة مــن االتســاق الداخــي.
ــع  ــاَس الصــرب يتمتَّ ــا ســبق، يمكــُن القــوُل إنَّ مقي وممَّ
ــاق  ــث االتس ــن حي ــدة م ــيكومرتية جي ــص س بخصائ
ــة  ــى عين ــك ع ــات، وذل ــدق، والثب ــي، والص الداخ
البحــث احلــايل، ممَّــا يعطــي الثقــَة الســتخدامه وتطبيقه 

ــث. ــة البح ــى عين ع
ثانًيا: مقياس التحكم يف األفكار 

:Thought Control Questionnaire (TCQ(

 Wells and David (ــد ــز ودافي ــداد ويل ــن إع ــو م وه
ــرتاتيجيات  ــاس اإلس ــاس إىل قي ــدف املقي 1994)وهي

التــي يســتخدمها األفــراد يف التحكــم يف األفــكار غــري 
ــة،  ــايل إىل العربي ــث احل ــه الباح ــد ترمج ــة، وق املرغوب
ويتكــون املقيــاس مــن )28( عبــارة مقســمة عى مخســة 
ــوده  ــة بن ــن أمثل ــاه. وم ــتيت االنتب ــي: تش ــاد وه أبع
)أشــغل نفــي بــأي يشء(، القلــق، ومــن أمثلــة بنــوده 
)أركــز عــى األفــكار الســلبية(، العقــاب، ومــن أمثلــة 
ــكار  ــغل باألف ــي؛ ألين أنش ــن نف ــب م ــوده )أغض بن
الســلبية(، التحكــم االجتامعــي )أســأل أصدقائــي 
إذا كانــت لدهيــم أفــكار مماثلــة(، وإعــادة التقييــم 
ــم  )أحــاول بطريقــة خمتلفــة يف التفكــري يف األمــر(. وت
ــرت  ــاس ليك ــق مقي ــتجابة وف ــل االس ــف بدائ تصني
ــت  ــد بين ــًدا= 1، وق ــاًم= 4، إىل أب ــني دئ ــت ب وتراوح
ــاق  ــات، واتس ــه ثب ــاس ل ــابقة أن املقي ــات الس الدراس
داخــي، وصــدق جيــد، فقــد كان معامــل الثبــات 
عــن طريــق إعــادة التطبيــق، وبفاصــل زمنــي امتــد إىل 
ســتة أســابيع عــى النحــو التــايل: تشــتيت االنتبــاه )ر= 
ــم )ر=  ــادة التقيي ــاب )ر= 0.67(؛ إع 0.68(؛ العق
0.83(؛ القلــق )ر= 0.72(؛ الرقابــة االجتامعيــة )ر= 
0.83(؛ وعــى الدرجــة الكليــة )ر= 0.83(، وكلهــا 
ــالت  ــت معام ــد P= 0.001، وتراوح ــة عن ذات دالل
ــة  ــن )الرقاب ــة م ــس الفرعي ــي للمقايي ــاق الداخ االتس
ــفر  ــق= 0.84(. وأس ــة= 0.77( إىل )القل االجتامعي
التحليــل العامــي للمقيــاس إىل مخســة عوامــل فــرست 

ــاس.  ــكي للمقي ــن ال ــن التباي 42% م
ــض  ــث ببع ــام الباح ــد ق ــة فق ــة احلالي ــا يف الدراس أم
ــيكومرتية  ــص الس ــى اخلصائ ــرف ع ــراءات للتع اإلج
الدراســة  للمقيــاس، ومــدى مناســبته مــع عينــة 

ــايل: ــت كالت ــة، وكان احلالي
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حساب صدق املقياس:
1-التحليل العاميل االستكشايف:

ــك  ــايف وذل ــي االستكش ــل العام ــراء التحلي ــم إج ت
Principal Compo-  بطريقــة املكونــات األساســية
ــًرا  ــر العوامــل املســتخرجة تدوي ــم تدوي ــد ت nent، وق

متعامــًدا بطريقــة الفاريمكــس Varimax واشــرتط أن 
ــو: )≥0.30(.  ــد ه ــول للبن ــبع املقب ــون التش يك

وأســفر التحليــل العامــي ملقيــاس التحكــم يف األفــكار 
 Eigen عــن مخســة عوامــل، حيــث كان اجلــذر الكامــن
للعامــل األول )8.631(، ونســبة التبايــن )30.82(، 
وتراوحــت قيــم تشــبعات البنــود عــى العامــل األول 
ــدل  ــني )0.87- 0.94( وي ــود ب ــتة بن ــا س وعدده
ــم، يف حــني كان اجلــذر  هــذا البعــد عــى إعــادة التقيي
الكامــن للعامــل الثــاين )3.92(، وبنســبة تبايــن 
ــى  ــود ع ــبعات البن ــم تش ــت قي )14.01(، وتراوح
ــني )0.70-  ــود ب ــتة بن ــا س ــاين وعدده ــل الث العام
ــاه ،  ــتت االنتب ــى تش ــد ع ــذا البع ــدل ه 0.88( وي
 ،)2.63( الثالــث  للعامــل  الكامــن  اجلــذر  وكان 
ــبعات  ــم تش ــت قي ــن )9.38(، وتراوح ــبة تباي وبنس
البنــود عــى العامــل الثالــث وعددهــا مخســة بنــود بــني 
ــى الرقابــة  )0.54- 0.85( ويــدل هــذا البعــد ع

االجتامعيــة ، وكان اجلــذر الكامــن للعامــل الرابــع 
ــم  ــت قي ــن )6.83(، وتراوح ــبة تباي )1.91(، وبنس
تشــبعات البنــود عــى العامــل الرابــع وعددهــا ســبعة 
ــدل هــذا البعــد عــى  ــود بــني )0.51- 0.92( وي بن
اخلامــس  للعامــل  الكامــن  اجلــذر  وكان   ، القلــق 
ــم  ــت قي ــن )5.55(، وتراوح ــبة تباي )1.55(، وبنس
تشــبعات البنــود عــى العامــل اخلامــس وعددهــا 
أربعــة بنــود بــني )0.56- 0.89( ويــدل هــذا البعــد 

ــاب.  ــى العق ع
   Kaiser-Mayer- Olkin (KMO(ــاس ــغ مقي ــام بل  ك
لقيــاس مالئمــة املعاينــة )0.821(، وكان اختبــار 
 )χ2 = 3367.419( كبــرًيا حيــث بلــغ Barlett بارليــت
وهــو دال إحصائًيــا )p= 0.000(، وبالتــايل ُيظهــر 
وضمــن  صاحلــة  نتائجــه  أن  العامــي  االختبــار 

املســتويات املقبولــة.

2-االتساق الداخيل:
تــم حســاب االرتبــاط بــني درجــة كل عبــارة والدرجة 
معامــالت  وكذلــك  لــه،  املنتميــة  للبعــد  الكليــة 
ــة  ــة الكلي ــني الدرج ــد وب ــة البع ــني درج ــاط ب االرتب

ــك. ــج ذل ــدول )4( نتائ ــح ج ــاس، ويوض للمقي

جدول )4( يوضح االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس

جدول )5( يوضح ارتباط درجة البعد بالدرجة الكلية

إعادة التقييمالعقابالقلقالرقابة االجتامعيةتشتيت االنتباه
رمرمرمرمرم
1**0.947**0.5012**0.3618**0.7823**0.92
2**0.978**0.6013**0.4019**0.8724**0.97
3**0.969**0.6514**0.3720**0.7525**0.97
4**0.9810**0.0.2915**0.6621**0.4826**0.97
5**0.9811**0.3316**0.7122**0.6927**0.98
6**0.9217**0.6628**0.98

م = رقم الفقرة               ر= ارتباط الفقرة بالبعد                ** دالة عند مستوى )0.01(

إعادة التقييمالعقابالقلقالرقابة االجتامعيةتشتيت االنتباهالبعد
0.91**0.0.23*0.22*0.20*0.91**ر

* دالة عند مستوى )0.05( ** دالة عند مستوى )0.01(  
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ــالت  ــم معام ــَع قي ــدول )4( أنَّ مجي ــن ج ــُح م ويتَِّض
الــذي  البعــد  ودرجــة  عبــارة  كل  بــني  االرتبــاط 
ــتوى )0.01و  ــد مس ــا عن ــٌة إحصائًي ــه دال ــي إلي تنتم
ــني  ــاط ب ــالت االرتب ــت معام ــد تراوح 0.05(، وق
)0.92- 0.98( لبعــد تشــتيت االنتبــاه، وكانــت 
ــة،  ــة االجتامعي ــد الرقاب ــني )0.29- 0.65( يف بع ب
ــني )0.37- 0.77(،  ــق ب ــد القل ــت يف بع ــام بلغ بين
ــني )0.87-0.48(،  ــاب ب ــد العق ــت يف بع وتراوح
ــني )0.92-  ــم ب ــادة التقيي ــد إع ــت يف بع ــريا كان وأخ

ــاس.              ــالمة املقي ــد لس ــؤرش جي ــذا م 0.98(. وه
معامــالت  مجيــَع  أنَّ   )5( جــدول  مــن  ويتضــح 
ــة  ــة الكلي ــد والدرج ــة كل بع ــني درج ــات ب االرتباط
عنــد مســتوى )0.01  إحصائًيــا  دالــٌة  للمقيــاس 
بــني  االرتبــاط  معامــالت  وتراوحــت  و0.05(، 
)0.20- 0.91(، ممَّــا يشــرُي إىل متتُّــع املقيــاس بدرجــٍة 

ــي. ــاق الداخ ــن االتس ــة م مقبول
التحكــم  إنَّ مقيــاَس  القــوُل  ـا ســبق، يمكــُن  وممّـَ
يف األفــكار يتمتَّــع بخصائــص ســيكومرتية جيــدة 
ــدق،  ــات والص ــي والثب ــاق الداخ ــث االتس ــن حي م
ــَة  ــي الثق ــا يعط ــايل، ممَّ ــث احل ــة البح ــى عين ــك ع وذل

ــث. ــة البح ــى عين ــه ع ــتخدامه وتطبيق الس
ثالًثا: مقياس أساليب االستجابة االجرتارية 

:The Response Style Questionnaire (RRS(
ت هــذا املقيــاس نولن-هوكســيام باســم مقيــاس  أعــدَّ
ــة  ــدف إىل معرف ــة )RRS(، وهي ــتجابة االجرتاري االس
درجــة الرتكيــز املتكــرر عــى أســباب املــزاج الســلبي، 
ــون  ــراض، ويتك ــذه األع ــج ه ــراض ونتائ ــى األع وع
ــة مــن 22 فقــرًة، موزعــة  ــه األصلي املقيــاس يف صورت

عــى ثالثــة أبعــاد: 
ــون  ــل Reflection: ويتك ــمى التأم ــد األول: ويس البع
ــة  ــد إىل معرف ــذا البع ــدف ه ــرات، وهي ــبع فق ــن س م
الدرجــة التــي ينشــغل فيهــا األفــراد يف التفكــري املتكرر 

ــني  ــا لتحس ــّل هل ــاد ح ــة؛ إلجي ــراض االكتئابي يف األع
مزاجهــم، ومــن أمثلــة بنــوده )أحلــل األحــداث 
األخــرية ملحاولــة فهــم ملــاذا أنــا مكتئــب؟ أكتــب مــا 

ــه(. ــه وأحلل ــر في أفك

 :brooding االســتغراق  ويســمى  الثــاين:  البعــد 
ويتكــون مــن مخــس فقــرات، وهيــدف هــذا البعــد إىل 
معرفــة الدرجــة التــي ينشــغل فيهــا األفــراد يف التفكــري 
ــم  ــى أعراضه ــلبي ع ــكل س ــز بش ــرر، والرتكي املتك
وأســباب اكتئاهبــم، ومــن أمثلــة بنــوده )إين أفكــر ملــاذا 

ــن(.  ــا حزي ــاذا أن ــر مل ــذا؛ أفك ــدث يل ه حي
ــراض  ــاس األع ــاص بقي ــث خ ــد ثال ــاس بع وللمقي
االكتئابيــة، وقــد اكتفــى الباحــث يف الدراســة احلاليــة 
ألهــداف  ملناســبتها  والثــاين؛  األول  بالبعديــن، 
ــى  ــود ع ــى البن ــتجابات ع ــدرت االس ــة، وق الدراس
مقيــاس يتكــون مــن مخســة بدائــل مــن )تنطبــق عــّي 
ــل  ــًدا= 1(، وكان معام ــّي أب ــق ع ــا= 5 إىل ال تنطب متام
ــة  ــات بطريق ــي )0.90( والثب ــاس األص ــا للمقي ألف
 .)Treynor, et al., 2003( )0.76( ــار ــادة االختب إع
ــه  ــاس، وتقنين ــة املقي ــايل برتمج ــث احل ــام الباح ــد ق وق
يف دراســة ســابقه لــه، وتوصــل إىل معامــل ألفــا للبعــد 
ــت  ــاين )0.68(، وتراوح ــد الث األول )0.67( وللبع
ــة  ــة الكلي ــد والدرج ــني كل بن ــاط ب ــالت االرتب معام
للبعــد األول بــني )0.56- 0.66(، وبــني )0.45-
دالــة  معامــالت  ومجيعهــا  الثــاين  للبعــد   )0.67
مقبولــة. واعتمــد يف تقديــر الصــدق عــى صــدق 
قــدر  حيــث   Discriminate Validity التمييــز 
ــني  ــني املرتفع ــز ب ــالل التميي ــن خ ــاس م ــدق املقي ص
ــج  ــن النتائ ــح م ــاس. واتض ــى املقي ــني ع واملنخفض
ــتوى  ــد مس ــة عن ــي دال ــة ت= )13.357( وه أن قيم
)0.0001(، وهــذا يشــري إىل وجــود فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة بــني متوســطات درجــات املجموعتني 
املرتفعــني واملنخفضــني يف املقيــاس، وملعرفــة الصــدق 
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ــرتار  ــلويب االج ــني أس ــاط ب ــب االرتب ــي حس التالزم
ــا،  ــة وظيفًي ــات املختل ــاب، واالجتاه ــن االكتئ وكل م
فكانــت معامــالت ارتبــاط أســلويب االجــرتار: التأمــل 
ــى  ــاب )0.24، 0.32( ع ــع االكتئ ــتغراق م واالس
ــا )0.21،  ــة وظيفًي ــات املختل ــع االجتاه ــوايل، وم الت
ــتوى  ــد مس ــة عن ــا دال ــوايل ومجيعه ــى الت 0.27( ع

)0.01(، وبالتــايل إىل صدقــه.
ــض  ــث ببع ــام الباح ــد ق ــة فق ــة احلالي ــا يف الدراس أم
ــيكومرتية  ــص الس ــى اخلصائ ــرف ع ــراءات للتع اإلج
الدراســة  للمقيــاس، ومــدى مناســبته مــع عينــة 

ــايل: ــت كالت ــة، وكان احلالي

حساب صدق املقياس:
1-التحليل العاميل االستكشايف:

ــك  ــايف وذل ــي االستكش ــل العام ــراء التحلي ــم إج ت
Principal Compo-  بطريقــة املكونــات األساســية
ــًرا  ــر العوامــل املســتخرجة تدوي ــم تدوي ــد ت nent، وق

متعامــًدا بطريقــة الفاريمكــس Varimax واشــرتط أن 
ــو: )≥0.30(.  ــد ه ــول للبن ــبع املقب ــون التش يك

االســتجابة  ملقيــاس  العامــي  التحليــل  وأســفر 
االجرتاريــة عــن عاملــني، حيــث كان اجلــذر الكامــن 
التبايــن  ونســبة   ،)3.58( األول  للعامــل   Eigen

ــى  ــود ع ــبعات البن ــم تش ــت قي )35.79(، وتراوح
ــني )0.71-  ــود ب ــة بن ــا مخس ــل األول وعدده العام
0.91( ويــدل هــذا البعــد عــى التامــل، يف حــني 
كان اجلــذر الكامــن للعامــل الثــاين )2.73(، وبنســبة 
ــود  ــبعات البن ــم تش ــت قي ــن )27.29(، وتراوح تباي
بــني  بنــود  الثــاين وعددهــا مخســة  العامــل  عــى 
)0.70- 0.75( ويــدل هــذا البعــد عى االســتغراق، 
وفــرست نســبة التبايــن الــكي للمقيــاس )%63.06( 

ــن. ــن التباي م
   Kaiser-Mayer- Olkin (KMO(كــام بلــغ مقيــاس
اختبــار  وكان   ،)0.77( املعاينــة  مالئمــة  لقيــاس 

 )χ2 = 620.721( ــغ ــرًيا حيــث بل ــت Barlett كب بارلي
وهــو دال إحصائًيــا )p= 0.000(، وبالتــايل ُيظهــر 
وضمــن  صاحلــة  نتائجــه  أن  العامــي  االختبــار 

املســتويات املقبولــة.

2-االتساق الداخيل:
تــم حســاب االرتبــاط بــني درجــة كل عبــارة والدرجة 
معامــالت  وكذلــك  لــه،  املنتميــة  للبعــد  الكليــة 
الكليــة  والدرجــة  البعــد  درجــة  بــني  االرتبــاط 

للمقيــاس، ويوضــح جــدول )6( نتائــج ذلــك.
جدول )6( يوضح االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس

جدول )6( يوضح ارتباط درجة البعد بالدرجة الكلية

التأملاالستغراق
رمرم
1**0.786**0.83
2**0.727**0.87
3**0.708**0.73
4**0.749**0.87
5**0.7410**0.91

م = رقم الفقرة       ر= ارتباط الفقرة بالبعد      ** دالة عند مستوى )0.01(

التأملاالستغراقالبعد
0.78**0.65**ر

 ** دالة عند مستوى )0.01(

ــالت  ــم معام ــَع قي ــدول )6( أنَّ مجي ــن ج ــُح م ويتَِّض
االرتبــاط بــني كل عبــارة ودرجــة البعــد الــذي تنتمــي 
ــد  ــتوى )0.01(، وق ــد مس ــا عن ــٌة إحصائًي ــه دال إلي
تراوحــت معامــالت االرتبــاط بــني )0.72- 0.74( 
لبعــد االســتغراق، وكانــت بــني )0.73- 0.91( يف 
ــد لســالمة املقيــاس.              بعــد التأمــل، وهــذا مــؤرش جي

معامــالت  مجيــَع  أنَّ   )6( جــدول  مــن  ويتضــح 
ــة  ــة الكلي ــد والدرج ــة كل بع ــني درج ــات ب االرتباط
ــتوى )0.01(،  ــد مس ــا عن ــٌة إحصائًي ــاس دال للمقي
فكانــت معامــالت االرتبــاط لبعديــن االســتغراق 
ــا يشــرُي  والتأمــل )0.65- 0.78( عــى الرتتيــب، ممَّ
إىل متتُّــع املقيــاس بدرجــٍة مقبولــة مــن االتســاق 

الداخــي.
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اجلدول )7( يوضح املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للصرب والتحكم يف األفكار ن= )131(

اجلدول )8( يوضح قيم معامل االرتباط بني الصرب والتحكم يف األفكار )درجة كلية وأبعاد( ن= )131(

إنَّ مقيــاَس أســلوب  القــوُل  ـا ســبق، يمكــُن  وممّـَ
االســتجابة )االجــرتار( يتمتَّــع بخصائص ســيكومرتية 
والثبــات  الداخــي  االتســاق  حيــث  مــن  جيــدة 
ــا  ــايل، ممَّ ــث احل ــة البح ــى عين ــك ع ــدق، وذل والص
يعطــي الثقــَة الســتخدامه وتطبيقــه عــى عينــة البحث.

عرض النتائج وتفسريها:
أوالً: نتائج الفرض األول )العالقات(:  

وينــص الفــرض األول عــى أنــه "توجــد عالقــة 
ــه  ــرب ومكونات ــني الص ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دالل إجيابي
ــرتاري  ــري االج ــكار والتفك ــم يف األف ــن التحك وكل م

ــة  ــن صح ــق م ــاد("، وللتحق ــة واألبع ــة الكلي )الدرج
االرتبــاط  معامــل  اســتخدام  تــم  الفــرض،  هــذا 
الصــرب  بــني  العالقــة  إلجيــاد  لبريســون  البســيط 
والتحكــم يف األفــكار لــكل مــن الدرجــة الكليــة 
 )7( اجلــدول  ويوضــح  للمقياســني.  واألبعــاد 
املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة للصــرب، 
والتحكــم يف األفــكار، ويوضــح جــدول )8( قيــم 
ــات  ــات العالق ــح اجتاه ــي توض ــاط الت ــل االرتب معام

ــريات. ــني املتغ ب

االنحراف املعيارياملتوسطاملتغريات

35.4410.20الصرب )الدرجة الكلية(
15.156.20الصرب الشخيص

9.602.57الصرب عى مشاق احلياة اليومية

10.692.60الصرب عى مشاق احلياة
61.4712.97التحكم يف األفكار )الكلية(

15.196.24تشتيت االنتباه
11.321.62الرقابة االجتامعية

10.562.21القلق
9.233.24العقاب

15.176.23إعادة التقييم

التحكم يف املتغريات
األفكار )الكلية(

تشتيت 
االنتباه

الرقابة 
إعادة التقييمالعقابالقلقاالجتامعية

0.81**-0.15-0.22*0.810.009**0.70**الصرب )الدرجة الكلية(
0.73**-0.16-0.21*0.730.006**0.75**الصرب الشخيص

0.77**-0.07-0.770.070.10**0.72**الصرب عى مشاق احلياة اليومية
0.68**-0.15-0.27**-0.670.05**0.57**الصرب عى مشاق احلياة

)*( دالة عند مستوى 0.05 )**( دالة عند مستوى 0.01  
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وفًقا للجدول السابق )8( وجدت النتائج اآلتية: 
ــاس  ــة ملقي ــة الكلي ــن الدرج ــة ب ــص العالق ــا خي 1-م
الصــرب مــع الدرجــة الكليــة ملقيــاس التحكــم يف 

األفــكار:
ــة  ــة الكلي ــني الدرج ــة ب ــة دال ــة إجيابي ــود عالق  وج
للصــرب والتحكــم يف األفــكار وبلــغ معامــل االرتبــاط 

ــد )0.01(. ــة عن ــي دال )ر= 0.70( وه
ــاس  ــة ملقي ــة الكلي ــن الدرج ــة ب ــص العالق ــا خي 2-م
الصــرب مــع األبعــاد الفرعيــة ملقيــاس التحكــم يف 

األفــكار:
ــة  ــة الكلي ــني الدرج ــة ب ــة دال ــة إجيابي ــدت عالق  وج
للصــرب مــع بعــض أبعــاد مقيــاس التحكــم يف األفكار، 
ــغ  ــم وبل ــادة التقيي ــاه وإع ــتيت االنتب ــدا تش ــا بع ومه
معامــل االرتبــاط )ر= 0.81( لــكال املتغرييــن، يف 
حــني ارتبــط البعــد الفرعــي )القلــق( ســلبيا بالدرجــة 
الكليــة للصــرب وبلــغ معامــل االرتبــاط )ر= -0.22( 
ــة  ــد عالق ــتوى )0.05(، ومل توج ــد مس ــو دال عن وه
ذات داللــة للبعديــن الفرعيــني مــن مقيــاس التحكــم 
مــع  والعقــاب  االجتامعيــة،  الرقابــة  األفــكار:  يف 

ــرب. ــة للص ــة الكلي الدرج
ــاس  ــة ملقي ــاد الفرعي ــن األبع ــة ب ــص العالق ــا خي 3-م
الصــرب مــع الدرجــة الكليــة ملقيــاس التحكــم يف 

األفــكار:
وجــدت عالقــة إجيابيــة دالــة بــني أبعــاد مقيــاس 
الصــرب )الصــرب الشــخيص، والصــرب عــى مشــاق 
ــع  ــاة( م ــاق احلي ــى مش ــرب ع ــة، والص ــاة اليومي احلي
الدرجــة الكليــة ملقيــاس التحكــم يف األفــكار، وبلغــت 
 )0.57 0.72؛  0.75؛  )ر=  االرتبــاط  معامــالت 
عــى الرتتيــب ، ومجيعهــا دالة عنــد مســتوى )0.01(. 
ــاس  ــة ملقي ــاد الفرعي ــن األبع ــة ب ــص العالق ــا خي 4-م
الصــرب واألبعــاد الفرعيــة ملقيــاس التحكــم يف األفــكار:
ــرب  ــاد )الص ــني األبع ــة ب ــة دال ــة إجيابي ــدت عالق وج
الشــخيص، والصــرب عــى مشــاق احليــاة اليوميــة، 

والصــرب عــى مشــاق احليــاة( مــن مقيــاس الصــرب وكل 
مــن األبعــاد )تشــتيت االنتبــاه، وإعــادة التقييــم( مــن 
ــالت  ــت معام ــكار وتراوح ــم يف األف ــاس التحك مقي
االرتبــاط بــني )ر= 0.67- 0.77( مــع بعــد تشــتيت 
االنتبــاه، ومجيعهــا دالــة عنــد مســتوى )0.01(. 
يف حــني تراوحــت معامــالت االرتبــاط بــني )ر= 
ــا  ــم، ومجيعه ــادة التقيي ــد إع ــع بع 0.68- 0.77( م

ــتوى )0.01(. ــد مس ــة عن دال
كــام ارتبــط بعــدي مقيــاس الصــرب )الصــرب الشــخيص، 
ــي  ــد الفرع ــع البع ــاة( م ــاق احلي ــى مش ــرب ع والص
ــلبًيا،  ــكار س ــم يف األف ــاس التحك ــن مقي ــق( م )القل
وبلغــت معامــالت االرتبــاط )ر= -0.21، -0.27( 
عــى الرتتيــب وهــي دال عنــد مســتوى )0.01، 
ــني أبعــاد الصــرب  ــة ب 0.05(، يف حــني مل توجــد عالق
)الصــرب الشــخيص، والصــرب عــى مشــاق احليــاة 
ــاة( مــع البعديــني  ــة، والصــرب عــى مشــاق احلي اليومي
مــن  والعقــاب(  االجتامعيــة،  )الرقابــة  الفرعيــني 

ــم.  ــاس التحك مقي
ــة  ــود عالق ــا، بوج ــرض األول كلًي ــل الف ــايل نقب وبالت
ــبة  ــكار بالنس ــم يف األف ــرب والتحك ــني الص ــة ب إجيابي
للدرجــة الكليــة، ونقبلــه جزئًيــا بالنســبة لألبعــاد 
الفرعيــة. وتشــري هــذه النتائــج إمجــاالً إىل وجــود عالقة 
ــم يف  ــرب والتحك ــني الص ــا ب ــة إحصائًي ــة دال ارتباطي
األفــكار، فكلــام ارتفعــت درجــة الصــرب لــدى األفراد، 

ــم.   ــم يف أفكاره ــة حتكمه ــت درج ارتفع
ــم  ــرض األول، ت ــة الف ــن صح ــق م ــتكامالً للتحق واس
اســتخدام معامــل االرتبــاط البســيط لبريســون إلجيــاد 
العالقــة بــني الصــرب والتفكــري االجــرتاري لــكل مــن 
ويوضــح  للمقياســني.  واألبعــاد  الكليــة  الدرجــة 
اجلــدول )7( املتوســطات احلســابية واالنحرافــات 
ــح  ــرتاري، ويوض ــري االج ــرب، والتفك ــة للص املعياري
جــدول )8( قيــم معامــل االرتبــاط التــي توضــح 

ــريات. ــني املتغ ــات ب ــات العالق اجتاه
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اجلدول )9( يوضح املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للصرب والتفكري االجرتاري ن= )131(

اجلدول )10( يوضح قيم معامل االرتباط بني الصرب والتفكري االجرتاري )درجة كلية وأبعاد( ن= )131(

االنحراف املعيارياملتوسطاملتغريات
35.4410.20الصرب )الدرجة الكلية(

15.156.20الصرب الشخيص
9.602.57الصرب عى مشاق احلياة اليومية

10.692.60الصرب عى مشاق احلياة
27.717.19التفكري االجرتاري )الكلية(

15.454.55االستغراق
12.265.45التأمل

التأملاالستغراقوالتفكري االجرتاري )الكلية(املتغريات

0.70**-0.420.16**الصرب )الدرجة الكلية(

0.70**-0.440.15**الصرب الشخيص

0.53**-0.340.09**الصرب عى مشاق احلياة اليومية

0.52**-0.20*0.27**الصرب عى مشاق احلياة
)*( دالة عند مستوى 0.05 )**( دالة عند مستوى 0.01  

وفًقا للجدول السابق )10( وجدت النتائج التالية: 
ــاس  ــة ملقي ــة الكلي ــن الدرج ــة ب ــص العالق ــا خي 1-م
التفكــري  ملقيــاس  الكليــة  الدرجــة  مــع  الصــرب 

االجــرتاري:
ــة  ــة الكلي ــني الدرج ــة ب ــة دال ــة إجيابي ــود عالق  وج
للصــرب والتفكــري االجــرتاري وبلــغ معامــل االرتبــاط 

ــد )0.01(. ــة عن ــي دال )ر= 0.42( وه

ــاس  ــة ملقي ــة الكلي ــن الدرج ــة ب ــص العالق ــا خي 2-م
التفكــري  ملقيــاس  الفرعيــة  األبعــاد  مــع  الصــرب 

االجــرتاري:
ــني  ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دالل ــة إجيابي ــدت عالق  وج
ــي  ــد الفرع ــع البع ــرب م ــاس الص ــة ملقي ــة الكلي الدرج
ــغ  ــرتاري، وبل ــري االج ــاس التفك ــن مقي ــل( م )التأم
معامــل االرتبــاط بينهــام )ر= 0.70(، وكان دااًل عنــد 
مســتوى )0.01(، يف حــني مل توجــد عالقــة ذات 
داللــة إحصائيــة بــني الدرجــة الكليــة للصــرب ملقيــاس 

ــاس  ــن مقي ــتغراق( م ــي )االس ــد الفرع ــرب والبع الص
ــرتاري. ــري االج التفك

ــاس  ــة ملقي ــاد الفرعي ــن األبع ــة ب ــص العالق ــا خي 3-م
التفكــري  ملقيــاس  الكليــة  الدرجــة  مــع  الصــرب 

االجــرتاري:
ــني  ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دالل ــة إجيابي ــدت عالق وج
أبعــاد مقيــاس الصــرب )الصــرب الشــخيص، والصرب عى 
ــاة(  ــة، والصــرب عــى مشــاق احلي ــاة اليومي مشــاق احلي
ــرتاري،  ــري االج ــاس التفك ــة ملقي ــة الكلي ــع الدرج م
وبلغــت معامــالت االرتبــاط )ر= 0.44؛ 0.34؛ 
ــتوى  ــد مس ــة عن ــا دال ــب، ومجيعه ــى الرتتي 0.27( ع

 .)0.01(

ــاس  ــة ملقي ــاد الفرعي ــن األبع ــة ب ــص العالق ــا خي 4-م
التفكــري  ملقيــاس  الفرعيــن  والبعديــن  الصــرب، 
االجــرتاري: وجــدت عالقــة إجيابيــة ذات داللــة 
ــرب  ــخيص، والص ــرب الش ــاد )الص ــني األبع ــة ب إحصائي
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ــاق  ــى مش ــرب ع ــة، والص ــاة اليومي ــاق احلي ــى مش ع
ــن  ــل( م ــد )التأم ــرب وبع ــاس الص ــن مقي ــاة( م احلي
ــالت  ــت معام ــرتاري وتراوح ــري االج ــاس التفك مقي
ــة  ــا دال ــني )ر= 0.52- 0.70(، ومجيعه ــاط ب االرتب
ــة  ــدت عالق ــك وج ــتوى )0.01(. وكذل ــد مس عن
)الصــرب  بعــد  بــني  إحصائيــة  ذات داللــة  ســلبية 
عــى مشــاق احليــاة( مــن مقيــاس الصــرب وبعــد 
)االســتغراق( مــن مقيــاس التفكــري االجــرتاري، 
وبلــغ معامــل االرتبــاط )ر= -0.20(، وكان دالــة 

عنــد مســتوى )0.05(. 
إحصائيــة  داللــة  ذات  عالقــة  توجــد  مل  حــني  يف 
بــني البعديــن )الصــرب الشــخيص، والصــرب عــى 
ــد  ــرب وبع ــاس الص ــن مقي ــة( م ــاة اليومي ــاق احلي مش
)االســتغراق( مــن مقيــاس التفكــري االجــرتاري. 
ــة  ــود عالق ــا بوج ــرض األول كلًي ــل الف ــايل نقب وبالت
ــبة  ــرتاري بالنس ــري االج ــرب والتفك ــني الص ــة ب إجيابي
للدرجــة الكليــة، ونقبلــه جزئًيــا بالنســبة لألبعــاد 
الفرعيــة. فكلــام ارتفعــت درجــة الصــرب لــدى األفراد، 
التكيفــي  االجــرتاري  التفكــري  درجــة  ارتفعــت 

ــي. ــري التكيف ــرتاري غ ــري االج ــض التفك وانخف
ثانًيا: نتائج الفرض الثاين )التنبؤ(:  

وينــص الفــرض الثــاين عــى أنــه "يســهم الصــرب 

ــكار  ــم يف األف ــن التحك ــكل م ــؤ ب ــه يف التنب ومكونات
ــذا  ــة ه ــن صح ــق م ــرتاري"، وللتحق ــري االج والتفك
الفــرض تــم اســتخدام حتليــل االنحــدار اخلطــي 
بالتحليــل  الباحــث  وقــام  واملتعــدد،  البســيط 

اإلحصائــي هلــذا الفــرض عــى النحــو التــايل:
التنبئيــة . 1 القــدرة  لتحديــد  البســيط  االنحــدار 

التابعــة  باملتغــريات  الصــرب  املســتقل  للمتغــري 
االجــرتاري  والتفكــري  األفــكار  يف  التحكــم 

وأبعــاد(.  كليــة  )درجــة 
2 . stepwise االنحــدار املتعــدد التدرجيــي بأســلوب

ــة  ــس الفرعي ــتقلة )املقايي ــريات املس ــع املتغ جلمي
للصــرب(، وذلــك للتعــرف عــى أي املتغــريات 
ــم  ــة التحك ــريات التابع ــة باملتغ ــة تنبئي ذات دالل
وتوضــح  االجــرتاري.  والتفكــري  األفــكار  يف 
ــدى  ــل ل ــذا التحلي ــج ه ــداول )11 و12( نتائ اجل

ــة. ــة الدراس عين

أ: االنحدار البسيط:
ــر معامــل  ــل االنحــدار البســيط لتقدي ــم إجــراء حتلي ت
انحــدار املتغــري املســتقل الصــرب، عــى املتغــريات 
ــرتاري  ــري االج ــكار، والتفك ــم يف األف ــة التحك التابع
ــة وأبعــاد( لــكل منهــام، وذلــك للتعــرف  )درجــة كلي

ــى: ــة أع ــة تنبئي ــريات ذات دالل ــى أي املتغ ع
جدول )11( يوضح نتائج حتليل االنحدار التدرجيي للدرجات الكلية جلميع املقاييس املستقلة )الصرب ومكوناته( واملتغريات التابعة التحكم يف األفكار، 

والتفكري االجرتاري )درجة كلية وأبعاد(  )ن=131(

معامل املتغري التابعاملتغري املستقل
داللة معادلة االنحدارالداللةقيمة تبيتاR2االرتباط

الداللةقيمة ف

الصرب

0.700.490.89311.290.001125.850.001التحكم يف األفكار
0.800.650.49415.580.001242.800.001تشتيت االنتباه
0.810.650.49315.560.001241.990.001إعادة التقييم

0.016.490.01-2.55-0.220.040.047القلق

الصرب
0.420.180.2955.240.00127.480.001التفكري االجرتاري

0.690.480.36810.830.001117.280.001التأمل
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العالقة بني الصرب وكل من التحكم يف األفكار والتفكري االجرتاري

جدول )12( يوضح نتائج حتليل االنحدار التدرجيي للدرجات الكلية جلميع املقاييس املستقلة )املقاييس الفرعية للصرب( واملتغريات التابعة التحكم يف األفكار، 
والتفكري االجرتاري )درجة كلية وأبعاد(  )ن=131(

الصــرب كان  أن  إىل  أعــاله  نتائــج اجلــدول  وتشــري 
لــه قــدرة تنبئيــة بالتحكــم يف األفــكار، والتفكــري 
ــام،  ــدار هل ــوذج االنح ــة نم ــك لدالل ــرتاري، وذل االج
مــن خــالل قيمــة )ف( البالغــة )125.85؛ 27.48( 
عــى الرتتيــب، وكانــت دالة عنــد مســتوى )0.001(، 
ــكار،  ــم يف األف ــرسة )49%( للتحك ــن مف ــبة تباي وبنس
و)18%( للتفكــري االجــرتاري. كــام كانــت قيمــة بيتــا 
للتحكــم يف األفــكار )0.893(، وكانــت للتفكــري 
االجــرتاري )0.295( دالــة مــن خــالل النظــر لقيمــة 

)ت( وداللتهــا. 
ــدرًة  ــرب ق ــرس الص ــري املف ــا أن للمتغ ــا أيًض ــام وجدن ك
ــًة باألبعــاد الفرعيــة ملقيــاس التحكــم يف األفــكار  تنبئي
)تشــتيت االنتبــاه، وإعــادة التقييــم، والقلــق(، والبعــد 
ــرتاري،  ــري االج ــاس التفك ــل( يف مقي ــي )التأم الفرع
ــالل  ــن خ ــم، م ــدار هل ــوذج االنح ــة نم ــك لدالل وذل
قيمــة )ف( البالغــة )242.80( لبعــد تشــتيت االنتباه، 
ــد  ــم، و)6.49( لبع ــادة التقيي ــد إع و)241.99( لبع
القلــق، و)117.28( لبعــد التأمــل، وبمســتوى داللــة 
بلغــت )0.001؛ 0.01(، وبنســبة تبايــن مفــرسة 

)95%( لبعــد تشــتيت االنتبــاه، و)65%( لبعــد إعــادة 
ــت  ــام كان ــل. ك ــد التأم ــم، و)4%(، و)48%( لبع التقيي
قيمــة بيتــا لتشــتيت االنتبــاه )0.494(، وبلغــت 
إلعــادة التقييــم )0.493(، وبلغــت لبعــد القلــق 
ــة  ــل )0.368( دال ــد التأم ــت لبع )-0.047(، وبلغ

ــا. ــة )ت( وداللته ــر لقيم ــالل النظ ــن خ م
ــن  ــؤ بالبعدي ــتطع التنب ــرب مل يس ــر أن الص ــني ظه يف ح
الفرعيــني )الرقابــة االجتامعيــة، والعقاب( مــن مقياس 
ــتغراق(  ــي )االس ــد الفرع ــكار، والبع ــم يف األف التحك
مــن مقيــاس التفكــري االجــرتاري، وذلــك لعــدم 

ــم. ــكل منه ــة ب ــدار اخلاص ــوذج االنح ــة نم دالل

:stepwise ب. االنحدار املتعدد التدرجيي بأسلوب
التدرجيــي  املتعــدد  االنحــدار  حتليــل  إجــراء  تــم 
بأســلوب stepwise لتقديــر معامــل انحــدار املتغريات 
عــى  معــًا،  للصــرب  الفرعيــة  املقاييــس  املســتقلة، 
ــري  ــكار، والتفك ــم يف األف ــة، التحك ــريات التابع املتغ
االجــرتاري )درجــة كليــة وأبعــاد( لــكل منهــام، 
وذلــك للتعــرف عــى أي املتغــريات ذات داللــة تنبئيــة 

ــى: أع

املتغريات املستقلة
املتغري التابع

الداللةقيمة تبيتاR2معامل االرتباط
داللة معادلة االنحدار

الداللةقيمة ف
الصرب عى مشاق احلياة اليومية

 والصرب الشخيص
التحكم يف 

األفكار
0.740.55

2.7026.810.001
79.310.001

0.5683.450.001
الصرب عى مشاق احلياة اليومية

 الصرب عى مشاق احلياة 
والصرب الشخيص

تشتيت 
0.840.70االنتباه

0.4917.580.001
100.320.001 0.2363.240.001

0.2282.800.01
الصرب عى مشاق احلياة اليومية

 الصرب عى مشاق احلياة 
والصرب الشخيص

إعادة التقييم
0.840.70

0.4927.610.001
100.540.001 0.2444.430.001

0.2202.700.01
0.0110.270.01-3.21-0.270.070.27القلقالصرب عى مشاق احلياة

0.700.450.69811.060.001122.250.001التأملالصرب الشخيص
0.055.600.05-2.37-0.200.040.204االستغراقالصرب عى مشاق احلياة
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العالقة بني الصرب وكل من التحكم يف األفكار والتفكري االجرتاري

ويتضح من اجلدول السابق ما يي:
ــرب 	  ــة والص ــاة اليومي ــاق احلي ــى مش ــرب ع أن الص

الشــخيص -مًعــا- أكثــر املتغــريات تنبــًؤا بالتحكم 
ــة  ــت قيم ــث بلغ ــة( حي ــة كلي ــكار )درج يف األف
ــا  ــتوعبا تباينً ــد اس ــدد )0.74( وق ــاط املتع االرتب
مــن  بنســبة )%55(  وذلــك  مقــداره )0.55( 
التبايــن الــكي يف املتغــري التابــع )الدرجــة الكليــة 
للتحكــم يف األفــكار( وهــي كميــة متوســطة مــن 
التبايــن املفــرس بواســطة املتغرييــن املســتقلني، 
وبلغــت النســبة الفائية هلــذا االرتبــاط )79.31(، 
ــني  ــتوى )0.001(. يف ح ــد مس ــة عن ــي دال وه
اتضــح أن بقيــة املتغــريات املســتقلة )الصــرب عــى 
مشــاق احليــاة( ليــس هلــا تأثــري دال إحصائًيــا عــى 
املتغــري التابــع؛ ولذلــك مل يتــم إدراجهــا وحذفهــا 

ــدد.  ــدار املتع ــة االنح ــن معادل م
ــاة 	  ــاق احلي ــى مش ــرب ع ــا، أن الص ــح أيًض ويتض

ــرب  ــاة والص ــاق احلي ــى مش ــرب ع ــة والص اليومي
ــاه  ــتيت االنتب ــد تش ــؤا ببع ــا- تنب ــخيص -مًع الش
ــت  ــث بلغ ــكار حي ــم يف األف ــاس التحك ــن مقي م
وقــد   )0.84( هلــم  املتعــدد  االرتبــاط  قيمــة 
ــا مقــداره )0.70( وذلــك بنســبة  اســتوعبوا تباينً
التابــع  املتغــري  الــكي يف  التبايــن  )70%( مــن 
)تشــتيت االنتبــاه( وهــي كميــة كبــرية مــن التبايــن 
املفــرس بواســطة املتغــريات املســتقلة، وبلغــت 
النســبة الفائيــة هلــذا االرتبــاط )100.32(، وهــي 

ــتوى )0.001(.  ــد مس ــة عن دال
ــاة 	  ــاق احلي ــى مش ــرب ع ــا، أن الص ــح أيًض ويتض

ــرب  ــاة والص ــاق احلي ــى مش ــرب ع ــة والص اليومي
الشــخيص -مًعــا- تنبــؤا ببعــد إعــادة التقييــم مــن 
مقيــاس التحكــم يف األفــكار، حيــث بلغــت قيمــة 
ــتوعبوا  ــد اس ــم )0.84( وق ــدد هل ــاط املتع االرتب
تباينـًـا مقــداره )0.70( وذلــك بنســبة )70%( من 
التبايــن الــكي يف املتغــري التابــع )إعــادة التقييــم(، 

ــن املفــرس بواســطة  ــرية مــن التباي ــة كب وهــي كمي
املتغــريات املســتقلة، وبلغــت النســبة الفائيــة هلــذا 
االرتبــاط )100.54(، وهــي دالــة عنــد مســتوى 

 .)0.001(
ــاة 	  ــاق احلي ــى مش ــرب ع ــا، أن الص ــح أيًض ويتض

هــو املتغــري الوحيــد الــذي تنبــأ ببعــد القلــق مــن 
مقيــاس التحكــم يف األفــكار حيــث بلغــت قيمــة 
ــتوعب  ــد اس ــه )0.27( وق ــدد ل ــاط املتع االرتب
ــا مقــداره )0.07( وذلــك بنســبة )7%( مــن  تباينً
ــي  ــق(، وه ــع )القل ــري التاب ــكي يف املتغ ــن ال التباي
كميــة صغــرية مــن التبايــن املفــرس بواســطة املتغــري 
ــاط  ــة هلــذا االرتب املســتقل، وبلغــت النســبة الفائي
)10.27(، وهــو دال عنــد مســتوى )0.01(. يف 
حــني اتضــح أن بقيــة املتغــريات املســتقلة )الصــرب 
ــخيص(  ــرب الش ــة والص ــاة اليومي ــاق احلي ــى مش ع
ليــس هلــام تأثــري دال إحصائًيــا عــى املتغــري التابــع؛ 
ــة  ــن معادل ــام م ــام وحذفه ــم إدراجه ــك مل يت ولذل

االنحــدار املتعــدد. 
ــأ 	  ــط تنب ــخيص فق ــرب الش ــا، أن الص ــح أيًض ويتض

ــرتاري،  ــري االج ــاس التفك ــن مقي ــل م ــد التأم ببع
لــه  املتعــدد  االرتبــاط  قيمــة  بلغــت  حيــث 
)0.70( وقــد اســتوعب تباينًــا مقــداره )0.45( 
وذلــك بنســبة )45%( مــن التبايــن الــكي يف 
املتغــري التابــع )التأمــل( وهــي كميــة متوســطة من 
التبايــن املفــرس بواســطة املتغــري املســتقل، وبلغــت 
النســبة الفائيــة هلــذا االرتبــاط )122.25(، وهــو 
ــح أن  ــني اتض ــتوى )0.01(. يف ح ــد مس دال عن
ــاق  ــى مش ــرب ع ــتقلة )الص ــريات املس ــة املتغ بقي
ــام  ــس هل ــاة( لي ــاق احلي ــى مش ــرب ع ــاة والص احلي
ــا عــى املتغــري التابــع؛ ولذلــك  تأثــري دال إحصائًي
مل يتــم إدراجهــام وحذفهــام مــن معادلــة االنحــدار 

ــدد.  املتع
ــاة 	  ــاق احلي ــى مش ــرب ع ــرًيا أن الص ــح أخ ويتض
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فقــط تنبــأ ببعــد االســتغراق مــن مقيــاس التفكــري 
االرتبــاط  قيمــة  بلغــت  حيــث  االجــرتاري. 
املتعــدد لــه )0.20( وقــد اســتوعب تباينـًـا مقداره 
)0.04( وذلــك بنســبة )4%( مــن التبايــن الــكي 
يف املتغــري التابــع )االســتغراق(، وهــي كميــة 
صغــرية مــن التبايــن املفــرس بواســطة املتغــري 
ــاط  ــة هلــذا االرتب املســتقل، وبلغــت النســبة الفائي
ــتوى )0.05(. يف  ــد مس ــو دال عن )5.60(، وه
حــني اتضــح أن بقيــة املتغــريات املســتقلة )الصــرب 
الشــخيص، والصــرب عــى متاعــب احليــاة اليوميــة( 
ليــس لــه تأثــري دال إحصائًيــا عــى املتغــري التابــع؛ 
ولذلــك مل يتــم إدراجــه وحذفــه مــن معادلــة 

ــدد.  ــدار املتع االنح

مناقشة النتائج:
وبالنظــر فيــام تــم عرضــه مــن نتائــج، يتبــني لنــا 
ــني  ــة ب ــج املالحظ ــص النتائ ــام خي ــا- أوالً في -عموًم
الصــرب ومكوناتــه مــع التحكــم يف األفــكار، وجــد أن 
هنــاك عالقــة إجيابيــة بــني الصــرب ومكوناتــه املختلفــة 
)الصــرب الشــخيص، والصــرب عــى مشــاق احليــاة 
اليوميــة، والصــرب عــى مشــاق احليــاة( مــع التحكــم يف 
األفــكار -خصوًصــا ُبعــدي تشــتيت االنتبــاه وإعــادة 
ــى  ــرب ع ــد الص ــلبيًا بع ــط س ــني ارتب ــم-، يف ح التقيي
ــد  ــام مل توج ــق، في ــد القل ــع بع ــط م ــاة فق ــاق احلي مش
ــة  ــدي املراقب ــع ُبع ــه م ــرب ومكونات ــني الص ــة ب عالق
ــن  ــدت م ــج تأك ــذه النتائ ــاب، وه ــة والعق االجتامعي
ــع  ــه م ــرب ومكونات ــني الص ــؤ ب ــة التنب ــالل دراس خ
ــه  ــرب ومكونات ــأ الص ــث تنب ــكار، حي ــم يف األف التحك
بالتحكــم يف األفــكار )درجــة كليــة(، وتنبــأ باألبعــاد: 

ــق. ــم والقل ــادة التقيي ــاه وإع ــتيت االنتب تش
ــى  ــرد ع ــة الف ــت درج ــام ارتفع ــه كل ــي أن ــذا يعن وه
ــم  ــى التحك ــم ع ــت قدرهت ــه، ارتفع ــرب ومكونات الص
يف األفــكار وتوجيههــا كتشــتيت انتباههــم وإعــادة 

ــام  ــا، ك ــي يواجهوهن ــة الت ــري املرغوب ــكار غ ــم األف تقيي
ــم.  ــق لدهي ــة القل ــض درج تنخف

ــة  ويمكــن تفســري ذلــك بالقــول إن الصــرب هــو عملي
ــد  ــات عن ــه ثب ــكو، ولدي ــرد ال يش ــل الف ــطة جتع نش
املســتحيل  مــن  وأحياًنــا  مــا.  صعوبــة  مواجهــة 
ــذ األنشــطة،  تغيــري املواقــف، ويكــون مســتقًرا يف تنفي
ــى  ــادًرا ع ــه ق ــك، جيعل ــى ذل ــالوة ع ــاحمًا. ع ومتس
ضبــط النفــس ضــد اإلحلاحــات الداخليــة واســتخدام 
ــه  ــام جيعل ــاوز، ك ــيلة للتج ــن كوس ــب واملح املصاع
قــادًرا عــى تأجيــل الرغبــات لتحقيــق غــرض أعــى، 
والتحمــل يف ظــل الظــروف الصعبــة والثبــات يف 
ــي  ــول املوقــف والظــروف الت مواجهــة الشــدائد، وقب
يكــون فيهــا الشــخص، وضبط النفــس ضــد الرغبات. 
والصــرب خلــق رّغــب فيــه الديــن اإلســالمي، وحــث 
ــه، ولذلــك فهــو أحــد  ــري ل ــه وكتــب األجــر الكب علي
أكثــر عنــارص اإليــامن أمهيــة. فقــد قــال تعــاىل يف تأكيــد 
األمــر بالصــرب ويف حــث املســلم عــى ذلــك: ﴿ َواْصرِبْ 
ــُك يِف  ــْم َواَل َت ــَزْن َعَلْيِه ــاهللَِّ  َواَل حَتْ َك إاِلَّ بِ ــرْبُ ــا َص َوَم
ـا َيْمُكُروَن﴾]النحــل :127[، وقــال عــز ّـَ َضْيــٍق ممِّ
ــاده،  ــا عب ــب إليه ــي حب ــور الت ــبيل األم ــل يف س وج
ــوا  ــَن آَمنُ ِذي ــا الَّ َ ــا َأهيُّ ــا: ﴿ َي ــل هب ــم العم ــزم عليه وع
ــَن﴾ ابِِري ــَع الصَّ ــاَلِة  إِنَّ اهللََّ َم ــرْبِ َوالصَّ ــَتِعينُوا بِالصَّ اْس
] البقــرة: 153[. وهــذا ممــا يدفــع الفــرد للصــرب 
يف مواجهــة املواقــف املختلفــة، ممــا جيعلــه يشــعر 
ــرر  ــايب، ويتح ــش اإلجي ــة والتعاي ــة والراح بالطمأنين
الداخليــة،  والراعــات  الســلبية  املشــاعر  مــن 
ويعــود حلالــة االتــزان النفــي التــي ينشــدها. وذلــك 
ــاعده  ــة تس ــرتاتيجيات معرفي ــرد إلس ــتخدام الف باس
يف الوصــول حلالــة االتــزان. وهــذا مــا متخضــت 
ــن  ــة م ــع جمموع ــا م ــق فيه ــة وتتف ــج الدراس ــه نتائ عن
الدراســات التــي رأت بــأن بعــض إســرتاتيجيات 
التحكــم يف األفــكار مفيــدة، بينــام قــد يســاهم البعــض 

ــي  ــق النف ــى الضي ــاظ ع ــا يف احلف ــر منه اآلخ
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ــج  ــه نتائ ــا أيدت ــذا م )Wells & Carter, 2009(. وه
ــني  ــة ب ــة إجيابي ــاك عالق ــن أن هن ــة م ــة احلالي الدراس
الصــرب ومكوناتــه املختلفــة مــع التحكــم يف األفــكار، 
ــم،  ــادة التقيي ــاه وإع ــتيت االنتب ــدي تش ــا ُبع خصوًص

ــق. ــد القل ــع بع ــلبية م ــة س وعالق
أن  احلاليــة  الدراســة  نتائــج  إليــه  توصلــت  وممــا 
ــف،  ــكل خمتل ــج بش ــأت بالنتائ ــرب تنب ــات الص مكون
ــدي  ــة ببع ــرب الثالث ــات الص ــع مكون ــأ مجي ــد تنب فق
تشــتت االنتبــاه وإعــادة التقييــم فقــط مــن أبعــاد 
ــة  ــذه النتيج ــري ه ــكار.  وتش ــم يف األف ــاس التحك مقي
ــات  ــم مكون ــط لدهي ــرب ينش ــراد ذوي الص إىل أن األف
الصــرب املختلفــة؛ فالصــرب عــى متاعــب احليــاة اليوميــة 
ــل  ــرد يف  حتم ــز الف ــات حتف ــذه املكون ــد ه ــو أح وه
التوتــرات الناجتــة عــن املتاعــب التــي تســببها أحــداث 
ــام أو  ــرور أو االزدح ــر يف امل ــن تأخ ــة م ــاة اليومي احلي
ــاة  ــب احلي ــن متاع ــا م ــرارة وغريه ــاء واحل الضوض
ــو  ــخيص وه ــرب الش ــتخدمون الص ــام يس ــة، ك اليومي
مكــون آخــر للصــرب،  فنجــد الفــرد نتيجــة هلذه الســمة 
يتحمــل الســلوكات املزعجــة واملثــرية للغضــب عنــد 
ــرب  ــث للص ــون الثال ــام املك ــن، بين ــع اآلخري ــه م تفاعل
وهــو الصــرب عــى مشــاق احليــاة عمومــًا جتعــل الفــرد 
يتحمــل ضغوطــات احليــاة مــن أمــراض أو صعوبــات 
وثبــات  بصــرب  ويواجههــا  كــوارث  أو  احليــاة  يف 

ــة.  وعزيم
وبالتــايل مــع زيــادة اســتخدام الفــرد ملكونــات الصــرب 
ــب  ــى متاع ــرب ع ــخيص، والص ــرب الش ــة )الص الثالث
ــد  ــاة( يزي ــاق احلي ــى مش ــرب ع ــة، والص ــاة اليومي احلي
املعرفيــة  اإلســرتاتيجيات  بعــض  اســتخدام  لديــه 
ــل  ــة مث ــري املرغوب ــكار غ ــع األف ــل م ــدة يف التعام املفي
ــتخدم  ــده يس ــم. فنج ــادة التقيي ــاه وإع ــتت االنتب تش
إســرتاتيجية  وهــي  االنتبــاه،  تشــتت  إســرتاتيجية 
مفيــدة، يســتخدمها األفــراد يف الرتكيــز عــى يشء ممتع، 
ــغال  ــة، واالنش ــري املرغوب ــكار غ ــع األف ــق م والتواف

الذهنــي بأشــياء ممتعــة وإجيابيــة، ممــا يقلــل مــن 
ــراد  ــتخدام األف ــد اس ــاة. فعن ــر واملعان ــط والتوت الضغ
ــل  ــذا يقل ــرتار وه ــع االج ــرتاتيجية يقاط ــذه االس هل
ــاريف  ــد ه ــامل، وج ــذا االحت ــاًم هل ــرب. ودع ــن الك م
وبــني)Harvey and Payne (2002 أن كبــت األفــكار 
عــن طريــق تشــتت االنتبــاه باســتخدام مهمــة تصويــر 
ــام  ــاه الع ــتت االنتب ــن تش ــدة م ــر فائ ــرية، كان أكث مث
)in: Ree, 2010(. كــام أن تشــتت االنتبــاه ارتبــط 
بشــكل إجيــايب باضطــراب مــا بعــد الصدمــة، وبشــكل 
.)Reynolds & Wells, 1999( ــاب ــن االكتئ ــر م أكث
ــادة  ــرتاتيجية إع ــر إلس ــرد الصاب ــتخدام الف ــا اس وأم
التقييــم، وهــي إســرتاتيجية مفيــدة يســتخدمها األفــراد 
مــن أجــل إعــادة تقييــم األفــكار املتطفلــة، التــي 
ــام  ــا، ك ــل حدهت ــا أو لتقلي ــط لدحضه ــبب الضغ تس
ــكار  ــري األف ــال تأث ــرتاتيجية إىل إبط ــذه اإلس ــدف ه هت
ــض  ــة بع ــالل ممارس ــن خ ــة م ــري املنطقي ــلبية وغ الس
األنشــطة العقليــة كالتفكــري يف األفــكار اإلجيابيــة، 
وتفســري األفــكار بطريقــة إجيابيــة، واالنشــغال ببعــض 
ــد  ــر. وق ــط والتوت ــل الضغ ــي تقل ــدة الت ــكار املفي األف
ثبــت أن إعــادة التقييــم املعــريف، إســرتاتيجية لتحــدي 
ــايس يف  ــون أس ــة ومك ــري املرغوب ــكار غ ــة األف صح
العــالج الســلوكي املعــريف، وأهنــا فعالــة يف احلــد مــن 
الكــرب )Beck, 2005(، كــام يؤيــد هــذه النتيجــة مــا 
توصلــت لــه دراســة عــى عينــة مــن طــالب اجلامعــة 
ــكار،  ــم يف األف ــرتاتيجيات التحك ــؤ إس ــة تنب بإمكاني
 Mohamed( ومنهــا إعــادة التقييــم بالضغــط النفــي

 .)& Alkholy, 2020

ومــن النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة احلاليــة، 
أن هنــاك عالقــة ســلبية بــني الصــرب عــى مشــاق 
احليــاة مــع إســرتاتيجية القلــق، إال أنــه يمكننــا القــول 
ــتخدام  ــل اس ــرب يق ــادة الص ــع زي ــأن أن م ــذا الش يف ه
األفــراد هلــا. ولذلــك فهــي إســرتاتيجية غــري مفيــدة، 
ــتخدموهنا  ــن يس ــخاص الذي ــري إىل أن األش ــث تش حي
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تكــون لدهيــم معتقــدات ســلبية حــول عــدم قدرهتــم 
عــى الســيطرة عــى األفــكار التــي تشــغلهم وتســبب 
ــن  ــري قادري ــم غ ــا أهن ــدون أيًض ــق، ويعتق ــم القل هل
هــذه  ستســببها  التــي  املخاطــر  يف  التحكــم  عــى 
ــد ســلبية هــذه اإلســرتاتيجية  ــة، ويؤي ــكار املتطفل األف
ــد أن  ــلبية، وج ــة والس ــب املرضي ــا باجلوان وارتباطه
مــرىض اضطــراب القلــق املعمــم أبلغــوا عــن زيــادة يف 
اســتخدام إســرتاتيجية القلــق، وارتبــط بشــكل إجيــايب 
بأعــراض االكتئــاب وارتبــط ســلًبا بالرضــا عــن 
احليــاة )Coles and Heimberg, 2005( كــام وجــد أن 
إســرتاتيجية القلــق كانــت مرتبطــة بشــدة باضطــراب 
ــون  ــن يعان ــك الذي ــزت أولئ ــة، ومي ــخصية احلدي الش
 Rosenthal et al.,( منــه عــن املجموعــة الضابطــة
ــت  ــق ارتبط ــرتاتيجية القل ــنّي أن إس ــام تب 2006(.  ك

باألعــراض املرضيــة، عــى وجــه التحديــد، اضطــراب 
 ،.)Abramowitz et al., 2003 (ــري ــواس القه الوس

ــة ــد الصدم ــا بع ــوط م وضغ
 s (Andrews, Troop, Joseph, Hiskey, & Coyne, 
 ،Sarisoy et. al., 2014 القلــق  وســمة   ،)2002

والعصابيــة   ،Halvorsen et al., 2015 واالكتئــاب 
.)Inozu et al., 2020( القهــري والوســواس 

مــن جانــب آخــر، توصلــت الدراســة إىل نتائــج أخرى 
مهمــة فيــام خيــص النتائــج املالحظــة بــني الصــرب 
ــد أن  ــد وج ــرتاري، فق ــري االج ــع التفك ــه م ومكونات
هنــاك عالقــة إجيابيــة بــني الصــرب ومكوناتــه املختلفــة 
)الصــرب الشــخيص، والصــرب عــى مشــاق احليــاة 
ــري  ــع التفك ــاة( م ــاق احلي ــى مش ــرب ع ــة، والص اليومي
ــد  ــام مل توج ــل، في ــد التأم ــا بع ــرتاري وخصوًص االج
عالقــة بــني الصــرب ومكوناتــه مــع بعــد االســتغراق يف 
التفكــري، وهــذه النتائــج تأكــدت مــن خــالل دراســة 
التنبــؤ بــني الصــرب ومكوناتــه مــع التفكري االجــرتاري، 
ــرتاري  ــري االج ــه بالتفك ــرب ومكونات ــأ الص ــث تنب حي
درجــة كليــة وبعــد التأمــل فقــط، مــن خــالل نمــوذج 

االنحــدار البســيط، ولكــن عنــد اســتخدام االنحــدار 
ــل،  ــط بالتأم ــخيص فق ــرب الش ــد الص ــأ ُبع ــدد تنب املتع
وتنبــأ ُبعــد الصــرب عــى مشــاق احليــاة باالســتغراق يف 
التفكــري، وبالتــايل تعــد هــذه األبعــاد أكثــر املتغــريات 

ــة.   ــتقلة أمهي املس
ــى  ــرد ع ــة الف ــت درج ــام ارتفع ــه كل ــي أن ــذا يعن وه
ــم  ــى التحك ــه ع ــت قدرت ــه، ارتفع ــرب ومكونات الص
ــتخدام  ــه باس ــرتاري وضبط ــري االج ــه التفك يف توجي
مفيــد،  بشــكل  التأمــل  أي  التكيفــي،  االجــرتار 
الضائقــة  بأســباب  يتعلــق  فيــام  املثابــر  والتفكــري 
ــخاص  ــإن األش ــك ف ــم. لذل ــا لدهي ــية وعواقبه النفس
ــا  ــوب فيه ــري املرغ ــكار غ ــم إدارة األف ــن يمكنه الذي
بشــكل فعــال وعــدم اجرتارهــا هــم األفضــل يف 
ــراد  ــن لألف ــايل يمك ــة، وبالت ــم العاطفي ــم حاالهت تنظي
ــوب  ــري املرغ ــياء غ ــرتار األش ــن اج ــهم م ــع أنفس من
فيهــا، يمكــن أن يســاعدهم يف الرتكيــز عــى األنشــطة 
 Feliu-Soler et) احلاليــة وممارســة الســيطرة املتعمــدة
ــي  ــرتار التأم ــف االج ــى تعري ــاًء ع al., 2019). وبن

ــة  ــودة هادف ــه ع ــة- يف كون ــة تكيفي ــو عملي ــذي ه -ال
للداخــل؛ لالنشــغال يف حــل املشــكلة معرفًيــا؛ وذلــك 
ــطة  ــاوالت نش ــراض، وحم ــدة األع ــن ح ــف م للتخفي
لكســب االســتبصار باملشــكلة. هــذه التقييــامت التــي 
جيرهيــا الفــرد ألفــكاره حتــدد كيــف يتفاعــل الشــخص 
مــع أفــكاره وســلوكياته، وبالتــايل تنشــط حالــة التأمــل 
لديــه بــام خيفــف التوتــر، ويعيــد حالــة التــوازن النفي 
ــة.  ــف املختلف ــع املواق ــل م ــد التفاع ــدها عن ــي ينش الت

ــني ــز وراس ــة قوجت ــك دراس ــد ذل ويؤي
ــل  ــا بتحلي ــث قام ) Gootjes and Rassin )2014 حي
ارتبــاط اليقظــة الذهنيــة والقــدرة عــى التحكــم 
يف التفكــري واألداء النفــي )قلــق الســمة والتأثــري 
ــاعات  ــني الس ــة ب ــاك عالق ــدا أن هن ــلبي(، فوج الس
الســمة،  وقلــق  التأمــل  يف  الفــرد  يقضيهــا  التــي 
وكذلــك توجــد عالقــة بــني الســاعات التــي يقضيهــا 
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يف التأمــل والتأثــري الســلبي، كــام وجــدت عالقــة 
ــرد يف  ــا الف ــي يقضيه ــاعات الت ــني الس ــا ب ــة أيًض عالي
التأمــل واملتغــريات املتعلقــة بــاألداء النفــي الصحــي 
)التأثــري اإلجيــايب، والتفــاؤل، والرتابــط االجتامعــي(. 
ــاًل  ــرتار عام ــدون االج ــني يع ــن أن الباحث ــم م فبالرغ
خطــًرا، وعامــاًل دائــاًم لالضطــراب النفــي، وحيافــظ 
 .)Mathes et al., 2020( عــى أنــامط التفكــري الســلبية
ــا  ــاك جانًب ــة تدعــم أن هن إال أن نتائــج الدراســة احلالي
ــتخدم  ــف تس ــرتاتيجية للتكي ــرتار، وإس ــا لالج إجيابًي
لتجنــب الذكريــات املؤملــة واالنفعــاالت املرتبطــة 
هبــا؛ ولذلــك ارتبــط بعمليــة الصــرب، التــي حتســن مــن 
مــزاج الفــرد وســلوكياته، وحيمــي النــاس من املشــاعر 

ــة.  ــد اإلجيابي الســلبية ويزي
وأخــرًيا، نســتنتج مــن نتائــج الدراســة أن الصــرب ُيعــّد 
ــية،  ــة النفس ــة يف الصح ــل الفعال ــن العوام ــًدا م واح
ــدة،  ــة اجلي ــا للصح ــؤرًشا عاًم ــون م ــن أن يك ويمك
فمــن خاللــه تتحســن أســاليب التكيــف املعــريف التــي 
يســتخدمها الفــرد بــام خيفــف مــن األفــكار واملشــاعر 
الســلبية، ويســاعد عــى إدارة ومواجهــة املواقــف 

ــة. الضاغط
ــتقبلية  ــات مس ــة إىل دراس ــاك حاج ــك، هن ــع ذل وم
لتحديــد كيفيــة تفاعــل الصــرب ومكوناتــه مــع القــدرة 
عــى التحكــم يف التفكــري، وغريهــا من الرتكيبــات ذات 
الصلــة )مثــل قمــع األفــكار، ودمــج الفكــر، وعوامــل 
ــل  ــن أج ــض م ــا البع ــع بعضه ــة( م ــا وراء املعرف م
ــؤ  ــل يف التنب ــي املحتم ــد والتفاع ــا الفري ــد دوره حتدي

ــة. ــية املرضي ــراض النفس باألع

املراجع:

اجلوزيــة، ابــن القيــم. )2004(. عــدة الصابريــن. 
ــريب. ــاب الع ــة. دار الكت ــد عناي ــق أمح حتقي

الشــافعي، هنلــة فــرج عــي. )2019(. الصــرب وعالقته 
لــدى طــالب  املســتقبل  نحــو  اإلجيــايب  بالتوجــه 

الدراســات العليــا بكليــة الرتبيــة بجامعــة املنيــا. جملــة 
البحــث يف الرتبيــة وعلــم النفــس، 34)1(، 146-

191

شــعيب، عــى حممــود؛ رســالن، هنــد مصطفــى. 
ملقيــاس  والصــدق  الثبــات  مــؤرشات   .)2020(
االجــرتار االكتئــايب لــدى عينــة مــن طــالب اجلامعــة. 
ــة، 6)2(، 373-359  ــية والرتبوي ــوم النفس ــة العل جمل

عبــد الظاهــر، عبد اهلل حممــد. )2014(. اســرتاتيجيات 
املعرفــة  وراء  مــا  ومعتقــدات  الفكــر  يف  التحكــم 
كمنبئــات باالكتئــاب لــدى عينــة مــن املراهقــني. جملــة 

ــة، 30)2(، 73-1 ــة الرتبي كلي

ــل  ــاس تأجي ــاروق. )2017(.  قي ــاس ف العــري، إين
اإلشــباع عنــد طفــل الروضــة يف حمافظــة الغربيــة 
وعالقتــه ببعــض املتغــريات. جملــة الطفولــة والرتبيــة. 

.83-39 ع32، 

الزيــداين، أمحــد حممــد. )1332(. االجــرتار التكيفــي 
املختلــة  باالجتاهــات  وعالقتهــام  التكيفــي  وغــري 
جامعــة  جملــة  االكتئابيــة.  وباألعــراض  وظيفيــًا 

137-92  ،)6(2 والرتبيــة،  لــآداب  الطائــف 

ــر, 2018(.  ــارص. )16 يناي ــن ن ــد الرمح ــعدي، عب الس
الروائــع  مــن  االســرتداد  تــم  الســعدي.  تفســري 

الدعويــة: 

http://rowea.blogspot.com/2011/07/pdf.html

املراجع العربية مرتمجة إىل اإلنجليزية:
Abdel-Zaher, Abdullah Mohammed. 
(2014). Thought control strategies and 
metacognitive beliefs as predictors of de-
pression in a sample of adolescents (in Ar-
abic). Journal of the College of Education, 
30(2), 1-73

Al-Ashry, Enas Farouk. (2017). Measur-



225

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء الثاني  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

العالقة بني الصرب وكل من التحكم يف األفكار والتفكري االجرتاري

ing the delay of satiation for a kindergar-
ten child in Gharbia Governorate and its 
relationship to some variables (in Arabic). 
Journal of Childhood and Education. Vol. 
32, 39-83.

Al-Jawziyyah, Ibn al-Qayyim. (2004). 
eadat alsaabirin. Investigated by Ahmed 
Enaya (in Arabic). Arab Book House.

Al-Saadi, Abdul Rahman Nasser. (January 
16, 2018). Saadi's interpretation (in Arabic). 
Retrieved from Dawah Masterpieces: http://
rowea.blogspot.com/2011/07/pdf.html 

Al-Zadani, Ahmed Mohamed. (1332). 
Adaptive and non-adaptive rumination and 
their relationship to dysfunctional attitudes 
and depressive symptoms. Taif University 
Journal of Literature and Education, 2(6), 
92-137

El Shafei, Nahla Farag Ali. (2019). Patience 
and its relationship to a positive attitude to-
wards the future among graduate students 
at the Faculty of Education, Minia Uni-
versity (in Arabic). Journal of Research in 
Education and Psychology, 34(1), 146-191

Shoaib, Ali Mahmoud& Raslan, Hend 
Mustafa. (2020). Indicators of reliability 
and validity of the depressive rumination 
scale among a sample of university stu-
dents (in Arabic). Journal of Psychological 
and Educational Sciences, 6(2), 359-373

املراجع اإلنجليزية:
Abramowitz, J., Whiteside, S., Kalsy, S., & 
Tolin, D. (2003). Thought control strategies 
in obsessive–compulsive disorder: A repli-
cation and extension. Behaviour Research 
and Therapy, 41(5), 529–540. https://doi.

org/10.1016/S0005-7967(02)00026-8

Andrews, L., Troop, N., Joseph, S., Hisky, 
S., & Coyne, I. (2002). Attempted versus 
successful avoidance: Associations with 
distress, symptoms, and strategies for 
mental control. Personality and Individ-
ual Differences, 33, 897–907. https://doi.
org/10.1016/S0191-8869(01)00200-8

Arslan, G., Yıldırım, M., & Aytaç, M. 
(2020). Subjective vitality and loneliness 
explain how coronavirus anxiety increases 
rumination among college students. Death 
studies, 1-10.  https://doi.org/10.1080/0748
1187.2020.1824204

Barua, N., Singh, S., Agarwal, V., & Arya, 
A. (2020). Executive functions, Metacog-
nitive Beliefs, and Thought Control Strat-
egies in Adolescents with Obsessive 
Compulsive Disorder. . IJRAR-Interna-
tional Journal of Research and Analytical 
Reviews (IJRAR), 7(1), 672-680.  http://
www.ijrar.org/papers/IJRAR2001512

Batmaz S, Kaymak SU, Kocbiyik S, 
Turkcapar MH. (2014). Metacognitions 
and emotional schemas: a new cognitive 
perspective for the distinction between 
unipolar and bipolar depression. Com-
pr Psychiatry, 55: 1546-1555. https://doi.
org/10.1016/j.comppsych.2014.05.016

Beck, A.T. (2005). The current state of 
cognitive therapy: A 40-year retrospective. 
Archives of General Psychiatry, 62, 953–
959. doi:10.1001/archpsyc.62.9.953

Brinker, J. K., & Dozois, D. J. (2009). 
Ruminative thought style and depressed 
mood. Journal of clinical psycholo-



226

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء الثاني  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

العالقة بني الصرب وكل من التحكم يف األفكار والتفكري االجرتاري

gy, 65(1), 1-19.  https://doi.org/10.1002/
jclp.20542

Coles, M.E., & Heimberg, R.G., (2005). 
Thought control strategies in general-
ized anxiety disorder. Cognitive Thera-
py and Research, 29, 47–56. https://doi.
org/10.1007/s10608-005-1647-x

Davis R. & Nolen-Hoeksema S. (2000). 
Cognitive Inflexibility Among Ruminators 
and Nonruminators. Cognitive Therapy 
and Research, 24 (6), 699–711. https://doi.
org/10.1023/A:1005591412406

Dell’Osso, L., Cremone, I. M., Carpita, B., 
Dell’Oste, V., Muti, D., Massimetti, G., ... 
& Gesi, C. (2019). Rumination, posttrau-
matic stress disorder, and mood symptoms 
in borderline personality disorder. Neu-
ropsychiatric disease and treatment, 15, 
1231.  doi: 10.2147/NDT.S198616

du Pont, A., Rhee, S. H., Corley, R. P., 
Hewitt, J. K., & Friedman, N. P. (2019). 
Rumination and executive functions: 
Understanding cognitive vulnerability 
for psychopathology. Journal of affec-
tive disorders, 256, 550-559.  https://doi.
org/10.1016/j.jad.2019.06.026

Elwood, L. S., Hahn, K. S., Olatunji, 
B. O., & Williams, N. L. (2009). Cogni-
tive vulnerabilities to the development of 
PTSD: A review of four vulnerabilities and 
the proposal of an integrative vulnerabil-
ity model. Clinical Psychology Review, 
29(1), 87-100.  https://doi.org/10.1016/j.
cpr.2008.10.002

Feliu-Soler Albert, Perez-Aranda Adrián, 
Montero-Marín Jesus, Herrera-Mercad-

al Paola, Andres-Rodríguez Laura, An-
garita-Osorio Natalia, Williams Alishia 
D., Luciano Juan V. (2019). Fifteen Years 
Controlling Unwanted Thoughts: A Sys-
tematic Review of the Thought Control 
Ability Questionnaire (TCAQ). Front. 
Psychol., 19. https://doi.org/10.3389/
fpsyg.2019.01446

Fowler, J. F., & Kam, C. D. (2006). Pa-
tience as a political virtue: Delayed grat-
ification and turnout. Political Behavior, 
28(2), 113–128. doi:10.1007/s11109-006-
9004-7

Gong, T., Ren, Y., Wu, J., Jiang, Y., Hu, W., 
& You, J. (2019). The associations among 
self-criticism, hopelessness, rumination, 
and NSSI in adolescents: A moderated 
mediation model. Journal of adolescence, 
72, 1-9.  https://doi.org/10.1016/j.adoles-
cence.2019.01.007

Gootjes, L., & Rassin, E. (2014). Perceived 
thought control mediates positive effects 
of meditation experience on affective func-
tioning. Mindfulness, 5(1), 1-9.  https://doi.
org/10.1007/s12671-012-0140-3

Guss D. Hauth D., Wiltsch F., Carbon 
C., Schütz A., & Wanninger W. (2018). 
Patience in  Everyday Life: Three Field 
Studies in France, Germany, and Roma-
nia. Journal of Cross-Cultural Psychol-
ogy,  Vol. 49 (3) 355–380. https://doi.
org/10.1177/0022022117735077

Halvorsen, M., Hagen, R., Hjemdal, O., 
Eriksen, M. S., Sørli, Å. J., Eisemann, M., 
& Wang, C. E. (2015). Metacognitions and 
thought control strategies in unipolar ma-
jor depression: a comparison of currently 



227

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء الثاني  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

العالقة بني الصرب وكل من التحكم يف األفكار والتفكري االجرتاري

depressed, previously depressed, and nev-
er-depressed individuals. Cognitive Thera-
py and Research, 39(1), 31-40.  https://doi.
org/10.1007/s10608-014-9638-4

Hashemi, R., Moustafa, A. A., Rahma-
ti Kankat, L., & Valikhani, A. (2018). 
Mindfulness and suicide ideation in ira-
nian cardiovascular patients: Testing the 
mediating role of patience. Psychological 
Reports, 121, 1037–1052. doi:10.1177/ 
0033294117746990

He, J., Liu, Y., Cheng, C., Fang, S., Wang, 
X., & Yao, S. (2021). Psychometric prop-
erties of the Chinese version of the 10-
item Ruminative Response Scale among 
undergraduates and depressive patients. 
Frontiers in psychiatry, 12.  doi:10.3389/
fpsyt.2021.626859

Inozu, M., Kahya, Y., & Yorulmaz, O. 
(2020). Neuroticism and religiosity: The 
role of obsessive beliefs, thought-control 
strategies and guilt in scrupulosity and 
obsessive–compulsive symptoms among 
Muslim undergraduates. Journal of reli-
gion and health, 59 (3), 1144-1160. https://
doi.org/10.1007/s10943-018-0603-5

Kuehner, C., Huffziger.,S., & Liebsch, 
K. (2009). Rumination, distraction and 
mindful self-focus: effects on mood, dys-
functional attitudes and cortisol stress 
response. Psychological Medicine, 
39: 219–228. https://doi.org/10.1017/
S0033291708003553

Kuyken W., Watkins Ed., Holden E.& 
Cook W. (2006). Rumination in adoles-
cents at risk for depression. J. of Affective 
Disorders, 96: 39–47.

Lucena‐Santos, P., Pinto‐Gouveia, J., 
Carvalho, S. A., & Oliveira, M. D. S. 
(2018). Is the widely used two‐factor 
structure of the Ruminative Responses 
Scale invariant across different samples of 
women?. Psychology and Psychotherapy: 
Theory, Research and Practice, 91(3), 398-
416.  https://doi.org/10.1111/papt.12168

Mathes, B. M., Kennedy, G. A., Morabi-
to, D. M., Martin, A., Bedford, C. E., & 
Schmidt, N. B. (2020). A longitudinal in-
vestigation of the association between ru-
mination, hostility, and PTSD symptoms 
among trauma-exposed individuals. Jour-
nal of Affective Disorders, 277, 322-328.  
https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.08.029

McCann, T. V., Lubman, D. I., & Clark, 
E. (2012). Views of young people with 
depression about family and significant 
other support: Interpretative phenom-
enological analysis study. Internation-
al Journal of Mental Health Nursing, 21, 
253–261. https://doi.org/10.1111/j.1447-
0349.2012.00812.x

Mehmood, A., Hanif, R., & Noureen, I. 
(2020). Influence of Trait-Patience in Goal 
Pursuit and Subjective Well-Being Among 
University Students. Pakistan Journal of 
Psychological Research, 707-723. 

Miklowitz DJ, Alatiq Y, Geddes JR, Good-
win GM, Williams JMG. (2010). Thought 
suppression in patients with bipolar disor-
der. J Abnorm Psychol, 119 :355-65.

Mohamed, T., & Alkholy, A. (2020 Irra-
tional beliefs and thought control strategies 
as predictors of psychological stress in a 
sample of kindergarten section students 



228

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء الثاني  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

العالقة بني الصرب وكل من التحكم يف األفكار والتفكري االجرتاري

at prince sttam university. Humanities & 
Social Sciences Reviews, 8(4), 407-421. 
https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8440

Nolen-Hoeksema, S. (1991). Responses to 
depression and their effects on the duration 
of depressive episodes. Journal of Abnor-
mal Psychology, 100: 569-582.

Nolen-Hoeksema, S. (2000). The role 
of rumination in depressive disorders 
and mixed anxiety/depressive Symp-
toms. J. of Abnormal Psychology, 109(3): 
504–511. https://doi.org/10.1037/0021-
843X.109.3.504

Nolen-Hoeksema, S., Wisco, B. E., & 
Lyubomirsky, S. (2008). Rethinking ru-
mination. Perspectives on psychologi-
cal science, 3(5), 400-424.  https://doi.
org/10.1111/j.1745-6924.2008.00088.x

Norton, P. J., & Paulus, D. J. (2016). To-
ward a unified treatment for emotional dis-
orders: update on the science and practice. 
Behavior Therapy, 47(6), 854-868.  https://
doi.org/10.1016/j.beth.2015.07.002

Østefjells, T., Melle, I., Aminoff, S. R., 
Hellvin, T., Hagen, R., Lagerberg, T. V., ... 
& Røssberg, J. I. (2017). An exploration 
of metacognitive beliefs and thought con-
trol strategies in bipolar disorder. Compre-
hensive psychiatry, 73, 84-92. https://doi.
org/10.1016/j.comppsych.2016.11.008

Papageorgiou, C., & Wells, A. (2004). Na-
ture, functions, and beliefs about depres-
sive rumination. John Wiley & Sons Ltd. 

Parola, N., Zendjidjian, X. Y., Alessandrini, 
M., Baumstarck, K., Loundou, A., Fond, 
G., ... & Boyer, L. (2017). Psychometric 

properties of the Ruminative Response 
Scale-short form in a clinical sample of 
patients with major depressive disorder. 
Patient preference and adherence, 11, 929.  
doi: 10.2147/PPA.S125730

Rassin, E., Muris, P., Schmidt, H., & 
Merckelbach, H. (2000). Relationships 
between thought–action fusion, thought 
suppression and obsessive–compulsive 
symptoms: A structural equation modeling 
approach. Behaviour Research and Thera-
py, 38(9), 889-897. 

Ree, M. J. (2010). The Thought Control 
Questionnaire in an inpatient psychiat-
ric setting: Psychometric properties and 
predictive capacity. Behaviour Change, 
27(4), 212-226.  https://doi.org/10.1375/
bech.27.4.212

Reynolds, M., & Wells, A. (1999). The 
Thought Control Questionnaire: Psy-
chometric properties in a clinical sam-
ple, and relationships with PTSD and 
depression. Psychological Medicine, 29, 
1089–1099.  https://doi.org/10.1017/
S003329179900104X

Rogers, M. L., Gallyer, A. J., & Joiner, T. 
E. (2021). The relationship between sui-
cide-specific rumination and suicidal in-
tent above and beyond suicidal ideation 
and other suicide risk factors: A multilev-
el modeling approach. Journal of psychi-
atric research, 137, 506-513.   https://doi.
org/10.1016/j.jpsychires.2021.03.031

Rosenthal, Z.M., Cukrowicz, K.C., Cheav-
ens, J.S., & Lynch, T.R. (2006). Self-pun-
ishment as a regulation strategy in bor-
derline personality disorder. Journal of 



229

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء الثاني  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

العالقة بني الصرب وكل من التحكم يف األفكار والتفكري االجرتاري

Personality Disorders, 20, 232–2. https://
doi.org/10.1521/pedi.2006.20.3.232

Samaneh, A. (2015). Characteristic of wise 
people based on implicit theories regard-
ing group and gender differences. Positive 
Psychology Research, 1(1), 51-66.

Sarisoy, G., Pazvantoglu, O., Ozturan, D. 
D., Ay, N., Yilman, T., Mor, S., ... & Gu-
muş, K. (2014). Metacognitive beliefs in 
unipolar and bipolar depression: A com-
parative study. Nordic journal of psychia-
try, 68(4), 275-281. https://doi.org/10.310
9/08039488.2013.814710

 Schnitker S. & Emmons R. (2007). Re-
search in the Social Scientific Study of Re-
ligion. In R. L. Piedmont (Eds.), Patience 
as a virtue: religious and psychological 
perspectives (pp. 177- 207). Loyola Col-
lege Maryland, USA.

Schnitker, S. (2012). An examination of 
patience and well-being. The Journal of 
Positive Psychology, 7, 263-280. doi:10.1
080/17439760.2012.697185

Schnitker, S. A., Ro, D. B., Foster, J. D., 
Abernethy, A. D., Currier, J. M., vanOyen 
Witvliet, C., ... & Carter, J. (2020). Patient 
patients: Increased patience associated 
with decreased depressive symptoms in 
psychiatric treatment. The Journal of Pos-
itive Psychology, 15(3), 300-313. https://
doi.org/10.1080/17439760.2019.1610482

Schnitker, S., Currier, J., Abernethy, A., 
Witvliet, C., Foster, J., Root Luna, L., ... 
& Carter, J. (2021). Gratitude and patience 
moderate meaning struggles and suicidal 
risk in a crosssectional study of inpatients 

at a Christian psychiatric hospital. Jour-
nal of Personality, 00:1–15. https://doi.
org/10.1111/jopy.12644  

Schnitker, S., Houltberg, Dyrness, W. & 
Redmond. N. (2017). The Virtue of Pa-
tience, Spirituality, and Suffering: Inte-
grating Lessons from Positive Psychology, 
Psychology of Religion, and Christian The-
ology. Psychology of Religion and Spirit-
uality, 9: 264–275. http://dx.doi.10.1037/
rel0000099.

Schoofs, H., Hermans, D., & Raes, F. 
(2010). Brooding and reflection as subtypes 
of rumination: Evidence from confirmatory 
factor analysis in nonclinical samples us-
ing the Dutch Ruminative Response Scale. 
Journal of Psychopathology and Behav-
ioral Assessment, 32(4), 609-617.  https://
doi.org/10.1007/s10862-010-9182-9

Stevens, J. & Stephens, D. (2008). Pa-
tience. Current Biology, 18 (1), 11–12. 
doi:10.1016/j.cub.2007.11.021

Taghipuor, B., Basharpoor, S., & Narima-
ni, M. (2020). The effectiveness of group 
gestalt therapy on Anxiety sensitivity, Ru-
mination, Panic Disorder of women with 
panic disorder. Journal of Modern Psycho-
logical Researches, 15(59), 1-13. 

Teasdale, J. (1999). Emotional processing, 
three modes of mind and the prevention 
of relapse in depression. Behaviour Re-
search and Therapy, 37: 53-77. https://doi.
org/10.1016/S0005-7967(99)00050-9 

Thomas, R. & Schnitker S. (2017). Mode-
ling the Effects of Within-person Charac-
teristic and Goal-level Attributes on Per-



230

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء الثاني  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

العالقة بني الصرب وكل من التحكم يف األفكار والتفكري االجرتاري

sonal Project Pursuit over Time. Journal 
of Research in Personality, 69: 206–217. 
doi:10.1016/j.jrp.2016.06.012.

Titus, C. & DeShong, H. (2020). Thought 
control strategies as predictors of bor-
derline personality disorder and sui-
cide risk. Journal of affective disorders, 
266, 349-355.   https://doi.org/10.1016/j.
jad.2020.01.163

Titus, C. E., & DeShong, H. L. (2020). 
Thought control strategies as predictors 
of borderline personality disorder and su-
icide risk. Journal of affective disorders, 
266, 349-355.  https://doi.org/10.1016/j.
jad.2020.01.163 

Treynor W., Gonzalez R.&Nolen-Hoekse-
ma S.(2003). Rumination Reconsidered: A 
Psychometric Analysis. Cognitive Thera-
py and Research, 27 (3), 247–259. https://
doi.org/10.1023/A:1023910315561

Treynor, W., Gonzalez, R., & Nolen-Hoek-
sema, S. (2003). Rumination reconsidered: 
A psychometric analysis. Cognitive thera-
py and research, 27(3), 247-259.   https://
doi.org/10.1023/A:1023910315561

Wang, J., Li, T., Wang, K., & Wang, C. (2019). 
Patience as a mediator between the dark tri-
ad and meaning in life. Applied Research 
in Quality of Life, 14(2), 527–543. https://
doi.org/10.1007/s1148 2-018-9627-y

Wang, Y., Cao, S., Dong, Y., & Xia, L. X. 
(2019). Hostile attribution bias and an-
gry rumination: A longitudinal study of 
undergraduate students. Plos one, 14(5), 
e0217759.   

h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 3 7 1 / j o u r n a l .

p o n e . 0 2 1 7 7 5 9

Wells A.& Cartwright-Hatton S., (2004), A 
short form of the metacognitions question-
naire: properties of the MCQ-30, Behav-
iour Research and Therapy, 42, PP385–
396.

Wells A., (2009). Metacognitive Thera-
py For Anxiety and Depression. Guilford 
Press,The   New York.  

Wells, A., & Carter, K. (2009). Maladap-
tive thought control strategies in general-
ized anxiety disorder, major depressive 
disorder, and nonpatient groups and rela-
tionships with trait anxiety. International 
Journal of Cognitive Therapy, 2, 224–234. 
https://doi.org/10.1521/ijct.2009.2.3.224

Wells, A., & Davies, M. I. (1994). The 
Thought Control Questionnaire: A meas-
ure of individual differences in the control 
of unwanted thoughts. Behaviour research 
and therapy, 32(8), 871-878.

Whisman, M., du Pont, A., & Butterworth, 
P. (2020). Longitudinal associations be-
tween rumination and depressive symp-
toms in a probability sample of adults. Jour-
nal of affective disorders, 260, 680-686.  
https://doi.org/10.1016/j.jad.2019.09.035

Yang, M., Kim, B., Lee, E., Lee, D., Yu, 
B., Jeon, H., & Kim, J. (2014). Diagnostic 
utility of worry and rumination: A compar-
ison between generalized anxiety disorder 
and major depressive disorder. Psychiatry 
and clinical neurosciences, 68(9), 712-
720.  https://doi.org/10.1111/pcn.12193

Yıldırım, A., Boysan, M., & Aktaş, S. 
A. (2018). Validation of the Turkish ver-



231

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء الثاني  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

العالقة بني الصرب وكل من التحكم يف األفكار والتفكري االجرتاري

sion of the Thought Control Question-
naire-Insomnia Revised (TCQI-R). In 
Yeni Symposium, 56 (2).  Doi:10.5455/
NYS.20190111123743

Ziabari, L., Valikhani, A., Amlashi, M.& 
Ireland, M. (2019). Patience mediates the 
relationship between mindfulness and pain 
in patients with cardiovascular diseases. 
Mental Health, Religion& Culture, 22 (3), 
319–329.  https://doi.org/10.1080/136746
76.2019.1622518  


