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مستخلص البحث

البحث، كلیة علم النفس بجامعة موالنا األندیة "الدفاع عن النفس".التسامح في ، 2015سیتي حمیدة، 
مالك إبراھیم اإلسالمیة الحكومیة ماالنق. المشرف :  د. علي رضا الماجستیر.

: التسامح، الدفاع عن النفس.األساسیةالكلمات

لخسارة في شنى تقع المشكالت الكثیرة بین األندیة "الدفاع عن النفس" في إندونیسیا. وتؤدي إلى ا
األطراف. فالدفاع عن النفس الیكون إیجابیا في نظرة المجتمع. والحیاة التكون مطمئنة. فالبد من محاولة إیجاد 

”Living Values Activities For Young Adults“العالقة المتالئمة بین تلك األندیة. قال تلمان في كتابھ بعنوان "

أن السالم ھو ھدف وطریقتھ التسامح. یعطي التسامح إكرام الفرد و فھم الفوارق بینھم من خالل "(2004:94)
مصطلحھ. وباظھار روح التسامح ستكون العالقة تنمو جیدة. یھدف ھذا البحث إلى معرفة مدى تسامح األندیة 

"الدفاع عن النفس" و تطبیقھ في تلك األندیة.

نوعیة وكمیة) ألجل تعمق في دراسة تلك المشكلة. الخطوة األولى : استخدم الباحثة طریقتین (طریقة
یجري الباحث المقابلة الحرة الموجھة لمدرب ثالثة األندیة لبحث عن التسامح في األندیة وبعده یوزع الجدول 

لنفس" بندا لمعرفة مدى التسامح في األندیة "الدفاع عن ا30عضوا من كل األندیة الثالث. ویتكون من 25على 
SPSS 20.0بمساعدة برنامج  for windows .باختبار ف)F بـ (Annova

: مقبول). 0.00(فا: 0.01) : pو فاF : (10.067)استنادا من تحلیل ھذا البحث، نجد أن قیمة ف (
في 100وھذا یدل على وجود فرق مدى التسامح بین األندیة "الدفاع عن النفس". من خالل االقتراض یعرف 

)لھم درجة التسامح متدنیةPSHTجة مئویة عضو نادي فاغار نوسا، ونادي كیرا ساكتي، ونادي ف س ھـ ت (در
، 61.92لمعرفة فرق مدى التسامح. والنتیجة من ذلك، نادي فاغار نوسا لھ درجة : Post Hoc. ثم یجري تحلیل 

نلخصھا بأن ونادي فاغار 49.76، ونادي كیرا ساكتي لھ درجة : 53) لھ درجة : PSHTونادي ف س ھـ ت (
) لھ درجة أقل منھ. ونادي كیرا ساكتي لھ درجة أقل PSHTنوسا لھ درجة التسامح متدنیة. ونادي ف س ھـ ت (

)، ولكن ذلك الیؤثر PSHTمنھما. األندیة "الدفاع عن النفس" التي لھا تعلیم عن التسامح ھي ونادي ف س ھـ ت (
على مدى التسامح عندھم. نظرا إلى درجة تسامحھم أقل من درجة تسامح نادي فاغار نوسا الذي لیس لھم تعلیم 
عن التسامح. العوامل المؤثرة على نتیجة البحث ھي البیئة التي أكثر تعرضا بالصراع بین األندیة و ضعف 

إیجاد السالم. التعاون بین رؤساء األندیة و الشرطة كمحاولة 


