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 كلوة التربوة ، جامعة بنها  
 

 المدتخلــص
اٍزٜلف ٛنا اُجؾش كهاٍخ ا٩ٍٜبّ اَُ٘ج٢ ُِٜٔبهاد ا٫عزٔبػ٤خ، ك٠ اُز٘جإ            

ُلٟ أُواٛو٤ٖ ٓٚطوث٢ اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ، ٝرٌٞٗذ  ثٖٞهح اُناد )ا٧ثؼبك /اُلهعخ ا٤ٌُِخ( 

( ٛبُجب عبٓؼ٤ب ثبُلوهز٤ٖ ا٠ُٝ٧ ٝاُضب٤ٗخ ٖٓ أُوؽِخ اُغبٓؼ٤خ، ;;ػ٤٘خ اُلهاٍخ اُٜ٘بئ٤خ ٖٓ )

، ؽ٤ش هبٓذ اُجبؽضخ ػ٘ل  97;3ٍ٘خ ( ثٔزٍٜٞ ػٔوٟ  42-;3رزواٝػ أػٔبهْٛ ٓب ث٤ٖ )

( ٛبُجب ، :63ػ٠ِ ا٩هثبػ٠ ا٧ػ٠ِ ُؼ٤٘خ هٞآٜب )افز٤بهٛب ُؼ٤٘خ اُلهاٍخ ثبفز٤به اُؼ٤٘خ ث٘بء 

ٛجن ػ٤ِْٜ ٓو٤بً اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ )ئػلاك اُجبؽضخ( ، ٝٓو٤بً أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ 

، ٝاٍزجبٗخ أٝكو ُٖٞهح اُناد ُِٔواٛو٤ٖ  ُـ / ػجل  4232ئػلاك /ا٤َُل ئثوا٤ْٛ أَُبك٠ٗٝ 

،  ٝأّبهد ٗزبئظ اُجؾش ئ٠ُ ك٫ُخ  4237 اُوه٤ت اُجؾ٤وٟ ٖٝٓطل٠ ػجل أُؾَٖ اُؾل٣ج٠

ئٍٜبّ أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ ك٠ اُز٘جإ ثٖٞهح اُناد )ا٧ثؼبك /اُلهعخ ا٤ٌُِخ ( ٝئٕ افزِلذ 

 أُٜبهاد ماد ا٩ٍٜبّ اُلاٍ ئؽٖبئ٤ب ثبفز٬ف أثؼبك ٕٞهح اُناد ٝاُلهعخ ا٤ٌُِخ 9

 

اٙطواة اُْق٤ٖخ  –ٕٞهح اُناد  -أٌُِبد أُلزبؽ٤خ >  أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ 

 أُواٛوٕٞ  –اُزغ٘ج٤خ 
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Abstract 
This research aimed to study the relative contribution of social 

skills to self-image prediction (dimensions / total score) among 

adolescents with disturbed personality avoidance, and the final study 

sample consisted of (99) university students in the first and second 

divisions of the undergraduate level, ranging in age from (19-20) Years) 

with an average age of 19.5, when the researcher selected the sample 

based on the highest quartile for a sample of 418 students, on whom the 

avoidance personality disorder scale (researcher preparation) was 

applied, and the social skills scale prepared by Mr. Ibrahim Al Samaduni 

2010, and a larger questionnaire for a picture The self for adolescents by 

/ Abdul Raqeeb Al-Buhairy and Mustafa Abdel Mohsen Al-Hudaibi 

2015, and the results of the research indicated the significance of the 

contribution of social skills to self-image prediction (dimensions / total 

score), even if the skills with a statistically significant contribution 

differed according to the different dimensions of the self-image and the 

overall degree.            

 

 

Key words: social skills, self-image, avoidance personality 

disorder, adolescents 
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 مقدمــــة البحـــث 
يشبو البعض حياة المراىق بحمم طويل فى ليل مظمم، حيث يشعر المراىق بالضياع  لفترة      

تنتيى بأن يجد نفسو ويعرف طريقو، عندما يصل إلى مرحمة النضج، ويرى البعض أن المراىق 
ولكن مع  يجرب كل إمكاناتو وقدراتو، ولكن دون تخطيط محكم؛ فمثمو كمثل عازف البيانو،

 التدريب أو النضج يبدأ فى اختيار النغمة الصحيحة حتى يصل إلى إتقان           العزف.
 (340، 2005)حامد زىران ،

إن مرحمة المراىقة مرحمة حرجة فى تكوين اليوية ، حيث تتكون اليوية من خالل توسيع        
م الجسدي وسموكياتيم االجتماعية؛ العالقات مع األقران جزئيا ، وييتم المراىقون كثيرا بمظيرى

بحيث يسعون لتقبل الجماعة، فجماعة األقران ليا تأثير كبير عمى سموكياتيم بطرق إيجابية 
وسمبية ، لذلك تعتبر ىذه المرحمة ميمة؛ ففييا تقوى صورة ذواتيم وتبنى ىويتيم بمرور الوقت، 

 ,Peng)العمر.                 ويمكن أن يكون لمعالقات باألقران تأثير أقل مع التقدم فى
2012,14)                                                    

ويجد الفرد نفسو فى مرحمة المراىقة أمام احتمالين، إما أن يصل إلى تحقيق ذاتو بشكل      
رد مقبول ومحدد ، أو أنو بدال من ذلك يواجو وضعا طابعو تشعب الذات وتفككيا ، كما أن الف

فى المفاضمة بين األدوار المتاحة لو يختار ما يراه مناسبا ألمور حياتو ، وفى حاالت أخرى 
فإنو يفشل فى التكيف مع التغيرات الفسيولوجية التى تطرأ عمى جسمو ، وكذلك فى مواجية 

 المتطمبات االجتماعية الجديدة التى تفرضيا ىذه المرحمة عميو من أجل تحقيق ذاتو .

ير أىمية انفتاح المراىق عمى الخبرات فى قدرتو عمى تحقيق مفيوم إيجابي لمذات، وتظ      
ويتحقق ذلك من خالل وضعو معايير خاصة لتقييم سموكو، مستندا إلى )قيمو وحاجاتو ، 
لى ذكرياتو المتميزة واتزانو االنفعالي( ، فمرحمة المراىقة تحدث فييا  ومطامحو ودوافعو ، وا 

يوم الذات ، والمراىقون يستخدمون فى وصفيم لذواتيم عبارات فييا توجو تغيرات ميمة فى مف
نحو المستقبل وصفات سيكولوجية وشخصية ذات طبيعة مجردة ، كما أن المراىقين فى سن 
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( سنة أكثر استخداما لسماتيم الشخصية، ووكذلك أكثر تحدثًا عن معتقداتيم وقيميم 15-20)
 (161، 2008)سعاد جبر سعيد ،  بة ليم .وأىمية القواعد االجتماعية بالنس

 
 :هل ٣زؼوٗ أُواٛوٕٞ ١٧ ٖٓ اٙطواثبد اُْق٤ٖخ، ؽ٤ش ر٘وَْ ٛنٙ ا٫ٙطواثبد ئ٠ُ       

مبتعدة عن المركز)وتشمل البارانوٌا والفصامٌة( وتظهر / الشاذة أو ؼرٌبة األطوار A "المجموعة"

ب االجتماعً والشك فى اآلخرٌن ، كما على هذه الفئة أعراض الكؾ الجنسى والعزلة واالنسحا

الدرامٌة B" "والمجموعةتقوم باالنؽماس فى التفكٌر السحري أو الخٌالً المتمركز حول الذات،

واالنفعالٌة والمتقلبة والعصبٌة )وتشمل هذه الفئة اضطرابات الشخصٌة البٌنٌة والنرجسٌة 
ً بدرجات متباٌنة وعدم االستقرار والهستٌرٌة والمضادة للمجتمع(، وهً تتصؾ بالتشوه المعرف

اضطرابات الشخصٌة القلقة الخائفة )وتشمل  C"والمجموعة "االنفعالً واالندفاعٌة أو العدوانٌة،
والوسواسٌة القهرٌة( حٌث تتصؾ هذه المجموعة  الشخصٌة التجنبٌة واالعتمادٌة والعدوان السلبً

الثبلثة بالتوتر المزمن المتكرر والرضا بالقلق عند قٌامها بؤعمال معٌنة، وترتبط المجموعات 

 (Cummings et al., 2013, 1370) .الضعٌؾ عن العبلقات

 (250-22 ،1998،ترجمة لطفى فطيم وعادل دمرداش & )بٌتروستٌفن 

الخائفة": "فإن المصابٌن بهذا النوع  -( "القلقةCأما عن خصائص المجموعة الثالثة) 
انزمات العزل، العدوان السلبً ، توهم المرض ، من اضطرابات الشخصٌة ٌستخدمون مٌك

حٌث ٌحدث العزل عندما ٌنفصل الشعور أو الفكرة ؼٌر المقبولة عن االنفعال المرتبط بها ، 

) روح الفؤاد  وٌحدث العدوان السلبً عندما تكون المقاومة ؼٌر مباشرة تتحول ضد الذات".
 (46، 2006محمد ،

 –اُوِوخ (  Cضمن المجموعة )  DSMجنبية وفقا لـويصنف اضطراب الشخصية الت       

 .اُقبئلخ 

٣ُٝؼل اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ أؽل أًضو اٙطواة اُْق٤ٖخ اٗزْبها ك٠ ًَ ٖٓ        

اُج٤ئبد ا٤ٌ٤٘٤ٌُِخ ٝاُؼبٓخ ٫ٝٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ أ٤ٔٛخ ٤ٌ٤٘٤ًِخ ٖٓ ؽ٤ش ا٩ػبهخ 

 , 1969ًٝبٕ ٤ِٕٓٞ ،ػ٠ِ رطٞه ا٧ػواٗاُٞظ٤ل٤خ أُورجطخ ثٚ ٝاٍزٔواهٙ، ٝرأص٤وٙ 
Millon ٖأٍٝ ٖٓ اٍزقلّ ٖٓطِؼ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ًزؼج٤و ٕٝل٢ ٨ُكواك اُن٣

٣ز٤ٔيٕٝ ثٌوْٜٛ اُْٜ٘ ٤ٌُٝ اَُِج٢ ُِؼ٬هبد ا٫عزٔبػ٤خ، ؽ٤ش ٤ٔ٣َ ا٧ّقبٓ اُزغ٘ج٤ٕٞ ئ٠ُ 

ْٜٗ ٓقزِلٕٞ ػٖ ا٥فو٣ٖ ،ٝػبكح ا٫ٍزجطبٕ أٝ اُزأَٓ اُجب٢٘ٛ ٝاُٞػ٢ اُنار٢، ٝؿبُجبً ٓب ٣وٕٝ أ

ًٔب ،ا٥فو٣ٖ ٓب ٣ٌٕٞٗٞ ؿ٤و ٓزأًل٣ٖ ٖٓ ٣ٞٛزْٜ ٝه٤ٔخ مٝارْٜ، ٣ٝوٕٝ أْٜٗ أك٠ٗ اعزٔبػ٤ًب ٖٓ 

إٔ ا٫َٗؾبة اُلكبػ٠ ٣ٔ٘غ م١ٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ٖٓ رؾو٤ن أٛلاف اُووة أٝ اُؾ٤ٔ٤ٔخ 
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ٓٔب ٣َْٜ ك٠ ى٣بكح ا٬ٌُْٔد نُي، ٖٓ ا٥فو٣ٖ ، ٣ٝظٜو اٗقلبٗ رول٣و اُناد أُيٖٓ ٗز٤غخ ُ

 (Lynum; Wilberg and Karterud, 2008, 470) .ا٫عزٔبػ٤خ

ئٕ أَُخ اُوئ٤َ٤خ ٫ٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ٠ٛ اُوؿجخ اُْل٣لح ك٠ ا٫ٗلٓبط  

اُج٤ْ٘ق٢ٖ ثب٩ٙبكخ ا٠ُ اُْؼٞه ثؼلّ اٌُلبءح اُْق٤ٖخ ،أُزيآٖ ٓغ اُقٞف اُلائْ ٖٓ ا٫رٖبٍ 

ٓٔب ٣إكٟ ئ٠ُ اُزغ٘ت ا٫عزٔبػ٢ اُْبَٓ ٝاُؼيُخ ٝا٫َٗؾبة ، ٝثَجت اُؾَب٤ٍخ  ا٫عزٔبػ٢

أُلوٛخ رغبٙ اُوك٘ ٤ٔ٣َ مٝٝ ٛنا ا٫ٙطواة ئ٠ُ رغ٘ت أُٞاعٜبد ث٤ْ٘ق٤ٖخ اُز٠ ٣ٌٖٔ إٔ 

رإكٟ ا٠ُ اُؼغي أٝ ا٫فز٬ٍ ا٫عزٔبػ٢ ٝا٢ُٜ٘ٔ، ٝثبُٔوبهٗخ ثبٙطواثبد اُْق٤ٖخ ا٧فوٟ 

ٓ٘زْواً َٗج٤بً ك٠ اُؼ٤٘بد ا٤ٌ٤٘٤ٌُِخ ٝؿ٤و ا٤ٌ٤٘٤ٌُِخ، ؽ٤ش ٣٘زْو ٛنا ٣ؼزجو ٛنا ا٫ٙطواة 

ا٫ٙطواة ث٤ٖ ٓو٠ٙ اٙطواثبد اُوِن ، ٝرظٜو ٍٔبد م١ٝ اُْق٤ٖخ اُلٖب٤ٓخ أُ٘ؼي٤ُٖ 

ٝأَُ٘ؾج٤ٖ اعزٔبػ٤بً، ك٠ كولاْٜٗ اُولهح أٝ اُوؿجخ ك٠ ا٫ٗلٓبط، ؽ٤ش ئْٜٗ ٣وٕٙٞ ثبُؼيُخ 

أٓب مٝٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ   ،٫ ٣وؿجٕٞ ك٠ اُؼ٬هبد ا٫عزٔبػ٤خا٫عزٔبػ٤خ، ثَ ٣لِٜٚٞٗب ٝ

اُزغ٘ج٤خ كِل٣ْٜ هؿجخ ك٠ ئهبٓخ اُؼ٬هبد ا٫عزٔبػ٤خ ٓغ ا٥فو٣ٖ، ئ٫ إٔ ٤ِْٜٓ اُْل٣ل ُِّٞ اُناد 

 .ٝاُقٞف ٖٓ اُوك٘ ٝا٩م٫ٍ ك٠ أُٞاهق ا٫عزٔبػ٤خ ٣إكٟ ئ٠ُ رغ٘ت ا٫رٖبٍ ث٤ٖ اُْق٢ٖ
(Meyer and Carver, 2000,233) &  (Meyer, 2002,174)     

أ١ إٔ م١ٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ُل٣ْٜ هؿجخ ك٠ ا٫ٗلٓبط اعزٔبػ٤ب ٓغ ا٥فو٣ٖ         

، ٌُٖٝ ٛنا ٓوٕٛٞ ثْوٝٛ ٓؼ٤٘خ ٜٓ٘ب ػلّ اُ٘ول ٝثب٫فٔ ا٬ُمع  ، أٓب مٝٝ اُْق٤ٖخ 

 .خ اُلٖب٤ٓخ كاْٜٗ ٫ ٣َؼٕٞ ئ٠ُ مُي اُزلبػَ ا٫عزٔبػ٢ ٣ٝلِٕٚٞ اُؼيُ

أٗٚ ٗز٤غخ :" ك٢ ذوي اضطراب الشخصٌة التجنبٌةٕٝلبً ُزْق٤ٔ  ٣ٝMillonولّ ٤ِٕٓٞ        

ُِوِن ٝػلّ اُزْغ٤غ ٝاُزو٤َِ ٖٓ اُْإٔ ٝا٫ٍزقلبف ك٠ اُطلُٞخ ،٣ٌٕٞ ُلٟ ٓٚطوث٢ 

اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ػلّ صوخ ػ٤ٔوخ ك٠ ا٥فو٣ٖ، ٕٝٞهح ْٓٞٛخ ٝٓزٚبئِخ ثٌَْ ِٓؾٞظ ػٖ 

أْٜٗ ٣زٞهؼٕٞ اُؾٜ ٖٓ هلهْٛ ٝئٛبٗزْٜ ك٠ أ١ ٓٞهق ٣زٞاعلٕٝ ثٚ ،ٓٔب ٣إك١ ه٤ٔخ اُناد، ًٔب 

اُن١ ( أُزق٤ِخ ػ٠ِ ا٧ؿِت)ئ٠ُ ًْٜٞٗ ؽنه٣ٖ ٝٓز٤وظ٤ٖ ٙل اُزؼوٗ َُِقو٣خ ٝا٫ؽزوبه

ٝأص٘بء ثؾضْٜ ثلافِْٜ ػٖ اَُِٟٞ ٫ ٣غلٜٝٗب؛ ٧ْٜٗ ٫ ٣غلٕٝ ٓب ٣ُؼغت  ،٣زٞهؼٞٗٚ ٖٓ ا٥فو٣ٖ

نٍ، ٝأٗٚ إٔ اُْق، كما ا٥فو٣ٖ ُٓ ٔ اُزغ٘ج٢ رؼِْ ٖٓ رغوثزٚ أُو٣وح إٔ اُؼبُْ ٢ٍء ٝثبهك ٝ

     (Baker, 2003, 6-7). ٣زٔزغ ثٜٔبهاد ٝٓٞاٛت ّق٤ٖخ ٙؼ٤لخ

كب٧كواك مٝٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ٣ظٜوٕٝ ٗٔطب ّب٬ٓ ٖٓ اٌُجذ ا٫عزٔبػ٢،             

 ،اَُِج٢ ثٌَْ ّل٣ل ثؾ٤ش ٣ؼزجو اٙطواثبً ٝاُْؼٞه ثؼلّ اٌُلبءح ٝاُؾَب٤ٍخ أُلوٛخ ُِزو٤٤ْ 

ثٕٞق أَُخ اُوئ٤َ٤خ ُن١ٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ثب٩ؽغبّ    , 1969Millonٝهل هبّ 

، حٌث ا٫هزواة اُلكبػ٢ ػٖ اُزلبػَ ا٫عزٔبػ٢ ثبُوؿْ ٖٓ اُوؿجخ اُْل٣لح ك٠ ا٩هلاّ أٝ 
ٙ ُج٤ئزْٜ، ٝٓغ مُي كْٜ ٓ٘ؼيُٕٞ ٧ْٜٗ ٕٝلْٜ ثأْٜٗ ٓغٔٞػخ ٖٓ ا٧كواك ٓلو٢ٛ اُؾَب٤ٍخ ٝا٫ٗزجب

أُجٌوح مًو إٔ ٛنٙ ا٧ٗٔبٛ ٝك٠ ٤ٕبؿزٚ  ،٣ضوٕٞ ك٠ ا٥فو٣ٖ أًضو ٝك٠ أٗلَْٜ ثٌَْ ٓؾلٝك 
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 (Rettew, 2000, 283). ٓزؼٔوخ ك٠ اُْق٤ٖخ ٖٝٓ اُٖؼت رـ٤٤وٛب

الوجدانية ويميل األفراد ذوو اضطراب الشخصية التجنبية إلى اإلفراط فى تنظيم الحاالت        
مع التأمل الذاتي المحدود والمخططات بين الشخصية الضيقة أو المقتضبة ، ويعانون من 
صعوبات فى تسمية المشاعر ووصفيا لآلخرين واستخدام االنفعاالت كمصدر ثابت لممعمومات، 
ويمكن أن يواجيوا صعوبات فى فيم العالقات السببية بين األفكار واالنفعاالت واألفعال ، 

تمدون غالبا عمى المعايير العامة إلدراك الحياة االجتماعية ، ويتوقعون أن اآلخرين ويع
سيرفضونيم ويتجاىمونيم وينتقدونيم بقسوة ، وبشكل عام فإن صورة ذواتيم ىى صورة أشخاص 
غير جديرين بالحب ومنعزلين ومبتعدين ومختمفين وغرباء وغير قادرين عمى االرتباط ، لذلك 

ذاتية تممؤىا مشاعر الخجل واإلحراج والخوف من الحكم واإلذالل ، كما انيم فإن الخبرة ال
يشعرون بالوحدة ، ولكنيم فى نفس الوقت يبحثون عن العزلة لحماية أنفسيم من االنتقاد 
والرفض ، يرون أن اآلخر مستبد أو طاغية ، وألنيم ال يستطيعون التصرف بتوكيدية فإنيم 

عان وبين التمرد والحاجة الشديدة لمحرية ، ويخافون من أن يؤدي يتذبذبون بين الخضوع واإلذ
غضبيم إلى إيذاء اآلخر، أو أن يتم اليجوم عمييم بطرق تدمر اآلخر، وبالتالى يكبتون 

 ,.Dimaggio, et al)غضبيم، ولكنيم ينفجرون أحيانا بشكل ييدد أي عالقة حميمية قائمة. 

2015, 158)                                                  

ويشير اضطراب الشخصية إلى أنماط األفكار والمشاعر والسموكيات غير التكيفية          
طويمة المدى، والتى تسبب مشكالت خطيرة فى العالقات بين الشخصية ، كما تؤثر اضطرابات 

فى الدوافع(،  التحكم-األداء بين الشخصي-الحالة الوجدانية "الشعور" -الشخصية فى)اإلدراك
حيث يعرف اإلدراك "بأنو طرق إدراك الذات وتفسيرىا وكذلك إدراك اآلخرين واألحداث" وىكذا 
فإن اإلدراك وفيم الذات يعد جانب رئيسيا فى مفيوم االضطرابات الشخصية ، ووجد أن ثالثة 

أو  النرجسية( تشير إلى الذات-التجنبية–من االضطرابات الشخصية، ىي:)الشخصية الحدية
اليوية فى المعايير التشخيصية ،كما أن فيم كيفية إدراك األشخاص لذواتيم وتفسيرىا وتقييميا، 

 ;Lynum)يمكن أن يسيم بمعمومات إضافية ميمة عن سمات اضطرابات الشخصية. 



 

 ٓغِخ ٤ًِخ اُزوث٤خ ثجٜ٘ب

ٞ ط345اُؼلك )       ٤ُٞ٣ )(3) 

2020 
 

 474 

Wilberg, and Karterud, 2008, 469)                           

  أوال : مشكمـــة البــحــث
و من السيل االستجابة لمؤثر ييدد اإلنسان باليروب أو التجنب ، وتتبع الشخصية المتجنبة إن       

ىذا النمط طيمة حياتيا، فتبدو متجنبة وال تكترث بالعالقات االجتماعية فى الوقت الذى تتصف فيو 
تزدىر ىذه داخميا بالثراء االنفعالي ، حيث يشعر المتجنب بالقمق والرىاب فى المواقف االجتماعية، و 

) الشخصية فى ظل العالقات االجتماعية المبنية عمى الثقة، ولكنيا تتوجس من العالقات الجديدة. 
 (250،  1998بيتر وستيفن ترجمة لطفى فطيم وعادل دمرداش ،

 
% بين 1,7ويعد اضطراب الشخصية التجنبية ىو األكثر انتشارًا، ويقدر متوسط االنتشار بـ       

% كاضطراب مصاحب بين المرضى النفسيين، وبالرغم من ذلك لم يتم 14,7و بـ عينات المجتمع 
 (Weinbrecht et al , 2016, 18) دراسة ىذا االضطراب بشكل واسع .

كما يرتبط اضطراب الشخصية التجنبة بالخمل الوظيفى الشديد أو الكرب أو الضيق الذاتي،        
ث يرتبط ىذا االضطراب بمشكالت فى عدة مجاالت بالمقارنة باضطرابات الشخصية األخرى ، حي

منيا )انخفاض المستوى التعميمى،والعزلة االجتماعية ،وانخفاض مستويات المساندة االجتماعية ، 
واألعراض النفسية(. وانخفاض جودة الحياة ، وارتفاع مستويات المشكالت بين الشخصية، 

(Wilberg; Karterud; Pedersen and Urnes, 2009, 934-393) 

ٝرٔضَ أُواٛوخ ػٔو ا٫ٗلٖبٍ، ػ٘لٓب ٣جلأ أُواٛن ك٠ ئهبٓخ ػ٬هبد اعزٔبػ٤خ ٝص٤وخ  

فبهط ٝؽلح ا٧ٍوح ، ٣َٝزٔو ٗٔٞ أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ ك٠ ٛنا اُٞهذ ؽ٤ش ٣زؼِْ اُْجبة ٖٓ 

ف٬ٍ اُ٘ٔنعخ ٝاُزؼي٣ي ٝأُؾبُٝخ ٝاُقطأ كافَ عٔبػبد ا٧هوإ، ٣ٝزْ اٍزٌْبف ا٧كٝاه 

هح اُناد ك٠ ث٤ئخ آٓ٘خ َٗج٤ب،ًٔب إٔ أُواٛو٤ٖ ػ٘لٓب ٣طٞهٕٝ ٜٓبهارْٜ ا٫عزٔبػ٤خ ٕٝٞ

أما المراهقون الذٌن ٌفشلون فى  ,٣َبػلْٛ مُي ك٠ اُ٘غبػ ك٠ أُٞاهق ٝاُؼ٬هبد ٓغ اُواّل٣ٖ

تطوٌر مهارات اجتماعٌة سوٌة ، فٌواجهون صعوبة فى عبلقاتهم مع الراشدٌن وفى التفاعل 
 (Matin, 2008, 15-21)عام. االجتماعً ال

٣ٝورجٜ اٗقلبٗ أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ ثنٟٝ اٙطواثبد اُْق٤ٖخ،  ٝثب٧فٔ م١ٝ     

اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ؽ٤ش ئٕ اُْقٔ اُنٟ ٣ؼب٢ٗ ٖٓ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ، 
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٣َؼ٠ ُزؾو٤ن ٛلف ا٫ٍزو٬ٍ أُب٠ُ ٝر٤ٍٞغ ّجٌزٚ ا٫عزٔبػ٤خ، ٝمُي ٖٓ ف٬ٍ ّجٌبد 

ٞإَ ا٫عزٔبػ٢ ، ٝمُي ٣زْ ثٔغوك ئؽَبٍٚ ثبُواؽخ أص٘بء أُْبهًخ ك٠ ّجٌبد اُزٞإَ اُز

  (Hofmann, 2007, 349) .ا٫عزٔبػ٢

 ٝٛنا ٓب أٝٙؾزٚ كهاٍخ. أٓب ػ٘ل ػلّ ئؽَبٍٚ ثبُواؽخ ثأٗٚ ٣لَٚ اُؼيُخ ٝا٫ٗطٞاء         
اٙطواة اُْق٤ٖخ  ؽ٤ش أًلد إٔ اُيٝعخ اُز٠ رؼب٢ٗ ٖٓ( 6002،00هٝػ اُلإاك ٓؾٔل ،)

اُزغ٘ج٤خ، ر٤َٔ كائٔب ئ٠ُ اُؼيُخ ٝا٫ٗطٞاء ، ٝرؼب٠ٗ ٖٓ ٗؤ أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ ٝػغي 

اُزٞإَ ٓغ ا٥فو٣ٖ ٓٔب ٣إكٟ ئ٠ُ اُجؼل ػٖ ا٥فو٣ٖ ، ًٔب إٔ ٓٚطوث٢ اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ 

ػَٔ  ٣زَٕٔٞ ثبُقغَ ٝاُٖواع ثبَُ٘جخ ُِؼ٬هبد اُْق٤ٖخ أُزجبكُخ، ؽ٤ش ٣وؿت اُْقٔ ك٠

                                                                      .  رِي اُؼ٬هبد ٣ٝؾغْ ػٜ٘ب ك٠ ٗلٌ اُٞهذ 

كبُْقٔ اُزغ٘ج٢ ٣ؼب٠ٗ أّل أُؼبٗبح ٖٓ اُوِن ٝػلّ اُوٙب ػٖ اُ٘لٌ، ثَجت فٞكٚ ٖٓ          

ٖٓ ا٩ؽواط ٖٝٓ ٍقو٣خ ا٥فو٣ٖ ئهبٓخ اُؼ٬هبد ا٫عزٔبػ٤خ ٓغ أٗٚ ٣ز٠٘ٔ مُي ، ٌُٖٝ فٞكٚ 

ٓ٘ٚ أٝ رو٤٤ْٜٔ اَُِج٢ ُزٖوكبرٚ ٣ؼٞهٚ رٔبٓب، ٣ْٝؼو ٛنا اُْقٔ ثبُوِن اُلائْ ، ٤ٌُٝ ُل٣ٚ 

اٍزؼلاك ٌَُت  ٕلاهخ أؽل ٓب ُْ ٣ٌٖ ٓزأًلا ٖٓ أٗٚ ٤ٌٍٕٞ ٓؾجٞثب ُل٣ٚ ، ًٔب أٗٚ ٣زغ٘ت 

                                     (01،  6006ػجلأُؾَٖ َٓؼل ئٍٔبػ٤َ ،) .  أُ٘بٍجبد ا٫عزٔبػ٤خ
        

ويرى ذوو اضطراب الشخصية التجنبية أنفسيم غير أْكفاء، ويخافون من رفض اآلخرين ،         
ويرغبون فى أن يحبيم اآلخرون وأن يتصموا بيم ، ولكن أحداث الحياة جعمتيم يعتقدون أنو ال 

لتالى يستخدمون الخيال لمتحرك عبر الحياة يمكن الوثوق باآلخرين وأنيم سيرفضونيم، وبا
                            (Fink, 2008)،وغالبًا ال يقيمون أية عالقات مستقرة ومتبادلة.  

                                                                 
 

طية مبدئية جيدة، تعزز ويعتقد أن ذوي اضطراب الشخصية التجنبية يشعرون بخبرات ارتبا     
الرغبة في االتصال بالمقربين واإلخالص القوي ليم، ولكن االنتقاد القاسي والرفض الالحق 
لذلك، يجعميم يستوعبون رؤيتيم لذاتيم عمى أنيا غير الئقة أو مناسبة، وأن اآلخرين ىم مصدر 

لحساسية يفضل المريض لمرفض واالنتقاد والشعور بالدونية ، ونتيجة لمطبع أو المزاج مرتفع ا
 ,Pos)االنسحاب ويتحاشى القرب أو يختار الخضوع لآلخرين و/ أو كبت         مشاعره . 
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2014, 128) 

إن الشخص التجنبي بالرغم من احتياجو إلى العالقات، فإنو يبتعد عنيا تجنبا إلمكانية         
كل المواقف االجتماعية، ولكنو  تعرضو لمنقد الالذع من اآلخرين ، وىذا ال يعني أنو يبتعد عن

يستمر فقط فى المواقف التى يكون فييا تقبل من اآلخرين ، معنى ذلك أن ىذا الشخص قد 
يكون لديو بعض الميارات االجتماعية، وليس فاقدا ليا كميا في احتكاكو وتفاعمو مع اآلخرين ، 

 وىذا يتوقف عمى مدى رؤيتو لذاتو فى محيطيا االجتماعي.

و  Vasile etal,2014و   Vasile etal,2013ير نتائج دراسة كل من وىنا تش 
Chambless etal,2008 وSimon ,2009   إلى أن ىناك عالقة بين الميارات االجتماعية

االضطراب يعانون وصورة الذات لدى مضطربي الشخصية التجنبية ، حيث أكدوا أن ذوي ىذا 
م إلى تدريب ىؤالء األفراد عمى الميارات الميارات االجتماعية، مما دعاى من  قصور فى

االجتماعية ،  باعتبار أن التدريب عمى الميارات االجتماعية لو أثر إيجابي عمى إدراكات 
صورة الذات،  بحيث يقمل ذلك من عدم الراحة الناتجة من الشعور بعدم الكفاءة فى عالقات 
ذوي ىذا االضطراب مع 

                                                            اآلخرين.                        
                                                                                            

                            

اني إلى القيام بيذه الدراسة، لتعرف ىل ىذا الشخص التجنبى يع الباحثةولقد دعا ذلك  
من انخفاض فى كل مكونات الميارات االجتماعية أم أن ىناك بعض مكونات الميارات تكون 
منخفضة لديو وبعضيا قوى ، وكذلك تعرف مدى قدرة الفرد ذي اضطراب الشخصية التجنبية 
عمى استخدام مياراتو االجتماعية فى تعاممو مع اآلخرين فى ضوء إدراكات صورة الذات لديو، 

 ة الدراسة فى اإلجابة عن السؤال اآلتي:وتتحدد مشكم
ىل تسيم الميارات االجتماعية ) التعبير االنفعالي، الحساسية االنفعالية، الضبط االنفعالي، 
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التعبير االجتماعي ،الحساسية االجتماعية ، الضبط االجتماعي ،المراوغة االجتماعية ( "قيد 
لكمية( لدى المراىقين مضطربي الشخصية البحث" فى التنبؤ بصورة الذات )األبعاد/الدرجة ا

 التجنبية.

 ثانيًا : ىـــدف البحـــث 
لمميارات االجتماعية فى التنبؤ بصورة الذات)األبعاد/الدرجة الكشؾ عن اإلسهام النسبً         

 الكمية(  لدى المراىقين مضطربي الشخصية التجنبية.

 ثالثا : أىميــــــة البحــــث
في أنو يتناول اضطراب الشخصية التجنبية، نظرا لقمة الدراسات  البحثرٌٖٔ أ٤ٔٛخ  
التى تناولتو، وكان ذلك دافعا لتعرف ىذا النوع من اضطرابات  -فى حدود عمم الباحثة–العربية 

الشخصية ، وكذلك تعرف المشكالت التى ترتبط بيذا االضطراب فى المرحمة الجامعية، ومنيا 
والمشكالت االجتماعية ....( وقد اقتصرت الباحثة فى دراستيا  )القمق وصورة الذات واالكتئاب

) الجانب اإلجرائى( عمى دراسة الميارات االجتماعية وصورة الذات لدى المراىقين مضطربي 
لمميارات االجتماعية فى التنبؤ اإلسهام النسبى  الشخصية التجنبية، وذلك من خالل تعرف 
وكذلك تصميم مقياس تشخيصي ،لشخصية التجنبيةبصورة الذات لدى المراىقين مضطربي ا

 لذوي اضطراب الشخصية التجنبية.

 رابعا : مصطمحــــات البحــــث
 تعريف الميارات االجتماعية : -1

( بأنيا قدرة الفرد عمى التفاعل بإيجابية مع زمالئو، وحسن 2011عرفيا أحمد العموان )       
، وضبط انفعاالتو فى مواقف التفاعل االجتماعي مع التعبير عن المشاعر اإليجابية والسمبية

) أحمد  .رفاقو، وكذلك تعرف مشاعر زمالئو وتمميحاتيم وحسن التصرف بما يناسب الموقف

 ( 131،  2011العلوان ،

بالدرجة التى ٌحصل علٌها الطالب فى مقٌاس المهارات االجتماعٌة  وتحدد إجرائٌا 
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 (     2010دونً )لرونالد رٌجو  تعرٌب / السٌد السام
وتتمثل األبعاد الفرعٌة المهارات االجتماعٌة طبقا لمقٌاس المهارات االجتماعٌة لـ  

التعبٌر االنفعالً،الحساسٌة االنفعالٌة، الضبط  :فً)رونالد رٌجو  تعرٌب / السٌد السامدونً( 
راوؼة الم،االنفعالً، التعبٌر االجتماعً ،الحساسٌة االجتماعٌة ، الضبط االجتماعً 

 االجتماعٌة(.

 تعريف صــــورة الــــذات : -2
بؤنها الصورة العقلٌة التى ( 2015عبد الرقٌب البحٌري ومصطفى الحدٌبً  )ػوكٜب  

                                                                                                ٌراها الشخص لنفسه .

لدرجة التى ٌحصل علٌها الطالب فى استبانة أوفر لصورة الذات با وتحدد إجرائٌا 
 (2015تؤلٌؾ عبد الرقٌب البحٌري ومصطفى الحدٌبً  )للمراهقٌن  

وتتمثل أبعاد صورة الذات طبقا الستبانة أوفر لصورة الذات للمراهقٌن تؤلٌؾ عبد الرقٌب       
نفعالٌة، صورة الجسم والذات، )ضبط الدافع، النؽمة اال : البحٌري ومصطفى الحدٌبً  فى

العبلقات االجتماعٌة، األخبلقٌات ، االتجاهات الجنسٌة ، العبلقات العائلٌة ، التمكن من العالم 
 الخارجً ،األهداؾ المهنٌة /التربوٌة ،المرض النفسً ،التوافق األعلى، المثالٌة( .

 تعريف اضطراب الشخصية التجنبية :  -3
راب الشخصٌة التجنبٌة بؤنه" نمط شامل من المنع أو الكبت اضط DSM-5ٌعرؾ          

االجتماعً ومشاعر عدم الكفاءة والحساسٌة المفرطة للتقٌٌم السلبً، وهذا االضطراب ٌبدأ فى 
                (Lampe, 2014, 343مرحلة الرشد المبكر وٌظهر فى سٌاقات مختلفة" . )

                                                                

 ٣ٝزؾلك ئعوائ٤ب ، DSM-5رؼو٣ق اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ك٠  ٍٝززج٠٘ اُجبؽضخ       

 (ئػلاك اُجبؽضخ)ثبُلهعخ اُز٠ ٣ؾَٖ ػ٤ِٜب اُطبُت ك٠ ٓو٤بً اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ 

لحساسية تجاه ا : فيوتتمثل أبعاد مقياس اضطراب الشخصية التجنبية )إعداد الباحثة(       
 تقييم اآلخرين ، الكف االجتماعي"تجنب العالقات االجتماعية" .
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 ا٩ٛـــــبه اُ٘ظــــوٟ ُِجؾــــش : فبَٓب 

 ( اضطراب الشخصية التجنبية 1)
 :DSM-3-1-0رطٞه ٓلّٜٞ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ٓ٘ن ثلا٣خ ظٜٞهٙ ك٠  -0

ٞظ ثظٜٞه اُ٘ظبّ ص٬ص٢ أُؾٞه ك٠ ُول ريا٣ل ا٫ٛزٔبّ ثبٙطواثبد اُْق٤ٖخ ثٌَْ ِٓؾ 

٣ؼزجو ؛ ؽ٤ش DSM-IIIاَُ٘قخ اُضبُضخ ٖٓ اُل٤َُ اُزْق٢ٖ٤ ا٩ؽٖبئ٢ ٬ُٙطواثبد اُ٘ل٤َخ

ث٤ٖ % 2,2ا٠ُ % 0,1اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ أؽل ا٫ٙطواثبد ا٧ًضو اٗزْبها ثٔؼلٍ ٣زواٝػ 

ؼلٕٝ أٗلَْٜ ثٌَْ ٓوٖٞك ػٖ ا٧ّقبٓ اُؼبك٤٣ٖ، ٣ٝزَْ ثب٫ٗلؼبٍ أُوٖٞك، أ١ إٔ ا٧كواك ٣ج

ا٥فو٣ٖ، ٖٓ أعَ رغ٘ت اُوك٘، ؽز٠ ٓغ هؿجزْٜ ك٠ اُؼ٬هبد ث٤ٖ اُْق٤ٖخ، ٣ٝورجٜ اٙطواة 

 .ٝرؾل٣لاً ك٠ أُغبٍ اُج٤ْ٘ق٢ٖ اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ثلهعخ ٓورلؼخ ثبُقَِ اُ٘ل٢َ ا٫عزٔبػ٢ 
(Carr and Francis, 2010, 343) & (Marino, 2001, 3). 

 DSM IIIٖٓطِؼ اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ اُنٟ أصو ػ٠ِ   , 1969Millonٝهل اهزوػ  

اُقبٓ ثبٙطواة اُْق٤ٖخ ، ٝٝٙؼ إٔ إٍٔٞ اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ رٌٖٔ ك٠ ٗظو٣خ اُزؼِْ 

ا٫عزٔبػ٢ ، ٕٝٝلٚ ثأٗٚ ٜٗٔ ٣ٔضَ أٍِٞة ٓٞاعٜخ أٝ ر٤ٌق، هبئْ ػ٠ِ ا٫ٗلٖبٍ أُوٖٞك أٝ 

اُؾَب٤ٍخ أُلوٛخ ُِوك٘ أُؾزَٔ أٝ ا٩م٫ٍ  اُْٜ٘  ، ًٔب إٔ ٍٔبد اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ رَْٔ

أٝ ا٩ٛبٗخ ٝػلّ اُوؿجخ ك٠ اُلفٍٞ ك٠ اُؼ٬هبد ا٫ ثؼل ٙٔبٕ اُزوجَ ؿ٤و اُزو٠ٔ٤ ، ٝا٫َٗؾبة 

ا٫َٗؾبة ٖٓ كوٓ  ،ا٫عزٔبػ٢ ٝػلّ اُوؿجخ ك٠ ا٩ػغبة ٝاُزوجَ ، ٝرول٣و اُناد أُ٘قل٘ 

ْٜ ٕل٣ن ٓووة أٝ اص٤ٖ٘، ٌُٖٝ ٛنٙ اُؼ٬هبد ئهبٓخ اُؼ٬هبد أُووثخ ، ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ٌٕٞ ُل٣

ًٔب ٗغل إٔ م١ٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ٣زِٜلٕٞ  ،ْٓوٝٛخ ثبُزوجَ ؿ٤و أُْوٝٛ 

٣ٝزطِؼٕٞ ُ٪ػغبة ٝاُزوجَ، ٣ٝزٚب٣وٕٞ ٖٓ ٗؤ اُولهح ػ٠ِ ا٫هرجبٛ ثب٥فو٣ٖ ثٌَْ 

                        (Mosack, 1999, 1-2).كبٌر

رْ رْق٤ٔ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ًأؽل اٙطواثبد  DSM-4ٝٓغ ظٜٞه  

٣ٝز٬ءّ " اُوِن ٝاُقٞف " ، ؽ٤ش ر٠َٔ ثٔغٔٞػخ  Cاُْق٤ٖخ، ٝاُنٟ ٣وغ ك٠ أُغٔٞػخ 

ئٕ ا٧كواك اُن٣ٖ ٣ؼبٕٗٞ ٖٓ ، حٌث اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ع٤لاً ٓغ ٛنٙ أُغٔٞػخ 

ِْؼٞه ثب٫ٍزضبهح أٝ اُزؾل٤ي أُورلغ أػواٗ ٛنا ا٫ٙطواة ٣ٌٕٞٗٞ ػبكح ُل٣ْٜ هبث٤ِخ ػب٤ُخ ُ

، ٝاُزؾَٔ أُ٘قل٘ ُؼلّ ا٫هر٤بػ اُغَل١ ٝاُ٘ل٢َ، ٝاٍزوار٤غ٤خ هئ٤َ٤خ ُزغ٘ت أُٞاهق اُز٠ 

رزطِت ٜٓبهاد اُز٤ٌق ، ٝثبُزب٠ُ ٣ؼب٢ٗ ٛإ٫ء ا٧ّقبٓ ٖٓ اػز٬ٍ ًج٤و          ك٠ ؽ٤برْٜ 

 .خ ُِٜٔبّ أُِٜٔخ ٝاُلوٓ اُٚبئؼخا٫عزٔبػ٤خ ٝا٫ٗلؼب٤ُخ ٝا٧ًبك٤ٔ٣خ ٝا٤ُٜ٘ٔخ، ٗز٤غ
(Newman, 1999, 55) 

ًٔب إٔ ٕٝق اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ رـ٤و ئ٠ُ ؽل ٓب، ٝمُي ٓغ ْٗو            

DSM-4   ؽ٤ش ئٗٚ ك٠DSM-3   رْ ٕٝق اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ػ٠ِ أٗٚ ا٫َٗؾبة
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ػٖ اٙطواة اُْق٤ٖخ ا٫عزٔبػ٢؛ ٗظواً ُِؾَب٤ٍخ أُلوٛخ ُِوك٘ اُج٤ْ٘ق٢ٖ ٣ٝز٤ٔي 

 DSM-4اُلٖب٤ٓخ ثٞعٞك هؿجخ ك٢ ا٩ػغبة ٝاُزوجَ ، أٓب اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ك٠ 

ك٤قزِق ٖٓ ؽ٤ش ٓٔبصِزٚ ُِٔلّٜٞ ا٢ٌ٤٘٤ٌُِ ُِْق٤ٖخ اُوٛبث٤خ ، ٝأَُخ اُوئ٤َ٤خ ُٜنا 

ٝٛٞ  ا٫ٙطواة ٠ٛ اُٜ٘ٔ اُْبَٓ ُؼلّ اُواؽخ ا٫عزٔبػ٤خ ٝاُقٞف ٖٓ اُزو٤٤ْ اَُِج٢ ٝاُقغَ،

 .٣جلأ ٓ٘ن ثلا٣خ ٓوؽِخ اُوّل، ٣ٝٞعل ك٠ اٌُض٤و ٖٓ ا٤َُبهبد أٝ أُٞاهق 

 :٢ٛ  DSM-1ٝأُؼب٤٣و اُزْق٤ٖ٤خ ٫ٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ك٠ 
ؽ٤ش ٣غوؽٕٞ ثَُٜٞخ ٣ٝزؾطٕٔٞ ثأهَ ر٤ِٔؼ ثؼلّ اُزوجَ : ٍُٜٞخ اُزأصو ثبُ٘و٘ أٝػلّ اُزوجَ -0

. 
 .ثق٬ف ا٧هبهة ٖٓ اُلهعخ ا٠ُٝ٧ " وٜ ٝاؽل ك" ػلّ ٝعٞك إٔلهبء ٓووث٤ٖ  -6
 .ػلّ اُوؿجخ ك٠ ئهبٓخ اُؼ٬هبد ئ٫ ثؼل اُزأًل ٖٓ روجِْٜ  -3
 .رغ٘ت ا٧ْٗطخ ا٫عزٔبػ٤خ أٝ ا٤ُٜ٘ٔخ اُز٠ رزٖٚٔ هلها ًج٤وا ٖٓ اُزٞإَ اُج٤ْ٘ق٢ٖ  -1
أٝػلّ ا٫ثزؼبك أٝا٫ؽغبّ ػٖ أُٞاهق ا٫عزٔبػ٤خ ثَجت اُقٞف ٖٓ هٍٞ ٢ّء ؿ٤و ٓ٘بٍت  -0

 .اُولهح ػ٠ِ ا٩عبثخ ػٖ ٍإاٍ ٓب 
 .اُقٞف ٖٓ ا٩ؽواط ثَجت اؽٔواه اُٞعٚ أٝ اُجٌبء أٝ ظٜٞه ػ٬ٓبد اُوِن أٓبّ ا٥فو٣ٖ  -2
أُجبُـخ ك٠ اُٖؼٞثبد أٝ أُقبٛو اُغَل٣خ أُؾزِٔخ ٗز٤غخ ُلؼَ ٢ّء عل٣ل ؿ٤و ٓؼزبك  -7

٣زٞهغ ا٩هٛبم ٗز٤غخ اُغٜل ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ِـ٢ اُقطٜ ا٫عزٔبػ٤خ ٧ٗٚ "

  (Mosack, 1999 , 4-5)  . "أُجنٍٝ

ك٠ ٓؾبُٝخ ُز٣ٖٞو ا٫ٙطواة  DSM-3ثزؼل٣َ إُٞق أُولّ ك٠  DSM-4ًٔب هبّ         

ًْج٤ٚ ُٜ٘ٔ اُْق٤ٖخ اُوٛبث٤خ ، ُنُي رْ ؽنف ثؼ٘ أَُبد ٓضَ رول٣و اُناد أُ٘قل٘، 

ُٝول أصبهد ٛنٙ اُزـ٤واد ا٬ٌُْٔد ٝرْ  ٝئٙبكخ ٍٔبد أفوٟ ُزؼي٣ي اُقٖبئٔ اُوٛبث٤خ،

 DSM-5. (Marino, 2001, 3) & (Mosack, 1999 , 6)رـ٤وٛب ك٠ 

اُٜ٘ٔ "اُؾب٢ُ أَُخ ا٧ٍب٤ٍخ ٫ٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ  ثـ ٣ٝDSM-5ٖق  

اُْبَٓ ٖٓ أُ٘غ أٝ اٌُجذ ا٫عزٔبػ٢، ٝاُْؼٞه ثؼلّ اٌُلبءح ٝاُؾَب٤ٍخ أُلوٛخ ُِزو٤٤ْ اَُِج٢ 

مثل العمل والمواقؾ االجتماعٌة  ى ٌبدأ منذ الرشد المبكر ، وٌتواجد فى العدٌد من البٌئاتالذ

ُٝزْق٤ٔ ٛنا ا٫ٙطواة ٣غت إٔ ر٘طجن ػ٠ِ اُلوك  ، "والعبلقات الحمٌمٌة وبٌن الشخصٌة

 :ٓؼب٤٣و ،٢ٛ  7ػ٠ِ ا٧هَ ٖٓ  1
اُْق٢ٖ ثَجت اُقٞف ٖٓ  رغ٘ت ا٧ْٗطخ ا٤ُٜ٘ٔخ اُز٠ رزطِت هلهاً ًج٤واً ٖٓ ا٫رٖبٍ ث٤ٖ -1

 .ٝ ػلّ ا٫ٍزؾَبٕ أٝ اُوك٘ لنقد أا

ٌمكن لهإالء األفراد )ػلّ اُوؿجخ ك٠ ئهبٓخ اُؼ٬هبد ٓغ ا٥فو٣ٖ ئ٫ ثؼل اُزأًل ٖٓ هجُْٜٞ  -2

 .رفض الترقٌة الوظٌفٌة ألن المسإلٌات الجدٌدة ٌمكن أن تإدي لبلنتقاد من الزمبلء( 
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هبد اُؾ٤ٔٔخ ثَجت اُقٞف ٖٓ ا٩م٫ٍ أٝ اَُقو٣خ ئظٜبه ا٩ؽغبّ ٝاُزؾلع ك٠ اُؼ٬ -3

حٌث ٌفترضون أن اآلخرٌن انتقادٌون وؼٌر متقبلٌن حتى ٌثبت العكس، حٌث )(ا٫ٍزٜياء)

إنهم لن ٌشتركوا فى األنشطة الجماعٌة إال بعد تكرارعروض الدعم والترحٌب والمساعدة 
شخاص، وبالرؼم من ذلك ، وؼالبا ما تكون العبلقات الحمٌمٌة  صعبة على هإالء األ

فإنهم ٌمكن أن ٌقبلوا على هذا النوع من العبلقات بشرط شعورهم باالطمئنان ؼٌر النقدي 
 .، وٌمكن أن ٌتحفظوا فى التحدث عن أنفسهم(

 .ا٫ْٗـبٍ ثبُزؼوٗ ٬ُٗزوبك أٝ اُوك٘ ك٠ أُٞاهق ا٫عزٔبػ٤خ -4
إذا عبر ) جت ْٓبػو ػلّ اٌُلبءحاٌُجذ أٝ أُ٘غ ك٠ أُٞاهق ث٤ٖ اُْق٤ٖخ اُغل٣لح ثَ -0

أو عدم تقبل ولو بسٌط ، فإن هإالء األفرد ٌمكن أن ٌشعروا بحرج  شخص عن االنتقاد
شدٌد ، وٌمٌلون إلى أن ٌكونوا خجولٌن وهادئٌن ومكبوتٌن بسبب الخوؾ من أن أي انتباه 
ه سٌإدي إلى الحط من القدر أو الرفض ، وهم ٌشعرون أن أي شًء ٌقولونه سٌعتبر

اآلخرٌن خطؤ ، ولذلك فهم ال ٌقولون شٌئا على اإلطبلق ، وٌكون رد فعلهم مبالؽا فٌه تجاه 
أى تلمٌح بالسخرٌة أواإلهانة، بالرؼم من رؼبتهم فى أن ٌشاركوا بنشاط فى الحٌاة 
االجتماعٌة ،إال أنهم ٌخشون من وضع سعادتهم بٌن أٌدى اآلخرٌن ، كما أنهم مكبوتون 

 .خفاض تقدٌر الذات ( بسبب الكفاءة وان
هؤ٣خ اُناد ػ٠ِ أٜٗب ؿ٤و ًقء أٝ ؿ٤و ٓبٛوح اعزٔبػ٤ب أٝؿ٤و ٓوجُٞخ أٝ عناثخ ّق٤ٖبً، أٝ  -2

 أك٠ٗ ٖٓ ا٥فو٣ٖ 
تصبح الشكوك المتعلقة بالكفاءة االجتماعٌة والجاذبٌة الشخصٌة واضحة بشكل خاص فى  )

 .المواقؾ التى تتضمن التفاعل مع الؽرباء (
كح ك٠ أُقبٛوح أٝ أُـبٓوح اُْق٤ٖخ أٝ اُو٤بّ ثأ٣خ أْٗطخ عل٣لح ٧ٜٗب ٣ٌٖٔ إٔ اُزوكك ػب -7

هم ٌبالؽون فى المخاطر المحتملة للمواقؾ العادٌة، )رٌٕٞ ٓؾوعخ أٝ َٓججخ ٬ُهرجبى 

حٌث ٌمكن أن ٌلؽً هذا الشخص التجنبً مقابلة عمل خوفا من اإلحراج بسبب مثبل عدم 
أسلوب حٌاتهم المتحفظ والمقٌد ناتج عن احتٌاجهم المستمر ارتداء المبلبس المناسبة، و

  (DSM-5, 2012, 673) .للتؤكد واألمن

سبعة معاٌٌر تشخٌصٌة الضطراب   DSM4-5مما سبق ٌتضح أن فى كل من        
الشخصٌة التجنبٌة ، إال أنه بالرؼم من وجود نقاط اتفاق بٌنهما، فإن هناك أوجه اختبلؾ وٌمكن 

         ا ٌلى :توضٌحها فٌم
 ٣DSM4-5ٞٙؼ أٝعٚ اُزْبثٚ ٝا٫فز٬ف ث٤ٖ ( 0)علٍٝ 

 DSM-4 DSM-5 وجه المقارنة
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 أوجه التشابه 

 

رغ٘ت ا٧ْٗطخ ا٤ُٜ٘ٔخ اُز٠ رزطِت هلها ٖٓ ا٫رٖبٍ اُج٤ْ٘ق٢ٖ ثَجت اُقٞف ٖٓ اُ٘ول  -

. 

 .ٗول ػلّ اُوؿجخ ك٠ ئهبٓخ اُؼ٬هبد ٓغ ا٥فو٣ٖ ئ٫ ثؼل اُزأًل  ٖٓ روجِْٜ ثلٕٝ  -

 .ئظٜبه ا٩ؽغبّ ٝاُزؾلع ك٠ اُؼ٬هبد اُؾ٤ٔ٤ٔخ  -

 .ا٫ْٗـبٍ ثبُزؼوٗ ٬ُٗزوبك أٝ اُوك٘ ك٠ أُٞاهق ا٫عزٔبػ٤خ  -

 .اُزوكك ك٠ أُقبٛوح أٝ أُـبٓوح اُْق٤ٖخ أٝ اُو٤بّ ثأ١ أْٗطخ  -

 أوجه االختبلؾ 

 

 

 

" أٝ ٝاؽل كوٜ " ػلّ ٝعٞك إٔلهبء ٓووث٤ٖ  -

 ٠ُٝثق٬ف ا٧هبهة ٖٓ اُلهعخ ا٧

اُقٞف ٖٓ ا٩ؽواط ثَجت اؽٔواه اُٞعٚ أٝ  -

 اُجٌبء أٝ ئظٜبه ػ٬ٓبد اُوِن أٓبّ ا٥فو٣ٖ

هؤ٣خ اُناد ػ٠ِ أٜٗب ؿ٤و ًقء  -

أٝ ؿ٤و ٓبٛوح اعزٔبػ٤بً ٝؿ٤و 

ٓوجُٞخ أٝ عناثخ ّق٤ٖبً أٝ 

 أك٠ٗ ٖٓ ا٥فو٣ٖ

اٌُجذ أٝ أُ٘غ ك٠ أُٞاهق ث٤ٖ  -

اُْق٤ٖخ اُغل٣لح ثَجت ْٓبػو 

 .ػلّ اٌُلبءح 

                                   

 : فٖبئٔ ا٧كواك م١ٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ  -6
ئٕ ا٧ّقبٓ م١ٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ٣زٖلٕٞ ثجؼ٘ اُقٖبئٔ، ٍٞاء           

أكد ٛنٙ اُقٖبئٔ ئ٠ُ ظٜٞه ٛنا ا٫ٙطواة ُل٣ْٜ، أٝ أْٜٗ ارٖلٞا ثٜب ثؼل ظٜٞه 

 صائص إلى شخصٌة واجتماعٌة .، وٌمكن تقسٌم هذه الخا٫ٙطواة 

 : ٓب ٢ِ٣ الشخصٌة ٖٝٓ اُقٖبئٔ 
 أنهم ٌعانون من انخفاض تقدٌر الذات والحالة المزاجٌة السلبٌة.  -

أن هذه الشخصٌة متقوقعة ومنطوٌة على نفسها ، وفى أكثر األحٌان تحٌا فى عالمها  -
رتها، وإبداعها الخاص بطبٌعتها حتى إن كان معها شًء من اإلٌجابٌة، فهى تقع فى دائ

 مصطبػ بذاتها، وصعبة االنقٌاد .

 أنهم ٌتصورون اآلخرٌن أشخاصا ؼرٌبً األطوار وبعٌدٌن عنهم .  -

 صداقاتها الحقٌقٌة لذاتها، واهتماماتها كلها فردٌة وتحب االحترام والتقدٌر لذاتها. -
فو٣ٖ هؤ٣خ اُناد ػ٠ِ أٜٗب ؿ٤و ٓبٛوح اعزٔبػ٤بً ٝؿ٤و عناثخ ّق٤ٖبً أٝ أك٠ٗ ٖٓ ا٥ -

٤ِْٜٓٝ ئ٠ُ رٞهغ اُوك٘ ا٫عزٔبػ٢ ٝثبُزب٠ُ ٣زغ٘جٕٞ اُزلبػَ " اُوؤ٣خ اَُِج٤خ ُِناد"

 .ا٫عزٔبػ٢

 ؼالبا ما ٌقٌمون حركات وتعبٌرات األشخاص الذٌن ٌتواصلون معهم بدقة وٌقظة شدٌدة . -

أنهم ٌندمون وٌشعرون باألسؾ وٌلومون الذات، ألنهم ٌشاهدون ضٌاع فرص اإلنجاز  -
 ذات بسبب احتٌاجهم لحماٌة الذات .وتحقٌق ال
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أنهم ٌرؼبون فى إقامة العبلقات مع اآلخرٌن، ولكن عدم ثقتهم وخوفهم من الرفض ٌجبرهم  -
على الوحدة ، وهذه الوحدة ال تقدم لهم السلوى ، وٌمكن إرجاع شعورهم بالوحدة أو العزلة 

 إلى رإٌتهم السلبٌة ألنفسهم ولآلخرٌن .

لعبلقات الرفض تجعلهم ٌبتعدون عن فرص مواجهة ما ٌحاولون  زٌادة حساسٌة المتجنبٌن -
تجنبه ،وهذه الزٌادة فى الحساسٌة تجعلهم ٌدركون أصؽر عبلمات الرفض وٌحولونها إلى 

   أشٌاء كارثٌة ، مما ٌنتج عنه تفسٌرهم لؤلحداث العادٌة على أنها سخرٌة أو استهزاء.                                             

قلقون جدا من احتمال أن ٌظهر علٌهم انفعال البكاء أو احمرار الوجه عند نقد اآلخرٌن لهم   -
 ، وٌتذبذبون بٌن الخوؾ والهرب.  

ٌلجإون إلى تناول الكحول والمخدرات من أجل الحد من القلق، وتزٌد هذه اإلستراتٌجٌة  -
 قلل الثقة فى النهاٌة.الضارة من خطر اإلدمان وتقلل من فرص التحسن االجتماعً مما ٌ

االنشؽال بالتعرض للنقد أو الرفض فى المواقؾ االجتماعٌة وإظهار التحفظ فى العبلقات  -
 الحمٌمٌة.

ٌتسمون بالقلق المزمن ، المخاوؾ المفرطة ؼٌر الواقعٌة ، عدم النوم واألحبلم المزعجة ،  -
 والعصبٌة.

بسبب الخوؾ من االنتقاد أو  تجنب األنشطة الجماعٌة التى تتضمن اتصاال شخصٌا كبٌرا -
الرفض ، والتردد فى المخاطرة أو القٌام بؤي أنشطة جدٌدة خوًفا من التعرض لئلحراج أو 

 االرتباك .

)التفاإل( ٌستمرون فى السعً لتحقٌق الهدؾ ، وفى حاالت التقٌٌم  أص٘بء رو٤٤ْٜٔ رو٤٤ٔب ئ٣غبث٤ب   -

هدؾ، بسبب العقبات التى تواجههم أثناء السلبً )التشاإم( ٌنسحبون أو ٌتجنبون تحقٌق ال
السعً لتحقٌق هذا الهدؾ ، وٌزداد ذلك بٌن األشخاص الذٌن تعرضوا للرفض وباألخص 

 مرتفعً الحساسٌة والٌقظة.

أن هإالء األفراد لٌسوا سلبٌٌن فقط فى كل جوانب حٌاتهم، ولكن لدٌهم  معنى ذلك 
، ولدٌهم ما ٌسمى بكرههم النشط للعبلقات  جانب إٌجابً، وهو السعً لبلندماج وتحقٌق الهدؾ

 االجتماعٌة .
أنهم ٌتسمون باالكتئاب والقلق والؽضب من النفس بسبب الفشل فى إقامة العبلقات  -

 االجتماعٌة " كنتاج للتجنب" .

أن لدٌهم أسلوبا إدراكٌا مشتتا، حٌث تمتلئ أفكارهم بتفاصٌل بٌئٌة ؼٌر مناسبة تعوق  -
 تت االنتباه. التواصل االجتماعً وتش

ال ٌفكرون فى حٌاتهم االنفعاٌة أو العاطفٌة جٌداً ) بشكل عقلً( ، كما أنهم ٌكبتون  -
مشاعرهم بعدة طرق مثل )عدم تنشٌط مشاعر االرتباط، ونوبات الؽضب المتكررة، 

 وتجنب الموقؾ( .

 أنهم ٌمنعون تراكم الخبرات مما ٌعوق نمو الثقة بالنفس . -

التكٌؾ، وهم أقل من ؼٌرهم فى وضع الخطط وطلب المساعدة  أنهم ٌعانون من قصور فى -
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وإعادة تفسٌر الموقؾ بشكل إٌجابً، ومن المرجح أن ٌستسلموا وٌتوقفوا عن بذل الجهد 
                                                          مبكرا .

ت أنهم ال ٌستطٌعون ٌجلبون خٌبة أمل لآلخرٌن وعدم تقبلهم لهم ، وٌعرفون بمرور الوق -
 االعتماد علٌهم .

ٌستخدمون خٌالهم من أجل تعوٌض إحتٌاجاتهم الوجدانٌة وٌحررون مشاعر الؽضب من  -
 خبلل ذلك .

 خصائص اجتماعٌة وانفعالٌة :
 عدم القدرة على إٌجاد العبلقات الناجحة مع من حولهم والمحافظة على استمرارها.  -
اب أو االنتماء مع مجموعات كالعائلة الكبٌرة أو الشرٌحة عدم القدرة على االنسجام واالقتر -

 المهنٌة.

ثبهكٕٝ ا٫ٗلؼبٍ رغبٙ ؽواهح اٗلؼب٫د ا٥فو٣ٖ ٓؼْٜ،  ُنُي ٫ ٣َزغ٤جٕٞ ػبٛل٤ب ك٠ ٓغزٔغ  -

 ، إال من ٌتواءم معهم بصفات مشابهة.اُوكوبء 

 نقدي .عدم الرؼبة فى إقامة العبلقات االجتماعٌة إال بعد ضمان التقبل ؼٌر ال -

ٌظهرون تجنبا ملحوظا للتفاعبلت االجتماعٌة، وٌرون أنهم ؼٌر مرؼوب بهم ومنعزلون  -
عن اآلخرٌن ، وترتبط هذه األعراض بإعاقة واضحة فى الحٌاة الٌومٌة وخسائر اجتماعٌة 

 كبٌرة .

تقل فرص تقبل اآلخرٌن لهم بدون انتقاد، وكذلك ٌمكن أن ٌثٌر تجنب اآلخرٌن سخرٌتهم  -
 ما ٌعزز انسحاب الفرد التجنبً .ورفضهم م

 مشاركتهم ضعٌفة فى أفراح اآلخرٌن وأحزانهم . -

ٌبتعدون عادة عن المواقؾ التى ٌشعرون فٌها بالتعرض لخطر الفشل أو الرفض أو  -
 االرتباك أو عدم االرتٌاح العام.

هناك سمة الضطراب الشخصٌة التجنبٌة وهى التسوٌؾ أو المماطلة ، حٌث إنهم  -
عواقب المتوقعة ، فعلى سبٌل المثال هم ٌخافون من التطلع علنٌاً إلنجاز شًء ٌضخمون ال

ما مثل العودة للجامعة خوفا من الفشل الذى سٌشهده الجمٌع ، على العكس إذا ألؽوا العودة 
للجامعة فإنهم ٌعتقدون أنهم سٌتجنبون الفشل والخجل وجمٌع العواقب السلبٌة األخرى ، 

أنهم ٌفضلون عدم فعل أي شًء بدال من فعل شً ٌمكن أن ٌفشل  وٌتفق ذلك مع من ٌرون
. 

ولؤلسؾ تتجاهل هذه الرإٌة المتحٌزة حقائق مهمة، فعلى سبٌل المثال محاولة العودة  
للجامعة ٌمكن أن تإدى للحصول على الدرجة العلمٌة، أي أنه ببساطة ٌمكن أن ٌحدث النجاح، 

ة، فإنه ٌمكن أن ٌحصل على خبرات مفٌدة، ومن وحتى إذا لم ٌإد الشخص جٌداً فى الجامع
ؼٌر المرجح أن ٌبلحظ العدٌد من الناس نجاح ذلك الشخص أو فشله، وبالتالً فإنه ٌبالػ كثٌرا 
فى الخوؾ من ظهوره بشكل سًء وخجله، حٌث ٌعتقد ذوو اضطراب الشخصٌة التجنبٌة أن 
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 اإلحجام والتجنب هو الفعل األذكى واألكثر أمًنا. 
مرضى هذا االضطراب على استراتٌجٌات التجنب الشاملة للحفاظ على تناسق أو  ٌعتمد -

 تآزر الذات .

التردد المتكرر فى خوض المخاطر الشخصٌة أو المشاركة فى األنشطة الجدٌدة خوفا من  -
 & (Mosack, 1999, 3-11) & (Kohlmaier, 1999, 7)االرتباك. 

(Newman, 1999, 55-59) & (Mayer and Carver, 2000, 237)& 
(Marino, 2001, 3-5) & (Meyer, 2002, 176) & (Lynum; Wilberg 

and Karterud ,2008 ,470 ،158، 2008(، )سعاد جبر( &)Carr and 
Francis, 2010, 344) & (DSM-5, 2012, 673-67) & (Pos, 2014, 
128) & (Eikenaes; Pedersen and Weinbrecht et al., 2016, 18) 

أن مضطربً الشخصٌة التجنبٌة لدٌهم انزعاج شدٌد وحساسٌة مفرطة من  معنى ذلك       
انتقادات اآلخرٌن ، فهم ٌبتعدون عن األنشطة االجتماعٌة التى تتطلب تفاعبل مع اآلخرٌن ، 
ولدٌهم نقص واضح فى التواصل االجتماعً ومهارات إثبات الذات ، وٌتجنبون االندماج 

رٌن خوفا من االنتقادات وهربا من االرتباك والخجل، إال أنه ٌقومون االجتماعً ومخالطة اآلخ
باالختبلط باآلخرٌن حٌنما ٌتؤكدون من قبول اآلخرٌن لهم ورضاهم عنهم، كما ٌتمٌزون 

 باإلحجام عن المبادرة وإظهار اإلمكانات والقدرات .
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 :اُؼٞآَ أَُججخ ٫ٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ -3
َٓ اُز٠ رَجت ظٜٞه اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ُلٟ ا٧كواك ٛ٘بى ٓغٔٞػخ ٖٓ اُؼٞا 

اُؾبُخ  -اُزٞهؼبد اُزْبؤ٤ٓخ  -فجواد اُطلُٞخ أُجٌوح " رنًو"اٍزوعبع ): ٠ٛٝ ًب٥ر٢ 

 توضٌح ذلك بشئ من التفصٌل فٌما ٌلى : ، ٣ٌٖٝٔ  (أُياع٤خ اَُِج٤خ

 : فجواد اُطلُٞخ أُجٌوح" رنًو"اٍزوعبع   -أ
لُٞخ ٝئٍبءح أُؼبِٓخ اُٞاُل٣خ ٣ؼزجوإ ػب٢ِٓ فطو ٫ٙطواثبد اُْق٤ٖخ ئٕ ٕلٓخ اُط    

ثٌَْ ػبّ ، ؽ٤ش ئٕ ا٧كواك اُن٣ٖ رؼوٙٞا ُ٪٣ناء ٝا٩ٛٔبٍ ك٠ اُطلُٞخ ريكاك ئٕبثزْٜ 

ثبٙطواثبد اُْق٤ٖخ ك٠ اُوّل  أًضو ٖٓ اُن٣ٖ ُْ ٣زؼوٙٞا ُٜب ثأهثؼخ أٙؼبف ٜٓ٘ب 

اٍُٞٞاً اُوٜو١، ًٔب إٔ أَُبد اُوئ٤َخ اُز٠ ر٤ٔي  –خ ا٫رٌب٤ُ -اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ 

م١ٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ اُواّل٣ٖ ػٖ ا٧ٕؾبء، ٢ٛ ٝعٞك ٓ٘بؿ أٍو١ ٓضجٜ ُِٜٔخ 

ٓغ رؼج٤و ٝاُل١ أهَ ػٖ اُؾت ٝا٫ػزياى ثبُطلَ ، ٝئكهاى اُٞاُل٣ٖ ػ٠ِ أٜٗٔب ؿ٤و ٓزَبٓؾ٤ٖ 

٣٩ناء ئ٠ُ ئٍبءح أُؼبِٓخ ٝاَُِٞى اُٚبه ٖٓ ٣َٝججبٕ اُْؼٞه ثبُنٗت ٝاُقغَ ، ؽ٤ش ٤ْ٣و ا

ّقٔ هاّل ٗؾٞ اُطلَ ، ث٤٘ٔب ٤ْ٣و ا٩ٛٔبٍ أٝ اُزغبَٛ ئ٠ُ كَْ اُٞاُل٣ٖ ك٠ رِج٤خ اؽز٤بعبد 

اُطلَ اُ٘ل٤َخ أٝ اُغَل٣خ ا٧ٍب٤ٍخ ثٌَْ ػبّ ، ٝٝعل إٔ ا٩ٛٔبٍ ٝاُزغبَٛ ٓورجطبٕ ثظٜٞه 

                                       (Eikenaes et al , 2015, 3-4). اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ 
                             

ؿبُجب ٓب ٣جلأ اَُِٞى اُزغ٘ج٢ ك٠ ٓوؽِخ اُوٙبػخ أٝ اُطلُٞخ ، ٣ٝظٜو مُي ك٠ ٌَّ      

اُقغَ ٝاُؼيُخ ٝاُقٞف ٖٓ اُـوثبء ك٠ أُٞاهق اُغل٣لح ، ٝثبُوؿْ ٖٓ إٔ اُقغَ ك٠ اُطلُٞخ 

ّبئؼب ُلٟ ا٧ٛلبٍ ، كاٗٚ ٣قزل٢ رله٣غ٤ب ػ٘ل ٓؼظْ ا٧ّقبٓ ٓغ اُزولّ ك٠ ٣ؼزجو ٓإّوا 

اُؼٔو، أٓب ا٧كواك اُن٣ٖ ٣ؼبٕٗٞ ٖٓ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ،  ك٤ٌٖٔ إٔ ٣زيا٣ل فغِْٜ 

ٝرغ٘جْٜ أص٘بء أُواٛوخ ٝثلا٣خ ٓوؽِخ اُوّل، ػ٘لٓب رٖجؼ اُؼ٬هبد ا٫عزٔبػ٤خ ٓغ ا٧ّقبٓ 

خ ، ُنا كإ ٛنا اُزْق٤ٔ ٣غت إٔ ٣َزقلّ ثؾنه ًج٤و            ث٤ٖ اُغلك ماد أ٤ٔٛخ فبٕ

. ا٧ٛلبٍ اُن٣ٖ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼزجو هِوْٜ ٝفغِْٜ ٤ّئب ٛج٤ؼ٤ب ثبَُ٘جخ ُٔوؽِخ                       اُ٘ٔٞ
(DSM-5 , 2012,675) 

كبُوٙغ اُن٣ٖ ٣ؼبِْٜٓ ٝاُلاْٛ ثأٍِٞة ثبهك، ٣زؼِٕٔٞ رغ٘ت ا٫هرجبٛ ثب٥فو٣ٖ،  

٤ٌزَجٕٞ اُْؼٞه ثؼلّ اُضوخ ، ٝأ٣ٚبً ا٧ٛلبٍ اُن٣ٖ ٣َقو ْٜٓ٘ ٝاُلاْٛ ٣زؼوٕٙٞ ُزلٛٞه ٍٝ

اُضوخ ك٠ اُ٘لٌ ، ٣ٝجلؤٕٝ ك٠ ئكهاى اٗزوبكاد اُٞاُل٣ٖ ػ٠ِ أٜٗب ؽوبئن؛ ٓٔب ٣إكٟ ئ٠ُ ّؼٞهْٛ 

ثبُؾٜ ٖٓ ه٤ٔخ اُناد، ٣ٖٝجؼ ٛنا اُْؼٞه أهٟٞ ٓغ اٍزٔواه أٝ رٌواه هك٘ اُٞاُل٣ٖ، ٝػ٘لٓب 

جوٕٝ ٣زجٕ٘ٞ كٝه اُلوك ؿ٤و اٌُقء ، ؽ٤ش رٖجؼ ٕٞهح اٗؼلاّ اُو٤ٔخ ٝػلّ اُؾت ٝاُٚؼق ٣ٌ

هاٍقخ ك٠ اُوبػلح ا٩كها٤ًخ ُِْقٔ، ٓٔب ٣و١ٞ ٓلٜٞٓٚ ػٖ ػلّ ًلبءرٚ، ٝثبُزب٠ُ ر٣ٌٖٞ 

لدى الفرد، ٓقططبد مار٤خ ٍِج٤خ صبثزخ، ٝٛٞ ٓب ٣َْٜ ك٠ اٍزٔواه اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ 
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ا٧هوإ أ٣ٚبً ك٠ ؽلٝس اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ٗز٤غخ ُِزأص٤و اَُِج٢ ػ٠ِ ًٔب ٣َْٜ هك٘ 

  (Marino, 2001, 4) .رول٣و اُناد

إٔ ا٧ّقبٓ م١ٝ ٛنا ا٫ٙطواة، ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌزَجٞا مُي ٗز٤غخ ُوٍبئَ ٤ِٕٓٞ ٣ٝإًل  

ف٬ٍ اُٞاُل٣ٖ أُؼجوح ػٖ اُوك٘ اُٞاُل١ ، ٝٛنٙ اُوٍبئَ روَِ ٖٓ رول٣و اُلوك ُنارٚ ٖٓ 

اُوك٘ ٝا٩م٫ٍ أُجبّو أٝ ؿ٤و أُجبّو ، ؽ٤ش رإكٟ ٓؼبِٓخ اُٞاُل٣ٖ اُوب٤ٍخ ٝاُجبهكح ئ٠ُ 

رو٤ٍـ اُْؼٞه ثبُزٞرو ٝػلّ ا٧ٖٓ ُلٟ اُطلَ ، ٝٛإ٫ء ا٧ٛلبٍ ٣طٞهٕٝ ثؼل مُي اُْؼٞه ثإٔ 

إٔ اُؼبُْ ٌٓبٕ ؿ٤و ٓو٣ؼ ، ُٝنُي ٫ ٣وؿجٕٞ ك٠ هثٜ أٗلَْٜ ثب٥فو٣ٖ، ٝٗز٤غخ ُنُي ٣ٌٖٔ 

" أٗلَْٜ ٣ٌٖٔ إٔ ٣زؼِٔٞا ٣ٌزَجٞا ْٓبػو اُؼيُخ ٝاُزق٢ِ أٝ اُٜغو، ٝك٠ ٓؾبُٝخ ْٜٓ٘ ُؾٔب٣خ 
ٌُٖٝ ٛنا ،هلهارْٜ اُؾ٤َخ اُ٘ب٤ٓخ؛ ٖٓ أعَ اُؾل ٖٓ ػلّ ا٫هر٤بػ اُنٟ ٣ْؼوٕٝ ثٚ " ئؿ٬م 

ك٠ اُٜ٘ب٣خ اُؼل٣ل ٖٓ أَُبد اَُِٞى ٣ٜٔل ٬َُٗؾبة ث٤ٖ اُْق٢ٖ أُيٖٓ ، ؽ٤ش  ٣ظٜو 

ا٫ٗلٖبٍ -ػلّ اُضوخ  -ٕٞهح اُناد أُ٘ؼيُخ ) ٔورجطخ ثبٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ٜٓ٘باُ

  (Kohlmaier, 1997 , 8-9)(. اُوِن اُٞعلا٢ٗ  -ا٫عزٔبػ٢ 

ٖٓ اُٞاٙؼ إٔ ٕلٓخ اُطلُٞخ رؼزجو ٍججبً َُٞء اُزٞاكن ث٤ٖ اُواّل٣ٖ، ٌُٖٝ ٛج٤ؼخ ّٝلح       

ػلح ػٞآَ ٤ٍٝطخ أفوٟ، ُٝزؾل٣ل أصو ٕلٓخ اُطلُٞخ ا٧ػواٗ اُ٘برغخ ٣ٌٖٔ إٔ رؼزٔل ػ٠ِ 

ػ٠ِ ّق٤ٖخ اُواّل٣ٖ ٣غت ٓزبثؼخ أُو٣٘ ثٔوٝه اُٞهذ؛ ؽ٤ش ٣طِت أُؼبُظ ٖٓ أُو٣٘ 

ٍوك ُِؤٖ اُنار٤خ ٨ُؽلاس أُب٤ٙخ، ك٤َزط٤ؼٕٞ َٓبػلح أُو٠ٙ ػ٠ِ ئػبكح ًزبثخ أؽلاس 

ٓٔب ٣ؼ٢٘ إٔ اُنًو٣بد اُؾب٤ُخ أُزؼِوخ  ،ؽ٤برْٜ، ٝثبُزب٢ُ ٣ؾووٕٞ اُزـ٤٤و ا٣٩غبث٢ ٝأُوٝٗخ

ثب٧ؽلاس أُب٤ٙخ رغؼَ ٍٞء اُزٞاكن َٓزًٔوا، ٝٛٞ ٓب ٣َْٜ ك٠ ثوبء ٜٗٔ اٙطواة اُْق٤ٖخ 

 (Meyer and Carver, 2000, 236) .اُزغ٘ج٤خ
كإ ع٤ٔغ أُو٠ٙ اُزغ٘ج٤٤ٖ روو٣جبً ٣أرٕٞ ٖٓ أٍو ٓٚطوثخ ثٌَْ ( 0890)ٝٝكوبً ٤ُِٕٔٞ  

اٗلٖبٍ أٝ ٬ٛم اُٞاُل٣ٖ ، أُْبعواد أُزٌوهح ٝروى : )لٌٌخ، ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبًٍج٤و ، ٝٓ٘بىٍ ٓ

كٓبٕ أؽل اُٞاُل٣ٖ أٝ ٤ًِٜٔب اُقٔٞه ، هَٞح ا٧ة رغبٙ ا٧ٛلبٍ ، اُزـ٤٤و إأُ٘يٍ ُلزواد ٓؼ٤٘خ ، 

ًو ؿبُجبً ٓب ٣زنو ،(أُزٌوه ُِؼَٔ ، اَُقو٣خ أٝ اُزو٤َِ ٖٓ هله ا٧ث٘بء ، ٝثوٝكح ٝهك٘ اُٞاُل٣ٖ

٣جلأ ك٠ اُزٖوف ثٌَْ ؿ٤و اعزٔبػ٢ ٓ٘ن ، كما أنه ٓوػجخ أو اُلوك إٔ ٛلُٞزٚ ًبٗذ ؿ٤و ٍؼ٤لح ، 

ؽ٤بٗب ثٌَْ ؿ٤و أٝ ؿ٤و ٓجبّو ، ٝأ٣ٝؼجو اُطلَ ػٖ ػلائٚ ُِٞاُل٣ٖ ثٌَْ ٓجبّو  ،ػٔو ٕـ٤و 

زنًو إٔ أٜٗب ٫ رسردت ( Rita)ه٣زب )وهناك عمٌلة تدعا ،ّؼٞه١، ٓضَ اُزجٍٞ ك٠ اُلواُالٝ أٝاع 

ٕ ؽ٤برٜب ا٧ٍو٣خ ًبٗذ أٝاُل٣ٜب اؽزٚ٘بٛب أٝ هج٬ٛب هٜ ، ُْٝ ٣ٔلؽبٛب ػ٠ِ أ١ ٢ّء كؼِزٚ، ٝ

 ."(ًبمثخ ٝعجبٗخ ُْ رؾْ ا٧ث٘بء ٖٓ أث٤ْٜ " ٕٝٝلذ أٜٓب ثأٜٗب ثبهكح ٝهاكٚخ  ،ٓقزِلخ ػٖ ى٬ٓئٜب 
(Mosack, 1999, 10-11) 

 :اُزٞهؼبد اُزْبؤ٤ٓخ   -ب
د ؽل٣ضخ إٔ اُزٞهؼبد اُزْبؤ٤ٓخ ٝؽَب٤ٍخ أُؼبُغخ اُؾ٤َخ ٝمًو٣بد أٝٙؾذ كهاٍب           
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ٖٓ اُزـ٤و ك٠ ٍٔبد ااُْق٤ٖخ ٝأَُججخ ٫ٙطواة اُْق٤ٖخ % 18اُطلُٞخ اَُِج٤خ، رلَو 

  (Meyer, 2002, 175). اُزغ٘ج٤خ

وج٤ِخ ٓضَ رو٤٤ٔبد اُ٘ٞارظ أَُز" ؽ٤ش ٣ٌٖٔ إٔ رإك١ ػ٤ِٔبد اُزو٤٤ْ أُؼوك٢ أٝ ا٩كها٢ً        

كًٝها ك٠ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ، ؽ٤ش ٣ُنًو إٔ ا٧ّقبٓ ٓلو٢ٛ ( " اُزٞهؼبد)

ُٓؼوٕٙٞ ُزط٣ٞو رٞهؼبد ٍِج٤خ ػٖ  اُؾَب٤ٍخ اُن٣ٖ رؼوٙٞا ُقجواد ٍِج٤خ ك٠ ٛلُٞزْٜ، 

أَُزوجَ ، ؽز٠ ئما ٝعلد اُوؿجخ ك٠ ا٫ٗلٓبط ٓغ ٝعٞك اُزٞهؼبد اَُِج٤خ ك٤ٌٖٔ إٔ ٣ؾلس 

 (Meyer and Carver, 2000, 236) & (Mayer, 2002, 176).  اُزغ٘ت

 اُؾبُخ أُياع٤خ اَُِج٤خ -ج
ئٕ اُؾب٫د أُياع٤خ اُؾي٣٘خ أٝ اُوِوخ أٝ اُـبٙجخ، ٣ٌٖٔ إٔ رؼٌٌ ٍٔخ اُزغ٘ت ك٠ ٛنا         

٣ٝؾلس أُياط اَُِج٢ ػ٘لٓب ٣لَْ ا٧كواك ك٠ رؾو٤ن رولّ ًبف  ،ا٫ٙطواة ٝرغؼِٜب َٓزٔوح 

٧ٕٝ ا٧ّقبٓ مٟٝ ٛنا ا٫ٙطواة ٣لِْٕٞ كائٔبً ك٠ رؾو٤ن أٛلاف ،أُٜٔخ ٗؾٞ ا٧ٛلاف 

ا٫ٗلٓبط ٝاُؾ٤ٔ٤ٔخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣زؼوٙٞا ُؾب٫د ٓياع٤خ ٍِج٤خ ٓيٓ٘خ، ٣ٝزٞهق ٌَّ أُياط 

ُوِن ٣٘زظ ، فااَُِج٢ ػ٠ِ عٞاٗت اُلَْ ث٤ٖ اُْق٢ٖ اُن١ ٣وًيٕٝ ػ٤ِٚ ك٠ اُِؾظخ اُؾب٤ُخ 

اُؾيٕ أٝ ا٫ًزئبة ٣ٌٖٔ إٔ ،أما ثبد ث٤ٖ اُْق٤ٖخ أَُزوج٤ِخ ػٖ اُزو٤ًي ػ٠ِ رٜل٣ل اُٖؼٞ

ئما ًبٕ اُزو٤ًي ػ٠ِ ػوجبد اُ٘غبػ ،أما ػٖ اُزو٤ًي ػ٠ِ كولإ اُؼ٬هبد أُب٤ٙخ تنتج

   (Meyer, 2002, 177) .ث٤ْ٘قٔ ك٤ظٜو اُـٚت أٝاُْؼٞهثبُنٗت

                                                                        :اُ٘ظو٣بد أُلَوح ٫ٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ  -4
ػٖ كٓظ ا٤ٍُٔٞ اُز٠ رؾوى اُلوك ٗؾٞ ئّجبع اؽز٤بعبرٚ ، ٕٝٝق  كو٣ٝلرؾلس  

اُ٘ز٤غخ ا٧ػْ اُز٠ ٝعلرٜب " ٤ُلبٕ ا٤ٍُٔٞ اُز٠ رإكٟ ئ٠ُ ا٧ٖٓ أٝ ػلّ ا٧ٖٓ، ًٝزت إٔ سو

، ٝٛنا اُْؼٞه ٓلوٞك ُلٟ ( 0802) "ْق٢ٖ ُِو٤ٔخ ٝا٫ؽزواّ ٝا٫ٛزٔبّ ٢ٛ اُْؼٞه ثب٧ٖٓ اُ

٣زْ ر٘ظ٤ْ اُْؼٞه ثب٧ٖٓ اُْـ ٝرول٣و اُناد ُِٔوح ا٠ُٝ٧ ٖٓ ف٬ٍ  ، حٌث  APDم١ٝ 

٠ُ ئىاُخ إُؾبعخ ا٠ُٝ٧ ٤ّ٨ُبء ٢ٛ اُؾبعخ ، فااُؾٍٖٞ ػ٠ِ اُوػب٣خ ٖٓ اُؼبُْ اُقبهع٠ 

اُؾت أُولّ ٖٓ كما أن اد ، ٣َٝزؼ٤ل ٛنا ا٩ّجبع رول٣و اُن ،أُض٤واد اُٚبهح أٝ أُيػغخ 

٣ٝلول اُطلَ  ،اُواّل ا٧هٟٞ ٣ٌٕٞ ُٚ ٗلٌ رأص٤و اُِجٖ اُنٟ ًبٕ ٣ؾَٖ ػ٤ِٚ اُو٤ٙغ ٍبثوبً 

ئمٕ كبُطلَ اُنٟ ُْ ٣زْ ئظٜبه  ،رول٣وٙ ُنارٚ ػ٘لٓب ٣لول اُؾت ، ٣َٝزؼ٤لٙ ػ٘لٓب ٣َزؼ٤ل اُؾت 

ػ٘لٓب ٫ ٣زْ ئّجبع ٌظهر ذلك ٝاُؾت ُٚ، ٫ ٣ْؼو ثب٧ٖٓ اُْق٢ٖ اُ٘برظ ػٖ رول٣و اُناد ، 

كإ ّق٤ٖخ ٛنا –ثَجت ؿ٤بة ا٧ّ  –٠ٛٝ أُوؽِخ اُل٤ٔخ  –اؽز٤بعبرٚ ك٠ ٓوؽِخ اُ٘ٔٞ ا٠ُٝ٧ 

 ، كمااُْقٔ اُواّل ٍزٌٕٞ  ارٌب٤ُخ أٝ هبئٔخ ػ٠ِ ا٥فو٣ٖ ٖٓ أعَ اُؾلبظ ػ٠ِ رول٣و اُناد

 .ُؼلٝا٤ٗخ ك٠ اُؼ٬هبدٝ اُؾي٣ٖ ٝاأئٕ اُؾوٓبٕ اُل٠ٔ أُجٌو ٣ؾلك ا٫رغبٙ اُزْبؤ٠ٓ 
(Mosack, 1999, 10-16)       



 

 ٓغِخ ٤ًِخ اُزوث٤خ ثجٜ٘ب

ٞ ط345اُؼلك )       ٤ُٞ٣ )(3) 

2020 
 

 489 

ارٚؼ إٔ إٍٔٞ اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ  ٤ُٔMillon,and Davis 0882ِٕٞ ٝكاك٤ٌ  ٝٝكوبً          

رٌٖٔ ك٠ ٗظو٣خ اُزؼِْ ا٫عزٔبػ٢ ، ؽ٤ش ئٗٚ ثبَُ٘جخ ٨ُٛلبٍ اُطج٤ؼ٤ٖ ٝا٧ٕؾبء ٛ٘بى ػٞآَ 

اُزْ٘ئخ ك٠ أٍو رؾٜ : اة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ٓضَ ث٤ئ٤خ ٓؼ٤٘خ ٣ٌٖٔ إٔ رإصو ػ٠ِ رطٞه اٙطو

ٖٓ هله ا٧ٛلبٍ ٝرزغ٘جْٜ، ٓٔب ٣إكٟ ئ٠ُ ٍؾن رلبؤُْٜ اُطج٤ؼ٠ ٝئًزَبثْٜ ارغبٛبد اُؾٜ ٖٓ 

ه٤ٔخ اُناد ٝاُْؼٞه ثب٫ؿزواة ا٫عزٔبػ٢ ، ٝإٔ مُي ٣إصو ػ٠ِ ا٧ٛلبٍ ك٠ ص٬س ٓواؽَ ٖٓ 

وح اُوٙبػخ، ؽ٤ش ٣ؼبَٓ اُٞاُلإ ٛلِٜٔب ثٌَْ ٣ٌٖٔ إٔ رؾلس أص٘بء كز أُوؽِخ ا٠ُٝ٧: اُ٘ٔٞ 

اٗؼيا٠ُ ٝاٗلٖب٠ُ ٓٔب ٣غؼِٚ ٣ْؼو ثبُزٞرو ٝػلّ ا٧ٖٓ، ٝرغبٝثًب ٓغ ا٧ٍِٞة اُٞاُلٟ اُجبهك، 

ُٔوؽِخ ا. كإ اُطلَ ٣زؼِْ إٔ اُؼبُْ ؿ٤و ٓوؽت ثٚ، ٓٔب ٣زوى اُطلَ ّبػواً ثبُؼيُخ ٝاُٜغو 

لَ ئما ًبٕ اُٞاُلإ ٣َقوإ ثٌَْ َٓزٔو ٖٓ اُطلَ أص٘بء أُوؽِخ ا٫ٍزٌْبك٤خ ُِط :اُضب٤ٗخ 

٣ٝؾزوواٗٚ ػ٘لٓب ٣قطئ أص٘بء ٓؾبُٝزٚ اٍزٌْبف اُؼبُْ ٖٓ ؽُٞٚ ٖٓ ف٬ٍ ا٢ُْٔ أٝ اُيؽق، 

٣ٝزؼِْ إٔ  ،كإ اُطلَ ٤ٍزؼِْ اُْؼٞه ثؼلّ اٌُلبءح ٝكولإ اُضوخ ك٠ رغوثخ أ٤ّبء عل٣لح ك٠ اُؾ٤بح 

ٛنا اُٖواع ٣إكٟ و ،ب٠ُ كإ ا٫هرجبٛ ثب٥فو٣ٖ فط٤و اُؼبُْ ٛٞ ٌٓبٕ ّو٣و ٝؿ٤و آٖٓ ٝثبُز

ٝك٠ ٓوؽِخ أُواٛوخ ر٘زوَ ْٓبػو اُلوك ك٠  :أُوؽِخ اُضبُضخ . ئ٠ُ ٜٗٔ ٓ٘لَٖ ٨ُكاء ك٠ اُؾ٤بح 

أُواؽَ اَُبثوخ ئ٠ُ ػ٤ِٔخ ئكها٤ًخ أٝ ٓؼوك٤خ ٝرورلغ ئكهاًبرٚ اُنار٤خ اَُِج٤خ ئ٠ُ َٓزٟٞ ٣غؼِٚ 

      (Fink, 2008, 19-22). ا٫ٍزجؼبك٣ؼزول أٗٚ ٣َزؾن اُوك٘ ٝ

اُ٘ظو٣خ "  Beck  ,0882ٝٛ٘بى ٗظو٣خ أفوٟ رٞٙؼ ٛنا ا٫ٙطواة، ٠ٛٝ ٗظو٣خ ث٤ي         

ٝأُقططبد ٠ٛ روا٤ًت " اُز٠ رإًل كٝه أُقططبد " أُؼوك٤خ ٫ٙطواثبد اُْق٤ٖخ 

ٝ ا٫ٙطواثبد اُ٘ل٤َخ ٓؼوك٤خ أٝ ئكها٤ًخ رؾزٟٞ ػ٠ِ ٓؼزولاد اُلوك ٝاكزواٙبرٚ ، ٝا٧كواك مٝ

رٌٕٞ ُل٣ْٜ ٓقططبد ٫ ر٤ٌل٤خ ٝٓؼزولاد ٓقزِخ ٝظ٤ل٤ًب ، ٝػ٘لٓب ٣زْ ر٤ْٜ٘ ٛنٙ أُقططبد 

ُٝلٟ م١ٝ  . كاٜٗب رٔ٘غ ر٤ْٜ٘ أُقططبد أُ٘بٍجخ، ٝرغؼَ رل٤َواد اُلوك ُِٔٞهق ٓزؾ٤يح 

ُطلُٞخ ٓغ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ٣ٌٖٔ إٔ روعغ أُقططبد ا٬ُر٤ٌل٤خ ئ٠ُ رلبػ٬د ا

اُٞاُل ّل٣ل ا٫ٗزوبك ٝاُوك٘، ٝئ٠ُ ا٫كزواٙبد أُقزِخ ٝظ٤ل٤بً اُز٠ ٣ٌٜٞٗب اُلوك ُزل٤َو 

رإكٟ ٛنٙ أُقططبد ا٬ُر٤ٌل٤خ                   ئ٠ُ هؤ٣خ اُناد ػ٠ِ  ث٤ياُزلبػ٬د، ٝٝكوب ُـ 

ٕ ُلٟ أُزغ٘ج٤ٖ أٜٗب ؿ٤و ٓبٛوح اعزٔبػ٤ًب، ٝاػزجبه ا٥فو٣ٖ اٗزوبك٤٣ٖ ٝؿ٤و ٜٓز٤ٖٔ ، ٣ٌٝٞ

ب فٞف ّبَٓ ٝأكٌبه آ٤ُخ اٗزوبك٣خ ُِناد ٝاكزواٙبد ٓقزِخ ػٖ اُؼ٬هبد ًٚ  ,Marino). أ٣
2001, 3-6)    

إٔ ٓو٠ٙ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ٣طٞهٕٝ ( 6003)ث٤ي ٝآفوٕٝ ًٔب ٣وٟ        

               ٓقططبد ٍِج٤خ ٓزؼِوخ ثبُناد ٝثب٥فو٣ٖ رإكٟ ئ٠ُ أُؼبُغخ أُزؾ٤يح           

                   ُِٔؼِٞٓبد ا٫عزٔبػ٤خ، ٝك٠ اُٜ٘ب٣خ ا٠ُ اٍزقلاّ اٍزوار٤غ٤بد ث٤ْ٘ق٤ٖخ ٫ 

 (Lynum; Wilberg and Karterud, 2008, 470) .ر٤ٌل٤خ 
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  : األخرى باالضطراباتاٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ عبلقة  -5
 :ٌةاالجتماعاٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ثبُلٞث٤ب   -أ

٣ٞٙؼ أٝعٚ اُزْبثٚ ٝا٫فز٬ف ث٤ٖ اُلٞث٤ب ا٫عزٔبػ٤خ                          ( 6)علٍٝ 

 ٝاٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ
وجه 
 المقارنة

 اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ اُلٞث٤ب ا٫عزٔبػ٤خ 

أوجه 

 التشابه

 المعاٌٌر التشخٌصٌة لكلٌهما . ٌرتبط اضطراب الشخصٌة التجنبٌة بالفوبٌا ربما ٌكون ذلك ناتجا عن تشابه - 1

 .ًَ ٜٓ٘ٔب  ٣ٔض٬ٕ أٝعٜب ٤ٌ٤٘٤ًِخ ُِوِن ا٫عزٔبػ٢  -6

  كل منهما متشابهان فى شدة حساسٌتهم للمواقؾ التى تحدث بٌنهم وبٌن األشخاص اآلخرٌن . -3

 اضطراب الشخصٌة التجنبٌة فى ذاته قد ٌكون دلٌبل على اإلصابة بالفوبٌا االجتماعٌة. -1

 . ُنار٢ ٍٔخ ْٓزوًخ ث٤ٜ٘ٔبهل ٣ٌٕٞ اُ٘ول ا -0

 .ًَ ٜٓ٘ٔب ٓ٘زْوإ ثوله ٓزَبٝ ث٤ٖ اُنًٞه ٝا٩ٗبس  -6

هناك فرضٌة تسمى فرضٌة المتصل التى تقترح أن كبل منهما ٌمثبلن صٌؽات مختلفة لنفس االضطراب مع وجود  -7

 .٤ٌُٝ اُ٘ٞع  االختبلفات فى درجة الشدة فقط

أوجه 

 االختبلؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ك٠ ٝاؽل أٝ  ومستمرٞظ فٞف أٝ هِن ِٓؾ -

،التى ٌكون أًضو ٖٓ أُٞاهق ا٫عزٔبػ٤خ 

الفرد  معرضا للتعامل مع أشخاص ؼٌر 

مؤلوفٌن، وٌخاؾ الفرد من أن ٌتصرؾ 

،  بطرٌقة تسبب له اإلهانة أو اإلحراج

٣ٝزغ٘جٕٞ أُٞاهق ا٫عزٔبػ٤خ أٝ ٣زؾِٜٔٞٗب 

 .                   ثوله ًج٤و ٖٓ اُقٞف أٝ اُوِن  

٣ْؼو اُلوك ثأػواٗ أىٓخ اُنػو أٝ  ًٔب -

، اُِٜغ ػ٘لٓب ٣ٌٕٞ ك٠ ٓٞهق ٓق٤ق 

اُقٞف أٝ اُوِن ٫ ٣ز٘بٍت بالرؼم من أن 

ٓغ اُزٜل٣ل اُلؼ٢ِ اُنٟ ٣لوٙٚ أُٞهق 

 .ا٫عزٔبػ٢ 

 

 

رغ٘ت ا٧ْٗطخ ا٤ُٜ٘ٔخ اُز٠ رطِت ارٖبٍ ث٤ْ٘ق٢ٖ ثَجت  -

 .اُقٞف ٖٓ ا٫ٗزوبك أٝ اُوك٘

طواة ٝعٞك أىٓبد اُِٜغ ، ٝٛٞ ٫ ٣زطِت رْق٤ٔ ٛنا ا٫ٙ -

٣ورجٜ ثل٫ً ٖٓ مُي ثب٩ؽغبّ ٝاُزؾلع ٝاٌُجذ اُنٟ ٣ظٜو ك٠ 

 .أُٞاهق أُق٤لخ

 . ػلّ اُوؿجخ ك٠ ْٓبهًخ ا٥فو٣ٖ ئ٫ ثؼل اُزأًل ٖٓ روِجْٜ -

اُؾنه أٝ " اُؼبٛل٠ اُنٟ ٣ظٜو ك٠ ٓؼ٤به / اُؾنه ا٫ٗلؼب٢ُ  -

ٔخ فبٕخ ثن١ٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٍ" اُؾوٓ ك٠ اُؼ٬هبد اُؾ٤ٔ٤ٔخ 

 .ٛنا ا٫ٙطواة 

 . ٣ورجٜ ٛنا ا٫ٙطواة ثبُوِن ٖٓ ا٫هرجبٛ ثٌَْ أًجو  -

ُل٣ْٜ ئػبهبد أػ٠ِ ك٠ عٞاٗت ٓزؼلكح ٓضَ اُؼَٔ ٝاُؾ٤بح  -

 .ا٫عزٔبػ٤خ ٝا٧ٍو٣خ اُغٞاٗت اُؾ٤بر٤خ ٝارقبم اُوواهاد

ٌعانون من مستوٌات أقل فى األداء االنعكاسى مما ٌإكد وجود  -

 راب الشخصٌة التجنبٌة فى "نظرٌة العقل".مشكبلت لذوي اضط
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ٌعانون من مشكبلت أكبر فى االستمتاع مما ٌإكد إضافة فقدان  -

 اللذة لسمات اضطراب الشخصٌة التجنبٌة .

ُل٣ْٜ أػواٗ ٬ٌْٓٝد ٗل٤َخ اعزٔبػ٤خ ، ٝاُقَِ اُٞظ٤ل٠  -

 .ُِْق٤ٖخ أُزؼِن ثزول٣و اُناد ٬ٌْٓٝد ا٣ُٜٞخ ٝاُزؼِن أًضو  

(CARR AND Francis, 2010, 344) & (Cox et al., 2011, 250) & (Eikenaes et 
al., 2015, 2) &  (Eikenaes et al., 2013, 746)& (Cummings et al., 2013, 
138-139) & (Eikenaes, et al., 2013, 748-760)& (Eikenaes; Pederson; 

Wilberg, 2015, 1) & (Weinbrecht et al ,.6002 ,08( & )َ٤6001ٖ ػ٢ِ كب٣ل، ؽ ،

8 .) 
ٌمكن توضٌح أوجه التشابه اضطراب الشخصٌة التجنبٌة واضطراب الشخصٌة الفصامٌة:  -ة

 واالختبلؾ بٌن االضطرابٌن، كما فى هو موضح بالجدول التالى :
( توضٌح أوجه التشابه واالختبلؾ بٌن اضطراب الشخصٌة الفصامٌة واضطراب 3جدول)

 الشخصٌة التجنبٌة
 اضطراب الشخصٌة التجنبٌة اضطراب الشخصٌة الفصامٌة قارنةوجه الم

 أوجه التشابه 
 

 كل منهما ٌتسم بالتردد فى الثقة باآلخرٌن،  -

 كل منهما ٌتسم باالنفصال بٌن الشخصً ، وكذلك باالنعزال االجتماعً . -

 أوجه االختبلؾ 
 
 
 

ٌرضون بالعزلة االجتماعٌة  -
بل وٌفضلونها وال ٌرؼبون 

 االجتماعٌة فى العبلقات

 

لدٌهم رؼبة فى إقامة العبلقات االجتماعٌة مع اآلخرٌن ، إال أن مٌلهم  -
الشدٌد للوم الذات والخوؾ من الرفض واإلذالل فى المواقؾ االجتماعٌة 

 ٌإدى الى تجنب االتصال بٌن الشخصً .

ٌتلهفون وٌتطلعون لئلعجاب والتقبل وهم ٌتضاٌقون من نقص القدرة على  -
 خرٌن بشكل كبٌر ، وٌشعرون بوحدتهم بشدة.االرتباط باآل

(DSM-5, 2012, 675) & (Baker, 2003, 6) & (Mosack, 1999, 1-2) 

ٌمكن توضٌح أوجه التشابه  اضطراب الشخصٌة التجنبٌة واضطراب الشخصٌة الحدٌة : -ج
 واالختبلؾ بٌن االضطرابٌن كما فى هو موضح بالجدول التالى :

 الختبلؾ بٌن الشخصٌة الحدٌة واضطراب الشخصٌة التجنبٌة( أوجه التشابه وا4جدول)
وجه 

 المقارنة

 اضطراب الشخصٌة التجنبٌة اضطراب الشخصٌة الحدٌة

أوجه 

 التشابه 

  كبل االضطرابٌن متقاربان فى مستوى )الخلل الوظٌفى الشدٌد والكرب أو الضٌق الذاتً( . -



 

 ٓغِخ ٤ًِخ اُزوث٤خ ثجٜ٘ب

ٞ ط345اُؼلك )       ٤ُٞ٣ )(3) 

2020 
 

 492 

أوجه 

 االختبلؾ 

قلق ، أكثر ارتباطاً بالطباع السلبٌة"ال -

الؽضب،الحزن" واالرتباط ؼٌر اآلمن 

 بالوالدٌن.

ٌرتبط بمشكبلت قانونٌة وخبرات ذهانٌة  -

 وارتفاع خطر دخول المستشفى .

 أكثر ارتباطاً باالستجابة التشاإمٌة للمواقؾ المرتبطة بالرفض .        -

ٌرتبطون بمشكبلت فى عدة مجاالت منها انخفاض المستوى   -

ت المساندة االجتماعٌة وجودة الحٌاة التعلٌمى وانخفاض مستوٌا

 وارتفاع مستوٌات األعراض النفسٌة. 

 لدٌهم تقدٌر للذات أقل ، أكثر اكتئابا  ، لدٌهم إعاقة وظٌفٌة أقل. -

 
(Meyer; Ajchenbrenner and Bowles, 2005) & (Lynum; Wilberg and 

Karterud,  2008) & (Wilberg; Karterudp Pedersen and Urnes, 2009) 

 ( المهارات االجتماعٌة :2)
م١ٝ أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ ٣ٕ٘ٔٞ ٣ٝؼيىٕٝ اُج٤ئبد ا٣٩غبث٤خ ٝا٥ٓ٘خ،  إن األشخاص          

٣ٝظٜوٕٝ أُوٝٗخ ك٠ أٝهبد ا٧ىٓبد، ٣َٝؼٕٞ ُطوم اُزؼبَٓ ٓغ أُْبػو اُؼلٝا٤ٗخ أٝ 

    . ا٩ؽجبٛ ثأٍب٤ُت ٓ٘بٍجخ، ٣ٝزؾِٕٔٞ أَُإ٤ُخ اُْق٤ٖخ

فالمهارات االجتماعٌة هً سلوكٌات متعلمة مقبولة اجتماعٌا، تمكن الشخص من التفاعل         
حٌث إنها تعزز قدرة الفرد لكى  ، بكفاءة مع اآلخرٌن وتجنب االستجابة ؼٌر المقبولة اجتماعٌا

ٌكون كفئا فى التعامل مع اآلخرٌن مثل )تٌسٌر إقامة العبلقات االجتماعٌة اإلٌجابٌة والحفاظ 
تسمح للطبلب  -التوافق المدرسً المناسب  -تقبل األقران وتنمٌة الصداقة  -لى استمرارٌتها ع

بمواجهة متطلبات البٌئة المدرسٌة والتكٌؾ معها ....( ، وتتضمن أٌضا الحكم فى العبلقات بٌن 
الشخصٌة والخصائص الفردٌة والقدرة على التخطٌط ووضع األهداؾ وتحقٌقها على 

صً واالجتماعً ، كما أنها سلوكٌات متعلمة ٌستخدمها األفراد فى المواقؾ الصعٌدٌن الشخ
 (Abel,2005,10)الحٌاتٌة، وتظهر بصورة لفظٌة وؼٌر لفظٌة.

(Gooding,2010,8)&,2008,15) (Robinson-Ervin,2012,15)&( Matin 
                                                                       

( & ) أحمد 255،2011&) قٌس المقداد ،أسامة بطاٌنة وعبد الناصر الجراح ،   
       (323، 2009ٌونس،

وتعتبر الميارات االجتماعية قنوات التواصل والتفاعل االجتماعي، وتساعد األفراد فى          
استعدادي مواجية التحديات وأنشطة الحياة اليومية، وىى أحيانا لفظية وغير لفظية، وليا جانب 

وراثي وآخر مكتسب ، واليدف الرئيسي ليا ىى التفاعل االجتماعي اإليجابي، والنجاح فى 
المواقف دون إلحاق ضرر باآلخرين، أى تأكيد الذات ، وتزداد الميارات االجتماعية أىمية 
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 ونضوجا مع التقدم من الطفولة إلى المراىقة إلى الرشد .
     (182-181، 2012)آمال باظة،           

                                                   
حيث تعتبر الميارات االجتماعية ىى األساس فى بناء شخصية الطفل، وقبولو كعضو           

فاعل فى المجتمع فى المستقبل، وىذه الميارات توضع أساسيا فى مرحمة الطفولة المبكرة ، 
التفاعل االجتماعي السميم، ومن ثم فإن االىتمام بتأمين  حيث يكتسب الطفل من أسرتو وبيئتو

مناخ أسري سميم لطفل اليوم يعد فى جوىره ضمانا إلعداد األجيال من الشباب والراشدين 
 المتوافقين نفسيا.

ويعد المراىقون أحوج األفراد إلى الميارات االجتماعية؛ ألنيم يمرون بمجموعة مختمفة  
مى العالقات االجتماعية، مشتممة عمى التغيرات فى بناء األسرة أو من التغيرات التى تؤثر ع

 .األداء الوظيفي أو في توقعات المجتمع
 (48-42،  2008)أحمد حسين ودعاء محمد،                                           

ياية عمره، وتحتل الميارات االجتماعية مكانا بارزا فى حياه الفرد منذ طفولتو حتى ن          
حيث تزيد من ثقتو بنفسو فى التعامل مع المواقف االجتماعية المختمفة دون خجل أو تردد أو 

 (65،  2012)سميمان عبد الواحد ،خوف أو شك فى اآلخر، أو من اآلخر.  

وتعد المهارات االجتماعٌة عامبل مهما فى تحقٌق التكٌؾ االجتماعً داخل الجماعات            
ً إلٌها األفراد ، كما تفٌد هذه المهارات األفراد فى التؽلب على مشكبلتهم وتوجٌه التى ٌنتم

تفاعلهم مع البٌئة المحٌطة ، كما تساعدهم أٌضا على تحقٌق قدر كبٌر من االستقبلل الذاتً 
واالعتماد على النفس واالستمتاع بؤوقات الفراغ، وكذلك ثقتهم بؤنفسهم ومشاركة اآلخرٌن فى 

لتى تتفق مع قدراتهم وإمكاناتهم، وتساعدهم على التفاعل مع الرفاق واالبتكار األعمال ا
 (110،  2015)سلٌمان عبدالواحد ،واإلبداع فى حدود طاقاتهم . 

أما األفراد الذين يعانون من نقص فى الميارات االجتماعية، فيمرون بمشكالت فى          
عاقة الفرد في أن يحيا حياة سعيدة ، ولذا تعد عالقتيم باألقران والبالغين، مما يؤثر عمى إ

الميارات االجتماعية ذات قيمة سيكولوجية كبيرة بالنسبة لمفرد تمكنو من زيادة تفاعمو مع 
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 ( 48-42،  2008)أحمد حسين ودعاء محمد،اآلخرين. 

ثير وعمى الرغم من أن العالم اليوم أصبح قرية صغيرة، فإن الفرد قد يفشل فى الك           
من مواقف التفاعل واالتصال االجتماعي، مما يدفع الفرد إلى العزلة والوحدة واإلحساس بالرفض 
االجتماعي ، معنى ذلك أن الفرد الذى ليس لديو ميارة اجتماعية، يكون أكثر ميال لالنسحاب 
                            من المواقف االجتماعية، وبالتالى أكثر ميال لموحدة والخجل واالنزواء .

 ( 109،  2015( و)سميمان عبدالواحد ،66،  2012)سميمان عبدالواحد ،

قد يعاني بعض الشباب من القصور فى التصرف المناسب فى بعض البيئات        
االجتماعية ، وخاصة فى الحاالت التى يجب فييا التعامل مع اآلخرين ، وقد يحدث ذلك 

عمى التفاعل االجماعي اإليجابي؛ مما يؤدى إلى شعور  القصور بسبب نقص التدريب الوالدي
األبناء بالخجل واالنطوائية الشديدة ، وعدم الرغبة فى االختالط بالغرباء، وقد يرجع ىذا القصور 

أيضا إلى أن ىؤالء الشباب ليس لدييم القدرة عمى إظيار السموكيات                  
، وحوث ردود أفعال غير متوقعة فى بعض المواقف  االجتماعية المالئمة لمموقف االجتماعي

 (68، 2011)عواطف حسين ، االجتماعية . 

 الميــــارات االجتماعيـــة تتمثل في:
يوضح ريجيو أن القدرة عمى التعبير االنفعالي من أقوى االبعاد المتصمة التعبير االنفعالي : -1

ى إقامة الصالت الوجدانية باآلخرين بالنجاح االجتماعي ، ولمتعبير االنفعالي دور ميم ف
، وتؤدى عدم القدرة عمى التعبير االنفعالي بتمقائية وصدق إلى سوء الفيم بين أطراف 
التفاعل االجتماعي، مما يؤدى إلى تفكك الصالت االجتماعية والروابط االجتماعية 

            والروابط الوجدانية .                                                
اٗلؼب٫د ا٥فو٣ٖ ٝهواءح ٝرل٤َو ( اُزوبٛ)ٜٓبهح ك٠ اٍزوجبٍ "٠ٛ :  الحساسية االنفعالية-2

هٍبئِْٜ ا٫ٗلؼب٤ُخ ؿ٤و اُِلظ٤خ اُٖبكهح ، ٝا٧كواك مٝٝ اُؾَب٤ٍخ ا٫ٗلؼب٤ُخ اُؼب٤ُخ ٣ٌٕٞ 

ٕ ُل٣ْٜ ُل٣ْٜ ؽَب٤ٍخ ُِوٍبئَ ا٫ٗلؼب٤ُخ ؿ٤و اُِلظ٤خ اُٖبكهح ػٖ ا٥فو٣ٖ ، ًٔب ٣ٌٞ

ٜٓبهح كبئوخ ك٠ هلهرْٜ ػ٠ِ رل٤َو ا٫رٖبٍ اُٖبكه ػْٜ٘، ٝثٖلخ فبٕخ مُي أُزؼِن 
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 " .ثبُْٔبػو ٝا٫ٗلؼب٫د

عبارة عن ضبط وتنظيم التعبيرات غير المفظية واالنفعالية، ويشتمل الضبط االنفعالي:  -3
القدرة عمى التحكم الضبط االنفعالي عمى القدرة عمى إخفاء المالمح الحقيقية لالنفعالت، و 

 فيما يشعر بو الفرد من انفعاالت مع عمل قناع مناسب لمموقف االجتماعي. 
ٛٞ ٜٓبهح اُزؼج٤و اُِلظ٢ ٝاُولهح ػ٠ِ ُلذ أٗظبه ا٥فو٣ٖ ػ٘ل اُزؾلس التعبير االجتماعي : -4

ك٠ أُٞاهق ا٫عزٔبػ٤خ ، ٝرورجٜ اُلهعبد اُؼب٤ُخ ػ٠ِ ٓو٤بً اُزؼج٤و ا٫عزٔبػ٢ 

اُِـ٣ٞخ ، ٝاُولهح ػ٠ِ ثلء أُؾبكصبد ، ٝاُولهح ػ٠ِ اُزؾلس ثزِوبئ٤خ ك٠  ثبُط٬هخ

ٓٞٙٞع ٓؼ٤ٖ ، ٝاُظٜٞه اُؼبّ  ٬ُٗجَبٛ ٝا٫عزٔبػ٤خ، ًٔب ٣ز٤ٔيٕٝ ثبُٜٔبهح ك٠ 

اٍز٬ٍٜ ٝرٞع٤ٚ اُؾل٣ش ك٠ أ١ ٓٞٙٞع ، أ١ إٔ ٛنا اُْقٔ اُنٟ ٣غ٤ل ٛنٙ أُٜبهح 

، اُنٟ ٣َزط٤غ ا٤َُطوح ػ٠ِ اُؾل٣ش ، ٝٓضَ  ٛٞ أُزؾلس اُجبهع ، مٝ اُط٬هخ اُِـ٣ٞخ

 . ٛنا اُْقٔ اُنٟ ٣غ٤ل ٛنٙ أُٜبهح ٣ٌٕٞ ُل٣ٚ ػلك ًج٤و ٖٓ ا٧ٕلهبء ٝأُؼبهف

ٝرؼزجو ئعبكح أٌّبٍ اُزؼج٤و ا٫عزٔبػ٢ ٖٓ أُٜبهاد ا٧ٍب٤ٍخ أٌُٞٗخ ٌُِبه٣ي٤ٓخ، ٝئٕ       

٤ٍخ ٫ٗلؼب٫د ا٥فو٣ٖ ٝاُٚجٜ ًبٕ ٣٘جـ٠ إٔ رزٞاكو ٓغ ٜٓبهح اُزؼج٤و ا٫ٗلؼب٢ُ ٝاُؾَب

 .ا٫ٗلؼب٢ُ، ٝئ٫ هل رْ٘أ ػٜ٘ب آصبه ٍِج٤خ 

ٝرؼ٠٘ اُولهح ػ٠ِ رل٤َو اُزٞإَ اُِلظ٢ أص٘بء اُزلبػَ ٓغ ا٥فو٣ٖ  الحساسية االجتماعية : -5

، كب٧كواك  اُن٣ٖ ٣ز٤ٔيٕٝ ثؾَب٤ٍزْٜ ا٫عزٔبػ٤خ ٣زَٕٔٞ ثبُزيآْٜ ثبَُِٞى ا٫عزٔبػ٢ 

اُِلظ٢ ( ا٫ٍزوجبٍ)ْ ثٔب ٣لؼِٞٗٚ ، ًٔب إٔ ُل٣ْٜ  اُولهح ػ٠ِ ا٩ٖٗبد ٝؽَب٤ٍزْٜ ٝٝػ٤ٜ

ٝاُؾَب٤ٍخ ٝاُٞػ٢ ثبُوٞاػل أَُززوح ٝهاء أٌّبٍ اُزلبػَ ا٫عزٔبػ٢، ٝاُلْٜ اٌُبَٓ 

٥كاة اَُِٞى ا٫عزٔبػ٢، ٝا٫ٛزٔبّ ثبَُِٞى ثطو٣وخ ٫ئوخ ك٠ أُٞاهق ا٫عزٔبػ٤خ، 

خ ٣ٌٕٞٗٞ ٓ٘زج٤ٜٖ ع٤لا َُِِٞى ا٫عزٔبػ٢، ُٝل٣ْٜ كب٧ّقبٓ مٝٝ اُؾَب٤ٍخ ا٫عزٔبػ٤

، ٝٛنٙ أُٜبهح ٢ٛ ٓب ٣غؼَ ا٧ّقبٓ ( أكؼبُْٜ)ّؼٞه ٝٝػ٢ ٓ٘بٍت ثًَِْٜٞ 

 .اٌُبه٣ي٤٤ٖٓ ٣جلٕٝ ٨ُّقبٓ اُؼبك٤٣ٖ ًؼجبهوح اعزٔبػ٤٤ٖ 

أكاء اُلٝه ٝاُزول٣ْ اُنار٢ ُِٔغزٔغ ، ٣ٝز٤ٔي ا٧ّقبٓ اُن٣ٖ ُل٣ْٜ ىو الضبط االجتماعي: -6

ٛنٙ أُٜبهح، ثأْٜٗ ٣ٌْٜٔ٘ اُو٤بّ ثأكٝاه اعزٔبػ٤خ ٓز٘ٞػخ ثٌَ ؽٌ٘خ ٤ُٝبهخ ،ُٝل٣ْٜ اُولهح 

٢ٌُ ٤ٌ٣لٞا ًٍِْٜٞ اُْق٢ٖ ػٔٞٓب، ٣ٝزٖلٕٞ ثبُضوخ ثبُ٘لٌ ك٠ ٓٞاعٜزْٜ ُِٔٞاهق 

ا٫عزٔبػ٤خ ، ٣َٝزط٤ؼٕٞ إٔ ٣ؾووٞا ا٫َٗغبّ ٓغ أٟ ٗٞع ٖٓ أُٞاهق ا٫عزٔبػ٤خ ثٔغوك 

، ًٔب ٣ؼل اُٚجٜ ا٫عزٔبػ٢ ٜٓٔب ك٠ ٙجٜ ا٫رغبٙ ٝأُؾزٟٞ ك٠ إٔ ٣ٞٙؼٞا ك٤ٜب 

 .اُزلبػ٬د ا٫عزٔبػ٤خ، ٝٛٞ أ٣ٚب ْٜٓ ُز٘ظ٤ْ ػ٤ِٔخ ا٫رٖبٍ ك٠ اُزلبػَ ا٫عزٔبػ٢

ىى "الرغبة أو الميل لمراوغة اآلخرين أو التالعب فى جوانب الموقف المراوغة االجتماعية : -7
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ا٤َُل )ٝ  (1992، )محمد السيد عبد الرحمنلمفرد".  االجتماعي لمحصول عمى نتائج مقبولة

                                                              ( 6000ئثوا٤ْٛ أَُبك٠ٗٝ ، 
           

                                                  
 ( صورة الذات : 3)

٣جبد ُِل٫ُخ ػ٠ِ ٓلّٜٞ اُناد؛ ؽ٤ش ئٜٗب ر٘ظ٤ْ ٕٞهح اُناد ؿبُجب ك٠ ا٧ك تستخدم          

ُقجواد ا٧كواك ٝأكٌبهْٛ اُقبٕخ ثأٗلَْٜ ك٠ ع٤ٔغ عٞاٗت ؽ٤برْٜ، ( ظبٛوار٠)ك٤ٓٞ٘٤ُ٘ٞٞع٠ 

ٝرزٌٕٞ ٕٞهح اُناد ثٖلخ هئ٤َ٤خ ٖٓ ص٬صخ أٗٞاع أٝ أٗٔبٛ، ٠ٛٝ ٕٞهح اُناد اُ٘برغخ ػٖ 

اى اُلوك ٤ٌُل٤خ هؤ٣خ ا٥فو٣ٖ ُٚ ، ًٔب إٔ هؤ٣خ اُلوك ُ٘لَٚ، ٤ًٝل٤خ هؤ٣خ ا٥فو٣ٖ ُٚ، ٝئكه

ٕٞهح اُناد رإصو ػ٠ِ رل٤ٌو اُلوك ّٝؼٞهٙ ٝرٖوكٚ ك٠ اُؼبُْ، ٝثبُزب٠ُ كاٜٗب رظٜو ك٠ ًَ 

 (Peng, 2012,2-3) .ٖٓ أُغب٫د ا٫عزٔبػ٤خ ٝا٧كاء اُ٘ل٢َ

ٔٞ ٝٛٞ ٣وٟ إٔ اُناد ٠ٛ ٤ً٘ٞٗخ اُلوك، ٢ٛٝ ر٘" هٝعوى"رٔضَ اُناد هِت ٗظو٣خ        

ٝر٘لَٖ رله٣غ٤ب ػٖ أُغبٍ ا٩كها٢ً، ٝرزٌٕٞ ث٤٘خ اُناد ٗز٤غخ ُِزلبػَ ٓغ اُج٤ئخ، ٝرَْٔ 

اُناد أُلهًخ ٝاُناد ا٫عزٔبػ٤خ ٝاُناد أُضب٤ُخ، ٝهل رٔزٔ ه٤ْ ا٥فو٣ٖ ٝرَؼ٠ ئ٠ُ اُزٞاكن 

ُؼ٘بٕو ٝا٫ريإ ٝاُضجبد ، ٣ٝزٌٕٞ ٓلّٜٞ اُناد ٖٓ أكٌبه اُلوك اُنار٤خ أُؾلكح ا٧ثؼبك ػٖ ا

أُقزِلخ ٤ٌُ٘ٞٗزٚ اُلاف٤ِخ أٝ اُقبهع٤خ ، ٝرَْٔ ٛنٙ اُؼ٘بٕو أُلهًبد ٝاُزٖٞهاد اُز٠ رؾلك 

فٖبئٔ اُناد، ًٔب ر٘ؼٌٌ ئعوائ٤ب ك٠ ٕٝق اُلوك ُنارٚ ًٔب ٣زٖٞهٛب ٛٞ، أ١ ٓلّٜٞ اُناد 

، ٝأُلهًبد ٝاُزٖٞهاد اُز٠ رؾلك اُٖٞهح اُز٠ ٣زٖٞهٛب (Perceieved-Self)أُلهى

  Social")ٓلّٜٞ اُناد ا٫عزٔبػ٢"ٕٝ، ٝاُز٠ ٣زٔضِٜب اُلوك ٖٓ ف٬ٍ رلبػِٚ ا٫عزٔبػ٢ ا٥فو
Self-concept) ٕٝأُلهًبد ٝاُزٖٞهاد اُز٠ رؾلك اُٖٞهح أُضب٤ُخ ُِْقٔ، ٝاُز٠ ٣ٞك أ،

ٓؾٔل ا٤َُل ٝآ٤ٍب )( Ideal Self-concept")ٓلّٜٞ اُناد أُضب٢ُ"٣ٌٕٞ ػ٤ِٜب 

 (       87 6002ٛ،6ف٤ِلخ،

اإلدراكى من المعاني والمدركات التى يحصميا ويكتسبيا  فصورة الذات ىي "ذلك التنظيم         
الفرد، والتى تشمل الخبرة الشخصية بالذات )الذات الشخصية(، وفكرتو عن جسمو ومظيره 
حساسو بالمالءمة والكفاية والجدارة بقيمتو، بوصفو عضو فى  الخارجى )الذات الجسمية( ، وا 

دراكو لذاتو فى عالقتو باآلخرين )الذات االجتماعية( ، واإلحساس أسرة  )الذات األسرية( ، وا 
 (2011) أمانً زاهر ،  .بقيمتو األخالقية وعالقتو باهلل )الذات األخالقية("

 
كما أنها "التصور)التخٌل( العقلً لهذا الوعاء النفسً الذى ٌحوي جمٌع ما للفرد من         
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الخلقٌة(  -االجتماعٌة –االنفعالٌة  -اللؽوٌة -العقلٌة -بعادها المختلفة)الجسمٌةمكونات نفسٌة، بؤ
بحٌث تتكامل هذه األبعاد لترسم صورة عقلٌة كاملة عن هذه الذات، والذى ٌتمثل فى القبول أو 

 "اُٖٞهح ٖٓ هجَ اُلوك ٗلَٚ التام أو الجزئً لهذه  –الرفض 
    ( 020،  6009ى٣٘ت ٓؾٔل،)                                                           

ئٕ اُناد أُضب٤ُخ رزٔضَ ك٠ إٔ ٬ًً ٓ٘ب ُل٣ٚ كٌوح ػٖ ٗٞع اُْقٔ اُنٟ ٣ز٠٘ٔ إٔ ٣ٌٞٗٚ،          

ئٜٗب اُناد اُز٠ ٣ولهٛب اُلوك ؽن هلهٛب، ٣ٝوؿت ك٠ إٔ ٣ؾٞىٛب، ٝاُز٠ ٣ٚغ ُٜب أػ٠ِ ه٤ٔخ 

٤خ ٖٓ اُناد اُٞاهؼ٤خ إٔجؼ اُْقٔ ٓؾووب مارٚ ٓ٘غيا ٍٝؼ٤لا، ُ٘لَٚ، ًِٝٔب اهزوثذ اُناد أُضبُ

أٓب أُلبههخ اٌُج٤وح ث٤ٖ اُناد أُضب٤ُخ ٝاُناد اُٞاهؼ٤خ، ك٤زورت ػ٤ِٜب إٔ ٣ٌٕٞ اُْقٔ رؼ٤َب 

ٝٝكوب ُ٘ظو٣خ هٝعوى، كإ اُلوك ٣وله ًَ فجوح ك٠ ػ٬هبرٜب ثٔلّٜٞ . ؿ٤و هاٗ ػٖ ؽ٤برٚ

لٕٝ إٔ ٣زٖوكٞا ثطوم رزَن ٓغ ٕٞهح مٝارْٜ ٝفجوارْٜ اُناد ُل٣ٚ ، ًٔب إٔ اُ٘بً ٣و٣

ْٝٓبػوْٛ، ٝرزَجت اُقجواد ٝأُْبػو ؿ٤و أُزَوخ ك٠ رٜل٣ل ثبَُ٘جخ ُِْقٔ، ٝهل ٣ٌ٘و 

أٜٗب ر٘ٔٞ ( أ:)اُْؼٞه ا٫ػزواف ثٜب ، ٝاُناد ػ٘ل هٝعوى ٠ٛ اُ٘ٞاح، ُٜب فٖبئٔ ػلح ٜٓ٘ب 

رٔزٔ ه٤ْ ا٥فو٣ٖ ٝرلهًٜب ثطو٣وخ ْٓٞٛخ  أٜٗب هل( ة)ٖٓ رلبػَ اٌُبئٖ اُؼٟٚٞ ٓغ اُج٤ئخ 

إٔ ( ٛـ)إٔ اٌُبئٖ اُؼٟٚٞ ٣َِي ثأٍب٤ُت رزَن ٓغ اُناد (ك)أٜٗب ر٘يع ئ٠ُ ا٫رَبم ( ط)

أٗٚ هل رزـ٤و اُناد ٗز٤غخ ُِ٘ٚظ ( ٝ)اُقجواد اُز٠ ٫ رزَن ٓغ اُناد رلهى ثٕٞلٜب رٜل٣لاد 

 (302، 6002أؽٔل ٓؾٔل ػجل اُقبُن،)ٝاُزؼِْ 

ٞآَ أُزؼِوخ ثْ٘أح اُلوك رأص٤و ه١ٞ ػ٠ِ ٗٔٞ ٕٞهح اُناد، ٝٗظوا ُِزـ٤واد اَُو٣ؼخ ُِؼ       

اُؾ٣ٞ٤خ ٝا٩كها٤ًخ اُز٠ رؾلس أص٘بء اُجِٞؽ ، كاٗٚ ٖٓ اُٚوٝه١ ٝٙغ رـ٤و اُ٘ٔٞ ك٠ ا٫ػزجبه 

ػ٘ل كهاٍخ ٗٔٞ ٕٞهح اُناد أص٘بء أُواٛوخ أُجٌوح ، ؽ٤ش رزؼِن ثبُجِٞؽ رـ٤واد هئ٤َ٤خ ك٠ 

و ٝأَُبد اُغ٤َ٘خ، ٣ٝزؾٍٞ اُطلَ ئ٠ُ هاّل أٝ ثبُؾ عَل٣ب ٖٓ ؽ٤ش اُؾغْ ٝاُقٖبئٔ أُظٜ

اُغ٤َ٘خ اُضب٣ٞٗخ ٝاُولهح ػ٠ِ اُز٘بٍَ ، ٣ٝؼزجو ا٫ْٗـبٍ ثٖٞهح اُغَل ٝاُغبٗت اُغ٢َ٘ ٖٓ 

اُؼٞآَ أُإصوح ػ٠ِ ٕٞهح اُناد، ٝٗظوا ُِزـ٤واد اُز٠ رؾلس أص٘بء أُواٛوخ؛ كإ 

٤ق ٕٝٞهح اُناد اُز٠ ٣زؼِٜٔب أُواٛوٕٞ ك٠ ٛنٙ أُوؽِخ أصًوا ًج٤ًوا ػ٠ِ ٩ٍزوار٤غ٤بد اُزٌ

  (Peng, 2012,11). اُز٤ٌق ٝاُزٞاكن ٛٞاٍ ؽ٤برٚ
ٝك٠ ٓوؽِخ أُواٛوخ ٣يكاك اُٞػ٢ ثبُناد ٝاُلهخ ك٠ رو٤٤ٜٔب ، ٝرٌٖٔ اُناد اُ٘ب٤ٓخ اُو٣ٞخ         

٤خ، ًٔب أٗٚ ٣زؼلٍ ٓلّٜٞ اُناد ٣ٝؼبك أُواٛن ٖٓ إٔ ٣إصو ك٠ ث٤ئزٚ ٝك٠ أُٞاهق ا٫عزٔبػ

ر٘ظ٤ٔٚ، ؽ٤ش رؾلس رـ٤واد ًض٤وح كاف٤ِخ ٝفبهع٤خ، رإكٟ ئ٠ُ إٔ ٣ٖجؼ ٓلّٜٞ اُناد أًضو 

صأص٤وا ٝؿ٤و َٓزوو ٣ٝؼبك رٌبِٓٚ ، ٣ٝيكاك رٌبَٓ اُناد ٓغ اُ٘ٔٞ، ٝرزؼلٍ ٕٞهح اُناد أُضب٤ُخ 

 (137، 6000ؽبٓل ىٛوإ ،) . ك٠ ٓوؽِخ أُواٛوخ

بُوؿْ ٖٓ اُزـ٤و أُزؼِن ث٘ٔٞ اُلوك ك٠ اُجِٞؽ ، كإ أُواٛو٤ٖ ٣ٔوٕٝ أ٣ٚب ثزـ٤واد ٫ ث      

روَ أ٤ٔٛخ ػ٠ِ أَُزٟٞ اُ٘ل٢َ، ٣ٝؼزجو ٗٔٞ ا٣ُٜٞخ ٛٞ أُلزبػ ُلْٜ اُ٘ٔٞ اُ٘ل٢َ ا٫عزٔبػ٢ ، 

ئٕ  ٝرؼزجو اُؼ٬هبد ا٫عزٔبػ٤خ ٜٓٔخ ُز٤ٔ٘خ ا٣ُٜٞخ ٕٝٞهح اُناد ا٣٩غبث٤خ ٓلٟ اُؾ٤بح ، ؽ٤ش
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٣ٞٛبر٘ب ٣زْ ئهٍبُٜب ئ٠ُ اُؼبُْ ٝاٍزوجبُٜب أٝ اٗؼٌبٍٜب ئ٤ُ٘ب ك٠ ٗلٌ اُٞهذ، ٝٗؾٖ ٗؼزٔل ػ٠ِ ًَ 

 . ٖٓ هؤ٣ز٘ب ٧ٗلَ٘ب ٝكٜٔ٘ب ٤ٌُل٤خ هؤ٣خ ا٥فو٣ٖ أٝ ئكهاًْٜ ُ٘ب 
ٝك٢ أص٘بء أُواٛوخ ٣زْ ر٣ٌٖٞ ػ٬هبد أهٟٞ ٝأًضو اٍزٔواه٣خ ٓغ ا٧هوإ ثبُٔوبهٗخ       

ش ٣َؼ٠ أُواٛوٕٞ ئ٠ُ كوٓ ا٫ٍزو٤ُ٬خ ػٖ اُٞاُل٣ٖ ، ٝاُجلء ك٠ ر٣ٌٖٞ ٣ٞٛزْٜ ثبُطلُٞخ ، ؽ٤

ك٠ ئٛبه أٝ ٤ٍبم اعزٔبػ٢ أًضو ارَبػب ، ًٔب إٔ ٛ٘بى ص٬س رـ٤واد هئ٤َ٤خ ك٠ ا٤َُبم 

: اُزـ٤واد ك٠ أُلهٍخ، ٝصب٤ٗب: أ٫ٝ: ا٫عزٔبػ٢ رإصو ػ٠ِ ٕٞهح اُناد ُِٔواٛو٤ٖ، ٠ٛٝ 
ؽ٤ش رزطِت اُؾبعخ أُزيا٣لح ٬ٍُزو٤ُ٬خ ٝاُلوك٣خ ٖٓ هجَ )ا٧ٍو٣خ  اُزـ٤واد ك٠ اُزلبػ٬د

أُواٛن ، ٝإٔ ٣زْ ئػبكح ٗظوح ًَ ٖٓ اُٞاُل٣ٖ ٝا٫ثٖ ك٠ ٛو٣وخ ٝأٍِٞة اُؼ٬هخ ث٤ْٜ٘ ، 

ؽ٤ش ) اُزـ٤واد ك٠ اُؼ٬هبد ثب٧هوإ؛: ٝفبٕخ اُؼ٬هخ اُوبئٔخ ػ٠ِ اُضوخ ٝأَُبٗلح ، ٝأف٤وا

ضو ؽ٤ٔ٤ٔخ ٝأ٤ٔٛخ، كْٜ ٣ؾزبعٕٞ ُٜنٙ اُؼ٬هبد ٖٓ أعَ َٓبػلرْٜ ػ٠ِ رٖجؼ ٛنٙ اُؼ٬هبد أً

 (.ر٣ٌٖٞ ا٣ُٜٞخ ٖٓ ف٬ٍ رجبكٍ ا٧كٌبه ٝا٥هاء ٝاُو٤ْ ٓغ ا٧هوإ
(Peng, 2012, 13-14)             

ٝر٘ٔٞ ٕٞهح اُناد ٖٓ ف٬ٍ اُزلبػَ ا٫عزٔبػ٢ ، ٝمُي أص٘بء ٝٙغ اُلوك ك٢ ٍَِِخ  

رؾوًٚ ك٠ ا٩ٛبه ا٫عزٔبػ٢ اُن١ ٣ؾ٤ب ك٤ٚ، ك٤زؼِْ إٔ ٣وٟ ٗلَٚ ًٔب  ٖٓ ا٧كٝاه ا٫عزٔبػ٤خ

٣واٙ هكبهٚ ك٠ أُٞاهق ا٫عزٔبػ٤خ أُقزِلخ ، ٝك٠ ًَ ٜٓ٘ب ٣زؼِْ أُؼب٤٣و ا٫عزٔبػ٤خ ٝاُزٞهؼبد 

ا٤ًَُِٞخ اُز٠ ٣وثطٜب ا٥فوٕٝ ثبُلٝه،ك٬ َٗزط٤غ إٔ ٗلْٜ ٍِٞى اُلوك ئ٫ ك٠ ٙٞء اُٖٞهح 

ٜٗب اُلوك ػٖ مارٚ ٝٓب ٣ؾ٤ٜ ثٚ، ٤ٌُٝ ٖٓ اُٚوٝه١ إٔ ٣ٌٕٞ ٛنا أُلّٜٞ ػ٠ِ ا٤ٌُِخ اُز٠ ٣ٌٞ

ٍؼبك ).أَُزٟٞ اُْؼٞهٟ كؾَت، ثَ رزلافَ ك٤ٚ ػٞآَ ٓزؼلكح رَْٜ ك٠ ر٤ٌِْٚ ٝرط٣ٞوٙ

     (020 -026، 6009عجو،

 :    أثؼــــبك ٕـــــٞهح اُـــــناد 
واٛن ُٔٞاعٜخ اُٚـٞٛ أُقزِلخ اُز٠ رٞعل > ٝٛٞ ٣ؼ٠٘ ٓلٟ هٞح ا٧ٗب ُلٟ أُ ٙجٜ اُلاكغ -1

 ك٠ اُج٤ئبد اُقبهع٤خ ٝاُلاف٤ِخ 9

ٝٛٞ ٣ؼ٠٘ كهعخ ا٫َٗغبّ اُٞعلا٢ٗ كافَ اُج٘بء اُ٘ل٢َ ، ٝٓلٟ اُزوِت ك٢  اُ٘ـٔخ ا٫ٗلؼب٤ُخ > -2

 اُؼٞاٛق ثبُٔوبهٗخ ٓغ أُْبػو اُز٠ رظَ صبثزخ 9

ٓغ عَٔٚ، ٣ٝؼٌٌ كٌوح اُلوك ػٖ  ٣ٝورجٜ ثٔلٟ رٞاكن أُواٛنٕٞهح اُغَْ ٝاُناد >  -5

 عَٔٚ، ٝؽبُزٚ اُٖؾ٤خ، ٝٓظٜوٙ 9

٣ٝزؼِن ثؼ٬هخ اُلوك ثب٥فو٣ٖ ٝأٗٔبٛ اُٖلاهخ ، ٣ٝؼٌٌ ئكهاى اُلوك اُؼ٬هبد ا٫عزٔبػ٤خ >  -6

 ُنارٚ ك٠ ػ٬هزٚ ثب٥فو٣ٖ 9

به ٓلٟ ٗٔٞ ا٤ُٔٚو أٝ ا٧ٗب ا٧ػ٠ِ ، ٣ٝؼٌٌ ٕٝق اُلوك ُنارٚ ٖٓ ف٬ٍ ئٛا٧ف٬ه٤بد>  -7

 ٓوعؼ٢ ٝأف٬ه٢ 9

 ٝرؼ٠٘ ْٓبػو أُواٛن ٗلَٚ ٝارغبٛبرٚ ًٍِٝٞٚ ٗؾٞ اُغٌ٘ ا٥فو 9ا٫رغبٛبد اُغ٤َ٘خ >  -8

ٝرؼ٠٘ ٤ًل٤خ ّؼٞه أُواٛن ٗؾٞ ٝاُل٣ٚ ٝٗٞع ػ٬هبرٚ ثٜٔب ، ًٔب ٣لهً  اُؼ٬هبد اُؼبئ٤ِخ> -9

بٍٚ ثو٤ٔزٚ أ٣ٚب اُغٞ ا٫ٗلؼب٢ُ ك٠ أُ٘يٍ ، ًٔب أٜٗب رؼٌٌ أ٣ٚب ْٓبػو اُلوك ٝئؽَ
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 ك٠ ػ٬هزٚ ثأهوة اُ٘بً ئ٤ُٚ 9

٣ٝؼ٠٘ ر٤ٌق أُواٛن ٓغ ث٤ئزٚ، ٝٓلٟ هلهرٚ ػ٠ِ اُزؼبَٓ ٓغ اُزٌٖٔ ٖٓ اُؼبُْ اُقبهع٢>  -:

 ا٩ؽجبٛبد اُ٘برغخ ػٖ اُؼبُْ اُقبهع9٢

٣ٝؼ٠٘ ٤ًل٤خ رؾو٤ن أُواٛن اُ٘غبػ ك٠ ئٗغبى ٜٓبّ اُزؼِْ ا٧ٛلاف ا٤ُٜ٘ٔخ / اُزوث٣ٞخ >  -;

 َُٔزوجَ 9٢ٜ٘ٓٝاُزقط٤ٜ 

 ٣ٝؼ٠٘ ؿ٤بة أُوٗ اُ٘ل٢َ اُْل٣ل 9اُٖؾخ ا٫ٗلؼب٤ُخ>  -32

٤ْ٣ٝو ئ٠ُ ٤ًل٤خ رؼبَٓ أُواٛن ٓغ ٗلَٚ ٝٓغ ا٥فو٣ٖ ٝٛنا اُجؼل  ٣ورجٜ اُزٞاكن ا٧ػ٠ِ >  -33

 ثوٞح ا٧ٗب 9

٬رْٜ > ٤ْ٣ٝو ئ٠ُ أُضَ اُؼ٤ِب ُِٔواٛن ٝاٍزؼلاكٙ َُٔبػلح ا٥فو٣ٖ  ٝاٛزٔبٓٚ ثٌْٔأُضب٤ُخ -34

 ا٫عزٔبػ٤خ9        

 (                                                                                                                           4237)ػجل اُوه٤ت اُجؾ٤وٟ ٖٝٓطل٠ اُؾل٣ج٢ ،                                         
 : ٕٝٞهح اُناد ُلٟ ٓٚطوث٢ اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ ( 1)

٣جلأ ٗٔٞ أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ ك٠ أُ٘يٍ ٍٜٝ ا٧ٍوح ، ٝٓؼظْ ا٧كواك ٣ٌٕٞٗٞ            

ػ٬هبرْٜ ا٫عزٔبػ٤خ ا٠ُٝ٧ ٓغ اُٞاُل٣ٖ ٝا٩فٞح ،ٝرٔضَ أُواٛوخ ػٔو ا٫ٗلٖبٍ ػ٘لٓب ٣جلأ 

ط ٝؽلح ا٧ٍوح، ٣َٝزٔو ٗٔٞ أُٜبهاد أُواٛن ك٠ ئهبٓخ ػ٬هبد اعزٔبػ٤خ ٝص٤وخ فبه

ا٫عزٔبػ٤خ ك٠ ٛنا اُٞهذ، ؽ٤ش ٣زؼِْ اُْجبة ٖٓ ف٬ٍ اُ٘ٔنعخ ٝاُزؼي٣ي ٝأُؾبُٝخ ٝاُقطأ 

كافَ عٔبػبد ا٧هوإ، ٣ٝزْ اٍزٌْبف ا٧كٝاه ٕٝٞهح اُناد ك٠ ث٤ئخ آٓ٘خ َٗج٤ب، ًٔب إٔ 

ْٛ ك٠ اُ٘غبػ ك٠ أُٞاهق أُواٛو٤ٖ ػ٘لٓب ٣طٞهٕٝ ٜٓبهارْٜ ا٫عزٔبػ٤خ كإ مُي ٣َبػل

أما المراهقون الذٌن ٌفشلون فى تطوٌر مهارات اجتماعٌة سوٌة ،  ،ٝاُؼ٬هبد ٓغ اُواّل٣ٖ
فٌواجهون صعوبة فى عبلقاتهم مع الراشدٌن وفً التفاعل االجتماعً العام ، وقصور 

ٌفشلون فى  المهارات االجتماعٌة ٌظهر لدى المراهقٌن ذوي السلوك المعادي للمجتمع، أو الذٌن
القٌام بالسلوكٌات المبلئمة ، وٌرجع هذا القصور إلى نقص فرص التعلم أو النماذج المحددة 

 (Matin, 2008, 15-21)للسلوك المبلئم. 

٣ٝورجٜ اٗقلبٗ أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ ثنٟٝ اٙطواثبد اُْق٤ٖخ،  ٝثب٧فٔ م١ٝ  

طواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ، اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ؽ٤ش ئٕ اُْقٔ اُن١ ٣ؼب٢ٗ ٖٓ اٙ

٣َؼ٠ ُزؾو٤ن ٛلف ا٫ٍزو٬ٍ أُب٢ُ، ٝر٤ٍٞغ ػ٬هبرٚ ا٫عزٔبػ٤خ، ٝمُي ٖٓ ف٬ٍ ّجٌبد 

اُزٞإَ ا٫عزٔبػ٢، ٝمُي ٣زْ ثٔغوك ئؽَبٍٚ ثبُواؽخ أص٘بء أُْبهًخ ك٠ ّجٌبد اُزٞإَ 

  (Hofmann, 2007, 349). ا٫عزٔبػ٢

ٝٛنا ٓب أٝٙؾزٚ كهاٍخ . ٚ ٣لَٚ اُؼيُخ ٝا٫ٗطٞاء أٓب ػ٘ل ػلّ ئؽَبٍٚ ثبُواؽخ، كاٗ        

هٝػ اُلإاك، ؽ٤ش أًلد إٔ اُيٝعخ اُز٠ رؼب٠ٗ ٖٓ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ، ر٤َٔ كائٔب ئ٠ُ 

اُؼيُخ ٝا٫ٗطٞاء ، ٝرؼب٠ٗ ٖٓ ٗؤ أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ ٝػغي ك٢ اُزٞإَ ٓغ ا٥فو٣ٖ، 

إٔ  Meyer ,0881ُؼ٬هخ ثبُيٝط ، ًٔب ٣إًل ٓٔب ٣إكٟ ئ٠ُ اُجؼل ػٖ ا٥فو٣ٖ، ٍٝٞء ئكهاى ا
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ٓٚطوث٢ اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ٣زَٕٔٞ ثبُقغَ ٝاُٖواع ثبَُ٘جخ ُِؼ٬هبد اُْق٤ٖخ أُزجبكُخ، 

هٝػ اُلإاك ٓؾٔل ).  ؽ٤ش ٣وؿت اُْقٔ ك٠ ر٣ٌٖٞ رِي اُؼ٬هبد ٣ٝؾغْ ػٜ٘ب ك٠ ٗلٌ اُٞهذ

،6002   ،00) 

غ٘ج٤خ هٖٞه ك٠ اُؼ٬هبد ا٫عزٔبػ٤خ ثٞعٚ ػبّ ٝٛنا ٣إًل إٔ ُلٟ ٓٚطوث٢ اُْق٤ٖخ اُز      

ٝاُؾ٤ٔ٤ٔخ ثٞعٚ فبٓ، ًٔب إٔ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ٣جو٠ اُلوك ك٠ رغ٘ت ٓ٘ظْ ٖٓ 

ا٫رٖب٫د ا٫عزٔبػ٤خ ، ٝاُلفٍٞ ك٠ رلبػ٬د اعزٔبػ٤خ ، ٣ٝغ٘جٚ ا٫ّزواى ك٠ ا٧ْٗطخ 

زٔبػ٢، ٣ٝزغ٘ت ٓقبُطخ اُ٘بً، ا٫عزٔبػ٤خ، أ١ أٗٚ ٣ٌٕٞ ُل٣ٚ ٗؤ ك٠ ٜٓبهاد اُزٞإَ ا٫ع

ُٝل٣ٚ ّؼٞه ثؼلّ اُضوخ ث٘لَٚ ، ٝمُي ثَجت اُزٞهغ اُلائْ ٫ؽزٔبٍ رِو٤ٚ اَُقو٣خ ٝاُ٘ول ٝاُوك٘ 

 (6، 6006ػجل أُؾَٖ َٓؼل ئٍٔبػ٤َ، . )ٖٓ ا٥فو٣ٖ

كب٧كواك مٝٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ، ُل٣ْٜ ٓقبٝف أًجو ٖٓ اُزلبػَ ٓغ ا٥فو٣ٖ            

ٓضَ ا٧ًَ أٝاُْوة أٝ اٌُزبثخ أص٘بء ٓواهجخ ) زؾلس ٓغ أَُئ٤ُٖٞ ، ًٝنُي ا٬ُٔؽظخ ًبُ

 .، أ١ إٔ ُل٣ْٜ ٜٓبهاد اعزٔبػ٤خ ٙؼ٤لخ ( ا٥فو٣ٖ ُْٜ 
 (Cox; Pagura; Stein Sareen, 2009,349)  

كبُْقٔ اُزغ٘ج٢ ٣ؼب٢ٗ ثْلح ٖٓ اُوِن ٝػلّ اُوٙب ػٖ اُ٘لٌ، ثَجت فٞكٚ ٖٓ ئهبٓخ       

هبد ا٫عزٔبػ٤خ ٓغ أٗٚ ٣ز٠٘ٔ مُي ٌُٖٝ فٞكٚ ٖٓ ا٩ؽواط ٖٝٓ ٍقو٣خ ا٥فو٣ٖ ُٚ أٝ اُؼ٬

رو٤٤ْٜٔ اَُِج٢ ُزٖوكبرٚ ٣ؼ٤وٚ رٔبٓب ٣ْٝؼو ٛنا اُْقٔ ثبُوِن اُلائْ ، ٣ٝؼزول أٗٚ أهَ ٖٓ 

ا٥فو٣ٖ ٝٛٞ ٣زغ٘ت ا٫ؽزٌبى أُجبّو ٓغ ا٥فو٣ٖ ، ٤ٌُٝ ُل٣ٚ اٍزؼلاك ٌَُت ٕلاهخ أؽل، ٓب 

) . ٓزأًل علا ٖٓ أٗٚ ٤ٌٍٕٞ ٓؾجٞثب ثبُلؼَ ُل٣ٚ ، ًٔب أٗٚ ٣زغ٘ت أُ٘بٍجبد ا٫عزٔبػ٤خ ُْ ٣ٌٖ 
 (01،  6006ػجلأُؾَٖ َٓؼل أٍبػ٤َ ،

ٝرز٤ٔي ٛنٙ اُْق٤ٖخ ثبٌُق ا٫عزٔبػ٢ ٝاُزغ٘ت، ٝػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ اُقغَ اُن١ رجل٣ٚ  

٠ُ ٙٔبٗبد ه٣ٞخ ٝؿ٤و ٛنٙ اُْق٤ٖخ ، كاٜٗب رجل١ هؿجخ ًج٤وح ُِٖٔبؽجخ، ٌُْٜٝ٘ ٣ؾزبعٕٞ ئ

ػبك٣خ ٖٓ اُوجٍٞ ؿ٤و اُ٘بهل ، ًٔب أْٜٗ ٣زٞروٕٝ ك٠ أُٞاهق ا٫عزٔبػ٤خ فٞكب ٖٓ هٍٞ ٬ًّ ؿ٤و 

ٓ٘بٍت أٝ ػلّ اُولهح ػ٠ِ ا٩عبثخ ػٖ ٍإاٍ ،٣ٝزغ٘جٕٞ اُٞظبئق ٝا٧ْٗطخ ا٫عزٔبػ٤خ اُز٠ 

رزطِت ٓي٣لا ٖٓ رزطِت ا٫ؽزٌبى ٓغ ا٥فو٣ٖ، ٣ٝوك٘ ٛنا اُْقٔ أُٚطوة اُزوه٤خ اُز٠ 

اُِوبءاد ٝا٫عزٔبػبد، ُٝل٣ٚ ٕل٣ن ٓووة أٝ اص٘بٕ ػ٠ِ ا٧ًض٤و ٤ٌُٝ ٓغٔٞػخ ٖٓ ا٧ٕلهبء، 

ُنا كٜٞ ٓورجٜ ثٜنا اُٖل٣ن علا، كاما ؽٚو اؽزلب٫ أٝ ٓ٘بٍجخ ٗغلٙ، ٝئما ُْ ٣ؾٚو ك٬ ٣ؾٚو 

اٗ ٛنا أُٚطوة ٝئٕ ًبٗذ رقٔ ؽز٠ ػبئِزٚ، ٣ٖٝبؽت اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ أػو

 (623، 6000ا٤َُل ًبَٓ ، ) . ا٫ًزئبة ٝاُوِن ٝاُـٚت، ثَجت اُلَْ ك٠ اُؼ٬هبد ا٫عزٔبػ٤خ 
                                                                                             

لبء ، ًٔب إٔ ا٧ّقبٓ م١ٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ػبكح ٓب ٣وٕٝ أٗلَْٜ ؿ٤و أً     
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٣ٝقبكٕٞ ثٌَْ ًج٤و ٖٓ اُ٘ول ٝاُوك٘ ٝػلّ اُوجٍٞ ، ْٝٛ ٣وؿجٕٞ ك٠ إٔ ٣ؾجْٜ ا٥فوٕٝ 

٣ٝزِٖٕٞ ثْٜ، ٌُٖٝ أؽلاس اُؾ٤بح عؼِزْٜ ٣ؼزولٕٝ أٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ اُٞصٞم ثب٥فو٣ٖ ٝأْٜٗ 

٤ٍوكْٜٚٞٗ، ك٤ؼوٕٙٞ ػٖ ئهبٓخ اُؼ٬هبد ؽز٠ ٣ؾٔٞا أٗلَْٜ ٖٓ اُزـن٣خ اُواعؼخ اَُِج٤خ ، 

٣َزقلٕٓٞ اُق٤بٍ ُِزؾوى ػجو اُؾ٤بح ، ، ٣ٝٔز٘ؼٕٞ ػٖ فٞٗ أٟ ٓـبٓواد ُِو٤بّ  ٝثبُزب٠ُ

 (Fink, 2008). ثأْٗطخ عل٣لح ، ٝؿبُجبً ٫ ٣و٤ٕٔٞ أ٣خ ػ٬هبد َٓزووح ٝٓزجبكُخ

ئٕ ا٧ّقبٓ أُٖبث٤ٖ ثبٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ّل٣لٝ اُؾَب٤ٍخ ُِزو٤٤ْ اَُِج٢،  

اعزٔبػ٤بً أٝ ؿ٤و ٓوج٤ُٖٞ ػ٠ِ أَُزٟٞ اُْق٢ٖ، كاْٜٗ ٧ْٜٝٗ ٣ؼزجوٕٝ أٗلَْٜ ؿ٤و أًلبء 

كْٜ ٓو٤لٕٝ ك٠ أُٞاهق  ،( ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُؾ٤ْٔ ٝؽز٠ اُؼبّ)٣زغ٘جٕٞ اُزلبػَ ا٫عزٔبػ٢ 

ا٫عزٔبػ٤خ، ٝمُي ثَجت فٞكْٜ أُجبُؾ ٖٓ هٍٞ أ١ ٬ًّ هل ٣ٌٕٞ ما ٓؼ٠٘ ٍق٤ق،  ٝاُقٞف 

زولٕٝ أْٜٗ أهَ ٓورجخ ٖٓ ا٥فو٣ٖ ٖٓ ا٩ؽواط أٝ ٖٓ ئظٜبه ػ٬ٓبد أفوٟ ُِوِن ، ٣ٝؼ

٣ٝزٞهؼٕٞ إٔ ٛنا ٤ٍإكٟ ئ٠ُ ظٜٞهْٛ ثٖٞهح ٍق٤لخ ٝئم٫ُْٜ ٝهكْٜٚ ٖٓ هجَ ا٥فو٣ٖ ، 

ٝثبُوؿْ ٖٓ  ،ٛنٙ أُقبٝف رغؼِْٜ ٣زغ٘جٕٞ أُٞاهق ا٫عزٔبػ٤خ ئ٫ ئما ٙٔ٘ٞا اُزوجَ أٝ اُ٘غبػ

ب٠ٗ ثؼٔن، ٝؿبُجبً ٓب ٣ٖلٕٞ ػيُزْٜ ػٖ ا٥فو٣ٖ كاْٜٗ ٫ ٣يإُٞ ٣وؿجٕٞ ك٠ ا٫رٖبٍ ا٩َٗ

                                                              (Pos, 2014) .أٗلَْٜ ثأْٜٗ ٝؽ٤لٕٝ

ًٔب إٔ م١ٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ٣ؼبٕٗٞ ٖٓ ٕؼٞثبد ك٠ ا٫ٗلزبػ ا٫ٗلؼب٢ُ أٝ         

ٕٞ ٖٓ إٔ ٣َقو ْٜٓ٘ ا٥فوٕٝ أٝ اُؼبٛل٢ ػ٠ِ ا٥فو٣ٖ ، ٝٛٞ ٌٓجٞرٕٞ اعزٔبػ٤ب ، ٣ٝقبك

٤ٜ٣ْٜ٘ٞٗ ، ٣ْٝؼوٕٝ ثبُوِن ٖٓ ا٫ٗزوبك ٝاُوك٘، ٝٗز٤غخ ُِقغَ ٝاُٞؽلح ٣ْؼوٕٝ ثبُل٤ٗٝخ 

ٝاٗؼلاّ اُو٤ٔخ ، ٣ٝؼبٕٗٞ ٖٓ ٍٔبد اُزجؼ٤خ ، ٣ٝزغ٘جٕٞ اُق٬ف ٓغ ا٥فو٣ٖ فٞكب ٖٓ اُٜغو أٝ 

ٜٔبّ ٤ٜٓ٘خ، ٝػ٘لٓب ٣ٜٕ٘ٞ كولإ أَُبٗلح ، ٤ٔ٣ِٕٝٞ ئ٠ُ ئهٙبء ا٥فو٣ٖ ئ٠ُ ؽل هجٍٞ ث

 . ػ٬هبرْٜ اُؼبٛل٤خ، كاْٜٗ ٣جلؤٕٝ ٍو٣ؼب ك٠ ػ٬هخ أفوٟ فٞكب ٖٓ اُٞؽلح 
(Dimaggio etal , 2015,161-162)               

إٔ اُولهح ػ٠ِ اُزؼج٤و ا٫ٗلؼب٢ُ ٖٓ أهٟٞ ا٧ثؼبك أُزِٖخ ثبُ٘غبػ  ه٣غ٣ٝٞ٤ٞٙؼ "      

ه ْٜٓ ك٠ ئهبٓخ ا٬ُٖد اُٞعلا٤ٗخ ثب٥فو٣ٖ ، ٝرإكٟ ػلّ ا٫عزٔبػ٢ ، كِِزؼج٤و ا٫ٗلؼب٢ُ كٝ

اُولهح ػ٠ِ اُزؼج٤و ا٫ٗلؼب٢ُ ثزِوبئ٤خ ٕٝلم ئ٠ُ ٍٞء اُلْٜ ث٤ٖ أٛواف اُزلبػَ ا٫عزٔبػ٢، ٓٔب 

". ٣إكٟ ئ٠ُ رلٌي ا٬ُٖد ا٫عزٔبػ٤خ ٝاُوٝاثٜ ا٫عزٔبػ٤خ ٝاُوٝاثٜ                     اُٞعلا٤ٗخ
 (0886ؽٖٔ ،ٓؾٔل ا٤َُل ػجل اُو) 

ٖٝٓ ٖٙٔ اُؼ٬عبد اُز٠ رزؼبَٓ ٓغ ٓو٠ٙ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ اُؼ٬ط         

اُ٘ل٢َ، ٝاُؼ٬ط اُغل٢ُ ا٢ًَُِٞ، ٝاُؼ٬ط اُوبئْ ػ٠ِ اُزؼوَ، ٝاُزله٣ت ػ٠ِ أُٜبهاد 

 (Alphen, 2011, 662). ا٫عزٔبػ٤خ، ٝاُؼ٬ط أُؼوك٢ ا٢ًَُِٞ

ٕ ئ٠ُ أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ، ٣ٝؾزبعٕٞ أص٘بء ػ٬عْٜ ئ٠ُ ٝٛنا ٣ؼ٠٘ أْٜٗ ٣لزووٝ          
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 .اُزله٣ت ػ٠ِ أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ ؽز٠ ٣زْ اًزَبثْٜ ُٜب 

٣ٝإصو اُلٝه ا٫عزٔبػ٢ ك٠ ٓلّٜٞ اُناد، ؽ٤ش ر٘ٔٞ ٕٞهح اُناد  ف٬ٍ اُزلبػَ        

وى اُلوك ك٠ ئٛبه ا٫عزٔبػ٢، أص٘بء ٝٙغ اُلوك ك٠ ٍَِِخ ٖٓ ا٧كٝاه ا٫عزٔبػ٤خ ، ٝأص٘بء رؾ

اُج٘بء ا٫عزٔبػ٢ اُنٟ ٣ؼ٤ِ ك٤ٚ ، كاٗٚ ػ٘لٓب ٣ٞٙغ ك٠ أٗٔبٛ ٖٓ ا٧كٝاه ا٫عزٔبػ٤خ ٓ٘ن 

ٛلُٞزٚ ٝأص٘بء رؾوًٚ ف٬ٍ ٛنٙ ا٧كٝاه، ٣زؼِْ إٔ ٣وٟ ٗلَٚ ًٔب ٣واٙ هكبهٚ ك٠ أُٞاهق 

٤ًٞخ اُز٠            ا٫عزٔبػ٤خ أُقزِلخ، ٝك٠ ًَ ٜٓ٘ب ٣زؼِْ أُؼب٤٣و ا٫عزٔبػ٤خ ٝاُزٞهؼبد اَُِ

روثٜ ا٥فو٣ٖ ثبُلٝه ، ًٔب إٔ اُزٖٞه اُناد ٖٓ ف٬ٍ ا٧كٝاه ا٫عزٔبػ٤خ ٣٘ٔٞ ٓغ           

 (139، 6000ؽبٓل ىٛوإ ،) . اُناد

إن األفراد ذوي اضطراب الشخصٌة التجنبٌة أكثر إصابة باالكتئاب، وأحد االحتماالت  

ذوي اضطراب ٌظهر انتقاد الذات فى وصؾ األفراد التى تفسره هى صورة الذات السلبٌة؛ حٌث 
 (Cox; Pagura; Stein Sareen, 2009, 349الشخصٌة التجنبٌة .)

ٝهؤ٣خ اُناد ػ٠ِ أٜٗب ؿ٤و ًقء " ْٓبػو ػلّ اٌُلبءح " ٣زٖٚٔ ٛنا ا٫ٙطواة  

خ اعزٔبػ٤بً ٝؿ٤و ٓوجُٞخ، ٝأٜٗب أك٠ٗ ٖٓ ا٥فو٣ٖ ، ٝثبُزب٠ُ ٣ٌٖٔ اُوٍٞ ثإٔ اٙطواة اُْق٤ٖ

، كزول٣و اُناد ٣ؼزجو ٓو٤بٍب ٗل٤َب ٣واهت " اٙطواة رول٣و اُناد أُ٘قل٘ " اُزغ٘ج٤خ ٛٞ 

عٞكح ػ٬هبد اُ٘بً ثب٥فو٣ٖ ، ٧ٕٝ ا٧ّقبٓ م١ٝ ٛنا ا٫ٙطواة ٣وؿجٕٞ ك٠ ا٫ٗلٓبط 

ٌُْٜٝ٘ ؿ٤و ٗبعؾ٤ٖ ك٠ رؾو٤ن أٛلاف اُؾ٤ٔ٤ٔخ، كاٗٚ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ رول٣و اُناد ُل٣ْٜ ٓ٘قل٘ 

  (Meyer, 2002, 172-176). ٖثٌَْ ٓيٓ

كبُٔو٠ٙ مٝٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ٤ٔ٣ِٕٞ ئ٠ُ ا٩كواٛ ك٠ ر٘ظ٤ْ اُؾب٫د        

اُٞعلا٤ٗخ، ٓغ اُزأَٓ اُنار٢ أُؾلٝك ٝأُقططبد ث٤ٖ اُْق٤ٖخ ا٤ُٚوخ أٝ أُوزٚجخ ، ٣ٝؼبٕٗٞ 

ٖٔله صبثذ ٖٓ ٕؼٞثبد ك٠ ر٤َٔخ أُْبػو ٕٝٝلٜب ٦ُفو٣ٖ ٝاٍزقلاّ ا٫ٗلؼب٫د ً

ُِٔؼِٞٓبد ، ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ٞاعٜٞا ٕؼٞثخ ك٠ كْٜ اُؼ٬هبد اَُجج٤خ ث٤ٖ ا٧كٌبه ٝا٫ٗلؼب٫د 

ٝا٧كؼبٍ، ْٝٛ ٣ؼزٔلٕٝ ؿبُجب ػ٠ِ أُؼب٤٣و اُؼبٓخ ٩كهاى اُؾ٤بح ا٫عزٔبػ٤خ ، ٣ٝزٞهؼٕٞ إٔ 

ٕٞهح  ا٥فو٣ٖ ٤ٍوكْٜٚٞٗ ٣ٝزغبِْٜٛٞٗ ٣ٝ٘زولْٜٝٗ ثوَٞح ، ٝثٌَْ ػبّ كإ ٕٞهح مارْٜ ٠ٛ

ّقٔ ؿ٤و عل٣و ثبُؾت ، ٝٓ٘ؼيٍ ٝٓجزؼل ٝٓقزِق ٝؿو٣ت ٝؿ٤و هبكه ػ٠ِ ا٫هرجبٛ ، ُنُي 

رِٔإٛب ْٓبػو اُقغَ ٝا٩ؽواط ٝاُقٞف ٖٓ اُؾٌْ ٝا٩م٫ٍ ، ًٔب اْٜٗ  كإ اُقجوح اُنار٤خ

٣ْؼوٕٝ ثبُٞؽلح ٌُْٜٝ٘ ك٠ ٗلٌ اُٞهذ ٣جؾضٕٞ ػٖ اُؼيُخ ُؾٔب٣خ أٗلَْٜ ٖٓ ا٫ٗزوبك ٝاُوك٘، 

ٝٓغ مُي كْٜ ٣وٕٝ إٔ ا٥فو َٓزجل أٝ ٛبؿ٤خ ، ٧ْٜٝٗ ٫ ٣َزط٤ؼٕٞ اُزٖوف ثز٤ًٞل٣خ، كاْٜٗ 

ٝا٩مػبٕ، ٝث٤ٖ اُزٔوك ٝاُؾبعخ اُْل٣لح ُِؾو٣خ ، ٣ٝقبكٕٞ ٖٓ إٔ ٣إك١ ٣زنثنثٕٞ ث٤ٖ اُقٚٞع 

ؿٚجْٜ ئ٠ُ ئ٣ناء ا٥فو أٝ إٔ ٣زْ اُٜغّٞ ػ٤ِْٜ ثطوم رلٓو ا٥فو، ٝثبُزب٠ُ ٣ٌجزٕٞ اُـٚت، 

 ,Dimaggio et al., 2015). ٌُْٜٝ٘ ٣٘لغوٕٝ أؽ٤بٗب ثٌَْ ٣ٜلك أ١ ػ٬هخ ؽ٤ٔ٤ٔخ هبئٔخ
158)                                                          
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ئٗٚ ٣ق٠ْ إٔ ٣زْ رو٤٤ٔٚ حٌث ٣ؼ٤ِ اُْقٔ اُزغ٘ج٢ ك٠ ظَ رول٣و اُناد أُ٘قل٘ ، و         

٫ أن الشخص التجنبً  Mosack، وٌعتقد ٝاًزْبف اؽز٤بعبرٚ أٝ اُ٘ؤ اُنٟ ٣ؼب٢ٗ ٓ٘ٚ 

أُٞهق اُزو٢ٔ٤٤ أُلهى مارٚ  ٣قبف كوٜ ٖٓ اُوك٘ اُ٘برظ ػٖ اُزو٤٤ْ اَُِج٢ ، ٝئٗٔب ٣قبف ٖٓ

ٝٛنٙ اُقجوح ػٖ اُزو٤٤ْ أُزٞهغ ٝاُزو٤٤ْ اُنٟ ٣قبف ٓ٘ٚ اُْقٔ ٛٞ ٓؾٞه ٓلف٠ِ  ،

ػ٘لٓب أفجور٠٘ أٜٗب ُٖ رلع أٟ ّقٔ ٣ؼوكٜب ٧ٜٗب ه٣زب ُغَِبد ثٌذ اك٠ اؽلٟ  ،APDُٕٞق

مًو كما  ،بُزٜل٣ل٣ْؼوٛب ث بمجرد معرفة اآلخرٌن لهائٕ و"ع٤لح ثٔب ٣ٌل٠ " رٌٕٞ أال فبئلخ ٖٓ 

Erikson اُضوخ، ان إٔ اُو٤ٚخ ا٠ُٝ٧ أٝ اُوئ٤َ٤خ ك٠ ٓوؽِخ اُ٘ٔٞ ا٠ُٝ٧ ٠ٛ اُضوخ ك٠ ٓوبثَ كول

ٍج٤َ  ػ٠ِ ٠ُ ػلّ اُضوخ ك٠ ا٥فو٣ٖ، كإ اُلوك ٣ْؼو ثأٗٚ ؿ٤و عل٣و ثضوخ ا٥فو٣ٖ ،إثب٩ٙبكخ 

 ءة٣ؼزجوٜٝٗب ٓؼطبو نهاوكٞإٔ ا٥فو٣ٖ ٣ؼبالرؼم من أُضبٍ ّؼود ه٣زب ثأٜٗب كبِّخ ًٖل٣وخ ، 

 (. Mosack ,0888 ,02. )ٝثلا أٜٗب روَِ ٖٓ ه٤ٔخ عٜٞكٛب ولكنها ال تدرك ذلك،٤ٛٝجخ، 

       :اَُبثوــــخ  سادسا : الدراســــات
ٛلكذ ئ٠ُ رو٤٤ْ كؼب٤ُخ اُزله٣ت ػ٠ِ أُٜبهاد Vasile, et al)    2013دراسة ) ,        

ق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ٝرْٞٛبد ٕٞهح اُناد رؾل٣لا ، ٝرٌٞٗذ ا٫عزٔبػ٤خ ك٠ ٍٔبد اٙطواة اُْ

ب ٖٓ م١ٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ، رْ رْق٤ْٖٜ  06ٓغٔٞػخ اُلهاٍخ ٖٓ  ًٕ ٓلؾٞ

ثبٍزقلاّ أُوبثِخ ا٤ٌ٘٤ًِ٩خ، ٝرْ ئّواًْٜ ك٠ ثوٗبٓظ ُِؼ٬ط اُ٘ل٢َ ٣وًي ػ٠ِ رله٣ت أُٜبهاد 

أّٜو ٖٓ اُجلا٣خ ،  2ٓغ ى٣بهح ُِٔزبثؼخ ثؼل أّٜو  3ا٫عزٔبػ٤خ، ثٞاهغ عَِز٤ٖ أٍجٞػ٤ب ُٔلح 

عَِخ ، ٝرٔذ ٓواهجزْٜ  06عَِخ ٝعٔبػ٢ ُٔلح  06ّٝبهى أُلؾٕٕٞٞ ك٠ ػ٬ط كوك١ ُٔلح 

ثبٍزقلاّ ٓوبثِخ ّجٚ ٓو٘٘خ روًي ػ٠ِ أُقططبد ا٩كها٤ًخ اُزغ٘ج٤خ ٕٝٞهح اُناد أُورجطخ 

٠ِ أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ أصًوا ئ٣غبث٤ب ثب٩كهاًبد ا٤ُ٥خ ، ٝأًلد ٗزبئظ اُلهاٍخ إٔ ُِزله٣ت ػ

ػ٠ِ ٕٞهح اُناد، ثؾ٤ش هَِ ٖٓ ػلّ اُواؽخ ٗز٤غخ اُزؼوٗ ا٫عزٔبػ٢ ٝاُْؼٞه ثؼلّ اٌُلبءح 

 .ك٠ ػ٬هبد أُو٠ٙ ٓغ ا٥فو٣ٖ 

ٛلكذ ئ٠ُ رو٤٤ْ كؼب٤ُخ ثوٗبٓظ ُِزله٣ت ػ٠ِ أُٜبهاد ( Vasile,et al ,6001)كهاٍخ         

اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ا٤ٌُِخ ٝأػواٗ ا٫ًزئبة ٝرْٞٛبد ا٫عزٔبػ٤خ، ػ٠ِ ٍٔبد 

ث٤ٖ ( اُي٣بهاد أُقططخ ٨ُٛجبء اُ٘ل٤٤َٖ)ٕٞهح اُناد رؾل٣لا، ثبُٔوبهٗخ ثبُوػب٣خ أُؼ٤به٣خ 

ٓلؾٕٞب ٖٓ  09 أُو٠ٙ اُن٣ٖ ٣ؼبُغٕٞ ثٔٚبكاد ا٫ًزئبة ، ٝرٌٞٗذ ٓغٔٞػخ اُلهاٍخ ٖٓ

٤ْٖٜ ثبٍزقلاّ أُوبثِخ ا٤ٌ٤٘٤ٌُِخ ٝاٙطواة مٟٝ اٙطواة اُْؾ٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ، رْ رْق

ا٫ًزئبة اُوئ٢َ٤، ٝؽِٖٞا ػ٠ِ ثوٗبٓظ ُِزله٣ت ػ٠ِ أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ ثٞاهغ عَِز٤ٖ 

أّٜو ، ٝؽَٖ ع٤ٔغ أُْبه٤ًٖ ػ٠ِ ػ٬ط  2أّٜو، ٓغ ى٣بهح ُِٔزبثؼخ ثؼل  3أٍجٞػ٤ب ُٔلح 

٫ء أُلؾ٤ٕٖٞ ثبٍزقلاّ ٓوبثِخ ٓزيآٖ ث٘ٞع عل٣ل ٖٓ ٓٚبكاد ا٫ًزئبة ، ٝرٔذ ٓواهجخ ٛإ

ّجٚ ٓو٘٘خ َُٔبد اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ٝٓو٤بً ٛبِٓزٕٞ ٬ًُزئبة ، ٝأظٜود ٗزبئظ 

اُلهاٍخ إٔ اُزله٣ت ػ٠ِ أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ، هَِ ٖٓ ؽلٝس ػلّ اُواؽخ أُورجٜ ثبُزلبػَ أٝ 
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  ي ٖٓ أػواٗ ا٫ًزئبةاُزؼوٗ ا٫عزٔبػ٢ ٝئكهاًبد ٕٞهح اُناد أُٞٙؾخ مار٤ب، ٝهَِ ًنُ
، ًٔب ًبٕ ُِزله٣ت ػ٠ِ أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ أصو ئ٣غبث٢ ػ٠ِ ٕٞهح اُناد، ثؾ٤ش هَِ ٖٓ ػلّ 

 .اُواؽخ ا٫عزٔبػ٤خ ْٝٓبػو ػلّ اٌُلبءح ك٠ ػ٬هبد أُو٠ٙ، ًٔب هَِ ٖٓ أػواٗ ا٫ًزئبة

٤ٖ أُْبه٤ًٖ اٍزٜلكذ اُزؼوف ػ٠ِ اُلوم ث( Chambless , et al  ,6009)كهاٍخ          

مٟٝ اٙطواة اُلٞث٤ب ا٫عزٔبػ٤خ ٝمٟٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ك٠ أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ 

ٝرول٣و اُناد، ٝاُؾَب٤ٍخ أُلوٛخ ُِزو٤٤ْ اَُِج٢ ٝاُؾبعخ ئ٠ُ ا٫ٛٔئ٘بٕ ٩ػغبة أٝ هجٍٞ 

٣ٖ، ٝاٌُجذ ا٥فو٣ٖ هجَ اُلفٍٞ ك٠ ػ٬هخ، ٝاُقٞف ٖٓ ا٩ٛبٗخ أٝ ا٩م٫ٍ ػ٘ل ا٫هرجبٛ ثب٥فو

 .ا٫عزٔبػ٢ اُْبَٓ، ٝرٞهغ هَٞح ٝهك٘ ا٥فو٣ٖ 

ٝثٔوبهٗخ ٓغٔٞػبد ا٧كواك م١ٝ اُلٞث٤ب ا٫عزٔبػ٤خ ٝاٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ٖٓ  

ّلح  –اُْلح أُوبٍخ ٖٓ ف٬ٍ ٓوب٤٣ٌ اُلٞث٤ب ا٫عزٔبػ٤خ ٝاُقٖبئٔ أُزِٖخ ثٜب ) ؽ٤ش 

، ٝأًلد ٗزبئظ اُلهاٍخ إٔ مٟٝ ( عزٔبػ٤خ أُٜبهاد ا٫ –ا٧ٓواٗ اُ٘ل٤َخ أُورجطخ ثٜب 

اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ٣قبكٕٞ ٖٓ اُزو٤٤ْ اَُِج٢ ٝاُقغَ ، ًٔب إٔ ُل٣ْٜ رول٣وا ٙؼ٤لب 

ُِناد، ٝٛٞ ٓب ٣ؼل ٍٔخ هئ٤َ٤خ ُن١ٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ، ًٔب إٔ اٙطواة 

و٠ٙ مٟٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ أّل ٖٓ اٙطواة اُلٞث٤ب ا٫عزٔبػ٤خ ، ٝإٔ أُ

 .اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ًبٗٞا أهَ ك٠ أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ ػٖ أُو٠ٙ م١ٝ اُلٞث٤ب ا٫عزٔبػ٤خ 

اٍزٜلكذ كهاٍخ أصو اُؼ٬ط ثبُٔلافَ أُؼوك٤خ ا٤ًَُِٞخ ( Simon ,6008)كهاٍخ  

 ٝاُ٘ل٤َخ اُل٣٘ب٤ٌ٤ٓخ ًٝنُي اُزله٣ت ػ٠ِ أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ ُلٟ مٟٝ اٙطواثبد اُْق٤ٖخ

، ٝأًلد ٗزبئغٜب إٔ ٓوبثِخ أُلؾ٤ٕٖٞ م١ٝ ا٬ٌُْٔد أُزْبثٜخ ٝاُزؾلس ٓؼْٜ  cأُغٔٞػخ  –

ٛٞ اُؼبَٓ ا٧ًضو كبئلح ك٠ رو٤َِ ػيُزْٜ ا٫عزٔبػ٤خ، ٝإٔ مُي ٬ٓئْ ثٌَْ فبٓ ُٔو٠ٙ 

اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ، ؽ٤ش مًو مٝٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ أْٜٗ ٣ْؼوٕٝ 

و٣ٖ ، ًٔب إٔ أُو٠ٙ اُن٣ٖ ٣ؾِٖٕٞ ػ٠ِ اُزله٣ت ػ٠ِ أُٜبهاد ثب٫فز٬ف ػٖ ا٥ف

ا٫عزٔبػ٤خ ٣َزٔوٕٝ ك٠ اُزولّ أص٘بء أُزبثؼخ ، ٝإٔ أُٜبهاد أُزؼِٔخ ٣ٌٖٔ إٔ رٌٕٞ َٓئُٞخ 

ثٌَْ ٓجبّو ػٖ اُزولّ أَُزٔو، ؽ٤ش اهرلغ ْٗبٛ أُلؾ٤ٕٖٞ أٝ اُؼبَٓ اُلكبػ٢ أُورجٜ 

ل٣لح ُل٣ْٜ ، ًٔب إٔ أُلافَ أُؼوك٤خ ٝا٤ًَُِٞخ ٝاُل٣٘ب٤ٌ٤ٓخ ثبُوٙب ػٖ ئروبٕ ٜٓبهاد ر٤ٌق ع

اُ٘ل٤َخ ثب٩ٙبكخ ئ٠ُ اُزله٣ت ػ٠ِ أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ ٠ٛ ا٧كَٚ ثٌَْ ػبّ ُٔو٠ٙ 

 . Cأُغٔٞػخ 

 سابعا: فــــروض البحــــث :
 فى ضوء اإلطار النظرى ونتائج بعض البحوث السابقة، يمكن صياغة الفرض التالى :

م الميارات االجتماعية )قيد البحث( فى التنبؤ بصورة الذات :الدرجة الكمية / األبعاد  تسي -
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 لدى المراىقين مضطربي الشخصية التجنبية.

 ثامنا : إجراءات البحث :
 اػزٔل اُجؾش اُؾب٢ُ ػ٠ِ أُٜ٘ظ إُٞل٢، ٝمُي ُٔ٘بٍجزٚ ُؼ٤٘خ اُجؾش ٝٛلك9ٚ  منيج البحث  -أ

( ٛبُجب عبٓؼ٤ب ثبُلوهز٤ٖ ا٠ُٝ٧ ٝاُضب٤ٗخ ;;خ اُجؾش اُٜ٘بئ٤خ ٖٓ )رٌٞٗذ ػ٤٘  عينة البحث -ة

،  97;3ٍ٘خ ( ثٔزٍٜٞ ػٔوٟ  42-;3ٖٓ أُوؽِخ اُغبٓؼ٤خ، رزواٝػ أػٔبهْٛ ٓب ث٤ٖ )

ؽ٤ش هبٓذ اُجبؽضخ ػ٘ل افز٤بهٛب ُؼ٤٘خ اُلهاٍخ ثبفز٤به اُؼ٤٘خ ث٘بء ػ٠ِ ا٩هثبػ٠ ا٧ػ٠ِ 

 ػ٤٘خ اُلهاٍخ اُٜ٘بئ٤خ ًٔب ٠ِ٣>( ٛبُجب، ٝرل٤َٖ :63ُؼ٤٘خ هٞآٜب )

 ( ٣ٞٙؼ ػ٤٘خ اُلهاٍخ7علٍٝ )

 اُؼلك اُ٘ٞع اُلوهخ

 11 مًٞه اُلوهخ ا٠ُٝ٧ ٤ًِخ اُزوث٤خ

 48 ئٗبس

 6 مًٞه اُلوهخ اُضب٤ٗخ ٤ًِخ اُزوث٤خ

 34 ئٗبس

 99 أُغٔٞع

 

 :أدوات البحــث   -ج

  4232بك٠ٗٝ ٓو٤بً أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ ئػلاك/ا٤َُل ئثوا٤ْٛ أَُ -1

ثاػلاك ٓو٤بً أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ ُزؼوف َٓز٣ٞبد ا٤َُل اثوا٤ْٛ أَُبك٠ٗٝ هبّ           

ٓوب٤٣ٌ كوػ٤خ ( رو٤ٌ ٜٓبهاد  9أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ ا٧ٍب٤ٍخ ٨ُكواك ، ٝأُو٤بً ٣زٌٕٞ ٖٓ )

 –اُزؼج٤و ا٫ٗلؼب٢ُ  –اُٚجٜ ا٫ٗلؼب٢ُ  –اُؾَب٤ٍخ ا٫ٗلؼب٤ُخ  –ٓؼ٤٘خ ْٝٛ ) اُزؼج٤و ا٫ٗلؼب٢ُ 

أُواٝؿخ ا٫عزٔبػ٤خ ( ، ٝهل  –اُٚجٜ ا٫عزٔبػ٢  –اُؾَب٤ٍخ ا٫عزٔبػ٤خ  –اُزؼج٤و ا٫عزٔبػ٢ 

ػجبهح، ٝرْ رؼل٣ِٜب ٝرط٣ٞوٛب ؽز٠ ِٕٝذ ك٠ ٕٞهرٜب  322رٌٞٗذ ا٧كاح ك٠ اُجلا٣خ ٖٓ 

بً ػ٠ِ ٓو٤بً ػجبهح  ، ٣ٝزْ رول٣و أُلؾٞٓ ك٠ ًَ كووح ٖٓ كوواد أُو٤ 327اُٜ٘بئ٤خ ئ٠ُ 

 ٌٕٓٞ ٖٓ رَغ ٗوبٛ ٝكوب ُلهعخ ٓطبثوخ رِي اُلووح ُٚ 9

ٝهبّ ٓؼل أُو٤بً ثؾَبة صجبرٚ ػ٠ِ ػ٤٘خ ٖٓ ٬ٛة اُغبٓؼخ ثبُلوهخ ا٠ُٝ٧ ثطو٣وخ          
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( ، 29:7-:299) ،ث٤٘ٔب  رواٝؽذ ٓؼب٬ٓد أُلب ث٤ٖ ) 29:2ئػبكح اُزطج٤ن، ٝثِؾ ٓؼبَٓ اُضجبد )

ثؾَبة ٕلهٚ ثبٍزقلاّ ٕلم اُز٣ٌٖٞ ٕٝلم اُز٤٤ٔي، ٝٝعل إٔ أُو٤بً ًٔب هبّ ٓؼل أُو٤بً 

 ٣زٔزغ ثلهعخ ٕلم ػب٤ُخ 9 

 صْ هبٓذ اُجبؽضخ ثاػبكح ؽَبة ٕلم ٝصجبد أُو٤بً ثبُطوم اُزب٤ُخ >

 اعتمدت الباحثة فى التحقق من صدق المقياس عمى صدق المحك: ٕلم أُو٤بً > -1

ٕلم أُؾي ٝمُي ثزطج٤ن ٓو٤بً أُٜبهاد  هبٓذ اُجبؽضخ ثؾَبة ٕلم أُو٤بً ثطو٣وخ

ػ٤٘خ هٞآٜب ّ(ػ٠ِ 4234ا٫عزٔبػ٤خ ئػلاك اَُبٓل٠ٗٝ ٝٓو٤بً ٗل١ ٖٗواُل٣ٖ ػجلاُؾ٤ٔل)

ٖٓ ٬ٛة أُوؽِخاُغبٓؼ٤ٚ ، ٝؽَبة ٓؼبَٓ ا٫هرجبٛ ث٤ٖ كهعبد  ٝٛبُجٚ ٛبُت 2;

ٍ ػ٘ل َٓزٟٞ ٝٛٞ ٓؼبَٓ اهرجبٛ كا 29853ٓؼبَٓ ا٩هرجبٛ اُط٬ة ػ٠ أُو٤ب٤ٍٖ ، ًٝبٕ 

 ، ٝٛنا ٣لٍ ػ٠ِ ٕلم أُو٤بً 29239

 :اعتمدت الباحثة فى التحقق من ثبات المقياس عمى صجبد أُو٤بً >  -4

( يوًما بين التطبيقين 15عن طريق إعادة تطبيق المقياس بفاصل زمني ) حساب الثبات -3

(   0.737 األول والثاني ، وكان معامل االرتباط بين درجات األفراد في التطبيقين ىو )  

 (.0.01وىو معامل ارتباط دال عند مستوى )

 حدة، وبيان ذلك كالتالى :ألفا ألبعاد المقياس كل عمى  حساب معامل ثبات  -4

 عمى حدة ( لحساب معامل ثبات ألفا لكل بعد من أبعاد مقياس الميارات االجتماعية 6جدول) 
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 معامل ثبات ألفا البعد
 التعبير االنفعالي 

 فعاليةالحساسية االن
 الضبط االنفعالي

 التعبير االجتماعي
 الحساسية االجتماعية
 الضبط االجتماعي
 المراوغة االجتماعية

0.669** 
0.834** 
0.649** 
0.696** 
0.849** 
0.785** 
0.690** 

٣ٝزٚؼ ٖٓ اُغلٍٝ اَُبثن إٔ َٗت ٓؼبَٓ أُلب ٓورلؼخ َٗج٤ب ٓٔب ٣لٍ ػ٠ِ إٔ أُو٤بً  

 جبد9 ٣زٔزغ ثلهعخ ػب٤ُخ ٖٓ اُض

اٍزجبٗخ أٝكو ُٖٞهح اُناد ُِٔواٛو٤ٖ  ُـ / ػجل اُوه٤ت اُجؾ٤و١ ٖٝٓطل٠ ػجل أُؾَٖ  -4

  4237اُؾل٣ج٢ 

ٓغب٫ ٖٓ ؽ٤بح  34ػجبهح ٓٞىػخ ػ٠ِ  352اّزِٔذ ا٫ٍزجبٗخ ك٠ اُٖٞهح ا٧ف٤وح ػ٠ِ         

٬هبد اُؼ –ٕٞهح اُغَْ ٝاُناد  –اُ٘ـٔخ ا٫ٗلؼب٤ُخ  –أُواٛن، ٢ٛٝ>)ٙجٜ اُلٝاكغ 

اُزٌٖٔ ٖٓ اُؼبُْ اُقبهع٢  –اُؼ٬هبد اُؼبئ٤ِخ  –ا٫رغبٛبد اُغ٤َ٘خ  –ا٧ف٬ه٤بد  –ا٫عزٔبػ٤خ 

أُضب٤ُخ (  ًَٝ ػجبهح ٖٓ ٛنٙ  –اُزٞاكن ا٧ػ٠ِ  –اُزٞاكن اُ٘ل٠َ  –ا٧ٛلاف ا٤ُٜ٘ٔخ/اُزوث٣ٞخ  –

 اٍزغبثبد 9 8أُوب٤٣ٌ ُٜب 

ػ٠ِ ػ٤٘خ ٖٓ ٬ٛة ٝٛبُجبد أُوؽِخ اُضب٣ٞٗخ  ٝهبّ ٓؼلا ا٫ٍزجبٗخ ثؾَبة صجبرٜب         

ٝأُوؽِخ اُغبٓؼ٤خ ٝٝعل أٜٗب ٣زٔزغ ثلهعخ صجبد ػب٤ُخ ، ؽ٤ش ٝعلا إٔ ه٤ْ ٓؼب٬ٓد صجبد أُلب 

**   :298ًوهٝٗجبؿ ٫ٍزجبٗخ أٝكو ُٖٞهح اُناد ُِٔواٛو٤ٖ ٝٓوب٤٣َٜب اُلوػ٤خ رزواٝػ ٖٓ> 

 **0.95ئ٠ُ 

ؾَبة ٕلهٜب ٝمُي ػٖ ٛو٣ن ؽَبة ٓؼبَٓ ا٫هرجبٛ ث٤ٖ ًٔب هبّ ٓؼلا ا٫ٍزجبٗخ ث        

كهعبد أُْبه٤ًٖ ثبُزو٤ٖ٘ ػ٠ِ اٍزجبٗخ أٝكو ُٖٞهح اُناد ُِٔواٛو٤ٖ ٝٓوب٤٣َٜب اُلوػ٤خ 

 **2984** ئ2954٠ًُٝبٗذ كهعبد ا٫هرجبٛ رزواٝػ ث٤ٖ >

 ثم قامت الباحثة بإعادة حساب صدق وثبات المقياس بالطرق التالية :
 قياس : اعتمدت الباحثة فى التحقق من صدق المقياس عمى : صدق الم      

حيث تحققت الباحثة من حساب صدق مفردات المقياس من  طريقة االتساق الداخمى : -1
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خالل حساب معامالت ارتباط درجة كل مفردة بالبعد الذى تنتمى إليو، بعد حذف درجة المفردة 
ة مفردات البعد محكات لممفردة، والجدول التالى من الدرجة الكمية لمبعد، وذلك باعتبار أن بقي

 يوضح ذلك.
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   لمقياس صورة الذات ( لحساب االتساق الداخمي7جدول )
رقم  األبعاد

 المفردة

معامل 

 االرتباط

معامل  رقم المفردة

 االرتباط

رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 المفردة

 معامل االرتباط

 البعد األول

 ضبط الدافع

1 0.549** 4 0.540** 6 0.495** 8 0.453** 

2 0.534** 5 0.551** 

 

7 0.710** 9 0.454** 

3 0.544** 

 البعد الثانى

 النغمة االنفعاليو

1 0.475** 4 0.552 

** 

7 0.615** 10 0.623** 

2 0.558** 5 0.508** 8 0.437** 

3 0.424** 7 0.524** 9 0.506** 

البعد الثالث   

الجسم  صورة

 والذات

1 0.523** 4 0.551** 7 0.497** 

2 0.449** 5 0.517** 8 0.557** 

3 0.597** 6 0.505** 9 0.606** 
 

 اُجؼل ُواثغ

اُؼ٬هبد 

 ا٫عزٔبػ٤خ

1 0.425 ** 4 0.438** 7 0.453** 

2 0.387** 5 0.593** 8 0.640** 

3 0.689** 6 0.527** 9 0.535** 
 

 اُجؼل اُقبٌٓ

 ٬ه٤بدا٧ف

 

1 0.499** 4 0.764** 7 0.627** 10 0.502** 

2 0.510** 5 0.569** 8 0.369** 

3 0.639** 6 0.557** 9 0.440** 
 اُجؼل اَُبكً

ا٫رغبٛبد 

 اُغ٤َ٘ٚ

1 0.468** 4 0.394** 7 0.621** 10 0.617** 

2 0.462** 5 0.588** 8 0.697** 

3 0.609** 6 0.508** 9 0.505** 
 اَُبثغ اُجؼل

 اُؼ٬هبد اُؼبئ٤ِخ

1 0.498** 6 0.377** 11 0.394** 16 0.535** 

2 0.334** 7 0.437** 12 0.504** 17 0.620** 
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3 0.518** 8 0.497** 13 0.677** 18 0.478** 

4 0.596** 9 0.498** 14 0.516** 19 0.488** 

5 0.319** 10 0.322** 15 0.505** 
 اُجؼل اُضبٖٓ

ٖ اُؼبُْ اُزٌٖٔ ٓ

 اُقبهع٠

1 0.496** 4 0.531** 7 0.579** 10 0.408** 

2 0.633** 5 0.481** 8 0.467** 

3 0.424** 6 0.435** 9 0.545** 
 اُجؼل اُزبٍغ

 ا٧ٛلاف ا٤ُٜ٘ٔٚ

1 0.460** 4 0.525** 7 0.709** 10 0.521** 

2 0.700** 5 0.645** 8 0.569** 

3 0.740** 6 0.547** 9 0.546** 
 اُجؼل اُؼبّو

 أُوٗ اُ٘ل٠َ

1 0.364** 5 0.620** 9 0.541** 13 0.479** 

2 0.549** 6 0.523** 10 0.511** 14 0.366** 

3 0.510** 7 0.490** 11 0.254** 

4 0.572** 8 0.316** 12 0.455** 
اُجؼل اُؾبك١ 

 ػْو

 اُزٞاكن ا٫ػ٠ِ

 

 

1 0.436** 5 0.496** 9 0.620** 13 0.611** 

2 0.561** 6 0.249** 10 0.402** 14 0.456** 

3 0.607** 7 0.591** 11 0.544** 

4 0.526** 8 0.711** 12 0.490** 
 اُجؼل اُضب٠ٗ ػْو

 أُضب٤ُخ

1 0.565** 3 0.514** 5 0.748** 

2 0.576** 4 0.696** 6 0.500** 

 0.01مما سبق يتضح أن العبارات دالة عند مستوى 

 وينى الصدق التك-2

وذلك بحساب معامل اإلرتباط بين درجات األفراد المشاركين بالتقنين عمى اسبيان أوفر  
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 لصورة الذات لممراىقيين ومقاييسو الفرعية ، ويوضح الجدول التالى ذلك :

 ه٤ْ ٓؼب٬ٓد ا٫هرجبٛ ث٤ٖ أُوب٤٣ٌ اُلوػ٤خ ٫ٍزجبٗخ أٝكو ُٖٞهح اُناد ُِٔواٛو٤ٖ 

 (  :علٍٝ )    
٤ٌ اُلوػ٤خ أُوب٣ ّ

٫ٍزجبٗخ أٝكو ُٖٞهح 

 اُناد

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ٙجٜ 

 اُلاكغ

اُ٘ـٔخ 

 ا٫ٗلؼب٤ُخ

اُ٘ـٔخ 

 ا٫ٗلؼب٤ُخ

اُ٘ـٔخ 

 ا٫ٗلؼب٤ُخ

اُ٘ـٔخ 

 ا٫ٗلؼب٤ُخ

اُ٘ـٔخ 

 ا٫ٗلؼب٤ُخ

اُ٘ـٔخ 

 ا٫ٗلؼب٤ُخ

اُ٘ـٔخ 

 ا٫ٗلؼب٤ُخ

اُ٘ـٔخ 

 ا٫ٗلؼب٤ُخ

اُ٘ـٔخ 

 ا٫ٗلؼب٤ُخ

اُ٘ـٔخ 

 ا٫ٗلؼب٤ُخ

           *0.22 اُ٘ـٔخ ا٫ٗلؼب٤ُخ 2

3 
 ٕٞهح اُغَْ ٝاُناد

0.42*

* 

0.470**          

         **0.42 **0.48 *0.24 اُؼ٬هبد ا٫عزٔبػ٤خ 4

        0.14 0.11 0.14 0.34- ا٧ف٬ه٤بد 5

       0.40- 0.18 *0.23 *0.26 0.167 ا٫رغبٛبد اُغ٤َ٘خ 6

      0.18 *0.23 **0.31 **0.46 **0.39 **0.32 اُؼ٬هبد اُؼبئ٤ِخ 7

     *0.24 *0.27 0.17 **0.40 **0.34 **0.31 *0.25 اُزٌٖٔ ٖٓ اُؼبُْ اُقبهع٢ 8

    **0.29 **0.47 *0.25 0.133 *0.21 **0.30 **0.36 0.93  اُزوث٣ٞخ/ ا٧ٛلاف ا٤ُٜ٘ٔخ  9

   **0.37 **0.52 **0.43 *0.22 0.93 **0.37 **0.63 **0.38 **0.39 اُٖؾخ ا٫ٗلؼب٤ُخ 10

- **0.38 **0.61 **0.43 **0.45 0.12 **0.36 **0.33 0.19 *0.22 اُزٞاكن ا٧ػ٠ِ 11

0.44** 

 

 **0.23 **0.32 **0.43 **.043 **0.45 **0.41- 0.71 0.18 **0.42 0.54- *0.2  أُضب٤ُخ 12

 ٤خ ٖٓ اُٖلم9 ٣ٝزٚؼ ٓٔب ٍجن إٔ أُو٤بً ثأثؼبكٙ اُلوػ٤خ ٣زٔزغ ثلهعخ ػبُ

 :اعتمدت الباحثة فى التحقق من ثبات المقياس عمى صجبد أُو٤بً > 

 حدة، وبيان ذلك كالتالى :ألفا ألبعاد المقياس كل عمى  حساب معامل ثبات

 عمى حدة ( لحساب معامل ثبات ألفا لكل بعد من أبعاد مقياس صوره الذات 9جدول)
 معامل ثبات ألفا البعد
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 ٙجٜ اُلاكغ 

 ٔخ ا٫ٗلؼب٤ُخاُ٘ـ

 ٕٞهح اُغَْ ٝاُناد

 اُؼ٬هبد ا٫عزٔبػ٤خ

 ا٧ف٬ه٤بد

 ا٫رغبٛبد اُغ٤َ٘خ

 اُؼ٬هبد اُؼبئ٤ِخ

 اُزٌٖٔ ٖٓ اُؼبُْ اُقبهع٢

 اُزوث٣ٞخ/ ا٧ٛلاف ا٤ُٜ٘ٔخ 
 اُٖؾخ ا٫ٗلؼب٤ُخ 
 اُزٞاكن ا٧ػ٠ِ  

 أُضب٤ُخ

0.677** 
0.706** 
0.675** 
0.675** 
0.724** 
0.739** 
0.811** 
0.658** 
0.792** 
0.727** 
0.785** 
0.632** 

٣ٝزٚؼ ٖٓ اُغلٍٝ اَُبثن إٔ َٗت ٓؼبَٓ أُلب ٓورلؼخ َٗج٤ب ٓٔب ٣لٍ ػ٠ِ إٔ أُو٤بً  

 ٣زٔزغ ثلهعخ ػب٤ُخ ٖٓ اُضجبد9 

 ٝمُي ًٔب 9٠ِ٣ ،ؽَبة ا٫رَبم اُلاف٢ِ ُٔلوكاد ٓو٤بً ٕٞهح اُناد  -4

خ ا٤ٌُِخ ُِجؼل اُنٟ ر٘ز٢ٔ ئ٤ُٚ ك٠ ؽَبة ٓؼب٬ٓد ا٫هرجبٛ ث٤ٖ كهعخ ًَ ٓلوكح ٝاُلهع 

 ٓو٤بً ٕٞهح اُناد ، ٝاُغلٍٝ اُزب٢ُ ٣ٞٙؼ مُي >        
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 ( ٣ٞٙؼ ٓؼب٬ٓد ا٫هرجبٛ ث٤ٖ كهعخ ًَ ٓلوكح32علٍٝ)

 ٝاُلهعخ ا٤ٌُِخ ُِجؼل ػ٠ِ ٓو٤بً ٕٞهح اُناد  

رقم  األبعاد
 المفردة

معامل 
 ألفا

معامل 
 االرتباط 

رقم 
 المفردة

معامل 
 ألفا

ل معام
 االرتباط 

رقم 
 المفردة

معامل  معامل ألفا
 االرتباط 

رقم 
 المفردة

معامل 
 ألفا

معامل 
 االرتباط 

 البعد األول
 ضبط الدافع

1 0.644 0.383** 4 0.667 0.355** 6 0.659 0.310** 8 0.666 0.271*
* 

2 0.648 0.362** 5 0.652 
 

0.347** 
 

7 0.599 0.564** 9 0.660 0.302*
* 3 0.650 0.353** 

 البعد الثانى
النغمة 
 االنفعاليو

1 0.697  0.296** 4 0.682 0.379 ** 7 0.667 0.562** 10 0.663 0.483*
* 2 0.678 0.396** 5 0.688 0.341** 8 0.694 0.300** 

3 0.696 0.287** 7 0.682 0.380** 9 0.690 0.334** 

البعد الثالث   
لجسم صورة ا
 والذات

1 0.646 0.361** 4 0.640 0.393** 7 0.655 0.319** 
2 0.682 0.219** 5 0.658 0.312** 8 0.642 0.381** 
3 0.631 0.429** 6 0.655 0.320** 9 0.628 0.482** 

 

 اُجؼل ُواثغ

اُؼ٬هبد 

 ا٫عزٔبػ٤خ

1 0.668 0.246** 4 0.669 0.248** 7 0.658 0.303** 
2 0.671 0.224** 5 0.637 0.399** 8 0.621 0.464** 
3 0.604 0.533** 6 0.651 0.337** 9 0.645 0.368** 

 

 اُجؼل اُقبٌٓ 

 ا٧ف٬ه٤بد

 

1 0.712 0.329** 4 0.663 0.689** 7 0.688 0.533** 10 0.711 0.334
** 2 0.708 0.353** 5 0.696 0.424** 8 0.736 0.180** 

3 0.683 0.495** 6 0.702 0.392** 9 0.724 0.258** 
 اُجؼل اَُبكً 

ا٫رغبٛبد 

 اُغ٤َ٘ٚ

1 0.727 0.336** 4 0.735 0.207** 7 0.706 0.480** 10 0.705 0.506
** 2 0.733 0.301** 5 0.719 0.407** 8 0.690 0.580** 

3 0.707 0.472** 6 0.729 0.336** 9 0.728 0.339** 
 اُجؼل اَُبثغ

هبد اُؼ٬

 اُؼبئ٤ِخ

1 0.802 0.435** 6 0.810 0.269** 11 0.807 0.317** 16 0.801 0.425
** 

2 0.812 0.230** 7 0.805 0.343** 12 0.802 0.407** 17 0.795 0.556
** 

3 0.801 0.458** 8 0.802 0.407** 13 0.789 0.598** 18 0.803 0.402
** 

4 0.795 0.505** 9 0.802 0.401** 14 0.802 0.409** 19 0.802 0.397
** 5 0.813 0.211** 10 0.811 0.230** 15 0.801 0.419** 

 اُجؼل اُضبٖٓ 

اُزٌٖٔ ٖٓ 

 اُؼبُْ اُقبهع٠

1 0.634 0.315** 4 0.630 0.338** 7 0.612 0.439** 10 0.648 0.240
** 2 0.602 0.518** 5 0.633 0.329** 8 0.649 0.257** 
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3 0.649 0.240** 6 0.648 0.248** 9 0.628 0.349** 

 اُجؼل اُزبٍغ 

ا٧ٛلاف 

 ا٤ُٜ٘ٔٚ

1 0.790 0.321** 4 0.791 0.353** 7 0.756 0.613** 10 0.783 0.382
** 2 0.757 0.596** 5 0.766 0.527** 8 0.776 0.447** 

3 0.752 0.653** 6 0.788 0.378** 9 0.777 0.450** 
 و اُجؼل اُؼبّ

 أُوٗ اُ٘ل٠َ
1 0.722 0.241** 5 0.691 0.491** 9 0.702 0.421** 13 0.712 0.340

** 
2 0.701 0.430** 6 0.706 0.384** 10 0.706 0.421** 14 0.725 0.224*

* 3 0.707 0.378** 7 0.711 0.347** 11 0.734 0.120** 

4 0.698 0.468** 8 0.730 0.172** 12 0.714 0.315** 

اُجؼل اُؾبك١ 

 ػْو 

 اُزٞاكن ا٫ػ٠ِ 

 

 

1 0.780 0.308** 5 0.775 0.370** 9 0.762 0.536** 13 0.762 0.522*
* 

2 0.769 0.435** 6 0.801 0.195** 10 0.782 0.283** 14 0.776 0.354*
* 3 0.763 0.516** 7 0.764 0.486** 11 0.770 0.420** 

4 0.770 0.425** 8 0.754 0.645** 12 0.776 0.360** 
اُجؼل اُضب٠ٗ 

 ػْو 

 أُضب٤ُخ

1 0.601 0.330** 3 0.620 0.274** 5 0.501 0.579** 

2 0.608 0.316** 4 0.532 0.536** 6 0.652 0.211** 

  0.01** عند مستوى داللة 

ع٤ٔغ  كٞعل إٔ ع٤غ ٓؼب٬ٓد ا٫هرجبٛ كاُٚ اؽٖبئ٤ب ، ٓٔب ٣لٍ ػ٠ِ ا٫رَبم اُلاف٠ِ ٝصجبد

 .ٓلوكاد ٓو٤بً ٕٞهح اُناد ،ٓٔب ٣لٍ مُي ػ٠ِ إٔ أُو٤بً ٣زٔزغ ثلهعخ ػب٤ُخ ٖٓ اُضجبد

 : (ئػلاك اُجبؽضخ)ٓو٤بً اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ   -3
: أػلد اُجبؽضخ أُو٤بً ثؼل ا٬ٛ٫ع ػ٠ِ ٓوب٤٣ٌ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ، ٜٝٓ٘ب        

روعٔخ ثله ( 0691)اك ٝإَٛٞ ٝكوٗلهٓو٤بً اُزغ٘ت ا٫عزٔبػ٢ ٝاُوِن ئػل

(، 2016، ومقياس اضطراب الشخصية التجنبية لبشرى إسماعيل ) (2112)ااٖٗبهٟ
، ولم تقم (  2013ومقياس االضطرابات النفسية لممراىقين لعبد الرقيب البحيرى ومحمود إمام )
 بشرى إسماعيلياس الباحثة باستخدام أي من المقاييس العربية لؤلسباب التالية: بالنسبة لمق

) الكف االجتماعي ، نقص استخدم فيو أربعة أبعاد لقياس اضطراب الشخصية التجنبية، وىي 
الكفاءة االجتماعية ، االنشغال بإمكانية التعرض لمنقد والحساسية لمتقييم السمبي ، التردد عند 
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االضطرابات النفسية  ، أما بالنسبة لمقياس الدخول فى المغامرات الشخصية واألنشطة الجديدة (
عبارات تقيس  10فقد اشتمل عمى  (2013لممراىقين لعبد الرقيب البحيرى ومحمود إمام )

)الكف االجتماعي، والخجل، والشعور بعدم الكفاءة، والحساسية لمتقييم االجتماعي، أعراض: 
( ، يةوالخوف من النقد فى المواقف االجتماعية، والقمق تجاه الحرج فى المواقف االجتماع

فوجدت الباحثة أنو يمكن دمج بعض األبعاد، واكتفت ببعدين لقياس اضطراب الشخصية 
 الكف االجتماعي"تجنب العالقات االجتماعية"(  الحساسية تجاه تقييم اآلخرين،التجنبية، وىما: )

فكان ذلك مبرًرا قوًيا لمباحثة فى إعداد مقياس يخدم الدراسة الحالية ويساعد فى تحديد ذوي 
اضطراب الشخصية التجنبية؛ تمييدا لموصول إلى نتائج الدراسة الحالية ، وبناًء عمى ما ورد 

 باإلطار النظري الضطراب الشخصية التجنبية، قامت الباحثة بتحديد أبعاد المقياس كما يمي:
قييم ويعني شعور الفرد بأنو معرض دائما لمنقد والتالحساسية تجاه تقييم اآلخرين :  البعد األول :

السمبي من قبل اآلخرين، ومحاولة تجنب ذلك قدر اإلمكان حتى ال يؤدى ذلك إلى ظيوره 

 بمظير غير الئق.

ويعني ابتعاد الفرد عن المواقف  البعد الثانى: الكف االجتماعي"تجنب العالقات االجتماعية" :

بـ )عدم الكفاءة التى تتطمب تفاعال اجتماعيا وعالقات اجتماعية من أجل االبتعاد عن الشعور 

االجتماعية أو بالرفض وعدم االستحسان( ، فال يريد أن يشارك بإيجابية مع اآلخرين فى 

 المواقف المختمفة. 
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 ٓلوكح، ٝىػذ ػ٠ِ ثؼل٣ٖ، ٛٔب ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ>   53وصف المقاس : يتكون المقياس من 

 وكح (ٓل 36)  الحساسية تجاه تقييم اآلخرين اُجؼل ا٧ٍٝ  >          

  ٓلوكح( 39) الكف االجتماعياُجؼل اُضب٢ٗ >   

 ٛو٣وخ رٖؾ٤ؼ أُو٤بً > 

رزْ ا٩عبثخ ػٖ أُو٤بً ٖٓ ف٬ٍ افز٤به اٍزغبثخ ٝاؽلح ٖٓ ص٬صخ ثلائَ ػ٠ِ ٓو٤بً 

،  5ٓزلهط ٣زٌٕٞ ٖٓ )رٖل٢٘ كائٔب ، أؽ٤بٗب ، ٫ رٖل٢٘ ( ٣ٝزْ ئػطبء اُلهعبد ًبُزب٠ُ )كائٔب >

( كهعخ ٝرلٍ اُلهعخ 9:-;4( ٝثنُي رزواٝػ كهعبد اُط٬ة ٓب ث٤ٖ ) 3، ٫ > 4أؽ٤بٗب >

 أُورلؼخ ػ٠ِ أُو٤بً ػ٠ِ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ 9

 حساب صدق وثبات المقياس :

المقياس في صورتو األولية عمى عدد من السادة المحكمين من المتخصصين  تم عرض -
مدى صالحيتو لقياس ما وضع  في مجال عمم النفس والصحة النفسية وذلك لمحكم عمى

  لقياسو، وبناًء عمى ذلك تم حذف بعض المفردات وتعديل أخرى.

( ٛبُجب ث٤ٌِخ اُزوث٤خ ، 94صْ هبٓذ اُجبؽضخ ثزطج٤ن أُو٤بً ػ٠ِ ػ٤٘خ اٍزط٬ػ٤خ ػلكٛب ) -

ٝارٚؼ إٔ اُزؼ٤ِٔبد اُقبٕخ ثبُٔو٤بً ٬ٓئٔخ ، ٝإٔ اُؼجبهاد رز٤ٔي ثبُٞٙٞػ ٍُٜٝٞخ 

 اُلْٜ 9

 المقياس : اعتمدت الباحثة فى التحقق من صدق المقياس عمى : صدق 
تم التحقق من صدق مقياس اضطراب الشخصية التجنبيو من خالل التحميل العاممى : -1

استخدام التحميل العاممى األستكشافى بطريقة المكونات األساسية والتدوير المتعامد بطريقة 
 الفاريمكس والجدول التالى يوضح نتائج ذلك .
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 ( نتائج التحميل العاممى النيائية بطريقو المكونات األساسية 11جدول ) 
 (164والتدوير المتعامد لمقياس اضطراب الشخصية التجنبيو)ن=

 العامل الثانى العامل األول
العبارا التشبعات العبارات التشبعات العبارات

 ت
 التشبعات

1 0.339 15 0.624 27 0.340 
2 0.351 16 0.372 28 0.348 
3 0.555 17 0.668 29 0.378 
4 0.346 18 0.350 30 0.474 
6 0.374 19 0.419 31 0.566 
8 0.585 20 0.428 
9 0.329 21 0.330 
10 0.496 22 0.523 
11 0.389 23 0.330 
12 0.733 24 0.371 
13 0.520 25 0.338 
14 0.345 26 0.588 

 3.223 الجذر الكامن  3.732 الجذر الكامن 
12.867 التباين العاممى

% 
 %11.115 التباين العاممى

 23.982 التباين الكمى
 

 من الجدول يتضح تشبع عبارات المقياس عمى عاممين : 
وبفحص مضمون تمك 0.733إلى  0.329حيث امتددت قيم التشبعات من العامل األول :
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م اآلخرين، ويفسر ىذا العبارات لوحظ أنيا جميعا قد وضعت لقياس بعد الحساسية تجاه تقيي

 %من التباين فى اضطرب الشخصية التجنبية .13العامل نحو 

وبفحص مضمون تمك 0.668إلى 0.330حيث امتددت قيم التشبعات من العامل الثانى :

العبارات لوحظ أنيا جميعا قد وضعت لقياس بعد الكف االجتماعي ، ويفسر ىذا العامل نحو 

 ة التجنبية .%من التباين فى اضطرب الشخصي11

حيث تحققت الباحثة من حساب صدق مفردات المقياس من  طريقة االتساق الداخمى : -ب 

خالل حساب معامالت ارتباط درجة كل مفردة بالبعد الذى تنتمى إليو، بعد حذف درجة المفردة 

تالى من الدرجة الكمية لمبعد، وذلك باعتبار أن بقية مفردات البعد محكات لممفردة، والجدول ال

 يوضح ذلك.

 لمقياس اضطراب الشخصية التجنبية ( لحساب االتساق الداخمي12جدول )
رقم  األبعاد

 المفردة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط

معامل  رقم المفردة

 االرتباط

 

 البعد األول:

الحساسية 

1 0.307 6 0.210 11 0.273 

 0.683 12 ليست دالة 7 0.308 2

3 0.503 8 0.509 13 0.445 
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تجاه تقييم 

 اآلخرين

4 0.263 9 0.405 14 0.412 

 0.309 10 ليست دالة 5

 

اُجؼل اُضب٠ٗ>   

اٌُق 

 ا٫عزٔبػ٢

 

 

 

15 0.483 21 0.244 27 0.386 

16 0.341 22 0.434 28 0.299 

17 0.501 23 0.281 29 0.311 

18 0.255 24 0.250 30 0.422 

19 0.431 25 0.304 31 0.459 

20 0.466 26 0.253 

( لذلك تم حذفيما 7، 5مما سبق يتضح أن فى البعد األول عبارتين ليستا دالتين، ىما ) 
 0.01، أما باقي العبارات فيي دالة عند مستوى 

 ثبات المقياس :
 تم حساب ثبات المقياس عبارات مقياس اضطراب الشخصو التجنبيو بطريقتين ىما :      

 ٓؼبكُخ عزٔبٕو ثوإٝ -ٓؼبكُخ ٍج٤وٓبٕ -حساب معامل ألفا  -أ
 -ٓؼبكُخ ٍج٤وٓبٕتم التحقق من ثبات بعدي المقياس بحساب ثبات المقياس باستخدام          

، ويمكن توضيح مدى ثبات المقياس بطرق الثبات  معامل ثبات ألفاو  ٓؼبكُخ عزٔبٕو ثوإٝ
 الموضحة فى الجدول التالى :

 باستخدام   وضح حساب ثبات مقياس اضطراب الشخصية التجنبية( ي13جدول)
 ومعامل ثبات ألفا ٓؼبكُخ عزٔبٕو ثوإٝ -ٓؼبكُخ ٍج٤وٓبٕ

معامل ثبات  البعد

 ألفا

 -ٓؼبكُخ ٍج٤وٓبٕ

 ثوإٝ
 ٓؼبكُخ عزٔبٕ

البعد األول : الحساسية تجاه تقييم 

 اآلخرين

0.745** 

0.775** 

0.756** 

0.861** 

0.751** 

0.839** 
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 البعد الثانى : الكف االجتماعي

 .ٓٔب ٣لٍ مُي ػ٠ِ إٔ أُو٤بً ٣زٔزغ ثلهعخ ػب٤ُخ ٖٓ اُضجبد ،   0.01** عند مستوى داللة 
 ٝمُي ًٔب 9٠ِ٣ ،ؽَبة ا٫رَبم اُلاف٢ِ ُٔلوكاد ٓو٤بً اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ -4

نٟ ر٘ز٢ٔ ئ٤ُٚ ك٠ ؽَبة ٓؼب٬ٓد ا٫هرجبٛ ث٤ٖ كهعخ ًَ ٓلوكح ٝاُلهعخ ا٤ٌُِخ ُِجؼل اُ 

 ٓو٤بً اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ، ٝاُغلٍٝ اُزب٢ُ ٣ٞٙؼ مُي >        

 ( ٣ٞٙؼ ٓؼب٬ٓد ا٫هرجبٛ ث٤ٖ كهعخ ًَ ٓلوكح36علٍٝ)

 ٝاُلهعخ ا٤ٌُِخ ُِجؼل ػ٠ِ ٓو٤بً اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ  

معامل  رقم المفردة األبعاد

 ألفا

معامل 

 االرتباط 

رقم 

 المفردة

معامل 

 األف

معامل 

 االرتباط 

رقم 

 المفردة

معامل 

 ألفا

معامل 

 االرتباط 

 

 البعد األول 

الحساسية تجاه 

 تقييم اآلخرين

1 0.737 0.418** 6 0.748 0.355** 11 0.743 0.435** 

 **0.731 0.695 12 ليست دالة 7 **0.415 0.737 2

3 0.716 0.604** 8 0.711 0.639** 13 0.720 0.596** 

4 0.742  0.410** 9 0.725 0.548** 14 0.724 0.562** 

    **0.469 0.738 10 ليست دالة 5

 

اُجؼل اُضب٠ٗ>   

اٌُق 

 ا٫عزٔبػ٢

 

 

15 0.745 0.581** 21 0.774 0.369** 27 0.762 0.502** 

16 0.766 0.450** 22 0.759 0.530** 28 0.769 0.420** 

17 0.753 0.596** 23 0.770 0.392** 29 0.768 0.429** 

18 0.771 0.346** 24 0.772 0.353** 30 0.760 0.519** 

19 0.758 0.542** 25 0.769 0.423** 31 0.757 0.556** 

20 0.757 0.551** 26 0.772 0.357**    

  ،   0.01** عند مستوى داللة 

اف٠ِ ٝصجبد كٞعل إٔ ع٤غ ٓؼب٬ٓد ا٫هرجبٛ كاُٚ اؽٖبئ٤ب ، ٓٔب ٣لٍ ػ٠ِ ا٫رَبم اُل 

ع٤ٔغ ٓلوكاد ٓو٤بً اٙطواة اُْق٤ٖٚ اُزغ٘ج٤خ ،ٓٔب ٣لٍ مُي ػ٠ِ إٔ أُو٤بً ٣زٔزغ ثلهعخ 

 .ػب٤ُخ ٖٓ اُضجبد

يتضح أن جميع معامالت ارتباط المفردات بالبعد الذي تنتمي إليو دالة  (8جدول)ومن  
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 دىما .(  من البعد األول، لذا فقد تم استبعا7، 5إحصائيا فيما عدا المفردتين )
 ( ٣ٞٙؼ اُؼجبهر٤ٖ أُؾنٝكز٤ٖ ثؼل ا٫رَبم اُلاف٠ِ  37علٍٝ )

 اُؼجبهح ههْ اُؼجبهح اُجؼل ّ

1 

2 

 ا٧ٍٝ

 ا٧ٍٝ

5 

7 
 أحتفظ بخصوصياتى لنفسى 

 أحاول أال أشارك اآلخرين فى أى نشاط إال إذا كنت متأكًدا من تقبميم لي 
لم ٝصجبد أُو٤بً ثبُطوم ٝث٘بء ػ٠ِ ٓب ٍجن اُزَٕٞ ئ٤ُٚ ٖٓ ٗزبئظ ئؽٖبئ٤خ ُٖ 

( ػجبهح، ٝىػذ ػ٠ِ ;4أُقزِلخ، إٔجؼ ػلك ػجبهاد ٓو٤بً اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ )

 ثؼل١ أُو٤بً ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ>  

 ٓلوكح ( 34)  الحساسية تجاه تقييم اآلخرين اُجؼل ا٧ٍٝ  >

  ٓلوكح( 39) الكف االجتماعياُجؼل اُضب٢ٗ > 

رْ ئعواء اُزؾ٤َِ ا٩ؽٖبئ٢ ُِج٤بٗبد ػٖ ٛو٣ن اُؾبٍٞة  َٔزقلٓخ ا٧ٍب٤ُت ا٩ؽٖبئ٤خ اُ -ك

، ًٝبٗذ ا٧ٍب٤ُت ا٩ؽٖبئ٤خ SPSSثبٍزقلاّ اُؾيٓخ ا٩ؽٖبئ٤خ ُِؼِّٞ ا٫عزٔبػ٤خ 

ٓؼبَٓ ا٫هرجبٛ  -ا٫ٗؾواكبد أُؼ٤به٣خ"  -أَُزقلٓخ ٢ٛ>)ا٩ؽٖبء إُٞل٢ "أُزٍٞطبد

 .ٓؼبَٓ ا٫ٗؾلاه أُزؼلك (–

 اُجؾش ٝٓ٘بهْزٜب ٝرل٤َوٛبربٍؼب > ٗزبئظ 
 ارجؼذ اُجبؽضخ أص٘بء ػوٜٙب ُ٘زبئظ اُجؾش ٓب ٠ِ٣ >

اُن١ ٣ٞٙؼ ٗزبئظ رؾ٤َِ اُزجب٣ٖ ُ٘ٔٞمط ا٫ٗؾلاه أُزؼلك ػ٘ل فطٞاد ( 02)ػوٗ علٍٝ  -1

ٕٞهح اُناد )ك٠ أُزـ٤و اُزبثغ ( أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ)ٓقزِلخ ُلهاٍخ رأص٤و أُزـ٤و أَُزوَ 

 ( .ا٧ثؼبك/  اُلهعخ ا٤ٌُِخ:
اُن١ ٣ٞٙؼ ٗزبئظ رؾ٤َِ ا٫ٗؾلاه أُزؼلك ػ٘ل فطٞاد ٓقزِلخ ُلهاٍخ رأص٤و ( 07)ػوٗ علٍٝ  -6

اُلهعخ ا٤ٌُِخ :ٕٞهح اُناد )ك٠ أُزـ٤و اُزبثغ  (  أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ)أُزـ٤و أَُزوَ 

 ( .ا٧ثؼبك/
هعخ ا٤ٌُِخ ٝا٧ثؼبك ػوٗ كوٗ اُلهاٍخ اُوئ٤ٌ صْ ػوٗ اُلوٝٗ أُ٘جضوخ ٓ٘ٚ؛  ُز٤ٙٞؼ اُل -3

ٓغ اُْوػ ٝاُز٤ٙٞؼ ُ٘زبئظ ًَ كوٗ كوػ٢ ًٝزبثخ ٓؼبكُخ اُز٘جإ اُقبٕخ ثٌَ كوٗ كوػ٢ 

 .ػ٠ِ ؽلح 
 ٗزبئظ رؾ٤َِ اُزجب٣ٖ ُ٘ٔٞمط ا٫ٗؾلاه أُزؼلك ػ٘ل فطٞاد ٓقزِلخ ُلهاٍخ (  02) علٍٝ 

اُلهعخ : ٕٞهح اُناد )  ك٠ أُزـ٤و اُزبثغ( أثؼبك أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ)رأص٤و أُزـ٤و أَُزوَ 

 (88= ٕ( )ا٧ثؼبك/ا٤ٌُِخ 
كهعبد  ٓغٔٞع أُوثؼبد ٖٓله اُزجب٣ٖ أُزـ٤و اُزبثغ

 اُؾو٣خ
ٓزٍٜٞ 

 أُوثؼبد
ٓؼبَٓ  اُل٫ُخ ف

 R6اُزؾل٣ل

 0.140كاُخ 7.74 199.160 2 398.321 أَُ٘ٞة ئ٠ُ ا٫ٗؾلاه :اُجؼل ا٧ٍٝ  
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 ٙجٜ اُلكغ
 

 0.00 1 25.727 95 2444.087 أُ٘ؾوف ػٖ ا٫ٗؾلاه

  97 2842.408 ا٠ٌُِ

 :اُجؼل اُضب٠ٗ 
اُ٘ـٔخ 

 ا٫ٗلؼب٤ُخ

10.6 402.912 2 805.823 أَُ٘ٞة ئ٠ُ ا٫ٗؾلاه
41 

كاُخ 

0.00 
0.183 

 37.865 95 3597.207 أُ٘ؾوف ػٖ ا٫ٗؾلاه
  97 4403.031 ا٠ٌُِ

 : اُجؼل اُضبُش
ٕٞهح اُغَْ 

 ٝاُناد

11.6 511.233 1 511.233 ٞة ئ٠ُ ا٫ٗؾلاهأَُ٘
73 

كاُخ 

0.00 
0.183 

 43.796 96 4204.369 أُ٘ؾوف ػٖ ا٫ٗؾلاه

  97 4715.602 ا٠ٌُِ

 :اُجؼل اُواثغ
اُؼ٬هبد 

 ا٫عزٔبػ٤خ

12.4 414.542 2 829.084 أَُ٘ٞة ئ٠ُ ا٫ٗؾلاه
33 

كاُخ 

0.00 
0.207 

 33.341 95 3167.416 أُ٘ؾوف ػٖ ا٫ٗؾلاه

  97 3996.500 ا٠ٌُِ

 :اُجؼل اُقبٌٓ
 ا٧ف٬ه٤بد

 

7.61 208.345 2 416.490 أَُ٘ٞة ئ٠ُ ا٫ٗؾلاه
6 

كاُخ 

0.00 
0.372 

 27.355 95 2598.698 أُ٘ؾوف ػٖ ا٫ٗؾلاه
  97 3015.388 ا٠ٌُِ

 :اُجؼل اَُبكً
ا٫رغبٛبد 

 اُغ٤َ٘خ

8.11 393.242 2 786.485 أَُ٘ٞة ئ٠ُ ا٫ٗؾلاه
9 

كاُخ 

0.00 
0.146 

 48.435 95 4601.362 أُ٘ؾوف ػٖ ا٫ٗؾلاه

  97 5387.847 ا٠ٌُِ

 : اُجؼل اَُبثغ
اُؼ٬هبد 

 اُؼبئ٤ِخ

5.74 781.046 2 1562.091 أَُ٘ٞة ئ٠ُ ا٫ٗؾلاه
4 

كاُخ 

0.00 
0.108 

 135.978 95 12917.868 أُ٘ؾوف ػٖ ا٫ٗؾلاه

  97 14479.959 ا٠ٌُِ

 : اُجؼل اُضبٖٓ
اُزٌٖٔ ٖٓ 

 اُؼبُْ اُقبهع٠

10.0 262.995 1 262.995 أَُ٘ٞة ئ٠ُ ا٫ٗؾلاه
93 

كاُخ 

0.00 
0.095 

 26.057 96 2501.495 أُ٘ؾوف ػٖ ا٫ٗؾلاه

  97 2764.490 ا٠ٌُِ

 : اُجؼل اُزبٍغ 
ا٧ٛلاف 

/ ا٤ُٜ٘ٔخ 
 اُزوث٣ٞخ

9.90 231.983 1 231.983 ٠ ا٫ٗؾلاهأَُ٘ٞة ئُ
4 

كاُخ 

0.00 
0.094 

 23.422 96 2248.517 أُ٘ؾوف ػٖ ا٫ٗؾلاه

  97 2480.500 ا٠ٌُِ

 :اُجؼل اُؼبّو 
اُٖؾخ 

 ا٫ٗلؼب٤ُخ

11.9 534.279 3 1602.836 أَُ٘ٞة ئ٠ُ ا٫ٗؾلاه
81 

كاُخ 

0.00 
0.277 

 44.592 94 4191.664 أُ٘ؾوف ػٖ ا٫ٗؾلاه

  97 5794.500 ا٠ٌُِ

اُجؼل اُؾبكٟ 

 : ػْو
 اُزٞاكن ا٧ػ٠ِ

22.4 802.899 1 802.899 أَُ٘ٞة ئ٠ُ ا٫ٗؾلاه
65 

كاُخ 

0.00 
0.190 

 35.741 96 3431.101 أُ٘ؾوف ػٖ ا٫ٗؾلاه

  97 4234.000 ا٠ٌُِ
 0.101كاُخ 5.34 60.692 2 121.385 أَُ٘ٞة ئ٠ُ ا٫ٗؾلاهاُجؼل اُضب٠ٗ 
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 0.00 9 11.347 95 1077.962 أُ٘ؾوف ػٖ ا٫ٗؾلاه أُضب٤ُخ: ػْو

  97 1199.347 ا٠ٌُِ

اُلهعخ ا٤ٌُِخ 

 ُٖٞهح اُناد

 9954.090 7 69678.628 أَُ٘ٞة ئ٠ُ ا٫ٗؾلاه
6.25

6 
 كاُخ

0.01 
 1591.052 90 143194.719 أُ٘ؾوف ػٖ ا٫ٗؾلاه 0.275

  97 212873.347 ا٠ٌُِ
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) ٗزبئظ رؾ٤َِ ا٫ٗؾلاه أُزؼلك ػ٘ل فطٞاد ٓقزِلخ ُلهاٍخ رأص٤و أُزـ٤و أَُزوَ (  07)علٍٝ 
 (88= ٕ( )ا٧ثؼبك/اُلهعخ ا٤ٌُِخ :ٕٞهح اُناد ) ك٠ أُزـ٤و اُزبثغ ( أثؼبك أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ 

أُزـ٤و  أُزـ٤و اُزبثغ

 أَُزوَ
أُؼبَٓ اُجبه٠ 

B 
طأ اُق

 أُؼ٤بهٟ
َٓزٟٞ  د Bث٤زب 

 اُل٫ُخ

 :اُجؼل ا٧ٍٝ  
 ٙجٜ اُلاكغ

 

 0.01 7.419  3.436 25.493 اُضبثذ

 0.01 2.965 0.282 0.039 0.115 0أُٜبهح

 0.01 2.533- 0.241- 0.027 0.068- 2أُٜبهح 

 :اُجؼل اُضب٠ٗ 
 اُ٘ـٔخ ا٫ٗلؼب٤ُخ

 0.01 5.296  5.450 28.863 اُضبثذ

 0.01 3.113- 0.292- 0.033 0.103- 2أُٜبهح

 0.01 2.925 0.274 0.047 0.137 0أُٜبهح 

 : اُجؼل اُضبُش
ٕٞهح اُغَْ 

 ٝاُناد

 0.01   2.692 34.674 اُضبثذ

 0.01 3.417- 0.329- 0.035 0.120- 2أُٜبهح

 :اُجؼل اُواثغ
 اُؼ٬هبد ا٫عزٔبػ٤خ

 0.01 6.642  4.684 31.111 اُضبثذ

 0.01 4.630- 0.434- 0.042 0.192- 1أُٜبهح

 0.01 2.863 0.269 0.045 0.128 0أُٜبهح

 :اُجؼل اُقبٌٓ
 ا٧ف٬ه٤بد

 0.01 5.617  5.316 29.858 اُضبثذ

 0.01 2.040 0.194 0.051 0.105 7أُٜبهح

 :اُجؼل اَُبكً
 ا٫رغبٛبد اُغ٤َ٘خ

 0.01 7.561  4.802 36.303 اُضبثذ

 0.01 3.511- 0.337- 0.038 0.132- 2أُٜبهح

 0.01 2.514 0.241 0.046 0.115 6أُٜبهح

: اُجؼل اَُبثغ
 اُؼ٬هبد اُؼبئ٤ِخ

 0.01 5.955  7.900 47.045 اُضبثذ

 0.01 2.473 0.240 0.089 0.220 0أُٜبهح

 0.01 2.272- 0.220- 0.062 0.141- 2أُٜبهح

اُزٌٖٔ : اُجؼل اُضبٖٓ

 ٖٓ اُؼبُْ اُقبهع٠
 0.01 18.244  2.076 37.879 اُضبثذ

 0.01 3.177- 0.308- 0.027 0.086- 2أُٜبهح

: اُجؼل اُزبٍغ 
/ ا٧ٛلاف ا٤ُٜ٘ٔخ 

 اُزوث٣ٞخ

 0.01 15.277  1.968 30.072 اُضبثذ

 0.01 3.147- 0.306- 0.026 0.081- 2أُٜبهح

 :اُجؼل اُؼبّو 
 اُٖؾخ ا٫ٗلؼب٤ُخ

 0.01 8.753  6.253 54.729 اُضبثذ

 0.01 3.143 0.289 0.053 0.168 0ُٜٔبهحا

 0.01 3.117- 0.275- 0.036 0.112- 2أُٜبهح

 0.01 2.618- 0.242- 0.053 0.138- 3أُٜبهح
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 : اُجؼل اُؾبكٟ ػْو
 اُزٞاكن ا٧ػ٠ِ

 0.01 20.747  2.432 50.450 اُضبثذ

 0.01 4.740- 0.435- 0.032 0.151- 2أُٜبهح

: اُجؼل اُضب٠ٗ ػْو
 ضب٤ُخأُ

 0.01 5.178  2.618 13.555 اُضبثذ

 0.01 2.764 0.284 0.035 0.096 7أُٜبهح

 0.01 2.539- 0.261- 0.025 0.063- 1أُٜبهح

اُلهعخ ا٤ٌُِخ 

  ُٖٞهح اُناد

 0.001 6.470  58.302 377.226 اُضبثذ

 0.01 2.667 0.259 0.342 0.912 0أُٜبهح

 0.01 4.576- 0.466- 0.250 1.145- 2أُٜبهح

 
 الفرض الرئيس لمبحث : 

تسيم الميارات االجتماعية )قيد البحث( فى التنبؤ بصورة الذات :الدرجة الكمية / األبعاد   -
 لدى المراىقين مضطربي الشخصية التجنبية .

 ٝٛنا اُلوٗ اُوئ٤ٌ ٣٘جضن ٓ٘ٚ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُلوٝٗ اُلوػ٤خ ٠ٛٝ > 

 ٗزبئظ اُلوٗ اُلوػ٠ ا٧ٍٝ  (  0)
رَْٜ أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ ك٠ اُز٘جإ ثٖٞهح اُناد " اُلوٗ ا٧ٍٝ ػ٠ِ أٗٚ  ٣٘ٔ 

 ".أُواٛو٤ٖ ٓٚطوث٢ اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ( اُلهعخ ا٤ٌُِخ)
 stepwiseُِٝزؾون ٖٓ ٛنا اُلوٗ رْ اٍزقلاّ رؾ٤َِ ا٫ٗؾلاه أُزؼلك ثطو٣وخ  

ُخ ه٤ٔخ ف ك٫( 02)٣ٞٙؾبٕ ٗزبئظ مُي ، ؽ٤ش ٣زٚؼ ٖٓ علٍٝ ( 07-02)ٝاُغل٫ٕٝ 

ٖٓ ( أؽل أثؼبك ٕٞهح اُناد)أ١ أٗٚ ٣ٌٖٔ اُز٘جإ ثبُٔضب٤ُخ  0.00ُِٔزـ٤واد أَُزوِخ ػ٘ل َٓزٟٞ 

، ٝهل ثِـذ ه٤ٔخ ٓوثغ ٓؼبَٓ ( أثؼبك أُٜبهد ا٫عزٔبػ٤خ)اُزؼج٤و ا٫ٗلؼب٢ُ ٝاُٚجٜ ا٫عزٔبػ٢ 

% 67زٔبػ٢ ٣لَو ٗؾٞ ٝر٤ْو ٛنٙ اُو٤ٔخ ئ٠ُ إٔ اُزؼج٤و ا٫ٗلؼب٢ُ ٝاُٚجٜ ا٫ع 0.67ا٫هرجبٛ 
٣ٌٖٔ ٤ٕبؿخ ٓؼبكُخ اُز٘جإ ثٖٞهح اُناد ػ٠ِ اُ٘ؾٞ ( 07)ٖٓ اُزجب٣ٖ ك٠ أُضب٤ُخ ، ٖٝٓ اُغلٍٝ 

 : اُزب٠ُ
اُٚجٜ )0.010 -(اُزؼج٤و ا٫ٗلؼب٢ُ)0.806+377.662( = ٕٞهح اُناد اُلهعخ ا٤ٌُِخ)

 (ا٫عزٔبػ٢
مُي ك٠ ٙٞء فٖبئٔ ٝر٤ْو ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ئ٠ُ رؾون اُلوٗ عيئ٤ب ، ٣ٌٖٝٔ رل٤َو  

مٟٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ اُز٠ رجلٝ ك٠ اُزؼج٤و ا٫ٗلؼب٢ُ أُورلغ ُلٟ ٛإ٫ء ا٧كواك، 

ٝٛنا ٣ؼ٠٘ إٔ ُل٣ْٜ ٜٓبهح ك٠ ا٩هٍبٍ ؿ٤و اُِلظ٢ ، ٝهلهح اُلوك ػ٠ِ اُزؼج٤و ثزِوبئ٤خ، ٕٝلم 

٤ًِخ ، ٝثبُوؿْ ٖٓ إٔ  ٓب ٣ْؼو ثٚ ٖٓ ؽب٫د اٗلؼب٤ُخ ، ٓٔب ٣َْٜ ك٠ ى٣بكح ٕٞهح اُناد ًلهعخ

ٕٞهح اُناد ٓورلؼخ  ُل١ مٟٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ، كإ هلهرْٜ ػ٠ِ اُٚجٜ 

 . ا٫عزٔبػ٢ ٓ٘قلٚخ
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 ( ٗزبئظ اُلوٗ اُلوػ٢ اُضب٢ٗ > 4)

رَْٜ أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ ك٠ اُز٘جإ ثٚجٜ اُلاكغ ًأؽل " ٣٘ٔ اُلوٗ اُضب٠ٗ ػ٠ِ أٗٚ  

 ٖ ٓٚطوث٢ اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ"9أثؼبك ٕٞهح اُناد ُلٟ أُواٛو٤

 stepwiseُِٝزؾون ٖٓ ٛنا اُلوٗ ، رْ اٍزقلاّ رؾ٤َِ ا٫ٗؾلاه أُزؼلك ثطو٣وخ      

ك٫ُخ ه٤ٔخ ف ( 02)٣ٞٙؾبٕ ٗزبئظ مُي ، ؽ٤ش ٣زٚؼ ٖٓ علٍٝ (  07-02)ٝاُغل٫ٕٝ 

( ٞهح اُنادأؽل أثؼبك ٕ)أٟ أٗٚ ٣ٌٖٔ اُز٘جإ ثٚجٜ اُلاكغ  0.00ُِٔزـ٤واد أَُزوِخ ػ٘ل َٓزٟٞ 
، ٝهل ثِـذ ه٤ٔخ ٓوثغ ( أثؼبك أُٜبهد ا٫عزٔبػ٤خ) ٖٓ اُزؼج٤و ا٫ٗلؼب٢ُ ٝاُٚجٜ ا٫عزٔبػ٢ 

ٝر٤ْو ٛنٙ اُو٤ٔخ ئ٠ُ إٔ ٬ًً ٖٓ اُزؼج٤و ا٫ٗلؼب٢ُ ٝاُٚجٜ ا٫عزٔبػ٢  0.01ٓؼبَٓ ا٫هرجبٛ 

بكُخ اُز٘جإ ٣ٌٖٔ ٤ٕبؿخ ٓؼ( 07) ٖٓ اُزجب٣ٖ ك٠ ٙجٜ اُلاكغ ، ٖٝٓ اُغلٍٝ% ٣01لَوإ ٗؾٞ 

-(اُزؼج٤و ا٫ٗلؼب٢ُ )0.000+60.183( = ٙجٜ اُلاكغ ) :ثٚجٜ اُلاكغ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٠ُ
 (اُٚجٜ ا٫عزٔبػ٢)0.029

ٝر٤ْو ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ئ٠ُ رؾون اُلوٗ عيئ٤ب ، ٣ٌٖٝٔ رل٤َو مُي ك٠ ٙٞء فٖبئٔ  

ا٩هٍبٍ ؿ٤و  اُزؼج٤و ا٫ٗلؼب٢ُ ُلٟ مٟٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ اُز٠ رجلٝ ك٠ ٜٓبهح ك٠

اُِلظ٢ ، ٝٛنا ٣ؼ٠٘ إٔ اُلوك ُل٣ٚ اُولهح ػ٠ِ اُزؼج٤و ثزِوبئ٤خ ٕٝلم ػٔب ٣ْؼو ثٚ ، ٓٔب ٣َْٜ 

ك٠ ى٣بكح هٞح ا٧ٗب ُلٟ أُواٛن ٝاُولهح ػ٠ِ ٙجٜ اُناد ٝٓٞاعٜخ اُٚـٞٛ  أُقزِلخ اُز٠ 

ثلهعخ ٓورلؼخ رٞعل ك٠ اُج٤ئبد اُلاف٤ِخ ٝاُقبهع٤خ،  ٝثبُوؿْ ٖٓ ٝعٞك ٙجٜ اُلاكغ  ُل٣ْٜ 

 . ، كإ هلهرْٜ ػ٠ِ اُٚجٜ ا٫عزٔبػ٢ ٓ٘قلٚخ( ًأؽل أثؼبك ٕٞهح اُناد)

 ( ٗزبئظ اُلوٗ اُلوػ٢ اُضبُش > 5)

رَْٜ أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ ك٠ اُز٘جإ ثبُ٘ـٔخ ا٫ٗلؼب٤ُخ " ٣٘ٔ اُلوٗ اُضبُش ػ٠ِ أٗٚ   

 . " ًأؽل أثؼبك ٕٞهح اُناد ُلٟ أُواٛو٤ٖ ٓٚطوث٢ اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ
 stepwiseُِٝزؾون ٖٓ ٛنا اُلوٗ كول رْ اٍزقلاّ رؾ٤َِ ا٫ٗؾلاه أُزؼلك ثطو٣وخ      

ك٫ُخ ه٤ٔخ ف ( 02)٣ٞٙؾبٕ ٗزبئظ مُي ، ؽ٤ش ٣زٚؼ ٖٓ علٍٝ (07-02)ٝاُغل٫ٕٝ 

أؽل أثؼبك ٕٞهح )أٟ أٗٚ ٣ٌٖٔ اُز٘جإ ثبُ٘ـٔخ ا٫ٗلؼب٤ُخ  0.00ُِٔزـ٤واد أَُزوِخ ػ٘ل َٓزٟٞ 

، ٝهل ثِـذ ( أثؼبك أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ)ٜ ا٫عزٔبػ٢ ٝاُؾَب٤ٍخ ا٫عزٔبػ٤خ ٖٓ اُٚج( اُناد

ٝر٤ْو ٛنٙ اُو٤ٔخ ئ٠ُ إٔ ٬ًً ٖٓ اُٚجٜ ا٫عزٔبػ٢  0.09ه٤ٔخ ٓوثغ ٓؼبَٓ ا٫هرجبٛ 

 (07)ٖٓ اُزجب٣ٖ ك٠ اُ٘ـٔخ ا٫ٗلؼب٤ُخ ، ٖٝٓ اُغلٍٝ % 09ٝاُؾَب٤ٍخ ا٫عزٔبػ٤خ ٣لَوإ ٗؾٞ 
 : ز٘جإ ثبُ٘ـٔخ ا٫ٗلؼب٤ُخ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٣٠ٌُٖٔ ٤ٕبؿخ ٓؼبكُخ اُ

 (اُؾَب٤ٍخ ا٫عزٔبػ٤خ)0.037( +اُٚجٜ ا٫عزٔبػ٢) 0.003-69.923( =اُ٘ـٔخ ا٫ٗلؼب٤ُخ)

ٝر٤ْو ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ئ٠ُ رؾون اُلوٗ عيئ٤ب ، ٣ٌٖٝٔ رل٤َو مُي ك٠ ٙٞء فٖبئٔ مٟٝ        

بػ٤خ أُورلؼخ ُل٣ْٜ، ٝٛنا ٣ؼ٠٘ إٔ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ اُز٠ رجلٝ ك٠ اُؾَب٤ٍخ ا٫عزٔ

ُل٣ْٜ ٜٓبهح ك٠ اُولهح ػ٠ِ ا٫ٖٗبد اُِلظ٢ ٝاُلْٜ اُغ٤ل ٥كاة اَُِٞى ا٫عزٔبػ٢ ٝا٫ٛزٔبّ 
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ثبُظٜٞه ثَِٞى ٫ئن ك٠ أُٞاهق ا٫عزٔبػ٤خ ، ُٝل٣ْٜ ٝػ٠ ث٤ًَِٞبرْٜ ك٠ أُٞاهق أُقزِلخ، 

ٝى٣بكح ا٫َٗغبّ اُٞعلا٠ٗ كافَ ( ٞهح اُنادًأؽل أثؼبك ٕ)ٓٔب ٣َْٜ ك٠ ى٣بكح اُ٘ـٔخ ا٫ٗلؼب٤ُخ 

 .اُج٘بء اُ٘ل٢َ، ًٝنُي ٓلٟ ٝعٞك اُزوِت ك٠ اُؼٞاٛق ثبُٔوبهٗخ ٓغ أُْبػو اُز٠ رظَ صبثزخ

أٓب ٖٓ ؽ٤ش اُولهح ػ٠ِ اُٚجٜ ا٫عزٔبػ٢ ك٤ؼب٠ٗ ا٧كواك مٝٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ  

ب ثبُضوخ ثبُ٘لٌ اُزغ٘ج٤خ ٖٓ اُولهح ػ٠ِ اُٚجٜ ا٫عزٔبػ٢، ٣ٝزٚؼ مُي ثإٔ ُل٣ ًٚ ْٜ ّؼًٞها ٓ٘قل

ك٠ أُٞاهق ا٫عزٔبػ٤خ ، ٣ٝؼبٕٗٞ ٖٓ ػلّ اُولهح ػ٠ِ اُو٤بّ ثأكٝاه اعزٔبػ٤خ ٓز٘ٞػخ ثٌَ ؽٌ٘خ 

٤ُٝبهخ، ٝػلّ اُولهح ػ٠ِ رؼل٣َ ٤ًٍِٞبرْٜ ثٔب ٣ز٬ءّ ٓغ ا٤ًَُِٞبد ا٫عزٔبػ٤خ أُوؿٞثخ 

 ( . ا٬ُئوخ)

أ٣ٚب ك٠ ر٘ظ٤ْ ػ٤ِٔخ ا٫رٖبٍ ك٠ اُزلبػَ  ٝرؼزجو ٜٓبهح اُٚجٜ ا٫عزٔبػ٢ ٜٓٔخ     

ا٫عزٔبػ٢، ٝٛنا ٓب ٣لزولٙ مٝٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ك٠ رلبػ٬رْٜ ا٫عزٔبػ٤خ ، ٓٔب 

 .       ٣َْٜ ك٠ اُز٘جإ ثبُ٘ـٔخ ا٫ٗلؼب٤ُخ ُل٣ْٜ 

 ( ٗزبئظ اُلوٗ اُلوػ٢ اُواثغ> 6)

ية فى التنبؤ بصورة الجسم تسيم الميارات االجتماع " ٣٘ٔ اُلوٗ اُواثغ ػ٠ِ أٗٚ  
  . "والذات كأحد أبعاد صورة الذات لدى المراىقين مضطربي الشخصية التجنبية

ٝاُغل٫ٕٝ  stepwiseُِٝزؾون ٖٓ ٛنا اُلوٗ رْ اٍزقلاّ رؾ٤َِ ا٫ٗؾلاه أُزؼلك ثطو٣وخ      

َُٔزوِخ ك٫ُخ ه٤ٔخ ف ُِٔزـ٤واد ا( 02)٣ٞٙؾبٕ ٗزبئظ مُي ، ؽ٤ش ٣زٚؼ ٖٓ علٍٝ (  02-07)

ٖٓ اُٚجٜ ( أؽل أثؼبك ٕٞهح اُناد)أٟ أٗٚ ٣ٌٖٔ اُز٘جإ ثٖٞهح اُغَْ  0.00ػ٘ل َٓزٟٞ 

ٝر٤ْو  0.09، ٝهل ثِـذ ه٤ٔخ ٓوثغ ٓؼبَٓ ا٫هرجبٛ ( أثؼبك أُٜبهد ا٫عزٔبػ٤خ)ا٫عزٔبػ٢ 

ٖٓ اُزجب٣ٖ ك٠ ٕٞهح اُغَْ ، ٖٝٓ % 09ٛنٙ اُو٤ٔخ ئ٠ُ إٔ اُٚجٜ ا٫عزٔبػ٢ ٣لَو ٗؾٞ 

ٕٞهح اُغَْ ): ٣ٌٖٔ ٤ٕبؿخ ٓؼبكُخ اُز٘جإ ثٖٞهح اُغَْ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٠ُ( 07)اُغلٍٝ 

 ( اُٚجٜ ا٫عزٔبػ٢) 0.060- 31.271( =ٝاُناد

ٝر٤ْو ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ئ٠ُ رؾون اُلوٗ عيئ٤ب، ٣ٌٖٝٔ رل٤َو مُي ك٠ ٙٞء فٖبئٔ مٟٝ         

ٟ ٛإ٫ء ا٧كواك ، اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ اُز٠ رجلٝ ك٠ اٗقلبٗ اُٚجٜ ا٫عزٔبػ٢ ُل

 .ؽ٤ش ٣ؼب٠ٗ ا٧كواك مٝٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ٖٓ اُولهح ػ٠ِ اُٚجٜ ا٫عزٔبػ٢ 

، ٣ٝورجٜ ( ًأؽل أثؼبك ٕٞهح اُناد)ٝثبُوؿْ ٖٓ إٔ ُل٣ْٜ ٕٞهح اُغَْ ثلهعخ ٓورلؼخ  

بء مُي ثٔلٟ رٞاكن أُواٛن ٓغ عَٔٚ، ٝر٤ْو اُلهعخ اُؼب٤ُخ ئ٠ُ هلهح أُواٛن ػ٠ِ كٜٔٚ ُج٘

، ئ٫ إٔ هلهرْٜ ػ٠ِ اُٚجٜ ا٫عزٔبػ٢ ٓ٘قلٚخ ، ٝثبُوؿْ ٖٓ إٔ هؤ٣زْٜ .عَٔٚ كٜٔب ع٤لا

 .ُنارْٜ ُٝغَْٜٔ ئ٣غبث٤خ ، ٝثبُوؿْ ٖٓ كْٜٜٔ اُؼب٠ُ ُج٘بء عَْٜٔ كإ مُي ٣ٌٕٞ ثلافِْٜ كوٜ 
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 ( ٗزبئظ اُلوٗ اُلوػ٢ اُقبٌٓ> 7)

فى التنبؤ بالعالقات  تسيم الميارات االجتماعية" ٣٘ٔ اُلوٗ اُقبٌٓ ػ٠ِ أٗٚ  

  . "االجتماعية كأحد أبعاد صورة الذات لدى المراىقين مضطربي الشخصية التجنبية

 stepwiseُِٝزؾون ٖٓ ٛنا اُلوٗ، رْ اٍزقلاّ رؾ٤َِ ا٫ٗؾلاه أُزؼلك ثطو٣وخ      

ك٫ُخ ه٤ٔخ ف ( 02)٣ٞٙؾبٕ ٗزبئظ مُي ، ؽ٤ش ٣زٚؼ ٖٓ علٍٝ ( 07-02)ٝاُغل٫ٕٝ 

أؽل أثؼبك )أٟ أٗٚ ٣ٌٖٔ اُز٘جإ ثبُؼ٬هبد ا٫عزٔبػ٤خ  0.00َُٔزوِخ ػ٘ل َٓزٟٞ ُِٔزـ٤واد ا

، ٝهل ( أثؼبك أُٜبهد ا٫عزٔبػ٤خ)ٖٓ اُزؼج٤و ا٫عزٔبػ٢ ٝاُؾَب٤ٍخ ا٫عزٔبػ٤خ ( ٕٞهح اُناد

ٝر٤ْو ٛنٙ اُو٤ٔخ ئ٠ُ إٔ ٬ًً ٖٓ اُزؼج٤و ا٫عزٔبػ٢  0.60ثِـذ ه٤ٔخ ٓوثغ ٓؼبَٓ ا٫هرجبٛ 

ٖٓ اُزجب٣ٖ ك٠ اُؼ٬هبد ا٫عزٔبػ٤خ ، ٖٝٓ اُغلٍٝ % 60ا٫عزٔبػ٤خ ٣لَوإ ٗؾٞ ٝاُؾَب٤ٍخ 

 : ٣ٌٖٔ ٤ٕبؿخ ٓؼبكُخ اُز٘جإ ثبُؼ٬هبد ا٫عزٔبػ٤خ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٠ُ( 07)

اُؾَب٤ٍخ ) 0.069(+ اُزؼج٤و ا٫عزٔبػ٢ ) 0.086 – 30.000( =اُؼ٬هبد ا٫عزٔبػ٤خ)

 ( ا٫عزٔبػ٤خ

خ ئ٠ُ رؾون اُلوٗ عيئ٤ب ، ٣ٌٖٝٔ رل٤َو مُي ك٠ ٙٞء فٖبئٔ م١ٝ ٝر٤ْو ٛنٙ اُ٘ز٤غ        

 .اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ اُز٠ رجلٝ ك٠ اُؾَب٤ٍخ ا٫عزٔبػ٤خ أُورلؼخ ُلٟ ٛإ٫ء ا٧كواك 

كإ ( ًأؽل أثؼبك ٕٞهح اُناد)ٝثبُوؿْ ٖٓ إٔ ُل٣ْٜ اُؼ٬هبد ا٫عزٔبػ٤خ ثلهعخ ٓورلؼخ      

ػ٢ ٓ٘قلٚخ، ٣ٝورجٜ مُي ثبُٖٞهح اُؼو٤ِخ اُز٠ ٣ٌٜٞٗب مٝٝ هلهرْٜ ػ٠ِ اُزؼج٤و ا٫عزٔب

اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ثلافِْٜ ، أٓب ك٠ ٓؾ٤ٜ اُٞاهغ ك٤ؾلس ػٌٌ ٓب ٣ٌٞٗٚ اُلوك 
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ثلافِٚ، ك٘غل هلهرٚ ػ٠ِ اُزؼج٤و ا٫عزٔبػ٢ ٝاُزٞإَ اُلؼبٍ ٓ٘قلٚخ، ٝهل ٣ٌٕٞ ٖٓ أؽل 

ٝاُقبهع٠ ُِلوك، ًضوح ٓب ٝاعٜٚ ٖٓ  أٍجبة ؽلٝس مُي اُز٘به٘ ك٠ أَُز٤٣ٖٞ اُلاف٠ِ

اٗزوبكاد ؿ٤و ٓجوهح ُٔب ٣وُٞٚ أٝ ٣لؼِٚ ٓغ ا٥فو٣ٖ، ٝه٤بّ اُلوك ثزوعٔخ مُي ك٠ ٕٞهح رغ٘ت 

 .٦ُفو٣ٖ

 ( ٗزبئظ اُلوٗ اُلوػ٢ اَُبكً > 8)

تسيم الميارات االجتماعية فى التنبؤ باألخالقيات " ٣٘ٔ اُلوٗ اَُبكً ػ٠ِ أٗٚ  
  ."ات لدى المراىقين مضطربي الشخصية التجنبيةكأحد أبعاد صورة الذ

 stepwiseُِٝزؾون ٖٓ ٛنا اُلوٗ كول رْ اٍزقلاّ رؾ٤َِ ا٫ٗؾلاه أُزؼلك ثطو٣وخ      

ك٫ُخ ه٤ٔخ ف ( 02)٣ٞٙؾبٕ ٗزبئظ مُي ، ؽ٤ش ٣زٚؼ ٖٓ علٍٝ (  07-02)ٝاُغل٫ٕٝ 

أؽل ٌٓٞٗبد ٕٞهح )ه٤بد أٟ أٗٚ ٣ٌٖٔ اُز٘جإ ثب٧ف٬ 0.00ُِٔزـ٤واد أَُزوِخ ػ٘ل َٓزٟٞ 

، ٝهل ثِـذ ( أثؼبك أُٜبهد ا٫عزٔبػ٤خ)ٖٓ اُؾَب٤ٍخ ا٫عزٔبػ٤خ ٝأُواٝؿخ ا٫عزٔبػ٤خ ( اُناد

ٝر٤ْو ٛنٙ اُو٤ٔخ ئ٠ُ إٔ ٬ًً ٖٓ اُؾَب٤ٍخ ا٫عزٔبػ٤خ  0.37ه٤ٔخ ٓوثغ ٓؼبَٓ ا٫هرجبٛ 

٣ٌٖٔ ( 07)ٖٝٓ اُغلٍٝ  ٖٓ اُزجب٣ٖ ك٠ ا٧ف٬ه٤بد ،% 37ٝأُواٝؿخ ا٫عزٔبػ٤خ ٣لَوإ ٗؾٞ 

 : ٤ٕبؿخ ٓؼبكُخ اُز٘جإ ثب٧ف٬ه٤بد ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٠ُ
 (أُواٝؿخ ا٫عزٔبػ٤خ)0.000+ 68.909( =ا٫ف٬ه٤بد)  

ٝر٤ْو ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ئ٠ُ رؾون اُلوٗ عيئ٤ب ، ٣ٌٖٝٔ رل٤َو مُي ك٠ ٙٞء فٖبئٔ م١ٝ         

 .زٔبػ٤خ أُورلؼخ ُلٟ ٛإ٫ء ا٧كواك اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ اُز٠ رجلٝ ك٠ أُواٝؿخ ا٫ع

 .ؽ٤ش رورجٜ ا٫ف٬ه٤بد ًأؽل ٌٓٞٗبد ٕٞهح اُناد ثٔلٟ ٗٔٞ ا٤ُٔٚو أٝ ا٧ٗب ا٧ػ٠ِ       

أٓب ٖٓ ؽ٤ش اُزأص٤و أُٞعت اُلاٍ ُِٔواٝؿخ ا٫عزٔبػ٤خ ػ٠ِ ا٫ف٬ه٤بد ُلٟ م١ٝ       

خ ا٫عزٔبػ٤خ أُورلؼخ ُل٣ْٜ، ك٘غل إٔ أُواٝؿ( ػ٤٘خ اُلهاٍخ )اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ 

ؽ٤ش رؼوف أُواؿخ ا٫عزٔبػ٤خ ثأٜٗب  ، رَْٜ ك٠ رؾل٣ل ٓلٟ ٗٔٞ ا٤ُٔٚو أٝ ا٧ٗب ا٧ػ٠ِ

اُوؿجخ أٝ ا٤َُٔ ُٔواٝؿخ ا٥فو٣ٖ أٝ أُواٝؿخ ٝاُز٬ػت ك٠ عٞاٗت أُٞهق ا٫عزٔبػ٢ "

برْٜ ك٠ أُٞاهق ، ٣ٝٞٙؼ مُي ٓلٟ ئكهاى ا٧كواك ٤ًَُِٞ"ُِؾٍٖٞ ػ٠ِ ٗزبئظ ٓوجُٞخ ُِلوك

    ( 1-6،  6000ا٤َُل ئثوا٤ْٛ أَُبك٠ٗٝ ، ). أُقزِلخ 
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 ( ٗزبئظ اُلوٗ اُلوػ٢ اَُبثغ > 9)

تسيم الميارات االجتماعية فى التنبؤ باالتجاىات " ٣٘ٔ اُلوٗ اَُبثغ ػ٠ِ أٗٚ  
  . "الجنسية كأحد أبعاد صورة الذات لدى المراىقين مضطربي الشخصية التجنبية

 stepwiseِزؾون ٖٓ ٛنا اُلوٗ، رْ اٍزقلاّ رؾ٤َِ ا٫ٗؾلاه أُزؼلك ثطو٣وخ ُٝ     

ك٫ُخ ه٤ٔخ ف ( 02)٣ٞٙؾبٕ ٗزبئظ مُي ، ؽ٤ش ٣زٚؼ ٖٓ علٍٝ (07-02)ٝاُغل٫ٕٝ 

أؽل أثؼبك ٕٞهح )أٟ أٗٚ ٣ٌٖٔ اُز٘جإ ثب٫رغبٛبد اُغ٤َ٘خ  0.00ُِٔزـ٤واد أَُزوِخ ػ٘ل َٓزٟٞ 

، ٝهل ثِـذ ه٤ٔخ ( أثؼبك أُٜبهد ا٫عزٔبػ٤خ)اُؾَب٤ٍخ ا٫ٗلؼب٤ُخ ٖٓ اُٚجٜ ا٫عزٔبػ٢ ٝ( اُناد

ٝر٤ْو ٛنٙ اُو٤ٔخ ئ٠ُ إٔ ٬ًً ٖٓ اُزؼج٤و ا٫عزٔبػ٢ ٝاُؾَب٤ٍخ  0.01ٓوثغ ٓؼبَٓ ا٫هرجبٛ 

٣ٌٖٔ ٤ٕبؿخ ( 07)ٖٓ اُزجب٣ٖ ك٠ ا٧ف٬ه٤بد ، ٖٝٓ اُغلٍٝ % 01ا٫عزٔبػ٤خ ٣لَوإ ٗؾٞ 

 : ٤َ٘خ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٠ُٓؼبكُخ اُز٘جإ ثب٫رغبٛبد اُغ
 (اُؾَب٤ٍخ ا٫ٗلؼب٤ُخ)0.000( + اُٚجٜ ا٫عزٔبػ٢)0.036 -32.303( =ا٫رغبٛبد اُغ٤َ٘خ)

ٝر٤ْو ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ئ٠ُ رؾون اُلوٗ عيئ٤ب ، ٣ٌٖٝٔ رل٤َو مُي ك٠ ٙٞء فٖبئٔ م١ٝ         

ٛإ٫ء ا٧كواك ،  اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ اُز٠ رجلٝ ك٠ اُؾَب٤ٍخ ا٫ٗلؼب٤ُخ أُورلؼخ ُلٟ

ٝٛنا ٣ؼ٢٘ إٔ ُل٣ْٜ ٜٓبهح ك٠ هواءح ٝرل٤َو هٍبئَ ا٥فو٣ٖ ا٫ٗلؼب٤ُخ ؿ٤و اُِلظ٤خ اُٖبكهح 

ْٜٓ٘ ، ُٝل٣ْٜ ؽَب٤ٍخ ُزِي اُوٍبئَ ، ٜٝٓبهح كبئوخ ك٠ اُولهح ػ٠ِ رل٤َو ا٫رٖبٍ اُٖبكه 

، ؽ٤ش ٣ورجٜ  ػْٜ٘ ٝثب٧فٔ أُْبػو ٝا٫ٗلؼب٫د، ٓٔب ٣َْٜ ك٠ ى٣بكح ا٫رغبٛبد اُغ٤َ٘خ

 .     مُي ثي٣بكح ٝػ٠ اُلوك ثْٔبػوٙ ٝارغبٛبرٚ ًٍِٝٞٚ ٗؾٞ اُغٌ٘ ا٥فو 
ٝثبُوؿْ ٖٓ إٔ ُلٟ مٟٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ارغبٛبد ع٤َ٘خ ثلهعخ ٓورلؼخ، كإ      

 .هلهرْٜ ػ٠ِ اُٚجٜ ا٫عزٔبػ٢ ٓ٘قلٚخ 

 ( ٗزبئظ اُلوٗ اُلوػ٢ اُضبٖٓ > :)

ثبُؼ٬هبد اُؼبئ٤ِخ تسيم الميارات االجتماعية فى التنبؤ " أٗٚ ٣٘ٔ اُلوٗ اُضبٖٓ ػ٠ِ  

  ." كأحد أبعاد صورة الذات لدى المراىقين مضطربي الشخصية التجنبية

 stepwiseُِٝزؾون ٖٓ ٛنا اُلوٗ ،رْ اٍزقلاّ رؾ٤َِ ا٫ٗؾلاه أُزؼلك ثطو٣وخ      

ك٫ُخ ه٤ٔخ ف ( 02)٣ٞٙؾبٕ ٗزبئظ مُي ، ؽ٤ش ٣زٚؼ ٖٓ علٍٝ (  07-02)ٝاُغل٫ٕٝ 

أؽل أثؼبك ٕٞهح )أٟ أٗٚ ٣ٌٖٔ اُز٘جإ ثبُؼ٬هبد اُؼبئ٤ِخ  0.00ُِٔزـ٤واد أَُزوِخ ػ٘ل َٓزٟٞ 

، ٝهل ثِـذ ه٤ٔخ ( أثؼبك أُٜبهد ا٫عزٔبػ٤خ)ٖٓ اُزؼج٤و ا٫ٗلؼب٢ُ ٝاُٚجٜ ا٫ٗلؼب٢ُ ( اُناد

٤و ا٫عزٔبػ٢ ٝاُؾَب٤ٍخ ٝر٤ْو ٛنٙ اُو٤ٔخ ئ٠ُ إٔ ٬ًً ٖٓ اُزؼج 0.00ٓوثغ ٓؼبَٓ ا٫هرجبٛ 

٣ٌٖٔ ٤ٕبؿخ ( 07)ٖٓ اُزجب٣ٖ ك٠ ا٧ف٬ه٤بد ، ٖٝٓ اُغلٍٝ % 00ا٫عزٔبػ٤خ ٣لَوإ ٗؾٞ 
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 : ٓؼبكُخ اُز٘جإ ثبُؼ٬هبد اُؼبئ٤ِخ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٠ُ
 (اُٚجٜ ا٫ٗلؼب٢ُ)0.010 –( اُزؼج٤و ا٫ٗلؼب٢ُ)0.660+17.010( = اُؼ٬هبد اُؼبئ٤ِخ) 

غخ ئ٠ُ رؾون اُلوٗ عيئ٤ب ، ٣ٌٖٝٔ رل٤َو مُي ك٠ ٙٞء فٖبئٔ م١ٝ ٝر٤ْو ٛنٙ اُ٘ز٤      

اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ اُز٠ رجلٝ ك٠ اُزؼج٤و ا٫ٗلؼب٢ُ أُورلغ ُلٟ ٛإ٫ء ا٧كواك، ٝٛنا 

٣ؼ٠٘ إٔ ُل٣ْٜ ٜٓبهح ا٩هٍبٍ ؿ٤و اُِلظ٢ ، ٝهلهح ػ٠ِ اُزؼج٤و ثزِوبئ٤خ ٕٝلم ػٔب ٣ْؼوٕٝ ثٚ 

٣َْٜ ك٠ ى٣بكح اُؼ٬هبد اُؼبئ٤ِخ ، ؽ٤ش ٣ورجٜ مُي ثي٣بكح ّؼٞه اُلوك  ٖٓ ؽب٫د اٗلؼب٤ُخ ، ٓٔب

ثبُؼ٬هبد ا٣٩غبث٤خ ٗؾٞ ٝاُل٣ٚ ، ٝاُؼ٬هخ اُوبئٔخ ك٠ أُ٘يٍ ٢ٛ اُلفء ٝاُؾت ٝاُوػب٣خ 

 . ٝا٫ٛزٔبّ ، ٓٔب ٣إكٟ ئ٠ُ إٔ ٛنا اُلوك ٣زٞإَ ثٖواؽخ ٝاٗلزبػ ٓغ ٝاُل٣ٚ

ًأؽل أثؼبك ٕٞهح ) اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ػ٬هبد ػبئ٤ِخ  ٝثبُوؿْ ٖٓ إٔ ُلٟ مٟٝ اٙطواة     

ثلهعخ ٓورلؼخ، كإ هلهرْٜ ػ٠ِ اُٚجٜ ا٫ٗلؼب٢ُ ٓ٘قلٚخ،ٝٛنا ٣ؼ٠٘ أٗٚ ٤ٌُ ُل٣ْٜ ( اُناد

اُولهح ػ٠ِ ٙجٜ ٝر٘ظ٤ْ اُزؼج٤واد ؿ٤و اُِلظ٤خ ٝا٫ٗلؼب٤ُخ ، ًٔب أْٜٗ ٣ؼبٕٗٞ ٖٓ اُولهح ػ٠ِ 

أُٞاهق اُز٠ ٣زؼوٕٙٞ ُٜب، ثَجت اُؾَب٤ٍخ اُيائلح ر٤َٕٞ اٗلؼب٫د عيئ٤خ  أٝ ٤ًِخ ف٬ٍ 

٣ٝظٜو مُي ثٞٙٞػ ك٠ ػلّ هلهرْٜ ػ٠ِ ئفلبء ا٬ُٔٓؼ اُؾو٤و٤خ .ُل٣ْٜ ٖٓ ٗول ا٥فو٣ٖ ُْٜ، 

٫ٗلؼب٫رْٜ ، ٝثبُزب٠ُ ٤ٌُ ُل٣ْٜ اُولهح ػ٠ِ ػَٔ ه٘بع ٣قجئٕٞ ٝهاءٙ اٗلؼب٫رْٜ ، كٔض٬ ٤ٌُ 

لا ػ٘ل ّؼٞهْٛ  ثبُـٚت أٝ اُوِن ، ؽ٤ش ئْٜٗ ٣ؼبٕٗٞ ُل٣ْٜ اُولهح ػ٠ِ إٔ ٣ؤٍٞا ٝعٜب ٍؼ٤

ٖٓ اُؾوط اُْل٣ل ػ٘ل ٗولْٛ، ٝرظٜو ٬ٓٓؼ ئؽواعْٜ ػ٠ِ ٝعْٜٞٛ ، ٓٔب ٣غؼِْٜ ؿ٤و هبكه٣ٖ 

 .ػ٠ِ هٍْ ٝعٚ ٍؼ٤ل ٙبؽي ػ٘لٓب ٣ؼبٕٗٞ ٖٓ اُوِن اُْل٣ل ثلافِْٜ 

 ( ٗزبئظ اُلوٗ اُلوػ٠ اُزبٍغ > ;)

ثبُزٌٖٔ ٖٓ اُؼبُْ م الميارات االجتماعية فى التنبؤ تسي" ٣٘ٔ اُلوٗ اُزبٍغ ػ٠ِ أٗٚ  

  ."كأحد أبعاد صورة الذات لدى المراىقين مضطربي الشخصية التجنبية  اُقبهع٢

 stepwiseُِٝزؾون ٖٓ ٛنا اُلوٗ، رْ اٍزقلاّ رؾ٤َِ ا٫ٗؾلاه أُزؼلك ثطو٣وخ      

ك٫ُخ ه٤ٔخ ف ( 02)٣ٞٙؾبٕ ٗزبئظ مُي ، ؽ٤ش ٣زٚؼ ٖٓ علٍٝ (  07-02)ٝاُغل٫ٕٝ 

أؽل أثؼبك )أٟ أٗٚ ٣ٌٖٔ اُز٘جإ ثبُزٌٖٔ ٖٓ اُؼبُْ اُقبهع٠ 0.00ُِٔزـ٤واد أَُزوِخ ػ٘ل َٓزٟٞ 

، ٝهل ثِـذ ه٤ٔخ ٓوثغ ٓؼبَٓ ( أثؼبك أُٜبهد ا٫عزٔبػ٤خ)ٖٓ اُٚجٜ ا٫ٗلؼب٢ُ ( ٕٞهح اُناد

ٖٓ اُزجب٣ٖ ك٠ اُزٌٖٔ  %00ٝر٤ْو ٛنٙ اُو٤ٔخ ئ٠ُ إٔ اُٚجٜ ا٫ٗلؼب٢ُ ٣لَو ٗؾٞ  0.00ا٫هرجبٛ 

٣ٌٖٔ ٤ٕبؿخ ٓؼبكُخ اُز٘جإ ثبُؼ٬هبد اُؼبئ٤ِخ ػ٠ِ ( 07)ٖٓ اُؼبُْ اُقبهع٠ ، ٖٝٓ اُغلٍٝ 

 (اُٚجٜ ا٫ٗلؼب٢ُ)0.067 -37.978( = اُزٌٖٔ ٖٓ اُؼبُْ اُقبهع٠) :اُ٘ؾٞ اُزب٠ُ

م١ٝ ٝر٤ْو ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ئ٠ُ رؾون اُلوٗ عيئ٤ب ، ٣ٌٖٝٔ رل٤َو مُي ك٠ ٙٞء فٖبئٔ       

اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ، ثبُوؿْ ٖٓ إٔ ُل١ مٟٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ اُولهح ٖٓ 
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، كإ هلهرْٜ ػ٠ِ ( ًأؽل ٌٓٞٗبد ٕٞهح اُناد)اُزٌٖٔ ٖٓ اُؼبُْ اُقبهع٠ ثلهعخ ٓورلؼخ  

 .اُٚجٜ ا٫ٗلؼب٢ُ ٓ٘قلٚخ 

 ( ٗزبئظ اُلوٗ اُلوػ٢ اُؼبّو > 32)

ثب٫ٛلاف م الميارات االجتماعية فى التنبؤ تسي "٣٘ٔ اُلوٗ اُؼبّو ػ٠ِ أٗٚ  

  ." كأحد أبعاد صورة الذات لدى المراىقين مضطربي الشخصية التجنبيةاُزوث٣ٞخ /ا٤ُٜ٘ٔخ

 stepwiseُِٝزؾون ٖٓ ٛنا اُلوٗ، رْ اٍزقلاّ رؾ٤َِ ا٫ٗؾلاه أُزؼلك ثطو٣وخ      

ك٫ُخ ه٤ٔخ ف ( 02)٣ٞٙؾبٕ ٗزبئظ مُي ، ؽ٤ش ٣زٚؼ ٖٓ علٍٝ (  07-02)ٝاُغل٫ٕٝ 

أؽل أثؼبك )اُزوث٣ٞخ /أٟ أٗٚ ٣ٌٖٔ اُز٘جإ ثب٧ٛلاف ا٤ُٜ٘ٔخ  0.00ُِٔزـ٤واد أَُزوِخ ػ٘ل َٓزٟٞ 

، ٝهل ثِـذ ه٤ٔخ ٓوثغ ٓؼبَٓ ( أثؼبك أُٜبهد ا٫عزٔبػ٤خ)ٖٓ اُٚجٜ ا٫عزٔبػ٢ ( ٕٞهح اُناد

ٖٓ اُزجب٣ٖ ك٠ % 00ٝر٤ْو ٛنٙ اُو٤ٔخ ئ٠ُ إٔ اُٚجٜ ا٫عزٔبػ٢ ٣لَو ٗؾٞ  0.00ا٫هرجبٛ 

٣ٌٖٔ ٤ٕبؿخ ٓؼبكُخ اُز٘جإ ثب٧ٛلاف ا٤ُٜ٘ٔخ ( 07)اُزوث٣ٞخ ، ٖٝٓ اُغلٍٝ /ا٧ٛلاف ا٤ُٜ٘ٔخ 

اُٚجٜ )0.090-30.076( = اُزوث٣ٞخ/ ا٧ٛلاف ا٤ُٜ٘ٔخ ) :اُزوث٣ٞخ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٠ُ/

 (ا٫عزٔبػ٢

٠ ٙٞء فٖبئٔ م١ٝ ٝر٤ْو ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ئ٠ُ رؾون اُلوٗ عيئ٤ب ، ٣ٌٖٝٔ رل٤َو مُي ك      

اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ، كجبُوؿْ ٖٓ إٔ ُل١ مٟٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ا٧ٛلاف 

، كإ هلهرْٜ ػ٠ِ اُٚجٜ ( ًأؽل أثؼبك ٕٞهح اُناد)اُزوث٣ٞخ ثلهعخ ٓورلؼخ  /ا٤ُٜ٘ٔخ 

ا٫عزٔبػ٢ ٓ٘قلٚخ ، ٫ٝ ٣َزط٤ؼٕٞ رؾو٤ن ا٫َٗغبّ ٓغ أٟ ٗٞع ٖٓ أُٞاهق ا٫عزٔبػ٤خ 

غوك إٔ ٣ٞٙؼٞا ك٤ٜب ، ٣ٝؼبٕٗٞ ٖٓ اُولهح ػ٠ِ اُز٤ٌق ٓغ ا٥فو٣ٖ ، ٖٝٓ اٗقلبٗ ك٠ اُضوخ ثٔ

ثبُ٘لٌ ك٠ ٓٞاعٜزْٜ ُِٔٞاهق ا٫عزٔبػ٤خ ، ثبُوؿْ ٖٓ هؿجزْٜ ك٠ رؾو٤ن ٛنا اُز٤ٌق ٝا٫ٗلٓبط 

ػٖ ٓغ ا٥فو٣ٖ، ئ٫ إٔ ٛنا اُز٤ٌق ُل٣ْٜ ٓوٕٛٞ ثٔلٟ روجَ ا٥فو٣ٖ ٝهِخ ٗولْٛ ُْٜ ، ٓٔب ٣٘زظ 

 .مُي ػلّ اَٗغبْٜٓ ٝاَٗؾبثْٜ ٖٓ أٟ ٗٞع ٖٓ أُٞاهق ا٫عزٔبػ٤خ ثٔغوك إٔ ٣ٞٙؼٞا ك٤ٜب  

 ( ٗزبئظ اُلوٗ اُلوػ٢ اُؾبك١ ػْو > 33)

تسيم الميارات االجتماعية فى التنبؤ " ٣٘ٔ اُلوٗ اُؾبك١ ػْو ػ٠ِ أٗٚ  
  ."صية التجنبية كأحد أبعاد صورة الذات لدى المراىقين مضطربي الشخثبُٖؾخ ا٫ٗلؼب٤ُخ 

 stepwiseُِٝزؾون ٖٓ ٛنا اُلوٗ كول رْ اٍزقلاّ رؾ٤َِ ا٫ٗؾلاه أُزؼلك ثطو٣وخ      

ك٫ُخ ه٤ٔخ ف ( 02)٣ٞٙؾبٕ ٗزبئظ مُي ، ؽ٤ش ٣زٚؼ ٖٓ علٍٝ ( 07-02)ٝاُغل٫ٕٝ 

أؽل أثؼبك ٕٞهح )أٟ أٗٚ ٣ٌٖٔ اُز٘جإ ثبُٖؾخ ا٫ٗلؼب٤ُخ  0.00ُِٔزـ٤واد أَُزوِخ ػ٘ل َٓزٟٞ 

( أثؼبك أُٜبهد ا٫عزٔبػ٤خ)ٖٓ اُزؼج٤و ا٫ٗلؼب٢ُ ٝاُٚجٜ ا٫ٗلؼب٢ُ ٝاُٚجٜ ا٫عزٔبػ٢ ( اُناد



 

 ٓغِخ ٤ًِخ اُزوث٤خ ثجٜ٘ب

ٞ ط345اُؼلك )       ٤ُٞ٣ )(3) 

2020 
 

 533 

ٝر٤ْو ٛنٙ اُو٤ٔخ ئ٠ُ إٔ اُٚجٜ ا٫عزٔبػ٢ ٣لَو  0.67، ٝهل ثِـذ ه٤ٔخ ٓوثغ ٓؼبَٓ ا٫هرجبٛ 

 ٣ٌٖٔ ٤ٕبؿخ ٓؼبكُخ اُز٘جإ (07)ٖٓ اُزجب٣ٖ ك٠ اُٖؾخ ا٫ٗلؼب٤ُخ ، ٖٝٓ اُغلٍٝ % 67ٗؾٞ 

 :ثبُٖؾخ ا٫ٗلؼب٤ُخ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٠ُ
 -(اُٚجٜ ا٫عزٔبػ٢)0.006-( اُزؼج٤وا٫ٗلؼب٢ُ)0.029+01.768( =اُٖؾخ ا٫ٗلؼب٤ُخ) 

 (اُٚجٜ ا٫ٗلؼب٢ُ)0.039

ٝر٤ْو ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ئ٠ُ رؾون اُلوٗ عيئ٤ب ، ٣ٌٖٝٔ رل٤َو مُي ك٠ ٙٞء فٖبئٔ  

٤و ا٫ٗلؼب٢ُ أُورلغ ُلٟ ٛإ٫ء ا٧كواك، م١ٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ، اُز٠ رجلٝ ك٠ اُزؼج

ٝٛنا ٣ؼ٠٘ ٜٓبهح اُلوك ك٠ ا٩هٍبٍ ؿ٤و اُِلظ٢ ، ٝهلهرٚ ػ٠ِ اُزؼج٤و ثزِوبئ٤خ ٕٝلم ػٔب 

 . ٣ْؼو ثٚ ٖٓ ؽب٫د اٗلؼب٤ُخ ، ٓٔب ٣َْٜ ك٠ ى٣بكح اُٖؾخ ا٫ٗلؼب٤ُخ

ٓورلؼخ   ثبُوؿْ ٖٓ إٔ ُلٟ م١ٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ اُٖؾخ ا٫ٗلؼب٤ُخ ثلهعخ 

أ١ ؿ٤بة أُوٗ اُ٘ل٢َ ٝاٗؼلاّ ا٧ػواٗ أُو٤ٙخ ، كإ هلهرْٜ ( ًأؽل أثؼبك ٕٞهح اُناد)

 .ػ٠ِ اُٚجٜ ا٫عزٔبػ٢ ٓ٘قلٚخ، ًٔب إٔ هلهرْٜ ػ٠ِ اُٚجٜ ا٫ٗلؼب٢ُ ٓ٘قلٚخ
 ( ٗزبئظ اُلوٗ اُلوػ٢ اُضب٢ٗ ػْو > 34)

ثبُزٞاكن فى التنبؤ تسيم الميارات االجتماعية " ػ٠ِ أٗٚ  اُضب٢ٗ ػْو٣٘ٔ اُلوٗ  

  ." كأحد أبعاد صورة الذات لدى المراىقين مضطربي الشخصية التجنبيةا٧ػ٠ِ 

 stepwiseُِٝزؾون ٖٓ ٛنا اُلوٗ، رْ اٍزقلاّ رؾ٤َِ ا٫ٗؾلاه أُزؼلك ثطو٣وخ      

ك٫ُخ ه٤ٔخ ف ( 02)٣ٞٙؾبٕ ٗزبئظ مُي ، ؽ٤ش ٣زٚؼ ٖٓ علٍٝ (  07-02)ٝاُغل٫ٕٝ 

أؽل أثؼبك ٕٞهح )أٟ أٗٚ ٣ٌٖٔ اُز٘جإ ثبُزٞاكن ا٧ػ٠ِ  0.00ِخ ػ٘ل َٓزٟٞ ُِٔزـ٤واد أَُزو

، ٝهل ثِـذ ه٤ٔخ ٓوثغ ٓؼبَٓ ( أثؼبك أُٜبهد ا٫عزٔبػ٤خ)ٖٓ اُٚجٜ ا٫عزٔبػ٢ ( اُناد

ٖٓ اُزجب٣ٖ ك٠ % 08ٝر٤ْو ٛنٙ اُو٤ٔخ ئ٠ُ إٔ اُٚجٜ ا٫عزٔبػ٢ ٣لَو ٗؾٞ  0.08ا٫هرجبٛ 

٣ٌٖٔ ٤ٕبؿخ ٓؼبكُخ اُز٘جإ ثبُزٞاكن ا٧ػ٠ِ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ ( 07)لٍٝ اُٖؾخ ا٫ٗلؼب٤ُخ ، ٖٝٓ اُغ

 (اُٚجٜ ا٫عزٔبػ٢)0.000 -00.100( = اُزٞاكن ا٧ػ٠ِ): اُزب٠ُ

ٝر٤ْو ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ئ٠ُ رؾون اُلوٗ عيئ٤ب ، ٣ٌٖٝٔ رل٤َو مُي ك٠ ٙٞء فٖبئٔ  

ج٤خ ُل٣ْٜ م١ٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ، ثبُوؿْ ٖٓ إٔ م١ٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘

اُز٠ رؼ٠٘ ٤ًل٤خ رؼبَٓ أُواٛن ٓغ ( ًأؽل أثؼبك ٕٞهح اُناد)اُزٞاكن ا٧ػ٠ِ ثلهعخ ٓورلؼخ  

ٗلَٚ ٝٓغ اُ٘بً ا٥فو٣ٖ أ١ ٣ؼجو ػٖ هٞح ا٧ٗب ، كإ هلهرْٜ ػ٠ِ اُٚجٜ ا٫عزٔبػ٢ ٓ٘قلٚخ، 

ٝٛنا ٣ؼ٢٘ إٔ م١ٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ُل٣ْٜ ّؼٞه ٓ٘قل٘ ثبُضوخ ثبُ٘لٌ ك٠ 

أُٞاهق ا٫عزٔبػ٤خ، ٣ٝؼبٕٗٞ ٖٓ اُولهحػ٠ِ اُو٤بّ ثأكٝاه اعزٔبػ٤خ ٓز٘ٞػخ ثٌَ ؽٌ٘خ ٤ُٝبهخ، 

 (.ا٬ُئوخ)ٝػلّ اُولهح ػ٠ِ رؼل٣َ ٤ًٍِٞبرْٜ ثٔب ٣ز٬ءّ ٓغ ا٤ًَُِٞبد ا٫عزٔبػ٤خ أُوؿٞثخ 
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 ( ٗزبئظ اُلوٗ اُلوػ٢ اُضبُش ػْو> 35)

د ا٫عزٔبػ٤خ ك٠ اُز٘جإ ثبُٔضب٤ُخ رَْٜ أُٜبها" ػ٠ِ أٗٚ  اُضبُش ػْو٣٘ٔ اُلوٗ  

 ".ًأؽل أثؼبك ٕٞهح اُناد ُلٟ أُواٛو٤ٖ ٓٚطوث٢ اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ 

 stepwiseُِٝزؾون ٖٓ ٛنا اُلوٗ، رْ اٍزقلاّ رؾ٤َِ ا٫ٗؾلاه أُزؼلك ثطو٣وخ      

ك٫ُخ ه٤ٔخ ف ( 02) ٣ٞٙؾبٕ ٗزبئظ مُي ، ؽ٤ش ٣زٚؼ ٖٓ علٍٝ(  07-02)ٝاُغل٫ٕٝ 

ٖٓ ( أؽل أثؼبك ٕٞهح اُناد)أٟ أٗٚ ٣ٌٖٔ اُز٘جإ ثبُٔضب٤ُخ  0.00أَُزوِخ ػ٘ل َٓزٟٞ ُِٔزـ٤واد 

، ٝهل ثِـذ ه٤ٔخ ٓوثغ ( أثؼبك أُٜبهد ا٫عزٔبػ٤خ)أُواٝؿخ ا٫عزٔبػ٤خ ٝاُزؼج٤و ا٫عزٔبػ٢ 

ٝر٤ْو ٛنٙ اُو٤ٔخ ئ٠ُ إٔ أُواٝؿخ ا٫عزٔبػ٤خ ٝاُزؼج٤و ا٫عزٔبػ٢  0.000ٓؼبَٓ ا٫هرجبٛ 

٣ٌٖٔ ٤ٕبؿخ ٓؼبكُخ اُز٘جإ ثبُزٞاكن ( 07)ٖٓ اُزجب٣ٖ ك٠ أُضب٤ُخ ، ٖٝٓ اُغلٍٝ % 08ؾٞ ٣لَو ٗ

 -(أُواٝؿخ ا٫عزٔبػ٤خ)0.082+03.000( = أُضب٤ُخ)  :ا٧ػ٠ِ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٠ُ
 (اُزؼج٤و ا٫عزٔبػ٢)0.023

ٝر٤ْو ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ئ٠ُ رؾون اُلوٗ عيئ٤ب ، ٣ٌٖٝٔ رل٤َو مُي ك٠ ٙٞء فٖبئٔ  

اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ اُز٠ رجلٝ ك٠ أُواٝؿخ ا٫عزٔبػ٤خ أُورلؼخ ُلٟ ٛإ٫ء مٟٝ 

 .ا٧كواك 

ٝثبُوؿْ ٖٓ إٔ ُل٣ْٜ ٓضب٤ُخ ك٠ اُزيآْٜ ثبُٔضَ اُؼ٤ِب ٝاٍزؼلاكْٛ َُٔبػلح ا٥فو٣ٖ، ًٝنُي      

هلهرْٜ ئ٫ إٔ ( ًأؽل أثؼبك ٕٞهح اُناد)ثلهعخ ٓورلؼخ .ٓلٟ اٛزٔبٓٚ ث٬ٌْٔرْٜ ا٫عزٔبػ٤خ 

ػ٠ِ اُزؼج٤و ا٫عزٔبػ٢ ٓ٘قلٚخ ، ؽ٤ش ئْٜٗ ٣جزؼلٕٝ ػٖ اُؼ٬هبد اُؾ٤ٔ٤ٔخ ٝاُؼبٓخ فٞكب ٖٓ 

اُ٘ول اُوب٢ٍ ُْٜ ، ًٔب إٔ ُلٟ ًَ ْٜٓ٘ ٕل٣وب ٓووثب كوٜ ، ٣ٝلَٚ اُزغ٘ت ٝاُؼيُخ ٝا٫َٗؾبة 

٠ِ ٝعٚ ٖٓ ٓؾ٤ٜ اُؼ٬هبد ا٫عزٔبػ٤خ ، ٓٔب ٣لٍ مُي ػ٠ِ ػلّ هلهرٚ ُِو٤بّ ثٜنٙ أُٜبهح ػ

 .كه٤ن

                                                                                              :ٓ٘بهْــــخ اُ٘زبئــــظ
                                                       

أثؼبك  ٓٔب ٍجن ٣زٚؼ إٔ ٛ٘بى رأص٤ًوا ٍبُجًب ُجؼ٘ أثؼبك أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ ػ٠ِ 

ٕٞهح اُناد ُلٟ م١ٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ، ؽ٤ش ٝعل ٖٓ اُلهعبد اُقبّ ُؼ٤٘خ 

اُلهاٍخ أْٜٗ ؽِٖٞا ػ٠ِ كهعبد ٓورلؼخ ك٠ ٕٞهح اُناد أٟ أْٜٗ ك٠ ثؼ٘ أثؼبك أُٜبهاد 

ا٫عزٔبػ٤خ ؽِٖٞا ػ٠ِ كهعبد ٓ٘قلٚخ ، ٣ٝزٚؼ ٖٓ مُي أٗٚ هل رٌٕٞ اُٖٞهح اُؼو٤ِخ اُز٠ 

اُزغ٘ج٢ ُ٘لَٚ ٓورلؼخ، ئ٫ أٗٚ ٣ق٠ْ  ٗول ا٥فو٣ٖ ُٚ ٝٗجنْٛ ُٚ ، ك٤ظٜو مُي ك٠ ٣واٛب اُْقٔ 

اٗقلبٗ ثؼ٘ أثؼبك  أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ ٜٓ٘ب اُٚجٜ ا٫عزٔبػ٢ ٝاُزؼج٤و ا٫عزٔبػ٢ ٝاُٚجٜ 

 .    ا٫ٗلؼب٢ُ 
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ؽ٤ش ئٕ ا٧ّقبٓ اُن٣ٖ ُل٣ْٜ ٙجٜ اعزٔبػ٢ ٓورلغ ٣ز٤ٔيٕٝ ثإٔ ُل٣ْٜ   

٤بّ ثأكٝاه اعزٔبػ٤خ ٓز٘ٞػخ ثٌَ ؽٌ٘خ ٤ُٝبهخ، ُٝل٣ْٜ اُولهح ػ٠ِ إٔ ٤ٌ٣لٞا اُولهح ػ٠ِ اُو

ًٍِْٜٞ اُْق٢ٖ ػٔٞٓب، ْٝٛ ٣زٖلٕٞ ثبُضوخ ثبُ٘لٌ ك٠ ٓٞاعٜزْٜ ُِٔٞاهق 

ا٫عزٔبػ٤خ،٣ٌْٜٝٔ٘ رؾو٤ن ا٫َٗغبّ ٓغ أٟ ٗٞع ٖٓ أُٞاهق ا٫عزٔبػ٤خ ثٔغوك إٔ ٣ٞٙؼٞا 

  .ك٤ٜب

ٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ اُن٣ٖ ٣ؼبٕٗٞ ٖٓ ػلّ اُولهح ػ٠ِ ٝٛنا ٓب ٫ ٣ظٜوٙ مٝٝ ا       

اُز٤ٌق ٓغ ا٥فو٣ٖ ، ٝاٗقلبٗ اُضوخ ثبُ٘لٌ ك٠ ٓٞاعٜخ أُٞاهق ا٫عزٔبػ٤خ ، ثبُوؿْ ٖٓ 

هؿجزْٜ ك٠ اُز٤ٌق ٝا٫ٗلٓبط ٓغ ا٥فو٣ٖ كإ  رؾو٤ن مُي ٓوٕٛٞ ثٔلٟ روجَ ا٥فو٣ٖ ُْٜ 

٘زظ ػٖ مُي ػلّ اُولهح ػ٠ِ ا٫ٗلٓبط ٝا٫َٗغبّ ٓغ ٝاٗقلبٗ اُ٘ول ا٫عزٔبػ٢ ًَُِْٜٞ ، ٓٔب ٣

ا٥فو٣ٖ، ٓٔب ٣لكؼْٜ ئ٠ُ ا٫َٗؾبة ٖٓ أُٞاهق ا٫عزٔبػ٤خ ثٔغوك إٔ ٣ٞٙؼٞا ك٤ٜب  ، ًٔب 

٣زٖق ا٧كواك مٝٝ اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ثإٔ ُل٣ْٜ َٓز٣ٞبد ٓ٘قلٚخ ٖٓ اٌُلبءح ، ٝػلّ اُضوخ ك٠ 

٣ٖ أٝ ئهبٓخ ػ٬هبد اعزٔبػ٤خ َٓزووح ٝٓزجبكُخ، ٓٔب ا٥فو٣ٖ ، ٝػلّ اُوؿجخ ك٠ ا٫رٖبٍ ثب٥فو

 .٣لكؼْٜ ئ٠ُ ا٫ٍزـوام ك٠ اُزل٤ٌو ثأ٤ّبء أفوٟ ك٠ اُؾ٤بح 

ب ك٠ اُزؼج٤و ا٫ؽزٔبػ٢ ٓزٔض٬ ك٠       ًٙ ػلّ  ًٔب ٣ظٜو مٝٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ اٗقلب

ل اُزؾلس ك٠ أُٞاهق اُولهح اُزؼج٤و اُِلظ٢ ، ًٝنُي ػلّ ا٫ٛزٔبّ ثِلذ أٗظبه ا٥فو٣ٖ ػ٘

ا٫عزٔبػ٤خ ، ٤ٌُٝ ُل٣ْٜ هؿجخ ك٢ إٔ ٣ٌٞٗٞا اُجبكئ٤ٖ ك٠ ٓؾبكصخ ا٥فو٣ٖ ، ًٔب إٔ كائوح 

إٔلهبئْٜ ٝٓؼبهكْٜ ٓؾلٝكح ثؼلك ٓؾلٝك ٖٓ ا٧ٕلهبء ٝأُؼبهف ، ٣ٝؼبٕٗٞ كائٔب ٖٓ ػلّ 

ج٤خ ٓيٓ٘خ ، ٓٔب اُولهح ػ٠ِ رؾو٤ن ا٧ٛلاف ٝاُؾ٤ٔ٤ٔخ ، ٓٔب ٣٘زظ ػ٘ٚ ّؼٞهْٛ ثؾبُخ ٓياع٤خ ٍِ

 (Pos ,2014)٣غؼِْٜ ٓلزول٣ٖ ُِٜٔبهاد ا٧ٍب٤ٍخ أٌُٞٗخ ٌُِبه٣ي٤ٓخ ، ٝٛنا ٓب أًلرٚ كهاٍخ  

ؽ٤ش أًل إٔ م١ٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ٣ْؼوٕٝ ثقجواد اهرجب٤ٛخ ٓجلئ٤خ ع٤لح، رؼيى 

ُوب٢ٍ ٝاُوك٘ اُوؿجخ  ك٢ ا٫رٖبٍ ثب٥فو٣ٖ أُووث٤ٖ ٝا٩ف٬ٓ اُو١ٞ ُْٜ ، ٌُٖٝ ا٫ٗزوبك ا

ا٬ُؽن ُنُي، ٣غؼَ م١ٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ  ٣َزٞػجٕٞ هؤ٣زْٜ ُنارْٜ ثأٜٗب ؿ٤و 

ٝٗز٤غخ ُِطجغ أٝ أُياط  ،٫ئوخ أٝ ٓ٘بٍجخ، ٝإٔ ا٥فو٣ٖ ْٛ ٖٓله ُِوك٘ ٝا٫ٗزوبك ٝا٩م٫ٍ 

أٝ / ٓورلغ اُؾَب٤ٍخ ٣لَٚ أُو٣٘ ا٫َٗؾبة ٣ٝزؾب٠ّ اُووة أٝ افز٤به اُقٚٞع ٦ُفو٣ٖ ٝ

   . ًجذ ْٓبػوٙ 

٣زٖلٕٞ  م١ٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ أٓب ثبَُ٘جخ ُِٚجٜ ا٫عزٔبػ٢، ك٘غل إٔ ا٧كواك    

ثؼلّ اُولهح ػ٠ِ ٙجٜ ٝر٘ظ٤ْ اُزؼج٤واد ؿ٤و اُِلظ٤خ ٝا٫ٗلؼب٤ُخ ، ًٝنُي ػلّ اُولهح ػ٠ِ 

 .ب٫د ا٬ُٔٓؼ اُؾو٤و٤خ ٬ُٗلؼب٫د ، ًٝنُي ػلّ اُزؾٌْ ك٤ٔب ٣ْؼو ثٚ ٖٓ اٗلؼ
٣ٝزٚؼ ٖٓ مُي  إٔ ا٧كواك م١ٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ٤ٔ٣ِٕٞ ئ٠ُ اًزَبة           

ثؼ٘ أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ ٣ٝجزؼلٕٝ ػٖ ثؼٜٚب ، ؽ٤ش ٤ٔ٣ِٕٞ ئ٠ُ اًزَبة رِي أُٜبهاد 

ا٫عزٔبػ٤خ اُز٠ رقزٔ ثب٫رٖبٍ ؿ٤و اُِلظ٢، ٣ٝجزؼلٕٝ ػٖ ا٫رٖبٍ اُِلظ٢ اُنٟ هل ٣٘زظ ػ٘ٚ 
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ٝهك٘ ٖٓ ا٥فو٣ٖ رغبْٜٛ، ٣ٌٕٝٞ ُنُي رأص٤وٙ اُوٟٞ ػ٤ِْٜ ٓٔب ٣ؼٞهْٜ ػٖ ا٫ٍزٔواه ك٠  ٗول

 .اُزلبػَ ٝاُزٞإَ ا٫عزٔبػ٢ 

ٝثبُوؿْ ٖٓ أْٜٗ  ٣زٔزؼٕٞ ثٜٔبهح ا٩هٍبٍ ٝا٫ٍزوجبٍ ك٠ اُغبٗت ؿ٤و اُِلظ٢ ك٠         

٤و اُِلظ٢ ، ٣ٝلزولٕٝ أ٣ٚب ا٫رٖبٍ، كاْٜٗ ٣لزولٕٝ ٜٓبهح اُز٘ظ٤ْ ك٠ ٬ً اُغبٗج٤ٖ اُِلظ٢ ٝؿ

 .ٜٓبهح ا٩هٍبٍ ٝا٫ٍزوجبٍ ك٢ اُغبٗت اُِلظ٢

٣ٝزٚؼ ٖٓ اُ٘زبئظ أ٣ٚب إٔ م١ٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ٣زٔزؼٕٞ ثٞعٞك ٕٞهح          

ػب٤ُخ ُِناد ثلافِْٜ، ئ٫ إٔ ٛنٙ اُٖٞهح رزوعْ ثٖٞهح ٍِج٤خ ك٠ ثؼ٘ أُٞاهق ا٫عزٔبػ٤خ 

ٖٓ إٔ  2013 et al (Dasile,) (Vasile et al, 2014)ًَ ٖٓ ٝٛنا ٓب أًلٙ . أُقزِلخ

ٛ٘بى كهعبد ٓقزِلخ ٖٓ هٖٞه أٝ ٙؼق أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ ٝٓقططبد ٕٞهح اُناد 

أُقزِخ ٝظ٤ل٤ب ُلٟ مٟٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ، ًٔب إٔ اُزله٣ت ػ٠ِ أُٜبهاد 

اُزؼوٗ ا٫عزٔبػ٢ ٝئكهاًبد  ا٫عزٔبػ٤خ هَِ ٖٓ ؽلٝس ػلّ اُواؽخ أُورجٜ ثبُزلبػَ أٝ

ٕٞهح اُناد أُٞٙؾخ مار٤ب ، ٝثبُزب٠ُ كإ اُزله٣ت ػ٠ِ أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ ُٚ أصو ئ٣غبث٢ 

ػ٠ِ ٕٞهح اُناد، ثؾ٤ش ٣وَِ ٖٓ ػلّ اُواؽخ ا٫عزٔبػ٤خ ٝاُْؼٞه ثؼلّ اٌُلبءح ك٠ ػ٬هبد 

 .م١ٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ٓغ ا٥فو٣ٖ

أّبهد ئ٤ُٚ اُجبؽضخ، ٖٓ أٗٚ ثبُوؿْ ٖٓ إٔ اُٖٞهح اُز٠ ٣ٌٜٞٗب  ٝٛنا أ٣ٚب ٣زلن ٓغ ٓب 

اُْقٔ مٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ػٖ مارٚ هل رٌٕٞ ئ٣غبث٤خ ، ئ٫ إٔ رطج٤ن مُي ك٠ 

ٓؾ٤طٚ ا٫عزٔبػ٢ ٣٘زبثٚ ثؼ٘ اُوٖٞه، ك٬ ٣ٌٖٔ اُوٍٞ ث٘بء ػ٠ِ رِي اُ٘زبئظ اُز٠ رِٕٞذ 

ٖ اٙطواة اُْق٤ٖخ ٣ؼب٢ٗ ٖٓ ٗؤ ك٠ ًَ أُٜبهاد ئ٤ُٜب اُلهٍخ اُؾب٤ُخ إٔ ٛنا اُٜ٘ٔ ٓ

ا٫عزٔبػ٤خ، ثَ ئٕ ُل٣ٚ اُولهح ػ٠ِ اُو٤بّ ثجؼ٘ أُٜبهاد، ٌُٖٝ ٛ٘بى ثؼ٘ أُٜبهاد ٫ 

٣َزط٤غ اُو٤بّ ثٜب، ُٝل٣ٚ هٖٞه ك٢ ػلّ اُولهح ػ٠ِ اًزَبثٜب ، ٓٔب ٣لػٞ ئ٠ُ ٙوٝهح اُزله٣ت 

ٖٓ إٔ أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ  (Simon, 2009)ٝٛنا ٓب أًلرٚ كهاٍخ . ػ٠ِ رِي أُٜبهاد 

أُزؼِٔخ ٣ٌٖٔ إٔ رٌٕٞ َٓئُٞخ ثٌَْ ٓجبّو ػٖ اُزولّ أَُزٔو ك٠ اُؼ٬ط ، ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ورلغ 

ْٗبٛ م١ٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ أٝ اُؼبَٓ اُلكبػ٢ ُل٣ْٜ أُورجٜ ثبُوٙب ػ٘ل ئروبٕ 

 .ٜٓبهاد ر٤ٌق عل٣لح 

ٖٓ إٔ ٜٗٔ ٓٚطوث٢ اُْق٤ٖخ  (6009ٍؼبك عجو،) ئ٣ٝٚ٤ُزلن ٛنا أ٣ٚب ٓغ ٓب أّبهد       

اُزغ٘ج٤خ ٣زطِت ُؼ٬عٚ إٔ رجنٍ ٓؾب٫ٝد ٤ُنٝة ٣ٖٜٝ٘و ك٠ اُلٝائو ا٫عزٔبػ٤خ ، ٓغ ػلّ 

ئًواٛٚ ػ٠ِ اُزلبػَ ا٫عزٔبػ٢ ٓغ ا٥فو٣ٖ ، ٧ٕ ا٩ًواٙ ٝا٩ُؾبػ ُٚ ٗزبئغٚ اُ٘ل٤َخ اُز٠ ٫ 

ك٠ َٓبػلرٚ ٠ٌُ ٣ٌزَت ٜٓبهاد اعزٔبػ٤خ رؼ٤٘ٚ  ٣ؾٔل ػوجبٛب ، ُنُي ٣غت ا٫ُزياّ ثبُو٣ٝخ

ك٬  ،  ػ٠ِ اُقوٝط ٖٓ ػبُٔٚ اُقبٓ ، ٖٝٓ أُْٜ هكغ ٓلٜٞٓٚ ُنارٚ ك٠ ثؼلٙ ا٫عزٔبػ٢

َٗزط٤غ إٔ ٗلْٜ ٍِٞى اُلوك ئ٫ ك٠ ٙٞء اُٖٞهح ا٤ٌُِخ اُز٠ ٣ٌٜٞٗب اُلوك ػٖ مارٚ ٝٓب ٣ؾ٤ٜ 

َُٔزٟٞ اُْؼٞه١ كؾَت، ثَ رزلافَ ك٤ٚ ثٚ،  ٤ٌُٝ ٖٓ اُٚوٝه١ إٔ ٣ٌٕٞ ٛنا أُلّٜٞ ػ٠ِ ا
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 . ػٞآَ ٓزؼلكح رَْٜ ك٠ ر٤ٌِْٚ ٝرط٣ٞوٙ

ٝرإًل ٗزبئظ اُلهاٍخ اُؾب٤ُخ إٔ ٕٞهح اُناد ػ٠ِ أَُزٟٞ اُْق٢ٖ أٟ ٗظوح اُلوك  

ُ٘لَٚ هل رٌٕٞ ٓورلؼخ، أٓب اُٖٞهح اُز٠ ٣ؼزول اُلوك إٔ ا٥فو٣ٖ ٣وٝٗٚ ػ٤ِٜب هل رٌٕٞ ْٓٞٛخ، 

ا٥فو٣ٖ ٝٗجنْٛ ُٚ، ٓٔب ٣غؼِٚ ٣زوعْ مُي ػ٠ِ َٓزٟٞ اُزلبػَ ا٫عزٔبػ٢ ثَجت ًضوح اٗزوبكاد 

ثبُزغ٘ت ٝا٫ثزؼبك ػٖ ر٣ٌٖٞ ػ٬هبد اعزٔبػ٤خ ٓغ ا٥فو٣ٖ ، ًٔب إٔ رِي اُٖٞهح اُز٠ رْ 

روعٔزٜب ٖٓ م١ٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ٤َُذ ٓطِوخ، ئ٫ أٜٗب ٓورجطخ ثْوٝٛ  أٜٛٔب 

٫ٙطواة ػ٘لٓب ٣ْؼوٕٝ ثإٔ ا٥فو٣ٖ ٣زوجِْٜٞٗ كٕٝ ٗول ٝرٞث٤ـ اُزوجَ ، ٣ٝؼ٠٘ إٔ م١ٝ ٛنا ا

ْٜٓ٘، كاْٜٗ ٣وؿجٕٞ ك٠ ئهبٓخ اُؼ٬هبد ا٫عزٔبػ٤خ ٣َٝزٔوٕٝ ك٠ ر٣ٌٜٞ٘ب ٝاُزؼبَٓ ٓغ ا٥فو٣ٖ 

ٖٓ إٔ م١ٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ  (Chambless et al, 2008) ٝٛنا ٓب أّبهد ئ٤ُٚ  كهاٍخ.

 .ٝاُقغَ ، ًٔب إٔ ُل٣ْٜ رول٣وا مار٤ب ٓ٘قلٚباُزغ٘ج٤خ ٣قبكٕٞ ٖٓ اُزو٤٤ْ اَُِج٢ 

رإكٟ ٛنٙ أُقططبد ا٬ُر٤ٌل٤خ ئ٠ُ هؤ٣خ اُناد ػ٠ِ أٜٗب ؿ٤و ٓبٛوح اعزٔبػ٤بً ٝاػزجبه  

ا٥فو٣ٖ اٗزوبك٤٣ٖ ٝؿ٤و ٜٓز٤ٖٔ ، ٣ٌٕٞ ُلٟ أُزغ٘ج٤ٖ أ٣ٚبً فٞف ّبَٓ ٝأكٌبه آ٤ُخ اٗزوبك٣خ 

 .ُِناد ٝاكزواٙبد ٓقزِخ ػٖ اُؼ٬هبد 
(Marino, 2001, 6) & Lynum; Wilberg and Karterud, 2008, 470) 

ويرجع قصور أو ضعف األداء االجتماعي إلى أن األفراد لدييم الميارات االجتماعية  
فى مخزون مياراتيم ، ولكنيم ال يؤدونيا كما يجب، بسبب التأديب البدني أو الشفيي أو انعدام 

 يستطيعون تعمم الميارات                 التدعيم، ونتيجة لذلك فإن ىؤالء األفراد ال
 (2010)سميمان عبدالواحد،االجتماعية. 

ٝٛنا ٣زطبثن ٓغ ٓب ٣زٖق ثٚ مٝٝ ٛنا ا٫ٙطواة ٖٓ ٕلبد ٝفٖبئٔ ، ؽ٤ش ئْٜٗ  

٣زَٕٔٞ ثٌوْٜٛ اُْٜ٘ ٤ٌُٝ اَُِج٢ ُِؼ٬هبد ا٫عزٔبػ٤خ ، ُٝل٣ْٜ هؿجخ ّل٣لح ك٠ ا٫ٗلٓبط ٓغ 

ِج٤ب، ٝمُي ٣ؼ٠٘ أْٜٗ ٫ ٣وكٕٚٞ ْٓبهًزْٜ ا٫عزٔبػ٤خ ٓغ ا٥فو٣ٖ، ا٥فو٣ٖ، ٝرغ٘جْٜ ٤ٌُ ٍ

٫ٝ ٣َ٘ؾجٕٞ ٜٗبئ٤ب، ٌُٖٝ اهرجبْٜٛ ْٝٓبهًزْٜ ٓغ ا٥فو٣ٖ ُْٜ ٓورجٜ ثبُزوجَ ؿ٤و اُزو٠ٔ٤ ، 

 .ٝٛنا ٓب ٤ٔ٣يْٛ ػٖ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُلٖب٤ٓخ ٝاُؾل٣خ 

، ٝمُي ثَجت اُؾَب٤ٍخ  ًٔب إٔ رغ٘جْٜ ا٫عزٔبػ٢ ثَجت فٞكْٜ ٖٓ هك٘ ا٥فو٣ٖ ُْٜ 

أُلوٛخ رغبٙ ا٥فو٣ٖ ، ؽ٤ش ٣ؾوعْٜ ثَُٜٞخ اٗزوبك ا٥فو٣ٖ ٣ٝزؾطٕٔٞ ثَجت أهَ ر٤ِٔؼ ثؼلّ 

اُزوجَ ، ًٔب أْٜٗ ٣قزبهٕٝ ثٌَْ هٖل١ ا٫ثزؼبك ػٖ اُؼ٬هبد ا٫عزٔبػ٤خ ٓغ ا٥فو٣ٖ ثَجت 

ٍإاٍ ٓب ،ًٔب أْٜٗ اُقٞف ٖٓ هٍٞ ٢ّء ؿ٤و ٓ٘بٍت أٝ أؽٔن، أٝ ػلّ اُولهح ػ٠ِ ا٩عبثخ ػٖ 

٤ٔ٣ِٕٞ ئ٠ُ ا٫هرجبٛ ثأّقبٓ ٣ْجْٜٜٞٗ ، ُٝل٣ْٜ ٕل٣ن أٝ اص٘بٕ ٌُٖٝ ٛنٙ اُؼ٬هبد ْٓوٝٛخ 

ثبُزوجَ ؿ٤و أُْوٝٛ ، ٫ٝ رٌزوس اُْق٤ٖخ أُزغ٘جخ ثبُؼ٬هبد ا٫عزٔبػ٤خ ك٠ اُٞهذ اُنٟ 
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ا٫عزٔبػ٤خ، رزٖق ك٤ٚ كاف٤ِب ثبُضواء ا٫ٗلؼب٢ُ، ؽ٤ش ٣ْؼو أُزغ٘ت ثبُوِن ك٠ أُٞاهق 

ٝريكٛو ٛنٙ اُْق٤ٖخ ك٠ ظَ اُؼ٬هبد ا٫عزٔبػ٤خ أُج٤٘خ ػ٠ِ اُضوخ، ٌُٜٝ٘ب رجزؼل ػٖ 

 .اُؼ٬هبد اُغل٣لح 
 

 : ر٤ٕٞـــبد اُجؾــــش 
 :ٖٓ ف٬ٍ ٗزبئظ ٛنا اُجؾش فوعذ اُجبؽضخ ثٔغٔٞػخ ٖٓ اُز٤ٕٞبد  

ٚجٜ ا٫عزٔبػ٢ ث٘بء ثوآظ ػ٬ع٤خ ُِزله٣ت ػ٠ِ ثؼ٘ أُٜبهاد ا٫عزٔبػ٤خ ٜٓ٘ب اُ -0

ٝاُزؼج٤و ا٫عزٔبػ٢ ٝاُٚجٜ ا٫ٗلؼب٢ُ ُِٔواٛو٤ٖ مٟٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ، 

ؽ٤ش  ٝعلد اُجبؽضخ ك٠ اُجؾش اُؾب٢ُ إٔ ا٧كواك م١ٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ 

 .٣ؼبٕٗٞ ٖٓ اٗقلبٗ ك٠ ٛنٙ أُٜبهاد 
اُناد ُل٣ْٜ ، ؽ٤ش  ث٘بء ثوآظ ػ٬ع٤خ ُنٟٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ُزؾ٤َٖ ٕٞهح -6

ئٕ ُل٣ْٜ ٕٞهح ْٓٞٛخ اُناد، ٓٔب هل ٣٘زظ ػ٘ٚ رؼوْٜٙ ٬ًُزئبة ، كإبثزْٜ ثب٫ًزئبة 

 .أؽل ا٫ؽزٔب٫د اُز٠ رلَو ٕٞهح اُناد اَُِج٤خ 
 ؽ٤ش ،ث٘بء ثوآظ ػ٬ع٤خ ُنٟٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ُزؾ٤َٖ رول٣واُناد ُل٣ْٜ  -3

 .رول٣و اُناد ٣ٔضَ فجوح ٜٓٔخ ُِناد وذلك رؼم أن ،رول٣و ٓ٘قل٘ ُِناد ٌعانون من ْٛ إن

رو٣ٞخ اُؼ٬هبد ا٧ٍو٣خ ث٤ٖ م١ٝ اٙطواة اُْق٤ٖخ اُزغ٘ج٤خ ٝأٍوْٛ ، ؽ٤ش ئٕ ظوٝف  -4

أٍوْٛ رزَْ ثبُٖواع أُورلغ ٝاٗقلبٗ اُزٔبٍي أٝ اُزواثٜ ٝاُز٘ظ٤ْ ٝاُزٞعٚ اُزوك٠ٜ٤ 

 .اُْٜ٘ 
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