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Abstract 

The aim of the current research is to examine the relationship between social dominance 

and tolerance in a sample of employees. The study sample comprised 658 participants, 465 

males, and 193 females, where 557 were Kuwaiti, and 101 were non-Kuwaiti. The results 

shoed that there was a negative relationship between tolerance and the trend towards 

dominance, support for hierarchy, and tolerance. However, the was a positive relationship 

between social dominance, support for hierarch, and inequality. No relationship was found 

between inequality and tolerance. Results showed that there is no significant relationship 

between social dominance, support for hierarchy, inequality, and tolerance. While there was 

a positive relationship between social dominance, support for hierarchy, and inequality in 

the sample of non-Kuwaitis. There was a significant negative relationship between tolerance, 

social dominance, and support for hierarchy. 
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 عالقة الهيمنة االجتماعية بالتسامح لدى عينة من الموظفين

 

 عويد سلطان المشعان
 ، الكويتجامعة الكويت ،د

 

 

 الملخص

وتكونت عينة الدراسة  ،عينة من الموظفين هدف البحث الحالي إلى فحص العالقة بين الهيمنة االجتماعية وبالتسامح لدى

  .( من غير الكويتيين101( من الكويتيين و )557من إناث وبواقع ) 193( من الذكور و 465( بواقع )658من )

كما توجد عالقة  ،وأظهرت النتائج بأنه يوجد ارتباط سالبة بين التسامح والتوجه نحو الهيمنة وتأييد الهرمية، والتسامح

   .وال توجد عالقة بين عدم المساواة والتسامح ،ن الهيمنة االجتماعية وتأييد الهرمية وعدم المساواةموجبة بي

وأسفرت النتائج بأنه ال توجد عالقة دالة بين الهيمنة االجتماعية وتأييد الهرمية وعدم المساواة والتسامح، بينما توجد عالقة 

وعدم المساواة لدى عينة غير الكويتيين. وتوجد عالقة سالبة دالة بين التسامح  موجبة بين الهيمنة االجتماعية وتأييد الهرمية

 .والهيمنة االجتماعية وتأييد الهرمية

كما توجد عالقة موجبة بين الهيمنة االجتماعية وتأييد الهرمية وعدم المساواة لدى عينة الكويتيين وأظهرت النتائج بأنه توجد 

ً بين الذكور ً بين الذكور واإلناث في  فروق دالة احصائيا واإلناث في التسامح باتجاه الذكور كما توجد فروق دالة احصائيا

 .الهيمنة االجتماعية وتأييد الهرمية باتجاه الذكور

ً بين الذكور واإلناث في عدم المساواة ً بين الكويتيين  .بينما ال توجد فروق دالة احصائيا ولكن توجد فروق دالة احصائيا

ً بين الكويتيين وغير الكويتيين في  .يين في التسامح باتجاه غير الكويتيينوغير الكويت بينما ال توجد فروق دالة احصائيا

الهيمنة االجتماعية وتأييد الهرمية وعدم المساواة. كما توجد فروق دالة احصائياً في التسامح وفقاً للعمر وباتجاه األكبر سناً. 

  .بين الهيمنة االجتماعية وتأييد الهرمية وعدم المساواة في التسامح وفقاً للعمربينما ال توجد فروق دالة احصائياً 

كما توجد فروق دالة احصائياً في التسامح في متغير التسامح وتأييد الهرمية وفقاً للخبرة وباتجاه األكثر خبرة وتوجد فروق 

كما ال توجد فروق دالة احصائياً في الهيمنة االجتماعية  ،ندالة احصائياً في التسامح وفقاً للحالة االجتماعية باتجاه المتزوجي

 وتأييد الهرمية وعدم المساواة وفقاً للحالة االجتماعية. 

 .الموظفين ،التسامح ،الهيمنة االجتماعية: الكلمات المفتاحية

 
 المقدمة:

.جتمعات اإلنسانيةيعتبر كل من الهيمنة االجتماعية وتقبل اآلخر من االتجاهات الموجودة لدى معظم الم
 

إن لم يكن 

وستستمر كلما كانت هناك هجرة أو تنقل لألفراد من مجتمعاتهم األصلية إلى مجتمعات  ،وذلك منذ األزل ،في جميعها

أو ألسباب اقتصادية كالبحث عن فرص عمل أفضل، أو ألسباب سياسية  ،إما ألسباب كالحروب والنزاعات :أخرى

ج المختلط وعندما يتفاعل ميدان علم النفس االجتماعي مع ميدان علم النفس السياسي تنتج اجتماعية كنتيجة طبيعية للزوا

ظاهرة اجتماعية سياسة غاية في الخطورة تدعى بالتوجيه نحو الهيمنة االجتماعية والتي هي أساس للكثير من الظواهر 

ا وأنواعها، لذا فقد استهدف البحث الحالي التحقق النفسية االجتماعية مثل الظلم واالضطهاد والتمييز والتعصب بكافة أشكاله

من وجود هذا التوجه في مجتمع عانى من الظلم واالضطهاد آلالف السنين وواقع هذا التوجه وهو الجانب التطبيقي من 

، لذا يعتبر البحث، باإلضافة إلى تحديد أهم األبعاد النفسية واالجتماعية لهذا التوجه وهو ما يمثل الجانب النظري من البحث

(ho , sidanius , pratto , Levin& thomsen , 2012( أن التوجه نحو الهيمنة االجتماعية )Social dominance 

orientaion هو أحد أكثر المتغيرات تنبؤا باتجاهات وسلوك الجماعة، وهو المتغير األساسي في نظرية الهيمنة )

ً درجة تفضيل االجتماعية، ويمكن تعريفه بأنه توجه عام نحو  هرمية. ويقصد بمتغير التوجه نحو الهيمنة االجتماعية أيضا

( كما إن المجتمع الذي Ekehammar , akrami , Gylje & Zakrisson , 2004الفرد لعدم المساواة بين الجماعات )

ً لألفراد الذين ي ً ما يكون أفراده أقل تسامحا نتمون لجماعات أخرى مختلفة، يسود فيه التوجه نحو الهيمنة االجتماعية غالبا

وهم بطبيعة الحال ينتمون إلى مكونات أخرى غير المكون األصلي، السيما عندما يكون حجم تلك الجماعات الوافدة أكبر 

من حجم السكان األصلين، وكذلك عندما ال تكون هناك محاوالت جادة لدمج هذه الجماعات في المجتمع المضيف. )المكراد 

لية من المواطنين منذ قديم الزمان، وفي جميع أنحاء العالم بمعظم الثروات والسلطة، أو االمتيازات ( وتتمتع أق2021
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% ما يقرب من نصف 1المتاحة في المجتمع. ينطبق ذلك الوضع مثالً على الواليات المتحدة األمريكية التي تمتلك أغنى 

لقد نمت األمم األوروبية بشكل تسوده المساواة إلى حد ما % من الثروة. 94% من المواطنين 20ثروة البالد ويمتلك أغنى 

% أو أكثر من 20% يمتلكون 1ال يزال أغنى  ،على مدار القرن العشرين، ولكن رغم ذلك في فرنسا وانجلترا، والسويد

فجوة بين % من المواطنين أكثر من نصف تلك الثروة، وفي جميع الدول المتقدمة تقريبا، تجد 20إجمالي الثروة ويمتلك 

( إن التوجه jost and hunjady 2002األغنياء والفقراء، ويبدو أن زيادة انتشار الرأسمالية العالمية تزيد من تلك الفجوة )

نحو الهيمنة االجتماعية يتضمن أيضا التعصب والعنصرية تجاه الجماعات األخرى التي ال ينتمي إليها الفرد. فيعتقد الفرد 

جماعات األخرى بخصائص معينة، يرى أنها ذات قيمة وأهمية ال يمتلكها غيرها من الجماعات أن جماعته تتميز عن ال

ً للجماعات  األخرى، وبالتالي فهي تتفوق عليها، وهذا ما قد يؤدى إلى أن يكون الفرد في الجماعات المهيمنة أقل تسامحا

بين التوجه نحو الهيمنة االجتماعية وبين التسامح األخرى. وقد أشارت الدراسات السابقة إلى وجود ارتباطات سلبية دالة 

 والذي يتضمن صفات مثل القبول والتعاون، وحب الغير، والدفء، والتعاطف 

(. وتكمن أهمية هذه العالقة في أنها تفسر سلوك األفراد في بعض المواقف التي يظهر فيها التحيز أو 2014،) األنصاري

التسامح معه، والذي يعكس انخفاض التسامح لديه، وبالتالي ارتفاع الهيمنة  التعصب أو رفض وعدم تقبل اآلخر وعدم

 االجتماعية.

وتناولت كثير من الدراسات العالقة بين الهيمنة االجتماعية وبين العديد من االتجاهات االجتماعية األخرى 

الفرد للقوانين الشرعية له تأثيراً داالً  كالتعصب، والتحيز على سبيل المثال كما تفترض نظرية الهيمنة االجتماعية أن تقبل

على درجة التفاوت في المجتمعات لذا فمن المهم جداً فهم العوامل التي تؤدي إلى تقبل أو رفض األيديولوجيات التي تعظم 

لهيمنة أو تخفف من هذا التفاوت، وبذلك تفترض هذه النظرية أن أهم تغير من متغيرات الفروق الفردية يدعى بالتوجه نحو ا

فالناس الذين يمتلكون هذا  Social Dominance Orientationوهو مختصر  SDOاالجتماعية أو ما يصطلح عليه 

التوجه يميلون إلى تفضيل االديولوجيات والسياسات المعززة للنظام الهرمي في المجتمع على العكس من الذين ال يمتلكون 

جيات التي تحقق من هذه الهرمية في العالقات مما يجعل متغير الفروق هذا التوجه والذين يفضلون السياسات واالديولو

 Parttiالفردية هذا قادراً على التنبؤ بدرجة تقبل أو رفض هذه االديولوجيات والسياسات ذات العالقة بعالقات الجماعة.)

atel, 1994تماعية قد ارتبط في الواليات ( فقد أوضحت الدراسات التجريبية وعلى نحو واسع إن التوجه نحو الهيمنة االج

المتحدة االمريكية بأنواع مختلفة من االتجاهات مثل تأييد التدخل العسكري أو معارضة الزواج بين األعراق واالجناس أو 

( وعلى هذا األساس فإن نظرية الهيمنة االجتماعية تؤكد على أن Sidanius et al, 1996باالنفعاالت السلبية ضد السود )

  -المفهوم يستند إلى شكل ثالثي الركائز والذي يتضمن: بناء هذا

يمتلك الراشدين والناس في أواسط العمر قوة اجتماعية غير متكافئة على األطفال أو من هم أصغر  :نظام العمر -1

 سناً منهم.

و يمتلك الذكور قوة اجتماعية غير متكافئة يستخدمونها ضد اإلناث ) مثل السطلة االبوية أ :نظام الجنس -2

 األخوية(.

وهو نظام تتركب منه المجاميع وتبني على أساسه اجتماعياً وبشكل بارز وكبير باالستناد إلى  :النظام االستبدادي -3

 خصائص وصفات مثل الدين والجنس والعرق والعشيرة والبلد والطبقة االجتماعية.

التوزيع غير المتكافئ للثروة وعدم أي  -بصفة عامة يمكن القول أن كل المجتمعات مليئة بعدم المساواة والظلم

وذلك على سبيل المثال ال الحصر. ويالحظ أن  :المساواة في الفرص في الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة أو التعليم

ردود أفعال األفراد تختلف تجاه الظلم الذى يالحظونه أو يعانون منه. قد يشعر البعض بالغضب األخالقي ويسعون الستعادة 

دالة، وقد يظهر آخرون االزدراء تجاه ضحايا هذا الظلم، أو يتبنون النظم العقائدية التي تعمل على تبرير األوضاع الع

 االجتماعية، االقتصادية والسياسية القائمة. وبعبارة أخرى، قد يحاول الناس الذى يواجهون الظلم الذي يصعب التخلص من 

 (.Dalbert , 2009ل إلقاء اللوم على الضحية أو تبرير الوضع الراهن )في الواقع استعادة العدالة معرفيا من خال

يعتبر التسامح من سمات الشخصية اإليجابية حيث ينطوي على مشاعر الحب والمودة والتقبل  :متغير التسامح

فئاته. وقد استحوذ  والمرونة الفكرية، كما يعزز العالقات وأشكال التفاعل االجتماعي المرغوب فيها بين أفراد المجتمع بكل

مفهوم التسامح على اهتمام الكثير من المختصين في علم النفس وعلم االجتماع في العقود األخيرة ولك الرتباطه بالصحة 

النفسية، حيث بينت الكثير من األبحاث أن التسامح مرتبط ايجابياً بالعواطف اإليجابية وجودة الحياة، في الوقت الذي يرتبط 

ً بالقلق  ( وقد بدأت الدراسة العلمية وتسليط الضوء Uysal& satici, 2014واالكتئاب والغضب والتفكير باالنتقام )سلبا

 .(Eevertt , 2005على مفهوم التسامح في الثمانينات من القرن الماضي )
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م النفس يدخل مفهوم التسامح ضمن دراسات علم النفس اإليجابي، وقد جاء مفهوم التسامح في العديد من دراسات عل

(. والتسامح خطوة 2013بأفرعه المختلفة كعلم النفس االجتماعي واالرشادي واإلكلينيكي والشخصية والتنظيمي )الخنة، 

مهمة الستعادة العالقات المتضررة والثقة المتبادلة بين طرفي تلك العالقة وهو خطوة نحو مزيد من االنسجام والسعي لحل 

ً في المشكالت البينية الناتجة عن اإل ً وعميقا ساءة، ومن هنا فهو يحول دون اإلساءة المتبادلة واالنتقام وللتسامح أثراً هاما

العالقات األسرية والزوجية وعالقات العمل، حيث يعمق الثقة والتعاون واالنتماء بين األفراد، ومن ثم يحسن نوعية الحياة 

لك فإن للعجز عن التسامح آثار سليبة على العالقات والرضا عنها ويدعم أسباب االستمتاع بها. وعلى العكس من ذل

االجتماعية يؤدي إلى الفشل في مواجهة توقعات اآلخرين، وقصور الكفاءة االجتماعية كما أنه مرتبط بالعديد من األمراض 

الذي ( ويصنف التسامح إلى مستويين: المستوى األول وهو التسامح الحيادي، و2017البقمي  ،2013 ،الجسمية )مظلوم

عيني التخلي عن المشاعر السلبية واستبدالها بمشاعر حيادية تجاه الشخص المسيء. أما المستوى الثاني وهو ما يعرف 

بالتسامح اإليجابي، وهو أن يستبدل الفرد المساء إليه المشاعر السليبة نحو المسيء بمشاعر إيجابية كالرحمة والتعاطف 

و هنا إعادة تشكيل للعالقات المتضررة والناتجة عن اإلساءة نحو عالقات أكثر والحب واالستعداد للتعاون والتقبل وه

( كما كشفت العديد من الدراسات التي تناولت التسامح في عالقته بالصحة النفسية إلى أن Uysal&Stice,2014إيجابية )

 (.William , 2013والبدنية )التحلي بالتسامح يحمي الفرد من اإلصابة باالكتئاب والقلق ويرتبط بالصحة النفسية 

حاولت هذه الدراسة التعرف على العالقة بين الهيمنة االجتماعية من جهة وبين عامل التسامح من جهة أخرى 

 وكذلك التعرف على الفروق بين الجنسين في جميع ابعاد الهيمنة االجتماعية والتسامح.

 

 :مشكلة البحث

، والظلم Discriminationإال أن التمييز  ،نفس عبر مئات السنينعلى الرغم من الجهود التي بذلها علماء ال

oppression  والوحشيةbrutality  والطغيان واالستبدادtyranny  ال تزال من الصفات األكثر شيوعاً في الحالة اإلنسانية

من خالل الثورات  التي تنعكس في أشكال عدة من السلوكيات ابتداء من سلوكيات القمع البشعة الموجهة نحو اآلخرين

الوطنية ومروراً باإلضطرابات السياسية والحروب بين األمم وانتهاءاً بالحرب الباردة إذ يمكن تمييز العديد من المؤشرات 

واألدلة القوية على هذا الظلم والبشاعة اإلنسانية التي تحيط باإلنسان من كل صوب تمتد جذورهم مفهوم التوجه نحو الهيمنة 

لى االهتمام بدراسة التحيز والتعصب حاولت البحوث النفسية لفترة طويلة ترجع لبدايات علم النفس االجتماعية إ

 (.2014واالجتماعي وبصفة خاصة قرب منتصف القرن الماضي، )حسن بركان

( أن العالقة بين التسامح والتوجه نحو الهيمنة االجتماعية لها دور مهم في خلق sibley& Duckitt , 2008ذكر )

ً انخفض مستوى الهيمنة االجتماعية لديه والعكس صحيح. فسمات س لوك التحيز، حيث إنه كلما كان الفرد أكثر تسامحا

والتساهل، وحب الغير، والمساعدة، ومثل هذه السمات تساعد في تفهم وتسامح  ،األشخاص األكثر تسامحاً هي: القبول

ً فمن سماتهم أنهم  غير متسامحين وغير مقبولين ميل اآلخرين واالختالفات التي يحملونها. أما األشخاص األ قل تسامحا

للسخرية من اآلخرين، إضافة إلى االستعداد للسيطرة على الناس. وذلك ما يؤدي بطبيعة الحال إلى عدم التسامح لآلخر، 

قد اهتمت الدراسة وبالتالي إلى ارتفاع مستوى الهيمنة االجتماعية والحرص على تعزيز الهرمية في المجتمع. وعليه ف

بالتعرف على مستوى الهيمنة االجتماعية السائدة في المجتمع الكويتي وكذلك على مستوى التسامح فيه كأحد خصائص 

 الشخصية ألفراده، وهل هذه المستويات تصل إلى درجة أن تعد ظاهرة سائدة أم أنها ال تزال في حدود المستوى الطبيعي.

 :ة التاليةوتتحدد مشكلة البحث في األسئل

 هل توجد عالقة ارتباطية سلبية دالة بين الذكور واالناث لدى الموظفين. -1

 هل توجد عالقة ارتباط سالب دال احصائياً بين الكويتيين وغير الكويتيين لدى الموظفين. -2

 هل توجد فروق دالة بين الذكور واالناث وبين الكويتيين وغير الكويتيين لدى الموظفين. -3

ً والتسامح طبقاً للمتغيرات الديموغرافية هل توجد فروق دا -4  لة بين الهيمنة االجتماعية وأبعادها

 )العمر، الخبرة، الحالة االجتماعية(.
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 أهداف البحث:

 التعرف على طبيعة العالقة بين الهيمنة االجتماعية وأبعادهاً والتسامح. -1

 تبعاً للجنس والجنسية.التعرف على الفروق في الهيمنة االجتماعية وأبعادهاً والتسامح  -2

 الحالة االجتماعية(. ،التعرف على الفروق وفقاً )العمر، والخبرة في العمل -3

 

 :أهمية البحث

يستمد البحث أهميته من الموضوع الذي يتناوله التسامح والهيمنة االجتماعية الهامة التي لم تحظ باهتمام العديد من 

قها في البيئة التعليمية والتي لن تعود على الموظف فقط بارتفاع مستوى أدائه وانما الباحثين بالرغم النتائج اإليجابية التي يحق

 على المنظومة التعليمية ككل حيث يؤدي الى تطورها وتقدمها.

 

 :األهمية النظرية

فين في تتجلى أهمية البحث الحالة من الناحية النظرية في اختبار العالقة بين الهيمنة االجتماعية والتسامح لدى الموظ

القطاع الحكومي. حيث ان األبحاث التي تناولت هذه المتغيرات في البيئة العربية نادرة وحديثة مما يجعل الدراسة الحالية 

إضافة للبيئة المعرفية في هذا المجال خاصة االدب النفسي والتربوي فضالً عن ارتباطه بالصحة النفسية وتأثير ذلك على 

 غيرهم وتدعيم التماسك االجتماعي.سلوكيات االفراد وعالقتهم ب

 

 :األهمية العلمية

وتكمن أهمية البحث من الناحية العملية في إمكانية استخدام الحكومة لنتائجها كأساس في وضع السياسات وتخطيط 

 البرامج التي من شأنها تدعم التسامح لدى الموظفين وتخفض الهيمنة االجتماعية والتحيز والتعصب.

 

 :متغيرات البحث

التسامح مفهوم يشير إلى االستعداد للتسامي على اإلساءة التي يلقاها الفرد من اآلخرين  :(Forgivenessالتسامح ) -1

وإحالل مشاعر إيجابية بدالً من المشاعر السلبية والميل لالنتقام، كما يعني التقبل والمرونة واالحترام ويعزز ثقافة السالم 

 م.بدالً من مشاعر الكراهية واالنتقا

( التسامح بأنه التخلي عن المشاعر واألفكار والسلوكيات السلبية واستبدالها Berry , et al , 2005وقد عرف )

( فيرى أن التسامح يعني عن المشاعر واألفكار Enright , 2004بأخرى حيادية أو إيجابية تجاه الذات واآلخرين. أما )

ا بأخرى حيادية ومن ثم إيجابية تتجاوز التسامح لتصل لمرحلة العطاء والسلوكيات السلبية نحو الشخص المسيء واستبداله

 والتعاون.

 

 :(Social Dominance Orientationمفهوم التوجه نحو الهيمنة االجتماعية )

التوجه نحو الهيمنة االجتماعية بأنه المستوى أو الدرجة التي يرغب فيها  (Sidanuis & pratto , 2001عرف )

ل الهرمى االجتماعي، وسيطرة المجموعات العليا أو المتفوقة على المجموعات األخرى. ويقصد بمتغير األفراد التسلس

التوجه نحو الهيمنة االجتماعية أنه الدرجة التي يرغب عندها الشخص بأن تسيطر مجموعته أو أن تكون متفوقة على 

ت داخل المجموعة، أما تفضيل الفرد بشكل عام أن تكون المجموعات األخرى. ويعتبر هذا المتغير اتجاهاً عاماً نحو العالقا

 أدنى(. -مثل هذه العالقات متساوية، أو أن تكون هرمية، وتنظم في بعد )أعلى 

يمكن تعرفها على أنها توجهات اتجاهية عامة حول العالقات بين الجماعات، بحيث  :التوجه نحو الهيمنة االجتماعية

 ,Prattoماً أن تكون مثل هذه العالقات على قدم المساواة، أو على شكل عالقة هرمية )تعكس ما إذا كان الفرد يفضل عمو

et al 1994). 

 

 

 

http://www.ijherjournal.com/


 

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research 

 

84  

 

www.ijherjournal.com 

 

 الدراسات السابقة

 الدراسات التي تناولت متغير التوجه نحو الهيمنة االجتماعية ومتغير التسامح: –أوالً 

( مبحوثين 406عينة قوامها ) ( بدراسة على عبر مواقع لإلنترنت علىNicol& De France , 2016قام )

ً  23.3وكان متوسط أعمار أفراد العينة ) ،(92( وبلغ عدد الذكور )413معظمها من اإلناث الالتي بلغ عددهن )  ،عاما

حيث كانت اإلناث أكثر قبوالً  ،( فروقاً بين الجنيسين في عامل القبول وعامل العصابية لصالح اإلناث9.4بانحراف معياري 

 ،من الذكور، بينما كانت الفروق بين الجنسين في التوجه نحو الهيمنة االجتماعية وأكثر عصابية من الذكور وأكثر عصابية

بمعنى أن الذكور كانوا أعلى في التوجه  ،بينما كانت الفروق بين الجنسين في التوجه نحو الهيمنة االجتماعية لصالح الذكور

( بحثت الفروق Chapman , Duberstein , Sorensen& Lyness , 2007نحو الهيمنة االجتماعية وفي دارسة لـ )

تبين أن هناك فروقاً بين  ،( مفحوصاً من كبار السن486وفقا للنوع في عوامل الشخصية الخمسة الكبرى على عينة قوامها )

 الذكور واإلناث في عامل القبول، وذلك لصالح اإلناث.

هدفت إلى بحث التأثيرات ثنائية االتجاه للعوامل الخمسة الكبرى ( Oerry & Sibley , 2011وفي دارسة قام بها )

ً من طلبة 191للشخصية على مفهوم التوجه نحو الهيمنة االجتماعية ومفهوم السلطة اليمينية على عينة قوامها ) ( مبحوثا

 :الجامعة وتم التوصل إلى النتائج التالية

أن االرتباط بين التوجه نحو الهيمنة االجتماعية وبين عامل  :في الفترة األولى كانت معامالت االرتباط كما يلي

.( وكالهما ارتباطان سلبيان داالن 26-.( االرتباط مع متغير االنفتاح على الخبرات )44-القبول كان هو االرتباط األقوى )

ة االجتماعية وعوامل ( بينما في الفترة الثانية كانت معامالت االرتباط بين التوجه نحو الهيمنp. <05عند مستوى )

 :الشخصية كما يلي

ويتبين  ،.(12-واالنفتاح على الخبرات ) ،.(06-والعصابية ) ،.(07واإلتقان ) ،.(41-والقبول ) ،.(06-االنبساط )

من هذه النتائج أن االرتباط بين التوجه نحو الهيمنة االجتماعية وبين عامل القبول في الفترة الثانية هو االرتباط الوحيد 

ً داالً مع التوجه نحو p. <05وهو ارتباط سلبي دال عند مستوى ) ،الدال ً سلبيا (. مما يعني أن عالم القبول ارتبط ارتباطا

 الهيمنة االجتماعية على فترتي الدراسة.

( هدفت إلى دراسة الفروق بين الذكور واإلناث على Weisber , DeYoung & Hirsn , 2011وفي دراسة لـ )

ً من الذكور واإلناث  (2643وذلك على عينة قوامها ) ،ة الخمسة الكبرىعوامل الشخصي أشارت الدراسة إلى  ،مفحوصا

 وجود فروق بين الجنسين في عامل القبول وذلك لصالح اإلناث.

من الذكور، تتراوح  121من اإلناث و 195 ،( فرداً 311( بدراسة على عينة تكونت من )2014قام حسن بركات )

( سنة. واسفرت نتائج الدراسة بانه يوجد ارتباط دال موجب بين تبرير النظام والتوجه نحو الهيمنة 45-20ن )أعمارهم ما بي

االجتماعية وارتباط دال سالب بين تبرير النظام االقتصادي وتنبأ المكانة االجتماعية واالقتصادية نحو الهيمنة االجتماعية 

ين الميالد في الريف والحضر، وال يوجد فروق بين المستويات االجتماعية وكذلك ال توجد فروق بين الجنسين، وال فروق ب

واالقتصادية، وذلك على أي من متغيرات الدراسة ما عدا الفروق الدالة على متغير تبرير النظام بين المستويات االجتماعية 

 المختلفة.

لبة في جامعة الكويت وتوصلت ( طالبة وطا311( دراستها على عينة مكونة من )2021وأجرت مها المكراد )

النتائج أن عينة الدراسة ليس لديها توجه واضح نحو الهيمنة االجتماعية، بينما ينتشر بينها القبول لآلخرين، كما توصلت 

ً بين عامل القبول وكل من بعد عدم المساواة، وهو أحد أبعاد الهيمنة االجتماعية، كما  ً سلبيا الدراسة الى أن هناك ارتباطا

ً من اإلناث، وكذلك نحو معارضة المساواة، كما تصلت الى أن متغير تو صلت نتائج الدراسة الى أن الذكور اكثر توجها

 العمر لم يرتبط بالتوجه نحو الهيمنة االجتماعية وأبعاده الفرعية وانما ارتبط إيجابياً بعامل القبول.

( من الذكور من طلبة جامعة 266( من اإلناث و )256( بدراسة على عينة مكونة من )2020وقام المشعان وعياد )

الكويت وقد أظهرت النتائج وجود ارتباط موجب ودال احصائيا بين كل من التسامح والقبول واالتقان والسعادة، في حين لم 

اد العينة يمكن تكن هناك فروقاً دالة احصائياً بين الذكور واإلناث في المتغيرات السابقة. فضال عن عدم وجود فروقاً بين أفر

ارجاعها الى الكلية والمرحلة الدراسية ويحتوى النص الكامل للدراسة على مناقشة النتائج في ضوء فروض الدراسة من 

 الدراسات السابقة.

( 22,068( دراسة شملت )71( تمت مراجعة )Sibely & Duckitt , 2008وفي دراسة تحليل تجميعي قام بها )

 ً  ،(SDOبين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ومفهوم التوجه نحو الهيمنة االجتماعية ) بحثت في العالقة ،مفحوصا
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أنه يمكن التنبؤ  :( والتعصب ونتج عن هذه المراجعة ما يليAuthoritarianism Right - Wingوالسطلة اليمنية )

إلى أن عامل القبول ارتبط سلبياً مع التوجه  بالتوجه نحو الهيمنة االجتماعية من خالل عامل القبول اوالً التحليالت التجميعية

ً إلى أن عالمي القبول )ر =0.29-نحو الهيمنة االجتماعية )ر = ( 0.22-( مع حجم تأثير متوسط وأشارت النتائج أيضا

ً مع مفهوم التعصب، كما ارتبط مفهوم 0.30-واالنفتاح على الخبرات )ر = ( هما أكثر العوامل الخمسة للشخصية ارتباطا

 لتوجه نحو الهيمنة االجتماعية مع التعصب ارتباطاً ايجابياً ا

( تم بحث الفروق العمرية في العوامل الخمسة Donnellan & Lucas , 2008( وفي دارسة لـ )0.55)ر=

إلى منتصف  16وتراوحت أعمار أفراد العينة بين  ،الكبرى للشخصية باستخدام قاعدتي بيانات ضخمة من بريطانيا وألمانيا

الثمانينات وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود ارتباط إيجابي بين العمر وعامل القبول، حيث بينت أن مجموعة األفراد 

األكبر عمراً سجلت درجات أعلى على عامل القبول بينما سجلت مجموعة من األفراد األقل عمراً درجات أقل على العامل 

 ذاته إال أن الفرق بينهما كان ضئيالً.

ً من طلبة جامعة 183( على عينة قوامها )Ekehammar, etal., 2004دراسة لـ ) وفي في  Uppsala( مبحوثا

ً وكشفت نتائج االرتباطات بين 22.9( من اإلناث، وكان متوسط أعمارهم )97( من الذكور و )86السويد منها ) ( عاما

(، وعامل 0.12-مع عامل العصابية ) :القيم اآلتية مقياس التوجه نحو الهيمنة االجتماعية والعوامل الخمسة للشخصية عن

 (، ومع عامل االتقان. 0.25-(، ومع عامل القبول )0.07-(، ومع عامل االنفتاح على الخبرات )0.03االنبساط )

(، حيث كان االرتباط الوحيد الدال بين التوجه نحو الهيمنة االجتماعية وعامل القبول، وهو ارتباط سلبي دال 0.10)

 .(p<0. 001مستوى  ) عند

( والتي هدفت إلى بحث الفروق بين أفراد العينة Costa , Terrannciano & McCrae , 2001وفي دراسة لـ )

 وفقاً للنوع في سمات الشخصية، تبين أن هناك فروقاً بين الذكور واإلناث في عامل القبول، وذلك لصالح اإلناث.

( مبحوثاً من طالب علم النفس في جامعة 215لى عينة قوامها )( عHeaven & Bucci , 2001وفي دراسة لـ )

(Wollongone University( في أستراليا، منها )من الذكور وبالنسبة 65( من اإلناث و)145 ) 

ً لدراسة )  ,.Pratto , et alإلى قوة متغير التوجه نحو الهيمنة االجتماعية في التنبؤ باتجاهات اجتماعية جديدة فإنه وفقا

( تبين أن األفراد الذين يتوجهون نحو الهيمنة االجتماعية يفضلون الممارسات االجتماعية التي تزيد من عدم المساواة 1994

وتحافظ عليها بين المجموعات، ويعارضون الممارسات االجتماعية التي تقلل الال مساواة في المجموعة، إن السياسات 

 نحو الهيمنة االجتماعية يمكن أن تتفاوت من مجتمع إلى آخر.االجتماعية المعينة التي ترتبط مع التوجه 

ً بين الذكور واإلناث في التوجه نحو الهيمنة االجتماعية لصالح الذكور  وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك فروقا

 حيث كان متوسط درجاتهم أعلى من متوسط درجات اإلناث، والتي كانت دالة عند مستوى 

(01 .0>pأما بالنسب .)عامل  :ة لالرتباطات بين التوجه نحو الهيمنة االجتماعية والعوامل الخمسة للشخصية فكانت كالتالي

 (، وعامل االنفتاح على الخبرات 0.07وعامل االنبساط) ،(0.01العصابية )

 (، وعامل اإلتقان.0.42-(، وعامل القبول )0.26-)

نفتاح على الخبرات والقبول مع التوجه نحو الهيمنة (، وتشير هذه النتائج إلى ارتباط كل من عاملي اال0.04-)

 (.p<0. 01االجتماعية ارتباطاً سلبياً داالً عند مستوى )

 أما بالنسبة إلى متغير النوع ودوره في التوجه نحو الهيمنة االجتماعية فقد توصلت دراسة 

(Pratto, et al., 1994إلى أن هناك فروقاً بين الجنسين في متغير التوجه )  نحو الهيمنة االجتماعية، حيث إنه في جميع

أنحاء العالم يشغل الذكور واإلناث أدواراً مختلفة تتعلق بالمحافظة على بقاء واستمرار الهرمية. وبشكل عام، يعمل الذكور 

يتمسكون  كقادة عسكريين، ويشغلون أدواراً قيادية في المجاالت الدينية واالجتماعية والسياسية والثقافية، مما يجعلهم

 باتجاهات أكثر تعزيزاً للهرمية مثل التعصب، والعنصرية، والرأسمالية، وسياسات األحزاب. 

في المتوسط  -اليمنية أكثر مما يفعل اإلناث وعلى أساس هذه األنماط المجتمعية تم التنبؤ والتأكيد على أن الذكور

 أكثر توجهاً نحو الهيمنة االجتماعية من اإلناث.

( طالباً 324( بدراسة للكشف عن االرتباط بين التسامح واالنبساط والقبول لدى عينة شملت )2017) قامت البقمي

وطالبة من جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية، وأشارت نتائج التحليل االحصائي إلى وجود ارتباط إيجابي ودال بين 

واالنفتاح على الخبرة في الوقت الذي كان فيه االرتباط سالباً التسامح واالتقان وكذلك كل من االنبساطية والقبول واالتقان 
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ً بين االنتقام واالنبساطية واالتقان واالنفتاح على الخبرة والقبول كما  وداالً بين التسامح والعصابية، وكان االرتباط سالبا

 ان الطالب أكثر ميالً لالنتقام.كانت هناك فروقاً دالة بين الذكور واالناث حيث كانت الطالبات أكثر تسامحاً بينما ك

( لبحث االرتباط بين التسامح والصحة النفسية والكشف عن ما إذا كان 2013أما الخنه فقد قامت بدراسة عام )

ً وطالبة، )610متغير الجنس عامالً محدداً للتسامح، ولقد شملت العينة على ) ( من 312( من الذكور، و )298( طالبا

ل النتائج أن هناك ارتباطاً موجباً وداالً بين سمة التسامح والصحة النفسية لدى الجنسين، في الوقت اإلناث، وتبين من تحلي

 الذي لم توجد فروقاً بين الجنسين في سمة التسامح، األمر الذي ال يتفق مع الدراسة السابقة.

ً و )158( على عينة شملت )Hirsch. Wrbb& Jeglic 2011وفي دارسة أخرى قام بها كل من ) ( 123(طالبا

طالبة في أحدى جامعات الواليات المتحدة األمريكية، وذلك للتحقق من نوع االرتباط بين التسامح واالكتئاب واألفكار 

والسلوك االنتحاري. وكشفت نتائج الدراسة عن ارتباط سلبي ضعيف بين التسامح وكل من المتغيرات السابقة، مما يدعم 

 النفسية. العالقة بين التسامح والصحة

فقد قام بدراسة هدفت للتعرف على دور كل من التسامح والدعم الديني في الحياة الطيبة بشكل  (Lee , 2011أما )

( فرداً من كبار السن في مدينة كنساس في الواليات المتحدة األمريكية. وتبين من 143عام، وتكونت عينة البحث من )

ً بالحياة الطيبة، والقدرة على ضبط النفس، والقدرة على ضبط تحليل نتائج الدراسة أن التسامح مع الغي ر يرتبط إيجابيا

 النفس، وسلباً بكل من القلق واالكتئاب.

( النتائج السابقة حيث قاموا بدراسة Hirsch, Webb, &Jeglic, 2011كما أكدت الدراسة التي قام بها كل من )

ً جامعياً 112( طالبة و )260على عينة شملت ) سنة. وذلك للكشف عن  19في الواليات المتحدة متوسط أعمارهم  ( طالبا

االرتباط واتجاهه بين كل من التسامح وبعض المتغيرات كاالكتئاب والسلوك االنتحاري، وكشفت النتائج عن وجود ارتباط 

 سلبي بين التسامح واالكتئاب والسوك االنتحاري والغضب الموجه نحو الذات واآلخرين.

( 60( فجاءت نتائجها منسجمة مع الدراسات السابقة، حيث أجرى دراسة على عينة من )Ball, 2010أما دراسة )

سنة وما فوق، وكان الهدف من الدراسة التعرف على العالقة  18امرأة أمريكية من ضحايا العنف األسري بلغت أعمارهن 

ن التسامح وتقديرات الذات، فيما ارتبط سلباً بين التسامح كحالة والصحة النفسية، وكشفت النتائج عن عالقة موجبة بي

 باالكتئاب.

فقد قاموا بدراسة هدفت للتحقق من العالقة بين التسامح وكل من   (Rijavec, Jurcec& Mijocevic, 2010أما )

كشفت من اإلناث، من طلبة إحدى الجامعات في كرواتيا. و 300من الذكور و 300السعادة واالكتئاب، على عينة بلغ عددها 

 نتائج الدراسة عن ارتباط سلبي بين السعادة وكل من التجنب واالكتئاب، وإيجابي بين التسامح والسعادة.

( فقد هدفت للتحقق من العالقة بين الميل للتسامح وكل من الميول Sandage& Jankowski, 2010أما دراسة )

( طالباً من طلبة الدراسات العليا في 213نة مكونة من )الروحية والحياة الطيبة والصحة النفسية، وطبقت الدراسة على عي

( سنة وأسفرت النتائج عن وجود ارتباط إيجابي 34الجامعة البروتستانتينية بالواليات المتحدة األمريكية متوسط أعمارهم )

 بين التسامح والحياة الطيبة.

( من 616ة على عينة شملت )( بدراسة مقارنFlanagan, Hoek, Ranter& Reich, 2012كما قام كل من )

فتاة( للكشف عن ما إذا كان متغير الجنس محدداً للتسامح، وأظهرت النتائج ارتفاع متوسط  285ذكراً و  331المراهقين، )

 درجات اإلناث عن متوسط درجات الذكور في التسامح.

دة، لبحث االرتباط سي 72رجل و 64( فقد قاموا بدراسة على عينة شملت Butrus& Wltenberg, 2012أما )

بين التسامح والتفهم والقدرة على التأثير في اآلخرين والتفاعل معهم، وبينت الدراسة عن أن األفراد األكثر تسامحاً كانوا 

 أكثر تأثيراً على اآلخرين وتفهماً لمشاعرهم واحاسيسهم.

الث فئات عمرية كالتالي ( على عينة مقسمة إلى ثJanmaat& Keating, 2017دراسة أخرى قام بها كل من )

فأكثر(، وذلك للتحقق فيما إذا كان متغير العمر محدداً للتسامح، وكشفت  50( والثالثة بلغت أعمارهم )49-30( و )15-29)

 نتائج الدراسة عن عدم وجود فروقاً في متوسطات التسامح بين الفئات الثالث.

إلى أن التسامح مع الذات  (Ross Kendall, Matters, Wrobel& Rye, 2004كما أشارت نتائج دراسة )

%( من التباين في التسامح مع الذات، كما ارتبط التسامح مع االتقان ايجابياً، في 40ارتبط سلبياً مع العصابية والتي فسرت )
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ساطية، حين لم تظهر ارتباطات دالة بين التسامح مع الذات والقبول، وارتبط التسامح مع اآلخرين بكل من القبول واالنب

 %( من التباين في التسامح مع اآلخرين واالتقان، كما ارتبط إيجابياً وداالً إحصائياً مع االتقان.50والتي فسرت )

( خلصت النتائج إلى ارتباط Betty, Worthington, Oconner, parrott & Wade, 2005وفي دراسة )

واالتقان واالنبساطية، وظهر ارتباط سالب دال احصائياً  موجب ودال بين الميل نحو التسامح مع اآلخرين وكل من القبول

فقد انتهت إلى وجود ارتباط موجب دال  (Strelan, 2007بين الميل نحو التسامح مع اآلخرين والعصابية. أما دراسة )

 % من التباين في التسامح(.15إحصائياً بين التسامح مع اآلخرين والقبول حيث فسرت )

فقد كشفت الدارسة التي قاموا بها عن وجود عالقة سالبة  (Koutsos, Werthein&Kofnblum, 2008أما )

عن عالقة سالبة بين التسامح    (Bajwa& Khalid, 2015ودالة إحصائياً بين التسامح والعصابية. وكما أكدت دراسة )

 ونة الفكرية.والعصابية وأيجابية بين التسامح وكل من القبول واالتقان واالنفتاح على الخبرة والمر

 

 :تعقيب على الدراسات السابقة

من مراجعة الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الهيمنة االجتماعية وعالقتها بالتسامح والفروق في ذلك استناداً على  -1

بعض المتغيرات الديموغرافية األخرى كالجنس والجنسية والعمر والخبرة في العمل والحالة االجتماعية يمكننا أن 

 ستنتج أن غالبية تلك الدراسات اتفقت على وجود ارتباط سلبى بين الهيمنة االجتماعية وأبعدها مع التسامح.ن

 ان هناك تباين في نتائج الفروق بين الذكور واإلناث فأحياناً باتجاه الذكور وأحياناً أخرى باتجاه اإلناث. -2

 وكشفت النتائج تعارض في العالقة فأحياناً توجد عالقة وأحياناً ال توجد عالقة. -3

 يمكننا القول ايضاً أن هناك ندرة في الدراسات واألبحاث التي تناولت متغيري الهيمنة االجتماعية والتسامح. -4

 

 :فروض الدراسة

 تسامح لدى عينه الموظفين.توجد عالقة ارتباطيه سالبة داله بين الهيمنة االجتماعية وبعديها وال -1

 ال توجد فروق داله احصائياً بين الذكور واالناث والكويتيين وغير الكويتيين في الهيمنة االجتماعية والتسامح. -2

 ال توجد فروق داله احصائياً في المتغيرات الديموغرافية )العمر، الخبرة في العمل، الحالة االجتماعية(. -3
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 :منهج الدارسة

ث المنهج الوصفي االرتباطي المقارن، وذلك للتحقق في طبيعة العالقة بين كل من الهيمنة االجتماعية استخدام الباح

كذلك الكشف عن الفروق بين الذكور واإلناث والكويتيين وغير الكويتيين، وطبيعة  )تأييد الهرمية، عدم المساواة( والتسامح

 تماعية( في متغيرات البحث لدى عينة الموظفين.المتغيرات الديموغرافية )العمر والحبرة والحالة االج

 :كما يشمل المنهج اآلتي

( من الكويتيين و 557( من اإلناث وبواقع )193( من الذكور و)465( بواقع )658تكونت من ) :عينة الدراسة -1

 ( من غير الكويتيين من الموظفين.101)

 ة.( توزيع العينة وفقاً للمتغيرات الديموغرافية للدراس1جدول )

 النسبة المئوية % العدد العينة المتغيرات

 النوع
 %70.7 465 الذكور

 %29.3 193 اإلناث

 الجنسية
 %84.7 557 كويتي

 %15.3 101 غير كويتي

 العمر

 %21.7 143 30أقل من 

30-40 250 38.5% 

40-50 198 30.1% 

 %15.2 67 50أكثر من 

 الخبرة في العمل

 %66.7 439 20أقل من 

20-30 181 27.5% 

 %5.8 38 30أكثر من 

 الحالة االجتماعية

 %71.6 471 متزوج

 %22.3 147 أعزب

 %6.1 40 مطلق

 

 :أدوات الدراسة وتشمل اآلتي

 (Social Dominance Orientation Scaleمقياس التوجه نحو الهيمنة االجتماعية) .1

النسخة المستخدمة في هذا البحث هي السادسة لمقياس ( وPratto et al., 1994أعد النسخة األصلية للمقياس )

( وهي من أكثر مقاييس التوجه نحو الهيمنة االجتماعية استخداماً، وذلك بناء على SDO6التوجه نحو الهيمنة االجتماعية)

المبحوث  بنداً، ويطلب من 16( ويشمل المقياس Ho, et al., 2012تعدد استخداماتها في المقاالت العلمية مثل دراسة )

( سلبي جداً، 1، حيث تعني الدرجة )7إلى  1اإلجابة عن كل بند باختيار الدرجة المناسبة له على متصل متوال بمتد من 

( 7( إيجابي، الدرجة )6( إيجابي قليالً، الدرجة )5( محايد، الدرجة )4( سلبي قليالً الدرجة )3( سلبي، الدرجة )2الدرجة )

ً البنود من  8إلى  1من  إيجابي جداً، وتعطي البنود  16إلى  9درجة واحدة عند اإلجابة بنعم وصفر عند اإلجابة بـ ال، أما

 SDOفتصحح عكسياً. والمقياس يتكون من بعدين فرعيين: أحدهما يمثل تأييد الهرمية القائمة على الهيمنة في المجموعة )

Dominance( على عدة عينات، وهي 0.92-0.81مساواة بين )( وتعكس الدرجة المرتفعة على هذا البعد عدم تأييد ال

معامالت ثبات مرتفعة، كما تم حساب معامالت ارتباط بيرسون بين البعدين السابقيين لمفهوم التوجه نحو الهينة االجتماعية 

( p. <001( على عدة عينات، وكانت جميعها دالة عند مستوى داللة )0.53و  0.36 -وتراوحت معامالت االرتباط بين )

(Ho, er al., 2012)  ( 0,69وكان معمل الثبات ألفا كرو نباخ لبعد تأييد الهرمية)  ( 0.78وبعد عدم المساواة)  وثبات

( وهذا يجعل الباحثة   ,0.1( وهي دالة عند مستوى )0.63( وعدم المساواة )0.64التجزئة النصفية لبعد تأييد الهرمية )

 (.2021تطمئن على البيئة الكويتية )المكرار 

 .معامل الصدق والثبات في الدراسة الحالية في الهيمنة االجتماعية )تأييد الهرمية وعدم المساواة(

وقد تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية  معامل الصدق )االتساق الداخلي( - أ

دالة احصائياً. كما تم حساب  ( وكانت جميع معادالت االرتباط0 ,587 -0,476للمقياس، حيث تتراوح بين )
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( وكانت 0. 587 -.4090معامالت االرتباط لمقياس عدم المساواة وكان معامالت االرتباط تتراوح ما بين )

 معامالت االرتباط دال احصائياً وهذا يؤكد بأن مقياس الهيمنة االجتماعية يتمتع بدرجة عالية من الصدق.

لمقياس بأييد الهرمية وهذا معامل دال احصائياً  (8180 ,)معامل ألفا كرونباخ في  :معامل الثبات - ب

 ( وهذا دال احصائياً.8210 ,ومعامل ثبات لمقياس عدم المساواة )

 

 :مقياس التسامح

( عبارات، تتم 10( ويتكون المقياس من )2017تعريب البقمي ) (Berry, et al , 2005تأليف بيري وزمالئه )

 خمسة بدائل: اإلجابة على عبارات المقياس وفق

( ً (. وتتراوح الدرجات 1(، وال تنطبق أبداً )2( وال تنطبق )3( وتنطبق إلى حد ما )4(، وتنطبق )5تنطبق تماما

 ( حيث تشير الدرجات المرتفعة إلى مستويات مرتفعة من التسامح.50-10على المقياس ما بين )

 

 معامالت صدق وثبات المقياس:

في دراستها وهو صدق المحكمين، والصدق التميزي للمقياس بتحديد أعلى  ( بحساب الصدق2017قامت البقمي)

%( من أفراد العينة وثم حسبت داللة الفروق بين متوسط المجموعتين، ويتضح 27بين أفراد العينة وكذلك األدنى ) %(27)

ونالحظ وجود فارق دال  أن متوسطات درجات أفراد العينة وانحرافاتها المعيارية على كل من الثلث األعلى واألدنى،

 ( بين متوسطات درجات الثلثين األعلى واألدنى، مما يشير إلى القدرة التميزية للمقياس.0.01احصائياً عند مستوى داللة )

( بحساب ثبات االتساق الداخلي حيث تراوحت قيم معامل االرتباط ما بين 2017قامت الباحثة البقمي ) :الثبات

ج تشير في مجملها إلى وجود اتساق داخلي كبير بين عبارات مقياس التسامح. كما تم حساب ( وهذه النتائ0.50-0.70)

( وهذا المعامل مقبول ألغراض البحث، وهذا يؤكد أن المقياس يتمتع بمستوى 0.79معامل ألفا كرونباخ والذي بلغت قيمته )

ً على تطبيقه على الب يئة الكويتية وقد تم حساب الصدق والثبات في عال من الصدق والثبات. وهذا يجعل الباحث مطمئنا

( وهي دالة 0,650)  (0 395,( فمعامل الصدق للتحليل العاملي تراوحت قيم التشبعات بين )2020دراسة المشعان وعياد )

ً  0.72ومعامل الثبات ألفا كرونباخ  0.01احصائياً عند مستوى   .وهي دالة احصائيا

 

 ة الحالية لمقياس التسامح:معامالت الصدق والثبات في الدراس

معامل الصدق )االتساق الداخلي( وقد تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لمقياس التسامح،  - أ

 وكانت جميع معامالت االرتباط دال احصائياً. 255 ,0-569 ,0)حيث تتراوح ما بين )

 ال احصائياً.( وهذا د0,756معامل ألفا كرونباخ ) :معامل الثبات  - ب

 

 :نتائج الدراسة

 مصفوفة االرتباطات بين تأييد الهرمية والتسامح لدى العينة الكلية (2)جدول 

 عدم المساواة التسامح تأييد الهرمية المتغيرات

   - تأييد الهرمية

 التسامح
** 

-0,168 
-  

 عدم المساواة
** 

0,332 
0,057 - 

تباطية سلبية بين تأييد الهرمية والتسامح. كما توجد عالقة موجبة بين ( بأنه توجد عالقة ار2يتضح من الجدول )

 تأييد الهرمية وعدم المساواة. وال توجد عالقة بين عدم المساوة والتسامح.
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 ( مصفوفة االرتباطات بين تأييد الهرمية والتسامح وعدم المساواة لدى عينة غير الكويتيين3جدول )

 عدم المساواة لتسامحا تأييد الهرمية المتغيرات

   - تأييد الهرمية

  - -0,032 التسامح

 عدم المساواة
** 

0,332 
0,153 - 

( بأنه ال توجد عالقة دالة بين الهيمنة االجتماعية وعدم المساواة تأييد الهرمية والتسامح بينما 3يتضح من جدول )

 .ير الكويتيينتوجد عالقة موجبة بين تأييد الهرمية وعدم المساواة لدى عينة غ

 

 ( مصفوفة االرتباطات بين تأييد الهرمية والتسامح وعدم المساواة لدى عينة الكويتيين 4جدول )

 3 2 1 المتغيرات

   - تأييد الهرمية

 التسامح
*** 

0,196- 
-  

 عدم المساواة
** 

0,331 
0,049 - 

سامح كما توجد عالقة موجبة بين تأييد الهرمية ( يبين بأنه توجد عالقة سلبية دالة بين تأييد الهرمية والت4جدول )

 وعدم المساواة، بينما ال توجد عالقة بين التسامح وعدم المساواة لدى عينة الكويتيين. 

 

( توجد فروق دالة احصائياً بين الذكور واإلناث في متغيرات التسامح وتأييد الهرمية 5نتائج الفرض الثاني: جدول )

 الموظفين.وعدم المساواة لدى عينة 

 المتوسط العينة النوع المتغيرات
االنحراف 
 المعياري

 الداللة قيمة )ت(

 التسامح
 ** 6.307 29.285 193 إناث

4.155 
 دال إحصائيا  

 6.230 31.509 465 ذكور

 تأييد الهرمية
 ** 10.593 25.689 193 إناث

3.505 
 دال إحصائيا  

 9.940 28.731 465 ذكور

 عدم المساواة
 8.369 18.704 193 ناثإ

 غير دال إحصائيا   0,268
 8.025 18.518 465 ذكور

 

ً بين الذكور واإلناث في التسامح وباتجاه الذكور وهذا يعني أن  يتضح من الجدول بأنه توجد فروق دالة احصائيا

ً بين الذكور واإلناث ً مقارنة باإلناث. كما يوجد فروق دالة إحصائيا في تأييد الهرمية وباتجاه الذكور  الذكور أكثر تسامحا

ً بين ا لذكور واإلناث في عدم وهذا يعني أن الذكور أكثر تأييداً للهرمية مقارنة باإلناث، بينما ال توجد فروق دالة إحصائيا

 المساواة. 
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ً بين الكويتيين وغير الكويتيين في متغيرات التسامح وتأ6جدول ) ييد الهرمية ( يبين أنه توجد فروق دالة إحصائيا

 وعدم المساواة لدى عينة الموظفين.

 المتوسط العينة النوع المتغيرات
االنحراف 
 المعياري

 الداللة قيمة )ت(

 التسامح
 ** 5.712 32.267 101 كويتيغير

2.443 
 دال إحصائيا  

 6.407 30.601 557 كويتي

 تأييد الهرمية
 10.535 28.693 101 كويتيغير

 يا  غير دال إحصائ 0,913
 10.166 27.684 557 كويتي

 عدم المساواة
 8.874 19.901 101 كويتيغير

 غير دال إحصائيا   1,789
 7.963 18.332 557 كويتي

( بأنه توجد فروق دالة إحصائياً بين الكويتيين وغير الكويتيين في التسامح وهذا يعني أنه غير 6يتضح من جدول )

 ويتيين. الكويتيين أكثر تسامحاً من الك

ً بين الكويتيين وغير الكويتيين في تعدى الهيمنة االجتماعية )تأييد الهرمية عدم  ،كما ال توجد فروق داله احصائيا

 المساواة(

 

( بين المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمتغيرات التسامح وتأييد الهرمية وعدم المساواة لدى عينة 7جدول )

 الدراسة من الموظفين.

 االنحراف المعياري المتوسط العينة متغير العمر تالمتغيرا

 التسامح

 5.715 29.664 143 30أقل من 

30 – 40 250 29.924 6.245 

40 – 50  198 32.494 6.393 

 6.602 32.494 67 50أكبر من 

 تأييد الهرمية

 10.179 29.307 143 30أقل من 

30 – 40 250 27.936 10.199 

40 – 50  198 26.666 9.949 

 10.222 27.806 67 50أكبر من 

 عدم المساواة

 8.898 19.440 143 30أقل من 

30 – 40 250 18.452 7.898 

40 – 50  198 18.424 7.895 

 7.555 17.611 67 50أكبر من 

 

 العمر( بين تحليل التباين المتعدد للفروق بين متوسطات استجابات عينة الورشة وفقاً لمتغير 8جدول )

 مصدر التباين المتغيرات
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة قيمة )ف(

 التسامح
 ** 348.922 3 1046.767 بين المجموعات

9.027 
 دال إحصائيا  

 38.654 654 25279.805 داخل المجموع

 تأييد الهرمية
 194.336 3 583.009 بين المجموعات

1,867 
غير دال 
 104.085 654 68071.915 داخل المجموع يا  إحصائ

 عدم المساواة
 59.185 3 177.556 بين المجموعات

0,897 
غير دال  

 66.002 654 43165.443 داخل المجموع إحصائيا  

ً فهم اكث8يتضح من الجدول ) ً للعمر. وباتجاه األكبر سنا ً في متغير التسامح وفقا ر ( بأنه توجد فروق دالة إحصائيا

 تسامحاً. كما ال توجد فروق داله احصائياً في تأييد الهرمية وعدم المساواة وفقاً للعمر.
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 لتحديد اتجاه الفروق بين مجموعات العمر لمقياس التسامح Tukey( نتائج اختبار توكي 9جدول )

 الداللة المتوسطات (Jالعمر ) (1العمر ) المتغيرات

 التسامح

 دال إحصائيا   2.830  50 – 40من  30أقل من 

 دال إحصائيا   2.380 50أكبر من   

 دال إحصائيا   2.070  50 – 40من   40 – 30من 

 ( أن األكبر سناً أكثر تسامحاً مقارنة بصغار السن.9يتضح من جدول )

 

ة ( يبين المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمتغيرات التسامح وتأييد الهرمية وعدم المساوة لعين10جدول )

 الموظفين وفقاً للخبرة في العمل.

 االنحراف المعياري المتوسط العينة الخبرة في العمل المتغيرات

 التسامح

 5.978 30.129 439 20أقل من 

 6.041 32.270 181 30 – 20من 

 5.325 32.526 38 30أكثر من 

 تأييد الهرمية

 10.025 28.184 439 20أقل من 

 10.045 25.878 181  30 – 20من 

 11.193 33.184 38 30أكثر من 

 عدم المساواة

 8.180 18.758 439 20أقل من 

 8.229 18.314 181 30 - 20من 

 6.937 17.657 38  30أكثر من 

 

 ( تحليل التباين المتعدد للفروق بين متوسطات استجابات عينة الدراس وفقاً لمتغير خبرة العمل11جدول )

 مجموع المربعات ينمصدر التبا المتغيرات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة قيمة )ف(

 التسامح
 ** 349.882 2 699.764 بين المجموعات

8.943 
 دال إحصائيا  

 39.125 655 25626.808 داخل المجموع

 تأييد الهرمية
 ** 916.916 2 1833.833 بين المجموعات

8,988 
 دال إحصائيا  

 102.017 655 66821.091 داخل المجموع

 عدم المساواة
 29.495 2 43284.008 بين المجموعات

0,446 
دال غير 

 66.082 655 43165.443 داخل المجموع إحصائيا  

 ( بأنه توجد فروق دالة إحصائياً بين متغيري التسامح وتأييد الهرمية وفقاً للخبرة.11يتضح من جدول )

 

لتحديد اتجاه الفروق بين مجموعات الخبرة لمقياس التسامح  Tukeyتوكي ( يبين المتوسطات في اختبار 12جدول )

 وتأييد الهرمية

 الداللة المتوسط الخبرة في العمل (1الخبرة في العمل ) المتغيرات

 30 – 20 20أقل من  التسامح
** 

2.140 
 دال إحصائيا  

 تأييد الهرمية

 30 – 20  20أقل من 
** 

2.306 
 دال إحصائيا  

 30ن أكثر م 
** 

4.999 
 دال إحصائيا  

 30أكثر من  30 - 20أكثر من 
** 

7.305 
 دال إحصائيا  

 20( أقل من تأييد الهرمية من كل من األقل خبرة )30 – 20( أن مجموعة متوسطي الخبرة )12يتضح من جدول )

 محاً.( حيث أن األكثر خبرة أكثر هيمنة اجتماعية واكثر تسا30فاقل( واألكثر خبرة )أكثر من 
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ً للحالة 13جدول ) ( يبين المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمتغيرات التسامح تأييد الهرمية وعدم المساواة وفقا

 االجتماعية لدى عينة الموظفين 

 االنحراف المعياري المتوسط العينة الحالة االجتماعية المتغيرات

 التسامح

 5.976 28.843 147 أعزب

 6.316 31.605 491 متزوج

 6.038 29.603 40 مطلق

 تأييد الهرمية

 10.961 28.891 147 أعزب

 9.743 27.713 471 متزوج

 12.496 25.450 40 مطلق

 عدم المساواة

 9.165 19.360 147 أعزب

 7.776 18.305 471 متزوج

 8.122 18.572 40 مطلق

 

 ات عينة الدراسة وفقاً للحالة االجتماعية ( تحليل التبيان المتعدد للفروق بين متوسطات استجاب14جدول )

 مجموع المربعات مصدر التباين المتغيرات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة قيمة )ف(

 التسامح
 *** 469.361 2 938.722 بين المجموعات

12.109 
دال 

 38.760 655 25387.849 داخل المجموع احصائيا  

 تأييد الهرمية
  199.230 2 398.460 بين المجموعات

1.912 
غير دال 
 104.208 655 68256.464 داخل المجموع احصائيا  

 عدم المساواة
 128.461 2 128.461 بين المجموعات

0.974 
غير دال 
 65.230 655 43214.539 داخل المجموع احصائيا  

االجتماعية ولكن ال توجد فروق دالة  ( أنه توجد فروق دالة في متغير التسامح باتجاه الحالة14ويتضح من جدول )

 احصائياً في متغير تأييد الهرمية وعدم المساواة وفقاً للحالة االجتماعية.

 

لتحديد اتجاه الفروق بين مجموعات الحالة االجتماعية وفقاً  Tukey( يبين المتوسطات في اختبار توكي 15جدول )

 لمقياس التسامح

 (J-1المتوسط ) ( Jالحالة االجتماعية ) (1الحالة االجتماعية ) المتغيرات

 (2متزوج ) (1أعزب ) التسامح
** 

2.761 

 ( أن المتزوجين أكثر تسامحاً من العزاب.15ويتضح من جدول )
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 مناقشة النتائج

ً بين بعدي الهيمنة االجتماعية )تأييد الهرمية وعدم  وكشفت نتائج الفرض األول بأنه يوجد ارتباط دال احصائيا

 اة( وعدم التسامح لدى عينة الموظفين.المساو

 تحقق الفرض األول حيث توجد عالقة ارتباطية سالبة بين الهيمنة االجتماعية والتسامح وجود   

)ارتباط موجب بين تأييد الحرامية وعدم المساواة( من بعدي الهيمنة االجتماعية وال يوجد ارتباط بين عدم المساواة 

( كما توجد عالقة موجبة بين بعدي الهيمنة االجتماعية وعدم المساواة في 2كما يوضح جدول)والتسامح في العينة الكلية 

ال توجد عالقة دالة سالبة بين الهيمنة االجتماعية، والتسامح لدى عينة غير  ( لدى عينة غير الكويتيين، بينما 3جدول)

  .الكويتيين

اط في االتجاه المتوقع، فكلما ارتفع التسامح انخفض ( وهذه نتيجة متوقعة، حيث كانت معامالت االرتب4جدول )

التوجه نحو الهيمنة االجتماعية  وبالرجوع إلى األدبيات العلمية نجد أن نتيجة الدراسة تتفق مع نتيجة الدراسات 

 , kehammar , et al , 2004 , keaven & bucci 2001 slbley & Duckitt , 2008 , Perry & sibleyالتالية)

وأوضحت نتائج الدراسات أن االرتباط بين المفهومين ارتباطاً سلبياً وفي السياق نفسه نجد أن المجتمع الذي يسود   (2011

ً لآلخرين الذين ينتمون إلى لجماعات أخرى. كما  فيه التوجه نحو الهيمنة االجتماعية غالبا ما يكون افراده اقل تسامحا

ت سالبه دالة بين الهيمنة االجتماعية والتسامح والذي يتضمن صفات مثل أشارت الدراسات السابقة إلى وجود ارتباطا

وحب الغير والدفء والتعاطف وهذا يؤكد على أهمية سمة التسامح بين االفراد و نبذ الهيمنة االجتماعية   القبول والتعاون 

نحو الهيمنة االجتماعية ينخفض لديهم  والتحيز والتعصب والتمييز بين افراد المجتمع. وهذا يعني أن األفراد األكثر توجهاً 

التسامح من والعكس صحيح. وهذه النتيجة أيدتها معظم الدراسات السابقة التي اجريت في دول متعددة كما سبق الحديث 

 عنها.

 وكشفت نتائج الفرض الثاني بأنه توجد فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث وبين الكويتيين وغير الكويتيين لدى 

عينة الموظفين. حيث نجد ان متوسط الذكور أعلى من متوسط اإلناث في الهيمنة االجتماعية و التسامح هذا يعني أن الذكور 

ً مقارنة الكويتيين. مع عدم  ً مقارنة باإلناث، كما نجد أنه غير الكويتيين أكثر تسامحا أكثر هيمنة اجتماعية وأكثر تسامحا

(. وهذه نتيجة منطقية وواقعية 6،5كما يوضح جدول ) لكويتيين في الهيمنة االجتماعية. وجود فروق بين الكويتيين وغير ا

 & Heaven & Bucci, 2001, nicol )وفقاً لنتائج الدراسات السابقة والتي تتفق مع نتيجة هذه الدراسة ودراسات كل 

Defrance 2016 Pratto, et al1994, Weisber, et al, 2011, Chapman, et al , 2007, Costal et al, 

2001 ).  

والتي أكدت على وجود فروق دالة إحصائية بين الذكور واإلناث لمتغير التوجه نحو الهيمنة االجتماعية باتجاه 

ً مع ما افترضيه نظرية الهيمنة االجتماعية بخصوص ميل الذكور على أن يكونوا  الذكور وتأتي هذه النتيجة منسقة تماما

 لهيمنة االجتماعية في جميع المجتمعات اإلنسانية تقريباً.أكثر توجهاً نحو ا

ً للقوة الجسدية بسبب  وقد يرجع السبب في ذلك إلى بعض العوامل الوراثية التي جعلت من الذكور أكثر امتالكا

ل الحصول على األدوار االجتماعية التي تقع على عاتقهم و منذ بدء التكوين والمتمثلة بالعمل والكفاح والقتال والكد من أج

قوت باقي أفراد األسرة وخصوصاً اإلناث منهم وهذا ال يقتصر على اإلنسان فحسب وإنما على جميع الكائنات الحية تقريبا 

مما جعله يمتلك القوة البدنية والنفسية واالجتماعية التي تفوق اإلناث. وعلى هذا األساس فإن امتالك الذكور للقوة والسلطة 

على المستوى البيولوجي أو على المستوى النفسي واالجتماعي وكل ما يصعب في سبيل تعزيز ذلك من والنفوذ سواء كان 

والتنميط الجنسي، من شأنه أن يرفع من مستوى توجه الذكور نحو الهيمنة االجتماعية  خالل عمليات التنشئة االجتماعية 

ور نظرية التوجه نحو الهيمنة االجتماعية يرجع إلى بوصفهم جماعة اجتماعية أساسية في أي مجتمع إنساني. أما من منظ

وأنه يجب أن يكون لديهم أدوار عمل مختلفة داخل وخارج المنزل  اعتقاد الناس بأن الذكور واإلناث مختلفون بالنطرة، 

مناطة ( فإن هذه األدوار التي يفترض المجتمع بأنها 2021اما من وجهة نظر المكراد  ،Cprih,etal1994،2021)المكراد

بالذكور دون اإلناث، وما يترتب على ذلك التميز الجنسي من آثار معنوية على اإلناث، مثل الشعور بعدم المساواة سواء في 

قد تنتج عنه توجه أقل نحو الهيمنة االجتماعية لدى اإلناث نظراً لرغبتهن في  الفرص الوظيفية او في األدوار االجتماعية 

نتائج الفرض الثالث بأنه توجد فروق دالة إحصائية في متغير الهيمنة االجتماعية في  وكشفت مساواتهن مع الذكور 

المتغيرات الديموغرافية )العمر والخبرة في العمل والحالة االجتماعية لدى عينة الموظفين( وأسفرت نتائج الدراسة بأنه 

لمتوسطات نجد أن متوسطات األعمار الكبيرة من توجد فروق دالة إحصائياً في عامل التسامح وفقاً للعمر وبالرجوع إلى ا

( واألكثر خبرة في العمل هم أكثر تسامحاً مقارنة باألعمار الصغيرة و الخبرة القليلة. وهذه نتيجة منطقية ومتوقعة 40-50)
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وكلما تقدم  حيث أنهم يتسمون بالضبط االنفعالي و النضج الوظيفي، ويتمتع بالتفكير اإليجابي والسوي الواقعي والمنفتح،

وأصبحوا اكثر تسامحاً مع العاملين معهم، وتؤكد الدراسات  ،األفراد في السن والخبرة كانوا اكثر واقعية وقناعة واستبصار

السابقة أن الموظفين كبار السن واألكثر خبرة اكثر تسامحاً وهيبة وسيادة وهيمنة من نظرائهم صغار السن. وكشفت النتائج 

ً من الكويتيين ويعود ذلك انهم يعيشون في بيئة اجتماعية تحقق لهم االمن الوظيفي بان غير الكويتيين ا كثر تسامحا

واالستقرار االسري وهذه من العوامل التي ترفع من سمة التسامح وتنبذ العنف والعدوان. كما انهم يجدون االحترام والتقدير 

التي يحصلون عليها مناسبة قياساً بما كانون يحصلون عليه في والمساندة االجتماعية من بيئة العمل، ويدركون ان الرواتب 

بلدهم وهذا مما يجعلهم اكثر امناً وظيفاً ونفسياً واجتماعياً على مستقبلهم وكل هذه العوامل مجتمعة تؤدي الى ارتفاع التسامح 

 لديهم والوالء لجهة العمل التي يعملون بها.

ً مقارنة بالعزاب وهذا أما بالنسبة للحالة االجتماعية، حيث توص لت نتائج الدراسة الى أن المتزوجين اكثر تسامحا

يرجع الى أن المتزوجين يشعرون باالستقرار االسرى حيث يعيشون في بيئة منزلية هادئة خالية من الصراعات 

ً من العزاب. ويمكن تفسير  والمنازعات والمشاحنات والضغوط النفسية وكل هذه العوامل جعلت المتزوجين اكثر تسامحا

ذلك في ضوء ان التسامح يجعل الفرد اكثر إيجابية ويؤدى الى حالة من التفاؤل والتفاهم والشعور باألمن النفسي والوظيفي 

 واالجتماعي مما يسهم في أن تسير الحياة على نحو إيجابي لدى المتزوجين.

 

 :التوصيات والمقترحات

 -:ترحات اآلتيةوقد اسفرت نتائج الدراسة عن التوصيات والمق

حث المؤسسات التربوية والدينية للتنشئة االجتماعية على عدم زرع بذور التوجه نحو الهيمنة االجتماعية لدى  -1

 األبناء وتعزيز الوالء واالنتماء االوسع واال شمل لديهم.

مع لما يتحلون به حث الرموز االجتماعية والدينية والسياسية والرياضية على أن يكونوا قدوه لجميع أبناء المجت -2

 من سلوك يتسم بالعدالة االجتماعية والمساواة وعدم التمييز والتحييز لبعض افراد المجتمع.

تشريع قانون في دولة الكويت ينص على عدم التحيز أو التميز وعدم الهيمنة االجتماعية بين افراد المجتمع  -3

 الكويتي.

 ية من قبل االختصاصيين النفسيين.تصميم برامج توعويه تنص على نبذ الهيمنة االجتماع -4

نشر الوعى النفسي للتسامح ونبذ العنف نظراً ألهمية التسامح في حياة االفراد ويتوجب ان يسود المجتمع سمة  -5

 التسامح لما لها من أهمية كبيرة في حياة االفراد.

 يجب تنمية ثقافة التسامح بين الموظفين ونبذ العنف والعدوان والتعصب. -6

 

 -:اسة الحالة مزيداً من البحوث مستقبالً وهيوتشير الدر

 العالقة بين الهيمنة االجتماعية والصحة النفسية لدى طالب الجامعة. -1

 دراسة حضارية مقارنة بين التسامح في المجتمعات الخليجية العربية. -2

ية كون هذا عمل المزيد من الدراسات المرتبطة بالتسامح والهيمنة االجتماعية في البيئة الكويتية والعرب -3

 الموضوع لم يلق ما يستحقه من اهتمام ودراسة.

 اجراء دراسة ارتباطيه تتحرى طبيعية العالقة بين التنشئة االجتماعية والتوجه نحو الهيمنة االجتماعية. -4

 اجراء دراسة مقارنة في التوجه نحو الهيمنة االجتماعية عبر الثقافات. -5
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 .120-89( 4) 15. مجلة العلوم التربوية والنفسيةالكويتيين والمصريين، 
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 ( ص 4( ع )11. مجلد )المجلة األردنية في العلوم التربويةأربد، 
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ية العلوم االجتماعية، جامعة الكويت، قسم علم ، رسالة ماجستير، كلالتسامح وعالقته بالصحة النفسية(. 2013الخنه، دالل )

 النفس.
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 (.764-733( ص )86( العدد )20)
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