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 )HFSهھھھاررتالند للتسامح ( مقيیاسس

	  

ا. أأوو تصرفاتت ااآلخريین أأوو االظرووفف االتي تقع خاررجج سيیطرتن صرفاتنات شيیاء االسلبيیة نتيیجةا رربما تحصل ااألخاللل حيیاتن

 ةةً موااقف. فكر كيیف تستجيیب عادداالأأوو ااآلخريین أأوو  رر أأوو مشاعر سلبيیة حولل أأنفسنافكاأأ صولل هھھھذهه ااألحدااثث رربما يیكونن لديیناووبعد ح

جاباتت إإ علماً بأنهھ ال يیوجد .  ثم ااختر أأحد االخيیاررااتت االتي تقابل كل فقرةة وواالتي تتدررجج من دداائماً إإلى أأبدااً.لمثل هھھھذهه ااألحدااثث االسلبيیة

ً خاططئة أأ  . مكاننااإلقدرر  جاباتكفي إإ وو صحيیحة. من فضلك كن ددقيیقا

ً  حيیادديي ناددررااً  أأبدااً  ً  غالبا  االرقم لعباررااتتاا دداائما

ني ٬، إإال أأنخطىءأأفي االبداايیة عندما  ضيیقر بالمع أأنني أأشع     

 .حدةة مع نفسيأأكونن أأقل لوقت أأستطيیع أأنن مع مروورر اا
1 

 2 هھا.االتي قمت ب نفسي بسبب ااألشيیاء االسلبيیة علىأأنقم      

قة االتي ااررتكبتهھا في  يیساعدني االتعلم من ااألخطاء االساب     

 تخطيیهھا.
3 

 ءىذذااتي عندما أأخط في االحقيیقة٬، من االصعب علّي تقبّل     
4 

خطاء االتي آلأأ على االرغم من ذذااتي مع مروورر االوقت أأتقبل     

 ااررتكبتهھا.
5 

ب ااألشيیاء االسلبيیة االتي نتقادد ذذااتي بسبال أأتوقف عن إإ     

 .ووقلتهھا أأوو فعلتهھاأأووفكرتت فيیهھا أأشعرتت 
6 

قامم بعمل شيء ااعتقد أأنهھ  تمر بمعاقبة االشخص االذييااس     

 .اططئخ
7 

ااألخطاء االتي قامواا  ااآلخريین ررغم مروورر االوقت  أأتقبلمع      

 بهھا.
8 

	  



	   2	  

ً  حيیادديي ناددررااً  أأبدااً  ً  غالبا  االرقم االعباررااتت دداائما

 9 ااآلخريین االذيین آآذذووني في االتعامل االقاسي معااستمر      

ي في مع أأنن ااآلخريین قامواا بإيیذاائي في االماضي٬، إإال أأنن     

 أأناسس جيیديین.عتباررهھھھم االنهھايیة تمكنت من إإ
10 

ساء ااآلخروونن معاملتي فإنني ااستمر بالنظر إإليیهھم ذذاا أأإإ     

 بشكل سلبي.
11 

عندما يیخيیب أأحدهھھھم أأملي فإنني بالنهھايیة أأستطيیع تجاووزز      

 ذذلك.
12 

ألسبابب خاررجة عن  عندما تسيیر ااألمورر بشكل خاططئ     

 توررطط باألفكارر االسلبيیة حولل ذذلك.االسيیطرةة فإنني أأ
13 

ة للظرووفف االسيیئ يیمكنني أأنن أأكونن متقبالً  االوقت مروورر  مع     

 .في حيیاتي
14 

في  ةةخابب أأملى بسبب ظظرووفف خاررجة عن االسيیطر إإذذاا     

 هھا بشكل سلبي.فيیحيیاتي فإنني ااستمر بالتفكيیر 
15 

 16 .االموااقف االسيیئة في حيیاتيتقبل ي االنهھايیة أأف     

هھھھي  من االصعب جدااً علّي قبولل االموااقف االسلبيیة االتي     

 .خطأ أأحد آآخر تليیس
17 

الظرووفف بفكارر االسلبيیة االمتعلقة نني أأتركك ااألفإ ٬،في االنهھايیة     

 .االسيیئة االتي تقع خاررجج سيیطرةة أأيي شخص
18 
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 :تصحيیح مقيیاسس هھھھاررتالند للتسامحتعليیماتت 

 :لمقيیاسس على االنحو ااآلتيددررجاتت ل حسابب أأرربعيیتم 

 ).١۱٨۸-١۱ووتمثلهھا االفقرااتت ( االكليیة للتسامح دررجةاال  •

 كاآلتي: للتسامح االتسامح على االمقايیيیس االفرعيیةددررجة    •

 ).٦-١۱ووتمثلهھا االفقرااتت ( االتسامح مع االذااتتددررجة   .1

 ).١۱٢۲-٧۷ووتمثلهھا االفقرااتت ( االتسامح مع ااآلخريینددررجة   .2

 ).١۱٨۸-١۱٣۳ووتمثلهھا االفقرااتت ( االتسامح مع االموااقفددررجة   .3

تسامح يیتم ااآلتي:هھھھاررتالند لل ددررجاتت مقيیاسسحسابب ل  

 على فقرااتت اباتت االتي يیكتبهھا االشخص االذيي يیجيیبهھھھي نفس ااإلج )١۱٦،٬١۱٤،٬١۱٢۲،٬١۱٠۰،٬٨۸،٬٥،٬٣۳،٬١۱،٬١۱٨۸( االفقرااتتددررجاتت تكونن  ااووالً؛

خمس ددررجاتت ووتُعطى ااإلجابة ) بدااً (أأ تُعطى ااإلجابة حيیث .)١۱٥،٬١۱٣۳،٬١۱١۱،٬٩۹،٬٧۷،٬٦،٬٤،٬٢۲،٬١۱٧۷( للفقرااتتدررجاتت االمقيیاسس. ووتُعكس اال

) ً االتوضيیح.وويیمكن االرجوعع للجدووليین ااآلتيیيین للمزيید من  ددررجة ووااحدةة. )دداائما  

وومقيیاسس االتسامح  ٬،لتسامح٬، وومقيیاسس االتسامح االذااتي٬، وومقيیاسس االتسامح مع ااآلخريینل هھھھاررتالند ثانيیاً؛ لحسابب االدررجة االكليیة لمقيیاسس

ع االفقرااتت االمالئمة االتي يیتم عكس االتي تؤلف كل مقيیاسس أأوو االمقيیاسس االفرعي (م االفقرااتت قيیم٬، يیتم أأخذ مجموعع مع االموااقف

).٣۳٠۰ -٦(لكل مقيیاسس فرعي تترااووحح االدررجاتت بيین٬، وو)٩۹٠۰-١۱٨۸( بيین هھھھاررتالند للتسامح مقيیاسسررجة االكليیة لددررجاتهھا).ووتترااووحح االد  

	 )١۱٥،٬١۱٣۳،٬١۱١۱،٬٩۹،٬٧۷،٬٦،٬٤،٬٢۲،٬١۱٧۷(للفقرااتت عكس االدررجاتت تُ                 )١۱٦،٬١۱٤،٬١۱٢۲،٬١۱٠۰،٬٨۸،٬٥،٬٣۳،٬١۱،٬١۱٨۸( للفقرااتتاالدررجاتت    

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

االفقرةةددررجة   
جابة إإ

 االشخص

1	   بدااً أأ  

2	    ناددررااً 

3	   ً أأ حيیانا  

4	    ً  غالبا

5	    ً  دداائما

االفقرةةددررجة   
جابة إإ

 االشخص

5	   بدااً أأ 	  

4	   	ناددررااً   

3	   ً أأ حيیانا 	  

2	    ً 	غالبا  

1	    ً 	دداائما  
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لتسامح:ل هھھھاررتالند ددررجاتت مقيیاسستفسيیر   

؛ ميیل مثالً (للتسامح صممة لتقديیر ميیل االشخص ااستبانة ذذااتيیة مُ هھھھو وو٬، من ثمانيیة عشر فقرةةلتسامح ل هھھھاررتالند مقيیاسس يیتألف 

ً ليیكونن متسامح االشخص االعامم كس ميیل االشخص مقيیاسس االتسامح من فقرااتت تعأأوو شخص معيین. يیتألف  ) ووليیس االتسامح لموقفا

(مثالً؛ االكوااررثث االطبيیعيیة).شخص االتي تقع خاررجج سيیطرةة أأيي  وواالموااقف ٬،ااآلخريینوو ٬،لمسامحة ذذااتهھ  

لمقيیاسس  مقيیاسس من االمقايیيیس االفرعيیة ووددررجة لكل للتسامح كليیة يیوجد ددررجةلتسامح. إإذذ ل هھھھاررتالند ددررجاتت لمقيیاسس يیتم جمع أأرربع

االدررجة  مع االموااقف). تترااووحح وومقيیاسس االتسامح ٬،آلخريین٬، وومقيیاسس االتسامح مع االذااتتهھھھاررتالند للتسامح (مقيیاسس االتسامح مع اا

ااآلتي:االنحو  على ددررجة )٣۳٠۰-٦(بيین  كل مقيیاسس فرعي للتسامحاتت ددررجتترااووحح وو٬، ددررجة )٩۹٠۰-١۱٨۸(االكليیة للتسامح من   

تسامح:لل هھھھاررتالند دررجة االكليیة لمقيیاسساال  

وواالموااقف غيیر االقابلة  ٬،ووااآلخريین ٬،إإلى مقداارر ميیل االفردد للتسامح مع ذذااتهھ للتسامح هھھھاررتالند ددررجة االشخص على مقيیاسسشيیر تُ 

للسيیطرةة. ووتشيیر االدررجاتت االمرتفعة إإلى مستويیاتت أأعلى من االتسامح ووتشيیر االدررجاتت االمنخفضة إإلى االمستويیاتت االمنخفضة من 

 االتسامح.

وواالموااقف االخاررجة عن االسيیطرةة. ٬،ووااآلخريین ٬،تشيیر إإلى أأنن االفردد عاددةةً ال يیتسامح مع ذذااتهھ ٢۲٤-١۱٨۸االدررجة من  -  

ً  ٧۷٦-٣۳٤االدررجة من  - وواالموااقف االخاررجة عن االسيیطرةة. ٬،ووااآلخريین ٬،ما يیتسامح مع ذذااتهھ تشيیر إإلى أأنن االفردد نوعا  

وواالموااقف االخاررجة عن االسيیطرةة. ٬،ووااآلخريین ٬،تشيیر إإلى أأنن االفردد عاددةةً يیتسامح مع ذذااتهھ ٩۹٠۰-٨۸٦االدررجة من  -  

لتسامح:مقيیاسس هھھھاررتالند لاالمقايیيیس االفرعيیة ل  

أأوو  ٬،ذذااتهھ (مقيیاسس االتسامح للذااتت)تشيیر إإلى مقداارر ميیل االفردد لمسامحة إإنن ددررجة االفردد على االمقايیيیس االفرعيیة االثالثث للتسامح 

تشيیر  .أأوو االموااقف االتي تقع خاررجج سيیطرةة االفردد (مقيیاسس االتسامح مع االموااقف) ٬،آلخريین)مع اا(مقيیاسس االتسامح  ااآلخريین

ووتشيیر االدررجاتت االمنخفضة إإلى االمستويیاتت االمنخفضة من االتسامح. ٬،االتسامح االدررجاتت االمرتفعة إإلى مستويیاتت أأعلى من  

وواالموااقف االخاررجة عن االسيیطرةة. ٬،ووااآلخريین ٬،تشيیر إإلى أأنن االفردد عاددةةً ال يیتسامح مع ذذااتهھ ٤١۱-٦االدررجة من  -  

وواالموااقف االخاررجة عن االسيیطرةة. ٬،ووااآلخريین ٬،تشيیر إإلى أأنن االفردد نوعا ما يیتسامح مع ذذااتهھ ٣۳٢۲-٥١۱االدررجة من -  

عن االسيیطرةة. وواالموااقف االخاررجة ٬،ووااآلخريین ٬،تشيیر إإلى أأنن االفردد عاددةةً يیتسامح مع ذذااتهھ ٣۳٠۰-٤٢۲االدررجة من -  


