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 المستخلص :

في ضوء الثقة  االبناء هدفت الدراسة  الى دراسة التسامح واالمتنان لالباء كما يدركه
( طالب وطالبة 300عين الدراسة من ) بالنفس وبعض المتغيرات الديموجرافية,وتكونت

( طالب 111طالبة و189لجيزة بواقع )ة اظمن طالب المرحلة الثانوية بمحاف
تعريب صفاء  واستخدمت الدراسة مقياس التسامح من اعداد هارت الند

 لباحث, توصلتا( ,ومقياس االمتنان ومقياس الثقة بالنفس من إعداد 2013)االعسر
لتالية .  وجود فروق ذات داللة احصائية بين استجابات أفراد الدراسة الى النتائج ا

العينة في التسامح  واالمتنان  من قبل اآلباء من وجهة نظر أبنائهم  ُتعزى إلى جنس 
إناث" لصالح الذكور وكذلك عدم وجود  فروق ذات داللة احصائية  -الطالب" ذكور

ن قبل اآلباء من وجهة نظر أبنائهم  متنان مبين استجابات أفراد العينة في التسامح واال
علمي" , ووجود فروق ذات داللة احصائية بين  -ُتعزى إلى تخصص الطالب" أدبي

استجابات أفراد العينة في التسامح  واالمتنان من قبل اآلباء من وجهة نظر أبنائهم  
فس منخفض"  لصالح مرتفع الثقة بالن -متوسط -ُتعزى إلى مستوى ثقة الطالب " مرتفع

 . 
 . الثقة بالنفس  -االمتنان  - التسامح   -لكلمات المفتاحية :ا
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Abstract: 

The study aimed to study tolerance and gratitude to parents as children 

realize in the light of self-confidence and some demographic variables.The 

sample of the study consisted of (300) male and female students of secondary 

school in Giza Governorate (189 male students and 111 female students). The 

study used a tolerance scale prepared by Heartland to localize the left-handed 

fineness 2013), the scale of gratitude prepared by the researcher and the 

measure of self-confidence prepared by the researcher, the study reached  to 

the following results: The presence of statistically significant differences 

between the responses of respondents in tolerance and gratitude by parents 

from the viewpoint of their children attributed to the gender of the student 

"males - females" in favor of males as well as the absence of statistically 

significant differences between the responses of respondents in tolerance and 

gratitude by parents from the point of view of Their children are attributed to 

the students "literary-scientific" specialization, and the existence of 

statistically significant differences between the responses of the respondents 

in the tolerance and gratitude of the parents from the viewpoint of their 

children is attributed to the level of confidence of the student "high-medium-

low" in favor of high self-confidence. 

Key words : Tolerance – gratitude - self-confidence. 
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 : مقدمة
ن كانخخخخخخخت بالتسخخخخخخخامح والعفخخخخخخخاألشخخخخخخخخاص الخخخخخخخذين يتسخخخخخخخمون      و يتقبلخخخخخخخون ذواتهخخخخخخخم وا 

,وبعضهم يبادر بالصفح استجابة ألمر اهلل, ورغبة في ثواب العافين عن النخاس, مخطئة
أواعتذار المسئ له ,وهناك  والبعض اآلخر يتسامح ويعفو نتيجة ضغوط اآلخرين عليه,

ألحخوال إذا من تدفعه حقوق الصخداقة للتسخامح عخن صخديقه مهمخا كخان مخطئخال.وفي كخل ا
حدث واتخذ قرار التسامح فإنه غالبال ما يشعر بالتوازن الوجداني ,حيث تتغلخب المشخاعر 
االيجابيخخة المتمثلخخة فخخي التسخخامح والصخخفح وضخخبط الخخنفس علخخي المشخخاعر السخخلبية المتمثلخخة 

                                       .في الغضب والحزن والقلق واالستياء, ومن ثم يشعر بالراحة النفسية والسعادة 
ويرجع االهتمام بدراسة التسامح إلي ارتباطه بالصحة النفسية والجسمية والروحية         

الستعادة العالقات المتصدعة والثقة  هامة ل ,حيث أثبتت الدراسات أن التسامح يعد ُخطوة ل
المتبادلة بين طرفي العالقة نحو مزيد من التناغم ويسهم في حل المشكالت القائمة 

مشكالت مستقبلية ,حيث ان التسامح يعزز ويدعم جودة العالقات ,ويمنع من حدوث 
االجتماعية لمعقدة. التي لها أبعادها المعرفية والوجدانية والسلوكية والدينية  

(Norrish,Robinson. 2013)  . ) 
من أفضل الطرق التي تبعد تركيز اإلنسان عن األمور السلبية  االمتنانكما يعد       

األمل, كما تدفعه للتركيز على األمور الجيدة في حياته مما يجعل والشعور بخيبة 
عادة دائمة من خالل الحرص على  االمتنانتفكيره إيجابيال باستمرار, ويمكن جعل 

الشعور بالعرفان اتجاه كل األمور التي تساعد في سعادة الشخص مثل الركون إلى 
ألصدقاء والمحبين بالجوار عند السرير كل ليلة, وطلوع الشمس صباح كل يوم, وبقاء ا

الحاجة إليهم, وغيرها من األمور التي تساعد في بقاء منظور الشخص إيجابيال على 
  ( Gregory Jantz .2014  )       الدوام. 

النفس اإليجابي  علما من موضوعات ا مهمل موضوعل  االمتنانوقد أصبح       
لى تعميق فهم إوهو مجال حديث نسبيال, ينال حاليال قدرال كبيرال من اإلهتمام, الذي يهدف 

علماء النفس, ألفضل الحاالت والظروف لعمل اإلنسان وما الذي يجعله أكثر نجاحال 
واستقرارال وسعادة, وترجمة ذلك الى نتائج يمكن للناس إستخدامها في حياتهم اليومية, 
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والشكر وبيان أثره اإليجابي الملموس على  االمتنانيث بدأ علماء النفس بدراسة علم ح
, كعنصر حاسم من عناصر االمتنانحياة اإلنسان وصحته, حيث أكدوا على أهمية

ظهار تعبيراته لآلخرين  االمتنانالسعادة والذي غالبال ما يتم تجاهله, فالتفكير في  وا 
     .والطاقة الجسدية والتفاؤل والتعاطف يرتبط بزيادة مستويات السعادة

هو الذاكرة األخالقية للبشر وهو من المشاعر األخالقية التي تربط أفراد  االمتنان    
يجعل أفراد المجتمع  االمتنانف ,المجموعة مع بعضهم البعض وتجعلهم في حالة تعاون

وقد أكد آدم سميث  ,في حالة من الترابط والتماسك وفي تحقيق الرفاهة النفسية لديهم
 الذي يساعد الشعووأنه واحد من الدوافع الرئيسية للخير وكذلك  االمتنانعلي أهمية 

 Smith)استقراره وتحقيق التوازن ويبني علي إرادة قوية سليمة  المجتمع علي 
.2006). 

تحدد إلى درجة  ن لألسرة أثرها الكبير والعميق على النمو النفسى للفرد؛  فهىأكما 
ا, أوغير سليم. واألسرة هى المسئولة إلى حد ا سليمل ا نفسيل كبيرة إن كان الفرد  سينمو نمول 

كبير عن سمات الشخصية. إن الصحة النفسية للفرد ونجاحه فى أداء وظائفه المختلفة 
عة فى الحياة يرتبط إلى حد كبير بالمتغيرات المتصلة بالمناخ األسرى السائد فيها, وطبي

التفاعل والمعاملة داخل النسق األسرى. حيث أن المناخ األسرى السوي له دور مهم فى 
 . (2014االتجاه نحو صحة نفسية أفضل لألفراد )رياض خضر محمود , 

تعتبر الثقة بالنفس من أهم السمات الالزمة, سواء فى محيط العمل أو فى الحياة  كما 
التى ترتبط بالتوافق النفسى واالجتماعى بصفه عامة, وهى إحدى السمات الشخصية 

للفرد , إحدى دالالت ومعايير الشخصية السوية, فهي قوة االحتمال والطاقة التي ينفذ 
بها الفرد إلى مراميه, وتسمح له بأن يكيف نفسه مع المتغيرات البيئية المحيطة به, وأن 

شاركة فى الحياه يعدل من سلوكه دون أن يشعر بخيبة أمل, وتتيح له مزيد من الم
, االجتماعية ,واإلحساس بتقدير الذات ,ومواجهة مصاعب الحياة  ) محمد عبد الظاهر

       . ( 2009,  سيد البهاص
وتعد الثقه بالنفس من السمات الشخصية المهمة ذات التأثير البارز فى سلوك الفرد  

لشخصية السوية, عبر مراحل حياته المختلفة , وهى تعتبر مظهرا بارزا من مظاهر ا
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السقاف ,  وعنصرا هاما من عناصر التكيف السليم  الشخصى واالجتماعى  ) منال
2008 ).                      
الثقة بالنفس تعد استجابة متعلمة يكتسبها الفرد خالل مسيرتة التطورية؛ يكتسب       

فاعل االجتماعى؛ اإلنسان الثقة بالنفس خالل األعوام األولى من حياته عن طريق الت
حيث إشباع الحاجات البيولوجية والنفسية البعيدة عن الغضب والخوف والتوتر والقلق, 
ويشعر الطفل باألمن واالطمئنان , والثقة بالنفس تمثل الدعامة األساسية فى نشأة 
العالقات االجتماعية واستمرارها, وتنعكس مستويات الثقة بالنفس لدى األفراد على ما 

) حسن عبد المعطي  انهيار القيم واألخالق ,ى المجتمع من تغيرات سلبية, مثليطرأ عل
 ,2005. ) 

كما يدركه  باءلدى االومن هنا فقد سعت الدراسة الحالية لدراسة التسامح واالمتنان 
 .وبعض المتغيرات الديموجرافيةالثقة بالنفس  في ضوء االبناء

 :مشكلة الدراسة 
فاألباء قدوة  إن العالقات داخل األسرة لها تأثير كبير على جميع أفراد األسرة ,     

الى االبناء كلما كان االباء متسامحين وممتنين كلما آثر ذلك على االبناء وعلى 
سلوكهم وتصرفاتهم في شتى المجاالت مما ينعكس أثرة على المجتمع بشكل عام , 

, كان من نتائجه زيادة في النسق القيمي لألسر وجود خخلولكن من المالحظ اآلن 
معدالت الطالق في الوطن العربي وخاصة في السنوات االولى من الزواج وانشغال كل 

بين الزوجين  االمتنانطرف في الحياة الزوجية وتعقد امور الحياة وغياب التسامح و 
ياة , ولذلك فإن والذي انعكس بدوره ليس على االبناء فقط ولكن على شتى مجاالت الح

لألباء كما يدركها االبناء وعالقتهما  االمتنانالدراسة الحالية تسعي لدراسة التسامح و 
بالثقة بالنفس وبعض المتغيرات الديموجرافية  والتي ارى من خالل عملي ان هناك 
  .عددال من االبناء ليس لديهم ثقة بأنفسهم مما يؤثر على قراراتهم وحياتهم بشكل عام

يسود في األسرة من مجموعة من العالقات والوظائف واالحتياجات واالشباعات  ولما
والتفاعالت ولكي تنجح االسرة في القيام بأداء وظائفها المنوط بها, ويقوم كل فرد فيها 
بالدور المنوط به, البد من تكامل المقومات األساسية لها التي تعتمد عليها حياة األسرة 
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بطها وتماسكها سواء كانت هذه المقومات عاطفية,اجتماعية واستقرارها وتحقيق ترا
,نفسية,اقتصادية وكل هذه المقومات تؤدي إلي العناية والعطاء بين الزوجين وفيما 

 (2007بينهما وبين األبناء)آمال جودة,
ومن هنا اراد الباحث دراسةكال من التسامح واالمتنان لدى االباء وعالقتها بالثقة     

بناء في ضوء بعض المتغيرات الديمواجرافيه والت تتمثل في نوع الطالب بالنفس لال
 .                          )ذكر_أنثي ( وتخصصه)أدبي _علمي(

 ,يمكن صياغة المشكلة في التساؤالت التالية 
 انثي( -ونوع الطالب ) ذكر كما يدركه االبناء لدي االباءالتسامح  فيما الفروق  -
–وتخصص الطالب )ادبي  كما يدركه االبناء لدي االباءالتسامح  في ما الفروق -

 ؟علمي(
لدي  التسامح لدي اآلباء  كما يدركة االبناء ومستوى الثقة بالنفس في ما الفروق -

 ؟ منخفض(–متوسط –)مرتفع  االبناء
 انثي( -ونوع الطالب ) ذكر كما يدركه االبناء لدي االباء االمتنان فيما الفروق -
–وتخصص الطالب )ادبي  كما يدركه االبناء لدي االباء االمتنان فيما الفروق -

 ؟علمي(
)مرتفع  لدي اآلباء  كما يدركة االبناء ومستوى الثقة بالنفس االمتنان في ما الفروق  -
 ؟ منخفض(–متوسط –

 :اهداف الدراسة 
لالباء كما  االمتنانتهدف الدراسة الحالية الى دراسة العالقة بين كال من التسامح و 

يدركة االبناء ومستوى الثقة بالنفس لدى االبناء في ضوء بعض المغيرات الديمواجرافية 
. 
 

 :اهمية الدراسة 
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حداثة الدراسة وندرة الدراسات التي أجريت في مجال اإلرشاد األسري عن  -1
حدود علم في  لالباء والثقة بالنفس وبعض المتغيرات الديمواجرافية االمتنانالتسامح و 
 . الباحث

مفهوم التسامح في كونه أحد القوي اإلنسانية البناءة التي يرتكز إليها الفرد  -2
 الستعادة العالقات بينه وبين اآلخرين أو بينه وبين نفسه.

 بين جميع افراد االسرة وبين اآلخرين . واهميته االمتنان دراسة -3
ككيان هام واساسي في بناء وتقدم  محاولة الدراسة الحالية التعرض ألألسرة -4

المجتمع فاألسرة هي وحدة بناء المجتمع ومحاولة التعرض لها من جوانبها المختلفة 
االباء واالبناء فالعالقات بين االباء ينعكس اثارها على االبناء وبالتالي على المجتمع 

 . كله
 :مصطلحات الدراسة 

 .التسامح  :اوال
اها تغيير األفكار والمشاعر والسلوكيات تجاه خطأ لذاته رادية يتم بمقتضإهي عملية 

وتجاه من أخطأ في حقه وعبر الموا قف المختلفة واستبدالها بأخري أكثرايجابية  
(Hannon, 2012)   

هي عملية ارادية يتم بمقتضاها تغيير األفكار والمشاعر  تعريف هارت الند :
والسلوكيات تجاه خطأ لذاته وتجاه من أخطأ في حقه وعبر الموا قف المختلفة 

  .(HartLand ,2013)واستبدالها بأخري أكثر إيجابية 
من خالل استجابته على بإنه الدرجة التي يحصل عليها المفحوص :  ويعرف اجرائيال 

 . )إعداد الباحثمقياس التسامح بنود
 . االمتنان: ثانيا 

بأنه الشعور بالشكر والسعادة  االمتنان) هدية سواء APAتعريف الجمعية االمريكية 
كاستجابة الحصول عليك انت منافعها ملموسة أو هدية قدمت له من شخص آخر 

  . (APA,2015) أوحصل عليها بالمصادفة حظال 
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الشعور بالسعادة في كل االحوال ,وتقديم الشكر لكل من له فضل ,كما  ,ويعرفه الباحث
 أنه دافع اخالقي يشجع على دعم االستجابات الصحيحة والعرفان بالجميل .

من خالل استجابته على بإنه الدرجة التى يحصل عليها المفحوص : ويعرف إجرائيا
 )إعداد الباحث( االمتنانعلى مقياس  بنود
 :الثقة بالنفس ،ثالثا  
هي معرفة الفرد إلمكانياته وقدراته والتحكم والتصرف وأخذ القرارات وفقا لهذه  

 (1995, اإلمكانيات والقدرات, ومن هذه التعريفات )جابر عبد الحميد,عالء كفافي 
مكانياته والتصرف في المواقف المختلفة معتمدال  ,يعرفها الباحث معرفة الفرد لقدراته وا 

 على ذاته وفقا لهذة القدرات واإلمكانيات.
بإنه الدرجة التي يحصل عليها المفحوص من خالل استجابته على : اويعرف إجرائيل 

 مقياس الثقة بالنفس) إعداد الباحث(
 :االطار النظري 

 Tolerance : التسامح  ،اوال
وذلك الرتباطه بجميع األديان  ,المهمةُيعُد مفهموم التسامح من المفاهيم        

السماوية ,فجميع األديان تنادي بالتسامح والعفو عن اآلخر. إذ أن لهذا المفهوم أهمية 
 جوهرية في مجال التنشئة االجتماعية, والقيمية لألفراد, وخاصة العالقات البينشخصية,

وهر الحياة األسرية والمجتمعات والشعوب ,إذ وجدت الدراسات أن هناك إذ يمثل ج
عالقة إيجابية بين التسامح والصحة الجسمية والنفسية والروحية للفرد )عزة عبد الكريم 

,2011                             .) 
و  وهناك تداخل كبير بين مفهوم التسامح وعدة مفاهيم منها العفو والصفح والغفران 

التصالح , ويتفق معظم المنظرين والباحثين في أن التسامح يختلف عن العفو والصفح 
 مفهوم التسامح في هذه الدراسة . ثستخدم الباحوي (Enrigt,1998)والتصالح والنسيان

 
 
    :تعريف التسامح  -
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 .                              م بتعريف التسامح لغةل واصطالحال هناك تعريفات كثيرة ومتنوعة للتسامح ,حيث  نقو 
                                                                                                      :التسامح لغة  -

ُعرف في لسان العرب البن منظور ,ثري المعاني أنه مشتق من )سمح( والسماح 
الجود والكرم والسخاء وليس تسامحال عن تنازل أو منه.والمسامحة ,والمسامحة 

تساهلوا ,ألن التسامح كما ورد في الحديث الشريف بمعني أن ,المساهلة وتسامحوا ,
المسامحة في األشياء تربح صاحبها .وتقول العرب عليك بالحق فإن فيه لمسمحال أي 

فعل شيئال ,المساهلة وسمح وتسمح ,متسعال .فالمتسامح حق يتسع للمختلفين والمسامحة 
 (. 2003,فيه سهولة )ابن منظور 

 :التسامح إصطالحا  -
(جوهر التسامح بأنه حدوث تغيرات إجتماعية إيجابية في McCulloughماكلو) هعرف

                                          (.McCullough,2006دافعية الفرد تجاه المسئ اليه )
النفس اإليجابي ,فهو يسير  أن التسامح يعد من الركائز االساسية لعلم يري سليجمان

لحدوث االنفعاالت اإليجابية كاألمن ,التفاؤل ,االبتكار والحب , كما يسهم  ويمهد
النفسي وتكامل الذات والشعور الذاتي بالسعادة والحب  التوافق بدرجة كبيرة في تحقيق

 ((Seligman,2011واإليثار 
بأنه عملية متعددة تتضمن حدوث تحول من االستجابة السلبية )االنتقام Green)عرفه )

فالفرد المتسامح يحاول بشكل فعال أن يحول  يجابيةاإلمن الُمسئ( إلي االستجابة 
انفعاالته وأفكاره وسلوكياته السلبية تجاه المسئ إلي انفعاالت وأفكار وسلوكيات أكثر 

دود أفعال الُمسئ وسلوكه السابق, وينتج عن هذه إيجابية, وذلك بغض النظر إلي ر 
دافعية اُلمساء إليه للثأر ممن أساء إليه ويصبح  أقل نفورال (العملية إنخفاض في

 .( Green, (2008,منه
( بأنه تخلي المساء إليه عن حقه في االنتقام ممن أساء اليه, Barbee يعرف باربي) 

 . (Barbee,2008 ) االستياء والمرارة والغيظ والغض والتغلب علي مشاعر
التسامح بأنه االنصراف الذهني عن اإلنفعاالت واألفكار والسلوكيات (Sinha)وعرف

السلبية تجاه المسئ وهو حالة من التغيرات النفسية التي تحدث للشخص الذي وقع 
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يئال مما يجعله يشعر عليه األذي تؤدي إلي تخفيض شعوره بالرغبة في االنتقام شيئال فش
 (.(Sinha,2009 بالشفقة علي من أساء إليه علي الرغم من أنه تسبب في ايذائه

فالُمتسامح ُهنا يركز علي الجانب الوجداني الذي يتعرض له الشخص اُلمساء إليه, وال 
ينكر حدوث معاناة جراء هذه اإلساءة, ومن ثم فلكي يحدث التسامح البد من تعديل 

 (.2011,عبد الكريم االنفعالي السلبي المرتبط بخبرة اإلساءة ) عزةالتأثير 
 :مصطلحات متداخلة  مع مفهوم التسامح -
  Pardonin العفو  -
  . الذي ُيعد ُمصطلحال قانونيال يعني ضمنيال تبرئة الُمسئ من فعل اإلساءة 
 Excusingالتبرير -

أي يعني ضمنيا تبرئة المسئ من  يعني أن اُلمسئ لديه مبرر حقيقي الرتكاب اإلساء
 فعل االساءة يعني الكف عن التفكير في فعل .

  Forgetالنسيان  -
 - ا أن تذكر األساءة يتناقص أو يتضاءل يدريجيال من الوعي الشعوري يعني ضمنيل 

 Enright,1989) ,.للفرد
  Denying اإلنكار -
 .له الجائر الذي تعرض دراك االذيإليه في إمساء ويعني عدم رغبة الُ  
 Reconciliation ، التصالح  -

وهو إستعادة الثقة في العالقة مع اآلخر  , استعادة العالقة بين المسئ والمساء اليه    
من خالل قيام الطرفين المنازعين بسلوكيات متبادلة جديرة بالثقة تجاة بعضهما فيجتمع 

 بالُمساء إليه ويلتزم كل منهما بأداء بعض الواجبات لآلخر . اُلمسئ
التسامح والتصالح عمليتان مستقلتان إلن التسامح قد يحدث في ظل غياب 
التصالح.فالتسامح عملية أحادية )بمعني أن الُمساء إليه يتسامح بغض النظر عن ردود 

بينما التصالح عملية  ته(,أفعال الُمسئ معه ,كإبداء أعتذاره أو تعبيره عن ندمه وتوب
متبادلة بين الطرفين المتخاصمين.ويري بعض الباحثين أن التصالح ُيعد عنصرال مهمال 
الكمال عملية التسامح مع اآلخر ,وخاصة في سياق العالقات الحميمية ودون 
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االعتراف بالخطأ واعتذار المسئ وتودده للُمساء إليه,رغبةل في التسامح الحقيقي فلن 
أنور  ملية تصالح حقيقية ,بينما يكون ممكنال حدوث التسامح مع الذات )عبيرتحدث ع

,2015.) 
                                                                                           :أسباب دراسة التسامح -

بل التسامح  إن التسامح يبدو محببال للمسئ ولكنه غير محبب بالنسبة للُمساء إليه,
يحول المرارة إلي حالة عادية أو طبيعية أو حالة من شأنها أن تولد ذكريات ذات 
صبغة ايجابية ,ومن ثم تسهم في تعزيز وتقوية الرضا عن الحياة ,التسامح يزيد من 
اإلحساس بالراحة ويزيد من التوافق النفسي ,ويساعد علي تحسين عالقات الفرد 

ف التسامح موقف أخالقي وسيكلوجي )  جابر عبد باألشخاص من حوله ,إن موق
 ( .                                                                      2005   ,الحميد, عالء كفافي 

ونجد أن التسامح يحررنا من أشياء كثيرة ,فهو يخمد معاركنا الداخلية مع أنفسنا    
الغضب واللوم ,والتسامح هو أفضل عالج ,ويتيح لنا فرصة التوقف عن استحضار 

وأن التسامح له قدرة علي  يسمح لنا بأن نشعر بالترابط أحدنا باآلخر وبكل تلك الحياة,
عالج حياتنا الداخلية والخارجية, فبوسعه أن يغير من الطريقة التي نري به أنفسنا 

الصراعات الداخلية فهو ينهي  واآلخرين فيمكن أن يغير من كيفية رؤيتنا لذلك العالم ,
 .(Spratto,e. 2011التي عاني منها كثيرين وكانت بداخلنا في كل لحظة)

األهمية البالغة للتسامح وخاصةل في العالقة الزوجية ,إذ أن التسامح بين ومن هنا تظهر 
الزوجين يعمل علي زيادة  الحب والمودة والرحمة بينهم ,ومن ثم يؤثر تأثيرال  ايجابيال 

, إذ أن التواصل بينهم وبين االبناءمباشرال علي األبناء في األسرة ,ويساعد علي زيادة 
طيع أن يتجاهل اإلساءة ويحول المشاعر السلبية إلي الشخص المتسامح الذي يست

ايجابية يستطيع أن يعيش بسعادة ورفاهة نفسية أفضل وأن يعمق العالقة مع شريك 
نعكس بدورة على االبناء ي,والذي سحياته بالتسامح وهذا ما أكدته الدراسات السابقة
          وعلى ثقتهم بأنفسهم وعلى شتى مجاالت الحياة.

                                                                                                  :التسامح أنواع  -
                                           ,صنف العلماء التسامح إلي عدة أنواع وسوف نستعرض أنواع التسامح التالية 
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المعرفي والوجداني ,حيث يحدث تغير  وهو مختص بالمكونين: التسامح الحقيقي-1
حقيقي في أفكار ومشاعر الُمساء إليه تجاه الُمسئ ,حيث يختار اُلمساء إليه طواعية أن 
ينصرف ذهنيال عن حقه في اإلنتقام من المسئ , ويتخلي عن مشاعر الغضب والغيظ 

لفرد الذي ُأسئ وهنا يحدث تغيرال حقيقيال في أفكار ا  .واالستياء ويمنحه الرحمة والمودة
إليه ومشاعره تجاه من أساء إليه ,فيختار في هذه الحالة عن طواعية أن يتخلي عن 
حقه في االنتقام منه,ويتخلي عن مشاعر الغضب والغيظ واالستياء ويمنحه الرحمة 
والمودة.فالتسامح يحدث عندما يكون الُمساء إليه قادرال علي رؤية اإلساءة بعين التفهم 

لذي يكون قد قرر فيه التخلي عن حقه في الثأر ممن أساء إليه.ويشكل ,في الوقت ا
عبير التسامح الحقيقي عملية حقيقية تحدث تحوالل لدي كل من الُمساء إليه والُمسئ )

 (. 2015,أنور
يتم التعبير عنه سلوكيال استجابةل للضغوط الثقافية  :التسامح السطحي أو الزائف-2

االجتماعية, ولذا ال يستغرق من يعايشه في العمليات  والسياسية ومجاراة األعراف
 (.                                                                                                   2013,صفية فتح البابالمعرفي والوجدانية التي تستثيرحدوث التسامح الحقيقي لديه )

ويشير إلي انخفاض اإلنفعاالت السلبية من خالل استبدالها  : التسامح الوجداني -3
,فتستبدل اإلنفعاالت السلبية بااليجابية ,وتكون الخطوة النهائية في التسامح الوجداني 

وعمومال تُقود األفكار والقرارات التي  ,الوصول إلي عالقة وجدانية محايدة مع الُمسئ,
الوجداني ويترتب علي التسامح الوجداني يصدرها الُمساء إليه ,إلي إحداث التغير 

إيجابية مباشرة علي الصحة ويساهم في تحسين نوعية الحياة بدرجة أعلي من التسامح 
 (.   2010, محمد الشرقاويالمعرفي )

 
                         :التسامح من المنظور النفسي

تبني كل طرف وجهه نظر انقسم الباحثون المعنيون بتحديد ماهية التسامح ,حيث      
                                                        ,وهما
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يري التسامح أنه تخلي الُمساء إليه عن حقه في االنتقام ممن : الفريق األول -1
أساء اليه,والتغلب علي مشاعر االستياء والمرارة والغيظ والغضب .وهو االنصراف 

 والسلوكيات السلبية تجاه المسئ.              الذهني عن االنفعاالت واألفكار
أن التسامح ال يتضمن فقط تخفيض االنفعاالت واألفكار : الفريق الثاني -2

والسلوكيات السلبية تجاه المسئ,ولكنه يتضمن أيضال حدوث تغيرات إيجابية لدي الُمساء 
إليه تجاه الُمسئ, إليه تجاه الُمسئ .وُيعرف التسامح لديهم بأنه تغير يحدث لدي اُلمساء 

ينعكس في رغبة الُمساء إليه  في التخلي عن حقه في الغضب والغيظ واصدار األحكام 
بدائه كل أشكال  السلبية والسلوكيات غير المبالية تجاه من سبب له األذي الجائر وا 

                              الحنو والشفقة والخير نحوه ,وسيستجيب الُمساء إليه لمحاوالت الُمسئ السترضائه.          
            :التسامح وبعض المتغيرات الديموجرافية  -
                                                                                                          Gender        :النوع -

اختلفت نتائج الدراسات السابقة حول وجود فروق بين الذكور واإلناث في التسامح ,وقد 
إلي وجود فروق في التسامح بين الذكور واإلناث لصالح  توصلت بعض الدراسات

عزة  اإلناث حيث طبقت الدراسة علي عينة من طلبة الثانوي والجامعي)
إلي وجود (2008 ,حسيب ,نبيلة شراب عبد المنعم)(. كما أشارت دراسة 2005,شحاتة

فروقال بين الذكور واالناث في استمرار الشعور باالستياء وعدم التسامح لصالح الذكور 
إلي عدم  (2009 ,سيد البهاص ),والرغبة في العفو لصالح االناث. كما أرشارت دراسة

إلي وجود  وجود فروق بين اإلناث والذكور في التسامح. كما أشارت دراسة فتح الباب 
 (.                                                           2013,فروق في التسامح  لصالح اإلناث عنها في الذكور)فتح الباب

إلي أن اإلناث أعلي في التسامح من الذكور ( 2015 ,محمودهبة )أشارت دراسة 
مع الذات وقد فسرته إلى أن وذلك في التسامح العام ,ولم تجد فروقال بينهم في التسامح 

اإلناث أكثر تسامحال في المواقف مقارنة بالذكور, وذلك للعوامل التنشئة االجتماعية 
التي تتدخل في تربية االناث علي التحمل وقبول معظم االشياء التي ترضي أو ال 
ترضي عنها, مما يجعلها تساير معايير المجتمع, ويتحول هذا بفعل التكرار والزمن 

وحدة والشدة في المواجهات مع هذه المعايير وما يستثيره ذلك من تفاعالت وتنشيط وال
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للبناءات الشخصية الموروثة والمتعلمة الي أن يكون هذا السلوك أو األسلوب أقرب 
للثبات كما يمكن تفسير ذلك بأن اتخاذ قرار التسامح يرتبط بالجانب العاطفي أكثر من 

االجانب المعرفي وأن اإلناث أ  ,كارميز وارتز)مما يؤكد عليه ايضا ,  كثر تسامحل
الي ان قرارات التسامح تتم بطريقة الية وبشكل عاطفة ,دون امعان التفكير ( 2007

خاصة في المواقف التي تحدث مع االشخاص الذين تربطهم بهم عالقات حميمة  لذا 
ور عن اتخاذ قرار فهن أكثر ميالل للتسامح في المواقف من الذكور,أما عن إحجام الذك

التسامح فيمكن تفسيره من خالل تنشئتهم االجتماعية يعتبرون أن التعرض لإلساءة نوع 
من المهانة والضعف وأن عدم رد االإساءة يتنافي مع الرجولة ,لذا يصعب عليهم 
التنازل عن حقوقهم ومسامحة الُمسئ, وبالتالي يترددون في اتخاذ قرار التسامح مهما 

البهاص سيد ويسعون إلي اإلنتقام أو اإلستياء من سلوكه كحد أدني ) كانت الضغوط
,2009                                      . )                                
                                                                                                       Age   : العمر   -

 نجد أن هناك علماء إهتموا بدراسة التسامح والمراحل العمرية ومنهم
Rijavec,2010).) المعني الحقيقي  يتضح فيهاالذي أشار إلي أن مرحلة الطفولة ال
داخالل لديهم مع مفاهيم أخري مثل العدالة واالنتقام حيث تشير للتسامح ويكون مت

الدراسات إلي أن االطفال الصغار سوف يتسامحون مع من أساء اليهم ,إذا كان في 
إمكانهم معاقبته)كضرب من قام بضربه,أو إستعادة ما فقده كلعبة أو شئ خاص به 

لتعويض لكي يتسامح افيجب أن يحصل الطفل علي شئ في مقابل تسامحه كنوع من  
أما الطفولة المتأخرة فيكون مفهوم التسامح أوضح مع اتساع شبكة العالقات 

االجتماعية للطفل ويكون لديه القدرة علي تنظيم وترتيب أفكاره وانفعاالته والنضج 
 المعرفي أعلي, والتي تساعد علي فهم الطفل لمشاعر األخرين وتقبل وجهات نظرهم

                                                                               ((Welson,2004 أكبر بشكل
وفي مرحلة المراهقة فان المراهق يبحث عن االستحسان من قبل اآلخرين والقبول  -

المجتمع( فأن المراهق يجبرعلي التسامح أو يفعله بإرادته وذلك ألن -االقران-,)األسرة
لديه وألنه يبحث عن اإلسحسان والقبول من االخر. وقد أشارت  المفهوم أكثر فهمال,
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مراهقة ( -إلى وجود فروق في التسامح بين العمر )طفولة (2006,ن اسوز )دراسة 
عبد عزةلصالح االكبر سنال حيث كان لديهم تسامحال أعلي من األطفال األصغر عمرال )

 (.                                                         2011,الكريم 
في مرحلة الرشد يظهر األفراد استجابات توحي بالتسامح غير المشروط نتيجة  -

اعتقادهم بأن التسامح يؤدي الستعادة التوازن والتناغم في العالقات االجتماعية 
المسنين أكثر تسامحال وعلي ,وتحقيق الحب غير المشروط أشارت الدراسات إلي أن 

 )نحو واضح وذلك بالمقارنة بالمرهقين والراشدين األصغر عمرال.
1993,(Enright,(Sopofyac,1989) 

إلي أن هناك فروق بين الذكور واألناث في  (2011,عبد الكريم عزة )وأشارت دراسة 
إلي وجود  (2009,سيد البهاص )التسامح لصالح االناث واألكبر سنال , أشارت دراسة 

فروقال بين الطالب األكبرسنال واألصغر سنال في التسامح لصالح األكبر سنال حيث طبقت 
الدراسة علي عينة من طلبة الجامعة من الفرقة األولي والرابعة . كما أشارت الدراسات 

 ,Miller,Worthington)االرتقائية إلي زيادة التسامح مع تقدم في العمر)   
mcdaniel, 2008 

يري الباحث أن متغير العمر يؤثر بااليجاب علي التسامح حيث ان الخبرات والتجارب و 
ا في المراحل المتاخرة من  التي يكتسبها الفرد في الحياة تجعله أكثر تسامحل

 العمر,ويستطيع أن يتسامح بشكل أكثر سهولة من المراحل المتقدمة في العمر    .
 
 
                                                                               :أهمية التسامح للفرد كعامل وقائي -

التي دعت اليها جميع األديان السماوية,وفي اآلونة  مهةإن التسامح من الفضائل ال
                                                   .                              واهمهااألخيرة أثبت العلم الحديث األهمية القصوي للتسامح للفرد والمجتمع 

فنجد اأن االشخاص الذين يتسامحون لديهم رفاهية نفسية أفضل من  -
 األشخاص الذين يخفون المشاعر السلبية لألخرين .
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 االفراد المتسامحون ينخفض لديهم انقباض القلب وانخفاض ضغط الدم. -
.(Rena,2008)  

 ادة في تحسن الصحة الجسمية والعقليةانخفاض التوتر النفسي وزي -
(Hanon,2011)  . 

 يعيد للضحية االحساس بقوة الشخصية . -
  (Dennisc,2012 ). يساعد علي تحقيق المصالحة بين الُمسئ واُلمساء إليه -
 تحسين الشعور بالسعادة وتحسين الصحة النفسية .- -
 يساعد في العالج النفسي من خالل تغيرات إيجابية التأثير . -
عدم وجود التسامح يؤدي إلي زيادة نسبة الكوليسترول في الدم ويعوق عمل  -

 .( Reny (2008,األوعية الدموية
يحافظ التسامح علي الصحة من  خالل تخفيف االستثارة الزائدة للجهاز  -

  –السمبثاوي وذلك  )زيادة كفاءة االوعئة الدموية(. 
 التنعم بالصحة النفسية.        يزيد التسامح من-والجسمية والهناء النفسي لفرد  -
التسامح يحمي األفراد من اإلصابة باالكتئاب ويزيد من التفاؤل.  -

(Maltby,2005)  
 .األفراد المتسامحين لديهم تقديرواحترام للذات مرتفع -
                                                                    :أهمية التسامح في المجال األسري والزواجي  -

اهتم الباحثون بدراسة استراتيجيات التسامح التي يحدث من خاللها التسامح مع       
الُمسئ وذلك لكي يحدث تسامحال حقيقيال, وقد يمارس التسامح دورال مهمال في العالقات 

حميمية ,وييسر حدوث الثقة والتعاون واالنتماء, والتي األسرية والزواجية والعالقات ال
ُتعد جميعال ذات أهمية كبيرة إلقامة عالقات إجتماعية ُمرضية وهادفة واستمرارها 

  .,Renay) (2008لتحسين نوعية الحياة 
إلي أهمية التسامح التواصلي وقام بتحليل  1998فقد ذكر كيلي في دراسة رائدة له 

لتي ذكرت في إطار عالقات الصداقة والعالقات العاطفية واألسرية, التقارير السردية ا
وتوصل من خاللها إلي أن تسامح الُمساء إليه مع الُمسئ يمكن أن يحدث بطريقة غير 



 التسامح واالمتنان لالباء كما يدركة االبناء في ضوء مستوي الثقة بالنفس و بعض المتغيرات الديموجرافية

 د / ابراهيم محمد سعد عبده

 2019 ديسمبر                                     - 202 -                                   ربعوناألو حاديالالعدد 

مباشرة من خالل استراتيجيات التواصل غير اللفظي باستخدام لغة الجسد , وقد يعبر 
ات من قبيل مناقشة الُمسئ في فعل عن تسامحه بطريقة مباشرة, باستخدام استراتيجي

اإلساءة لفهم الدوافع التي دفعته القتراف فعل االساءة, وقد يلجأ اُلمساء إليه لتخفيف 
مشاعر الذنب والخزي لدي الُمسئ من خالل محاولة التهوين من فعل اإلساءة,وهنا 

عتادة وتشجيعة ُمعاملة الُمسئ الُمعاملة المُ ,يستخدم الُمساء إليه عدة استراتيجيات مثل
علي تجاوز الماضي والتفكيرفي المستقبل ,وقد ُيعبر الُمساء إليه عن التسامح لكن في 
ظل توفر بعض الُشروط وهو ما يطلق عليه التسامح المشروط, فيستخدم استراتيجيات 

 ,Apel,s ), من قبيل أن يشترط علي الُمسئ إبداء إعتذاره وندمه حتي يمكن مسامحته
2009)  

فالتسامح ُيعد خطوة مهمة الستعادة العالقات المتصدعة ,والثقة المتبادلة بين طرفي    
العالقة ,نحو مزيد من التناغم كما يسهم في حل المشكالت القائمة ويمنع حدوث 
المشكالت المستقبلية.كما توصل ماكلو إلي أن التسامح يحدث بمعدل أعلي التورط في 

حميمة ,كما إرتبط أيضال بإعادة العالقات بعد االساءة اإلساءة وذلك في العالقات ال
 . ((Karremans, vanlange , Kluwer.2013 المتبادلة.

كما نجد ان التسامح فضيلة بشرية تؤدي دورا مهما في الحفاظ علي التفاعالت 
االجتماعية ,كما يعد فعاال في عملية التعافي النفسي ,فالتسامح يشكل عامال مهما 

لعالقات المتصدعة ,فهو يسهم في حل العديد من المشكالت القائمة ويقلل الستعادة ا
من حدوث المشكالت المستقبلية ,كما أنه يمكن األفراد من تغير االنفعاالت والسلوكيات 
واألفكار السلبية تجاه من أساء إليهم بأخري أكثر إيجابية ,حيث يوفر استجابة إيجابية 

بل بدائل حمل الضغينة  والسعي في العديد من مواقف الصراع مقا
وأشارت دراسة شاهين إلي أن  (.,Rainey (Rijavec,2008,2010))لإلنتقام

التسامح يقلل من مشاعر اإلنتقام والعدائية, وأن األفراد المتسامحين يكونون أكثر نسيانال 
 (.                                          2012,شاهينهيام  للتصرفات السيئة ,وأقل قابلية للشعور المتمركز حول اإلنتقام)

ن في شؤون العالقات الزوجية أن جزءال  مهمال من عملية التعافي بالنسبة و المهتم وجد
للتجاوزات الكبيرة في العالقة هو التسامح ,الذي يعمل علي اكساب الزوج والزوجة 
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لسلبية نحو المشاعر ا المعرضين لإلساءة لرؤية متوزنة أكثر عن المسئ,مع انخفاض
وأشارت دراسات إلي أن التسامح يقلل ويحد ( ,Ozgun ,(2010المسئ وزيادة التعاطف
االيجابي لدي الزوجين ألهمية العالقة التي تربط  ويعززاالدراك من الصراعات الزوجية,

 .(  (Gordon,2008, Manulty ,2005) بينهم)
 :االمتنان ،ثانيا -
من المفاهيم الحديثة نسبيال وخاصةل في مجال علم النفس اإليجابي ,وقد  االمتنانُيعد   

حظي باهتمام الباحثين في اآلونة األخيرة لما له من أهمية قصوي في بناء العالقات 
                                                                 بين األفراد ودوامها بشكل ايجابي, وقدرة الفرد علي العيش بشكل أكثر إيجابية وازدهار.                               

فاإلمتتان من المتغيرات االيجابية التي قد تسهم في تحقيق غاية الفرد وشعوره بالسعادة  
,حيث أنه قد ُيسهم في زيادة شعور الفرد بالرضا ,وزيادة جودة العالقات االجتماعية 

لي زيادة القدرة علي مواجهة التغيرات والتحديات بين األفراد,والذي يؤدي بدوره إ
 والضغوط التي يتعرض لها اإلنسان في حياته .                                                               

لي استقرار الحالة  االمتنانأن  Emmonds))وذكر ايموندز  يؤدي إلي السعادة وا 
لي الصحة والجس دية بشكل أفضل ,فاألشخاص الممتنين كانوا أكثر العاطفية النفسية وا 

 ,Emmonds)تفاؤالل بالحياة ومناعتهم أفضل ضد األمراض النفسية والجسدية 
McCuough,2004) . 

 
 
      : االمتناننشأة  مفهوم  - 

من  االمتنانواالهتمام به في حضن العلوم االجتماعية وصنف  االمتنانبدأت دراسة 
الفضائل والمزايا االيجابية لإلنسان,وذلك لكونه فضيلة من الفضائل اإليجابية التي 
حثت عليها جميع األديان السماوية ولما لهم من آثار إيجابية للفرد والمجتمع 

.(Jevarey,2009), 
ووجوده ليس مجرد نتيجة لألشياء التي تحدث لنا ولكنها  االمتنانتري هاي أن        
اتجاه فكري يجعلنا نشعر باالستمتاع بالحياة ,فكونك شخص ُممتن يجعل  باألحري
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تفكيرك يركز علي كل ما هو جميل وتتذكر األحداث والذكريات الجميلة من الماضي 
سواء كانت مواقف أو أشخاص أو اشياء, وقد ال يكون األمر حكرال فقط علي الذكريات 

 .االمتنانواألشياء السيئة التي تستحق الجميلة بل يمتد إلي تذكر األشخاص واألحداث 
لكل من  االمتنانغير المشروط والذي يعني أن نمنح  االمتنانعلي فكرة  Hay وتؤكد

تسبب لي في درسال قاسيال في الحياة فهذا أيضا يستحق   يستحق حتي لو كان من
 (Hay,2008). االمتنان

من  االمتنانإلي أن  Emmons, McCullough,2003))يذكر ايمونز وماكللو
أشار ايموندز العيش بطريقة جيدة,   الناحية التاريخية تم اعتباره فضيلة قد تسهم في

ألنها تقدم تصور انفعالي ,كانت اكثر ايجابية  االمتنانوأن المجتمعات التي يسودها 
   . هام للرقي باالستقرار االجتماعي

  ,مكون أخالقي لعدة اعتبارات ومنها االمتنانأن 
يعتبر بارومتر أخالقي يزود األفراد بقراءة وجدانية تصاحب اإلدراك بأن  المتناناأن -1

                                 شخصال عاملهم بما هو الئق إجتماعيال.
يعمل كحافز أخالقي يدفع الناس للتصرف بطريقة الئقةل اجتماعيال بعد  االمتنانأن -2

  .أن حصلوا علي منفعة من اآلخرين
 &Emmons) معزز اخالقي يشجع علي ما هو مقبول اجتماعيا االمتنانأن -3

McCullough,2003),.) 
 
                                                                                                   : االمتنانتعريف -

والتي تعني النعمة والحفاوة  (Gratiade)من الكلمة اليوناني  االمتنانلفظ اشتق 
 .   (Henderso2009)واالعتراف بالجميل

ويمكن تعريفه هو شعور بالعجب والشكر والتقدير للفوائد المستلمة ويمكن ان يقدم علي 
                                                             (Bernard, 2015 ). للطبيعة ) –للكون –لآلخر  -مستوي الفرد والجماعة هلل

-قيمة أخالقية-اتجاه–تصور لالمتنان علي أنه عاطفة  Emmons)وقدم ايموندز )
                                                                    ,Emmons). (2003عادة استجابة للتعامل -سمة



 التسامح واالمتنان لالباء كما يدركة االبناء في ضوء مستوي الثقة بالنفس و بعض المتغيرات الديموجرافية

 د / ابراهيم محمد سعد عبده

 2019 ديسمبر                                     - 205 -                                   ربعوناألو حاديالالعدد 

علي أنه عاطفة متميزة تحدث عندما يدرك الفرد  االمتنانعرف ايموندز وماكلو  -
 , Emmons) أنه حصل علي فوائد أو استفادة من أفعال االخرين

Mccullough,2003).  
 ,Wood) يتضمن التقدير بشكل عام للحياة  االمتنان Woodعرف وود  -

Geraghty,2010) 
هو حالة وسمة في الشخصية , وأنه عملية  االمتنانادام أن Adam  عرفه -

لمساعدة اآلخرين كما أنه دافع أخالقي  أخالقية وشعور بينشخصي يحفز علي االنتباه
 .Adam,2001) )    يشجع علي دعم االستجابات ويعزز العالقات االجتماعية

بأنه سمة من سمات الشخصية ذات  االمتنان McCullough عرف ماكللو -
طابع روحاني وأخالقي تحفز الفرد لتقدير وشكر الحياة لما فيها من أحداث سارة 

 .(McCullough ,2001 وأشخاص رائعين , ونحو اهلل والطبيعة )
بأنه إعتراف وتقدير لمحبي الخير لآلخرين  االمتنان( Emmonsعرف ) -

 ,هما ,وينتج ذلك االعتراف من خالل عمليتين 
 إدراك الفرد للنواتج أو المكاسب االيجابية.                                                                       -1
 ,(2004, إدراك الفرد لمصادر خارجية مسؤولة عن هذه المكاسب االيجابية-2

(Emmons 
بأنه تقدير لآلخرين لما قدمه لنا من منح أو مكسب أو  االمتنانعرف بوالك        

 Polok) ,.(2006االعتراف بمسؤولية آخرين عما تم تحقيقه من مكسب
هو شعور ايجابي ينتج من ادراك الفرد ما تحقق  االمتنان Barlet تعريف بارليت     

 .Barle) ,2006له فوائد من اآلخرين.
نه أحد االنفعاالت االيجابية الناتجة عن وعي ا  ((Right االمتنانعرف رايت       

تعريف رايت هذا بالقيام بأقوال وأفعال تحمل -الفرد بالخبرات التي تحدث له في حياته 
معين  د الجميل لشخص ما أو لشئ أو موقفمعاني الفضل والشكر هلل أو الرغبة في ر 

ائي أو اللفظي و الملموس أو الغ االمتنانله عدة أشكال مثل  االمتنانو 
 ,(Right,2011)التواصلي
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بأنه الجود أو حالة من الشكر والتقدير لآلخرين يرجع سببه  Vengعرفه فينج       
 ,Veng) , (2011, إلي للشعور باللطف من تجاهك والعطف نحوهم

بأنه اعتراف الفرد بفضل اهلل واآلخرين عليه ويشمل  االمتنانيعرف عبد المريد        
 ( .                                                                                         2014,عبد المريدعمرو هذا االعتراف مشاعر الرضا عن النفس واآلخرين.)

ار اآلخرين التي تسهم في خبراتنا بأنه الميل العام الدراك أدو  االمتنانكما عرف        
االيجابية وتحقق لنا نتائج فعالة واالستجابة لها بتقدير وجداني والتزام أخالقي يتضمن 
مشاعر وتعبيرات التقدير عند االستجابة للمزايا والفوائد التي يمنحها اياها اآلخرون 

 (.  2012,صابرهيام )
                                                                                              

 :االمتنانمكونات -
  االحساس الدافئ بتقدير شخص أو شئ ما. -
 االحساس بالنية الحسنة نحو هذا الشخص أو الشخص . -
الحسنة ,ويدرك االستعداد للتصرف بايجابية وبهذا االحسان ينبع التقدير والنية  -

 Fets)الشخص الممنون الحصول علي منفعة أو فائدة من شخص آخر
Gerand,1998), 

 :حدد فيسجيرالد ثالثة مكونات لالمتنان وهي
 احساس قوي بالتقدير لشخص ما أو لشئ ما. -
 احساس بالنوايا الحسنة تجاه شخص ما أو شئ ما. -
تنبع من هذا التقدير ومن احساسه بحسن  استعداد الفرد أن يتصرف بايجابية -

 ,(2013 .يقدمه له اآلخر من كرم وعطاء النوايا ,فالشخص الممتن يعترف ويقدر ما
(Shin loubes 

 :كقوي إنسانية االمتنان-
محدد للرفاهة النفسية وصنف أيضال أنه من القوي االنسانية من خالل  االمتنانوجد أن 

 . Seligman &Peterson,2004))يجابي إلعلم النفس ا
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أكثر من مجرد الشعور برد الجميل أو الشعور بالدين والرغبة في رد  االمتنانيعتبر   -
الجميل, وليس اعترافال بفضل اآلخرين علينا فقط ,ولكنه يحصل كل يوم في أشكال 

والتقدير لتقبل الهدايا حتي ولو كانت  االمتنانو  -تقديم هدية لآلخرين,متنوعة مثل
 Sue) .,(1996لتي تجعل الشخص ممتن للحياة نفسها وكأنها هي هديةبسيطة وا

يجعلنا نشعر بماضينا ونقدره ويجعلنا أكثر إطمئنانال لحاضرنا ,ويمنحنا رؤية  االمتنان -
له جديدة أو تدعم صلة موجودة بالفعل مع االخرين وبالتالي صالغد ويشجعنا علي خلق 

السوية ,وهو طاقة ايجابية يمنحها الشخص  هو أحد المؤشرات االيجابية في الشخصية
الممتن لثقة اآلخرين وتسهم هذه الطاقة في بناء الحب 

  .                                           ءوالدف
اإليجابية الناتجة لدواعي الفرد بالخبرات الجيدة, التي تحدث  أحد اإلنفعاالت االمتنان -

له في حياته ويكون باألفعال واألقوال, التي تحمل معاني الشكر ولفضل والرغبة في رد 
 الجميل.                                                               

قدم لك أحدال معروفال صغيرال, فإنك يعتبر طريقة قوية ومؤثرة حتي عندما ي االمتنانو  -
عندما تشكره تشعر بقوة في داخلك   تحفزك للقيام بمزيد من األعمال 

 .(Hay,2008)الخيرة.
كعاطفة  االمتنانهو تقدير لتميز شخص في خاصية روحية أو أخالقية ,و  االمتنانف -

آلخرون من حين ينجح ا االمتنانفيه تعجب وشكر وتقدير للحياة ذاتها .ونحن نشعر ب
نحو األحداث الجميلة ونحو األشخاص الرائعون ,كما يوجه  االمتنانخاللنا, ونشعر ب

 االمتنانلمصادر غير انسانية يوجه نحو الخالق ونحو الطبيعة ولكننا ال نوجه  االمتنان
         (.                                                           2005,األعسرصفاءنحو أنفسنا  )

من القوي االنسانية التي تنتمي إلي  توجه علم النفس  االمتنانويري الباحث أن 
االيجابي , وهو قوي محفزة ومحركة إلي النظر لاليجابيات في حياتنا وتقديرها 

      واالستماع بها مما يزيد من الرفاهة النفسية لدي األفراد.                                               
                                                                                                   :  االمتنانأهمية -
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شراقال, فمع شروق كل شمس جديدة علينا شكر  االمتنانأن    يجلنا أكثر تفاؤالل وأمالل وا 
اهلل االف المرات علي رؤية الشمس والنوم الهادي واالستيقاظ بأمان, وذلك مما يجعلنا 

للمعلمين والمعلمات –للزوج والزوجة –لالمهات واآلباء  االمتناننري النعم االخري مثل )
كل ذلك يجعلنا نشعر بالسعادة وكل ما تحتاجه هو التركيز  .. األصدقاء.............(

 , (2011علي النعم المحيطة بنا من كل جانب يجعلنا ما نشعر بالرفاهةالنفسية
(Savage. 

لى استقرار  االمتنانوتوصلت عدة  دراسات إلى أهمية     وأنه يؤدي إلى السعادة وا 
    الحالة النفسية و الجسدية.                     

دورال ايجابيلا في العالج واالرشاد النفسي فنجد أن األشخاص  االمتنانيلعب  -
الممتنون أكثر تفاؤالل وتمتعال بالحياة ومناعتهم الجسدية والنفسية أفضل من غير 

 Polak, macceloh ), ,(2006الممتنين
يساعد علي التحسن من القلق واالكتئاب وذلك بعد عدد قصير من الجلسات  -

 Wood) .(2007, االمتنانالعالجية لدي األشخاص اللذين يتصفون ب
وكال من القلق  االمتنانتوجد عالقة سلبية بين  كمايقلل من االكتئاب والقلق,  -

 .McCullough,2002)واالكتئاب)
في الحنجرة واألنف الذي  يزيد من مستويات األمينو غلوبين االمتنانكما أن  -

يقلل من هرمون التوتر  االمتنانيزيد من مقدرة الجسم علي مقاومة العدوي الخبيثة ,و 
في الجسم وهذه المادة صنفت من األجسام المضادة التي تفرزها الجسم لمكافحة 

 . (Emmon,2009)الفيروسات والبكتريا 
 :االمتنانأنواع -

 ,كالتالينواع لالمتنان وهي أهناك عدة 
 االمتنانوهي أن يستخدم الشخص كلمات الثناء للتعبير عن ،اللفظي  االمتنان -1

 لن أنسي لك هذا المعروف أبدال(. -سأكون ممتنا لك لألبد –)شكرال لك  ,مثل
باألشياء الملموسة مثل)  االمتنانوهو أن يعبر الفرد عن  ,الملموس  االمتنان -2

 ة(. الوردة اتمني لو أعطيك وررد –الهدية 
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وهي القدة علي إقامة عالقة روحية مع الطرف اآلخر  , التواصلي االمتنان -3
)ان يقوم بالتعبير عن مشاعر الحب وااليثار وتكريم الطرف اآلخر,وذكر محاسنه 

أتمني لو أعطيتك أي شئ –لك مني كل الحب واالحترام -,أتمني لو نصبح أصدقاء
 تطلبه مني(.

الي رغبة الفرد في رد الجميل وحفظه والتعامل مع  ويشير,الغائي االمتنان-4
-سأدرس كثيرال  ,االشخاص بشكل ايجابي مثل )أن يهتم الشخص أكثر بالفعل مثال

 )سوف أقوم بمجهود مضاعف أود أن أعمل بكل ما أوتيت من قوة التمام هذا العمل
2011,. (Richard 

                                                                                         :كسمة أو حالة   االمتنان-
نما من المحتمل  االمتنانالشخص الُممتن قد ال يشعر بمشاعر  في أي لحظة معطاة ,وا 

في مواقف محددة لذلك ,فإن األفراد الممتنين تنخفض لديهم عتبة  االمتنانأن يشعر ب
كحالة وكسمة  االمتنانكالل من  االمتناني هذا التحليل أن يتناول علم ,ويقض االمتنان
                   ( .                                                                                                                          2013,سي )فيليب

 :صفات األشخاص الممتنين -
 ,فراد الممتنين لهم خصائص وصفات مشتركة وهين األإ  
األشخاص الممتنين لن يشعروا بالحرمان في الحياة .وذلك أن الممتنين لديهم  -

 الشعور بالوفرة.                         
األفراد ممتنين مقدرين السهام اآلخرين في رفاهيتهم حيث تشير نظريات  -

 علي أهمية أن ينسب مصدر الفائدة لآلخرين.     االمتنان
األفراد الممتنين سيتميزون بالميل لتقدير المتع البسيطة )وتشير المتع البسيطة  -

إلي تلك المتع المتاحة لغالبية الناس  في الحياة  وهم أكثر عرضة لخبرة مشاعر 
 .االمتنان

 االمتنانأن االفراد الممتنين سيعترفون بأهمية خبرة التعبير عن  -
  .(Watkin et al2003)( ,Weiner,1985)      
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لديهم ادراك للنفع أو الخير لدي المستفيد وصاحب الفضل  -
McCullough,Kilpatrick,Emmons,&Larson,2010),)). 

 لديهم قدرة علي التعزيز من قبل المستفيد للمحسن وصاحب الفضل.  -
 لديهم طاقة ايجابية للسلوك االجتماعي االيجابي. -
 .McCullough ),(2003- يمتلكون مفهومال ايجابيلا. -
  لديهم تدينال وطاقة روحانية مرتفعة. -
 .لديهم مرونة وشعور بالرضا عن الحياة.  -
  لديهم طاقة وجدانية تعزز السلوك االخالقي.  -
 Philep). ,2014لديهم قدرة علي التقمص الوجداني ) -
 .(2006, ذاتي مرتفع لديهم شعور عالي بالرفاهه النفسية ولديهم تقدير -

(Kashdam 
 لديهم تقدير للحياة واألحداث واألشخاص والطبيعة  -
لديهم قدرة علي االحتفاظ بالسعادة الذاتية لفترة طويلة  -

(McCullough,2002)., 
 لديهم درجة عالية من المقبولية االجتماعية.  -
 .لديهم درجة عالية من التعاطف مع اآلخرين والعالقات االجتماعية الجيدة  -
 لديهم تفكير ايجابي مرتفع. -
 ,(Colombar,2000)لديهم قدرة علي مواجهة األحداث السلبية بصورة جيدة -
لديهم درجة عالية من التفاؤل واألمل والفخر وحب الحياة والرفاهه  -

 .(Pono& McCullough,2006)النفسية.
لديهم قدرة علي رؤية كل ما هو ايجابي في الحياة بشكل  -

 ., (McCullough,2006)كبير.
 األفراد الممتنين اليشعرون بالحرمان في الحياة فلديهم الشعور بالوفرة. -
 األفراد الممتنين يقدمون اسهامات لآلخرين . -
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الحياة األفراد الممتنين يميلون إلي تقدير المتع البسيطة ويقصد بها المتاحة في  -
 بالفعل لمعظم األفراد فالممتنين يقدرون المتع البسيطة في حياتهم اليومية . 

 . االمتنانوهم أكثر عرضة لخبرات مشاعر  -
 Philep), (2002  االمتناناألفراد الممتنون يقدرون أهمية التعبير عن  -
 :ببعض  المتغيرات الديموجرافية االمتنانعالقة -
 Gender،  النوع-
إلى عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في ( 2014 ,عبد المريدعمرو )أشارت دراسة  

 االمتنانأن النساء أكثر تعبيرال عن  . (Michell,d. 2013). وأشارت دراسة االمتنان
من الرجال كما اتفقت معها دراسة ويندي إلى وجود فروق بين الذكور واإلناث  في 

  ,wendy). 2009) ثوالفروق لصالح اإلنا االمتنان
كما أشارت دراسة وليام إلى أن اإلناث أكثر امتنانال من الذكور وأن لديهن مصادر 
نهن لديهن قدرة علي التعبير عن األحداث  متعددة أهمها العالقات االجتماعية, وا 

 االمتنانوتعددها التي تستحق لشكر كما إنهن أكثر استعدادال للتعبير عن مشاعر 
لدي  االمتنانواالعتراف بالجميل أكثر من الذكور , في حين كانت مصادر 

 ,William,e& Kashdon,t) .المنافع المادية والهدايا العينية متمثلة فيالذكور 
 االمتناني كشفت عن الفروق بين الجنسين في تلادراسة جيفري  توصلتكما  (2009.

         ,(jevrey,2009) .إلي وجود فروق بين الجنسين لصالح اإلناث
من القوي االنسانية التي ممكن أن يتساوي  االمتنان ومن خالل ماسبق يمكن القول بإن

فيها كل من اإلناث والذكور كل حسب نظرته لألشياء والقدرة علي رؤية الخير في 
                                   الحياة ,والقدرة علي تقدير النعم التي وهبنا اهلل اياه.

               
 : Ageالعمر-

يبدأ من المراحل األولي لعمر الطفل ,فهو ضروري لبناء عالقة قوية مع  االمتنان
الوجوه الجديدة في حياته مثل وجه االم,ويجعله اكثر تقديرا لنفسه ولآلخرين ,وكلما كان 

إلي أن  ويري مينغيلي  .لآلخرينفي حياته كلما كان أكثر امتنانا الطفل مستمتع 
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يختلف باختالف العمر لدي االطفال والمراهقين ويتأثر نوعه حسب نمو الفرد   االمتنان
.(Minghelli,2011),  إلي وجود فروق في (2014 ,عبد المريد)عمرو أشارت دراسة

العمر في االمتتان لدي المراهقين والراشدين لصالح الراشدين . كما أشارت دراسة 
واحدال من القوي االيجابية للشخصية التي تظهر في سن  االمتنانشاهين إلي أن 

المراهقة والشباب وُتسهم في الشعور بالرفاهة النفسية ,وهذا الدور يتعذر تحقيقه في 
يتطلب درجة من النضج  االمتنانمرحلة الطفولة ,وذلك ألن نمو صفة شخصية ك

سن المراهقة والشباب ,حيث أشارت العديد من الدراسات ارتباطه بالرفاهة النفسية في 
 (                                                                  2011,شاهين  هيامفي حين لم تتضح هذه العالقة في مرحلة الطفولة )

أن الفرد كلما تقدم في العمر فأنه يستطيع أن يري النعم التي في حياته ويقدرها بشكل 
لشخصية في النضج ,ونري عينة الدراسة )الزوجات( أفضل من ذي قبل ,حيث تكتمل ا

في مرحلة الرشد حيث الثبات االنفعالي واالستقرار النفسي والقدرة علي الحكم علي 
والعمل علي تنميته  االمتناناألشياء وتقديرها بشكل كبير ,مما كان له األثر في دراسة 
 .أزواجهن  وأبنائه لديهن لتاثيره اإليجابي علي الرفاهة النفسية لديهن ولدي 

 :في المناخ األسري و العالقة الزوجية االمتنانأهمية -
  االمتنانبين األزواج , ففي حين يغفل بعض األزواج اظهار أهمية بالغة لالمتنان 

بشكل عفوي وتلقائي للغرباء من باب المجاملة والترحيب  االمتنانلآلخر بالرغم من أن 
للزوج علي األشياء الكثير التي يصنعها  االمتنانوالفضل فمن األولي أن تبدي الزوجة 

االهتمام بالزوجة  -المساعدة في المنزل -من أجلها مثل )العمل الكتساب الرزق
 املة بالقول............                                             المج -تقديم الهدايا للزوجة -االهتمام باألوالد -وأهلها

ييسر من عالقات الفرد ويجعلها أكثر  االمتنانفقد أشار واتكينز إلى أن          
ايجابية ,وذلك النه مرتبط بمفاهيم الكرم  والتعاون والرضا  عن الحياة مما يؤدي في 

 Watkez). , (2003النهاية إلى مجتمعات أكثر سلمية
األسرة بين االبن ووالده والزوج وزوجته  ,كظاهرة منتشرة في عدة قطاعات مثل االمتنان

وبين جميع أفراد األسرة بشكل عام ,وأيضال بين االصدقاء ,فجميع العالقات من 
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 )االمتنانالمفترض أنها قائمة علي العدل والمساواة وااللتزام بالحقوق وكذلك 
Ospazuk, 2006) .                                                                                                       

وقد أثبتت عدة دراسات أن العالقات االجتماعية الناجحة بين الناس وخاصة بين 
بواسطة مواقف معينة أو  االمتنانالزوجين تقوم من خالل التعبير لبعضهم البعض عن 

أو حتي أقوال بسيطة, ولكن لها األثر الكبير في تنمية عالقتهم النفسية وشعورهم  أفعال
 ( .                                                                    2014 ,عصام الدينرشابالصحة النفسية )

إلى أن الممتنين لديهم عالقات اجتماعية واسعة  كما أشارت دراسة ريبورت ايمون
 ,Emons) .(2009اضافة إلي تمتعهم بروابط زوجية أقوي من غير الممتنين

إلى البحث  ,Sun , Chu , Qian ,2014),وهدفت دراسة سن وجيانغ وشو وكيان )
والصحة المدرسية )النفسية والعالقات االجتماعية والدعم  االمتنانفي العالقة بين 

 461( طالبا وطالبة جامعية صين, منهم )782االجتماعي. تكونت عينة الدراسة من )
له عالقة إيجابية مع الصحة  االمتنانطالب(. أظهرت النتائج أن  321طالبة, و

النفسية المدرسية, وأن العالقات االجتماعية الشخصية والدعم االجتماعي كانت ذات 
في العالقات  االمتنانتابع كبير من , كما ظهر تاالمتنانعالقة متوسطة مع 

 .الشخصية
األهمية القصوي لالمتنان في المناخ األسري اذ أن األبناء في األسرة يتشربون  كما تعد

ما يفعله اآلباء ,من حب وود وامتنان متبادل بينهم ,وانهم يتربون علي تقدير ما يقدمه 
يحمدوا اهلل علي جميع النعم التي في حياتهم وأيضال يقدروا أهمية  اآلخرون لهم,وان

االشياء التي يمتلكونها في الطبيعة وفي حياتهم الخاصة وبذلك تزداد لديهم الرفاهة 
 النفسية وتكون الحياة ذات قيمة ومعني .  

                                                                                                                                                                                           .الثقة بالنفس:ثالثا   
ُتَعد الثقة بالنفس مهمة للغاية للتمتع بحياة سعيدة وكاملة, وهى تؤثر إيجابيال على نجاح 

الفراغ كما تؤثر على  وقت لتى تقوم بها فى األسرة وعالقاتها مع اآلخرين واألنشطة ا
  (                                                                                        2006األداء فى كل ما يقوم به الفرد. ) ديفيد لورانس بريستون , 



 التسامح واالمتنان لالباء كما يدركة االبناء في ضوء مستوي الثقة بالنفس و بعض المتغيرات الديموجرافية

 د / ابراهيم محمد سعد عبده

 2019 ديسمبر                                     - 214 -                                   ربعوناألو حاديالالعدد 

, والمعرفة بالكفاءة الذاتية واالجتماعية, النفس شعور باحترام الذات وقيمة   الثقة بالنفس
وكذلك تتمثل في القدرة على مواجهة صعوبات الحياة والتأقلم مع األجواء , الثقة بالنفس 
تعبر عن قبول الفرد غير الخاضع للجدل لقيمه وأفكاره ومشاعره وانفعاالته باعتبارها 

الصادق بما هو عليه  المؤشرات الحقيقية والصادقة لخبراته التى تعبر عن إحساسه
 (2005حسن عبد المعطى , . )بالفعل وما يشعر به فعالل 

عن مدى ارتياح الفرد  لشعور اآلخرين تجاهه واحترامه لهم. كما الثقة بالنفس وتعبر 
تعنى القدرة على الضبط الذاتى والتمكن والكفاءة واالستفادة من هذه الكفاءة والبناء 

ية واالجتماعية والمادية التى تساهم فى تحقيق النجاح عليها,فى ضوء المقاومات النفس
والتفاعل الناجح مع اآلخرين. وتلعب الثقة بالنفس دورا مهما فى تقبل الفرد لذاته 
واآلخرين, وتمكنه من االعتماد على نفسه ,وتمنحه القدرة على التحكم فى مشاعر 

عيدة. إن ارتفاع الثقة اإلحساس بالذنب والغضب والخوف والحزن والقوة والمشاعر الس
بالنفس يؤدي لتقبل أى مرحلة فى حياه الفرد, ويشعر الفرد بأنه مسئول عن اختياراته 

    (                                                    2011وعن األهداف التى وضعها لنفسه. ) كريمان بدير, 
والثقة بالنفس ويعتقدان أن  ويربط كل من " ايزنك وويلسون"  بين تقدير الذات     

األشخاص الذين يحصلون على درجات مرتفعة فى تقدير الذات لديهم قدر كبير من 
الثقة فى ذواتهم وقدراتهم, ويعتقدون فى أنفسهم الجدارة والفائدة وأنهم محبوبون من قبل 

 .( 2005األفراد اآلخرين . ) حسن عبد المعطي , 
  :تعريف الثقة بالنفس

اإلطالع على تعريفات  العلماء الباحثين للثقه بالنفس نجد أنهم اتفقوا على ومن خالل 
أن الثقة بالنفس عبارة عن معرفة الفرد إلمكانياته وقدراته والتحكم والتصرف وأخذ 

لهذه اإلمكانيات والقدرات, ومن هذه التعريفات )عالء كفافي وآخرون  القرارات وفقال 
انب الفرد فى قدراته وكفاءته وأحكامه  , تعريف ( امتداد بالذات وثقة من ج1995,

( الثقه بالنفس هى شعور عام يكونه الشخص عن ذاته من حيث 2011خطاب ) كريمة
إنه يمتلك اإلمكانات و المهارات التى تؤهله ليعتمد على ذاته فى الحكم و التصرف 

من وغيرهم  Reich, .(2009 )بطرق مالئمة للموقف التى يتعرض لها . ويعرف 

http://neverssurender.blogspot.com/2011/01/blog-post_5461.html
http://neverssurender.blogspot.com/2011/01/blog-post_5461.html
http://neverssurender.blogspot.com/2011/01/blog-post_5461.html
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( على أنها "إدراك الفرد لكفاءته أو  1997, عادل عبد اهلل ) كما عرفهالتعريفات 
 مهاراته وقدراته على أن يتعامل بفاعلية مع المواقف المختلفة"

 إن الثقة بالنفس ال تورث, ولكنها تعلم و تكتسب. -
 إن مستوى الثقة بالنفس يختلف باختالف النشاط الذى تقوم به  - 
إن الثقة بالنفس ليست ثابتة مع الوقت؛ فإنها قد تتغير إلى األفضل أو االسوأ طبقا  -

 لألحداث الجديدة التى تحدث فى حياتك. 
 :أبعاد الثقة بالنفس 

 ويقصد بها قدرة الفرد على استعمال اللغة استعماال صحيحا  ,خرين آلسالتحدث مع ا
الصوتى الصحيح , أو التعبير بالمالمح فى المواقف الحياتية, ويتمثل فى األداء 

 واستخدام الكلمات المناسبة للموضوع . 
  هو الصورة الذهنية التى يكونها الفرد عن جسمه سواء فى شكله  ,المظهر الجسمى

الخارجى أو تناسق أعضاء الجسم وما يصاحب ذلك من مشاعر أو اتجاهات سلبية أو 
 ايجابية عن ذلك الصورة الذهنية .

 هى النظرة اإليجابية للحياة واإلقبال عليها واالعتقاد بإمكانية  ,بية والتفاؤل اإليجا
 التغلب على الصعوبات وتحقيق األهداف والرغبات فى  المستقبل .

  يقصد به قدرة الفرد على القيام بعملية تبادلية مستمرة يتم فيها  ,التفاعل االجتماعي
مع اآلخرين  األفكار وتبادل االهتمامالتواصل اللفظي وغير اللفظى والمشاركة فى 

  .(  2014واالستمتاع بذلك   ) جيهان محمود , 
 :أنواع الثقة بالنفس 

هى التى تسند إلى مبررات قوية ال يأتيها الشك من أمام  ،الثقة المطلقة بالنفس -أوال  
 أو خلف , فهذه الثقة تنفع صاحبها 

 وتالشيها فى مواقفلة ئيمواقف محددة وض فى تظهر،الثقة المحددة بالنفس -ثانيا  
 أخرى . 

 مستويات الثقه بالنفس 
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مقومات داخلية للشخص الواثق في نفسه, فلسفته  ,مستوى يتصل بذاتية الشخص .1
 فى الحياة .

 مستوى يتعلق بالموضوع أو الموقف الذى يوجد به الشخص. تأثيرات أخرى . .2
من االطمئنان المدروس إلى إمكانياته لتحقيق النجاح  عُ الثقة بالنفس هى نو    

 .(Denniscn, Tedesco,2012)ن أهداف والحصول على ما يريده اإلنسان م
  طبيعة الثقة بالنفس

تقبل الفرد لذاته  تلعب الثقة بالنفس دورال مهمال فى ,مشاعر الفرد تجاه نفسه  .1
واآلخرين ,وتمكنه من االعتماد على نفسه وتمنحه القدرة على التحكم فى مشاعره 

 واإلحساس بالذنب والغضب والخوف والقوة والمشاعر البعيدة 
إن ارتفاع الثقة بالنفس يؤدى لتقُبل أى مرحلة فى حياة  ,مشاعر الفرد تجاه الحياة  .2

وقت المشكالت ال يلوم نفسه ويشعر الفرد أنه الفرد , ففى وقت المرح يمرح ,وفى 
مسئول عن اختياراته وعن األهداف التى وضعها لنفسه , أما الشخص قليل الثقة بنفسه 

غير متوافق مع الظروف وحياته وال يقبل المواقف المختلفة ويشعر أنه  -غالبا -فإنه 
 غير قادر على السيطرة على أمور حياته. 

إن الشخص مرتفع الثقة ُيكوِّن عالقات متعددة مع  ,خرين الثقة عالقة الفرد باآل .3
اآلخرين وبمرورالوقت تكون لديه عالقات جادة وجديرة باالهتمام مع أناس بعينهم , 

دائما  وتكون لديه ثقة باآلخرين إلى إن يثُبت العكس, وفى حالة انخفاض الثقة بالنفس
لطريق الذى اختاره دائمال ) سيتركونه أوسيبتعدون عن ا يعتقد الشخص أن االخرين

 .( 2011, ركريمان بدي
 :مظاهر الثقه بالنفس 

و تظهر من خالل اإلحساس بالقدرة على مواجهة مشكالت الحياة فى الحاضر 
األمور واتخاذ القرارات  و تنفيذ الحلول , تقبل الذات  والمستقبل , والقدرة على البت فى

والشعور بتقُبل اآلخرين واحترامهم ,الشعور باألمن عند مواجهة الكبار والتعامل معهم 
والثقة بهم, الشعور باألمن مع األقران والمشاركة اإليجابية, الترحيب بالخبرات 

 (2011والعالقات الجديدة )كريمة خطاب , 
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 :بالنفس الثقة مستوى في المؤثرة العوامل
 النمو ومظاهر ذاته بالطفل بالنفس الثقة مستوى في تؤثر التي العوامل بعض تتعلق

 العوامل هذه بعض فإن وكذلك لديه, واالجتماعي واالنفعالي المعرفي الجسمي والعقلي
 مع والمقارنات األقران, مع والعالقات التربية, وطرق والمناخ األسرى باألسرة تتعلق
 بعض على تعتمد بالنفس الثقة ,مظاهره  االجتماعي بكل والتقبل والجيران, الزمالء
 ,أهمها العوامل

 مجموعة لبناء الفرد يستخدمها التي المتراكمة الخبرات مجموعة ،الخبرات الشخصية  -
 الثقة من مرتفع بمستوى يتمتعون األفراد من مجموعة مع المهارات , التعامل من

 وتعليقاتهم الفرد نحو أهمية اآلخرين ؛ فهي ذات من اإليجابية بالنفس, االتجاهات
بشأنه , وكما يبدو أن مكونات الثقة بالنفس تتشكل من تأثير التفاعالت التشخيصية 

 المختلفة والتى يكتسبها من األسرة  وجماعة األقران .
تفنيد االنتقادات والتسامح مع المنتقدين, األفكار  ،المقارنات االجتماعية  - 

واألحاسيس المرتبطة بالثقة بالنفس تنشأ فى أغلب األحوال من عقد مقارنات, آراء 
وقدرات الفرد باآلخرين تلعب دورال مهمال فى حياة األفراد أو المألوفين أو الذين يشبهونهم 

 االجتماعية , قيمة بالحياة اعواالستمت للفرد االجتماعي وبخاصة الرفاق,  الوضع
 نحو الفرد باتجاه الذات من النابع اآلخرين, االعتقاد جانب من بها يتمتع التي االحترام
 (  2014الخاصة )جيهان محمود ,  نظره ووجهات أفكاره
 نظرة الفرد لذاته والمعرفة الواقعية لإلمكانيات والقدرات ,التمتع ,الداخلية المعايير   -
 الفرد يستطيع التي الصعبة المواقف العملية , مواجهة الحياة في النجاح من بقدر

بالراحة قد يظل يشعر بالفشل فى الوصول إلى المستوى  بعدها ويشعر عليها التغلب
المناسب للمعايير التى يسعى من خاللها إلى ما يعتبرها. موجهات الذات فى صورتين 

تساعد الفرد على مجاراة طموحاته , بينما الثقة  الثقة المثالية تلك السمات التى ,, هما 
السمات التي تساعد الفرد على الوفاء بالتزاماته ومن المحتمل أن يولد  المتوَقعة تلك

التباين بين الثقة المتوقعة والثقة المثالية اإلحساس بالذنب والشك الذاتي والقلق؛ ويؤدى 
 .( 2012سعود العنزي, )إلى تفعيل السلوك العدائي وتدني الثقة بالنفس 
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 :خصائص األشخاص المتمتعين بالثقة بالنفس 
 يتميزون بالهدوء عندما يغضب الناس,ويمشون فى ثقة, ويطالعون الناس فى   

وجوههم وأعينهم عند الحوار, ويصافحون عند التعارف, ويستغلون حركات األيدي 
لتقريب المفاهيم دون مبالغة, ويستعملون تعابير وجههم ليتفاعلوا مع محدثيهم رافعين 
ُرءوسهم, ينادون الناس بأسمائهم, ويتعرفون عليهم وُيعرِّفون أنفسهم لألخرين, كالمهم 

ؤم, لديهم الشجاعة فى االعتذار إن أخطئوا, كما يتصفون فيه تفاؤل وبعيد عن التشا
بأنهم أصحاب أهداف واضحة, ويتقبلون النقد , وأخيرا اليخافون من تحمل المسئولية 
والثقة بالنفس هى الثقة المقترنة بالتواضع, والمقترنة أيضا بقدرات حقيقية ؛ وصاحبها 

كسبه ثقة اآلخرين وودهم. ) عارف قدر المستوى, فهى تدفع صاحبها إلى األمام وت
 (  2011كريمان بدير, 

 :أهميه الثقة بالنفس 
تنبع أهمية الثقة بالنفس من منطلق عدم استغناء أى شخص عنها , فالشخص قليل 

 .الثقة بنفسه هو شخص عرضة لإلصابة بالعديد من االضطرابات 
لخخخخب مزاجخخخخه , أهميتهخخخا فخخخخى الحفخخخخاظ علخخخخى الحالخخخخة اإلنسخخخخانية للفخخخخرد , وضخخخخمان عخخخخدم تق-1

 وتحصينه من األمراض النفسية وتجعله يشعر بالسعادة . 
 تساعد الفرد على استمرار اكتساب الخبرات العلمية والعملية .-2
تسخخخخخاعد الفخخخخخرد فخخخخخى إبخخخخخراز شخصخخخخخيته السخخخخخوية بحيخخخخخث يكخخخخخون محبوبخخخخخا بخخخخخين النخخخخخاس -3   

 فيبادلونه نفس المحبة مما يشيع جوا من األلفة والمحبة بين الناس .  والمحيطين به , 
 تساعد فى مواجهة الصعاب والتعامل مع المشاكل التى تعترض الفرد فى حياته . -4
. تساعد على الوصول إلى النجاح فى الحياة وهى دافع مهم إلى اإلبداع واالبتكار -5
 ( 1987يوسف ميخائيل أسعد ,)

 :فروض الدراسة 
أفراد العينة في التسامح  متوسطات درجات  ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين -1

 إناث" -من قبل اآلباء من وجهة نظر أبنائهم  ُتعزى إلى جنس الطالب" ذكور
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أفراد العينة في التسامح  متوسطات درجاتال توجد فروق ذات داللة احصائية بين -2
 (علمي -أدبي )إلى تخصص الطالباآلباء من وجهة نظر أبنائهم  ُتعزى  لدى

أفراد العينة في التسامح  متوسطات درجاتال توجد فروق ذات داللة احصائية بين -3
 -متوسط -مرتفع )اآلباء من وجهة نظر أبنائهم  ُتعزى إلى مستوى ثقة الطالب  لدى

 (منخفض
أفراد العينة في االمتنان   متوسطات درجاتال توجد فروق ذات داللة احصائية بين -4

 (إناث -ذكور )آلباء من وجهة نظر أبنائهم  ُتعزى إلى جنس الطالب لدى
أفراد العينة في االمتنان   متوسطات درجات ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين-5

 " علمي(–) ادبي اآلباء من وجهة نظر أبنائهم  ُتعزى إلى تخصص الطالب لدى
أفراد العينة في االمتنان  متوسطات درجاتداللة احصائية بين  ال توجد فروق ذات-6

 -متوسط -اآلباء من وجهة نظر أبنائهم  ُتعزى إلى مستوى ثقة الطالب )مرتفع لدى
 منخفض(

  :منهج الدراسة
 .اهداف وفروض الدراسة الحالية تم استخدام المنهج الوصفي المقارن  في ضوء
 : دراسةلعينة ا

من طالب المرحلة الثانوية وذلك لتقنين ( 100االستطالعية ) بلغت عينة الدراسة
من طالب المرحلة  ( 300, بينما بلغت عينة الدراسة األساسية ) ادوات الدراسة  

 (1.2وانحراف معيارى ) سنه( 16.4) (بمتوسط عمر 18الى15)  من من الثانوية 
 من الذكور111 من االناث  189بواقع 

 اسم المدرسة م
 التخصص العينة

 المجموع
 ادبي علمي ذكور اناث

حمزة بن عبد المطلب  1
 99 40 59 - 99 بنات

 90 40 50 - 90 الجيزة بنات  2
 70 20 50 70 - رفاعة الطهطاوي 3
 41 11 30 41 - احمد لطفي  4
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 300  المجموع 
 الخصائص السيكومترية للمقاييس  
 2013مقياس التسامح لهارت الند ترجمة صفاء األعسر  ،اوال   

 ,( عبارة  ومقسم إلي ثالث أبعاد18المقياس مكون من )
 (12-11-10-9-8-7التسامح مع اآلخر )-1
 ) 6-5-4-3-2-1التسامح مع الذات)-2
 ) 18-17-16-15-14-13التسامح في المواقف )-3
 (17-15-13-11-9-7-6-4-2)  ,العبارات السلبية  -
 .(7-6-5-4-3-2-1تدريج سباعي ),تصحيح المقياس  -

 :الصدق البنائي للمقياس
 قامت صفاء األعسر بحساب الصدق البنائي لمقياس التسامح لهارت الند.-

طالبلا ارتباطال  276و 228ارتبطت نتائج تطبيق المقياس علي عينتين مكونة من 
مقياس التسامح -,مقاييس أخريعلي التوالي مع ثالثة  0,05ايجابيلا عند مستوي داللة 

واختبار التسامح المتعدد األبعاد بمعامل  0,62مع الذات, واآلخر بمعامل ارتباط قدره 
وكذلك كان هناك ارتباط سالب ذو داللة مع قياس الدوافع المرتبطة  0,46ارتباط قدره 

نظرال و  0,05, وذلك عند مستوي داللة 0,25بالتعدي في عالقة الفرد واآلخر مقداره  
ألن مقياس الدوافع المرتبطة بالتعدي في عالقة الفرد واآلخر يقيس التسامح فيما يخص 
اعتداء محدد ارتكبه شخص آخر كان من المتوقع أن يكون االرتباط العاملي للعالقة 
بين هذا المقياس والمقياس الفرعي الخاص بالتسامح مع اآلخر في مقياس هارت الند 

( أعلي نسبيال من ارتباط مقياس الدوافع المرتبطة 0,05داللة  عند مستوي 0,39وقدره )
ارتباط بالتعدي في عالقة الفرد واآلخر ومقياس هارت الند ككل, وبالمثل كان هناك 

دال احصائيال بين المقياس الفرعي الخاص بالتسامح مع اآلخر لمقياس هارت الند 
 0,21يت للتسامح(بمقدار ومقياس آخر للتسامح في موقف تجاوز محدد )مقياس انرا

,وهذا ولم تسفر النتائج عن أي ارتباط دال بين مقياس هارت الند  0,05عند مستوي 
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للتسامح ومقياس التسامح مع شخص ما بعينه كمقياس حل الصراع في عالقات الفرد 
 مع اآلخر.

من الرجال والنساء البالغين والمرتبطين في  128كما طبق المقياس علي عدد من -
قة رومانسية واستجابوا إلي عدد ممن االختبارات عن التسامح )كمقياس هارت الند( عال

والثقة,والعدوان ,والرضا عن العالقة واستمراريتها ,وتم استيفاء هذه االختبارات من قبل 
المستجيبين مرتين بفارق تسعة أشهر ,وأظهرت النتائج أن التسامح ُيعد ُمؤشرال أقوي من 

باستمرارية العالقة ,وتعد ثقة المستجيب في شريكه وادراكه لثقة  العدوان في التنبؤ
شريكه فيه مؤشرال داالل للتنبؤ بالرضا في العالقة ,هذا وأضافت حميمية العالقة بين 
المستجيب وشريكه درجةل عاليةل من الصدق حيث إنها كانت أكثر تفسيرال للتنوع في 

 . رضا األزواج المتحابين في العالقة عن الثقة
ومما سبق تشير هذه الدراسات في مجملها إلي أن مقياس هارت الند يعتبر أداة قصيرة 

تقيس نزعة الفرد العامة في أن يتسامح ,وكذا  ذات درجة عالية من الثبات والصدق,
 (.2013,رستقيس الميول الخاصة بأن يسامح الفرد ذاته,واآلخر ,والمواقف . )األع

 للمقياس الثباتبحساب قام الباحث -
لحساب ثبات المقياس تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ, وطريقة إعادة تطبيق المقياس 

 والجدول التالي يوضح ذلك. الثاني,بفاصل زمني قدره أسبوعين بين التطبيقين األول و 
 كرونباخ وطريقة إعادة تطبيق المقياس –قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا  (1جدول)

 أبعاد 100ألفاكرونباخ ن= 100ن=  المقياسإعادة تطبيق 
 التسامح مع الذات 0.822 0،811
 التسامح مع اآلخر 0.810 0،798
 التسامح في المواقف 0.832 0،821
 الدرجة الكلية للمقياس 0.825 0،832
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مما يجعلنا نثق في يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات مرتفعة,
 ثبات المقياس.

 Internal Consistency ،االتساق الداخلي -

 . قام الباحث في هذا البحث بالتحقق من االتساق الداخلي للمقياس.

بايجاد التناسق الداخلي للمقياس عن طريق حساب معامل االرتباط قام الباحث  حيث 

 ة الكلية للبعد الذي تنتميبين درجات األفرادعلي كل عبارة من عبارات المقياس والدرج

 اليه.

 (100االتساق الداخلي لعبارات مقياس التسامح )ن= (2جدول)
 معامل
 االرتباط

رقم 
 معامل البعد العبارة

 االرتباط
رقم 
  معامل البعد العبارة

 ارتباط
رقم 
 البعد العبارة

0،432 13 

التسامح 
في 
 المواقف

0،556 7 

التسامح 
مع 
 اآلخر

0،574 1 
 

التسامح 
 مع الذات

 

0،522 14 0،458 8 0،433 2 
0،495 15 0،447 9 0،398 3 
0،522 16 0،485 10 0،485 4 
0،465 17 0،521 11 0،512 5 
0،488 18 0،485 12 0،522 6 

مستوي الداللة عند            2,58(=     0,01مستوي الداللة عند )
(0,05=)1,96 

االرتباط دالة احصائيا عند مستوي يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت 
 (.0,01داللة )

بايجاد معامل ارتباط بين درجات األفراد علي الدرجة الكلية للبعد والدرجة  ثم قام الباحث
 الكلية للمقياس.

 (100معامالت االتساق الداخلي البعاد المقياس والدرجة الكلية )ن= (3جدول )
 البعد معامل االرتباط
 1 الذاتالتسامح مع  0،589
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 2 التسامح مع اآلخر 0،652
 3 التسامح في المواقف 0،625

 
بين أبعاد  0,01أن هناك ارتباط ايجابي دال عند مستوي  (3)يتضح من الجدول 

 والمقياس ككل وذلك يشير الي ثبات المقياس.
 

 إعداد الباحث االمتنانمقياس  -ثانيا  
حسام الدين مصطفي ) لكل من االمتنانباالطالع علي مقياس  قام الباحث  -

مقياس  ( , و2014ماكللو وترجمة هاني سعيد محمد  ) االمتنانمقياس و  .)2015
 (  2016حواء ابراهيم ابليش )إعداد   االمتنان

 :تصحيح المقياس 
 -أبدلابتدرج خماسي )لدى االباء  االمتنانتقيس ( بند 20في  )تم صياغة المقيا س   

 20والصغري  100الدرجة العظمي للمقياس  ح( لتصب دائملا – غالبلا -أحيانلا -نادرلا
 درجة 

 :صدق المقياس
 .التالزميصدق الللتحقق من صدق المقياس استخدم الباحث صدق المحكمين, و 

 :صدق المحكمين -أ
بعرض المقياس على مجموعة من األساتذة المتخصصين في مجال علم  قام الباحث 

( محكمين وبناء على توجيهاتهم تم تعديل في صياغة بعض 5النفس , بلغ عددهم )
 العبارات, والجدول التالي يوضع معامالت االتفاق بين المحكمين لعبارات المقياس.  

 :تالزميالصدق ال -ب
 أفرادعلى  األبناءمن وجهة نظر  اآلباءمن قبل  االمتنانقام الباحث بتطبيق مقياس 

صفاء  إعداد) االمتنان(, وكذلك تطبيق مقياس 50العينة االستطالعية والبالغ عددها)
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بحساب معامل االرتباط بين حسان( في نفس وقت تطبيق االختبار االصلى ثم قام 

( وهو معامل ارتباط 0.789درجات المقياسين فكان معامل االرتباط دال إحصائيا )

 .موجب عال وبالتالى تم التاكد من صدق االختبار

 :االتساق الداخلي-ج
بإيجاد التجانس الداخلي للمقياس عن طريق حساب معامل االرتباط بين  قام الباحث

درجات األفراد على كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي 
 إليه.    

 االمتناناالتساق الداخلي لعبارات مقياس  (100ن =  (4جدول ) 
 رقم العبارة معامل االرتباط عبارةرقم ال معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط
0.399 15 0.496 8 0.502 1 
0.407 16 0.387 9 0.549 2 
0.426 17 0.411 10 0.387 3 
0.513 18 0.491 11 0.374 4 
0.510 19 0.478 12 0.520 5 
0.482 20 0.514 13 0.536 6 
  0.528 14 0.506 7 

 
 1.96( = 0.05مستوى الداللة عند )      2.58( = 0.01مستوى الداللة عند )

أن جميع قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيال عند مستوى  (4)يتضح من الجدول 
 (           0.01داللة )  

 ،Scale Reliaity الثبات -
لحساب ثبات المقياس تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ,وطريقة إعادة تطبيق المقياس 

 .ين التطبيقين األول والثاني, والجدول التالي يوضح ذلك.بفاصل زمني قدره أسبوعين ب
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 كرونباخ وطريقة إعادة تطبيق المقياس                –قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا ( 5جدول ) 
 األبعاد 100ألفا كرونباخ ن= 100ن=اعادة التطبيق 
 الدرجة الكلية للمقياس 0.817 0.807

 
أن جميع قيم معامالت الثبات دالة إحصائيا عند مستوى داللة  (5)يتضح من الجدول 

 (, مما يجعلنا نثق في ثبات المقياس.0.01)
 

 إعداد الباحث  ،مقياس الثقة بالنفس  :ثالثا 
علي التراث السيكولوجي المتعلق بالثقة بالنفس والدراسات السابقة  بعد اإلطالع

( "1999فريح العنزي,(والمقاييس التي اهتمت بقياس مستوي الثقة بالنفس مثل مقياس 
احمد قواسمة   (( ومقياس 1997عادل محمد, , ومقياس سيدني شروجرترجمة(و

 (2000السميع, محمد الديب, وصالح عبد", ومقياس (1996) "وعدنان الفرح
بناء علي الخطوة السابقة تم التوصل إلي قائمة مكونة من  ,الصورة األولية للمقياس 

( تعطي لها الدرجات , نادرال  , أحيانال  ال وضعت لها بدائل ثالثة لإلجابة )دائمبندا ( ۲5)
( علي الترتيب في حالة العبارات الموجبة ويعكس التصحيح في حالة  ۳,  ۲, ۱) 

السالبة, وتشير الدرجة المرتفعة إلي أن ثقة الفرد مرتفعة في نفسه, وبذلك تم  العبارات
بناء المقياس في صورته المبدئية ثم أجريت عليه عمليات التقنين األتية للتحقق من 

 ,كفاءته وصدقه وثباته(
 صدق التحليل العاملي  ،اوال 

( فرد, وتم 100ون من )وللتحقق من الصدق العاملي للمقياس تم تطبيقه على عينة تتك
معالجة الدرجات التي تم الحصول عليها منهم بطريقة التحليل العاملي االستكشافي من 

. حيث تم استخدام Hotellingالدرجة األولى بطريقة المكونات األساسية لهوتيلينج 
محك الجذر الكامن واحد على األقل للعوامل التي تم استخراجها, وأعقب ذلك إجراء 
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, واعتبر التشبع المقبول للمتغير الذي يبلغ Varimaxتدوير متعامد للمحاور بطريقة 
على األقل, وقد استخرج التحليل العاملي عاملين ) الجانب الشخص , الجانب  0.30

( بند  لعدم 2% من التباين الكلي, حيث تم حذف ) 77.3االجتماعي (  فسرت نسبة 
جدول التالي يوضح مصفوفة عوامل الدرجة األولى تشبعها مع العوامل المستخرجة, وال

 بند ا 23ليصبح المقياس  لبنود ِمْقَياس الثقة بالنفس
 التحليل العاملي لمقياس الثقة بالنفس(6جدول )

 الجانب االجتماعي  مسلسل الجانب الشخصي  مسلسل
1 0.372 2 0.456 
5 0.375 3 0.455 
7 0.443 4 0.349 
8 0.403 6 0.463 
9 0.383 14 0.347 
10 0.310 15 0.472 
11 0.357 17 0.389 
12 0.542 18 0.391 
13 0.384 20 0.349 
16 0.312 22 0.356 
19 0.315 24 0.191 
22 0.412 25 0.151 
23 0.413   
 4.02  13.02 الجذر الكامن 
 16.08  52.00 نسبة التباين %

 

أن جميع العبارات قد تشبعت على عاملين تشبعا داال إحصائيا  (6)يتضح من الجدول 
  ( فلم يكن تشبعها داال إحصائيا وبالتالى تم حذفهما25, 24باستثناء العبارتين رقم )

 الثبات ،ثانيا 
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تم استخدام طريقة التجزئة النصفية التي تعتمد على تجزئة االختبار إلى نصفين, 
الزوجية, ثم حساب معامل ارتباط بيرسون بين النصفين, الفقرات الفردية مقابل الفقرات 

ولكل مقياس من مقاييس االختبار, ثم استخدام معامل التصحيح لسبيرمان / براون 
 والجدول التالي يوضح ذلك. وكذلك اعادة الطبيق بفاصل زمني اسبوعين 

عادة باستخدام طريقة التجزئة النصفيةالثقة بالنفس ثبات مقياس  (7جدول )   التطبيق وا 
 التطبيق إعادة الفا كرونباخ المقياس
 0.862 0.749 

 
( أن قيمة معامالرتباط بيرسون, وقيم معامالت سبيرمان/ براون 7يتضح من جدول )

مما يشير لمقياس التفاوض مرتفعمما يشير إلى أن المقياس يتمتع بدرجة ثبات مرتفعة 

 صالحيته لالستخدام. إلى

 :نتائج البحث

 -:نتائج الفرض االول

أفراد  متوسطات درجات"ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين  وينص على         

العينة في التسامح  من قبل اآلباء من وجهة نظر أبنائهم  ُتعزى إلى جنس الطالب" 

 إناث" -ذكور

وللتحقق من صحة هذا الفرض حسب الباحث قيمة "ت" لمعرفة الفروق  بين   

لجنس الطالب" متوسطات درجات أفراد العينة في أبعاد التسامح والدرجة الكلية وفقا 

( يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 8, والجدول التالي )"إناث -ذكور
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من قبل اآلباء من وجهة  في أبعاد التسامح"ت" ومستوى الداللة بين الذكور واإلناث 

  .والدرجة الكليةنظر أبنائهم  

المتوسطات واالنحرافات المعيارية  وقيمة " ت " ومستوى الداللة بين  ( 8جدول )
 من وجهة نظر األبناء الذكور واإلناث في الدرجة الكلية للتسامح االبائي وأبعاده

التسامح  م
االنحراف  المتوسط العدد المجموعة وأبعاده

مستوى  قيمة "ت" المعياري
 الداللة

التسامح مع  1
 الذات

 4.163 4.19652 22.2973 111 ذكور
 0.01 

 3.43213 20.4392 189 إناث
التسامح مع  2

 اآلخرين
 3.229 3.59336 24.3874 111 ذكور

 0.01 
 4.20521 22.8466 189 إناث

التسامح مع  3
 المواقف

 050. 3.94404 20.5766 111 ذكور
 

0.960 
 3.27520 20.5556 189 إناث

الدرجة الكلية 
 للتسامح

 3.051 10.06498 67.2613 111 ذكور
 

0.01 
 8.94286 63.8413 189 إناث

 
( أن قيمة " ت "  لألبعاد والدرجة الكلية  للتسامح 8يتضح من الجدول )           

( على التوالي, وهى قيم دالة 3.051 -, 0.050 -, 3.229-, 4.163-بلغت )
( باستثناء بعد التسامح في المواقف فقد كان غير 0.01إحصائية عند مستوى داللة )

داال , وهذا يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في بعدي 
لتسامح, وبمقارنة )التسامح مع الذات والتسامح مع اآلخرين(  والدرجة الكلية لمقياس ا

المتوسطين يتضح انه لصالح الذكور, وهذا يعنى أن الطالب الذكور يرون ابائهم  أكثر 
  .تسامحا من الطالبات االناث

 ,مناقشة الفرض االول
يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل والذ  من خالل نتائج الفرض االول  

أفراد العينة في متوسطات درجات  توجد فروق ذات داللة احصائية بينينص 
 -التسامح  من قبل اآلباء من وجهة نظر أبنائهم  ُتعزى إلى جنس الطالب" ذكور
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والذي توصل الى وجود فروق بين الذكور واالناث في التسامح من  لصالح الذكورإناث"
االباء كما يدكة االبناء من الذكور واالناث وجود فروق في بعد )التسامح مع الذات 

التسامح مع اآلخرين ( لصالح الذكور ويرجع الباحث هذة النتيجة الى طبيعة الذكور و 
اكثر تحمالمن االناث,  ومن هنا تبرز  األهمية القصوي للتسامح وخاصة في العالقات 
الحميمة ,مثل العالقات الزوجية والعالقات األسرية خاصة بين االباء واالبناء  

ل والتصدع في العالقة إلى مجراها السابق شئ في والصداقات حيث أن إعادة التواص
غاية الصعوبة ولكنه يسهل بالتدريب علي تجاوز اإلساءة والتسامح مع االخر والتسامح 
في المواقف , مما يزيد من الترابط في العالقة االسرية ويديم المودة والرحمة بين جميع 

راد األسرة ويزيد من الترابط بين افراد االسرة  , ويزيد من الترابط األسري أيضا بين أف
 2015)محمود هبة وتختلف هذة النتيجه مع دراسةاألصدقاء والمجتمع بشكل عام .

إلي أن اإلناث أعلي في التسامح من الذكور وذلك في التسامح العام ,ولم تجد فروقال (
إلى أن اإلناث أكثر تسامحال في  (هبة محمود)بينهم في التسامح مع الذات وقد فسرته 

المواقف مقارنة بالذكور, وذلك للعوامل التنشئة االجتماعية التي تتدخل في تربية االناث 
علي التحمل وقبول معظم االشياء التي ترضي أو ال ترضي عنها, مما يجعلها تساير 

واجهات مع معايير المجتمع, ويتحول هذا بفعل التكرار والزمن والوحدة والشدة في الم
هذه المعايير وما يستثيره ذلك من تفاعالت وتنشيط للبناءات الشخصية الموروثة 
والمتعلمة الي أن يكون هذا السلوك أو األسلوب أقرب للثبات كما يمكن تفسير ذلك بأن 

, ويمكن ان يرجع اتخاذ قرار التسامح يرتبط بالجانب العاطفي أكثر من الجانب
ع واحساس الطالب الى حد ما بالمسئولية وبدور االب االختالف الى تغيير الوض

 ا االختالف .ذه همغوط التي تقع علية خصوصا نفس النوع قد يفيد في فضوال
 -،نتائج الفرض الثاني

أفراد  متوسطات درجات"ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين  وينص على         
العينة في التسامح من قبل اآلباء من وجهة نظر أبنائهم  ُتعزى إلى تخصص 

 علمي" -الطالب" أدبي
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وللتحقق من صحة هذا الفرض حسب الباحث قيمة "ت" لمعرفة الفروق  بين متوسطات 
 -لتخصص الطالب" ادبيدرجات أفراد العينة في أبعاد التسامح والدرجة الكلية وفقا 

( يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" 9ل التالي ), والجدو علمي"
من قبل اآلباء من وجهة  ومستوى الداللة بين طالب االدبي والعلمي في أبعاد التسامح

  .والدرجة الكليةنظر أبنائهم  
المتوسطات واالنحرافات المعيارية  وقيمة " ت " ومستوى الداللة بين  ( 9جدول )

طالب األدبي والعلمي في الدرجة الكلية للتسامح االبائي وأبعاده من وجهة نظر 
 األبناء

التسامح  م
 المتوسط العدد المجموعة وأبعاده

االنحراف 
 قيمة "ت" المعياري

مستوى 
 الداللة

التسامح مع  1
 الذات

 200.- 3.95478 21.0763 131 أدبي
 

.842 
 3.74751 21.1657 169 علمي 

التسامح مع  2
 اآلخرين

 965.- 4.61572 23.1603 131 أدبي
 

.336 
 3.55735 23.6154 169 علمي 

التسامح مع  3
 المواقف

 224.- 3.66557 20.5115 131 أدبي
 

.823 
 3.43341 20.6036 169 علمي 

الدرجة الكلية 
 للتسامح

 10.20810 64.7481 131 أدبي
-.575 .566 

 8.93761 65.3846 169 علمي

 
( أن قيمة " ت "  لألبعاد والدرجة الكلية  للتسامح من 9يتضح من الجدول )           

 -, 0.224 -, 0.965-, 0.200-قبل اآلباء من وجهة نظر األبناء بلغت )
إحصائيا, وهذا يشير إلى عدم وجود فروق  ( على التوالي, وهى قيم غير دالة0.575

ذات داللة إحصائية بين طالب األدبي وطالب العلمي في جميع األبعاد والدرجة الكلية 
 .لمقياس التسامح

من خالل النتيجة السابقة نالحظ عدم  وجود فروق بين االبناء تعزي الى 
االبناء )الطالب بصفة عامة ( ينظرون الى تسامح  نالتخصص)ادبي / علمي( وا
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االباء سواء كان هذا لتسامح مع الذات أو مع االخرين مع المواقف التي تتم داخل اسرة 
عميق على النمو و كما ان لألسرة أثر كبير  او خارجها دون فروق تعزي الى التخصص

مو نموا نفسيا سليما, أو النفسى للفرد؛  فهى تحدد إلى درجة كبيرة إن كان الفرد  سين
 غير سليم. واألسرة هى المسئولة إلى حد كبير عن سمات الشخصية.

إن الصحة النفسية للفرد ونجاحه فى أداء وظائفه المختلفة فى الحياة يرتبط إلى حد  
كبير بالمتغيرات المتصلة بالمناخ األسرى السائد فيها, وطبيعة التفاعل والمعاملة داخل 

حيث أن المناخ األسرى السوي له دور مهم فى االتجاه نحو صحة  النسق األسرى.
فالتسامح ُيعد خطوة مهمة   (2014نفسية أفضل لألفراد .)رياض خضر محمود , 

الستعادة العالقات المتصدعة ,والثقة المتبادلة بين طرفي العالقة ,نحو مزيد من التناغم 
شكالت المستقبلية.كما توصل كما يسهم في حل المشكالت القائمة ويمنع حدوث الم

ماكلو إلي أن التسامح يحدث بمعدل أعلي التورط في اإلساءة وذلك في العالقات 
 ,( 2004 الحميمة ,كما إرتبط أيضال بإعادة العالقات بعد االساءة المتبادلة.

Kakadorian ,) . 
 

 -،نتائج الفرض الثالث
أفراد  متوسطات درجات"ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين  وينص على         

العينة في التسامح من قبل اآلباء من وجهة نظر أبنائهم  ُتعزى إلى مستوى ثقة 
 منخفض" -متوسط -الطالب " مرتفع

تحليل التباين األحادي استخدم الباحث وللتحقق من صحة الفرض السادس        
(One Way ANOVA)  التسامح أفراد عينة الدراسة  للمقارنة بين متوسطات وذلك

 -متوسط -نظر أبنائهم  ُتعزى إلى مستوى ثقة الطالب)مرتفعمن قبل اآلباء من وجهة 
 .والجداول التالية توضح ذلكمنخفض( 
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للدرجة الكلية لمقياس  نتائج داللة قيمة "ف" لتحليل التباين أحادى االتجاه (10جدول )

مستوى ثقة وفقا لمتغير   وفى كل أبعادة اآلباء من وجهة نظر األبناءالتسامح من قبل 
  .300منخفض( ن=   -متوسط -الطالب بنفسه )مرتفع

درجات  مجموع المربعات مصادر التباين المتغير
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

مستوى  قيمة  "ف"
 الداللة

 
 
 
 
 

التسامح من 
قبل اآلباء 
من وجهة 
 نظر األبناء

 
 
 
 

 

 التسامح مع الذات

 238.806 2 477.612 بين المجموعات

 13.184 297 3915.574 داخل المجموعات 0.01 18.114

 299 4393.187 اإلجمالي

 التسامح مع اآلخرين

 306.031 2 612.061 بين المجموعات

 14.474 297 4298.855 داخل المجموعات 0.01 21.143

 299 4910.917 اإلجمالي

 التسامح في المواقف

 86.610 2 173.220 بين المجموعات

 297 3554.577 داخل المجموعات 0.01 7.237
11.968 

 299 3727.797 اإلجمالي

 الدرجة الكلية للتسامح

 1741.520 2 3483.040 بين المجموعات

 79.170 297 23513.546 داخل المجموعات 0.01 21.997

 299 26996.587 اإلجمالي

 
( في ُبعدالتسامح مع 18.114(  أن قيمة )ف( بلغت )10يتضح من جدول ) 

( في ُبعد 7.237( في بعد التسامح مع االخرين, وبلغت )21.123الذات, وبلغت )
(, وهي قيم تشير إلى 21.997التسامح في المواقف, وبلغت في الدرجة الكلية للمقياس)

افراد  متوسطات درجات( بين 0.01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
العينة في جميع االبعاد والدرجة الكلية للمقياس ُتعزى الى مستوى الثقة بالنفس لدى 

ات الفروق بين افراد العينة في االدرجة الكلية تم استخدام اختبار الطالب, ولتحديد اتجاه
  ,شيفيه وكانت نتائجه كاآلتي في

  :الدرجة الكلية للمقياس
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(, وتشير إلى 21.997بلغت )للدرجة الكلية (  أن قيمة )ف( 11يتضح من جدول )
متوسطات  ( بين متوسطات0.01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

افراد العينة في الدرجة الكلية للمقياس حسب متغير مستوى الثقة بالنفس لدى درجات 
 -,الطالب, ولتحديد اتجاهات الفروق تم استخدام اختبار شيفيه وكانت نتائجه كاآلتي

لمقياس لمقياس  اختبار شيفيه لتحديد اتجاه الفروق في الدرجة الكلية (11جدول )
 وفقا لمتغير مستوى الثقة بالنفس ء من وجهة نظر األبناءالتسامح من قبل اآلبا

 طالبا وطالبة (300)ن=
منخفض الثقة  متوسط الثقة بالنفس مرتفع الثقة بالنفس المتوسط مكتب التعليم

 ---.- --- ---- 68.9217 مرتفع الثقة بالنفس بالنفس
 ---- --- (*)4.22382 64.6979 متوسط الثقة بالنفس

بالنفسمنخفض الثقة   60.6180 8.30376(*) 4.07994(*) --- 
 

 -,ما ياتي (11يتضح من الجدول)
افراد العينة لمقياس التسامح من قبل اآلباء  متوسطات درجاتوجود فروق بين   -

من وجهة نظر األبناء حسب مستوى الثقة بالنفس )مرتفع الثقة بالنفس( بمتوسط 
( وبين افراد العينة حسب مستوى الثقة بالنفس )متوسط الثقة بالنفس( 68.9217)

ت متوسطا( لصالح )مرتفع الثقة بالنفس(. كذلك وجود فروق بين 64.6979بمتوسط )
افراد العينة حسب مستوى الثقة بالنفس )مرتفع الثقة بالنفس( بمتوسط  درجات

( وبين افراد العينة حسب مستوى الثقة بالنفس )منخفض الثقة بالنفس( 68.9217)
 .( لصالح )مرتفع الثقة بالنفس(60.6180بمتوسط )

من قبل اآلباء من وجهة نظر  لتسامحاووجود فروق بين استجابات لمقياس  -
( وبين 64.6979األبناء حسب مستوى الثقة بالنفس )متوسط الثقة بالنفس( بمتوسط )

( 60.6180افراد العينة حسب مستوى الثقة بالنفس )منخفض الثقة بالنفس( بمتوسط )
 .لصالح )متوسط الثقة بالنفس(

 الفرض البديل والذي ينصيتم رفض الفرض الصفري وقبول  من خالل النتيجة السابقة
أفراد العينة في التسامح من متوسطات درجات  توجد فروق ذات داللة احصائية بين
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 -متوسط -قبل اآلباء من وجهة نظر أبنائهم  ُتعزى إلى مستوى ثقة الطالب " مرتفع
راك الطالب دوالتي توصلت الى وجود فروق في الصالح مرتفع الثقة بالنفس   منخفض"
باء لصالح مرتفع الثقة بالنفس وكذلك بالنسبة لالباء في ادارك االبناء الى اللتسامح ا

التنيجة منطقية حيث ان من ه لصالح مرتفع الثقة بالنفس وتعد هذ االمتناناباءهم في 
قة بالنفس يستطيع ادارك االمور والتعامل معها بشكل صحيح , حيث تعتبر لثيمتلك ا

مة, سواء فى محيط العمل أو فى الحياة بصفه عامة الثقة بالنفس من أهم السمات الالز 
, إحدى السمات الشخصية التى ترتبط بالتوافق النفسى واالجتماعى للفرد , وهى إحدى 
دالالت ومعايير الشخصية السوية, فهي قوة االحتمال والطاقة التي ينفذ بها الفرد إلى 

لمحيطة به, وأن يعدل من مراميه, وتسمح له بأن يكيف نفسه مع المتغيرات البيئية ا
 سلوكه دون أن يشعر بخيبة أمل, وتتيح له مزيد من المشاركة فى الحياه االجتماعية ,

, سيد واإلحساس بتقدير الذات ,ومواجهة مصاعب الحياة . ) محمد عبد الظاهر
ودورة في رفع ثقة ابناء  ومن هنا تظهر اهيمة التسامح لدى االباء(  2009,  البهاص

حيث   (.2010) Rainey,(Rijavec,2008),في انفسهم وهذا مبرر ويتفق مع دراسة
ير االنفعاالت والسلوكيات يمن تغ هميمكن       األفرادتواثلوا الى ان التساح لدي 

واألفكار السلبية تجاه من أساء إليهم بأخري أكثر إيجابية ,حيث يوفر استجابة إيجابية 
        .العديد من مواقف الصراع مقابل بدائل حمل الضغينة  والسعي لإلنتقامفي 
 

 -،الرابعنتائج الفرض 
أفراد  متوسطات درجات"ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين  وينص على         
 -لآلباء من وجهة نظر أبنائهم  ُتعزى إلى جنس الطالب" ذكور  االمتنانالعينة في 

 إناث"
وللتحقق من صحة هذا الفرض حسب الباحث قيمة ت لمعرفة الفروق  بين متوسطات 
درجات أفراد العينة في الدرجة الكلية لالمتنان من قبل اآلباء من وجهة نظر أبنائهم 

 .وفقا لجنس الطالب
 



 التسامح واالمتنان لالباء كما يدركة االبناء في ضوء مستوي الثقة بالنفس و بعض المتغيرات الديموجرافية

 د / ابراهيم محمد سعد عبده

 2019 ديسمبر                                     - 235 -                                   ربعوناألو حاديالالعدد 

 ( 12جدول )
المتوسطات واالنحرافات المعيارية  وقيمة " ت " ومستوى الداللة بين الطالب الذكور 

 االباء لالمتنان من قبل اآلباء من وجهة نظرواإلناث في الدرجة الكلية 
 

الدرجة الكلية لالمتنان 
من قبل اآلباء من وجهة 

 نظر األبناء

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة
 المعياري

مستوى  قيمة "ت"
 الداللة

 7.318 70.693 111 ذكور
4 4.96 0.01 

 7.333 66.343 189 إناث دالة

 
( , وهى قيمة 4.964( أن قيمة " ت للدرجة الكلية بلغت )12يتضح من الجدول ) 

دالة إحصائية, وهذا يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في 
من قبل اآلباء , وبمقارنة المتوسطين نجد أن الفروق  االمتنانالدرجة الكلية لمقياس 

 .لصالح الذكور
من خالل ماسبق نجد انه تم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل والذي ينص 

لآلباء   االمتنانأفراد العينة في  متوسطات درجاتتوجد فروق ذات داللة احصائية بين 
إناث" لصالح الذكور مما  -الطالب" ذكور من وجهة نظر أبنائهم  ُتعزى إلى جنس

وتختلف هذة النتيجه  االمتنانيعني ان االبناء من الذكور لديهم ادراك اكبر الباءهم في 
أشارت الى أن اإلناث أكثر امتنانال من الذكور وأن  إلتى ,(wendy,2009) مع دراسة 

نهن لديهن قدرة علي التعبير عن  لديهن مصادر متعددة أهمها العالقات االجتماعية, وا 
األحداث وتعددها التي تستحق لشكر كما إنهن أكثر استعدادال للتعبير عن مشاعر 

لدي  االمتنانمصادر واالعتراف بالجميل أكثر من الذكور , في حين كانت  االمتنان
كما اتفقت دراسة جيفري إلي كشفت عن   .الذكور المنافع المادية والهدايا العينية

وأشارت  إلي وجود فروق بين الجنسين لصالح اإلناث االمتنانالفروق بين الجنسين في 
.  أن النساء أكثر تعبيرال عن االمتنان من الرجال كما (Michell,d. 2013)دراسة 

ا دراسة ويندي إلى وجود فروق بين الذكور واإلناث  في االمتنان والفروق اتفقت معه
يرجع ذلك الى اختالف  وقد Jevrey,2009) (  .wendy) 2009) لصالح اإلناث
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طبيعة العصر الذي نعيش فيه واالنفتاح الحالي او ان االبناء من الذكور لديهم نوع من 
تجمل المسئولية ,مما يجعلهم يقدرون دور اباءهم ويجعلهم يشعورن بامتنان اباءهم من 

   االناث.
 -،الخامسنتائج الفرض 

أفراد متوسطات درجات  "ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين وينص على         
من قبل اآلباء من وجهة نظر أبنائهم  ُتعزى إلى تخصص   االمتنانالعينة في 
 علمي" -الطالب" أدبي

وللتحقق من صحة هذا الفرض حسب الباحث قيمة ت لمعرفة الفروق  بين متوسطات 
هم درجات أفراد العينة في الدرجة الكلية لالمتنان من قبل اآلباء من وجهة نظر أبنائ

 .علمي( -وفقا لتخصص الطالب)أدبي
( يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى 14والجدول التالي )

الداللة بين طالب األدبي والعلمي في الدرجة الكلية الدرجة الكلية لالمتنان من قبل 
  .اآلباء اآلباء وجهة نظر

المتوسطات واالنحرافات المعيارية  وقيمة " ت " ومستوى الداللة بين  ( 13جدول )
 اآلباء لالمتنان من قبل اآلباء من وجهة نظرطالب األدبي والعلمي في الدرجة الكلية 

 
الدرجة الكلية لالمتنان 
من قبل اآلباء من وجهة 

 نظر األبناء

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة
 مستوى قيمة "ت" المعياري

 الداللة
 8.403 68.396 131 أدبي

0.867 
0.375 
 6.942 67.609 169 علمي غير دالة

( , وهى قيمة 0.867( أن قيمة " ت للدرجة الكلية بلغت )14يتضح من الجدول )     
غير دالة إحصائيا, وهذا يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالب 

 .من قبل اآلباء االمتناناألدبي وطالب العلمي في الدرجة الكلية لمقياس 
صائية بين ال توجد فروق ذات داللة اح" نصه وتتفق هذة النتيجة مع الفرض والذي

من قبل اآلباء من وجهة نظر أبنائهم  ُتعزى إلى   االمتناناستجابات أفراد العينة في 
علمي" مما يعني ان تخصص الطالب ليس له دالاله في  -تخصص الطالب" أدبي
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لالمتنان في المناخ األسري اذ أن  األهمية القصوي ومن هنا تظهر االمتنانادراك 
األبناء في األسرة يتشربون ما يفعله اآلباء ,من حب وود وامتنان متبادل بينهم ,وانهم 
يتربون علي تقدير ما يقدمه اآلخرون لهم,وان يحمدوا اهلل علي جميع النعم التي في 

حياتهم الخاصة حياتهم وأيضال يقدروا أهمية االشياء التي يمتلكونها في الطبيعة وفي 
 وتكون الحياة ذات قيمة ومعني .  وبذلك تزداد لديهم الرفاهة النفسية 

 -،السادسنتائج الفرض ا
أفراد متوسطات درجات  "ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين وينص على         

من قبل اآلباء من وجهة نظر أبنائهم  ُتعزى إلى مستوى ثقة  االمتنانالعينة في 
 منخفض( -متوسط -الطالب )مرتفع

تحليل التباين األحادي استخدم الباحث وللتحقق من صحة الفرض الثالث        
(One Way ANOVA)  للمقارنة بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة وذلك

من قبل اآلباء من وجهة نظر أبنائهم  ُتعزى إلى مستوى ثقة الطالب بنفسه  االمتنانفي 
 .والجدول التالي يوضح ذلكمنخفض(  -متوسط -)مرتفع
للدرجة الكلية لمقياس  نتائج داللة قيمة "ف" لتحليل التباين أحادى االتجاه  (15جدول )
مستوى ثقة وفقا لمتغير   وفى كل أبعادة من قبل اآلباء من وجهة نظر األبناء االمتنان

  .300منخفض( ن=   -متوسط -الطالب بنفسه )مرتفع
 المتغير

 مجموع المربعات مصادر التباين
درجات 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

 قيمة  "ف"
مستوى 
 الداللة

 
قبل  من االمتنان

اآلباء من وجهة 
 نظر األبناء

 1021.514 2 2043.027 بين المجموعات

 51.456 297 15282.319 داخل المجموعات 0.01 19.852
 299 17325.347 اإلجمالي

( في الدرجة الكلية للمقياس, 19.852(  أن قيمة )ف( بلغت )15يتضح من جدول )
( بين 0.01وهي قيم تشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

للمقياس, ولتحديد اتجاهات الفروق بين متوسطات استجابات افراد العينة والدرجة الكلية 
 :ختبار شيفيه وكانت نتائجه كاآلتيافراد العينة في االدرجة الكلية تم استخدام ا
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  ،الدرجة الكلية للمقياس
(, وتشير إلى 19.852بلغت )للدرجة الكلية (  أن قيمة )ف( 16يتضح من جدول )

توسطات استجابات افراد ( بين م0.01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
العينة في الدرجة الكلية للمقياس حسب متغير مستوى الثقة بالنفس, ولتحديد اتجاهات 

 -,الفروق تم استخدام اختبار شيفيه وكانت نتائجه كاآلتي
 

من قبل اآلباء  االمتنانلمقياس اختبار شيفيه لتحديد اتجاه الفروق   (16جدول )
 وفقا لمتغير مستوى الثقة بالنفس في الدرجة الكلية من وجهة نظر األبناء

 طالبا وطالبة (300)ن=

متوسط الثقة  مرتفع الثقة بالنفس المتوسط مكتب التعليم
 بالنفس

منخفض الثقة 
 بالنفس

 ---- ---- ---- 70.5217 مرتفع الثقة بالنفس

 ---- ---- 2.14674 68.3750 متوسط الثقة بالنفس

 ---- (*)4.19522 (*)6.34196 64.1798 منخفض الثقة بالنفس

 
 -،ما ياتي (16يتضح من الجدول)

من قبل اآلباء من  االمتنانوجود فروق بين استجابات افراد العينة لمقياس   -
وجهة نظر األبناء حسب مستوى الثقة بالنفس )مرتفع الثقة بالنفس( بمتوسط 

( وبين افراد العينة حسب مستوى الثقة بالنفس )متوسط الثقة بالنفس( 70.5217)
متوسطات ( لصالح )مرتفع الثقة بالنفس(. كذلك وجود فروق بين 68.3750بمتوسط )
افراد العينة حسب مستوى الثقة بالنفس )مرتفع الثقة بالنفس( بمتوسط  درجات

( وبين افراد العينة حسب مستوى الثقة بالنفس )منخفض الثقة بالنفس( 70.5217)
 .( لصالح )مرتفع الثقة بالنفس(64.1798بمتوسط )

من قبل  االمتنانافراد العينة لمقياس  متوسطات درجاتووجود فروق بين  -
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وجهة نظر األبناء حسب مستوى الثقة بالنفس )متوسط الثقة بالنفس( بمتوسط  اآلباء من
( وبين افراد العينة حسب مستوى الثقة بالنفس )منخفض الثقة بالنفس( 68.3750)

 .( لصالح )متوسط الثقة بالنفس(64.1798بمتوسط )
ص من خالل النتيجه السابقة تم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل والذ ين

أفراد العينة في  متوسطات درجاتعلى انه توجد فروق ذات داللة احصائية بين 
 -من قبل اآلباء من وجهة نظر أبنائهم  ُتعزى إلى مستوى ثقة الطالب )مرتفع االمتنان
شعور   الثقة بالنفسألن  االمتنانمرتفع الثقة بالنفس في و  منخفض(  لصالح -متوسط

 , والمعرفة بالكفاءة الذاتية واالجتماعية, وكذلك تتمثل فيالنفس باحترام الذات وقيمة 
القدرة على مواجهة صعوبات الحياة والتأقلم مع األجواء , الثقة بالنفس تعبر عن قبول 
الفرد غير الخاضع للجدل لقيمه وأفكاره ومشاعره وانفعاالته باعتبارها المؤشرات الحقيقية 
والصادقة لخبراته التى تعبر عن إحساسه الصادق بما هو عليه بالفعل وما يشعر به 

بالثقة بالنفس يتميزون متعين حيث ان االفراد المت (2005المعطى ,حسن عبد فعال . )
بالهدوء عندما يغضب الناس,ويمشون فى ثقة, ويطالعون الناس فى وجوههم وأعينهم 
عند الحوار, ويصافحون عند التعارف, ويستغلون حركات األيدي لتقريب المفاهيم دون 

دثيهم رافعين ُرءوسهم, ينادون الناس مبالغة, ويستعملون تعابير وجههم ليتفاعلوا مع مح
بأسمائهم, ويتعرفون عليهم وُيعرِّفون أنفسهم لألخرين, كالمهم فيه تفاؤل وبعيد عن 

وا, كما يتصفون بأنهم أصحاب أهداف أالتشاؤم, لديهم الشجاعة فى االعتذار إن أخط
نفس هى الثقة واضحة, ويتقبلون النقد , وأخيرا اليخافون من تحمل المسئولية والثقة بال

المقترنة بالتواضع, والمقترنة أيضا بقدرات حقيقية ؛ وصاحبها عارف قدر المستوى, 
 (  2011فهى تدفع صاحبها إلى األمام وتكسبه ثقة اآلخرين وودهم. ) كريمان بدير, 

 
 :توصيات وبحوث مقترحة -

http://neverssurender.blogspot.com/2011/01/blog-post_5461.html
http://neverssurender.blogspot.com/2011/01/blog-post_5461.html
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 ،توصيات الدراسة  -1
عددال من التوصيات  الىالباحث إلى ما انتهت اليه الدراسة الحالية من نتائج , إستند

والتطبيقات التربوية التي يمكن أن تفيد في البرامج اإلرشادية المقدمة لجميع افراد 
 ,المجتمع وهذه التوصيات والتطبيقات التربوية ما يلي

بين   االمتنانالتسامح و ضرورة  إلقاء الضوء علي المتغيرات اإليجابية مثل  -
 االباء بشكل خاص وبين أفراد األسرة بشكل عام .

بين  االمتنانضرورة االهتمام  بتوفير برامج ودورات لتنمية مهارات التسامح و  -
 االباء واالبناء للتغلب علي المشكالت والضغوط الحياتية .

مما يساعد  االمتنانتفعيل برامج ارشادية لتعلم القوى االنسانية مثل التسامح و  -
 علي تنمية 

 جميع أفراد أالسرة مما ينعكس بشكل  بشكل إيجابي على االسرة وعلى المجتمع  .
 
 ،البحوث المقترحة  -2
 يمكن إقتراح عددامن الموضوعات في ضوء ما توصلت  إليه الدراسة من نتائج -

 , الزالت في حاجة لمزيد من البحث والدراسة في هذا المجال وهي كاآلتي
فاعلية برنامج إرشادي لتعزيز التسامح لدي األبناء وأثره علي الرفاهة النفسية  -

 لديهم.
 لدي االباء وأثره علي نوعية الحياة لالبناء  . االمتنانفاعلية برنامج لتنمية  -
 لدي االبناء. االمتنانبرنامج ارشادي لتنمية الثقة بالنفس واثرة على التسامح و  -
 
 
 

 المراجع:
 .القاهرة .دار المعارف.                                      4(. لسان العرب . جزء 2003ابن منظور )
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. التسامح االجتماعي بين التراث والتغير .تقارير التراث (2005احمدعبد الوهاب )
,جامعة القاهرة  . كلية اادابوالتغير االجتماعي مركز البحوث والدراسات ااجتماعية 

 الكتاب الثاني.   
الذكاء االنفعالي وعالقتة بالسعادة والثقة بالنفس لدي طلبة . (2007آمال جودة )

 ,جامعة االقصي.21.المجلد الجامعة .مجلة النجاح أبحاث العلوم االنسانية
مكتبة زهراء  . المقاييس النفسيه المقننة .(   2005حسن مصطفى عبد المعطى ) 
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