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 :مستخلصال

 ضطراباهدفت الدراسة الحالية إلى التحقق من الخصائص السيكومترية لمقياس     
التحقق من صدق المقياس  ة من طالب الجامعة، من خاللينع يلد الشخصية التجنبية

طالب وطالبة من طالب شعبة  033، وتكونت عينة الدراسة منيتساقه الداخلاوثباته و 
جامعة جنوب  –بكلية التربية بقنا ( شعبة طفولة – يساسشعبة التعلىم األ –التعلىم العام 

بمتوسط  90-02عمارهم ما بين أ، وتراوحت 9393-9302 يللعام الدراس الوادى
ضطراب اأن مقياس  يالدراسة إل وتوصلت نتائج، 3،7202ينحراف معيار او 93،02

 . من الصدق والثبات جيدةطالب الجامعة يتمتع بدرجة  يلدالتجنبية الشخصية 
 

 .طالب الجامعة -ضطراب الشخصية التجنبية ا :الكلمات المفتاحية
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Psychometric Properties of the Avoidant personality 

disorders among the university student  

 

Abstract: 
       

  The study aimed to verify the psychometric properties of 

the Avoidance  Personality Disorders (APD) scale by verifying the 

stability of the scale and its internal consistency, the study sample 

consisted of 300 students from the General Education Section- Basic 

Education Section – Childhood Section) at the Faculty of Education 

in Qena - South Valley University for the academic year 2019-2020, 

and their ages ranged between 19-21, with an average of 20.47 and a 

standard deviation of 0.8747 .and the results of the study reached the 

Avoidanc  Personality Disorders Scale for university students has a 

high degree of consistency and reliability.  

   
Key-words: Avoidance Personality Disorders (APD) - university 

student . 
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 :مقدمة

من المشكالت والصعوبات والمحن النفسية،  ًرامقتبل العمر كثي يالشباب ف ييعان     
خالل مراحِل العمِر  هتواجه يوالصراعات الداخلية والبيئية الت الناتجة عن الضغوطات،

 هوما يعاني يمرحلة الطفولة المبكرة أثناء مراحل نموه النفس يالسابقة وخاصة ما يواجهه ف
 هشخصيت ىنعكاسات سلبية علاب ساسية فيأتى ذلكالنفسية األه إشباع حاجات يمن نقص ف

 .مراحل نموه الالحقة يف
 يت الشخصية عندما تتحول سمات شخصية الفِرد المرنة إلوتحدث اضطرابا

جتماعية، كفاءة الفرد اال ىا علا ومؤثرً ا واضحً محدثة سوء توافق وعجزً  سمات غير مرنة،
 كل أوجه الشخصية المعرفية، يتؤثر في وبالتال والعالقات الشخصية المتبادلة والمهنية،

 (.92.ص ،9300سالم، )ع اآلخرين أشكال العالقات م يوالَمزاجية، والسلوكية، وف
نهاية مرحلة المراهقة وبداية  يمنها طالب الجامعة ف ييعان يومن االضطرابات الت

تظل مالزمة له طيلة حياته إال إذا تم  يوالت هى اضطرابات الشخصية، سن الشباب
فاضطراب الشخصية هو اضطراب طويل األمد يتميز بأنماط سلوكية . يالتدخل العالج

، 9302وسند،مصطفى )تكيفية فيما يتعلق بإدراك الذات والبيئة المحيطة غير 
 (.039.ص

  مظاهرة ا اضطراب الشخصية التجنبية ومن أهموتعد من أكثر االضطرابات انتشارً 
المرضية تجنب األعمال التي تحتاج لمشاركة اآلخرين والنفور عمن ال يشبهونه والخوف 

اإلنشغال بالخوف من تعرضه للنقد أو الرفض في من أن يكون موضع سخرية اآلخرين، و 
الموافق االجتماعية والشعور بالدونية ، وعدم اإلقبال على األنشطة الجديدة التي تتطلب 

 .(9302غبارى و أبوشعيرة ،)المغامرة 
ا بين طالب ويعد اضطراب الشخصية التجنبية أكثر االضطرابات انتشارً   

كثير من طالب الجامعة وتؤثر  يبات متجلية فالجامعة، حيث تظهر مالمح االضطرا
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حراج لألشخاص  وتتعارض مع األداء السلوكي اليومي المتعارف علىه، وتسبب معاناه وا 
نحو صحيح، والمشاركة في التفاعالت  ىالذين ال يستطيعون العناية بأنفسهم عل

مواقف التي لذا فأن تجنب طالب الجامعة لل ر،جتماعية العادية، أو العمل بشكل مثماال
تجعله في مواجهة جماعة يترتب علىه العديد من األثار السلبية مما يزيد األمر تعقيًدا 
ويزيد من إحجامه على مواصلة مسيراتة العلمية والعملية ، فتصبح الشخصية التجنبية 

 . بمثابة العائق عن تقدم الفرد في حياته الطبيعية 

 :مشكلة البحث
 يتبدأ ف يلتامقتبل العمر يعانون من بعض اضطرابات الشخصية  يالشباب ف

الرشد المبكر وما تسببه من معاناة للشباب وتعكس اضطرابات الشخصية بوضوح ما 
نوع  يلإا عراض استنادً وتختلف األالبعيد،  يالمد ىالناس من مشكالت عل هيعاني

لعالقات مع اآلخرين ا يصعوبة ف ياضطراب الشخصية، ولكن بشكل عام، يواجه المرض
خرون ينظر بها اآل يوالتعامل مع الشدة وتكون لديهم صورة للذات تختلف عن الطريقة الت

الضطرابات الشخصية بقدر كبير من نقص  ةإليهم، كما تتصف السلوكيات المصاحب
 يالتوتر والضغط النفس يزيادة كبيرة ف يلإالنهاية  ييتسبب ف يالمرونة، األمر الذ

(Clarkin et al,2005). 
، يعن السلوك السو لثبات تتسم باة سلوكيانحرافات  ىتعد اضطرابات الشخصية ه

يعيش  يفراد الثقافة التواآلخرين واألحداث بصورة غير مماثلة أل هحيث يدرك الفرد ذات
حداث وتتسم سلوكياته باالنفعال الشديد وعدم تناسبها مع الموافق واأل ،فيها الفرد

كما أن الفرد ال يستطيع إيقاف اندفاعاته وتهوراته  ،يتعاملون معهشخاص الذين واأل
 2013) (American Psychiatric ,[DSM-5] خرينوعدوانه تجاه نفسه وتجاه اآل

Association. 
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األداء  ىوتسبب هذه األنماط ضائقة ملحوظة عند الشخص وتضعف من قدرته عل
مع صورة  ةولكل منها مشاكل مميز ضطرابات الشخصية عدة أنواع، ، ولالياالجتماع
 .(DSM-(5,2013خرين ولألحداث الضاغطة نماط االستجابة لآلأالذات، و 

ية لالضطرابات صعايير والمحكات التشخيممجموعة من الDSM5وقد وضع
الشخصية ومن هذه المعايير، نمط دائم من الخبرة الداخلية والسلوك يحيد بدرجة كبيرة عن 

ثقافة الفرد، نمط دائم من التصلب يشمل جميع المواقف  يوالسلوك فالمعايير االجتماعية 
األداء  يختالل فاالشعور بالكدر او الكرب و  يلإالشخصية واالجتماعية يؤدى 

بداية من عمر  صبالثبات، يتم التشخي ويتسم(سنوات عدة)زمان ، نمط من األياالجتماع
 (.022. ،ص9302شلبي وآخرون،) سنة 07

المقياس المستخدم للتشخيص، وقد  ىا علاالضطرابات بناءً  ويتم تشخيص هذه
عداد إ، DSM-4&DSM-5وضع تشخيص األمراض النفسية للراشدين مستمدة من 

حدة للحكم  ىلكل اضطراب عل مجموعة من محكات التشخيص9302،آخرونو  يشلب
 يلالضطراب الشخصية التجنبية لد9302 ،آخرونو  وكذلك مقياس رشيد الشخصية،ى عل

  .عداديةطلبة المرحلة األ
حثة من خالل مراجعة المقاييس المعدة لتشخيص وقياس حيث الحظت البا

ضطرابات الشخصية أنها إما قديمة بحيث تم وضعها في ظل ظروف اجتماعية ا
قتصادية وثقافية تختلف عما نمر به اآلن، كما أنها ال تخاطب فئة طالب الجامعة، أو او 

 .معايير تشخيصية قديمة يالباحثة تستند إلأن معظمها على قدر علم 
ولهذا كانت هناك ضرورة لبناء أداة تتمتع بكفاءة سيكومترية تتمثل في مقياس 

المعايير  يا في إعداده إلطالب الجامعة مستندً  يلد ضطراب الشخصية التجنبيةا
التشخيصية الواردة بالدليل التشخيصي واإلحصائي الخامس لألمراض النفسية والعقلية 

(DSM-5, 2013) بغرض توفير أداة سيكومترية مستمدة من البيئة المصرية، تتناسب ،
طالب  يضطرابات الشخصية لدا ستخدامها في تشخيص وقياساوطبيعة العينة، ويمكن 
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ضطراب اكن بلورة مشكلة البحث الحالي في إعداد مقياس الجامعة، وفي ضوء ذلك يم
 .يتمتع بدرجة عالية من الصدق والثبات الشخصية التجنبية

 
  -:اإلسئلة اآلتية يف يويمكن أن تتبلور مشكلة البحث الحال

طالب  يلمقياس اضطراب الشخصية التجنبية لد يالعامل الصدقما مؤشرات  -0
 . الجامعة

 طالب يالشخصية التجنبية لد لمقياس اضطراب يالتمييز ما مؤشرات الصدق  -9
 . الجامعة

 يما مؤشرات الثبات بطريقة إعادة التطبيق لمقياس اضطراب الشخصية التجنبية لد -0
 . طالب الجامعة

 يلد ما مؤشرات الثبات بطريقة الفاكرونباج لمقياس اضطراب الشخصية التجنبية -0
 . طالب الجامعة

التجزئة النصفية لمقياس اضطراب الشخصية  التجنبية  ما مؤشرات الثبات بطريقة -2
 . طالب الجامعة يلد

 :هدف البحث
  -:التعرف على يلإ يالبحث الحال ييسع 
 .  .طالب الجامعة يلمقياس اضطراب الشخصية التجنبية لد الصدق العاملي -0
 .الجامعة طالب يالشخصية  التجنبية لد لمقياس اضطراب يالصدق التمييز  -9
طالب  يبطريقة إعادة التطبيق لمقياس اضطراب الشخصية التجنبية لدالثبات  -0

 .الجامعة
طالب  يلد الثبات بطريقة الفاكرونباج لمقياس اضطراب الشخصية التجنبية -0

 .الجامعة
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طالب  يالثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس اضطراب الشخصية  التجنبية لد -2
 .الجامعة

 
 

 :أهمية البحث
 : الحالية فيما يلي الدراسةتكمن أهمية  
ضطراب اهتمت بوضع مقياس خاص باتعد هذه الدراسة من الدراسات العربية التي  -0

التشخيصية الواردة ( المعايير)وفقًا للمحكات  طالب الجامعة يلدالتجنبية الشخصية 
 ,DSM-5)والعقلية بالدليل التشخيصي واإلحصائي الخامس لألمراض النفسية 

2013) . 
ذا المقياس الباحثين في إجراء المزيد من الدراسات والبحوث في مجال يساعد ه -9

 .في ضوء المعايير التشخيصية الحديثة التجنبية ضطراب الشخصيةا
طالب  يلدالتجنبية ضطراب الشخصية اتوفير أداة علمية مقننة تصلح لقياس  -0

 .الجامعة، مما يساعد في إعداد البرامج اإلرشادية والعالجية المناسبة
 :اإلطار النظري

 ضطرابات الشخصية امفهوم  -2
تظهر على أصلة نماذج سلوكية مستمرة و عميقة ومتهى  الشخصية اضطراب 

واسع وعريض من المواقف االجتماعية  يشكل ردود واستجابات غير مرنة في مد
عما هو سائد في ثقافة الفرد فيما يتعلق  نحراف الواضحوالشخصية، وتتضح من خالل اإل

 ,Gupta & Mattoo). حساس وكيفية االرتباط باآلخريندراك، و التفكير، واإلباإل

2010)    
 :Avoidant Personality Disorderيعرف اضطراب الشخصية التجنبية 
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بالتوتر والتوجس،  ياضطراب شخصية يتميز بأحاسيس مستمرة وواسعة المد       
الدائم لحب وقبول  يالشديد بالذات، وأحاسيس بعدم األمان والدونية، والسع واعتياد الوعى

عالقات، إال بعد  يأ ياآلخرين، وحساسية مفرطة نحو الرفض والنقد، ورفض الدخول ف
الحصول على ضمانات شديدة بالقبول غير المشروط بنقد، وارتباطات شخصية محدودة 

 يالمواقف اليومية، إل ير أو المخاطر المحتملة فاألخطا يجدًا، واستعداد دائم للمبالغة ف
الرهاب،  يحد التجنب الموجود ف يحد تجنب بعض النشاطات المعنية، ولكن ليس ال

التأكد من األشياء والشعور باألمان  يوأسلوب حياة محدود بسبب الحاجة الدائمة إل
 (.270-270 ص.،ص9303عكاشة،)

 :ات الشخصيةضطراباالمعايير التشخيصية العامة ب -2
بدرجة كبيرة عن المعايير  (يشذ)نمط دائم من الخبرة الداخلية والسلوك يحيد - أ

مجالين أو أكثر مما  يويتمثل هذا النمط ف. ثقافة الفرد ياالجتماعية والسلوك ف
- :يأتى

 وتتعلق بطريق إدراك وفهم الذات وفهم اآلخرين واألحداث: المعرفة . 
 شديدة والتأرجح وعدم التناسب مع الموقف يسود الوجدان انفعاالت: الوجدان. 
  عالقات سيئة ومضطربة مع اآلخرين كاألسرة أو ) العالقات بين األفراد

 ( األصدقاء أو الزمالء 
 لسلوك المندفعا يعدم التحكم ف. 
 ينمط دائم من التصلب يشمل جميع المواقف الشخصية واالجتماعية يؤدى إل -ب

األداء االجتماعى أو  يواختالل ف( يبالضغط النفس الشعور)الشعور بالكدر أوالكرب 
 .المهنى

ويمكن تعقب بداية . واسع من المواقف الشخصية واالجتماعية ينمط ثبات عبر مد -ج
 . بداية من مرحلة المراهقة ياالضطراب من الماض

المجاالت الحياتية الهامة مثل الجوانب االجتماعية  ينمط من الكرب أو عجز ف -د
 إلخ ..والمهنية
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 .نمط يظهر بداية من المراهقة وبداية سن الرشد -ه
 . نمط ال تتداخل وال تنطبق أعراضه على االضطرابات النفسية األخرى -و
نمط من األعراض ال يعزى ألسباب فسيولوجية مثل تعاطى المخدرات أو العقاقير  -ى

 (.(DSM-5,2013ة أو إصابة الدماغ الطبي
 

 :ضطرابات الشخصيةاألسباب العامة ال -8
ترتبط اضطرابات الشخصية بمجموعة من العوامل المتعددة والمتفاعلة فترى    

انحراف  يمجملها إل يأن أسباب اضطرابات الشخصية يمكن إرجاعها ف( 9333)شقير 
لإلنسان فأغلب هذه االضطرابات يمكن اعتبارها مظهًرا إلعاقة  يعملية النمو النفس

 : يالنضج كما يمكن تصنيف هذه األسباب الى ثالثة عوامل ه
 .فقد لوحظ تواتر اضطرابات الشخصية بين العائالت الواحدة :الوراثة* 
 يوكذلك اإلفتقار إل، التدليل خاصة  يوطرق التربية فقد لوحظ أن اإلفراط ف :البيئة* 

تحكم العائلة والتذبذب بين القسوة والتدليل وعدم وجود القدوة الحسنة  يالقيم الخلقية الت
 .تنتج عنها اضطرابات الشخصية يمسيرة النمو وبالتال يكل هذه العوامل تؤثر ف

حيث تبين لبعض الباحثين أن عدم نضج السلوك يساير عدم  :األسباب العضوية* 
أنواع معينة من اضطرابات  يوذلك ف يمخ الكهربرسم ال ينضج المخ ويظهر ذلك ف

 (.000-009ص،.ص)الشخصية كاضطراب الشخصية المعادية للمجتمع 

- :ت الشخصية على الحياةتأثير اضطرابا -4
أن تأثير اضطرابات الشخصية في ستة مجاالت أساسية ( 9332) ويذكر رضوان  

مما يعكس نمط شخصيته أو تتضح في أسلوب الفرد في التصرف والتفكير واإلحساس 
 :اضطرابها، هذه المجاالت هي

يمكن أن تؤثر اضطرابات الشخصية على األسلوب الذي ينظر فيه  : مجال الذات * 
 . الفرد لذاته، والكيفية التي يفكر بها حول ذاته والمشاعر التي يحملها نحو نفسه
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وتظهر اضطرابات الشخصية من خالل الكيفية التي يؤدي فيها   :مجال العمل * 
الشخص عمله، ويتخذ بها قراراته، ويتولى القيادة وينفذ التعلىمات ويخطط ويستجيب 

 . للنقد ويتبع النظم السائدة ويتعامل من خاللها مع اآلخرين
الفرد تؤثر اضطرابات الشخصية على نوعية عالقة  :مجال العالقات البينشخصية* 

باآلخرين من حوله، إذ يمكنها أن تؤذي الصداقات وتمنع الفرد من إدارة حياة أسرية 
 .أو جنسية أو عاطفية منتجة وصحية

تؤثر اضطرابات الشخصية على عالم المشاعر من خالل الكيفية التي  :مجال المشاعر* 
 .الذي يشعر فيه باالرتباك بشكل عام ييتقبل فيها الفرد النقد أو المديح والمد

تشوه اضطرابات الشخصية قدرة الفرد على إدراك العالم الخارجي،  :إدراك الواقع* 
 .وبالتالي الكيفية التي يستجيب من خاللها للعالم من حوله

تكيف الفرد مع المعايير  يمد ىتؤثر اضطرابات الشخصية عل :ضبط الدوافع* 
 ىي اضطرابات الشخصية يتصرفون باندفاعية مفرطة، علاالجتماعية، فاألفراد ذو 

 ىجتماعية سيطرة الفرد علالرغم من أنه من أصول التربية واإلمتثال للمعايير اال
 (.009-002 ص،.ص) اندفاعاته

 اضطراب الشخصية موضع الدراسة
 :Avoidant Personality Disorder APDاضطراب الشخصية التجنبية -2
اضطراب الطفولة والمراهقة المتجنب، : تمهد لهذا االضطراب يمن العوامل الت  

  (027.،ص9332غانم، )التشويه يواألمراض الجسيمة المؤدية إل
 يالمصاب بهذا االضطراب من االكتئاب والقلق، وعدم الرض يمن الشائع أن يعان 

 إقامة عالقات اجتماعية، وقد يترافق االضطراب مع رهابات يعن نفسه ؛ الخفاقه ف
نيل محبة اآلخرين وقبولهم  يمحددة، يتوق المصاب على الرغم من عزلته االجتماعية إل
يتصف بالعزلة االجتماعية،  يله، خالًفا للمصاب باضطراب الشخصية الفصامية الذ
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غبارى وشعيرة، )إقامة عالقات اجتماعية  يولكن ليست لديه الرغبة ف
 (.003.،ص9302

 
 
  :بيةتعريف اضطراب الشخصية التجن  -

تعريفها الضطراب الشخصية التجنبية أنه  يولقد ذكرت منظمة الصحة العالمية ف      
غير  يأحاسيس بالتوجس والتوتر مستمرة ومنتشرة، اعتقاد المريض بأنه ف: ييتميز بما يل

المناسب، وأنه غير مقبول اجتماعًيا وشخصًيا، أو أنه أقل من  موضعه االجتماعى
المواقف االجتماعية، عدم الرغبة  ياآلخرين، انشغال شديد بكونه موضع نقد أو رفض ف

قيود تقيد أنماط حياته بسبب الحاجة . مشاركة اآلخرين إال عند التأكد من كونه محبوبا يف
تتطلب عالقات  ية االجتماعية والوظيفية الت، تجنب األنشطيالشعور باألمان الذات يإل

منظمة الصحة ) شخصية أساسية بسبب الخوف من النقد، أو اإلعتراض، أو الرفض 
 (.0222 ، [ICD-10]العالمية 

يتسم أصحابها بعدم االعتناء بالعالقات " الخامس بأنه  يويعرفه الدليل التشخيص
 يعلى نفسه والحساسية االجتماعية، وتبدأ فجتماعية، ويشعر بقلة الحيلة ويحكم سلبًيا اال

 : يمما يات( أو اكثر) ةأربع يمرحلة الرشد المبكر، ويتبين ف
 .خشية من النقد أو اللوم( العمل يف يحت)حتكاك باآلخرين يتجنب اال  -
 . ال يندمج بسهولة مع اآلخرين اإل إذا وثق أنهم يهتمون به  -
 . والسخرية يلخوفه من الخز ( الحبمثل )يتجنب العالقات الحميمة   -
 .النقد او الرفض من اآلخرين ييخش  -
 . المواقف االجتماعية الجديدة ييشعر بقلة الحيلة والضعف ف  -
 (. وأنه غير جذاب)شعور بالنقص والدونية   -
شلبى ) أنشطة اجتماعية أو مهنية الحتمال الحرج يأ ياإلشتراك في يخش -

 (020.،ص 9302وأخرون،
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 : مظاهر التشخيصية الضطراب الشخصية التجنبيةال -
إن الميزة  يشير الدليل التشخيصي واإلحصائي الخامس لالضطرابات النفسية  

األساسية الضطراب الشخصية التجنبية نمط من الكف االجتماعي ومشاعر النقص وفرط 
 : الشخصية التجنبية، و يظهرون مايلي الحساسية للتقييم السلبي، واألفراد ذوي إضطراب

 بسبب خوفهم من النقد،  يتتضمن التفاعل البينشخص ييتجنبون األنشطة الت
 . وعدم التقبل، والرفض من اآلخرين

 قد ينتج  ييحجمون عن عروض التميز والترقيات بسبب المسئوليات الجديدة الت
 . عنها أنتقادات من زمالء العمل

 يدة مالم يكونوا متأكدين من أنهم سوف يتلقون الحب يتجنبون عقد صداقات جد
 . دون نقد

 األنشطة الجامعة ما  ياألشخاص الذين يعانون من هذا االضطراب اليشاركون ف
أن إقامة  يباإلضافة إل. لم تكن هناك عروض سخية متكررة للدعم والحنو

من  كثير من األحيان تكون صعبة، على الرغم يعالقات حميمية مع اآلخرين ف
ذلك، عندما يكون هناك  يقدرتهم على تكوين عالقات حميمية خاصة ورغبتهم ف

 . ضمان للقبول دون تمحيص
  ياضطراب الشخصية التجنبية بحذر وحيطة، ويجدون صعوبة ف يقد يتصرف ذو 

الحديث مع أنفسهم، ويحجبون المشاعر الحميمية خوفا من التعرض للسخرية أو 
 . والفضيحة يالخز 

  المواقف  يهؤالء األشخاص منشغلين بما قد يتعرضون له من نقد أو رفض فوألن
االجتماعية، قد تكون لديهم عتبة منخفضة بشكل ملحوظ للكشف عن ردود 

مثل هذه المواقف، فإذا ما أنتفده شخص ما أو شعر بعدم االستحسان  يأفعالهم ف
ونتيجة لذلك يشعر لو بسيط وبطريقة لطيفة، فإنه قد يشعر بضرر وألم بالغ،  يحت

فهم يتوقعون أن ال أحد يهتم بقولهم، وأن ما يقولونه . بالخجل، والكف، والرفض
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يراه اآلخرين خاطئ، ولذلك نجدهم يصمتون وال يتكلمون، وحساسين جدا 
 . بالسخرية أو باإلستهزاء لهم يقد توح يللمنبهات الت

 رون أن سعادتهم ورفاهيتهم الحياة االجتماعية اإل أنهم ي يورغم تجنبهم للمشاركة ف
 . األخرين يودعمهم فى أيد

  اضطراب الشخصية التجنبية يخافون من المواقف البينشخصية الجديدة  يوذو
كذلك لديهم شكوك . بسبب شعورهم بالنقص والعجز ولديهم تقدير لذواتهم منخفض

بشأن الكفاءة االجتماعية والجاذبية الشخصية وأنهم أقل شأنا من اآلخرين، 
تتضمن  يالمواقف االجتماعية الت يوخاصة ف يشعورهم بالقصور الشخصو 

 .(DSM, 2013)التفاعل مع الغرباء

  :منهج الدراسة
 .تتبع الدراسة الراهنة المنهج الوصفى

طالب وطالبة من طالب شعبة التعلىم العام  033تكونت عينة الدراسة من :عينة الدراسة
للعام  جامعة جنوب الوادى –بكلية التربية بقنا (  شعبة طفولة –م االساسى شعبة التعلى –

 . 90-02عمارهم ما بين أ، وتراوحت 9393-9302الدراسى 
 :مبررات إعداد المقياس  (2
 -على قدر علم الباحثة  –من خالل مراجعة الدراسات والبحوث السابقة ال يوجد  -أ

الجامعة حسب فئة طالب ي ضطراب الشخصية التجنبية لداا يقيس ا عربيً مقياسً 
 .المعايير التشخيصية الحديثة

ضطراب الشخصية التجنبية اصياغة عبارات المقياس بشكل محدد ومعبرعن أعراض  -ب
 .طالب الجامعة يلد

هناك العديد من المقاييس التي قام بإعدادها الباحثين في الدراسات العربية واألجنبية  -ج
ولكن في هذا المقياس ، ت اخريوالتي تقيس اضطراب الشخصية التجنبية لدي فئا

قياس جميع األعراض بأحدث المعايير النفسية بناَء على ما ورد بالدليل شمل 
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، والصادر (DSM-5)ضطرابات النفسية والعقلية التشخيصي واإلحصائي الخامس لال
 .[APA]جمعية الطب النفسي االمريكية من 

 
 

 :وصف المقياس (2
عبارة 07نالتجنبية لدي طالب الجامعة مالشخصية  ضطرابايتكون مقياس        

 ضطراب الشخصيةا عباراتأبعاد؛ حيث يمثل كل بعد مجموعة من ستة موزعة على 
أبعاد المقياس 0، ويتضمن المقياس عبارات ذات إتجاه إيجابي، ويوضح الجدولالتجنبية

 :عبارات كل بعدأرقام و ستة ال
 (2)جدول 

 طالب الجامعةي لدالتجنبية ضطراب الشخصية ا أبعاد مقياس
 أرقام العبارات أبعاد المقياس م

 1،7،737117171171،7،71 البعد االول  1

 137127117،27117،17،1 البعد الثانى  ،

 7127،171،،371،7، البعد الثالث  1

 ،727،171،،1،71،7 البعد الرابع 2

 1371171171172712 البعد الخامس  2

 217117،721 البعد السادس  3

 83 المجموع الكلي للمقياس

وقد تم صياغة عبارات المقياس في ضوء التعريفات اإلجرائية التالية ألبعاد  
 :المقياس

تعرف الباحثة اضطراب الشخصية التجنبية إجرائيًا بأنه  :اضطراب الشخصية التجنبية  -
 يإقامه عالقات إجتماعية وانشغاله الشديد بكونه لدية قصور ف يأخفاق الفرد ف

المواقف االجتماعية مما  يبعض المواقف أو أنه موضع نقد أو رفض ف يالتصرف ف
 .مشاركة اآلخرين إال عند التأكد من كونه محبوبا لهم ييجعله غير راغب ف

 :خطوات بناء المقياس -4
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 :تم تحديد عبارات المقياس من خالل قيام الباحثة بالتالي
حوث العربية واألجنبية السابقة التي تناولت اإلطالع على مجموعة من الدراسات والب  -أ

ضطرابات الشخصية، اضطرابات الشخصية، واآلراء النظرية حول مفهوم وأعراض ا
ساعدت الباحثة في  يوكذلك أبعاده، وأسبابه، واألساليب العالجية الخاصة به، والت

ضطرابات الشخصية وبالتالي صياغة العبارات االتعرف على مظاهر وأعراض 
 .محدد ومعبر بشكل

ضطرابات الشخصية بشكل عام، ااإلطالع على مقاييس العربية واألجنبية الخاصة ب -ب 
 :ضطراب الشخصية التجنبية بشكل خاص، ومن هذه المقاييساومقاييس 

 عداد رشيدإ) طلبة المرحلة االعدادية  يمقياس اضطراب الشخصية التجنبية لد -
عبارة، وكانت خيارات االجابة  03، تتكون عدد عباراته من (9302، وآخرون

 . دائمًا، احيانًا، نادراً 
عداد إ)، DSM-4&DSM-5تشخيص األمراض النفسية للراشدين مستمدة من  -

 2، وتتكون عدد عباراته الضطراب الشخصية التجنبية من (9302،ي وآخرونشلب
يوجد ( 0)يوجد بدرجة بسيطة ( 9)د ال يوج(0)عبارات ، وكانت خيارات االجابة 

 .   ال يوجد معلومات لهذا البند( ؟)بدرجة كبيرة 
وتم بعد ذلك تحديد عبارات المقياس في ضوء المعايير التشخيصية الواردة في   -

-DSM)الدليل التشخيصي واإلحصائي الخامس لإلضطرابات النفسية والعقلية 
، وفي ضوء اإلستفادة [APA]يكية ، والصادر من جمعية الطب النفسي االمر (5

من المقاييس والدراسات السابقة، قامة الباحثة بصياغة الصورة األولية من المقاس 
عبارة مراعيًا فيها أن تكون واضحة وبسيطة، وأن تعبر كل 00والتي إشتملت على

 .  عبارة عن مظاهر االضطراب ؛ بحيث تكون محددة ال تحمل التأويل
ضطرابات الشخصية تنوعت من يس العربية واألجنبية المختلفة الوحيث أن المقاي    

حيث تحديدها لمظاهر االضطراب، ولم تتفق على نموذج بنائي واحد، تري الباحثة من 
خالل ذلك أن أهم األبعاد الرئيسية والواضحة، والتي أتفق علىها معظم الباحثون، هي أن 

جميع جوانب الحياة  يىة وعلى تكيفة فضطرابات الشخصية قد يظهر لدي الفرد وتؤثر علا
 . وسلوكة
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اضطراب تقيس  يصياغة العبارات الت تم وضع الصورة اآلولية للمقياس من خالل -جـ
فيها الوضوح  يعبارة روع00، حيث بلغت عدد عبارات المقياس الشخصية التجنبية 
 .تتناسب مع عينة البحث من طالب الجامعةي واللغة البسيطة الت

رض المقياس على مجموعة من أساتذة الصحة النفسية وعلم النفس بالجامعات تم ع  -د
المختلفة منها جامعة سوهاج، وجامعة جنوب الوادى، وذلك إلبداء وجهة نظرهم في 

، حذف الضطراب ، انتماء أوعدم انتماء العبارة ل تحديد مالئمة عبارات المقياس
يرون أنها ضرورية  ييرونها غير مناسبة، إضافة العبارات الت يالعبارات الت

يرون أنها غير مناسبة، تحديد نوع  يللمقياس، اقتراح صياغة أفضل للعبارات الت
 . العبارة موجبة أو سالبة

أشار إليها المحكين من أساتذة الصحة النفسية  يقامت الباحث بإجراء التعديالت الت -هـ
اعد على أن يصبح المقياس في صورة مناسبة للتطبيق على وعلم النفس، وهو ما س
 .عينة من طالب الجامعة

 :طالب الجامعة يضطراب الشخصية التجنبية لداالخصائص السيكومترية لمقياس  -8
 :وات التالية في سبيل التحقق من صدق وثبات المقياسطتم إتخاذ الخ

شعبة طفولة   –التعلىم االساسى شعبة  –طالب شعبة التعلىم العام  :عينة التقنين-أ
، وتراوحت 9393-9302جامعة جنوب الوادى للعام الدراسى  –بكلية التربية بقنا 

 .3،7202وانحراف معيارى93،02بمتوسط  90-02عمارهم ما بين أ
 : ياعتمدت الباحثة على ثبات المقياس على ما يل :الثبات -ب
 : حساب الثبات بطريقة إعادة التطبيق  *
تم تطبيق المقياس على عينة الثبات والصدق، ثم أعيد مرة ثانية بفاصل زمنى قدره  

وهو دال إحصائيا  36223**يوم بين التطبيقين وكان معامل ثبات المقياس ككل  02
 . 3،30عند مستوى 
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 (2) جدول

 يوضح معامل االرتباط بين درجات التطبيق االول والتطبيق الثانى 

 االضطرابأبعاد  م
معامل أرتباط 
بيرسون بين 

 التطبيقين

 16131** تجنب االحتكاك باآلخرين :  البعد االول 1

 171،2** االجتماعية الجديدةالشعور بقلة الحيلة فى المواقف  : البعد الثانى ،

 17،11** االندماج مع من يهتمون به فقط :  البعد الثالث 1

 ،،،17** يتجنب العالقات خوفا من الخزى والسخرية : البعد الرابع 2

 ،17،1** الخوف من النقد واالشتراك في أي أنشطة ألحتمال الحرج : البعد الخامس 2

 ،1711** البعد السادس الشعور بالنقص والدونية 3

 069.0** المقياس ككل

 وكذلكجيد بعاده يتمتع بثبات أ يأن المقياس ف (9)نالحظ من خالل جدول 
وعلىه ( 3،223 –3،709)المقياس ككل يتمتع بثات جيد فقد تراوح معامل الثبات 

                                           . المقياس يتمتع بثبات مقبول
 :كرونباخ-حساب معامل ألفا  *

 (8) جدول
 الشخصية التجنبية  قيم معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمقياس اضطراب

 (888= ن)                      طالب الجامعة يلد
                  معامالت الثبات                                              م

 المقياس
ألفا 

 كرونباخ

 1127 تجنب االحتكاك باآلخرين: البعد االول  1

 17،23 المواقف االجتماعية الجديدة الشعور بقلة الحيلة في : البعد الثانى ،

 ،1732 االندماج مع من يهتمون به فقط: البعد الثالث  1

 172،1 يتجنب العالقات خوفا من الخزي والسخرية : البعد الرابع 2

 ،،172 الخوف من النقد واالشتراك في اي أنشطة الحتمال الحرج :البعد الخامس 2
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 172،1 .الشعور بالنقص والدونية  : البعد السادس 3

 1،،17 الكلية للمقياسالدرجة 

 .  أن معامالت ثبات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ قوية( 8)يتضح من الجدول 
 (4)جدول 

 الشخصية التجنبية قيم معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس اضطراب
 (888=ن)                       طالب الجامعة يلد 

 مقياس اضطرابات الشخصية
معامل 
 االرتباط

معامل 
 الثبات

- 17،32- 17121 تجنب االحتكاك باآلخرين البعد االول

 الشعور بقلة الحيلة في المواقف االجتماعية البعد الثانى
 الجديدة

1731، 17،21 

 ،،173 172،2 االندماج مع من يهتمون به فقط البعد الثالث

 17211 17121 يتجنب العالقات خوفا من الخزي والسخرية البعد الرابع

الخوف من النقد واالشتراك في اي أنشطة  البعد الخامس
 الحتمال الحرج

1127 1117 

 17221 171،1 الشعور بالنقص والدونية البعد السادس

 17،11 173،2 الدرجة الكلية للمقياس

الفردية والزوجية ثم استخدمت درجات  هفقرات يحيث تم تقسيم االختبار إل 
رتباط بينهما، باستخدام معادلة سبيرمان براون لحساب حساب معامل اال يالنصفين، ف

( 3،700) النصفية بين  ةمعامل ثبات المقياس وكانت معامالت الثبات بطريقة التجزئ
 . وهى قيمة مرتفعة تدل على ثبات المقياس

 :صدق المقياس -جـ
 ( صدق المحكمين)الصدق الظاهري  -

تم عرض المقياس على مجموعة من أساتذة الصحة النفسية وعلم النفس بلغ 
محكمين بجامعة سوهاج، وجامعة جنوب الوادى، وذلك إلبداء وجهة نظرهم  03عددهم 

مالئمة عبارات المقياس ووضوحها، ومناسبتها لما وضعت لقياسه، ومالئمة في مدى 
، وتعديل صياغة العبارات، وحذف العبارات التى يرونها غير مناسبة ضطراب العبارات لال
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، وتحديد ما اذا كانت العبارة ألبعاد المقياس، وكذلك إضافة ما يرونه مناسبًا من عبارات
سالبة او موجبة، وبعد العرض على السادة المحكمين قامة الباحثة بإجراء التعديالت التي 

عبارة  0اتذة الصحة النفسية وعلم النفس؛ حيث تم حذفأشار إليها السادة المحكمين أس
عبارة من عبارات المقياس، وهو ما ساعد 02لتكرارها أو عدم مناسبتها، كما تم تعديل 

 . ستطالعيةعلى أن يصبح المقياس في صورة مناسبة للتطبيق على عينة البحث اال
ية التجنبية ضطراب الشخصاتم حذفها من مقياس  يالعبارات الت 2ويوضح جدول 

ضطراب اتم تعديلها في مقياس  يالعبارات الت 2طالب الجامعة، كما يوضح جدول  يلد
 .طالب الجامعة يالشخصية التجنبية لد

 (8)جدول 
 طالب الجامعة يضطراب الشخصية التجنبية لداتم حذفها من مقياس  يالعبارات الت

 العبارة م

 اضطراب الشخصية التجنبية

 .عندما يحبونني اآلخرين اقدم على التفاعل معهم 2

 .اتخوف من القيام بأنشطة جديدة حتي اتجنب شعور اآلخرين بخجلي ،1

 .اتخلي عن العالقات الحميمة لخوفي من الخزي والسخرية ،1

 (8)ل جدو
 طالب الجامعة يضطراب الشخصية التجنبية لداتم تعديلها في مقياس  يالعبارات الت

 م
العبارات قبل التعديل الضطراب 

 الشخصية التجنبية
العبارات بعد التعديل الضطراب 

 الشخصية التجنبية

1 
أبتعد عن المواقف والمهام التي فيها اتصال 

 .مستمر بالناس
أبتعد عن أداء المهام المشتركه مع 

 .اآلخرين

، 
أبتعد عن التواجد مع الناس إال لو تأكدت 

 .من أنهم ميالين لي
أتقرب إلي اآلخرين عندما أشعر 

 .بتقبلهم لي

1 
ليس لي أشخاص حميمين أأتمنهم على 

 .اسراري
 .أفتقد وجود أصدقاء مقربين مني

2 
يتم من خاللها  ينشطة التقوم برفض األأ

 .التعامل مع الزمالء
نشطة الطالبية األ يأشارك ف
 .بالجامعة

 يالتفاعل مع زمالئى ف أرفضنشطة اجتماعية تتطلب أ أيبتعد عن أ 2
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 .جتماعيةاألنشطة اال خرينتفاعل باآل

 
 (8) جدول: تابع 

 طالب الجامعة يضطراب الشخصية التجنبية لداتم تعديلها في مقياس  يالعبارات الت

 م
العبارات قبل التعديل الضطراب 

 الشخصية التجنبية
التعديل الضطراب  بعدالعبارات 

 الشخصية التجنبية

 .الجامعة بحذر يف يأتعامل مع زمالئ .خرينمع اآل يعالقات يتحفظ فأ 3

 .رفض العزلةأنا شخص أ ،
بعيداً عن  يأرفض الجلوس بمفرد

 .اآلخرين

 .خرينهتمام اآلأكتساب فتقد القدرة ألأ ،
القدرة على جذب إهتمام  يلد

 .ياآلخرين ل

1 
بناء عالقات اجتماعية مع  يتفادأ

 .خريناآل
جتماعية اتكوين عالقات  يأتفاد

 .جديدة

11 
تتضمن  ين العالقات االجتماعية التأشعر أ
 .تصاالت مضيعة للوقتأ

جتماعية مضيعة أرى أن العالقات اال
 .للوقت

11 
خرين واشاركهم ختالط مع اآلاأل يرغب فأ

 .نشطة االجتماعيةاأل
 .                خرينأختلط باآل

1، 
خرين الذين يهتمون ثق واندمج مع اآلأ
 .يب

 .يأندمج مع من يبدون األهتمام ب

11 
المواقف  ينا شخص قليل الحيلة فأ

 .االجتماعية الجديدة
المواقف  يأحسن التصرف ف

 .جتماعية الجديدةاال

12 
 يف يتواجهن يخطار التاأل يبالغ فأ

 .يممارسة انشطت
بالمخاطر من  يشعور يتعوقن

 .جتماعيةاال يممارسة أنشطت

12 
على  يتنطو ينشطة التاأل يتحاشأ

 .شخاصبين األ يالتواصل الضرور
تتطلب  ينشطة التأتحاشى األ

 .خرينالتواصل مع اآل

13 
ثناء أ يخرين لستشعر سخرية اآلأ

 .يالعالقات الحميمة بسبب خوف
 يخرون أثناء تواصلاآل ييسخر من

 .معهم

1، 
شعر بالعجزبسبب الخجل فى المواقف أ

 .الشخصية
 جتماعيةالمواقف اال يف يخجل

 .بالعجز ي يشعرن

1، 
كون وسط مجموعة من الناس أحينما 

 .يا من غيرنً أقل شأشخص  يننأشعر بأ
أقل من  يشعور بأنن يينتابن

 .اآلخرين

11 
ننى أب يستطيع التواصل لشعورأال 

 .اشخص غير كفء اجتماعيً 
شخص  ييصعب على التواصل ألن

 .اجتماعيً اغير كفء 

 .جتماعية حميمةاأبادر ببناء عالقات  يعالقة لشعور يال اقدم على البدء ف 1،
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 .شخص غير جذاب يننأب

،1 
ستطيع أال  يعند اسناد بعض المهام ل

 .تحمل المسؤولية
 .القدرة على تحمل المسؤلية يلد

 (8) جدول: تابع 
 طالب الجامعة يضطراب الشخصية التجنبية لداتم تعديلها في مقياس  يالعبارات الت

 م
قبل التعديل الضطراب العبارات 

 الشخصية التجنبية
التعديل الضطراب  بعدالعبارات 

 الشخصية التجنبية

،، 
شعر بالدونية وعدم أعند وجود تجمعات 

 .الكفاءة الشخصية
أشعر بعدم الكفاءة الشخصية مقارنة 

 .الجامعة يف يبزمالئ

،1 
ي شخص ال يعجب ب يننأشعر بأا ما دائمً 
 .احد

 .اآلخرون يدائما ما يعجب ب

،2 
مور بطريقة مختلفة عن فسر األأنا أ

 .حقيقتها
 .مور بطريقة مخالفة لحقيقتهاألاأفسر 

،2 
 يالجسدية ف يخشى من ضعف قدرتأ

 .المدرسة ينشطة الرياضية فممارسة األ
 ينشطة الرياضية فألاأخشى ممارسة 

 .الجسدية يالجامعة لضعف قدرات

 .يخرون انفعاالتن يالحظ اآلأخشى أ 3،
 يفي أخشى أن يالحظ اآلخرون انفعاالت

 .المواقف

 .ينقد اآلخرين ل ييضايقن .يستحسان يجرح مشاعراو عدم أنقد  أي ،،

،، 
 يمن نقد ف يفكر فى ما قد يوجه لأ

 .المواقف االجتماعية
من  يما قد يوجه ل يأفكربحساسية ف

 .المواقف اآلجتماعية ينقد ف

 .مواجهة اآلخرينأخاف من  .مواجهة الناس يخشأ 1،

 .يأفعال اآلخرين تجاه يأشك ف .خريننوايا اآل يشك فأنا دائما أ 11

11 
ا من الحفالت خوفً  يال ينزعج عند ذهابأ

 .ماكن المزدحمهاأل
 .بالجامعة يالتحدث مع أساتذت يأخش

1، 
لعاب الجماعية األ يأتحاشى المشاركة ف

 .خرينخشية رفض اآل
عن مشروع  أبادر بتقديم أقتراحات

 .التخرج

 .خرين خشية من اللومحتكاك باآلتجنب االا 11
موضوع  يأبتعد عن المناقشة ف
داخل  يوزمالئ يالمحاضرة مع أساتذت

 .المدرج
 .يل يأشعر بعدم تقبل أساتذت .يخرين لشعر برفض اآلأ 12

12 
نشطة أ أيشترك فى أنا شخص ال أ
 .حتمال الحرجأل

ا من خوفً  نشطةاأل يالمشاركة ف يأتحاش
 .الفشل
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عبارات التى  0واضافة اآلخرى، 02، وتعديل العبارات 0وبعد حذف العبارات 
عبارة، 00 أصبحت عبارات المقياس وعبارتان كماهى لم تعدل، اقترحها السادة المحكمين،
 .، وبهذا يكون المقياس صالحًا للتطبيق في صورته اآلولية0كما هو موضح بجدول 

 
 (8) جدول

 التجنبية بعد التحقق من الصدق الظاهري للمقياس ضطراب الشخصيةامقياس 
 عدد العبارات اضطراب الشخصية التجنبية  مقياس م

 42 المجموع الكلى للمقياس

 :الصدق التمييزى* 
طالب الجامعة  يتم التأكد من صدق مقياس اضطراب الشخصية التجنبية لد     

ستخدام طريقة الصدق التمييزى لحساب الصدق إحصائيًا ابالطرق اإلحصائية، وذلك ب
ا حسب درجاتهم، تم المقارنة بين ، وبعد ترتيب األفراد تنازليً 033على عينة عددها 

ذو الدرجات % 92) وسطات ومت 70وعددهم ( ذو الدرجات المرتفعة %92) متوسطات 
( 9،023)لجدولية ا" ت"المحسوبة أكبر  من " ت"وجد أن قيمة  70وعددهم ( المنخفضة
وهذا يدل على أن المقياس صادق فيما وضع 023ودرجة حرية  3،30يعند مستو 

 هذه الفروق (7)ويوضح الجدول . لقياسه
 (0) جدول

 لمقياس اضطراب الشخصية  ياألدن يللفروق بين الرباعى األعلى والرباع" ت"اختبار 
 (282= ) ن              طالب الجامعة يالتجنبية  لد

 الداللة قيمة ت  االنحراف المتوسط العدد العينة المقياس

 الشخصية اضطراب
 التجنبية

 26111 1،26،2 1، علىاأل يرباعاإل
1،6،3 -1711 

 36131 136،1 1، دنىاأل يرباعاأل

 20888=  8082وداللة  288قيمة ت عند درجة حرية 
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اضطراب الشخصية التجنبية الفروق بين الدرجات المرتفعة والمنخفضة على مقياس 
 طالب الجامعة يلد
أن قيمة ت للدرجة الكلية لمقياس اضطراب الشخصية  (7)جدول يوضح  

ن هناك أ يأ( 3630) يدالة عند مستو ( -822288= )طالب الجامعة  يالتجنبية لد
( ذو الدرجات المرتفعة  92)%بين متوسطات ( 3،30)فروق ذات داللة إحصائية عند 

بالنسبة للمقياس  70وعددهم ( ذو الدرجات المنخفضة % 92)ومتوسطات  70وعددهم 
التمييز بوضوع بين فئات مختلفة، مما يطمئن على  هككل، ومن ثم فإن هذا المقياس يمكن

 .القياس يف ةوعلى استخدام ةصدق
 : الصدق العاملى* 
 Factor Analysis ياالستكشاف ياستخدمت الباحثة التحليل العامل 

Exploratory ولتحديد مجاالت مقياس اضطراب الشخصية  يللتحقق من الصدق العامل
ا وطالبة طالبً ( 033)طالب الجامعة كاًل على حدة على عينة استطالعية  يالتجنبية  لد

، بطريقة المكونات  SPSSحصائية من طالب الجامعة، بواسطة برنامج الحزم اإل
 Kalser-Meer-Olkinختبار افأظهرت نتائج  Principle Componentاألساسية 

لالضطراب  يستخدام التحليل العاملاقابلية وصالحية  يالذى يعطى فكرة عن مد
وكذلك قيمة ( 3،23)وهى أكبر من KMO (3،700 )الشخصية التجنبية ووجد أن قيمة 

ويرًا بعد تدوير المحاور تد يدالة إحصائيًا، وقد أسفر التحليل العامل Barteteاختبار 
، وهذه )*(مجاالت قابلة للتفسير  2 دعن وجو  Promaxبطريقة البروكاس " مائال"

جذورها الكامنة أكبر من الواحد الصحيح وفسرت هذه العوامل مجتمعة تة العوامل الس
( 3،0)قل من لعبارات المقياس، بعد حذف التشبعات األ يمن التباين الكل( 02،779)

 Promaxبعد التدوير المائل بطريقة البروماكس  العوامل ةمصفوف 2ويوضح جدول 
 يضطراب الشخصية التجنبية لدالعبارات مقياس ( 3،0)وحذف التشبعات األقل من 

 .طالب الجامعة
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 (8) جدول

 وحذف التشبعات األقل  Promaxمصفوفة العوامل بعد التدوير المائل بطريقة البروماكس 
 (888= ن ) طالب الجامعة يالشخصية التجنبية لدلعبارات مقياس اضطراب ( 808)من 

 العبارة م
العامل 
 األول

العامل 
 الثاني

العامل 
 الثالث

العامل 
 الرابع

العامل 
 الخامس

العامل 
 السادس

 الشيوع

1، 
أتحاشي األنشطة التي 

تتطلب التواصل مع 
 .اآلخرين

173،1      1731، 

، 
 المواقف أتحاشي

 التي تتطلب  االجتماعية
 .اآلخرين مع تواصل

17321      1722، 

3 
أرفض التفاعل مع 

زمالئي في األنشطة 
 .االجتماعية

173،2      17221 

11 
أتفادي تكوين عالقات 

 .اجتماعية جديدة
17311      1722، 

1 
أبتعد عن أداء المهام 
 .المشتركة مع اآلخرين

172،2      1712، 

11 
أرى أن العالقات 

االجتماعية مضيعة 
 .للوقت

1722،      1721، 

1، 
أشارك زمالئي في 

الجامعة في األنشطة 
 .الجماعية

-
172،1 

     17123 

، 
 يأرفض الجلوس بمفرد

 .خرينبعيداً عن اآل
-

171،، 
  17111   17111 

1 
خرين اآل يأتقرب إل

 .يعندما أشعر بتقبلهم ل
-

1711، 
     17111 
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 (8) جدول

 وحذف التشبعات األقل  Promaxمصفوفة العوامل بعد التدوير المائل بطريقة البروماكس 
 (888= ن ) طالب الجامعة يلعبارات مقياس اضطراب الشخصية التجنبية لد( 808)من 

13 

 يأبتعد عن المناقشة ف
موضوع المحاضرة مع 

داخل ي وزمالئ يأساتذت
 .المدرج

 17،22     17222 

12 
التحدث مع  يأخش

 .بالجامعة يأساتذت
 17،21     172،1 

 العبارة م
العامل 
 األول

العامل 
 الثاني

العامل 
 الثالث

العامل 
 الرابع

العامل 
 الخامس

العامل 
 السادس

 الشيوع

11 
المواقف  يف يخجل

ي جتماعية يشعرناال
 .بالعجز

 17221     17233 

،2 
أشعر بعدم الكفاءة 
الشخصية مقارنة 

 .ي في الجامعةبزمالئ
 172،،     17213 

11 
 يالمشاركة ف يأتحاش

من  ااألنشطة خوفً 
 .الفشل

 17211     17123 

،1 
يصعب على التواصل 

شخص غير  يألن
 جتماعياً اكفء

 172،3     17211 

،1 
 يشعور بأنن يينتابن

 .خرينأقل من اآل
 1721،     17211 

،3 
 يا ما يعجب بدائمً 
 .خروناآل

  17،12    1721، 

،، 
أبادر ببناء عالقات 

 .جتماعية حميمةا
  1733،    172،، 

 173،2    17331   .خرينأختلط باآل ،1

12 
 يأحسن التصرف ف

جتماعية المواقف اال
 .الجديدة

  17311    172،، 

،1 
القدرة على تحمل  يلد

 .المسؤلية
  1731،    17212 
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 (8) جدول
 وحذف التشبعات األقل  Promaxمصفوفة العوامل بعد التدوير المائل بطريقة البروماكس 

 (888= ن ) طالب الجامعة يلعبارات مقياس اضطراب الشخصية التجنبية لد( 808)من 

1 
القدرة على جذب  يلد

 .يخرين لإهتمام اآل
  17311    171،2 

1، 
أشعر بعدم تقبل 

 .يل يأساتذت
   17،11   172،2 

1، 
خرون اآل ييسخر من

 .معهم يأثناء تواصل
   17311   1722، 

،، 
بطريقة أفسر األمور 

 .مخالفة لحقيقتها
   172،،   17،13 

 العبارة م
العامل 
 األول

العامل 
 الثاني

العامل 
 الثالث

العامل 
 الرابع

العامل 
 الخامس

العامل 
 السادس

 الشيوع

2 
أفتقد وجود أصدقاء 

 .يمقربين من
   1721،   17،،، 

،1 
أن يالحظ  يأخش

 يف ينفعاالتأخرون اآل
 .المواقف

   171،،   17112 

1، 
أخاف من مواجهة 

 .األخرين
   1711،   17213 

 ،،172  17،12     .خريننقد اآل يأخش 13

11 

ما  يبحساسية فأفكر 
من نقد  يقد يوجه ل

المواقف  يف
 .جتماعيةاال

    17،2،  17311 

11 
خرين نقد اآل ييضايقن

 .يل
    17،1،  17222 

12 
أبادر بتقديم أقترحات 
 .عن مشروع التخرج

    173،،  172،، 

2 
األنشطة  يأشارك ف

 .الطالبية بالجامعة
    173،1  1721، 

11 
أندمج مع من يبدون 

 .ياألهتمام ب
    17122  17221 

21 

الحديث عن  يأخش
ا من أن خوفً  ينفس

خرون يستخدم اآل
 .يالمعلومات ضد

     17،22 172،1 
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 يأن جميع عبارات مقياس اضطراب الشخصية التجنبية لد (2)يتضح من جدول  
 يالذ مراأل 97، 90، 02ماعدا العباره  3،0طالب الجامعة قد تشبعت بقيم أكبر من 

عبارة، وقد استوعب العامل  07صورته النهائية مشتماًل على  ييؤكد أن المقياس ف
والمستقرئ لها يتضح أنها تتمحور أعلى  اتعبار  2 يمن حجم التباين ف 02،202ولاأل

نشطة االجتماعية وتكوين عالقات اجتماعية، ولهذا المواقف واأل يتشبعاتها حول تحاش
 يحين استوعب العامل الثان يخرين، فحتكاك باآلجنب االيمكن تسمية هذا العامل بت

والمستقرئ لها يتضح أنها تتمحور أعلى  اتعبار  2 يمن حجم التباين ف 90،222
ور بعدم الكفاءة والخجل، عبتعاد عن التحدث والشتشبعاتها حول الخوف من الفشل واال

 .االجتماعية الجديدة المواقف يولهذا يمكن تسمية هذا العامل بالشعور بقلة الحيلة ف
 اتعبار 2من حجم التباين فى  03،270حين استوعب العامل الثالث  يف       

 يوالمستقرئ لها يتضح أنها تتمحور أعلى تشبعاتها حول القدرة على التفاعل والتصرف ف
 يجميعها عبارات سالبة لالضطراب للحكم على مد يالمواقف االجتماعية الجديدة، وه

ندماج مع من يهتمون به فقط، مصداقية المفحوص، ولهذا يمكن تسمية هذا العامل باال
والمستقرئ لها  اتعبار 2يمن حجم التباين ف 02،039حين استوعب العامل الرابع  يف

خرين والخوف من يتضح أنها تتمحور أعلى تشبعاتها حول الشعور بعدم التقبل من اآل
 .والسخرية يمن الخز  االعامل بتجنب العالقات خوفً  مواجهتهم، ولهذا يمكن تسمية هذا

 اتعبار  2من حجم التباين فى 09،202حين استوعب العامل الخامس  يف       
خرين، والمستقرئ لها يتضح أنها تتمحور أعلى تشبعاتها حول الخوف من نقد اآل

الخوف من النقد  خرين ولهذا يمكن تسمية هذا العاملنشطة مع األاأل يالمشاركة فو 

11 
أفعال  يأشك ف

 .يخرين تجاهاآل
     17211 17212 

، 
ي ف يأتعامل مع زمالئ

 .الجامعة بحذر
     17211 17221 

21 
أفضل الجلوس 

 .يبمفرد
     17212 17211 

  ،،171 17111 17،12 ،،72، 171،1 1،،37 الجذر الكامن

  ،،،227 2،7323 ،12711 1173،1 27،21، 137213 النسبة المئوية للتباين
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 02،779  دسحين استوعب العامل السا ى، ف واالشتراك في اي أنشطة الحتمال الحرج
والمستقرئ لها يتضح أنها تتمحور أعلى تشبعاتها حول  اتعبار   0 يمن حجم التباين ف

خرين، ولهذا يمكن تسمية هذا العامل اآل يالخوف عن التحدث عن النفس والشك ف
 .ة دونيبالشعور بالنقص وال

 
 (28) جدول

  حليل العامليالتجنبية بعد الت ضطراب الشخصيةاعبارات كل بعد من أبعاد مقياس 

 مقياس اضطراب الشخصية التجنبية  م
عدد 

 العبارات

 1 تجنب االحتكاك باآلخرين : البعد األول  1

 ، الشعور بقلة الحيلة في المواقف االجتماعية الجديدة :  البعد الثاني  ،

 3 االندماج مع من يهتمون به فقط : البعد الثالث  1

 3 يتجنب العالقات خوًفا من الخزي والسخرية  :  البعد الرابع 2

 3 الخوف من النقد واالشتراك في اي أنشطة الحتمال الحرج : البعد الخامس 2

 2 .الشعور بالنقص والدونية : البعد السادس  3

 ،1 للمقياس يالمجموع الكل

طالب الجامعة  ين عوامل مقياس اضطراب الشخصية التجنبية لدإف اوعمومً  
بطريقة المكونات  SPSSبواسطة برنامج  يتم التوصل اليها من التحليل العامل يالت

، وبعد التدوير المائل بطريقة البروماكس Principle Componentاألساسية 
Promaxيتضح أنها تتسق مع المظاهر التشخصية  3،0قل من ، وحذف التشبعات األ

 .  جرائى المحدد له بالدراسة الحاليةلالضطراب وأبعاد التعريف اإل
 :تصحيح المقياس -8

 عن تعبر التي  الخانة في (√)بوضع عالمة  المبحوثصمم المقياس بحيث يقوم 
، والتي تقابل (أحيانًا، كثيراً ، نادرًا، يوجدال )حدي البدائل الرباعية إأسفل  هرأيه أو سلوك

درجة؛ 029-07، وبالتالي فإن درجات المقياس تتراوح ما بين(0، 0، 9، 0)الدرجات 
، والعكس التجنبية  ضطراب الشخصيةاحيث تشير الدرجة المرتفعة إلي إرتفاع درجة 
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حيث كانت درجة القطع ( ا+م)، ودرجة القطع المحددة الضطراب وهي تساوي صحيح
 .009=الشخصية التجنبية الضطراب 

 : النتائج -8
طالب الجامعة  يضطراب الشخصية التجنبية لداأن مقياس  يتشير النتائج إل 

ن أوجد  يمن الصدق والثبات، حيث كانت معامالت الصدق التمييز  جيدةيتمتع بدرجة 
ودرجة حرية  3،30عند مستوى 9،023  الجدولية" ت"المحسوبة أكبر  من " ت"قيمة 
 .  وهذا يدل على أن المقياس صادق فيما وضع لقياسه023
-Kalserفأظهرت نتائج اختبار  الضطراب الشخصية التجنبية يوالصدق العامل     

Meer-Olkin يستخدام التحليل العاملاقابلية وصالحية  يفكرة عن مد ييعط يالذ 
وكذلك 3،23أكبر من  يوه KMO3،700لالضطراب الشخصية التجنبية ووجد أن قيمة 

ا بعد تدوير المحاور تدويرً  يا، وقد أسفر التحليل العاملدالة إحصائيً  Barteteقيمة اختبار 
، وهذه )*(مجاالت قابلة للتفسير  2عن وجود  Promaxبطريقة البروماكس " مائال"

جذورها الكامنة أكبر من الواحد الصحيح وفسرت هذه العوامل مجتمعة  تةالعوامل الس
 . 0,3قل منلعبارات المقياس، بعد حذف التشبعات األ يمن التباين الكل 02،779

وكانت معامالت الثبات بطريقة إعادة التطبيق كان معامل ثبات المقياس ككل 
س ككل يتمتع بثات ن المقياإويتضح  3،30 يهو دال إحصائيا عند مستو 3،223**
 . جيد

 .3،270ضطراب الشخصية التجنبية كرونباخ ال-والثبات بطريقة الفا
قيمة  يوه 3،700للمقياس ككلوكانت معامالت الثبات بطريقة التجزئه النصفية 

وبالتالي المقياس له قيمة نظرية وعلمية، ويمكن للباحثين ،مرتفعة تدل على ثبات المقياس 
 .قياس في أبحاثهم العلميةاإلستفاده من هذا الم
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 المراجع
 ياضطراب الشخصية التجنبية لد(.9302.)ي، زينب هادىرشيد،غالب محمد، قدور  -2

 .299 -293،(22)99مجلة كلية التربية،. عداديةألطلبة المرحلة ا
الشخصية الحدية والمعادية للمجتمع  يمظاهر اضطراب(.9300.)سالم،حنان سيد -9

. ]رسالة ماجستيرغير منشورة [المعتمدات على المواد النفسية يلد
 .جامعة القاهرة

 –نظريات الشخصية " الشخصية السوية والمضطربة (.9333.)شقير، زينب محمود -0
مكتبة النهضة  ."المشكالت السلوكية اضطرابات الشخصية السيكوباتية 

 .العربية
تشخيص (.9302.)إبراهيم،إبراهيم،زيزى السيد، محمد ي،محمد أحمد،الدسوقيشلب -0

مكتبة  .DSM-4&DSM-5األمراض النفسية للراشدين مستمدة من
  .األنجلو المصرية

 .مكتبة األنجلو المصرية(. 02.ط)الطب النفسى المعاصر(.9303.)عكاشة، أحمد -2
مكتبة  (.0.ط)االضطرابات النفسية والعقلية والسلوكية (.9332.)غانم، محمد حسن -2

 . األنجلو المصرية
(. 0.ط.)سيكولوجيا الشخصية(. 9302.)غبارى، ثائر أحمد،أبو شعيرة، خالد محمد -2

  .مكتبة المجتمع العربى
سامر .)الطب النفسي وعلم النفس اإلكلينيكي(.9332)كاس، أولدهام، بارديس -7

 (.0227)دار الكتاب الجامعي (.0.رضوان،ترجمة؛ط
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. يالصحة النفسية والعالج النفس(.9302.)حسن ي، فتحد،على أحمد، سنمصطفى -2
 .دار الزهراء

المراجعة العاشرة، التصنيف الُدولى (: 0222)منظمة الصحة العالمية  -03
لألمراض، تصنيف االضطرابات النفسية والسلوكية، األوصاف 

 السريرية اإلكلينيكية والدالئل اإلرشادية التشخيصية
00- ICD-10 لية الطب، جامعة عين شمسوحدة الطب النفسى بك: ، ترجمة . 

12- American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and 

statistical manual of mental disorders: DSM-5. 

Arlington, VA,American Psychiatric Association. 
13- Clarkin, J. F., Levy, K. N., & Schiavi, J. M. (2005). 

Transference focused psychotherapy: Development of 

a psychodynamic treatment for severe personality 

disorders. Clinical Neuroscienc Research, 4(5-

6),379-386. 
14- https://doi.org/10.1016/j.cnr.2005.03.003Gupta, S., & Mattoo, 

S. K. (2010). Personality disorders: Prevalence and 

demography at a psychiatric outpatient in North India. 

International Journal of Social Psychiatry, 58(2), 

146-152.  https://doi.org/10.1177/0020764010387548 
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 مقياس اضطراب الشخصية التجنبية

 كثيًرا احياًنا نادًرا العبارة م
 ال

 يوجد

     . أبتعد عن أداء المهام المشتركه مع اآلخرين   -1

،-  
أتحاشي المواقف االجتماعية التي تتطلب تواصل 

 .مع اآلخرين 
    

     .أتقرب إلي اآلخرين عندما أشعر بتقبلهم لي   -1
     .أفتقد وجود أصدقاء مقربين مني   -2
     .أشارك في األنشطة الطالبية بالجامعة   -2

3-  
مع زمالئي في األنشطة أرفض التفاعل 

 .  االجتماعية
    

     .  أتعامل مع زمالئي في الجامعة بحذر   -،
     أرفض الجلوس بمفردي بعيداً عن اآلخرين  -،
     .  لدي القدرة على جذب إهتمام اآلخرين لي   -1

     .أتفادي تكوين عالقات اجتماعية جديدة   -11
     أرى أن العالقات االجتماعية مضيعة للوقت  -11
     .أختلط باآلخرين   -،1
     أندمج مع من يبدون األهتمام بي  -11

12-  
 أحسن التصرف في المواقف االجتماعية 

 الجديدة
    

     .اخشى نقد اآلخرين   -12

13-  
ة التي تتطلب التواصل مع أتحاشي اآلنشط

 .  اآلخرين
    

     . يسخر مني اآلخرون أثناء تواصلي معهم   -،1
     .خجلي في المواقف االجتماعية يشعرني بالعجز  -،1
     . ينتابني شعور بأنني أقل من اآلخرين   -11

،1-  
يصعب على التواصل ألني شخص غير كفء 

 .اجتماعًيا 
    

     . ابادر ببناء عالقات اجتماعية حميمة   -1،
     . لدي القدرة على تحمل المسؤلية   -،،
    اشعر بعدم الكفاءة الشخصية مقارنة بزمالئي في   -1،
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 كثيًرا احياًنا نادًرا العبارة م
 ال

 يوجد

 . الجامعة 
     . اآلخرون  دائما ما يعجب بي  -2،

     . افسر األمور بطريقة مخالفة لحقيقتها   -2،
     .  اخشى أن يالحظ اآلخرون انفعاالتي في المواقف   -3،
     . يضايقني نقد اآلخرين لي   -،،

،،-  
افكربحساسية في ما قد يوجه لي من نقد في 

 .المواقف االجتماعية 
    

     .  اخاف من مواجهة اآلخرين   -1،
     . اشك في أفعال اآلخرين تجاهي   -11
     .اخشى التحدث مع أساتذتي بالجامعة   -11
     . أبادر بتقديم اقتراحات عن مشروع التخرج   -،1

11-  
ابتعد عن المناقشة في موضوع المحاضرة مع 

 . أساتذتي وزمالئي داخل المدرج 
    

     . أشارك زمالئي في الجامعة في األنشطة الجماعية   -12
     . أشعر بعدم تقبل أساتذتي لي   -12
     . أتحاشى المشاركة في األنشطة خوًفا من الفشل  -13
     . أفضل الجلوس بمفردي   -،1

اخشي الحديث عن نفسي خوًفا من أن يستخدم   -،1
 . اآلخرون المعلومات ضدي 

    

 

 

 

 


