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 الغفران  و عالقته مبتغريي اجلنس و العمر

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /  مركس البحوث النفسية /  بيداء هاشم مجيل . د.م

 الممخص
تكونت العينة من ,   استيدفت الدراسة الكشف عن العالقة بين نوعين من الدوافع و الجنس و العمر

من الذكور من الذين تراوحت اعمارىم مابين  (57)من االناث و  (75. )من طمبة الجامعة  (132)
 الدوافع ما بين االشخاص المرتبطة بالنزوع الى االعتداءاستجاب الطمبة الى قائمة . سنة  (18-26)

اشارت النتائج الى انو توجد : , كان قد قيس بيا الغفران , و قد توصل البحث الى النتائج االتية 
فروقا ذات داللة احصائية بين الجنسين في دافع االنتقام و لكن ليس في دافع التجنب , و تشير 

 .النتائج بانو ال توجد فروقا ذات داللة بين االعمار االصغر و االكبر 
 

 :اىمية البحث
           الصراع سمة اساسية من سمات الحياة االنسانية , فغالبا ما تنتج الصراعات حاالت من 

. الغضب و الضرر او مشاعر سمبية آخرى تخمق نوع من الدوامة االعتدائية و الرغبة في االنتقام 
فضال عن . وان عممية الغفران ما بين االفراد تساعد في التغمب عمى تمك المشاعر السمبية لمصراعات 

ان الغفران بحد ذاتو يساعد عمى تجاوز العقبات و االستمرار بالحياة االعتيادية بعيدا عن الرغبة في 
 االنتقام و من ثم اعادة بناء العالقات االجتماعية

        وعند حدوث االعتداء ما بين االشخاص , يستطيع المجني عميو ان يدرك االعتداء عمى انو 
و تمك االدراكات غالبا ما تكون شيء مالزم او حالة مرافقة  عن . مؤذ, وميين او مزيج من كالىما

او الخوف  (المدى الذي يدرك بو االعتداء عمى انو اىانة )طريق الردود االنفعالية المباشرة لمغضب 
و ىكذا ردود انفعالية ذات شحنة عالية و مباشرة  (المدى الذي يدرك بو االعتداء عمى انو آذى)

ممكن ان تحدث حتى عندما يكون الغفران او الصفح سريع و في المتناول  في بعض االوقات تمك 
وعدم الغفران ذا تعقيد . االنفعاالت المباشرة تتحول الى حالة اكثر ثباتا من الالصفح او عدم الغفران 

,  (باق),عدائية , كراىية, غضب مترسب (وجع)انفعالي يشتمل ظيور حاالت من االستياء, مرارة 
و عادة يخبر عدم الغفران كحالة انفعالية غير سارة و عادة ما يدفع  الناس الى تقميمو او . واالكتئاب 

بان الناس ربما يقممون او يخفضون انفعاالت عدم الغفران  (  (Worthingtonقيره , و تفترض 
بواسطة البحث عن االنتقام او عدالة القانون , و قبول الظمم , واعادة الصياغة المعرفية لمحدث 

 (Berry,2005,pp185-186),النتائج, او دوافع المعتدي, انكار انفعاالتيم ,او غفران االعتداء  
           يتضمن الغفران مجموعة من التغييرات االجتماعية في الدوافع االنسانية حيال االعتداء 

 كأن يصبح االنسان المعتدى عميو اقل تحاشيا واقل انتقاما ازاء الجاني , ويعد الغفران 
في اطار عمم النفس مفيوم غير اعتيادي النو اليشكل وضعا ثابتا اوموقفا محددا بل يمثل عمميو 

تتضمن سمسمو من التغيرات بمعنى ان الغفران عمميو تغيير يصبح بموجبيا الفرد اكثــــــــــــــــــــــــــر ميال 
لمتعامل االيجابي واقل ميال لمتعامل السمبي ازاء الشخص الذي آذاه في الماضي, ويتفق المنظرون في 
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ميدان الغفران بانو يتضمن كما اسمفنا سمسمو من التغيرات  في مشاعر الشخص و دوافعو وسموكو 
ازاء الجاني مما يدفعو بان يكون اكثر ايجابيو في تفكيره ومشاعره وسموكو 

(McCullough,2007,p491)     
 النفسيو بان عدم منح الصفح غالبا ما يكون مكمفا –         وجدت الدراسات والبحوث الطبيو 

 لموضع الصحي لمممتنع عن الصفح , ففي دراسو قامت بيا احدى الجامعات االمريكية حول تأثير

لالناث ومستوى التوترات المرافقو لذلك , وجدت الدراسة بأن ما في الوضع الىفسي و الجسدي   الصفح
يمكن تسميتو بالصافح البطيء الذي يستمر بتذكر االذى الذي وقع  عميو يعاني من ضغط الدم 

العالي , و قد يقود في بعض االحيان الى جمطات و امراض في القمب او حتى الموت , في حين 
ال يعاني من الضغط و لديو انخفاض في ضغط الدم , و  (الصافح بسيولة)الشخص سريع الصفح 

في حاالت االرتياح زيادة جزئية فقط في ضغط الدم مقارنة بالشخص الذي ال يصفح بسرعة , فضال 
. ال يراجعون االطباء الغراض العالج النفسي و البدني (الصافحون بسيولة)عن ان ىؤالء االشخاص 

و اخرون ان الصفح يساعد عمى السالمة  (كاثرين لويل)كما اشارت دراسة اخرى لرئيس باحثيين 
الصحية من خالل خفض التوترات المرافقة لالوضاع النفسية المواكبة لعدم الصفح , و تقترح اتباع 

 : الخطوات االتية لتسييل عممية الصفح 
  مواجية االلم بأختبار المشاعر و التعامل معيا بأيجابية بدال من نكرانيا او تحاشييا . 
  محاولة فيم االسباب التي قادت الجاني الى افعالو. 
  اختيار الصفح و تجميع  كل قواه في سبيل حصول ذلك, و اسقاط المعاناة المرافقة لالذى

 . الحاصل , لذلك يمكن لمشخص ان يكون حرا في متابعة حياتو االعتيادية 
(Templeton, 2001, p.p4-6) 

            اال اننا نجد عند حدوث االذى النفسي او االنفعالي من االخرين , فأن نياية العالقة ىي 
نتيجة االعتداء في الغالب ,عمى الرغم من ان  ىناك العديد من االمثمة  التي تشير من ان نياية 

العالقة تكون اكثر نفعا لمضحية من الغفران , و ىناك ايضا العديد من االمثمة التي تشير بأن الغفران 
 :اكثر نفعا لمضحية , و ىنا نتساءل 

        ما الذي يقود الناس الى المغفرة او عدم المغفرة ؟ ىذا السؤال آسر الباحثون و االناس 
فعندما يرتكب شخصا ما خطأ فأن شعورا غير عادي يتممك االخر وىو , العاديون عمى حد سواء 

االحساس بالظمم او االذى , و سيخــــــــــبر غالبــية الناس بعض دوافع البحـــث عن االنتـــــــــــقام من 
في . الشخص  المعتدي أو تجنبو , و البعض االخر يميل الى حسن النـــــــــية أو الرضا عن المعتدي 

حين سيخبر اناسا آخرين العودة السريعة نسبيا الى أساس تمك الدوافع , اما البعض االخر سيخبر 
  (Nguyen,2008,pp1-3)دوافع سمبية دائمة أليام , اســـــــــــــــابيع , و حتى أشير 

 :                 اذ يرى الباحثون 
(McCullough,Fincham,&Tsang,2003;McCullough&Hoyt,2002, McCullough 

,Bellah,Kilpatrick,&Johnson,2001; McCullough& et al,1998,1997)    
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          ان الغفران عممية تغيير في التوجو االجتماعي  لتمك الدوافع ما بين االشخاص المرتبطة 
بالنزوع االعتدائي  , و حينما يغفر الناس سيصبحون اقل تجنبا , اقل انتقاما , و اكثر ودا اتجاه 

االناس الذين قاموا بأيذائيم , و بالرغم من ان بعض الباحثين ينظرون الى الغفران عمى انو عممية 
و مفيوما فاعال , اال ان الميزة الموحدة و وفقا لغالبية  العمماء  تبدو في االتفاق  (متأنية)مدروسة 

عمى ان الغفران  عممية تغيير و التي بواسطتيا سيصبح االفرد اكثر ميال لاليجابية و اقل ميال 
لمسمبية نحو الفرد الذي آذاه أو آذاىا في الماضي , وبصرف النظر عن ان العممية تحدث بصعوبة 

 (McCullough& et al,2006,p887) (بذل جيد)
و أتفق المنظرين و الباحثين بشكال عام مع منطمقات أنرايت والتي أشارت الى ان الغفران يختمف عن 

 (الغدر)و التي تعني تبرير الجناية أو مفيوم  (المواساة  )ذا الطابع القانوني أوParding)   _العفو)
و  (النسيان)و الذي يعني بأن االعتداء ارتكب بسبب ظروف ضاغطة , كذلك يختمف عن مفيوم 

و الذي  (النكران)الذي يعني ان ذكرى االذى قد تالشى و سقط من الوعي الحالي , و عن مفيوم 
يعني رفض االعتراف باالذى الحاصل , كما اتفقت اغمب الدراسات عمى ان الغفران يختمف عن 

الذي يعني استعادة العالقات المكسورة , ولمتوسع اكثر في تحديد مفيوم الغفران  (المصالحة)مفيوم
عمينا ان نميز ما بين ثالثة معاني يمكن ان يستخدم فييا الغفران , فالغفران يمكن ان يعرف  (الصفح)

 : وفقا لخصائصو كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 استجابة لمحدث 
  مزاج شخصي يمتمكو الشخص الذي يغفر 
 عرف اجتماعي 

            في المعنى االول كأستجابة يفيم الغفران  عمى انو تغيير في افكار الضحية اتجاه الجاني 
, و يمكن الوقوف عمى مفاىيم كثيرة لمغفران في ىذا االطار عبر االدبيات المنشورة اال ان كل ىذه 

التعريفات تقوم عمى  مممح اساسي , عندما يصفح الناس تكون استجاباتيم كيف يشعرون , و كيف 
يفكرون ازاء ما حدث او كيف يتصرفون ازاء الجاني بشكل اقل سمبية و اكثر ايجابية عبر الزمن , 

اما في اطار المعنى الشخصي لمغفران فيفيم عمى انو الميل لمغفران عن االخرين عبر كثير من 
المواقف التي تعكر العالقات و بيذا المعنى يتراوح االشخاص ما بين الغفران و عدم الغفران , كما ان 
مزاج الغفران يعبر عنو عبر مواقف متعددة حسب االشخاص , اما في مجال معنى العرف االجتماعي 
فيعد الغفران كصفة مشابية لصفة المودة او الثقة او االلتزام و قد تحتضن بعض اليياكل االجتماعية 

كالزواج او العوائل او المجتمعات درجة عالية من الغفران اذ تستعد االطراف المتنازعة الى الصفح 
 p447,2002,-448 )السريع , بينما ال يظير مثل ىذا الصفح السريع في ىياكل اجتماعية اخرى 

( McCollough&Witvliet 
الى ان الخالف ما بين عمماء النفس من الميتمين بدراسة و فيم  ( Worthington )   تشير

مالبسات عممية الغفران و التمييز بين من يغفر بسيولة و من ال يغفر الى ان ىناك عاممين 
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ارتباطاتو العاطفية )اساسيين يؤثران في موقف االنسان من عممية الغفران وىما حضانتو العائمية 
ففي مسألة الحضانة العائمية و اجواء الحنان او العذابات التي عاشيا . و سماتو الشخصية  (السابقة

الشخص تؤثر ايجابا او سمبا في العممية الغفرانية و في تمك االجواء تترك مواقف الحياة السمبية 
بظالليا عمى الشخص و تعامالتو مع االخرين سمبا او ايجابا , و في ظل الحنان و التجاوز و 

اما العامل االخر و . الصفح يصبح االنسان اكثر ميال لمعمل في ىذا سياق مستقبال و العكس صحيح
ىو السمات الشخصية فقد وجدت الدراسات ان االنانية في توجيات الشخص و ميمو لالستمتاع و 
االستغراق في الذاتية يعرقل مسار العممية بمعنى ان االشخاص الذين يعانون من النرجسية و حب 

الذات ال يميمون الى الصفح عن االخرين , و بعكس ذلك نجد االشخاص الذين ال يتمتعون بتمك 
الصفات ميالون الى محبة االخر و التعايش معو و اعطاء الحق لالخرين بقدر ما يعطون النفسيم 

و مما الشك فيو ان ىناك  ( ( Maltby,2007,p520حقوقيا , و اكثر ميال لمصفح و ممارستو 
متغيرات متباينة و متداخمة تتناول المشاعر و االفكار و السموكيات و الحاالت و العواطف و المواقف 
مما يستمزم التعرف عمييا و استقصاء اثارىا في العممية الغفرانية و تختمف في اثارىا من شخص الى 

اخر , اذ يسعى البحث الحالي الوقوف عمى الموقف من العممية الغفرانية لدى شريحة ليا تأثيرىا و 
االجتماعية , السياسية , االقتصادية ,  )دورىا الفاعل  في حياة المجتمعات و في كافة االصعدة 

 (. شريحة الشباب) اال وىي  (الثقافية
 :اىداف البحث

 قياس الغفران لدى طمبة الجامعة  -1
 التعرف عمى الفروق بين الجنسين في عممية الغفران  -2
 التعرف عمى الفروق بين افراد العينة وفقا لمعمر في عممية الغفران  -3
 التجنب و متغيري الجنس و العمر /التعرف عمى العالقة بين دوافع االنتقام -4

 2012-2011يتحدد البحث الحالي بطمبة جامعة بغداد لمعام الدراسي : حدود البحث 
 (الغفران  ): تحديد المصطمحات 

حالة يتم فييا تأطير مفيوم االعتداء بشكل فكري  : (Yamhure and Snyder)عرفو كل من -
من قبل المجني عميو بحيث يساعده عمى خمق نوع من االرتباط مع الجاني محوال بذلك فكرة االعتداء 

فانو يعرو          ((Yamhure,2003,p.302من بعدىا السمبي الى بعدا حياديا او ايجابيا 
كأطار لالعتداء المدرك عمى الرغم من ارتباط الشخص : (   ( Snyder &Yamhureايضا

و مصدر .  االعتداء , واثار االعتداء تحول من السمبية الى الحيادية او االيجابية بالمعتدي ,
او موقف  االعتداء و موضوع الغفران بناء عمى ذلك  ربما يكون ذاتي , شخص آخر , او اشخاص ,

 (كالمرض, الموت, او كارثة طبيعية )شخص  اي  سيطرة  او ارادة  كون رؤيتو  خارج ـــــــــــــــوالتي ت
(Lopez & C.R,2007,p.302) 
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مجموعة من التغيرات في الدوافع ما بين االشخاص  التي يصبح  : ((McCullough& etalعرفو -
فييا المجني عميو اقل اندفاعا لالعتداء عمى الجاني و اقل اندفاعا من عدم االرتباط بالجاني , و 

االندفاع  المتزايد نحو التصالح و تبني موقف ايجابي نحو الجاني بالرغم من فعل االيذاء الذي مارسو 
(McCullough& etal,1998,p.1589)  

 :التغييرات االجتماعية في الدوافع ما بين االشخاص التي تمثل خبرات الشخص: وعرفوه ايضا
 . نقص دافع تجنب االتصال الشخصي و النفسي بالمعتدي - أ

 . نقص دافع البحث عن  االنتقام او حصول آذى لممعتدي - ب

  (Lopez & C.R, 2007, p.303) .زيادة الدافع بأتجاه نزعة الخير- ج
استعداد المجني عميو لمتنازل عن حقو  : ( (Enright ,Freedman ,and Riqueعرفو -

باالنتقام من الجاني او االضرار بو او الحكم السمبي اتجاه , او السموك السمبي ازائو و بنفس 
 الوقت تنمية مشاعر التعاطف و الغفران و المحبة اتجاه الجاني بالرغم من عدم استحقاقو ليا 

Enright& etal, 1998, pp.46-47)) 
او الرغبة في العقاب ( حنقو)االستعداد لتخمي عن استيائو : ( Dictionary Webster s )عرفو -

 , و التوقف عن كينونة الغضب باتجاه الغفران او الصفح
 Dictionary, 1983, p720) Webster s  ) 

التغيير االيجابي البسيط في طريقة فعل او مشاعر  : McCollough&Witvliet ) )عرفو - 
 p447 ( McCullough &Witvliet,2002,)الضحايا اتجاه المعتدي 

 Toussaint)العالقات ما بين االشخاص  (احياء)مكون استعادة : (Toussaint Webb)عرفو - 
&Webb,2005,p675)  

الخبرة الواعية لمقمب و العقل و الجسد و الروح , و الصفات الشخصية  :  (David )عرفو - 
الشفقة و التواضع بامكانيات تحويل االعترافات عمى المستوى الشخصي و الروحي و العقمي , 

 وحدوث الغفران في الشخص, او شعوريا في المرحمة التطورية عبر االشخاص
,2007,p36)  Lipchitz) 

كافكار ), المعرفة السمبية  (كالعداء)ترك المشاعر السمبية :  (Rye&Pargament)عرفو - 
في االستجابة لظمم كبير , و ربما تتضمن ايضا ( االلفاظ العدوانية), و السموك السمبي  (االنتقام

 (Rye&Pargament,2002,p419-420) (كالشفقة)االستجابة بايجابية اتجاة المعتدي 
محاولة في استعادة الحب و الوفاء لمعالقات لكي يستطيع   الجناة : (Hargrave &Sell)عرفو - 

 .p.43) (Hargrave &Sell ,1997و الضحايا من وضع النياية والى تأىيل ما دمر
 االجتماعي الذي من خاللو يدرك الشخص الموقف –الوعي المعرفي : عرفو البحث الحالي - 

المؤذي و تأثيراتو و من ثم تنمية مشاعر ايجابية متزايدة نحو الجاني و التنحي عن المشاعر 
 . السمبية 
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الدرجة الكمية التي يحصل عمييا المستجيب من جراء استجابتو عمى  : (الغفران )التعريف االجرائي 
 . فقرات القائمة 

 (: 1)يمكن استنباط االتي منيا وكما موضح في الجدول : و في ضوء التعريفات اعاله 
 (1)جدول 

 

 
  

 :ماىية الغفران 
 (الدوافع)تغيير في  خبرة شعورية استجابة استعداد حالة

 :اتجاه الغفران 
 من السمبية  الى االيجابية

 ( المودة –التحاشي ) و  ( التعاطف –االنتقام  )
 :عمى مستوى

 المشاعر االفكار السموك
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 االطار النظري
أنموذج روبرت انرايت :ىنالك أنموذجين رئيسبن من النماذج المفسرة لمعممية الغفرانية وىما 

(Enright) و أنموذح أفرت ورثنكتن (Worthington) فيما يأتي عرض مفصل لكال االنموذجين : 
 : (Enright) أنموذج انرايت

          لقد طور انرايت أنموذجو في الغفران من خالل بحوثو التجريبية و التي استيدفت خمق حالة 
من حاالت تطوير عممية الغفران لدى االفراد , اذ تناول االنموذج العمميات النفسية لمفرد الذي يمارس 

خطوة تتضمن عناصر االدراك و التأثير و السموك   (17)عممية الغفران, وفصميا عبر 
(Maltby,2007,p516) قبل  (المجني عميو) , اي وصف الخطوات الممكنة التي يمر عبرىا الفرد

خطوة  وان  (20)وصولو الى مرحمة الغفران  , ثم طورىا انرايت بشكل متكامل حتى وصمت الى 
 :سمسمة الخطوات تمك قد صنفيا في اربعة مراحل وىي

 

 مرحمة الكشف
تتضمن ثمان خطوات بمواجية الغضب و التخمص منو اي مواجية الحدث المؤلم الذي يستوجب االدراك 

 الكامل لأللم النفسي الذي ولده ذلك الحدث 
 مرحمة اتخاذ القرار

تتضمن ثالث خطوات و يغطي فييا انرايت كيف يقوم المجني عميو بأختيار الطريق الى الغفران , و فيم 
 التغييرات التي يجب ان يقوم بيا من اجل ان يتحرك بيذا االتجاه 

 مرحمة العمل
تتضمن اربع خطوات و ىي ممارسة العممية الغفرانية من خالل اعادة تأطير الحدث المؤلم و تحميمو بما 
يمكن المجني عميو من قبول االذى الحاصل لو و ينتقل بعد ىذا التحميل من موقف االنتقام الى موقف 

 التعاطف معو

 مرحمة النتيجة
تتضمن خمس خطوات و يستشعر المجني عميو في ىذه المرحمة قد بدأ يدرك بشكل أعمق الحياة و 

و بيذا يحصل عمى نوع من الرضا العاطفي المرافق . حدث االيذاء  (شرح)مالبساتيا بعد قيامو بتفسير 
 لعممية الغفران  

Maltby,2007,p516)),2003,p20)   ( Webb) 
          ويوضح أنموذج انرايت المدخل العام و الخطوات التي يجب ان يتناوليا الفرد عندما يؤيد 

وان تتابع خطوات العممية الغفرانية ليست جامدة و ليست ثابتة بل غالبا ما يتفاوت . الغفران لالخر
االفراد في تجريبيا و المرور بجميعيا أو بعض منيا , فضال عن ان ىذه الخطوات غالبا ما يتقدم 

  (  (Maltby,2007,p517بعضيا عمى البعض االخر تراجعا او تقدما  
            تتناول ىذه المراحل وصف الىمية تشخيص اليات الدفاع النفسي و المواجية و التخمص 
من الغضب وادراك االذى النفسي الذي نجم من موقف االيذاء باحساس عميق , وتتفاوت االحاسيس 
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في ىذه المرحمة ما بين االحساس بالخجل و المعاناة غير المتوازنة  و الكآبة المرافقة العادة 
, كذلك تحديد و قبول واقعة االذى  والنتائج السمبية  (تكرار االعادة)استعراض الحدث مرة  و آخرى 

المرافقة ليا و الشعور بالظمم الذي رافق الحدث , بمعنى اخر ان ىذه المرحمة تتضمن اكتشاف ان 
حقيقة التمسك بمشاعر الغضب و االشمئزاز ازاء الجاني ليا اثار سمبية عمى حياة الفرد نفسو , وىنا 
يبدأ الفرد بأدراك ان االيذاء لو تأثيراتو السمبية عميو لذا فأن الشروع بعممية الغفران يستمزم تجاوز كل 

المشاعر السمبية ازاء الجاني و ازاء الحدث  وفيميا بشكل ايجابي بالرغم مما قد تتركو من آثار 
عاطفية غير ايجابية في المراحل االولى , اي تستمزم من الفرد المعتدى عميو ان يوظف القدر 

المناسب من طاقتو لمتعامل مع ىذا االلم ذو الشحنة االنفعالية والسماح لنفسو بتجاوزه و تمكين ذاتو 
  ( (Maltby,2007,p517من العمل بشكال فاعل وبناء 

اذ يشير انرايت الى ان ىذه الخطوات بكل ما تحممو من آذى لمشخص الغافر سرعان ما تتالشى 
عندما يخرج المجني عميو كل ىذه المشاعر الكامنة في داخمو الى الخارج مما يعطي لمفرد فرصة 

لمتخمص من معاناتو , بعبارة آخرى عمى الفرد ان يواجو غضبو و مشاعره السمبية من اجل التخمص 
منيا , و تفادي مزيد من االذى لذاتو و في ىذه الحالة سيدرك الفرد كم كانت تممك المعرفة عامال 

مساعدا عمى ادراك كم كانت تمك الخطوات التي مارسيا باتجاه الغفران ىي باتجاه سالمتو النفسية و 
 مكنتو من الحصول عمى فرصة 

افضل لمتحرك الى االمام   (  Maltby,2007,p517) ) (Templeton,2001,p 5-6) 
.يوضح خطوات أنموذج انرايت  ( 2  )والجدول   

(2)جدول  
 خطوات أنموذج انرايت
 مرحمة الكشف

 اختيار الدفاعات النفسية و تحميميا . 1
مواجية الغضب و اليدف ىو التخمص من مشاعر الغضب و عدم االستمرار بالتداعي . 2

 معيا 
االعتراف النفسي بالخزي لالذى الحاصل لو كل ما كان ذ لك مناسبا. 3  
الوعي بالتخمص من المشاعر المؤذية . 4  
الوعي المعرفي بعرض االذى الواقع . 5  
االستفيام عن أوجو المقارنة و التشابو بين الشخص الذي وقع عميو االذى و الشخص . 6

 المؤذي 
االدراك بأن االذى الحاصل قد ولد تغيرات في النفس سواء بشكال دائم او بشكال معاكس .7  
(العادل)استميام االمكانية بان االذى الحاصل قد غير نظرتنا الى العالم السوي . 8  

 مرحمة القرار
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تغيير الموقف النفسي أو االنقالب المرافق لمشاعر االيذاء بأتجاه تجديد نظرتنا الى ان . 9
 االستراتيجية السابقة و المعتمدة من قبمنا لم تعد فعالة 

االستعداد لمنظر في ان عممية الغفران كخيار متوافر أمامنا لمعالجة الموضوع . 10  
االلتزام بالصفح عن المؤذي . 11  

 مرحمة العمل
اعادة رسم عممية تبادل االدوار ما بين الجاني و المجني عميو . 12  
التعاطف مع الجاني . 13  
الوعي بذلك التعاطف الذي برز في مشاعرنا اتجاه الجاني . 14  
تقبل و ادراك االلم المرافق لالذى . 15  

 مرحمة النتيجة
البحث في معنى الذات و االخر في سياق المعاناة من االذى الحاصل و عممية الصفح . 16  
االدراك بأن الذات في حاجة الى صفح االخر في الماضي . 17  
االستميام بأن الفرد ليس وحيدا في ىذا العالم . 18  
ادراك الذات بأنيا قد يفتح اماميا ىدف جديد نتيجة االذى الواقع عمييا . 19  
الوعي بتناقص التأثيرات السمبية و تزايد التأثيرات االيجابية , و اذا ما بدأ مثل ىذا .20

 الشعور نحو الجاني تبدأ مرحمة الوعي الداخمي بالغفران و زوال االنفعال  
)Maltby,2007,p518)  

 :(Worthington)أنموذج  ورثتكتون 
       يؤكد االنموذج عمى العمميات التي تمكن الفرد من ان يغفر لالخر, و قد طور ألول 

التي نقحتو و طورتو تحت أسم االنموذج  (ورثتكتون)وبمساعدة  (ماك)مرة من عالم النفس 
:اليرمي المتكون من خمس خطوات و ىي   

 استرجاع االذى  .1
 التعاطف مع الشخص الذي آذاك .2
 محاولة الغفران لمشخص , التفكير المجرد بالصفح عنو  .3
 االلتزام بعممية الصفح و المغفرة  لمشخص  .4
 التمسك بعممية الغفران  .5

في البد من ان يكون الفرد الذي يقوم بعممية استرجاع االذى الذي وقع عميو :  الخطوة االولى      
و اكثر مواءمة الستعراض ىذا االسترجاع كأن يكون في المكاتب االستشارية    اجواء اكثر موضوعية

أو دوائر العالج النفسي  وبمثل ىذه االجواء يشجع الفرد عمى استذكار االذى و االفكار المرافقة و 
المشاعر و السموكيات بشكل واضح و تام كمما كان ذلك ممكنا , وكما في أنموذج انرايت قد تظير أو 
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اوضحت ان الفرد عندما يتآذى  (Worthington)تكتنف ىذه الخطوة شيء من الصعوبة بيد أن 
غالبا ما يحاول حماية نفسو من خالل نكران ذلك االذى و ابعاده , و العممية التي يتوقف عندىا ىي 

عممية الشفاء من االذى و بداية حياة جديدة طالما ان استذكار ذلك االذى قد يؤجج و يتداخل في 
بان عمى الفرد  استذكار ذلك االذى  ( Worthington)عالقاتو المستقبمية و سعادتو , لذا تعتقد

بشكل موضوعي و بالكامل محاوال ايقاف مشاعره النفسية من االستمرار بأخذ موقف سمبي من 
الشخص الذي آذاه و عدم اضاعة الوقت في انتظار االعتذار الذي قد ال يحصل أو التفكير بأنو 

ضحية , و بدال من استذكار االذى البد من التفكير ان االذى قد حصل لو وان يعمل عمى تجاوزه و 
 .ابعاده 

ان ىذه الخطوة تتشابو مع المرحمة االولى من أنموذج انرايت الذي شجع فييا عمى االستعراض 
  ((Maltby,2007,p520 التفصيمي لالذى وتبعاتو بأتجاه التعايش معو بشكل ايجابي 

تشجيع الفرد عمى بناء حالة من التعاطف بأتجاه الشخص الذي آذاه , و التمكن من : الخطوة الثانية
ىذه الخطوة في محاولة تصور افكار و مشاعر الجاني قبل و خالل حادثة االيذاء , ويؤكد 

(Worthington)  ان ىذه الخطوة البد ان تتخذ من الفرد و ىو في حالة من االسترخاء و الراحة
كمما كان ذلك ممكنا ليتمكن من رؤية عوامل الواقعة و مالبساتيا التي قادت الى ىذا االيذاء , بكممات 
اخرى ان تضع نفسك مكان الجاني محاوال تقمص افكاره و مشاعره التي حركتو لمقيام بيذا العمل مما 
قد يساعد عمى استذكار بعض االشياء االيجابية بخصوص الجاني مثال ذلك استرجاع المواقف الجيدة 
التي حصمت لك مع ذلك الشخص في الماضي مما يتيح لك فيم االسباب و االمور التي دفعت الجاني 

لمقيام بيذا العمل و بنفس الوقت االستذكار بأن الجاني ىو انسان مثمك معرض لالخطاء و بحسب 
ان ىذه الخطوة ىي االبرز في أنموذجو و التي اذا ما عمل بيا بشكال  (Worthington)تقديرات 

صحيح و فعال فأنيا ستمكن الفرد من تطوير افكار ايجابية و مشاعر و عواطف بناءة تسمح لو من 
 البدء بالوقوف عمى مشاعر الخوف و االذى و كل المشاعر السمبية التي رافقت تمك العممية 

Maltby,2007,p520 )   )  
يستمر الفرد بأعطاء مسألة الصفح في تفكيره المجال الالزم مقترحا بأنو و قبل تقديم : الخطوة الثالثة 

الصفح كيدية منو لمجاني ان يتذكر ىو نفسو كم واجو في ماضي حياتو من مواقف غفر لو بيا من 
المقابل و الوقوف عمى كم السعادة و االرتياح الذي شعر بو  عند غفران المقابل لو , ان ىذه الخطوة 
تستيدف تطوير حالة صحية من التواضع تمكن الفرد من انو كم كان االمتنان من قبمو عميقا عندما 

 :واجيو االخرين بالغفران , وتتضمن ىذه الخطوة ثالثة عوامل ىي 
استذكار الذنب الذاتي يمكنك من ادراك انك انت نفسك قد ظممت االخرين في مواقف : العامل االول 

 .في الماضي و قد يكون نفس الجاني من بين اولئك المظمومين 
االمتنان و يتوضح في ذات الفرد عندما يستذكر حالة االمتنان التي عاشيا من خالل : العامل الثاني 

مواقف الغفران التي حظى بيا في حياتو الماضية و بنفس الوقت يمكنو ان يتصور حالة الجاني و 
  (    ( Maltby,2007,p520 شعوره باالمتنان فيما اذا قام بالصفح عنو 
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نضوج الفكرة ويحصل ىذا عندما تساند فكرة التعاطف و الشعور بالذنب حالة االمتنان : العامل الثالث
بأنو اذا ما نجح الفرد  ( Worthington)عند الفرد بحيث تشكل حافزا لمصفح و الغفران , و يقول 

 .في دمج العوامل المذكورة في ذاتو يستطيع التقدم في مسار الخطوة الرابعة
ان عمى الفرد البدء بأعالن صفحو  ( Worthington)االلتزام بالصفح و يقترح : الخطوة الرابعة 

امام االخرين و التزامو بيذا الصفح و يناقش بأن مثل ىذا االلتزام قد يكون لفظيا او مكتوبا و انو 
يجب ان يتم امام االخرين  بشكل مكتوب او بأيصال مشاعر الصفاء الى من يثق بو من االصدقاء و 

بكممة اخرى ان عمى الفرد في ىذه الخطوة بأن ال يكتفي بالصفح عن الجاني بقمبو بل يجب . االقارب 
 . ان يعمن ذلك حتى يكون الغفران واقعيا

التمسك بالغفران يمثل الخطوة االخيرة في ىذا االنموذج اليرمي , بيذه الخطوة نصل :الخطوة الخامسة
 .الى حالة من انضاج فاعمية الخطوات السابقة بالخطوة االخيرة بأتجاه عممية الغفران 

انو من الصعب التمسك بعممية الغفران و نحن ال نزال نتعايش مع  (Worthington)        ويشير 
االلم الذي رافق حالة االيذاء التي نحن بصدد الصفح عنيا , فضال عن المخاوف التي قد تحصل 

لمسقوط من جديد في حالة الالغفران و عدم الصفح و لذلك البد من الرجوع الى استعراض الخطوات 
 السابقة و العمل بيا بشكل فاعل و يقيني حتى يمكن انضاج الصفح بالكامل

Maltby,2007,p520 )   )  
 :الدراسات السابقة 

متغير الغفران ما بين االشخاص و   (االرتباطية , التجريبية )         تناولت العديد من  الدراسات 
عبر  االشخاص ودراستو عمى عينات متباينة اطفال ,مراىقين , شباب , و الشرائح االخرى و ىياكل 

 : و فيما يأتي عدد من الدراسات  (.. اجتماعية عديدة كالعائمة مابين االزواج , االباء و االبناء ,
  دراسةBerry & etal) ) : تناولت الغفران و السمات الوجدانية , عينة البحث طمبة

طالب و طالبة و طبقت عمييم مجموعة مقاييس منيا مقياس الغفران,  (179)الجامعة 
الغضب , الخوف , قائمة العوامل الخمسة الكبرى , و اسفرت الدراسة عن عالقة قوية بين 

 . متغيرات الدراسة 
  دراسةBerry & etal) ) : تناولت الغفران واجترار االنتقام , عينة البحث طمبة الجامعة

طالب و طالبة طبقت مقايسس الدراسة االولى فضال عن مقاييس اخرى منيا  (233)
مقياس التقرير الذاتي لتقييم ميل االفراد في التفكير و القيام بسموكيات عدوانية نحو 

االشخاص الذين آذوىم , واسفرت النتائج عن وجود عالقة بين الغفران و المتغيرات االخرى 
   (...............الغضب,الخوف,الشخصية , العدائية, التجنب,)

  دراسة(Berry & etal)  : تناولت الغفران و اجترار االنتقام و االستجابات العتداءات
محددة, و ىدفت الدراسة التعرف عمى تحديد فيما اذا كان الغفران و النزوع الى اجترار 
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االنتقام تنبيء باالستجابات الى اعتداءات محددة , اذ طبق مقياس العداء المزمن ومعرفة 
عالقتو بالغفران و اجترار االنتقام فضال عن عن مقياس التقرير الذاتي و الذي يقيم اربعة 

ابعاد وىي العدوان و الغضب و و العدائية و العدوان المفظي , وقد استخدم تحميل االنحدار 
و . لمتعرف فيما اذا اجترار االنتقام يتوسط العالقة بين الغفران و السمات الوجدانية 

المقاييس الفرعية , اسفرت الدراسة عن وجود عالقة ذات داللة  بين الغفران و المتغيرات 
 (Berry &etal,2005,p.p 188-199)االخرى 

  دراسة(Berry & etal)  : تناولت الغفران و االكتئاب و كره الذات و اشترك في تمك
طالب وطالبة و استخدمت الدراسة مقاييس الغفران و الغضب و الخوف و  (66)الدراسة 

الشعور بالذنب بين االشخاص و اظيرت النتائج عن عالقة ذات داللة بين الغفران و 
وان اجترار النزوع االنتقامي يتوسط ’ المتغيرات االخرى الغضب و الكابة و كره الذات 

العالقة ما بين الغفران و كل الخصال المرتبطة بالغضب و الغضب الجاري النابع من 
محفزات االنتقام التي افرزتيا واقعة من وقائع االعتدا , غير ان اجترار المشاعر االنتقامية 
و البقاء اسيرا ليا تبدو غير ذات اىمية في التوسط العالقة ما بين  الغفران و الخوف و 

  (Berry &etal,2005,p.p 188-199-205-210)دافع التجنب و التي افت 
  دراسة(Karremans & etal ) :تعزيز قيم العدالة او :- طرحت الدراسة السؤال االتي

حجب النظر عن  الغفران ؟ تقترح االدبيات في ميدان الغفران بأن سن تشريعات العدالة 
تعيق الغفران , و االقتراح  ان تنشيط قيم العدالة  البد ان تقمل من احتمالية الغفران  و 

بان العدالة و الغفران  يرتبطان العكس في ادبيات العدالة و القيم االنسانية  اذ تشير 
 ايجابيا , و االقتراح بان العدالة البد من تعزز من احتمالية الغفران    

(Karremans &etal, 2005, p.290)      
  دراسة(McCullough &etal )  :  ان زيادة )وسعت الدراسة لمتحقق من الفرضية

االجترار ضمن االشخاص حول االعتداء ما بين االشخاص , يرتبط بالنقصان في الغفران 
و يظير االرتباط زيادة وقتية في االجترار . ضمن االفراد و قد دعمت النتائج ىذه الفرضية 

و كان . مع انخفاض وقتي في الغفران يتوسطيما الغضب و لكن ليس الخوف نحو المعتدي
ارتباط االجترار و الغفران غير محير لتذبذب اليومي في المشاعر االيجابية و المشاعر 

السمبية و كان غير معتدل بواسطة مستويات السمات في التأثيرات االيجابية و التأثيرات 
السمبية او االذى المدرك من االعتداء , و ان االرتباط بين االجترار و الغفران اكثر تناغما 
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في دعم الفرضية التي تفترض زيادة االجترار السالف و انخفاض الغفران , و افتراض 
 الزيادة في الغفران السالف يقمل من االجترار  

 (McCullough & etal ,2007,p490)     
  دراسة(Maltby&Day) :  ييدف البحث الى الكشف عن عالقة الغفران و االساليب

امراءة  ,واجابو عن مقاييس  (153)رجل و  (151),  (304)الدفاعية و كانت العينة 
الغفران و االساليب الدفاعية , و قد اظيرت النتائج عن ان كل مقاييس الغفران ذات 

ارتباطات دالة سمبا مع اساليب الدفاع العصابية , و كشفت المناقشة في سياق النتائج من 
ان ىؤالء من يخبرون عوائق نحو الغفران تكون عندما يتعاممون مع حل الصراعات في 

  (Maltby&Day,2004,p99)المواقف ما بين االشخاص 
  دراسة( Maio &etal)  : استيدفت الدراسة الكشف عن دور الغفران في العالقات العائمية

اجابوا عن مقياس جديد عن الغفران ( الوالدين و طفل واحد) عائمة  (114)و شممت 
العائمي و العديد من المتغيرات عمى مستوى الفرد و مستوى العالقات و مستوى العائمة و 

التي تمتمك ارتباطات سابقة بالغفران , و كشفت النتائج بعد تحميل طولي لالداء بغية اختبار 
دور الغفران في العالقات العائمية و لمدة سنة , الى العديد من النتائج االيجابية لمغفران في 

سمات االفراد و جوانب اية عالقة عائمية , و البيئة العائمية عموما , فضال عن ان ىناك 
 الوالدة , و اظيرت  –الطفل ,عالقات الوالد - ارتباطات غير متناسقة في الغفران عبر الوالد

 (Maio &etal,2008,p.307 ). عالقات ذات طبيعة ممزمة في الغفران 

 :إجراءات البحث
 . الدراسات الصباحية –شمل مجتمع البحث طمبة جامعة بغداد :  مجتمع البحث 

الدراسات )اختيرت العينة باالسموب المرحمي العشوائي من طمبة جامعة  بغداد :  عينة البحث الرئيسة
( 3)طالب و طالبة, و الجدول  (132), اذ بمغت العينة 2012-2011لمعام الدراسي  (االولية

 يوضح ذلك 
  (3 )جدول 

 المجموع الذكور االناث الكمية ت
 54 21 33 العموم 1
 40 20 20 العموم السياسية 2
 38 16 22 التربية 3

 132 57 75 المجموع
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 : اداة البحث
o  بغية قياس متغير الغفران لدى الطمبة تم تبني قائمة الدوافع ما بين االشخاص المرتبطة

  بعد التحقق من صدق ترجمتو McCullough& et al))بالنزوع لالعتداء لـــــــــ 

Transgression _ Related Interpersonal Motivation Inventory (TRIM Inventory) )  
فقرة و التي تستخدم لالشارة الى أي مدى يخبر  (12) من  (TRIM Inventory)       و تتألف 

و يتألف المقياس . الفرد حاالت من الدوافع السمبية و التي تندرج تحت الغفران ما بين االشخاص 
فقرات التي تحدد رغبة المستجيبين في االنتقام من شخص ما من الذين  (5)من  (االنتقام)الفرعي 

فقرات و التي تحدد  (7)من  (التجنب)قاموا مؤخرا بأعتداء معين اتجاىيم , و يتألف المقياس الفرعي 
و تتم االستجابة عمى الفقرات وفقا . رغبة المستجيبين في الحفاظ عمى مسافة قريبة من المعتدين 

 .اتفق بقوة  (5)ال اتفق بقوة , الى  (1)لتقدير خماسي  من 
 :تعميمات الدرجات 

يضاف مجموع : , دوافع التجنب (11’9’6’3’1)يضاف مجموع الدرجات الى الفقرات : دوافع االنتقام
 ( (McCullough, 1994, p 1594 (12’10’8’7’5’4’2)الدرجات الى الفقرات 
طالبا  (30)اجريت الدراسة االستطالعية عمى عينة من طمبة الجامعة قواميا : الدراسة االستطالعية 

و طالبة بغية معرفة مدى وضوح تعميمات و فقرات القائمة , لتجنب عدم الوضوح او الغموض او 
االلتباس  الذي من الممكن ان يكتنف تعميماتيا و فقراتيا , و قد تراوحت اعمار العينة ما بين                 

 ( دقيقتان)سنة , وكان متوسط االستجابة عمى القائمة  (26- 18) 
بغية اسنخراج عالقة كل فقرة من فقرات القائمة بالدرجة الكمية : (تحميل الفقرات)االجراءات االحصائية 

استخدم معامل ارتباط بيرسون , اذ يشير معامل االرتباط المرتفع الى قوة ارتباطيا بالقائمة , و من 
 .يوضح ذلك  (4)ثم تزيد احتمالية تضمينيا و الجدول 

 (4)جدول 
بالدرجة الكمية  (قائمة الدوافع ما بين االشخاص المرتبطة بالنزوع االعتدائي)معامالت ارتباط فقرات 

 لمقائمة 
 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة

1 0,365** 4 0,612** 7 0,313** 10 0,601** 
2 0,536** 5 0,510** 8 0,519** 11 0,191* 
3 0,511** 6 0,611** 9 0,523** 12 0,521** 

 (0,05)االرتباط دال عند مستوى    *  (0,01)االتباط دال عند مستوى ** 
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 : الصدق
  و تحقق من خالل عرضو عمى عدد من المختصين في المجال النفسي : الصدق الظاىري 
  تحقق من خالل تعريف الغفران و تحديد ما يتضمنو من دوافع مرتبطة : صدق المحتوى

 بعممية الغفران , اذ تقوم مجموعة من الخبراء كل فقرة من فقرات المقياس 

في مدى قياسيا لمحتوى الظاىرة المدروسة و االىداف السموكية التي يسعى الى تحقيقيا 
(Ghiselli,1981,p.54) 

  ويعني تحميل فقرات القائمة وفقا لمبنية النفسية  لمخاصية المراد قياسيا او : صدق البناء
في ضوء مفيوم نفسي او مدى قياس االختبار لصفة معينة و ىو صدق نظري لمصفة او 

و قد تحقق ىذا  ((Alzobiaie,1982,p.20) (Gronbach,1964,p196) الخاصية  
 : الصدق من خالل المؤشرات االتيو 

  ان االرتباطات التي تحققت بين مجاالت المقياس و : عالقة درجة المجال بالدرجة الكمية
درجتو الكمية , تعد قياسات جوىرية لمتجانس , كونيا تساعد عمى تحديد السموك المراد 

 , وقد اسفرت النتائج عن قيم معامالت ارتباط ذات  (Anastasi,1976,p155)قياسو 
 يبين ذلك  (5)داللة ,الجدول 

  (5)جدول 
 عالقة درجة المجال بالدرجة الكمية

 (قائمة الدوافع ما بين االشخاص المرتبطة بالنزوع االعتدائي)
 االرتباط مجاالت القائمة

 0,75 دافع االنتقام
 0,79 دافع التجنب

 (0,01)االرتباط دال عند مستوى داللة                     *
 و استخرجت العالقة بين درجة الفقرة و الدرجة الكمية : عالقة درجة الفقرة بدرجة المجال

لممجال الذي توجد فيو , و اسفرت النتائج عن ان جميع الفقرات ذات داللة و كما موضح 
 ( 6)في الجدول 
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 (6)جدول 
 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممجال

 (قائمة الدوافع ما بين االشخاص المرتبطة بالنزوع االعتدائي)
 االرتباط دافع التجنب االرتباط دافع االنتقام

 0,436 (2)الفقرة   0,592 (1)الفقرة  
 0,509 (4)الفقرة   0,645 (3)الفقرة  
 0,457 (5)الفقرة   0,639 (6)الفقرة  
 0,533 (7)الفقرة   0.574 (9)الفقرة  
 0,236 (8)الفقرة   0,633 (11)الفقرة  

 0,438 (10)الفقرة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0,594 (12)الفقرة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (0,01)االرتباط دال عند مستوى داللة *
 و استخرجت العالقة بين المجاليين  , و اسفرت النتائج عن ارتباط  : عالقة المجال بالمجال

 ( 7)ذات داللة و كما موضح في الجدول 

 (7)جدول 
 عالقة المجال بالمجال

 
 
 
 

 استخرج الثبات بـــــــــــــــــــــــــــــــ طريقة : الثبات
  و تعتمد االتساق في اراء الشخص من فقرة الى اخرى : معامل الفا لالتساق الداخمي 

 ( 8)و الموضح في الجدول  (0,80), و قد بمغ معامل ثبات الفا  (79,ص1989ثورندايك, )
 

 (8 )جدول
 معامل الفا لالتساق الداخمي

 معامل الفا عدد فقرات القائمة عدد افراد العينة
132 12 0,80 

 
 

 االرتباط المجاالت
 0.27 االنتقام

 التجنب 
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 :النتائج ومناقشتيا
 : عرض نتائج البحث

   قياس الغفران : 

عن  (قائمة الدوافع ما بين االشخاص المرتبطة بالنزوع االعتدائي)اسفرت نتائج تطبيق 
, و بعد اجراء  (36), و كان اعمى من المتوسط الفرضي  (36.84)المتوسط الحسابي :االتي

االختبار التائي لعينة البحث اسفر عن ان طمبة الجامعة يمتمكون درجة عالية من الغفران , والجدول 
 يوضح ذلك  (9)

 (9)الجدول 
 المتوسط العينة

 الفرضي
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 القيمة
 التائية

 درجة
 الحرية

القيمة الجدولية 
(0,01) 

132 36 36.84 10.30 40.07 131 2.57 
 

   الفروق بين الجنسين في  عممية الغفران : 

ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين الذكور :اظيرت نتائج االختبار التائي لعينتين مستقمتين االتي 
( 35.78)و االناث فيما يخص عممية الغفران , و بمغت المتوسطات لكل من االناث  و الذكور 

 .يبين ذلك  (10)و الجدول ’ عمى التوالي  (38.22)
 (10 )الجدول

 القيمة الجدولية القيمة التائية االنحراف المعياري المتوسط العينة الجنس
(0.05) 

 1.96 1.35 8,69 35.78 75 االناث
 12,04 38.22 57 الذكور

   

  الفروق في االعمار في عممية  الغفران : 
اظيرت نتائج االختبار التائي لعينتين مستقمتين االتي ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين 

 :الذكور و االناث فيما يخص عممية الغفران و الموضح في الجدول ادناه  
 (11)الجدول 

 القيمة الجدولية القيمة التائية االنحراف المعياري المتوسط العيتة الجنس
(0.05) 

 1.96 0,05 9.88 36.89 75 االناث
 10.68 36.79 57 الذكور
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  االنتقام و عالقتو بالجنس و العمر/الفروق في دافع التجنب: 

المجموعة ذوي االعمار االصغر تتراوح اعمارىم .  اذ قسمت العينة الى مجموعتين وفقا العمارىم 
سنة  , و فيما يأتي  (26-22) سنة , بينما المجموعة االكبر تتراوح اعمارىم  (21-18 )بين 

الوصف االحصائي لممجموعتين العمريتين ووفقا لدافعي التجنب و االنتقام و كما موضح في 
 (13)و  (12)الجدولين 

 (12)الجدول 
 الوصف االحصائي وفقا لدافع التجنب

 

االنحراف  المتوسط العدد العمر الجنس 
 المعياري 

 3.77 21.33 21 21-18 ذكر
22-26 36 21.25 10.43 

 12.39 23.81 37 21-18 انثى
22-26 38 20.39 3.15 

 

 (13)الجدول 
 الوصف االحصائي وفقا لدافع االنتقام

 

االنحراف  المتوسط العدد العمر الجنس 
 المعياري 

 2.60 14.90 21 21-18 ذكر

22-26 36 19.11 12.57 

 2.94 13.89 37 21-18 انثى

22-26 38 13.81 3.08 

 
االنتقام و عالقتو بالجنس و العمر و /قد استخدم تحميل التباين لمعرفة الفروق في دافعي التجنب

 (15)و  (14)الذي اسفر عن النتائج االتية و كما موضح الجدولين 
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 (14)الجدول 

 الفروق في دافع التجنب و عالقتو بالجنس و العمر
مجموع متوسط  درجة الحرية  مجموع المربعات  المصدر

 المربعات
القيمة 
 الفائية

القيمة 
الفائية 

الجدولية 
(0.05) 

  0.62 20.44 1 20.44 الجنس
 1.21 95.12 1 95.12 العمر ) 3.84)

 1.10 86.27 1 86.27 الجنس*العمر
   131 10235.7 المجموع

 
قد استخدم تحميل التباين لمعرفة الفروق في دافع االنتقام و عالقتو بالجنس و العمر و الذي 

  في دافع التجنب  و العمر لجنسوفقا لمتغيري اال توجد فروق ذات داللة اسفر بأنو 
 (15)الجدول 

 الفروق في دافع االنتقام و عالقتو بالجنس و العمر
مجموع  المصدر

 المربعات 
متوسط  درجة الحرية 

 المربعات
القيمة 
 الفائية

 القيمة الفائية
الجدولية 

(0.05) 
  6.25 309.09 1 309.09 الجنس

 2.67 132.50 1 132.50 العمر ) 3.84 )
 2.88 142.45 1 142.45 الجنس*العمر

   131 7010.72 المجموع
   

 وقد اظيرت    قد استخدم تحميل التباين لمعرفة الفروق في دافع االنتقام و عالقتو بالجنس و العمر
 , و لكن ىناك فروق ذات داللة  في دافع االنتقامفي االعمارال توجد فروق ذات داللة النتائج بأنو 

  . من االناثدافع انتقام اعمى  و ان لمذكوراحصائية وفقا لمتغير العمر , 
 : مناقشة النتائج 

يمتمكون درجة عالية من الصفح و المغفرة لالخر ,  الى ان عينة طمبة الجامعة       اشارت النتائج 
اذ عمى الرغم من ان عممية الغفران معقدة و تكتنفيا الكثير من االفكار الشخصية اي عالقة االنسان 
بذاتو و باالخر و ما يرافق ذلك من مشاعر و سموكيات اال ان الطمبة  ليس فقط يتخمون عن مشاعر 

االذى و سوء الظن بالمعتدي بل والتخمي عن  االنشغال بواقعة االذى التي اصابتيم عن طريق 
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اذ ان عممية الغفران تشرع بالظيور في نفس الصافح . تكريس وقت ليس بالقصير في التفكير بيا 
عندما يقوم الصافح نفسو بممممة خيوط حياتو و تحريكيا بأتجاه طريقة ايجابية و صحية تمكنو من 

 . تجاوز ىيمنة مشاعر االيذاء عميو , و تجاوز السموك االنتقامي المناقض لمعممية الغفرانية
      و قد وجدت الفروق بين الجنسين في دافع االنتقام و ليس في دافع التجنب , و اظير الذكور 

دوافع انتقامية اقوى من االناث , و عند التوصل الى فروق ذات داللة بين الجنسين في الثأر او 
و الن نتائج . االنتقام ,عمميا يكون اتجاه درجات الذكور اعمى في مجال االنتقام بالقياس الى االناث

البحث الحالي قد اسندتيا او دعمتيا نتائج الدراسات السابقة و التي تشير الى ان االناث اكثر ميال 
ان  ( (Kolbergلمصفح من الذكور , و تمك الفروق يمكن ان تعزى الى اسباب عديدة , وفقا لـ 

 (العراك )الذكور اكثر انجذابا لمعدالة القائمة عمى الفضيمة  و االستجابة لالعتداءات بتأكيد القتال 
 (متضمن الغفران)و ربما االناث اكثر انجذابا لمدفء القائم عمى العفة . ,االنتقام , او العدالة 

Kohlberg, 1984 ,p86) )  اذ تفترض ,Gilligan's) ) 1994 , وفقا لالىتمام باالخالقيات 
ان االناث لديين توجو نحو االىتمام باالخالقيات و التي يمكن تمييزىا عن طريق الدافع الى عالقات 

في حين لدى الذكور توجو نحو االستجابة الى رؤية . محافظة و االستجابة الى حاجات االخرين 
  .(الضمير)واالنصاف   (العدل )العدالة الفعمية من خالل اعتبارات الوضوح 

اكثر من الذكور وفقا لدراسات كل من  (تقوى)         فضال عن ذلك تمتمك االناث عادة ورع 
(Freese,2004,Miller&Hoffman1995) و غالبا ما يكون الغفران عنوان النو قيـمة دينية  

 و ذات النتائج توصمت الييا ( McCullough &Worthington1999,Rye2005)وفقا لدراسة 
, و السبب ان االناث في الغالب يكن   ((Repic,2008دراسة اقيمت في احدى الجامعات الكرواتيو 

اكثر تدينا ,  و اكثر احتمالية لتوظيف تدينين لتعزيز الغفران الفردي و ايضا بعض الدراسات التي 
 McCullough)اشارت الى التعاطف و االنفعال الموجو لمتعامل بأيجابية و المرتبط بالغفران 

&Worthington,1999,p1141) 
         كما اشارث الدراساث السابقت ان االفراد االكبر سىا يكوووا اكثر ميال للغفران مه االفراد االصغر 

 (  (Girard&Muller,1997,Konstam &etal2003سىا  كدراست  

ولكن الغفران يبقى عنوان المجتمع العراقي لكه حلك الميول كاوج غير مؤكدة في الدراست الحاليت ، 
 . بشرائحو رغم حالة الالاعتياد التي اكتنفت و تكتنف حياتو

 : التوصيات
  االىتمام بمفيوم الغفران و تطوره عبرالمراحل النمائية التي يمر بيا االنسان 
  تعزيز ىذا المفيوم من خالل وسائل االعالم المختمفة , و خاصة ان مجتمعنا عاش و يعيش

 . الالكثير من الصراعات , التي ولدت الكثير من السموكيات السمبية 
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 : المقترحات
  اجراء دراسات ارتباطية ,عالقة الغفران بالصحة النفسية ,او الكابة , , او الرفاىية

 ................,او
  االزواج, )اجراء دراسات تجريبية في بعض اليياكل االجتماعية عن الغفران بين افراد العائمة

 (االباء و االبناء ,االخوة واالخوات 
  اجراء دراسة الغفران عبر االشخاص . 
  اجراء دراسة عن الغفران و عالقتو ببعض المتغيرات الديمغرافية و لعينات غير التي تناوليا

 ..........البحث الحالي كاالطفال , المراىقين , كبار السن , الموظفين ,
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