
 التسامح والهناء الشخصي في ضوء متغيري النوع والتخصص الدراسي 

 لدى طالب كلية التربية جامعة حلوان)دراسة ارتباطية(

 د. مروة محمد حسن
 قسم الصحة النفسية

 جامعة حلوان –كلية التربية 

 ملخص الدراسة:

منن النال  هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين التسامح والهناء الشخصي لدى عينة 
كليننة التربيننة ل والتعننرا علننى الفنننرو  بننين الحننال  فنني التسننامح والهنننناء الشخصنني النن    عنن ى للننننو  
 والتخصص ل والكشف عن أثر التفاعل بين النو  والتخصص في كل من التسامح والهناء الشخصي .

إننننام( منننن  607ذكنننور ل  175( الالنننط والالبنننة بواقننن   782وتكوننننت عيننننة الدراسنننة منننن  
( وعندد النال  التخصنص ايدبني 307ت علمية وأدبية وبلغ عدد النال  التخصنص العلمني  تخصصا

 ( من الال  كلية التربية جامعة حلوان من الفرقة ايولى الى الرابعة.475 

 والبقت الباحثة مقياس التسامح ل ومقياس الهناء الشخصي إعداد الباحثة.

 واستخدمت الباحثة لمعالجة نتائج الدراسة :
 يرتباط البسيط .معامل ا -

 تحليل التباين الثنائي. -

وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة موجبة بين التسامح والهناء الشخصي لدى الحال  عنند 
ل وعننندج وجنننود فنننرو  بنننين الحنننال  فننني التسنننامح والهنننناء الشخصنننى تعننن ى للننننو   0.01مسنننتوى ديلنننة 

تخصصننات ابدبيننة عننند مسننتوى ,ووجننود فننرو  بننين الحننال  فنني التسننامح تعنن ى للتخصننص لصننالح ال
ل أ ضًا ي توجد فرو  بين الحال  في التسامح تعن ى للتفاعنل بنين الننو  والتخصنص ل كمنا أنن   0.01

ي توجد فرو  بين الحال  في الهناء الشخصي البقنًا للتخصنص ل وي توجند فنرو  بنين الحنال  تعن ى 
 للتفاعل بين النو  والتخصص في متغير الهناء الشخصي.

 ت المفتاحية:الكلما
 .التسامح 
 .الهناء الشخصي 
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 لدى طالب كلية التربية جامعة حلوان)دراسة ارتباطية(

 د. مروة محمد حسن
 قسم الصحة النفسية

 جامعة حلوان –كلية التربية 

 مقدمة الدراسة:

لننى عيات ايجتماعيننة واج جابيننة الهامننة فنني حياتنننا اليوميننة ُ مثننل التسننامح أحنند القننيم والسننلوك
المسننتوى الشخصنني وايجتمنناعي وابسننر , حيننا أن نجنناج التفاعننل ايجتمنناعي والعالقننات ايجتماعيننة 
واسننننتمرارها  عتمنننند علننننى التسننننامح منننن  النننننفا وا فننننر وتقاننننل ايفننننتالا منننن  ا فننننر فنننني المعتقنننندات 

 والخصائص والخصال.
  قادرين على التغلط على المشاعر واينفعايت السلاية الناجمة عنن الصنرا  فالتسامح  جعلنا

بنننين الفنننرد وا فنننرين ل كمنننا  م نننننا التسنننامح منننن التغلنننط علنننى الرابنننة فننني اينتقننناج و  نننالج عالقاتننننا 
 اججتماعية م  ا فرين.

(Rijavec,jurce , Mi jocevi. (2010):189, Fincham, 2000):18 

ايجتماعيننة النن   أكسننط الحضننارات قوتهننا وبقائهننا وذلنن  بهميتنن  علننى  والتسننامح مننن القننيم
المستوى الشخصي وايجتماعي حيا أن تشاب  المصالح واحتكنا  المجتمعنات نتيجنة لثنورم المعلومنات 

 (83: 2014وايتصايت جعلت التسامح قيمة كادت أن تندثر.  وفاء عاد الجواد ل 
ة لنفسننية اج جابيننة كالصننحة النفسننية والرفاسيننة النفسننيويننرتبط التسننامح بعنندد مننن المتغيننرات ا

 والسعادم والهناء ال اتي والرضا عن الحيام كما أكدت نتائج دراسات كل من:
 (Rijavec,jurce , Mi jocevi. (2010), Ahadi, & Narmani (2010)  ل وبشرى

 ).2014ربي  بدر الحو        Alfonso, (2013), Zhu, (2014) (2012يني   حسن  ڤأحمد و
ومننن هنن ا المنحلننا كننان ايهتمنناج بمتغيننر التسننامح أمننرًا هامننًا لرفنن  مسننتوى الصننحة النفسننية 

 والجسمية للفرد وزيادم شعوره بالسعادم والهناء الشخصي.
فالهننناء الشخصنني أحنند المفنناسيم ابساسننية فنني علننم النننفا اج جننابيل هنن ا العلننم النن   يهننتم 

لسنننعادم والرضنننا واييثنننار وميرهنننا منننن متغينننرات تسننناعد الفنننرد علنننى بجواننننط القنننوم عنننند اجنسنننان مثنننل ا
 (276: 2009ايستمرار في الحيام ومواجهة ضغوالها بنجاج.  عماد مخيمر ل 

والهننناء الشخصنني هننو اتحنناد كننل مننن الوجنندان اج جننابي والرضننا العنناج عننن الحيننام واينننا  
 (Snrder,shane lopez Jenifer. 2011: 119)الوجدان السلاي. 

كما يرتبط الهنناء الشخصني بعندد منن المتغينرات النفسنية اج جابينة مثنل حنط الحينام والتفنا ل 
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 واجنجاز ابكاد مي والن عة الروحية وتقدير ال ات ل وه ا ما اتضح من نتائج دراسات كل من:
 ,Walker (2009), Huda, & Ruiz( و 2012( ل هنناني محمنند  2008أحمنند عانند الخننالا  

(2012) 
ل إالنننال  الباحثنننة علنننى الدراسنننات السنننابقة وجننندت قلنننة عننندد الدراسنننات فننني الاي نننة فمنننن فنننال

 العربية التي اهتمت بمتغير الهناء الشخصي ل مما أثار اهتمامها به ا المتغير.
ة ويحتننل المعلننم م ننان الصنندارم فنني العمليننة التعليميننة ل فهننو بمثابننة حجننر ال اويننة فننى العملينن 

سنامح منن عليم الحال  القنيم وايتجاهنات والسنلوكيات اج جابينة ل ولعنل التالتعليمية واحد أدوار المعلم ت
  أهننم القننيم والسننلوكيات التنني  جننط أن يتحلننى بهننا المعلننم والتنني تم ننن  مننن التعامننل ب  جابيننة منن  الالبنن

 كلمنا شنعرواحتراج وتقدير الفرو  الفرد ة بيننهم. كمنا أن الصنحة النفسنية للمعلنم تعند أمنرًا بنالغ ابهمينة ف
 المعلنننم بالرضنننا والمشننناعر اج جابينننة بقننندر منننا يننننع ا علنننى كفاءتننن  وأداء دوره فننني العملينننة التعليمينننة

لباحثننة ب  جابيننة وفعاليننة ل لنن ا كننان ايهتمنناج بمتغيننر الهننناء الشخصنني للمعلننم أمننرًا هامننًا. ولنن ا اهتمننت ا
ال ى عنناتقهم تنشنن ة ابجيننبنن جراء الدراسننة الحاليننة علننى الننال  كليننة التربيننة بنهننم معلمنني الغنند ويقنن  علنن

الكشنف وتحوير العملية التعليمية والنهوض بها وتحويرها لوتأسيسًا على ما ساا تهنتم الدراسنة الحالينة ب
 عن العالقة بين التسامح والهناء الشخصي لدى عينة من الال  كلية التربية جامعة حلوان.

 مشكلة الدراسة:

ة اج جابينننة التننني تسنننهم فننني نجننناج واسنننتقرار ُ عننند التسنننامح منننن القنننيم والسنننلوكيات ايجتماعيننن
العالقنننات ايجتماعينننة بنننين ابفنننراد والمجتمعنننات فالتسنننامح سنننلوكًا حضننناريًا علنننى المسنننتوى الشخصننني 
والمحلننني والننندولي وقننند دعنننت من منننة اليونسننن و إلنننى نشنننر ثقافنننة التسنننامح وأكننندت أن التسنننامح ي  عنننني 

في ثقافات ه ا العنالم والتسنامح  عتنرا بحقنو  اجنسنان  التساهل بل هو ايحتراج والتقدير المتنو  الغني
والحريات ابساسنية لخفنرين ل فالتسنامح قنادر علنى ضنمان بقناء وحندم المجتمعنات المختلفنة فني أنحناء 

  http://www/unesco.org.العالم.
اسينننة بنننين أفنننراد المجتمننن  وازد ننناد كمنننا أن اينننا  التسنننامح يننن د  إلنننى تفشننني الخصننناج والكر 

 الفوضى والعنف بين ابفراد والجماعات وه ا كما اتضح من نتائج دراسة كل من:
Feld man (2004) wanger (2007). 

وقنند شننهد المجتمنن  المصننر  سلسننلة مننن التغيننرات السياسننية وايقتصنناد ة وايجتماعيننة والتنني 
 ونننة ابفيننرم ل فأ ننبح التسننامح بننين الشننبا  قيمننة انع سننت علننى سننلوكيات وقننيم أفننراد المجتمنن  فنني ا

وسننلو  نننادر فنني عصننر تغلننط علينن  الماد ننة والنف يننة والرابننة فنني الحصننول علننى الحقننو  قاننل القينناج 
 بالواجبات.

وقد يح ت الباحثنة منن فنالل عملهنا بالتندريا ب لينة التربينة جامعنة حلنوان انقسناج الحنال  

http://www/unesco.org
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ببحننام وتننربحهم الصننداقة وحينمننا  حنندم فننالا بينننهم فنني إلننى مجموعننات  شننتركون فنني ابعمننال وا
 الرأ  ف نهم ينشقون والبعض يتسامح والبعض يبعد عن المجموعة وي  حتمل أ  افتالا.

( الالننط والالبننة فننى 150ولنن ا قامننت الباحثننة بنن جراء دراسننة اسننتحالعية علننى عينننة قوامهننا  
% يتسنننامح و 60الحنننال  أن حنننوالى  النننال  الفرقنننة الثالثنننة التسنننامح فالح نننت منننن فنننالل اسنننتجابات

% مننن الحننال   قابننل أ  إسنناءم برابننة فنني ايبتعنناد عننن ا فننرين وا فننر  صننر علننى اينتقنناج فنني 40
 حالة حدوم أ  فالا.

لنن ا اهتمننت الباحثننة ب لقنناء الضننوء علننى متغيننر التسننامح بننن  مننن السننلوكيات اج جابيننة التنني 
  . جط أن يتحلى بها المعلم وينقلها إلى الالب

كمننا يح ننت الباحثننة أن متغيننر الهننناء الشخصنني لننم  حنن  باهتمنناج كنناا مننن البنناحثين فنني 
أن  بي تنننا العربيننة بننالرمم مننن أهميتنن  للمعلننم مبقنندر مننا ينننعم المعلننم بالهننناء الشخصنني بقنندر مننا  سننتحي 

 ي د  دوره ب فاءم وفعالية.
( الالبننة والالبننة عننن 150وقنند قامننت الباحثننة بنن جراء دراسننة اسننتحالعية علننى عينننة قوامهننا  

% 50الهناء الشخصي من الال  الفرقة الثالثة ب لية التربينة جامعنة حلنوان ويح نت أن منا  قنر  عنن 
% منن الحنال  ينرفض الحينام  50من الحنال   حمنل اتجاهنًا موجبنًا تجناه الحينام ويرضنى ل ان حنوالي 

 الغضط.ويشعر باجحباط وفقدان الهدا في الحيام وتسيحر علي  مشاعر الرفض و 
ممننا أثننار اهتمنناج الباحثننة بدراسننة متغيننر الهننناء الشخصنني وفا ننة أن الهننناء الشخصنني مننن 

الصنحة و المتغيرات الحديثنة نسنايًا والتني تنرتبط بالتفنا ل وحنط الحينام وتقندير الن ات واجنجناز ابكناد مي 
 النفسية.

ننننندرم وجنننندت  –ي حنننندود علمهنننا فننن -ومنننن فننننالل إالنننال  الباحثننننة علنننى الدراسننننات السننننابقة 
 الدراسات العربية وابجناية التي جمعت بين متغير  التسامح والهناء الشخصي.

 وتسعى الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
 هل توجد عالقة بين التسامح والهناء الشخصي لدى الال  كلية التربية ؟ -1
 هل توجد فرو  بين الحال  في التسامح تع ى للنو ؟ -2

 بين الحال  في التسامح تع ى للتخصص  علمي/أدبي(؟ هل توجد فرو   -3

 هل توجد فرو  بين الحال  في التسامح تع ى للتفاعل الثنائي بين النو  والتخصص؟ -4

 هل توجد فرو  بين الحال  في الهناء الشخصي تع ى للنو ؟ -5

 هل توجد فرو  بين الحال  في الهناء الشخصي تع ى للتخصص؟ -6

الهننننناء الشخصنننني تعنننن ى للتفاعننننل الثنننننائي بننننين النننننو   هننننل توجنننند فننننرو  بننننين الحننننال  فنننني -7
 والتخصص؟
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 أهداف الدراسة: 

تسننعى الدراسننة الحاليننة للكشننف عننن العالقننة بننين التسننامح والهننناء الشخصنني لنندى عينننة مننن 
النال  كليننة التربينة ل والتعننرا علننى الفنرو  بننين الحنال  فنني كننل منن التسننامح والهنناء الشخصنني تبعننًا 

 عالت الثنائية بين النو  والتخصص.للنو  والتخصص والتفا
 أهمية الدراسة:

 أواًل: األهمية النظرية:
ينن   مثنل التسننامح أحنند م نناهر الصننحة النفسننية حينا أن تاننني الفننرد إالننارًا قيميننًا وأفالقيننًا  ق -1

 من الوقو  في دائرم ابمراض النفسية .

المعلننم بالهنننناء   مثننل الهننناء الشخصنني أحننند النندعائم ابساسننية للمعلنننم حيننا بقنندر منننا ينننعم -2
 والرضا بقدر ما ي يد عحا ه وقيام  بأدواره ب فاءم وفعالية.

وجنندت قلننة عنندد  –حنندود علمهننا  –مننن فننالل إالننال  الباحثننة علننى الدراسننات السننابقة فنني  -3
ي الدراسات العربية و ابجناية التنى تناولنت العالقنة بنين متغينر  التسنامح و الهنناء الشخصن

 لدى الال  الجامعة.

  كليننة التربيننة أحنند شننرائح الننال  الجامعننة ويقنن  علننى عنناتقهم مسنن ولية تنشننن ة  مثننل الننال -4
ي فنننابجيننال وتحننوير العمليننة التربويننة وايرتقنناء بهنننا لمسننايرم ومواكبننة التحننورات والتغيننرات 

 المجتم .

 ثانيًا: األهمية التطبيقية:
اس راء بي نة القينتقد م أدوات لقياس العالقة بين التسامح والهناء الشخصي ممنا ُ سنهم فني إثن -1

 النفسي.

تتضننمن الدراسننة بعننض المقترحننات التربويننة التنني قنند تسنناعد البنناحثين علننى إجننراء دراسننات  -2
 ميدانية أفرى.

 حدود الدراسة:

 تلتزم الدراسة بالحدود التالية:
  تحايننا أدوات الدراسننة علننى عينننة مننن الننال  كليننة التربيننة جامعننة حلننوان مننن فننر  دراسننية

 وأدبية.مختلفة من شعط علمية 
 الحدود ال مانية :
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  ج.2015/2016يتم التحايا فالل الفصل الدراسي ابول لعاج 

 جامعة حلوان  –كلية التربية   الحدود الم انية : 
 مصطلحات الدراسة:

 :(Forgivness)أواًل: التسامح 
وتعنننرا الباحثنننة التسنننامح بأنننن  هنننو يسنننلو  اجتمننناعي إ جنننابي يننندف  الفنننرد للصنننفح وتقانننل منننا 

مننن  ومننن ا فننرين مننن أفحنناء وقدرتنن  علننى تقاننل ايفننتالا منن  ا فننرين والتصننالح معهننم عننند  صنندر 
مختلفنة الخالا واحتراج آرائهم ل فضاًل عن ابفكار والمشناعر اج جابينة التني تندف  الفنرد فني المواقنف ال

 لتقال الفرو  الفرد ة والعقائد ة والثقامية بين ابفراد.
 اد وهي:ويتكون التسامح من ثالث أبع

: يمجموعننة المعننارا والمشنناعر اج جابيننة التنني تنندف  الفننرد للتصننالح التسااامح ماان الاانف  -1
 والصفح عن ذات  إذا أفحأ أو فشل في القياج بعمل ماي.

 : يقندرم الفنرد علنى تقانل ايفنتالا والخنالا من  ا فنرين سنواء أفنرادالتسامح مان اآلرارين -2
دفعنن  للتصننالح والصننفح عننن مننا  صنندر منننهم أقاربنن ( ممننا ي –جيراننن   –زمالئنن   – أسننرت  

 واحتراج وتقدير آرائهم.

ثقننافي : يقنندرم الفننرد علننى تقاننل الفننرو  الفرد ننة بننين ابفننراد والتبنناين الالتسااامح فااي الموا اا  -3
 والعقائد .

 ويعرا التسامح إجرائيًا بأن  الدرجة التي  حصل عليها الحالط على مقياس التسامح.
 :(Subjective well-being)ثانيًا: الهناء الشخصي 

اينا  تعرا الباحثة الهناء الشخصي بأن  يتمتن  الفنرد بحالنة انفعالينة إ جابينة مسنتقرم نسنايًا و 
 المشاعر السلاية وشعوره بالرضا عن حيات  وتمتع  بالداء ابسر  وقناعت  ب روا حيات ي.

 ويتكون الهناء الشخصي من ثالث عوامل هي:
جموعنننة منننن اينفعنننايت اج جابينننة كالتفنننا ل والرضنننا وابمنننل : يتضنننمن مالعامااال االنفعاااالي -1

فقندان الشنعور بابمنل  –واجقبال على الحيام ومجموعنة منن اينفعنايت السنلاية  كالغضنط 
 الح ن(. –سوء الحط  –

: شننعور الفننرد بالرضننا عننن ذاتنن  وعالقاتنن  ايجتماعيننة وقناعتنن  ب ننروا الرضااا عاان الحياااة -2
 حيات .

تمتنن  الفننرد بعالقننات أسننرية متناعمننة وشننعوره بالرضننا عننن عالقاتنن  : منندى الااد ء األسااري  -3
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 ابسرية فضاًل عن شعوره بالقناعة عن ظروا حيات  ابسرية.

 اإلطار النظري

 تعري  التسامح:
 ترى الباحثة أن هناك عدة اتجاهات في تعري  التسامح:

 التسامح كسمة: -1
المواقننف وقنند يرجنن  ذلنن  ل ننروا  التسننامح كسننمة أ ننيلة لنندى الفننرد فهننو يتسننامح فنني أملننط

 التنش ة ايجتماعية أو ارتباال  باهلل ع  وجل.
أن التسنامح  (Mulet , E, Hou bihenA laumonier , Gira'd:291, 1998)فينرى 

 للعفو عن ا فرين في كثير من التفاعالت الشخصية. –الميل أو الن عة الحاي ية 
سنمة منن سنمات الشخصنية تتضنمن اتجاهنًا ( يالتسامح أن  6(:2005ويعرا شحات  زيان   

لهنم  متحررًا نحو تحمل وقاول تنوعات ا فرين المختلفين والمثقفنين من  إظهنار النود والسنماحة الحقيقينة
 وم  ما   هرون  من سلوكيات ومفران إساءتهمي.

 التسامح كمكون نفسي: -2
سننتدل علينن  مننن ( ي التسننامح أننن  م ننون نفسنني ومعرفنني وي81(: 2000 عننرا إبننراسيم عينند  

اس فالل إ مان الفرد بأن تعدد ا راء أمنر مشنرو  وحنا التبناين الفكنر  والعقائند  جنوهر  فني حينام النن
 والحرية الشخصية م فولة مادامت ي تتعارض م  قيم ومبادئ المجتم  والقانون.

(أن التسننننامح م نننون معرفنننني وجنننداني سننننلوكي نحنننو النننن ات  6(: 2010وتنننرى زينننننط شنننقير 
 لمواقننف متمننثاًل فنني مجموعننة مننن المعننارا والمعتقنندات والمبننادئ والمشنناعر والسننلوكيات التننيوا فننر وا

 تدف   احاها للتصالح م  ذات  وا فر وتجعل  متصفًا بالتسامح في مواقف الحيام المختلفة.
( إلنننى أن التسنننامح م نننون معرفننني 115(: 2011وين نننر وهمنننان السنننيد ووفننناء عاننند الجنننواد  

  منن فننالل اينفتنناج الن هني للخاننرات والثقافننات المختلفنة واحترامهننا وحريننة الننرأ سنلوكي وجننداني يتضننح
 والتعاير واحتراج الرأ  ا فر والتباين العقائد  والثقافي والفرو  الفرد ة بين ابفراد.

: فنن ن التسننامح يننرتبط بدرجننة وشنندم اجسنناءم التنني حنندثت للفننرد ومنندى أهميننة التسااامح كحالااة
سنبة لنن  ومندى إم انينة اسننتادال الموقنف الن   حندثت فاللنن  اجسناءم و لنى أ  منندى الموقنف المسناء بالن

 يتم تعويض المساءلة.
(Nir, 2009:109 Wong, 2008: 765) 
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أن التسنامح  م نن  (2010 ,(RijAVEC , jurcec , M&Mijocevic,:190)وينرى 
كنوين عالقنات متناممنة ابشخاص من تعنديل السنلوكيات السنلاية واسنتعادم العالقنات بنين ابشنخاص وت

 م  من أساء لهم.
وتعننرا الباحثننة التسننام  بأننن  يسننلو  اجتمنناعى إ جننابى ينندف  الفننرد للصننفح وتقاننل مننا  صنندر 
من  ومن ا فرين من أفحاء و قدرت  على تقانل ايفنتالا من  ا فنرين والتصنالح معهنم عنند الخنالا 

 واحتراج آرائهمي
 تأثير التسامح على الشخصية:

ح علنننى شخصننية الفنننرد ويجعلنن  يتسنننم بالرضننا عنننن ذاتنن  وجننندير بمحاسننبة ذاتننن  ينن ثر التسننام
 ومسنننيحرًا علنننى ن عاتننن  ومتح منننًا فننني انفعايتننن  ومحنننتماًل للضنننغوط والشننندائد. ومقننندرًا آراء وتعارضنننات

وجهننات ن ننر ا فننرين ويتسننم بالسننماحة والصننفح وسننعة الصنندر ومراعيننًا لقننيم العقينندم وابفننال   زينننط 
 (.6: 2010شقير ل 

يننرتبط التسننامح بعوامننل الشخصننية الكاننرى كالتنننامم أو الحيبننة وحريننة العقننل ومرونننة التفكيننر 
 وتفتح ال هن واينفتاج على الخارم وسعة ابفا.

(Brooks, 2005:228, Wagner 2007:67) 

ويتسنننم الشنننخص المتسنننامح بالتعننناالف وتأييننند ايتجاهنننات ايجتماعينننة المقاولنننة والسنننلوكيات 
 أقل شعور بالقلا وايكت ا  والعدائية. المرموبة. وهو

(Maguer , Ansaxon ,Hamill , &panel, 1996) 

أن التسننامح  سنهم فني الشنعور بالهننناء  (Peterson, J.A 2015: 8)وت كند نتنائج دراسنة 
 الشخصي بم ونات   الرضا عن الحيام ل الوجدان ل اج جا  ل الوجدان السلاي(.

أن ابفراد المتسامحين أكثر شعورًا بالرضنا  Zhu, (2014:1205)كما أظهرت نتائج دراسة 
عنننن الحينننام ولنننديهم حفننناد علنننى المسننناندم ايجتماعينننة منننن ا فنننرين أكثنننر شنننعورًا باينفعنننايت الموجبنننة 

  الوجدان اج جابي( وينخفض لديهم الوجدان السلاي.
 اآلثار اإليجابية للتسامح:

سينننة النفسنننية والسنننعادم ويسننناعد الفنننرد علنننى ينننرتبط التسنننامح ب نننل منننن الصنننحة النفسنننية والرفا
( 2012إ الج عالقات  ايجتماعية وه ا ما أظهرت  نتائج دراسات كل من بشرى أحمد وفيني  حسن  

(Rijavec , Jurcec & Mijocevic  2010:492, Fincham, 2000:20). 
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فح والعفنو وُيعند التسنامح منن م ناهر المروننة النفسنية حينا أن الفنرد المتسنامح  سنتحي  الصن
 (.85: 2015وتقال أع ار ا فرين وايعت ار عند الخحأ وتقال ا فرين  مروم عويا ل 

وترى الباحثة أن التسامح  عد من م اهر الصنحة النفسنية حينا أنن   جعنل الفنرد راضنيًا عنن 
قندرًا ومذات  وعالقات  با فرين وقادرًا علنى مواجهنة المواقنف بنود وحن ج ومتقنااًل لالفنتالا من  ا فنرين 

  رائهم.
 :(Subjective Well-being)ثانيًا: الهناء الشخصي 
 تعري  الهناء الشخصي:

أن الهناء الشخصني يتكنون منن عندم أقسناج وهني  Diener (1998:313)يرى دينر 
الرضنننا عنننن الحينننام بصنننفة عامنننة والقناعنننة بمجنننال منننا فننني الحينننام كالعمنننل ل الننن وا  ... إلننن  ل 

 عايت السارم والغيا  النساي للوجدان السلاي(.والوجدان اج جابي  اينف
( أن الهنننناء الشخصنني يتكنننون مننن الوجننندان 122: 2008ينن كر أحمنند عاننند الخننالا  

اج جنابي كنالفرج والقناعننة وال هنو. والغيننا  النسناي للوجنندان السنلاي  يتضننمن الغضنط والحنن ن 
 والخ  (.

اء يتكون من ثالم الهناء الشخصي باعتباره بن Margarete (2006: 116)تعرا 
 م ونات وهي:

 الم ون المعرفي: الرضا عن الحيام وهو التقييم المعرفي لنوعية الحيام. -
 .(Presence of Positive affect)تكرار الوجدان اج جابي  -

 الغيا  النساي للوجدان السلاي  -

- (Relative absence of negative affect). 

إلنى الهنناء الشخصني  Diener, E. & Ryan (2010 : 393)وي هنر كنل منن 
د   نون قنباعتباره مفهوج واس  يتضمن فارات ابفراد البقًا لتقييمهم ال اتي لحياتهم وه ا التقييم 

إ جابينننًا أو سنننلايًا ويشنننمل أح نننامهم ومننندى شنننعور بالرضنننا عنننن حيننناتهم واسنننتجابتهم اينفعالينننة 
 يجتماعية.كالفرج والح ن تجاه أحدام الحيام والرضا عن العمل والعالقات ا

( أن الهنناء الشخصني هنو الح نم الن اتي اج جنابي 119:  2015ويرى هاني حسن  
للشننخص تجنناه حياتنن  علننى ضننوء مننا يدركنن  مننن رضننا عننن حياتنن  فنني مجننايت النندين والتوافننا 
وتقنندير النن ات والدراسننة والصننحة والعالقننات ايجتماعينننة والنن   ينن د  إلننى اسننتمتا  الشنننخص 
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 .وجدان اج جابي وايا  الوجدان السلايبحيات   ومن ثم ملبة ال
تمتنن  الفننرد بحالننة انفعاليننة ا جابيننة مسنننتقرم باننن  يوتعننرا الباحثننة الهننناء الشخصننى  

عننن حياتنن  وتمتعنن  بالننداء ابسننرى وقناعتنن   انسننايا وايننا  المشنناعر السننلاية وشننعوره بالرضنن
 .يب روا حيات 

 التوجهات النظرية المفسرة للهناء الشخصي:

 ات الهادفة:النظري -1

ترى أن الفرد  شعر بالسنعادم والهنناء الشخصني عنندما  حقنا هندا أو حاجنة منا وأن ابفنراد 
هم النن ين  سننعون لتحقيننا ابهننداا أكثننر شننعورًا بالسننعادم مننن أقننرانهم النن ين ي  متلكننون هنندفًا فنني حيننات

قهنننا لكنني  شنننعر ويقتننرج أ ننحا  هننن ه الن ريننات أن هننننا  حاجننات م تسنننبة وأهنندافًا  سنننعى الفننرد لتحقي
 (Diener, E. & Ryan, 2010: 394) بالسعادم والهناء الشخصي.

 النظرية التنازلية: -2

ة أحنند أنننوا  الن ريننات التنازليننة  الن ريننة المعرميننة( التنني تننرى أن الهننناء الشخصنني والرفاسينن
لمثينننر ههم علنننى اتتعلنننا باينتبننناه والتفسنننير إذ أن ابفنننراد ابكثنننر شنننعورا بالسنننعادم والهنننناء يركننن ون انتبنننا

 اج جنابي ويفسنرون ابحنندام ب  جابينة ويسننترجعون ابحندام السنابقة عننن الرينا ذاكننرم إ جابينة  متلكننون 
 (.121: 2011مستويات أعلى من الهناء الشخصي بساط عمليات التفكير الوقائية  مرعي يونا ل 

 رصائص األفراد ذوي الهناء الشخصي:

السنابقة وجندت أنهنا اتفقنت نتائجهنا أن ابفنراد ذو   من فنالل إالنال  الباحثنة علنى الدراسنات
 الهناء الشخصي يتصفون بعدم فصائص وهي:

 أكثر تفا ًي و قباي على الحيام. -
 يتسمون بحط الحيام والقدرم على ايستمتا  بها. -

 يتمتعون بعالقات اجتماعية إ جابية. -

 لديهم تقدير ذات مرتف  مقارنة بأقرانهم العاديين. -

 بالرضا عن الحيام ولديهم قناعة ذاتية.أكثر شعورا  -

يتسننمون بمرونننة التفكيننر وتفننتح النن هن واينفتنناج علننى الخاننرم وسننعة ابفننا.  أحمنند عانند الخننالا ل  -
 .Diener, (1998 : 320)( 122:  2015ل هاني حسن  124:  2008

 الدراسات السابقة:

 وتنقسم إلى محورين وهما:
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 المتغيرات النفسية.دراسات تناولت التسامح وعالقت  ببعض  -1
 دراسات تناولت الهناء الشخصي وعالقت  ببعض المتغيرات النفسية. -2

 أواًل : دراسات تناولت التسامح وعالقته ببعض المتغيرات النفسية:
( هندفت إلنى الكشنف عنن العالقنة بنين التسنامح وبعنض المتغينرات 2005راسة شحات  محمد زينان  د -

 ة ومترتبنننات ودوافننن  التسنننامح وم شنننرات العوامنننل الخمسنننة الكانننرى فنننيالنفسنننية  النننتفهم والحالنننة الم احيننن
 12و  14( منن النال  الجامعننة تراوحنت أعمنارهم بننين  336الشخصنية ل وتكوننت عيننة الدراسننة منن  

ية عامًا( وأظهرت نتائج ه ه الدراسة وجود عالقة موجبة بين التسامح والعوامل الخمسة الكارى للشخصن
فنني  يننة السنلاية واج جابينة وظننروا ودوافن  التسننامح ل ووجنود فنرو  بننين الجنسنينوالنتفهم والحالنة الم اح

 كور ل وفننرو  بننين الجنسننين فنني التحمننل والقاننول ( لصننالح النن22-19التسننامح المرحلننة العمريننة مننن  
ج علننى والحيبنة لصننالح اجنننام. كمنا ارتننبط التسننامح ب ننل منن الننتفهم والحالننة الم احينة اج جابيننة واينفتننا

 رم ويق ة الضمير والحيبة.الخا

ن هندفت إلنى الكشنف عنن الفنرو  بنين الجنسني Rijavec , jurcec& Mijocevic,(2010)دراسنة  -
 ( منن النال  الجامعنة600في العالقة بين التسامح والسعادم / ايكت ا  ل وتكوننت عيننة الدراسنة منن  

ج البناحثون اسنتايانات لقيناس ( عامًا واسنتخد28-19إنام( تراوحت أعمارهم بين   300ذكور ل  300 
التسننامح والسننعادم وايكت ننا . وأوضننحت نتننائج الدراسننة وجننود عالقننة موجبننة بننين التسننامح والسننعادم ل 

النة علنى ووجود عالقة سالبة بين التسنامح وايكت نا  وأن اينتقناج وتفناد  التحفين  ُ عند أحند المنا نات الد
 بين الجنسين في التسامح.ايكت ا  عند ال كور ل كما أن  ي توجد فرو  

( هدفت إلى التعرا على العالقنة بنين التسنامح ايجتمناعي والن كاء الثقنافي 2010دراسة جاسم عيد   
الالط والالنط( بجامعنة  نالج الندين  400لدى اللبة جامعة  الج الدين وتكونت عينة الدراسة من  

كليننات فنني  4اجنسنناني( و  كليننات فنني ايفتصنناص  8إنننام( مننن   200ذكننور ل  200ببغننداد بواقنن   
ايفتصنناص العلمنني(. واسننتخداج الباحننا مقينناس التسننامح ايجتمنناعي إعننداد الباحننا ومقينناس النن كاء 
الثقنننافي. وأظهنننرت نتنننائج الدراسنننة أن النننال  الجامعنننة يتمتعنننون بننن كاء أفالقننني ل وي توجننند فنننرو  بنننين 

 إنساني(. –الجنسين في التسامح تع ى للنو  وايفتصاص  علمي 

هندفت إلنى الكشنف عنن العالقنة بنين التسنامح  Safazadeh , Esfanial & Bayet. (2011) سنةدرا
الالنننط والالبنننة( منننن  200وكنننل منننن ابلفنننة والكمنننال والرضنننا ال واجننني ل وتكوننننت عيننننة الدراسنننة منننن  

الحنننال  المتننن وجين بجامعنننة أزاد اجسنننالمية بنننابهوار ل واسنننتخدج البننناحثون مقيننناس التسنننامح ابسنننر  
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ومقينناس ابلفننة والرضننا ال واجنني. وأظهننرت نتننائج هنن ه الدراسننة وجننود عالقننة  (APS)الكمننال ومقينناس 
 ارتباالية موجبة بين التسامح وكل من الكمال وابلفة والرضا ال واجي.

( هدفت إلى الكشف عنن  العالقنة بنين التسنامح والسنعادم 2012حسن    يني ڤدراسة بشرى إسماعيل و
ي مصننر والعننرا  ل والتعننرا علننى الفننرو  بننين الجنسننين فنني التسننامح لنندى عينننة مننن الننال  الجامعننة فنن

( الالنننط والالبنننة منننن النننال  الجامعنننة بمصنننر والعنننرا  385والسنننعادم ل وتكوننننت عيننننة الدراسنننة منننن  
( والانننا 150( ل والعينننة العراقيننة  230إنننام( حينننا بلغننت العينننة المصنننرية   155( ذكننور ل  225 

( تعرينننط وتقننننين الباحثتنننان 2005د  نننامير وسننننايدر وهوفمنننان  علنننيهم مقيننناس هارتالنننند للتسنننامح إعننندا
( ترجمننة وتعريننط الباحثتننان وأوضننحت نتننائج 2002واسننتايان أكسننفورد للسننعادم إعننداد هيللنن و أرجايننل  

الدراسننة وجنننود عالقنننة موجبنننة بننين التسنننامح والسنننعادم لننندى النننال  الجامعننة ووجنننود فنننرو  بنننين النننال  
فنراد أينة( فني السنعادم لصنالح العيننة العراقينة ل وعندج وجنود فنرو  بنين الجامعة  العيننة المصنرية والعراق

دم لندى العينة في التسامح والسعادم تع ى لمتغير الننو  ل وأن التسنامح يتنبنأ بشن ل دال إحصنائيًا بالسنعا
 اللبة الجامعة المصريين والعراقيين ماعدا التسامح م  ال ات.

ن تننأثير التسننامح وايمتنننان علننى الشننعور بالرضننا : هنندفت إلننى الكشننف عننAlfonso, (2013)دراسننة 
ن ( من210عن الحيام والهناء الشخصي لدى عينة من المراهقين الفلاينيين. وتكونت عيننة الدراسنة منن  

الحنننال  الفلاينينننين المنننراهقين والانننا علنننيهم اسنننتايانات عنننن الخصنننائص الد موجرامينننة وأبعننناد التسنننامح 
 ومقياس الهناء الشخصي. وفا ة وايمتنان والتسامح م  ال ات

م وأظهنرت نتنائج الدراسنة: أن وايمتننان والتسنامح من  الن ات والمواقنف ينرتبط ب نل منن الرضنا عنن الحينا
والهننناء الشخصنني ل فكلمننا كننان الفننرد أكثننر تسننامحًا بقنندر مننا ينننعم بدرجننة مرتفعننة مننن الرضننا والهننناء 

 الشخصي والرفاسية.
دفت إلنى الكشنف عنن العالقنة بنين أعنراض اضنحرابات : هنFeiblman, & Turner, (2014)دراسنة 

( من الال  الجامعنة. 294ابكل والتسامح لدى عينة من الال  الجامعة. وتكونت عينة الدراسة من  
( ومقيناس هارتالنند للتسنامح (Garner, Olmstedوالاا عليهم مقيناس ايتجاهنات نحنو ابكنل إعنداد 

جنننود عالقنننة سنننلاية بنننين أعنننراض اضنننحرابات ابكنننل . وأظهنننرت نتنننائج الدراسنننة و (Thompson)إعنننداد 
والتسننامح نحننو النن ات وا فننرين لنندى الحننال  ل كمننا أننن  توجنند فننرو  بننين الجنسننين فنني التسننامح نحننو 
الن ات وا فننرين لصننالح اجننام. وأشننارت نتننائج الدراسنة ينخفنناض التسننامح نحنو النن ات وا فننرين لنندى 

 الحال  ذو  أعراض اضحرابات ابكل.
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: هنندفت الدراسنة إلننى تحديند دور التسننامح فني الشننعور بالرضنا عننن الحيننام Zhu, H. (2014)دراسنة 
والكشف عنن دور المسناندم ايجتماعينة كعامنل وسنيط بنين التسنامح والرضنا عنن الحينام. وتكوننت عيننة 

( من الال  الجامعة الصينيين واستخدج الباحا مقاييا للتقرير ال اتي عنن التسنامح 430الدراسة من  
لوجنندان اج جننابي والسننلاي والرضننا عننن الحيننام. وأسننفرت نتننائج الدراسننة عننن وجننود عالقننة موجبننة بننين وا

التسنامح والرضنا عننن الحينام ل وأن التسننامح  سناهم فنني الحفناد علننى المسناندم ايجتماعيننة من  ا فننرين 
التسننامح لنندى ويقننود الفننرد للوجنندان المتننوازن والشننعور بالرضننا عننن الحيننام ل وأعنندت نتننائج الدراسننة أن 

 ابفراد ي د  لتكرار الوجدان اج جابي وانخفاض الوجدان السلاي وزيادم الشعور بالرضا عن الحيام.
( هدفت إلى الكشف عن الفرو  بين الال  الجامعة في التسنامح والتعنرا 2015دراسة آمال دسوقي  

ط الشنعور بالن ن –الحينام  الرضنا عنن –التعاالف  –على المتغيرات الم ثرم على التسامح  تقدير ال ات 
( من الال  الدبلوج العناج ب لينة التربينة جامعنة عنين شنما 413والخ  ( ل وتكونت عينة الدراسة من  

واسنننتخدمت الباحثنننة مقيننناس التسنننامح مننن  ا فنننر: مقيننناس التسنننامح مننن  الننن اتل ل مقيننناس التعننناالفل  
م.وأظهرت نتننائج الدراسننة عنندج مقينناس تقنندير النن اتل مقينناس الشننعور بالنن نطل مقينناس الرضننا عننن الحيننا

وجننود فننرو  بننين الجنسننين فنني التسننامح منن  النن ات ل بينمننا توجنند فننرو  دالننة إحصننائيًا فنني التسننامح منن  
ا فنر لصنالح النن كور ل ووجنود تنأثير مباشننر موجنط لتقندير النن ات والتعناالف علنى التسننامح من  النن ات 

لن ات وا فنر وتنأثير موجنط للتسنامح من  وا فر وتأثير مير مباشر للشعور بالخ   على التسامح م  ا
 ا فر على الرضا عن الحيام.

هندفت إلنى الكشنف عنن دور ابمنل والتسنامح كعوامنل : Yalcin, & Malkoc, (2015)أما دراساة 
( منن النال  482وسيحة في العالقة بين معنى الحيام والهنناء الشخصني. وتكوننت عيننة الدراسنة منن  

ينناس ثننان اسننتايان معنننى الحيننام ومقينناس الخاننرات السننلاية واج جابيننة ومقالجامعننة التركيننة ل والاننا الباح
الرضا عن الحينام ومقيناس حالنة ابمنل ومقيناس هارتالنند للتسنامح. وأوضنحت نتنائج الدراسنة أن ابمنل 

اء والتسامح لهما دور وسيط في العالقة بين معننى الحينام والهنناء الشخصني ل كمنا ينرتبط الشنعور بالهنن
نى الحيام ل كما أن معنى الحيام عامل  سناعد علنى التنان  بالتسنامح والهنناء الشخصني ل الشخصي بمع

وللتسننامح تننأثير متوسننط علننى الهننناء الشخصنني بينمننا  مثننل ابمننل عامننل لنن  تننأثير أكاننر علننى الشننعور 
 بالهناء الشخصي.

نننناء هننندفت إلنننى الكشنننف عنننن العالقنننة بنننين التسنننامح واله دراسنننة: Peterson, (2015)كماااا قااادم  
( مننن 134الشخصنني كعوامننل وسننيحة كامنننة فنني التنندين والن عننة الروحيننة. وتكونننت عينننة الدراسننة مننن  
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% قوقنننازيون(. والانننا الباحنننا مقيننناس للتسنننامح 75% منننن اجننننام و 83النننال  كلينننة الفننننون الحنننرم  
 ومقينناس للهننناء الشخصنني وآفننر للتنندين والن عننة الروحيننة. وأوضننحت نتننائج الدراسننة: أن التسننامح نحننو

ال ات والمواقف لها آثار دالة تسهم في الهناء الشخصني ل كمنا أن التسنامح نحنو ا فنرين لن  آثنار دالنة 
علنننى الوجنننندان اج جنننابي ل وأن هنننننا  تفننناعالت دالننننة بنننين التسننننامح والتننندين والن عننننة الروحينننة والهننننناء 

 الشخصي ل كما توجد عالقة موجبة بين التسامح والهناء الشخصي.
 تناولت متغير الهناء الشخصي وعالقته ببعض المتغيرات النفسية : ثانيًا : دراسات

: دراسنة Melanie , Robert , Cummins & Mark , stokes (2007)أجنرى ميالنني وآفنرون 
هدفت إلى التعرا على الهناء الشخصي كاناء وجنداني معرفني منن فنالل إجنراء دراسنتين منفصنلتين ل 

( عامنننًا 72-18لمشنناركين باسنننتراليا تراوحنننت أعمننارهم بنننين  منننن ا 478الدراسننة ابولنننى تضننمنت منننن  
وأكننندت هننن ه الدراسنننة أن الهنننناء الشخصننني بنننناء وجنننداني كمنننا حنننددت أننننوا  الوجننندان وهننني  القناعنننة / 

( مننن المشننناركين تراوحنننت 854السننعادم / اجثنننارم( ل أمننا الدراسنننة الثانينننة فقنند أجرينننت علننى عيننننة منننن  
نتائجها أن الهنناء الشخصني بنناء معرفني منن سنب  ن نم والعوامنل  ت( عامًا وأكد86-18أعمارهم بين  

الخمسنننة الكانننرى للشخصنننية وتنننم المقارننننة بنننين النمننناذ  المعرمينننة والوجدانينننة للهنننناء الشخصننني بنمنننوذ  
% مننن تبنناين النمننوذ  الوجننداني المعرفنني للهننناء الشخصنني ل كمننا 90الشخصننية وأوضننحت النتننائج أن 

 صي والنموذ  الوجداني.توجد عالقة بين الهناء الشخ
 (: هدفت إلى تحديد مدى استقاللية حنط الحينام أو ارتباالن 2008دراسة أحمد عاد الخالا ومادم عيد  

بمتغينننرات الهنننناء الشخصننني أو الحينننام الحيبنننة  التفنننا ل / ابمنننل / الرضنننا عنننن الحينننام( وتكوننننت عيننننة 
لعربيننة فنني لانننان ل وأظهننرت نتننائج ( الالبننًا والالبننة مننن جننامعتي الكويننت وبيننروت ا542الدراسننة مننن  

الدراسننة وجننود فننرو  بننين متوسننحات الحننال  علننى المقنناييا كننان التفننا ل أعالهننا ويليهننا حننط الحيننام 
 وابمل وأدناه الرضا عن الحينام وأسنفرت نتنائج التحلينل العناملي عنن اسنتخرا  عامنل  الهنناء الشخصني

 والصحة النفسية(.

 –الكشنف عننن العالقننة بنين متغيننرات الشخصننية  التفننا ل  هنندفت(: 2012دراسااة هاااني حساان محمااد  
التشا ج ووجهة الضبط( ومتغير الهناء الشخصي والكشف عن الفنرو  بنين الصنم والم فنوفين والعناديين 

( 120فنني متغيننرات  الهننناء الشخصنني والتفننا ل والتشننا ج ووجهننة الضننبط. وتكونننت عينننة الدراسننة مننن  
( مننن الحنال  الصنم وتراوحننت 41( منن الحنال  العناديين ل  40( منن الم فننوفين ل  40منن الحنال   
( سنة والاا الباحا افتبار الهناء الشخصي من إعداد الباحال ومقيناس وجهنة 18-14أعمارهم بين  
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ل والقائمنة العربينة للتفنا ل والتشنا ج إعنداد أحمند  1995الضبط إعداد رازس وتعرينط عاند السنالج الشني  
 (.1996عاد الخالا  

نتائج الدراسة وجنود عالقنة ارتباالينة موجبنة بنين متغينر التفنا ل والهنناء الشخصني لندى عيننة  وأوضحت
رجينة الدراسة  الصم والم فوفين والعناديين( ل بينمنا توجند عالقنة سنالبة بنين التشنا ج ووجهنة الضنبط الخا

 ن فني الهنناءوالهناء الشخصي لدى عينة الدراسنة ل وتوجند فنرو  بنين العناديين وعينتني الصنم والم فنوفي
الشخصنني والتفنننا ل فنني اتجننناه عينننة العننناديين ل وتوجنند فنننرو  بننين عيننننة الم فننوفين والصنننم فنني الهنننناء 
الشخصنني والتفنننا ل فننني اتجنناه عيننننة الم فنننوفين ل كمنننا توجنند فنننرو  بنننين عينننة العننناديين وعينتننني الصنننم 

 ن ل توجنند فنرو  دالننةوالم فنوفين فنني التشنا ج ووجهننة الضنبط الخارجيننة فني اتجنناه عيننة الصننم والم فنوفي
إحصائيًا بين ذو  الضبط الدافلي وذو  الضنبط الخنارجي فني التشنا ج والفنرو  فني اتجناه ذو  الضنبط 

 الخارجي لدى عينتي  الم فوفين / العاديين( فقط.
: دراسة هدفت التعرا على العالقة بين الهناء الشخصني بم وناتن  Huda, & Ruiz, (2012)قدمت 

 جنننابي والسنننلاي والرضنننا عنننن الحينننام( وكنننال منننن التفنننا ل وتقننندير الننن ات واجنجننناز النننثالم  الوجننندان اج
( من النال  الجامعنة اللاننانيين متعندد  اللغنات. وأسنفرت 1401ابكاد مي وتكونت عينة الدراسة من  

وينرتبط  نتائج الدراسة عن: أن التفا ل وتقدير ال ات يرتبط موجبًا بالرضا عن الحيام والوجندان اج جنابي
از سننالبًا بالوجنندان السننلاي ل كمننا  عتاننر التفننا ل وتقنندير النن ات وم ونننات الهننناء الشخصنني تنانن  باجنجنن

 ابكاد مي.

 :Mari Armezzani & Padune (2012)اما دراسة 
ابسننننلو   –هنننندفت إلننننى تحدينننند أسنننناليط الهننننناء الشخصنننني  ابسننننلو  القننننائم علننننى الرضننننا 

( تراوحننت أعمننارهم 300  علننى عينننة قوامهننا  الحيننو ( وذلنن –ابسننلو  المنناد   –المتنننامم 
 ( 21-11بين  

 .Landfields Pxramid Procedureواستخدج الباحثان الش ل الهرمي يندفيلد 
% منن أفنراد العينننة  سنتخدمون ابسنلو  المنناد  الن   ينربط الشننعور 18وأوضنحت نتنائج الدراسننة أن:  

ن أسلو  الرضا وينرون أن النجناج فني العمنل %  ستخدمو 10بالهناء الشخصي بالرفاسية ايقتصاد ة و
مط % فقنط كمنا  مثنل النن2يرتبط بالرضا وي د  لإلنجاز والم انة ايجتماعية ويمثل ابسلو  المتننامم 

 % يرون أن الهناء الشخصي يرتبط بمعاني الثقافة التي ينتمون إليها.6الحيو  
 :Qingguo,Mike ,Bob , Yubo&Yuwen(2013)أما دراسة 
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إلننى الكشننف عننن تننأثير العوامننل الخمسننة الكاننرى للشخصننية علننى الرضننا عننن العمننل هنندفت 
والهننناء الشخصنني ودور الرضننا عننن العمننل كوسننيط علننى العوامننل الخمننا الكاننرى وتكونننت 

( مدن  ينية(. وأظهرت نتائج الدراسنة أن 5( موظف حضر  من  818عينة الدراسة من  
أن اينبسنناط واليق ننة والعصننابية عوامننل تنن ثر اينبسناط لنن  تننأثير علننى الرضننا عننن العمننل ل و 

 على الهناء الشخصي ل وُيعد اينبساط منا ًا قويًا للرضا عن العمل والهناء الشخصي.
(:هننندفت إلنننى التعنننرا علنننى العالقنننة بنننين التسنننامح والهنننناء الننن اتي  الهنننناء 2014دراسنننة بننندر الحربننني  

( منن الجنسنين منن 706عينة الدراسة منن   الشخصي( ل وتكونت –النفسي  –ايجتماعي  –اينفعالي 
 Heartlandمراجعي المراك  الصحية التابعة لمنحقنة حائنل. والانا الباحنا مقيناس التسنامح لهيرتلنند 

Forgiveness scale  ومقينناس الهننناء الشخصنني/ال اتي إعنندادCorey Keyes (2006)  وترجمننة
ود عالقنة موجبنة بنين التسنامح والهنناء (. وأسفرت نتائج الدراسة عنن وجن2009وتعريط سالمة يونا ل 

 الشخصي ووجود فرو  حالة إحصائيًا في التسامح والهناء الشخصي البقًا للف ة العمرية.
 تعقيب عام على الدراسات السابقة:

اتضح من دراسات المحور ابول أن متغير التسنامح ينرتبط بعندد منن المتغينرات النفسنية الموجبنة  -1
 لشخصننية والتنندين ل والسننعادم وابلفننة والرضننا عننن الحيننام وايمتنننانل كالعوامننل الخمننا الكاننرى ل

 والهناء الشخصي. 

 كما اتضح من نتائج دراسات: 
 Rijavec , jurcec& Mijocevic,(2010), Safazadeh , Esfanial (2005شاحاته زياان  

& Bayet. (2011),  
 ,Alfonso,. (2013), Feibelman, & Tarner( 2012ينين   حسنن  ڤوبشنرى إسنماعيل و

(2013), Zhu. (2014) , Peterson,. (2015). 
يح ت الباحثة عدج اتفا  نتنائج الدراسنات فني الفنرو  بنين الجنسنين فني التسنامح ويح نت نندرم  -2

 الدراسات التي تناولت تأثير التخصص على متغير التسامح.

تننننى تناولننننت تننننأثير يح ننننت الباحثننننة فننننى حنننندود االالعهننننا ننننندرم الدراسننننات العربيننننة وابجنايننننة ال -3
 التخصيص على متغير الهناء الشخصى.

 فروض الدراسة:

توجننند عالقنننة ارتباالينننة موجبننننة دالنننة إحصنننائيًا بنننين درجننننات الحنننال  الكلينننة علنننى مقينننناس  -1
 التسامح ودرجاتهم الكلية على مقياس الهناء الشخصي.



 

 

      مروة محمد حسند / 

 (383  2016وليةي -العشرون و ألسادس المجلد  -92المجلة المصرية للدراسات النفسية العدد 

لنننى ي توجننند فنننرو  دالنننة إحصنننائيًا بنننين متوسنننحي درجنننات الحنننال   الننن كور / اجننننام( ع -2
 مقياس التسامح.

ي توجنند فننرو  دالننة إحصننائيًا بننين متوسننحي درجننات الحننال  الكليننة علننى مقينناس التسننامح  -3
 أدبي(. –تع ى للتخصص  علمي 

ي توجنند فننرو  دالننة إحصننائيًا بننين متوسننحات درجننات المجموعننات علننى مقينناس التسنننامح  -4
 تع ى للتفاعل الثنائي بين النو  والتخصص.

ئيًا بنين متوسنحي درجنات الحنال   الن كور/اجنام( علنى مقيناس ي توجد فرو  دالة إحصنا -5
 الهناء الشخصي.

ي توجنند فننرو  دالننة إحصننائيًا بننين متوسننحات درجننات الحننال  الكليننة علننى مقينناس الهننناء  -6
 الشخصي تع ى للتخصص.

ي توجننند فنننرو  دالنننة إحصنننائيًا بنننين متوسنننحات درجنننات المجموعنننات علنننى مقيننناس الهنننناء  -7
 ل الثنائي بين النو  والتخصص.الشخصي تع ى للتفاع

 إجراءات الدراسة:

 المنهج: 
اسننننتخدمت الباحثننننة المنننننهج الو ننننفي ايرتبنننناالي للتحقننننا مننننن العالقننننة بننننين متغيننننر  التسننننامح والهننننناء 

 الشخصي ل لمالئمة ه ا المنهج لحايعة الدراسة الحالية.
 عينة الدراسة: انقسمت عينة الدراسة إلى:

 خصائص السي ومترية بدوات الدراسة:عينة التقنين للتحقا من ال -1

( الالنط والالبنة منن النال  200قامت الباحثة بتحايا أدوات الدراسة الحالينة علنى عيننة تكوننت منن   
لفصنل الدراسنني ابول ( فنالل ا2016-2015الفنرقتين الثانينة والثالثنة ب ليننة التربينة فني العناج الدراسنني  

 (.عاماً  21-17هم بين  ( وتراوحت أعمار 120( و نام  80بواق  ذكور  
( الالننط والالبننة مننن فننر  دراسننية مختلفننة مننن الفرقننة ابولننى 782العينننة ابساسننية: تكونننت مننن   -2

تربينة فا نة( ومنن شنعط علمينة  –جغراميا  –تاري   –وحتى الرابعة من شعط أدبية  علم نفا 
م التحاينا ياضنيات اساسني( وتنر  - Eفي ياء  – Eرياضة  –رياضيات عاج  –كيمياء  – في ياء 

لفصنننل الدراسننني ابول بواقننن  ( فنننالل ا2016-2015علنننى الحنننال  المقيننندين بالعننناج الدراسننني  
 (.607( و نام  175ذكور  

 ( يوضح توزين طالب العينة األساسية طبقًا للنوع 1جدول   
 أدبي( –والتخصص الدراسي  علمي 

 المجموع إناث ذكور التخصص
 307 239 68 علمي

 475 368 107 أدبي
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 782 607 175 كلي

 األساليب اإلحصائية

 تستخدج الباحثة ججراء الدراسة الحالية ابساليط التالية:
 .معامل ايرتباط البسيط 
 .التحليل العاملي 

 .تحليل التباين الثنائي 

 أدوات الدراسة:

 استخدمت الباحثة ججراء الدراسة الحالية:
 إعداد الباحثة. –مقياس التسامح  -
 ناء الشخصي إعداد الباحثة.مقياس اله -
 فحوات إعداد مقياس التسامح: -

قامنننت الباحثنننة بننناجالال  علنننى التنننرام السننني ولوجي والدراسنننات السنننابقة المرتبحنننة بالتسنننامح 
 وعدد من المقاييا النفسية ومنها:

( ومقينناس التسننامح إعننداد شننحات  زيننان 2004مقينناس التسننامح إعننداد أشننرا عانند الوهننا   
( 2010ومقيناس التسنامح إعنداد زيننط شنقير   Mallet et al, (2009)ئمنة التسنامح ( ل ل وقا2005 

 ( ومقياس هارتالند للتسامح.2010ومقياس التسامح إعداد وهمان هماج ل وفاء عاد الجواد  

( علنننى عشنننر مح منننين منننن فانننراء الصنننحة 1ُعنننرض المقيننناس فننني  نننورت  ابولينننة ملحنننا  
( موقنف موزعنة علنى 27كون المقياس في  نورت  المادئينة منن  ( وت3النفسية والقياس النفسي ملحا  

 التسامح في المواقف(. –التسامح م  ا فرين  –ثالم أبعاد هي  التسامح م  النفا 

% فأكثر وفي ضوء آراء السادم المح منين تنم حن ا بعنض 80وارتضت الباحثة نسبة اتفا  
اد الصنورم النهائينة للمقيناس بعند العننرض المواقنف وتعنديل  نيامة بعنض المواقنف. قامنت الباحثننة ب عند

( موقفا كل موقف مصنحو  بنثالم بندائل   عانر الانديل عنن التسنامح 23على المح مين وتكونت من  
أو التننردد فنني التسننامح / أو رفننض التسننامح( وقامننت الباحثننة ب عننداد مفتنناج تصننحيح التسننامح ملحننا  /
 (.5  من تسجيل استجاباتهم ملحا  ( وورقة إجابة الادائل ايفتيار حتى يتم ن الحال4 

 الخصائص السيكومترية للمقياس:

 أواًل: الصدق:
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 ننند  المحتنننوى: ُعنننرض المقيننناس فننني  نننورت  ابولينننة علنننى عشنننر منننن المتخصصنننين فننني مجنننال  -أ
الصحة النفسية والقيناس النفسني جبنداء النرأ  حنول مندى ارتبناط المواقنف لمنا وضنعت لقياسن  وانتمائهنا 

ر  ضمن  واقتراج التعديل بما يرون  مناسبًا وذل  في ضنوء التعرينا اججرائني للبعند وفقنًا للُبعد ال   تند
لادائل متدرجة  تنتمي / ي تنتمني / ال بنارات المقترحنة( وأسنفر هن ا اججنراء عنن حن ا بعنض المواقنف 

نسننبة وتعننديل  ننيامة بعننض المواقننف واسننتبقت الباحثننة ال بننارات التنني اتفننا عليهننا السننادم المح مننون ب
 % فأكثر.80

الننندافلي: قامنننت الباحثنننة بحسنننا  معامنننل ايرتبننناط بنننين كنننل مفنننردم والبعننند ابول   ننند  ايتسنننا  - 
( 2 التسامح م  النفا( ومعامل ايرتباط بين المفردات والدرجة الكلية للمقياس كما   هر فني جندول  

 (.4( ل  3ل  



 

 

  التسامح والهناء الشخصي في ضوء متغيري النوع والتخصص الدراسي   
 

 (386  1620يولية  – العشرون و  سادسلمجلد الا 92العدد –اسات النفسية المجلة المصرية للدر  

 (2جدول  

لبعد لكلية كلية للمقياس وبين المفردات والدرجة المعامالت االرتباط بين المفردات والدرجة ال 
  التسامح من النف (

 المفردم 
معامل ايرتباط بين المفردات و 

 الدرجة الكلية للمقياس
معامل ايرتباط بين المفردات والدرجة 

 الكلية للبعد
 مستوى الديلة

1 0.38 0.54  
 

0.01 
 

2 0.38 0.64 

7 0.36 0.63 
10 0.48 0.54 

13 0.45 0.43 

 .0.01( وهي  يم دالة عند مستوى 0.64( و  0.36تراوحت  يم معامالت االرتباط بين  
 (3جدول  

لكلية ادرجة يوضح  يم معامل االرتباط بين المفردات والدرجة الكلية للمقياس وبين المفردات وال 
 للبعد الثاني  التسامح من اآلررين(

 المفردم 
المفردات  قيم معامل ايرتباط بين

 والدرجة الكلية للمقياس
قيم معامل ايرتباط بين 

 المفردات والدرجة الكلية للبعد
 مستوى الديلة

2 0.36 0.45  
 

0.01 
 

5 0.32 0.52 
8 0.39 0.38 
11 0.41 0.49 
14 0.41 0.43 
16 0.51 0.54 
18 0.49 0.46 
20 0.48 0.41 
22 0.33 0.31 

 .0.01( وهي  يم دالة عند مستوى 0.54( و  0.32ل االرتباط بين  وتراوحت  يم معام
 (4جدول  
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يوضح  يم معامل االرتباط بين المفردات والدرجة الكلية للمقياس وبين المفردات والدرجة الكلية  
 للبعد الثالث  التسامح من الموا  (

 المفردة 
 يم معامل االرتباط بين المفردات 
 والدرجة الكلية للمقياس

 يم معامل االرتباط بين المفردات 
 والدرجة الكلية للبعد

 مستوى الداللة

3 0.46 0.45  
 
 
 

0.01 
 

6 0.41 0.32 
9 0.33 0.31 
12 0.43 0.44 
15 0.46 0.47 
17 0.31 0.30 
19 0.46 0.53 
21 0.35 0.33 
23 0.44 0.58 

 .0.01م  يم دالة عند مستوى ( وه0.58و  0.30تراوحت  يم معامل االرتباط بين  
 ثانيًا: ثبات المقياس:

للتحقا من ثبات المقياس قامت الباحثة باستخداج أكثر من الريقة لتقندير الثبنات كمنا يتضنح 
 (.5بجدول   

 (5جدول   
 يوضح طرق تقدير ثبات مقياس التسامح 

 معامل ألفا/كرونباخ معامل جوتمان التجزئة النصفية البعد

 0.75 0.73 0.74 ابول

 0.80 0.77 0.78 الثاني

 0.83 0.81 0.82 الثالا

 0.85 0.84 0.84 المقياس ك ل

( 0.85و  0.84( أن قنيم معامنل ثبنات ايفتبنار تراوحنت بنين  5يتضح من فنالل جندول   
 مما  شير لتمت  ايفتبار بدرجة مقاولة من الثبات.

 وصف المقياس في صورته النهائية:
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( موقفننًا مصننحوبة بننثالم بنندائل لالفتيننار وتهنندا إلننى قينناس منندى 23يتكننون المقينناس مننن  
تمت  الفرد بالتسامح تجاه نفس  وا فرين من فالل ما يواجه  من مواقف الحيام المختلفة. موزعنة علنى 

( مواقنننف والتسنننامح فننني 9( مواقنننف والتسنننامح مننن  ا فنننرين  5ثنننالم أبعننناد هننني التسنننامح مننن  الننننفا  
( وتتننراوج الدرجننة علننى 4تصننحيح المقينناس وفقننًا لمفتنناج التصننحيح ملحننا    ( مواقننف. ويننتم9المواقننف  

 ( وتدل الدرجة المرتفعة على المقياس على تمت  الفرد بالتسامح.69 – 23المقياس بين  
 ثانيًا: مقياس الهناء الشخصي إعداد الباحثة:

السننني ولوجي بننناجالال  علنننى التنننرام  قامنننت الباحثنننةرطاااوات إعاااداد مقيااااس الهنااااء الشخصاااي:  -
والدراسننات السننابقة المرتبحننة بالهننناء الشخصنني وعنندد مننن المقنناييا النفسننية منهننا مقينناس الرضننا عننن 

( ومقيناس 2008ومقياس الهناء النفسي إعداد عفناا أحمند   Diener, E. (1984)الحيام إعداد دينر 
ُعنننرض  .(2015( ومقيننناس الشنننخص إعنننداد هننناني حسنننن  2011الرضنننا عنننن الحينننام إعنننداد الباحثنننة  
( علنى عشنرم منن فانراء الصنحة النفسنية والقيناس النفسني وتكنون 6المقياس في  ورت  ابولية ملحنا  

فني ( مفنردم موزعنة علنى ثنالم أبعناد البعند اينفعنالي والبعند المعر 43المقياس في  ورت  المادئية من  
 مين تم حن ا بعنض % فأكثر وفي ضوء آراء المح80والبعد ايجتماعي وارتضت الباحثة نسبة اتفا  

 المفردات و عادم  يامة بعض المفردات.
( 41قامت الباحثة ب عداد  ورم للمقياس بعد العرض على المح مين وتكون المقيناس منن  

( وورقنة إجابنة 7مفردم موزعة على ثالم أبعاد وقامت الباحثة ب عنداد مفتناج تصنحيح للمقيناس  ملحنا 
تجاباتهم علننى المقينناس ل كمننا وضننعت الباحثننة  ننورم ( حتننى يننتم ن الحننال  مننن تسننجيل اسنن8 ملحننا 

 للمقياس بعد التحليل العاملي.
 الخصائص السيكومترية
 أواًل: صدق المقياس:

: قامنت الباحثنة بعنرض المقيناس فني  نورت  ابولينة علنى عشنر منن المح منين منن  د  المحتوى  -أ
اط المفننردات لمننا وضننعت لقياسنن  فاننراء الصننحة النفسننية والقينناس النفسنني جبننداء الننرأ  حننول منندى ارتبنن

ُبعند وانتمائها للبعد ال   تندر  ضمن  واقتراج ما يرون  منن تعنديل وذلن  فني ضنوء التعرينا اججرائني لل
ن وفقننًا للانندائل المتدرجننة  تنتمنني / ي تنتمنني / عبننارات مقترحننة( وأسننفر هنن ا اججننراء عننن حنن ا عبننارتي

ل بننارات التنني اتفننا عليهننا السننادم المح مننون بنسننبة و عننادم  ننيامة بعننض ال بننارات واسننتبقت الباحثننة ا
 % فأكثر.80

وتنننم  (Spss) نند  التحليننل العننناملي: تننم إجننراء التحلينننل العنناملي باسننتخداج الارننننامج اجحصننائي  - 
اسنننتخداج محننن  كننناي ر فننني تقننندير العامنننل المسنننتخلص ثنننم اسنننتخدمت الباحثنننة الريقنننة الفاريمننناكا فننني 
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ل  12ضل  ورم  م نن تفسنير العوامنل وفقنًا لهنا وتنم حن ا المفنردات  التدوير المتعامد للو ول إلى أف
( مفننردات موزعننة 38( ن ننرًا لعنندج ارتباالهننا بالدرجننة الكليننة ل وبلغننت عنندد مفننردات المقينناس  40ل  14

 على ثالم عوامل وهي العامل اينفعالي والرضا عن الحيام والداء ابسر .

اريماك  قة الفعد تدوير المفردات تدويرًا متعامدًا بطري( العوامل التي تم الحصول عليها ب6جدول  
  الجذور الكامنة ونسبة التباين(

 نسبة التباين التراكمية نسبة التباين الجذر الكامن العامل المستخرج

 11.94 11.94 4.90 ابول

 22.54 10.60 4.35 الثاني
 30.59 8.05 3.30 الثالا

( 0.71( و  0.35( مفننردم وتراوحننت قننيم تشننبعاتها بننين  13ن  العامننل ابول: ويتكننون هنن ا العامننل منن
 ( يوضح تشب  بنود العامل ابول.7وميما يلى جدول  

 ( يوضح معامالت تشبن بنود العامل األول7جدول  
 معامل التشبن المفردة  معامل التشبن المفردة 

1 0.52 12 0.50 

4 0.54 14 0.57 
5 0.58 17 0.47 

7 0.71 20 0.57 

11 0.51 24 0.35 

35 0.46 38 0.43 

37 0.55   

 (.0.71و  0.35تراوحت  يم معامل التشبن بين  
منل وتع ا بنود ه ا العامل مدى شعور الفرد بمجموعة من اينفعنايت اج جابينة كالتفنا ل والرضنا واب

موعنننة منننن واجقبنننال علنننى الحينننام والرابنننة فننني الكفننناج منننن أجلهنننا وتنحنننو  بننننود هننن ا العامنننل علنننى مج
ى اينفعايت السلاية  كالغضط وفقندان الشنعور بابمنل فني الحينام وسنوء الحن  ولن ا أاللقنت الباحثنة علن

 ه ا العامل تسمية  العامل اينفعالي(.
( و 0.30( مفننردم وتراوحنت قننيم معنامالت تشننبعاتها بننين  16العامنل الثنناني: ويتكنون هنن ا العامنل مننن  

 .0.01( وهي قيم دالة عند مستوى 0.53 
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 ( يوضح معامالت تشبن بنود العامل الثاني8وجدول  
 معامل التشبن المفردة  معامل التشبن المفردة 

2 0.30 27 0.36 
6 0.34 28 0.53 
13 0.41 29 0.51 
19 0.46 30 0.43 
21 0.31 31 0.51 
23 0.48 32 0.48 
25 0.53 33 0.52 
26 0.47 36 0.41 

شعور الفرد بالرضا عن ذات  وعالقات  ايجتماعي  بأ ندقائ   وتع ا بنود ه ا العامل مدى
 وأقاربن ( مندى شنعوره بالرضنا والقناعنة عنن ظروفن  ايجتماعينة وايقتصناد ة ويم نن تسنمية هن ا العامنل

 الرضا عن الحيام.
( كمننا يتضننح 0.63( و  0.30( مفننردات وتراوحننت قننيم تشننبعاتها بننين  9العامننل الثالننا: ويتكننون مننن  

 ( يوضح قيم تشبعات بنود العامل الثالا.9  من جدول
 (  يم تشبعات بنود العامل الثالث9جدول  

 معامل التشبن المفردة  معامل التشبن المفردة 
3 0.61 16 0.50 
8 0.48 18 0.30 
9 0.51 22 0.63 
10 0.48 34 0.42 
15 0.48   

اج جننابي منن  أفننراد أسننرت   وتع ننا بنننود هنن ا العامننل شننعور الفننرد بالننداء وابسننر  وتفاعلنن 
ومنندى شننعور بالرضننا عننن عالقاتنن  ابسننرية ومنندى قناعتنن  ب ننروا حياتنن  ويم ننن تسننمية هنن ا العامننل 

 الداء ابسر .
 ثانيًا: صدق االتساق الدارلي:

 قامنت الباحثننة بحسننابي معامنل ايرتبنناط بننين المفنردات والدرجننة الكليننة لعوامنل مقينناس الهننناء
 (.12( و  11( و  10 الشخصي كما يتضح بجدول 
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 ( معامل االرتباط بين المفردات والدرجة الكلية للعامل األول10جدول  

 المفردة 
معامل االرتباط بالدرجة 

 الكلية
 المفردة 

معامل االرتباط بالدرجة 
 الكلية

1 0.41 20 0.43 
4 0.43 24 0.33 
5 0.59 35 0.39 
7 0.52 37 0.52 
11 0.53 38 0.59 
12 0.38   
14 0.46   
17 0.48   

 0.01 مستوى الديلة

 وهي قيم دالة عند مستوى  0.59و  0.33( أن قيم معامل ايرتباط تراوحت بين 10يتضح من جدول  
0.01. 

 (  يم معامالت االرتباط بين مفردات العامل الثاني والدرجة الكلية للمقياس11جدول  
 معامل االرتباط بالدرجة الكلية مفردةال  معامل االرتباط بالدرجة الكلية المفردة 

2 0.35 26 0.51 
6 0.47 27 0.45 
13 0.48 28 0.52 
19 0.47 29 0.46 
21 0.49 30 0.30 
23 0.43 31 0.48 
25 0.41 32 0.46 
33 0.40 36 0.52 

 0.01            مستوى الديلة

وهي قيم دالة عند  0.52و  0.30ن ( أن قيم معامل ايرتباط تراوحت بي11يتضح من فالل جدول  
 .0.01مستوى 
 

 ( يوضح معامالت ارتباط مفردات العامل الثالث بالدرجة الكلية للمقياس12جدول  
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  يم معامل االرتباط بالدرجة الكلية المفردة   يم معامل االرتباط بالدرجة الكلية المفردة 

3 0.67 18 0.49 

8 0.44 22 0.68 

9 0.57 34 0.59 

10 0.48   

15 0.47   

16 0.55   

 0.01            مستوى الديلة

وهي قيم دالة عند  0.68و  0.44( أن قيم معامل ايرتباط تراوحت بين 12يتضح من فالل جدول  
 .0.01مستوى 

 ثانيًا: ثبات المقياس:
 قامت الباحثة باستخداج عدم الر  لتقندير ثبنات مقيناس الهنناء الشخصني كمنا يتضنح بجندول

 13.) 
 ( طرق تقدير ثبات مقياس الهناء الشخصي13جدول  

 معامل ألفا/كرونباخ معامل جوتمان راون ب-معامل التجزئة النصفية سيرمان العامل

 0.80 0.81 0.81 ابول

 0.81 0.84 0.84 الثاني

 0.71 0.73 0.75 الثالا

 0.90 0.90 0.91 المقياس ك ل

وهي قيم ثبات  0.91و  0.90لثبات المقياس تراوج بين ( أن معامل ا13يتضح من فالل جدول  
 مرتفعة مما  شير لثبات المقياس.

( مفنردم تهندا إلنى قيناس مندى شنعور 38يتكون المقيناس منن   وصف المقياس في صورته النهائية:
الفرد بالهناء الشخصي وموزعة على ثالم عوامل هني: العامنل اينفعنالي ل الرضنا عنن الحينام والنداء 

 2ل  3( مفردم سالبة ويتم التصحيح وفقًا لتندر   17( مفردم موجبة و 21  ويتكون المقياس من ابسر 
ل  38( للمفردم السنالبة وتتنراوج الدرجنة الكلينة علنى المقيناس بنين  3ل  2ل  1( للمفردم الموجبة و  1ل 
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بالهننننناء  ( وتننندل الدرجننننة المرتفعننننة علننننى المقيننناس منننندى  تمتنننن  الفننننرد بدرجنننة عاليننننة مننننن الشننننعور114
 (.8الشخصي ملحا  

 عاشراً: نتائج الدراسة ومناقشتها:

 الفرض األول: ينص على أنه:
توجننند عالقنننة ارتباالينننة دالنننة إحصنننائيًا بنننين درجنننات الحنننال  الكلينننة علنننى مقيننناس التسنننامح 

 ودرجاتهم الكلية على مقياس الهناء الشخصي.
يرتبنناط الخحنني البسننيط وللتحقننا مننن  ننحة الفننرض ابول قامننت الباحثننة: بحسننا  معامننل ا

بين درجات الحال  الكلية على مقياس التسامح ودرجاتهم الكلية على مقيناس الهنناء الشخصني وبلغنت 
كمنا تراوحنت قيمنة معامنل  0.01وهي قيمة دالة إحصنائيًا عنند مسنتوى  **0.384قيمة معامل ايرتباط 

وهننى قنننيم دالننة عننند مسنننتوى  0.36 – 0.28ايرتبنناط بننين أبعنناد التسنننامح والهننناء الشخصنني هنننى بننين 
 مما  شير إلى تحقا  حة الفرض ابول. 0.01

 تفسير نتائج الفرض األول:
اتضح من نتائج الفرض ابول وجود عالقة موجبة بنين درجنات الحنال  الكلينة علنى مقيناس 
التسننامح ودرجنناتهم الكلينننة علننى مقينناس الهنننناء الشخصنني تاننندو هنن ه العالقننة منحقينننة حيننا أن ابفنننراد 

 ة.متسامحين أكثر شعورًا بالرضا عن الحيام ويتمتعون بالسعادم والرفاسية النفسية والصحة النفسيال
 .,Peterson( و 2014وتتسنننا نتنننائج الدراسنننة الحالينننة مننن  نتنننائج دراسنننة بننندر الحربننني  

 .  Zhu, (2014)و  (2015)
يتمتعنننون ( أن ابفنننراد المتسنننامحين 2015وت كننند كنننل منننن شنننيماء باشنننا ورشنننا عاننند السنننتار  
 بالرفاسية والصحة النفسية والادنية بصورم أفضل من ميرهم.

 Rijavec , jurcec & Mijocevic (2010)كمنا أظهنرت نتنائج دراسنة ريحافن  وآفنرون 
 أن هنا  عالقة موجبة بين التسامح والرفاسية النفسية.

شننعور أن التسننامح ُ سننهم فنني ال Peterson,. (2015)كمننا أبننرزت نتننائج دراسننة باترسننون 
 بالهناء الشخصي بم ونات   الرضا عن الحيام ل الوجدان اج جابي ل الوجدان السلاي(.

أن ابفراد المتسامحين أكثر شعورًا بالرضا عنن  Zhu, (2014)أ ضًا أوضحت نتائج دراسة 
 الحينننام ولنننديهم حفننناد علنننى المسننناندم ايجتماعينننة منننن ا فنننرين وأنهنننم أكثنننر تمتعنننًا بالوجننندان اج جنننابي

 ينفعايت الموجبة( وينخفض لديهم الوجدان السلاي. ا
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فالتسننننامح يننننرتبط بالسننننعادم والرضننننا عننننن الحيننننام                                  وهنننن ا مننننا 
 Ahadi, B. & Narmani( و 2010(  2012ينين   حسنن  ڤأسنفرت نتنائج دراسنات بشنرى أحمند و

(2010), Alfonso,. (2013). 
 وحتى الرابن والتي تنص على:نتائج الفروض من الثاني 

  دالننة إحصننائيًا بننين متوسننحي درجننات الحننال  الكليننة علننى مقينناس التسننامح تعنن ى ي توجنند فننرو  -2
 للنو   ذكور/إنام(.

  دالننة إحصننائيًا بننين متوسننحي درجننات الحننال  الكليننة علننى مقينناس التسننامح تعنن ى ي توجنند فننرو  -3
 للتخصص  علمي/أدبي(.

ت المجمننو  ابربنن  علنى مقينناس التسننامح تعنن ى حصنائيًا بننين متوسننحات درجناي توجند فننرو  دالننة إ -4
للتفاعل الثنائي بنين الننو  والتخصنص وللتحقنا منن  نحة الفنروض قامنت الباحثنة بن جراء تحلينل 

 (.15ل  14( كما يتضح من جدول  2×2تباين ثنائي  

ث ن الب حيواألدبية  للط ( يبين المتوسطات واالنحرافات المعيارية والتخصصات العلمية14جدول  
 =782 

 ع م ن المجموعة 
 5.20 56.97 68 ذكور علمي
 5.62 58.84 107 ذكور أدبي
 5.53 58.11 175 كلي ذكور
 5.85 57.63 239 إنام علمي
 5.12 58.47 368 إنام أدبي
 5.43 58.14 607 كلي إنام
 5.71 57.48 307 كلي علمي
 5.24 58.56 475 كلي أدبي

 5.45 58.14 782 ك ل العينة

 ( 14يتضح من جدول  
 ي توجد فرو  بين متوسحات درجات الحال  على مقياس التسامح تع ى للنو  -1
 توجد فرو  بين متوسحات درجات الحال  على مقياس التسامح تع ى للتخصص  -2

 2×2( تحليل التباين الثنائي 15جدول  
 مستوى الداللة   متوسط المربعات د.ح مجموع المربعات مصدر التباين
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 مير دال 0.93 2.74 1 2.74 النو 
 0.01 8.09 238.75 1 238.75 التخصص

 مير دال 1.146 33.78 1 33.78 التخصص×النو 
    778ن 22933.878 الخحأ
   29.47 781ن 23183.632 كلي

عنننند ا الجدوليننة  3.85( = 778ل ن =  1ودرجننات الحريننة   0.05ا الجدوليننة عننند مسننتوى ديلنننة 
 6.66=  0.01مستوى ديلة 

 ( :15يتضح من جدول  
 إنام ( –ي توجد فرو  بين متوسحات درجات الحال  فى التسامح تع ى للنو    ذكور  -
توجند فننرو  بنين متوسننحات درجنات الحننال  فنى التسننامح تعن ى للتخصننص لصنالح التخصصننات  -

  0.01ابدبية عند مستوى 

  فنننى التسنننامح تعننن ى للتفاعنننل الثننننائى بنننين الننننو  ي توجننند فنننرو  بنننين متوسنننحات درجنننات الحنننال -
 والتخصص الدراسى .

 تفسير نتائج الفروض من الثاني إلى الرابن:
اتضح من فالل تحليل التباين أن  ي توجد فنرو  دالنة إحصنائيًا بنين درجنات الحنال  الكلينة 

 على مقياس التسامح تبعًا للنو  مما يدل على تحقا  حة الفرض الثاني.
( وربمنننا  عننن ى ذلننن  2005ف نتيجنننة الدراسنننة الحالينننة مننن  نتنننائج دراسنننة شنننحات  زينننان  وتختلنن

ايفنننتالا يفنننتالا المقيننناس المسنننتخدج والايعنننة العيننننة حينننا البقنننت الدراسنننة علنننى النننال  المرحلنننة 
 الثانوية والجام ية.

. وربمنا  عن ى ايفنتالا يفنتالا Feibelman, & Turner, (2011)ومن  نتنائج دراسنة 
 جناية من حيا فصائصها عن بي ة الدراسة الحالية.الاي ة اب

حسنن   يني ڤ( ل وبشرى أحمد و2010وتتفا نتائج الدراسة الحالية م  نتائج دراسة جاسم عيد    -
( 2015ل ودراسنة آمنال دسنوقي   Rijavec , jurcec & Mijocevic (2010)( ل و 2012 

نسننين فنني التسننامح ممننا يتسننا منن  حيننا أظهننرت نتننائج هنن ه الدراسننات عنندج وجننود فننرو  بننين الج
 نتيجة الدراسة الحالية.

فجمينن  ابد ننان السننماوية حثننت علننى التسننامح ونشننره بننين ابفننراد بغننض الن ننر عننن نننوعهم 
 ذكر أو أنثى.

كمنننا أن عملينننات التنشننن ة ايجتماعينننة فننني ابسنننرم تانننا لننندى اببنننناء روج التسنننامح وتغنننرس 
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 ام مما  فسر نتيجة الدراسة الراهنة.التسامح عند اببناء سواء ال كور أو اجن
كما أسفر تحليل التباين على وجود فرو  بين درجات الحال  الكلية في التسنامح تبعنًا للتخصنص  -

 مما ي كد عدج تحقا  حة الفرض الثالا فكانت الفرو  لصالح التخصص ابدبي.
هننرت عنندج ( حيننا أظ2010وتختلننف نتننائج الدراسننة الحاليننة منن  نتننائج دراسننة جاسننم عينند   

 وجود فرو  بين الحال  في التخصص  العلمي لصالح التخصص ابدبي اجنساني(.
 وترج  الباحثة ظهور فرو  بين التخصصات في التسامح ربما  ع ى ذل  إلى:

ن الال  التخصص ابدبي يدرسون العديد من المقررات الثقامية والتني ترسن  لنديهم كثينر منن القنيم أ -
لتخصنص العلمني مننهم يدرسنون مقنررات علمينة تجعلهنم  فكنرون بشن ل عملني كالتسامح ل أمنا النال  ا

 وي يهتمون بالمقررات الثقامية كحال  التخصصات ابدبي.
وأظهرت نتائج التحليل اجحصائي عدج وجود فرو  بين الحال  من التسنامح تعن ى للتفاعنل 

ي يوجند  –دود علنم الباحثنة الثنائي بين النو  والتخصص مما ي كند تحقنا  نحة الفنرض الرابن  وفني حن
 دراسات ت يد أو تدحض  حة الفرض الراب .

 نتائج الفروض من الخام  إلى السابن: والتي تنص على:
  دالنة إحصنائيًا بنين متوسنحي درجنات الحنال  الكلينة علنى مقيناس الهنناء الشخصني ي توجد فنرو  -5

 تع ى للنو .
ت الحنال  الكلينة علنى مقيناس الهنناء الشخصني  توجد فنرو  دالنة إحصنائيًا بنين متوسنحي درجناي -6

 تع ى للتخصص  علمي/أدبي(.
  دالنننة إحصنننائيًا بنننين متوسنننحات درجنننات المجموعنننات ابربننن  علنننى مقيننناس الهنننناء ي توجننند فنننرو  -7

 الشخصي تع ى للتفاعل الثنائي بين النو  والتخصص.
 ( 2×2( قامت الباحثة بتحليل تباين ثنائي  5،6،7للتحقق من صحة الفروض  

 (17( و  16كما يتضح في جدول  
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 (16جدول  
 المتوسطات واالنحرافات المعيارية للطالب على مقياس الهناء الشخصي 

 (16يتضح من جدول  
 ي توجد فرو  بين متوسحات درجات الحال  فى الهناء الشخصى تع ى للنو   -1
خصنص الدراسنى   ي توجد فرو  بين متوسحات درجات الحال  فى الهنناء الشخصنى تغن ى للت -2

 علمى / أدبى ( 
 ( على مقياس الهناء الشخصي2×2( تحليل التباين الثنائي  17جدول  

 مستوى الداللة   متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 مير دال 1.39 155.31 1 155.31 النو 

 مير دال 0.280 31.25 1 31.25 التخصص

 مير دال 0.088 9.85 1 9.85 التخصص×النو 

   111.734 778ن= 86929.137 الخحأ

    781ن= 87197.372 كلي

 3.85( =778ل  1ودرجات الحرية            0.05قيمة ا الجدولية عند مستوى ديلة 
 6.66( = 778ل  1ودرجات الحرية          0.01قيمة ا الجدولية عند مستوى ديلة 

 ( أنه:17يتضح من رالل جدول  
ي توجند فننرو  بننين متوسننحي درجننات الحنال  الكليننة  النن كور/اجنام( علننى مقينناس الهننناء  -1

 ع م ن المجموعة
 10.86 90.48 68 ذكور علمي
 9.58 90.70 107 ذكور أدبي
 10.06 90.61 175 كلي ذكور
 10.48 91.31 239 إنام علمي
 10.84 92.07 368 إنام أدبي
 10.69 91.77 607 كلي إنام
 10.55 91.12 307 كلي علمي
 10.57 91.76 475 كلي أدبي
 10.56 91.51 782 العينة ك ل
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 الشخصي.
ي توجنند فننرو  بننين متوسننحات درجننات الحننال  الكليننة علننى مقينناس الهننناء الشخصنني تبعننًا  -2

 للتخصص  علمي/أدبي(.

ي توجد فرو  بين متوسحات درجات الحال  على مقياس الهناء الشخصي تعن ى للتفاعنل  -3
 لثنائي بين النو  والتخصص.ا

 تفسير نتائج الفروض من الخام  إلى السابن:
يتضح من فالل نتائج الدراسة أن  ي توجد فرو  دالنة إحصنائيًا بنين درجنات الحنال  الكلينة 

 على مقياس الهناء الشخصي مما يدل على تحقا  حة الفرض الخاما.
ل وهننننناني محمننننند  Walker,(2009)وتتسنننننا نتيجنننننة الدراسنننننة الحالينننننة مننننن  نتنننننائج دراسنننننات 

 2012.) 
( والتني أظهنرت فنرو  بنين 2014كما تختلف نتائج الدراسة الحالية م  دراسنة بندر الحربني  

الجنسنين فني الهنناء الشخصني وربمننا  عن ى ذلن  ايفنتالا أن دراسنة بنندر الحربني البقنت عنل مراجعنني 
ا عنن فصنائص وبي نة الدراسنة المراك  الصحية بمنحقة حائل وهي عينة مغايرم فني فصائصنها وبي اتهن

 الحالية.
وقننند يرجننن  عننندج وجنننود فنننرو  بنننين الجنسنننين فننني الهنننناء الشخصننني لتقنننار  أسننناليط التنشننن ة 
ايجتماعينة المتبعنة معهنم وتقنار  فنرص تحقينا النن ات. وتقنار  ظنروا كنال الجنسنين الدراسنية وسننعي 

 كال الجنسين لتحقيا هدف  في الحيام.
ادس عندج وجنود فنرو  بنين الحنال  فني الهنناء الشخصني تعن ى كما اتضح من نتنائج الفنرض السن -

للتخصننص  علمي/أدبنني( ممننا ينندل علننى تحقننا  ننحة الفننرض السننادس. وقنند يرجنن  ذلنن  لتقننار  
الحنال  فنني منا يتعرضننون لن  مننن ظنروا ومشنن الت وتقناربهم فنني ا منال والحموحننات ل فحننال  

الحصنننول علنننى فنننرص عمنننل كنننال التخصصنننات  سنننعون لتحقينننا ذواتهنننم واسنننتكمال دراسنننتهم ثنننم  
 مالئمة وتكوين حيام أسرية وي يوجد لدى الباحثة دراسات ت يد أو تدحض  حة الفرض الحالي.

وأظهنننننرت نتنننننائج الفنننننرض السننننناب  أنننننن  ي توجننننند فنننننرو  تعننننن ى للتفاعنننننل الثننننننائي بنننننين الننننننو  
والتخصننص فنني الهننناء الشخصنني ممننا ينندل علننى تحقننا  ننحة الفننرض السنناب . وهنن ا يتسننا منن  نتننائج 
الفرض الخناما والسنادس حينا قند يرجن  عندج وجنود فنرو  بنين درجنات الحنال  الكلينة تعن ى للتفاعنل 
الثنننائي بننين النننو  والتخصننص لتقننار  الحننال  فنني أسنناليط التنشنن ة ايجتماعيننة وفننرص تحقيننا النن ات 

 وا مال والحموحات وي يوجد لدى الباحثة دراسات ت يد أو تدحض  حة الفرض الحالي.
 دراسة:توصيات ال

 في ضوء إجراءات الدراسة الحالية ونتائجها فيما يلي بعض التوصيات التربوية:
ايهتمننناج بتكثينننا ابنشنننحة الثقامينننة والترويحينننة لحنننال  كلينننة التربينننة ممنننا يوسننن  منننن عالقننناتهم  -1

 ايجتماعية ويجعلهم أكثر شعورًا بالهناء الشخصي.
م التسامح وتدعوه لنا  التعصنط والتحنرا ضرورم عقد ندوات وم تمرات م  الشبا  ترس  مي  قي -2
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 الفكر .

راء إن البحنوم المرتبحننة بالهننناء الشخصنني ي تن ال قليلننة نسننايًا فنني الاي نة العربيننة ممننا ينندعو ججنن -3
الم ينند مننن البحننوم للتعننرا علننى المتغيننرات والعوامننل التنني تسننهم فنني الشننعور بالهننناء الشخصنني 

 لدى ف ات عمرية وشرائح اجتماعية مختلفة.

بهتمنناج ب عننداد بننرامج إرشنناد ة لتنميننة التسننامح لنندى الننال  الجامعننة فنني ضننوء فنيننات اجرشنناد ا -4
 النفسي.

 –إعننداد مقننررات دراسننية فنني علننم النننفا اج جننابي لحننال  الجامعننة ممننا يرسنن  لننديهم  التسننامح  -5
الهننناء الشخصنني( ويسننهم فنني بننناء شخصننيات قننادرم علننى مجابهننة الضننغوط  –التفننا ل  –ابمننل 
 ية وتحد ات المستقال.الحيات

عقد م تمرات فا ة بعلم النفا اج جابي ودعم الشخصية حيا مازالنت دائنرم ايهتمناج متمركن م  -6
 حول المش الت وايضحرابات النفسية.

ضنننرورم ايهتمننناج بتنننوفير مننننا  جنننامعى  شنننج  الحنننال  علنننى التسنننامح وي يننند شنننعورهم بالهنننناء  -7
 الشخصى
 بحوث مقترحة:

  قنننائم علنننى التفكينننر ا منننل فننني تحسنننين الشنننعور بالهنننناء الشخصننني لننندى فاعلينننة برننننامج إرشننناد -1
 الال  الجامعة.

 فاعلية برنامج للعال  العقالني اينفعالي في تنمية التسامح لدى الال  الجامعة. -2

 التسامح وعالقت  بالتوج  المستقالي لدى عينة من معلمي المرحلة الثانوية. -3

 از ابكاد مي لدى الال  الجامعة.الهناء الشخصي وعالقت  بالداف ية لإلنج -4
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Summary of the study  

 

The study aims at revealing the relation between forgiveness and 

subjective well-being for sample of students at college of Education of 

Helwan University . It also Identifying the differences between students in 

both of forgiveness and subjective well-being that can be attributed to gender 

, major and interaction between these variables.  

The sample of the study consist of (782) students (175 males, 607 

females) from both of science major (307) and humanistic major (175) 

students at college of education of Helwan University . 

The researcher applied forgiveness scale prepared by the researcher 

and subjective well-being scale developed by the researcher. 

The researcher used  the following statiscal tests : 

- Pearson correlation coefficient . 

- A nova two – ways .   

The  results of the study shows : there is apositive relation between 

forgiveness and subjective well-being for the students at p=0.01 there are no 

differences between students males and females , in both of forgiveness and 

subjective well-being . there are differences between students in forgiveness 

that are attributed to major in favor of students in humanistic major. there are 

no differences in forgiveness attributed to gender and interaction between 

gender and major .  

There are no differences between students in subjective well-being 

according to major and there are no differences between students in 

subjective well – being according to interaction between gender and major.      

Keywords: 

- Forgiveness . 

- Subjective well -being. 

 

 


