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 والتعاطف لدى طالب اجلامعة من اجلنسني
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 :ملخص
في   هدفت الدراسة الراهنة إلى فحص العالقة بين التعاطف والثالوث الكئيب للشخصية

ن الجنسييين ميين طييالب كمييا هييدفت إلييى الكشييف عيين ال ييرو  بييي عالقييت ب بعييدوان العالقييات 
( ميين طييالب 291) اإلجمالييية ميين الجامعيية فيي  متتيييرات الدراسيية  وتكونييت عينيية الدراسيية

سينة  بمتوسيط 23-18ذكيور(  تراوحيت معميارهب ميا بيين 109-إناث182الجامعة  بواقع )
وتضييمنت مدوات الدراسيية مةابليية  سيينة  43,1±  وانحييراف معيييارق قييدر 23,20عمييرق قييدر 

)إعييييداد  )إعييييداد الباحثيييية(  واسييييتخبار عييييدوان العالقييييات واالجتماعييييية البيانييييات الشخصييييية
 واسييتخبار ( 2019)إعييداد  عبييد الوهيياب   الباحثيية(  واسييتخبار الثييالوث الكئيييب للشخصييية

)ترجمة وتعديل الباحثة(  وقد مس رت نتائج الدراسة عن وجود عالقة موجبة ذات  التعاطف
الوث الكئيييب للشخصييية  الميكافيلييية  والنرجسييية دالليية إحصييائية بييين عييدوان العالقييات والثيي

والسيييييييييكوباتية  ووجييييييييود عالقيييييييية سييييييييالبة ذات دالليييييييية إحصييييييييائية بييييييييين عييييييييدوان العالقييييييييات 
االن عال (  باإلضافة إليى ذليف فةيد توصيلت نتيائج الدراسية إليى وجيود  -والتعاطف)المعرف 

  يكافيلييييييةفيييييرو  بيييييين الجنسيييييين فييييي  عيييييدوان العالقيييييات والثيييييالوث الكئييييييب للشخصيييييية  الم
والسيييكوباتية وال ييرو  فيي  اتجييا  الييذكور  وعييدب وجييود فييرو  بييين الجنسييين فيي  النرجسييية  
بينمييا كانيييت ال ييرو  فييي  التعيياطف فييي  اتجييا  اإلنييياث  كييذلف موضيييحت النتييائج وجيييود قيييدر  

 تنبؤية لسمات الثالوث الكئيب والتعاطف بعدوان العالقات  
  التعاطف-ثالوث الكئيب للشخصيةال -عدوان العالقات : الكلمات المفتاحية
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Relational Aggression and its Relation to both the Dark 

Triad of Personality and Empathy among University 

Students  
)*(

Huda I. Abdul-Hamied  
Abstract: 

The present study aimed to identify the relationships between 

relational aggression, the dark triad of personality, and empathy 

among university students. It also aimed to study the gender 

differences in the study variables. The total sample of the study 

included 291 participants including 109 males and 182 females, aging 

(18-23), with average age of 20,23 and a standard deviation of + 1,43 

for the total sample. The used tools were the relational aggression 

scale (translated into Arabic and modified by the present researcher), 

the dark triad of personality questionnaire (translated into Arabic by 

Abd Elwahab, 2019), and the Basic Empathy Scale (BES) (translated 

into Arabic and modified by the present researcher). The results 

revealed a statistically significant positive relationship between 

relational aggression and the total score of the dark triad of 

personality, psychopathy, narcissism, and Machiavellianism. On the 

other hand, there was a statistically significant negative relationship 

between relational aggression and total score of the empathy. In 

addition, the results of the study concluded that there were statistically 

significant differences of relational aggression, the dark triad of 

personality in favor of mal. There were no significant differences 

between the university students with regard narcissism, while the 

differences of empathy were in favor of females. Finally, the results 

showed the predictive ability of the dark triad of personality and 

empathy to the relational aggression  

Key words: Relational Aggression- Dark Triad of Personality- 

Empathy 
                                                           

)*( Lecturer of Psychology, Faculty of Arts, Helwan University 
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 مقدمة:
السلوف العدوان  هو مق نوع من السلوف يستخدب إليذاء شخص آخر عن 

 اكيون علنيتيييمكن من فييمكن من يتخيذ السيلوف العيدوان  مشيكاالت مختل ية  و قصد  
رد دفيييياع  علييييى اسييييت فاف مييييدرف مو فعليييي  كالعييييدوان الجسييييديالذق هييييو  امباشييييرت و 

ف مو إطيال  النيار يتضمن إيذاء اآلخرين جسيديتا مثيل الضيرب مو ال يو  مصاحب
مو الطعين  ويشييمل االعتييداء الشي    إيييذاء اآلخييرين مين خييالل الكلمييات الم ينيية 

 يمكيييين من ياخييييذ العييييدوان شييييكل(  و )مثييييل اسييييتدعاء السييييماء والصييييرا  والشييييتائب
 ,Ancion, Haring)ا ميين العييدوان البييدن هييو مكثيير ضييررت الييذق  تعالقيياعييدوان 

Pattipeilohij, Suijkerbuijk, 2015; LentoZwolinski, 2007; Riaz, Bano, 

Abbas, Rizwan, 2018)     وفي  هيذا الصيدد نشيير إليى منيك إذا كيان مين السي ل
االن عاليييية  الصييعب إثبيييات اإلسيياء  الن سييية مو إثبييات الذا الجسييدق فمنيييك ميين 

ا مييا فييمن الضييحية  البتييوميين ثييب نيي  يسييتطيع إخ يياء مفعالييك ونوايييا   اج وذلييف لن
 & Ripley)تصيييحيل الوضيييعلمحاولييية  ليييياي فييي  إيجييياد مقواشيييعر بيييالعجف ت

O’Neil, 2009:17) .  لعلنييي  والمباشييير و يييير عليييى الييير ب مييين من العيييدوان او
ويتميف عدوان العالقات عين العيدوان  .  إال من ما م اهيب مميف المباشر مترابطان
مقييييل مباشيييير  ومن تركيييييف العييييدوان موجييييك بشييييكل مساسيييي  نحييييو البييييدن  فيييي  منييييك 

 .(Czar, Dahlen, Bullock, Nicholson, 2011)تالعالقا
إليييى السيييلوكيات  السيييرية والعلنيييية  المصيييممة  (1)يشيييير عيييدوان العالقييياتو 

إلضيييييرار بالوضيييييع ل إللحيييييا  الذا بييييياآلخرين مييييين خيييييالل اسيييييتتالل العالقيييييات
تشيمل و  ( Remillard & Lamb, 2005) ةاالجتمياع  مو احتيراب اليذات للضيحي

ثال نشر الشائعات  والةيل والةال  واسيتبعاد مو تجاهيل سبيل المعلى السلوكيات 
ييتب تن ييذ كيل مين هيذ  السيلوكيات ب يدف و  (Archer & Coyne, 2005) اآلخيرين

  فرض العةوبة مو االنتةاب
اليذق يعتبير مكثير  واالن عال مساي الضرر الن س   عدوان العالقاتيعد و 

                                                           
(1) Relational aggression. 
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 ,Young, Nelson, Hottle, Warburton, Young)  ا مةارنةت بالضرر البدنضررت 

إلييى دوليية مو ثةافيية  عييدوان العالقييات ال ينتميي  باإلضييافة إلييى ذلييف فييمن  (2011
فيي  جميييع (Bowie, 2007)  ولكيين يمكيين مالحعتييك عبيير الةيييود الثةافييية  معينيية

يلحيييي  الضييييرر بيييياآلخرين ميييين خييييالل تييييدمير  العالقيييياتفييييمن عييييدوان   الحييييوال
  التيياثير علييى قبييول ب فيي  مجموعيية مو العالقييات مو الت ديييد بتييدميرها عيين طرييي

اليييذين  الفيييرادكشييي ت العدييييد مييين الدراسيييات من وقيييد  .جمييياع  موقيييفصيييداقة مو 
هيييب مكثييير عرضييية لمشييياكل  اتيسيييتخدمون وو مو يةعيييون ضيييحايا لعيييدوان العالقييي

 ,Morine, Crothers, Schreiber, Kolbert)التكييييف الن سييي  واالجتمييياع 

Hughes, Schmitt, 2011)  
ييذاء الييذاتبسيلوكيات المواج يية الضيعي ة  عييدوان العالقياتتبط يير حييث   وا 

مسييتوا عييال  الفييراد ب   كييذلف يشييعروالجنييوو والةليي  واالكتئيياب والشييعور بالوحييد 
 الُمشيييكلةمييين اليييرفض  وتعييياط  المخيييدرات  ومجموعييية متنوعييية مييين السيييلوكيات 

(Dahlen, Czar, Prather, Dyess,2013). 
ف  المراحل التنموية من  وان العالقاتالدبيات حول عد وباستعراض

 قاتعلى الر ب من تصوير وسائل اإلعالب لعدوان العالو  الط ولة إلى سن البلوغ
يعانون من  الفرادإال من مععب   كةضية نسائية مو عاهر  حديثة مبالغ في ا

ف  المسار  يتتير الشكل الذق يتخذ  عدوان العالقات  و عدوان العالقات
 ف   الوقت الذق مشارت فيك دراسة .ير الهداف والسياقاتالتنموق مع تت

Archer & Coyne, 2005)عدوان ف   لالندماجمكثر عرضة  ( من اإلناث
إلى من (  LentoZwolinski, 2007) فةد توصل الذكور مكثر من  العالقات

 الذكور مكثر عرضك لالندماج ف  عدوان العالقات من اإلناث 
اإلنسيييانية والتييي   لشخصييييةدث نتيجييية لسيييمات اوعيييدوان العالقيييات قيييد يحييي

  تشييير إلييى االختالفييات ال ردييية فيي  مشييكال مميييف  ميين الت كييير والشييعور والتمثيييل
ثالثة جوانب ه  كئيب  الشخصية ل ا بعض الجوانب المشرقة والبعض اآلخر و 
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  وقيد (3)والسييكوباتية  (2)النرجسييةو   (1)المكيافيلييةوهي :   البرف ف  هذا الصدد
 (Paulhus & Williams, 2002) ب اقتيراو تجمييع هيذ  الجوانيب الثالثية بواسيطةتي
  عييالو  علييى ذلييف .فيي  اإلمكانييات الضييار  فييرو  متميييف تضييمن ت اعتبرهييا الييذقو 

   ووفةتييييا ل ييييذ  (4)الثييييالوث الكئيييييب للشخصيييييةتسيييمى سييييمات الشخصييييية هييييذ  بييييي  
  مق من فيييييمن الحكييييياب الخالقيييييية للشيييييخص تتناسيييييب ميييييع شخصييييييتك  الحكييييياب

يعبر الثالوث   و الحكاب الت  وضع ا الشخص تتطاب  مع السمات الت  يمتلك ا
عيييين شييييركاء متميييييفين  لكيييين ب يشييييتركون فيييي  نييييوا  مشييييتركة  الكئيييييب للشخصييييية

في  السياب   (  Furnham, Richards, & Paulhus, 2013)بياآلخرين للتالعيب 
واسيعة  حييث مدرف  على اهتمامات الكئيب للشخصيةاستحوذت م اهيب الثالوث 

 & Kam)عيدد كبيير مين الدراسيات العمليية جيدواها في  التنبيؤ بالسيلوف البشيرق 

Zhou, 2016)  
قيييدر  فعالييية فييي  التواصيييل ميييع اآلخيييرين  حييييث  (5)كيييذلف يعتبييير التعييياطف

  العالقييياتفييي   يوصييف التعييياطف كعيياهر  تعيييفف التعيياون االجتمييياع  اإليجيياب 
 .ة والتواصييييييييل مييييييييع بعضيييييييينا الييييييييبعضويتيييييييييل لنييييييييا من نتجيييييييياوف الييييييييذات النانييييييييي

العملييية  يوصييف بانييك محييد مهييب العناصيير فيي  الحيييا  الخالقييية  وهييو جييوهركمييا 
التي  تمكننيا مين تطيوير ف منيا لوخرينواتخياذ خييارات الرمفية   واالن عاليية المعرفية

إنييك يسيي ل الةييدر  علييى  :ميين نيياحيتين  موالت  متتييير هيياب التعيياطفعلييى مسيياي من 
 يسيي ل :اميين مجييل التنبييؤ بافكييارهب ومشيياعرهب ومفعييال ب  ثانيتيي نف ييب عةييول اآلخييري

 التعياطف وال يدف مين  لوخيرين ةخالقييالقيدرتنا عليى االسيتجابة  مينالتعاطف 
وعلييييى هييييذا فييييمن  هييييو تحسييييين رفاهييييية شييييخص آخيييير ميييين مجييييل هييييذا الشييييخص 

ويسياعد   الدافع لتلبية احتياجات اآلخرين ف  مجموعة اجتماعيية يوفر التعاطف
صييييا ة روابييييط االنتمييياء والمييييود  التييي  تيييدعب االلتييييفاب االجتمييياع  طويييييل عليييى 
 ( Mintzer, 2015)الجل

                                                           
(1)Machiavellianism.v 

(2)Narcissism 

(3)Psychopathy 

(4)the dark triad of personality  

(5)Empathy 
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 مشكلة الدراسة
 يمكن صيا ة مشكلة الدراسة ف  عدد من التساؤالت ه :

هل توجد عالقة موجبة ودالة إحصائيتا بين عدوان العالقات والثالوث  -1
 الكئيب للشخصية ؟

 صائيتا بين عدوان العالقات والتعاطفهل توجد عالقة سالبة ودالة إح -2
 االن عال ( ؟ -)المعرف 

هل توجد فرو  بين الجنسين من طالب الجامعة ف  كل من عدوان  -3
 والثالوث الكئيب للشخصية والتعاطف؟ العالقات

 هل توجد قدر  تنبؤية لسمات الثالوث الكئيب بعدوان العالقات؟ -4

 ات؟هل توجد قدر  تنبؤية للتعاطف بعدوان العالق -5

  : أهداف الدراسة
ت يييدف الدراسييية الراهنييية بشيييكل رئيسييي  إليييى التعيييرف عليييى عالقييية عيييدوان 
العالقييات بكييل ميين الثييالوث الكئيييب للشخصييية والتعيياطف لييدا طييالب الجامعيية  

 باإلضافة إلى عدد من الهداف ال رعية اآلتية:
 فحص العالقة االرتباطية بين عدوان العالقات والثالوث الكئيب للشخصية  -1

 -)المعرف  والتعاطف فحص العالقة االرتباطية بين عدوان العالقات -2
 االن عال ( 

الكشف عن ال رو  بين الجنسين من طالب الجامعة ف  كل من عدوان  -3
 العالقات والثالوث الكئيب للشخصية والتعاطف 

 التعرف على الةدر  التنبؤية لسمات الثالوث الكئيب بعدوان العالقات  -4

 ر  التنبؤية للتعاطف بعدوان العالقات التعرف على الةد -5

عيدادمدا  لتةيييب التعياطف -6 وتحدييد   إعداد مدا  لعدوان العالقيات  وترجمية وا 
 مهب معالم ب الةياسية الن سية 



(434-367ص 2020أبريل  2، ع19دراسات عربية )مج  
 

-373- 

 أهمية الدراسة الحالية
 ف  النةاط التالية: الدراسة النظريةتتمثل مهمية 

لت  تساهب ف  توفير مهمية المتتيرات الت  تب تناول ا بالبحث والدراسة  وا -1
والثالوث الكئيب  عدوان العالقات إطار نعرق لم اهيب الدراسة وه :

 والتعاطف  للشخصية

افتةار البيئة العربية إلى الدراسات الت  ت تب بالثالوث الكئيب للشخصية   -2
والرتباط هذا الجانب من الشخصية بالةدر  على إدار  االن عاالت والتاثير 

ومن ثب العالقات االجتماعية واالقتصادية ف  المجتمع والتاثر باآلخرين  
فال يك   تناول سمة مو سمتين من هذا الثالوث كما هو الحال ف  بعض 
الدراسات إذ إن دراست ب باعتبارهب م  ومتا متعدد البعاد يضيف المفيد من 

 ( 2019)عبد الوهاب  الوضوو ل ذا الم  وب

شخصية معتا ل  ب كي ية نشا  مهمية دراسة سمات الثالوث الكئيب لل -3
 العدوان 

بشكل مفضل  يجب علينا الت كير ف  الدوافع  عدوان العالقات  ب ل -4
من االعتماد على الةوالب النمطية المتعلةة بالنوع بدالت   والعمليات
 .(Krueger, Rao, Salzer, Saucerman, 2011) االجتماع 

احد المتتيرات عاطف كالت كذلف تكمن مهمية الدراسة ف  تناول ا لم  وب -5
عن السلوف العنيف وتوج  ب نحو السالب  الشخاصت  يمكن من تبعد ال

  واإليثار وبالتال  إلى سلوف مكثر إيجابية

ر ب وجود مةاييي مجنبية تتناول عدوان العالقات  فمن المجال الن س  ف   -6
ومن البيئة العربية ي تةد إلى مدا  لةياي هذا الم  وب لدا طالب الجامعة  

ثب تس ب الدراسة الحالية ف  تةديب مةياي لعدوان العالقات والتعرف على 
 خصائصك السيكومترية 

شي د مجيال  مهمية ال ئة العمرية المعنية بالدراسة وه  طيالب الجامعية فةيد  -7
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ييا كبيييرتا بموضييوع عييدوان العالقيي البحييوث علييى  اتالطييالب الجييامعيين اهتمامت
نوق المعتدق من خالل ا إلحيا  الذا وهو مجموعة من السلوكيات الت  ي)

بيياآلخرين ميين خييالل التيياثير سييلبتا علييى عالقييات ب مو شييعورهب باالنتميياء مو 
الجامعيييية بيئيييية مثالييييية لدراسيييية  حيييييث تعييييد (الوضييييع االجتميييياع  مو السييييمعة

مثنيياء فتيير  انتةالييية م ميية ميين مرحليية المراهةيية إلييى مرحليية  اتعييدوان العالقيي
بشيييكل  الطيييالب مول مييير  يعيييي  في ييياتعيييد معيييية بيييدء الدراسييية الجافالبليييوغ  
تيفداد مهميية عالقيات القيران والمواعيد   والم ياب التنمويية التي  ال   و مسيتةل

  والعالقيييييية الحميميييييية  والتخطيييييييط تشييييييكيل ال ويييييييةتعييييييد وال تحصييييييى )مثييييييل 
معةيول توقيع من تكيون السيلوكيات العدوانيية   فمين الالوعي    وما إليى ذليف
مثييل الةيييل والةييال ونشيير الشييائعات الضييار  واإلقصيياء المرتبطيية بالعالقييات )

  ب طبيعة   لذا كان من الضرورياالجتماع ( مدمر  للتاية خالل هذ  ال تر 
 ,Dahlen, Czar, Prather, Dyess)بيئيية الجامعيية  فيي   اتعييدوان العالقيي

2013).  

 الناحية التطبيقيةمما من 
لوث الكئييييييب فيجيييييب توضييييييل عيييييدوان العالقيييييات مييييين خيييييالل م  يييييوب الثيييييا

للشخصيييييية المييييير اليييييذق يسييييياعد فييييي  تةيييييديب معلوميييييات عييييين الج يييييود الوقائيييييية 
والتييدخالت التيي  ت ييدف إلييى تتييير المعيياهر الالتتكي ييية  وميين ثييب خ ييض عييدوان 
عيييداد  العالقيييات  كيييذلف تسييياعد نتيييائج الدراسييية فييي  االهتمييياب بمتتيييير التعييياطف وا 

 لدا طالب الجامعة البرامج اإلرشادية والوقائية الت  تس ب ف  تنميتك 
 النظرية مفاهيم الدراسة وأطرها

 أوال: مفهوم عدوان العالقات
قيد تيب تحدييد  في  وقيت مبكير  عيدوان العالقياتعلى الير ب مين من م  يوب 

  إال منييك ليب يييتب إجييراء مبحياث ذات صييلة حتييى اآلن 1969Fleshbachعيياب  منيذ
ان منيييييييييواع العييييييييييدو  عييييييييين عيييييييييدوان العالقييييييييياتعليييييييييى قيييييييييياي وتحدييييييييييد وتميييييييييييف 

 والراشيدين حول العدوان لدا الط ال والمراهةينالت  مجريت الدراسات  فالخرا
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مو الجسيدق  في  المةياب الول في   الصيريلقبل هيذا الوقيت ركيفت عليى العيدوان 
  مو النيييية ال ادفييية إللحيييا  ضيييررب خر مييين خيييالل ور  مميييا عيييدوان العالقييياتاليييذك

تتعيرض ا ميا وان اليذق  البتيعالقية اجتماعيية  تيب تحدييد  كشيكل مين مشيكال العيد
 ( Bowie,2018) اإلناثلك 

م  وب عدوان  Crick & Grotpeterقدب كريف وجروتبتر 1995وف  عاب  
  مثيل الةييل والةيال امن السيلوكيات اإلشيكالية اجتماعيتيمجموعةلوصف  اتالعالق

وانتشار الشائعات  هذ  اإلجراءات  الت   البتا ما ُينعر إلي ا على من يا تتضيمن 
يييا فرعيتيييا مو متتييييرتا مييين العيييدوان السيييرق ُي تيييرض من يييا تيييؤدق إليييى حيييد كبيييير   نوعت

لتيييرض الخيييداع االجتمييياع   إن يييا تختليييف عييين الفعيييال العدوانيييية العلنيييية  مثيييل 
 Schmeelk) ومكثر مباشر  و ير مباشر  بطبيعت ا  العنف  ف  كون ا مكثر ذكاءت 

& Sylvers, Lilienfeld, 2008). 
شخصيييي  مثييييل االسييييتبعاد  خييييداع سييييلوف  القييييات هييييومق من عييييدوان الع

اال تيييراب و   االجتمييياع  )اسيييتبعاد نعيييير مييين مسيييرحية مو مجموعييية اجتماعيييية(
اليييتحكب و   العيييالج الصيييامت( اآلخيييريناالجتمييياع  )عليييى سيييبيل المثيييال إعطييياء 

  (المباشيييير )علييييى سييييبيل المثييييال:  ال يمكنييييف من تكييييون صييييدية  مييييا لييييب       
مو مكاذيب عن محد الفمالء حتى يرفضك اآلخيرون(  والرفض )مثل قول شائعات

 ,Crick).التيي  يييتب اسييتخدام ا عيين قصييد وتكييرار إللحييا  الذا بشييخص آخييرو 

Ostrov, Werner, 2006; Swit, 2012) 
في  العالقيات ( ان عيال هيو عيدوان ن سي  )اجتمياع  مو وعدوان العالقيات 

هيذا يمكين و  .اآلخيرين بين الناي  حييث ييتب اسيتخداب  المجموعية  كسيالو إلييذاء
من ياخيييييذ شيييييكل الةييييييل والةيييييال والشيييييائعات واإلقصييييياء االجتمييييياع  والصيييييداقات 

صيور  لميدمر لالعالقات هيو عيدوان عدوان ة  فالمتالعبة وحتى لتة الجسد السلبي
 ومهيداف الشيباب الشخصيية  اةوض بعض من مهب مهيدافي كلن  ضحيةللالذاتية 
يجييياب  بالثةييية وال ويييية  اإلحسييياي اإلو  : الحاجييية إليييى اإلدمييياج االجتمييياع  وهييي 

 .(Ripley & O’Neil, 2009:1) وتطوير صداقات ذات معنى
وفييي  هيييذا الصيييدد يجيييب من ن ييير  بيييين عيييدوان العالقيييات والعيييدوان  يييير 
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ُيعتةييد من العييدوان  ييير المباشيير هييو حيييث  (2)  والعييدوان االجتميياع (1)المباشيير
ائل مسيييييتتر  مو ملت ييييية  إنك إييييييذاء اآلخيييييرين مييييين خيييييالل وسيييييسيييييلوف مكثييييير سيييييرية

والسلوكيات المستتر  مثل النميمة مو نشر الشائعات  يةصد ب يا تععييب مج وليية 
مب العييدوان االجتميياع  فةييد عرفييك جييالن ومنييدروود   المرتكييب وتةليييل ت ديييد الثييار

بانيييك اإلضيييرار بتةيييدير اليييذات لشيييخص آخييير مو مكانتيييك االجتماعيييية مو كالهميييا  
تمياع  من السيلوكيات المؤذيية قيد تكيون  يير مباشير  ويرا مةترحيو العيدوان االج

مثييل نشيير الشييائعات  ولكن ييا قييد تكييون مباشيير  ميضييا مثييل عمييل تعبيييرات سييلبية 
في  حيين من (  (Loudin, Loukas, Robinson, 2003)بالوجك مو حركات الجسب 

يشير إلى السلوكيات السرية والعلنيية المصيممة إلييذاء اآلخيرين  اتعدوان العالق
إلضيييرار بالوضيييع االجتمييياع  مو تةيييدير اليييذات ت لخيييالل اسيييتتالل العالقيييامييين 

انتشييار الشيييائعات والنميمييية  وذليييف باسييتخداب عيييد  سيييلوكيات تتمثييل فييي للضييحية 
  (Morine et al., 2011) واستبعاد مو تجاهل اآلخرين

حييييث يؤكيييد عييييدوان العالقيييات عليييى اسييييتخداب عالقييية الشيييخص لإلخييييالل 
بذل الج ود لإلضيرار بالعالقيات وتكيون هيذ  العالقيات بعالقات اآلخرين  حيث ت

ميضيييا هيييدفتا للسييييطر  عليييى شيييخص ميييا  حييييث يسيييتتل الجيييان  روابطيييك كاسييياي 
الكتسييياب الةيييو   لكسيييب الةبيييول االجتمييياع   وتوفييييع العنيييف  ومييين خيييالل هيييذ  
الخداعات  تتب محاولة إدار  عالقات الضحية  وتكون التصرفات العني ية عياهر  

الحةيةييية سييواء ميين الناحييية الجسييدية مو الل عييية  وتسييتخدب الوسييائل فيي  الفعييال 
الل عييية المختل يية مثييل نشيير الشييائعات  تييدوير العينييين  التجاهييل  تكشييير الوجييك  
لتييياء الصيييداقة  وبوجيييك عييياب  فيييمن عيييدوان العالقيييات هيييو  االسيييتبعاد  النميمييية  وا 

 ,.Riaz et al) البدن مساي لألذا الن س  واالن عال  مكثر ضررتا مةارنة بالذا 

2018)  
 

                                                           
(1) Indirect aggression 

(2) Social aggression 
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ويوجد بعض الجدل عن مدا التشابك ال عل  بيين العيدوان  يير المباشير  
وعييدوان العالقييات  والعييدوان االجتميياع   وكييذلف مق مصييطلل يضييب السييلوكيات 

 (Underwood, Galen, Paquette, 2001)الضييار  الميياكر  التيي  تميييف العييدوان 
العييدوان فةييد موضييحت بعييض الدراسييات من وعيين ال ييرو  بييين هييذ  الشييكال ميين 

ال تيات الصتار مكثر احتماالت من الذكور ف  استخداب عدوان العالقات والعدوان 
  ف  حين 1996  ودراسة كريف عاب 1995 ير المباشر كريف وجروتبتر عاب 

)ريي وبار  لدا الط ال والمراهةين مو الراشدين من آخرين لب يجدوا فروقتا بين ب
  كما مع رت دراسة واحد  من الذكور (2000  ووالكر وفمالؤ  عاب 1997عاب 

ف  عمر السابعة عشر يكونيون مكثير في  العيدوان  يير المباشير مين مقيران ب مين 
ولكين يت ي  البياحثون من هيذ  الشيكال  يير البدنيية مين العيدوان يمكن ييا  اإلنياث 

 ,Loudin, Loukas) من تكييون موجعيية للضييحايا بيين ي درجيية العييدوان البييدن 

Robinson, 2003; Underwood Galen, Paquette, 2001  
مييين  وتعيييرف الباحثييية عيييدوان العالقيييات تعري يييات إجرائييييات عليييى منيييك مجموعييية

كاالسيييتبعاد والتجاهيييل ونشييير الشيييائعات والتييي   ا السيييلوكيات اإلشيييكالية اجتماعيتييي
تي  تستخدب لإلضرار بعالقيات الشيخص الخير والتي  تةياي مين خيالل الدرجية ال

يحصييييل علي ييييا الفييييراد وفةتييييا لمةييييياي عييييدوان العالقييييات المسييييتخدب فيييي  الدراسيييية 
 الحالية   

 ات عدوان العالقاتثير تأ
يمكييين من تتسييييبب الفعيييال المتكيييرر  للعدوانيييية فيييي  عليييى الميييدا الةصيييير 

والةلي  وتيدن  احتيراب اليذات  واضيطرابات الكيل  الن سيية شعور الضحية بالوحد 
الكيياديم   ويمكيين من يسييبب الشييف واللييوب ممييا يييؤدق الشخصيي  و  وسييوء الداء

تعييرض كييل ميين من ت مكن  ممييا علييى المييدا الطويييل فيييإلييى ضييائةة ن سييية مكبيير
الضيييحايا والمعتيييدين لخطييير تطيييوير مشييياكل التكييييف التييي  ال تيييفال مسيييتمر  فييي  

هيذا يمكين من ييؤدق إليى صيعوبات   عيدب التوافي  الن سي  واالجتمياع   و حيات ب
 & Ripley)وحتيييى االنتحيييار    واالكتئيييابوالحرميييان العييياط    فييي  العالقيييات

O’Neil 2009: 17; Crick & Nelson, 2002). 
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 النظريات المفسرة لعدوان العالقات
 نموذج معالجة المعلومات االجتماعية-

يةتييييرو نمييييوذج معالجيييية المعلومييييات االجتماعييييية المعيييياد صيييييا تك لكريييييف 
ابة السيلوكية إلشيار  اجتماعيية ميا من االستجCrick & Dodge (1994 )ودودج 
)ترمييييف اإلشيييارات  معالجييية المعلوميييات وفةتيييا للمراحيييل السيييت مييين نميييوذج تحيييدث

 -ت سييير وترجميية اإلشييارات االجتماعييية والتيي  تتضييمن االعييفاءات -االجتماعييية
قيييرار باالسيييتجابة ويتضيييمن تةيييييب  -بنييياء االسيييتجابة -توضييييل واختييييار ال يييدف

تن يييييذ تلييييف  -ج وال عالييييية الذاتييييية وانتةيييياء االسييييتجابةاالسييييتجابة وتوقعييييات النتييييائ
ووفةتيييا ل يييذا فيييمن الحيييداث كميييا تحيييدث فييي  البيئييية االجتماعيييية فيييمن   االسيييتجابة(

الفراد سيبحثون ف  كي ية التصرف كاستجابة ل ذ  الحداث وفةتا لميا تيب تخفينيك 
جييية باليييذاكر   وكييييف سيييتكون المخرجيييات السيييلوكية المحتملييية  ويسيييتخدمون معال

المعلومات كاستجابة لإلشارات البيئية الت  تسيتخدب لتوجييك السيلوف  ووفةتيا ليذلف 
فييييييمن عييييييدوان العالقييييييات يتضييييييمن مشييييييكالت مختل يييييية فيييييي  معالجيييييية المعلومييييييات 

عدائية إلى الوضع االجتماع  التامض النية ال الفراد يعفو االجتماعية  ومن ثب
 راط فيي  النفاعييات االجتماعييية عييدوانيتا عنييد االنخييحييالت  واوميين المييرجل من يختييار 

(Swit, 2012 ) 
وميييين هييييذا المنعييييور  تنييييتج المسييييتويات المرت عيييية ميييين عييييدوان العالقييييات  
بصييور  جفئييية  عيين كيييف يييدرف الفييراد سييلوكيات اآلخييرين ونواييياهب وي سييرون ا  
فييالفراد الييذين يةومييون بعمييل العييفو العييدائ  المتعليي  بنوايييا القييران  حتييى لييو لييب 

مةصودتا بال عل  يكون احتمال استخدام ب للوسيائل العدوانيية للثيار  يكن مق من ا
( من الط يييال 1995) Crickمكبييير  وبالنسيييبة لعيييدوان العالقيييات  موضيييل كرييييف 

العييدوانيين فيي  العالقييات يميلييون إلييى تكييوين انحيييافات العييفو العييدائ  المشيياب ة 
عليى عكيي العيفو لتلف الت  تع ر لدا مقيران ب العيدوانيين عيدوان علني   ولكين 

ليييدا الط يييال العيييدوانيين عيييدوان علنييي   تع ييير انحييييافات العيييفو ليييدا الط يييال 
العيييدوانيين عيييدوان العالقيييات باالسيييتجابة لمواقيييف الخيييالف فييي  العالقيييات )عليييى 
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سبيل المثال  لب يتب دعو  الط ل إلى ح ل مييالد( وليسيت في  المواقيف الوسييلية 
 ( Loudin et al.,2003 ) ات الط ل()على سبيل المثال تب تدمير محد ممتلك

 نظرية التعلم االجتماعي -
بميييا فييي  ذليييف ت تيييرض هيييذ  النعريييية من مععيييب مشيييكال السيييلوف العيييدوان  

العييدوان  والسيياليب العالئةييية داخييل العالقييات السييرية  والتيي  يسييتخدمون ا بعييد 
اب عيي Millerيتب تعلم ييا باالقتييداء  حيييث يشييير ميللييرذلييف مييع الصييدقاء والييفمالء

إلى من ال رد عند انتباهك لسلوف اآلخرين  يةوب بتخفين هيذا السيلوف في   2002
)مل يياع مو صييور(  ثييب يةييوب بعمييل تكامييل معرفيي  بييين هييذا السييلوف  شييكل رمييوف

الجدييييييد المشييييياهد والمخيييييفون السيييييلوك  السييييياب   ويح عيييييك مييييين خيييييالل التسيييييميع 
ك يحصيييل عليييى المعرفييي   مو يتصيييور ن سيييك يةيييوب بييياداء هيييذا السيييلوف بنجييياو ومنييي

والتيي    تشييير الدراسييات إلييى من الم ييارات المعرفييية االجتماعيييةنتائجييك المر وبةو 
  ميين المييرجل اتفيي  عييدوان العالقيي االنييدماجيعتبرهييا الييبعض ضييرورية ميين مجييل 

 من تكون واضحة ف  وقت مبكر ف  ت اعالت الخو  مكثر من ت اعالت القيران
 (  Morine et al., 2011 2012)المترب   

 ثانًيا: مفهوم الثالوث الكئيب للشخصية
الثييييالوث الكئيييييب للشخصييييية هييييو مجموعيييية ميييين سييييمات الشخصييييية  ييييير 

  السييييييكوباتية(  متصيييييلة ولكن يييييا متميييييايف  -النرجسيييييية -)الميكافيليييييية اإلكلينيكيييييية
ومسييييتةر  عبيييير الييييفمن  وعبيييير المواقييييف االجتماعييييية المختل يييية ويشييييير مصييييطلل 

 ( Hudek-Kenzevic et al., 2016) الكئيب إلى الكراهية االجتماعية
 وفيما يلي وصف لهذه السمات بشيء من التفاصيل:

وتب تسمية المكيافيللية على   الكئيبف  الثالوث  ىالول السمة ه  -1
اسب نيكوللو مكيافيلل  واليذق كيان موع يا دبلوماسييا رفيعيا في  جم وريية فلورنسيا 

ييا فعيياالت م مييا وكتييب كتابييك )المييير( والييذق وصييف فيييك كيييف يصييير ال مييرء حاكمت
مين مجموعية  -الشخصيية المخادعية–كانت التكل ة  وقد نشات بنية المكيافيلليية 
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مين كتيب مكييافيلل   Richard Christieعبارات منتةا  بواسيطة ريتشيارد كريسيت  
الصلية  وقد صاغ كريست  هذ  العبارات ف  صور  مةياي للشخصية الطبيعية 

بتة ف  ات ا  المستجيبين مع البنود  كما موضيحت عن طري  إع ار ال رو  الثا
مبحاث مخرا من المشاركين الذين ات ةوا مع هذ  العبارات كانوا مكثير احتمياالت من 
 يسيييلكوا بصيييور  خادعييية فييي  الدراسيييات المعمليييية وفييي  دراسيييات الحييييا  الواقعيييية 

وب خاصية باسيل ةمصيلحتحةيي  إلساء  لوخيرين لإل  الميل ل المكيافيللية وتشير
يميييييل الشييييخاص ذوو (  و Paulhus& Williams,2002)   و ييييير ممييييينخييييادع
الخييييييداع  فيييييي  اسييييييتراتيجيات  االنييييييدماجإلييييييى  الميكافيليييييييةالعالييييييية ميييييين  الدرجيييييية

 Smith) لمتابعية ودعيب السييطر واالستتالل  والةسو  والتي  والكيذب واالنت افيية 

& Lilienfeld,2013)  ت من المعتةيدات ثالث مجموعا وتحتوا الميكافيلية على
المترابطة ه  جوهر الشخصية المكيافيلية: ثةة مؤكد  ف  فعاليية االسيتراتيجيات 

والنعير    والنعير  السياخر  للطبيعية اإلنسيانية  اآلخيرينميل ميع تعافي  ال الخداعية
 ,O'Boyle, Forsyth, Banks)  يير الخالقيية التي  تضيع المن عية فيو  المبياد 

McDaniel, 2012; Riaz et al.,2018)  
( تصيورتا م اهيميتيا (Rauthmann & Will,2011وقيد اقتيرو روثميان ووييل 

نعريتا متعدد الوجك للمكيافيللية  والذق يتب التعبير عنك في  الر بيات  والمعرفية  
والوجدان  والسلوف  وتمثيل الر بيات المكيافيلليية المصيلحة الذاتيية ) ن يع اليذات  

لييية والييتحكب فيي  التريييف   ويمكيين تةسيييب المعرفيية وحماييية الييذات(  التوج ييات الوكا
المكيافيللييية إلييى رؤييية سييلبية للعييالب )مثييل السييخرية والالمخالقييية( ولألفييراد )مثييل 
الشيييف والوسييييلية( واسيييتراتيجيات محيييدد  وتمركيييف حيييول اليييذات  ويشيييمل الوجيييدان 
يييا االن صيييال العييياط    والجانيييب  المكييييافيلل  مسيييتوا مييينخ ض مييين النيييدب وميضت

وسيييييع هيييييو السيييييلوف المكييييييافيلل   واليييييذق يتمييييييف بميييييا يلييييي : المييييييول المعاديييييية ال
للمجتمييييع  التكتيكييييات مفدوجيييية االسييييتراتيجية  السييييلوف النييييافع للييييذات والمعييييادق 
للمجتميييييع  االن صيييييال  االسيييييتتالل  والخيييييداع  ويعتبييييير الخيييييداع محيييييد العناصييييير 

وكية مكثييير الساسيييية فييي  الشخصيييية المكيافيلليييية ويمكييين تحليليييك إليييى منمييياط سيييل
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تحدييييييييدتا  مثيييييييل الخيييييييداع التكتيكييييييي   إدار  العيييييييرض  التكييييييييف الميييييييرن  الخيييييييداع 
واالفدواجيييييية  اإلخ ييييياء )الييييينةص  المتعلييييي  بالحالييييية مو الشخصيييييية( والتكتيكيييييات 
الخداعيةالمحدد  مثل الخداع االن عال   اإلقناع  االستعطاف  الترهيب  السيياد  

يم  متعيدد الوجيك للمكيافيلليية يؤكيد من والةو   مو البوو الذات   والتصيور الم ياه
بنيياء المكيافيللييية معةييد كمييا يؤكييد من تعةيييد  علييى مسييتوا هرميي  محييدد قييد يكييون 

 من الصعب ت ريةك 
  والشيعور الععمة  تتميف بالكئيبمخرا عن الثالوث  سمة  النرجسية-2
  (Smith & Lilienfeld, 2013) التعييياطف وفةيييدان واالسيييتعالء   بالسييييطر 

وعييييب اإلحسيييياي بالمييييان  والعدائييييية  والحساسييييية مبالتيييية فيييي  تةييييدير الييييذات  الو 
وييييات  مصيييطلل النرجسيييية مييين الشخصيييية اليونانيييية السيييطورية  الشيييديد  للنةيييد 

وصي ت النرجسيية  وقيدالنرجي عن شاب وسيب يةع ف  حب انعكاسك ف  المياء  
يمكين   ناحيية   مينتكي ييةيفات تكي ية و ير ممبان ا  نعمة مختلطة  لن ا تضب 

وتن ييييذ تكتيكيييات   من يكيييون النرجسييييون واثةيييين  ويعمليييون جييييدتا تحيييت الضيييتط
ميييين ناحييييية مخييييرا  يميييييل و التنعيييييب الييييذات  التيييي  تحييييافع علييييى احتييييراب الييييذات  

وربمييا الكثيير إثييار     شييل فيي  الييتعلب ميين مخطييائ بالو   النرجسيييون إلييى االنييدفاع
بمييا فيي  ذلييف الل عيي  والجسييدق عرضيية للعديييد ميين مشييكال العييدوان   وهييب للةليي 

 وعدوان العالقات 
ا  مستن دون عاط يت وهب  نيين السرييالنرجسإلى  يمكن تمييف النرجسيينو 

  و ييير للنةييدالحساسييية  وشييديدوهييب   اي تةييرون إلييى الطاقيية  و ييير سييعداء نسييبيت و 
  على الير ب تععيب الذاتإلى وهب يميلون  نين العلنييالنرجسيو  راضين عمومتا 

 ,Ghim, Choi, Lim, Lim) ن ييب  ييافلين نسييبيتا عيين احتياجييات اآلخييرينميين م

2015)  
وجيييييدير باليييييذكر من بنيييييية النرجسيييييية نشيييييات مييييين محاولييييية راسيييييكين وهيييييول 

Raskin & Hall (1979 لتحدييييد نسيييخة تك ي يييية مييين اضيييطراب الشخصيييية )
المعييييرف فيييي  الييييدليل التشخيصيييي  اإلحصييييائ   وشييييملت الوجييييك المسييييتبةا  ميييين 
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)االسيييتحةا   السيييياد   والت يييو (  كميييا تيييب تنةييييل  اإلكلينيكيييية الععميييةالمتالفمييية 
البنود ف  عينات كبير  من الطلبة وتجميع ا ف  قائمة الشخصية النرجسيية  وقيد 
دعميت مدبييات بحثيية قويية االنتةيال النياجل مين البنيية اإلكلينيكيية) ير التكي ييية( 

 ( Paulhus & Williams, 2002) )التكي ية( إلى البنية تحت اإلكلينيكية
فييي   الكئييييب للشخصييييةوه البعيييد الثاليييث مييين الثيييالوث  السييييكوباتية -3

   وسيلوكياتوتانييب الضيمير تعياطفحول ةيدان ال الساي قضية شخصيية تيدور
عيالو  عليى   (Blair & Viding, 2008) لتحةيي  الهيداف معادية للمجتميع كبير 

 الشيعور بيالةل   والسيع  لإلثيار  تتميف بالخداع وانخ ياض السيكوباتيةذلف  فمن 

(O'Boyle, Forsyth, Banks, McDaniel, 2012)   
 االن عاليييييةالسييييمات  وتشييييمل سيييييكوباتية أوليييييةوتنةسييييب السيييييكوباتية إليييي  

  وخيانية الخيداعالتعاطف مو الندب  والةسو   والمييل إليى  فةدانوالشخصية  مثل 
نييدفاع و ييياب الهييداف طويليية اال والتيي  تتضييمن ةثانويوالسيييكوباتيةالالمانيية  
 ,Czar, Dahlen, Bullock, Nicholson) إلحبياطواوالتسيامل المينخ ض  الميدا

2011)  
وفيي  هييذا الصييدد ينبتيي  من نوضييل منييك علييى اليير ب ميين السيياي النعييرق 
المختليييف ل يييذ  السيييمات  فمن يييا تشيييترف فييي  عيييدد مييين المعييياهر ولكييين بيييدرجات 

اجتماعيتا تتميف بمستويات مرت عة من مختل ة  فجميع ا شخصيات  ير مر وبة 
االهتميياب بالييذات والبييرود العيياط   والخييداع  والةسييو   ومسييتويات منخ ضيية ميين 

(  ومن الناحية 2019)عبد الوهاب  التعاطف واالهتماب بالعالقات طويلة المدا
السييييلوكية تتميييييف كييييل سييييمة بخصييييائص سييييلوكية تميفهييييا عيييين السييييمة الخييييرا  

لسيلوف المضياد للمجتميع المنيدفع  والنرجسيية تتمييف بتيدعيب فالسيكوباتية تتميف با
 (   Jones & Paulhus, 2017) الذات  مما الميكافيلية فتتميف بالخداع

باإلضييافة إلييى ذلييف فييان الهييداف المدعميية للييذات تسيييطر علييى السييلوف 
النرجسييي   وتةيييود الهييييداف الوسييييلية سيييلوف السيييييكوبات  والميكيييافيل   وتختلييييف 

ة عين السييكوباتية في  االندفاعييية  وتجميع اليثالث عليى الةيو  الجوهرييية الميكافيليي
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(  وهيذا ييدل عليى منيك حتيى 2019)عبد الوهياب  الت  تؤدق إلى خداع اآلخرين
 عندما تتداخل سمات الثالوث عاهريتا  فةد تختلف مهداف ا الخ ية 

ليييذا ف نييياف عيييدب ات يييا  حيييول إذا ميييا كيييان يجيييب اعتبيييار سيييمات الثيييالوث 
ب للشخصية سمة واحد  مو بنيات من صلة  ولكن هناف بعض الدلة عليى الكئي

من هييذ  السييمات يييتب تةييم ييا بصييور  مختل يية عنييد فحصيي ا بصييور  مسييتةلة  فةييد 
( من النرجسيييية ييييتب إدراك يييا كييياكثر سيييمة (Rauthmann& Kolar, 2012وجيييد 

ب  مشيييرقة  فييي  الثيييالوث الكئييييب للشخصيييية فييي  عينييية مييين عامييية النييياي  بينميييا تييي
الحكب على كل من المكيافيلليية والسييكوباتية من يا  يير مر وبية جيدتا  كميا مكيدت 

( هييذا التمييييف باسييتخداب (Rauthmann & Kolar, 2013دراسيية مخييرا مجراهييا 
إدراكات مةيدر  للسيمات المختل ية وتةيديرات الجاذبيية ف ي  عينية مين الراشيدين  ليب 

نما تيب الحكيب عليى النرجسييين من يب  يتب تةدير مق من السمات على من ا جذابة وا 
مكثييييير جاذبيييييية مييييين السييييييكوباتيين والمكييييييافيلليين  ربميييييا لن بعيييييض السيييييلوكيات 
النرجسيييية )عليييى سيييبيل المثيييال  الجاذبيييية  الةيييياد   الجيييرم ( تعتبييير مر وبييية  كميييا 
مدرف النرجسييييون عليييى من يييب مر وبيييون بالنسيييبة لألصيييدقاء والحبييياب  بينميييا تيييب 

السيكوباتيين على من ب  ير مر وب في ب بالنسيبة لألصيدقاء تةدير المكيافيللين و 
والحباب  ول ذا  يمكن اعتبار من المكيافيللية والسيكوباتية لدي ب مشياء مشتركة 
مع بعض ما مكثر من الجانب النرجس  من الثالوث الكئيب للشخصية  وتوضل 

ل يية وهييذا يؤيييد هييذ  النتييائج من هييذ  السييمات الثالثيية يييتب الحكييب علي ييا بصييور  مخت
 رؤييييييية البنيييييييات الثالثيييييية علييييييى من ييييييا جوانييييييب ميييييين الثييييييالوث الكئيييييييب للشخصييييييية

(Knight,2016 ) 
الكئييييب للشخصيييية  الثيييالوثمييين خيييالل العيييرض السييياب  تعيييرف الباحثييية 

ن سييييمات الشخصييييية  ييييير اإلكلينيكييييية علييييى منييييك مجموعيييية ميييي تعريفييييًا إجرائييييياً 
ومسييتةر  عبيير   ة ولكن ييا متمييايف السيييكوباتية(  مترابطيي -النرجسييية -الميكافيلييية)

اليييفمن  وعبيييير المواقيييف االجتماعييييية المختل يييية وتةييياي ميييين خيييالل الدرجيييية التيييي  
 يحصل علي ا الفراد على استبيان الثالوث الكئيب للشخصية المختصر 
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 العالقة بين الثالوث الكئيب للشخصية وعدوان العالقات
 ييرد بفعفعيية عالقييات علييى االسييت اد  ميين ارتبيياط ال اتعييدوان العالقيي يركييف
الج ييييود لتييييدمير العالقييييات وهييييذ  العالقييييات هيييي  ميضييييا هييييدف  وبييييذلاآلخييييرين  

لكسيب   شخص ما  يستتل الجيان  صيالتك كاسياي للوصيول إليى السيلطةلخداع
وهيييذا   الخيييداع اإدار  عالقيييات الضيييحية مييين خيييالل هيييذ   والموافةييية االجتماعيييية

تركييف علييى جييذب انتبييا   يتطلييب تييوافر سييمات معينيية للشخصييية كالنرجسييية التيي 
اآلخيرين لدرجيية منييك ييتب اعتبييارهب مكييروهين ويييتب رفضي ب  لييذا يةومييون باالنتةيياب  
والسييييييكوباتية مكثييييير عرضييييية للمشييييياركة فييييي  النشيييييطة اإلجراميييييية  والميكافيليييييية 

 ( Bert, Pietschning, Tran, Stieger, Voracek, 2017) المخادعة
لنرجسية الَمرضيية )مق الععمية من سمات الثالوث الكئيب للشخصية من ا

النرجسية  والضعف النرجس (  المكيافيللية  والسيكوباتية تساعد ف  ف ب عدوان 
العالقييات بنيياء علييى فائييدت ا فيي  التنبييؤ بسييمات وسييلوكيات مشيياب ة )علييى سييبيل 
المثييال السييلوف اإلجراميي   التييرويج للييذات علييى حسيياب اآلخييرين  والخييداع البييين 

بصييور  جماعييية تشييير إلييى الوجييدان الةاسيي   انخ يياض  شخصيي ( وهييذ  السييمات
التعيياطف  والج ييود الخداعييية دون االكتييراث مو االعتبييار لوخييرين  ممييا يجعل ييا 
ذات صييييييييييلة ب  ييييييييييب السييييييييييلوكيات العدوانييييييييييية المختل يييييييييية والتيييييييييي  من ييييييييييا عييييييييييدوان 

 ( Knight,2016العالقات)
 ثالثًا: مفهوم التعاطف

اع مختل ييييية مييييين العالقيييييات م يييييب لتكيييييوين وصييييييانة منيييييو م  يييييوب التعييييياطف 
بمييييا فيييي  ذلييييف الييييروابط بييييين الب والرضيييييع والعالقييييات الرومانسييييية   االجتماعييييية

ال ة  وبيالر ب مين هيذا والصداقات  وهيو ميؤثر في  تطيوير السيلوكيات االجتماعيي
 لعيييدد البنييييات عيييرين يختل يييون حيييومنللتعييياطف لن ال مت ييي  علييييكيوجيييد تعرييييف 

 عيييض المنعييرين من التعييياطف ينطييوق فةيييطي تييرض بحييييث   المتعلةيية بالتعيياطف
الييبعض اآلخيير منييك ينطييوق علييى التجربيية  فيي  وي تييرض   االن عييال دراف علىيياإل
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لتعاميييل ميييع السييياي لنطيييوق عليييى وضيييع ي التعييياطفمن آخيييرون  ي تيييرضحيييين 
عنصير  باإلضافة إلى ذلف  تصور بعيض البياحثين التعياطف باعتبيار  االن عال 

 التعياطف كيرد فعيل تعياط   مورد فعيل واور التعاطف  في  حيين من اآلخيرين تصي
Reniers et al., 2011) ) 

بنشير مصيطلل  التعياطف  باعتبيار  ترجميية  Titchener  (1909)قيابوقيد 
عليى و . "اللمانيية التي  تعني   من يشيعر الميرء طريةيك إليى "einfühlung" لكلمية

  ل يةميع وجيود معيان  جدييد  ومخت  تطيور م  يوب التعياطف  مدار الةرن الماض 
ييا فيمييا يتعليي  بييالمنعور النعييرق الييذق تييدري فيييك   ومييع ذلييف   يييتب تعري  ييا دائمت

 .(Mintzer, 2015) بةيت مهميت ا االجتماعية  ير منةوصة
ييا بانييك الةييدر  علييى اسييتنباط و و مو تةييييب الحاليية التعيياطف يوصييف و  عمومت
   (Wlodarski1,2015) ل رد آخر االن عاليةالن سية 

نتيياج عملييية ديناميكييية متعييدد  البعيياد طف علييى منييك كييذلف يوصييف التعييا
  يعتمد تعبيرها من لحعة إلى مخرا و و مو عبر المجاالت عليى عواميل سيياقية

عليى منيك مق تجربية تمثيل اسيتجابة )م( لمعلوميات ميضات التعاطف ويمكن تعريف 
حييول العييروف الم تييرض من ييا تسييبب مشيياعر حيياد  لييدا فييرد آخيير و و مو )ب( 

والتعبير الجسدق للتجارب العاط ية ل رد آخر و و مو )ج( لسلوكيات   ف  الوجك
فرد آخر ي ترض من تكون متسيببة مين خيالل التجيارب العاط يية الحياد   من )د( 

رتبط بفييييياد  ملحوعيييية فيييي  اإلثييييار   وهييييذا )هييييي( ي سيييير المسييييتجيبون علييييى من ييييب ييييي
 ( Felt & Smith, 2011)رد آخرون بمشاعر فشعر ي

التعاطف على منك اسيتجابة ذاتيية  (1990هيوستن ) Houston وقد عرف
 ليييييمحنة اآلخيييير  إلييييى جانييييب الييييوع  اإلدراكيييي  لحاليييية اآلخيييير الداخلييييية ان عالييييية

 .(Mintzer, 2015) (الفكار والمشاعر  وما إلى ذلف)
( التعياطف عليى منيك رد فعيل فيرد ميا Loudin et al., 2003) كيذلف يعيرف

 على الخبرات المالحعة لشخص آخر 
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يمكييين تعرييييف التعييياطف عليييى منيييك بنييياء متعيييدد الوجيييك يتضيييمن مكونيييات 
للشيخص   تتييل(Yeo, Ang, Loh, Fu, Karre, 2011)  ان عاليية معرفية ومكونات

يجابيييية والسيييلبية للشيييخص اآلخييير  ويختليييف الشيييخاص فييي  مشييياعر اإلال إدراف
 ,Neumann, Chan, Wang, Boyle)لييدي ب تجييا  اآلخييرين  التعيياطفمسييتوا 

2016)  
دراف مشياعر  وتعرف الباحثة التعاطف إجرائيتا بانيك قيدر  ال يرد عليى ف يب وا 
اآلخيييرين واالسيييتجابة ل يييا وذليييف وفةيييات للدرجييية التييي  يحصيييل علي يييا الفيييراد عليييى 

 مةياي التعاطف المستخدب ف  الدراسة الحالية 
مكون ينةسب التعاطف ف  التالب إلى بنيتين متميفتين ولكن مترابطتين: و 
مييين بدي يييية ومتجانسييية  ان عاليييية  واليييذق يتضيييمن اسيييتنباط اسيييتجابة (1)ليانفعيييا

  يتضيييمن ال  يييب (2)معرفيييي مكيييونو    مشيييعر بميييا تشيييعر بيييك (  )بمعنيييى المالحيييع
الييذهن  واالعتييراف بالحاليية العةلييية العاط ييية لشييخص آخيير )مق  مف ييب مييا تشييعر 

آخير و الحالية  الةدر  على  تبن   النعرية الن سية لشخص  ويةصد بك ميضات بك (
 ( Wlodarski1,2015ة )الشخصي

ويتميف المكون االن عال  )االهتماب المتعاطف( بالميل إلى خبر  التعاطف 
مو االهتمياب تجييا  اآلخييرين سيييئ  الحييع  بينمييا المكييون المعرفيي  للتعيياطف )تبنيي  
المنعيييور( يعكيييي الةيييدر  عليييى ف يييب منعيييور اآلخييير  وكيييل مييين المكيييون المعرفييي  

 عيال  ارتبطيا بيالتواف  اإليجياب  لل يرد والداء اليوعي   البينشخصي  والمكون االن
(Loudin et al.,2003 ) واالن عاليييية مييين الشيييكال المعرفيييية تةيييد من كيييالت ويع 

 ( Wlodarski1,2015)للتعاطف ضرورية لنجاو الت اعل االجتماع 
وينبت  من نشير ف  هذا الصدد إلى من التعاطف يختليف عين االسيتجابة 

ينعير  حييثولييي جيفءتا من يا     اج عن العملية التعاط يةتنط ية الت  ه  التعا
فييي  حيييين من   مشييياعراآلخرينب يييير مباشييير  داخلييي  لتعييياطف عليييى منيييك شيييعورل

                                                           
(1) Affective empathy. 

(2) Cognitive empathy 
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ر بة خارجيية مخيرا موج ية إليى ذليف الشيخص ليشيعر  ه  االستجابة التعاط ية
 شيخصويتجليى ذليف مين خيالل الشيعور بيالةل  مو الحيفن ل يذا ال  بتحسن مفضل

واالسيتجابة عبار  مخرا  مشاعراالهتماب المتجك نحو الخارج لل رد المضيطرب  وب
مسيييييييييياعد   ييييييييييا سييييييييييلوكيات الالتعيييييييييياطف وينييييييييييتج عنميييييييييين تطييييييييييور التعاط ييييييييييية ت
  Eisenberg et al, 2010))السلوكيات

 عناصر التعاطف
 تتمثل عناصر التعاطف ف :

لشعور بالخبرات ويةصد ب ا ا )االستجابة االنفعالية( الوجدانيةالمشاركة 
 االن عالية المتشاب ة بين الذات واآلخرين 

 مق إدراف ال رد لسلوكك ومراقبتك بشكل جيد  اآلخربالوعي الذاتي و 
مق الةدر  على تصور موقف اآلخرين من الداخل لتوافن  المرونة العقلية

 بين رؤية الذات ووج ات نعر اآلخرين 
 ط ان عاالت ال رد الذاتية مق العملية الت  تتوس التنظيم االنفعالي
من التعاطف  1982عاب  feshbach & feshbach ف  حين موضل

 عناصر مساسية ه : يتضمن ثالثة
ويةصد ب ا قدر  ال رد على استخداب المعلومات المتصلة  اإلدراك والتميز

 بالم مة لتنعيب وتحديد االن عاالت 
 اآلخرين  مق الةدر  على ت  ب وج ات نعر  التوجيه وأخذ الدور
)خيالل  مق الةيدر  عليى مشياركة اآلخيرين ان عياالت ب المسئولية االنفعاليية

 ( 2018 حمف  مبو هالل و 
 أنواع ومستويات التعاطف

: علييى اسييتةبال الطاقيية  والةييو   والمعلومييات  واالنطباعييات القييدرة النفسييية -
 من الحوافف مو الصور والماكن 
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مفكييار النيياي وعةل ييب  والةييدر  علييى : ويةصييد بييك الةييدر  علييى قييراء  التخيياطر -
 الشعور بوجود وطاقات الرواو 

: ويعنيي  الةيدر  التعاط ييية عليى الشييعور اليذات  بييالعراض الشيفاء الجسييد  -
 الجسدية لألشخاصاآلخرين وكان ا تحدث   جسدف 

 : الةدر  على الشعور بمشاعر اآلخرين  الشفاء العاطفي -

التعاط ييية للشييعور والتواصييل مييع : ويةصييد بييك الةييدر  التواصييل مييح الحيييوان -
 الحيوانات 

 : الةدر  على الةراء  والتعبير والتواصل مع الطبيعة الطبيعة -

 : الةدر  على قراء  طاقة الماكن والرض الرمل -

: إمكانييييية الشييييعور عنييييدما يكييييون هنيييياف شيييي ء م ييييب علييييى وشييييف التعييييرف -
 الحدوث  

يجييب الةييياب بييك فيي  : الةييدر  التعاط ييية علييى الشييعور بمييا المعرفيية الواةييحة -
عييييرف معييييين  و البتييييا مييييا يصيييياحبك شييييعور بالسييييالب وال ييييدوء  حتييييى وسييييط 

 (   Grace & Grace, 2009) الفمات

 العوامل المؤثرة في التعاطف
من هنييياف فرقتيييا تطوريتيييا فييي  السيييلوف  البييياحثون  اسيييتنتج والنيييوعالتعييياطف 
عليييى مييين تمييييل اإلنييياث إليييى إع يييار مسيييتويات م ين  حييييثالجنسييي التعييياط   بيييين

هيذهاالختالفات يمكين من تكيون نتياج و الذكور ف  جميع العمار  من  التعاطف
ويخليص االسيتنتاج  ة وراثييمسيباب الثةافة والتنشئة االجتماعية مو ربما تنشيا مين 

ولكيين السييباب   إلييى من هنيياف فيي  الواقييع بعضيياالختالفات بييين الييذكور واإلنيياث
 ,Christov-Moore, Simpson)   كيد يير مؤ  الدقيةية ل يذ  االختالفيات ال تيفال

Coudé, Grigaityte, Iacoboni, Ferrari, 2014)  
يشييييييعرون ( من البشيييييير قييييييد 2000يةتييييييرو هوفمييييييان ) التعيييييياطف والعميييييير

 ثيييب  العييياب الوللبكييياء رضييييع آخييير  فييي   التعييياطف مييين خيييالل صيييرخة رجعييييةب
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التعيرف  ف  يبدءوايمكن ب من  حيث  يدخل الط ال ف  مرحلة التعاطف النانية
 8إليى  3في  سين مين   و بيل في  شيخص آخير  على منك ليي محنة في  من سي ب

مع الةدر  على تحديد من   تعاطف مع مشاعر اآلخرينال يمكن لألط ال  سنوات
عنيييدما ييييدخل و مختل ييية عييين تليييف الخاصييية ب يييب   هيييذ  المشييياعر قيييد تكيييون كيييذلف

ييا  يمكيين ب  13مو  12فيي  سيين  الط ييال مرحليية الط وليية المتيياخر  والمراهةيية عامت
 ( (Knowlson,2016 التعاطف مع حالة اآلخرين كوعي ب لوخرين

 النظريات المفسرة للتعاطف
 (1)علم األعصاب االجتماعي المعرفي-

مييع تحسييين تةنييية التصييوير العصييب  فيي  مجييال علييب   فيي  اآلونيية الخييير  
 سيييعى العلمييياء إليييى تحدييييد السييياي البيوليييوج   العصييياب االجتمييياع  الناشييي 

مدت هذ  الج ود البحثية إليى تحدييد هياكيل عصيبية من صيلة ولكن يا   للتعاطف 
ُعيرف باستخداب نتائجدراسات التصوير العصيب  و مت اعلة تتوسط ف  التعاطف  

التعيياطف علييى منييك ت اعييل بييين مربييع شييبكات عصييبية يمكيين مالحعت ييا جسييديتا 
معرفية الخاضيعة للرقابية والمعالجة ال  الخبر   التلةائ  االن عالمن  تتضمن  كالت 

مصيبل التعياطف  ومين ثيب ف  الطبيعية  باعتبارها عمليات متميف  ولكن ا مترابطة
مييا بمعرفيية ال( 1مةبييوالت علييى نطييا  واسييع باعتبييار  يحتييوق علييى ثالثيية مكونييات: )

االسيتجابة بشي ةة  (3) ( الشيعور بميا يشيعر بيك شيخص آخير2  )اآلخيريشيعر بيك 
 .(Mintzer,2015)لمحنة شخص آخر

( فيي  العديييد ميين مبحيياث علميياء العصيياب  2006موضييل جولمييان )وقييد 
ما نالحعك ف  شخص آخير  مميا لمن  الخاليا العصبية  مميرور  تعكي رجوعتا 

هييذ  الخاليييا العصييبية   يجعلنييا نحيياك  هييذا اإلجييراء مو نمتلييف الييدافع للةييياب بييذلف
وثية ييا بييين الط يييال والتييي  تييب ت  عيين تةليييد الوجييك المسيييئولةالمييرآ  هيي  اآلليييات 

لتتذية الراجعة الوارد  من عضالت الوجيك تعيفف التياثير الخياص  الن  والبالتين

                                                           
(1) social cognitive neuroscience 
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ترتييييييب وجيييييك الشيييييخص فييييي  تعبيييييير معيييييين يسييييي ل تجربييييية المشييييياعر  "بيييييالتعبير
)العواطييف( المرتبطيية ب ييذا التعبييير  مثييل السييعاد  ميين االبتسييامة مو الرعييب ميين 

ال  -لسلوف تيؤدق إليى تجربية عاط يية مجرد مالحعة الوجو  و و مو افب  عبوي
  Felt  & Smith,2011)) يلفب النسخ المتطاب 

 (1)نظرية اإلدراك الحسي-
 الت للتعاطف واحد  من السياليب اإلرشيادية الحس تعتبر نعرية اإلدراف 

إدراف الحاليييية العاط ييييية )ت تييييرض من البشيييير يتوقعييييون وي  مييييون سييييلوف اآلخييييرين
الت  و لتمثيالت المعرفية لتلف الحالية في  المالحعيلئيط تلةايمن خالل تنش (لوخر

 الجسيييميةاالسيييتجابات ) يمكييين من تنيييتج سيييلوكتا مشييياب تا  إذا ميييا ُن  يييذت إليييى فعيييل
يسييتخدمون عييواط  ب الخاصيية للتنبييؤ بمييا  (  مق من الفييرادال ييرد لييدا واالن عالييية

ذ  هييييتييييدعب   و نعييييرض حاالتنييييا العةلييييية علييييى اآلخييييرين  لييييذلف.سييييي علك اآلخييييرون
قدر  ال رد عليى ف يب النواييا  من نعرية نماذج محاكا  التعاطف  والت  تشير إلىال

والعواطف الت  يعبر عن ا اآلخرون تعتمد على الةدر  على محاكا  الحالة ن س ا 
نشييط تلةائيييا فييرد آخيير يُ  لييدا   كمييا تةتييرو هييذ  النعرييية من إدراف العاط ييةداخليتييا

 من مماثلة  مميا ييؤدق إليى اسيتنتاج عاط ةيد عن تول المسئولةاآلليات العصبية 
 Preston & de)االسييتجابة التعاط يييةمنبئبمكبيير  ُيعييد للعاط ييةاإلدراف الييدقي  

Wall, 2002; Mintzer, 2015)  
 (2)نظرية العقل-

الهيييداف والسيييلوكيات ) اليييوع  بالحييياالت الذهنيييية لوخيييرين  ويةصيييد ب يييا
ينطييوق علييى منيياط  الييذق .عرفيي الم وهيي  عنصيير م ييب فيي  التعيياطف  المتوقعيية(

الدقييييية ) ةاليييييدماغ الجب ييييي  والفميييييان  فييييي  عمليييييية تحدييييييد مشييييياعر اآلخيييييرين بدقييييي
العةيل  وفي  وه  عمليية تنطيوق عليى مخيذ المنعيور وقيدرات نعريية (  المتعاط ة

والييذق  -(تسييمل لألفييراد  بةييراء  العةييل  )مق  مخييذ المنعييور حييين من هييذ  العملييية
                                                           

(1) the Perception-Action theory. 

(2) Theory of mind. 
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وفيي   الوسيييط المعرفيي  المسييؤول عيين التعيياطف  ( بانييك 2003ناثانسييون ) كيصيي 
من مرجييع مخييذ المنعييور يمكييين من يكييون إدراكيتييا مو عاط يتييا  فييمن الت كيييير حييين 

ييا   هييو إدراكيي  االن عييال المنعييورق  يوصييف بانييك عملييية  ُيع يير في ييا الفييراد ف مت
دراك ب  مثل هيذا التع يد يتطليب البصيير  والتميايف عين  إدراكيتا لحاالت اآلخرين وا 

وهيييو عنصييير رئيسيي  فييي  تنميييية الم يييارات  -(Felt & Smith, 2011) اليين ي
ييا  التعيياطففييمن المسييتويات العالييية ميين دقيية   الشخصييية المناسييبة قييد تسيي ل ميضت

الخيييداع االجتمييياع   باإلضيييافة إليييى ذليييف لوحعيييت مسيييتويات عاليييية مييين الدقييية 
ية والةليي  لييدا الفييراد الييذين يعييانون ميين مسييتويات عالييية ميين النرجسيي التعاط ييية

واضطرابات الشخصية  مما يوح  بان فياد  الوع  مو الحساسية تجا  الحياالت 
الداخلية لوخرين لديك الةدر  على تحةيي  نتيائج سيلبية  وبالتيال  فيمن الةيدر  عليى 
اسييييتنباط مفكييييار ومشيييياعر اآلخييييرين قييييد ال تييييؤدق  كمييييا هييييو مييييامول دائمييييا  إلييييى 

ييا الييوع   ت يياعالت ونتييائج اجتماعييية بييين الشييخاص  وهيي  عملييية تتطلييب ميضت
 (  يتضيييييل مميييييا سيييييب  من المكيييييونMintzer,2015) االن عيييييال اليييييذات  والتنعييييييب 

المعرف  للتعاطف لك بعض التداخل الم اهيم  ميع الم  يوب الوسيع المتمثيل في  
مق الةييييدر  العاميييية علييييى التاكييييد ميييين الحاليييية    نعرييييية العةييييل  مو الت كييييير العةليييي 

ييييا باسييييب نعرييييية العةييييل   السييييببا ر ل ييييذالعةليييييةل رد آخيييي يشييييار إلي ييييا محيانتييييا ميضت
العاط ييية  علييى اليير ب ميين من ييا ال تييفال تعتبيير قييدر  متميييف  عيين الت كييير الييذهن  

 ( Wlodarski1,2015) على المحتوا العاط   لحصرقنعرتا لتركيفها 
 (1)نظرية تقييم التعاطف-

ب المالحيييع العنصييير الرئيسييي  لنعريييية تةيييييب التعييياطف هيييو من يحيييدد تةييييي
بمييا فيي  ذلييف التعيياطف    لحاليية ال ييدف بشييكل حاسييب التجييارب العاط ييية للمراقييب

يكون التعياطف ممكنتيا عنيد تةيييب المالحيع لحالية ال يدف  إذا قياب   وفةتا للنعريةو 
إذا قياب مميا يحدث التعياطف    المالحع بتةييب وضع ال دف بن ي طريةة ال دف

                                                           
(1) Empathy. 
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 ف  فسييتحدث تجربيية عاط ييية مختل ييةالمالحييع بتةييييب وضييع ال ييدف بشييكل مختليي
هيييو جيييفء مييين عملييييات  بيييل التعييياطف لييييي عمليييية خاصيييةف  )فشيييل التعييياطف(
سيميث إن العواطيف المتعاط ية ال تسيتند إليى  بمعن  مخر يذكر .العاط ة العادية

بل تستند إلى كي ية ت سيرنا لحالة اآلخر    الطريةة الت  نتصور ب ا حالة اآلخر
ا ليييب تعيييد االسيييتجابات العاط يييية التييي  ال تضييياهى تمثيييل ف  إذا كيييان هيييذا صيييحيحت

ولكين بيدالت مين   عاط ة المالحع ال تةتصر على ميا يشيعر بيك ال يدف -مشكلة 
ثييييالث  وتةييييدب هييييذ  النعرييييية.ذلييييف يمكيييين من يكييييون ت سييييير العاط يييية لق ت سييييير

  ثانييات  .تسيتند العواطيف إليى تةيييب الموقيف  موالت  .ادعياءات عامية حيول المشياعر
العواطيف ل يا منمياط عالميية   ثالثيا .ا مسيتمر بيين المشياعر المختل ية نوعيتي الحدود

   وتةترو هذ  النعرية:من التةييب
 .العواطف المباشر  و ير المباشر  على تةييب المواقفتعتمد -

تحيييييدث العواطيييييف المباشييييير  عنيييييدما يراقيييييب المالحعيييييون ميييييواق  ب الخاصييييية  -
 .الحعون مواقف الهدافوتحدث العواطف  ير المباشر  عندما يةيب الم

لييدا المالحييع رد فعييل  ييير عيياط   نسييبيتا علييى تجربيية ال ييدف عنييدما يكييون  -
 : فانكالعاط   

  ال يةوب المالحع بتةييب وضع ال دف-م

 .يةي ب المالحع وضع ال دف على منك عادق وليي حديثتا-ب

 .ليي لدا المالحع معلومات كافية عن وضع ال دف لتةييمك -ج
 .الحع وضع ال دف على منك محايد وليي لطي تا مو  ير ساريةّيب الم -د

يحيييدث التعييياطف كحالييية خاصييية مييين العواطيييف  يييير المباشييير  عنيييدما يةيييوب  -
 .المالحع بتةييب وضع ال دف بن ي الطريةة الت  يتب ب ا تةييب ال دف

لييدا المالحييع رد فعييل عيياط   علييى التجربيية العاط ييية لل ييدف عنييدما يكييون  -
 :فانكما يشعر بك  الذق ال يتطاب  مع
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يةييوب المالحييع بتةييييب موقييف ال ييدف بشييكل مختلييف عيين ال ييدف لن  - م
المالحييييييع وال ييييييدف يسييييييتخدمان معلومييييييات مختل يييييية لتةييييييييب الموقييييييف 

  ))فرضية معلومات مختل ة
ةيييوب المالحيييع بتةيييييب حالييية ال يييدف بشيييكل مختليييف عييين ال يييدف لن ي - ب

ن يييي المالحيييع وال يييدف فييي  حييياالت ن سيييية تجعل يييب يةوميييون بتةيييييب 
 ( المعلومات بشكل مختلف )فرضية حاالت مختل ة

 .(Wondra&Ellsworth,2015) تؤكد النعرية على تصور وضع ال دف
وينبت  من نشير ف  هذا الصدد إلى تبن  المنعور كاحد آليات التعاطف 

ال عيل  واليذق -وفي  بعيض مسياليب إدراف Hoffmanف  كل من نعريية هوفميان 
قاب بتوجيك انتبا  المالحع إلى المالمل ال امة  ير يمكن من يسبب التعاطف لو 

البييييارف  لموقييييف ال ييييدف مو يتييييير ميييين تةويمييييات المالحييييع بحيييييث تتطيييياب  مييييع 
 تةويمات ال دف 

و البية الخداعات التجريبية لتبن  المنعيور تطليب مين المبحيوثين اعتبيار 
االن عاليية ما ي كر فيك ال دف مو يشعر بك  وفةا لنعرية تةيب التعاطف والخبيرات 

بالنيابة الخرا  فمن هيذ  التعليميات العامية سيتنجل فةيط ليو انتبيك المبحيوث إليى 
المالمل المناسبة ف  موقيف ال يدف وقياب بتةويم يا بين ي الطريةية التي  يةيوب ب يا 
ال دف  تخيل لو استخدب الباحثون بدال من هذ  الخداعات تبن  منعور موج ية 

تكييون تعليمييات تبنيي  المنعييور مكثيير تحديييدا مكثيير  علييى سييبيل المثييال  يمكيين من 
لو اعتةد الباحث من تةويب المبحوثين لموقف ال دف سيختلف عن تةويب ال دف  
إذ يمكييين للباحيييث من يعيييالج البعييياد اإلشيييكالية فييي  التةيييويب مباشييير   عليييى سيييبيل 
المثييال  تةييويب الج ييد المييدرف يميييف اإلحبيياط ميين الملييل  والتحييدق ميين السييعاد    

عييون الييذين لييدي ب خبيير  بالم يياب علييى الرجييل سيييكون تةييويم ب من ييا مقييل والمالح
ج يييدا مييين الهيييداف اليييذين يجربون يييا للمييير  الوليييى  ويكيييون تيييذكير المالحعيييين 
الكثيير خبيير  عيين حجييب الج ييد الييذق تطلبتييك ميين ب الميير  الولييى مكثيير فعالييية ميين 

نيي  المنعييور إعطييائ ب تعليمييات تبنيي  منعييور عاميية  كييذلف قييد تنييتج تعليمييات تب
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الموج ييية للتعييياطف بصيييور  مكثييير فعاليييية عنيييدما يكيييون المالحيييع وال يييدف ليييدي ما 
 ( Wondra& Ellsworth,2015) تضارب ف  المصالل

 نظرية هوسرل للتعاطف-
اعتةيييد هوسيييرل من النةييياط الخميييي التاليييية هييي  الكثييير مهميييية فييي  ف منيييا 

 باآلخرين  لن سنا فيما يتعل 
هنيياف قابلييية للنةييل ميين المنعييور  إذا كييان هنيياف  ف ييب من يييتبفيي  التعيياطف  -1

ي  ييب الشيخص من اآلخيير لدييك منعييور   شخصيان ينعييران إليى ن ييي المفهريية
ييدرف شيخص واحيد من لكيل شيخص مو مكثير و   مختلف حوليك  في  التعياطف

يييا من مو مكثيييرواحيييد   (إضيييافات مييين الحيييواي)تةيييديمات    ومييين المحتميييل ميضت
يا من ليدا اآلخي رين منعيورتا مختل تيا فيميا يتعلي  بين ي اإلنياء  ي  ب اآلخير تمامت
 مدرف منك شخص يشب ن  بطريةة مساسية   عندما متعاطف مع شخص آخر

ونشيييارف فييي    مييين الم تيييرض من نشيييارف جميعتيييا فييي  عيييالب واحيييد  وبالتيييال  -2
 تكوين معانيك وموضوعاتك 

لن   لمشترف يوجد التبادلية والمعاملة بالمثل فيما يتعل  بتةارير  التعاطف ا -3
  ييدرف كيل إنسيان الفيرادصيلة بيين  ووهي  التعاطف هو شيركة ثنائيية االتجيا 

 منك إنسان  
هنيياف عييالب ثةيياف  واحييد ميين العييروض المشييتركة للحييواي الثةافييية   وبالتييال  -4

علييى المسيتوا الساسيي   هيذا الموقييف ال ينكير العيير    العالميية إلييى الشيياء
ك حتيى الكراهيية والتميييف يمكين من ينتةليوا مين دعاء منيابل هو   مو العنصرية

 .خالل إنسانيتنا الساسية عبر الشخصية

  شييكل الموقييف الطبيعيي تميين خييالل الجمييع المتبييادل والتحييول ميين الحييواي ي -5
لن النيياي ينضييمون إلييى تبادلييية وتييداخل شييامالن يحييدثان ميين خييالل  وذلييف

ئنييات متداخليية معةييد  ميين البشيير كا .طبيعت مييا ال يفيائييية الطبيعييية المشييتركة
 ييييييييةوالواقعيييييييية بيييييييين موضيييييييوع  اليييييييوع   والتييييييياريخ والطبيعييييييية الماد  اليييييييوع 

(Owen,2000 ) 
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 والتعاطف العالقة بين عدوان العالقات
على الر ب من ال وائد الواضحة والواسعة االنتشار للتعياطف  في  مراجعية 

اطف فيي  تحليلييية حديثيية عبيير الييفمن لييردود طييالب الجامعييات علييى مةييياي التعيي
كبييير انخ ياض   ((Konrath, O’Brien, Hsing, 2011 تةريير المصيير  وجييدت
التعييييياطف )مةارنييييية بييييياواخر السيييييبعينيات وموائيييييل بلطيييييالب لفييييي  التجربييييية الكليييييية 

ا بعيد عياب   الثمانينيات(   هيؤالء 2000وهي  التتيييرات التي  كانيت مكثير وضيوحت
إليى جانيب فيياد    والتطيوع ف  العطاء الخييرق امعاصرت  اانخ اضت  واالمؤل ونالحع

( من الطلبية  (Loudin et al.,2003كيذلف موضيحت دراسية وتيير  جيرائب الكراهيية 
الييذين لييدي ب م ييارات تبنيي  المنعييور مضييعف كييان احتمييال اسييتخدام ب لسييلوكيات 
عييدوان العالقييات مكبيير ميين مقييران ب  باإلضييافة إلييى ذلييف  كييان احتمييال من يع يير 

اب المتعيياطف مقييل عييدوان العالقييات بشييكل مكبيير ميين الييذكور الييذين لييدي ب االهتميي
اليييذكور اآلخرين كميييا ارتبطيييت المسيييتويات المرت عييية مييين تبنييي  المنعيييور بعيييدوان 
عالقات مقل مما يت   مع الدراسات السابةة الت  تبيين من تبني  المنعيور يخ يف 
مو يةليييل مييين احتماليييية السيييلوكيات العدوانيييية  لن الفيييراد اليييذين ليييدي ب م يييارات 

فضييل ميين تبنيي  المنعييور يكونييون مكثيير احتميياالت ل  ييب كيييف قييد يشييعر اآلخييرون م
عندما يوجك ل ب الذا  فمن ب يكونون مقل احتماالت من مقران ب ف  إيذاء اآلخرين 
عميدا  وفي  المةابيل  الفييراد اليذين ليدي ب م يارات تبنيي  المنعيور ضيعي ة يميلييون 

بنوايا اآلخيرين  وبالتيال   يكيون إلى عمل عفو خاط  و البتا عدائ  فيما يتعل  
هيييؤالء الفيييراد مكثييير احتمييياالت مييين مقيييران ب للثيييار مييين اآلخرين كميييا مع ييير اليييذكور 
ييا فيي  مسييتويات عييدوان العالقييات   الييذين لييدي ب اهتميياب متعيياطف ميينخ ض ارت اعت

( فالفراد الذين لدي ب االهتمياب المتعياطف مينخ ض 1980) Davisووفةا لدي يف 
االن عاالت السلبية المرتبطة بمييذاء اآلخيرين بصيور  بديلية  وربميا قد ال يختبرون 

ل ذا السبب يكون اليذكور اليذين ليدي ب هيذا المكيون مين التعياطف مينخ ض مكثير 
 احتماالت من مقران ب من يؤذوا اآلخرين  وبصور   ير متوقعة 

 



  لدى طالب الجامعة من الجنسين وعالقته بكل من الثالوث الكئيب للشخصية والتعاطف عدوان العالقات

 -396- 

 الدراسات السابقة
:الدراسات الت  تناولتعدوان العالقات  إما ف  عال قتك بسمات الثالوث الكئيب موالت

 للشخصية مو التعاطف:
 ثانيتا: الدراسات الت  تناولت ال رو  بين الجنسين ف  متتيرات الدراسة 

عدوان العالقيات  إميا فيي عالقتيه بسيمات الثيالوث  أواًل: الدراسات التي تناولت
 الكئيب للشخصية أو التعاطف:

( التي  (Loadin et al.. 2003 وفي  هيذا السييا  نجيد دراسية لودينوفمالئيك
هدفت إلى فحص دور التعاطف والةل  االجتمياع  في  عيدوان العالقيات  وذليف 

 203ميين الييذكور و 97( ميين طييالب الجامعيية بواقييع )300علييى عينيية قوام ييا )
 25,21بمتوسيط عمير قيدر   سينة25-19من اإلناث( تراوحيت معميارهب ميا بيين 

لبيييياحثون مةييييياي العييييدوان سيييينة  وطبيييي  ا 32,1±سيييينة وانحييييراف معيييييارق قييييدر  
الصيييييريل  ومةيييييياي التعييييياطف  ومةيييييياي الةلييييي  االجتمييييياع   ومةيييييياي عيييييدوان 
العالقيييييات  وقيييييد توصيييييلت نتيييييائج الدراسييييية إليييييى من المسيييييتويات المنخ ضييييية مييييين 

 التعاطف والخوف من التةييب السلب  يرتبطان بعدوان العالقات لدا الذكور 
الت  هدفت إليى فحيص Schmeelk et al.,2008) ) وفمالئكشميلف  ودراسة

( مين طيالب 220العالقة بين عدوان العالقات والسيكوباتية  وذلف عليى عينية )
-17من الذكور تراوحت معمارهب ما بين  86من اإلناث و 152الجامعة بواقع 

سييينة   0,1±سييينة وانحيييراف معييييارق قيييدر   9,18بمتوسيييط عمييير قيييدر   سييينة 28
السييكوباتية  ومةيياي اضيطرابات  طب  عليي ب مةيياي عيدوان العالقيات ومةيياي

الشخصيييية   وقيييد مسييي رت نتيييائج الدراسييية عييين وجيييود عالقييية موجبييية بيييين عيييدوان 
 العالقات والسيكوباتية  ومن الذكور معلى ف  عدوان العالقات من اإلناث 

( الت  هدفت إلى فحص العالقية بيين عيدوان Isoma, 2010) إسوما دراسة
مييين  93( مييين السيييجناء بواقيييع 245عينييية )العالقيييات والسييييكوباتية  وذليييف عليييى 

  سينة  04,12±سنة وانحراف معييارق قيدر   02,31الذكور بمتوسط عمر قدر  
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سيييينة وانحييييراف معيييييارق قييييدر   45,34ميييين اإلنيييياث بمتوسييييط عميييير قييييدر   152و
سيييينة   طبيييي  علييييي ب اسييييتمار  بيانييييات ديموجرافييييية  ومةييييياي عيييييدوان  ±67,10

د مسييي رت نتيييائج الدراسييية عييين وجيييود عالقييية العالقيييات  ومةيييياي السييييكوباتية  وقييي
 موجبة بين عدوان العالقات والسيكوباتية 

 ,Czar, Dahlen, Bullock, Nicholson) وفمالئكقيصر  كذلف نجد دراسة

التيي  هيييدفت إلييى فحييص العالقييية بييين السييييكوباتية وعييدوان العالقيييات   .(2011 
من  120ناث ومن اإل 171( من طالب الجامعة بواقع 291وذلف عل  عينة )

التةريير اليذات  لةيياي سنة   طب  علي ب كل من  19الذكور بمتوسط عمر قدر  
مةيياي لي نسيون   و العدوان الجسدق ال رع  الستبيان العيدوان  و العدوان واإليذاء
   وقييييد مسيييي رت نتييييائج الدراسيييية عيييين من السيييييكوباتية تنبييييا بعييييدوان للتةرييييير الييييذات

ن الجنسييين فيي  عييدوان العالقييات مو الصيي ات العالقييات  ومنييك ال توجييد فييرو  بييي
 السيكوباتية 

التيي  هييدفت إلييى الكشييف عيين Pursoo.2013) ) بيرسييو كييذلف نجييد دراسيية
العالقييية بيييين عيييدوان العالقاتوالعيييدوان االسيييتجاب  واالسيييتباق  وكيييل مييين الثيييالوث 
الكئيب للشخصيية والتعياطف والتنعييب االن عيال   وذليف عليى عينية مين الط يال 

مين اليذكور( بمتوسيط  60من اإلنياث  و 73( ط ل بواقع )133ن )ن=مكونك م
مةيييياي عيييدوان العالقيييات  ومةيييياي  سييينة  طبييي  عليييي ب كيييل مييين 84,12عمييير 

العدوان االستجاب  واالستباق   ومةياي الميكافيلية  ومةياي التعاطف  ومةياي 
رات  السلوف االجتماع   وقد مس رت نتائج الدراسة عن وجود عالقية بيين المتتيي

الميكافيلية والتعاطف ف  عدوان العالقات  وخاصة الحاالت وتدعب الدراسة دور 
 .االستباقية مو الموج ة نحو الهداف

التي   (Ghim, Choi, Lim, Lim, 2015) وفمالئيك يب جي ونجيد ميضيات دراسية
 هييدفت إلييى فحييص العالقيية بييين النرجسييية وعييدوان العالقييات  وذلييف علييى عينيية

مراهيي  تراوحييت معمييارهب مييا  336مراهةيية و 317ةين بواقييع ( ميين المييراه653)
سيينة  طبيي  علييي ب مةييياي عييدوان العالقييات  ومةييياي النرجسييية   18-16بييين 
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ومةياي الخيفق  واجتيرار التضيب  وقيد مسي رت نتيائج الدراسية عين وجيود عالقية 
 موجبة بين عدوان العالقات والنرجسية   

( التي  (Riaz et al., 2018 كوفمالئي ريياض وفي  السييا  ذاتيك نجيد دراسية
هدفت إلى فحص العالقة بين الثالوث الكئيب للشخصية وعيدوان العالقيات ليدا 

( مين الميراهةين تراوحيت معميارهب 612المراهةين  واشتملت عينة الدراسة عليى )
سيينة  طبيي  علييي ب مةييياي عييدوان العالقييات  ومةييياي الثييالوث  19-12مييا بييين 

نتيييائج الدراسييية عييين وجيييود عالقييية بيييين سيييمات  الكئييييب للشخصيييية   وقيييد مسييي رت
الثييييالوث الكئيييييب وعييييدوان العالقييييات  ومن سييييمات الثييييالوث الكئيييييب لييييدي ا الةييييدر  

 التنبؤية بعدوان العالقات  
 ,.Heym et al)وختامييات لدراسييات هييذا المحييور نجييد دراسيية هيياب وفمالئييك

الكئيييب التيي  هييدفت إلييى فحييص العالقيية بييين عييدوان العالةييات والثييالوث  (2019
( مشييييارف تتييييراوو 262للشخصييييية والتعيييياطف  وذلييييف علييييى عينيييية مكونيييية ميييين )

وانحراف معييارق قيدر   87,26بمتوسط عمر قدر  سنة 71-18معمارهب ما بين 
  طبيييي  عليييييي ب كيييييل مييييين مةييييياي عيييييدوان العالقيييييات  ومةيييييياي الثيييييالوث 66,11

لوث الكئيييب  ومةييياي التعيياطف  وقييد مسيي رت نتييائج الدراسيية عيين من سييمات الثييا
 الكئيب لدي ا قدر  تنبؤية بعدوان العالقات والتعاطف   

 ثانًيا: الدراسات التي تناولت الفروق بين الجنسين في متغيرات الدراسة.
فيمييا يتعلييق بالدراسييات التييي تناولييت الفييروق بييين الجنسييين فييي عييدوان 

( Burton, Hafetz, Henninger, 2007) وفمالئييكبيرتييون  دراسييةالعالقييات نجييد 
تييي  هيييدفت إليييى فحيييص ال يييرو  بيييين الجنسيييين فييي  عيييدوان العالقيييات والعيييدوان ال

مييين  93( مييين طيييالب الجامعييية بواقيييع 134الجسيييدق  وذليييف عليييى عينييية مييين )
من الذكور  طب  علي ب كل من مةياي عدوان العالقات  ومةياي  41اإلناث و

العدوان الجسدق  ومةياي عوامل الشخصية الخمسة الكبرا  وقيد مسي رت نتيائج 
الدراسية عيين وجييود فييرو  بييين الجنسييين فيي  عييدوان العالقييات وال ييرو  فيي  اتجييا  

 اإلناث 
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 (Lento Zwolinski, 2007)  لينتيو فولينسيك  وف  العاب ذاتك نجيد دراسية
التييي  كييييان ميييين بييييين مهييييداف ا التعييييرف علييييى ال ييييرو  بييييين الجنسييييين فيييي  عييييدوان 

ف  كلييييية امعيييية( ميييين طييييالب الج329العالقييييات االسييييتباق   وذلييييف علييييى عينيييية )
تراوحيت  ال نون الحر  ف  مدينة حضرية كبير  ف  جنوب  رب الوالييات المتحيد 

وانحييراف معيييارق  95,18 سيينة  بمتوسييط عميير قييدر  22-18معمييارهب مييا بييين 
  طبيي  علييي ب كييل ميين مةييياي العييدوان الجسييدق  وعييدوان العالقييات 12,1قييدر  

ييياي جييود  العالقيية  وقييد والسييلوف االجتميياع   ومةييياي الوعييائف الن سييية  ومة
مسيييي رت نتييييائج الدراسيييية عيييين وجييييود فييييرو  بييييين الجنسييييين فيييي  عييييدوان العالقييييات 

 وال رو  ف  اتجا  الذكور  
التي  هيدفت إليى  Saini & Singh,2008) ) نجسين  وسي كذلف نجد دراسة

دراسيييييية ال ييييييرو  بيييييييين الجنسييييييين فييييييي  عييييييدوان العالقيييييييات والمشييييييكالت الن سيييييييية 
( 183ت الرومانسية بين الشباب  وذلف على عينة من )واالجتماعية ف  العالقا

من اإلناث تراوحت معميارهب  110و -من الذكور 73بواقع  من طالب الجامعة
سيينة  طبيي  علييي ب كييل ميين مةييياي عييدوان العالقييات ومةييياي  22-16مييا بييين 

الةلييييي  االجتمييييياع   ومةيييييياي الشيييييعور بالوحيييييد   ومةيييييياي واالكتئييييياب وتعييييياط  
ت نتييائج الدراسيية عيين وجييود فييرو  بييين الجنسييين فيي  عييدوان الكحييول  وقييد مسيي ر 

 العالقات وال رو  ف  اتجا  الذكور  
الت   ((Morine et al., 2011 وفمالئكمورين  وف  السيا  ذاتك نجد دراسة

هدفت إلى فحص ال يرو  بيين الجنسيين في  عيدوان العالقيات  وذليف عليى عينية 
اإلناث ف  سن الثالثة والرابعة ن م 30والذكور من  36( من الط ال بواقع66)

  طبيي  المسييجلين فيي  بييرامج مييا قبييل المدرسيية فيي  جنييوب  ييرب والييية بنسييل انيا
علي ب مةياي عيدوان العالقيات  وقيد مسي رت الدراسية عين عيدب وجيود فيرو  بيين 

 الجنسين ف  عدوان العالقات  
ييا دراسيية داالن و   ,Dahlen, Czar, Prather, Dyess) فمالئييكونجييد ميضت

التيي  هييدفت إليي  فحييص ال ييرو  بييين الجنسييين فيي  عييدوان العالقييات    (2013
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مين  208مين اليذكور و 99( من طيالب الجامعية بواقيع 307وذلف على عينة )
عييدوان لل  تةرييير ذاتييسيينة  طبيي  علييي ب مةييياي  20اإلنيياث بمتوسييط عميير قييدر  

سيي     ومةييياي المسيياند  االجتماعييية  ومةييياي الوحييد  الن والسييلوف االجتميياع 
واالكتئيياب  والةليي   والتضييب  واالحتييرا  الن سيي   وسييوء اسييتخداب الكحييول  وقييد 
مسيييي رت نتييييائج الدراسيييية عيييين وجييييود فييييرو  بييييين الجنسييييين فيييي  عييييدوان العالقييييات 

 وال رو  ف  اتجا  الذكور   
 وفيما يتعلق بالدراسات التي تناولت الفروق بين الجنسين في التعياطف

( الت  هدفت إليى Jolliffe & Farrington, 2006) جوليف وفرينجتون نجد دراسة
مين  376( 720فحص العالقة بين التعاطف والتنمر  وذلف عليى عينية قوام يا)

سيينة  طبيي  علييي ب  15-10ميين اإلنيياث تراوحييت معمييارهب مييا بييين  344الييذكور 
من مةياي التعاطف ومةياي التنمر  وقيد مسي رت الدراسية عين عيد  نتيائج مهم يا 

المعرفي   يوالتعياطفاالن عال التعياطففي   اليذكورى بكثير مين تسجل معل اإلناث
بالنسيييبة  مكبيييراإلنييياث واليييذكور بشيييكل عييياب  ولكييين حجيييب ال ييير  بيييين  والتعييياطف

 مكثر من المعرف    للتعاطف االن عال
والتيي  كييان ميين بييين مهييداف ا  (Keelan, 2012) كيييالن كييذلف نجييد دراسيية

 (288ف  وذلف على عينة قوام ا)التعرف على ال رو  بين الجنسين ف  التعاط
 19 7عاميا بمتوسيط عميير  25و18مين طيالب الجامعية تراوحيت معمييارهب بيين 

والضحية  الجان مةياي طب  علي ب كل من سنة   1 5± قسنة وانحراف معيار 
لةييييياي البلطجيييية التةليدييييية ومةييييياي خبييييرات شييييبكة المعلومييييات لةييييياي البلطجيييية 

توصييييلت إلي ييييا     وميييين مهييييب النتييييائج التييييالتعاط الساسيييي اإللكترونييييية ومةييييياي 
بيييين الجنسيييين فييي  التعييياطف وال يييرو  فييي  اتجيييا   الدراسييية وجيييود فيييرو  جوهريييية 

  اإلناث
 ,Neumann, Chan, Wang) وفمالئكنيومان  وف  السيا  ذاتك نجد دراسة

Boyle, 2016)    الت  هدفت إلى فحص العالقة بين التعاطف ومبعياد الشخصيية
ميين  102( ميين طييالب الجامعيية الصييينين بواقييع 257ام ييا )وذلييف علييى عينيية قو 
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وانحيراف معييارق قيدر   35,19من اإلناث  بمتوسيط عميرق قيدر   155الذكور و
  طب  علي ب  مةياي التعاطف  ومةيياي مبعياد الشخصيية  وقيد مسي رت ±78,1

الدراسة عين عيد  نتيائج مهم يا وجيود فيرو  بيين الجنسيين في  التعياطف وال يرو  
 ف  اتجا  اإلناث 

أما في يتعلق بالدراسات التي تناولت الفروق بين الجنسين في الثيالوث 
التييي  هيييدفت إليييى  Spierings,2014)سيييبيرنجف ) نجيييد دراسييية الكئييييب للشخصيييية

فحييص العالقيية بييين سييمات الثييالوث الكئيييب للشخصييية والعييدوان المباشيير و ييير 
( ميين 307المباشيير ومييدا اخييتالف ذلييف وفةتييا للنييوع  وذلييف علييى عينيية قوام ييا )

سيينة  بمتوسييط عمييرق  14-12المييراهةين والمراهةييات تراوحييت معمييارهب مييا بييين 
طبييييي  علييييي ب مةيييييياي الثيييييالوث   78,0± وانحيييييراف معيييييارق قيييييدر  79,12قييييدر  

الكئيب للشخصية المختص  والتةرير الذات  للعدوان  وقيد مسي رت نتيائج الدراسية 
عن وجود فرو  بيين الجنسيين في  الثيالوث الكئييب للشخصيية والعيدوان المباشير 
وال رو  ف  اتجا  الذكور  كذلف توصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة موجبية 

رجسييية والعييدوان المباشير و ييير المباشير  وبييين الميكافيلييية دالية إحصييائيات بيين الن
والعيييدوان  يييير المباشييير ليييدا اليييذكور  بينميييا ارتبطيييت النرجسيييية بالعيييدوان  يييير 

 المباشر فةط لدا اإلناث 
التي  هييدفت إلييى فحيص العالقيية بييين  (Lier, 2015كيذلف نجييد دراسية لييير)

واالسيييتباق (   -جاب سيييمات الثيييالوث الكئييييب للشخصيييية والعيييدوان العييياب )االسيييت
( من المراهةين والمراهةات من مستويات تعليمية 62وتكونت عينة الدراسة من )

 8,14سيينة  بمتوسييط عمييرق قييدر   19-14مختل يية  تراوحييت معمييارهب مييا بييين 
  واسييييتخدمت الدراسيييية كييييل ميييين مةييييياي الدسييييتة 35,1±وانحييييراف معيييييارق قييييدر  

ط ييال  وقييد مسيي رت نتييائج الدراسيية السيييئة للشخصييية  واختبييار تةرييير العييدوان لأل
عن وجود فرو  دالية إحصيائيتا بيين الجنسيين في  الدرجية الكليية للثيالوث وسيمت  
السيييكوباتية والميكافيلييية فيي  اتجييا  الييذكور  بينمييا ال توجييود فييرو  بييين الجنسييين 

االسييتباق (  كمييا مسيي رت النتييائج عيين الةييدر  التنبؤييية  -فيي  العييدوان )االسييتجاب 



  لدى طالب الجامعة من الجنسين وعالقته بكل من الثالوث الكئيب للشخصية والتعاطف عدوان العالقات

 -402- 

واالسيتباق (  بينميا تنبيات السييكوباتية  -ية بالعدوان العاب و) االستجاب للميكافيل
 بالعدوان العاب فةط 

 Jonason & Davis, 2018)) دي ييي وف  السيا  ذاتك نجد دراسة جونسن
الت  هدفت إلى الكشف عن ال رو  بين الجنسين ف  الثالوث الكئيب للشخصية 

( مييين طيييالب وطالبيييات الجامعييية 305) وفةتييا لليييدور الجنسييي   ليييدا عينييية قوام يييا
 20,21سينة  بمتوسيط عمير قيدر   35-17السترالية  تراوحت معمارهب ما بين 

  طبي  عليي ب اسيتبيان الثيالوث الكئييب للشخصيية 53,5±وانحراف معيارق قدر  
المختصيير  ومةييياي التةرييير الييذات  للسيييكوباتية  ومةييياي الشخصييية النرجسييية  

تبييار الييدور الجنسيي   وقييد توصييلت نتييائج الدراسيية إلييى ومةييياي الميكافيلييية  واخ
وجييود عالقيية سييالبة داليية إحصييائيتا بييين سييمت  السيييكوباتية والميكافيلييية والنوثيية  
وارتبيياط إيجيياب  دال إحصييائيتا بييين سييمت  النرجسييية والسييكوباتية والييذكور   كييذلف 

صيية في  مس رت النتائج عن وجود فرو  بين الجنسين ف  الثالوث الكئييب للشخ
 اتجا  الذكور 

( التييي  كيييان مييين بيييين مهيييداف ا 2019كيييذلف نجيييد دراسييية )عبيييد الوهييياب  
الكشييف عيين ال ييرو  بييين الجنسييين فيي  الثييالوث الكئيييب للشخصييية  وذلييف علييى 

ميييين  70 -ذكييييور75ي( جانحييييات و ييييير جييييانل  بواقييييع )ميييين اليييي313عينيييية قوام ييييا )
مين  83الجيانحين) ( من الحداث  يير168اإلناث( من الحداث الجانحين  و)

سيينة  بمتوسيييط  18-16ميين اإلنيياث(  تراوحييت معمييارهب مييا بييين  85 -الييذكور
للعينة الكلية  طبي  عليي ب كيل  74,0±وانحراف معيارق قدر   4,17عمرق قدر  

مييين اسيييتبيان الثيييالوث الكئييييب للشخصيييية  واختبيييار الصيييالبة العةليييية  ومةيييياي 
وجييود فييرو  بيين الجنسييين فيي   سيلوف المخيياطر   وقييد مسي رت نتييائج الدراسيية عين

الميكافيلية والدرجة الكلية للثيالوث الكئييب للشخصيية في  اتجيا  اليذكور  بينميا ال 
 توجد فرو  بين الجنسين ف  النرجسية والسيكوباتية  
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 تعليق عام على الدراسات السابقة
 يعكي هذا العرض للدراسات السابةة المالحعات اآلتية:

لجنبية الت  تناولت االرتباط بين عدوان العالقات ا ات ةت نتائج الدراسات -1
والثالوث الكئيب للشخصية على وجود عالقة موجبة بين المتتيرين  
وعالقة سالبة بين عدوان العالقات والتعاطف  ف  حين لمتؤيد هذ  النتيجة 

 ف  البيئة العربية  وهو ما سوف تةوب الدراسة الحالية ب حصك 

لبحث  والنعرق المتعل  بموضوع البحث ف  البيئة باالطالع على اإلنتاج ا -2
دراسة واحد  تناولت متتيرات  -ف  حدود علم ا-لب تجد الباحثة   العربية

 البحث معتا 

وفيما يتعل  بال رو  بين الجنسين فلب تحسب الدراسات هذ  الةضية  ف    -3
إلى  ( Burton, Hafetz, Henninger, 2007) الوقت الذق مشارت فيك دراسة

وجود فرو  بين الجنسين ف  عدوان العالقات وال رو  ف  اتجا  اإلناث  
-Dahlen, Czar, Prather, Dyess, 2013  (Lento)) مشارت دراسة

Zwolinsk, 2007,) Saini & Singh (2008)  إلى وجود فرو  بين
الجنسين ف  عدوان العالقات وال رو  ف  اتجا  الذكور بينما مشارت دراسة 

(2011 )Morine et al  إلى عدب وجود فرو  بين الجنسين ف  عدوان
العالقات  وهو ما ستحاول الدراسة الراهنة حسمك مما فيما يتعل  بالثالوث 
الكئيب للشخصية  فةد وجدت الباحثة إلى حد كبير ات اقتا بين الدراسات 
إلى وجود فرو  بين الجنسين وال رو  ف  اتجا  الذكور  كذلف بالنسبة 

وجدت الباحثة ات اقتا كبيرتا بين الدراسات على ت و  اإلناث على للتعاطف 
 الذكور ف  التعاطف 

 بناءت على ما سب   يمكن صيا ة فروض الدراسة على النحو التال :
 فروض الدراسة

عدوان العالقات والثالوث  توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيتا بين -1
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 الكئيب للشخصية 

 والتعاطف ة سالبة ودالة إحصائيتا بين عدوان العالقاتتوجد عالقة ارتباطي -2
 واالن عال (  -)المعرف  

 توجد فرو  جوهرية بين الجنسين من طالب الجامعة ف  كل من التعاطف -3
 واالن عال ( والثالوث الكئيب للشخصية وعدوان العالقات  -)المعرف 

ا كل من توجد قدر  تنبؤية لسمات الثالوث الكئيب بعدوان العالقات لد -4
 الذكور واإلناث 

 توجد قدر  تنبؤية للتعاطف بعدوان العالقات لدا كل من الذكور واإلناث  -5

 المنهج 
 تب استخداب المن ج الوص   االرتباطى المةارن منهج الدراسة:

لمالءمتك لطبيعة الدراسة ومهداف ا واختبار فروض ا  ونعرض لمكونات هذا 
 المن ج كما يل :

 وصف العينة

ميييين  182 -ميييين الييييذكور109( بواقييييع)291ميييين )عينيييية الدراسيييية تكونييييت 
يا   23-18اإلناث( من طلبية وطالبيات الجامعية  تراوحيت معميارهب ميا بيين  عامت

سنة 96 19سنة  ومتوسطعمر433 1±سنة وانحرافمعيارق23 20بمتوسط عمر
سيييينة وانحييييراف 39 20سيييينة للييييذكور  ومتوسييييط عميييير22 1±وانحييييراف معيييييارق 

(خصييائص العينيية ميين حيييث 1نيياث  ويوضييل الجييدول )سيينة لإل53 1±معيييارق 
 النوع والعمر 

 ( توزيح عينة الدراسة وفقًا للنوع والعمر1جدول )
 العمر
 

 العينة الكلية إناث ذكور
 % ك % ك % ك

18-19 51 46 8 52 28.6 103 35.4 
20-21 46 42.20 90 49 45 136 46.73 
22-23 12 11.0 40 21.97 52 17.9 

 100 291 62.5 182 5 37 109 المجموع
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يتضيييل مييين الجيييدول السييياب   من نسيييبة اليييذكور فييي  العينييية الكليييية  بلتيييت 
% لإلنييياث  مميييا بالنسيييبة لمتتيييير العمييير فةيييد كيييان 62.5%   فييي  مةابيييل  37.5

سيينة  يلي ييا فئيية  21-20% لألفييراد فيي  ال ئيية العمرييية 46.73معلييى نسييبة هيي  
%  ميين إجمييال 17.9 سيينة 23-22%  ثييب ال ئيية العمرييية 35.4سيينة  18-19

 العينة الكلية 

 أدوات الدراسة:
اشتملت )إعداد الباحثة(:  مقابلة جمح البيانات الشخصية واالجتماعية-1

هذ  المةابلة المبدئية على بيانات مختل ة كالنوع  والسن  والمستوا التعليم   
 من ما  والترتيب الميالدق  وحجب السر   ومستوا تعليب الب والب وم نة كالت 

 وذلف لضبط بعض المتتيرات الدخيلة 
 )إعداد الباحثة( استخبار عدوان العالقات -1

اسييتعانت الباحثيية فيي  إعييداد هييذا المةييياي بمةييياي عييدوان العالقييات لكييل 
عبيار  والنسيخة  38اليذق يتكيون مين  ( .(Dahlen.,Clark., McCann, 2014مين

حيث يطلب مين الم حوصيين الجنبية من المةياي تعد من نوع مةياي  ليكرت  
 1اختيييارات  وتتييراوو الدرجيية علييى كييل بنييد ميين  7اختيييار محييد البييدائل ميين بييين 

  وقيد تيب حسياب 266إلى  38وتبلغ الدرجة اإلجمالية على المةياي من  7إلى 
ثبيييات المةييييياي فيييي  النسيييخة الجنبييييية بطريةيييية ال يييا وقييييد بلييييغ معاميييل ثبييييات مل ييييا 

  التجاهييل 93,0  االسيتبعاد 89,0ر بالسيمعة   اإلضييرا91,0لإلضيرار بالعالقية 
  مةبولة مما يسمل بممكانية االعتماد على هيذا المةيياي في اتدرج  وه  86,0

 إطار الدراسة الحالية 
وقييييد قامييييت الباحثيييية بترجميييية هييييذا المةييييياي للتيييية العربييييية  وعرضييييك علييييى 

عبييييارات والتتيييييير فيييي   7المتخصصييييينف ومفضييييت هييييذ  الخطييييو  إلييييى   حييييذف 
عدد من العبارات منك وذلف لتكرار ن ي المعنى  ولعدب مالءمت يا للبيئية صيا ة 

المصيييرية  وقيييد تيييب التحةييي  مييين الخصيييائص السييييكومترية للمةيييياي فييي  صيييورتك 
 الحالية كما يل : 
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 الثبات تم حساب الثبات بالطرق التالية: -1

: وفيي  إطييار  تييب حسيياب معامييل االرتبيياط بييين درجيية االتسيياق الييداخلي-م
 ( نتائج هذ  الخطو  2رجة الكلية للمةياي  ويوضل الجدول)البند والد

 ( معامالت االرتباط المتبادلة بين درجة البند والدرجة الكلية للمقياس2جدول)
 مقياس عدوان العالقات

 االرتباط البند االرتباط البند االرتباط البند
1 420,0** 12 167,0** 22 591,0** 
2 445,0** 13 388,0** 23 481,0** 
3 472,0** 14 524,0** 24 602,0** 
4 427,0** 15 233,0** 25 553,0** 
5 354,0** 16 403,0** 26 375,0** 
6 500,0** 17 252,0** 27 542,0** 
7 338,0** 18 452,0** 28 566,0** 
8 482,0** 19 508,0** 29 473,0** 
9 463,0** 20 626,0** 30 539,0** 
10 355,0** 21 683,0** 31 497,0** 
11 218,0**     

 001,0فف دال عند مستوا       

يتضييل ميين الجييدول السيياب   تراوحييت معييامالت االرتبيياط بييين درجيية البنييد 
وهي  معيامالت متوسيطة إليى  683,0و 167,0والدرجة الكلية للمةيياي ميا بيين 

   001,0مرت عة دالة عند مستوا
 ( نتائج هذ  الخطو 3ويوضل جدول) ثبات الفا والقسمة النصفية-ب

 ( معامالت ثبات ألفا كرونباخ والقسمة النصفيةلمقياس عدوان العالقات3جدول)
 العينة

 

 املقاييس

 القسمة النصفية الفا

 الذكور

(109) 

 اإلناث

(182) 

العينة 

 الكلية

(291) 

العينة  (182اإلناث) (109) كورذال

 (291الكلية )
قبل 

 التصحيح

بعد 

 التصحيح

قبل 

 صحيحالت

بعد 

 التصحيح

قبل 

 التصحيح

بعد 

 التصحيح

عدوان 

 العالقات

88,0 86,0 87,0 465,0 635,0 434,0 605,0 442,0 613,0 

 ( تمتع المةياي بدرجة ثبات مةبولة 3يتضل من الجدول )
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 الصدق : -2

تيييب حسييياب الصيييد  بيييين مةيييياي عيييدوان العالقيييات  الصيييدق التالزميييي - م
فف  وهيييييذا 326  واالسيييييتباق  ر= فف343ومةيييييياي العيييييدوان االسيييييتجاب  ر= 

 (2018( ترجمة )محمود  2006) ,.Raine et alالمةياي إعداد رينوفمالئك 

كييذلف تييب حسيياب معامييل االرتبيياط بييين مةييياي عييدوان العالقييات ومةييياي 
)عبييييييدا   مبييييييو عبييييييا    تعريييييييبBuss&Perry (1992 )العيييييدوان لبيييييياص وبيييييييرق

 فف 549(  ر= 1995
ةييي  ميين الةيييدر  التميفييية لمةيييياي عيييدوان وذليييف للتح الصييدق التمييييز  - ب

 العالقات بين المستوا المنخ ض والمرت ع من عدوان العالقات 

 ( الصدق التميز  لمقياس عدوان العالقات4جدول)
 العينة

 المقاييس
 قيمة "ت" (70المجموعة االعلي) (70) المجموعة االدني

 ع م ع م
 **11,35 17,7 13,61 00,1 00,31 عدوان العالقات

 يتضل من الجدول الساب  تمتع المةياي بدرجة مةبولة من الصد  
 المقياس في صورته النهائية:

( بنيييدتا ييييتب 31تكييون مةيييياي عيييدوان العالقيييات فييي  صييورتك الن ائيييية مييين )
ييا=   محيانتييا= 4اإلجابيية عن ييا عيين طرييي  تييدرج ليكييرت  علييى النحييو التييال :  دائمت

 124درجية إليى  31عليى المةيياي ميا بيين  وتتيراوو الدرجية1  مبيدتا=2  نادرتا=3
درجة  وتشير الدرجة المرت عة إلى ارت اع عدوان العالقيات ليدا طيالب الجامعية 

 من الجنسين 
 (2019استخبار الثالوث الكئيب للشخصية:)إعداد عبد الوهاب -2

(  Jones & Paulusهو استبيان للتةرير الذات  معد  جونف وباول وف )
ثة مبعاد من نموذج الثالوث الكئيب لةياي ثال 2014عاب 

والسيكوباتية( لدا الشباب والراشدين   -النرجسية -للشخصية)الميكافيلية
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( 41بندتا من مصل ) 27واالستبيان عبار  عن نسخة مختصر  من مكونك من 
 بندتا  مةسمة إلى ثالثة مةاييي فرعية ه :

المخادعييية  الميكافيليييية: وتشيييتمل هيييذ  السيييمة عليييى صييي ات مساسيييية هييي :  - م
 وقسو  العاط ة  والتوجك نحو التخطيط 

السيييييكوباتية: وتتضييييمن الةصييييور فيييي  كييييل ميييين العاط ة)الةسييييو (  والضييييبط  - ب
 الذات )االندفاعية( 

النرجسييييية: وتشييييتمل علييييى هييييوي الععميييية  والتمركييييف حييييول الييييذات  وعييييدب  -ج
 اإلحساي بالمن 

بييييدائل وتييييتب اإلجابيييية علييييى االسييييتبيان ميييين خييييالل مةييييياي ليكييييرت ثالثيييية 
(  ويعطيي  االسييتبيان درجيية كلييية تتييراوو مييا بييين 1  إلييى  ييير موافيي =3)موافيي =

درجيييية  وتشييييير الدرجيييية المرت عيييية إلييييى وجييييود سييييمات الثييييالوث الكئيييييب  27-81
ييا حسيياب الييدرجات ال رعييية لالسييتبيان  حيييث تتييراوو  للشخصييية  كمييا يمكيين ميضت

لمرت عيية علييى درجيية   وتشييير الدرجيية ا 27-9الدرجيية علييى كييل بعييد فرعيي  ميين 
 محد مبعاد االستبيان إلى وجود هذ  السمة لدا ال رد 

وقد قامت معربة المةياي بالتحة  مين الخصيائص السييكومترية السيتبيان 
للميكافيليييية   67,0مييين خيييالل حسييياب الثبيييات بطريةتييي  مل يييا والتييي  مسييي رت عييين 

نصي ية إلجمال  الثالوث  والةسمة ال 80,0للسيكوباتية   66,0للنرجسية   68,0
للسييييييكوباتية   78,0للنرجسيييييية   72,0للميكافيليييييية   72,0والتييييي  مسييييي رت عييييين 

إلجميييال  الثيييالوث  مميييا عيييين الصيييد  فكيييان ميييين خيييالل حسييياب الصييييد   83,0
 &Bussالتةارب  بيين الثيالوث الكئييب للشخصيية ومةيياي العيدوان بياص وبييرق 

Perry (1992   وقيييد بليييغ معاميييل 1995( تعريب)عبيييدا   مبيييو عبيييا ) االرتبييياط
  35,0بين المةياسين 

وقييد تييب التحةيي  ميين الخصييائص السيييكومترية علييى عينيية الدراسيية الحالييية 
 (5على النحو الذق يوضحك جدول)
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لمقياس الثالوث الكئيب  ( معامالت ثبات ألفا كرونباخ والقسمة النصفية5جدول)
 للشخصية لدى مجموعتي الدراسة 

 العينة
 
 المقاييس

 يةالقسمة النصف الفا
 الذكور

(109) 
 اإلناث

(182) 
العينة 
الكلية)
291) 

العينة الكلية  (182) اإلناث (109) الذكور
(291) 

قبل 
 التصحيح

بعد 
 التصحيح

قبل 
 التصحيح

بعد 
 التصحيح

قبل 
 التصحيح

بعد 
 التصحيح

 83,0 69,0 76,0 62,0 70,0 65,0 75,0 68,0 69,0 الميكافيلية
 89,0 79,0 84,0 71,0 81,0 72,0 71,0 67,0 66,0 النرجسية
 70,0 66,0 65,0 56,0 69,0 60,0 69,0 63,0 61,0 السيكوباتية

الدرجة الكلية للثالوث 
 الكئيب

81,0 80,0 91,0 71,0 83,0 75,0 87,0 75,0 81,0 

 يتضل من الجدول الساب  تمتع مدوات الدراسة بدرجة مةبولة من الثبات 
 منه من خالل حساب الصيدق التقياربي:أما عن الصدق فقد تم التحقق 

تب التحة  من صد  استبيان الثالوث الكئيب للشخصية عن طري  حساب مدا 
ات ييا  درجييات الييذكور واإلنيياث علييى االسييتبيان ودرجييات ب علييى مةييياي العييدوان 

(  1995( وتعرييب )عبيد ا   مبيو عبيا   1992) Buss & Perryبياص وبييرق 
ف  192ن مةييياي العييدوان وكييل ميين الميكافيلييية ر= وقييد بلييغ معامييل االرتبيياط بييي

فف  والدرجييييية الكليييييية للثيييييالوث 250فف  والسييييييكوباتية ر=236والنرجسيييييية ر= 
 فف  396الكئيب ر= 

كيييييذلف تيييييب حسييييياب الصيييييد  التةيييييارب  بيييييين مةيييييياي العيييييدوان االسيييييتجاب  
مةيياي ( و 2018( ترجمة )محميود  2006) ,.Raine et alواالستباقيلرينوفمالئك 

الوث الكئيييب وجيياءت االرتباطييات كالتييال : العييدوان االسييتجاب  مييع كييل ميين الثيي
فف  والسيييييييييييييييييييكوباتية= 216,0ف  والنرجسييييييييييييييييييية ر=121,0الميكافيلييييييييييييييييييية ر =

فف  والعييييدوان االسييييتباق  308فف  والدرجيييية الكلييييية للثييييالوث الكئيييييب=368,0ر
فف  والسيييييكوباتية 186,0فف  والنرجسييييية ر=166,0وكييييل ميييين الميكافيلييييية ر=

 فف 280فف  والدرجة الكلية للثالوث الكئيب ر=217,0ر=
وجيياءت النتييائج كمييا يوضييح ا جييدول  كييذلك تييم حسيياب الصييدق التمييييز 

 ( التال :6)
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 ( الصدق التميز  لمقياس الثالوث الكئيب للشخصية6جدول)
 العينة

 المقاييس
 قيمة "ت" (70المجموعة االعلي) (70المجموعة االدني)

 ع م ع م
 **12,25 07,2 40,22 48,1 77,14 ةالميكافيلي
 **41,6 98,1 92,11 74,0 30,10 النرجسية

 **45,27 74,1 48,18 82,0 17,12 السيكوباتية
الدرجة الكلية للثالوث 

 الكئيب
54,39 71,1 70,47 13,7 31,9** 

 يتضل من الجدول تمتع المةياي بدرجة مةبولة من الصد  
 ة(:)تعريب الباحث استخبار التعاطف-4

 & Jolliffe)جوالييف و فيارينجتون   الجنبييةالبيئية   معد هذا المةياي ف

Farrington, 2006)  عبار  تعد من نوع مةياي ليكرت   20والمةياي يتكون من
درجييات ولكييل بنييد عييدد ميين  5إلييى  1حيييث تراوحييت فيييك الدرجيية علييى البنييد ميين 

والمةيياي عبيار  عين مدا  البدائل تبدم من ال موافي  بشيد  تماميا حتيى موافي  بشيد  
يتكون المةياي من مةياسين فرعيين و   المعرفيواالن عال للتعاطف  الذات للتةرير 
  16  14  12  10  9  6  3بنيييود ) 9ويمثليييك  التعاط يييالمعرف لةيييياي  الول
  11  8  7  5  4  2  1بنيد )11 التعاط االن عال لةياي   والثان  (20  19
درجية   100إليى  20وو الدرجية عليى المةيياي مين (  وتترا18  17  15  13

 وقامت الباحثة بترجمتك للعربية والتحة  من الخصائص الةياسية لك 

وعن الخصائص السيكومترية للمةيياي في  البيئية الجنبيية فةيد تيب حسياب 
بطيييريةتين هميييا ثبيييات مل يييا كرونبيييا  وثبيييات التجفئييية النصييي ية  ويوضيييل الثبيييات 
   واالن عال  المعرف التعاطفلمةياي  ( معامالت الثبات7جدول)

 يواالنفعال يالمعرف التعاطف( معامالت الثبات لمقياس 7دول)ج
معامل ثبات  المقياس

 ألفا

 النصفية القسمةثبات 

 بعد التصحيح قبل التصحيح

 69,0 53,0 67,0 المعرفى تعاطفال

 59,0 49,0 60,0 االنفعالى التعاطف

 68,0 52,0 69,0 جة الكلية للتعاطفر الد
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 المعرفييى التعيياطفمعامييل ثبييات مل ييا لمةييياي من  ( 7يتضييل ميين جييدول )
  كيذلف بليغ  0.60 االن عيال التعاطفكما بلغ المعامل ن سك لمةياي  0.67بلغ 

  0.69معامل مل ا للدرجة الكلية للتعاطف 

معيامالت ثبيات الةسيمة النصي ية بدرجية مةبولية مميا يسيمل  تكما جياء   
  عتماد على هذا المةيايبممكانية اال

فةييد اسييتخدب الباحييث التحليييل العييامل  والييذق مسيي ر  أمييا بالنسييبة للصييدق
من نسبة التباين االرتباط   كيذلف تيب حسياب  85,0 عن وجود عاملين استةطبا

الصييد  ميين خييالل حسيياب معييامالت االرتبيياط بييين مةييياي التعيياطف وكييل ميين 
تماعييية  ومةييياي مخييذ المنعيييور  مةييياي الحاليية العاط ييية  ومةييياي الر بييية االج

ومةييييياي الضييييتوط الشخصييييية  ومةييييياي صييييعوبة وصييييف المشيييياعر  والت كييييير 
 05,0الموجك للخارج  وااللكسيثميا وجياءت معيامالت االرتبياط دالية عنيد مسيتوا

   001,0و
تب التحة  من ثبات المةياي على عينة الدراسية إطار الدراسة الحالية  ف 

 (8جدول)الحالية بطريةتين يوضح ب 
 ( معامالت ثبات ألفا كرونباخ والقسمة النصفية8جدول)

 لمقياس التعاطف لدى مجموعتي الدراسة 
 العينة

 

 املقاييس

 القسمة النصفية الفا

 الذكور

(109) 

 اإلناث

(182) 

العينة 

 الكلية

(291) 

 (291العينة الكلية ) (182اإلناث) (109الذكور)

قبل 

 التصحيح

بعد 

 التصحيح

قبل 

 التصحيح

قبل  بعد التصحيح

 التصحيح

بعد 

 التصحيح

 642,0 486,0 614,0 443,0 601,0 446,0 62,0 62,0 53,0 التعاطف االنفعالي
 522,0 353,0 503,0 336,0 544,0 376,0 52,0 57,0 58,0 التعاطف المعرفي

 554,0 390,0 483,0 325,0 492,0 355,0 68,0 65,0 67,0 الدرجة الكلية للتعاطف
 يتضل من الجدول الساب  تمتع المةياي بدرجة مةبولة من الثبات 

 أما عن الصدق فقد تم التحقق منه من خالل:
  المعرفي التعياطفلمةياي   تب حساب الصد  التةارب:  الصدق التقاربي



  لدى طالب الجامعة من الجنسين وعالقته بكل من الثالوث الكئيب للشخصية والتعاطف عدوان العالقات

 -412- 

مةييييياي تةيييييدير اليييييذات لروفنبيييييرج وبليييييغ معاميييييل االرتبييييياط بيييييين مةيييييياي يبواالن عال
ف  199,0ومةيييييييييييييييياي تةيييييييييييييييدير اليييييييييييييييذات  واالن عيييييييييييييييال  المعرفييييييييييييييي التعييييييييييييييياطف

سيييات ومن يييا دراسييية اعيييدد مييين الدر   وهيييو ميييا تيييب إثباتيييك فييي 0فف,286 0ف,201
((Macaskill, Maltby, Day, 2002   ودراسيييةFlores, 2015) ) ودراسييية 

Aragon,2016) )  ودراسييةLee,2011))قييياي     ممييا يييدل علييى صييد  الدا  فيي
كر من هييذا المةييياي تييب ترجمتييك إلييى   وجييدير بالييذ واالن عييال  المعرفيي التعيياطف

 ( Geng, Xia, Qin,  2012اللتة ال رنسية  وااليطالية والصينية )
: تيييب حسييياب الصيييد  التميييييفق بيييين مةيييياي التعييياطف لصيييدق التميييييز ا

Buss&Perry (1992 )العيييييدوان بييييياص وبييييييرق  المعرفييييي  واالن عيييييال  ومةيييييياي
اميييل االرتبييياط بيييين مةيييياي (  وقيييد بليييغ مع1995تعرييييب )عبيييد ا   مبيييو عبيييا   

ف  190ف  واالن عييييييال  ر= 187العييييييدوان وكييييييل ميييييين التعيييييياطف المعرفيييييي  ر= 
 فف 211والدرجة الكلية للتعاطف ر=

 
 عرض النتائج ومناقشتها

 :أواًل: نتائج ومناقشة الفرض األول
نص ال رض الول على منك  توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصيائيتا 

القييات وسييمات الثييالوث الكئيييب للشخصييية لييدا طييالب بييين درجييات عييدوان الع
الجامعيييية ميييين الجنسييييين  وللتحةيييي  ميييين صييييحة هييييذا ال ييييرض تب حسيييياب معامييييل 

) بيرسييون( بييين درجييات الييذكور واإلنيياث  فيي  درجييات عييدوان  االرتبيياط البسيييط
العالقييييييات و درجييييييات ب عليييييييى سييييييمات الثييييييالوث الكئييييييييب للشخصييييييية  ويوضيييييييل 

 هذ  النتائج  ( 9الجدول)
 
 
 



(434-367ص 2020أبريل  2، ع19دراسات عربية )مج  
 

-413- 

( معامالت ارتباط بيرسون بين درجات عدوان العالقات والثالوث الكئيب 9) دولج
 للشخصية لدى طالب الجامعة من الجنسين

 عدوان العالقات 
 

 المتغيرات
الذكور  العينة

 (109)ن=
االناث 

 (182)ن=
العينة الكلية 

 (291)ن=
 **459,0 **496,0 **400,0 الميكافيلية
 **735,0 **802,0 **670,0 النرجسية

 **277,0 **295,0 **216,0 السيكوباتية
الدرجة الكلية للثالوث 

 الكئيب للشخصية
596,0** 655,0** 620,0** 

         01,0فف دال عند مستوا         05,0فدال عند مستوق
 يتةح من الجدول السابق:

وجييييود عالقيييية موجبيييية وداليييية إحصييييائيتا بييييين عييييدوان العالقييييات وكييييل ميييين 
ييية والنرجسييية والسيييكوباتية والدرجيية الكلييية للثييالوث الكئيييب لييدا كييل ميين الميكافيل

   01,0الذكور واإلناث والعينة الكلية  وذلف عند مستوا داللة 
مس رت نتائج ال رض الول عن من سمات الثيالوث الكئييب تيرتبط بعيدوان 

 العالقات  

ة وعيدوان فيما يتعلق بوجود عالقة موجبة دالة إحصائًيا بيين الميكافيليي
مكيافيلية من المن الشخص الذق يحمل سمة العالقات فيمكن أن نعزو ذلك إلى 

من ياخيييذ احتمييياالت  يييير آمنييية لن ليييدي ب نعييير  مكثييير دقييية عييين  المحتميييل يييير 
ربمييا يكونييون مقييل عرضيية لممارسيية  المكيييافيلينفييمن   احتميياالت انتصييارهب  لييذا

تخدمون اسييتراتيجيات  يييير والرجييل من يييب يسيي  العنييف الصييريل لتحةيييي  مهييداف ب
الميكيافيلييية و الكتسيياب مييا ير بييون فيييك   اتمثييل عييدوان العالقيي  مباشيير  ومخ ييية

 وفةيدان  المخططيات والين ج التعسي   تجيا  اآلخيرينب تتصفه  سمة شخصية 
  والتييي  تمثيييل وسييييلة  يييير النعييير  السييياخر  إليييى الطبيعييية اإلنسيييانيةو   التعييياطف

تعتيييرف الميكيافيليييية بيييان   و ةيييي  مهيييداف ال ييردمخالقييية للعميييل عليييى اآلخييرين لتح
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 إحييييدا الطيييير  الساسييييية للحصييييول علييييى الةييييو  والمحافعيييية علي ييييا هيييي  خييييداع
يستخدب الشخاص   لذلفة  اآلخرين بتجاهل مطل  للعواطف والمباد  الخالقي

ذوو الميكافيليية الةويية الفييراد اآلخيرين كييادا  لتحةيي  مهييداف ب الشخصيية  الفييراد 
  يسجلون درجة منخ ضة ف  الضمير ليةيفايتلون مكانة عالية ف  الميكالذين يح

فييييمن   ميكافيلييييية منخ ضيييية وبالتييييال  مسييييتوقمةارنيييية بالشييييخاص الييييذين لييييدي ب 
لعييييدوان الشييييخاص الييييذين يعييييانون ميييين سييييمات المكيافيلييييية هييييب مكثيييير اسييييت دافتا 

للميييييال   يلةييييي  المكييييييافيلليون ت ضييييييالت مرت عتيييييا  العالقيييييات  باإلضيييييافة إليييييى ذليييييف
السيييلطة  والتنيييافي  وبسيييبب السيييلوف المتمركيييف حيييول اليييذات  االهتمييياب الم يييرط 
بتحةيييي  الهيييداف واالتجاهيييات المنخ ضييية فييي  التعييياطف ميييع اآلخيييرين  يشيييترف 

 ( Riaz et al.,2018المكيافيلليون ف  عدوان العالقات)
 ;Jakobwitz& Egan, 2006) وتت   هذ  النتيجة مع نتائج دراسة كل من

Pursoo, 2013) 2006; Kerig & Stellwagen, 2010;  التي  توصيلت إليى وجيود
 عالقة موجبة بين الميكافيلية وعدوان العالقات 

وفيما يتعلق بوجود عالقة موجبة دالة إحصائًيا بيين النرجسيية وعيدوان 
قلةييون باسييتمرار العالقييات فيييمكن أن نعييزو ذلييك إلييى أن األفييراد ذو  النرجسييية 

لييييدعب ثةييييت ب بان سيييي ب عيييين طرييييي  مجموعيييية ميييين التكتيكييييات ويسييييعون جاهييييدين 
فييمن النرجسييية تعتبييير ان صيياالت بيييين   الشخصييية واالجتماعييية  عيييالو  علييى ذليييف

فييمن   اإلحسيياي المتعمييد بييالنةص واإلحسيياي الييواع  بييالت و   عييالو  علييى ذلييف
ن يييب و عييين طريييي  وسيييائل ب   عليييى ذوات يييبالنرجسييييين هيييب مشيييخاص متمركيييفون  ا 

ل مساس  ر بات ب ال ردية ومخاوف ب بحيث ال يولون سيوا الةلييل يستوعبون بشك
  ويميل الفراد النرجسيون إليى من يكيون ليدي ب تركييف قيوق من االهتماب لمحنت ب

عليييى من سييي ب  يصييياحبك نةيييص فييي  التعييياطف ميييع اآلخيييرين   عيييالو  عليييى هيييذا  
ب منطي  فالفراد الذين يع رون مستويات مرت عة مين النرجسيية عياد  يكيون ليدي 

إذا مساء إلي ب شخص ما فمن من يس ء إلي ب البيد من ييدفع اليثمن  وال يسيتطيع 
النرجسيييون تحمييل مال يحييدث هييذا  الييدفع   وهييذا يييؤدق إلييى إحسيياي باالسييتحةا  
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ف  من يعلموا المذنب درستا  ومن المتوقع من هيذا النيوع مين العةلييات ييؤدق إليى 
 اإلهانيييييات ال عليييييية مو المدركييييية انخيييييراط ب فييييي  عيييييدوان العالقيييييات التيييييال  عليييييى

(Knight,2016).  وفييي  دراسييية مجراهيييا((Ghim, Choi, Lim, Lim, 2015  
للتحةيي  ميين العالقييات السييببية بييين النرجسييية وعييدوان العالقييات  مشييارت النتييائج 

 إلى من التضب النرجس  ارتبط ارتباطتا طرديتا بعدوان العالقات  
بعدوان العالقات فيمكن أن نعزو ذلك  أما فيما يتعلق بعالقة السيكوباتية

ضطراب شديد ف  الشخصية كشف عن ن سك ف  وقت إلى من السيكوباتية ه  ا
يييرتبط بمجموعيية ميين السييمات و   الحيييا مبكيير ميين العميير ويسييتمر خييالل مععييب 

للنيدب مو الشيعور  ل ةيدان شيديدوالت  تعتبر حيوية   العاط ية والعالئةية والسلوكية
عاد ت ما ييتب وصيف  و اآلخرين وحةوق ب وافدهارهبتجا  البرود  والشعور ببالذنب 

عليييى متمركيييفون و   منيييدفعونعليييى من يييب  السييييكوباتيةالفيييراد اليييذين يعيييانون مييين 
    باإلضافة إلى السلوكيات المضاد  للمجتميع  و ير مسئولينين  وخداعذوات ب

ت يييييد بيييييان تتوافيييي  نتييييائج البحيييياث السيييييابةة مييييع نتييييائج الدراسيييية الحاليييييية التيييي  و 
-Coyne, Nelson, Graham)  اتمؤشر هاب على عيدوان العالقي السيكوباتية ه 

Kevan, Keister, David, 2010)   لكيل مين وفةياو (Czar, Dahlen, Bullock, 

Nicholson, 2011).  العالقييياتعيييدوان بسييييكوبات  هييي  تنبؤيييية الصييي ات فيييمن  
دد  المتاصييلة فيي  يمكيين من تسيياعد السييمات الشخصييية المحيي  عييالو  علييى ذلييف

 (Holdship, 2012). اتاالعتالل العةل  ف  التنبؤ بتكرار عدوان العالق
 (Isoma,2010; Schmeelk et al., 2008وتت ي  هيذ  النتيجية ميع دراسية )

 الت  توصلت إلى وجود عالقة بين عدوان العالقات والسيكوباتية 
وان العالقييات وأخيييرًا فيمييا يتعلييق بعالقيية الثييالوث الكئيييب للشخصييية بعييد

إلى ما موضحك التراث من الشيخاص ذوو سيمات الثيالوث فيمكن أن نعزو ذلك 
الكئيييب للشخصييية يحيياربون ميين مجييل السيييطر  االجتماعييية  واسييتتالل اآلخييرين 

(  ومن ثب يةومون بعدوان العالقات باإلضيافة Bert et al.,2017لتحةي  مهداف ب)
ذير ن سييي  مييؤثر عليييى السيييلوكيات إلييى من الثيييالوث الكئيييب للشخصيييية يعميييل كنيي

 ( Riaz et al .,2018المخادعة)
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 ثانًيا: نتائج ومناقشة الفرض الثاني:
نص ال رض الثان  على منك  توجد عالقة ارتباطية سيالبة ودالية إحصيائيتا 
بيييين درجيييات عيييدوان العالقيييات والتعييياطف ليييدا طيييالب الجامعييية مييين الجنسيييين  

معاميل ارتبياط بيرسيون بيين درجيات وللتحة  من صحة هذا ال يرض  تيب حسياب 
الييييذكور واإلنيييياث  فيييي  درجييييات عييييدوان العالقييييات و درجييييات ب علييييى التعيييياطف  

 (  هذ  النتائج 10ويوضل الجدول)
 ( معامالت ارتباط بيرسون بين درجات عدوان العالقات والتعاطف10جدول)

 لدى طالب الجامعة من الجنسين
 عدوان العالقات 

 
 المتغيرات

كور الذ العينة
 (109)ن=

االناث 
 (182ن=)

العينة الكلية 
 (291ن=)

 *248,0- **225,0- *280,0- التعاطف المعرفي
 *290,0- **296,0- *256,0- التعاطف االنفعالي

 **352,0- **301,0- **299,0- الدرجة الكلية للتعاطف
 01,0فف دال عند مستوا         05,0فدال عند مستوق  

 ق:يتةح من الجدول الساب
وجييييود عالقيييية سييييالبة وداليييية إحصييييائيتا بييييين عييييدوان العالقييييات وكييييل ميييين 
التعييياطف المعرفييي  واالن عيييال  والدرجييية الكليييية للتعييياطف ليييدا كيييل مييين اليييذكور 

   01,0  05,0واإلناث والعينة الكلية  وذلف عند مستوا داللة 
وبعيييدق   عييين من التعييياطف بشيييكل عييياب أسيييفرت نتيييائج الفيييرض الثييياني

ويمكيين تفسييير   واالن عييال ( يخ ييض ميين عييدوان العالقييات  التعيياطف )المعرفيي
انخ ييياض التعييياطف ييييرتبط باسييياليب  يييير تكي يييية مكثييير فييي   منذليييك فيييي ةيييوء 

تسوية الخالفات مثل االنخراط ف  النفاع )على سبيل المثال  من يصير عيدوانيا 
بصييور  ل عييية   اضييبتا  فةييدان الييتحكب فيي  اليين ي(  فالتعيياطف هيياب فيي  مراحييل 

ل إلييييييى االسييييييتجابات وانتةائ ييييييا فيييييي  معالجيييييية المعلومييييييات االجتماعييييييية  الوصييييييو 
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( من الييذين لييدي ب االهتميياب المتعيياطف  (Batanova & Loukas, 2011ويييذكر
مرت ع من  ير المرجل من يةيموا السيلوكيات العدوانيية بصيور  إيجابيية  وبالتيال  

الخالفييييييات يكونييييييون مقييييييل ميييييييالت لةييييييرار اسييييييتخداب االسييييييتراتيجيات العدوانييييييية فيييييي  
االجتماعيييية على اعتبيييار من التعييياطف كاحيييد عناصييير التمثييييالت العةليييية يمكييين 
االعتميياد عليييك عبييير خطييوات متعيييدد  فيي  معالجيية المعلوميييات االجتماعييية ليييدا 
الفراد ذوق عدوان العالقات  حيث إنك ينعب ويدفع انتةياء االسيتجابات العدوانيية 

اليييذين ليييدي ب االهتمييياب المتعييياطف وتنشييييط ا السيييلوك   وعليييى العكيييي  فيييالفراد 
منخ ض ولكن لدي ب الةدر  على اتخاذ منعور اآلخر قد يكونون مكثر فعالية ف  

 ( Pursoo,2013) استخداب هذا المنعور للتالعب واإلضرار بالسمعة والعالقات
(  التي  توصيلت إليى Loadin et al.,2003وتت   هيذ  النتيجية ميع دراسية )

 Heym etف وعدوان العالقات  وتت   ميضات مع دراسية)وجود عالقة بين التعاط

al., 2019 التييييي  توصيييييلت إليييييى من التعييييياطف ممييييير مركيييييفق فييييي  الت ييييياعالت )
االجتماعييية  وف ييب معانييا  اآلخييرين  ويضييعف االسييتعداد للسييلوف العييدوان   ييير 

 التكي   
 ثالثًا: نتائج ومناقشة الفرض الثالث:

ليية إحصييائية بييين متوسييط  نييص ال ييرض علييى منييك  توجييد فييرو  ذات دال
درجييات الييذكور واإلنيياث فيي  كييل ميين عييدوان العالقييات وسييمات الثييالوث الكئيييب 

 ( هذ  الخطو  11للشخصية  والتعاطف   ويوضل الجدول )
 
 
 
 
 
 
 



  لدى طالب الجامعة من الجنسين وعالقته بكل من الثالوث الكئيب للشخصية والتعاطف عدوان العالقات

 -418- 

 ( داللة واتجاه الفروق بين الذكور واإلناث في متغيرات الدراسة11جدول )
 العينة

 المقاييس
 مة "ت"قي (182اإلناث) (109الذكور)

 ع م ع م
 *97,1 98,8 85,46 66,10 26,49 عدوان العالقات

 **63,2 57,3 82,28 61,3 78,27 التعاطف االنفعالي
 **723,5 56,4 30,34 55,4 14,31 التعاطف المعرفي
الدرجة الكلية 

 للتعاطف
92,58 88,6 12,63 18,6 22,5** 

 **91,4 41,2 60,17 63,3 52,19 الميكافيلية
 غير دالة 53,1 46,11 93,1 81,11 رجسيةالن

 **93,4 05,2 40,14 89,2 95,15 السيكوباتية
الدرجة الكلية للثالوث 

 الكئيب
28,47 42,6 47,43 08,4 57,5** 

 يتةح من الجدول السابق:
وجود فرو  دالة إحصائيتا بين الذكور واإلناث ف  كل من عدوان العالقيات -1 

لكئيييب للشخصييية وسييمة الميكافيلييية  والسيييكوباتية  والدرجيية الكلييية للثييالوث ا
وال يييرو  فييي  اتجيييا  اليييذكور  بينميييا ال توجيييد فيييرو  بيييين الجنسيييين فييي  سيييمة 

 النرجسية 
كذلف يتضل من الجدول وجود فرو  دالة إحصائيتا بيين اليذكور واإلنياث في  -2

الدرجييية الكليييية للتعييياطف وبعدييييك )المعرفييي  واالن عيييال ( وال يييرو  فييي  اتجيييا  
 ناث اإل

ت ييو  اليييذكور فيي  عيييدوان العالقيييات  أسييفرت نتيييائج الفيييرض الثاليييث عييين
والدرجة الكلية للثالوث الكئيب للشخصية  والميكافيلية والسيكوباتية  بينما ت وقت 
اإلناث ف  الدرجة الكلية للتعاطف وبعديك)المعرف  واالن عال (  بينما تساوق كل 

 ما يشير إلى تحة  ال رض جفئيتا من الذكور واإلناث ف  سمة النرجسية  وهو 
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فتت يي  هييذ  النتيجيية مييع  فيمييا يتعلييق بتفييوق الييذكور فييي عييدوان العالقييات
( Dahlen et al.,2013;Lento-Zwolinsk,2007;Saini& Singh,2008) دراسيية

التيي  توصييلت إلييى وجييود فييرو  بييين الجنسييين فيي  عييدوان العالقييات وال ييرو  فيي  
 العالقييات الحييال  بييين الجنسييين فيي  عييدوان د يكييون االخييتالفاتجييا  الييذكور وقيي

  بسبب االختالف الثةاف  والةضايا التنموية
( التيي  توصييلت إلييى من Loudin et al.,2003كييذلف ات ةييت مييع دراسيية )

اليييذكور كيييانوا مكثييير احتمييياالت مييين اإلنييياث فييي  إدراف الت دييييد فييي  ت ييياعالت ب ميييع 
كال العيييدوان يكيييون اآلخيييرين  ل يييذا فيييمن احتميييال اسيييتخدام ب لق شيييكل مييين مشييي

ا ل ب من مجل الثار يكون مكبر   متاحت
( والتييييي  مشيييييارت إليييييى Bowie,2007وتختليييييف هيييييذ  النتيجييييية ميييييع دراسييييية )

يييا مييين خيييالل التجيييارب  يشيييير الجنيمنييي إليييى الخصيييائص التييي  ييييتب تعلم يييا عمومت
وتشيييير إليييى  ةبيولوجييييال مييين تليييف الخصيييائص التييي  تسيييتند إليييى االجتماعيييية بيييدالت 

شييييكل التجييييارب مييييع مولييييياء المييييور والمدرسييييين والقييييران تص  حيثجييييني الشييييخ
والشةاء ووسيائل اإلعيالب شيكالت لنميو جيني الشيخص مين خيالل نمذجية الدوار 

عليييى سيييبيل   والتيييدريي والتعفييييف بيييل وحتيييى معاقبييية سيييلوكيات جنسيييانية محيييدد 
 4عنييدما يعييود الب إلييى المنييفل ميين العميل ليجييد ابنييك البييالغ ميين العميير   المثيال
قييد يت اعييل الب سييلبتا ويخبيير ابنييك من الوالد ال   ت يرتييدق طييالء العييافرسيينوا

ييتعلب الصيب  السيلوكيات التي    يرتدون طالء العافر  من خيالل هيذ  التجيارب
يكيييون   بشيييكل عيييابو وبالتيييال  مةبولييية فييي  بيئتيييك الثةافيييية الحاليييية   ةتعتبييير ذكوريييي

ييا  بيييتب تجيياهل  للحصييول علييى مكافيي ت مو اإلنيياثمكثيير عرضيية ميين  الييذكور تمامت
الالئيييي  يحتمييييل من يتلةييييين توجي ييييات  باإلنيييياثبسييييبب السييييلوف العييييدوان  مةارنيييية 

فيما يتعل  بتوقعات  اإلناثصارمة لن ي السلوف العدوان    البتا ما يتب ت مي  
منطةتيييا  اإلنييياثالسيييلوف العيييدوان  فييي  من الم يييات والمعلميييات  البيييات ميييا يعطيييون 

مكثير فمن اإلنياث   العدوان العلن   نتيجة ل ذا التعفيفمنطةيتا لعدب المشاركة ف  
 .عرضة إلخ اء  ضب ن وتوقع عواقب سلبية على السلوف العدوان 
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 ,Burton, Hafetz)وتختليييف نتيييائج الدراسييية بشيييكل جفئييي  ميييع دراسييية 

Henninger, 2007)   التييي  توصيييلت إليييى وجيييود فيييرو  فييي  عيييدوان العالقيييات
يا ميع دراسية )وال يرو  في  اتجيا  اإلنياث  وتخ ( Morine et al., 2011تليف ميضت

 الت  توصلت إلى عدب وجود فرو  بين الجنسين ف  عدوان العالقات 
وتيييرا الباحثييية فييي  هيييذا الصيييدد من مق عيييدوان العالقيييات ال يتوقيييف عليييى 

وكيييذلف عليييى   ال ردييييةمجموعييية مييين خصيييائص الجيييني بةيييدر ميييا يتوقيييف عليييى 
  ق يتب تضمين السلوف فيكالسيا  االجتماع  والتنموق الوسع الذ

فتت يي  هييذ   وفيمييا يتعلييق بتفييوق الييذكور فييي الثييالوث الكئيييب للشخصييية
( والتيي  توصييلت إلييى ت ييو  الييذكور بشييكل Spierings,2014النتيجيية مييع دراسيية )

( التيي  Lier, 2015) عيياب فيي  الدرجيية الكلييية للثييالوث الكئيييب للشخصييية  ودراسيية
كوباتية والميكافيليييية  بيييين اليييذكور توصيييلت إليييى ت يييو  اليييذكور فييي  سيييمت  السيييي

واإلنيياث  ويمكيين ت سييير ذلييف فيي  ضييوء من مصييطلل النييوع مو الجنييدر يسيييتخدب 
لتحديييد الجوانييب االجتماعييية والثةافييية للرجييل )الييذكور ( والمييرم  )النوثيية(  وذلييف 
مين خييالل مجموعيية معيياهر ن سييية مختل يية تعتبيير مالءميية لكييل نييوع للت اعييل فيي  

ليييذكور  البعيييد الكييامن خليييف التوكيديييية  وال اعليييية الذاتيييية  كييل مجتميييع  وتعكيييي ا
والجييييييرم  والسيييييييطر   بينمييييييا تعكييييييي النوثيييييية الرعاييييييية  والتعبييييييير عيييييين االن عييييييال  
والتعاطف  وهذا ما ي سير كي يية ارتبياط الثيالوث الكئييب للشخصيية بيال رو  بيين 

 رو  بين الجنسين  حيث ترتبط سمات الثالوث بالجوانب الن سية المختل ة من ال
اليييذكور واإلنييياث  وتشيييمل محدوديييية التعييياطف  واالندفاعيييية  والسيييع  للسييييطر   
وهيي  بييدورها مكثيير انتشييارات لييدا الييذكور عنييك لييدا اإلنيياث  كمييا موضييحت النتييائج 
ميضيات ت يو  اليذكور في  سيمت  السيييكوباتية والميكافيليية هيو ميا يتسي  ميع نميياذج 

تةترو من الدور الجنس  قد يكون جفءات  تاريخ الحيا  لسمات الثالوث الكئيب الت 
ميين النعيياب التنيياعرق للتكيييف الييذق يسييمل للييذكور بشييكل خيياص للييذين يتصيي ون 

 (    2019ب ذ  السمات  االشتراف ف  ت اعالت منانية اجتماعية)عبد الوهاب 
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( Jonason& Davis, 2018; Lier, 2015وتت ي  نتيائج الدراسية ميع دراسية )
فيييرو  بيييين الجنسيييين فييي  الثيييالوث الكئييييب للشخصيييية التييي  توصيييلت إليييى وجيييود 

ييييييييا بشييييييييكل جفئيييييييي  مييييييييع دراسيييييييية وال ييييييييرو  فيييييييي  اتجييييييييا  الييييييييذكور  و  تت يييييييي  ميضت
(Spierings,2014 التييي  توصيييلت إليييى وجيييود فيييرو  فييي  اتجيييا  اليييذكور  بينميييا )

جفئييييي  ميييييع دراسييييية  ال يييييرو  فييييي  النرجسيييييية فييييي  اتجيييييا  اإلنييييياث  وتت ييييي  بشيييييكل
جييود فييرو  فيي  اتجييا  الييذكور فيي  سييمة ( التيي  توصييلت لو 2019الوهاب  )عبييد

 الميكافيلية  بينما ال توجد فرو  ف  سمت  النرجسية والسيكوباتية 
إليى  البياحثينيشيير بعيض ف أما فيما يتعليق بتفيوق اإلنياث فيي التعياطف

إلييى حييد كبييير بسييبب التوقعييات  تعييفاقييد  فيي  التعيياطفبييين الجنسييين  ال يرو من 
تييرتبط ال ييرو  بييين حيييث .(Mooer et al., 2016) الثةافيية حييول مدوار الجنسييين

هييييو درجيييية النضييييج  الولعامييييل الالجنسييييين فيييي  التعيييياطف بعيييياملين رئيسيييييين  
  واليييذكور اإلنييياث بيييين ال رميييون يختليييف  العمييير فييي كلميييا تةيييدمنا فال سييييولوج   

وهو ممر إيجاب  للتعاطف   الوكسيتوسينمستوا مرت ع من هرمون لدي ا اإلناث
  هرميون التستوسيتيرون مسيتوا معلي  مينين من اليذكور ليدي ب   في  حياالن عال 

بييين الجنسييين فيي   ال ييرو فييمن   التعيياطف المعرفيي   وبالتييال بوهييو سييلب  يتعليي  
 عليييى يركييف والييذق هييو دور الجييني الثيييان التعيياطف تبييدم فيي  الع ييور  العامييل 

الييييذق يييييرتبط مباشيييير    توجييييك دور المييييرم  فيييي  النييييوع االجتميييياع  علييييى اآلخييييرين
فيييييمن التوجييييييك نحيييييو دور الرجيييييل يركييييييف عليييييى العداليييييية   لتعييييياطف  وميييييع ذلييييييفبا

 ,Wuying, Lianqi, Lianqi, Wenyi) واإلنصاف  الت  ال عالقة ل يا بالتعياطف

2014)    
وف  هذا الصدد ترا الباحثة من ت يو  اإلنياث عليى اليذكور في  التعياطف 

عن ان عاالت ن من قد يعفا إلى التنشئة االجتماعية الت  تسمل لإلناث بالتعبير 
حفن وبكاء وفرو وسيعاد   عكيي اليذكور اليذين ي يرض عليي ب عيدب التعبيير عين 
ان عيييياالت ب حتييييى ال يع ييييرن بمع يييير الضييييعف ف ييييب ينبتيييي  من يكونييييوا مقوييييياء  
باإلضييافة إليييى ذلييف فيييمن اإلنيياث مكثييير حساسييية للتمييييف االن عييال  وليييدي ب الةيييدر  
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من الذكور وتت   هذ  النتيجة مع ما على ترميف وترجمة اإلشارات  ير الل عية 
تسييجل  اإلنيياثمن ميين  (Jolliffe & Farrington, 2006)توصييلت إليييك دراسيية 

بشييكل عيياب   والتعيياطفالمعرف  يو االن عييال التعيياطففيي   الييذكورمعلييى بكثييير ميين 
مييين   بالنسيييبة للتعييياطف االن عيييال مكبييير اليييذكور واإلنييياثولكييين حجيييب ال ييير  بيييين 

يا المعرفي    ;Neumann, Chan, Wang, Boyle,2016  ميع دراسية وتت ي  ميضت

Keelan,2012)   التييي  توصيييلت إليييى وجيييود فيييرو  بيييين الجنسيييين فييي  التعييياطف
 وال رو  ف  اتجا  اإلناث 

 رابًعا: نتائج ومناقشة الفرض الرابح:
ال يييييرض عليييييى منيييييك  توجيييييد قيييييدر  تنبؤيييييية لسيييييمات الثيييييالوث الكئييييييب  نيييييص

مييين صيييحة هيييذا ال يييرض قاميييت الباحثييية وللتحةييي   للشخصيييية بعيييدوان العالقيييات 
حييييث يعيييد متتيييير  بحسييياب معيييامالت االنحيييدار المتيييدرج بيييين متتييييرات الدراسييية 

الثييالوث الكئيييب للشخصييية متتييير مسييتةل  وعييدوان العالقييات متتييير تييابع وذلييف 
 ( نتائج هذ  الخطو  12لدا طالب الجامعة  ويوضل الجدول )

  ئمنب رمتغي سمات الثالوث الكئيبر أن تحليل االنحدار المتعدد باعتبا( 12جدول)
 .طالب الجامعةمتغير تابح لدى  عدوان العالقاتو 

متغيرات  العينة
 االستجابة

المتغيرات 
 المنبئة
 

نسبة 
اإلسهام 

 2ر

معامل 
 االنحدار

معامل 
االنحدار 
 المعيار 

 الداللة قيمة"ت" الداللة قيمة"ف"

 
 الذكور

 
 

عدوان 
 العالقات

الدرجة الكلية 
الوث الكئيب للث

 للشخصية
 

 الميكافيلية
 السيكوباتية

182,0 
 
204,0 
223,0 

681,0 
 
679,0 
897,0 

427,0 
 
558,0 
801,0 

603,64 
 
838,36 
409,27 

001,0 
 
001,0 
001,0 

909,2 
 
273,3 
491,3 

001,0 
 
001,0 
001,0 

 
 

 اإلناث

 الميكافيلية
 

الدرجة الكلية 
للثالوث الكئيب 

 للشخصية
 السيكوباتية

 نرجسيةال

160,0 
151,0 

047,0 
035,0 

490,1 
707,0 

946,0 
604,0 

400,0 
389,0 

216,0 
186,0 

325,34 

122,32 

827,8 
465,6 

001,0 
001,0 

001,0 
01,0 

859,5 
668,5 

971,2 
543,2 

001,0 
001,0 

001,0 
001,0 
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يتضل من الجدول الساب   من الدرجية الكليية للثيالوث الكئييب للشخصيية  
يكوباتية مسييي موا مسييي امتا داالت بعييييدوان العالقيييات ليييدا كيييل ميييين والنرجسيييية  والسييي
 الذكور واإلناث 

عييين قيييدر  تنبؤييييية للميكافيليييية والنرجسييييية  أسيييفرت نتييييائج الفيييرض الرابييييح
لييدا كييالت والسيييكوباتية والدرجيية الكلييية للثييالوث الكئيييب للشخصييية بعييدوان العالقات

الكئيبية تفييد مين عيدوان من الذكور واإلناث بمعن  من ارت ياع سيمات الشخصيية 
 العالقات 

فيما يتعلق بقدرة سمات الثالوث الكئيب بالتنبؤ بعدوان العالقيات فييمكن 
النرجسييية متنبئتييا داالت بعييدوان العالقييات  حيييث فسييرت  تفسييير ذلييك فييي ةييوء أن

% مييين التبييياين فييي  عيييدوان العالقيييات  وفييي  هيييذا الصيييدد ييييذكر 18.9النرجسيييية 
( من النرجسين يحميون من سي ب مين (Tracey & Robbins, 2003تريس  وروبينف 

مشاعر اإلحساي بالدونية والعار عن طري  عمل عفو خارج  لخيبيات ممل يب  
ممييا يييؤدق إلييى مشيياعر بالعييدوان والضييي  تجييا  الشييخاص اآلخييرين  وبالمثييل  

( منييك علييى اليير ب ميين من (Morf & Rhodewalt,2001ذكيير مييورف ورودوالييت 
شخصيييية يكيييون مبالتتيييا فييييك بوضيييوو  وهيييو ميييا يرفيييع مييين اإلحسييياي المتيييرور بال

احتمييييييال التصييييييرفات  ييييييير المر وبيييييية  فييييييالفراد النرجسيييييييون قلةييييييون باسييييييتمرار  
ويكييافحون ميين مجييل الح يياع علييى طمانيية ذات ييب المتضييخمة ميين خييالل مييدا ميين 
التكتيكات الشخصية واالجتماعية  عالو  على هذا  تعتبر النرجسية فاصال بيين 

ع  بعدب الك اية واإلحساي الواع  بيالت و   وكيذلف  فالنرجسييون إحساي  ير وا
مييين المعنيييى هيييب منييياي متمركيييفون حيييول اليييذات لقصيييى حيييد  ف يييب مسيييتترقون 
بالسيييياي فيييي  ر بييييات ب وهمييييوم ب الشخصييييية لدرجيييية من ييييب يعطييييون الةليييييل ميييين 

 االعتبار لضي  اآلخرين 
قيات  حييث فسيرت كذلف السيكوباتية كانيت ميضيا متنبئتيا داالت بعيدوان العال

 Ckeckly% من التباين في  عيدوان العالقيات  ووفةتيا لكليكلي  26.5السيكوباتية 
( فالسيييكوباتية ل ييا خصييائص فيي  الشخصييية وخصييائص سييلوكية والتيي  1988)
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تشمل الجاذبية المصطنعة  المشاعر السطحية   ياب التعاطف والندب  الشعور 
  واالنت يييياف المسييييتمر للمعييييايير بالملييييل  ال شييييل فيييي  منييييع السييييلوكيات اإلشييييكالية

االجتماعييية  باإلضيييافة إليييى ذليييف  يعتبييير البيييرود وعيييدب الحساسيييية محيييد المالميييل 
ال اميية فيي  السيييكوباتية  وبييالنعر ل ييذ  الخصييائص يمكيين للسيييكوباتية من تسيياعد 

 ( وتت ي  هيذ  النتيائج ميع دراسيةRiaz et al, 2018) في  التنبيؤ بعيدوان العالقيات
(Heym et al.,2019 التي  توصيلت إليى من سيمات الثيالوث الكئييب للشخصيية )

 ل ا قدر  تنبؤية بعدوان العالقات 
م اهيب التمثيل العةل  مثيل البيرامج التمثل تصورت وبالنسبة للميكافيلية  ف   

النصييييية  والمخططييييات  ونميييياذج العمييييل للعالقييييات  والتيييي  هيييي  م تيييياو معالجيييية 
في  خطيوات عدييد  في  سييا   العالقياتعدوان     والفراداالجتماعية اتالمعلوم

اإلشيييارات االجتماعيييية   هيييذ  االجتماعيييية  عنيييد ت سيييير مثيييل معالجييية المعلوميييات
جييد و  .مواقييف الشخصيييةالردود فيي  اليي والمشيياركة فيي  اختيييار الهييداف  واختيييار

الجتماعيية ب ار بية عاليية في  تحةيي  مهيداف  ليدي ب من 2000عياب سوتون وكيو 
فيي   الخييداعالتيي  كانييت مواتييية نحييو  ة لتاييييد المواقييفميضييا مكثيير عرضيي واوكييان

الميكيافيلييية قييد تييؤثر علييى معالجيية ف .)مق يتسييمون بالميكافيلييية(العالقاتالشخصييية
المعلوميييات االجتماعييييةمن خيييالل تتلييييف التمثييييالت والةييييب العةليييية التييي  تتيييذق 

ومييين ثيييب تسيييمل  تسلسيييل معالجييية المعلوميييات االجتماعيييية تةريبيييا جمييييع خطيييوات
 .(Pursoo,2013ألفراد بعدوان العالقات)ل

 خامًسا: نتائج ومناقشة الفرض الخامس:
 ال يييرض عليييى منيييك  توجيييد قيييدر  تنبؤيييية للتعييياطف بعيييدوان العالقيييات  نيييص

وللتحةييي  مييين صيييحة هيييذا ال ييييرض قاميييت الباحثييية بحسييياب معيييامالت االنحييييدار 
  حيييييث يعييييد متتييييير التعيييياطف متتييييير مسييييتةل المتييييدرج بييييين متتيييييرات الدراسيييية 

وعيييدوان العالقيييات متتيييير تيييابع وذليييف ليييدا طيييالب الجامعييية  ويوضيييل الجيييدول 
 ( نتائج هذ  الخطو  13)
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   ئمنب رمتغي التعاطفتحليل االنحدار المتعدد باعتبار أن ( 13جدول)

 .طالب الجامعةمتغير تابح لدى  عدوان العالقاتو 

متغيرات  العينة
 االستجابة

المتغيرات 
 المنبئة
 )درجة كلية(

بة نس
اإلسهام 

 2ر

معامل 
 االنحدار

معامل 
االنحدار 
 المعيار 

قيمة"ت"  الداللة قيمة"ف"
)*( 

عدوان  الذكور
 العالقات

 427,19 001,0 053,28 298,0- 573,0- 098,0 للتعاطف
 578,4 001,0 95,20 324,0- 601,0- 105,0 للتعاطف اإلناث

 0.001)ف( دالة عند 

رجيية الكلييية للتعيياطف مسيي مت مسيي امتا يتضييل ميين الجييدول السيياب   من الد
 داالت ف  التنبؤ بعدوان العالقات لدا كل من الذكور واإلناث  

عييين قييدر  تنبؤيييية للدرجييية الكليييية للتعييياطف  أسيييفرت نتيييائج الفيييرض الرابيييح
بمعنى من انخ يياض التعيياطف يفيييد ميين عييدوان العالقييات لييدا بعييدوان العالقييات 

 كل من الذكور واإلناث 
قدرة التعاطف على التنبؤ بعيدوان العالقيات فييمكن تفسيير وفيما يتعلق ب

طبةتا لنموذج معالجة المعلومات االجتماعيةوالذق ي ترض من مق اضيطراب ذلك 
فيي  التعيياطف يكييون نيياتج عيين خلييل فيي  معالجيية المعلومييات االجتماعييية  فخلييل 
عمليتييي  التشييي ير واالسيييتجابة للعالقيييات االجتماعيييية  ييييؤدا إليييى فيييياد  السيييلوف 

لعييدوان  عبيير ميكييانفب نةييص مو اضييطراب التعيياطف  والييذق يييؤدق بييال رد إلييى ا
عيدب الةيدر  عليى ف ييب نيية مو مةصيد الضييحية وهيو المير الييذق ييؤدق إليى تباعييد 

(  وتت يي  هييذ  2018وج يات النعيير بييين المعتييدق والضيحية)هالل  ومبييو حمييف   
نخ ضيييي  الفييييراد مأن ( التيييي  توصييييلت إلييييى(Pursoo,2013النتيجيييية مييييع دراسيييية 

وضييع الللح يياع علييى  عيدوان العالقيياتالسييتخداب يميلييون التعياطف مييع الضييحايا 
 .ل ب االجتماع 

بضييرور  عمييل   ميين خييالل مييا مسيي رت عنييك ميين نتييائجوتوصييي الدراسيية 
تثةي ية للوالدين تحيث ب عليى متباعاسياليب معاملية والديية سيوية ميع البنياء ندوات 
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يتيييا ووجيييدانيتا وتمكييين ب مييين تسييياعدهب فييي  خلييي  شخصييييات سيييوية ناضيييجة عاط 
واإليجييييياب  ميييييع اآلخيييييرين  وكيييييذلف ضيييييرور  االهتمييييياب بمتتيييييير  التعاميييييل السيييييوق

التعيياطف فيي  إعييداد بييرامج التييدخل والبييرامج الوقائييية مييع طييالب الجامعيية  كمييا 
توصيي  باالهتميياب بييمجراء مفيييد ميين الدراسييات لم يياهيب عييدوان العالقييات وسييمات 

طف على عينات مختل ية  وذليف لتعميي  ف منيا الثالوث الكئيب للشخصية  والتعا
 ل ذ  الم اهيب 
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 قائمة المراجح
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