
 اإليثار والتسامح والتدين حمددات التوافق النفسي
 لدي طلبة اجلامعة 

                                                                .م.د.فيفيان أمحد فؤاد علي عشماويأ
 أستاذ علم النفس املساعد

 حلوان جامعة –كلية اآلداب   
 ملخص الدراسة  
تناولت الدراسة اإليثار والتسامح والتدين بإعتبارهم محددات للتوافق النفسي لدي طالب        

من  253) 500الجامعة؛ وأجريت علي عينة من طلبة جامعة حلوان من الجنسين قوامها 
من اإلناث( من طالب الفرقة الرابعة من طالب جامعة حلوان، وتكونت  247الذكور، 

المجموعة األولي منهما من طالب كليات عملية )هندسة، تعليم صناعي(،  وتكونت المجموعة 
الثانية من طالب كليات نظرية )آداب، وحقوق( . طبق عليهم في جلسات جماعية تراوح عدد 

مقياس لإليثار من إعداد الباحثة، ومقياس للتسامح من  طالب وطالبة 12-8الطلبة فيها بين 
إعداد الباحثة، والمقياس العربي للتدين إعداد أحمد عبد الخالق، ومقياس التوافق النفسي إعداد 
زينب شقير، وذلك بعد التأكد من الصالحية السيكومترية لكل المقاييس المستخدمة في الدراسة، 

قشتها بعد تحليلها بإستخدام التحليالت اإلحصائية المالئمة وتم إستعراض نتائج الدراسة ومنا
إلختبار الفروض وتبين عدم وجود فروق جوهرية بين الجنسين في كل متغيرات الدراسة، وأيضٌا 
لم تكن هناك فروقٌا ذات داللة إحصائية بين طلبة الكليات العملية والنظرية في كل المتغيرات 

أن التدين يمارس الدور األكبر في تحديد درجة التوافق النفسي التي شملتها الدراسة، كماتبين 
يليه التسامح ثم اإليثار .وتم تفسير النتائج في ضوء تراث النظريات وثيقة الصلة بموضوع 
الدراسة وربطها بنتائج الدراسات السابقة، وإنتهت الدراسة بعدد من التوصيات والمقترحات في 

  ضوء ماتوصلت إلىه من نتائج .
 الكلمات المفتاحية

 طلبة الجامعة –التوافق النفسي  –التدين  –التسامح  –اإليثار      
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 اإليثار والتسامح والتدين حمددات التوافق النفسي
 لدي طلبة اجلامعة 

                                                                .م.د.فيفيان أمحد فؤاد علي عشماويأ
 أستاذ علم النفس املساعد

 حلوان جامعة –كلية اآلداب   

 مقدمة
( إلى أن اإليثار والتسامح من أهم الركائز األساسية في علم Seligman , 2002يشير )    

التوافق النفسي بإعتبارهما من ميسرات النفس اإليجابي، وكالهما يسهم بدرجة كبيرة في تحقيق 
التفاعل اإلجتماعي اإليجابي . وحظي مفهوم التسامح لعقود طويلة من الزمان بإهتمام الدراسات 
الدينية، وحديثٌا إهتم علماء النفس بتناول دوره في محاوالت إلبراز أهميته في التخفيف من 

إلساءة علي وجه الخصوص وإستبدالها المشاعر السلبية بوجه عام وتلك المرتبطة بالتعرض ل
يقي األفراد من اإلصابة بالعديد من اإلضطرابات النفسية  بأخري إيجابية تجاه المسيء مما

ويتفق ذلك مع ماأوضحه عمر الحرازي،أحمد  والسيكوسوماتية، ويسهم في الحد من الجرائم.
التي تساعد في تقليل  ( من أن التسامح من المتغيرات النفسية اإليجابية2022الحوراني )

التوترات بين االفراد، وأنه يرتبط باإليمان والتدين ممايسهم في تحقيق التفاعالت اإلجتماعية 
 .اإليجابية بين األفراد

( أن التنشئة اإلجتماعية تمارس دورٌا مهما في تكوين سلوك 2021ويري أحمد الشافعي)    
لتفاعل اإليجابي، ومن الضروري التركيز علي وتسهم في تحقيق ا ،اإليثار وممارسة الفرد له 

دراسة الجوانب المرتبطة بفهم الفرد لمشاعر اآلخرين، كما يشير أيضٌا إلى اإليثار علي أنه 
 ينطوي علي مكونات معرفية،، يتم إكتسابه وإرتقائه عبر مراحل نمو الفرد سلوك مركب 

النفسية اإليجابية ومنها التدين ويتم ممارسته وييسر إكتسابه المتغيرات ، وأخالقية ، وإجتماعية 
 في إطار إجتماعي.

( أن مختلف الديانات تقوم علي تعزيز التسامح الذي يسمح 2019 (ويذكر محمد الكعبي   
( إلى ضرورة 2018ويشير مصطفي النشار ) ؛ بالتعاون بين األفراد والتفاعل البناء فيمابينهم

 وكه لتيسير ممارسة التسامح وتحقيق السعادة والسواء النفسي.تطابق معارف الفرد الدينية مع سل
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إلى إرتباط كل من اإليثار والتسامح بسمات الشخصية، ) (Richman et al, 2015وأشار    
( أن كالهما يرتبط بالمجاراة اإلجتماعية، والتعاطف مع 2009كماأوضح سيد البهاص ) 

 اآلخرين، والصفح عنهم.
وينظر بعض الباحثين إلى التسامح علي أنه قيمة دينية وتنوعت بشأنه اآلراء وتعددت     

أن التسامح يساعد الفرد علي اإلستمتاع   (Maltby, 2008)اإلتجاهات في تناوله، ويري 
بحياته مصاحبٌا للتخلص من المشاعر السلبية تجاه اآلخرين، كمايعد من عوامل الحفاظ علي 

ييسر اإلنتماء للجماعات ويحقق اإلشباعات النفسية ويشير ا تها وتماسكها ممالعالقات وإستمراري
(James &  Samuels, 1999 إلى أن التدين من المتغيرات المهمة التي تمارس دورٌا في )

مواجهة ضغوط الحياة وتخطي الصعاب والمشكالت وتحسين مستوي التوافق النفسي 
( أن تخفيف التوتر وضبط النفس من أهم 2016اإلجتماعي. ويري حسنين عبد الهادي )

 العوامل المساعدة في تحقيق التوافق النفسي .
( إلى أن التدين يمثل أحد الركائز األساسية للتوافق النفسي 2010وتشير سناء سليمان )     

وللسالمة النفسية ألنه يقوم علي تخفيف التوترات ويدعم السلوكيات اإليجابية ومن أهمها 
أنه التوجهات العلمية التي تناولت دراسة التدين  ) Powell et al ,2003ويذكر )التسامح؛ 

  .رغم إختالفها إالأنها إتفقت علي أن التدين يعزز الرضا عن الحياة ويدعم التوافق النفسي للفرد
( علي إرتباط التوافق النفسي والشعور بالسعادة والرضا Hood et al ,2003أكد ) كما     

 وطيب الحال بالصالة والقيم األخالقية واإليثار. عن الحياة
 أهداف الدراسة 

 يلي : تتمثل األهداف الرئيسية للدراسة فيما
تناول المتغيرات اإليجابية التي تمارس أدوارٌا مهمة في تحقيق التوافق النفسي للفرد حيث  -1

ولم  ركزت معظم الدلراسات السابقة علي فحص مشكالت سوء التوافق بمعناه السلبي
فق النفسي أو تحسيته أو زيادة اإليجابية المساعدة في تحقيق التو تبحث في المتغيرات ا

 درجته لدي الفرد.
 فحص العالقات بين المتغيرات اإليجابية المساعدة علي التوافق النفسي وبعضها البعض  -2
 تناول الفروق بين الجنسين في التوافق النفسي ومايرتبط به من متغيرات إيجابية . -3
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تناول الفروق بين طلبة الكليات النظرية والكليات العملية في المتغيرات اإليجابية  -4
 المساعدة في التفاعل بفاعلية مع متطلبات حياتهم إلىومية .

 تناول الفروق بين طالب الكليات النظرية والكليات العملية في التوافق النفسي. -5
 مشكلة الدراسة

 :سة اإلجابة عليه هوالسؤال الرئيسي الذي  تحاول الدرا 
 والتسامح والتدين محددات للتوافق النفسي لدي طلبة الجامعة؟ هل اإليثار

 تساؤالت الدراسة
 لإلجابة علي السؤال الرئيسي في الدراسة وفحص مشكلتها ينبثق عدد من التساؤالت وهي:

 هل هناك عالقة بين اإليثار والتسامح ؟ -1
 هل هناك عالقة بين اإليثار والتدين؟ -2
 هل هناك عالقة بين التسامح والتدين؟ -3
 هل هناك عالقة بين اإليثار والتوافق النفسي؟ -4
 هل هناك عالقة بين التسامح والوافق النفسي؟ -5
 هل هناك عالقة بين التدين والتوافق النفسي؟ -6
 هل هناك فروق بين الجنسين في كل متغيرات الدراسة؟ -7
 في كل متغيرات الدراسة؟ هل هناك فروق بين طلبة الكليات العملية والنظرية -8
 هل اإليثار والتسامح والتدين منبئات بالتوافق النفسي؟ -9

 أهمية الدراسة 
نعرض فيمايلي ألهمية المتغيرات التي شملتها الدراسة ومبررات فحصها وتناول      

 عالقتها ببعضها البعض:
مة النفسية ة بفحص المتغيرات المرتبطة بالتوافق النفسي والسالاليتهتم الدراسة الح -1

لدي قطاع مهم من المجتمع وهو قطاع طالب الجامعة بإعتبارهم القوي العاملة 
المستقبلية ومن المهم دراسة مايحقق التوازن النفسي الذي يترتب عليه األداء المتزن 

 في العمل واإلنتاج ويؤثر في الدخل القومي للبالد.
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المهمة التي تقلل من الصراعات يعد تناول التوافق النفسي لألفراد من الجوانب  -2
 والتوترات وتقي من األمراض النفسية وتقلل من الجريمة.

تمثله متغيرات الدراسة الحإلىة بإعتبارها جميعا متغيرات إيجابية يمكن أن تسهم  ما -3
 في تنمية الشباب بإعتبارهم نواة المستقبل.

علم الباحثة حدود  أنها في الإرغم وجود عدد من الدراسات التي تناولت اإليثار  -4
 أغفلت تناول دراسة وفحص عالقتها بالتوافق النفسي. 

ة في تصميم البرامج اإلرشادية والبرامج الييمكن اإلستفادة من نتائج الدراسة الح -5
العالجية لمشكالت سوء التوافق بوجه عام وتلك الخاصة بالشباب علي وجه 

 الخصوص.
علي تناول وفحص  رة في التركيزاإلهتمامات المعاص ةاليتواكب الدراسة الح -6

المتغيرات اإليجابية المسهمة في تحقيق السالمة النفسية وهو محل التناول واإلهتمام 
 في علم النفس اإليجابي.

 املفاهيم األساسية يف الدراسة
 أوالٌ: مفهوم اإليثار

 غةتعريف اإليثار في الل     

إلى  (1983 (محمد أبي بكر الرازي  إليهيعني اإليثار في اللغة العربية وفقا لما أشار     
أنه تفضيل المرء غيره علي ب( 1983منير البعلبكي )  إليه يشير احب الغير أو الغيرية؛ بينم

 نفسه.

 التعريفات المفهومية لإليثار    
السلوك الذي يمارسه الفرد بهدف ( إلى اإليثار علي أنه 2003عثمان )محمد أشارت تهاني 

تحقيق النفع لآلخرين، ويستمد شعوره بالرضا عن نفسه من سعادة اآلخرين المرتبط بحل 
 مشكالتهم.

تهدف إلى مساعدة  التي هو السلوكيات اإليثار أن (Keskin & Jones, 2011)ورأي    
 .فائدة أو بدون توقع أ ي مكسب اآلخرين

( بأنه إلتزام أخالقي ينطوي علي تفضيل الغير علي النفس، 2016)وعرفته مني الشيخ    
 واإلهتمام بمصالح اآلخرين، والتضحية من أجلهم، مع عدم توقع مكافأة أو مقابل.
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 تعريف الباحثة لإليثار
اإليثار هو "سلوك إيجابي يمارسه الفرد في تفاعله مع اآلخرين ينطوي      

مصالحهم، وتقديم مختلف صور العون علي حب اآلخرين والعمل علي تحقيق 
لهم قبل أن يطلبوه منه، بدافع ذاتي من الفرد لنفسه قائم علي المودة دون 

 إنتظار مقلبل مادي أو تحقيق نفع شخصي مقصود.
 التعريف اإلجرائي لإليثار

 هو الدرجة التي يحصل عليها الفرد علي مقباس اإليثار المطبق في الدراسة الراهنة.   
 المحددات الشخصية والنفسية للسلوك اإليثاري 

، النوع )الجنس( اليؤثر في تشكيل السلوك اإليثاري إلى أن  (Wilson,2000)يشير      
 يلي: كما السلوك اإليثاري  تسهم في تحديد هناك عوامل أخري وأوضح أن 

 العمر  -1
ويتضح في مهارات إجتماعية في التواصل مع اآلخرين  حيث يستلزم سلوك اإليثار

 مواقف التفاعل اإلجتماعي وتزاد كفاءة التفاعل اإلجتماعي مع النمو واإلرتقاء العمري 
 ب التنشئة اإلجتماعية يلاأس -2

 هنا يتم التركيز علي دور األسرة في تحديد السلوك اإليثاري كمٌا، وكيفٌا في ضوء ما
اإلجتماعي والدوافع  تتبعه من أسإلىب الثواب والعقاب المؤثرة في تشكيل أنماط التفاعل

 والتفكير، والشخصية.
 القدرات العقلية -3

 والتي تسهم في تنظيم سلوك الفرد وترتبط أيضٌا بالعمر. 
 المحددات المجتمعية للسلوك اإليثاري 

 في ضوء:ها األفراد دورٌا مهما في ممارسةاألفرادلسلوك اإليثار تؤدي المجتمعات التي يعيش في
 المسئولية اإلجتماعية -1

 ( أن األعراف المجتمعية تمارس دورا في سلوك اإليثار من خالل Miller et al , 1999يري )
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ماتمليه علي األفراد للقيام بمسئولياتهم اإلجتماعية نحو أبنائهم وآبائهم وأمهاتهم، ونحو المسنين 
والمعاقين وتتضمن المسئولية اإلجتماعية التضحية من أجل اآلخرين أو تقديم مصالح اآلخرين 

 لي المصالح الشخصية، وتقديم مختلف صور العون لآلخرين.ع
 التبادلية -2
( إلى أن سلوك المساعدة المتضمن في سلوك اإليثار يتم إما 2015)يشير رياض العاسمي  

ألن األفراد يقومون بمساعدة اآلخرين لتوقع الحاجة لمساعدتهم لهم في المستقبل، أو أن األفراد 
 يقومون بمساعدة اآلخرين علي سبيل رد الجميل لمن سبق لهم قيامهم بمساعدتهم 

 خصائص السلوك اإليثاري 
 -: بمايليالسلوك اإليثاري يتميز ( إلى أن 2000)ي أحمدأشارت مها صبر 

 العطاء والتضحية بالمال والوقت والجهد من أجل اآلخرين. -1
 إدراك الفرد ألهمية الهدف الذي يضحي من أجله.  -2
 التعاطف مع اآلخر لدرجة قد تصل إلى التوحد معه. -3
 التطوع والعطاء عن طيب خاطر.  -4
اآلخرين، وإعتبار أن اإليثار في حد ذاته هدفٌا ويمثل حصول الشعور بالسعادة عند مساعدة  -5

 اآلخرين علي المساعدة مكافأة وتدعيم لمن يمارس السلوك اإليثاري.
 مظاهر السلوك اإليثاري 

 وهي: أساسية تعكس السلوك اإليثاري ثالثةمظاهر إلى وجود  (, 1991Batson)أشار
 سلوك التعاطف  -1

الفعلية وينطوي علي إدراك الفرد لمعاناة اآلخرين، واإلشارة وهو مستوي اقل من المشاركة 
إلى إستعداده لمساعدتهم، ويعتبره بعض الباحثين دافعا او سببٌا يكمن خلفه رغبة الفرد في 

 تقديم المساعدة.
  سلوك المشاركة -2

 بعض الباحثين علي أنه إيثارٌا جزئيٌا ويتمثل في تقديم المعاونة لآلخرين في حل  إليهويشير 
 مشكالتهم والتخفيف من معاناتهم دون الحصول علي أي مقابل.
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 سلوك المساعدة -3
ويتمثل في التطوع عن طيب خاطر في تقديم فعلي لكل صور العون لآلخرين بهدف حل 

 لباحثين األداء الفعلي لسوك اإليثار.مشكالتهم وتجاوز أزماتهم، ويعتبره بعض ا
 أوجه التشابه بين مختلف صور السلوك اإليثاري 

 خصائص مشتركة بين مختلف صور( إلى وجود 2000)تشير مها صبري أحمد      
 التي يمارسها األفراد في تفاعالتهم اإلجتماعية وبعضها البعض وهي: السلوك اإليثاري 

 المنفعة بممارسته.التلقائية والتطوع وعدم إرتباط  -1
 التعاطف بين من يمارس سلوك اإليثار وبين من يقدم له هذا السلوك.  -2
 يقدمه لآلخرين وتقديره لدرجة رقي هذا السلوك. إدراك الفرد ألهمية ما -3
 إعالء مصلحة اآلخرين علي المصلحة الشخصية. -4
 اإليثاري .تمثل سعادة اآلخرين المصدر الرئيس للتدعيم لدي من يمارس السلوك  -5

 النظريات المفسرة لسلوك اإليثار 
حظي السلللللللللللللللوك اإليثاري بإهتمام العديد من علماء النفس من مختلف المدارس والتوجهات 
الفكرية وإتضللللللح هذا اإلهتمام بالجهود المبذولة في تفسلللللليره وبحث الجوانب النفسللللللية المرتبطة 

 ى:الالصدد وذلك علي النحو الت يلي لنماذج من الجهود التفسيرية في هذا به، ونعرض فيما
 نمو السلوك اإليثاري 

بداية من  السللللللللوك اإليثاري تفسللللللللللليرٌا لنمو  ),Bartal,Raviv1976Bartal&1987(قدم 
 هي: سلوك إجتماعي إيجابي ينمو ويرتقي من خالل ست مراحلالطفولة بإعتباره 

 المسبق لمكافأة أو عقاب. التحديدمرحلة  -1
 الخضوع ألوامر صادرة من مصادر السلطة. مرحلة -2
 توقع المكافأة. مرحلة -3
 كسب التأييد أو المجاراة اإلجتماعية. مرحلة -4
 التبادلية. مرحلة -5
 ت أو إنتظار عائد.آإعتبار السلوك اإليثاري غاية وليس هدف وبدون توقع مكاف مرحلة -6
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  التفسيرات المعرفية لسلوك اإليثار
 المعرفية لسلوك اإليثار علي النحو التالي : لبعض التفسيراتنعرض فيمايلي 

  (Bartal,2006)نظرية 
مساعدة اآلخرين يقوم  ىتشير هذه النظرية إلى أن السلوك اإليثاري هو سلوك يهدف إل     

 علي دوافع مختلفة، وهو سلوك مركب يتطلب مهارات معرفية متعددة الزمة لممارسته.
القدرة علي إدراك الفرد لحاجات اآلخرين وفهمه لحاجاتهم أنه سلوك أخالقي يتكون من  كما     

لمساعدته، وينطوي علي أداء تطوعي قائم علي فهم المساعدة المطلوب توفيرها لآلخرين 
 مادي أو أي إستفادة مما وإعتبار المساعدة هدفٌا في حد ذاته، مع عدم توقع عائد شخصي أو

 معرفي متقدم .يجعل السلوك اإليثاري ممثاٌل لسلوك إجتماعي 
 (Batson,1981;1991& Batson et al,2002)نظرية 
تتضللللللمنه من  النظرية تفسلللللليرات مفصلللللللة لسلللللللوك اإليثاري بما اتقدم هذ    

 :التاليتشمله من شرح وذلك علي النحو  مكونات وما
 اإليثار  –فرضية التعاطف   -1

بالتعاطف مع الطرف والتي تشلللللير إلى أن السللللللوك اإليثاري يكون مترتبا علي الشلللللعور 
اآلخر وإعتبار أن التعاطف مكون وجداني وحالة نفسلللية تسلللبق اإليثار يصلللاحبها إهتمام 
مع بعض المشللاعر مثل الشللفقة وتقدير الكرب القائمة علي وضللع الفرد نفسلله في مكان 
الشللخص اآلخر المحتاج إلى العون أو صللاحب المشللكلة ممايسللهم في تقديره للمسللاعده 

آلخر بوجه عام، وأفراد األسلللللللرة واألصلللللللدقاء والمشلللللللابهين للفرد من حيث التي يحتاجها ا
 النوع والعمر علي وجة الخصوص.

 نموذج التقمص الوجداني   -2
وفيه يشير باتسون وزمالؤه إلى أن األفراد حينما يتفاعلون مع آخرين لديهم مشكالت أو 

 هي:يمرون بأزمات أو لديهم كرب أو ضيق تحدث لديهم تغيرات وجدانيه و 
 الضيق الشخصي  -ا

 ويتضح من خالل شعورهم بالخوف واإلنزعاج.   
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 القلق والتعاطف الوجداني -ب
  ويتضح في الشفقة والحنان.   

 وفي إطار نموذج التقمص الوجداني يسلك الفرد بطريقة من طريقتين هما:   
 ىالطريقة األول -ا

عدم تقديم المسللاعدة والهروب من الموقف بهدف تخيف مشللاعر الذنب والمشللاعر السلللبية    
 اآلخري التي يمكن أن تنتاب الشخص المتوقع منه تقديم المساعدة.

  الطريقة الثانية-ب
وهي علي العكس تماما من الطريقة األولي وتتمثل في تقديم كل صللللللللللللللور العون دون أن    

يطلبهللا أحللد علي الرغم من إتللاحللة فرص مغللادرة الموقف، وهنللا يكون التركيز علي تخفيف 
 المشاعر السلبية لدي من يحتاج المساعدة.

 هذه النظرية الدوافع األساسية لإليثار في-3
للسلللللللللوك اإلجتماعي المرتب   سللللللللاسلللللللليةأدوافع  أربعةعرض باتسللللللللللللون وزمالؤه 

 :هيباإليثار
  Egoismاألنانية  -ا

 يحقق مصالحه الشخصية . وتشير إلى تركيز الفرد علي ما
 Collectivismالجماعية  -ب

 وتعني قيام الفرد بسلوكيات تحقق الفائدة للجماعات من حوله.
 Altruismغيرية ال -ج

 ويقصد به القيام بسلوكيات تعود علي اآلخرين بالنفع دون إنتظار أي مقابل أو 
 ciplism الحصول علي منفعة.

 Priniciplismالمبدأية  -د
 وهو ممارسة سلوكيات معينة بهدف إرساء مباديء.
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 التحليل النفسي لسلوك اإليثار 
فرويد، وآدلر، وفروم،  ( التفسيرات التحليلية التي قدمها2001)لخص محمد البياتي      

وهورني لسلوك اإليثار علي أنه محصلة تفاعل األنظمة الثالثة )الهو، األنا، األنا األعلي (، 
وهناك داوفع الشعورية تكمن وراء هذا السلوك، وأن الطاقة النفسية هي التي تحرك السلوك، 

 ية .بدية غير جنسومن ثم يمكن إعتبار أن السلوك اإليثاري هو صورة من صور الطاقة اللي
 ثانيٌا : مفهوم التسامح

 تعريف التسامح في اللغة    
( التسلللللللامح بأنه المسلللللللاهلة 2000)تعرف معاجم اللغة العربية ومنها جمال الدين إبن منظور 

 والجود والعطاء عن كرم وسخاء.
 التعريفات المفهومية للتسامح

يستخدم لإلشارة إلى الطريقة التي ( إلى أن مصطلح التسامح 2005)يشير أشرف عبد الوهاب 
يتعارض مع مصالحه  يسلك بها الفرد في التفاعل مع اآلخرين في المواقف التي تنطوي علي ما

يوافق عليه، ويصبر عليه، ويجادل بطريقة حسنة، ويتقبل ذلك بإعتبار أن إختالف  أو ماال
 عليها معني المواطنة. اآلخرين معه يعد أحد حقوقهم، ويمثل أحد مظاهر الحرية التي يقوم

التسامح بأنه: "شعور الفرد بالرضا قائم علي استبداله (Thompson, et al., 2005) ويذكر  
 المشاعر السلبية بأخرى حيادية أو إيجابية نحو ذاته أو نحو اآلخرين خالل مختلف المواقف. 

جللدانيللة أن التسللللللللللللللللامح ينطوي علي مجموعللة من التغيرات الو  (Rainey, 2008)وتري    
والمعرفية والسللللوكية التي تطرأ علي من تعرض لإلسلللاءة تجاه من أسلللاء في حقه، وتجاه فعل 

 أو سلوكيات سلبية تجاه الُمسيء. اإلساءة مصحوبة بعدم الكشف عن االستياء
التسلللللللللللامح بأنه: "سللللللللللللوك قصلللللللللللدي ينطوي علي تحول  (Green et al, 2008)يعرف    

الُمسللللليء( إلى االسلللللتجابة اإليجابية، من خالل تحويل الفرد االسلللللتجابة السللللللبية )االنتقام من 
انفعاالته وأفكاره وسلوكياته السلبية تجاه الُمسيء إلى إنفعاالت وأفكار وسلوكيات أكثر إيجابية 

 بصرف النظر عن اعتذار الُمسيء عما صدر منه بحق من أساء إلىه. 
التسامح بأنه: "تعديل الفرد إدراكاته السلبية الخاصة بفعل  (Crandell, 2008)ويعرف    

اإلساءة وإعادة صياغتها وتحويلها إلى إيجابية؛ وتنطوي اإلدراكات السلبية علي استجابة الُمساء 
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إلىه تجاه المسيء، وأيضٌا تجاه فعل اإلساءة ذاته، والعواقب المترتبة على هذا الفعل؛ وربما 
 اإلساءة على أنه حدث قدري، أو ابتالء. ينظر الُمساء إلىه لفعل

وهنا إستخلصت الباحثة من هذا التعريف أن الباحثين األجانب يتشابهون    
مع الباحثين العرب في تفسير إرتباط التسامح بالتدين، حيث يفسر كالهما 

 التعرض لإلساءة علي أنه مقدر من هللا أو إبتالء.
التسامح بأنه: "االنصراف الذهني للفرد عن االنفعاالت واألفكار   (Sinha, 2008)عرف    

 والسلوكيات السلبية تجاه من أساء إلىه".
علي أنه تخلي الُمسلللاء إلىه  (Barbee, K., 2008 & Rainey, 2008)كماحدده كل من 

 عن حقه في االنتقام ممن أساء إلىه، والتحكم في إنفعاالته من خالل إدارة الغضب.
( إلى التسامح علي أنه المعارف، والقيم، والمعتقدات، والمباديء، 2012)لت زينب شقير وتناو  

 واإلنفعاالت، والسلوكيات التي تساعد الفرد في التصالح مع نفسه ومع اآلخرين من حوله.
علي أنه السلوكيات القائمة علي التساهل، والموضوعية، (Jefferson , 2014)ويحدده 

فيها الديانة،  ي مواجهة الفرد لمن يختلفون معه في مختلف الجوانب بماوالتحرر من القيود ف
 والنوع، والجنسية، والرأي. 
( التسامح بأنه الرحمة، وتقليل الغضب، وتقبل المسيء دون 2015وعرف عبد العال السلمي) 

 اإلنتقام منه.
 تعريف الباحثة للتسامح 

للتعرض لإلسلللاءة من  همواجهتسللللوك إيجابي يمارسللله الفرد في  التسلللامح هو:    
اآلخرين أثنللاء التفللاعلل اإلجتمللاعي، يقوم علي نبللذ اإلنتقللام والتحكم في اإلنفعللاالت 
وإدارة الغضلللللب والتصلللللالح مع النفس ومع اآلخرين بهدف تخهيض توتراته تجاههم 
 ممايسهم في الحفاظ علي الصحة الجسمية والسواء النفسي والسالم اإلجتماعي .

 اإلجرائي للتسامحالتعريف 
هو الدرجة التي يحصللل عليها أفراد عينة البحث علي مقياس التسللامح المطبق عليهم     

 ة .اليفي الدراسة الح
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  أسس التسامح
التسامح يقوم علي عدد من أن ( إلى 2017 )يشير عبد القادر الشخيلي      

 وهي: المباديء األساسية
 اإلختالف معهم.التعايش السلمي مع اآلخرين رغم  -1
 اإلستعداد للتفاهم مع المحيطين وتقبل وجهات نظرهم . -2
 تفعيل اإلحترام المتبادل بين األفراد. -3
 تجنب التعصب والتطرف. -4

  أنواع التسامح

نعرض  وفقٌا لمحكات عديدةهناك أنواع متعددة من التسلللللللامح يصلللللللنفها علماء النفس      
  :ىاللها علي النحو الت

 التسامح وفقٌا إلتجاههتصنيف -1      
 يلي: كمايف التسامح حسب إتجاه سلوك الفرد( إلى تصن2007أشار مقداد يالجن )

 تسامح داخلي  -ا
 يتمثل في الرضا عن الحياة، وخفض التوتر والقلق، والميل إلى التفاؤل.

 تسامح خارجي  -ب
 السلبية.  المشاعرن، مع تجنب اإلستغراق في يتضح من خالل التفاعل اإليجابي مع اآلخري

 تصنيف التسامح وفقٌا إلرادة الفرد-2

نوعين من ( إلى وجود  2010)أشللللارت كل من  عبير أنور، فاتن عبد الصللللادق 
 :هما التسامح

 تسامح ظاهري أو سطحي  -ا      
يقوم علي ضلللغوط اآلخرين أو بقوة األعراف المجتمعية دون إقتناع الفرد أو رضلللائه 

 .ا  فعلي
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 تسامح فعلي أو حقيقي -ب      
 وهو السلوكيات اإليجابية التي يمارسها الفرد بإرادته دون التعرض لضغوط من اآلخرين .

  تصنيف التسامح وفقٌا لعدد أطرافه-3
نوعين من ( إلى وجود 2010)أشللللللارت كل من عبير أنور، فاتن عبد الصللللللادق  

  :هما التسامح
 تسامح أحادي  -ا

إذا كان المتعدي  بالتسللامح مع اآلخر بصللرف النظر عما ا  يتم فيه إتخاذ الفرد قرار   
 يسامحه. أو المسيء سيسامحه أو ال

 تسامح تبادلي  -ب
، والمسللللليء( وقيام  إليهيتم من خالله تبادل التسلللللامح بين كل األطراف )المسلللللاء   

 عن حقوقه . إليه اءسالمسيء باإلقرار بالخطأ، وتنازل المُ 

 تصنيف التسامح وفقٌا للمدة-4
 كمايلي: للمدة ا  ( إلى تصنيف أنواع التسامح وفق2012أشار علي مراد، وآخرين )  

  تسامح مؤقت -ا   
 األحوال.امح موقفه من المسيء حسب وهو تسامح ظاهري أو سطحي يغير فيه المتس     

 تسامح دائم -ب          
 وهو التفاعل اإليجابي بصورة مستمرة مع اآلخرين رغم إختالف الظروف .     
 تصنيف التسامح وفقا للسلوك المعبر عنه-5

 المعبر عنه كاآلتي :لسلوك ( التسامح وفقٌا ل2015صنفت عبير أنور )
 تسامح وجداني -ا       

يشلللللمل التغيرات الوجدانية المرتبطة بالتقليل من المشلللللاعر السللللللبية، وإحالل مشلللللاعر       
 إيجابية بدل منها تجاه المسيء.
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 تسامح معرفي -ب      
 .اآلخرين نحوالفرد لتحقيق مشاعر إيجابية  من خالل المعالجات الذهنية التي يقوم بهام يت

 تصنيف التسامح وفقٌا للهدف منه  -6 
 : كمايلي هدف منهوفقا للالتسامح  اٌ ( تصنيف2022)عمر الحرازي، أحمد الحوراني  قدم 

 تسامح ألهداف دينية  -ا
ويتميز بأنه يتم بهدف إبتغاء مرضلللللاة اللة، وسلللللعيٌا للحصلللللول علي الثواب ممايسلللللهم في    

 تخفيض مشاعر الغضب والكراهية، وتجنب التفكير في اإلنتقام .

  أو دنيوية تسامح ألهداف حياتية -ب
وهو نوع من التسلللامح يسلللعي الفرد من خالله لتحقيق مصلللالح مادية أو تحقيق مكاسلللب،    

ويترتب عليه في بعض األحيان إضلللللطرابات سللللليكوسلللللوماتية ناتجة عن المعاناة من مشلللللقة 
 عدم الرضا عن المسيء أو التعرض لإلساءة دون حصول الفرد علي حقوقه .

 مجاالت التسامح 
 مجاالت التسامح هي:( إلى أن 2009أشار محمد المزين )     

 التسامح الديني -1
يتضللللللللللح من خالل التخلي عن التعصللللللللللب الديني عند التفاعل مع اآلخرين ممن يعتنقون 
ديانات أخري مختلفة، واإلعتدال الديني )الوسلللللللطية( والمرونة الفكرية، وتحاشلللللللي التطرف 

 للشعائر الدينية.  والمغاالة، مع تقبل حرية ممارسة اآلخرين 
 التسامح اإلجتماعي  -2

 يتمثل في األلفة والمودة والتفاعل اإليجابي مع اآلخرين، ونبذ العنف.
 التسامح الفكري  -3

 ويتمثل في التفاعل اإلجتماعي اإليجابي مع اآلخرين رغم اإلختالف فكريٌا عنهم.
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 التسامح السياسي -4
حقوق األقليات والفئات المهمشلللة، وإرسلللاء يتضلللح في تحقيق العدل والمسلللاواة وعدم إهدار 

 قواعد الحرية والديمقراطية.
 التسامح العلمي  -5

 يشير إلى تقدير وإحترام اإلنجازات والتوجهات العلمية لآلخرين.
 المالمح الرئيسية للسلوك المتسامح

المالمح الرئيسللية المميزة للسلللوك المتسللامح التي  ) ,2004Belicki(عرض      
 غيره من السلوكيات منها :تميزه عن 

 أنه متغير نفسي إيجابي . -1
 يقوم علي التغلب علي المشاعر السلبية.  -2
 مقاومة مشاعر اإلستياء، واإلستعداد لقبول اآلخر. -3
 ينطوي علي إنفعاالت إيجابية من قبيل الرحمة، والحنان، وسعة الصدر.  -4
 ضبط اإلنفعاالت، وتحاشي الغضب. -5
 باآلخرين أو الثأر منهم.عدم الرغبة في إلحاق أضرار  -6
 يسهم في تحقيق السكينة والتعايش في بيئة نفسية صحية آمنة. -7

 مظاهر التسامح )السلوكيات الدالة علي التسامح(
سللية معبرة ئيثالثة مظاهر أو سلللوكيات ر وجود ( إلى 2000أشللار كمال مرسللي )   
 ى:العلي النحو الت وهي حسب الترتيب من األدني لألعلي التسامح عن
 التحكم في اإلنفعاالت )كظم الغيظ(  -1

وهو أبسلللللط مظاهر التسلللللامح ويتميز بمحاولة الفرد التحكم في سللللللوكياته وفي التعبير 
 عن الغضب في مواجهة المسيء.

 الصفح -2
حيث يتغاضللللللي الفرد عن اإلسللللللاءة الموجهة إلىه دون إتخاذ أي إجراءات سلللللللبية تجاه 

 الغضب .المسيء وجون الشعور باإلهانة أو التوتر أو 
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 اإلحسان  -3
،  ويحاول  إليهويعد أرقي مسلتويات التسلامح حيث يقدم الفرد صلور العون لمن أسلاء 

 مساعدته في حل المشكالت دون إنتظار المقابل ودون شروط .
 العوامل الميسرة للتسامح

علي  العوامل المسلللاعدة علي التسلللامح( إلى بعض 2010أوضلللللحت  هناء حسلللللين)  
 لى:االنحو الت

 اآلخر، وتقدير حريته ورغباته. إحترام -1
 التفاهم. -2
 العمل علي تحقيق الصالح العام. -3
 التحكم في اإلنفعاالت وتقليل التوتر. -4

 معوقات التسامح
 أواٌل : المصادر     

ثالثة في ( مصلللللللللادر معوقات التسلللللللللامح  2022لخص عمر الحرازي، أحمد الحوراني )   
 وهي: أساسية مصادر

 خاصة بالمسيء. مصادر -1

 خاصة بمن تمت اإلساءة إلىه. مصادر -2

( من قبيل تخوف إليهتتعلق بالطرفين معٌا )المسللليء، ومن تمت اإلسلللاءة  مصللادر -3
كالهما من بعضللللللهما البعض، وخشللللللية الشللللللعور بالخزي أمام اآلخرين، أو توقع أي 

 منهما بأنه الجدوي من التسامح، أو أن األمور ستزداد سوءٌا وتعقيدٌا.  
 األسباب ثانيٌا:

 -:هي معوقات التسامح هم أسباب أ  أن ( إلى2006ر عبد الكريم بكار )أشا   
 .إليهأن التسامح يعد موافقة علي اإلساءة التي وجهت  إليهإذا إعتبر المساء  -1
 لألمور بضرورة مواجهة أخطاء اآلخرين. إليهتقدير المساء  -2
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 .إليهالضغوط اإلجتماعية التي ربما تفسر التسامح بأنه ضعف ممن تمت اإلساءة  -3
 وجود مشاعر كراهية بين من تمت اإلساءة إلىه والمسيء. -4
 طلبٌا للعفو. إليهشعور المسيء بالمهانة عند تقديمه اإلعتذار لمن أساء  -5
 يتسامح .يجعله ال تأكيد الذات الذي يقوم الفرد من خالله بالحصول علي حقه مما -6
 أن تنازله عن حقوقه لدي المسيء تتعارض مع العدل. إليهتفسير المساء  -7
 المسيء سلوكه. خشية من تمت اإلساءة له من تكرار -8
 عندما ترتبط اإلساءة بمترتبات وخسائر مادية. -9

 خشية المسيء من إعتبار إعتذاره أو تسامحه بمثابة إقرار بإدانة نفسه.-10
 ض األفراد للظلم يسمح لهم باإلساءة لآلخرين للحصول علي حقوقهم. اإلفراط في تعر  -11

 الخصائص النفسية المميزة للمتسامح
علي أنه" الفرد الذي  للخصال النفسية المميزة للمتسامح( 2013عرضت زينب شقير)

يتميز بالصللللللللللللللفح من خالل ما يملك من معارف ووجدان وسلللللللللللللللوكيات تجعله متقبال  ألفكاره 
اضليا  عن نفسله، وجديرا  بمحاسلبتها ومتسلاهال  معها، ممتلكا  السليطرة على نزعاته ومعتقداته، ر 

محترما  ومقدرا  آراء  متحكما  في نفسلللللللللله محافظٌا علي توازنه، ومتحمال  للضللللللللللغوط والشللللللللللدائد،
 والمجتمع والقانون. يةاألخالق، مراعيا  القيم  وجهات نظر اآلخرين بسماحة وسعة صدرو 

 للتسامحالنظريات المفسرة 
 نظرية جوردن ألبورت  -1

( هذه النظرية في أن لكل فرد سلللللللللمات شلللللللللخصلللللللللية تميزه عن 2016لخصلللللللللت بثينة الحلو )
اآلخرين، وأن التسللامح سللمة تتضللح من خالل إسللتجابات مختلفة ومتعددة قائمة علي المرونة 

العرق، تقبللل وتفهم اآلخرين رغم اإلختالف معهم سللللللللللللللواء في الللدين أو الثقللافللة أو و  العقليللة،
 ومتسقة مع بعضها البعض،وجميعها يحقق نفس الهدف.

 نظرية التحليل النفسي  -2
( لهذه النظرية موضللللللحة أن التسللللللامح لدي فرويد تم تناوله في 2017عرضللللللت منارمحمد )

إطار الميكانيزمات النفسللللية والتي تمثل إسللللتراتيجيات الدفاع التي يسللللخدمها الفرد الشللللعوريٌا 
السلللبية، وأن الفرد يسللتخدم ميكانيزم التسللامي وعدم اإلفصللاح عن لتحاشللي القلق والمشللاعر 
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طين سامية مقبولة لدي المحي المشاعر السلبية من قبيل الكراهية والحقد، وإستبدالها بمشاعر
 إيجابية مثل المحبة والتقبل.

 نظرية سومنر -3
وتقإلىد ( هذه النظرية في أن التسللللللللللللللامح هو إحترام عادات 2016لخصللللللللللللللت بثينة الحلو )

اآلخرين سواء كانوا من مجتمعات أخري أو من المحيطين بالفرد، ويكون الفرد غير متمركز 
 حول ذاته متقباٌل لآلخرين ممن يختلفون عنه في الدين والتعليم والمهنة والثقافة .

 

 لإلرتقاء األخالقي  في تفسير التسامح  Enrighنموذج -4  
 مسلللللببات ةسلللللت( إلى وجود 2015)ليت، جبرارد ورد في مو  يشلللللللليرهذا النموذج وفقا لما

 منها  للتسامح متباينة
 التسامح ذو النزعة اإلنتقامية.  -
 التسامح المشروط بالتعويض. -
 التسامح القائم علي ضغوط اآلخرين. -
 التسامح المتوقع القائم علي التدين والتعليم.  -
 التسامح من أجل اإلبقاء علي اآلخرين. -
 التسامح القائم علي الحب. -
 نموذج المراحل الثالثة للتسامح -5  

( 2015وفقٌا لماورد في كوب وآخرون )  Golden & Baucomيشللللللللللللير كل من          
 وهي: سلوك التسامح يمر بثالث مراحلإلى أن 

 مرحلة اإلستغراق في سبب اإلساءة أو المشكلة –المرحلة األولي  -
 : تنطوي هذه المرحلة علي عدد من اإلستجابات وهي

 اإلستجابات المعرفية  -ا
 حيث يحاول الفرد تحديد اإلساءة التي تعرض لها، وتفسيرها بدقة.

 اإلستجابات الوجدانية  -ب
 وتشمل اإلستجابات الوجدانية مثل الغضب والخوف أو الالمباالة .
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 اإلستجابات السلوكية -ج
الموقف المسلللبب هنا تختلف اإلسلللتجابات السللللوكية من فرد آلخر وفقٌا لفهمه لطبيعة    

 أو اإلساءة والنتائج المترتبة عليه.  فللخال
 مرحلة الفهم الجديد وإيجاد المعني  –المرحلة الثانية  -

وفيها يقوم الفرد بتفسلللللللللللير أسلللللللللللباب اإلسلللللللللللاءة وفهمها، وإعادة تقييم الموقف في ضلللللللللللوء 
 المعطيات المتوفرة.

 تلفمرحلة إستعادة التواصل في إطار جديد مخ –المرحلة الثالثة  -
وهي مرحلة تنخفض فيها اإلنفعاالت السلللبية، وربما يصللاحبها بعض التنازالت، وتجاوز 

 اإلساءة بكل مصاحباتها واعالن التسامح .
 ثالثٌا: مفهوم التدين

 التعريفات اللغوية للتدين
( التدين بأنه الرجوع إلى الدين في تناول الشللللللللللللللئون 2000يعرف جمال الدين إبن منظور )

 العادات.وممارسة 
 التعريفات المفهومية للتدين

( التدين بأنه سللللللللوك يمارسللللللله 2021) يعرف باقر طالبي دارابي، فراس عبد الخالق منديل   
ناجم عن التزامه بعقيدة اإليمان الصحيح وفعل ما امره به هللا  واإلبتعاد عن  ،الفرد عن قناعة

 .تيان ما نهى عنهإ
( إلى التدين علي أنه "عالقة وجدانية روحية بين الفرد وربه 1999 )يشللير رشللاد موسللي و    

 ."   )هللا( تحرك وتوجه سلوكه وتحدد عالقاته مع المحيطين به في المجتمع
( حاجة نفسية للفرد تتحدد من خاللها هويته تبعث 2000)ويعتبره عادل هريدي، طريف شوقي 

 علي الشعور بالرضا والسعادة . 
( علي أنه اإلطار العام الذي تتشكل من 2000)مجدة احمد، إيمان القماح  ليهإتشير  كما    

 خالله مفاهيم الفرد وسلوكه ويمثل إتجاهٌا عامٌا لدي الفرد يؤثر في شخصيتة الفرد وسلوكه. 
( التدين علي أنه التنظيم المعرفي المحدد لممارسات الفرد في 2004)ويري سرمد الطائي 

( أن التدين يساعد في تحسن أداء الفرد  2006)ويضيف علي الشلوي عالقاته مع اآلخرين؛ 
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وربما يكون واقيٌا من اإلصابة باألمراض الجسمية والنفسية ألنه يساعد الفرد علي مواجهة 
 مختلف صور الضغوط التي يتعرض لها

( بأنه الطقوس التي يمارسها الفرد لكي 2007)ويعرفه بشير الحجار، سامي أبو إسحاق     
 تحقق له رضا هللا وتؤثر في سلوكه وأفكاره ومعتقداته وسلوكه.

( الدين بأنه األوامر 2011)ويميز الباحثون بين الدين والتدين حيث تحدد سارة الوحيدي     
 والمحرمات والمباح حسبما ورد في الكتب السماوية يثاب من يلتزم بها ويعاقب من يلتفت عنها.

( إلى التدين علي أنه 2014سماعيل، شادية عبد الخالق)ويشير شحدة أبو عمرة، سوسن إ
 م الدين يشعر في إطاره الفرد باإلستقرار النفسي.اليسلوك ينطوي علي إتباع تع

( التدين علي أنه تقويم الذات بموضوعية 2016)سعيد عبد الكريم  كمايري بشير الحجار،    
 بتعإلىم الدين .في ضوء اإللتزام والعمل علي إثرائها وإشباع الحاجات 

 اإلطمئنان.ب حدد لسلوك الفرد يشعر من خاللهأنه مب ( التدين2020)فاطمة المومني  عرفتو 
 قداته الدينية.تطريقة التي يعيش بها الفرد وفقٌا لمعبإعتباره ال( 2020أحمد عبد هللا )وتناوله 

 تعريف الباحثة للتدين
وأفكاره والطقوس التي يمارسها هو إتجاه عام لدي الفرد ينطوي علي معتقداته 

والطريقة التي يفسر بها األحداث ويدرك من خاللها المواقف والتي تقوم علي 
 .أسس دينية وعقائدية تختلف من فرد آلخر

 التعريف اإلجرائي للتدين
 هو الدرجة التي يحصل عليها الفرد على المقياس العربي للتدين المستخدم في الدراسة الراهنة. 

 نت المفسرة للتديالنظريا
أسفرت عنه نتائج مسح تراث الدراسات النفسية عدم وجود  تبين في حدود علم الباحثة وما   

نظريات مباشرة تناولت التدين، إال أن بعض الباحثين يفسرون التدين من خالل نظريات تتناول 
 متغيرات مرتبطة به منها:

 (Bowlby,1988نظرية ) -1
وهي نظرية التعلق ويشير مضمونها  إلى التعلق علي أنه يتمثل في اإلرتباطات 
الوجدانية بين الفرد والقائمين علي رعايته والمحيطين به ممن يحققون له اإلشباعات 
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النفسية ومن أهمها الشعور باألمن النفسي الذي يسعي الفرد بإستتمرار لتحقيقه 
ه من معتقدات وصلوات ودعاء مصادر لألمن ، ويمثل التدين بمايشملإليهوالوصول 

 النفسي يتعلق بها ويحرص عليها. 

 (Diener et al ,2002نظرية ) -2
وهي نظرية السعادة وتشير إلى حاجة اإلنسان المستمرة للسعادة، وان أداء الشعائر والطقوس 

 للسعادة.لى تمثل بالنسبة له مصدرٌا رئيسيٌا االدينية للوصول إلى رضا هللا سبحانه وتع

 (Baumeister & Vohs, 2002)معني الحياة نظرية -3
 اإلنسان لديه أربع حاجات أساسية يتحقق من خاللها معنيوالتي توضح أن      

 :الحياة هذه الحاجات هي
 الشعور بالكفاءة. -
 الشعور بالقيمة الشخصية. -
 تحقيق األهداف. -
 اإللتزام بالقيم. -

الطقوس والواجبات الدينية واإللتزام بتعإلىم الدين والتمسك وأن الفرد يجد في التدين وفي ممارسة 
 بالقيم منافذ تعطي للحياة معني ألنه دائم السعي نحو إيجاد معني لحياته.

 مفهوم التوافق النفسي -رابعٌا :
 تعريف التوافق النفسي في اللغة        

أنه المالئمة، ووافق  ( إلى معني التوافق في اللغة علي2000)يشير جمال الدين إبن منظور
  .الشيء أي الئمه

( التوافق بأنه ان يسلك الفرد مسلك الجماعة ويتجنب 1973)يعرف إبراهيم أنيس وآخرون  كما
 .اإلنحراف في السلوك

 التعريفات المفهومية للتوافق النفسي
في ثالثة وحصرها  تعريفات التوافق النفسي( إلى تعدد 2001)يشير عبد الحميد الشاذلي

 لى:االت علي النحو فئات تعريهية
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 الفئة األولي  -
 تعريفات تتناول التوافق النفسي بإعتباره عملية فردية تبدأ بالفرد وتنتهي به.

 الفئة الثانية  -
تعريفات تتناول التوافق النفسي علي أنه اإلنصياع للمجتمع بصرف النظر عن رغبة 

 الفرد لإلنصياع أو رضائه عنه ولكنه ينصاع للمجتمع.
 الفئة الثالثة  -

 تتناول دور كل من الفرد والمحيطين به في تحقيق التوافق النفسي. تعريفات تكاملية
 مفهوم التوافق النفسي  يلي لنماذج من التعريفات التي تناولت ونعرض فيما

( إلى التوافق النفسي علي أنه" قدرة الفرد علي تكوين العالقات 1986)يشير فتحي الزيات 
 ا  في تفاعله مع اآلخرين مع األخذ في الحسبان أن مفهوم الذات يعد محددٌا أساسيالمرضية له 

 لتكيف الفرد الشخصي واإلجتماعي".
( بإعتباره معيارٌا أساسيٌا لتحقيق السالمة النفسية في إطار 1999)وتتناوله سهير كامل

 التفاعالت اإلجتماعية .
ديناميكية مستمرة بين الفرد والبيئة اإلجتماعية ( علي أنه عملية 1997)ويعرفه حامد زهران 

 تتطلب منه إجراء تعديالت في سلوكه لتحقيق التوازن في عالقاته باآلخرين.
( أن التوافق النفسي هو األسلوب الذي بواسطته يصبح الفرد أكثر 2011وتري فروجة بلحاج)

 كفاءة في عالقته مع البيئة التي يعيش فيها.
 ( علي أنه اإلنسجام وتحاشي الصراعات مع اآلخرين مما2001)الشاذلي  وتناوله عبد الحميد

 يحقق رضاهم عنه.
بأنه: "مجموعة العمليات النفسية التي تساعد الفرد في مواجهة  (2009)ويعرفه أديب الخالدي

 المتطلبات والضغوط النفسية".
 مل علي تنظيمها بما( علي أنه" قدرة الفرد علي تقبل األمور والع2008)ويحدده بطرس حافظ،

 يحقق له التوازن في عالقته باآلخرين."
( التوافق النفسي علي سلوك الفرد في مواجهة المتطلبات 2008)يري صالح حسن الداهري 

 ها. يالبيئية للوصول إلى تحقيق اإلشبعات التي يرغب في الوصول إل
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 تعريف الباحثة للتوافق النفسي
وجهده المبذول في تفاعله مع اآلخرين لتقليل التوافق النفسي هو "سلوك الفرد 

يحقق له مصالحه الشخصية  القائم علي التفهم بما الصراعات وتقبل األمور
 ويتناسب مع حاجاته النفسية."

 التعريف اإلجرائي للتوافق النفسي
 هو الدرجة التي يحصل عليها الفرد علي مقياس التوافق النفسي المستخدم في الدراسة."

 توافق النفسيأبعاد ال
 وهي: هناك ثالثة أبعاد للتوافق النفسي( إلى أن 7199يشير حامد زهران)

 التوافق الشخصي -1
عن الحياة وإشباع الدوافع والحاجات، وأيضٌا الشعور  ويتضمن الشعور بالسعادة والرضا

 بالسالم الداخلي.

 التوافق اإلجتماعي  -2
اإللتزام بالمعايير اإلجتماعية، واإلمتثال لقواعد الضبط اإلجتماعي وتقبل التغيير، يقوم علي 

 والتفاعل اإلجتماعي الصحي اإليجابي والعمل للصالح العام. 

 التوافق المهني-3 
وينطوي علي اإلختيار المناسب للمهنة واإلستعداد للعمل والتدريب، واإلنجاز واإلنتاج 

 والشعور بالرضا عن العمل والنجاح فيه. 
 ( إلى هذه األبعاد بعدين آخرين هما :2010ويضيف يامن سهيل)

 التوافق الصحي الجسمي-4  
مع تقبله لمظهره الخارجي وانخفاض المعاناة من  ةويشير إلى تمتع الفرد بصحة جسمية ونفسي

األمراض، وشعور باإلرتياح النفسي، وسالمة الحواس، والميل إلى النشاط والحيوية معظم 
 الوقت والقدرة على الحركة والتركيز، والنشاط والعمل دون إجهاد. 
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  التوافق األسري  5-
وتحبه توفرله إشباع لحاجاته وحل لمشكالته، تمتع الفرد بحياة سعيدة داخل أسرة تقدره في يتضح 

مع شعوره بدوره الحيوي داخل األسرة وتمتعه بدور فعال فيها وأن يكون أسلوب التفاهم هو 
 األسلوب السائد في أسرته، وتساعده في تحقيق أكبر قدر ممكن من الثقة بالنفس وفهم ذاته.

  تصنيفات السلوك التوافقي
نظريات علم النفس والدراسات السابقة في المجال إمكان تصنيف تبين في ضوء استقراء تراث 

 لى:االسلوك التوافقي علي النجو الت

 التوافق حالة-1
ملن التلوازن واالسلتقرار  حالةبإعتباره  التوافق( إلى 2012 )أشار عالء الدين كفافي

الفلرد، هلو واالتسلاق النفسلي واالجتملاعي، التلي يصلل إلىهلا الفرد ألن معظم سللوك 
محلاوالت ملن جانبله لتحقيلق حاللة التوافلق عللى المسلتوى الشخصلي أو االجتماعي أو 
كالهما ؛ ويمكن االستدالل على حالة التوافق من خالل التوازن الذي يحققه الفرد بينله 

قبلل وبلين بيئتله، وتميلزه بالضلبط اللذاتي، وتحملل مسئلوليته الشخصلية واالجتماعيلة والت
اإلجتملاعي، والقلدرة عللى تكوين عالقات متوافقة مع اآلخرين، والكفاءة في العمل واإلنجاز، 

 وتوفير قدر من الرضا والراحة النفسية.

 التوافق عملية-2
التلي يسلعى الفلرد عمليلة العلي أنه  التوافق النفسي( إلى 1990)أشار السيد الهابط 

علن طريقها إلى التوفيق بين مطالبه وظروفه ومطالب وظروف البيئة المحيطة به و 
 هما :  ينطوي التوافق على نوعين من العمليات التوافقية

 الجهود التي يقوم بها الفرد للتوافق مع الظروف التي يواجهها. -
 تغيير الظروف البيئية لتناسب مطالب الفرد.  -
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 التوافق إنجاز-3
 يتحددويحققه الفرد،  إنجاز هو النفسي التوافق( أن 1993)أوضح أحمد عبد الخالق 

 .يكون التوافق جيدا أو سييءٌ ، إما أن بأحد الشكلينذلك 
  مؤشرات التوافق النفسي

 وهي: مؤشرات تميز السلوك التوافقيهناك إلى أن  (2009)أديب الخالدي أشار 
 الذات.القدرة على التحكم في  -
 تحمل المسؤولية. -
 التعاون مع اآلخرين. -
 الحب والثقة المتبادلة. -
 القدرة على العطاء. -
 االهتمام باآلخرين والسعي إلى إقامة عالقات منتجة.  -
 تبادل المساعدات مع اآلخرين. -
 تحقيق الطموحات.  -
 القدرة على مواجهة الصراعات وخفض المخاوف والقلق. -
 احترام الذات.  -
أن يتصرف  فمواجهة المواقف، من خالل تنوع السلوك، ويتطلب من كل طر المرونة في   -

 تصرفا مناسباٌ، كما أن كل مكان وكل زمان يتطلب ما يناسبه من السلوك اإليجابي
 يحقق الفرد التوافق النفسي واإلجتماعي من خالل ممارسة هذه السلوكيات.و 

 خصائص السلوك التوافقي 
سبع خصائص أساسية إلى  (2018صالح )يشير كل من مدينة دوسة، موسي 

 للسلوك التوافقي وهي:  
 السلوك التوافق ديناميكي. -1
 السلوك التوافقي مكتسب وربما يتأثر بالعوامل الوراثية. -2
 فردية في السلوك التوافقي.  هناك فروقا   -3
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 السلوك التوافقي نسبي. -4
 السلوك التوافقي إرتقائي. -5
 السلوك التوافقي مستمر. -6
 التوافقي مؤشرٌا للسالمة النفسية.السلوك  -7

 النظريات المفسرة للتوافق النفسي
يلي لنماذج من النظريات النفسلللللية التي تناولت تفسلللللير التوافق النفسلللللي وذلك  نعرض فيما   

 لى:اعلي النحو الت
 النظريات اإلنسانية  -1

( تفسلللللليرات المنحي اإلنسللللللاني للتوافق علي أنها طبقٌا 2004إسللللللتعرض محمد جاسللللللم )
لكللارل روجرز يتفللاعللل األفراد مع المحيطين بهم بهللدف تحقيق الللذات ولكي يتمكن من 
ذلك البد له من الحصول علي درجات من الحرية واإلنفتاح علي الخبرات وأشار ماسلو 
إلى أهمية الدور الذي يمارسللللللللله تحقيق الذات في مسلللللللللاعدة الفرد علي التوافق النفسلللللللللي 

 اإلجتماعي مع المحيطين به.
 معايير التوافق النفسي لدي ماسلو  -

المعايير األسلللاسلللية التي وضلللعها ماسللللو ( 2013إسللللتعرضللللت فروجة بلحاج) 
 :لتحقيق التوافق النفسي وهي

 .اإلدراك المالئم للواقع -
 .قبول الذات -
  .التمركز حول الذات -
 .التوافق مع الذات ومع اآلخرين -
 ي:لاتحقيق الحاجات األساسية وفقٌا للهرم الت -



 
 

 

 

) 428) 

.م.د.فيفيان أمحد فؤاد علي أ
 عشماوي

 2022يناير ، 2ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 
 تفسير هورني للتوافق النفسي -

( إلى تفسير هورني للتوافق النفسي في ضوء المدرسة 1997أشار نبيه إسماعيل )
اإلنسلللللللللللللللانيلة علي أنله يتحلدد من خالل إدراك الفرد لقلدراتله وإمكلانلاتله وتوظيفهلا في 

 علي إشباع حاجاته األساسية. تاليا  يتحقق  تحقيق ذاته، وأن توافق الفرد نفسيا  

 السلوكية النظريات-2
( تفسيرات أصحاب المدرسة السلوكية للتوافق 2013إستعرضت حسنية بن سيتي )

النفسللللللي علي أنه مسللللللايرة او مجاراة إجتماعية، وأن المسللللللايرة لآلخرين تنطوي علي 
 تجنب الصراع مع اآلخرين عند التعرض لضغوط الجماعة. 

إسلللتجابات يكتسلللبها الفرد من خالل يفسلللر السللللوكيون التوافق النفسلللي علي أنه  كما
تعرضلللله للخبرات ومايتم تدعيمه من هذه اإلسللللتجابات يسللللاعده في تكوين التوقعات 

 ويرسخ ويتكرر ويصبح عادة سلوكية تسهم في توافقه مع اآلخرين
وسللكينر التوافق النفسللي بإعتبارة إسللتجابات مكتسللبة تنمو  ويفسللر كل من "واطسللون 

لفرد للقيام بها ومايحصلللللللللللل عليه من تدعيمات من في ضلللللللللللوء الجهد المبذول من ا
 المحيطين به. 

مايكل مارهوني فسللرا توافق الفرد علي  أما السلللوكيين المعرفيين ومنهم آلبرت باندورا
من الوعي واإلدراك لألفكار والمفاهيم األسللللللللللاسللللللللللية، أي أن "بندورا"  عاليةأنه درجة 

 و"مارهوني" رفضا تفسير التوافق النفسي علي أنه يتم بطريقة إلىة ميكانيكية.
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 النظريات البيولوجية -3
( النظريات البيولوجية التي تناولت تفسللللللللير التوافق 2011لخصللللللللت فروجة بلحاج )

ن، وكالمان، ومندل، حيث أرجع هؤالء المنظرين النفسي منها نظرية داروين، وجالتو 
سللللللوء التوافق إلى األمراض واإلختالالت التي تطرأ علي الجهاز العصللللللبي، وبعض 
هذه األمراض موروث والبعض اآلخر ناتج عن التفاعالت البيئية أو مكتسلللللللب عبر 
 مراحل حياة الفرد، كمايرجع في بعض األحيان إلى إختالالت هورمونية مترتبة علي

 التعرض للمشقة النفسية.
وووفقٌا لهذه المدرسلللللللللللللللة البيولوجية يعتمد توافق الفرد وقدرته علي الوفاء بمتطلبات 
التفاعل مع اآلخرين علي سلللللللالمتة النفسلللللللية، وترتبط السلللللللالمة النفسلللللللية بالسلللللللالمة 

 الجسمية أي ترتبط بسالمة وظائف أعضاء الجسم وتكامل وظائف هذه األعضاء.

 لنفسينظريات التحليل ا -4
( التفسللللليرات التحليلية للتوافق النفسلللللي في ضلللللوء 1997إسلللللتعرض نبيه إسلللللماعيل )

  :المفاهيم األساسية التي قدمها فرويد وهي
 IDالهو   -

ويمثل مسلللللللتودع الطاقة النفسلللللللية التي تنشلللللللط الفرد للوصلللللللول إلى اللذة من خالل 
 اإلشباعات التي يصل إلىها.

 EGOاألنا  -
حوله، والتي تنمو من خالل التنشللللللللللللللئة اإلجتماعية  وهي مدركات الفرد للبيئة من

التي يعرف الفرد من خاللهللا مللايمكن تحقيقلله ومللااليمكن تحقيقلله، ويسللللللللللللللعي إلى 
 تحقيق التوافق بين الواقع وتحقيق اإلشباعات.

وتعد األنا وسلللللللليط بيم الهو واألنا األعلي أي أنها تتوسللللللللط بين الظروف المحيطة 
 ريزية.بالفرد ومطالبه وإشباعاته الغ

 األنا األعلي  -
وهي الرقيب النفسي الشعوري والتي تقوم بضبط الرغبات وكف الدفاعات أي أنها 

 لى داخل الفرد.اتمثل الجانب المث
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 نظرية اريكسون 
( تفسلللللير إريكسلللللون للتوافق النفسلللللي علي أنه وضلللللوح 2013تناولت حسلللللينة بن سللللليتي )    

 الهوية
ه نحو الهدف ومواكبة متطلبات تغير الظروف والشللللللللللللللعور بالحب واإلسللللللللللللللتقالل والتوج     

 واألحوال.
 نظرية يونج 

( تفسلليريونج للتوافق النفسللي علي أنه توازن ميول الفرد 2013تناولت حسللينة بن سلليتي )     
للوصلللللللول إلى اإلسلللللللتمتاع وتحقيق السلللللللالمة النفسلللللللية من خالل معرفة الفرد لذاته علي نحو 

 صحيح.
 الدراسات السابقة

 يلي لنماذج من الدراسات المتاحة في تراث علم النفس نعرض فيما 
ويتم عرض الدراسلللللات والتي تناولت متغيرات الدراسلللللللة أو فحصلللللللت جوانب مرتبطة بها. 

تنطوي علي كل متغيرات الدراسة كل متغير  السابقة  في إطار أربعة محاور أساسية
 :يلاعلي حدة وذلك علي النحو الت

 سلوك اإليثارأوأل : الدراسات التي تناولت 
( بدراسة عنوانها اإليثار والتوافق النفسي لدي الطالب 1993قام عبد الهادي عبده، فاروق عثمان )    

في دولة اإلمارات العربية ودولة البحرين علي عينة من طلبة كليات التربية من الجنسين مقسمة إلى 
بينما تكونت المجموعة الثانية من " فردٌا من جامعة اإلمارات، 157مجموعتين قوام األولي منهما "

من طلبة جامعة البحرين، وكشفت النتائج عن عدم وجود فروق جوهرية بين الجنسين  ا  " فرد162"
في كل من اإليثار والتوافق النفسي، بينما كانت هناك فروق جوهرية بين أفراد العينة الكلية من جامعة 

عاد مقياس اإليثار حيث حصل طلبة جامعة اإلمارات ونظيرتها من جامعة البحرين في بعض أب
اإلمارات علي درجات مرتفعة بالمقارنة بطلبة جامعة البحرين علي الدرجات الكلية الخاصة بأبعاد 
المشاركة اإلجتماعية، والثقة في اآلخرين، ولم تكن هناك فروقٌا جوهرية بين نفس هذه العينات في 

 سعادة اآلخرين .الدرجة الكلية علي أبعاد إحترام المشاعر و 
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( دراسة تناولت بعض المتغيرات المرتبطة 1995)أجري محمد عبد الرحمن، هانم عبد المقصود    
" طالبة من 142بالتوجه نحو مساعدة اآلخرين لدي طالبات الجامعة، وتكونت عينة الدراسة من "

التوجه نحو  كلية التربية بجامعة تبوك من التخصصات األدبية والعلمية، طبق عليهن مقياس
المساعدة، ومقياس للمهارات اإلجتماعية، ومقياس للقلق اإلجتماعي، ومقياس للعالقات الشخصية . 
وكشفت النتائج عن وجود إرتباطات جوهرية بين الدرجة علي مقياس التوجه نحو المساعدة، والدرجات 

جوهرية بين الدرجات علي مقياس المهارات اإلجتماعية بمختلف أبعاده؛ كماتبين وجود إرتباطات 
علي مقياس التوجه نحو المساعدة والدرجات علي بعد التعبير اإلنفعإلى في مقياس المهارات 

 اإلجتماعية 
( بدراسة فحصت اإليثار والثقة والمساندة اإلجتماعية كعوامل 1998)قام معتز عبد هللا  كما    

" من طلبة كلية اآلداب 474ونة من "أساسية في دافعية األفراد لإلنضمام للجماعة، علي عينة مك
جامعة القاهرة من الجنسين من مختلف التخصصات . وتم تطبيق مقياس لإليثار من إعداد الباحث، 
ومقياس دافعية اإلنضمام للجماعة، ومقياس اإلمداد بالعالقات اإلجتماعية، وبطارية الثقة، وأوضحت 

م للجماعة في ضوء الدرجات علي مقاييس اإليثار والثقة النتائج إمكانية التنبؤ بأبعاد الدافعية لإلنضما
والمساندة اإلجتماعية؛ كماتبين وجود إرتباطات جوهرية بين الدرجات علي مقاييس األبعاد الفرعية في 

تبين حصول اإلناث علي درجات  مقياس الدافعية لإلنضمام لجماعة وكل من اإليثار والثقة . كما
بالمقارنة بالذكور ؛ ولم تكن هناك فروق جوهرية بين الجنسين في الدرجات مرتفعة علي مقياس اإليثار 

 علي مقياسي الثقة والمساندة اإلجتماعية.
( دراسة بعنوان اإليثار وعالقته ببعض المتغيرات النفسية لدي طالبات 2001)أجرت إبتسام إلىازجي  

الرابعة بالجامعة وبينت النتائج  " من طالبات الفرقة308الجامعة اإلسالمية علي عينة مكونة من "
منخفضات وحصول تميز مرتفعات الدرجات علي مقياس اإليثار بالمودة والعطف والصالبة النفسية، 

 الدرجات علي مقياس اإليثار علي درجات مرتفعة علي مقاييس الخضوع، ولوم الذات والعدوان.
دين واألقران في سلوك المساعدة لدى دراسة هدفت إلى تناول تأثير الوال Bartel,2006)وأجري)    

ا من المراهقين والمراهقات األمريكيين. وكشفت النتائج عن  108المراهقين على عينة مكونة من ) ( فرد 
أهمية دور اآلباء في تشكيل سلوك المساعدة بوجه عام وسلوك المساعدة العفوية بوجه خاص، ويميل 

المقارنة باألغراب، ولم تكن هناك فروقٌا جوهرية  في المراهقين إلى تقديم المساعدات لألصدقاء ب
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المساعدة تعزى للعمر، بينما تبين وجو فروق جوهرية بين الجنسين حيث كشفت اإلناث عن درجات 
 مرتفعة من اإلستعداد لتقديم المساعدة بالمقارنة بالذكور.

ي عينة من معلمي ( دراسلللللللللللللة بعنوان المسلللللللللللللاعدة واإليثار لد2007كما أجرت حنان العناني )    
أثر متغيري الجنس والعمر والتفلللاعلللل بينهم على هلللذا األطفللال في األردن تنللاولللت من خاللهللا 

( معلم ا ومعلمة من 168السللللللللللوك، وأثرهما على درجة المسلللللللللاعدة اإليثارية، على عينة من )
مدارس رياض األطفال والتعليم األسلللللللللللاسلللللللللللي. وكشلللللللللللفت النتائج عن إرتفاع درجات سللللللللللللوك 

دة، ودرجات اإليثار لدي الذكور بالمقارنة باإلناث ولم يكن هناك تأثير جوهري للعمر المسلللللاع
 في تحديد درجة سلوك المساعدة. 

( بدراسة عنوانها فاعلية برنامج تدريبي لتنمية السلوك 2008قامت شيماء صالح عطا هللا )     
" طفل وطفلة من 40ينة مكونة من "اإليثاري لألطفال العاديين تجاه إخواتهم المعاقين عقليٌا علي ع

سنة من المقيمين في مدينة المحلة الكبري مقسمين  12-9أشقاء المعاقين عقلياٌ تراوحت أعمارهم من 
" فرداٌ أحداهما تجريبية طبق عليها برنامج لتنمية السلوك اإليثاري، 20إلى مجموعتين قوام كل منهما "

ع درجات األطفال في المجموعة التجريبية علي كافة أبعاد واآلخري ضابطة، وأشارت النتائج إلى ارتفا
مقياس السلوك اإليثاري في القياس البعدي بالمقارنة بالقياس القبلي، وإنخفاض درجات المجموعة 

 الضابطة علي مقاييس أبعاد السلوك اإليثاري بالمقارنة بدرجات األطفال في المجموعة التجريبية .
الحب الوالدي كما يدركه طلبة ( بدراسلللللللللللة عنوانها 2010وقامت هيام صلللللللللللابر صلللللللللللادق )   

، تنلللاوللللت من خاللهلللا العالقلللة بين بعض المتغيرات الجلللامعلللة وعالقتللله بسلللللللللللللللوكهم اإليثلللاري 
نوع التعليم ( والسلللللللللوك اإليثاري لدي عينة مكونة من  –الثقافة الفرعية  –الديموجرافية )النوع 

وأشللللللارت النتائج إلى وجود عالقة موجبة دالة  21.37بمتوسللللللط عمري  ( طالب ا وطالبة380)
إحصللللللائي ا بين الحب الوالدي والسلللللللوك اإليثاري، كما أسللللللفرت النتائج عن عدم وجود تأثيرات 

 جوهرية للمتغيرات الديموجرافية )النوع، الثقافة الفرعية، نوع التعليم(علي السلوك اإليثاري.
( بدراسللللة بعنوان الشللللخصللللية النرجسللللية 2012ريم، طالب سللللالم)قام كل من إيمان عبد الك   

وعالقتها بالسلللللللللللللللوك اإليثاري لدي الطلبة المتميزين في ثانويات المتميزين  علي عينة مكونة 
" من تالميذ المرحلة الثانوية من الجنسلللين، طبق عليهم مقياس النرجسلللية، ومقياس 307من "

د فروق جوهرية بين الجنسللللللللين في السلللللللللوك السلللللللللوك اإليثاري، وأوضللللللللحت النتائج عدم وجو 
 تبين عدم وجود إرتباطات جوهرية بين السلوك اإليثاري والنرجسية. اإليثاري، كما



 م

 

 

) 433) 

 2022 يناير ، 2ج69جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

اإليثار والتسامح والتدين حمددات التوافق 
 النفسي

( بدراسللللللللللللة عنوانها تطور مشللللللللللللاعر األلفة وعالقته 2015وقام كل من جاجان محمد، وإيفان قادر )
ة جامعة أربيل بالعراق من من طلب 345بالسلللللوك اإليثاري لدي طلبة الجامعة علي عينة مكونة من 

الجنسلللللين طبق عليهم مقياس للشلللللعور باأللفة ومقياس آخر للسللللللوك اإليثاري، وأشلللللارت النتائج إلى 
إرتفاع درجات الذكور بصللورة  ا  وجود إرتباطات جوهرية بين الشللعور باأللفة والسلللوك اإليثاري، وايضلل

قياس السلللللللللللوك اإليثاري، ولدي طالب جوهرية بالمقارنة باإلناث علي مقياس الشللللللللللعور وباأللفة، وم
 التخصصات اإلنسانية بالمقارنة بطالب الكليات العملية.

العالقة بين التعلق التجنبي والتعلق اآلمن ت فحصللدراسللة  (Richman et al ,2015وأجري )    
" فردٌا من الجنسلللللللين، وكشلللللللفت 193وسللللللللوك المسلللللللاعدة لدي طلبة الجامعة علي عينة مكونة من" 

ي التعلق التعلق التجنبي من الجنسين لمساعدة اآلخرين بالمقارنة بذو  إنخفاض ميل ذوي عن أالنتائج 
 ن سلوك المساعدة يتطلب بذل الجهد وتكلفة التتوفر لدي ذوي التعلق التجنبي.أل اآلمن،

( بدراسلللللللللللللة عنوانها التعاطف واإلمتنان كمحددات لإليثار لدي عينة من 2020قام هشلللللللللللللام علي )
طالب وطالبة من المتفوقين في مرحلة التعليم  70وقين دراسللليٌا  ، علي عية مكونة من الطالب المتف

، طبق عليهم مقياس للتعاطف ، ومقياس لإلمتنان ، ومقياس إليثار ؛ وأشللللللللارت النتائج إلي الثانوي 
وجود إرتباطات جوهرية بين كل متغيرات الدراسلللللللللة ، وعدم وجود فروق بين الجنسلللللللللين في الدرجات 

 افة المقاييس المستخدمة في الدراسة ، وأن التعاطف واإلمتنان متغيرات منبئة باإليثار .علي ك
سلللتراتيجيات التنظيم الذاتي إلم النسلللبي إلسلللهاا(بدراسلللة بعنوان 2021وآخرون ) محمود عكاشلللة  قام

لفحص إمكانية التنبؤ باإليثار  ية التربيةلب كالجابي لدى طإليجتماعي اإلاوك لفعالي في السلللللللللللللإلنا
 500والتعاطف والتسلللللامح من خالل إسلللللترايجيات التتنظيم الذاتي الإلنفعاالت علي عينة مكونة من 

طالب وطالبة من كلية التربية جامعة دمنهور موزعين علي كل الفرق الدراسية ، وأشارت النتائج إلي 
 تمثل منبئات باإليثار والتعاطف والتسامح واإلنتباه أن إسترايجيات اإلجترار ، وإعادة التقييم المعرفي 

 : الدراسات التي تناولت التسامح يا  ثان
 ى:اليلي لبعض الدراسات النفسية التي تناولت التسامح وذلك علي النحو الت نعرض فيما

دراسللللللللة تناولت العفو والرضللللللللا عن الحياة، على  (Sastre, M., et al., 2003)أجري    
طالبا  جامعيا  برتغإلىا ، تم تقسلللللليمهم إلى  192مراهقا  وراشللللللدا  فرنسلللللليا ،  810عينة مكونة من 

أربع مجموعات عمرية وفقا  للسن )مجموعة المراهقين، مجموعة الراشدين الصغار، ومجموعة 
المجموعات األربع ما  ( تراوحت أعمارالراشلللدين الوسلللطى، مجموعة الراشلللدين مكتملي الرشلللد
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( سللللللللللنة تم تطبيق بطارية من االختبارات لقياس الرضللللللللللا عن الحياة، والميل 65 – 17بين )
واالسللللتياء الثابت،  -مواقف اإلسللللاءة  -العام إلى التسللللامح أو االنتقام، والحسللللاسللللية للمواقف 

الثالثة للتسللللللامح، والرضللللللا وأسللللللفرت النتائج عن عدم وجود إرتباطات جوهرية  بين المكونات 
عن الحياة، وتم تفسير هذه النتيجة في ضوء عدة تفسيرات أهمها أن الُمساء إلىه بعد تعرضه 
لإلسلللللللاءة ُيحاط بشلللللللبكة من المسلللللللاندات االجتماعية، والتي تدعم لديه االسلللللللتجابات السللللللللبية 

ُمسلللللللاء إلىه يشلللللللعر كالبغض، العدائية، الرغبة في الثأر واالنتقام من الُمسللللللليء، وهذا يجعل ال
 باالرتياح والرضا عن حالة التسامح التي يعايشها.

( بدراسة عنوانها دور العفو في تحسين مستوي الرفاهية (Karremans, et al., 2003قام )    
النفسللللللللية علي طلبة الجامعة من الجنسللللللللين،أشللللللللارت نتائجها إلى أن هناك إرتباطٌا جوهريٌا بين العفو 

ماتميز الحاصللللللون علي درجات مرتفعة علي مقياس العفو بحصلللللولهم علي والرضلللللا عن الحياة ؛ ك
 درجات مرتفعة علي مقياس الرضا عن الحياة.

دراسللللة تناولت "العالقة بين التسللللامح والسللللعادة  (Maltby. J., et al., 2008)وأجري      
ل عينة طويلة المدى، والسلللللللللعادة قصللللللللليرة المدى كمؤشلللللللللرات للتمتع أو للتنُعم بالحياة وذلك ع

( سللللللللللللنة، و كشللللللللللللفت النتائج عن وجود 65 – 18( فردُا تراوحت أعمارهم بين )244قوامها )
إرتباطات دالة إحصلللللائيٌا بين التسلللللامح والسلللللعادة، وهذا عكس ما توصللللللت إلىه نتائج دراسلللللة 

(Sastre, M., et al., 2003) كما أوضللللحت النتائج أيضللللا  أن هناك ارتباط جوهري بين ،
سلبي والسعادة قصيرة المدى، وارتباط الوجدان اإليجابي والسلوك اإليجابي كل من الوجدان ال

 بالسعادة طويلة المدى.
( بدراسلللللللللة بعنوان "دور 2010وقامت عبير محمد أنور، وفاتن صلللللللللالح عبد الصلللللللللادق )    

التسلللللامح والتفاؤل في التنبؤ بنوعية الحياة لدى عينة من الطالب الجامعيين في ضلللللوء بعض 
الللديموجرافيللة" تنللاولللت عينللة من طالب الجللامعللة الللذين ينتمون إلى كليللات نظريللة المتغيرات 

وعمليللة، ركزت علي التحقق من وجود فروق بين الطالب األكثر تسلللللللللللللللامحللا  وتفللاؤال ، واألقللل 
تسللللللللللللامحا  وتفاؤال  في نوعية الحياة، و وتمثلت المتغيرات الديموجرافية في "العمر، المسللللللللللللتوى 

( 367التخصللص، مسللتوى تعليم األب، األم" وُأجريت الدراسللة على ) التحصلليلي للطالب، نوع
( وانحراف معياري قدره 20.44طالبا  من الطالب الجامعيين الذكور بمتوسللللللللللللللط عمري قدره )

(، وقد أعدت الباحثتين بطارية لهذا الغرض بطارية مكونة من ثالثة مقاييس شلللللللللللللملت 1.32)
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هما من )إعداد الباحثتين(، باإلضافة مقياس التفاؤل مقياس التسامح، ومقياسا  لنوعية الحياة و 
)إعداد أحمد عبد الخالق(، وقد كشلللللللفت نتائج هذه الدراسلللللللة عن وجود عالقة دالة موجبة بين 
التسلللللللللللللللامح بمكونيله الفرعيين، وكلل من نوعيلة الحيلاة بمكونلاتهلا الفرعيلة، والتفلاؤل، كملا كلان 

 التسامح الكلي تم التسامح مع الذات. التفاؤل منبيء بنوعية الحياة لدى الطالب يليه
( دراسللة بعنوان التسللامح واإلنتقام وعالقتهما بسللمات الشللخصللية لدي 2017وأجرت نورة البقمي )    

من الجنسلللللللين من طلبة جامعة اإلمام محمد بن  324عينة من طلبة الجامعة علي عينة مكونة من 
ياس العوامل الخمسة الكبري للشخصية ؛ سعود اإلسالمية، طبقت عليهم مقياس سمة التسامح، ومق

وأشلللللللللارت النتائج إلى وجود إرتباطات موجبة دالة إحصلللللللللائيٌا بين التسلللللللللامح وكل من اإلنبسلللللللللاطية، 
والمقبولية، ويقظة الضللللمير، واإلنفتاح علي الخبرة ؛ بينما كان اإلرتباط عكسلللليٌا جوهريٌا بين التسللللامح 

الة إحصلللللللائيٌا بين اإلنتقام والعصلللللللابية، كماتبين أن والعصلللللللابية. وتبين أيضلللللللٌا وجود عالقة طردية د
 اإلناث أكثر تسامحٌا بالمقارنة بالذكور .

( دراسللللللة بعنوان التسللللللامح واألفكار الالعقالنية لدي 2022أجري عمر الحرازي، أحمد الحوراني )   
من المتزوجين، طبق عليهم مقيللاس  318المتزوجين العللاملين بمللدينللة جللدة، علي عينللة مكونللة من 

 ن التسلللامحوجود عالقة عكسلللية جوهرية بيوأشلللارت النتائج إلي للتسلللامح وآخر لألفكار الالعقالنية، 
 كل األفراد.تأثيرات جوهرية لمستوي التعليم علي درجة التسامح لدي وأن هناك  واألفكار الالعقالنية،

 : الدراسات التي تناولت التدينثاٌ ثال
يلي نماذج من الجهود البحثية التي إهتمت بدراسة التدين من منظور  نستعرض فيما    

 ة : اليبمتغيرات الدراسة الحنفسي وفحصت عالقاته بمتغيرات أخري ذات صلة 
 782( العالقة بين التدين وسمات الشخصية علي عينة مكونة من 1997تناولت أمل بدر )

فردأ، طبقت عليهم مقياسٌا للسلوك الديني ومقايس آخري  لقياس الثقة بالنفس واإلنطالق 
دين باإلتزان الوجداني واإلتزان الوجداني، وأشارت النتائج إلى تميز ذوي الدرجات المرتفعة من الت

 والثقة بالنفس.
( دراسة عن العالقة بين مستوي التدين والقلق العام لدي 2002وأجري صالح الصنيع  )   

عينة من طلبة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية كشفت نتائجها عن وجود إرتباط 
 عكسي بين التدين والقلق العام.
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( بدراسة هدفت إلى التعرف علي مستويات السعادة 2002وقام عادل هريدي، طريف شوقي  )
من الراشدين  287المدركة في ضوء العوامل الكبري للشخصية والتدين علي عينة مكونة من 

 ذكورٌا وإناثٌا، كشفت نتائجها عن وجود إرتباط جوهري بين السعادة والتدين .
دراسة هدفت إلى فحص العالقة بين التدين  (Van Ness& Larson ,2002)قام     

فرد أشارت نتائجها إلى وجود إرتباط  163والصحة النفسية لدي المسنين علي عينة قوامها 
عكسي دال إحصائيٌا بين التدين وكل من اإلكتئاب، والميول اإلنتحارية ؛ بينما كان اإلرتباط 

 موجب جوهري بين التدين والشعور بالسعادة.
( دراسة تناولت العالقة بين التدين والتوافق اإلجتماعي علي 2003عد القعيب  )وأجري س   

مجموعة من الذكور من طالب جامعة الملك سعود أشارت نتائجها إلى وجود إرتباط جوهري 
 موجب بين التدين والتوافق اإلجتماعي.

ة النفسية دراسة بحثت العالقة بين التدين والصح (James & Samwell, 2003)أجري      
طالب من الذكور في مرحلة الدراسة الجامعية، أوضحت نتائجها أن  60علي عينة قوامها 

الدين يمثل إطار عام يوجه سلوك األفراد ويمارس دورٌا مهما ي التعايش مع الضغوط النفسية 
 ويساعد الفرد علي التوافق النفسي مع المحيطين به .

ين المتغيرات الشخصية واإلجتماعية المرتبطة ( العالقة ب2005وفحص احمد نصار )    
باإلتجاه الديني من خالل دراسته علي عينة من طلبة الجامعات من ثالث جنسيات مكونة من 

من المصريين ذكورٌا وإناثٌا،  260من الذكور الفلسطينين،  110من الذكور السعوديين،  190
ية كاتل للشخصية، ومقياس سبلبرجر طبق عليهم مقياس لإلتجاه الديني، وقائمة ولبي، وبطار 

للقلق، ومقياس وجهة الضبط؛ وكشفت النتائج عن تميز ذوي الدرجات المرتفعة من التدين 
 باالتزان الوجداني والذكاء والضبط الداخلي .

( لفحص العالقة بين اإللتزام الديني وعالقته 2005وفي دراسة قام بها زياد بركات )      
تماعي في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية، أوضحت نتائجها وجود بالتكيف النفسي اإلج

إرتباطات جوهرية بين التدين والتكيف النفسي اإلجتماعي؛ كماتبين عدم وجود تأثيرات جوهرية 
 لمتغيرات التحصيل الدراسي وعمل األب واألم علي التدين .

ن والجمود الفكري )الدوجماتية( ( العالقة بين التدي2007تناول سعيد القحطاني، فؤاد طالفحة) 
من الذكور من طلبة كلية المعلمين بمدينة تبوك من ثالثة  590علي عينة مكونة من 
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اللتخصصات العلمية، طبق عليهم مقياس  –العلوم القرآنية  –تخصصات هي العلوم اإلنسانية 
صات الثالثة روكيتش للجمود الفكري ومقياس آخر للتدين؛ وتبين عدم وجود فروق بين التخص

 في التدين والجمود الفكري، كما تبين عدم وجود إرتباطات جوهرية بين التدين والجمود الفكري.
( دراسة بعنوان الشعور بالسعادة وعالقته بالتدين ومستوي الدعم 2008أجرت نادية سراج )     

من اإلناث مكونة من اإلجتماعي والتوافق الزواجي والمستوي اإلقتصادي والحالة الصحية، علي عينة 
  من طالبات الجامعة، والموظفات اإلداريات، وعضوات هيئة التدريس بجامعة الرياض للبنات،  764

طبقت عليهن قائمة أوكسفورد للسعادة، ومقياس المساندة اإلجتماعية، ومقياس للتدين، ومقياس للتوافق 
اإلقتصادي، وكشفت النتائج عن  الزواجي، ومقياس للحالة الصحية باإلضافة إلى مقياس للمستوي 

عالقات ارتباطات موجبة دالة بين متغيرات الدراسة وبعضها البعض؛ كماتبين أن التدين منبيء 
 بالسعادة، والتوافق الزواجي .

ببحث العالقة بين التدين والرفاه النفسي  ,Gialamasi & Leondari)2009قامت )     
من اإلناث تتراوح أعمارهم  280من الذكور  83مكونة منعلي عينة من المسيحيين األرثوذكس 

ة: الحضور للكنيسة، المواظبة اليعاما . تم قياس مستوى التدين بناءا المعايير الت 48و  18بين 
علي الصلوات والمعتقدات الدينية. وتمثل الرفاه النفسي في المتغيرات التابعة التإلىة: اإلكتئاب 

رضا العام عن الحياة. وأظهرت النتائج أن اإلناث أكثر تدينا  من والقلق والشعور بالوحدة وال
 الذكور، كماكانت هناك عالقة إيجابية بين مستوى التدين والرفاهية النفسية.

دراسة تناولت دور المعتقدات الدينية في تحقيق التوافق  (Beshlideh et al , 2009)وأجري     
فرد طبق عليهم  150الذكور علي عينة مكون نة من النفسي وتقدير الذات لدي طالب الجامعة 

مقياس للمعتقدات الدينية، ومقياس للصحة العامة ومقياس روزنبرج لتقدير الذات وأشارت النتائج إلى 
 وجود عالقة جوهرية طردية بين المعتقدات الدينية والتوافق النفسي.

بدراسلة تناولت العالقة بين التدين  (2010)قام كل من هيفاء األنصلاري، أحمد عبد الخالق  كما    
فردا من الجنسلللين ممثلين  741ة الذات والقلق لدي ثالث عينات كويتية مكونة من مكونة من اليوفع

لثالث مراحل عمرية وهي المراهقة المتأخرة، والرشلللللللللللللد، والكهولة، طبق عليهم جميعٌا مقياس للتدين، 
ئج وجود إرتباطات سلللللللللللللبية جوهرية بين التدين والقلق، ة الذات، وبينت النتااليوآخر للقلق، وثالث لفع

 بينما كانت اإلرتباطات موجبة دالة إحصائيٌا بين التدين وفعإلىة الذات.



 
 

 

 

) 438) 

.م.د.فيفيان أمحد فؤاد علي أ
 عشماوي

 2022يناير ، 2ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

بدراسلللللللللة هدفت إلى تناول العالقة بين التدين والتوافق النفسلللللللللي وطيب   (Ward ,2010)وقام     
األمريكية، أشلللللللللللللارت نتائجها إلى طال من الذكور في جامعة جورجيا  78الحال علي عينة مكونة 

 وجود عالقة إرتباطية عكسية بين التدين واإلكتئاب .
دراسلللة تناولت العالقة بين التدين والسلللالمة النفسلللية أشلللارت   (Klocker et al 2011)أجري     

ن نتائجها إلى وجود إرتباط موجب جوهري بين المعتقدات الدينية والسالمة النفسية ؛ كماتبين أن التدي
 واإلكتئاب. قيخفف من القل

دراسة بحثت العالقة بين مستوي تدين الراشدين  (2012وأجرت زهراء جعدوني، فريد بوقريرس )    
فرداٌ، وتبين وجود عالقة  933والصلللللللللللللحة النفسلللللللللللللية في المجتمع الجزائري، علي عينة مكونة من 

 جة السواء النفسي .إرتباطية دالة بين التدين بمكوناته ) اإلعتقاد، والممارسة( ودر 
( دراسة تناولت العالقة بين التدين  والسعادة علي عينة 2013) فادي سعود سماوي أجري    

طالب وطالبة تم اختيارهم بشكل عشوائي من تخصصات مختلفة. طبق عليهم  650مكونة من 
إرتباط خلصت الدراسة إلى   .مقياس للتدين للسعادة كما تم تطبيق قائمة أوكسفورد للسعادة

النتائج إلى وجود عالقة إيجابية جوهرية بين التدين والسعادة، وعدم  التدين بالسعادة كما أشارت
وجود فروق جوهرية بين الجنسين في كل من التدين والسعادة، لكن وجدت فروق جوهرية في 

 التدين والسعادة بين الطالب وفقٌا لتخصاصاتهم الدراسية.
بدراسة لفحص العالقة بين مستوى التدين والصحة النفسية  (2014) قام  طيبي غماري     

فرد من محافظات الغرب الجزائري. طبق عليهم  933عند الراشدين، علي عينة مكونة من 
مقياس لمستوى التدين، ومقياس اإلرتياح النفسي لقياس مستوى الصحة النفسية، وخلصت 

 .النفسية عند الراشدينالدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين التدين والصحة 
تناولت العالقة بين اإلتجاة الديني  Bigdelo & Bozorgi ,2016)وفي دراسللللللللة أجراها )    

وفاعلية الذات والرضللللللللللللللا عن الحياة، أشللللللللللللللارت نتائجها إلى أن اإلتجاه الديني وفاعلية الذات 
 منبئات بمستوي الرضا عن الحياة. 

( بدراسلللللللللة هدفت إلى فحص العالقة بين 2016)وقامت كل من  أسلللللللللماء بوعود، حنان طالب     
 204التلدين والتوافق اإلجتملاعي، وتقلدير اللذات للدي طالب جلامعلة الجزائر علي عينلة مكونلة من 

طالب مقسلللللللمين إلى مجموعتين أحداهما من طالب الكليات المتخصلللللللصلللللللة في العلوم اإلسلللللللالمية، 
من طلبة الكليات األخري التي التتناول في دراسلللللللتها الجوانب الدينية من طالب  والمجموعة األخري 
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الطب واآلداب أقسللللللللللللللام علم النفس واللغة العربية، وأوضلللللللللللللحت النتائج وجود إرتباطات ذات داللة 
 إحصائية بين التدين وكل من التوافق اإلجتماعي، وتقدير الذات . 

( بدراسللة فحصللت العالقة بين التدين Abdel Khalek & Lester, 2017قام كل من )    
الذات العامة والصحة النفسية لدي طالب الجامعات العربية كشفت نتائجها عن تميز  اليةوفع

ذوي الدرجات المرتفعة من التدين بدرجات مرتفعة من السللللللللللللللعادة وفاعلية الذات والصللللللللللللللحة 
 النفسية .

هدفت إلى فحص العالقة بين التدين ( دراسة 2018وأجرت فيفيان أحمد فؤاد عشماوي)     
واألمن النفسي والرضا عن الحياة لدي مرضي إختالالت الشريان التاجي وذلك علي عينة من 

 74مريضا من المصابين بإختالالت الشريان التاجي،  56فردٌامكونة من  130الذكور قوامها 
تم التاكد من الصالحية من غير المصابين بهذه اإلختالالت أو أي إضطرابات جسمية أخرٌي، و 

السيكومترية لألدوات التي طبقت علي أفراد العينة وهي مقياس التدين من إعداد الباحثة، 
ومقياس األمن النفسي، ومقياس الرضا عن الحياة؛ وكشفت النتائج عن وجود إرتباطات موجبة 

أيضٌا إنخفاض جوهرية بين كل متغيرات الدراسة لدي المجموعتين ولدي العينة الكلية وتبين 
درجات مرضي إختالالت الشريان التاجي علي كافة المقايس، وأن االتدين واألمن النفسي 

 منبئات بالرضا عن الحياة.
(: بفحص دور التدين في تحقيق الصحة النفسية، 2019وقامت سعاد عزيرو شرناعي )    

سنة،  40-22ن تتراوح أعمارهم بي إناث( 250ذكور، 150فرد ) 400علي عينة مكونة من 
طبقت عليهم مقياس للتدين ومقياس للصحة النفسية، وكشفت النتائج عن وجود إرتباطات دالة 

 إحصائيٌا بين التدين والصحة النفسية.
( القدرة التنبؤية للتدين وإلىقظة الذهنية بالتوجه نحو 2020وتناول أحمد عمرو عبد اللة  )    

من  194من الذكور،  165ي عينة مكونة من الحياة لدي عينة من المجتمع المصري عل
سنة، طبق عليهم ثالثة مقاييس وهي التوجه نحو الدين،  55-22اإلناث، تتراوح أعمارهم بين 

والتوجه نحو الحياة، ومقياس الوجوه الخمسة لليقظة العقلية، وكشفت النتائج عن أن  التدين، 
 جه نحو الحياة.والخبرة الذاتية، والتصرف بوعي متغيرات منبئة بالتو 

اإلسهام النسبي للتدين والمساندة اإلجتماعية ( بدراسة عنوانها 2020وقام سيد الوكيل، علي سالم ) 
( . علي عينة مكونة من COVID - 19في التنبؤ بفاعلية الذات في مواجهة فيروس كورونا )
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سنة،  22 – 18ين فردٌا من الجنسين من طلبة جامعتي حلوان، والفيوم، تراوحت أعمارهم ب 1075
طبق عليهم المقياس العربي للتدين، ومقياس المساندة متعددة األبعاد، ومقياس  فاعلية الذات وقت 
األزمة؛ وأوضحت النتائج عن أن التدين والمسلندة اإلجتماعية منبئات بفاعلية الذات في مواجهة 

 فيروس كورونا.
جه الديني )الظاهري والجوهري( ( دراسة بعنوان التو 2021أجري صالح محمد محمود )   

 103وعالقتة بالصحة النفسية واألداء لدي المرشدين النفسيين العياديين، علي عينة مكونة من 
مرشدة نفسية من اإلناث، وجميعهم من العاملين في مستشفيات  122مرشد نفسي من الذكور، 

ية، ومقياس الصحة عزل مرضي كورونا، طبق عليهم قائمة وجهة التدين الظاهرية والجوهر 
النفسية، وأشارت النتائج إلى وجود إرتباطات موجبة جوهرية بين التدين الجوهري والصحة 
النفسية، وكانت اإلرتباطات سالبة جوهرية بين التدين الظاهري والصحة النفسية؛ كماتبين أن 

 التدين منبيء بالسالمة النفسية.
دور معني الحياة كعامل وسيط بين التدين  ( بدراسة عنوانها2021قام السيد األقرع )    

 243والرضا عن الحياة لدي الطلبة الجامعيين في دولة الكويت، وتكونت عينة الدراسة من 
طالب وطالبة من جامعة الكويت، طبق عليهم ثالثة مقاييس تشمل معني الحياة، والتدين 

غيرات الدراسة، وأن معني والرضا عن الحياة؛ وتبين عدم وجود فروق بين الجنسين في كل مت
 الحياة يتوسط العالقة بين التدين والرضا عن الحياة .

( دراسة بعنوان مستوي التدين وعالقته بكل من الشعور 2021وأجرت هاجر كرداس )    
سيدة راشدة من المقيمات بمدينة بسكرة، موزعات  30بالسعادة والشدة النفسية علي عينة قوامها 

نية، طبقت عليهن المقياس العربي للتدين، قائمة أوكسفورد للسعادة، علي ثالثة أحياء سك
ومقياس كيسلر للشدة النفسية، وأشارت النائج إلى إسهام إرتفاع مستوي التدين في التخفيف 

 من الشدة النفسية، وهناك عالقة إرتباطية موجبة بين التدين والسعادة .
وجهة التدين وعالقتها بالصفحة النفسية لدي ( دراسة عنوانها 2021قام عبد الفتاح الخواجة)

األخصائيين النفسيين العاملين في مدارس محافظة مسقط، وتكون عينة الدراية من مجموعتين 
من اإلناث، طبق عليهم مقياس  101من الذكور، واآلخري قوامها  فردا 50أحداهما قوامها 

وكشف النتائج عن وجود إرتباط  وجهة التدين الجوهرية والظاهرية، ومقياس الصحة النفسية،
عكسي بين التدين الظاهري والصحة النفسية، كماكان هناك إرتباط موجب دال إحصائيا بين 
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التدين الجوهري والصحة النفسية؛ والتوجد فروق بين الجنسين في متغيرات الدراسة، وأن وجهة 
   .التدين منبئة بالصحة النفسية

(  بدراسة عنوانها "التدين 2021) سوزان صدقة بسيوني، مجدة السيد الكشكي قامت     
كمتغير معدل للعالقة بين جودة الحياة النفسية والتطرف االيديولوجي لدي عينة من طالب 

فردٌا من الجنسين، طبق عليهم المقياس العربي  906الجامعة السعوديين" علي عينة مكونة 
اة النفسية، ومقياس التطرف األيديولوجي، وكشفت النتائج عن للتدين، ومقياس لجودة الحي

وجود فروق جوهرية بين الجنسين في الدرجة علي بعض  مقاييس الدراسة حيث حصلت 
اإلناث علي درجات مرتفعة بالمقارنة بالذكور علي المقياس العربي للتدين والدرجة علي مقياس 

بين التدين وجودة الحياة النفسية، بينما كان  جودة الحياة، كماكان هناك إرتباط جوهري موجب
اإلرتباط عكسي جوهري بين التطرف األيديولوجي وجودة الحياة، كمالم تكن هناك فروقاُ جوهرية 

 .بين الطالب من مختلف التخصصات الدراسية في كل من التدين وجودة الحياة النفسية 
( بدراسة عنوانها وجهة التدين 2021قامت أحالم المصلحية، عبد الفتاح الخواجة )    

وعالقتها بالصحة النفسية لدي األخصائيين النفسيين في مدارس محافظة مسقط علي عينة 
أخصائية إجتماعية طبق عليهم مقياس وجهة التدين  101أخصائي إجتماعي،  50مكونة من 

عكسية بين الجوهرية والظاهرية، ومقياس الصحة النفسية، وأشارت النتائج إلى وجود عالقة 
التدين الظاهري والصحة النفسية، بينما كان اإلرتباط موجبٌا بين التدين الجوهري والصحة 

التوجد فروق جوهرية بين الذكور واإلناث في كل متغيرات الدراسة، وكشف التدين عن ،النفسية
 قدرة تنبؤية بالصحة النفسية لدي الجنسين .

 النفسياسات التي تناولت التوافق رابعٌا : الدر 
( دراسة بعنوان التوافق النفسي واالجتماعي لدى مريضات سرطان 2003أجري بشير الحجار)

الثدي بمحافظات غزة وعالقته ببعض المتغيرات، طبق فيها مقياس التوافق النفسي 
( 30واالجتماعي، ومقياس السلوك الديني، علي عينة من مريضات سرطان الثدي مكونة من )

رت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين سيدة مصابة بالسرطان، وأشا
مريضات سرطان الثدي في التوافق النفسي واإلجتماعي في ضوء متغير العمر، كما لم تكن 
هناك فروق في جميع أبعاد اختبار التوافق النفسي واالجتماعي تعزى لمتغير الدخل عدا بعدي 
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د فروق في جميع أبعاد اختبار التوافق النفسي التوافق الجسمى والتوافق النفسي، كما ال توج
 واالجتماعي تعزى لمتغير المستوى التعليمي عدا بعدي التوافق الجسمي والتوافق النفسي.

أثر إضطرابات ما بعد الصدمة على كفاءة بعض بعنوان  (بدراسة2004وقامت )إيمان طه، 
؛ علي عينة مكونة  المصدومينالوظائف المعرفية والتوافق النفسي االجتماعي لدى عينة من 

" فردٌا من الجنسين تعرضوا لصدمات ويعانون من 40من مجموعتين أحداهما مكونة  "
" فردٌا من الجنسين لم يتعرضوا 40إضطرابات مابعد الصدمة، وتكونت المجموعة الثانية من  "

لى صدمات لصدمات ؛ وأشارت النتائج إلى حصول أفراد المجموعة الثانية التي لم تتعرض إ
كانت هناك فروقٌا بين  علي درجات مرتفعة علي اإلختبارات المعرفية والتوافق النفسي، كما

حيث تميز  ،الجنسين في كفاءة األداء على اختبارات الوظائف المعرفية والتوافق االجتماعي
إختلف الذكور بدرجات مرتفعة علي كافة مقاييس الدراسة في المجموعتين بالمقارنة باإلناث، كما

 ر الصدمات وفقٌا لمستوي التعليم.تأثي
العنف األسري وعالقته بالتوافق النفسي لدى ( دراسة عنوانها 2010كما أجري يامن سهيل ) 

المراهقين: دراسة ميدانية على طالب المرحلة الثانوية في مدارس مدينة دمشق علي عينة من 
بينت نتائجها وجود إرتباطات جوهرية  فرد 396الجنسين من طلبة المدارس الثانوية مكونة من 

بين العنف األسري والتوافق النفسي، كما كشف الذكور عن درجات مرتفعة من التوافق النفسي 
 بالمقارنة باإلناث .

(بدراسة بعنوان فقدان األب وعالقته بالتوافق النفسي واالجتماعي 2011قام صادق العباس )   
طفلة وطفل فاقدي  100ة من الجنسين مكونة من لدى طالب المرحلة المتوسطة علي عين

طفلة وطفل من غير فاقدي األب وأوضحت النتائج عن حصول الذكور فاقدي  100األب، 
 األب علي درجات مرتفعة علي مقياس التوافق النفسي بالمقارنة باإلناث فاقدات األب.

لديني وعالقته بالتوافق بعنوان االتجاه نحو اإللتزام ا( دراسة 2011) عقيالنأجرت نهاد    
 ،طبقت فيها مقياس اإللتزام الديني، ومقياس التوافق النفسي لدى طلبة جامعة األزهر بغزة.
طالب وطالبة، أظهرت النتائج أن هناك إنخفاض  300علي عينة طبقية عشوائية مكونة من 

 ،جوهري في متوسط درجات الذكور بالمقارنة بمتوسط درجات اإلناث في درجات اإللتزام الديني
أن هناك تأثيرات جوهرية للتفاعل بين مستوى االلتزام الديني والنوع على التوافق النفسي  كما
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وأيضٌا عدم وجود تأثيرات ذات داللة إحصائية للتفاعل بين  ،بة جامعة األزهر بغزةلدى طل
 مستوى اإللتزام الديني ونوع الكلية على التوافق النفسي لدى طلبة جامعة األزهر بغزة.

العنف األسري وعالقته بالتوافق النفسي ( بدراسة عنوانها 2012) وقامت سلمي عبد العظيم
-14ة وصفية على الطلبة السودانيين من الجنسين تتراوح أعمارهم بين لدى المراهقين دراس

سنة بدولة قطر، أوضحت نتائجها وجود عدم وجود ارتباطات جوهرية بين التعرض للعنف  18
 بين الجنسين في التوافق النفسي. األسري والتوافق النفسي، كمالم يكن هناك فروق 

 النفسي وعالقتها بالتوافق اإليجابية الوالديةبعنوان ( بدراسة 2014البدري)قامت إيمان  
طفلة من اإلناث تراوحت  54طفل من الذكور،  52للطفل، وتكونت العينة من االجتماعي

عام طبقت عليهم جميعٌا مقياس التوافق النفسي االجتماعي لألطفال،  13-11أعمارهم من 
إرتفاع درجات الذكور بالمقارنة  وأشارت النتائج إلى ،ومقياس لغة الحوار بين األباء واألبناء

باإلناث علي مقياسي االتزان اإلنفعإلى وتقدير الذات بينما حصلت اإلناث علي درجات مرتفعة 
تبين وجود عالقة ارتباطية بين لغة الحوار بين األباء  بالمقارنة بالذكورعلي مقياس القلق، كما

 والتوافق النفسي واالجتماعي لألبناء.
التوافق النفسي وعالقته ( دراسة بعنوان 2017سمية علوية،محمد بوسحابة )أجرت كل من     

من طلبة الصف  108بتقدير الذات لذى تالميذ السنة الثالثة ثانوي، علي عينة مكونة من 
الثالث الثانوي من الجنسين أسفرت نتائجها عن حصول الطالب الذكور علي درجات مرتفعة 

تبين وجود إرتباطات جوهرية بين تقدير  ارنة باإلناث، كماعلي مقياس التوافق النفسي بالمق
 .الذات والتوافق النفسي لدي الجنسين 

( بدراسة عنوانها التوافق النفسي 2018مدينة حسين دوسة، موسي صالح حسن )وقام كل من     
ن، وعالقتة بسمات الشخصية )اإلنبساط والعصاب( لدي طالب وطالبات بالمرحلة الثانوية النازحي

من طلبة الجامعة السودانين النازحين من الجنسين، وتم تطبيق مقياس  200علي عينة مكونة من 
للتوافق النفسي، وإستخبار أيزنك للشخصية عليهم، وتبين أن الذكور أكثر عصابية بالمقارنة باإلناث، 

هناك إرتباطات  كشف الذكور عن درجات مرتفعة من التوافق النفسي بالمقارنة باإلناث، كما كان كما
 جوهرية بين التوافق النفسي وسمات الشخصية .

( دراسة بعنوان اإلغتراب اإلجتماعي وعالقته بالتوافق لدي عينة 2019أجرت رباب أبو الليل )    
من الذكور،  60" فرد ) 120من المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية علي عينة مكونة من "
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مصريين العاملين المقيمين بمدينة الطائف، طبقت عليهم مقياس لإلغتراب من اإلناث( من ال 60
اإلجتماعي ومقياس للتوافق؛ وبينت النتائج حصول المصريين العاملين المتعلمين علي درجات مرتفعة 

حصلت اإلناث علي درجات  علي مقياس اإلتراب اإلجتماعي بالمقارنة بالعاملين غير المتعلمين، كما
تبين أن المتعلمين أكثر توافقٌا بالمقارتة بغير  قارنة بالذكور علي نفس المقياس . كمامرتفعة بالم

المتعلمين، كما كشف الذكور عن درجات مرتفعة علي مقياس التوافق بالمقارنة باإلناث. وبين كذلك 
كسية بين ان األكبر سناٌ أكثر تكيفٌا بالمقارنة باألصعر سنٌا من الجنسين، وتبين كذلك وجود عالقة ع

 اإلغتراب اإلجتماعي والتوافق .
أثر ممارسة الرياضة والنشاط ( بدراسة تناولت 2020صفاء األحمدي،وصال بوغطاس )قامت  

البدني على التوافق النفسي واإلجتماعي وتقدير الذات البدنية لدى طالبات جامعة الطائف، 
ائف، من تخصصات متنوعة طالبة من طالبات جامعة الط 154علي عينة عشوائية مكونة من 

طبق عليهن مقياس للتوافق النفسي اإلجتماعي،  ,الطفولة المبكرة( ،)تربية بدنية، تربية خاصة
ومقياس لتقدير الذات البدنية، وأشارت النتائج إلى وجود إرتباط جوهري بين التوافق النفسي 

تبين أن هناك عالقة طردية بين ممارسة النشاط البدني وكل  اإلجتماعي وتقدير الذات، كما
 من التوافق النفسي اإلجتماعي وتقدير الذات البدنية 

( بدراسة عنوانها التعليم االفتراضي وعالقته بالتوافق 2021أسماء مشعل، ألفت عبد العزيز )قامت     
 206مكة المكرمةعلي عينة مكونة من النفسي الدراسي لدى عينة من طالبات المرحلة الثانوية بمدينة 

طالبة من الصفوف األول والثاني والثالث الثانوي من مدارس حكومية وأهلية طبقت عليهن مقياسين 
أحداهما للتعليم اإلفتراضي واآلخر للتوافق النفسي الدراسي، وكشفت النتائج عن وجود عالقة طردية 

الدراسي؛ وتبين أيضاٌ حصول طالبات المدارس األهلية جوهرية بين العليم اإلفتراضي والتوافق النفسي 
 طالبات الصف الثالث الثانوي علي درجات مرتفعة علي مقياس التوافق النفسي الدراسي .

 تعليق عام علي الدراسات السابقة
 يلي: بعد إستعراض تراث الدراسات النفسية السابقة وثيقة الصلة بمتغيرات الدراسة تبين ما     
تجانس عينات الدراسات السابقة حيث اختلفت من حيث المتغيرات الديموجرافية عدم  -1

 بصورة تؤثر في نتائج هذه الدراسات.
اتساع المدي العمري دون اإللتفات إلى أن متغيرات الدراسة متغيرات إرتقائية تتأثر في  -2

 تكوينها بالعمر.
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ري التعليم والعمر ممايؤث لم تلتفت العديد من الدراسات السابقة إلى أهمية ضبط  متغي -3
في نتائج هذه الدراسات حيث يؤثر التعليم وإتساع المدي العمري في رصيد الخبرات 
وفي فهم وتقدير المواقف ويؤثر أيضٌا في السلوكيات المعبرة عن اإليثار والتسامح 

 وكالهما يؤثر في درجة التوافق النفسي اإلجتماعي لألفراد. 
بقة علي تناول عينات مختلفة الثقافات ولم تشر في اعتمدت بعض الدراسات السا -4

نتائجها إلى الفروق عبر الثقافية في المتغيرات التي فحصتها بحيث يتضح دور 
المتغيرات اإلجتماعية والحضارية في التأثير علي السلوكيات المرتبطة بتحقيق السالمة 

يش فيها الفرد في تنمية النفسية في المجتمع ألنه ربما يكون هناك دور للثقافة التي يع
 سلوكيات التسامح واإليثار أو دعم العنف والعدوان.

لم تلق الدراسات السابقة بظالل اإلهتمام علي دور التخصص الدراسي في ممارسة  -5
السلوكيات اإليجابية وثيقة الصلة بالسالمة النفسية ألن التسامح مرتبط بالتفكير الجيد 

ل وكلها متغيرات ذات صلة بنوعية التخصص وإعمال العقل والمرونة في التعام
 الدراسي.

التعارض بين نتائج الدراسات وبعضها البعض حيث أشارت نتائج بعض الدراسات إلى  -6
وجود فروق بين الجنسين في التوافق النفسي وبعضها لم يتبين من خاللها وجود فروق 

 جوهرية.
تائجها حيث تم تطبيق عدم مالئمة األدوات في بعض الدراسات التي تم إستعراض ن -7

نفس األدوات علي أفراد مختلفة من حيث العمر والتعليم في نفس الدراسة دون مراعاة 
 ألهمية إختيار األداة المالئمة لعمر العينة ومستوي تعليمها .

  :فروض الدراسة
تضمنه من شرح  أمكن صياغة الفروض التإلىة بعد تناول اإلطار النظري للدراسة بما    

م وكذلك تناول النظريات النفسية واألطر التفسيرية ذات الصلة بالمتغيرات األساسية، للمفاهي
 ى:الإنطوت عليه من شروح وتفسيرات، وذلك علي النحو الت وإستعراض للدراسات السابقة وما

 هناك عالقة إيجابية بين اإليثار والتسامح .  -1
 هناك عالقة إيجابية بين اإليثار والتدين . -2
 إيجابية بين التسامح والتدين .هناك عالقة  -3
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 هناك عالقة طردية جوهرية  بين اإليثار والتوافق النفسي. -4
 هناك عالقة طردية جوهرية بين التسامح والوافق النفسي. -5
 هناك عالقة طردية جوهرية بين التدين والتوافق النفسي. -6
 هناك فروق بين الجنسين في كل متغيرات الدراسة. -7
 الكليات العملية والنظرية في كل متغيرات الدراسة.هناك فروق بين طلبة  -8
 اإليثار والتسامح والتدين منبئات بالتوافق النفسي. -9

 : منهج الدراسة واألدوات واإلجراءات
 :منهج الدراسة

تم إتباع قواعد المنهج الوصفي اإلرتباطي المقارن في فحص ودراسة المتغيرات ألنه منهج 
 مالئم ألهداف الدراسة.

 :الدراسةعينة  
نتائج بحث التراث النفسلللللي الخاص  إليهأشلللللارت  في ضلللللوء ما تم تحديد شللللروط إختيار العينة    

 النوع والعمر والمهنة من أهم العوامل المؤثرة( أن , 2000Wilsonبمتغيرات الدراسلللة، حيث رأي )
، إلختيار العينةووضللللللعها كمحكات في السللللللللللوك اإليثاري، لهذا كان لزامٌا علينا مراعاة هذه العوامل 

وبناء عليه تم إختيار عينة الدراسلللللللة من طالب جامعة حلوان من طلبة الفرقة الرابعة لضلللللللبط متغير 
سلللللنة، وبلس متوسلللللط  24 – 21العمر موزعين علي الجنسلللللين ) ذكور، وإناث(، تتراوح أعمارهم بين 

سلللللللللللللط العمر في ، سلللللللللللللنة، بلس  متو 71وإنحراف معياي  21,9العمر في المجموعة الكلية الذكور 
  .سنة 1,3، وإنحراف معياري 21,4المجموعة الكلية لإلناث 

 ى: الالت يلي نوزيع األفراد في مجموعات الدراسة علي النحو ونعرض فيما
 (1جدول رقم )

 يوضح توزيع األفراد في عينتي الدراسة في مجموعات وفقٌا للنوع والخصص الدراسي
                             

 التخصص الدراسي                  
 

 النوع    

  كليات نظرية       كليات عملية                           
 حقوق  آداب تعليم صناعي هندسة المجموع      

  253     44    73     55      81     ذكور             
     247     42    91     41      73     إناث             

 500      86    164     96       154    المجموع         
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 2022 يناير ، 2ج69جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

اإليثار والتسامح والتدين حمددات التوافق 
 النفسي

 :إجراءات التطبيق
في حجرة  12-8تم تطبيق المقاييس في جلسات جماعية يتراوح عدد الطالب فيها بين      

يتعلق بعينة الكليات النظرية )طالب كلية اآلداب،  خاصة بقسم علم النفس بكلية اآلداب فيما
يتعلق بطالب كليتي الهندسة والتعليم الصناعي نظرٌا لوجودهما  كلية الحقوق(، وفيماوطالب 

خارج الحرم الجامعي تم اإلنتقال إلى مقر الكليات وبمساعدة الزمالء من أعضاء هيئة التدريس 
بهاتين الكليتين تم الحصول علي العينات المطلوبة وتم التطبيق في حجرة مناسبة وفرها الزمالء 

 دقيقة.  50-40لى اتغرق الجلسات حو سا.و 
 :أدوات الدراسة 

 :أواٌل : مقياس اإليثار )إعداد الباحثة(
مر مقاس اإليثار المسللللللللتخدم في الدراسللللللللة الحإلىة بعدد من المراحل إلعداد البنود، والتأكد من 

 صالحيته للقياس، ونعرض فيمايلي لكافة مراحل وخطوات إعداد هذا المقياس:
تم اإلطالع علي تراث الدراسلللللللات السلللللللابقة ونماذج من المقاييس السلللللللابقة المسلللللللتخدمة لقياس 

( 1997) مقياس السلللللللللللللوك الغيري إيمان معاذ اإليثار ومنها علي سلللللللللللبيل المثال ال الحصلللللللللللر 
(، ومقياس السللللللللوك اإليثاري  1999) ومقياس سللللللللوك تقديم المسلللللللاعدة رجوات عبد اللطيف 

(، ومقياس اإليثار حنان 2001)اس اإليثارآمال زكريا النمر (، ومقي2000) مها صللللللللللللللبري 
مقياس اإليثار )عبد (، و 2010(، ومقياس اإليثار )هيام صلللللللللللللابر صلللللللللللللادق،2007) العنانى

(، 2012مقياس اإليثارأحالم محمود، سلللللللحر الشلللللللوربجى )(، و 2010الرحمن سلللللليد سللللللليمان، 
 (.2018) اري مروة عبد الحميد ( ومقياس السلوك اإليثOrsmond & Seltzer,2014ومقياس )

يتعلق بللللالعللللديللللد من التعريفللللات واألطر  تم اإلطالع علي المتللللاح في تراث علم النفس فيمللللا -1
هو موضح تفصياٌل في سياق البحث  التفسيرية والنظريات التي تناولت سلوك اإليثار ومنها ما

غير حتي يمكن صلللياغة الحإلى في إطار إسلللتعراض الجهود البحثية السلللابقة المتعلقة بهذا المت
 بنود المقياس شاملة لهذا السلوك .

ينطوي مضمون البنود علي تقديم المساعدة و بنداٌ،   50تكون المقياس في صورته األولية من  -2
لآلخرين دون طلبها ، والتضلللللحية من أجلهم، واإلنشلللللغال بمشلللللكالت اآلخرين والمشلللللاركة فيها 

 لحلها عند الطلب.
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.م.د.فيفيان أمحد فؤاد علي أ
 عشماوي

 2022يناير ، 2ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

اطة في صياغتها ووضوح العبارات، وتتم اإلجابة عليها من خالل روعي في جميع البنود البس -3
 ثالث بدائل لإلجابة الينطبق، أحياناٌ، دائماٌ.

مع   3، دائمٌا  2، أحيانٌا  1تم تصلللللللللحيح المقياس ورصلللللللللد الدرجات باعتبار أن الينطبق   -4
، أحيانٌا   3مراعاة أن البنود المنفية أو المعكوسة تم رصد درجاتها بطريقة عكسية الينطبق  

 .1، دائمٌا  2
بعد التأكد من الصالحية السيكومترية لمقياس اإليثار )التي سنعرض لها تفصيالٌ( تم إستبعاد  -5

بند، وأوضلللللللللللللحت نتائج التحليل العاملي إنتظام البنود في ثالث عوامل  42بنود وأصلللللللللللللبح  8
اآلخرين  أسللللللاسللللللية وهي التضللللللحية، ومسللللللاعدة اآلخرين  دون طلبها، واإلنشللللللغال بمشللللللكالت

 ومحاولة حلها عند الطلب.
 :وصف مقياس اإليثار 

بندٌا جميعهم يقيس سللللللوك اإليثار  42تكون مقياس اإليثار المسلللللتخدم في الدراسلللللة الراهنة من 
بمختلف مظاهره الدالة عليه، وكشفت نتائج التحليل العاملي عن إنتظام بنود المقياس في إطار 

 39-13بند أي تتراوح الدرجة علية بين  13وتشبع عليه ثالث عوامل أساسية وهي التضحية 
بندٌا  أي تتراوح الدرجة علية بين  15درجة، وعامل مسلللللاعدة اآلخرين دون طلب وتشلللللبع عليه 

درجة، والعامل الثالث يختص باإلنشللللللللغال بمشللللللللكالت اآلخرين ومحاولة حلها دون  45 – 15
درجللة، بينمللا تتراوح الللدرجللة  42  -14بنللد وتتراوح الللدرجللة عليلله بين  14طلبهم ويتكون من 

 درجة. 126- 42الكلية علي المقياس بين 
 :صدق مقياس اإليثار       

 الصدق العاملي -1
تم حساب الصدق العاملي لمقياس اإليثار بإستخدام طريقة المكونات األساسية لهوتلينج      

Hottelling  وإجراء تدوير متعامد بطريقة الفاريمكاسVarimax    لكايزر  للكشف عن البناء
العاملي للمقياس بشرط أن يتشبع علي العامل الواحد ثالثة بنود علي األقل، وأن يكون الجذر 

مقياس اإليثار يتضمن الكامن لكل عامل واحد صحيح فأكثر، وأوضحت النتائج أن 
هي التضحية، مساعدة اآلخرين دون طلب، واإلنشغال بمشكالت اآلخرين  عوامل ثالثة

%، وهي نسبة مرتفعة تشير إلى مالئمة  53,64ومحاولة حلها، كمابلغت نسبة التباين الكلي 



 م

 

 

) 449) 

 2022 يناير ، 2ج69جملة اإلرشاد النفسي، العدد 
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من التباين الكلي للمقياس وبلس جذره  %17,06 لالعامل األوالبنود للقياس، وإستوعب 

،، وهي تشبعات 736 -، 431تراوحت تشبعاتها من  بند 13 وتشبع عليه، 7,21الكامن
مرتفعة تدور جميعها حول التضحية من أجل اآلخرين وبذل الجهود من أجلهم ولو تطلب ذلك 

 العامل الثانيبينما إستوعب  عامل التضحيةالتنازل عن بعض الحقوق لهذا أمكن تسميته 

تراوحت  بند 15ع عليه ، وتشب8.13% من التباين الكلي وبلس جذره الكامن   18,71
،، وهي تشبعات مرتفعة تدور جميعها حول مختلف صور 727-، 432تشبعاتها من 

المساعدة التي يقدمها الفرد للمحيطين به من تلقاء نفسه دون أن يطلبوها منه أمكن تسميته 
من %  17,87 العامل الثالث؛ وإستوعب عامل مساعدة اآلخرين دون طلب منهم

وهي تشبعات مرتفعة لبنود تتناول إنشغال الفرد  7.61بلس جذره الكامنالتباين الكلي، و 
ينطوي عليه من وقت وجهد ذهني في التفكير في محاوالت إليجاد  بمشكالت اآلخرين  بما

       .اآلخرين ومحاولة حلها عامل اإلنشغال بمشكالتحلول لها لهذا أمكن تسميته 
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 (2جدول رقم )
 (500)ن =  اإليثار علي العوامل المكونة لهيوضح تشبعات بنود مقياس 

 
  

العامل  اابنود
 األول

العامل 
 الثاني

العامل 
 الثالث

العامل  البنود
 األول

العامل 
 الثاني

العامل 
 الثالث

1               472،  22 651،   
2     421،        23  617،  
3      507،  24 483،   
4              512      ، 25   571، 
5     517،  

 
26    435، 

6               439، 27   716،  
7     622        ،      28   437،  
8     465,    29    511، 
9             538، 30  488،  
10      622،          31 527،   
11            562، 32  601،  
12           489،            33 463،   
13      515،    34    551، 
14    417،             35    475، 
15      489   ، 36   547،  
16              567،   37   463،  
17    433         ،     38    582، 
18    520        ،     39    477، 
19      487        ،    40  499،   
20      541،    41                531،  
21               621،   42    04،   

تباين كلي 
53.64% 

17.06% 18.71%  17.87%     

الجذر 
 22.95الكامن

7.21 8.13  7.61     
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اإليثار والتسامح والتدين حمددات التوافق 
 ( 3جدول رقم )  النفسي

 يوضح توزيع بنود مقياس اإليثار علي األبعاد الفرعية المكونة له

  صدق اإلتساق الداخلي-2
 من خاللللتأكد من اإلتىساق الداخلي لمقياس اإليثار وتبين صالحيته السيكومترية 

عليه تم  إرتباط الدرجة علي كل بند من البنود المكونة له بالدرجة الكلية
  -مايلي :

حساب معامالت اإلرتباط بين درجة كل بند من بنود مقياس اإليثار بالدرجة الكلية  -
 .وذلك للتأكد من أن بنود المقياس تقيس مكون مشترك وأنها متجانسة فيما بينها اعليه

تم حساب إرتباط كل بند من بنود كل مقياس فرعي لإليثار بالدرجة الكلية علي  كما -
 المقياس الفرعي .

 تم أيضٌا حساب اإلرتباطات بين الدرجات الكلية للمقاييس الفرعية ببعضها البعض  -
اإلرتباطات بين الدرجات الكلية للمقايس الفرعية بالدرجة الكلية لمقياس حساب تم  -

 .اإليثار
 ونعرض فيمايلي للجداول اإلحصائية الدالة علي صدق اإلتساق الداخلي.

علي البنود ذات اإلرتباطات الجوهرية بالدرجة الكلية علي المقياس بإعتبار  تم اإلبقاء -
 أنها تقيس مجال سلوكي واحد

                                                 
  

 العدد أرقام البنود                            األبعاد الفرعية         
 13  33،40،42، 22،24،31، 5،7،8،14،17،18، 2 التضحية 

 15  41، 37، 20،23،27،28،30،32،36، 1،3،10،13،12،19 مساعدة اآلخرين دون طلب منهم
 14  39، 4،6،9،11،15،16،21،25،26،29،34،35،38 اإلنشغال بمشكالت اآلخرين و حلها
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.م.د.فيفيان أمحد فؤاد علي أ
 عشماوي

 2022يناير ، 2ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 (4جدول رقم ) 
 (500يوضح معامالت اإلرتباط بين كل بند من بنود مقياس اإليثار والدرجة الكلية عليه )ن = 

 معامالت اإلرتباط البنود معامالت اإلرتباط البنود معامالت اإلرتباط البنود
        1        53*،       15 *,52       29        51      *، 
        2        52*،       16 68*،       30      52*، 
        3        61*،       17 51*،       31        64**، 
        4        63*،       18 78***،       32      51*، 
        5        59*،       19 51*،       33       68**، 
        6        51*،       20        59**،       34      62*، 
        7        79***،       21       63*،       35      55*، 
        8        71**،       22        55*،       36      53*، 
        9        72**،       23        59*،       37      62**، 
       10        51*،       24        56*،       38       55*، 
       11    *,50             25        61*،       39      64*، 
       12        66*،       26        58*،       40       77***، 
       13        51*،       27        62*،       41       69**، 
       14        65*،       28        69**،       42        71**، 

 ،01،         * دال عند 001،      ** دال عند 0001*** دال عند      
يتضلللللللللللللح من الجدول السلللللللللللللابق أن الدرجات علي جميع بنود مقياس اإليثارمرتبطة إرتبااطات 

 بالدرجة الكلية عليه ممايشير إلى إتساق مكوناته الداخلية .جوهرية 
 ( 5جدول رقم ) 

 (500)ن =  يوضح معامالت اإلرتباط بين كل بند من بنود مقياس التضحية والدرجة الكلية عليه
 معامالت اإلرتباط البنود معامالت اإلرتباط البنود
1 55*، 8 63*، 
2 61*، 9 58*، 
3 51*. 10 67*، 
4 73**، 11 71**، 
5 68**، 12 80***، 
6 53*، 13 73**، 
7 81***، 

 ،01،      * دال عند 001،         ** دال عند 0001*** دال عند       



 م

 

 

) 453) 

 2022 يناير ، 2ج69جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

اإليثار والتسامح والتدين حمددات التوافق 
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يتضح من هذا الجدول وجود إرتباطات دالة إحصائيا بين الدرجات علي بنود مقياس 
تشترك في قياس نفس المتغير التضحية والدرجة الكلية عليه ممايشير إلى أن هذه البنود 

 وتشير إلى صدق المقياس.
 ( 6جدول رقم ) 

 ( 500يوضح معامالت اإلرتباط بين كل بند من بنود مقياس مساعدة اآلخرين والدرجة الكلية عليه) ن = 
 معامالت اإلرتباط البنود معامالت اإلرتباط البنود
1 56*، 9 67**، 
2 63**، 10 72** 
3 54*، 11 54*، 
4 71**، 12 51*، 
5 52*. 13 54*، 
6 55*، 14 65**، 
7 63**، 15 72**، 
8 61**،   

 ،01* دال عند         ،      001** دال عند              ،    0001*** دال عند       
                             

 ( 7جدول رقم ) 
 اإلنشغال بمشكالت اآلخرين والدرجة الكلية عليهيوضح معامالت اإلرتباط بين كل بند من بنود مقياس 

 

 ،01،       * دال عند 001،      ** دال عند 0001*** دال عند               
 

 
 
 

 معامالت اإلرتباط البنود      معامالت اإلرتباط البنود     
        1       68**،        8        65**، 
        2       54*،        9        61**، 
        3       73**،       10        53*، 
        4       52*،       11        64**، 
        5       55*،       12        59**، 
        6       71**،       13        57* 
        7       66**،       14         69**، 
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.م.د.فيفيان أمحد فؤاد علي أ
 عشماوي

 2022يناير ، 2ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 ( 8جدول ) 
مصفوفة إرتباطات الدرجة الكلية لألبعاد الفرعية المتضمنة في مقياس اإليثارببعضها البعض وإرتباطاتها 

 (500بالدرجة الكلية على نفس المقياس)ن = 

 ،001** دال عند مستوي          ،    0001*** دال عند مستوي 
       

إرتباطات جوهرية بين الدرجات علي المقاييس الفرعية يتضح من الجدول السابق وجود       
المكونة لمقياس اإليثار وبعضها البعض؛ كماتوجد إرتباطات دالة بين الدرجات علي المقاييس 

يشير إلى إشتراك هذه المقاييس في  الفرعية المكونة لمقياس اإليثار والدرجة الكلية عليه مما
 لسلوكي، وهو مايع مؤشر جيد لصدق مقياس اإليثار.قياس نفس الخاصية النفسية أو المجال ا

 ثانيٌا : مقياس التسامح )إعداد الباحثة(
مع طبيعة عينة  قامت الباحثة بعدد من الخطوات العلمية إلعداد مقياس للتسلللللللللللامح يتناسلللللللللللب      

 يلي : فيما الدراسة نعرض لها
تم اإلطالع علي بعض نماذج من المقاييس النفسللللللللية المسللللللللتخدمة لقياس التسللللللللامح في تراث  -1

 الدراسات النفسية السابقة  منها 
  (Thompson et al , 2005)( ومقياس Rye et al, 2001قائمة التسلللللللللللامح )

، ومقياس   (Wood & Joseph,2009)قائمة التسلللللامح  ( Neto , 2007ومقياس )
، ومقيلللللللاس هلللللللارتالنلللللللد للتسلللللللللللللللللللللامح  (Sinha,2008)القرير اللللللللذاتي للتسلللللللللللللللللللللامح 

(Crandel,2008  ) مقياس الرغبة في التسامح و(Fagley ,2012) . 
تم اإلطالع علي العديد من التعريفات واألطر التفسللليرية والنظرية التي تناولت سللللوك التسلللامح  -2

لجهود البحثية السابقة المتعلقة بهذا المتغير، ومنها ماهو موضح تفصياٌل في سياق إستعراض ا
حتي يمكن صياغة بنود المقياس شاملة لهذا السلوك  حتي يمكن صياغة بنود المقياس شاملة 

 .لهذا السلوك 

 معامالت اإلرتباط                        
 
 المقاييس 

مساعدة اآلخرين   التضحية
 دون طلب

اإلنشغال بمشكالت 
 اآلخرين

 الكليةالدرجة 

    1 التضحية
   1 ‚***79 مساعدة اآلخرين دون طلب منهم

  1 ‚***77 ‚***82 اإلنشغال بمشكالت اآلخرين و حلها
 1 ‚** 73    ‚***81 ‚***80 الدرجة الكلية
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 النفسي

بندٌا تشلللمل طرفي التفاعل اإلجتماعي  28تم صلللياغة المقياس في صلللورته المبدئية مكون من  -3
، بمعني أن البنود تضمنت تسامح  إليهيء، والمساء الذي تحدث في إطاره اإلساءة وهما المس

 الفرد مع المسيء، وتسامح الفرد مع نفسه في ضوء ثالث جوانب أساسية وهي :
 جانب معرفي  -

يشلللللمل معتقدات الفرد وأفكاره عن التسلللللامح مع اآلخرين ومع نفسللللله، وفهمه لإلسلللللاءة التي 
 ب عزوه وتفسيره لها.اليتعرض لها وأس

 جانب وجداني  -
 حيث تتضمن البنود مشاعر الفرد تجاه المسيء .

  جانب سلوكي -
 وتعبر عنه بنود تتناول سلوك الفرد تجاه نفسه عند تعرضه لإلساءة، وسلوكه تجاه المسيء 

 48فرد من الجنسلللللللللللين ) 90بعد إجراء دراسلللللللللللة إسلللللللللللتطالعية للمقياس علي عينة مكونة من  -4
أربعة بنود لعدم وضللللوح الصللللياغة أو صللللعوبة ذكور( من طلبة الجامعة تم إسللللتبعاد  42إناث،

 فهمها، أو تشابه مضمونها مع بنود آخري .
بنداٌ، يتم اإلجابة عليها من خالل ثالث بدائل هي  24تكون المقياس في صورته النهائية  من  -5

، و دائما وتحصل علي الدرجة 2، وأحيانٌا وتحصل علي الدرجة 1نادرٌا وتحصل علي الدرجة 
؛ وتم مراعاة تعديل درجات البنود المنفية أو التي  75-25رجة الكلية عليه من وتتراوح الد 3

بينما تظل الدرجة  1 3، والدرجة 3 1كان مضللللمونها عكس التسللللامح بحيث تصللللبح الدرجة 
 كماهي . 2

حو دامه في الدراسللللللة علي النتم التأكد من الصللللللالحية السلللللليكومترية لمقياس التسللللللامح إلسللللللتخ -6
 التالي:

 :التسامح صدق مقياس 
 :الصدق العاملي -1

تم حساب الصدق العاملي لمقياس التسامح بإستخدام طريقة المكونات األساسية لهوتلينج  
Hottelling  وإجراء تدوير متعامد بطريقة الفاريمكاسVarimax    لكايزر  للكشف عن

البناء العاملي للمقياس بشرط أن يتشبع علي العامل الواحد ثالثة بنود علي األقل، وأن 



 
 

 

 

) 456) 

.م.د.فيفيان أمحد فؤاد علي أ
 عشماوي

 2022يناير ، 2ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 مقياس التسامحيكون الجذر الكامن لكل عامل واحد صحيح فأكثر، وأوضحت النتائج أن 
%، وهي  52,4بلغت نسبة التباين الكلي  يتكون من عامل واحد عام للتسامح،

 ، .716 -، 522نسبة مرتفعة تشير إلى مالئمة البنود للقياس وتراوحت تشبعاتها بين
 :اإلتساق الداخلي -2

تم حساب إرتباط كل بند بالدرجة الكلية علي المقياس لبيان اإلتساق الداخلي للمقياس وأن جميع 
 المقياس وأنه يقيس ماأعد لقياسه إلى صدقالبنود تقيس نفس المجال السلوكي ممايشير 

 (9جدول رقم )
 (500)ن =  يوضح معامالت اإلرتباط بين كل بند من بنود مقياس التسامح والدرجة الكلية عليه

 ،01* دال عند                                   ،        001** دال عند           
مرتبطة إرتبااطات  جميع بنود مقياس اإليثار يتضح من الجدول السابق أن الدرجات علي     

 يشير إلى إتساق مكوناته الداخلية. جوهرية بالدرجة الكلية عليه مما
 الصدق التالزمي -3

 للتأكد من صدق مقياس التسامح تم حساب الصدق التالزمي من خالل :        

 معامالت اإلرتباط البنود معامالت اإلرتباط البنود
1 51*، 15 54*، 
2 55*، 16 62*، 
3 61*، 17 53*، 
4 64*، 18 76***، 
5 58*، 19 52*، 
6 55*، 20 61**، 
7 77***، 21 62*، 
8 73**، 22 57*، 
9 71**، 23 59*، 
10 53*، 24 53*، 
11 52*، 25 62*، 
12 64*، 26 56*، 
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 2022 يناير ، 2ج69جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

اإليثار والتسامح والتدين حمددات التوافق 
 النفسي

حساب إرتباط الدرجة علي مقياس التسامح الذي أعدته الباحثة بالدرجة الكلية علي مقياس زينب شقير  
( للتسامح وتبين وجود إرتباطات موجبة جوهرية دالة بين درجات أفراد عينة الدراسة علي المقياسيين، 2010)

 ستخدم في الدراسة الراهنة .ممايشير إلى أن كالهما يقيس نفس المتغير ويدعم صدق مقياس التسامح الم
 (10جدول رقم )

 معامالت اإلرتباط بين الدرجات علي مقياس التسامح  والدرجة علي مقياس زينب شقير للتسامح

 ،001** دال عند مستوي                
يتضح من الجدول السابق وجود إرتباطات جوهرية موجبة بين الدرجات علي المقياسيين     

 ، مما يشير إلى صدق المقياس المستخدم في الدراسة،001جميعها دال عن مستوي معنوية 
 وربما يمكن القول أن كال المقياسيين يدعمان صدق بعضهما البعض. 

 صدق التعلق بمحك خارجي  -4
تم حسللللللللللللاب معامالت اإلرتباط بين درجات إفراد عينة الدراسللللللللللللة علي مقياس التسللللللللللللامح     

ة وإعتبرنا أن الدرجة علي مقياس اليودرجاتهم علي مقياس التدين المسللللللللتخدم في الدراسللللللللة الح
محكٌا خارجيٌا يرتبط بالتسللامح وفقٌا لما كشللفت عنه نتائج الدراسللات السللابقة التي تم التدين تمثل 

( من أن التسامح 2016ه أحمد عبد الخالق )ليإستعراضها في الدراسة الراهنة، ووفقا لما أشار إ
لى يعلد وجود إرتبلاطلات جوهريلة بين درجلات األفراد اوالتلدين من مكونلات الحيلاة الطيبلة، وبلالتل

قياس التسللامح ودرجاتهم علي  المقياس العربي للتدين مؤشللرٌا لصللدق مقياس التسللامح، علي م
وتري الباحثة أن وجود إرتباطات جوهرية بين رجات األفراد علي هذين المقياسلللللين يعد مؤشلللللرٌا 

 للصدق التبادلي ألن كل منهما يشير إلى صدق اآلخر.
 (11جدول رقم )

 قياس التسامح  والدرجة علي المقياس العربي للتدينمعامالت اإلرتباط بين الدرجات علي م
 (90العينة الكلية)ن= (48إناث )ن= (42ذكور )ن= العينات

 ،**70 ،**69 ،**71 كليات عملية
 ،**76 ،**78 ،** 74 كليات نظرية

 ،001** دال عند مستوي  

 (90العينة الكلية)ن= (48إناث )ن= (42ذكور )ن= العينات
 ،**71 ،**68 ،**73      كليات عملية       
 ،**73         ،**75 ،** 71 كليات نظرية       



 
 

 

 

) 458) 

.م.د.فيفيان أمحد فؤاد علي أ
 عشماوي

 2022يناير ، 2ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

يتضح من الجدول السابق وجود إرتباطات جوهرية موجبة بين الدرجات علي المقياسيين    
، مما يشير إلى صدق مقياس التسامح المستخدم في 001جميعها دال عن مستوي معنوية 

 ين يدعمان صدق بعضهما البعض.سيمكن القول أن كال المقيا وربما الدراسة،
 (2016عبد الخالق،ثالثا : المقياس العربي للتدين )أحمد 

تم اإلعتماد في قياس التدين في الدراسة الراهنة علي المقياس العربي للتدين ألنه مقياس مالئم      
لعينة وأهداف الدراسة، باإلضافة إلى صالحيته السيكومترية لإلستخدام علي عينات مكونة من 

 طالب جامعات حيث:
الجامعة من ثالث دول هي جمهورية مصر تم تقنين هذا المقياس علي عينات من طلبة  -1

 العربية، والجزائر، والكويت .
يشير إلى صدقه حيث حصل  كشف هذا المقياس عن قدرة تميزية بين المجموعات مما -2

 الجزائريون علي أعلي متوسطات الدرجات علي هذا المقياس يليهم الكويتيون ثم المصريون .
أسفرت عنه التحليل العاملي بطريقة المكونات  تشبعت كل بنوده علي عامل واحد وفقٌا لما  -3

 األساسية.
، 91،، وبطريقة اإلختبار إعادة اإلختبار 87معامالت ثبات هذا المقياس بطريقة ألفا لكرونباخ   -4

 وجميعها معامالت ثبات تدعو للثقة في جودة مالئمة إستخدامه للقياس في الدراسة الحإلىة 
 ، وهو معامل صدق مرتفع . 74مقياس بمحك خارجي قيمة صدق تعلق األداء علي هذا ال  -5
 من أهم مميزاته أنه يقيس التدين بصرف النظر عن تحديد ديانة معينة. -6
( من إرتباط الدرجات علي هذا المقياس بمتغيرات علم 2016)أحمد عبد الخالق، إليهما أشار   -7

الحياة الطيبة والتدين، ونظرٌا ألن جميع المتغيرات  هإسماإليجابي وإستخراج عامل عام النفس 
التي تشملها الدراسة الراهنة من متغيرات علم النفس اإليجابي، كما أنها من متغيرات تمثل 

 لى يكون من المالئم إستخدامه وتطبيقة علي العينات التي تشملها . امكونات للحياة الطيبة وبالت
 :وصف المقياس العربي للتدين

عارض بشدة )درجة واحدة(، أ "بنداٌ يجاب عنها ببدائل خماسية تتراوح بين 15هذا المقياس من "يتكون 
 . 75 – 15وأوافق بشدة )خمس درجات( ؛ وتتراوح درجات األفراد علية من 

 



 م

 

 

) 459) 

 2022 يناير ، 2ج69جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

اإليثار والتسامح والتدين حمددات التوافق 
 النفسي

 :صدق المقياس العربي للتدين 
 .صدق اإلتساق الداخلي للمقياس العربي للتدين -

 للتأكد من الصالحية السيكومتريةإلستخدام المقياس العربي للتدين في الدراسة الحإلىة   
تم حساب معامالت إرتباط كل بند من البنود المكونة له بالدرجة الكلية علية، وتم التوقف  

( 2016) عند هذا الحد من حساب إرتباطات البنود نظراٌ ألن معد المقياس أحمد عبد الخالق
التحليل العاملي لبنود هذا المقياس بطريقة المكونات األساسية أسفر عن تشبع  أوضح أن

 جميع البنود علي عامل واحد فقط وهو عامل التدين.
 (12جدول رقم ) 

 ( 500) ن =  يوضح معامالت اإلرتباط بين كل بند من بنود المقياس العربي للتدين والدرجة الكلية عليه

 ،01،                    * دال عند 001**   دال عند             
جميع بنود المقياس العربي للتدين مرتبطة يتضلللللللللللللح من الجدول السللللللللللللللابق أن الدرجات علي 

 يشير إلى إتساق مكوناته الداخلية . إرتبااطات جوهرية بالدرجة الكلية عليه مما
 : مقياس التوافق النفسي )إعداد زينب شقير( رابعا  
" يقيس 20( للتوافق النفسي اإلنفعإلى وهو مكون من "2003تم إستخدام مقياس زينب شقير )    

لنفسي اإلجتماعي ويتم اإلجابة علي كل البنود في هذا المقياس بإستخدام بدائل اإلجابة التوافق ا
بطريقة لبكرت من خالل خمس بدائل، وتتراوح الدرجة علي كل بند من البنود هذين المقياسيين من 

 درجة . 100والحد األقصي  20أي أن الحد األدني للدرجة علي كل مقياس  5 - 1
مقياس زينب شقير للتوافق النفسي ألنه مناسب ألهداف الدراسة ومناسب أيضٌا  وقد تم إستخدام   

للعينات البحثية التي تم تناولها في الدراسة الراهنة؛ حيث تم تقنين هذا المقياس علي عينات مشابهة 

 معامالت اإلرتباط البنود معامالت اإلرتباط البنود
1 51*، 9 62**، 
2 66**، 10 66** 
3 52*، 11 52*، 
4 69**، 12 55*، 
5 62*، 13 53*، 
6 57*، 14 66**، 
7 62**، 15 73**، 
8 71**،   



 
 

 

 

) 460) 

.م.د.فيفيان أمحد فؤاد علي أ
 عشماوي

 2022يناير ، 2ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

لعينة دراستنا، كماتم إستخدامه في دراسات عديدة تناولت طالب وطالبات الجامعة وكشف عن 
 حية سيكومترية جيدة دعت للثقة في مالئمته وإستخدامه لقياس التوافق النفسي مؤشرات صال

 (13جدول رقم )
 (500)ن =  يوضح معامالت اإلرتباط بين كل بند من بنود مقياس التوافق النفسي والدرجة الكلية عليه

       

 ،01،       * دال عند 001،      ** دال عند 0001*** دال عند      
جميع بنود مقياس التوافق النفسلللللي مرتبطة يتضلللللح من الجدول السلللللابق أن الدرجات علي      

 إرتبااطات جوهرية بالدرجة الكلية عليه ممايشير إلى إتساق مكوناته الداخلية .
 

 :ثبات أدوات الدراسة
تم حساب معامالت ثبات كافة أدوات الدراسة بإعتباره من مؤشرات صالحية األدوات 

 .لالمقاييس المستخمة مقبو إلستخدامها في قياس متغيراتها، وتبين أن ثبات كافة 
 
 
 
 
 
 

 معامالت اإلرتباط البنود معامالت اإلرتباط البنود
1 54*، 11 *,52 
2 52*، 12 68*، 
3 61*، 13 51*، 
4 63*، 14 78***، 
5 57*، 15 56*، 
6 51*، 16 59**، 
7 76***، 17 63*، 
8 71**، 18 52*، 
9 72**، 19 59*، 
10 53*، 20 56*، 
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) 461) 

 2022 يناير ، 2ج69جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

اإليثار والتسامح والتدين حمددات التوافق 
 النفسي
 (14جدول رقم )

 يوضح معامالت ثبات المقاييس المستخدمة في الدراسة لدي عينتي الدراسة

 .يتضح من الجدول السابق أن معامالت ثبات كافة مقاييس الدراسة مقبولة    
 خطة التحليالت اإلحصائية

 تم إستخدام التحليل العاملي للتأكد من صالحية مقياسي اإليثار والتسامح. -1
 تم حساب معامالت االرتباط المستقيم بين متغيرات الدراسة وبعضها البعض. -2
 تم إستخدام إختبار"ت" للمجموعتين المستقلتين. -3
 تم إستخدام تحليل اإلنحدار المتعدد . -4

 :نتائج الدراسة ومناقشتها
 الفروض األول، والثاني، والثالث، والرابع، والخامس، والسادسأواٌل: نتائج 

  :تنص هذه الفروض علي     
 هناك عالقة إيجابية بين اإليثار والتسامح . -1
 هناك عالقة إيجابية بين اإليثار والتدين . -2
 هناك عالقة إيجابية بين التسامح والتدين . -3
 النفسي.هناك عالقة طردية جوهرية  بين اإليثار والتوافق  -4
 هناك عالقة طردية جوهرية بين التسامح والوافق النفسي. -5
 هناك عالقة طردية جوهرية بين التدين والتوافق النفسي. -6

الفروض تم حساب معامالت اإلرتباط المستقيم بين متغيرات الدراسة  هوإلختبار صحة هذ
 وبعضها البعض لدي عبنتي الذكور واإلناث كل علي حدة.

 

 ألفا لكرونباخ القسمة النصهية إعادة اإلختبار-اإلختبار معامالت الثبات
ذكور  50إناث ن=  50ذكور ن=  المقاييس

 253ن=
إناث 

 247إناث ن= 253ذكور ن= 247ن=

 ،77 ،82 ،75 ،81 ،72 ،78 مقياس اإليثار
 ،72 ،75 ،701 ،73 ،79 ،76 مقياس التسامح
 ،71 ،74 ،68 ،72 ،81 ،74 مقياس التدين

 .66 ،69 ،64 ،67 ،66 ،63 مقياس التوافق النفسي
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.م.د.فيفيان أمحد فؤاد علي أ
 عشماوي

 2022يناير ، 2ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 (15جدول رقم )
 (250عينة الذكور ن =)  يوضح معامالت اإلرتباط المستقيم بين متغيرات الدراسة

 معامالت اإلرتبااط                
 المتغييرات

 اإليثار
 

 التسامح
 

 التدين
 

 التوافق النفسي
 

    1   اإليثار       
   1     ،***871 التسامح      
  1    ،***822 ،**752 التدين       

 1    ،**742 ،**696 ،*634 التوافق النفسي   

 ،05،               * دال عند 001،             ** دال عند 0001*** دال عند 
 يتبين من الجدول السابق ان اإلرتباطات بين كل متغيرات الدراسة جوهرية لدي عينة الذكور.           

 (16جدول رقم )
 (250عينة اإلناث ن = ) المستقيم بين متغيرات الدراسةيوضح معامالت اإلرتباط 

 معامالت اإلرتباط            
 

 المتغييرات
 التوافق النفسي التدين التسامح اإليثار

    1 اإليثار       
   1 ،***791 التسامح      
  1 ،***817 ،**752 التدين       

 1 ،**817 ،**714 ،*663 التوافق النفسي   
 ،05،                 * دال عند 001،                ** دال عند 0001دال عند  ***
 يتبين من الجدول السابق ان اإلرتباطات بين كل متغيرات الدراسة جوهرية لدي عينة اإلناث .    

ويتضلللللللللللللح من الجدولين السلللللللللللللابقين تحقق كل الفروض األول، والثاني، والثالث، والرابع، والخامس، 
؛ حيث تبين من فحص نتائج الدراسلللة وجود إرتباطات موجبة مرتفعة لدي الجنسلللين )الذكور والسلللاس

واإلناث( بين كل المتغيرات المسلللللتقلة وبعضلللللها البعض وهي اإليثار والتسلللللامح والتدين، وأيضلللللٌا بين 
 كافة المتغيرات المستقلة والمتغير التابع وهو التوافق النفسي لدي طلبة الجامعة .

النتائج إلى أن المتغيرات المسللللللتقلة وجميعها متغيرات إيجابية يمكن أن يسللللللاعد كل  هوتشللللللير هذ    
متغير منها في تحقيق التوافق النفسي، ويمكن تصور أن هذه المتغيرات مجتمعة يمكن أن تسهم في 

 تحقيق مزيد من التوافق النفسي لألفراد .
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 نتائج  دراسللللللللللللللة  عبد الهادي عبده، فاروق عثمان ويتفق إرتباط اإليثار بالتوافق النفسلللللللللللللي مع    
 Batson,1981;1991& Batson)وأشلار   (،2015) (، جاجان محمد، وإيفان قادر1993)

et al,2002)  إلى أن اإليثار يميز األشللللللخاص األكثر توافقٌا نظرٌا لحرصللللللهم المسللللللتمر علي
ايترتب عليه من التخفيف من المشللللللللللاعر السلللللللللللبية ومن هذه المشللللللللللاعر الشللللللللللعور بالذنب وم

لبيلللللللة عنلللللللد التخلي عن اآلخرين وعلللللللدم مسلللللللللللللللللللللاعلللللللدتهم، وقلللللللد أرجع  إنفعلللللللاالت سللللللللللللللل
1976&Bartal,Raviv1987) (Bartal,  ممارسللللللللة سلللللللللوك اإليثار إلى الرغبة في كسللللللللب

التأييد أو المجاراة اإلجتماعية وهو ماتراه الباحثة سلللللللببٌا إلرتباطه بالتوافق النفسلللللللي بإعتبار أن 
 ة أحد مؤشرات السالمة النفسية .المجاراة اإلجتماعي

من أن  (Bartal,2006) إليهأشللار  وتتفق نتائج المعروضللة في الجدولين السللابقين مع ما   
 سلوك اإليثار يقوم علي فهم حاجات اآلخرين والتعاطف معهم .

أن اإليثار يمارسللللللللله الفرد  (Batson,1981;1991& Batson et al,2002)ويري       
عنللد تعللاطفلله مع اآلخرين والرحمللة بهم والشللللللللللللللفقللة عليهم، ويللذكر )أحمللد عكللاشلللللللللللللللة، طللارق 

الذين يتميزون برجات مرتفعة من الرفق باآلخرين والتعاطف معهم  د( أن األفرا2022عكاشة،
 عي.يتميزون برجات مرتفعة من السالمة النفسية التي تحقق لهم التوافق النفسي اإلجتما

عبد  وتفسر الباحثة إرتباط اإليثار بالتسامح ألن كالهما يقوم علي الرحمة باآلخرين حيث أشار    
( 2012( إلى التسامح علي أنه الرحمة، ويتفق مع تناول زينب شقير)2015العال السلمي)

في  (Jefferson , 2014)للتسامح علي أنه التساهل مع اآلخرين ومساعدتهم؛ ومع ماذكره 
لتسامح يتمثل في تحرر الفرد من القيود في التفاعل مع اآلخرين ومساعدة ممن يختلفون أن ا

معه في مختلف الجوانب بمافيها الديانة، والنوع، والجنسية، والرأي، وتري الباحثة أن كل من 
سلوك اإليثار والتسامح يدعمان بعضهما البعض ألن المتسامح يكون قادر علي التنازل عن 

ن يمارس اإليثار يفضل غيره علي نفسه ويميل إلى تحقيق الصالح العام ويرعي حقوقه وأن م
مصالح اآلخرين وأن هذا يصعب تحققه إذا لم يكن لدي الفرد درجة مرتفعة من التسامح تساعده 

لى افي تقديم العون لآلخرين، كما أن اإليثار يتم ممارسته دون توقع مكاسب أو تحقيق نفع وبالت
 يكون التسامح عامل ميسر لإليثار عندما يكون التسامح غير مشروط. 

عمر الحرازي، ويمكن تفسللللير إرتباط التسللللامح بالتدين وبالتوافق النفسللللي في ضللللوء ما أوضللللحه     
( في تناوله للتسللللللللللللللامح علي أنه يقوم علي المعارف الدينية حينما يتم 2022أحمد الحوراني )



 
 

 

 

) 464) 

.م.د.فيفيان أمحد فؤاد علي أ
 عشماوي

 2022يناير ، 2ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

يسللللللهم في تخفيض مشللللللاعر  وسللللللعيٌا للحصللللللول علي الثواب ممابهدف إبتغاء مرضللللللاة اللة، 
وتري الباحثة أن إدارة مشلللللللاعر الغضلللللللب وتجنب الكراهية من ميسلللللللرات  الغضلللللللب والكراهية،

التوافق النفسلللللللللللي اإلجتماعي في التفاعل مع اآلخرين ويحقق السلللللللللللالم اإلجتماعي الذي يعود 
بالنفع علي اآلخرين أيضلللٌا ألنه يوفر  بالنفع علي الفرد نفسللله ويحقق له اإلتزان النفسلللي ويعود

 لهم مناخ آمن يساعد علي العمل واإلنتاج.
( للتسامح في تفسير النتائج التي كشفت عنها الدراسة 2009ويسهم تناول محمد المزين)    

حيث يري أن هناك تسلللللللللللللامحٌا فكريٌا يتمثل في التفاعل اإلجتماعي اإليجابي مع اآلخرين رغم 
نهم، وتسللامح إجتماعي يتمثل في األلفة والمودة مع اآلخرين، وربما يتطلب اإلختالف فكريٌا ع

اإليثللار ونبللذ العنف، وأن نبللذ العنف يكون للله مرجعيللة دينيللة، ولهللذا تري البللاحثللة أن تنللاول 
العالقات بين اإليثار والتسللللللللللللللامح والتدين بهذا الشللللللللللللللكل يحقق للفرد التوافق مع نفسلللللللللللللله ومع 

 السعادة .المحيطين به ويجعله يشعر ب
 (Belicki, 2004)يمكن أن تسهم الخصائص الرئيسية للسلوك المتسامح التي قدمها  كما    

ة حيث يذكر أن التسامح سلوك ينطوي علي اليفي تفسير النتائج التي كشفت عنها الدراسة الح
تحقيق أنه يسهم في  ه كمكونات لإليثار، كماتأن تناول سبق الرحمة والحنان والشفقة وهو ما

 السكينة والتعايش في بيئة نفسية صحية آمنة أي تحقيق التوافق النفسي اإلجتماعي .
ويمكن تفسير إرتباطات متغيرات الدراسة ببعضها البعض من خالل أشار كمال مرسي     

( إلى وجود مظاهر أو سلوكيات رئيسية معبرة عن التسامح منها اإلحسان والذي يعد 2000)
،  ويحاول مساعدته في إليهسامح حيث يقدم الفرد صور العون لمن أساء أرقي مستويات الت

حل المشكالت دون إنتظار المقابل ودون شروط وهو ماتراه الباحثة جوهر سلوك اإليثار وهو 
السبب في وجود إرتباطات ذات داللة إحصائية بين الإليثار والتسامح. التحكم في اإلنفعاالت 

مظاهر التسامح ويتميز بمحاولة الفرد التحكم في سلوكياته وفي )كظم الغيظ( وهو أبسط 
( 2010هناء حسين )أشارت إلىه  التعبير عن الغضب في مواجهة المسيء. ويتفق هذا مع ما

من وجود عوامل مساعدة علي التسامح من أهمها إحترام اآلخر، وتقدير حريته ورغباته، 
 تحكم في اإلنفعاالت وتقليل التوتر.التفاهم، العمل علي تحقيق الصالح العام، ال

وتري الباحثة أن هذا ييسللر له التوافق النفسللي اإلجتماعي مع المحيطين به، كما أن التحكم   
 في اإلنفعاالت من مؤشرات السالمة النفسية.
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التي  (Maltby. J., et al., 2008)وتتفق النتائج التي حصلنا عليها مع نتائج دراسة     
بالسعادة، وتري الباحثة أن إرتباط نتائج هذه الدراسة بنتائج  التسامح جوهريا   كشفت عن إرتباط

الدراسة يرجع إلى أن السعادة تتحقق في ظل درجات مرتفعة من التوافق النفسي للفرد مع 
جات مرتفعة من ر مختلف جوانب البيئة المحيطة به، وتتحقق أيضٌا من خالل تميز الفرد بد

عوامل التعايش الجيد في حياة طيبة تقوم علي التدين ويسودها التسامح واإليثار التي تيسر 
 للفرد الشعور بالطمأنينة مع من حوله 

(، 2005(،زياد بركات ) 2003تتفق أيضٌا مع نتائج دراسات كل من سعد القعيب ) كما    
(، )أسماء 2012) اء جعدوني، فريد بوقريرسزهر (، 2011) عقيالننهاد  (، 2008نادية سراج )

عبد الفتاح الخواجة (، (Abdel Khalek & Lester, 2017(،  2016بوعود، حنان طالب،
(،التي كشفت عن وجود إرتباطات ذات داللة إحصائية بين التدين والتوافق النفسي، 2021)

الح محمد ص  ,Gialamasi & Leondari)2009)دراسات كل منوتتفق كذلك مع نتائج 
 (، سعاد عزيرو شرناعي 2021محمود  )

(  التي كشفت عن وجود 2021عبد الفتاح الخواجة ) (، أحالم المصلحية،2019)    
إرتباطات جوهرية بين التدين والصحة النفسية؛ وتري الباحثة أن التوافق النفسي أحد الركائز 

  األساسية للصحة النفسية.
 :ومناقشتهاثانيٌا: نتائج الفرض السابع 

 هناك فروق بين الجنسين في كل متغيرات الدراسة.". ينص الفرض السابع علي "      
وإلختبار هذا الفرض تم حساب إختبار "ت" للعينتين المستقلتين لبيان الفروق بين الذكور 

تكشف عنه النتائج من قيم "ت"،  واإلناث في الدرجات علي كافة مقاييس الدراسة في ضوء ما
 داللتها اإلحصائية. ومستوي 
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 (17جدول رقم )
يوضح الفروق بين الجنسين من طلبة الكليات العملية في الدرجات علي كل مقاييس 

 الدراسة

الجدول السابق عدم تحقق صحة هذا الفرض حيث تبين عدم وجود فروق جوهرية يتضح من 
 بين الجنسين من طلبة الكليات العملية في الدرجات علي كل مقاييس الدراسة.

                                              

 (18جدول رقم )
علي كل مقاييس يوضح الفروق بين الجنسين من طلبة الكليات النظرية في الدرجات 

 الدراسة

يتضح من الجدول السابق عدم تحقق صحة هذا الفرض حيث تبين عدم وجود فروق جوهرية 
 بين الجنسين من طلبة الكليات النظرية في الدرجات علي كل مقاييس الدراسة.

 
 
 

 العينات               
                                         

 المتغيرات

 ذكور كليات عملية
 136ن = 

 إناث كليات عملية
مستوي  قيمة "ت" 114ن = 

 الداللة
 ع م ع م

 غير دالة ،28 7,21 53,10 5,64 61,5 اإليثار          
 غير دالة ،21 8,22 57,04 3,51 45,11 التسامح         
 غير دالة ،17 6,13 44,71 6,42 48,02 التدين          
 غير دالة ،35 3,15 62,80 4,58 67,51 التوافق النفسي        

 
 العينات             

 

 المتغيرات

 ذكور كليات نظرية
 117ن = 

 إناث كليات نظرية
قيمة  133ن = 

 "ت"
مستوي 
 الداللة

 ع م ع م
 غير دالة ،16 3,17 58,09 4,33 63,2 اإليثار
 غير دالة ،12 5,24 61,39 5,28 41,16 التسامح
 غير دالة ،24 4,91 53,06 3,91 50,71 التدين

 غير دالة ،36 8,11 55,14 6,43 61,07 التوافق النفسي
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 العينة الكلية في الدرجات علي كل مقاييس الدراسةيوضح الفروق بين الجنسين من 

يتضح من الجدول السابق عدم تحقق الفرض السابع حيث لم يكن هناك فروقٌا جوهرية       
 مقاييس الدراسة.بين الجنسين من العينة الكلية في الدرجات علي كل 

( التي 1993ها مع نتائج دراسلللللللللللة عبد الهادي عبده، فاروق عثمان )ليتتفق النتائج التي توصللللللللللللنا إ
كشلللللللللللللفت عن عدم وجود فروق جوهرية بين الذكور واإلناث من طلبة الجامعة في كل من اإليثار 

 والتوافق النفسي. 
( التي بينت عدم 2012) طالب سللللللالمإيمان عبد الكريم، مع نتائج دراسللللللة  ا  وتتفق أيضلللللل       

)سلللللللللعيد وجود فروق جوهرية بين الجنسلللللللللين في السللللللللللوك اإليثاري. وتتفق كذلك مع دراسلللللللللة 
( التي كشفت عن عدم وجود فروق بين الجنسين في كل من 2007فؤاد طالفحة، القحطاني،

أحالم (، 2013) فادي سلللللعود سلللللماوي  التدين والصلللللحة النفسلللللية. كماتتفق مع نتيجة دراسلللللة 
( التي توصلللللت إلى عدم وجود فروق بين الجنسللللين 2021المصلللللحية، عبد الفتاح الخواجة، 

 في التدين .
سلللمي في الدراسللة الراهنة مع ماتوصلللت إلىه نتائج دراسللة  ليهوتتفق نتائج ماتم التوصللل إ    

 (  التي أوضحت عدم وجود فروق بين الجنسين في التوافق النفسي .2012) عبد العظيم 
 سللوزان صللدقة بسلليوني، مجدة السلليد الكشللكية مع نتائج دراسللة اليكماتتفق نتائج الدراسللة الح

 (  التي أوضحت عدم وجود بين الجنسين في التدين 2021)
( التي كشفت عن حصول 1998ة مع نتائج دراسة معتز عبد هللا)يلاوتتعارض نتائج الدراسة الح    

علي مقيلاس اإليثلار بالمقلارنة بالطالب الذكور. وتتعللارض طالبلات الجلامعلة علي درجات مرتفعىة 
علي درجات  ( والتي بينت حصللللول الذكور2007أيضللللٌا مع النتيجة العكسللللية لدراسللللة حنان العناني)

 العينات               
                    

 المتغيرات   

 العينة الكلية للذكور
 253ن = 

 العينة الكلية لإلناث
 مستوي الداللة قيمة "ت" 247ن = 

 ع م ع م
 غير دالة ،31 5,19 55,60 5,11 62,30 اإليثار
 غير دالة ،28 6,73 59,40 4,39 43,13 التسامح
 غير دالة ،38 5,52 48,88 5,16 48,36 التدين

 غير دالة ،47 5,63 58,97 5,50 64,29 التوافق النفسي
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مرتفعة علي مقياس اإليثار بالمقارنة باإلناث بينما كشللللللللللللفت الدراسللللللللللللة الحإلىة عن عدم وجود فروق 
تتعارض أيضلللللللٌا  كما الجامعة في الدرجة علي مقياس اإليثار. جوهرية بين الذكور واإلناث من طلبة

( التي أوضلللحت إرتفاع درجات الذكور بصلللورة 2015) مع نتائج دراسلللة جاجان محمد، وإيفان قادر
 مع نتائج دراسة نورة البقمي ا  جوهرية بالمقارنة باإلناث علي مقياس السلوك اإليثاري؛ وتتعارض أيض

 ث أكثر تسامحٌا من الذكور.( التي بينت أن اإلنا2017)
( التي كشللللللللفت عن 2011) عقيالن نهاد  وتتعارض نتائج الدراسلللللللة الراهنة مع نتائج دراسلللللللة    

 كماإرتفاع درجات اإلناث بصللللللللللللللورة جوهرية علي مقياس اإللتزام الديني بالمقارنة بالذكور. 
التي أوضللللللحت أن  ,Gialamasi & Leondari)2009)تتعارض أيضللللللٌا من نتائج دراسللللللة 

 اإلناث أكثر تدينٌا من الذكور.
التي خلصلت إلى إرتفاع درجات التوافق النفسللي  (2004إيمان طه)وتتعارض كذلك مع دراسلة     

سللللللللللمية ها دراسلللللللللة  لياإلجتماعي لدي الذكور بالمقارنة باإلناث، وهي نفس النتيجة التي توصللللللللللت إ
 صللادق العباس( ؛ 2010يامن سللهيل )ن ونتائج دراسللة كل م( 2017علوية،محمد بوسللحابة )

التي بينت نتائجهم إرتفاع درجات  ( 2018مدينة حسين دوسة، موسي صالح حسن ) (،2011)
 الذكور بصورة جوهرية علي مقياس التوافق النفسي بالمقارنة باإلناث.

 :ثالثٌا : نتائج الفرض الثامن ومناقشتها
هنللاك فروق بين طلبللة الكليللات العمليللة والنظريللة في كللل متغيرات  ينص الفرض الثللامن علي "

 الدراسة."
وإلختبار هذا الفرض تم حساب إختبار "ت" للعينتين المستقلتين لبيان الفروق بين أفراد     

عينة الدراسة وفقٌا للتخصص الدراسي ) كليات عملية وكليات نظرية( للمقارنة بينهم في 
 الدرجات علي كافة مقاييس الدراسة في ضوء قيم "ت" المحسوبة، ومستوي داللتها اإلحصائية. 
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اإليثار والتسامح والتدين حمددات التوافق 
 (20رقم )جدول  النفسي

 يوضح الفروق بين الذكور وبعضهم البعض وفقٌا للتخصص الدراسي في الدرجات علي كل مقاييس الدراسة

لعدم وجود فروق جوهرية بين  ا  يتضللللللللللللح من الجدول السللللللللللللابق عدم تحقق الفرض الثامن نظر 
 الجنسين من العينة الكلية في الدرجات علي كل مقاييس الدراسة.

 (21جدول رقم )
 يوضح الفروق بين اإلناث وبعضهن البعض وفقٌا للتخصص الدراسي في الدرجات علي كل مقاييس الدراسة

يتضلللللح من الجدول السلللللابق عدم وجود فروق جوهرية بين الجنسلللللين من العينة الكلية في     
 .الدرجات علي كل مقاييس الدراسة

( التي بينت عدم وجود 2010هيام صابر صادق)كشفت عنه دراسة  تتفق هذه النتائج مع ما    
جوهريللة للمتغيرات الللديموجرافيللة )النوع، الثقللافللة الفرعيللة، نوع التعليم(علي السلللللللللللللللوك تللأثيرات 

عدم وجود تأثيرات ( التي بينت 2005مع نتائج دراسلللللللة زياد بركات ) ا  اإليثاري. وتتفق أيضللللللل
جوهرية لمتغيرات نوع الدراسللة والتحصلليل الدراسللي علي كل من التدين والتوافق النفسللي؛ وهي 

 (.2007فؤاد طالفحة  ) لتي كشفت عنها دراسة سعيد القحطاني،نفس النتيجة ا

 العينات
                    

 

 تالمتغيرا

 ذكور كليات عملية
 136ن = 

 ذكور كليات نظرية
قيمة  117ن = 

 "ت"
مستوي 
 الداللة

 ع م ع م
 غير دالة ،41 4,33 63,2 5.64 61,5 اإليثار
 غير دالة ،26 5,28 41.16 3.51 45,11 التسامح
 غير دالة ،11 3.91 50,71 6,42 48,02 التدين

 غير دالة ،47 6,43 61,07 4,58 67,51 التوافق النفسي

 العينات               
                   

 المتغيرات  

 عمليةإناث كليات 
 114ن = 

 إناث كليات نظرية
مستوي  مة "ت"قي 133ن = 

 الداللة
 ع م ع م

 غير دالة ،14 3,17 58,09 7,21 53,1 اإليثار            
 غير دالة ،25 5,24 61,39 8,22 57,04 التسامح           
 غير دالة ،17 4,91 53,06 6.13 44,71 التدين           

 غير دالة ،59 8,11 55,14 3,15 62,8 التوافق النفسي      
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( التي أشلللللارت إلى 2003ة مع نتائج دراسلللللة بشلللللير الحجار )اليوتتفق نتائج الدراسلللللة الح    
عدم وجود فروق جوهرية في الدرجة علي مقياس التوافق النفسلللللللي بين السللللللليدات من مختلف 

 لتعليم ومستواه في درجة توافق األفراد. المستويات التعيلمية موضحٌا عدم تأثير نوع ا
( التي توصللللت إلى عدم وجود تأثير 2011)عقيالن مع نتائج دراسلللة  نهاد  ا  وتتفق أيضللل    

 جوهري لنوع دراسة طالب المرحلة الجامعية علي درجات اإللتزام التديني والتوافق النفسي.
سوزان صدقة بسيوني، مجدة السيد الكشكي تتفق نتائج الدراسة الحإلىة مع نتائج دراسة  كما 
( التي كشللللللفت عن عدم وجود فروق جوهرية في درجة التدين بين طلبة الجامعة وفقٌا 2021)

 لتخصاصاتهم الدراسية. 
( التي كشللللللللللللفت عن إرتفاع 2015) جاجان محمد، وإيفان قادروتتعارض مع نتائج دراسلللللللللللللة     

لمقارنة بطالب الكليات العملية . وتتعارض كذلك درجات اإليثار طالب التخصللللصللللات اإلنسللللانية با
( التي أشلللللارت نتائجها إلى وجود تأثيرات جوهرية 2022) مع دراسلللللة عمر الحرازي، أحمد الحوراني
 لنوع ومستوي التعليم علي درجة التسامح.

( التي بينت وجود فروق 2013) فادي سللعود سللماوي ٌٌ مع نتيجة دراسللة ا  تتعارض أيضلل كما    
التدين بين طالب الجامعة وفقٌا لتخصلللاصلللاتهم الدراسلللية ويتميز طالب من التخصلللصلللات في 

الفقهية بأعلي درجات التدين؛ وتري الباحثة أن طبيعة التخصلللللص الدراسلللللي تؤثر في معارف 
 الفرد وسلوكه مما ساعد في أن يكون الطالب ذوي التخصصات الفقهية أكثر تدينٌا.

 :مناقشتهارابعٌا : نتائج الفرض التاسع و 
 اإليثار والتسامح والتدين منبئات بالتوافق النفسي" ينص الفرض التاسع علي "       

وإلختبار هذا الفرض تم حساب اإلنحدار المتعدد لبيان تأثير المتغيرات المستقلة وهي اإليثار، 
 والتسامح، والتدين علي المتغير التابع وهو التوافق النفسي.
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اإليثار والتسامح والتدين حمددات التوافق 
 (22جدول رقم ) النفسي

 يوضح نتائج اإلنحدار المتدرج بإعتبار أن اإليثار والتسامح والتدين محددات للتوافق النفسي
 (253لدي عينة الذكور)ن =  

يتضللللح من الجدول السللللابق أن جميع المتغيرات محل الفحص في الدراسللللة الراهنة يمكن من خاللها 
التنبؤ بدرجة التوافق النفسلللللللللي لطالب الجامعة الذكور، ويسلللللللللهم التدين بأعلي درجة في تحديد درجة 

 التوافق النفسي يليه التسامح، ثم اإليثار.
 (23جدول رقم )

 اإلنحدار المتدرج بإعتبار أن اإليثار والتسامح والتدين محددات للتوافق النفسييوضح نتائج 
 (247)ن =  لدي عينة اإلناث 

 المتغيرات
 المستقلة

 المتغير
 التابع

 اإلرتباط
      المتعللللدد    

 ر

مربع 
 اإلرتباط
          المتعللللدد

 ر

اإلسهام 
في 
مربع 
 اإلرتباط

 لمتعددا

 قيمة
 ) ف (

 مستوي 
 الداللة

 قيمة
 ) ت (

 مستوي 
 الداللة

 عامل
 اإلنحدار

 التوافق اإليثار
 النفسي

 142،  020،  020،  4,90  03، 2,21  03، 142  ، 
 ،184 ،004  2,88 ،004  8,38  ،034  ،034  ،184  التسامح
 2,44 ،0001 3,88 ،0001 15,02 ،060 ،060  2,44  التدين

ة في تحديد درجة التوافق اليفي الدراسللة الح المتغيرات المسللتقلة يتضللح من الجدول السللابق تأثير كل
يمكن من خاللها التنبؤ بدرجة التوافق النفسللللللللللللي لإلناث من طالبات الجامعة، و حظي  هالنفسللللللللللللي ل

 التدين بأعلي درجة في تحديد درجة التوافق النفسي يليه التساامح، ثم اإليثار. 
                                                

  

 المتغيرات
 المستقلة

 المتغير
 التابع

 اإلرتباط
المتعدد    

 ر

مربع 
 اإلرتباط
  المتعدد 

 ر

اإلسهام 
في مربع 
 اإلرتباط

 لمتعددا

 قيمة
 ) ف (

 مستوي 
 الداللة

 قيمة
 ) ت (

 مستوي 
 الداللة

 عامل
 اإلنحدار

 اإليثار
 التوافق
 النفسي

157، 024، 024، 5,97 017، 2,41 017، 157، 
 ،163 ،013 2,47 ،013 6,32 ،026 ،026 ،163 التسامح
 ،230 ،0001 3,56 ،0001 12,68 ،052 ،052 ،230 التدين
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 (24جدول رقم )
 يوضح نتائج اإلنحدار المتدرج بإعتبار أن اإليثار والتسامح والتدين محددات للتوافق النفسي

 (500)ين =  لدي العينة الكلية 

 المتغيرات
 المستقلة

 المتغير
 التابع

 اإلرتباط
المتعلللللدد    

 ر

مربع 
 اإلرتباط

المتعلللللدد   
 ر

اإلسهام 
في مربع 
 اإلرتباط

 لمتعددا

 قيمة
 ) ف (

 مستوي 
 الداللة

 قيمة
 ) ت (

 مستوي 
 الداللة

 عامل
 اإلنحدار

 التوافق اإليثار
 النفسي

 207، 043،  043، 10,65  001، 3,26  001، 207، 
 ،309 ،0001      5,01 ،0001 25,07 ،096  ،096 ،309  التسامح
 ،448 ،0001 7.71 ،0001 59,51 ،201  ،201 ،448  التدين

لى تعد متغيرات ايتبين من الجدول السللللللللللللللابق أن كافة المتغيرات التي تم تناولها في البحث الح    
محددة للتوافق النفسلللللللللللللي لدي طلبة الجامعة من الجنسلللللللللللللين، وتبين أن أكبر تأثير كان للتدين يليه 

 التسامح ثم اإليثار علي مستوي العينة الكلية للدراسة. 
معامالت اإلنحدار المتدرج صلللللحة الفرض التاسلللللع حيث كشلللللفت إتضلللللح من النتائج الخاصلللللة ب    

النتائج عن أن التدين هو أعلي المتغيرات إسللهامٌا في تحديد درجة التوافق النفسللي لطلبة الجامعة من 
الجنسللين ويليه التسللامح ثم اإليثار. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسللة أحالم المصلللحية، عبد الفتاح 

ن التدين منبيء بالتوافق النفسلللي. وتري الباحثة أن هذه أي أشلللارت نتائجها إلى ( الت2921الخواجة )
يتضلللمنه من قيم  النتيجة تشلللير إلى أن  التدين يمثل متغير أسلللاسلللي مهم في تحقيق التوافق نظرٌا لما

م دينية ترسللي قواعد التفاعل اإلجتماعي الصللحي ومن المنطقي أن تكون سللابقة علي التسللامح اليوتع
تدين يمثل أحد المصادر المعرفية المحددة لسلوك التسامح وأن معارف الفرد الخاصة بالتسامح ألن ال

 أصلها قائم علي التدين .
( بشأن أهمية الدور الذي يمارسه التدين في 2020) ويتفق هذا التفسير مع ماأورده جمال الريان    

لى االمالمح األسللاسللية في سلللوكهم، وبالتيجعل اإليثار والتسللامح من  التنشللئة اإلجتماعية لألبناء بما
 يعد التدين األرض الخصبة التي تنشأ فيها السلوكيات اإليجابية الداعمة للتوافق النفسي .

 Koenig, 2012))وتتفق هذا التفسللللللير وما قدمته الباحثة من تفسللللللير لهذه النتائج مع ماذكره     
الدينية ينطوي علي اسللللللللللتراتيجيات جيدة  التدين ينظم حياة األفراد وأن التمسللللللللللك بالقيممن أن 

من  (Coid et al ,2016) هليللتكيف تتضمن التسامح واإليثار. ويتفق أيضٌا مع ما أشار إ
أن التدين يعد وسيلة وقائية ضد اإلضطرابات النفسية والسلوك المضاد للمجتمع. كما يعد من 
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اإليثار والتسامح والتدين حمددات التوافق 
 النفسي

ضلللللللغوط التفاعل اإلجتماعي في أهم عوامل الحماية النفسلللللللية التي تعين األفراد علي مواجهة 
 الحياة إلىومية.

نتائج عدد من الدراسللللللللللات العربية التي تناولت العالقة بين التدين كما تتفق هذه النتيجة مع     
 والصلللللحة النفسلللللية، والتدين والوقاية من اإلضلللللطرابات النفسلللللية منها دراسلللللة صلللللالح الصلللللنيع

 التدين والقلق، دراسلللة فاطمة صلللالح (التي أظهرت نتائجها وجود عالقة عكسلللية بين  2002)
(التي خلصت إلى وجود عالقة دالة إحصائية بين التدين والصحة النفسية، ودراسة  2007) 

 (التي كشلللللفت عن وجود عالقة إيجابية بين التدين والصلللللحة النفسلللللية، 2014طيبي غماري) 
ة بين التدين ( التي توصلللللت إلى أن هناك إرتباطات جوهري2016) ودراسللللة أحمدعبد الخالق

وهنللا تشلللللللللير البللاحثللة إلى أن كللل المتغيرات التي  وجميع مقللاييس الحيللاة الطيبللة،
 شملتها الدراسة تعد متغيرات مسهمة في تحقيق الحياة الطيبة .

ة مع نتائج دراسلللة سلللوزان بسللليوني، مجدة اليوتتفق النتائج التي كشلللفت عنها الدراسلللة الح    
إرتباطات جوهرية بين التدين وجودة الحياة النفسللللللللللللللية ( والتي بينت وجود 2021الكشللللللللللللللكي )

ويتسللللللق ذلك أيضللللللا مع نتائج عدد من الدراسللللللات األجنبية التي فحصللللللت العالقة بين التدين 
والسللللللللواء النفسللللللللي والتي أشللللللللار معظمها إلى أن المتدينين أكثر سللللللللعادة وأقل توترٌا ويتمتعون 

ينين ومن هذه الدراسللللللللات بصللللللللحة نفسللللللللية وجسللللللللدية أفضللللللللل مقارنة باألشللللللللخاص غير المتد
(Ellison ,1991(و )Eliassen ,Lloyd& Taylor ,2005) (و ،Desmukh, 2012 ،)

 (.,Joiner & Bergeman, 2018و)
( إلى أن التدين متغير أسللللاسللللي يجعل  2021وتشللللير سللللوزان بسلللليوني، مجدة الكشللللكي)    

 يطين بهم .ويساعدهم في تحقيق التوافق النفسي مع المحاألفراد يسلكون بمرونة 
 التوصيات

شللللللمله من دراسللللللات  بعد إنتهاء الدراسللللللة الحإلىة ومانم تناوله فيها من مراجعة للتراث النظري بما    
 يلي: ونظريات، وماكشفت عنه نتائج الدراسة يمكن التوصية بما

اإلهتمام بفحص متغيرات نفسية أخري يمكن أن ترتبط بالتوافق النفسي للشباب خصوصٌا  -1
األجيال الحديثة إلى ضللغوط إقتصللادية وتغيرات سللياسللية عديدة وحاجاتهم للتوافق في ظل 

 معها.
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 ،في حياة الفرد لدي مراحل عمرية أخري  وتأثيرهاإجراء بحوث تتناول السلوكيات اإليجابية  -2
وكذلك فئات تعليمية ووظيفية أخري للكشلللللللللف عن تطورات السللللللللللوكيات اإليجابية وتأثرها 

 بر مختلف مراحل العمر وإجراء دراسات مقارنة بين الريف والحضر.بالتعليم والخبرات ع
 .نشر ثقافة التسامح والتأكيد علي نبذ العنف  -3
اإللتفات إلى أهمية وضلللللع األخصلللللائيين النفسللللليين في مختلف الوزارات والهيئات والمرافق  -4

تحقق التوافق ومن أهمها النوادي الرياضللية ومراكز الشللباب لتقديم اإلرشللادات النفسللية التي 
 .النفسي لألفراد

قيام األخصللللللللائيين النفسلللللللليين وعلماء الدين بتوعية الشللللللللباب بالفروق بين التدين والتطرف  -5
مه يمثل مسلللللللك إيجابي اليوتوضلللللليح أن التدين المعتدل والفهم الصللللللحيح للدين وتطبيق تع

 ونبذ التطراف الهدام.
الجماعي في ظل تنافس إيجابي اإلرشلللاد النفسلللي المسلللتمر لألفراد وتشلللجيعهم علي العمل  -6

 بعيدٌا عن الصراعات والتوترات.
تدريب األفراد علي قبول اآلخرين ممن يختلفون معهم في الدين والجنسلللللللللللللية والمعتقدات،  -7

 والعمل علي تخفيض التوترات بين األفراد، ونبذ التعصب ضد جماعات أو أفراد بعينهم
 والمنطق ومرونة التفكير.تنمية معارف الشباب وتدريبهم علي إعمال العقل  -8
 .التاكيد علي اهمية التسامح والتصالح مع النفس واالخرين -9

ب التنشلللللللللئة اإلجتماعية المناسلللللللللبة الييتعلق بأسللللللللل تقديم اإلرشلللللللللادات لآلباء واآلمهات فيما-10
 لمساعدة أبنائهم علي التعامل بإيجابية وكفاءة مع المحيطين بهم.

 :حبوث مقرتحة 
ة وإسللللللللتخالص نتائجها تبين أنه من الممكن اليمن كل إجراءات الدراسللللللللة الحأمكن بعد اإلتهاء      

 إقتراح بعض البحوث المستقبلية ذات الصلة بموضوع الدراسة منها:
 .يفاعلية برنامج لتنمية سلوك التسامح لتحقيق التوافق النفس -1
 العالقة بين قبول اآلخر والسواء النفسي لألفراد. -2
 للمهارات اإلجتماعية والتوافق النفسي . سمات الشخصية متغيرات محددة -3
 السلوكيات اإليجابية كمتغيرات واقية من اإلضطرابات النفسية . -4
 السمات الشخصية المميزة للمتوافقين نفسيٌا . -5
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 ب التنشئة اإلجتماعية في سوء التوافق .اليدور أس -6
ي التوافق التمييز بين الذكور واإلناث في بعض سللمات الشللخصللية اإليجابية المسللاعدة عل -7

 النفسي .
 إرتقاء السلوكيات المرتبطة بالتوافق النفسي اإلجتماعي. -8
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 2022يناير ، 2ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 :العربية املراجع
( : اإليثار وعالقته ببعض المتغيرات النفسللللللللللللية لدي طالبات الجامعة 2001ازجي )اليإبتسللللللللللللام  .1

 ة(، الجامعة اإلسالمية، غزة .رسالة ماجستير)غير منشوراإلسالمية، 
 ، القاهرة، دار المعارف.المعجم الوسيط( 1973إبراهيم أنيس وآخرون) .2
"تصحيح أمين محمد  لسان العرب (.2000جمال الدين بن محمد بن مكرم إبن منظور ) .3

دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة،  بيروت، عبد الوهاب،محمد الصادق العبيدي:
 المجلد الثاني.

( بدراسة عنوانها وجهة التدين وعالقتها 2021أحالم المصلحية، عبد الفتاح الخواجة ) .4
مجلة الفنون بالصحة النفسية لدي األخصائيين اإلجتماعيين في مدارس محافظة مسقط. 

 . 95 – 78"، مارس، ص ص 65، العدد "واألدب وعلوم اإلنسانيات واإلجتماع
اإليثار لدي األطفال الصلللم والمكفوفين في ( : 2012أحالم حسلللن محمود، سلللحر الشلللوربجي ) .5

 مسقط واإلسكندرية.
إرتقاء سلوك اإليثار في مراحل الطفولة المتأخرة والمراهقة ( : 2021أحمد حسين الشافعي ) .6

"، أبريل، 111"، العدد "31، المجلد "المجلة المصرية للدراسات النفسيةالمبكرة والمتأخرة، 
 .73- 37ص ص 

،اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، أصول الصحة النفسية(:  1993أحمد عبد الخالق ) .7
 الطبعة الثانية.

( : المقياس العربي للتدين : خطوات إعداده وخصائصه السيكومترية 2016أحمد عبد الخالق ) .8
يل(، "،)أبر 12"، العدد "26، المجلد "دراسلللللللللات نفسللللللللليةوعالقته بمتغيرات علم النفس اإليجابي . 

 . 182- 159ص ص 
، القاهرة، مكتبة األنجلو الطب النفسلللللللي المعاصلللللللر( : 2022أحمد عكاشلللللللة، طارق عكاشلللللللة ) .9

 المصرية، الطبعة السادسة.
تنللاولللت القللدرة التنبؤيللة للتللدين وإلىقظللة الللذهنيللة بللالتوجلله ( : 2020أحمللد عمرو عبللد اللللة )  .10

شلللللللللارقة للعلوم اإلنسلللللللللانية لة جامعة النحو الحياة لدي عينة من المجتمع المصلللللللللري، مج
 . 262 – 224" ديسمبر، ص ص 2"، العدد"17، المجلد "واإلجتماعية
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 بعض المتغيرات الشخصية واإلجتماعية المرتبطة باإلتجاه(: 2005أحمد نصار ) .11
 ،القاهرة، دار الفكر العربي .الديني

للنشر، عمان، دار وائل  ،المرجع في الصحة النفسية(: 2009أديب محمد الخالدي ) .12
 الطبعة األولى .

(:  التدين وعالقته ببعض المتغيرات النفسلللللللية اإلجتماعية 2016أسلللللللماء بوعود، حنان طالب ) .13
مجلللة العلوم اإلنسللللللللللللللانيللة )التوافق اإلجتمللاعي، وتقللدير الللذات ( عنللد عينللة من طلبللة الجللامعللة، 

 .157- 143"، ديسمبر، ص ص 27، العدد "واإلجتماعية
(: التعليم االفتراضي وعالقته بالتوافق النفسي الدراسي 2021العزيز )أسماء مشعل، ألفت عبد   .14

مجللللة الفنون واألدب وعلوم  .للللدى عينلللة من طلللالبلللات المرحللللة الثلللانويلللة بملللدينلللة مكلللة المكرملللة
 149 -119"، ص ص 70اإلنسانيات واالجتماع، العدد "

رة، كلية اآلداب، مركز ، جامعة القاهالتسلللامح بين التراث والتغير(: 2005أشلللرف عبد الوهاب ) .15
 البحوث والدراسات اإلجتماعية.

 الجامعية الحديثة ، اإلسللللكندرية، الدارالتكيف والصللللحة النفسللللية(: 1990السلللليد الهابط ) .16
 للنشر.

دور معني الحياة كعامل وسيط بين التدين والرضا (: 2021السيد مصطفي راغب األقرع ) .17
، مجلة الدراسات التربوية والنفسيةعن الحياة لدي الطلبة الجامعيين في دولة الكويت، 

 . 183-168"، العدد األول، يناير، ص ص 15جامعة السلطان قابوس، المجلد "
وك االجتماعي (: برنامج مقترح لتنمية بعض أشكال السل2001آمال زكريا منسي النمر) .18

معهد الدراسات التربوية، جامعة  رسالة ماجستير )غير منشورة(،اإليجابي لطفل الروضة، 
 القاهرة.

(:  بعض سمات الشخصية في ضوء مستوي السلوك الديني لدي عينة 1997أمل بدر ) .19
المملكة العربية  رسلللللللللالة ماجسلللللللللتير،) غير منشلللللللللورة(من طالبات جامعة الملك سلللللللللعود، 

 رياض.  السعودية، ال
(:عالقة بعض العوامل النفسللللية واإلجتماعية بسلللللوك المسللللاعدة، 1996إنعام موسللللي الهنداوي ) .20

 بغداد، كلية التربية، جامعة إبن رشد . رسالة دكتوراه )غير منشورة(،
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(: الوالدية اإليجابية وعالقتها بالتوافق النفسي االجتماعي 2014ايمان عباد البدري ) .21
 .1605-1585العلمي في التربية، العدد الثالث عشر، ص ص للطفل، مجلة البحث 

(: التصور اإلرتقائي المعرفي للتسامح، في: ميشيل 2015أيتين موليت، ميشيل جيرارد ) .22
ماكلو، كينث بارجمنت، كارل ثورسين )محررون(: التسامح النظرية، البحث، والممارسة، 

 259لمركز القومي للترجمة، ص ص ، عبير محمد أنور، القاهرة، وزارة الثقافة، اترجمة
-273. 

(: أثر إضطرابات ما بعد الصدمة على كفاءة بعض الوظائف 2004إيمان عبد الحليم طه ) .23
مجلة دراسات عربية في المعرفية والتوافق النفسي االجتماعي لدى عينة من المصدومين، 

 .277-271المجلد الثالث، العدد الثالث، ص ص  علم النفس،
الشخصية النرجسية وعالقتها بالسلوك اإليثاري  (:2012لكريم، طالب سالم )إيمان عبد ا .24

"، 23، المجلد "مجلة كلية التربية للبناتلدي الطلبة المتميزين في ثانويات المتميزين، 
 .258 – 237"، ص ص 2العدد"

(: السلوك الغيري لدي األطفال وعالقته بتقديرهم لذواتهم، 1997إيمان عبد الرحمن معاذ ) .25
 ، كلية اآلداب، جامعة الزقازيق.رسالة ماجستير

، القاهرة : دار النهضللللة دراسللللات متنوعة في الشللللخصللللية(: 2016بثينة منصللللور الحلو ) .26
 العربية، الطبعة األولي.

( : اال لكسلللللللللللللليثيميا وعالقتها بالتدين 2021ق منديل)باقر طالبي دارابي، فراس عبد الخال .27
، العدد 3المجلد  مجلة الرك للفلسللللفة واإلسللللانيات والعلوم اإلجتماعية لدى طلبة الجامعة،

 . 587- 559، يونيو، ص ص 42
(: التوافق النفسي واالجتماعي لدى مريضات سرطان الثدي 2003بشير الحجار ) .28

، الجامعة اإلسالمية، كلية رسالة ماجستيررات، بمحافظات غزة وعالقته ببعض المتغي
 التربية، علم النفس.

(، التوافق لدي مريضات سرطان الثدي  2007بشير الحجار، سامي أبو إسحاق )  .29
، مجلة الجامعة اإلسالميةبمحافظات غزة وعالقته بمستوى اإللتزام الديني ومتغيرات أخري، 

 . 592 – 561، ص ص 1العدد ، 15كلية الدراسات االنسانية، المجلد 
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(: التوجه نحو التدين لدي طلبة الجامعة 2016بشللللللللللللللير الحجار، سللللللللللللللعيد عبد الكريم ) .30
، 22، المجلد كلية الدراسللللللات اإلنسللللللانيةاإلسللللللالمية بغزة مجلة الجامعة اإلسللللللالمية بغزة، 

 .289 – 269، ص ص 1العدد
دن، دار المسلللليرة، ، األر التكيف والصللللحة النفسللللية للطفل(، 2008بطرس حافظ بطرس ) .31

 2008، 1ط
(: اإليثار والمسلللتوى االقتصلللادي والثقافي وعالقتها بالدافعية 2003تهاني محمد عثمان ) .32

مجلة كلية التربية، دراسللللللللللللة تنبؤية،  –واالتجاه نحو التبرع بالدم لدى الشللللللللللللباب الجامعي 
 .221- 114ص ص "45جامعة الزقازيق العدد"

( : تطور مشللللللللللاعر األلفة وعالقته بالسلللللللللللوك 2015جاجان جمعة محمد،إيفان أبو بكر قادر ) .33
 – 179"، الجزء "ب"، ص ص 3، المجلللد "مجلللة جللامعللة زاخواإليثللاريلللدي طلبللة الجللامعللة، 

197. 
، دار الفكر للنشلللللللللللر والتوزيع، لسلللللللللللان العرب( 1994جمال الدين بن مكرم ابن منظور ) .34

 بيروت.
المتطرفون: التطرف الفكري، نشللللللللللللللأته وأسللللللللللللللبابه، وآثاره، وطرق (: 2020جمال الريان ) .35

ه. ألمانيا، برلين، المركز الديمقراطي العربي للدراسللللللات اإلسللللللتراتيجية والسللللللياسللللللية عالج
 .واإلقتصادية

، القاهرة، عالم ج النفسلللللللليالالصللللللللحة النفسللللللللية والع(: 1997حامد عبد السللللللللالم زهران ) .36
 لثالثة.الكتب، الطبعة ا

( : أثر ممارسلللللة العروض الرياضلللللية علي التوافق النفسلللللي 2016حسلللللنين عبد الهادي ) .37
"، 76العدد" ،المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضللللللللللللةلطالب جامعة المنصللللللللللللورة، 

 .204 – 185"، ص ص 4الجزء "
التوافق النفسي وعالقته بالدافعية للتعلم لدى تالميذ سنة :  (2013حسينة بن سيتي ) .38

رسالة األولى ثانوي: دراسة ميدانية على عينة من تالميذ المرحلة الثانوية بدائرة تقرت، 
 الجزائر،جامعة قاصدي، كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية . ، ماجستير

مجلة ن معلمي األطفال في األردن، (  : المسلللللللاعدة واإليثار لدي عينة م2007حنان العناني ) .39
 .1078 -1055"،ص ص 4"، العدد "21، مجلد "جامعة النجاح لألبحاث "العلوم اإلنسانية"
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وعالقته  بأبعاد التوافق لدى عينة (: اإلغتراب اإلجتماعي 2019رباب عبد الفتاح أبو الليل ) .40
،المجلد 60، العدد اإلرشللللاد النفسلللليمجلة  ،من المصللللريين العاملين  بالمملكة العربية السللللعودية

 . 386 – 341، ص ص  2019األول، ديسمبر 
(: إرتقاء األبعاد األسلللاسلللية لسللللوك تقديم المسلللاعدة، دراسلللة 1999رجوات عبد اللطيف متولي ) .41

 جامعة المنيا. ، كلية اآلداب،رسالة ماجستيرعبر ثالث مراحل عمرية، 
 ، القاهرة: دار المعارف.  النظرية والتطبيقعلم نفس الدعوة بين (: 1999رشاد موسي ) .42
(: علم النفس اإليجابي السريري، الجزء الثاني. عمان: دار اإلعصار 2015رياض العاسمي ) .43

 .العلمي
( : التدين والصللللللللحة النفسللللللللية عند الراشللللللللد في المجتمع 2012زهراء جعدوني، فريد بوقريرس ) .44

، جامعة معسللللللللكر، مخبر البحوث التاريخيةمجلة الناصللللللللرية للدراسللللللللات اإلجتماعية و الجزائري، 
 .45-18اإلجتماعية والتاريخية، العدد الثاني، ص ص 

(، التوجه نحو اإللتزام الديني والتكيف النفسللللللللي اإلجتماعي وعالقته  2005زياد بركات ) .45
، 16، لبنان )بيروت (، ذالمجلد مجلة الثقافة النفسلللللللية المتخصلللللللصلللللللة ببعض المتغيرات،

 . 67- 60، ص ص 64العدد 
 ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة.مقياس التوافق النفسي(: 2003زينب شقير) .46
(: التسلللللامح كمنبيء باألمن النفسلللللي لدي المتزوجين وغير المتزوجين من 2012زينب شلللللقير ) .47

"،  2"، العدد "24، العدد "مجلة دراسلللللات عربية في التربية وعلم النفسطالب الدراسلللللات العليا، 
 .361-343ص ص 

( : إسللللللللهامات البطالة في تحقيق األمن النفسللللللللي والتسللللللللامح لدي طالب 2013زينب شللللللللقير ) .48
، مجلة دراسللللللللللللات عربية في التربية وعلم النفسالدراسللللللللللللات العليا )دراسللللللللللللة وصللللللللللللفية تنبؤية(، 

 .103 -71"، الجزء األول"نوفمبر"،ص ص 43العدد"
هإلى محافظات غزة (: التغير في تقدير الشخصية لدي عينة من أ 2011سارة الوحيدي ) .49

رسالة في ضوء بعض المتغيرات،  2008قبل وبعد الحرب اإلسرائيلية األخيرة عام 
 غزة، جامعة األزهر .  ماجستير )غير منشورة(،

، بيروت، منشورات معهد مناهج البحث في الدراسات الدينية(، 2004)سرمد الطائي  .50
 المعارف الحكيمة.
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مجلة العلوم (: دور التدين في تحقيق الصحة النفسية، 2019سعاد عزيرو شرناعي ) .51
 20-1المجلد السادس، العدد الرابع "مارس"، ص ص  التربوية واإلجتماعية،

التدين والتوافق اإلجتماعي دراسة وصفية مطبقة علي عينة مختارة  :(2003سعد القعيب ) .52
، ص 1، العدد 12) اآلداب(،المجلد سعودمجلة الملك من طالب جامعة الملك سعود، 

 .  54 – 33ص 
التدين في عالقته بالجمود الفكري )الدوجماتية(  :(2007سعيد القحطاني، فؤاد طالفحة ) .53

مجلة مؤته للبحوث والدراسات دراسة ميدانية علي طلبة كلية المعلمين بمدينة تبوك، 
 . 317 – 310، ص ص 4عدد ، ال23المجلد )سلسلة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية(،

العنف األسري وعالقته بالتوافق النفسي لدى المراهقين: : (2012سلمي عبد العظيم ) .54
رسالة ( سنة بدولة قطر، 18-14دراسة وصفية على الطلبة السودانيين من عمر)

 ، كلية اآلداب، جامعة أم درمان اإلسالمية ماجستير
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 .الكتب
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370. 
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 .72 – 55"، ص ص 3المجلد " ة،يالدولية للعلوم النفسية والرياض

التدين والصحة النفسية في الجزائر: تبريرا للعالقة اإليجابية بين (: 2014طيبي غماري )  .68
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، المجلد الثالث، مجلة الطفولة والتربية في تنمية اإليجابي بين األشلللللللللللللقاء وأخيهم المعوق عقلياٌ،
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 القري، مكة المكرمة .
ية لدي األخصائيين (: وجهة التدين وعالقتها بالصحة النفس2021عبد الفتاح الخواجة ) .73

وعلوم  مجلة الفنون والعلوم واألدبالنفسيين العاملين في مدارس محافظة مسقط، 
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747  
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 – 157، ص ص 38العدد  ،مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسللللانيةاألفراد لإلنضللللمام للجماعة، 

231. 
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"، يناير ، 1"، العدد"35. مجلة البحث في التربية وعلم النفس ، المجلد" المتفوقين دراسياٌ 

 .236- 168ص ص 
، بحوث مؤتمر األديان السنوي التسامح في الديانات السماوية(: 2010هناء حسين ) .112

 األول، بغداد، مطبعة النهار الجديدة.
وعالقته  (: الحب الوالدي كما يدركه طلبة الجامعة2010هيام صابر صادق شاهين ) .113

 .98-53" العدد األول، ص ص 20المجلد " ،مجلة دراسات نفسيةبسلوكهم اإليثاري، 
التدين وعالقته بفعإلىة الذات والقلق لدي  (:2010هيفاءاألنصاري، أحمد عبد الخالق ) .114

-162، المجلد الثاني، العدد األول، ص ص مجلة دراسات نفسيةثالث عينات كويتية، 
176. 

(: العنف األسري وعالقته بالتوافق النفسي لدى المراهقين: 2010)يامن مصطفي سهيل  .115
 رسالة ماجستير،دراسة ميدانية على طالب المرحلة الثانوية في مدارس مدينة دمشق، 

 كلية التربية، جامعة دمشق .
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Abstract 

        The main target of this study is investigating the relationship 

between Altruism, Tolerance, Religiosity as determinents of 

psychological adaptation within university students through sample of 

Helwan university students  consisted of 500 students (253 males and 

247 Females) including 4 faculties of different specialties (applied and 

theoretical) the applied 4 tools were questionairs for Altruism,Toleranc 

,Religiosity and psychological adaptation, sesstions were  ranged in 

between 8-12 student ,and every sesstion consumed 50-55 

minutes.Results showed significant correlation between Altrurism, 

Tolerance, Religiosity and psychological adaptation in all groups;Also 

there were no significant differences between males and females in all 

variables included in the study, but all three variables determined 

psychological adaptation.Religiosity came the first determinant , 

Tolerance came the second determinant and the thired determinant was  

Altruism. 

     Key words: - Altruism – Tolerance – Religiosity – Adjustment. 


