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  ن بین الزوجینالتسامح واالمتنا
  وعالقته بالشعور بالرفاهة النفسیة لألسرة

  ١حلیمة إبراهیم أحمد الفیلكاوي /د
 :ملخـص

التســامح واالمتنــان بــین الكشــف عــن عالقــة ســلوك  إلــي لبحــثاهــذا  هــدف
تكونت عینة الدراسة . األبناء" -"الزوجین الزوجین والشعور بالرفاهة النفسیة لألسرة

حیث بلغ  ،) زوجة٩٢) زوجا،(١٠٨منهم( أبنائهم،وجة و زوجا وز  ٢٠٠ الحالیة من
) ٣٦وأبنــاء الزوجــات المتســامحات ( ،) ابنــا٥٦زوجــات غیــر المتســامحات (أبنــاء ال

ء الزوجات غیر كما بلغ أبنا. ابنا، ابنا) ٦٠وأبناء األزواج غیر المتسامحین (. ابنا
نـــاء األزواج غیـــر وأب. ابنـــا) ٤١وأبنـــاء الزوجـــات الممتنـــات ( ) ابنـــا،٥١الممتنـــات (
وبمـدى عمـري یتـراوح مـن ، ابنـا) ٥٣( وأبناء األزواج الممتنـین ) ابنا،٥٥الممتنین (

إعـداد/  :مقیـاس التسـامحهـي:  ثالثـة مقـاییس الباحثـة اسـتخدمت. سـنة) ١٨-١٥(
أشـــارت  إعـــداد/ الباحثـــة :، مقیـــاس الرفاهـــة النفســـیة، مقیـــاس االمتنـــانهـــارت النـــد
 النتائج إلي:

إحصـــــــائیة بـــــــین الزوجـــــــات غیـــــــر المتســـــــامحات  داللـــــــةذات  فـــــــروق وجـــــــود -١
  . والمتسامحات في الشعور بالرفاهة النفسیة لصالح الزوجات المتسامحات

إحصائیة بین األزواج غیـر المتسـامحین والمتسـامحون  داللةوجود فروق ذات  -٢
  . نیالنفسیة لصالح األزواج المتسامح في الشعور بالرفاهة

إحصـائیة بـین الزوجـات غیـر الممتنـات والممتنـات فـي  لةدالوجود فروق ذات  -٣
  . الشعور بالرفاهة النفسیة لصالح الزوجات الممتنات

                                                           
  كلیة التربیة األساسیة- قسم علم النفس -أستاذ مساعد: حلیمة إبراهیم أحمد الفیلكاوي /د ١

  . الكویت- لتعلیم التطبیقي والتدریبالهیئة العامة ل
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ن الممتنـین فــي ي إحصـائیة بـین األزواج غیـر والممتنـ داللـةوجـود فـروق ذات  -٤
  . الشعور بالرفاهة النفسیة لصالح األزواج الممتنون

ء الزوجــــات غیــــر المتســــامحات إحصــــائیة بــــین أبنــــا داللــــةوجــــود فــــروق ذات  -٥
  . أبناء الزوجات المتسامحات والمتسامحات في الشعور بالرفاهة النفسیة لصالح

ألزواج غیـــــر المتســـــامحین إحصـــــائیة بـــــین أبنـــــاء ا داللـــــةوجـــــود فـــــروق ذات  -٦
  . نییة لصالح أبناء األزواج المتسامحن في الشعور بالرفاهة النفسیوالمتسامح

إحصائیة بین أبناء الزوجات غیر الممتنات والممتنات  داللةوجود فروق ذات  -٧
  . أبناء الزوجات الممتنات في الشعور بالرفاهة النفسیة لصالح

ن یاء األزواج غیــر الممتنــین والممتنــإحصــائیة بــین أبنــ داللــةوجــود فــروق ذات  -٨
  . نیأبناء األزواج الممتن في الشعور بالرفاهة النفسیة لصالح

فـــي التنبـــؤ بالرفاهیـــة النفســـیة  متنـــان إســـهاما داال إحصـــائیایســـهم التســـامح واال -٩
   .ومكوناتها الفرعیة
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SUMMARY 
 

Tolerance and gratitude between the couple and its 
relationship to the sense of psychological well-being of 

the family.  
Prepared by researcher  
Halima Ibrahim Ahmed Al-Failakawi.  

The purpose of this research is to reveal the relationship 
between the behavior of tolerance and gratitude between the 
spouses and the sense of psychological well-being of the 
family. The sample of the current study consisted of 200 
wives, wives and children, 108 of whom were wives, 92 
wives, and 56 sons of wives and wives of forgiving wives. 
(60) sons, sons of tolerant couples (48) sons. The children of 
non-obese wives (51) were sons, and sons of wives who were 
married (41) sons. (55) sons and sons of married couples (53) 
sons, and the age range of (15-18) years. The researcher used 
three measures: tolerance scale: preparation / Heart Land, 
measure of gratitude, measure of mental wellbeing: / 
Researcher Results indicated: 
1 - There are statistically significant differences between 

wives who are not tolerant and tolerant in their sense of 
superiority and their wives are tolerant.  

2 - There are differences of statistical significance between 
couples are tolerant and tolerant in the sense of visual 
well-being 

3 - There are statistically significant differences between the 
wives who are not absorbed and are satisfied with the 
feeling of marital satisfaction.  

4 - There are differences of statistical significance between the 
unsatisfied and full of feelings in the sense of well-being 
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5 - There are differences of statistical significance between the 
sons of wives who are tolerant and tolerant in the sense 
of psychological well-being wives forgiving.  

6 - There are differences of statistical significance between the 
sons of couples who are intolerant and tolerant in the 
sense of well-being of the sons of the sons of tolerant 
spouses.  

7 - There are differences of statistical significance between the 
sons of wives who are not absorbed and enjoy the sense 
of psychological well-being 

8 - There are differences of statistical significance between 
children of couples who are not absorbed and are 
satisfied with the sense of psychological well-being.  

9-Tolerance and gratitude contribute statistically to the 
prediction of psychological well-being and its sub-
components 
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  :مقدمة
یعتبـــر مفهـــوم الرفاهـــة النفســـیة المفهـــوم المحـــوري والـــرئیس فـــي علـــم الـــنفس 

لمـــا لـــه مـــن مكانــة بـــارزة فـــي تـــاریخ الفكــر اإلنســـاني وســـعي الجمیـــع فـــي  یجــابياإل
ها هدفا أسمي للحیاة الرتباطها بالحالـة الثقافات المختلفة إلي الرفاهة النفسیة بوصف

ـــالمزاجیـــة اإل ـــذات ةیجابی ـــاة وتحقیـــق ال فالرفاهیـــة . والرضـــا عـــن الحیـــاة وجـــودة الحی
  . النفسیة هي تعبیر عن البهجة والمرح واالستمتاع الذي یعیشه الفرد في الحیاة

ونظـــرًا ألن العالقـــة الزوجیـــة مـــن أهـــم العالقـــات اإلنســـانیة فـــي حیـــاة الرجـــل 
مــع بــل أنهــا رأة وهــي الدعامــة الكبــرى التــي یقــوم علیهــا بنــاء األســرة فــي المجتوالمــ

لــذا فیــولي علمــاء الصــحة النفســیة أهمیــة خاصــة لدراســة  ؛وجهــه الوجــود اإلنســاني
األسرة حیث أن الزواج من أهم محددات الصحة النفسیة لكل من الزوجین واألبناء 

وألن . مـام بدراسـة العالقـات الزوجیـةاألمر الذي دعا العدید مـن البـاحثین إلـي االهت
الــزواج هــو الســكینة واألمــن للرجــل والمــرأة وهــو أســاس األســرة الســعیدة فنــري أهمیــة 

   . قصوى للتدریب علي التعامل بین األزواج والصفح والتسامح بینهم
دراسـة  وبناًءا علـي مـا سـبق ومـن خـالل االطـالع إلـي الدراسـات السـابقة فـي

جـد أن هنـاك متغیـرات األكثـر ارتباطـا بالرفاهـة النفسـیة مثـل و  یجـابيعلم الـنفس اإل
أن التســامح یــؤدى دوًرا  فقــد أبــرزت األدبیــات النفســیة والتربویــة. التســامح واالمتنــان

ـــا فـــي توطیـــد العالقـــات اإلنســـانیة، ویعـــد قیمـــة مهمـــة فـــي المجتمـــع، فالتســـامح  مهًم
ونجـد أیضـًا  قـات الحمیمیـة،یمارس دورًا هاًما في العالقات األسریة والزوجیة والعال

االمتنــان مــن المتغیــرات ذات العالقــة الوثیقــة الصــلة بالرفاهــة النفســیة فقــد أشــارت 
. العدید من الدراسات إلي أن االمتنان من أكثر الصفات المرتبطة بالرفاهة النفسـیة

فكــان البحــث الحــالي  ونظــرًا ألن غالبیــة الدراســات فــي هــذا المجــال بحــوث أجنبیــة؛
لكشــف عالقــة المجتمــع العربــي فــي محاولــة منــه  بدارســة هــذا الموضــوع فــيلیقــوم 

 -"الـزوجینسلوك التسامح واالمتنان بین الزوجین بالشعور بالرفاهة النفسیة لألسـرة 
بمـــا یســهم فـــي تحقیــق األمـــن األســـري مــن ناحیـــة واألمــن المجتمعـــي مـــن . األبنــاء"

  . ناحیة أخرى"
  مشكلة البحث وتساؤالته:

، ة الحیــاة األســریة ومــا یســود فیهــا مــن مــودة ورحمــة بــین األزواجنظــرًا ألهمیــ
ونظرا ألهمیة الحیاة الزوجیة للرجل والمرأة فـي زیـادة الرفاهـة النفسـیة لـدیهم والحیـاة 

فـــي المجتمـــع،ونظرًا الزدیـــاد معـــدالت الطـــالق فـــي الـــوطن العربـــي  ةإیجابیـــاألكثـــر 
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ي األســرة مــن مجموعــة مــن وخاصـة فــي الســنوات األولــي مــن الــزواج، ولمـا یســود فــ
العالقـات والوظـائف واالحتیاجــات واالشـباعات والتفــاعالت ولكـي تــنجح األسـرة فــي 
القیــام بــأداء وظائفهــا المنــوط بهــا ویقــوم كــل فــرد فیهــا بالــدور المنــوط بــه البــد مــن 
تكامــل المقومــات األساســیة لهــا التــي تعتمــد علیهــا حیــاة األســرة واســتقرارها وتحقیــق 

نفسیة،اقتصــادیة ، ســكها ســواء كانــت هــذه المقومــات عاطفیة،اجتماعیــةترابطهـا وتما
وكــل هــذه المقومــات تــؤدي إلــي العنایــة والعطــاء بــین الــزوجین وفیمــا بینهمــا وبــین 

وتتبلـور إشــكالیة البحـث فــي محاولـة اإلجابــة عـن تســاؤل عـام أال وهو:هــل . األبنـاء
الشـعور بالرفاهـة النفسـیة عالقة بـین سـلوك التسـامح واالمتنـان بـین الـزوجین و توجد 
مـن السـمات  یجـابيحیث تعتبر متغیرات علم النفس اإل. األبناء" -"الزوجین لألسرة

الهامـــة فـــي حیـــاة األســـر لكونهـــا تســـهم فـــي تطویرهـــا  ةیجابیـــوالفضـــائل التربویـــة اإل
ونموها السلیم وتعتبر كوسیلة تسهم في تحقیـق السـعادة والرفاهـة النفسـیة لـدیهم بمـا 

  . ق األمن األسريیضمن تحقی
  تتضمن أهم أهداف البحث ما یلي: أهداف البحث:

فیمــا  یجــابيإلقــاء الضــوء علــى بعــض المصــطلحات فــي میــدان علــم الــنفس اإل .١
  . )الرفاهة النفسیة-االمتنان-(التسامح یخص األسرة

التســامح واالمتنــان بــین الــزوجین والشــعور بالرفاهــة الكشــف عــن عالقــة ســلوك  .٢
  . األبناء" -زوجین"ال النفسیة لألسرة

توجیه االهتمام بجوانب القوي لدي األسر العربیة ومحاولة تطویرهـا واسـتخدامها  .٣
كوقایـــة مـــن المشـــكالت األســـریة ومـــا یصـــاحبها مـــن اضـــطرابات نفســـیة وزیـــادة 

 . الرفاهة النفسیة لدیها بما یسهم في تحقیق األمن األسري والمجتمعي
  ا یلي:تتمثل أهمیة الدراسة فیم :أهمیة البحث

حداثـــة الدراســـة ونـــدرة الدراســـات التـــي أجریـــت فـــي مجـــال اإلرشـــاد األســـري عـــن  -
ســــلوك التســــامح واالمتنــــان بــــین الــــزوجین وعالقتــــه بالشــــعور بالرفاهــــة النفســــیة 

 . لألسرة
رغبة الباحثة في القیام بدراسة علمیة من خاللها یتم مساعدة األزواج علي تنمیة  -

خــالل اإلرشــاد ألهمیــة التحلــي بالتســامح واالمتنــان الرفاهیــة النفســیة لألســرة مــن 
  . ةإیجابیللعیش في الحیاة بصورة 
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تتمثــل أهمیـــة دراســة مفهـــوم التســـامح فــي كونـــه أحـــد المیكانزمــات البنـــاءة التـــي  - 
 . یرتكز إلیها الفرد الستعادة العالقات بینه وبین اآلخرین أو بینه وبین نفسه

  . یة النفسیة لدي األسرةأهمیة االمتنان في زیادة الرفاه -
توجیــه االهتمــام بجوانــب القــوي لــدي الــزوجین وتطویرهــا واســتخدامها كوقایــة مــن  -

االضطرابات النفسیة وزیادة الرفاهة النفسیة لألسـرة بمـا یحقـق لهـا مفهـوم األمـن 
  . األسري

  :مفاهیم البحث
 التسامح:  -١

 اقـــــــف""التســـــــامح مـــــــع الـــــــذات واآلخـــــــر وفـــــــي المو  عرفـــــــه مـــــــاكلو بأنـــــــه:
)macceloh,m. ,2006:8  (  

فــي مشــاعر وأفكــار وســلوك  ةإیجابیــتغیــرات " وعرفتــه الباحثــة إجرائیــا بأنــه:
  .الفرد تجاه شخص أساء إلیه"

  االمتنان: -٢
ـــــــه ـــــــان بأن  یتضـــــــمن التقـــــــدیر بشـــــــكل عـــــــام للحیـــــــاة" :عـــــــرف وود االمتن
(Wood,froh& Geraghty, 2010)    
ة لهــا طابعهــا الروحــاني تحفــز ســمة شخصــی" وعرفتــه الباحثــة إجرائیــا بأنــه:

والطبیعـة لمـا فیهـا وتوجـه  الفرد بأحداث سارة وأشخاص رائعین لتقدیر وشكر الحیاة
  . نحو االبتهال للخالق"

   :الرفاهة النفسیة -٣
"استخدام الفرد لكامل قدراتـه ومواهبـه الشخصـیة لتحقیـق  :بأنها برناردعرفها 

ا خــالل وجــود هــدف للحیــاة وتواصــل بالســعادة والرضــ الــذات واالســتقالل والشــعور
  . Bernard, M. ,2015:114)( مع اآلخرین" إیجابي

 حالــة مــن التعبیــر عــن البهجــة واالســتمتاع" وعرفتهــا الباحثــة إجرائیــا بأنهــا:
  . "إیجابيلتي یعیشها الفرد ضمن إطار بیئي ا

  اإلطار النظري ودراسات سابقة:
  كما یلي: اورفي ثالثة مح تناولت الباحثة إطارها النظري 

  Tolerance  :التسامح -١
 أسباب دراسة التسامح: -أ
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ن كانـــت إ لتســـامح والعفـــو ویتقبلـــون ذواتهـــم و إن األشـــخاص الـــذین یتســـمون با- 
وبعضهم یبادر بالصفح استجابة ألمر اهللا ورغبة في ثـواب العـافین ، مخطئة

أو ، والبعض اآلخر یتسامح ویعفو نتیجة ضغوط اآلخـرین علیـه، عن الناس
وهنــاك مــن تدفعــه حقــوق الصــداقة للتســامح والعفــو عــن ، عتــذار المســيء لــها

وفـي كـل األحـوال إذا حـدث واتخـذ قـرار التسـامح . صدیقه مهما كـان مخطئـا
ـــالتوازن الوجـــداني حیـــث تتغلـــب المشـــاعر اإل ـــا مـــا یشـــعر ب ـــفانـــه غالب  ةیجابی

لـة المتمثلة في التسامح والصفح وضبط الـنفس علـي المشـاعر السـلبیة المتمث
في الغضب والحزن والقلق واالستیاء ومن ثم یشعر بالراحة النفسیة والسعادة 

 .  )٢٠٠٥:(عالء كفافي
، فهــو یخمــد معاركنــا الداخلیــة مــع أنفســنا، التســامح یحررنــا مــن أشــیاء كثیــرة-  

والتســـامح هـــو ، ویتـــیح لنـــا فرصـــة التوقـــف عـــن استحضـــار الغضـــب واللـــوم
ترابط احـدنا بـاآلخر وبكـل ن نشعر بأفضل عالج علي اإلطالق یسمح لنا بأ

 . تلك الحیاة
إن التسـامح لـه قـدرة علــي عـالج حیاتنـا الداخلیــة والخارجیـة فبوسـعه أن یغیــر  -

من الطریقة التي نري بها أنفسنا واآلخرین، فیمكن أن یغیر من كیفیة رؤیتنا 
فهو ینهي بصفة قاطعة ولآلبـد الصـراعات الداخلیـة التـي عـاني ، لذلك العالم

بـداخلنا فـي كـل  ( .geranl, g. ,&jampolsky, d) نها الكثیرین وكانتم
  . لحظة وكل یوم

  :  أنواع التسامح -ب
  صنف العلماء التسامح إلي عدة أنواع ،منها: 

حیــــث ، وهــــو مخــــتص بــــالمكونین المعرفــــي والوجــــداني :التســــامح الحقیقــــي -
حیــث ، یحــدث تغیــر حقیقــي فــي أفكــار ومشــاعر المســاء إلیــه تجــاه المســيء

یختـــار المســـاء إلیـــه طواعیـــة أن ینصـــرف ذهنیـــا عـــن حقـــه فـــي االنتقـــام مـــن 
ویتخلــي عــن مشــاعر الغضــب والغــیظ واالســتیاء ویمنحــه الرحمــة ، المســيء
  والمودة 

: یــتم التعبیــر عنــه ســلوكیا اســتجابة للضــغوط التســامح الســطحي أو الزائــف -
 یسـتغرق مـن یعایشـه الثقافیة والسیاسیة ومجاراة األعراف االجتماعیة ولـذا ال

  في العملیات المعرفي والوجدانیة التي تستثیر حدوث التسامح الحقیقي لدیه 
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 :كما هناك تصنیف آخر للتسامح
. وم الـذاتي المفـرط والشـعور بالــذنبوهـو المیــل لتجنـب اللـ :التسـامح مـع الـذات -

 . فالفرد المتسامح مع ذاته یعترف بأخطائه ویتوقف عن االستیاء الذاتي
ویتضــمن . هــو عملیــة تســویة نــزاع أو ال یكــون حاضــرا :التســامح مــع اآلخــر -

التسامح مع اآلخر حدوث مجموعة من التغیرات الوجدانیـة والمعرفیـة والسـلوكیة 
وعنـدما . ویتفـاعالن معـا مـن جدیـد، للمساء إلیه تجاه فعـل اإلسـاءة مـن المسـیئة

 . داخلي ث التسامح مع الذات كعملیةیحدث التسامح مع اآلخر یحد
ــــة بالتســــامح الحقیقــــي مــــع اآلخــــر منهــــا  ــــرات المنبئ فهنــــاك عــــدد مــــن المتغی

(عبیـــــر  واعتـــــزازه عمـــــا اقتـــــرف وندمـــــه الصـــــادق، االعتـــــراف مـــــن المســـــيء بخطئـــــه
  . )١٢٩: ٢٠١٠،الشرقاوي

 الخصائص التي یتسم بها مفهوم التسامح: -ج
امح ذكرت عزة عبد الكریم تلخیصا للخصـائص التـي یتسـم بهـا مفهـوم التسـ

  والتي اتفق علیها الباحثون وهي كاآلتي:
ð  لكي یحدث التسامح البد أن یسبقه إیذاء مادیا نفسیا أو جسمیا أو أخالقیا بین

  . شخصین
ð إدراك الشخص المساء إلیه أن هذا اإلیذاء قد حدث بشكل مقصود وعمدي .  
ð  یترتب علي اإلساءة استثارة مشاعر وأفكار سلبیة تجعل الشـخص المسـاء إلیـه

  . یتجنب الشخص المسيء ویشعر بأنه ال یستحق تقدیره واحترمه
ð  إدراك وتقــدیر الشــخص المســيء لحجــم اإلســاءة مــن حیــث خطورتهــا والمعانــاة

  . التي یترتب علیها وتقدیره لمدي مسئولیته عنها
ð حاجـة لتفسـیر الموقـف للشـخص المسـاء إلیـه، ما یظهره الشخص المسيء من 

  . االعتذار له لطلب الصفح والغفرانوٕاظهاره محاوالت السترضائه و 
ð أي ، یقتضــــي التســــامح أن یشــــعر المســــاء إلیــــه بقیمتــــه الذاتیــــة وبقیمــــة اآلخــــر

ن یصــاحب ذلــك شــعوره بأنــه أذاتیــة وأهمیــة الشــخص المســيء معــا و بأهمیتــه ال
نفسـها التـي یحتـاج فیهـا هـو  ةقادر علي تقدیم العون الضروري لآلخـر بالدرجـ

  . الحیاةنفسه إلي عونه ودعمه في 
ð  أن التســامح فــي النهایــة هــو قــرار فــردي یتخــذه الشــخص المســاء إلیــه بإرادتــه

العالقـة معـه مـن  بنسیان اإلساءة والتخلي عن االنتقـام مـن المسـيء واسـتئناف
  . جدید
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ð ن تحدید درجة ونوع التسامح یعتمد علي السیاق الذي یحدث فیه وتأثیره علي أ
  . اء إلیهاستمراریة العالقة بین المسيء والمس

ð ن تحدید درجة التسامح یعتمد في علي شدة اإلساءة و رغبـة المسـاء إلیـه فـي أ
   .)٨٤:٢٠١١(عزة عبد الكریم،ونوع العالقة بین المسيء والمساء إلیه ، التسامح

  :أهمیة التسامح في المجال األسري والزواجي -د
ا التسـامح أهتم الباحثون بدراسة استراتیجیات التسامح التي یحـدث مـن خاللهـ 

وقـد یمـارس التسـامح دورا مهمـا فـي . مع المسيء وذلك لكي یحـدث تسـامح حقیقـي
العالقـــات األســـریة والزواجیـــة والعالقـــات الحمیمیـــة وییســـر حـــدوث الثقـــة والتعـــاون 
واالنتمـــاء والتـــي تعـــد جمیعـــا ذات أهمیـــة كبیـــرة إلقامـــة عالقـــات اجتماعیـــة مرضـــیة 

  (Rainey,C. , 2008:115)اة وهادفة واستمرارها لتحسین نوعیة الحی
إلـــــي أهمیـــــة التســـــامح  ١٩٩٨فــــي دراســـــة رائـــــدة لــــه  Kelly فقــــد ذكـــــر كیلـــــي

التواصــلي وقــام بتحلیلــي التقــاریر الســردیة التــي ذكــرت فــي إطــار عالقــات الصــداقة 
والعالقــات العاطفیــة واألســریة وتوصــل مــن خاللهــا إلــي أن تســامح المســاء إلیــه مــع 

غیر مباشرة من خالل استراتیجیات التواصل غیر  المسيء یمكن أن یحدث بطریق
تســـامحه بطریقـــة مباشـــرة باســـتخدام وقـــد یعبـــر عـــن ، اللفظـــي باســـتخدام لغـــة الجســـد

اســتراتیجیات مــن قبیــل مناقشــة المســيء فــي فعــل اإلســاءة لفهــم الــدوافع التــي دفعتــه 
 القتــراف فعــل اإلســاءة وقــد یلجــا المســاء إلیــه لتخفیــف مشــاعر الــذنب والخــزي لــدي

المسيء من خالل محاولة التهوین من فعل اإلساءة،وهنا یستخدم المساء إلیه عـدة 
استراتیجیات مثل:معاملة المسيء المعاملة المعتادة وتشجیعه علي تجاوز الماضي 
والتفكیر في المستقبل وقد یعبر المساء إلیه عن التسامح لكن في ظل تـوفر بعـض 

وط فیسـتخدم اسـتراتیجیات مـن قبیـل أن الشروط وهو ما یطلق علیه التسامح المشـر 
APLLE:2009) (یشترط علي المسيء إبداء اعتذاره وندمه حتى یمكن مسامحته 

  )  ١١٨-٢٠١٢:١١٧، (في: عبیر أنور
إلـــي أن التنبـــؤ بالتســـامح بـــین  ٢٠٠٩كمـــا أشـــارت دراســـة فرانـــك دي فینســـتمان   -

مــن  ٣٢٨وامهــا وكانــت علــي عینــة ق، األزواج فــي زیــادة الرفاهــة النفســیة لــدیهم
المتـــزوجین وأثبتـــت النتـــائج أن هنـــاك عالقـــة وثیقـــة بـــین التســـامح بـــین األزواج 
والرفاهة النفسیة لدیهم وانه یمكن التنبؤ بالتسـامح كعامـل لزیـادة الرفاهـة النفسـیة 

  . frank ,f. 2009: 194-209)( لدي األزواج
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برنامج قائم إلي نجاح )  ٢٠١١( وفي المجال الزواجي أشارت دراسة تاونسند
علي التسامح في تخفیف حدة المشكالت الزوجیة حیث طبق نموذج للتسامح بین 

وتخفیف حدة المشاعر السلبیة وقائم علي الرحمة والعطاء بین الزوجین  األزواج
   .من األزواج ممن لدیهم مشكالت زوجیة ٨علي عینة قوامها 

ن مكون من عینة من كما أسفرت نتائج برنامج قائم علي التسامح بین الزوجی
إلي وجود عالقة موجبة بین ) ٣٤-٢٤من سن () أفریقیا-األزواج (أمریكا

المتسامح من أصل أفریقي من الجنسین یؤدي إلي ارتفاع وتحسن العالقة 
كما وجد أن األزواج من أصل أفریقي أكثر تسامحا من ، واالرتیاح بین الزوجین

  .)Townsend, T. , 2011: 3782(األزواج من أصل أمریكي 
مـن  ١٩٣علي عینة مكونة من ) ٢٠١٢طبقت دراسة عزة عبد الكریم (كما 

وأســفرت عــن وجــود عالقــة ســلبیة بــین الغضــب ) ٤٠-٣٥األزواج بمتوســط عمــر (
   .والدرجة الكلیة للتسامح

كما اهتم الباحثین بالبرامج القائمة علي التسـامح حیـث طبـق برنـامج لعـالج 
مـن  ٩م العواطف والتسـامح وطبقـت علـي عینـة قوامهـا المشكالت الزوجیة باستخدا

، وأسفرت نتائجها إلي تحسن المشكالت بین األزواج بعد تطبیـق البرنـامج، األزواج
  Michell,d) .90-2013:89( ونجاح

إلــــي أن ) ٢٠١٢( ففـــي المجــــال األســــري حیــــث أشــــارت دراســــة عبیــــر أنــــور
مـن  ٢٩١لـي عینـة قوامهـا األمهات أكثر تسامحا من اآلباء حیث طبقت الدراسة ع

وطبقـت بطاریـة للتسـامح الوالـدي ) ٦٠-٣٣اآلباء واألمهات ممن تتـراوح أعمـارهم (
التســــامح  ،وأســــفرت النتــــائج إلــــي أن هنــــاك فروقــــا دالــــة بــــین اآلبــــاء واألمهــــات فــــي

بمختلف أشكاله عدا التسامح المشروط حیث أن األمهات بوجه عاما أكثر تسامحا 
كان اآلباء واألمهات أكثر تعبیرا عن تسامحهما غیر اللفظي و ، مع أبنائهن وبناتهن

   .فقط مع بناتهما
لمعرفــة مــدي تــأثیر  برنــامج) ٢٠٠٧وأیضــا طبــق جیرالــد ج جــامبو لســكي (

التســــامح علــــي الرفاهــــة النفســــیة للمطلقــــین ومــــا بعــــد الطــــالق وكانــــت نتائجهــــا أن 
اة والرفاهــة النفســیة علــي الرضــا عــن الحیــ ٕایجــابيالتســامح لــه أهمیــة وتــأثیر كبیــر و 

  . قبل وبعد الطالق
علي عینة من طلبة الجامعـة ) ٢٠١٥( كما طبقت دراسة شیماء عبد المنعم

بین كل من العفو والمناخ األسـري والثقـة  ةإیجابیوأشارت نتائجها إلي وجود عالقة 
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بـالنفس ویوجــد تــأثیر لمتغیــر العفــو یمكــن مـن خاللــه التنبــؤ بمتغیــر المنــاخ األســري 
والثقــة ، فالتســامح یعــد خطــوة مهمــة الســتعادة العالقــات المتصــدعة. قــة بــالنفسوالث

نحـو مزیـد مـن التنـاغم كمـا یسـهم فـي حـل المشـكالت ، المتبادلة بین طرفي العالقـة
  . القائمة ویمنع حدوث المشكالت المستقبلیة

   Gratitude االمتنان: -المحور الثاني
  أشكال ومكونات االمتنان: -أ

  التواصلي  –الغائي -الملموس -اللفظي :االمتنان في الشكل تتمثل أشكال
 :أما مكونات االمتنان فتتمثل في

  .اإلحساس الدافئ بتقدیر شخص أو شيء ما -
 . اإلحساس بالنیة الحسنة نحو هذا الشخص أو الشخص -
ویـدرك ، وبهذا اإلحسـان ینبـع التقـدیر والنیـة الحسـنة ةإیجابیاالستعداد للتصرف ب -

الممنـــــــــــون الحصـــــــــــول علـــــــــــي منفعـــــــــــة أو فائـــــــــــدة مـــــــــــن شـــــــــــخص  الشـــــــــــخص
   (Fan,j,Jeffery,j,Emmons,r,bono,g,scott,h,Philip,w. ,2011:220)آخر

  أهمیة االمتنان: -ب
یري سافاج أن االمتنان یجلنـا أكثـر تفـاؤل وأمـال وٕاشـراقا فمـع شـروق كـل شـمس  -

ادي واالسـتیقاظ جدیدة علینا شكر اهللا أالف المرات علي رؤیة الشمس والنوم الهـ
 –بأمــان وذلــك ممــا یجعلنــا نــري الــنعم األخــرى مثــل (االمتنــان لألمهــات واآلبــاء 

 ) الخ ..للمعلمین والمعلمات–للزوج والزوجة 
كل ذلك یجعلنا نشعر بالسعادة وكل ما تحتاجه هو التركیز علي النعم المحیطة  -

   .)(Savage,j,2011:67بنا من كل جانب ما یجعلنا نشعر بالرفاهة النفسیة 
حیـث تشـیر األبحـاث ، هناك األسباب التي تجعل دراسـة االمتنـان مهمـةكما أن  -

كلمـــة تعبـــر عـــن  ٨٠٠إلـــي أهمیـــة االمتنـــان: فهنـــاك دراســـة حدیثـــة ألكثـــر مـــن 
ضـمن اكثـر  grateful  المعبر عـن االمتنـان ةیجابیكانت السمات اإل، السمات

العكس كانت كلمـة جاحـد  وعلي.% من الكلمات من حیث كثرة اإلعجاب٤من 
un grateful  باإلضـافة  .)%مـن الكلمـات١,٧أكثر السـمات السـلبیة (فـي آخـر

  .إلي ذلك یمكن أن یكون االمتنان احد القوي الهامة للحیاة الجیدة
 (Watkins, et al. ,2013: 431-452)  
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دراســات إلــي أهمیــة االمتنــان وانــه یــؤدي إلــي الســعادة والــي  وتوصــلت عــدة 
فاألشــــخاص الممتنــــون أكثــــر تفــــاؤال وتمتعــــا  ،ر الحالــــة النفســــیة والجســــدیةاســــتقرا

  .بالحیاة ومناعتهم الجسدیة والنفسیة أفضل
(pono,m. ,&macceloh,m. ,2006:1-10).  

  .ا في العالج واإلرشاد النفسيإیجابیكما یلعب االمتنان دورا  -
حـــظ یســـجرینر أیضـــا یســـاعد علـــي التحســـن مـــن القلـــق واالكتئـــاب وذلـــك كمـــا ال -

بعد عدد قصیر من الجلسات العالجیة لـدي األشـخاص الـین یتصـفون  ٢٠٠عام
   .Wood,m. ,&alex,i. , 2007:26)( باالمتنان

مــا توصــلت إلیــه دراســة یقلــل مــن االكتئــاب والقلــق وذلــك  -االمتنــان –كمــا انــه  -
نــــه توجــــد عالقــــة ســــلبیة بــــین االمتنــــان وكــــال مــــن القلــــق أإلــــي ) ٢٠٠٢مــــاكلو (

    .McCullough,m. ,&tsang,j. ,2002:112-127)( كتئابواال
إلي أن االمتنان یعد عنصرا مهما لألفراد ویبدو أن ) ٢٠١٤وأشارت دراسة فیلیب( -

  .(Philip,2014:56)االمتنان سمة عالیة القیمة
كما أن االمتنان یزید من مستویات امینو غلوبین في الحنجرة واألنف الذي یزید  -

واالمتنان یقلل من هرمـون التـوتر ، سم علي مقاومة العدوى الخبیثةمن مقدرة الج
في الجسم وهذه المادة صنفت من األجسام المضادة التي تفرزها الجسم لمكافحة 

  )  (Emmons,r. a. ,&kneezel,t. ,2009:140-148)الفیروسات والبكتریا 
 أهمیة االمتنان في المناخ األسري والعالقة الزوجیة: -ج 

فیجــب االهتمــام باالمتنــان ، الباحثــة أهمیــة بالغــة لالمتنــان بــین األزواج تــري  -
بــین الــزوجین إذ یغفــل الــزوج أو الزوجــة أهمیــة االمتنــان لآلخــر بــالرغم مــن 
االمتنان بشكل عفوي وتلقـائي للغربـاء مـن بـاب المجاملـة والترحیـب والفضـل 

كثیـــر التـــي فمـــن األولـــي أن تبـــدي الزوجـــة االمتنـــان للـــزوج علـــي األشـــیاء ال
 -المســـاعدة فـــي المنـــزل-یصـــنعها مـــن اجلهـــا مثـــل (العمـــل الكتســـاب الـــرزق

المجاملـة  -تقدیم الهدایا للزوجة -االهتمام باألوالد -االهتمام بالزوجة وأهلها
 . لخإ ..بالقول

أكــد واتكینــز إلــي أن االمتنــان ییســر مــن عالقــات الفــرد ویجعلهــا أكثــر كمــا   -
والرضــا عــن الحیــاة ممــا  فــاهیم الكــرم والتعــاونوذلــك ألنــه مــرتبط بم ةإیجابیــ

  .یؤدي في النهایة إلي مجتمعات أكثر سلمیة
Watkins. p. ,woodward,k. ,stone,t. ,kolts,r,2013: 431-452)(.  
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ن االمتنان كظاهرة منتشرة في عـدة قطاعـات مثـل األسـرة بـین االبـن ووالـده أو  -
، وأیضـا بـین األصـدقاء، عـام والزوج وزوجته وبین جمیـع أفـراد األسـرة بشـكل

فجمیـــع العالقـــات مـــن المفتـــرض أنهـــا قائمـــة علـــي العـــدل والمســـاواة وااللتـــزام 
 ,.Orathinkal. ,j, & vansteenwegen,a)بـالحقوق وكــذلك االمتنـان 

2006: 251-260).    
وقد أثبتت عدة دراسات أن العالقات االجتماعیة الناجحة بین الناس وخاصة  -

من خالل التعبیر لبعضهم الـبعض عـن االمتنـان بواسـطة  بین الزوجین تقوم
مواقــف معینــة أو أفعــال أو حتــى أقــوال بســیطة ولكــن لهــا األثــر الكبیــر فــي 

  .)٢٠١٤(رشا عصام الدین:تنمیة عالقتهم النفسیة وشعورهم بالصحة النفسیة 
تمتعــــون إلــــي أن الممتنــــین ی) ٢٠٠٩( كمــــا أشــــارت دراســــة روبــــرت وآخــــرون -

كمـا أشـارت  .كبر من غیر الممتنـینأوربما بدخل مادي  أقوية بروابط زوجی
إلي أن الممتنین لدیهم عالقات اجتماعیة واسعة إضـافة إلـي تمـتعهم بـروابط 

 robert, emmon;Michael, e)مـــن غیـــر الممتنـــین  أقـــويزوجیـــة 
;mccullough. m, 2009:116-117).   

  Psychological –Well Being :الرفاهة النفسیة -المحور الثالث
  مناهج دراسة الرفاهة النفسیة: -أ

تنوعــت المنــاهج فــي دراســة الــرف النفســیة وفیمــا یلــي توضــیح لعــدة منــاهج  
  :اهتمت بالرفاهة النفسیة وهي

والذي یتضمن تحقیق الدرجـة القصـوى مـن السـعادة والرضـا عـن  :منهج المتعة -
ـــــاة ـــــأثیرات اإل، الحی ـــــاض الســـــلبیة ةیجابیـــــوزیـــــادة الت  .Seligman,s)وانخف

&Peterson,p. ,2007:4).    
وتشـــیر رایـــف بـــان بحـــث اإلنســـان عـــن المتعـــة والســـعادة قـــدیم ومتأصـــل فـــي 

وقـــد ظهـــر فـــي الكتابـــات الیونانیـــة القدیمـــة والفلســـفات مثـــل هـــوبز ، الـــنفس البشـــریة
وامتد حتى العصر الحدیث حیث االهتمام بالمتعة والسـعادة فـي الدراسـات ، وبینتنام

نفس أمثال دینیر حیـث عرفهـا بأنهـا:" التقییمـات المعرفیـة التـي تـؤثر الحدیثة لعلم ال
علي حیاة الفرد عن طریـق المـرور بخبـرات متكـررة مـن المشـاعر السـارة وقلیـل مـن 

 یجـابياإل التـأثیر- .الرضـا عـن الحیـاة-المشاعر السلبیة وهي تشـمل عـدة عوامـل: 
    .)Ryff,c. , 2004: 1069-1081( التأثیر السلبي -
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  إمكانیات الشخص الفریدة ىوهو السعي نحو التمیز اعتمادا عل نهج التمیز:م -
ن الرفاهة تعني الشعور باالنفعاالت الجیدة إحیث  :ةیجابیاالنفعاالت اإل منهج -

كأســـاس لجـــودة الحیـــاة وهـــي تتضـــمن طریقـــة األشـــخاص فـــي تقیـــیم حیـــاتهم فـــي 
ه األحــداث الیومیــة الماضــي والحاضــر وهــي تشــمل ردود األفعــال االنفعالیــة تجــا

وطریقـــة تصـــرفهم تجاههـــا،ویتبني هـــذا المـــدخل أن الرفاهـــة النفســـیة هـــي نتیجـــة 
دینامیـــة للتغیـــر الـــداخلي ولهـــا دور أساســـي للتنبـــؤ والـــتحكم فـــي البیئـــة والســـلوك 

  :ومن ثم إلي التفكیر وهي تشمل عدة أبعاد للفرد،
ð ــــاب ال ــــة العضــــویة والصــــحیة وغی مــــرض البعــــد العضــــوي وهــــو إدراك الحال

  . واألعراض الناتجة عنه والمضادة لتأثیر العالج
ð  البعـــــد النفســـــي وهـــــو فهـــــم الحالـــــة االنفعالیـــــة والمعرفیـــــة لألفـــــراد ویتضـــــمن

  . المعتقدات الشخصیة والروحانیة والتدین ومعني الحیاة
ð  البعــــــد االجتمــــــاعي وهــــــو فهــــــم الفــــــرد للعالقــــــات البــــــین شخصــــــیة واألدوار

لألســرة وأهمیــة الــدعم االجتمــاعي واألداء  االجتماعیــة فــي الحیــاة واالنتمــاء
   .Lias,k. ponnusamy,s. &normah,c. 2008:18-19)( الوظیفي للفرد

  المصطلحات ذات الصلة بمفهوم الرفاهة النفسیة: -ب
یهــتم باإلنســان كفــرد مــن حیــث  یجــابيفعلــم الــنفس اإل :یجــابيعلــم الــنفس اإل) ١(

ل واألمــل واإلیمــان فــي المســتقبل التوافــق والرضــا والمــرح فــي الحاضــر والتفــاؤ 
ویســـعي إلـــي تنمیـــة الســـمات الفردیـــة كالقـــدرة علـــي الحـــب والعمـــل والشـــجاعة 
والمهــــارة فــــي إقامــــة عالقــــات بــــین شخصــــیة واإلحســــاس بالجمــــال والتســــامح 

   .واألصالة واالنفتاح علي المستقبل والموهبة واالمتنان والحكمة
یخبرهــا اإلنســان ذاتیــا  ةیجابیــســم باإلوهــي حالــة انفعالیــة وعقلیــة تت الســعادة:) ٢(

وتتضـــمن الشـــعور بالرضـــا والمتعـــة والتفـــاؤل واألمـــل واإلحســـاس بالقـــدرة علـــي 
  . إیجابيالتأثیر في األحداث بشكل 

حیــث یــتم اســتبدال  یحــدث خلــط بــین مفهــوم الرفاهــة والجــودة :جــودة الحیــاة) ٣(
ف، وهـذا مـا مصطلح الرفاهة بمصطلح الجودة وهذا ما یحدث خلط في التعریـ

دفـــــع ســـــترثم وشـــــاز إلـــــي اســـــتخدام مصـــــطلح الرفاهـــــة النفســـــیة فمـــــن الناحیـــــة 
، المفاهیمیة من الصعب أن نفصل الرفاهة النفسیة عن مفهوم الصحة النفسیة

ومــن الناحیــة العملیــة مــن الصــعب أن یجمــع الشــخص بــین الرفاهــة والمــرض 
بقــت علــي حیــث أشــارت دراســة "فردریكســون" التــي ط. النفســي فــي وقــت واحــد
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طالبــا جامعیــا والتــي أســفرت نتائجهــا إلــي أن هنــاك ارتبــاط موجــب بــین  ٢٦٤
   )Fredrickson,b. ,2004:226(الرفاهة النفسیة وجودة الحیاة وتحقیق الذات 

إلي أن شعور الفرد بالرفاهة  .et al. ,2003 , Sastere,mدراسةكما أشارت 
وكلمــا تحســنت جــودة حیاتــه كلمــا النفســیة یــرتبط ارتباطــا قویــا بمســتوي جــودة حیاتــه 

 ,.Sastere,m. ,vinsonneau,g. ,neto,f)ازداد شــــعوره الســــعادة والهنــــاء 
girard,m. ,&mullet,e. ,2003    

التي طبقت علي مجموعة من الراشدین  bour& shmis دراسةكما أشارت 
إلي وجود عالقة موجبة بین مسـتوي جـودة حیـاة  من عشر دول مختلفة في أوروبا

د وبـــین مســـتوي الرعایـــة الصـــحیة والنفســـیة بمكوناتهـــا ومـــن ضـــمنها الرفاهـــة الفـــر 
فـــي مســـتوي جـــودة الحیـــاة بـــین دول أوروبـــا الشـــرقیة  االنفســـیة حیـــث وجـــدت فروًقـــ

والغربیة تعود للرعایة النفسیة والصحیة والفروق الثقافیة وأسلوب الحیـاة وان عامـل 
دة حیــاة الفــرد ومــدي تمتعــه الرفاهــة النفســي عامــل مهــم وقــوي للتنبــؤ بمســتوي جــو 

  )  ,bour. m. ,& shmis,l. 2006: 251-260( بصحة نفسیة جیدة
ـــاة:) ٤( أو الســـلبیة  ةیجابیـــوهـــو مفهـــوم أو مجموعـــة مـــن المفـــاهیم اإل معنـــي الحی

كالنجـاح أو الفشــل یكونهـا الفــرد عبـر حیاتــه عبـر مصــادر مختلفـة داخــل حیــز 
علـه مـع ذاتـه واآلخـرین فـي ظـل خبراته الشخصیة التي یكتسبها في مواقـف تفا

ویعكــس هــذه المفــاهیم توجــه الفــرد نحــو الحیــاة وأســلوب حیاتــه ، ثقافــة المجتمــع
(ســهیر وتظهــر فــي صــورة أســالیب وأهــداف فــي مجــاالت شــتي مــن حیــاة الفــرد 

  ) ٢٠٠٥:سالم
هـو تقبـل الفـرد لذاتـه وأسـلوب حیاتـه التـي یحیاهـا وتوافقـه  :الرضا عـن الحیـاة) ٥(

نجازاتــــه إبال ألصــــدقائه وزمالئــــه وراضــــیا عــــن ته وعملــــه متقــــمــــع نفســــه وأســــر 
القرار قادرا علي تحقیـق الماضیة متفائال بمستقبله مسیطرا علي بیئته صاحب 

ن الرضـــا عـــن صـــفاء الحیـــاة هـــو العامـــل األساســـي فـــي إدراك الفـــرد أأهدافـــه و 
   .Hannon ,p. ,et al. , 279-289)( لرفاهیتة النفسیة المرتفعة

عــدة دراســات إلــي وجــود ارتبــاط موجــب بــین الرضــا عــن الحیــاة كمــا أشــارت 
   .)٢: ٢٠٠٦أماني عبد المقصود،والرفاهة النفسیة (
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  تعقیب: 
وجد أن  السابقة الدراسات عرضه من إطار نظري ونتائج إلي ما سبق بالنظر

فقـد أبـرزت . هناك متغیرات األكثر ارتباطا بالرفاهة النفسیة مثل التسـامح واالمتنـان
ــــا فــــي توطیــــد العالقــــات  دبیــــات النفســــیة والتربویــــةاأل أن التســــامح یــــؤدى دوًرا مهًم

اإلنسانیة، ویعد قیمة مهمة في المجتمع، فالتسامح یمارس دورًا هاًمـا فـي العالقـات 
األســریة والزوجیــة والعالقــات الحمیمیــة، ونجــد أیضــًا االمتنــان مــن المتغیــرات ذات 

ســیة فقــد أشــارت العدیــد مــن الدراســات إلــي أن العالقــة الوثیقــة الصــلة بالرفاهــة النف
  . االمتنان من أكثر الصفات المرتبطة بالرفاهة النفسیة

هذا؛ وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في اختیار أنسب المناهج  
ومن ثم اختارت  ،باحثة لعدید من الدراسات السابقةللدراسة الحالیة حیث تتبعت ال

كما استفادت  ي التحلیلي لمالءمته مع طبیعة البحث،الباحثة المنهج الوصف
الباحثة من الدراسات السابقة في كیفیة التوجه نحو جمع المعلومات وطریقة 

كما استفادت  .واختیار أنسب األدوات التي تقف على موضوع البحث العرض،
الباحثة من الدراسات السابقة في معرفة أنسب األسالیب اإلحصائیة وكیفیة 

  . ها للوصول إلى أفضل وأدق النتائجتوظیف
هـذا  مثـل ونـدرة ألهمیة نظرا كل هذا من شانه أن دعم الدراسة الحالیة للباحثة

موضـوع التســامح  أن لهـا تبـین الكـویتي حیـث المجتمـع فـي النـوع مـن البحـوث
 إلـي بحاجـة الزال األبنـاء"؛ -واالمتنـان وعالقتـه بالرفاهـة النفسـیة لألسـرة"الزوجین

 والمراكز البحثیة؛أفادت المؤسسات جمیع وأن خاصةً  والبحوث الدراسات من مزید
 الموضـوع وجعـل الباحثـة دفـع هـذا مـا الموضـوع، ذلـك حـول دراسـات وجـود بنـدرة
بما یسهم في تحقیق األمن األسري من  الكویتي المجتمع في والتبني بالبحث جدیرا

  . ناحیة واألمن المجتمعي من ناحیة أخرى"
  :فروض الدراسة

إحصــــــــائیة بــــــــین الزوجــــــــات غیــــــــر المتســــــــامحات  داللــــــــةتوجــــــــد فــــــــروق ذات  -١
  . والمتسامحات في الشعور بالرفاهة النفسیة لصالح الزوجات المتسامحات

إحصـائیة بـین األزواج غیـر المتسـامحین والمتسـامحون  داللةتوجد فروق ذات  -٢
  . في الشعور بالرفاهة النفسیة لصالح األزواج المتسامحون

إحصـائیة بـین الزوجـات غیـر الممتنـات والممتنـات فـي  داللـةد فـروق ذات توج -٣
  . الشعور بالرفاهة النفسیة لصالح الزوجات الممتنات
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إحصــائیة بــین األزواج غیـــر والممتنــون الممتنــین فـــي  داللـــةتوجــد فــروق ذات  -٤
  . الشعور بالرفاهة النفسیة لصالح األزواج الممتنون

ــــةتوجــــد فــــروق ذات  -٥ ــــر المتســــامحات إحصــــ دالل ــــاء الزوجــــات غی ائیة بــــین أبن
أبنـــــــاء الزوجـــــــات  والمتســـــــامحات فـــــــي الشـــــــعور بالرفاهـــــــة النفســـــــیة لصـــــــالح

  . المتسامحات
إحصــــــائیة بــــــین أبنــــــاء األزواج غیــــــر المتســــــامحین  داللــــــةتوجــــــد فــــــروق ذات  -٦

  . والمتسامحون في الشعور بالرفاهة النفسیة لصالح أبناء األزواج المتسامحون
إحصائیة بین أبناء الزوجات غیر الممتنـات والممتنـات  داللةوق ذات توجد فر  -٧

  . أبناء الزوجات الممتنات في الشعور بالرفاهة النفسیة لصالح
إحصــائیة بــین أبنــاء األزواج غیــر الممتنــین والممتنــون  داللــةتوجــد فــروق ذات  -٨

  . أبناء األزواج الممتنون في الشعور بالرفاهة النفسیة لصالح
   .م التسامح واالمتنان في التنبؤ بالرفاهیة النفسیة ومكوناتها الفرعیةیسه -٩

  :إجراءات البحث
  منهج البحث: -١

اعتمدت دراسة هذا البحث على المنهج الوصفي التحلیلي المقارن،فهناك 
الحاجة للجانب الوصفي ألن هناك الكثیر من األحداث في حیاة األسر تحتاج إلى 

ضروریا بهذه الدراسة للوقوف على  انب التحلیليعملیات وصفیه،وكذلك الج
لذا؛فقد . األسباب إلى قادت إلى العدید من المشكالت األسریة وافقدها أمنها

الذي یعتمد على دراسة أیضا اعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي 
كیفًا  الواقع، أو الظاهرة كما توجد في الواقع، ووصفها وصفًا دقیقًا، والتعبیر عنها

 وكمًا، ویكون التعبیر الكیفي من خالل وصف الظاهرة وتوضیح خصائصها،
ویكون التعبیر الكمي من خالل وصف الظاهرة وصفًا رقمیًا یوضح مقدار 
وجودها، وحجمها ودرجة ارتباطها مع متغیرات أخرى، ومن ثم الوصول إلى 

وصف الظاهرة بل  وال یتوقف المنهج الوصفي عند، النتائج وتحلیلها، وتفسیرها
تعرف العالقات بین المتغیرات التي تؤثر في الظاهرة والتنبؤ یتعدى ذلك إلى 
  . بحدوثها ونتائجها

  
  



٢٠١٩/ ینایر ١ج–العلوم التربویة/ العدد األول   
 

 

  

٢١

   :عینة الدراسة -٢
  مجتمع الدراسة:  -أ

تكّون مجتمع الدراسة من طالب وطالبات المرحلة الثانویة بأربع مدارس 
) ١٦٥٤حیث بلغ عددهم ( ،٢٠١٧/٢٠١٨للتعلیم الثانوي الحكومي للعام الدراسي 

، طالبا بمدرسة األوزاعي ومدرسة حمد عیسى الرجیب) ٨٤٤طالبا وطالبة، منهم (
طالبة بمدرسة الدوحة ومدرسة فاطمة بنت الولید ،ووالدیهم ،وذلك ) ٨١٠و(

 . بمنطقة العاصمة بدولة الكویت
  عینة الدراسة: -ب

مدارس ) ٤من جملة (اختیار عینة البحث بالطریقة الطبقیة العشوائیة  تم
حیث تم اختیار عدد  ،ن للطالب، بمنطقة العاصمة الكویتمدرستا للتعلیم الثانوي،

وبمدي  ،طالب) ٤٠٠( لیبلغ إجمالي الطالب من كل مدرسة، طالب) ٢٠٠(
  . عاما) ١٨-١٥زمني من (

ــــــى ( ،منهم زوجــــــًا وزوجــــــة) ٢٤٠كمــــــا اشــــــتملت العینــــــة األساســــــیة للدراســــــة عل
زوجا وزوجـة مـن كـل مدرسـة،وبمدى ) ٦٠بمعدل (، زوجة) ١٢٠زوجا،() ١٢٠عدد(

 حیث تم االختیار منهم لتحدید أفراد العینة النهائیة. عاما٥٥ -٣٠عمري یتراوح من 
  من األزواج والزوجات ،وفقا لمستوي التسامح واالمتنان بحسب الدرجات التالیة:

  بالنسبة للتسامح: -١
: ١٧ة علــي درجــات مــن حصــول الــزوج أو الزوجــ:مســتوي تســامح مــنخفض §

  . درجة علي مقیاس التسامح ٣٩
 ٧٩: ٤٠حصول الزوج أو الزوجة علي درجـات مـن :مستوي تسامح متوسط §

  . درجة علي مقیاس التسامح
 ١١٩: ٨٠حصول الزوج أو الزوجة علي درجات مـن :مستوي تسامح مرتفع §

 . درجة علي مقیاس التسامح
  بالنسبة لالمتنان: -٢
: ٢١حصـول الـزوج أو الزوجـة علـي درجـات مـن  :مستوي امتنان منخفض §

  . درجة علي مقیاس االمتنان ٣١
: ٣٢حصــول الــزوج أو الزوجــة علــي درجــات مــن  :مســتوي امتنــان متوســط §

  . درجة علي مقیاس االمتنان ٤١
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 ٦٣: ٤٢حصول الزوج أو الزوجة علي درجات من  :مستوي امتنان مرتفع §
 درجة علي مقیاس االمتنان

ــة ا § ــارت الباحث ــةاخت ــة النهائی ــین ذوى اإلحســاس لعین  –: المــنخفض مــن ب
 والمرتفـــع لكـــل مـــن التســـامح واالمتنـــان، وتـــم اســـتبعاد المجموعـــة المتوســـطة

والجـــــدول التـــــالي  ،زوجـــــة) ٢٢( زوجـــــا،) ١٨مـــــنهم ( ،زوجـــــةزوجـــــا و ) ٤٠(
  :العینة النهائیة في مستوى التسامح والمتنان یوضح عدد أفراد

  یةتوزیع العینة النهائ) ١جدول (
  المجموع  االمتنان  المجموع  التسامح  المستوى
  

  منخفض
    زوجات  أزواج

١١٦  
    زوجات  أزواج

٥١  ٥٥  ٥٦  ٦٠  ١٠٦  
  ٩٤  ٤١  ٥٣  ٨٤  ٣٦  ٤٨  مرتفع 

  ٢٠٠  ٩٢  ١٠٨  ٢٠٠  ٩٢  ١٠٨  مجموع عام
 مـــنهم ،زوجـــا وزوجـــة وأبنـــائهم ٢٠٠لنهائیـــة وعلـــى ذلـــك تكـــون بلغـــت العینـــة ا

 ،ابنـا) ٥٦( أبناء الزوجات غیر المتسـامحات حیث بلغ ،) زوجة٩٢زوجا،() ١٠٨(
) ٦٠( وأبنــاء األزواج غیــر المتســامحین. ابنــا) ٣٦ ( وأبنــاء الزوجــات المتســامحات

  . ابنا)  ٨( وأبناء األزواج المتسامحون بنا،ا
 وأبنــاء الزوجــات الممتنــات ،ابنـا) ٥١( كمـا بلــغ أبنــاء الزوجـات غیــر الممتنــات

) ٥٣وأبنــاء األزواج الممتنــین( ،ابنــا) ٥٥ر الممتنــین (وأبنــاء األزواج غیــ. ابنــا) ٤١(
  . ابنا
  :أدوات الدراسة -٣
  .)٢٠١٣( صفاء األعسر:مقیاس التسامح لهارت الند: ترجمة -أ

 :المقیاس مكون من ثالث أبعاد
  . ) ٦-٥-٤-٣-٢-١(:التسامح مع الذات -
  . ) ١٢-١١-١٠-٩-٨-٧التسامح مع اآلخر( -
  .) ١٨-١٧-١٦-١٥-١٤-١٣التسامح في المواقف( -
 . ) ١٧-١٥-١٣-١١-٩-٧-٦-٤-٢(:العبارات السلبیة - 

 ) ٧-٦-٥-٤-٣-٢-١وضع على تدریج سباعي ( :تصحیح المقیاس 
 قامــت مؤلفــة المقیــاس بحســاب الصــدق عــن طریــق :صــدق وثبــات المقیــاس 

ارتبطت نتـائج تطبیـق المقیـاس علـي عینتـین حیث  حساب الصدق البنائي للمقیاس
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ي علـــ ٠,٠٠٥ا عنـــد مســـتوي داللـــة إیجابیـــطالبـــا ارتباطـــا  ٢٧٦و ٢٢٨مكونـــة مـــن 
مقیاس التسامح مع الذات واآلخـر بمعامـل ارتبـاط  التوالي مع ثالثة مقاییس أخري:

وكذلك كان  ٠,٤٦واختبار التسامح المتعدد األبعاد بمعامل ارتباط قدره  ٠,٦٢قدره 
بالتعـدي فـي عالقـة الفـرد هناك ارتباط سـالب ذو داللـة مـع قیـاس الـدوافع المرتبطـة 

ونظــرا الن مقیــاس الــدوافع  ٠,٠٠٥وذلــك عنــد مســتوي داللــة ٠,٢٥واآلخــر مقــداره 
المرتبطة بالتعدي في عالقة الفرد واآلخر یقیس التسامح فیما یخص اعتـداء محـدد 
ارتكبـه شـخص آخــر كـان مـن المتوقــع أن یكـون االرتبـاط العــاملي للعالقـة بـین هــذا 

رعـــي الخـــاص بالتســـامح مـــع اآلخـــر فـــي مقیـــاس هـــارت النـــد المقیـــاس والمقیـــاس الف
علــي نســبیا مــن ارتبــاط مقیــاس الــدوافع أ) ٠,٠٠٥عنــد مســتوي داللــة  ٠,٣٩وقــدره (

 . المرتبطة بالتعدي في عالقة الفرد واآلخر ومقیاس هارت الند ككل
باســتخدام خمــس عینــات مــن الطــالب وعینتــین  تــم حســاب ثبــات المقیــاس

فــردا وتراوحــت نســبة  ٦٥١إلــي  ١٢٣جــم هــذه العینــات مــن غیــر طالبیــة وتــراوح ح
 ٠,٨٧الي ٠,٨٤معامل ألفا لالختبار ككل من 

وجمیعهــا  ٠,٨٣إلــي  ٠,٧١الموقــف مــن  اآلخــر،، الــذات :المقــاییس الفرعیــة
  . ٠,٠٠١دال عند مستوي 

بحســاب ثبــات المقیــاس تــم اســتخدام طریقــة ألفــا  كمــا قامــت الباحثــة الحالیــة
إعادة تطبیق المقیاس بفاصل زمني قدره أسبوعین بین التطبیقین وطریقة  كرونباخ،

  ..والجدول التالي یوضح ذلك األول والثاني،
 ) ٢( جدول

  كرونباخ وطریقة إعادة تطبیق المقیاس –قیم معامالت الثبات بطریقة ألفا 
 إعادة تطبیق المقیاس

 ٤٠ن=
  ألفا كرونباخ

 ١٠٠ن=
 األبعاد

 الذات التسامح مع ٨١٠٠. ٠ ٠,٨١٤
 التسامح مع اآلخر ٨٠٠٠. ٠ ٠,٧٩٧
 التسامح في المواقف ٨١٩٠. ٠ ٠,٨٠٩
 الدرجة الكلیة للمقیاس ٨٢٦٠. ٠ ٠,٨٢٥

یتضح من الجدول السابق أن جمیع قیم معامالت الثبات مرتفعة،مما یجعلنا 
  .نثق في ثبات المقیاس

   /إعداد الباحثةمقیاس االمتنان  -ب
  الع علي عدة مقاییس لالمتنان على سبیل المثال:قامت الباحثة باالط -



  وعالقته بالشعور بالرفاهة النفسیة لألسرة وجینالتسامح واالمتنان بین الز 
 

  

٢٤

  ،) ٢٠١٥ ( إعداد/ سارة حسام الدین :مقیاس االمتنان
  ) ٢٠١٦إعداد/ حواء ( :مقیاس االمتنان

  ثم قامت الباحثة بصیاغة المقیاس واعداده في ثالثة أبعاد وهي: -
هـــو الشـــعور بالشـــكر والتقـــدیر نحـــو  :تعریفـــة إجرائیـــا :االمتنـــان إلـــي اهللا §

  .الخالق في انه وهبني الحیاة والصحة والمال واألسرة وذلك بالقول والعمل
ــان إلــي اآلخــرین: تعریفــة إجرائیــا § وهــو الشــعور بالشــكر والتقــدیر  :االمتن

والثناء علـي أفعـال وأقـوال اآلخـرین لمـا یقـدموه لـي مـن كلمـات شـكر وثنـاء 
  . ةوهدایا ومساعدات وذلك لألسرة واألصدقاء والزمالء واألساتذ

هو الشعور بالشكر والتقدیر لجمیع  تعریفه إجرائیا: :االمتنان إلي األشیاء §
األشـــیاء التـــي حـــولي مثـــل الطبیعـــة والشـــمس واألدوات والمنـــزل والمالبـــس 

  . وممتلكاتي الخاصة
ثم قامـت الباحثـة باسـتطالع رأي عـدد مـن أسـاتذة الجامعـة فـي تخصصـات علـم  -

مع تحدید ثالثة أبعاد أساسـیة مشـتملة علـي حیث تم تقدیم العبارات لهم ، النفس
كما سبق اإلشارة إلیه وذلك للحكم علي ، التعریفات اإلجرائیة لكل بعد علي حدة

  عبارات المقیاس من حیث:
 مدي مناسبة العبارات في قیاس ما صمم المقیاس من اجله •
  .مدي ارتباط العبارة بالبعد من حیث المضمون والصیاغة وسهولة المعني •
ة أي عبـــارات یراهـــا المحكـــم لهـــا ارتبـــاط بالبعـــد ولـــم یـــرد ذكرهـــا فـــي إضـــاف •

وذلـك إلجـراء التعـدیالت المناسـبة حتـى یصـبح المقیـاس صـالحا ، العبارات
   .للتطبیق

وقــد أســفرت هــذه الخطــوات عــن موافقــة الســادة المحكمــین علــى جمیــع عبــارات   -
یـــة علـــي عینـــة ثـــم قامـــت الباحثـــة بتطبیـــق االختبـــار فـــي صـــورته األول. المقیـــاس
مـــــن االبنـــــاء والمشـــــابهین لمجتمـــــع البحـــــث ) ١٠مـــــن الـــــزوجین () ١٠قوامهـــــا( 

 :األصلي كعینة استطالعیة وكان الهدف من ذلك
مــن قبــل المفحوصــین لالســتفادة منهــا فــي  تــدوین أي مالحظــات أو استفســارات -

 . إجراء التعدیالت الالزمة للمقیاس
  .لغویةتعدیل بعض العبارات من حیث صیاغتها ال -
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وقد تأكدت الباحثة بهذه الكیفیة من أن كل العبارات التي اشتمل علیها المقیـاس - 
 :تمثل المقیاس المعد وتتكون من ثالثة أبعاد هي عبارات

  .)٧-٦-٥-٤-٣-٢=١( وعباراته االمتنان إلي الخالق: §
  .)١٤-١٣-١٢-١١-١٠-٩-٨(وعباراته  االمتنان إلي اآلخرین: §
-١٩-١٨-١٧-١٦-١٥عباراتـه ( :اء التي فـي الحیـاةاالمتنان إلي األشی §

٢١-٢٠(.  
   :تصحیح المقیاس

أمـام كـل عبـارة :٣-١وضعت الباحثة عبـارات المقیـاس علـي تـدرج ثالثـي مـن 
،نـــادرا (درجــــة ) ، أحیانا(درجتـــان)درجـــات ٣خانـــات تبـــدأ فـــي تـــدرجها مـــن دائمـــا (

  .)واحدة
  :صدق وثبات المقیاس

،حیــث  دمت الباحــث صــدق المحكمــینللتحقــق مــن صــدق المقیــاس اســتخ
قامت الباحثة بعرض المقیاس على مجموعة من األساتذة المتخصصین في مجـال 

محكمین وبناء على توجیهاتهم تم تعدیل في صیاغة ) ١٠بلغ عددهم (، علم النفس
بعض العبـارات، والجـدول التـالي یوضـع معـامالت االتفـاق بـین المحكمـین لعبـارات 

 المقیاس
 ) ٣( جدول

 ) ١٠(ن: معامالت االتفاق بین المحكمین لعبارات مقیاس االمتنان
االمتنان إلي األشیاء التي في 

 الحیاة
 االمتنان إلي الخالق االمتنان إلي اآلخرین

نسبة 
 االتفاق

عدد مرات 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

عدد مرات 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

عدد مرات 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

80% 5 15 90% 5 8 90% 5 1 
100% 5 16 90% 5 9  80% 4 2 
90% 4 17 90% 5 10 90%  5 3 
80% 4 18  4 11 100% 5 4 
90% 5 19 80% 5 12 ٩0% 5 5 
100% 5 20 100% 5 13 90% 4 6 
90% 4 21 90% 4 14 80% 4 7 
ات یتضــح مـــن الجـــدول الســـابق أن نســـب اتفـــاق الســـادة المحكمـــین علـــى عبـــار 

ـــتم اإلبقـــاء علـــى جمیـــع ، %١٠٠ :%٨٠المقیـــاس تراوحـــت بـــین  وبالتـــالي ســـوف ی
 . عبارات المقیاس
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وطریقـة إعـادة تطبیـق  لحساب ثبات المقیاس تم استخدام طریقة ألفا كرونباخ،
والجـدول التـالي  المقیاس بفاصل زمني قدره أسبوعین بین التطبیقـین األول والثـاني،

 . یوضح ذلك
  ) ٤جدول(

 كرونباخ وطریقة إعادة تطبیق المقیاس –مالت الثبات بطریقة ألفا قیم معا
 األبعاد ١٠٠ألفا كرونباخ ن= ٤٠إعادة التطبیق ن=

 االمتنان إلي الخالق ٠ ٨٢٥. ٠ ٠,٨١٤
 االمتنان إلي اآلخرین ٨١٨. ٠ ٨٠٩. ٠
 االمتنان إلي األشیاء التي في الحیاة ٨٢١. ٠ ٧٩٠. ٠
 لیة للمقیاسالدرجة الك ٨١٠. ٠ ٨٠٩. ٠

یتضح من الجدول السابق أن جمیع قیم معامالت الثبات دالة إحصـائیا عنـد 
  . ، مما یجعلنا نثق في ثبات المقیاس)٠١. ٠مستوى داللة (

  إعداد /الباحثة :مقیاس الرفاهة النفسیة وفقا لتصور سیلجمان -ج
صـــور للرفاهـــة النفســـیة وفقـــا لت فـــي حـــدود علـــم الباحثـــة لـــم تجـــد مقیاســـا ســـابقا

وجمیـع متغیـرات الدراسـة منبثقـة  یجـابيسلیجمان حیث انه رائد توجه علم النفس اإل
الباحثــة أن تصــمم مقیاســا وفقــا لتصــور ســلیجمان  مــن نفــس التوجــه ممــا اســتدعي

   .في تصوره للرفاهة النفسیة یجابيحیث انه استند إلي توجه علم النفس اإل
 وقد مر إعداد المقیاس بالخطوات التالیة:

طلعــت الباحثــة علــي عــدة مقــاییس للرفاهــة النفســیة ومنهــا علــى ســبیل المثــال ال ا -
  الحصر: 

  ) ٢٠١٣منال عبد النعیم(إعداد/ :مقیاس الرفاهیة النفسیة .

   .)٢٠١٤ایمان سرمدي (إعداد/ :مقیاس الرفاهة النفسیة .
ثـــم قامـــت الباحثـــة بـــاالطالع علـــي مـــا أتـــیح لهـــا االطـــالع علیـــه مـــن الدراســـات   -

ربیة واألجنبیـة التـي تناولـت الرفاهـة النفسـیة وتـم االطـالع علـي عـدة مقـاییس الع
داخل هذه الدراسـات ولـم تجـد علـي حـد علـم الباحثـة مـن تبنـي تصـور سـلیجمان 

  . في البیئة العربیة للرفاهة النفسیة
وقــــد ، أبعــــاد تـــم تصــــمیم المقیـــاس الحــــالي وفقـــا لتصــــور ســـلیجمان فــــي خمســـة  -

حیث  .هذا التصور في تصمیم المقیاس وفقا للثقافة العربیةاستندت الباحثة إلي 
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العالقـات -االسـتمتاع  - ةیجابیـ(المشـاعر اإل تضمنت األبعاد الخمسة مـا یلـي:
   .)جادةاإل–المعني - االجتماعیة

وتم صیاغة مجموعة من العبارات ، تم التحدید اإلجرائي لكل بعد علي حدة -
اعت الباحثة أن تكون صیاغة العبارات التي یمكن ان یقیسها هذا البعد ور 

مرتبطة بكل بعد في صورة مبسطة وسهلة وذات لغة مفهومة ،وفیما یلي 
  :توضیح للتعریف كل أبعاد الرفاهة النفسیة وهي

هو قدرة الفرد علي  :وتعریفه إجرائیا ةیجابیالمشاعر اإل :البعد األول  §
 ةیجابییر عن مشاعره اإلالشعور بالسعادة والتفاؤل والرضا عن حیاته والتعب

   .ومعرفة إمكاناته وقدراته وطاقاته واستغاللها
االستمتاع وتعریفه إجرائیا: هو تمتع الفرد للعمل الذي یقوم به  البعد الثاني:  §

واالستمتاع فیه ومضي الوقت دون الشعور به وشعور الفرد بالسعادة أثناء 
   .ممارسة األنشطة والهوایات لدیه

العالقات االجتماعیة وتعریفه إجرائیا:وهو قدرة الفرد علي  ث:البعد الثال  §
تكوین عالقات فعالة مع اآلخرین المحیطین به من أهل وأصدقاء وزمالء 

   .وقدرته علي األخذ والعطاء وتكوین صداقات معهم
الهدف في الحیاة وتعریفه إجرائیا:وهو قدرة الفرد علي تحدید  البعد الرابع:  §

  .لحیاته وشعوره بمعني لحیاته ذات المغزى والتخطیط ومتابعة األهداف
وتعریفه إجرائیا:وهو قدرة الفرد علي اإلنجاز في  اإلجادة :البعد الخامس  §

  .حیاته وقدرته علي انجاز األعمال التي یقوم بها بنجاح ویسر
ثم قامت الباحثة باستطالع رأي عدد من أساتذة الجامعة في تخصصات علم  -

تم تقدیم العبارات لهم مع تحدید خمسة أبعاد أساسیة مشتملة علي حیث ، النفس
كما سبق اإلشارة إلیه وذلك للحكم علي ، التعریفات اإلجرائیة لكل بعد علي حدة

 عبارات المقیاس من حیث:
  .جلهإارات في قیاس ما صمم المقیاس من مدي مناسبة العب -
   .صیاغة وسهولة المعنيمدي ارتباط العبارة بالبعد من حیث المضمون وال -
، إضافة أي عبارات یراها المحكم لها ارتباط بالبعد ولم یرد ذكرها في العبارات -

  .وذلك إلجراء التعدیالت المناسبة حتى یصبح المقیاس صالحا للتطبیق
 :وقد أسفرت هذه الخطوات عن موافقة السادة المحكمین على عبارات المقیاس -
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) ٢٠( االختبار في صورته األولیة علي عینة قوامها ثم قامت الباحثة بتطبیق -
ابنا والمشابهین لمجتمع البحث األصلي كعینة استطالعیة ) ٢٠( زوجةزوجا و 

 :وكان الهدف من ذلك
من قبل المفحوصین لالستفادة منها في  تدوین أي مالحظات أو استفسارات -

  .إجراء التعدیالت الالزمة للمقیاس
  .من حیث صیاغتها اللغویة تعدیل بعض العبارات -
وقد تأكدت الباحثة بهذه الكیفیة من أن كل العبارات التي اشتمل علیها المقیاس  -

هي عبارات موضوعیة وممثلة للبعد،وعلي ذلك فان عبارات المقیاس تم توزیعها 
 :كالتالي
  .)٦ -٥-٤-٣-٢-١( وعباراته ةیجابیالمشاعر اإل :البعد األول §
   )١١-١٠-٩- ٨-٧ستمتاع وعبارات:(اال :البعد الثاني §
- ١٦-١٥-١٤-١٣-١٢العالقات االجتماعیة وعباراته ( البعد الثالث: §

١٨- ١٧(.  
   .)٢٣-٢٢-٢١-٢٠-١٩المعني وعباراته( البعد الرابع: §
   .)٢٨- ٢٧-٢٦- ٢٥-٢٤اإلجادة وعباراته ( :البعد الخامس §

 تصحیح المقیاس:  -
أمام كل عبارة :٣-١ثي من وضعت الباحثة عبارات المقیاس علي تدرج ثال

،نادرا(درجة ) ، أحیانا (درجتان)درجات ٣خانات تبدأ في تدرجها من دائما (
   .)واحدة

 :صدق وثبات المقیاس -
  .للتحقق من صدق المقیاس استخدمت الباحث صدق المحكمین

قامت الباحثة بعرض المقیاس على مجموعة من األساتذة المتخصصین في 
محكمین وبناء على توجیهاتهم تم تعدیل في ) ٥غ عددهم (بل، مجال علم النفس

صیاغة بعض العبارات، والجدول التالي یوضع معامالت االتفاق بین المحكمین 
   .لعبارات المقیاس
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  )٥( جدول
 ٥معامالت االتفاق بین المحكمین لعبارات أبعاد مقیاس الرفاهة النفسیة ن = 

 البعد الخامس
 اإلجادة

 البعد الرابع
لهدف في الحیاةا  

 البعد الثالث
 العالقات االجتماعیة

 البعد الثاني
 االستمتاع

 البعد األول
ةیجابیالمشاعر اإل  

نسبة 
 االتفاق

عدد 
مرات 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

عدد 
مرات 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

عدد 
مرات 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

عدد 
مرات 
قاالتفا  

رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

عدد 
مرات 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

90% 5 24 90% 5 19 90% 5 12 90% 5 7 90% 5 1 
100
% 

5 25 90% 4 20 80% 4 13 100
% 

5 8 80% 4 2 

90% 5 26 90% 5 21 90% 5 14 80% 4 9 90% 5 3 
80% 4 27 80% 4 22 90% 5 15 90% 5 10 100

% 
4 4 

90% 5 28 90% 4 23 80% 4 16 90%  11 80% 4 5 
      90% 5 17    90% 5 6 
      80% 5 18       

یتضح من الجدول أن نسب اتفاق السادة المحكمین علي عبارات المقیاس 
وبالتالي سوف یتم اإلبقاء علي جمیع العبارات ) %١٠٠ :%٨٠( تراوحت بین

   .للمقیاس
فــا كرونباخ،وطریقــة إعــادة لحســاب ثبــات المقیــاس تــم اســتخدام طریقــة أل كــذلك

تطبیق المقیاس بفاصل زمني قـدره أسـبوعین بـین التطبیقـین األول والثاني،والجـدول 
 . التالي یوضح ذلك

  كرونباخ –قیم معامالت الثبات بطریقة ألفا  )٦( جدول
 ١٠٠وطریقة إعادة تطبیق المقیاس ن= 

 األبعـــاد ١٠٠ن= كرونباخ –ألفا  ٤٠إعادة تطبیق ن=
 ةیجابیالمشاعر اإل  ٠.٨٢٢ ٠.٨١١
 االستمتاع  ٠.٨١٧ ٠.٨١١
 الهدف في الحیاة ٠.٧٨٠ ٠.٧٥١
 العالقات االجتماعیة ٠.٨٢٠ ٠.٨٠١
 اإلجادة ٠.٨٢١ ٠.٧٩٢
 الدرجة الكلیة للمقیاس ٠.٨٤٢ ٠.٨٢٦

یتضح من الجدول السابق أن جمیع قیم معامالت الثبات دالة إحصـائیا عنـد 
  . یجعلنا نثق في ثبات المقیاس، مما )٠.٠١مستوى داللة (
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  :نتائج الدراسة ومناقشتها
إحصـــــائیة بـــــین الزوجـــــات غیـــــر  داللـــــةتوجـــــد فـــــروق ذات  :الفـــــرض األول -١

المتســــامحات والمتســــامحات فــــي الشــــعور بالرفاهــــة النفســــیة لصــــالح الزوجــــات 
اسـتخدام اختبـار "ت" للمجموعــات  للتحقـق مـن صـحة الفــرض تـم. المتسـامحات

  المستقلة 
  ) ٧( ولجد

  الفرق بین الزوجات غیر المتسامحات والمتسامحات في مقیاس الرفاهة النفسیة
مستوى  قیمة "ت" ع م العدد مجموعة المقارنة األبعاد

 الداللة
 ةیجابیالمشاعر اإل
 

 ١٠.٣٢ ٦٠.٩٣  ٣٦ متسامحات ٠.٠١ ٢٣.٧٠ ٨.٩٢ ٣٩.٠٥  ٥٦ غیر متسامحات
 ٤.٤٣ ٤١.٣٥  ٣٦ متسامحات ٠.٠١ ٢٣.٥١ ٣.٠١ ٢٣.٤٠  ٥٦ غیر متسامحات االستمتاع

 الهدف في الحیاة
 

 ٤.٤٢ ٥٢.٢٠  ٣٦ متسامحات ٠.٠١ ٢١.٧٥ ٨.١١ ٣٠.٧٦  ٥٦ غیر متسامحات
العالقات 
 االجتماعیة

 ٢.٤٦ ٣١.٤٠  ٣٦ متسامحات ٠.٠١ ٢١.٤٩٣ ٥.٧٢ ١٩.٧٥  ٥٦ غیر متسامحات
 ٤.٦١ ٤١.٢٨  ٣٦ متسامحات ٠.٠١ ٢٥.٦٩٠ ٦.٥١ ٢٣.٣٠  ٥٦ غیر متسامحات اإلجادة

 ٧.١٤ ٢٢٧.١٦  ٣٦ متسامحات ٠.٠١ ٢٥.٤٨٦ ٩.٩٧ ١٣٦.٢٦  ٥٦ غیر متسامحات الدرجة الكلیة
تشـــیر بیانـــات الجـــدول الســـابق الـــى وجـــود فـــرق دال إحصـــائیا بـــین متوســـط 
درجــــات الزوجــــات غیــــر المتســــامحات والمتســــامحات فــــي مقیــــاس الرفاهــــة النفســــیة 

  ٠.٠١األبعاد لصالح األمهات المتسامحات وذلك عند مستوى داللة الدرجة الكلیة و 
ـــــاني: – ٢ ـــــرض الث ـــــروق ذات  الف ـــــةتوجـــــد ف ـــــر إحصـــــائیة بـــــین ا دالل ألزواج غی

النفســــیة لصــــالح األزواج  ن فــــي الشــــعور بالرفاهــــةو المتســــامحین والمتســــامح
استخدام اختبار "ت" للمجموعات  للتحقق من صحة الفرض تم. نیالمتسامح

  ة المستقل
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  ) ٨( جدول
  الفرق بین األزواج غیر المتسامحین والمتسامحون في مقیاس الرفاهة النفسیة 

مستوى  قیمة "ت" ع م العدد مجموعة المقارنة األبعاد
 الداللة

 ةیجابیالمشاعر اإل
 

 ١٠.١٤ ٥٨.٧٢  ٤٨ متسامحون ٠.٠١ ٢٥.٠٨ ٩.٢٨ ٣٨.٨٩  ٦٠ غیر متسامحین
 ٣.٨٢ ٤٠.٢١  ٤٨ متسامحون ٠.٠١ ٢٥.٦١٥ ٦.٢٤ ٢٢.٥٩  ٦٠ غیر متسامحین االستمتاع

 الهدف في الحیاة
 

 ٤.١٩ ٥١.٧١  ٤٨ متسامحون ٠.٠١ ٢٧.٩٦٨ ٨.٥٠ ٣٠.٨٠  ٦٠ غیر متسامحین
 ٢.٣٥ ٣١.٠٩  ٤٨ متسامحون ٠.٠١ ٢٢.٣٦٣ ٥.٦١ ١٩.٤٠  ٦٠ غیر متسامحین العالقات االجتماعیة

 ٤.٩١ ٤٠.٠٤  ٤٨ متسامحون ٠.٠١ ٢٤.٩٨٠ ٦.٤٤ ٢٢.٩٠  ٦٠ غیر متسامحین اإلجادة
 ١٢.١٨ ٢٢١.٧٧  ٤٨ متسامحون ٠.٠١ ٢٥.٢٥ ١٤.٠٤ ١٣٤.٥٨  ٦٠ غیر متسامحین الدرجة الكلیة

تشیر بیانات الجدول السابق إلى وجود فرق دال إحصائیا بین متوسط درجات 
جــة الكلیــة غیــر المتســامحین والمتســامحون فــي مقیــاس الرفاهــة النفســیة الدر  األزواج

  ٠١. ٠واألبعاد لصالح األزواج المتسامحون عند مستوى داللة 
ویمكن تفسیر الفرض األول والثاني نظرا الرتباطهما ببعض في ضـوء أن 

غیـر المتسـامحین بمـا لـدیهم مـن تصـرفات وسـلوكیات تتسـم بــ:  األزواج والزوجات
فـي الـتعلم مـن  عـدم الرغبـة –أخطاء الـنفس  التساهل مع -عدم التسامح مع النفس

عـدم لـوم  -عـدم تقبـل الـذات عنـد ضـعفاتها أو أخطائهـا -األخطاء التي وقعـوا فیهـا
عــدم التمــاس األعــذار لآلخــرین علــى مــا  –عقــاب مــن اخطئــوا –الــنفس إذا اخطئــوا 
یكـون ؛ لمـن أسـاء  النظـرة السـلبیة -القسوة لمن سـبب لـه إیـذاء -اقترفوه من أخطاء

بالتشاؤم  شعور (:والذي یتمثل في لرفاهة النفسیةمستوى منخفض ا لدیهم وبال شك
 -عـــن الحیـــاة شـــعور بعـــدم الرضـــا -فـــي الحیـــاة شـــعور بالتعاســـة-تجـــاه المســـتقبل

 -. التركیــز علــي المشــاعر الســلبیة - صــعوبة فــي توظیــف اإلمكانیــات بشــكل جیــد
شعور بالملل أثناء ممارسة هوایات مفضلة  -رفض للعمل أو المهمة التي یقوم بها

عدم الحـرص علـي التعـاون  -دم االهتمام باألنشطة التي تجلب السرور للنفسع -
 . عالقات اجتماعیة سیئة -مع الزمالء

ــــي حــــین أن المتســــامحین بمــــا لــــدیهم مــــن تصــــرفات  األزواج والزوجــــات ف
التعلم من األخطاء  –تقویم أخطاء النفس  -وسلوكیات تتسم بـ: التسامح مع النفس
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 –لـوم الـنفس إذا اخطئـوا  -الذات عند ضعفاتها أو أخطائهـاتقبل  -التي وقعنا فیها
التمــاس األعــذار لآلخــرین علــى مــا اقترفــوه مــن  –التوقــف عــن عقــاب مــن اخطئــوا 

یكـون ؛ لمـن أسـاء  ةیجابیـالنظـرة اإل -عدم القسوة على من سبب له إیـذاء -أخطاء
 عورشـــ (:والـــذي یتمثـــل فـــي مســـتوى مرتفـــع مـــن الرفاهـــة النفســـیة لـــدیهم وبـــال شـــك

 -عــن الحیــاة شــعور بالرضــا -شــعور بالبهجــة فــي الحیــاة-بالتفــاؤل تجــاه المســتقبل
 - ةیجابیــالتركیــز علــي المشــاعر اإل - فــي توظیــف اإلمكانیــات بشــكل جیــد ســهولة

أثنـــاء ممارســـة هوایـــات  شـــعور بالســـعادة -قبـــول للعمـــل أو المهمـــة التـــي یقـــوم بهـــا
الحــرص علــي التعــاون  -للــنفساالهتمــام باألنشــطة التــي تجلــب الســرور  -مفضــلة 

 . عالقات اجتماعیة جیدة -مع الزمالء
یتفق مع ما توصلت إلیه نتائج دراسة  ما توصلت إلیه نتائج دراسة الباحثة

  كل من على سبیل المثال ال الحصر: 
2004; Ffrank ,2009; Macs:2013 .Kakadorian,  

ات غیـر الممتنـات إحصائیة بین الزوجـ داللةتوجد فروق ذات   :الفرض الثالث -٣
للتحقـق مـن . والممتنات في الشعور بالرفاهة النفسیة لصـالح الزوجـات الممتنـات

  استخدام اختبار "ت" للمجموعات المستقلة صحة الفرض تم
  ) ٩( جدول

  الفرق بین الزوجات غیر الممتنات والممتنات في مقیاس الرفاهة النفسیة 
مجموعة  األبعاد

مستوى  "قیمة "ت ع م العدد المقارنة
 الداللة

 ٠.٠١ ١٢.٦٤٥ ١٤.٣٩ ٣٥.٩٥  ٥١ غیر ممتنات   ةیجابیالمشاعر اإل
 ١٠.٨٤ ٤٧.٩٥  ٤١ ممتنات

 ٠.٠١ ١٤.٩٦٧ ١٠.٢٣ ٣٣.١٠  ٥١ غیر ممتنات  االستمتاع
 ٨.١٧ ٤٠.٥٠  ٤١ ممتنات

 الهدف في الحیاة
 

 ٠.٠١ ١١.٥٤٦ ١٢.١٨ ٣٢.٣٠  ٥١ غیر ممتنات 
 ٩.٥٢ ٤٩.٨٣  ٤١ ممتنات

العالقات 
 االجتماعیة

 ٠.٠١ ٧.٨٤٦ ٧.٠٥ ٣٦.١١  ٥١ غیر ممتنات 
 ٦.٤١ ٤٤.٣٩  ٤١ ممتنات

 ٠.٠١ ٩.١٨١ ١٠.٣٧ ٣٣.٢٦  ٥١ غیر ممتنات  اإلجادة
 ٧.٥٨ ٤٤.٣١  ٤١ ممتنات

 ٠.٠١ ١١.٨٩٢ ١١.٩١ ١٧٠.٧٢  ٥١ غیر ممتنات  الدرجة الكلیة
 ١٠.٣٢ ٢٢٥.٩٨  ٤١ ممتنات



٢٠١٩/ ینایر ١ج–العلوم التربویة/ العدد األول   
 

 

  

٣٣

ل السابق إلى وجود فرق دال إحصائیا بین متوسط درجات تشیر بیانات الجدو 
الزوجــــات غیــــر الممتنــــات والممتنــــات فــــي مقیــــاس الرفاهــــة النفســــیة الدرجــــة الكلیــــة 

  .٠.٠١واألبعاد لصالح األمهات الممتنات وذلك عند مستوى داللة 
إحصــائیة بـین األزواج غیــر الممتنــین  داللـةتوجــد فــروق ذات  الفـرض الرابــع: -٤

للتحقـق مـن . ون في الشعور بالرفاهة النفسیة لصـالح األزواج الممتنـونوالممتن
  استخدام اختبار "ت" للمجموعات المستقلة  صحة الفرض تم

  ) ١٠( جدول
  الفرق بین األزواج غیر الممتنین والممتنون في مقیاس الرفاهة النفسیة

مجموعة  األبعاد
مستوى  قیمة "ت" ع م العدد المقارنة

 الداللة
 ةیجابیعر اإلالمشا

 
 ٠.٠١ ١١.٦١٧ ١٠.٣٢ ٤٠.٩٣  ٥٥ غیر ممتنین

 ٨.١٤ ٥٨.٧٢  ٥٣ ممتنون
 ٠.٠١ ١٠.٠٤١ ٤.٤٣ ٢١.٣٥  ٥٥ غیر ممتنین االستمتاع

 ٣.٨٢ ٤٨.٢١  ٥٣ ممتنون
 الهدف في الحیاة

 
 ٠.٠١ ٨٠.٨٧٤ ٤.٤٢ ٢٢.٢٠  ٥٥ غیر ممتنین

 ٣.١٩ ٤١.٧١  ٥٣ ممتنون
 ٠.٠١ ٠.٩٣٧٨ ٢.٤٦ ٣١.٤٠  ٥٥ متنینغیر م العالقات االجتماعیة

 ١.٣٥ ٤٤.٠٩  ٥٣ ممتنون
 ٠.٠١ ٧.٩٥٣ ٤.٦١ ٢١.٢٨  ٥٥ غیر ممتنین اإلجادة

 ٢.٩١ ٤٢.٠٤  ٥٣ ممتنون
 ٠.٠١ ٩.٩٤٦ ١٤.١٤ ١٣٧.١٦  ٥٥ غیر ممتنین الدرجة الكلیة

 ١٢.١٨ ٢٣٤.٧٧  ٥٣ ممتنون
یا بین متوسط درجات تشیر بیانات الجدول السابق إلى وجود فرق دال إحصائ

غیر الممتنین والممتنون في مقیـاس الرفاهـة النفسـیة الدرجـة الكلیـة واألبعـاد  األزواج
  .٠.٠١لصالح األزواج الممتنون وذلك عند مستوى داللة 

ویمكن تفسیر الفرض الثالـث والرابـع نظـرا الرتباطهمـا بـبعض فـي ضـوء أن 
لـوم صـرفات وسـلوكیات تتسـم بــ: غیـر الممتنـین بمـا لـدیهم مـن ت األزواج والزوجات

 عــدم الحمــد هللا -عــدم تقــدیم الشــكر هللا علــى نعمــة الصــحة  -للخــالق علــي الوجــود
عـدم تقـدیر  -علـى انـه وهـبهم أسـرة تحـبهم وترعـاهم  عـدم الشـكر هللا -علي الـرزق 

 -عــدم الحمــد هللا علــي الــنعم الكثیــرة فــي حیــاتهم -قیمــة الحیــاة التــي وهبنــا اهللا إیاهــا
عــدم  -عــدم تقــدیر كــل مــن یقــدم لهــم خدمــة -ل محنــة عــذاب مــن اهللایــرون فــي كــ

 -ال تشغله كلمـات الثنـاء بـل یظـن أن ورائهـا مطلـب -االعتراف بالجمیل لآلخرین 
مــن  أفــراد اآلســرة بالتقــدیر لمــا یقدمــه ال یشــعر -ال یشــكرون مــن قــام بمســاعدتهم 



  وعالقته بالشعور بالرفاهة النفسیة لألسرة وجینالتسامح واالمتنان بین الز 
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یشـعرون أن  -یتناسون من وقف معهم في شـدتهم  -أفعال حتى ولو كانت بسیطة
فیـه  یـرون أن المنـزل الـذي یعیشـون -حیاتهم  ساهمت في تدمیر التكنولوجیا وجود

شـعور بالحقـد علـى اآلخـرین لضـیق  -شعور بالتعاسة في هذه الحیاة  -أسوأ مكان
مســتوى مــنخفض الرفاهــة  یكــون لــدیهم وبــال شــكالیــد والرغبــة فــي تملــك مــا لــدیهم؛ 

فـــي  شـــعور بالتعاســـة-تشـــاؤم تجـــاه المســـتقبلبال شـــعور( :والـــذي یتمثـــل فـــي النفســـیة
صــعوبة فــي توظیــف اإلمكانیــات بشــكل  -عــن الحیــاة شــعور بعــدم الرضــا -الحیــاة

 -رفـض للعمـل أو المهمـة التـي یقـوم بهـا -. التركیز علي المشاعر السـلبیة - جید
عدم االهتمـام باألنشـطة التـي تجلـب  -شعور بالملل أثناء ممارسة هوایات مفضلة 

عالقـات اجتماعیـة سـیئة  -عدم الحرص علي التعاون مـع الـزمالء -نفسالسرور لل
تقصـــیر فـــي مشـــاركة الجیـــران فـــي أفـــراحهم  - عالقـــات صـــداقة صـــعوبة تكـــوین -

شــعور بــأن  -بــدون هــدف فــي الحیــاة  العــیش -االبتعــاد مخالطــة النــاس -وأحــزانهم
انجـاز  فشـل فـي -عدم التخطیط للحیاة بشـكل واقعـي -حیاته لیس لها قیمة ومعني

 . )عدم قدرة على تحقیق األهداف التي خططتها لحیاته -األعمال المكلف بها
الممتنین بمـا لـدیهم مـن تصـرفات وسـلوكیات  األزواج والزوجات في حین أن

الحمـد  -تقدیم الشـكر هللا علـى نعمـة الصـحة  -الشكر للخالق علي الوجودتتسم بـ: 
 -نه وهبهم أسرة تحبهم وترعاهم أ على الشكر هللا -علي الرزق حتى ولو بسیط  هللا

 -الحمـد هللا علـي الـنعم الكثیـرة فـي حیـاتهم -تقدیر قیمة الحیـاة التـي وهبنـا اهللا إیاهـا
تقدیر كل من یقدم لهم خدمة ولو كانت بسیطة  -یرون في كل محنة منحة من اهللا

یشــكرون مــن  -یقــدر كلمــات الثنــاء مــن اآلخــرین -االعتــراف بالجمیــل لآلخــرین  -
مـن أفعـال حتـى ولـو كانـت  أفراد اآلسرة بالتقدیر لما یقدمه یشعر -بمساعدتهم قام 

ـــا یشـــعرون أن وجـــود -یقـــدرون مـــن وقـــف معهـــم فـــي شـــدتهم  -بســـیطة  التكنولوجی
فیـــه أفضـــل  یــرون أن المنـــزل الـــذي یعیشــون -حیـــاتهم  ســاهمت فـــي تســهیل امـــور

رین لضـیق الیـد شـعور بالحقـد علـى اآلخـ -شعور بالسعادة فـي هـذه الحیـاة  -مكان
مســـتوى مرتفـــع مـــن الرفاهـــة  یكـــون لـــدیهم وبـــال شـــكوالرغبـــة فـــي تملـــك مـــا لـــدیهم؛ 

شـــعور بالبهجـــة فـــي -بالتفـــاؤل تجـــاه المســـتقبل شـــعور (:والـــذي یتمثـــل فـــي النفســـیة
 - فـي توظیـف اإلمكانیـات بشـكل جیـد سـهولة -عـن الحیـاة شـعور بالرضـا -الحیاة

شـعور  -للعمـل أو المهمـة التـي یقـوم بهـاقبـول  - ةیجابیـالتركیز علـي المشـاعر اإل
االهتمـام باألنشــطة التــي تجلــب الســرور  -أثنــاء ممارســة هوایــات مفضــلة  بالسـعادة



٢٠١٩/ ینایر ١ج–العلوم التربویة/ العدد األول   
 

 

  

٣٥

سـهولة فـي  –عالقات اجتماعیة جیدة  -الحرص علي التعاون مع الزمالء -للنفس
رغبــــة فــــي  -مشــــاركة الجیــــران فــــي أفــــراحهم وأحــــزانهم - عالقــــات صــــداقة تكــــوین

 -شـعور بــأن حیاتــه لهـا قیمــة ومعنــي -بهـدف فــي الحیــاة  العــیش -مخالطـة النــاس
القــدرة علــى  -انجــاز األعمــال المكلــف بهــا بنجــاح  -التخطــیط للحیــاة بشــكل واقعــي

 . تحقیق األهداف التي خططها لحیاته
یتفق مع ما توصلت إلیه نتائج دراسة  ما توصلت إلیه نتائج دراسة الباحثة

  ر:كل من على سبیل المثال ال الحص
 Philip,2003; pono&macceloh,2006;Robert ,e,2009; 

  . ٢٠١٤رشا عصام الدین،
إحصــائیة بــین أبنــاء الزوجــات غیــر  داللــةتوجــد فــروق ذات  :الفــرض الخــامس -٤

أبنـاء الزوجـات  المتسامحات والمتسامحات فـي الشـعور بالرفاهـة النفسـیة لصـالح
ار "ت" للمجموعـات اسـتخدام اختبـ للتحقق مـن صـحة الفـرض تـم ..المتسامحات

   .المستقلة
  الفرق بین أبناء الزوجات غیر المتسامحات) ١١( جدول

  والمتسامحات في مقیاس الرفاهة النفسیة 
مستوى  قیمة "ت" ع م العدد مجموعة المقارنة األبعاد

 الداللة
المشاعر 

  ةیجابیاإل
 ٩.٤٢ ٥٥.٦٢  ٣٦ متسامحات أبناء ألمهات ٠.٠١ ٢١.٤٠ ٧.٧٢ ٣٥.١٥  ٥٦ أبناء ألمهات غیر متسامحات

 ٥.٢٢ ٤٤.٣٩  ٣٦ أبناء ألمهات متسامحات ٠.٠١ ٢٣.٩١ ٤.١١ ٢٥.٢٠  ٥٦ أبناء ألمهات غیر متسامحات االستمتاع
 الهدف في الحیاة

 
 ٥.٥٢ ٤٢.٢٩  ٣٦ أبناء ألمهات متسامحات ٠.٠١ ٢١.٧٥ ٧.٦١ ٣٤.٨١  ٥٦ أبناء ألمهات غیر متسامحات

العالقات 
 ةاالجتماعی

 ٣.٤٩ ٣٧.١١  ٣٦ أبناء ألمهات متسامحات ٠.٠١ ٢٢.٢٥٦ ٥.١٠ ٢٢.٥٥  ٥٦ أبناء ألمهات غیر متسامحات
 ٤.١١ ٤٠.٤٥  ٣٦ أبناء ألمهات متسامحات ٠.٠١ ٢٥.١٨٠ ٥.٠١ ٢٨.١٥  ٥٦ أبناء ألمهات غیر متسامحات اإلجادة

 ٢٠.٩٩ ٢١٩.٨٦  ٣٦ أبناء ألمهات متسامحات ٠.٠١ ٢٤.٢٥٩ ٢٢.٦٧ ١٤٥.٨٦  ٥٦ أبناء ألمهات غیر متسامحات الدرجة الكلیة
تشیر بیانات الجدول السابق إلى وجود فرق دال إحصائیا بین متوسط درجات 
أبنــاء الزوجــات غیــر المتســامحات وأبنــاء المتســامحات فــي مقیــاس الرفاهــة النفســیة 

وى داللـة الدرجة الكلیة واألبعاد لصالح أبناء األمهـات المتسـامحات وذلـك عنـد مسـت
٠.٠١.  



  وعالقته بالشعور بالرفاهة النفسیة لألسرة وجینالتسامح واالمتنان بین الز 
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إحصــائیة بــین أبنــاء األزواج غیــر  داللــةتوجــد فــروق ذات  الفــرض الســادس: -٦
ن فـــي الشـــعور بالرفاهـــة النفســـیة لصـــالح أبنـــاء األزواج یوالمتســـامح المتســـامحین
اســتخدام اختبــار "ت" للمجموعــات  للتحقــق مــن صــحة الفــرض تــم. المتســامحون

  المستقلة 
  زواج غیر المتسامحین األ الفرق بین أبناء ) ١٢( جدول

  والمتسامحون في مقیاس الرفاهة النفسیة
مستوى  قیمة "ت" ع م العدد مجموعة المقارنة األبعاد

 الداللة
المشاعر 

  ةیجابیاإل
 ١٠.٤٤ ٥٥.٦٦  ٤٨ نیأبناء آلباء متسامح ٠.٠١ ٢٥.٥٥ ٩.٩٠ ٣٩.١١  ٦٠ أبناء آلباء غیر متسامحین

 ٣.١٦ ٣٩.٤٥  ٤٨ نیأبناء آلباء متسامح ٠.٠١ ٢٥.٢٤٦ ٥.١٢ ٢١.١٠  ٦٠ حینأبناء آلباء غیر متسام االستمتاع
 الهدف في الحیاة

 
 ٤.٩٩ ٤٩.٢٢  ٤٨ نیأبناء آلباء متسامح ٠.٠١ ٢٧.١٢٢ ٧.٤٥ ٣٥.١٦  ٦٠ أبناء آلباء غیر متسامحین

العالقات 
 االجتماعیة

 ٢.٨٧ ٣٤.٩٨  ٤٨ نیآلباء متسامح أبناء ٠.٠١ ٢٢.١٥٤ ٤.٨٩ ٢٠.٤٤  ٦٠ أبناء آلباء غیر متسامحین
 ٤.٠١ ٤٢.٦٧  ٤٨ نیأبناء آلباء متسامح ٠.٠١ ٢٤.٤٢٤ ٦.٧٧ ٢٥.٢٦  ٦٠ أبناء آلباء غیر متسامحین اإلجادة

 ١٠.١٧ ٢٢١.٩٨  ٤٨ نیأبناء آلباء متسامح ٠.٠١ ٢٥.٢١ ١١.١٤ ١٤١.٠٧  ٦٠ أبناء آلباء غیر متسامحین الدرجة الكلیة
ول السابق إلى وجود فرق دال إحصائیا بین متوسط درجات تشیر بیانات الجد

غیــر المتســامحین والمتســامحون فــي مقیــاس الرفاهــة النفســیة الدرجــة  أبنــاء األزواج
  .٠.٠١ن وذلك عند مستوى داللة یاد لصالح أبناء األزواج المتسامحالكلیة واألبع

وء والسادس نظرا الرتباطهما بـبعض فـي ضـ ویمكن تفسیر الفرض الخامس
غیــر المتســامحین بمــا لــدیهم مــن تصــرفات وســلوكیات تتســم  أن األزواج والزوجــات

عـدم الرغبـة فـي الـتعلم  –أخطـاء الـنفس  التسـاهل مـع -بـ: عدم التسامح مـع الـنفس
عـدم  -عـدم تقبـل الـذات عنـد ضـعفاتها أو أخطائهـا -من األخطاء التـي وقعـوا فیهـا

م التمـاس األعـذار لآلخـرین علـى عـد –عقـاب مـن اخطئـوا –لوم الـنفس إذا اخطئـوا 
 –لمــن أســاء  النظــرة الســلبیة -القســوة لمــن ســبب لــه إیــذاء -مــا اقترفــوه مــن أخطــاء

الـــتفهم  -االنغمـــاس فـــي األفكـــار الســـلبیة عنـــدما تســـیر األمـــور علـــي غیـــر المـــأمول
لمــن  التفكیــر الســلبي -الســلبي لظــروف الحیــاة الصــعبة بســبب مضــایقات الــبعض

عدم السعي للتصالح مـع  -المواقف السلبیة التي مرت بهمرفض  -خاب أملهم فیه
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ینشــأ أبنــائهم علــى نفــس الطبیعــة  اآلخــرین الــذین تعــرض مــنهم لمواقــف غیــر طیبــة؛
 وبــال شــك یكــون لــدي أبنــائهمومــن ثــم  ،عــدم التســامح بكافــة مظــاهره وصــوره مــن

بالتشـــــاؤم تجـــــاه  شـــــعور( :والـــــذي یتمثـــــل فـــــي مســـــتوى مـــــنخفض الرفاهـــــة النفســـــیة
صـعوبة فـي  -عن الحیاة شعور بعدم الرضا -في الحیاة شعور بالتعاسة-تقبلالمس

رفـض للعمـل  -. التركیـز علـي المشـاعر السـلبیة - توظیف اإلمكانیات بشكل جیـد
عـــدم  -شـــعور بالملـــل أثنـــاء ممارســـة هوایـــات مفضـــلة  -أو المهمـــة التـــي یقـــوم بهـــا

علــي التعــاون مــع عــدم الحــرص  -االهتمــام باألنشــطة التــي تجلــب الســرور للــنفس
تقصیر في  - عالقات صداقة صعوبة تكوین -عالقات اجتماعیة سیئة  -الزمالء

بـــدون  العـــیش -االبتعـــاد مخالطـــة النـــاس -مشـــاركة الجیـــران فـــي أفـــراحهم وأحـــزانهم
عـدم التخطـیط للحیـاة  -شعور بأن حیاته لیس لهـا قیمـة ومعنـي -هدف في الحیاة 

عـــدم قـــدرة علـــى تحقیـــق  -المكلـــف بهـــافشـــل فـــي انجـــاز األعمـــال  -بشـــكل واقعـــي
 . األهداف التي خططتها لحیاته

المتســـــامحین بمـــــا لـــــدیهم مـــــن تصـــــرفات  األزواج والزوجـــــات فـــــي حـــــین أن
التعلم من األخطاء  –تقویم أخطاء النفس  -وسلوكیات تتسم بـ: التسامح مع النفس

 –ا اخطئـوا لـوم الـنفس إذ -تقبل الذات عند ضعفاتها أو أخطائهـا -التي وقعنا فیها
التمــاس األعــذار لآلخــرین علــى مــا اقترفــوه مــن  –التوقــف عــن عقــاب مــن اخطئــوا 

 –لمـــن أســـاء  ةیجابیـــالنظـــرة اإل -عـــدم القســـوة علـــى مـــن ســـبب لـــه إیـــذاء -أخطـــاء
الــــتفهم  -التحــــرر مــــن األفكــــار الســــلبیة عنــــدما تســــیر األمــــور علــــي غیــــر المــــأمول

محاولــــة التفكیــــر  -الــــبعضلظــــروف الحیــــاة الصــــعبة بســــبب مضــــایقات  یجــــابياإل
التصالح مع  -تقبل المواقف السلبیة التي مرت بهم -لمن خاب أملهم فیه یجابياإل

ة من اآلخرین رغم التعرض منهم لمواقف غیر طیبة؛ینشأ أبنائهم على نفس الطبیع
مسـتوى مرتفـع  وبال شك یكون لدي أبنائهمومن ثم  ،التسامح بكافة مظاهره وصوره

ـــذي یتمثـــل فـــي یةمـــن الرفاهـــة النفســـ شـــعور -بالتفـــاؤل تجـــاه المســـتقبل شـــعور( :وال
فــي توظیــف اإلمكانیــات  ســهولة -عــن الحیــاة شــعور بالرضــا -بالبهجــة فــي الحیــاة

قبول للعمل أو المهمـة التـي یقـوم  - ةیجابیالتركیز علي المشاعر اإل - بشكل جید
شـــطة التـــي االهتمـــام باألن -أثنـــاء ممارســـة هوایــات مفضـــلة  شـــعور بالســـعادة -بهــا

عالقـــات اجتماعیـــة  -الحـــرص علـــي التعـــاون مـــع الـــزمالء -تجلـــب الســـرور للـــنفس
مشــــاركة الجیــــران فــــي أفــــراحهم  - عالقــــات صــــداقة ســــهولة فــــي تكــــوین –جیــــدة 

شـعور بـأن حیاتـه  -بهدف في الحیـاة  العیش -رغبة في مخالطة الناس -وأحزانهم
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األعمـــال المكلـــف بهـــا انجـــاز  -التخطـــیط للحیـــاة بشـــكل واقعـــي -لهـــا قیمـــة ومعنـــي
 . القدرة على تحقیق األهداف التي خططها لحیاته -بنجاح 

یتفق مع ما توصلت إلیه نتائج دراسة  ما توصلت إلیه نتائج دراسة الباحثة
 ;monou,2015 ٢٠١٥ ،شیماء عبد المنعممثال ال الحصر: كل من على سبیل ال

michail,2014;   
إحصــائیة بــین أبنــاء الزوجــات غیــر  لــةدالتوجــد فــروق ذات  الفــرض الســابع: -٧

أبنــــاء الزوجــــات  الممتنــــات والممتنــــات فــــي الشــــعور بالرفاهــــة النفســــیة لصــــالح
اســتخدام اختبـــار "ت" للمجموعـــات  للتحقـــق مـــن صــحة الفـــرض تـــم. الممتنــات
  المستقلة 

  ) ١٣( جدول
  الفرق بین أبناء الزوجات غیر الممتنات والممتنات في مقیاس الرفاهة النفسیة

مستوى  قیمة "ت" ع م العدد مجموعة المقارنة بعاداأل
 الداللة

المشاعر 
  ةیجابیاإل

 ٠.٠١ ١٢.٦٤٥ ١٢.٢٢ ٢٩.١٤  ٥١ أبناء ألمهات غیر ممتنات
 ١١.٠١ ٤٥.٢٢  ٤١ أبناء ألمهات ممتنات

 ٠.٠١ ١١.٩٦٧ ١١.١٤ ٢٨.٦٦  ٥١ أبناء ألمهات غیر ممتنات االستمتاع
 ٩.٦٩ ٤٢.٩١  ٤١ أبناء ألمهات ممتنات

الهدف في 
  الحیاة

 ٠.٠١ ١٠.٥٤٦ ١١.٩٨ ٢٩.٩٩  ٥١ أبناء ألمهات غیر ممتنات
 ٩.٦٦ ٤٠.٨١  ٤١ أبناء ألمهات ممتنات

العالقات 
 االجتماعیة

 ٠.٠١ ٧.٨٤٦ ٨.٩٥ ٣٦.١٨  ٥١ أبناء ألمهات غیر ممتنات
 ٦.٠١ ٤٩.٣٨  ٤١ أبناء ألمهات ممتنات

 ٠.٠١ ٨.٨٧٢ ٩.٢١ ٣٠.٩٠  ٥١ أبناء ألمهات غیر ممتنات اإلجادة
 ٧.١١ ٤٢.٨٧  ٤١ أبناء ألمهات ممتنات

 ٠.٠١ ٩.٨٩٢ ٦٤. ٩ ١٥٤.٨٧  ٥١ أبناء ألمهات غیر ممتنات الدرجة الكلیة
 ٧٨. ٨ ٢٢١.١٩  ٤١ أبناء ألمهات ممتنات

تشیر بیانات الجدول السابق إلى وجود فرق دال إحصائیا بین متوسط درجات 
ممتنـات والممتنـات فـي مقیـاس الرفاهـة النفسـیة الدرجـة الكلیـة أبناء الزوجات غیـر ال

  .٠.٠١واألبعاد لصالح أبناء األمهات الممتنات وذلك عند مستوى داللة 
إحصـــائیة بـــین أبنـــاء األزواج غیـــر  داللـــةتوجـــد فـــروق ذات  الفـــرض الثـــامن: -٨

ن یممتنالأبناء األزواج  الممتنین والممتنون في الشعور بالرفاهة النفسیة لصالح
  .استخدام اختبار "ت" للمجموعات المستقلة  للتحقق من صحة الفرض تم
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  ) ١٤( جدول
  الفرق أبناء األزواج غیر الممتنین والممتنون في مقیاس الرفاهة النفسیة 

مستوى  قیمة "ت" ع م العدد مجموعة المقارنة األبعاد
 الداللة

 ةیجابیالمشاعر اإل
 

 ٠.٠١ ١٢.٦١٧ ١١.٤٥ ٢٩.٩٩  ٥٥ أبناء آلباء غیر ممتنین
 ٩.١٩ ٤٨.١١  ٥٣ نیممتن أبناء آلباء

 ٠.٠١ ١١.٢٤٥ ١٠.٧٧ ٢٥.٢٤  ٥٥ أبناء آلباء غیر ممتنین االستمتاع
 ٩.٧٨ ٤٥.٤٤  ٥٣ نیممتن أبناء آلباء

 الهدف في الحیاة
 

 ٠.٠١ ١٠.٨٧٤ ١١.٥٦ ٢٦.٢٧  ٥٥ أبناء آلباء غیر ممتنین
 ١٠.٩٠ ٤٤.١٨  ٥٣ نیممتن أبناء آلباء

 ٠.٠١ ٩.٩٣٧٨ ١٢.٢٤ ٢٧.٥٦  ٥٥ أبناء آلباء غیر ممتنین العالقات االجتماعیة
 ١١.١٩ ٤١.٩٤  ٥٣ نیممتن أبناء آلباء

 ٠.٠١ ٨.٩٠٠ ٩.٠٩ ٢٧.٥١  ٥٥ أبناء آلباء غیر ممتنین اإلجادة
 ٧.٩٨ ٤٠.٦٥  ٥٣ نیممتن أبناء آلباء

 ٠.٠١ ٩.٩٤٦ ١١.٩٥ ١٣٦.٥٧  ٥٥ أبناء آلباء غیر ممتنین الدرجة الكلیة
 ١٠.٠٧ ٢٢٠.٣٢  ٥٣ نیممتن أبناء آلباء

تشیر بیانات الجدول السابق إلى وجود فرق دال إحصائیا بین متوسط درجات 
غیــر الممتنــین والممتنــون فــي مقیــاس الرفاهــة النفســیة الدرجــة الكلیــة  أبنــاء األزواج

  .٠.٠١اللة واألبعاد لصالح أبناء األزواج الممتنون وذلك عند مستوى د
والثامن نظرا الرتباطهما بـبعض فـي ضـوء أن  ویمكن تفسیر الفرض السابع

لـوم غیـر الممتنـین بمـا لـدیهم مـن تصـرفات وسـلوكیات تتسـم بــ:  األزواج والزوجات
 عــدم الحمــد هللا -عــدم تقــدیم الشــكر هللا علــى نعمــة الصــحة  -للخــالق علــي الوجــود

عـدم تقـدیر  -أسـرة تحـبهم وترعـاهم  نـه وهـبهمأعلـى  عـدم الشـكر هللا -علي الـرزق 
 -عــدم الحمــد هللا علــي الــنعم الكثیــرة فــي حیــاتهم -قیمــة الحیــاة التــي وهبنــا اهللا إیاهــا

عــدم  -عــدم تقــدیر كــل مــن یقــدم لهــم خدمــة -یــرون فــي كــل محنــة عــذاب مــن اهللا
 -ال تشغله كلمـات الثنـاء بـل یظـن أن ورائهـا مطلـب -االعتراف بالجمیل لآلخرین 

مــن  أفــراد اآلســرة بالتقــدیر لمــا یقدمــه ال یشــعر -مــن قــام بمســاعدتهم  ال یشــكرون
یشـعرون أن  -یتناسون من وقف معهم في شـدتهم  -أفعال حتى ولو كانت بسیطة

فیـه  یـرون أن المنـزل الـذي یعیشـون -حیاتهم  ساهمت في تدمیر التكنولوجیا وجود
لـى اآلخـرین لضـیق شـعور بالحقـد ع -شعور بالتعاسة في هذه الحیاة  -أسوأ مكان

عـدم االمتنـان ینشأ أبنائهم علـى نفـس الطبیعـة مـن  الید والرغبة في تملك ما لدیهم؛
وبـــال شـــك مســـتوى مـــنخفض  یكـــون لـــدي أبنـــائهمومـــن ثـــم  ،بكافـــة مظـــاهره وصـــوره

 شـعور بالتعاسـة-بالتشـاؤم تجـاه المسـتقبل شـعور( :والذي یتمثل في الرفاهة النفسیة
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صعوبة في توظیف اإلمكانیات بشـكل  -عن الحیاة اشعور بعدم الرض -في الحیاة
 -رفـض للعمـل أو المهمـة التـي یقـوم بهـا -. التركیز علي المشاعر السـلبیة - جید

عدم االهتمـام باألنشـطة التـي تجلـب  -شعور بالملل أثناء ممارسة هوایات مفضلة 
 عالقـات اجتماعیـة سـیئة -عدم الحرص علي التعاون مـع الـزمالء -السرور للنفس

تقصـــیر فـــي مشـــاركة الجیـــران فـــي أفـــراحهم  - عالقـــات صـــداقة صـــعوبة تكـــوین -
شــعور بــأن  -بــدون هــدف فــي الحیــاة  العــیش -االبتعــاد مخالطــة النــاس -وأحــزانهم

فشـل فـي انجـاز  -عدم التخطیط للحیاة بشـكل واقعـي -حیاته لیس لها قیمة ومعني
 . خططتها لحیاتهعدم قدرة على تحقیق األهداف التي  -األعمال المكلف بها
الممتنین بما لدیهم من تصرفات وسلوكیات  األزواج والزوجات في حین أن

الحمـد  -تقدیم الشـكر هللا علـى نعمـة الصـحة  -الشكر للخالق علي الوجودتتسم بـ: 
 -على انه وهبهم أسرة تحبهم وترعاهم  الشكر هللا -علي الرزق حتى ولو بسیط  هللا

 -الحمـد هللا علـي الـنعم الكثیـرة فـي حیـاتهم -اهللا إیاهـا تقدیر قیمة الحیـاة التـي وهبنـا
تقدیر كل من یقدم لهم خدمة ولو كانت بسیطة  -یرون في كل محنة منحة من اهللا

یشــكرون مــن  -یقــدر كلمــات الثنــاء مــن اآلخــرین -االعتــراف بالجمیــل لآلخــرین  -
ى ولـو كانـت مـن أفعـال حتـ أفراد اآلسرة بالتقدیر لما یقدمه یشعر -قام بمساعدتهم 

ـــا یشـــعرون أن وجـــود -یقـــدرون مـــن وقـــف معهـــم فـــي شـــدتهم  -بســـیطة  التكنولوجی
فیـــه أفضـــل  یــرون أن المنـــزل الـــذي یعیشــون -حیـــاتهم  ســاهمت فـــي تســهیل امـــور

شعور بالسعادة فـي هـذه الحیـاة رغـم امتلـك القلیـل ؛ینشـأ أبنـائهم علـى نفـس  -مكان
وبـال شـك  یكـون لـدي أبنـائهمثـم  الطبیعة من االمتنان بكافة مظـاهره وصـوره ،ومـن

ــــع مــــن الرفاهــــة النفســــیة ــــل فــــي مســــتوى مرتف ــــذي یتمث ــــاؤل تجــــاه  شــــعور( :وال بالتف
ـــاة-المســـتقبل ـــاة شـــعور بالرضـــا -شـــعور بالبهجـــة فـــي الحی فـــي  ســـهولة -عـــن الحی

قبـول للعمـل  - ةیجابیـالتركیـز علـي المشـاعر اإل - توظیف اإلمكانیات بشكل جیـد
 -أثنــــاء ممارســــة هوایــــات مفضــــلة  شــــعور بالســــعادة -أو المهمــــة التــــي یقــــوم بهــــا

 -الحرص علي التعاون مع الزمالء -االهتمام باألنشطة التي تجلب السرور للنفس
مشـاركة الجیــران  - عالقـات صــداقة ســهولة فـي تكــوین –عالقـات اجتماعیــة جیـدة 

شعور  -بهدف في الحیاة  العیش -رغبة في مخالطة الناس -في أفراحهم وأحزانهم
انجـــاز األعمـــال  -التخطـــیط للحیـــاة بشـــكل واقعـــي -ن حیاتـــه لهـــا قیمـــة ومعنـــيبـــأ

   .)القدرة على تحقیق األهداف التي خططها لحیاته -المكلف بها بنجاح 
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یتفق مع ما توصلت إلیه نتائج دراسة  ما توصلت إلیه نتائج دراسة الباحثة
 كل من على سبیل المثال ال الحصر:
fersto,2004;estin,2005;bour&shmith,2006  

یســهم التســامح واالمتنــان إســهاما داال إحصــائیا فــي التنبـــؤ  الفــرض التاســع: -٩
اســتخدام  للتحقــق مــن صــحة الفــرض تــم .بالرفاهیــة النفســیة ومكوناتهــا الفرعیــة

  تحلیل االنحدار المتعدد للتنبؤ بالرفاهیة النفسیة ومكوناتها الفرعیة 
  بؤ بالرفاهیة النفسیةتحلیل االنحدار المتعدد للتن) ١٥( جدول

  من التسامح واالمتنان ومكوناتها الفرعیة 
المتغیرات 

  المستقله

  المنبئة

المتغیر 

  التابع

معامل 

  االرتباط

r 

معامل 

  التحدید

R2* 

معامل   بیتا  داللة ت  قیمة ت  داللة ف  قیمة ف

  االنحدار

  الثابت

  االمتنان-١

  التسامح-٢

المشاعر 

 ةیجابیاإل

٠٠.٢٩٥ ٠٠.٥٩٢  

٠٠.٣٥١ 

٧.٥٩٠ ٠.٠٠٠١ ٣٨.٩٠٥  

٣.٥١٠ 

٠.٠٠٠١  

٠.٠٠٠١ 

٠٠.٤٣٠  

٠٠.٢٦٠ 

٠٠.٢٣٥  

٠٠.٢٧٦  

٣.٨٤٠ 

  االمتنان-١

  التسامح-٢

  ٠٠.١٥٢ ٠٠.٤٤٠ االستمتاع

٠٠.١٩٢ 

٣.٥٠٥ ٠.٠٠٠١ ١٧.٢٨٠  

٢.٥٧٠ 

٠.٠٠٠١  

٠.٠٠٠٧ 

٠٠.٢٩٠  

٠٠.٢٢٦ 

٠٠.١٤٧  

٠٠.٢٢٠  

١٢.٥٢٠ 

  التسامح-١

  االمتنان-٢

الهدف في 

 الحیاة

٠٠.٢٢٢ ٠٠.٤٠٦  

٠٠.١٦٦ 

٤.٦١٥ ٠.٠٠٠١ ١٩.٨٦٠  

٢.٥٠٠ 

٠.٠٠٠١  

٠.٠٠٠٩ 

٠٠.٣٢٥  

٠٠.٢١٥ 

٠٠.١٤٧  

٠٠.١٨٠  

٩.١١١ 

  التسامح-١

  االمتنان-٢

العالقات 

 االجتماعیة

٠٠.١٧٠ ٠٠.٤٦٦  

٠٠.١٩٢ 

٤.٧٩٠ ٠.٠٠٠١ ٢٦.٢٦٢  

٢.٩٩٠ 

٠.٠٠٠١  

٠.٠٠٠٤ 

٠٠.٣٧٠  

٠٠.٢٢٥ 

٠٠.٣٤٠  

٠٠.١١٢  

٦.٥٦٠ 

  التسامح-١

  االمتنان-٢

  ٠٠.٢٩٠ ٠٠.٥١٦ اإلجادة

٠٠.٣٩١ 

٤.٠٨٠ ٠.٠٠٠١ ١٧.٥٦٥  

٢.١٢٢ 

٠.٠٠٠١  

٠.٠٠٣٦ 

٠٠.٢٣٥  

٠٠.١٧٠ 

٠٠.٢٦٥  

٠٠.٣١١  

١٢.٠٤٠ 

  التسامح-١

  االمتنان-٢

الدرجة 

  الكلیة

٠٠.٥٩٢ ٠٠.٦٢٠  

٠٠.٢٩٥ 

٥.٥٧٠ ٠.٠٠٠١ ٤٦.٣٦٠  

٤.٨٨٠ 

٠٠.٠٠٠١  

٠.٠٠٠١ 

٠٠.٣٨٥  

٠٠.٣٥٠ 

٠٠.٨٩٥  

٠٠.٥٦٥  

٥٠.٠٠٨ 

ح واالمتنــان قــد أســهما بنســب مــن خــالل الجــدول الســابق یتضــح أن التســام
إذ كــان التســامح . ومكوناتهــا الفرعیــة متباینــة فــي تحقیــق مســتوى الرفاهیــة النفســیة

اإلجـادة  -العالقات االجتماعیـة -المتنبئ األكثر أهمیة بكل من: الهدف في الحیاة
لالمتنان فـي التنبـؤ  تالیا التسامح كما جاء إسهام. الدرجة الكلیة للرفاهیة النفسیة –

االستمتاع ،وهذه النتائج تؤكد نتائج الفرضـیات األول والثـاني  -ةیجابیبالمشاعر اإل
والخامس والسادس في وجـود عالقـة ارتباطیـه موجبـه ودالـه إحصـائیة بـین التسـامح 
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والشعور بالرفاهة النفسیة ،وهذه النتائج تتفق مع مـا توصـلت إلیـه نتـائج دراسـة كـل 
 ,Ffrank ,2009; Macs:2013 .Kakadorian ;2004من على سبیل المثال ال الحصر: 

 ٢٠١٥شیماء عبد المنعم ،تتفق مع ما توصلت إلیه نتائج دراسة:  كذلك
monou,2015; michail,2014;   

المتنبــئ األكثــر أهمیــة بكــل مــن:  كــان وأظهــر تحلیــل االنحــدار أن االمتنــان
للتسـامح فـي التنبـؤ  تالیـا االمتنـان كمـا جـاء إسـهام. االسـتمتاع -ةیجابیالمشاعر اإل

الدرجـــة الكلیــــة للرفاهیــــة  –اإلجــــادة  -العالقـــات االجتماعیــــة -بالهـــدف فــــي الحیــــاة
والرابــع والســـابع والثــامن فـــي  وهــذه النتـــائج تؤكــد نتــائج الفرضـــیات الثالــث النفســیة،

نــــان والشــــعور بالرفاهــــة وجــــود عالقــــة ارتباطیــــه موجبــــه ودالــــه إحصــــائیة بــــین االمت
ج تتفــق مــع مــا توصــلت إلیــه نتــائج دراســة كــل مــن علــى ســبیل وهــذه النتــائ ،النفســیة

 ;Philip,2003; pono&macceloh,2006;Robert ,e,2009 المثال ال الحصر:
  . ٢٠١٤رشا عصام الدین،

 ;fersto,2004;estin,2005مع ما توصلت إلیه نتائج دراسة  تفقت كذلك
bour&shmith,2006  

في ضوء ما سبق من اتفاق بحوث  وتبدو النتیجة التي توصلت إلیها الباحثة
في تحقیق الرفاهیة  للتسامح واالمتنان ودراسات سابقة في تأكید األهمیة التنبؤیة

النفسیة لألفراد نتیجة منطقیة ومتسقة مع النظریات التي تناولت التسامح واالمتنان 
التي أوضحت أهمیة هذین المتغیرین في سلوك األسرة وفي إكسابهم خبرات 

  . مواجهة صدمات الحیاة ومن ثم تحقیق الشعور بالرفاهیة النفسیةومعارف ل
   :توصیات الدراسة

 توصـي الباحثـة فـإن الحالیـة الدراسـة إلیهـا أشـارت التـي النتـائج خـالل مـن 
  :باآلتي

بین  مثل التسامح واالمتنان ةیجابیإلقاء الضوء علي المتغیرات اإل ضرورة -
  .شكل عاماألزواج بشكل خاص وبین أفراد األسرة ب

بتوفیر برامج ودورات لتنمیة مهارات التسامح واالمتنان بین  ضرورة االهتمام -
األزواج للتغلب علي المشكالت والضغوط الحیاتیة للحد من ظاهرة الطالق 

 . وخاصة في السنوات األولي للزواج
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استخدام القائمین علي اإلدارة في المراكز اإلرشادیة لألسرة واألزواج المقاییس  -
لموجودة في هذا البحث كأدوات مقننة تقیس متغیرات التسامح واالمتنان ا

 . والرفاهة النفسیة عند الزوجین واألبناء
 :المقترحة البحوث

في ضوء ما أسفرت عنه من نتائج،تمكنت الباحثة مـن أن تقـدم موضـوعات 
  :الزالت في حاجة لمزید من البحث والدراسة،وذلك كما یلي

مج إرشادي للزوجین لتعزیز التسامح وأثره علي الرفاهة دراسة فاعلیة برنا -
  .النفسیة لألسرة

فاعلیة برنامج لتنمیة االمتنان لدي الزوجین وأثره علي الرفاهة النفسیة  دراسة -
   .لألسرة
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  المراجـــع
  المراجع العربیة: -أوالً 

 الســـعادة النفســـیة وعالقتهـــا بـــبعض :)٢٠٠٦أمـــاني عبـــد المقصـــود عبـــد الوهـــاب (
ـــدي عینـــة مـــن المـــراهقین مـــن الجنســـین مجلـــة البحـــوث  .متغیـــرات النفســـیة ل

 . ٢-٤٢كلیة التربیة جامعة المنوفیة ص ص .النفسیة والتربویة
مكتـب االنجلـو ، قیاس الرفاهیة النفسیة، القاهرةم :)٢٠١٤إیمان مصطفي سرمدي(

 . المصریة
تقـدیم نیـل  .قالتسامح أعظم عالج علـي اإلطـال :)٢٠٠٧جیرالد ج جامبو لسكي (

 . مكتبة الدار العربیة للكتاب :القاهرة. دونالد والش
اإلسهام النسبي للصمود النفسي واالمتنان فـي التنبـؤ  :)٢٠١٦حواء إبراهیم احمد (

كلیــة البنــات، جامعــة ، ماجســتیر، بالرضــا عــن الحیــاة لــدي المــراهقین األیتــام
 . عین شمس

القتهــا بكــل مــن االمتنــان والســعادة نوعیــة الحیــاة وع :)٢٠١٣رشــا عصــام الــدین (
 . جامعة طنطا، كلیة اآلداب، ماجستیر .دراسة نمائیة:والتسامح

 . القاهرة، مكتبة االنجلو المصریة، مقیاس االمتنان  :)٢٠١٣( سارة حسام الدین
والصــحة النفســیة ،بنهــا،  یجــابيالســعادة بــین علــم الــنفس اإل :)٢٠٠٥ســهیر ســالم (

  . راإلخالص للطباعة والنش
العفــو وعالقتــه بالمنــاخ األســري والثقــة  :)٢٠١٥شــیماء عبــد المــنعم عبــد الحــافظ (

 بــــالنفس لــــدي طــــالب الجامعــــة فــــي ضــــوء بعــــض المتغیــــرات الدیموجرافیــــة،
  .جامعة القاهرة، كلیة الدراسات العلیا للتربیة، ماجستیر

 .ربــيلــدي اإلنسـان الع ةیجابیـعلــم الـنفس واإلمكانــات اإل :)٢٠١٣صـفاء األعسـر (
   .ورقة مقدمة لمؤتمر علم النفس كلیة اآلداب ،جامعة القاهرة

دور التسامح والتفاؤل في التنبؤ بنوعیة الحیاة لدي  :)٢٠١٠الشرقاوي( أنور عبیر 
مجلـة  .عینة من الطالب الجامعیین في ضوء بعض المتغیرات الدیموجرافیـة

  . ١٢٢-٨٨ص ص  ،)٣(٩، دراسات عربیة في علم النفس
اســــتراتیجیات التســــامح الوالــــدي المســــتخدمة مــــع  :)٢٠١٢( ور الشــــرقاويعبیــــر أنــــ

. األبناء والبنات في ضـوء تفهـم اآلبـاء واألمهـات ومسـتوي تعلـیمهم وأعمـالهم
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، جامعـــة القـــاهر، كلیـــة اآلداب، حولیـــات مركـــز البحـــوث والدراســـات النفســـیة
  . ٩٧-٦٥الحولیة الثامنة،

هم الوجــداني فــي التنبــؤ بالتســامح مــع دور الــتف :)٢٠١١عــزة عبــد الكــریم مبــروك (
حولیــــات مركــــز البحــــوث والدراســــات ، اآلخــــرین لــــدي عینــــة مــــن المــــراهقین

  . ٦٨-٤٥ص  ص ،جامعة القاهرة، كلیة اآلداب، النفسیة
توكیــد الــذات والتســامح بــین األزواج فــي التنبــؤ  :)٢٠١٢عبــد الكــریم مبــروك ( عــزة

ات مركـــــز البحـــــوث حولیـــــبالغضـــــب لـــــدي عینـــــة مـــــن األزواج والزوجـــــات، 
الحولیــة الثامنــة،ص ص ، جامعــة القــاهرة، كلیــة اآلداب، والدراســات النفســیة

١٠١-٧٧.    
دار عـــین للنشـــر ، القـــاهرة الســـعادة الحقیقیـــة، :)٢٠٠٥عـــالء الـــدین احمـــد كفـــافي (

 . والتوزیع
ـــــدي  :)٢٠١٣منـــــال عبـــــد النعـــــیم محمـــــد ( االنتمـــــاء وعالقتـــــه بالرفاهیـــــة النفســـــیة ل

  . جامعة األزهر ،القاهرة، كلیة التربیة، التربیة مجلة. ئهمالمغتربین وأبنا
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