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 جامعة بنيا –كلٌة التربٌة 

 مستخلص

 –هػػ ؼ احث ػػث اح ػػىحف إحػػع ق ػػال احابليػػب االالثىافػػب ثػػفف اح)اىقوػػب ث ثاى هػػى  احوػػكفب 
ككػلحؾ )ااقػب احفػاكؽ ثػفف احػلككا كاإلاػىث قػع كػؿ )ػف ، )فكفىقفلفػبلجاب اح)اىقوب( كاح–اح)فااب 

لجاػػب اح)اىقوػػب( كاح)فكفىقفلفػػب ،كلككاػػت رفاػػب اح ااوػػب )ػػف –اح)فااػػب  –أثاػػى  اح)اىقوػػب  احوػػكفب 
))ػف لااك ػت أر)ػىاهـ ثػفف ، ( اىحثىن )ػف اػبلب اح ااوػىت احالفػى ثكلفػب احلاثفػب جى)اػب ثا ػى052 

كاوػلد )ت احثى ةػػب )سفػػىن اح)اىقوػػب ك)سفػػىن ، رى)ػػىن  35..ل يػػ ا  رى)ػىن ث)لكوػػا رػػػ )ا  05-20
كأشػػىا الػػىلب احث ػػث إحػػع كجػػك  ربليػػب االثىافػػب )كجثػػب ثػػفف ثاػػ  ، إعددد دال احثة(دد  اح)فكفىقفلفػػب 

ككجػك  ربليػب إالثىافػب وػػىحثب ثػفف كػؿ )ػف ثاػ  اح)اىقوػب احوػػكفب ، اح)اىقوػب اح)فااػب كاح)فكفىقفلفػب
ككجك  قاكؽ لات  الحب إ صىلفب ثػفف )لكوػاىت  اجػىت احػلككا ، قفلفبكلجاب اح)اىقوب كاح)فكفى

ثفا)ػػى كىاػػت حصػػىح  اإلاػػىث ، كاإلاػػىث قػػع كػػؿ )ػػف اح)فكفىقفلفػػب كاح)اىقوػػب اح)فااػػب حصػػىح  احػػلككا
ثا  اح)اىقوب احوكفب، ك قع ث ا  لجاب اح)اىقوب  .ر ـ كجك  قاكؽ لات  الحب إ صىلفب ثفا )ى قع  

اابلب اح ااوىت احالفى3 - اح)فكفىقفلفب –)اىقوب احاالكلمات المفتاحٌة:
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 ة:ــــذمــــمق

لػػؽ اإلاوػػىف كػػع ، حسػػ  د  " 2"احثلػػ  -"حسػػ  دلساػػى اإلاوػػىف قػػع كثػػ ")صػػ ايىن حسػػكؿ اا لاىحع
صااع ك ول)ااا كاحثسىء، صااع حبل، احصااع  ةكهلا )ىجاله فسع ل ت كا، فافش قع )شسب كلاب

قلسػ  ه ػات اح)اىقوػب ، ))ػى جالػه فلاػىقن )ػع اندػافف، فنكصػااع شػ كات احػا، إلشثىع  ىجىلػه
 يىثفؿ كهىثفؿ رلع األدت األج)ؿ3 اف)ال أف لاىقن األدك ، ك )ع اإلاوىف )ال ي فـ األزؿ

قاجػػػ  أف اح)اىقوػػػب )كجػػػك ة قػػػع كػػػؿ ، كرلفػػػه قىح)اىقوػػػب )لفلفلػػػب قػػػع كػػػؿ ز)ػػػىف ك)كػػػىف
كلاػػىقن احاػػبلب ، حفا فػػب كاحج)ىرفػػبقاجػػ هى قػػع اح)جػػىؿ احافىكػػع ث شػػكىحه اح)دللفػػب ا، اح)جػػىالت

كاح)اىقوػػػب ثػػػفف األر)ػػػىؿ احفافػػػب ، ثفػػػا ـ كثػػػفف ثاػػػا )ػػػف أجػػػؿ اح صػػػكؿ رلػػػع اح)ااكػػػز األكحػػػع
 3ا ث  ؼ لس فـ )الب أقكؿ حلج) كاكاج  اح)اىقوب ثفف احشاكىت كثاك ى احثا، اح)دللفب

، ت اح)اشػك ةقفع اح)اىقوب للكىلؼ كؿ احج ك  اح)ثلكحب )ف أجؿ ل سفػؽ األهػ اؼ كاحفىفػى
ثػػااز احجػػك ة كلسػػ فـ أقكػػؿ األشػػفىء،  قػػع اح)اىقوػػب لوػػلد ـ كػػؿ ك قىح)اىقوػػب لوػػىهـ قػػع احلاػػكفا كاج

قىح)اىقوب اللسؼ رلع أشدىال قسا ثػؿ اجػ هى للوػع إحػع ، احدثاات كاح) ىاات كاح)اىاؼ اح)لى ب
حـ كقػع ،قاجػ  )اىقوػب احػ كؿ )ػع ثاكػ ى احػثاا حلوػفااة كاح ف)اػب رلػع احاػى )ػف لحػؾ  فز أكثا

 وثفؿ لحؾ لثلؿ يصىال احج ك  )ف أجؿ ثلكغ احفىفىت اح)اشك ة3
، ا ػزاـأك احفػكز كاح زف)ػب أك االالصػىا كاإل، احدوػىاةك  كوفككحكجفب اح)اىقوب هع اح)كوب

اػػػاؼ ، اػػػاؼ )الصػػا كاػػػاؼ )ا ػػـز، اػػػاؼ قػػىلز كاػػػاؼ دىوػػا، ففقاجػػ  قػػع اح)اىقوػػػب اػػاق
أل ، جػػ  قػػع اح)اىقوػػب احصػػااع رلػػع األقكػػؿكا، كاػػاؼ فدوػػا )ىكػػىف ف لػػـ ثػػه، ف سػػؽ اإلاجػػىز

ك)جىهػػػ ات  كصػػػثا )ػػػف أجػػػؿ ، رلػػػع ل ػػػ فىت فقلااػػػكل  ػػػفف إل ،صػػػااع رلػػػع احل)فػػػز كاحلػػػ حؽ
ل)فػػز رػػف قىح)اىقوػػب لػػ قع احفػػا  حللسػػ ـ كاحاجػػىح كل سفػػؽ اح)كىوػػب كاح، ل سفػػؽ ان)ػػىؿ كاحا)ك ػػىت

 3اندافف
سدتوتنا فث أشىا ، لع احفشؿ)اىقوب ر فئ)ىفو)ع ثىحلاىقن رلع األ اء احو ة)بكحكف 

)ػىهك إال إدفػىؽ قػع  فئأف اح)اىقوػب رلػع )ػىهك وػإحػع   Sutton &Keogh, 2000تكيدت)ل
جل)ىرفػػب قػػػع ج)ىرػػب األيػػااف احفىشػػلب ،قىحفشػػؿ قػػع أ اء ) ػػػىـ األ اء )ػػف أجػػؿ ل سفػػؽ اإلةىثػػب اال

  اح)لا)ػػ  هػػك )افاػب يػػ  فجػػ   ج)ىرػػب األ اء اح)ػػادفا إاجػػىز فوػل ؽ اإلةىثػػب رلفػػه، قلسلفػػؿ احج ػػ
 3األ اء اح)ادفا كلااف لياجىح اجل)ىرع )ف كج ه اها ج)ىرب األ



2028  (2ج)أبرٌل ( 111)العدد   مجلة كلٌة التربٌة ببنيا  

 

 3 

 ػػااز اح)ااكػػز األكحػػع )ػػع ا لػػااـ اج كحكػػف اح)اىقوػػب احوػػكفب هػػع احلػػع لػػ قع احفػػا  حللفػػكؽ ك 
(ترنوددددددددددتنا فػػػػػػػػػػث ثػػػػػػػػػػفف ، دػػػػػػػػػػال اح)لاىقوػػػػػػػػػػب ك كف إ ػػػػػػػػػػ اث احكػػػػػػػػػػاا ث ػػػػػػػػػػـ األاػػػػػػػػػػااؼ األ

أ)ى أف لال ػع ثىح)كوػب أك اجىزات كهع ىإلث ث ا ى لالثا  Thornton et al., 2011تآخرتنل
 3احدوىاة

)ا ػػى اح)سفػػػ ة كهػػع احلػػػع   )لثىفاػػػبأف حل)اىقوػػب أشػػكىالن  ا5003أندددتراردددثىرالكيػػ  أشػػىا 
ك)   ة ث)   ات )افاب كهاىؾ اح)اىقوب اح ػاة كهػع احلػع ، لل    ثجكااب )افاب كهع حفوت  اة

 ان أك   ك  ان لككف الفسب كال لااؼ يفك 
)ػػػػػػى أف لكػػػػػػكف شػػػػػػاففب لللػػػػػػـز إأف اح)اىقوػػػػػػب  ا5000نددددددثلاعحددددددد اخثا المكيػػػػػػ  ثفاػػػػػػت 

كوػػػػػىلؿ شػػػػػلع كحػػػػػك  أك لكػػػػكف سفػػػػػا وػػػػػكفب لوػػػػػلد ـ قف ػػػػى، ثسكارػػػػ  أدبليفػػػػػب كارلثػػػػػىاات كأصػػػػػكؿ
 3رلع  وىب اندافف

االال ىزفػػػب أك احكصػػػكحفب  كرلػػػع احاػػػاؼ اندػػػا هاػػػىؾ )ىفوػػػ)ع ثىح)فكفىقفلفػػػب كهػػػع لااػػػع 
ىقفلفػب لال)ػ  رلػع فأف اح)فك  5003ىشدثما اخدتا)الث أككػ  كشاىاهى احفىفػب لثػاا احكوػفلب  فػ

، كهػػع الػػىج اشػػ ة )اكػػفب كقشػػؿ قػػع اوػػلد اـ احاكااػػؼ كاالافاػػىالت اإلاكػػىا كاحلثافػػا كاإلوػػسىا
قىح)فكفىقفلع ففلس  االلصىؿ احكج ااع )ع اندػافف ))ػى فجالػه فلاى)ػؿ )ا ػـ ك)ككػكرىت كأشػفىء 

 3فلـ كثا ى كاحل كـ قف ى
أف احفػػا  اح)فكفػػىقفلع فوػػلد ـ احلبلرػػب   5005ةسددثماىكدد)الوػػه أشػػىا كقػػع احصػػ   اف

ق ػػػػك )وػػػػلث  ثػػػػىا  )دػػػػى ع اوػػػػلفبلحع ، كفاهػػػػا ح)ػػػػف  كحػػػػه ثػػػػل كـ، ثفػػػػا احاهػػػػا رػػػػف األدػػػػبلؽ
 )ىفجاله فلبلرب أكةا كفاث  أكةا3)

أف اح)فكفػىقفلع   (Shamsudheen et al., 2017 شمسيتدىيناتآخرتنكي  أكك  
كح ػػػلا ف سػػػؽ )كىوػػػب ، ىكا لكك شدصػػػفب يكفػػػب كفػػػؤةارلع اندػػػاففرػػػ فـ احكػػػ)فا )لفاػػػان ،)ػػػ

)الفاب قع ر)له، قىح)فكفىقفلفب )ث أهى اولفبلؿ احفاال اح)لى ب )ف أجؿ ثلكغ األهػ اؼ اح)اشػك ة 
كلحػػؾ ثاػػاؽ )للكفػػب كسفػػا كاكػػ ب )ثلاػػ ة كػػؿ احثاػػ  رػػف أل ارلثػػىاات دلسفػػب أك يف)فػػب قوػػ)ىت 

 لكلفؿ3اح)فكفىقفلفب هع احافىؽ كاحد اع كاح
أف اح)فكفػىقفلع فوػلد ـ  اManaghan et al., 2016مثندثنناتآخدرتنال فػث أكػ  

 ع )صػػل ب اندػػافف ،كفثػػاا لحػػؾحػػكػػىت دىصػػب ثػػه لوػػىر   رلػػع ثلػػكغ سىفىلػػه  كف احاهػػا إفلكا
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فل)لع ثصفىت دىصب لجاله أ ؽ )ف سفا  ثىحكصكؿ حلولاب كلسل  اح)اىصب كفه ػا هػلا  ثككاه
 دىصب قع )جىؿ احا)ؿ3

 ة:ـــــذراســة الـــيًا: مشكلثان

إف اػػبلب اح ااوػػىت احالفػػى هػػـ قلػػب احااشػػ فف ك)اه) ػػـ فا)ػػؿ ثكهػػىلؼ )دللفػػب أل أا ػػـ 
)ػػف هاػػى كػػىف إ وػػىن احثى ةػػب رػػى)لفف كفلااكػػكف ثشػػكؿ أك ثػػادا حل)كايػػؼ احلاىقوػػفب اح)دللفػػب ،

يصػىال احج ػك  )ػف  ث)شكلب اح ااوػب اح ىحفػب  فػث اػال أف اح)اىقوػب لػ قع احفػا  إحػع احلسػ ـ كثػلؿ
قىح)اىقوػػب احوػػكفب لػػ قع احفػػا  حئلاجػػىز كاحلسػػ ـ كحكػػف ، هػػلا إلا كىاػػت وػػكفب، أجػػؿ ل سفػػؽ األهػػ اؼ

ف كحكػػ،  لػػااـ  سػػكؽ األاػػااؼ اندػػال اح)لاىقوػػب ك كف إح ػػىؽ احكػػاا أك األلل ث ػػـاقػػع إاػػىا 
وب )فااب ؟ كهؿ ل كؿ إحع )اىقفإلا زا  احلاىقن رف اح   اح)اسكؿ  احوؤاؿ احلم فااح افوه هؿ

احصااع رلع احولاب كلسل  اح)اىصب ف قع احفا  إحع  دكحه قع لاىقن شان )ع اندافف ؟ كهؿ 
؟ أـ فثلاػػ  احفػػا  رػػف أجػػكاء اح)اىقوػػب كفاػػ ل ثافوػػه ء لجاػػؿ احفػػا  ففسػػ  ز)ػػبل يػػ  اح)اىقوػػب اح)فااػػب

ل ػػؽ ثػػه الفجػػب رػػف احػػ دكؿ قػػع لاػػىقن )ػػع ز)بللػػه دكقػػىن )ػػف قسػػ اا ـ أك لجاػػب احفشػػؿ احػػلل يػػ  ف
حػػ ل لجاػػب اح)اىقوػب ثىح)فكفىقفلفػػب –اح)فااػب –اح)اىقوػب ؟ ك)ػػى ربليػب اح)اىقوػػب ث ا)ىا ػى "احوػػكفب 

   لفب؟ كثىحلىحع ف)كف صفىسب )شكلب اح ااوب قع احلوىؤالت انابلب اح ااوىت احالفى
لجاػػػػب –اح)فااػػػػب –ثػػػػفف اح)اىقوػػػػب ث ثاى هػػػػى " احوػػػػكفب االالثىافػػػػب  )ػػػػى اثفاػػػػب احابليػػػػب  -1

 ؟ ح ل ابلب اح ااوىت احالفى اح)فكفىقفلفبك ح)اىقوب " ا

هػػؿ لكجػػ  قػػاكؽ لات  الحػػب إ صػػىلفب ثػػفف )لكوػػاع  اجػػىت اػػبلب كاىحثػػىت اح ااوػػىت  -0
 لجاب اح)اىقوب؟–اح)فااب –اح)اىقوب ث ثاى هى" احوكفب رلع )سفىن  احالفى

ىت هػػؿ لكجػػ  قػػاكؽ لات  الحػػب إ صػػىلفب ثػػفف )لكوػػاع  اجػػىت اػػبلب كاىحثػػىت اح ااوػػ -.
 اح)فكفىقفلفب ؟رلع )سفىن  احالفى

 ثالثًا: أهـــذاف الـــذراســـة:

احلاػػػػػاؼ رلػػػػػع احابليػػػػػب ثػػػػػػفف اح)اىقوػػػػػب ث ثاى هػػػػػى اح)دللفػػػػػػب كاح)فكفىقفلفػػػػػب حػػػػػ ل اػػػػػػبلب  -1
 3اح ااوىت احالفى

 ىن اح)فكفىقفلفب3فإر ا  )سفىن اح)اىقوب ث ثاى هى اح)دللفب ك)س -0
 اح)اىقوب كاح)فكفىقفلفب3احلااؼ رلع احفاؽ ثفف احلككا كاالاىث قع  -.
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 رابًعا: أهميــة الــذراســـة:

 ا ػػى إلك)ػػف أه)فػػب اح ااوػػب اح ىحفػػب قػػف أه)فػػب اح)ككػػكع احػػلم للصػػ ل حػػه احثى ةػػب  فػػث 
للاػػىكؿ )لففػػافف ) )ػػفف اث)ػػى حػػـ لشػػثاه اح ااوػػىت احوػػفككحكجفب ث ةػػىن ه)ػػى اح)اىقوػػب كاح)فكفىقفلفػػب 

 لجاب اح)اىقوب ثىح)فكفىقفلفب–اح)فااب –اى هى احوكفب كشؼ رف ربليب اح)اىقوب ث ثإحع احلواع ك 
 فػػػث لك)ػػػف األه)فػػػب ، فااػػػكم هػػػلا رلػػػع أه)فػػػب كثفػػػاة )ػػػف احاى فػػػب احاهافػػػب كاحاى فػػػب احلاثفسفػػػبك 

–احاهافػػب قػػف لزكفػػ  اح)كلثػػب احااثفػػب ث)ةػػؿ للػػؾ اح ااوػػب احلػػع للاػػىكؿ اح)اىقوػػب ث ثاى هػػى احوػػكفب 
كدصكصػػىن أف ، فػػب حػػ ل رفاػػب )ػػف  اػػبلب  اح ااوػػىت احالفػػىلجاػػب اح)اىقوػػب ثىح)فكفىقفل–اح)فااػػب 

ى )ف راا ح)ف كـ اح)اىقوب هاىؾ ا اة اوثفب قع )ةؿ للؾ اح ااوىت، ك)ى لس )ه للؾ اح ااوب أفكن
ثفا)ػى لك)ػف األه)فػب ، احاكا)ؿ اح)ػؤةاة قف ػى ككػلحؾ رػاا ح)ف ػكـ اح)فكفىقفلفػب كأوػثىث ىك كأا)ىا ى 

ثشػػكؿ أك ثػػادا قػػع لسػػ فـ ثاػػا  وػػلفى ة )ػػف الىلج ػػى احلػػع لوػػىهـاال احلاثفسفػػب حللػػؾ اح ااوػػب قػػف
احد )ىت اإلاشى فب حؤلقاا  احلفف فكاج كف اح)شكبلت اح)دللفب وكاء رلػع اح)وػلكل احشدصػع أك 

 كاالجل)ىرع ح ـ3 )ولكل احابليىت احثفاشدصفب كصكالن إحع احلكاقؽ احافوعرلع 

 خامًسا: تحــذيــذ المصطلحـــات:

 :Competitionالمنافسة  -2

ث ا ى ر)لفب ث ى ااقىف ااؼ قىلز كااؼ دىوا ااؼ )الصا كاػاؼ  اح)اىقوبلااؼ 
)اىقوػػب وػػكفب اػػاؼ ف سػػؽ اإلاجػػىز كاػػاؼ فدوػػا )ىكػػىف ف لػػـ ثػػه، ق ػػع إ)ػػى أف لكػػكف ، )ا ػػـز

لااكل رلع ا)كح وكل ف قع احفا  إحع احاجىح كاح)ةىثاة حلكصكؿ إحػع ل سفػؽ األهػ اؼ اح)اجػكة، 
لجاػب ك أ ،فااب لااكل رلع ا)كح زال  رف اح ػ  فػ قع احفػا  إحػع احاجػىح ثػ ل ة)ػفك )اىقوب )أ

 3اح)اىقوب كهع االثلاى  رف أل )كيؼ فجاؿ احفا  قع أل لاىقن )ع اندافف دكقىن )ف قس اا ـ 
  ثىح اجػػب احلػػف ف صػػؿ رلف ػػى احاىحػػب رلػػع )سفػػىن اح)اىقوػػب اح)وػػلد ـ تيوةدددداإار ًًيددث

  إر ا  احثى ةب(3

 : Machiavellianismمٌكٌافٌلٌةال -2

هػػػػع أ ػػػػ ل احصػػػػفىت احلػػػػع لااػػػػكل رلػػػػع احدػػػػ اع كاحافافػػػػب كاوػػػػلفبلؿ اندػػػػافف ث ػػػػ ؼ 
احكصػػكؿ إحػػع ل سفػػؽ األسػػااا احشدصػػفب ثػػ ل ة)ػػف  كف ارلثػػىا ألل )اػػىففا أدبليفػػه، كاااػػ اـ 
احكػػػػ)فا كلحػػػػؾ )ػػػػف دػػػػبلؿ احلػػػػ ةفا رلػػػػع اندػػػػافف ثىوػػػػلد اـ احلبلرػػػػب كاحافػػػػىؽ ككػػػػلحؾ احوػػػػاع 

 )ول)فت حلولاب كاحافكل3اح
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  ثىح اجب احلف ف صػؿ رلف ػى احاىحػب رلػع )سفػىن اح)فكفىقفلفػب اح)وػلد ـ تيوةدداإار ًًيث
  إر ا  احثى ةب(3

 ري:ـــــــار النظـــــاإلط

 :Competition المنافسةأًالً : 

لااؼ اح)اىقوب قع )اجـ رلـ احافن كاحاب احافوع رلػع أا ػى هػع احلوػىثؽ احشػ ف  ثػفف 
كاحلسػػػ ـ قػػػع ، كىحاصػػػا قػػػع اح)بلرػػػب، قػػػاا  أك احج)ىرػػػىت قػػػع كفى  ػػػى حل سفػػػؽ افػػػن اح ػػػ ؼ األ

كيػ  فكػكف احلاػىقن صػ فىن كيػ  فكػكف سفػا ، كل سفؽ  اجىت احشاؼ األكى ف)ع، احلجىاة كاألر)ىؿ
ا. 45610767كفثف)ا عالء،الاثحراعحد اةميدص ع 

وػب ث ا ػى اح ىجػب اح)اىق  Ryckman et al.,1996ريكمدثناتآخدرتنالقع  فف رػاؼ 
حللاىقن كاحفكز )ع لجاب احدوىاة حل فىه رلع االول سىؽ احلالع )ع )فػؿ حللبلرػب كاالوػلفبلحفب 

اكاحا الفب كلشكفه و)اه اح)اىقن كلحؾ دبلؿ اح)كايؼ احلاىقوفب اح)دللفب3
أف اح)اىقوػػب هػػع ثػػلؿ احج ػػك  احكةففػػب كاح)اكػػزة حللفلػػب   5003أنددترارددثىرالكيػػ  لكػػا 

كي  ل صؿ )ع احػافن ، اوىافبشثىع اح ىجىت اإلاج اندا )ف أجؿ ل سفؽ األه اؼ ك رلع احااؼ 
كهػع يػ  لشػ)ؿ احصػااع ، أك )ع أقاا  كج)ىرىت أك )ؤووىت كشاكىت أك ثفف األ زاب احوفىوػفب

اكي  لال ع اح)اىقوب ثىحازاع أك احا كاف3، ف كا  آكاحلاىكف قع 
 المنافسة السوية-1

أف اح)اىقوب هع احواع اح ةفث إحع  فىة لات اىثع   2010منثلاعحد اخثا ال كأشىات
السىلفػػػب ا)ػػػى أف لكػػػكف )اىقوػػػب ا)ىلفػػػب إفلوػػػـ ثىحل ػػػ ل كلثاػػػع يػػػفـ اإلاجػػػىز كاحاجػػػىح كاحفػػػكز، ق ػػػع 

اكػػن االهل)ػػىـ للاكافػػب ل سػػؽ احػػلات كلػػ رـ ل وػػف األ اء كاكل)ػػىؿ احا)ػػك )ػػف دػػبلؿ ))ىاوػػىت 
أك )اىقوب للثاع يفـ احسػكة ، اةىك ا لااـ كر احب ك)وندافف كاحكجك  األقكؿ ح ـ قع ثىاالجل)ىرع 

 كاحوفااة كاحوفى ة كقاا احكثا  كف )اارى  حآلدافف3

)ػػف  ىن حل)اىقوػػب رلػػع ككا ػػى ا)اػػ  Roseth et al., 2008رتىثاتآخددرتنلكاهػػات 
اػػكل رلػػع كجػػك  لثى حفػػب كلكاقسفػػب ثػػفف ااقػػع هػػلا احصػػااع، قىح)اىقوػػب صػػااع فاأا)ػػىا احصػػااع 

ثاف ان كج  ثه إفلاء حلااؼ اندا كلال ع ثل سفؽ )كىوب )شلاكب حكبل احااقفف كلحؾ إفجىثع الف
 رف احكا  أك احثفكىء3
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                     أشػػػػػػػػػػػىا كػػػػػػػػػػػؿ )ػػػػػػػػػػػف وػػػػػػػػػػػفىؽكقػػػػػػػػػػػع افػػػػػػػػػػػن اح، كهػػػػػػػػػػػلا )ىاوػػػػػػػػػػػ)فه ثىح)اىقوػػػػػػػػػػػب احوػػػػػػػػػػػكفب 
اتنسدددتناتا  Luchner et al.,2011نليتاتشدددنراتآخدددرا( Houston,2011  ىتسدددوتن
ل )اػفف، األ)ااحػلأف اح)اىقوػب احوػكفب لااػع ل سفػؽ هػ ؼ   Jonson et al., 2015لتآخدرتنا

احكفػػىح  هػعىح)اىقوػػب ق ،فلالػب ثػػلؿ )زفػ  )ػػف احج ػ  كاحاشػػىا كاإلصػااا رلػػع ل سفػؽ هػػلا اح ػ ؼ
)ف أجؿ احكصكؿ إلاجىز ) )ب )افاب للالب ثلؿ أيصع ج   كأرلع لاكفز )ف أجؿ إاجىز للؾ 

قىح)اىقوػب احوػػكفب  احلاػػىقن،ااؼ األدػال اح)شػىاكب قػػع )كيػؼ اح) )ػب ثافػ ان رػػف أل إكػااا حؤلاػػ
 حلفكز كاحاجىح3 فىن يك  ان لااع  ىقز 

 hypercompetitionالمنافسة المفرطة  -2

)ىاوػػػ)فه احجىاػػػب اح)هلػػػـ )ػػػف اح)اىقوػػػب أال كهػػػع ك  كهاػػػىؾ احجىاػػػب اندػػػا )ػػػف اح)اىقوػػػب
 ف اح  3اح)اىقوب اح)فااب أك اح)اىقوب اح)اكفب أك اح)اىقوب احزال ة ر

أف اح)اىقوب اح)فااب هع احثىرةب رلػع احل ػ ل   5000منثلاعحد اخثا ال فث أشىات 
حػع اح سػ    كاحشاكا ثىحل  ف حػع احفػ ن كاحساػكا أ فىاػىن أدػال ، كاج احلل ففكع إحع ر كاف أ فىاػىن كاج

)ػػىلا كاحاسثػػب قػػع االالسػػىـ أ فىاػػىن أدػػال ، كاح)لاىقوػػكف رلػػع هػػلا احا ػػك هػػـ احػػلفف الفااقػػكف  سػػىن 
حعفاف كف أك    كف حففاهـ أف فوثس ـ إحفه3حكا ـ كاسـ لحؾ الفاف، )ىلا فواكف اج
)ػػػػف أشػػػػػكىؿ  شػػػػػكبلن   Houston et al., 2015ىتسدددددوتناتآخددددرتنلهػػػػى أا ك 

ىجػػػػب إحػػػػع ثػػػػفف اػػػػاقفف ،كلااػػػػع احفػػػػكز ثػػػػ ل ة)ػػػػف كلػػػػالثا للػػػػؾ اح)اىقوػػػػب ثىح  ةاح)اىقوػػػػب احشػػػػ ف 
 افؿ اإلرجىب )ف اندافف3

أف اح)اىقوػػػػػب اح)فااػػػػػب هػػػػػع اح)اىقوػػػػػب احلػػػػػع اإحػػػػػع  5003لاأندددددتراردددددثىراكيػػػػػ  أشػػػػػىا
كفوػػػػػلد ـ قف ػػػػى احل ىفػػػػػؿ كاحكػػػػػلب )ػػػػػف ، اللللػػػػـز ثىحسكارػػػػػ  احدلسفػػػػػب كاللاارػػػػع األصػػػػػكؿ كاحسػػػػػكاافف
فػػػػػػػلاء اندػػػػػػػافف كللكػػػػػػػ)ف اح سػػػػػػػ  كاحثفكػػػػػػػىء كاحكػػػػػػػا  ، أجػػػػػػػؿ احفػػػػػػػكز كلػػػػػػػؤ ل إحػػػػػػػع احل اػػػػػػػفـ كاج

 رل)ى  رلع األدل  كف احااىء3كاإل
توثسدد)ا  Thornton et al., 2011(ترنوددتناتآخددرتنلكقػػف احصػػ   افوػػه أكػػ  

أف اح)اىقوػػب اح)فااػػب هػػع احاسثػػب قػػع احاجػػىح ثػػ ل ة)ػػف   Tasi et al., 2016تآخددرتناال
كلااػػػكل رلػػػع رصػػػثفب زالػػػ ة كرػػػ كاف كر الفػػػب لجػػػى  اندػػػافف كلشػػػكفه اح)اػػػىقن ، ك)فػػػؿ شػػػ ف  

)ع احسلػؽ احػلل فالىثػه )ػف ل  فػ  حلوفااة ، كفود ) ى احفا  ككوفلب حل قىع  لع فولافع احلاى)ؿ 
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ف احفػػكز ثىحاوػػثب ح ػػـ إاندػػافف، كلشػػل)ؿ اح)اىقوػػب اح)فااػػب رلػػع ااجوػػفب )الفاػػب ك)ػػ )اة  فػػث 
 وػػػلاااا أ)ػػػىـ اندػػػافف كاح)فػػػؿ إاحػػػع اح ف)اػػػبإال إلشػػػثىع أاػػػىافل ـ اح)فااػػػب ك ىجػػػىل ـ حبل ك)ػػػىه

 كاحوفااة ثىحفكز كاحلفكؽ رلف ـ3
لكل اح)اىقوػب اح)فااػب  ف)فلػكف إحػع احفػكز ثػ ل ة)ػف  ألقاا االءؤ أف هػ ورىا احثة(د كرلفه 

)ػػف أجػػؿ إشػػثىع ااجوػػفل ـ اح)الفاػػب كاحاسثػػب قػػع احه ػػكا ث)ه ػػا اح)لفػػكؽ  ال)ػػىن كاح)فػػؿ احشػػ ف  
ولاااا للؾ احاجى ىت حافؿ اإلرجىب كاإلاااء )ف اندافف ، قاااهـ فلاىقوكف ثكااكة ش ف ة ال

ل ج  هـ  لع كحك كىف هلا رلف  وىب ص ل ـ ث  ؼ قع أل )كيؼ لاىقوع ، كفثلحكف يصىا 
إلشثىع  ىجىل ـ ثافػؿ اإلرجػىب )ػف يثػؿ اندػافف ، كرلفػه قػ ف هػكالء هػـ  بول)ىلىل سفؽ احفكز ث

احلػػع  أكةػػا احفلػىت )ػف أكةػا راكػه حلصػػاارىت )ػع اندػافف ، كالف ) ػػـ قسػ اف اندػػافف كاجػ هـ
 )ع اندافف3 كاقؽوكء ل ح ف ى

حرتيددراتا اLuchner et al., 2011لااتشددنراتآخددرتنكػؿ )ػػف  كهػلا )ىوػػثؽ كأكػػ   
لكل اح)اىقوػػػب اح)فااػػػب ف)فلػػػكف حلػػػ دكؿ قػػػع ثػػػ ف    Brewer et al., 2013تآخدددرتنل

صػاارىت )ػع اندػافف كلحػؾ قػػع وػثفؿ ل سفػؽ أهػ اق ـ احلػع فصػػثكف إحػع ل سفس ػى ،ق ػـ أيػػؿ 
الثىح)اىقوػػب اح)فااػػب لػػالثا االثػػىا وػػق ،)ػػع اندػػافف اكك ن  ىلوػػى) ن   ِ ِِ ثىحصػػ ايب كلحػػؾ ألف  ِف

اح)اىقوب اح)اكفب اح)فااب ي  لؤ ل إحع لسلفؿ اح)وىر ة ثفف األص يىء كي  لؤ ل قع احا ىفب 
 3ا ىء للؾ احص ايبإإحع 

أاػه إلا  دلػت اح)اىقوػب اح)فااػب ثػفف اػاقفف ق ا ػى لػ )ا احابليػىت  كلكػفؼ احثى ةػب اأفػىن 
 3ح)ول)فلب حل سفؽ األه اؼ اح)اجكةاحافن كاحاسثب ا حاففىف األاىافب ك باان جل)ىرفب ثفا ـ اهاال

ا ,Brankley& Ruleا2014حر نكلدد)اترتلالكددلامددناااكرلػػع احجىاػػب اندػػا األ
أف اح)اىقوػػػب اح)فااػػػب لسلػػػؿ )ػػػف احكفػػػىءة   Jonason et al., 2015اتنسدددتناتآخدددرتنلتا

آ)ىحػػه كا)ك ىلػػه  الىجفػػب قػػع احا)ػػؿ ، كلحػػؾ الفجػػب لفكفػػا احفػػا  اح)فػػاا قػػع لالػػه كقػػع ل سفػػؽكاإل
ىح)اىقوب اح)فااب ي  لصؿ ثصػى ث ى إحػع أف فكػكف رلػع ، قاحدىصب  كف احاها حل)صل ب احاى)ب

 اجب رىحفب )ف احلاصػب احزالػ  كله ػا رلفػه وػ)ىت األاىافػب كاحا الفػب كلػز ا  ح فػه  ػ ة احصػااع 
 )ع اندافف3
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ا ك لاله قسا ، كلجاله  ىن ج كلشفا احثى ةب إحع أف اح)اىقوب اح)فااب لجاؿ لفكفااحفا  )ك     
أر)ػع احثصػػفاة الفػػال اندػػافف ، ثػػؿ فوػػاع حل سفػؽ أه اقػػه ثشػػلع احاػػاؽ كفلاػػىقن ثكػػااكة رلػػع 

 ل  سكؽ حلااؼ اندا3أ)ىفاف  )لاىوفىن 
 أسباب المنافسة المفرطة

أف اح)اىقوػب اح)فااػب هػع كوػفلب  Luchner et al., 2011اتشدنراتآخدرتنليػ  أكػ  
اىلب رػف )فػؿ انثػىء حلوػدافب )ػف افل ػـ ))ػى  عفف )ف أجؿ لازفز احلات كهر كاافب لجى  اندا 

فؤ ل إحع لسلفؿ إ وىوه ثػىأل)ف كاحشػاكا احػ الـ ثػىحاسال ))ػى ف قاػه إحػع احلاػىقن احشػ ف  قػع أل 
 )كيؼ لاىقوع فككع قفه3

أف اح)اىقوػب اح)فااػب لاجػع  اThornton et al., 2011(ترنودتناتآخدرتنل قوػاكي  
شػاىا احافػؿ ثػىحاسال قفوػلد ـ احفػا  ، حافكحب  فث اح)اىاىة )ف ودافب األب كاألـإحع )ا لب ا كاج

اح)اىقوب اح)فااب ككوفلب  قىرفب حللاى)ؿ )ع احسلؽ احلل فالىثػه )ػف احل  فػ  )ػف اندػافف قل لػكل 
 3ىقوب اح)فااب رلع ااجوفب ) )اةاح)ا

ب )ػػف أوػػثىب إحػػع أهػػـ وػػث ا5000شددثدي اعحددد اخثا الكقػػف افػػن احوػػفىؽ يػػ  أشػػىات 
اح)اىقوػػب اح)فااػػب هػػع احففػػاة احشػػ ف ة اح)لكحػػ ة  ادػػؿ احفػػا  لجػػى  شػػعء )اػػفف أك شػػدال )اػػفف 

 جل)ىرفػب ، فػث فاشػ حػ ل اندػافف )ػف أشػفىء كوػثث ى وػكء احلاشػلب اال كه ق ى اح صكؿ رلع )ػى
 ثفا ـ3 اح)اى)لب كرس  اح)سىااىت قعة دفه ثوثب احلفايب ثفف األدك أاحافؿ رلع احففاة كاح س  )ف 

   ِ                 توثسد)اتآخدرتن  Collier et al., 2010كدتايراتآخدرتنل كػؿ )ػف  قػع  ػفف ثػفف 
ح ى ػػ ان زالػػ  ىن أف اح)اىقوػػب اح)فااػػب لاكػػن ا)ك ػػ   Tasi et al., 2016ل  ،حلفػػكز ا)وػػل)ان  ىن كاج

 كاحدكؼ  احش ف  )ف احفشؿ كاإلدفىؽ كلحؾ )ف أجؿ إةثىت احلات كاح فىه رلف ى3

، اح سػػػ  ،احكااهفػػػب، احففػػػاة  )فااػػػب إحػػػعأوػػػثىب اح)اىقوػػػب اح  5003أندددتراردددثىرالا كقػػػ  حدػػػال 
جل)ىرفػػػب احلاشػػػلب االككػػػلحؾ  احاسثػػػب قػػػع اح صػػػكؿ رلػػػع ل)ففػػػز دػػػىال، احجشػػػع ،احا)ػػػع، اح وػػػ 

ػػى ا، احدىالػػب ككػػلحؾ احل)ففػػز ثػػفف األقػػاا  ، حةسىقػػىت احلػػع لفػػاؽ ثػػفف احاثسػػب احالفػػى كاأليػػؿ )ا ػػىكأفكن
 اح) ف رف احسال3 احلفف فافشكف قع

 Competition Avoidance تجنب المنافسة  -3

أاػه هاػىؾ   Ryckman et al., 2009ريكمدثناتآخدرتنلكرلػع جىاػب آدػا أككػ  
كهع لااع احدػكؼ )ػف احفشػؿ أةاػىء اCompetition Avoidance  )ىفو)ع ثلجاب اح)اىقوب
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)ػف اقػا  اندػافف ح ػـ  احلاىقن كاحدكؼ )ف قس اف اح)ػك ة كاحدػكؼ )ػف كػا  اندػافف  كاحدػكؼ
كفثلاػػ كف رػػف أل قاصػػب  ،قفوػػاكف إحػػع لسلفػػؿ ج ػػك هـ  لػػع الفاج ػػكف ،كلحػػؾ قػػع  ىحػػب قػػكزهـ

 حلاجىح أك احفكز3
أف األقػػػاا  احػػػلل فلجاثػػػكف   Mesko et al., 2014ميسدددكتاتآخدددرتنلكيػػػ  لكػػػا 

ث ـ اح)اىقوػػػػػب فدػػػػػىقكف )ػػػػػف احشػػػػػ)ىلب كفدػػػػػىقكف )ػػػػػف اح ػػػػػاج ، كففلسػػػػػ كف حلةسػػػػػب قػػػػػع احػػػػػافن كلالػػػػػى
 ىحػػػػػب شػػػػػ ف ة )ػػػػػف احسلػػػػػؽ إزاء اح)كايػػػػػؼ احلاىقوػػػػػفب كثىحلػػػػػىحع اجػػػػػ هـ )ثلاػػػػػ فف رػػػػػف أل )كيػػػػػؼ 

 س )كف أافو ـ قفه3لاىقوع قبل ف  
حػ ف ـ إحػع أف لكل لجاػب اح)اىقوػب  ا5000مندثلاعحدد اخثا ال كقف افن احوػفىؽ أكػ ت

 ػـ ، كلحػؾ دكؼ )ف احلسففـ احوػىحب )ػف جىاػب اندػافف كاحدػكؼ )ػف قسػ اف لسػثل ـ ك ػث ـ ك ر)
ث ػلا احدػكؼ قػػع  اثصػاؼ احاهػا رػف لكياػىت احفػػكز أك احدوػىاة ، ق)لجاثػكا اح)اىقوػب أكةػػا شػاكان 

رلسػػى هـ ثػػ ف هػػلا احفشػػؿ فاػػىؿ )ػػف ك)ػػى فدػػىقكف قػػع  ىحػػب احفشػػؿ قػػع اح)اىقوػػب ال،  ىحػػب احاجػػىح
حػػ ف ـ  فجػاكلل ،إل فالسػ كف أا ػػـ كػلحؾ ثىحفاػػؿ، وػاف ـ احػ ؤكب حلشػػاكا ثىحك)ىحفػب كاحكصػػكؿ إحف ػى

 )شىرا احاجز كيلب اح فلب3
، ااكل رلع دكؼ )ف احاجىح كدكؼ )ف احفشؿفاح)اىقوب  لجاب كرلفه لال احثى ةب أف

، كثىحلػىحع قػ ف اح)كايػػؼ  ث ػـكاحفشػؿ فااػع شػ)ىله اندػػافف ، قىحاجػىح فااػع اثلاػى  اندػافف رػػا ـ
حؾ اج هـ الفواكف حللاىقن حل؛ يلااب )اه أك اال ل )لهاحلاىقوفب ثىحاوثب ح ـ ربء الفولافاكف 

 أك اح دكؿ قع اح)كايؼ احلاىقوفب3)ع اندافف 
وػكفب لااػكل رلػع  ))ى وثؽ ل لال احثى ةب إحع أف أا)ىا اح)اىقوػب لل)ةػؿ قػع )اىقوػبك 

ا)ػكح وػػكل فػػ قع احفػػا  إحػػع احاجػػىح كاح)ةػػىثاة حلكصػػكؿ إحػػع ل سفػػؽ األهػػ اؼ اح)اجػػكة )ػػع اح فػػىه 
اجػػب )ػػف اح)ػػك ة )ا ػػـ ، ك)اىقوػػب )فااػػب لااػػكل رلػػع ا)ػػكح رلػػع  سػػكؽ اندػػافف كاال لفػػىه ث 

زال  رف اح   ف قع احفا  إحع احاجىح ث ل ة)ف كاح دكؿ قع لاىقن شان )ػع احاػاؼ اندػا  كف 
الفب )اارىة ح سكيه أك ح)شىرا  كالف )ه قس اف اندافف أةاىء اح)كايؼ احلاىقوفب ، كلااكل رلع ر 

اح)اىقوػػب كهػػع االثلاػػى  رػػف أل )كيػػؼ فجاػػؿ احفػػا  قػػع أل  لجاػػبكأدفػػاان ، )فااػػب لجػػى  اندػػافف
للػػػؾ  الفجػػػب)ل ػػػىف أ)ػػػىـ افوػػػه لاػػىقن )ػػػع اندػػػافف دكقػػػىن )ػػػف قسػػػ اا ـ ، أكدكقػػػىن )ػػف احشػػػاكا ثىال

 .اح)كايؼ احلاىقوفب احلع لجاله )ككع  اج  
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  Machiavellianism الميكيافيليةثانياً: 

لوكؼ اإلفاىحع فكلحؾ  فا)ى يىـ احف، اه ا )صال  اح)فكفىقفلفب قع احساف احوى ن رش
 اا0355-0301لااحلل أاجز  دبلؿ احفلاة  The prince ألميراىقفلف ثااح كلىثه فافككحك )فك

إحع أف احاثفاب احشػافاة كاألاىافػب  ا فث لاىكؿ أهـ آااله  كؿ اثفاب اإلاوىف كقلوفب اح كـ )شفان 
ؿ احصػػىح  احاػػىـ ك)ػػف هاػػى جػػىءت احج)لػػب حلاػػىن لثػػاا حلسىلػػ  اوػػلا)ىؿ كوػػىلؿ سفػػا دلسفػػب )ػػف أجػػ

ا .5002مةمداةمد ن،ب لثاا احكوفلب" ىفاحش فاة "احف
اح)فكفىقفلفػػػب ث ا ػػػى  كوػػػفلب حفىفػػػب كهػػػل  احفىفػػػب هػػػع  ا5003ىشدددثما اخدددتا)الاكيػػ  رػػػاؼ

جل)ىرفػػػب ( كاحلػػػع ثػػػ كف اح)فكفىقفلفػػػب الف)كػػػف اال، احوفىوػػػفب، اح صػػػكؿ رلػػػع اح)كىوػػػب  اح)ى فػػػب
 ع لسػػـك رلػػع اوػػلفبلؿ اندػػافف كلحػػؾ )ػػف أجػػؿ ل سفػػؽ )صػػىح  احشدصػػفبكهػػ، اح صػػكؿ رلف ػػى

احلكجػػػه اح)ااقػػػع احدػػػىاجع ثػػػ الن  ةكوػػػفاا ، كرػػػ ـ االكلػػػااث ثلكافػػػ  احابليػػػىت احشدصػػػفب اح )ف)ػػػب
ا3احفا  )ع ر ـ كجك  يىاكف أدبليع ح م اح ادلع

أف اح)فكفىقفلفػب   ا Esperger &Bereczki, 2012حيريىكد)التااإيسدحراركأككػ  
اػػػػع يػػػػااءة أقكػػػػىا اندػػػػافف ،كاإلوػػػػلفبلحفب كلحػػػػؾ ث ػػػػ ؼ ل سفػػػػؽ )صػػػػىح  شدصػػػػفب كاصػػػػ ىث ى لا

قلػػػػ ف ـ كػػػػاؼ ا)ثىةفػػػػب كحػػػػ ف ـ كػػػػاؼ قػػػػع احلاػػػػىاؼ  ، الفوػػػػلافافكف احلاػػػػاؼ رلػػػػع اافاػػػػىحل ـ
 ع )ع اندافف3احكج اا

ث ا ػى لسػكـ رلػع احدػ اع كوػكء احافػب   اMesko et al., 2014لاميسدكتاتآخدرتنهى آكا 
ز كاجفػػػب اح)اػػػىففا كلحػػػؾ راػػػ  ىز كاجفػػػب اح)اػػػىففا  فػػػث فلصػػػؼ اح)فكفػػػىقفلع ثا)ا ك كاحشػػػؾ اح)وػػػل

احلاى)ؿ )ع اندافف )ف أجؿ ل سفؽ أه اقه ثىحلفىكػع رػف )صػىح  هػؤالء، أك)ػ ل أدبليفػب للػؾ 
ااحكوىلؿ احلع فولد ) ى قع لحؾ3

ىقفلفػب هػع فأف اح)فكإحػع  (Brewer & Abell ,2015حرتيدراتأحدلالاقػع  ػفف أشػىا
كاوػػػلد اـ احلبلرػػػب ، شدصػػػفب لػػػالثا ثػػػىحل كـ كرػػػ ـ احةسػػػب كاحاسثػػػب قػػػع اوػػػلفبلؿ اندػػػاففصػػػفب 

اكاحد اع )ف أجؿ اح صكؿ رلع أه اقه كسىفىله3
اح)فكفىقفلفػػب ث ا ػػى احاافسػػب احلػػع لوػػلد ـ )ػػف أجػػؿ ل سفػػؽ  Lang, 2015الندد لكرػػاؼ 

اـ اوػػػلاالفجفىت حػػػؾ رثػػػا اوػػػلد اـ احافػػػكل كاحوػػػلاب كاحسػػػكة كاوػػػلد لاجى ػػػىت كأهػػػ اؼ شدصػػػفب ك 
ااح)كا كاحد اع3
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أف اح)فكفىقفلفػػػب شػػػكؿ )ػػػف أشػػػكىؿ   5003مةمدددداشددد حثنالكقػػػع افػػػن احوػػػفىؽ أككػػػ  
احوػلكؾ سفػا احوػكل كاحػلل فل)ةػؿ قػع ل ػىكف احفػا  قػع اإلحلػزاـ ثػىحسفـ كاح)اػىففا كاحاػى ات اح)لثاػه 

فب أوىوػػػفب كهػػػع كل)وػػكه ثىح)افػػػىا احسف)ػػع احػػػلل ففكػػله كفػػػاا  )اىوػػثىن قفلثاػػػع قلوػػ، قػػع )جل)اػػػه
ااحفىفب لثاا احكوفلب3

ثىا ى اولاالفجفب فلثا ى احفا  قع اح فىة ث ولد اـ أوىحفب  ا5004ر ح  انثصرالاكراقل ى
)للكفب لال)  رلع اح)كا كاحدػ اع كاألاىافػب كاوػلفبلؿ اندػافف )ػف أجػؿ اح صػكؿ رلػع )صػل ب 

اشدصفب لالفب  كف )اارىة شاكا اندافف3
 خصائص الميكيافيلية

اأف اح)فكفىقفلع فلصؼ ب  اBrewer et al., 2014راتآخرتناليحرتااكا أ
 اسال قع احاىافب كقع احابليىت احشدصفب 3 -1

 اسال قع االهل)ىـ ثىح)ثى ئ كاألدبلؽ3  -0

 اسال إف حكجع كاالهل)ىـ ثىحافافب قسا3 -.
إحػع أف اح)فكفىقفلفػب لشػل)ؿ   Boozer et al., 2006تآخدرتنالارحدتىاقػع  ػفف أشػىا 

قاػػال أف اح)السػػ ات حػػ ل ، كاػػىت لل ػػ   قػػع اح)السػػ ات ةػػـ احوػػلككفىت ةػػـ احوػػ)ىت)ك برلػػع ةبلةػػ
كله ػا قػع أا ػى يػ  لكػكف )سثكحػب ح)اى)لػب األقػاا  ، ك)فؿ حلد اع، اح)فكفىقفللع هع ر ـ كجك  ةسب

كثىحاوػػػثب حلوػػػلككفىت ق ػػػع )ػػػاآ  للػػػؾ اح)السػػػ ات ، قػػػع ثاػػػا اح)كايػػػؼ )ػػػف أجػػػؿ ل سفػػػؽ احفىفػػػىت
كرلفػػػػػه قفلوػػػػػـ ، قػػػػػع احافػػػػػىؽ بع ث وػػػػػلد اـ اوػػػػػلاالفجفب احلبلرػػػػػب اح)ل)ةلػػػػػل، فػػػػػث فسػػػػػـك اح)فكفػػػػػىقف

 ىقفللع ثىح)كا كاح هىء كاولجبلب االهل)ىـ االجل)ىرع3فاح)فك
شمسديتدىيناك  Brankley & Rule, 2014لاحر نكلد)اترتل كػؿ )ػف  يػ  أككػ 

 ىقفلع فوػػػلد ـ اوػػػلاالفجفىت احدػػػ اعفػػػأف اح)فك اshamsudheen et al.,2017تآخدددرتنال
إدفػػىء االافاػػىالت  بكاحلبلرػػب )ػػف أجػػؿ لجاػػب أل داػػا يػػ  ف ػػ   ، ك)ػػى أاػػه فوػػلد ـ اوػػلاالفجف

ه ىا االافاػىالت احلػع لزفػ  )ػف جىلثفلػه قسػا ىقفلف االثلوػىـ كلاثفػاات فػقفوػلد ـ اح)فك، احولثفب كاج
 ف أجؿ إاثىع صفب احجىلثفب ثلاله3احكجه اإلفجىثفب )

تالن اتآحدلا  Mesko et al., 2014رتنلميسكتاتآخكؿ )ف كقع احص   افوه أشىا 
ىقفلع الفسثؿ رلع )وىر ة اندافف قع اح)كايػؼ احلػع فإحع أف اح)فك( Lang & Abell,2018ل

أ)ػػى إلا  ػػ ث كلػػـ )بل هلػػه قػػع هػػلا اح)كيػػؼ ، للالػػب )وػػىر ل ـ كهػػلا قػػع  ىحػػب رػػ ـ )بل هلػػه
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فه ػا ث)ه ػا )ػف أجػؿ أف لا فسكـ ثلس فـ اح)وىر ة كفدفػا أاىافلػه كفسػ ـ اإلفةػىا كاح)وػىر ة كهػ
 ح)وىر  اح)لاكع ح)وىر ة اندافف3ا

ىاتآخدددرتناسددىاحيراك  Bedell et al.,2006حيدددديلاتآخددرتنالكػػؿ  سػػ  ثػػففقكرلفػػه 
حل)كيػػؼ احػػلل  ىقفلف ف)كػػف أف فكػػكف أكةػػا )اكاػػب لثاػػىن فػػأف اح)فكا ,.Bereczei et alا2013ل

كرلفػػه فوػػلافع ، اػػب اح)سااػػبث ف سػػؽ أكثػػا )كوػػب ))كػػف قفه ػػا ث)ه ػػا اح)اك فػػث ، فكػػكف قفػػه
كحكاػه الفدػ ـ اندػافف  احػلحؾ فوػ ؿ رلفػه أف فكػكف يىلػ ن ، ىقفلع لفففا داله راػ  احكػاكاةفاح)فك

 3 ة )ف أجؿ د )ب )صىح ه احشدصفبثؿ فواع حلسفى
 ,Lang اتالند الBrewer et al., 2014راتآخدرتناليدحرتااكهػلا )ػى أكػ   كػؿ )ػف

االهل)ػػىـ ك  ثىحلثى حفػػب أل لثػػى ؿ احافافػػب ثػػفف اػػاقفف فنىوػػلث ىىانػػأف اح)فكفىقفلفػػب  لػػالثا االث ا2015
كف ثاػػػػ ـ اسثػػػػل ـ قػػػػع صػػػػفقسػػػػا ثىح)صػػػػىح  احشدصػػػػفب  كف احاهػػػػا حلاػػػػاؼ اندػػػػا ، ق قاا هػػػػى فل

 3ثىح)جل)ع )ف  كح ـ وا ع حلفىفباالثىا ـ  فككفاحلك فب )ف أجؿ اندافف ، ك 
متنددثنناتاا Bereczei et al,2013لاااتآخددرتنااسددىىحيراكػػؿ )ػػف   أفػػ    كهػػلا )ػػى

ىقفلع قػع وػثفؿ ل سفػؽ )صػىح ه احشدصػفب فػأف اح)فك  Monaghan et.al, 2016لاتآخدرتن
 بلؿ ثفا احاها رف )صل ب اندافف3فولد ـ احد اع كاحلكلفؿ كاالولف

أف  Mesko et al., 2014نليميسدكتاتآخدراك  5002مةمدداةمدد نلأكك  كؿ )ػف 
 ىكؿ اح صكؿ رلع أكةا ))ى فول سه ،ك)ى أاه الفةػؽ قػع ىقفلع أةاىء لاى)له )ع اندافف ففاح)فك

ػػىفشػػؾ ك  هـ،اندػػافف كفشػػؾ قػػع اكافػػى قػػع أف اندػػافف ف ػػىكحكف اوػػلفبلحه كثىحلػػىحع فسػػـك هػػك  أفكن
 ندافف كاقلااا وكء احافه لجىهـ3ث ولفبلح ـ أكالن كهلا الىج اهافب احشؾ اح الـ قع ا

لع حآلدػافف ككػاثب اوػلثىيفب )ػف أجػؿ ىقففػوػلفبلحفب اح)فكا  Lang,2015الن الكقوػا 
إحػػع اإلوػػلفبلحفب  احلػػ يلـ )ػػع اح)شػػىرا احوػػلثفب احلػػع وػػلالب رػػف كيكرػػه ككػػ فب ك)ػػى ففلػػاا هػػك

 ك )ىفب حلاله3
ىقفلع قػػػػػع ل سفػػػػػؽ أه اقػػػػػه رلػػػػػع فػػػػػارل)ػػػػػى  اح)فك  5003ىشدددددثما اخدددددتا)الكيػػػػػ  أشػػػػػىا 

 فػث فل)ةػؿ ، )ػىت  قػىع قىشػلباكػىا كاحلثافػا كاالوػسىا ككل ػى قػع األوػىن )فكىافز )فكىافز)ىت اإل
ك)ف ةـ فككف اولفبلؿ اندافف ، اوىافباالاكىا ح ل اح)فكىقفلع قع اقكه االرلااؼ ثىحاثفاب اإل
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)ػف أجػؿ اح)كوػب احشدصػع أل فاى)ػؿ اندػافف ك)ككػكرىت كأشػفىء فػلـ كػثا ى كاحػل كـ قف ػى 
 حل سفؽ أه اقه كأسااكه اح)ل)اكزة  كؿ لاله3

لع فوػػلد ـ فأف اح)فكػػىق اMesko et al., 2014تنلميسددكتاتآخددراكػػ   أ كهػػلا )ػػى
ثفػا احاهػا رػف  ى شفىء ف)كف احلبلرػب ث ػكف فاندا  لفا  كق ، اندافف ك ج زة حل سفؽ أه اقه

 افب اح)فااب كاحل)اكز  كؿ احلات3ك)ى للوـ الجىهىله ثىألاى، )شىرا  أك ا لفىجىله
حـ يػػػػػػ  دلػػػػػػؽ )ػػػػػػف ىقفلع شػػػػػػدال أاػػػػػػىاع فػػػػػػال احاػػػػػػىفػػػػػػاحثى ةػػػػػػب أف احشػػػػػػدال اح)فك لكلػػػػػػا 

ثػػػػؿ  ،ك)ػػػػف أجػػػػؿ د )ػػػػب )صػػػػىح ه احشدصػػػػفب كالفلفىرػػػػؿ )ػػػػع اندػػػػافف ث فةػػػػىا، أجلػػػػه هػػػػك قسػػػػا
 لول كل رلفه ااجوفله3

امتنددددددددددددددددددددددثنناتآخددددددددددددددددددددددرتنك  Lang,2015الندددددددددددددددددددددد الكهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلا )ىأكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
ك ػب حلػلات  أف اح)فكػىقفلع شػدال فل)لػع ثااجوػفب )الفاػب   Monaghan et al., 2016ل

ع حلوػػػلاب قىح)فكفىقفلفػػػب ا ػػػ  اكػػػبلع اح)ةلػػػث اح)هلػػػـ قػػػع كاسثػػػب يكفػػػب قػػػع احه ػػػكا ككػػػلحؾ احوػػػا
 ب كاحكلع احةىحث هك احوفككثىلفب3احشدصفب كاحكلع اندا احااجوف

حػػػ ف )ى  ىقفلعفػػػ)ػػػف احااجوػػػع كاح)فكااإحػػػع أف كػػػبلن ا 5005لا)رةدددثحايةيددد فػػػث أشػػػىات 
)وػػلفؿ حآلدػػافف ث ػػ ؼ ل سفػػؽ )صػػىح ه، ككبله)ػػى )ل)اكػػز  ػػكؿ  دصػػىلال )شػػلاكب ؛ قكبله)ػػى

ف كرلفه قػ ف ك كبله)ى ح فه كاؼ قف اإل)ثىةفب، ال فولافع أف فشاا ث)ى فشاا ثه اندا ك لاله، 
 كج ىف حا)له كا  ة3 بىقفلففكاح)فك باحااجوفب اح)اكف

رايدددحرتاك  Czibor&Bereczkei., 2012لكع وػػز كيػػ  أككػػ  كػػؿ )ػػف وػػزثكا كثا 
ا األدبليػع كفاػىاف )ػف ىقفلع ففلسػا إحػع احلصػك فػأف اح)فك  Brewer et al., 2014ناليتآخدرا

 كاالجل)ىرفب3كفلوـ ث ال ىؾ كادلااؽ اح)اىففا األدبليفب ، يلب احك)فا
 Houston etىتوسدتنالتا ا5003مةمدداا فدرالكػؿ  )ػف كرلػع صػاف  آدػا أشػىا 

al.,2015   كح فػػػه شػػػاكا ثفسػػػ اف األ)ػػػف، كرلفػػػه فوػػػلد ـ ، أف اح)فكفػػػىقفلع الفشػػػاا ثىحػػػلابإحػػػع
")صل لع  كك)ث أ اح)فكفىقفلع ه، ل)لؽ كاحفش  لع فصؿ إحع سىفىلهو)ىت احد اع كاحلكلفؿ كاح

ثػؿ ، كاألدػبلؽ كحكاػه الف)ىاوػ ى ئىقفلع فػ اؾ احسػفـ كاح)ثػى فىحفا  اح)فكق "، قكؽ )صل ب اندافف
 ف)ىان )ىفلاىوب )ع اؤفله احدىصب قع وثفؿ ل سفؽ أه اقه كسىفىله3
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أةمددددانصددديىاتماددددىاكثمدددلاتا  Boozer et al.,2006حدددتىرال أكػػػ   كػػػؿ )ػػػف كهػػػلا )ػػػى
 (Jonason ,2015 اتاتنثسدتنالMesko et al., 2014نليمسديكتاتآخدراتاا 20-20،ا5006ل

ك)ى أاه فلوـ ، جل)ىرع احلل ف)كاه  )ف ل سفؽ سىفىلهثىح)كا كاح هىء اال صؼث ف اح)فكفىقفلع فل
ثػا )كىوػب السػىء كل)ىلػه كلحػؾ  وػب اح)كيػؼ احػلم فككػع قفػه كلحػؾ حل سفػؽ أكثس اله احفىلسػب ال

ح فه احس اة احفىلسب رلع اإلياىع )ف دبلؿ احػلكىء كاحػ هىء االجل)ػىرع ، ك دبلؿ هلا اح)كيؼ اب))ك
ك)ػف ةػػـ فوػلافع احوػػفااة رلػع كػ ىفى  ث)ال ػػع احوػ كحب كاحفوػػا ،قىح)فػؿ إحػػع ، ثػػه صػؼاحػلل فل

جاػب اولفبلؿ اندافف )ف أجؿ اح)صل ب كاحافافب احشدصفب فجاله )ىها قع دػ اع اندػافف كل
،ا)للكفػػب حله ػػكا ث)ه ػػا احشدصػػفب احدلكيػػب اح) ثػػب ىك)ػػى أاػػه فوػػلد ـ ااينػػ، احكيػػكع قػػع احدوػػىاة

 لػػع حػػك كىاػػت هػػل  احكوػػفلب )اىقفػػب ، ىقفلع هػػك )ثػػ أ احفىفػػب لثػػاا احكوػػفلبفػػاح)فك ئ)ػػف أهػػـ )ثػػى ق
كػػا حلػػ فف كاألدػػبلؽ ، كقػػع وػػثفؿ ل سفػػؽ االوػػل)ااا قػػع )كىاػػه ق اػػه فوػػلد ـ احافػػىؽ كاحافػػىء كاح)

كاح هىء كقلوفله لال)  رلع ر ـ ل لفه ثفكىلؿ األدبلؽ اح)لاىاؼ رلف ى كحكف فجب أف فلصؼ 
 )كىـا األدبلؽ3 لث ى أ)ىـ اندافف كاحه كا ث)ه ا اح)ل فف ل

)كىـا األدبلؽ )ىهك إال صى ب  كلال احثى ةب أف احه كا ث)ه ا احشدال اح)ل فف            
ىقفلع ك)ى أف شدصػفله للوػـ ثىحكىافز)ػى احاىحفػب كاحسػ اة ف)فك ادؿ شدصفب اح ئياىع حكؿ )ىهك و

 اندافف3 قع رلع احل ةفا
 أسباب الميكيافيلية

 إحػع أف اسػال احػ ؼء األثػكل  Sutton &Keogh, 2000ستوتناتكيت)الكي  أشىا 
قفا)ػػك رلػػع ، اح)فكفىقفلفػػب  ادػػؿ شدصػػفب احفػػا ه كا كاوػػلد اـ احاسػػىب احصػػىـا وػػثب )ػػف أوػػثىب 

 كالف )ه وكل )صل له احشدصفب قسا3  ـندافف كر ـ احشاكا ث ىجىلاولفبلؿ ا
أف )ػػف أوػػثىب      (Birkas et al.,2015حيركددثواتآخددرتنااقػػع  ػػفف أككػػ 

كأف ربليػب احافػؿ ، اح)فكفىقفلفب أف انثىء )الفاع اح)فكفىقفلفػب فلصػؼ أكال هػـ ثىح)فكفىقفلفػب أفكػىن 
أوػػىحفب اح)اى)لػػػب احكاح فػػب احصػػىا)ب يػػ  فكحػػػ   ثكاح فػػه إلا كىاػػت للصػػؼ ثىحسوػػػكة كاحػػاقا كثاػػا

ث ادلػػه االوػػلسبلؿ احػػ قىرع كفػػؤ ل إحػػع أف فافلػػؽ احافػػؿ رىاففػػى ن كفلكحػػ  ح فػػه )فػػؿ حلاػػ كاف كيلػػه 
 حللاىاؼ )ع اندافف كهع صفب )ف صفىت اح)فكفىقفلع
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إحػػع أف )ػػف أوػػثىب اح)فكفىقفلفػػب وػػكء  5003مةمددداا فددرالاكقػع افػػن احوػػفىؽ يػػ  أشػػىا
لثػػلب لاالجل)ىرفػػب كاألوػػافب كاحلسلفػػ  األر)ػػع حلةسىقػػىت احفاثفػػب ك )ػػبلت احفػػزك احةسػػىقع كاح احلاشػػلب

 قع األككىع االيلصى فب كاالثلاى  رف اح فف كاألدبلؽ3

 ة:ـــــــسابق ىثـــــــوبح اتـــــــدراس

كقف)ػػى فلػػف ، لاػػاا احثى ةػػب أهػػـ اح ااوػػىت كاحث ػػكث احلػػف لاىكحػػت اح)اىقوػػب كاح)فكفىقفلفػػب
 ثفىف ح ل  اح ااوىت كاحث كث 

هػػ قت للػػؾ اح ااوػػب إحػػع (:Sutton&Keogh, 2000دراسةةة سةةًتًن ًكٌةةً  ) -1
ق ػػػال وػػػلكؾ اح)شػػػىسثب كااللجىهػػػىت اح)ؤفػػػ ة ح ػػػى ثىح)اىقوػػػب كاح)فكفىقفلفػػػب  كثاػػػا )ككاػػػىت 

ثكايػػع ، )ػػ اان جبلوػػكك األ)افكفػػب)ػػف  ىاىحثنػػ 198لككاػػت رفاػػب اح ااوػػب )ػػف ك احشدصػػفب ،
لككات أ كات ك ، ىرى)ن  10إحع 9لااك ت أر)ىاهـ ثفف ك ، )ف اإلاىث  95ك)ف احلككا  .12

( حلشدصػػفب Eysenck فزفاػػؾ( حل)شػػىسثب ك)سفػػىن إOlweusاح ااوػػب )ػػف )سفػػىن أكحػػكفن 
جل)ىرفػػب أ)ػػى )سفػػىن اح)فكفىقفلفػػب  كػػىف ( حل)اىقوػػب االKiddie-Mach)ػػىش –ك)سفػػىن كفػػ  

ربليب االثىافب وػىحثب ثػفف احاسثػب قػع احاجػىح كأشىات احالىلب إحع كجك  ، )ف إر ا  احثى ةىف
الثىافػب )كجثػب اكثفات أفكىن كجػك  ربليػب ، كاح)اىقوب االجل)ىرفب ك)وىا ة ك ىفى اح)شىسثب

الثىافػػب وػػىحثب ثػػفف )وػػىا ة كػػ ىفى اح)شػػىسثب اككجػػك  ربليػػب ، ثػػفف اح)شػػىسثب كاح)فكفىقفلفػػب 
 .ب االجل)ىرفب احوكفب كاح)فكفىقفلفبالثىافب وىحثب ثفف اح)اىقواككجك  ربليب ، كاحلهىافب

هػ قت للػؾ اح ااوػب إحػع احكشػؼ رػف احفػاكؽ ثػفف اػبلب (: 2005دراسة محمد جعفر ) -0
كاىحثػػىت جى)اػػب أـ احسػػال قػػع لالفػػب احسػػفـ كاح)فكفىقفلفػػب كربليػػب هػػلفف اح)لففػػافف ثثاكػػ )ى 

كيػػػ  ، لاىحثػػػب )ػػػف الثػػػب جى)اػػػب أـ احسػػػا ك اىحػػػب  125كيػػػ  ثلػػػأ رػػػ   أقػػػاا  احافاػػػب ، احػػػثاا
( ك)سفػػىن اح)فكفىقفلفػػب ح) )ػػ  1985اوػػلد ـ احثى ػػث )سفػػىن اوػػلففىء احسػػفـ حزهػػااف كوػػال  

(، كأشػػىات احالػػىلب إحػػع كجػػك  قػػاكؽ لات  الحػػب إ صػػىلفب قػػع اح)فكفىقفلفػػب 1998ك)اػػكا  
رػف رػ ـ  أفكػىن  ككشػفت للػؾ اح ااوػب ،ثفف ابلب كاىحثىت احجى)اب حصىح  احاػبلب احػلككا

 حب إ صىلفب ثفف )الفاع ك)ادفكع اح)فكفىقفلفب قع )جىالت احسفـ 3كجك  قاكؽ لات  ال
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هاػػىؾ  تهػػ قت للػػؾ اح ااوػػب إحػػع احكشػػؼ ر)ػػى إلا كىاػػ( :2005ىشةةام اللةةًلى ) دراسةةة -.
هاػىؾ  تر)ػى إلا كىاػ ككػلحؾ احكشػؼ، حفكوفزف)فى كاح)فكفىقفلفػبربليب االثىافب ثفف كؿ )ف األ

لككات رفاػب اح ااوػب )ػف ، ك كوفزف)فى كاح)فكفىقفلفبثفف احلككا كاإلاىث قع كؿ )ف اإلحف قاكؽه 
 50-15)ػػف اإلاػىث ))ػف لااك ػػت أر)ػىاهـ ثػػفف  061)ػػف احػلككا ك 189قػا ان ثكايػع  252
كػىف )ػف إرػ ا  قأ)ى )سفىن اح)فكفىقفلفب ، ك حئلحفكوفزف)فىةكاالفىن سكاولد ـ احثى ث )، ىرى)ن 

إ صػػىلفب ثػػفف احػػلككا كاإلاػػىث قػػع لات  الحػػب  قػػاكؽ كأشػػىات احالػػىلب إحػػع كجػػك  ، احثى ػػث
 لات  الحػػػب إ صػػػىلفب ثػػػفف احػػػلككا كاإلاػػػىث قػػػع قػػػاكؽاإلحفكوػػػفزف)فى حصػػػىح  احػػػلككا ككجػػػك  

 أفكىن3 حصىح  احلككا اح)فكفىقفلفب

هػػ قت للػػؾ اح ااوػػب إحػػع احلاػػاؼ رلػػع اثفاػػب احفػػاؽ ا(:2007دراسةةة سةةٌد عبةةدالع ٌم ) -2
حفػػػاؽ ثػػػفف احافاػػػب اح)صػػػافب كاإل)ىاالفػػػب قػػػع ككػػػلحؾ ا، ثػػػفف احػػػلككا كاإلاػػػىث قػػػع اح)فكفىقفلفػػػب

كاحابليب ثفف أز)ب احسفـ كاح)فكفىقفلفػب، ك)ػ ل إوػ ىـ أز)ػب احسػفـ قػع اشػ ة احوػلكؾ ، اح)فكفىقفلفب
ككػػلحؾ )ااقػػب احاكا)ػػؿ احكى)اػػب كااء احوػػلكؾ ، اح)فكفػػىقفللع حػػ ل رفاػػب )ػػف احشػػثىب احجػػى)اع

 اح ااوػػػب لككاػػػت رفاػػػبك ، كاإل)ػػػىااتاح)فكفػػػىقفللع )ػػػف دػػػبلؿ  ااوػػػب رثػػػا ةسىقفػػػب ثػػػفف )صػػػا 
كلككاػػػت أ كات اح ااوػػػب )ػػػف  ، )ػػػف اإلاػػػىث 020)ػػػف احػػػلككا ك  176ثكايػػػع ىاىحثنػػػ 218)ػػػف

حسفػػىن اح)فكفىقفلفػػب، كأشػػىات احالػػىلب إحػػع  1998)سفػػىن وػػف  رثػػ احاهفـ ك) )ػػ  رثػػ احلكاب 
ؽ  اؿ كجػػػك  قػػػاكؽ ثػػػفف احػػػلككا كاإلاػػػىث قػػػع اح)فكفىقفلفػػػب حصػػػىح  احػػػلككا، كرػػػ ـ كجػػػك  قػػػا 

إ صىلفىن ثفف احافاب اح)صافب كاإل)ىاالفب قع اح)فكفىقفلفب، ككجك  ربليب االثىافػب )كجثػب ثػفف 
 ثكجك  اح)فكفىقفلفب3 ثئأز)ب احسفـ كاح)فكفىقفلفب كأف أز)ب احسفـ لا

إحػػع  بهػ قت للػػؾ اح ااوػ: Gilbert et al., 2009)ن )ٌدراسةة جٌلبةةرت ً لةةر -5
فػػػب كوػػػلككفىت اح)اىقوػػػب قػػػع كػػػكء ثاػػػا اح)لففػػػاات ق ػػػال احابليػػػب ثػػػفف اح)كىاػػػب اإلجل)ىر

فلاء احلات ،كلػػػػػكللىب كاحسلاحافوفب كىال ثكايػع ا  ن قا  60)ف اح ااوبكات رفاب كؽ كاحكفكا كاج
كلككاػت أ كات ، ىرى)نػ 66-02)ف احلككا ))ف لااك ت أر)ىاهـ ثفف  06)ف اإلاىث ك 6.

ك)سفػىن ، حسفػىن احكػفكا Gilbert et al., 2005)لاففاح ااوب )ف )سفػىن جفلثػات كآدػا 
إحػػع كجػػك  ربليػػب االثىافػػب )كجثػػب اح ااوػػب أشػػىات الػػىلب ك ، احلاػػىقن كػػىف )ػػف إرػػ ا  احثػػى ةفف



 رحاب ٌحٌى أحمد د/
لدى عٌنة من طالب الدراسات العلٌا المنافسة ًعالقتيا بالمٌكٌافٌلٌة 

 بكلٌة التربٌة جامعة بنيا
 

 28 

ثػفف اح)كىاػػب االجل)ىرفػػب كوػػلكؾ احلاػػىقن  كجػىءت احالػػىلب حلػػالثا اح)اىقوػػب ثػػىحسلؽ كاالكللػػىب 
فلاء احلات3  كاج

ااوػػب إحػػع احل)ففػػز هػػ قت للػػؾ اح  :(Ryckman 2009,دراسةةة رٌكمةةان ً لةةرًن) -6
رفاػػػب اح ااوػػػب )ػػػف  ككىاػػػتثػػػفف األقػػػاا  لكل لجاػػػب اح)اىقوػػػب قػػػع )كايػػػؼ اإلاجػػػىز اح)دللفػػػب ،

ف فكلككاػػػػت أ كات اح ااوػػػػب )ػػػػف )سفػػػػىن لجاػػػػب اح)اىقوػػػػب حافك)ػػػػىف كآدػػػػا ، اػػػػبلب احجى)اػػػػب
 Ryckman et.al,1996)  ف فك)سفىن احدكؼ )ف احاجىح حافلشىا  كآدا (Richared 

et.al, 2003)ىات احالػػىلب إحػػع أف لكل لجاػػب اح)اىقوػػب فدػػىقكف )ػػف احلسفػػفـ احوػػلثعأشػػتا ،
)ف احلسففـ احولثع )ف اندافف كح ف ـ دكؼ زال  )ف احا ػىج دكقػىن  فكفلجاثكف احفشؿ كفاىاك 

 )ف قس اف اندافف3

هػ قت للػؾ اح ااوػب : (Thornton ,  et al., 2011 ن )ٌدراسةة وًرتةًن ً لةر -7
وػػاة ككػػلحؾ حػػ ل أقػػاا  األ، ن اح)فػػاا قػػع احابليػػىت احاىاففػػبإحػػع ق ػػال )ػػ ل االثػػىا احلاػػىق

كلككاػت رفاػب اح ااوػب ، كربليب احفا  ثىأليااف قع كػكء اح)اىقوػب اح)فااػب، كثاك ـ احثاا
ػػ0136)ػػف اإلاػػىث )ػػف اػػبلب احجى)اػػب ث)لكوػػا ر)ػػال  168)ػػف احػػلككا ك 1.9)ػػف  ، ىرى)ن

ك)سفػػػػىن  1992ف فآدػػػػا ك  ك)ػػػػىفحاف بكلككاػػػػت أ كات اح ااوػػػػب )ػػػػف )سفػػػػىن اح)اىقوػػػػب اح)فااػػػػ
،  1990ك)سفػػػػىن احابليػػػػىت األوػػػػافب ح)ىاح)ػػػػىف  ،.199احدثػػػػاات احاك)ىاوػػػػفب حففف اكوػػػػن 

)ػػع اح)اىقوػػب اح)فااػػب  فنىركوػػى الثاػػت االثىانػػاكأشػىات احالػػىلب إحػػع أف احابليػػىت احاك)ىاوػػفب 
يااف فنىإفجىث ىكاالثات ااح)اىقوب اح)فااب االثىان  ِه ِه ِه  .ثصااع األه

هػػػ قت للػػػؾ اح ااوػػػب :(Brewer et.al, 2013 )نٌر ً لةةةرٌةةةدراسةةةة برً -8
إحػػػػع ق ػػػػػال احابليػػػػػب ثػػػػفف لالػػػػػؽ األيػػػػػااف كاحجػػػػػان كاح)فكفىقفلفػػػػب  كاح)اىقوػػػػػب كاحكشػػػػػؼ رػػػػػف 

)ػػػػػػف  171)ػػػػػػف احػػػػػػلككا ك 65ثكايػػػػػػع  اقػػػػػػا ن  0.6لككاػػػػػػت رفاػػػػػػب اح ااوػػػػػػب )ػػػػػػف ك ، احصػػػػػػ ايب
ػػػػػ 0139اػػػػػىث ث)لكوػػػػػا ر)ػػػػػال اإل أ كات  كلككاػػػػػت، )ػػػػػف اػػػػػبلب احجى)اػػػػػب احثافاىافػػػػػب ىرى)ن

ك)سفػػػػػىن اح)اىقوػػػػػب حوػػػػػفاجللكف  (.022 اح ااوػػػػػب )ػػػػػف )سفػػػػػىن احكشػػػػػؼ رػػػػػف احػػػػػلات حػػػػػكفلز
ب فػػػػػػأ)ػػػػػػى )سفػػػػػػىن اح)فكىقفل، ك)سفػػػػػػىن لالػػػػػػؽ األيػػػػػػااف ألا)وػػػػػػ ف كجافاثػػػػػػاج، (0227  كقىكػػػػػػى

كأشػػػػػىات احالػػػػػىلب إحػػػػػع أاػػػػػه ثفػػػػػا احاهػػػػػا رػػػػػف اػػػػػكع احجػػػػػان ، كػػػػػىف )ػػػػػف أرػػػػػ ا  احثػػػػػى ةففق
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كأف اح)فكفىقفلفػػػػػب  كاح)اىقوػػػػػب حػػػػػ ل ، ثلالػػػػػؽ األيػػػػػااف ىوػػػػػىحثن  ىقػػػػػ ف اح)اىقوػػػػػب االثاػػػػػت أالثىانػػػػػ
 3ؽ األياافثلال ىوىحثن  ىب االثات أالثىان فىقفلفاحلككا أكةا رف اإلاىث كأف اح)فك

ه قت للػؾ اح ااوػب إحػع  (:Brankley & Rule, 2014دراسة برانكلى ًرًل  ) -9
، ب أةاػػىء احلاػػىقنفػػفلىقفالثػػىا احوػػفككثىلفب كاح)فكاث ػػث احل فػػزات قػػع إ ااؾ احل  فػػ ات ك)ػػ ل 

%)ػػػف احػػػلككا )ػػػف 2238ك %)ػػػف اإلاػػػىث55ثكايػػػع  اقػػػا ن  209لككاػػػت رفاػػػب اح ااوػػػب )ػػػف ك 
لفػػب حكافوػػلع كجفوػػع ك)سفػػىن فىقفكلككاػػت أ كات اح ااوػػب )ػػف )سفػػىن اح)فك، اػػبلب احجى)اػػب

أ)ػى )سفػىن اح)اىقوػب ، فف ااكىت اح)   ة حجلػفف كآدػا ف ك)سفىن اإلفاحوفككثىلفب حثفك)ىف كآدا 
الثاػػػت اك ،ب ثىحوػػػككثىلفب فػػػىقفلفالثػػػىا اح)فكاف ،كأشػػػىات احالػػػىلب إحػػػع فف )ػػػف إرػػػ ا  احثػػػى ةكػػػى

أف اح)اىقوػػػب سفػػػا احوػػػكفب ، ك احوػػػفككثىلفه ث  ااكػػػىت األقػػػاا  حلل  فػػػ  اإلجل)ػػػىرع )ػػػف اندػػػافف
كأف األقػاا  ، ب كلحؾ قع  ىحب احشاكا ثىحل  ف  اإلجل)ىرع )ف يثؿ اندػافففىقفلفلالثا ثىح)فك

ف فوػػػلد )كف )فكىافز)ػػػىت احدػػػ اع )ػػػف أجػػػؿ ه ػػػكاهـ ث)ه ػػػا احكفػػػىءة كاح) ػػػىاة فىقفلففػػػاح)فك
 كاحجىلثفب ))ى فجال ـ )لس )فف رلع سفاهـ أةاىء احلاىقن 3

هػ قت للػؾ اح ااوػب إحػع  (:Mesko  et al., 2014ن)ٌدراسةة مٌسةكً ً لةر -12
كاػػت رفاػػب لكك ، ع كربليل ػػى ث وػػىحفب احلاػػىقنفق ػػال أوػػىحفب  ػػؿ احصػػااع حػػ ل اح)فكػػىقفل

( 0130 )ػػف احػػلككا ث)لكوػػا ر)ػػام 92)ػػف اإلاػػىث ك .9ثكايػػع  اقػػا ن  .18اح ااوػػب )ػػف 
ػػػى ، ك)سفػػػىن  ػػػؿ 1972اح)فكفىقفلفػػػب  حكافوػػػلع كجػػػفن  اوػػػلد )ت اح ااوػػػب )سفػػػىنك ، رى)ن

كىف )ف إر ا  احثى ةفف،  ؛ أ)ى )سفىن احلاىقن كاحلوكفب، 1972احصااع حلك)ىن ككفل)ىف 
وػػػػػلد اـ ىأف اح)فكػػػػػىقفلففف حػػػػػ ف ـ احسػػػػػ اة رلػػػػػع  ػػػػػؿ احصػػػػػااع ثكيػػػػػ  أشػػػػػىات احالػػػػػىلب إحػػػػػع 

كأا ػػػػـ فلكففػػػػكف ثاجػػػىح )ػػػػع أل )كيػػػػؼ كر)ػػػؿ لوػػػػكفب )ػػػػع ، اوػػػلاالفجفىت  ػػػػؿ اح)شػػػكبلت
كيػػ  فلاػػىزحكف رػػػف أاػػىافل ـ كفسػػ )كف اإلفةػػىا كػػػ  اة ، اندػػافف كلحػػؾ راػػ  كجػػػك  صػػاارىت

الثػػػػىا اىلب إحػػػػع ك)ػػػػى أشػػػػىات احالػػػػ، لاىقوػػػػفب لزفػػػػ  )ػػػػف وػػػػ)ال ـ اح وػػػػاب كوػػػػا اندػػػػافف
 كولثفىن ثىحلاىقن احوكل3 فنىفجىثإ ىاح)فكفىقفلفب  ثىحلاىقن اح)اكع االثىان 

هػ قت للػؾ اح ااوػب إحػع ا:(Brewer & Ablell, 2015ر ًأبةل )ٌةدراسةة برً -11
ق ال اح)فكفىقفلفب  قع احابليىت اكفلب اح) ل كربليل ػى ثىح)اىقوػب كاال لفػىه ثىحاقسػىء قػع 

)ػف  .9)ػف االاػىث ك121ثكايػع اقػا ن 0.2كات رفاب اح ااوػب )ػف لك، احابليىت احاك)ىاوفب
ػػػػ(0630   احػػػػلككا ث)لكوػػػػا ر)ػػػػال ، كػػػػىاكا قػػػػع ربليػػػػىت اك)ىاوػػػػفب اكفلػػػػب اح)ػػػػ ل ى رى)ن
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ك)سفػػػػىن اال لفػػػػىه ، 1972كافوػػػػلع كجػػػػفن اح)فكفىقفلفػػػػب ح  )سفػػػػىن اح ااوػػػػب كاوػػػػلد )ت
كيػػ  أشػػىات ، 0229 ك)سفػػىن اح)اىقوػػب حثىاػػؾ كقفشػػا ،0212ثىحاقسػػىء حثاكفػػك كهػػى)فلفكف 

لفاب هـ أكةا لاىقوػىن )ػع دصػك) ـ )ػف افػن احجػان ا احالىلب إحع أف لكم اح)فكفىقفلفب  اح)
قػع ربليػل ـ )ػع احجػان اندػا )ػف أجػؿ اال لفػىه ثىحشػافؾ أك احاقفػؽ حفلػاة اكفلػب اح)ػ ل 
كلحػػؾ رػػف اافػػؽ اوػػلد اـ احلبلرػػب كلشػػكفه وػػ)اه احشػػافؾ أ)ػػىـ اح)اىقوػػفف قػػع احابليػػىت 

ثىالوػػػػػلاالفجفىت احلػػػػػع للكػػػػػ)ف  ئك)ػػػػػى ثفاػػػػػت احالػػػػػىلب أف اح)فكفىقفلفػػػػػب  اللاثػػػػػ، ففػػػػػباحاىا
 فجىثفب )ةؿ اح ب كاحارىفب3احولككفىت اإل

هػ قت للػؾ اح ااوػب  (:Jonason  et al., 2015ن)ٌدراسةة جًناسةًن ً لةر -10
–اح)فكفىقفلفػػػب –إحػػػع ق ػػػال احابليػػػب ثػػػفف وػػػ)ىت اح)ةلػػػث اح)هلػػػـ حلشدصػػػفب  احوػػػفككثىلفب 

كلككات رفاب اح ااوب ، ثىحاكى احكهففع قع ككء اح)اىقوب كاح)كىاب االجل)ىرفب (احااجوفب
%)ػػػف االاػػػىث ))ػػػف لاكا ػػػت 22% )ػػػف احاجػػػىؿ ك56ثكايػػػع  فنػػػى)كهػػػؼ أ)افك 61.)ػػػف 

ػػػػ 67- .0أر)ػػػػىاهـ )ػػػػف  )سفػػػػىن  كاوػػػػلد )ت اح ااوػػػػب، ( 37..ر)ػػػػال  ث)لكوػػػػا  ىرى)ن
احاكػػى احػػكهففع )ػػف إرػػ ا   ك)سفػػىن ،0212اح)ةلػػث اح)هلػػـ حلشدصػػفب حجػػكان كثػػىح كن 
ك)سفػػىن اح)كىاػػب االجل)ىرفػػب ح فاثػػىش  ،1990احثػػى ةفف ك)سفػػىن اح)اىقوػػب ح)فػػؿ كأشػػفكاز 

، كيػػ  أشػػىات احالػػىلب إحػػع أف وػػ)ىت اح)ةلػػث اح)هلػػـ قػػع احشدصػػفب لجاػػؿ 0222ف فكآدػػا 
ف )ػ األقاا  ف اككف اح)كايػؼ رلػع أا ػى لاىقوػفب ك)ػؤةاة رلػع اح)كىاػب االجل)ىرفػب ،كأف كػبلن 

ثفا)ػػى احااجوػػفكف ف ل)ػػكف ثػػىحلفكؽ  ،ىقفلفف كاحوػػفككثىلففف فػػ اككف أف احا)ػػؿ لاىقوػػعفػػاح)فك
قػع  ػفف لكم اح)فكفىقفلفػب  اح)الفاػب راػ )ى فشػااكف ، رلع اندافف كثىح)كىاب االجل)ىرفػب
قع  ىحب لاىقن  الـ  فىحاكى احكهففع كثىحلىحع فككاك ثث ا ـ قع )كىاب )الفاب ال فشااكف 

 ع كهىلؼ أرلع 3حلكصكؿ إح

هػ قت للػؾ اح ااوػب إحػع : (Houston et.al,2015ن )ٌدراسة ىًسةتًن ً لةر -.1
، ق ػػال احابليػػب ثػػفف احسػػ اة احلاىقوػػفب ثشػػكؿ رػػىـ كاحسػػ اة احلاىقوػػفب اح)فااػػب ثشػػكؿ دػػىال

لككاػت رفاػب اح ااوػب )ػف ك ، ككء ثاػا احدصػىلال احشدصػفبف ربليل ى ثىح)فكفىقفلفب قك 
 81)اب جاكب شاؽ احكالفػىت اح)ل ػ ة األ)افكفػب ثكايػع اىحب كاىحثب )ف ابلب جى 125

ػػ19)ػػف احػػلككا ث)لكوػػا ر)ػػال  02ك )ػػف اإلاػػىث أ كات اح ااوػػب )سفػػىن  كػػ)اتكل، ىرى)ن
، 1972ك)سفػػىن اح)فكفىقفلفػػب حكافوػػلع كجػػفن ، 1992ف فاحلاػػىقن اح)فػػاا حافك)ػػىف كآدػػا 
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كفاجػػع لحػػؾ إحػػع اسثػػب ، فلفػػبت احالػػىلب إحػػع االثػػىا احسػػ اة احلاىقوػػفب اح)فااػػب ثىح)فكفىقا كأشػػى
كأف احاسثػػػب قػػػع احفػػػكز وػػػ)ب شدصػػػفب ، ل ارلثػػػىااتأصػػػ ىث ى ثػػػىحفكز ثفػػػا احاهػػػا رػػػف أ

شػىات احالػىلب إحػع رػ ـ االثػىا اح)فكفىقفلفػب ثىحسػ اة احلاىقوػفب أك)ػى ، أوىوفب قع اح)فكفىقفلع
 احوكفب3

فف هػػ قت للػػؾ اح ااوػػب إحػػع )ااقػػب احفػػاكؽ ثػػ(: 2026دراسةةة رابعةةة عبةةد الناصةةر) -12
)الفاػػػػػع ك)ادفكػػػػػع اح)فكفىقفلفػػػػػب قػػػػػع كػػػػػكء ثاػػػػػا اكػػػػػاااثىت احشدصػػػػػفب كاح)لففػػػػػاات 

قػػا  )ػػىثفف 1.2لككاػػت رفاػػب اح ااوػػب )ػػف ، اػػكع احا)ػػؿ ( –اح ف)كجااقفػػب  )وػػلكل احلالػػفـ 
أشػػىات ، ككػػىف )سفػػىن اح)فكفىقفلفػػب كاكػػاااب احشدصػػفب إرػػ ا  احثى ةػػب، (رى)ػػىن 08-22 

 صػػػػػىلفب ثػػػػػفف )الفاػػػػػع ك)ادفكػػػػػع اح)فكفىقفلفػػػػػب احالػػػػػىلب إحػػػػػع كجػػػػػك  قػػػػػاكؽ لات  الحػػػػػب إ
ككجػك  قػاكؽ لات  الحػب إ صػىلفب ثػفف ، كاكاااب احشدصفب حصىح  )الفاع اح)فكفىقفلفب

كحػػـ لكػػف ، )الفاػػع ك)ادفكػػع اح)فكفىقفلفػػب كاح)لففػػاات اح ف)جااقفػػب حصػػىح  احا)ػػؿ احدػػىال
 اكع احلالفـ3هاىؾ قاكؽ لات  الحب إ صىلفب ثفف )الفاع ك)ادفكع اح)فكفىقفلفب قع 

هػ قت للػؾ اح ااوػه إحػع  ( :  (Andrea et.al , 2017دراسةة أندرٌةو ً لةرٌن -15
ق ػػػال احفػػػاؽ ثػػػفف احػػػلككا كاالاػػػىث قػػػع اح)فكفىقفلفػػػب قػػػع ثاػػػ ل االال ىزفػػػب كاحث ػػػث رػػػف 

 0030)ػف االاػىث ث)لكوػا ر)ػال يػ ا   81لكػا ك69كلككات رفاب اح ااوب )ف ، احولاب
فف، كلككاػػػت أ كات اح ااوػػػب )ػػػف )سفػػػىن كافوػػػلع رػػػىـ )ػػػف اػػػبلب احجى)اػػػب ك)ػػػف اح)ػػػكهف

كأشىات احالىلب إحع كجك  قاكؽ ثفف احلككا كاالاىث قػع ثاػ ل االال ىزفػب ، 1972كجفن 
كاحولاب حصىح  احلككا  فث أف احلككا أكةا إي اـ رف االاىث قع احواع حلوػلاب كأفكػىن 

 أكةا اال ىزفه3

هػ قت للػؾ ا(:Shamsudheen et al.,2017دراسة شمسًٌدىٌن ً لرٌن) -16
اح ااوػػب إحػػػع ق ػػال احاكػػػب احاػػػىافع كاحػػل كـ احػػػلالع كربليل )ػػػى ثىح)فكفىقفلفػػب قػػػع اح فػػػىة 

)ػف احػلككا ))ػف  2.)ػف االاػىث ك 8.قػا  ثكايػع  68كلككات رفاب اح ااوػب )ػف ، اح) افب
كلككات أ كات اح ااوب )ف )سفىن كافوػلع كجػفن ، رىـ 55إحع  05فلااكح أر)ىاهـ ثفف 

ككػػىف )سفػػىن احاكػػػب احاػػىافع )ػػف إرػػ ا  احثػػى ةفف ،كأشػػػىات ، اح)فكفىقفلفػػبحسفػػىن 1972
احالىلب إحع أف هاىؾ ربليب االثىافب )كجثب ثفف اح)فكفىقفلفب كاحل كـ احلالع  فث أف احفا  
اح)فكفػػىقفلع فوػػلافع احػػل كـ ثلالػػه ككػػثا افوػػه )ػػف دػػبلؿ اح)كايػػؼ اح)دللفػػب احلػػع فكاج ػػى 
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قػع  ػفف أشػىات احالػىلب ، ل فصػثك إحفػه قػع  فىلػه اح) افػب قع ر)لػه كحل سفػؽ احاجػىح احػل
قػىحفا  اح)فكفػىقفلع ، إحع أف هاىؾ ربليب االثىافب وىحثب ثػفف اح)فكفىقفلفػب كاحاكػب احاػىافع

 ح فه اككب )ف احاى فب احاىاففب كاحاىافب ح فه حفوت اىكجب3

 روض الـذراســة:ــــــفـ

اح اوػػىت احالفػػى  لكجػػ  ربليػػب إالثىافػػب وػػىحثب لات  الحػػب إ صػػىلفب ثػػفف  اجػػىت اػػبلب  -1
 ك اجىل ـ رلع )سفىن اح)فكفىقفلفب  3رلع )سفىن اح)اىقوب  لكل اح)اىقوب احوكفب 

 اح اوػػىت احالفػػى لكجػػ  ربليػػب إالثىافػػب )كجثػػب لات  الحػػب إ صػػىلفب ثػػفف  اجػػىت اػػبلب -0
 ك اجىل ـ رلع )سفىن اح)فكفىقفلفب 3 ح)اىقوبرلع )سفىن الكل اح)اىقوب اح)فااب 

 اح اوػػىت احالفػػى لكجػػ  ربليػػب إالثىافػػب وػػىحثب  لات  الحػػب إ صػػىلفب ثػػفف  اجػػىت اػػبلب -.
 ك اجىل ـ رلع )سفىن اح)فكفىقفلفب 3رلع )سفىن اح)اىقوب اح)اىقوب  لكل لجاب

ت احػػلككا ك)لكوػػاىت  اجػػىثػػفف )لكوػػاىت  اجػػىت لات  الحػػب إ صػػىلفب لكجػػ  قػػاكؽ ال -2
 (3اح)اىقوب لجاب–اح)فااب –اح)اىقوب ث ثاى هى اح)دللفب  احوكفب اإلاىث رلع )سفىن 

احػػػلككا ك)لكوػػػاىت  اجػػػىت ثػػػفف )لكوػػػاىت  اجػػػىت لات  الحػػػب إ صػػػىلفب لكجػػػ  قػػػاكؽ  -5
 3)فكفىقفلفب حصىح  احلككااحاإلاىث رلع )سفىن 

 ة : ـــــــراءات الذراســـــــإج

 ىاىحثنػػػ (052ف  فف كد)وػػػف)ػػػف )للػػػ احا ىلفػػػب وػػػب  لككاػػػت رفاػػػب اح اا عٌنةةةة الدراسةةةة
)ػػف 110ثكايػػع ، جى)اػػب ثا ػػى –اىحثػػب )ػػف اػػبلب اح ااوػػىت احالفػػى ))ػػف ف اوػػكف ثكلفػػب احلاثفػػب ك 

ػػ 20إحػػع 05لااك ػػت أر)ػػىاهـ ثػػفف  ،ك)ػػف اإلاػػىث  1.8احػػلككا ك ، 35..ث)لكوػػا ر)ػػال  ىرى)ن
 2.ثا ػػػى كرػػػ  هـ  جى)اػػػب–اثفػػػب أ)ػػػى رفاػػػب احلساػػػفف كػػػىاكا )ػػػف اػػػبلب اح ااوػػػىت احالفػػػى ثكلفػػػب احل

ا كاىحثب ِن  3اىحبن

 وانٌاً: أدًات الدراسة : 

 اولد )ت قف اح ااوب اح ىحفب األ كات انلفب 
 إعد دا احثة(  )سفىن اح)اىقوب  3   -1

 إعد دا احثة(  )سفىن اح)فكفىقفلفب 3   -0
ا ألد ها ألتا)ا1مقيثوا امنثفس ا
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 لفب ان لثات احثى ةب احداكاتااح)اىقوب  إلر ا  )سفىن
احلف لاىكحت اح)اىقوب ؛ كلحؾ حبلولفى ة )ا ػى قػف   الرالعاعل)اعديدامنا ادر سثتا اسثحق ، -1

 ثاىء اح)سفىن كل  ف  أثاى  3

؛ كلحؾ حبلولفى ة )ا ى أةاىء اإلر ا  حل)سفىن  الرالعاعل)ا امقثييوا اوياونثتاتا امنثفس ا -0
 ك)ا ى 

  .Ryckman et.al ,1990 التآخرينااقيثوا امنثفس ا امفررار يكمثن)سفىن  (أ 

  .Ryckman et.al ,1996 امنثفس الوانحااتآخرينااقيثواار يكمثنمقيثواا (ب 

 singleton &vacca,2007 3اسينالوتناتفثكثال)سفىن اح)اىقوب  (ج 

  .5000 امنثفس ا استي اامنثلاعحد اخثا "ال)سفىن   دا

 . Brankley & Rule, 2014ل امنثفس ااحر نكل)اترتلال)سفىن  (ق 

)ػىلا لااػع ، ككػىف كىحلػىحع ،ت احثى ةب ثا)ؿ وؤاؿ )فلػكح كلاثفسػه رلػع رفاػب احلساػففةـ يى)  -.
 اح)اىقوب ؟، ك)ىهع أا)ىا ى ؟، ك)ىلا لااع ثىحاوثب حؾ؟

وةديداأح ثدامقيثوا امنثفس اادىاعين امناردالحا ادر سدثتا ا ليدثاك)ف دبلؿ )ى وثؽ لػـ  -2
 أح ثداتى)1ا ف)ا(ال(

 كهػػػػع لااػػػكل رلػػػػع ا)ػػػكح وػػػػكم فػػػ قع احفػػػػا  حلاجػػػىح كاح)ةػػػػىثاة اح)اىقوػػػػب احوػػػكفب   اح ددددا ألتل1
حلكصػكؿ إحػػع ل سفػؽ األهػػ اؼ اح)اجػػكة )ػع اح فػػىه رلػػع  سػكؽ اندػػافف كاال لفػػىه 

 ث اجب )ف احك  )ا ـ3
اح)اىقوػػب اح)فااػػب  كهػػع لااػػكل رلػػع ا)ػػكح زالػػ  رػػف اح ػػ  فػػ قع احفػػا  حئلوػػل)ىله  1(ددثن) اح دددا ا

ىقن شان )ع احاػاؼ اندػا  كف )اارػىة ح سكيػه كاح دكؿ قع لا، حلاجىح ث ل ة)ف
 كلااكل كلحؾ رلع ر كاافب كر الفب )فااب لجى  اندافف3، أك )شىرا 

ح)اىقوب   كهع االثلاى  رػف أل )كيػؼ فجاػؿ احفػا  قػع )كيػؼ لاىقوػع )ػع لجاب ا  اح دا ا(ثاث1
ىف )ػػػف احشػػػاكا ثىال)ل ػػػ )ػػػف قسػػػ اا ـ  ىحػػػب احفػػػكز رلػػػف ـ ،أك دكقػػػىن  اندػػػافف دكقػػػىن 

 قفا ل ثافوه رف للؾ اح)كايؼ احلاىقوفب احلع لجاله قع )ككع  اج3، أ)ى) ـ
( رثػػػىاة 21لػػػـ إرػػػ ا  احصػػػكاة األكحفػػػب ح)سفػػػىن اح)اىقوػػػب حػػػ ل اػػػبلب اح ااوػػػىت احالفػػػى قػػػع   -5

 )كزرب رلع ةبلث أثاى  ك)ى فلع  

 (123( إحع احايـ  1(رثىاة كلحؾ )ف ايـ  12اح)اىقوب احوكفب كللك)ف    اح دا ألتل1 (أ 
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 (083( إحع احايـ  15(رثىاة كلحؾ )ف ايـ  12اح)اىقوب اح)فااب كللك)ف    اح دا ا(ثن)1 (ب 
 (213( إحع احايـ  09(رثىاة كلحؾ )ف ايـ  .1اح)اىقوب كللك)ف   لجاب  اح دا ا(ثاث1 (ج 

 اللصائص السٌكًماترٌة للمقٌاس

 أوالً: حساب صدق المقياس:

احصػػػػ ؽ ك فف كاحصػػػػ ؽ احهػػػػىهام ح وػػػػىب صػػػػ ؽ اح)سفػػػػىن لػػػػـ اوػػػػلد اـ صػػػػ ؽ اح) ك)ػػػػ
 اح)الثا ثىح) ؾ3

اأ اصددد ا امةكمدين1
لػـ رػاا اح)سفػىن قػف صػكاله األكحفػب رلػع )ج)كرػب )ػف احوػى ة اح) ك)ػفف )ػف أوػىللة 

 ككػػػكح احاثػػػىاات كوػػػبل)ب صػػػفىسل ى احصػػػ ب احافوػػػفب ؛ كلحػػػؾ حل كػػػـ رلػػػع اح)سفػػػىن )ػػػف  فػػػث
لاػ فؿ احاثػىاات احلػف ك  كقسنى حلاافػؼ كػؿ ث اػ ل  ف  ) ل اال)ىء كؿ رثىاة إحع احث ا  احدىال ث ى ك 

 ل لىج إحع لا فؿ3
كحسػػ  الكػػ  ثاػػ  ل كػػفـ احوػػى ة اح) ك)ػػفف الفػػىي ـ رلػػع ثاػػا رثػػىاات اح)سفػػىن كالفػػىي ـ 
رلػػع لاػػ فؿ احػػثاا اندػػػا أك  لقػػه كثاػػىءن رلػػػع اوػػثب االلفػػىؽ ثػػفف اح) ك)ػػػفف حكػػؿ رثػػىاة )ػػػف 

% قػىكةا كهػف 82لف  صػلت رلػع اوػثب الفػىؽ )ػف رثىاات اح)سفىن لـ اإلثسىء رلع احاثىاات اح
حككا ػى )كػااة ثصػكاة أك ثػ دال كأايػىـ احاثػىاات اح) لكقػب  ةػبلث رثػىاات( رثىاة كلػـ  ػلؼ 8. 

( رثىاة ثػ الن )ػف 8.كث لا اإلجااء أصث  اح)سفىن قف صكاله احا ىلفب )ككانى )ف   1.، 12هف 
  3رثىاات حلككف ثصففب أقكؿ .( رثىاة3 كلـ لا فؿ 21 

اح ا اصددد ا اظدثىدري1
اىحػب كاىحثػب )ػف اػبلب  2.يى)ت احثى ةب ثلاثفؽ اح)سفىن رلع رفاب احلسافف كيكا) ى 

اوىت احالفى ثىح ثلـك احاػىـ كلفػب احلاثفػب جى)اػب ثا ػى، كالكػ  أف احلالف)ػىت احدىصػب ثىح)سفػىن ا اح 
 )بلل)ب، كللوـ ثىحكككح كو كحب احف ـ3

ا اصدد ا امدروحدراحثامةدك1ا ج
يى)ػػػت احثى ةػػػب ث وػػػىب صػػػ ؽ اح)سفػػػىن ثاافسػػػب صػػػ ؽ اح) ػػػؾ؛ كلحػػػؾ ثلاثفػػػؽ )سفػػػىن 

(رلػػػع رفاػػػب احلساػػػفف، كلػػػـ  وػػػىب )اى)ػػػؿ 5000مندددثلاعحدددد اخثا ،ااح)اىقوػػػب احوػػػكفب إرػػػ ا   
(، ك)سفػػىن اح)اىقوػػب احوػػكفب إعد د احثة(دد االالثػػىا ثػػفف  اجػػىت احاػػبلب رلػػع )سفػػىن اح)اىقوػػب  
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كهػك )اى)ػؿ االثػىا  اؿ راػ   .237( ككىف )اى)ػؿ االالثػىا   5000منثلاعحد اخثا ،اإر ا   
 كهلا ف ؿ رلع ص ؽ اح)سفىن3 2321)ولكل  الحب 

ا: وبـــات المقٌــاس: ًٌ  وان

يى)ػػػت احثى ةػػػب ث وػػػىب ةثػػػىت اح)سفػػػىن ثاػػػافسلفف )دللفلػػػفف  األكحػػػع هػػػف اافسػػػب إرػػػى ة 
 لاثفؽ اح)سفىن، كاحةىافب كىات احلجزلب احاصففب3

ايد ا امقيدثو1أ اإعدثدةاورح
لـ لاثفؽ اح)سفىن رلع أقاا  رفاب احلسافف، ك)ف ةـ أرفػ  لاثفػؽ اح)سفػىن ثفىصػؿ ز)اػف 

ى ثفف احلاثفػؽ ككػىف )اى)ػؿ ةثػىت اح)سفػىن هػك 15كي ا    كهػك  اؿ إ صػىلفنى راػ   .2371( فك)ن
 23213)ولكل  الحب 

د ا انصفيد 1 اح اردريقد ا اوادًى
لاثفػػؽ اح)سفػػىن رلػػع رفاػػب كلحػػؾ ثزلػػب احاصػػففب لػػـ  وػػىب ةثػػىت اح)سفػػىن ثاافسػػب احلج

لجزلب اح)سفىن إحع يو)فف  احسوـ األكؿ فلك)ف احاثىاات احفا فػب، كاحسوػـ ةـ  احلسافف كلص ف  ى
لػـ  وػىب )اى)ػؿ االالثػىا ا،  ةػـ احةىاف فلك)ف احاثىاات احزكجفب، كلحؾ حكؿ )ف كال رلع   

لػػػـ ، ةػػػـ 2321إ صػػػىلفنى راػػػ  )وػػػلكل ( كهػػػك  اؿ 23720ثػػػفف اصػػػفف اح)سفػػػىن كثلفػػػت يف)لػػػه  
))ػػى  2321( كهػػك  اؿ إ صػػىلفنى راػػ  )وػػلكل 23851 وػػىب )اى)ػػؿ ةثػػىت اح)سفػػىن  كفوػػىكم  

 فؤك  أف اح)سفىن فل)لع ث)اى)بلت ةثىت رىحفب3

 أبعاد المقياس بطريقة االتساق الذاخلً : ثالثاً: 

ى  اح)سفػىن كاح اجػب يى)ت احثى ةب ث وىب )اى)بلت االالثىا ثػفف  اجػب كػؿ ثاػ  )ػف أثاػ
كقف)ى فلع ج كؿ فكك  ، كلحؾ ثا   لؼ  اجب احثا  )ف اح اجب احكلفب حل)سفىن، احكلفب حل)سفىن

  أثاى  اح)سفىن ثاافسب االلوىؽ اح ادلع
 ( ًٌضح معامالت ارتباط األبعاد بالدرجة الكلٌة لمقٌاس المنافسة2جدًل )

 مستًى الداللة معامل االرتباط األبعاد

 0.02 0.883 ة السًٌةالمنافس

 0.02 0.852 المنافسة المفرطة

 0.02 0.793 المنافسة التجنبٌة

فلكػػ  )ػػف احجػػ كؿ احوػػىثؽ أف ج)فػػع )اػػى)بلت االثػػىا ج)فػػع األثاػػى  )اػػى)بلت )كجثػػب 
 ))ىف ؿ رلع أف اح)سفىن فل)لع ث لوىؽ  ادلع حؤلثاى 3  2321ك احب را  )ولكل  الحب 
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 امقيددثوافددياصددتروواايكتموري االمقيددثواوحدديناأن اوةقدد امددنا اخصددثً ا اسددتح دددا
 .ت وسث اد خل)ا انيثًي ايوموعاحم ثمالتاصد ات(حثتاعثاي 

  ث  اح)سفىن كىحلىحعكقع احا ىفب أص
اارػػت احثى ةػػب قػػف لصػػ)فـ اح)سفػػىن أدػػل رثػػىاة )ػػف كػػؿ ث اػػ  رلػػع احلػػكاحف، ككػػىف  فػػث 

 كىحلىحف 
-05-00-19-16-.1-12-7-2-1ه هػػع  كأايػىـ )فاا الػ  اح ددا ألتلال امنثفسد ا اسددتي  

08-.1-.2-.73 
-06-.0-02-17-12-11-8-5-0كأايػػىـ )فاا الػػه هػػع   اح دددا ا(ثن)ل امنثفسدد ا امفرردد  
09-.0-.5-.83 

-2.-07-02-01-18-15-10-9-6-.كأايػػىـ )فاا الػػه هػػع   امنثفسدد  وانددحا اح دددا ا(ثاددثال
 093-05-9كاحاثىات احاكوفب كىات أايىـ )فاا ال ى ، 6.-..

( 1( كأث ان 0( كأ فىاىن اح اجب   .لـ لص ف  رثىاات اح)سفىن ث فث ل دل  ال)ى اح اجب  
 كلحؾ حكؿ ثا  رلع   ا3

ا ألد ةا ا(ثني امقيثوا اميكيثفيلي ا1
  إر ا  احثى ةب( األ اة احةىافب  )سفىن اح)فكفىقفلفب   

  نلفبكإلر ا  هلا اح)سفىن الثات احثى ةب احداكات ا
احلػف لاىكحػت اح)فكفىقفلفػب ؛ كلحػؾ حبلوػلفى ة )ا ػى  ل)اعديدامنا ادر سثتا اسثحق ، الرالعاع -1

 قف ثاىء اح)سفىن كل  ف  أثاى  3

؛ كلحػػػؾ حبلوػػػلفى ة )ا ػػػى أةاػػػىء إرػػػ ا   الردددالعاعلددد)ا امقدددثييوا اودددياونثتادددتا اميكيثفيليددد ا -0
 حل)سفىن ك)ا ى 

 اكريسو)اتايوالا)سفىن اح)فكفىقفلفبChristie &Geis,1970.  

 ا.5003ادا"ىشثما اختا)"الاا)سفىن اح)فكفىقفلفب  

 احرتراتآخرتنالا)سفىن اح)فكفىقفلفبBrewer et.al,2013.  

 5004ار ح  انثصرالا)سفىن  اح)فكفىقفلفب  
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)ػىلا لااػػع ، ككػىف كىحلػىحع، ةػـ يى)ػت احثى ةػب ثا)ػؿ وػػؤاؿ )فلػكح كلاثفسػه رلػع رفاػب احلساػػفف -.
ىل ى؟ ،ك)ىهع دصىلال األقاا  اح)فكفػىقفلففف )ػف كج ػه اح)فكفىقفلفب ؟، ك)ىهع أثاى هى ك)ككا

 اهاؾ؟

وةديددداأح ددثدامقيددثوا اميكيثفيليدد اادددىارددالحا ادر سددثتا ا ليددثافددياك)ػػف دػػبلؿ )ػػى وػػثؽ لػػـ  -2
 ، كهف خمس اأح ثد

 كهػػك اوػػػلد اـ اوػػلاالفجفىت  حللبلرػػب ثػػىندافف ث وػػلد اـ لكػػػىء اااخددد عا اُح دددا ألتل1ا
 احفا  

 كلااػػػع االالفىرفػػػب كجاػػػؿ اح)صػػػل ب احلالفػػػب لالػػػك رلػػػع )صػػػل ب   انف يددد   اُح ددددا ا(دددثني
 اندافف3

 كلااػع )فػؿ احفػا  الوػلد اـ اندػافف كػ  كات   السدوالالاي ات ن دد ما ايدمير  اُح دا ا(ثاث
 3)ف أجؿ ل سفؽ أه اؼ شدصفب كلحؾ ثااؽ سفا )شاكرب

 ندػػافف ثوػػ كحب كفااػػع احسػػ اة رلػػع احوػػفااة رلػػع ا  اوددي(يراعلدد)ا نخددرين اُح دددا ار حددع1ا
 كاحس اة احش ف ة رلع اإلياىع

  كفااػع )فػؿ شػ ف  حلوػاع إحػع اح)اىصػب كاحسفػى ة ث ػ ؼ   اُح دا اخثمو1ا اس )االسدلر
 احل)لع ث))فزال ى 3

( رثػىاة 5.قػف    اميكيثفيلي اادىاردالحا ادر سدثتا ا ليدثوماإعد دا اصترةا ألتاي اامقيثوا -5
 )كزرب رلع د)وب أثاى  ك)ى فلف 

 ( إحػػع احاثػػىاة 1( رثػػىاات، كفشػػ)ؿ لحػػؾ احاثػػىاة ايػػـ  7  كفلكػػ)ف   ألتل1ا اخددد ع اُح دددا
 (73ايـ  

 ( إحػػع احاثػػىاة 8( رثػػىاات، كفشػػ)ؿ لحػػؾ احاثػػىاة ايػػـ  8  كفلكػػ)ف   انف يدد   اُح دددا ا(ددثني
 (153ايـ  

 ( رثػىاات، كفشػ)ؿ لحػؾ احاثػىاة 8  كفلكػ)ف   السدوالالاي ات ن دد ما ايدمير  اُح دا ا(ثادث
 (0.3( إحع احاثىاة ايـ  16ايـ  
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 ( رثػػىاات، كفشػػ)ؿ لحػػؾ احاثػػىاة ايػػـ 7  كفلكػػ)ف   اوددي(يراعلدد)ا نخددرين اُح دددا ار حددع1ا
 (23.( إحع احاثىاة ايـ  02 

  ( 1.( رثػىاات، كفشػ)ؿ لحػؾ احاثػىاة ايػـ  7  كفلكػ)ف   اُح دا اخثمو1ا اس )االسدلر
 (73.إحع احاثىاة ايـ  

 اللصائص السٌكًمترٌة للمقٌاس

 الً: حساب صدق المقياس:أو

ح وػػػػىب صػػػػ ؽ اح)سفػػػػىن لػػػػـ اوػػػػلد اـ صػػػػ ؽ اح) ك)ػػػػفف كاحصػػػػ ؽ احهػػػػىهال كاحصػػػػ ؽ 
 3اح)الثا ثىح) ؾ 

اأ اصددد ا امةكمدين1
لػـ رػاا اح)سفػىن قػف صػكاله األكحفػب رلػع )ج)كرػب )ػف احوػى ة اح) ك)ػفف )ػف أوػىللة 

 كوػػػبل)ب صػػػفىسل ىككػػػكح احاثػػػىاات  احصػػػ ب احافوػػػفب ؛ كلحػػػؾ حل كػػػـ رلػػػع اح)سفػػػىن )ػػػف  فػػػث
لاػ فؿ احاثػىاات احلػف  ل  ف  ) ل اال)ىء كؿ رثىاة إحػع احث اػ  احدػىال ث ػى كقسنػى حلاافػؼ كػؿ ث اػ ك 

 ل لىج إحع لا فؿ3
كحس  الكػ  ثاػ  ل كػفـ احوػى ة اح) ك)ػفف الفػىي ـ رلػع ثاػا احاثػىاات اح)سفػىن كالفػىي ـ 

اح) ك)ػػػفف حكػػؿ رثػػىاة )ػػػف  رلػػع لاػػ فؿ احػػثاا اندػػػا أك  لقػػه كثاػػىءن رلػػػع اوػػثب االلفػػىؽ ثػػفف
% قػ كةا كهػف 82رثىاات اح)سفىن لـ اإلثسىء رلع احاثىاات احلف  صػلت رلػع اوػثب الفػىؽ )ػف 

لاػػ فؿ  رثػػىاالفف كث ػػلا اإلجػػااء أصػػث  اح)سفػػىن قػػف   ػػلؼ ةػػبلث رثػػىاات كلػػـ ( رثػػىاة كلػػـ2. 
 3( رثىاة 2.صكاله احا ىلفب )ككانى )ف  

اح ا اصددد ا اظدثىدري1
اىحػب كاىحثػب )ػف اػبلب  2.ب ثلاثفؽ اح)سفىن رلع رفاب احلسافف كيكا) ى يى)ت احثى ة
ثكلفب احلاثفب جى)اب ثا ى، كالك  أف احلالف)ىت احدىصب ثىح)سفىن )بلل)ب،  اح ثلكـ احاىـ احاى)لفف

ا.كللوـ ثىحكككح كو كحب احف ـ
ا اصدد ا امدروحدراحثامةدك1اا ج

اح) ػػػؾ؛ كلحػػػؾ ثلاثفػػػؽ )سفػػػىن  يى)ػػػت احثى ةػػػب ث وػػػىب صػػػ ؽ اح)سفػػػىن ثاافسػػػب صػػػ ؽ
رلػع رفاػب احلساػفف، كلػـ  وػىب )اى)ػؿ االالثػىا ثػفف  5003لىشثما اختا)،اااح)فكفىقفلفب إرػ ا 
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(، ك)سفػػػػىن اح)فكفىقفلفػػػػب إرػػػػ ا   هشػػػػىـ لإعد د احثة(دددد  اجػػػػىت احاػػػػبلب رلػػػػع )سفػػػػىن اح)اىقوػػػػب 
وػػػلكل  الحػػػب كهػػػك )اى)ػػػؿ االثػػػىا  اؿ راػػػ  )2387( ككػػػىف )اى)ػػػؿ االالثػػػىا   0225احدػػػكحع، 

 كهلا ف ؿ رلع ص ؽ اح)سفىن3 2321
 ثانًيا: ثبـــات المقيــاس:

يى)ػػػت احثى ةػػػب ث وػػػىب ةثػػػىت اح)سفػػػىن ثاػػػافسلفف )دللفلػػػفف  األكحػػػع هػػػف اافسػػػب إرػػػى ة 
 لاثفؽ اح)سفىن، كاحةىافب كىات احلجزلب احاصففب3

اأ اإعدثدةاورحيد ا امقيدثو1

ك)ف ةـ أرفػ  لاثفػؽ اح)سفػىن ثفىصػؿ ز)اػف لـ لاثفؽ اح)سفىن رلع أقاا  رفاب احلسافف، 
ػػى ثػػفف احلاثفػػؽ ككػػىف )اى)ػػؿ ةثػػىت اح)سفػػىن هػػك 15يػػ ا    كهػػك  اؿ إ صػػىلفنى راػػ   2360( فك)ن

 23213)ولكل  الحب 
د ا انصفيد 1 اح اردريقد ا اوادًى

لاثفػػؽ اح)سفػػىن رلػػع رفاػػب كلحػػؾ ثلػػـ  وػػىب ةثػػىت اح)سفػػىن ثاافسػػب احلجزلػػب احاصػػففب 
لجزلب اح)سفىن إحع يو)فف  احسوـ األكؿ فلك)ف احاثىاات احفا فػب، كاحسوػـ ةـ  احلسافف كلص ف  ى

لػـ  وػىب )اى)ػؿ االالثػىا ا، ةػـ احةىاف فلك)ف احاثىاات احزكجفب، كلحػؾ حكػؿ )ف ػكال رلػع  ػ 
لػػـ  وػػىب ك  2321( كهػػك  اؿ إ صػػىلفنى راػػ  )وػػلكل .237ثػػفف اصػػفف اح)سفػػىن كثلفػػت يف)لػػه  

))ػػى فؤكػػ  أف  2321( كهػػك  اؿ إ صػػىلفنى راػػ  )وػػلكل .2382 )اى)ػػؿ ةثػػىت اح)سفػػىن كفوػػىكم 
 اح)سفىن فل)لع ث)اى)بلت ةثىت رىحفب3

 ثالًثا: مفردات المقياس بطريقة االتساق الداخلى: 

)اى)ػػؿ االالثػػىا ثػػفف كػػؿ )فػػا ة )ػػف )فػػا ات اح)سفػػىن كاح اجػػب  يى)ػػت احثى ةػػب ث وػػىب 
اجىت أقػاا  رفاػب احلساػفف رلػع )فػا ا ت أثاػى  )اى)ؿ االالثىا ثفاوكف ثفف   ثىولد اـ، احكلفب حه

)فػػػا ات اح)سفػػػىن ثاافسػػػب اح)سفػػػىن اح)دللفػػػب كاح اجػػػب احكلفػػػب حػػػه كفككػػػ  احجػػػ كؿ احلػػػىحف  وػػػىب 
 اللوىؽ اح ادلف3ا

 (2جـدًل )
 حســاب مفردات مقٌاس المٌكٌافٌلٌة بطرٌقة االتساق الداللً

معامل  رقم العبارة
معامل  رقم العبارة االرتباط

معامل  رقم العبارة تباطاالر
 االرتباط

2  0.742* 26  0.674* 32  0.534* 
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2  0.602* 27  0.627* 32  0.782* 
3  0.535* 28  0.749* 33  0.586* 
4  0.573** 29  0.523* 34  0.843* 
5  0.702* 20  0.808*   
6  0.723* 22  0.596**   
7  0.822* 22  0.732*   
8  0.573* 23  0.653*   
9  0.708* 24  0.698*   

20  0.635* 25  0.585**   
22  0.732* 26  0.742*   
22  0.599* 27  0.758*   
23  0.673* 28  0.737*   
24  0.542* 29  0.522**   
25  0.782 30  0.545*   

 23253**)ولكل  الحب را                          2321*)ولكل  الحب را  
 اجب كؿ )فا ة )ػف االلوىؽ اح ادلف ثفف )فا ات ااح)سفىن ثاافسب  كثا   وىب ص ؽ 

 االلوىؽ اح ادلعاحكلفب حه لثفف أف اح)سفىن فل)لع ث اجب رىحفب )ف  اح)سفىن كاح اجب )فاا ات
اح)سفىن قف صػكاله احا ىلفػب  احل سؽ )ف احدصىلال احوفكك)لافب حل)سفىن لثفف أفكثا  

 3كالوىؽ  ادلع فل)لع ث)اى)بلت ص ؽ كةثىت رىحفب
اتف)ا انيثي اأصححا امقيثواكثاوثا)1

ل رثػػىاة )ػػف كػػؿ ث اػػ  رلػػع احلػػكاحف، ككػػىف اارػػت احثى ةػػب قػػف لصػػ)فـ اح)سفػػىن أدػػ فػػث 
 كىحلىحف 

ااا اُح دا ألتل1ا اخد ع1
 3 1.، 06، 01، 16، 11، 6، 1كأايى) ى كىحلىحف  

اا انف ي 1ا اُح دا ا(ثني1
ا3 0.، 07، 00، 17، 10، 7، 0كأايى) ى كىحلىحف  

  اُح دا ا(ثاث1ا السوالالاي ات ن د ما ايمير1
ا3..، 08، .0، 18، .1، 8، .كأايى) ى كىحلىحف  
اا اُح دا ار حع1 اوي(يراعل)ا نخرين1
ا23.، 09، 02، 19، 12، 9، 2كأايى) ى كىحلىحف 
ااا اُح دا اخثمو1ا اس )االسلر ا1
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 3 2.، 05، 02، 15، 12، 5كأايى) ى كىحلىحف  
 3 02-00-15احاثىاات احاكوفب كىات 

 ( 13( كأث ان اح اجب  0( كأ فىاىن اح اجب  .كلـ لص ف  اح)سفىن ث فث ل د   ال)ى  ك 
 المستخدمة : اإلحصائيةاألساليب 

لػػػـ اوػػػلد اـ )اى)ػػػؿ االالثػػػىا ثفاوػػػكف ح)ااقػػػب اثفاػػػب احابليػػػب االالثىافػػػب ثػػػفف اح)اىقوػػػب  -1
 ث ثاى هى اح)دللفب كاح)فكفىقفلفب ح ل أقاا  رفاب اح ااوب3

اـ لػػػػـ اوػػػػلد اـ ادلثػػػػىا" ت " ح وػػػػىب  الالت احفػػػػاكؽ ثػػػػفف اح)لكوػػػػاىت كلحػػػػؾ ثىوػػػػلد  -0
  الصد را اسثدواعشرا.SPSSاحثااى)ب اإل صىلع 

 ة:ـــــــــــج الذراســـــــــــائـــــــنت

 أًالً: النتائج ًتفسٌرىا

 نتيجة الفرض األول : -1

وتادداعالةد اإروحثريد اسدثاح اد تادالاد اإةصدثًي افاال احفاا االكؿ حل ااوػب رلػع   
تدراددثويماعلدد)امقيدثوا امنثفسدد اااسدتي ادتىا امنثفسدد ا ا ادر سددثتا ا ليدثاحدينادراددثتاردالح

 3عل)امقيثوا اميكيثفيلي 
 اكحلل سػػػؽ )ػػػف هػػػػلا احفػػػاا لػػػـ  وػػػػىب )اى)ػػػؿ اإلالثػػػىا حثفاوػػػػكف ثػػػفف  اجػػػىت اػػػػبلب

 لكل اح)اىقوب احوكفب رلع )سفىن اح)اىقوب ك اجىل ـ رلع )سفىن اح)فكفىقفلفب  3 اح ااوىت احالفى
 (   3جدًل ) 

 ذًى المنافسة السًٌة  الدراسات العلٌاجات طالب رتباط بٌن درًٌضح معامل اال
 على مقٌاس المنافسة ًدرجاتيم على مقٌاس المٌكٌافٌلٌة

  متًسط درجات الطالب ذًى  المقٌاس
 المنافسة السًٌة على المقٌاس

اإلنحراف المعٌارى 
 ليذه الدرجات

معامل 
 اإلرتباط

مستًى 
 الداللة

 2.77 32.546 المنافسة
-0.627 0.02 

 5.539 48.88 ٌكٌافٌلٌةالم

( كهػك )اى)ػؿ إالثػىا  اؿ 23607-( أف يف)ػب )اى)ػؿ اإلالثػىا    .فلك  )ف جػ كؿ  
كهػػػلا فؤكػػػ  كجػػػك  ربليػػػب إالثىافػػػب وػػػىحثب لات  الحػػػب إ صػػػىلفب ثػػػفف  2321راػػػ  )وػػػلكل  الحػػػب 

سفىن لكل اح)اىقوب احوكفب رلع )سفىن اح)اىقوب ك اجىل ـ رلع ) اح ااوىت احالفى  اجىت ابلب
 اح)فكفىقفلفب   ))ى فؤك  ص ب احفاا األكؿ3
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 نتٌجة الفرض الوانى : -2

وتاداعالة اإروحثري امتاح اد تادالا اإةصدثًي افاال احفاا احةىاع حل ااوب رلػع    
تدرادثويماااعلد)امقيدثوا امنثفسد ادتىا امنثفسد ا امفررد ا ادر سدثتا ا ليدثحينادراثتارالحا

 3عل)امقيثوا اميكيثفيلي 
سػػػػػػػؽ )ػػػػػػػف هػػػػػػػلا احفػػػػػػػاا لػػػػػػػـ  وػػػػػػػىب )اى)ػػػػػػػؿ اإلالثػػػػػػػىا حثفاوػػػػػػػكف ثػػػػػػػفف  اجػػػػػػػىت كحلل 

لكل اح)اىقوػػػػػػػب اح)فااػػػػػػػب رلػػػػػػػع )سفػػػػػػػىن اح)اىقوػػػػػػػب ك اجػػػػػػػىل ـ رلػػػػػػػع  احالفػػػػػػػىااح ااوػػػػػػػىتااػػػػػػػبلب
 )سفىن اح)فكفىقفلفب 3

 (4دًل ) ــــــــــــــج
 ذًى المنافسة المفرطة الدراسات العلٌاالب طمعامل اإلرتباط بٌن درجات 

 منافسة ًدرجاتيم على مقٌاس المٌكٌافٌلٌةعلى مقٌاس ال 

مستًى 
 الداللة

معامل 
 اإلرتباط

 اإلنحراف المعٌارى 
 ليذه الدرجات

متًسط درجات الطالب 
ذًى المنافسة المفرطة على 

 المقٌاس
 المقٌاس

0.02 0.655 
 المنافسة 35.229 3.286

 المٌكٌافٌلٌة 93.597 5.827

(  كهػػك )اى)ػػؿ إالثػػىا  اؿ 23655الثػػىا   اال( أف يف)ػػب )اى)ػػؿ 2فلكػػ   )ػػف جػػ كؿ  
الثىافػػػب )كجثػػػب لات  الحػػػب إ صػػػىلفب ثػػػفف اكهػػػلا فؤكػػػ  كجػػػك  ربليػػػب  2321راػػػ  )وػػػلكل  الحػػػب 

لكل اح)اىقوػػػب اح)فااػػػب رلػػػع )سفػػػىن اح)اىقوػػػب ك اجػػػىل ـ رلػػػع  اح ااوػػػىت احالفػػػى اجػػػىت اػػػبلب 
 )سفىن اح)فكفىقفلفب   ))ى فؤك  ص ب احفاا احةىاع 3

 الفرض الوالث : نتٌجة -3

الثىافػػب وػػىحثب  لات  الحػػب إ صػػىلفب افػػاال احفػػاا احةىحػػث حل ااوػػب رلػػع  لكجػػ  ربليػػب 
ك اجػػىل ـ رلػػع  رلػػع )سفػػىن ااح)اىقوػػب اح)اىقوػب لجاػػب لكل اح ااوػػىت احالفػػى ثػفف  اجػػىت اػػبلب
 3)سفىن اح)فكفىقفلفب

 بلبكحلل سػػػؽ )ػػػف هػػػػلا احفػػػاا لػػػـ  وػػػػىب )اى)ػػػؿ اإلالثػػػىا حثفاوػػػػكف ثػػػفف  اجػػػىت اػػػػ
 اح)اىقوب رلع )سفىن اح)اىقوب ك اجىل ـ رلع )سفىن اح)فكفىقفلفب  3لجاب  لكل  اح ااوىت احالفى

 (5جدًل ) 
 المنافسة  تجنب ذًى الدراسات العلٌا معامل اإلرتباط بٌن درجات طالب

 على مقٌاس المنافسة ًدرجاتيم على مقٌاس المٌكٌافٌلٌة

مستًى معامل اإلنحراف متًسط درجات الطالب  المقٌاس
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لى ع تجنبذًى 
 المقٌاس

المعٌارى ليذه 
 الدرجات

 الداللة اإلرتباط

 2.29 34.302 المنافسة
-0.253 0.02 

 5.95 54.325 المٌكٌافٌلٌة

( كهػك )اى)ػؿ إالثػىا  اؿ .2305-الثػىا   ( أف يف)ػب )اى)ػؿ اال5فلك   )ف جػ كؿ  
لات  الحػػب إ صػػىلفب ثػػفف  اجػػىت  الثىافػػب وػػىحثباكهػػلا فؤكػػ  كجػػك  ربليػػب  2321راػػ  )وػػلكل 
اح)اىقوػػب رلػػع )سفػػىن اح)اىقوػػب ك اجػػىل ـ رلػػع )سفػػىن اح)فكفىقفلفػػب   ))ػػى لجاػػب  احاػػبلب لكل 

 فؤك  ص ب احفاا احةىحث3 
 تفسير نتيجة الفرض األول والثانى والثالث :

أوػفات الػىلب احفػاا األكؿ رػف كجػك  ربليػب إالثىافػب وػىحثب لات  الحػب إ صػىلفب راػ  
لكل اح)اىقوػػب احوػػكفب رلػػع )سفػػىن  اح ااوػػىت احالفػػى  ثػػفف  اجػػىت اػػبلب( 2321  كل  الحػػب)وػػل

لكل  اح ااوػػػىت احالفػػػى فااػػػع اف اػػػبلب اح)اىقوػػػب ك اجػػػىل ـ رلػػػع )سفػػػىن اح)فكفىقفلفػػػب  كهػػػك )ػػػى
)فوػػكك كآدػػاكف الػػىلب  ااوػػب  عاح)اىقوػػب احوػػكفب حػػ ف ـ )فكىقفلفػػب )ادفكػػب كللػػؾ احالفجػػب للفػػؽ )ػػ

 Mesko et al., 20143) 
لػزاف حػ ف ـ  اجػب رىحفػب )ػف االاحوػكفب  كلاجع احثى ةب لحؾ إحع أف األقاا  لكل اح)اىقوػب 

صػػااا رلػػع ل سفػػؽ أهػػ اق ـ احلػػع فصػػثكف إحػػع ل سفس ػػى  كف إح ػػىؽ كػػاا ثػػىحااؼ  اإلافاػػىحع  كاج
ىقوػب وػكفب أك )ا بق ـ فلاىقوكف )اىقوب شػافف، اندا كح ف ـ اكح لسثؿ اح زف)ب قع  ىحب احدوىاة

كفلوػـ أقاا هػى ثىحشػاكا ثىحكفػىءة كلسثػؿ اندػافف، ق ػـ ، ك لبلرػبأهى قه حفن قف ػى أل اوػلفبلحفب 
حػػػلحؾ اجػػػ  أف لكل اح)اىقوػػػب ، أوػػػكفىء ثاػػػ فف كػػػؿ احثاػػػ  رػػػف احوػػػ)ىت اح)فكفىقفلفػػػب  االوػػػلفبلحفب

وػلاب )ػف احوكفب  )فكىقفلفل ـ قع أيؿ كأ اع  اجىل ى ق ـ الفواكف إحع احلولا أك فوػاكف إحػع اح
ثػػػؿ اجػػػ هـ فلاىقوػػػكف رلػػػع احوػػػلاب )ػػػف أجػػػؿ إشػػػثىع  ىجػػػىت اندػػػافف ، أجػػػؿ إشػػػثىع  ىجػػػىل ـ

 ا فف كؿ احثا  رف احافافب كو)ىت احد اع كاالولفبلؿ3  لث)
كلكصلت الىلب اح ااوب قع احفػاا احةػىاع إحػع كجػك  ربليػب إالثىافػب )كجثػب لات  الحػب 

لكل اح)اىقوػػػػب  اح ااوػػػػىت احالفػػػػى ت اػػػػبلبثػػػػفف  اجػػػػى( 2321  إ صػػػػىلفب  راػػػػ  )وػػػػلكل  الحػػػػب 
 اح ااوػىت احالفػىف ابلب إأل ، اح)فااب رلع )سفىن اح)اىقوب ك اجىل ـ رلع )سفىن اح)فكفىقفلفب

ىقفلفػػػب )الفاػػػب كجػػػىءت للػػػؾ احالفجػػػب حللفػػػؽ )ػػػع الػػػىلب  ااوػػػب فلكل اح)اىقوػػػب اح)فااػػػب حػػػ ف ـ )فك
  Houston et. al, 2015ىتسوتناتآخرينال



 رحاب ٌحٌى أحمد د/
لدى عٌنة من طالب الدراسات العلٌا المنافسة ًعالقتيا بالمٌكٌافٌلٌة 

 بكلٌة التربٌة جامعة بنيا
 

 34 

لفجىت اوػػػػلا إفوػػػػلد )كف   قػػػػاا  لكل اح)اىقوػػػػب اح)فااػػػػباأل ب لحػػػػؾ إحػػػػع أفكلاػػػػزل احثى ةػػػػ
)ػف أجػؿ ل سفػؽ أهػ اق ـ  اح)فكفىقفلفب  اح)ل)ةلب قع أوىحفب احلبلرػب كاحدػ اع كاح)اػىكاة كلحػؾ كلػه

ق ػـ ، ك)ى ف ) ـ قػع اح)سػىـ األكؿ )صػل ل ـ احشدصػفب  كف احاهػا ح)صػل ب اندػا، ث ل كوفلب
فلج كف إحع اح)اىقوب احشاوب )ػع اندػا كلحػؾ )ػف أجػؿ احه ػكا ث)ه ػا الف ثكف احفشؿ ا ىلفىن ك 
ك)ػػػف أجػػػؿ ل سفػػػؽ لحػػػؾ فوػػػلفلكف اندػػػافف )ػػػف أجػػػؿ ل سفػػػؽ )افاػػػب أك ، اح)الصػػػا احفػػػىلز  ال)ػػػىن 

)صل ب شدصفب أك احلايع ح)اىصب أرلع قع احا)ؿ ك)ى ح ف ـ أ)ؿ قع احاجىح اح)ول)ا كةسل ـ 
شمسدديتدىيناكجػػىءت للػػؾ احالفجػػب حللفػػؽ )ػػع  ااوػػب  فاػػبقػػع كفػػىءل ـ كيػػ ال ـ رلػػع اإلاجػػىز )ال

  Shamsudheen et al.,2017 3تآخرينل
الثىافب وىحثب لات  الحب إ صىلفب را  اكلكصلت الىلب احفاا احةىحث إحع كجك  ربليب 

اح)اىقوػب رلػع )سفػىن لجاػب  لكل  اح ااوػىت احالفػى ثفف  اجػىت اػبلب(  2321  )ولكل  الحب 
 لجاػب لكل اح ااوىت احالفىـ رلع )سفىن اح)فكفىقفلفب  ،كهك )ىفااع أف ابلب اح)اىقوب ك اجىل 

 3ح)اىقوب ح ف ـ )فكىقفلفب )ادفكبا
 اح)اىقوب احلجاثفب ح ف ـ دكؼ )ف احفشػؿ كحػ ف ـ دػكؼ )ػف احاجػىح كهػك )ػى كقىألقاا  لك 

كقىن )ػف ا ـ فلجاثكف احدكا قع اح)اىقوب دإ فث ، او)فه قع رلـ احافن صااع إ جىـ إ جىـ 
 فػث أا ػـ  وىوػكف  ،احكيكع قافوب حلفشؿ قفدىقكف )ف اهاة احش)ىله كاالول زاء ثافػكف اندػافف

كفدػىقكف أفكػىن )ػف ، ألل شدال فالس هـ قىحاس  اح)كجه إحف ـ فجال ـ فشااكف ثىح) ىاػب كاحل سفػا
، ا ـاحاجػػػىح دكقػػػىن )ػػػف اثلاػػػى  )ػػػف  ػػػكح ـ رػػػا ـ قفلجاثػػػكف اح)اىقوػػػب دكقنػػػى )ػػػف قسػػػ اف )ػػػف ف ثػػػك 

كالفسلاثػػكف )ػػف أجػػكاء ث ػػى لاػػىقن كالفوػػاكف حلوػػلاب أك اح)اىصػػب  قػػع احا)ػػؿ دكقػػىن )ػػف كػػا  )ػػف 
 . Ryckmanا2009,ريكمثناتآخرتنلكجىءت للؾ احالففجب حلللفؽ )ع  ااوب  كح ـ ح ـ 
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 نتٌجة الفرض الرابع : -4

وػاىت )لك  ثػفف لات  الحػب ا صػىلفب  لكجػ  قػاكؽالفاال احفاا احااثع حل ااوػب رلػع   
–اح)فااػب –اح)اىقوب ث ثاى هى اح)دللفػب  احوػكفب رلع )سفىن  احلككا ك)لكواىت  اجىت االاىث

 (3لجاب اح)اىقوب
هػػلا احفػػاا لػػـ  وػػىب يػػفـ ت ك)وػػلكل  الالل ػػى ثػػفف )لكوػػاىت صػػ ب  كحلل سػػؽ )ػػف 

–اػػىث رلػػع )سفػػىن اح)اىقوػػب ث ثاى هػػى اح)دللفب احوػػكفب اإل)لكوػػاىت  اجػػىت ك   اجػػىت احػػلككا
 (3لجاب اح)اىقوب –فااب اح)

 (   6جدًل ) 
 االناث متًسطات درجات ً ًٌضح قٌم ت ًمستًى دالالتيا بٌن متًسطات درجات الذكًر

 (.تجنب المنافسة–المفرطة –على مقٌاس المنافسة بأبعادىا الملتلفة)السًٌة 

 المتًسط )ن( العدد الجنس البعد
االنحراف 
 المعٌاري

قٌمة 
 "ت"

مستًى 
 الداللة

 نافسة  السًٌةالم
  6.7 25.762 222 ذكًر

0.673 
 

0.02 
 6.5 26.32 238 إناث

 المنافسة المفرطة
 8.92 28.267 222 ذكًر

22.255 0.02 
 2.82 28.543 238 إناث

 تجنب المنافسة
 2.34 26.283 222 ذكًر

22.87 0.02 
 6.92 24.924 238 إناث

حػػػب إ صػػػىلفب ثػػػفف )لكوػػػاىت  اجػػػىت ( أاػػػه لكجػػػ  قػػػاكؽ لات  ال6فلكػػػ  )ػػػف جػػػ كؿ  
 لجاػػب اح)اىقوػػب،االاػػىث رلػػع )سفػػىن اح)اىقوػػب قػػع ثا فػػه اح)فااػػب ك )لكوػػاىت  اجػػىت ك  احػػلككا

 فث كىات احفاكؽ ثػفف احجاوػفف حصػىح  احػلككا قػع ثاػ  اح)اىقوػب اح)فااػب كحصػىح  اإلاػىث قػع 
 وػػاىت  اجػػىت احػػلككاثفا)ػػى اللكجػػ  قػػاكؽ لات  الحػػب إ صػػىلفب ثػػفف )لك ، اح)اىقوػػبلجاػػب  ثاػػ  

 3اىث قع ثا  اح)اىقوب احوكفباإل)لكواىت  اجىت ك 
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 : رابعتفسير الفرض ال

، كلفوا احثى ةب للؾ احالفجب ث ف احفاكؽ جىءت حصىح  احلككا قع ثا  اح)اىقوب اح)فااب
وػػل)ىله احلسلػػ  ىكدىصػػب قػػع )جػػىؿ احا)ػػؿ  فػػث ف ػػىكحكف ث وػػب كلاىقوػػىن ا فػػث أف احػػلككا أكةػػا شا 

ج ػػ هـ )ػػف أجػػؿ ثلػػكغ أهػػ اق ـ  لػػع كحػػك كػػىف هػػلا رلػػع  لكفثػػلحكف يصػػىا ، احسفى فػػبثىح)اىصػػب 
كاج هـ يػ  فاػ قاكف ثلصػاقىت يػ  لكػكف ثافػ ة كػؿ احثاػ  رػف اح)اىقوػب احشػاففب ،  وىب اندافف

أك اح ى قػػػب أك احوػػػكفب قىالا قىرفػػػب كاحل ػػػكا كاح)فػػػى)اة وػػػ)ب فلوػػػـ ث ػػػى احاجػػػىؿ  كف احاوػػػىء قاجػػػ  
اركف رلػػع اح)اىصػػب كلحػػؾ فاجػػع إحػػع اثفاػػل ـ االاةكفػػب احلػػع ل)فػػؿ إحػػع احايػػب احاوػػىء يل)ػػى فلصػػى

اػىث اح)اىقوػب حصػىح  اإل لجاػب كجك  قاكؽ ثفف احجاوػفف قػع ثاػ  كاالولسااا كهلا )ىففوا أفكىن 
)ف قس اف اندافف )ف  كح ػى قاجػ هى الل)فػؿ  رف احلككا قىالاىث ثاثفال ى لدشع احلاىقن دكقىن 

وػػب، كحكا ػى لهػػؿ لشػػىه  )ػف ثافػػ  أجػػكاء اح)اىقوػب ثػػفف اندػػافف كيل)ػى )ػػى اجػػ  احشا  إحػع اح)اىقوػػب
اوىء فلصىارف ثكااكة كثااؽ سفا )شاكره رلع اح)اىصب  ادؿ احا)ػؿ ثػؿ ففكػلف أف فهلػف 

 فػػث أف كبله)ػػى  ،ك)ػػى هػػف، كاجػػ  اللكجػػ  قػػاكؽ ثػػفف احػػلككا كاالاػػىث قػػع ثاػػ  اح)اىقوػػب احوػػكفب
 ثب كاألحفب ك ب احلات )ع اندا ، قىح)اىقوب احوػكفب لوػاع إحػع ف قع أجكاء فوك هى اح)ىفلاىقو

كجػػىءت للػػؾ احالفجػػب حللفػػؽ )ػػع  ااوػػب كػػؿ )ػػف   ل سفػػؽ االهػػ اؼ  كف اإلكػػااا ثػػىحااؼ اندػػا
ا اتىتسدددددددددوتناتآخدددددددددرتن5000مندددددددددثلاعحدددددددددد اخثا الك ا5000شدددددددددثدي اعحدددددددددد اخثا ال

  Houston et al.,2015ل

 نتٌجة الفرض اللامس : -5

لات  الحػب إ صػىلفب ثػفف )لكوػاىت  حل ااوػب رلػع   لكجػ  قػاكؽ حدى)نفاال احفاا ا
 اح)فكفىقفلفب  حصىح  احلككا3 رلع )سفىن  اجىت احلككا ك)لكواىت  اجىت اإلاىث

كحلل سػػؽ )ػػف هػػلا احفػػاا لػػـ  وػػىب يػػفـ ت ك)وػػلكل  الالل ػػى ثػػفف )لكوػػاىت  اجػػىت 
 االاىث رلع )سفىن اح)فكفىقفلفب 3 )لكواىت  اجىت ك  احلككا

 (  7جدًل )  

 ًٌضح قٌم ت ًمستًى دالالتيا بٌن متًسطات درجات الذكًر 

 .االناث على مقٌاس المٌكٌافٌلٌةمتًسطات درجات  ً

مستًى 

 الداللة
 قٌمة ت

درجات 

 الحرٌة

اإلنحراف 

 المعٌارى
 المجمًعة العدد المتًسط

 الذكًر 222 75.598 22.684 248 22.406 0.02
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 اثاالن 238 50.605 6.092 

))ػى  2321( كجك  قاكؽ لات  الحب إ صىلفب را  )ولكل  الحػب 7فلك   )ف ج كؿ   
)لكوػػػاىت ك  احػػػلككا)لكوػػػاىت  اجػػػىت ف سػػػؽ احفػػػاا ثكجػػػك  قػػػاكؽ لات  الحػػػب إ صػػػىلفب ثػػػفف 

اإلاػػػػىث ككىاػػػػت احالفجػػػػب حصػػػػىح  احػػػػلككا  فػػػػث ثلػػػػأ )لكوػػػػا  اجػػػػىت )ج)كرػػػػب احػػػػلككا  اجػػػػىت 
 ( 5236253)ج)كرب اإلاىث احلل ثلأ   كهع أرلع )ف )لكوا  اجىت (753598 

 تفسير الفرض الخامس :

حلوػلاب  ىقفلفػب )ػف اإلاػىث اهػاان ألف احػلككا أكةػا الثػىن فلال احثى ةب أف احلككا أكةػا )فك
قسػ  لا)ػؿ اح)ػاأة )ةل ػى )ةػؿ احاجػؿ كحكػف إيػ اـ اإلاػىث رلػع ، كأكةا إوػل)ىلب رلف ػى ركػن اإلاػىث

قسػ  لكلفػع ، جب حل كا اإلجل)ػىرع احلػع لسػكـ ثػه لجػى  أوػال ىكلحؾ الف، اح)اىصب أيؿ )ف احلككا
قىحػػػلككا يػػػػ  فوػػػػلد )كف احلبلرػػػػب ، ثىحا)ػػػؿ قسػػػػا  كف احاهػػػػاأك احوػػػاع حل)اىصػػػػب )ةػػػػؿ احػػػػلككا 

ثفػػا احاهػػا رػػف  كاحدػػ اع كاحلكػػلفؿ أكةػػا )ػػف اإلاػػىث )ػػف أجػػؿ ل سفػػؽ أكثػػا )كىوػػب ))كاػػب 
 فػػث فسػػـك اح)فكفػػىقفلع ثل)لػػؽ اؤوػػىله قػػع  ، احكوػػفلب اح)وػػلد )ب كشػػاىاهـ احفىفػػب لثػػاا احكوػػفلب
وػلفبلؿ أل قاصػب يػ  لكػكف أ)ى)ػه كػع فوػلفى  ىاحا)ؿ )ف أجؿ افػؿ )اصػب أرلػع كفسػكـ أفكػىن ث

، قىحلكا أيؿ لاىافىن )ف األاةػع، اىث أكةا لاىافىن رف احلككاكابل ه أف اإل، ولفى ةاث ى أيصع 
احػلككا أكةػا أوػلد ا)ىن حؤلوػىحفب سفػا  ك)ػى أف، كيلب احلاىاؼ هع و)ب )ف وػ)ىت اح)فكفىقفلفػب 

مدنامةمدداا فدرااكػؿا  ااوػبكجىءت هل  احالفجب حللفػؽ )ػع  ـاح)شاكرب قع وثفؿ ل سفؽ أه اق 
 Brewerتحرتراتآخرتنالتاا 5005سيداعحد ا ظيمالك  (5003لىشثما اختا)اتا 5003ل

et.al2013 أندريواتآخريناAndrea et.al , 2017) ا. اا

 حة:تىصيات وبحىث مقتر

 أًالً: تًصٌات الدراسة 

 لا)فب اكح اح)اىقوب احوكفب ثفف األقاا  كاالثلاى  رف أجكاء اح)اىقوب اح)فااب كاح)اكفب -1
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لكجفػػػه اهل)ػػػىـ احاػػػى)لفف ثىالاشػػػى  احافوػػػع ثا)ػػػؿ ثػػػاا)ب ااشػػػى فب حلدففػػػؼ  ػػػ ة اح)اىقوػػػب  -0
 اح)اكفب 3

ح)صػػػػػل ب ادلفىااالششػػػػػدىال قػػػػػع احا)ػػػػػؿ ث فػػػػػث فكػػػػػكف هػػػػػ ق ـ اح)صػػػػػل ب احاى)ػػػػػب ال ا -.
 احشدصفب3

 لكرفب األقاا  ث ا)ىا اح)اىقوب اح)دللفب كاحلكصفه ثل رفـ اح)اىقوب احوكفب احشاففب3 -2

 ثانياً: دراسات وبحىث مقترحة:

 اح)فكفىقفلفب كربليل ى ثىحااجوفب ح ل رفاب )ف ابلب اح ااوىت احالفى -1

 دللفب اح)فكفىقفلفب كربليل ى ث وىحفب اح)اى)لب احكاح فب ح ل )ااا ؿ ر)افب ) -0

 اح)اىقوب كربليل ى ثىحااجوفب ح ل ابلب احجى)اب3 -.

 اح)اىقوب اح)فااب كربليل ى ثىكاااب اح)ولؾ ح ل رفاب )ف اح)ااهسفف3 -2

 قىرلفب ثااى)ب ااشى ل حلدففؼ   ة اح)اىقوب اح)فااب ح ل )اا ؿ ر)افب )دللفب3 -5
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 أوالً: المراجع العربية:

3احسػػػىهاة   اا احكلػػػىب وثحدددوا ألميدددراميكيدددثفيلياتكا(02283أ )ػػػ  اصػػػفؼ ك)جػػػ م كى)ػػػؿ   -1
 احااثف3

، ياػػا، مالدد اكليدد ا اورحيدد (3 اح)اىقوػػب هػػؿ هػػف كػػاكافب قػػف احلاثفػػب3 0225أاػػكا اػػىها   -0
15. ،126-1.23 

(3 قاىحفب احابلج ثىح)ااع قع لدففؼ اح)فكفىقفلفب ح ل اح)لفكيفف  ااوفىن 3 0217 وىـ زكع   -.
 523-.1(،1  18اح)جل  ، مال ا ا لتما اورحتي ات انفسي احثاحةرين

3 احسػىهاة   اا  م اماعلما انفوات اردحا انفسدي(3 1989جىثا رث  اح )ف  كربلء كفىقف   -2
 احا كب احااثفب3

(3احفػػاكؽ ثػػفف )الفاػػػع ك)ادفكػػع احكصػػكحفب "اح)فكفىقفلفػػب "قػػع كػػػكء 0216ااثاػػب اىصػػا   -5
، م دد ا ألىىددرمالدد اكليدد ا اورحيدد ااثثاػػا اكػػاااثىت احشدصػػفب كاح)لففػػاات اح ف)جااقفػػب3 

 168، ).56-.963 
(3 احااجوػػفب كربليل ػػى ثىحاػػ كاف كلسػػ فا احػػلات حػػ ل رفاػػب )ػػف اػػبلب 0210ا ػػىب ف فػػف   -6

 3 كلفب احلاثفب، جى)اب ثا ى3رسثا امثاسويراحجى)اب، 
(3 أز)ػػب احسػػفـ ك)اثػػئ حل)فكفىقفلفػػب حػػ ل رفاػػب )ػػف احشػػثىب احجػػى)اف 0227وػػف  رثػػ  احاهػػفـ   -7

 – 287(، 6،   مال اكلي ا اورحيد احدثافيتمكلفافكػف3  –كك)لافب ث)صا كاإل)ىاات  ااوب وف
5203 

(3 احاػػ كاف ثػػفف األشػػسىء كربليل ػػى ثػػثاا أثاػػى  اح)اىقوػػب احزالػػ ة3 0222شػػى فب رثػػ  احدػػىحؽ   -8
)ا ػػ   ااوػػىت لاثكفػػب   امددؤومرا ا لمدديا اسددنتيالم ددًثامددناأاددلامسددوقحلاأفيددلاألرفثانددث ،

 0023-021حلافكحب، جى)اب رفف ش)ن، 
(3 احلالفب احسف)ف كاح)فكفىقفلفػب حػ ل اػبلب كاىحثػىت جى)اػب أـ احسػال3 0225) )  جافا   -9

 5.3 - 1(، 1 6، ، جى)اب أـ احسال،مال اكلي ا اورحي 
(3 االال ىزفػػب اح)فكفىقفلفػػب كربليل ػػى ثػػىالا ااؼ احوػػلككف كاحل صػػفؿ 0212) )ػػ   )ػػ اف   -12

 63.-1(، 6، حفثفى،  قدممال ا اورحي ات اواح ااوف قف ةبلةب أياىا راثفب3 
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(3 احلكجػه ا ػك احسػكة االجل)ىرفػب قػع ربليلػه ثىح)فكفىقفلفػب حػ ل رفاػب 0215) )  شػاثىف   -11
،احوػػػػاك فب  مالدددد ادر سددددثتاعرحيدددد افدددد)ا اورحيدددد اتعلددددما اددددنفو)ػػػػف اػػػػبلب احجى)اػػػػه3 

 ،61،)2..-2813 
كفب حػ ل (3 قاىحفب ثااػى)ب إاشػى م قػف لا)فػب وػلكؾ اح)اىقوػب احوػ0212)اىؿ رث  احدىحؽ   -10

 امددؤومرا ا لمدديااكليدد ا اورحيدد احاثم دد احنيددثاارفاػػب )ػػف اػػبلب احجى)اػػب اح)لفػػكيفف  ااوػػفىن3
 0893-171،  كوشثىاترعثي ا امتىتحيناحينا ات ةعات اميمتل

(3  ااوب احابليب )ى ثفف احاجز/ احاسال قف احسػ اة رلػع احلاثفػا رػف 0225هشىـ احدكحف   -.1
 امدؤومرا اسدنتيا ا(دثنياعشدراادرشدثدااح)فكفىقفلفػب(3 احشاكا  اإلحفكوفزف)فى( كاح)دى رب  

 223-1، 1  انفسياحاثم  اعيناشمو،
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 ةــــــاس المنافســــــمقيـ

 بٌانات عامة :

 دبلوم: اإلسم :                                                       

 تاريخ الميالد: الجنس:                                                      

 تعلٌمات المقٌاس :

اعىيىىا ارثاحا1اأمثمكاعددامنا ا حثر تاتكلاعحثرةاايثا(الثاإسواثحثتافثاراثءامنكامثيل)1
 كع ربل)ب    ( رلع أكؿ إولجىثب لشاا أا ى لااثؽ رلفؾ3 -1
 احاثىاة احكا  ة3اللكع أكةا )ف ربل)ب رلع  -0
ثػػػػؿ اإلوػػػػلجىثىت اح)بلل)ػػػػب هػػػػع ، ل كػػػػ  أاػػػػه اللكجػػػػ  إوػػػػلجىثب صػػػػ ف ب كأدػػػػال دىالػػػػب -.

 اإلولجىثىت احصى يب كاح)اثاة رف شدصفلؾ3
 أبداً  أحٌاناً  دائماً  العبــــــــــــــــــــــــــــــــارة م

    تنافسى مع زمالئى الٌعنً أنيم أعدائى  2

    ى األقًىضعف المنافسٌن لى ٌعنى أنن  2

    أبتعد عن منافسة زمالئى بالعمل  3

    أعشق جً المنافسة الشرٌفة بٌنى ًبٌن زمالئً  4

    أتنافس بضراًة على المراكز القٌادٌة  5

    المنافسة تعنى أن ألسر زمالئى  6

    أتنافس مع زمالئى ألحقق مكانة مناسبة بٌنيم  7

8  
أحرص على كسب كل جًلة تنافسٌة مع زمالئى 

 بالعمل
   

    أرفض تجنب اللًض فى أى مًقف تنافسى  9

    المنافسة بالنسبة لى مكسب ًلسارة  20

    ألجأ إلى أسالٌب ملتًٌة فى المنافسة ألحقق ما أرٌد  22

    قدراتى ال تؤىلنى للتنافس مع زمالئى  22

    أبذل قصارى جيدى ألحقق ماأصبً إلٌو  23

    أنا فى صراع تنافسى مع زمالئى  24

    كره أن أكًن محط أن ار الجمٌعأ  25

    أسعى إلى المناصب بطرق مشرًعة 26

27 
أسعى إلى إرضاء مدٌرى فى العمل على حساب 

 زمالئى
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    أقلل من كفائتى حتى ال أتنافس مع زمالئى بالعمل 28

    المنافسة ىى مجال لصب إل يار المًاىب 29

    أرى كل زمالئى منافسٌن لى 20

    ر بالضعف فى أى مًقف تنافسى مع زمالئىأشع 22

    أىنىء زمالئى المتنافسٌن إذا فازًا علً 22

    أكره نفسى بشدة إذا لم أتفًق على زمالئى 23

    حبى لزمالئى الٌدفعنى إلى تجنب منافستيم 24

    قدراتى التؤىلنى ألن أتنافس مع زمالئى 25

    ى بالعملٌشغلنى نجاحى ًانتصارى على زمالئ 26

27 
أبتعد عن شغل أى منصب بعملى ًالأسعى إلٌو 

ا ًٌ  نيائ
   

    أراعى مشاعر  زمالئى حتى أوناء تنافسى معيم 28

    أتجنب أسعى للنجاح فى عملى بأى ومن 29

    ألشى من منافسة زمالئى بالعمل لًًفا من الفشل 30

    أشعر بالسعادة عندما أحقق ماكن أتنافس علٌو 32

    زمالئى المتنافسٌن معى ىم أعداء لى 32

    أكره أن أكًن ممٌزاً عن زمالئى 33

34 
أطمح إلى أن أكًن متمٌزاً بٌن زمالئى دًن أن 

 ألسرىم
   

    أنا فى مًقف قًة أوناء تنافسى مع زمالئى بالعمل 35

36 
أمٌل إلى مشاىدة زمالئى ٌتنافسًن دًن االشتراك 

 معيم
   

    نافسة ٌجعلنى أبذل قصارى جيدىجً الم 37

    ٌجب أن أكًن فى أعلى مكانة بعملى 38
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 مقيـاس الميكيافيلية

 بٌانات عامة 

 دبلوم: اإلسم :                                                       

 تاريخ الميالد: الجنس:                                                      

 علٌمات المقٌاس :ت

عىيىىا ارثاحا1اأمثمكاعددامنا ا حثر تاتكلاعحثرةاايثا(الثاإسواثحثتافثاراثءامندكا
امثيل)1
 كع ربل)ب    ( رلع أكؿ إولجىثب لشاا أا ى لااثؽ رلفؾ3 -1
 اللكع أكةا )ف ربل)ب رلع احاثىاة احكا  ة3 -0
ل)ػػػػب هػػػػع ثػػػػؿ اإلوػػػػلجىثىت اح)بل، ل كػػػػ  أاػػػػه اللكجػػػػ  إوػػػػلجىثب صػػػػ ف ب كأدػػػػال دىالػػػػب -.

 اإلولجىثىت احصى يب كاح)اثاة رف شدصفلؾ3
 أبداً  أحٌاناً  دائماً  العبــــــــــــــــــــــــــــــــارة م

    أنافق رؤسائى من أجل تحقٌق ماأصبً إلٌو  26

    مبدأى فى الحٌاة الغاٌة تبرر الًسٌلة  27

ألجةأ إلةى أسةالٌب  ٌةر مشةرًعة فةى سةبٌل تحقٌةق   28
 أىدافى

   

    فا ى تبًعا للمًقف الذى أكًن بو أنتقى أل  29

    أستلدم السلطة لتحقٌق أىدافى الشلصٌة   20

    ٌصفنى اآللرًن بأننى ماكر  22

    أتجاىل مصلحة اآللرٌن  22

    اآللرًن ىم ًسٌلة بالنسبة لى  23

    لدى قدرة فائقة على األقناع  24

    أتمتع بسمات القٌادة ًأستحقيا  25

    رٌداستلدم ذكائى ألنال ماأ  26

    مصلحتى ىى أىم شىء بحٌاتى  27

    فى بعض األًقات أتللى عن المبادئ  28

    أتمتع بجاذبٌة تؤور على من أمامى   29

    أسعى لتقلد المناصب  30

    ٌسيل علً لداع اآللرٌن 26

    عالقاتى كوٌرة ًلكنيا سطحٌة 27

    قد أستغل اآللرٌن ألحقق ما أرٌد 28
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    على التفاًض مع اآللرٌنلدى قدرة فائقة  29

    السلطة بالنسبة لى تعنى قًتى 20

    أستطٌع إلفاء مشاعرى بسيًلة 22

    أقدم على مساعدة اآللرٌن بسيًلة 22

    أشك فى نًاٌا اآللرٌن 23

    أفتقد السٌطرة على من حًلى  24

أحةةاًل التقةةرب مةةن ذًى السةةلطة لكةةى أنًليةةا فةةى  25
 ًًٌما ما

   

    أبتسم فى ًجو رؤسائى بإستمرار 26

    أتعرف على األشلاص ذًى المكانة العلٌا 27

أتغاضةةى عةةن بعةةض المبةةادىء فةةى سةةبٌل تحقٌةةق  28
 أىدافى

   

    أستطٌع التأوٌر على اآللرٌن بسيًلة  29

أرى أن السةةلطة ىةةى التمتةةع بممٌةةزات لاصةةة عةةن  30
 اآللرٌن

   

    أستطٌع التالعب باآللرٌن 32

    مع م عالقتى باآللرٌن عالقة نفعٌة 32

    أستغل أى فرصة تقع أمامى ميما كان الومن 33

    أمتلك الميارات االجتماعٌة  34

 
ا
 

 

 

 

 

Summary 

The study was designed to examine the relationship between 

competition (normal - hyper - avoid competition) and Machiavellianism, 

and knowing the differences between males and females in each of the 

dimensions of competition and Machiavellianism , the sample consisted 

of (250) students of post-graduated students working at the Faculty of 
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Education University of Banha, who ranged between 25-42 years with an 

average age of 33.5 years The results of the study were based on the 

scale of competition and the machiavellianism scale. The results 

indicated that there is a positive correlation between machiavellianism 

and hypercompetition, and a negative correlation between each  
hypercompetition  , normal competition and Machiavellianism . The 

results also showed significant differences between males and females in 

Machiavellianism and hypercompetition in favor of males, while in favor 

of females in avoidance of competition. The results showed no 

statistically significant differences  in Normal competition. 

Keywords: Competition – Machiavellianism- post-graduate students  

 


