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 امللخص:

 -الفروؽ في متغيرات البحث (المعتقدات المكيافيمية دراسةىدؼ البحث الحالي إلى   
الجنس (ذكور/إناث)، ووفقًا  توجو المقارنة االجتماعية) وفقًا لمتغير -الرضا عف الحياة

العبلقة االرتباطية  استكشاؼ/كميات نظرية)، وكذلؾ عمميةلمتغير التخصص الدراسي (كميات 
كما توجو المقارنة االجتماعية)،  -لمكيافيمية وكؿ مف (الرضا عف الحياةبيف المعتقدات ا

توجو المقارنة االجتماعية)  -إيجاد التأثير المحتمؿ لكؿ مف (الرضا عف الحياة البحث حاوؿ
المعتقدات  -عمى المعتقدات المكيافيمية، والتأثير المحتمؿ لكؿ مف (الرضا عف الحياة

) طالب 144( مف االستطبلعية وتكونت العينة ،ارنة االجتماعيةالمكيافيمية) عمى توجو المق
مف طبلب جامعة الزقازيؽ، تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية؛ بيدؼ التحقؽ مف ثبات وصدؽ 

 -الرضا عف الحياةمقياس  -المعتقدات المكيافيميةمقياس المقاييس المستخدمة بالبحث (
) طالبًا مف 217قواـ عينة البحث النيائية (بينما بمغ ، )توجو المقارنة االجتماعيةمقياس 

، طبلب جامعة الزقازيؽ، تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية، وذلؾ بيدؼ التحقؽ مف فروض البحث
معامؿ االرتباط ، و وكانت األساليب اإلحصائية المستخدمة ىي اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف

 ةؽ دالووجد فر تال و أن فيىـ النتائج أ وتمثمت، نموذج المعادلة البنائية، و الثنائي لبيرسوف
كما  ،التخصص الدراسيو الجنس  يمتغير لكؿ مف وفقًا  متغيرات البحث في جميعإحصائيًا 

المعتقدات بيف دالة إحصائيًا  وموجبة عبلقة ارتباطية سالبةكشفت النتائج عف وجود 
عمى التوالي، كما أسفرت  توجو المقارنة االجتماعية، و الرضا عف الحياةوكؿ مف المكيافيمية 

وجود تأثير سمبي داؿ إحصائيًا لممتغير الكامف المستقؿ (توجو المقارنة االجتماعية) عمى عف 
وجود تأثير سمبي داؿ إحصائيًا لممتغير ، و المتغير الكامف التابع (المعتقدات المكيافيمية)

ابع (توجو المقارنة الكامف المستقؿ (المعتقدات المكيافيمية) عمى المتغير الكامف الت
جود تأثير سمبي داؿ إحصائيًا لممتغير الكامف المستقؿ (الرضا عف الحياة) ، وو االجتماعية)

 .عمى المتغير الكامف التابع (توجو المقارنة االجتماعية)
توجو  -الرضا عف الحياة -المعتقدات المكيافيمية -النمذجة البنائية الكممات المفتاحية:

 .يةالمقارنة االجتماع
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Structure Model Relations Between Machiavellian Beliefs And 

Life Satisfaction And Social Comparison Orientation Among 

University Students  

Abstract: 

 The current research objective is to study the differences in research 

variables (Machiavellian beliefs- life satisfaction - social comparison 

orientation) according to the sex variable (male/female), and According to the 

variable of the academic specialization (scientific faculties /theoretical 

faculties), and As well as exploring the correlation between Machiavellian 

beliefs and both (satisfaction with life - social comparison orientation), and The 

research also attempted to find the potential impact of both (life satisfaction - 

social comparison orientation) on Machiavellian beliefs, and the potential 

impact of both (life satisfaction - Machiavellian beliefs) on social comparison 

orientation, The survey consisted of (199) students from Zagazig University, 

selected in a random manner, with the aim of verifying the reliability and 

validity of the scales used in the research (machiavellian belief scale - life 

satisfaction scale - social comparison orientation scale), while the final 

research sample (742) students from Zagazig University, selected randomly, in 

order to verify the research hypotheses. The statistical methods used were the 

test (t) of two independent samples, the Pearson correlation coefficient, and the 

structural equation model. the most important results were that there were no 

statistically significant differences in all research variables according to both 

the sex variables and the academic specialization, as revealed by the results. 

The existence of a negative and statistically positive correlation between 

Machiavellian beliefs and both life satisfaction, the orientation of social 

comparison respectively, as well as the statistically negative effect of the 

independent underlying variable (social comparison orientation) on the 

underlying variable of the dependent (Machiavellian beliefs), a statistically 

negative effect of the independent underlying variable (Machiavellian beliefs) 

on the underlying variable of the dependent (social comparison orientation), 

and a statistically negative effect of the independent underlying variable (life 

satisfaction) on the underlying variable of the dependent (social comparison 

orientation). 

Keywords: Structure Model - Machiavellian beliefs - life satisfaction - social 

comparison orientation. 
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 مكدمة:

المكيافيمية سمة شخصية يمكف مف خبلليا تحديد ما إذا كاف األفراد يستخدموف ُتَعُد 
بعض ميارات قراءة العقؿ؛ لتحقيؽ نتائج اجتماعية إيجابية أو سمبية، ويعتقد مكيافيمي أف 

بفاعمية في سموؾ  المكيافميوف وينخرط ،األشخاص يمكف التبلعب بيـ في المواقؼ الشخصية
ممف قاموا بخداعيـ  شخصية عمى حساب ىؤالء الضحايامكاسب  ويحققوفالتبلعب 

 واستغبلليـ.
وغير جدير  ،وكسوؿ ،اقترح "مكيافيمي" أف ُينظر إلى اآلخر عمى أنو شريرولقد 

 .لمحفاظ عمى مكانتو فوقو ؛والخداع ،واالستغبلؿ ،وأف يستخدـ الفرد القسوة ،بالثقة
يفكروف موف بيا ومنيا أنيـ يتس وىناؾ بعض السمات التي ُوِجَد أف المكيافمييف

يكونوف منفصميف و  ،ساخرة وخاطئة وسمبية ؤىـ تكوفآراو  ،بطريقة باردة واستراتيجية وعممية
 وأيكونوف مدفوعيف بدوافع ذاتية تممكية (مثؿ: مف أجؿ الماؿ و  ،عاطفيًا ويتسموف بالقسوة

(مثؿ: الحب واألسرة  تبادلية دوافع جماعية ـلديي فالمركز) بداًل مف أف يكو وأالسمطة 
لتحقيؽ أىداؼ شخصية  ؛ساليب االزدواجية واالستغبلؿ والتبلعباأل ويستخدموف ،والوئاـ)
 .فردية

ف/يتشكؿ لديو المعتقد  والنظرة المكيافيمية السابقة حينما يعتقدىا الفرد يتكوَّ
ثبلثة موضوعات متميزة؛ الموضوع األوؿ ينطوي  المكيافيميةالمعتقدات تأخذ المكيافيمي، و 

عمى استخداـ استراتيجيات التبلعب؛ مثؿ الخداع والتممؽ في العبلقات بيف األشخاص، 
والموضوع الثاني ىو تصور ساخر لآلخريف عمى أنيـ ضعفاء وغير جديريف بالثقة، الموضوع 

وبصفة عامة؛ فإف المكيافيمية تشير  الثالث ىو البلمباالة باألخبلؽ التقميدية في الفكر والعمؿ،
 .إلى تمؾ السمة شخصية التي يستخدـ فييا الفرُد اآلخريف؛ ليحقؽ نجاحو

ولـ تتـ دراستو  االىتماـ، ، إال أنو لـ يمؽ مزيدًا مفىذا المتغيرولقد تناولت الدراسات 
قدات المكيافيمية دراسة العبلقة بيف المعت تتـولـ  -في حدود عمـ الباحث  –في البيئة العربية 

؛ وفي البحث الحالي ستتـ دراسة العبلقة بيف والرضا عف الحياة، توجو المقارنة االجتماعية
 ىذه المتغيرات.
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بأنو تقييـ معرفي وُحكِمي شامؿ لنوعية الحياة الشخصية  الرضا عف الحياة ويعرؼ
ـَ كمؤشر اجتماعي لمعنى  الحياة، والرضا عف الحياة وفقًا لمعايير مختارة ذاتيًا، وقد اسُتخِد

نجازاتو قد تحققت (  & Nilssonيتعمؽ برضا الفرد عف حياتو، وما إذا كانت تطمعاتو وا 
StÅLnacke, 2019, pp. 94-95( 

وقد أثبتت البحوث السابقة أف الرضا العاـ لمحياة يرتبط مع سمات الشخصية 
)Olawa & Idemudia, 2019, p. 2( 

 Siebert et(فػي الرضػا عػف الحيػاة  ىامػاً  لشخصػية تمعػب دوراً وىناؾ اتفاؽ واسع عمػى أف ا
al., 2020, p. 1174( 

فاألفراد ذوي سمات الشخصية السعيدة لدييـ نظرة إيجابية إلى الحياة بالمقارنة مع 
اآلخريف ممف لدييـ نصيب أقؿ مف ىذه السمات؛ وىذا يشير إلى أف وجود الشخصية السعيدة 

يرى محتويات إيجابية مف أحداث الحياة السمبية، وبالتالي يكوف مييئًا لرضا  الفردقد تجعؿ 
 ) Olawa & Idemudia, 2019, pp. 1-2أفضؿ عف الحياة (

وتمت دراسة أدوار سمات الشخصية في الرضا العاـ عف الحياة، وقد ُوِجَد أف 
لمرضا عف الحياة السمات الشخصية (في صورة: االنبساطية والعصابية) تكوف منبئات أقوى 

مما كانت عميو عندما تـ تحديد الرضا عف الحياة ىو المنبئ والسمات الشخصية ىي 
المعايير. كما أظيرت األبحاث أف مجاالت الرضا عف الحياة تشكؿ روابط كبيرة مع سمات 

 .)lawa & Idemudia, 2019, p. 2(الشخصية، وخاصة بالنسبة لمعصابية واالنبساطية
س والجامعات حاالت لمتواصؿ والتي تؤثر بدورىا عمى المعتقدات وتعتبر المدار 

المكيافيمية واألىداؼ والعمميات ذات الصمة، ويعد نوع ىذه األىداؼ لو دور ىاـ لمنجاح في 
المجاؿ األكاديمي، والرضا عف الحياة، والرفاىية، والصحة العقمية، ولئلعتقاد، وال سيما 

ؿ العبلقات والعقود االجتماعية، وىذه األىداؼ تؤثر عمى اإليماف باليدؼ؛ دور ىاـ في تشكي
 معتقدات الفرد وشخصيتو.

التي تيتـ بأف يكوف ليا اليد  وترتبط المكيافيمية بالمنافسة االجتماعية بيف األشخاص
 )Mirzaaghazadeh et al., 2016, p. 88( العميا
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يحاوؿ جاىدًا النجاح وتحقيؽ أىدافو الشخصية  ويرى الباحث أف الفرد المكيافيمي
والذاتية المحضة، وفي سبيؿ ذلؾ يقارف نفسو دائمًا باآلخريف ممف يحققوف أىدافيـ بنفس 

 طريقتو؛ حتى يعمـ مستوى تقدمو ومدى تحقيقو ألىدافو وفقًا لمعتقداتو المكيافيمية.
قفو اإنجازات الفرد ومو ويعرؼ توجو المقارنة االجتماعية بأنو "الميؿ إلى مقارنة 

عادة ثبلث سمات بيف األشخاص مف  ، وتوجدوتجاربو مع إنجازات ومواقؼ وتجارب اآلخريف"
ذوي توجو المقارنة االجتماعية القوية تتمخص في: أواًل: لدييـ تنشيط مزمف كبير لمذات؛ 

-publicly and privately self)وبالتالي ىـ لدييـ وعي عاـ وخاص بالذات 
conscious) ،ثانيًا: يتمتع ذوو توجو المقارنة االجتماعية القوية بأنيـ يظيروف اىتمامًا ،

وتعاطفًا، وحساسية الحتياجات اآلخريف ومشاعرىـ، وأخيرًا: يرتبط توجو المقارنة االجتماعية 
 uncertainty of)وعدـ اليقيف  بالذات  (negative affectivity)باإلنفعالية السمبية 

the self) بالتالي فإف األشخاص مف ذوي توجو المقارنة االجتماعية القوية كثيرًا ما ؛ و
 high)وارتفاع العصبية  (Self-esteem)يظيروف انخفاضًا في تقدير الذات 

neuroticism) )Yang & Robinson, 2018, pp. 50-51( ؛ مما قد يؤثر أيضًا
 عمى المعتقدات المكيافيمية.

فػػػػراد ذوي المسػػػػتوى العػػػػالي فػػػػي توجػػػػو المقارنػػػػة وقػػػػد أشػػػػارت البحػػػػوث إلػػػػى أف األ
 ,.Litt et al( (perceived norms)االجتماعية ىـ أكثر تأثرًا بسػموؾ اآلخػريف ومعػارفيـ 

2019, p. 92( 
كػػذلؾ فػػإف األفػػراد الػػذيف يعػػانوف مػػف عصػػبية أكثػػر عرضػػة لمتركيػػز عمػػى التفسػػيرات و 

أف السػمات الشخصػية تظػؿ مسػتقرة نسػبيًا خػبلؿ فتػرة حيػاة  ، كمػاالسمبية لممقارنة االجتماعيػة
ومواقفػو (توجػو المقارنػة االجتماعيػة)؛ والتػي قػد  الفػردالشخص؛ ومف ثـ فإنيا تشكؿ معتقدات 

 )Rozgonjuk et al., 2019, pp. 4-5(تشكؿ بدورىا سموؾ الفرد 
اة وتوجػو وعمى الرغـ مف الرابطػة الموجػودة بػيف الشخصػية وكػؿ مػف الرضػا عػف الحيػ

المقارنة االجتماعية؛ إال أنو لـ تتـ دراسة العبلقة بػيف المعتقػدات المكيافيميػة كسػمة لمشخصػية 
؛ لػذلؾ يسػعى -في حدود عمـ الباحػث –وكؿ مف الرضا عف الحياة وتوجو المقارنة االجتماعية 

 البحث الحالي إلى دراسة تمؾ العبلقة.
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بلفات كبيرة بيف تصورات الذكور أف ىناؾ اخت )Mostafa, 2007(دراسة وتوصمت 
واإلناث لممكيافيمية، وأف األشخاص األقؿ تعميمًا ىـ أكثر مكيافيمية مف األشخاص األفضؿ 

اختبلفات قوية في الرضا إلى وجود  )Helliwell et al., 2019(دراسة ، وتوصمت تعميماً 
ُتكَشؼ الفروؽ وفقًا ، في حيف لـ عف الحياة بيف المجتمعات الحضرية والريفية وفيما بينيا

 لمتخصص وىذا ما يسعى إليو أحد أىداؼ البحث.
(المعتقػدات وبصفة عامة يسعى البحث الحالي إلى دراسة الفروؽ في متغيػرات البحػث 

وفقػًا لمنػوع والتخصػص الدراسػي، توجػو المقارنػة االجتماعيػة)  -الرضا عف الحيػاة -المكيافيمية
توجػو المقارنػػة  -مكيافيميػة وكػػؿ مػف (الرضػػا عػف الحيػػاةالمعتقػػدات الكػذلؾ معرفػة العبلقػػة بػيف 

 االجتماعية)، كما يسعى إلى معرفة التأثيرات المحتممة لممتغيرات عمى بعضيا البعض.
  مشللة البحح:

 يمكف صياغة مشكمة البحث الحالي في األسئمة اآلتية:
ىػػػػؿ يوجػػػػد فػػػػرؽ داؿ إحصػػػػائيًا بػػػػيف متوسػػػػطات الػػػػدرجات عمػػػػى المقػػػػاييس الثبلثػػػػة  -1

توجػو المقارنػة االجتماعيػة) وفقػًا لمتغيػر  -الرضا عف الحيػاة -(المعتقدات المكيافيمية
 الجنس (ذكور/إناث)؟

ىػػػػؿ يوجػػػػد فػػػػرؽ داؿ إحصػػػػائيًا بػػػػيف متوسػػػػطات الػػػػدرجات عمػػػػى المقػػػػاييس الثبلثػػػػة  -7
توجػو المقارنػة االجتماعيػة) وفقػًا لمتغيػر  -لرضا عف الحيػاةا -(المعتقدات المكيافيمية

 التخصص الدراسي (كميات عممية/كميات نظرية)؟
ىػػػؿ توجػػػد عبلقػػػة ارتباطيػػػة دالػػػة إحصػػػائيًا بػػػيف الػػػدرجات عمػػػى مقيػػػاس المعتقػػػدات  -3

مقيػاس توجػو المقارنػة  -المكيافيمية والدرجات عمى كؿ مف (مقياس الرضا عف الحيػاة
 االجتماعية)؟

توجػو المقارنػة االجتماعيػة)  -يوجد تأثير داؿ إحصائيًا لكؿ مف (الرضا عف الحياة ىؿ -1
 عمى المعتقدات المكيافيمية؟ 

المعتقػػدات المكيافيميػػة)  -ىػػؿ يوجػػد تػػأثير داؿ إحصػػائيًا لكػػؿ مػػف (الرضػػا عػػف الحيػػاة -1
 عمى توجو المقارنة االجتماعية؟
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  :أٍداف البحح
 :ييدؼ البحث الحالي إلى التحقؽ مف

وجود فػرؽ داؿ إحصػائيًا بػيف متوسػطات الػدرجات عمػى المقػاييس الثبلثػة (المعتقػدات  -1
توجػػو المقارنػػة االجتماعيػػة) وفقػػًا لمتغيػػر الجػػنس  -الرضػػا عػػف الحيػػاة -المكيافيميػػة

 (ذكور/إناث).
وجود فػرؽ داؿ إحصػائيًا بػيف متوسػطات الػدرجات عمػى المقػاييس الثبلثػة (المعتقػدات  -7

توجػو المقارنػة االجتماعيػة) وفقػًا لمتغيػر التخصػص  -الرضػا عػف الحيػاة -المكيافيمية
 /كميات نظرية).عمميةالدراسي (كميات 

وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بػيف الػدرجات عمػى مقيػاس المعتقػدات المكيافيميػة  -3
مقيػػػػاس توجػػػػو المقارنػػػػة  -والػػػػدرجات عمػػػػى كػػػػؿ مػػػػف (مقيػػػػاس الرضػػػػا عػػػػف الحيػػػػاة

 االجتماعية).
توجػػو المقارنػػة االجتماعيػػة)  -ود تػػأثير داؿ إحصػػائيًا لكػػؿ مػػف (الرضػػا عػػف الحيػػاةوجػػ -1

 عمى المعتقدات المكيافيمية. 
المعتقػػدات المكيافيميػػة) عمػػى  -وجػػود تػػأثير داؿ إحصػػائيًا لكػػؿ مػػف (الرضػػا عػػف الحيػػاة -1

 توجو المقارنة االجتماعية.
 أٍنٔة البحح:

(المعتقدات الفروؽ في متغيرات البحث يحاوؿ البحث الحالي الكشؼ عف  -1
توجو المقارنة االجتماعية) وفقًا لكؿ مف النوع  -الرضا عف الحياة -المكيافيمية

لدى طبلب جامعة الزقازيؽ؛ مما يفيدنا في التعرؼ عمى طبيعة التخصص الدراسي و 
 تمؾ المتغيرات وفؽ المجموعات المختمفة.

 -(المعتقدات المكيافيميةًا عف متغيرات البحث يقدـ البحث الحالي إطارًا نظريًا جديد -7
؛ مما يفيد الباحثيف وكذلؾ معظـ توجو المقارنة االجتماعية) -الرضا عف الحياة

ثراء المكتبة العربية بمتغيرات نفسية،  القراء الميتميف بدراسة المتغيرات النفسية، وا 
 ومواكبة الدراسات النفسية الحديثة عمى مستوى العالـ.
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(المعتقدات يقدـ البحث الحالي مقاييس نفسية لممتغيرات الثبلثة موضع الدراسة  -3
؛ مما يساعد في القياس توجو المقارنة االجتماعية) -الرضا عف الحياة -المكيافيمية

 الدقيؽ ليذه المتغيرات النفسية.
 المعتقدات المكيافيمية وكؿ مف (الرضا عفيحاوؿ البحث الحالي دراسة العبلقة بيف  -1

لدى طبلب جامعة الزقازيؽ؛ مما يساعدنا عمى توجو المقارنة االجتماعية)  -الحياة
 معرفة طبيعة العبلقات بيف المتغيرات موضع الدراسة.

إلى معرفة التأثيرات المحتممة لممتغيرات عمى بعضيا البعض؛ البحث الحالي يسعى  -1
 عضيا البعض.مما يزيد مف فيمنا ليذه المتغيرات موضع الدراسة مرتبطة مع ب

 مصطلحات البحح:

تأخذ ثبلثة موضوعات و  :”Machiavellian beliefs“ مللٔافٔلٔةاملعتكدات ا
متميزة؛ الموضوع األوؿ ينطوي عمى استخداـ استراتيجيات التبلعب؛ مثؿ الخداع والتممؽ في 
العبلقات بيف األشخاص، والموضوع الثاني ىو تصور ساخر لآلخريف عمى أنيـ ضعفاء وغير 

عمؿ، وبصفة جديريف بالثقة، الموضوع الثالث ىو البلمباالة باألخبلؽ التقميدية في الفكر وال
عامة؛ فإف المكيافيمية تشير إلى تمؾ السمة شخصية التي يستخدـ فييا الفرُد اآلخريف؛ 

 )Mirzaaghazadeh et al., 2016, pp. 88-89( ليحقؽ نجاحو
بأنو تقييـ معرفي وُحكِمي شامؿ  : ويعرؼ”life satisfaction“ الرضا عً احلٔاة

ـَ كمؤشر اجتماعي لمعنى  لنوعية الحياة الشخصية وفقًا لمعايير مختارة ذاتيًا، وقد اسُتخِد
نجازاتو قد  الحياة، والرضا عف الحياة يتعمؽ برضا الفرد عف حياتو، وما إذا كانت تطمعاتو وا 

 )Nilsson & StÅLnacke, 2019, pp. 94-95تحققت (
ويعرؼ  :”social comparison orientation“ ارىة االدتناعٔةتْدُ املك

قفو وتجاربو مع إنجازات ومواقؼ وتجارب اآلخريف" ابأنو "الميؿ إلى مقارنة إنجازات الفرد ومو 
)Yang & Robinson, 2018, p. 50( 
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 أدبٔات البحح:

 أّاًل: املعتكدات امللٔافٔلٔة:

 ّىشبتَا ّأسباب االٍتناو بَا ّارتباطَا ببعض الشلْكٔات مكدمة عً املعتكدات املٔلٔافٔلٔة

) كػػاف Niccolò Machiavelli” )1114-1172“اإليطػػالي "نيكولػػو مكيػػافيمي" 
 The“وفيمسػػوؼ سياسػػي. اشػػتير بعممػػو: األميػػر  ”Florentine“دولػػة فمػػورنتيف ل اً حاكمػػ

Prince”) ورغػػـ أنػو مػػات منػػذ 1137نشػػره فػػي عػاـ (تػـ )؛ لكػػف 1113، الػذي كتػػب عػاـ ،(
فػي  ”bad faith“أكثر مف خمسة قروف، إال أف اسـ مكيافيمي يرتبط بػػ "ممارسػة سػوء النيػة 

 )Erdem Ayyildiz, 2019, p. 1037( الشئوف السياسية"
قد برز في  مكيافيميةالأف بناء  )Gkorezis et al., 2015, p. 620(ويذكر 

وأيدوا بعض الجوانب المشتركة  ”Christie & Geis“األدبيات بعد عمؿ كريستي وغايس 
وتأييد  ،والتصرؼ بشكؿ غير أخبلقي ،لممكيافيمييف مثؿ: "االستعداد الستخداـ تكتيكات التبلعب
 وجية نظر ساخرة وغير جديرة بالثقة لمطبيعة البشرية"

رة أخرى بعد السيؿ الكبير مف البحوث في وقد حظيت المكيافيمية باالىتماـ م
السبعينات والثمانينات؛ ويعزى ذلؾ إلى حد كبير إلى فضائح الشركات، والعديد مف حاالت 
سوء السموؾ والمخالفات في المنظمات التي دفعت الباحثيف إلى تنشيط اىتماميـ بالجانب 

ـ جذورىـ في ىذا الجانب المظمـ المظمـ مف المنظمات، وبالنظر إلى أف القادة المكيافيمييف لي
 .Gkorezis et al., 2015, pp(وينظر إلييـ عمى أنيـ انتيازييف ومتبلعبيف وغشاشيف 

619-620( 
وقد أعادت الحاالت األخيرة مف سوء سموؾ الشركات؛ االىتماـ بسمات الشخصية 
رة القيادية باعتبارىا سمات لمسموؾ السمبي في مكاف العمؿ، مثؿ القيادة المدم

“destructive leadership” أو اإلشراؼ التعسفي “abusive supervision” وقد .
النفسية، والنرجسية. االمبااله : المكيافيمية، ىى حظيت ثبلث مف ىذه الصفات باىتماـ خاص

تحت مظمة واحدة يطمؽ  ”subclinical traits“وقد تـ تجميع ىذه السمات السريرية 
عمييا "الثالوث الداكف"، جميع السمات الثبلث ىي استراتيجيات اجتماعية انفجارية 

“exploitive social strategies” قصيرة المدى “short-term”تركز عمى الذات ، 
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“ego-centric” ، يجابيًا مع استخداـ سموكيات التبلعب وسموكيات ارتباطًا إترتبط والتي
  )Wisse & Sleebos, 2016, p. 122(مانة عدـ األ

أف استقطاب المعتقدات  يؤدي إلػى تكثيػؼ  )Xie & Xie, 2017, p. 686(ويذكر 
لى الجمود ؛ فكؿ مجموعة تتمسؾ بمعتقداتيا وتتجاىؿ معتقدات المجموعػات األخػرى؛ الخبلؼ وا 

 مما يتسبب في كثرة الخبلفات والجمود الفكري.
لقد تبيف أف القادة الذيف ترتفع لدييـ إلى حد كبير سمة المكيافيمية، غير فعاليف و 

أف المكيافيمية واالعتبلؿ النفسي (أكثر مف النرجسية) يرتبط  أيضاً  وجد، و عمى نحو أو آخر
 اتدراسالأشارت ، وقد ”communal tendencies“المجتمعية  النزعاتسمبيًا مع ارتباطًا 

ـ مف أف المكيافيمية لـ تكف مرتبطة بالعدواف المباشر، إال أنيا مرتبطة إلى أنو عمى الرغ
وقد ربطت دراسات أخرى بيف المكيافيمية العالية وبيف الميؿ إلى ، ”hostility“ ئيةبالعدا

تشمؿ األفعاؿ الضارة التي تتـ بيف األشخاص والتي يدامة، العمؿ الاالنخراط في سموكيات 
 )Wisse & Sleebos, 2016, p. 123(عمى نحو مماثؿ لئلساءة 

تشير الدراسات إلى أف األفراد المرتفعيف عمى المكيافيمية مف المحتمؿ انخراطيـ في و 
يجعؿ عميو صعوبة أكثر  ف كوف الفرد مرتفعًا عمى المكيافيميةفإ ، وكذلؾالعدواف غير المباشر

لمتفاعؿ مع اآلخريف بطريقة وشكؿ إيجابي، وكذلؾ يجعؿ عميو صعوبة في الحفاظ عمى 
دراسات التقرير الذاتي التي تتضمف تقارير األقراف أو  ، وقد أشارتالصداقات مف النوع الجيد

 specific social“المعمميف تشير أيضًا إلى أف المكيافيمية ترتبط بسموؾ اجتماعي محدد 
behaviour” بحيث أف األطفاؿ الذيف يسجموف درجات عالية عمى المكيافيمية يكونوف أقؿ ،

اجتماعية وأكثر عدوانية تجاه األقراف، ويصنفوف بصورة مرتفعة عمى أنيـ "فتوات" 
“bullies”)Abell et al., 2015, pp. 484-485( 

تقدات المكيافيمية أف العبلقة بيف المع )Kareshki, 2011, p. 415(ويذكر 
كانت سمبية؛  ”Ethical Computer Self-Efficacy“وفعالية الذات األخبلقية لمكمبيوتر 

 والتي قد نستشؼ منيا داللة غير مباشرة عف رضا الفرد.
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ُتَعُد المكيافيمية سمة شخصية واحدة يمكف مف خبلليا تحديد ما إذا كاف األفراد و 
؛ لتحقيؽ نتائج اجتماعية ”mind reading skills“يستخدموف ميارات قراءة العقؿ 

يعتقد مكيافيمي أف األشخاص اآلخريف يمكف التبلعب بيـ في المواقؼ و إيجابية أو سمبية، 
الشخصية وينخرطوف بفاعمية في سموؾ التبلعب ومعرضوف لتحقيؽ مكاسب شخصية عمى 

تبط سمباً  بالمرغوبية حساب ىؤالء الضحايا. وىناؾ بعض األدلة عمى أف المكيافيمية تر 
 )social desirability” )Arefi, 2010, p. 695“االجتماعية 

والنظرة الشاممة لممكيافيمية تأخذ ثبلثة موضوعات متميزة؛ الموضوع األوؿ ينطوي 
عمى استخداـ استراتيجيات التبلعب؛ مثؿ الخداع والتممؽ في العبلقات بيف األشخاص، 

ر لآلخريف عمى أنيـ ضعفاء وغير جديريف بالثقة، الموضوع والموضوع الثاني ىو تصور ساخ
فإف المكيافيمية تشير  ؛وبصفة عامة ،الثالث ىو البلمباالة باألخبلؽ التقميدية في الفكر والعمؿ

إلى تمؾ السمة شخصية التي يستخدـ فييا الفرُد اآلخريف؛ ليحقؽ نجاحو 
)Mirzaaghazadeh et al., 2016, pp. 88-89( 

 لٔافٔلٔ ن ّىررتَه ل ى اخآررًٓمسات امل

 ”lazy“وكسوؿ  ”vicious“اقترح "مكيافيمي" أف ُينظر إلى اآلخر عمى أنو شرير 
واالستغبلؿ  ”cruelty“وأف يستخدـ الفرد القسوة  ”untrustworthy“وغير جدير بالثقة 
“exploitation”  والخداع“deceit”  لمحفاظ عمى مكانتو فوقو)Mirzaaghazadeh et 

al., 2016, p. 88(  &)Kareshki, 2011, p. 414( 
فالشخص المكيافيمي ىو فػي المقػاـ األوؿ، منػافؽ بصػورة واضػحة، يسػتطيع بسػيولة 
ضػػبط سػػموكياتو، ومحادثاتػػو، بػػؿ وحتػػى مظيػػره ألي موقػػؼ بعينػػو. وبيػػذا المعنػػى، فيػػو مثػػؿ 

ذكػػاًء عمميػػًا فعػػااًل جػػدًا، حيػػث  فيػػو يتبلعػػب بالنػػاس مػػف حولػػو لتحقيػػؽ أىدافػػو. لديػػو .الممثػػؿ
يستطيع تقييـ الناس وحاالتيـ مػف أجػؿ مصػمحتو الخاصػة؛ مػف خػبلؿ اسػتخداـ نقػاط الضػعؼ 
ذا لـز األمر، فإنو يثير الشقاؽ ويسػتغؿ األوقػات الفوضػوية ويخػرج مػف  لدى الناس لصالحو. وا 

 )Erdem Ayyildiz, 2019, p. 1038(الموقؼ بما يحقؽ مصمحتو 
المكيافيميوف يوظفوف مجموعة مف التكتيكات مف أجؿ التبلعب باآلخريف؛  والبالغوف

 Abell et(بما في ذلؾ جعؿ ىدفيـ أف يشعر مف يستغموه بالخجؿ، أو بالحرج، أو بالذنب 
al., 2015, p. 486(. 
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 cynical and“يتميز المكيافيميوف بالمعتقدات الساخرة والمنحرفة و 
misanthropic beliefs” ،والقساوة “callousness” والسعي لتحقيؽ أىداؼ أرجنتية ،

“argentic goals” الماؿ، والسمطة، والمكانة)، واستخداـ تكتيكات الحسابات  :(أي
 .)Wisse & Sleebos, 2016, p. 123(والتبلعب الماكرة 
األعمى "أي: ذوي الدرجات العميا"  ، يمكف أف يكوف المكيافيميوفأخرى مف ناحية

محايديف أيديولوجيًا، ولدييـ القميؿ مف المشاركة العاطفية في العبلقات الشخصية، وسوؼ 
لوف االلتزامات عندما يكوف في مصمحتيـ القياـ بذلؾ   ,.Mirzaaghazadeh et al(يحوِّ

2016, p. 88(. 
ر إلييـ عمى أنيـ نظَ ويُ  ،ظمـف ليـ جذورىـ في ىذا الجانب الموالقادة المكيافيميو 

وصؼ المكيافيمييف المرتفعييف (أي: المرتفعوف عمى تمؾ ، و انتيازييف ومتبلعبيف وغشاشيف
السمة) بأنيـ الذيف يتسموف بما يمي: "التبلعب أكثر، والفوز أكثر، يقتنعوف بشكؿ أقؿ، 

قناعيـ لآلخريف أكثر، ويختمفوف اختبلفًا كبيرًا عف نظرائيـ المكياف يمييف المنخفضييف (أي: وا 
وقد ُوِصَؼ األفراد المكيافيمييف بأف لدييـ ميؿ لمغش والكذب  ،المنخفضوف عمى تمؾ السمة)"

)Gkorezis et al., 2015, pp. 619-621(. 
تتميز المكيافيمية بالمعتقدات الساخرة، وأسموب التعامؿ التبلعبي و 

“manipulative interpersonal style” واالنفصاؿ العاطفي ،“emotional 
detachment” فأولئؾ الذيف يعانوف مف مستويات عالية مف المكيافيمية ينخفض ضميرىـ .

، وسمة الذكاء لدييـ ”agreeableness“، والمقبولية ”conscientiousness“الحي 
ترتفع لدييـ ، و ”empathy“والتعاطؼ  ،”trait emotional intelligence“العاطفي 

 ,Abell et al., 2015(يار الرغبة في استغبلؿ اآلخريف مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ فردية إظ
pp. 484-485(. 

أف البالغيف المكيافيمييف ينخرطوف  )Abell et al., 2015, p. 486(يذكر كما 
، ويشكُّوف في اآلخريف، ”protective self-monitoring“في المراقبة الذاتية الوقائية 

 مستويات مف القمؽ الذي ينبع مف زيادة اليقظة لفرص االنخراط في التبلعب.ويكوف لدييـ 
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 املٔلافٔلٔة ّعالقتَا مبتغريات البحح:

المدارس والجامعات حاالت لمتواصؿ والتي تؤثر بدورىا عمى المعتقدات تعتبر 
واألىداؼ والعمميات ذات الصمة ونوع ىذه األىداؼ دور ىاـ في النجاح في المجاؿ  المكيافيمية

األكاديمي، والرضا عف الحياة، والرفاىية، والصحة العقمية. ولئلعتقاد، وال سيما اإليماف 
باليدؼ؛ دور ىاـ في تشكيؿ العبلقات والعقود االجتماعية، وىذه األىداؼ تؤثر عمى معتقدات 

 .)Kareshki, 2011, p. 415(تو الفرد أو شخصي
وقد درست بحوث المكيافيمية عبلقتيا المحتممة مع عوامؿ أخرى لمشخصية 

)Sutton & Keogh, 2001, p. 138(. 
 interpersonal“ترتبط المكيافيمية بالمنافسة االجتماعية بيف األشخاص و 

social competition”  التي تيتـ بأف يكوف ليا اليد العميا)Mirzaaghazadeh et 
al., 2016, p. 88(. 

منذ سبعينيات القرف العشريف، ركزت األبحاث الخاصة بالمكيافيمية إلى حد كبير و 
ىناؾ بعض الجدؿ، بشأف ما إذا كاف المكيافيمية ، و عمى تحديد بنية وصدؽ مقاييس االستبياف
 .)Sutton & Keogh, 2001, p. 138(ىو بناء أحادي البعد، أو متعدد األبعاد  

 ثاىًٔا: الرضا عً احلٔاة:

 أٍنٔة الرضا عً احلٔاة لإلىشاٌ ّمفَْمُ

-subjective well“في اآلونة األخيرة، أصبحت دراسة وفيـ السعادة الذاتية 
being”  موضوعًا بحثيًا مركزيًا، خاصة في مجاؿ عمـ النفس الصحي“Health 

Psychology” وأحد المكونات الرئيسية لمسعادة الذاتية يتعمؽ بالرضا عف الحياة، ويرتبط ،
 ”processes of cognitive judgment“بشكؿ أساسي بعمميات الحكـ المعرفي 

)Sousa et al., 2019, p. 15(. 
) أف الناس يطمحوف إلى حياة طويمة Puvill et al., 2019, p. 2يذكر (و 
 الحياة دوف رضا ستؤدي إلى عواقب نفسية وخيمة.؛ حيث أف طوؿ ومرضية

ينظر إلى الرضا عف الحياة عمى أنو عممية معرفية تنطوي عمى أحكاـ شاممة حوؿ و 
 .)Siebert et al., 2020, p. 1174نوعية الحياة العامة لمفرد (
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يوصؼ الرضا عف الحياة بأنو تقييـ معرفي وُحكِمي شامؿ لنوعية الحياة الشخصية و 
ـَ كمؤشر اجتماعي لمعنى الحياة، والرضا عف الحياة وفقًا  لمعايير مختارة ذاتيًا، وقد اسُتخِد

نجازاتو قد تحققت (  & Nilssonيتعمؽ برضا الفرد عف حياتو، وما إذا كانت تطمعاتو وا 
StÅLnacke, 2019, pp. 94-95(. 

في الرضا عف الحياة ىو أحد طرؽ تقييـ رضا الطبلب عف حياتيـ بعد اإلقامة و 
الخارج، ويبرز الرضا عف الحياة الدرجة التي يستطيع بيا الطبلب تحقيؽ أىدافيـ؛ وينبغي 

 & Nilssonأيضا أف ينظر إلييا عمى أنيا مترابطة مع نمط الحياة بيف الشباب (
StÅLnacke, 2019, p. 102(. 

ة يمكف أف يكوف الرضا عف الحياة مؤشرًا اجتماعًيا مؤثرًا لفيـ كيفية مواجيكما 
الطبلب لمصعوبات في حياتيـ األكاديمية اليومية. وُيعرَّؼ الرضا عف الحياة، كجانب معرفي 
لمرفاىية الذاتية؛ بأنو التقييـ الفردي لمجوانب اإليجابية لحياة الفرد ككؿ في مجاالت محددة؛ 

 )El Achkar et al., 2019, p. 324مثؿ األسرة ودائرة األصدقاء والحياة المدرسية (
حكـ عاـ يعتمد عمى رضا الفرد عف المجاالت  بأنوالرضا عف الحياة يعرؼ أيضًا كما 

 .)Dou et al., 2019, p. 2الميمة لو/ليا (
 الفرّق يف الرضا ّفكًا لعدة متغريات

) أنو لـ يكف ىناؾ فرؽ يذكر في الرضا Olsen et al., 2019, p. 268يذكر (
 %).31.3واإلناث %، 32.3عف الحياة بيف الجنسيف (الذكور 

وقد أظيرت الدراسات المتعمقة بالرضا عف الحياة الفروؽ بيف الطبلب مف أصوؿ 
 & Nilssonمختمفة، عمى سبيؿ المثاؿ بيف البمداف الغربية/األوروبية والبمداف النامية (

StÅLnacke, 2019, p. 98(. 
والرضا عف الحياة في البمدات والمناطؽ الريفية أعمى عمومًا منو في المدف، مع 
وجود تبايف أقؿ بيف المجتمعات المحمية. وتختمؼ األحياء الحضرية األكثر سعادة واألقؿ 
سعادة، بشكؿ كبير، عبر جميع األبعاد االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية تقريبًا التي 

احية أخرى، فإف أسعد المدف والمناطؽ الريفية السعيدة ال تظير سوى ننظر إلييا. مف ن
اختبلفات دالة في التديف، وعدـ المساواة في الرفاىية، والشعور باالنتماء المجتمعي، والقدرة 
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عمى تحمؿ تكاليؼ السكف، وطوؿ فترة الحيازة السكنية، وال تختمؼ بشكؿ ممحوظ عمى طوؿ 
 .)Helliwell et al., 2019, p. 2ؾ الدخؿ والبطالة والتعميـ(أبعاد أخرى مقاسة،بما في ذل

 بعض العْامل املرتبطة بالرضا ّامليبئة لُ ّاليت تزٓدِ ّختفضُ

قد تبيف أف مقياس الرضا عف الحياة يرتبط سمبًا بمقاييس األسى النفسي ل
“psychological distress” )Saether et al., 2019, p. 3(. 

الشخصية المرتبطة بثقافة صحة اإلنساف ىو الشعور بالرضا عف أحد الموارد و 
الحياة، الذي ُيفيـ عمى أنو مؤشر ذاتي لجودة الحياة، أو عمى أنو جانب معرفي لمرضا عف 
الحياة، والذي يحدد درجة تقييـ الحياة بشكؿ إيجابي، أي إلى أي مدى يكوف الفرد قد لبى 

 .)Gacek & Wojtowicz, 2019, p. 75طموحاتو (
كما تـ تأكيد االرتباطات بيف الرضا عف الحياة وبعض المحددات الصحية، بما في 
ذلؾ التغذية، في البحوث التشيمية، والمستويات المرتفعة مف الشعور بالرضا عف الحياة؛ يبدو 

 ,Gacek & Wojtowiczأنيا موردًا شخصيًا ىامًا يفضي إلى الرعاية الصحية المستمرة (
2019, p. 79(. 
يمكف أف يكوف الرضا عف الحياة مؤشًرا اجتماعًيا مؤثرًا لفيـ كيفية مواجية كما أنو 

 .El Achkar et al., 2019, pالطبلب لمصعوبات في حياتيـ األكاديمية اليومية. (
324(. 

وقد مّكف استعراض األدبيات مف التحقؽ مف أف األداء المدرسي الجيد والرضا عف 
مميات المرونة لدى الطبلب، وتبرز ىذه النتائج اإليجابية في الحياة يدالف عمى حدوث ع

مف الميـ فظروؼ المخاطر التي تظير في سياقات األسرة والمدرسة والمجتمع المحمي، لذلؾ؛ 
التحقيؽ في عوامؿ الخطر والحماية الداخمية والخارجية لمطبلب التي يمكف أف تؤثر عمى 

 .)El Achkar et al., 2019, p. 325األداء المدرسي والرضا عف الحياة  (
والسيطرة عمييا مؤشرًا  ”Self-Control“وتعد القدرة االجتماعية عمى ضبط الذات 

 .)El Achkar et al., 2019, p. 331إيجابيًا عمى الرضا عف الحياة بيف الطبلب  (
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األفراد ذوي المستويات المرتفعة جدًا مف ضبط الذات، مف المرجح أف يعانوف مف ف
، والعواطؼ، والسموكيات والذي ”overregulate cognition“اإلفراط في تنظيـ المعرفة 

ويحد مف لحظة التمتع  ”rigidity“يضعؼ العبلقة اإليجابية بيف األشخاص، ويجمب الصبلبة 
عمى األرجح مف القمؽ المفرط في عممية قيادة األفراد لمتركيز عمى العاطفي اإليجابي، ويحفز 

؛ كؿ ىذه المشكبلت؛ يمكف أف تقمؿ مف الرضا عف  تحقيؽ األىداؼ الشخصية أكثر مف البلـز
 .)Dou et al., 2019, p. 2الحياة الشخصية لمفرد (

ؿ التعاوف والسموؾ المؤيد لممجتمع عبارة عف تمؾ اإلجراءات التي تفيد اآلخريف؛ مث
والمشاركة والمساعدة والرعاية. واألفراد ذوي المستويات العالية مف ضبط الذات مف شأنيـ 
االنخراط في سموؾ أكثر تأييدا لممجتمع، والتي بدورىا تؤدي إلى مزيد مف الرضا عف الحياة 

)Dou et al., 2019, p. 3(. 
يـ ميؿ لبلنخراط في سموؾ األفراد ذوي المستويات العالية مف ضبط الذات لديوكذلؾ ف

 ,.Dou et alأكثر تأييدًا لممجتمع، والذي يترجـ جزئيًا إلى ارتفاع في الرضا عف الحياة (
2019, p. 7(. 

قد يكوف تشجيع األفراد عمى االنخراط في السموؾ االجتماعي المرغوب؛ طريقة و 
مف انخفاض في ضبط مفيدة لتعزيز الرضا عف الحياة، وخاصة بالنسبة ألولئؾ الذيف يعانوف 

 .)Dou et al., 2019, p. 10الذات  (
) أف ضبط الذات ىو قوة بشرية كبيرة ليس Dou et al., 2019, p. 10ويذكر  (

فقط كحماية مف األمراض النفسية، ولكف أيضًا تعزيز الرفاىية. والكثير مف ضبط الذات ال 
قة "الرضا عف النفس والحياة" يقمؿ مف رضا الناس عف الحياة، فإف إحدى اآلليات وراء عبل

ىي أف األفراد الذيف يعانوف مف ضبط الذات المرتفع ىـ أكثر استعدادًا إلفادة اآلخريف، والذي 
 يرتبط بدوره بمزيد مف الرضا عف الحياة.

ذا ُعِرَؼ  أف األفراد الذيف يعانوف مف ضبط الذات المرتفع ىـ أكثر استعدادًا إلفادة وا 
؛ وعرؼ أيضًا أف المكيافيمية ىي بدوره بمزيد مف الرضا عف الحياة اآلخريف، والذي يرتبط

اإلفادة مف اآلخريف واستغبلليـ وليست إفادتيـ، اتضح نظريًا أف المكيافيمية ترتبط سمبيًا 
 .عف الحياةبالرضا 
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وقد ثبت أف قضية االرتباط والحفاظ عمى العبلقات مع األسرة واألقراف، ميمة لمرضا 
لئؾ الذيف ىـ "متصموف بشكؿ إيجابي" لدييـ مستويات أعمى مف الرضا عف عف الحياة؛ فأو 

الحياة، عبلوة عمى ذلؾ، فالذيف ىـ "مرتبطوف بشكؿ إيجابي"؛ يختمطوف مع أقرانيـ مف 
 ,Nilsson & StÅLnackeالطبلب ويقوموا بالمشاركة في األنشطة خارج المجتمع (

2019, p. 103(. 
) أف تصور أو إدراؾ الدعـ El Achkar et al., 2019, p. 327ويذكر (

 االجتماعي مف األسرة والمجتمع يعتبراف منبئاف بقيـ أعمى عمى الرضا عف الحياة.
مف العوامؿ التي تؤدي إلى االنخفاض في الشعور بالرضا عف الحياة قمة االرتباط و 

الصحة العقمية بالمكاف والعبلقات االجتماعية، مثؿ االنفصاؿ عف األسر واألصدقاء، ومشاكؿ 
)Nilsson & StÅLnacke, 2019, p. 98(. 

قد يعاني الطبلب الذيف لدييـ انخفاض في مستوى الرضا عف الحياة مف كما أنو 
صعوبات في المدرسة، ألنيـ أكثر عرضة لئلصابة باالكتئاب والقمؽ الناجـ عف ارتفاع 

، بسبب الصعوبات المدرسيةمستويات اإلحباط، والشعور بعدـ السيطرة والقدرة عمى التنبؤ؛ 
وقد أظيرت الدراسات اإلرتباطات بيف المستويات المرتفعة مف الميارات االجتماعية لمطبلب 

وأوضحت األبحاث أف المستويات ، مع كؿ مف الرضا عف الحياة والنتائج الجيدة لممدرسة
قد أظيرت و ، المرتفعة مف المساندة االجتماعية ترتبط بالرضا عف الحياة لدى المراىقيف

رتباطات بيف المستويات المرتفعة مف الميارات االجتماعية لمطبلب مع كؿ مف الدراسات اال 
األبحاث أف المستويات  أيضاً  أوضحتكما  ، الرضا عف الحياة والنتائج الجيدة لممدرسة

 El Achkar et( المرتفعة مف المساندة االجتماعية ترتبط بالرضا عف الحياة لدى المراىقيف
al., 2019, pp. 324 - 325(. 

في الرضا عف الحياة  ىاماً  ىناؾ اتفاؽ واسع عمى أف الشخصية تمعب دوراً و 
)Siebert et al., 2020, p. 1174(. 

األفراد ذوي سمات الشخصية السعيدة لدييـ نظرة إيجابية إلى الحياة بالمقارنة مع ف
ى أف وجود الشخصية السعيدة اآلخريف ممف لدييـ نصيب أقؿ مف ىذه السمات؛ وىذا يشير إل

قد تجعؿ المرء يرى محتويات إيجابية مف أحداث الحياة السمبية، وبالتالي يكوف مييئًا لرضا 
  .)Olawa & Idemudia, 2019, pp. 1-2أفضؿ عف الحياة (



 ...............................................................النمذجة البنائية للعالقات بين المعتقدات المكيافيلية 

- 131 - 

وقد أثبتت البحوث السابقة أف الرضا العاـ لمحياة يرتبط مع سمات الشخصية 
)Olawa & Idemudia, 2019, p. 2(. 

أدوار سمات الشخصية في الرضا العاـ عف الحياة باستخداـ نموذج  ةدراس تتمو 
باستخداـ البيانات الطولية التي تمتد عمى  ؛”longitudinal model“الدراسة الطولية 

قد ُوِجَد أف السمات الشخصية (في صورة: االنبساطية والعصابية) تكوف و ) عامًا، 17مدى (
ف الحياة مما كانت عميو عندما تـ تحديد الرضا عف الحياة ىو المنبئ منبئات أقوى لمرضا ع

والسمات الشخصية ىي المعايير. كما أظيرت األبحاث أف مجاالت الرضا عف الحياة تشكؿ 
روابط كبيرة مع سمات الشخصية، وخاصة بالنسبة لمعصابية واالنبساطية، وتشمؿ ىذه 

 satisfaction with“والسكف والترفيو  المجاالت الرضا عف الصحة والوظيفة والدخؿ
health, job, income, housing and leisure” والضمير الحي ،

“conscientiousness”  يبدو أنو غير ميـ في الرضا العاـ عف الحياة)Olawa & 
Idemudia, 2019, p. 2(. 

 قٔاض الرضا عً احلٔاة

 Satisfaction“عػف الحيػاة يتـ تقييـ "الرضا عف الحيػاة" باسػتخداـ مقيػاس الرضػا 
with Life Scale (SWLS; (Diener et al., 1985))” يسػتخدـ عمػى نطػاؽ الػذي . و

واسع؛ ىذا المقياس ىو مقياس شامؿ يتكوف مف عامؿ واحد، ويسيؿ تطبيقػو بصػورة سػريعة، 
سػباعي التصػنيؼ، وقػد أثبتػت دراسػات  وىو عبارة عػف خمسػة بنػود، وجميعيػا مػف نػوع ليكػرت

مختمفة أف المقيػاس لػو خصػائص سػيكومترية مفضػمة، وتظيػر قػيـ ألفػا لكرونبػاخ أف اتسػاقيا 
) & Siebert et al., 2020, p. 1177) (1.34، 1.22الػداخمي عػادة مػا يكمػف بػيف (

)Sousa et al., 2019, p. 17) & (Saether et al., 2019, p. 3) & (Dou et 
al., 2019, p. 5(. 

كعادة المقاييس التي تستخدـ لقياس المخرجات؛ فإف قياس الرضا عػف الحيػاة يمكػف و 
أف يػػتـ مػػف خػػبلؿ طػػرح سػػؤاؿ واحػػد وىػػو "مػػا مػػدى رضػػاؾ عػػف حياتػػؾ؟" ويقػػاس عمػػى مقيػػاس 

 .)Puvill et al., 2019, p. 4(راٍض تمامًا)( 11متصؿ مف صفر (غير راٍض تمامًا) إلى 



 ...............................................................النمذجة البنائية للعالقات بين المعتقدات المكيافيلية 

- 137 - 

 ) أف مقياس الرضا عػف الحيػاةShin Ying & Chai Li, 2019, p. 553ويرى ( 
وىو مقياس ذاتي يركز عمى وجيات نظر المػرء فػي الحيػاة  -المستخدـ في الدراسة الحالية  -

 ككؿ.
درجة)، كمما  31إلى  1كمما ارتفعت درجة المقياس (والتي تقع في الحدود مف و  

 .)Gacek & Wojtowicz, 2019, p. 75ارتفع الشعور بالرضا عف الحياة (
 ثالجًا: تْدُ املكارىة االدتناعٔة:

 أٍنٔة املكارىة االدتناعٔة ّتعرٓفَا ّأىْاعَا ّمعآريٍا

إف اليػػدؼ الرئيسػػي مػػف المقارنػػة االجتماعيػػة ىػػو الحصػػوؿ عمػػى الػػدرجات ليػػتمكف 
توصػػؿ قػػد و  ،)Buunk et al., 2005الطػبلب مػػف الوصػػوؿ إلػػى مرتبػػة "افضػؿ الطػػبلب" (

)Wang, 2019, p. 129 كاديميػػة فػػإف األشػػخاص الػػذيف ) إلػػى أنػػو كمػػا فػػي المقارنػػة األ
حتمػػااًل لتحسػػيف صػػورتيـ الذاتيػػة تجػػاه معػػايير المقارنػػة مػػف خػػبلؿ ايحبػػوف المقارنػػة ىػػـ أكثػػر 

 .متكرربشكؿ  ”selfie-editing“االنخراط في تحرير الصور الشخصية 
ة االجتماعيػة يػرتبط ارتباطػًا ) إلػى أف توجػو المقارنػWang, 2019وتوصمت دراسة (

 إيجابيًا مع تكرار تحرير الصور الشخصية.
بأنػو يبػدو مػف الميػـ تقيػيـ األىميػة  (Buunk et al., 2005, p. 236) ويػذكر

الذاتيػػة لممقارنػػات بػػيف األداء المدرسػػي والمقارنػػة بػػيف األبعػػاد األخػػرى، مثػػؿ القػػدرة الرياضػػية 
ؿ ىنػػاؾ الكثيػػر الػػذي يمكػػف تعممػػو عػػف عمميػػة المقارنػػة والمظيػػر المػػادي. وفػػي الواقػػع، ال يػػزا

 .االجتماعية بيف المراىقيف
ويعػػرؼ الػػدافع لمقارنػػة الػػذات مػػع اآلخػػريف باسػػـ المقارنػػة االجتماعيػػة، وىػػذا السػػموؾ 
يسمح لؤلفراد بتقييـ قدراتيـ وصفاتيـ ومشاعرىـ عمى النقيض مف اآلخريف، فضػبًل عػف تعزيػز 

 )Rozgonjuk et al., 2019, p. 3عممية إتخاذ القرار ( إحتراميـ ألنفسيـ وتحسيف
) أف توجو المقارنػة االجتماعيػة لػو Yang & Robinson, 2018, p. 51ويؤكد (

 (psycho-emotional well-being)آثار ىامة عمى الرفاىية النفسية والعاطفية 
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سػػموكيـ وأدائيػػـ بسػػموؾ اآلخػػريف، قػػد يحصػػؿ الطػػبلب عمػػى فكػػرة عػػف مػػدى  وبمقارنػػة
. ويمكػػف تعريػػؼ المقارنػػة االجتماعيػػة عمػػى أنيػػا مناسػػبة سػػموكياتيـ ومػػا إذا كػػاف أداؤىػػـ جيػػداً 

عممية تفكير بشأف المعمومات االجتماعية (أي المعمومات عف اآلخريف)، الحقيقيػة أو المبنيػة، 
في الفصػوؿ ألنػو مػف الصػعب فػي  ميماً  رنة االجتماعية قد تمعب دوراً فيما يتعمؽ بالذات، المقا

مػف  أشخاصػاً  ىذا السياؽ عدـ مقارنػة الػذات مػع اآلخػريف. والواقػع أف الطػبلب يواجيػوف دومػاً 
نفػػس العمػػر يقػػدموف عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ معمومػػات مقارنػػة إجتماعيػػة عػػف الػػدرجات، أو األداء 

 performance in sports, or physical“الرياضػػػي، أو الجاذبيػػػة البدنيػػػة 
attractiveness”) .Buunk et al., 2005, p. 229(. 

قفػػو اويعػػرؼ "توجػػو المقارنػػة االجتماعيػػة" بأنػػو "الميػػؿ إلػػى مقارنػػة إنجػػازات الفػػرد ومو 
 )Yang & Robinson, 2018, p. 50وتجاربو مع إنجازات ومواقؼ وتجارب اآلخريف" (

ألصػؿ عبػارة عػف طريقػة لمنػاس؛ لتقيػيـ أنفسػيـ فػي غيػاب والمقارنة االجتماعية فػي ا
معايير موضوعية، واقُترحػت كػذلؾ لتكػوف عمميػة يبحػث النػاس مػف خبلليػا عػف معمومػات ذات 

 .)Litt et al., 2019, p. 93صمة بالذات وكيفية الحصوؿ عمى معرفة الذات (
ات إجتماعيػػة، ) ىػػو ميػػؿ الفػػرد إلػػى إجػػراء مقارنػػSCOتوجػػو المقارنػػة االجتماعيػػة (و 

ويختمؼ األفراد في توجو المقارنة االجتماعية، وتشير البحوث إلى وجود عبلقة بػيف الشخصػية 
، إال أنػو لػـ تػتـ دراسػة )Rozgonjuk et al., 2019, p. 3وتوجػو المقارنػة االجتماعيػة (

 .توجو المقارنة االجتماعيةالمعتقدات المكيافيمية كسمة مف سمات الشخصية وعبلقتيا مع 
وكما ىو شائع في أدبيات المقارنػة االجتماعيػة، فػإف إتجػاه المقارنػة، يمكػف أف يكػوف 

 الفػػرد. فالمقارنػػة ترتفػػع عنػػدما يقػػارف ”downward“أو ىبوطػػا  ”upward ”إمػػا صػػعودا
نفسػػو  الفػػردنفسػػو بشػػخص أفضػػؿ مػػف نفسػػو، فػػي حػػيف أف المقارنػػة تػػنخفض عنػػدما يقػػارف 

    . (Buunk et al., 2005, p. 230)بشخص أسوأ مف نفسو 
مػػع نتػػائج المقارنػػة  (Buunk et al., 2005, p. 235)وتتماشػػى نتػػائج 

إلػى مقارنػة الزيػادة (الصػعود) أكثػر مػف  االجتماعية التػي تشػير إلػى أف األفػراد يميمػوف عمومػاً 
 لتأكيد تشابييـ باألىداؼ األفضؿ لؤلداء. االنخفاض (اليبوط)، وذلؾ جزئياً 
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تجػاه األعمػى (تصػاعدية) ما المشاركة في المقارنة االجتماعيػة فػي اال وبإمكاف األفراد إ
(Upwards)  (تنازليػػة) (مقابػػؿ أولئػػؾ الػػذيف يعيشػػوف أوضػػاعًا أفضػػؿ) أو فػػي االتجػػاه األدنػػى

(Downwords)  (مقابؿ أولئؾ الذيف يعيشوف أوضاعًا أسوأ). ويمكف أف يػؤدي إجػراء مقارنػة
تصاعدية إلى فوائد نفسية، مثؿ تعميؽ المعرفة الذاتية واإلسياـ فػي تحسػيف الػذات؛  إجتماعية

غيػػر أنػػو ارتػػبط أيضػػًا بالنتػػائج السػػمبية؛ عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ، إذا قػػارف األفػػراد أنفسػػيـ بشػػخص 
يبػػدو أنػػو أفضػػؿ حػػااًل فػػي بعػػض جوانػػب الحيػػاة ممػػا ىػػـ عميػػو؛ فقػػد يشػػعروف بػػالغيرة والحسػػد 

)Rozgonjuk et al., 2019, p. 3(. 
 ,Yang & Robinson, 2018, p. 51) & (Park & Baek, 2018ويذكر (

p. 86) & (Ozimek et al., 2018, p. 172 أنػػو ُيَتصػػور أف توجػػو المقارنػػة (
، وىمػػػا: توجػػػو (two-dimensional construct)االجتماعيػػػة ىػػػو بنػػػاء ثنػػػائي األبعػػػاد 

-social comparison orientation of ability (SCO)المقارنػة االجتماعيػة لمقػدرة 
Ability)) وتوجو المقارنػة االجتماعيػة لمػرأي ،(social comparison orientation of 

opinion (SCO-Opinion)). 
) أف توجػو المقارنػة االجتماعيػة Yang & Robinson, 2018, p. 51ويؤكػد (

ختمفػة. وعمػى وجػو التحديػد، فػإف القائـ عمى كؿ مف القدرة والرأي ليما آثار نفسػية وعاطفيػة م
األفراد ذوي توجو المقارنة االجتماعية القوية والقائمة عمى القدرة كانوا أكثر انفعػاالت متناقضػة 

، مثػػػؿ االكتئػػػاب والحسػػػد (more upward contrastive emotions)صػػػاعدة 
(depression and envy) ؛ األمػػر الػػذي أسػػيـ فػػي خفػػض مسػػتوى الرضػػا عػػف الحيػػاة
(lower life satisfaction) وعمػى النقػيض مػف ذلػؾ، كػاف مػف غيػر المػرجح أف يتعػرض ،

ىػػؤالء الػػذيف يتمتعػػوف بتوجػػو المقارنػػة االجتماعيػػة القويػػة والتػػي تسػػتند إلػػى الػػرأي، لمثػػؿ ىػػذه 
ونػػادرًا مػػا تميػػز البحػػوث ، المشػػاعر؛ وبالتػػالي كػػانوا يبػػدوف قػػدرًا أعظػػـ مػػف الرضػػا عػػف الحيػػاة

 .قارنة االجتماعية وسموكيا عمى أساس القدرة والرأيصراحة بيف توجو الم
 وألف األطفاؿ يقضوف الكثير مف وقتيـ في المدرسة، فإف البيئة المدرسية تعتبر مكانػاً 

ف المعػػايير فػػي المدرسػػة، وخاصػػة فػػي الفصػػؿ الدراسػػي، كمػػا ألمػػتعمـ وتكػػويف األصػػدقاء.  ىامػػاً 
لمعرفػػة مػػا ىػػي ىػػذه المعػػايير، و . تبػػر جيػػداً تحػػدد السػػموؾ الػػذي يعتبػػر مناسػػبا واألداء الػػذي يع

 .)Buunk et al., 2005, p. 229ما يشارؾ الطبلب في المقارنات االجتماعية ( غالباً 
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 تْدُ املكارىة االدتناعٔة ّارتباطُ ببعض املتغريات

) أنػو فػي حػيف أف البحػوث المتعمقػػة Buunk et al., 2005, p. 229يػذكر (
بالمقارنػػة االجتماعيػػة ركػػزت فػػي األصػػؿ عمػػى العوامػػؿ التػػي تحػػدد إختيػػار ىػػدؼ المقارنػػة، فػػإف 
االىتمػػاـ تحػػوؿ فػػي العقػػود الماضػػية إلػػى االسػػتجابات لممقارنػػة االجتماعيػػة. والطريقػػة التػػي 

قػد تكػوف ليػا عواقػب ميمػة يستجيب بيا الطبلب لممقارنة االجتماعية مع زمبلئيـ في الدراسػة 
ؤدي االسػػػتجابة تػػػلػػػدييـ. عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ، قػػػد  ”satisfaction“عمػػػى الدافعيػػػة والرضػػػا 

ممقارنات االجتماعيػة إلػى اإلحبػاط واالفتقػار إلػى الطمػوح. وعمػى الػرغـ مػف لبالمشاعر السمبية 
لػـ تعػالج أي  ىذه األىميػة الواضػحة لبلسػتجابات لممقارنػة االجتماعيػة فػي الصػفوؼ الدراسػية،

 .دراسة ىذه المسألة تقريباً 
قاـ الباحثوف بدراسػة النتػائج النفسػية لسػموؾ المقارنػة االجتماعيػة، ولقػد أشػارت ولقد 

مثػػؿ ىػػذه البحػػوث مػػرارًا وتكػػرارًا إلػػى وجػػود إرتبػػاط بػػيف توجػػو المقارنػػة االجتماعيػػة وانخفػػاض 
، عمػى سػبيؿ المثػاؿ، ردود الفعػؿ السػمبية (psychological wellbeing)الرفاىية النفسػية 

، كمػػا (life satisfaction)بعػػد المقارنػػة االجتماعيػػة تنبػػأت بتراجػػع فػػي الرضػػا عػػف الحيػػاة 
وجػػػدت عبلقػػػة بػػػيف تكػػػرار المقارنػػػات االجتماعيػػػة السػػػمبية، والتصػػػورات الذاتيػػػة المنخفضػػػة 

(Lower self-perceptions)ذلؾ فػػإف األفػػراد كػػ، ، خصوصػػًا بػػيف األفػػراد غيػػر السػػعداء
كثػػػر عرضػػػة لمتركيػػػز عمػػػى التفسػػػيرات السػػػمبية لممقارنػػػة األ  ؛ ىػػػـالػػػذيف يعػػػانوف مػػػف عصػػػبية

ويعتقد أف السمات الشخصية تظؿ مستقرة نسبيًا خػبلؿ فتػرة حيػاة الشػخص؛ ومػف  ،االجتماعية
ىا ثـ فإنيا تشػكؿ معتقػدات المػرء ومواقفػو (توجػو المقارنػة االجتماعيػة)؛ والتػي قػد تشػكؿ بػدور 

 .)Rozgonjuk et al., 2019, pp. 3-5سموؾ الفرد (
ومػػػف خػػػبلؿ ذلػػػؾ يعتقػػػد الباحػػػث الحػػػالي أف المعتقػػػدات المكيافيميػػػة ىػػػي التػػػي تشػػػكؿ 

 معتقدات المرء ومواقفو (توجو المقارنة االجتماعية)؛ والتي قد تشكؿ بدورىا سموؾ الفرد.
أشػػػػارت البحػػػػوث إلػػػػى أف األفػػػػراد ذوي المسػػػػتوى العػػػػالي فػػػػي توجػػػػو المقارنػػػػة  وقػػػػد

 ,.Litt et al( (perceived norms)االجتماعية ىـ أكثر تأثرًا بسػموؾ اآلخػريف ومعػارفيـ 
2019, p. 92(. 
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) ثػبلث سػمات توجػد عػادة Yang & Robinson, 2018, pp. 50-51ويػذكر (
االجتماعيػػة القويػػة تػػتمخص فػػي: أواًل: لػػدييـ تنشػػيط بػػيف األشػػخاص مػػف ذوي توجػػو المقارنػػة 

 publicly and privately)مزمف كبير لمذات؛ وبالتالي ىـ لدييـ وعي عاـ وخاص بالذات 
self-conscious) ثانيػػًا: يتمتػػع ذوو توجػػو المقارنػػة االجتماعيػػة القويػػة بػػأنيـ يظيػػروف ،

عرىـ، وأخيػػرًا: يػػرتبط توجػػو المقارنػػة اىتمامػػًا، وتعاطفػػًا، وحساسػػية الحتياجػػات اآلخػػريف ومشػػا
وعػػػػػدـ اليقػػػػػيف  بالػػػػػذات  (negative affectivity)االجتماعيػػػػػة باإلنفعاليػػػػػة السػػػػػمبية 

(uncertainty of the self) ؛ وبالتالي فإف األشخاص مف ذوي توجػو المقارنػة االجتماعيػة
اع العصػػػبية وارتفػػػ (Self-esteem)القويػػػة كثيػػػرًا مػػػا يظيػػػروف انخفاضػػػًا فػػػي تقػػػدير الػػػذات 

(high neuroticism). 
 & Yang( توجػو المقارنػة االجتماعيػة والسػموؾ يرتبطػاف نظريػًا تجريبيػاً كػذلؾ فػإف 

Robinson, 2018, p. 56(. 
سيتبنى البحث الحالي توجو المقارنػة االجتماعيػة القػائـ عمػى الػرأي؛ لمػا يدرسػو مػف و 

 معتقدات مكيافيمية والرضا عف الحياة.
 املكارىة االدتناعٔة بئة

) أنو تـ تمخيص بنيتيف Cepeda Zorrilla et al., 2019, p. 330ويذكر (
(Two constructs) لقياس المقارنة االجتماعية كما يمي: 

 :المشاعر/األحاسيس المتولدة مف المقارنة االجتماعية .1
شخص : ويشير إلى مقارنة أجراىا فرد ما ضد (Self-evaluation)التقييـ الذاتي  . أ

 آخر يعتقد أنو يتمتع بخصائص أكثر إيجابية.
: ويعكس جوانب الشخص الذي يعتبر بحاجة (Self-enhancement)تعزيز ذاتي  . ب

 إلى تحسيف ليتطابؽ مع الشخص الذي يقارف بو.
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 توجو المقارنة االجتماعية: ويشير إلى معدؿ تكرار تقييـ الفرد لنفسو/نفسيا مع اآلخريف. .7
 .Yang & Robinson, 2018, p. 51) & (Park & Baek, 2018, pويذكر (

86) & (Ozimek et al., 2018, p. 172 أنو ُيَتصور أف توجو المقارنة االجتماعية (
ر مقياس يؤكد ىذا (two-dimensional construct)ىو بناء ثنائي األبعاد  ، وقد ُطوِّ

رتباط العالي بيف البعديف وىما: البناء، ولكنيما يؤكداف عمى أنو بناء أحادي البعد بسبب اال 
 social comparison orientation of ability)توجو المقارنة االجتماعية لمقدرة 

(SCO-Ability)) وتوجو المقارنة االجتماعية لمرأي ،(social comparison 
orientation of opinion (SCO-Opinion)). 

 ىررٓة املكارىة االدتناعٔة

ير النظريػػة التقميديػػة لممقارنػػة االجتماعيػػة، فػػإف األطفػػاؿ فػػي وبشػػكؿ عػػاـ، كمػػا تشػػ 
 )Buunk et al., 2005, p. 229المدارس يميموف إلى مقارنة أنفسيـ بأقرانيـ اآلخريف (

 (Social Comparison Theory (SCT))تػنص "نظريػة المقارنػة االجتماعيػة" و 
عمى وجود دافع لدى األفػراد لبلنخػراط فػي المقارنػة مػع اآلخػريف "إلطػبلع اآلخػريف عمػى آرائيػـ 

 ,.Cepeda Zorrilla et alوقػػدراتيـ والتػػأثير عمييػػا وبالتػػالي التػػأثير عمػػى السػػموؾ" (
2019, p. 330 (& )Festinger, 1954, p. 117 ( 

 الفرّق الفردٓة يف املكارىة االدتناعٔة

بأنػو سػيكوف مػف الميػـ فػي البحػوث  (Buunk et al., 2005, p. 236)يوصػي 
المقبمة دراسػة دور االختبلفػات الفرديػة فػي أىميػة المقارنػة االجتماعيػة بػيف الػدرجات لمطػبلب. 
ويتمثؿ أحد الخيارات: إدراج مقياس عاـ لممقارنة االجتماعيػة، لػدى األفػراد الػذيف يتقػدموف فػي 

اعيػػة مقارنػػة بػػاألفراد الػػذيف يسػػجموف أقػػؿ، وقػػد تػػؤثر ىػػذه ىػػذا المسػػتوى مػػف المقارنػػة االجتم
 االختبلفات عمى االستجابات لممقارنة االجتماعية في الفصؿ الدراسي.

وتشػػير البحػػوث إلػػى أف النػػاس يختمفػػوف فػػي مػػدى مقارنػػة أنفسػػيـ بػػاآلخريف كوسػػيمة 
ة األفػراد لمػواقفيـ لتقييـ مواقفيـ وسموكياتيـ، ويتعمػؽ توجػو المقارنػة االجتماعيػة بمػدى مقارنػ

وسموكياتيـ بسموكيات أسرىـ وأصدقائيـ وأقرانيـ؛ فالفرد الذي لديو توجو المقارنػة االجتماعيػة 
مرتفعًا؛ ىو شخص ميتـ بسموؾ اآلخريف ولديو درجة مػف عػدـ اليقػيف حػوؿ الػذات، جنبػًا إلػى 
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اليػػة مػػف توجػػو جنػػب مػػع الرغبػػة فػػي الحػػد مػػف ىػػذا الشػػؾ الػػذاتي، فػػاألفراد ذوو المسػػتويات الع
 )Litt et al., 2019, p. 93المقارنة االجتماعية أكثر تأثرًا بسموؾ اآلخريف (

 البحْخ ّالدراسات الشابكة:
العبلقػػات بػػيف  إلػػى بحػػثالدراسػػة  وىػػدفت )Sheikhi et al., 2017(دراسػػة 

 ومعتقػػػػػػػػػػدات الشخصػػػػػػػػػػية المكيافيميػػػػػػػػػػة )Alexithymiaالبلمفرداتيػػػػػػػػػػة أو أليكسػػػػػػػػػػيثيميا (
“Machiavellian personality beliefs” وقػد تػـ إختيػار مػائتيف  ،بيف طػبلب الجامعػات

رجػػبل) يدرسػػوف درجػػة الماجسػػتير فػػي عمػػـ الػػنفس،  113امػػرأة و  41( وثبلثػػة عشػػر طالبػػاً 
وأكمػؿ  ،والتعميـ، والقانوف، والعمـو السياسػية، والعمػـو االجتماعيػة فػي جامعػة طيػراف عشػوائياً 

 the“ كيػػدي مػػاتش ومقيػػاس تورونتػػو ألكسػػيتيميا (النسػػخة الفارسػػية)المشػػاركوف مقيػػاس 
Kiddie Mach scale and Toronto Alexithymia scale (Persian 

version)”،  متعػػػددال واالنحػػػدارتػػػـ تحميػػػؿ البيانػػػات بواسػػػطة معامػػػؿ االرتبػػػاط لبيرسػػػوف و، 
وطبقػا ليػذه  ،المكيافيميػة تمعتقػداالرتبػاط كبيػر بػيف نظرتػي البلمفرداتيػة و اكشفت النتائج عف و 

النتػػائج، بػػدا الطػػبلب الػػذيف يممكػػوف معتقػػدات مكيافيميػػة يواجيػػوف صػػعوبة فػػي التعػػرؼ عمػػى 
 مشاعر اآلخريف ووصفيا.

إلػى الدراسػة وىػدفت  )Ruiz-Palomino & Bañón-Gomis, 2017(دراسػة 
بنوايػا العمػؿ  سػمباً  والتػي مػف خبلليػا تػرتبط بعػض الشخصػياتيافيمية كآليػة محتممػة كبحث الم
مػف النتػائج، التػي تػـ الحصػوؿ عمييػا  وكشػفت ،”ethical work intentions“ األخبلقيػة

 external“وجيػة الضػبط الخػارجي مف أسبانيا، أف  مصرفياً  موظفاً  )131(عينة تتألؼ مف 
locus of control” والمعتقػدات النسػبية “relativistic beliefs” عمػى نحػو  افيرتبطػ

التػػأثير السػػمبي الػػذي  تتوسػػط، وأف المكيافيميػػة ”Machiavellianism“ بالمكيافيميػػةإيجػػابي 
عمػى ”chameleon inducing personalities“اوية (المتمونػة) خمفو الشخصيات الحربت

النزعػػات الدراسػػة معمومػػات جديػػدة لممػػديريف الميتمػػيف بتقميػػؿ ووفػػرت نوايػػا العمػػؿ األخبلقػػي. 
، وتقػػدـ ”employees’ Machiavellian tendencies“ لػػدى المػػوظفيف المكيافيميػػة

 االستراتيجيات المناسبة لردع سموكياتيـ غير األخبلقية في العمؿ.
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مػف بػيف سػمات الثػالوث أوضػحت أنػو و  )Jones & De Roos, 2017(دراسػة 
 والنرجسػػػية ”psychopathy“ (البلمبػػػاالة النفسػػػية ”Dark Triad traits“ الػػػداكف

“narcissism” والمكيافيميػػػة “Machiavellianism” ،(فريػػػداً  رتباطػػػاً ارتبط المكيافيميػػػة تػػػ 
. وال ينبغػػي ليػػذه المرونػػة أف تػػؤدي إلػػى إسػػتخداـ أسػػاليب عدوانيػػة ”flexibility“ بالمرونػػة

أف األفػراد  األولػىقصيرة األجؿ إال عندما ال تتدخؿ في األىداؼ طويمة األجػؿ. ووجػدت الدراسػة 
المكيافيميػة يختمفػوف عػف أولئػؾ الػذيف يعػانوف مػف فػرط البلمبػاالة النفسػية فيمػا فػي  المرتفعيف

بػيف  تفػاعبلً  الثانيػةيتعمؽ بالحسابات الرجعية ألساليب االستبقاء السػمبية. وقػد وجػدت الدراسػة 
سػػػتخداـ ا مػػػف يافيميػػػة خففػػػواكالمكيافيميػػػة ونػػػوع العبلقػػػة، حتػػػى أف األفػػػراد المػػػرتفعيف فػػػي الم

قصػػيرة األجػػؿ). وتسػػمط النتػػائج  تمبية فػػي العبلقػػات طويمػػة األجػػؿ (ولكػػف ليسػػاألسػػاليب السػػ
الضوء عمى المرونة التي يتسـ بيا بناء المكيافيميػة وأىميتيػا فيمػا يتصػؿ بوضػع إسػتراتيجيات 

 .بيف الثالوث الداكف
ىػػذه الدراسػػة إلػػى دراسػػة  وىػػدفت )Mirzaaghazadeh et al., 2016(دراسػػة 

ات المكيافيمية والذكاء الروحي والرضا عف الحياة بػيف الرياضػييف الػوطنييف العبلقة بيف المعتقد
تحتػػوي اإلحصػػاءات عمػػى أبطػػاؿ العػػالـ فػػي الرياضػػات المختػػارة بمػػا فػػي ذلػػؾ كػػرة  ،اإليػػرانييف
والتجػػديؼ، والمبػػارزة،  والكػػرة الطػػائرة، المصػػارعة الحػػرة، وركػػوب الػػدراجات، والرمايػػة، ،السػػمة

منيـ قبموا التعػاوف. وقػد ُجمعػت البيانػات  )717، (شخصاً  )771(ـ اختيار ولذلؾ ت ،والكاراتيو
)، اسػتبياف الرضػا عػف الحيػاة SISIR-24الذكاء الروحي (؛ عف طريؽ ثبلثة استبيانات تشمؿ

)SWLS(،  وجػػود عبلقػػة كبيػػرة بػػيف  وأظيػػرت أىػػـ النتػػائج ة،مكيافيميػػال المعتقػػداتواسػػتبياف
 .عف الحياة بيف الرياضييفوالرضا  المعتقدات المكيافيمية

قػد العديػد مػف الدراسػات التجريبيػة حيػث أف  )Gkorezis et al., 2015(دراسػة 
وفػي ىػذا المنػواؿ، ارتبطػت  ”emotional exhaustion“ إلرىػاؽ العػاطفيا اتدرسػت منبئػ

ومػع ذلػؾ، ال ُيعػرؼ الكثيػر عػف دور القيػادة  ،أساليب القيػادة اإليجابيػة والسػمبية بيػذه النتيجػة
فػي تعزيػز اإلرىػاؽ العػاطفي لممػوظفيف. عمػى  ”Machiavellian leadership“ المكيافيمية
آليػة  وضػع وكػذلؾ ،العبلقة بيف القيػادة المكيافيميػة واإلرىػاؽ العػاطفي يبحث البحثىذا النحو، 

 ”organizational cynicism“ يػةتفسيرية ليذه الرابطة مف خبلؿ إدراج السػخرية التنظيم
السػػػخرية ، و اإلرىػػػاؽ العػػػاطفي، و القيػػػادة المكيافيميػػػة، وتػػػـ تطبيػػػؽ المقػػػاييس التاليػػػة (كوسػػػيط
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 عامػًا)، 11% مػنيـ أقػؿ مػف 13.4% مػف الػذكور، 11.7منيـ  177) عمى عدد (التنظيمية
ة وغيػر مباشػرة، مػف مباشػر تػأثيرات وأظيرت النتائج أف القيادة المكيافيمية لدييا عمى حد سواء 
 خبلؿ السخرية التنظيمية، عمى اإلرىاؽ العاطفي لمموظفيف.

Bİ(دراسػة  Tlİ Slİ  & Dİ NÇ, 2015(  كشػفت األبحػاث أف ميػػوؿ حيػث أنػو قػػد
 ،الشخصػػية المكيافيميػػة لؤلفػػراد تتػػأثر بسػػموكيـ األخبلقػػي فػػي صػػنع القػػرار حػػوؿ أي موضػػوع

لعػامميف اسمة الشخصية المكيافيميػة لممينيػيف واليدؼ مف ىذه الدراسة ىو تحديد العبلقة بيف 
وأظيػػر التحميػػؿ أف ىنػػاؾ عبلقػػة  ،فػػي مجػػاؿ المحاسػػبة وسػػموكيـ األخبلقػػي فػػي صػػنع القػػرار

معتدلػػة بػػيف مسػػتوى السػػمات الشخصػػية المكيافيميػػة لمعػػامميف فػػي مجػػاؿ المحاسػػبة وسػػموكيـ 
 األخبلقي في صنع القرار.

الدراسة في االرتباط بػيف المكيافيميػة ىذه  وقد بحثت )Abell et al., 2015(دراسة 
وأكمػػؿ أطفػػاؿ المػػدارس  المبلحظػػة،وتفػػاعبلت األقػػراف لؤلطفػػاؿ فػػي الممعػػب باسػػتخداـ أسػػاليب 

سػػنة،  11سػػنوات و  4أنثػػى)، الػػذيف تتػػراوح أعمػػارىـ بػػيف  12 مػػنيـ ؛31(عػػددىـ االبتدائيػػة 
 34ولػوحظ فػي المعػب الطبيعػي خػبلؿ  ”the Kiddie Mach scale“ مقيػاس المكيافيميػة

سػاعة) عمػى مػدى سػنة دراسػية كاممػة. وكشػفت  11.21استراحة (متوسط الوقت المبلحػظ   
االنخػػراط فػػي العػػدواف  كػػؿ مػػف االرتباطػػات لػػؤلوالد أف المكيافيميػػة تػػرتبط بمزيػػد مػػف الوقػػت فػػي

مجموعػات  ، وقبوليػا فػي”direct and indirect aggression“ المباشػر وغيػر المباشػر
األقراف األخرى، وقبوؿ األقراف في مجموعتيـ االجتماعية الخاصة. وكشفت االرتباطػات عػف أف 
المكيافيمية، بالنسبة لمفتيات، ترتبط بمستويات أقػؿ مػف العػدواف غيػر المباشػر، ووقػت أقػؿ يػتـ 
قبولػػو فػػي مجموعػػات أخػػرى، ووقػػت أقػػؿ لقبػػوؿ األطفػػاؿ اآلخػػريف ورفضػػيـ فػػي مجمػػوعتيـ 

صة. وتشير ىذه الدراسة التجريبيػة األوليػة إلػى أف المكيافيميػة تػرتبط بالسػموؾ االجتمػاعي الخا
 ”observational research“ الذي يبلحظو األطفاؿ وتيدؼ إلػى تعزيػز البحػوث الرصػدية

 في المستقبؿ في ىذا المجاؿ.
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امنػة استكشفت ىذه الدراسػة األسػباب والػدوافع الك )Czibor et al., 2014(دراسة 
أكمػػػػؿ مائػػػػة و  ،وراء قػػػػرارات األفػػػػراد ذوي المواقػػػػؼ الميكيافيميػػػػة القويػػػػة (المكيافيميػػػػة العاليػػػػة)

اختبار المكيافيمية، وتـ تحميؿ مساىماتيـ فػي النجػاح المػالي والتقػارير  اً جامعي اً وخمسوف طالب
ي الصػػالح المكيافيميػػة العاليػة بدرجػػة أقػؿ فػػ إسػػياـ ، وأظيػػرت النتػائجالعامػة لممصػػالحالسػردية 

أظيػػر تحميػػؿ التقػػارير السػػردية أف و  ،العػػاـ واكتسػػبت فائػػدة أكثػػر مػػف المكيافيميػػة المنخفضػػة
 اسػػتخدمتوأقػػؿ بكثيػػر تشػػير إلػػى المشػػاركة العاطفيػػة ممػػا  المكيافيميػػة العاليػػة اسػػتخدمت أفعػػاالً 

العاليػػة ليػػا  أف المكيافيميػػة مػػفوأكػػدت ىػػذه الدراسػػة النتػػائج السػػابقة  ،المكيافيميػػة المنخفضػػة
وأظيػرت أف افتقارىػا إلػى التوجػو الجمػاعي قػد يكػوف  ،وعقبلني وتوجو مؤيد لمذات جذابطابع 

نتائج تحميؿ المحتػوى السػردي  وقدمت ،السبب في انخفاض تعاونيا في المعضبلت االجتماعية
تمػػػؼ والنجػػػاح فػػػي مخ المرتفعػػػةحػػػوؿ الػػػدوافع والقػػػيـ وراء قػػػرارات المكيافيميػػػة  اً جديػػػد اً منظػػػور 

 مجاالت الحياة االجتماعية.
وىدفت ىػذه الدراسػة إلػى الخػروج بصػورة مختصػرة  )Rauthmann, 2013(دراسة 
 عمػػى عػػدد ”MACH-IV“، وفػػي سػػبيؿ ذلػػؾ تػػـ تطبيػػؽ مقيػػاس ”MACH-IV“مػػف مقيػػاس 

 دالػػةخصػػائص النفسػػية مػػف اللتوضػػيح  (IRT)االسػػتجابة لممفػػردة نظريػػة  ) واسػػتخدمت173(
الػػذي ظيػػر االتسػػاؽ الػػداخمي وتػػـ التحقػػؽ مػػف  ”Information Function“ معمومػػاتال

 بصورة جيدة.
دراسػػة العبلقػػات بػػيف المعتقػػدات  إلػػىالبحػػث  وىػػدؼ )Kareshki, 2011(دراسػػة 

مػػػف الطػػػبلب  اً طالبػػػ )111(مػػػف مكونػػػة تػػػـ اسػػػتخداـ عينػػػة و المكيافيميػػػة وتوجيػػػات اليػػػدؼ، 
 مقياس توجيات أىداؼ تحقيػؽ الطػبلب عفوطبقت عمييـ أدوات البحث وىي عبارة  ،اإليرانييف

“Students’ Achievement Goal Orientations scale”  معتقػػدات الومقيػػاس
أظيػرت نتػائج ارتبػاط بيرسػوف أف و  ،”Machiavellianism beliefs scale“المكيافيميػة 

قيػػػة، معتقػػػدات المكيافيميػػػة (الحقيقػػػة، الطبيعػػػة النالاالرتباطػػػات المتبادلػػػة بػػػيف جميػػػع مكونػػػات 
واالرتبػػاط بػػيف بعػػض  ،إحصػػائياً  ودالػػةالييمنػػة وعػػدـ الثقػػة) مػػع أىػػداؼ اإلتقػػاف كانػػت إيجابيػػة 

 ودالػػػةداء كانػػػت إيجابيػػػة األمعتقػػػدات المكيافيميػػػة (الحقيقػػػة والطبيعػػػة النقيػػػة) مػػػع أىػػػداؼ ال
نػت كاو  ،حصػائياً إ دالػةعدـ الثقة مع أىداؼ األداء كانت سمبية وغيػر و ، ولكف الييمنة إحصائياً 

معتقػػدات المكيافيميػػة (الحقيقػػة والطبيعػػة النقيػػة) مػػع أىػػداؼ الاالرتباطػػات بػػيف بعػػض مكونػػات 
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ولكف بالنسبة (عدـ الثقة والييمنة) مع أىػداؼ تجنػب األداء كانػت  ودالة،تجنب األداء إيجابية 
 ًا.إحصائي دالةسمبية وغير 

 ف نظريػة العقػؿالعبلقػات بػي معرفػة إلػىىػذه الدراسػة  سػعت )Arefi, 2010(دراسػة 
“theory of mind” والمعتقػدات المكيافيميػة والتعػاطؼ والوظػائؼ االجتماعيػة “social 

functions” ،تػـ اسػتخداـ اختبػار و  ،طػبلب الصػفيف الرابػع والخػامس ) مف112(تـ اختيار ف
مقيػاس المعتقػدات و ، ”advanced test of theory of mind“ متقػدـ لنظريػة العقػؿ

 peer“ ، مؤشػر التعػاطؼ ومقيػاس ترشػيح األقػراف”Kidde mach scale“ المكيافيميػة
nomination scale” عػػف العبلقػػات السػػببية بػػيف نظريػػة  ائجوكشػػفت النتػػ ،كػػأدوات قيػػاس

باإلضػػافة  ،العقػػؿ والمعتقػػدات المكيافيميػػة والتعػػاطؼ والوظػػائؼ االجتماعيػػة السػػمبية واإليجابيػػة
بػيف  ةجزئيػ ةت المكيافيمية والتعاطؼ كانت متغيرات وسيطإلى ذلؾ، أظيرت النتائج أف المعتقدا

 نظرية العقؿ والوظائؼ االجتماعية في النموذج السببي.
ىذه الدراسة في مواقػؼ المجتمػع المصػري تجػاه  وبحثت )Mostafa, 2007(دراسة 

طالبػػًا  )137(مػػف مكونػػة عينػػة عمػػى  ”Mach IV“ المكيافيميػػة مقيػػاس وطبػػؽ المكيافيميػػة 
صػحة المقيػاس ألوؿ مػرة فػي سػياؽ  وكانػت أىػـ النتػائج التأكػد مػف ،في التسويؽ يتخصصوف

النتػػائج أف العمػػر يػػرتبط ارتباطػػًا عكسػػيًا بالمكيافيميػػة، وأف ىنػػاؾ  توكشػػف ،غربػػي ولػػيسعربػػي 
اختبلفات كبيرة بيف تصورات الذكور واإلناث لممكيافيمية، وأف األشػخاص األقػؿ تعميمػًا ىػـ أكثػر 

 ألشخاص األفضؿ تعميمًا.مكيافيمية مف ا
مكونػػات المعتقػػدات  وىػػدفت إلػػى تقيػػيـ )Sutton & Keogh, 2001(دراسػػة 

سػػنة، وتتعمػػؽ  )17± 4(تتػػراوح أعمػػارىـ بػػيف  طفػػبلً  )143(مػػف مكونػػة المكيافيميػػة فػػي عينػػة 
بية ا، والعصػػػػػػػػػػػػػػػػػ”extraversion“ االنبسػػػػػػػػػػػػػػػػػاطية، ”psychoticism“بالذىانيػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

“neuroticism” والكذب ،“lie”  جونيػور أيسػينؾ (لشخصػية اللمقػاييس اسػتبيافJEPQ-
Sاً بية، وارتبطػت سػمبا). كانت المكيافيمية العامة مرتبطة بشكؿ إيجابي بدرجات الذىانية والعص 

كشػؼ ثبلثػة عوامػؿ  ”Kiddie-Mach scale“مقيػاس ل يعػاممالتحميػؿ وال الكػذب،بػدرجات 
، وعػػدـ الثقػػة. كانػػت جميػػع العوامػػؿ الطبيعػػة البشػػرية، وعػػدـ األمانػػةب تصػػديؽرئيسػػية: عػػدـ 

 التصػديؽ. كمػا أف االفتقػار إلػى الكػذبمرتبطة بشكؿ إيجابي بالذىانية ومرتبطػة سػمبًا بػدرجات 
 بالسف. إيجابياً  بالطبيعة البشرية يرتبط ارتباطاً 
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يقتػػرح نمػػوذج الشخصػػية السػػعيدة أف  )Olawa & Idemudia, 2019(دراسػػة 
شخصية سعيدة أكثػر رضػا عػف أحػداث حيػاتيـ مػف أولئػؾ الػذيف األفراد الذيف يتمتعوف بسمات 

كمػا  -ليسوا كذلؾ. وبناء عمى ىذا االقتراح، بحثت ىذه الدراسة ما إذا كانت شخصية الوالػديف 
سػػتتنبأ بالرضػػا عػػف  - ”the Big Five typology“ تقػػاس بتصػػنيؼ الخمسػػة الكبػػار

مػػف شػػيوخ المجتمعػػات المحميػػة مػػف  )111(إنجػػازات األطفػػاؿ البػػالغيف. ومػػف بػػيف المشػػاركيف 
 ± 21.13ف (يبمغ متوسػط أعمػارى مف األميات )741(، منيـ ”Ekiti State“ والية إيكيتي

سػػػنة. واسػػػتخدمت اإلحصػػػاءات أحاديػػػة ومتعػػػددة المتغيػػػرات فػػػي تحمػػػيبلت البيانػػػات.  )4.17
 mothers' extraversion“وضػميرىف الحػي األميػات  انبسػاطيةوأشػارت النتػائج إلػى أف 

and conscientiousness”  بالرضػا عػػف إنجػازات األطفػػاؿ  يتنبػأ كػػؿ منيمػاعمػػى التػوالي
. وعمػى العكػس مػف ذلػؾ، ”relationships and spirituality“ فػي العبلقػات والروحانيػة

بعدـ الرضػا فػي التعمػيـ والمينػة  ”mothers' neuroticism“ بية بيف األمياتاتنبأت العص
 االنفتػاحوسػمة اآلبػاء  سػمة المقبوليػة لػدىجػازات الصػحية. وقػد تنبػأت والشؤوف الماليػة واإلن

“Fathers' agreeableness and openness traits”  عمػػى التػػوالي بالرضػػا فػػي
 happy“ التعمػػػػيـ والمينػػػػة. تػػػػوفر ىػػػػذه النتػػػػائج الػػػػدعـ لنمػػػػوذج الشخصػػػػية السػػػػعيدة

personality” مػػعتنبػأ بالرضػا ت الحػي ميروالضػ االنبسػاطية والمقبوليػة مػف خػبلؿ إثبػات أف 
عػػدـ ب تتنبػػأبية ا، فػػي حػػيف أف العصػ”satisfaction with life events“ أحػداث الحيػػاة

 .الرضا
 جديػػدة بيانػػات مجموعػػة الدراسػػة ىػػذه تقػػدـ )Helliwell et al., 2019(دراسػػة 

 أكثػر إلػى اسػتناداً  كنػدا، فػي المحمػي المجتمػع مسػتوى عمػى الحيػاة عف لمرضا العاـ لبلستخداـ
 والدراسػػات الكنديػػة لمجاليػػة الصػػحية االستقصػػائية الدراسػػات مػػف ) مبلحظػػة111,111( مػػف

 عينػات أخػذ تػـ جغرافيػة ) منطقػة1711( إلػى الػببلد وتنقسػـ. العامػة االجتماعية االستقصائية
 األدنػى الحػد اختيػار أف إلػى التحقؽ عممية وتشير واإلدارية، الطبيعية الحدود باستخداـ ممثمة،
 البيانػػات مجموعػة وتكشػػؼ. لمتقػديرات التنبؤيػة القػػوة مػف تقريبػػاً  ُيزيػد العينػات أخػػذ عتبػات مػف

 والريفيػػة الحضػػرية المجتمعػػات بػػيف الحيػػاة عػػف الرضػػا فػػي قويػػة اختبلفػػات ذلػػؾ: عػػف الناتجػػة
 متغيػرات مجموعػة مػع الحيػاة عػف لمرضا اإلجمالية البيانات وتيدؼ عممية مقارنة. بينيا وفيما
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 سػعادة األكثػر المجتمعػات فػي الحيػاة بيػا تختمػؼ التػي الطرؽ بعض الرئيسية؛ توضيح التعداد
 سعادة. واألقؿ

 التػرابط بػيف مػف التحقػؽ إلػى الدراسػة وىػدفت )El Achkar et al., 2019(دراسة 
 االبتدائيػة، المػدارس لطػبلب الحيػاة عػف والرضػا األكػاديمي األداء فػي والحماية الخطورة عوامؿ
 عامػًا، )12 -11( بػيف أعمػارىـ تتػراوح الجنسػيف مػف طالبػاً  )111( المشاركيف بيف مف وكاف
 state of Rio de“جػانيرو  دي ريو والية في والخاصة العامة المدارس مف معممة )71و(

Janeiro” .لممػػراىقيف  االجتماعيػػة الميػػارات جػػرد: ىػػي األدوات وكانػػت“Social Skills 
Inventory for Adolescents”، االجتماعيػػة  المسػػاندة إدراؾ ومقيػػاس“Social 

Support Perception Scale”، البرازيمػي  الشػػباب واسػتبياف“Brazilian Youth 
Questionnaire”، لبلحتػػراؽ  ماسػػبلؾ وقائمػػة“Maslach Burnout Inventory” .

 العػػػاطفي واإلرىػػػاؽ الطػػػبلب قبػػػؿ مػػػف األسػػػري لمعنػػػؼ التعػػػرض أف أظيػػػرت الرئيسػػػية النتػػػائج
. المدرسػة فػي لمطػبلب الضػعيؼ األداء في تسيـ المعمميف قبؿ مف الميني التحصيؿ وانخفاض

 ميػارات وعػف والمجتمػع األسػرة مػف االجتمػاعي الػدعـ عمػى مؤشػرات لػدييـ الػذيف الطبلب وأما
 عػػػف الدراسػػػة ىػػػذه وتكشػػػؼ الحيػػػاة، عػػػف الرضػػػا مػػػف أعمػػػى مسػػػتوى فقػػػدموا الػػػذاتي، الػػػتحكـ

 واألكػػػاديمي والعػػػاطفي االجتمػػػاعي التطػػػور عمػػػى تػػػؤثر التػػػي والشخصػػػية السػػػياقية المتغيػػػرات
 .المستقبمية التدخبلت دعـ تثبت والتي لمطبلب

 فرّض البحح:

في ضوء اإلطار النظري ونتائج الدراسػات والبحػوث السػابقة يمكػف صػياغة فػروض البحػث 
 كما يمي:
يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بػيف متوسػطات الػدرجات عمػى المقػاييس الثبلثػة (المعتقػدات   -1

توجػػو المقارنػػة االجتماعيػػة) وفقػػًا لمتغيػػر الجػػنس  -الرضػػا عػػف الحيػػاة -المكيافيميػػة
 (ذكور/إناث).

يوجػد فػرؽ داؿ إحصػائيًا بػيف متوسػطات الػدرجات عمػى المقػاييس الثبلثػة (المعتقػػدات  -7
توجػو المقارنػة االجتماعيػة) وفقػًا لمتغيػر التخصػص  -عػف الحيػاةالرضػا  -المكيافيمية

 /كميات نظرية).عمميةالدراسي (كميات 
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توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصػائيًا بػيف الػدرجات عمػى مقيػاس المعتقػدات المكيافيميػة  -3
مقيػػػػاس توجػػػػو المقارنػػػػة  -والػػػػدرجات عمػػػػى كػػػػؿ مػػػػف (مقيػػػػاس الرضػػػػا عػػػػف الحيػػػػاة

 االجتماعية).
توجػػو المقارنػػة االجتماعيػػة)  -يوجػػد تػػأثير داؿ إحصػػائيًا لكػػؿ مػػف (الرضػػا عػػف الحيػػاة -1

 عمى المعتقدات المكيافيمية. 
المعتقػػدات المكيافيميػػة) عمػػى  -يوجػػد تػػأثير داؿ إحصػػائيًا لكػػؿ مػػف (الرضػػا عػػف الحيػػاة -1

 توجو المقارنة االجتماعية.
 ميَج البحح ّلدراءاتُ:

 ميَج البحح: 

المنيج المعتمد فػي البحػث الحػالي؛ حيػث يػدرس البحػث الفػروؽ  المنيج الوصفي ىو
توجػو المقارنػػة االجتماعيػػة)  -الرضػا عػػف الحيػػاة -فػي متغيػػرات البحػث (المعتقػػدات المكيافيميػػة

/كميات عمميػػةوفقػػًا لمتغيػػر الجػػنس (ذكور/إنػػاث)، ووفقػػًا لمتغيػػر التخصػػص الدراسػػي (كميػػات 
يػػة بػػيف المعتقػػدات المكيافيميػػة وكػػؿ مػػف (مقيػػاس نظريػػة)، وكػػذلؾ يستكشػػؼ العبلقػػة االرتباط

مقيػػاس توجػو المقارنػػة االجتماعيػة)، ويحػػاوؿ إيجػاد التػػأثير المحتمػؿ لكػػؿ  -الرضػا عػػف الحيػاة
توجػػو المقارنػػة االجتماعيػػة) عمػػى المعتقػػدات المكيافيميػػة، و التػػأثير  -مػػف (الرضػػا عػػف الحيػػاة

 كيافيمية) عمى توجو المقارنة االجتماعية.المعتقدات الم -المحتمؿ لكؿ مف (الرضا عف الحياة
 حدّد البحح:

تتحدد حدود البحث بالعينة المستخدمة، وأدوات البحث ومقاييسو، واألساليب اإلحصائية 
 المستخدمة، ومنيج البحث المستخدـ.

 عٔية البحح: 

 العٔية االستطالعٔة: ( أ

) طالب مف طبلب الدبمـو العامة كمية التربية 144بمغ عدد عينة البحث االستطبلعية (
جامعة الزقازيؽ، تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية؛ بيدؼ التحقؽ مف ثبات وصدؽ المقاييس 

توجو  -الرضا عف الحياة -النفسية المستخدمة بالبحث الحالي (المعتقدات المكيافيمية
 والجدوؿ التالي يوضح توصيؼ العينة االستطبلعية:، المقارنة االجتماعية)
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( 1رذول )  

 َىضح تىصَغ ػُىت انبحج االستطالػُت ػهً انمتغُشاث انذَمغشافُت نهبحج

انتخصص 

 انذساسٍ
 انؼذد انكهٍ كهُاث وظشَت كهُاث ػمهُت 

 22 16 6 انزكىس وىع انزىس

 111 156 21 اإلواث 

 111 112 21  انؼذد انكهٍ

 اليَائٔة: العٔية ( ب
) طالبًا مف طبلب الدبموـ العامة كمية التربية 217بينما بمغ قواـ عينة البحث النيائية (

تـ اختيارىـ )، 1.111)، وانحراؼ معياري (71.77بمتوسط عمر قدره (جامعة الزقازيؽ، 
والجدوؿ التالي يوضح توصيؼ  ،بطريقة عشوائية، وذلؾ بيدؼ التحقؽ مف فروض البحث

 العينة النيائية:
(2رذول )  

َىضح تىصَغ ػُىت انبحج انىهائُت ػهً انمتغُشاث انذَمغشافُت نهبحج   

انتخصص 

 انذساسٍ
 انؼذد انكهٍ كهُاث وظشَت كهُاث ػمهُت 

 66 54 14 انزكىس وىع انزىس

 
 614 511 63 اإلواث

 142 645 11  انؼذد انكهٍ

 أدّات البحح:

 (machiavellian beliefs)مكٔاض املعتكدات امللٔافٔلٔة : أّاًل

 ( ّتعرٓب ّتكي ن الباحح احلالRauthmann, 2013ٕلعداد: )

ويتألؼ ىذا المقياس مف عشريف بندًا لقياس المعتقدات المكيافيمية، ويقدِّر المجيبوف 
  غير موافؽ 1ط (نقا 1إتفاقيـ مع كؿ بند عمى مقياس إستجابة مف نوع 'ليكرت' مؤلؼ مف 

) 71-12-11-11-13-11-11-3-1-7  موافؽ تمامًا)، والبنود أرقاـ (1تمامًا إلى 
في االتجاه السالب، والبنود المتبقية في االتجاه الموجب، ويمكف الحصوؿ عمى مجموع النقاط 

  مف خبلؿ تجميع الردود عمى جميع البنود العشريف.
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وعرضيا عمى أحد المتخصصيف بالترجمة،  وقد قاـ الباحث بترجمة فقرات المقياس،
وعدلت بعض الفقرات مف حيث الصياغة؛ لتتفؽ مع البيئة العربية وعينة التقنيف التي بمغت 

 ) طالبًا مف طبلب جامعة الزقازيؽ تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية. 199(ف 
يضًا في )، وتـ حسابو أ1.111( ألفا كرونباخ لممقياس ككلبطريقة  الثباتوقد تـ حساب 

&  1كؿ مرة بعد حذؼ المفردات واحدة تمو األخرى، وتبيف أنو يجب حذؼ المفردات أرقاـ (
)؛ حيث أف الثبات الكمي لممقياس يزداد عند حذؼ ىاتيف المفردتيف، وبعد الحذؼ وجد أف 4

 براون-وبطريقة التجزئة النصفية سبيرمان) 1.113( ألفا كرونباخ لممقياس ككلبطريقة  الثبات
 ) أيضًا. 1.143( ولمتجزئة النصفية جتمان)، 1.143(

االختبار عف طريؽ حساب معامؿ ارتباط المفردة بالدرجة الكمية  صدقوتـ حساب 
، وامتدت (مف (corrected item-total correlation)لممقياس في حالة حذؼ المفردة 

 ).1.311إلى  1.174
عف  (Convergent/Concurrent Validity)وتـ حساب الصدؽ التقاربي/التبلزمي 

 trimmed)طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف الصورة المختصرة مف المقياس والتي تسمى 
MACH) - ) 3والتي ىي عبارة عف اختصار لممقياس األصمي وتتكوف مف العبارات أرقاـ-

) وىذا في حالة 1.11) وىو داؿ عند (1.131وكاف معامؿ االرتباط ( –) 1-2-11-14
مفردات الصورة المختصرة مف المقياس األصمي، وتـ حساب معامؿ االرتباط بيف عدـ حذؼ 

) وىذا في حالة 1.11) وىو داؿ عند (1.771الصورة المختصرة مف المقياس وكاف مساويًا (
حذؼ مفردات الصورة المختصرة مف المقياس األصمي، وىذا يتفؽ مع ما توصؿ إليو 

(Rauthmann, 2013( )Boyle et al., 2015, p. 570)  
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 (trimmed MACH)ىذا وقد تـ التحقؽ مف صدؽ الصورة المختصرة والتي تسمى 
باستخداـ  (confirmatory factor analysis)عف طريؽ التحميؿ العاممي التوكيدي 

وأسفرت نتيجة التحميؿ عف أف مفردات الصورة  (Lisrel 8.80) 3.31برنامج ليزرؿ 
) تقيس عامبًل واحدًا أي أف المقياس 14-11-2-1-3اـ (المختصرة وىى خمس مفردات أرق
؛ حيث أف قيمة االختبار (unidimensional model)يبلئـ النموذج  أحادي البعد 

)، وكانت قيمة مؤشر المطابقة المقارف 1.11114) وداللتيا (11.22اإلحصائي مربع كاى (
(comparative fit index (CFI)) ) متوسط مربع خطأ )، وقيمة جذر 1.412تساوي

تساوي  (root mean square error of approximation (RMSEA))االقتراب 
) وجميع ىذه القيـ تقع في المدى المثالي لممؤشرات (عزت عبد الحميد محمد 1.1211(

)؛ لذلؾ فإف المقياس يعبر عف بناء أحادي البعد، والشكؿ التالي p. 119، 7113حسف، 
 يوضح ذلؾ. 

 (Lisrel 8.80)( َىضح انتحهُم انؼامهٍ انتىكُذٌ كما َظهش ببشوامذ 1شكم )
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) تشبعات المتغيرات المشاىدة الخمسة بالعامؿ 1ويوضح المسار التخطيطي بالشكؿ (
والمتجية  (Factor1)الكامف وىى تمؾ المقادير قرينة األسيـ الخارجة مف العامؿ الكامف 

أما المقادير قرينة األسيـ المتجية إلى المتغيرات  (X1….X5)إلى المتغيرات المشاىدة 
المشاىدة مف جية اليسار في المسار التخطيطي فإنيا توضح تباينات الخطأ في تقدير ىذه 

مف  (Factor1)المتغيرات المشاىدة، والواحد الصحيح الموضوع بجوار السيـ المتجو إلى 
لمستقمة في النموذج وىو ىنا عامؿ واحد ىو جية اليميف يوضح معامؿ ارتباط المتغيرات ا

 .p، 7113العامؿ الكامف لذلؾ معامؿ االرتباط يساوي واحداً (عزت عبد الحميد محمد حسف، 
119 ( 

وتـ حساب االتساؽ الداخمي عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف المفردة والمقياس 
 ).1.11) وجميعيا دالة عند (1.174إلى  1.712ككؿ، وامتدت (مف 

وعمى ذلؾ فإف المقياس الحالي أصبح عدد بنوده ثمانية عشر بندًا لمصورة الكاممة، 
وخمسة بنود لمصورة المختصرة، وىما عمى درجة مقبولة مف الثبات والصدؽ، وسيستخدـ 

 الباحث المقياسيف لمبلحظة التغير في نتائجيما، وسيتـ ذكر التغير الحادث إف وجد.
 (Satisfaction with Life Scale (SWLS)) احلٔاةمكٔاض الرضا عً : ثاىًٔا

 ّتعرٓب ّتكي ن الباحح احلالٕ (Diener et al., 1985)لعداد: 

ويتألؼ ىذا المقياس مف خمسة بنود لتقييـ مدى رضا األفراد عف حياتيـ بوجو عاـ، 
قاط ن 2ويقدِّر المجيبوف إتفاقيـ مع كؿ بند عمى مقياس إستجابة مف نوع 'ليكرت' مؤلؼ مف 

  موافؽ تمامًا)، وجميع البنود في االتجاه الموجب، ويمكف 2  غير موافؽ تمامًا إلى 1(
الحصوؿ عمى مجموع النقاط مف خبلؿ تجميع الردود عمى جميع البنود الخمسة، ويمكف 
تفسير النتائج مف حيث الرضا عف الحياة بصورة نسبية عف طريؽ مقارنة درجات األفراد مع 

غير موافؽ  4-1ت المعيارية، ولكف أيضًا يمكف تفسيرىا بصورة مطمقة (أي درجات مف العينا
 71-71محايد؛  71غير موافؽ بدرجة طفيفة؛  14-11غير موافؽ؛  11-11تمامًا؛ 

 ,Pavot & Diener) موافؽ تمامًا) 31-31موافؽ؛  31-71موافؽ بدرجة طفيفة ؛ 
1993) & (Boyle et al., 2015, p. 104) 
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الباحث بترجمة فقرات المقياس، وعرضيا عمى أحد المتخصصيف بالترجمة، وقد قاـ 
وعدلت بعض الفقرات مف حيث الصياغة؛ لتتفؽ مع البيئة العربية وعينة التقنيف التي بمغت 

 ) طالبًا مف طبلب جامعة الزقازيؽ تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية. 199(ف 
)، وبطريقة التجزئة 0.722ياس ككؿ (وقد تـ حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ لممق

 ). 0.627)، ولمتجزئة النصفية جتماف (0.654براوف (-النصفية سبيرماف
وتـ حساب صدؽ االختبار عف طريؽ حساب معامؿ ارتباط المفردة بالدرجة الكمية 

، وامتدت (مف (corrected item-total correlation)لممقياس في حالة حذؼ المفردة 
 ).1.121إلى  1.311

باستخداـ التحميؿ  (Factor Structure)وكذلؾ فقد تـ حساب الصدؽ العاممي 
والتي أسفرت عف وجود عامؿ واحد  (Principal Axis Factoring)العاممي بطريقة 

(Single Factor) ) مف تبايف المقياس؛ 32.33) ويفسر (1.311بجذر كامف مقداره (%
وامتدت تشبعات المفردات الخمس عمى العامؿ الواحد  ومف ثـ فإف المقياس يقيس بعدًا واحدًا،

 ).1.231إلى  1.311(مف 
وتـ حساب االتساؽ الداخمي عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف المفردة والمقياس 

 ).1.11) وجميعيا دالة عند (0.757إلى  0.592ككؿ، وامتدت (مف 
الصدؽ، ومف الجدير وعمى ذلؾ فإف المقياس الحالي عمى درجة عالية مف الثبات و 

بالذكر أف ىذا المقياس متاح بعدة لغات منيا الفرنسية، اليولندية، الروسية، الكورية، 
 العبرية، ولغة المندريف الصينية؛ مما دفع الباحث إلى تقنينو عمى البيئة المصرية.
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 a scale of social comparison)تْدُ املكارىة االدتناعٔة مكٔاض : ثالجًا
orientation) 

 ّتعرٓب ّتكي ن الباحح احلالٕ (Gibbons & Buunk, 1999): لعداد
ويتألؼ ىذا المقياس مف أحد عشر بندًا لقياس توجو المقارنة االجتماعية، ويقدِّر 

  1نقاط ( 1المجيبوف إتفاقيـ مع كؿ بند عمى مقياس إستجابة مف نوع 'ليكرت' مؤلؼ مف 
تمامًا)، وجميع البنود في االتجاه الموجب فيما عدا    موافؽ1غير موافؽ تمامًا إلى 

)، ويمكف الحصوؿ عمى مجموع النقاط مف خبلؿ تجميع الردود عمى 11&  1العبارتيف (
  جميع البنود األحد عشر.

 Litt etحيث تشير الدرجات األعمى إلى مستويات أعمى مف اتجاه المقارنة االجتماعية (
al., 2019, p. 94( 

الباحث بترجمة فقرات المقياس، وعرضيا عمى أحد المتخصصيف بالترجمة، وقد قاـ 
وعدلت بعض الفقرات مف حيث الصياغة؛ لتتفؽ مع البيئة العربية وعينة التقنيف التي بمغت 

 ) طالبًا مف طبلب جامعة الزقازيؽ تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية. 199(ف 
)، وبطريقة التجزئة 1.231ياس ككؿ (وقد تـ حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ لممق

 ). 1.224)، ولمتجزئة النصفية جتماف (1.243براوف (-النصفية سبيرماف
وتـ حساب صدؽ االختبار عف طريؽ حساب معامؿ ارتباط المفردة بالدرجة الكمية 

، وامتدت (مف (corrected item-total correlation)لممقياس في حالة حذؼ المفردة 
 ).1.111إلى  1.111

وتـ حساب االتساؽ الداخمي عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف المفردة والمقياس 
 ).1.11) وجميعيا دالة عند (1.213إلى  1.774ككؿ، وامتدت (مف 

 وعمى ذلؾ فإف المقياس الحالي عمى درجة عالية مف الثبات والصدؽ.
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 األسالٔب اإلحصائٔة ّحزمة الربامج اإلحصائٔة املشتخدمة:

، باستخداـ (Independent-sample T-test) مستقمتيف تيفتبار (ت) لعيناخ .1
 .(IBM SPSS (V26))برنامج 

 .(IBM SPSS (V26))باستخداـ برنامج معامؿ االرتباط الثنائي لبيرسوف،  .7
باستخداـ  (Exploratory Factor Analysis)التحميؿ العاممي االستكشافي  .3

  .(IBM SPSS (V26))برنامج 
باستخداـ  (Confirmatory Factor Analysis)التحميؿ العاممي التوكيدي  .1

  .(Lisrel 8.80)برنامج 
باستخداـ برنامج  (Structural Equation Model)نموذج المعادلة البنائية  .1

(Lisrel 8.80). 
 ىتائج البحح ّمياقشتَا:

 -ىتائج الفرض األّل :

 -ينص الفرض األوؿ عمى :
يوجد فرؽ داؿ إحصػائيًا بػيف متوسػطات الػدرجات عمػى المقػاييس الثبلثػة (المعتقػدات "

توجػػػػػو المقارنػػػػػة االجتماعيػػػػػة) وفقػػػػػًا لمتغيػػػػػر الجػػػػػنس  -الرضػػػػػا عػػػػػف الحيػػػػػاة -المكيافيميػػػػػة
 ".(ذكور/إناث)

لعينتيف  T-testولمتحقؽ مف صحة ذلؾ الفرض قاـ الباحث باستخداـ اختبار (ت) 
 -لي يوضح ذلؾ تفصيبًل :مستقمتيف، والجدوؿ التا

 ( 3رذول )

وتائذ اختباس )ث( نذالنت انفشق بُه متىسطٍ دسراث انزكىس واإلواث ػهً انمقاَُس انخالحت )انمؼتقذاث 

 تىره انمقاسوت االرتماػُت( -انشضا ػه انحُاة -انمكُافُهُت

 انمقُاس
قُمت  (614اإلواث )ن =  (66انزكىس )ن =

 )ث(
 انذالنت

 ع و ع و

 انمؼتقذاث انمكُافُهُت
47.7647 8.15360 48.3813 6.22975 

.06.6 
غُش 

 دانت

 انشضا ػه انحُاة
19.1029 6.52924 19.9080 5.73412 

.0111 
غُش 

 دانت

تىره انمقاسوت 

 االرتماػُت

32.4853 6.01861 31.2730 5.92646 
106.5 

غُش 

 دانت

 حُج أن :  و = انمتىسط &  ع =  االوحشاف انمؼُاسي 
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عػػدـ تحقػػؽ الفػػرض األوؿ حيػػث أنػػو ال يوجػػد فػػرؽ داؿ ويتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ 
الرضػا عػف  -إحصائيًا بػيف متوسػطات الػدرجات عمػى المقػاييس الثبلثػة (المعتقػدات المكيافيميػة

، وفيمػػػػا يتعمػػػػؽ "توجػػػػو المقارنػػػػة االجتماعيػػػػة) وفقػػػػًا لمتغيػػػػر الجػػػػنس (ذكور/إنػػػػاث) -الحيػػػػاة
أف الذكور واإلناث في مجتمعاتنا يتػوفر لػدييـ تقريبػًا نفػس الفػرص  بالمعتقدات المكيافيمية نجد

التبلعػػب؛ مثػػؿ الخػػداع  تضػػاد سػػمة اسػػتراتيجياتوالظػػروؼ المحيطػػة التػػي تجعميػػـ يسػػتخدموف 
، وعػػدـ المبػػاالة بػػاألخبلؽ التقميديػػة فػػي الفكػػر والعمػػؿ؛ والتممػػؽ فػػي العبلقػػات بػػيف األشػػخاص

المعتقػػدات المكيافيميػة لعينػػة الػػذكور واإلنػػاث ىػػي فػػي لتحقيػؽ النجػػاح عمػػى حسػػاب اآلخػػريف، ف
األساس أقؿ مف المستوى المتوسط لممعتقدات المكيافيمية، وقد يرجع ذلؾ إلى التػديف والضػمير 

مػف  )Mostafa, 2007دراسػة (الذي تتميز بو مجتمعاتنا، وىذا يختمؼ مػع مػا توصػمت إليػو 
، وفيمػػا يتعمػػؽ بالرضػػا عػػف أف ىنػػاؾ اختبلفػػات كبيػػرة بػػيف تصػػورات الػػذكور واإلنػػاث لممكيافيميػػة

الحياة فإف الرضا عف الحياة لعينة الذكور واإلناث ىي في األسػاس تأخػذ الدرجػة (غيػر موافػؽ 
بدرجػػة طفيفػػة)؛ ممػػا يػػدؿ عمػػى أف المجمػػوعتيف لػػـ تصػػبل إلػػى درجػػة مقبولػػة مػػف الرضػػا عػػف 

يرجػػع ىػػذا إلػػى تقػػارب ظػػروؼ الحيػػاة لػػدى العينتػػيف مػػف الػػذكور واإلنػػاث، وعػػدـ  حياتيمػػا؛ وقػػد
تحقؽ التطمعات واإلنجػازات التػي يتمنونيػا، وعػدـ رضػاىـ بشػكؿ كبيػر عمػا سػبؽ مػف حيػاتيـ، 
وعدـ حصوؿ بعض األشياء اليامة التي يريدوف تحقيقيا إلى اآلف، وىذا يتفؽ مع مػا توصػمت 

) أنو لـ يكف ىناؾ فرؽ يػذكر فػي الرضػا عػف Olsen et al., 2019, p. 268( إليو دراسة
، وفيمػػػا يتعمػػػؽ بتوجػػػو المقارنػػػة %)31.3%، واإلنػػػاث 32.3الحيػػػاة بػػػيف الجنسػػػيف (الػػػذكور 

االجتماعية فإف توجو المقارنة االجتماعية لمعينتػيف أيضػًا جػاء فػي المسػتوى المتوسػط تقريبػًا، 
قارب المواقػؼ والتجػارب التػي ينجزىػا األفػراد مػف وقد يرجع ذلؾ إلى تقارب مستويات التفكير وت

 الجنسيف والحكـ المسبؽ عمى ذلؾ؛ مما يعطى انطباعًا عف تماثؿ وتقارب المستويات بينيـ.
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 -ىتائج الفرض الجاىى :

 -ينص الفرض الثانى عمى :
"يوجد فرؽ داؿ إحصػائيًا بػيف متوسػطات الػدرجات عمػى المقػاييس الثبلثػة (المعتقػدات 

توجػو المقارنػة االجتماعيػة) وفقػًا لمتغيػر التخصػص الدراسػي  -الرضا عػف الحيػاة -فيميةالمكيا
 /كميات نظرية)".عممية(كميات 

لعينتيف  T-testولمتحقؽ مف صحة ذلؾ الفرض قاـ الباحث باستخداـ اختبار (ت) 
 مستقمتيف ، والجدوؿ التالى يوضح ذلؾ تفصيبًل :
 ( 4رذول )

 -وتائذ اختباس )ث( نذالنت انفشوق بُه متىسطاث انذسراث ػهً انمقاَُس انخالحت )انمؼتقذاث انمكُافُهُت

/كهُاث ػمهُتتىره انمقاسوت االرتماػُت( وفقاً نمتغُش انتخصص انذساسٍ )كهُاث  -انشضا ػه انحُاة

 وظشَت("

 انمقُاس
 (645)ن= كهُاث وظشَت  (11)ن=  ػمهُتكهُاث 

 نتانذال قُمت )ث(
 ع و ع و

 غُش دانت .011. 6.35586 48.3349 6.90754 48.2577 انمؼتقذاث انمكُافُهُت

 غُش دانت 0.12. 5.90555 19.8419 5.16847 19.7835 انشضا ػه انحُاة

تىره انمقاسوت 

 االرتماػُت

31.8969 6.35165 31.3070 5.87832 
.0112 

 غُش دانت

 ع = االوحشاف انمؼُاسي   حُج أن : و = انمتىسط  &

يوجد فرؽ داؿ عدـ تحقؽ الفرض الثاني حيث أنو ال ويتضح مف الجدوؿ السابؽ 
الرضا عف  -إحصائيًا بيف متوسطات الدرجات عمى المقاييس الثبلثة (المعتقدات المكيافيمية

/كميات عمميةتوجو المقارنة االجتماعية) وفقًا لمتغير التخصص الدراسي (كميات  -الحياة
والنظرية يتواجدوف  عممية، وفيما يتعمؽ بالمعتقدات المكيافيمية نجد أف طبلب الكميات النظرية)

في جامعة واحدة ويختمطوف مع بعضيـ البعض ويتوفر لدييـ تقريبًا نفس الفرص والظروؼ 
التبلعب؛ مثؿ الخداع والتممؽ في  تضاد سمة استراتيجياتالمحيطة التي تجعميـ يستخدموف 

، وعدـ المباالة باألخبلؽ التقميدية في الفكر والعمؿ؛ لتحقيؽ النجاح لعبلقات بيف األشخاصا
والنظرية ىي في األساس  عمميةعمى حساب اآلخريف، فالمعتقدات المكيافيمية لعينة الكميات ال

أقؿ مف المستوى المتوسط لممعتقدات المكيافيمية، وقد يرجع ذلؾ إلى تكويف عبلقات وطيدة 
الطبلب وبعضيـ البعض في الجامعة عمى أساس مف االحتراـ والثقة وتقدير دور كؿ بيف 
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منيـ واالىتماـ باألخبلؽ التقميدية في الفكر والعمؿ، وفيما يتعمؽ بالرضا عف الحياة فإف 
والنظرية في األساس تأخذ الدرجة (غير موافؽ  عمميةالرضا عف الحياة لعينة ىي الكميات ال

ا يدؿ عمى أف المجموعتيف لـ تصبل إلى درجة مقبولة مف الرضا عف بدرجة طفيفة)؛ مم
حياتيما؛ وقد يرجع ىذا إلى تقارب ظروؼ الحياة لدى العينتيف، وعدـ تحقؽ التطمعات 
واإلنجازات التي يتمنونيا، وعدـ رضاىـ بشكؿ كبير عما سبؽ مف حياتيـ، وعدـ حصوؿ 

اآلف، فالعديد منيـ لـ يتزوج بعد، ولـ يحصؿ بعض األشياء اليامة التي يريدوف تحقيقيا إلى 
عمى وظيفة بعد، ولـ يصبح لديو راتبًا أو دخبًل ثابتًا يعتمد عميو في حياتو، وفيما يتعمؽ 
بتوجو المقارنة االجتماعية فإف توجو المقارنة االجتماعية لمعينتيف أيضًا جاء في المستوى 

يات التفكير وتقارب المواقؼ والتجارب التي المتوسط تقريبًا، وقد يرجع ذلؾ إلى تقارب مستو 
والنظرية والحكـ المسبؽ عمى ذلؾ؛ مما يعطى انطباعًا عف  عمميةينجزىا الطبلب مف الكميات ال

 تماثؿ وتقارب المستويات بينيـ.
 : الجالحىتائج الفرض 

  -عمى : الثالثينص الفرض 
وجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف الػدرجات عمػى مقيػاس المعتقػدات المكيافيميػة ت"

 ".مقياس توجو المقارنة االجتماعية) -مقياس الرضا عف الحياةكؿ مف (والدرجات عمى 
 pearson)ولمتحقؽ مف صحة ذلؾ الفرض قاـ الباحث باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف 

correlation)يوضح ذلؾ : ، والجدوؿ التالى- 
 ( 5رذول )

وتائذ مؼامم استباط بُشسىن بُه انذسراث ػهً مقُاس انمؼتقذاث انمكُافُهُت وانذسراث ػهً كم مه 

 (142مقُاس تىره انمقاسوت االرتماػُت(" )ن =  -)مقُاس انشضا ػه انحُاة

 مقُاس انمؼتقذاث انمكُافُهُت انمقُاس

 **0.280- مقُاس انشضا ػه انحُاة

 **0.138 تىره انمقاسوت االرتماػُت مقُاس

 -ما يمى : تحقؽ الفرض الثالث، ومما سبؽ نجدويتضح مف الجدوؿ السابؽ 
بيف الدرجات عمى ) 1.731 -قدرىا (دالة إحصائيًا  سالبة وجد عبلقة ارتباطيةت -

 .مقياس المعتقدات المكيافيمية والدرجات عمى مقياس الرضا عف الحياة
بيف الدرجات عمى ) 1.133قدرىا (دالة إحصائيًا  موجبة وجد عبلقة ارتباطيةت -

 توجو المقارنة االجتماعية. مقياس المعتقدات المكيافيمية والدرجات عمى مقياس
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أف  )Jones & De Roos, 2017(دراسة وىذه النتائج تتفؽ مع ما توصمت إليو 
ونوع العبلقة، حتى أف األفراد المرتفعيف في المكيافيمية خففوا مف  تفاعبًل بيف المكيافيميةىناؾ 

دراسة ، و استخداـ األساليب السمبية في العبلقات طويمة األجؿ (ولكف ليست قصيرة األجؿ)
)Mirzaaghazadeh et al., 2016(  وجود عبلقة كبيرة بيف المعتقدات التي توصمت إلى

مف  )BİTlİSlİ & DİNÇ, 2015(دراسة ، و رياضييفالمكيافيمية والرضا عف الحياة بيف ال
أف ىناؾ عبلقة معتدلة بيف مستوى السمات الشخصية المكيافيمية لمعامميف في مجاؿ 

أف مف  )Abell et al., 2015(دراسة ، و المحاسبة وسموكيـ األخبلقي في صنع القرار
 ,.Czibor et al(دراسة ، و المكيافيمية ترتبط بالسموؾ االجتماعي الذي يبلحظو األطفاؿ

أف المكيافيمية العالية ليا طابع جذاب وعقبلني وتوجو مؤيد لمذات، وأظيرت أف مف  )2014
افتقارىا إلى التوجو الجماعي قد يكوف السبب في انخفاض تعاونيا في المعضبلت 

 ,Olawa & Idemudia(دراسة و  )Kareshki, 2011(دراسة ، وكذلؾ االجتماعية
كانت المكيافيمية العامة مرتبطة حيث  )Sutton & Keogh, 2001(دراسة و  )2019

 .بشكؿ إيجابي بدرجات الذىانية والعصابية
؛ الرضا عف الحياةو  بيف المعتقدات المكيافيميةالسالبة  رتباطيةاال عبلقة أما فيما يخص ال

استراتيجيات  يستخدموففتبدو العبلقة منطقية؛ حيث أف األفراد ذوي المعتقدات المكيافيمية 
تصور ساخر لآلخريف ، ولدييـ التبلعب؛ مثؿ الخداع والتممؽ في العبلقات بيف األشخاص

البلمباالة باألخبلؽ التقميدية في الفكر ، ويتسموف بعمى أنيـ ضعفاء وغير جديريف بالثقة
 ُحكِميالمعرفي و التقييـ اتيـ ؛ ومف شأف مثؿ تمؾ الصفات أف تجعؿ النجاح واليحقق والعمؿ

لمفرد في أدنى مستوياتو بالرغـ مف  شامؿ لنوعية الحياة الشخصية وفقًا لمعايير مختارة ذاتياً ال
نجازه تمؾ  تحقيؽ النجاحات واإلنجازات؛ ألف الفرد يشعر بذلؾ مف داخمو فبل يحقؽ نجاحو وا 
رة السعادة الحقيقية، وقد يرجع السبب أيضًا لما يمقاه الشخص ذو المعتقد المكيافيمي مف نظ

دراسة تتسـ بالنفاؽ والمداراة ممف حولو؛ مما يسبب لو عدـ الرضا عف حياتو، وىذا يتفؽ مع 
)Sheikhi et al., 2017(  الطبلب الذيف يممكوف معتقدات مكيافيمية يواجيوف مف أف

 .صعوبة في التعرؼ عمى مشاعر اآلخريف ووصفيا
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وتوجو المقارنة  المعتقدات المكيافيميةبيف  الموجبة رتباطيةاال عبلقة وأما فيما يخص ال
االجتماعية؛ فتبدو العبلقة منطقية أيضًا؛ حيث أف األفراد ذوي المعتقدات المكيافيمية 

، ولدييـ استراتيجيات التبلعب؛ مثؿ الخداع والتممؽ في العبلقات بيف األشخاص يستخدموف
البلمباالة باألخبلؽ موف ب، ويتستصور ساخر لآلخريف عمى أنيـ ضعفاء وغير جديريف بالثقة

اتيـ، وأثناء تمؾ الحالة تأتي حالة فكرية أخري نجاح واليحقق التقميدية في الفكر والعمؿ
قفو وتجاربو مع اومو  وإلى مقارنة إنجازاتلمشخص ذي المعتقدات المكيافيمية يميؿ فييا 

تى يستطيع الفرد فيما يسمى بتوجو المقارنة االجتماعية؛ ح إنجازات ومواقؼ وتجارب اآلخريف
تقييـ وضعو بالمقارنة باآلخريف ومدى فاعمية استراتيجياتو وأساليبو المستخدمة 
باالستراتيجيات واألساليب المستخدمة مف قبؿ اآلخريف حتى يحدث ما يسمى بالتغذية الراجعة؛ 

 حيث يقرر الشخص االستمرار عمى أساليبو واستراتيجياتو كما ىي أـ يغيرىا لتؤتي ثمارىا.
 ىتائج الفرض الرابع :

  -ينص الفرض الرابع عمى:
توجو المقارنة االجتماعية) عمى  -" يوجد تأثير داؿ إحصائيًا لكؿ مف (الرضا عف الحياة

 المعتقدات المكيافيمية".
 Structural)نموذج المعادلة البنائية ولمتحقؽ مف صحة ذلؾ الفرض قاـ الباحث باستخداـ 

Equation Model)  الذي يحدد العبلقات والتأثيرات السببية بيف المتغيرات الكامنة المستقمة
، وكانت المعادلة البنائية ليذا )p. 248، 7113(عزت عبد الحميد محمد حسف، والتابعة 

 النموذج كما يمي:
                     

                                    
                         

* الرضا عف  1.111 –* توجو المقارنة االجتماعية  1.11-المعتقدات المكيافيمية   
 الحياة

الرضا عف الحياة)  -أثيرات كؿ مف (توجو المقارنة االجتماعيةوتتضمف ىذه المعادلة ت
كمتغيرات كامنة مستقمة عمى المتغير الكامف التابع (المعتقدات المكيافيمية)، وكاف مربع 

)؛ مما يدؿ 1.11) بمستوى داللة (1.73معامؿ االرتباط المتعدد ليذه المعادلة البنائية ىو (
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ة إلى حد ما، وكذلؾ ارتفاع مستوى الداللة العممية لمبناء عمى قوة العبلقة الخطية بالمعادل
 الموصوؼ في ىذه المعادلة البنائية؛ ومف ىذه المعادلة نستنتج اآلتي:

) بخطأ 1.11) داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة (1.11-وجود تأثير سمبي قيمتو ( -
عية) عمى ) لممتغير الكامف المستقؿ (توجو المقارنة االجتما1.131معياري قدره (

 المتغير الكامف التابع (المعتقدات المكيافيمية).
) 1.11) غير داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة (1.111-وجود تأثير سمبي قيمتو ( -

) لممتغير الكامف المستقؿ (الرضا عف الحياة) عمى 1.111بخطأ معياري قدره (

 ي يوضح ذلؾ.المتغير الكامف التابع (المعتقدات المكيافيمية)، والشكؿ التال
( ومىرد انمؼادنت انبىائُت نتأحُش تىره انمقاسوت االرتماػُت وانشضا ػه انحُاة ػهً انمؼتقذاث 2شكم )

 انمكُافُهُت

أكبر مف  ومف المبلحظ أف تأثير توجو المقارنة االجتماعية عمى المعتقدات المكيافيمية
لميؿ إلى مقارنة إنجازات تأثير الرضا عف الحياة؛ وذلؾ ألف توجو المقارنة االجتماعية ىو ا

، والمعتقدات المكيافيمية ترتبط قفو وتجاربو مع إنجازات ومواقؼ وتجارب اآلخريفاالفرد ومو 
نًى أيضًا بنظرة الشخص لآلخر؛ فميذا االرتباط بينيما مف جية النظرة إلى اآلخر نجد مع

يتعمؽ برضا الفرد عف حياتو، وما إذا فالرضا عف الحياة مستساغ الرتفاع ىذا التأثير، أما 
نجازاتو قد تحققت  El Achkar et(دراسة أـ ال، وىذا يتفؽ في العمـو مع  كانت تطمعاتو وا 

al., 2019(  أظيرت أف التعرض لمعنؼ األسري مف قبؿ الطبلب واإلرىاؽ العاطفي التي
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التحصيؿ الميني مف قبؿ المعمميف تسيـ في األداء الضعيؼ لمطبلب في المدرسة. وانخفاض 
وأما الطبلب الذيف لدييـ مؤشرات عمى الدعـ االجتماعي مف األسرة والمجتمع وعف ميارات 

 .التحكـ الذاتي، فقدموا مستوى أعمى مف الرضا عف الحياة
 : اخلامصىتائج الفرض 
  -عمى : الخامسينص الفرض 

المعتقدات المكيافيمية) عمى  -" يوجد تأثير داؿ إحصائيًا لكؿ مف (الرضا عف الحياة
 توجو المقارنة االجتماعية".

نموذج المعادلة البنائية ولمتحقؽ مف صحة ذلؾ الفرض قاـ الباحث باستخداـ 
(Structural Equation Model)  الذي يحدد العبلقات والتأثيرات السببية بيف المتغيرات

، وكانت )p. 248، 7113(عزت عبد الحميد محمد حسف، الكامنة المستقمة والتابعة 
 المعادلة البنائية ليذا النموذج كما يمي:

                             
                                                    

 * الرضا عف الحياة 1.11 –* المعتقدات المكيافيمية  1.17-توجو المقارنة االجتماعية   
الرضا عف الحياة)  –وتتضمف ىذه المعادلة تأثيرات كؿ مف (المعتقدات المكيافيمية 

مف التابع (توجو المقارنة االجتماعية)، وكاف مربع كمتغيرات كامنة مستقمة عمى المتغير الكا
)؛ مما يدؿ 1.11) بمستوى داللة (1.11معامؿ االرتباط المتعدد ليذه المعادلة البنائية ىو (

عمى قوة العبلقة الخطية بالمعادلة، وكذلؾ ارتفاع مستوى الداللة العممية لمبناء الموصوؼ في 
 دلة نستنتج اآلتي:ىذه المعادلة البنائية؛ ومف ىذه المعا

) بخطأ 1.11) داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة (1.17-وجود تأثير سمبي قيمتو ( -
) لممتغير الكامف المستقؿ (المعتقدات المكيافيمية) عمى المتغير 1.111معياري قدره (

 الكامف التابع (توجو المقارنة االجتماعية).
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) بخطأ 1.11عند مستوى داللة () داؿ إحصائيًا 1.11-وجود تأثير سمبي قيمتو ( -
الحياة) عمى المتغير ) لممتغير الكامف المستقؿ (الرضا عف 1.113معياري قدره (

 .الكامف التابع (توجو المقارنة االجتماعية)، والشكؿ التالي يوضح ذلؾ

 

( ومىرد انمؼادنت انبىائُت نتأحُش انمؼتقذاث انمكُافُهُت وانشضا ػه انحُاة ػهً تىره 3شكم )

 نمقاسوت االرتماػُتا

ومف المبلحظ أف تأثير المعتقدات المكيافيمية عمى توجو المقارنة االجتماعية يقترب 
تقريبًا مف تأثير الرضا عف الحياة؛ وذلؾ ألف المعتقدات المكيافيمية ترتبط بنظرة الشخص 

قفو اومو لميؿ إلى مقارنة إنجازات الفرد لآلخر، وكذلؾ فإف توجو المقارنة االجتماعية ىو ا
؛ فميذا االرتباط بينيما مف جية النظرة إلى وتجاربو مع إنجازات ومواقؼ وتجارب اآلخريف

يعرؼ بأنو ف مرضا عف الحياةاآلخر نجد معنًى مستساغ الرتفاع ىذا التأثير، أما بالنسبة ل
ـَ تقييـ معرفي وُحكِمي شامؿ لنوعية الحياة الشخصية وفقًا لمعايير مختارة ذاتيًا، وقد استُ  خِد

فإنو وفؽ نتائج البحث الحالي يؤثر سمبًا عمى توجو المقارنة كمؤشر اجتماعي لمعنى الحياة، 
االجتماعية؛ فشعور الفرد بالرضا عف حياتو قد يكوف لو تأثيرًا سمبيًا عمى توجو المقارنة 
االجتماعية لديو؛ حيث أنو في غنى عف ىذه المقارنة لتحقؽ الرضا لديو، وىذا يتفؽ في 

مف ) Ruiz-Palomino & Bañón-Gomis, 2017دراسة (لعمـو مع ما توصمت إليو ا
دراسة ، و المكيافيمية تتوسط التأثير السمبي الذي تخمفو الشخصيات الحرباوية (المتمونة)أف 
)Gkorezis et al., 2015 ( القيادة المكيافيمية لدييا عمى حد سواء تأثيرات مباشرة مف أف
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دراسة ، و السخرية التنظيمية، عمى اإلرىاؽ العاطفي لمموظفيف وغير مباشرة، مف خبلؿ
)Czibor et al., 2014 ( أف المكيافيمية العالية ليا طابع جذاب وعقبلني وتوجو مؤيد مف

لمذات، وأظيرت أف افتقارىا إلى التوجو الجماعي قد يكوف السبب في انخفاض تعاونيا في 
أف مف ) Arefi, 2010دراسة (و  )،Kareshki, 2011دراسة (، و المعضبلت االجتماعية

المعتقدات المكيافيمية والتعاطؼ كانت متغيرات وسيطة جزئية بيف نظرية العقؿ والوظائؼ 
 .االجتماعية في النموذج السببي

 التْصٔات:

 في ضوء نتائج البحث الحالي يمكف التوصية بما يمى:
المكيافيمية" حيث أنو مف ضرورة إعطاء مزيد مف االىتماـ بمتغير "المعتقدات  .1

 المتغيرات التي لـ تمؽ مزيدًا مف الدراسة.
محاولة دراسة الفروؽ في متغيرات البحث الحالي وفقًا لمتغيرات ديمغرافية أخرى مثؿ  .7

 المستوي االقتصادي). -المستوى الثقافي -(الريؼ والحضر
ثباتو وصدقو، المعتقدات المكيافيمية " عمى عينات متنوعة لحساب  تطبيؽ مقياس " .3

وعمؿ نسخة لكؿ مرحمة تعميمية؛ حيث يستفاد منو في معرفة شخصية الفرد ونظرة 
 الفرد لآلخر، ومدى استغبللو لؤلقراف لتحقيؽ أىداؼ فردية وليست مجتمعية.

المعتقدات المكيافيمية " مع متغيرات أخرى مثؿ (تفاعبلت األقراف،  دراسة متغير " .1
 التعاطؼ، القيادة،....إلخ)

عطائيما مزيدًا مف ض .1 رورة االىتماـ بالرضا عف الحياة والمعتقدات المكيافيمية وا 
 الدراسة لما ليما مف تأثيرات قوية عمى توجو المقارنة االجتماعية.
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