
 التكيف النفسي وعالقته بالتسامح مع الذات لدى نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل في 

 عمان –محافظة العاصمة 

 إعداد

 سيمون مخائيل حجازين

 إشراف

 الدكتور معين سممان نصراوين

 الممخص

هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى التكيف النفسي وعالقته بالتسامح مع الذات لدى نزالء        

مراكز اإلصالح والتأهيل في محافظة العاصمة عمان، وقد أستخدم الباحث المنهج الوصفي، 

( نزياًل من نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل في محافظة عمان، 052وتكونت عينة الدراسة من )

ف الدراسة تم تطوير مقياس التكيف النفسي ومقياس التسامح مع الذات، وتم التحقق ولتحقيق أهدا

 من صدقهما وثباتهما.

وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى التكيف النفسي لدى نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل في           

محافظة العاصمة جاء بدرجة متوسطة لكافة األبعاد، ما عدا البعد الشخصي جاء مرتفعًا، وجاءت 

عدم وجود فروق ذات نتائج التسامح مع الذات بدرجات متوسطة لجميع األبعاد، كما بينت النتائج 

تبعا لممتغيرات الديمغرافية، بينما أشارت  لمتكيف النفسيبين المتوسطات الحسابية ة إحصائية دال

متسامح مع الذات لدى نزالء بين المتوسطات الحسابية ل فروق ذات دالة إحصائية الدراسة إلى وجود

 لحكم العاصمة، تعزى لمتغير العمر ونوع الجريمة، ومدة ا مراكز اإلصالح والتأهيل في محافظة

 



بين  إيجابية عالقة ارتباطيةبالعفو عن المواقف، والمستوى التعميمي، وكما أظهرت النتائج وجود 

 .التكيف النفسي والتسامح مع الذات

 

 التكيف النفسي، التسامح مع الذات، النزالء، مراكز اإلصالح والتأهيل.:  الكممات المفتاحية
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Abstract 

    The present study aims at examining the degree of psychological 

adjustment and its relationship to self-tolerance among inmates of the 

Correctional and Rehabilitation Centers in the capital, Amman. The sample 

of the study consists of (250) inmates from various Correctional and 

Rehabilitation Centers in the governorate, and for the sake of achieving the 

objectives of the study, a scale to measure the psychological adaptation and 

the self-tolerance has been developed. Its validity and reliability have been 

verified accordingly. 

The results of the study have shown that the level of psychological 

adjustment among inmates at the Correctional and Rehabilitation Centers in 

the capital was moderate in relation to all dimensions, except for the 

personal dimension which was high. By contrast, the results of self-

tolerance were moderate pertinent to all dimensions. The results have also 

shown that there are no statistically significant differences in psychological 

adaptation, all of which can be attributed to the demographic variables. 

However, the analysis has indicated that there are statistically significant 

differences in the level of self-tolerance among inmates of the Correctional 

and Rehabilitation Centers in Amman, which can be attributed to the 

variables of age, the type of crime, the imprisonment time, the pardon over 



convictions, and the educational level. The findings have revealed that 

there is a positive correlation between psychological adjustment and self-

tolerance. 
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