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 ملخص الدراسـة:

لدى  والتسامح، إدارة الذات ميارات التعرؼ عمى مستوىىدفت الدراسة الحالية إلى  
الفروؽ  عمى التعرؼوأيًضا  (،فني – عاـ) التعميـنوع في ضوء  المراىقيف بالمرحمة الثانوية

وكذا محاولة الكشؼ عف  ،(منخفض – )مرتفع لمستوى التسامح تبًعاإدارة الذات  ميارات فى
لنسبى ، باإلضافة إلى معرفة مدى اإلسياـ االتسامحبيف و إدارة الذات  مياراتالعالقة بيف 

مف عينة الدراسة األساسية تكونت و  .لدراسةاعينة ألفراد  التسامحفى إدارة الذات  لميارات
، والفنية( ببعض ةالمراىقيف بالمرحمة الثانوية بشقييا )العاممف طالبًا وطالبة ( 355)

بالتعميـ الثانوي ( 115مقسميف إلى )، المدارس الثانوية العامة والفنية بمحافظة القاىرة
( 82و) ،( طالبًا وطالبة مرتفعى التسامح82، منيـ )بالتعميـ الثانوي الفني( 195، و)عاـال

وانحراؼ  ( سنة16.97)وقد بمغ متوسط أعمارىـ الزمنية طالبًا وطالبة منخفضى التسامح، 
إدارة الذات لطالب المرحمة الثانوية، إعداد/ مقياس . وباستخداـ ( سنة1.13ي قدره )ر ايمع

ة، إعداد/ الباحث التسامح لدى المراىقيفمقياس و (، 2518) وآخريفلدردير عبدالمنعـ ا
 التعميـتبًعا لنوع والتسامح  ميارات إدارة الذات كؿ مف مستوى اختالؼ أشارت النتائج إلى

عند فروؽ ذات داللة إحصائية  وجود، وأيًضا لصالح التعميـ الثانوي العاـ (فني – عاـ)
 منخفض( –)مرتفع  التسامحلمستوى تبعًا ارات إدارة الذات ميفي ( 5.55؛ 5.51مستويي )

د عالقة و وج، وكذا لصالح مرتفعي التسامح مف الجنسيف المراىقيف بالمرحمة الثانويةلدى 
المراىقيف لدى  والتسامحميارات إدارة الذات بيف ( 5.51عند مستوى )ذات داللة إحصائية 

المراىقيف لدى  بالتسامحأنو يمكف التنبؤ إضافة إلى  .مف الجنسيف بالمرحمة الثانوية
 .ميارات إدارة الذاتمف الجنسيف مف خالؿ درجاتيـ عمى مقياس  بالمرحمة الثانوية

 .التسامح –المراىقة  - إدارة الذات :الكممات المفتاحية
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forgivness of both sexes: predictive difference study 

Prepared by 
Dr. Hala Mohammed Kamal Shambolih 

Assistant Professor of Educational Psychology  
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Abstract 

The current study aimed at identifying the level of self-management 

skills and forgivness among adolescents at the secondary level in the light of 

the type of education (general - technical), as well as identifying the 

differences in self-management skills according to the level of forgivness (high 

- low), as well as trying to reveal the relationship between skills Self-

management and forgivness, in addition to knowing the relative contribution of 

self-management skills in forgivness to the individuals in the study sample. 

The basic study sample consisted of (205) male and female adolescents at the 

secondary stage in both its (public and technical) sides of some general and 

technical secondary schools in Cairo Governorate, divided into (115) in general 

secondary education, and (190) technical secondary education, of whom (82) 

students And students of high forgivness, and (82) students of low forgivness, 

and their average age ranged (16.97) years and a standard deviation of (1.13) 

years. Using the self-management scale for high school students, prepared by/ 

Abdel-Moneim El-Dardir, Mohamed Abdel-Samea and Iqbal Abu El-Majd 

(2018), and the measure of forgivness among adolescents prepared/ researcher, 

the results indicated the difference in the level of both self-management skills 

and forgivness according to the type of education (general - technical) in favor 

of general secondary education, as well as There are statistically significant 

differences At two levels (0.01; 0.05) in self-management skills according to 

the level of forgivness (high - low) among adolescents in the secondary stage 

of both sexes in favor of high forgivness, as well as a statistically significant 

relationship At level (0.01) between self-management skills and forgivness 

among adolescents in the secondary stage of both sexes. In addition, forgivness 

in secondary school adolescents of both sexes can be predicted through their 

grades on the scale of self-management skills. 

 

Keywords: Self-management - Adolescents - Forgivness. 
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 مقدمـة:

لقد احتمت الذات مكانة بارزة فى نظريات الشخصية وتعددت اآلراء واختمفت التيارات 
رة الذات. وقد اىتـ عمماء النفس فى البحث فى مدلوليا وماىيتيا وكانت ليـ التى تناولت فك

فى تحديد مدلوليا وماىيتيا دراسات وأبحاث متعددة أدت إلى وجود مدارس متعددة، حاولت 
كؿ منيا أف تصبغ ىذا المفيـو فى إطار الفمسفة التى تتبناىا ونوع الدراسات والبحوث التى 

البحوث والدراسات اتضح أنو ال يمكف فيـ الذات إال مف خالؿ أجرتيا ومف خالؿ نتائج 
األشخاص المحيطيف، فالذات تعتبر محورًا ترتكز عميو اإلجراءات المؤثرة، واالتجاىات نحو 
اآلخريف وىذا التصور لمذات عمى أنو مرجع لمعالقات الشخصية الداخمية المؤثرة يتضح فى 

تطيع أف يرى فى اآلخريف ما يراه فى ذاتو، كما أكد نظرية "سوليفاف"، حيث أكد أف الفرد يس
   "روجرز" عمى أف الفرد عندما يتقبؿ ذاتو يكوف متقباًل مف اآلخريف.

مف الموضوعات الحيوية التي يجب أف   Self-Managementإدارة الذاتوُتعد 
مد ييتـ بيا األفراد ولكف مع ذلؾ فإف القميؿ مف الناس الذيف يشغميـ ىذا األمر. )أح

(، بينما يري البعض أنيا المكوف األساسي لمكفاءة 22-13، 2555ماىر،
وأساس ميارات اإلنتاج والقيادة ومكوف أساسي   Competence Mmotionalالوجدانية

 (.8، 2515لمذكاء الوجداني )إيماف رياف، 
إدارة الذات تعتبر ( إلى أف 147 - 146، 2553روبرت كوجيؿ وليف كوجيؿ )ويشير 

محوريًا، ألنو عندما يتعمـ الفرد كيؼ يدير سموكو ذاتيًا، عندئذ سوؼ يتعمـ ميارة  سموكاً 
تسيؿ عميو تعميـ بعض مف السموكيات خالؿ عدد مف المواقؼ والبيئات واألفراد؛ وعمى سبيؿ 
المثاؿ، بعد أف يكوف الطالب قد تعمـ تسجيؿ تفاعالتو االجتماعية ذاتيًا في أحد المواقؼ، فإنو 

وف قد تعمـ ميارة عامة ىي "إدارة الذات" والتي قد تستخدـ لزيادة معدؿ تفاعالتو مع بذلؾ يك
اآلخريف في مختمؼ البيئات، بغض النظر عف احتمالية وجود مقدـ المساعدة؛ وباإلضافة إلى 
ذلؾ، فما أف يتـ تعميـ الفرد ميارة ما، فإنو يمكف تعميمو سموكيات أخرى بسيولة، وعمى سبيؿ 

إف الطالب الذي يسجؿ تفاعالتو االجتماعية ذاتيًا، مف الممكف أف يقاؿ لو: "اآلف المثاؿ، ف
بإمكانؾ أف تحصؿ عمى درجات إضافية عندما تذكر أشياء أو تطرح أسئمة أخرى وببساطة 
فمف الممكف القوؿ: إنو باستخداـ فنية إدارة الذات ضمف نموذج "تعميـ الفرد"، حينئذ يتـ 

عميـ االستجابة مف خالؿ تعميـ الفرد عدد كبير مف النماذج التي إتاحة الفرصة لحدوث ت
يتعيف عميو اتباعيا، وبصورة أكثر وضوحًا فإف ذلؾ يعكس إمكانية تعميـ نموذج "تعميـ الفرد"، 
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ولذلؾ فإف فنية إدارة الذات تعتبر ذات قيمة عممية عالية يمكف استخداميا مع األفراد العادييف 
 صة عمى حد سواء.وذوي االحتياجات الخا

مجتمعنا في إلى أف  (Berger, 2003, 98-112)وفي ىذا الصدد يشير برجر 
الوقت الحاضر يحتاج إلى الفرد الكؼء القادر عمي تأدية عممو بانتظاـ والعديد مف طالب 

، وفي الحقيقة أف كؿ فرد تالمرحمة الثانوية ليس لدييـ فيـ أساسي عف معني إدارة الذا
ف اإلدارة الذاتية بدرجة ما، فاإلدارة الذاتية ىي عمميات متقدمة مف التعمـ يستخدـ بعًضا م

، والذي يعمؽ  Life-Long Learningوالتعمـ مدي الحياة  ،Self-Learningالذاتي 
 بالتدريب عمي المدي البعيد لتحقيؽ إنجازاتيـ الشخصية والمينية.

ف المراحؿ، ففييا الجوانب ُتعد مرحمة المراىقة مرحمة ىامة ومتميزة عف غيرىا مو 
اإليجابية المتمثمػػة فى الطاقة والحيوية والنمو السريع والرغبة فى إحداث التغيير، وفييا 
الجوانب السمبية مثؿ الشعور بالحػػزف واالكتئاب وحدوث بعض المشكالت النفسية، كما أنيا 

اديمية، مما يجعميا مرحمة مرحمة مميئػػة بالصراعات، واالضطرابات االنفعالية والمشكالت األك
حرجة فى حياة اإلنساف حيث االنتقػػاؿ مف مرحمة المراىقة إلى مرحمة. وتتميز بدايتيا 

 -مف غير المتخصصيف -بحػػدوث تغيرات بيولوجية عند الذكور واإلناث، وقد يتصور البعض 
لى ثالث مراحػػؿ أف مرحمػػة المراىقة مرحمة واحدة، إال أنيا فى حقيقة األمر يمكف تقسيميا إ

( سنة ويقابميا المرحمة اإلعدادية أو 14 – 12فرعية عمى النحو التالى: "مراىقة مبكرة مف )
( سنة ويقابميا المرحمة الثانوية، ومراىقة 17 – 15المتوسطة، ومراىقة متوسطة مف )

 (. 71، 2511( سنة ويقابميا المرحمة الجامعية )ُسميماف عبدالواحد، 22 – 18متأخرة مف )
يفانس وىاري وميكاميوفي ىذا الصدد يشير أليف   ,.Allen., Evans., Hare)وا 

& Mikami, 2010)  المرحمة األكثر أىمية في حياة الفرد مف إلى أف مرحمة المراىقة ىي
حيث التطور االجتماعي، ففي ىذه المرحمة العمرية يتعمـ المراىقوف كيفية تكويف صداقات 

ا يتعمموف ميارات اجتماعية أساسية أخرى، وىذه الميارات تصبح حميمة والحفاظ عمييا، كم
 حيوية في مرحمة الشباب عندما تصبح مجموعات األقراف المورد الرئيس لمدعـ العاطفي 

 1122، 2559) وشاكر قنديؿ وحسيف عبدالقادر ومصطفى كامؿويوضح فرج طو 
غ، وتتسـ بحشد مف التغيرات ( أف مرحمة المراىقة مف مراحؿ التطور تبدأ مف البمو 1123 -

الفسيولوجية والنفسية واالجتماعية بجنباتيا المختمفة، وتدخؿ دراستيا في إطار عمـ نفس 
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والذي يعني  Adolescereالنمو، وىي تقع بيف الطفولة والرشد. وأصميا في الالتينية الفعؿ 
بية مف الفعؿ "رىؽ" وىو التدرج نحو الرشد بكافة أوجيو .. بينما يأتي اشتقاقيا في المغة العر 

ما يعني الحمؽ والجيؿ بقدر ما يعني دخوؿ الوقت والدنو والمحاؽ والقرب، ويقاؿ رىؽ الغالـ 
ذا كاف مف السيؿ تحديد بداية المراىقة ببدء البموغ الجنسي، إال أنو مف  أي قارب الحمـ. وا 

ديد يتألؼ مف ج Syntheseالصعب االتفاؽ عمى نيايتيا التي يمكف أف تتحدد في جماع 
عدة أبعاد منيا: استقرار كؿ مف الحياة الوجدانية والنفسية بعامة واالجتماعية بما يضمنو مف 
تحمؿ المسئولية واالستقاللية والوعي بالذات ليكوف المراىؽ )والمراىقة( ىو نفسو كيوية 

ىي إنما ىي صدمة أو  –مف وجية نظر البعض  –مستقمة موجبة. والمراىقة بيذا المعنى 
مصدر إلحباطات شتى باعتبارىا ميالًدا جديًدا قد يؤدي إلى زممة مف األعراض تختمؼ 
باختالؼ درجة النكوص إلى أي مف مراحؿ التطور السابقة، وذلؾ عندما ال يستطيع األنا 
شحذ طاقاتو المتبقية في مواجية ىذا الصراع الفريد والممتد معًا )ضد الداخؿ والخارج(، 

مة الحاسمة في البناء النفسي. آنئذ يكوف النكوص لممراحؿ المبكرة أمًرا وتخطي ىذه المرح
محتوًما وخاصة عندما تفشؿ الصور اإلعالئية أو الحموؿ اإلفراغية التي يقـو بيا األنا فال 

 يممؾ غير الدفاعات المرضية في مواجية األخطار الناشئة.
ا ىو إال نتيجة لمرغبة ( معظـ سموؾ المراىقة م232، 2556ويشير ألفريد أدلر )

ثبات أنيـ قد استطاعوا بموغ مرحمة الرجولة  الشديدة في إظيار االستقالؿ والمساواة بالكبار، وا 
الكاممة )أو األنوثة الكاممة(، فاالتجاه الذي يأخذه مثؿ ىذا السموؾ يعتمد عمى المعنى الذي 

بة إليو أف يكوف حرًا مف جميع نسبو الطفؿ إلى كممة راشد. فإذا كانت كممة "راشد" تعني بالنس
القيود، فإف الطفؿ سيحارب مف أجؿ التحرر مف كؿ ما يظنو قيودًا وممنوعات، وليذا يصبح 
مف الشائع أف ينتشر مثؿ ىذا السموؾ بيف المراىقيف، والكثير منيـ يبدأ في التدخيف، وفي 

الديو، ولكف ىذه المعارضة استخداـ لغة مختمفة ... الخ. فالطفؿ المطيع كاف دائمًا معارضًا لو 
 لـ تظير إال عندما أصبح لديو حرية أكثر وقوة لممارسة ىذه الحرية.

السػػموكيات االجتماعيػػة  أحػػد أىػػـ *Forgivenessالتسػػامح عػػد يُ  آخػػر وعمػػى صػػعيد
واإليجابية في حياتنػا اليوميػة عمػى المسػتوى الشخصػي واالجتمػاعي واألسػري، حيػث أف نجػاح 

                                                 

لمصطمح  العفوو  يستخدم فى األدب السيكولوجي مرادًفاالتسامح مصطمح إلى أن  )*(  تشير الباحثة
مصوطمح التسوامح رًوًرا ألروم المصوطمح األكثور اسوتخداًما مون بفي هوه  الدراسوة  تمتزم الباحثةولكن سوف 
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العالقػات االجتماعيػة واسػتمرارىا يعتمػد عمػى التسػامح مػع الػنفس واآلخػر التفاعؿ االجتماعي و 
، 2516وتقبػػػؿ االخػػػتالؼ مػػػع اآلخػػػر فػػػي المعتقػػػدات والخصػػػائص والخصػػػاؿ )مػػػروة حسػػػف، 

368.) 
ُيعد مف المفاىيـ اليامػة ( 1، 2511كما ترى عزة مبروؾ )ومف ثـ فمفيـو التسامح  

ىتمػػاـ عممػػاء الػػنفس، فميػػذا المفيػػـو أىميػػة فػػى مجػػاؿ عمػػـ الػػنفس اإليجػػابي التػػى حظيػػت با
جوىريةبصػػفة عامػػة، فػػى مجػػاؿ التنشػػئة االجتماعيػػة والقيميػػة لافػػراد، ىػػذا فضػػاًل عػػف دوره 
الميػػـ والفاعػػؿ فػػي مجػػاؿ التػػدخؿ والعػػالج، والعالقػػات االجتماعيػػة، وخاصػػة العالقػػات البػػيف 

 .شخصية
( إلػػػى أف مفيػػػـو 177، 2512وفػػى ىػػػذا الصػػػدد تشػػػير بشػػػرى أرنػػوط وفينػػػؾ فػػػؤاد )

التسػامح يعنػػي أف تحيػػا أنػت واألخػػريف وىػػو ميػؿ أو موقػػؼ اجتمػػاعي يعتػرؼ بحػػؽ اآلخػػر فػػي 
تبػػايف السػػموؾ والػػرأي وىػػو ظػػاىرة اجتماعيػػة ثقافيػػة أي تختمػػؼ مػػف مجتمػػع ألخػػر ومػػف ثقافػػة 

 .ألخرى
وفي السػنوات األخيػرة جػذب موضػوع التسػامح اىتمػاـ متزايػد مػف العديػد مػف البػاحثيف 

مػا  عػادة والتػي الحديثػة المجتمعات لديمقراطية جوىرية نفسية دعامة باعتباره  عمـ النفس في
وتبنػى  مختمفػة، حيػاة أنمػاط وتبنػي الثقافيػة، الخمفيػات اخػتالؼ بسػبب متجانسػة غيػر تكػوف

العػالـ،  ثقافػات وتنػوع ىو التقدير لثراء فالتسامح مختمفة، أو سياسية ومعنوية دينية معتقدات
حيػث . (Boghian, 2016)والقبػوؿ  بػاالحتراـ البشػر نوعيػة عػف والتعبيػر تحػدثال وطػرؽ

العديد مف الدراسات وجود عالقة ارتباطيو بيف مؤشرات الصحة النفسػية الجيػدة وبػيف أوضحت 
التسامح، كما وجدت أف عدـ القدرة عمى التسامح ترتبط باعتالؿ الصحة النفسػية. كػذلؾ ىنػاؾ 

سػػات السػػيكولوجية التػػي اىتمػػت بدراسػػة التسػػامح كأحػػد المتغيػػرات مجموعػػة متزايػػدة مػػف الدرا
؛ (Brown & Phillips, 2005)اليامة فى عمػـ الػنفس اإليجػابي ومنيػا: بػراوف وفيميػبس  

 ,.Maltby., Wood., Day., Kon., Colley)ومالتبي ووود وداي وكوف وكولي ولينمي 
& Linley., 2008)( 2511(؛ وعػػزة مبػػروؾ )2515؛ وعبيػػر أنػػور وفػػاتف عبدالصػػادؽ ،

(؛ وعػػػالء الػػػديف زواوي 2514؛ وىػػػاني سػػػعيد )(Alfonso, 2013)(؛ وألفونسػػػو 2512
                                                                                                                                 

فووي هووه  الدراسووة  (Forgivenessالتسووامح )الراحيووة السوويكولوجية وفووي الحيوواة العامووةص ويختمووف مصووطمح 
 (صToleranceالتساهل الفكري  صطمح )التسامح أوعن م
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(Alaedein-Zawawi, 2015)( 2517(؛ ورشػػاد عبدالسػػتار )2516؛ ومػػروة حسػػف،) 
( حيػػث أشػػارت 2519وأمػػاني سػػعد ) (،2518) وسػػناء سػػميماف ونبيمػػة أبوزيػػدوطػػو الشػػمري 

 ذو أثر إيجابي وأىمية كبيرة في حياة الفرد والمجتمع.جميعيا إلى أف التسامح 
التسامح ىو القيـ التى يتمحور حوليا التنظيـ وبناء عمى ما سبؽ يمكف القوؿ بأف 

اإلجتماعى والسياسى الحديث، فال غنى عنو لعالقات سميمة فى أى مجتمع، بؿ يرى البعض 
كبدىا المجتمعات البشرية اليـو أنو المخرج الوحيد مف جميع الصراعات واألزمات التى تت

(، وىو ما ٌيدعـ الحرية والقبوؿ والتقدير لمتنوع الثرى 45، 2555)أشرؼ عبدالوىاب، 
لمثقافات ولمصفات اإلنسانيػػػػػػػػػة، والقبوؿ باآلخر والتعامؿ معو عمى أساس العدالػػػػػػػة 

(. األمر 185، 2511البداينة،  )ذياب والمساواة بصرؼ النظر عف أفكػػػػػػػاره وقناعاتو األخرى
 مافى حد ذاتي ماالتسامح إذ أنيو  بكؿ مف إدارة الذاتالذى دفع الباحثة الحالية إلى االىتماـ 

مف موضوعات عمـ النفس اإليجابي عمى المستوييف النظرى  ف موضوعيف خصبيفيمثال 
ما حدا بالباحثة إلى  جوىر الحياة األسرية والمجتمعات والشعوب، وىذا فُيمثال  فيماوالتطبيقى 

 إجراء الدراسة الحالية.
 مشكلة الدراسـة:

 المراىقيف وخاصة بالمرحمة الثانوية بشقييا )العامة، والفنية( يمحظإف المتتبع لحاؿ 
إدارة الذات عما كانت عميو في فترات ماضية وسبب ذلؾ ىو غياب  يـتغيًرا في سموكيات

؛ مما ينعكس عمى سموؾ ىؤالء النفسية والتسامح كمؤشريف ىاميف مف مؤشرات الصحة
 . سواء داخؿ حجرات الدراسة او خارجيا مف الجنسيف األفراد

وتنبثؽ مشكمة الدراسة الحالية مف المالحظات الشخصية وندرة الدراسات السابقة عف 
إلى مف خالؿ فحص الدراسات السابقة توصمت الباحثة بالتسامح، حيث  اوعالقتي إدارة الذات
، كما التسامحسواًء العربية أو األجنبية وباألخص مع  إدارة الذاتراسات التي تناولت ندرة الد

إلدارة الذات في اإلسياـ النسبي تناولت  -في حدود ما اطمعت عميو الباحثة -ال توجد دراسة
سد ثغرة فى ىذا المجاؿ. حيث إف لومف ثـ جاءت الدراسة الحالية محاولة ، بالتسامحلتنبؤ ا

كؿ عف تحقيؽ مستوى مناسب مف  - الثانوية العامة والفنيةطالب المرحمة  –ىقيف عجز المرا
يؤثر عمى صحتـ النفسية ويحد مف قدراتيـ وكفاءاتيـ المعرفية،  والتسامح إدارة الذاتمف 

، ويجعميـ عرضو لممشكالت عرىـ بنقص الشعور باألمف النفسيودوافعيـ لمتعمـ، ويش
ما حدا  وىذا الدراسة. حجراتداخؿ  تحصيميـ الدراسيسمبًا عمى التعميمية، األمر الذي يؤثر 
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األسئمة عف لحالية والتي تتحدد مشكمتيا في محاولة اإلجابة إلى إجراء الدراسة ا ةبالباحث
  :التالية
المػراىقيف ( لػدى فنػي – عػاـ) التعمػيـتبعًا لمتغيػر نػوع  إدارة الذاتمستوى  يختمؼىؿ  -1

 .يف؟بالمرحمة الثانوية مف الجنس
المػػراىقيف فنػػي( لػػدى  –نػػوع التعمػػيـ )عػػاـ تبعػػًا لمتغيػػر  التسػػامحمسػػتوى  يختمػػؼىػػؿ  -2

 .بالمرحمة الثانوية مف الجنسيف؟
المػػراىقيف لػػدى  مػػنخفض( – )مرتفػػع التسػػامحلمسػػتوى تبعػػًا  إدارة الػػذات تختمػػؼىػػؿ  -3

 ؟.بالمرحمة الثانوية مف الجنسيف
المػػػراىقيف لػػػدى  والتسػػػامح لػػػذاتإدارة اىػػػؿ توجػػػد عالقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف  -4

 ؟.بالمرحمة الثانوية مف الجنسيف
المػراىقيف بالتسػامح مػف خػالؿ إدارة الػذات لػدى ىؿ يمكف التوصؿ إلػى صػيغة تنبؤيػو  -5

 ؟.بالمرحمة الثانوية مف الجنسيف
 أهداف الدراسـة:

لػػدى إدارة الػػذات، والتسػػامح  ميػػارات التعػػرؼ عمػػى مسػػتوى إلػػى الدراسػػة الحاليػػة تيػػدؼ
وأيًضػا التعػرؼ عمػى الفػروؽ  فنػي(، –نػوع التعمػيـ )عػاـ في ضوء  لمراىقيف بالمرحمة الثانويةا

مػنخفض(، وكػذا محاولػة الكشػؼ عػف  –إدارة الذات تبًعا لمستوى التسامح )مرتفع  فى ميارات
التوصػػؿ إلػػى صػػيغة تنبؤيػػو إدارة الػػذات وبػػيف التسػػامح، باإلضػػافة إلػػى  العالقػػة بػػيف ميػػارات

 .المراىقيف بالمرحمة الثانوية مف الجنسيفلدى  إدارة الذاتخالؿ  مف لمتسامح
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 أهمٌة الدراسـة:

تكمف أىمية الدراسة الحالية مف خالؿ توظيؼ نتائج الدراسة نظريًا وتطبيقيًا، أما  
 يتعمؽ بأىمية الدراسة نظريًا فيمكف أف تسيـ الدراسة بما يمي: فيما 
ت والتسامح كمؤشريف مف مؤشرات الصحة كؿ مف إدارة الذاالتأكيد عمى أىمية  -1

  .النفسية لدى المراىقيف بالمرحمة الثانوية بشقييا )العامة، والفنية(
إدارة الذات توفير المزيد مف مؤشرات الصدؽ التي تؤكد عمى طبيعة العالقة بيف  -2

 .والتسامح
ات يمكف لمدراسة الحالية أف تشكؿ منطمقًا لدراسات مستقبمية الحقة في ظؿ متغير  -3

 .المصريبالمجتمع  دراسية جديدة
 يتعمؽ بأىمية الدراسة تطبيقيًا فيمكف أف تسيـ الدراسة الحالية بما يمي:فيما أما 

سيـ نتائج الدراسة الحالية باإلضافة إلى الدراسات السابقة كقاعدة بيانات تُ يمكف أف  -1
رشادية لافراد وتنمية   .لدييـ والتسامحإدارة الذات معرفية لمقياـ ببرامج تدريبية وا 

مساعدة وتشجيع أولياء األمور لموقوؼ عمى واقع أبنائيـ مف أجؿ تعديؿ أساليب  -2
 تعامميـ مع أبنائيـ.

فى  قد يستفاد منو والذي (التسامح )مقياس لمبحث العممي أداةتوفير الدراسة الحالية  -3
 .المصريبالمجتمع  الدراسات والبحوث المستقبمية

لمعرفة واقع  ف عمى العممية التعميمية بالمرحمة الثانويةالمعمميف والقائميمساعدة  -4
نفسية مف أجؿ بنية  باستخداـ األساليب التربوية الناجحة وتوجيييـ ليا طالبيـ

  .التسامح، وشعور أكبر بانفعاالت إيجابية ومف أىميا إدلرة الذاتفىميا أفضؿ مف أ
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 :ةـالدراسمصطلحات 
 :Self managementإدارة الذات  .1

 ايػػنص عمػػى أنيػػ إلدارة الػػذات( تعريًفػػا 112، 2515) عبػػدالمنعـ الػػدردير وآخػػريف ـقػػد
الطػػػرؽ والميػػػارات، واالسػػػتراتيجيات التػػػي يسػػػتطيع األفػػػراد مػػػف خالليػػػا أف يوجيػػػوا أنشػػػطتيـ "

الخاصة بفعاليػة نحػو إنجػاز األىػداؼ، وتتضػمف إدارة الػذات إعػداد ىػدؼ، والتخطػيط لتحقيقػو، 
 ".وتقويـ الذات، والتقدير الذاتي، وتنمية الذات ومتابعة وتنفيذ المياـ،

وُتعرفيا الباحثة إجرائيًا في الدراسة الحالية بأنيا "الدرجة التي يحصؿ عمييا المػتعمـ فػي 
عبػػدالمنعـ الػػدردير ومحمػػد إدارة الػػذات لطػػالب المرحمػػة الثانويػػة، إعػػداد/ مقيػػاس األداء عمػػى 

قباؿ أبوالمجد   ."الدراسة الحاليةدـ في المستخ (2518)عبدالسميع وا 
 :Adolescents المراهقة .2

يػنص عمػى أنيػا "القنطػرة التػى ( تعريفًا لممراىقة 71، 2511قدـ ُسميماف عبدالواحد )
يعبر عمييا الفرد مف طفولتو بكؿ ما فييا مػف صػعوبات واعتماديػة إلػى رشػده بكػؿ مػا فيػو مػف 

 وتنقسـ إلى: قدرات واستقاللية،
 سنة ويقابميا المرحمة اإلعدادية. 14 – 13 – 12عمر المراىقة المبكرة: مف  .أ 
 سنة ويقابميا المرحمة الثانوية. 17 – 16 – 15المراىقة المتوسطة: مف عمر  .ب 
سػػػنة ويقابميػػػا المرحمػػػة  22 – 21 – 25 – 19 – 18المراىقػػػة المتػػػأخرة: مػػػف عمػػػر  .ج 

 الجامعية.
 مػا بػيف ـعمػارىأتتراوح يف ويقصد بالمراىقوف فى الدراسة الحالية "الطالب والطالبات الذ

ويدرسػػػوف بالمرحمػػػة الثانويػػػة بشػػػقييا )العػػػاـ، والفنيػػػة( بػػػبعض المػػػدارس  ( سػػػنة17 – 15)
 ".المتوسطةالمراىقة  ةفي مرحم الثانوية العامة والفنية بمحافظة القاىرة، ومف ثـ فيـ يقعوف

 :Forgivness التسامح .3
مكوف معرفي انفعػالي مى أنو "لمتسامح ينص ع( تعريًفا 29، 2519قدمت أماني سعد )

سموكي نحو الػذات واآلخػريف متمػثاًل فػي مجموعػة مػف المعتقػدات والمشػاعر والسػموكيات التػى 
تػػدفع صػػاحبيا لمتصػػالح والتحػػرر مػػف المشػػاعر واألفكػػار والسػػموكيات السػػمبية تجػػاه الػػذات أو 

ات، والتسػامح مػع اآلخريف واستبداليا بأخرى إيجابية، وىو يشتمؿ عمى بعدي التسامح مػع الػذ
 اآلخريف".
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وُتعرفو الباحثة إجرائيًا في الدراسة الحالية بأنػو "الدرجػة التػي يحصػؿ عمييػا المػتعمـ فػي 
 ."األداء عمى مقياس التسامح الذي أعدتو الباحثة

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 :Self management إدارة الذاتأوالً: 
إدارة الػذات ومراقبػة الػذات ليػا قػوة تأثيريػة، فقػد ـ(، عندما تبػيف أف 1975منذ عاـ )

تػػـ تقػػديـ وجيػػات نظػػر كثيػػرة لتوضػػيح ذلػػؾ، وقػػد تباينػػت وجيػػات النظػػر فيمػػا إذا كػػاف الػػتحكـ 
الػػذاتي تفاعميػػًا ألنػػو يثيػػر التقيػػيـ الػػذاتي ضػػمنيًا، أو ألنػػو يعمػػؿ كمثيػػر تمييػػزي لمنتػػائج البيئيػػة 

ىنػاؾ نظريػة واحػدة منشػورة تسػمـ بػأف الػتحكـ الػذاتي التي تتحكـ جوىريًا بالسػموؾ، ويبػدوا أف 
تفاعمي ألنو يظير في رزمة إدارة الذات التي تحتوي عمى أشػياء مثػؿ تػوفير تعميمػات مػف قبػؿ 
مقػػػدـ الخدمػػػة، واسػػػتجابات الػػػتحكـ الػػػذاتي إذا ظيػػػرت ومتػػػى تظيػػػر، ونظػػػاـ الػػػتحكـ الػػػذاتي، 

، (Nelson). وقػد وضػع كػؿ مػف نيمسػوف وتعميقات اآلخريف حوؿ النظاـ وكذلؾ التقييـ الػذاتي
نظرية مؤداىا أف رزمػة إدارة الػذات تعمػؿ كمثيػر تمييػزي لمنتػائج البيئيػة التػي  (Hayes)وىيز 

 (.145 ،2553، )روبرت كوجيؿ وليف كوجيؿتتخذ عمى شكؿ تغير في السموؾ 
خػػتالؼ المجػػاال تتعػػددولقػػد   ت التػػى تسػػتخدـ فييػػا ىػػذهمفػػاىيـ إدارة الػػذات بتعػػدد وا 

عمػى وذلػؾ ، لػبعض تعريفػات إدارة الػذات الباحثػة فػي السػطور التػالي، وسوؼ تعرض المفاىيـ
 :  النحو التالي

برنػػامج عالجػػى "أنيػػا ب( 345 ،1995ر عبدالحميػػد وعػػالء الػػديف كفػػافى )جػػابعرفيػػا 
سػػموكى يتػػدرب فيػػو الفػػرد عمػػى أف يطبػػؽ بنفسػػو الفنيػػات التػػى تسػػاعده عمػػى أف يعػػدؿ سػػموكو 

التدخيف أو األكػؿ الزائػد أو العػدواف ، فيػتعمـ الفػرد أف يحػدد المشػكمة وأف يضػع الشخصى مثؿ 
أىػػدافًا واقعيػػة وأف يسػػتخدـ االحتمػػاالت العديػػدة ليصػػدر السػػموؾ المرغػػوب فيػػو ، ويحػػافظ عميػػو 

 .  "راقب تقدمو الشخصىوأف ي
يصػفوا إجراء يتـ فيو تعمػيـ األفػراد أف "أنيا  (Ferretti, 2000, 190) فيرريتى ويرى

 .  "أو عدـ حدوث ىذا السموؾ المستيدؼسموكيـ المستيدؼ وأف يسجموا حدوث 
أنيا تعني تمكُّف الفرد مف أف يػتحكـ فػى حياتػو،  (Storey, 2007, 3)وتذكر ستورى 

ويكػػػوف ىػػػػذا الػػػػتحكـ عػػػػف طريػػػػؽ تعمػػػػـ الشػػػخص ميػػػػارات شخصػػػػية مػػػػع إعطػػػػاء الشػػػػخص 
 استراتيجيات محددة لمتحكـ وتعديؿ السموؾ". 
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القػدرة عمػى إشػباع إحتياجػات الػنفس " يػاأن إلػى( 61 ،2558شوقى عبػدا  ) شيروي
 .  "بيف الواجبات والرغبات واألىداؼ األساسية لتحقيؽ التوازف فى الحياة

عمميات عقمية متقدمة مف الػتعمـ الػذاتى "( بأنيا 6 ،2559) الششتاويرباب  وتعرفيا
 .  "المدى البعيديعمؽ بالتدريب عمى  والتعمـ مدى الحياة الذى

 فػي الػتحكـ مف الفرد ( تعريًفا ينص عمى أنيا "تمكف11، 2515وقدمت إيماف رياف )
دارة افكػػاره وقدراتػػو  شخصػػية، الفػػرد لميػػارات تعمػػـ طريػػؽ عػػف الػػتحكـ ىػػذا حياتػػو، ويكػػوف وا 

 لمػػتحكـ محػػددة الفػػرد إسػػتراتيجيات إعطػػاء واالسػػتفادة المثمػػي مػػف وقتػػة لتحقيػػؽ أىدافػػو، مػػع
نجػػازه الوجدانيػػة، حالتػػو لتحسػػيف المعرفػػي وبنػػاءه وجدانػػو السػػموؾ وتغيػػر ؿوتعػػدي  ألىدافػػو وا 

رجاع نجاحاتو الي ذاتو ومجيوده". سيحصؿ الذي التقدير في يتمثؿ كما الخاصة  عميو وا 
إدارة الفرد لوجدانػو وبنائػو المعرفػى وعالقاتػو أنيا "( 84، 2515عباس ) صابر ويرى

   ".ة وذلؾ مف أجؿ تحقيقو ألىدافو التى يسعى إلييااإلجتماعية وقدراتو الجسدي
ممػػا سػػبؽ تقػػدـ الباحثػػة تعريًفػػا لميػػارات إدارة الػػذات يػػنص عمػػى انيػػا "مجموعػػة مػػف 
الميارات التي تساعد الفػرد عمػى إدارة أمػور حياتػو المختمفػة بنجػاح لتحقيػؽ أىدافػو المنشػودة 

 التى وضعيا لممستقبؿ". 
تشمؿ  ياأن( 139، 2553)الغفار عبدأنور ذكر لذات، يوفيما يتعمؽ بمكونات إدارة ا

، االستثارة، و اإلنجاز، و لتكيؼا، و الشفافية، و الضبط العاطفي لمذات) :ىيمكونات  ست
( في عشرة أبعاد ىي: )التنظيـ 142، 2515حيف حددتيا إيماف رياف )في (. التفاؤؿو 

دارة دارة الوقت، والقدرة عمى التخطيط الجيد، وا  الضغوط واالنفعاالت، والثقة بالنفس،ػ  الذاتي، وا 
دارة العالقات االجتماعية، والدافعية الذاتية، واتخاذ القرار، والضبط الذاتي(. بينما  والتفقاؤؿ، وا 

نيا تشتمؿ عمى أربع مكونات ىي: )مراقبة أ( إلى 158، 2516أشارت أسماء عبدالعاؿ )
 وآخريفعبدالمنعـ الدردير ويضيؼ  .الذات، وتقييـ الذات، وتعزيز الذات، وتوجيو الذات(

دارة 114، 2518) ( أنيا تشتمؿ عمى سبع أبعاد ىي: )التخطيط، والعادات الدراسية، وا 
 الوقت، وتقدير الذات، والعمؿ تحت الضغوط، وتقويـ الذات، والثقة بالنفس(. 

وىناؾ مجموعة مف الخطوات التػي تػتـ مػف خالليػا إدارة الػذات؛ ذكرىػا روبػرت كوجيػؿ 
 ( عمى النحو التالي:151-149، 2553ليف كوجيؿ )و 
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تحديػػد السػػموؾ المسػػتيدؼ إجرائيػػًا: وتتمثػػؿ الخطػػوة األولػػى فػػي برنػػامج إدارة الػػذات فػػي   -1
التحديػػد اإلجرائػػي لمسػػموؾ المػػراد مالحظتػػو، وعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ، فػػإف سػػموكًا نمطيػػًا لػػدى 

مدة ثالث ثػواف. ومػف ىنػا ل الكتؼطفؿ معيف قد حدد عمى أنو ضرب األيدي عمى مستوى 
فقػػد تػػدار السػػموكات المسػػتيدفة ذاتيػػًا بشػػكؿ فػػردي، أو قػػد تػػدار سػػموكات مختمفػػة ذاتيػػًا 

 كمجموعة مف خالؿ تحديد السموكيات بمصطمح يفيمو الطفؿ.
لقد ثبتت أىمية التعزيز الفعاؿ مف خػالؿ المالحظػة فػي زيػادة  تحديد المعززات الوظيفية:  -2

لمتأكيد عمى أف تمػؾ المعػززات وظيفيػة فػإف إتاحػة الفرصػة لمطفػؿ معدؿ السموؾ الالحؽ. و 
فكػرة جيػدة، ومػا إف يػتـ تحديػد وظيفػة السػموؾ غيػر المناسػب،  تعتبرليساعد في انتقائيا 

فغالبًا ما يكوف باإلمكاف اختيػار معػزز مناسػب يػؤدي نفػس الوظيفػة التػي يؤدييػا السػموؾ 
النػػاتج عػػف سػػموؾ غيػػر مناسػػب إلنيػػاء غيػػر المناسػػب. وعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ، فػػإذا كػػاف 

لموقؼ ما بشكؿ عاـ، فقد يكوف المعػزز الػوظيفي ىػو فتػرة راحػة مػف العمػؿ تتبػع مباشػرة 
 سموكًا مناسبًا.

تعتمػػػػد أدوات إدارة الػػػػذات عمػػػػى السػػػػموؾ و  تصػػػػميـ أو اختيػػػػار أسػػػػموب "إدارة الػػػػذات":  -3
سػاعة عػػداد  طحاباصػالمسػتيدؼ لمفػرد. فػإذا تمػػت مراقبػة ظيػور محػػدد لسػموؾ مػا فػػإف 

يدوية أو دفتر مالحظػات مػع قمػـ رصػاص أو ممصػقات تمكػف الطفػؿ مػف تسػجيؿ السػموؾ 
 حيف ظيوره.

المسػػتيدؼ مػػف  سػػموكيـتعمػػيـ الفػػرد كيفيػػة اسػػتخداـ إدارة الػػذات: يػػتعمـ األطفػػاؿ تحديػػد   -4
خالؿ مالحظة كػؿ السػموؾ المسػتيدؼ وغيػر المسػتيدؼ المػذيف تمػت نمػذجتيما مػف قبػؿ 

دمػػة وبالحصػػوؿ عمػػى التعزيػػز مقابػػؿ التحديػػد الػػدقيؽ لكػػؿ منيمػػا. وفػػي الخطػػوة مقػػدـ الخ
التالية يتـ حث الطفؿ لممشاركة في السموؾ المناسب والتسجيؿ الذاتي لظيػور السػموؾ أو 
عدمو. وفي البداية فإف المعززات المعنوية والمادية تقدـ عمى شكؿ برنامج تعزيز مسػتمر 

لمسػموؾ المسػتيدؼ فػي حػيف يػتـ االكتفػاء بتقػديـ التعزيػز  مقابػؿ التسػجيؿ الػذاتي الػدقيؽ
الكالمي مقابؿ التسجيؿ الذاتي لمسموؾ غير المناسب وبالتالي كممػا تحسػنت قػدرات الطفػؿ 

 في إدارة سموكو ذاتيًا، كمما تـ تخفيض برنامج التعزيز تدريجيًا.

قاللية، أي بػػدوف تبعػػات تعمػػيـ الفػػرد اسػػتقاللية إدارة الػػذات: يػػتـ تعمػػيـ إدارة الػػذات باسػػت  -5
لمسػػموؾ مػػف قبػػؿ اآلخػػريف، مػػف خػػالؿ عػػدد مػػف الطػػرؽ حيػػث إف السػػموؾ المػػدار ذاتيػػًا 
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)بمعنى اإلشراؾ في السموؾ المسػتيدؼ والتسػجيؿ الػذاتي عنػدما يكػوف ذلػؾ مناسػبًا( يقػؿ 
 تدريجيًا بينما يزيد مقدار الوقت الذي يستيمكو الطفؿ فػي إدارة السػموؾ ذاتيػًا. إضػافة إلػى
ما يتطمبو ذلؾ مف االسػتجابات المسػجمة ذاتيػًا التػي تنجػز قبػؿ الحصػوؿ عمػى كػؿ معػزز، 
فػػإف جػػدوؿ التعزيػػز يخفػػض أيضػػًا مػػف خػػالؿ الزيػػادة التدريجيػػة لطػػوؿ الفتػػرة بػػيف الفػػرص 
لمتسجيؿ الذاتي. وأخيرًا فإف الطفؿ يتعمـ كيؼ يدير ذاتو والنتائج المترتبة عمى إتمػاـ عػدد 

 ـ تحديدىا مسبقًا.مف المياـ التي ت
منيا دراسة كارمر ، إدارة الذاتولقد أجريت العديد مف الدراسات والبحوث التي تناولت 

(Karmer, 2005)   التي ىدفت  إلى تقييـ تأثير إدارة  الذات عمى الميارات اإلجتماعية
سة مف قبؿ المينية  لممراىقيف  الذيف يعانوف مف اإلضطراب  اإلنفعالى، وتكونت عينة الدرا

( سنة، وبتطبيؽ مقياس 15-14(  طالب ذكور مف المراىقيف الذيف تتراوح أعمارىـ  مف )8)
إدارة الذات، والمالحظة، والمقابمة، ومقياس الميارات اإلجتماعية أشارات نتائج الدراسة إلى 
أف مجموعة  إدارة  الذات  تساعد الطالب ذوى اإلضطراب اإلنفعالى عمى التدريب عمى 

ات االجتماعية فى مجاؿ العمؿ، إضافة إلى المردود اإليجابى إلدارة الذات مما ساعد الميار 
 عمى تنمية الميارات اإلجتماعية بصفة عامة.

 ;.Pettman., Misan.; Warren) وميساف وواريف وكواتيس وىو ودراسة بيتماف

Coates., & How., 2008) الحياة  التي ىدفت إلى الكشؼ عف تأثير برنامج لتعديؿ نمط
( مراىقة مف البدناء 153عمى إدارة الذات لدى المراىقات البدناء، وتكونت عينة الدراسة مف )

دارة الذات، وكذا 15-14تراوحت أعمارىـ مف) ( سنة، وبتطبيؽ مقياسي الصحة العامة، وا 
، األمر الدراسة فاعمية البرنامج فى تحسيف الصحة العامة أظيرت نتائج إرشادىوالبرنامج 

 إلى تحسيف إدارة الذات وخاصة تحديد األىداؼ وحؿ المشكالت. ذي ادى بدوره ال
الكشؼ عف طبيعة العالقة بيف ادارة ( دراسة ىدفت إلى 2515) إيياب شحاتةوأجرى 

الذات وضغوط الدراسة لدى طالب المرحمة الثانوية األزىرية. وتكونت عينو  الدراسة  مف   
ية  األزىرية ، وبتطبيؽ مقياسي ادارة الذات، وضغوظ الدراسة (  طالبًا  بالمرحمة الثانو 123)

أسفرت النتائج عف وجود عالقة ارتباطية سالبة دالو احصائيًا بيف درجات الطالب عمى 
 مقياس ادارة الذات وضغوط الدراسة.



 ....................................... مهارات إدارة الذات لدى المراهقين مرتفعى ومنخفضى التسامح من الجنسين

 - 545 - 

عف أثر التدريب  عمى  إلى الكشؼ بإجراء دراسة ىدفت  (2515إيماف رياف ) وقامت
مستقبمية فى تنمية ميارات ادارة الذات لدى عينو مف الشباب الجامعى. السيناريوىات ال

( طالبة بكمية التربية جامعة عيف شمس مف تخصصات 35وتكونت عينو الدراسة مف )
( طالبة مجموعة ضابة، وبتطبيؽ 15( طالبة مجموعة تجريبية و)15مختمفة مقسميف الى )

صمت الدراسة إلى فاعمية البرنامج االرشادى فى مقياس ادارة الذات، والبرنامج االرشادى،  تو 
تنمية ميارات ادارة الذات ومساعده األفراد عمى أف يكونوا متمكنيف مف خبراتيـ مما سجعميـ 

 .أكثر قدرة عمى فيـ حياتيـ المستقبمية والعيش بفاعمية أكثر
نمية التحقؽ مف فاعمية العالج بالواقع لت( بيدفت 2517) فاطمة إماـوجاءت دراسة 

، وتكونت عينة إدارة الذات وتحسيف التحصيؿ الدراسى لدى عينة مف طمبة المرحمة اإلعدادية
( سنة تـ 14-13( طالبة بالصؼ الثانى اإلعدادى تتراوح أعمارىـ مف )24مف )الدراسة 

( طالبة ويتـ تقسيميا إلى مجموعتيف، 255إنتقائيا مف عينة إستطالعية بمغ قواميا )
مقياس إدارة الذات، ، وبتطبيؽ ( طالبة12( طالبة ومجموعة ضابطة )12) مجموعة تجريبية

، أسفرت النتائج وبرنامج اإلرشاد بالواقع، وكذا مجموعة مف االختبارات التحصيمية المدرسية
فاعمية العالج بالواقع فى تنمية إدارة الذات وتحسيف التحصيؿ الدراسى لدى أفراد عينة عف 

 .  ة اإلعداديةالدراسة مف طمبة المرحم
( دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف 2519) أجرى حمدي ياسيف ورنا عاشوروأخيرًا 

، وتكونت عينة اإلسياـ النسبي إلدارة الذات في التنبؤ بالتمكؤ األكاديمي لدى طالب الجامعة
دارة الذات، وبتطبيؽ عيف شمسجامعة ( طالًبا وطالبة ب147الدراسة مف ) ، مقياسي التمكؤ، وا 

نتائج الدراسة إلى أنو يمكف التنبؤ بالتمكؤ األكاديمي لدى طالب الجامعة مف خالؿ  أشارت
 .إدارتيـ الذاتية

والػذي يتجمػى  ،إدارة الػذاتسابقة تتضػح أىميػة  وبحوث دراسات مما سبؽ عرضو مف
فػي  التػى ُتسػيـ باعتبارىػا مػف أىػـ الميػارات النفسػية ليا بالبحػث والػدرسفي اىتماـ الباحثيف 

 .حياة األفراد بشكؿ عاـ تنمية
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 :Forgivness التسامحثانٌاً: 
ُيعػػد مفيػػػـو التسػػػامح أحػػػد المفػػػاىيـ اإليجابيػػة المعقػػػدة التػػػى ليػػػا أبعادىػػػا المعرفيػػػة،  

والوجدانيػػة، والسػػموكية، والدينيػػة، والدافعيػػة، فيػػو يعتبػػر أحػػد الركػػائز األساسػػية لعمػػـ الػػنفس 
ت اإليجابيػة، وىػذا مػا جعمػو يحتػؿ قمػة الفضػائؿ اإليجابي، فيو يسػير ويميػد لحػدوث االنفعػاال

 اإلنسانية.
وقد تـ تناوؿ مفيـو التسػامح بأسػاليب متنوعػة، ممػا يجعػؿ مػف الصػعوبة بمكػاف وضػع 
، حيػػث إف التوصػػؿ إلػػى مفيػػـو جػػامع لمتسػػامح ُيعػػد مػػف األمػػور  تعريػػؼ شػػامؿ ليػػذا المفيػػـو

لمختمفػػة كالفمسػػفة، وعمػػـ الػػنفس، الصػػعبة وذلػػؾ نظػػرًا ألنػػو مشػػتؽ مػػف العديػػد مػػف المجػػاالت ا
 وعمـ االجتماع، والعمـو السياسية، وغيرىا، األمر الذى جعمو مفيوًما متعدد األبعاد.

أنػػو "مكػػوف نفسػػي ب التسػػامح( 781 ،2555محمػػد عيػػد )يعػػرؼ وفػػى ىػػذا الصػػدد  
ري ومعرفي ويستدؿ عميو مف خالؿ إيماف الفرد بأف تعػدد اآلراء أمػر مشػروع وحػؽ التبػايف الفكػ

والعقائػػدي جػػوىري فػػي حيػػاة النػػاس والحريػػة الشخصػػية مكفولػػة مادامػػت ال تتعػػارض مػػع قػػيـ 
  ".ومبادئ المجتمع والقانوف
 ".طراؼقرار بالمساواة بيف كافة األاإل( أنو "37 - 36، 2556ويرى ىاني عياد )

( أنو "مكوف معرفي وجداني سموكي نحو الذات واآلخػر 6، 2515وتشير  زينب شقير )
مواقؼ متمثاًل فػي مجموعػة مػف المعػارؼ والمعتقػدات والمبػادئ والمشػاعر والسػموكيات التػي وال

 تدفع صاحبيا لمتصالح مع ذاتو واآلخر وتجعمو متصفًا بالتسامح في مواقؼ الحياة المختمفة".
( أنػػو "مكػػوف معرفػػي سػػموكي 115، 2515ويػػذكر وىمػػاف ىمػػاـ ووفػػاء عبػػد الجػػواد )

نفتػاح الػذىني لمخبػرات والثقافػات المختمفػة واحتراميػا وحريػة الػرأي وجداني يتضح مف خالؿ اال 
 والتعبير واحتراـ الرأي اآلخر والتبايف العقائدي والثقافي والفروؽ الفردية بيف األفراد".

قبوؿ الفرد بوجود اآلخر المختمؼ، واالعتػراؼ بػو، أنو "( 15، 2515وترى مروة جابر )
أو نوعو أو درجتو مػع إبػداء تفيػـ إزاء ممارسػات تختمػؼ أو  واحتراـ اختالفو أيا كاف موضوعو

خريف لمتعبير عف أفكارىـ وآرائيػـ بحريػة واحتػراـ تمػؾ تتعارض مع الذات، االستعداد لمسماح لا
اآلراء مع االلتزاـ بآداب الحوار معيـ ، القدرة عمى العفو و التجاوز عف أخطػائيـ دوف تعصػب 

 ".يما بينيـطار مف المشاركة والتعاوف فإفى 
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سػػػموؾ اجتمػػػاعى إيجػػػابى يػػػدفع الفػػػرد ( إلػػػى أنػػػو "374، 2516وتشػػػير مػػػروة حسػػػف )
لمصػػفح وتقبػػؿ مػػا يصػػدر منػػو ومػػف اآلخػػريف مػػف أخطػػاء، وقدرتػػو عمػػى تقبػػؿ االخػػتالؼ مػػع 

 اآلخريف والتصالح معيـ عند الخالؼ واحتراـ آرائيـ".
التساىؿ والعفػو وتحمػؿ  ( تعريًفا ينص عمى أنو "القدرة عمى2517وقدـ حسيب محمد )

 أخطاء اآلخريف والتعايش معيـ وتقبؿ آرائيـ ومعتقداتيـ".
( بأنػػػو "عمميػػػة اسػػػتبداؿ المشػػػاعر واألفكػػػار 427، 2517وُتعرفػػػو رشػػػا عبدالسػػػتار )

والسػػموكيات السػػمبية بػػأخرى إيجابيػػة نحػػو الػػذات واآلخػػر ومػػع المواقػػؼ المختمفػػة؛ ممػػا يجعػػؿ 
 نمو لديو مشاعر التعاطؼ والرحمة". المساء إليو يتخطى اإلساءة وت

إذ تباينػػت وُيالحػػظ ممػػا سػػبؽ تعػػدد الػػرؤى والتوجيػػات فػػي تعريفػػات مفيػػـو التسػػامح؛ 
وجيات نظر العمماء والباحثيف حػوؿ تعريفػو؛ حيػث قػدموا تعريفػات مختمفػة اسػتناًدا إلػى أسػس 

الفػرد، وفريػؽ  التسػامح سػمة )نزعػة( أصػيمة لػدىواتجاىات نظرية متعددة. فمنيـ مف يرى أف 
. إضػافة آخر يراه مكوف نفسي ومعرفي، وفريؽ ثالث ينظروف إليو عمى اعتبػاره حالػة )موقػؼ(

سػػمة إلػى أف ىنػػاؾ مػػف التعريفػػات مػف نظػػرت إلػػى السػػامح باعتبػاره اسػػتجابة، وأخػػرى رأت أنػػو 
   .صفة مميزة لجماعة مف األفراد، وثالثة نظرت إليو باعتباره شخصية

تعريًفػػا لمتسػامح يػػنص عمػى أنػػو "مجموعػػة أف تصػػيغ احثػػة الحاليػة مبل يمكػف تقػػدـوممػا 
المكونات المعرفية والوجدانية والسموكية، التي تظيػر بشػكؿ واضػح وجمػي فػي توافػؽ الفػرد مف 

مع ذاتو واحترامو وتحممو وقبولو اخػتالؼ اآلخػريف معػو، بحيػث ال يغضػب مػنيـ، ويعفػو عمػف 
 ".  اأساء إليو أو أضر بو مادًيا أو معنويً 

لمتسامح أىميػة كبيػرة فػى حيػاة الفػرد بالنسػبة لرفاىيتػو  أف السيكولوجي األدب زوقد أبر 
التسػػامح يػػرتبط بعوامػػؿ الشخصػػية الكبػػرى كالتنػػاغـ أو الطيبػػة وحريػػة النفسػػية والشخصػػية، ف

 ,Brooks, 2005)العقػؿ ومرونػة التفكيػر وتفػتح الػذىف واالنفتػاح عمػى الخبػرة وسػعة األفػؽ 

228., Wagner, 2007, 67) ، يؤثر عمى شخصػية الفػرد ويجعمػو يتسػـ بالرضػا عػف كما أنو
ذاتػػو وجػػدير بمحاسػػبة ذاتػػو ومسػػيطرًا عمػػى نزعاتػػو ومتحكمػػًا فػػي انفعاالتػػو ومحػػتماًل لمضػػغوط 
والشػػػدائد. ومقػػػدرًا آراء وتعارضػػػات وجيػػػات نظػػػر اآلخػػػريف ويتسػػػـ بالسػػػماحة والصػػػفح وسػػػعة 

، كمػػا ُيعػػد منبػػىء بػػاألمف (6، 2515)زينػػب شػػقير،  خػػالؽالصػػدر ومراعيػػًا لقػػيـ العقيػػدة واأل
كمػا يػػؤدى إلػػى اإلنسػجاـ الػػداخمي والشػػعور بالسػػعادة (، 343، 2512النفسػي )زينػػب شػػقير، 
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ُيسيـ في الشػعور بالينػاء الشخصػي بمكوناتػو )الرضػا (، كما أنو 176، 2514)ىاني سعيد، 
 ,Peterson, 2015, 8., Zhu) عػػف الحيػػاة، والوجػػدانات الموجبػػة، والوجػػدانات السػػالبة(

كمػػا أنػػو ُيعػػد مػػف أىػػـ العوامػػؿ التػػى ُتسػػيـ فػػى طػػوؿ مػػدة الػػزواج والرضػػا  .(1205 ,2014
، 2519ى األفػػراد )أمػػاني سػػعد، الزواجػػي. إضػػافةإلى أنػػو ُيعػػد منبًئػػا قوًيػػا بالينػػاء النفسػػي لػػد

25.) 
بدالصػػادؽ وفػػى ىػػذا الصػػدد تػػذكر عبيػػر أنػػور وفػػاتف ع؛ أنػػواع التسػػامح تتعػػددولقػػد 

 ( عدة أنواع لمتسامح وىى:558 - 556، 2515)
التسػػامح الحقيقػػي: وىػػو يخػػتص بػػالمكونيف المعرفػػي والوجػػداني، حيػػث يحػػدث تغييػػر  .1

حقيقػػػي فػػػى أفكػػػػار ومشػػػاعر الُمسػػػػاء إليػػػو تجػػػػاه الُمسػػػيء، حيػػػػث يختػػػار الُمسػػػػاء 
إلييطواعيػػػة أف ينصػػػرؼ ذىنًيػػػا عػػػف حقػػػو فػػػى االنتقػػػاـ مػػػف الُمسػػػيء، ويتخمػػػى عػػػف 

 شاعر الغضب والغيظ ، ويمنحو والمودة والرحمة.م
التسامح السطحي: ويتـ التعبير عنػو سػموكًيا اسػتجابة لمضػغوط الثقافيػة، والسياسػية،  .2

ومجػػاراة لاعػػراؼ االجتماعيػػة، ولػػذا ال يسػػتغرؽ مػػف يعايشػػو فػػى العمميػػات المعرفيػػة 
 والوجدانية التى تستثير حدوث التسامح الحقيقي لديو.

الػذات: ويقصػد بػو الميػؿ لتجنػب المػـو الػذاتى المفػرط، والشػعور بالػذنب، التسامح مع  .3
 فالفرد المتسامح مع ذاتو يعترؼ بأخطائو، ويتوقؼ عف االستياء الذاتى.

التسامح مع اآلخر: وىو عممية تسوية نزاعف يػتـ بمقتضػاا التسػامح مػع طػرؼ آخػر،  .4
ويتضمف حدوث مجموعػة مػف قد يكوف حاضرًا أثناء تسوية النزاع أو ال يكوف حاضرًا. 

التغيرات الوجدانية والمعرفية والسموكية لمُمساء إليو تجاه فعؿ اإلسػاءة مػف الُمسػيءف 
 ويتفاعالف مًعا مف جديد. 

كمفيػػـو نفسػػي لػػو  العديػػد مػػف الدراسػػات والبحػػوث التػػى تناولػػت التسػػامحولقػػد انطمقػػت 
( التػي ىػدفت إلػى الكشػؼ 2555)منيا: دراسة شحاتو زياف  ؛أىميتو فى حياة الفرد والمجتمع

عف العالقة بيف التسامح وبعض المتغيرات النفسية )التفيـ والحالػة المزاحيػة ومترتبػات ودوافػع 
( 336التسامح ومؤشرات العوامؿ الخمسة الكبرى في الشخصية(، وتكونت عينة الدراسػة مػف )

قة موجبػة بػيف التسػامح مف طالب الجامعة وبتطبيؽ أدوات الدراسة، وأظيرت النتائج وجود عال
والعوامػػػؿ الخمسػػػة الكبػػػرى لمشخصػػػية والػػػتفيـ والحالػػػة المزاحيػػػة السػػػمبية واإليجابيػػػة ودوافػػػع 
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 التسامح، وكذا وجود فروؽ بيف الجنسيف في التسامح لصالح الذكور.
 ,.Ross., Hertenstein., & Wrobel) وىيرتينسػػتيف وروبػػؿ روس ودراسػػة

التسػػامح مػػع اآلخػػر والتسػػامح مػػع و التسػػامح؛ مكونػػات التحقػػؽ مػػف ىػػدفت إلػػى  التػػي (2007
فحػػص البػػاحثوف العالقػػة بػػيف ىػػذيف المكػػونيف فػػي سػػياؽ الخصػػائص المتكيفػػة  حيػػثالػػذات، 

)كصددذ   (SNAP)وسػػيئة التكيػػؼ، كمػػا قيسػػت بقائمػػة الشخصػػية غيػػر المتكيفػػة والمتكيفػػة 

مجموعػػة مػػف وبتطبيػػؽ ، طالًبػػا جامعًيػػا (162وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )، (وتقػػاربي، تمييػػزي
 ، أظيػػرت نتػػائجقائمػػة العوامػػؿ سػػيئة التكيػػؼ والمتكيفػػة لمشخصػػية، وكػػذا مقػػاييس التسػػامح 

بطريقػػة المكونػػات األساسػػية لمقػػاييس التسػػامح ظيػػر عػػامالف، ىمػػا: العامػػؿ  العػػامميالتحميػػؿ 
 المميػزة األوؿ: التسامح مع اآلخر وتشبعت بو المفردات المتعمقػة بالتسػامح مػع اآلخػر وقيمتػو

: ىػو الثػانيوالعامػؿ  ،مف التبػايف الكمػى المفسػر (%44,8) و فسر ىذا العامؿ نسبة (3,13)
التسػػػامح مػػػع الػػػذات وتشػػػبعت بػػػو المفػػػردات المتعمقػػػة بالتسػػػامح مػػػع الػػػذات وقيمتػػػو المميػػػزة 

مػف التبػايف الكمػى المفسػر؛ ومػف ثػـ دعمػت ىػذه  (%21,6) وفسر ىذا العامؿ نسبة (1,52)
   .ا نموذج المكونيف عف التسامحالدراسة أيض

إلػػى التعػػرؼ عمػػى العالقػػة بػػيف التسػػامح  دراسػػة ىػػدفت (2515جاسػػـ عيػػدي ) وأجػػرى
( طالًبػػا وطالبػػة بثمػػاف كميػػات 455االجتمػػاعي والػػذكاء الثقػػافي، وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )

نسػانية بجامعػة صػالح الػديف ببغػداد  بيػؽ ( إنػاث، وبتط255كػور، و )( ذ255مػنيـ )عممية وا 
مقياسػي التسػامح االجتمػاعي، والػذكاء الثقػافي، أشػارت نتػائج الدراسػة إلػي أف طػالب الجامعػة 
يتمتعػػوف بػػذكاء أخالقػػي، كمػػا أشػػارت النتػػائج أيًضػػا إلػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ بػػيف الجنسػػيف فػػي 

 التسامح.
يػػدؼ الكشػػؼ عػػف عالقػػة نوعيػػة إجراء دراسػػة ب( بػػ2513رشػػا عصػػاـ الػػديف ) وقامػػت
االمتناف والسعادة والتسامح، وكذا التعرؼ عمػى الفػروؽ بػيف الجنسػيف فػى تمػؾ الحياة بكؿ مف 

( فػػػرًدا مػػػف المػػػراىقيف والراشػػػديف والمسػػػنيف، 555المتغيػػػرات، وتكونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف )
وبتطبيػػؽ قائمػػة أكسػػفورد لمسػػعادة، ومقياسػػي التسػػامح، واالمتنػػاف أشػػارت نتػػائج الدراسػػة إلػػى 

 فى التسامح بالنسبة لعينة المراىقيف. عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف
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إلػػى  (Feiblman & Turner., 2015)دراسػػة فيبممػػاف وتػػورنر وىػػدفت دراسػػة 
الكشػػؼ عػػف العالقػػة بػػيف أعػػراض اضػػطرابات األكػػؿ والتسػػامح لػػدى عينػػة مػػف طػػالب الجامعػػة. 

( مػػف الطمبػػة الجػػامعييف مػػف الجنسػػيف، وبتطبيػػؽ مقياسػػي 294وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )
التجاىػػات نحػػو األكػػؿ، وىارتالنػػد لمتسػػامح، أظيػػرت نتػػائج الدراسػػة وجػػود عالقػػة سػػمبية بػػيف ا

أعراض اضطرابات األكؿ والتسامح نحو الذات واآلخريف لدى الطػالب، كمػا أشػارت النتػائج إلػى 
 وجود فروؽ بيف الجنسيف في التسامح نحو الذات واآلخريف لصالح اإلناث.

يدفت معرفة دور التسامح كمتغير معدؿ لمعالقػة ب( 2515ىبة محمود ) وجاءت دراسة
بػػيف التعبيػػر عػػف الغضػػب والتفكيػػر االنتحػػارى، وكػػذا التعػػرؼ عمػػى الفػػروؽ بػػيف الجنسػػيف فػػى 

( طمًبػػا وطالبػػة بالمرحػػة الجامعيػػة، مػػنيـ 251متغيػػرات الدراسػػة، وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )
مقػػػاييس ىارتالنػػػد لمتسػػػامح، والتفكيػػػر اإلنتحػػػاري، ( إنػػػاث، وبتطبيػػػؽ 125( ذكػػػور، و)126)

والمقياس العربي لمغضب، أسفرت النتائج عف وجود فروؽ بػيف الجنسػيف فػى التسػامح لصػالح 
 اإلناث.  

( بإجراء دراسػة ىػدفت إلػى الكشػؼ عػف العالقػة بػيف 2519وأخيرًا قامت أماني سعد )
الفػػػروؽ تبًعػػػا لمنػػػوع فػػػى تمػػػؾ  مػػػؿ والتسػػػامح، إلػػػى جانػػػب بحػػػثلينػػػاء النفسػػػي واألكػػػؿ مػػػف ا
( طالًبػػا وطالبػػة مػػف طمبػػة الػػدبمـو العامػػة بكميػػة 294، وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )تالمتغيػػرا

التربيػػة، جامعػػة اإلسػػكندرية، وبتطبيػػؽ مقػػاييس األمػػؿ، والتسػػامح، والينػػاء النفسػػى، أسػػفرت 
ع لصػالح الػذكور، النتائج عف وجود فػروؽ دالػة فػى كػؿ مػف األمػؿ والينػاء النفسػي ترجػع لمنػو 

 وفى التسامح لصالح اإلناث.
البػػاحثوف المعنيػػػوف  اىتمػػاـممػػا سػػبؽ عرضػػو مػػػف دراسػػات وبحػػوث سػػابقة يتضػػػح 

 .  باعتباره أحد المفاىيـ السيكولوجية اليتمة في حياتنا المعاصرةالتسامح  متغير بدراسة
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 فروض الدراسـة:

لدراسػػات والبحػػوث تػػائج انمػػف خػػالؿ ضػػوء مشػػكمة الدراسػػة وأىػػدافيا وأىميتيػػا، و  فػػي
 السابقة يمكف صياغة فروض الدراسة الحالية عمى النحو التالي: 

لمتغيػػر نػػوع التعمػػيـ تبعػػًا  مسػتوى إدارة الػػذاتتوجػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي ال  .1
 .المراىقيف بالمرحمة الثانوية مف الجنسيف؟لدى فني(  –)عاـ 

لمتغير نوع التعمػيـ )عػاـ تبعًا  لتسامحمستوى اتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في ال  .2
 .المراىقيف بالمرحمة الثانوية مف الجنسيف؟لدى فني(  –

 –لمسػتوى التسػامح )مرتفػع تبعػًا  إدارة الػذاتتوجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي  ال .3
 ؟.المراىقيف بالمرحمة الثانوية مف الجنسيفلدى  منخفض(

المػراىقيف بالمرحمػة لػدى  والتسػامح الػذاتإدارة توجد عالقة ذات داللػة إحصػائية بػيف  .4
 ؟.الثانوية مف الجنسيف

المػػراىقيف لػػدى  إدارة الػػذات مػػف خػػالؿ بالتسػػامحيمكػػف التوصػػؿ إلػػى صػػيغة تنبؤيػػو  .5
 ؟.بالمرحمة الثانوية مف الجنسيف

 إجراءات الدراسـة:
 منهج الدراسـة:  -أ

 .ث المالئـألنو منيج البح اً نظر  الوصفيتستخدـ الدراسة الحالية المنيج 
 عٌنة الدراسـة: -ب

طالبػػًا ( 125تطالعية مػػف )السػػا ينػػة الدراسػػةعت رووتكو  :الخصةةا ص السةةٌكومترٌةعٌنةةة  -1
المػراىقيف بالمرحمػة الثانويػة بشػقييا )العػاـ، والفنيػة( بػبعض المػدارس الثانويػة مػف وطالبة 

وانحػػراؼ  نة( سػػ16.25)، بمػػغ متوسػػط أعمػػارىـ الزمنيػػة العامػػة والفنيػػة بمحافظػػة القػػاىرة
   .الدراسة تىادأل التحقؽ مف الخصائص السيكومترية بيدؼ، ( سنة1.82ي قدره )ر ايمع
مػف طالبػًا وطالبػة ( 355تكونت عينػة الدراسػة األساسػية مػف )و  :عٌنة الدراسة األساسٌة -2

المػػراىقيف بالمرحمػػة الثانويػػة بشػػقييا )العامػػة، والفنيػػة( بػػبعض المػػدارس الثانويػػة العامػػة 
( بػػالتعميـ 195( بػػالتعميـ الثػػانوي العػػاـ، و)115مقسػػميف إلػػى )، ة بمحافظػػة القػػاىرةوالفنيػػ

( طالبػًا وطالبػة منخفضػى 82و) ،( طالبًا وطالبة مرتفعى التسامح82الثانوي الفني، منيـ )
( 1.13ي قػدره )ر ايػوانحػراؼ مع ( سنة16.97)وقد بمغ متوسط أعمارىـ الزمنية التسامح، 

 سنة.
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 ـة:الدراس أداتً -ج
عبةةةدالمنال الةةةدردٌر و خةةةرٌ  إعةةةداد/  المرحلةةةة الثانوٌةةةة لطةةة ب إدارة الةةةذات مقٌةةةا  

(2112):     

ويتكوف . إدارة الذات لدى طالب المرحمة الثانويةقياس ييدؼ المقياس الحالي إلى 
 -غالًبا  –استجابات ىي: )دائمًا  خمس مفردة، يعقب كؿ ( مفردة47ىذا المقياس مف )

 - 1( فى حالة العبارات الموجبة، و )1 - 2 - 3 - 4 - 5أبًدا( والدرجة ) -ًا نادر  –أحيانًا 
 .( فى حالة العبارات السالبة5 - 4 – 3 – 2

 الخصا ص السٌكومترٌة للمقٌا :
 : صدق المقٌا 

التحميؿ العاممي مف  باستخداـ أسموب والمقياس بحساب صدق قاـ ُمعدوا 
 Varimax Rotationاستخداـ طريقة الفاريمكس الدرجة االولى مع التدوير المتعامد ب

، حيث تشبعت عبارات المقياس ( مف طالب المرحمة الثانوية211وذلؾ لدرجات عينة قواميا )
 .( مما يدؿ عمى صدؽ المقياس38.191)بتبايف كمي قدره  عمى سبعة عوامؿ
وفى الدراسة الحالية تـ حساب صدؽ المقياس بطريقة المقارنات الطرفية  

أفراد عينة الخصائص السيكومترية بشكؿ تصاعدى صدؽ التمييزى(، حيث تـ ترتيب درجات )ال
عمى المقياس الحالى، وحساب اختبار "ت" لداللة الفروؽ بيف متوسطى المجموعتيف 

( 32( طالبًا وطالبة، وأدنى )32%(، أى أعمى )27%(، وأدنى )27الطرفيتيف، وىما أعمى )
فكانت ىناؾ فروؽ دالة إحصائًيا بيف متوسطي درجات أفراد  (،X 125% 27طالبًا وطالبة )

( وىي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى 5.87المجموعتيف؛ حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة )
مما ُيعد دلياًل عمى قدرة المقياس الحالي عمى التمييز بيف مرتفعي ومنخفضي  ،(5.51داللة )

  ا لصدؽ المقياس.األداء عميو، ومف ثـ تـ اعتبار ذلؾ مؤشرً 
عف طريؽ المقياس فى الدراسة الحالية أيًضا تـ التحقؽ مف صدؽ كما  

لمياء الفنيخ وسموى إعداد/  ميارات إدارة الذاتالصدؽ المرتبط بالمحؾ وذلؾ مع مقياس 
، فكانت معامالت االرتباط بيف عمى أفراد عينة الخصائص السيكومترية( وذلؾ 2516) صالح

 .(5.51)دالة إحصائيًا عند مستوى  ةوىي قيم ،(5,87)ىي  المقياسيف
 : ثبات المقٌا 
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ألفا كرونباخ، حيث تراوحت قيمة بطريقة  المقياس وبحساب ثباتقاـ ُمعدوا المقياس 
ة إحصائًيا دال ( وىي معامالت5.925 - 5.461) ألفا لابعاد السبعة ولممقياس ككؿ ما بيف

  .ف المقياس ذو ثبات عاؿٍ وتدؿ عمى أ
بطريقة ألفا كرونباخ، حيث جاءت قيـ ى الدراسة الحالية تـ حساب ثبات المقياس وف

( لمتخطيط، والعادات 5.82؛ 5.85؛ 5.81؛ 5.79؛ 5.86؛ 5.81؛ 5.77؛ 5.85) ألفا
دارة الوقت، وتقدير الذات، والعمؿ تحت الضغوط، وتقويـ الذات، والثقة بالنفس،  الدراسية، وا 

 اؿٍ ع ثبات، مما يدؿ عمى (5.51مستوى ) دالة عند قيـ وىى والمقياس ككؿ عمى الترتيب،
 لممقياس.
   إعداد/ الباحثة المراهقٌ  بالمرحلة الثانوٌة لدى  التسامحمقٌا: 

لدى المراىقيف بالمرحمة الثانوية. وتـ  قياس التسامحييدؼ المقياس الحالي إلى 
المقاييس التى ، وكذا بعض والبحوثاأُلطر النظرية والدراسات  إعداد ىذا المقياس إستنادًا إلى

( 2515(؛ وزينب شقير )2559: عماد مخيمر )منياقياس التسامح، و ىدفت إلى و تناولت 
(؛ وعبير أنور 2512، 2511(، وعزة مبروؾ )2515ووىماف ىماـ ووفاء عبد الجواد )

؛ وشيماء (Peterson., 2015)(؛ وبيترسوف 2513(؛ وعمى أحمد ومحمد محمود )2512)
؛ وعاطؼ (Yalcin & Malkoc., 2015)(؛ ويمسف ومالكوؾ 2515ا ورشا عبدالستار باش

؛ (2519وأماني سعد )(، 2518ونبيمة بخاري )(؛ 2517الشربيني ومحمد أبوحالوة )
( مكونات ىى: 4أربع )إلى تحديد وصياغة  ةالباحث وانتيت (2519وسامح عوض ا  )

( 15مع اآلخر(، ويشتمؿ كؿ بعد عمى عشرة ))العفو، والمساواة، وقبوؿ اآلخر، والحوار 
بحيث تكوف جاىزة لمعرض عمى السادة التسامح الصورة األولية لمقياس  باعتبارىا مفردات

نادرًا( والدرجة  –أحيانًا  –وتتراوح اإلجابة عمي المقياس في ثالث مستويات )دائمًا  .المحكميف
( فى حالة العبارات السالبة، ثـ 3 - 2 - 1( فى حالة العبارات الموجبة، و )1 - 2 - 3)

تجمع درجات المفردات التى تعبر عف الدرجة اإلجمالية ليا عف درجة المتعمـ فى التسامح، 
وتدؿ الدرجة المرتفعة عمى مستوى مرتفع مف التسامح، وتدؿ الدرجة المنخفضة عمى عكس 

 ذلؾ.
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 الخصا ص السٌكومترٌة للمقٌا :
 : صدق المقٌا 

 صدق المحّكمٌ : .1

، تػػػـ عرضػػػو عمػػػى مجموعػػػة مػػػف السػػػادة المقيػػػاسبعػػػد أف تمػػػت صػػػياغة مفػػػردات تػػػـ  
 التربيػػة واآلداببكميػػات  عمػػـ الػػنفسمػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس المتخصصػػيف فػػي ف المحكمػػي

، وذلػؾ لمحكػـ عمػى مػدى صػدؽ (1)ممحػؽ  يف( محكمػ15وعػددىـ ) المصػريةالجامعات بعض ب
عت لقياسو، وقد تـ تفريغ نتائج التحكػيـ، ومراعػاة مضموف المفردات، ومدى فعاليتيا فيما ُوض

المالحظػػات الخاصػػة بكػػؿ بعػػد وأيضػػًا بمفػػردات المقيػػاس ككػػؿ، واعتُبػػرت نسػػبة اتفػػاؽ السػػادة 
المحكمػػيف عمػػى مفػػردات المقيػػاس معيػػارًا لمصػػدؽ، حيػػث أشػػارت نتػػائج التحكػػيـ إلػػى صػػالحية 

المقيػاس يتمتػع بدرجػة مناسػبة المقياس ومناسػبتو لميػدؼ الػذي صػمـ مػف أجمػو، وعميػو فػإف 
   مف الصدؽ.

 :المقارنات الطرفٌة )الصدق التمٌٌزي(صدق  .2

تـ التحقؽ مف صدؽ المقياس عف طريػؽ حسػاب الصػدؽ التمييػزى )صػدؽ المقارنػات 
الطرفية(، حيث تػـ ترتيػب درجػات أفػراد عينػة الخصػائص السػيكومترية، وذلػؾ بشػكؿ تصػاعدي 

"ت" لداللػػػة الفػػػروؽ بػػػيف متوسػػػطي المجمػػػوعتيف  عمػػػى المقيػػػاس الحػػػالي، وحسػػػاب اختبػػػار
( 32( طالًبػػا وطالبػػة، وأدنػػى )32(، أى أعمػػى ):27(، وأدنػػى ):27الطػػرفيتيف، وىمػػا أعمػػى )

(، فكانػت ىنػاؾ فػروؽ دالػة إحصػائًيا بػيف متوسػطي درجػات أفػراد X 125 :27طالًبا وطالبة )
دالػة إحصػائًيا عنػد مسػتوى ( وىػي قيمػة 8.23المجموعتيف؛ حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة )

مما ُيعد دلياًل عمى قدرة المقياس الحالي عمى التمييز بػيف مرتفعػي ومنخفضػي  ،(5.51داللة )
 األداء عميو، ومف ثـ تـ اعتبار ذلؾ مؤشرًا لصدؽ المقياس.

 :المحكصدق  .3

المحػػؾ، حيػػث قامػػت الباحثػػة باالعتمػػاد صػػدؽ تػػـ حسػػاب صػػدؽ المقيػػاس بطريقػػة  
( والتى تشػير النتػائج إلػى تمتعػو 2515) ميرفت زكيإعداد/ مح النفسي اعمى مقياس التس

بدرجة عالية مف الصدؽ والثبات، وعميو تـ حساب صدؽ المحػؾ لػدرجات مقيػاس التسػامح 
الحالي ودرجات المحؾ عمى أفراد عينة الخصائص السػيكومترية، وبمػغ معامػؿ االرتبػاط بعػد 

 متع المقياس بمستوي مناسب مف الصدؽ.( مما يعطي مؤشرات قوية لت5.82التصحيح )
 : ثبات المقٌا 
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معامػؿ ألفػا ة بطريقػ تـ حسابو وذلؾ بالتطبيؽ عمى أفػراد عينػة الخصػائص السػيكومترية
 ،( لممسػػاواة5.88( لمعفػػو، )5.79)قيمتػػو  حيػػث كانػػتكػػؿ بعػػد عمػػى حػػده  لعبػػاراتكرونبػػاخ 

وجميعيػػا قػػيـ درجػػة الكميػػة. ( لم5.83(، لمحػػوار مػػع اآلخػػر، )5.86( لقبػػوؿ اآلخػػر، )5.85)
(، ممػا يػدؿ عمػى تمتػع المقيػاس بدرجػة عاليػة مػف الثبػات، 5.51)دالة عند مسػتوى و  مناسبة

 (2)ممحػػؽ بصػػورتو النيائيػػة  أف المقيػػاس ممػػا سػػبؽيتضػػح ولػػذا يمكػػف الوثػػوؽ بػػو. ومػػف ثػػـ 
 .يتمتع بدرجة عالية مف الصدؽ والثبات

 نتا ج الدراسـة وتفسٌرها:
 :وتفسٌرها األول نتا ج الفرض -1

مستوى إدارة توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في ال عمى أنو " األوؿينص الفرض   
". المراىقيف بالمرحمة الثانوية مف الجنسيفلدى فني(  –لمتغير نوع التعميـ )عاـ تبعًا  الذات

رة إلداوقيمة "ت" ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض فقد تـ حساب المتوسط واالنحراؼ المعياري 
 :التالىكما ىو موضح بالجدوؿ  (فني – عاـ) التعميـلنوع تبعًا لدى أفراد عينة الدراسة  الذات

 ( 1جذول )

أفزاد عُُت انًخىسطاث واالَحزافاث انًعُارَت وقًُت "ث" نذالنت انفزو  بٍُ يخىسطاث درجاث 

 .إدارة انذاثفٍ ( فٍُ – عاو) انخعهُىَىع انذراست باخخالف 

َىع  انًخغُز

 خعهُىان

قًُت  D.F ع و ٌ

 "ث"

 يسخىي

 انذالنت

 دانت 02.83 818 11.88 181.10 111 عاو إدارة انذاث

 13.18 101.11 121 فٍُ

 ؛   0.131( = 1.11" انجذونُت عُذ يسخىي )ثقًُت " *

 نذالنت انطزفٍُ.  1.211( = 1.11وعُذ يسخىي ) 

 مػػف أفػػراد عينػػة الدراسػػةف وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا بػػي السػػابؽجػػدوؿ اليتضػػح مػػف 
إدارة الػػذات ( فػػي فنػػي – عػػاـ) التعمػػيـتبعػػًا لنػػوع  المػػراىقيف بالمرحمػػة الثانويػػة مػػف الجنسػػيف

( 5.55؛ 5.51حيػث كانػت قيمػة "ت" دالػة عنػد مسػتويي )، لصالح طمبة التعميـ الثانوي العػاـ
 الثػػانوي العػػاـ والفنػػيطمبػػة التعمػػيـ مػػف أفػػراد عينػػة الدراسػػة ممػػا يشػػير إلػػى أف  إدارة الػػذاتفػػى 

 األوؿ، وىػػو مػػا يشػػير إلػػى عػػدـ تحقػػؽ الفػػرض إدارة الػػذاتفػػي  يختمفػػوف عػػف بعضػػيـ الػػبعض
   .لمدراسة الحالية

وفي حدود إطالع الباحثة لـ تجػر دراسػة تناولػت إدارة الػذات ومحتػوى المػواد الدراسػية 
ظػػاـ التعمػػيـ الثػػانوي بػػالتعميـ الثػػانوي بشػػقيو العػػاـ والفنػػي مػػف جانػػب، ومػػف جانػػب آخػػر فػػإف ن
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سواء العاـ أو الفني فػي مصػر قػد تختمػؼ عػف نظػاـ التعمػيـ الثػانوي فػي الػدوؿ االخػرى وبػذلؾ 
 تصعب مقارنة نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسات أخرى قد تجرى في دوؿ أخرى.

فإنػو  ال تتوافر لدى الباحثة أي دراسػة تػدعـ أو تػدحض ىػذه النتيجػة،بالرغـ مف أنو و 
طمبػػة التعمػػيـ الثػػانوي العػػاـ بػػيف  إدارة الػػذاتمسػػتوى  الكبيػػر فػػى االخػػتالؼذلػػؾ  إرجػػاعيمكػػف 

محتػػوى المػػواد الدراسػػية فػػي كػػؿ مػػف التعمػػيـ الثػػانوي العػػاـ والتعمػػيـ إلػػى والفنػػي مػػف الجنسػػيف 
الثانوي الفني، فالماد الدراسية في التعميـ الثانوي العاـ وخاصة الشػعبة االدبيػة تنمػي الميػارات 

وذلػؾ عمػى عكػس المػواد فػي ، ياتية التى مف اىميا إدارة الذات وكيفية التعامؿ مع اآلخػريفالح
 .التعميـ الثانوي الفني التى تركز عمى األعماؿ اليدوية بالورش والحقوؿ

طمبػة التعمػيـ الثػانوي العػاـ والفنػي كما يمكف عزو ىذه النتيجة مػف وجػود فػروؽ بػيف 
، والعوامػؿ البيولوجيػة التعمػيـتػأثر بعامػؿ نػوع ت إدارة الػذاتأف  إلى إدارة الذاتفى مف الجنسيف 

، فينػػاؾ عوامػػؿ متعػػددة ومتنوعػػة تػػدخؿ فػػى بنػػاء ىػػذا النػػوع مػػف بقػػدر مػػا يتػػأثر بعوامػػؿ أخػػرى
تػػؤثر فيػػو كػػالنمو العقمػػى المعرفػػى، والعمػػر،  – اإلدارة الذاتيػػة "إدارة الػػذات" – البنػػاء النفسػػي

ؤسسػة تماعية، والتربية الدينيػة، وأسػاليب المعاممػة الوالديػة، والموالخبرة، وأسموب التنشئة االج
لعوامؿ تتداخؿ وتتشابؾ وتتفاعػؿ مػع بعضػيا او جامعة، كؿ ىذه التعميمية سواء كانت مدرسة أ

   .  بالتعميـ الفنيأـ  بالتعميـ العاـ كاف سواءلدى الفرد  إدارة الذاتالبعض لتنتج 
 وتفسٌرها: الثانىنتا ج الفرض  -2

مستوى توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في ال عمى أنو " الثانىينص الفرض   
". المراىقيف بالمرحمة الثانوية مف الجنسيفلدى فني(  –لمتغير نوع التعميـ )عاـ تبعًا  التسامح

وقيمة "ت" ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض فقد تـ حساب المتوسط واالنحراؼ المعياري 
اث( كما ىو موضح بالجدوؿ فنيإن – عاـ) التعميـتبعًا لنوع لدراسة لدى أفراد عينة ا لمتسامح
 التالى:
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 (0جذول )

أفزاد عُُت انًخىسطاث واالَحزافاث انًعُارَت وقًُت "ث" نذالنت انفزو  بٍُ يخىسطاث درجاث  

 .انخسايح( فٍ فٍُ – عاو) انخعهُىَىع انذراست باخخالف 

َىع  انًخغُز

 انخعهُى

قًُت  D.F ع و ٌ

 "ث"

 يسخىي

 انذالنت

 دانت 1.23 818 11.12 13.13 111 عاو انخسايح

 1.28 10.37 121 فٍُ

 ؛  0.131( = 1.11انجذونُت عُذ يسخىي ) "ث" قًُت* 

 نذالنت انطزفٍُ.  1.211( = 1.11وعُذ يسخىي )  

 مػػف أفػػراد عينػػة الدراسػػةيتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا بػػيف 
فنػي( فػي التسػامح لصػالح  –تبعػًا لنػوع التعمػيـ )عػاـ  ف بالمرحمة الثانوية مف الجنسيفالمراىقي

( فػػى 5.55؛ 5.51طمبػػة التعمػػيـ الثػػانوي العػػاـ، حيػػث كانػػت قيمػػة "ت" دالػػة عنػػد مسػػتويي )
مف طمبػة التعمػيـ الثػانوي العػاـ والفنػي يختمفػوف أفراد عينة الدراسة التسامح مما يشير إلى أف 

بعض فػػي التسػػامح، وىػػو مػػا يشػػير إلػػى عػػدـ تحقػػؽ الفػػرض األوؿ لمدراسػػة عػػف بعضػػيـ الػػ
 الحالية. 

فػى  طمبػة التعمػيـ الثػانوي الفنػيعمػى  طمبػة التعمػيـ الثػانوي العػاـتفوؽ ويمكف تفسير 
، طبيعػػة التعمػػيـ الػػذيف يتمقػػوه واالىتمػػاـ المنصػػب عمػػى العالقػػات اإلنسػػانيةفػػى ضػػوء  التسػػامح
وسػامح مػع  بكفػاءة وفاعميػة التعامػؿعمػى تعميًمػا يعتمػد  لثانوي العػاـطمبة التعميـ ا يتمقىحيث 

المػػػرتبط  يتمقػػػوف تعميًمػػػا ينمػػػي الجانػػػب العممػػػي طمبػػػة التعمػػػيـ الثػػػانوي الفنػػػي، بينمػػػا اآلخػػػريف
طمبة التعمػيـ الثػانوي العػاـ أكثػر ممارسػة لفضػائؿ صبح ي، ومف ثـ باالنشطة العممية والتدريبية

ؿ اآلخر، والحوار مع اآلخر وجميعيا تعػد المكونػات األساسػية لمتسػامح العفو، والمساواة، وقبو
 الذي يعد مف اىـ الفضائؿ اإلنسانية.

 وتفسٌرها: الثالثنتا ج الفرض  -3

 إدارة الذاتتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في  العمى أنو " الثالثينص الفرض   
. بالمرحمة الثانوية مف الجنسيفالمراىقيف لدى  منخفض( –لمستوى التسامح )مرتفع تبعًا 

إلدارة وقيمة "ت" ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض فقد تـ حساب المتوسط واالنحراؼ المعياري 
كما ىو موضح  منخفض( –)مرتفع  التسامحلمستوى تبعًا لدى أفراد عينة الدراسة  الذات

 بالجدوؿ التالى:
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 ( 8جذول )

أفزاد عُُت " نذالنت انفزو  بٍُ يخىسطاث درجاث انًخىسطاث واالَحزافاث انًعُارَت وقًُت "ث

 .إدارة انذاثفٍ يُخفض(  –)يزحفع  انخسايحيسخىي انذراست باخخالف 

يسخىي  انًخغُز

 انخسايح

قًُت  D.F ع و ٌ

 "ث"

 يسخىي

 انذالنت

 دانت 00.71 110 11.80 181.13 80 يزحفع إدارة انذاث

 13.11 131.18 80 يُخفض

 ؛   0.131( = 1.11نُت عُذ يسخىي )انجذو "ث" قًُت* 

 نذالنت انطزفٍُ.  1.211( = 1.11وعُذ يسخىي ) 

 مػػف أفػػراد عينػػة الدراسػػةيتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا بػػيف 
إدارة مػنخفض( فػي  –)مرتفػع  التسػامحتبعًا لمستوى  المراىقيف بالمرحمة الثانوية مف الجنسيف

( فػى 5.55؛ 5.51حيث كانت قيمة "ت" دالػة عنػد مسػتويي )، سامحالذات لصالح مرتفعي الت
مػػف مرتفعػػى ومنخفضػػى الشػػعور بالسػػعادة أفػػراد عينػػة الدراسػػة ممػػا يشػػير إلػػى أف  إدارة الػػذات

 الثالػثعػدـ تحقػؽ الفػرض ، وىػو مػا يشػير إلػى إدارة الػذاتيختمفوف عػف بعضػيـ الػبعض فػي 
 .لمدراسة الحالية

إدارة أبػػدوا ارتقػػاء فػػي  عينػػة الدراسػػة مرتفعػػي التسػػامحد فقػػد أظيػػرت النتػػائج أف أفػػرا
الذات، عف أقرانيـ منخفضػي التسػامح؛ حيػث كػاف مرتفعػي التسػامح أكثػرتخطيطً،ا لمسػتقبميـ، 
وييتبعوف عادات دراسية تسيـ في نجاحيـ االكاديمي، وىـ أيًضا يديروف وقتيـ بشػكؿ أفضػؿ، 

غوط، ويقومػػوف بتقػػويـ ذواتيػػـ، ويتمتعػػوف ولػػدييـ تقػػدير مرتفػػع لمػػذات، ويعممػػوف تحػػت الضػػ
مػػف أىػػـ ميػػارات إدارة الػػذات والتػػي تسػػاعد  ُتعػػد وجميعيػػا لبمسػػتوع مرتفػػع مػػف الثقػػة بػػالنفس

اإلنسػػاف عمػػي توظيػػؼ أفضػػؿ لقدراتػػو الشخصػػية، كمػػا تػػنعكس عمػػي بػػاقي جوانػػب الشخصػػية 
 .المختمفة وكيؼ يمكف توظيفيا في الخبرات والتجارب المختمفة

فإنػو  ال تتوافر لدى الباحثة أي دراسػة تػدعـ أو تػدحض ىػذه النتيجػة،مف أنو بالرغـ و 
الدراسػػة، حيػث يمثمػػوف  المتقاربػػة لعينػة العمريػةضػوء المرحمػػة  يمكػف تفسػير ىػػذه النتيجػة فػػي

حامػد سماتيا كما يشػير  والتي مف أىـ - الثانويةالمرحمة  – المتوسطةجميعًا مرحمة المراىقة 
قمػػة الصػػحة والشػػباب، حيػػث يتضػػح التحسػػف فػػي  تعتبػػريػػا ( أن434 - 415 ،2555زىػراف )

 النضج الجسػمي فػي نيايتيػا، ويػتـ التوصػؿ إلػى التػوازف الغػددي ويكتمػؿ صحة المراىؽ، ويتـ
وتػزداد الميػارات ، نضج الخصائص النوعية ويتـ التكامػؿ بػيف الوظػائؼ الفسػيولوجية والنفسػية

ويتضح إكسػاب الميػارات العقميػة وتػزداد  في النضج الحسية الحركية ، ويصؿ الذكاء إلى القمة
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القػػرارات واالتصػػاؿ العقمػػي وتتطػػور الميػػوؿ والمطػػامح ، ويتجػػو  القػػدرة عمػػى التحصػػيؿ واتخػػاذ
األخػػذ  بسػػرعة نحػػو الثبػػات االنفعػػالي وتكػػوف لديػػو نزعػػة نحػػو المثاليػػة وقػػدرة عمػػى المراىػػؽ

الوصػػوؿ فػػي نيايػػة ىػػذه  ى الرأفػػة ويػػتـوالعطػػاء وزيػػادة الواقعيػػة فػػي فيػػـ اآلخػػريف والميػػؿ إلػػ
تحقيؽ التوافؽ الشخصػي واالجتمػاعي ، واالسػتقرار العػاطفي ، و  .المرحمة إلى النضج االنفعالي

النضػج األخالقػي ،  دائرة التفاعؿ االجتماعي ، ويكاد في نياية المرحمة أف يصؿ إلى كما تتسع
الشػػعور الدراسػػة تقػػارب درجػػة  أفػػراد عينػػة ومػػف ىنػػا قػػد يعػػزى إلػػى تشػػابو السػػمات العمريػػة

 منخفض. أـ مرتفع مستوى السعادة لدييـ سواء كاف ـلديي بالسعادة
 وتفسٌرها: الرابعنتا ج الفرض  -4

 إدارة الػػذاتتوجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف عمػػى أنػػو " الرابػػعيػػنص الفػػرض 
حة ىػذا الفػرض، تػـ ولمتحقؽ مف ص". المراىقيف بالمرحمة الثانوية مف الجنسيفلدى  والتسامح

 إدارة الػذاتفػى  بيف درجات أفراد عينة الدراسػةالخطى البسيط لبيرسوف حساب معامؿ االرتباط 
 كما ىو مبيف بالجدوؿ التالي: التسامحودرجاتيـ فى 

 ( 7جذول )

 أفزاد عُُت انذراست يٍ انجُسٍُ  َىضح يعايالث االرحباط بٍُ درجاث 

  انخسايحاحهى فً ودرج إدارة انذاثفً              

 انخسايح انًخغُز

 

يسخىي انذالنت 

 اإلحصائُت

 1.11دانت عُذ  1.128 إدارة انذاث

( بػيف 5.51يتضح مف الجدوؿ السػابؽ أف ىنػاؾ عالقػة ارتباطيػة دالػة عنػد مسػتوى )
. حيث كاف معامػؿ االرتبػاط المراىقيف بالمرحمة الثانوية مف الجنسيفلدى  والتسامح إدارة الذات

 .، وىو ما يشير إلى تحقؽ الفرض الرابع لمدراسة الحاليةوموجًبا داالً 
 فإف ال تتوافر لدى الباحثة أي دراسة تدعـ أو تدحض ىذه النتيجة،بالرغـ مف أنو و 

ُتعد  إدارة الذات والتسامحوالتى كشفت عف العالقة االرتباطية الدالة الموجبة بيف ىذه النتيجة 
مع  بعالقة اراتباطية موجبة التسامحمف الطبيعى أف يرتبط نتيجة منطقية ومقبولة عقمًيا ف

ُتعد مف أىـ  والتسامح إدارة الذاتأف كؿ مف  ضوء في ، ويمكف تفسير ذلؾإدارة الذات
توجد فى الشخصية اإلنسانية، حيث إنيا تزيد مف والتى ، يجابىمتغيرات  عمـ النفس اإل

تمتعو بمزيد مف الصحة النفسية، ومف  توإدارة ذالمفرد، فقدرة الفرد عمى  الصحة النفسية
 الطبيعى أف أف يكوف ىناؾ رابطة تجمع ىذه المتغيرات اإليجابية مًعا.
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 وتفسٌرها: الخام نتا ج الفرض  -5

 مػف خػالؿ بالتسػامحيمكف التوصؿ إلى صيغة تنبؤيو عمى أنو " الخامسينص الفرض 
ولمتحقػؽ مػف صػحة ىػذا الفػرض ". سػيفالمػراىقيف بالمرحمػة الثانويػة مػف الجنلػدى  إدارة الذات

 Simple Regression)تحميػػػؿ االنحػػػدار البسػػػيط إحصػػػائيًا قامػػػت الباحثػػػة بػػػإجراء 

Analysis)  إدارة أفراد عينػة الدراسػة مػف خػالؿ درجػاتيـ عمػى مقيػاس لدى  بالتسامحلمتنبؤ
 :نتائج ىذا اإلجراء ية توضحالتال وؿاالجدو  ،الذات

 (1ول )جذ

 أفزاد عُُت انذراست نذي انخسايح عهً إدارة انذاث اَحذار يعايالث 

يعايم  انًخغُز

االرحباط 

 Rانًخعذد 

يزبع يعايم 

االرحباط 

 Rانًخعذد 

square 

يعايم االرحباط 

 Rانًخعذد 

square انًعذل 

انخطأ 

انًعُارٌ 

 نهخقذَز

 1.023 1.732 1.781 1.128 إدارة انذاث

  (1جذول )

 أفزاد عُُت انذراست نذي انخسايح عهً ة انذاثإدار اَحذار حباٍَ ححهُمَخائج 

يجًىع  يصذر انخباٍَ

 انًزبعاث

درجاث 

انحزَ

 ة

يخىسط 

 انًزبعاث

 قًُت

 "ف"

يسخىي 

 انذالنت

 1.111 081.777 3831.171 1 3831.171 االَحذار

 08.111 818 8117.128 انبىاقٍ

  817 11831.187 انكهً

بيف االنحدار والبواقى باعتبارىما مصػدريف  يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف ىناؾ فروؽ
، والجػػدوؿ التػػالى يوضػػح نسػػبة إدارة الػػذاتمػػف خػػالؿ  بالتسػػامحلمتبػػايف، ومػػف ثػػـ يمكػػف التنػػؤ 

 .التسامحفى  إلدارة الذاتاإلسياـ 
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 (3جذول )

 أفزاد عُُت انذراست نذي انخسايحعهٍ  إلدارة انذاثَخائج ححهُم االَحذار انبسُط  

انًعايم  راالَحذايصذر 

 Bانبائً 

انخطأ 

 انًعُارٌ

نهًعايم 

 انبائً

قًُت 

يعايم 

 بُخا

Beta  

 قًُت

 "ث"
 يسخىي انذالنت

  1.170 03.111 انثابج

1.128 

11.811 1.111 

 1.111 11.371 1.102 1.788 إدارة انذاث

( 5.51وجػود تػأثير داؿ إحصػائيًا عنػد مسػتوى ) (7، )(6(، )5) اوؿيتضػح مػف الجػد
، األمػر الػذي يشػير المػراىقيف بالمرحمػة الثانويػة مػف الجنسػيفلػدى  التسػامحعمي  تإلدارة الذا

( وىػذا يعنػي أنػو يمكػف التسػامح( فػي المتغيػر التػابع )إدارة الػذاتإلى داللػة المتغيػر المسػتقؿ )
إدارة مػػف خػػالؿ درجػػاتيـ فػػي المػػراىقيف بالمرحمػػة الثانويػػة مػػف الجنسػػيف لػػدى  بالتسػػامحالتنبػػؤ 
 .الذات

%( وىػى  69.3)حيث بمغت  Rقيمة معامؿ االرتباط المتعدد ا ارتفاع يتضح أيضً كما 
ُتعػػد نسػػبة مرتفعػػة مػػف التبػػايف. كمػػا تبػػيف أيًضػػا ارتفػػاع قيمػػة مربػػع معامػػؿ االرتبػػاط المتعػػدد 

والػػذى يػػدؿ عمػػى نسػػبة التبػػايف فػػى المتغيػػر التػػابع التػػى يمكػػف  R square)معامػػؿ التحديػػد( 
%( وىى ُتعد نسػبة مقبولػة مػف  48.1ت المتغير المستقؿ حيث بمغت )تفسيرىا باستخداـ بيانا

 التبايف.
( وىػػذا 5.693حيػػث بمغػػت ) إلدارة الػػذاتقيمػػة معامػػؿ بيتػػا كمػػا يتضػػح أيًضػػا ارتفػػاع 

المػػراىقيف بالمرحمػػة الثانويػػة مػػف لػػدى  التسػػامح سػػيـ إسػػيامًا كبيػػرًا فػػيإدارة الػػذات تُ يعنػػي أف 
صػػياغة المعادلػػة المسػػتخدمة فػػي حسػػاب القيمػػة التنبؤيػػة  وبنػػاء عمػػى ذلػػؾ يمكػػف، الجنسػػيف
 كما يمي: إدارة الذاتبمعمومية  المراىقيف بالمرحمة الثانوية مف الجنسيفلدى  لمتسامح

 س 5.483+  27.655ص = 
 .إدارة الذات، س: تمثؿ درجة المتعمـ في التسامححيث ص: تمثؿ 

 أي أف المعادلة يمكف أف تصاغ كالتالي:
 إدارة الذات 5.483+  27.655 = التسامح



 ....................................... مهارات إدارة الذات لدى المراهقين مرتفعى ومنخفضى التسامح من الجنسين

 - 557 - 

 زاد إدارة الػذاتوتشير المعادلة السابقة إلى أنو كمما ارتفعػت درجػة المػتعمـ فػي 
 .صحيح والعكس تسامحو

 .إلى تحقؽ الفرض الخامس لمدراسة الحالية والنتائج السابقة تشير

 وبالرغـ مف أنو ال تتوافر لدى الباحثة أي دراسة تدعـ أو تدحض ىػذه النتيجػة،
لػػدى المػػراىقيف بالمرحمػػة  بالتسػػامحفػػإف ىػػذه النتيجػػة والتػػى كشػػفت عػػف يمكػػف التنبػػؤ 

يمكػف تفسػيرىا فػى  إدارة الػذاتمػف خػالؿ درجػاتيـ عمػى مقيػاس الثانوية مػف الجنسػيف 
، األمػر الػذى بالتسػامح إدارة الػذاتالعالقػة االرتباطيػة الدالػة والموجبػة التػى تػربط إطار 

فػػراد بالتسػػامح لػدى أُيسػيـ فػػى التنبػؤ  – إدارة الػػذات – جيالمتغيػػر السػيكولو جعػؿ ىػذا 
ي فيػػومعينػة الدراسػة مػف الجنسػيف، كمػا يمكػف تفسػير ىػذه النتيجػة أيًضػا فػى ضػوء م

حيػػث إف كػػؿ منيمػػا متغيػػرات إيجابيػػة فػػى الشخصػػية اإلنسػػانية،  .والتسػػامح إدارة الػػذات
طية. وىػذه العالقػة ىػي التػي عالقة ارتباومف المنطقى والمقبوؿ عقمًيا أف يكوف بينيما 

لػػػدى المػػػراىقيف بالمرحمػػػة لػػػدى  بالتسػػػامحفػػػى التنبػػػؤ  إدارة الػػػذاتسػػػيـ أدت إلػػػى أف تُ 
 .الثانوية مف الجنسيف

إف نتػػػائج الدراسػػػة الحاليػػػة محػػػددة بحػػػدودىا، ولػػػذا يرجػػػى إجػػػراء العديػػػد مػػػف  
لنتػائج التػى الدراسات والبحوث المستقبمية عمى عينات أكبر وفئػات مختمفػة لمتأكػد مػف ا

 تـ التوصؿ إلييا.
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 التوصٌات والمقترحات:
 )أ( التوصٌات:

فى ضوء النتائج التى توصمت إلييا الدراسة الحاليػة، ونظػرًا ألىميػة متغيراتيػا، توصػى  
 الباحثة بمجموعة مف التوصيات عمى النحو التالى:

لما ليػا مػف  ويةالمراىقيف بالمرحمة الثانفي تدريس  النفسيةاالىتماـ بالقضايا ضرورة  -1
 .إدارتيـ الذاتية وتنميةاإليجابية نحو العمـ،  يـاتجاىات أىمية في تنمية

نفسػػػػًيا  المػػػػراىقيف بالمرحمػػػػة الثانويػػػػةتوجيػػػػو نظػػػػر المسػػػػئوليف والميتمػػػػيف بتأىيػػػػؿ  -2
كقوتيف محفزتاف لاداء فى المجػاالت  والتسامح، إدارة الذاتواجتماعًيا بأىمية كؿ مف 

 ة المختمفة، ودورىما فى الحد مف سمات الشخصية السمبية.األكاديمية والحياتي
( والتسػػامح النفسػػي، إدارة الػػذاتاالىتمػػاـ ببػػرامج تنميػػة سػػمات الشخصػػية اإليجابيػػة ) -3

 .الثانويةالدراسية بالمرحمة  الموادمف خالؿ 
 :مثػؿ أخػرى بمتغيػرات وربطػو إدارة الػذات حػوؿإجػراء المزيػد مػف البحػوث والدراسػات  -4

  .  وجودة الحياة األكاديمية، والتنعـ الذاتي، نفسيةالرفاىة ال

 )ب( مقترحات بإجراء بحوث مستقبلٌة: 

 التعمػيف الثػانوي الفنػي طػالبلػدى  بإدارة الػذات لمرفاىة النفسية القيمة التنبؤية -1
 . مرتفعى ومنخفضى األداء األكاديمى

دة الحيػاة بجػو فى تحسيف مستوى الشػعور  إدارة الذات المستند إلىالتدريب أثر  -2
 .المرحمة الثانوية لدى طالب األكاديمية

 .المرحمة الثانوية لدى طالب النفسي التسامحتنمية فى برنامج إرشادي فعالية  -3

المرحمػة  لػدى طػالب فػي تنميػة التسػامح النفسػي أثر التدريب عمػى إدارة الػذات -4
 .الثانوية
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 المراجـــع 
 أوالً: المراجع الاربٌة

 صص اإلسكردرية: الدار الجامعيةرة الذاتإدا(ص 5002حمد ماهر )أ
(ص بررووامإ إرشووادي أسووري وأثوور  فووي تفعيوول الوودور الوالوودي لترميووة م ووارات 5003أسووماأ أحموود عبوودالعال )

، كميوة الترربيوة، جامعوة رسػالة دكتػوراهإدارة الهات لدى أبرائ م هوي اإلعاقات العقمية البسويطةص 
 عين شمسص

ص مطبوعوووات مركوووز البحووووث امح االجتمػػػاعى بػػػيف التػػػراث والتغيػػػرالتسػػػ(ص 5002أشووورف عبووود الوهووواب )
 والدراسات االجتماعية، كمية اآلداب، جامعة القاهرةص

ص ترجموووة: عوووادل رجيوووب بشووورى، القووواهرة: ال يئوووة المصووورية العاموووة معنػػػى الحيػػػاة(ص 5003ألفريووود أدلووور )
 لمكتابص

والتسوامح وال رواأ الرفسوي لودى طورب  (ص الرمووهج البروائي لمعرقوات بوين األمول5006أماري عادل سعد )
 – 52، 5(، 005) 56، المجمػػة المصػػرية لمدراسػػات النفسػػيةالدراسووات العميووا بكميووة التربيووةص 

 ص42
دارة الووهات وعرقت مووا بووالتعمم الموجووم هاتيووًاص (ص 5002أرووور فتحووي عبوودال فار ) مجمػػة الووهكاأ الوجووداري واة

 ص034 - 021، 5، 22، جامعة المرصورة، كمية التربية بالمنصورة
 إدارة م وووارات ترميوووة المسوووتقبمية فوووي السووويراريوهات اسوووتخدام عموووي (ص التووودريب5002إيموووان محمووود ريوووان )

 كمية التربية، جامعة عين شمسصرسالة ماجيستر، الجامعيص  الشباب من عيرة لدي الهات
موون طوورب المرحمووة (ص العرقووة بووين إدارة الووهات ولوو وط الدراسووة لوودى عيرووة 5000إي وواب سوويد شووحاتة )

 ، كمية التربية، جامعة عين شمسصرسالة ماجيسترالثاروية األزهريةص 
التسوامح والسوعادة: دراسوة عبور حلوارية عموى طمبوة (ص 5005بشرى إسماعيل أرروط، وفيرك أمجد فؤاد )
 – 042(، 43) 55، المجمػة المصػرية لمدراسػات النفسػيةص الجامعة في كل من مصر والعورا 

 ص550
(، 4)ج معجػػػـ عمػػػـ الػػػنفس والطػػػب النفسػػػي(ص 0662بووود الحميووود جوووابر، وعووورأ الوودين كفوووافي )جووابر ع

 القاهرة: دار الر لة العربيةص
(ص دراسة مقاررة في التسامح االجتماعي عمى  وف  مستويات الوهكاأ الثقوافي 5000جاسم محمد عيدي )

 ، كمية اآلداب، جامعة ب دادصرسالة ماجستيرلدى كمية الجامعةص 
(ص التيووامح وتقبوول اخووترف اآلخوورين: رؤيووة رحووو تجديوود الخطوواب التربووويص 5004ب محموود حسوويب )حسووي

 – 0516، 5، المؤتمر الدولي لمجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية "التسامح وقبوؿ اآلخر"
 ص0536
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ب (ص إدارة الووهات كمحوودد رفسووي لمتمكووؤ األكوواديمي لطوور5006حموودي محموود ياسووين، وررووا عمووي عاشووور )
، كميووة البرووات لوواداب والعموووم والتربيووة، جامعووة عووين مجمػػة البحػػث العممػػي فػػي اآلدابالجامعووةص 
 ص555 – 532، 2، 20شمس، 

المجمػػػة العربيػػػة لمدراسػػػات (ص قوويم التسوووامح فووى مرووواهإ التعموويم الجووامعىص 5000هيوواب موسووى البدايروووة )
 ص503 – 044(، 22) 54، األمنية والتدريب

(ص أثر تعمم إدارة الهات عمى فاعمية الهات واألداأ األكواديمي لودى طورب 5006) الششتاوىرباب محمد 
 ص، مع د الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرةدكتوراه رسالة صالمرحمة اإلعدادية
(ص روعية الحياة وعرقت ا بكل من االمتران، والسوعادة، والتسوامح: دراسوة 5002رشا عصام الدين محمد )

 ص كمية اآلداب، جامعة طرطاصسالة ماجستيرر رمائيةص 
(ص الفورو  فوى العرقوة بوين التسوامح واجتورار األفكوار لودى المعرفوات و يور 5004رشا محمد عبدالسوتار )

 ص133 – 102(، 2) 54، دراسات نفسيةالمعرفاتص 
طفػاؿ المصػابيف استراتيجيات التفاعؿ اإليجابية وتحسػيف فػرص الػتعمـل لا(ص 5002روبرت كوجل، ولن كوجيول )

 ص ترجمة :عبد العزيز السرطاوي ووائل أبو جودة وأيمن خشان، اإلمارات العربية المتحدة، دبيصبالتوحد
ص القواهرة: وسػط العمػر( –الرشػد  –مقياس تشخيص التسامح )المراىقػة (ص 5000زيرب محمود شقير )

 مكتبة األرجمو المصريةص
ألموون الرفسووي لوودى المتووزوجين و يوور المتووزوجين مووون (ص التسووامح كمربووىأ ل5005زيرووب محمووود شووقير )

 ص230 – 212، 5، 51، دراسات عربية فى التربية وعمـ النفسطرب الدراسات العمياص 
(ص وحوووودة مقترحووووة فووووي لوووووأ أبعوووواد ال ويووووة الثقافيووووة لترميووووة التسووووامح 5006سووووامح إبووووراهيم عووووو  ا  )

مجمػة هوات م رحوو موادة التربيوة الوطريوةص والتماسك االجتماعي لودى طورب المرحموة الثارويوة واتجا
 ص531 – 062، 000، الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية

 ص القاهرة: مؤسسة طيبة لمرشر والتوزيعصمبادىء عمـ النفس العاـ ص(5000يوسف ) دعبد الواح ُسميمان
طمبووووة (ص التسووووامح وعرقتووووم بووووبع  مت يوووورات الشخصووووية لوووودى عيرووووة موووون 5002شووووحاتة محموووود زيووووان )

 ، مع د الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرةصرسالة دكتوراهالمرحمتين الثاروية والجامعيةص 
 ص عّمان: دار الشرو صإدارة الوقت ومدارس القيادة اإلدارية(ص 5005شوقى عبدا  )

رة: ص القوواهعمػػـ الػػنفس اإليجػػابي رؤيػػة معاصػػرة(ص 5002شوويماأ عووزت باشووا، ورشووا محموود عبوود السووتار )
 مكتبة األرجمو المصريةص

بررامإ إرشادى تكاممى لتحسين قدرة إتخاه القورار وأثور  عموى إدارة الوهات  ص(5002) عباس صابر فارو 
 صجامعة عين شمس ،، كمية التربيةدكتوراة رسالة صلدى عيرة من الشباب الجامعى
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يووة بررووامإ معرفووي سووموكي (ص فعال5005ربيمووة أمووين أبوزيوود )مطوور الشوومري، وسووراأ محموود سووميمان، و  طووم
، كميووة البرووات مجمػػة البحػػث العممػػي فػػي اآلدابلترميووة التسووامح لوودى طوورب الجامعووة بالكويووتص 

  ص000 – 44، 0، 06لاداب والعموم والتربية، جامعة عين شمس، 
ص القواهرة: سػيكولوجية الشخصػية اإليجابيػة(ص 5004عاطف مسوعد الشوربيري، ومحمود السوعيد أبووحروة )

 عين لمرشرصدار ال
قبووال أحموود أبوالمجوود )عبوودالمرعم أحموود الوودردير،  (ص الخصووائ  5005ومحموود عبوودال ادي عبدالسووميع، واة

، كميووة التربيووة مجمػػة العمػػوـ التربويػػةالسوويكومترية لمقيوواس إدارة الووهات لطوورب الثارويووة العامووةص 
 ص052 – 006، 24بقرا، جامعة جروب الوادي، 

تيجيات التسامح الوالودي المسوتخدمة موع اآلبواأ والبروات فوى لووأ تف وم (ص إسترا5005عبير محمد أرور )
، كميووة حوليػػات مركػػز البحػػوث والدراسػػات النفسػػيةاآلبواأ واألم ووات ومسووتوى تعمويم م وأعمووارهمص 

 ص44 – 0، 00، 5اآلداب، جامعة القاهرة، 
تربوؤ بروعيوة الحيواة (ص دور التسوامح والتفواؤل فوى ال5000عبير محمود أروور، وفواتن صورح عبدالصواد  )

دراسػات عربيػة فػى لدى عيرة من الطرب الجوامعيين فوى لووأ بعو  المت يورات الديموجرافيوةص 
 ص240 – 160(، 2) 6، عمـ النفس

(ص دور الووتف م الوجووداري فووى التربووؤ بالتسووامح مووع اآلخوورين لوودى عيرووة موون 5000عووزة عبوودالكريم مبووروك )
 0، 50، 4، كمية اآلداب، جامعة القواهرة، ت النفسيةحوليات مركز البحوث والدراساالمراهقينص 

 ص32 –
(ص دور توكيد الهات والتسامح بوين األزواج فوى التربوؤ بال لوب لودى عيروة 5005عزة عبدالكريم مبروك )

، كميوووة اآلداب، جامعوووة حوليػػػات مركػػػز البحػػػوث والدراسػػػات النفسػػػيةمووون األزواج والزوجووواتص 
 ص46 – 0، 52، 5القاهرة، 

ص الريووا : دار الزهووراأ لمرشوور عمػػـ الػػنفس اإليجػػابي(ص 5002سوويد، ومحموود محمووود محموود )عمووى أحموود 
 والتوزيعص

االرتقاء النفسي في ضوء عمػـ الػنفس اإليجػابي، كيفيػة تنميػة الجوانػب (ص 5006عماد محمد مخيمور )
 ص القاهرة: دار الكتاب الحديثصاإليجابية في شخصية األبناء

امإ إرشوووووووادى بوووووووالواقع لترميوووووووة إدارة الوووووووهات وتحسوووووووين التحصووووووويل                                         (ص بررووووووو5004فاطموووووووة محمووووووود إموووووووام )
، كميووة التربيووة، جامعووة عووين رسػػالة ماجسػػتيرالدراسووى لوودى عيرووة موون طمبووة المرحمووة اإلعداديووةص 

 شمسص
الفتووواح  فوورج عبوود القووادر طوووم، وشوواكر عطيووة قرووديل، وحسوووين عبوود القووادر محموود، ومصوووطفى كاموول عبوود

 ص القاهرة: مكتبة األرجمو المصريةصموسوعة عمـ النفس والتحميؿ النفسي(ص 5006)
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(ص فاعميوة برروامإ قوائم عموى إدارة الوهات فوي تحسوين 5003لمياأ سوميمان الفروي ، وسوموى رشودي صوالح )
، مجمػة التربيػةمستوى التحصيل الدراسي لدى الطالبات المتفوقات عقمًيا مرخفلوات التحصويلص 

 ص544 – 512، 5، 034ية التربية، جامعة األزهر الشريف، كم
المػػؤتمر الػػدولي (ص التسووامح وعرقتووم بالدوجماطيقيووة لوودى طوورب الجامعووةص 5000محموود إبووراهيم عيوود )

السابع لمركز اإلرشاد النفسي، جامعة عػيف شػمس، "بنػاء اإلنسػاف لمجتمػع أفضػؿ: توجيػات 
 ص504 – 444روفمبر،  4 – 2، خرل الفترة من ة"مستقبمية مع بداية قرف جديد وألفية جديد

مون  لموادة الفمسوفة الدارسوينترمية قيم التسامح لودى طورب المرحموة الثارويوة (ص 5002مروة جابر محمد )
 ، كمية التربية، جامعة عين شمسصرسالة ماجستيرص خرل استراتيجية التعمم التوليدى

صووي فووي لوووأ مت يووري الروووا والتخصوو  الدراسووي (ص التسووامح وال روواأ الشخ5003مووروة محموود حسوون )
، المجمػة المصػرية لمدراسػات النفسػيةلدى طرب كمية التربية جامعة حموان )دراسوة ارتباطيوة(ص 

 ص102 – 234(، 65) 53
(ص التسامح والتفاؤل كمربىأ بطيب الحيواة الرفسوية لودى عيروة مون الموراهقينص 5002ميرفت عزمي زكي )

 ص152 – 232(، 2) 52عة اإلسكردرية، ، جاممجمة كمية التربية
(ص التسوامح والشوعور بالسوعادة لودى طمبوة الجامعوة فوي لووأ بعو  المت يوورات 5005ربيموة أكورم بخواري )

 ص24 – 0، 5، 02، المجمة العربية لمعموـ االجتماعيةالديموجرافيةص 
دة لودى طورب الجامعوة (ص اإلس ام الرسبي لمتسامح واالمتران فى التربوؤ بالسوعا5001هاري سعيد حسن )

 ص051 – 012(، 5) 51، دراسات نفسية)دراسة فى عمم الرفس اإليجابي(ص 
ال يئوووة القبطيوووة اإلرجيميوووة لمخوووودمات  صثقافػػػة التسػػػامح بػػػيف الواقػػػػع و المػػػأموؿ (ص5003) هوووارى عيووواد

 صاالجتماعية
التفكيوووور (ص التسووووامح كمت يوووور معوووودل لمعرقووووة بووووين التعبيوووور عوووون ال لووووب و 5002هبووووة محمووووود محموووود )

، كميوة حوليػات مركػز البحػوث والدراسػات النفسػية اإلرتحاري لدى طرب الجامعة من الجرسوينص
 ص53 – 0، 2، 00اآلداب، جامعة القاهرة، 

(ص فاعميووة بررووامإ إرشووادي فووي ترميووة التسووامح لوودى 5000وهمووان همووام فووراج، وفوواأ محموود عبوود الجووواد )
 ص022 - 000، 6، 54، مجمة عمـ النفسعيرة من طرب الجامعةص 
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