
 م ٢٠١٦أبريل لسنة )  الجزء الرابع١٦٨: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ٣٥٧ -

يف ضوء ) امليكيافيلية(مرتفعي ومنخفضي الوصولية الفروق بني 
 بعض اضطرابات الشخصية واملتغريات الدميوجرافية

  : الملخص
الكشف عن اضطرابات الشخصية لدي مرتفعي : هدف البحث الحالي إلى

من الجنسين، ودراسة العالقة بين اضطرابات ) الميكيافيلية(ومنخفضي الوصولية 
 يافيلية لدي عينة البحث، والكشف عما كان هناك فروق في الميكيافيليةالشخصية والميك

تكونت  ،) نوع العمل– مستوي التعليم –النوع (في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية 
 عمل حكومي وعمل خاص وتتراوح واإلناثمن الذكور ) ١٣٠(عينة البحث من 
 الشخصية الوصولية عاما واستخدمت الباحثة مقياس) ٤٠-٢٨(أعمارهم مابين 

وجود فروق ذات : ، ومقياس اضطراب الشخصية، و أسفرت النتائج عن)الميكيافيلية(
داللة إحصائية بين متوسطات درجات عينة الدراسة بين مرتفعي ومنخفضي الوصولية 

بينما لم توجد فروق ذات داللة  اضطراب الشخصية لصالح مرتفعي الوصولية، في
 \ذكور (جات عينة الدراسة في الوصولية وفقا لمتغير النوع بين متوسطات در إحصائية

بين متوسطات درجات عينة الدراسة في  ، كما لم توجد فروق ذات داللة إحصائية)إناث
، ومع ذلك وجدت فروق ذات داللة )منخفض/مرتفع(الوصولية وفقا لمتغير نوع التعليم 

ة وفقا لمتغير نوع العمل إحصائية بين متوسطات درجات عينة الدراسة في الوصولي
  .لصالح الخاص) خاص/عام(

  . ، اضطراب الشخصية)الميكيافيلية(الشخصية الوصولية : الكلمات المفتاحية
Abstract:  

The research aimed to: the disclosure of personal 
disorders to portable respirometers warmers for 
(Machiavellianism) of gender equality, and to examine the 
relationship between personal disorders and (Machiavellianism 
and among a sample of research, and reveal whether there were 
differences between the sexes (males - females) in 
Machiavellianism, formed a sample search of 1٣٠ male and 
female government action and the work of the particular, aged 
between 28-40 years. researcher used personal scale 
(Machiavellianism ), and personality disorder scale  
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The results: there are differences with statistical 
significance between averages of the degrees of sample study in 
the personality disorder between portable respirometers 
(Machiavellianism) warmers for the benefit of the portable 
respirometers (Machiavellianism) ،no distinctions of statistical 
significance between averages of the degrees of sample study in 
(Machiavellianism) in accordance with variable type (male \ 
females), no distinctions of statistical significance between 
averages of the degrees of sample study in (Machiavellianism) 
in accordance with variable type of education (high/low), there 
are differences of statistical significance between averages of 
the degrees of sample study in (Machiavellianism) in accordance 
with variable type of work (public/private) in favor of the Special 
Representative, no distinctions of statistical significance 
between averages of the degrees of sample study in 
(Machiavellianism) variable in accordance with the social 
situation (married/single) 
Keywords: personality disorder, personal (Machiavellianism) 

 : البحثمقدمة 
 الشخصية لما لها من اثر بالغ علي باضطراباتلقد تزايد االهتمام العلمي 

 في تتسبب معينة خصائص على المضطربة الشخصية تنطويشخصية الفرد حيث 
 السعادة وعدم بالمعاناة شعوره مع اآلخرين مع أو مع نفسه الفرد توافق اضطراب

 المجتمع من عريض قطاع لدى الشخصية االضطراب، وتوجد اضطرابات هذا مثل لوجود
 التعرف اإلرشادية، ويتم أو العالجية المساعدة لطلب يلجئون ال الغالب في إال أنهم العام

 اآلخرين تدفع أفعال صورة في تأتى التي المباشرة غير الشكاوى من خالل عليهم
 وعدم الزواجية والعالقات الشخصية العالقات اضطراب منهم مثل والشكوى للتضرر

عبد (المعاشي  الوسط في واالنقسام الفوضى نوع من إحداثٕالعمل، و في االستقرار
  )٩٤، ٢٠٠٥هللا عسكر،  ، وعبدإبراهيمالستار 

 النضج، حتى بمراحل مختلفة من الطفولة اإلنسانيةوحيث تمر الشخصية 
 ولديه قدر كبير من اآلخرينفالشخص الناضج يكون شخصا قادرا علي التوافق مع 

، والشخص اآلخرينع التناسق في السمات التي تميزه بجودة وصحة عالقاته م
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المضطرب بالرغم من اكتمال نضجه الجسمي إال أنه غير قادر علي التفاعل السوي مع 
  ) ٥٤، ١٩٩٨أحمد عكاشة،  (اآلخرين

إلي أن اضطراب الشخصية يطلق  )٢٣٨، ٢٢٩، ٢٠٠٥(زينب شقير  تشيرو
علي مجموعة من الشخصيات التي تتصف بصفات شديدة التطرف عن صفات 

 عادية، وتعتبر اضطرابات الشخصية نتاج غير سوي لعملية النمو النفسيالشخصيات ال
 النضج وظهورها في شكل نمط شاذ أو سمات إلعاقة ويمكن اعتبارها مظهرا لإلنسان
 متطرفة 

 مراعاة وعدم الوجدانية بالضحالة )الميكيافيلية(كما تتميز الشخصية الوصولية 
حيث أشار هارت  Cool Syndrome  البارد العرض عليها ما يطلق فأحياناً اآلخرين،
إلي أن الشخص الوصولي والشخص النرجسي  (Hart& Hare ,1998)وهار 

والشخص السيكوباتي يتميزون بالحقد االجتماعي وكذلك الميول السلوكية نحو تعزيز 
  الذات والبرود االنفعالي والنفاق والعدوانية 

الخصائص والصفات عدد من ) ( McHoskey ,1995ويحدد ماك هوسكي 
، وانه غير مهتم بتوطيد اآلخرين لتأثيرالتي تميز الشخص الميكيافيلي مثل المقاومة 

  . العالقات الشخصية كما تدفعه المصلحة الذاتية
إلي أن هناك عالقة قوية بين الشخصية  (Lang,2014(اندراس  ويشير لينج

 سمات أو إحدىة التي هي المشاكل الشخصية الداخلي وبين) الميكيافيلية(الوصولية 
خصائص اضطرابات الشخصية، حيث تتسم الشخصية الوصولية بالبراعة والصالبة 

    .اآلخرينوالقسوة وانعدام الحس واالستغاللية تجاه 
أن الشخصية الوصولية هي احدي  )Abell ,2014(كما توضح دراسة ابيل 

تجاه   الحسي والبراعةأو يأو االنعزال االنفعال سمات الشخصية التي تتسم باالنفصال
   .اآلخرين

إلي أن الشخص  (Brewer, et al., 2015 (وآخرونبريور  كما يشير
الوصولي يتسم بكونه شخص بارع ومقنع ولديهم الرغبة في الوصول واستغالل 

  .اآلخرين
الفروق بين مرتفعي ومنخفضي   دراسةإلىومن هنا يسعي البحث الحالي 

حيث أن  بات الشخصية والمتغيرات الديموجرافية،الوصولية في ضوء بعض اضطرا
قد تمثل نقطة االنطالق لعدد من البحوث العلمية للحد   الدراسةإليهاالنتائج التي تتوصل 

   .من انتشار ظاهرة الميكيافيلية بين شرائح المجتمع
  : مشكلة البحث
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 يقوم علي الغش األخالقيالميكيافيلية هي مجموعة من أشكال السلوك غير 
 والسيطرة عليهم من أجل الوصول اآلخرينوالخداع والتضليل والكذب والسخرية من 

 إذ، وباآلخرينإلي غاية أو تحقيق مصلحة شخصية، هذا السلوك يلحق الضرر بصاحبه 
وفي الوقت نفسه   للشخص الموجه إليه هذا السلوك حسب درجة خطورتهاألذىيصيب 

يفقد الثقة بينهم إلي جانب تعرض صاحبه لبعض يهدد العالقات االجتماعية بين األفراد و
  ) ١٩٩٨العظيم،  محمد معوض وسيد عبد(االضطرابات النفسية 

إلي أن الوصولية من أهم  (Lang, 2015(كما تشير دراسة ال نج 
الموضوعات الساخنة داخل العديد من فروع علم النفس وأن هناك العديد من الدراسات 

اتيجية الحياة السريعة، والوصولية مرتبطة بالذكريات تعرف الوصولية علي أنها استر
  المؤلمة في عمر الطفولة أو بالشدائد المرتبطة بالطفولة 

أن الشخصية الوصولية ) McHoskey )2001، ويوضح مشوسكاي
تشترك في مجموعة من السمات المتنوعة ولكن عندما تصل لحدتها فربما ) الميكيافيلية(

ارتباطا إيجابيا بالمؤشر العام  والوصولية ترتبط يةتشير إلي اضطرابات الشخص
الضطراب الشخصية مثل البارنوايا والسلبية والعدوانية والتجاهل والهستريا 

   .واالستحوازية واألنانية
إلي أن الشخص الميكيافيلي  (Ashton & Lee ،2004)ويشير أشتون ولي 

   . والجشع واإلخالص ويتميز بالمكر والخبثاألمانةهو شخص يفتقد 
أن البراعة والخداع في العالقات ) (Pablo ,2016بايلو  كما تري دراسة

العمل قد تشكل قلقا  داخل مجال أو مكان الشخصية مع األطراف الداخلية والخارجية
خطيرا بالنسبة لإلدارة وأن الشخصية الوصولية توجه اللوم أو الفشل بشكل مباشر 

  . للفشل األخالقي
Andr 2015, (راس ولينج وتؤكد دراسة اند s, L ng (هناك أن ىعل 

حيث تتميز الشخصية  عالقة قوية بين اضطراب الشخصية والشخصية الوصولية
بالحرمان الحسي أو االنفعالي وسوء الثقة وانعدامها والتفخيم واإلدراك  الوصولية

 . والتميز واالنتهازية وعدم اإليثار وقلة العواطف
فيلية مثل الخداع والمكر والدهاء واالنتهازية وعدم فخصائص الشخصية الميكيا

اإليثار وقلة العواطف والمشاعر كلها سمات وخصائص إذا توفرت في الفرد فإنها تحول 
من  سلوكه إلي سلوك غير مقبول اجتماعيا، لذا فإن دراسة الشخصية الميكيافيلية

لتحديد أبعاده و صي الجانب السيكولوجي يستحق من الباحثين االهتمام والبحث والتق
التعامل معه، و لزيادة   وذلك لفهم طبيعة الشخصية وتوضيح السلوك وكيفيةطرق قياسه
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 أواالجتماعية  معدل انتشار هذا السلوك داخل مجاالت الحياة سواء االقتصادية أو
  . داخل المجتمع السياسية تجعلنا نهتم للحد من الشخصية الوصولية

 من مالحظة الباحثة لقلة األبحاث والدراسات التي ونبعت مشكلة البحث الحالي
ومدي وجود عالقة بين اضطرابات الشخصية ) الميكيافيلية(تناولت الشخصية الوصولية 

 ضرورة إجراء المزيد من الدراسات، وهذه احدي إلىمما يشير  والشخصية الوصولية،
  الدراسة   إجراء هذهإلىالمبررات التي دفعت الباحثة 

  :  التساؤالت اآلتيةفيديد مشكلة الدراسة الحالية و يمكن تح
ما الفروق بين درجات عينة الدراسة مرتفعي ومنخفضي الوصولية في  .١

 اضطرابات الشخصية ؟
 \ذكور (في الوصولية وفقا لمتغير النوع  ما الفروق بين درجات عينة الدراسة .٢

 ؟)إناث
لمتغير نوع التعليم  ما الفروق بين درجات عينة الدراسة في الوصولية وفقا  .٣

 ؟)منخفض/مرتفع(
ما الفروق بين درجات عينة الدراسة في الوصولية وفقا لمتغير نوع العمل  .٤

  ؟)خاص/عام(
   :أهمية البحث

الهامة التي تعوق التوافق النفسي لدي  تعد الشخصية الوصولية من العوامل .١
ويل الفرد في تعامله مع مشكالت الحياة اليومية والعالقات الشخصية وتح

  . سلوك شخص غير مقبول اجتماعياإلىسلوكه 
 حدود إطالع في بدراسة من أهم الدراسات حيث إنه النفسيتزويد التراث  .٢

الباحثة لم تجد دراسة واحدة عربية تناولت مفهوم الوصولية وعالقتها 
 باضطراب الشخصية لدي الجنسين 

 . ئة المصريةفي البي) الميكيافيلية(تصميم أداة جديدة لقياس الوصولية  .٣
نتائج الدراسة قد تسهم في وضع بعض التوصيات التي تساعد في تقديم برامج  .٤

إرشادية مناسبة للجنسين، والتي يمكن االستفادة منها في خفض الوصولية في 
 محيط العمل

  : أهداف البحث
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يهدف البحث الحالي إلي الكشف عن اضطرابات الشخصية لدي مرتفعي  .١
 من الجنسين ) كيافيليةالمي(ومنخفضي الوصولية 

في ضوء بعض المتغيرات  الكشف عما كان هناك فروق في الميكيافيلية .٢
  ). نوع العمل– مستوي التعليم –النوع (الديموجرافية 

  
  

  : مصطلحات البحث
 Machiavelliamism الميكيافيلية -١

هي مجموعة من أشكال السلوك غير األخالقي يقوم علـي الغـش والخـداع              
 والسيطرة عليهم وذلك من أجل الوصول إلي        اآلخرينالكذب والسخرية من    والتضليل و 

  ) ١٩٩٨ العظيم، محمد معوض وسيد عبد( غاية أو تحقيق مصلحة ذاتية للفرد
 علي المقياس المـستخدم فـي       المرتفعةبالدرجة   وتتحدد الشخصية الوصولية  

  )إعداد الباحثة (البحث الحالي 
  Personality Disorders:  اضطرابات الشخصية-٢

 إلى تؤدى التي بالدرجة مرنة غير شخصية بأنها المضطربة تعرف الشخصية
 فـي  اضـطرابات  عنه ينتج مما والمجتمع البيئة أو الذات مع التكيف على القدرة عدم

منيـر  ( الشخـصية  األزمات مواجهة في التكيف في والفشل بالضيق إحساس أو العمل
  ). ١٣٠، ١٩٩٠فوزي، 

 وردت كما الشخصية الضطرابات اإلجرائية التعريفات على لباحثةا وقد اعتمدت
  :التالي النحو على) ٢٠٠٥عسكر،  اهللا عبد(الشخصية تشخيص اختبار استخدام دليلفي 
 Paranoid P.Dاالضطهادية  أو البارانوية الشخصية اضطراب .١

 بالـشخص  المحيطين تجاه االضطهادية األفكار بوجود الشخصية هذه وتتسم
 فـي  الثقـة  وعدم وتوجسه حذره مع له الناس تقدير عدم من والشكوى التذمر وكثرة
 أو الـزوج  إخالص في والشك والكبرياء بالغرور والشعور مواقفه في وتصلبه الناس

 . المقربين أو الزوجة
 Schizoid P.Dالفصامية  الشخصية اضطراب .٢
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 النـشغال ا وعدم منفرداً والعمل اآلخرين عن بالعزوف الشخصية هذه وتتسم
 الذاتي واالنشغال للعزلة تفضيله مع إليه اآلخرين بنظرة االهتمام وعدم المعيشية باألمور
 . المشاعر تسطح مع اآلخرين من النقد أو بالمديح انشغاله عدم مع .باألشياء

 Schizotypal P.Dالفصامية  شبه الشخصية  اضطراب .٣
 قـراءة  علـى  درتـه وق الـشاذة  المتوقعة باالعتقادات الشخصية هذه وتتسم

 السلوك غرابة أو وشذوذ اإلعالم ووسائل الناس اهتمام محور بأنه المجهول، واعتقاده
 األولـى، مـع   الدرجة من األقارب عدا الحميمة، فيما العالقات إلى واالفتقار والمظهر
 . االضطهادية المخاوف مع االجتماعي بالقلق شعوره

 Histerionic P.Dة الهستيري أو االستعراضية الشخصية اضطراب .٤
اآلخـرين،   اهتمـام  موضـع  يكون ألن الملحة بالحاجة الشخصية هذه وتتسم

 الوجـه  على االنفعالية التعبيرات ظهور والجنسية، وسرعة البدنية بجاذبيته واعتقاده
 أو القضية خارج الكالم وكثرة يريده ما على للحصول البدني والمظهر بالشكل واالهتمام

 إقامـة  مـع  لالسـتهواء  والقابلية واالستعراض التمثيل على هوقدرت الموضوع صلب
 . واقعية عالقات كونها من أكثر التهويل أساس على العالقات

 Narcissistic P.Dالنرجسية  الشخصية اضطراب .٥
 النجـاح  بخياالت واالنشغال والعظمة بالتميز بإحساسها الشخصية هذه وتتسم

 يريـده  مـا  لتحقيـق  اآلخرين واستغالل به اآلخرين بإعجاب وتوهمه والترفع والقوة
  . والتعجرف والتغطرس اآلخرين بمشاعر االهتمام وعدم التعاطف إلى واالفتقار

 
 Avoidant P.Dالتجنبية  الشخصية اضطراب .٦

 والنفـور  اآلخرين لمشاركة تحتاج التي األعمال بتجنب الشخصية هذه وتتسم
 من بالخوف واالنشغال اآلخرين سخرية موضع يكون أن من والخوف يشبهونه ال عمن

 علـى  اإلقبال وعدم بالدونية والشعور االجتماعية المواقف في أو الرفض للنقد تعرضه
  . المغامرة تتطلب التي الجديدة األنشطة

 Dependent P.Dاالعتمادية  الشخصية اضطراب .٧
 القرارات اتخاذ صعوبة في المتمثلة السلوكية باالعتمادية الشخصية هذه وتتسم

 حياتـه  مجاالت معظم في اآلخرين على المسئولية إلقاءٕو اآلخرين على االعتماد دونب
 صعوبة ومواجهة له مساندتهم فقد من لخوفه اآلخرين على على االعتراض قدرته وعدم
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 مع الوحدة من واالنزعاج الذاتية قدراته على يعتمد عمل مشروع أو أي في البدء في
 والمساعدة للعناية مصدرا تكون شخصية عن عالقات ةبلهف والبحث باآلخرين االلتصاق
  يتركه أن من بالخوف الواقعي غير واالنشغال

 Obsessive Compulsiveالقهرية  الوسواسية الشخصية اضطراب .٨
P.D 

 االهتمـام  في المتمثلة واالندفاعية والقهور بالوساوس الشخصية هذه وتتسم
 كثرة مع االستمتاع تجلب التي األنشطة عن دلالبتعا العمل في والتفاني بالتفاصيل الزائد
 الباليـة  األشياء عن التخلي باألخالق، وعدم المتعلقة األمور في وتصلبه لذاته، تأنيبه

 . والعناد المالي اإلنفاق في والبخل
-Negativistic (Passive\ )العدوان سلبية(السلبية  الشخصية اضطراب .٩

Aggressive P.D.) 
 الرؤساء احترام وااللتزامات وعدم بالوعود الوفاء دمبع الشخصية هذه وتتسم

 . المتبادلة الشخصية العالقات في المزاجي والتقلب الناجحين من والحسد والغيرة
 Depressive P.Dاالكتئابية  اضطراب الشخصية.١٠ 

 ونقد والقلق للذات السلبي والتقدير باالنقباض بالشعور الشخصية هذه وتتسم
 . بالذنب والشعور والتشاؤم قسوةب واآلخرين الذات
  Borderline P.Dالبينية  أو الحدية الشخصية اضطراب.١١

 وصـورة  المتبادلة الشخصية العالقات في الثبات بعدم الشخصية هذه وتتسم
 في االستقرار وعدم الهوية اضطراب الواضحة، وتتمثل االندفاعية مع والوجدان الذات

 أو االنتحاري السلوك تكرار المسرف والتحقير المثالية بين والتأرجح باآلخرين العالقات
 الغـضب  نوبـات  تفجر مع بالفراغ المزمن والشعور االنفعالي الثبات وعدم به التهديد
  . االضطهادية باألفكار المرتبط العابر الكرب من حالة ومعاناة المتكرر واالستياء الشديد
 Antisocial P.Dللمجتمع  المضادة الشخصية اضطراب.١٢

 في والفشل القانون وانتهاك القواعد وكسر االهتمام بعدم الشخصية هذه وتتسم
 والتهور واالندفاعية اآلخرين وتضليل والكذب والمخادعة االجتماعية للمعايير االمتثال

 عمل في االستمرار في والفشل المسئولية من والتحرر اآلخرين والتهجم على والعدوانية
 مرضـى  تاريخ وجود االعتبار في األخذ بالذنب، مع اب الشعوروغي طويلة لفترة ثابت
بالدرجة المرتفعة علي المقياس المستخدم في البحث        الشخصية اتوتحدد اضطراب  سابق
  . الحالي
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  :  النظرياإلطار
  ) الميكيافيلية(الوصولية : أوال

عندما نشر في    Machiavelliيرجع استخدام مصطلح الميكيافيلية الميكيافيلي      
النصح للحكـام بكيفيـة    Discourcesوكتاب المحاضرات  The princeتاب األمير ك

وبذلك أصبح مفهوم الميكيافيلية علي أنه الشخص الـذي          طلب القوة بالخداع واالحتيال   
 من أجل الهدف والغرض الشخصي ويعرف الميكيـافيلي  اآلخرينيخادع ويحتال ويناور   

ستهتار وعدم االلتزام بالمبـادئ والمراوغـة     من خالل الدهاء والخبث وحدة الذهن واال      
  (Colin,2003, 730)واالحتيال والمكر والذكاء 

 مقاومة الفرد لتـأثير     بأنها الميكيافيلية) ٢٣١،  ٢٠٠٥(هشام الخولي    يعرف
 الالمباالة بتوطيد العالقات الشخـصية الحميمـة وسـيطرة          أو وعدم االكتراث    اآلخرين

 من أجل المـصلحة    اآلخرين الداخلي بغرض استغالل     التوجه المعرفي الخارجي بدال من    
  . الذاتية

الميكيافيلية علـي أنهـا    (Wilson ,etal,1996) وآخرونويعرف ويلسون 
 من أجل مكسب شخصي والذي في الغالب اآلخرينسلوك اجتماعي ينطوي علي استغالل 

  . اآلخرينهو ضد مصلحة الشخصية 
ستراتيجية يتبعها الفـرد فـي الحيـاة        وتعرف الباحثة الميكيافيلية علي أنها ا     

 من أجل اآلخرينالمكر والخداع واألنانية واستغالل     باستخدام أساليب ملتوية تعتمد علي    
   .اآلخرينالحصول علي مصلحة شخصية ذاتية دون مراعاة شعور 

  : أسباب السلوك الميكيافيلي
صية سيئة  إلي أن الميكيافيلية من األساليب الشخ     ) ٢٠٠٥(أشار هشام الخولي    

التكيف وهي نتيجة لتنشئة مرضية للشخصية أو فشل في استخدام العواطف واالنفعاالت          
 يجعلـه   اآلخرينكمؤشرات ودالئل اجتماعية، فافتقاد الميكيافيلي لالتصال الوجداني مع         

 اتجاه المركزةيتعامل معهم كموضوعات وأشياء يتم ضبطها والتحكم فيها لتحقيق أهدافه 
  ذاته 

إلي أن الميكيافيلية لها عالقة بكل مـن   (Gupta, 1986)ر جوبتار كما أشا
التركيب األسري وعمر الشخص فاألسرة التي تعتمد في تربيتها علي أسـاليب وطـرق        

تؤدي إلي قيام الشخص بالسلوك الوصولي في حياته، كما أن السن يؤدي دورا              خاطئة
تقدم العمر ثم يأخذ في االنخفاض      في حدوث الميكيافيلية، فالسلوك الميكيافيلي يزيد مع        

فدرجات الميكيافيلية تميل إلي الزيادة ابتداء من سن العاشرة مرورا بالمراهقة ثم تصل             
      في سن العشرينات وتنخفض عند سن األربعين الذروة ىإل
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  خصائص الشخصية الميكيافيلية 
  ص  أن الشخصية الميكيافيلية لها خصائ(Champion ,2001)ذكر شامبيون 

ذكـر شـامبيون أن قـدرة       :  نقص نسبي في العاطفة وفي العالقات بين األشخاص        -١
علـي أنهـم     لآلخرين تتقوي من خالل إدراكه      اآلخرينالميكيافيلي علي السيطرة علي     

   .أشياء قابلة لالستغالل وليس كأشخاص يستحقون التعاطف والمشاركة الوجدانية
 فاألخالقيات والمبادئ مفهـوم غيـر واضـح         : التقليدية باألخالقيات نقص االهتمام    -٢

   .بالنسبة لهم
الشخص الميكيافيلي يحـب يـصنع قـرارات        : النفسي) المرض( نقص االضطراب    -٣

  . من أجل القيام باستراتيجياته المسيطرةلآلخرينعقالنية 
يهتم باألهداف الفلـسفية فهـو يهـتم         فهو شخص ال  :  التزام أيديولوجي منخفض   -٤

األجل والمكاسب الموجودة والملموسة وليس األسلوب االستراتيجي أي       بالمنفعة قصيرة   
  )١٠٨: ١٠٧، ٢٠١٠أمل محمد فوزي محمود، ( ىتحقيق الهدف البعيد المد

  : اضطراب الشخصية: ثانيا
اضطراب الشخصية هي االضطرابات التي     ) ٢٢٩،  ٢٠٠٥(تعرف زينب شقير    

 – اضـطرابات فـسيو   أوجتمع تتضمن أنماط الشخصية، أو سماتها أو عالقتهـا بـالم   
  . شخصية وظائفية

 على عادةً بأنهاالمضطربة  الشخصية) ١٤٣، ١٩٩٦(مليكة  يعرف لويس كما
 من غامضة مشاعر من عادة يشكو السلوك، وهو في الحياة الالتواؤمى بنمط وعى غير
  .نفس الوقت ينكر أو يبرر سلوكه الالتواؤمي بالحياة، وفى الرضا عدم

 ت الشخصية خصائص اضطرابا
 عالقـاتهم  فـي  متكرر تكيف سوء يظهرون عادة ما الشخصية مضطربي إن
 وعـن  اآلخرين على سلوكهم تأثير واقع راضين عن غير يكونون قد فإنهم الشخصية،

 فـي  شـائع  أمر بالحزن الشعور ويمثل .فعال بشكل الوظيفي األداء على قدرتهم عدم
 هؤالء أن على أكدت التي السابقة اهيمالمف من النقيض على اضطرابات الشخصية، وهو

 الفئة هذه أفراد بين شائعان واالكتئاب القلق فإن وبالتالياألسى،  من يعانون ال المرضى
 وظيفي اضطراب اضطرابهم يعد الشخصية، والذين على أن األفراد مضطربي أدلة وهناك

 جسمية نفس تالضطرابا تنتمي كبيرة لمخاطر معرضين الحياة، يكونون مدى على يمتد
 أثناء أو الشخصية أو المهنية في فترات الضغوط  تظهرالتيلألعراض  زيادة مع أخرى
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، إبراهيمروح الفؤاد ( ) الشيخوخة–أزمة منتصف العمر  – البلوغ( المهمة النمو مراحل
٢٢ – ١٩، ٢٠٠٦ (  

  : دراسات سابقة
  دراسات تناولت الشخصية الوصولية واضطرابات الشخصية

  )١٩٩٦(العظيم  محمد معوض وسيد عبد دراسة -١
المنافسة الزائدة وعالقتها بالميكيافيلية والعصابية لدي عينة من طالب : بعنوان

تكونت عينة الدراسة من طالب الجامعة قوامها ، الجامعة دراسة سيكومترية إكلينيكية
ة واستخدم الباحث مقياس الوصولية والمنافس، ) إناث٢٣٧،  ذكور١٩٥( منهم) ٤٣٢(

  . الزائدة
 وجود فروق ذات داللة إحصائية في السلوك الوصولي إليوأشارت النتائج 

بين الذكور واإلناث من الطالب لصالح الذكور حيث إن متوسط درجات ) الميكيافيلية(
 الميكيافيلية لديهم أعلي من متوسط درجاتها لدي اإلناث 

  )٢٠٠٥( الرحمن الخولي  دراسة هشام عبد-٢
 النقص في القدرة علي التعبير عن \سة العالقة مابين العجز درا: بعنوان

فردا من الذكور  )٤٥٠( تكونت عينة الدراسة من والميكيافيلية،) االليكسيزيميا(الشعور 
واستخدم الباحث مقياس االليكسيزيميا ومقياس  واإلناث من مستويات عمرية مختلفة

  . الميكيافيلية
 في الميكيافيلية وأن واإلناثين الذكور وأشارت النتائج إلي وجود فروق ب

   .الذكور أكثر ميكيافيلية من اإلناث
 ( Kornilov, 2015) دراسة كورنلوف -٣

  المكعب األسود لمقياس سمات الشخصية : بعنوان
تكونت عينة  الوصولية واضطراب الشخصية، الهدف من الدراسة دراسة

ذكور ) ١٢٣( منهم عاما) ٦٢لي ١٧(بين   ماأعمارهمفردا يتراوح ) ٣٦٢(من  الدراسة
إناث، واستخدم الباحث مقياس الشخصية ومقياس التقرير الذاتي المستخدم في ) ٢٣٩(و

 مستويات أن إلىاالضطراب العقلي ومقياس العقالنية النفسية وأشارت النتائج 
  . االضطراب العقلي والوصولية أعلي بالنسبة للرجال أكثر من اإلناث

  (Lang, 2015)لنج   دراسة-٤
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برنامج المرضي التكيفي الوصولية واضطراب الشخصية وال: عنوان الدراسة
  .المراهقين مجموعة من ىالمبكر لد

 الدراسة إلي دراسة العالقة بين اضطراب الشخصية والشخصية تهدف
) ٣٥٤(الوصولية وبين البرنامج التكيفي للمرض المبكر، وتكونت عينة الدراسة من 

  للشخصية  مقياس الشخصية الوصولية ومقياس التقرير الذاتي لباحث، واستخدم اأنثي
وأشارت النتائج إلي وجود عالقة بين اضطراب الشخصية والشخصية 
الوصولية وأن الحرمان الحسي أو االنفعالي وسوء الثقة وانعدمها والتفخيم واإلدراك 

ية الذاتية وعدم النمو والتميز يرتبط ارتباطا إيجابيا بالشخصية الوصولية، بينما التضح
   .أو التطور الذاتي يرتبط ارتباطا سلبيا بالشخصية الوصولية

  
  Loren, 2016) (  دراسة لورين-٥

 مجموعة من ىلبراعة الحسية ووظائف الصداقة لدالوصولية وا: بعنوان
   .السيدات

 التحقيق في الوصولية والبراعة الحسية وستة من وظائف ى الدراسة إلتهدف
 تكونت عينة األولىالنسبة للدراسة ب الصداقة لدي مجموعة من السيدات، فعالقات

والدراسة الثانية كان عدد   الوصولية،اختبارسيده استكملن ) ٢٢١(الدراسة من 
واستخدام الباحث  من السيدات،) ١٨٦(الذين استكملن اختبار الوصولية  السيدات

اسطة استخدام مقياس مخصص مقياس الوصولية، كما تم قياس البراعة الحسية بو
  لقياس سلوكهن وسلوكيات الصداقة الخاصة بهم، كما تم قياس الحالة المزاجية، 

إلي أن السيدات الذين لديهم مستوي مرتفع من الشخصية : وأشارت النتائج
داخل أو في عالقات الصداقة من  االنفعالية الوصولية قاموا بتوظيف البراعة الحسية أو

 أن السيدات ممن لديهم مستوي مرتفع من الشخصية الوصولية قد نفس الجنس، كما
   . بارعون بصداقاتهمأنهم أيضا اأدركو

 ) Yaoguo, 2016( دراسة ياأوجيو -٦
الوصولية في المراهقين الصين وعالقاتها بالمشاكل الداخلية : عنوان الدراسة

   .والخارجية
لمشاكل الداخلية  فحص ارتباط الشخصية الوصولية باى إل الدراسةتهدف

فردا من الذكور واإلناث، واستخدم الباحث ) ٤١٣(والخارجية، تكونت عينة الدراسة من 
   .مقياس الوصولية
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وأشارت النتائج إلي أن الشخصية الوصولية ترتبط ارتباطا إيجابيا بالنشاط 
كثر  أحرزوا نقاط بشكل أعلي أو أاإلناثالزائد وباألعراض االنفعالية أو الحسية، وأن 

 إلي وجود نسب مرتفعة من ةالدراسمن الذكور باألعراض االنفعالية، كما أشارت 
  . اإلناثالوصولية بالنسبة للذكور أعلي من 

 ) (Danilo, 2016 دراسة دنيالو -٧
  مالح الشخصية السوداء والبيضاء : عنوان الدراسة

 حاقدةدراسة التشابه واالختالف بين سمات الشخصية ال:  الدراسة إليتهدف
 الشخصية، واضطراب، الوصولية" ومن هذه السمات ثالثة منها  لدي بعض األشخاص

 من واإلناثفردا من الرجال ) ٩٩٧(من  واألنانية واالستحوازية، تكونت عينة لدراسة
 مجموعتين، مجموعة تتسم بالمالمح ىألمازون من تركيا وتم تقسيمهم إلداخل منطقة ا

 سم بالمالمح البيضاء للشخصية، واستخدم الباحثالسوداء للشخصية ومجموعة تت
  . اختبار الشخصية الوصولية واضطراب الشخصية

وأشارت النتائج إلي أن هؤالء األفراد الذين لديهم مستويات مرتفعه من 
الشخصية الوصولية لديهم مستويات مرتفعه من اضطراب الشخصية ولديهم مستويات 

 هم مستوي مرتفع من األنانية أو االستحواذية منخفضة من الذاتية والتعاونية ولدي
 ) Conal ،2016( دراسة كونال -٨

دور الدراسات والطرق الخاصة بالوصولية في ضوء البحث والدراسة : بعنوان
   . الشخصيةباضطرابالمتعلقة 

 دراسة العالقة بين الوصولية واالضطراب العقلي ى إل الدراسةتهدف
تتراوح  واإلناث رمشترك من الذكو) ١٤٧٨ ( منوالشخصية، تكونت عينة الدراسة

واستخدم الباحث مقياس ، %٣٩عاما وكانت نسبة الذكور ) ٥٣: ١٨( ما بين األعمار
  . ومقياس االضطرابات العقلية الوصولية ومقياس اضطراب الشخصية

وأشارت النتائج إلي وجود عالقة بين الشخصية الوصولية واضطراب 
 . كتئاب والخوف والقلق واضطراب التفكير واالضطراب العقلي واالاإلحباطالشخصية مثل 

 ( Spurk, 2016) دراسة إسيبورك -٩
عالقات المعكب المظلم للسمات الشخصية بالنجاح المهني المادي : بعنوان

  والمعنوي
 اإلضافية لكل سمة من السمات الشخصية اآلثار دراسة ى إل الدراسةتهدف

األنانية واالضطراب العقلي والوصولية،  االستحواذية أو " مثلاألسودالكامنة في المكعب 
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أما بالنسبة للجانب الذاتي ) الراتب والمكانة القيادية(نسبة للجانب الموضوعي مثل البف
فردا ) ٧٩٣(، تكونت عينة الدراسة من )، والنجاح في العمل والمهنةالرضا الوظيفي(

  . ومقياس اضطراب الشخصيةمن العاملين، واستخدام الباحث مقياس الوصولية 
بالراتب  وأشارت النتائج إلي أن االستحواذية أو األنانية ترتبط ارتباطا

القيادية والرضا الوظيفي،  إيجابيا بالمكانة الوظيفي، بينما الوصولية ترتبط ارتباطا
   .بكافة النتائج واالضطراب العقلي يرتبط ارتباطا سلبيا

  :تعقيب علي الدراسات السابقة
 أورغم من تعدد الدراسات األجنبية التي تناولت الشخصية الوصولية بال

الميكيافيلية ومدي تأثيرها علي الشخصية، إال أن البيئة العربية يكاد يندر فيها الدراسات 
العربية التي تناولت الشخصية الوصولية أو الميكيافيلية كما الحظت الباحثة من خالل 

في حدود ما أطلعت عليه (جد دراسة واحدة عربية أنه لم تو السابقةعرض الدراسات 
  . تناولت متغيرات الدراسة) الباحثة

  : سبق ذكره يمكن صياغة فروض البحث كالتالي وفي ضوء ما
 بين متوسطات درجات عينة الدراسة مرتفعي إحصائية توجد فروق ذات داللة -١

  . ومنخفضي الوصولية في اضطرابات الشخصية
في الوصولية   بين متوسطات درجات عينة الدراسةإحصائيةاللة توجد فروق ذات د -٢

  ).إناث \ذكور (وفقا لمتغير النوع 
في الوصولية   بين متوسطات درجات عينة الدراسةإحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -٣

  ). منخفض/مرتفع(وفقا لمتغير نوع التعليم 
في الوصولية   الدراسة بين متوسطات درجات عينةإحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -٤

  ). خاص/عام(وفقا لمتغير نوع العمل 
  : إجراءات البحث

  لمالءمته لطبيعة البحث  استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المقارن: المنهج: أوال 
  عينة البحث: ثانيا

وإناث من العمل الحكومي  ذكورا) ١٣٠( ن للبحث ماألساسيةالعينة  تكونت
أنثي ) ٣٥( ذكر وأنثي منهم) ٦٥(لعينة العمل الحكومي وشملت هذه ا والعمل الخاص،

ذكرا بمتوسط حسابي ) ٣٠( و)٣,٤٤(وانحراف معياري ) ٣٥,١١(بمتوسط حسابي 
) ٣٥(ذكر وأنثي منهم ) ٦٥(والعمل الخاص  ،)٣,٨٦(وانحراف معياري ) ٣٤,٩٧(
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ذكرا ) ٣٠(و ) ٣,٧١(وانحراف معياري مقداره ) ٣٥,٤٩( أنثي بمتوسط حسابي
( تتراوح أعمارهم ما بين ).٣,٣٩(وانحراف معياري مقداره ) ٣٦,٨٢(وسط حسابي بمت
  عاما ) ٤٠ – ٢٨

  
  
  
  
  
  

  توزيع عينة البحث ) ١(جدول 

  المتغيرات
  نوع العينة

  
  العمر  التعليم ىمستو

  إناث
٣٥  
  

  التعليم
  ١٦ متوسط
    ٢٠مرتفع 

عمل 
  حكومي

  
  
  
٦٥  
  

  ذكور
٣٠  
  

  التعليم
  ١٥ متوسط
  ١٦مرتفع 

)٢٨- 
  سنه) ٤٠

  إناث
٣٥  
  

  التعليم
  ١٤ متوسط
    ٢٠مرتفع 

عمل 
  خاص

  
٦٥  

  ذكور
٣٠  
  

  التعليم
  ١٣متوسط 
  ١٦مرتفع 

  
  

 )٢٨ – 
  سنة) ٤٠

    البحثأدوات: ثالثا
 إعداد الباحثة ): لميكافيليةا(مقياس الوصولية .١
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صممت الباحثة المقياس بغرض توفير أداة سكيومترية مستمدة من البيئة 
 هداف البحث والعينة لتناسب أ

  -: خطوات إعداد المقياس
بهدف االستفادة  االطالع على الدراسات السابقة واألطر النظرية للميكيافيلية .١

  .  بناء المقياسفيمنها 
المقابلة الشخصية مع بعض العاملين وإستطالع الرأى من خالل طرح سؤال  .٢

قف التي يظهر هي الموا سمات الشخص الميكيافيلي، وما مفتوح للتعرف على
  .فيها سلوك الشخص الميكيافيلي

 محمد معوض وسيد عبدالعظيم المقاييس الميكافيلية االطالع علي بعض .٣
 )٢٠٠٥(، هشام عبدالرحمن الخولي، )١٩٩٨(

  
  : وصف المقياس

 يتكون المقياس من أربعة أبعاد تعبر عن السمات المختلفة للشخص الميكيافيلي
  هي و) الذي يسلك مسلك الوصولية(

الدهاء والمكر االجتماعي، ويتضمن مجموعة من العبارات المعبرة : األولالبعد  -١
 وتحقيق أغراضهقدرة الفرد علي استخدام الحيل واألساليب للحصول علي عن 

، ١٧، ١٣، ٩، ٥، ١(، وقد أخذت العبارات األرقام التالية في المقياس أهدافه
٤٩، ٤٥، ٤١، ٣٧، ٣٣، ٢٩، ٢٥، ٢١ (  

 واستغاللهم، ويتضمن مجموعة من العبارات اآلخرينالتأثير علي : انيالبعد الث -٢
، وأخذت العبارات األرقام التالية في اآلخرينالمعبرة عن سلوك استغالل 

 ) ٥٠، ٤٦، ٤٢، ٣٨، ٣٤، ٣٠، ٢٦، ٢٢، ١٨، ١٤، ١٠، ٦، ٢(المقياس 
ن المصلحة الشخصية، ويتضمن مجموعة من العبارات المعبرة ع: البعد الثالث -٣

، ١٩، ١٥، ١١، ٧، ٣(السلوك، وأخذت العبارات األرقام التالية في المقياس 
٥١، ٤٧، ٤٣، ٣٩، ٣٥، ٣١، ٢٧، ٢٣(  

ويتضمن مجموعة من العبارات معبرة عن السلوك،  :األنانية: البعد الرابع -٤
، ٢٨، ٢٤، ٢٠، ١٦، ١٢، ٨، ٤(وأخذت العبارات األرقام التالية في المقياس 

٥٢، ٤٨، ٤٤، ٤٠، ٣٦، ٣٢ ( 
  : تصحيح المقياس
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 يتكون المقياس من عدد من العبارات اإليجابية والسلبية، وتتدرج اإلجابة عن          
ويسير تقدير الدرجات علي العبارات اإليجابية ) ، محايد، أوفقأوافقال (ثالثة مستويات،  

، )٣،٢،١( عـن العبـارات الـسلبية فهـي          اإلجابة، بينما   )١،٢،٣(علي النحو التالي    
وتتراوح الدرجة الكلية ) ٥٢،  ٢٨،  ١٩،  ٧،  ١٠( األرقام التالية    تأخذارات السلبية   والعب

   ) ١٥٦- ٥٢(على هذا المقياس 
  الخصائص السيكومترية لمقياس الوصولية

  الصـدق: أوال
  : أجريت الباحثة صدق المقياس علي النحو التالي

  :  صدق المحكمين- أ
لى مجموعة من المحكمين من  صورته األولية عفيعرضت الباحثة المقياس 

اتفق المحكمون بنسبة محكمين، و) ١٠(ة النفسية وعددهم أساتذة علم النفس والصح
علي بنود المقياس، وهذا يشير إلي صالحية المقياس الستخدامه في الدراسة ) %١٠٠(

   الحالية
 العينة االستطالعية  -ب

األماكن بها عمـل     المقياس علي عينة استطالعية في عدد من         الباحثة طبقت  
العمل الحكومي، ومدارس، والطب البيطري والمجلـس المحلـي   (حكومي وعمل خاص   

و  بمحافظة كفر الشيخ) العمل الخاص، مستشفي النيل، وشركة فودافون) (بمركز دسوق
، تراوحت أنثى) 80( ذكرا و) 70(بواقع ) 150( من االستطالعيةتكونت عينة الدراسة    

   .سنة) ٤٠ - ٢٨(أعمارهم من 
  االتساق الداخلي: ثانيا

وتم حساب اتساق المفردة مع  :اتساق المفردة مع الدرجة الكلية للبعد -١
  :الدرجة الكلية للبعد الذي تنمي له كما بالجدول التالي

معامل االرتباط بين كل عبارة من عبارات المقياس ودرجة البعد التي تنتمي ) ٢(جدول 
  )١٥٠=ن (إليه 

الدهاء والمكر 
 األنانية  المصلحة الشخصية اآلخرين علي التأثير تماعي االج

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
معامل  رقم العبارة االرتباط

 االرتباط
٠,٧٧ ٤ ٠,٧٧ ٣ ٠,٧٧  ٢ ٠,٦٩  ١ 
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٠,٨٨ ٨ ٠,٧٧ ٧ ٠,٧٩  ٦ ٠,٧١  ٥ 
٠,٦١ ١٢ ٠,٨١ ١١ ٠,٧٩  ١٠ ٠,٨١  ٩ 
٠,٦٩ ١٦ ٠,٧٢ ١٥ ٠,٧٤  ١٤ ٠,٦٧   ١٣ 
٠,٦٢ ٢٠ ٠,٧١ ١٩ ٠,٦٨  ١٨ ٠,٤١  ١٧ 
٠,٧٦ ٢٤ ٠,٩٢ ٢٣ ٠,٦٣  ٢٢ ٠,٧٢  ٢١ 
٠,٧٤ ٢٨ ٠,٦٩ ٢٧ ٠,٨٤  ٢٦ ٠,٩٣  ٢٥ 
٠,٦٧ ٣٢ ٠,٧١ ٣١ ٠,٦٩  ٣٠ ٠,٦٩  ٢٩ 
٠,٨٦ ٣٦ ٠,٧٩ ٣٥ ٠,٨٣  ٣٤ ٠,٨٨  ٣٣ 
٠,٨١ ٤٠ ٠,٨٤ ٣٩ ٠,٧٧  ٣٨ ٠,٦١  ٣٧ 
٠,٧٧ ٤٤ ٠,٨٨ ٤٣ ٠,٧٩  ٤٢ ٠,٦٩  ٤١ 
٠,٦٦ ٤٨ ٠,٦٧ ٤٧ ٠,٨٨  ٤٦ ٠,٦٢  ٤٥ 
٠,٨٧ ٥٢ ٠,٧٩ ٥١ ٠,٦٧  ٥٠ ٠,٧٦  ٤٩ 

  ٠,٠١جميع القيم دالة عند مستوى 
 باألبعاديتضح من الجدول السابق أن جميع بنود مقياس الميكيافيلية ترتبط 

 عند مستوي داللة) ٠,٨٨، ٠,٤١(بمعامالت ارتباط تراوحت مابين  إليهاالتي تنتمي 
)٠,٠١ (  
   اتساق المفردة مع الدرجة الكلية للمقياس ككل-٢

  :درجة الكلية للمقياس الذي تنمي له كما بالجدول التاليتم حساب اتساق المفردة مع ال
معامل االرتباط بين كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكلية ) ٢(جدول 

  ) 150=ن(للمقياس
رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
معامل  رقم العبارة االرتباط

 االرتباط
1 ٠,٦١ 14 ٠,٧٧ 27 ٠,٨٤ 40 ٠,٨١ 
2 ٠,٦٩ 15 ٠,٧٩ 28 ٠,٨٨ 41 ٠,٨٨ 
3 ٠,٦٢ 16 ٠,٨٨ 29 ٠,٦٧ 42 ٠,٦٦ 
4 ٠,٧٦ 17 ٠,٦٨ 30 ٠,٨٩ 43 ٠,٨٧ 
5 ٠,٧٤ 18 ٠,٧٨ 31 ٠,٦٣ 44 ٠,٧٦ 
6 ٠,٦٨ 19 ٠,٨٨ 32 ٠,٨٧ 45 ٠,٦١ 
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7 ٠,٧٧ 20 ٠,٦٧ 33 ٠,٨٩ 46 ٠,٨٨ 
8 ٠,٨٨ 21 ٠,٨٩ 34 ٠,٧٩ 47 ٠,٧٨ 
9 ٠,٨١ 22 ٠,٧٧ 35 ٠,٧٤ 48 ٠,٧٧ 
10 ٠,٧١ 23 ٠,٨١ 36 ٠,٦٨ 49 ٠,٧٤ 
11 ٠,٨٣ 24 ٠,٦٩ 37 ٠,٦٣ 50 ٠,٧٦ 
12 ٠,٦٨ 25 ٠,٧١ 38 ٠,٨٤ 51 ٠,٧٨ 
13 ٠,٦٩ 26 ٠,٨١ 39 ٠,٦٩ 52 ٠,٦٨ 

بين كل عبارة من  يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت االرتباط
مما يوضح أن ) ٠,٠١(والدرجة الكلية للمقياس دالة عند مستوي  عبارات المقياس

  .المقياس مقبوال إحصائيا
  

   اتساق األبعاد مع بعضها البعد-ج
بالجدول تم حساب اتساق األبعاد مع الدرجة الكلية للمقياس الذي تنمي له كما 

  :التالي
   المقياس بطريقة االتساق الداخليأبعادمعامالت ارتباط ) 4(جدول 

الدرجة  ٤ ٣ ٢ ١ البعد
 الكلية

والمكر  الدهاء
 - - - - -  االجتماعي

 - - - - *٠,٧٨  اآلخرينالتأثير في 
 - - - *٠,٨٣ *٠,٧٣ المصلحة الشخصية

 - - *٠,٧٤ *٠,٧٨ *٠,٨٧  األنانية
 - *٠,٨٩ *٠,٨٤ *٠,٨١ *٠,٩١ ة الدرجة الكلي

 المقياس دالة أبعاديتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت االرتباط بين 
  )٠,٠١( عند مستوي
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  الثبات: ثالثا
حيث تم التعرف على ثبات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ، : طريقة ألفا كرونباخ -١

  :وجاءت النتائج بالجدول التالي
  س بطريقة ألفا كرونباخثبات المقيا) 5(جدول 
 معامل ألفا البعد
 *٠,٧٩ الدهاء والمكر االجتماعي

 *٠,٧٤  اآلخرين في التأثير
 *٠,٧٠ المصلحة الشخصية

 *٠,٦٣  األنانية
 *٠,٨٨ الدرجة الكلية 

  .٠,٠١يتضح من الجدول السابق أن جميع األبعاد دالة عند مستوى داللة 
م التعرف على ثبات المقياس بطريقة التجزئة حيث ت:  طريقة التجزئة النصفية-٢

  : التالي النصفية، وجاءت النتائج بالجدول
   النصفيةالتجزئةيوضح ثبات المقياس بطريقة ) ٦(جدول 
 الثبات بمعادلة سبرمان وبراون البعد

 *٠,٨٦ الدهاء والمكر االجتماعي
 *٠,٨٨ اآلخرين في التأثير

 *٠,٧٩ المصلحة الشخصية
 *٠,٦٧ األنانية

 *٠,٩١ الدرجة الكلية
) ٠,٨٨، ٠,٦٧(من الجدول السابق يتضح أن معامالت الثبات تراوحت ما بين 

وهو معامل ثبات  )٠,٩١( ألفاثبات   عن الدرجة الكلية للمقياس فبلغ معاملأمالألبعاد، 
   يسمح للباحثة باستخدام المقياس في دراستها الحاليةإحصائيامقبول 
  ) ٢٠٠٥هللا عسكر،  عبد: إعداد(ص الشخصية مقياس تشخي: ثانيا
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 التـشخيص  لـدليل  طبقـا  الشخـصية  اضطرابات من اً عدد االختبار ويقيس
 : اآلتية االضطرابات وهى الرابع، اإلحصائي

 ).االضطهادية(البارانوية  الشخصية اضطراب -
 .الفصامية الشخصية اضطراب -
 .فصامية الشبه الشخصية اضطراب -
 .الهستيرية ةالشخصي اضطراب -
 .النرجسية الشخصية اضطراب -
 .التجنبية الشخصية اضطراب -
 .االعتمادية الشخصية اضطراب -
 .القهرية الوسواسية الشخصية اضطراب -
 .العدوانية سلبية الشخصية اضطراب -
 .االكتئابية الشخصية اضطراب -
 .الحدية الشخصية اضطراب -
  للمجتمع المضادة الشخصية اضطراب -
  :يق المقياستطب

 الـسؤال  خالل من اإلكلينيكي التقييم في وجماعيا، ويستخدم فرديا تطبيق يتم
 مراعـاة مراجعـة   بالتقييم، مع القائم جانب من الدرجات للمفحوص، ووضع المباشر
 النفـسية، كمـا   لالضطرابات الرابع اإلحصائي التشخيص لدليل طبقا التشخيص معايير
 العام المجتمع في الشخصية اضطرابات انتشار مدى صلفح البحوث في استخدامه يمكن

  .الذاتي التقرير بأسلوب الجماعي التطبيق خالل من
  :تصحيح المقياس

 تنطبـق، وصـفر   عبارة لكل درجة بوضع للمقياس تصحيح استمارة صممت
 من الكلية الدرجة مقياس، وتحسب لكل اضطراب معدل تنطبق، وتحديد ال التي للعبارة
 دلت و االضطراب على الدال المظهر وجود بمعنى تنطبق التي إلجاباتا مجموع خالل

 إمكانيـة  إلى يشير درجة) 50(على  المفحوص حصول باالختبار، أن الخاصة البحوث
 نـزالء  مـن  النفـسيين  المرضـى  الشخصية، أما في اضطراب من المفحوص معاناة

علـى   فيحـصلون  xاألسويا أما .درجة) (20 -50 من يسجلون ما عادة المستشفيات
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) ١٨ -١٢( من األسوياء ىمعدالت االختبار لد فإن المصرية العينات درجة، وفى) 20(
درجة في فئات منتصف العمر، أما ) ٢٠ – ١٤(ويتراوح بين درجة في أوساط الشباب،   

سنة فيتـراوح  ) ٢٥- ١٨( المتوسط العام النتشار االضطرابات النفسية في األعمار من    
  ؟رجةد )٤٠ -٢٥( ما بين

 الخصائص السيكومترية للمقياس 
 جامعـة  اآلداب بكليـة  والرابعـة  الثالثة الفرقة طالب بين من العينة اختيرت

 إلى عددها العربية، ووصل واللغة النفس وعلم والجغرافيا الفلسفة أقسام من الزقازيق
 1.56 قدره معياريبانحراف  19.23 قدره عمري بمتوسط وطالبة طالبا 120
 : بياناالست صدق

 االرتبـاط  معامـل  بلـغ  االستبيان، حيث صدق معامالت االستبيان معد حسب
 لالستبيان المحك صدق أو التالزمي الصدق حساب عن ، فضال0.88ً للمقياس الداخلي

 للعربيـة  ونقلـه  رونر رونالد أعده للكبار الشخصية تقدير استبيان تطبيق خالل، من
 المـضادة  الشخصية بين دالة ارتباطية معامالت جاءت حيث )(1986 سالمة ممدوحة
 الثبات وعدم الشخصية الكفاية عدم وبعد التجنبية االعتمادية، والشخصية وبعد للمجتمع
 الـسلبي  التقـدير  الوسواسية، وبعد الشخصية للحياة، وبين السلبية والنظرة االنفعالي

ـ االنفعـالي  عدم التجـاوب  وبعد البارانوية الشخصية وبين للذات  شـبه  صية، والشخ
  .العدوان /وبعد العداء الفصامية والشخصية االعتمادية وبعد الفصامية

  : و قامت الباحثة بإعادة حساب صدق وثبات االختبار
  االتساق الداخلي : أوال

تم حساب اتساق المفـردة مـع       : مع الدرجة الكلية للمقياس ككل    اتساق المفردة   -
  :جدول التاليالدرجة الكلية للمقياس الذي تنمي له كما بال

  االتساق الداخلي للمقياس) ٧(جدول 
 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

٠,٧٥ ٥١ ٠,٨٨ ١ 
٠,٥٧ ٥٢ ٠,٦٣ ٢ 
٠,٨١ ٥٣ ٠,٥٧ ٣ 
٠,٧٢ ٥٤ ٠,٥٩ ٤ 
٠,٧١ ٥٥ ٠,٦٣ ٥ 
٠,٩٢ ٥٦ ٠,٥٤ ٦ 



 م ٢٠١٦أبريل لسنة )  الجزء الرابع١٦٨: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ٣٧٩ -

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
٠,٦٩ ٥٧ ٠,٦٩ ٧ 
٠,٧١ ٥٨ ٠,٧٨ ٨ 
٠,٨١ ٥٩ ٠,٩٢ ٩ 
٠,٦٥ ٦٠ ٠,٥٨ ١٠ 
٠,٦١ ٦١ ٠,٨٤ ١١ 
٠,٧٢ ٦٢ ٠,٥٧ ١٢ 
٠,٩٣ ٦٣ ٠,٦٩ ١٣ 
٠,٨١ ٦٤ ٠,٨٧ ١٤ 
٠,٨٤ ٦٥ ٠,٧٩ ١٥ 
٠,٦٢ ٦٦ ٠,٦٨ ١٦ 
٠,٧٧ ٦٧ ٠,٦٣ ١٧ 
٠,٥٧ ٦٨ ٠,٨٤ ١٨ 
٠,٦٨ ٦٩ ٠,٦٩ ١٩ 
٠,٨١ ٧٠ ٠,٨٣ ٢٠ 
٠,٩٢ ٧١ ٠,٧٩ ٢١ 
٠,٨١ ٧٢ ٠,٧٧ ٢٢ 
٠,٧٧ ٧٣ ٠,٧٦ ٢٣ 
٠,٧١ ٧٤ ٠,٧٤ ٢٤ 
٠,٨١ ٧٥ ٠,٨٨ ٢٥ 
٠,٦٥ ٧٦ ٠,٦١ ٢٦ 
٠,٣١ ٧٧ ٠,٦٩ ٢٧ 
٠,٧٢ ٧٨ ٠,٦٢ ٢٨ 
٠,٩٣ ٧٩ ٠,٧٦ ٢٩ 
٠,٧٧ ٨٠ ٠,٧٤ ٣٠ 
٠,٦١ ٨١ ٠,٦٥ ٣١ 
٠,٦٩ ٨٢ ٠,٨٦ ٣٢ 
٠,٦٢ ٨٣ ٠,٨٨ ٣٣ 
٠,٧١ ٨٤ ٠,٧٩ ٣٤ 
٠,٧٦ ٨٥ ٠,٦٧ ٣٥ 
٠,٧٨ ٨٦ ٠,٨١ ٣٦ 
٠,٦٥ ٨٧ ٠,٨٦ ٣٧ 
٠,٦١ ٨٨ ٠,٦٩ ٣٨ 
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 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
٠,٦٨ ٨٩ ٠,٧١ ٣٩ 
٠,٧٦ ٩٠ ٠,٨١ ٤٠ 
٠,٧٥ ٩١ ٠,٦٥ ٤١ 
٠,٥٧ ٩٢ ٠,٤١ ٤٢ 
٠,٨١ ٩٣ ٠,٧٢ ٤٣ 
٠,٧٢ ٩٤ ٠,٩٣ ٤٤ 
٠,٧١ ٩٥ ٠,٦٩ ٤٥ 
٠,٩٢ ٩٦ ٠,٦٩ ٤٦ 
٠,٨٣ ٩٧ ٠,٧٧ ٤٧ 
٠,٨٤ ٩٨ ٠,٧٣ ٤٨ 
٠,٨٩ ٩٩ ٠,٨٢ ٤٩ 
٠,٧٩ ٥٠   

يتضح من الجدول السابق أن جميع عبارات المقياس ترتبط بالدرجة الكلية 
  )٠,٠١( عند مستوي داللة ) ٠,٩٣، ٠,٤١(ط تراوحت مابين للمقياس بمعامالت ارتبا

  .  االتساق الداخلي لبنود المقياسإلىيشير  وهو ما
  الثبات: ثانيا

حيث تم التعرف على ثبات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ، : طريقة ألفا كرونباخ -
  :وجاءت النتائج كما بالجدول التالي

   كرونباخثبات المقياس بطريقة ألفا) ٨(جدول 
 ألفا كرونباخ م

 ٠,٧٨  اضطراب الشخصية البارانوية 
 ٠,٧٩ اضطراب الشخصية الفصامية 

 ٠,٦٩ اضطراب الشخصية الشبه فصامية 
 ٠,٧٨ الهسترية  اضطراب الشخصية

 ٠,٨١ اضطراب الشخصية النرجسية
 ٠,٧١ اضطراب الشخصية التجنبية 

 ٠,٧٤ اضطراب الشخصية االعتمادية
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 ٠,٧١ لشخصية الوسواسية القهريةاضطراب ا
 ٠,٧٧ اضطراب الشخصية سلبية العدوان 

 ٠,٧٨ اضطراب الشخصية االكتئابية
 ٠,٧٦ اضطراب الشخصية الحدية

 ٠,٧٦ اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع
 ٠,٧٦ الكذب

 ٠,٨٨ الدرجة الكلية
  .٠,٠١يتضح من الجدول السابق أن جميع األبعاد دالة عند مستوى داللة 

حيث تم التعرف على ثبات المقياس بطريقة التجزئة : طريقة التجزئة النصفية-٢
  :النصفية، وجاءت النتائج كما بالجدول

  
  

   النصفيةالتجزئةثبات المقياس بطريقة ) ٩(جدول 
 الثبات بمعادلة سبرمان وبراون البعد

 ٠,٨٥ اضطراب الشخصية البارانوية
 ٠,٧٥ اضطراب الشخصية الفصامية

 ٠,٧٧ اضطراب الشخصية الشبه فصامية
 ٠,٧٥ الهسترية اضطراب الشخصية

 ٠,٨٨ اضطراب الشخصية النرجسية
 ٠,٨٣ اضطراب الشخصية التجنبية

 ٠,٦١ اضطراب الشخصية االعتمادية
 ٠,٦٩ اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية

 ٠,٦٢ اضطراب الشخصية سلبية العدوان
 ٠,٨٧ اضطراب الشخصية االكتئابية
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 ٠,٧٦ اضطراب الشخصية الحدية
 ٠,٧٤ اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع

 ٠,٦٥ مقياس الكذب
 ٠,٦١ الدرجة الكلية

يتضح من الجدول السابق أن جميع أبعاد المقياس دالة عند مستوى داللة 
٠,٠١.  

   اإلحصائيةالمعالجات 
  : اآلتيةتم استخدام األساليب اإلحصائية 

 ط لحساب صدق المقاييسمعامالت االرتبا 
  المعياريةتواالنحرافاالمتوسطات الحسابية  
  لحساب ثبات المقاييس  النصفيةوالتجزئة كرونباح ألفامعادلة 
  ت " اختبار " 

 :النتائج وتفسيرها
  : األول الفرض نتائج: أوال

 بين متوسطات إحصائيةتوجد فروق ذات داللة : " ينص الفرض على أنه
  . مرتفعي ومنخفضي الوصولية في اضطراب الشخصية درجات عينة الدراسة

لداللة الفروق بين ) ت(هذا الفرض تم استخدام اختبار  وللتحقق من صحة
  والجدول التالي يوضح ذلك  .متوسطات المجموعات

مرتفعي ومنخفضي  الفروق بين متوسطات درجات عينة الدراسة يوضح) ١٠(جدول 
  الوصولية في اضطراب الشخصية

  .مستوى
 الداللة

قيمة 
اضطرابات  الوصولية ن المتوسط االنحراف ح.د )ت(

 الشخصية

1.49346 4.7609 46 
مرتفعي 
 77 2.736 0.01 الوصولية

منخفضي  33 3.8485 1.43878

اضطراب 
الشخصية 
 البارانوية 
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  .مستوى
 الداللة

قيمة 
اضطرابات  الوصولية ن المتوسط االنحراف ح.د )ت(

 الشخصية
 الوصولية

1.36414 4.3043 46 
مرتفعي 
 الوصولية

0.01 2.624 77 
1.54172 3.4242 33 

منخفضي 
 الوصولية

اضطراب 
الشخصية 
 الفصامية 

1.31509 2.7826 46 
مرتفعي 
  الوصولية

 77 0.861 غير دالة
1.39466 2.5152 33 

منخفضي 
 الوصولية

اضطراب 
الشخصية 

الشبه 
 فصامية 

1.65196 4.9348 46 
مرتفعي 
 الوصولية

0.01 4.307 77 
1.61374 3.3333 33 

منخفضي 
  الوصولية

 

اضطراب 
الشخصية 
 الهسترية 

1.30643 2.9348 46 
مرتفعي 
  الوصولية

 77 1.661 غير دالة
.93946 2.5152 33 

منخفضي 
 الوصولية

اضطراب 
الشخصية 
 النرجسية 

1.12696 3.4130 46 
مرتفعي 
 الوصولية

0.01 2.269 77 
1.06423 2.8485 33 

منخفضي 
 الوصولية

اضطراب 
الشخصية 
  التجنبية 

1.56856 3.3696 46 
مرتفعي 
 77 5.141 0.01 الوصولية

منخفضي  33 1.5758 1.50063

اضطراب 
الشخصية 
 االعتمادية 
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  .مستوى
 الداللة

قيمة 
اضطرابات  الوصولية ن المتوسط االنحراف ح.د )ت(

 الشخصية
 الوصولية

1.42188 4.0217 46 
مرتفعي 
 الوصولية

0.01 2.712 77 
1.30993 3.1818 33 

منخفضي 
 الوصولية

اضطراب 
الشخصية 
الوسواسية 

 القهرية

1.64596 3.0435 46 
مرتفعي 
 الوصولية

0.01 2.699 77 
1.56004 2.0606 33 

منخفضي 
 الوصولية

اضطراب 
الشخصية 
سلبية 
 العدوان

1.43927 2.8696 46 
مرتفعي 
  الوصولية

 77 0.338 غير دالة
1.45839 2.7576 33 

منخفضي 
 الوصولية

اضطراب 
الشخصية 
 االكتئابية

1.52341 3.3478 46 
مرتفعي 

  صوليةالو
 77 1.401 غير دالة

1.89996 2.7879 33 
منخفضي 
 الوصولية

اضطراب 
الشخصية 

 الحدية

1.63181 2.2174 46 
مرتفعي 
  الوصولية

 77 1.479 غير دالة
1.63299 1.6667 33 

منخفضي 
 الوصولية

اضطراب 
الشخصية 
المضادة 
 للمجتمع 

2.47119 6.0652 46 
مرتفعي 
  الوصولية

 غير دالة
-

1.238 77 
2.05373 6.6970 33 

منخفضي 
 الوصولية

  الكذب 

مرتفعي  46 48.0652 11.47055 77 3.236 0.01 المجموع 
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  .مستوى
 الداللة

قيمة 
اضطرابات  الوصولية ن المتوسط االنحراف ح.د )ت(

 الشخصية
 الوصولية

12.69291 39.2121 33 
منخفضي 
 الوصولية

 الكلي

اضطراب الشخصية البارانوية (أبعاد  فييتضح من نتائج الجدول وجود فروق 
 اضطراب الشخصية –هستريا  اضطراب الشخصية ال– اضطراب الشخصية الفصامية –

 – اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية – اضطراب الشخصية االعتمادية –التجنبية 
عند مستوى داللة  ) والدرجة الكلية للمقياس–اضطراب الشخصية سلبية العدوان 

لحد الداللة المقبولة إحصائياً لصالح مرتفعي الوصولية من " ت"لوصول قيم ) ٠,٠١(
  .ةعينة الدراس

 –اضطراب الشخصية الشبه فصامية (  فروق في أبعاد أيبينما لم تظهر 
 اضطراب الشخصية – اضطراب الشخصية االكتئابية –اضطراب الشخصية النرجسية 

لحد " ت"لعدم وصول قيم )   الكذب– اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع –الحدية 
  .الداللة المقبولة إحصائياً

  
  

 والتي أشارت إلي أن )(Danilo,2016 دراسة دنيالو وتتفق هذه النتيجة مع
هؤالء األفراد الذين لديهم مستويات مرتفعة من الشخصية الوصولية لديهم مستويات 
مرتفعة من اضطراب الشخصية وعبروا عن مستويات منخفضة من الذاتية والتعاونية 

 ولديهم مستوي مرتفع من األنانية أو االستحواذية
والتي أسفرت عن وجود عالقة بين ) Conal, 2016(ودراسة كونال 

والخوف والقلق   واالكتئاباإلحباطالشخصية الوصولية واضطراب الشخصية مثل 
 . واضطراب التفكير واالضطراب العقلي

والتي تشير إلي وجود عالقة بين اضطراب  (Lang, 2015)ودراسة لينج 
نفعالي وسوء الثقة وانعدمها الشخصية والشخصية الوصولية وأن الحرمان الحسي أو اال

والتفخيم واإلدراك والتميز يرتبط ارتباطا إيجابيا بالشخصية الوصولية، بينما التضحية 
   .الذاتية وعدم النمو أو التطور الذاتي يرتبط ارتباطا سلبيا بالشخصية الوصولية
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إلي أن هناك عالقة قوية بين الشخصية  (Lang,2014) ويشير لينج
 سمات أو إحدىالمشاكل الشخصية الدخلية التي هي  وبين) يكيافيليةالم(الوصولية 

خصائص اضطرابات الشخصية، حيث تتسم الشخصية الوصولية بالبراعة والصالبة 
    .اآلخرينوالقسوة وانعدام الحس واالستغاللية تجاه 

علي أن الشخصية الوصولية هي  )Abell ,2014(كما تؤكد دراسة ابيل 
 أو الحسي والبراعة أو االنعزال االنفعالي ة التي تتسم باالنفصال سمات الشخصيإحدى
   .اآلخريناتجاه 

أن االشخاص ذوي الميكيافيلية المرتفعة  (Grams, 1990)ويبين جرامس
يميلون إلي استخدام أساليب معينة مثل استخدام التخطيط وتكتيكات غير عقالنية ذات 

 لتحقيق اآلخرين السيطرة علي عقول تاثير والخداع واستجداء العواطف ويحاولون
  .أهدافهم

 األشخاص إلي أن (Wilson, et al.,1996(ويشير ويلسون واخرون 
مرتفعي الميكيافيلية هم أشخاص كذابون ويستخدمون تكنيات بينشخصية خادعة، 
واألشخاص منخفضي الميكيافيلية هم أكثر اندماجا شخصيا وفعالية ويميلون إلي 

  .اآلخرين مع التعاطف واالندماج
وتفسر الباحثة وجود فروق في اضطراب الشخصية بين مرتفعي الوصولية 
 ومنخفض الوصولية لصالح مرتفعي الوصولية إلي أن الشخصية الوصولية تتميز
بمجموعة من السمات والخصائص التي إذا توفرت في الفرد فإنها تحول سلوكه إلي 

 حدتها تشير إلي إلىميكيافيلية مقبول اجتماعيا وعندما تصل ال سلوك شخص غير
  .الشخصيةاضطراب في 

علي أن الشخصية الوصولية ) ,McHoskey )2001( حيث يؤكد مشوسكاي
تشترك في مجموعة من السمات المتنوعة ولكن عندما تصل لحدتها فربما ) الميكيافيلية(

م ارتباطا ايجابيا بالمؤشر العا والوصولية ترتبط تشير إلي اضطرابات الشخصية
الضطراب الشخصية مثل البارنوايا والسلبية والعدوانية والتجاهل والهستريا 

  .واالستحوازية واألنانية
إلي أن اضطراب الشخصية يطلق علي ) ٢٠٠٥(زينب شقير  كما تشير

مجموعة من الشخصيات التي تتصف بصفات شديدة التطرف عن صفات الشخصيات 
 لإلنسان غير سوي لعملية النمو النفسيالعادية، وتعتبر اضطرابات الشخصية نتاج 

  . النضج وظهورها في شكل نمط شاذ أو سمات متطرفةإلعاقةويمكن اعتبارها مظهر 
أن الوصولية مرتبطة بالذكريات )  (Lang, 2015 دراسة لينج ىكما تر

  المؤلمة في عمر الطفولة أو بالشدائد المرتبطة بالطفولة
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  : الثاني الفرض نتائج: ثانيا
 بين متوسطات إحصائيةتوجد فروق ذات داللة : " الفرض على أنهينص 

  ).إناث \ذكور (في الوصولية وفقا لمتغير النوع  درجات عينة الدراسة
لداللة الفروق بين ) ت(وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار 

  :التاليمتوسطات المجموعات المستقلة، وجاءت النتائج على النحو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

في الوصولية وفقا لمتغير  الفروق بين متوسطات درجات عينة الدراسة) ١١(جدول 
  )إناث \ذكور (النوع 

مستوى
 الوصولية النوع ن المتوسط االنحراف ح.د قيمة ت الداللة.

  ذكور 60 24.9500 4.27220
غير 
 دالة

0.496 
 إناث 70 24.5714 4.41858 128

الدهاء 
والمكر 

 االجتماعي 

 علي التأثير ذكور 60 27.3000 2.59269 128 2.626 0.01
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 اآلخرين إناث 70 26.0143 2.99029
 واستغاللهم

 ذكور 60 20.1000 2.54918
0.01 

-4.405
128 

 إناث 70 22.5143 3.66631
المصلحة 
 الشخصية 

  ذكور 60 22.7167 2.40121
غير 
 دالة

-2.000
 إناث 70 23.8714 4.07510 128

  األنانية

  ذكور 60 95.0667 9.04015
غير 
 دالة

-1.117
 إناث 70 96.9714 10.22496 128

الدرجة 
 الكلية

في  وجود فروق بين متوسطات درجات عينة الدراسة يتضح من نتائج الجدول
التأثير علي (لصالح الذكور في بعد ).  إناث\ذكور (الوصولية وفقا لمتغير النوع 

، في حين لم تظهر )المصلحة الشخصية(ولصالح اإلناث في بعد ) اللهم واستغاآلخرين
والدرجة ) األنانية(وبعد ) الدهاء والمكر االجتماعي(فروق بين الذكور واإلناث في بعد 

  . الكلية
وبذلك يتحقق الفرض الثاني خالف لما كان متوقعا من وجود فروق دالة 

حيث إن معظم الدراسات التي ية للميكيافيلية إحصائيا بين الذكور واإلناث في الدرجة الكل
 توصلت إلي أن نسبة انتشار الميكيافيلية عند واإلناثتناولت الميكيافيلية لدي الذكور 

  . اإلناثالذكور أعلي منها لدي 
العظيم  محمد معوض وسيد عبد دراسةوتختلف نتائج هذه الدراسة مع 

إحصائية في السلوك الوصولي والتي أشارت إلي وجود فروق ذات داللة  )١٩٩٦(
الميكيافيلي بين الذكور واإلناث من الطلبة لصالح الذكور حيث إن متوسط درجات 

  . اإلناث ىالميكافيلية لدي الرجال أعلي من متوسط درجاتها لد
 أحرزوا نقاط اإلناث أن ىالتي تشير إل) Yaoguo, 2016(ودراسة ياأوجيو 

بة لما يتعلق باألعراض االنفعالية، كما أشارت بشكل أعلي أو أكثر من الذكور بالنس
   .اإلناث وجود نسب مرتفعة من الوصولية بالنسبة للذكور أعلي من ى إلةالدراس

 إلي أن الوصولية أعلي Kornilov, 2015)(دراسة كورنلوف  وتشير
  . اإلناث من أكثربالنسبة للرجال 
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مقنعة تقوم علي استخدام وتفسر الباحثة بأن ميكيافيلية اإلناث هي ميكيافيلية 
 المرأة ىونتيجة اتساع األدوار لد الوسائل غير المباشرة والطرق الملتوية غير الظاهرة

ونجاحها في العمل ورغبتها في تحقيق الذات وتوليها المناصب والقيادة واتساع نطاق 
جه تت تهتم وال المطالب والحاجات تحتم عليها النجاح بصرف النظر عن المبادئ فهي ال

 أو المصلحة العامة اآلخريندون االهتمام بمصلحة )  الشخصيةالمصلحة(إال إلي الهدف 
 في محيط العمل تجمع بين الميكيافيلية المرأة ىفأصبحت الشخصية الميكيافيلية لد

  الظاهرة والخفية أما الذكر فميكيافيليتة تجمع بين كال النوعين الظاهرة والخفية 
إلي أن السيدات الذين لديهم  Loren, 2016)( حيث تشير دراسة لورين

داخل أو في  النفعالية امستوي مرتفع من الشخصية الوصولية وظفوا البراعة الحسية أو
 السيدات ممن لديهم مستوي مرتفع من أن من نفس الجنس، كما الصداقةعالقات 

  . بارعون بصداقاتهمأنهن أيضا أدركواالشخصية الوصولية 
  : الثالث ضنتائج الفر: ثالثا

 بين متوسطات إحصائيةتوجد فروق ذات داللة : " ينص الفرض على أنه
  )منخفض/مرتفع(في الوصولية وفقا لمتغير نوع التعليم  درجات عينة الدراسة

لداللة الفروق بين ) ت(وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار 
  :التاليو متوسطات المجموعات المستقلة، وجاءت النتائج على النح

  
  
  
  
  

في الوصولية وفقا لمتغير  الفروق بين متوسطات درجات عينة الدراسة) ١٢( جدول 
  )منخفض/مرتفع(نوع التعليم 

مستوى
 الوصولية نوع التعليم ن المتوسط االنحراف ح.د قيمة ت الداللة.

 مرتفع 72 24.0000 4.24264
0.05 

-2.213 
 منخفض 58 25.6724 4.31394 128

الدهاء 
والمكر 

 االجتماعي 
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 مرتفع 72 25.8472 2.63594
0.01 

-3.466 
 منخفض 58 27.5517 2.90295 128

 علي التأثير
 اآلخرين

 واستغاللهم
غير  مرتفع 72 21.1667 3.71521

 دالة
0.889 

128 
 منخفض 58 21.6897 2.99243

المصلحة 
 الشخصية 

 مرتفع 72 23.9722 3.56419
0.05 

2.413 
128 

 منخفض 58 22.5517 3.14097
  األنانية

غير  مرتفع 72 94.9861 9.57622
 دالة

-1.454 
128 

 منخفض 58 97.4655 9.77325
الدرجة 
 الكلية

في  يتضح من نتائج الجدول وجود فروق بين متوسطات درجات عينة الدراسة
هاء والمكر الد(في أبعاد ) منخفض/مرتفع(الوصولية وفقا لمتغير نوع التعليم 

لصالح مرتفعي التعليم في ) واألنانية  واستغاللهم،اآلخريناالجتماعي، التأثير علي 
  واستغاللهم،اآلخرينالتأثير علي (ومنخفضي التعليم في ) الدهاء والمكر االجتماعي(

  .وكذلك الدرجة الكلية) المصلحة الشخصية(، بينما لم تظهر أي فروق في بعد )واألنانية
احثة عدم وجود فروق في الدرجة الكلية بين مرتفع التعليم وتفسر الب

ومنخفضي التعليم في مقياس الميكيافيلية إلي أن الشخص الميكيافيلي لدية صفات 
 وحب السيطرة األخالقوخصائص تميزه تقوم علي الخداع والبرود العاطفي وانعدام 

 هو تحقيق المصلحة  فالغرض والهدف الوحيداآلخرينوالقيادة دون االعتبار لوجود 
والغاية تبرر الوسيلة وبذلك )  ومن بعد الطوفانأنا(الذاتية والنفع الفردي فالمبدأ هو 

  .  لدي الشخص الميكيافيلي وال تعتمد علي مستوي التعليمموجودةفهي صفات 
 الشخصية األساليبأن الميكيافيلية من ) ٢٠٠٥(هشام الخولي  حيث أوضح

نشئة مرضية للشخصية أو فشل في استخدام العواطف وهي نتيجة لت سيئة التكيف
واالنفعاالت كمؤشرات ودالئل اجتماعية، فافتقاد الميكيافيلي لالتصال الوجداني مع 

 يتم ضبطها والتحكم فيها لتحقيق وأشياء يجعله يتعامل معهم كموضوعات اآلخرين
  أهدافه المركزة اتجاه ذاته 
يكيافيلية لها عالقة بكل من التركيب أن الم (Gupta, 1986)كما بين جوبتار 

األسري وعمر الشخص فاألسرة التي تعتمد في تربيتها علي أساليب وطرق خاطئة 
كما أن السن يؤدي دورا في حدوث الميكيافيلية،  تؤدي إلي ظهور السلوك الوصولي،

ة فالسلوك الميكيافيلي يزيد مع تقدم العمر ثم يأخذ في االنخفاض فدرجات الميكيافيلي
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 في سن الذروةتميل إلي الزيادة ابتداء من سن العاشرة مرورا بالمراهقة ثم تصل إلي 
  العشرينات وتنخفض عند سن األربعين 

 علي أن ) (Lang, Andras, 2015حيث تؤكد دراسة ال نج واندرس 
الوصولية من أهم الموضوعات الساخنة داخل العديد من فروع علم النفس وأن هناك 

والوصولية  دراسات تعرف الوصولية علي أنها استراتيجية الحياة السريعةالعديد من ال
  .  بالذكريات المؤلمة في عمر الطفولة أو بالشدائد المرتبطه بالطفولةمرتبطة

بقدرة الفرد علي التأثير في  الباحثة إلي أن الشخصية الميكيافيلية ترتبط وتشير
ك الميكيافيلي يعتمد أكثر علي  واستغاللهم من أجل مكسب شخصي، والسلواآلخرين

استخدام السلطة والقوة واالستغالل والخداع، وما يميز الشخصية الميكيافيلية هو أن 
يشعرون بالدونية   إلي أنهم عدوانيون والباإلضافةلديهم قدرة علي السيطرة والقيادة 

  .  ضعيف جدااآلخرينوال االستحسان االجتماعي، كذلك تعاطفهم مع 
  : الرابع الفرض ئجنتا: رابعا

 بين متوسطات إحصائيةتوجد فروق ذات داللة : " ينص الفرض على أنه
  )خاص/عام(في الوصولية وفقا لمتغير نوع العمل  درجات عينة الدراسة

لداللة الفروق بين ) ت(وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار 
  :التاليحو متوسطات المجموعات المستقلة، وجاءت النتائج على الن

  
  
  
  
  
  

في الوصولية وفقا لمتغير  الفروق بين متوسطات درجات عينة الدراسة) ١٣(جدول 
  )خاص/عام(نوع العمل 

مستوى
 الوصولية نوع العمل ن المتوسط االنحراف ح.د قيمة ت الداللة.

الدهاء  عام 65 23.3385 4.19552 128 3.897 0.01
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والمكر  خاص 65 26.1538 4.03977
 االجتماعي

 عام 65 25.8923 2.68749
0.01 2.918 128 

 خاص 65 27.3231 2.89993

 علي التأثير
 اآلخرين

 واستغاللهم 
 عام 65 19.9231 2.50192

0.01 5.464 128 
 خاص 65 22.8769 3.56856

المصلحة 
 الشخصية 

 عام 65 21.4923 1.91314
0.01 7.226 128 

 خاص 65 25.1846 3.64817
  األنانية

 عام 65 90.6462 8.26784
0.01 7.713 128 

 خاص 65 101.538 7.82839
الدرجة 
 الكلية

في  وجود فروق بين متوسطات درجات عينة الدراسة يتضح من نتائج الجدول
 .لصالح العمل الخاص) خاص/عام(الوصولية وفقا لمتغير نوع العمل 

مي والعمل الخاص في مقياس تفسر الباحثة وجود فروق بين العمل الحكو
الميكيافيلية لصالح العمل الخاص إلي ظهور الشخصية الميكيافيلية في العمل الخاص 
أكثر نتيجة خوفه من فقدان العمل وعدم توافر فرص عمل له، فالعمل الخاص أقل 

 من العمل الحكومي ويعتقد الشخص الميكيافيلي لجوئه إلي هذا السلوك ظنا ااستقرار
 من متطلبات العصر وأنها يمكن أن تساعده علي تحقيق رغباته فبذلك يتجه نحومنه أنه 

  السلوك المستغل الوصولي في سبيل تحقيق المطالب واألهداف 
علي وجود ) (Sakalaki,etal, 2007 وآخرونحيث تؤكد دراسة ساكالكي 

يكيافيلية، ارتباط قوي بين الحالة االقتصادية التي يعيشها المجتمع وظهور الشخصية الم
فالمجتمعات التي يسودها االنتعاش االقتصادي وتستطيع أن توفر فرص العمل للشباب 
يقل فيها ظهور السلوك الميكيافيلي، والعكس صحيح فالمجتمعات التي تعيش حالة من 

  . الكساد وتنتشر فيها البطالة تساعد علي تنمية وانتشار السلوك الميكيافيلي
 أن إلى Spurk, Daniel, 2016)(ودنيال كما تشير دراسة إسيبورك 

 األنانية ترتبط ارتباطا بالراتب الوظيفي، بينما الوصولية ترتبط ارتباطا أواالستحواذية 
  . القيادية والرضا الوظيفي إيجابيا بالمكانة

 : التوصيات
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عمل ندوات وورش عمل للتوعية بمخاطرة السلوك الوصولي والميكيافيلي في  .١
  .واآلخرين السلبي علي الفرد محيط العمل وأثره

عمل برامج إرشادية بهدف خفض السلوكيات غير المرغوب فيها والتي تشكل  .٢
  .في مجال العمل بين الرجال والنساء  سلوكيات استغاللية وصوليةأحيانا

اهتمام العاملين في مجال اإلرشاد النفسي إلي وضع الخطوط الرئيسية  توجيه .٣
  .ي التي تتناسب مع طبيعية الشخصية الوصولية والعالج النفساإلرشادلطرق 

عمل حمالت توعية للحد من السلوك الوصولي في اإلعالم وتنوير عامة الناس  .٤
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