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   وعالقتها بأساليب التنشئة األسرية لدى طلبة جامعة الريموكالشخصية املكيافيلية 
  

   *عبيدات عالءالدينو فراس الجبور، مؤيد مقدادي  

Doi: //10.47015/17.3. 2 
  
  

 8/6/2020 :تاريخ قبوله                                                                                                      9/4/2020 :تاريخ تسلم البحث

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن درجة انتشار الشخصية المكيافيلية  :ملخص
أجريت ولتحقيق ذلك، . وعالقتها بأنماط التنشئة األسرية لدى طلبة جامعة اليرموك،

ذكور، الــمــن ) 242(وطالبــة، كـان مــنهم   اطالبــ) 617(الدراسـة علــى عينــة قوامهـا   
داهلـنج   ناث، طبق عليهم مقياس الشخصية المكيافيلية، الذي أعدهمن اإل) 375(و

، ومقيــاس أنمــاط  فقــرة) 16(، والمكــون مــن  )Dahling et al., 2009( وآخــرون
ــذي أعــده    ــوري  التنشــئة األســرية ال . فقــرة ) 30(، والمكــون مــن  )Buri, 1991(ب

أظهرت النتائج أن انتشـار الشخصـية المكيافيليـة لـدى طلبـة جامعـة اليرمـوك جـاء         و
ذات داللة إحصائية في درجة انتشـار الشخصـية    ابدرجة متوسطة، وأن هناك فروًق

إلى متغير الجنس، لصالح الذكور، ولـم   المكيافيلية لدى طلبة جامعة اليرموك تعزى
ــى متغيــر الكليــة   تكــن هنــاك   ــروق تعــزى إل ــائج أن نمــط التنشــئة    . ف كمــا أظهــرت النت

لدى طلبة جامعة اليرموك هو النمط الديمقراطي، وأن هنـاك   ااألسرية األكثر شيوع
عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين درجة انتشار الشخصية المكيافيلية وكـل مـن   

  .نمطي التنشئة األسرية المتسلط والمتساهل

الشخصية المكيافيلية، أنمـاط التنشـئة األسـرية، طلبـة جامعـة      : الكلمات المفتاحية(
  )اليرموك

يمتاز كل فرد بسمات معينة يعبر عنها من خالل سلوكه  :مقدمة
تشكل و ،مبالغ فيه سلبي بشكل يهوعندما تظهر هذه السمات لد. وتفكيره

؛ فإن ذلك نمًطا عاما في شخصيته، وتؤثر على جوانب حياته المختلفة
ومما تجدر اإلشارة إليه أن . لشخصيةمن ا بنمط غير سوييعرف 

كاٍف من المعالجين  الشخصية لم تحَظ باهتمامب المشكالت المرتبطة
 ؛باالضطرابات أو المشكالت النفسية األخرى والمرشدين النفسيين مقارنًة
تم تسليط الضوء على هذا النمط من  ،إال أنه في اآلونة األخيرة

مما مهد الطريق للتوسع  زيادة الوعي بآثارها المختلفة،لاالضطرابات نتيجة 
وتتكون . أسهم في تشخيصها بشكل أفضلوفي تحديد أعراضها، 

الشخصية بشكل عام من مجموعة من السمات المميزة للفرد، التي 
وتعبر هذه السمات  ،لمختلفةمع المواقف ا هطريقة تفاعل فيؤثر بطبيعتها ُت

عن مزيج من الجوانب النفسية واالجتماعية والجسمية والمعرفية، التي 
كًال باعتبارهاعرف بالشخصية؛ تشكل في محصلتها ما ي من السمات  امنظم

   .)Lewin, 2013(المميزة للفرد في الجوانب المختلفة 

، ما يعرف مؤخراومن السمات الشخصية التي ازداد االهتمام بها 
، التي تم النظر )Machiavellian Personality( بالشخصية المكيافيلية

في ) The Dark Triad(أحد مرتكزات الثالوث المظلم  باعتبارهاإليها 
النرجسية، : هي ،الذي يتكون من ثالثة جوانب شخصية ،الشخصية

شخصية بعض السمات الفي الاجتماعية، والمكيافيلية، التي تشترك جميعها الو
المرتبطة بانخفاض التعاطف والحس االنفعالي مع اآلخرين، إال أن السمات 
المميزة للشخصية المكيافيلية غالبا ما ترتبط بالتظاهر والخداع لتحقيق 

الشخصية، إضافة إلى صعوبة التعبير عن المشاعر، ومشكالت في  صالحالم
iams, Miao et al., 2019; Paulhus & Will(تنظيم االنفعاالت 

2002(.  
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Machiavellian Personality and Its Relationship 
to Parenting Styles among Yarmouk University 
Students  
 
Mu’ayyad Megdadi, Feras  Al-Jobour and  Alaaddeen Obeidat, 
Yarmouk University, Jordan.   
 
Abstract: The aim of this study was to investigate the degree 
of Machiavellian personality prevalence among Yarmouk 
university students and its relationship to parenting styles. To 
achieve this aim, the study was carried out on a sample of 
(617) students, (242) males and (375) females, on whom a 
scale of Machiavellian personality was applied, where the 
scale was prepared by (Dahling et al., 2009) and a scale of 
parenting styles, where the scale was prepared by Buri (1991). 
The results of the study showed that the degree of 
Machiavellian personality prevalence among Yarmouk 
university students was moderate, and there were statistically 
significant differences in the degree of Machiavellian 
personality prevalence among Yarmouk university students 
due to gender, in favor of males, while there were no 
statistically significant differences in the degree of 
Machiavellian personality prevalence among Yarmouk 
university students due to the college variable. The results also 
showed that the most common parenting style among 
Yarmouk university students was the democratic style and 
there was a positive relationship between the degree of 
Machiavellian personality prevalence and both of authoritative 
and permissive parenting styles. 

(Keywords: Machiavellian Personality, Parenting Styles, 
Yarmouk University Students) 

  

  
  
  
  
قد شهدت السنوات األخيرة ازديادا ملحوظًا في مستوى االهتمام ل

. نماط الشخصيات المرتبطة بهااألبدراسة هذا النمط من الشخصية، وبعض 
االعتبار بعض الجوانب اإليجابية في وبالرغم من أن بعض الدراسات أخذت 

لهذا النمط من الشخصية، مثل الثقة بالنفس، وااللتزام، والسيطرة، والنشاط 
السلبية،  هاالدراسات ركز على سماتتلك البدني؛ إال أن الجزء األكبر من 

كيافيلية أو األفراد مفراد من ذوي الشخصية الوجوانب المعاناة لدى األ
 ,.Al Aïn et al( على المجتمع بشكل عامآثارها المحيطين بهم، أو حتى 

2013(.  
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األشخاص الذين لديهم الشخصية المكيافيلية المراوغة في  ويظهر
عالقاتهم الشخصية، ويكثرون من المجامالت، والخداع الخفي، وغيرها 

 & Birkas(تم تبنيها لتعزيز أهدافهم واهتماماتهم التي يالسمات من 
Kerekes, 2008(.  وقد يبدو للبعض أن األشخاص من ذوي

الشخصية المكيافيلية يتمتعون بالقدرة على قراءة ما يفكر به اآلخرون، 
الذي يساعدهم على األمر ل أفضل، ويفهمون المواقف االجتماعية بشٍك

الشخصية، وتوجيهها لخدمة دوافعهم المراوغة في العالقات بالنجاح 
بعض  ظهورفي  هذا االفتراضأسهم وقد ، وأهدافهم الداخلية
ما يتعلق بالعالقة بين الشخصية المكيافيلية في التساؤالت، خاصة

 إال أن النتائج العامة للدراسات ُتشير إلى عدم وجود، والذكاء العام
عمليات التي تنطوي بينهما، وقد تم تبرير ذلك بخصوصية ال دالةعالقة 

 ,.Wilson et al( عليها هذه الشخصية، وليس بالقدرات التي تتطلبها
1996(.  

) Christie & Gies, 1970(ويعرف كريستي وجايس 
عدم االلتزام  ايغلب عليه تيال يةالشخص تلك ابأنه ةالمكيافيلي يةالشخص

 منظمة؛ بع تكتيكات وأساليب مراوغةتتبالتوجهات األخالقية للمجتمع، و
ويضيف داهلنج  .اليتم إنجاز العمل بالشكل الذي يخدم مصلحته

جانبين آخرين للشخصية   )Dahling et al., 2012(وآخرون 
 تحقيقب االهتماملسيطرة على اآلخرين، وا الرغبة في: هما ،المكيافيلية

بأنها سمة شخصية ) Taylor, 2016(يلور ات بينما يعرفها. المكانة
 ،تكون قائمة على المراوغة ،عالقات شخصية مع اآلخرينتتضمن إقامة 

وعدم االهتمام باآلخرين ومصالحهم،  ،والسخرية ،والخداع الخفي
يرى ماكهوسكي و .لمصالحها هبتحقيقللفرد هداف الخفية األوترتبط 

)McHoskey, 2001 ( أن من أهم مميزات هذه الشخصية عدم
االكتراث بشأن إقامة عالقات مسايرة اآلخرين، ومقاومة تأثيرهم، وعدم 

بتحقيق مصالحه  امدفوعما يكون غالبا  الفرد هنا اجتماعية قوية؛ ألن
أن الشخص ) Brewer, 2015(ور يبر في حين يرى .الخاصة

المكيافيلي غالبا ما يتسم بالقدرة على اإلقناع والبراعة، إضافة إلى 
لو كان ذلك  حتى، الرغبة العالية في الوصول إلى تحقيق أهدافه الخاصة

ذلك يتضمن استغالل  على حساب حاجات اآلخرين، وبالتالي، فإن
 .اآلخرين

وبالرغم من أن هذا المفهوم قد عرف في مجاالت الفلسفة 
، فإنه قد تم االهتمام به في "برر الوسيلةالغاية ُت"والسياسة بمبدأ 

باهتماماته العلوم النفسية لإلشارة إلى الشخص الذي يكون مدفوعا 
، واالفتقار للعالقات الحقيقية القريبة، وقبول بعض السلوكات الشخصية

  (McHoskey, 1999). فرص تحقيق مصالحه التي تزيدالالأخالقية 

 ن بصعوبة االنخراط العاطفي معوالمكيافيلي األشخاصويتصف 
أو القدرة على التعبير عن انفعاالتهم، كما هو الحال في حال  اآلخرين
، أو حتى صعوبة الشعور )األلكسيثيميا(ة التعبير عن المشاعر صعوب

جد أن األفراد الذين لديهم حالة و فقد؛ وبالتالي، )أنهدونيا(بالسعادة 
 األلكسيثيميا حصلوا على درجات مرتفعة على سمة المكيافيلية

)Bereczkei, 2017.( 

 Ali et al., 2009; Wai and(وقد توصلت بعض الدراسات 
Tiliopoulos, 2012(  إلى أن األفراد الذين يحصلون على درجات

مرتفعة على السمات المكيافيلية، يظهرون مستويات منخفضة من 
 ,Wai and Tiliopoulos( لوسبوواي وتيليويفرق . التعاطف
التعاطف المعرفي : بين نوعين من التعاطف، هما )2012

)Cognitive Empathy( القدرة على التعرف على  يعني، ومن جهة
الحالة االنفعالية لآلخرين وفهمها جيدا، وإمكانية تخيل المشاعر التي 

 Emotional/ Affective(والتعاطف الوجداني ، يختبرونها
Empathy( هو حالة تلقائية من االستجابة لمشاعر و، من جهة أخرى
وقد . ل مالئم، وهو قائم على مشاركة اآلخرين مشاعرهماآلخرين بشٍك

المكيافيليين يؤدون بشكل جيد فيما يتعلق بالتعاطف المعرفي،  وجد أن
 Wai and(الفعال  وجدانيبينما تنحصر مشكلتهم في التعاطف ال

Tiliopoulos, 2012.(  

األفراد ضمن هذه الشخصية يتمتعون بمستوى أقل من  كما أن
والمعايير  المتوسط فيما يتعلق باإلحساس بالمسؤولية، وااللتزام بالقيم

ظهرون حالة من عدم الثبات في عالقاتهم االجتماعية واألخالقية، وي
إضافة إلى ذلك، فإنه بزيادة الميول المكيافيلية، يتوقع أن . االجتماعية

ويرى كريستي وجايس ). Arefi, 2012(االجتماعية  همتقل اهتمامات
)Christie and Gies, 1970 ( أن نقص الحساسية لمشاعر

المكيافيلية ترتبط الشخصية ن، والدرجات المرتفعة على السمات اآلخري
منخفضة من التعاطف مع بدرجات بدرجات مرتفعة من العدائية، و

) Collison et al., 2020(وآخرون  يسونوقد قام كول .اآلخرين
وجدوا أن وبالتحقق من العالقة بين الشخصية المكيافيللية والجنس، 

 .اإلناثارتباطها ب ارتباًطا بالذكور منالسمات المكيافيلية أكثر 

ومن هنا، فإنه يمكن إجمال السمات العامة للشخصية المكيافيلية 
فالقضية األولى التي  ؛أنها ال تراعي احتياجات اآلخرين أو مصالحهمفي 

وبالتالي، فإن عالقات هذا . تؤخذ باالعتبار هي أهداف الفرد الخاصة
النمط من األفراد تقوم على خدمة مصالحهم الخاصة، وغالبا ما تخلو 
من المشاعر الصادقة، والتعاطف مع اآلخرين، خاصة إذا ارتبطت 

 االجتماعيةالتفاعالت أو المواقف بالمراوغة والخداع، والسيطرة في 
)Brewer, 2015; Birkas and Kerekes, 2008(. 

ا هاما في نشوء ويرى بعض الباحثين أن البيئة األسرية تلعب دور
 Jonason et( آخرونو الشخصية المكيافيلية؛ فقد أشار جوناسون

al., 2012(آخرونو ، و أبل )Abell et al., 2014 ( إلى أن انخفاض
جميعها  وين،، والحماية الزائدة من األبوتذبذبها، نوعية الرعاية الوالدية

  .عوامل ترتبط بالشخصية المكيافيلية

وُتعد أنماط التنشئة األسرية التي يتلقاها الفرد من أبرز العوامل 
التي لها دور هام في النمو العام، ومن أبرز هذه الجوانب سمات 

نماط ألالشخصية؛ إذ أشارت العديد من الدراسات إلى تأثير كبير 
وُتعد  ).Ijeoma, 2016(في شخصية أفراد األسرة  األسرية ةالتنشئ

في األسرة مهمة تقوم بها األسر على اختالف  فرادعملية تنشئة األ
ثقافاتها، وهي تعبر بشكل ما عن توجهات وتوقعات اآلباء لما هو 

في المراحل المختلفة، كما تظهر لفظيا أو  فرادمناسب في التعامل مع األ



  مقدادي والجبور و عبيدات

 345

وفي  .أثناء التعامل معهمفي خالل الجوانب السلوكية غير اللفظية من 
كثير من األحيان، تعبر هذه األساليب عن بنى ثقافية واسعة تحدد دور 

الرعاية الوالدية  وبالتالي، فإن هناك اتفاًقا على أن.الوالدين تجاه األبناء
جوانب  تؤثر فيالتي  عملية معقدة تتضمن العديد من السلوكات فرادلأل

  ).Zakeri and Karimpour, 2011( فردللالنمو المختلفة 

واسع من البحث  مدىب تنشئة األسريةلقد حظي موضوع ال
 تنشئة األسريةإذ أشارت العديد من األطر النظرية إلى أن ال ؛العلمي

، مما كان له أثر هام في زيادة االهتمام فردتلعب دورا هاما في نمو ال
وعموما، تعتبر بومريند . المجال خالل السنوات األخيرةالبحثي في هذا 

)Baumrind ( التنشئة األسرية؛ إذ  أنماطرائدة البحث العلمي في
 ،في نهاية الستينات وبداية السبعينات من القرن الماضي قدمت تصنيًفا
الوالدين، قبل للتنشئة األسرية المستخدمة من  أنماطتضمن ثالثة 

التنشئة  نمط، و)Democratic(تسلط التنشئة الم نمط: وهي
التنشئة المتساهل  نمط، و)Authoritative(الديمقراطي 

)Permissive:(  ،إذ رأت أن هناك عالقة ملحوظة بين تلك األنماط
 ,Barber and Xia(سلوكات األفراد في حياتهم فيما بعد و

2013.(  

 Maccoby(ومع ثمانينات القرن الماضي، حاول ماكوبي ومارتن 
and Martin ( إضافة بعض الجوانب للتصنيف الذي قدمته بومريند

)Baumrind( ا على  التنشئة األسرية أنماط؛ إذ قاما بالنظر إلىاعتماد
-Respon(واالستجابية  ،)Demandingness( يةالطلبمفهومي 

siveness(النمط الديمقراطي ويكون مرتفع : ، وقد شمل ذلك مايلي
ة، والنمط المتسلط ويكون مرتفع الطلب ولكنه يالطلب ومرتفع االستجاب

ومرتفع  ،طلبلة، والنمط المتساهل ويكون منخفض ايمنخفض االستجاب
وقد قامت بومريند  ).Dwairy et al., 2006(ة ياالستجاب

)Baumrind (في مرحلة  بمالحظة أساليب تعامل الوالدين مع األطفال
التنشئة المستخدمة تندرج ما قبل المدرسة، وقد توصلت إلى أن أنماط 

عموما تحت ثالثة أساليب، هي الديمقراطي والمتسلط والمتساهل 
)Rice, 2000.( 

على التعامل مع األبناء  أسلوب التنشئة الديمقراطي ويقوم
بإيجابية؛ فالعالقة بين الوالدين واألبناء قائمة على التعاون واالحترام 

القائمة على التعزيز في تعديل  المتبادل، واستخدام األساليب اإليجابية
إن جميع األفراد في األسرة ضمن هذا األسلوب . سلوك األبناء

يحصلون على استقاللية كافية، مع مراعاة تدخل الوالدين في األوقات 
الهامة، كما أن القواعد األسرية يتم اعتمادها بعد التشاور مع أفراد 

لى القسوة، إضافة إلى األسرة؛ فهذا األسلوب يركز على الحزم وليس ع
 ).Shaw, 2008(أنه ال يبالغ في التدليل أو التساهل مع األبناء 

اعتماده على السيطرة  ومن أهم ما يميز أسلوب التنشئة المتسلط
الوالدين، وعدم إعطاء األبناء مساحة كافية من قبل على األبناء من 

فدور اآلباء  الحرية في االختيار أو المشاركة في بعض القضايا األسرية؛
هنا هو وضع الحدود والقواعد التي تنظم دور األفراد في األسرة، بينما 
. دور األبناء يكون فقط في تنفيذ ما يرسمه اآلباء، أو ما يرونه صحيحا

وبالتالي، فإن هذا النمط من المعاملة األسرية غالبا ما يعتمد على 

ل القسوة والعقاب األساليب السلبية في التعامل مع سلوك األبناء مث
 ,Smetana( واألساليب المعتمدة على الحرمان وإنكار الحاجات

أن أسلوب التنشئة التسلطي ) Rosli, 2014(ويرى روزلي  ).2017
  .هو أكثر أنماط التنشئة انتشارا

فيتسم بإعطاء األبناء الحرية الزائدة  أما أسلوب التنشئة المتساهل
يريدونها، ويتخذون قراراتهم الخاصة دون أي في القيام بالمهمات التي 

تدخل أو توجيه من الوالدين؛ فهم يضعون القواعد التي تناسبهم، في 
ا حين ال يظهر اآلباء أي اعتراض على ذلك؛ ألنهم يعتبرون ذلك شأًن

أن اآلباء يركزون على تلبية حاجات  ويضاف إلى ذلك. خاصا بأبنائهم
البون األبناء بالقيام بالواجبات المطلوبة أبنائهم، ولكنهم غالبا ال يط

وبالتالي، هناك . منهم، حتى وإن كانوا يرون ذلك في مصلحة أبنائهم
غياب للرقابة الوالدية، وفي الوقت ذاته غياب للمسؤولية لدى األبناء 

)Shaw, 2008.(  

 نتائج تنشئة األسريةلقد قدمت الدراسات التي تناولت أساليب ال
 تنشئةال نمطلق بآثارها على األبناء؛ ففيما يتعلق بمختلفة فيما يتع

بالقلق واالكتئاب  ارتباطهالمتساهل، أشارت بعض الدراسات إلى 
واألمراض السيكوسوماتية والمشكالت المدرسية واالنحراف 

)Williams et al., 2009 .(كما ارتبط النمط التسلطي بنتائج سلبية 
تبط غالبا بالعدوان والسلوكات ريإذ  ؛على النمو لدى األبناءمستقرة 

المنحرفة والشكاوى الجسدية وضعف العالقات االجتماعية والقلق 
)Williams et al., 2009 Hoeve et al., 2008; .(ارتبط  فيما

نتائج إيجابية مستقرة ترتبط بالنمو العام لدى النمط الديمقراطي ب
تم التعبير عنها من يتي األبناء؛ إذ ارتبط بالكفاءة النفسية واالجتماعية، ال

خالل النضج والصالبة والكفاءة االجتماعية والتفاؤل وتقدير الذات 
;Steinberget al.,  Baumrind, 1991(واإلنجاز األكاديمي 

1994(.  
وبمراجعة األدب التربوي المرتبط بمتغيري الدراسة، توصل 

 المتغيرين؛اسات التي تناولت هذين الباحثون إلى مجموعة من الدر
التعرف إلى هدفت  دراسة) Hmoud, 2010(حمود فقد أجرى 

إلى أساليب المعاملة الوالدية من وجهة نظر مجموعة من المراهقين 
أجريت الدراسة . األسوياء والجانحين في العاصمة السورية دمشق

من ) 180(من الذكور واإلناث، كان منهم ) 275(على عينة قوامها 
من ) 95(دمشق، و سالحادي عشر في مدار األسوياء، من الصف

توصلت و. الجانحين، تم اختيارهم من معهد األحداث الجانحين
فروق دالة إحصائيا في أساليب المعاملة  عدم وجودنتائج إلى ال

 ؛الوالدية المدركة بين األسوياء والجانحين، إال ما يتعلق بالعقاب
هناك فروق في أساليب كن تكما لم  .لصالح الجانحين فقد كان داًال

  .المعاملة الوالدية تعزى للجنس

 إلى دراسة هدفت) Al-Mateeri, 2013(كما أجرى المطيري 
أساليب المعاملة الوالدية واضطرابات الشخصية  بين عالقةالالكشف عن 

تكونت عينة الدراسة من . لدى عينة من المراهقين في السعودية
نتائج الكشفت و. سنة) 18-15(طالبا، تراوحت أعمارهم بين ) 364(

 توجود عالقة دالة إحصائيا بين أساليب المعاملة الوالدية واضطرابا
  .الشخصية
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التعرف إلى العالقة إلى ) Lang, 2014(كما هدفت دراسة النج 
تكونت . المكيافيلية والمشكالت في العالقات الشخصيةالشخصية بين 

ذكور، من ال) 106(كان منهم  ؛مشارًكا) 252(عينة الدراسة من 
أشارت و .سنة )39 - 32(تراوحت أعمارهم بين وناث، من اإل) 146(و

نتائج الدراسة إلى وجود عالقة دالة إحصائيا بين المكيافيلية والعديد 
من المشكالت في العالقات الشخصية، كما كان كل من العدائية 

  .يليةفمتنبئين بالمكيا) التناقض(واالزدواجية 

) Láng and Birkás, 2014(أجرى النج وبيركاس  كما
التعرف إلى العالقة بين السمات المكيافيلية واألداء  إلى دراسة هدفت

الوظيفي لألسرة فيما يتعلق بالتماسك والتواصل والمرونة األسرية كما 
من المراهقين، ) 366(تكونت عينة الدراسة من . يدركها المراهقون

، ومقياس )Mach- 4(الرابع للشخصية استجابوا على مقياس ماخ 
أشارت نتائج الدراسة إلى و .)FACES-4(التكيف والتماسك األسري 

ارتباط الدرجات المرتفعة من المكيافيلية بمستوى التماسك األسري 
، وبمستويات منخفضة من المرونة األسرية، )أقل تماسًكا(المنفصل 

  . إضافة إلى ارتباطها بضعف التواصل األسري

التعرف إلى بدراسة هدفت ) Ijeoma, 2016(وما يامت إيجوق
إلى أساليب تنشئة األطفال وعالقتها بسمات الشخصية لدى طلبة 

أجريت الدراسة على عينة مكونة من . المرحلة الثانوية في نيجيريا
أشارت و. من طلبة المدارس الحكومية في مقاطعة أوبيو أكبور )400(

الديمقراطي، (نتائج الدراسة إلى أن جميع أساليب التنشئة المدروسة 
ل إحصائيا في سمات اأثر دات كانت ذ) المتساهلوالمتسلط، و

السمات العدائية، والسمات االكتئابية، : الشخصية التي تم تناولها، وهي
  .السمات االنفتاحيةو

اسة در) Bali and Durand, 2016(وأجرى بالي ودوراند 
أثناء الطفولة في التعرف إلى العالقة بين السلوكات الوالدية إلى هدفت 

. وكل من الشخصية المكيافيلية والسيكوباثية لدى األبناء في الرشد
فردا من المجتمع المحلي كان منهم ) 70(تكونت عينة الدراسة من 

أشارت نتائج الدراسة إلى عدم و. من اإلناث) 25(من الذكور، و) 45(
أثناء تربية األبناء في جود عالقة دالة إحصائيا بين السلوكات الوالدية و

  . والشخصية المكيافيلية والسيكوباثية لدى األبناء في الرشد

كشف العالقة بين إلى ) Láng, 2016(كما هدفت دراسة النج 
قيام األفراد ببعض األدوار الوالدية في الطفولة وبين السمات المكيافيلية 

من ) 395(طبقت الدراسة على عينة قوامها . مرحلة الشبابفي 
أظهرت و. من الذكور) 113(من اإلناث، و) 282(الراشدين؛ كان منهم 

نتائج الدراسة وجود ارتباط موجب بين ممارسة األدوار الوالدية 
االنفعالية في الطفولة وعدم االعتراف بدور األطفال في تحسين حياة 

. لسمات المكيافيلية لدى الرجال من جهة أخرىاألسرة من جهة، وبين ا
كما أشارت الدراسة إلى وجود فروق في السمات المكيافيلية تعزى 

  .للجنس، لصالح الذكور

  

  

دراسة ) Sheikhi et al., 2017(وآخرون كي يأجرى شو
الكشف عن العالقة بين األلكسيثيميا والمعتقدات إلى هدفت 

طبقت . لدى طلبة الجامعاتالمرتبطة بالشخصية الميكيافيلية 
كان منهم  ؛طالبا وطالبة) 230(الدراسة على عينة عشوائية قوامها 

ناث، من طلبة الماجستير الذين من اإل) 95(ذكور، ومن ال) 135(
يدرسون تخصصات علم النفس، والتربية، والقانون، والعلوم 

النتائج أظهرت و. في جامعة طهران ،السياسية، والعلوم االجتماعية
  .وجود عالقة دالة إحصائيا بين األلكسيثيميا والشخصية الميكيافيلية

بدراسة ) Bianchi et al., 2020(وآخرون كما قام بيانشي 
التعرف إلى الدور المحتمل للذكاء االنفعالي كمتغير إلى هدفت 

تكونت عينة . وسيط في العالقة بين السمات المكيافيلية واالكتئاب
ذكور، من ال) 159(كان منهم  ؛مشارًكا) 469(الدراسة من 

أن الرجال الذين لديهم إلى أشارت النتائج و. ناثمن اإل) 310(و
 ت المكيافيلية والذكاء االنفعاليدرجات مرتفعة على كل من السما

كانوا أقل عرضة لالكتئاب، في حين أن الرجال الذين لديهم درجات 
لذكاء االنفعالي، كانوا أكثر مكيافيلية مرتفعة مع درجات منخفضة في ا

عرضة لألعراض االكتئابية الجسدية، مما يشير إلى أن الذكاء 
  .االنفعالي يلعب دور متغير وسيط في تلك العالقة

وبالنظر إلى الدراسات السابقة، يالحظ أن بعض تلك 
الدراسات قد تناولت الشخصية المكيافيلية مع بعض المتغيرات 

 ,Láng and Birkás(وظيفي لألسرة األسرية، مثل األداء ال
في حين ربطت بعض الدراسات المكيافيلية باأللكسيثيميا ، )2014

)Loas et al., 2007;Sheikhi et al., 2017 .( كما أن بعض
الدراسات التي تناولت أنماط التنشئة األسرية ربطتها بالسمات 

ومن هذا ). ;Almateri, 2013 Ijeoma, 2016(الشخصية 
فإنه يالحظ ندرة الدراسات التي ربطت أنماط التنشئة ، العرض

األسرية بالشخصية المكيافيلية، ومن هنا جاءت الدراسة الحالية 
والشخصية  نماط التنشئة األسريةللكشف عن العالقة بين أ

 .المكيافيلية لدى طلبة جامعة اليرموك

  مشكلة الدراسة وأسئلتها

س الباحثين إحسا فيتبلورت مشكلة الدراسة الحالية 
عملهم كمدرسين في جامعة اليرموك بوجود  ومالحظتهم من واقع

انتشرت مؤخرا بين طلبة الجامعة،  سمات سلوكية غير مقبولة
وأصبحت ُتشكل ظاهرة خطيرة ُتؤثر سلبا في تعامالت الطلبة 

إن لهذه ففضال عن ذلك، . وتفاعالتهم داخل الوسط الجامعي
ع بصورة عامة، والطالب الجامعي السلوكيات خطورة على المجتم

على وجه الخصوص؛ لما لها من آثار سلبية ُتؤثر في صحته 
ومن األمثلة على  .النفسية، وتوافق الطالب مع ذاته، وتكيفه مع بيئته
بالخداع واألنانية  تلك المالحظات، سلوكيات الطالب المرتبطة

ضعه في وازدواجية المعايير عند التفاعل مع اآلخرين، التي قد ت
دائرة من عدم التوازن مع البيئة، مؤدية في النتيجة إلى اضطرابات 

  .افيليةيسلوكية، وتمثل هذه السلوكيات في مجملها ما يعرف بالمك
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افيلي يستحق البحث والتقصي، وذلك يكما أن السلوك المك
 الوقوف على درجة انتشاره،لفهم طبيعته، وكيفية التعامل معه، و

لتنشئة األسرية، لما لها من تأثير مهم في سلوك فضال عن أهمية ا
خاصة في مرحلة المراهقة؛ تلك المرحلة التي تتميز بظهور  ،الفرد

وترتبط . بعض الخصائص والتغيرات في التفكير واالنفعال والسلوك
افيلية بأسلوب التنشئة األسرية؛ فاألسر التي تعتمد يالشخصية المك

اليب خاطئة، مثل اإلفراط واإلهمال في تربية أطفالها على طرائق وأس
يأخذون شيًئا ليس من حقهم، مما تجعلهم في تربية األطفال، قد 

 اكما يشكل الوالدان بسلوكهم. ين في حياتهميافيلييجعلهم مك
بسلوك وصولي ضد  انماذج يقتدي بها األبناء؛ ففي حال قيامهم

األبناء إلى نمذجة هذا السلوك ذلك شخص ما، ربما يدفع 
الصحيح المتبع في  كما أن أسلوب التنشئة غير. وممارسته الحًقا

قد يؤدي إلى بلورة شخصية مضطربة، تنعكس في  تربية األبناء
سلوك األبناء، وفي استعدادهم للقيام بسلوكيات غير مقبولة 

لذا جاءت فكرة الدراسة الحالية للتعرف على الشخصية . اجتماعيا
. األسرية لدى طلبة جامعة اليرموك افيلية وأساليب التنشئةيالمك

  :وبالتحديد تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية

افيلية لدى طلبة جامعة يما درجة انتشار الشخصية المك. 1
  اليرموك؟

2 .لدى أسر طلبة جامعة  اما أنماط التنشئة األسرية األكثر شيوع
 اليرموك؟

3 .بين الشخصية  اهل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائي
  افيلية وأنماط التنشئة األسرية لدى طلبة جامعة اليرموك؟يالمك

افيلية لدى طلبة جامعة يهل تختلف درجة انتشار الشخصية المك. 4
  اليرموك باختالف متغيري الجنس والكلية؟

هل تختلف أنماط التنشئة األسرية كما يدركها طلبة جامعة . 5
  لكلية؟اليرموك باختالف متغيري الجنس وا

  أهمية الدراسة

ُتعد فئة الشباب الجامعي من الفئات الهامة التي تستوجب 
إيالءها درجة كافية من االهتمام، والوقوف في وجه المشكالت 

ومن المشكالت المرتبطة بسمات . والصعوبات التي تواجهها
؛ إذ تؤدي "الشخصية المكيافيلية"الشخصية ما اصطلح على تسميته

در الطاقات وتوجيهها نحو الفردية، وذلك على هذه السمات إلى ه
حساب الجماعة أو األفراد اآلخرين، مما يخلق العديد من اآلثار 
السلبية سواًء على الفرد أو المجتمع؛ مما يزيد من أهمية دراسة 

  . هذه الشخصية والعوامل المرتبطة بها، وخاصة تلك األسرية منها

الحالية في أنها تتناول فئة وترتبط األهمية النظرية للدراسة 
هامة من فئات المجتمع، هي فئة الطلبة الجامعيين، الذين يشكلون 

لذلك فإن الدراسة الحالية تزود الباحثين  .المستقبل القريب للمجتمع
والدارسين بإطار نظري حول الشخصية المكيافيلية وأنماط التنشئة 

لمكيافيلية لدى كما ُتعد هامة النعكاس سمات الشخصية ا .األسرية

األفراد على نظرة المجتمع لهم؛ إذ غالبا ما تتصف هذه النظرة 
بالرفض االجتماعي والسلبية وعدم االحترام، الذي من شأنه أن 

 .يترك آثارا سلبية عليهم وعلى المجتمع

 يمكن النظر إلى اإلسهامات التطبيقية للدراسة الحالية من كما
الجين النفسيين في فهم الشخصية أنها تساعد المرشدين والمع جهة

المكيافيلية وعالقتها بأنماط التنشئة األسرية، مما يساعدهم على 
كما تسهم الدراسة . التعامل مع هؤالء األفراد، والتنبؤ بسلوكهم

الحالية في زيادة الوعي المجتمعي والمتخصص بسيكولوجية األفراد 
عد هؤالء الذين لديهم سمات الشخصية المكيافيلية، مما يسا

األفراد على طلب المساعدة، كما يسهل فرص إحالتهم من األطراف 
كما ترتبط أهمية الدراسة الحالية باألسر بشكل عام، وذلك  .األخرى

أنماط التنشئة األسرية من خالل التعرف على العالقة بين 
والسمات الشخصية المكيافيلية؛ مما يساعد األسر على  المستخدمة

. ة تعزز سمات الشخصية اإليجابية لدى األبناءتبني أنماط تنشئ
إضافة إلى ذلك، تزود الدراسة الحالية المرشدين والمعالجين 
النفسيين بمعلومات حول درجة انتشار سمات الشخصية المكيافيلية 
في مجتمع الطلبة الجامعيين؛ مما يساعدهم على اتخاذ اإلجراءات 

  .الالزمة، ووضع الخطط العالجية المناسبة

  التعريفات اإلجرائية

 ):Machiavellian Personality(الشخصية المكيافيلية 
 مبنيةتكون  ،مع اآلخرين اتعالقبإقامة  التي يتميز أصحابهاشخصية ال

على المراوغة والخداع الخفي وعدم االهتمام باآلخرين ومصالحهم، 
 الشخصية مبتحقيق مآربه أصحاب الشخصية المكيافيلية وترتبط أهداف

)Dahling et al., 2009(.  ا بأنها الدرجة التيوتعرف إجرائي
حصل عليها المستجيب على مقياس الشخصية المكيافيلية المستخدم ي

  .في هذه الدراسة

هي الطرق  :)Parenting Styles(أنماط التنشئة األسرية 
إذ  لدين استخدامها في تنشئة أبنائهم؛واألساليب التي يغلب على الوا

النمط : أنها تقسم إلى ثالثة أنماط هي )Buri, 1991( ترى بوري
ومن المتوقع أن  .المتسلط، والنمط الديمقراطي، والنمط المتساهل

كون لكل منها نتائج وآثار مختلفة على حياة األطفال بشكل عام، ت
حصل يوتعرف إجرائيا بأنها الدرجة التي . وتؤثر في شخصياتهم

لتنشئة األسرية المستخدم في عليها المستجيب في مقياس أنماط ا
  .هذه الدراسة

  الدراسة محددات

طالبا  )617( العينة البالغ عددهابالحالية تتحدد الدراسة 
وطالبة من طلبة جامعة اليرموك، المسجلين خالل الفصل الدراسي 

ا من مأداتيها وما توفرت لهكما تتحدد ب .م 2019/2020الثاني 
  .دالالت صدق وثبات
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  الطريقة 

  منهج الدراسة

  .استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي االرتباطي

  مجتمع الدراسة 

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة البكالوريوس في جامعة 
اليرموك، المسجلين في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

وطالبة، وذلك  اطالب )32564(، البالغ عددهم م 2019/2020
  .حسب إحصائيات دائرة القبول والتسجيل في جامعة اليرموك

  عينة الدراسة 

طالبا وطالبة من مرحلة ) 617(تكونت عينة الدراسة من 
 Available( بالطريقة المتيسرة همختياراتم البكالوريوس، 

Sample( أثناء المحاضرات، في ، تم التوصل إليهم كشعب دراسية
توزيع أفراد عينة  1ويبين الجدول  .خارج المحاضراتوليس كأفراد 

  . الدراسة حسب متغيري الجنس والكلية

  )1(جدول ال

لجنس والكليةلمتغيري ا اتوزيع أفراد العينة تبع 

 النسبة التكرار الفئات  المتغير

  الجنس
 39.2 242 ذكر
 60.8 375 أنثى

 الكلية
 44.6 275  علمية
 55.4 342 إنسانية

  100.0 617  المجموع

  الدراسة اأدات

  افيليةيمقياس الشخصية المك: أوًال

 الذي أعدهاستخدم الباحثون في الدراسة الحالية المقياس 
) 16(، المكون من )Dahling et al., 2009( وآخرونداهلنج 

) 5( المراوغة الالأخالقية: أربعة أبعاد، هي علىفقرة، موزعة 
فقرات، والرغبة في تحقيق المكانة ) 3( فقرات، والرغبة في السيطرة

  .فقرات) 5( فقرات، وعدم الثقة في اآلخرين) 3(

  صدق المقياس

 ,Rehman and Shahnawaz(قام رحمان وشاهنواز 
بالتأكد من الخصائص السيكومترية لمقياس الشخصية ) 2018

افيلية؛ إذ وجد أن متوسط ارتباط الفقرات مع المقياس ككل يالمك
 Explained(التباين المفسر  نسبة ت، كما كان)0.72(كان 

Variance) (54%( ومعامل الثبات المركب ،)Composite 
Reliability) (0.84 .(  

وفي الدراسة الحالية، قام الباحثون بعدد من اإلجراءات من 

  :الخطوات التاليةفي لمقياس، تمثلت لأجل استخراج معامالت صدق 

المقياس من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة قام الباحثون بترجمة  -1
العربية، وعرضه على أربعة أعضاء هيئة تدريس من ذوي 

، للتأكد من في اإلرشاد النفسي، والقياس والتقويم االختصاص
. طلب إليهم التأكد من صحة ومطابقة الترجمة إذصحة الترجمة؛ 

 وتجدر .تم األخذ بمالحظاتهم حول الترجمة وسالمتها ،بعد ذلك
ا من اإلشارة إلى إن الباحثين لم يعثروا على نسخة مترجمة مسبًق

  .هذا المقياس

عرض المقياس على عشرة محكمين من ذوي االختصاص في  -2
؛ ، والقياس والتقويممجال اإلرشاد النفسي، وعلم النفس التربوي

للحكم على صالحية الفقرات ودقتها ووضوحها، ودرجة انتماء كل 
 وكان المعيار الذي تم، وردت فيه في المقياسفقرة للبعد الذي 

على  ةهو حصول الفقر هاأو استبعاد اعتماده في قبول الفقرات
وخلصت نتائج . فما فوق %)80(إجماع المحكمين، بنسبة اتفاق 

وفي ضوء  .التحكيم إلى إعادة الصياغة اللغوية لبعض الفقرات
من  اية مكوًنصورته النهائفي التعديالت المقدمة، بقي المقياس 

  :فقرة، موزعة إلى أربعة أبعاد، هي) 16(

  .فقرات) 5(المراوغة الالأخالقية، ويتكون من : البعد األول -

 .فقرات) 3(الرغبة في السيطرة، ويتكون من : الثانيالبعد  -

 .فقرات )3(من الرغبة في المكانة، ويتكون : البعد الثالث -

  .فقرات) 5(من عدم الثقة في اآلخرين، ويتكون : البعد الرابع -

كما تم استخراج مؤشرات صدق البناء لجميع فقرات مقياس 
) 40( الدراسة، من خالل تطبيقه على عينة استطالعية مكونة من

بعين معيارين تم أخذ  إذوطالبة من خارج عينة الدراسة؛  اطالب
والداللة  فأكثر،) 0.20(االرتباط معامل : لقبول الفقرات االعتبار

جميع معامالت االرتباط بين كل  ظهر أنوقد  اإلحصائية لالرتباط؛
كانت دالة  البعد الذي تنتمي إليهالدرجة الكلية و فقرة من الفقرات

درجة ، وقد تراوحت معامالت االرتباط بين الفقرات والاإحصائي
معامالت االرتباط بين ، في حين تراوحت )0.72 -0.32(بين  الكلية
قيم ، وهي )0.83 - 0.39(بين  الذي تنتمي إليه والبعد اتالفقر

كما تم حساب معامل  .مقبولة ألغراض تطبيق الدراسة الحالية
) 2(، والجدول للمقياس االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية

  .يوضح ذلك

  )2(الجدول 

  للمقياس والدرجة الكليةمعامل االرتباط بين أبعاد المقياس 

  البعد  الرقم
معامل ارتباط البعد مع 

  للمقياس الدرجة الكلية

 0.48  المراوغة الالأخالقية  1
 0.76  الرغبة في السيطرة  2
 0.79  الرغبة في المكانة  3
 0.63  عدم الثقة في اآلخرين  4
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  ثبات المقياس

فيما يتعلق بإجراءات ثبات المقياس بصورته األصلية، قام 
) Rehman and Shahnawaz, 2018(رحمان وشاهنواز 

بحساب معامالت الثبات لألبعاد باستخدام معادلة كرونباخ ألفا 
)Cronpbchs Alpha( وقد كانت ،)لبعد المراوغة ) 0.75

لبعد ) 0.70(لبعد الرغبة في السيطرة، و) 0.52(الالأخالقية، و
  .في اآلخرين لبعد عدم الثقة) 0.75(الرغبة في تحقيق المكانة، و

وللتحقق من ثبات المقياس في الدراسة الحالية، قام الباحثون 
وطالبة من  اطالب) 40(بتطبيقه على عينة استطالعية مكونة من 

خارج عينة الدراسة، وأعيد تطبيق المقياس على العينة ذاتها بعد 
أسبوعين من التطبيق األول، وحسب ثبات المقياس بطريقة االختبار 

من خالل حساب معامل ارتباط ) Test-Retest(وإعادة االختبار 
كما تم حساب معامل االتساق  .الثانيين األول وبيرسون بين التطبيق

) 3(جدول الو). Cronpach Alpha(كرونباخ ألفا  الداخلي
  .يوضح ذلك

  )3(جدول ال

  افيليةيمعامالت ثبات مقياس الشخصية المك

  االتساق الداخلي ثبات اإلعادة البعد
 0.75 0.81 المراوغة الالاخالقية
 0.73 0.89 الرغبة في السيطرة
 0.78 0.86 الرغبة في المكانة

 0.71 0.84 اآلخرينعدم الثقة في 
 0.83 0.87 المقياس ككل

ألبعاد  ثبات اإلعادةأن معامالت ) 3(يظهر من الجدول 

 ثبات اإلعادة، وبلغ معامل )0.89 -0.81(المقياس تراوحت بين 

 الت االتساق الداخلي، في حين تراوحت معام)0.87( ككلللمقياس 

 االتساق الداخلي، وبلغ معامل )0.78 -0.71( بين ألبعاد المقياس

  .الدراسة الحالية مقبولة ألغراضقيم ، وهي )0.83( ككلللمقياس 

  تصحيح المقياس

 ةبسلم إجاب ،فقرة) 16(تكون المقياس بصورته النهائية من 
) 4(درجات، وموافق ) 5(موافق بشدة : ه كما يليأوزان ،خماسي

درجات، وغير موافق درجتان، وغير موافق ) 3(درجات، ومحايد 
-16(وتتراوح الدرجة الكلية للمفحوصين بين . بشدة درجة واحدة

 اتوسطمتوتم االعتماد على التصنيف التالي للحكم على ال ).80

درجة  : 3.66-2.34(و، )درجة منخفضة :فأقل 2.33: (الحسابية
  ).درجة مرتفعة :فأكثر 3.67 (و، )متوسطة

التنشئة األسرية نماطمقياس أ: اثاني  

أنماط التنشئة اس ية مقيالحالاستخدم الباحثون في الدراسة 
) 2013(، الذي قام البدارين وغيث )Buri, 1991(لبوري  األسرية

ثالثة  علىموزعة  فقرة) 30(كون من تو .بتعريبه للبيئة األردنية
) 10( متسلطفقرات، والنمط ال) 10(متساهل النمط ال: أبعاد، هي

  .فقرات) 10(فقرات، والنمط الديمقراطي 

  صدق المقياس

) Bdareen and Gaith, 2013)-Alقام البدارين وغيث 
نجليزية إلى العربية، وعرض المقياس بترجمة المقياس من اللغة اإل

على سبعة مختصين في قسم علم النفس التربوي، والقياس النفسي 
نتماء اإبداء الرأي في مدى  إليهمفي الجامعة الهاشمية، وطلب 

كما . ى وضوح الصياغة اللغويةالفقرات لألبعاد والمقياس ككل، ومد
  .لمقياسلتم حساب صدق البناء 

وللتأكد من صدق المقياس في الدراسة الحالية، تم عرضه 
في اإلرشاد النفسي، للحكم على  متخصصينعلى عشرة محكمين 

 وكان المعيار الذي تم والسالمة اللغوية، الفقرات مدى وضوح
على  ةحصول الفقر هو هاأو استبعاد اعتماده في قبول الفقرات

وخلصت نتائج  ،فما فوق %)80(إجماع المحكمين، بنسبة اتفاق 
، وبقي المقياس بصورته لفقراتبعض ا صياغة إلى تعديل التحكيم

  :ى ثالثة أبعاد، هيعلموزعة . فقرة) 30(من  االنهائية مكوًن

فقرات، وتمثله ) 10(، ويتكون من لمتساهلالنمط ا: البعد األول -
، 24، 21، 19، 17، 14، 13، 10، 6، 1(األرقام الفقرات ذات 

27.(  

فقرات، وتمثله ) 10(، ويتكون من متسلطالنط ال: البعد الثاني -
، 25، 22، 18، 16، 12، 9، 7، 3، 2(الفقرات ذات األرقام 

28 .(  

فقرات، ) 10(النمط الديمقراطي، ويتكون من : البعد الثالث -
، 26، 23، 20، 15، 11، 8، 5، 4(الفقرات ذات األرقام  وتمثله

29 ،30.(  

كما تم استخراج مؤشرات صدق البناء لجميع فقرات مقياس 
) 40(منالدراسة، من خالل تطبيقه على عينة استطالعية مكونة 

بعين  معيارين تم أخذإذ وطالبة من خارج عينة الدراسة؛  اطالب
فأكثر، والداللة ) 0.20(معامل االرتباط : االعتبار، لقبول الفقرات

  .يوضح ذلك )4(، والجدول طاإلحصائية لالرتبا
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 )4(جدول ال

  الذي تنتمي إليه والبعدمعامالت االرتباط بين الفقرات 
 الديمقراطي متسلطال  متساهلال

  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة
1 0.63**  2 0.52** 4 0.70**  
6 0.53** 3 0.44** 5 0.80** 
10 0.49** 7 0.43** 8 0.84** 
13 0.39* 9 0.58** 11 0.67** 
14 0.34* 12 0.53** 15 0.65** 
17 0.35* 16 0.76** 20 0.66** 
19 0.40* 18 0.60** 23 0.72** 
21 0.54** 22 0.71** 26 0.64** 
24 0.45** 25 0.56**  29 0.54** 
27 0.41** 28 0.68** 30 0.50** 

* 0.05(ا عند مستوى الداللة دالة إحصائي.(    
** 0.01(ا عند مستوى الداللة دالة إحصائي.(  

 

أن جميع معامالت االرتباط بين كل ) 4(يظهر من الجدول 

وقد افقرة من الفقرات والبعد الذي تنتمي إليه كانت دالة إحصائي ،

بين  الذي تنتمي إليه والبعد اتتراوحت معامالت االرتباط بين الفقر

  .الدراسة الحالية مقبولة ألغراض تطبيققيم ، وهي )0.84 -0.34(

  ثبات المقياس 

فيما يتعلق بإجراءات ثبات المقياس في البيئة األردنية، قام 
باستخراج معامالت الثبات بطريقة االختبار ) 2013(وغيث البدارين 

، وحساب ثبات )0.83-0.87(وإعادة االختبار، التي تراوحت بين 
   ).0.70-0.87(، وتراوح بين )كرونباخ ألفا(االتساق الداخلي 

وللتحقق من ثبات المقياس في الدراسة الحالية، قام الباحثون 
وطالبة من  اطالب) 40(من بتطبيقه على عينة استطالعية مكونة 

خارج عينة الدراسة، وأعيد تطبيق المقياس على العينة ذاتها بعد 
أسبوعين من التطبيق األول، وحسب ثبات المقياس بطريقة االختبار 

من خالل حساب معامل ارتباط  )Test-Retest(ار وإعادة االختب
كما تم حساب معامل االتساق . األول الثاني ينبيرسون بين التطبيق

 )5(جدول الو .)Cronpach Alpha(الداخلي كرونباخ ألفا 
  .يوضح ذلك

 )5(جدول ال

 معامالت ثبات مقياس أنماط التنشئة األسرية

 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة  البعد
 0.75 0.89 متساهلال
 0.79 0.85 متسلطال

 0.81 0.90 الديمقراطي
 0.78 0.86 مقياس ككلال

  

ألبعاد  ثبات اإلعادةأن معامالت ) 5(الجدول يظهر من 
وبلغ معامل ثبات اإلعادة  ،)0.90 -0.85(المقياس تراوحت بين 

 االتساق الداخليفي حين تراوحت معامالت  ،)0.86(للمقياس ككل 
وبلغ معامل االتساق الداخلي ، )0.81 -0.75( بين ألبعاد المقياس
 .مقبولة ألغراض الدراسة الحاليةقيم هي و، )0.78(للمقياس ككل 

  تصحيح المقياس

 ةفقرة بسلم إجاب) 30(تكون المقياس بصورته النهائية من 
) 4(درجات، وموافق ) 5(موافق بشدة : ه كما يليخماسي أوزان

درجات، وغير موافق درجتان، وغير موافق ) 3(درجات، ومحايد 
-30(وتتراوح الدرجة الكلية للمفحوصين بين . بشدة درجة واحدة

: وتم اعتماد التصنيف التالي للحكم على األوساط الحسابية). 150
، )درجة متوسطة :3.66-2.34(و، )درجة منخفضة :فأقل 2.33(
  ).درجة مرتفعة :فأكثر 3.67(و

  اقشتهانتائج الدراسة ومن

ما درجة انتشار الشخصية : ومناقشتها السؤال األولنتائج 
  افيلية لدى طلبة جامعة اليرموك؟يالمك

تم استخراج المتوسطات الحسابية  ،لإلجابة عن هذا السؤال
افيلية لدى يواالنحرافات المعيارية لدرجة انتشار الشخصية المك

  . يوضح ذلك) 6(والجدول . طلبة جامعة اليرموك
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  )6(الجدول 

 افيلية لدى طلبة جامعة اليرموكيلدرجة انتشار الشخصية المكالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 الدرجة الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  البعد الرقم

 متوسطة 4 0.773 2.30  أخالقيةالال المراوغة 1
 متوسطة 2 0.811 3.39  السيطرة في الرغبة 2
 مرتفعة 1 0.798 3.69 المكانة في الرغبة 3
 متوسطة  3 0.691 3.35 اآلخرين في الثقة عدم 4

  0.528 3.09 افيليةيالشخصية المك 
 متوسطة

المتوسطات الحسابية ألبعاد الشخصية أن ) 6(يظهر الجدول 
 الرغبة" بعد، كان أعالها ل)3.69-2.30(افيلية تراوحت بين يالمك
وأدناها وبدرجة مرتفعة، ) 3.69(بمتوسط حسابي بلغ " المكانة في

وبدرجة ) 2.30(بمتوسط حسابي بلغ " الالأخالقية المراوغة"لبعد 
وبدرجة ) 3.09(وبلغ المتوسط الحسابي للمقياس ككل  ،متوسطة
 ويفسر الباحثون هذه النتيجة بميل الطلبة الجامعيين. متوسطة

ي هذه المرحلة الحساسة من للحصول على المكانة والسيطرة ف
يسعون لتأكيد ذواتهم والشعور بالثقة من خالل حياتهم؛ إذ 

الحصول على مكانة مميزة بين أقرانهم، وفرض سيطرتهم وتحكمهم 
وربما يعود ذلك إلى أن الطالب  .باآلخرين في العالقات التي تربطهم

بالتحرر من  ابعد انتقاله من المدرسة إلى الجامعة، يشعر ولو قليًل
قيود األسرة وسلطتها، مما يدفعه إلى اتخاذ مسارات جديدة في 
إدارة عالقاته الشخصية بالطرق التي تساعده على تحقيق أهدافه 

قات التي يدرسها، ومصالحه، وتتمثل بتحقيق النجاح في المسا
والحصول على دعم الرفاق، وإشباع الحاجة للشعور بالقوة 

  .واألهمية

إضافة إلى ذلك، فإن الطلبة في هذه المرحلة يتطلعون إلى 
إظهار جوانب تميزهم المختلفة، وذلك كنوع من تسويق الذات 
المهني؛ فأحياًنا يبالغ الطلبة في إظهار بعض هذه الجوانب كمحاولة 

أصبحوا مهيئين أكاديميا  حيثهم في دخول عالم العمل، لمساعدت
وسيكولوجيا لبدء حياة مهنية تحقق لهم المكانة االجتماعية، وفي 

  .الوقت ذاته تحافظ على عالقات مثمرة مع اآلخرين في المجتمع

األكثر ما أنماط التنشئة األسرية  :ومناقشته الثاني السؤالنتائج 
اليرموك؟ طلبة جامعةأسر لدى  اشيوع  

تم استخراج المتوسطات الحسابية  ،لإلجابة عن هذا السؤال
طلبة جامعة أسر واالنحرافات المعيارية ألنماط التنشئة األسرية لدى 

  . يوضح ذلك) 7(والجدول . اليرموك

 )7(جدول ال

  طلبة جامعة اليرموكأسر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألنماط التنشئة األسرية لدى 

 الدرجة الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  البعد الرقم

 متوسطة 2 0.493 3.18  متساهلالنمط ال 1
 متوسطة  3 0.552 3.10 لمتسلطنمط اال 2
 مرتفعة 1  0.611 3.85 الديمقراطيالنمط  3

ألنماط التنشئة أن المتوسطات الحسابية ) 7(يظهر الجدول       
 طالنم“لبعد ، كان أعالها )3.85-3.10(تراوحت بين  األسرية

بدرجة مرتفعة، و) 3.85(بمتوسط حسابي بلغ " الديمقراطي
) 3.10(بمتوسط حسابي بلغ " متسلطنمط الال" لبعدأدناها و
ر التي ويفسر الباحثون هذه النتيجة بطبيعة األس .بدرجة متوسطةو

فمعظم هذه األسر تتكون من آباء  ينتمي إليها طلبة الجامعة؛
متعلمين يدركون إيجابيات النمط الديمقراطي في تنشئة األبناء، هذا 
باإلضافة إلى ثقافة المجتمع الذي يتسم بالتسامح والمرونة، وتأثير 
وسائل اإلعالم التي تنقل آراء علماء التربية في إيجابيات النمط 

  .مسموعةالديمقراطي من خالل البرامج المرئية وال

كما يرى الباحثون أن زيادة الوعي المجتمعي لدى األسر قد 
أسهم بشكل كبير في إدراك إيجابيات وسلبيات أنماط التنشئة 
المختلفة، األمر الذي أدى إلى مساعدة اآلباء على تبني أنماط 
أسرية معتدلة تساعد اآلباء على تحمل مسؤولياتهم تجاه أبنائهم، 

ألبناء من حقوقهم وحاجاتهم، ونمط التنشئة وبنفس الوقت ال تحرم ا
وتختلف نتيجة . الذي يحقق هذه الجوانب هو النمط الديمقراطي

من أن أكثر ) Rosli, 2014(روزلي هذه الدراسة مع ما توصل إليه 
  .أنماط التنشئة شيوعا هو النمط المتسلط
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توجد عالقة إرتباطية دالة  له :ومناقشتها ثالثالسؤال النتائج 
لدى طلبة  افيلية وأنماط التنشئة األسريةيبين الشخصية المك اإحصائي

  ؟جامعة اليرموك

تم استخراج معامل ارتباط بيرسون  ،لإلجابة عن هذا السؤال
) 8(، والجدول افيلية وأنماط التنشئة األسريةيبين الشخصية المك

  .يوضح ذلك

 )8(جدول ال

  افيلية وأنماط التنشئة األسريةيبين الشخصية المكللعالقة معامل ارتباط بيرسون 

 الديمقراطي متسلطال متساهلال  

 المكيافيلية الشخصية
 0.008- 0(**)472.  0(**)340. معامل االرتباط ر
 8510. 0000. 0000. الداللة اإلحصائية

بين كل  ادالة إحصائي طرديةوجود عالقة ) 8(يبين الجدول 
درجة انتشار الشخصية و متسلطالالنمط ، ومتساهلالالنمط من 
ويفسر الباحثون ذلك بأن . افيلية لدى طلبة جامعة اليرموكيالمك

ون في أسر متساهلة يحظون بسقف حرية مرتفع ؤينشاألفراد الذين 
يتيح لهم الفرصة للقيام بالمراوغة واألنانية لتحقيق مصالحهم 

كون هناك قيود من أسرهم تحد من هذه تالشخصية، دون أن 
كما أن األسر المتساهلة قد تتقبل المالمح األولى . السلوكيات

تتدخل في محاولة لظهور السمات المكيافيلية لدى أبنائها دون أن 
على  امنها أن التدخل قد يؤثر سلب اتصويب هذه السمات ظًن

فإن األفراد الذين يعيشون في  ومن وجهة نظر أخرى،. بهم عالقتها
أسر متسلطة قد يجدون أنفسهم مدفوعين للتحرر من قيود هذه 
األسر في أول فرصة ممكنة، وقد يكون االلتحاق بالمدرسة وبعدها 

لالبتعاد عن هذه القيود، وبناء عالقات  ة مواتية لهمبالجامعة فرص
اجتماعية جديدة يعوضون من خاللها كل مشاعر النقص، فتجدهم 
يبحثون عن السلطة والمكانة المميزة، وربما يتمردون على بعض 

  .القيم المجتمعية في سبيل تحقيق مطامعهم الشخصية

من النمط  ويمكن أن تفسر هذه النتائج أيضا من خالل أن كًلا
وذلك لتجنب األلم  ،المتساهل والمتسلط قد يقود إلى تنمية الفردية

أو الضغط في النمط المتسلط، ولتحقيق أكبر قدر من المكاسب في 
النمط المتساهل، مما قد يقود إلى زيادة فرص نمو السمات النفعية 
في العالقات مع اآلخرين، التي ترتبط في مجملها بالشخصية 

بالي ودوراند  ختلف هذه النتيجة مع ما توصل إليهوت. المكيافيلية
)Bali and Durand, 2016 (لوكات من عدم وجود عالقة بين الس

إال أنها تتفق ولو . والشخصية المكيافيلية الوالدية في تربية األبناء
بشكل غير مباشر مع ما توصل إليه هوف وزمالؤه و ويليامز وزمالؤه 

)Williams et al., 2009 Hoeve et al., 2008; ( من ارتباط
  .ضعف العالقات االجتماعية والقلقنمط التنشئة المتسلط ب

تختلف درجة انتشار  له :ومناقشتها رابعال السؤالنتائج 
افيلية لدى طلبة جامعة اليرموك باختالف متغيري يالشخصية المك
  الجنس والكلية؟

تم استخراج المتوسطات الحسابية  ،لإلجابة عن هذا السؤال
افيلية يواالنحرافات المعيارية لتحديد درجة انتشار الشخصية المك

يوضح ذلك) 9(لمتغيري الجنس والكلية، والجدول  اتبع.  

  )9(جدول ال

  الجنس والكليةلمتغيري  اتبعافيلية مكيلدرجة انتشار الشخصية ال لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةا

 الشخصية عدم الثقة في اآلخرين الرغبة في المكانة الرغبة في السيطرة المراوغة الالأخالقية    المتغير

 الجنس
 ذكر

 3.23 3.38 3.80 3.56 2.53  س
 5280. 6940. 7500. 7730. 8560.  ع

 نثىأ
 3.00 3.33 3.62 3.27 2.15  س
 5100. 6900. 8210. 8140. 6730. ع

 الكلية
 علمية

 3.17 3.46 3.77 3.42 2.35  س
 5210. 6930. 7920. 8120. 8230. ع

 نسانيةإ
 3.03 3.26 3.63 3.36 2.25  س

 5270. 6780. 7980. 8100. 7270. ع 
  .االنحراف المعياري=ع                                                                                                 .المتوسط الحسابي= س

في المتوسطات الحسابية  اظاهري اتبايًن) 9(يبين الجدول 
افيلية لدى يواالنحرافات المعيارية لدرجة انتشار الشخصية المك

. طلبة جامعة اليرموك بسبب اختالف فئات متغيري الجنس والكلية
تم  ،ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية

) way-MANOVA 2(استخدام تحليل التباين الثنائي المتعدد 
 2(، وتحليل التباين الثنائي )10(جدول المبين في كما هو د لألبعا

way-ANOVA ( جدول الفي كما للمقياس ككل)11.(  
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 )10(جدول ال

  افيليةيتحليل التباين الثنائي المتعدد ألثر الجنس والكلية على أبعاد مقياس الشخصية المك

 مجموع المربعات األبعاد  مصدر التباين
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
  اإلحصائية

  الجنس
 0.077=هوتلنج

  0.000=ح

 0000. 34.947 19.705 1 19.705 المراوغة الالأخالقية
 0000. 19.708 12.580 1 12.580 الرغبة في السيطرة
 0440. 4.085 2.570 1 2.570 الرغبة في المكانة

 8030. 0620. 0290. 1 0290. عدم الثقة في اآلخرين

  الكلية
 0.029=ويلكس

  0.002=ح

 7600. 0940. 0530. 1 0530. المراوغة الالأخالقية
 5350. 3850. 2460. 1 2460. الرغبة في السيطرة
 1460. 2.123 1.336 1 1.336 الرغبة في المكانة

 0000. 12.466 5.852 1 5.852 عدم الثقة في اآلخرين

 الخطأ

   5640. 614 346.211 المراوغة الالأخالقية
   6380. 614 391.926 الرغبة في السيطرة
   6290. 614 386.229 الرغبة في المكانة

   4690. 614 288.255 عدم الثقة في اآلخرين

 الكلي

    616 367.603 المراوغة الالأخالقية
    616 405.007 الرغبة في السيطرة
    616 391.969 الرغبة في المكانة

    616 294.542 عدم الثقة في اآلخرين
        

وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 10(يبين الجدول 
)α=0.05 ( في جميع األبعاد، باستثناء بعد) عدم الثقة في

كما . وجاءت الفروق لصالح الذكور ،تعزى ألثر الجنس) اآلخرين

أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
)α=0.05(  تعزى ألثر الكلية في جميع األبعاد، باستثناء بعد) عدم

  .ت العلميةوجاء الفرق لصالح الكليا ،)الثقة في اآلخرين

  )11(جدول ال

  تحليل التباين الثنائي ألثر الجنس والكلية على المقياس ككل

  الداللة اإلحصائية  قيمة ف  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات مصدر التباين
 0000. 19.823 5.287 1 5.287 الجنس
 1180. 2.448 6530.  1  6530. الكلية
   2670. 614 163.747 الخطأ
    616 171.770 الكلي

       
وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 11(يبين الجدول 

)0.05=α (افيلية لدى طلبة يكمفي درجة انتشار الشخصية ال
. جامعة اليرموك تعزى ألثر الجنس، وجاءت الفروق لصالح الذكور

ويفسر الباحثون هذه النتيجة باختالف طرق التربية التي يتلقاها كل 
 فهو مع الذي تنتمي إليه عينة الدراسة؛من الذكور واإلناث في المجت

مجتمع شرقي محافظ يشجع الذكور على التنافسية مع أقرانهم، 
تحقيق أعلى درجات التميز، كما يمنحهم السلطة والنفوذ في البيت و

مقارنة مع اإلناث، وهذا بدوره يعزز لديهم الرغبة في تحقيق السلطة 
والمكانة المميزة، ويدفعهم ربما إلى ممارسة المراوغة واألنانية في 

كما أن الذكور في مجتمع  .سبيل تحقيق التفوق على اآلخرين

وقت مبكر إلى جماعات الرفاق في إلى االنتساب الدراسة يميلون 
خارج حدود األسرة، مما يجعلهم أكثر عرضة من اإلناث الكتساب 
أساليب مختلفة في التنافس وتحقيق المكانة بين الرفاق، وربما 

 .ممارسة المراوغة والتصرف بأنانيةيدفعهم ذلك لتقليد اآلخرين و
مع اآلخرين،  الها أكثر تعاطًفلطبيعة األنثى العاطفية التي تجع اونظر

يرى وافيلية، ياألمر الذي يتعارض مع خصائص الشخصية المك
وتتفق . الباحثون أن ذلك يفسر كون الفروق جاءت لصالح الذكور

 Collison et(ن وزمالؤه يسوهذه النتيجة مع ما توصل إليه كول
al., 2020(النج ، و)Láng, 2016 ( من أن الشخصية المكيافيلية

  . اإلناثارتباطها بأكثر ارتباًطا بالذكور من 
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 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )11(يبين الجدول كما 
)0.05=α( افيلية لدى طلبة يفي درجة انتشار الشخصية المك

ويفسر الباحثون ذلك بأن الطلبة  .جامعة اليرموك تعزى ألثر الكلية
سواء كانوا من الكليات العلمية أو اإلنسانية تتشكل لديهم معظم 
السمات الشخصية في وقت مبكر من حياتهم وقبل دخولهم الجامعة، 
كما أنهم يعيشون في بيئة جامعية واحدة، لها نفس القيم 

حد  واالتجاهات، ولذلك فهم مدفوعون بخلفية ثقافية متشابهة إلى
السمات الشخصية لهم، مما يقلل من استبدال في  اما، تلعب دور

  . ها الطالب على سماته الشخصيةفيأثر الكلية التي يدرس 

هل تختلف أنماط التنشئة : نتائج السؤال الخامس ومناقشتها
األسرية كما يدركها طلبة جامعة اليرموك باختالف متغيري الجنس 

  والكلية؟

تم استخراج المتوسطات الحسابية  ،اللإلجابة عن هذا السؤ
طلبة جامعة  لدىألنماط التنشئة األسرية  واالنحرافات المعيارية

  . يبين ذلك) 12(والجدول ، الجنس والكليةحسب متغيري  اليرموك

 )12(الجدول 

  الجنس والكليةلمتغيري  اتبع كما يدركها طلبة جامعة اليرموك التنشئة األسريةنماط أل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 الديمقراطي السلطوي الفوضوي  المتغير المتغير

 الجنس
 ذكر

 3.76 3.14 3.21  س
 6240. 5430. 5020.  ع

 أنثى
 3.91 3.07 3.17  س
 5960. 5570. 4860. ع

 الكلية
 علمية

 3.85 3.12 3.18  س
 6080. 5550. 5070. ع

 نسانيةإ
 3.86 3.08 3.19  س
 6150. 5500. 4820. ع

  .المعيارياالنحراف =ع                                                                                              .المتوسط الحسابي= س 

في المتوسطات الحسابية  اظاهري اتبايًن) 12(يبين الجدول 
طلبة  كما يدركهاواالنحرافات المعيارية ألنماط التنشئة األسرية 

ولبيان . بسبب اختالف فئات متغيري الجنس والكلية ،جامعة اليرموك
تم استخدام  ،داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية

، لألبعاد) way-MANOVA-2(تحليل التباين الثنائي المتعدد 
  ).13(جدول وكانت النتائج كما في ال

 )13(جدول ال

  التباين الثنائي المتعدد ألثر الجنس والكلية على أبعاد مقياس أنماط التنشئة األسريةتحليل 

 مجموع المربعات األبعاد  مصدر التباين
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
  اإلحصائية

 1760. 1.835 4460. 1  4460. المتساهل  الجنس
 2270. 1.461 4450. 1 4450. المتسلط 0.026=هوتلنج

 0020. 9.887 3.649 1 3.649 الديمقراطي 0.001=ح
 4930. 4710. 1140. 1 1140. المتساهل  الكلية

 6680. 1840. 0560. 1 0560. المتسلط  0.004=ويلكس
 4380. 6020. 2220.  1 2220. الديمقراطي  0.532=ح

  
  

 الخطأ

   2430. 614 149.128 المتساهل
   3040. 614 186.912 المتسلط

   3690. 614 226.615 الديمقراطي

 الكلي
    616 149.590 المتساهل
    616 187.590 المتسلط

    616 230.291 الديمقراطي
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وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 13(يبين الجدول 

)α=0.05 ( في جميع األبعاد، باستثناء بعد تعزى ألثر الجنس
ويفسر . وجاءت الفروق لصالح الذكور ،)النمط الديمقراطي(

بأن للذكور توقعات تجاه أنماط التنشئة التي  ذلك الباحثون
وربما يعود ذلك إلى طبيعة  .ان تختلف عنها لإلناثيستخدمها الوالد

ود فهم يدركون أي قي الجتماعي الذي يتربى عليه الذكور؛الدور ا
يفرضها األبوان على أنشطتهم وعالقاتهم على أنها شكل من أشكال 

في التسلط الوالدي وقمع لحرياتهم، كما أن حرمانهم من المشاركة 
ال يقبله الشاب، ومن  ات األسرية في أي مناسبة يعتبر تسلًطالقرارا

أعلى  متسلطوالنمط المتساهل هنا جاءت تقديرات الذكور للنمط ال
والتي ترتبط بشكل  ،الذكرللقناعات التي يمتلكها  اوفًقمنها لإلناث 

  . كبير بالدور االجتماعي الذي يميزه عن األنثى من وجهة نظره

كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
)α  =0.05( ويفسر الباحثون. تعزى ألثر الكلية في جميع األبعاد 

ذلك بأن الطلبة سواء في الكليات العلمية أو الكليات اإلنسانية قد 
ان تشكلت لديهم القناعات حول أساليب التنشئة التي يستخدمها األبو

فهم عاشوا لسنوات طويلة داخل أسرهم  قبل دخولهم الجامعة؛
مما جعلهم يحكمون على هذه  ،تعرضوا خاللها لهذه األساليب

ن وقت دخولهم إلى الجامعة، مما يجعل األساليب في وقت أبكر م
تأثير الكلية على تقديرات الطلبة ألساليب التنشئة التي يستخدمها 

كما أن اآلباء في مجتمع الدراسة قد ال تختلف . ااألهل ضعيًف
 .سواء كانوا في كليات علمية أو إنسانية ،بنائهمتهم ألأساليبهم تنشئ

  التوصيات

  :يوصي الباحثون بما يليفي إطار نتائج هذه الدراسة، 

عقد ورشات على  راكز اإلرشاد النفسي في الجامعاتتشجيع م -
 .افيليةيكية الطلبة حول سلبيات الشخصية المعمل لتوع

نشر الوعي حول التأثير السلبي على تشجيع وسائل اإلعالم  -
ة على شخصيات األبناء في تساهليللتنشئة التسلطية أو ال

 .المستقبل

تقديم برامج توضح على  األسري اإلرشادتشجيع مراكز  -
اإليجابيات التي يتمتع بها نمط التنشئة الديمقراطي، مقارنة بكل 

 .من النمط التسلطي والنمط المتساهل

افيلية لدى يراء المزيد من الدراسات حول الشخصية المكإج -
شرائح أخرى من المجتمع، وفي ضوء متغيرات لم تتطرق إليها 

 .الدراسة الحالية
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