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كم النظامیـة فـي محافظـة التسامح وعالقتـه بعوامـل الشخـصیة الكبـرى لـدى مراجعـي المحـا
  الكرك

  فاطمة عبدالرحیم النوایسة
  . األردن، جامعة مؤتة، كلیة العلوم التربویة،قسم اإلرشاد والتربیة الخاصة

 fatima_nawayseh@hotmail.com: البرید االلكتروني
هدفت الدراسة التعرف  إلى مستوى التسامح لدى فئة مراجعي المحاكم النظامیة : ملخص 

أنثـى ) 49(ذكـرا و) 146(مـنهم  ) 195( تكونـت عینـة الدراسـة مـن . فظة الكـركفي محا
( و) التــسامح (اســتخدمت  الباحثــة مقیاســي . مــن ذوي القــضایا الجزائیــة وقــضایا التنفیــذ

أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى التـسامح  لـدى مراجعـي هـذه ). عوامل الشخصیة الكبرى
، االنبـساطیة( ائج  ارتباط التسامح بشكل ایجـابي فـي كما أظهرت النت، ًالمحاكم كان عالیا

في حین ارتبط بـشكل سـلبي مـع عامـل ، ) والمقبولیة، االنفتاح على الخبرة، یقظة الضمیر
  التسامح عند اإلنـاث جـاء  أعلـى مـن الـذكورًوأظهرت نتائج الدراسة  أیضا أن . العصابیة

  .اوقد خرجت الدراسة ببعض التوصیات المتعلقة بنتائجه
  .مراجعي المحاكم النظامیة، عوامل الشخصیة الكبرى، التسامح: الكلمات المفتاحیة

Forgiveness and its relationship to the major personality factors 
of those who have issues in the courts in Jordan 
Fatima  Abdalraheem   ALnawayseh 
Department of Counseling and Special Education, Faculty of 
Educational Sciences, Mu'tah University, Jordan. 
Email: fatima_nawayseh@hotmail.com 
Abstract: 
The objective of this study was to examine the relationship between five-
factor model of personality and forgiveness at those who have issues in 
the courts in Jordan. The sample of the study consisted of (195) with 
criminal and execution issues. The researcher used forgiveness and  five-
factor model of personality scales. The results of the study showed that 
the level of forgiveness  of the auditors of these courts was high . The 
results also showed a positive correlation of forgiveness   in 
(extroversion, conscience awakening, openness to experience, and 
acceptability), while it was negatively correlated with neuroticism. The 
results of the study also showed that the forgiveness  for females was 
higher than for males The study came out with some recommendations 
related to its results. 
keywords: Forgiveness, five-factor model of personality, Regular 
courts. 
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   :المقدمة
 والهنـاء  التـسامح اإلیجابیـة مثـل  اإلنـسانیة والقـوى بدأ التركیز علـى المفـاهیم 

 تلعـب دورا  باعتبـاره  فـضیلة إنـسانیة   (Chen et al., 2009:656) تـشین وزمـالؤه
 بعــد أن كــان اإلفــراط فــي ؛ فــي الحفــاظ علــى العالقــات االجتماعیــة  وتماســك المجتمعــات

 ,.Lawler- Row et al) لـویروزمالؤه قـصور لـدى األفـرادالتركیـز علـى  نـواحي ال
هــذا  ویرجـع،  التـسامح بموضـوع  ًحـدیثا الـنفسفقـد  اهـتم  علمـاء ،   (2007:234

 وارتباطـه المفهـوم، هـذا إلـى أهمیـة األخیـرة الـسنوات خـالل واسـع نطـاق علـى االهتمـام
 لـدى صحة العقلیـة الشخـصیة والـ العالقـات  وانعكاسـه علـى والجـسمیة النفـسیة بالـصحة

  .األفراد
 سـمات مـن وهـو الشخـصیة، مجـال فـي الهامـة الموضوعات من التسامح ُیعتبر

 ویـدعم والمـودة، الحـب مـشاعر علـى ینطـوي هألنـ فیهـا المرغـوب اإلیجابیـة الشخـصیة
 فـي تعـیش التـي الجماعـات مختلـف بین االجتماعي التفاعل وأشكال االجتماعیة العالقات
وهو میل الفرد للتجـاوز عـن ، (Uysal & Satici,2014)وساتسي یوسال واحد  مجتمع

القـدرة علـى التغلـب علـى باإلضافة إلى أنه یمثـل  ،  (Roberts,2005) األخطاء روبرت
 عـن طریـق أخـذ  ذلـك المخطـئ بالـشفقة المخطئالعواطف السلبیة في الحكم على الطرف 

،  )( Enright, Santos & Al-Mabuk, 1989  انرایـت وسـانتوس والمـابوكوالحـب
في االسـتیاء والحكـم الـسلبي والـسلوك فعندما یمارس الفرد التسامح فإنه  یتخلى عن حقه 

 أو یقلـل. (Enright and Coyle, 1998 ) یـه انرایـت وكویـلمـن یؤذلـسلوك  المـشابه
وهـذه  ، ه في االنتقام منـبعدم رغبته ، المسيء السلبیة نحو الشخص فعلهردود مشاعره و
 ،العقلیـة النفـسیة والـصحة تعمـل زیـادة )  (Wade, 1989 واد العامة لنفسیةاألعراض ا
  ) ( Harris and Thoresen, 2005 لدى الفرد هریت وثورسین والروحانیة، والجسدیة

 (Worthington,2005)ورثنتــونالتــسامح ظــاهرة فردیــة ولیــست جماعیــة إن 
  (Witvliet, 2009 : 404) لت وتفیالمختلفة السماویة األدیان  في خاصة مكانة یحتلو
 الشخص أمام متاحةال االجتماعیة ممكناتال أو البدائل بین من لالتقاء مستوىأعلى وهو، 
 یعدفشیوع سلوك التسامح   ، Abdul Latif) 1999,(عبدالطیفاالجتماعي  الموقف في

 بین لمتبادلةا الثقة ٕواعادة المتبادلة  اإلساءة بعد المتضررة العالقات الستعادة هامة خطوة
 لح یسهم فيفباإلضافة إلى أنه  .  بینهمااالنسجام من مزیدمما یؤدي إلى  العالقة طرفي

  .المستقبلیة المشكالت حدوث یمنعكذلك  القائمة، المشكالت
 تنـتج التـي الـضغوط مـن التخلص على الفرد یساعد فهو عدیدة مزایا وللتسامح

 لتقلیـل هـام أمـر وهـو المتـضررة، العالقـة ارواسـتمر تـشكیل إعـادة ُیتیح كما اإلساءة، عن
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 ,Uysal & Stice)  یـسال وسـتیس اإلسـاءة عـن الناتجـة الـسلبیة والعواطـف األفكـار
2014).  

ـــد أظهـــرت دراســـة ـــرد فق ـــا علـــى صـــحة الف ـــسامح  ایجابی ـــؤثر الت ـــاثلینًوی    ك
(Kathleen, et al 2005)  مـستجیب  فـي المختبـر حیـث تـم )  81(التي أجریت علـى

ومـن ثـم ، بـاألذى معدل ضربات القلب وضغط الدم أثناء الشعور بالخیانة والشعور تسجیل
ظهـرت الفـروق واضـحة علـى صـحة فقـد  ، القراءات مرة أخرى بعـد  العفـو والتـسامحأخذت

 . التسامح بانخفاض معدل ضغط الدم و معدل ضربات القلبحیث ارتبط األفراد 
العقلیـة والعاطفـة اإلیجابیـة و، لنفـسیةً یرتبط إیجابیا مع الصحة االتسامحكما أن 

ینقلـه مــن حالـة االحتقــان النفـسي والرغبــة الـشدیدة فــي ف ،  لـدى الفــردوالرضـا عـن الحیــاة
  ویـرتبط.   إلى حاالت من الهناء والرضا واالسـتقرار والـشعور بالـسعادة؛االنتقام وأخذ الثار

ي العدید من الدراسات بانخفاض لهذا ارتبط التسامح ف .ًوسلبیا مع الكآبة والعصاب والقلق
ـــدل ضـــربات القلـــب، وضـــغط الـــدم،  ـــة الدمویـــةوعـــدم مع ـــورتر  ورینـــي . كفـــاءة األوعی ب

)(Porter, L., 2003& Rainey, C., 2008, I .  مـالتبي وآخـرین"وقـد ذهـب "
(Maltby, et al. 2008, 5) إلى أن التسامح  یمكن أن یـشكل میكانیزمـا وقائیـا یعمـل ً ً

 لمسامحةیط في حالة توجیه إساءة إلى شخص ما، فعندما یتجه هذا الشخص كمتغیر وس
ــة النفــسیة ــة تتحــسن، ویــشعر بالرفاهی ــه الــصحیة والعقلی ) االســتمتاع( ُالمــسيء فــإن حالت

باإلضافة إلى ضبط مـشاعر الغـضب  نتیجة تحرره من المشاعر السلبیة كالقلق، واالكتئاب
ُى خصائص شخصیة المساء إلیه ودرجـة عالقتـه ٕ، وان كان ذلك یتوقف عل)أو كفها(لدیه 

ًبالمسيء أیضا ُ.  
 النظریات التي فسر التسامح نظریة التحلیل النفـسي التـي أكـدت علـى وجـود من

 على الالشعور ودوره فقد ركز فروید، دینامیات معینة في شخصیة الفرد تؤثر في سلوكاته
ــسامح الــذي یفــسر فــي ضــوء بعــ ــي جوانــب الشخــصیة ومنهــا الت ض میكنزمــات الــدفاع ُف

أما النظریة السلوكیة فترى أن التسامح یمكن اكتسابه  من . والتسامي، كالتكوین العكسي 
 خالل أنماط في المجتمع عن طریق  التعلم من خالل  الـتعلم  بمالحظـة نمـوذج اجتمـاعي

  Watson,1973)(واتسون 
  :أنماط التسامح

 Genuine الحقیقـي تـسامحال نمـط :التـسامح مـن نمطـین بـین البـاحثون ُیمیـز
Forgiveness  ،تجـاه ومـشاعره إلیـه ُالمـساء أفكـار فـي ًحقیقیا  تغیرا حدوث ویتضمن 

 ممـن االنتقـام أو الثـأر في حقه وعن  ،الغضب مشاعر من یتخلص حیث إلیه، أساء من
أمـا  . )والمـسيء إلیه ُالمساء (الطرفین  لدى تحوال تحدث حقیقیة عملیة  فهو  إلیه أساء



  التسامح وعالقته بعوامل الشخصیة الكبرى لدى مراجعي المحاكم النظامیة في محافظة الكرك
  ةفاطمة عبدالرحیم النوایس /د

  

 -155-

 فقط، ًسلوكیا  عنه التعبیر فیتم  Superficial Forgiveness السطحي التسامح طنم
 اآلخرین قبل من علیه الواقعة للضغوط استجابة التسامح عن ُتعبر سلوكات الفرد فیصدر
 مـسامحة علـى إلیـه ُأسـیئ الـذي الفـرد یجبر عندما ویحدث االجتماعیة، لألعراف ومجاراة

 لـم إلیـه المـساء أن یعنـي الـسطحي فالتـسامح لذلك، مهیأ غیر یكون عندما أو المسيء،
 انرایـت المـسي تجـاه الـسلبیة المـشاعر مـن یـتخلص ولـم لإلساءة العاطفي األلم مع ُیشفى

 وهنــاك أنمــاط أخــرى Enright (Coyle, 1998; &Scull, 2009))ءوكویـل وشــل
  (Barbee, K., 2008, 3)للتسامح ذكرها باربي

ل         يق : التسامح المقصود  -1 ه، ويعم ي حق رر الُمساء إليه أن يتسامح مع من أساء ف
ق        ا أطل بجدية على إضعاف مشاعره السلبية تجاهه، ويشبه هذا النمط من التسامح م

 .عليه التسامح المبنى على قرار
ه بغض النظر      : التسامح األحادي  -2 حيث يختار الُمساء إليه أن يسامح من أساء إلي

شاركه      سيء ي ان الُم ا إذا ك دم      عم سيء بالتآسي والن ة أم ال أي شعور الُم ذه العملي ه
 .والخزي عما فعل في حق من أساء إليه

ویــشیر إلــى مجموعــة مــن الــسلوكیات األخالقیــة التــي : وهنــاك التــسامح المتبــادل 3-
ٕیقوم بها كل من المـسيء والمـساء إلیـه تتـضمن االعتـراف بالخطـأ، وابـداء النـدم مـن  ُ ُ

ُ جانـب المـساء إلیـه؛ حیـث یتخلـى عـن حقـه فـي إیقـاع ُجانب المـسيء والتـسامح مـن
 .ًاألذى بمن أساء إلیه، وبذلك یتمكنا معا من استعادة عالقتهما

  :المتسامح الشخص خصائص 
یتمیز الفـرد بالـصفح مـن خـالل مـا یملـك مـن المعـارف والوجـدانیات والـسلوكیات 

ًالتي تجعله متقبال ألفكاره ومعتقداته، راضیا عن نفسه، وجدی ًرا بمحاسبتها ومتساهال معها، ً ً
ً نزعاتـه وشــهواته متحكمـا فــي انفعاالتـه وتوازنــه، ومـتحمال للــضغوط علــىًممتلكـا الـسیطرة  ً

ًوالــشدائد، قــادرا علــى تحمــل آالمــه النفــسیة والبدنیــة، محترمــا ومقــدرا آراء ووجهــات نظــر  ً ً
 لقــیم العقیــدة ًاآلخــرین بــشيء مــن الــسماحة والــصفح وســعة الــصدر واللــین والــود، مراعیــا

 متغیـــــراتالوهـــــذه . (Shuqair,2002:304) شـــــقیر  واألخـــــالق والمجتمـــــع والقـــــانون
 الدراسـات في ًبارزا ًدورا احتلتحیث ، الكبرى الشخصیةعوامل    متضمنة في  الشخصیة

 النماذج أهم من لكوستا للشخصیة الكبرى الخمسة العوامل نموذج  ویعد،والنفسیة التربویة
 وقتنـا فـي الشخـصیة سـمات فـسرت التـي (Costa & McCare,1985) والتـصنیفات

 األدلة صحته أثبتت التي اإلنسانیة الشخصیة لوصف ودقیق شامل  تصنیف وهوالحاضر
 إلـى النمـوذج هـذا ویهـدف     (Saucier,2002).سـایكیرالتجریبیة للبحـوث العلمیـة
 محافظـة الفئـات هـذه تبقـى بحیـث أساسـیة، فئـات فـي المتنـاثرة اإلنسانیة السمات تجمیع
  جلبـرغاإلنـسانیة وصـف الشخـصیة فـي عنهـا االسـتغناء یمكـن ال كعوامـل وجودهـا علـى
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.(Goldberg,1993)  العوامـل الخمـسة  تتـضمن أن الشخـصیة  هـذا النمـوذج یفترض  
  :التالیة
ُإلـى إدراك العـالم بأنـه مهـدد وملـيء وتعني میل الفـرد  : Neuroticism   العصابیة 1-

والقابلیـة ،  انفعاالت الخوف والقلـق والتـشاؤمیث یختبر الفردح’ الت والضغوطبالمشك
  .ستون وماكیر واهلیر وایفانسلالنقیاد 

 (Stone & McCrae, 2007 :153, Ehrler & Evans, 1999 : 451  
 ,فـي البیئـة النـشیط االنـدماج إلـى الفـرد میل   وتعنى : Extraversion االنبساطیة 2-

 , ًتوكیدیا اآلخرین ویكون  بصحبة االستمتاع والى ,االجتماعیة ئةالبی في وبخاصة
  )Raynor & Levine, 2009 للمرح والتفاؤل والبهجة ًومحبا ,ًونشیطا

، میل الفرد إلى لإلیثار والتعاطف مع اآلخرین    ویمثل : greeableness المقبولیة3- 
 كــار وســوتین دائمــا عــنهمباإلضــافة إلــى آراءه االیجابیــة ، والرغبــة فــي مــساعدتهم 

  .( Carr, 2004 : 183, Sutin & Costa, 2009 : 388) وكوستا 
ویمثل هذا العامـل میـل الفـرد إلـى االجتهـاد  Conscientiousness :الضمیر یقظة 4-

سـوتین والتنظیم والتخطـیط الجیـد للهـدف ، والتحكم في انفعاالته ، والجد ، والمثابرة 
 ( Sutin & Costa, 2009 : 388, Simms, 2009 : 4) وكوستا وسـیمس

        
میـل الفـرد إلـى حـب  أي : Openness to experience الخبـرة عمـى االنفتـاح 5-

 Kelly)   واإلبداع  جدیدة والتخیل النشط والسعي ألفكار،  اإلبداع والى االستطالع
& Johnson,2005 : 512  

 علـى یـؤثر أن ُیمكـن خـصیةالش فـي االخـتالف أن الدراسـات الـسابقة  وتفتـرض
 دراسـة  خلــصت فقــد اآلخــرین، مــع أو ذواتهـم مـع التـسامح فـي األفـراد  رغبـة

(McCullough; Bellah; Kilpatrick & Johnson,2001) التـي تكونـت عینتهـا
واستخدمت مقاییس  االنتقـام ومقیـاس  ،  مشارك متطوع من طلبة علم النفس )  91(من 

 و (Horowitz, Wilner, & Alvarez, 1979)  الفـارز هورتز و ولنـر وتأثیر الحدث
 Transgression-Related Interpersonalالـــــدوافع البنشخـــــصیة  الذاتیـــــة 

Motivations (TRIM) Inventory الحیـاة و الرضـا عـن    Satisfaction With 
Life Scale (SWLS) الـضمیر ویقظـة المقبولیة  من بكل سلبیا ارتبط االنتقام أن إلى 

 المیـل فـي التبـاین مـن % 30) ( الكبـرى الخمـسة العوامـل وفـسرت بالعـصابیة، ًیجابیـاوا
  .لالنتقام



  التسامح وعالقته بعوامل الشخصیة الكبرى لدى مراجعي المحاكم النظامیة في محافظة الكرك
  ةفاطمة عبدالرحیم النوایس /د

  

 -157-

 & Maltby; Macaskill)  مـالتبي و ماكـسل وداي دراسـة توصـلت كمـا
Day,2001)  مجروزمالئــه  طالــب جــامعي  اســتخدم مقیــاس) 324(أجریــت علــى التــي

(Mauger et al., 1992)  ،مـع التـسامح بـین ًإحـصائیا ودال بسـال ارتبـاط وجـود إلى 
 كما .واالنبساطیة اآلخرین مع التسامح بین ًإحصائیا ودال موجب وارتباط والعصابیة الذات
 أن نتـائجال أظهـرت حـین فـي اآلخـرین، مـع بالتـسامح والمقبولیـة العـصابیة مـن كـل تنبـأ

فـي   اینالتب من (% 22 -36  ) عن مسئولة كانت الشخصیة سمات في الفردیة الفروق
 تنبـأت خاصـة وبـصفة االعتـداءات، مـن سلـسلة علـى ًردا واالنتقـام لتجنـب میـل األفـراد 

 دوافع بزیادة العصابیة تنبأت بینما الخیر بواعث وزیادة االنتقام دوافع بانخفاض المسایرة
  .الخیر بواعث وضعف التجنب

  التـيWalker & Gorsuch,2002) (ولكـر وكورسـش دراسة نتائج أشارتو
الجامعـــات الدینیـــة والعامـــة  والتـــي اســـتخدم  فیهـــا مقیـــاس  عوامـــل ریـــت فـــي إحـــدى أج

 العـصابیة بـین ًإحـصائیا ودال سـالب ارتبـاط  إلى وجـود أشارت نتائجها. الشخصیة الكبرى
 ویقظـة االنبساطیة من وكل التسامح بین دالة ارتباطات تظهر ولم اآلخرین مع والتسامح
 في التباین من )  ( % 26الكبرى الخمسة العوامل وفسرت ة،الخبر ىلع واالنفتاح الضمیر

  .الذات مع التسامح في التباین من  (% 16)  و اآلخرین عن العفو
 & Mullet; Neto)مولــــت ونیتــــو ریفیــــر  دراســــة وخلــــصت نتــــائج

Riviere,2005) مـن وكـل اآلخـرین مع التسامح نحو المیل بین دال موجب ارتباط إلى 
 نحـو المیـل بـین ًإحصائیا دال سالب ارتباط وظهر واالنبساطیة، الضمیر ویقظة المقبولیة
 & Bajwa)  بـاجوى وخالـددراسـة توصـلت كمـا .والعـصابیة اآلخـرین مـع التـسامح

Khalid,2015)    اســتخدم فیهــا والتــي )  (59التــي أجریــت علــى Big Five 
Personality Inventory, Vengeance Scale and Trait Forgiveness 

Scale االنبـساطیة مـن وكـل التـسامح بـین ًإحـصائیا ودالـة موجبـة عالقـة وجـود إلـى 
 ودالـة سـالبة العالقـة كانـت حـین فـي الـضمیر، ویقظـة الخبـرة عمـى واالنفتـاح والمقبولیـة

 بین موجبة عالقة وجود عن الدراسة نتائج كشفت كما .والعصابیة التسامح بین ًإحصائیا
 االنبـساطیة مـن وكـل االنتقـام بـین ًإحـصائیا ودالـة البةسـ وعالقـة والعـصابیة االنتقـام

  .الضمیر ویقظة الخبرة عمى واالنفتاح والمقبولیة
 ;Ross; Kendall; Matters)  روس وكیندل وماترس دراسة  نتائج أشارتو

Wrobel & Rye,2004)     مـن  طالـب   (147) التـي أجریـت علـى عینـة مكونـة 
 ارتبط التسامح أن إلىعوامل الشخصیة الكبرى الخمسةاستخدم الباحثین مقیاس ، جامعي
 ارتبط كما الذات، مع التسامح في التباین من (% 40 ) فسرت والتي العصابیة، مع ًسلبیا
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 مـع التـسامح بین دالة ارتباطات تظهر لم حین في الضمیر، ویقظة باالنبساطیة التسامح
 مـن بكـل اآلخـرین مـع التـسامح بطوارتـ الخبـرة، علـى واالنفتـاح المقبولیـة مـن وكل الذات

 فـي اآلخـرین، مـع التـسامح فـي التباین من 50%)  (فسرت التي والمقبولیة، االنبساطیة
 ویقظـة الخبـرة علـى واالنفتـاح العـصابیة مـن بكـل اآلخـرین مـع التـسامح یـرتبط لـم حـین

 جـبمو وارتبـاط والعـصابیة، التـسامح بـین ًإحصائیا ودال سالب ارتباط ظهر كما .الضمیر
 التسامح بین داال االرتباط یكن لم حین في الضمیر، ویقظة االنبساطیة مع ًإحصائیا ودال

  .على الخبرة واالنفتاح
مـستحیب  )   (176( التي أجریت علـى   (Sterlan,2007)  ستیرلندراسة أما

  Heartland forgiveness   اسـتخدم مقیـاس   ، االسـترالیةالجامعـات إحـدىمـن 
Sceal     اآلخرین مع التسامح بین ًإحصائیا ودال موجب ارتباط وجود إلى توصلت  فقد 

  .التسامح في التباین من) %10(فسرت حیث والمقبولیة
عن (Karremans, J, et al., 2003)" كیرمانز وآخرین"وفي دراسة قام بها 

، والتـي أجریــت علـى عینــة مـن طــالب "دور العفـو فــي تحـسین مــستوى الرفاهیـة النفــسیة"
 أو عـدم التـسامحالبات الجامعة، وطلب من المفحوصین استدعاء أو تخیل مواقـف أمـا وط

 التـسامحمعین، وقد خلصت نتائج الدراسة إلى وجود ارتبـاط دال بـین   شخصمع التسامح
ً خبـروا العفـو قـد یخبـرون انفعـاال إیجابیـا أیـضا الـذینوالرضا عن الحیـاة، كمـا أن الطـالب  ً ً

  .م رضا عن حیاتهم بصورة أكبروبصورة أفضل، وكان لدیه
بدراســة عــن (Thompson,et al, 2005) " تومبــسون وآخــرین"كـذلك قــام 

، والتـي أجریـت علـى عینـة مـن طلبـة " والرضا عـن الحیـاةالتسامحالعالقة بین المیل إلى "
 Heartland Forgiveness، وتم تطبیق مقیاس العفو لهارتالند )504 (تالجامعة بلغ

Scale (HFS)) وقائمة غضب الحالة والسمة، ومقیاس القلـق )اد تمبسون وآخرینإعد ،
 .Spielberger. Jacobsإعـداد سـبیلبرجر وجـاكوبس وراسـل، كرامـي (الحالة والسمة 

Russel. Carame ( ومقیـــاس االكتئــاب لمركـــز الدراســـات الوبائیـــة)إعـــداد رادلـــوف (
(Radloff. 1977) خـرینإعـداد دینـرو وآ(، ومقیاس الرضا عن الحیـاة ((Dinner et 

al.. 1985) الـذات، والعفـو عبـر التـسامح مـع، وقد توصلت نتـائج هـذه الدراسـة إلـى أن 
 التــسامحالمواقـف كالهمــا یــساهم بدرجـة دالــة فــي التنبـؤ بــسمة الغــضب، وعلـى هــذا فــإن 

  .المرتفع ینبئ بانخفاض مستوى االكتئاب والغضب والقلق، والرضا عن الحیاة
 التسامحالعالقة بین "بدراسة عن (John, et al., 2005)" جون وآخرین"قام و
ــسعادة ــت مــن ،"وال ــة تكون ــى عین ــك عل ــاس التــسامح ) 224( وذل ــم اســتخدام مقی ــا وت ًطالب

ومقیاس السعادة، وقد توصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن التسامح والصفح یؤدي إلى آثار 
  .إیجابیة تحقق السعادة والرضا عن الحیاة واالستمتاع بها
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 هـدفت بدراسـة (Johan & Liza, 2005)" جوهان ولیزا"ًكما قام أیضا كل من 
 التعـرف علـى الـسیاقات المختلفـة للتـسامح و،  التسامح والسعادةإلى التعرف العالقة بین 

" القائمة على المتعة والسعادة القائمة على فلسفة أخالقیة   باستخدام الفرق بین السعادة
ًطالبا من طالب الجامعة وتم تطبیق مقیاس التسامح ) 224 (والتي أجریت على عینة من

ومقیاس السعادة ، وقد توصـلت نتـائج هـذه الدراسـة أن العفـو والتـسامح یـساهمان بدرجـة 
ُكبیـرة فـي تحقیـق الـسعادة وتكـوین اتجاهـات إیجابیــة حتـى نحـو مـن یـسيء؛ حیـث یخفــف 

  .ص التسامحالتسامح والعفو من حدة العدائیة لدى من یستمتعون بخصائ
 وعالقتــه بكــل مــن عــن العفــوبدراســة ) (Ashrbeni,2009 كمــا قــام  الــشربیني 

ــاة والعوامــل الخمــسة الكبــرى للشخــصیة والغــضب بهــدف تحدیــد الفــروق بــین  الرضــا عــن الحی
) 330 (تكونـت مـنعلـى عینـة بلـغ أجریـت الدراسـة .الذكور البدو، والذكور الحضر فـي العفـو 

ــة  ــة الجامع ــسم ، مــن طلب ــة بق ــة العربی ــة الطــائف بالمملك ــة جامع ــة الخاصــة بكلیــة التربی التربی
مقیـاس وتعریب الباحث، ) إعداد تومبسون وآخرین( استخدم الباحث  مقایس العفو ،السعودیة 

توصلت نتائج الدراسة إلـى أنـه . وقائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصیة ، الرضا عن الحیاة 
ــة إحــصائیا بــین مت ــذكور فــي العفــو عبــر المواقــف، ًتوجــد فــروق دال وســطي درجــات اإلنــاث وال

ــین  ــة إحــصائیا ب ــروق دال ــا توجــد ف ــذكور، كم ــصالح ال ــروق ل ــت الف ــو وكان ــة للعف ًوالدرجــة الكلی
متوسطي درجات الذكور البدو والذكور الحضر في العفو وأبعاده وكانت الفروق لصالح الطـالب 

ًدالــة إحــصائیا بــین الدرجــة الكلیــة للعفــو الــذین یقطنــون الحــضر، كمــا توجــد عالقــات ارتباطیــة 
ــل مــن  ــاد ك ــین أبع ــاة وب ــة(والرضــا عــن الحی ــى حــین ال توجــد عالقــة ) العــصابیة، والمقبولی عل

االنبـساطیة، واالنفتـاح علـى الخبـرة، ویقظـة (ارتباطیة دالـة بـین الدرجـة الكلیـة للعفـو وكـل مـن 
  .الضمیر

بدراسـة هـدفت إلـى (Lavafpour et al ,2012)    الفـابور وآخـرون دراسـة
 بالتـسامح كمـدخل لتقلیـل مـن الـسلوك العـدواني، اسـتخدمت مقیـاس للعـالجتطبیق برنامج 

عاما،  )13-11(مراهق تراوحت أعمارهم من   )30( العینة من .للعفو، ومقاییس للعدوان
 أشـارت النتـائج إلـى فعالیـة البرنـامج فـي .جلسة جماعیة  )12 (اإلرشاديشمل البرنامج أ

 العفــو وانخفــاض الــسلوك العــدواني كمــا توصــلت الدراســة إلــى أن العــدوان انخفــضت زیــادة
أبعــاده بعــد تطبیــق البرنــامج وأشــارت إلــى جــدوى العــالج  الجمــاعي للتقلیــل مــن الــسلوك 

 .العدواني
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  :مشكلة الدراسة
وهـو جـزء مـن ,البـشریة الحیـاة طبیعـة تقتـضیها اجتماعیـة یعـد التـسامح ضـرورة

 القنـوات إحدى فهذه المسؤولیة، اعیة نحو اآلخرین في المجتمع الواحدالمسؤولیة االجتم
 العالقات روابط لتمكین مطلوب أساسي كعنصر قوتها العامة وهذا سر المصلحة تدعم التي

  .اإلنسانیة
آثـار  و إلـى معایـشة وخبـرة   اآلخـرین یـؤدى مـع  بالتـسامح الفـرد إن إحـساس

إلـى   التـسامح معـد یـؤدى قـد بینمـا  والهنـاء، ة  نفـسیة ایجابیـة كـشعوره بالرضـا والـسعاد
فعوامـل . التسامح في المؤثرةفدراسة  متغیرات الشخصیة  ، وجدانیة سلبیة  وآثار نواتج  

للفرد المعتدي  أو   التخلي عن )   الضحیة(في طریقة  إدراك الفرد  ًتلعب دورا  الشخصیة
 فــي عالقــة هــذه العوامــل بالتــسامح إال أن الدراســات التــي بحثــت، حقوقــه لــدى  المعتــدي 

 )  Neto, 2007 :2313 ( نیتوتعتبر محدودة 
  ایجابیـة  الباحثة في اآلونة األخیرة مـن ظهـور  سـلوكات اجتماعیـةلمسته  ونظرا لما     

ًبـدا المـشهد فـي األردن أفالطونیـا، وغیـر حیـث "بین الشعب األردني  منها سلوك التـسامح  ّ ُ َ
ّاالقتصادیة الصعبة، وغالء المعیشة، حیث استغل األردنیون منصات ٍمسبوق، أمام الحالة  ّّ ّّ

ّالتواصل االجتماعي، وأعلنوا عبرها عن حملة تسامح، لم یكن عنوانها المسامحة والصفح  ُ ُ
ُالمعنوي، بل كانت تنفیذا واقعیا مادیا، حینما قرر نشطاء إطالق حملـة ّ ً ً ًّ یـسامح _األردن #( ّ

ّوفیهــا یتنــازل كــل مــن لــه مــال عنــد المــدینین المتعثــرین، وغیــر ،  )  نخــوتكم_دامــت # و ُ ُ
ّ تجـار األردن وأصـحاب الـشركات، واألعمـال، واألمـوال، إلـى ّهب فقد .ّالقادرین على السداد

ــة، واعــالن مــسامحة أصــحاب  ــسامحیة المالی ــشوراتهم الت ــشر من ُحــساباتهم التواصــلیة، لن ٕ ّ ّ ّ
ُواجتمــع المــسامحون فــي .یا المرفوعــة ضــدهم ٕالــشیكات والكمبیــاالت، كمــا واســقاط القــضا

ـــى التـــدین،  ـــه إل ـــي األردن، واضـــطرار أبنائ ـــصادي ف ـــردي الحـــال االقت ـــى ت ـــشوراتهم عل ّمن ّ
ّواالســتدانة بالــشیكات، والكمبیــاالت، أمــام قلــة فــرص العمــل، وانخفــاض الرواتــب، وارتفــاع 

ّالضرائب، لتلبیة متطلبات الحیاة االعتیادیة من الزواج، وتربیة ّ ّ األبناء، والطبابة، والمأكل، ُ
  (13/12/2019البلقـــاء الیـــوم    ، نیـــروز ،    رأي الیـــوم والمـــشرب، ومـــا شـــابه

Raialyoum,  Narouz Aleqbareya  and, Al-Balqa today  ( ارتـأت الباحثـة
دراسة هـذا المتغیـر  وربطـة بمتغیـر خـصائص الشخـصیة الكبـرى لـدى  األفـراد  مـن خـالل 

وى التسامح لدى عینة من مراجعي المحاكم النظامیة  لذا جاءت الدراسة التعرف على مست
  :لتجیب على األسئلة التالیة
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  :أسئلة الدراسة
   ما مستوى التسامح لدى  مراجعي المحاكم النظامیة-1
 الداللة بین التسامح وعوامل الشخصیة الكبـرى مستوىه عند ی هل هناك عالقة ارتباط-2

  لنظامیة ؟لدى مراجعي المحاكم ا
ــا لمــستوى -3 ــسامح تبع ــي مــستوى الت ــة  إحــصائیة ف ــروق ذات دالل  الجــنسهــل یوجــد ف

  ؟)إناث .ذكور(
  :أهداف الدراسة

  .اجعي المحاكم النظامیة في األردن التعرف إلى  مستوى التسامح لدى  مر-1
ى ه  بین التسامح وعوامل الشخصیة الكبرى لدی عالقة ارتباط التعرف إلى مدى  وجود-2

  .مراجعي المحاكم النظامیة
التعرف إلى مدى وجود فروق ذات داللة  إحصائیة في مستوى التسامح تبعـا لمـستوى -3

  ؟)إناث، ذكور(الجنس 
  : أهمیة الدراسة
إن التـسامح مفهـوم یـؤثر علـى الـصحة النفـسیة بـشكل ایجـابي  فهـو  :األهمیة النظریة

ر الغضب وتحـسین جهـاز المناعـة فقـد والتخلص من مشاع، وسیلة للتخلص من االنتقام 
 ویعـد ,ًحتـى أنـه وصـف تـدخال اكلینیكیـا  ، انطلقت دراسات إلى إثراء التـسامح  وتنمیتـه  

 التسامح عنصرا هاما من عناصر العالج النفسي للشفاء من بعض االضطرابات النفسیة  
   .كما أن البحث في التسامح  أهمیة إضافیة في  تطور علم النفس االیجابي.

معرفـة مـدى ارتبـاط التــسامح بعوامـل الشخـصیة الكبـرى لـدى عینــة . األهمیـة التطبیقیـة
ــرین ، الدراســة ــاول هــذین المتغی ــي تتن ــد مــن الدراســات الت ــیح المجــال إلجــراء العدی ــا یت مم

كما قد تـساهم هـذه الدراسـة فـي رفـد مـا یـتم . وربطهما بمتغیرات أخرى وعلى عینات أخرى
م ومواقــع التواصــل حــول اتـصاف  المــواطن  األردنــي بالتــسامح تناقلـه عبــر وســائل اإلعـال

  . بالرغم  من ضیق الحال عند معظم الشعب بسبب األوضاع االقتصادیة المتردیة
  :حدود الدراسة

 فـي البحـث علـى یقتـصر الـذي موضـوعها فـي الدراسـة هـذه تتحـدد.  حـدود موضـوعیة1
  .عوامل الشخصیة الكبرى  والتسامح بین العالقة
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  .كما تتحدد هذه الدراسة تناولها لفئة مراجعي المحاكم النظامیة. لحدود البشریة ا2
اقتصرت هذه الدراسـة علـى المحـاكم النظامیـة فـي محافظـة الكـرك فـي  . الحدود المكانیة3

  .األردن
  . م 2019تم إجراء هذه الدراسة في عام .  الحدود الزمانیة4

  :الدراسة محددات
 :التالیة بالمحددات الحالیة الدراسة نتائج یمتعم إمكانیة تتحدد        

             الثـاني الدراسـي الفـصل خـالل  مراجعـي المحـاكم النظامیـة مـن عینـة علـى اقتـصارها - 
ٕكمـا تتحــدد نتــائج هــذه الدراســة وامكانیـة  تعمــیم نتائجهــا  بــاألدوات التــي تــم  .(2019)  

 لجـون للشخـصیة كبـرى الالخمـسة العوامـل مقیـاس: وهـي.استخدامها لغایـة هـذه الدراسـة
 مـن كـلالـذي تـرجم وطبـق علـى البیئـة العربیـة مـن ،  John et al., 1991).وآخـرین

ــو غزالــه ــاس التــسامح  ل،  )2014(جــرادات وأب ــري ِومقی  Berry et) وزمــالؤه بی
al.,2005) الـــــذي قامـــــت بترجمتـــــه واســـــتخراج دالالت صـــــدقه وثباتـــــه البقمـــــي           

)2017  (Baqmy,.  
    :مصطلحات الدراسة

 : Forgiveness التسامح
  التخلي عن  المشاعربأنه التسامح (Berry et al.,2005) وزمالؤه بیري عرف        

   .واآلخرین الذات تجاه أو ایجابیة حیادیة بأخرى واستبدالیا السلبیة والسلوكیات واألفكار
تـتم بـشكل إرادي  ، ویعرف  بأنه عملیـة تتـضمن  تغییـر العاطفـة تجـاه الـشخص أو الحـدث

) وثــــرنجتن)    (نـــورث )(فنــــشمان) (انرایـــت ومـــابوك  (إلـــى اتخــــاذ قـــرار بــــالعفوتـــصل 
)(Enright & Al Mabuk, ,1989) (Fincham, 2000) (North,  1987 

(Worthington,2005  
علیها أفراد الدراسة على مقیاس التسامح  یحصل التي الدرجة بأنه إجرائیاویعرف          

  المستخدم في هذه الدراسة 
 ُ    تعـرف five-factor model of personalityة الكبـرى عوامـل الشخـصی

 بعض عن األفراد ُتمیز أبعاد عنها  تعبر االستعدادات من مجموعة : بأنهاالشخصیة سمات
واالسـتقرار  بالثبـات وتتسم والفعل والشعور التفكیر من نماذج في االستعدادات وتظهر هذه

 منهـا كـل ُیمثـل اإلنـسانیة، شخصیةال لوصف أساسیة عوامل كما تعرف  خمسة .النسبي
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 میـدان فـي والبـاحثون العلمـاء إلیهـا توصـل المتناغمـة، الـسمات مـن لمجموعـة ًتجریـدا
 واالنبـساطیة، العـصابیة، :وهـي التجریبیـة، للبحـوث العلمیـة األدلـة خـالل مـن الشخـصیة
   روكوستا ماسكی الخبرة على واالنفتاح ). في ویقاس الضمیر، ویقظة (الطیبة) والمقبولیة

(Mccare & Costa) 1996  علیهـا یحـصل التـي بالدرجة الحالیة الدراسةوتقاس في 
  .الدراسة هذه في المستخدم للشخصیة الكبرى الخمسة العوامل مقیاس على المستجیب

، ومحــاكم )الــصلح، البدایــة(وتــشمل كــال مــن محــاكم الدرجــة األولــى  :ةمحــاكم النظامیــال
، ومحكمـة التمییـز أعلـى هیئـة قـضائیة فـي المملكـة، ومحكمـة )االستئناف(الدرجة الثانیة 

  .العدل العلیا التي تتولى جهة القضاء اإلداري
تـم   اسـتخدم المـنهج الوصـفي المقـارن لمناسـبته لمثـل هـذه الدراسـات: الدراسـةمنهجیة 

ّاستخدام المنهج الوصفي    . لمناسبته لمثل هذا النوع من الدراساتأالرتباطيَ
تكــون مـن جمیـع  المــراجعین  للمحـاكم النظامیـة فــي محافظـة الكــرك    :سـةمجتمـع الدرا

  مراجـع )  1850(م  والبـالغ عـددهم 31/12/2019 إلـى 1/1/1019في الفترة ما بـین 
ٕواساءة ، واالحتیال، وحوادث السیر، واإلیذاء، والسرقات، بقضایا  جزائیة  كقضایا الشیكات

أما قضایا الحقوق فهي ما یتعلق باألموال  كقـضایا  . والتهدید، والذم، والقدح ، االئتمان 
  .یوضح ذلك) 5( والجدول رقم.. وغیرها، وقضایا الكمبیاالت، والقضایا العمالیة ، األجرة

   تبعا لنوع القضیة2019 القضایا المعروضة على المحاكم النظامیة في عام )5(جدول 

  الرقم
  نوع

   القضیة
  )تسامح(مصالحة  تم الفصل فیها بشكل نهائي  إناث  ذكور  العدد

 121 1362488500 800  جزاء 1
 250 600    1050  حقوق 2
 371  1100  18501850  المجموع 3

قــضایا ( مراجــع للمحــاكم النظامیــة  ) 195( تكونــت عینــة الدراســة مــن . عینـة الدراســة
 لــم تــتمكن الباحثــة حیــث  ، تــم اختیارهــا بطریقــة العینــة المتاحــة.  وقــضایا تنفیــذ، جزائیــة 

یوضــح ) (6والجـدول رقـم  . ًللباحثـة بمقابلـة المعنیـین بهـا نظـرا لخـصوصیة هـذه القـضایا
  .خصائص العینة
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  الخصائص الدیمغرافیة ألفراد عینة الدراسة) 6( جدول
  العدد  الجنس  الرقم
 146  ذكور  1
 49  إناث  2

 195  المجموع
  :أدوات الدراسة

 للشخصیة الكبرى لخمسةا العوامل مقیاس: أوال
 لجــون للشخــصیة الكبــرى الخمــسة العوامــل اســتخدمت الباحثــة مقیــاس

جـرادات وأبـو  مـن كـل العربیـة إلـى بترجمتـه الـذي قـام   John et al., 1991)وآخـرین
 علـى موزعـة قـصیرة فقـرة (44) مـن األصـلیة بـصورته المقیـاس   تكـون)2014(غزالـه

 (9)الـضمیر ویقظـة فقـرات، (9 ) والمقبولیـة ،)اتفقـر 8 ( االنبساطیة :الشخصیة السمات
    فقرات (10) الخبرة على واالنفتاح  فقرات (8) والعصابیة فقرات،

 محكمـین علـى بعرضـه للمقیـاس المحتوى بحساب صدق الباحثان قام. صدق المقیاس
 الـداخلي االتـساق حـساب تـم كما الیرموك، جامعة في والتربوي اإلرشادي النفس علم من
  .المقیاس ألبعاد ألفا كرونباخ معامل ُحسب فقد المقیاس ثبات أما   یاسللمق

   :يالداخل االتساق
 والدرجة عبارة كل درجة بین االرتباط حساب للمقیاس الداخلي االتساق حساب تم        
  .االرتباط معامالت قیم یوضح ) 7( والجدول إلیه، تنتمي الذي لمبعد الكمیة

  بأبعاد المقیاسباط عبارات مقیاس عوامل الشخصیة  معامالت ارت)  7(جدول 
  معامل االرتباط  العبارة  البعد
  1 0.64** 

6 0.34** 
11 0.56** 
16 0.57** 
21 0.30** 
26 0,56** 

  االنبساطیة

31 0.49** 
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36  0.61** 
 **0.40 2  المقبولیة

7 0.51** 
12 0.66** 
17 0.61 
22 0.39** 
27 0.39** 

  

32 0.39** 
37 0.62**   
42 0.58** 

 **0.63 3  یقظة الضمیر
8 0.46** 
13 0.56** 
23 0.49** 
28 0.65** 
33 0.63** 
38 0.59** 

  

43 0.51** 
 **0.54 4  العصابیة

9 0.84** 
14 0.57** 
19 0.67** 
24 0.47** 
29 0.56** 
34 0.39** 

  

39 0.56** 
 **0.35 5  ى الخبرةاالنفتاح عل

10 0.40** 
15 0.41** 

  

20 0.44** 



  م 2020 لسنة أبریل) الثاني، الجزء 186: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
 

 -166-

25 0.62** 
30 0.44** 
35 0.29** 
40 0.55** 
41 0.41** 
44 0.64** 

 یظهر من نتائج الجدل أن جمیـع معـامالت االتـساق الـداخلي المحـسوبة  مقبولـة         
  .یوضح ذلك ) 8( ول والجد. كما تم استخراج معامالت االتساق بین الفقرات .

  معامالت االتساق بین فقرات مقیاس عوامل الشخصیة الكبرى ) 8(جدول
یقظة   المقبولیة  االنبساطیة  األبعاد

  الضمیر
االنفتاح على   العصابیة

  الخبرة
 **0.42 0.23  **0.28 **0.37    االنبساطیة
 **0.39 0.33 **0.37      المقبولیة

 **0.44 **0.21        یقظة الضمیر
 0.46          صابیةالع

االنفتاح على 
  الخبرة

          

 أبعـاد مـن بعـد كـل بـین االرتبـاط معـامالت جمیـع أن یتضح السابق الجدول من          
وتـم .  ( 0.01)مـستوى عنـد ًإحـصائیا دالـة األبعـاد وبقیـة الكبرى الخمسة العوامل مقیاس

           والجــدول، لكبــرىاســتخراج معــامالت ثبــات كــل بعــد مــن أبعــاد مقیــاس عوامــل الشخــصیة ا
  یوضح ذلك ) 9( 

  معامالت ثبات أبعاد مقیاس عوامل الشخصیة الكبرى ) 9( جدول 
  االنفتاح على الخبرة  العصابیة  یقظة الضمیر  المقبولیة  االنبساطیة

0.80 0.82 0.81 0.82 0.80 
 مقیـاسال أبعـاد مـن بعـد كـل ثبـات معـامالت أن  ) 9( تشیر البیانات في الجـدول        

  . لمثل هذه الدراسات مقبولة معامالت وهي (0.82-0.80)تراوحت ما بین 
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  مقیاس التسامح :ًثانیا
الـذي قامـت  (Berry et al.,2005) وزمـالؤه مقیاس بیري استخدمت الباحثة 

ــألف ، )2017( بترجمتــه واســتخراج دالالت صــدقه وثباتــه البقمــي                  مــن المقیــاس ویت
 وتنطبـق، ًتمامـا، تنطبـق : هـي بـدائل خماسـي   تـدرج  وفق اإلجابة تتم ارات عب10 ) (

  أوزان االسـتجابات لهـذه وضـعت وقـد ًأبـدا تنطبـق وال تنطبـق، وال مـا، حـد إلـى وتنطبـق
 ال (2 )و ما، حد إلى تنطبق (3 ) و تنطبق،  (4 )و ًتماما، (تنطبق (5) (كاآلتي متدرجة
  .10 -50 )(مابین المقیاس على الدرجات تراوحوت ًأبدا، تنطبق ال )1(و تنطبق

  . صدق المقیاس
أعـضاء مـن ذوي الخبـرة  مـن أعـضاء اإلرشـاد  مـن محكمـین (10) عـرض المقیـاس علـى

 .النفسي
 نسبة مناسـبة للحكـم ُواعتبرت ،(%  80 ) المحكمین بین لالتفاق المئویة وكانت النسبة

  .رات المقیاسیتم حذف  أي عبارة من عبا ولم العبارة صدق على
 (Internal Consistency)  الداخلي االتساق حساب تم احتساب تم. ثبات المقیاس

 ) 4( للمقیـاس، والجـدول الكمیـة والدرجـة عبـارة كـل درجة بین االرتباط بحساب للمقیاس
  .االرتباط معامالت قیم یوضح

  معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلیة لمقیاس التسامح) 10( حدول
درجة ارتباط العبارة بالدرجة الكلیة   عبارةال

  للمقیاس
درجة ارتباط العبارة بالدرجة   العبارة

  الكلیة للمقیاس
1 0.51** 6 0.70** 
2 0.55** 7  0.61**  
3 0.56** 8 0,54** 
4  0.65** 9 0.53** 
5 0.60** 10 0.51** 
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 عبـارة كـل درجـة ینبـ المحـسوبة االرتبـاط معـامالت جمیـع أن یتـضح الـسابق الجدول من
 تراوحت  حیث ، ) (0.01داللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات لممقیاس الكمیة والدرجة

     ) (0.51 ,  0.70 بین ما االرتباط معامل قیم 
 ألفـا كرونبـاخ معامـل اسـتخدام تـم المقیـاس ثبـات مـن وللتحقق -  كرونباخ ألفا طریقة ب

(Alpha Cronbach) 
 .ألغراض هذه الدراسة مقبول المعامل  ُویعتبر ،( 0.79 )  قیمته بلغت والذي

  :إجراءات الدراسة
 قامــت الباحثــة بــاالطالع علــى األدب النظــري المتعلــق بموضــوع الدراســة والدراســات -1

في بناء أدب نظري وكـذلك  الحدیثة  وتم االستفادة من المقاییس التي استخدمت فیها 
   . عربیةبیئاتي ُاستخدام المقاییس المعربة والمكیفة ف

 قامت الباحثة بمراجعة المحـاكم النظامیـة الموجـودة فـي محافظـة الكـرك لالطـالع علـى -2
عدد المراجعین لها في القضایا الجزائیة وقضایا التنفیذ والحصول على موافقـة  قـضاة 

  .هذه المحاكم  للحصول على المعلومات الرسمیة وإلجراء الدراسة
لدراسة على عینتها  ومن ثم تحلیـل البیـات واسـتخراج النتـائج  قامت الباحثة بإجراء  ا-3

  .والخروج بتوصیات تعلقت بنتائجها
  :نتائج الدراسة
ما مستوى التسامح لدى  مراجعي المحاكم النظامیة؟ ولإلجابـة علـى هـذا : السؤال األول

ى مقیاس السؤال تم استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري إلجابة أفراد العینة عل
   یوضح ذلك ) 11( والجدول رقم. التسامح
المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري إلجابة مراجعي المحاكم النظامیة  ) 11( جدول 

  على مقیاس التسامح
  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العدد  مقیاس التسامح

  195 2.7544 0.36037 
أن أفــراد العینــة یتمتعــون بمــستوى عــال مــن  ) 11( تــشیر النتــائج فــي الجــدول          

  .التسامح
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ــاني ــسؤال الث ــة ارتباط: ال ــهــل هنــاك عالق ــةی ــد مــستوى الدالل ــسامح وعوامــل ه عن ــین الت  ب
ولإلجابة على هذا السؤال  تم استخدام  الشخصیة الكبرى لدى مراجعي المحاكم النظامیة ؟

  .یوضح ذلك ) 12( والجدول . معامل االرتباط بیرسون
  معامالت االرتباط بیرسون بین عوامل الشخصیة الكبرى والتسامح ) 12( دولج

  التسامح  عوامل الشخصیة الكبرى
  معامل االرتباط  

 **0.31  االنبساطیة
 **0.28  المقبولیة

  **0.21  یقظة الضمیر
 0.20-  العصابیة

 **0.27  االنفتاح على الخبرة
ى أن هنــاك ارتبــاط بــین عوامــل  الشخــصیة إلــ ) 13( تــشیر النتــائج فــي الجــدول         

)  (0.01 ≥مـستوى عنـد ًإحـصائیا ودالـةفقد ظهرت االرتباطات ایجابیة . الكبرى والتسامح
ویقظــة الـــضمیر ، )0.28(والمقبولیــة ،  )0.31(  بــین التــسامح وكــل مـــن االنبــساطیة 

ط ســلبي أمــا بعــد العــصابیة فقــد ظهــر االرتبــا).0.27(واالنفتــاح علــى الخبــرة  ،)0.21(
)0.20(.  

االنبــساطیة والمقبولیــة ویقظــة ( فیمــا یتعلــق ب النتیجــة تفــسیر هــذه ویمكــن          
 وآخــرون وفلــك مــاو Brown,2004) إلیــه أشــار مــا ضــوء فــي ) الــضمیر

(McCullough; Paragamment & Thoreson,2000)  إن المتـسامحین  أكثـر
 التسامحف،  اآلخرین قبل من اإلساءة وتخطي اآلخرین مع ایجابیة عالقات بناء ىلعقدرة 

 یـسعى حیـث االعتـداء، أو كاالنتقـام اآلخـر تجـاه الـسلبیة االسـتجابات ال یتوافـق مـع 
ذلـك أنـه یجنـي بالمقابـل ،  علیهـاالمحافظـةو ُالمـسيء مع العالقة استمراریة إلى المتسامح

 التـسامح أن سـاتالدرا بعـض وهـو مـا إلیـه ، النتقـاما دافعیـة , الـسلبیة االنفعاالت تجنب
 & Coyle) والغـضب والحـزن والقلـق االنفعـالي األلـم مـن الـشفاء علـى إلیـه ُیـساعد

Enrght,1998) .التسامح وبالتالي  المختلفة الظروف ىلع االنفتاح تعني االنبساطیةف 
 االنبساطیین لألفراد النفسیة السعادة عن مسئولة آلیة التسامح ُكما یعد ، اإلساءة وتجاوز

(Bajwa & Khald,2015). فاألفراد الذین یتمتعون بمستوى عال  أما عامل  المقبولیة
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 وخالیـة  ،ایجابیـةو  ،شخـصیة عالقـات على للمحافظة ًمیال أكثر یكونون من المقبولیة  
 .Brose, et al) ویتحقق هذا عن طریق مسامحة اآلخرین ، مع اآلخرین الصراعات من

 & Bajwa) مـن كـل دراسـة نتـائج مـع عـام بـشكل النتـائج هـذه وتتفـق. (2005
Khalid,2015; Berry et al.,2005; Brose et al.,2005 ;Hall & 
Fincham,2005; Mullet et al.,2005; Neto,2007; Ross et al.,2004 

  .النبساطیة او لمتسامح المیل بین ًإحصائیا ودالة موجبة ارتباطات وجود أظهرت لتيا
 Ashrbeni,2009)   الـشربیني الدراسة الحالية مع نتائج دراسة وتعارضت نتائج              

 دالـة بـین الدرجـة الكلیـة للعفـو وكـل مـن ارتباطیـهعالقـة  إلى عـدم وجـود  التي أشارت نتائجها 
ة ،االنبــــساطیة، واالنفتــــاح علــــى الخبــــرة، ویقظــــة الــــضمیر  & Walker)ودراس

Gorsuch,2002) االنبـساطیة مـن وكـل محالتـسا بـین دالـة ارتباطـات تظهـر التـي لـم 
 ;Ross; Kendall; Matters)دراسة  وكـذلك الخبـرة، ىلـع واالنفتـاح الـضمیر ویقظـة

Wrobel & Rye,2004  ا  التـسامح بـین داال إلـى عـدم وجـود ارتبـاط التي أشارت نتائجه
  .على الخبرة واالنفتاح

 لـىإ الرجـوع خـالل من النتیجة ىذه تفسیر فیمكن  العصابیة بعامل یتصل ما أما
 عمـى القـدرة وعـدم والعدائیة الغضب ُیعد حیث العصابیة، عامل تحت تندرج التي السمات

  .سلبا على حیاتهم وتؤثر السمات من الضغوط تحمل
 تلك في یصبحونف  إزاء المواقف  االستثارة  یكونون سریعي  العصابیة فمرتفعي

 ضـبط ىلـع القـدرةى یفتقـدون إلـ  كمـا أنهـم  ,الغـضب كبـت نتیجـة عدائیـة أكثـر المواقـف
 نسیان صعوبة بسبب االنتقام إلى ونلیمیفاالنتقام  في رغبة وأكثر التسامح وأقل دوافعهم
  Bajwa & Khalid,2015) (بیةلالس الخبرات

 Bajwa & Khald,2015; Berry et)مـن كـل دراسـة نتـائج مـع اتفقـت و
al.,2005; Brose et al.,2005; Koutsos et al.,2008; Mullet etal,.200; 

Neto,2007) ( لمتسامح المیل بین ًإحصائیا دالة سالبة ارتباطات وجود إلى تلتوص التي 
 ;Bajwa & Khald,2015) واالنتقـام العـصابیة بـین ودال موجـب وارتبـاط والعـصابیة

Berry et al.,2005) دراسة نتائج مع النتیجة هذه اختلفت حین في (Ross et al.,2004) 
  .والعصابیة لمتسامح المیل بین ارتباط وجود معد إلى انتهت والتي

 ;McCullough; Bellah) دراسـةواتفقـت نتـائج الدراسـة الحالیـة مـع نتـائج  
Kilpatrick & Johnson,2001)  من بكل سلبیا ارتبط االنتقام أن  التي أشارت إلى 

 & Maltby; Macaskill)  دراسـةو، .بالعـصابیة ًوایجابیـا الـضمیر ویقظـة المقبولیـة 
Day,2001)   بواعث وضعف التجنب دوافع بزیادة  تتنبأ العصابیةالتي أشارت إلى أن 

ذلك   ، الخیـر   Ross; Kendall; Matters; Wrobel & Rye,2004) ( دراسـةوك
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 ودال موجـب وارتبـاط والعـصابیة، التـسامح بـین ًإحـصائیا ودال سـالب ارتبـاط ظهـر كمـا
 & Walker)كمـا اتفقـت مـع نتـائج دراسـة  .الـضمیر ویقظـة االنبـساطیة مـع ًإحـصائیا

Gorsuch,2002)    بـین ًإحـصائیا ودال سـالب ارتبـاط  إلـى وجـود أشـارت نتائجهـا 
 (Mullet; Neto & Riviere,2005) دراسـة  نتائجو،اآلخرین مع والتسامح العصابیة

 ویقظـة المقبولیـة مـن وكـل اآلخـرین مـع التـسامح نحـو المیـل بـین دال موجب ارتباط إلى
 مـع التـسامح نحـو المیـل بـین ًإحـصائیا دال سـالب ارتبـاط وظهـر واالنبـساطیة، الـضمیر
  .والعصابیة اآلخرین

 هــل یوجــد فــروق ذات داللــة  إحــصائیة فــي مــستوى التــسامح تبعــا . الــسؤال الثالــث 
 ,T Test اختبـار ت ولإلجابـة علـى هــذا الـسؤال تـم اسـتخدام . ) إنـاث، ذكـور( للجـنس
  النتائجیوضح ) 13(والجدول
  التسامح مقياس على واإلناث الذكور درجات متوسطي بين الفروق لداللةاختبار ت ) 13(جدول 

مصدر   المتغیر
  التباین

المتوسط   العدد
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

قیمة 
  ت

  الجنس 7.42  34.4 146  ذكور
 7.02 36.2 49  إناث  )إناث، ذكور(

3.17 

 ًتبعـا  التـسامح مـستوى فـي فـروق وجـود إلـى ) 13( تـشیر النتـائج فـي الجـدول         
  .اإلناثولصالح  . )إناث ،ذكور(  الجنس لمتغیر
 التعـاطف ىلـع قـدرة أكثـر اإلنـاثویمكـن تفـسیر ذلـك مـن خـالل مـا نعرفـه مـن أن        
إلضافة إلى المـوروث الثقـافي  فیمـا  كما ، ىلعمما یجعلهن أكثر تسامحا  بالذكور مقارنة

 شأنها من التي من األفراد  كثیر عادات تشكیل ر لدور المرأة الذي یعمل على یتعلق بالنظ
حیث تتلقى األنثى إشارات بطریقة مباشرة  الجنسین كال عند وكلالس أنماط بعض هتوج أن

 بالذكور والتحمل  وغیر مباشرة منذ طفولتها ألن تكون متسامحة وتمنع العطف والتعاطف 
(Klein & Hodges,2001) الجنسین بین الفروق إلى الدراسات من العدید أشارت ا وكم 

 & Gault)  كدراسـةالتعـاطف فـي الـذكور ىلـع اإلنـاث تفوقـت حیـث التعـاطف فـي
Sabini,2000; Macaskill et al.,2002;  Schieman & VanGundy,2000).وتتفـق  

 &Bajwa & Khald,2015; Berry) نتــائج  دراســة  مــع النتیجــة هــذه
Worthington,2001; Lower & Piferi,2006; Malone et al.,2011; 

Ysseldyk,2005) Thompson al., 2005; د ىلـع نلحـص اإلنـاث أن إلـى أشـارت لتي ا 
  .بالذكور مقارنة التسامح  مقیاس ىلع مرتفعة رجات
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 Macaskill et al.,2002; Neto,2007; Rye et) من كـل دراسة نتائج مع فتلاخت بینما 
al.,2001; Toussain et al.,2001; Toussain & Weeb, 2005)  إلـى تلتوصـ التـي 

 التي (Eaton et al.,.2006) دراسة  ونتائج التسامح، في الجنسین بین فروق وجود عدم
  .التسامح في اإلناث ىلع الذكور فیها تفوق

  :ملخص الدراسة
ح  وهـل هنـاك كانت فكرة البحث هي التعرف على  تمتع مراجعي المحاكم بالتـسام. خاتمة 

كمـا كـان هـدف الدراسـة التعـرف فیمـا إذا ، عالقة بین التسامح  وعوامل الشخصیة الكبـرى
 وقـد تمـت ،الذكور واإلناث في مـستوى التـسامحكان هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین 

جــاءت النتــائج . بهــذه األهــدافإجــراءات البحــث وتطبیقــه لإلجابــة علــى األســئلة المتعلقــة 
ًسامح  ایجابیـا بعوامـل الشخـصیة نة الدراسة تمتع  بالتسامح حیث  ارتبط التـمبینة أن عی

بینمـا ارتـبط ســلبیا بالعـصابیة وجــاءت (المقبولیـة ویقظـة الــضمیر واالنفتـاح علـى الخبــرة (
وخرجـت الدراسـة بـبعض التوصـیات  ، الفروق في التـسامح لـصالح اإلنـاث مقارنـة بالـذكور

قــة منهــا تنــاول متغیــرات أخــرى ذات عالقــة بموضــوع للمهتمــین بالبحــث العلمــي والمتعل
  .الدراسة

  :التوصیات
محــو األمیــة القانونیــة مــن قبــل وزارة العــدل ونقابــة المحــامین   العمــل علــى  ضــرورة- 1

  .ومؤسسات المجتمع المدني
 اجتماعیة مسؤولیة التسامح ثقافة ىنشر باعتبار كافة المجتمع مؤسسات دور تفعیل -2

  .رائح المجتمعكافة ش في یشارك
  . وعینات أخرىرى إجراء دراسات تتناول متغیر التسامح وربطه بمتغیرات أخ-3
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