
الٌوذجة البٌائية للتضاهح الٌفضً فً عالقته بكل هي العزفاى, 
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 امللخص :
ىدفت الدراسة الحالية الى بناء واختبار نموذج لمتسامح فى عبلقتو بكؿ مف  

العرفاف, والعوامؿ الخمس الكبرى لمشخصية )كمدخبلت(, واليناء الذاتى ) متمثبًل فى 
جداف الموجب,والوجداف السالب كمخرجات( لدى طبلب مكوناتو الرضا عف الحياة, والو 

 626%,  45.1ذكور بنسبة  46مف طبلب الجامعة, ) 663الجامعة. تألفت العينة مف 
سنة, بمتوسط عمرى =  22سنة حتى   44% "(  )تمتد أعمارىـ مف 54.3إناث بنسبة  

لعوامؿ (, وطبقت عمييـ مقاييس لمعرفاف, و  2.266, وانحراؼ معيارى =  24.316
الشخصية الخمس الكبرى, ولمتسامح, ولميناء الذاتى . ومف خبلؿ استخداـ نمذجة المعادلة 
البنائية كشفت الدراسة عف النتائج التالية : تـ استخراج أفضؿ نموذج حقؽ حسف مطابقة مع 

مف  4.44بيانات عينة الدراسة والذى تضمف: مسارات موجبة دالة إحصائية عند مستوى 
عرفاف, واإلنبساطية إلى التسامح, وكذلؾ مسار سالب داؿ إحصائيا عند مستوى متغيرى ال

 4.44مف متغير العصابية إلى التسامح, ومسار سالب  داؿ إحصائيا عند مستوى  4.44
 4.44مف متغير العرفاف إلى الوجداف الموجب, ومسار موجب  داؿ إحصائيا عند مستوى 

ب, ومسارات موجبة دالة دالة إحصائية عند مستوى مف متغير العصابية إلى الوجداف السال
مف متغير التسامح إلى متغيرى الرضا عف الحياة, والوجداف الموجب, ومسار سالب  4.44

غير داؿ إحصائيا مف متغير التسامح الى متغير الوجداف السالب, ونوقشت نتائج الدراسة 
 فى ضوء الدراسات السابقة, واإلطار النظرى.
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بٌائية للتضاهح الٌفضً فً عالقته بكل هي العزفاى, الٌوذجة ال
وعىاهل الشخصية اخلوش الكربي, واهلٌاء الذاتً لذي طالب 

 اجلاهعة
 

    إبزاهيند. تاهز شىقً                                                             
 ن الٌفش الرتبىيهذرس عل                                                       

 جاهعة عني مشش -كلية الرتبية    

 :هقذهة الذراصة
تعتبر الصراعات البينشخصية مممحًا طبيعيًا لمحياة االنسانية, وعادة ما ترتبط بيا 
مشاعر اإلستياء, والغضب. وىذه الصراعات قد تمتد مف اإلختبلفات بيف األفراد فى األمور 

الشديدة باآلخريف. ويستجيب األفراد لتمؾ الصراعات  الشخصية البسيطة إلى إلحاؽ األضرار
, أوتجنبو ,  transgressorبطرؽ مختمفة تمتد مف الرغبة فى اإلنتقاـ مف الشخص المؤذى 

 ,.Witvliet, 2009 : 403, Ghaemmaghami et al)إلى الشفقة عميو, والتسامح معو 
راع, ويعتبر بديبًل عف , والتسامح ىو إستجابة إيجابية فى مواقؼ الص ( 2011:192

اإلستجابات العدائية مثؿ اإلنتقاـ مف الشخص المؤذى.  وتشترؾ العديد مف الفروع العممية 
فى دراسة التسامح مثؿ الفمسفة, والتاريخ, واآلداب, والعمـو اإلجتماعية والبيولوجية, وعمـو 

 Witvliet, 2009)ة األدياف, بؿ ويحتؿ التسامح مكانة خاصة فى األدياف السماوية المختمف
: 404) . 

فى الماضى تمقت القضايا النفسية المرتبطة بالقمؽ, واإلكتئاب, والخبرات السمبية 
انتباًىا مكثفًا, وفى األونة األخيرة ُوجو النقد إلفراط عمـ النفس فى التركيز عمى نواحى 

والقوى اإلنسانية  القصور لدى االفراد بداًل مف نواحى القوى, لذلؾ بدأ اإلىتماـ بالمفاىيـ
وفى إطار عمـ   .(Chen et al., 2009:656) واليناءاإليجابية, مثؿ التسامح, والعرفاف, 

النفس اإليجابى, يتـ تصور التسامح بإعتباره فضيمة إنسانية والتى تمعب دوًرا حاسًما فى 
كما اف لو  ,الحفاظ عمى العبلقات االجتماعية مع اآلخريف, وفى تماسؾ المجتمعات

,  أما ( Lawler- Row et al., 2007:234)تضمينات إيجابية بالنسبة لميناء الذاتى 
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عدـ التسامح فيو يرتبط بالمستويات المنخفضة مف الصحة النفسية, والرضا عف الحياة. وفى 
ضوء ذلؾ, يعتبر مف الميـ تحقيؽ فيـ أفضؿ لمتسامح, وبخاصة ما يستحث التسامح ويقى 

.  وتتعدد متغيرات الشخصية التى تؤثر عمى  (Macaskil, 2012:29)  مف عدـ التسامح 
التسامح مثؿ العرفاف, وسمات الشخصية الكبرى, كما أف ىذه المتغيرات قد تؤثر بشكؿ 
مباشر أو غير مباشر عمى اليناء الذاتى لدى األفراد, والتى مف الميـ دراستيا إمبريقيا فى 

 عبلقاتيا ببعضيا البعض. 
عندما يتمقى شخص ما ىدية   -تبراإلستجابة اإلنفعالية الطبيعية فمف ناحية ؛ تع

ىى العرفاف )أو اإلعتراؼ بالجميؿ, أو اإلمتناف, أو توجيو الشكر(  -مف شخص آخر
لمصدر تمؾ اليدية, والعرفاف كمفيـو إيجابى يسيـ فى حث النمو الشخصى لدى األفراد, 

 & Bono et al. 2004: 465, Chen) وفى إحداث التغييرات اإليجابية لدييـ 
Kee,2008 : 362, Layous & Lyubomirsky, 2014:153) كما أف العرفاف قد  ,

يحسف الميؿ إلى التسامح, ويقمؿ مشاعر االنتقاـ, والغضب التى يشعر بيا الفرد الضحية بعد 
 ,Chan, 2013: 23)أف يؤذيو شخص مؤذ , بؿ وقد يدفعو إلى رؤية المعتدى بشفقة 

Neto, 2007 : 2316, Satici, et al.,2014:158, Rey & Extremera, 2014: 
, ويعتبر العرفاف مصدًرا ضروريًا لمشعور بالسعادة واليناء الذاتى, وقد كشفت  (200

% مف المراىقيف والراشديف أشاروا إلى أف التعبير عف العرفاف 64الدراسات عف أف أكثر مف 
 .(Bono & Froh,2009:80)غاية" لآلخريف جعميـ يشعروف أنيـ " سعداء لم

ومف ناحية أخرى, يعتبر أحد أىـ التوجيات النظرية فى موضوع القياس الكمى لمشخصية  
 FFMفى ضوء نظرية محددة فى عمـ النفس المعاصر ىو نموذج العوامؿ الخمس الكبرى 

(McCrae & Costa, 1999)يًا, , والذى تمقى دعمًا كبيرًا بإعتباره نموذجًا عامًا وعمم
وىونموذج مقتصد يصنؼ, ويختزؿ الشخصية اإلنسانية فى عدد محدود مف العوامؿ, 

, والعصابية, ويقظة  ويفترض أف الشخصية تتكوف مف خمس سمات كبرى ) ىى اإلنبساطية
, والمقبولية(, وتتضمف كؿ سمة كبرى بدورىا  سمات  الضمير, واإلنفتاح عمى الخبرة 
, ويصؼ النموذج بنية عوامؿ الشخصية facets األوجو  متعددة ذات مستوى أدنى ُتسمى

األساسية, والعبلقات المتبادلة بينيا, مما يتيح تقديـ اطارًا لدراسة األبعاد اإليجابية لمشخصية 
 Stone & McCrae, 2007 :152, Sutin &  Costa, 2009 : 387, Wilt)البشرية 
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 & Revelle , 2009 : 30 )(. ويمكف أف ُتستخدـ 424:  2442,  )عبد المنعـ حسيب
كؿ مف العوامؿ الخمس, والعديد مف األوجو لدراسة اإلمكانيات الشرية سواء داخؿ الشخص, 

 Carr, 2004 : 182), ويذكر ( Sutin &  Costa, 2009 : 390)أو بيف األشخاص 
أو كؿ  –أف "الفكرة الضمنية فى نظريات سمات الشخصية ىى أف مكانة الفرد فى بعض  (
ىذه السمات تعتبر مرتبطة بقوى شخصية نوعية مثؿ التسامح" كما أف كؿ سمات  –

  & Sutin)الشخصية الكبرى ترتبط بشكؿ أو بآخر بالنواتج اإليجابية مثؿ اليناء الذاتى 
Costa, 2009 : 391 )  , 

ويعتبر مفيـو اليناء الذاتى مف المفاىيـ الحديثة نسبيًا فى عمـ النفس والتى تتسؽ مع  
ويتضمف اليناء الذاتى األحكاـ المعرفية  , التحوؿ الحديث نسبيًا إلى عمـ النفس اإليجابى

 lifeلؤلفراد عمى حياتيـ ) سواء عمى حياتيـ ككؿ وىو ما ُيعرؼ بالرضا العاـ عف الحياة 
satisfaction   أو عمى جوانب نوعية مف حياتيـ مثؿ الدراسة, أوالعمؿ,... الخ, وىو ما ,

, كما قد يتضمف تقييمات الفرد لحياتو   Domain satisfactionرضا عف المجاؿ ُيعرؼ ال
منذ طفولتو حتى الوقت الحالى,  أو تقييماتو إلطار زمنى محدد مف حياتو مثؿ  األسبوع, 

. كما يتضمف اليناء الذاتى  امتبلؾ الفرد  (Diener,2002:16451)أوالشير السابؽ( 
لموجب, ومستويات منخفضة مف الوجداف السالب,  ويعتبر لمستويات مرتفعة مف الوجداف ا

القوى النفسية اإليجابية )  –بشكؿ إمبريقى  –أحد أىداؼ عمـ النفس اإليجابى ىو تحديد 
مثؿ العرفاف, والتسامح... الخ( التى ترتبط بالنواتج اإليجابية لدى الشباب, وتمكنيـ مف 

 : Hoy et al.,2013:1343, Macaskil & Denovan, 2014)تحقيؽ اليناء الذاتى "
321), 

 هشكلة الذراصة :
مف خبلؿ إستغراؽ الباحث فى األدبيات العربية فى التسامح, والعرفاف وجد أف ىذه 
المفاىيـ غالبًا ما يتـ تناوليا مف منظورات دينية أو فمسفية, دوف اإلىتماـ بتناوليا مف 

ة إلى التركيز عمى دراسة تمؾ المفاىيـ المنظور النفسى, وتحتاج األدبيات النفسية العربي
  virtuesالميمة مف منظور نفسي. وُينظر إلى التسامح, والعرفاف بإعتبارىما فضائؿ

"أف التسامح مع الذات, والتسامح مع  ( Macaskil, 2012:29)أخبلقية. مف ناحية, يذكر
ومع ذلؾ توجد  األخر يتضمناف نفس العمميات, باستثناء إختبلؼ المستيدؼ مف كؿ منيما,
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أنو توجد  (Brose et al. 2005 : 45)أبحاث قميمة فى كبل النمطيف مف التسامح", ويرى 
حاجة لمزيد مف األبحاث التى تستيدؼ استكشاؼ أوجو التشابو واإلختبلؼ بيف أنماط عممية 

 دراسة -طويبلً  –التسامح ) مع الذات, ومع اآلخر(. ومف ناحية أخرى, فقد أىمؿ عمـ النفس 
 :Emmons et al. 2003: 328, Waters,2012)العرفاف بإعتباره فضيمة ميمة 

.  وعمى خبلؼ مفاىيـ عمـ النفس األخرى مثؿ التفاؤؿ, فإف مفيـو العرفاف كإنفعاؿ (1174
لـ يدرسو الباحثوف بشكؿ واسع, وعمى الرغـ مف أف األدياف المختمفة تؤكد عمى أىمية 

روا الشعور بالعرفاف معظـ األوقات, كما انو موضوًعا % مف الشباب قر 34العرفاف, وأف 
ميًما بالنسبة لبلستقصاء العممى, فإف الدراسات فى العرفاف تعتبر قميمة, وال تزاؿ فى بدايتيا, 

 :Wood et al., 2010:890, Waters,2012)وىناؾ حاجة إلى دراستو بشكؿ أوسع  
1174, Satici, et al.,2014:157)العرفاف ىو أحد العوامؿ المسيمة  , "وبالرغـ مف أف

فى ىناء األفراد, ومساعدتيـ عمى مواجية الضغوط, وعمى النمو الصحى, فيو يعتبر 
 ,Froh, et al.,2011a : 292) موضوعًا لـ ُيستكشؼ بشكؿ واسع لدى فئة الشباب

Froh, et al., 2014:134). 
ألىمية بمكاف فحصيا وتتعدد متغيرات الشخصية التى تؤثر فى التسامح والتى مف ا

إمبريقيًا, مما يفيد فى تقديـ صورة أكثر وضوحًا لذلؾ المفيـو النفسي الميـ, كما أف إحساس 
الفرد بالتسامح سواء مع اآلخريف, أو مع ذاتو قد يؤدى بو إلى أف ٌيخبر العديد مف النواتج 

الحياة, والوجداف النفسية اإليجابية كالمستويات المرتفعة مف اليناء الذاتى, والرضا عف 
الموجب, بينما قد يؤدى عدـ التسامح إلى نواتج سمبية أكثر كالوجداف السمبى, ومف ىنا 
تظير أىمية دراسة متغيرات الشخصية المؤثرة فى التسامح , باإلضافة الى دراسة النواتج 

ى إختبار تسعى الدراسة الحالية الالنفسية اإليجابية والسمبية المترتبة عميو, وفى سبيؿ ذلؾ 
العالقات بين متغيرات الدراسة )العرفان, والعوامل الخمس الكبرى لمشخصية, والتسامح, 
واليناء الذاتى " متمثاًل فى مكوناتو الرضا عن الحياة, والوجدان الموجب, والسالب"( من 

  . خالل اقتراح نموذج بنائى لمتسامح
 حاور, كما يمى : ويصنؼ الباحث مؤشرات مشكمة البحث الحالية إلى عدة م

 المحور األول: مبررات عالقة كل من العرفان, والعوامل الخمس الكبرى لمشخصية
 بالتسامح : 
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مف خبلؿ تشكيؿ  –"عمى الرغـ مف أف سمات الشخصية تمعب دورًا فى التسامح  
, فإف األدبيات فى عبلقة  -الطريقة التى يدرؾ بيا الفرد )الضحية( الشخص )المؤذى( 

 Rey), ولذلؾ يوصى( Neto, 2007 : 2313 )خصية بالتسامح تعتبر محدودة"سمات الش
& Extremera, 2014: 199 )    بأف تفحص الدراسات المستقبمية الدور الرئيس الذى
فى عممية   -مثؿ العرفاف, والعوامؿ الخمسة الكبرى  –تمعبو الخصائص النفسية اإليجابية 

قات دالة  بيف العوامؿ الخمسة الكبرى وكؿ مف  التسامح". وأظيرت " الدراسات وجود عبل
 ,Datu )التسامح والعرفاف, وأظيرت العوامؿ الخمس عبلقات  بالتسامح أقوى مف العرفاف"

2014 :264)   . 
أو كقوى شخصية  فمف ناحية, تمثؿ دراسة مفاىيـ العرفاف, والتسامح كقوى خمؽ   

ذلؾ فقد أجريت أبحاث قميمة تيدؼ إلى  أولويات رئيسة لحركة عمـ النفس اإليجابى, مع
أف  (Breen, et al. 2010:936),  ويذكر(Chan, 2013: 24)فحص العبلقات بينيما 

األبحاث المستقبمية يجب أف تستكشؼ العبلقات بيف قوى الخمؽ مثؿ العرفاف والتسامح فى 
ميًا لدى الباحثيف ىى الحياة اليومية.  كما أف أحد الخطوط البحثية التى إكتسبت إنتباىًا متنا

 ", ( Rey & Extremera, 2014: 199)فحص المحددات الوجدانية والمعرفية لمتسامح 
 ويعتبر مف الميـ فحص المفاىيـ المرتبطة  بالتسامح والتى دعمتيا األدبيات مثؿ العرفاف "

(Chen et al., 2009:662) ,وتوجد الكثير مف الخصائص المشتركة بيف العرفاف"  ,
سامح, فيما قوى خمؽ مؤسسة عمى التعاطؼ, ومرغوبة اجتماعًيا, ويمثبلف خصائص والت

 :Toussaint & Friedman,2009:635, Chan, 2013)نفسية إيجابية, ترتبط باليناء
أف العرفاف يعتبر منبًئا دااًل لمتسامح  -Neto, 2007 مثؿ –, وقد أظيرت الدراسات  (27

,  كما ( Satici, et al.,2014:162, Neto, 2007 : 2321) األعمى, واإلنتقاـ األقؿ"
أف األفراد الذيف يحصموف عمى درجات مرتفعة عمى مقاييس العرفاف يخبروف مستويات 

                                                           

  قوى الخمؽ أو قوى الشخصيةpersonal or character strengths : ,ىى قدرات طبيعية داخؿ األفراد, عندما ُترعى
 قود إلى أف تكوف لدييـ حياة أفضؿ, ومرضية ومثمرة أكثر وُتستحث, فإنيا تسمح لؤلفراد بتحقيؽ التوظؼ واألداء المثالى , وت

(Chan, 2013: 22) 
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ومستويات منخفضة نسبيًا مف   مرتفعة مف التسامح, والرضا عف الحياة, والوجداف الموجب,
 . ( Emmons, 2009 :444) الوجداف السالب 

, يعتبر أحد نماذج سمات الشخصية التى قد تفيد فى فحص العبلقة ومف ناحية أخرى  
 4662بيف التسامح والشخصية ىو نموذج العوامؿ الخمس فى الشخصية لماكرى وكوستا 

(Rey & Extremera, 2014: 200 ) وال تزاؿ حتى األف الدراسات التى فحصت" ,
,   (Neto, 2007 : 2321)" عبلقة نموذج العوامؿ الخمسة والتسامح فى مراحميا األولية

كما أظيرت بعض الدراسات أف األفراد الذيف يتميزوف باإلنبساطية المرتفعة, والمقبولية, 
ويقظة الضمير المرتفعة, والعصابية المنخفضة  يقرروف ميبًل إستعداديًا أكبر لمتسامح مع 

, وكشفت دراسات أخرى أف كؿ مف ( Rey & Extremera, 2014: 200) اآلخريف
سمات االنبساطية, والمقبولية, ويقظة الضمير, والتفتح عمى الخبرات ارتبطت بشكؿ موجب 

 : Neto, 2007)وداؿ بالتسامح,  بينما ارتبطت سمة العصابية بشكؿ سمبى داؿ بالتسامح 
2315 ). 

 باليناء الذاتى: مبررات عالقة كل من العرفان, والعوامل الخمس الكبرى المحور الثانى:
 Macaskil & Denovan, 2014)الذاتى  تحسف مف اليناء قوة إنسانيةالعرفاف  يعتبر   

والعرفاف بإعتباره خبرة إيجابية  يمكف األفراد مف الشعور باليناء بدرجة أكبر مف  ,( 322 :
أى سمة أخرى,  واإلجابة عمى السؤاؿ كيؼ يرتبط العرفاف باليناء الذاتى تستحؽ البحث 

مستقبمية, والتى يجب أف تفحص ما إذا كاف العرفاف لو تأثير فريد, فى الدراسات ال اإلضافي
تجاه العبلقة بيف العرفاف واليناء, والظروؼ  أو مشترؾ, أو وسيط, أو معدؿ عمى اليناء, وا 

 ,.Watkins et al., 2003: 44, Wood et al)التى تحتيا ينشط كبل المفيوميف 
2008a :50, Hoy et al.,2013:1344 ) الدراسات اإلمبريقية إلى أنو كمما  . وتشير

يتبنى األفراد إستعدادًا عرفانيًا أكبر , فإنيـ يخبروف مستويات أكبر مف اليناء الذاتى, وأف 
 ,Wood et al., 2008b:622, , Randy)التعبير عف العرفاف يقوى الوجداف اإليجابى 

et al.,2010 :18, Froh et al, 2011b :2)  وأظيرت دراسة ,(Froh et al.,2009) 
عبلقات موجبة بيف العرفاف وكؿ مف الوجداف اإليجابى, والرضا عف الحياة العاـ, والنوعى,   

 . ( Froh et al.,2009 :633)وعبلقة سمبية بيف العرفاف والوجداف السالب 
أف "السمات الخمس الكبرى  ( Wood et al., 2008a :50)  مف ناحية أخرى؛ يذكر  
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لمرضا عف الحياة", كما ُوجد أف اإلنبساط أكثر خصائص الشخصية إتساقًا  تعتبرمنبئات جيدة
فى إرتباطو بالسعادة, وىو يرتبط  بالمشاعر اإليجابية, والشعور بالرضا, لكنو ال يرتبط 

(, واليناء الذاتى يبدو مستقرًا 34:  2443بالمشاعر السمبية )حسف عبد الفتاح الفنجرى  
بسمات الشخصية, بينما تمعب العوامؿ الخارجية  –بشكؿ داؿ  – عبر الوقت, ويعتبر مرتبطاً 

 .دورًا محدودًا فيو 
 مؤشرات العالقة بين )التسامح( واليناء: المحور الثالث:  
نتاج لتنمية القوى  ىو" بالرغـ مف أف التصورات النظرية تفترض أف اليناء الذاتى   

مف كونو نتاجًا لتقميؿ السمات السمبية, فإف  بدالً   -كالتسامح, والعرفاف -الشخصية اإليجابية 
غالبية األبحاث  تركز عمى دور تمؾ القوى الشخصية فى الوقاية مف الجوانب السمبية مف 

 & Toussaint)"الحياة, بداًل مف دورىا فى حث الجوانب اإليجابية 
Friedman,2009:638)ة عف , والتسامح يساعد عمى التعامؿ مع العواقب السمبية الناتج

الصراعات البينشخصية, وييسر تحقيؽ اليناء الذاتى, واألفراد الذيف يظيروف التسامح , 
 Tse)ومستويات أقؿ مف اإلنفعاالت السمبية", يخبروف مستويات أعمى مف الرضا عف الحياة 

& Yip, 2009 : 365, Thompson & Snyder,2003:30, Datu, 2014 :263) 
ُينظر إلييما بإعتبارىما قوى خمؽ, فمف المحتمؿ أنيما سيقوداف "وبسبب أف العرفاف والتسامح 

, "وبإعتبار أف العرفاف والتسامح عوامؿ سببية فى (Datu, 2014 :264 )إلى اليناء"
اليناء, فإف الدراسات المستقبمية ستوضح دور التسامح والعرفاف فى اإلسياـ فى المستويات 

 ,Toussaint & Friedman,2009:651, Chan, 2013: 24)األعمى مف اليناء
Datu, 2014 :263) كما يجب أف تفحص األبحاث التأثيرات الفريدة, والمشتركة لمعرفاف ,

 ,Chan)والتسامح فى اليناء الذاتى, وأف تضع فى اإلعتبار أوجو التشابو واإلختبلؼ بينيما"
2013: 24)  . 

 :وتتمخص مشكمة الدراسة الحالية فى األسئمة اآلتية 
ى إتفاؽ )مطابقة( النموذج البنائى المفترض لمتسامح مع بيانات عينة الدراسة ؟ ما مد -4

 وما أفضؿ نموذج يمكف إستخراجو ؟
ما اإلسياـ النسبى المباشر لمتغيرات الشخصية )العرفاف, وعوامؿ الشخصية الخمس  -2

 الكبرى( فى التسامح ؟ 
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وناتو المختمفة )الرضا ما اإلسياـ النسبى لمتغيرات الشخصية فى اليناء الذاتى بمك -6
 عف الحياة, والوجداف الموجب, والوجداف السالب( ؟

 ما اإلسياـ النسبى المباشر لمتسامح فى اليناء الذاتى بمكوناتو  المختمفة؟  -1
 هصطلحات الذراصة :

ويعرفػػػو الباحػػػث بإعتبػػػاره " حػػػدوث تغييػػػرات إيجابيػػػة فػػػى :  Forgivenessالتساااامح .1
ة السػػػمبية لػػدى الفػػػرد )الضػػحية(  الػػػذى تعػػرض لئليػػػذاء الػػدوافع الشخصػػػية, والبينشخصػػي

عػػف حقػػو  -طواعيػػة  –سػػواء كػػاف مصػػدر اإليػػذاء ىػػو اآلخػػريف أو ذاتػػو , بحيػػث يتخمػػى 
فػػى الشػػعور باالسػػتياء, والحكػػـ السػػمبى عمػػى اآلخػػريف )أوعمػػى ذاتػػو(  نتيجػػة لمػػا ارتكبػػوه 

اه ذاتػو(, بػؿ وفػى نفػس )أوارتكبتو( مف أخطاء , والسموؾ بشكؿ حيادى اتجاىيـ ) أو تجػ
 , الوقت تنمية وتػدعيـ  خصػائص ايجابيػة تجػاىيـ ) أو اتجػاه ذاتػو( مثػؿ الشػفقة,  والكػـر

 ".بؿ وحتى الحب 
عتقاد الفرد فػى حصػولو عمػى  :  Gratitudeالعرفان  .2 ويعرفو الباحث بإعتباره "إقتناع وا 

أى شيء, وميمو  معظـ ما يستحقو فى حياتو مف إمتيازات , وعدـ احساسو بالحرماف مف
( لمػػا )مثػؿ التقػػدير, والشػػكر, واإلعجػػاب   العػاـ لبلعتػػراؼ واالسػػتجابة بإنفعػػاالت ايجابيػػة

يتمقػػاه مػػف مػػنح, وفوائػػد, وخبػػرات إيجابيػػة سػػواء مػػف األشػػخاص اآلخػػريف, أو مػػف ا  عػػز 
وجؿ, والتى يدركيا بإعتبارىػا تُقػدـ لػو بشػكؿ مقصػود, وليسػت ناتجػة عػف جيػوده الذاتيػة,  

نيػػػػا تعتبػػػػر مكمفػػػػة بالنسػػػػبة لممتبػػػػرع, وذات قيمػػػػة, وُتعطػػػػى لػػػػو بشػػػػكؿ إختيػػػػارى ولػػػػيس وأ
 .اجبارى"

ويعرفيا الباحث بإعتبارىا " مجموعة مف العوامل الخمس الكبرى لمشخصية :  .3
وتتمثؿ فى ميوليـ ألف يظيروا أنماطًا , السمات الشخصية التى يتميز بيا األشخاص

 وتشتمؿ عمى السمات  الخمس التالية :   ,فعاؿ متسقة مف األفكار, والمشاعر, واأل
وىى "ميؿ الفرد إلى إدراؾ العالـ بإعتباره مميئًا  : Neuroticismالعصابية  -4

لى إخباراإلنفعاالت السمبية بسيولة ) مثؿ  بالمشكبلت, وميددًا, ومثيرا لمضغوط,  وا 
إلندفاع, وسرعة إنفعاالت الخوؼ, والقمؽ, والتشاـؤ .. الخ( , وميمو إلى الحيرة, وا

 التأثر, والقابمية لئلنقياد ".
: وتعنى "  ميؿ الفرد إلى اإلندماج النشيط فى بيئتو, Extraversion اإلنبساطية -2
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لى تفضيؿ  لى اإلستمتاع بصحبة اآلخريف, وا  وبخاصة فى البيئة اإلجتماعية, وا 
لى أف يكوف )توكيديًا(, ونشيطًا, ومتحدثًا,  ومحًبا لئلست ثارة, والمرح, التجمعات, وا 

 واإلبتياج, والتفاؤؿ "
: ىى " ميؿ عاـ لدى الفرد إلمتبلؾ خصائص إيجابية Agreeableness المقبولية -6

 مثؿ اإليثار, والتعاطؼ مع اآلخريف, واآلراء اإليجابية عنيـ, والرغبة فى مساعدتيـ"
: وتعنى " ميؿ الفرد إلى الجد, واإلجتياد,  Conscientiousness يقظة الضمير -1

لى الترتيب والتنظيـ, والتخطيط , والسموؾ  لى التحكـ فى انفعاالتو, والتروى, وا  والمثابرة, وا 
 الموجو نحو تحقيؽ اليدؼ"

:  أى " ميؿ الفرد إلى حب  Openness to experienceاإلنفتاح عمى الخبرة  -2
لى التخيؿ النشيط, واإلبداع, وتفضيؿ التنوع, والسعى لخبرات وأفكا ر اإلستطبلع , وا 

 جديدة وتقديرىا, وتفضيؿ المناقشات العممية, وتقدير الفنوف والجماؿ".
 : Well-Being ( or Happiness)اليناء الذاتى أو السعادة  .4

لميناء الذاتى بأنو " حالة نفسية إيجابية تتميز  Carr  2441يتبنى الباحث تعريؼ كار 
ستوى منخفض مف الوجداف بمستوى مرتفع مف الرضا عف الحياة, والوجداف اإليجابى, وم

 , وىذا يعنى أف اليناء الذاتى يتضمف ثبلثة جوانب ىى :  (Carr,2004:45)السمبى "
a.   الرضا عن الحياةLife Satisfaction  : 

وىو " أحكاـ الفرد المعرفية العامة عمى حياتو ككؿ بإعتبارىا إيجابية ومرضية, وتقبمو 
الية, أو المستقبمية وذلؾ فى ضوء معاييره غير المشروط لحياتو سواء الماضية, أو الح

 الذاتية التى ينتقييا لنفسو ".
b.  الوجدان الموجب Positive Affect  : 

وىو" الجانب الذى يتضمف مستويات متباينة الدرجة مف اإلنفعاالت السارة 
"(Carr,2004:45)  

c.  الوجدان السالب Negative Affect  : 
يات متباينة الدرجة مف اإلنفعاالت غير السارة " وىو" الجانب الذى الذى يتضمف مستو 

(Carr,2004:45) . 
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 أهذاف الذراصة :
 : إلىتيدؼ الدراسة الحالية    
إختبار نموذج بنائى لمتسامح يتضمف العبلقات بيف متغيرات العرفاف, والعوامؿ  -4

 واليناء الذاتى " متمثبلً  الخمس الكبرى لمشخصية )كمدخبلت( , والتسامح ) كوسيط(,
 فى مكوناتو الرضا عف الحياة, والوجداف الموجب, والسالب"( )كناتج(.

بعض المقاييس المتصمة بمتغيرات الدراسة مثؿ مقياس التسامح, ومقياس  إعداد  -2
 العرفاف حيث تحتاج البيئة العربية لمثؿ ىذه المقاييس.

شاع تناوليما التركيز عمى تناوؿ مفاىيـ العرفاف والتسامح بالدراسة النفسية بعد أف  -6
 فقط مف منظورات فمسفية ودينية.

 أهوية الذراصة :
تنبثؽ أىمية الدراسة الحالية مف أىمية المتغيرات التى تتناوليا ) التسامح, والعرفاف  .أ 

, واليناء( تمؾ المتغيرات التى تمثؿ جوىر عمـ النفس االيجابى, وتعتبر قوى خمؽ 
ع أف يعيش متمتعا بصحة نفسية, فى الوقت الحاضر حتى يستطي اإلنسافيحتاجيا 

 درجة. أقصى إلىومحققا إمكانياتو وذاتو 
تفيد الدراسة الحالية فى تحديد اإلسيامات الفريدة, والمشتركة لمتغيرات العرفاف,  .ب 

والتسامح, وسمات الشخصية فى اليناء بما يمكف اإلخصائييف النفسييف مف بناء 
جعؿ المراىقيف أكثر سعادة ورضا عف البرامج, والتدخبلت النفسية التى تيدؼ إلى 

 حياتيـ.
لدى  لتنيمة سمة التسامح فى ضوء نتائج الدراسة الحالية يمكف بناء البرامج .ج 

طبلب الجامعة لمساعدتيـ عمى تقميؿ نزعات الغضب, واالنتقاـ , وتحقيؽ الصحة 
  النفسية, واليناء الذاتى.



 لبٌائية للتضاهح الٌفضي يف عالقته بكل هي العزفاى وعىاهل الشخصية اخلوشالٌوذجة ا 

 ( 422)  6104أبزيل  ،3ج،64جملة اإلرشاد الٌفضي، هزكز اإلرشاد الٌفضي، العذد                

  اإلطار الٌظزي :
 أواًل : التسامح :   
 سامح: تعريف الت .أ 

 تتعدد التعريفات التى قدميا الباحثوف لمتسامح, يصنفيا الباحث الى الفئات التالية :    
ركزت عمى التسامح بإعتباره حدوث تغييرات فى دافعية الضحية نحو تعريفات  -أ

 تعريؼ  أمثمة ىذه التعريفات, الشخص المؤذى )المنظور الدافعى فى التسامح(  : ومف
وجدانى يعقب وقوع ضرر ما عمى الشخص الضحية, بحيث  –ير معرفى التسامح بأنو " تغ

يقيـ الضحية الضرر بشكؿ واقعى, ويقر بمسئولية الجانى عنو , ولكنو يختار بحرية أف 
يتنازؿ عما لو مف  ديف لدى الجانى, وعف الرغبة فى اإلنتقاـ منو, كما يستبعد اإلنفعاالت 

, (Tangney et al.,1999)و مف دور الضحية "السمبية تجاه الجانى, بؿ ويستبعد  نفس
كما أنو " تغييرات مرغوبة إجتماعيًا فى دافعية الضحية نحو الشخص المؤذى بحيث ُيخبر 

 McCullough)"  دافعية منخفضة لئلنتقاـ منو, ودافعية مرتفعة لمسموؾ بشكؿ إيجابى نحوه
et al., 1998: 1587)يو مف إيذاء, بحيث يتحوؿ , وىو" إعادة ادراؾ الضحية لما وقع عم

إلى  تعمؽ سمبى مفبمصدر اإليذاء ) سواء الذات, أو شخص آخر(  attachmentتعمقو  
تعمؽ محايد أو إيجابى, وىذا ال يعنى نسياف ما حدث, ولكف الضحية قد تتبقى لديو خبرات 

 , كما أنو "  نبذ الضحية(Snyder  & Lopez, 2007: 279) سمبية عف مصدر االيذاء "
إلستيائو مف الشخص المؤذى بما ال يتعارض مع إحترامو لذاتو, ويصاحب ذلؾ إستبدالو 
لئلنفعاالت السالبة التى تعقب األذى, بإنفعاالت إيجابية والتى تنبثؽ عندما يدرؾ نفسو 

, وىو ( Lawler- Row et al., 2007:234 )بداًل مف ضحية " heroبإعتباره بطبًل 
, وُيدعـ داخؿ intraindividualإجتماعيًا يحدث داخؿ الفرد  أيضًا " تغيير مرغوب فيو

الشخص  , وىو كذلؾ" تخمى ( Neto, 2007 : 2314)السياقات البينشخصية النوعية" 
                                                           

 التعمؽ السمبى “negative attachment”  يشير إلى المعارؼ cognitions   األفكار , والذكريات(, أو (
لمؤذى, أو اإلنفعاالت, أو السموكيات ذات اإلتجاه السمبى التى يخبرىا الفرد )الضحية( عندما يتذكر الشخص ا

 ."اإليذاء, أوالنواتج السمبية المرتبطة اإليذاء
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عف األحكاـ, واألفكار, والمعتقدات السمبية سواء نحو نفسو, أواآلخريف, بحيث يدرؾ الجدارة 
 & Toussaint)نفسو, وفى اآلخريف , والحب, والسبلـ فى كؿ مف بالثقة, والبراءة

Friedman,2009:636)تخمى الفرد  , كما أنو " تقميؿ أو إستبعاد عدـ التسامح مف خبلؿ
عف اإلنفعاالت, والدوافع, والمعارفة السمبية إتجاه الشخص المؤذى, وعف رغبتو ) الضحية( 

ستبداؿ ذلؾ بمشاعر النوايا الحسنة  ن )  ,Worthingtonحوه " فى اإلنتقاـ منو, أو تجنبو, وا 
et al. 2007 : 292, Macaskil & Denovan, 2014 : 322, Satici, et 

al.,2014:158) . 
تعريفات ركزت عمى التسامح بإعتباره بذل الجيد لمتغمب عمى المشاعر السمبية  -ب

ومف أمثمتيا؛ تعريؼ التسامح بإعتباره " ما تجاه الشخص المؤذي, وحل الخالفات معو : 
و الضحية مف جيد إلستعادة مشاعر الحب, والجدارة بالثقة فى العبلقات بينو وبيف يبذل

الجانى, بحيث يضع كؿ مف الضحية والجانى حبًل, أو نياية لما تسبب فيو الجانى مف أذى 
, كما أنو " تغمب الشخص )الضحية( (Hargrave and Sells, 1997 : 42)لمضحية "

وتبنيو موقفًا جديدًا قائمًا عمى  الخير, والشفقة , بؿ   عمى إستيائو تجاه الشخص المؤذى,
والحب تجاىو, حتى لو لـ يكف ليذا الشخص أى حؽ أخبلقى فى ىذه االستجابة الرحيمة 

, et al., 2001:260)" (Rye عمى حؿ كؿ ما )وىو أيضًا "  قدرة الشخص ) الضحية ,
حتى يمكف أف  تستعيد حدث مف مشكبلت, أو تجاوزات لحقت بعبلقاتو مع المسيئ, 

 .(Thompson & Snyder,2003:302)العبلقات بينيما اآلماف, والجدارة بالثقة" 
, وتتمثؿ أوجو اإلختبلؼ reconciliationويميز الباحثوف بيف  التسامح, والمصالحة 

بينيما فيما يمى: إف التسامح يعتبر عممية داخؿ الشخص والتى فييا تحدث تغييرات داخمية 
حية فى التفكير, والمشاعر, السموؾ نحو المذنب, والتسامح يحدث بالفعؿ بدوف لدى الض

 . (Worthington, et alحتى التعبير عف الكممات الدالة عميو مثؿ " أنا سامحتؾ "
2007 : 292, Thompson & Snyder,2003:302)  بينما المصالحة تعتبر عممية  ,

                                                           

  يمكف تمييزالخبرة الداخمية بالتسامح عف سياقيا البينشخصى,  فالشخص يمكف أف
يتسامح بشكؿ داخمى, وال يعبرعنو ظاىريًا, أو قد يعبر عف التسامح بشكؿ ظاىرى, 

 . (Worthington, et al. 2007 : 292)ولكنو ال يخبره بشكؿ داخمى 
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دة الثقة فى العبلقات مع اآلخر, مع ذلؾ , وىى تقتضى إستعاinterpersonalبينشخصية 
فقد ال تكفؿ المصالحة اآلماف بالنسبة لمضحايا )مثمما ىو الحاؿ عندما يكوف لدى الشخصى 

(, أو قد تكوف مستحيمة )مثمما الحاؿ عندما يقطع اآلخريفالمسيئ تاريخ طويؿ مف إيذاء 
 ,Thompson & Snyder,2003:303)المسيئ إتصاالتو بالضحية, أو يموت(

Witvliet, 2009 : 403). 
 تعميق عمى تعريفات التسامح :

ُيعرؼ التسامح فى العديد مف الطرؽ؛ كتعريفو بإعتباره غياب المشاعر أو األفكار  
 , Worthington, et al., 2007)السمبية نحو الشخص المؤذى؛ مثؿ تعريفات كؿ مف 

Macaskil & Denovan, 2014) وجود  –بالضرورة  -مف , أو تعريفو بإعتباره يتض
 Lawler- Row)المشاعر أو األفكار إيجابية نحو الشخص المؤذى مثؿ تعريفات كؿ مف 

et al., 2007, Satici, et al.,2014)  , أو تعريفو بإعتباره ىو تحوؿ المشاعر السمبية
 Macaskil & Denovan ),مثؿ تعريفات كؿ مف  الشخص المؤذىإلى إيجابية نحو 

2014, Satici, et al.,2014)  , . كما تضمنت بعض التعريفات مصادر اإليذاء التى
 & Snyder  & Lopez, 2007, Toussaint)تعريفات كؿ مفيتسامح الفرد معيا مثؿ 
Friedman,2009)   أكدت بعض التعريفات عمى أف التسامح يتضمف تغييرات , كما

وتضمنت , (McCullough et al., 1998) وجدانية فقط فى دافعية الفرد مثؿ تعريؼ 
تعريفات أخرى أف التسامح يتضمف تغييرات معرفية ودافعية لدى الفرد مثؿ تعريؼ 

(Tangney et al., 1999)  تعريؼ ما ىو التسامح يعتبر مثيرًا لمتحدى, وىذا يثبت أف, 
تفاؽ أقؿ عمى ما يعتبر تسام  حاً ويوجد إتفاؽ واسع بيف الباحثيف عمى ما ال يعتبر تسامحًا, وا 

التحدى الرئيس عند بناء مقاييس التسامح ىو وضع تعريؼ إجرائى مرض , بؿ ويعتبر 
. فالتعريؼ الدقيؽ لمتسامح, وكيؼ يقاس ال يزاؿ et al., 2001:260)(Rye ,لمتسامح 

 موضوع جداؿ بيف الباحثيف. 
 أنماط التسامح:  .ب 

 توجد عدة أنماط مف التسامح يمكف التمييز بينيا كما يمى :
(؛  فالتسامح ىوعممية نفسية التسامح مع اآلخرينمقابؿ  سامح مع الذاتالت)  -1

 اآلخر, أو نحو الذاتإلستبداؿ المعارؼ, واإلنفعاالت, والسموكيات السمبية سواء الموجية نحو 
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يعتبر محوريًا بالنسبة لمسعادة, وعدـ التسامح مع  التسامح مع الذات و . بأخرى إيجابية
 ,Datu ) . أكثر لعدـ الرضا عف الحياة , ولئلعتبلؿ النفسى الذات يجعؿ الفرد عرضو 

مف  الجوانب داخل الشخصوبينما تؤكد معظـ االبحاث النفسية عمى  ( 263: 2014
فإف األدبيات الفمسفية والدينية تؤكد عمى الجوانب البينشخصية مف , التسامح )أى مع الذات( 

.  وفى إطار ما ( Lawler- Row et al., 2007:234)التسامح )التسامح مع اآلخر(  
ُيسمى بالتحيزات فى التفكير لصالح الذات, فإف األفراد يستخدموف معايير مزدوجة عند الحكـ 

متماثمة؛ فعند الحكـ عمى  المرتكبةعمى أنفسيـ, وعمى اآلخريف حتى عندما تكوف األخطاء 
وتفيمًا عند الحكـ عمى أنفسيـ يستخدموف معاييرأكثر قسوة بينما يكونوف أكثر تعاطفًا, 

, ويعتبر اإلستثناء ليذه القاعدة ىو األفراد النرجسييف ( Macaskil, 2012:30)اآلخريف 
(Strelan, 2006).  وعمى الرغـ مف أف عدـ التسامح مع الذات يكوف مثيرًا لمتوتر, ومؤذ

 Datu, 2014)لمصحة,  فإنو يعتبر مف الصعب تحقيقو مقارنة بالتسامح مع اآلخر 
:263,Macaskil, 2012:30) . 

: ىو إستعداد تسامح السمة  تسامح الحالة(: مقابل" ) تسامح السمة " اإلستعدادى -2
شخصي لمتسامح, يظير عبر المواقؼ, واألوقات المختمفة التى يواجو فييا الفرد اإليذاءات. 

 : Witvliet, 2009) فيحدث مع أنماط نوعية مف اإليذاءات دوف غيرىا  تسامح الحالةأما 
409, Chan, 2013: 24, Neto, 2007 : 2314) واختمؼ الباحثوف فى تحديد .

 Neto, 2007 : 2314,Chiaramello)مكونات التسامح اإلستعدادى, فيري البعض مثؿ
et al.,2008 :383)  أى ميؿ :  الرغبة فى التسامح"أ( , أف التسامح يتضمف األبعاد التالية

حتى مع استمرار وجود الظروؼ السمبية ) مثؿ عدـ تقديـ  الضحية إلى التسامح مع المسيئ
المسيئ اإلعتذار( ب( الحساسية لمظروؼ: وىى ما يتخذه الضحية مف قرارات بالتسامح أو 
عدـ التسامح,  فى ضوء لئليجابيات والسمبيات فى األعذار التى يقدميا لو المسيئ,  ج( " 

تجاه المسيئ  حتى عندما يقدـ   السمبيةواقؼ : وىو ميؿ الفرد لمتمسؾ بالم اإلستياء الدائـ
 ( Lawler- Row et al., 2007:233)كما حدد   إستجابات إيجابية ) مثؿ االعتذار(,

نحو ) الذات , أواألخر(, ب( اإلتجاه  orientationثبلثة أبعاد لمتسامح ىى : أ( التوجو 
direction  ت اإليجابية( , جػ( الشكؿ , أوالتمسؾ  بالخبرا )التخمى عف األفكار السمبية

form  .)اإلنفعاؿ, والمعرفة, والسموؾ( 
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,  فمثبًل يصؼ لعدم التسامحمف ناحية أخرى, حدد بعض الباحثيف مكونات 
(Worthington, et al. 2007 : 292)  : حمؿ الضغينة نمطيف مف عدـ التسامح ىما

holding-grudge ,والتوجو نحو اإلنتقاـ  nvengeful orientatio كما يحدد ,(Rey & 
Extremera, 2014: 199 )  نوعيف مف الدوافع البينشخصية المرتبطة بعدـ التسامح وىما

 : الدافعية لتجنب مصدر األذى, والدافعية لئلنتقاـ منو. 
 مقابل التسامح االنفعالى Decisional forgivenessبالتسامح  القرار) -6

Emotional forgiveness :  )ولو  –: وىو إتخاذ الضحية قرارًا  بالتسامح القرار
بالتسامح مع الشخص المؤذى, واإلستجابة لو بشكؿ ودى, ومقاومة عدـ   -ظاىريًا 

يقود الى تغييرات إيجابية ظاىرية فى اإلنفعاالت, والسموؾ, وىو يرتبط  وقدالتسامح معو, 
 reconciliatory (Witvliet, 2009 : 409, Worthington, etبعمميات المصالحة 

al. 2007 : 291) فيو التسامح الحقيقى ؛ ويتضمف تغييرات التسامح اإلنفعالى, أما :
داخمية فى المعرفة, واإلنفعاؿ, والسموؾ تجاه مصدر اإلساءة )سواء الذات, أو اآلخر( , 

 : Worthington, et al. 2007)ولو تأثيرات جوىرية إيجابية عمى الصحة واليناء 
291, Toussaint & Friedman,2009:636 ). 

 خصائص التسامح : -3
شخصية,  strengthيعتبر أحد الفضائؿ الخمقية, والقدرة عمى التسامح تمثؿ قوة  التسامح -4

بينما بدائمو مثؿ الرغبة فى اإلنتقاـ, وتجنب المسيئ تعتبر ميواًل سمبية أكثر مف كونيا 
 ,Worthington, et al. 2007 : 292,Macaskil & Denovan)قوى شخصية 

2014 : 322). 
, وىذا ال intrapersonalالتسامح ) سواء مع الذات, أو اآلخر( يحدث داخؿ الشخص  -2

يعنى إستبعاد إختيار السعى الى الييئات القضائية مف أجؿ إستعادة الحقوؽ, طالما أف 
االنتقاـ ليس ىو الدافع الكامف وراء ىذا السموؾ, إلف الرغبة فى اإلنتقاـ تعنى عدـ 

 .(Thompson & Snyder,2003:303)ح التسام
جتماعية,  -6 التسامح يعتبر عممية متعددة األبعاد متضمنة مبلمح معرفية, ودافعية, وا 

ويتضمف عمميتيف أساسيتيف ىما أ( التغمب عمى األفكار والمشاعر السمبية المتصمة 
قييمو فى بالمسيئ, ب( تدعيـ األفكار واإلنفعاالت اإليجابية ) مثؿ التعاطؼ, الشفقة, وت
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 ,.Lawler- Row et al)ضوء إنسانيتو بداًل مف فى ضوء الذنب الذى اقترفو(, 
2007:234, Witvliet, 2009 : 404) وبالتالى يحدث التسامح عندما يتوقؼ الفرد ,

 ,Datu )عف التفكير فى اإلنتقاـ مف الشخص المسيئ, ويتبنى نظرة إيجابية نحوه 
2014 :263 ). 

سماح لممعتدى بإلحاؽ األذى مرة أخرى بالضحية, فيو يتطمب األخذ التسامح ال يعنى ال -1
فى االعتبارالضرر الذى وقع , فالتسامح يمثؿ تعبيرًا عف اإليثار, أو اإلىتماـ باآلخر, 
وىو إستجابة أخبلقية شجاعة لمتغمب عمى الظمـ بالخير, ويستطيع المتسامح أف يقمؿ مف 

 : Witvliet, 2009) لمماضى بطريقة إيجابية اآلثار السمبية لمضرر مف خبلؿ تذكره 
404). 

التسامح قد يترتب عميو أحيانات نتائج سمبية؛ فقد يجعؿ الضحية عرضة إلعادة التعرض  -2
 .(Thompson & Snyder,2003:301) مف الشخص المؤذى لبليذاء مرة أخرى

الضحية" توجد محكات لتحديد مدى حدوث التسامح مثؿ : حدوث " تغييرات إيجابية لدى  -3
تجاىاتو, , وفى إختياراتو, وقراراتو تجاه  فى كؿ مف مدركاتو, ورؤيتو, وفى معتقداتو وا 

 .(Toussaint & Friedman,2009:636)المسيئ 
لو أف  نظرة الفرد إلى التسامح:ح منيا: أ( العوامؿ التى تؤثر عمى التسامتوجد بعض  -4

ىو السبب لمتسامح , فإف ذلؾ يعوؽ الفرد يعتقد أف إلتماس العذر, وتبرير الخطأ لممذنب 
التسامح. عمى النقيض, لو أف الفرد ينظر إلى التسامح بإعتباره يبدأ بتحديد الشخص 

اإللتزاـ المذنب, والقاء المـو عميو, وتحميمو المسئولية فإف ىذا قد ييسر التسامح. ب( 
ف أولئؾ ذوى إلتزاـ :  األفراد ذوو اإللتزاـ الدينى القوي يعتبروف أكثر تسامحًا مالدينى

:  الضحايا الذيف يخبروف تعاطفًا مع المسيئيف نمط الشخصيةالدينى الضعيؼ, ج ( 
يتسامحوف بسيولة أكثر مقارنة بالضحايا ذوى الميوؿ النرجسية, أو الذيف لدييـ شخصيات 

: يتسامح األفراد  بسيولة أكثرمع اإليذاءات  الخصائص النوعية لئليذاءعدائية أكثر, د( 
مف فرد معيف مقارنة بعندما يرتكب نفس الفرد إيذاءات متكررة, ومع  لتى تحدث مرة واحدةا

اإليذاءات األقؿ خطورة مقارنة باألكثر خطورة, ومع اإليذاءات العرضية التى تحدث بشكؿ 
: رد فعؿ المسيئ إلساءتوغير مقصود مقارنة بتمؾ التى تحدث بشكؿ مقصود , ىػ( 

المسيئ, ويتحمؿ فييا المسئولية عف إحداث الضرر, ويظير فييا  اإلعتذارات التى يقدميا
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تستحث التسامح لدى الضحايا مقارنة  -الندـ, ومحاولتو إصبلح ما إرتكبو مف أخطاء 
 : Witvliet, 2009)بعدـ اإلعتذار, أو اإلعتذار بمجرد كممات فقط مثؿ "أنا أسؼ " 

406) .  
, وقد تسيـ فى النواتج الصحية عدـ التسامحؿ توجد بعض األفعاؿ أو البدائؿ التى تقم   -5

, ومف أمثمتيا : اإلنتقاـ الناجح مف المسيئ, فيى ال تعتبر تسامحاً اإليجابية,  مع ذلؾ 
أوالمجوء إلى القضاء بدافع اإلنتقاـ, أو صرؼ النظر وتناسى الضرر, أو إحتساب الضرر 

 Worthington, et)اد حقو  عند ا  تعالى إلعتقاد الضحية فى عدـ قدرتو عمى  إسترد
al. 2007 : 292) . 

 ثانيًا : العرفان :
 تعريف العرفان :  .1

, grace"ويعنى " النعمة gratia" يعتبر مصطمح "العرفاف" مشتقًا مف المصطمح البلتينى "
, kindness, ويتضمف افكار العطؼ graciousness, والحفاوة gratefulnessواإلمتناف 
والحصوؿ عمى شيئ ما , والفضؿ, واليدايا, وجماؿ العطاء واألخذ ,generousnessوالكـر 

.   (  Snyder, & Lopez 2007:273, Emmons, 2009 :442)مف أجؿ ال شيئ
والعرفاف مف أعظـ الفضائؿ, بؿ ىو أصؿ كؿ الفضائؿ األخرى. واألطفاؿ الصغار يتـ 

تحرص عميو األسرة, والمدرسة, تعميميـ أف يقولوا "شكرًا" بمجرد أف يبدأوا التحدث, وىذا ما 
, وينظر الفبلسفة إلى العرفاف ( Layous & Lyubomirsky 2014:153) ودور العبادة 

, كما تستحث األدياف justice بإعتباره فضيمة ثانوية مرتبطة بفضيمة أولية وىى العدالة 
 . (Emmons et al. 2003: 328)المختمفة سموؾ العرفاف 

مف التعريفات لمصطمح العرفاف منيا مثبًل : أف العرفاف "ىو وقدـ الباحثوف العديد 
شعور الفرد بالتقدير, والشكر لممنح, والمنافع التى يتمقاىا سواء مف أشخاص آخريف, أو مف 

, (  Emmons et al. 2003: 327,Watkins et al., 2003: 432 )ا  )عز وجؿ( "
ما إلى تحقيؽ اليناء لفرد آخر مف  تعنى سعى شخص وىو أيضًا  "سمة وجدانية أخبلقية 

 :Bono et al. 2004)خبلؿ منحو ىدية ما , حتى ولو لـ تكف مفيدة لمطرؼ مانح اليدية"
لممكاسب التى يتمقاىا مف شخص آخر, مع إعترافو بأف ىذا   ,  كما أنو " تقدير الفرد(465

ويعنى ,  (Chen & Kee,2008 : 362) " الشخص يعتبر مسئواًل عف تمؾ المكاسب
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أيضًا " شعور الفرد باالمتناف  ,  ولؤلفراد اآلخريف, والظروؼ الحياتية, لما يمتمكو مف 
, كما (Toussaint & Friedman,2009:637) "قدرات ومواىب, ولما تمقاه مف اآلخريف 

أنو " ميؿ عاـ لدى الفرد لئلستجابة بشكؿ إيجابي لما يقدمو اآلخروف لو مف خبرات إيجابية, 
درا كو ليا بإعتبارىا ذات قيمة بالنسبة لو, وأف اآلخريف قدموىا لو بشكؿ مقصود,  واتبعوا وا 

 : Bono et al. 2004: 469, Neto, 2007 )طرقًا مكمفة بالنسبة ليـ لكى يقدمونيا "
2315, Chen et al., 2009:656, Fagley, 2012:61, Rey & Extremera, 

ابى موجو نحو تقدير اآلخريف, ويشعر بو الفرد , وىو كذلؾ " إنفعاؿ إيج ,( 200 :2014
شخص آخر مساعدة ما , والتى يدركيا, بإعتبارىا  –أو يستيدؼ أف يعطيو  –عندما يعطيو 

 Wood et al., 2008a :49, Wood et)مكمفة ماديًا بالنسبة لممتبرع, وذات قيمة لو "
al., 2010:890, Satici, et al.,2014:157   ) ستجابات اإلنفعالية , كما أنو " اإل

اإليجابية لمفرد الناتجة عف تمقيو ىدية ما ذات قيمة بالنسبة لو, سواء كانت اليدية ذات فائدة 
 Froh et)ممموسة مف شخص آخر, أو مجرد لحظات مف التمتع بالجماؿ الطبيعى " 

al.,2009 :634,Kashdan et al., 2009:692, Randy, et al.,2010 :18, 
Froh et al., 2011b:1, Hoy et al.,2013:1344 )  كما أنو " ممارسة نشيطة ,

وشعورية إلعطاء الشكر, والتقدير لؤلشياء الجيدة التى تحدث لمفرد, ولميدايا التى تمقاىا مف 
 :Breen, et al. 2010:932, Froh et al., 2011b:1, Waters,2012)اآلخريف"

1174, Lanham, et al., 2012 : 343, Hill et al., 2013:92) . 
 خصائص العرفان : .2

تتعدد معانى العرفاف إعتمادًا عمى السياؽ, فمثبًل, يمكف تصورالعرفاف بإعتباره انفعااًل,  .4
أو سمة وجدانية أخبلقية  أو إتجاًىا, أو فضيمة أخبلقية, أو عادة , أو إستجابة مواجية,

(Neto, 2007 : 2315, Emmons et al., 2003: 334, 2009 :442 ). 
يمثؿ العرفاف سمة شخصية إيجابية, وىو توجو واسع نحو مبلحظة وتقدير الجوانب  .2

 :Bono et al. 2004) اإليجابية فى الحياة, والنظر إلى الحياة ككؿ بإعتبارىا ىدية 
465, Wood et al., 2009 : 443) . 

العرفاف يستمـز استرجاع الفرد لؤلحداث الماضية, وقد يكوف موجيًا نحو  .6
 Snyder, & Lopez 2007:273, Froh)أو الطبيعة, أو ا  )عز وجؿ(  األشخاص,
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et al., 2011b:2  ). 
: ُينظر affective trait وجدانية  العرفاف كسمة العرفاف قد يكوف سمة أو حالة؛  .1

إليو بإعتباره دواـ الفرد عمى توجيو الشكر لما ُيقدـ لو مف عطايا عبر المواقؼ, واألوقات 
والعرفاف كحالة , (Bono et al. 2004: 465 ,Chan, 2013: 23)المختمفة  

: يعنى أف الشخص العرفانى ال يخبر المشاعر العرفانية فى كؿ األوقات, ولكنو مؤقتة
 Chen & Kee,2008 : 362,  Emmons, 2009)يخبرىا فى مواقؼ نوعية  

:443, Randy, et al.,2010 :18, Chan, 2013: 23 ) 
 انيين : خصائص األفراد العرف .6

يركزوف عمى النواحى اإليجابية مف بيئاتيـ االجتماعية, ويقدروف حياتيـ بشكؿ  .4
 ,.Wood et al)مف ا  عزوجؿ  "Gifts"إيجابى,  وينظروف إلييا بإعتبارىا" ىدايا 

2009 : 443, Hill et al., 2013:92)  ,كما يقرروف رضا أكبر عف أصدقائيـ ,
 .(Froh, et al.,2011a : 292) مساعدة اآلخريفوأسرىـ, ومجتمعيـ, ويميموف الى 

ييتموف بدرجة أقؿ باألشياء المادية, وال يحكموف عمى نجاحيـ, أو عمى نجاح  .2
االخريف فى ضوء ما لدييـ مف ممتمكات مادية, وىـ أقؿ حسدًا لآلخريف, واكثر تمسكًا 

 Emmons et al. 2003: 336, Snyder, & Lopez)بالنواحى الدينية   
2007:276 ). 

يندمجوف فى السموكيات اليادفة إلى إفادة اآلخريف  ويتجنبوف السموكيات اليدامة  .6
(Emmons et al. 2003: 329, Froh et al.,2009 :635 ) . 

, وأف حاجاتيـ األساسية مشبعة, وال يشعروف  abundanceلدييـ إحساس بالوفرة  .1
  ( Watkins et al., 2003: 449) بالحرماف فى الحياة

سياـ اآلخريف فى ىنائيـ , ونعـ   .2 يقدروف األشياء البسيطة فى الحياة اليومية,  وا 
 (  Toussaint & Friedman,2009:637)    ا  عز وجؿ عمييـ 

يخبروف صحة جسمية أفضؿ, بسبب صحتيـ النفسية األفضؿ, وميميـ لؤلنشطة  .3
 Hill) تو دراسة الصحية, ورغبتيـ فى البحث عف المساعدات  الصحية , وىذا ما أظير 

et al., 2013 ) . 
 شروط االحساس بالعرفان: .4
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توجد مجموعة مف الشروط التى يجب أف تتوافر في اليدايا, أوالعطايا, أو الفوائد,  التى      
 يتمقاىا الفرد لكى يشعر بالعرفاف منيا :

   ,)يثارى ) بداًل مف أجؿ مصمحة شخصية خفية لممتبرع عندما تُقدـ بشكؿ قصدى وا 
إختيارى حر تكوف مكمفة بالنسبة لممتبرع, وذات قيمة بالنسبة لممستفيد, وُتقدـ  بشكؿ و 

 Snyder, & Lopez 2007:273, Froh, et) وليس بشكؿ إجبارى
al.,2014:133) , 

  ,ناتجة بؿ عندما يعتقد الفرد أف الفائدة التى  تمقاىا ليست ناتجة عف جيوده الذاتية
 & Bono et al. 2004: 467, Bono)لحسنة تجاىوعف جيود اآلخريف, ونواياىـ ا

Froh,2009:78), 
   عندما يعتقد المستفيد أف الشخص المانح بذؿ جيد إلعطائو اليدية, وأنو يستيدؼ

وعندما تُقدـ بشكؿ غيرمتوقع لممستفيد, ويدرؾ أنو قد ال يستحقيا   حث اليناء لديو, 
(Snyder, & Lopez 2007:273 )  

  المكانة أو القوة االجتماعية فراد يدرؾ المستفيد أنيـ أعمى منو فى  عندما تُقدـ مف أ
 Bono)مقارنة بتمؾ المقدمة بواسطة شخص ما يماثمو فى المكانة أو القوة مثؿ زمبلئو 

et al. 2004: 467) . 
 عندما تُقدـ فى مواقؼ إجتماعية فى غياب تحقيؽ المستفيد  إلنجاز ظاىر 

(Kashdan et al., 2009:695 ) . 
بينما يشعر األفراد بالعرفاف بدرجة أقؿ لممتبرع عندما يدركوف أنو يعتبر المسئوؿ األوؿ 

 .Bono et al)عف الظروؼ التى ولدت لدييـ اإلحتياج الى الفائدة المرجوة منو 
2004: 467) 

 يقترح الباحثوف أف العرفاف يؤدى ثبلث وظائؼ أخبلقية تتمثؿ فى:وظائف العرفان :  .2
: عندما يتمقى الفرد منفعة ما مف  moral motive فع أخالقى العرفان كدا .أ 

شخص آخر, فإف ذلؾ يدفعو لكى يسمؾ بشكؿ مرغوب فيو إجتماعيًا, ويستجيب  بشكؿ 
 ,.Bono,G & Froh,2009:78, Emmons, 2009 :443, Froh et al)إيثارى لو 

2011b:2). 
عف الشكر  :  تعبير الشخص  moral reinforce العرفان كمعزز أخالقى .ب 
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لممتبرع يعزز لدي المتبرع سموؾ العطاء لآلخريف,  ويزيد مف إحتماؿ أنو سيمنحو مساعدات 
أخرى فى المستقبؿ,  كما أف المتبرعيف تكوف لدييـ رغبة أكبرفى منح العطايا لآلخريف لو تـ 

 .(Emmons et al., 2003: 329)توجيو شكرىـ مقارنة بما لو لـ يتـ شكرىـ 
: العرفاف يزود الفرد بقراءات moral barometerاس أخالقى كمقي العرفان .ج 

)مؤشرات( وجدانية دالة عمى إدراكو بأف الشخص اآلخر تعامؿ معو بشكؿ مرغوب اجتماعيًا, 
وأنو يستيدؼ حث اليناء لديو, وقدـ لو مساعدة بشكؿ قصدى, والتى تعتبر مكمفة بالنسبة 

 ,.McCullough et al) اره مقياسًا أخبلقيالممتبرع, مما يشير إلى وظيفة العرفاف بإعتب
2001) . 

أىـ  (Emmons et al. 2003: 330-331)يمخص المناحى النظرية فى العرفان:  .3
 المنظورات فى العرفاف عمى النحو التالي: 

ويشير إلى ميؿ الشخص إلى أف ُيخبر : Dispositionalالمنظور االستعدادى    .4
 ؼ الحياتية  .العرفاف عبر معظـ األوقات, والظرو 

التى  فوائد النوعيةال: وفيو يتحدد الشعور بالعرفاف فى ضوء Benefit منظور الفائدة  .2
يتمقاىا الفرد بغض النظر عف ماىية المتبرع, ويتمثؿ السؤاؿ الرئيس ىنا فى ما إذا كاف الفرد 

 يشعر بالعرفاف بالنسبة لفوائد معينة حصؿ عمييا؟.
و يتحدد الشعور بالعرفاف فى ضوء درجة عرفاف الفرد وفي  : منظور الشخص المتبرعج( 

.  ومف ىذا  المنظور ,  عن ماىية تمك الفوائد بعض النظرلمشخص الذى يمنحو الفوائد, 
 منحو فائدة ما؟. لشخص مافإف السؤاؿ الرئيس ىو ما إذا كاف الفرد يشعر بالعرفاف 

رفاف التى يشعر بيا الفرد عندما ويركز عمى درجة الع :الفائدة×  منظور الشخص المتبرعد( 
لذلؾ فإف السؤاؿ ىنا يتمثؿ فى  ما إذا كاف الشخص  .متبرع مامف   فائدة نوعيةيتمقى 

  .   "يشعر بالعرفاف لشخص ما قدـ لو شيئًا ما إيجابيًا 
 أوجو اإلستعداد العرفانى: -7

أى أف  Intensity :  شدة العرفاناإلستعداد العرفانى لو أوجو نوعية متعددة, ىى :  
مف الفرد األقؿ استعدادًا  -الشخص ذو اإلستعداد العرفانى المرتفع يشعر بالعرفاف بشدة أكثر

: الفرد ذو Frequency العرفان تكرارعندما ُيخبر حدث ما عرفانى , و -لمعرفاف 
رات اإلستعداد العرفانى ُيستثار العرفاف لديو مف األحداث البسيطة, ويقرر الشعور بالعرفاف م
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, عمى النقيض, فالشخص األقؿ إستعدادا لمعرفاف ال تكفى األحداث البسيطة  متعددة كؿ يـو
: الشخص ذو اإلستعداد العرفانى يشعر   Span العرفان  مدىإلستثارة العرفاف لديو, و

بالعرفاف لمعديد مف الجوانب الحياتية مثؿ األسرة, والوظيفة, والصحة, وغيرىا,  أما الشخص 
 كثافة العرفانعدادا العرفانى األقؿ فيشعربالعرفاف لجوانب محدودة مف حياتو, وذو اإلست

Density  الذيف يشعر الفرد بالعرفاف نحوىـ؛  والفرد ذو اإلستعداد  عدد األفراد: أى
العرفانى يشعر بالعرفاف لعدد كبير مف األفراد اآلخريف مثؿ والديو, ومعمميو, وأصدقائو, وا  

لفرد األقؿ إستعدادًا لمعرفاف فقد يشعر بالعرفاف نحو عدد محدود مف األفراد عز وجؿ,  أما ا
(Emmons et  al. 2003: 331, Emmons, 2009 :443). 

 ثالثًا: العوامل الخمس الكبرى :
, ىو FFM (McCrae & Costa, 1999)يعتبر نموذج العوامؿ الخمس الكبرى 
لمشخصية فى ضوء نظرية محددة  فى عمـ  أىـ التوجيات النظرية فى موضوع القياس الكمى

النفس المعاصر, ويفترض أف الشخصية تُنظـ بشكؿ ىيراركى, وتتكوف مف خمسة عوامؿ أو 
,  , والعصابية, ويقظة الضمير, واإلنفتاح عمى الخبرة  سمات كبرى )ىى اإلنبساطية

مف كؿ سمة والمقبولية( والتى تمثؿ الشخصية عمى المستوى األعمى مف التجريد , وتتض
 )أو السمات الفرعية facets كبرى بدورىا  سمات متعددة ذات مستوى أدنى ُتسمى األوجو 

sub traitsوىى ذات ترتيب أدنى )(Ehrler & Evans, 1999 : 451, Kelly & 
Johnson,2005 : 512, Stone & McCrae, 2007 :152, Wood et al., 
2009 : 444, Raynor & Levine, 2009 : 73, Sutin &  Costa, 2009 : 

,, ويعتبر ىذا النموذج نموذجًا وصفيًا صادقًا وثابتًا لمشخصية, وتمعب الوراثة دورًا (387
 :Garcia, 2012)ميمًا فى السمات الخمس, وخاصة بالنسبة لبلنبساطية والعصابية 

1002) , 
فراد إلى أف "أبعاد الفروؽ الفردية فى ميوؿ األ والعوامل الخمس الكبرى لمشخصية ىى

 : Stone & McCrae, 2007)"يظيروا أنماطًا متسقة مف األفكار, والمشاعر, واألفعاؿ 
, كما أنيا  " مجموعة مف السمات الشخصية التى يتميز بيا بعض األشخاص,  ( 151

والتى تشتمؿ عمى العصابية, واإلنبساطية, واإلنفتاح عمى الخبرات, والتقبؿ, ويقظة الضمير 
 (.116:  2444, السيد عبد المطمب   ")نصر صبرى
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 خصائص العوامل الخمس الكبرى :  -1
ىى سمات لمشخصية تعتبر مستقرة نسبيًا عبر مدى الحياة, وعبر المواقؼ .وعمى  -3

الرغـ مف أف المستوى الفعمى مف السمة قد يتغير عبر الوقت, فإف موضع الفرد فى سمة ما 
 .( Sutin &  Costa, 2009 : 389)مقارنة بشخص آخر يميؿ إلى يظؿ كما ىو 

ىى فروؽ فردية فيما يميز األفراد مف أفكار, ومشاعر, وسموكيات,  وال يمكف أف   -4
 .( Stone & McCrae, 2007 :151)ُيستدؿ عمييا مف سموؾ أو تفاعؿ مفرد لمفرد 

لذلؾ فيى تعتبر عامة  ,تعتبر وراثية, مما يعنى أف الشخصية ليا أساس جينى قوى  -5
universal  وتظير الدراسات عبر الثقافية  أف نفس العوامؿ الخمس تعتبر موجودة فى ,

 .( Sutin &  Costa, 2009 : 390)الثقافات المتنوعة حوؿ العالـ , 
بغض النظر عف جنسو, أو سبللتو, أو طبقتة اإلجتماعية  –يمكف وصؼ كؿ شخص  -6

 .( Stone & McCrae, 2007 : 151)فى ضوء درجاتو فى ىذه السمات الخمس  –
تصؼ درجة الفرد فى كؿ سمة األساليب الخبرية, والدافعية, والبينشخصية, واإلتجاىية,  -44

 .( Sutin &  Costa, 2009 : 388) واإلنفعالية المميزة  لو 
تضع ىذه السمات فى اإلعتبار األبعاد وليست األنماط. وكممة " ُبعد" تدؿ عمى توزيع  -44

تبايف الدرجة التى يحصؿ عمييا فى أى موضع بيف متصؿ لمسمات, وأف  أى فرد يمكف أف ت
قطبيف, مع وقوع معظـ األفراد فى مواضع معينة بيف طرفيف,  ومف أمثمة تمؾ األقطاب 

 ,Neto, 2007 : 2315)الثبات االنفعالى "  –اإلنطوائية,  العصابية  –)اإلنبساطية 
Hafnidar,2013 : 167 )   (.34:  2443)حسف الفنجرى 

الشخصية  بشكؿ أقرب إلى التوزيع اإلعتدالى داخؿ المجتمع, لذلؾ  ُتوزع سمات -42
فبالنسبة ألى سمة فإف معظـ األفراد يظيروف مستوى معتدؿ مف السمة, ولكف أفراد قميموف 

 Stone & McCrae, 2007)يظيروف مستويات منخفضة جدًا, أو مرتفعة جدًا مف السمة 
: 151  ). 

 وفيما يمى عرض ليذه العوامؿ :
وتشير إلى " سوء توافؽ نفسى,   وُتسمى الوجدانية السالبة,:  Neuroticism لعصابيةا 

لى ميؿ الفرد إلى إخبار لى إدراؾ العالـ  –بسيولة  –وا  اإلنفعاالت غير السارة والسمبية , وا 
بإعتباره مميئًا بالمشكبلت , وميددًا, ومثيرًا لمضغط,  ويمثؿ الثبات االنفعالى القطب المضاد 
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 : Kelly & Johnson,2005 : 512, Simms, 2009) ا البعد ويعكس اليدوء, والثقةليذ
2, Raynor & Levine, 2009 : 73 )  كما أنيا " الدرجة التى يكوف فييا الفرد غير ,

)جون وزمالؤه ب آمف , وقمؽ, ومحبط, وعاطفى فى مقابؿ ىادئ, وواثؽ مف نفسو, وبارد" 
شاعر القمؽ , واإلكتئاب, وعدـ الرضا, والغضب, والحيرة, كما تعبر أيضًا عف "م (, 5ت : 

وعدـ الوعى الذاتى, واإلندفاع, وسرعة التأثر, والقابمية لئلنقياد )نصر صبرى , السيد عبد 
(. وتعتبر العصابية أكبر مف مجرد القابمية لمتأثر بالتوتر النفسى , 114: 2444المطمب  

تعتبر بعدًا لمشخصية الطبيعية  –تويات المرتفعة حتى فى المس –وبالرغـ مف أف العصابية 
بداًل مف كونيا اضطرابًا مرضيًا, فإنيا ترتبط بإحتماالت اإلصابة باإلضطرابات النفسية 

(Stone & McCrae, 2007 :153, Ehrler & Evans, 1999 : 451  ). 
سع مف ببعض الخصائص مثؿ : يخبروف مدى وا ويتميز األفراد المرتفعون فى العصابية

اإلنفعاالت السمبية, ويميموف إلى التفكير غير الواقعى, ولدييـ صورة ضعيفة عف الذات 
(Stone & McCrae, 2007 :152, Wilt  & Revelle , 2009 : 28) وتكوف لدييـ ,

أفكار غير عقبلنية, ويسمكوف بشكؿ مندفع, ويواجيوف الضغوط بشكؿ غير فعاؿ, وينتابيـ 
روف إحباطات خفيفة منتظمة, ويفسرونيا بإعتبارىا صعبة وميددة اإلحساس  بالعجز, ويخب

,  ( Ehrler & Evans, 1999 : 451, Sutin &  Costa, 2009 : 388)ليـ 
ويفسروف األعراض, واإلحساسات الفسيولوجية لدييـ بإعتبارىا عبلمات عمى المرض, وىو 

 .( Stone & McCrae, 2007 :153)ما ُيعرؼ بالتوىـ 
ىو  Emotional Stabilityالثبات اإلنفعالى  اإلتزان أواحية أخرى؛ يعد مف ن     

مكانية التكيؼ مع الظروؼ  القطب اإليجابى لبعد العصابية , وىو يعبر عف الثقة بالنفس, وا 
 ,Simmsالمتغيرة , وصعوبة إستثارة مشاعر الغضب, واإلحباط, واإلكتئاب, والقمؽ  )

ويتميز األفراد ذوو  (,124:  2444المطمب  ,نصر صبرى , السيد عبد  2 : 2009
 ,Stone & McCrae)الثبات اإلنفعالى باليدوء, والقوة, والصمود فى مواجية الضغوط 

, ويكوف لدييـ توافؽ جيد, وحساسية إنفعالية أقؿ, وىـ أقؿ ميبًل لمشعور ( 153: 2007
ى الشعور باالنفعاالت باإلنفعاالت السمبية ؛ وىذا ال يعنى أنيـ يكونوف مياليف أكثر إل

, كما أف ذلؾ ال يعنى بالضرورة أنيـ ( Sutin &  Costa, 2009 : 388)اإليجابية 
 (.116:  2444مرتفعوف فى الصحة النفسية )نصر صبرى , السيد عبد المطمب  
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توصمت الدراسات العاممية  لكؿ مف ماكرى وكوستا إلى ستة مكونات مكونات العصابية : 
ىى : القمؽ, والغضب,  واإلكتئاب, والوعى بالذات, واإلندفاعية, والقابمية لعامؿ العصابية 

 .  Vulnerability  (Carr, 2004 : 183, Sutin &  Costa, 2009 : 388 )لمتأثر 
وىى ال تشير , بعدُا بينشخصى اإلنبساطيةوتعتبر  : Extraversionاإلنبساطية   

نشيط مميئ بالحيوية, والطاقة تجاه الحياة  فقط إلى اإلجتماعية, ولكنيا تشير إلى إتجاه
(, كما تعنى " أف يكوف الفرد إجتماعيًا, 122:  2444)نصر صبرى , السيد عبد المطمب  

وتشير أيضًا إلى "اإلستمتاع بصحبة  ,(Kelly & Johnson,2005 : 512) " وودودًا 
لى كوف الفرد نشيطًا, وباحثًا عف االستثارة"  : Raynor & Levine, 2009 ) اآلخريف, وا 

, كما أنيا " إندماج الفرد النشيط فى بيئتو, وبخاصة فى البيئة اإلجتماعية, وتتضمف ( 73
, وىى ( Simms, 2009 : 2)اإلستمتاع بالمواقؼ االجتماعية, وحب السيطرة, والظيور"  

لى أف يكوف حازم لى تفضيؿ التجمعات, وا  لي "ميؿ عاـ لدى الفرد إلى أف يكوف ودودًا, وا  ًا, وا 
,  كما تشير إلى "أى مدى ( Ehrler & Evans, 1999 : 451)حب المرح, والتفاؤؿ" 

يكوف الفرد اجتماعيًا, مؤكدًا, وساعيًا لبلستثارة, ومتحمسًا, ونشطًا , ويميؿ إلى التفاؤؿ, وخفة 
(, كما أنيا " سمات 124:  2444الروح, وخفة الظؿ" )نصر صبرى , السيد عبد المطمب  

التى تمكنو مف الحصوؿ عمى رضا اآلخريف, وتقبميـ, كالميؿ إلى اإلختبلط باألخريف,  الفرد
. وعمى النقيض (4" )جون وزمالؤه ب ت : والتفاعؿ اإلنسانى, واألنشطة اإلجتماعية" 

متوافقيف بشكؿ جيد, وال يعتبر   -بالضرورة  –لئلعتقاد الشائع؛ فإف األفراد المنبسطيف ليسوا 
 .( Stone & McCrae, 2007 :153)مفكرييف بعمؽ  -بالضرورة  –اإلنطوائيوف 

ببعض الخصائص مثؿ : اإلجتماعية , وحب الحفبلت, وامتبلؾ  ويتميز األفراد المنبسطون
أصدقاء كثيروف, والتطوع لعمؿ أشياء ليس مف المفروض أف يقوموا بيا, وحب الضحؾ 

(, 416:  2442بسرعة )ىشاـ الحسينى  والمرح,  واإلندفاع, والميؿ إلى العدواف, واإلنفعاؿ
واإلندماج بالعالـ الخارجى, واإلستمتاع بأف اآلخريف يحيطوف بيـ, والميؿ إلى أف إخبار 

, واالستمتاع بالحوارات,  ( Sutin &  Costa, 2009 : 388)اإلنفعاالت اإليجابية
,  ( Stone & McCrae, 2007 :153)وباإلستثارة اإلجتماعية, وتبنى أدوار القيادة 

, والميؿ الى ( Wilt  & Revelle , 2009 : 28)الثرثرة والميؿ إلى النشاط, والتوكيدية, و 
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السيطرة, والحماسة, وبشاشة الوجو, والتحمس , وعدـ حمؿ اليـ ألى شيئ )نصر محمود 
 (. 122:  2444صبرى , السيد فضالى عبد المطمب  

لنموذج العوامؿ الخمسة, توجد ستة مكونات وفقًا لمدراسات العاممية مكونات اإلنبساطية: 
لئلنبساط ىى : الدؼء, واأللفة أو العشرة, والتوكيدية , والنشاط, والبحث عف اإلثارة, والميؿ 

 ,Carr, 2004 : 183, Sutin &  Costa, 2009 : 388)إلى اإلنفعاالت الموجبة  
Wilt  & Revelle , 2009 : 30 ). 
ويتميز األفراد المنطوون ائية عكس اإلنبساطية, مف ناحية أخرى, تعتبر اإلنطو 

أخذ أمور الحياة اليومية بالجدية المناسبة, وعدـ السموؾ بأسموب عدوانى,  بخصائص مثل : 
(, كما أف 416:  2442وعدـ اإلنفعاؿ بسيولة, ويمكف اإلعتماد عمييـ )ىشاـ الحسينى 

ويفضموف أف يكونوا بمفردىـ, أو مع لدييـ حاجة منخفضة إلى اإلستثارة مف العالـ الخارجى, 
, ويمتمكوف ( Sutin &  Costa, 2009 : 388)دائرة صغيرة مف األصدقاء المقربيف 

ميارات إجتماعية جيدة ويفضموف تجنب الزحاـ, ويميموف إلى أف يكونوا لدييـ جدية واعتداؿ 
إلى  , ويميموف بدرجة أقؿ( Stone & McCrae, 2007 :153) فى حاالتيـ المزاجية

الشعور باإلنفعاالت اإليجابية, و ىذا اليعنى أنيـ ميالوف بدرجة أكبر إلى الشعور 
 . ( Sutin &  Costa, 2009 : 388)باإلنفعاالت السمبية 

: وىى )بالحب أو اإلنصياع الودى( : وُتسمى أيضًا Agreeablenessالمقبولية  
بلؾ خصائص إيجابية مثؿ , وىى "ميؿ عاـ لدى الفرد إلى إمت تعتبر بعدًا بينشخصى

اإليثار, والتعاطؼ, واآلراء ايجابية عف اآلخريف, والرغبة فى مساعدتيـ, واإلعتقاد بأف 
 مفيديف لو, وُتسمى المقبولية المنخفضة بالعداء  –فى المقابؿ  –اآلخريف سيكونوف 

Antagonism  (Ehrler & Evans, 1999 : 452, Wilt  & Revelle , 2009 : 
28, Simms, 2009 : 3 )ويمتمؾ طبيعة  , كما تشير أيضًا إلى "كوف الفرد ميذًبا ,

 ,Stone & McCrae, 2007 :152)حسنة, ومتعاوًنا, وصبوًرا, ورحيمًا, وجديرًا بالثقة 
Raynor & Levine, 2009 : 73 ) . 

 ,الميؿ إلى الود, والسخاء ويتميز االفراد المرتفعون فى المقبولية ببعض الخصائص مثل :
لى الطيبة , والتعاطؼ, والود,  ( Sutin &  Costa, 2009 : 388)والرحمة والتعاوف,  , وا 

والدؼء فى العبلقات , والميؿ إلى إحتراـ اآلخريف, والعمؿ لمصمحة الغير )نصر صبرى , 
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(, ولدييـ سعى جاد إلى مساعدة اآلخريف, والثقة فييـ , 123:  2444السيد عبد المطمب  
أما  االفراد المنخفضون فى , ( Stone & McCrae, 2007 :154) والصراحة معيـ 

التمركز حوؿ إىتماماتيـ الذاتية اكثر مف اإلىتماـ المقبولية فيتميزون بخصائص مثل : 
  والميؿ إلى الشؾ فى نوايا اآلخريف, والعداء, والتنافس, والميؿ إلى الخصاـباآلخريف, 

(Ehrler & Evans, 1999 : 452, Sutin &  Costa, 2009 : 388 )    وعدـ ,
الطيبة, وعدـ التعاطؼ مع اآلخريف, وعدـ الثقة بيـ , والعنؼ, والقسوة , والغضب بسيولة 

المقبولية تعتبر  (. وعمى الرغـ مف أف123:  2444)نصر صبرى , السيد عبد المطمب  
مف أقرانيـ, فإنو  سمة مرغوبة إجتماعيًا, واألفراد المرتفعوف فى المقبولية يكونوف محبوبيف

 & Stone)توجد مميزات ألف يكوف الفرد منخفضًا فى المقبولية؛ حيث يتميز بحب التنافس 
McCrae, 2007 :154 ). 

: أى  الرقة,والتواضع, والمسايرة, واإليثار, واإلستقامة, و الثقة: تتضمف  المقبولية مكونات
 2442آلخريف )عبد المنعـ حسيبأف يسير الفرد وفؽ مشاعره, وأف يكوف حساسًا لمشاعر ا

 ,Carr, 2004 : 183, Sutin &  Costa)(, 434: 2442, ىشاـ الحسينى 425: 
2009 : 388 ) 

وىى" تجمع لمسمات التى تتضمف كؿ مف :  Conscientiousnessيقظة الضمير  
) النظاـ, والطاعة, والتروى(, والسعى الشيط لتحقيؽ األىداؼ  self-restraintضبط الذات 

(Raynor & Levine, 2009 : 73, Stone & McCrae, 2007 :154 )  كما أنيا ,
"ميؿ عاـ لدى الفرد إلى أف يكوف مقاومًا لئلندفاعات, ولئلغراءات, ويكوف غرضيًا, ولديو 

, كما تعنى "كوف الفرد  متحكمًا فى  ( Ehrler & Evans, 1999 : 452)إرادة قوية" 
 & Kelly)ومخططًا, ومجتيدًا, ولديو سموؾ موجو نحو اليدؼ  إنفعاالتو , وفعااًل, ومنظمًا,

Johnson,2005 : 512, Stone & McCrae, 2007 :152, Wilt  & Revelle , 
2009 : 28, Simms, 2009 : 4 )  . 

الميؿ إلى وتتضمن الخصائص التى يتميز بيا األفراد المرتفعون فى يقظة الضمير: 
 Sutin &  Costa, 2009) نجاز, ويمكف اإلعتماد عمييـ التنظيـ, واإلنضباط الذاتى, واإل

: 388, Simms, 2009 : 4 ) ولدييـ توجو نحو المستقبؿ, ودافعية مرتفعة نحو إنجاز ,
, ويكونوف مدفوعيف مف خبلؿ الكمالية, وقد (Kelly & Johnson,2005 : 512)األىداؼ 
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 & Stone)بدرجة عالية  مثابريفييمموف حياتيـ الشخصية لمصمحة عمميـ, ويكونوف 
McCrae, 2007 :154 )يتسموف بالدقة, والطموح, ويكونوف مسئوليف, وأكفاء ويعمموف , و

 (. 125:  2444بجد لتحقيؽ أىدافيـ )نصر صبرى , السيد عبد المطمب  
فيميموف إلى عدـ التنظيـ, ولدييـ صعوبة فى أما األفراد ذوو يقظة الضمير المنخفضة 

 & Stone)ولدييـ طموح ضعيؼ, وتوجو قميؿ نحو تحقيؽ أىدافيـ التخطيط مقدمًا, 
McCrae, 2007 :154,Sutin &  Costa, 2009 : 388 )  وتنقصيـ الحيوية  فى ,

, (Kelly & Johnson,2005 : 512)العمؿ نحو األىداؼ, ولدييـ سعادة قصيرة األمد 
 & Ehrler)حرصًا فى تطبيقياوال تنقصيـ بالضرورة المبادئ األخبلقية, ولكنيـ يكونوف أقؿ 

Evans, 1999 : 452 ). 
وتتضمف : الكفاءة,  والنظاـ, واإلحساس بالواجب, والكفاح مف أجؿ مكونات يقظة الضمير: 
 : Carr, 2004 : 183, Sutin &  Costa, 2009)  , والتروى  اإلنجاز, وضبط الذات

388 ) 
و العامؿ الذى تمقى وى:   Openness to experience اإلنفتاح عمى الخبرة 

, أو  intellectاإلتفاؽ األقؿ بيف الباحثيف, وُيطمؽ عميو مسميات متنوعة )مثؿ العقؿ   
 & Kelly) التخيؿ, أو حب الفضوؿ أو الثقافة, أو "الفطنة"( مقابؿ التقميدية 

Johnson,2005 : 512)  والعقؿ ال يشير فقط إلى الذكاء بالمفيـو التقميدى, ولكف إلى ,
يشير الى "ميؿ الفرد إلى التخيؿ  اإلنفتاح عمى الخبرةفكير اإلبداعى التباعدى. والت

ستقبلؿ الحكـ"  النشيط, واإلنتباه لمشاعره الداخمية, وتفضيؿ التنوع, والفضوؿ العقمى, وا 
(Ehrler & Evans, 1999 : 452 ) كما يشير إلى " اإلىتمامات الواسعة, وغير ,

لى الفضوؿ, والسعى إلى التقميدية, واآلراء الحرة,  تجاىات المغامرة, والحاجة إلى التنوع, وا  وا 
(, كما 126:  2444خبرات وأفكار جديدة وتقديرىا )نصر صبرى , السيد عبد المطمب  

أنو يشير"إلى كوف  الفرد ذكيًا, وفضوليًا, ومستبصرًا, وأصيبًل, ولديو إىتمامات واسعة, 
 Stone & McCrae, 2007)وقًا لمفنوف والجماؿ ومرنًا, وواسع األفؽ, ومبدعًا , ومتذ

:152, Sutin &  Costa, 2009 : 388, Wilt  & Revelle , 2009 : 28 )  . 
الجدة, والتنوع,  وتتضمن خصائص األفراد المرتفعون فى اإلنفتاح عمى الخبرة : تفضيل

يستمتعوف نشيطة, وحساسية لمجماؿ. و  والغموض فى مجاالت متنوعة, ولدييـ حياة خيالية
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 ).باألفكار األخبلقية, واإلجتماعية الجديدة, ولدييـ درجة عالية مف الفضوؿ العقمى
Ehrler & Evans, 1999 : 452 )  ,ويميموف إلى إستكشاؼ الخبرات الجديدة ,

 : Raynor & Levine, 2009 : 73, Simms, 2009)واإلبداع, والصبر, والتخيؿ" 
5 ) 

يميموف إلى نفتاح عمى الخبرة فيتميزون بخصائص مثل  : أما األفراد المنخفضون فى اإل 
أف يكونوا محافظيف, ومقاوميف لتغيير سموكياتيـ أو آرائيـ, ويفضموف البساطة, والمألوفية 

 ,Stone & McCrae) عمى التعقيد, والجدة,  ويميموف إلى التفكير األسود أواألبيض
2007 :153,Sutin &  Costa, 2009 : 388 ) وف راحة أكبر فى الحالة , ويجد

الراىنة, وفى إتباع الطرؽ التى تـ تجربتيا فى عمؿ األشياء,  ويحكموف عمى األشياء 
 (.121:  2444بشكؿ تقميدى )نصرصبرى , السيد عبد المطمب  

, والمشاعر,   Aestheticsالخياؿ, والجماليات  ويتضمفمكونات االنفتاح عمى الخبرة : 
 Carr, 2004 : 183, Sutin &  Costa, 2009 ) , والقيـIdeasواألفعاؿ, واألفكار 

: 388 ) . 
 :    Subjective Well- beingرابعًا :اليناء الذاتى 

قدـ الباحثوف النفسيوف تعريفات عديدة لمصطمح اليناء الذاتى, منيا : أنو " اإلستجابات 
 & Diener)ف "التقويمية لشخص ما لحياتو إما فى ضوء الرضا عف الحياة, أو الوجدا

Diener,1995:653) كما أنو " حالة مف التوازف الداخمى يسودىا عدد مف المشاعر ,
اإليجابية ) كالرضا, واالبتياج, والسرور( والتى ترتبط بالجوانب األساسية لمحياة مثؿ األسرة, 

( , كما أنو " التقويمات 621: 2444والعمؿ , والعبلقات االجتماعية" ) فريح العنزى 
, وىو "حالة   (Diener et al.,  2002:63)معرفية والوجدانية التى لدى الفرد لحياتو" ال

نفسية إيجابية تتميز بمستويات مرتفعة مف كؿ مف الرضا عف الحياة والوجداف االيجابى, 
, وىو كذلؾ "مجموعة مف (Carr,2004:45)ومستويات منخفضة مف الوجداف السمبى "

رفية المتعمقة بحياة الفرد متضمنة كـ يشعر أنو فى حالة جيدة, وكـ التقييمات الوجدانية والمع
, ويعرؼ )محمد الطيب,  (Kashdan, 2004:1226)توقعاتو"  –عمى نحو جيد  –يحقؽ 

( اليناء الذاتى ) أو ما يطمقاف عميو السعادة( بإعتبارىا " 465:   2446سيد البياص  
نعكاس لمحالة المزاجية لؤلف راد, كما أف لمسعادة مكونات ترتبط بيا كالوجداف حالة شعورية, وا 
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:  2446اإليجابى, وغياب الوجداف السمبى, والرضا عف الحياة", كما يعرؼ )محمد دياب 
( اليناء الذاتى ) أو ما يطمؽ عميو الرفاىية الذاتية( عمى أنو" يتكوف مف تقييـ األفراد 44

ًا, ويتضمف مشاعر وأحكاـ حوؿ مدى الرضا لحياتيـ, وىذا التقييـ قد يكوف سمبيًا أو إيجابي
 عف الحياة, وردود الفعؿ اإلنفعالية تجاه أحداث الحياة مثؿ الفرح والحزف"

 تعميق عام عمى تعريفات اليناء الذاتى :
بيف  -  Diener & Diener,1995, Carr,2004مثؿ  –يرادؼ بعض الباحثيف  

محيف بشكؿ تبادلى , وىذا ما ذىب مصطمحى اليناء الذاتى, والسعادة ويستخدموف المصط
, مجدى الدسوقى  2446إليو بعض الباحثيف العرب مثؿ )محمد الطيب, سيد البياص 

إلى أف " مفيـو  (Lucas & Diener,2008:795)(, ويشير 2446, محمد دياب  2446
 اليناء الذاتى  عادة ما يشار اليو فى المغة العامية بإعتباره السعادة".   

ز التعريفات المختمفة لميناء الذاتى عمى مكونات اليناء المختمفة, فمثبًل ىناؾ تبايف تركي 
, وتعريفات  2444تعريفات ركزت عمى المكوف االنفعالى لميناء مثؿ تعريؼ فريح العنزى 

 ,iener et al., 2002ركزت عمى المكونات المعرفية والوجدانية لميناء مثؿ تعريؼ كؿ مف 
Kashdan, 2004)2446, محمد دياب  2446الطيب, سيد البياص  ( )محمد . ) 

 ثانيًا : بعض المفاىيم المتصمة باليناء الذاتى:
: ويشير الى" تحقيؽ   sychological Well-being (PWB)اليناء النفسى  

النفسية الكاممة لمفرد", وكشفت دراسات التحميؿ العاممى عف أف كؿ  Potentialsاإلمكانيات 
 –واليناء الذاتى تعتبر مفاىيـ مرتبطة ولكنيا متمايزة , حيث يرتبطاف  مف اليناء النفسى,
بالمتغيرات الديموجرافية, والشخصية, واإلجتماعية, كما يرتبطاف بالثبات  –بشكؿ مختمؼ 

. فى التصورات الحديثة؛   (Carr,2004:38)اإلنفعالى, واإلنبساطية , ويقظة الضمير" 
, وُينظر إلييا بإعتبارىا hedonisticونات قصيرة األمد  مك -فإف اليناء يمكف فصمو الى أ

, وتقميؿ األلـ, pleasureوالذى يتضمف اإلىتماـ بزيادة المتع المحظية  SWBاليناء الذاتى 
لذلؾ فيو يتصؿ بالحياة السارة إنفعاليًا, و اليناء الذاتى ىو أحد توجيات السعادة, والذى 

وُينظر إلييا   eudemonic مكونات طويمة األمد -ب  (الحياة الممتعة) ُيسمى بالمتعة 
, والذى يتضمف اإلىتماـ ببناء الميارات التى تقود إلى    PWB بإعتبارىا اليناء النفسى

ىو اليناء النفسى بالحياة المتضمنة المعنى, وبالنمو, و  يتصؿ النمو الشخصى , لذلؾ فيو 
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 : Wood et al., 2009)( لمعنىالحياة ذات االمعنى )توجو آخر فى السعادة ُيسمى ب
444, Chan, 2013: 23). 

: ويشير الى "الحاالت اإليجابية المرتبطة   Social Well-beingاليناء اإلجتماعى  
 بقدرة الفرد عمى آداء ميامو بشكؿ مثالى داخؿ شبكتو اإلجتماعية" . 

ى وىو :وىو مفيـو أوسع مف مفيـو اليناء الذات  Quality of lifeجودة الحياة  
مفيـو مركب يغطى مجموعة متنوعة مف المجاالت متضمنة الحالة الصحية, والقدرة عمى 
أداء أنشطة الحياة اليومية, واألدوار المرتبطة بالعمؿ , والمعيشة, كما تعنى " مدى إستمتاع 

 (.642: 2443الفرد باإلمكانات الميمة فى حياتو" )أحمد عمر 
 يناء الذاتى :ثالثًا : بعض المالمح المميزة لم

 قد يكوف سمة مستقرة لدى الفرد, أو حالة تستثار فى مواقؼ معينة دوف غيرىا  . 
قد يكوف ىدفًا فى ذاتو  يكافح األفراد مف أجؿ تحقيقو, أو وسيمة تساعد األفراد  

   (Larsen & Eid,2008:8)عمى تحقيؽ النواتج اإليجابية األخرى 
تحقيؽ السعادة ) مثؿ الصحة النفسية, توجد بعض الظروؼ التى تعتبر ضرورية ل 

والعبلقات اإلجتماعية الحسنة (, وال يوجد ظرؼ بمفرده يعتبر كافيًا إلحداث السعادة 
(Larsen & Eid, 2008 :5)  . 

" , ويعتبر ذلؾ ميمًا عند قياس اليناء, وذلؾ  subjective’ذاتى يتميز اليناء بأنو "  
مثؿ خبرة ذاتية لمفرد, ويعتبر المصدر األوؿ ألف اإلفتراض األساسى ىو أف اليناء ي
أف األفراد  -, وىذا يعنى أ(Pavot,2008:126)لممعمومات عنو ىو التقارير الذاتية لمفرد 

حياتيـ وفقًا لممحكات التى يختارونيا بأنفسيـ, دوف أف يفرضيا عمييـ  –بأنفسيـ  –يقيموف 
فسيـ ىـ فقط مف يقيموف أف األفراد أن  -(, ب Diener,2002:16451الباحثوف )

مستويات ىنائيـ, مما يسمح لؤلفراد الذيف يعانوف مف ظروؼ نفسية مزمنة مثؿ اإلكتئاب ألف 
 ,Macaskil & Denovan)مف اليناء رغـ معاناتيـ  -ولو منخفضة  –تكوف لدييـ درجات 

2014 : 321) . 
طمب مف المستجيبيف أف اليناء الذاتي  يتـ تقييمو مف خبلؿ مقاييس تقرير ذاتى, والتى تت 

يحددوا مقدار إخبارىـ إلنفعاالت معينة, أو مدى رضاىـ, وتتبايف ىذه المقاييس مف حيث 
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مقياس اإلستجابة, واإلطار الزمنى سواء كانت لحظية مباشرة, أو تقارير استرجاعية")محمد 
 (44:  2446دياب 

 : بعض التصورات لميناء الذاتى
 ,Breen)يتعمؽ بمكونات اليناء الذاتى, فمثبًل , إعتبر  تتبايف تصورات الباحثيف فيما 

et al.  2010)  2446اليناء الذاتى مرادفًا لمرضا عف الحياة, ويشير )مجدى الدسوقى  :
( إلى أنو بالرغـ مف أف نتائج دراسات عديدة أظيرت أف السعادة والرضا عف الحياة 66

بر متداخمة إلى حد كبير, فإف  دراسات مترادفاف, وأف المقاييس التى تقيس كؿ منيما تعت
أخرى لـ تكشؼ عف وجود إرتباط داؿ بيف السعادة والرضا عف الحياة, مع ذلؾ فكبلىما 
يعتبر جزءًا مف المفيـو النفسى المركب لميناء الذاتى.  ويفرؽ بعض الباحثيف بيف السعادة 

 ,Mc Dowell)ث اليومية بوصفيا مشاعر قصيرة األمد ومؤقتة باليناء فى اإلستجابة لؤلحدا
,  وبيف الرضا كحالة معرفية تعتمد عمى الحكـ الشخصى, ويروف أف العبلقة  (2006:521

بيف السعادة والرضا عف الحياة ما زالت نقطة جدلية, ويمكف إفتراض وجود تداخؿ بينيما 
, محمد دياب 66:  2446, مجدى الدسوقى465:   2446)محمد الطيب, سيد البياص  

إلى  اليناء الذاتى بإعتباره   ( Tse & Yip, 2009 : 366)( ,  وينظر226:  2446
مؤلفًا مف المستويات المنخفضة مف اإلكتئاب, والمستويات المرتفعة مف الوجداف الموجب, 
والتفاؤؿ , وفعالية الذات",  غير أف التصور الشائع لميناء الذاتى ىو التصور الثبلثى الذى 

نات لميناء ىى الوجداف الموجب, والوجداف السالب, والرضا عف يفترض وجود ثبلثة مكو 
وىو التصور الذى يتبناه الباحث فى (, 32:  2443الحياة )حسف عبد الفتاح الفنجرى  

أف  (Toussaint & Friedman,2009:638): يذكر  الدراسة الحالية لعدة أسباب منيا
وعمى الرغـ مف وجود تصورات أخرى لميناء,  ىذا النموذج الثبلثى لميناء قد تمقى دعمًا كبيرًا,

فإف القميؿ منيا يبدو مقبواًل بشكؿ واسع", كما تظير دراسات التحميؿ العاممى لمقاييس اليناء 
الذاتى أف لميناء مكونات وجدانية )ممثمة فى الوجداف الموجب, والوجداف السالب(, ومكونات 

 Carr, 2004:12,Wood et al., 2008a :49) معرفية )ممثمة فى الرضا عف الحياة(
 :Pareek & Jain, 2012: 138,Chan, 2013 )" مثؿ –, ويميز باحثو اليناء الذاتى (

23, Macaskil & Denovan 2014 : 321), -   ,عادة بيف المكونات المعرفية
 والمكونات الوجدانية لميناء ؛ وتقـو المكونات الوجدانية لميناء عمى إفتراض أنو توجد لحظات
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إما موجبة أو  –قميمة جدًا يقرر األفراد فييا وجدانًا محايدًا, وأنيـ ُيخبروف مشاعر وجدانية 
وفى ضوء المقارنة بيف  -فى كؿ األوقات تقريبًا, وبناءًا عمى تمؾ المشاعر  -سالبة 

يقرروف ما إذا كانوا سعداء أو غير سعداء. وىذه  -المشاعر السارة , والمشاعر غير السارة 
 & Toussaint)ية الثبلثية لميناء الذاتى تمقت تدعيمًا إمبريقيا فى الدراسات النفسية البن

Friedman,2009:639) كما أنو عمى الرغـ مف أف مقاييس الرضا عف الحياة ُتستخدـ ,
فإنيا تعتبر محدودة تماًما فى قياسو, ألنيا بشكؿ واسع فى قياس اليناء كموشر وحيد لو, 

 لمعرفية عمى الرضا عف الحياة.تقيس فقط األحكاـ ا
 ويعرض الباحث فيما يمى لمكونات اليناء الذاتى:

بأنو " درجة  الرضا عن الحياة   يعرؼ  : Life Satisfaction  الرضا عن الحياة 
حساسو بأف حياتو تسير عمى نحو جيد" , (Lucas & Diener,2008:795)تفكير الفرد, وا 

حياتو الحالية ككؿ, وىوعممية حكمية يقيس فييا األفراد كما أنو " تقويـ عاـ معرفى لمفرد ل
جودة حياتيـ عمى أساس مجموعة متفردة مف المحكات, بينما يمثؿ الرضا عف المجاؿ 

Domain   تقويمًا مركزًا عمى جانب نوعى مف حياة الفرد ) مثؿ الرضا الزواجى أو الوظيفى
,") ... (Pavot ,2008: 125-126) مثبلف معتقدات الفرد التقويمية نحو وبالتالى فيما " ي

كما أف  الرضا عف    (Schimmack,2008:97)حياتو ككؿ, أو نحو جانب نوعى منيا"
الحياة ىو " تحمس الفرد لمحياة, واإلقباؿ عمييا, والرغبة الحقيقية فى أف يعيشيا ")مجدى 

  "فى العالـ (, وىو أيضا "التقويـ الذاتى لمفرد لمكانتو الحالية 66:  2446الدسوقى
(Chan, 2013: 23) كما يشير إلى " التقييـ الداخمى لؤلفراد لمدى كوف حياتيـ مشبعة ,

  .( Datu, 2014 :262) وسارة" 
  :Positive Affect and Negative Affectiveالوجدان اإليجابى والوجدان السمبى 

رى مثؿ مصطمح الوجداف ىو مصطمح عاـ ُيستخدـ بشكؿ تبادلى مع مصطمحات أخ
اإلنفعاؿ, والمشاعر, والحالة المزاجية. وبوجو عاـ؛ ينقسـ الوجداف إلى إيجابى وسمبى وىما 
المكونات الوجدانية لميناء الذاتى, ويعكساف مقدار المشاعر السارة وغير السارة التى ُيخبرىا 

جابية مثؿ الوجداف اإليجابى يعبر عف "مدى شعور الفرد باإلنفعاالت اإلي األفراد فى حياتيـ.
نخفاض الشعور بالحزف, والغضب..." ) أحمد عمر  الفرح, والسرور,  واالبتياج..., وا 

 Diehl et)(, وىو أيضًا "مدى شعور الفرد بالحماسة, والنشاط , واليقظة" 2443:626
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al.,2006:312)   أما الوجداف السالب : فيو يتضمف مدى شعور الفرد باإلنفعاالت .
 Dihl et)المزاجية غير السارة مثؿ القمؽ , والخوؼ, والعصبية وغيرىا" السمبية, وبالحاالت 

al.,2006:312 ,Schimmack,2008:97). 
 يمكف تصنيؼ تمؾ النماذج إلى خمس فئات ىى:النماذج النظرية المتصمة باليناء الذاتى : 

وتفترض أف الرضا : Top -  (downالنماذج التصاعدية )من األدنى إلى األعمى  
مجاالت الحياتية النوعية يؤدى إلى الرضا العاـ عف الحياة, وأف األفراد يصموف إلى عف ال

أحكاـ عامة عمى اليناء الذاتى مف خبلؿ تقدير رضاىـ فى عدد مف المجاالت الحياتية 
يوجد تأثير سببى لمرضا عف المجاالت الحياتية النوعية عمى الرضا  -النوعية؛  وبالتالى: أ
اليناء الذاتى يعتبر ناتجًا نيائيًا.  ووجيت ليذه النماذج عدة   -ب العاـ عف الحياة ,

إنتقادات منيا: أف الدراسات اظيرت أنو عندما ُيطمب مف األفراد أف يقيموا حياتيـ خبلؿ 
مدة زمنية قصيرة, فإنيـ ال يبحثوف فى ذاكرتيـ عف المعمومات المتصمة بالرضا عف 

 –موجودة مسبقًا  –دوف عمى ما لدييـ مف معتقدات المجاالت الحياتية النوعية, بؿ يعتم
بشكؿ خالص  –حوؿ سعادتيـ لصنع حكـ عاـ, بالتالى فإف األحكاـ عمى اليناء ال ُتبنى 

 .(Lucas & Diener, 2008:798)بأسموب مف األدنى إلى األعمى  –
وتفترض أف الفرد الذى : Top – Down)إلى األدنى  النماذج التنازلية )من األعمى 

يكوف راضيًا عف حياتو بوجو عاـ قد يقيـ مجاالت حياتو النوعية بشكؿ إيجابى أكثر. 
تؤثر بدرجة   -وليست ظروؼ الحياة  -وطبقًا ليذه النماذج, فإف سمات الشخصية 

أكبرعمى سعادة األفراد, وعمى كيؼ ينظروف إلى الحياة, وعمى الحالة الوجدانية العامة التى 
؛ فإف الشخص السعيد لف ٌيخبر فقط اإلنفعاالت اإليجابية بشكؿ يخبرونيا.  وفى ضوء ذلؾ

أكثر تكرارًا, واإلنفعاالت السمبية بشكؿ أقؿ تكرارًا, ولكنو سينظر الى الجوانب المتعددة مف 
 ,Schimmack)الحياة بإعتبارىا إيجابية بدرجة أكبر مما تكوف عميو فى الواقع 

2008:98). 
)مناحى تحقيق اليدف أو  Hedonic Approachesمناحى السعادة قصيرة األمد  

بإعتباره اليناء الذاتى, أو   hedonic قصير األمدُيشار عادة الى اليناء اشباع الدافع(: 
اإلنفعالى, أو السعادة , وتفترض تمؾ المناحى : أف السعادة تتحقؽ فى ضوء: البحث عف 

شباع األفراد ل ختزاؿ التوترات, وا  حاجاتيـ البيولوجية والنفسية, المذة, وتجنب األلـ, وا 
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 ,Diener et al., 2002:66, Carr)وتحقيقيـ ألىدافيـ التى يسعوف إلييا 
. وُيوجو أحيانًا النقد إلى ىذه المناحى بإعتبار أنو عمى الرغـ مف أف تحقيؽ (2004:39

ؽ فى المذة, وتجنب األلـ مف خبلؿ إشباع الحاجات قد يقود أحيانًا إلى اليناء, فإنو قد يعو 
 أحياف أخرى تحقيؽ اليناء.

 تعميق
كؿ مف مبدأ المذة عند فرويد, ونموذج الحاجات اليرمية  -تاريخياً  –يمثؿ ىذا المنحى  

العديد مف الباحثيف الذيف عرفوا اليناء الذاتى عمى أنو  –حاليًا –لماسمو. كما يمثمو 
رضا عف الحياة, والمستويات المستويات المرتفعة والمقررة ذاتيا مف اإلنفعاالت السارة, وال

المنخفضة مف اإلنفعاالت غير السارة. كما يعتبر ىذا المنحى توسيعًا لفمسفة المذة, والتى 
تحدد السعى نحو المذة, وتجنب األلـ بإعتبارىما أىدافًا رئيسة فى الحياة, وأف األفراد ىـ 

 أفضؿ حكاـ عمى سعادتيـ وىنائيـ.
وُتعرؼ تمؾ )اليناء النفسى( : Eudaimonic  مناحى السعادة طويمة األمد    

المناحى السعادة فى ضوء تحقيؽ اإلمكانية الكاممة لمفرد, وسعيو نحو تحقيؽ األىداؼ ذات 
( نموذجًا لميناء طويؿ األمد    (Ryff,1989المعنى فى الحياة . وفى ىذا اإلطار إقترح  

eudiamonic وىى :  اإلستقبلؿ  -ايزةولكنيا متم –, والذى يتضمف ستة عوامؿ مرتبطة
الذاتى, والتمكف مف البيئة, والنمو الشخصى, والعبلقات اإليجابية مع اآلخريف, الغرض فى 

 (.(Ryff,1989:1071الحياة, وتقبؿ الذات 
 -فى حد ذاتو  –وتفترض أف إندماج األفرد فى نشاط ما مناحى اإلندماج فى النشاط : 

مؾ األنشطة الحياتية مثيرة إلىتماميـ, وتشير يمنحيـ السعادة, وبخاصة عندما تكوف ت
الدراسات إلى أىمية تمؾ المشاركة والتى تعتبر منبئًا قويًا لمرضا عف الحياة, وأف األفراد 
يكونوف أكثر سعادة فى األوقات التى يندمجوف فيو فى األنشطة المختمفة ألسباب داخمية 

Diener et al., 2002: 66)ج فى الحياة يصاحب األنشطة (. وىناؾ نمط مف اإلندما
 , وُيسمى Flow   التدفؽالمثيرة لئلىتماـ بدرجة عالية,  ويعتبر قائمًا عمى الشعور ب

 (Chan, 2013: 23)., ويمثؿ توجيًا مستقبًل لمسعادة engaged lifeبالحياة المدمجة 
 -تعليق عام:
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اط فى تفسير إف مناحى تحقيؽ اليدؼ يمكف أف ٌتمزج مع نظريات اإلندماج فى النش
اليناء الذاتى, فاألفراد الذيف لدييـ أىداؼ ميمة يكونوف أكثر ميبًل لئلندماج فى األنشطة 
التى تؤدى إلى تحقيؽ تمؾ األىداؼ, وبالتالى يخبروف إنفعاالت إيجابية أكثر, ويشعروف أف 

وؼ الحياة ذات معنى, وفى ضوء ىذيف المنحييف,  فإف اليناء الذاتى سيتبايف وفقًا لظر 
الحياة , فعندما يحقؽ األفراد أىدافيـ, أو عندما يندمجوف فى األنشطة المثيرة لئلىتماـ, فإنيـ 
يخبروف اليناء الذاتى اإليجابى, والعكس صحيح عندما ال يحققوف أىدافيـ ,أو عندما ال 

 يندمجوف فى األنشطة المفضمة ليـ.
 دراصات صابقة :

 عدة محاور : يصنؼ الباحث الدراسات السابقة إلى    
  أواًل : دراسات تناولت عالقة كل من العرفان وعوامل الشخصية بالتسامح: وتتضمن:

فحص عبلقة كؿ مف "عوامؿ الشخصية  استيدفت والتى (Brose et al. 2005)دراسة 
الخمسة ,  والمتغيرات الديموجرافية, والتعاطؼ, والتديف, والمرغوبية اإلجتماعية" بالتسامح مع 

)ويتضمف بعديف لمتسامح: وجود االفكار والمشاعر االيجابية نحو المسييء,  4اآلخريف
مف طبلب  242وغياب االفكار والمشاعر السمبية نحو المسيئ (. وتألفت العينة مف 

الجامعة.  ومف بيف النتائج التى كشفت عنيا الدراسة  أف التسامح ) ببعديو( إرتبط بشكؿ 
مقبولية, كما  إرتبطت االنبساطية بشكؿ موجب ببعد سمبى بالعصابية, وبشكؿ موجب بال

                                                           

 .ويقيس التسامح نحو معتدى نوعى : ) التسامح الموقفى(, (Rye et al., 2001)مقياس التسامح  4
Forgiveness toward a particular offender )مفردة, مقياس  42, ويتألؼ مف  ) التسامح الموقفى

 االجابة ليكارت خماسى, ويتضمف بعديف ىما : 
مفردات تتعمؽ بغياب االفكار والمشاعر,  44( ويتضمف  ANالتسامح  المقياس الفرعى غياب السمبى ) 

 والسموكيات السالبة نحو المعتدى.
مفردات تتعمؽ بوجود االفكار والمشاعر,  5( ويتضمف  PPالمقياس الفرعى وجود االيجابى  ) التسامح  

لى تسامح متزايد عف والسموكيات الموجبة نحو المعتدى. تشير الدرجات االعمى عمى كؿ مقياس فرعى ا
 (Brose et al. 2005 : 38) المعتدى النوعى .
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, بينما لـ يرتبط أى بعد لمتسامح بالتفتح عمى )واحد لمتسامح ) وىو وجود األفكار اإليجابية 
 الخبرات , ويقظة الضمير. 

إلى كشؼ عبلقة كؿ مف العرفاف , والعوامؿ الخمسة   (Neto, 2007)دراسة  وىدفت 
موجرافية ) الجنس, والعمر( واإلجتماعية ) مثؿ اإلندماج الدينى( بالتسامح لمشخصية, والمتغيرات الدي

(.  , والميؿ العاـ لمتسامح  اإلستعدادى ) متضمنًا أبعاد : اإلستياء الدائـ, والحساسية لمظروؼ 
(. وأشارت 24.44مف طبلب الجامعة بالبرتغاؿ )بمتوسط عمرى =  422وتألفت عينة الدراسة مف 

ار المتعدد إلى أف العرفاف فسر مقدارًا دااًل مف الميؿ العاـ لمتسامح بدرجة أكبر مف نتائج االنحد
  - أكثر مف عوامؿ الشخصية –عوامؿ الشخصية,  بينما لـ يسيـ العرفاف بمقدار داؿ  مف التبايف 

 -عمرمثؿ الجنس, وال –فى تفسير اإلستياء الدائـ . ولـ تتنبأ المتغيرات الديموجرافية اإلجتماعية 
باإلستياء الدائـ , وتنبأت   -بشكؿ داؿ -بالتسامح , كما تنبأت عوامؿ المقبولية والعصابية فقط 

   المقبولية فقط  بشكؿ داؿ بالميؿ العاـ لمتسامح.
استكشاؼ عبلقة العرفاف بكؿ مف  (  Froh et al.,2009)ستيدفت دراسة ا كما

والرضا عف الحياة العاـ, والنوعى, والمساندة اليناء الذاتى, والوجداف اإليجابى  والتسامح, ,
مف  421االجتماعية, والسموؾ المؤيد إجتماعيًا, واألعراض الجسمية. وتألفت العينة مف 

سنة( . وتضمنت أدوات الدراسة:  42.41طبلب المدرسة الوسطى ), بمتوسط عمرى  ـ =  
سالب, و مقياس الرضا , وقائمة الوجداف الموجب والوجداف الGAC قائمة صفات العرفاف

عف الحياة متعدد األبعاد المختصر, ومقياس العرفاف فى االستجابة لممساعدة, ومقياس 
األعراض الجسمية, ومقياس السموؾ المؤيد إجتماعيًا, ومقياس المساندة االجتماعية. ومف 

جداف بيف النتائح  التى كشفت عنيا الدراسة أف العرفاف ارتبط بشكؿ موجب داؿ بكؿ مف الو 
 االيجابى والتسامح, كما ارتبط بشكؿ سالب باألعراض الجسمية .

الى فحص عبلقات كؿ مف قوى الخمؽ )العرفاف,  (Chan, 2013)دراسة ىدفت و    
والتسامح (, والتوجيات نحو السعادة ) المتعة, المعنى, االندماج(, باليناء الذاتى ) الرضا 

مف معممى  416لسالب (. وتضمنت العينة عف الحياة, والوجداف الموجب, والوجداف ا
(, ومقياس التسامح GQ -6المدارس الصينية.  وتضمنت مقاييس الدراسة استبياف العرفاف )

مقاييس ىى حياة  6) ويتضمف (OHS) , ومقياس توجيات السعادة (HFS)ىيرتبلند 
وقائمة  ,(SWLS)المعنى, وحياة المتعة, وحياة االندماج( , ومقياس الرضا عف الحياة 
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. ومف بيف النتائج التى كشفت عنيا الدراسة وجود PANAS الوجداف الموجب والسالب
 إرتباط داؿ بيف العرفاف والتسامح.

الكشؼ عف عبلقة كؿ مف عوامؿ الشخصية  Hafnidar (2013)دراسة  كما استيدفت     
لفت العينة مف وبعض المتغيرات الديموجرافية بالتسامح ) مع الذات , ومع اآلخريف(. وتأ

مف طبلب الجامعة.  وأشارت النتائج إلى أف الثبات االنفعالى إرتبط بشكؿ إيجابى داؿ 444
بالتسامح, كما إرتبطت المقبولية, واإلنبساطية, ويقظة الضمير بشكؿ موجب بالتسامح مع 
الذات, والتسامح مع اآلخريف, أيضًا إرتبطت الروحانية بشكؿ موجب داؿ بالتسامح مع 

 ات, والتسامح مع اآلخريف, ولـ تتنبأ المتغيرات الديموجرافية مثؿ الجنس والعمر بالتسامح.الذ
إلى فحص دور كؿ مف بعض  ( Rey & Extremera, 2014)وىدفت دراسة     

السمات النفسية )العوامؿ الخمسة الكبرى, والعرفاف, والتفاؤؿ(  وقدرات الذكاء االنفعالى فى 
التنبؤ بالتسامح البينشخصى )كما ُيستدؿ عميو مف خبلؿ مكونى الدوافع البينشخصية 

مف طبلب  262نة  المرتبطة باإليذاء : الدافعية لئلنتقاـ, والدافعية لمتجنب (. وتضمنت العي
الجامعة . وأظيرت النتائج تدعيمًا لدور سمات الشخصية كمنبئات بالتسامح البينشخصى.  
وكشفت تحميبلت اإلنحدار عف أف الدافعية لئلنتقاـ تـ التنبؤ بيا مف خبلؿ درجات العصابية, 

دارة االنفعاالت, بدرجة أكبر مف التنبؤ بيا مف خبلؿ  المتغيرات والمقبولية, واالنفتاح, وا 
الديموجرافية االجتماعية ,  كما إرتبطت المقبولية, ويقظة الضمير, والعرفاف, والتفاؤؿ 
األعمى, والعصابية المنخفضة بشكؿ داؿ بالدافعية المنخفضة لئلنتقاـ مف اآلخريف,  

رتبطت المقبولية بشكؿ سمبى بالدافعية لمتجنب   . وا 
فحص الدور الوسيط لمعرفاف فى العبلقة بيف  (Satici, et al.,2014)واستيدفت دراسة     

مف طبلب الجامعة. وتضمنت أدوات الدراسة  664التسامح واإلنتقاـ . وتألفت العينة مف 
وكشفت نتائج الدراسة عف أف العرفاف   .إستبياف لمعرفاف, ومقياس لئلنتقاـ, ومقياس لمتسامح 

 –رتبط التسامح سمبًيا باإلنتقاـ, وتوسط العرفاف ارتبط إيجابًيا بالتسامح, وسمبًيا باإلنتقاـ, كما إ
  العبلقة بيف التسامح واإلنتقاـ.  -بشكؿ جزئى 

 ثانيًا: دراسات تناولت عالقة كل من العرفان وعوامل الشخصية باليناء الذاتى: وتتضمن :
والتى ىدفت إلى استكشاؼ عبلقة العرفاف بكؿ مف  (Watkins et al., 2003)دراسة    

عف الحياة, والسعادة, والوجداف الموجب, والوجداف السالب, ومحؿ التبعة واإلكتئاب, الرضا 
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مف طبلب الجامعة, وكشفت النتائج  244والنرجسية. وتألفت العينة مف  والتديف, واإلستياء,
إرتبط بشكؿ موجب بكؿ مف الرضا عف الحياة, والسعادة, والوجداف الموجب,  عف اف العرفاف
 والعدائية. ,التبعة الخارجى, كما إرتبط بشكؿ سمبى بكؿ مف االكتئابوالتديف, ومحؿ 

إلى فحص العبلقات بيف العرفاف  (Chen & Kee,2008) كما ىدفت دراسة    
)كإستعداد, وحالة( واليناء لدى الرياضييف. وتضمنت دراستيف فرعيتيف : الدراسة األولى 

رياضيًا تايوانيًا  436لدى عينة مؤلفة مف  وفحصت العبلقة بيف العرفاف اإلستعدادى واليناء,
,  (GQ)سنة(, وتضمنت أدوات الدراسة إستبياف العرفاف  43.16بالمدرسة العميا ) ـ= 

ستبياف النيؾ لمشخص الرياضى  ومقياس لمرضا عف الفريؽ, ومقياس لمرضا عف الحياة, وا 
(ABQ) لرضا عف الفريؽ, , وكشفت النتائج أف العرفاف اإلستعدادى تنبأ بشكؿ موجب با

وبالرضا عف الحياة, وتنبأ بشكؿ سمبى بالنيؾ. بينما استيدفت الدراسة الثانية فحص العبلقة 
رياضيًا مراىقًا ) ـ لمعمر=  232بيف العرفاف فى المجاؿ الرياضى واليناء. وتضمنت العينة 

, GQسنة(, وشممت أدوات الدراسة مقياس العرفاف فى المجاؿ الرياضى المعدؿ 43.14
ستبياف النيؾ لمشخص الرياضى  وأظيرت النتائج   (ABQ).ومقياس الرضا عف الفريؽ, وا 

أف العرفاف فى المجاؿ الرياضى  تنبأ بشكؿ ايجابى بالرضا عف الفريؽ, وبشكؿ سمبى بالنيؾ 
 لدى الرياضى.

إلى فحص دور كؿ مف العرفاف  (Wood et al., 2008a) كما ىدفت دراسة   
لخمس الكبرى فى التنبؤ بالرضا عف الحياة )كبعد تقويمى معرفى وعوامؿ الشخصية ا

سنة(.  وتضمنت أدوات  64.34مشاركًا ) بمتوسط عمرى = 656لميناء(. وتألؼ العينة مف 
ومقياس المعدلة  ,  NEO-PI-R, وقائمة الشخصية  The GQ6الدراسة مقياس العرفاف 

لنتائج عف وجود عبلقة موجبة دالة . وكشفت ا(Diener et al., 1985)الرضا عف الحياة 
بيف العرفاف والرضا عف الحياة, كما إرتبط كؿ عامؿ مف عوامؿ الشخصية الخمس الكبرى 

 بالرضا عف الحياة  .
إلى فحص دور كؿ مف العرفاف, وعوامؿ   Wood et al., 2009)دراسة ) وىدفت     

مف طبلب  244العينة مف  الشخصية الخمس الكبرى فى التنبؤ باليناء النفسى . وتألفت
, , ومقياس لميناء النفسى  GQ-6الجامعة. وتضمنت أدوات الدراسة مقياس العرفاف 

كشفت النتائج , و NEO-PI-R (Costa & McCrae, 1992)ومقياس العوامؿ الخمس



 شىقي إبزاهين تاهزد.                                                            

 (423   ( 6104 أبزيل،3ج، 64جملة اإلرشاد الٌفضي، هزكز اإلرشاد الٌفضي، العذد          

عف أف العرفاف إرتبط بشكؿ غير داؿ ببعد االستقبللية, بينما ارتبط بشكؿ داؿ بكؿ مف 
ى, والنمو الشخصى, والعبلقات اإليجابية, والغرض فى الحياة, والتقبؿ الذاتى .  التمكف البيئ

مقدارًا جوىريا مف التبايف فى معظـ   -بعد ضبط أوجو العوامؿ الكبرى -كما فسر العرفاف 
 .جوانب اليناء النفسى 

إلى فحص ما اذا كانت توجد فروؽ بيف  Kashdan et al.,2009)دراسة )وسعت     
مف طبلب الجامعة ,  464واالناث فى العبلقة بيف العرفاف واليناء. وتألفت العينة مف الذكور

 6أكمموا أدوات الدراسة فى وقتيف مختمفيف بفاصؿ زمنى (, % ذكور26.4% إناث , 44.4)
(, وقائمة الوجداف الموجب (GQ-6شيور . وتضمنت أدوات الدراسة إستبياف عرفاف 

النفسية لقياس اليناء.  وكشفت نتائج الدراسة عف أف العبلقة  والوجداف, ومقياس االحتياجات
 بيف العرفاف واليناء لدى اإلناث أقوى منيا لدى الذكور.

استكشاؼ عبلقة العرفاف بكؿ مف  (Chen et al.,2009)دراسة ومف بيف أىداؼ     
مف  345مف السعادة الذاتية, والرضا عف الحياة, والعوامؿ الخمس الكبرى . وتألفت العينة 

, ومقياس GQ  طبلب الجامعة. وتضمنت أدوات الدراسة استبياف العرفاف االستعدادى
لمسعادة الذاتية, ومقياس التوجو نحو الحياة المعدؿ, ومقياس عوامؿ الشخصية الخمس 

وكؿ مف السعادة,  العرفافالكبرى. ومف بيف نتائج الدراسة وجود عبلقة موجبة دالة بيف 
 والعصابية.  العرفافنبساطية , وعبلقة غير دالة بيف والمقبولية, واإل

استكشاؼ عبلقة العرفاف بكؿ مف اليناء  )et al.,2009 Froh( دراسة كما استيدفت    
الذاتى, والوجداف اإليجابى والتسامح, والرضا عف الحياة العاـ, والنوعى, والمساندة 

مف  421لجسمية. وتألفت العينة مف االجتماعية, والسموؾ المرغوب إجتماعيًا, واألعراض ا
, وقائمة GAC طبلب المدرسة الوسطى. وتضمنت أدوات الدراسة: قائمة صفات العرفاف

الوجداف الموجب والوجداف السالب, و مقياس الرضا عف الحياة متعدد األبعاد المختصر, 
سموؾ ومقياس العرفاف فى االستجابة لممساعدة, ومقياس األعراض الجسمية, ومقياس ال

المرغوب إجتماعيًا, ومقياس المساندة االجتماعية. ومف بيف النتائح  التى كشفت عنيا 
الدراسة أف العرفاف ارتبط بشكؿ موجب داؿ بكؿ مف الوجداف االيجابى, والرضا عف الحياة 

 .  العاـ, والنوعى, كما ارتبط بشكؿ سالب باألعراض الجسمية وليس بالوجداف السالب
فحص عبلقة كؿ مف المادية, والعرفاف, إلى  ( Froh, et al.,2011a) ةوىدفت دراس    



 لبٌائية للتضاهح الٌفضي يف عالقته بكل هي العزفاى وعىاهل الشخصية اخلوشالٌوذجة ا 

 ( 422)  6104أبزيل  ،3ج،64جملة اإلرشاد الٌفضي، هزكز اإلرشاد الٌفضي، العذد                

بالتوظؼ االكاديمى, والحسد, واالكتئاب, والرضا عف الحياة, والتكامؿ االجتماعى, 
مف طبلب المدرسة العميا. وتضمنت أدوات  4462واالستغراؽ.  وتألفت عينة الدراسة مف  
مقاييس لمعرفاف ) عمؿ كؿ منيا كمؤشر فى نماذج الدراسة مقياسًا لمقيـ المادية, وثبلثة 

, واختبار العرفاف واالستياء "GQ-6"المتغير الكامف لمعرفاف ؛  وىى استبياف العرفاف  
,ومقاييس لكؿ مف التحصيؿ ) "GAC"النسخة القصيرة , وقائمة العرفاف  "GRAT"والتقدير 

دادى, واإلكتئاب, واالستغراؽ, الدراسى, والرضا عف الحياة لدى الطبلب , والحسد االستع
والتكامؿ االجتماعى. ومف بيف النتائج التى كشفت عنيا  الدراسة أف العرفاف تنبأ  
بالمستويات األعمى مف الرضا عف الحياة , والتقديرات األكاديمية, وبالمستويات األقؿ مف 

 .الحسد, واإلكتئاب 
كؿ مف العرفاف االستعدادى, إلى فحص عبلقة    (Waters,2012) كما سعت دراسة    

موظفًا  444وعرفاف الحالة, والعرفاف لمؤسسة العمؿ بالرضا الوظيفى. وتألفت العينة مف 
, وقائمة (GQ-6)(. وتضمنت أدوات الدراسة مقياس العرفاف 14.43)بمتوسط عمرى = =

-IG)ية صفات العرفاف, والمقياس الفرعى "التكامؿ والعرفاف" مف مقياس الممارسات اإليجاب
PPS) ,  ومقياس الرضا الوظيفى. ومف خبلؿ استخداـ معامبلت االرتباط, وتحميبلت

بشكؿ االنحدار اليرمية كشفت نتائج الدراسة عف أف المقاييس الثبلثة لمعرفاف إرتبطت 
كما أظير تحميؿ اإلنحدار الييراركى المتعدد أف كؿ مف عرفاف  ايجابى داؿ بالرضا الوظيفى,

فاف المؤسسى تنبئا بالرضا الوظيفى , بينما لـ يكف العرفاف االستعدادى منبأ دااًل الحالة, والعر 
 .بالرضا الوظيفى

فحص عبلقة العرفاف )االستعدادى,   (Lanham, et al., 2012)دراسة واستيدفت     
( 23وفى مجاؿ العمؿ( بكؿ مف النيؾ الوظيفى والرضا الوظيفى. وتألفت عينة الدراسة مف )

سنة, وتراوحت سنوات خبرتيـ مف  32الى  26مميف  بالجامعة, إمتدت اعمارىـ مف مف العا
سنة. وتضمنت أدوات الدراسة ,مقاييس لكؿ مف العرفاف االستعدادى, 66شيور الى  6

والعرفاف فى مجاؿ العمؿ,  ولمنيؾ, ولمرضا الوظيفى. ومف بيف نتائج الدراسة أف العرفاف 
تنبأ بالرضا الوظيفى,  بينما لـ يتنبأ العرفاف  -مؿ فى مجاؿ الع –المحدد بالمجاؿ 

 اإلستعدادى بالرضا الوظيفى.
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الى فحص عبلقة كؿ مف  التقدير, والعرفاف,   (Fagley, 2012)كما ىدفت دراسة     
مف طبلب  216وعوامؿ الشخصية الخمس الكبرى بالرضا عف الحياة .وتألفت العينة مف 

  (Adler & Fagley, 2005)ة مقياس التقدير لػالجامعة . وتضمنت أدوات الدراس
أبعاد لمتقديرىى ؛ التركيز عمى الممكية, والدىشة, والطقوس الدينية, المحظة  5)ويتضمف 

الحالية, المقارنة الذاتية/ اإلجتماعية , العرفاف , الخسارة/ المحنة , التقدير البينشخصى (, 
, ومقياس الرضا (BFI)خمس الكبرى , وقائمة سمات الشخصية الGQ-6ومقياس العرفاف 

  -مف خبلؿ استخداـ تحميبلت اإلنحدار, ومعامبلت اإلرتباط  -عف الحياة . وكشفت النتائج
فى التنبؤ بالرضا عف الحياة, وأظير ُبعد "التركيز عمى   عف أف التقدير أسيـ بشكؿ فريد

مف ارتباطات عوامؿ  "التممؾ" ) كأحد أبعاد التقدير( ارتباطا  بالرضا عف الحياة أعمى
بشكؿ إيجابى داؿ بالرضا عف   كما إرتبط العرفافبو.  الشخصية الخمس الكبرى, أو العرفاف

 الحياة  .
 ثالثًا: دراسات تناولت عالقة التسامح باليناء الذاتى, وتتضمن :

والتى كاف مف بيف أىدافيا فحص عبلقة التسامح  et al., 2001)(Rye , دراسة    
رات مثؿ التديف, والغضب, والرجاء, واليناء, والمرغوبية اإلجتماعية. وتألفت ببعض المتغي
مف طبلب الجامعة. وتضمنت أدوات الدراسة مقياس التسامح مع المعتدى,  625العينة مف 

, ومقاييس لمتديف, والغضب, والرجاء,  Enrightومقياس احتماؿ التسامح, وقائمة التسامح 
ماعية. ومف بيف النتائج التى كشفت عنيا الدراسة أف المقياسيف واليناء, والمرغوبية اإلجت

الفرعييف لمقياس التسامح مع المعتدى ارتبطا بشكؿ موجب داؿ باليناء الدينى, واليناء 
الوجودى, والتديف, والرجاء, والمرغوبية االجتماعية , وبشكؿ سمبى داؿ بالغضب, كما ارتبط 

ؿ بمقاييس اليناء الدينى, والتسامح, والتديف, مقياس إحتماؿ التسامح بشكؿ موجب دا
  .والمرغوبية اإلجتماعية, وبشكؿ سمبى داؿ بغضب السمة 

فحص العبلقة بيف التسامح والرضا   (Sastre et al., 2003) دراسة  واستيدفت     
مف طبلب الجامعة الفرنسييف, والبرتغالييف. وتضمنت  4442عف الحياة. وتألفت العينة مف 

ت الدراسة إستبياف التسامح االستعدادى )ويتضمف أبعاد:االستياء الدائـ, والحساسية أدوا
لمظروؼ, والميؿ العاـ لمتسامح أو الثأر(, ومقياس الرضا عف الحياة. وكشفت النتائج عف أف 

:  تعميق  .العبلقات بيف الرضا عف الحياة واألبعاد الثبلثة لمتسامح تعتبر ضعيفة وغير دالة 
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ىذه  الدراسة بشكؿ وحيد عمى مقياس الرضا عف الحياة بإعتباره مقياس الناتج اعتمدت 
فإنو الوحيد لميناء. وعمى الرغـ مف انو يعتبر أحد المقاييس المستخدمة بشكؿ واسع لميناء, 

يعتبر محدودا تماما فى قياسو لميناء, فى انو يقيس فقط االحكاـ المعرفية عمى الرضا عف 
  الحياة.
فحص عبلقة التسامح مع اآلخريف   (  Tse & Yip, 2009) ستيدفت دراسةا كما    

متطوعًا )إمتدت  465بكؿ مف اليناء النفسى, والتوافؽ البينشخصى. وتضمنت العينة 
سنة(,  طبقت عمييـ مقاييس التسامح اإلستعدادى, واليناء النفسى,  24- 46أعمارىـ مف 

: التسامح مع اآلخريف إرتبط بكؿ مف اليناء  والتوافؽ البينشخصى. وكشفت النتائج عف أف
النفسى, والتوافؽ البينشخصى, كما أظيرت نمذجة المعادلة البنائية أف التوافؽ البينشخصى 

 عمؿ كوسيط بيف التسامح اإلستعدادى مع اآلخريف واليناء النفسى.
فحص عبلقة كؿ مف  (Toussaint & Friedman, 2009) دراسة واستيدفت     
ح والعرفاف باليناء, وفحص مدى توسط كؿ مف الوجداف والمعتقدات ليذه العبلقة. التسام

سنة(, وتضمنت أدوات  64.2مف مشاركًا, )بمتوسط عمرى =  42وتألفت العينة مف 
الدراسة مقاييس لكؿ مف: اليناء )وتتضمف مقاييس لموجداف, ولمسعادة, والرضا عف الحياة(, 

)مقياس اإلعتقاد  , والمعتقدات  Friedman 1998) والوجداف )مقياس الوجداف إعداد
(Friedman 1993) والتسامح, والعرفاف . وكشفت نتائج الدراسة عف أف التسامح والعرفاف ,

بشكؿ كبير ولو  -إرتبطا بشكؿ ايجابى داؿ باليناء, وتوسط كؿ مف  الوجداف, والمعتقدات 
 ىذه العبلقات.  –أنو غير كامؿ 

فحص عبلقة كؿ مف العرفاف   (Breen, et al. 2010)سة درا استيدفتكما    
 والتسامح بعوامؿ الشخصية, والقابمية لمتأثر االنفعالى, والعمميات النفسية اإليجابية )مثؿ:

(, وتضمنت 24.64مف طبلب الجامعة )بمتوسط عمرى=  414اليناء(. وتألفت العينة مف 
, وقائمة     (HFS)قياس التسامح,  ومGQ-6 )ادوات الدراسة : استبياف العرفاف ) 

, ومقاييس لكؿ مف )االكتئاب, والغضب , والوحدة كمؤشرات  (BFI)العوامؿ الخمس الكبرى 
                                                           

  التسامحمقياس Heartland (HFS)   جوانب لمتسامح االستعدادى ىى :  6) يقيس
 (,التسامح مع الذات, ومع اآلخريف, ومع المواقؼ
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لمقابمية لمتأثر االنفعالى, ولكؿ مف التعاطؼ, ودرجة تقبؿ الخبرات "متضمنة األفكار, 
بالذات كعمميات نفسية والمشاعر, واألحداث الخارجية" التى يتـ تقييميا بشكؿ سمبى, والشفقة 

ومف بيف النتائج التى كشفت عنيا  كمقياس لميناء (. SWLSإيجابية, والرضا عف الحياة 
الدراسة أف العرفاف والتسامح يعتبراف سمات متمايزة؛ وأف األفراد الذيف قرروا مستويات أكبر 

ارنة بالعرفاف( مف العرفاف والتسامح  , قرروا رضا عف الحياة أكبر  . وارتبط التسامح )مق
بعبلقات دالة بمعظـ النواتج ؛ فالتسامح ارتبط بشكؿ سمبى داؿ بكؿ مؤشرات لمقابمية لمتأثر 

 االنفعالى, كما ارتبط بشكؿ موجب داؿ بالعمميات النفسية اإليجابية.
إستكشاؼ عبلقة كؿ مف التسامح,  إلى (Pareek & Jain, 2012) دراسة وىدفت   

عامًا.  44 – 41مراىقًا إمتدت أعمارىـ مف 444ى. وتألفت العينة مف واإليثار باليناء الذات
ُطبقت عمييـ مقاييس : اليناء الذاتى, ومقياس االتجاه نحو المساعدة لقياس اإليثار, ومقياس 

.  وكشؼ تحميؿ اإلنحدار المتعدد عف أف التسامح )بأشكالو مع الذات, ومع (HFS)التسامح 
 ؿ داؿ باليناء الذاتى   .اآلخريف, والموقؼ( تنبأ بشك

إلى فحص عبلقات كؿ مف العرفاف, والتسامح ,  (Chan, 2013) دراسة كما ىدفت     
والتوجيات نحو السعادة ) المتعة, المعنى, االندماج(, باليناء الذاتى )ممثبًل فى الرضا عف 

مف معممى  416الحياة, والوجداف الموجب, والوجداف السالب (. وتألفت عينة الدراسة مف 
المدارس الصينية. ومف بيف النتائج التى كشفت عنيا الدراسة أف العرفاف والتسامح ارتبطا 
بشكؿ داؿ بكؿ مف التوجو الحياتى ذى المعنى, واليناء الذاتى, كما فسرا مقدارًا جوىريًا مف 

أسيما  التبايف فى التنبؤ باليناء بدرجة أكبر مف توجيات السعادة. وأف )العرفاف والتسامح(
مع التوجيات الثبلثة لمسعادة ) المتعة, والمعنى , واإلندماج( فى التنبؤ الداؿ بكؿ مكوف مف 
المكونات الثبلثة لميناء الذاتى, كما إف التسامح كاف ىو المنبأ الداؿ بالمكونات الثبلثة لميناء 

 .الذاتى,  والمنبأ الوحيد بالوجداف  السالب
فحص عبلقة بعض  (Macaskil & Denovan, 2014)واستيدفت دراسة       

متغيرات الشخصية ) وىى العرفاف, والتسامح, والرجاء, وحب اإلستطبلع, والتفاؤؿ( بكؿ مف 
الصحة النفسية, واليناء الذاتى ) ممثبًل فى الرضا عف الحياة, والوجداف الموجب, والوجداف 

لجامعة المقيديف بالفرقة مف طبلب ا 241السالب(, وتقدير الذات .  وتألفت العينة مف 
األولى. ومف بيف النتائج التى أشارت إلييا الدراسة؛ تنبأ العرفاف, بكؿ مف الصحة النفسية, 
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الصحة النفسية,  بشكؿ موجب  التسامحارتبط والوجداف الموجب, والرضا عف الحياة, كما 
 والوجداف الموجب, والرضا عف الحياة, وبشكؿ سمبى بالوجداف السمبى.

إلى فحص عبلقة كؿ مف  العرفاف والتسامح  (  Datu, 2014 ) دراسة وىدفت    
والسف, والجنس, وعوامؿ الشخصية الكبرى  باليناء ) ممثبًل فى الرضا عف الحياة, 

 44.43مف طبلب الجامعة الفمبينييف )بمتوسط عمرى =  244والسعادة(. وتضمنت العينة 
العرفاف والتسامح مع الذات, والتسامح مع المواقؼ سنة( . أشارت النتائج إلى ارتباط كؿ مف 

تنبأ العرفاف والتسامح مع الذات  بمؤشرى اليناء بما بدرجة  كما, بشكؿ داؿ بمؤشرى اليناء
أكبر مف عوامؿ السف, والجنس, وعوامؿ الشخصية الخمس الكبرى. كما كاف التسامح مع 

 .الذات ىو المنبأ أألقوى باليناء
فى اختبلؼ مكونات اليناء  (Datu, 2014) راسة الحالية عف دراسة : تختمؼ الد عميؽت

فى الدراستيف , واختبلؼ مكونات التسامح, واختبلؼ األساليب اإلحصائية , كما تضمنت 
عوامؿ ديموجرافية كالسف والجنس, الى جانب  العرفاف والتسامح  (Datu, 2014) دراسة 

 وعوامؿ الشخصية الكبرى .
 ذراصات الضابقة : تعليق عام علً ال

تتعدد أنماط النواتج التى استخدميا الباحثوف لفحص عبلقة التسامح بيا, ومف أمثمة تمؾ  
 النواتج : 

: وتتنوع مكوناتو التى تناولتيا الدراسات السابقة ومنيا,  تصور اليناء بإعتباره اليناء الذاتى
 أو,  (Pareek & Jain, 2012)يتضمف مكونًا واحدًا مثؿ )اليناء الذاتى( فى دراسة 

,   (Lanham, et al., 2012, Waters,2012) فى دراسات كؿ مف )الرضا الوظيفى( 
 ,Sastre et al. 2003) ( كما فى فى دراسات كؿ مفالرضا عن الحياة  فقطأو )

Wood et al., 2008a, , Breen, et al. 2010 Froh, et al.,2011a, Fagley, 
, (Kashdan et al.,2009) (  كما فى دراسة جات النفسيةاشباع االحتياأو ) , (2012

كما فى  أو )اليناء النفسى ( ,  Rye)(et al., 2001 , كما فى دراسة أو )اليناء الدينى(
)النيؾ الوظيفى( أو ,  (Wood et al., 2009, Tse & Yip, 2009)دراسات كؿ مف 
كما فى دراسة   سية()الصحة النف أو, (Lanham, et al., 2012) كما فى دراسة 

(Macaskil & Denovan, 2014)  الرضا عن عمل ىما ) مكونين, أو بإعتباره مؤلفًا مف
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الرضا عن , أو ) (Chen & Kee,2008) ( كما فى دراسةالفريق, والرضا عن الحياة
أو ,   (Chen et al.,2009, Datu, 2014) ( كما فى دراسات كؿ مفالحياة, والسعادة
, أو بإعتباره  (Froh, et al.,2011a)( كما فى دراسة كاديمية واالكتئاب)التقديرات األ 

( مثؿ ثالثة مكونات ىى )الرضا عن الحياة, والوجدان الموجب, والوجدان السالبمؤلفًا مف 
 ,Froh et al.,2009, Chan, 2013, Macaskil & Denovan)دراسات كؿ مف

ىى الرضا عن الحياة, والسعادة, أربعة مكونات ) و , أو بإعتباره يتألؼ مف (2014
 ,.Watkins et al)( كما فى دراسات كؿ مف  والوجدان الموجب, والوجدان السالب

2003, Toussaint & Friedman ,2009) أكثر من أربعة , أو بإعتباره يتألؼ مف
( االكتئاب, والغضب, والوحدة والتعاطف, والشفقة بالذات, والرضا عن الحياة)مثؿ  مكونات

 . (Breen, et al. 2010)ا فى دراسة كم
تتعدد أنماط التسامح المستخدمة فى الدراسات السابقة ؛ مثبل : تضمنت بعض  

,  et al., 2001)(Rye ,الدراسات التسامح االستعدادى بإعتباره عامبًل عامًا مثؿ دراسة 
 كما تضمنت بعض الدراسات األخرى التسامح مع اآلخريف فقط  سواء ببعديو )وجود
االفكار االيجابية نحو الشخص المؤذى, وغياب االفكار السمبية نحوه( مثؿ دراسات كؿ 

أو ببعديو  Tse & Yip, 2009) et al , Brose, et al., 2001(Rye ,2005 .مف 
 & Toussaint))الدافعية لئلنتقاـ, والدافعية لتجنب المؤذى( مثؿ دراسات كؿ مف )

Friedman,2009, Rey & Extremera, 2014  كما تضمنت بعض الدراسات ,
, وتضمنت (Hafnidar,2013))التسامح مع الذات , والتسامح مع اآلخر( مثؿ دراسة 

ف إختمفت طبيعة ىذه األبعاد  دراسات أخرى التسامح بإعتباره مؤلفًا مف ثبلثة أبعاد, وا 
ؼ( فى ومسمياتيا )مثؿ التسامح مع الذات, والتسامح مع االخريف, والتسامح مع المواق

 ,Toussaint & Friedman,2009, Pareek & Jainدراسات كؿ مف 
2012,Chan, 2013, Datu, 2014)أو )اإلستياء الدائـ, والحساسية لمظروؼ ,  ,
 . (Neto, 2007, Sastre et al., 2003)والميؿ العاـ لمتسامح( فى دراسات كؿ مف 

عض الدراسات كاف ىو تبايف موضع متغير التسامح فى الدراسات السابقة؛ ففى ب 
 ,Brose et al. 2005, Neto, 2007)المتغير التابع )الُمتنبأ بو( مثؿ دراسات كؿ مف 

Hafnidar,2013, Rey & Extremera, 2014)   بينما فى دراسات أخرى كاف ىو ,
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 Tse & Yip, , et al., 2001,(Rye,المتغير المنبئ )المستقؿ( مثؿ دراسات كؿ مف
2009, Breen, et al. 2010, Pareek & Jain, 2012, Chan, 2013, 

Macaskil & Denovan, 2014, Datu, 2014)  وىذا يتسؽ مع الدراسة الحالية ,
والتى يعمؿ فييا التسامح كمتغير تابع يتأثر بمتغيرات أخرى ) وىى العرفاف, وسمات 

ابعة الشخصية الخمس الكبرى( , وفى نفس الوقت كمتغير مستقؿ يؤثر فى متغيرات ت
أخرى وىى اليناء الذانى )بمكوناتو الثبلثة الرضا عف الحياة, والوجداف الموجب, والوجداف 

 السالب(.
لـ تجمع أى دراسة سابقة متغيرات الدراسة الحالية فى شكؿ نموذج بنائى يتضمف  

متغيرات العرفاف, وسمات الشخصية الخمس الكبرى كمدخبلت, والتسامح كوسيط, 
لذانى الثبلثة الرضا عف الحياة, والوجداف الموجب, والوجداف السالب ومتغيرات اليناء ا

 كنواتج كما تتناولو الدراسة الحالية.
 فزوض الذراصة:

النظرية المتصمة بمتغيرات الدراسة الحالية, ونتائج  األطرفى ضوء اطبلع الباحث عمى     
 الدراسات السابقة, يمكف صياغة الفروض التالية :

 جيدة بيف النموذج البنائى المفترض لمتسامح وبيف بيانات عينة الدراسة. توجد مطابقة - 
توجد مسارات مباشرة مف متغيرات الشخصية )العرفاف, وعوامؿ الشخصية الخمس  - 

 الكبرى( إلى التسامح بمكوناتو المختمفة. 
توجد مسارات دالة إحصائيا مف متغيرات الشخصية )العرفاف, وعوامؿ الشخصية  - 

 الكبرى(  إلى  اليناء الذاتى بمكوناتو المختمفة.الخمس 
 توجد مسارات مباشرة مف التسامح )بمكوناتو( إلى اليناء الذاتى بمكوناتو المختمفة. - 

 إجزاءات الذراصة :
 أواًل منيج الدراسة :

 تـ استخداـ المنيج الوصفى اإلرتباطى بإعتباره المنيج األنسب لمدراسة الحالية.   
 :ةثانيًا العين

 تضمنت الدراسة عينتيف ىما :
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ذكور  62مف طبلب كمية التربية جامعة عيف شمس, )424تألفت مف عينة األدوات :  
سنة حتى   45% ",   )تمتد أعمارىـ مف 45.4إناث بنسبة "   445% ",  24.6بنسبة " 

طالبًا مف التخصصات األدبية, و  36( , )  2.24, ع =  24.44سنة, ـ لمعمر =  22
مف طبلب الفرقة  22مف طبلب الفرقة األولى,  34البًا مف التخصصات العممية(, ) ط 54

 مف طبلب الفرقة الرابعة(. 25الثالثة, 
 46مف طبلب كمية التربية جامعة عيف شمس, ) 663: تألفت مف  العينة األساسية 

سنة,  22سنة حتى   44% "(  )تمتد أعمارىـ مف 54.3إناث    626%,  45.1ذكور 
مف طبلب التخصصات األدبية  456( , )  2.266, ع =  24.316معمر = ـ ل
مف طبلب  453%"(, ) 22.6مف طبلب التخصصات العممية  " 244%", و14.4"

مف طبلب الفرقة  452%", 3.6مف طبلب الفرقة الثالثة " 22%", 14الفرقة األولى "
 %"(.13.4الرابعة "

 : وتشمؿ:ثالثًا األدوات
 عداد الباحثإمقياس التسامح: 

 -وفى سبيؿ إعداد ىذا المقياس اتبع الباحث الخطوات التالية:
اإلطبلع عمى بعض المقاييس السابقة ذات الصمة بالتسامح مثؿ : مقياس التسامح  

(HFS)   Heartland Forgiveness Scale  : إعداد(Thompson et al. 2005)  ,
 ,McCulloug & Hoyt): اعداد  (TRIM)  وقائمة الدوافع البينشخصية المرتبطة باإليذاء

 (Hebl & Enright, 1993): اعداد (WTF)مقياس الرغبة فى التسامح , و (2002
,  (Hargrave and Sells,1997)اعداد  .(IRRS),ومقياس حؿ العبلقات البينشخصية 

 Rye)اعداد  , ومقياس احتماؿ التسامح (Mullet et al., 2003)ومقياس التسامح :اعداد  
et al., 2001) وقائمة التسامح ,(EFI) Enright (Subkoviak et al., 1995) . 

 اإلطبلع عمى اإلطر النظرية ذات الصمة بالتسامح.  
وفى ضوء ىذيف المصدريف , تمت صياغة مفردات المقياس, وبعد حذؼ المفردات  

 مفردة. 22المتكررة, والمتشابية, أصبح المقياس يتألؼ مف 
مفردة", وىوعبارة عف مقياس  22المقياس فى صورتو المبدئية مف " :  تألؼوصف المقياس

درجات, "تنطبؽ  2تقدير ذاتى يتضمف خمسة مستويات لئلستجابة ىى : "تنطبؽ تمامًا" = 
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درجات, "ال تنطبؽ إلى حد ما" = درجتاف, " ال  6درجات, " محايدة " =  1إلى حد ما" = 
 تنطبؽ تمامًا" = درجة واحدة.

 
 لسيكومترية لمقياس التسامح :  الخصائص ا

 صدق المحكمين :  
متخصصيف فى مجالى عمـ النفس التربوى,  محكميف 44تـ عرض المقياس عمى 

% 54مفردات" والتى لـ يتفؽ عمييا  6والصحة النفسية, وفى ضوء آراء المحكميف تـ حذؼ" 
 – 54دات بيف مف المحكميف", وتراوحت نسبة اإلتفاؽ بيف المحكميف عمى صبلحية المفر 

تفقوا جميعًا عمى أف المقياس مناسبًا لميدؼ الذى وضع مف أجمو, وبذلؾ تكونت 444 % ,وا 
 ( مفردة. 13نسخة اإلستبياف بعد التحكيـ مف )

: أجرى الباحث   Exploratory Factor Analysisالصدق العاممى اإلستكشافى 
ليوتمينج  (PC) ت األساسية تحميبًل عامميًا مف الدرجة األولى بطريقة تحميؿ المكونا

Hotelling إلستخبلص العوامؿ األساسية, وتـ استخداـ محؾ الجذر الكامف "كيزر ," 
Kaiser  إلستخراج العوامؿ, مع تدوير متعامد بطريقة الفاريماكسVarimax  وكاف محؾ ,

أو  4.64, مع اإلبقاء عمى المفردات التى يصؿ تشبعيا إلى 4.6 ≤التشبع لممفردة ىو 
%مف التبايف الكمى,  36.464عامبًل تفسر  46أكثر. وكشؼ التحميؿ العاممى عف وجود 

ليذا المقياس,    Scree Plot   وأخذ الباحث باألربعة عوامؿ األولى بما يتفؽ مع شكؿ 
( : ويفسر التسامح مع األخرينويمكف تفصيؿ ىذه العوامؿ كما يمى: العامؿ األوؿ )

% بعد التدوير, وتبمغ قيمة 6.621سامح قبؿ التدوير, و% مف التبايف فى الت42.664
                                                           

  :سػػيير أنػػور محفػػوظ  أ د -2أ د. سػػميماف الخضػػرى أسػػتاذ عمػػـ الػػنفس التربػػوى , -4السػػادة المحكمػػوف ىػػـ .
أ ـ د. أمػيف نػور الػديف أسػتاذ  -1أ د. حسػيف طػاحوف أسػتاذ عمػـ الػنفس التربػوى  -6أستاذ عمػـ الػنفس التربػوى ,

أ ـ د. ايمػػاف -3أ ـ د. صػػفاء عفيفػػى أسػػتاذ عمػػـ الػػنفس التربػػوى المسػػاعد ,  -2عمػػـ الػػنفس التربػػوى المسػػاعد ,
د. ياسػميف   -5د. حممػى الفيػؿ مػدرس عمػـ الػنفس التربػوى,  -4فوزى شاىيف أستاذ الصػحة النفسػية المسػاعد , 

د. وليػد عاشػور مػدرس  -44د. ىبو سامى مدرس الصػحة النفسػية,  -6عبد المغنى مدرس عمـ النفس التربوى, 
 عمـ النفس التربوى  .
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إلى  4.364مفردات( إمتدت تشبعاتيا مف  6, وتألؼ مف )4.626الجذر الكامف لو 
, وتشير الدرجة المرتفعة عمى ىذا العامؿ إلى " تقديـ الفرد المبررات لنفسو لكى  4.146

ة معو, مع نظرتو دائمًا إلى يتسامح مع الشخص المسيئ, ولكى يستعيد العبلقات االيجابي
جوانب الخير لدي المسيئ, وتخمصو بسيولة مف إنفعاالتو السمبية وتفكيره السمبى نحوه ". 

% مف التبايف فى التسامح قبؿ التدوير, 4.212(: ويفسرتمنى الخير لآلخرينالعامؿ الثانى )
مفردات(  3), وتألؼ مف 6.136% بعد التدوير, وتبمغ قيمة الجذر الكامف لو 4.644و

, وتشير الدرجة المرتفعة عمى ىذا العامؿ إلى " 4.266إلى  4.424إمتدت تشبعاتيا مف 
شعور الشخص الضحية بالشفقة, والعطؼ عمى الشخص المسيئ, وتمنيو أف تحدث لو أشياء 
طيبة, وأف يعاممو اآلخروف بالعدؿ, وأال يسببوف لو األذى فى المستقبؿ, ", العامؿ الثالث 

% 2.642% مف التبايف فى التسامح قبؿ التدوير, و4.244( : ويفسر ح مع الذاتالتسام)
مفردات( إمتدت تشبعاتيا  1, وتألؼ مف)  6.644بعد التدوير, وتبمغ قيمة الجذر الكامف لو 

, وتشير الدرجة المرتفعة عمى ىذا العامؿ إلى " سيولة وسرعة  4.235إلى  4.434مف 
عف التفكير فى أى أضرار سببيا لنفسو, وتخمصو بيسر مف  تصالح الفرد مع نفسو, وتوقفو

الرغبة المنخفضة فى تجنب الشخص اإلنفعاالت السمبية تجاه ذاتو". العامؿ الربع )
% بعد التدوير 2.446% مف التبايف فى التسامح قبؿ التدوير, و 2.464(: ويفسر المؤذى

إمتدت تشبعاتيا مف  دات(مفر  3,وتألؼ مف ) 2.614, وتبمغ قيمة الجذر الكامف لو 
, ويعنى ىذا العامؿ" رغبة الفرد الضحية المنخفضة فى تجنب التواصؿ 4.665إلى  4.354

( 4مع الشخص المسيئ, وشعوره  المنخفض بالغضب عندما يفكر فيو ". و يبيف الجدوؿ )
 تمؾ التشبعات

 (4جدوؿ )
 المصفوفة العاممية بعد التدوير لمقياس التسامح 

رقـ  ـ
 دةالمفر 

العامؿ 
األوؿ)التسامح مع 

 األخريف(

رقـ 
 المفردة

 )تمنى  العامؿ الثانى
 الخير لآلخريف(

رقـ 
 المفردة

 العامؿ الثالث
)التسامح مع 

 الذات(

رقـ 
 المفردة

العامؿ الرابع)الرغبة 
المنخفضة فى تجنب 
 الشخص المؤذى(

4 25 4.364 62 4.424 6 4.434 16 4.354 
2 23 4.332 64 4.352 44 4.424 14 4.341 
6 22 4.363 61 4.335 42 4.313 11 4.325 
1 62 4.346 24 4.324 24 4.235 14 4.244 
2 66 4.342 66 4.345   65 4.234 
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3 24 4.256 12 4.266   64 4.665 
4 26 4.246       
5 26 4.232       
6 64 4.146       

 

درجة كؿ  -رتباط بيف كؿ مف: أاإلتساؽ الداخمى وذلؾ مف خبلؿ حساب معامبلت اال 
درجة كؿ بعد والدرجة الكمية لممقياس,  -مفردة والدرجة الكمية لمبعد الذى تنتمى إليو, ب

 ( معامبلت اإلرتباط الناتجة.6(, )2ويظير الجدوالف )
 ( 2جدوؿ )

 معامبلت اإلرتباط بيف درجة كؿ مفردة ودرجة البعد الذى تنتمى
 إليو فى مقياس التسامح .

رقـ  ـ
 المفردة

العامؿ 
األوؿ)التسامح 
 مع األخريف(

رقـ 
 المفردة

العامؿ الثانى 
)تمنى الخير 
 لآلخريف(

رقـ 
 المفردة

العامؿ 
الثالث)التسامح 
 مع الذات(

رقـ 
 المفردة

العامؿ 
الرابع)الرغبة 
المنخفضة فى 
تجنب الشخص 

 المؤذى(
4 25 4.344** 62 4.443** 6 4.454** 16 4.312** 
2 23 4.366** 64 4.446** 44 4.422** 14 4.366** 
6 22 4.435** 61 4.441** 42 4.444** 11 4.365** 
1 62 4.366** 24 4.422** 24 4.352** 14 4.361** 
2 66 4.424** 66 4.444**   65 4.322** 
3 24 4.363** 12 4.354**   64 4.242** 
4 26 4.422**       
5 26 4.343**       
6 64 4.254**       
         

 

                                                           

 *  2022, ** تعني مستوى داللة عنذ  2022تعني مستوى داللة عنذ 
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 (6جدوؿ )
 لمقياس التسامح  معامبلت اإلرتباط بيف درجة كؿ بعد والدرجة الكمية

 الدرجة الكمية لممقياس البعػػػد
 **4.522 )التسامح مع األخرين(األوؿ
 **4.463 )تمنى الخير لآلخرين(الثانى
 **4.242 )التسامح مع الذات( الثالث

ضة فى تجنب الشخص المنخف )الرغبةالرابع
 **4.265 المؤذى(

 .4.44( أف جميع معامبلت اإلرتباط دالة عند مستوى 6(, )2ويتضح مف الجدوليف )    
 ثانيا: حساب الثبات 

قاـ الباحث بالتحقؽ مف ثبات مقياس التسامح مف خبلؿ استخداـ طريقتى ألفا كرونباخ , 
 امبلت الثبات الناتجة( قيـ مع1والتجزئة النصفية , ويوضح الجدوؿ رقـ )

 (1جدوؿ )
 معامبلت الثبات لمعوامؿ المكونة لمقياس التسامح, ولممقياس ككؿ 
 التجزئة النصفية جاتماف ألفا كرونباخ البعػػػد

 4.542 4.513 األوؿ)التسامح مع األخريف(

 4.446 4.542 الثانى)تمنى الخير لآلخريف(
 4.364 4.444 الثالث )التسامح مع الذات(

فى  المنخفضةلرابع)الرغبة ا
 تجنب الشخص المؤذى(

4.444 
4.324 

 4.364 4.542 المقياس ككؿ
الثقة بو  إلىويتضح مما سبؽ تمتع المقياس بمعامبلت صدؽ وثبات عالية , مما يشير      

 بإعتباره مقياسًا جيدًا لمتسامح
 مقياس العرفان: إعداد الباحث  

 لباحث الخطوات التالية:اس اتبع اوفى سبيؿ إعداد ىذا المقي
اإلطبلع عمى بعض المقاييس السابقة ذات الصمة بالعرفاف مثؿ: قائمة صفات العرفاف  

((GAC  إعداد(McCullough et al., 2002) واستبياف العرفاف ,(GQ-6)   اعداد
(McCullough, Emmons, & Tsang, 2002)  واختبار العرفاف, واإلستياء, والتقدير ,
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(GRAT) إع ( دادThomas & Watkins, 2003 ومقياس التقدير ,)(Adler & 
Fagley, 2005) 

 اإلطبلع عمى األطر النظرية ذات الصمة بالعرفاف. 
مفردة تشكؿ منيا المقياس فى  24عمى المصدريف السابقيف, صاغ الباحث  بناءاً  

 صورتو المبدئية.
ة", وىوعبارة عف مقياس مفرد 24:  تألؼ المقياس فى صورتو المبدئية مف "وصف المقياس

درجات, "تنطبؽ إلى  2=  : "تنطبؽ تماماً تقدير ذاتى يتضمف خمسة مستويات لئلستجابة ىى
درجات, "ال تنطبؽ إلى حد ما" = درجتاف, " ال تنطبؽ  6درجات, " محايدة " =  1حد ما" = 

 تمامًا" = درجة واحدة.
 الخصائص السيكومترية لمقياس العرفان :  

 تـ حساب الصدؽ بثبلث طرؽ ىى: ب الصدق :أواًل : حسا
محكميف متخصصيف فى مجالى عمـ النفس  44تـ عرض المقياس عمى صدق المحكمين :  

" مفردات " والتى لـ يتفؽ  "4, وفى ضوء آراء المحكميف تـ حذؼ التربوى, والصحة النفسية
وتراوحت نسبة % مف المحكميف", كما تـ تعديؿ صياغة بعض المفردات األخرى, 54عمييا 

تفقوا جميعًا عمى أف 444 – 54االتفاؽ بيف المحكميف عمى صبلحية المفردات بيف  % ,وا 
المقياس مناسبًا لميدؼ الذى وضع مف أجمو. وبذلؾ تكونت نسخة اإلستبياف بعد التحكيـ مف 

 ( مفردة. 11)
 Exploratoryالصدق العاممى اإلستكشافى 

Factor Analysis  : 
 (PC) يبًل عامميًا مف الدرجة األولى بطريقة تحميؿ المكونات األساسية أجرى الباحث تحم

, إلستخبلص العوامؿ األساسية, وتـ استخداـ محؾ الجذر الكامف "كيزر Hotellingليوتمينج 
" Kaiser  إلستخراج العوامؿ, مع تدوير متعامد بطريقة الفاريماكسVarimax   وكاف ,

أو  4.64ع اإلبقاء عمى المفردات التى يصؿ تشبعيا إلى , م4.6 ≤محؾ التشبع لممفردة ىو 
%مف التبايف الكمى,  32.225عامبًل تفسر  42أكثر. وكشؼ التحميؿ العاممى عف وجود 

                                                           

 جذ تفاصيل ارقام المفزدات المحذوفة والمعذلةفي النسخة االحتياطي تو 
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ليذا المقياس, ويمكف تفصيؿ   Scree Plot  وأخذ الباحث بأوؿ عامميف بما يتفؽ مع شكؿ 
: ويفسر  الحرمان فى الحياة ( العامل األول )اإلحساس بعدمىذيف العامميف كما يمى: 

% بعد التدوير, وتبمغ قيمة  4.326% مف التبايف فى العرفاف  قبؿ التدوير ,و46.665
إلى  4.444مفردات( امتدت تشبعاتيا مف   4, وتألؼ مف ) 3.426الجذر الكامف لو 

ظًا , وتعبر الدرجة المرتفعة عمى ىذا العامؿ عف " إعتقاد الفرد الشخصى أنو محظو 4.145
متيازات " ,  فى الحياة, وانو حصؿ عمى كؿ ما يستحقو فييا مف أشياء طيبة, وخيرات, وا 

%مف التبايف فى العرفاف قبؿ التدوير 2.511:ويفسر  العامل الثانى ) العرفان هلل عز وجل (
مفردات(  3, وتألؼ مف ) 2.244% بعد التدوير, وتبمغ قيمة الجذر الكامف لو 3.354, و

" شكر الفرد    , وتعبر الدرجة المرتفعة عميو عف4.152إلى  4.423تيا مف  امتدت تشبعا
عز وجؿ عمى ما منحو مف مقومات الحياة األساسية , ومف نعميا, مف طعاـ, وممبس, 

 ( يبيف تمؾ التشبعات4ومسكف, وصحة " والجدوؿ )
 (2جدوؿ )

 المصفوفة العاممية بعد التدوير لمقياس العرفاف

 رقـ المفردة ـ
العامؿ األوؿ)االحساس 
 بعدـ الحرماف فى الحياة(

رقـ 
 المفردة

العامؿ الثانى)العرفاف   
 عز وجؿ(

4 44 4.444 42 4.423 

2 12 4.444 24 4.343 

6 2 4.361 46 4.256 

1 46 4.246 65 4.221 

2 6 4.156 2 4.244 

3 3 4.165 6 4.152 

4 41 4.145   
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 اإلتساق الداخمى : 
درجة كؿ مفردة والدرجة  -خبلؿ حساب معامبلت االرتباط بيف كؿ مف: أوذلؾ مف 

درجة كؿ بعد والدرجة الكمية لممقياس, ويظير الجدوالف  -الكمية لمبعد الذى تنتمى إليو, ب
 ( معامبلت اإلرتباط الناتجة.4(, )3)

 (3جدوؿ )
 مقياس العرفاف معامبلت اإلرتباط بيف درجة كؿ مفردة ودرجة البعد الذى تنتمى إليو فى

 ـ
رقـ 
 المفردة

العامؿ األوؿ)االحساس بعدـ 
 الحرماف فى الحياة(

 رقـ المفردة
العامؿ الثانى )العرفاف   

 عز وجؿ(
4 44 4.414** 42 4.323** 
2 12 4.416** 24 4.364** 
6 2 4.364** 46 4.254** 
1 46 4.234** 65 4.233** 
2 6 4.246** 2 4.336** 
3 3 4.364** 6 4.315** 
4 41 4.326**   

 

 ( 4جدوؿ )
 معامبلت اإلرتباط بيف درجة كؿ بعد والدرجة الكمية لمقياس العرفاف

 الدرجة الكمية لممقياس البعػػػد
 **4.612 بعدـ الحرماف فى الحياة( اإلحساس) 

 **4.364 )العرفاف   عز وجؿ( 
 .4.44ستوى ويتضح مما سبؽ أف جميع معامبلت اإلرتباط دالة عند م

 ثانيا: حساب الثبات: 
قاـ الباحث بالتحقؽ مف ثبات مقياس العرفاف مف خبلؿ استخداـ طريقتى ألفا كرونباخ , 

( معامبلت الثبات الناتجة , لكؿ مف األبعاد الفرعة 5والتجزئة النصفية , ويوضح الجدوؿ )
 لممقياس ولممقياس ككؿ.
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 ( 5جدوؿ )
 , ولمعوامؿ المكونة لومعامبلت الثبات لمقياس العرفاف

 التجزئة النصفية جاتماف ألفا كرونباخ األبعاد
 4.356 4.452 بعدـ الحرماف فى الحياة( اإلحساس) 

 4.362 4.351 )العرفاف   عز وجؿ( 
 4.423 4.451 المقياس ككؿ

ويتضح مما سبؽ تمتع المقياس بمعامبلت صدؽ وثبات عالية , مما يشير الى الثقة بو     
 عتباره مقياسًا جيدًا لمعرفافبإ

مقياس العوامل الخمسة الكبرى لممراىقين )إعداد نصر صبرى, السيد عبد المطمب  
2007) 

ماـمفردة, موزعة عمى خمسة عوامؿ لمشخصية,  42ويتكوف مف  كؿ مفردة خمس  وا 
استجابات ىى )يحدث لى دائما, يحدث لى غالبًا, يحدث لى أحيانًا, يحدث لى نادرًا, ال 

( لممفردات االيجابية, ويعكس 4, 2,  6, 1,  2يحدث لى اطبلقًا"( , وتعطى الدرجات ) 
الترتيب لممفردات السمبية. ويتـ التعامؿ مع درجات كؿ عامؿ بذاتو, وليس لبلستبياف درجة 

مف طبلب وطالبات  435كمية . وفى الدراسة األصمية ُطبؽ المقياس عمى عينة مؤلفة مف 
معة الزقازيؽ , وتـ حساب الثبات بطريقتى معامؿ ألفا كرونباخ, والتجزئة كمية التربية, جا

, 4.46النصفية ) سبيرماف براوف ( وكانت معامبلت الثبات لكؿ عامؿ ىى ؛ اإلنبساطية )
, 4.52(, ويقظة الضمير )4.56, 4.52(,  المقبولية ) 4.45, 4.45(, العصابية )4.52
(. وبالنسبة لمصدؽ, تـ التحقؽ منو بإستخداـ 4.42, 4.43(, واإلنفتاح عمى الخبرة ) 4.54

طريقتى صدؽ المحكميف, واإلتساؽ الداخمى. وفى الدراسة الحالية : تـ حساب صدؽ 
المقياس بطريقة اإلتساؽ الداخمى  وذلؾ مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ 

( قيـ 6يوضح الجدوؿ رقـ )مفردة والدرجة الكمية لممقياس الفرعى الذى تنتمى اليو , و 
 معامبلت اإلرتباط الناتجة.



 لبٌائية للتضاهح الٌفضي يف عالقته بكل هي العزفاى وعىاهل الشخصية اخلوشالٌوذجة ا 

 ( 422)  6104أبزيل  ،3ج،64جملة اإلرشاد الٌفضي، هزكز اإلرشاد الٌفضي، العذد                

 ( 6جدوؿ )
قيـ معامبلت اإلرتباط درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية لممقياس الفرعى الذى تنتمى اليو فى مقياس العوامؿ 

 الخمسة الكبرى لممراىقيف

 

 ثانيا : حساب الثبات 
قاـ الباحث بالتحقؽ مف ثبات مقياس العوامؿ الخمس الكبرى لممراىقيف مف خبلؿ استخداـ 

( قيـ معامبلت الثبات 44النصفية , ويوضح الجدوؿ رقـ ) طريقتى ألفا كرونباخ , والتجزئة
 الناتجة

 ـ
رقـ 
 اإلنبساطية المفردة

رقـ 
 العصابية المفردة

رقـ 
 المقبولية المفردة

رقـ 
 يقظة الضمير لمفردةا

رقـ 
 المفردة

اإلنفتاح 
 عمى الخبرة

4 3 4.212** 2 4.245** 6 4.143** 1 4.241** 44 4.146** 
2 44 4.626** 4 4.341** 5 4.666** 6 4.343** 42 4.124** 
6 43 4.346** 42 4.225** 46 4.334** 41 4.213** 24 4.314** 
1 24 4.442* 22 4.134** 45 4.636** 46 4.263** 22 4.642** 
2 23 4.612** 24 4.326** 26 4.244** 21 4.326** 64 4.244** 
3 64 4.244** 62 4.242** 25 4.144** 26 4.246** 62 4.344** 
4 63 4.364** 64 4.333** 66 4.642** 61 4.164** 14 4.644** 
5 14 4.122** 12 4.134** 65 4.215** 66 4.146** 12 4.242* 
6 13 4.261** 14 4.231** 16 4.224** 11 4.444** 24 4.236** 
44 24 4.242** 22 4.622** 15 4.225** 16 4.344** 22 4.622** 
44 23 4.652** 24 4.261** 26 4.262** 21 4.324** 34 4.142** 
42 34 4.346** 32 4.222** 25 4.156** 26 4.113** 32 4.236** 
46 33 4.144** 34 4.256** 36 4.212** 31 4.412** 44 4.245** 
41 44 4.264** 42 4.161** 35 4.224** 36 4.132** 42 4.235** 
42     46 4.653** 41 4.446**   
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 ( 44جدوؿ )
 معامبلت الثبات لمعوامؿ المكونة لمقياس العوامؿ الخمس الكبرى لممراىقيف

 ألفا كرونباخ األبعاد
التجزئة النصفية 

 جاتماف
عدد 
 المفردات

 
قبؿ 

 الحذؼ 
المفردات 
 المحذوفة 

بعد 
 الحذؼ

 
 

 41 4.463 4.445  4 4.344 اإلنبساطية
 41 4.466 4.546 44 4.453 العصابية
 42 4.423 4.442 - 4.442 المقبولية

 42 4.515 4.521 - 4.521 يقظة الضمير
 41 4.421 4.442  2 4.365 اإلنفتاح عمى الخبرة

 

( الرتباطيا 4تـ حذؼ المفردة رقـ ) لإلنبساطية"ولرفع قيمة ثبات المقياس الفرعى "     
إلى   4.344شكؿ عكسى بالدرجة الكمية لممقياس, وأدى ذلؾ  إلى رفع ثبات البعد مف ب

,تـ حذؼ المفردة  العصابيةمفردة(, وفى بعد  41, وبذلؾ أصبح عدد مفردات البعد )4.445
( نظرًا الرتباطيا بشكؿ عكسى بالدرجة الكمية لمبعد, وأدى ذلؾ  إلى رفع ثبات البعد مف 44)

مفردة(, كما تـ حذؼ المفردة  41, وبذلؾ أصبح عدد مفردات البعد )4.546إلى   4.453
, نظرًا الرتباطيا بشكؿ عكسى بالدرجة الكمية لمبعد,  اإلنفتاح عمى الخبرة( فى بعد 2رقـ )

, وبذلؾ أصبح عدد مفردات البعد 4.442إلى   4.365وأدى ذلؾ  إلى رفع ثبات البعد مف 
 مفردة( .   41)
 : وتشمؿ ذاتىمقاييس اليناء ال 
 2010مقياس الرضا عن الحياة : إعداد تامر شوقى  -أ

وييدؼ إلى تقييـ أحكاـ الفرد عمى ىنائو الذاتى, ورفاىيتو النفسية, وجودة حياتو بناءًا عمى 
معاييره الذاتية. وىوعبارة عف مقياس تقدير ذاتى يتضمف خمسة مستويات لئلستجابة تمتد 

إلى " ال تنطبؽ تمامًا" = درجة واحدة. وفى الدراسة األصمية درجات  2مف "تنطبؽ تمامًا" = 
مف طبلب الجامعة, وبمغ معامؿ ثبات ألفا لممقياس  434ُطبؽ المقياس عمى عينة مؤلفة مف 

(, وبالنسبة لمصدؽ, تـ إستخداـ ثبلث طرؽ لمصدؽ, ىى صدؽ المحكميف, 4.536)
ادة(. وفى الدراسة الحالية : تـ والصدؽ العاممى, وصدؽ المحكات ) مقياس أكسفورد لمسع
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حساب صدؽ المقياس بطريقة اإلتساؽ الداخمى  وذلؾ مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط 
( قيـ معامبلت 44بيف درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية لممقياس, ويوضح الجدوؿ رقـ )

 اإلرتباط الناتجة.
 (44جدوؿ )

 لكمية لمقياس الرضا عف الحياةمعامبلت اإلرتباط بيف درجة كؿ مفردة والدرجة ا 
 الدرجة الكمية  المفردة
4 4.442** 
2 4.446** 
6 4.511** 
1 4.441** 
2 4.541** 
3 4.566** 

 
قاـ الباحث بالتحقؽ مف ثبات مقياس التسامح مف خبلؿ استخداـ حساب الثبات: كما 

ممقياس ككؿ بالترتيب كما طريقتى ألفا كرونباخ , والتجزئة النصفية, وكانت قيميما بالنسبة ل
 4.54, 4.534يمى ؛ 

ويتضح مما سبؽ تمتع المقياس بمعامبلت صدؽ وثبات عالية, مما يشير الى الثقة بو 
 بإعتباره مقياسًا جيدًا لمرضا عف الحياة

 ( 2010تامر شوقى  )إعدادمقياس الوجدان الموجب والوجدان السالب :  -ب
ممثمة فى الوجداف الموجب والوجداف (خبرة الوجدانية وييدؼ إلى تقييـ األبعاد األولية لم

مفردة  24بإعتبارىما مكونات إنفعالية لمشعور الذاتى باليناء . يتألؼ المقياس مف  )السالب 
, 44, 43, 41, 42, 44, 6, 2, 6, 4مفردات تقيس الوجداف الموجب ىى  44) منيا 

, 42, 46, 44, 5, 4, 3, 1, 2 مفردات تقيس الوجداف السالب ىى 44, باإلضافة إلى 46
( ,وُيطمب فيو مف المفحوصيف أف يحددوا مدى شعورىـ بالحالة اإلنفعالية التى تعبر 24, 45
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, عمى مقياس ليكرت خماسى يمتد مف " تنطبؽ عنيا المفردة وذلؾ خبلؿ األسبوع الماضى
التالى توجد تمامًا" إلى  "ال تنطبؽ تمامًا", وُيصحح كؿ مقياس فرعى بشكؿ مستقؿ, وب

درجتاف منفصمتاف إحداىما لموجداف الموجب, واألخرى لموجداف السالب, وفى الدراسة 
مف طبلب الجامعة, وبمغ معامؿ الثبات  434األصمية ُطبؽ المقياس عمى عينة مؤلفة مف 

(, 4.464(, ولمقياس الوجداف السالب ىو )4.541ألفا لمقياس الوجداف الموجب ىو )
تـ إستخداـ ثبلث طرؽ لمصدؽ, ىى صدؽ المحكميف, والصدؽ العاممى, وبالنسبة لمصدؽ, 

وصدؽ المحكات ) مقياس أكسفورد لمسعادة(. وفى الدراسة الحالية : تـ حساب صدؽ 
المقياس بطريقة اإلتساؽ الداخمى  وذلؾ مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ 

 ( قيـ معامبلت اإلرتباط الناتجة.42قـ )مفردة والدرجة الكمية لممقياس, ويوضح الجدوؿ ر 
 (42جدوؿ )

 معامبلت اإلرتباط بيف درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية 
 لمقياس الوجداف الموجب والوجداف السالب

 الوجدان السالب رقـ المفردة الوجدان الموجب رقـ المفردة ـ

4 4 4.166** 2 4.256** 
2 6 4.246** 1 4.226** 
6 2 4.422** 3 4.262** 
1 6 4.424** 4 4.326** 
2 44 4.326** 5 4.134** 
3 42 4.362** 44 4.342** 
4 41 4.263** 46 4.114** 
5 43 4.244** 42 4.315** 
6 44 4.422** 45 4.256** 
44 46 4.542** 24 4.226** 

                                                           

  ويمكف تعديؿ اإلطار الزمنى لخبرة الفرد باإلنفعاالت ليمتد مف الحالة الوجدانية الحالية لممفحوص
إلى أى فترة زمنية أخرى مثؿ اليـو  ,أو األسبوع الماضى,  أو الشير الماضى أو حتى السنة 

 السابقة.
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السالب قاـ الباحث بالتحقؽ مف ثبات مقياس الوجداف الموجب والوجداف حساب الثبات : كما 
مف خبلؿ استخداـ طريقتى ألفا كرونباخ , والتجزئة النصفية , وكانت قيميما بالنسبة لبعد 

, وكانت بالنسبة لبعد الوجداف السالب 4.563, 4.524الوجداف الموجب بالترتيب كما يمى ؛ 
 :4.434 ,4.332 

ثقة بو ويتضح مما سبؽ تمتع المقياس بمعامبلت صدؽ وثبات عالية , مما يشير الى ال
 بإعتباره مقياسًا جيدًا لموجداف الموجب, والوجداف السالب

 ًتائج الذراصة: هٌاقشتها وتفضريها :
الفرض األول وينص عمى أنو "توجد مطابقة جيدة بين النموذج البنائى المفترض لمتسامح 

 "وبين بيانات عينة الدراسة
، وذلؾ باستخداـ الحزمة لة البنائيةنمذجة المعادباستخداـ  النموذج المقترح تـ التحقؽ مف    

 ,، وقد ُأجرى ىذا التحميؿ استنادٌا إلى طريقة األرجحية القصوى(AMOS 22)اإلحصائية 
وافترض الباحث أف كؿ مف العوامؿ الخمس الكبرى )العصابية, واإلنبساطية, واإلنفتاح عمى 

ت اليناء الذاتى )الرضا الخبرات, والتقبؿ, ويقظة الضمير( تعتبر متغيرات مشاىدة, ومتغيرا
تعتبر أيضًا متغيرات مشاىدة , بينما يعتبر  (عف الحياة, والوجداف الموجب, والوجداف السالب

متغير العرفاف متغيرًا كامنًا )ومكوناتو االحساس بعدـ الحرماف فى الحياة, و العرفاف   عز 
كامنًا )ومكوناتو, التسامح وجؿ ىى متغيرات مشاىدة(,  وأيضًا يعتبرمتغير التسامح متغيرًا 

مع األخريف, وتمنى الخير لآلخريف, والتسامح مع الذات, و الرغبة فى تجنب الشخص 
المؤذى بالنسبة لمتسامح ىى متغيرات مشاىدة(.  وكشفت نتائج الدراسة عف تحقؽ ىذا 

مف  -الفرض بشكؿ جزئى, حيث يظير الشكؿ التالى أفضؿ نموذج تـ إستخراجو لمتسامح 
وحقؽ حسف مطابقة مع بيانات عينة الدراسة  -إستخداـ نمذجة المعادلة البنائية خبلؿ

)نموذج القياس(.حيث تـ استبعاد متغيرات المقبولية, والتفتح عمى الخبرات , ويقظة الضمير 
مف النموذج حتى يمكف الحصوؿ عمى أفضؿ نموذج يمكف أف يحقؽ حسف مطابقة مع 

 بيانات عينة الدراسة.
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 النموذج البنائى)نموذج القياس( الذى تـ التحقؽ منو لمتسامح(4شكؿ )

 
 مؤشرات حسن المطابقة لمنموذج البنائى لمتسامح :

 استخدـ الباحث عدة مؤشرات لتقييـ حسف مطابقة النموذج الحالى يمخصيا الجدوؿ التالى.
 (46جدوؿ )

 مؤشرات حسف المطابقة لمنموذج البنائى لمتسامح

 المدى المثالى لممؤشر قيمتو قةمؤشر حسف المطاب ـ

 2كا 1
)98.763) 

عند درجات 
 34حرية 

وىذا يشير إلي عدم    0.01دالة عند مستوى  
تطابق النموذج مع بيانات المفحوصين، وقد 
يكون ىذا راجعًا إلى كبر حجم العينة 

 طالبًا( 396)ن =  المستخدمة

 GFI)) 0.960مؤشر حسن المطابقة 3
 1ى التى تقترب أو تساوى القيمة المرتفعة )أ

 صحيح ( تشير إلى مطابقة أفضل لمنموذج.

مؤشر حسن المطابقة المعدل  4
(AGFI) 0.923  1القيمة المرتفعة )أى التى تقترب أو تساوى 

 صحيح ( تشير إلى مطابقة أفضل لمنموذج.
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 مف الجدوؿ السابؽ توجد عدة مبلحظات ىى: تعميق:
 444يعتبر مناسبًا لمطابقة النموذج إذا تراوح حجـ العينة مف  2فى ضوء أف مؤشر كا 
, وحيث أف 244, وتكوف الداللة اإلحصائية أقؿ إستقرارًا مع حجـ عينة أكبر مف 244إلى 

حث مؤشرات أخرى لممطابقة طالبًا, فقد إستخدـ البا 663حجـ العينة فى الدراسة الحالية ىو 
 إلى جانب ىذا المؤشر.

(, وكذلؾ مؤشر حسف (GFIكؿ مؤشر لو وظيفة معينة, فمثبًل مؤشر حسف المطابقة 
( يقيساف إلى أى مدى يكوف النموذج مطابقًا أفضؿ بالمقارنة AGFIالمطابقة المعدؿ )

فيقيس مدى ( RMSEAبالبلنموذج عمى اإلطبلؽ, أما مؤشر جذرمتوسط مربع  التقريب )
 (. 636-636: 2445وجود أخطاء فى اإلقتراب مف مجتمع العينة )عزت عبدالحميد 

غالبية المؤشرات السابقة تقع فى المدى المثالى لكؿ مؤشر مما يدؿ عمى مطابقة  
 النموذج الجيدة لمبيانات موضع اإلختبار.

المعيارية, واإلنحدارية المسارات  واألوزاف اإلنحدارية  يمخص الجدوؿ التالىمن ناحية أخرى 
العرفاف, وعوامؿ الشخصية  "المدخالتغير المعيارية بيف متغيرات نموذج التسامح المختمفة )

" اليناء الذاتى بمكوناتو  والنواتج"التسامح بمكوناتو المختمفة ",  والوسائطالخمس الكبرى ", 
 المختمفة " ( فى بعضيا البعض اآلخر . 

 0.942 (CFIمؤشرالمطابقة المقارن) 6
 1القيمة المرتفعة )أى التى تقترب أو تساوى 
 صحيح ( تشير إلى مطابقة أفضل لمنموذج.

 0.915 (NFIمؤشرالمطابقة المعيارى) 7
 1القيمة المرتفعة )أى التى تقترب أو تساوى 
 صحيح ( تشير إلى مطابقة أفضل لمنموذج.

8 
جذرمتوسط مربع  

 0.069 (RMSEAالتقريب)
لى مطابقة  القيمة القريبة من "الصفر" تشيرا 

 جيدة لمنموذج .
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 (14جدول )
المسارات  واألوزاف اإلنحدارية المعيارية, و اإلنحدارية  يل اإلحصائي لنموذج التسامح المقترح"نتائج التحم 

العرفاف, وعوامؿ الشخصية الخمس الكبرى ",  "المدخالتغير المعيارية بيف متغيرات النموذج  المختمفة )
 و المختمفة " (" اليناء الذاتى بمكونات والنواتج"التسامح بمكوناتو المختمفة ",  والوسائط

 المسارات
 

الوزن 
االنحداري 
 المعياري

الوزن 
االنحداري 
 غير المعياري

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 الحرجة

 الداللة

 0.01 3.361 0.066 0.223 0.603 التسامح العرفان
االنبساطية 

 
 0.01 3.874 0.026 0.102 0.504 التسامح

 0.01 3.638- 0.016 0.058- 0.336- التسامح العصابية 
 0.01 4.077 0.68 2.773 0.806 الرضا عن الحياة التسامح
 0.01 3.938 0.927 3.649 0.807 الوجدان الموجب التسامح
 غير داؿ 1.29 0.227 0.293- 0.061- الوجدان السمبى التسامح
 0.01 2.682- 0.129 0.347- 0.207- الوجدان الموجب العرفان 
 0.01 15.321 0.034 0.524 0.629 سمبىالوجدان ال العصابية 

 

الفرض الثانى "توجد مسارات دالة احصائيًا من متغيرات الشخصية )العرفان, وعوامل 
 الشخصية الخمس الكبرى( إلى  التسامح بمكوناتو المختمفة.

( تحقؽ ىذا الفرض بشكؿ جزئى , حيث تعتبر المسارات 41يتضح مف الجدوؿ ) 
( .  4.44النبساطية, والعصابية إلى التسامح دالة عند مستوى )مف متغيرات العرفاف, وا

ويعتبر وجود مسارات دالة مف متغيرات العرفاف, واالنبساطية, والعصابية ) دوف غيرىما مف 
بأف الفكرة ( Carr, 2004 : 182) العوامؿ الخمس الكبرى( إلى التسامح يتفؽ مع ما ذكره 

ىذه  –أو كؿ  –أف مكانة الفرد فى بعض الضمنية فى نظريات سمات الشخصية ىى 
السمات تعتبرمرتبطة بقوى شخصية نوعية مثؿ التسامح", كما أف سمات الشخصية تمعب 

مف خبلؿ تشكيؿ الطريقة التى يدرؾ بيا الفرد )الضحية( الشخص  –دورًا فى التسامح 
معو مف حبلؿ )المسيئ( وتجعمو اما يتسامح معو مف خبلؿ سمة كاالنبساطية, أو ال يتسامح 

 سمة كالعصابية.
( مف متغير العرفاف 4.44مف ناحية تعتبر النتيجة " وجود مسارات دالة عند مستوى )    
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 ,Neto, 2007, Froh et al.,2009) إلى التسامح "  متفقة مع نتائج دراسات كؿ مف
Chan, 2013, Satici, et al.,2014, Rey & Extremera, 2014)    ويمكف ,

النتيجة مف خبلؿ أنو فى العرفاف يسعى الفرد إلى تحقيؽ اليناء لفرد آخر مف  تفسير تمؾ
خبلؿ منحو ىدية ما , كما يشعر الفرد بالتقدير, والشكر, واالمتناف لما يمتمكو مف قدرات 
ومواىب,  ولما يتمقاه مف منح, ومنافع سواء مف األشخاص اآلخريف, أو مف ا  )عز وجؿ(, 

إيجابية, ىو توجو واسع نحو مبلحظة وتقدير الجوانب اإليجابية فى  والعرفاف كسمة شخصية
,مما  يجعؿ الفرد يداـو عمى توجيو  األفراد واالشياء الحياة, والنظر إلييا بشكؿ إيجابى 

الشكرفى مختمؼ المواقؼ, واألوقات , ويقدر األشياء البسيطة فى حياتو اليومية,  ويقدر 
, كما انو يعمؿ كدافع أخبلقى,  وىبو ا  عز وجؿ لو مف نعـإسياـ اآلخريف فى ىنائو , وما 

وفى ضوء كؿ تمؾ الخصائص االيجابية التى يمتمكيا   ,ومعزز أخبلقى, ومقياس لؤلخبلؽ
الشخص العرفانى فإنو يكوف مدفوعًا لمتسامح مع االخريف, وتمنى ليـ الخير وخاصة مف 

ة بؿ والتسامح أيضًا مع الذات, فالعرفاف سبؽ منيـ اف قدـ لو معروفًا, أو منفعة, أو فائد
يحسف الميؿ إلى التسامح, ويقمؿ مشاعر االنتقاـ, والغضب التى يشعر بيا الفرد بعد أف 

 .يؤذيو األخروف, كما يرتبط برؤية المعتدى بشفقة
( مف 4.44مف ناحية أخرى, تتفؽ النتيجة " وجود مسار ايجابى داؿ عند مستوى )    

 , Brose et al. 2005) إلى التسامح "  مع نتائج دراسات كؿ مف  متغير اإلنبساطية
Hafnidar,2013)  ويمكف تفسير تمؾ النتيجة مف خبلؿ اف االنبساطية تعتبر أحد االبعاد ,

البينشخصية فى الفرد والتى تعنى امتبلؾ الفرد لمجموعة مف السمات التى تمكنو مف 
جتماعية , وحب الحفبلت, وامتبلؾ أصدقاء الحصوؿ عمى رضا اآلخريف, وتقبميـ مثؿ اإل

كثيريف, والتطوع لتقديـ الخدمات لآلخريف, واالستمتاع بأف اآلخريف يحيطوف بو, والميؿ إلى 
اخبار اإلنفعاالت اإليجابية, والى السيطرة, والحماسة, وبشاشة الوجو, والتحمس , وعدـ حمؿ 

تدفع الفرد لمتسامح مع االخريف ومع اليـ ألى شيئ وغيرىا مف السمات االيجابية التى قد 
 الذات حتى يستطيع الفرد الحصوؿ عى القبوؿ والرضا مف اآلخريف. 

( مف متغير 4.44مف ناحية ثالثة, تتفؽ النتيجة " وجود مسار سمبى داؿ عند مستوى )    
 ,Brose et al. 2005, Neto)العصابية إلى التسامح "  مع نتائج دراسات كؿ مف 

2007, Rey & Extremera, 2014 )  ويمكف تفسير تمؾ النتيجة مف حبلؿ أف الفرد ,
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العصابى يمتمؾ مجموعة مف السمات التى قد تدفعو الى عدـ التسامح سواء مع اآلخريف أو 
مع الذات مثؿ كونو يخبر مدى واسع مف اإلنفعاالت السمبية, ويميؿ إلى التفكير غير 

و تكوف لديو أفكار غير عقبلنية, ويسمؾ بشكؿ الواقعى, ولديو صورة ضعيفة عف الذات, 
مندفع, ويواجو الضغوط بشكؿ غير فعاؿ, وىذا يقوده إلى اإلحساس  بالعجز , كما 
حباطات خفيفة منتظمة, ويفسرىا بإعتبارىا صعبة وميددة لو, وقد يكوف مصدر ىذه  يخبرا 

 التسامح معيما.  االحباطات ىو األفراد األخريف أو الفرد ذاتو مما قد يدفعو الى عدـ
الفرض الثالث " توجد مسارات دالة إحصائيًا  من متغيرات الشخصية )العرفان, وعوامل 
الشخصية الخمس الكبرى(  إلى اليناء الذاتى بمكوناتو المختمفة )الرضا عن الحياة, 

 والوجدان الموجب, والوجدان السالب (".
حيث يعتبر المسار مف  ( تحقؽ ىذا الفرض بشكؿ جزئى ,41يتضح مف الجدوؿ ) 

إلى  العصابيةوالمسار من  (,4.44دااًل عند مستوى ) الوجدان الموجبمتغير العرفاف إلى 
 (.4.44دااًل عند مستوى ) الوجدان السالب

( مف متغير 4.44فمف ناحية فإف النتيجة " وجود مسار سمبى  داؿ عند مستوى ) 
 Watkins) ما مع نتائج دراسات كؿ مف"  تتناقض إلى حد  الوجدان الموجبإلى  العرفان

et al., 2003, Wood et al., 2009, Kashdan et al.,2009, Chen et 
al.,2009, Toussaint & Friedman ,2009, Froh et al.,2009, Chan, 

2013, Macaskil & Denovan, 2014) ويفسر الباحث تمؾ النتيجة مف خبلؿ اف ,
أو مكاسب أو منافع او فوائد مف األفراد االخريف دوف اف يبذؿ الفرد فى العرفاف يتمقى ىدايا 

ناتجة عف جيود بؿ الجيد البلـز لمحصوؿ عمييا , فيى ليست ناتجة عف جيوده الذاتية, 
اآلخريف, ونواياىـ الحسنة تجاىو, ويدرؾ أنو قد ال يستحقيا, وقد يتكرر حصوؿ الفرد عمى 

ؼ الفرد متمقى اليدية أف الشخص مانح المكاسب مف نفس األشخاص عدة مرات, ويعتر 
اليدية ىو المسئوؿ عف منحو تمؾ المكاسب , وانيا قد تكوف مكمفة ماديًا, وذات قيمة بالنسبة 
لو, وقد ينتج عف كؿ ذلؾ شعور الشخص متمقى اليدايا بنوع مف الديف االجتماعى لمشخص 

ساسو بأنو مطالب برد مثؿ المتبرع وىذا قد يؤدى الى شعوره بنوع مف الضغوط النفسية الح
تمؾ اليدايا والمنح, والنو فى كؿ مرة مطالب بأف يقدـ لممتبرع عبارات الشكر والتقدير والمديح 
لما قدمو المتبرع مف عطايا ) عمى الرغـ مف أف بعض العطايا قد ال يكوف الشخص 
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ؿ, كما أف الفرد المستفيد فى حاجة ماسة الييا(,  مما قد يولد لديو مشاعر ايجابية بدرجة أق
يشعر بالعرفاف بدرجة أقؿ لممتبرع عندما يدرؾ أنو يعتبر المسئوؿ األوؿ عف الظروؼ التى 
 ولدت لدييـ اإلحتياج الى الفائدة المرجوة منو, وبالتالى ال تتولد لديو المشاعر اإليجابية نحوه.

( مف 4.44مف ناحية أخرى تتفؽ النتيجة " وجود مسار ايجابى  داؿ عند مستوى ) 
,   (Watkins et al., 2003)"  مع نتائج دراسة الوجدان السالبإلى  العصابيةمتغير 

ويفسر الباحث تمك النتيجة من خالل أن الشخص العصابى يمتمك بعض السمات التى 
إدراؾ العالـ بإعتباره مميئًا بالمشكبلت , وميددًا, ومثيرًا تجعمو يشعر بالوجدان السمبى مثل 

شعر الفرد أنو  غير آمف , وقمؽ, ومحبط, , كما يتميز بعدـ الوعى الذاتى, كما ي, لمضغط
الميؿ إلى التفكير غير الواقعى, ولديو صورة  , وواإلندفاع, وسرعة التأثر, والقابمية لئلنقياد

تكوف لديو أفكار غير عقبلنية, ويسمؾ بشكؿ مندفع, ويواجو الضغوط  , وضعيفة عف الذات
يخبر إحباطات خفيفة منتظمة, , كما يقوده إلى اإلحساس  بالعجز بشكؿ غير فعاؿ, وىذا

ويفسرىا بإعتبارىا صعبة وميددة لو, ويفسر األعراض, واإلحساسات الفسيولوجية لديو 
 .بإعتبارىا عبلمات عمى المرض, وىو ما ُيعرؼ بالتوىـ

ناء الذاتى الفرض الرابع "توجد مسارات دالة إحصائيًا من التسامح )بمكوناتو( إلى الي 
 بمكوناتو المختمفة )الرضا عن الحياة, والوجدان الموجب, والوجدان السالب (" . 

( تحقؽ ىذا الفرض بشكؿ جزئى , حيث تعتبر المسارات مف متغير 41يتضح مف الجدوؿ )
(, 4.44دالة عند مستوى  ) الوجداف الموجب , والرضا عف الحياة, إلى  متغيرات التسامح

 غير داؿ.  الوجداف السمبىإلى  التسامحر مف متغير بينما كاف المسا
الرضا عف , إلى  متغيرات التسامحتتفؽ النتيجة " وجود مسارات دالة مف متغير  

Tse &  , et al., 2001(Rye,مع نتائج دراسات كؿ مف    الوجداف الموجب , والحياة
Pareek  Breen, et al. 2010, ,(2009) Friedman&  Yip, 2009, Toussaint

& Jain, 2012, Chan, 2013, Macaskil & Denovan, 2014, Datu, 2014)  ,
) ويرجع الباحث سبب ىذا التناقض  (Sastre et al., 2003 )ةنتائج دراسوتتناقض مع 
استخدمت عوامؿ أو مكونات سمبية لمتسامح وىى  Sastre et al., 2003الى أف دراسة 

وؼ, والميؿ العاـ الثأر(, وبصفة عامة يفسر الباحث تمؾ :االستياء الدائـ, والحساسية لمظر 
النتيجة مف خبلؿ أف الشخص المتسامح يتسـ ببعض الخصائص التى تجعمو راضيًا عف 
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حياتو ولديو وجداف ايجابى, ومنيا  أنو ُيخبر دافعية منخفضة لتجنب التواصؿ مع الشخص 
مرتفعة نحو السموؾ بشكؿ إيجابى المسيء, أولئلنتقاـ منو, أو الحاؽ الضرر بو, ودافعية 

نحوه, وتقديـ الخير لو, وبالرغـ مف أنو يقيـ الضرر بشكؿ واقعى, ويقر بمسئولية الجانى عنو 
, فإنو يختار بحرية أف يتنازؿ عما لو مف  ديف لدى الجانى, وعف أى مطالبة بتعويضات 

السمبية تجاه الجانى, بؿ منو, ويتخمى عف الرغبة فى اإلنتقاـ منو, كما يستبعد اإلنفعاالت 
ويستبعد  نفسو مف دور الضحية, ويتغمب عمى إستيائو تجاه الشخص المؤذى,  ويتبنى موقفًا 
جديدًا قائمًا عمى  الخير, والشفقة , بؿ والحب تجاىو, حتى لو لـ يكف لو أى حؽ أخبلقى 

واآلخريف,  فى ىذه االستجابة الرحيمة, وذلؾ بما ال يتعارض مع إحترامو لكؿ مف ذاتو,
واألخبلؽ, ويصاحب ذلؾ إستبدالو لئلنفعاالت واألفكار, والمعتقدات السالبة سواء نحو نفسو, 

, والحب, أواآلخريف بإنفعاالت وأفكار, ومعتقدات إيجابية , بحيث يدرؾ الجدارة بالثقة, والبراءة
 والسبلـ فى كؿ مف نفسو, وفى اآلخريف. 

 حبىث هقرتحة:
اسات حوؿ البرامج النفسية اليادفة الى تنمية التسامح, والعرفاف, واليناء اجراء مزيد مف الدر  -

 الذاتى لدى طبلب الجامعة, ولدى تبلميذ المدارس.
اجراء مزيد مف الدراسات عمى دور التسامح والعرفاف فى تحقيؽ الصحة النفسية,  - 

 والجسمية.
رافية مثؿ السف, والجنس, اجراء مزيد مف الدراسات حوؿ عبلقة بعض المتغيرات الديموج - 

 والمستوى التعميمى بالتسامح.
مثؿ التفاؤؿ, وقدرات  –اجراء المزيد مف الدراسات المقارنة حوؿ المصاحبات النفسية  - 

ألنماط التسامح المختمفة مثؿ التسامح مع الذات مقابؿ  -الذكاء الشخصى, والبينشخصى
 لحالة.التسامح مع اآلخريف, وتسامح السمة مقابؿ تسامح ا

اجراء المزيد مف الدراسات حوؿ التسامح بإستخداـ أدوات قياس أخرى غير مقاييس التقرير  - 
 الذاتى مثؿ تقديرات األخريف المحيطيف لمفرد المتسامح. 

اجراء دراسات ثقافية مقارنة حوؿ التسامح والعرفاف لدى الذكور, واالناث, ولدى طبلب  - 
باب, واألطفاؿ, وكذلؾ دراسات عبر ثقافية حوؿ الريؼ والحضر, ولدى المسنيف, والش

 مستويات التسامح, والعرفاف, واليناء الذاتى لدى الطبلب المصرييف والطبلب العرب.
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 This study proposed and tested a model of psychological 

forgiveness  and its relations to gratitude, the big five personality 

factors, and psychological well-being in sample college students. The 

current study arose as a result of the lack of studies of forgiveness  in 

the recent Arabic psychological literature. The need for studying 

psychological forgiveness  as related to the field of positive 

psychology is an urgent need. Subjects: The participants of the current 

study were selected from the faculty of Education – Ain Shams 

University. The basic sample consisted of (396) participants (73 

males, 323 females). Statistics: The researcher has used Structural 

Equation Modeling Method (SEM). The Results showed that the 

structural model has a good fit, There are statistically significant 

positive direct path coefficients from both gratitude and extraversion 

to forgiveness, statistically significant negative direct path coefficient  

from neuroticism to forgiveness, statistically significant positive direct 

path coefficients from forgiveness to both life satisfaction and positive 

affect, statistically insignificant negative direct path coefficient from 

forgiveness to negative affect, statistically significant negative direct 

path coefficient  from forgiveness to positive affect, and statistically 

significant positive direct path coefficient  from neuroticism to 

negative affect. 

 


