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 المستخلص
مظهاسًا واحادًا مان مظاالس اعنس ةاية اعتا  ي اون و  نمااجج اععقااات اعصيةاية  ياس اعةا يمة إحدى األنانية تعد    

ةفة متأتية من حب اعاجات اعمفاسط واتلتماام بمةا حة  باآليسين , فه فيها اثس  بيٌس ف  عقاات اعفسد  عإلفساط
فحةااب وماان اعمنط اا   ع ااا ةااعادت  وفاتدتاا  داتماعااتس ياا   و   ً  يااس ع ااا حةاااب اآليااسين وةااعي اعفااسد وفاتدتاا  ت

فيقول ادعس عندما طوس مفهوم ما يةما بعقدة اعنقص فهو ياسى ان (  ادلر وهورناي (  اعنظسي اعجي أ دا ع ي  )
 ل طفل ةغيس يعان  من اعصعوس باعنقص )األنانية( . وعندما يتسافا  لاجا اعصاعوس بااعنقص ماا اعحا اة اعفطسياة 

ععظماة فااان اعصاعوسين يح مااان  افاة أصاا ال اعةا و  . وعناادلا يتةاف نمااط حيااة اعفااسد باعن اال عتعااوي  ع قاوة وا
اعصايص األناان  تظهاس عديا   "إج أ ادت ان أي اا يلوسنا ا تس اعصعوس باعنقص مت امنا ماا اعادافا اعفطسي ولجا ما 

فهو يميل إعا اعةيطسة ع ا اآليسين  حا ات اعةيطسة ع ا اآليسين واعقوة واتةتغقل أ ثس من اعحا ات األيسى
ويبحااث عاان اعةاا طة بوةاافها  ايااة وعيةاات وةااي ة وي ااون تقييماا  عىيااسين بناااًم ع ااا ماادى تع اا  األمااس بمنفعتاا  

إج تمثاال اعحا ااة إعااا اعقااوة ظااالسة م حوظااة   "ومةاا حت  اعياةااة بغاا  اعنظااس عاان مةاا حة اآليااسين ومنفعااتهم
ان مط بهااا مان اعناحياة اعنفةااية يمثال دافعاا داي يااا عإلنةاان ي مان فاا  وم موةاة فا   ميااا اعم تمعاات اينةاانية و 

اعس بااة فاا  حفااظ اعااجات وتأ ياادلا عاان طسياا  اعتااأثيس باااآليسين واعةاايطسة ع اايهم واحتااواتهم , وماان لااجا اعمنط اا  
 اعنظسي استأى اعباحث ان يبحث 

 ف  لجان اعمتغيسان منط قا من األلداف اعت  و عها عبحثِ  ول  :

  ط بة اع امعة .عدى  األنانية ع ااعتعسف  .1

 .( إناث-اع نس     )ج وس سع ا وف  متغي ط بة اع امعةعدى  األنانيةاعتعسف ع ا اعفسو  ف   .2
 اعتعسف ع ا اعحا ة إعا اعقوة عدى ط بة اع امعة.     .3

 -اعتعااسف ع ااا اعفااسو   فاا  اعحا ااة إعااا اعقااوة عاادى ط بااة اع امعااة ع ااا وفاا  متغيااس اع اانس )ج ااوس .4
 ( .إناث 

 اعتعسف ع ا اععقاة اتستباطية بين األنانية واعحا ة إعا اعقوة عدى ط بة اع امعة . .5

 

 
.اعتعسف ع ا اععقاة اتستباطية بين اتنانية واعحا ة اعا اعقوة عدى ط بة اع امعة  وف  متغيس 6  

 إناث(.                                            -ع نس)ج وس    
 

( وااااد ت اااون بةاااوست   3002وتحقيقاااًا أللاااداف اعبحاااث اعحااااع  ااااام اعباحاااث بتبنااا  مقيااااس اتنانياااة )ع معمااااس,   
( فقااسة . وتحقاا  عاا  نوعااان ماان اعةااد  لمااا اعةااد  اعظااالسي وةااد  اعبنااام  , امااا اعثبااات فااتم 71اعنهاتيااة ماان )

(                              0711 اااااااااااااااااا  ) ( واعت  تااااااااااااااااااة اعنةاااااااااااااااااافية وب0716اةااااااااااااااااااتيسا   بطسيقتاااااااااااااااااااا  اعفااااااااااااااااااا   سونبااااااااااااااااااا  وب اااااااااااااااااا  )
                                                                    

اما اعمقياس اعثان  ولو مقياس اعحا ة اعا اعقوة فقد تم بناؤُ  وف  نظسية ادعس وت ون عدد فقسات  بةوستها 
ي ًا ولما اعةد  اعظالسي وةد  اعبنام , اما اعثبات ( فقسة وتحق  ع  نوعان من اعةد  ا30اعنهاتية من ) 

( , وتم تطبي  اعمقياةان  ,071( واعت  تة اعنةفية وب   )  07,2فقد تم اةتيسا   بطسيقة اعقا  سونبا  وب   ) 



( طاعب وطاعبة ايتيسوا بةوسة عصواتية من ط بة اع امعة  000بةوستهما اعنهاتية ع ا اععينة اعبااحث اعباعغاة ) 
                 اعمةتنةسية واد توةل اعباحث اعا  اعنتاتج اتتية :                                   

 (. 233( ودس ة حسية )  0.07ان افساد اععينة يتةمون بةفة اتنانية عند مةتوى دتعة ) .1
( 0.07وى دتعااة )تتو ااد فااسو  فسديااة فاا  متغيااس اتنانيااة وفاا  متغيااس اع اانس ) ج ااوس   اناااث ( عنااد مةاات .2

 (. ,23ودس ة حسية )

 ( .233( ودس ة حسية )  0.07ان افساد اععينة عديهم حا ة اعا اعقوة عند مةتوى دتعة ) .3

تتو اااد فاااسو  فسدياااة فااا  متغيساعحا اااة اعاااا اعقاااوة وفااا  متغياااس اع ااانس ) ج اااوس   انااااث ( عناااد مةاااتوى دتعاااة  .4
 (. ,23( ودس ة حسية )0.07)

( 0.07( عند مةتوى دتعة ) 0.26بة بين اتنانية واعحا ة اعا اعقوة واد ب غت ) لنا  عقاة استباطية مو  .5
 (.  ,23ودس ة حسية )

أصاست اعنتاتج إعا و ود عقاة استباطي  بين متغيسي اعبحث )اتنانياة واعحا اة اعاا اعقاوة ( ع اا وفا  متغياس  .6
ظهاست اعنتااتج اعاا عادم و اود عقااة ( , اماا  انس اتنااث فقاد ا0760اج ب غات ايمتهاا )  اع نس ) اعج وس (

فييض ءييوه هيي    ( , ,73( ودس ااة حسيااة ) 0.07)( .عنااد مةااتوى دتعااة  0.73استباطيااة اج ب غاات ايمتهااا ) 
 النتائج خرج الباحث بعدد من التوصيات والمقترحات

 
 

 


