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 ,Emmons(واسع، قيمة اخالقية وسمات وجدانية وانفعالية يتضمن االمتنان بوصفه مفهوم 

McCullough, & Tsang, 2003; McCullough, Emmons, & Tsang, 2002 ( ووفقا لذلك

يعرف االمتنان كسمة وجدانية او نزعة لإلقرار بجميل االخرين، وبهذا فهو ميل ثابت لخبرة االمتنان 

 ,as an emotion  (Emmons et al., 2003; McCullough et al., 2002; Watkinsكانفعال 

في ) الشدة ، التكرار، االمتداد، وكثافة خبرات االمتنان(ألنه يتمتع بأربعة اوجه او جوانب ) 2014

 ,Bono, Emmons, & McCullough, 2004; Froh, Fan, Emmons, Bono(حياة الناس 

Huebner, & Watkins, 2011; McCullough et al., 2002.( 

بوصفها  2001تشير نظرية العاطفة االخالقية لكل من ماكولو وكيلباتريك، وايمونز ، و الرسون،و

الى ان االمتنان عبارة عن )  Fincham & Beach, 2010(احدى النظريات الرئيسة لهذا المفهوم 

ز معز) 2(انه مفيد في دعم العالقات االجتماعية ) 1(عاطفة اخالقية لها ثالث وظائف اجتماعية 

وتم دعم هذه النظرية بالعديد من البحوث التجريبية . محفز للسلوك االجتماعي) 3(للسلوك االجتماعي 

 ,.Emmons, 2008; Fincham & Beach, 2010; McCullough et al(على نطاق واسع 

2001, 2008; Watkins, 2014 .( وبهذا تم االهتمام باالمتنان لتأثيراته المفيدة على الحياة

 ,Emmons et al., 2003; Watkins(اعية والشعور بالرفاهية عبر االزمان والثقافات االجتم

2014; Wood et al., 2010. ( 

 ,Wood(وقدمت الدراسات االرتباطية بين االمتنان والرفاهية دعم النماذج النظرية لالمتنان  

Froh, & Geraghty, 2010 (قية لـ ماكولو على سبيل المثال اقترحت نظرية العاطفة االخال

ان االمتنان كاالنفعاالت االيجابية  يرتبط بدرجة سعادة االفراد وشعورهم بالرخاء،  2001وزمالؤه،

كما يطور االمتنان من الروابط االجتماعية، مما يؤدي الى زيادة موارد التعايش مع الضغوط، التي 

 ).McCullough et al., 2001(بدورها يمكن ان تعزز من الرفاهية النفسية 

وقد دعمت النتائج التجريبية المتراكمة في السنوات االخيرة بقوة العالقة الوثيقة بين نزعة االمتنان 

) Emons & Mishra, 2011; Watkins, 2014; Wood et al., 2010(والرفاهية النفسية 

تي تصف ال) فاضلة(واعتمادا على هذه النتائج نفترض ان االمتنان والسعادة تشكل دورة اخالقية 

ان تقديم االمتنان والشكر يؤدي الى رفاهية االخرين وهذا (طريقة الفرد في تطوير وتحسين االخرين 

 ).Watkins, 2014) (وهكذا.. بدوره يشجعهم على تقديم المساعدة الذي يزيد من سعادتهم

 McCullough et(وفي اآلونة االخيرة تم تطوير مقياس نزعة االمتنان من قبل ماكولو وزمالؤه 

al. 2002( وهو مقياس تقرير ذاتي يتكون من ست فقرات ،The GQ-6 ويهتم المقياس بتعرف ،

  
  
  

  

  

 

 

ن بوصفه مفهوم يتضمن االمتنا

واسع، قيمة اخالقية وسمات 

وجدانية وانفعالية 

  

  

  

 

  

  

 

 

يعرف االمتنان كسمة 

وجدانية او نزعة لإلقرار 

بجميل االخرين، وبهذا فهو 

ميل ثابت لخبرة االمتنان 

كانفعال 
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الفروق الفردية في الميل لخبرة االمتنان اثناء الحياة اليومية، وترجم هذا المقياس الى عدة لغات منها 

وفق  0.87الى  0.76بين كذلك يتمتع بثبات داخلي مرتفع الذي يتراوح . االيطالية واليابانية والفرنسية

 ,McCullough et al., 2002; McCullough, Tsang, & Emmonsطريقة الفاكرونباخ 

على  0.73و  0.59، واعادة االختبار باستقرار زمني على مدى ثالثة اشهر بمعامل ارتباط ))2004

ر كل من واشا) Wood, Maltby, Gillett, Linley, & Joseph, 2008(عينتين من طلبة الجامعة 

التحليل العاملي االستكشافي بان بنية نزعة االمتنان احادية البعد التي تم التثبت منها بواسطة التحليل 

في (واشارت النتائج الى وجود الصدق التمايزي ). McCullough et al., 2002(العاملي التوكيدي 

ييس االخرى ذات الصلة ببنية واستقاللية فقرات المقياس عن المقا) ضوء التحليل العاملي التوكيدي

 McCullough(االمتنان مثل الرضا عن الحياة ، والوجدان اإليجابي والسلبي ، والسعادة ، والتفاؤل 

et al., 2002 ( إذ ظهر لنا ارتباطات معتدلة بين مقياس االمتنان والمقاييس اآلنفة الذكر بواقع)0.31 

 )).McCullough et al., 2002) 0.53الى 

غير موافق بشدة، غير موافق، ( الجابة على فقرات مقياس االمتنان في ضوء سبعة بدائل وتتم ا

، وتتراوح درجات تصحيح ) غير موافق الى حد ما، محايد، موافق الى حد ما، موافق، موافق بشدة

من  6و 3فقرة (، في حين يصبح هذا التصحيح عكسيا للفقرات السلبية )درجات 7الى  1(البدائل من 

 ) .درجة 42الى  6(، لذا تتراوح الدرجات الكلية المحتملة للمقياس بين )قياسالم

 ترجمة المقياس

 I have so much in life to be thankful. لدي الكثير من نعم الحياة التي اكون شاكرا لها. 1

for  

 If I. طويلة جدااذا قمت بعمل قائمة لألشياء التي اشعر باالمتنان اتجاهها، فان القائمة ستكون . 2

had to list everything that I felt grateful for, it would be a very long list. 

 When I look. التي اكون ممتن لها) من االشياء(عندما انظر الى العالم، فاني ال ارى الكثير . 3

at the world, I don’t see much to be grateful for. 

 .I am grateful to a wide variety of peopleواسعة من الناس انا ممتن لمجموعة . 4

كلما تقدمت في العمر ، أجد نفسي أكثر قدرة على تقدير الناس واألحداث والمواقف التي هي . 5

 As I get older I find myself more able to appreciate the. جزء من تاريخ حياتي

people, events, and situations that have been part of my life history 

 Longيمكن ان تمضي فترات طويلة من الزمن قبل ان اشعر باالمتنان الى شخص او شيء ما . 6

amounts of time can go by before I feel grateful to something or someone 
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االمتنان عبارة عن عاطفة 

اخالقية لها ثالث وظائف 

انه مفيد في ) 1(اجتماعية 

) 2(الجتماعية دعم العالقات ا

) 3(معزز للسلوك االجتماعي 

 محفز للسلوك االجتماعي

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

ان االمتنان كاالنفعاالت 

االيجابية  يرتبط بدرجة سعادة 

االفراد وشعورهم بالرخاء، كما 

يطور االمتنان من الروابط 

االجتماعية، مما يؤدي الى 

زيادة موارد التعايش مع 

الضغوط، التي بدورها يمكن 

ن الرفاهية النفسية ان تعزز م
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ان االمتنان والسعادة تشكل 

التي ) فاضلة(دورة اخالقية 

تصف طريقة الفرد في تطوير 

 وتحسين االخرين

 

  

  

  

 

 

تنان تم تطوير مقياس نزعة االم

من قبل ماكولو وزمالؤه ، وهو 

مقياس تقرير ذاتي يتكون 

من ست فقرات ، ويهتم 

المقياس بتعرف الفروق 

الفردية في الميل لخبرة 

 االمتنان اثناء الحياة اليومية
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