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 :المقدمة -1

شكلت االضطرابات النفسية المزمنة التي أخفق العالج المعرفي في التعامل معها والتي سجلت العديد     
من االنتكاسات أثناء العالج، شكلت عقبات في وجه الباحثين الذين وجدوا صعوبة في تحديد المتغيرات التي 

تلك االضطرابات، وقد حظيت هذه الحاالت بإهتمام ربما تسهم وتساعد في تفسير وشرح الطبيعة المعقدة ل
في عالج العديد من الحاالت ( Aaron Beck )الذي عمل مع آرون بيك ( Jeffery Young)جيفري يونغ 

معرفية صلبة  خفقة إلى استنتاج وجود بنىباستخدام العالج المعرفي، وقادته دراسة تلك العالجات الم  
 لحياة لدى هؤالء األشخاصافق مع مشكالت نفسية مستمرة لمدى اتتر  ،وعميقة وصارمة، مزمنة جدا  

(Kellogg & Young, 2006; Kriston et al., 2012) ، وقد أطلق يونغ على تلك البنى المعرفية اسم
أفكار "وعرفها يونغ بأنها  (Early Maladaptive Schema)غير التكيفية المبكرة  االستعرافية طاتالمخطو 

 ,Nordahl, Holthe & Haugum)" ضة بخصوص الذات وعالقات الفرد باآلخرينرئيسة نافذة وعري
مقومات معرفية وانفعالية وسلوكية، تكونت أثناء الطفولة المبكرة من  هذه المخطوطات تمتلكو ، (2005

 تمركما أنها تسل البيولوجية والخبرات البيئية، العوامو خالل تجمع واتحاد كل من عوامل االستعداد الوراثي، 
في التطور من خالل خبرات الحياة متضمنة التعلق باآلخرين ذوي األهمية بالنسبة للفرد ومن خالل 

 .التفاعالت مع البيئة الثقافية التي ينشأ فيها الفرد

غير التكيفية المبكرة سواء في إطار فهم اضطرابات الشخصية أم االستعرافية حظيت المخطوطات وقد 
 ,.Nordal et alنوردال وآخرون )كبير من الدراسات في العالم ومنها دراسات تشخيصها أم عالجها بعدد 

، إال أن (Noie et al., 2010نويي وآخرون ) و ( Carr & Francis, 2010كار و فرانسيس )،(2005
هذا الجانب الكثير من االهتمام حتى  يكي أم في اطار علم النفس لم تولالدراسات العربية في اإلطار االكلين

ضروب من التفاعل الخاصة "تعرف اضطرابات الشخصية بأنها و  ،د ال نعثر على دراسة عربية واحدةنكا
ئما ، إال أن إعطاء تها دابالشخص، غير المرنة وقليلة التكيف من الناحية االجتماعية والتي يمكن مالحظ

القة البين انسانية تشخيص بوجود اضطراب في الشخصية ال يتم طرحه إال عندما تتطرف اضطرابات الع
"  قع أن تقود هذه التضررات إلى متاعب ذاتيةو  ت  إلى درجة تتضرر فيها قدرة اإلنجاز عند المعني وعندما ي  

 .(942 ،9002راينكر، )
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وبما أن سمات الشخصية السوية والمتطرفة من الناحية المعيارية اإلحصائية تشكل في طريقة تجمعها  
نه يتوقع للمخطوطات غير التكيفية أال تؤثر على اضطرابات الشخصية ونوع تركيبة الشخصية الفردية، فإ

االضطراب فحسب، بل على شكل توزع السمات األخرى التي ال يعد تطرفها بإتجاه أحد القطبين مشكلة 
وبما أن هذه السمات تتواجد مع بعضها البعض فربما يكون من الجدير باألهمية دراسة  بحد ذاتها، إكلينيكية

 .ا التفاعل بين السمات السوية و المضطربة للشخصية والمخطوطات غير التكيفية الكامنة وراءهاهذ

 :ومسوغاته مشكلة البحث -2

عدد من األبحاث األدبيات النظرية وعلى أغلب خالل إطالع الباحثة على انطلقت مشكلة البحث من      
طرابات الشخصية، بأعراض اض بكرة وعالقتهاير التكيفية الموالدراسات حول المخطوطات االستعرافية غ

من  لدى عينات من العاديين وعينات في ضوء نموذج العوامل الخمسة للشخصية سمات الشخصية السويةو 
الباحثة لدراسة كل المتغيرات السابقة مجتمعة لدى عينة مهنية من ، وهذا ما وّلد ميال  لدى اإلكلينيكيين

المهنية من أهمية وتأثير بالنسبة  لما لهذه المجموعات في مدينة دمشق العاملين في المؤسسات التعليمية
 .للجميع

االفتراضات المهمة للنظرية المعرفية أن المعتقدات الجوهرية السلبية حول الذات، اآلخرين تؤكد إحدى حيث  
رابات االنفعالية غير التكيفية المبكرة التي تكمن وراء تطور االضط ل على وجود المخطوطاتوالعالم، إنما تد

من خالل  ر في مرحلة مبكرة من حياة الشخصواستمرارها، ويعتقد أن تلك المخطوطات المختلة وظيفيا  تتطو 
ة لإلصابة بالمشكالت األولية، وتجعل الشخص أكثر قابلي التفاعالت السلبية مع مقدمي الرعاية

 Vlierberghe et) على اختالفها النفسية لضغوطللمتطلبات الحياتية واواالضطرابات النفسية عند مواجهته 
al., 2010) ، هذه المخطوطات تكون مفرطة في التعميم وتظهر بوضوح وبشكل جلّي وأكثر تفصيال  خالل
 ,.Glaser et al., 2002; Riso et al., 2006; Soygut, Karaosmanoglu & Cakir)حياة الفرد 

2009; Stalmeisters & Brannigan, 2011)  ،دورا  كبيرا  ومفصليا  في خطوطات ب تلك الموتلع
 تطور واستدامة االضطرابات النفسية عموما ، وتكرار حدوثها وحصول االنتكاسات في وقت الحقحدوث و 

 ,Nadort et al., 2009; Cockram, Dummond & Lee, 2010; Wegener)بعد انتهاء العالج
2013) . 
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لإلصابة بأشكال  وفر مناخا  لإلستعدادغير التكيفية المبكرة ت عرافيةالمخطوطات االست القول أنويمكن    
متنوعة من االضطرابات النفسية، ربما تأخذ تلك االضطرابات أشكال مزمنة تكون عادة صعبة وعصية على 

( DSM-IV-TR)مثل العالمية صية المصنفة ضمن منظومات التصنيف العالج مثل اضطرابات الشخ
ن تأخر اكتشافها، ووفقا  للنظرية  االضطراباتتقد أن هذه ويع( ICD-10)و لها جذور في الطفولة والمراهقة وا 

المعرفية فإن كل نمط من أنماط اضطرابات الشخصية له خصائص تقبع خلفها مجموعة من المعتقدات 
هذه المعتقدات  ،(;Bhar, Beck & Butler, 2012 Beck et al., 2001 )  الجوهرية المختلة وظيفيا  

ة وظيفيا  والتي تأخذ شكل مخطوطات استعرافية غير تكيفية مبكرة ربما تكون أحد عوامل الخطورة التي المختل
على  (Schmidt, 1994)، ففي دراسة أجراها زيد من حدة اضطراب الشخصية قد تسهم في تطور الحق ي

تبطت مع البارانويدية ار طالب جامعي الحظ أن أعراض اضطراب الشخصية ( 0000)عينة مكونة من 
 ،ضبط الذات قصورطة مخطو اضطراب الشخصية اإلعتمادية مع  ، بينما ارتبطت أعراضاإلساءةمخطوطة 

 Reeves)المعايير الصارمة الشخصية الوسواسية القهرية مع مخطوطة  وأخيرا  ارتبطت أعراض اضطراب
& Taylor, 2007) واسع الج مدى ع خالل تعديل المخطوطات غير التكيفية المبكرة يمكن من، حيث

 ,Lee, Taylor & Dunn, 1999; Cecero, Nelson & Gillie) وعريض من اضطرابات الشخصية
2004). 

وقد حظيت اضطرابات الشخصية باهتمام الباحثين في اآلونة األخيرة من خالل عالقتها بسمات     
يستخدم ( FFM) ةالشخصية السوية حيث اقترحت األدلة العملية أن نموذج العوامل الخمسة للشخصي

 ;Morey et al., 2000) يضا  لوصف الشخصية المضطربةشخصية السوية وربما يكون مفيدا  ألوصف ال
Reynolds, Clark, 2001; Miller et al., 2004; Miller et al., 2005; Widiger & Lowe, 

2007; Ruiz et al., 2008) تنوعة ومختلفة ، فقد تم تصوير اضطرابات الشخصية على أنها أشكال م
 (.Distel et al., 2009)غير تكيفية من سمات الشخصية السوية 

ومن هنا تبرز الحاجة إلى المزيد من البحث والدراسة لنوع المخطوطات االستعرافية غير التكيفية المبكرة  
يسهم ومتغيرات الشخصية المختلفة الكامنة وراء كل نمط من أنماط اضطرابات الشخصية، األمر الذي قد 

فهم الكيفية التي تتطور من خاللها في وبشكل كبير في مساعد الباحثين والمتخصصين في هذا المجال 
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اضطرابات الشخصية وتحديد بنى تشخيصية أكثر وضوحا ، وبالتالي اختيار التقنيات وطرائق العالج 
  .المتناسبة مع كل حالة

رورة إلقاء الضوء على طبيعة المخطوطات برزت فكرة البحث الحالي في ض واستنادا  إلى كل ماسبق
وتأثيرها على شكل تجلي انحراف سمات الشخصية في اإلتجاه  االستعرافية غير التكيفية المبكرة

بعاد الخصائص السوية للشخصية بتدرجاتها والسمات األخرى المحددة وفق أ( يةاضطرابات الشخص)المرضي
ذج بعادها المختلفة وكما هي مرسومة في نمو الشخصية بأحية أخرى فإن فهم سمات من ناحية، ومن ناهذا 

( DSM-IV-TR-2000)باضطرابات الشخصية المحددة والمشخصة في  االعوامل الخمسة للشخصية وعالقته
ذات  اآلن، وربما تكون اإلجابة عن أسئلة هذا البحثوتركيبة السمات المختلفة لم تحظ بدراسات كافية حتى 

، خاصة من الضطرابات الشخصية أو لالضطرابات األخرى التفريقي سواء بالنسبة ي العالج النفسيأهمية ف
 .المبكرة منظور المخطوطات غير التكيفية

 :تحديد مشكلة البحث في السؤالين اآلتيين مكنيوبناء على ماتقدم 

اضطرابات : ماطبيعة العالقة اإلرتباطية بين المخطوطات االستعرافية غير التكيفية المبكرة وكل من -0"
 الشخصية وسمات الشخصية السوية لدى عينة من العاملين في المؤسسات التعليمية بمحافظة دمشق؟

عراض اضطرابات الشخصية، وسمات الشخصية السوية استنادا  إلى نموذج العوامل وهل يمكن التبؤ بأ -9
  "الخمسة للشخصية من خالل المخطوطات االستعرافية غير التكيفية المبكرة؟

 :على الصعيدين النظري والتطبيقي أهمية البحث -3

 :خالل اآلتيلهذا البحث من  النظرية والتطبيقية هميةاألتتجلى 

، إذ يمكن إعتبار هذا البحث من البحوث العربية الجديدة جدة البحث ال سيما على المستوى المحلي -0
ستعرافية غير التكيفية المبكرة وعالقتها الذي تناول المخطوطات اإل( وذلك ضمن حدود علم الباحثة) نسبيا  

 .بأعراض اضطرابات الشخصية وسمات الشخصية السوية في ضوء نموذج العوامل الخمسة للشخصية
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اضطرابات إعطاء المزيد من الفهم للعالقة الكامنة بين المخطوطات االستعرافية غير التكيفية المبكرة و  -9
 .سمات الشخصية السوية الشخصية و

 :ف البحثأهدا-4

 :يهدف هذا البحث إلى اآلتي

 . وأعراض اضطرابات الشخصية  ف العالقة بين المخطوطات االستعرافية غير التكيفية المبكرةتعرّ  -0

 .العوامل الخمسة للشخصيةستعرافية غير التكيفية المبكرة و ف العالقة بين المخطوطات االتعرّ  -9

 .صية والعوامل الخمسة للشخصيةعراض اضطرابات الشخف العالقة بين أتعرّ  -3

التنبؤ بأعراض اضطرابات الشخصية اإلثني عشر من خالل المخطوطات االستعرافية غير التكيفية  -4
 .كما يقيسها نموذج العوامل الخمسة للشخصية الخمسة وسمات الشخصية السوية الثمانية عشر المبكرة

نموذج العوامل الخمسة للشخصية من خالل كما يقيسها  الخمسة التنبؤ بسمات الشخصية السوية -5
 .الثمانية عشر المخطوطات االستعرافية غير التكيفية المبكرة

 .لمتغير الجنس تبعا   (YSQ-S3)  على استخبار المخطوطة ليونغ ف داللة الفروقتعرّ  -6

 .لمتغير الجنس تبعا  ( +PDQ-4) الشخصية  داللة الفروق على استخبار تشخيصف تعرّ  -2

 .لمتغير الجنس تبعا   (NEO-FFI)الفروق على قائمة العوامل الخمسة للشخصيةداللة ف رّ تع -8

 .تقديم مجموعة من المقترحات في ضوء نتائج البحث -2

 : أسئلة البحث-5

 :يسعى البحث الحالي إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية

المخطوطات غير جة معلومية در نويدية من خالل اعراض اضطراب الشخصية البار هل يمكن التنبؤ بأ -0
 التكيفية المبكرة وسمات الشخصية السائدة؟ 
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عراض اضطراب الشخصية الفصامية من خالل درجة معلومية المخطوطات غير هل يمكن التنبؤ بأ -9
 التكيفية المبكرة وسمات الشخصية السائدة؟ 

معلومية المخطوطات غير  عراض اضطراب الشخصية فصامية النمط من خالل درجةهل يمكن التنبؤ بأ -3
 التكيفية المبكرة وسمات الشخصية السائدة؟

عراض اضطراب الشخصية الهستيرية من خالل درجة معلومية المخطوطات غير هل يمكن التنبؤ بأ -4
 التكيفية المبكرة وسمات الشخصية السائدة؟

ة المخطوطات غير عراض اضطراب الشخصية النرجسية من خالل درجة معلوميهل يمكن التنبؤ بأ -5
 التكيفية المبكرة وسمات الشخصية السائدة؟

عراض اضطراب الشخصية الحدية من خالل درجة معلومية المخطوطات غير هل يمكن التنبؤ بأ -6
 التكيفية المبكرة وسمات الشخصية السائدة؟

لمخطوطات عراض اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع من خالل درجة معلومية اهل يمكن التنبؤ بأ -2
 غير التكيفية المبكرة وسمات الشخصية السائدة؟

عراض اضطراب الشخصية التجنبية من خالل درجة معلومية المخطوطات غير هل يمكن التنبؤ بأ -8
 التكيفية المبكرة وسمات الشخصية السائدة؟

ات غير عراض اضطراب الشخصية اإلعتمادية من خالل درجة معلومية المخطوطهل يمكن التنبؤ بأ -2
 التكيفية المبكرة وسمات الشخصية السائدة؟

عراض اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية من خالل درجة معلومية المخطوطات هل يمكن التنبؤ بأ -00
 غير التكيفية المبكرة وسمات الشخصية السائدة؟

المخطوطات  عراض اضطراب الشخصية سلبية العدوان من خالل درجة معلوميةهل يمكن التنبؤ بأ -00
 غير التكيفية المبكرة وسمات الشخصية السائدة؟ 
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عراض اضطراب الشخصية اإلكتئابية من خالل درجة معلومية المخطوطات غير هل يمكن التنبؤ بأ -09
 التكيفية المبكرة وسمات الشخصية السائدة؟

 ية غير التكيفية المبكرةالمخطوطات االستعرافدرجة معلومية من خالل  هل يمكن التنبؤ بسمة العصابية -03
 ؟السائدة

هل يمكن التنبؤ بسمة اإلنبساطية من خالل درجة معلومية المخطوطات اإلستعرافية غير التكيفية  -04
 المبكرة السائدة؟

هل يمكن التنبؤ بسمة اإلنفتاح على الخبرة من خالل درجة معلومية المخطوطات االستعرافية غير  -05
 التكيفية السائدة؟

يمكن التنبؤ بسمة الطيبة من خالل درجة معلومية المخطوطات اإلستعرافية غير التكيفية المبكرة  هل -06
 السائدة؟

ستعرافية غير التكيفية خالل درجة معلومية المخطوطات اإل هل يمكن التنبؤ بسمة يقظة الضمير من -02
  المبكرة السائدة؟

 :فرضيات البحث -6

 :على الفرضية الصفرية، وجاءت فرضيات البحث على الشكل اآلتياعتمدت الباحثة في البحث الحالي 

 الثمانية عشر ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بين المخطوطات االستعرافية غير التكيفية المبكرة -0
 .لدى عينة البحث االثني عشر وأعراض اضطرابات الشخصية

 الثمانية عشر عرافية غير التيكفية المبكرةالتوجد عالقة ذات داللة احصائية بين المخطوطات االست -9
 .والعوامل الخمسة للشخصية لدى عينة البحث

والعوامل الخمسة  االثني عشر ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بين أعراض اضطرابات الشخصية -3
 .للشخصية لدى عينة البحث
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ر المخطوطة حث على اختبارجات أفراد عينة البالتوجد فروق ذات داللة احصائية في متوسط د -4
 .تبعا  لمتغير الجنس( YSQ-S3)ليونغ

ر تشخيص جات أفراد عينة  البحث على اختباالتوجد فروق ذات داللة احصائية في متوسط در  -5
 .تبعا  لمتغير الجنس(  +PDQ-4) الشخصية 

يس الفرعية لقائمة المقاي ال توجد فروق ذات داللة احصائية في متوسط درجات أفراد عينة البحث على  -6
العصابية، اإلنبساطية، اإلنفتاح على الخبرة، يقظة )وهي  (NEO-FFI) الخمسة للشخصية  العوامل

 .تبعا  لمتغير الجنس  (الضمير، الطيبة

 :حدود البحث-7 

طبيعة العالقة اإلرتباطية بين المخطوطات االستعرافية غير  تناول البحث الحالي :الحدود الموضوعية -1
اضطرابات الشخصية وسمات الشخصية السوية لدى عينة من العاملين في : يفية المبكرة وكل منالتك

عراض اضطرابات الشخصية، وسمات لتنبؤ بأالمؤسسات التعليمية بمحافظة دمشق، باإلضافة إلى إمكانية ا
رافية غير الشخصية السوية استنادا  إلى نموذج العوامل الخمسة للشخصية من خالل المخطوطات االستع

لى إمكانية تعميم النتائج على أفراد عينة  التكيفية المبكرة، وذلك إستنادا  إلى األدوات المعتمدة في البحث، وا 
 .البحث ومن هم في حكمهم

 .مديرية تربية دمشقتم تطبيق أدوات البحث في  :الحدود المكانية -2 

وحتى  0/09/9003منية الممتدة بين تم تطبيق أدوات البحث في الفترة الز  :الحدود الزمانية -3
جراءات  .90/2/9004 وقد استغرق تطبيق البحث كل هذه الفترة الزمنية بسبب كبر حجم عينة البحث، وا 

التطبيق التي تمت على مراحل، باإلضافة إلى العامل األكثر أهمية وهو طبيعة عمل عينة البحث التي ال 
 .البحث تمكنهم من التفرغ الكلي للمشاركة في تطبيق

 .مديرية تربية دمشق في اإلداريين تتمثل الحدود البشرية بجميع العاملين :الحدود البشرية -4
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 :التعريفات النظرية واإلجرائية لمصطلحات البحث-8

 (:Early Maladaptive Cognitive Schema)المخطوطات االستعرافية غير التكيفية المبكرة -1

 & Nordahl, Holth)ريضة بخصوص الذات وعالقات الفرد باآلخرين ئيسة نافذة وعر هي أفكار       
Haugum, 2005.) 

، (YSQ-S3)لمخطوطة ليونغالكلي ل ستخباراالوتعرف إجرائيا  بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على 
 .وعلى المقاييس الفرعية الثمانية عشر الخاصة بكل مخطوطة

 (:Personality Disorders)اضطرابات الشخصية -2

وتعرف بأنها نمط ثابت من السلوك والخبرة الداخليين، ينحرف هذا النمط بشكل ملحوظ عما هو متوقع في 
ثقافة الفرد، كما يكون نافذا  وغير مرن، ترجع بداياته إلى المراهقة ومرحلة البلوغ المبكرة، كما أنه يكون ثابت 

 .(APA, 2000, 685)حوظين ومستمر كل الوقت، ويقود هذا النمط إلى ضيق واختالل مل

ويشير  (+PDQ-4)الشخصية ستخبار تشخيصا بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على وتعرف إجرائيا  
، وعلى (Personality Diagnostic Questionnaire)اإلختصار السابق إلى الحروف الثالثة األولى من 

 .المقاييس الفرعية اإلثني عشر الخاصة بكل اضطراب

 (:Five Factors Model of Personality)مل الخمسة للشخصية العوا -3

: هي خمس تجمعات ألبرز سمات الشخصية، يمثل كل عامل تجريدا  لمجموعة من السمات المتناغمة وهي
 (.60، 9009هريدي، فرج، )اإلنبساطية، العصابية، الطيبة، يقظة الضمير واالنفتاح على الخبرة 

ي يحصل عليها المفحوص على المقاييس الفرعية الموجودة في قائمة العوامل وتعرف إجرائيا  بالدرجة الت
 (.NEO-FFI) الخمسة للشخصية 
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 نيالفصل الثا

 دراسات السابقةال

دراساااات وناولاااو امل طالساااات ا ساااتعرافية  ااا  التكيفياااة    . 0

 .واضطرابات الش صية

ات وناولاااااو امل طالساااااات  ااااا  التكيفياااااة و اااااات   دراسااااا. 2

 .الش صية

 .دراسات وناولو اضطرابات الش صية و ات الش صية. 3

 .دراسات وناولو امل طالسات    التكيفية.4

 .دراسات وناولو اضطرابات الش صية.5

 .دراسات وناولو  ات الش صية. 6

 مكانة الدراسة احلالية بني الدراسات السابقة.7

 

 

 .الدراسة احلالية بني الدراسات السابقة مكانة.2
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 الفصل الثاني

 الدراسات السابقة

 :توطئة

يتضمممن هممذا الفصممل مجموعممة مممن الدراسممات السممابقة التممي تمكنممت الباحثممة مممن الوصممول إليهمما، والتممي تتنمماول 
مخطوطممات اإلسممتعرافية غيمر التكيفيممة المبكممرة، اضمطرابات الشخصممية، سمممات متغيمرات البحممث الثالثممة وهمي ال

 .الشخصية السوية في ضوء نموذج العوامل الخمسة للشخصية

وال بمد للباحثمة مممن اإلشمارة إلممى أنهما لمم تممتمكن ممن العثممور علمى دراسمة عربيممة واحمدة تناولممت بالدراسمة والبحممث 
رة، أو اضمطرابات الشخصمية، أو دراسمة تناولمت بالحمث والدراسمة المخطوطمات اإلسمتعرافية غيمر التكيفيمة المبكم

 .العالقة بينهما

 :اضطرابات الشخصيةستعرافية غير التكيفية المبكرة و دراسات تناولت المخطوطات اال -1

 .,.Nordahl et al)2005)دراسة نوردال وآخرون -1

مرضوووى باضوووطرابات دى مرضوووى وغيوور افية غيوور التكيفيوووة المبكووورة لووالمخطوطووات االسوووتعر  :الدراسوووة عنوووان
 تنبأ بإزالة األعراض؟تأن  ةاالستعرافي اتهل يمكن لتعديل المخطوط:الشخصية

Early maladaptive schemas in patients with or without personality 
disorders: does schema modification predict symptomatic relief?  

 عمراضوألعالقمة بمين المخطوطمات االسمتعرافية غيمر التكيفيمة المبكمرة  تقصي ودراسمة ا  :هدف الدراسة 
يمكمممن أن يتنبمممأ بإزالمممة  ات غيمممر التكيفيمممةمعرفمممة مممما إذا كمممان تعمممديل المخطوطمممو  ،اضممطرابات الشخصمممية

 .األعراض
 مريضمما  مممن مرضممى العيممادات الخارجيممة فممي مشممفى (  89)تكونممت عينممة الدراسممة مممن  :عينووة الدراسووة

(LevangerPsychiatric Hospital in Norway) . 
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 الدراسمممة علمممى اسمممتخبار المخطوطمممة  ليونمممغ  اشمممتملت أدوات :أدوات الدراسوووة(YSQ-2) والمكمممون ممممن
المقابلمة اإلكلينيكيمة المبنيمة للمحمور التشخيصمي ، مخطوطة غير تكيفيمة مبكمرة( 05)بند تقيس ( 905)

 . (SCID- I&II)األول والثاني 
 غيمممر  ئج الدراسمممة وجمممود عالقمممة ارتباطيمممة موجبمممة بمممين المخطوطممماتأظهمممرت نتممما :أهوووت نتوووائا الدراسوووة

، حيممممث ارتبطممممت أعممممراض اضممممطرابات الشخصممممية اضممممطرابات الشخصممممية وأعممممراضالتكيفيممممة المبكممممرة 
البارانويديممممة، واالعتماديممممة والحديممممة بمخطوطممممات اإلسمممماءة، والخممممزي، و الحرمممممان االنفعممممالي، فممممي حممممين 

ية القهرية و سملبية العمدوان بمخطوطمات قصمور ضمبط ارتبطت أعراض اضطرابات الشخصية الوسواس
الذات، واألهلية والجدارة، كما ارتبطمت أعمراض اضمطراب الشخصمية النرجسمية بمخطوطمات الحساسمية 
المفرطة لألذى، والكبح االنفعالي، وقصور ضمبط المذات، أمما أعمراض اضمطرابات الشخصمية المضمادة 

 .بأي مخطوطة من المخطوطات للمجتمع والفصامية وفصامية النمط فلم ترتبط
 غيمر التكيفيمة المبكمرة لمدى المرضمى  كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة بين حمدة المخطوطمات

 شخصممميةفمممي ال شخصمممية مقارنمممة بالمرضمممى غيمممر المشخصمممين باضمممطرابال اتالمشخصمممين باضمممطراب
 .لصالح مجموعة المرضى

 ت يمكن أن يتنبأ بإزالة أعراض االضطراباتأظهرت نتائج هذه الدراسة أيضا  أن تعديل المخطوطا. 

 (.Reeves & Taylor 2007)دراسة ريفيز وتايلور  -2

تحديد العالقوات بوين المعتقودات الجوهريوة وأعوراض اضوطرابات الشخصوية لودى عينوة غيور  :عنوان الدراسة 
 .اكلينيكية

Specific Relationships Between Core Beliefs And Personality Disorders 
Symptoms in Non-Clinical Sample. 

 إلممى فحممص ودراسممة العالقممة بممين المعتقممدات الجوهريممة المتمثلممة  هممدفت هممذه الدراسممة :هوودف الدراسووة
 إكلينيكيممممة،بالمخطوطمممات غيممممر التكيفيممممة المبكممممرة وأعممممراض اضمممطرابات الشخصممممية لممممدى عينممممة غيممممر 

 .يس المستخدمة في الدراسةإلى دراسة الفروق تبعا لمتغير الجنس على المقاي باإلضافة
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 شخصممما ممممن طلبمممة الجامعمممات فمممي جنممموب شمممرق  (804)تكونمممت عينمممة الدراسمممة ممممن  :عينوووة الدراسوووة
 .أمريكا

 اشتملت أدوات الدراسمة علمى اسمتخبار ليونمغ  :أدوات الدراسةYSQ-SF))  عبمارة ( 25)المكمون ممن
 (.+PDQ-4)واستخبار اضطرابات الشخصية  مخطوطة غير تكيفية مبكرة،( 05)تقيس 

 بممين المخطوطممات االسممتعرافية  ارتباطيممة أوضممحت نتممائج الدراسممة وجممود عالقممة :أهووت نتووائا الدراسووة
، حيممث وجممدت ارتباطممات مرتفعممة بممين أعممراض اضممطرابات الشخصممية وأعممراضغيممر التكيفيممة المبكممرة 

اضطراب الشخصية البارانويدية ومخطوطة اإلساءة، في حين ارتبطمت أعمراض اضمطراب الشخصمية 
 . وسواسية القهرية مع مخطوطة المعايير الصارمة والخزيال

  وجممود فممروق تبعمما  لمتغيممر الجممنس علممى المقمماييس المسممتخدمة فممي الدراسممةكممما أظهممرت نتممائج الدراسممة 
حيمممممث وجمممممدت فمممممروق ذات داللمممممة لصمممممالح اإلنممممماث علمممممى المقممممماييس الفرعيمممممة إلضمممممطراب الشخصمممممية 

فمممي حمممين وجمممدت فمممروق .  طمممة التضمممحية بمممالنفسالوسواسمممية القهريمممة وعلمممى المقيممماس الفرعمممي لمخطو 
لصمممالح الممممذكور علممممى المقيمممماس الفرعممممي إلضمممطراب الشخصممممية المضممممادة للمجتمممممع وعلممممى المقمممماييس 

 . الفرعية لمخطوطات الحرمان اإلنفعالي، اإلنعزال اإلجتماعي، الخزي، والكبح اإلنفعالي

 .(Carr & Francis  2002) وفرانسيسدراسة كار  -3

البيئة األسرية في مرحلة الطفولة، سوء المعاملة واعراض اضطراب الشخصية الحدية لودى : عنوان الدراسة
 .عينة غير اكلينيكية

Childhood Familial Environment, maltreatment and borderline personality 
disorder symptoms in a non-clinical sample: A cognitive behavioural 
perspective. 

 تحديمد مما إذا كانمت المعتقمدات والمخطوطمات الالسمتعرافية تتوسمط العالقمة بمين أحمداث  :ف الدراسةهد
الطفولممة ذات التممأثير الرجعممي وأعممراض اضممطراب الشخصممية الحديممة فممي سممن الرشممد لممدى عينممة غيممر 

 .اكلينيكية
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 ( 008) ذكمور و( 60)مشمارك ممن جامعمة ميلبمورن، ( 028)تكونت عينة الدراسة ممن  :عينة الدراسة
 .عاما  (92.08)إناث، متوسط أعمارهم 

 اشتملت أدوات الدراسة علمى مقيماس المروابط الوالديمة، مقيماس األداء األسمري، اسمتبيان  :أدوات الدراسة
 .صدمة الطفولة، استخبار المعتقدات الشخصية، استخبار اضطرابات الشخصية

 طفولمة مقارنمة بأشمكال اإلسماءة األخمرى فمي أسهمت اإلساءة اإلنفعالية في مرحلة ال :أهت نتائا الدراسة
 .التنبؤ بأعراض اضطراب الشخصية الحدية

 . (Carr & Francis  2010 ) وفرانسيسدراسة كار  -4

لطفولوووة و معوووالت هووول تتوسوووط المخطوطوووات غيووور التكيفيوووة المبكووورة العالقوووة بوووين خبووورات ا :عنووووان الدراسوووة
 ؟الشخصية التجنبية

Do Early Maladaptive Schemas Mediate Relationship Between Childhood 
Experiences and Avoidant Personality Features?  A preliminary nvestigation 
in anon-clinical sample.     

 أن المخطوطممات  هممدفت هممذه الدراسممة إلممى التحقممق مممن صممحة الفرضممية المتعلقممة بكممون :هوودف الدراسووة
العالقمممة بمممين خبمممرات الطفولمممة ذات التمممأثير الرجعمممي وأعمممراض اضمممطراب غيمممر التكيفيمممة المبكمممرة تتوسمممط 

  .الشخصية التجنبية
 مشممماركا  غيمممر مشخصمممين باضمممطراب الشخصمممية ( 028)تكونمممت عينمممة الدراسمممة ممممن  :عينوووة الدراسوووة

 .التجنبية
 أدوات الدراسمممة ممممن اسمممتخبار اضمممطرابات الشخصمممية  تتكونممم :أدوات الدراسوووةPDQ-4) ) اسمممتخبار ،

  .(YSQ-L3)يونغ ل ةالمخطوط
 بيممة ضمطراب الشخصمية التجناأعمراض أوضمحت نتمائج الدراسمة وجمود عالقمة بمين  :أهوت نتوائا الدراسوة

، حيمممث توسمممطت تلمممك المخطوطمممات العالقمممة بمممين خبمممرات ومخطوطمممات اإلخضممماع والكمممبح اإلنفعمممالي 
 .الطفولة السيئة ذات التأثير الرجعي وأعراض اضطراب الشخصية التجنبية
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 . (,.Noie et al 2010)ي وآخرون دراسة نوي -5

مقارنوووة المخطوطوووات االسوووتعرافية غيووور التكيفيوووة المبكووورة ومنشوووئ ا األسوووري لووودى مرضوووى : عنووووان الدراسوووة
 .باضطراب الوسواس الق ري وأفراد عينة غير اكلينيكية

Comparison of Early Maladaptive Schemas and their Parental Origins in 
OCD patients and non- clinical individuals. 

 هممدفت هممذه الدراسممة إلممى مقارنممة المخطوطممات غيممر التكيفيممة المبكممرة وجممذورها العائليممة  :هوودف الدراسووة
  .مرضىلدى ثالثة مجموعات من ال

 بلمغ عمددهم  مرضمى مشخصمين باضمطراب الوسمواس القهمري ممن تكونمت عينمة الدراسمة :عينة الدراسوة
 مريضما  ( 05)بلمغ عمددهم ضمطراب الشخصمية الوسواسمية القهريمةومرضمى مشخصمين با مريضا ،( 05)

 .مريضا  ( 05)بلغ عددهم أيضا   وعينة غير إكلينيكية
 ليونغ  ةاشتملت أدوات الدراسة على استخبار المخطوط:أدوات الدراسةYSQ-SF).) 
 ث فمي ات المثالوأوضحت نتائج هذه الدراسة وجود فمروق ذات داللمة بمين المجموعم :أهت نتائا الدراسة

 .جميع المخطوطات االستعرافية غير التكيفية المبكرة لصالح المجموعات المرضية

 :دراسات تناولت المخطوطات غير التكيفية المبكرة والعوامل الخمسة للشخصية -2

 .(Muris, 2006)دراسة موريس  -1

ط ووا بسوولوكيات التربيووة وارتبا: المخطوطووات غيوور التكيفيووة لوودى المووراهقين غيوور اكلينيكيووين :الدراسووة عنوووان 
 .المتصورة ، والعوامل الخمسة الكبرى و األعراض النفسية المرضية

Maladaptive Schema in Non- clinical Adolescents: Relations to Perceived 
Parental Rearing Behaviours, Big Five Personality Factors and 
Psychopathological Symptoms. 
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 هدفت الدراسة الحالية الى دراسة المخطوطات غير التكيفية لدى عينمة ممن الممراهقين  :هدف الدراسة
الهولنمممديين، وعالقمممة تلمممك المخطوطمممات باسممماليب المعاملمممة الوالديمممة المدركمممة لمممدى االبنممماء ، والعواممممل 

 .الخمسة للشخصية واألعراض النفسية المرضية
 ومراهقمة غيممر اكلينيكيممين تراوحممت أعمممارهم  مراهممق (023)تكونممت عينمة الدراسممة مممن  :عينووة الدراسووة

حيمث بلمغ عمدد المذكور  ثانويمة فمي مدينمة شميدام فمي هولنمدا،ة العاما  من طلبة المرحلم( 05-09 )بين
 .طالبة (86)طالبا ، بينما بلغ عدد اإلناث  (82)

 اسممممممتخبار المخطوطممممممة ليونممممممغ  :أدوات الدراسووووووة(YSQ-A ) مخطوطممممممة، و مقيمممممماس ( 06)ويقمممممميس
EMBU) ) بنمماء، ديمة المدركممة مممن وجهمة نظممر األعبممارة يقميس سمملوكيات التربيممة الوال( 40)ن مممن مكمو

عبمممممارة تقممممميس العواممممممل الخمسمممممة ( 65)اسممممتبيان العواممممممل الخمسمممممة للشخصمممممية لألطفمممممال مكمممممون ممممممن 
 .للشخصية

 ارتبطمممت العصممممابية بكافممممة المخطوطمممات غيممممر التكيفيممممة السمممتة عشممممر التممممي يقيسممممها  :نتووووائا الدراسووووة
ينممما ارتبطممت االنبسمماطية بمخطوطممة المعممايير الصممارمة، والطيبممة بمخطوطممة التضممحية ب. االسممتخبار

بمممالنفس والمعمممايير الصمممارمة، يقظمممة الضممممير ارتبطمممت بمخطوطمممة المعمممايير الصمممارمة، االنفتممماح علمممى 
كانممت درجممات  .الخبممرة ارتبطممت بمخطوطممة الحساسممية المفرطممة لممألذى واألمممراض والمعممايير الصممارمة

درجمات اإلنماث علممى مخطوطمة اإلنعممزال اإلجتمماعي، وعلمى المقيمماس الفرعمي لبعممد المذكور أعلمى مممن 
ارتبطمممت المخطوطمممات غيمممر التكيفيمممة . اإلنفتممماح علمممى الخبمممرة فمممي قائممممة العواممممل الخمسمممة للشخصمممية

قلممممق، اضممممطرابات األكممممل، بأنممممماط متنوعممممة مممممن األعممممراض النفسممممية متضمممممنة أعممممراض اضممممطرابات ال
 .عقاقيرساءة استخدام الاالكتئاب وا  
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 :دراسات تناولت المخطوطات غير التكيفية المبكرة -3

 (.Trip,2006) دراسة تريب  -1

 .النسخة الرومانية إلستخبار المخطوطة ليونغ الصيغة المختصرة الثالثة: عنوان الدراسة 

The Romanian Version of Young Schema Questionnaire-Short form 3 
(YSQ-S3). 

 هدفت الدراسة إلى فحص الخصائص السيكومترية للنسخة الرومانية الستخبار  :هدف الدراسة
 .المخطوطة ليونغ

 استخبار المخطوطة ليونغ  :أدوات الدراسة(YSQ-S3 ) (08)عبارة تقيس (004)مكون من 
عبارة،  (30)لكينديل وهولون، مكون من ( ATQ,1980)مخطوطة، واستخبار األفكار االوتوماتيكية 

 .لقلق، قائمة الفوبيا االجتماعيةقائمة سمة ا
 اناث بينما بلغ عدد الذكور ( 008)راشد روماني (  060)تكونت عينة الدراسة من  :عينة الدراسة
 .عاما  ( 50-90)وتراوحت أعمارهم بين ( 59)
 النسخة الرومانية يتمتع راسة أن استخبار المخطوطة ليونغ اثبتت نتائج الد :أهت نتائا الدراسة

كومترية جيدة، فهو يتمتع بصدق تمييزي مقبول، ومعامالت ثبات جيدة حيث تراوحت قيم بخصائص سي
يمكن للمخطوطات غير التكيفية كما أوضحت النتائج أنه (. 0.96-0.68)معامالت ألف كرونباخ 

وجود ارتباطات ذات داللة بين  باإلضافة .المبكرة أن تتنبأ بتطور أعراض الفوبيا اإلجتماعية
 .غير التكيفية المبكرة واالفكار األوتوماتيكيةالمخطوطات 
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 .(Rijkeboer et al., 2011)دراسة ريجكيبور وآخرون  -2

تحليووول تحيوووز البنوووود السوووتخبار المخطوطوووة ليونوووغ لمسوووتوى الجووونس والمسوووتوى التعليموووي  :عنووووان الدراسوووة
 .والسمات المرضية

Item Bias Analysis of the Young Schema Questionnaire for 
Psychopathologym Gender and Educational Level. 

 فحص واختبار الصدق البنائي الستخبار المخطوطة ليونغ على مستوى البنود لدى  :هدف الدراسة
 .عينة من السكان الهولنديين

 غير  مشاركين( 924)مرضى غير منومين،  (546)تكونت عينة الدراسة من  :عينة الدراسة
بلغت نسب انتشار االضطرابات في عينة البحث : وزعت عينة البحث اكلينيكيا  كاآلتيوقد ت. اكلينيكيين

، (%6)، اضطرابات األكل (%33)، اضطرابات القلق (%49)اضطرابات المزاج : على النحو اآلتي
، (17%)(A)، اضطرابات الشخصية المجموعة(%3)، مشكالت زوجية (%2)تعاطي المخدرات

 وتوزع. (47%)(C)، اضطرابات الشخصية المجموعة36%)) (B) عةاضطرابات الشخصية المجمو 
أما %( 24.0، ذكور %58.5اناث )على النحو اآلتي  لمتغير الجنس  افراد العينة االكلينيكية تبعا  

أما فيما يتعلق %( 24.0، ذكور %95.2اناث ) فقد جاءت على النحو اآلتي العينة غير االكلينيكية
، المتدني %80.3المرتفع ) فقد جاءت على النحو اآلتي ة االكلينيكيةبالمستوى التعليمي للعين

 %(.23.3مرتفع، المتدني % 95.2)والعينة غير االكلينيكية %( 02.2
 استخبار المخطوطة ليونغ  :أدوات الدراسة(YSQ-2 .) 
 المستوى لمتغيري الجنس و  تتمتع األداة بصدق بنائي مقبول، ال توجد فروق تبعا   :أهت نتائا الدراسة

 .التعليمي على االستخبار، توجد فروق على االستخبار بين المجموعتين لصالح المجموعة االكلينيكية
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 (.Camara & Calvete, 2012)دراسة كامارا وكالفيت  -3

المخطوطات غير التكيفية المبكرة كوسيط في تأثير أحداث الحياة المج دة في القلق : عنوان الدراسة 
 .طلبة الجامعة واإلكتئاب لدى

Early Maladaptive Schemas as Moderators of the Impact of Stressful Events 
on Anxiety and Depression in university Students. 

 فحص واختبار قدرة المخطوطات على التنبؤ بأعراض القلق واالكتئاب، باإلضافة إلى  :هدف الدراسة
 .تخدمةدراسة الفروق على األدوات المس

 وطالبة من طلبة السنتين الدراسيتن األولى  طالبا   (500)تكونت عينة الدراسة من  :عينة الدراسة
 . (099)في حين بلغ عدد الذكور  (33)حيث بلغ عدد اإلناث  انية في جامعة ديوستو في اسبانيا،والث

 استبيان الضغوط اشتملت أدوات الدراسة على استبيان ضغوط الحياة المجهدة،  :أدوات الدراسة
 (.YSQ-L2)اإلجتماعية، استخبار المخطوطة ليونغ

 ن للمخطوطات غير التكيفية المبكرة القدرة على التنبؤ أوضحت نتائج الدراسة أ :أهت نتائا الدراسة
جاءت درجات اإلناث أعلى من درجات الذكور في مخطوطات الهجر،  وقد. كتئاببأعراض القلق واإل

المفطرة لألذى واألمراض، الفشل، في حين جاءت درجات الذكور أعلى من االعتمادية، الحساسية 
 .اإلناث في مخطوطات الحرمان اإلنفعالي، اإلخفاق

  (Londono et al., 2012)  .دراسة لوندونو وآخرون   -4

 .استخبار المخطوطة ليونغ الصيغة المختصرة صدق النسخة الكولومبية :الدراسة عنوان

Young Schema Questionnaire-Short Form: Colombian Validetion. 

 هممدفت هممذه الدراسممة إلممى فحممص ودراسممة التحليممل العمماملي السممتخبار المخطوطممة ليونممغ  :هوودف الدراسووة
الصممميغة المختصمممرة، كمممما همممدفت ايضممما المممى دراسمممة الفمممروق تبعممما لمتغيمممر الجمممنس علمممى المخطوطمممات 

 . االستعرافية غير التكيفية المبكرة
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 طالبما  وطالبمة ممن طلبمة الجامعمة فمي كولومبيما حيمث ( 0329)تكونت عينة البحث ممن  :عينة الدراسة
 (.540)وبلغ عدد الذكور (  850)بلغ عدد االناث

 أوضممممحت نتممممائج الدراسممممة وجممممود فممممروق بممممين الممممذكور واإلنمممماث علممممى مختلممممف  :أهووووت نتووووائا الدراسووووة
 .المخطوطات غير التكيفية المبكرة وجاءت الفروق لصالح الذكور

 . ( Calvete et al., 2013)دراسة كالفيتي وآخرون  -5

اختبوار الثبوات والبنواء للمخطوطوات غيور التكيفيوة المبكورة باسوتخدات المتوسوطات إلسوتخبار : الدراسةعنوان 
 .المخطوطة ليونغ الصيغة الثالثة

An Examination of the Structure and Stability of Early Maladaptive Schemas 
by Means of the Young Schema Questionnaire-3. 

 بمممات، الصمممدق ق التمييمممز، االتسممماق المممداخلي، الثهمممدفت الدراسمممة المممى فحمممص الصمممد :هووودف الدراسوووة
 (.YSQ-S3) التالزمي إلستخبار المخطوطة ليونغ 

 اسمممممتخبار المخطوطمممممة ليونمممممغ :أدوات الدراسوووووة (YSQ-S3 ) 08عبمممممارة تقممممميس ( 20)مكمممممون ممممممن 
لقيممماس اإلكتئممماب، مقيممماس القلمممق االجتمممماعي ( SCL,90-R) عمممراض النفسمممية مخطوطمممة، قائممممة األ

(SAQ.) 
 اناث بينمما بلمغ عمدد المذكور ( 590)طالب اسباني ( 971) تكونت عينة الدراسة من  :عينة الدراسة

 .عاما   (95 -08)تراوحت أعمار أفراد العينة بين ( 430)
 تمممع ة أن اسمممتخبار المخطوطممة ليونمممغ يتمئياوضمممحت نتممائج المعالجمممات اإلحصمما :أهووت نتوووائا الدراسوووة

كمما أوضمحت نتمائج . ارتبطت مع بعضها البعض بدرجة مقبولمة (08)بصدق بنائي جيد فاألبعاد ال 
األعممراض االكتئابيمممة مممع مخطوطمممات الحرمممان اإلنفعمممالي، الهجممر، الخمممزي، اإلنعمممزال  الدراسممة ارتبممماط
عمممراض القلمممق االجتمممماعي ممممع نمممما ارتبطمممت أضمممحية بمممالنفس، السممملبية والتشممماؤمية، بياإلجتمممماعي، الت

 .مخطوطات البحث عن االستحسان، الكبح اإلنفعالي، الجدارة
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 .(Kriston et al., 2013)دراسة كريستون  -6

 .الصدق والثبات للنسخة األلمانية إلستخبار المخطوطة ليونغ الصيغة المختصرة الثالثة :عنوان الدراسة

Reliability and Validity of the German Version of the Young Schema 
Questionnaire- Short Form 3(YSQ-S3). 

 دراسة الصدق والثبات للنسخة األلمانية الستخبار المخطوطة ليونغ :هدف الدراسة. 
 اشممممتملت أدوات الدراسممممة علممممى اسممممتخبار المخطوطممممة ليونممممغ الصمممميغة المختصممممرة الثالثممممة  :أدوات الدراسووووة

(YSQ-S3)ص األعراض ، قائمة فح(SCL-90-R.) 
 العيمماديين  مممن المرضممى (30)مشممارك غيممر عيممادي، ( 0050)تكونممت عينممة الدراسممة مممن  :عينووة الدراسووة

 .ا  عام (40)متوسط عمر أفراد العينة  .المنومين في المشفى
 اثبتمممت نتممائج الدراسمممة تمتممع االسممتخبار بخصمممائص سمميكومترية مقبولمممة مممن نممماحيتي  :أهووت نتوووائا الدراسووة

وجود ارتباطات ذات داللة بين مختلف المخطوطات واضمطراب الشخصمية الحدية،عمدم . والثباتالصدق 
 .لمتغيري الجنس والمستوى التعليمي لدى عينة البحث وجود فروق تبعا  

 .(Thimm, 2013)دراسة ثيت  -7

 .المخطوطات غير التكيفية المبكرة وعالقت ا بالمشكالت البينشخصية: عنوان الدراسة 

Early Maladaptive Schema and Interpersonal Problems: A circumplex 
analysis of the YSQ-SF. 

 هدفت هذه الدراسة الى دراسة العالقة بين المخطوطات غير التكيفية المبكرة  :هدف الدراسة
 .والمشكالت البينشخصية

 لمنومين في المشفى من المرضى العياديين غير ا( 008)تكونت عينة الدراسة من  :عينة الدراسة
 . عاما  ( 40.3)، بلغ متوسط أعمار أفراد العينة ( 28)حيث بلغ عدد االناث 
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 استخبار المخطوطة ليونغ  :أدوات الدراسة(YSQ-SF)  مخطوطة، قائمة المشكالت  (05)ويقيس
 (.(IIP-Cالبينشخصية 

 المبكرة والمشكالت  وجود ارتباطات مرتفعة بين بين المخطوطات غير التكيفية  :نتائا الدراسة
البينشخصية، كما تبين عدم وجود فروق على األدوات المستخدمة تبعا  لمتغيري الجنس والمستوى 

 .التعليمي

 (.(Lyrakos, 2014 دراسة لوراكوس -8

صدق استخبار المخطوطة ليونغ الصيغة المختصرة الثالثة وقائمة انماط المخطوطة : عنوان الدراسة 
 .عينة يونانية االصدار الثاني لدى

The Validity of Young Schema Questionnaire 3 Version and the Schema 
Mode Inventory 2 Version on the Greek Population.  

 هدفت الدراسة الحالية الى التحقق من صدق النسخ اليونانية الستخبار المخطوطة  :هدف الدراسة
أنماط المخطوطة الصيغة الثانية لدى عينة مختلطة من  ليونغ الصيغة المختصرة الثاثلة وقائمة

 .المرضى بإضطرابات متنوعة على المحورين األول والثاني ، وعينة ثانية غير اكلينيكية
 استخبار المخطوطة ليونغ  :أدوات الدراسة(YSQ-L3) 08عبارة تقيس  905المكون من 

 .نمط للمخطوطة 06يس عبارة تق 094مخطوطة، قائمة أنماط المخطوطة المكونة من 
 ( 580)راشد يوناني مقسمين على النحو التالي  0440تكونت عينة الدراسة من  :عينة الدراسة

المجموعتين . غير مرضى( 080)مرضى غير منومين، ( 622)مرضى منومين في المشفى، 
تم االكلينيكيتين شخصت بطيف واسع من االضطرابات النفسية على المحورين االول والثاني، و 

وجاءت االضطرابات . تشخيصهم استنادا الى نتائجهم على قائمة قياس الشخصية النسخة اليونانية
، اضطراب الشخصية (%11.5)اكتئاب : األكثر انتشارا لدى العينتين االكلينيكيتين كاآلتي

 (.%9.7)، إدمان على المخدرات (%7.4)الحدية
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 ن أدوات البحث تتسم بصدق عالي، كما تبين وجود اثبتت المعالجات الحصائية أ :أهت نتائا الدراسة
ارتباطات ذات داللة بين المخطوطات غير التكيفية المبكرة وأنماط المخطوطة، باإلضافة إلى وجود 
فروق ذات داللة بين المجموعات المرضية وغير المرضية على األداتين وعلى كافة المقاييس 

 .الفرعية لهما لصالح المجموعة المرضية

 :راسات تناولت اضطرابات الشخصية والعوامل الخمسة للشخصيةد -4

 (.Morey et al., 2000)دراسة موري وآخرون  -1

العواموول الخمسووة الكبوورى واضووطرابات الشخصووية فووي الوودليل االحصووائي : الفئوووي والبعوودي:عنوووان الدراسووة
 .والتشخيصي

Dimensions and Categories: The Big Five Factors and the DSM Personality 
Disorders. 

 وجمود عالقممات ارتباطيمة بمين اضمطرابات الشخصممية  همدفت الدراسممة المى تقيميم افتمراض :هودف الدراسوة
 .ونموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية

 مممممن المرضممممى العيمممماديين فممممي الواليممممات المتحممممدة  (044)تكونممممت عينممممة الدراسممممة مممممن  :عينووووة الدراسووووة
 .األمريكية

 تكونممممت أدوات الدراسممممة مممممن المقابلممممة التشخيصممممية الضممممطرابات الشخصممممية، وقائمممممة  :أدوات الدراسووووة
 .العوامل الخمسة للشخصية

  خمسمة اوضحت نتائج الدراسة وجود ارتباطمات بمين اضمطرابات الشخصمية والعواممل ال :نتائا الدراسة
مممن عممراض اضممطراب الشخصممية البارانويديممة بدرجممة منخفضممة بكممل الكبممرى للشخصممية حيممث ارتبطممت أ

عمراض اضمطراب الشخصمية الفصمامية رة و الطيبة، فمي حمين ارتبطمت أاالنبساطية، االنفتاح على الخب
عمممراض اضممممطراب الشخصممممية العصمممابية واالنفتمممماح علمممى الخبممممرة، أالمممنمط بدرجممممة عاليمممة مممممع كمممل مممممن 

المضمادة للمجتممع أعمراض اضمطراب الشخصمية  الفصامية ارتبطت بدرجمة منخفضمة ممع االنبسماطية، 
بدرجممة منخفضممة مممع الطيبممة ويقظممة الضمممير، الحديممة ارتبطممت بدرجممة مرتفعممة مممع العصممابية  ارتبطممت
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واالنبسمماطية، الهسممتيرية ارتبطممت بدرجممة مرتفعممة مممع العصممابية واالنبسمماطية، النرجسممية ارتبطممت بدرجممة 
مرتفعممة مممع العصممابية وبدرجمممة منخفضممة مممع الطيبمممة، التجنبيممة ارتبطممت بدرجمممة مرتفعممة مممع العصمممابية 

جمممممة منخفضمممممة ممممممع االنبسممممماطية، االعتماديمممممة ارتبطمممممت بدرجمممممة مرتفعمممممة ممممممع العصمممممابية والطيبمممممة، وبدر 
الوسواسمممية القهريمممة ارتبطمممت بدرجمممة مرتفعمممة ممممع العصمممابية ويقظمممة الضممممير، سممملبية العمممدوان ارتبطمممت 

 .بدرجة منخفضة مع يقظة الضمير

 (.(Rossier & Rigozzi, 2008روسييه وريغوزي دراسة  -2

اضوووطرابات الشخصوووية ونموووول  العوامووول الخمسوووة للشخصوووية لووودى عينوووة مووون النووواطقين  :عنووووان الدراسوووة
فريقيا  .بالفرنسية في أوروبا وا 

Personality Disorders and the Five- Factor Model French Speakers in Africa 
and Europe. 

 وذج العوامممل هممدفت هممذه الدراسممة إلممى وصممف العالقممة بممين اضممطرابات الشخصممية ونممم :هوودف الدراسووة
 .الخمسة للشخصية لدى مجموعتين مختلفتين ثقافيا  

 مشاركا  من السويد 622مشاركا  من افريقيا و  9004تكونت عينة الدراسة من  :عينة الدراسة. 
 وتألفممت أدوات الدراسممة مممن اسممتخبار تشممخيص اضممطرابات الشخصممية وقائمممة العوامممل  :أدوات الدراسووة

 .الخمسة للشخصية
 أوضمممحت نتممائج الدراسمممة وجمممود ارتبممماط بممين اضمممطرابات الشخصمممية واألبعممماد الخمسمممة  :ةنتوووائا الدراسووو

للشخصممية، كممما ارتبطممت العصممابية بدرجممة مرتفعممة مممع كممل مممن اضممطراب الشخصممية الحديممة، التجنبيممة 
 .واالعتمادية

 .((Corff & Toupin, 2010دراسة كورف وتوبن  -3

اإلرتبوواط بووين أعووراض اضووطراب : علووى مسووتوى الواقوو نمووول  العواموول الخمسووة للشخصووية  :عنوووان الدراسووة
 .الشخصية المضادة للمجتم  والتنبؤ بالسلوك المضاد للمجتم 
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The Five- Factor Model of Personality at the fact level: Association with 
Antisocial Personality Disorder Symptoms and Prediction of Antisocial 
Behavior. 

 وجمممه ممممن أوجمممه األبعممماد الخمسمممة  (30)همممدفت همممذه الدراسمممة إلمممى قيممماس التمممرابط بمممين  :ف الدراسوووةهووود
للشخصممية وأعممراض اضممطراب الشخصممية المضممادة للمجتمممع لممدى عينممة اكلينيكممة مكونممة مممن مممراهقين 

 .وراشدين لديهم تاريخ لسلوك حاد مضاد للمجتمع
 سنة (02-09 )عمارهم بينمراهق تراوحت أ (044)تكونت العينة من  :عينة الدراسة. 
 اشممممتملت أدوات الدراسمممممة علمممممى مقيمممماس السممممملوك الجمممممانح، وقائمممممة العواممممممل الخمسمممممة  :أدوات الدراسوووووة

 .للشخصية
 وقممد أوضممحت نتممائج هممذه الدراسممة وجممود ارتبمماط بممين أعممراض اضممطرابات الشخصممية  :نتووائا الدراسووة

 .على المقاييس المستخدمة والعوامل الخمسة للشخصية، وعدم وجود فروق تبعا  لمتغير الجنس

 :دراسات تناولت اضطرابات الشخصية -5

 .(Karow et al., 2008)دراسة كارو وآخرون  -1

العالقة بين اضطرابات الشخصية والصراعات االسرية والعال  بنوعية الحياة لدى المدمنين  :عنوان الدراسة
 .على المخدرات

Association of Personality Disorders, Family conflicts and Treatment with 
Quality of Life in Opiate Addiction. 

 هنة والتغيرات الطوالنية في راالهدفت هذه الدراسة إلى تقصي العالقة بين الحالة  :هدف الدراسة
ة الحياة لدى عينة من المدمنين على وعيالعديد من المتغيرات االكلينيكية واالجتماعية المرتبطة بن

 . إلى تقصي الفروق على المقاييس المستخدمة في الدراسة ات، كما هدفت أيضا  المخدر 
 اناث 40ذكور و  66مشارك بينهم  002تكونت عينة الدراسة من  :عينة الدراسة . 
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 وتكونت أدوات الدراسة من استخبار تشخيص اضطرابات الشخصية، استخبار  :أدوات الدراسة
 .اةالمشكالت األسرية ومقياس نوعية الحي

 لمتغير الجنس على استخبار  أوضحت نتائج هذه الدراسة عدم وجود فروق تبعا  :نتائا الدراسة
اضطرابات الشخصية، كما وجدت الدراسة أن اضطرابات الشخصية والصراعات البين شخصية مع 
العائلة أو الشريك والحاجة المستمرة إلى العالج النفسي والعالج النفسي الجسدي ارتبطت بنوعية 

 .الحياة السيئة لدى المدمنين

 (:Bouvard et al., 2011)دراسة بوفارد وآخرون  -2

 .لدى عينة غير اكلينيكية( +PDQ-4)فحص خصائص استخبار تشخيص الشخصية: عنوان الدراسة

Examination of The Screening Properties of The Personality Diagnostic 
Questionnaire (PDQ-4+) In A Non- Clinical Sample. 

 هدف الدراسة إلى تقييم استخبار تشخيص الشخصية والمقابلة االكلينينة المبينة  :هدف الدراسة
الضطرابات المحور الثاني، ثم تقصي التطابق والتوافق بين أداتي القياس، باالضافة إلى تعرف 

 .نسب انتشار اضطرابات الشخصية لدى عينة غير اكلينيكية من طلبة الجامعة
 ( 996)طالبا  جامعيا  فرنسيا ، حيث بلغ عدد االناث ( 950)تكونت عينة الدراسة من  :عينة الدراسة

 (.95)بينما بلغ عدد الذكور 
 استخبار تشخيص اضطرابات الشخصية  :أدوات الدراسة(PDQ-4+) والمقابلة االكلينية المبنية ،

 (.SCID-II)اضطرابات المحور الثاني 
 من أفراد عينة الدراسة يمكن %( 03.24)أوضحت نتائج الدراسة أن ما نسبته  :أهت نتائا الدراسة

أن يصنفوا بأن لديهم اضطراب أو أكثر من اضطرابات الشخصية، كما أن هناك اتفاق مقبول بين 
نتائج استخبار تشخيص الشخصية والمقابلة االكلينية المبينة الضطرابات المحور الثاني، كما بلغت 

، (%1.99)طرابات الشخصية لدى عينة البحث اضطراب الشخصية التجنبية نسب انتشار اض
، %(3.58)، االكتئابية%(0.02)، سلبية العدوان%(4.38)، الوسواسية القهرية%(0.22)االعتمادية
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، %(0.22)، النرجسية(0)، الهستيرية(0)، فصامية النمط(0)، الفصامية%(3.58)البارنويدية
 %(.3.58)جتمع ، المضادة للم%(9.28)الحدية

 (.Calvo et al., 2012)دراسة كالفو وآخرون  -3

( +PDQ-4)صية الخصائص السيكومترية للنسخة االسبانية الستخبار تشخيص الشخ: عنوان الدراسة
 (.الخارجيين)ديين غير المنومينلدى عينة من المرضى العيا

Psychometric Properties of the Spanish version of the self-report 
Personality Diagnostic Questionnaire-4+(PDQ-4+) in Psychiatric 
outpatients.  

 فحص الخصائص السيكومترية الستخبار تشخيص الشخصية لدى عينة من  :هدف الدراسة
لى تعرف نسب انتشار اضطرابات الشخصية ين للعيادات الخارجية، باالضافة إالمرضى المراجع
 .لدى عينة الدراسة

 من المرضى العياديين المراجعين للعيادات الخارجية ( 432)تكونت عينة الدراسة من  :ينة الدراسةع
و المشخصين باضطرابات القلق واضطرابات المزاج، والمراجعين لمشفى برشلونة في اسبانيا، حيث 

 (.995)وبلغ عدد الذكور ( 909)بلغ عدد اإلناث 
 استخبار تشخيص الشخصية  دوات الدراسة منتكونت أ :أدوات الدراسة(PDQ-4+) قائمة ، و

 (.TCI)الخصائص والمزاج 
 أوضحت نتائج الدراسة أن أداة البحث تتمتع بخصائص سيكومترية مقبولة،  :أهت نتائا الدراسة

ط ، فصامية النم(04.6)، الفصامية%(35.9)وبلغت نسب انتشار اضطراب الشخصية البارانويدية 
، %(03.3)، النرجسية%(04.6)، الهستيرية%(40.9)، الحدية%(3.2)،المضادة للمجتمع %(92)

وسلبية %( 59.9)، االكتئابية%(60.9)، الوسوساية القهرية %(90.3)، االعتمادية%(42)التجنبية
 (.%24.3)العدوان
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 .( Calvo et al., 2013)دراسة كالفو و آخرون  -4

صية ومقياس المقابلة االكلينيكية التابعة اتفاق التشخيص بين استخبار تشخيص الشخ :الدراسة عنوان 
 .له

Diagnostic  agreement  between  the personality  Diagnostic  Questionnaire 
-4+  and its Clinical Significance  Scale. 

 هدفت هذه الدراسة الى اختبار وتعرف مدى االتفاق في التشخيص بين استخبار  :هدف الدراسة
 .ة والمقابلة االكلينيكية الخاصة باالستخبارتشخيص الشخصي

 المقابلة االكلينيكية الستخبار تشخيص الشخصية. استخبار تشخيص الشخصية :أدوات الدراسة. 
 من المرضى غير المنومين والمراجعين للعيادة  (935)تكونت عينة الدراسة من  :عينة الدراسة

 .النفسية في مشفى برشلونة
 اوزت نسب انتشار اضطرابات الشخصية الوسوساية القهرية، اإلكتئابية، تج :أهت نتائا الدراسة

، بينما بلغت نسبة انتشار اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع %(40)التجنبية، الحدية حوالي
وجاء التطابق واإلتفاق بين نتائج استخبار تشخيص الشخصية والمقابلة االكلينيكة %(. 4.2)

 .ضعيفا  إلى متوسط

 :ت تناولت نمول  العوامل الخمسة للشخصيةدراسا -6

 :دراسات عربية -1

 . 2002دراسة ملحت -1

 .العوامل الخمسة للشخصية وعالقت ا ببعض األساليب المعرفية: عنوان الدراسة

 هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقمة االرتباطيمة بمين العواممل الخمسمة واألسماليب  :هدف الدراسة
لمتغيممرات  ايضمما  إلممى تعممرف الفممروق علممى المقمماييس المسممتخدمة فممي الدراسممة تبعمما   المعرفيممة، كممما هممدفت

 . الجنس، القسم، السنة الدراسية، الثانوية
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 طالبمما  وطالبممة مممن كليتمي التربيممة فممي جممامعتي دمشممق  (222)تكونممت عينممة الدراسمة مممن  :عينووة الدراسووة
 . وحلب

 اممممممل الخمسمممممة للشخصمممممية، اختبمممممار األشمممممكال تكونمممممت أدوات الدراسمممممة ممممممن قائممممممة العو  :أدوات الدراسوووووة
 .المتضمنة، مقياس األسلوب اإلبداعي، مقياس تحمل الغموض

 أوضمممحت نتمممائج همممذه الدراسمممة وجمممود فمممروق تبعممما  لمتغيمممر الجمممنس علمممى مقممماييس  :أهوووت نتوووائا الدراسوووة
اث، االنبسمماطية واالنفتممماح علممى الخبمممرة لصممالح المممذكور، وعلمممى مقمماييس العصمممابية والطيبممة لصمممالح اإلنممم

 .لمتغير الجنس على مقياس يقظة الضمير بينما لم توجد فروق تبعا  

 :دراسات أجنبية -2

 (.  Kendler & Myers, 2010) دراسة كندلر ومايرز  -1

 .العالقة البيئية والوراثية بين االكتئاب االساسي ونمول  العوامل الخمسة للشخصية: عنوان الدراسة

The Genetic and Environmental Relationship Between Major Depression and 
the Five- Factor Model of Personality. 

 فحص العالقة الوراثية والبيئية بين االكتئاب االساسي والعوامل الخمسة الكبرى  :هدف الدراسة
 .للشخصية

 توأم من نفس الجنس 549مشارك بينهم  44009تكونت عينة الدراسة من  :عينة الدراسة. 
 قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية :وات الدراسةأد. 
 فيف مع بشكل ط( االنفتاح على الخبرة، االنبساطية، المساير)ارتبطت االبعاد الثالثة  :نتائا الدراسة

وجدت عالقات قوية كما . ساسي ولوحظت ارتباطات طفيفة فيما يتعلق بالعامل الوراثياالكتئاب األ
ايجابية للعصابية، )ساسي ت الوراثية لالكتئاب اإلالضمير واالرتباطا بين كل من العصابية ويقظة

ات معتدلة وسلبية مع االكتئاب العصابية ويقظة الضمير كان لها ارتباط(. سلبية ليقظة الضمير
سيطرة عامل العصابية خفضت االرتباط الوراثي بين يقظة الضمير أوضحت النتائج أن . ساسياأل
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ثر من سيطرة يقظة الضمير التي خفضت االرتباط الوراثي بين العصابية واالكتئاب االساسي، أك
 .واالكتئاب االساسي

 :مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة -7

  تعتقممممد الباحثممممة أنممممه يمكممممن اعتبممممار الدراسممممة الحاليممممة مممممن الدراسممممات القليلممممة التممممي درسممممت العالقممممة بممممين
ات الشخصمممية وسممممات الشخصمممية السممموية فمممي آن معممما ، المخطوطمممات غيمممر التكيفيمممة المبكمممرة واضمممطراب

سواء كان ذلك من حيث  دراسة دور المخطوطات غير التكيفية المبكمرة وسممات الشخصمية كمتغيمرات 
يمكن من خاللها التنبؤ بأعراض اضطرابات الشخصمية، أو فيمما يتعلمق بمالتنبؤ بسممات الشخصمية ممن 

خمممالل العمممودة إلمممى الدراسمممات السمممابقة التمممي تمكنمممت  خمممالل المخطوطمممات غيمممر التكيفيمممة المبكمممرة،  فممممن
الباحثممة مممن الحصممول عليهمما لممم يممتم العثممور علممى أيممة دراسممة عربيممة أو أجنبيممة تناولممت هممذه المتغيممرات 

 .معا  
  اتفقممت هممذه الدراسممة مممع الدراسممات السممابقة فممي أهميممة دراسممة العالقممة بممين كممل مممن المخطوطممات غيممر

اضمطرابات الشخصمية وسممات الشخصمية، المخطوطمات غيمر صية، التكيفية المبكرة واضطرابات الشخ
 .فية وسمات الشخصية لدى العينةالتكي

  اختلفممت هممذه الدراسممة مممع بعممض الدراسممات السممابقة األخممرى فممي األداة المسممتخدمة لقيمماس اضممطرابات
-PDQ)الشخصية، حيث اعتمدت الدراسة الحالية على اسمتخبار تشمخيص الشخصمية الرابمع المعمدل 

مثمل ( SCID-I&II)فمي حمين اعتممدت بعمض الدراسمات السمابقة علمى المقابلمة االكلينيكيمة المبينمة( +4
، فمممممي حمممممين (9000، بوفمممممارد وآخمممممرون 9000، مممممموري وآخمممممرون 9005نممممموردال وآخمممممرون )دراسمممممات 

كممارو )مثممل دراسممات ( PDQ-4)اعتممدت بعممض الدراسممات علممى اسممتخبار تشمخيص الشخصممية الرابممع 
 (.9002ايلور ، ريفيز وت9008وآخرون 

  اختلفممت هممذه الدراسممة مممع بعممض الدراسممات السممابقة األخممرى فممي األداة المسممتخدمة لقيمماس المخطوطممات
غير التكيفية المبكرة ، حيث اعتمدت الدراسة الحاليمة علمى اسمتخبار المخطوطمة ليونمغ بصميغته الثالثمة 

يمممة مبكمممرة، فمممي مخطوطمممة غيمممر تكيف( 08)عبمممارة تقممميس ( 20)والمكمممون ممممن ( YSQ-S3)المختصمممرة 
-YSQ)حمين اعتممدت بعمض الدراسمات السمابقة علمى اسمتخبار المخطوطمة ليونمغ الصميغة المختصممرة 
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SF)  نممموردال )مخطوطمممة غيمممر تكيفيمممة مبكمممرة مثمممل دراسمممات ( 05)عبمممارة تقممميس ( 25)المكمممون ممممن
، لونممممدونو 9000، نممممويي وآخمممرون 9000، كمممار وفرانسممميس 9002، ريفيمممز وتممممايلور 9005وآخمممرون 
، كممما اعتمممد بعضممها اآلخممر علممى اسممتخبار المخطوطممة ليونممغ الصمميغة (9003، ثمميم 9003وآخممرون 

مخطوطممممة غيممممر ( 08)عبممممارة تقمممميس  905والمكممممون مممممن ( YSQ-L3,L2)المطولممممة الثالثممممة والثانيممممة 
، 9000، ريجكيبممور وآخممرون 9009، كامممارا وكالفيممت 9004لوراكمموس ) تكيفيممة مبكممرة مثممل دراسممات 

 (.9002نس ، لوملي وهارك9000ثيم 
   تكونت عينة هذه الدراسة من مجموعة غير اكلينيكية من العاملين في مديرية تربية دمشق، في حين

من  طلبة الجامعات و مجموعات اكلينيكية مشخصة الدراسات السابقة تكونت العينات في أغلب 
ل دراسات مث بمختلف اإلضطرابات النفسية سواء اإلكتئاب، القلق، اضطرابات الشخصية وغيرها

، كالفو (Calvo et al., 2012) ، كالفو وآخرون  (Karow et al., 2008)كارو وآخرون 
، روسييه (Corff & Toupin, 2010 )، كورف وتوبن (3Calvo et al., 201)  وآخرون 
، ثيم  (Morey et al., 2000) ، موري وآخرون (Rossier & Rigozzi, 2008) وريغوزي 

Thimm, 2013))ون وآخرون ، كريست (Kriston et al., 2013 ) كامارا وكالفيت ،(Camara 
& Calvete, 2012) ريجكيبور وآخرون ، (Rijkeboer et al., 2011) ثيم ، (Thimm, 

 ,.Noie et al) ، نويي وآخرون ( Lumley & Harkeness,2007) ، لوملي وهاركنس (2010
 ,Carr & Francis )ار وفرانسيس ، ك(Carr & Francis, 2010 )، كار وفرانسيس (2010
 .(Nordal et ai., 2005)، نوردال وآخرون (2010
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 لمخطوطات اإلستعرافية غير التكيفية المبكرةا: أوالا 

Early Maladaptive Schema)) 

   

 :توطئة

ة فعالمممة يّ فمممي تطمموير عالجمممات نفسمم وملحوظمما   كبيمممرا  تقممدما   ونالسممملوكي -ونالمعرفيمم ونوالممارسممم ونالبمماحثحقممق 
المصممنفة فممي الممدليل اإلحصممائي والتشخيصممي الرابممع المعممدل الصممادر  (Axis-I)  ضممطرابات المحممور األولال

ن العديمممد ممممن االضمممطرابات والتمممي تتضممممّ  ( IV-TR-2000  DSM-)عمممن رابطمممة الطمممب النفسمممي األمريكمممي 
ضممطرابات جسممدية ل، االة، اضممطرابات األكمممثممل اضممطرابات المممزاج، اضممطرابات القلممق، االضممطرابات الجنسمميّ 

حتماج إلمى فتمرة زمنيمة تالتمي السملوكية –ات المعرفيمة التقنّيم تركمزو . بات إسماءة اسمتخدام العقماقيرالشكل، واضطرا
المشممكالت التمي يسمتفيد منهمما  مهمارات حملّ  هسمماب، واك لمدى المتعمالج ة األعممراضعلمى التخفيممف ممن حمدّ  قصميرة،

التقنيممات العالجيممة مممن همذه  تعمالجينالعديمد مممن الماسممتفادة لرغم مممن ابمو . انتهماء العممالج بعممد الالحقمة فمي حياتممه
ة علممى اإلطممالق، فعلمممى سممبيل المثممال أوضمممحت ق الفائمممدة المرجمموّ عممددا  آخمممر لممم يحّقمم إال أنّ  المعرفيممة السمملوكية

مباشممرة بعممد (% 60 )معممدالت نجمماح العممالج قممد بلغممت كتئمماب أنّ السمملوكي لحمماالت اال–عممالج المعرفممي نتممائج ال
، (%30)نتكاسممات التممي حممدثت بعممد سممنة واحممدة مممن انتهمماء العممالج بلغممت معممدالت اال تهمماء العممالج، إال أنّ ان

يبوا طبعا  هذه المعدالت جاءت بعد اسمتبعاد أعمداد المرضمى المذين لمم يحققموا أي نجماح فمي العمالج أو لمم يسمتج
 م  اضمممطرابات شخصمممية أساسمممية أوالمممذين لمممديه متعمممالجينال وفمممي المقابمممل فمممإنّ ، إطالقممما  لهمممذا المممنمط العالجمممي

مممممل للعالجممممات اخممممرى يخفقممممون فممممي االسممممتجابة بشممممكل كضممممطرابات األيحققممممون السمممممات المطلوبممممة لممممبعض اال
السملوكي  -المعرفميالصعوبات التي تواجمه العمالج  وأكثر يعتبر أحد أهم هذا ماالسلوكية التقليدية، و  -عرفيةالم
 & Young, Klosko) عصممية والصممعبة علممى العممالجتطمموير عالجممات فعالممة لمثممل تلممك الحمماالت ال فممي

Weishaar, 2003.) 

إلمى تطمموير ممما  (Young and Colleagues,1990-1999)جيفممري يونمغ وزمممالءه ب ممما دفمع   وهمذا     
 :من هذه النظرية مفهومين أساسيين هماوتتض (Schema Theory) نظرية المخطوطة  طلق عليه اسمأ
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 .(Early Maladaptive Cognitive Schema)ر التكيفية المبكرةالمخطوطات االستعرافية غي -0

 .(Schema Therapy) المخطوطة عالج  -9

  .وستتناول الباحثة في هذه البحث المفهوم األول وهو المخطوطات غير التكيفية المبكرة

 :ات غير التكيفية المبكرةيف يونغ للمخطوطتعر  -1

صمممل كنتيجمممة وطمممات وخاصمممة تلمممك التمممي تتطمممور فمممي األمخطبعمممض ال أنّ (  0222-0220)افتمممرض يونمممغ    
وهر اضمممطرابات الشخصمممية، والسمممبب أثنممماء مرحلمممة الطفولمممة ربمممما تكمممون همممي جممم بهممما الفمممرد ئة ممممرّ ت سممميّ ار بممملخ
المصمممنفة علمممى المحمممور  األخمممرى ضمممطرابات النفسمممية المزمنمممةت الطبممماع  والعديمممد ممممن االساسمممي فمممي مشمممكالاأل

ة، اضممطرابات األكممل، المممزاج، اضممطرابات القلممق، االضممطرابات الجنسمميّ اضممطرابات مثممل  (Axis I)    األول
 . بات إساءة استخدام العقاقيرضطرابات جسدية الشكل، واضطرااال

 Early Maladaptive)  اسممم المخطوطممات غيممر التكيفيممة المبكممرةالمخطوطممات  علممى تلممك أطلممق يونممغو    
Schema) ن خالل النقاط اآلتيةوعرفها وقام بتحديدها وبشكل أكثر تفصيال  م: 

 ة منتشرة نافذة وعريضةأنماط رئيس. 
  ،نفعاالت، اإلدراكات واألحاسيس الجسديةاالتتضمن الذكريات. 
 تتعلق بالشخص نفسه وبعالقاته مع اآلخرين من حوله. 
 تتطور خالل الطفولة المبكرة والمراهقة. 
 تظهر بشكل أكثر وضوحا  وتفصيال  خالل فترة حياة الفرد. 
  ّة وظيفيا  وبدرجة ملحوظةمختل. 

همي أنمماط معرفيمة وانفعاليمة هادممة للمذات، تبمدأ مبكمرا   المخطوطات غير التكيفية المبكمرةهذه  يمكن القول أنّ و  
سمملوكيات الفممرد هممي  واسممتنادا  إلممى هممذا التعريممف فممإنّ . خممالل تطممور الفممرد ونممموه وتتكممرر خممالل حياتممه الالحقممة

هممذه السمملوكيات غيممر التكيفيممة هممي عبممارة عممن  ا، حيممث افتممرض يونممغ أنّ ليسممت جممزءا  مممن المخطوطممة بحممد ذاتهمم
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 ,Young)  ليست جزءا  منها نفسه الوقت من المخطوطة نفسها ولكنها في استجابات للمخطوطة وهي مشتقة
Klosko & Weishaar, 2003, 7). 

 :غير التكيفية المبكرة تصنيف يونغ للمخطوطات -2

مخطوطمة اسممتعرافية غيمر تكيفيمة مبكممرة  تختلمف مممن حيمث المحتمموى، إذ ( 81)نقمدم يونمغ تصممنيفا  مموجزا  يتضممم
 : يمكن تصنيفها ضمن خمسة مجاالت أو مناٍح هي اآلتية

 (: ( Disconnection and Rejection Domainمجال الرفض واالنفصال  :أوالا  

أّن حاجاتمه لألممان واالسممتقرار ويتضممن همذا المجمال المخطوطمات غيمر التكيفيمة المبكممرة المرتبطمة بتوقمع الفمرد بم
حيث ينمو الفمرد ضممن منشمأ وجمّو أسمري متقلمب . والرعاية والتعاطف والقبول لن تلّبى بشكل كاٍف من اآلخرين

 .نابذ ومهين جسديا  بشكل خاص، بارد العالقات، المزاج

 :وتندرج ضمن هذا المجال المخطوطات الخمس اآلتية

 :Abandonment\ Instability ))التقلب  \ال جر  -1

بالتواصمل ممع الفمرد شخاص المذين يقوممون دم االستقرار والموثوقية تجاه األعمشاعر  وتتضمن هذه المخطوطة
هميممممة سمممميكونون غيممممر قممممادرين علممممى األشممممخاص ذوو األ حسمممماس بممممأنّ ، ويتضمممممن ذلممممك اإلالرعايممممة لممممهو تقممممديم 

 ا  هممم غيممر مسممتقرين انفعالّيمموالحمايممة الفعليممة ألنّ  القمموةو ، والتواصممل ، الفممرد بالممدعم االنفعممالياالسممتمرار فممي تزويممد 
ممور همم غيمر موثموقين أو متقلبمي الممزاج ربمما بسمبب أ، كمما أنّ (كالغضمب والهيماج)فعمالهم ؤ بردود أاليمكن التنبّ و 

 ,Young, 1999)ي عممن الفمرد ممن أجممل شمخص أفضممل وأكثمر أهميمةو التخّلمؤ بهمما كمالموت أال يمكمن التنّبم
12-13). 

 ( :Mistrust\ Abuse)عدت الثقة  \ اإلساءة -2

ون ممممن قمممدره، سممميؤذونه، يحّطمممبالنسمممبة لمممه األهميمممة  اآلخمممرين ذوو تتضممممن همممذه المخطوطمممة اعتقممماد الفمممرد بمممأنّ 
د ن هممذا األذى مقصممود ومتعّمممتغلونه، ويتضمممن ذلممك عممادة إدراك أونه أو يسمميغّشممو يكممذبون عليممه، و يخدعونممه، و 

 . (Young, 1999, 12-13)ر لهأو نتيجة إلهمال كبير ال مبرّ 
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 :Emotional Deprivation) ) الحرمان االنفعالي -3

وتتضمن هذه المخطوطة اعتقاد الفرد بأّن حاجاته ورغباته االنفعالية الطبيعيمة لمن تمتّم تلبيتهما ممن قبمل اآلخمرين 
 :والصيغ الثالث العامة للحرمان االنفعالي هي اآلتية. على نحٍو كافٍ 

 اب المودة، واالهتمام، والدفء والصداقةغي: الحرمان من الحنو. 

 غياب التفهم، واإلنصات، وتبادل المشاعر مع اآلخرين: الحرمان من التعاطف. 

 غياب القموة، والتوجيمه واإلرشماد ممن قبمل اآلخمرين: الحرمان من الحماية (Young, 1999, 12-
13). 

 ( :Defectiveness\ Shame)النقص  \الخزي -4

ه مختمل ونماقص، سميء، غيمر مرغموب، وضميع وقليمل القيممة أو غيمر اعتقاد الفمرد بأّنم وتتضمن هذه المخطوطة
نسبة لآلخرين ذوي األهميمة فيمما لمو موثوق به في المواقف ذات األهمية، أو أنه سيكون غير جدير بالمحبة بال

وم، اإلرتبماك نقمد، المرفض واللمكمما يتضممن ذلمك حساسمية الفمرد المفرطمة تجماه ال. انكشفت عيوبه ونقصه أممامهم
عيمموب ربممما هممذه ال. عممدم األمممان عنممد مقارنتممه بمماآلخرين، أو اإلحسمماس بممالخزي فيممما يتعلممق بعيوبممهبحسمماس واإل

أو ربممما تكمممون ( لمممةاألنانيممة، االنمممدفاعات الغاضممبة، رغبمممات جنسممية غيممر مقبو ) مثممل  تكممون داخليممة أو خاصمممة 
-Young, 1999, 12) (ات االجتماعيممةالمظهممر الجسممدي غيممر المقبممول، الصممعوب) مثممل  خارجيمة وعامممة 

13). 

 :Social Isolation\ Alienation))االغتراب  \االنعزال االجتماعي -5

مشاعر الفمرد بأنمه معمزول عمن بقيمة العمالم، مختلمف عمن األشمخاص اآلخمرين، ولميس هذه المخطوطة وتتضمن 
 (.Young, 1999, 12-13) جزءا  من أي مجموعة أو مجتمع

  



 

38 
 

  Impaired Autonomy and Performance)ضوووعف االسوووتقاللية واإلنجووواز   مجوووال  -ثانيوواا 

Domain: 

دراكاتممه حممول قدرتممه  ويتضمممن مجموعممة مممن المخطوطممات غيممر التكيفيممة المبكممرة تتممداخل فيهمما معتقممدات الفممرد وا 
ات إلمممى وتميمممل تلمممك المعتقمممد، علمممى االسمممتقاللية الوظيفيمممة أو التعاممممل والتكيمممف ممممع الحيممماة اليوميمممة ومتطلباتهممما

ويتضمممن هممذا المجممال أربعممة أنممماط مممن . التطممور داخممل منشممأ وجممّو أسممري يتصممف بالحمايممة الزائممدة واالنغممالق
 :المخطوطات هي اآلتية

 ( :Dependence\ Incompetence)العجز \االعتمادية-1

كفممماءة اعتقممماد الفمممرد بأنمممه غيمممر قمممادر علمممى التعاممممل ممممع مسمممؤوليات الحيممماة اليوميمممة ب همممذه المخطوطمممة وتتضممممن
رعايممة ) واسممتقاللية دون مسمماعدة ملحوظممة مممن األشممخاص ذوي األهميممة بالنسممبة لممه وتتضمممن هممذه المسمماعدة 

المشمكالت اليوميممة، تطبيمق القمرارات الجيممدة، معالجمة المهمام الجديمدة والتعامممل معهما، اتخماذ القممرارات  الفمرد، حملّ 
 .(Young, 1999, 13-14) (الجيدة

 ( :(Vulnerability to Harm or Illnessى واألمراض الحساسية المفرطة لألل  -2

ي وقمت وسمميكون الفممرد غيممر مممن كارثممة وشميكة الحممدوث سممتقع فممي أ فيممه ا  مبالغم ا  خوفمم هممذه المخطوطممة تضممنوت
: تلمك المخماوف تكمون متركمزة علمى واحمد أو أكثمر ممن المجماالت اآلتيمة در على التعامل معهما ومنمع حمدوثها،قا
 .قلبية، اإليدزالزمات األسبيل المثال على  :كوارث طبية( 8)

 .انفعالية من مثل اإلصابة بالجنونث كوار   (2)

مجممرمين، تحطممم الطممائرة، هممزات العتممداء مممن قبممل ال التعممرض ث خارجيممة مممن مثممل انهيممار المصممعد،كمموار ( 3)
 .(Young, 1999, 13-14)أرضية

 ( :Enmeshment\ Undeveloped Self) غير النامية \اللات المشبوكة -3

غالبما  )وهنا يكون الفرد منخرطا  انفعاليا  وشديد االلتصماق وبشمكل مفمرط ممع األشمخاص ذوي األهميمة بالنسمبة لمه
 .،  يكون كل ذلك على حساب الفردية الكاملة والتطور االجتماعي الطبيعي بالنسبة للفرد(األهل
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ن دعمممم ثابمممت ومتواصمممل ممممن همممؤالء ويتضممممن ذلمممك اعتقممماد الفمممرد بأنمممه غيمممر قمممادر علمممى البقممماء والسمممعادة بمممدو  
األشممممخاص ذوي األهميممممة بالنسممممبة لممممه، وربممممما يتضمممممن ذلممممك مشمممماعر مممممن االختنمممماق واالنصممممهار مممممع هممممؤالء 

وعممادة يختبممر الفممرد فممي مثممل هممذا . االشممخاص ذوي األهميممة بالنسممبة لممه أو إحسمماس غيممر كمماف بالهويممة الفرديممة
 ,Young)سمي، وعمدم وجمود توّجمه محمّدد فمي الحيماةالنموع ممن المخطوطمات مشماعر ممن الفمراغ أو الخمواء النف

1999, 13-14) . 

 :Failure))  اإلخفاق -4

، وفي هذه المخطوطة يكون لدى الفرد اعتقماد بأّنمه مخفمق وفاشمل فمي  مجماالت اإلنجماز جميعهما مقارنمة بأقرانمه
أّن الفممرد غبممي، غيممر  وغالبمما  ممما يتضمممن ذلممك معتقممدات حممول. وبالتممالي اعتقمماده بأّنممه مممرؤوس مممن قبممل اآلخممرين

 (.Young, 1999, 13-14)كفؤ، غير موهوب، جاهل وأقّل نجاحا  من اآلخرين 

 (:  Impaired Limits Domain( )المختلة)مجال الحدود المعطوبة  -ثالثاا 

ويتضمممن هممذا المجممال المخطوطممات ذات الموضمموعات المتصمملة بممإدراك الفممرد لعممدم قدرتممه علممى ضممبط الممدافع 
هذه المخطوطمات تميمل نمطيما  إلمى التطمور ضممن ، تضمن ضبط الدافع والمسؤولية تجاه اآلخرينوالم، الداخلي

 .منشأ أسري يتصف بالتدليل المفرط والتساهل المبالغ به

 :ويتضمن هذا المجال نوعين من المخطوطات هي اآلتية

  :Entitlement\ Grandiosity))التكلف (/ الجدارة)األهلية -1

طمممة اعتقممماد الفمممرد بأّنمممه متفممموق علمممى اآلخمممرين، وبأّنمممه جمممدير بمممامتالك حقممموق وامتيمممازات وتتضممممن همممذه المخطو 
خاصة، أو أّن له الحق بتجاوز قواعمد المعاملمة بالمثمل التمي تحمّدد أو توّجمه التفماعالت االجتماعيمة،  وغالبما  مما 

بغمّض النظمر عمما همو يتضمن ذلك إصرار الفرد على أّنه ينبغي أن يقوم بكل مايريد ويحصل علمى كمل مايريمد 
واقعمي أو ممما يعتبممر مقعمموال  ومقبمموال  ممن قبممل اآلخممرين، وبصممرف النظممر عمن عائممدات وعواقممب مثممل هممذا السمملوك 

أن يصمبح الشمخص األكثمر نجاحما ، )واإلصرار ونتائجه علمى اآلخمرين، أو اإلصمرار علمى التفموق والتميمز  مثمل 
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لميس ممن أجمل الحصمول علمى االنتبماه واالستحسمان فمي ) وذلك ممن أجمل تحقيمق القموة والسميطرة ( شهرة ، و ثروة
 .( (Young, 1999, 14 (المقام األول

ويتضمممن ذلممك فممي بعممض األحيممان قممدرة تنافسممية مبممالغ بهمما تجمماه اآلخممرين وهيمنممة كبيممرة علمميهم وكممل ذلممك فممي  
همممو دون سمممبيل تأكيمممد قممموة الفمممرد وفمممرض وجهمممة نظمممره أو السممميطرة علمممى سممملوك اآلخمممرين ليتماشمممى ممممع رغباتمممه 

 .( (Young, 1999, 14 التعاطف مع اآلخرين أو االهتمام برغباتهم ومشاعرهم

 : (Insufficient self- control\ self- discipline )ضبط اللات  \اللات ضبط قصور -2

دراكمممه بأّنمممه غيمممر قمممادر علمممى ضمممبط انفعاالتمممه ودوافعمممه، إضمممافة إلمممى  تتضممممن همممذه المخطوطمممة اعتقممماد الفمممرد وا 
ويظهممر . رة فممي التمدّرب علممى ضممبط المذات بطريقممة كافيممة واإلخفماق فممي تحقيممق األهمداف الشخصمميةصمعوبة كبيمم

الفمممرد فمممي مثمممل همممذه المخطوطمممة تركيمممزا  مبالغممما  فيمممه علمممى تجّنمممب التفاصممميل غيمممر المريحمممة مثمممل تجّنمممب األلمممم، 
ت أو المسممممممممؤولية ويكممممممممون كممممممممّل ذلممممممممك علممممممممى حسمممممممماب الفرديممممممممة الكاملممممممممة، االلتزاممممممممماو المواجهممممممممة، و الصممممممممراع، و 

 (. (Young, 1999, 14السالمة

 :Other Directedness Domain))مجال االنقياد لآلخرين  -رابعاا 

، بهمدف رسمم صمورة إيجابيمة عنمه لمديهم، وهنا يكون لدى الفرد تركيمز مبمالغ فيمه علمى رغبمات وحاجمات اآلخمرين
 .روطا  أثناء مرحلة الطفولةوعادة ما يكون المنشأ األسري لمثل هذا المجال من المخطوطات يقدم الحّب مش

 :ويتضمن هذا المجال ثالث مخطوطات هي اآلتية

 : (Subjugation)اإلخضاع  -1

وتتضمن هذه المخطوطة استسالم الفرد لآلخرين ذوي األهمية بالنسبة له وينجم ذلك عن شعور الفرد بأنه 
 .أذاهم أو هجرهمو  غضبهم، مكره ومجبر على طاعتهم لتجّنب

 :ن هماصيغتان اساسيتا ويوجد لإلخضاع

 . ويتضمن كظم وكبت الفرد لتفضيالته، قراراته ورغباته الشخصية: خضاع الحاجاتإ -8
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 .ويتضمن ذلك كظم وكبت الفرد التعبير عن انفعاالته وخاصة الغضب: خضاع االنفعاالتإ -2

وغالبا  . نسبة لآلخرينبالة آراءه ومشاعره غير مشروعة أو مهمّ و رغباته،  دراك الفرد بأنّ ويتضمن ذلك عادة إ
لمشاعر الضيق والسيطرة من  ةفيه يتماشى جنبا  إلى جنب مع حساسية مفرط ا  إذعانا  وامتثاال  مبالغ يظهر الفرد
 ياتوبالعموم تقود مثل هذه الحاالت إلى بناء وتأسيس للغضب الذي يظهر من خالل السلوك. قبل اآلخرين

فراط في تعاطي المواد السيكوسوماتية ، اإلعراض األ، نفعاليا  منضبط االمزاج غير الالعدوان،  ةسلبي
 .(. Young, 1999, 15)المسكرة

  :Self- Sacrifice))التضحية بالنفس  -2

وتتضمن هذه المخطوطة اعتقاد الفرد بأّنه ملزم أن يلبي وبطيمب خماطر حاجمات ومطالمب اآلخمرين فمي مواقمف 
وأكثممر االسممباب شمميوعا  . عممة الفرديممة أو اإلشممباع الفممردي للحاجمماتالحيمماة اليوميممة، ويكممون ذلممك علممى حسمماب المت

ويتجنممب الفممرد بممدوره  أحاسمميس الشممعور ، هممو تجنممب الفممرد ألحاسمميس التسممبب بإحممداث األلممم واألسممى لآلخممرين
ويقممود ذلممك أحيانمما  الممى إحسمماس الفممرد بممأّن .  بمماإلثم واألنانيممة، أو مممن اجممل اإلبقمماء علممى التواصممل مممع االخممرين

ه الخاصمة لمم تلمبش بشمكٍل كمماٍف إضمافة إلمى الشمعور باالسمتياء مممن االشمخاص المذين قمام برعمايتهم وتلبيممة حاجاتم
 .(. Young, 1999, 15)حاجاتهم

  Approval- Seeking\ Recognition- Seeking))إرادة الموافقة  \البحث عن االستحسان -3

علمى اكتسماب القبمول واالنتبماه واالهتممام واالعتمراف فيمه ممن قبمل الفمرد  ا  مبالغم ا  تركيمز  هذه المخطوطمة  تضمنوت
كمما ويعتممد إحسماس . حاسميس الثقمة بمالنفسن كمل ذلمك علمى حسماب تطموير الفمرد ألبه من قبل االخرين، ويكمو 

تممممد علمممى ميولمممه ورغباتمممه كثمممر ممممما يعالفممرد بقيمتمممه الذاتيمممة  بشمممكل أساسمممي علمممى ردود أفعمممال اآلخممرين تجاهمممه أ
والمممممال تممممماعي، علممممى الهيئممممة والمظهممممر، والقبممممول االج فممممراط فممممي التركيممممزن ذلممممك اإليتضمممممّ  حيانمممما  وأ. الخاصممممة

ساسممممي فممممي ذلممممك هممممو وال يكممممون السممممبب األ)  عجمممماب واالنتبمممماه، بممممما يعنممممي اكتسمممماب االستحسممممان واإلنجممممازواإل
 حيمماة زائفممة وغيممر مرضممية، ويكممون لديممهغلممب قممرارات الفممرد فممي الوعممادة تكممون أ( علممى القمموة والسمميطرةالحصممول 

 (. Young, 1999, 15)حساسية مفرطة تجاه الرفض
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 : Overvigilance and Inhibition Domain))مجال فرط االحتراس والكف  -خامساا 

وتحقيمق وتلبيمة معمايير داخليمة عاليمة علمى ، وفي هذا المنحمى تشمديد علمى أهميمة كظمم الفمرد النفعاالتمه ودوافعمه
وفمي همذا المجمال يتصمف المنشمأ األسمري . لمى الصمعيد الشخصميوالنشماطات المرحمة ع، المتعة، حساب الراحة

 .انفعاليا  ونّزاعا  إلى الكماليةكما يتصف أيضا  بكونه غير معّبر  ،بالصرامة والسيطرة

 : ويتضمن هذا المجال أربعة أنواع من المخطوطات هي اآلتية

 : Negativity\ Pessimism)) السلبية والتشاؤمية -1

األلممم، الممموت، )ركممز الفممرد طيلممة حياتممه علممى السمملبية فممي التعامممل مممع أحممداث الحيمماة، وفممي هممذه المخطوطممة ي
الفقممد، اإلحبمماط، الصممراع، الممذنب، المشممكالت غيممر المحلولممة، ترقممب األخطمماء، االسممتياء، الخيانممة، أشممياء يمكممن 

 . لية، بينما يستخف أو يقلل من قيمة األحداث اإليجابية، المفائلة والمثا(أن تحصل بشكل خاطئ

وغالبممما  مايتضممممن ذلمممك توقعمممات مبالغممما  بهممما فمممي ممممدى واسمممع ممممن مجممماالت العممممل، الحيممماة، الممممال، والمواقمممف 
البينشخصممية بممأّن األشممياء ستمضممي وبشممكّل جممدي علممى نحممو خمماطئ، أو حتممى جوانممب حيمماة الفممرد التممي تبممدو 

الوقموع فمي أخطماء يمكمن أن تقمود إلمى ويتضمن ذلك عادة خوفا  مفرطا  من . جيدة البّد وأّنها ستنهار في النهاية
وبسبب مثمل همذه التوقعمات السملبية المبمالغ . أزمات مالية، أو فقدان، أو إذالل أو الوقوع في مآزق سيئة وحرجة

و تمممرددا   فيهمما فمممإّن مثممل همممؤالء األفممراد يتصمممفون وبشممكل متكمممّرر بمممأّن لممديهم قلقممما  مزمنمما ، وفمممرط احتممراس وترّقبممما ،
 .( Young, 1999, 15-16)وتبّرما  

 : Emotional Inhibition))الكبح االنفعالي  -2

مبممالغ فيممه لالنفعمماالت واالتصمماالت والسمملوكيات العفويممة ويحصممل ذلممك ال الفممرد كممبحوتتضمممن هممذه المخطوطممة  
 . و فقدان سيطرة الفرد على دوافعهستحسان اآلخرين ، ومشاعر الخزي، أعادة لتجنب عدم ا

 :فعالي شيوعا  هي اآلتيةنأكثر مجاالت الكبح اإلو 

 .كبح الغضب والعدوان( 8) 

 (.رة الجنسية، اللعبثاالسعادة، العاطفة، اإل)كبح الدوافع اإليجابية مثل ( 2) 
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جاتمه، وغيمر ذلمك احتياو عن مشماعر الفمرد، والتعبير صعوبة في التعبير عن الحساسية والتواصل بأريحية ( 3) 
 .من األمور األخرى

 .( Young, 1999, 15-16)ط باالنفعاالت بدال  من االتزان والعقالنيةاستخفاف مفر (  4) 

 Unrelenting Standards))المعايير الصارمة  -3

ا  مرتبطمة بالسمملوك ه يجمب أن يجاهمد ليلبمي معممايير داخليمة عاليمة جمداعتقماد الفممرد بأّنموتتضممن همذه المخطوطمة 
عر الضممغط وصممعوبة التمهممل أثنمماء ن خممالل مشمماعممادة ممم ويظهممر جمماز ويحصممل ذلممك عممادة لتجّنممب النقممد،واإلن
سمممترخاء، الصمممحة، تقمممدير المممذات، السمممعادة، االإظهمممار ذي داللمممة فمممي  ا  ضمممعف يضممما  كمممما يتضممممن ذلمممك أ. األداء

 .رضيةنجاز أو العالقات الم  اإلحساس باإل

 :ى المعايير الصارمة وغير الواقعية من خاللوتتجلّ 

بمممماط األداء الجيممممد للفمممممرد ة ارتز علممممى التفاصمممميل أو اسمممممتخفاف بكيفّيممممانتبمممماه مبممممالغ فيمممممه وتركيممممو الكماليممممة، ( 8) 
 .بالنموذج

أثنيممة، ثقافيممة ودينيممة خالقيممة، مممن مجمماالت الحيمماة، تتضمممن معممايير أفممي العديممد  وينبغيممات قواعممد جامممدة( 2) 
 .غير واقعية

 ,Young, 1999) نجمازا  ا  انهماك في التركيز واالنشغال بالوقت والفعاليمة لكمي يكمون الفمرد أكثمر براعمة و ( 3) 
15-16). 

  :Punitiveness))القصاصية  -4

رامة علمممى األخطممماء التمممي اآلخمممرين يجمممب أن يعممماقبوا بقسممموة وصممم اعتقممماد الفمممرد بمممأنّ  همممذه المخطوطمممة وتتضممممن
بممن )األشمخاص  ية وعمدم الصمبر علمىويتضمن ذلك الميل إلى الغضب، وعدم التسامح، والقصاص يرتكبونها،

 . والذين ال يستجيبون ويلبون توقعات ومعايير الفرد ( فيهم الفرد نفسه
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ه بسمبب عمدم ويتضمن ذلك عادة صعوبة في التسامح مع األخطاء التي يرتكبها اآلخرون أو يرتكبها الفمرد نفسم
يمة وجمود نقمص خذ الظمروف المخففمة بعمين االعتبمار، وعمدم التسمامح فيمما يتعلمق باحتمالاالعتراف والنفور من أ

  (. Young, 1999, 15-16)ضافة الى عدم التعاطف مع مشاعرهنسان إوعيب لدى اال

 :خصائص المخطوطات غير التكيفية المبكرة -3

م واحمممدة أو أكثمممر ممممن أغلمممب المرضمممى لمممديه أنّ  ممممن خمممالل الممارسمممات اإلكلينيكيمممة اّتضمممح لمممدى يونمممغ وزمالئمممه
ان اإلنفعمالي، عمدم الثقمة، الحرمم/ ب، اإلسماءةالتقّلم/ الهجمر:اآلتيمة را  وقوة وهي األكثر تضرّ  ربعالمخطوطات األ

طفمماال  صممغارا  للهجممر، اإلسمماءة، اإلهمممال والممرفض أض هممؤالء المرضممى عنممدما كممانوا تعممرّ  إذ، (الممنقص/ الخممزي
درك مخطوطاتهم سابقة الذكر ست ثار وتطلمق ممن خمالل األحمداث الحياتيمة التمي ت م وفي مرحلة البلوغ والرشد فإنّ 

همما مشممابهة لتلممك الخبممرات الصممدمية التممي عايشمموها خممالل مرحلممة الطفولممة، علممى أنّ  واعٍ مممن قممبلهم وبشممكل غيممر 
الخمممزي، الحمممزن، )المرضمممى يختبمممرون انفعممماالت سممملبية قويمممة مثمممل  وعنمممدما تثمممار إحمممدى تلمممك المخطوطمممات فمممإنّ 

وال تسمممتند كمممل المخطوطمممات وتبنممى علمممى أسممماس الصمممدمات وسممموء المعاملمممة التمممي  ،(الخمموف، الحنمممق والغضمممب
العجممز بممدون أن يختبممر / عتماديممةفممالفرد يمكممن أن يطممور مخطوطممة اال ،رض لهمما الفممرد فممي مرحلممة الطفولممةتعممي

الفمرد قمد تعمرض لحمايمة  ففي مثل همذه الحالمة ربمما يكمون ،ثل تلك الصدمات في مرحلة الطفولةوبشكل منفرد م
 .( Young, Klosko & Weishaar, 2003)زائدة ومفطرة خالل فترة طفولته

هما تشمترك ، إال أنّ (نماجم عمن صمدمة)منشأ صدمي أو أصل صدمي  جميعها لمخطوطاتلليس  هم من أنّ وبالرغ
، وأغلبهما يمنجم عمن الخبمرات الضمارة والمؤذيمة والتمي (ممدمرة، هّداممة، م تلفمة)في شيء أساسي  من حيث كونها 

ذات صملة بمالخبرات الضمارة  هماجميع التمأثيرات سمابقة المذكرو . ل فترة الطفولة والمراهقةتتكرر بشكل منتظم خال
ب المخطوطمة ممن أجمل البقماء وبمالرغم ممن ر هذا وتحما، جتمعة إلى نشوء المخطوطة بالكاملت متراكمت وأدّ  إذ
يشمممعر  إذ ،بة لممه كممما أنهمما تبممدو أيضمما  صممحيحةهمما تبممدو مريحممة ومألوفممة بالنسممهمما تسممبب المعانمماة للفممرد إال أنّ أنّ 

جعمل ممن تي تملمخطوطة، وهمذا همو أحمد األسمباب الثير اطلق وت  ث التي ت  األشخاص بأنهم منقادون تجاه األحدا
 . ( Young, Klosko & Weishaar, 2003)تغيير المخطوطة مسألة صعبة
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ر تلمممك المخطوطمممات فمممي تحويمممل خبمممرات تمممؤثّ  إذهممما حقمممائق بديهيمممة وينظمممر المرضمممى إلمممى المخطوطمممات علمممى أنّ 
ا  أساسممميا  فمممي الكيفيمممة التمممي يفكمممر ممممن خاللهممما المرضمممى، فالمخطوطمممات تلعمممب دور . حيممماتهم الالحقمممة فيمممما بعمممد

ويشممعرون، ويسمملكون ويرتبطممون مممع اآلخممرين مممن حممولهم، وتقممودهم تلممك المخطوطممات وعممن غيممر وعممي مممنهم 
بعث ظروف مشابهة لتلك الظروف التي عايشموها أثنماء طفمولتهم والتمي كانمت /وبشكل متناقض إلى إعادة خلق
 .ممؤلمة وضارة جدا  بالنسبة له

تبمدأ المخطوطممات غيمر التكيفيممة المبكمرة فممي الطفولممة المبكمرة أو المراهقممة كواقمع يسممتند إلمى تصممورات الطفممل     
عن بيئته المحيطة بمه، فهمي عبمارة عمن خبمرات تعكمس تمامما  وبوضموح أسملوب وطبيعمة البيئمة األولمى التمي نشمأ 

تبمممدأ فمممي الظهمممور وبشمممكل أكثمممر وضممموحا  فمممي  إال الطبيعمممة المختلمممة وظيفيممما  للمخطوطمممات غالبممما  مممما.فيهممما الطفمممل
مراحل الحياة الالحقة، إذ يستمر األشخاص في اإلبقاء علمى مخطوطماتهم ممن خمالل تفماعالتهم ممع المحيطمين 

 .بهم

ويمكممن القممول أّن المخطوطممات غيممر التكيفيممة المبكممرة واألسمماليب غيممر التكيفيممة المرتبطممة بهمما والتممي يتعلمهمما    
كيمممف ممممع تلمممك المخطوطمممات غالبممما  مممماتكون السمممبب األساسمممي فمممي أعمممراض اضمممطرابات المرضمممى للتعاممممل  والت

 .المحور األول مثل القلق، االكتئاب، إساءة استخدام العقاقير، االضطرابات السيكوسوماتية

ن للمخطوطمممات غيمممر التكيفيمممة عمممدة أبعممماد بمعنمممى أنّ  وكلمممما كانمممت  لهمما مسمممتويات ممممن الحمممدة واالنتشمممار، هممذا وا 
فعلممى سممبيل . كثممر حممدة كلممما تعمماظم عممدد المواقممف التممي تقمموم بتفعيممل تلممك المخطوطممة وتنشمميطهاالمخطوطممات أ

المثال إذا اختبر الفرد في مراحل مبكرة ممن حياتمه نقمدا  مسمتمرا  ومتكمررا  وقويما  تمم إعطماؤه ممن قبمل كمال الوالمدين 
ل إطمممالق مخطوطمممة خمممال فعلمممى األرجمممح واألكثمممر احتمممماال  أّن الفمممرد سيتواصمممل ممممع أي شمممخص فيمممما بعمممد ممممن

أما إذا اختبر الفرد انتقادات تأتي في مراحل الحقمة فمي حياتمه، تكمون سمببية، معتدلمة، وتعطمى  الخزي،/ النقص
تفاعالتمه ممع اآلخمرين يكمون من قبمل أحمد الوالمدين فمإّن احتممال تنشميط المخطوطمة الحقما  فمي حيماة الفمرد وأثنماء 

طوطة األكثر حّدة سمتؤدي إلمى تمأثيرات سملبية شمديدة وكثيفمة عنمدما يمتّم وفي العموم يمكن القول أّن المخقليال ، 
 .( Young, Klosko & Weishaar, 2003)إطالقها وبناء عليه ستستمر لفترة أطول
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 :غير التكيفية المبكرة جلور المخطوطات -4

 :الحاجات االنفعالية الجوهرية -1

ا نتيجممة لحاجممات انفعاليممة جوهريممة لممم تممتم تلبيتهمما فممي مرحلممة إّن الفكممرة األساسممية المتعلقممة بالمخطوطممة هممي أّنهمم
 :وهنا نفترض خمس حاجات أساسية لإلنسان وهي. الطفولة

 (.ستقرار، الحنان، القبولويتضمن األمان، اال)ن مع اآلخرين رتباط اآلماال .0
 .ستقاللية، الجدارة، الشعور بالهويةاال .9
 .فعاالتنالتعبير عن الحاجات المقبولة واالالحرية في  .3
 .التلقائية واللعب .4
 .الحدود الواقعية وضبط النفس .5

، إال أّن بعممض األشممخاص تكممون لممديهم إحممدى التممي تممّم ذكرهمما أعماله  كمّل إنسممان أينممما وجممد لديممه تلمك الحاجممات
والشمخص المذي يتمتمع بالصمحة النفسمية همو الشمخص المذي تمكمن ممن تلبيمة . هذه االحتياجات أقموى ممن غيرهما

 ,Young, Klosko & Weishaar, 2003; Raffaeli)  عهما بشمكل تكيفمي وسمليمهمذه الحاجمات جمي
Bernstein & Young, 2011).  

 :التجارب الحياتية المبكرة/الخبرات  -2

إّن المصممممدر األولممممي للمخطوطممممات غيممممر التكيفيممممة المبكممممرة هممممو خبممممرات وتجممممارب الطفولممممة الضممممارة، إذ تتطممممّور 
 .د وبقّوة في األسرة النوويةالمخطوطات وتنشأ باكرا  في حياة الفر 

ويمكن القول أّن الديناميات التي ت ستخدم في أسرة الطفل ستكون هي نفسها الديناميات التمي تحكمم عمالم الطفمل 
فالمرضممى عنممدما يجممدون أنفسممهم فممي مواجهممة مواقممف معينممة فممي حيمماتهم الراشممدة فممإّنهم سمموف . الممداخلي بأكملممه

فيممة والتممي اعتممادوا علممى اختبارهمما وتجربتهمما كحالممة عاّمممة وكاملممة أثنمماء يقومممون بتنشمميط مخطوطمماتهم غيممر التكي
إضمافة إلمى تمأثيرات األقمران، وجماعمات المدرسمة، والمجتممع والبيئمة الثقافيمة المحيطمة . طفولتهم عادة ممع أهلهمم

. جميعهما تصمبح هاممة وعلممى نحمو متزايمد كنتيجممة لنضمج الطفمل وربممما تقمود همي أيضمما  إلمى تطمّور المخطوطممات
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إاّل أّن هناك مخطوطات تتطّور الحقا  وهي عامة وليست قوية وأكثمر انتشمارا  كمخطوطمة االغتمراب االجتمماعي 
وهممي أحممد األمثلممة علممى المخطوطممات التممي تتطممور عممادة فممي مراحممل الحقممة فممي الطفولممة أو المراهقممة وربممما ال 

 .(Raffaeli, Bernstein & Young, 2011 )تكون انعكاسا  لديناميات األسرة النووية

 : وهناك أربعة أنماط أو أنواع للخبرات الحياتية المبكرة التي تعزز وتولد اكتساب المخطوطة وهي

ويحدث هذا عنمدما تفتقمر خبمرات الطفمل لألشمياء الجيمدة إضمافة إلمى اكتسماب : التثبيط الضار للحاجات -0
المبكمرة للطفمل، وهنما تكمون المخطوطات مثل الحرممان االنفعمالي، والهجمر ممن خمالل العجمز فمي البيئمة 

 .بيئة الطفل تفتقر لشيء هام جدا  مثل االستقرار والتفهم والحب
وهنا يكون الطفمل قمد تعمّرض ألذيمات واعتمداءات : الصدمات واألذيات التي تسهم في توليد المخطوطة -9

مذى الممنقص، الحساسممية المفطممرة لألمم/اإلسمماءة، الخممزي/أّدت إلممى تطمموير المخطوطممات مثممل فقممدان الثقممة
 .وهنا يكون الطفل قد تلقى كّما  كبيرا  من األذى، وتوّلد لديه الشعور بأّنه ضحية. واألمراض

في هذا النمط تكون لدى الطفل خبرات كثيرة جمدا  ممن األشمياء الجيمدة فالوالمدان يمزّودان الطفمل وبشمكل  -3
/ مثممل االعتماديممةفعلممى سممبيل المثممال مممع مخطوطممات . معتممدل بممأمور كثيممرة وهامممة وصممحّية بالنسممبة لممه

ّنمما يكمون /العجز أو األهلّية الجدارة فإّن الطفل يكون نادرا  ماتعّرض لسوء المعاملة من قبل الوالمدين، وا 
قمد حظمي بالرعايمة الكافيمة أو المدالل والتسمماهل، إال أّن حاجمات الطفمل االنفعاليمة األساسمية لالسممتقاللية 

بشمكل مفمرط فمي حيماة طفلهمم، ويفرطمون و  األهمل ينخرطمون إذ إّن همؤالء. والحدود الواقعية لمم تلمّب أبمدا  
بالغمما  فيهمما بممدون فممرض حممدود واقعيممة ه حريممة مطلقممة واسممتقاللية منممعطو فممي حمايتممه واالهتمممام بممه، أو ي

 .واضحة
 وهنممما يتطمممابق الطفمممل ويتمممماهى بشمممكل انتقمممائي ممممع أفكمممار الوالمممدين،: االنمممدماج أو التطمممابق االنتقمممائي  -4

 .((Raffaeli, Bernstein & Young, 2011 سلوكياتهممشاعرهم، وخبراتهم و و 

. نجمما مممن اإلسمماءة التممي تعممّرض لهمما فممي مرحلممة الطفولممة ن للعممالج كالهمممافعلممى سمميبل المثممال حضممر مريضمما
الممريض األول استسمملم لمدور الضممحية وعنممدما كمان والممده يقمموم بتعنيفمه وضممربه لممم يبمّد أّي رد فعممل أو تصممّرف 

لّضممرب واإلعتمداء، إضمافة إلمى أّنمه أصممبح منقمادا  وخاضمعا ، وضمحية لسملوك الوالممد للمدفاع عمن نفسمه أو صمّد ا
بمعنمممى أّن همممذا . المتعّسمممف والممممؤذي جسمممديا  ولكنمممه وفمممي الوقمممت نفسمممه لمممم يتطمممابق أو يسمممتدخل همممذا السممملوك
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 الممريض عممايا واختبممر الشممعور بكونممه ضممحّية إال أّنممه لمم يسممتدخل هممذا الشممعور ويتممماهى معممه ليصممبح م سمميئا  
أّما الممريض الثماني فكمان يمدافع عمن نفسمه ويواجمه والمده المسميء جسمديا ، فهمو تطمابق أو تماثمل ممع . فيما بعد

 والده، واستدخل أو دمج نفسه وتوّحد مع أفكار والده العدوانية ومشاعره وسملوكياته وأخيمرا  اصمبح مسميئا  لنفسمه
Raffaeli, Bernstein & Young, 2011)). 

 : اليالّطب  االنفع -3

يعتبر طبع الطفمل االنفعمالي ذو أهميمة كبيمرة، فهمو أحمد العواممل الهاممة األخمرى إضمافة إلمى البيئمة األولمى     
 . في الطفولة حيث يلعب دورا  رئيسا  في تطّور المخطوطة

لمذلك يوجمد بعممض . فسمرعان مايمدرك اآلبماء أّن لكمّل طفممل شخصمية أو طبمع خماص وممّيمز منممذ لحظمة والدتمه 
ومما سريعي الغضب، في حين يكون بعض األطفال أكثر خجال ، والبعض اآلخر يكون أكثمر عدائيمة  األطفال

وهنمماك عممدد وكممّم ال يسممتهان بممه مممن األبحمماث التممي تممدعم . إلممى هنالممك مممن الطبمماع التممي تميممز طفممل عممن آخممر
  .(Young, Klosko & Weishaar, 2003) األهمية الكبيرة لألسس البيولوجية للشخصية

 :ية عمل المخطوطةآل -5

استدامة : لفهم كيفية عمل المخطوطة البّد من تسليط الضوء على عمليتين أساسيتين للمخطوطة وهما 
 .(Schema Healing)وتعافي المخطوطة  (schema Perpetuation)المخطوطة 

 :  (schema Perpetuation) (اإلبقاء على المخطوطة)ة استدامة المخطوط -1

تدامة المخطوطة إلى جملة ما يقوم به الفرد داخليا  وسلوكيا  للحفاظ على تقّدم وعمل يشير مصطلح اس   
واستمرارية المخطوطة، ويتضمن ذلك األفكار والمشاعر والسلوكيات جميعها التي تؤدي في نهاية المطاف 

 .إلى  تدعيم وتثبيت المخطوطة أكثر مما تسهم وتساعد على التعافي منها وعالجها

التشوهات المعرفية، أنماط الحياة : وطات ت بقي على نفسها من خالل ثالث ميكانيزمات رئيسة هيإّن المخط
 .التي تبطل نفسها ذاتيا ، وأخيرا  اساليب التأقلم مع المخطوطة
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فمن خالل التشوهات المعرفية فإّن الفرد يسيء إدراك المواقف بطريقة من شأنها أن تقوي وتعزز وتثبت 
إلى إبراز المعلومات التي تؤكد المخطوطة وفي الوقت نفسه التقليل من حجم وأهمية المخطوطة، إضافة 

نكارها  .المعلومات التي تتعارض مع المخطوطة وا 

أّما انفعاليا ، فإّن الفرد ربما يمنع االنفعاالت المتصلة بالمخطوطة فهو بذلك يمنع المخطوطة نفسها من 
فرد لن يستطيع اتخاذ الخطوات التي يمكن أن تغّير المخطوطة أو الوصول إلى مستوى وعيه وبالتالي فإّن ال

 .تسهم في شفائها

أّما سلوكيا ، فإّن الفرد ينخرط في نماذج سلوكية هادمة للذات، يتّم اختيارها واالنقياد لها بدون وعي منه، 
ي عليها، وفي إضافة إلى اإلبقاء على تلك المواقف والعالقات التي من شأنها أن تطلق المخطوطة وتبق

 .الوقت نفسه نجده يتجنب تلك العالقات التي من المحتمل أن تؤدي إلى شفاء المخطوطة 

وتدفع باآلخرين إلى االستجابة  خرين ويتفاعل معهم بطرق تؤديأخيرا  بين شخصيا ، نجد الفرد يتربط مع اآل
لفرد لما يقوم به بهدف الحفاظ على له بسلبية مّما يدعم المخطوطة ويثبتها أكثر، وكّل ذلك يتّم دون وعي ا

بقائها  (Young, Klosko & Weishaar, 2003, p 30) .المخطوطة وا 

 :(Schema Healing) تعافي المخطوطة -2

تعافي المخطوطة هو الهدف النهائي من العالج بالمخطوطة، ذلك ألّن المخطوطة هي مجموعة من    
 . اإلدراكاتالذكريات، واالنفعاالت، واألحاسيس الجسدية و 

ويتضّمن تعافي المخطوطة تقليص كثافة كّل من الذكريات المتصلة بالمخطوطة، والشحنة االنفعالية 
كما . للمخطوطة، وقوة األحاسيس الجسدية المرتبطة بالمخطوطة وأخيرا  تقليص اإلدراكات غير التكيفية

تبدل أساليب التعامل غير التكيفية يتضّمن أيضا  تعافي المخطوطة تغييرات سلوكية كتعليم الفرد كيف يس
 (Young, Klosko & Weishaar, 2003, p 30) .بأخرى أكثر تكيفية
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 وعند تعافي المخطوطة فإّنه يصبح من. وعالج كّل ماسبق يتطلب تدخالت معرفية، انفعالية، سلوكية
أقّل والمريض يتعافى وعندما يتّم تنشيط المخطوطة فإّن الخبرة تصبح  الصعوبة بمكان تفعيلها مرة أخرى،

 .بشكل أكبر

فهي . فالمخطوطة من الصعب أن تتغّير خطوطة غالبا  ماتكون شاقة وطويلة،إّن خطة عالج وتعافي الم
معتقدات راسخة وبعمق حول الذات والعالم تعلمها الطفل وكونها في مرحلة مبكرة من عمره، فالمخطوطات 

إذ إّنهم يقاومون التخّلي عن المخطوطة ألّن . ة على التنبؤتزود المرضى بمشاعر األمن والطمأنينة والقدر 
حيث من المهين والمخزي  والمخّل بالنسبة لهم التخلي عن . المخطوطة تتوّسط إحساسهم بالهوية

وفي ضوء هذه النقطة فإّن مقاومة العالج .. المخطوطة، ألّن التخلي عن المخطوطة هو انحدار العالم بأسره
فالتخلي . فظ أو حماية الذات، ومحاولة للتمّسك باإلحساس بالسيطرة والتماسك الداخليهو شكل من أشكال ح

 .عن المخطوطة هو تخلي عن معرفة الفرد لنفسه ومن يكون وعن معرفته للعالم بأسره وماذا يشبه

، تعافي المخطوطة يتطلب استعدادا  ورغبة قوية لمواجهة المخطوطة، ما يتطلب انضباط وتدريبات متكررة
وفيما لو لم يتم تصحيح المخطوطة فإّنها ستبقي . فالمريض يجب أن يالحظ المخطوطة ويعمل بجّد لتعديلها

فالعالج هنا أشبه بشّن حرب على المخطوطة حيث يشكل المعالج والمريض تحالفا  يكون . وبقوة على نفسها
وطات اليمكن أن تشفى بشكل إّن أغلب المخط. الهدف األساسي منه هو هزيمة المخطوطة والقضاء عليها

 .كّلي ذلك ألّنه من الّصعب استئصال واجتثاث كّل الذكريات المرتبطة بها

لى األبد ن كانت بشكل . إضافة إلى أّن المخطوطات التختفي نهائيا  وا  ن شفيت تماما  إاّل أّنها تنشط وا  حتى وا 
لمرضى يستجيبون بإطالق مخطوطاتهم بطرق وا. أقّل تكرارا  والتأثيرات المرتبطة بها تصبح أقّل كثافة وشدة

ويقومون باختيار شركاء وأصدقاء محبوبين أكثر، كما أنهم سيقدمون أنفسهم بطرق . صحية وأكثر حيوية
 (Young, Klosko & Weishaar, 2003) . أكثر إيجابية
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 :غير التكيفية م  المخطوطات غير التكيفية أساليب التأقلت -6

 :(Schema Surrender) ةالخضوع للمخطوط -1

عندما يخضع ويستسلم الفرد لمخطوطة ما، فإّنه ينصاع لها بشكل كّلي، فال يحاول أبدا  تجنبها أو     
وأثناء ذلك يشعر الفرد مباشرة بألم انفعالي بسبب ة أّن هذه المخطوطة صحيحة تماما ، محاربتها، ويتقّبل حقيق

تؤكد وتقبل تلك المخطوطة بدون أّي إدراك أو وعي لما  تلك المخطوطة، كما أّنه يسلك ويتصرف بطريقة
حياء الخبرات التي عايشها -راشدا  -وهنا يقوم الفرد.  يقوم به  -طفال   -بإعادة توليد واشتقاق المخطوطة وا 

  .والتي أّدت إلى تكوين واكتساب تلك المخطوطة

طالق المخطوطة، فإّن استجاباته فعندما يجد الفرد نفسه في مواجهة مباشرة مع احتمال كبير إل     
سلوكّيا  فإّنه يختار شركاء من المحتمل أن يتعاملوا معه . االنفعالية تتفاوت، ويختبر انفعاالته كلّيا  وبشكٍل واع

 ". الوالد المزعج"كما كان يتعامل معه 

وفي العالقة . خطوطةإّنه يرتبط كثيرا  مع الشركاء والزمالء بطرق سلبية ومذعنة من شأنها أن تبقي على الم
المتعالج العالجية فإّن هذا الفرد  أيضا  ربما يلعب أو يعيد إحياء المخطوطة مع نفسه إذ يلعب دور الطفل و 

 . ( Young, Klosko & Weishaar, 2003, p 34) يلعب دور الوالد المزعج

 :(Schema Avoidance) تجنب المخطوطة -2

الطرق التي يحاول الفرد من خاللها تجّنب تنشيط مخطوطة ما، يشير مصطلح تجنب المخطوطة إلى كافة  
فبمجرد تنشيط مخطوطة ما فإّن ذلك سيؤدي حتما  إلى حدوث انفعاالت سلبية للغاية، لذلك يميل األفراد عادة 

 .إلى تطوير مجموعة من الطرق لتجّنب إطالق المخطوطة بهدف تجنب الشعور باأللم

طة ما، فإّنه يرتب وينظم حياته وكأّن المخطوطة غير موجودة أو غير فعندما يقوم الفرد بتجنب مخطو 
فنجده يتجّنب التفكير بها، إذ يقوم بحجب كافة األفكار والصور الذهنية التي من المحتمل أن تؤدي . م نشطة

إلى إطالق وتنشيط المخطوطة، وعندما ترتسم أو تظهر بوادر لتلك األفكار والصور الذهنية، والمشاعر 
إذ إّنه يتجّنب اإلحساس . مرتبطة بالمخطوطة فإّن الفرد يصرف انتباهه عنها ويطردها بعيدا  عن ذهنهال
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بالمخطوطة، وعندما تظهر تلك المشاعر فإّنه يميل غريزيا  إلى جعلها تتراجع، لذلك ي الحظ أّن أغلب األفراد 
ناول العقاقير، أو اإلفراط في األكل أثناء تجنبهم لمخطوطة ما يميلون إلى اإلسراف في شرب الكحول، أو ت

إّنهم يتجنبون عادة . وعندما يتفاعلون مع اآلخرين فإّنهم يبدون طبيعيين جدا .أو ي غرقون أنفسهم بالعمل
والعديد . المواقف التي من المحتمل أن تطلق المخطوطة مثل العالقات الحميمة  أو الودية أو تحدّيات العمل

وغالبا  ما يمتنعون عن . االت الحياة التي يمكن أن تشعرهم بالعجز والضعفمن المرضى يتجنبون كّل مج
االنخراط في العالج مثل نسيان إكمال الواجبات المنزلية، وقد يأتون متأخرين عن الجلسات العالجية أو 

 .(Young, Klosko & Weishaar, 2003, p 34) هون الجلسات العالجية قبل أوانها ين

 :(Schema Overcompensation) ويض المخطوطةتعالمبالغة في  -3

عندما يبالغ الفرد بتعويض المخطوطة فإّنه يحاربها ويكافحها من خالل التفكير واإلحساس والسلوك، 
يسعى قدر " تعويض المخطوطة"فالفرد الراشد وأثناء  .ويتصّرف بطريقة تظهر عكس ماتقترحه المخطوطة

 . ن عليه وهو طفل أثناء مرحلة اكتساب المخطوطة وتشكلهااإلمكان إلى أن يكون مختلفا  عّما كا

فعلى سبيل المثال إن كان يشعر بعدم القيمة عندما كان طفال  فسيعمل جاهدا  أن يكون راشدا  مثاليا  وكامال  
 . (Young, Klosko & Weishaar,, 2003, p 34) وذا مكانة 

هجوم المضاد، فخارجّيا  يبدو واثقا  من ذاته، ولكن داخلّيا  وعند مواجهة المخطوطة فإّن الفرد يقوم بما يشبه ال
 .يشعر بضغط كبير تجاه احتمال انفجار المخطوطة

وقد يبدو اإلفراط في تعويض المخطوطة للوهلة األولى عبارة عن محاوالت ومساٍع للنضال ضّد المخطوطة 
 أّنها في واقع الحال ليست سوى التي تخطت أو تجاوزت الحّد المسموح به وبالتالي منع تنشيطها، إاّل 

محاوالت ستجعل المخطوطة تبقى وتقوى وت ستدام أكثر من كونها ت عالج وت شفى ومن ثّم تزول، وهذا مايجعل 
العديد من سلوكيات التعويض المفرطة تبدو للوهلة األولى وكأنها مفيدة وصحّية إاّل أّنها في واقع األمر ال 

 .ات التي تسعى إلى تثبيت وترسيخ وتقوية المخطوطة بشكل أكبرتعدو كونها جملة من السلوكيّ 

ّنه من المفيد الدفاع ضّد المخطوطة ومقاومتها طالما كانت تلك السلوكّيات والمحاوالت تتصف بكونها  وا 
متناسبة مع الموقف وتأخذ بعين االعتبار مشاعر اآلخرين ويمكن أن تؤدي وبعقالنية إلى نتائج مرغوب بها، 
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ّنه ولألسف وفي أغلب الحاالت فإّن اإلفراط في تعويض المخطوطة ال يقود إاّل إلى تعزيز وتقوية إاّل أ
 .المخطوطة وتصبح السلوكيات المرتبطة بتعويض المخطوطة غير مثمرة ومفرطة وال تراعي مشاعر اآلخرين

إلحساس باأللم الذي ويتطّور اإلفراط في تعويض المخطوطة وبقوة ألنه يقترح طوال الوقت بدائل عن ا   
تسببه المخطوطة، فهو في جوهره هروب من أحاسيس العجز والحساسية المفرطة التي يشعر بها الفرد والتي 
 تكبر داخله، هروب باتجاه أحاسيس وسلوكيات ال تلبث أن تؤدي إلى تقوية المخطوطة وتعزيزها أكثر وأكثر

(2003 (Young, Klosko & Weishaar,. 

 :لمخطوطات غير التكيفية المبكرةتأقلت غير التكيفية م  ااستجابات ال -7

هي عبارة عن مجموعة محّددة من السلوكيات واالستراتيجيات التي تعّبر عن أنماط التأقلم الثالثة مع 
إّنها تتضّمن  استجابات التهديد المدخرة في (. االستسالم، التجنب، المبالغة في التعويض)المخطوطة 

يعها، وكافة الطرق الخاصة شديدة الغرابة والتي يظهر الفرد من خاللها االستسالم، سلوكيات الفرد جم
وعندما يعتاد الفرد على تبّني استجابات تأقلم محّددة فإّن . والتجنب، واالفراط في تعويض المخطوطة

بر استجابات التأقلم أنماط التأقلم تلك هي سمة، في حين تعت. استجابات التأقلم هذه تتقيد وتلتزم بأنماط التأقلم
على . فاستجابات التاقلم هي عبارة عن سلوك أو استراتيجية محّددة يبديها الفرد في وقت محّدد بعينه. حالة

سبيل المثال المريض الشاب الذي يستخدم بعض صيغ التجنب في أغلب مواقف حياته عندما يتّم إطالق او 
ألزمة عاطفّية تتضّمن ترك الشريك العاطفي له سواء  استثارة مخطوطة الهجر أو التقلب، فعندما يتعّرض

كان زوجة أو حبيبة فإّنه سيعمد إلى اإلفراط في تناول المواد المسكرة لدرجة فقدان الوعي وانتهاء االزمة التي 
 .يمّر بها

م في في هذا المثال فإّن التجنب هو نمط التأقلم، واإلفراط في تناول المواد المسكرة هو استجابة التأقل 
 .,Young, Klosko & Weishaar) 2003)الموقف المحّدد بعينه مع شريكته العاطفية

 (:schema Modes)أنماط المخطوطات  -8

كثر صعوبة في الشرح عند الحديث عن نظرية يمكن اعتبار مفهوم أنماط المخطوطة هو الجزء األ
المخطوطة هي حاالت انفعالية ماط وأن. تمالها على العديد من العناصرالمخطوطة، وذلك بسبب اش
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ما تثار أو تطلق أنماط المخطوطة من خالل  غالبا  . واستجابات تأقلم ، تكيفية وغير تكيفية جميعنا نختبرها
 .حداث والمواقف الحياتية األ

استجابات  يضا  ن أبعض المخطوطات وعمليات المخطوطة بما يتضمّ  نّ في أي نقطة محددة في وقت ما فإ
حداث رى تكون منشطة وفعالة من خالل األخأالة وهاجعة بينما مخطوطات ون غير فعّ المخطوطة ، تك
الحالة المسيطرة علينا في وقت تلك . مزجتنا وسلوكنالك المخطوطات وتهيمن بدورها على أالحياتية وتسيطر ت

 .د بعينه نطلق عليها اسم نمط المخطوطةد بعينه وموقف محدّ محدّ 

 :للمخطوطات تّم تصنيفها في أربع فئات أساسية واسعة هي اآلتية وقد حّدد يونغ  عشرة أنماط

 (:Child Modes)أنماط الطفل  -1

إّن أنماط الطفل فطرية وعالمية واألطفال جميعهم يولدون ولديهم احتمال وقابلية كبيرة لبرهنة هذه األنماط 
ظهارها  :ويوجد هنا أربعة أنماط للطفل هي اآلتية. وا 

 : ع التأثر واالنجراحنمط الطفل سري -8 

هذا النمط من األطفال هو النمط الذي يختبر ويعايا أغلب المخطوطات الجوهرية والهامة، فيالحظ في 
 .كثير من األحيان الطفل المهجور، أو الطفل الم ساء إليه، أو الطفل المحروم انفعاليا ، أو الطفل المرفوض

 : الطفل الغاضب -2

لغاضبين والساخطين تجاه عدم تلبية حاجاتهم االنفعالية فنجدهم يتصرفون ويتضمن هذا النمط األطفال ا
 .بغضب دون أن يقيموا أي اعتبار للعواقب المحتملة

 :الطفل المندفع الهجومي -3

يتضمن هذا النمط الطفل الذي يعّبر عن انفعاالته، ويتصرف تبعا  لرغباته وأهوائه ويتبع ميوله الفطرية  
خرى بأسلوب متهّور دون أن يقيم أي اعتبار للعواقب المترتبة والمحتملة على سلوكه المتقلبة من لحظة أل

 .تجاه نفسه وتجاه اآلخرين
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 :الطفل السعيد -4

 .ويتضمن هذا النمط الطفل الذي تمت تلبية كافة حاجاته االنفعالية بشكل مناسب 

  :أنماط التأقلت المختلة وظيفياا  -2

المستسلم المذعن، المدافع المستقل والمعوض : أقلم مختّلة وظيفيا  هي اآلتيةوهنا تّم تحديد ثالثة أنماط ت
هذه األنماط الثالثة تتطابق مع أنماط التأقلم الثالثة مع المخطوطة والتي تّم الحديث عنها أعاله وهي . بإفراط

 .االستسالم، التجنب والتعويض المفرط

 :المستسلم الخاضع -8

 .للمخطوطة، ويتسم بأّنه سلبي ويائس في تفاعالته مع اآلخرين وفي هذا النمط يخضع الشخص 

 :المدافع المستقل -2

في هذا النمط ينسحب الشخص سيكولوجيا  من األلم الذي تسّببه المخطوطة من خالل  إساءة استخدام  
 .العقاقير، وتجّنب االختالط باآلخرين على سبيل المثال أو استخدام أدوات أخرى

 : لتعويضالمفرط في ا -3

في هذا النمط يحارب الشخص المخطوطة مرة أخرى من خالل إساءة معاملة اآلخرين أو من خالل السلوك 
بشكل مفرط في شتى المواقف في محاولة لدحض المخطوطة بطريقة تتّضح في النهاية أّنها مختلة وظيفّيا  

 .وبشكل جوهري

 .ي في النهاية إلى استدامة المخطوطاتوهذه الصيغ الثالث ألنماط التأقلم غير التكيفية تؤدّ 

 : اا األنماط الوالدية المختلة وظيفيّ  -3

 .تطلبالوالد الم   -2، (العقابي، القصاصي)الوالد الم عنِّف  -8 :وهنا يوجد نمطان لآلباء 

 .في مثل هذه األنماط نجد الطفل يفّضل الوالد الذي تماهى معه وتمثل خصائصه
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 :الوالد المعنِّف -8

التي يعتبرها الوالد سيئة ( طفل غاضب، طفل مندفع، طفل سعيد)ب الطفل بقسوة على أنماط الطفليعاق 
 .سيئة

 :الوالد المتطلِّب -2

 .وهنا يقوم الوالد بممارسة ضغط كبير على الطفل إلجباره على تلبية معايير عالية جدا   

 : الراشد الصحي -4

نمط الراشد الصحي ، فهذا الّنمط هو مايحاول العالج  إّن األنماط العشر التي سبق ذكرها أعاله تمثل
بالمخطوطة تقويته خالل العالج وذلك من خالل تعليم المريض كيف يتعامل، يلّبي ويتعافى من بقية 

 .,Rafaeli, Bernstein & Young, 20112003  (Young, Klosko & Weishaar ;) األنماط
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 اضطرابات الشخصية: ثانياا 

Personality Disorders)) 

  :توطئة  

الذي يعد أول من  (Pinel)ترجع البدايات األولى لدراسة اضطرابات الشخصية إلى العالم الفرنسي بينيل    
قدم مفهوم الخبل غير المصحوب بضالالت والخبل األخالقي، حيث يقدم المصطلح وصفا  لسلوكيات غير 

مابين ( Schneider)، كما قدم كورت شنايدرمناسبة في أشخاص غير مصابين بنقص أو قصور في الذكاء
غير المستقر، الباحث عن جذب االنتباه، : تعريفا  لعشر أنماط شخصية مثل( 0258 -0234) عامي

الشخصية غير المتسقة انفعاليا ، واستمر تطوير وتحديد ووصف اضطرابات الشخصية إلى أن جاء االصدار 
الذي (DSM-IV) در عن رابطة الطب النفسي األمريكي الرابع من الدليل التشخيصي واإلحصائي الصا

عبد ()(Personality Typeالمحكات التشخيصية الضطرابات الشخصية في ضوء أنماط الشخصية يحدد 
اضطرابات ( (ICD-10 ، كما وصف الدليل العاشر الصادر عن منظمة الصحة العالمية(0222الرحمن، 

عميقة ومتجذرة تظهر على شكل ردود واستجابات غير و رة تضم نماذج سلوكية مستم الشخصية على أنها
وتتضح من خالل االنحراف الواضح وذي  ،مرنة في مدى واسع وعريض من المواقف االجتماعية والشخصية

االحساس وكيفية االرتباط باآلخرين و التفكير، و الداللة عما هو سائد في ثقافة الفرد فيما يتعلق باالدراك، 
(Gupta & Mattoo, 2010.) 

تختلمممف اضمممطرابات الشخصمممية عمممن االضمممطرابات النفسمممية األخمممرى مثمممل القلمممق واالكتئممماب والفصمممام، فهمممي و    
تتميممز وتشممخص مممن خممالل مجموعممة مممن الصممفات والتصممرفات والسمملوكيات المتكممررة والمميممزة والتممي تظهممر فممي 

لصمفات والسملوكيات تنشمأ مبكمرة منمذ طرق التفكير وأساليب التعبير االنفعالي ونمط العالقات االجتماعية، هذه ا
وتتميممز اضممطرابات الشخصممية جميعهمما فممي الصممعوبات الشممديدة التممي يواجههمما  ،مرحلممة المراهقممة وتسممتمر طممويال  

داء هممذه الشخصمميات مضممطرب خمرون فممي التعامممل معهمما فممي مجممال األسمرة أو الصممداقة أو العمممل، كممما أّن أاآل
ية بمأكثر ممما وتنتشمر اضمطرابات الشخصم (.068، 9000لممالح، ا)في المجال المهني والحياتي بشكل واضح 

بممأعراض اضممطراب شممخاص الممذين نتعامممل معهممم ويممديرون شممؤوننا قممد يكونممون مصممابين نظممن، فممالكثير مممن األ
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نممماط اضممطرابات الشخصممية، ويمارسممون اضممطرابهم وسمملوكهم علممى اآلخممرين ويعتقممدون أنهممم نمممط معممين مممن أ
لمى إ% 6)شار اضمطرابات الشخصمية ممابين وتتراوح نسبة انت ،(052، 9006 غانم،)الصواب تجاههم يفعلون 

بات نممماط اضممطرافممي إصممابة الشممخص بممنمط مممن أ ومحممددا   جزئيمما   الوراثممة تلعممب دورا   نّ هممذا وقممد ثبممت أ .%(2
، كمممما تلعمممب العواممممل البيئيمممة واألسمممرية واإلجتماعيمممة المممدور األبمممرز فمممي (928، 9000مصمممطفى، )الشخصمممية 
  .ض اضطراب ما، وحدتها وشدتها فيما بعدظهور أعرا

 :اضطرابات الشخصية على الحياة تأثير -1

أسمممملوب الفممممرد فممممي التصممممرف والتفكيممممر  تضممممح فمممميت أساسممممية تتممممؤثر اضممممطرابات الشخصممممية فممممي سممممت مجمممماال
 :واإلحساس مما يعكس نمط شخصيته أو اضطرابها، هذه المجاالت هي اآلتية

والكيفيممة  ،سمملوب الممذي ينظممر فيممه الفممرد لذاتممهبات الشخصممية علممى األأن تممؤثر اضممطرايمكممن : مجووال الوولات -1
 .التي يفكر بها حول ذاته والمشاعر التي يحملها نحو نفسه

وتظهر اضطرابات الشخصية من خالل الكيفية التي يمؤدي فيهما الشمخص عملمه، ويتخمذ بهما : مجال العمل -2
يب للنقممد ويتبممع الممنظم السممائدة ويتعامممل مممن خاللهمما مممع قراراتممه، ويتممولى القيممادة وينفممذ التعليمممات ويخطممط ويسممتج

 .اآلخرين

تمؤثر اضمطرابات الشخصمية علمى نوعيمة عالقمة الفمرد بماآلخرين ممن حولممه،  :مجوال العالقوات البينشخصوية -3
 .إذ يمكنها أن تؤذي الصداقات وتمنع الفرد من إدارة حياة أسرية أو جنسية أو عاطفية منتجة وصحية

تؤثر اضطرابات الشخصية علمى عمالم المشماعر ممن خمالل الكيفيمة التمي يتقبمل فيهما الفمرد  :مجال المشاعر -4
 .النقد أو المديح والمدى الذي يشعر فيه باالرتباك بشكل عام

قممدرة الفممرد علممى إدراك العممالم الخممارجي، وبالتممالي الكيفيممة التممي   اضممطرابات الشخصمميةتشمموه  :إدراك الواقوو  -5
 .لم من حولهيستجيب من خاللها للعا
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تؤثر اضطرابات الشخصمية علمى ممدى تكيمف الفمرد ممع المعمايير اإلجتماعيمة، فماألفراد ذوي  :الدواف ضبط  -6
اضممطرابات الشخصممية يتصممرفون بإندفاعيممة مفرطممة، علممى الممرغم مممن أنممه مممن أصممول التربيممة واإلمتثممال للمعممايير 

 (.9002ديس، كاس، اولدهام، بار  )اإلجتماعية سيطرة الفرد على اندفاعاته 

تصنيف اضطرابات الشخصية حسب الدليل اإلحصائي والتشخيصي الراب  المعودل الصوادر عون رابطوة   -2 
   :(DSM-IV-TR,2000) الطب النفسي األمريكي

-DSM)يقممدم الممدليل االحصممائي والتشخيصممي الرابممع المعممدل الصممادر عممن رابطممة الطممب النفسممي االمريكممي    
IV-TR) عشمممرة اضممممطرابات تممممم إلضممممطرابات الشخصمممية باإلضممممافة إلمممى تصممممنيفه ل محكمممات تشخيصممممية عاممممة

إسممتنادا  إلممى المالمممح التشخيصممية التممي تميممز كممل منهمما، وجمماءت  (Clusters)تقسمميمها إلممى ثممالث مجموعممات 
 :على النحو اآلتيتلك المجموعات 

ألطموار وهمي وتشممل اضمطرابات الشخصمية ذات الخصمائص الشماذة وغريبمة ا : Cluster(A)( أ)المجموعوة 
 .نويدية، الفصامية، وفصامية النمطاالشخصية البار  اتاضطراب

وتشممل اضممطرابات الشخصمية ذات الخصمائص الدراميممة، االنفعاليمة، وغريبممة  :Cluster (B)( ب)المجموعوة 
 .للمجتمع، الحدية، الهستيرية، والنرجسية ات الشخصية المضادةاألطوار وهي اضطراب

الشخصممية  اتاضممطراب وتشمممل اضممطرابات الشخصممية الخائفممة والقلقممة وهممي: Cluster (C)(  )المجموعووة 
 .الوسواسية القهريةالتجنبية، االعتمادية، و 

  :الشخصية الضطراباتالمعايير التشخيصية العامة  -1

. نممممط ثابمممت ممممن خبمممرة وسممملوك داخليمممين ينحمممرف بصمممورة واضمممحة عمممما همممو متوقمممع وسمممائد فمممي ثقافمممة الفمممرد -0
 :في مجالين أو أكثر من المجاالت اآلتية ويظهر هذا النمط

 (.أي الطرق التي يدرك ويفسر فيها الفرد ذاته والناس اآلخرين والحوادث)المعرفة  -0

 (.ابة االنفعاليةجي مدى وشدة وتذبذب ومالءمة االستأ)الوجدان  -9
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 .األداء الوظيفي البين شخصي -3

 .السيطرة على الدافع -4

 .دم المرونة والشمولية في مجال واسع من المواقف الشخصية واالجتماعيةيتصف النمط الثابت بع -9

أو إلى اخمتالل فمي األداء االجتمماعي أو المهنمي أو مجماالت  يقود النمط الثابت إلى ضائقة هامة اكلينيكيا   -3
 .أخرى هامة من األداء الوظيفي

لممى األقممل إلممى المراهقممة أو مرحلممة يتصممف الممنمط بأنممه ثابممت ومسممتمر ويمكممن تقصممي بدايتممه فممي العممودة ع -4
 .البلوغ األولى

 .ال يعلل النمط الثابت باعتباره مظهرا  أو عاقبة إلضطراب عقلي آخر -5

و حالمممة طبيمممة أ( مثمممل سمموء اسمممتخدام عقمممار)ال يممنجم المممنمط الثابمممت عمممن تممأثيرات فيزيولوجيمممة مباشمممرة لممممادة  -6
  .( APA, 2000, p. 689) (مثل رض الرأس)عامة 

 (:Cluster A Personality Disorders) من اضطرابات الشخصية( A)مجموعة ال -2

اضطرابات الشخصية الشاذة وغريبة األطوار كالشخصية البارانويدية، الفصامية  هذه المجموعة وتتضمن
 .وفصامية النمط

الف وقبل عرض المحكات التشخيصية الخاصة بكل اضطراب، يمكن للباحثة تلخيص أوجه التشابه واإلخت
 :بين هذه اإلضطرابات الثالثة من خالل اآلتي

 : أوجه التشابه

إلى استخدام  أفراد هذه المجموعة  آليات الدفاع النفسي كاإلسقاط والتخيل، كما ينزع النزوع إلستخدام -0
 .التفكير الذهاني

 .(0222عبد الرحمن، )اإلستعداد لعدم التنظيم المعرفي إذا تعرض أفرادها للكرب والشدة -9
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 :أوجه اإلختالف

 .عدم الثقة والشك في اآلخرين، تفسير دوافع اآلخرين على أنها مؤذية: الشخصية البارانويدية -0

اإلنخالع من العالقات اإلجتماعية، مدى محدود من التعبير عن اإلنفعاالت في : الشخصية الفصامية -9
 .التفاعالت البينشخصية

لحاد من العالقات الحميمة، طاقة منخفضة إلستيعاب عالقات اإلنزعاج ا: الشخصية فصامية النمط -3
 .(0222عبد الرحمن، )حميمة مع اآلخرين، العوز المعرفي واإلدراكي وشذوذ في السلوك

 :(Paranoid Personality Disorder)اضطراب الشخصية البارانويدية  -1

 :المحكات التشخيصية العامة

إلرتيمماب منممذ دأ هممذا اافعهممم علممى أنهمما خبيثممة الطويممة، يبمميفسممر دو  فممي اآلخممرين بحيممث ارتيمماب و شممك معمممم -0
 :من اآلتي( أو أكثر) أربعةخالل من السياقات، كما يستدل عليه من  البلوغ الباكر ويظهر في تشكيلة

 .دون أساس كاف، في أن اآلخرين يستغلونه أو يلحقون به األذى أو يخدعونه شكوك -0

 .األصدقاء و الزمالء ل وفاء وائتمانيةلها حو  منشغل بشكوك ال مبرر -9

 .من أن المعلومات ستستخدم بشكل خبيث ضده في اآلخرين بسبب الخوف غير المبررعن الوثوق  يمتنع -3

 .يستنبط من المالحظات أو األحداث البريئة إهانات وتهديدات خفية -4

 .األذيات أو اإلحتقارات الضغائن بصورة متواصلة أي ال يصفح عن اإلهانات أو يثابر على حمل -5

على شخصه أو سمعته ال تكون ظاهرة لآلخرين وهمو سمريع االسمتجابة بغضمب أو  يدرك جوانب من الهجوم -6
 .القيام بهجوم مضاد

 .في إخالص الزوج أو الشريك الجنسي لديه شكوك معاودة دون مبرر -2
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هانيمة، او اضمطراب ذهماني آخمر، ولميس أثناء سير الفصام، أو اضطراب مزاج مع مظاهر ذ ال يحدث قطعا   -9
 .ناجما  عن تأثيرات فيزيولوجية مباشرة لحالة طبية عامة

اضمطراب الشخصمية :"مثمال( Premorbid قبمل الممرض)قبل بدء الفصمام، أضمف  إذا تحققت المعايير: مالحظة
 . APA, 2000, p. 694)" ) ("قبل المرضي)نويديةاالبار 

 (:Schizoid Personality Disorder)اضطراب الشخصية الفصامية  -2

 :المحكات التشخيصية العامة

ضميق ممن التعبيمر االنفعمالي فمي المواقمف البمين  متغلغل من االنفصال عن العالقات االجتماعية ومدى نمط -0
ياقات، كممما يسممتدل عليممه مممن خممالل فممي مجموعممة متنوعممة مممن السمم ويظهممر خصممية، يبممدأ فممي سممن الرشممد المبكممرش

 :من اآلتيأربعة أو أكثر 

 .وال يستمتع بها، بما في ذلك كونه فردا  في عائلة ال يرغب بالعالقة القريبة -0

 .ا  أنشطة فرديةيختار دائم -9

 .في خوض تجارب جنسية مع شخص آخر لديه رغبة قليلة إن وجدت -3

 .متع بعدد قليل من األنشطة إن حدث ذلكيست -4

 .عدا أقارب الدرجة األولىما تقر إلى أصدقاء مقربين أو موثوقينيف -5

 .الة تجاه نقد أو مدح اآلخرين لهيظهر ال مبا -6

 . أو تسطحا  وجدانيا  يبدي برودا  عاطفيا ، أو انفصاال   -2

ا  اثناء سير الفصمام، أو اضمطراب ممزاج ممع مظماهر ذهانيمة، أو اضمطراب ذهماني ال يحدث االضطراب قطع -9
 .ما  عن تأثيرات فيزيولوجية مباشرة لحالة طبية عامةآخر، أو اضطراب نمائي شامل وهو ليس ناج
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قبممل )اضممطراب شخصممية فصممامية: "مثممال" قبممل مرضممي"إذا تحققممت المعممايير قبممل بممدء الفصممام، اضممف : مالحظممة
 .APA, 2000, p 69)2)   ("مرضي

 (:Schizotypal Personality Disorder)اضطراب الشخصية فصامية النمط  -3

 :امةالمحكات التشخيصية الع

قمممات الحميممممة حممماد فمممي العالالبمممين شخصمممي يتميمممز بعمممدم ارتيممماح ممممن القصمممور اإلجتمممماعي و  نممممط متغلغمممل -0
متها، فضال  عن تحريفمات معرفيمة أو إدراكيمة وسملوكيات غريبمة، ويبمدأ فمي الرشمد المبكمر قاوانخفاض القدرة على إ

 :من اآلتي( كثرأو أ)ياقات، كما يستدل عليه بخمسة ويظهر في مجموعة متنوعة من الس

 (.مع نفي هذاءات اإلشارة()اإلسناد أو المرجع)أفكار اإلشارة -0

بالخرافمات  مثمل اإلعتقماد) لمعمايير الثقافيمةممع ا سحري يؤثر على السملوك وال يتفمق أو تفكير اعتقادات غريبة -9
ن تخميالت أو انشمغاالت اهقيأو التخماطر، أو الحاسمة السادسمة، وعنمد األطفمال والممر  و اإليمان بقوة كشف الغيبأ

 (.زائدة

 .خبرات إدراكية غير معتادة، تشمل خداعات جسدية -3

 (.أو نمطية غموض أو تروي زائد أو مجازية: مثال) تفكير وكالم غريبين -4

 .أو زوراني تفكير متشكك -5

 .انفعاالت غير مناسبة أو مقيدة -6

 .سلوك أو مظهر شاذ أو غريب -2

 .قارب الدرجة األولىن أو الموثوقين ماعدا أنقص األصدقاء المقربي -8

ويميممل ألن يكممون مصممحوبا  مممع مخمماوف بارانويديممة باإلضممافة إلممى  قلممق اجتممماعي زائممد ال يتنمماقص مممع األلفممة -2
 .األحكام السلبية حول الذات
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ممممع مظممماهر ذهانيمممة أو اضمممطراب ذهممماني آخمممر أو ا  أثنممماء سمممير الفصمممام، أو اضمممطراب ممممزاج ال يحمممدث قطعممم -9
 .طراب نمائي شاملاض

اضمطراب شخصمية فصمامي المنمط "مثمال " قبمل المرضمي"إذا تحققت المعايير قبل بدء الفصمام، اضمف : مالحظة
 .  APA, 2000, p. 701))  ("قبل مرضي)

 (:Cluster B Personality Disorders) من اضطرابات الشخصية( B)المجموعة  -4

ذات الخصائص الدرامية، واإلنفعالية ويندرج ضمنها أربعة وتشتمل هذه المجموعة على اضطرابات الشخصية 
 .اضطرابات هي الشخصية المضادة للمجتمع، والشخصية الحدية، والهستيرية، والنرجسية

وقبل عرض المحكات التشخيصية المتعلقة بكل اضطراب، تورد الباحثة فيما يلي أوجه التشابه واإلختالف بين 
 .هذه اإلضطرابات األربعة

 :التشابهأوجه 

يميل أفراد هذه المجموعة إلى استخدام آليات دفاع معينة كالتجاور، واإلنفصال، واإلنكار، والتقسيم  -0
 .واإلفراغ

 .لديهم( الدماغية)لدى أفراد هذه المجموعة استعداد وراثي للكرب نتيجة اإلستثارة القشرية  -9

شكاال  تشيع اإلضطرابات المزاجية في هذه المجموعة التي تعتب -3 ر من أكثر اضطرابات الشخصية تعقيدا  وا 
  .(0222عبد الرحمن، )وعنادا  على العالج

 : أوجه اإلختالف

عدم التقدير أو اإلعتبار لحقوق اآلخرين، عدم الرضوخ واإلذعان للمعايير : الشخصية المضادة للمجتمع -0
 .اإلجتماعية وعدم الندم على ذلك

 .قات البينشخصية، عدم ثبات صورة الذات، اإلندفاعية الواضحةاضطراب العال: الشخصية الحدية -9
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 .اإلنفعالية الزائدة، السعي لجذب اإلنتباه: الشخصية الهستيرية -3

عبد ) المبالغة في التخيالت والسلوك، الحاجة لإلعجاب، اإلفتقار إلى التعاطف: الشخصية النرجسية -4
 .(0222الرحمن، 

 :(Antisocial Personality Disorder)لمجتم  ل اضطراب الشخصية المضادة -1

 :المحكات التشخيصية

عليه  ث منذ سن الخامسة عشرة، كما يستدلمن االستهانة بحقوق اآلخرين، وانتهاكها يحد نمط متغلغل -0
 :من اآلتي( أو أكثر)بثالثة 

تكرار كما يستدل على ذلك ب ة فيما يتعلق بالسلوكيات القانونيةقواعد االجتماعياإلخفاق في اإللتزام بال -0
 .أفعال تستدعي التوقيف

اآلخرين بهدف المنفعة م األسماء المستعارة، أو خداع الخداع، كما يستدل عليه بالكذب المتكرر أو استخدا -9
 .الشخصية أو المتعة

 .اإلندفاعية أو اإلخفاق في التخطيط للمستقبل -3

 .شاجرات المتكررة والتعدياتالماإلستثارة والعدوانية كما يظهر من خالل  -4

 .ار بالسالمة الذاتية أو سالمة اآلخريناالستهت -5

المحافظة على عمل دائم، و الوفاء  فيالمتكرر  اإلخفاقالالمسؤولية الدائمة كما تظهر من خالل  -6
 .باإللتزامات المالية 

باآلخرين أو تبريره، أو عند  األذى إلحاق الالمباالة عندقار إلى الشعور بالندم، كما يظهر من خالل فتاإل -2
 .شخصا  آخر سوء معاملة أو سرقة

 .عاما  على األقل (08)عمر الفرد يجب أن يكون  -9
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 .عاما   (05)ثمة دليل على اضطراب مسلك بدأ قبل عمر -3

 ,APA, 2000))  . السلوك المعادي للمجتمع ال يقع حصرا  في سياق الفصام أو في سياق نوبة هوسية -4
p.706  

 (:Borderline Personality Disorder)اضطراب الشخصية الحدية -2

 :المحكات التشخيصية

خرين، وفي صورة الذات وفي اإلنفعاالت واالندفاعية ثابت من عدم االستقرار في العالقات مع اآل نمط
أو )ليه بخمسةفي مجموعة متنوعة من السياقات كما يستدل ع و تظهر الواضحة، حيث تبدأ في الرشد المبكر

 :من المظاهر اآلتية( أكثر

 .محمومة لتجنب هجران حقيقي أو متخيل جهود -0

 .الخامس ال يندرج ضمنه السلوك االنتحاري أو المؤذي للذات الوارد في المحك: مالحظة

 ةاإلنتقال بين أقصى المثاليمع اآلخرين يتسم ب البينشخصية غير المستقرة والمتوترة من العالقات  نمط -9
 .وأقصى التبخيس من القدر

 .عدم استقرار واضح وثابت في صورة الذات أو اإلحساس بالذات: اضطراب الهوية -3

اإلنفاق، : مثل)إلحاق األذى بالذات فيها  ملتحاألقل من المجاالت التي ي اإلندفاعية في مجالين على -4
 (.امالجنس، سوء استخدام المواد، القيادة المتهورة، اإلفراط في الطع

 .الخامس ال يندرج السلوك االنتحاري أو المؤذي للذات الوارد في المحك: مالحظة

 .للذات ديدات أو سلوك مؤذيأو ته سلوك انتحاري معاود أو إشارات -5

 . لناجم عن إعادة رد فعل مزاجي واضحعدم االستقرار اإلنفعالي ا -6

 .مزمنة بالفراغ مشاعر -2 
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تظاهرات متكررة للغضب، غضب : مثل) ب أو الصعوبة في لجم الغضبالغضب الشديد غير المناس -8
 (.ثابت، شجارات متكررة

 ..APA, 2000, p)200)   تفكير زوراني عابر مرتبط بالشدة أو أعراض انشقاقية شديدة -2

  (:Histrionic Personality Disorder)اضطراب الشخصية ال ستيرية -3

 :المحكات التشخيصية العامة

عة متنوعة من مجمو  لغل من االنفعالية الزائدة وجذب اإلنتباه، تبدأ مبكرا  في الرشد وتظهر من خاللنمط متغ
 :من المظاهر اآلتية( أو أكثر)من خالل خمسة  السياقات، كما يستدل عليها

 .في المواقف التي اليكون فيها محور االهتمام االنزعاج -0

 .يا  بشكل غير مناسب وك مغو جنسبسل التفاعل مع اآلخرين غالبا  ما يتسم -9

 .حوال  وتعبيرا  سطحيا  عن اإلنفعاالتيظهر بسرعة ت -3

 .يستخدم بإستمرار المظهر الجسدي للفت االنتباه -4

 .ويفتقر إلى التفاصيل( ذاتي)لديه أسلوب في الكالم مفرط في التعبيرية -5

 .نفعاالتوتعبيرا  مبالغا  به عن اإليبدي حركات تمثيلية ومسرحية  -6

 .يحاء، أي يتأثر بسهولة باآلخرين أو الظروفلديه قابلية لإل -2

 .APA, 2000, p. 714))  يعتبر عالقته أكثر حميمية مما هي عليه في الواقع -8
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 (:Narcissistic Personality Disorder)اضطراب الشخصية النرجسية -4

 :المحكات التشخيصية العامة

واالفتقار إلى القدرة على  والحاجة إلى اإلعجاب( ل أو السلوكفي الخيا) نمط متغلغل من المبالغة
في مجموعة متنوعة من السياقات، كما يستدل  ، يبدأ في فترة مبكرة من الرشد ويظهر(Empathy)التعاطف

 :من المظاهر اآلتية( أو أكثر)عليه بخمسة 

في اإلنجازات والمواهب ويتوقع أن ي عترف به يبالغ : مثال)أهمية الذاتمبالغ فيه بالتفخيم و لديه شعور  -0
 (.كمتفوق دون أن يحقق إنجازات مكافئة

 .مستغرق في خياالت عن النجاح الالمحدود أو القوة أو التألق أو الجمال أو الحب المثالي -9

ا أو أن يصاحب فقط من قبل أناس متميزين أو من طبقة علي نه متميز وفريد ويمكن فهمه أو ينبغييعتقد أ -3
 .من قبل مؤسسات خاصة

 .يتطلب اعجابا  زائدا  ومبالغ فيه -4

التلقائي  معاملة تفضيلية خاصة أو اإلذعان ، أي التوقعات غير المعقولة عنلديه شعور بالصدراة -5
 .لتوقعاته

 .، أي يستغل اآلخرين لتحقيق مآربهاستغاللي في عالقاته البينشخصية -6

 .يرفض االعتراف أو التماهي بمشاعر وحاجات اآلخرين: اطفيفتقر إلى القدرة على التع -2

 .أو يعتقد أن اآلخرين يحسدونهغالبا  ما يكون حسودا  لآلخرين  -8

 .APA, 2000, p. 717))   يبدي سلوكيات أو مواقف متعجرفة ومتعالية -2
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 (:Cluster C Personality Disorder) من اضطرابات الشخصية( C)المجموعة  -5
: مل هذه المجموعة على اضطرابات الشخصية القلقة والخائفة وتتضمن ثالث اضطرابات هي اآلتيةوتشت

 .الشخصية التجنبية، واإلعتمادية، والوسواسية القهرية
وقبل عرض المحكات التشخيصية لكل اضطراب، ال بد للباحثة من عرض أوجه التشابه واإلختالف بين 

 .ثالثةلاإلضطرابات ا
 :أوجه التشابه

أهم مايميز هذه المجموعة هو الخوف والقلق والترقب وخاصة في عالقاتهم اإلجتماعية مع اآلخرين دون  -0
أن يصل ذلك إلى حد الفوبيا اإلجتماعية، ولذلك يستخدم أفراد هذه المجموعة وسائل وحيل دفاعية مثل 

 .العدوانية السلبية، والمراق
قشرية وزيادة التثبيط الحركي، ويمكن أن جي إلى فرط اإلستثارة اليكون لدى أفراد هذه المجموعة ميل بيولو  -9

عبد الرحمن، )تقود الكروب واألحداث المزعجة إلى قلق واستثارة وجدانية عاطفية لدى أفراد هذه المجموعة 
0222.) 

 :أوجه اإلختالف -2
 .ة والخوف من التقييم السلبيالكف اإلجتماعي، الشعور بعدم الكفاءة، الحساسية الزائد: الشخصية التجنبية -0
الحاجة الزائدة إلى تلقي العناية والرعاية، سلوكيات تدل على الطاعة والتعلق، : الشخصية اإلعتمادية -9

 .الخوف من اإلنفصال
االستغراق في المحافظة على النظام، وتحسين وتهذيب كل ماحوله، : الشخصية الوسواسية القهرية -3

عبد )لي والبينشخصي، المحدودية والتقيد في درجة المرونة واإلنفتاح والفعالية االستغراق في الضبط العق
 (.0222الرحمن، 

 :(Avoidant Personality Disorder) اضطراب الشخصية التجنبية -1

 :المحكات التشخيصية العامة

يبدأ في الرشد ط الحساسية للتقييم السلبي، بعدم الكفاية وفر  نمط متغلغل من الكف االجتماعي و احاسيس
 :من المظاهر اآلتية( أو أكثر)في مجموعة متنوعة من السياقات، كما يستدل عليه بأربعة  المبكر ويظهر
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مع اآلخرين، بسبب الخوف من اإلنتقاد أو عدم  لمهنية التي تتطلب احتكاكا  جوهريا  ا يتجنب األنشطة -0
 .االستحسان أو الرفض

 .ن متيقنا  أن سيكون محبوبا  يرفض اإلنخراط مع الناس مالم يك -9

 .لعالقات الحميمة بسبب الخوف من أن يكون موضع سخرية وخزييبدي مقاومة ل -3

 .منشغل بكونه موضع انتقاد أو رفض في المواقف االجتماعية -4

 .يكون في حالة كف أو تثبيط في المواقف الجديدة مع الناس بسبب الخوف من عدم الكفاية -5

 .من اآلخرين أو غير جذاب شخصيا  إجتماعيا ، أو أدنى  على أنه غير مالئمينظر إلى نفسه  -6

يتمنع بصورة غير عادية عن تعريض نفسه للمجازفات أو اإلنخراط في أنشطة جديدة ألنها قد تظهر  -2
 .APA, 2000, p. 721))  االرتباك والخجل

 :(Dependent Personality Disorder)اضطراب الشخصية اإلعتمادية -2

 :المحكات التشخيصية العامة

ن ومتعلق وخوف من اإلنفصال، بالرعاية والتي تقود إلى سلوك مستكي حاجة متغلغلة ومبالغ فيها لتعهد الفرد
من ( أو أكثر)ياقات، كما يستدل عليه بخمسةوتظهر في مجموعة متنوعة من الس تبدأ في الرشد المبكر

 :المظاهر اآلتية

 .ات اليومية دون مقدار كبير من النصح والتطمين من اآلخرينصعوبة في اتخاذ القرار  -0

 .يحتاج اآلخرين في تولي المسؤولية بالنسبة لمعظم المجاالت الرئيسة في حياته -9

 .ب خوفه من فقد الدعم أو التقبلآلخرين بسبيجد صعوبة في التعبير عن مخالفة ا -3

 .ال ت ضمن الخوف الحقيقي من العقاب: مالحظة
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بسبب انعدام الثقة بالنفس في محاكمته أو قدراته )بة في البدء بمشاريع خاصة أو القيام بأعمال لوحدهصعو  -4
 (.وليس بسبب انعدام الباعث أو الطاقة

 .حد التطوع للقيام بأعمال منفرة يعمل ما في وسعه لكسب الرعاية والدعم من اآلخرين إلى -5

 .بسبب خوفه الشديد من عدم تمكنه من اإلهتمام بنفسه يشعر باإلنزعاج أو العجز حين يكون وحيدا   -6

 .ينشد سريعا  عالقة أخرى كمصدر للرعاية والدعم عندما تنتهي عالقة حميمة -2

 .APA, 2000, p 725))  يستغرق بشكل غير واقعي بمخاوف من تركه يتولى رعاية نفسه -8

 :(Obessive- compulsive Personality Disorder) اضطراب الشخصية الوسواسية الق رية -3

 :المحكات التشخيصية العامة

من اإلنشغال باإلتساق والكمالية والضبط العقلي وضبط العالقات الشخصية على حساب المرونة  نمط متغلغل
أو  في مجموعة متنوعة من السياقات، كما يستدل عليه بأربعة والفعالية، يبدأ في الرشد المبكر ويظهر واإلنفتاح

 :ن المظاهر اآلتيةم أكثر

إلى حد ( مخططات العمل)بالتفاصيل أو القوانين أو اللوائح أو الترتيب أو التنظيم أو الجداول انشغال -0
 .يضيع معه الموضوع الرئيس للعمل الذي يقوم به

معاييره  عجزه عن إتمام مشروع ألنه ال يستوف :مثال)يظهر كمالية تتدخل في اتمام الشخص لواجباته -9
 (.يقة جدا  الدق

وال يفسر ذلك بالحاجة )التفاني الزائد في العمل واإلنتاجية إلى حد التخلي عن أوقات الفراغ والصداقات -3
 (.اإلقتصادية الواضحة

اليفسر ذلك )  ومتصلب فيما يخص المسائل األخالقية والمثل والقيم ومرتابزائد  الضمير بشكل حي -4
 (.بالهوية الثقافية أو الدينية
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 .ن لم تكن تحمل قيمة عاطفيةياء بالية أو عديمة القيمة حتى وا  عجز عن التخلي عن أشي -5

 .شياءاأل لطريقته في تنفيذ ال يرغب في تفويض أمر المهمات أو العمل لآلخرين مالم يخضعوا تماما   -6

تكديسه من أجل  يتبنى نمطا  بخيال  في اإلنفاق نحو نفسه ونحو اآلخرين، فالمال ي نظر إليه كشيء ينبغي -2
 .كوارث المستقبل

  .  APA, 2000, p. 729)) يبدي تصلبا  وعنادا   -8

 Personality Disorders Nototherwise): آخر الشخصية غير المصنفة في موض  اتاضطراب -6
Specified) 

ات إحالة إلى المعايير التشخيصية العامة إلضطراب)تعنى هذه الفئة باإلضطرابات في أداء الشخصية
مثال ذلك وجود مظاهر ألكثر من . التي ال تحقق معايير أي من اضطرابات الشخصية النوعية( الشخصية

، (الشخصية المختلطة)اضطراب شخصية نوعي والتي ال تلبي المعايير الكاملة ألي اضطراب شخصية بمفرده 
مثل )ت األداء الوظيفي لكنها تسبب معا  ضائقة مهمة سريريا  أو اختالال  في واحد أو أكثر من مجاال

يمكن استخدام هذه الفئة ايضا  عندما يقدر الطبيب أن اضطرابا  في الشخصية نوعيا  (. اإلجتماعي او المهني
تتضمن األمثلة اضطراب الشخصية اإلكتئابي واضطراب الشخصية  س مشموال  في التصنيف هو المناسب،لي

 .سلبية العدوان
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 سمات الشخصية السوية: ثالثاا 

 وامل الخمسة للشخصيةفي ضوء نمول  الع

Normal Traits of Personality according to Five- Factors Model of 
Personality 

 

 :توطئة

الشخصية ممن أكثمر المصمطلحات النفسمية التمي تحممل الكثيمر ممن المعماني، وربمما يعمود ذلمك المى  يعد مصطلح
 :في أربع نقاط أساسية هي اآلتية( Schmidt, 1985)مجموعة من األسباب التي لخصها شميدت 

، ممما أرهمق المفهموم أن يدخل مجال العلمشيوع استخدام مفهوم الشخصية في اللغة اليومية للناس قبل  -0
 .العلمي للشخصية حتى وقتنا الراهن

تخصصممات األخممرى غيممر يقممع االهتمممام بموضمموع الشخصممية فممي صمملب مجموعممة كبيممرة مممن الفممروع وال -9
يجممابي ما سمملبي يتمثممل فممي ازديمماد غممموض األداة المفهوميممة والثمماني إهممذا التممداخل تممأثيران أحممدهول علممم الممنفس،

تأثيرات فمي حمل مشمكالت يتمثل في تنمية التأثيرات المتبادلة بمين همذه التخصصمات أو الفمروع واسمتخدام همذه المم
 .البحث وفي فتح مجاالت تطبيقية متنوعة

، المممرتبط نشممماطه باألصمممل بشممبكة متعمممددة الخيممموط ممممن يممدور محمممور مفهممموم الشخصممية حمممول اإلنسمممان -3
فموضمممموع الشخصممممية يتعلممممق بموضمممموع معقممممد جممممدا  أال وهممممو . الظممممروف االجتماعيممممة والبيولوجيممممة والموضمممموعية

اإلنسان، وحسب مستوى المالحظة فإننما نتحمدث عمن عضموية أو موضموع أو عمن فمرد أو عمن شمخص أو عمن 
مفماهيم إلمى ممدى صمعوبة السميطرة المفاهيميمة علمى تعقيمدات الوجمود ، وتشمير همذه الكميمة الكبيمرة ممن الشخصية

 .والنشاط اإلنسانيين
نممما يممتم كممذلك فهممم اإلنسممان وتفسمميره  -4 ال يكتفممي المفهمموم العلمممي للشخصممية بوصممف اإلنسممان فحسممب، وا 

تم مممن ويمم. وهممذا الفهممم يسممتند دائممما  إلممى الحيمماة المباشممرة أو الملموسممة للمالحممظ وللشممخص الممذي تممتم مالحظتممه
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كممممما أن هممممذا التفسممممير يتغيممممر تبعمممما  لتغيممممر الظممممروف  ر تقممممويم الفممممرد نوعيتممممه أو خصوصمممميته،خممممالل هممممذا التفسممممي
برازها، بإعتبارها ذات قيمة فمي التقيميم تتبمدل بإسمتمرار ممما  اإلجتماعية وبالتالي فإن السمات التي يتم توكيدها وا 

 (.046-045، 9002رضوان، )يقود إلى إرهاق الدقة المفهومية 

بعلماء نفس الشخصية إلمى إدراك الحاجمة الماسمة إلمى  تمادفع شكالية في تحديد مفهوم الشخصية هيوهذه اإل
ساسمية للشخصمية عمن طريمق تجميمع السممات المرتبطمة ل األبعاد أو العواممل األنموذج وصفي أو تصنيف يشك

عبمممد )فمممراد والثقافمممات تلمممف األمسمممتقل يمكمممن تعميممممه عبمممر مخ معممما ، وتصمممنيفها أو إدراجهممما تحمممت بعمممد أو عاممممل
للشخصمممية فبعضمممها انمممتهج  وتعمممددت طمممرق البحمممث فمممي العواممممل الخمسمممة ، (8، 0226الخمممالق، األنصممماري، 

، تيمممموبس (0242)، فيسممممك (0236)البحممممث فممممي معمممماجم اللغممممة كدراسممممات كممممل مممممن اولبممممرت و اودبممممرت عممممام 
بعض اآلخمممر ممممنهج تقمممدير السممممات ، بينمممما  انممتهج الممم(0264 )ودراسمممة بورجاتممما عمممام (0260 )وكريسممتال عمممام

مما ، بين(0282 )، و بوتموين وبماص عمام(0288)، دايمراد وزمالئمه عمام (0285 )كدراسات كل من كونلي عام
ساسممية وتسممميتها باسممتخدام التحليممل العمماملي كدراسممات كممل مممن انممتهج الممبعض اآلخممر مممنهج تفسممير العوامممل األ

، بينمممما انمممتهج المممبعض اآلخمممر (0288 )ديجممممان عمممامودراسمممة  (0286)، هوجمممان عمممام (0285)نورممممان عمممام 
، (0285)، كوسمتا ومماكري عمام (0280)كدراسات كل من ديجمان وتاكيموتو وشوك عمام منهج االستخبارات 

خيمر ممنهج مالحظمة ، فمي حمين انمتهج القسمم األ(0220)، ودراسمة جمون عمام (0282)بيبودي وجولدبيرج عمام 
عبمممممد الخمممممالق ) (0282)بوتممممموين وبممممماص عمممممام ، و ( 0285)ام السممممملوك الفعلمممممي كدراسمممممات بممممماص وكمممممريج عممممم

فقممد توصممل  ل،كممل مممن آيزنممك وكاتمم أهميممة تلممك التممي قممدمها كثممر التصمموراتإال أن مممن أ ،(0226واألنصمماري، 
آيزنك إلى نموذج للشخصية يقوم على ثالثة عوامل رئيسة هي االنبسماط والعصمابية والذهانيمة، بينمما رأى كاتمل 

ئممممة إلسمممتيعاب الفمممروق الفرديمممة فمممي الشخصمممية همممو ذلمممك المممذي يقممموم علمممى سمممتة عشمممر أن أكثمممر األوصممماف مال
 (.9002يونس ، خليل، )سمة

علممى أن  ن هنمماك اتفاقمما  رصممدها مباشممرة فممإ و للشخصممية العوامممل الخمسممة عنممد الحممديث عممن بممدايات ولكممن 
ة الوصمممف قمممدما أضمممخم دراسمممة حديثمممة وشممماملة تبمممرهن مصمممداقي (Chrisatl & Tupes)كريسمممتال وتيممموبس

التصنيفي القائم على خمسة عوامل وقد قاما بتقييم خمس وثالثمين سممة ممن سممات الشخصمية، ووجمدا فمي كمل 
التحمممرر أو  ل كمممل عينمممة بخممممس عواممممل رئيسمممة أطلقممما عليهممماالحمماالت أنمممه يمكمممن وصمممف التبممماين المشمممترك داخممم



 

75 
 

تمى عقمد ن دراستهما لم تستقطب االنتبماه حأواالستقرار الوجداني والثقافة ، إال اإلنطالق، المسايرة، االعتمادية، 
 & Costa)وكوسمتا ومماكري (Goldberg)همهمم جولمدبيرجالثمانينمات حمين تناولتهما أعممال عمدة بماحثين ممن أ

McCrae) ( ،9002؛ الرويتمممع،  0226عبمممد الخمممالق واألنصممماري) إال أن اضمممافات كوسمممتا ومممماكري لنمممموذج ،
اة ى اإلطممالق وتتضممح تلممك االضممافات مممن خممالل تطويرهممما ألدبممرز علممالعوامممل الخمسممة للشخصممية تعتبممر األ
ساسمممية الكبمممرى للشخصممممية بواسمممطة مجموعمممة مممممن البنمممود بحيمممث تختلممممف قيممماس موضممموعية تقممميس العوامممممل األ
ساسما  علمى ممنهج المفمردات اللغويمة المشمتقة ممن معماجم خرى التمي اعتممدت أطريقتهما عن مناهج الدراسات األ

عواممممل كبمممرى للشخصمممية ،  اسمممات االمبيريقيمممة للتحقمممق ممممن وجمممود خممممسممممن الدر  ، حيمممث قامممما بمجموعمممةاللغمممة
ثمم قامما بعممد  ، العصمابية، االنفتماح علمى الخبمرة،فاسمتخرجا بدايمة ثالثمة عواممل كبمرى للشخصمية همي االنبسمماطية

ضممافة بعممدين آخممرين هممما  (0285)ذلممك ببنمماء مقيمماس جديممد لقيمماس العوامممل الخمسممة الكبممرى للشخصممية عممام  وا 
عبمد )  (NEO-IP-R)طيبة ويقظمة الضممير، واطلقما علمى المقيماس الجديمد اسمم اسمتخبار الشخصمية الممنقح ال

  (.00، 0226الخالق، األنصاري، 

 :ساسية لنمول  العوامل الخمسة للشخصيةاألبعاد األ -1

، وهممي تسممتخدم فممي اللغممات الحيممة بنيممة نممموذج العوامممل الخمسممة للشخصممية أغلبيممة السمممات التممي وتنممدرج ضمممن
ويصممف هممذا  .ثقافممة (50)نممموذج طمموره علممماء الممنفس، واتضممح أنممه عممالمي كممما تمممت دراسممته فيممما يزيممد عممن 

 :النموذج خمس سمات أو أبعاد أساسية هي اآلتية

 : (Extraversion)العامل األول االنبساطية -1

والقمممدرة علمممى االبتهممماج  يقممميس همممذا العاممممل قممموة التفممماعالت االجتماعيمممة، ومسمممتوى األنشمممطة، والحاجمممة لإلثمممارة،
بينممما المممنخفض علممى  متفائممل، ولديممه توجممه نحممو اآلخممرين، والمرتفممع علممى هممذا العامممل اجتممماعي، لبممق،. والمممرح

 .(048-042، ص 9009، الحسيني محمد)هذا العامل متحفظ، منعزل، غير مرح، خامل، وخجول

 :أبعاد أساسية هي اآلتيةومن خالل الدراسات العاملية يمكن تحديد االنبساطية من خالل ست 

 .ودود، حسن المعشر، لطيف، يميل على الصداقة :(Warmth) أو المودة الدفء -0
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نماس حولمه يتحمدث صمدقاء كثيمرون، يحتماج إلمى أيحب الحفمالت، لمه أ(: Gregariousness) االجتماعية -9
 .معهم، يسعى وراء االثارة، يتصرف بسرعة دون تردد

حمب السميطرة والسميادة والخشمونة وحمب التنمافس وكمذلك الزعاممة، يممتكلم (: Assertiveness)توكيمد المذات  -3
 .دون تردد، واثق من نفسه ومؤكد لها

 .مايكون مندفعا   حيانا  الحركة وسريع في العمل محب له، وأالحيوية وسرعة (: Activity) النشاط -4

قممف المثيممرة االسممتفزازية، ويحممب مغممرم بالبحممث عممن الموا(: Excitement-Seeking) البحممث عممن اإلثممارة -5
 .األلوان الساطعة واألماكن المزدحمة أو الصاخبة

شعور بالبهجة والسمعادة والحمب والمتعمة وسمرعة الضمحك ال: (Positive Emotions)اإلنفعاالت اإليجابية -6
 (.203-209، 0222األنصاري،  ) واالبتسام والتفاؤل

 (: Neuroticism)العامل الثاني العصابية -2

يقممميس همممذا العاممممل التوافمممق فمممي مقابمممل عمممدم الثبمممات االنفعمممالي ويحمممدد األفمممراد المممذين لمممديهم أفكمممار غيمممر واقعيمممة، 
، انفعممالي، غيممر آمممن، ولديممه والمرتفممع علممى هممذا العامممل قلممق، عصممبي. واالسممتجابات االندفاعيممة وسمموء التكيممف

الحسممميني ) عمممل، جمممريء، وآممممنبينمممما الممممنخفض علمممى همممذا العاممممل يكمممون هممماد ، مسمممترخي، غيمممر منف وسمماوس،
 .(048-042، ص 9009، محمد

 : بعاد أساسية هي اآلتيةلعصابية من خالل ست أمن خالل الدراسات العاملية يمكن تحديد او 

 .، سرعة التهيج، النرفزة، الهم واإلنشغالالخوف(: Anxiety)القلق -0

 .حالة الغضب الناتجة عن اإلحباطات(: Anger)الغضب -9

انفعمممممالي، منقممممبض أكثمممممر منممممه ممممممرح ويممممؤدي ذلمممممك إلممممى الهمممممم والكممممرب والقلمممممق (: Depression)االكتئمممماب -3
 .واالنفعالية الدائمة والحالة المزاجية القابلة للتغير
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الشمممعور بممماإلثم والحمممرج والخجمممل والقلمممق اإلجتمممماعي النممماتج (: Self-Consciousness) الشمممعور بالمممذات -4
 .بولةعن عدم الظهور أمام اآلخرين في صورة مق

عممدم القممدرة علممى ضممبط الممدوافع وفيممه يشممعر الفممرد بممالتوتر والقلممق وسمممرعة (: Impulsiveness)االنممدفاع  -5
 .االستثارة

عممممدم قممممدرة الفممممرد علممممى تحمممممل الضممممغوط، (: Vulneralility) القابليممممة لالنجممممراحو  (Stress)االنعصمممماب  -6
 ارات فممممي المواقممممف الضمممماغطةر لممممى اتخمممماذ القمممموبالتممممالي يشممممعر الفممممرد بممممالعجز واليممممأس واالتكممممال وعممممدم القممممدرة ع

 .(209، 0222األنصاري، )

 : (Agreeableness)الطيبة العامل الثالث -3

يقمميس كفمماءة الفمممرد االجتماعيممة علمممى مممدى واسمممع متصممل يبممدأ ممممن الحنممو حتمممى الجفمماء فمممي األفكممار والمشممماعر 
بينممما  ، مسمماعد، متسممامح، ومسممتقيم،ق، رحمميموالمرتفممع علممى هممذا العامممل ذو طبيعممة جيممدة، واثممق، شممفو . واألداء

الحسمميني )المممنخفض علممى هممذا العامممل يكممون نممزاع للشممك، قمماس، حاقممد، منمماور، سمماخر، عنيممف، وغيممر متعمماون
 .(048-042، ص 9009، محمد

 :هي اآلتية أساسية من خالل ست أبعادات العاملية يمكن تحديد الطيبة ومن خالل الدراس

اه اآلخرين واثق من نفسه، يشمعر بالكفماءة، جمذاب ممن الناحيمة االجتماعيمة، يشعر بالثقة تج: (Trust)ثقةال -0
 .غير متمركز حول ذاته، يثق في نوايا اآلخرين

 .مخلص، مباشر، صريح، مبدع، جذاب: (Straightforwardness)االستقامة -9

للغيمر فمي السمراء  والرغبمة فمي مسماعدتهم، متعماون ولديمه مشماركة وجدانيمة حمب الغيمر(: Altruism)اإليثمار -3
 .والضراء

، واالعتممداد قمممع المشمماعر العدوانيممة والعفممو والنسمميان تجمماه المعتممدين(: Compliance)اإلذعممان أو القبممول  -4
 .ثناء الصراعاتف والتروي في المعاملة مع الغير أو اللطأ
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 .متواضع غير متكبر وال يتنافس مع االخرين: (Modesty)اضعالتو  -5

متعمممماطف ممممممع اآلخممممرين ومعمممممين لهممممم، ويمممممدافع عممممن حقممممموق : (Tender-Mindedness)معتممممدل المممممرأي  -6
 .(204 ،0222االنصاري،) اآلخرين وبالذات الحقوق االجتماعية والسياسية

 (: Openness)االنفتاح على الخبرة العامل الراب  -4

دراك الخبمرة ممن مصمدرها، الرغبمة فمي ا الستكشماف، والتسمامح يقيس هذا العامل البحث عن الخبرات الجديدة، وا 
بتكممار، أصممالة، تخيممل، وغيمممر والمرتفممع علممى هممذا العامممل لديممه ميممول واسممعة، حممب اسممتطالع، ا. مممع الغممموض

محممد، الحسميني  )  بينما المنخفض علمى همذا العاممل يكمون تقليمدي، غيمر تحليلمي، ولديمه ميمول ضميقة تقليدي،
 (.048-042، ص 9009

ثيمممرة وحيممماة مفعممممة بالخيمممال، عنمممده أحمممالم كثيمممرة وطموحمممات يمممة وكلديمممه تصمممورات قو (: Fantasy)الخيمممال -0
نممما بهممدف تمموفير بيئممة تناسممب خياالتممه، ويعتقممد بممأن هممذه مممن الواقممع وا   حممالم اليقظممة لمميس هروبمما  غريبممة، كثممرة أ

 .في حياته وتساعده على البقاء واالستمتاع بالحياة مهما   الخياالت تشكل جزءا  

 .نواع الفنون والجمالياتيه اهتمامات بارزة في تذوق جميع أن واألدب ولدحب الف(: Aesthetics)جمالي -9

قموى ممن اآلخمرين، والتطمرف فمي حماالت النفسمية واالنفعماالت بشمكل أالتعبير عن ال(: Feelings)المشاعر -3
ت كممما تظهممر عليممه عالمممات االنفعمماال لممى قمممة الحممزن،فممرد بقمممة السممعادة ثممم ينتقممل فجممأة إالحالممة حيممث يشممعر ال

 .قل المواقف الضاغطة والمفاجئةلمظاهر الفيزيولوجية المصاحبة لإلنفعال في أالخارجية كا

لممم يسممبق زيارتهمما فممي ممماكن الرغبممة فممي تجديممد األنشممطة واالهتمامممات والممذهاب إلممى أ(: Actions)فعممالاأل -4
ن اليممممومي ن يجممممرب وجبممممات جديممممدة وغريبممممة مممممن الطعممممام، والرغبممممة فممممي الممممتخلص مممممن الممممروتيالسممممابق ويحممممب أ

 .والمغامرة

 .فكار والتبصرجمود والتجديد أو اإلبتكار في األاإلنفتاح العقلي والفطنة وعدم ال(: Ideas)فكاراأل -5
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فممالفرد المتفممتح للقمميم نجممده . الميممل إلعممادة النظممر إلممى القمميم اإلجتماعيمة والسياسممية والدينيممة(: Values)القميم -6
لهما فمي حمين نجمد العكمس بالنسمبة للفمرد غيمر المتفمتح للقميم فإنمه مسماير يؤكمد القميم التمي يعتنقهما ويناضمل ممن أج

 (.204-203، 0222األنصاري، )لألحزاب السياسية على سبيل المثال ويقبل جميع التشريعات التقليدية 

 : (Conscientiousness)يقظة الضميرالعامل الخامس  -5

الواقعيمة فمي سملوك التوجمه للهمدف، كمما يقميس الحساسمية يقيس همذا العاممل درجمة األفمراد فمي النظمام، المثمابرة، و 
قيممق، طممموح، يعمممل بجممد، ويعممول والمرتفممع علممى هممذا العامممل مثممابر، مممنظم، د. نحممو الفممرد الممواهن وغيممر المممتقن

بينمممما الممممنخفض علمممى همممذا العاممممل يكمممون بمممال همممدف، ال يعتممممد عليمممه، مهممممل، غيمممر دقيمممق، وذو إرادة  عليمممه،
 .ضعيفة

 :هي اآلتية أساسية من خالل ست أبعاد ات العاملية يمكن تحديد يقظة الضميرسومن خالل الدرا

و حكمممممميم أ ، متبصممممممر، مممممممدرك، كمممممفءأن يكممممممون الشمممممخص بممممممارع(: Competence)الكفمممممماءةاالقتمممممدار أو  -0
 .ويتصرف بحكمة مع المواقف الحياتية المختلفة

 .شياء في موضعها الصحيحمرتب، مهذب، أنيق، يضع األ: (Order)منظم -9

 .خالقية بصرامةويتقيد بالقيم األ ملتزم لما يمليه ضميره: (Dutifulness)ملتزم بالواجبات  -3

همداف محمددة فممي مكمافح، مثمابر، مجتهمد، ذو أ: (Achievement Striving)نجمازاال مناضمل فمي سمبيل -4
 .الحياة، مخطط، جاد

مهممممة، وممممن ثمممم االسمممتمرار حتمممى  أو القمممدرة علمممى البمممدء فمممي عممممل مممما(: Self-Discipline)ضمممبط المممذات -5
القدرة علمى التمدعيم المذاتي ممن أجمل إنجماز األعممال دون باإلضافة إلى  ا دون اإلصابة بالكلل أو الملل،نجازهإ

 .الحاجة إلى التشجيع من قبل اآلخرين

حممممذر النزعممممة إلممممى التفكيمممر قبممممل القيممممام بممممأي فعمممل ولممممذلك يتسممممم الفممممرد بال(: Delibration)الرويممممة التمممأني أو  -6
 .(205، 0222االنصاري، )  والحرص واليقظة والتروي قبل اتخاذ القرار أو القيام بأي فعل
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وأخيمممممرا  يمكمممممن للباحثممممممة القمممممول أن نمممممموذج العوامممممممل الخمسمممممة للشخصممممممية يعتبمممممر ممممممن أكثممممممر النمممممماذج الب عديممممممة 
(Dimensional Models) أداة التمي اسمتخدمت لوصمف سممات ومالممح الشخصمية السموية ، وقمد اسمتخدم كم

في العديد من الدراسات في العالم وترجم لعدد من اللغات، كما استخدم نموذج العواممل الخمسمة للشخصمية فمي 
، واسمممتخدم همممذا النمممموذج ( 9009)، هريمممدي وفمممرج (0222)البيئمممات العربيمممة فمممي دراسمممات كمممل ممممن األنصممماري 
 (.9002)ألول مرة في البيئة السورية في دراسة ملحم عام 

 :ومسوغات اختياره ل  العوامل الخمسة للشخصيةمزايا نمو  -2

دفعت الباحثة إلى اعتماد هذا النموذج في  يتمتع نموذج العوامل الخمسة للشخصية بمجموعة من المزايا التي
 :إيجازها في النقاط اآلتية بحثها، ويمكن

تضم مجموعة كبيرة  طبيعة بناء العوامل الخمسة ولغتها السهلة والواضحة بالنسبة ألغلب الناس، حيث -0
من السمات الشائعة بين الناس ومن هنا تبرز أهمية اختزال هذا الكم الضخم من السمات في عوامل تحتويها 

 .جميعها

وصفا  وشمولية للشخصية مقارنة  نماذجالعوامل الخمسة للشخصية على أنه أكثر النموذج ي نظر إلى  -9
ير العدد كنموذج كاتل الذي تضمن ستة عشر سمة، وال ى، فهو ذو مدى متوسط و ليس كثاألخر  نماذجبال

 (.0226عبد الخالق، األنصاري، )قليل العدد كنموذج آيزنك الذي تضمن ثالث سمات 

 :االنتقادات الموج ة لنمول  العوامل الخمسة للشخصية -3

 :اآلتيةوجهت لنموذج العوامل الخمسة للشخصية بعض االنتقادات يمكن للباحثة تلخيصها في النقاط 

واجه عدد األبعاد أو العوامل المتضمنة في نموذج العوامل الخمسة للشخصية العديد من االنتقادات  -0
حيث أصر كاتل على وجود أبعاد أساسية للشخصية أكثر بكثير من مجرد خمسة أبعاد، في حين أكد آيزنك 

 .بعاد تتضمن ثالثة أبعاد فقطأن العوامل الخمسة للشخصية كثيرة ويمكن تقليصها إلى عدد أقل من األ

يرة، فالجدل دائر حول ما إذا كان ينبغي شكالية كبكلت مسألة تسمية العوامل الخمسة للشخصية إكما ش -9
  (.0226عبد الخالق، األنصاري، )تسميتها باستخدام األعداد الرومانية، أو الحروف األبجدية أو األسماء 
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 تكيفية المبكرةالمخطوطات اإلستعرافية غير ال: رابعاا 

 وعالقت ا باضطرابات الشخصية وسمات الشخصية السوية

 

تتجلى شخصية الفرد من خالل العديد من األنماط السلوكية التي تميز فرد عن غيره وتتضح العديد من    
سمات الشخصية تلك منذ الطفولة المبكرة، فيوصف بعض األفراد بأنهم انعزاليون، أو اجتماعيون وما إلى 

 .ك من السمات األخرى التي تميزهم كأفرادهنال

تتيح له ضمن الحالة  ،وتتيح هذه السمات الشخصية التي تعطي الفرد طابعه الشخصي الفريد والمميز
السوية والطبيعية التطور والنمو والتوافق مع المتطلبات الحياتية، إال أنها في بعض الحاالت قد تنحرف 

لمتطلبات الحياتية، ل لمزيد من الصعوبات أثناء مواجهتها تسبب لهمدة ومتحجرة وأقل مرونة و فتصبح جا
 .وربما تؤدي إلى تطوير أنماط مضطربة من الشخصية

واضطرابات الشخصية مسألة في غاية  السوية واستنادا  إلى ماسبق يعد التمييز بين سمات الشخصية
 الشخصية والسمات السوية للشخصية باتاألهمية واإللحاح إذ توجد العديد من القواسم المشتركة بين اضطرا

ن كانت سمات الشخصية أقل تطرفا  وشذوذا   وربما هذا ماحدا بالعديد من الباحثين في مجال الشخصية  ،وا 
للشخصية التي ( Dimensional Models) السوية واضطراباتها إلى تطوير العديد من النماذج الب عدية 

وسدت العديد من الثغرات التي ممكن أن تسببها  (Categorical Models) حلت محل النماذج الفئوية
كثر تلك ثناء الحديث عن الحدود الفاصلة بين السواء واالضطراب في الشخصية، ولعل من أأ تلك النماذج

الذي ( 0229)هو نموذج العوامل الخمسة للشخصية لكوستا وماكري النماذج الب عدية شيوعا  واستخداما  
لى حد بعيد الشخصية السوية يعتبر من أحد أكثر  وأهم النماذج  البع دية التي يمكن أن تصف وا 

استكشاف و  دمةوالمضطربة، حيث استخدم هذا النموذج كأداة ولدت العديد من األبحاث في مجال خ
وصفا   العالقات بين منشأ اضطرابات الشخصية و سماتها السوية، كما يمكن أن يقدم هذا النموذج أيضا  

  . كامال  إلضطرابات الشخصية على اختالفهادقيقا  ومت
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من السمات الشخصية واالضطرابات تقبع المخطوطات االستعرافية و األبعد وبالعودة إلى البنية األعمق 
والتي تجذرت بعمق من خالل طفولة مضطربة تعرض فيها الفرد لكم ال يستهان به  ،غير التكيفية المبكرة

ساليب توافق غير تكيفية ة إلى أساسية باإلضافتتم تلبية حاجاته األالنفسي، ولم من األذى الجسدي و 
أحاطت به وخبرات ضارة تعرض لها باكرا  من قبل الوالدين واألشقاء واألقران، تلك المخطوطات تؤثر في 
كل جوانب النمو والمعرفة المبكرة في الحياة، فتصبح المخطوطات بالغة التعميم بشكل مفرط في العديد من 

واقف الالحقة في الحياة األمر الذي يؤدي إلى مزيد من السلوكيات غير التكيفية والتي تظهر في أساليب الم
توافق متعددة تأخذ صيغ اإلذعان، أو التجنب، أو االنسحاب أو النزعة إلى الكمالية، ومن شأن تلك 

المدى البعيد تعمل  األساليب أن تخفف من شدة الضغوط النفسية لدى الشخص لوقت قصير إال أنها على
على تقوية وتعزيز تلك المخطوطات وتجعلها متجذرة وبشكل أكبر، األمر الذي يعزز من صعوبات مواجهة 

 .الفرد للمتطلبات المحيطية والذاتية

وبما أن سمات الشخصية السوية والمضطربة تشكل في طريقة تجمعها تركيبة الشخصية الفردية فإنه يتوقع 
 .التكيفية أن تؤثر على اضطرابات الشخصية وسماتها السوية على حد سواء لهذه المخطوطات غير
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 الفصل  الرابع

 و أدواوه  إجرالاوهمنهجية البحث ، و

 .منهج البحث.1

 .اجملت ع األصلي للبحث.2

 .عينة البحث.3

 .متغ ات البحث.4

 .أدوات البحث.5

 .املعاجلات اإلحصائية املست دمة. 6
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 الفصل الراب 

 وأدواته جراءاتهمن جية البحث وا  

 :من ا البحث -1

ألوضاع واألحداث اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي فالبحث الوصفي يسعى إلى وصف ا
يذكر نسبة )، أو يصف (ا، أو يتوصل إلى استبصارات جديدةيتعرف ظاهرة م)يستكشف و  والظروف الحالية،

يدرس العالقات بين )أو يفسر ويتنبأ ( الحدوث، أو التوزيع، أو الخصائص لمجموعة ما أو لموقف ما
، وتجمع البيانات في البحث الوصفي بإستخدام االستبيانات أو المقابالت أو اإلختبارات (المتغيرات

أن المنهج الوصفي يعتمد على دراسة الظاهرة كما هي في الواقع ويهتم ، كما (59، 9006الخطيب، )
بوصفها وصفا  دقيقا  ويعبر عنها تعبيرا  كيفيا  أو تعبيرا  كميا ، فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح 

رتباطها خصائصها، أما التعبير الكمي فيقدم لنا وصفا  رقميا  يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ا
 (.62، 9002زايد، )مع الظواهر المختلفة األخرى 

 :المجتم  األصلي للبحث -2
( 6053)والبالغ عددهم  ية تربية دمشقفي مدير  اإلداريين لينمتكون المجتمع األصلي للبحث من جميع العا

 .(0)، موزعين كما هو مبين في الجدول رقم (9004)حسب إحصائية وزارة التربية لعام 
 

 توزع أفراد المجتم  األصلي للبحث يوضح( 1)رقت جدول 
 

العدد  ثانوية متوسط مع د إجازة هندسية جامعية إجازة تأهيل دبلوت ماجستير دكتوراه
 الكلي

 إناث لكور إناث لكور إناث لكور إناث لكور إناث لكور إناث لكور إناث لكور
6053 15 6 25 43 29 90 499 1538 64 75 358 1186 264 1861 
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 :عينة البحث -3
 .ساسية، وعينة البحث السيكومتريةهما عينة البحث األاشتمل هذا البحث على عينتين 

 : عينة البحث االساسية -1
عامال  ( 0003)ائية عرضية من العاملين في مديرية تربية دمشق حيث بلغ عددهم و تم سحب عينة عش

لعشوائية العرضية والعينة العشوائية هي عينة ال تتقيد ، تم اختيارهم بالطريقة ا%( 06.52)بنسبة  وعاملة
بنظام خاص أو ترتيب معين ومقصود في اإلختيار، وبذلك تضمن لجميع أفراد العينة فرصا  متساوية، وفي 

والعينة العشوائية العرضية أيضا  هي  ،(022، 0222خيري، )هذه الحالة توصف العينة بأنها غير متحيزة 
من فئة مناسبة ومتوافرة، والفئة المختارة بموجبها هي ليست أفضل الفئات بل هي أكثرها عينة مستقلة تسحب 

 .يوضح توزع أفراد عينة البحث( 9)، والجدول رقم (002، 0220حمصي، )توافرا  
 يوضح توزع أفراد عينة البحث( 2)جدول رقت 

 النسبة المئوية العدد الجنس
%22.22 222 لكور  

%77.77 777 إناث  

مجموعال  3002 300%  

 
 :عينة البحث السيكومترية -2

مديرية تربية في من العاملين ( 900)إلى جانب عينة البحث األساسية قامت الباحثة بسحب عينة مكونة من 
شخصا  من ( 42)السيكومترية لألدوات المستخدمة، إلى جانب عينة مكونة من  دمشق لحساب الخصائص

موزعيين بين حملة درجة ماجستير في الترجمة )لية اآلداب بجامعة دمشقخريجي قسم اللغة االنكليزية بك
وذلك للتحقق من تعادل األشكال ( الفورية، وبين من يتابعون دراساتهم العليا في تخصصات اللغة االنكليزية

 .اللغوية ألدوات البحث المترجمة
لتي يتم اختيارها بناء على حكم شخصي وقد اختيرت هذه العينة بطريقة قصدية، والعينة القصدية هي العينة ا

، 9006ابو زينة، )أو تقدير ذاتي بهدف التخلص من المتغيرات الدخيلة إللغاء مصادر التحريف المتوقعة 
90.) 
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 :متغيرات البحث -4
 .المخطوطات االستعرافية غير التكيفية المبكرة :المستقلة المتغيرات -8

صية، سمات الشخصية التي يمكن أن تكون في بعض الحاالت اضطرابات الشخ: غيرات التابعةالمت -9
 .مستقلة ايضا  

 (. ذكور، إناث)الجنس : المتغيرات التصنيفية -3

 :بحثأدوات ال -5

  :(YSQ-S3)ليونغ الصيغة المختصرة المخطوطة  اختبار -1

، (The Young Schema Questionnaire)الصيغة الثالثة المختصرة ليونغ  المخطوطة اختبار   
يمكن  (Jeffry Young)قام بإعداده جيفري يونغ تقرير ذاتي  اختباروهو  ،(YSQ-S3)ويرمز له اختصارا  

ارة عب( 20)أن يطبق بشكل فردي أو جماعي، يقيس المعتقدات الجوهرية حول الذات واآلخرين، ويتكون من
عبارات تقيس تلك ، لكل مخطوطة مقياس فرعي يتضمن خمس تكيفية مبكرةمخطوطة غير ( 08)تقيس

 .الثمانية عشر يوضح توزع البنود على المخطوطات( 3)المخطوطة، والجدول رقم 

على مقياس ليكرت السداسي ار بإختيار بديل واحد من ضمن ست بدائل متوزعة تتم اإلجابة على اإلختب
، (6الدرجة ويعطى  وحتى ينطبق علي تماما   ،0ويعطي الدرجة  ال ينطبق علي تماما  )من  بتدرج يبدأ

من خالل الجمع الجبري جميعها ار درجة كلية باإلضافة إلى درجات للمقاييس الفرعية نحصل عليها لالختب
ار يتضمن الخصائص مة أنه ال يوجد دليل لهذا اإلختبوال بد للباحثة من اإلشارة إلى نقطة ها .للدرجات

، ولكنها استخدمت ة ال تزال في طور التطويرالسيكومترية له، فاألداة بكل صيغها سواء المختصرة أو المطول
في العديد من الدراسات واألبحاث في الكثير من دول العالم، وترجمت إلى العديد من اللغات، وتم اختبار 

 .خصائصها اإلكلينيكية في العديد من الدراسات عبر الثقافية
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 مخطوطة ليونغار الختببنود على المقاييس الفرعية اليوضح توزع ال( 3)جدول رقت 

 أرقات البنود المخطوطات غير التكيفية المبكرة ت

    لحرمان اإلنفعاليا   1
Emotional Deprivation   

0-02-32-55-23  

التقلب/ال جر 2  
Abandonment\ Instability 

9-90-38-56-24  

فقدان الثقة/اإلساءة 3  
Mistrust\ Abuse 

3-90-32-52-25  

غتراباال/ اإلنعزال االجتماعي 4  
Social Isolation\ Alienation 

4-99-40-58-26  

الرفض/الخزي 5  
Defectiveness\ Shame 

5-93-40-52-22  

6 
الفشل/االخفاق  

Failure 
6-94-49-60-28  

7 
العجز/االعتمادية  

Dependence\ Incompetence 
2-95-43-60-22  

8 
 الحساسية المفرطة لأللى واألمراض

Vulnerability to Harm or Illness 
8-96-44-69-80  

2 
غير النامية/ اللات المشبوكة  

Enmeshment\ Undeveloped Self 
2-92-45-63-80  

10 
 اإلخضاع

Subjugation 
00-98-46-64-89  

11 
 التضحية بالنفس

Self- Sacrifice 
00-92-42-65-83  

12 
 الكبح االنفعالي

Emotional Inhibition 
09-30-48-66-84  

13 
الصارمةالمعايير   

Unrelenting Standards 
03-30-42-62-85  
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الجدارة/األهلية 14  
Entitlement\ Grandiosity 

04-39-50-68-86  

15 
ضبط اللات/قصور اللات  

Insufficient self-control\ self- 
discipline 

05-33-50-62-82  

16 
إرادة الموافقة/البحث عن االستحسان  

Approval- seeking\Recognition-
seeking 

06-34-59-20-88  

17 
 السلبية والتشاؤمية

Negativity\ Pessimism 
02-35-53-20-82  

18 
 القصاصية

Punitiveness 
08-36-54-29-20  

 

 (: (+PDQ-4الشخصية تشخيص  اختبار -2

، (Personality Dignostic Questionnaire)تشخيص الشخصية النسخة الرابعة المعدلة  اختبار   
 مشتقا   ((Steven Hylerهيلر بإعداده ستيفن تقرير ذاتي قام هو اختبار ،((+PDQ-4اختصارا   ويرمز له

من  طرابا  اض (09)عراض عبارة تقيس أ (22)ويتكون من ، (DSM-IV-TR,2000) بنوده من محكات
 .اضطرابات الشخصية

يث تعطى االجابة حب (خطأ،صح )جابة وكل عبارة تتضمن بديلي إ جماعييمكن أن يطبق بشكل فردي أو  
تصحح بطريقة (  28 -22 )بإستثناء البنود ذوات االرقام ،(0 خطأ درجة)وتعطى االجابة  (0صح درجة)

عبارات ( 3)خمسة عشر خيارا  لإلجابة وعلى المفحوص أن يختار ( 22)حيث يتضمن البند رقم  مختلفة
فيتضمن ست خيارات لإلجابة وعلى ( 28)على األقل ليحصل على درجتين أثناء التصحيح، أما البند رقم 

 . المفحوص أن يختار إجابتين على األقل ليحصل على درجتين أثناء التصحيح

ها من خالل الجمع الجبري ار درجة كلية باإلضافة إلى درجات للمقاييس الفرعية نحصل عليلالختبو  
ار دليل يتضمن الخصائص ختبطة هامة أنه ال يوجد لهذا اإلوال بد للباحثة من التأكيد على نق للدرجات،
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فاألداة ال تزال في طور التطوير، ولكنها استخدمت في العديد من الدراسات واألبحاث في الكثير  السيكومترية
من دول العالم، وترجمت إلى العديد من اللغات، وتم اختبار خصائصها اإلكلينيكية في العديد من الدراسات 

 .عبر الثقافية

  اوالبنود المرتبطة ب ار تشخيص اضطرابات الشخصيةختبمقاييس الفرعية اليوضح ال( 4)جدول رقت 

 أرقات البنود اضطرابات الشخصية ت

1 
 اضطراب الشخصية البارانويدية

Paranoid Personality Disorder 
00-94-32-50-69-85-26  

2 
 اضطراب الشخصية الفصامية

Schizoid Personality Disorder 
2-99-34-42-60-20-25  

3 
 اضطراب الشخصية فصامية النمط

Schizotypal Personality Disorder 
00-93-36-48-60-29-24-60-86  

4 
 اضطراب الشخصية ال ستيرية

Histrionic Personality Disorder 
4-02-30-43-55-62-80-20  

5 
 اضطراب الشخصية النرجسية

Narcissistic Personality Disorder 
5-08-30-44-52-68-23-22-29  

6 
 اضطراب الشخصية الحدية

Borderline Personality Disorder 
6-02-39-28-45-58-62-28-23  

7 
 اضطراب الشخصية المضادة للمجتم 

Antisocial Personality Disorder 
8-90-33-46-52-25-24  

8 
 اضطراب الشخصية التجنبية

Avoidant Personality Disorder 
0-03-96-32-59-83-82  

2 
 اضطراب الشخصية االعتمادية

Dependent Personality Disorder 
9-05-92-40-53-65-89-88  

10 
 اضطراب الشخصية الوسواسية الق رية

Obessive- Compulsive 
Personality Disorder 

3-06-92-40-54-66-80-82  

20-22-63-42-35-90-2 اضطراب الشخصية سلبية العدوان 11  
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Passive- Acressive Personality 
Disorder 

 اضطراب الشخصية االكتئابية 12
Depressive Personality Disorder 

04-98-49-56-20-84 -22  

 جيد جداا  13
Too Good 

12- 25- 38-51 

 كشف الكلب 14
Susbection Subscale 

64-76 

 

 :((NEO-FFI قائمة العوامل الخمسة للشخصية -3

 ،((NEO-FFI على قائمة العوامل الخمسة للشخصية صية السوية في قياس سمات الشخاعتمدت الباحثة 
وضعت ألول مرة باللغة اإلنكليزية، ومن ثم ترجمت إلى العديد من  (0229)وهي من إعداد كوستا وماكري 

 .دادها لتتناسب مع البيئة السوريةبإع( 9002ملحم ،)قام اللغات، و 

ئمة تقرير ذاتي تهدف إلى قياس األبعاد األساسية وقائمة العوامل الخمسة للشخصية هي عبارة عن قا 
عبارة موزعة على األبعاد الخمسة للشخصية، ( 60)للشخصية بوساطة مجموعة من العبارات، وتتألف من 

عبارة، ويمكن تطبيق القائمة بشكل فردي أو جماعي، ويستغرق تطبيقها ( 09)بحيث يحتوي كل عامل على
موافق بشدة، )مقياس ليكرتعلى جابة بإختيار بديل واحد من خمسة بدائل دقيقة، وتتم اإل( 90إلى  05)بين

ويتم التصحيح بإعطاء العبارات . ، وتصحح العبارات يدويا  أو آليا  (موافق، محايد، معارض، معارض بشدة
يوضح ( 6)للعبارات السلبية، والجدول رقم ( 5-4-3-9-0)والدرجات ( 0-9-3-4-5)االيجابية الدرجات 

 .السلبية وااليجابية لبنود على العبارات توزع ا

  



 

91 
 

يوضح توزع عبارات القائمة على أبعاد الشخصية الخمسة( 5)جدول رقت   

رقات العباراتأ  ت بعاداأل 
 1 العصابية 1-6-11-16-21-26-31-36-41-46-51-56

 2 اإلنبساطية 2-7-12-22-27-32-37-42-47-52-57
نفتاح على الخبرةاإل  3-8-13-23-28-33-38-43-48-53-58  3 

 4 الطيبة 4-9-14-24-34-39-44-49-54-59
 5 يقظة الضمير 5-10-15-25-35-40-45-47-55-60

 

 

يوضح توزع البنود على العبارات السلبية وااليجابية( 6)الجدول رقت   

 العبارات االيجابية
9-4-6-2-00-00-03-02-02-90-90-99-95-96-98-39-34-35-36-32-40-

40-43-42-42-50-50-59-53-56-58-60  

 العبارات السلبية
0-3-8-09-04-05-06-08-93-94-92-92-30-30-33-38-32-49-44-45-46-

48-54-55-52-52  

 

 :الخصائص السيكومترية ألدوات البحث في الدراسة الحالية -4

 (:YSQ-S3)ر المخطوطة ليونغ السيكومترية إلختبا الدراسة -1

 :ثبات اإلختبار -1

طلح الثبات في علم القياس النفسي دقة االختبار في القياس أو المالحظة وعدم تناقضه مع يقصد بمص
، (000، 0222أبو حطب، )نفسه، واتساقه واطراده فيما يزودنا به من معلومات عن سلوك المفحوص 

اينة التي قد فدرجات االختبار تكون ثابتة إذا كان اإلختبار يقيس سمة معينة قياسا  متسقا  في الظروف المتب
 (. 030، 9000عالم، )تؤدي إلى أخطاء القايس، فالثبات بهذا المعنى يعني اإلتساق أو الدقة في القياس 
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 :ستخدام طرق الثبات اآلتيةتم التحقق من ثبات أدوات البحث بإو 

 : الثبات باإلعادة -1

ة من المفحوصين، ثم إعادة وترتكز هذه الطريقة في حساب الثبات على تطبيق اإلختبار الموضوع على عين
وقد تمتد )تطبيقه على هذه العينة نفسها من المفحوصين بعد فترة تتراوح عادة من يوم واحد إلى بضعة أيام 

، وتتطلب في خطوة الحقة حساب معامل االرتباط بين نتائج (إلى عدد قليل من الشهور في بعض الحاالت
 (.962، 9000ميخائيل، )طبيق الثاني لالختبار نفسه المفحوصين في التطبيق األول ونتائجهم في الت

بعد  انفسه ، ثم أعيد تطبيق األداةعلى عينة الدراسة السيكومترية البحث قامت الباحثة بتطبيق أداةوبناء عليه 
على العينة نفسها، واستخدم معامل االرتباط بيرسون لحساب االرتباط بين و ول أسبوع من التطبيق األ

 .يوضح ذلك( 2)لجدول رقم وا التطبيقين، 

 ر المخطوطة ليونغختباالثبات باإلعادة ال يوضح نتائا( 7)جدول رقت 

 قيت معامل اإلرتباط بيرسون المقاييس الفرعية ت

1 
 الحرمان االنفعالي

Emotional Deprivation 0.20** 

2 
 ال جر

Abandonment\ Instability 0.95** 

3 
 اإلساءة

Mistrust\ Abuse 0.94** 

4 
نعزال اجتماعياال   

Social Isolation\ Alienation 0.82** 

5 
خزيال  

Defectiveness\ Shame 0.20** 

6 
خفاقاال  

Failure 0.88** 
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عتماديةاال 7  
Dependence\ Incompetence 0.90** 

 الحساسية المفرطة 8
Vulnerability to Harm or Illness 0.29** 

غير النامية اللات المشبوكة 9  
Enmeshment\ Undeveloped self 0.82** 

خضاعاال 10  
Subjugation 0.29** 

 تضحية بالنفسال 11
Self- Sacrifice 0.86** 

 ينفعالاال كبح ال 12
Emotional Inhibition 0.20** 

 صارمةالمعايير ال 13
Unrelenting Standards 0.82** 

 والجدارة هليةاأل 14
Entitlement\ Grandiosity 0.20** 

15 
 قصور ضبط اللات

Insufficient self-control\ self-
discipline 

0.82** 

16 
 ستحساناالبحث عن ال

Approval- seeking\ Recognition-
seeking 

0.23** 

17 
 تشاؤميةالسلبية و ال

Negativity\ Pessimism 0.69** 

18 
 قصاصيةال

Punitiveness 0.82** 

 **0.96 الدرجة الكلية
 (0.01) احصائياا عند مستوى دال** 
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للمقاييس الفرعية  قيم معامالت االرتباط بيرسون للثبات باإلعادة أن كافة( 2)الجدول رقم  ويتضح من  
بيرسون للثبات فقد بلغت قيمة معامل اإلرتباط  ،(0.00) عند مستوى  الكلي جميعها دالة احصائيا واإلختبار

اوحت قيم معامل اإلرتباط بيرسون للثبات باإلعادة للمقاييس الفرعية وتر ( **0.96)الكلي  باإلعادة لإلختبار
  .وصالحيته لالستخدام والتطبيق مما يشير إلى ثبات االختبار ، (**0.62-**0.95)

:كرونباخ-معادلة ألفا ستخداتإإلتساق الداخلي بإثبات  -2  

 (.025، 9006ميخائيل، )الكلية  وتتطلب هذه الطريقة حساب ارتباط البنود مع بعضها البعض ومع الدرجة

 ،كرونباخ -ثبات من خالل إيجاد  معامل االتساق الداخلي باستخدام معادلة ألفاالتم حساب  وبناء عليه فقد
.ر الكليونباخ للمقاييس الفرعية ولالختباكر -يوضح قيم معامالت ألفا( 8)الجدول رقم و   

المخطوطة ليونغ خ إلختباركرونبا -ايوضح قيت معامالت ثبات ألف( 8)جدول رقت   

كرونباخ -ألفا المقاييس الفرعية ت  

 الحرمان االنفعالي 1
Emotional Deprivation 0.894 

 ال جر 2
Abandonment\ Instability 0.250 

 اإلساءة 3
Mistrust\ Abuse 0.286 

 االنعزال اإلجتماعي 4
Social Isolation\ Alienation 0.290 

 الخزي 5
Defectiveness\ Shame 0.836 

 0.850 االخفاق 6
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Failure 

 االعتمادية 7
Dependence\ Incompetence 0.640 

لأللى واألمراض الحساسية المفرطة 8  
Vulnerability to Harm or Illness 0.220 

غير النامية اللات المشبوكة 9  
Enmeshment\ Undeveloped self 0.850 

خضاعاال 10  
Subjugation 0.233 

 التضحية بالنفس 11
Self- Sacrifice 0.292 

 الكبح اإلنفعالي 12
Emotional Inhibition 0.620 

صارمةالمعايير ال 13  
Unrelenting Standards 0.892 

والجدارة هليةاأل 14  
Entitlement\ Grandiosity 0.856 

 قصور ضبط اللات 15
Insufficient self-control\ self-

discipline 
0.236 

 البحث عن االستحسان 16
Approval- seeking\ Recognition-0.259 
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seeking 

 السلبية والتشاؤمية 17
Punitiveness 0.200 

 القصاصية 18
Negativity\ Pessimism 0.802 

 0.222 الدرجة الكلية

لكلي ا رتباونباخ للمقاييس الفرعية ولإلخر ك -أن قيم معامل ثبات ألفا( 8)وكما يتضح من الجدول رقم 
وحت بالنسبة للمقاييس ار وت  (0.222)ار الكلي ختبكرونباخ لإل-قيمة معامل ثبات ألفاحيث بلغت  ،مرتفعة

ار ومن ثم ثباته وبالتالي صالحيته يدل على اإلتساق الداخلي لالختب مما( 0.640-0.856)الفرعية بين 
  .ستخدام والتطبيقلإل

:الثبات بالتجزئة النصفية  -3  

ذه الطريقة على تقسيم االختبار بعد تطبيقه في جلسة اختبارية واحدة الى نصفين يفترض أنهما وتقوم ه
متكافئان، ثم حساب معامل االرتباط بين الدرجات التي حصل عليها المفحوصون على النصف األول 

ح نتائج يوض( 2)، والجدول رقم (020، 9006ميخائيل، )نصف الثاني والدرجات التي حصلوا عليها على ال
 .الثبات بالتجزئة النصفية إلستخبار المخطوطة ليونغ

 يوضح معامالت الثبات بالتجزئة النصفية إلستخبار المخطوطة ليونغ( 2)جدول رقت 

براون للتجزئة النصفية-معادلة سبيرمان المقاييس الفرعية   معامل جيتمان للتجزئة النصفية 

1 
 الحرمان االنفعالي

Emotional Deprivation 0.860 0.840 

2 
 ال جر

Abandonment\ Instability 0.225 0.774 
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 اإلساءة 3
Mistrust\ Abuse 0.800 0.712 

4 
نعزال اجتماعياال   

Social isolation\ 
Alienation 

0.809 0.744 

 الخزي 5
Defectiveness\ shame 0.263 0.702 

خفاقاال 6  
Failure 0.859 0.773 

7 
عتماديةاال  

Dependence\ 
incompetence 

0.804 0.772 

8 
 الحساسية المفرطة

Vulnerability to harm or 
illness 

0.220 0.748 

9 
غير النامية اللات المشبوكة  

Enmeshment\ 
undeveloped self 

0.288 0.722 

10 
خضاعاال  

Subjugation 0.880 0.853 

11 
تضحية بالنفسال  

Self-Sacrifice 0.636 0.617 

12 
اإلنفعاليالكبح   

Emotional inhibition 0.600 0.503 

13 
معايير صارمةال  

Unrelenting Standards 0.822 0.863 

14 
والجدارة هليةاأل  

Entitlement\ Grandiosity 0.283 0.772 
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15 
 قصور ضبط اللات

Insufficient self-control\ 
Self-discipline 

0.855 0.823 

16 
 البحث عن اإلستحسان

Approval-seeking\ 
recognition-seeking 

0.284 0.736 

17 
 السلبية والتشاؤمية

Negativity\ Pessimism 0.662 0.612 

18 
 القصاصية

Punitiveness 0.202 0.898 

 0.988 0.229 الدرجة الكلية

ار الكلي ختبلإل بروان للتجزئة النصفية -أن الدرجة الكلية لمعادلة سبيرمان(  2)وكما يتضح من الجدول رقم 
رجة الكلية في حين بلغت الد، (0.880 -0.600)بين  للمقاييس الفرعية بينما تراوحت( 0.922)قد بلغت 

 (0.503 -0.898)وتراوحت بلنسبة للمقاييس الفرعية بين  (0.988)ار الكلي لمعامل جيتمان لإلختب
 .ستخدام والتطبيقوبالتالي صالحيته لال ارمما يدل على ثبات اإلختبقيم مرتفعة جميعها و 

:االستخبارصدق  -2  

، 9000ميخائيمممممممل، )يعمممممممرف الصمممممممدق علمممممممى أنمممممممه درجمممممممة قمممممممدرة المقيممممممماس علمممممممى قيممممممماس مممممممما وضمممممممع لقياسمممممممه 
 :ستخدام الطرق اآلتيةوتم التحقق من صدق االستخبار بإ (.955

:صدق الترجمة -1  

دها أداة في هذا البحث، من إلى اللغة العربية إلعتما (YSQ-S3)تطلبت ترجمة الصورة اإلنكليزية إلستخبار
 :الباحثة القيام بعدد من الخطوات هي اآلتية
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 :إعداد الترجمة األولية للصورة األصلية -1

قامت الباحثة أوال  بترجمة الصورة األجنبية لإلستخبار من اللغة اإلنكليزية إلى اللغة العربية، وعرضت تلك 
، حيث طلب منهم ( 9 الملحق رقم) تدريس اللغة اإلنكليزية طرائقالترجمة على اثنين من حملة الدكتوراه في 

صلي واقتراح التعديالت لبند المقابل له في اإلستخبار األمراجعة هذه الترجمة ومقارنة كل بند من البنود با
 .وجاءت التعديالت على صورة اقتراحات لغوية طفيفة لم تتناول جوهر العبارات ذاتها. التي قد يرونها مالئمة

 :تعادل األشكال اللغوية -2

على حساب الترابط بين الصورة المترجمة مع األصل وتستهدف توفير الدليل حول هذه الطريقة تعتمد  و
 (.505، 9006مخائيل، )صحة الترجمة ومصداقيتها وصالحية اإلستخبار لإلستخدام 

مزدوجي  شخصا  ( 46)ة من وقد تطلبت هذه الخطوة تطبيق الصورتين اإلنكليزية والعربية على عينة مكون
منهم من حصل على درجة الماجستير في الترجمة الفورية ومنهم من اللغة من خريجي قسم اللغة اإلنكليزية، 

حسب معامل اإلرتباط بين  وتم .، حيث يأخذ كل منهم إحدى الصورتين تليها األخرىيتابع دراساته العليا
أن قيمة معامل اإلرتباط بيرسون بلغت ( 00)لجدول رقم النتائج على اإلستخبار الكلي، وكما يتضح من ا

 .مما يوفر دليال  حول تعادل الصورتين العربية واإلنكليزية( 0.01)وهي ذات داللة عند مستوى ( **0.475)

 يوضح نتائا معامل اإلرتباط بيرسون للتحقق من تعادل األشكال اللغوية (10)جدول رقت 

اإلرتباط بيرسون معامل القيمة اإلحتمالية القرار  العدد 
 46 **0.475 0.001 دال

(0.01) دال احصائياا عند مستوى  ** 

:الصدق الظاهري  -2  

ى عادة، يقوم ببساطة على دراسة محتوى االختبار وتفحص لمحتوى أو الصدق التمثيلي كما يسمصدق ا
موضوع ومجال السلوك الذي يراد مما إذا كان االختبار بكليته عينة ممثلة لمحتوى ال بنوده المختلفة للتأكد

، وليس هناك صيغة كمية يمكن استعمالها للتحقق من صدق المحتوى أو (952، 9000ميخائيل، )قياسه 
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تعبير عددي يمكن استعماله للداللة عليه، فهذا النوع من الصدق يعتمد على التحليل المنطقي والمقارنة أو 
ع المقيس، ولذلك يشار إليه في كثير من األحيان بالصدق المطابقة بين محتوى اإلختبار ومحتوى الموضو 

 (.045، 9006ميخائيل، )المنطقي 

ساتذة والمدرسين من األ( 09)على مجموعة من المحكمين والبالغ عددهم  وبناء عليه فقد تم عرض االختبار
 :وتم أخذ رأيهم في األمور اآلتية(  0الملحق رقم)في كلية التربية بجامعة دمشق 

.حديد مدى صالحية البنود وانتماءها للمجال الذي تم قياسهت -0  

.مدى موائمة البنود للبيئة السورية -9  

حدا  أدنى معيارا  إلعتماد البند أو تعديله، وجاءت تعديالت  (%80 )واعتمدت نسبة اتفاق بين المحكمين
 .ية عبارةدال أو حذف أة تم األخذ بها ولم يتم استبالسادة المحكمين في صورة تعديالت لغوية طفيف

:صدق االتساق الداخلي  -3  

وهو حساب معامالت االرتباط بين درجات االختبارات الفرعية والدرجة الكلية في اإلختبار، وتدل هذه 
 (.302، 0226حبيب، )المعامالت على االتساق الداخلي في االختبار ككل 

اريس الفرعية بالدرجة الكلية لالختبارتباط درجات المقاي تيوضح قيت معامال( 11)الجدول رقت   

 ت المقاييس الفرعية البنود االرتباط بالدرجة الكلية القيمة اإلحتمالية
0.000 

 الحرمان االنفعالي 1-19-37-55-73 **0.932
Emotional Deprevation 

1 

0.000 0.928** 2-20-38-56-74 
 ال جر

Abandonment\ 
instability 

2 

 اإلساءة 3-21-39-57-75 **0.955 0.000
Mistrust\ Abuse 

3 

 4 االنعزال االجتماعي 4-22-40-58-76 **0.894 0.000
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Social isolation\ 
Alienation 

خزيال 5-23-41-59-77 **0.954 0.000  
Defectiveness\ Shame 

5 

 االخفاق 6-24-42-60-78 **0.874 0.000
Failure 

6 

0.000 0.899** 7-25-43-61-79 
يةاالعتماد  

Dependence\ 
incompetence 

7 

0.000 0.697** 8-26-44-62-80 
  الحساسية المفرطة

Vulnerability to harm or 
illness 

8 

0.000 0.767** 9-27-45-63-81 
غير النامية اللات المشبوكة  

Enmeshment\ 
Undeveloped self 

9 

 اإلخضاع 10-28-46-64-82 **0.929 0.000
Subjugation 

10 

تضحية بالنفسال 11-29-47-65-83 **0.681 0.000  
Self- Sacrifice 

11 

ينفعالاال كبح ال 12-30-48-66-84 **0.756 0.000  
Emotional inhibition 

12 

صارمةالمعايير ال 13-31-49-67-85 **0.969 0.000  
Unrelanting Standards 

13 

والجدارة هليةاأل 14-32-50-68-86 **0.440 0.000  
Entitlement\ Grandiosity 

14 

0.000 0.795** 15-33-51-69-87 
 قصور ضبط اللات

Insufficient self-control\ 
self- discipline 

15 

 16 البحث عن االستحسان 16-34-52-70-88 **0.894 0.000
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Approval- seeking\ 
recognition- seeking 

 

 السلبية والتشاؤمية 17-35-53-71-89 **0.751 0.000
Negativity\ Pessimism 

17 

 القصاصية 18-36-54-72-90 **0.701 0.000
Punitiveness 

18 

 (0.01) دال احصائياا عند مستوى** 

بالدرجة الكلية مرتفعة،  اراط درجات كل بعد من أبعاد اإلختبمعامالت ارتبأن ( 00)ويالحظ من الجدول رقم 
يتمتع بصدق اتساق داخلي  ارمما يشير إلى أن االختب ،(0.00)عند مستوى داللة  وجميعها دالة احصائيا  

 .يجعله صالحا  لإلستخدام والتطبيق األمر الذي

كما  عامالت ارتباط كل بند بالدرجة الكلية للمقياس الفرعي الذي تنتمي إليهبحساب م يضا  كما قامت الباحثة أ
 .(09)ول رقم يتضح من الجد

 بند بالدرجة الكلية للمقياس اللي ينتمي إليهيوضح معامالت ارتباط كل  (12)جدول رقت 

 المقياس الفرعي لمخطوطة الحرمان اإلنفعالي
 أرقات البنود معامل اإلرتباط بالدرجة الكلية  القيمة اإلحتمالية

0.000 0.818** 1 
0.000 0.618** 19 
0.000 0.856** 37 
0.000 0.753** 55 
0.000 0.822** 73 

وطة ال جرالمقياس الفرعي لمخط  
 أرقات البنود معامل اإلرتباط بالدرجة الكلية  القيمة اإلحتمالية

0.000 0.715** 2 
0.000 0.683** 20 
0.000 0.795** 38 
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0.000 0.800** 56 
0.000 0.784** 74 

 المقياس الفرعي لمخطوطة اإلساءة
 أرقات البنود معامل اإلرتباط بالدرجة الكلية  القيمة اإلحتمالية

0.000 0.837** 3 
0.000 0.712** 21 
0.000 0.794** 39 
0.000 0.507** 57 
0.000 0.813** 75 

 المقياس الفرعي لمخطوطة االنعزال اإلجتماعي
 أرقات البنود معامل اإلرتباط بالدرجة الكلية  القيمة اإلحتمالية

0.000 0.872** 4 
0.000 0.522** 22 
0.000 0.709** 40 
0.000 0.526** 58 
0.000 0.797** 76 

 المقياس الفرعي لمخطوطة الخزي
 أرقات البنود معامل اإلرتباط بالدرجة الكلية  القيمة اإلحتمالية

0.000 0.699** 5 
0.000 0.799** 23 
0.000 0.839** 41 
0.000 0.776** 59 
0.000 0.796** 77 

 المقياس الفرعي لمخطوطة اإلخفاق
ماليةالقيمة اإلحت  أرقات البنود معامل اإلرتباط بالدرجة الكلية  
0.000 0.851** 6 
0.000 0.861** 24 
0.000 0.832** 42 
0.000 0.844** 60 
0.000 0.529** 78 
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 االعتماديةالمقياس الفرعي لمخطوطة 
 أرقات البنود معامل اإلرتباط بالدرجة الكلية  القيمة اإلحتمالية

0.000 0.678** 7 
0.000 0.324** 25 
0.000 0.816** 43 
0.000 0.864** 61 
0.000 0.343** 79 

الحساسية المفرطةالمقياس الفرعي لمخطوطة   
 أرقات البنود معامل اإلرتباط بالدرجة الكلية  القيمة اإلحتمالية

0.000 0.444** 8 
0.000 0.875** 26 
0.000 0.842** 44 
0.000 0.728** 62 
0.000 0.697** 80 

 اللات المشبوكة غير الناميةالمقياس الفرعي لمخطوطة 
 أرقات البنود معامل اإلرتباط بالدرجة الكلية  القيمة اإلحتمالية

0.000 0.811** 9 
0.000 0.875** 27 
0.000 0.825** 45 
0.000 0.798** 63 
0.000 0.644** 81 

االخضاعالمقياس الفرعي لمخطوطة   
اليةالقيمة اإلحتم  أرقات البنود معامل اإلرتباط بالدرجة الكلية  
0.000 0.687** 10 
0.000 0.530** 28 
0.000 0.847** 46 
0.000 0.881** 64 
0.000 0.489** 82 

 التضحية بالنفسالمقياس الفرعي لمخطوطة 
 أرقات البنود معامل اإلرتباط بالدرجة الكلية  القيمة اإلحتمالية
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0.000 0.708** 11 
0.000 0.750** 29 
0.000 0.690** 47 
0.000 0.645** 65 
0.000 0.684** 83 

 الكبح االنفعاليالمقياس الفرعي لمخطوطة 
 أرقات البنود معامل اإلرتباط بالدرجة الكلية  القيمة اإلحتمالية

0.000 0.645** 12 
0.000 0.710** 30 
0.000 0.801** 48 
0.000 0.593** 66 
0.000 0.638** 84 

 المعايير الصارمةالمقياس الفرعي لمخطوطة 
 أرقات البنود معامل اإلرتباط بالدرجة الكلية  القيمة اإلحتمالية

0.000 0.715** 13 
0.000 0.807** 31 
0.000 0.779** 49 
0.000 0.726** 67 
0.000 0.829** 85 

 األهلية والجدارةالمقياس الفرعي لمخطوطة 
إلحتماليةالقيمة ا  أرقات البنود معامل اإلرتباط بالدرجة الكلية  

0.000 0.810** 14 
0.000 0.789** 32 
0.000 0.768** 50 
0.000 0.828** 68 
0.000 0.793** 86 

 قصور ضبط اللاتالمقياس الفرعي لمخطوطة 
 أرقات البنود معامل اإلرتباط بالدرجة الكلية  القيمة اإلحتمالية

0.000 0.530** 15 
0.000 0.811** 33 
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0.000 0.674** 51 
0.000 0.690** 69 
0.000 0.797** 87 

 البحث عن االستحسانالمقياس الفرعي لمخطوطة 
 أرقات البنود معامل اإلرتباط بالدرجة الكلية  القيمة اإلحتمالية

0.000 0.764** 16 
0.000 0.755** 34 
0.000 0.657** 52 
0.000 0.746** 70 
0.000 0.647** 88 

 السلبية والتشاؤميةالمقياس الفرعي لمخطوطة 
 أرقات البنود معامل اإلرتباط بالدرجة الكلية  القيمة اإلحتمالية

0.000 0.778** 17 
0.000 0.678** 35 
0.000 0.725** 53 
0.000 0.767** 71 
0.000 0.493** 89 

 القصاصيةالمقياس الفرعي لمخطوطة 
اإلحتمالية القيمة  أرقات البنود معامل اإلرتباط بالدرجة الكلية 

0.000 0.565** 18 
0.000 0.806** 36 
0.000 0.774** 54 
0.000 0.827** 72 
0.000 0.773** 90 

 (0.01) دال احصائياا عند مستوى** 

كانت ليه لذي ينتمي إاط كل بند بالمقياس الفرعي اقيم معامالت ارتب أن ( 09)ا يالحظ من الجدول رقم وكم
، مما يشير إلى صدق اإلستخبار وبالتالي صالحيته لإلستخدام (0.00) دالة احصائيا  عند مستوى داللة 

 .والتطبيق
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 :صدق المقارنة الطرفية -4

العلى من تعتمد هذه الطريقة على المقارنة بين الفئات المتطرفة في االختبار ذاته كأن يؤخذ الربع أو الثلث ا
االختبار والذي يمثل الفئة العليا، ويقارن بالربع أو الثلث األدنى للدرجات فيه والذي  ت المتحصلة فيالدرجا

يمثل الفئة الدنيا ثم تحسب الداللة االحصائية للفرق بين متوسطي الفئتين، فإذا ظهرت هذه الداللة ع د 
 (.059، 9006ميخائيل، ( )بداللة الفرق بين العليا والدنيا) االختبار صادقا  

حصلوا على درجات مرتفعة على وبناء عليه تمت دراسة الفروق بين متوسطات درجات المفحوصين الذين 
لى درجات منخفضة على ومتوسط درجات المفحوصين الذين حصلوا ع( 50=ن)ار المخطوطة ليونغ اختب

%( 95)ين أعلى ، وذلك من خالل دراسة الفروق ب(000)حيث بلغ عددهم الكلي ( 50=ن)ر نفس االختبا
  .(t.test)بإستخدام اختبار %( 95)ودرجات أدنى 

 صدق المقارنة الطرفيةللتحقق من   (t.test)يوضح نتائا اختبار ( 13)الجدول رقت 

 المقاييس الفرعية
 المجموعة لات الدرجات الدنيا المجموعة لات الدرجات العليا

(t) 
 القيمة اإلحتمالية المحسوبة

توسطمال  
 االنحراف
 المتوسط المعياري

االنحراف 
 المعياري

 الحرمان االنفعالي
Emotional 
Deprivation 

 

24.78 1.13 12.82 0.66 -64.60 0.000 

 ال جر
Abandonment

\ instability 
19.64 1.69 11.10 0.67 -33.00 0.000 

 اإلساءة
Mistrust\ 
Abuse 

23.64 2.31 12.82 0.66 -31.84 0.000 

اعينعزال اجتماال   
Social 

19.50 2.36 10.60 1.19 -23.73 0.000 
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isolation\ 
Alienation 

 الخزي
Defectiveness

\ Shame 
26.34 2.91 15.06 0.93 -26.08 0.000 

 االخفاق
Failure 

26.78 3.06 14.50 2.59 -21.86 0.000 

 االعتمادية
Dependence\ 
incompetence 

21.46 2.02 12.90 2.09 -20.80 0.000 

 الحساسية المفرطة
Vulnerability 
to harm or 

illness 

23.84 4.82 11.06 2.55 -16.55 0.000 

 اللات المشبوكة
Enmeshment\ 
Undeveloped 

self 

25.24 5.21 10.00 3.01 -17.88 0.000 

خضاعاال  
Subjugation 

20.06 1.85 10.66 1.06 -31.08 0.000 

تضحية بالنفسال  
Self-Sacrifice 

21.14 2.73 16.40 2.84 -8.48 0.000 

 الكبح االنفعالي
Emotional 
Inhibition 

20.94 2.55 14.24 2.22 -13.96 0.000 

 المعايير الصارمة
Unrelenting 
Standards 

26.06 3.44 14.64 1.19 -22.16 0.000 

 0.000 2.08- 3.43 16.16 4.89 17.92 األهلية والجدارة
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Entitlement\ 
Grandiosity 
 قصور ضبط اللات
Insufficient 

self- control\ 
self-

discipline 

21.62 4.26 15.60 1.53 -9.38 0.000 

بحث عن ال
ستحساناال  

Approval- 
seeking\ 

recognition- 
seeking 

23.70 4.39 14.58 1.41 -13.98 0.000 

تشاؤميةالسلبية و ال  
Negativity\ 
Pessimism 

21.36 4.95 15.02 0.91 -8.90 0.000 

 القصاصية
Punitiveness 

20.78 5.44 15.06 1.59 -7.12 0.000 

 0.000 33.21- 10.86 243.22 32.63 404.80 الدرجة الكلية

لكافة المقاييس  (0.000)المحسوبة بلغت  (t)ان القيمة االحتمالية ل ( 03)وكما يتضح من الجدول رقم    
مما يشير الى وجود فروق بين متوسطات المجموعتين لصالح  (0.05)وهي أقل من  الفرعية وللدرجة الكلية

 .ناء عليه فان األداة تتصف بصدق مقارنة طرفيةبذوي الدرجات المرتفعة و 
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 (:+PDQ-4)ار تشخيص الشخصية ختبالسيكومترية ال الدراسة -2

 :اإلستخبار ثبات -1

 : الثبات باإلعادة -1

د تطبيق نفس ، ثم أعيعلى عينة الدراسة السيكومترية ةار تشخيص الشخصيقامت الباحثة بتطبيق اختب
على العينة نفسها، واستخدم معامل االرتباط بيرسون لحساب االرتباط و ول بعد أسبوع من التطبيق األ اراالختب

 .يوضح ذلك( 04)والجدول رقم  بين التطبيقين، 

 يوضح قيت معامالت بيرسون للثبات باإلعادة (14)قت ر  جدول

الفرعية المقاييس   قيت معامل اإلرتباط بيرسون 

ةاضطراب الشخصية البارانويدي 1  
Paranoid Personality Disorder 

0.88** 
 اضطراب الشخصية الفصامية 2

Schizoid Personality Disorder 
0.93** 

 اضطراب الشخصية فصامية النمط 3
Schizotypal Personality Disorder 

0.94** 
ال ستيريةاضطراب الشخصية  4  

Histrionic Personality Disorder 
0.89** 

 اضطراب الشخصية النرجسية 5
Narcissistic Personality Disorder 

0.88** 
 اضطراب الشخصية الحدية 6

Borderline Personality Disorder 
0.90** 
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 اضطراب الشخصية المضادة للمجتم  7
Antisocial Personality Disorder 

0.94** 
 اضطراب الشخصية التجنبية 8

Avoidant Personality Disorder 
0.91** 

 اضطراب الشخصية االعتمادية 9
Dependent Personality Disorder 

0.88** 
 اضطراب الشخصية الوسواسية الق رية 10

Obessive- compulsive Personality Disorder 
0.89** 

 اضطراب الشخصية سلبية العدوان 11
Passive- Aggressive Personality Disorder 

0.87** 
 اضطراب الشخصية االكتئابية 12

Depressive Personality Disorder 
0.91** 

 جيد جداا  13
Too Good 0.79

**
 

0.92 كشف الكلب 14
**

 

 
 **0.26 الدرجة الكلية

 (0.01) دال احصائياا عند مستوى** 

ادة للمقاييس الفرعية مالت االرتباط بيرسون للثبات باإلعأن جميع قيم معا( 04)ويتضح من الجدول رقم 
وبينما ( **0.96)ار الكلي حيث بلغت لإلختب (0.00) الكلي جميعها دالة احصائيا عند مستوى  ولالختبار

ار وصالحيته ، مما يشير إلى ثبات االختب(**0.88 -**0.94)تراوحت بالنسبة للمقاييس الفرعية بين 
 .لالستخدام والتطبيق
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 :كرونباخ-تساق الداخلي بإستخدات معادلة ألفااال ثبات  -2

الجدول رقم و ، كرونباخ -ثبات من خالل إيجاد  معامل االتساق الداخلي باستخدام معادلة ألفاالتم حساب 
 .ار الكليرونباخ للمقاييس الفرعية ولالختبك-يوضح قيم معامالت ألفا( 05)

كرونباخ -ات باإلتساق الداخلي بإستخدات معادلة ألفايوضح قيت معامالت الثب (15)جدول رقت   

كرونباخ -ألفا  المقاييس الفرعية ت  

1 
 اضطراب الشخصية البارانويدية

Paranoid Personality Disorder 0.282 

2 
 اضطراب الشخصية الفصامية

Schizoid Personality Disorder 0.286 

3 
 اضطراب الشخصية فصامية النمط

Schizotypal Personality Disorder 0.899 

4 
 اضطراب الشخصية ال ستيرية

Histrionic Personality Disorder 0.226 

5 
 اضطراب الشخصية النرجسية

Narcissistic Personality Disorder 0.242 

6 
 اضطراب الشخصية الحدية

Borderline Personality Disorder 0.880 

7 
  اضطراب الشخصية المضادة للمجتم

Antisocial Personality Disorder 0.806 

 0.203  اضطراب الشخصية التجنبية 8
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Avoidant Personality Disorder 

9 
 اضطراب الشخصية االعتمادية

Dependent Personality Disorder 0.840 

10 
 اضطراب الشخصية الوسواسية الق رية

Obessive-compulsive Personality Disorder 0.862 

11 
 اضطراب الشخصية سلبية العدوان

Passive- aggressive Personality Disorder 0.233 

12 
 اضطراب الشخصية االكتئابية

Depressive Personality Disorder 0.225 

13 
 جيد جداا 

Too Good 0.203 

 0.538 كشف الكلب 14

 0.228 الدرجة الكلية 

ار الكلي رونباخ للمقاييس الفرعية ولإلختبك -ثبات ألفا تمالأن قيم معا( 05)وكما يتضح من الجدول رقم 
  ،(0.538-0.880)وتراوحت بالنسبة للمقاييس الفرعية بين ( 0.978)ار الكلي حيث بلغت لإلختب مرتفعة
  .ار ومن ثم ثباته وبالتالي صالحيته لإلستخدام والتطبيقيدل على اإلتساق الداخلي لالختب مما
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:النصفية الثبات بالتجزئة-3  

ار تشخيص الشخصيةت الثبات بالتجزئة النصفية إلختبيوضح قيت معامال (16)جدول رقت   

 المقاييس الفرعية ت
براون للتجزئة -معادلة سبيرمان

 النصفية
للتجزئة  معادلة جتمان
 النصفية

1 

 اضطراب الشخصية البارانويدية
Paranoid Personality 

Disorder 
0.800 0.222 

2 

لشخصية الفصاميةاضطراب ا  
Schizoid Personality 

Disorder 
0.220 0.220 

3 

 اضطراب الشخصية فصامية النمط
Schizotypal Personality 

Disorder 
0.242 0.230 

4 

 اضطراب الشخصية ال ستيرية
Histrionic Personality 

Disorder 
0.224 0.288 

5 

 اضطراب الشخصية النرجسية
Narcissistic Personality 

Disorder 
0.226 0.226 

6 

 اضطراب الشخصية الحدية
Borderline Personality 

Disorder 
0.246 0.249 
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7 

 اضطراب الشخصية المضادة للمجتم 
Antisocial Personality 

Disorder 
0.823 0.854 

8 

 اضطراب الشخصية التجنبية
Avoidant Personality 

Disorder 
0.238 0.232 

9 

االعتمادية اضطراب الشخصية  
Dependent Personality 

Disorder 
0.823 0.823 

10 

 اضطراب الشخصية الوسواسية الق رية
Obessive- Compulsive 
Personality Disorder 

0.852 0.842 

11 

 اضطراب الشخصية سلبية العدوان
Passive- aggressive 
Personality Disorder 

0.840 0.899 

12 

ئابيةاضطراب الشخصية االكت  
Depressive Personality 

Disorder 
0.802 0.224 

13 
 جيد جداا 

Too Good 0.224 0.224 

 0.538 0.532 كشف الكلب 14
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 0.939 0.248 الدرجة الكلية 

ار لالختب بروان للتجزئة النصفية -أن الدرجة الكلية لمعادلة سبيرمان( 06)وكما يتضح من الجدول رقم 
، كما بلغت الدرجة الكلية (0.539-0.946)بين  للمقاييس الفرعية وحت بالنسبةوترا( 0.948)الكلي بلغت 

وتراوحت بالنسبة للمقاييس الفرعية بين ( 0.939)ار الكلي ل جيتمان للتجزئة النصفية لالختبلمعام
 .وبالتالي صالحيته لالستخدام والتطبيق اررتفعة مما يدل على ثبات اإلختبجميعها مو  (0.942 -0.538)

 :ارصدق اإلختب -2

 :صدق الترجمة -1

إلى اللغة العربية إلعتمادها أداة  (+PDQ-4)تشخيص الشخصية  ارت ترجمة الصورة اإلنكليزية إلختبتطلب
 :في هذا البحث، من الباحثة القيام بعدد من الخطوات هي اآلتية

 :إعداد ترجمة أولية للصورة األصلية -1

ألجنبية لإلستخبار من اللغة اإلنكليزية إلى اللغة العربية، وعرضت تلك بترجمة الصورة اأوال  قامت الباحثة 
، حيث طلب منهم (9الملحق رقم ) لغة اإلنكليزيةتدريس ال طرائق الترجمة على اثنين من حملة الدكتوراه في

تعديالت مراجعة هذه الترجمة ومقارنة كل بند من البنود بالبند المقابل له في اإلستخبار االصلي واقتراح ال
 .وجاءت التعديالت على صورة اقتراحات لغوية طفيفة لم تتناول جوهر العبارات ذاتها. ةالتي قد يرونها مالئم

 :تعادل األشكال اللغوية -2

على حساب الترابط بين الصورة المترجمة مع األصل وتستهدف توفير الدليل حول  هذه الطريقة تعتمد و
 (.505، 9006مخائيل، )ار لإلستخدام اإلختبلترجمة ومصداقيتها وصالحية صحة ا

مزدوجي  شخصا  ( 46)مكونة من  وقد تطلبت هذه الخطوة تطبيق الصورتين اإلنكليزية والعربية على عينة
بعضهم يحمل درجة الماجستير في الترجمة الفورية وبعضهم يتابع اللغة من خريجي قسم اللغة اإلنكليزية، 

 .حيث يأخذ كل منهم إحدى الصورتين تليها األخرى جامعة دمشق،دراساته العليا في 
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أن قيمة ( 02)ار الكلي، وكما يتضح من الجدول رقم اإلرتباط بين النتائج على اإلختبوقد حسب معامل 
مما يوفر دليال   (0.01)وهي ذات داللة احصائية عند مستوى ( **0.538)معامل اإلرتباط بيرسون بلغت 
 .واإلنكليزية حول تعادل الصورتين العربية

 يوضح معامل االرتباط بيرسون للتحقق من تعادل األشكال اللغوية (17 )جدول رقت 

 القرار القيمة اإلحتمالية معامل اإلرتباط بيرسون العدد
 دال 0.000 **0.538 46

 (0.01)دال احصائياا عند مستوى  **

 :الصدق الظاهري -2

ساتذة والمدرسين في كلية التربية من األ( 09)لبالغ عددهم ار على مجموعة من المحكمين واتم عرض االختب
 :وتم أخذ رأيهم في األمور اآلتية(  0انظر الملحق رقم )بجامعة دمشق 

 .تحديد مدى صالحية البنود وانتماءها للمجال الذي تم قياسه -0

 .مدى موائمة البنود للبيئة السورية -9

دا  أدنى معيارا  إلعتماد البند أو تعديله، وجاءت تعديالت ح( % 80)واعتمدت نسبة اتفاق بين المحكمين 
 .ية عبارةة تم األخذ بها ولم يتم استبدال أو حذف أالسادة المحكمين في صورة تعديالت لغوية طفيف

 :صدق االتساق الداخلي  -3

خصية ار تشخيص الشمقياس فرعي بالدرجة الكلية إلختبقامت الباحثة بحساب اإلرتباط بين درجات كل 
.(PDQ-4+)  يوضح معامالت ارتباط كل بعد بالدرجة الكلية( 08)والجدول رقم. 
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 الفرعية بالدرجة الكلية لالختباريوضح قيت معامالت ارتباط درجات المقاييس ( 18)الجدول رقت 

القيمة 
 االحتمالية

االرتباط بالدرجة 
 البنود الكلية

  المقاييس الفرعية
 ت الستخبار تشخيص الشخصية

0.000 0.901** 00-94-32-50-69-85-26  
 اضطراب الشخصية البارانويدية
Paranoid Personality 

Disorder 
1 

0.000 0.952** 2-99-34-42-60-20-25  
 اضطراب الشخصية الفصامية
Schizoid Personality 

Disorder 
2 

0.000 0.896** 00-93-36-48-60-29-24-60-86  
 اضطراب الشخصية فصامية النمط
Schizotypal Personality 

Disorder 
3 

0.000 0.956** 4-02-30-43-55-62-80-20  
 اضطراب الشخصية ال ستيرية
Histrionic Personality 

Disorder 
4 

0.000 0.942** 5-08-30-44-52-68-23-22-29  
 اضطراب الشخصية النرجسية

Narcissistic Personality 
Disorder 

5 

0.000 0.875** 6-02-39-28-45-58-62-28-23  
 اضطراب الشخصية الحدية

Borderline Personality 
Disorder 

6 

0.000 0.915** 8-90-33-46-52-25-24  
 الشخصية المضادة للمجتم 

Antisocial Personality 
Disorder 

7 

0.000 0.434** 0-03-96-32-59-83-82  
 اضطراب الشخصية التجنبية
Avoidant Personality 

Disorder 
8 

0.000 0.913** 9-05-92-40-53-65-89-88  اضطراب الشخصية االعتمادية 
Dependent Personality 9 
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Disorder 

0.000 0.539** 3-06-92-40-54-66-80-82  
 الشخصية الوسواسية الق رية

Obessive- Compulsive 
Personality Disorder 

10 

0.000 0.897** 2-90-35-42-63-22-20  
ة العدوانالشخصية سلبي  

Passive- aggressive 
Personality Disorder 

11 

0.000 0.798** 04-98-49-56-20-84 -22  
 الشخصية االكتئابية

Depressive Personality 
Disorder 

12 

 جيد جداا  12-25-38-51 **0.801 0.000
Too Good 13 

 14 كشف الكلب 64-76 **0.697 0.000
 (0.01) دال احصائياا عند مستوى** 

بالدرجة الكلية  اراط درجات كل بعد من أبعاد االختبمعامالت ارتبأن قيم ( 08)ويالحظ من الجدول رقم 
، مما يشير (0.01)لة عند مستوى دال ، وجميعها دالة احصائيا  (0.256 -0.532) وتراوحت بين  مرتفعة

  .ستخدام والتطبيقيتمتع بصدق اتساق داخلي األمر الذي يجعله صالحا  لإل ارإلى أن االختب

يوضح ( 02)كما قامت الباحثة أيضا  بحساب درجة ارتباط كل بند بالبعد الذي ينتمي إليه، والجدول رقم 
 .ذلك

 يوضح  معامالت ارتباط كل بند بالمقياس الفرعي اللي ينتمي إليه( 12)جدول رقت 

ضطراب الشخصية البارنويديةالمقياس الفرعي إل  
مل اإلرتباط بالدرجة الكلية معا القيمة االحتمالية  أرقات البنود 

0.000 0.763** 11 
0.000 0.775** 24 
0.000 0.540** 37 
0.000 0.515** 50 
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0.000 0.763** 62 
0.000 0.573** 85 
0.000 0.747** 96 

ضطراب الشحصية الفصاميةالمقياس الفرعي إل  
 أرقات البنود  معامل اإلرتباط بالدرجة الكلية القيمة االحتمالية

0.000 0.754** 2 
0.000 0.778** 22 
0.000 0.526** 34 
0.000 0.493** 47 
0.000 0.766** 60 
0.000 0.603** 71 
0.000 0.735** 95 

ضطراب الشخصية فصامية النمطالمقياس الفرعي إل  
 أرقات البنود معامل اإلرتباط بالدرجة الكلية  القيمة االحتمالية

0.000 0.839** 00 
0.000 0.847** 23 
0.000 0.460** 36 
0.000 0.372** 48 
0.000 0.832** 61 
0.000 0.556** 72 
0.000 0.662** 74 

0.000 0.766** 60 
0.000 0.671** 86 

ضطراب الشخصية ال ستيريةالمقياس الفرعي إل  
ودأرقات البن معامل اإلرتباط بالدرجة الكلية  القيمة االحتمالية  

0.000 0.546** 4 
0.000 0.688** 17 
0.000 0.673** 30 
0.000 0.523** 43 
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0.000 0.589** 55 
0.000 0.769** 67 
0.000 0.688** 80 
0.000 0.655** 90 

ضطراب الشخصية النرجسيةالمقياس الفرعي إل  
 أرقات البنود معامل اإلرتباط بالدرجة الكلية  القيمة االحتمالية

0.000 0.573** 5 
0.000 0.680** 18 
0.000 0.533** 31 
0.000 0.649** 44 
0.000 0.551** 57 
0.000 0.759** 68 
0.000 0.150** 73 
0.000 0.603** 79 
0.000 0.523** 92 

 ضطراب الشخصية الحديةالمقياس الفرعي إل
 أرقات البنود معامل اإلرتباط بالدرجة الكلية  القيمة االحتمالية

0.000 0.777** 6 
0.000 0.796** 19 
0.000 0.627** 32 
0.000 0.602** 98 
0.000 0.669** 45 
0.000 0.818** 58 
0.000 0.762** 69 
0.000 0.739** 78 
0.000 0.637** 93 

 ضطراب الشخصية المضادة للمجتم المقياس الفرعي إل
ية معامل اإلرتباط بالدرجة الكل القيمة االحتمالية  أرقات البنود 

0.000 0.826** 8 
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0.000 0.574** 20 
0.000 0.801** 33 
0.000 0.610** 46 
0.000 0.754** 59 
0.000 0.783** 75 
0.000 0.427** 94 

ضطراب الشخصية التجنبيةالمقياس الفرعي إل  
 أرقات البنود معامل اإلرتباط بالدرجة الكلية  القيمة االحتمالية

0.000 0.622** 1 
0.000 0.686** 13 
0.000 0.695** 26 
0.000 0.353** 39 
0.000 0.564** 52 
0.000 0.737** 83 
0.000 0.702** 87 

 ضطراب الشخصية اإلعتماديةالمقياس الفرعي إل
لقيمة االحتماليةا  أرقات البنود معامل اإلرتباط بالدرجة الكلية  

0.000 0.862** 2 
0.000 0.503** 15 
0.000 0.887** 27 
0.000 0.475** 40 
0.000 0.886** 53 
0.000 0.502** 65 
0.000 0.419** 82 
0.000 0.808** 88 

ضطراب الشخصية الوسواسية الق ريةالمقياس الفرعي إل  
 أرقات البنود معامل اإلرتباط بالدرجة الكلية  القيمة االحتمالية

0.000 0.672** 3 
0.000 0.523** 16 
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0.000 0.650** 29 
0.000 0.808** 41 
0.000 0.844** 54 
0.000 0.837** 66 
0.000 0.523** 81 
0.000 0.842** 89 

 ضطراب الشخصية سلبية العدوانالمقياس الفرعي إل
 أرقات البنود معامل اإلرتباط بالدرجة الكلية  القيمة االحتمالية

0.000 0.410** 7 
0.000 0.589** 21 
0.000 0.806** 35 
0.000 0.569** 49 
0.000 0.776** 63 
0.000 0.637** 77 
0.000 0.579** 91 

 ضطراب الشخصية اإلكتئابيةالمقياس الفرعي إل
 أرقات البنود معامل اإلرتباط بالدرجة الكلية  القيمة اإلحتمالية

0.000 0.554** 14 
0.000 0.809** 28 
0.000 0.725** 42 
0.000 0.558** 56 
0.000 0.294** 70 
0.000 0.812** 84 
0.000 0.826** 97 

 لجيد جداا المقياس الفرعي ل
 أرقات البنود معامل اإلرتباط بالدرجة الكلية  القيمة االحتمالية

0.000 0.827** 12 
0.000 0.601** 25 
0.000 0.812** 38 
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0.000 0.670** 51 

 كشف الكلبالمقياس الفرعي ل
مة االحتماليةالقي  أرقات البنود معامل اإلرتباط بالدرجة الكلية  

0.000 0.815** 64 
0.000 0.839** 76 

 (. 0.01) دال إحصائياا عند مستوى **

أن قيم معامالت ارتباط كل بند بالمقياس الفرعي الذي ينتمي إليه دالة ( 02)وكما يالحظ من الجدول  
مما يشير إلى أن اإلستخبار يتمتع بصدق اتساق داخلي مما يجعله ، (0.00)إحصائيا  عند مستوى داللة 
 . صالحا  لالستخدام والتطبيق

 :صدق المقارنة الطرفية -4

تمت دراسة الفروق بين متوسطات درجات  ار تشخيص الشخصيةالختب وللتحقق من صدق المقارنة الطرفية
ومتوسط درجات ( 50=ن) الشخصية ار تشخيصلى اختبالمفحوصين الذين حصلوا على درجات مرتفعة ع

حيث بلغ عددهم الكلي ( 50=ن)ار على درجات منخفضة على نفس االختبالمفحوصين الذين حصلوا 
  .t.testبإستخدام اختبار %( 95)ودرجات أدنى %( 95)، وذلك من خالل دراسة الفروق بين أعلى (000)

 صدق المقارنة الطرفية للتحقق من ( t.test )يوضح نتائا اختبار( 20)الجدول رقت 

 المقاييس الفرعية
 المجموعة لات الدرجات الدنيا المجموعة لات الدرجات العليا

(t) 
 المحسوبة

القيمة 
االنحراف  المتوسط اإلحتمالية

 المعياري
االنحراف  المتوسط

 المعياري
اضطراب الشخصية  

 البارانويدية
Paranoid 

Personality 
Disorder 

4.4600 1.21571 0.0000 0.00000 -25.941 0.000 



 

125 
 

اضطراب الشخصية 
 الفصامية

Schizoid 
Personality 
Disorder 

4.4600 1.21571 0.0000 0.00000 -25.941 0.000 

اضطراب الشخصية 
 فصامية النمط
Schizotypal 
Personality 
Disorder 

4.8800 1.75708 0.0000 0.00000 -19.639 0.000 

اضطراب الشخصية 
يريةال ست  

Histrionic 
Personality 
Disorder 

5.0600 1.20221 0.0000 0.00000 -29.762 0.000 

اضطراب الشخصية 
 النرجسية

Narcissistic 
Personality 
Disorder 

4.7800 1.26636 0.0000 0.00000 -26.690 0.000 

اضطراب الشخصية 
 الحدية

Borderline 
Personality 

5.5800 2.13895 0.0000 0.00000 -18.447 0.000 
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Disorder 

اضطراب الشخصية 
 المضادة للمجتم 
Antisocial 
Personality 
Disorder 

4.5400 1.43157 0.0000 0.00000 -22.425 0.000 

اضطراب الشخصية 
 التجنبية

Avoidant 
Personality 
Disorder 

1.4600 1.64391 0.0000 0.00000 -6.280 0.000 

اضطراب الشخصية 
ديةاالعتما  

Dependent 
Personality 
Disorder 

4.8000 1.03016 0.0000 0.00000 -32.948 0.000 

اضطراب الشخصية 
 الوسواسية الق رية

Obessive- 
Compulsive 
Personality 
Disorder 

2.3800 2.59426 0.0000 0.00000 -6.487 0.000 

اضطراب الشخصية 
 سلبية العدوان

4.3200 1.18563 0.0000 0.00000 -25.764 0.000 
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Passive- 
aggressive 
Personality 
Disorder 

اضطراب الشخصية 
 االكتئابية

Depressive 
Personality 
Disorder 

3.4800 1.92979 0.0000 0.00000 -12.751 0.000 

  جيد جداا 
Too Good 2.3800 1.17612 0.0000 0.00000 -14.309 0.000 

 0.000 10.199- 0.00000 0.0000 76265. 1.1000 كشف الكلب

 0.000 44.291- 0.00000 0.0000 8.57010 53.6800 الدرجة الكلية

لكافة المقاييس ( 0.000)المحسوبة بلغت ( t)ن القيمة االحتمالية ل أ (90)وكما يتضح من الجدول رقم 
موعتين لصالح لى وجود فروق بين متوسطات المجمما يشير إ( 0.05)وهي أقل من  الفرعية وللدرجة الكلية

  .داة تتصف بصدق مقارنة طرفيةعليه فإن األناء بذوي الدرجات المرتفعة و 
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 :(NEO-FFI)قائمة العوامل الخمسة للشخصيةالسيكومترية ل الدراسة -3

 :القائمة ثبات -1

 : الثبات باإلعادة -1

 مترية، ثم أعيد تطبيق األداةسيكو على عينة الدراسة ال قامت الباحثة بتطبيق قائمة العوامل الخمسة للشخصية
نفسها بعد أسبوع من التطبيق األول وعلى العينة نفسها، واستخدم معامل االرتباط بيرسون لحساب االرتباط 

 .يوضح ذلك( 90)بين التطبيقين،  والجدول رقم 

 يوضح قيت معامالت اإلرتباط بيرسون للثبات باإلعادة (21)جدول رقت 

مل اإلرتباط بيرسونقيت معا المقاييس الفرعية   

 العصابية 1
0.79

**
 

 االنبساطية 2
0.93

**
 

 االنفتاح على الخبرة 3
0.90

**
 

 الطيبة 4
0.93

**
 

 يقظة الضمير 5
0.77

**
 

 (0.01) دال احصائياا عند مستوى** 

 ادة للمقاييس الفرعية أن جميع قيم معامالت االرتباط بيرسون للثبات باإلع( 90)ويتضح من الجدول رقم 
  .، مما يشير إلى ثبات االستخبار وصالحيته لالستخدام والتطبيق(0.00) عند مستوى  جميعها دالة احصائيا  

 :كرونباخ-تساق الداخلي بإستخدات معادلة ألفاال اثبات  -2

الجدول رقم و ، كرونباخ -ثبات من خالل إيجاد  معامل االتساق الداخلي باستخدام معادلة ألفاالتم حساب 
 .لمقاييس الفرعية كرونباخ ل-ح قيم معامالت ألفايوض( 99)
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 كرونباخ-يوضح قيت معامالت اإلتساق الداخلي بإستخدات معادلة ألفا( 22)جدول رقت 

كرونباخ -ألفا  المقاييس الفرعية ت  

 العصابية 1
0.707 

 االنبساطية 2
0.772 

 االنفتاح على الخبرة 3
0.727 

 الطيبة 4
0.777 

 يقظة الضمير 5
0.727 

مرتفعة،  مما يدل  للمقاييس الفرعية كرونباخ -أن قيم معامل ثبات ألفا( 99)وكما يتضح من الجدول رقم 
  .على اإلتساق الداخلي لالستخبار ومن ثم ثباته وبالتالي صالحيته لإلستخدام والتطبيق

 :الثبات بالتجزئة النصفية  -3

 قائمة العوامل الخمسة للشخصية النصفية يوضح قيت معامالت الثبات بالتجزئة( 23)جدول رقت 

براون للتجزئة النصفية-معادلة سبيرمان المقاييس الفرعية ت للتجزئة النصفية معامل جيتمان   

 العصابية 1
0.502 0.490 

 االنبساطية 2
0.855 0.833 

 االنفتاح على الخبرة 3
0.718 0.719 

 الطيبة 4
0.956 0.956 

 يقظة الضمير 5
0.876 0.875 

لمقاييس بروان للتجزئة النصفية ل -أن الدرجة الكلية لمعادلة سبيرمان( 93)وكما يتضح من الجدول رقم 
، كما أّن قيم معامل جيتمان للتجزئة النصفية (0.256 -0.509)وتراوحت بين جميعها مرتفعة الفرعية 
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 دل على ثبات القائمةمما ي(  0.956-0.490) للمقاييس الفرعية كانت جميعها مرتفعة وتراوحت بين 
 .وبالتالي صالحيته لالستخدام والتطبيق

 :صدق القائمة -2

 :االتساق الداخلي -1

حساب االرتباط بين أداء المفحوصين على كل عبارة ودرجاتهم الكلية على البعد الذي حيث قامت الباحثة ب
 .تنتمي إليه

 الفرعي اللي ينتمي إليهيوضح ارتباط كل بند بالدرجة الكلية للمقياس ( 24)جدول رقت 

 المقياس الفرعي للعصابية
 أرقات البنود معامل اإلرتباط بالدرجة الكلية القيمة االحتمالية

0.000 0.639** 1 
0.000 0.426** 6 
0.000 0.442** 11 
0.000 0.490** 16 
0.000 0.552** 21 
0.000 0.553** 26 
0.000 0.493** 31 
0.000 0.430** 36 
0.000 0.425** 41 
0.000 0.480** 46 
0.000 0.694** 51 
0.000 0.394** 56 

 المقياس الفرعي لإلنبساطية
 أرقات البنود معامل اإلرتباط بالدرجة الكلية القيمة اإلحتمالية

0.000 0.583** 2 
0.000 0.633** 7 
0.000 0.520** 12 
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0.000 0.648** 17 
0.000 0.602** 22 
0.000 0.689** 27 
0.000 0.200** 32 
0.000 0.239** 37 
0.000 0.625** 42 
0.000 0.233** 47 
0.000 0.582** 52 
0.000 0.625** 57 

 المقياس الفرعي لالنفتاح على الخبرة
 رقت البند قيت معامالت االرتباط بالدرجة الكلية القيمة اإلحتمالية

0.000 0.620** 3 
0.000 0.242** 8 
0.000 0.224** 13 
0.000 0.246** 18 
0.000 0.262** 23 
0.000 0.530** 28 
0.000 0.242** 33 
0.000 0.408** 38 
0.000 0.509** 43 
0.000 0.532** 48 
0.000 0.438** 53 
0.000 0.522** 58 

 المقياس الفرعي للطيبة
لبندرقت ا قيت معامالت االرتباط بالدرجة الكلية القيمة اإلحتمالية  

0.000 .348**0 4 
0.000 0.823** 9 
0.000 0.740** 14 
0.000 0.738** 19 
0.000 0.608** 24 
0.000 0.763** 29 



 

132 
 

0.000 0.837** 34 
0.000 .771**0 32 
0.000 0.816** 44 
0.000 0.516** 49 
0.000 0.516** 54 
0.000 0.485** 59 

 المقياس الفرعي ليقظة الضمير
اإلحتماليةالقيمة   رقت البند قيمة معامل اإلرتباط بالدرجة الكلية 

0.000 0.572** 5 
0.000 0.535** 10 
0.000 0.608** 15 
0.000 0.682** 20 
0.000 0.645** 25 
0.000 0.451** 30 
0.000 0.377** 35 
0.000 0.605** 40 
0.000 .563**0 45 
0.000 0.400** 50 
0.000 0.561** 55 
0.000 0.657** 60 

  (0.01) دال احصائياا عند مستوى** 

ينتمي إليه مرتفعة وتراوحت  ند بالبعد الذيب أن معامالت ارتباط كل( 94)وكما يالحظ من الجدول رقم 
 مما يشير إلى أن القائمة( 0.00)وجميعها دالة احصائيا  عند مستوى داللة ( 0.823 ,0.324)بين 

 .ا يجعلها صالحة لالستخدام والتطبيقتتمتع باإلتساق الداخلي مم

 :صدق المقارنة الطرفية -2

تمت دراسة الفروق بين متوسطات  وللتحقق من صدق المقارنة الطرفية لقائمة العوامل الخمسة للشخصية
ومتوسط درجات ( 50=ن) مرتفعة على القائمةدرجات المفحوصين الذين حصلوا على درجات 
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حيث بلغ عددهم الكلي ( 50=ن) نخفضة على نفس القائمةجات مالمفحوصين الذين حصلوا على در 
بإستخدام اختبار %( 95)ودرجات أدنى %( 95)، وذلك من خالل دراسة الفروق بين أعلى (000)

t.test)) . 

 للتحقق من صدق المقارنة الطرفية  (t.test )يوضح نتائا اختبار( 25)الجدول رقت 

 المقاييس الفرعية

جات المجموعة لات الدر 
 العليا

المجموعة لات الدرجات 
 (t) الدنيا

 المحسوبة
 القيمة اإلحتمالية

توسطمال  
االنحراف 
 المتوسط المعياري

االنحراف 
 المعياري

 0.000 28.73- 0.00 12.00 3.83 27.58 العصابية

 0.000 95.52 5.55 38.48 5.12 41.94 االنبساطية

االنفتاح على 
 0.000 05.22 5.84 43.26 5.23 46.90 الخبرة

 0.000 2.42 9.94 31.72 11.33 40.04 الطيبة

 0.000 69.22 0.000 39.00 0.53 45.66 يقظة الضمير

المقاييس  لكافة( 0.000)المحسوبة بلغت ( t)القيمة االحتمالية ل  نّ أ( 95)وكما يتضح من الجدول رقم 
وسطات المجموعتين لصالح ذوي الدرجات لى وجود فروق بين متمما يشير إ( 0.05)وهي أقل من  الفرعية

 .ناء عليه فإن القائمة تتصف بصدق مقارنة طرفيةبالمرتفعة و 

 :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في البحث -6

لإلجابة عن أسئلة البحث ( SPSS.15)استخدمت الباحثة برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية 
 :لى المعالجات اإلحصائية اآلتيةواختبار فرضياته، وتم اإلعتماد ع
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وفقا  لطريقة اإلنحدار المتدرج ( Multiple Liner Regression)اإلنحدار الخطي المتعدد  -0
(Stepwise Regression ) للتنبؤ بأعراض اضطرابات الشخصية من خالل المخطوطات غير التكيفية

 .ل المخطوطات غير التكيفية السائدةوسمات الشخصية السائدة، وللتنبؤ أيضا  بسمات الشخصية من خال

ار العالقة اإلرتباطية بين  كل تبإلخ( Person Correlation Cofficient )معامل اإلرتباط بيرسون  -9
من المخطوطات غير التكيفية المبكرة وأعراض اضطرابات الشخصية، أعراض اضطرابات الشخصية 

وسمات الشخصية، كما استخدمت الباحثة أيضا   وسمات الشخصية، و المخطوطات غير التكيفية المبكرة
معامل االرتباط بيرسون للتحقق من الثبات باإلعادة، وصدق االتساق الداخلي، و للتحقق من تعادل األشكال 

 .اللغوية

لدراسة الفروق تبعا  لمتغير الجنس على المقاييس المستخدمة في البحث، ( t.test)اختبار ستودنت  -3
 .قارنة الطرفيةوإلختبار صدق الم

لألنصاف المتساوية للتحقق من الثبات بالتجزئة  (Spearman-Brown)براون-معادلة سبيرمان -4
 .(Spilt- half Reliability)النصفية

 .للتجزئة النصفية للتحقق من الثبات بالتجزئة النصفية (Guttman)معادلة جيتمان -5

 Internal) من ثبات اإلتساق الداخلي للتحقق(Cronbach's Alpha)كرونباخ -معامل ألفا -6
Consistency Reliability). 
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 الفصل ا امس

وفس ها ومناقشتها: نتائج البحث   

 

.ومناقشتها ان أسئلة البحث و وفس هاإلجابة ع .1  

  .فرضيات البحث ووفس ها ومناقشتها عرض نتائج.2
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 الفصل الخامس

 تفسيرها ومناقشت ا: نتائا البحث 

 : التوزع اإلعتدالي للبيانات -1

سميرنوف، حيث يمكن من -ع البيانات اعتمدت الباحثة على اختبار كولموجروفوللتحقق من اعتدالية توز 
فيما لو كان توزع البيانات اعتداليا  أو غير اعتدالي، وبالتالي إختيار المعالجات  خالل هذا اإلختبار التحقق

 .يوضح نتائج اختبار سميرنوف( 96)، والجدول رقم المناسبة اإلحصائية البارامترية أو الالبارامترية

 تسميرنوف للتحقق من التوزع اإلعتدالي للبيانا-يوضح نتائا اختبار كولموجروف( 26)جدول رقت 

 القيمة اإلحتمالية قيمة سميرنوف 
 0.900 2.90 اختبار المخطوطة ليونغ

 0.396 2.89 اختبار تشخيص الشخصية
 0.036 8.03 اإلنبساطية
 0.420 6.63 العصابية

 0.500 6.29 اإلنفتاح على الخبرة
 0.328 5.26 الطيبة

 0.490 2.63 يقظة الضمير
 

أن القيم اإلحتمالية إلختبار سميرنوف للدرجة الكلية لكل من ( 96)وكما يتضح من خالل نتائج الجدول 
اختباري المخطوطة ليونغ و اختبار تشخيص الشخصية، وللمقاييس الفرعية الخمسة إلختبار لقائمة العوامل 

مما يشير إلى التوزع اإلعتدالي للبيانات، وعليه ستقوم الباحثة ( 0.05)الخمسة للشخصية جميعها أكبر من 
 .دام المعالجات اإلحصائية البارامترية الستخالص نتائج البحثبإستخ
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 :وتفسيرها ومناقشت ا اإلجابة على أسئلة البحث -2

 : سؤال األول وتفسيرها ومناقشت االعرض نتيجة  -1

درجة معلومية  هل يمكن التنبؤ بأعراض اضطراب الشخصية البارانويدية من خالل : "نص السؤال األول 
الحرمان اإلنفعالي، ال جر، اإلساءة، اإلنعزال اإلجتماعي، ) وهي  المبكرة ير التكيفيةغ المخطوطات

الخزي، اإلعتمادية، الحساسية المفرطة، اللات المشبوكة غير النامية، اإلخضاع، التضحية بالنفس، 
ن اإلخفاق، الكبح اإلنفعالي، المعايير الصارمة، األهلية والجدارة، قصور ضبط اللات، البحث ع

العصابية، )السوية السائدة وهي  وسمات الشخصية (اإلستحسان، السلبية والتشاؤمية، القصاصية
 ؟" (اإلنبساطية، يقظة الضمير، اإلنفتاح على الخبرة، الطيبة

راض التنبؤ بأعومن أجل تعرف المخطوطات غير التكيفية المبكرة وسمات الشخصية األكثر إسهاما  في 
 Multiple) ، قامت الباحثة باستخدام تحليل االنحدار الخطي المتعددويديةاضطراب الشخصية الباران

Liner Regression)  وفقا  لطريقة اإلنحدار المتدرج(Stepwise Regression). 
 

 و األخطاء المعيارية التحديد المتعددمعامالت اإلرتباط و يوضح  ( 27)جدول 

 النمول  ر 2ر الخطأ المعياري للتقدير

1.641 0.543 0.737a األول 

1.603 0.564 0.758b الثاني 

88517 0.574 0.751c الثالث 

.5778 08570 0.768d  الراب 

1.552 08503 08770e الخامس 
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88547 08506 08772f السادس 

88542 08500 08774g  الساب 

88530 08608 08775h الثامن 

88535 08603 08777i  التاس 

(a)اإلساءة. 

(b )السلبية والتشاؤميةاإلساءة ،. 

(c )اإلساءة، السلبية والتشاؤمية، الطيبة. 

(d )اإلساءة، السلبية والتشاؤمية، الطيبة، االعتمادية. 

(e )اإلساءة، السلبية والتشاؤمية، الطيبة، االعتمادية، المعايير الصارمة. 

(f )اإلخفاقاإلساءة، السلبية والتشاؤمية، الطيبة، االعتمادية، المعايير الصارمة ،. 

(g )اإلساءة، السلبية والتشاؤمية، الطيبة، االعتمادية، المعايير الصارمة، اإلخفاق، العصابية. 

(h )اإلساءة، السلبية والتشاؤمية، الطيبة، االعتمادية، المعايير الصارمة، اإلخفاق، العصابية، يقظة الضمير. 

(i )،المعايير الصارمة، اإلخفاق، العصابية، يقظة الضمير، الخزي اإلساءة، السلبية والتشاؤمية، الطيبة، االعتمادية. 

وذلك في حالة ( معامل التحديد)أن مربع معامل االرتباط المتعدد  (27) من الجدول السابق ويالحظ
سلبية وتشاؤمية، ال ،اإلساءة) اآلتيةمستقلة المتغيرات الوهو النموذج الذي يحتوي على النموذج التاسع 

وهو مقبول  (08603)يساوي  (خزيال، اليقظة، العصابية، خفاقاال، معايير صارمةال ،ماديةعتاال، الطيبة
ويدل على أن هذه المتغيرات التسعة ترتبط ارتباطا  إيجابيا  بأعراض اضطراب الشخصية  نوعا  ما

تمثل  (%  6083) حواليبلغت  وبنسبة تباين مفسر ،وهي متغيرات ذات تأثير دال إحصائيا   نويديةاالبار 
المتغير ) بدرجة أعراض اضطراب الشخصية البارانويديةمقدرة هذه المتغيرات المستقلة مجتمعة في التنبؤ 

 .(التابع
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ول موذج األأن الخطأ المعياري للتقدير كان يتناقص تدريجيا  من الن( 27)كما يالحظ من الجدول السابق 
 .تنبؤيدل على جودة النموذج في ال درجة مما (535.8 )وحتى النموذج التاسع الذي بلغ فيه 

 يوضح نتائا تحليل تباين اإلنحدار الخطي المتعدد بطريقة اإلنحدار المتدر  (28)دول رقت ج

مصدر  النمول 
درجات  مجموع المربعات التباين

 الحرية
متوسط 
القيمة  F المربعات

 اإلحتمالية

 النمول  األول
 اإلساءة

 3206.169 1 3206.169 اإلنحدار
1.1913 

 
.000a 

 2.692 1001 2695.121 الباقي 
  1002 5901.290 الكلي

 النمول  الثاني
 السلبية والتشاؤمية+ اإلساءة

 

 1665.198 2 3330.395 اإلنحدار
647.711 

 
.000b 

 
 2.571 1000 2570.895 الباقي

  1002 5901.290 الكلي

 النمول  الثالث
 السلبية والتشاؤمية+ اإلساءة

 الطيبة+ 

 1128.835 3 3386.505 اإلنحدار
448.430 

 
.000c 

 2.517 999 2514.785 الباقي 

  1002 5901.290 الكلي
 النمول  الراب 

 السلبية والتشاؤمية+ اإلساءة
 االعتمادية+ الطيبة+ 

 854.797 4 3419.190 اإلنحدار
343.696 .000d 2.487 998 2482.100 الباقي 

  1002 5901.290 الكلي

 النمول  الخامس
 السلبية والتشاؤمية+ اإلساءة

المعايير + االعتمادية+ الطيبة+ 
 الصارمة

 699.791 5 3498.956 اإلنحدار

290.423 .000e 2.410 997 2402.334 الباقي 

  1002 5901.290 الكلي

 النمول  السادس
 السلبية والتشاؤمية+ اإلساءة

المعايير + اديةاالعتم+ الطيبة+ 
 االخفاق+ الصارمة

 586.412 6 3518.471 اإلنحدار

245.116 .000f 2.392 996 2382.819 الباقي 

  1002 5901.290 الكلي

 النمول  الساب 
 السلبية والتشاؤمية+ اإلساءة

المعايير + االعتمادية+ الطيبة+ 

 504.947 7 3534.630 اإلنحدار
212.292 .000g 

 2.379 995 2366.660 الباقي



 

140 
 

  1002 5901.290 الكلي العصابية+ االخفاق+ الصارمة

 النمول  الثامن
 السلبية والتشاؤمية+ اإلساءة

المعايير + االعتمادية+ الطيبة+ 
يقظة + العصابية+ االخفاق+ الصارمة

 الضمير

 443.543 8 3548.346 اإلنحدار

187.375 .000h 2.367 994 2352.944 الباقي 

  1002 5901.290 الكلي

 النمول  التاس 
 السلبية والتشاؤمية+ اإلساءة

المعايير + االعتمادية+ الطيبة+ 
يقظة + العصابية+ االخفاق+ الصارمة

 الخزي+ الضمير

 395.603 9 3560.427 اإلنحدار

167.816 .000i 2.357 993 2340.863 الباقي 

  1002 5901.290 الكلي

ن االنحدار المتعدد للنماذج الذي يوضح نتائج تحليل تباي( 21)ضح من خالل نتائج الجدول رقم و كما يت
حيث  (08008)عند مستوى أقل من للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع وجود تأثير دال إحصائيا   التسعة

 (.0.001)وجميعها أصغر من  (f( )0.000)بلغت القيم اإلحتمالية ل 

 نتائا معامالت تحليل اإلنحدار الخطي المتعدد يوضح( 22)جدول رقت 

 لنمول ا
 المعامالت المعيارية المعامالت غير المعيارية

معامل 
 اإلنحدار

الخطأ 
 القيمة االحتمالية t بيتا المعياري

1 
 000. 20.67-  192. 3.972 القيمة الثابتة

 000. 34.508 737. 010. 358. االساءة

2 
 000. 21.87-  215. 4.695 القيمة الثابتة

 000. 22.478 614. 013. 298. االساءة
 000. 6.951 190. 014. 094. السلبية والتشاؤمية

3 

 000. 13.83-  278. 3.847 القيمة الثابتة
 000. 22.045 600. 013. 291. االساءة

 000. 6.312 172. 014. 086. السلبية والتشاؤمية
 000. 4.721- 102.- 004. 020.- الطيبة

4 
 000. 14.33-  281. 4.023 القيمة الثابتة

 000. 18.345 552. 015. 268. االساءة
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 000. 6.829 188. 014. 093. السلبية والتشاؤمية
 000. 4.712- 101.- 004. 020.- الطيبة

 000. 3.625 084. 008. 027. االعتمادية

5 

 000. 15.37-  281. 4.318 القيمة الثابتة
 000. 18.107 690. 018. 335. االساءة

 000. 5.492 152. 014. 076. السلبية والتشاؤمية
 000. 4.687- 099.- 004. 020.- الطيبة

 000. 6.067 161. 009. 052. االعتمادية
 000. 5.754- 204.- 011. 064.- المعايير الصارمة

6 

 000. 15.65-  282. 4.416 القيمة الثابتة
 000. 10.657 579. 026. 281. االساءة

 000. 5.577 154. 014. 077. السلبية والتشاؤمية
 000. 4.562- 096.- 004. 019.- الطيبة

 000. 6.257 165. 009. 054. االعتمادية
 000. 6.181- 222.- 011. 070.- المعايير الصارمة

 004. 2.856 135. 019. 053. االخفاق

7 

 000. 15.81-  292. 4.625 الثابتةالقيمة 
 000. 9.964 551. 027. 267. االساءة

 000. 5.595 154. 014. 077. السلبية والتشاؤمية
 000. 4.513- 095.- 004. 019.- الطيبة

 000. 6.295 166. 009. 054. االعتمادية
 000. 6.309- 226.- 011. 071.- المعايير الصارمة

 004. 2.868 135. 019. 053. االخفاق
 009. 2.606 061. 008. 020. العصابية

8 

 000. 14.34-  357. 5.119 القيمة الثابتة
 000. 10.034 553. 027. 268. االساءة

 000. 5.731 158. 014. 078. السلبية والتشاؤمية
 000. 4.618- 097.- 004. 019.- الطيبة

 000. 6.296 166. 009. 054. االعتمادية
 000. 5.205- 197.- 012. 062.- المعايير الصارمة
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 007. 2.682 126. 019. 050. االخفاق
 006. 2.746 064. 008. 021. العصابية

 016. 2.407 056. 005. 012. يقظة الضمير

2 

 000. 14.52-  357. 5.191 القيمة الثابتة
 000. 8.409 501. 029. 243. االساءة

 000. 3.870 122. 016. 061. تشاؤميةالسلبية وال
 000. 4.431- 093.- 004. 019.- الطيبة

 000. 5.547 150. 009. 049. االعتمادية
 000. 5.281- 199.- 012. 063.- المعايير الصارمة

 005. 2.796 131. 019. 052. االخفاق
 007. 2.712 063. 008. 021. العصابية

 013. 2.498 058. 005. 012. يقظة الضمير
 024. 2.264 097. 018. 042. الخزي

وأول المتغيرات كثر ارتباطا  هو المتغير األ اإلساءةأن متغير ( 20)تبين من خالل نتائج الجدول رقم و 
سلبية الساءة و ، إذ أدخل في المرحلة األولى وفي المرحلة الثانية أدخل متغير اإلة في معادلة اإلنحدارالداخل

األخيرة التي تضمنت النموذج التاسع، حيث أدخلت التاسعة و  المرحلةهكذا حتى تم التوصل إلى ، و يةتشاؤمالو 
مخطوطة  الطيبة،عامل  تشاؤمية،السلبية و مخطوطة ال اإلساءة،مخطوطة ) المستقلة اآلتية متغيراتال

 الضمير،ة يقظعامل  ،العصابيةعامل  فاق،خمخطوطة اإل ،مخطوطة المعايير الصارمة، اإلعتمادية
 (.مخطوطة الخزي

،  (0805)دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة  (t)اإلحتمالية ل  قيمالأن ( 20)من خالل الجدول رقم  يتضحو  
جميع المتغيرات المستقلة الداخلة في معادلة اإلنحدار تسهم إسهاما  ذي  وفي كل المراحل مما يشير إلى أن

  .(المتغير التابع) الشخصية البارانويدية داللة إحصائية في تباين أعراض اضطراب

وبهذا يمكن القول أنه من المكن التنبؤ بأعراض اضطراب الشخصية البارانويدية من خالل المخطوطات غير 
ومن خالل ( اإلساءة، المعايير الصارمة، اإلعتمادية، اإلخفاق، السلبية والتشاؤمية، الخزي)التكيفية اآلتية 

 (.الطيبة، العصابية، يقظة الضمير)  عوامل الشخصية اآلتية
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حيث تنبأ تحليل اإلنحدار بأعراض اضطراب ( 2007)مع نتيجة دراسة ريفيز وتايلور  ذه النتيجةوقد اتفقت ه
 .ساءةة البارانويدية من خالل مخطوطة اإلالشخصي

ى التنبؤ هي المخطوطة األكثر قدرة عل مخطوطة اإلساءةالباحثة أنه من الممكن تفسير كون  وترى  
بأعراض اضطراب الشخصية البارانويدية ربما يعود إلى جوهر المخطوطة نفسها المتمثل بإعتقاد الفرد بأن 

وهذا يتقاطع بشكل كبير جدا  مع أحد أكثر المالمح  ،اآلخرين سيؤذونه ويحطون من قدره ويستغلونه
فرد المستمرة باآلخرين وسوء ظنه التشخيصية أهمية في اضطراب الشخصية البارانويدية المتمثل بشكوك ال

ن لم يوجد دليل كاف يدعم ذلك فهو يسيء تفسير سلوكيات ودوافع اآلخرين وينظر إليها على  بهم حتى وا 
 .أنها خبيثة الطوية وتؤكد ذلك المحكات التشخيصية الخاصة بهذا اإلضطراب 

ا تتقاطعان في الوقت نفسه من حيث فهم بمخطوطتي المعايير الصارمة والسلبية والتشاؤميةأما فيما يتعلق 
حيث يتمحور موضوع  مع المالمح التشخيصية المميزة الضطراب الشخصية البارانويدية، محتوى كل منهما

، والعديد وضورورة تلبية معايير خاصة به تتعلق باألداء واإلنجاز  األولى حول اعتقاد الفرد المطلق بالكمالية
يهم أحاسيس ذات داللة تتعلق بضعف السعادة واإلسترخاء وتقدير من األشخاص ذوي هذه المخطوطة لد

يتمحور ف بمخطوطة السلبية والتشاؤمية الذات ومشاعر الرضا في العالقات البينشخصية، أما فيما يتعلق
وأهمية موضوعها حول تركيز الفرد طيلة حياته على السلبية في التعامل مع األحداث والتقليل من قيمة 

شخاص ذوي اضطراب الشخصية كل ما سبق يتقاطع مع ما يتسم به األ ، وجابية السارةاألحداث اإلي
ويفتقرون إلى المشاعر الوجدانية  ،ةعوبة في اإلسترخاء وكسب الطمأنينالبارانويدية حيث يجدون ص

ا اآلخرون شياء الصغيرة والتافهة التي ربما ال يلتفت إليه، وتزعجهم األوالعواطف واألحاسيس الرقيقة والمؤثرة
 .على اإلطالق

أما فيما يتعلق بمخطوطة الخزي وماتتضمنه من معتقدات الفرد حول ذاته بأنه مختل وسيء ووضيع وقليل 
فهي  ،ساس منطقي وعقالنيمن المعتقدات التي ال تستند إلى أالقيمة وغير جدير بالثقة والمحبة وغير ذلك 

البارنويدية من غرابة في األطوار واإلنفعاالت ومايتصل تتشابه وتتقاطع بدرجة كبيرة مع مايميز الشخيصة 
 .بها من جملة مشاعر وتوجهات مختلة ومضطربة يحملها الفرد تجاه نفسه وتجاه اآلخرين من حوله
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تنتميان لمجال ضعف اإلستقاللية واإلنجاز حيث تتضمن  مخطوطتي اإلعتمادية واإلخفاق اللتانوفيما يتعلق ب
دراكا قدراته على اإلستقاللية الوظيفية والتعامل والتكيف مع الحياة اليومية ذاته و ته حول معتقدات الفرد وا 

نويدية من معتقدات مختلة ااضطراب الشخصية البار  ايمتلكه األفراد ذويم ومتطلباتها فهي تعكس أيضا  
 .وظيفيا  نحو ذواتهم وامكاناتهم وقدراتهم

عين عليها من سمات ترتبط بالقلق، والعصبية، واالنفعالية، ومايميز المرتفأما فيما يتعلق بسمة العصابية 
وانعدام األمن، وكثرة الوساوس فهي تعكس بوضوح المالمح والسمات المميزة لألشخاص ذوي اضطراب 

اآلخرين  عر قلق بدون أساس كاف من الصحة، حول أنّ الشخصية البارانويدية من مخاوف وشكوك ومشا
ن سرعة تكون مشاعر العداء والنفور لديهم تجاه اآلخرين عند أقل هفوة، سيستغلونهم ويؤذونهم فضال  ع

 .وصعوبة صفحهم عن الهفوات واألخطاء واإلساءات التي تصدر نحوهم

فهي أسهمت في التنبؤ بشكل عكسي بأعراض اضطراب الشخصية البارانويدية،  أما فيما يتعلق بسمة الطيبة
ثقا ، شفوقا ، رحيما ، مساعدا ، متسامحا  بينما يكون المنخفض على يكون وا لشخص المرتفع على بعد الطيبةفا

 ساسية لبعد الطيبةمكونات األاعا  للشك، قاس، حاقد ، مناور، ساخر ، باإلضافة إلى أن أحد الهذا العامل نزّ 
غير وهو الثقة الذي يتمثل كميل في التعامل مع اآلخرين وغيابه أو انعدامه يشير إلى الشك بأن اآلخرين 

طراب الشخصية البارانويدية من مع المالمح التشخيصية ألعراض اض أمناء وخطرين، كل ما سبق يتعارض
باإلضافة إلى مثابرة األشخاص  ،ر على الدوام بأنها خبيثة الطويةسّ ف  في نوايا اآلخرين ودوافعهم التي ت   شك

اإلهانات وصعوبة الثقة  ذوي اضطراب الشخصية البارانويدية على حمل الضغائن وعدم الصفح عن
 .باآلخرين

أما فيما يتعلق بسمة يقظة الضمير والتي اسهمت في التنبؤ بشكل عكسي بأعراض اضطراب الشخصية 
سمات تتصل بالقدرة على ضبط الذات، والتأني ب فالمرتفعون على عامل يقظة الضمير يتميزون ،البارانويدية

شياء، والمسؤولية اإلجتماعية المتمثلة بالقدرة على اإلعتراف ألن التصرف والتنبؤ، والتحكم في اوالتروي وحس
مع مايميز األشخاص ذوي اضطراب الشخصية  تماما   يتناقض إلقاء اللوم على اآلخرين، وهذا باألخطاء وعدم

البارانويدية من عدم استقرار انفعالي، وشكوك زائدة ومعاودة حول اآلخرين، وتفسيرات خاطئة ومشوهة لكل 
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يعلقون أخطائهم  ر حولهم ويتصل بهم، باإلضافة إلى عدم قدرتهم على اإلعتراف بأخطائهم فهم دائما  مايدو 
 .على شماعة اآلخرين

 :سؤال الثاني ومناقشت االعرض نتيجة  -2

راب الشخصية الفصامية من خالل درجة معلومية ض اضطهل يمكن التنبؤ بأعرا :سؤال الثانيالنص  
الحرمان اإلنفعالي، ال جر، اإلساءة، اإلنعزال اإلجتماعي، ) وهي المبكرة  المخطوطات غير التكيفية

الخزي، اإلعتمادية، الحساسية المفرطة، اللات المشبوكة غير النامية، اإلخضاع، التضحية بالنفس، 
اإلخفاق، الكبح اإلنفعالي، المعايير الصارمة، األهلية والجدارة، قصور ضبط اللات، البحث عن 

العصابية، )السوية السائدة وهي  وسمات الشخصية (، السلبية والتشاؤمية، القصاصيةاإلستحسان
 ؟" (اإلنبساطية، يقظة الضمير، اإلنفتاح على الخبرة، الطيبة

راض التنبؤ بأعومن أجل تعرف المخطوطات غير التكيفية المبكرة وسمات الشخصية األكثر إسهاما  في 
 Multiple Liner)  احثة باستخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد، قامت الباضطراب الشخصية الفصامية

Regression)  وفقا  لطريقة اإلنحدار المتدرج(Stepwise Regression). 
 واالخطاء المعياريةالتحديد المتعدد االرتباط و  تمعامال( 33)جدول 

 النمول  ر 9ر الخطأ المعياري للتقدير

1.478 .370 .608a 1 

1.473 .374 .612b 2 

1.467 .380 .617c 3 

(a )اإلنعزال اإلجتماعي   . 

 (b )اإلنعزال اإلجتماعي، العصابية  . 

 (c )اإلنعزال اإلجتماعي، العصابية، الهجر. 
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وذلك في حالة ( معامل التحديد)أن مربع معامل االرتباط المتعدد  (20) من الجدول السابق ويالحظ
اإلنعزال اإلجتماعي، العصابية، ) اآلتيةمستقلة المتغيرات اليحتوي على  وهو النموذج الذيالنموذج الثالث 

نوعا  ما ويدل على أن هذه المتغيرات الثالثة ترتبط ارتباطا  إيجابيا   وهو مقبول (0.310)يساوي  (الهجر
 بلغت وبنسبة تباين مفسر ، وهي متغيرات ذات تأثير دال إحصائيا   بأعراض اضطراب الشخصية الفصامية

تمثل مقدرة هذه المتغيرات المستقلة مجتمعة في التنبؤ بدرجة أعراض اضطراب الشخصية %( 31) حوالي
 .(المتغير التابع) الفصامية

ول ن يتناقص تدريجيا  من النموذج األأن الخطأ المعياري للتقدير كا( 30)كما يالحظ من الجدول السابق 
 .جودة النموذج في التنبؤ جة مما يدل علىدر ( 467.8)وحتى النموذج الثالث الذي بلغ فيه 

 تحليل تباين اإلنحدار الخطي المتعدد بطريقة اإلنحدار المتدر  نتائا  يوضح  (31)جدول رقت 

مصدر  النمول 
درجات  مجموع المربعات التباين

 الحرية
متوسط 
القيمة  F المربعات

 االحتمالية

 النمول  األول
 االنعزال االجتماعي

 1282.634 1 1282.634 اإلنحدار
586.870 

 
.000a 

 2.186 1001 2187.737 الباقي 
  1002 3470.371 الكلي

 النمول  الثاني
 العصابية+ اإلنعزال االجتماعي
 

 649.667 2 1299.334 اإلنحدار
299.243 

 
.000b 

 
 2.171 1000 2171.036 الباقي

  1002 3470.371 الكلي

 النمول  الثالث
 العصابية+ زال االجتماعياإلنع

 ال جر+ 

 440.053 3 1320.158 اإلنحدار

204.451 .000c 2.152 999 2150.213 الباقي 

 1282.634 1002 3470.371 الكلي

ن االنحدار المتعدد الذي يوضح نتائج تحليل تباي( 38)و كما يتضح من خالل نتائج الجدول رقم 
عند مستوى أقل من للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع حصائيا  وجود تأثير دال إ للنماذج الثالثة

 .(08008)وهي جميعها أصغر من ( 08000) المحسوبة (f)حيث بلغت القيم اإلحتمالية ل  (08008)
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 معامالت تحليل اإلنحدار الخطي المتعدد يوضح( 32)جدول رقت 

 النمول 
 ةالمعامالت المعياري المعامالت غير المعيارية

معامل 
 اإلنحدار

الخطأ 
 القيمة اإلحتمالية t بيتا المعياري

 000. 13.702-  157. 2.152- القيمة الثابتة 1
 000. 24.225 608. 010. 247. االنعزال االجتماعي

 000. 13.341-  180. 2.396- القيمة الثابتة 2
 000. 20.538 574. 011. 233. االنعزال االجتماعي

 006. 2.774 077. 007. 020. العصابية

 000. 11.411-  191. 2.184- القيمة الثابتة 3
 000. 14.768 690. 019. 280. االنعزال االجتماعي

 001. 3.449 099. 007. 025. العصابية
 002. 3.110- 149.- 022. 068.- ال جر

 

كثر ارتباطا  وأول هو المتغير األ عياإلنعزال اإلجتماأن متغير ( 32)وقد تبين من خالل نتائج الجدول رقم 
نعزال ، إذ أدخل في المرحلة األولى وفي المرحلة الثانية أدخل متغير اإلة في معادلة اإلنحدارالمتغيرات الداخل

 .عصابية والهجرخل متغير اإلنعزال اإلجتماعي والفي المرحلة الثالثة واألخيرة اد ، واإلجتماعي والعصابية

دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة  المحسوبة (t)اإلحتمالية  قيمالأن ( 32 )دول رقم من خالل الج يتضحو  
جميع المتغيرات المستقلة الداخلة في معادلة اإلنحدار تسهم  ، وفي كل المراحل مما يشير إلى أن(0805)

  .(المتغير التابع) عراض اضطراب الشخصية الفصاميةأإسهاما  ذي داللة إحصائية في تباين 

طات غير من خالل المخطو  عراض اضطراب الشخصية الفصاميةوبهذا يمكن القول أنه من المكن التنبؤ بأ
 .كأحد عوامل الشخصية الخمسة (العصابية) ومن خالل( اإلنعزال اإلجتماعي، الهجر)التكيفية اآلتية 

ت التي تسهم في التنبؤ الباحثة أنه يمكن تفسير كون مخطوطة اإلنعزال اإلجتماعي من أكثر المتغيرا وترى
لى محتوى تلك المخطوطة المتمثل في اعتقاد الفرد بأنه ض اضطراب الشخصية الفصامية يعود إبأعرا

لى حد كبير مع الملمح التشخيصي ، وهذا يتقاطع وا  مختلف عن اآلخرين وغير منتمي ومعزول عن العالم
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ائد من اإلنخالع من العالقات األهم إلضطراب الشخصية فصامية النمط المتمثل في وجود نمط س
دنى من األنشطة الفردية التي يتتطلب حد أاإلجتماعية، فهؤالء األفراد منعزلون وال ينخرطون إال في 
 .العالقات اإلجتماعية ولهذا يبدون باردين ومنفصلين ومستقلين

 فترى عكسي،بشكل  اضطراب الشخصية الفصاميةت بأعراض أما فيما يتعلق بمخطوطة الهجر والتي تنبأ
ي اضطراب الشخصية الفصامية يبدو غير مهتم بالعالقات أن هذا اإلرتباط منطقي فالشخص ذ الباحثة

فهو يحتاج إلى أصدقاء بخالف أقرباء   ،اإلجتماعية القريبة وال يستمتع بها بما فيها أن يكون جزءا  من أسرة
محتوى المخطوطة التي تتمحور حول  الدرجة األولى وماسبق من مالمح تشخيصية يرتبط بشكل عكسي مع

خشية الفرد وخوفه المركز من هجر وترك األشخاص ذوي األهمية له وتخليهم عنهم وعادة ما يكون 
، فاألشخاص ذوي اضطراب الشخصية األشخاص ذوي األهمية هم من األهل وأقرباء الدرجة األولى

 .حتى يخشون فقدانها بالعالقات اإلجتماعية الحميمة الفصامية غير مكترثين أصال  

أما فيما يتعلق بعامل العصابية الذي يتضمن في مكوناته اإلكتئاب ومايرتبط به من الميل إلى مشاعر 
لى حد كبير مع ما يميز األشخاص ذوي اضطراب الشخصية  ،الوحدة فصامية من الفإن هذا يتقاطع وا 

 .توحد واألنشطة المنعزلةافتقار للدفء والمشاعر الرقيقة فضال  عن اتصافهم بالعزلة وال

 : سؤال الثالث ومناقشت االعرض نتيجة  -3

الشخصية فصامية النمط من خالل درجة هل يمكن التنبؤ بأعراض اضطراب  :سؤال الثالثالنص 
الحرمان اإلنفعالي، ال جر، اإلساءة، اإلنعزال ) وهي معلومية المخطوطات غير التكيفية المبكرة 

مادية، الحساسية المفرطة، اللات المشبوكة غير النامية، اإلخضاع، التضحية اإلجتماعي، الخزي، اإلعت
بالنفس، اإلخفاق، الكبح اإلنفعالي، المعايير الصارمة، األهلية والجدارة، قصور ضبط اللات، البحث عن 

العصابية، )السوية السائدة وهي  وسمات الشخصية (اإلستحسان، السلبية والتشاؤمية، القصاصية
 ؟" (اطية، يقظة الضمير، اإلنفتاح على الخبرة، الطيبةاإلنبس
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التنبؤ ومن أجل تعرف أي نوع من المخطوطات غير التكيفية المبكرة وسمات الشخصية األكثر إسهاما  في 
 ، قامت الباحثة باستخدام تحليل االنحدار الخطي المتعددراض اضطراب الشخصية فصامية النمطبأع

Multiple Liner Regression) ) وفقا  لطريقة اإلنحدار المتدرج(Stepwise Regression). 
 

 و األخطاء المعياريةالتحديد المتعدد اإلرتباط و  تمعامال( 33)جدول 

 النمول  ر 2ر الخطأ المعياري للتقدير

1.377 .445 .667a 0 

1.373 .449 .670b 9 

1.365 .455 .675c 3 

1.363 .458 .677d 4 

1.359 .462 .679e 5 

(a )اإلنعزال االجتماعي(                .b )االنعزال االجتماعي، العصابية(       .c) االنعزال االجتماعي، العصابية، الهجر  . 

(d) االنعزال االجتماعي، العصابية، الهجر، الخزي(     .e )االنعزال االجتماعي، العصابية، الهجر، الخزي، السلبية والتشاؤمية       . 

وذلك في حالة  (معامل التحديد)أن مربع معامل االرتباط المتعدد  (33)رقم  من الجدول السابق حظويال
اإلنعزال اإلجتماعي، العصابية، ) النموذج الخامس وهو النموذج الذي يحتوي على المتغيرات المستقلة اآلتية

ويدل على أن هذه المتغيرات ، وهو مرتفع نوعا  ما (08462)يساوي  (الهجر، الخزي، السلبية والتشاؤمية
وهي متغيرات ذات تأثير دال  ترتبط ارتباطا  إيجابيا  قويا  بأعراض اضطراب الشخصية فصامية النمط،

تمثل مقدرة هذه ( % 4682)بنسبة تباين مفسر بلغت حوالي  ، و(0.01)عند مستوى داللة  إحصائيا  
 (.المتغير التابع) راب الشخصية فصامية النمطاضط المتغيرات المستقلة مجتمعة في التنبؤ بدرجة أعراض

أن الخطأ المعياري للتقدير كان يتناقص تدريجيا  من النموذج األول (  33)ويالحظ من الجدول السابق 
 .على جودة النموذج في التنبؤ مما يدل( 1.359) وحتى النموذج الخامس الذي بلغ فيه 
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 دار الخطي المتعدد بطريقة اإلنحدار المتدر يوضح نتائا تحليل تباين االنح (34)جدول رقت 

 النمول 
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 F المربعات

القيمة 
 االحتمالية

 النمول  األول
 اإلنعزال األجتماعي

 1520.262 1 1520.262 اإلنحدار
801.752 

 
.000a 

 1.896 1001 1898.069 الباقي 
  1002 3418.331 الكلي

 النمول  الثاني
 العصابية+ اإلنعزال اإلجتماعي
 

 767.186 2 1534.373 اإلنحدار
407.220 

 
.000b 

 
 1.884 1000 1883.958 الباقي

  1002 3418.331 الكلي

 النمول  الثالث
 العصابية+ اإلنعزال اإلجتماعي

 اإلساءة+ 

 518.976 3 1556.927 اإلنحدار
278.530 

 
.000c 

 1.863 999 1861.404 قيالبا 
  1002 3418.331 الكلي

 النمول  الراب 
 العصابية+ اإلنعزال اإلجتماعي

 الخزي+ اإلساءة + 

 391.147 4 1564.588 اإلنحدار
210.582 .000d 1.857 998 1853.743 الباقي 

  1002 3418.331 الكلي
 النمول  الخامس

 العصابية+ اإلنعزال اإلجتماعي
السلبية + الخزي+ اإلساءة + 

 والتشاؤمية

 315.577 5 1577.884 اإلنحدار

170.953 .000e 1.846 997 1840.447 الباقي 

  1002 3418.331 الكلي

ن االنحدار المتعدد للنماذج الذي يوضح نتائج تحليل تباي( 34)و كما يتضح من خالل نتائج الجدول رقم 
 للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع( 08008)ا  عند مستوى أقل من وجود تأثير دال إحصائي الخمسة

 .(0.001)وهي جميعها أصغر من ( 0.000) المحسوبة (f)حيث بلغت القيم اإلحتمالية ل 
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 معامالت تحليل اإلنحدار الخطي المتعدد يوضح( 35)جدول رقت 

 النمول 
 المعامالت المعيارية المعامالت غير المعيارية

عامل م
 اإلنحدار

الخطأ 
 المعياري

القيمة  t بيتا
 االحتمالية

 000. 16.640-  146. 2.434- القيمة الثابتة 0

 000. 28.315 667. 009. 269. اإلنعزال اإلجتماعي

 000. 15.890-  167. 2.659- القيمة الثابتة 9

 000. 24.227 635. 011. 256. اإلنعزال اإلجتماعي

 006. 2.737 072. 007. 018. العصابية

 000. 13.690-  178. 2.438- القيمة الثابتة 3

 000. 17.285 758. 018. 305. اإلنعزال اإلجتماعي

 000. 3.505 094. 007. 024. العصابية

 001. 3.479- 157.- 020. 071.- اإلساءة

 000. 13.789-  183. 2.530- القيمة الثابتة 4

 000. 16.122 733. 018. 295. اإلنعزال اإلجتماعي

 001. 3.429 092. 007. 023. العصابية

 000. 4.033- 210.- 023. 094.- اإلساءة

 043. 2.031 090. 014. 029. الخزي

 000. 11.858-  197. 2.334- القيمة الثابتة 5

 000. 16.237 736. 018. 297. اإلنعزال اإلجتماعي

 001. 3.465 093. 007. 023. العصابية

 000. 4.117- 213.- 023. 096.- اإلساءة

 002. 3.102 157. 017. 051. الخزي

 007. 2.684- 092.- 013. 035.- السلبية والتشاؤمية

 

كثر ارتباطا  وأول هو المتغير األ اإلنعزال اإلجتماعيأن متغير ( 35)وقد تبين من خالل نتائج الجدول رقم 
، إذ أدخل في المرحلة األولى وفي المرحلة الثانية أدخل متغير ة اإلنحدارة في معادلالمتغيرات الداخل
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في المرحلة الثالثة ادخل متغير اإلنعزال اإلجتماعي والعصابية والهجر  ، ونعزال اإلجتماعي والعصابيةاإل
 .الخزي والسلبية والتشاؤميةو 

دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة سوبة المح (t)ل اإلحتمالية  قيمالأن ( 35)من خالل الجدول رقم  يتضحو  
جميع المتغيرات المستقلة الداخلة في معادلة اإلنحدار تسهم  ، وفي كل المراحل مما يشير إلى أن(0805)

  .(المتغير التابع) عراض اضطراب الشخصية فصامية النمطإسهاما  ذي داللة إحصائية في تباين أ

بأعراض اضطراب الشخصية فصامية النمط من خالل  وبهذا يمكن القول أنه من الممكن التنبؤ
ومن خالل ( اإلنعزال اإلجتماعي، الهجر، الخزي، السلبية والتشاؤمية)المخطوطات غير التكيفية اآلتية 

 .كأحد عوامل الشخصية الخمسة( العصابية)

على التنبؤ  كثر المخطوطات قدرةالباحثة أنه يمكن تفسير كون مخطوطة اإلنعزال اإلجتماعي من أ وترى
عراض اضطراب الشخصية فصامية النمط ربما يعود التقاطع بين محتوى المخطوطة المتمثل بإعتقاد بأ

الفرد بأنه مختلف عن اآلخرين ومعزول عن العالم وغير منتمي، وهذا إلى ما يميز األشخاص ذوي 
ور اإلجتماعية اضطراب الشخصية فصامية النمط الذين يتسمون بوجود نمط متغلغل من أوجه القص

 .والبينشخصية مما يبقيهم منعزلين اجتماعيا  

وكما هو الحال بالنسبة لمخطوطة الهجر في اضطراب الشخصية الفصامية ينقص األشخاص ذوي 
اضطراب الشخصية فصامية النمط األصدقاء المقربون أو األشخاص الموثوقون عدا أقارب الدرجة األولى 

بشكل عكسي مع محتوى المخطوطة التي تتمحور حول خشية الفرد  وماسبق من مالمح تشخيصية يرتبط
فاألشخاص ذوي اضطراب اص ذوي األهمية له وتخليهم عنهم وخوفه المركز من هجر وترك األشخ

 .فقدانها  الشخصية فصامية النمط غير مكترثين بتكوين عالقات اجتماعية حتى يخشون

من خالل قدرته على التنبؤ  القلق فهو يعكس وبوضح اوما يتضمنه من مكونات أهمه أما عامل العصابية
انفعاالت القلق المسيطرة على األشخاص ذوي  بأعراض اضطراب الشخصية فصامية النمط، يعكس

نما يزداد فيبدون في بعض  اضطراب الشخصية فصامية النمط ، فالقلق لديهم ال يتأثر باأللفة باآلخرين وا 
 .ناسب مع طبيعة تلك المواقفالمواقف شديدي التهيج وبشكل ال يت



 

153 
 

حيث يحمل الفرد في االولى معتقدات مختلة حول السلبية والتشاؤمية أما فيما يتعلق بمخطوطتي الخزي و 
طيلة حياته  ذاته بانه سيء ووضيع وقليل القيمة وغير جدير بالمحبة والثقة في حين يركز الفرد في الثانية

وبدرجة كبيرة مع ما يشعر فيه األفراد ذوي  انتتقاطع ألحاث فهماتشاؤمية في التعامل مع اعلى السلبية وال
والصورة السلبية عن الذات والنزعة إلى التوحد اضطراب الشخصية فصامية النمط من مشاعر القلق 

 .واإلنعزال عن اآلخرين

 : سؤال الراب  ومناقشت االعرض نتيجة  -4

درجة معلومية الشخصية ال ستيرية من خالل هل يمكن التنبؤ بأعراض اضطراب : "نص السؤال الراب 
الحرمان اإلنفعالي، ال جر، اإلساءة، اإلنعزال اإلجتماعي، ) وهي المخطوطات غير التكيفية المبكرة 

الخزي، اإلعتمادية، الحساسية المفرطة، اللات المشبوكة غير النامية، اإلخضاع، التضحية بالنفس، 
الصارمة، األهلية والجدارة، قصور ضبط اللات، البحث عن اإلخفاق، الكبح اإلنفعالي، المعايير 

العصابية، )السوية السائدة وهي  وسمات الشخصية (اإلستحسان، السلبية والتشاؤمية، القصاصية
 ؟" (اإلنبساطية، يقظة الضمير، اإلنفتاح على الخبرة، الطيبة

التنبؤ ومن أجل تعرف أي نوع من المخطوطات غير التكيفية المبكرة وسمات الشخصية األكثر إسهاما  في 
  ، قامت الباحثة باستخدام تحليل االنحدار الخطي المتعددراض اضطراب الشخصية الهستيريةبأع

Multiple Liner Regression) ) وفقا  لطريقة اإلنحدار المتدرج(Stepwise Regression). 
 و األخطاء المعياريةالتحديد المتعدد اإلرتباط و  تمعاماليوضح  ( 36)جدول 

 النمول  ر 2ر الخطأ المعياري للتقدير

2.006 .397 .630a 1 

1.955 .428 .654b 2 

1.931 .443 .665c 3 

1.923 .448 .669d 4 
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1.916 .452 .673e 5 

1.912 .456 .675f 6 

1.908 .458 .677g 7 

1.908 .457 .676h 8 

(a)الذات المشبوكة غير النامية . 

(b )الذات المشبوكة غير النامية، قصور ضبط الذات. 

(c ) ،قصور ضبط الذات، الكبح االنفعاليالذات المشبوكة غير النامية   . 

(d ) ،قصور ضبط الذات، الكبح االنفعالي، البحث عن االستحسانالذات المشبوكة غير النامية . 

(e  )قصور ضبط الذات، الكبح االنفعالي، البحث عن االستحسان، األهلية والجدارةذات المشبوكة غير النامية، ال. 

(f )الذات المشبوكة غير النامية، قصور ضبط الذات، الكبح االنفعالي، البحث عن االستحسان، األهلية والجدارة، الطيبة. 

(h) ستحسان، األهلية والجدارة، الطيبة، الحرمان اإلنفعاليقصور ضبط الذات، الكبح االنفعالي، البحث عن اال. 

وذلك في حالة  (معامل التحديد)أن مربع معامل االرتباط المتعدد  (36)رقم  من الجدول السابق يالحظ
قصور ضبط الذات، الكبح )النموذج الثامن وهو النموذج الذي يحتوي على المتغيرات المستقلة اآلتية 

هو ، و (0.457)يساوي   (اإلستحسان، األهلية والجدارة، الطيبة، الحرمان اإلنفعالي اإلنفعالي، البحث عن
على أن هذه المتغيرات المستقلة ترتبط إرتباطا  إيجابيا  قويا  بأعراض اضطراب نوعا  ما ويدل  مقبول

تباين ، وبنسبة ( 0808)الشخصية الهستيرية وهي متغيرات ذات تأثير دال إحصائيا  عند مستوى داللة 
تمثل مقدرة هذه المتغيرات المستقلة مجتمعة في التنبؤ بدرجة أعراض  %(4587)مفسر بلغت حوالي 

 (.المتغير التابع)اضطراب الشخصية الهستيرية 

أن الخطأ المعياري للتقدير كان يتناقص تدريجيا  من النموذج األول ( 36)ويالحظ من الجدول السابق 
 .مما يدل على جودة النموذج في التنبؤ( 1.908) فيه  وحتى النموذج الثامن الذي بلغ
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 يوضح نتائا تحليل تباين اإلنحدار الخطي المتعدد بطريقة اإلنحدار المتدر  (37)جدول رقت 

مصدر  النمول 
درجات  مجموع المربعات التباين

 الحرية
متوسط 
القيمة  F المربعات

 االحتمالية

 النمول  األول
 ناميةاللات المشبوكة غير ال

 

 2656.297 1 2656.297 اإلنحدار
659.992 

 
.000a 

 4.025 1001 4028.769 الباقي 
  1002 6685.067 الكلي

 النمول  الثاني
قصور + اللات المشبوكة غير النامية

 ضبط اللات
 

 1430.927 2 2861.855 اإلنحدار
374.274 

 
.000b 

 
 3.823 1000 3823.212 الباقي

  1002 6685.067 الكلي

 النمول  الثالث
قصور + اللات المشبوكة غير النامية

 الكبح اإلنفعالي+ ضبط اللات
 

 986.246 3 2958.738 اإلنحدار
264.405 

 
.000c 

 3.730 999 3726.329 الباقي 

  1002 6685.067 الكلي
 النمول  الراب 

قصور + اللات المشبوكة غير النامية
البحث + إلنفعاليالكبح ا+ ضبط اللات

 عن اإلستحسان
 

 748.984 4 2995.935 اإلنحدار
202.618 

 
.000d 

 3.697 998 3689.132 الباقي 

  1002 6685.067 الكلي

 النمول  الخامس
قصور + اللات المشبوكة غير النامية

البحث + الكبح اإلنفعالي+ ضبط اللات
 األهلية والجدارة+ عن اإلستحسان

 

 604.877 5 3024.385 اإلنحدار

164.740 
 

.000e 
 

 3.672 997 3660.682 الباقي

  1002 6685.067 الكلي

 النمول  السادس
قصور + اللات المشبوكة غير النامية

البحث + الكبح اإلنفعالي+ ضبط اللات
+ األهلية والجدارة+ عن اإلستحسان

 الطيبة

 507.520 6 3045.122 اإلنحدار
138.873 

 
.000f 

 3.655 996 3639.944 لباقيا 

  1002 6685.067 الكلي

 000g. 120.198 437.561 7 3062.926 اإلنحدار النمول  الساب 
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قصور + اللات المشبوكة غير النامية
البحث + الكبح اإلنفعالي+ ضبط اللات

+ األهلية والجدارة+ عن اإلستحسان
 اإلنعزال اإلجتماعي+ الطيبة

 3.640 995 3622.141 الباقي
  

  1002 6685.067 الكلي

 النمول  الثامن
+ الكبح اإلنفعالي+ قصور ضبط اللات

األهلية + البحث عن اإلستحسان
 اإلنعزال اإلجتماعي+ الطيبة+ والجدارة

 

 509.616 6 3057.699 اإلنحدار
139.930 

 
.000h 

 3.642 996 3627.368 الباقي 

  1002 6685.067 الكلي

ن االنحدار المتعدد للنماذج الذي يوضح نتائج تحليل تباي( 37)ا يتضح من خالل نتائج الجدول رقم و كم
، للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع( 08008)وجود تأثير دال إحصائيا  عند مستوى أقل من  الثمانية

 .(0.001)وجميعها أصغر من ( 0.000) المحسوبة (f)حيث بلغت القيم االحتمالية ل 

 معامالت تحديد اإلنحدار الخطي المتعدد يوضح( 38)جدول رقت 

 النمول 
 المعامالت المعيارية المعامالت غير المعيارية

معامل 
 اإلنحدار

الخطأ 
 t P بيتا المعياري

 000. 13.419-  235. 3.153- القيمة الثابتة 0
 000. 25.690 630. 011. 287. لذات المشبوكة ا

 000. 15.593-  256. 3.988- ابتةالقيمة الث 9
 000. 11.346 422. 017. 192. لذات المشبوكةا

 000. 7.333 273. 020. 144. قصور ضبط الذات
 000. 16.090-  298. 4.791- القيمة الثابتة 3

 000. 7.509 316. 019. 144. لذات المشبوكةا
 000. 7.237 266. 019. 140. قصور ضبط الذات

 000. 5.096 163. 021. 106. اإلنفعاليالكبح 
 000. 16.471-  302. 4.978- القيمة الثابتة 4

 002. 3.046 182. 027. 083. لذات المشبوكةا
 000. 6.362 239. 020. 126. قصور ضبط الذات
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 000. 5.252 168. 021. 109. الكبح اإلنفعالي
 002. 3.172 171. 027. 084. البحث عن اإلستحسان

 000. 16.584-  316. 5.248- القيمة الثابتة 5
 000. 3.504 212. 028. 096. لذات المشبوكةا

 000. 3.920 173. 023. 092. قصور ضبط الذات
 000. 5.313 169. 021. 110. الكبح اإلنفعالي

 004. 2.880 155. 027. 077. البحث عن اإلستحسان
 005. 2.784 085. 016. 043. هلية والجدارةاأل

 000. 12.332-  383. 4.729- القيمة الثابتة 6
 001. 3.288 199. 028. 091. لذات المشبوكةا

 000. 3.845 170. 023. 090. قصور ضبط الذات
 000. 5.198 165. 021. 107. الكبح اإلنفعالي

 003. 2.970 160. 027. 079. البحث عن اإلستحسان
 007. 2.688 082. 016. 042. هلية والجدارةاأل

 017. 2.382- 058.- 005. 012.- الطيبة
 000. 12.535-  386. 4.835- القيمة الثابتة 2

 231. 1.198 093. 035. 042. لذات المشبوكةا
 000. 4.034 178. 023. 094. قصور ضبط الذات

 000. 4.959 158. 021. 103. الكبح اإلنفعالي
 001. 3.222 174. 027. 086. البحث عن اإلستحسان

 003. 2.931 090. 016. 046. هلية والجدارةاأل
 019. 2.352- 057.- 005. 012.- الطيبة

 027. 2.211 104. 026. 059. حرمان االنفعاليال
 000. 12.789-  383. 4.894- القيمة الثابتة 8

 000. 4.633 195. 022. 103. قصور ضبط الذات
 000. 5.346 167. 020. 108. يالكبح اإلنفعال

 000. 5.123 215. 021. 106. البحث عن االستحسان
 004. 2.854 088. 016. 045. األهلية والجدارة

 015. 2.427- 059.- 005. 012.- الطيبة
 000. 3.782 139. 021. 078. الحرمان اإلنفعالي
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كثر هو المتغير األ ات المشبوكة غير الناميةالذأن متغير ( 31)خالل نتائج الجدول رقم  وقد تبين من
، إذ أدخل في المرحلة األولى وفي المرحلة الثانية أدخل ارتباطا  وأول المتغيرات الداخلة في معادلة اإلنحدار

ذات ال في المرحلة الثالثة ادخل متغير ، وذات المشبوكة غير النامية وقصور ضبط الذاتمتغير ال
ذات الصور ضبط الذات والكبح اإلنفعالي، وفي المرحلة الرابعة ادخل متغير المشبوكة غير النامية وق

المشبوكة غير النامية وقصور ضبط الذات والكبح اإلنفعالي و البحث عن اإلستحسان، وفي المرحلة 
ذات المشبوكة غير النامية وقصور ضبط الذات والكبح اإلنفعالي و البحث عن الالخامسة ادخل متغير 

ذات المشبوكة غير النامية وقصور الواألهلية والجدارة، وفي المرحلة السادسة ادخل متغير  اإلستحسان
ضبط الذات والكبح اإلنفعالي و البحث عن اإلستحسان واألهلية والجدارة والطيبة، وفي المرحلة السابعة 

ث عن اإلستحسان ذات المشبوكة غير النامية وقصور ضبط الذات والكبح اإلنفعالي و البحالادخل متغير 
بعد متغير الذات المشبوكة واألهلية والجدارة والطيبة و الحرمان اإلنفعالي، وفي المرحلة الثامنة واألخيرة است  

قصور ضبط الذات والكبح اإلنفعالي و البحث عن وهي غير النامية واستبقي على بقية المتغيرات األخرى 
 .ن اإلنفعالي الحرماسان واألهلية والجدارة والطيبة و اإلستح

دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة  (t)اإلحتمالية ل  قيمالأن  ( 31)ويتضح من خالل الجدول رقم  
جميع المتغيرات المستقلة الداخلة في معادلة اإلنحدار تسهم  ، وفي كل المراحل مما يشير إلى أن(0805)

  .(المتغير التابع) هستيريةعراض اضطراب الشخصية الإسهاما  ذي داللة إحصائية في تباين أ

طات من خالل المخطو  عراض اضطراب الشخصية الهستيريةوبهذا يمكن القول أنه من الممكن التنبؤ بأ
البحث عن اإلستحسان، الكبح اإلنفعالي، قصور ضبط الذات، األهلية والجدارة، )غير التكيفية اآلتية 

 .لشخصية الخمسةكأحد عوامل ا( الطيبة)ومن خالل ( الحرمان اإلنفعالي

الباحثة أنه يمكن تفسير كون مخطوطة البحث عن اإلستحسان من أكثر المخطوطات قدرة على  وترى
التنبؤ بأعراض اضطراب الشخصية الهستيرية يمكن أن يعود إلى التقاطع الكبير بين محتوى هذه 

تمحور موضوع المخطوطة والملمح التشخيصي األكثر أهمية إلضطراب الشخصية الهستيرية، حيث ي
مخطوطة البحث عن اإلستحسان حول اعتقاد الفرد بأنه يجب أن يكتسب القبول واإلنتباه واإلهتمام 

وواضحة مع المحك التشخيصي األول  واإلعتراف به من قبل اآلخرين وهذا يتقاطع وبدجة كبيرة جدا  
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كون فيها الشخص مركزا  إلضطراب الشخصية الهستيرية المتمثل بعدم اإلرتياح في المواقف التي ال ي
 .لإلهتمام، فهو في كل تفاعالته يبحث عن اإلهتمام واإلنتباه واإلحساس بالمكانة

إدراكه بأنه غير قادر على والتي تتضمن اعتقاد الفرد و أما فيما يتعلق بمخطوطة قصور ضبط الذات 
ول اعتقاد الفرد بأنه ينبغي ومخطوطة الكبح اإلنفعالي والتي يتمحور موضوعها ح ،ضبط انفعاالته ودوافعه

أن يكظم التعبير عن انفعاالته لتجنب الرفض وعدم القبول من اآلخرين ذوي األهمية ويتضمن ذلك عادة 
القدرة على التواصل مع اآلخرين،  مكبت الغضب والعدوان، والدوافع واإلنفعاالت اإليجابية باإلضافة إلى عد

مع النمط المتغلغل من  انتتقاطع فهما ،اإلتزان والعقالنية واإلستخفاف المفرط باإلنفعاالت على حساب
شخاص ذوي اضطراب ضيق عن اإلنفعاالت والتي تميز األاإلنفعالية الزائدة والتبدل السريع والتعبير ال

 .الشخصية الهستيرية

تالي األهلية والجدارة التي تتمحور حول اعتقاد الفرد بأنه أفضل من اآلخرين وبالمخطوطة أما بخصوص 
الشخصية الهستيرية  اضطراب مع سلوكيات األشخاص ذوي فهو جدير بمعاملة خاصة فهي تتقاطع أيضا  

ن  كذلك أيضا   ،من مثل السلوكيات الجنسية واإلستفزازية السعي وراء ارتداء أحدث صيحات الموضة حتى وا 
 . ز اإلهتمام والحدثإلى أن يكون في مرك ه السلوكيات يسعى الفرد من خاللهالم تكن عملية، كل هذ

أما فيما يتعلق بمخطوطة الحرمان اإلنفعالي التي تتضمن معتقدات حول الحرمان من الرعاية والتعاطف 
والحماية فهي تعكس بوضوح اإلستجابة المبدئية الموجبة التي يظهرها األشخاص ذوي اضطراب الشخصية 

لشخص سيقدم الحلول السحرية لكل تيرية ألي شخص صاحب سلطة قوية، فهم يعتقدون أن هذا اهسال
  .فقدانه يمنحهم بالتالي الدعم الذي يخشونمشكالتهم و 

الطيبة الذي يقيس كفاءة الفرد اإلجتماعية حيث يتسم المرتفع على هذا العامل بأنه ذو  ا يتعلق بعاملأما فيم
مكونات من بينها  مح، مستقيم كما تتكون هذه السمة منساطبيعة جيدة، واثق، شفوق، رحيم، مساعد، مت

الثقة، االيثار، اإلمتثال، التواضع والرقة، وكافة هذه المكونات تتناقض مع الملمح التشخيصي األساسي 
الذي يميز اضطراب الشخصية الهستيرية المتمثل في اإلنفعالية الزائدة والبحث عن اإلهتمام ، وربما هذا 

 .راض اضطراب الشخصية الهستيرية بشكل عكسيالتناقض هو مايفسر قدرة سمة الطيبة على التنبؤ بأع



 

160 
 

 :عرض نتيجة السؤال الخامس ومناقشت ا -5

من خالل درجة معلومية ض اضطراب النرجسية هل يمكن التنبؤ بأعرا :نص السؤال الخامس 
الحرمان اإلنفعالي، ال جر، اإلساءة، اإلنعزال اإلجتماعي، ) وهي المخطوطات غير التكيفية المبكرة 

إلعتمادية، الحساسية المفرطة، اللات المشبوكة غير النامية، اإلخضاع، التضحية بالنفس، الخزي، ا
اإلخفاق، الكبح اإلنفعالي، المعايير الصارمة، األهلية والجدارة، قصور ضبط اللات، البحث عن 

العصابية، )السوية السائدة وهي  وسمات الشخصية (اإلستحسان، السلبية والتشاؤمية، القصاصية
 ؟" (نبساطية، يقظة الضمير، اإلنفتاح على الخبرة، الطيبةاإل 

التنبؤ ومن أجل تعرف أي نوع من المخطوطات غير التكيفية المبكرة وسمات الشخصية األكثر إسهاما  في 
 ، قامت الباحثة باستخدام تحليل االنحدار الخطي المتعددراض اضطراب الشخصية النرجسيةبأع

Multiple Liner Regression) ) وفقا  لطريقة اإلنحدار المتدرج(Stepwise Regression). 
 و األخطاء المعياريةالتحديد المتعدد  اإلرتباط و تمعاماليوضح ( 39)جدول 

 النمول  ر 2ر الخطأ المعياري للتقدير

2.154 .288 .537a 0 

2.051 .355 .596b 9 

1.960 .412 .642c 3 

1.945 .421 .649d 4 

1.933 .429 .655e 5 

1.926 .434 .659f 6 

1.919 .439 .662g 2 

1.913 .443 .665h 8 
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1.908 .446 .668i 2 

1.907 .446 .668j 00 

(a)الخزي. 

(b)  ،األهلية والجدارةالخزي. 

(c) الخزي، األهلية والجدارة، الحساسية المفرطة. 

(d) الخزي، األهلية والجدارة، الحساسية المفرطة، قصور ضبط الذات. 

(e) الخزي، األهلية والجدارة، الحساسية المفرطة، قصور ضبط الذات، الطيبة. 

(f) الخزي، األهلية والجدارة، الحساسية المفرطة، قصور ضبط الذات، الطيبة، التضحية بالنفس. 

(g) رالخزي، األهلية والجدارة، الحساسية المفرطة، قصور ضبط الذات، الطيبة، التضحية بالنفس، يقظة الضمي. 

(h) الخزي، األهلية والجدارة، الحساسية المفرطة، قصور ضبط الذات، الطيبة، التضحية بالنفس، يقظة الضمير، المعايير الصارمة. 

(i)  ،الخزي، األهلية والجدارة، الحساسية المفرطة، قصور ضبط الذات، الطيبة، التضحية بالنفس، يقظة الضمير، المعايير الصارمة
 .االعتمادية

(j) ألهلية والجدارة، الحساسية المفرطة، قصور ضبط الذات، الطيبة، التضحية بالنفس، يقظة الضمير، المعايير الصارمة، ا
 .االعتمادية

وذلك في حالة ( معامل التحديد)أن مربع معامل االرتباط المتعدد  (30)رقم السابق  من الجدول يالحظ
األهلية والجدارة، الحساسية المفرطة، )غيرات المستقلة النموذج العاشر وهو النموذج الذي يحتوي على المت

يساوي  (ر، المعايير الصارمة، اإلعتماديةقصور ضبط الذات، الطيبة، التضحية بالنفس، يقظة الضمي
وهو مرتفع نوعا  ما ويدل على أن هذه المتغيرات المستقلة ترتبط ارتباطا  إيجابيا  قويا  بأعراض  (08446)

، (0808) عند مستوى داللة  متغيرات ذات تأثير دال إحصائيا   وجميعها لنرجسيةاضطراب الشخصية ا
تمثل مقدرة هذه المتغيرات المستقلة مجتمعة في التنبؤ بدرجة  %(4486)بنسبة تباين مفسر بلغت حوالي و 

 (.المتغير التابع) أعراض اضطراب الشخصية النرجسية
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خطأ المعياري للتقدير كان يتناقص تدريجيا  من النموذج أن ال( 30) رقم كما ويالحظ من الجدول السابق
 .مما يدل على جودة النموذج في التنبؤ( 1.907)األول وحتى النموذج العاشر الذي بلغ فيه 

 الخطي المتعدد بطريقة اإلنحدار المتدر  اإلنحدار تحليل تبايننتائا يوضح  (43)جدول رقت 

مصدر  النمول 
رجات د مجموع المربعات التباين

 الحرية
متوسط 
 F P المربعات

 النمول  األول
 الخزي
 

 1879.276 1 1879.276 اإلنحدار
404.883 

 
.000a 

 4.642 1001 4646.166 الباقي 
  1002 6525.442 الكلي

 النمول  الثاني
 األهلية والجدارة+ الخزي

 

 1159.317 2 2318.634 اإلنحدار
275.581 

 
.000b 

 
 4.207 1000 4206.808 الباقي

  1002 6525.442 الكلي

 النمول  الثالث
الحساسية + األهلية والجدارة+ الخزي

 المفرطة
 

 895.313 3 2685.938 اإلنحدار
232.951 

 
.000c 

 3.843 999 3839.504 الباقي 

  1002 6525.442 الكلي
 النمول  الراب 

الحساسية + األهلية والجدارة+ الخزي
 قصور ضبط اللات +المفرطة

 
 

 687.374 4 2749.498 اإلنحدار
181.676 

 
.000d 

 3.784 998 3775.944 الباقي 

  1002 6525.442 الكلي

 النمول  الخامس
الحساسية + األهلية والجدارة+ الخزي
 الطيبة+ قصور ضبط اللات+ المفرطة

 
 

 560.033 5 2800.166 اإلنحدار
149.882 

 
.000e 

 3.736 997 3725.276 الباقي 

  1002 6525.442 الكلي

 النمول  السادس
الحساسية + األهلية والجدارة+ الخزي
+ الطيبة+ قصور ضبط اللات+ المفرطة

 471.779 6 2830.672 اإلنحدار
127.178 

 
.000f 

 3.710 996 3694.769 الباقي 
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 التضحية بالنفس
 
 

 1002 6525.442 الكلي
 

 ب النمول  السا
الحساسية + األهلية والجدارة+ الخزي
+ الطيبة+ قصور ضبط اللات+ المفرطة

 يقظة الضمير+ التضحية بالنفس
 

 408.984 7 2862.891 اإلنحدار
111.108 

 
.000g 

 3.681 995 3662.550 الباقي 

  1002 6525.442 الكلي

 النمول  الثامن
الحساسية + األهلية والجدارة+ الخزي
+ الطيبة+ قصور ضبط اللات +المفرطة

+ يقظة الضمير+ التضحية بالنفس
 المعايير الصارمة

 
 

 361.141 8 2889.132 اإلنحدار

98.719 
 

.000h 
 3.658 994 3636.310 الباقي 

 1002 6525.442 الكلي
 

 النمول  التاس 
الحساسية + األهلية والجدارة+ الخزي
+ الطيبة+ قصور ضبط اللات+ المفرطة

+ يقظة الضمير+ تضحية بالنفسال
 اإلعتمادية+ المعايير الصارمة

 323.516 9 2911.640 اإلنحدار

88.896 
 

.000i 
 

 3.639 993 3613.802 الباقي

 1002 6525.442 الكلي
 

 النمول  العاشر
+ الحساسية المفرطة+ األهلية والجدارة

التضحية + الطيبة+ قصور ضبط اللات
المعايير + ريقظة الضمي+ بالنفس

 اإلعتمادية+ الصارمة

 363.702 8 2909.614 اإلنحدار

99.983 .000j 3.638 994 3615.828 الباقي 

  1002 6525.442 الكلي

 ن االنحدار المتعدد للنماذجالذي يوضح نتائج تحليل تباي( 40)و كما يتضح من خالل نتائج الجدول رقم 
، للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع( 08008)د مستوى أقل من إحصائيا  عن وجود تأثير دال العشرة

 .(0.001)وهي جميعها أصغر من ( 0.000) المحسوبة (f)حيث بلغت القيم اإلحتمالية ل 
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 معامالت تحليل اإلنحدار الخطي المتعدد يوضح( 41)جدول رقت 

 النمول 
 المعامالت المعيارية المعامالت غير المعيارية

 معامل
 اإلنحدار

الخطأ 
 t P بيتا المعياري

 000. 9.244-  262. 2.419- القيمة الثابتة 0
 000. 20.122 537. 012. 242. الخزي

 000. 13.421-  284. 3.809- القيمة الثابتة 9
 000. 13.996 401. 013. 181. الخزي

 000. 10.220 293. 014. 147. األهلية والجدارة
 000. 15.124-  273. 4.134- القيمة الثابتة 3

 000. 8.790 269. 014. 121. الخزي
 000. 11.056 303. 014. 152. األهلية والجدارة

 000. 9.776 270. 009. 092. الحساسية المفرطة
 000. 15.765-  277. 4.375- القيمة الثابتة 4

 000. 4.425 171. 017. 077. الخزي
 000. 7.888 243. 016. 122. األهلية والجدارة

 000. 10.257 282. 009. 096. الحساسية المفرطة
 000. 4.099 164. 021. 086. قصور ضبط الذات

 000. 10.217-  350. 3.579- القيمة الثابتة 5
 000. 3.812 148. 018. 067. الخزي

 000. 7.896 242. 015. 122. األهلية والجدارة
 000. 10.419 285. 009. 097. الحساسية المفرطة
 000. 3.984 159. 021. 083. قصور ضبط الذات

 000. 3.682- 092.- 005. 019.- الطيبة
 000. 10.593-  375. 3.972- القيمة الثابتة 6

 016. 2.410 101. 019. 046. الخزي
 000. 7.563 232. 015. 117. األهلية والجدارة

 000. 10.123 278. 009. 095. الحساسية المفرطة
 001. 3.460 139. 021. 073. قصور ضبط الذات

 000. 3.858- 096.- 005. 020.- الطيبة
 004. 2.868 098. 022. 062. التضحية بالنفس

 000. 7.467-  440. 3.284- القيمة الثابتة 2
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 067. 1.836 078. 019. 035. الخزي
 000. 8.004 249. 016. 125. األهلية والجدارة

 000. 9.333 260. 010. 089. الحساسية المفرطة
 002. 3.079 124. 021. 065. قصور ضبط الذات

 000. 3.800- 094.- 005. 020.- الطيبة
 001. 3.185 109. 022. 069. التضحية بالنفس
 003. 2.959- 078.- 006. 018.- يقظة الضمير

 000. 6.893-  446. 3.072- القيمة الثابتة 8
 007. 2.726 125. 021. 056. الخزي

 000. 6.954 225. 016. 113. األهلية والجدارة
 000. 9.366 307. 011. 105. الحساسية المفرطة
 000. 3.535 145. 021. 076. قصور ضبط الذات

 000. 3.728- 092.- 005. 019.- الطيبة
 010. 2.577 090. 022. 057. التضحية بالنفس

 000. 3.602- 099.- 006. 022.- الضمير يقظة
 008. 2.678- 107.- 013. 035.- المعايير الصارمة

 000. 7.344-  475. 3.485- القيمة الثابتة 2
 456. 746. 042. 026. 019. الخزي

 000. 7.397 250. 017. 126. األهلية والجدارة
 000. 9.687 322. 011. 110. الحساسية المفرطة

 002. 3.047 127. 022. 066. ر ضبط الذاتقصو 
 000. 3.690- 091.- 005. 019.- الطيبة

 007. 2.680 094. 022. 059. التضحية بالنفس
 000. 3.513- 096.- 006. 022.- يقظة الضمير

 001. 3.403- 145.- 014. 048.- المعايير الصارمة
 013. 2.487 122. 029. 071. اإلعتمادية

 000. 7.547-  469. 3.539- يمة الثابتةالق 00
 000. 7.855 257. 016. 129. االهلية والجدارة

 000. 9.870 325. 011. 111. البحث عن االستحسان
 001. 3.212 132. 021. 069. قصور ضبط الذات

 000. 3.806- 093.- 005. 020.- الطيبة
 001. 3.203 104. 020. 065. المعايير الصارمة
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 000. 3.531- 097.- 006. 022.- يقظة الضمير
 001. 3.356- 142.- 014. 047.- التضحية بالنفس

 000. 3.620 144. 023. 084. االعتمادية

 

كثر ارتباطا  وأول المتغيرات هو المتغير األ الخزيأن متغير ( 48)نتائج الجدول رقم  من خالل وكما يتضح
األهلية ر الخزي و في المرحلة الثانية أدخل متغيأدخل في المرحلة األولى و  ، إذالداخلة في معادلة اإلنحدار

و الحساسية المفرطة، وفي المرحلة  الخزي و األهلية والجدارة في المرحلة الثالثة ادخل متغير، و  والجدارة
مرحلة و الحساسية المفرطة و قصور ضبط الذات، وفي ال الرابعة ادخل متغير الخزي و األهلية والجدارة
و الحساسية المفرطة و قصور ضبط الذات و الطيبة، وفي  الخامسة ادخل متغير الخزي و األهلية والجدارة

و الحساسية المفرطة و قصور ضبط الذات و الطيبة  المرحلة السادسة ادخل متغير الخزي و األهلية والجدارة
و الحساسية المفرطة و  هلية والجدارةو التضحية بالنفس، وفي المرحلة السابعة ادخل متغير الخزي و األ

قصور ضبط الذات و الطيبة و التضحية بالنفس ويقظة الضمير، وفي المرحلة الثامنة  الخزي و األهلية 
و الحساسية المفرطة و قصور ضبط الذات و الطيبة و التضحية بالنفس ويقظة الضمير و المعايير  والجدارة

و الحساسية المفرطة و قصور ضبط  متغير الخزي و األهلية والجدارة الصارمة، وفي المرحلة التاسعة ادخل
واإلعتمادية، وفي المرحلة العاشرة   الذات و الطيبة و التضحية بالنفس ويقظة الضمير و المعايير الصارمة

اسية و الحس واألخيرة تم حذف واستبعاد متغير الخزي بينما استبقي على باقي المتغيرات وهي األهلية والجدارة
  المفرطة و قصور ضبط الذات و الطيبة و التضحية بالنفس ويقظة الضمير و المعايير الصارمة

 .ديةواإلعتما

دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة  المحسوبة (t)اإلحتمالية ل  قيمالأن ( 48)ويتضح من خالل الجدول رقم  
ستقلة الداخلة في معادلة اإلنحدار تسهم جميع المتغيرات الم وفي كل المراحل مما يشير إلى أن (0805)

  .(المتغير التابع) عراض اضطراب الشخصية النرجسيةإسهاما  ذي داللة إحصائية في تباين أ



 

167 
 

ت غير طامن خالل المخطو  عراض اضطراب الشخصية النرجسيةوبهذا يمكن القول أنه من الممكن التنبؤ بأ
التضحية بالنفس، المعايير اإلستحسان، قصور ضبط الذات، األهلية والجدارة، البحث عن )ية اآلتية التكيف

  .(، يقظة الضميرالطيبة) عوامل الشخصية اآلتية ومن خالل( الصارمة، اإلعتمادية

األهلية والجدارة من أقوى المخطوطات كون مخطوطة البحث عن اإلستحسان و الباحثة أنه يمكن تفسير  وترى
والتقاطع الكبيرين بين  لى التشابهاب الشخصية النرجسية يعود إض اضطر وأكثرها قدرة على التنبؤ بأعرا

إعتقاد الفرد بأنه يجب أن يكتسب القبول محتوى هاتين المخطوطتين حيث يدور موضوع األولى حول 
، في حين يدور موضوع الثانية حول اعتقاد الفرد بأنه مام واإلعتراف به من قبل اآلخرينواإلنتباه واإلهت

وبوضوح النمط المتغلغل من المبالغة  ميزين وبالتالي فهو جدير بمعاملة خاصة وهذا ما يأفضل من اآلخر 
والتفخيم و األهلية واألهمية الذاتية والحاجة إلى اإلعجاب الذي يميز األشخاص ذوي اضطراب الشخصية 

 .النرجسية

ادر على ضبط انفعاالته أما فيما يتعلق بمخطوطة قصور ضبط الذات التي تتضمن اعتقاد الفرد بأنه غير ق
ودوافعه فهي تعكس بوضوح المشاعر السلبية الدفينة تجاه الذات لدى األشخاص ذوي اضطراب الشخصية 
النرجسية والمستترة تحت غطاء مشاعر العظمة والغطرسة، فاألشخاص ذوي هذا اإلضطراب يكون لديهم 

بسط تهديد إلحساسهم بالقيمة الذاتية عند أ إلكتئابتقدير محدود للذات وسرعان ما تعتريهم مشاعر القلق وا
 .واإلعتبار

حد عوامل الشخصية الخمسة التي تقيس كفاءة الفرد اإلجتماعية على مدى أما فيما يتعلق بسمة الطيبة كأ
فهي كانت  ، ومن مكوناتها اإليثارمتصل وواسع يبدأ من الحنو حتى الجفاء في األفكار والمشاعر واألداءات

، وهذا سهمت في التنبؤ باعراض اضطراب الشخصية النرجسية ولكن بشكل عكسيالتي أ متغيراتأحد ال
مع ما يميز األفراد ذوي اضطراب الشخصية النرجسية من اإلفتقار إلى التعاطف مع اآلخرين  تماما   يتناسب

 .هم الخاصةومشاركتهم الوجدانية، كما أنهم يكونون مستغلين في عالقاتهم البينشخصية من أجل تحقيق غايات

أما فيما يتعلق بمخطوطة التضحية بالنفس التي تتضمن اعتقاد الفرد بأنه ملزم أن يلبي وبطيب خاطر 
حاجات ورغبات اآلخرين بدون تذمر ومماطلة فهي تتعارض مع مايميز االشخاص ذوي اضطراب الشخصية 
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قات البينشخصية لتحقيق غاياته الهستيرية من نقص في المشاركة الوجدانية لآلخرين واالستغاللية في العال
الخاصة وهذا مايفسر ربما قدرة هذه المخطوطة على التنبؤ بشكل عكسي بأعراض اضطراب الشخصية 

 .النرجسية

أما فيما يتعلق بمخطوطة المعايير الصارمة التي تتضمن معتقدات الفرد حول الكمالية وضرورة تلبية معايير 
نجاز والسلوك فهي تتناسب مع ما يمتلكه هؤالء األشخاص من اعتقاد بأنهم داخلية عالية جدا  فيما يتعلق باإل

ضمن معايير يضعها الشخص نفسه، وفي حال مخالفة اآلخرين لتوقعاته في جديرون بمعاملة خاصة 
وعلى الرغم من أن المعايير الصارمة  والحزن ويسارع بإنهاء العالقة،التعامل فسرعان مايشعر بالغضب 

حول تلبية مطالب داخلية عالية جدا  فيما يتعلق بالسلوك واإلنجاز إال أنها أيضا  تشمل  كمخطوطة تدور
 .عالقات الفرد مع اآلخرين ذوي األهمية من المحيطين به

أما فيما يتعلق بمخطوطة اإلعتمادية وما تتضمنه من اعتقاد الفرد بنقص كفاءته في االستقاللية الوظيفية 
خرين ذوي األهمية فهو يعكس بوضوح مايشعر به األفراد ذوي اضطراب دون مساعدة ملحوظة من اآل

 .المستتر تحت غطاء العظمة والغطرسة الشخصية النرجسية من تقدير متدن للذات والقدرات الشخصية

سهمت في التنبؤ بشكل عكسي بأعراض اضطراب الشخصية ا يتعلق بسمة يقظة الضمير والتي أأما فيم
يسه من درجة األفراد في النظام والمثابرة والواقعية في سلوك التوجه الضمير وما يقالنرجسية، فعامل يقظة 

شخاص المالمح التشخيصية التي تميز األ للهدف ومايحتويه من مكونات تتعارض من حيث ايجابيتها مع
 ذوي اضطراب الشخصية النرجسية من مبالغة وتضخيم في التخيالت والسلوك والحاجة إلى اإلعجاب ونقص

 .المشاركة الوجدانية واالستغاللية في العالقات البينشخصية

 :عرض نتيجة السؤال السادس ومناقشت ا -6

درجة معلومية  هل يمكن التنبؤ بأعراض اضطراب الشخصية الحدية من خالل : نص السؤال السادس 
جتماعي، الخزي، الحرمان اإلنفعالي، ال جر، اإلساءة، اإلنعزال اإل) وهي المخطوطات غير التكيفية 

اإلعتمادية، الحساسية المفرطة، اللات المشبوكة غير النامية، اإلخضاع، التضحية بالنفس، اإلخفاق، 
الكبح اإلنفعالي، المعايير الصارمة، األهلية والجدارة، قصور ضبط اللات، البحث عن اإلستحسان، 
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العصابية، اإلنبساطية، يقظة )هي السوية السائدة و  وسمات الشخصية (السلبية والتشاؤمية، القصاصية
 ؟" (الضمير، اإلنفتاح على الخبرة، الطيبة

التنبؤ ومن أجل تعرف أي نوع من المخطوطات غير التكيفية المبكرة وسمات الشخصية األكثر إسهاما  في 
 Multiple)  ، قامت الباحثة باستخدام تحليل االنحدار الخطي المتعددراض اضطراب الشخصية الحديةبأع

Liner Regression)  وفقا  لطريقة اإلنحدار المتدرج(Stepwise Regression). 
  واألخطاء المعيارية التحديد المتعدداإلرتباط و  تمعاماليوضح ( 42)جدول 

 النمول  ر 2ر الخطأ المعياري للتقدير

1.590 .145 .381a 0 

1.565 .172 .415b 9 

1.558 .181 .425c 3 

1.551 .189 .434d 4 

1.548 .193 .439e 5 

1.542 .199 .446f 6 

1.540 .203 .450g 2 

(a)الهجر. 

(b )الهجر، الطيبة. 

(c) الهجر، الطيبة، الحرمان االنفعالي. 

(d) الهجر، الطيبة، الحرمان االنفعالي، قصور ضبط الذات. 

(e) الهجر، الطيبة، الحرمان االنفعالي، قصور ضبط الذات، يقظة الضمير. 

(f) جر، الطيبة، الحرمان االنفعالي، قصور ضبط الذات، يقظة الضمير، العصابيةاله. 
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(g) الهجر، الطيبة، الحرمان االنفعالي، قصور ضبط الذات، يقظة الضمير، العصابية، المعايير الصارمة. 

ج وذلمممك فممي حالمممة النمممموذ (معامممل التحديمممد)أن مربمممع معامممل االرتبممماط المتعمممدد  (42)رقمممم يالحممظ ممممن الجممدول 
الهجمر، الطيبمة، الحرممان اإلنفعمالي، قصمور ) السابع وهو النموذج الذي يحتوي على المتغيرات المستقلة اآلتية 

همو مرتفمع نوعما  مما ويمدل علمى و ( 2030.)يسماوي  (ضبط الذات، يقظة الضمير، العصابية، المعمايير الصمارمة
وهممي متغيممرات ذات تممأثير  ب الشخصممية الحديممةأن هممذه المتغيممرات تممرتبط ارتباطمما  إيجابيمما  قويمما  بممأعراض اضممطرا

تمثممل مقممدرة همممذه  (%  2083)بنسممبة تبممماين مفسممر بلغممت حممموالي ، و ( 0808)عنممد مسمممتوى داللممة  دال إحصممائيا  
 (.المتغير التابع) أعراض اضطراب الشخصية الحديةالمتغيرات المستقلة مجتمعة في التنبؤ بدرجة 

المعيماري للتقمدير كمان يتنماقص تمدريجيا  ممن النمموذج األول وحتمى  أن الخطمأ( 42)ويالحظ من الجدول السابق 
 .مما يدل على جودة النموذج في التنبؤ (1.540)النموذج السابع الذي بلغ فيه 

 بطريقة اإلنحدار المتدر  المتعدد الخطي تباين اإلنحدارتحليل يوضح نتائا  (43)جدول رقت 

مصدر  النمول 
ت درجا مجموع المربعات التباين

 الحرية
متوسط 
 F P المربعات

 النمول  األول
 ال جر

 428.661 1 428.661 اإلنحدار
169.534 

 
.000a 

 2.528 1001 2530.992 الباقي 
  1002 2959.653 الكلي

 النمول  الثاني
 الطيبة+ ال جر

 

 254.737 2 509.474 اإلنحدار
103.967 

 
.000b 

 
 2.450 1000 2450.179 الباقي

  1002 2959.653 لكليا

 النمول  الثالث
 الطيبة+ ال جر

 لحرمان اإلنفعاليا+ 

 178.439 3 535.318 اإلنحدار
73.530 

 
.000c 

 2.427 999 2424.335 الباقي 

  1002 2959.653 الكلي

 النمول  الراب 
 الطيبة+ ال جر

 قصور اللات+ الحرمان اإلنفعالي+ 

 139.550 4 558.201 اإلنحدار
57.995 

 
.000d 

 2.406 998 2401.452 الباقي 
  1002 2959.653 الكلي

 000e. 47.667 114.202 5 571.009 اإلنحدار النمول  الخامس
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 الطيبة+ ال جر
+ قصور اللات+ الحرمان اإلنفعالي+ 

 يقظة الضمير

   2.396 997 2388.645 الباقي

  1002 2959.653 الكلي

 ادسالنمول  الس
 الطيبة+ ال جر

+ قصور اللات+ الحرمان اإلنفعالي+ 
 لعصابيةا+ يقظة الضمير

 98.323 6 589.940 اإلنحدار
41.326 

 
.000f 

 
 2.379 996 2369.713 الباقي

  1002 2959.653 الكلي

 النمول  الساب 
 الطيبة+ ال جر

+ قصور اللات+ الحرمان اإلنفعالي+ 
معايير لا+ العصابية+ يقظة الضمير

 الصارمة

 85.799 7 600.594 اإلنحدار

36.188 .000g 2.371 995 2359.059 الباقي 

  1002 2959.653 الكلي

 ن االنحدار المتعدد للنماذجالذي يوضح نتائج تحليل تباي( 43)و كما يتضح من خالل نتائج الجدول رقم 
حيث  للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع( 0.008)إحصائيا  عند مستوى أقل من وجود تأثير دال  السبعة

 .(0.001)وهي جميعها أصغر من ( 0.000) المحسوبة (f)بلغت القيم اإلحتمالية ل 

 معامالت تحليل اإلنحدار الخطي المتعدد يوضح( 44)جدول رقت 

 النمول 
 المعامالت المعيارية المعامالت غير المعيارية

معامل 
 اإلنحدار

الخطأ 
 t P بيتا اريالمعي

 997. 004.  193. 001. القيمة الثابتة 0
 000. 13.021 381. 009. 116. الهجر

 000. 3.833  255. 978. القيمة الثابتة 9
 000. 11.070 332. 009. 101. هجرال
 000. 5.743- 172.- 004. 024.- طيبةال

 002. 3.168  259. 819. القيمة الثابتة 3
 000. 3.698 193. 016. 059. الهجر
 000. 5.652- 169.- 004. 024.- الطيبة

 001. 3.263 169. 018. 058. الحرمان اإلنفعالي
 000. 3.986  271. 1.080 القيمة الثابتة 4

 000. 4.569 254. 017. 077. الهجر
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 000. 5.970- 179.- 004. 025.- الطيبة
 000. 3.525 182. 018. 063. الحرمان اإلنفعالي
 002. 3.084- 116.- 012. 037.- قصور ضبط الذات

 000. 4.577  341. 1.560 القيمة الثابتة 5
 000. 4.384 244. 017. 074. الهجر
 000. 5.936- 177.- 004. 025.- الطيبة

 002. 3.126 163. 018. 056. الحرمان اإلنفعالي
 003. 3.022- 114.- 012. 036.- قصور ضبط الذات

 021. 2.312- 071.- 005. 011.- يقظة الضمير
 000. 3.503  357. 1.251 القيمة الثابتة 6

 000. 4.523 251. 017. 076. الهجر
 000. 6.457- 198.- 004. 028.- الطيبة

 001. 3.328 173. 018. 060. الحرمان اإلنفعالي
 002. 3.102- 116.- 012. 037.- قصور ضبط الذات

 001. 3.292- 111.- 005. 017.- لضميريقظة ا
 005. 2.821 097. 005. 015. العصابية

 000. 3.753  359. 1.349 القيمة الثابتة 2
 000. 4.704 261. 017. 079. الهجر
 000. 6.349- 194.- 004. 027.- الطيبة

 000. 3.946 237. 021. 081. الحرمان اإلنفعالي
 000. 3.504- 135.- 012. 043.- قصور ضبط الذات

 000. 3.789- 134.- 005. 020.- يقظة الضمير
 008. 2.679 092. 005. 015. العصابية

 034. 2.120- 097.- 010. 022.- معايير الصارمةال

كثر ارتباطا  وأول المتغيرات الداخلة هو المتغير األ الهجرأن متغير ( 44)من خالل نتائج الجدول رقم  ويتبين
في و  ، الطيبةر الهجر و في المرحلة الثانية أدخل متغي، إذ أدخل في المرحلة األولى و عادلة اإلنحدارفي م

ل متغير الهجر ، وفي المرحلة الرابعة ادخالهجر والطيبة والحرمان اإلنفعالي المرحلة الثالثة ادخل متغير
ل متغير الهجر والطيبة وقصور دخقصور ضبط الذات، وفي المرحلة الخامسة او  والطيبة والحرمان اإلنفعالي

و  ل متغير الهجر والطيبة والحرمان اإلنفعالي، وفي المرحلة السادسة ادخضبط الذات و يقظة الضمير
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الطيبة واألخيرة ادخل متغير الهجر و  ، وفي المرحلة السابعةالذات ويقظة الضمير و العصابية قصور ضبط
 .الضمير والعصابية والمعايير الصارمةوالحرمان اإلنفعالي وقصور ضبط الذات ويقظة 

دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة  المحسوبة (t)اإلحتمالية ل  قيمالأن ( 43)ويتضح من خالل الجدول رقم  
جميع المتغيرات المستقلة الداخلة في معادلة اإلنحدار تسهم  وفي كل المراحل مما يشير إلى أن (0805)

  .(المتغير التابع) عراض اضطراب الشخصية الحديةتباين أإسهاما  ذي داللة إحصائية في 

طات غير من خالل المخطو  عراض اضطراب الشخصية الحديةوبهذا يمكن القول أنه من الممكن التنبؤ بأ
ومن خالل عوامل ( لهجر، الحرمان اإلنفعالي، قصور ضبط الذات، المعايير الصارمةا)التكيفية اآلتية 
 .(، العصابية، يقظة الضميرالطيبة)الشخصية اآلتية 

من أكثر المخطوطات قدرة على والحرمان اإلنفعالي الباحثة أنه يمكن تفسير كون مخطوطة الهجر  وترى
يعود إلى جوهر هاتين المخطوطتين الذي يتقاطع مع أهم مالمح التنبؤ بأعراض اضطراب الشخصية الحدية 

ول اعتقاد الفرد بأن اآلخرين المهمين بالنسبة له اضطراب الشخصية الحدية فجوهر مخطوطة الهجر يدور ح
سيكونون غير قادرين على منحه الدعم بسبب أمور ال يمكن التنبؤ بها كالموت وتقلب المزاج أو أنهم 
سيتخلون عنه، فيما يدور موضوع مخطوطة الحرمان اإلنفعالي حول اعتقاد الفرد وتوقعه بأن حاجاته 

ن من الرعاية والتعاطف قبل اآلخرين وهي تتضمن معتقدات حول الحرمااإلنفعالية لن تتم تلبيتها من 
وهذا يتقاطع بدرجة كبيرة مع أحد المحكات التشخيصية التي تميز اضطراب الشخصية الحدية والحماية 

المتمثل بالجهود المضينة التي يبذلها الشخص لتجنب الهجر الحقيقي أو المتخيل وما يصحب ذلك من عدم 
 .العالقات البينشخصيةاستقرار في 

أما فيما يتعلق بمخطوطة قصور ضبط الذات والتي تتضمن اعتقاد الفرد وادراكه بأنه غير قادر على ضبط 
فهذا يتالءم بشكل كبير مع أهم المالمح واألعراض المميزة إلضطراب الشخصية الحدية  ،انفعاالته ودوافعه

 .طراب الهوية الذاتيةستقرار في صورة الذات واإلندفاعية واضاالمن عدم 

أما فيما يتعلق بمخطوطة المعايير الصارمة فقد أسهمت في التنبؤ بشكل عكسي بأعراض اضطراب 
المتضمن اعتقاد الفرد المطلق بالكمالية وبأنه ملزم أن يلبي ية الحدية، فمحتوى هذه المخطوطة الشخص
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شخاص ذوي رض ويتناقض مع مايميز األاز، يتعامعايير داخلية عالية جدا  فيما يتعلق بالسلوك واالنج
ساسية في الحياة كاألهداف ال بالقضايا األاضطراب الشخصية الحدية من خصائص تتعلق بعدم اإلنشغ

تيار المهني ونمط األصدقاء، فغياب مثل هذه التوجهات الهامة وعدم بلية والقيم والتوجه الجنسي واإلخالمستق
 .مع وجود معايير داخلية عالية جدا  ترتبط بهاانشغال الشخص بها ال يمكن أن يترافق 

، فالمرتفعون على ق في مقابل عدم الثبات اإلنفعاليأما فيما يتعلق بسمة العصابية والتي تقيس التواف
العصابية قلقون، عصبييون وانفعاليون وهذا ما يتقاطع بدرجة كبيرة جدا مع واحدة من أهم الخصائص المميزة 

لشخصية الحدية وهو عدم الثبات اإلنفعالي وما يترافق مع عدم الثبات هذا من قلق لألفراد ذوي اضطراب ا
 .وغضب وعدم استقرار في العالقات البينشخصية

، اضطراب الشخصية الحدية بشكل عكسيأما فيما يتعلق بسمة الطيبة التي اسهمت في التنبؤ بأعراض 
رتفعون على هذا العامل ذوي طبيعة جيدة، واثقون، حيث تقيس سمة الطيبة مدى كفاءة الفرد اإلجتماعية فالم

شفوقون، رحيمون، مستقيمون ومتسامحون، وهذا ما يتعارض مع مايظهره األفراد ذوي اضطراب الشخصية 
الحدية من نمط متغلغل من عدم االستقرار في العالقات البينشخصية يتضح من خالل التبديل بين المثالية 

 .عدم اإلستقرار في الوجدانات وصورة الذات واالندفاعية الواضحة وعدم التقدير، باإلضافة إلى

أما فيما يتعلق بسمة يقظة الضمير التي اسهمت في التنبؤ بأعراض اضطراب الشخصية الحدية بشكل 
فراد في النظام والمثابرة والواقعية في سلوك التوجه نحو الهدف، كما كسي، حيث تقيس هذه السمة درجة األع

سية نحو الفرد الواهن وغير المتقن، حيث يكون المرتفع على هذا العامل مثابر، منظم، دقيق، تقيس الحسا
طموح ويعمل بجد ويعول عليه، وهذا يتعارض مع المالمح التشخيصية التي تميز اضطراب الشخصية 

فضال عن  االندفاعيةو اضطراب الهوية، و عدم االستقرار الوجداني، و الحدية من مشاعر مزمنة بالخواء، 
 .احساس غير مستقر بالذات

 : عرض نتيجة السؤال الساب  ومناقشت ا -7

درجة  هل يمكن التنبؤ بأعراض اضطراب الشخصية المضادة للمجتم  من خالل: نص السؤال الساب 
الحرمان اإلنفعالي، ال جر، اإلساءة، اإلنعزال ) وهي معلومية المخطوطات غير التكيفية المبكرة 
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الخزي، اإلعتمادية، الحساسية المفرطة، اللات المشبوكة غير النامية، اإلخضاع، التضحية اإلجتماعي، 
بالنفس، اإلخفاق، الكبح اإلنفعالي، المعايير الصارمة، األهلية والجدارة، قصور ضبط اللات، البحث عن 

ابية، العص)السوية السائدة وهي  وسمات الشخصية (اإلستحسان، السلبية والتشاؤمية، القصاصية
 ؟" (اإلنبساطية، يقظة الضمير، اإلنفتاح على الخبرة، الطيبة

التنبؤ ومن أجل تعرف أي نوع من المخطوطات غير التكيفية المبكرة وسمات الشخصية األكثر إسهاما  في 
 ، قامت الباحثة باستخدام تحليل االنحدار الخطي المتعددراض اضطراب الشخصية المضادة للمجتمعبأع

Multiple Liner Regression) ) وفقا  لطريقة اإلنحدار المتدرج(Stepwise Regression). 
 و األخطاء المعياريةالتحديد المتعدد  اإلرتباط و تمعاماليوضح ( 45)جدول 

 النمول  ر 2ر الخطأ المعياري للتقدير

1.537 .511 .715a 0 

1.526 .519 .720b 9 

1.521 .522 .723c 3 

1.519 .524 .724d 4 

1.512 .529 .727e 5 

(a)القصاصية. 

(b )القصاصية، قصور ضبط الذات. 

(c)  والجدارةالقصاصية، قصور ضبط الذات، األهلية. 

(d) القصاصية، قصور ضبط الذات، األهلية والجدارة، البحث عن االستحسان. 

(e) ديةالقصاصية، قصور ضبط الذات، األهلية والجدارة، البحث عن االستحسان، االعتما. 

وذلك في  (معامل التحديد)أن مربع معامل االرتباط المتعدد  (45)رقم  الجدول السابق خالل منيالحظ  
القصاصية، قصور  )حالة النموذج الخامس وهو النموذج الذي يحتوي على المتغيرات المستقلة اآلتية 
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وهو مرتفع نوعا  ما  (08520)يساوي  (ضبط الذات، األهلية والجدارة، البحث عن اإلستحسان، اإلعتمادية
ويدل على أن هذه المتغيرات ترتبط ارتباطا  إيجابيا  قويا  بأعراض اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع 

بنسبة تباين مفسر بلغت حوالي  ، و(0808)عند مستوى داللة  متغيرات ذات تأثير دال إحصائيا   وهي
أعراض اضطراب الشخصية  عة في التنبؤ بدرجةتمثل مقدرة هذه المتغيرات المستقلة  مجتم %(5280)

 (.المتغير التابع)المضادة للمجتمع 

أن الخطأ المعياري للتقدير كان يتناقص تدريجيا  من النموذج ( 45)كما يالحظ أيضا  من الجدول السابق 
 .مما يدل على جودة النموذج في التنبؤ( 1.512)األول وحتى النموذج الخامس الذي بلغ فيه 

 الخطي المتعدد بطريقة اإلنحدار المتدر  تباين اإلنحدارتحليل يوضح نتائا  (46)رقت  جدول

مصدر  النمول 
درجات  مجموع المربعات التباين

 الحرية
متوسط 
 F P المربعات

 النمول  األول
 القصاصية

 2475.072 1 2475.072 اإلنحدار
1.047E3 

 
.000a 

 2.363 1001 2365.622 الباقي 
  1002 4840.694 الكلي

 النمول  الثاني
 قصور ضبط اللات +القصاصية

 

 1256.385 2 2512.770 اإلنحدار
539.702 

 
.000b 

 
 2.328 1000 2327.924 الباقي

  1002 4840.694 الكلي

 النمول  الثالث
 قصور ضبط اللات+ القصاصية
 ألهلية والجدارةا+ 

 842.993 3 2528.980 اإلنحدار
364.297 

 
.000c 

 2.314 999 2311.714 الباقي 

  1002 4840.694 الكلي

 النمول  الراب 
 قصور ضبط اللات+ القصاصية

بحث عن ال+ األهلية والجدارة+ 
 اإلستحسان

 634.508 4 2538.032 اإلنحدار
275.003 

 
.000d 

 
 2.307 998 2302.662 الباقي

  1002 4840.694 الكلي

 سالنمول  الخام
 قصور ضبط اللات+ القصاصية

 512.230 5 2561.148 اإلنحدار
224.033 .000e 

 2.286 997 2279.546 الباقي
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البحث عن + األهلية والجدارة+ 
  1002 4840.694 الكلي عتماديةاإل+ اإلستحسان 

 

 المتعدد للنماذجن االنحدار الذي يوضح نتائج تحليل تباي( 46)و كما يتضح من خالل نتائج الجدول رقم 
، للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع( 08008)إحصائيا  عند مستوى أقل من  وجود تأثير دال الخمسة

 .(08008)وهي جميعها أصغر من ( 0.000) المحسوبة (f)حيث بلغت القيم اإلحتمالية ل 

 نتائا تحليل اإلنحدار الخطي المتعدد يوضح( 47)جدول رقت 

 النمول 
 المعامالت المعيارية الت غير المعياريةالمعام

معامل 
 اإلنحدار

الخطأ 
 المعياري

 t P بيتا

 000. 16.938-  176. 2.980- القيمة الثابتة 0
 000. 32.362 715. 009. 292. قصاصيةال

 000. 15.588-  230. 3.580- القيمة الثابتة 9
 000. 26.931 668. 010. 273. قصاصيةال

 000. 4.024 100. 014. 055. ذاتقصور ضبط ال
 000. 15.430-  249. 3.837- القيمة الثابتة 3

 000. 23.212 637. 011. 260. القصاصية
 000. 3.920 097. 014. 054. قصور ضبط الذات

 008. 2.647 067. 011. 029. األهلية والجدارة
 000. 15.550-  249. 3.869- القيمة الثابتة 4

 000. 19.994 610. 012. 249. القصاصية
 028. 2.200 065. 016. 036. قصور ضبط الذات

 003. 2.932 075. 011. 032. األهلية والجدارة
 048. 1.981 064. 016. 032. البحث عن اإلستحسان

 000. 13.872-  260. 3.613- القيمة الثابتة 5
 000. 20.261 617. 012. 252. القصاصية

 027. 2.219 065. 016. 036. ذاتقصور ضبط ال
 004. 2.882 073. 011. 032. األهلية والجدارة

 000. 3.749 217. 029. 107. البحث عن اإلستحسان
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 002. 3.180- 172.- 027. 086.- عتماديةاإل

غيرات كثر ارتباطا  وأول المتهو المتغير األ يةصالقصاأن متغير ( 47)من خالل نتائج الجدول رقم  ويتبين
ر القصاصية و في المرحلة الثانية أدخل متغي، إذ أدخل في المرحلة األولى و الداخلة في معادلة اإلنحدار

األهلية والجدارة، وفي القصاصية و الكبح اإلنفعالي و  في المرحلة الثالثة ادخل متغيرو ، الكبح اإلنفعالي
ألهلية والجدارة و البحث عن اإلستحسان، وفي المرحلة الرابعة ادخل متغير القصاصية والكبح اإلنفعالي و ا

المرحلة الخامسة واألخيرة ادخل متغير القصاصية والكبح اإلنفعالي واألهلية والجدارة والبحث عن اإلستحسان 
 .عتماديةواإل

دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة المحسوبة  (t)اإلحتمالية ل  قيمالأن ( 47)ويتضح من خالل الجدول رقم  
جميع المتغيرات المستقلة الداخلة في معادلة اإلنحدار تسهم  وفي كل المراحل مما يشير إلى أن (0.05)

  .(المتغير التابع) عراض اضطراب الشخصية المضادة للمجتمعإسهاما  ذي داللة إحصائية في تباين أ

من خالل  عراض اضطراب الشخصية المضادة للمجتمعوبهذا يمكن القول أنه من الممكن التنبؤ بأ
، األهلية والجدارة، البحث عن اإلستحسان، القصاصية، قصور ضبط الذات)آلتية طات غير التكيفية االمخطو 

 .(اإلعتمادية

للمجتمع  ويمكن القول أن قدرة مخطوطة القصاصية على التنبؤ بأعراض اضطراب الشخصية المضادة
خطاء ومعاقبة مقترف الخطأ بقسوة وبدون األ ة القائمة على عدم التسامح معلى محتوى تلك المخطوطيعود إ

تسامح أو تعاطف، وهذا يتشابه وبدرجة كبيرة مع معتقدات الشخص ذي اضطراب الشخصية المضادة 
هم اآلخرين وتبرير ذلك بأنهم يستحقون مايجري لهم بسبب ضعفهم وغبائجتمع حول اعتداءاته المتكررة علىللم

سمات اآلخرين وصفاتهم البسيطة والطيبة على أنها  إلى تنظر ، التيوغير ذلك من التعبيرات األخرى
 .ضروب من الخطأ والغباء

من أقوى المخطوطات فقد كانت  األهلية والجدارة البحث عن اإلستحسان و  أما فيما يتعلق بمخطوطتي
به لى التشاذلك إ يعود  ، وربماوأكثرها قدرة على التنبؤ بأعراض اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع

حيث يدور  ،والتقاطع الكبيرين بين محتوى هاتين المخطوطتين  وما يميز سمات الشخصية الضمادة للمجتمع
موضوع األولى حول إعتقاد الفرد بأنه يجب أن يكتسب القبول واإلنتباه واإلهتمام واإلعتراف به من قبل 
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اآلخرين وبالتالي فهو جدير  ، في حين يدور موضوع الثانية حول اعتقاد الفرد بأنه أفضل منخريناآل
من عدم  المضادة للمجتمع الشخصيةاضطراب ما يميز يتقاطع وبدرجة عالية مع بمعاملة خاصة وهذا 

التقدير واإلعتبار لحقوق اآلخرين واإلحساس المبالغ فيه باألهمية الذاتية و تحقيق واشباع الرغبات الذاتية 
 .يات من تبعات على اآلخرينبالقوة بصرف النظر عما تجره مثل هذه السلوك

در على ضبط أما فيما يتعلق بمخطوطة قصور ضبط الذات التي تتضمن اعتقاد الفرد وادراكه بأنه غير قا
يتضح وبشكل كبير من خالل السلوكيات اإلندفاعية وغير المسؤولة لدى األشخاص  انفعاالته ودوافعه ،فهذا

 وعدم القدرة على السيطرة على هذه لغضب والهياجوسرعة ا ،ذوي اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع
لى صدامات ومشكالت تتطلب في بعضها التوقيف أليام أو ت التي تقود في كثير من األحيان إاإلنفعاال

 .ساعات في مخافر الشرطة

عراض اضطراب الشخصية ق بمخطوطة اإلعتمادية التي اسهمت في التنبؤ  بشكل عكسي مع أأما فيما يتعل
فتعتقد الباحثة أن ذلك يعكس التناقض بين محتوى تلك المخطوطة التي تتضمن احساس  ،للمجتمع المضادة

الفرد بنقص كفاءته الوظيفية دون مساعدة ملحوظة من قبل اآلخرين وأعراض اضطراب الشخصية المضادة 
وبالتالي واإلجتماعية، بالمسؤولية تجاه اإللتزامات العائلية والمهنية  عدم الشعور أصال  للمجتمع التي تتضمن 

 . غياب مشاعر الحاجة لآلخرين لتلقي الدعم والطمأنة منهم فيما يتعلق بتحمل المسؤوليات واتخاذ القرارات

 :عرض نتيجة السؤال الثامن ومناقشت ا -8

درجة معلومية  اب الشخصية التجنبية من خالل هل يمكن التنبؤ بأعراض اضطر : نص السؤال الثامن 
الحرمان اإلنفعالي، ال جر، اإلساءة، اإلنعزال اإلجتماعي، ) وهي ير التكيفية المبكرة المخطوطات غ

الخزي، اإلعتمادية، الحساسية المفرطة، اللات المشبوكة غير النامية، اإلخضاع، التضحية بالنفس، 
ن اإلخفاق، الكبح اإلنفعالي، المعايير الصارمة، األهلية والجدارة، قصور ضبط اللات، البحث ع

العصابية، )السوية السائدة وهي  وسمات الشخصية (اإلستحسان، السلبية والتشاؤمية، القصاصية
 ؟" (اإلنبساطية، يقظة الضمير، اإلنفتاح على الخبرة، الطيبة
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التنبؤ ومن أجل تعرف أي نوع من المخطوطات غير التكيفية المبكرة وسمات الشخصية األكثر إسهاما  في  
 Multiple) ، قامت الباحثة باستخدام تحليل االنحدار الخطي المتعددصية التجنبيةراض اضطراب الشخبأع

Liner Regression)  وفقا  لطريقة اإلنحدار المتدرج(Stepwise Regression). 

 و األخطاء المعيارية التحديد المتعدد اإلرتباط و تمعاماليوضح ( 48)جدول 

 النمول  ر 2ر الخطأ المعياري للتقدير

1.453 .575 .758a 0 

1.433 .587 .766b 9 

1.425 .592 .769c 3 

1.420 .595 .772d 4 

1.417 .597 .773e 5 

1.413 .600 .775f 6 

 

(a )الخزي. 

(b)الخزي، اإلساءة. 

(c) الخزي، اإلساءة، التضحية بالنفس. 

(d) الخزي، اإلساءة، التضحية بالنفس، العصابية. 

(e) ة بالنفس، العصابية، األهلية والجدارةالخزي، اإلساءة، التضحي. 

(f) الخزي، اإلساءة، التضحية بالنفس، العصابية، األهلية والجدارة، االعتمادية والعجز. 

وذلك في  (معامل التحديد)أن مربع معامل االرتباط المتعدد ( 41)رقم الجدول السابق خالل من الحظ ي
الخزي، اإلساءة، التضحية )على المتغيرات المستقلة اآلتية حالة النموذج السادس وهو النموذج الذي يحتوي 



 

181 
 

وهو مرتفع نوعا  ما ويدل على  (6000.)يساوي  (بالنفس، العصابية، األهلية والجدارة، الحساسية المفرطة
وهي متغيرات  أن هذه المتغيرات المستقلة ترتبط ارتباطا  إيجابيا  قويا  بأعراض اضطراب الشخصية التجنبية

تمثل  (%60)بنسبة تباين مفسر بلغت حوالي  ، و( 0808)عند مستوى داللة  ثير دال إحصائيا  ذات تأ
المتغير )أعراض اضطراب الشخصية التجنبية مقدرة هذه المتغيرات المستقلة مجتمعة في التنبؤ بدرجة 

دريجيا  من أن الخطأ المعياري للتقدير كان يتناقص ت( 41)ويالحظ أيضا  من الجدول السابق  (.التابع
 .مما يدل على جودة النموذج في التنبؤ( 1.413)النموذج األول وحتى النموذج السادس الذي بلغ فيه 

 الخطي المتعدد بطريقة اإلنحدار المتدر  تباين اإلنحدارتحليل يوضح نتائا  (49)جدول رقت 

مصدر  النمول 
درجات  مجموع المربعات التباين

 الحرية
متوسط 
 F P المربعات

 لنمول  األولا
 خزيال

 2860.668 1 2860.668 اإلنحدار
1.356E3 

 
.000a 

 2.110 1001 2112.311 الباقي 
  1002 4972.979 الكلي

 النمول  الثاني
 اإلساءة+ الخزي

 

 1460.418 2 2920.836 اإلنحدار
711.655 

 
.000b 

 
 2.052 1000 2052.143 الباقي

  1002 4972.979 الكلي

 نمول  الثالثال
 اإلساءة+ الخزي

 تضحية بالنفسال+ 

 981.542 3 2944.627 اإلنحدار
483.427 

 
.000c 

 2.030 999 2028.352 الباقي 

  1002 4972.979 الكلي

 النمول  الراب 
 اإلساءة+ الخزي

 عصابيةال+ التضحية بالنفس + 

 740.127 4 2960.507 اإلنحدار
367.034 

 
.000d 

 2.017 998 2012.472 الباقي 
  1002 4972.979 الكلي

 النمول  الخامس
 اإلساءة+ الخزي

+ العصابية + التضحية بالنفس + 
 هلية والجدارةاأل

 594.207 5 2971.037 اإلنحدار
295.925 

 
.000e 

 
 2.008 997 2001.942 الباقي

  1002 4972.979 الكلي

 000f. 248.917 497.231 6 2983.388 اإلنحدار النمول  السادس
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 اإلساءة+ الخزي
+ العصابية + التضحية بالنفس + 

 عتمادية والعجزاال+ األهلية والجدارة 

 1.998 996 1989.591 الباقي

  1002 4972.979 الكلي

 الذي يوضح نتائج تحليل تباين االنحدار المتعدد للنماذج( 42)و كما يتضح من خالل نتائج الجدول رقم 
، حيث للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع( 08008)وجود تأثير دال إحصائيا  عند مستوى أقل من  الستة

 .(08008)وهي جميعها أصغر من ( 08000)المحسوبة ( f)بلغت القيم االحتمالية ل 

 نتائا تحليل اإلنحدار الخطي المتعدد يوضح( 50)جدول رقت 

 النمول 
 المعامالت المعيارية ةالمعامالت غير المعياري

معامل 
 اإلنحدار

الخطأ 
 t P بيتا المعياري

 000. 16.061-  176. 2.833- القيمة الثابتة 0

 000. 36.819 758. 008. 299. لخزيا

 000. 17.152-  181. 3.109- القيمة الثابتة 9

 000. 15.979 591. 015. 233. الخزي

 000. 5.415 200. 020. 109. اإلساءة

 000. 16.072-  220. 3.543- القيمة الثابتة 3

 000. 13.910 545. 015. 215. الخزي

 000. 4.661 175. 020. 095. اإلساءة

 001. 3.423 097. 016. 053. التضحية بالنفس

 000. 14.493-  231. 3.345- القيمة الثابتة 4

 000. 14.117 553. 015. 218. الخزي

 000. 5.245 203. 021. 110. اإلساءة

 001. 3.290 094. 016. 051. التضحية بالنفس

 005. 2.806- 065.- 007. 020.- العصابية

 000. 14.633-  231. 3.376- القيمة الثابتة 5

 000. 14.322 570. 016. 225. الخزي

 000. 5.732 244. 023. 132. اإلساءة

 011. 2.552 075. 016. 041. التضحية بالنفس

 009. 2.601- 060.- 007. 018.- العصابية

 022. 2.290- 067.- 008. 019.- األهلية والجدارة
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 000. 14.802-  231. 3.413- القيمة الثابتة 6

 000. 14.370 571. 016. 225. الخزي

 000. 5.793 246. 023. 133. اإلساءة

 040. 2.055 061. 016. 034. التضحية بالنفس

 014. 2.462- 057.- 007. 017.- بيةالعصا

 001. 3.232- 108.- 010. 031.- األهلية والجدارة

 013. 2.487 067. 008. 020. حساسية المفرطةال

وأول المتغيرات  أن متغير الخزي هو المتغير األكثر ارتباطا  ( 50)ويتبين من خالل نتائج الجدول رقم 
 ، ر الخزي و الهجرفي المرحلة الثانية أدخل متغيفي المرحلة األولى و  ، إذ أدخلالداخلة في معادلة اإلنحدار

الخزي والهجر والتضحية بالنفس، وفي المرحلة الرابعة ادخل متغير الخزي  في المرحلة الثالثة ادخل متغيرو 
س والهجر والتضحية بالنفس والعصابية، وفي المرحلة الخامسة ادخل متغير الخزي والهجر والتضحية بالنف

واألخيرة ادخل متغير الخزي والهجر والتضحية بالنفس  ة والجدارة ، وفي المرحلة السادسةوالعصابية واالهلي
 .والعصابية واالهلية والجدارة والحساسية المفرطة

 (0805)دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة  (t)اإلحتمالية ل  قيمالأن ( 50)ويتضح من خالل الجدول رقم  
جميع المتغيرات المستقلة الداخلة في معادلة اإلنحدار تسهم إسهاما  ذي  حل مما يشير إلى أنوفي كل المرا

  .(المتغير التابع) ض اضطراب الشخصية التجنبيةعراداللة إحصائية في تباين أ

طات غير من خالل المخطو  ض اضطراب الشخصية التجنبيةعراوبهذا يمكن القول أنه من الممكن التنبؤ بأ
من خالل  (النفس، األهلية والجدارة، اإلعتمادية والعجز، التضحية بالخزي، اإلساءة)ة اآلتية لتكيفيا
 .كأحد سمات الشخصية( العصابية)

الباحثة أنه يمكن تفسير كون مخطوطة الخزي من المخطوطات األكثر قدرة على التنبؤ بأعراض  وترى
والمالمح التشخيصية التي  محتوى المخطوطة اضطراب الشخصية التجنبية يعود إلى التقاطع الكبير بين

بأنه ذو عيب داخلي وغير  يتمحور حول اعتقاد الفرد لمخطوطةا عراض هذا اإلضطراب، فموضوعتميز أ
جذاب خارجيا  وغير جدير بالحب ايضا ، كما ويحمل الفرد حساسية مفرطة تجاه اإلنتقاد والرفض، وهذا 

 ،المتغلغل من الشعور بعدم الكفاية والحساسية الزائدة للتقويم السلبييتقاطع وبدرجة كبيرة للغاية مع النمط 
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شخاص ذوي ميز األت تيال باإلضافة إلى مشاعر نقص الجاذبية الشخصية وعدم المالئمة اإلجتماعية
 .اضطراب الشخصية التجنبية

ن سيؤذونه أو أما فيما يتعلق بمخطوطة اإلساءة التي تدور في جوهرها حول اعتقاد الفرد بأن اآلخري
شخاص ذوي اضطراب ا  وبدرجة كبيرة  مع ما يحمله األيحطون من قدره ويستغلونه فهي تتقاطع أيض

الشخصية التجنبية من مشاعر الخشية والخوف من أن يكونوا موضع سخرية أو تهكم أو خديعة من قبل 
 .اآلخرين

اد الفرد بنقص كفاءته في اإلستقاللية أما فيما يتعلق بمخطوطة اإلعتمادية والعجر والتي تدور حول اعتق
الوظيفية دون مساعدة ملحوظة من قبل االشخاص ذوي األهمية، ويتضمن ذلك المساعدة على اتخاذ 

شخاص كس بوضوح ما يشعر به األتع يضا  ع مسؤوليات الحياة اليومية، فهي أالقرارات، المبادرة والتعامل م
صية م الكفاية التي تقود إلى تجنب المواقف المهنية والشخذوي اضطراب الشخصية التجنبية من مشاعر عد

، مالم يتم تقديم العديد من التأكيدات بأن اآلخرين سيتقبلونه ويقدمون واإلجتماعية خوفا  من النقد أو الرفض
أي كثير النقد للذات وقليلي اإلعتبار والتقدير ألنفسهم وتسيطر عليهم الحيرة عند إتخاذ  ، فهمله الدعم أيضا  

 .قرار

بأعراض اضطراب  فهي أسهمت في التنبؤ بشكل عكسيأما فيما يتعلق بمخطوطة األهلية والجدارة 
اعتقاد الفرد بأنه أفضل من اآلخرين وبالتالي فهو جدير ، حيث تتضمن هذه المخطوطة الشخصية التجنبية
نبية من مشاعر وهذا يتناقض مع ما يشعر به األشخاص ذوي اضطراب الشخصية التجبمعاملة خاصة 

 .والتي تمثل بؤرة هذا االضطراب دائمة بعدم األهلية اإلجتماعية

أما فيما يتعلق بمخطوطة التضحية بالنفس والتي تتضمن اعتقاد الفرد بأنه ملزم أن يلبي وبطيب خاطر 
، حاجات ومطالب اآلخرين كي يتجنب مشاعر الذنب واإلثم والنفور وال يتسبب بإحداث األلم واالسى لهم

وربما تعود قدرة هذه المخطوطة على التنبؤ بأعراض اضطراب الشخصية التجنبية الى مايميز األفراد ذوي 
ربما يلبون مطالب اآلخرين مقابل شعورهم  م، لذلك نجدهممن رفض اآلخرين له همهذه االضطراب من خوف

 .بالقبول والمرغوبية اإلجتماعية
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من مجموعة من المكونات من بينها الوعي بالذات حيث تعتبر أما فيما يتعلق بسمة العصابية والتي تتض
انفعاالت الخجل واالرتباك لب هذا الجانب، فالمرتفعون هنا يشعرون باإلثم والحرج والخجل والقلق 

مع المحكات التشخيصية االجتماعي الناتج عن عدم الظهور أمام اآلخرين بصورة مقبولة وهذا ما يتناسب 
راب الشخصية التجنبية حيث ينظر الفرد لنفسه على أنه غير مالئم اجتماعيا ، عراض اضطالتي تميز أ

 .وغير جذاب شخصيا ، وأقل من اآلخرين

 :عرض نتيجة السؤال التاس  ومناقشت ا -2

ب الشخصية اإلعتمادية من خالل درجة معلومية هل يمكن التنبؤ بأعراض اضطرا: نص السؤال التاس  
الحرمان اإلنفعالي، ال جر، اإلساءة، اإلنعزال اإلجتماعي، ) وهي كيفية المبكرة المخطوطات غير الت

الخزي، اإلعتمادية، الحساسية المفرطة، اللات المشبوكة غير النامية، اإلخضاع، التضحية بالنفس، 
اإلخفاق، الكبح اإلنفعالي، المعايير الصارمة، األهلية والجدارة، قصور ضبط اللات، البحث عن 

العصابية، )السوية السائدة وهي  وسمات الشخصية (تحسان، السلبية والتشاؤمية، القصاصيةاإلس
 ؟" (اإلنبساطية، يقظة الضمير، اإلنفتاح على الخبرة، الطيبة

التنبؤ ومن أجل تعرف أي نوع من المخطوطات غير التكيفية المبكرة وسمات الشخصية األكثر إسهاما  في 
، قامت الباحثة باستخدام تحليل االنحدار الخطي عتماديةراض اضطراب الشخصية االبأع

 .(Stepwise Regression)وفقا  لطريقة اإلنحدار المتدرج ( (Multiple Liner Regressionالمتعدد
 

 و األخطاء المعياريةالتحديد المتعدد اإلرتباط و  تمعامال( 51)جدول 

 النمول  ر 2ر الخطأ المعياري للتقدير

1.630 .155 .394a 0 

1.601 .186 .432b 9 

1.596 .192 .438c 3 
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1.591 .198 .445d 4 

1.588 .202 .449e 5 

1.583 .207 .455f 6 

(a )االعتمادية والعجز. 

(b )االعتمادية والعجز، الطيبة. 

(c) االعتمادية والعجز، الطيبة، القصاصية. 

(d) لياالعتمادية والعجز، الطيبة، القصاصية، الكيح االنفعا. 

(e) االعتمادية والعجز، الطيبة، القصاصية، الكيح االنفعالي، يقظة الضمير. 

(f) االعتمادية والعجز، الطيبة، القصاصية، الكيح االنفعالي، يقظة الضمير، العصابية. 

وذلك في حالة  ( معامل التحديد)أن مربع معامل االرتباط المتعدد ( 58)رقم الحظ من الجدول السابق ي
، الطيبة، اإلعتمادية والعجز)مستقلة اآلتية السادس وهو النموذج الذي يحتوي على المتغيرات ال النموذج

وهو مرتفع نوعا  ما ويدل على ( 08207)يساوي   (القصاصية، الكبح اإلنفعالي، يقظة الضمير، العصابية
وهي متغيرات ذات مادية إيجابيا  قويا  بأعراض اضطراب الشخصية االعت أن هذه المتغيرات ترتبط ارتباطا  

تمثل مقدرة  (% 2087 )بنسبة تباين مفسر بلغت حوالي ، و ( 0808)عند مستوى داللة  تأثير دال إحصائيا  
 (.المتغير التابع)أعراض اضطراب الشخصية اإلعتمادية هذه المتغيرات المستقلة مجتمعة في التنبؤ بدرجة 

المعياري للتقدير كان يتناقص تدريجيا  من النموذج  أن الخطأ( 50)ويالحظ  أيضا  من الجدول السابق 
 . مما يدل على جودة النموذج في التنبؤ (1.583)حيث بلغ  األول وحتى النموذج السادس

 الخطي المتعدد بطريقة اإلنحدار المتدر  تباين اإلنحدارتحليل يوضح نتائا  (52)جدول رقت 

مصدر  النمول 
درجات  مجموع المربعات التباين

 حريةال
متوسط 
 F P المربعات

 النمول  األول
 عتمادية والعجزاإل

 184.256 489.422 1 489.422 اإلنحدار
 

.000a 
 2.656 1001 2658.867 الباقي 
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  1002 3148.289 الكلي

 النمول  الثاني
 الطيبة+ اإلعتمادية والعجز

 

 293.132 2 586.265 اإلنحدار
114.414 

 
.000b 

 
 2.562 1000 2562.024 الباقي

  1002 3148.289 الكلي

 النمول  الثالث
+ الطيبة + اإلعتمادية والعجز

 قصاصيةال

 201.307 3 603.921 اإلنحدار
79.040 

 
.000c 

 2.547 999 2544.368 الباقي 

  1002 3148.289 الكلي

 النمول  الراب 
+ الطيبة + اإلعتمادية والعجز

 نفعاليكبح اإل ال+ القصاصية 

 155.865 4 623.459 اإلنحدار
61.609 

 
.000d 

 2.530 998 2524.830 الباقي 
  1002 3148.289 الكلي

 النمول  الخامس
+ الطيبة + اإلعتمادية والعجز

يقظة + الكبح اإلنفعالي + القصاصية 
 الضمير

 126.877 5 634.387 اإلنحدار
50.319 

 
.000e 

 
 2.521 997 2513.902 الباقي

  1002 3148.289 الكلي

 النمول  السادس
+ الطيبة + اإلعتمادية والعجز

يقظة + الكبح اإلنفعالي + القصاصية 
 العصابية+ الضمير 

 108.706 6 652.238 اإلنحدار

43.377 .000f 2.506 996 2496.051 الباقي 

  1002 3148.289 الكلي

 الذي يوضح نتائج تحليل تباين االنحدار المتعدد للنماذج( 59) كما يتضح من خالل نتائج الجدول رقمو 
 .للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع( 08008)الستة وجود تأثير دال إحصائيا  عند مستوى أقل من 

 نتائا تحليل اإلنحدار الخطي المتعدد يوضح( 53)جدول رقت 

 النمول 
 يةالمعامالت المعيار  المعامالت غير المعيارية

معامل 
 اإلنحدار

الخطأ 
 t P بيتا المعياري

 559. 585.-  198. 116.- القيمة الثابتة 0
 000. 13.574 394. 009. 124. عتمادية والعجزاإل

 000. 3.657  261. 954. القيمة الثابتة 9
 000. 11.526 343. 009. 107. اإلعتمادية والعجز
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 000. 6.148- 183.- 004. 027.- الطيبة
 000. 4.332  276. 1.194 القيمة الثابتة 3

 000. 10.723 404. 012. 127. اإلعتمادية والعجز
 000. 6.415- 191.- 004. 028.- الطيبة

 009. 2.633- 099.- 012. 032.- القصاصية
 000. 3.874  278. 1.076 القيمة الثابتة 4

 000. 5.280 291. 017. 091. اإلعتمادية والعجز
 000. 6.362- 189.- 004. 028.- الطيبة

 004. 2.866- 107.- 012. 035.- القصاصية
 006. 2.779 143. 018. 051. الكبح اإلنفعالي

 000. 4.345  350. 1.520 القيمة الثابتة 5
 000. 5.110 282. 017. 089. اإلعتمادية والعجز

 000. 6.330- 188.- 004. 027.- الطيبة
 005. 2.810- 105.- 012. 035.- القصاصية

 016. 2.422 126. 018. 045. الكبح اإلنفعالي
 038. 2.082- 064.- 005. 010.- يقظة الضمير

 001. 3.327  366. 1.219 القيمة الثابتة 6
 000. 5.242 289. 017. 091. اإلعتمادية والعجز

 000. 6.803- 207.- 004. 030.- الطيبة
 004. 2.884- 108.- 012. 035.- القصاصية

 009. 2.612 135. 018. 048. الكبح اإلنفعالي
 003. 3.017- 101.- 005. 016.- يقظة الضمير

 008. 2.669 092. 006. 015. العصابية

 

كثر ارتباطا  وأول هو المتغير األ اإلعتمادية والعجزأن متغير ( 53)خالل نتائج الجدول رقم  ويتبين من
ر في المرحلة الثانية أدخل متغي، إذ أدخل في المرحلة األولى و الداخلة في معادلة اإلنحدار المتغيرات

لمرحلة الرابعة ، وفي ااإلعتمادية والطيبة والقصاصية في المرحلة الثالثة ادخل متغيرو  ، اإلعتمادية والطيبة
ل متغير ة الخامسة ادخ، وفي المرحلادخل متغير اإلعتمادية والطيبة والقصاصية والكبح اإلنفعالي

واألخيرة ادخل  اإلعتمادية والطيبة والقصاصية والكبح اإلنفعالي ويقظة الضمير ، وفي المرحلة السادسة
 .إلنفعالي ويقظة الضمير والعصابيةمتغير اإلعتمادية والطيبة والقصاصية والكبح ا
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لة إحصائيا  عند مستوى الداللة دا (t)اإلحتمالية ل  قيمالأن ( 52)يتضح من خالل الجدول رقم كما  و 
جميع المتغيرات المستقلة الداخلة في معادلة اإلنحدار تسهم  وفي كل المراحل مما يشير إلى أن (0805)

  .(المتغير التابع) راض اضطراب الشخصية اإلعتماديةعإسهاما  ذي داللة إحصائية في تباين أ

طات من خالل المخطو  طراب الشخصية اإلعتماديةعراض اضوبهذا يمكن القول أنه من الممكن التنبؤ بأ
سمات الشخصية اآلتية من خالل ( اإلعتمادية والعجز، القصاصية، الكبح اإلنفعالي)غير التكيفية اآلتية 

 .(، الطيبة، يقظة الضميرالعصابية)

لى من المخطوطات األكثر قدرة عالباحثة أنه يمكن تفسير كون مخطوطة اإلعتمادية والعجز هي  وترى
عراض اضطراب الشخصية اإلعتمادية يعود إلى التقاطع بين محتوى هذه المخطوطة والمالمح التنبؤ بأ

التشخيصية المميزة لهذا االضطراب، فمخطوطة اإلعتمادية والعجز تتمحور في جوهرها حول اعتقاد الفرد 
من ذلك المساعدة شخاص ذوي األهمية، ويتضبل األبنقص كفاءته الوظيفية دون مساعدة ملحوظة من ق

على اتخاذ القرارات، المبادرة والتعامل مع مسؤوليات الحياة اليومية، وهذا يتقاطع وبدرجة كبيرة مع المحكات 
ة التي تميز اضطراب الشخصية اإلعتمادية والتي تتخلص في صعوبة اتخاذ القرارات اليومية يالتشخيص

ن اآلخرين، باإلضافة إلى حاجته المستمرة ألن يتولى بدون كم زائد من النصح والتمأكيدات التي يتلقاها م
 .اآلخرون عنه مسؤولية معظم المجاالت الرئيسية في حياته

امل الخمسة للشخصية على التنبؤ حد العو تفسير قدرة متغير يقظة الضمير كأ نه يمكنوترى الباحثة أ
ع بين ما يقيسه ويدل عليه لى التقاط، ربما يعود إاب الشخصية االعتمادية بشكل عكسيبأعراض اضطر 

، فعامل الطيبة يتضمن فيما عراض اضطراب الشخصية االعتماديةحتويه هذا العامل وبين ما تتسم به أوي
لهم في  يتضمنه التعاطف مع اآلخرين، ومحبتهم والرغبة في مساعدتهم والتعاون معهم والمشاركة الوجدانية

عراض لكبيرة التي يقدمها األشخاص ذوي أضحيات امع كم الت ض تماما  ر االسراء والضراء وهذا يتع
اضطراب الشخصية اإلعتمادية لدرجة قيامهم بأعمال غير سارة ليس من منطلق دعم اآلخرين واإليثار بل 

 .من أجل الحصول على الدعم والمساندة منهم
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، حيث ماديةأعراض اضطراب الشخصية اإلعتأما فيما يتعلق بسمة يقظة الضمير التي اسهمت في التنبؤ ب
من بينها المسؤولية الذاتية التي تعبر عن مسؤولية الفرد عن تصرفاته تتكون هذه السمة من عدة مكونات 

غلغلة والمبالغ فيها من قبل األشخاص ذوي مع الحاجة المت الشخصية وتحمله لتبعاتها وهذا يتعارض تماما  
 .مواهتمامهم، فضال  عن السلبية التي تميزه محل رعاية اآلخرين واألن يكون اضطراب الشخصية االعتمادية

أما فيما يتعلق بمخطوطة الكبح اإلنفعالي والتي تتضمن معتقدات تتمحور حول ضرورة أن يكظم الفرد 
التعبير عن انفعاالته لتجنب الرفض وعدم القبول من اآلخرين ويتضمن ذلك عادة كظم وكبت العدوان 

لى عدم القدرة على التواصل مع اآلخرين، وهذا يتقاطع مع واحدة ضافة إواالنفعاالت االيجابية باالوالدوافع 
من أهم المحكات التشخيصية التي تميز اضطراب الشخصية االعتمادية المتمثلة بإمتناع األفراد ذوي هذا 
االضطراب وبشدة عن إبداء أي اختالف في الرأي مع اآلخرين خوفا  من فقدان المساندة والدعم والقبول من 

 .آلخرينا

أما فيما يتعلق بسمة العصابية وما تتضمنه من مكونات من بينها القابلية لإلنجراح حيث يشعر الفرد 
قف الضاغطة باإلضافة إلى مكون س واإلتكال وعدم القدرة على اتخاذ القرارات في المواجز واليأبالع
وهذا يتقاطع مع مايشعر به  ،الميل للشعور بالذنب والحزن واليأس والوحدةكتئاب الذي يشير إلى اال
من أن شخاص ذوي هذا االضطراب من مشاعر عدم اإلرتياح والعجز بسبب المخاوف المبالغ فيها األ

 .يكونوا غير قادرين على رعاية أنفسهم

خصية أما فيما يتعلق بمخطوطة القصاصية والتي أسهمت في التنبؤ بشكل عكسي بأعراض اضطراب الش
أن اآلخرين يجب أن يعاقبوا بقوة وقسوة محتوى هذه المخطوطة اعتقاد الفرد باإلعتمادية، حيث يتضمن 

، ويتضح أن محتوى هذه المخطوطة الصلب والصارم يتعارض مع مفرطة على األخطاء التي يرتكبونها
مايميز أعراض اضطراب الشخصية اإلعتمادية من تقديم كم كبير من التضحيات والتساهل والتسامح تجاه 

طاء وتجاوزات اآلخرين معهم، وال يكون ذلك بدافع التسامي والترفع عن الصغائر على اإلطالق هفوات وأخ
نما لكسب الموافقة وضمان المساندة وخوفا  من البقاء بمفردهم  .وا 
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 :عرض نتيجة السؤال العاشر ومناقشت ا -10

درجة ق رية من خالل هل يمكن التنبؤ بأعراض اضطراب الشخصية الوسواسية ال: "نص السؤال العاشر 
الحرمان اإلنفعالي، ال جر، اإلساءة، اإلنعزال ) وهي معلومية المخطوطات غير التكيفية المبكرة 

اإلجتماعي، الخزي، اإلعتمادية، الحساسية المفرطة، اللات المشبوكة غير النامية، اإلخضاع، التضحية 
هلية والجدارة، قصور ضبط اللات، البحث عن بالنفس، اإلخفاق، الكبح اإلنفعالي، المعايير الصارمة، األ

العصابية، )السوية السائدة وهي  وسمات الشخصية (اإلستحسان، السلبية والتشاؤمية، القصاصية
 ؟" (اإلنبساطية، يقظة الضمير، اإلنفتاح على الخبرة، الطيبة

التنبؤ إسهاما  في  ومن أجل تعرف أي نوع من المخطوطات غير التكيفية المبكرة وسمات الشخصية األكثر
 ، قامت الباحثة باستخدام تحليل االنحدار الخطي المتعددراض اضطراب الشخصية الوسواسية القهريةبأع

Multiple Liner Regression) ) وفقا  لطريقة اإلنحدار المتدرج(Stepwise Regression). 
 يارية و األخطاء المعالتحديد المتعدد  االرتباط و تمعاماليوضح ( 54)جدول 

 النمول  ر 2ر الخطأ المعياري للتقدير

1.935 .623 .790a 0 

1.655 .725 .851b 9 

1.601 .743 .862c 3 

1.566 .754 .868d 4 

1.558 .757 .870e 5 

1.553 .759 .871f 6 

1.549 .760 .872g 2 

1.545 .762 .873h 8 
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1.542 .763 .873i 2 

(a)يقظة الضمير. 

(b )،اإلساءة يقظة الضمير. 

(c )يقظة الضمير، اإلساءة، المعايير الصارمة. 

(d) يقظة الضمير، اإلساءة، المعايير الصارمة، االنبساطية. 

(e) يقظة الضمير، اإلساءة، المعايير الصارمة، االنبساطية، الحساسية المفرطة. 

(f) العصابيةيقظة الضمير، اإلساءة، المعايير الصارمة، االنبساطية، الحساسية المفرطة ،. 

(g) يقظة الضمير، اإلساءة، المعايير الصارمة، االنبساطية، الحساسية المفرطة، العصابية، البحث عن االستحسان. 

(h)  يقظة الضمير، اإلساءة، المعايير الصارمة، االنبساطية، الحساسية المفرطة، العصابية، البحث عن االستحسان، اإلنفتاح
 .على الخبرة

(i) اإلساءة، المعايير الصارمة، االنبساطية، الحساسية المفرطة، العصابية، البحث عن االستحسان، اإلنفتاح يقظة الضمير ،
 .الطيبة على الخبرة،

وذلك في حالة  ( معامل التحديد)أن مربع معامل االرتباط المتعدد  (54)رقم  الجدول السابقيالحظ من 
يقظة الضمير، اإلساءة، المعايير الصارمة، )قلة اآلتية النموذج التاسع الذي يحتوي على المتغيرات المست

يساوي  (اإلنبساطية، الحساسية المفرطة، العصابية، البحث عن اإلستحسان، اإلنفتاح على الخبرة، الطيبة 
وهو مرتفع نوعا  ما ويدل على أن هذه المتغيرات ترتبط إرتباطا  إيجابيا  قويا  بأعراض اضطراب  (08763)

بنسبة  ، و(0.01)عند مستوى داللة  وهي متغيرات ذات تأثير دال إحصائيا   سواسية القهريةالشخصية الو 
تمثل مقدرة هذه المتغيرات المستقلة مجتمعة في التنبؤ بدرجة % ( 7683)  تباين مفسر بلغت حوالي

 (.المتغير التابع)القهرية  اعراض اضطراب الشخصية الوسواسية

أن الخطأ المعياري للتقدير كان يتناقص تدريجيا  من النموذج ( 54)ابق كما يالحظ ايضا من الجدول الس
 .مما يدل على جودة النموذج في التنبؤ( 1.542)األول وحتى النموذج التاسع الذي بلغ فيه 
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 اإلنحدار الخطي المتدر  تباين تحليل  يوضح نتائا  (55)جدول رقت 

مصدر  النمول 
درجات  مجموع المربعات التباين

 لحريةا
متوسط 
 F P المربعات

 النمول  األول
 يقظة الضمير

 6205.691 1 6205.691 اإلنحدار
1.657E3 

 
.000a 

 3.745 1001 3749.174 الباقي 
  1002 9954.865 الكلي

 النمول  الثاني
 اإلساءة+ يقظة الضمير
 

 3608.006 2 7216.012 اإلنحدار
1.317E3 

 
.000b 

 
 2.739 1000 2738.853 الباقي

  1002 9954.865 الكلي

 النمول  الثالث
 اإلساءة+ يقظة الضمير

 معايير الصارمةال+ 

 2464.636 3 7393.909 اإلنحدار
961.427 

 
.000c 

 2.564 999 2560.956 الباقي 

  1002 9954.865 الكلي

 النمول  الراب 
 اإلساءة+ يقظة الضمير

 اطيةنبساال + المعايير الصارمة + 

 1877.172 4 7508.689 اإلنحدار
765.856 

 
.000d 

 2.451 998 2446.176 الباقي 
  1002 9954.865 الكلي

 النمول  الخامس
 اإلساءة+ يقظة الضمير

+ االنبساطية + المعايير الصارمة + 
 حساسية المفرطةال

 1506.754 5 7533.771 اإلنحدار
620.477 

 
.000e 

 
 2.428 997 2421.094 الباقي

  1002 9954.865 الكلي

 النمول  السادس
 اإلساءة+ يقظة الضمير

+ االنبساطية + المعايير الصارمة + 
 العصابية+ الحساسية المفرطة 

 1258.708 6 7552.248 اإلنحدار
521.795 

 
.000f 

 2.412 996 2402.618 الباقي 

  1002 9954.865 الكلي

 النمول  الساب 
 اإلساءة+ الضمير يقظة

+ االنبساطية + المعايير الصارمة + 
+ العصابية + الحساسية المفرطة 

 بحث عن االستحسانال

 1081.111 7 7567.774 اإلنحدار
450.634 

 
.000g 

 
 2.399 995 2387.091 الباقي

  1002 9954.865 الكلي

 000h. 397.075 947.784 8 7582.271 اإلنحدار النمول  الثامن
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 اإلساءة+ يقظة الضمير
+ االنبساطية + المعايير الصارمة + 

+ العصابية + الحساسية المفرطة 
اإلنفتاح على + البحث عن االستحسان 
 الخبرة

 2.387 994 2372.595 الباقي
  

 1002 9954.865 الكلي
 

 النمول  التاس 
 اإلساءة+ يقظة الضمير

+ االنبساطية + المعايير الصارمة + 
+ العصابية + الحساسية المفرطة 
اإلنفتاح على + البحث عن االستحسان 

 طيبةال+ الخبرة 

 843.727 9 7593.540 اإلنحدار

354.809 .000i 2.378 993 2361.325 الباقي 

 1002 9954.865 الكلي
 

 المتعدد للنماذجن االنحدار الذي يوضح نتائج تحليل تباي( 55)و كما يتضح من خالل نتائج الجدول رقم 
 .للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع( 08008)وجود تأثير دال إحصائيا  عند مستوى أقل من  التسعة

 نتائا تحليل اإلنحدار الخطي المتعدد  يوضح( 56)جدول رقت 

 النمول 
 المعامالت المعيارية المعامالت غير المعيارية

معامل 
 اإلنحدار

الخطأ 
 t P بيتا المعياري

 000. 54.314  172. 9.317 القيمة الثابتة 0
 000. 40.705- 790.- 005. 219.- يقظة الضمير

 000. 14.997  294. 4.415 القيمة الثابتة 9
 000. 37.155- 663.- 005. 184.- يقظة الضمير

 000. 19.206 343. 011. 216. ساءةاإل
 000. 14.479  287. 4.149 القيمة الثابتة 3

 000. 32.906- 608.- 005. 169.- يقظة الضمير
 000. 8.937 210. 015. 132. اإلساءة

 000. 8.330 210. 010. 086. لمعايير الصارمةا
 000. 16.294  316. 5.147 القيمة الثابتة 4

 000. 28.508- 557.- 005. 155.- يقظة الضمير
 000. 8.207 190. 015. 120. اإلساءة
 000. 8.140 200. 010. 082. الصارمةالمعايير 
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 000. 6.843- 127.- 005. 037.- نبساطيةاال
 000. 15.237  323. 4.915 القيمة الثابتة 5

 000. 28.720- 559.- 005. 155.- يقظة الضمير
 000. 8.380 193. 015. 122. اإلساءة

 000. 5.556 156. 012. 064. المعايير الصارمة
 000. 6.640- 123.- 005. 035.- االنبساطية

 001. 3.214 066. 009. 028. حساسية المفرطةال
 000. 13.827  336. 4.646 القيمة الثابتة 6

 000. 28.714- 557.- 005. 155.- يقظة الضمير
 000. 6.959 170. 015. 107. اإلساءة

 000. 5.507 154. 011. 063. المعايير الصارمة
 000. 6.489- 120.- 005. 034.- االنبساطية

 001. 3.256 067. 009. 028. الحساسية المفرطة
 006. 2.768 050. 008. 022. لعصابيةا

 000. 13.151  341. 4.484 القيمة الثابتة 2
 000. 28.776- 557.- 005. 155.- يقظة الضمير

 002. 3.049 107. 022. 067. اإلساءة
 000. 5.569 156. 011. 064. المعايير الصارمة

 000. 6.593- 121.- 005. 035.- االنبساطية
 002. 3.174 065. 009. 027. الحساسية المفرطة

 003. 2.932 053. 008. 023. العصابية
 011. 2.544 073. 017. 044. بحث عن اإلستحسانال

 000. 13.357  342. 4.563 القيمة الثابتة 8
 000. 28.944- 562.- 005. 156.- يقظة الضمير

 005. 2.841 099. 022. 063. اإلساءة
 000. 5.686 159. 011. 065. المعايير الصارمة

 000. 4.911- 225.- 013. 065.- االنبساطية
 003. 2.966 061. 009. 026. الحساسية المفرطة

 003. 2.997 054. 008. 023. العصابية
 012. 2.504 072. 017. 043. البحث عن اإلستحسان
 014. 2.464 110. 013. 033. اإلنفتاح على الخبرة

 000. 11.805  363. 4.289 القيمة الثابتة 2
 000. 28.811- 560.- 005. 155.- يقظة الضمير
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 002. 3.050 107. 022. 067. اإلساءة
 000. 5.537 155. 011. 063. المعايير الصارمة

 000. 5.006- 229.- 013. 066.- االنبساطية
 003. 2.979 061. 009. 026. الحساسية المفرطة

 003. 3.018 055. 008. 023. العصابية
 010. 2.586 074. 017. 045. البحث عن اإلستحسان
 021. 2.318 104. 013. 031. اإلنفتاح على الخبرة

 030. 2.177 036. 004. 009. طيبةال

كثر ارتباطا  وأول هو المتغير األ يقظة الضميرأن متغير ( 56)ول رقم من خالل نتائج الجد ويتبين
ر يقظة في المرحلة الثانية أدخل متغي، إذ أدخل في المرحلة األولى و غيرات الداخلة في معادلة اإلنحدارالمت

ي ، وفيقظة الضمير واإلساءة والمعايير الصارمة في المرحلة الثالثة ادخل متغيرو  ، الضمير واإلساءة
وفي المرحلة الخامسة ، الرابعة ادخل متغير يقظة الضمير واإلساءة والمعايير الصارمة واإلنبساطيةالمرحلة 

ادخل متغير يقظة الضمير و اإلساءة والمعايير الصارمة واإلنبساطية والحساسية المفرطة ، وفي المرحلة 
إلنبساطية والحساسية المفرطة السادسة ادخل متغير يقظة الضمير واإلساءة والمعايير الصارمة وا

وفي المرحلة السابعة ادخل متغير يقظة الضمير واإلساءة والمعايير الصارمة واإلنبساطية  ،والعصابية
والحساسية المفرطة والعصابية والبحث عن اإلستحسان، وفي المرحلة الثامنة يقظة الضمير واإلساءة 

طة والعصابية والبحث عن اإلستحسان واإلنفتاح على والمعايير الصارمة واإلنبساطية والحساسية المفر 
الخبرة، وفي المرحلة التاسعة واألخيرة ادخل متغير يقظة الضمير واإلساءة والمعايير الصارمة واإلنبساطية 

 .طيبةوالحساسية المفرطة والعصابية والبحث عن اإلستحسان واإلنفتاح على الخبرة وال

دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة  (t)اإلحتمالية ل  قيمالأن ( 56)يتضح من خالل الجدول رقم كما و    
جميع المتغيرات المستقلة الداخلة في معادلة اإلنحدار تسهم  وفي كل المراحل مما يشير إلى أن (0805)

  .(المتغير التابع) اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية عراضإسهاما  ذي داللة إحصائية في تباين أ

من خالل  عراض اضطراب الشخصية الوسواسية القهريةمكن القول أنه من الممكن التنبؤ بأوبهذا ي
( اإلساءة، المعايير الصارمة، الحساسية المفرطة، البحث عن اإلستحسان)ير التكيفية اآلتية طات غالمخطو 

 (.على الخبرة، اإلنبساطية، اإلنفتاح العصابية، الطيبة، يقظة الضمير)من خالل سمات الشخصية اآلتية 
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حد العوامل الخمسة للشخصية األكثر قدرة على عامل يقظة الضمير كأكون الباحثة أنه يمكن تفسير  وترى
درجات هذا البعد من  قهرية يمكن أن يرجع إلى ما يقيسهالتنبؤ بأعراض اضطراب الشخصية الوسواسية ال

دقيق، ، والمرتفع على هذا العامل مثابر، منظم، األفراد في النظام والمثابرة والواقعية في سلوك التوجه للهدف
ومن المكونات األساسية لهذا العامل اإلقتدار والكفاءة، التنظيم، اإللتزام  طموح، يعمل بجد ويعول عليه،

ية استتقاطع مع ما يميز األفراد ذوي اضطراب الشخصية الوسو  ني والروية وجميعها تقريبا  تمأبالواجبات وال
ر فيما يتعلق بالقضايا األخالقية، إال أن ويقظة الضمي ،اط، وسيطرة، والتزام صارم بالقيمالقهرية من انضب

ساسية للنشاطات ية يفقدون استبصارهم باألهداف األية القهر اساألشخاص ذوي اضطراب الشخصية الوسو 
ظمة للعمل، فهم التي يقومون بها بسبب انشغالهم المفرط والمبالغ فيه بالتفاصيل والقواعد والقوانين النا

عامل يقظة الضمير  مكوناتمع يضيعون ساعات طويلة في تنظيم العمل وليس في انجازه، وهذا يتعارض 
من مثل النضال في سبيل اإلنجاز، وضبط الذات الذي يرتكز على القدرة على البدء في عمل مهمة ما 

نجازها حتى النهاية دون كلل، وتعتقد الباحثة أن هذا ما يفسر  ؤ ة عامل يقظة الضمير على التنبقدر وا 
  .سية القهريةالعكسي بأعراض اضطراب الشخصية الوسوا

أسهم في التنبؤ بأعراض اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية  أما في ما يتعلق بمتغير اإلنبساطية فقد
م أن شخاص اإلنبساطيين يتسمون بأنهم اجتماعيون، لبقون، متفائلون، مرحون واألهاألف بشكل عكسي،

يتسم األشخاص ذوي اضطراب الشخصية الوسواسية  لديهم توجه نحو اآلخرين في حين وعلى العكس تماما  
القهرية بأنهم ال يعيرون األنشطة وأوقات الفراغ واألصدقاء اإلهتمام الكافي كما أنهم متصلبون وغير 

 .قادرون على التعبير عن مشاعرهم الرقيقة الدافئة

طة المعايير الصارمة كأحد المتغيرات التي تسهم وبدرجة كبيرة في التنبؤ بأعراض أما فيما يتعلق بمخطو 
اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية يمكن تفسير ذلك انطالقا من جوهر هذه المخطوطة المتمثل في 

اإلنجاز، اعتقاد الفرد المطلق بالكمالية وبأنه يجب أن يلبي معايير داخلية عالية جدا  فيما يتعلق بالسلوك و 
شخاص ذوي اضطراب الشخصية الوسواسية مع النمط المتغلغل الذي يميز األ وهذا يتقاطع وبدرجة كبيرة

القهرية من اإلنشغال في الترتيب والكمال واإلستغراق في تفاصيل تافهة ال معنى لها، وهذه النزعة إلى 
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ات بسبب عدم استيفاء المعايير الكمال تظهر من خالل تعطيل هؤالء األفراد إلكمال الكثير من المهم
 .الصارمة الخاصة بهم من وجهة نظرهم هم فقط

بؤ أما فيما يتعلق بمخطوطة اإلساءة فتعتقد الباحثة أنه يمكن تفسير كونها من المتغيرات التي تسهم في التن
ض سية القهرية ربما يعود إلى جوهر المخطوطة نفسه وتقاطعه مع بعبأعراض اضطراب الشخصية الوسوا

سمات هذا اإلضطراب، فجوهر المخطوطة هنا يتمحور حول اعتقاد الفرد بأن اآلخرين سوف يؤذونه أو 
يحطون من قدره أو يستغلونه مع ما يصاحب مثل هذه المعتقدات من مشاعر وانفعاالت سلبية من مثل 

ية التي تتسم بالقلق التردد والريبة وهذا يتقاطع بدرجة كبيرة مع أعراض اضطراب الشخصية الوسواسية القهر 
 . والخوف واالرتياب والتردد

أما فيما يتعلق بمخطوطة الحساسية المفرطة لألذى واألمراض فإن موضوع هذه المخطوطة يدور حول 
مخاوف الفرد المفرطة من وقوع كارثة طبية، انفعالية أو خارجية يمكن أن تحدث في أي وقت وهنا يكون 

ر قادر على التعامل مع تلك الكارثة أو تجنبها، وماسبق يمكن أن يسهم لدى الفرد اعتقاد بأنه سيكون غي
سية القهرية وخاصة في تفسير كيفية قدرة هذه المخطوطة على التنبؤ بأعراض اضطراب الشخصية الوسوا

ية القهرية نمطا  من اإلنفاق يتسم بالبخل الشديد اسشخاص ذوي اضطراب الشخصية الوسو تبني هؤالء األ
وعلى اآلخرين انطالقا  من فكرة أن النقود يجب أن تختزن للكوارث المستقبلية، مما يعكس على نفسه 

 .الخوف الدفين تجاه احتمالية وقوع كوارث غير متوقعة قد ال يتمكن الفرد من السيطرة عليها ومنع حدوثها

ية شخصية الوسواسبؤ بأعراض اضطراب الوفيما يتعلق بعامل العصابية كأحد المتغيرات التي تسهم في الت
، القهرية فهو يتقاطع في محتواه الذي يتضمن مشاعر القلق وانعدام األمان، العصبية، اإلنفعالية والوساوس

ية القهرية من خوف وقلق وترقب خاصة في عالقاتهم اسمع ما يميز األفراد ذوي اضطراب الشخصية الوسو 
القهرية يندرج ضمن مجموعة اضطرابات  اإلجتماعية استنادا  إلى أن اضطراب الشخصية الوسواسية

 .الشخصية القلقة والخائفة

أما فيما يتعلق بمخطوطة البحث عن اإلستحسان فتعتقد الباحثة أنه يمكن تفسير قدرة هذه المخطوطة على 
بين موضوع هذه المخطوطة القائم  التنبؤ بأعراض اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية من التقاطع أيضا  
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وهذا يتقاطع مع نزعة  ،خرينيكتسب القبول واإلنتباه واإلهتمام به من قبل اآل اد الفرد بأنه يجب أنلى اعتقع
راد ذوي اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية إلى الكمال والترتيب واإللتزام الصارم بالقيم وكل ماسبق األف

 .حصول على اإلستحسانيعكس من وجهة نظر الباحثة رغباتهم العميقة والدفينة إلى التميز وال

عراض اضطراب الشخصية بأ اسهمت في التنبؤ بشكل عكسي أما فيما يتعلق باإلنفتاح على الخبرة فقد
ويمكن أن يفسر ذلك بكون الشخص المنفتح على الخبرة لديه ميول واسعة وحب  ،ية القهريةالوسواس

مع  ض تماما  ار شياء الجديدة وهذا يتعوغير تقليدي، ويميل إلى تجريب األاستطالع وابتكار وأصالة وتخيل، 
المالمح التشخيصية التي تميز األشخاص ذوي اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية من حيث امتالكهم 
لنمط متغلغل من الضبط العقلي والنزعة للكمال على حساب المرونة واإلنفتاح، فهم ال يحبون التجديد أو 

 .ا عليه من أمور رتيبةتغيير روتين حياتهم ويفضلون ما اعتادو 

ض مع المالمح التشخيصية إلضطراب ر اإن محتوى هذا العامل وأبعاده تتعف أما فيما يتعلق بعامل الطيبة
ية القهرية، ورغم كون عامل الطيبة هو أحد العوامل التي تسهم في التنبؤ بأعراض ية الوسواسالشخص

ن كانت أقلها تأث  إال أنه ومن وجهة نظر  ،حسب نتيجة الدراسة يرا  اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية وا 
من المنطقي أال هي عينة غير اكلينيكية وبالتالي إلى خصائص العينة نفسها ف يمكن أن يعود ذلك الباحثة

يتم التنبؤ من خاللها بكافة أعراض اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية وباقي اضطرابات الشخصية 
 .منحنا إياها الدراسات التي تناولت عينات اكلينيكية مشخصةاألخرى بالدقة نفسها التي ت

 :عرض نتيجة السؤال الحادي عشر ومناقشت ا -11

درجة هل يمكن التنبؤ بأعراض اضطراب الشخصية سلبية العدوان من خالل : الحادي عشر نص السؤال 
اإلساءة، اإلنعزال  الحرمان اإلنفعالي، ال جر،) وهي معلومية المخطوطات غير التكيفية المبكرة 

اإلجتماعي، الخزي، اإلعتمادية، الحساسية المفرطة، اللات المشبوكة غير النامية، اإلخضاع، التضحية 
بالنفس، اإلخفاق، الكبح اإلنفعالي، المعايير الصارمة، األهلية والجدارة، قصور ضبط اللات، البحث عن 

العصابية، )السوية السائدة وهي  شخصيةوسمات ال (اإلستحسان، السلبية والتشاؤمية، القصاصية
 ؟" (اإلنبساطية، يقظة الضمير، اإلنفتاح على الخبرة، الطيبة
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التنبؤ ومن أجل تعرف أي نوع من المخطوطات غير التكيفية المبكرة وسمات الشخصية األكثر إسهاما  في 
 دار الخطي المتعدد، قامت الباحثة باستخدام تحليل االنحراض اضطراب الشخصية سلبية العدوانبأع

Multiple Liner Regression) ) وفقا  لطريقة اإلنحدار المتدرج(Stepwise Regression). 
 

 اإلرتباط والتحديد المتعدد واألخطاء المعيارية  تمعامال( 57)جدول 

 النمول  ر 2ر الخطأ المعياري للتقدير

1.404 .741 .861a 0 

1.367 .755 .869b 9 

1.359 .758 .870c 3 

1.355 .760 .872d 4 

1.351 .761 .872e 5 

(a )السلبية والتشاؤمية. 

(b )السلبية والتشاؤمية، الكبح االنفعالي. 

(c) السلبية والتشاؤمية، الكبح االنفعالي، اإلخفاق. 

(d) السلبية والتشاؤمية، الكبح االنفعالي، اإلخفاق، العصابية. 

(e) الي، اإلخفاق، العصابية، الخزيالسلبية والتشاؤمية، الكبح االنفع. 

وذلك في حالة  ( معامل التحديد)أن مربع معامل االرتباط المتعدد  (56) رقم السابق  من الجدوليالحظ 
السلبية والتشاؤمية، الكبح اإلنفعالي، )المستقلة  متغيرات الوهو النموذج الذي يحتوي على النموذج الخامس 

وهو مرتفع نوعا  ما ويدل على أن هذه المتغيرات ترتبط إرتباطا  ( 08768) يساوي (اإلخفاق، العصابية، الخزي
عند مستوى  وهي متغيرات ذات تأثير دال إحصائيا  إيجابيا  قويا  بأعراض اضطراب الشخصية سلبية العدوان 
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ة في تمثل مقدرة هذه المتغيرات المستقلة مجتمع %(7688) نسبة تباين مفسر بلغت حوالي  ، و(0808)داللة 
 (.المتغير التابع) اعراض اضطراب الشخصية سلبية العدوانالتنبؤ بدرجة 

أن الخطأ المعياري للتقدير كان يتناقص تدريجيا  من النموذج ( 56)كما يالحظ ايضا  من الجدول السابق 
 .مما يدل على جودة النموذج في التنبؤ( 1.351)األول وحتى النموذج الخامس الذي بلغ فيه 

 بطريقة اإلنحدار المتدر  المتعدد الخطي تباين اإلنحدارتحليل يوضح نتائا  (58)ت جدول رق

مصدر  النمول 
درجات  مجموع المربعات التباين

 الحرية
متوسط 
 F P المربعات

 النمول  األول
 سلبية والتشاؤميةال

 5646.705 1 5646.705 اإلنحدار
2.8653 

 
.000a 

 1.971 1001 1973.191 الباقي 
  1002 7619.896 الكلي

 النمول  الثاني
 الكبح اإلنفعالي+ السلبية والتشاؤمية
 

 2874.961 2 5749.922 اإلنحدار
1.5373 

 
.000b 

 
 1.870 1000 1869.974 الباقي

  1002 7619.896 الكلي

 النمول  الثالث
+ الكبح اإلنفعالي+ السلبية والتشاؤمية

 اإلخفاق
 

 1924.673 3 5774.018 اإلنحدار
1.042E3 

 
.000c 

 1.848 999 1845.878 الباقي 

  1002 7619.896 الكلي

 النمول  الراب 
+ الكبح اإلنفعالي+ السلبية والتشاؤمية
 عصابيةال+ اإلخفاق 

 1446.880 4 5787.520 اإلنحدار
788.040 

 
.000d 

 1.836 998 1832.376 الباقي 
  1002 7619.896 الكلي

 لنمول  الخامسا
+ الكبح اإلنفعالي+ السلبية والتشاؤمية

 الخزي+ العصابية + اإلخفاق 

 1160.026 5 5800.132 اإلنحدار

635.547 .000e 1.825 997 1819.765 الباقي 

  1002 7619.896 الكلي

 لمتعدد للنماذجن االنحدار االذي يوضح نتائج تحليل تباي( 58)و كما يتضح من خالل نتائج الجدول رقم 
، للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع( 08008)وجود تأثير دال إحصائيا  عند مستوى أقل من  الخمسة

 .(0.001)وهي جميعها أقل من ( 0.000)المحسوبة ( f)حيث بلغت القيم االحتمالية ل 
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 نتائا تحليل اإلنحدار الخطي المتعدد يوضح( 52)جدول رقت 

 النمول 
 المعامالت المعيارية ت غير المعياريةالمعامال
معامل 
 اإلنحدار

الخطأ 
 t P بيتا المعياري

 000. 35.708-  177. 6.334- القيمة الثابتة 0
 000. 53.522 861. 009. 486. سلبية والتشاؤميةال

 000. 34.239-  211. 7.240- القيمة الثابتة 9
 000. 44.133 795. 010. 449. سلبية والتشاؤميةال
 000. 7.429 134. 012. 093. كبح اإلنفعاليال

 000. 34.197-  210. 7.198- القيمة الثابتة 3
 000. 40.315 771. 011. 435. السلبية والتشاؤمية
 000. 4.070 089. 015. 062. الكبح اإلنفعالي

 000. 3.611 083. 010. 037. اإلخفاق
 000. 28.175-  272. 7.668- القيمة الثابتة 4

 000. 40.522 773. 011. 437. السلبية والتشاؤمية
 000. 4.209 092. 015. 064. الكبح اإلنفعالي

 000. 3.928 090. 010. 041. اإلخفاق
 007. 2.712 044. 004. 011. العصابية

 000. 27.855-  283. 7.878- القيمة الثابتة 5
 000. 35.967 750. 012. 424. السلبية والتشاؤمية
 000. 4.440 097. 015. 067. الكبح اإلنفعالي

 001. 3.466 081. 010. 036. اإلخفاق
 007. 2.717 044. 004. 011. العصابية

 009. 2.629 048. 010. 026. خزيال

 

أول كثر ارتباطا  و هو المتغير األ السلبية والتشاؤميةأن متغير ( 50)من خالل نتائج الجدول رقم  ويتبين
ير السلبية في المرحلة الثانية أدخل متغ، إذ أدخل في المرحلة األولى و المتغيرات الداخلة في معادلة اإلنحدار

السلبية والتشاؤمية و الكبح اإلنفعالي واإلخفاق،  في المرحلة الثالثة ادخل متغيرو  ،والتشاؤمية والكبح اإلنفعالي
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لمرحلة ، وفي ابح اإلنفعالي واإلخفاق والعصابيةتشاؤمية والكالسلبية وال وفي المرحلة الرابعة ادخل متغير
 .الخامسة واألخيرة ادخل متغير السلبية والتشاؤمية والكبح اإلنفعالي واإلخفاق والعصابية والخزي

دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة  المحسوبة (t)اإلحتمالية ل  قيمالأن ( 50)ويتضح من خالل الجدول رقم  
جميع المتغيرات المستقلة الداخلة في معادلة اإلنحدار تسهم  كل المراحل مما يشير إلى أن وفي (0805)

  .(المتغير التابع) لشخصية سلبية العدوانعراض اضطراب اإسهاما  ذي داللة إحصائية في تباين أ

طات مخطو من خالل ال اضطراب الشخصية سلبية العدوانعراض وبهذا يمكن القول أنه من الممكن التنبؤ بأ
كأحد  (العصابية)من خالل ( السلبية والتشاؤمية، الكبح اإلنفعالي، اإلخفاق، الخزي)غير التكيفية اآلتية 

 .سمات الشخصية

الباحثة أنه يمكن تفسير كون مخطوطة السلبية والتشاؤمية هي من أكثر المخطوطات قدرة على التنبؤ  وترى
أن يرجع إلى جوهر ومحتوى هذه المخطوطة نفسها الذي بأعراض اضطراب الشخصية سلبية العدوان يمكن 

يتقاطع مع المحكات التشخيصية التي تحدد هذا اإلضطراب، حيث يتمحور موضوع هذه المخطوطة حول 
تركيز الفرد طيلة حياته على السلبية والتشاؤمية في التعامل مع األحداث وهذا يتقاطع بدرجة كبير مع 

شخصية سلبية العدوان المتمثل في الشكوى الدائمة من سوء وتعاسة حظه المالمح التشخيصية إلضطراب ال
 .والحقد واإلمتعاض ممن هم أسعد منه حظا  فضال  عن التشاؤم

هما حول معتقدات الفرد بأنه مخفق وفاشل طتي اإلخفاق والخزي حيث يدور موضوعأما فيما يتعلق بمخطو 
جذاب خارجيا  وغير جدير بالحب ذو عيب داخلي وغير في جميع مجاالت االنجاز مقارنة بأقرانه، وبأنه 

الشخصية سلبية  اضطراب ويفراد ذالنفس ونقص الكفاءة التي تميز األوبوضح ضعف الثقة ب انتعكس فهما
 .العدوان

فهي تعكس بما تحتويه  القلق واإلكتئاب من المكونات األساسية لها أما فيما يتعلق بسمة العصابية التي يعتبر
الحزن واليأس وسرعة التهيج واالنقباض ما يميز األشخاص ذوي اضطراب الشخصية سلبية  من مشاعر

العدوان من سرعة اإلستثارة إذا طلب منهم شيء ال يريدونه باإلضافة إلى مشاعر التشاؤم والشكوى الدائمة 
 .من تعاسة الحظ
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اإلنفعاالت والدوافع  كظم وكبت أما فيما يتعلق بمخطوطة الكبح اإلنفعالي التي يدور موضوعها حول ضرورة
، في حين يعتبر الملمح التشخيصي األهم إلضطراب الشخصية سلبية العدوان هو المبالغة في لتجنب الرفض

التعبير اللفظي والشكوى الدائمة من سوء وتعاسة الحظ، فتعتقد الباحثة أن هذه المخطوطة تتعارض في 
يزة إلضطراب الشخصية سلبية العدوان، وبالتالي عدم قدرتها جوهرها ومحتواها مع المالمح التشخيصية المم

على التنبؤ بأعراض هذا االضطراب وتعزو الباحثة ذلك إلى خصائص العينة نفسها التي تتسم بكونها غير 
اكلينيكية مما يجعل من الصعوبة بمكان أن تكون كافة المتغيرات القادرة على التنبؤ بأعراض اضطراب 

 .عدوان ذات صلة مباشرة بمالمحها التشخيصيةالشخصية سلبية ال

 :عرض نتيجة سؤال البحث الثاني عشر ومناقشت ا  -12

الشخصية اإلكتئابية من خالل درجة ض اضطراب هل يمكن التنبؤ بأعرا: نص سؤال الثاني عشر 
زال الحرمان اإلنفعالي، ال جر، اإلساءة، اإلنع) وهي معلومية المخطوطات غير التكيفية المبكرة 

اإلجتماعي، الخزي، اإلعتمادية، الحساسية المفرطة، اللات المشبوكة غير النامية، اإلخضاع، التضحية 
بالنفس، اإلخفاق، الكبح اإلنفعالي، المعايير الصارمة، األهلية والجدارة، قصور ضبط اللات، البحث عن 

العصابية، )سائدة وهي السوية ال وسمات الشخصية (اإلستحسان، السلبية والتشاؤمية، القصاصية
 ؟" (اإلنبساطية، يقظة الضمير، اإلنفتاح على الخبرة، الطيبة

التنبؤ ومن أجل تعرف أي نوع من المخطوطات غير التكيفية المبكرة وسمات الشخصية األكثر إسهاما  في 
 Multiple) ، قامت الباحثة باستخدام تحليل االنحدار الخطي المتعددراض اضطراب الشخصية اإلكتئابيةبأع

   Liner Regression) وفقا  لطريقة اإلنحدار المتدرج(Stepwise Regression). 
 واألخطاء المعيارية التحديد المتعدد  اإلرتباط و تمعاماليوضح ( 63)جدول 

 النمول  ر 2ر الخطأ المعياري للتقدير

1.803 .609 .781a 0 

1.488 .734 .857b 9 
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(a )السلبية والتشاؤمية. 

(b )السلبية والتشاؤمية، االخفاق. 

(c )السلبية والتشاؤمية، االخفاق، التضحية بالنفس. 

(d) السلبية والتشاؤمية، االخفاق، التضحية بالنفس، القصاصية. 

(e )ضحية بالنفس، القصاصية، االعتماديةالسلبية والتشاؤمية، االخفاق، الت. 

(f) السلبية والتشاؤمية، االخفاق، التضحية بالنفس، القصاصية، االعتمادية، الخزي. 

وذلك في حالة  (معامل التحديد)مربع معامل االرتباط المتعدد  أن (60)رقم الحظ من الجدول السابق ي
السلبية والتشاؤمية، اإلخفاق، )اآلتية مستقلة ال متغيراتالالنموذج الذي يحتوي على  النموذج السادس وهو

وهو مرتفع نوعا  ما ويدل على أن هذه ( 08748)يساوي  (التضحية بالنفس، القصاصية، اإلعتمادية، الخزي
وهي متغيرات ذات تأثير دال  عراض اضطراب الشخصية االكتئابيةترتبط إرتباطا  إيجابيا  قويا  بأالمتغيرات 
تمثل مقدرة هذه  % ( 7488) بنسبة تباين مفسر بلغت حوالي ، و ( 0.01)وى داللة عند مست إحصائيا  

 (.المتغير التابع)أعراض اضطراب الشخصية اإلكتئابية المتغيرات المستقلة مجتمعة في التنبؤ بدرجة 

وذج أن الخطأ المعياري للتقدير كان يتناقص تدريجيا  من النم( 60)كما يالحظ أيضا  من الجدول السابق 
 .مما يدل على جودة النموذج في التنبؤ( 1.473)األول وحتى السادس الذي بلغ فيه 

  

1.480 .737 .859c 3 

1.478 .738 .859d 4 

1.476 .739 .860e 5 

1.473 .741 .861f 6 
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 الخطي المتعدد بطريقة اإلنحدار المتدر  اإلنحدارتحليل تباين يوضح نتائا  (61)جدول رقت 

مصدر  النمول 
درجات  مجموع المربعات التباين

 الحرية
متوسط 
 F P المربعات

 النمول  األول
 والتشاؤميةسلبية ال

 5075.961 1 5075.961 اإلنحدار
1.561E3 

 
.000a 

 3.252 1001 3254.918 الباقي 
  1002 8330.879 الكلي

 النمول  الثاني
 االخفاق+ السلبية والتشاؤمية

 

 3058.698 2 6117.397 اإلنحدار
1.382E3 

 
.000b 

 
 2.213 1000 2213.483 الباقي

  1002 8330.879 الكلي

 النمول  الثالث
 االخفاق+ سلبية والتشاؤميةال

 تضحية بالنفسال+ 

 2047.400 3 6142.201 اإلنحدار
934.515 

 
.000c 

 2.191 999 2188.678 الباقي 

  1002 8330.879 الكلي

 النمول  الراب 
 االخفاق+ السلبية والتشاؤمية

 قصاصيةال+ التضحية بالنفس+ 

 1537.844 4 6151.378 اإلنحدار
704.183 

 
.000d 

 2.184 998 2179.501 الباقي 
  1002 8330.879 الكلي

 النمول  الخامس
 االخفاق+ السلبية والتشاؤمية

+ القصاصية+ التضحية بالنفس+ 
 عتماديةاال

 1232.049 5 6160.247 اإلنحدار
565.897 

 
.000e 

 
 2.177 997 2170.632 الباقي

  1002 8330.879 الكلي

 النمول  السادس
 االخفاق+ سلبية والتشاؤميةال
+ القصاصية+ التضحية بالنفس+ 

 لخزيا+ االعتمادية

 1028.527 6 6171.165 اإلنحدار

474.328 .000f 2.168 996 2159.715 الباقي 

  1002 8330.879 الكلي

 

ل تباين االنحدار المتعدد للنماذج الذي يوضح نتائج تحلي( 68)و كما يتضح من خالل نتائج الجدول رقم 
، حيث للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع( 08008)الستة وجود تأثير دال إحصائيا  عند مستوى أقل من 

 .(0.001)وجميعها أقل من ( 0.000)المحسوبة ( f)بلغت القيم االحتمالية ل 
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 نتائا تحليل اإلنحدار الخطي المتعدد يوضح( 62)جدول رقت 

 نمول ال
 المعامالت المعيارية المعامالت غير المعيارية

معامل 
 اإلنحدار

الخطأ 
 t P بيتا المعياري

 000. 25.039-  228. 5.704- القيمة الثابتة 0
 000. 39.510 781. 012. 461. السلبية والتشاؤمية

 000. 35.796-  199. 7.125- القيمة الثابتة 9
 000. 27.487 541. 012. 320. السلبية والتشاؤمية

 000. 21.691 427. 009. 201. االخفاق
 000. 31.818-  238. 7.569- القيمة الثابتة 3

 000. 24.486 515. 012. 304. السلبية والتشاؤمية
 000. 19.784 406. 010. 191. االخفاق

 001. 3.365 068. 014. 049. التضحية بالنفس
 000. 31.894-  238. 7.575- القيمة الثابتة 4

 000. 17.228 478. 016. 282. السلبية والتشاؤمية
 000. 19.744 405. 010. 190. االخفاق

 004. 2.913 060. 015. 043. التضحية بالنفس
 041. 2.050 054. 014. 029. القصاصية

 000. 31.027-  241. 7.486- القيمة الثابتة 5
 000. 17.245 492. 017. 290. السلبية والتشاؤمية

 000. 17.619 432. 012. 203. االخفاق
 002. 3.037 063. 015. 045. التضحية بالنفس

 028. 2.206 059. 014. 031. القصاصية
 044. 2.018- 052.- 017. 035.- االعتمادية

 000. 29.470-  249. 7.342- القيمة الثابتة 6
 000. 16.048 474. 017. 280. السلبية والتشاؤمية

 000. 16.548 418. 012. 196. االخفاق
 081. 1.750 040. 016. 029. التضحية بالنفس

 033. 2.133 056. 014. 030. القصاصية
 004. 2.887- 087.- 020. 058.- االعتمادية

 025. 2.244 084. 019. 043. الخزي
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كثر ارتباطا  وأول هو المتغير األ بية والتشاؤميةالسلأن متغير ( 62)من خالل نتائج الجدول رقم  ويتبين
ير السلبية في المرحلة الثانية أدخل متغ، إذ أدخل في المرحلة األولى و المتغيرات الداخلة في معادلة اإلنحدار

اإلخفاق والتضحية بالنفس، وفي اؤمية و السلبية والتش في المرحلة الثالثة ادخل متغيرو ، والتشاؤمية واإلخفاق
ة ، وفي المرحلة لة الرابعة ادخل متغير السلبية والتشاؤمية واإلخفاق والتضحية بالنفس و القصاصيالمرح

وفي المرحلة ،  اإلعتماديةو ية والتشاؤمية واإلخفاق والتضحية بالنفس والقصاصية ادخل متغير السلب الخامسة
فس والقصاصية واإلعتمادية النبالسادسة واألخيرة ادخل متغير السلبية والتشاؤمية واإلخفاق والتضحية 

 .والخزي

دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة  (t)اإلحتمالية ل  قيمالأن ( 62)يتضح من خالل الجدول رقم كما و  
جميع المتغيرات المستقلة الداخلة في معادلة اإلنحدار تسهم  وفي كل المراحل مما يشير إلى أن (0805)

  .(المتغير التابع) راض اضطراب الشخصية اإلكتئابيةعأ إسهاما  ذي داللة إحصائية في تباين

طات غير من خالل المخطو  راض اضطراب الشخصية اإلكتئابيةعوبهذا يمكن القول أنه من الممكن التنبؤ بأ
 .( السلبية والتشاؤمية، الخزي، التضحية بالنفس، القصاصية، اإلعتمادية، الخزي) التكيفية اآلتية

قدرة على التنبؤ  ة والتشاؤمية هي المخطوطة األكثرن تفسير كون مخطوطة السلبيالباحثة أنه يمك وترى
بأعراض اضطراب الشخصية اإلكتئابية يمكن أن يرجع إلى جوهر ومحتوى المخطوطة نفسها الذي يتقاطع 
مع المحكات التشخيصية التي تحدد هذا اإلضطراب، حيث يتمحور موضوع هذه المخطوطة حول تركيز 

ة حياته على السلبية والتشاؤمية في التعامل مع األحداث وهذا يتقاطع بدرجة كبير مع أهم ملمح الفرد طيل
تشخيصي إلضطراب الشخصية اإلكتئابية المتمثل بمزاج عام تسيطر عليه الكآبة، والغم، والحزن، وافتقاد 

 .البهجة وعدم السعادة والتشاؤم

الفرد بأنه  اتدموضوعاتها حول معتقالتي تتمحور  والخزي اإلخفاق واإلعتمادية اتبمخطوطأما فيما يتعلق 
، فضال  عن نقص كفاءته في اإلستقاللية الوظيفية مخفق وفاشل في جميع مجاالت االنجاز مقارنة بأقرانه

فهي  ، وبأنه ذو عيب داخلي وغير جذاب خارجيا  وغير جدير بالحبدون مساعدة ملحوظة من قبل اآلخرين
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ل اعتقادات بعدم فراد ذوي الشخصية االكتئابية والذي يتمحور حو ذات الذي يمتلكه األبوضح مفهوم الو  تعكس
 .وتقدير الذات المنخفضالكفاءة والقيمة، 

أما فيما يتعلق بمخطوطة القصاصية التي يدور موضوعها حول اعتقاد الفرد بأن اآلخرين يجب أن يعاقبوا 
قاطع في محتواها مع القسوة التي تميز األشخاص ذوي بقوة وبقسوة على األخطاء التي يرتكبونها فهي تت

 .اضطراب الشخصية اإلكتئابية نحو ذواتهم ونحو اآلخرين

أما فيما يتعلق بمخطوطة التضحية بالنفس التي يدور موضوعها حول اعتقاد الفرد بأنه ملزم أن يلبي وبطيب 
لهم ولكي يتجنب بدوره مشاعر  سىكي ال يتسبب هو بإحداث األلم واألخاطر حاجات ومطالب اآلخرين 

ا يميز مالمح فتعتقد الباحثة أن هذه المخطوطة تتعارض في جوهرها ومحتواها مع م ،اإلثم واألنانية
، وتعزو الباحثة ذلك إلى خصائص العينة نفسها التي تتسم بكونها غير اكلينيكية مما الشخصية اإلكتئابية

رات القادرة على التنبؤ بأعراض اضطراب الشخصية أن تكون كافة المتغييجعل من الصعوبة بمكان 
 .اإلكتئابية ذات صلة مباشرة بمالمحها التشخيصية

 :عرض نتيجة السؤال الثالث عشر ومناقشت ا -13

معلومية المخطوطات غير درجة  هل يمكن التنبؤ بسمة العصابية من خالل: نص السؤال الثالث عشر
عالي، ال جر، اإلساءة، اإلنعزال اإلجتماعي، الخزي، اإلعتمادية، الحرمان اإلنف) وهي  السائدةالتكيفية 

الحساسية المفرطة، اللات المشبوكة غير النامية، اإلخضاع، التضحية بالنفس، اإلخفاق، الكبح 
اإلنفعالي، المعايير الصارمة، األهلية والجدارة، قصور ضبط اللات، البحث عن اإلستحسان، السلبية 

 ؟" (يةوالتشاؤمية، القصاص

، التنبؤ بسمة العصابيةاألكثر إسهاما  في  ر التكيفية المبكرةومن أجل تعرف أي نوع من المخطوطات غي
وفقا  لطريقة ( Multiple Liner Regression) قامت الباحثة باستخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد

 .(Stepwise Regression)اإلنحدار المتدرج 

  



 

210 
 

 و األخطاء المعيارية المتعدد التحديد اإلرتباط و ت معامالتيوضح قي( 63)جدول رقت 

 الخطأ المعياري للتقدير 2ر ر النمول 
0 0.513 0.263 6.318 
9 0.519 0.269 6.294 
3 0.525 0.275 6.273 
4 0.529 0.280 6.257 
5 0.534 0.286 6.234 
6 0.538 0.290 6.219 

(a) اإلساءة. 

(b )نفعالياإلساءة، الحرمان اال. 

(c) اإلساءة، الحرمان االنفعالي، الخزي. 

(d) اإلساءة، الحرمان االنفعالي، الخزي، البحث عن االستحسان. 

(e) اإلساءة، الحرمان االنفعالي، الخزي، البحث عن االستحسان، قصور ضبط الذات. 

(f) ،األهلية والجدارة اإلساءة، الحرمان االنفعالي، الخزي، البحث عن االستحسان، قصور ضبط الذات. 

وذلك في حالة  (معامل التحديد)أن مربع معامل االرتباط المتعدد  (63)رقم يالحظ من الجدول السابق 
اإلساءة، الحرمان اإلنفعالي، )النموذج السادس وهو النموذج الذي يحتوي على المتغيرات المستقلة اآلتية 

 نوعا   وهو مقبول ( 0.290)يساوي  (ية والجدارةالخزي، البحث عن اإلستحسان، قصور ضبط الذات، األهل
 وهي متغيرات ذات تأثير دال إحصائيا   بسمة العصابية إيجابيا  ن هذه المتغيرات ترتبط ارتباطا  ما ويدل على أ

تمثل مقدرة هذه المتغيرات المستقلة ( % 20) حواليبنسبة تباين مفسر بلغت  ، و( 0.01)عند مستوى داللة 
 .(المتغير التابع) بدرجة سمة العصابيةبؤ مجتمعة في التن

أن الخطأ المعياري للتقدير كان يتناقص تدريجيا  من النموذج األول ( 63)ويالحظ أيضا  من الجدول السابق 
 .مما يدل على جودة النموذج في التنبؤ( 6.219)وحتى النموذج السادس الذي بلغ فيه 
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 بطريقة اإلنحدار المتدر  المتعددالخطي نحدار تباين اإل تحليل يوضح نتائا  (64)جدول رقت 

مصدر  النمول 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 F P المربعات

 النمول  األول
 اإلساءة

 14272.384 1 14272.384 اإلنحدار
 39.920 1001 39959.889 الباقي 0000. 357.525

  1002 54232.273 الكلي

 النمول  الثاني
 الحرمان اإلنفعالي+ إلساءةا

 

 7306.356 2 14612.711 اإلنحدار

 39.620 1000 39619.562 الباقي 0000. 184.413

  1002 54232.273 الكلي

 النمول  الثالث
+ الحرمان اإلنفعالي+اإلساءة

 الخزي

 4975.473 3 14926.419 اإلنحدار

 39.345 999 39305.854 الباقي 0000. 126.457

  1002 54232.273 الكلي

 النمول  الراب 
+ الحرمان اإلنفعالي+اإلساءة

البحث عن + الخزي
 اإلستحسان

 3790.513 4 15162.053 اإلنحدار

 39.149 998 39070.220 الباقي 0000. 96.824

  1002 54232.273 الكلي

 النمول  الخامس
+ الحرمان اإلنفعالي+اإلساءة

البحث عن + الخزي
قصور ضبط + إلستحسانا

 اللات

 3097.640 5 15488.201 اإلنحدار
79.711 

 38.861 997 38744.073 الباقي 0.000 

  1002 54232.273 الكلي

 النمول  السادس
+ الحرمان اإلنفعالي+اإلساءة

البحث عن + الخزي
قصور ضبط + اإلستحسان

 األهلية والجدارة+ اللات

 2619.223 6 15715.338 اإلنحدار

67.730 0.000 
 38.672 996 38516.935 الباقي

 3097.640 1002 54232.273 الكلي
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 الذي يوضح نتائج تحليل تباين االنحدار المتعدد للنماذج( 64)و كما يتضح من خالل نتائج الجدول رقم 
، حيث المتغير التابععلى  للمتغيرات المستقلة( 08008)وجود تأثير دال إحصائيا  عند مستوى أقل من  الستة

 .(0.001)وهي جميعها أقل من ( 0.000)المحسوبة ( f)بلغت القيم االحتمالية ل 
 

 نتائا تحليل اإلنحدار الخطي المتعدديوضح ( 65)جدول رقت 

 النمول 
 المعامالت المعيارية المعامالت غير المعيارية

معامل 
 اإلنحدار

الخطأ 
 t P بيتا المعياري

 000. 12.837  740. 9.499 ةالقيمة الثابت 0
 000. 18.908 513. 040. 754. اإلساءة

 000. 8.932  896. 8.005 القيمة الثابتة 9
 000. 10.632 426. 059. 627. اإلساءة

 003. 2.931 117. 074. 217. الحرمان اإلنفعالي
 000. 8.617  898. 7.739 القيمة الثابتة 3

 000. 4.323 281. 096. 414. اإلساءة
 004. 2.895 116. 074. 214. الحرمان اإلنفعالي

 005. 2.824 165. 096. 272. الخزي
 000. 8.970  945. 8.480 القيمة الثابتة 4

 000. 4.980 369. 109. 542. اإلساءة
 007. 2.691 108. 074. 199. الحرمان اإلنفعالي

 001. 3.219 191. 097. 314. الخزي
 014. 2.453- 124.- 071. 174.- اإلستحسانالبحث عن 

 000. 7.900  978. 7.722 القيمة الثابتة 5
 000. 4.713 349. 109. 513. اإلساءة

 016. 2.409 096. 074. 178. الحرمان اإلنفعالي
 001. 3.330 197. 097. 324. الخزي

 001. 3.482- 195.- 079. 274.- البحث عن اإلستحسان
 004. 2.897 119. 062. 179. الذات قصور ضبط

 000. 8.282  1.020 8.448 القيمة الثابتة 6
 000. 4.342 324. 110. 476. اإلساءة

 001. 3.339 158. 088. 292. الحرمان اإلنفعالي
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 001. 3.387 199. 097. 328. الخزي
 002. 3.070- 174.- 079. 244.- البحث عن اإلستحسان

 001. 3.477 149. 065. 224. تقصور ضبط الذا
 016. 2.424- 103.- 077. 186.- هلية والجدارةاأل

كثر ارتباطا  وأول المتغيرات هو المتغير األ أن متغير اإلساءة( 65)وقد تبين من خالل نتائج الجدول رقم 
الحرمان ساءة و غير اإل، إذ أدخل في المرحلة األولى وفي المرحلة الثانية أدخل متة في معادلة اإلنحدارالداخل

المرحلة السادسة واألخيرة التي تضمنت النموذج السادس، حيث هكذا حتى تم التوصل إلى ، و اإلنفعالي
اإلساءة، الحرمان اإلنفعالي، الخزي، البحث عن اإلستحسان، قصور ضبط )المستقلة اآلتية متغيراتأدخلت ال

 (.الذات، األهلية والجدارة

، (0805)دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة  (t)اإلحتمالية ل  قيمأن ال( 65)رقم من خالل الجدول  يتضحو  
اما  ذي جميع المتغيرات المستقلة الداخلة في معادلة اإلنحدار تسهم إسه وفي كل المراحل مما يشير إلى أن

  .(المتغير التابع) داللة إحصائية في تباين سمة العصابية

اإلساءة، )ن التنبؤ بسمة العصابية من خالل المخطوطات غير التكيفية اآلتية وبهذا يمكن القول أنه من المك
 (.الحرمان اإلنفعالي، الخزي، البحث عن اإلستحسان، قصور ضبط الذات، األهلية والجدارة

الباحثة أنه يمكن تفسير كون مخطوطة اإلساءة من أكثر المخطوطات قدرة على التنبؤ بالعصابية كأحد  ترى
صية يعود إلى محتوى تلك المخطوطة التي تدور حول معتقدات الفرد بأن اآلخرين سيؤذونه أو سمات الشخ

هذا يتشابه إلى حد كبير مع ما يتسم به الشخص العصابي حيث تكون لديه ، و يحطون من قدره ويستغلونه
من الوساوس، ومن  الكثير من األفكار غير الواقعية كما أنه يتسم بأنه غير آمن ومشغول الذهن ولديه العديد

المقنع علميا  اإلعتقاد بأن المرتفع على عامل العصابية سيمتلك مخطوطة الحرمان اإلنفعالي التي تتمحور 
أيضا  في جوهرها حول اعتقاد الفرد وتوقعه بأن حاجاته اإلنفعالية لن تتم تلبيتها من قبل اآلخرين، وهي 

 .والحماية تتضمن معتقدات حول الحرمان من الرعاية والتعاطف
أما فيما يتعلق بمخطوطة الخزي التي تدور حول اعتقاد الفرد بأنه ذو عيب داخلي وغير جذاب خارجيا  وغير 

بعاد الستة المكونة لعامل ه النقد ، فهي تعكس محتوى أحد األجدير بالحب ويحمل حساسية مفرطة تجا
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ى هذا العامل يشعر بمزيج من مشاعر العصابية حسب كوستا وماكري وهو بعد الوعي بالذات فالمرتفع عل
 .اإلثم والخجل والقلق اإلجتماعي الناجم عن عدم ظهوره بصورة مناسبة والئقة أمام اآلخرين

أما فيما يتعلق بمخطوطة قصور ضبط الذات والتي تدور حول اعتقاد الفرد وادراكه بأنه غير قادر على 
د المكونة لعامل العصابية وهو اإلندفاعية ومايحتويه من بعا، فهي تتقاطع مع أحد األضبط انفعاالته ودوافعه

 .شعور الفرد بعدم قدرته على ضبط دوافعه والسيطرة عليها
بعامل  ن واألهلية والجدارة، حيث اسهمتا في التنبؤ العكسيأما بخصوص مخطوطتي البحث عن اإلستحسا

واألهلية والجدارة تتعارضان في ويمكن للباحثة القول أن مخطوطتي البحث عن اإلستحسان  ،العصابية
محتواهما المتمثل بمعتقدات الفرد بوجب اكتسابه القبول واالنتباه واالهتمام واالعتراف به من قبل اآلخرين 

يون من وهذا يتعارض مع ما يشعر به األشخاص العصابوبأنه أفضل من اآلخرين وجدير بمعاملة خاصة، 
 .سب للذاتمشاعر الخجل والقلق والتقدير غير المنا

 :عرض نتيجة السؤال الراب  عشر ومناقشت ا  -14

هل يمكن التنبؤ بسمة اإلنبساطية من خالل درجة معلومية المخطوطات غير : نص السؤال الراب  عشر
الحرمان اإلنفعالي، ال جر، اإلساءة، اإلنعزال اإلجتماعي، الخزي، اإلعتمادية، ) وهي  التكيفية السائدة

اللات المشبوكة غير النامية، اإلخضاع، التضحية بالنفس، اإلخفاق، الكبح  الحساسية المفرطة،
اإلنفعالي، المعايير الصارمة، األهلية والجدارة، قصور ضبط اللات، البحث عن اإلستحسان، السلبية 

 ؟" (والتشاؤمية، القصاصية

، التنبؤ بسمة اإلنبساطية ومن أجل تعرف أي نوع من المخطوطات غير التكيفية المبكرة األكثر إسهاما  في
وفقا  لطريقة ( Multiple Liner Regression) قامت الباحثة باستخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد

 .(Stepwise Regression)اإلنحدار المتدرج 
 المتعدد و األخطاء المعيارية التحديد االرتباط و معامالت يوضح ( 66)جدول رقت 

 اري للتقديرالخطأ المعي 2ر ر النمول 
0 0.405a 0.164 10.015 
9 0.427b 0.182 9.910 
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3 0.435c 0.189 9.872 
4 0.444d 0.197 9.831 

(a )االنعزال االجتماعي. 

(b )االنعزال االجتماعي، المعايير الصارمة. 

(c) االنعزال االجتماعي، المعايير الصارمة، األهلية والجدارة. 

(d) ايير الصارمة، األهلية والجدارة، البحث عن االستحساناالنعزال االجتماعي، المع. 

وذلك في حالة  (معامل التحديد)أن مربع معامل االرتباط المتعدد  (66)رقم  من الجدول السابقيالحظ 
اإلنعزال اإلجتماعي، المعايير الصارمة، األهلية )النموذج الرابع الذي يحتوي المتغيرات المستقلة اآلتية 

وهو مرتفع نوعا  ما ويدل على أن هذه المتغيرات ترتبط   (0.197) يساوي (حث عن االستحسانوالجدارة، الب
وبنسبة تباين مفسر بلغت  ،وهي متغيرات ذات تأثير دال إحصائيا   ارتباطا  إيجابيا  قويا  بسمة اإلنبساطية

المتغير )اإلنبساطية التنبؤ بدرجة سمةتمثل مقدرة هذه المتغيرات المستقلة مجتمعة في %( 8087)حوالي 
 .(التابع

أن الخطأ المعياري للتقدير كان يتناقص تدريجيا  من النموذج ( 66)كما يالحظ أيضا  من الجدول السابق 
 .مما يدل على جودة النموذج في التنبؤ (9.831)األول وحتى الرابع الذي بلغ فيه 

 دد بطريقة اإلنحدار المتدر الخطي المتع تباين اإلنحدار تحليل يوضح نتائا (67)جدول رقت 

مصدر  النمول 
 التباين

درجات  مجموع المربعات
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F P 

 النمول  األول
 اإلنعزال اإلجتماعي

 19686.477 1 19686.477 اإلنحدار
196.291 

 100.292 1001 100392.498 الباقي 0000. 

  1002 120078.975 الكلي

 النمول  الثاني
+ نعزال اإلجتماعياإل 

 المعايير الصارمة

 111.321 10933.100 2 21866.199 اإلنحدار
 .0000 

 98.213 1000 98212.776 الباقي
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  1002 120078.975 الكلي 

 النمول  الثالث
المعايير +اإلنعزال اإلجتماعي

 األهلية والجدارة+ الصارمة

 7570.510 3 22711.529 اإلنحدار
77.674 

 97.465 999 97367.446 الباقي 0000. 

  1002 120078.975 الكلي

 النمول  الراب 
المعايير +اإلنعزال اإلجتماعي

+ األهلية والجدارة+ الصارمة
 البحث عن اإلستحسان

 5906.546 4 23626.185 اإلنحدار
 96.646 998 96452.791 الباقي 0000. 61.115

  1002 120078.975 الكلي

الذي يوضح نتائج تحليل تباين االنحدار المتعدد للنماذج ( 67)يتضح من خالل نتائج الجدول رقم وكما 
، فقد على المتغير التابع للمتغيرات المستقلة( 08008)إحصائيا  عند مستوى أقل من  وجود تأثير دال ربعةاأل

 .(08008)وجميعها أقل من ( 0.000)المحسوبة ( f)بلغت القيم االحتمالية ل 
 نتائا تحليل اإلنحدار الخطي المتعدديوضح ( 68)جدول رقت 

 النمول 
 المعامالت المعيارية المعامالت غير المعيارية

معامل 
 اإلنحدار

الخطأ 
 t P بيتا المعياري

 000. 42.690  1.064 45.411 القيمة الثابتة 0
 000. 14.01- 405.- 069. 967.- اإلنعزال اإلجتماعي

 000. 42.008  1.064 44.688 بتةالقيمة الثا 9
 000. 6.403- 264.- 099. 632.- اإلنعزال اإلجتماعي
 000. 4.711- 195.- 059. 277.- المعايير الصارمة

 000. 34.001  1.393 47.349 القيمة الثابتة 3
 000. 5.601- 237.- 101. 565.- اإلنعزال اإلجتماعي
 000. 4.987- 206.- 059. 294.- المعايير الصارمة
 003. 2.945- 087.- 063. 187.- األهلية والجدارة

 000. 32.490  1.426 46.328 القيمة الثابتة 4
 000. 6.411- 0.307- 114. 733.- اإلنعزال اإلجتماعي
 000. 5.608- 0.238- 060. 339.- المعايير الصارمة
 000. 3.983- 0.129- 070. 278.- األهلية والجدارة

 002. 3.076 0.142 096. 297. البحث عن اإلستحسان
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كثر ارتباطا  وأول هو المتغير األ أن متغير اإلنعزال اإلجتماعي( 61)ج الجدول رقم تبين من خالل نتائوي
نعزال ، إذ أدخل في المرحلة األولى وفي المرحلة الثانية أدخل متغير اإلة في معادلة اإلنحدارالمتغيرات الداخل

المرحلة الرابعة واألخيرة التي تضمنت النموذج هكذا حتى تم التوصل إلى ، و عي والمعايير الصارمةاإلجتما
اإلنعزال اإلجتماعي، المعايير الصارمة، األهلية والجدارة، )المستقلة اآلتية متغيراتالرابع، حيث أدخلت ال
 (.البحث عن اإلستحسان

دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة  المحسوبة (t)مالية ل اإلحت قيمالأن ( 61)من خالل الجدول رقم  يتضحو  
جميع المتغيرات المستقلة الداخلة في معادلة اإلنحدار تسهم  ، وفي كل المراحل مما يشير إلى أن (0805)

  .(المتغير التابع) اما  ذي داللة إحصائية في تباين سمة اإلنبساطيةإسه

اإلنعزال )مة اإلنبساطية من خالل المخطوطات غير التكيفية اآلتية وبهذا يمكن القول أنه من المكن التنبؤ بس
 (.اإلجتماعي، المعايير الصارمة، األهلية والجدارة، البحث عن اإلستحسان

الباحثة بأن قدرة مخطوطة اإلنعزال اإلجتماعي على التنبؤ بشكل عكسي بسمة اإلنبساطية يعود الى  ترى
ا يعبر عنه عامل اإلنبساطية من قوة التفاعالت اإلجتماعية، فالمرتفع التناقض بين محتوى تلك المخطوطة وم

المنخفظ منعزل وخجول ومتحفظ، بينما على هذا العامل اجتماعي ولبق ولديه توجه نحو اآلخرين بينما 
 .يتمحور موضوع تلك المخطوطة حول اعتقاد الفرد بأنه مختلف عن اآلخرين، وغير منتمي وغير معزول

والتي أسهمت في التنبؤ بشكل عكسي بسمة اإلنبساطية، ى جوهر مخطوطة المعايير الصارمة وبالعودة إل
اعتقاد مطلق بالكمالية وبأن الفرد ملزم أن يلبي مطالب داخلية عالية جدا  من حيث تتضمن هذه المخطوطة 

ى األنشطة مع قوة التفاعالت اإلجتماعية ومستو  فهي تتعارض من حيث محتواها ،إلنجازحيث السلوك وا
والقدرة على االبتهاج والمرح، والحزم والسيطرة التي يتسم بها المرتفعون على عامل اإلنبساطية، وهذا ما يفسر 

 .ربما قدرة هذه المخطوطة على التنبؤ بعامل اإلنبساطية

ول أما فيما يتعلق بمخطوطة البحث عن اإلستحسان التي تدور حول اعتقاد الفرد بأنه يجب أن يكتسب القب
مع اثنين من مكونات  قبل اآلخرين فهي تتناسب من حيث محتواهاواإلستحسان واإلهتمام واإلعتراف به من 
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عامل اإلنبساطية وهما اإلجتماعية والحزم حيث يشيران الى الرغبة واإلستمتاع بمشاركة اآلخرين ومصاحبتهم 
 .وحب التنافس والزعامة

التي تدور حول اعتقاد الفرد بأنه أفضل من اآلخرين وجدير  أما فيما يتعلق بمخطوطة األهلية والجدارة
ة كاإلجتماعية التي تشير مكونات عامل اإلنبساطي مع بمعاملة خاصة، فهي تتعارض من حيث هذا المحتوى

اد المرتفعين عليها بأنفسهم، ومحبتهم للتنافس والزعامة ولكن دون اعتقادات ال تتناسب مع حجم ثقة األفر إلى 
هلية والجدارة على التنبؤ بشكل عكسي ارض هو ما يفسر قدرة مخطوطة األم وقدراتهم، وربما هذا التعامكاناته

 .بعامل اإلنبساطية

 :عرض نتيجة السؤال الخامس عشر ومناقشت ا -15

درجة معلومية المخطوطات اإلنفتاح على الخبرة من  ن التنبؤ بسمةهل يمك: نص السؤال الخامس عشر
الحرمان اإلنفعالي، ال جر، اإلساءة، اإلنعزال اإلجتماعي، الخزي، ) وهي  السائدة بكرةغير التكيفية الم

اإلعتمادية، الحساسية المفرطة، اللات المشبوكة غير النامية، اإلخضاع، التضحية بالنفس، اإلخفاق، 
حسان، الكبح اإلنفعالي، المعايير الصارمة، األهلية والجدارة، قصور ضبط اللات، البحث عن اإلست

 ؟" (السلبية والتشاؤمية، القصاصية

التنبؤ بسمة اإلنفتاح على ومن أجل تعرف أي نوع من المخطوطات غير التكيفية المبكرة األكثر إسهاما  في 
وفقا  ( Multiple Liner Regression) ، قامت الباحثة باستخدام تحليل االنحدار الخطي المتعددالخبرة 

 .(Stepwise Regression)لطريقة اإلنحدار المتدرج 

 واألخطاء المعيارية التحديد المتعدد اإلرتباط و يوضح معامالت (69)جدول رقت 

 الخطأ المعياري للتقدير 2ر ر النمول 
0 0.344a 0.119 9.847 
9 0.367b 0.135 9.761 
3 0.374c 0.140 9.737 
4 0.384d 0.147 9.700 

(a )االنعزال االجتماعي. 
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(b ) االجتماعي، المعايير الصارمةاالنعزال. 

(c) االنعزال االجتماعي، المعايير الصارمة، البحث عن االستحسان. 

(d) االنعزال االجتماعي، المعايير الصارمة، البحث عن االستحسان، األهلية والجدارة.  

في حالة وذلك  (معامل التحديد)أن مربع معامل االرتباط المتعدد ( 60)من الجدول السابق رقم  يالحظ
اإلنعزال اإلجتماعي، المعايير )النموذج الرابع وهو النموذج الذي يحتوي على المتغيرات المستقلة اآلتية 

ويدل على أن هذه  وهو مقبول ( 0.147)يساوي  (البحث عن اإلستحسان، األهلية والجدارة الصارمة،
بنسبة و  ،ي متغيرات ذات تأثير دال إحصائيا  وهبسمة اإلنفتاح على الخبرة   ات ترتبط ارتباطا  إيجابيا  المتغير 

بدرجة سمة تمثل مقدرة هذه المتغيرات المستقلة مجتمعة في التنبؤ ( %14.7) تباين مفسر بلغت حوالي 
 (.المتغير التابع)اإلنفتاح على الخبرة

ذج األول أن الخطأ المعياري للتقدير كان يتناقص تدريجيا  من النمو ( 60)كما يالحظ من الجدول السابق 
 .مما يدل على جودة النموذج في التنبؤ( 9.700)وحتى الرابع الذي بلغ فيه 

 بطريقة اإلنحدار المتدر   المتعددالخطي اإلنحدار تباين  نتائا تحليل (73)جدول رقت 

مصدر  النمول 
درجات  مجموع المربعات التباين

 الحرية
متوسط 
 F P المربعات

 النمول  األول
 اعياإلنعزال اإلجتم

 13049.166 1 13049.166 اإلنحدار
134.567 

 96.972 1001 97068.748 الباقي 0000. 
  1002 110117.914 الكلي

 النمول  الثاني
+ اإلنعزال اإلجتماعي
 المعايير الصارمة

 

 7420.105 2 14840.209 اإلنحدار
77.879 

 95.278 1000 95277.705 الباقي 0000. 

  1002 110117.914 الكلي

 النمول  الثالث
المعايير +اإلنعزال اإلجتماعي

البحث عن + الصارمة
 اإلستحسان

 5137.230 3 15411.691 اإلنحدار
54.190 

 94.801 999 94706.223 الباقي 0000. 

  1002 110117.914 الكلي
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 النمول  الراب 
المعايير +اإلنعزال اإلجتماعي

البحث عن + الصارمة 
األهلية + ساناإلستح

 والجدارة

 4055.877 4 16223.507 اإلنحدار

 94.083 998 93894.408 الباقي 0000. 43.110

  1002 110117.914 الكلي

 

 ماذجالذي يوضح نتائج تحليل تباين االنحدار المتعدد للن( 20)و كما يتضح من خالل نتائج الجدول رقم 
 .للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع( 08008)مستوى أقل من وجود تأثير دال إحصائيا  عند  األربعة

 نتائا تحليل اإلنحدار المتعدديوضح ( 71)جدول رقت 

 النمول 
 المعامالت المعيارية المعامالت غير المعيارية

معامل 
 اإلنحدار

الخطأ 
 t P بيتا المعياري

 000. 39.563  1.046 41.383 القيمة الثابتة 0
 000. 11.60- 344.- 068. 788.- اإلجتماعياإلنعزال 

 000. 38.870  1.048 40.727 القيمة الثابتة 9
 000. 4.974- 211.- 097. 484.- اإلنعزال اإلجتماعي
 000. 4.336- 184.- 058. 251.- المعايير الصارمة

 000. 31.389  1.245 39.068 القيمة الثابتة 3
 000. 5.539- 274.- 113. 627.- اإلنعزال اإلجتماعي
 000. 4.726- 204.- 059. 278.- المعايير الصارمة

 014. 2.455 106. 087. 212. البحث عن اإلستحسان
 000. 29.158  1.407 41.021 القيمة الثابتة 4

 000. 5.626- 0.277- 113. 634.- اإلنعزال اإلجتماعي
 000. 5.209- 0.228- 060. 311.- المعايير الصارمة

 001. 3.478 0.165 095. 331. البحث عن اإلستحسان
 003. 2.937- 0.098- 069. 202.- األهلية والجدارة

كثر ارتباطا  وأول هو المتغير األ أن متغير اإلنعزال اإلجتماعي( 78)تبين من خالل نتائج الجدول رقم يو 
ولى وفي المرحلة الثانية أدخل متغير ، إذ أدخل في المرحلة األالمتغيرات الداخلة في معادلة اإلنحدار
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هكذا حتى تم التوصل إلى المرحلة الرابعة واألخيرة التي تضمنت ، و نعزال اإلجتماعي والمعايير الصارمةاإل
اإلنعزال اإلجتماعي، المعايير الصارمة، األهلية ) النموذج الرابع، حيث أدخلت المتغيرات المستقلة اآلتية

 (.تحسانوالجدارة، البحث عن اإلس

دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة  المحسوبة (t)اإلحتمالية ل  قيمأن ال( 78)ويتضح من خالل الجدول رقم  
جميع المتغيرات المستقلة الداخلة في معادلة اإلنحدار تسهم  ، وفي كل المراحل مما يشير إلى أن (0805)

  .(المتغير التابع) برةإسهاما  ذي داللة إحصائية في تباين سمة اإلنفتاح على الخ

من خالل المخطوطات غير التكيفية  من المكن التنبؤ بسمة اإلنفتاح على الخبرة وبهذا يمكن القول أنه
 (.اإلنعزال اإلجتماعي، المعايير الصارمة، األهلية والجدارة، البحث عن اإلستحسان)اآلتية 

عزول عن متقاد الفرد بأنه غير منتمي و بالنظر إلى ما تشير إليه مخطوطة اإلنعزال اإلجتماعي من اع
ية بالعالم وما تشير إليه مخطوطة المعايير الصارمة من نزعة الفرد إلى الكمالية واعتقاده بأنه ملزم بتل

من اعتقاد وما تتضمنه  تتعلق باالنجاز والسلوك ، ومخطوطة األهلية والجدارة  معايير داخلية عالية جدا  
ن وجدير بمعاملة خاصة ، يظهر التعارض مع ما يحتويه عامل االنفتاح على الفرد بأنه أفضل من اآلخري

الرغبة في اإلستكشاف و التسامح مع الغموض والرغبة في أداء برة من مكونات تتضمن العقالنية و الخ
األشياء بترتيبها المنطقي  والقدرة على اقناع اآلخرين في المواقف اإلجتماعية واصدار األحكام بعيدا  عن 

اسهام هذه المخطوطات التحيز وحب استطالع ورغبة في التخلص من الروتين اليومي، وربما هذا ما يفسر 
من ناحية، ويفسر قدرة مخطوطة البحث عن اإلستحسان على  في التنبؤ العكسي بسمة اإلنفتاح على الخبرة

 . التنبؤ بهذا العامل من ناحية ثانية

 :اقشت اعرض نتيجة السؤال السادس عشر ومن -86

غير  المخطوطاتدرجة معلومية هل يمكن التنبؤ بسمة الطيبة من خالل : نص السؤال السادس عشر
الحرمان اإلنفعالي، ال جر، اإلساءة، اإلنعزال اإلجتماعي، الخزي، ) وهي  السائدة التكيفية المبكرة

حية بالنفس، اإلخفاق، اإلعتمادية، الحساسية المفرطة، اللات المشبوكة غير النامية، اإلخضاع، التض
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الكبح اإلنفعالي، المعايير الصارمة، األهلية والجدارة، قصور ضبط اللات، البحث عن اإلستحسان، 
 ؟" (السلبية والتشاؤمية، القصاصية

، قامت بسمة الطيبةومن أجل تعرف أي نوع من المخطوطات غير التكيفية المبكرة األكثر إسهاما  في التنبؤ 
وفقا  لطريقة اإلنحدار ( Multiple Liner Regression) تحليل االنحدار الخطي المتعدد الباحثة باستخدام

 .(Stepwise Regression)المتدرج 

 و األخطاء المعيارية التحديد المتعدد االرتباط و يوضح معامالت (72)جدول رقت 

 الخطأ المعياري للتقدير 2ر ر النمول 
0 0.282a 0.080 11.695 
9 0.301b 0.090 11.632 
3 0.307c 0.094 11.613 

(a)الخزي. 

(b )الخزي، القصاصية. 

(c) الخزي، القصاصية، التضحية بالنفس. 

وذلك في حالة  (معامل التحديد)أن مربع معامل االرتباط المتعدد ( 72)من الجدول السابق رقم  يالحظ
الخزي، القصاصية، التضحية )اآلتية وهو النموذج الذي يحتوي على المتغيرات المستقلة النموذج الثالث 

ويدل على أن هذه المتغيرات ترتبط ارتباطا ايجبايا قويا بسمة الطيبة  هو مقبول( 0.094)يساوي   (بالنفس
تمثل مقدرة هذه  %(084)حوالي بنسبة تباين مفسر بلغت ، و وهي متغيرات ذات تأثير دال إحصائيا  
 (.المتغير التابع)جة سمة الطيبةبدر المتغيرات المستقلة مجتمعة في التنبؤ 

أن الخطأ المعياري للتقدير كان يتناقص تدريجيا  من النموذج ( 72)كما يالحظ أيضا  من الجدول السابق 
 .مما يدل على جودة النموذج في التنبؤ( 11.613)األول وحتى الثالث الذي بلغ فيه 
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 بطريقة اإلنحدار المتدر  المتعددالخطي تباين اإلنحدار تحليل يوضح نتائا  (73)جدول رقت 

مصدر  النمول 
 التباين

درجات  مجموع المربعات
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F P 

 النمول  األول
 الخزي

 11836.275 1 11836.275 اإلنحدار
 136.763 1001 136899.356 الباقي 0000. 86.546

  1002 148735.631 الكلي

 النمول  الثاني
 يةالقصاص+ الخزي

 

 6717.461 2 13434.923 اإلنحدار

 135.301 1000 135300.708 الباقي 0000. 49.648

  1002 148735.631 الكلي

 النمول  الثالث
التضحية + القصاصية+الخزي

 بالنفس

 4672.031 3 14016.093 اإلنحدار

 134.854 999 134719.538 الباقي 0000. 34.645

  1002 148735.631 الكلي

 الذي يوضح نتائج تحليل تباين االنحدار المتعدد للنماذج( 23)و كما يتضح من خالل نتائج الجدول رقم 
 .للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع( 08008)الستة وجود تأثير دال إحصائيا  عند مستوى أقل من 

 نتائا تحليل اإلنحدار الخطي المتعدد يوضح ( 74)جدول رقت 

 النمول 
 المعامالت المعيارية المعامالت غير المعيارية

معامل 
 اإلنحدار

الخطأ 
 t P بيتا المعياري

 000. 28.322  1.420 40.225 القيمة الثابتة 0
 000. 9.303- 282.- 065. 608.- الخزي

 000. 27.897  1.506 42.023 القيمة الثابتة 9
 000. 4.932- 195.- 085. 419.- الخزي

 001. 3.437- 136.- 089. 307.- ةالقصاصي
 000. 21.946  1.818 39.902 القيمة الثابتة 3

 000. 5.286- 0.246- 100. 530.- الخزي
 000. 3.743- 0.150- 090. 338.- القصاصية

 038. 2.076 0.088 126. 263. التضحية بالنفس
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كثر ارتباطا  وأول المتغيرات الداخلة تغير األهو الم أن متغير الخزي( 74)م وتبين من خالل نتائج الجدول رق
هكذا ، و خزي والقصاصية، إذ أدخل في المرحلة األولى وفي المرحلة الثانية أدخل متغير الفي معادلة اإلنحدار

غيرات المستقلة ، حيث أدخلت المتالتي تضمنت النموذج الثالث واألخيرة تى تم التوصل إلى المرحلة الثالثةح
 (.القصاصية، التضحية بالنفس الخزي،)اآلتية

دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة  المحسوبة (t)اإلحتمالية ل  قيمال أن( 74)ويتضح من خالل الجدول رقم  
جميع المتغيرات المستقلة الداخلة في معادلة اإلنحدار تسهم  ، وفي كل المراحل مما يشير إلى أن (0805)

  .(المتغير التابع) سمة الطيبةفي تباين إسهاما  ذي داللة إحصائية 

الخزي، )غير التكيفية اآلتية  من خالل المخطوطات من المكن التنبؤ بسمة الطيبة وبهذا يمكن القول أنه
 (.القصاصية، التضحية بالنفس

الباحثة أنه يمكن تفسير ذلك من خالل النظر إلى محتوى مخطوطة القصاصية التي تتضمن اعتقاد  ترىو 
نها، هذا المحتوى الذي يتعارض خرين يجب أن يعاقبوا بقسوة وبشدة على األخطاء التي يرتكبو الفرد بأن اآل

مع ما يعبر عنه عامل الطيبة من من شفقة ورحمة وحنو وتسامح، ومن ناحية أخرى يتميز األشخاص 
ناحية نهم جذابون من الو يشعرون بالكفاءة كما أالمرتفعون على عامل الطيبة بأنهم واثقون بأنفسهم 

داخلي وغير جدير نه ذو عيب الخزي التي تتضمن اعتقاد الفرد بأاالجتماعية وهذا ما يتعارض مع مخطوطة 
مخطوطتي  ةرفض، وهذا مايفسر قدر نه يحمل حساسية مفرطة تجاه االنتقاد والبالحب وغير جذاب، كما أ

 .الطيبةالتنبؤ العكسي بسمة في  القصاصية والخزي

ن يلبي وبطيب خاطر ي تتضمن اعتقاد الفرد بأنه ملزم أطة التضحية بالنفس والتما فيما يتعلق بمخطو أ
ثم واألنانية، حاجات ومطالب اآلخرين كي ال يتسبب هو بإحداث األلم واألسى لهم، ولكي يتجنب الشعور باإل

في حد مكونات عامل الطيبة وهو االيثار الذي يتضمن حب الغير والرغبة فهي تتقاطع إلى حد ما مع أ
 .مساعدتهم، والتعاون ومشاركتهم الوجدانية في السراء والضراء
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 :عرض نتيجة السؤال الساب  عشر ومناقشت ا -17

غير  المخطوطاتدرجة معلومية هل يمكن التنبؤ بسمة يقظة الضمير من : نص السؤال الساب  عشر
اإلنعزال اإلجتماعي، الخزي، الحرمان اإلنفعالي، ال جر، اإلساءة، ) وهي  السائدة التكيفية المبكرة

اإلعتمادية، الحساسية المفرطة، اللات المشبوكة غير النامية، اإلخضاع، التضحية بالنفس، اإلخفاق، 
الكبح اإلنفعالي، المعايير الصارمة، األهلية والجدارة، قصور ضبط اللات، البحث عن اإلستحسان، 

 ؟" (السلبية والتشاؤمية، القصاصية

، التنبؤ بسمة يقظة الضميرنوع من المخطوطات غير التكيفية المبكرة األكثر إسهاما  في  ومن أجل تعرف أي
وفقا  لطريقة ( Multiple Liner Regression) قامت الباحثة باستخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد

 (.Stepwise Regression)اإلنحدار المتدرج 

 و األخطاء المعيارية ديد المتعددالتح اإلرتباط و يوضح معامالت (75)جدول رقت 

 الخطأ المعياري للتقدير 2ر ر النمول 
0 0.496a 0.246 9.859 
9 0.516b 0.266 9.734 
3 0.527c 0.278 9.656 

(a)المعايير الصارمة. 

(b )المعايير الصارمة، االنعزال االجتماعي. 

(c )المعايير الصارمة، االنعزال االجتماعي، االخفاق. 

وذلك في حالة  (معامل التحديد)أن مربع معامل االرتباط المتعدد ( 75)رقم  ن الجدول السابق يالحظ م
المعايير الصارمة، اإلنعزال )المتغيرات المستقلة اآلتية النموذج الذي يحتوي على النموذج الثالث وهو 
يجابيا  بسمة اطا  إط ارتبويدل على أن هذه المتغيرات ترتب وهو مقبول (0.278)يساوي  (اإلجتماعي، اإلخفاق

تمثل  % (2781)بنسبة تباين مفسر بلغت حوالي  ، ووهي متغيرات ذات تأثير دال إحصائيا   يقظة الضمير،
 (.المتغير التابع)بدرجة سمة اليقظة مقدرة هذه المتغيرات المستقلة مجتمعة في التنبؤ 
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تقدير كان يتناقص تدريجيا  من النموذج أن الخطأ المعياري لل( 75)كما يالحظ أيضا  من الجدول السابق
 .مما يدل على جودة النموذج في التنبؤ (9.656)األول وحتى الثالث الذي بلغ فيه 

 بطريقة اإلنحدار المتدر  المتعددالخطي تباين اإلنحدار تحليل  نتائا  (76)جدول رقت 

 النمول 
مصدر 
 مجموع المربعات التباين

درجات 
 الحرية

متوسط 
 F P المربعات

 النمول  األول
 المعايير الصارمة

 31739.216 1 31739.216 اإلنحدار
 97.201 1001 97298.471 الباقي 0000. 326.531

  1002 129037.687 الكلي

 النمول  الثاني
اإلنعزال + المعايير الصارمة

 اإلجتماعي
 

 17146.072 2 34292.145 اإلنحدار

 94.746 1000 94745.542 الباقي 0000. 180.970

  1002 129037.687 الكلي

 النمول  الثالث
اإلنعزال +المعايير الصارمة

 اإلخفاق+ اإلجتماعي

 11963.140 3 35889.420 اإلنحدار

 93.242 999 93148.267 الباقي 0000. 128.303

  1002 129037.687 الكلي

 ماذجوضح نتائج تحليل تباين االنحدار المتعدد للنالذي ي( 26)كما يتضح من خالل نتائج الجدول رقم و 
 .للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع( 08008)وجود تأثير دال إحصائيا  عند مستوى أقل من  الثالثة

 نتائا تحليل اإلنحدار الخطي المتعدديوضح ( 77)جدول رقت 

 النمول 
 المعامالت المعيارية المعامالت غير المعيارية

 معامل
 اإلنحدار

الخطأ 
 t P بيتا المعياري

 000. 59.244  690. 40.878 القيمة الثابتة 0
 000. 18.00- 496.- 041. 732.- المعايير الصارمة

 000. 43.059  1.045 44.990 القيمة الثابتة 9
 000. 8.926- 349.- 058. 516.- المعايير الصارمة

 000. 5.191- 203.- 097. 503.- اإلنعزال اإلجتماعي
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 000. 36.866  1.162 42.821 القيمة الثابتة 3
 000. 9.893- 0.414- 062. 612.- المعايير الصارمة

 000. 6.564- 0.289- 109. 715.- اإلنعزال اإلجتماعي
 000. 4.139 0.179 080. 331. اإلخفاق

كثر ارتباطا  وأول هو المتغير األ ةأن متغير المعايير الصارم( 77)م وقد تبين من خالل نتائج الجدول رق
، إذ أدخل في المرحلة األولى وفي المرحلة الثانية أدخل متغير المتغيرات الداخلة في معادلة اإلنحدار

ألخيرة التي تضمنت وا تى تم التوصل إلى المرحلة الثالثةهكذا ح، و معايير الصارمة واإلنعزال اإلجتماعيال
 (.المعايير الصارمة، اإلنعزال اإلجتماعي، اإلخفاق)غيرات المستقلة اآلتيةت، حيث أدخلت المالنموذج الثالث

دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة  المحسوبة (t)اإلحتمالية ل  قيمأن ال(77)الجدول رقم ويتضح من  
م جميع المتغيرات المستقلة الداخلة في معادلة اإلنحدار تسه ، وفي كل المراحل مما يشير إلى أن(0805)

  .(المتغير التابع)في تباين سمة يقظة الضميرإسهاما  ذي داللة إحصائية 

المعايير الصارمة، )وبهذا يمكن القول أن يمكن التنبؤ بسمة يقظة الضمير من خالل المخطوطات اآلتية
 (.اإلنعزال اإلجتماعي، اإلخفاق

لدقة والتنظيم والمثابرة في أداء ن بان على عامل يقظة الضمير يتميزو بالرغم من أن االشخاص المرتفعيو 
 ،يضا يتسمون بالحكمة في التصرف مع المواقف الحياتية بواقعية وتأني ورويةالعمل حتى انجازه، إال أنهم أ

وهذا ما يتعارض مع محتوى مخطوطة المعايير الصارمة التي تتمحور حول اعتقاد الفرد المطلق بالكمالية 
عالية جدا  فيما يتعلق بالسلوك واإلنجاز، وربما هذا ما يفسر قدرة هذه وبأنه يجب أن يلبي معايير داخلية 

المخطوطة على التنبؤ بشكل عكسي بعامل يقظة الضمير فكلما زاد عامل يقظة الضمير كلما انخفض 
 .مقدار المخطوطة والعكس صحيح

يمكن يقظة الضمير، فأما فيما يتعلق بمخطوطة االنعزال االجتماعي التي اسهمت في التنبؤ العكسي بسمة 
لى محتوى مخطوطة االنعزال االجتماعي التي تتضمن اعتقاد الفرد بأنه منعزل عن تفسير ذلك بالنظر إ

من مثل القيادة  المكونة لعامل يقظة الضمير، األبعاد الفرعيةير منتمي وتعارض هذا المحتوى مع العالم وغ
ثناء تفاعله مع غيره من أفراد الجماعة، ويتسم هذا الدور التي تتمثل بالدور اإلجتماعي الذي يقوم به الفرد أ
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وهذا  آلخرين في سبيل بلوغ هدف الجماعة،بأن من يقوم به يكون له القوة والمقدرة على التأثير في سلوك ا
إن كان يدل على شيء فإنما يدل على قدرة الفرد المرتفع على عامل يقظة الضمير على االندماج 

وعة يوجد فيها وممارسة دور مميز فيها، وربما هذا ما يفسر من وجهة نظر الباحثة اإلجتماعي مع أي مجم
 .قدرة هذه المخطوطة على التنبؤ بشكل عكسي بسمة يقظة الضمير

وفاشل في جميع  ى مرتبط بإعتقاد الفرد بأنه مخفقتتضمنه من محتو  فيما يتعلق بمخطوطة اإلخفاق وما أما
خرين فهي تتعارض مع ما يحتويه لي اعتقاده بأنه مرؤوس من قبل اآل، وبالتامجاالت اإلنجاز مقارنة بأقرانه

، وتعزو الباحثة مثل هذه النتيجة ربما الى منطقيا  تفسيرا  علميا  عامل يقظة الضمير وال يمكن أن يفسر 
 .خصائص العينة نفسها

 :عرض نتائج فرضيات البحث ومناقشتها -2

 :شت اتيجة الفرضية األولى ومناقعرض ن -1

ال توجد عالقة لات داللة احصائية بين المخطوطات االستعرافية غير التكيفية " :الفرضية األولى نص 
 ".لدى عينة البحث اإلثني عشر وأعراض اضطرابات الشخصيةالثمانية عشر  المبكرة 

المخطوطات لدراسة العالقة بين  استخدام معامل االرتباط بيرسونب قامت الباحثةالفرضية  الختبار هذهو 
ط وتبين وجود ارتبا، اإلستعرافية غير التكيفية الثمانية عشر وأعراض اضطرابات الشخصية اإلثني عشر

 لدى عينة البحث، عراض اضطرابات الشخصيةأغير التكيفية المبكرة و  االستعرافية موجب بين المخطوطات
ه القيمة دالة احصائيا  عند مستوى وهذ( (**0.899للدرجة الكلية حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بيرسون

كما كانت قيم معامالت اإلرتباط بيرسون بين المقاييس الفرعية  جميعها دالة إحصائيا  عند  ،((0.01داللة 
الجدول رقم و  .، وعليه نرفض فرضية العدم(0.220 -0.030)حيث تراوحت جميعها بين ( 0.00)مستوى 

 .يوضح ذلك( 28)

ة المبكرة التكيفي غيراالستعرافية  منطقي بأن المخطوطاتتيجة تعزز االفتراض الالباحثة أن هذه النرى وت
دة ونشاط فزيادة ح ،عراض اضطرابات الشخصيةألديهم  شخاص الذين تظهرتنشط بشكل واضح لدى األ

ووفقا  للنظرية المعرفية فإن كل نمط من "، ظهور أعراض اضطرابات الشخصيةمع  المخطوطات يترافق دوما  
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" اط اضطرابات الشخصية له خصائص تقبع خلفها مجموعة من المعتقدات الجوهرية المختلفة وظيفيا  أنم
(Bhar et al., 2012, p.88)،  وهذه المعتقدات الجوهرية المختلة وظيفيا  والتي تأخذ شكل مخطوطات

ق يزيد من حدة ربما تكون أحد عوامل الخطورة التي قد تسهم في تطور الح استعرافية غير تكيفية مبكرة
 (.(Reeves, Taylor, 2007, p. 97 .الشخصية اتاضطراب

، ,.Nordahl et al)9005)دراسة نوردال وآخرونالدراسات السابقة وهي مع نتائج  نتيجةهذه ال وقد اتفقت  
 & Carr  9000 ) دراسة كار وفرانسيس، (Reeves & Taylor 9002)دراسة ريفيز وتايلور 

Francis) ،ي وآخرون دراسة نوي(9000 Noie et al.,) اوضحت وجود عالقة ارتباطية بين  وجميعها
 .المخطوطات االستعرافية غير التكيفية المبكرة وأعراض اضطرابات الشخصية
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 العالقة بين المخطوطات االستعرافية غير التكيفية المبكرة وأعراض اضطرابات الشخصيةيوضح ( 78)جدول رقت 
 

 صاميةالف البارانويدية 
فصامية 
 النمط

 الحدية النرجسية ال ستيرية
المضادة 
 للمجتم 

 الوسواسية اإلعتمادية التجنبية
سلبية 
 العدوان

 اإلكتئابية
الدرجة 
 الكلية

حرمان ال
 اإلنفعالي

معامل 
اإلرتباط 
 بيرسون

.678** .482** .527** .567** .459** .341** .473** .691** .343** .588** .593** .690** .800** 

القيمة 
 اإلحتمالية

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

  جرال

معامل 
اإلرتباط 
 بيرسون

.691** .483** .530** .580** .465** .358** .483** .694** .361** .585** .594** .693** .809** 

القيمة 
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 اإلحتمالية

 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

 ساءةاإل

معامل 
اإلرتباط 
 بيرسون

.737** .498** .548** .599** .464** .372** .474** .666** .372** .587** .626** .736** .834** 

القيمة 
 اإلحتمالية

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

 **777. **630. **545. **600. **336. **617. **426. **332. **429. **545. **667. **608. **617.معامل  ال نعز اإل 
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اإلرتباط 
 بيرسون
القيمة 
 اإلحتمالية

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

 خزيال

معامل 
اإلرتباط 
 بيرسون

.683** .482** .531** .612** .537** .381** .508** .758** .394** .541** .696** .733** .852** 

القيمة 
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 اإلحتمالية

 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 دالعد

 خفاقاال

معامل 
اإلرتباط 
 بيرسون

.678** .463** .500** .572** .446** .344** .401** .588** .340** .546** .576** .730** .776** 

القيمة 
 اإلحتمالية

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

 عتماديةاال

معامل 
اإلرتباط 
 بيرسون

.618** .533** .573** .538** .417** .350** .427** .634** .361** .559** .582** .641** .769** 

القيمة 
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 اإلحتمالية

 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

حساسية ال
 مفرطةال

معامل 
اإلرتباط 
 بيرسون

.380** .299** .322** .320** .454** .180** .149** .400** .191** .468** .225** .293** .457** 
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القيمة 
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 اإلحتمالية

 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

لات ال
 مشبوكةال

معامل 
اإلرتباط 
 بيرسون

.712** .517** .563** .630** .496** .345** .540** .678** .350** .600** .673** .762** .857** 

القيمة 
 اإلحتمالية

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

 خضاعاال

معامل 
ط اإلرتبا

 بيرسون
.655** .551** .597** .559** .433** .338** .481** .647** .343** .611** .596** .667** .802** 

القيمة 
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 اإلحتمالية

 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

تضحية ال
 بالنفس

معامل 
اإلرتباط 
 بيرسون

.512** .286** .307** .478** .477** .246** .428** .588** .258** .328** .537** .560** .633** 

القيمة 
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 اإلحتمالية

 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

كبح ال
 نفعالياال 

معامل 
اإلرتباط 
 بيرسون

.598** .357** .383** .519** .426** .321** .413** .599** .331** .446** .526** .591** .685** 

القيمة 
 اإلحتمالية

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

معايير ال
 صارمةال

معامل 
اإلرتباط 
 بيرسون

.469** .454** .487** .438** .346** .257** .270** .455** .259** .665** .367** .480** .614** 

القيمة 
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 اإلحتمالية

 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

هلية اال
 جدارةالو 

معامل 
اإلرتباط 
 بيرسون

.356** .146** .160** .387** .479** .134** .405** .362** .131** .146** .495** .469** .461** 

القيمة 
 اإلحتمالية

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

قصور ضبط 
 اللات

معامل 
اإلرتباط 
 بيرسون

.569** .316** .356** .595** .517** .260** .634** .558** .269** .399** .675** .697** .735** 

القيمة 
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 اإلحتمالية

 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

عن بحث ال
 ساناالستح

معامل 
اإلرتباط 
 بيرسون

.663** .434** .472** .611** .495** .331** .476** .644** .335** .507** .697** .741** .810** 

القيمة 
 اإلحتمالية

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 العدد
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 تشاؤميةال

معامل 
اإلرتباط 
 بيرسون

.587** .320** .353** .531** .434** .284** .568** .578** .298** .359** .861** .781** .753** 

القيمة 
 اإلحتمالية

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

 قصاصيةال

معامل 
اإلرتباط 
 بيرسون

.499** .289** .321** .527** .426** .198** .715** .502** .212** .321** .696** .656** .667** 

القيمة 
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 اإلحتمالية

 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

درجة ال
 الكلية

معامل 
اإلرتباط 
 بيرسون

.735** .519** .566** .659** .568** .372** .557** .727** .379** .619** .717** .790** .899** 

القيمة 
 اإلحتمالية

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

 
.(0.01)دال إحصائياا عند مستوى ** 
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 :عرض نتيجة الفرضية الثانية ومناقشت ا -2
الثمانية  عالقة لات داللة إحصائية بين المخطوطات غير التكيفية المبكرةال توجد : الفرضية الثانية نص
 .والعوامل الخمسة للشخصية عشر

لدراسة العالقة بين المخطوطات اإلستعرافية غير  م استخدام معامل االرتباط بيرسونت الفرضية الختبار هذهو 
  .وضح ذلكي( 22)والجدول رقم  ،التكيفية المبكرة والعوامل الخمسة للشخصية

 يوضح نتائا العالقة بين المخطوطات االستعرافية غير التكيفية المبكرة والعوامل الخمسة للشخصية( 72)جدول رقت 

اإلنفتاح على  اإلنبساطية العصابية المخطوطات غير التكيفية المبكرة
 الخبرة

 يقظة الضمير الطيبة

الحرمان 
 اإلنفعالي

 **385.- **238.- **278.- **356.- **485. معامل اإلرتباط بيرسون
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة اإلحتمالية

 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

 ال جر
 **391.- **242.- **282.- **354.- **491. معامل اإلرتباط بيرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة اإلحتمالية
 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

 اإلساءة
 **369.- **253.- **285.- **358.- **513. معامل اإلرتباط بيرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة اإلحتمالية
 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

اإلنعزال 
 اإلجتماعي

 **455.- **227.- **344.- **405.- **445. معامل اإلرتباط بيرسون
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ليةالقيمة اإلحتما

 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

 الخزي
 **346.- **282.- **270.- **347.- **436. معامل اإلرتباط بيرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة اإلحتمالية
 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

 االخفاق
 **329.- **243.- **250.- **326.- **465. معامل اإلرتباط بيرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة اإلحتمالية
 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

 االعتمادية
 **401.- **237.- **306.- **368.- **439. معامل اإلرتباط بيرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة اإلحتمالية
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 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

الحساسية 
 المفرطة

 **318.- **105.- **234.- **289.- **246. معامل اإلرتباط بيرسون
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة اإلحتمالية

 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

اللات 
 المشبوكة

 **405.- **262.- **298.- **369.- **495. معامل اإلرتباط بيرسون
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة اإلحتمالية

 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

 االخضاع
 **443.- **234.- **319.- **383.- **491. معامل اإلرتباط بيرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة اإلحتمالية
 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

التضحية 
 بالنفس

 **167.- **163.- **171.- **238.- **303. اإلرتباط بيرسونمعامل 
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة اإلحتمالية

 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

الكبح 
 االنفعالي

 **248.- **215.- **212.- **285.- **432. معامل اإلرتباط بيرسون
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة اإلحتمالية

 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

المعايير 
 الصارمة

 **496.- **155.- **337.- **385.- **403. معامل اإلرتباط بيرسون
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة اإلحتمالية

 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

االهلية 
 والجدارة

 022.- **160.- **112.- **161.- **167. معامل اإلرتباط بيرسون
 479. 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة اإلحتمالية

 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

قصور ضبط 
 اللات

 **248.- **239.- **221.- **271.- **389. معامل اإلرتباط بيرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة اإلحتمالية

 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

البحث عن 
 اإلستحسان

 **303.- **226.- **216.- **280.- **400. معامل اإلرتباط بيرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة اإلحتمالية

 0003 0003 0003 0003 0003 العدد
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 (0.01)دال احصائيا عند مستوى ** 

 الثمانية عشر كافة المخطوطات غير التكيفية المبكرةبين  سالبط ارتباوجود  (22)يتضح من الجدول رقم وت
لدى عينة ( االنبساطية، يقظة الضمير، الطيبة، اإلنفتاح على الخبرة) وسمات الشخصية األربعة اآلتية 

دالة احصائيا  عند  جميعها قيمو ( 0.220 -(0.126بين االرتباط بيرسون تمعامال قيمتراوحت  ثحي البحث،
ن المخطوطات غير التكيفية الثمانية عشر في حين تبين وجود ارتباطات موجبة بي ،((0.01مستوى داللة 

( 0.496- ,0.022-)وسمة العصابية لدى عينة البحث، حيث تراوحت قيم معامالت االرتباط بيرسون بين 
 (.Muris, 2006)وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة موريس ، يوضح ذلك( 22)الجدول رقم و 

بين المخطوطات غير التكيفية وسمة العصابية من خالل  ة أنه يمكن تفسير اإلرتباط الموجبالباحث وترى
ماتعكسه محتويات المخطوطات غير التكيفية المبكرة الثمانية عشر من تصورات ومعتقدات مختلة وظيفيا  
حول الذات واآلخرين والعالم ، وما يترافق مع تلك المعتقدات من مشاعر قلق واكتئاب وضعف الثقة بالنفس 

ما تتضمنه سمة العصابية كأحد العوامل الخمسة للشخصية من  ا يتشابه إلى حد كبير معوماهذا م والتردد 
، فكلما ازدادت سمة العصابية لدى المفحوصين ازدادت دورها عما تحتويه تلك المخطوطاتمكونات تعبر ب

 .بالمقابل حدة المخطوطات غير التكيفية المبكرة لديهم
بين المخطوطات غير التكيفية المبكرة وسمات الشخصية  إلرتباط السالبة أنه يمكن تفسير اكما وتعتقد الباحث

، انطالقا  من التناقض بين (اإلنبساطية، يقظة الضمير، الطيبة، اإلنفتاح على الخبرة)األربعة األخرى وهي 
 من معتقدات وتصورات مختلة وظيفيا  حول الذات واآلخرين والعالم،محتوى تلك المخطوطات الثمانية عشر 

السلبية 
 والتشاؤمية

 **209.- **265.- **182.- **229.- **325. معامل اإلرتباط بيرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة اإلحتمالية

 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

 القصاصية
 **214.- **261.- **193.- **225.- **330. معامل اإلرتباط بيرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة اإلحتمالية
 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

 الدرجة الكلية
 **403.- **275.- **313.- **390.- **499. مل اإلرتباط بيرسونمعا

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة اإلحتمالية
 0003 0003 0003 0003 0003 العدد
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نحو الحياة واآلخرين والذات وهذا ما يفسر ربما  عة من توجهات ايجابيةبر ما تحتويه هذه السمات األمع و 
 .ظهور هذه السمات األربعة في الوقت الذي تغيب فيه تلك المخطوطات غير التكيفية المبكرة

 :عرض نتيجة الفرضية الثالثة ومناقشت ا -3
 رشع ينثإل ا اضطرابات الشخصيةأعراض ائية بين ت داللة إحصال توجد عالقة لا: الفرضية الثالثة نص
 .العوامل الخمسة للشخصية و

لدراسة العالقة بين أعراض اضطرابات  رتباط بيرسوناالمعامل  ت الباحثةالفرضية استخدام الختبار هذه
 .  يوضح ذلك( 80)والجدول رقم ، الشخصية والعوامل الخمسة للشخصية

 بين أعراض اضطرابات الشخصية والعوامل الخمسة للشخصية يوضح نتيجة العالقة( 80)جدول رقت 

اإلنفتاح على  اإلنبساطية العصابية اضطرابات الشخصية
 يقظة الضمير الطيبة الخبرة

 البارانويدية
 **205.- **300.- **227.- **295.- **420. معامل اإلرتباط بيرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة اإلحتمالية
 0003 0003 0003 0003 0003 لعددا

 الفصامية
 **309.- **147.- **241.- **278.- **332. معامل اإلرتباط بيرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة اإلحتمالية
 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

 فصامية النمط
 **344.- **175.- **276.- **313.- **354. معامل اإلرتباط بيرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة اإلحتمالية
 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

 ال ستيرية
 **208.- **235.- **187.- **243.- **317. معامل اإلرتباط بيرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة اإلحتمالية
 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

 النرجسية
 **254.- **240.- **237.- **270.- **242. اإلرتباط بيرسون معامل

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة اإلحتمالية
 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

 **212.- **266.- **126.- **140.- **192. معامل اإلرتباط بيرسون الحدية
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 0.01دال احصائيا عند مستوى ** 

 أعراض اضطرابات الشخصية اإلثني عشربين  سالبط وجود ارتبا (80)من نتائج الجدول رقم  وتبين
لدى عينة ( اإلنبساطية، يقظة الضمير، الطيبة، اإلنفتاح على الخبرة) ربعة اآلتية وعوامل الشخصية األ

دالة احصائيا  عند  جميعها قيمو ( 0.220 -(0.126بين االرتباط بيرسون تمعامال قيمتراوحت  ثحي البحث،
ي عشر في حين تبين وجود ارتباطات موجبة بين أعراض اضطرابات الشخصية اإلثن ،((0.01مستوى داللة 

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة اإلحتمالية
 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

المضادة 
 للمجتم 

 **199.- **234.- **138.- **167.- **283. معامل اإلرتباط بيرسون
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة اإلحتمالية

 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

 التجنبية
 **248.- **247.- **192.- **259.- **304. معامل اإلرتباط بيرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة اإلحتمالية
 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

 اإلعتمادية
 **207.- **279.- **133.- **145.- **195. معامل اإلرتباط بيرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة اإلحتمالية
 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

اسية الوسو 
 الق رية

 **790.- **150.- **498.- **548.- **383. معامل اإلرتباط بيرسون
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة اإلحتمالية

 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

 سلبية العدوان
 **188.- **225.- **139.- **196.- **328. معامل اإلرتباط بيرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة اإلحتمالية
 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

 اإلكتئابية
 **259.- **253.- **215.- **274.- **402. معامل اإلرتباط بيرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة اإلحتمالية
 0003 0003 0003 0003 0003 العدد

 الدرجة الكلية
 **425.- **337.- **318.- **385.- **464. معامل اإلرتباط بيرسون

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 القيمة اإلحتمالية
 0003 0003 0003 0003 0003 العدد
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(  0.490 -0.029) وعامل العصابية لدى عينة البحث حيث تراوحت قيم معامالت اإلرتباط بيرسون بين 
  .(0.01)وجميعها دالة إحصائيا  عند مستوى داللة 

،  Corff & Toupin, 2010دراسة كورف وتوبن)وقد اتفقت نتيجة هذا الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة 
 (Morey et al., 2000، ودراسة موري وآخرون Rossier & Rigozzi, 2008زي دراسة روسييه وريغو و 

 ىر وت. التي اوضحت وجود عالقة ارتباطية بين اضطرابات الشخصية ونموذج العوامل الخمسة للشخصية
بأن سمات الشخصية السوية والمضطربة من الناحية المعيارية االحصائية  الباحثة أنه يمكن تفسير ذلك

طريقة تجمعها تركيبة الشخصية الفردية، وأن هذه السمات تتجمع مع بعضها البعض بطريقة ال  تشكل في
فقد أظهرت نتائج دراسات أجريت على عينات اكلينيكة وغير اكلينيكة وجود ارتباطات قوية  ،يمكن فصلها أبدا  

حت تلك الدراسات وذات معنى وداللة بين اضطرابات الشخصية وبين العوامل الخمس للشخصية حيث اقتر 
أن التقديرات االكلينيكة للعوامل الخمسة ربما تسهم في تقديم مساعدة في وقت الحق في مجاالت التشخيص 

 & Reyndols)االكلينيكي وتكوين فكرة كاملة عن الحالة ومن ثم وضع خطط مناسبة للعالج 
Clark,2001) مكونات مثل القلق ، الغضب،  ، فالعصابية كأحد العوامل الخمسة للشخصية وما يحتويه من

مع  طرديا   االكتئاب، الوعي بالذات، االندفاعية، القابلية لالنجراح ال يتوقع إال وأن يرتبط ارتباطا  إيجابيا  
بعاد يضا  إال وأن ترتبط األرابات الشخصية، في حين ال يتوقع أاألعراض التي تميز كل نمط من أنماط اضط

ل الخمسة للشخصية وهي اإلنبساطية ومكوناتها، يقظة الضمير ومكوناته، األربعة األخرى لنموذج العوام
اإلنفتاح على الخبرة ومكوناته والطيبة ومكوناتها ارتباطات سلبية وعكسية مع األعراض التي تميز كل نمط 

ى نظرا  لما تتضمنه من مكونات ايجابية تشمل توجها  وانفتاحا  واقباال  عل من أنماط اضطرابات الشخصية
الحياة يتعارض مع كافة المالمح التشخيصية التي تميز اضطرابات الشخصية على اختالف أنماطها 

 .ومجموعاتها
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 :عرض نتيجة الفرضية الرابعة ومناقشت ا -4

 ةالمخطوطوو اربووتخاال توجوود فووروق لات داللووة احصووائية تبعووا لمتغيوور الجوونس علووى : الفرضووية الرابعووة نووص
 .بحثعينة ال لدى(YSQ-S3) ليونغ 

، ((t.testقامت الباحثة بإستخدام اختبار  تبعا  لمتغير الجنس ار المخطوطة ليونغبتخختبار الفروق على اوال
 . يوضح داللة الفروق( 80)والجدول رقم 

 الفروق تبعاا لمتغير الجنس على اختبار المخطوطة ليونغيوضح ( 81)جدول رقت 

 ت
المخطوطات غير التكيفية 

 المبكرة

 

 الجنس
 المتوسط العدد

االنحراف 
 المعياري

t 
 المحسوبة

 

درجة 
 الحرية

القيمة 
 اإلحتمالية

 القرار

1 
 الحرمان انفعالي

 4.15645 14.9733 225 ذكور
 غير دال 443. 1001 768.-

 4.06375 15.2108 778 إناث

2 
 ال جر

 4.17368 15.0089 225 ذكور
 غير دال 307. 1001 1.023-

 4.08076 15.3265 778 إناث

3 
 اإلساءة

 5.19612 17.4622 225 ذكور
 غير دال 174. 1001 1.359-

 4.94338 17.9769 778 إناث
4 

 االنعزال االجتماعي
 4.84809 14.4222 225 ذكور

 غير دال 288. 1001 1.062-
 4.50123 14.7905 778 إناث

5 
 الخزي

 5.78455 20.8711 225 ذكور
 غير دال 700. 1001 385.-

 5.62274 21.0360 778 إناث

6 
 االخفاق

 4.69167 18.9600 225 ذكور
 دال 026. 1001 2.237-

 4.94727 19.2198 778 إناث
7 

 االعتمادية
 4.62126 16.5467 225 ذكور

 غير دال 414. 1001 818.-
 4.30020 16.8175 778 إناث
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ار بتخر الجنس على الدرجة الكلية العدم وجود فروق تبعا  لمتغي (80)من الجدول رقم  وكما يتضح
وهي أكبر من  (3990.)للدرجة الكلية  المحسوبة ( t)ليونغ حيث بلغت القيمة اإلحتمالية ل المخطوطة 

8 
 الحساسية المفرطة

 7.90293 17.4889 225 ذكور
 دال  002. 1001 3.103

 7.30042 15.7416 778 إناث

9 
 اللات المشبوكة

 5.85650 19.7778 225 ذكور
 غير دال 148. 1001 1.449-

 5.61698 20.3997 778 إناث

10 
 اإلخضاع

 4.72597 14.9956 225 ذكور
 غير دال 396. 1001 849.-

 4.39137 15.2828 778 إناث

11 
 التضحية بالنفس

 4.10283 18.9600 225 ذكور
 غير دال 324. 1001 986.-

 4.05448 19.2635 778 إناث

12 
 الكبح اإلنفعالي

 4.10592 17.2178 225 ذكور
 غير دال 521. 1001 642.-

 3.94303 17.4113 778 اناث

13 
 المعايير الصارمة

 7.84035 15.1822 225 ذكور
 غير دال 980. 1001 025.-

 7.64436 15.1967 778 إناث

14 
 األهلية والجدارة

 4.61415 17.7422 225 ذكور
 غير دال 142. 1001 1.468-

 5.19840 18.3059 778 إناث

15 
 قصور ضبط اللات

 4.69167 18.9600 225 ذكور
 غير دال 483. 1001 702.-

 4.94727 19.2198 778 إناث

 البحث عن اإلستحسان 16
 5.32424 19.0978 225 ذكور

 غير دال 083. 1001 1.737-
 5.20236 19.7853 778 إناث

17 
 السلبية والتشاؤمية

 4.80431 18.4889 225 ذكور
 غير دال 154. 1001 1.426-

 4.89869 19.0154 778 إناث

18 
 القصاصية

 5.42175 18.5867 225 ذكور
 غير دال 611. 1001 509.-

 5.37633 18.7943 778 إناث

 الدرجة الكلية 19
 

 3.1856E2 77.14919 225 ذكور
 3.2336E2 74.73861 778 إناث غير دال 399. 1001 843.-
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كريستون وآخرون )وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسات  .وبناء عليه نقبل فرضية العدم( 0.05)
Kriston et al., 2013 ثيم ،Thimm, 2013 ريجكيبور وآخرون ،Rijkeboer et al., 2011 )التي 

 .أوضحت عدم وجود فروق تبعا  لمتغير الجنس على االختبار الكلي للمخطوطة ليونغ

تعزى لمتغير الجنس ربما يمكن أن لمخطوطة ليونغ ل الكلي  اربتخاالعدم وجود فروق على أن الباحثة  رىوت
تعرافية تتشكل بنى اسفهي في جوهرها  ،يعود إلى جوهر المخطوطات اإلستعرافية غير التكيفية المبكرة نفسها

وال ترتبط بجنس كنمط معرفي من خالل خبرات الفرد التي يمر بها في عالقاته مع األشخاص المرجعيين 
معين دون آخر كغيرها من المتغيرات األخرى، فضال  عن أن األدبيات النظرية التي تناولت المخطوطات 

ي نشوء مخطوطة ما بعينها دون غيرها من س فنثر لمتغير الجأأي  ذكر تكيفية المبكرة لم تتطرق إلىغير ال
نما ركزت وعولت على أثر التنشة األسرية والعالقات باألشخاص المرجعيين وذوي األهمية  المخطوطات، وا 

 .عمر مبكر منذبيئته في وطبيعة التفاعالت التي يتلقاها الفرد 

  9002دراسة ريفيز وتايلور  ) ئج الدراسات السابقة من مثلإال نتيجة هذه الدراسة تتعارض مع بعض نتا
Reeves & Taylor لوندونو وآخرون ،Londono et al., 2012 موريس ،Muris, 2006 ) التي اشارت

 . لمتغير الجنس على استخبار المخطوطة ليونغ لى وجود فروق تبعا  إ

نس على فروق تبعا  لمتغير الج توجدالكلي للمخطوطة، إال أنه  رابتخود فروق على اإلورغم عدم وج
، حيث بلغت القيمة اإلحتمالية لألذى واألمراض المقياسيين الفرعيين لمخطوطتي اإلخفاق والحساسية المفرطة

وبناء ( 0.05)للمقياس الفرعي لمخطوطة الحساسية المفرطة وهي أصغر من ( 0.009) المحسوبة ( t)ل 
الجنس وقد جاءت هذه الفروق عليه نرفض فرضية العدم وتوجد فروق في هذه المخطوطة تبعا  لمتغير 

كامارا و )ة مع نتيجة دراسة وقد تعارضت هذه النتيج لصالح الذكور استنادا  إلى كون متوسطهم أكبر،
التي أوضحت وجود فروق لصالح ( 9009 ،لوندونو وآخرون)واتفقت مع نتيجة دراسة   (9009 آخرون،

وتعتقد الباحثة أنه يمكن تفسير ذلك بكون الذكور المخطوطة،  رابتخى كافة المقاييس الفرعية إلالذكور عل
باإلعتماد على النفس والتحكم والسيطرة مما يجعلهم مشغولي البال طوال الوقت من احتمالية فقدان يتسمون 

قادرين على السيطرة عليها ومنعها، فضال  عن الظرف العام السائد السيطرة لحظة وقوع كوارث يكونون غير 
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وأفكار فقدان السيطرة لحظة وقوع حادث ما في ظل انتشار األحداث والحوادث المفاجئة والذي يعزز مشاعر 
 .في اآلونة األخيرة

وهي أصغر من ( 0.096)المحسوبة ( t)أما فيما يتعلق بمخطوطة اإلخفاق فقد بلغت القيمة اإلحتمالية ل 
الجنس وقد جاءت هذه الفروق  فروق تبعا  لمتغير ه نرفض فرضية العدم وبالتالي توجدوبناء علي( 0.05)

كامارا )وقد تعارضت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة  لصالح اإلناث استنادا  إلى كون متوسطهم أكبر،
حيث أوضحت األولى وجود فروق على المقياس الفرعي ( 9009، لوندونو وآخرون  9009وآخرون 

الثانية لصالح الذكور وعلى كافة لمخطوطة اإلخفاق لصالح الذكور، في حين جاءت الفروق في 
يتسمن بالخضوع والقلق والخوف اإلناث إلى كون وتعتقد الباحثة أنه يمكن عزو ذلك المخطوطات، 

الشجاعة والجرأة والطيا والمغامرة السيطرة و و  باإلقداموالحساسية واالعتماد على الغير، في حين يتسم الذكور 
 .والقوة

  :ومناقشتهانتيجة الفرضية الخامسة عرض  -5

 تشخيص رختباا ىلمتغير الجنس عل التوجد فروق لات داللة احصائية تبعاا :  خامسةالفرضية ال نص
 .لدى عينة البحث (+PDQ-4) اضطرابات الشخصية 

 ،((t.testقامت الباحثة بإستخدام اختبار  تشخيص الشخصية تبعا  لمتغير الجنس ختبارلفروق على اوإلختبار ا
  .يوضح داللة الفروق( 89)والجدول رقم 

 يوضح الفروق تبعاا لمتغير الجنس على اختبار تشخيص الشخصية( 82)جدول رقت 

 

 اضطرابات الشخصية
 

االنحراف  المتوسط العدد الجنس
 المعياري

t 
 المحسوبة

 

رجة د
 الحرية

القيمة 
 القرار اإلحتمالية

 اضطراب الشخصية البارانويدية 1
 2.41331 2.3156 225 ذكور

 غير دال 491. 0000 689.-
 2.43153 2.4422 778 إناث

 غير دال 413. 0000 818.- 1.81952 1.3911 225 ذكور اضطراب الشخصية الفصامية 2
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 1.87322 1.5064 778 إناث

اضطراب الشخصية فصامية  3
 النمط

 1.79491 1.4489 225 ذكور
 غير دال 510. 0000 660.-

 1.86245 1.5411 778 إناث

 اضطراب الشخصية ال ستيرية 4
 2.51942 2.3600 225 ذكور

 دال 048. 0000 1.981-
 2.59618 2.7468 778 إناث

 اضطراب الشخصية النرجسية 5
 2.60031 3.3156 225 ذكور

 دال 000. 0000 4.381
 2.50818 2.4769 778 إناث

 اضطراب الشخصية الحدية 6
 1.66563 1.8578 225 ذكور

 دال 000. 0000 5.748-
 1.69929 2.5938 778 إناث

اضطراب الشخصية المضادة  7
 للمجتم 

 2.35903 2.7467 225 ذكور
 دال 049. 0000 1.972

 2.14512 2.4190 778 إناث

 اضطراب الشخصية التجنبية 8
 2.27957 3.3333 225 ذكور

 غير دال 421. 0000 805.-
 2.21315 3.4692 778 إناث

 اضطراب الشخصية االعتمادية 9
 1.69380 1.8978 225 ذكور

 دال 000. 0000 5.666-
 1.76035 2.6465 778 إناث

اضطراب الشخصية الوسواسية  10
 الق رية

 3.46156 3.2489 225 ذكور
 دال 014. 0000 2.472

 3.04628 2.6607 778 إناث

ة العدوانيةاضطراب الشخصي 11  
 2.57674 2.3511 225 ذكور

 دال 002. 0000 3.147-
 2.79224 3.0051 778 إناث

 اضطراب الشخصية االكتئابية 12
 2.65371 2.3022 225 ذكور

 دال 000. 0000 4.221-
 2.91619 3.2159 778 إناث

 19.749 28.56 225 ذكور الدرجة الكلية 
 غير دال 107. 1001 1.613-

 19.303 30.92 778 إناث
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الكلي لتشخيص الشخصية، في حين  بارتخعدم وجود فروق على اال (89)وكما يتضح من الجدول رقم 
النرجسية، الحدية، اإلعتمادية، الهستيرية،  :مقاييس الفرعية اآلتيةلمتغير الجنس على ال فروق تبعا   تدوج

وقد تعارضت نتيجة هذه الدراسات مع  .، المضادة للمجتمعئابيةية القهرية، سلبية العدوان، اإلكتاسالوسو 
 Karow et، كارو وآخرون Corff & Toupin, 2010دراسة كورف وتوبن )بعض الدراسات السابقة مثل 

al., 2008) دراسة ريفيز وتايلور ) ، بينما اتفقت مع نتيجة( Reeves & Taylor, 2007). 

وجود ( 89)يتضح من خالل الجدول رقم كما  اب الشخصية النرجسية،ضطر الفرعي الأما بالنسبة للمقياس 
( (0.05من أصغر  يوه( 0.000(المحسوبة (t)لت القيمة اإلحتمالية حيث بلغ ،فروق دالة بين الجنسين

الجنس، حيث جاءت الفروق التي نصت على عدم وجود فروق تبعا  لمتغير  فرضية العدم رفضوبناء عليه ن
شئة اإلجتماعية من الباحثة أن هذه النتيجة يمكن أن تفسر انطالقا  من عوامل التن ىر وت .لصالح الذكور

حب سمات وأعراض هذا اإلضطراب من جانب آخر، حيث تسهم عوامل التنشئة اصجانب ومع ما ي
ة لدى الذكور وهذه السمات مع اإلجتماعية في تعزيز مشاعر العظمة واألهمية الذاتية والتكبير والغطرس

صحبها من مشاعر تعتبر من أهم المالمح التشخيصية التي تميز األفراد ممن لديهم أعراض اضطراب يما
وبعض األدبيات ( (DSM-IV-TR,2000وقد اتفقت هذه النتيجة مع ماورد في ال  .الشخصية النرجسية

بين  النظرية التي أوضحت شيوع هذا اإلضطراب لدى الذكور أكثر من اإلناث حيث بلغت نسبة شيوعه
 .( %20 -%50)الذكور 

وجود ( 89)وكما يتضح من خالل الجدول رقم  ضطراب الشخصية الحديةس الفرعي الأما بالنسبة للمقيا
، حيث بلغت القيمة اإلحتمالية ل لجنسين على المقياس الفرعي إلضطراب الشخصية الحديةفروق دالة بين ا

(t ) يه نرفض فرضية العدم التي نصت على عدم وبناء عل( 0.05)وهي أصغر من ( 0.000)المحسوبة
الباحثة أنه يمكن تفسير ذلك  ىر وت .س، وقد جاءت الفروق لصالح اإلناثتعزى لمتغير الجن فروق وجود

بكون اإلناث أكثر قلقا  وخوفا  وغضبا  مقارنة بالذكور وأقل منهم استقرارا  في عالقاتهن البينشخصية وهذا يتفق 
تفقت هذه النتيجة مع ماورد وقد ا .مح التشخيصية الهامة إلضطراب الشخصية الحديةتماما  مع مايميز المال

، (%25)حيث أوضح أن نسبة انتشار هذا اإلضطراب لدى اإلناث بلغت ( (DSM-IV-TR, 2000في ال
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كما اتفقت هذه النتيجة مع ما ورد في بعض األدبيات النظرية التي ذكرت أن نسبة انتشار هذا اإلضطراب 
 .عنه لدى الذكور( 3:0 ) اإلناث هي لدى

وجود ( 89)وكما يتضح من خالل الجدول رقم ضطراب الشخصية اإلعتمادية أما بالنسبة للمقياس الفرعي ال
، حيث بلغت القيمة اإلحتمالية لجنسين على المقياس الفرعي إلضطراب الشخصية اإلعتماديةفروق دالة بين ا

وبناء عليه نرفض فرضية العدم التي نصت على عدم ( 0.05)ن وهي أصغر م( 0.000)المحسوبة ( t)ل 
وقد اتفقت هذه النتيجة مع ماورد في ال  .س، وقد جاءت الفروق لصالح اإلناثتعزى لمتغير الجن فروق وجود

DSM-IV-TR, 2000 ) ) حيث أوضح الدليل أن هذا اإلضطراب يشخص بصورة أكثر تكرارا  لدى اإلناث
الباحثة أنه يمكن أن يعود ذلك إلى أثر التنميط الجنسي والتنشئة اإلجتماعية التي ال  ىر وت .مقارنة بالذكور

ومنذ عمر مبكر على تنمية ( استثنينا بعض األسر والمجتمعاتما  إذ)تشجع اإلناث في كثير من األحيان 
لتعبير عن المشاعر وا ،وتحمل المسؤولية ،و القدرة على اتخاذ القرارات ،واإلعتماد على الذات ،الثقة بالنفس
كما تفعل ذلك بالنسبة الذكور، وغياب كل ما سبق يعتبر من أهم المعززات التي تسهم في نشوء واإلنفعاالت 

  .وبلورة المالمح التشخيصية إلضطراب الشخصية اإلعتمادية

وجود ( 89)أما بالنسبة للمقياس الفرعي إلضطراب الشخصية الهستيرية وكما يتضح من خالل الجدول رقم 
( 0.05)وهي أصغر من ( 0.048)المحسوبة ( t)فروق دالة بين الجنسين، حيث بلغت القيمة اإلحتمالية ل 

وبناء عليه نرفض فرضية العدم التي نصت على عدم وجود فروق تعزى لمتغير الجنس، وقد جاءت الفروق 
الذي أوضح أّن ( ( DSM-IV-TR, 2000وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع ماورد في ال . لصالح اإلناث

الباحثة أنه يمكن عزو ذلك إلى عوامل التنشئة  ىر وت. رنة بالذكورين اإلناث مقاهذا االضطراب أكثر شيوعا  ب
االجتماعية والتنميط الجنسي التي تسهم في تشجيع اإلناث على االهتمام بالشكل والمظهر الخارجيين، كما 

االهتمام واالنتباه يستند الى المظهر الخارجي دون حث اإلناث تسهم في تكوين قناعة لديهن بأن كسب 
وامل وتشجيعهن على تنيمة الثقة بالذات والقدرات الشخصية والعقلية والعلمية مما يسهم بالتضافر مع عدة ع

 .عراض والمالمح التشخيصية المميزة لهذا االضطرابأخرى في بلورة العديد من األ

فرعي إلضطراب الشخصية المضادة المجتمع وكما يتضح من خالل الجدول رقم أما فيما يتعلق بالمقياس ال
وجود فروق دالة بين الجنسين على المقياس الفرعي إلضطراب الشخصية المضادة للمجتمع، حيث (  89)



 

248 
 

وبناء عليه نرفض فرضية العدم ( 0.05)وهي أصغر من ( 0.049)المحسوبة ( t)بلغت القيمة االحتمالية ل 
وقد اتفقت هذه . على عدم وجود فروق تعزى لمتغير الجنس، وقد جاءت الفروق لصالح الذكور التي نصت

حيث أوضح الدليل أن هذا االضطراب أكثر شيوعا  بين ( DSM-IV-TR,2000)النتيجة مع ماورد في ال 
وجود أوضحت التي ( 9002،ريفيز وتايلور)الذكور مقارنة باإلناث، كما اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

الباحثة أنه يمكن تفسير ذلك  ىر وت. الشخصية المضادة للمجتمع س اضطرابفروق لصالح الذكور على مقيا
انطالقا  من بعض القوالب الفكرية بصدد الدور الجنسي، فالتقاليد االجتماعية تفرض أن يكون الذكور 

هم الوحيد إلقرار منازعاتهم، في حين تشجع عدوانيين، واستقالليين، وتنافسيين، وتسلطيين، والعراك هو سبيل
اإلناث على أن يبقين اتكاليات، خضوعيات والنزاع الكالمي هو أكثر األساليب وأقواها بالنسبة لهن في حل 

 .منازعاتهن

أما فيما يتعلق بالمقياس الفرعي إلضطراب الشخصية الوسواسية القهرية وكما يتضح من خالل الجدول رقم 
وهي أصغر ( 0.004)المحسوبة ( t)دالة بين الجنسين، حيث بلغت القيمة اإلحتمالية ل  وجود فروق( 89)

وقد اتفقت هذه النتيجة مع ماورد . وبناء عليه نرفض فرضية العدم وتوجد فروق لصالح الذكور( 0.05)من 
 حيث أوضح الدليل أن هذا االضطراب أكثر شيوعا  بين الذكور مقارنة( DSM-IV-TR,2000)في ال 

التي أوضحت ( 9002 ،ريفيز وتايلور)باإلناث بنسبة الضعف، كما اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
الباحثة أنه يمكن عزو  ىر وت .س اضطراب الشخصية الوسواسية القهريةوجود فروق لصالح الذكور على مقيا

فرض الهيمنة والتحكم بمختلف و  ذلك إلى مايتسم به الذكور من تنظيم، وسيطرة وصرامة ونزوع إلى الكمالية
 .التفاصيل

 (89)وكما يتضح من خالل الجدول رقم  لفرعي إلضطراب الشخصية سلبية العدوانأما بالنسبة للمقياس ا
، حيث بلغت القيمة المقياس الفرعي إلضطراب الشخصية سلبية العدوانعلى وجود فروق دالة بين الجنسين 

وبناء عليه نرفض فرضية العدم التي نصت ( 0.05)هي أصغر من و ( 0.009)المحسوبة ( t)اإلحتمالية ل 
فالشخصية سلبية العدوان ينقصها  .على عدم وجود تعزى لمتغير الجنس، وقد جاءت الفروق لصالح اإلناث

اإلستقالل األصيل وتستجيب للمصاعب إما بعدم البت أو التشبث باآلخرين من أجل معاونتهم، وأما بالقابلية 
ة التحريض وليس ضب وبروح التحطيم أو بروح التعويق والتعطيل، وقد يفهم من السلبية العدوانيللتهيج والغ



 

249 
 

مشاعر بالظهور وقد ترتبط و العدائية وحمل الكراهية والضغينة دون اإلفساح لمثل هذه الالعدوان المباشر أ
كن عزو الفروق لصالح الباحثة أنه يم ىر وت ،(386، 0222عبد الرحمن، )عراض بهذا اإلضطراب هذه األ

لما ورد ذكره اعاله ويرتبط بشكل كبير مع ما تتميز به اإلناث من سمات اإلناث على هذا المقياس الفرعي 
أسهم التنميط الجنسي والتنشئة اإلجتماعية في تعزيزها من مثل كبت المشاعر وعدم التعبير عنها سواء أكانت 

والتشبث بهم مما يسهم بالتضافر مع عوامل أخرى في تكوين  سلبية أو إيجابية، واإلعتمادية على اآلخرين
 .شياء والموضوعات المختلفة في الحياةلعدوان الداخلي تجاه اآلخرين واألمشاعر ا

وجود ( 89)وكما يتضح من خالل الجدول رقم  أما بالنسبة للمقياس الفرعي إلضطراب الشخصية اإلكتئابية
، حيث بلغت القيمة اإلحتمالية الفرعي إلضطراب الشخصية االكتئابيةلجنسين على المقياس فروق دالة بين ا

وبناء عليه نرفض فرضية العدم التي نصت على عدم ( 0.05)وهي أصغر من ( 0.000)المحسوبة ( t)ل 
وربما يعود ذلك إلى كون اإلناث يتسمن  .س، وقد جاءت الفروق لصالح اإلناثوجود تعزى لمتغير الجن
واإلنزعاج والعديد من المشاعر التشاؤمية،  قعدم الكفاءة وانخفاض تقدير الذات، والقل بمشاعر تتمحور حول

 .وكل ماسبق ذكره يرتبط بالمالمح التشخيصية التي تميز اضطراب الشخصية اإلكتئابية

 : ومناقشت ا الفرضية السادسةعرض نتيجة  -6

قائمة العوامل الخمسة ل ةيعر فلا سيياقملاال توجد فروق لات داللة إحصائية على : الفرضية السادسة نص
تبعاا لمتغير  (ريمضلا ةظقي ،ةبيطلا ،ةر بخلا ىلع حاتفنإل ا ،ةيطاسبنإل ا ،ةيباصعلا) يهو  للشخصية 

 . الجنس

ت استخدام (NEO-FFI)الفروق تبعا  لمتغير الجنس على قائمة العوامل الخمسة للشخصية والختبار   
 .يوضح داللة الفروق( 83)، والجدول رقم ((t.testاختبار  الباحثة

 .ائمة العوامل الخمسة للشخصيةنتائا الفروق تبعاا لمتغير الجنس على قيوضح  (83)رقت  جدول

 العوامل الخمسة
 

االنحراف  المتوسط العدد الجنس
 المعياري

t 
 المحسوبة

رجة د
 الحرية

القيمة 
 القرار اإلحتمالية

 العصابية
 7.709 22.413 225 ذكور

 غير دال 0.025 0000 0.92
 7.248 23.135 778 إناث
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 االنبساطية
 11.230 30.160 225 ذكور

 غير دال 0.009 0000 0.52
 10.853 31.476 778 إناث

على  نفتاحاال 
 الخبرة

 10.623 28.804 225 ذكور
 غير دال 0.002 0000 0.60

 10.431 30.084 778 إناث

 الطيبة
 12.252 27.266 225 ذكور

 غير دالة 0.280 0000 0.922
 12.170 27.524 778 إناث

 يقظة الضمير
 11.743 27.640 225 ذكور

 11.164 30.361 778 إناث دال 0.009 0000 3.08
 

عدم وجود فروق دالة بين الجنسين على أبعاد العصابية، اإلنبساطية، ( 83)وكما يتضح من الجدول رقم 
، (0.009)، (0.025 (المحسوبة( t)االنفتاح على الخبرة، الطيبة حيث بلغت القيم االحتمالية على الترتيب ل

وبناء عليه نقبل فرضية العدم، في حين بلغت القيمة ( (0.05وهي أكبر من ( 0.280)، (0.002)
وبناء عليه توجد فروق ( 0.05)وهي أصغر من  (0.009) يقظة الضميرالمحسوبة لبعد ( t)اإلحتمالية ل 

وجود فروق لصالح اإلناث  الباحثة أنه يمكن عزو ىر تو  .تبعا  لمتغير الجنس على هذا البعد لصالح اإلناث
على بعد يقظة الضمير إلى ما تتسم به اإلناث من مستوى مرتفع من الحساسية العاطفية، إضافة إلى ما 

لي والذي سمح بخروج اإلناث للعمل الحراك اإلجتماعي في الوقت الحاتتعرض له اإلناث من ضغوط نتيجة 
والقيام بالعديد من األعمال الذكورية، مما أسهم في تضاءل الحدود بين األدوار وأضاف المزيد من األعباء 

ملحم ، دراسة )وقد اختلفت نتيجة هذه الدراسة مع .على كاهل اإلناث لتحقيق التميز والتفوق وتحقيق الذات
دراسة  عد يقظة الضمير لصالح اإلناث، ولكنها اتفقت معلى بالتي لم يتضح فيها وجود فروق ع( 9002

التي أوضحت وجود فروق على القائمة لصالح اإلناث وعلى كافة المقاييس ( 9000)شميدت وآخرون 
 .بما فيها بعد يقظة الضمير الفرعية

شارة إلى أن الفروق بين الجنسين تشكل اشكالية كبيرة د من اإلوفيما يتعلق بالعوامل الخمسة للشخصية ال ب
غير مستقرة، وربما يعود ذلك لدى الباحثين في هذا المجال، فنتائج الدراسات حول هذا الموضوع متناقضة و 

ي أجريت فيها الدراسة، اختالف اب أهمها اختالف أدوات القياس، تباين طبيعة المجتمعات التبسإلى أ
 .(9002ملحم، )حصائية المستخدمة وخلل وصعوبات التطبيقساليب اإلاأل
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 :مقترحات البحث

 ية غير التكيفية المبكرة وعالقتها إجراء المزيد من األبحاث والدراسات حول المخطوطات اإلستعراف
 .مهنية أخرى  بإضطرابات الشخصية وسمات الشخصية السوية على عينات

   إجراء المزيد من األبحاث والدراسات حول المخطوطات اإلستعرافية غير التكيفية المبكرة  لدى
ت األهمية عينات اكلينيكية مشخصة بمختلف اإلضطرابات النفسية، فكل الدراسات الحديثة أثبت

 . لمخطوطات اإلستعرافية غير التكيفية المبكرةاإلكلينيكة ل
  المخطوطة إدخال نظرية(Schema Theory  ) كجزء ضمن مقررات العالج النفسي، التشخيص

م ، وعدة في العالج واإلرشاد النفسيجديد نظرية االنفسي، ونظريات اإلرشاد والعالج النفسي بوصفه
جدات العلمية في لتقليدية، فذلك من شأنه أن يسهم في مواكبة آخر المستااإلقتصار على النظريات 

طلبة كلية التربية  بية واألمريكية، وبالتالي زيادة الحصيلة المعرفية والعلمية لدىالجامعات األورو 
 . رشاد النفسي و علم النفسوعلى وجه التحديد طلبة أقسام اإل

 ج إرشادية وقائية أو عالجية لمجموعات مهنية مختلفةيمكن استثمار نتائج البحث في إعداد برام. 
 ال يمكن تعميم نتائج هذا البحث خارج الحدود البشرية، الزمانية والمكانية التي طبق فيها. 
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 (1)الملحق رقت 

 قائمة بأسماء السادة المحكمين

 (+PDQ-4)واستخبار تشخيص الشخصية ( YSQ-S3)إلستخبار المخطوطة ليونغ

 

 التخصص است المحكت

 األستاذ في قسم التقويم والقياس امطانيوس مخائيل. د.أ
 م اإلرشاد النفسيستاذ في قساأل سامر رضوان. د.أ
ستاذ في قسم اإلرشاد النفسياأل محمد الشيخ حمود. د.أ  

ستاذ في قسم اإلرشاد النفسياأل كمال بالن.د.أ  

في قسم اإلرشاد النفسي المساعد ستاذاأل مطاع بركات. د  
ستاذ المساعد في قسم اإلرشاد النفسياأل أحمد الزعبي.د  

 التقويم والقياسفي قسم  سر دمال رنا قوشحة.د
في قسم التقويم والقياس سر دمال عزيزة رحمة.د  

في قسم التقويم والقياس سر دملا هيفاء البقاعي.د  

 في قسم اإلرشاد النفسي سر دمال ضحى عبود. د
 في قسم اإلرشاد النفسي المدرس منال الشيخ.د
 النفسي، كلية التربية الثالثة في قسم اإلرشاد المدرس إيمان دندي.د
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 (2)ملحق رقت 

سماء السادة المحكمين للترجمةأقائمة ب  

 است المحكت الكلية
سيناء الجشي.د كلية التربية جامعة دمشق  

ا  قباس-جامعة دمشق ةيبر تكلية ال محمد حسن.د   
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 (3)ملحق رقت 

 (YSQ-S3)المخطوطة ليونغ  رابتخا

             :  اإلست

                                                                                      :الجنس

...زمالئي األعزاء  

 يرجى قراءة . يتضمن هلا المقياس مجموعة عبارات يمكن أن يستخدم ا األشخاص لوصف أنفس ت
ندما ال تكون كل عبارة، ومن ثت تقديرها بناء على مدى مالئمت ا لك خالل العات الماضي، وع

 .متأكداا، أجب بناء على ماتشعر به، وليس ما تعتقد أنه صحيح
 وفي حال كان أحد هؤالء  ،ة حول عالقتك بوالديك أو أصدقائكتتضمن بعض هله العبارات أسئل

 .األشخاص متوفياا، يرجى اإلجابة عن هله البنود بناء على عالقتك ب ت عندما كانوا أحياء
 على مقياس التقدير الموجود أدناه والتي تصفك بالشكل األمثل، ثت ( 6-1) اختر الدرجة األعلى من

 .اكتب إجابتك على الخط الموجود قبل كل بند

 مقياس التقدير

.ينطبق بدرجة متوسطة= 4    .                                                  ال ينطبق علي تماما  = 0  

.غالبا  ما ينطبق علي= 5                                            .       غالبا  ما ال ينطبق علي= 9  

   .ينطبق علي تماما  = 6  .                                                  ينطبق بدرجة ضعيفة = 3
.لم يكن لدي شخص يرعاني، أو يتشارك معي أو يهتم بشدة بكل ما يحدث لي______ .0  

.سي متعلقا  باألشخاص المقربين مني ألنني أخشى فراقهمأجد نف______ .9  

.أشعر بأنني معرض لالستغالل من قبل اآلخرين______ .3  
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.ال أمتلك القدرة على التكيف______ .4  

.رغب به أن يحبني عندما يرى نقائصي وعيوبيأال يمكن لشخص ______ .5  

.ودة ما يقوم به اآلخرونتقريبا  ال أقوم بشيء في العمل أو المدرسة بج______ .6  

.ال أشعر بالقدرة على تدبر شؤوني بمفردي في حياتي اليومية______ .2  

.ال يبدو أنني قادر على تجنب الشعور بأن شيء ما سيء على وشك الحدوث______ .8  

.قرانيأستقالل بنفسي عن والدي كما فعل لم أكن قادرا  على اال______ .2  

.ريد، فإنني سأجلب لنفسي المشاكلأعلت ما أعتقد أنني إذا ف_____ .00  

.في النهاية أنا الشخص الذي يهتم باألشخاص المقربين مني_____ .00  

(.العاطفة، االهتمامك )مشاعري اإليجابية لآلخرين  ظهاراأشعر بحرج شديد من _____ .09  

.لثانيةيجب أن أكون األفضل في أغلب ما أقوم به، ال أستطيع قبول المرتبة ا_____ .03  

.أجد صعوبة كبيرة في تقبل رفض اآلخرين لطلب تقدمت به إليهم_____ .04  

.ال أستطيع التدريب على إكمال المهمات الروتينية أو المملة_____ .05  

.يشعرني امتالك المال ومعرفة أشخاص مهمين بالقيمة_____ .06  

.شعر بأن هذا مؤقتأى عندما تسير األمور على مايرام حت_____ .02  

.ستحق العقابا، فأنا ما إذا ارتكبت خطأ_____ .08  

.ال يوجد أشخاص يقدمون لي الدفء والدعم والعاطفة_____ .02  

.خشى فقدانهمأنني أبير لدرجة أحتاج اآلخرين بشكل ك_____ .90  

ال قد أتعرض لألذى المتعمد من قبلهمأ_____ .90 .شعر بضرورة توخي الحذر بوجود اآلخرين، وا   



 

267 
 

.أنا أختلف بشكل كلي عن اآلخرين _____.99  

.مني إذا علم حقيقتي ال أحد من األشخاص الذين أرغب بهم سيبقى قريبا  _____ .93  

.ال أمتلك الكفاءة عندما يتعلق األمر باإلنجاز_____ .94  

.أعتبر نفسي شخصا  اتكاليا  عندما يتعلق األمر بأداء المهام اليومية_____ .95  

.يمكن أن تحدث في أي لحظة( طبيعية، جنائية، مالية، طبية) رثةأشعر بأن كا_____ .96  

.نميل أنا ووالدي إلى اإلنخراط الزائد في حياة ومشكالت بعضنا البعض_____.92  

ال فإنهم سيغضبون مني، أو أشعر بأنه ال خيار أمامي سوى االستسالم لرغبات اآلخرين، وا  _____ .98
.ي بطريقة ماينبذون  

.ي أفكر باآلخرين أكثر ما أفكر بنفسيجيد ألن أنا شخص____ .92  

.أجد حرجا  في التعبير عن مشاعري لآلخرين____ .30  

.أحاول أن أقوم باألفضل، ال أرض بعمل جيد وحسب____ .30  

.قبل بالكثير من القيود أو الحدود الموضوعة لألشخاص اآلخرينأأنا مميز وال ____ .39  

.إلى هدف ما فمن السهل أن أصاب باإلحباط واستسلمحينما ال أستطيع الوصول ____ .33  

.اإلنجازات قيمة جدا  بالنسبة لي شريطة أن يلحظها اآلخرون____ .34  

.شعر بالقلق من احتمال أن يعقبه شيء سيءأ فأنا دإذا حدث شيء جي____ .35  

.إذا لم أبذل قصارى جهدي، يجب أن أتوقع الفشل____ .36  

.ز بالنسبة ألحدهمأشعر أنني ممي ال____ .32  

.ي قريب منهمشخاص الذين أشعر أنلق من أن يتركني أو يتخلى عني األأشعر بالق____ .38  
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.يخذلني أحدهم أو يتخلى عني إنها مسألة وقت قبل أن____ .32  

.أنا غير منتمي____ .40  

.أنا غير جدير بمحبة اآلخرين واهتمامهم واحترامهم____ .40  

.آلخرين أكثر كفاءة مني في مجاالت العمل واإلنجازمعظم األشخاص ا____ .49  

.فتقر إلى التفكير المنطقيا____ .43  

.أقلق بشأن التعرض إلعتداء جسدي من قبل اآلخرين____ .44  

من الصعب جدا  لي ولوالدي أن نخفي تفاصيل حياتنا الخاصة عن بعضنا البعض بدون الشعور ____ .45
.بالخيانة أو الذنب  

.عالقاتي مع اآلخرين، عادة ما أترك السيطرة للشخص اآلخرفي ____ .46  

.ي ال أجد وقتا  لنفسيلألشخاص الذين اهتم بهم لدرجة أنأنشغل جدا  بالقيام بعمل أشياء ____ .42  

.أجد صعوبة في أكون مستقال  وعفويا  بحضور اآلخرين____ .48  

.تحمل كافة مسؤولياتياينبغي أن ____ .42  

.من القيام بما أريده أكون مقيدا  أو ممنوعا   كره أنا____ .50  

.ضحي باإلشباع أو المتعة الحالية لتحقيق هدف بعيد المدىاأقضي وقتا  صعبا  وأنا ____ .50  

.ما لم أحصل على اهتمام كبير من اآلخرين، أشعر بأنني أقل أهمية____ .59  

.ال تستطيع أن تبالغ في حذرك، فال بد أن يحدث خطأ ما____ .53  

.إذا لم أكمل عملي بشكل صحيح، فعلي أن أتحمل العواقب____ .54  

.لم أجد شخصا  يستمع حقا  إلي، أو يفهمني، أو يدرك احتياجاتي ومشاعري الحقيقية____ .55  
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.أشعر باليأس عندما ينسحب أو يبتعد عني شخص أهتم ألمره____ .56  

.أشك إلى حد بعيد بدوافع اآلخرين____ .52  

.عر أنني ال منتمي أو منعزل عن بقية الناسأش____ .58  

.أشعر أنني غير جدير بالحب____ .52  

.أنا لست موهوبا  كغالبية الناس في العمل____ .60  

.ال يمكن التعويل على قراراتي في مواقف الحياة اليومية____ .60  

.أقلق بشأن خسارة كل أموالي أو أن أصبح معوزا  أو فقيرا  ____ .69  

.البا  ما أشعر كما لو أن والدي يعيشان من خاللي أي ال أمتلك حياة خاصة بيغ____ .63  

.دائما  ما أترك اآلخرين يختارون لي، لذلك ال أعرف حقا  ما اريده لنفسي____ .64  

.لطالما كنت الشخص الذي يستمع لمشاكل اآلخرين____ .65  

.أنني غير عاطفي أو بدون مشاعر أضبط نفسي بشدة لدرجة أن الكثير من الناس يعتقدون____ .66  

كمالهاأشعر بضغط دائم إلنجاز األ____ .62 .شياء وا   

.أشعر أنه ال ينبغي علي اتباع القواعد والعادات السائدة كما يفعل اآلخرون____ .68  

ستمتع بها، حتى عندما أعرف أن ذلك في اأجبر نفسي على القيام بأشياء ال ال أستطيع أن ____ .62
 .مصلحتي

إذا ابديت تعليقات في اجتماع ما، أو تم تقديمي في موقف اجتماعي ما، فمن المهم لي أن أحظى ____ .20
.بالتقدير واإلعجاب  

.مهما بذلت جهدا  في العمل، أشعر بقلق من اإلفالس وخسارة كل شيء تقريبا  ____ .20  
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.أن أتحمل العواقببغض النظر عن سبب قيامي بخطأ ما، فعندما أقوم بعمل خاطئ علي ____ .29  

ال يوجد شخص قوي أو حكيم إلعطائي نصائح أو توجيهات سليمة عندما ال أكون متأكدا  مما ____ .23
 .ينبغي علي أن أفعله

.أحيانا  لشدة قلقي من تخلي اآلخرين عني أدفعهم لذلك____ .24  

.عادة ما أراقب الدوافع الخفية لآلخرين____ .25  

.أنني خارج المجموعاتدائما  ما أشعر ب____ .26  

.غير مقبول تماما   سأكون يم اآلخرين وعرفوني بشكل جيد، فإني إذا كشفت نفسي أماأشعر بأن____ .22  

ال أتمتع بالقدر ذاته من الذكاء الذي يتمتع به غالبية الناس عندما يتعلق األمر بالعمل أو ____ .28
 .المدرسة

.وميةال أثق بقدرتي على حل المشاكل الي____ .22  

.أقلق بشأن ظهور مرض خطير لدي، على الرغم من عدم تشخيص الطبيب ألي شيء خطير____ .80  

.ي ال أملك شخصية مستقلة عن والدي أو شريكيغالبا  ما أشعر بأن____ .80  

.حترام حقوقي ومشاعريان مشاكل كثيرة تتعلق بالمطالبة بأعاني م____ .89  

.ير لآلخرين والقليل لنفسيي أفعل الكثيرى اآلخرون أن____ .83  

.انفعاليا   را  ومتوت اني اآلخرونير ____ .84  

.خطائي بسهولة أو أجد أعذارا  لهاغفر اال أستطيع أن ____ .85  

.أشعر أن ما يتوجب علي تقديمه أكثر قيمة من اسهامات اآلخرين____ .86  

.نادرا  ما كنت قادرا  على االلتزام بقراراتي____ .82  
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.علني الكثير من الثناء والمديح أشعر بأنني شخص ذو قيمةيج____ .88  

.أقلق بشأن إمكانية اتخاذ قرار خاطئ يقودني إلى كارثة____ .82  

.أنا شخص سيء يستحق العقاب____ .20  
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 (4)ملحق رقت 

 (+PDQ-4)ر تشخيص الشخصية ابتخا

:  اإلست  
                       :                                         الجنس

 
 ....زمالئي األعزاء

  ي دف هلا االستخبار إلى وصف أي نوع من األشخاص أنت، وعندما تجيب عن األسئلة، فكر
 .بالطريقة التي كنت تشعر أو تفكر او تتصرف ب ا خالل السنوات القليلة الماضية

  اإلجابة التي تناسبكيرجى اإلجابة إما بصح أو خطأ على كل بند من خالل وض  دائرة حول. 
 ال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة. 

 اإلجابة العبارات ت
.أتجنب العمل مع األشخاص الذي قد ينتقدونني 1  خطأ صح 
.ال أستطيع اتخاذ القرارات بدون نصح أو طمأنة اآلخرين 2  خطأ صح 
.وضعمغالبا  ما أغرق في التفاصيل وأفتقد الرؤية الشاملة لل 3  خطأ صح 
 خطأ صح .أحتاج أن أكون مركز االهتمام دائما   4
.أنجزت أكثر بكثير مما توقعه اآلخرون مني 5  خطأ صح 
.يمكن أن أقوم بالمستحيل ألمنع األشخاص الذين أحبهم من تركي 6  خطأ صح 
.يشتكي اآلخرون من كوني ال أحافظ على عملي أو التزاماتي 7  خطأ صح 
.مرات أو كنت سأقع لو قبض عليوقعت في مشاكل قانونية عدة  8  خطأ صح 
.ال أهتم لقضاء الوقت مع عائلتي أو أصدقائي 2  خطأ صح 
حصل على رسائل خاصة من األشياء التي تحدث حوليا 10  خطأ صح 
 خطأ صح أعلم أن الناس سيستغلوني أو يحاولون خداعي إذا سمحت لهم بذلك 11
 خطأ صح أشعر أحيانا  باإلنزعاج 12
ن صداقاتي مع اآلخرين فقط إذا تأكدت من حبهم ليأكو  13  خطأ صح 
 خطأ صح عادة ما أشعر باالكتئاب 14
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 خطأ صح أفضل أن يتولى اآلخرون المسؤولية بدال  عني 15
 خطأ صح أهدر الوقت في محاولة الوصول باألشياء إلى درجة الكمال 16
 خطأ صح أنا أكثر جاذبية من معظم الناس 17
.ما أنظر لنفسي على أنني شخص عظيم أو سأصبح كذلكغالبا   18  خطأ صح 
 خطأ صح إما أن أحب الشخص أو أكرهه، ال مكان للوسط عندي 12
 خطأ صح أنخرط في الكثير من العراك الجسدي 20
 خطأ صح اشعر أن اآلخرين ال يفهموني أو يقدروني 21
بها مع اآلخرينأفضل أن أقوم بعمل األشياء بمفردي بدال  من قيامي  22  خطأ صح 
حدثشياء قبل أن تحدوث بعض األ توقع لدي القدرة على 23  خطأ صح 
.شخاص الذين أعرفهمتساءل عن مدى موثوقية األاغالبا  ما  24  خطأ صح 
.شخاص في غيابهمأتحدث أحيانا  عن األ 25  خطأ صح 
.أشعر بالكبت في عالقاتي الحميمة لخوفي من أن اتعرض للسخرية 26  خطأ صح 
.أخشى من فقدان دعم اآلخرين لي إذا اختلفت معهم 27  خطأ صح 
.لدي الكثير من العيوب 28  خطأ صح 
 خطأ صح أعطي األولوية لعملي أكثر من عائلتي أو أصدقائي أو متعتي الشخصية 22
.أظهر عواطفي بسهولة 30  خطأ صح 
.يمكن فقط ألشخاص معينين أن يقدروني أو يفهموني 31 طأخ صح   
.تساءل عن حقيقتياغالبا  ما  32  خطأ صح 

33 
أعاني من صعوبة في دفع الفواتير ألنني ال أبقى في وظيفة واحدة لفترة 

.طويلة  خطأ صح 

.ال يثير الجنس اهتمامي 34  خطأ صح 
.يعتبرني اآلخرون مزاجي وذو طباع حادة 35  خطأ صح 

ع اآلخرون اإلحساس أو غالبا  ما أحس أو أشعر باألشياء التي ال يستطي 36
.الشعور بها  

 خطأ صح

.سيستخدم اآلخرون ما أخبرهم به ضدي 37  خطأ صح 
.هناك بعض األشخاص الذين ال أحبهم 38  خطأ صح 
.أنا أكثر حساسية للنقد أو الرفض من معظم الناس 32  خطأ صح 
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.أجد صعوبة في البدء بشيء ما إذا توجب علي القيام به بمفردي 40  خطأ صح 
.على من اآلخرين بالقيم األخالقيةألدي إحساس  41  خطأ صح 
.أنا أكثر الناس نقدا  لذاتي 42  خطأ صح 
.ستخدم جاذبيتي للحصول على االهتمام الذي أحتاجها 43  خطأ صح 
 خطأ صح .أحتاج كثيرا  أن ينتبه اآلخرون لي أو يطرون علي 44
.حاولت إيذاء نفسي أو االنتحار 45  خطأ صح 
.قوم بأشياء كثيرة دون التفكير بالعواقبأ 46  خطأ صح 
 خطأ صح هناك بضعة أنشطة ال تثير اهتمامي أبدا   47
.غالبا  ما يجد الناس صعوبة في فهم ما أقوله 48  خطأ صح 
.أعارض ما يقوله المشرفون حول كيفية قيامي بعملي 42  خطأ صح 
.اآلخرون أبقى متيقظا  الكتشاف المعنى الحقيقي لما يقوله 50  خطأ صح 
.لم أكذب أبدا  في حياتي 51  خطأ صح 
.أخشى من مقابلة أشخاص جدد ألنني أشعر بعدم الثقة 52  خطأ صح 

أريد أن يحبني الناس كثيرا  لدرجة أنني أتطوع للقيام بأشياء ال أفضل  53
.القيام بها  

 خطأ صح

54 
طيع تحمل راكمت الكثير من األشياء التي ال أحتاجها ولكني ال أست

.فقدانها  خطأ صح 

ي أتكلم كثيرا ، ولكن اآلخرين يقولون أنني أعاني من على الرغم من أن 55
.مشاكل في الوصول إلى الهدف وتوضيح مقصدي  

 خطأ صح

 خطأ صح أقلق كثيرا   56

57 
أتوقع من اآلخرين أن يقدموا خدماتهم لي على الرغم من أنني ال أقدم 

 خطأ صح لهم الخدمات عادة

 خطأ صح أنا شخص متقلب المزاج 58
 خطأ صح الكذب أمر سهل بالنسبة لي وغالبا  ما أقوم به 52
 خطأ صح لست مهتما  بإمتالك أصدقاء مقربين 60
 خطأ صح غالبا  ما أتوخى الحذر كي ال أتعرض لالستغالل 61
.ساء إليأسامح أبدا  من أال أنسى أو  62  خطأ صح 
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يق من األشخاص األكثر حظا  منيشعر باإلستياء والضأ 63  خطأ صح 
 خطأ صح قد ال تكون الحرب النووية فكرة سيئة 64
شعر بالعجز وعدم القدرة على االهتمام بنفسيأعندما أكون وحيدا   65  خطأ صح 

إذا لم يستطع اآلخرون القيام باألشياء بالشكل الصحيح، أفضل القيام بها  66
 خطأ صح بنفسي

التمثيل لدي موهبة في 67  خطأ صح 
ستغل اآلخرينايعتقد البعض أني  68  خطأ صح 
 خطأ صح أشعر بأن حياتي مملة وال معنى لها 62
 خطأ صح أنا ناقد لآلخرين 70
 خطأ صح ال أهتم لما يقوله اآلخرون عني 71
 خطأ صح أعاني من صعوبات في االرتباط في المواقف الثنائية 72
ألنني أدرك أنهم منزعجون غالبا  ما يتذمر اآلخرون 73  خطأ صح 

قد يعتقد اآلخرون من خالل النظر إلي أنني شاذ إلى حد ما أو غريب  74
 خطأ صح األطوار أو غير اعتيادي

 خطأ صح استمتع بالقيام بأشياء خطيرة 75
 خطأ صح لقد كذبت كثيرا  في هذا االستخبار 76
من الحرمان أتذمر كثيرا   77  خطأ صح 
من صعوبة في ضبط غضبي أو مزاجيأعاني  78  خطأ صح 
 خطأ صح يشعر البعض بالغيرة مني 72
 خطأ صح أتأثر بسهولة باآلخرين 80

ني اقتصادي بينما ينظر اآلخرون إلي على أنني أنظر إلى نفسي على أ 81
 بخيل

 خطأ صح

شعر بحاجة لإلنخراط مع شخص آخر في أعندما تنتهي عالقة وثيقة  82
 خطأ صح الحال

 خطأ صح أعاني من انخفاض في تقدير الذات 83
نا متشائمأ 84  خطأ صح 
 خطأ صح ال أهدر وقتا  في العودة إلى األشخاص الذين يتعرضون لي باإلهانة 85
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 خطأ صح يجعلني وجودي مع اآلخرين قلقا   86
 خطأ صح أخاف أن أتعرض لإلحراج في المواقف الجديدة 87
دي ألعتني بنفسيأ ترك بمفر  أن أخشى من 88  خطأ صح 
 خطأ صح يشتكي الناس من كوني عنيد كالحائط 82

20 
نخرط معهم في اشخاص الذين مل مع العالقات بجدية أكثر من األأتعا

 خطأ صح هذه العالقات

عتذر له في لحظة امع أحدهم في لحظة، ثم أجد نفسي  قد أكون سيئا   21
 أخرى

 خطأ صح

 خطأ صح يعتبرني اآلخرون مغرورا   22

23 
عندما أكون متوترا ، إما أن أصاب بالشك المرضي أو فقدان الذاكرة 

 خطأ صح المؤقت

هتم إذا تعرض اآلخرون لألذى طالما أنني أحصل على ما أريدهاال  24  خطأ صح 
أثناء تعاملي معهم أحافظ على مسافة من اآلخرين 25  خطأ صح 

غير ( وجي، صديقي، صديقتيز )غالبا  ما أتساءل عما إذا كانت زوجتي 26
 مخلص لي

 خطأ صح

 خطأ صح غالبا  ماأشعر بالذنب 27

28 

كان من ( كاألشياء الموجودة أدناه)لقد قمت بأشياء بشكل اندفاعي 
.الممكن أن تدخلني في مشاكل  

(:إذا أجبت بنعم يرجى وضع إشارة على االشياء التي تنطبق عليك)  

 خطأ صح

 

.ال أكثر مما أمتلكهأنفقت كمية من الم -أ  
.أقمت عالقة جنسية مع أشخاص بالكاد أعرفهم -ب  
.أفرطت في شرب الكحول -ج  
.تعاطيت المخدرات -د  
.تناولت الطعام بشراهة زائدة -ه  
.قمت بقيادة السيارة بتهور -و  

 خطأ صحقوم أ، كنت إلى حد ما حدثا  جانحا  (05قبل سن )عندما كنت طفال   22
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:أدناه ببعض األشياء الموجودة   
(:ضع إشارة بجانب كل ما ينطبق عليك)  

 

.كنت أعتبر متنمرا   -0  
.كنت معتادا  على البدء بالعراك مع األطفال اآلخرين -9  
.ستخدمه في العرااكامتلك سالحا  كنت احينما كنت  -3  
.كنت أمارس السرقة أو السلب بحق اآلخرين -4  
.رينكنت أمارس العنف الجسدي مع اآلخ -5  
.كنت أمارس العنف الجسدي مع الحيوانات -6  
.أجبرت شخصا  ما على ممارسة الجنس معي -2  
.كذبت كثيرا   -8  
.بقيت خارج المنزل مساءا  دون موافقة أهلي -2  
.سرقت أشياء من اآلخرين -00  
.أضرمت النيران -00  
.كسرت النوافذ أو دمرت الممتلكات -09  
.كثر من مرةهربت من المنزل في الليل أ -03  
.سنة 03تهرب من المدرسة كثيرا  قبل سن ابدأت  -04  
.اقتحمت منزل أو بناء أو سيارة أحدهم -05  
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 (5)ملحق رقت 

 (NEO-FFI)قائمة العوامل الخمسة للشخصية

 

 ...زمالئي األعزاء

  ،أمامكت مجموعة من العبارات التي تصف كيف يسلك ويشعر ويتصرف األشخاص بشكل عات
 .لوب هو أن تحدد إلى أي درجة تنطبق عليك هله العباراتوالمط

 ال توجد عبارة صحيحة وأخرى خاطئة، فاإلجابة صحيحة طالما تنطبق عليك، وتعبر عنك. 
 ارجو قراءة العبارات بشكل جيد ثت تقرير درجة انطباق ا عليك. 
 قطستعامل هله االستمارات بسرية تامة ولن تستخدت إال ألغراض البحث العلمي ف. 

 العبارة ت
موافق 
 بشدة

 معارض محايد موافق
معارض 

 بشدة

      ليس من السهل أن أقلق من شيء ما 1

      تسرني كثرة الناس من حولي 2

      ال أرغب بتضييع وقتي في أحالم اليقظة 3

      أحاول أن أكون لطيفا  مع كل شخص أقابله 4

      أحافظ على أشيائي نظيفة ومرتبة 5

      أشعر بأني أدنى من اآلخرين 6

      من السهل إضحاكي 7
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      عندما أجد طريقة صحيحة لعمل شيء ما أستمر فيها 8

      كثيرا  ما أتناقا مع أفراد أسرتي و زمالئي 2

10 
أستطيع تقسيم وقتي بشكل مناسب بحيث أنجز أموري 

 .في حينها
     

11 
أحيانا  كما لو أنني عندما أكون في حالة إجهاد اشعر 

 منهار القوى
     

      لست شخصا  مرحا   12

13 
المناظر التي أجدها في الفن و ( المواضيع)تعجبني 
 الطبيعة

     

      يعتبرني بعض الناس أناني ومغرور 14

      أنا لست الشخص الذي يعالج األمور بطريقة منتظمة 15

      نادرا  ما أشعر بأنني وحيد وحزين 16

      أتحدث بسرور مع الناس 17

18 
اعتقد أن ترك التالميذ يستمعون إلى متحاورين يتبنون 
يقاعهم  وجهات نظر متعارضة يؤدي إلى إرباكهم وا 

 .في حيرة
     

      أفضل التعاون مع اآلخرين بدال  من منافستهم 12

      أحاول إنجاز األعمال الموكلة إلي بعناية كبيرة 20
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      أشعر غالبا  أني في حالة توتر وعصبية 21

22 
أي في مركز اهتمام )يسرني وجودي في مركز الحدث

 (اآلخرين
     

      يؤثر الشعر علي بشكل قليل وقد ال يؤثر مطلقا   23

      أميل إلى الشك والسخرية من نوايا اآلخرين 24

25 
لدي سلسلة من األهداف الواضحة أسعى إلى تحقيقها 

 بصورة منتظمة
     

      أحيانا  أشعر بأني عديم القيمة 26

      أفضل عادة عمل األشياء بمفردي 27

      غالبا  ما أجرب مأكوالت جديدة وغريبة 28

      أعتقد أن الناس يستغلون المرء عندما يسمح لهم بذلك 22

      أضيع الكثير من الوقت قبل أن أبدأ العمل 30

      ما أشعر بالقلق والخوف نادرا   31

      غالبا  ما ينتابني الشعور بأن لدي قدرة فياضة 32

33 
نادرا  ما أدرك األمزجة والمشاعر التي تحدثها 

 الظروف المختلفة من حولي
     

      معظم الناس الذين أعرفهم يحبونني 34

      أعمل بإجتهاد كي أحقق أهدافي 35
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      يقة تعامل اآلخرين معيتزعجني غالبا  طر  36

      أنا إنسان مرح وذو مزاج طيب 37

38 
أعتقد بأنه علينا استشارة علماء الدين أثناء اتخاذ 

 القرارات األخالقية
     

32 
يعتبرني بعض الناس شخصا  باردا  وأعمل لمصلحتي 

 فقط
     

40 
عندما أتعهد القيام بواجب ما يمكن للمرء االعتماد 

 ذاعلي به
     

41 
في كثير من األحيان أشعر بأني مثبط الهمة وارغب 

 بالتوقف عن متابعة العمل عندما أفشل
     

      أنا لست شخصا  متفائال  وذو مزاج طيب 42

43 
عندما أقرأ األدب أو أنظر إلى قطعة فنية اشعر 

 أحيانا  بموجة من اإلعجاب
     

      ييأنا ثابت في مواقفي ومتصلب في رأ 44

      أحيانا  ال يوثق بي وال يعتمد علي كما ينبغي أن أكون 45

      نادرا  ما أكون حزينا  أو مكتئبا   46

      أنا أعيا حياة مضطربة 47

48 
ليس لدي إهتمامات كثيرة في التكهن بأحوال طبيعة 

 الكون و طبيعة اإلنسانية
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      يقة حساسةأحاول دائما التصرف مع اآلخرين بطر  42

      أنا شخص ماهر وأنجز أعمالي بشكل دائم 50

51 
غالبا  ما أشعر بأنني عاجز عن حل مشاكلي وأتمنى 

 أن يساعدني شخص على حلها
     

      أنا إنسان نشيط جدا   52

      أنا إنسان يحب المعرفة واالستطالع 53

54 
في حالة عدم محبتي ألشخاص معينين أبين ذلك 

 شكل صريحب
     

      ليس بوسعي إطالقا  تنظيم حياتي 55

56 
أحيانا  أكون خجوال  بشكل كبير وأتمنى أن أختفي عن 

 األنظار
     

57 
أفضل أن أدبر أمور نفسي على أن أقود مجموعة من 

 الناس
     

58 
أشعر بمتعة أثناء تعاملي مع النظريات واألفكار 

 .المجردة
     

52 
ب ملتوية مع الناس عند الضرورة كي أتبع أسالي

 .أحصل على ما أريد
     

60 
في كل األشياء التي أقوم بها أطمح أن يكون ذلك في 

 .غاية االتقان
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 البحث باللغة العربية ةصالخ
 

هدف هذا البحث إلى دراسة دور المخطوطات اإلستعرافية غير التكيفية المبكرة كوسيط في اضطرابات 
 .ة وسمات الشخصية السوية لدى العاملين في المؤسسات التعليمية في مدينة دمشقالشخصي

 : من ا البحث
 :اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في إستخراج نتائج البحث، معتمدة على األدوات اآلتية

 (08)عبارة لقياس (  20)جيفري يونغ، وهو مكون من ل( YSQ-S3)ر المخطوطة ليونغ ابتخا -0
 .مخطوطة استعرافية غير تكيفية مبكرة

( 09)عبارة لقياس ( 22)، وهو مكون من لستيفن هيلر( +PDQ-4) ر تشخيص الشخصيةابتخا -9
 .اضطرابا  من اضطرابات الشخصية

، قام بإعدادها للتناسب مع البيئة لكوستا وماكري (NEO-FFI)قائمة العوامل الخمسة للشخصية -3
 .عبارة لقياس خمس سمات للشخصية( 60)، وهي مكونة من (9002)عام  مالسورية مازن ملح

 :عينة البحث
عامال  وعاملة في مديرية تربية دمشق، حيث بلغ عدد الذكور ( 0003)اشتملت عينة البحث على 

 (.228)في حين بلغ عدد اإلناث ( 995)
 :نتائا البحث

 :سفر البحث عن النتائج اآلتيةأ
اإلساءة، : )اب الشخصية البارنويدية من خالل المخطوطات اآلتيةيمكن التنبؤ بأعراض اضطر  -0

، ومن خالل سمات الشخصية (السلبية والتشاؤمية، اإلعتمادية، المعايير الصارمة، اإلخفاق، الخزي
 (.الطيبة، العصابية، يقظة الضمير) :اآلتية

عزال االجتماعي، اإلن)مية من خالل مخطوطات يمكن التنبؤ بأعراض اضطراب الشخصية الفصا -9
 .(العصابية)، ومن خالل سمة (الهجر

اإلنعزال )عراض اضطراب الشخصية فصامية النمط من خالل مخطوطات يمكن التنبؤ بأ -3
 .(العصابية)ومن خالل سمة  ،(اإلجتماعي، الهجر، الخزي، السلبية والتشاؤمية
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قصور ضبط الذات، )ات يمكن التنبؤ بأعراض اضطراب الشخصية الهستيرية من خالل مخطوط -4
، ومن خالل سمة (الكبح اإلنفعالي، البحث عن اإلستحسان، األهلية والجدارة، الحرمان اإلنفعالي

 .(الطيبة)
األهلية والجدارة، )يمكن التنبؤ بأعراض اضطراب الشخصية النرجسية من خالل مخطوطات  -5

، ومن (لمعايير الصارمة، اإلعتماديةالحساسية المفرطة لألذى، قصور ضبط الذات، التضحية بالنفس، ا
 .(، الطيبةيقظة الضمير) خالل سمتي

الهجر، الحرمان اإلنفعالي، )يمكن التنبؤ بأعراض اضطراب الشخصية الحدية من خالل مخطوطات  -6
 .(الطيبة، العصابية ويقظة الضمير)، ومن خالل سمات (قصور ضبط الذات، المعايير الصارمة

القصاصية، )ض اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع من خالل مخطوطات عرايمكن التنبؤ بأ -2
 .(قصور ضبط الذات، األهلية والجدارة، البحث عن اإلستحسان، اإلعتمادية

الخزي، اإلساءة، )يمكن التنبؤ بأعراض اضطراب الشخصية التجنبية من خالل مخطوطات  -8
 .(العصابية)، ومن خالل سمة (التضحية بالنفس، األهلية والجدارة، الحساسية المفرطة

اإلعتمادية والعجز، )يمكن التنبؤ بأعراض اضطراب الشخصية اإلعتمادية من خالل مخطوطات  -2
 .(الطيبة، العصابية ويقظة الضمير)، ومن خالل سمات (القصاصية، الكبح اإلنفعالي

اإلساءة، )طات عراض اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية من خالل مخطو بأيمكن التنبؤ  - 00
يقظة )، ومن خالل سمات (المعايير الصارمة، الحساسية المفرطة لألذى، البحث عن اإلستحسان

 .(الضمير، العصابية، اإلنفتاح على الخبرة والطيبة
السلبية )يمكن التنبؤ بأعراض اضطراب الشخصية سلبية العدوان من خالل مخطوطات  -00

 .(العصابية)سمة ، ومن خالل (اق، الخزيوالتشاؤمية، الكبح اإلنفعالي، اإلخف
السلبية والتشاؤمية، )يمكن التنبؤ بأعراض اضطراب الشخصية اإلكتئابية من خالل مخطوطات  -09

 .(اإلخفاق، التضحية بالنفس، القصاصية، اإلعتمادية والخزي
زي، البحث اإلساءة، الحرمان اإلنفعالي، الخ)يمكن التنبؤ بسمة العصابية من خالل مخطوطات  -03

 .(عن اإلستحسان، قصور ضبط الذات، األهلية والجدارة
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اإلنعزال اإلجتماعي، المعايير الصارمة، )يمكن التنبؤ بسمة اإلنبساطية من خالل مخطوطات  -04
 .(األهلية والجدارة، البحث عن اإلستحسان

تماعي، المعايير اإلنعزال اإلج)يمكن التنبؤ بسمة اإلنفتاح على الخبرة من خالل مخطوطات  -05
 .(الصارمة، البحث عن اإلستحسان، األهلية والجدارة

 .(الخزي، القصاصية، التضحية بالنفس)يمكن التنبؤ بسمة الطيبة من خالل مخطوطات  -06
المعايير الصارمة، اإلنعزال اإلجتماعي، )يمكن التنبؤ بسمة يقظة الضمير من خالل مخطوطات  -02

 .(اإلخفاق
ارتباطية بين المخطوطات غير التكيفية المبكرة وأعراض اضطرابات الشخصية لدى ة قتوجد عال -08

 .عينة البحث
 .ة ارتباطية بين المخطوطات غير التكيفية المبكرة والعوامل الخمسة للشخصيةقتوجد عال -02
 .توجد عالقة ارتباطية بين أعراض اضطرابات الشخصية والعوامل الخمسة للشخصية -90
نما (YSQ-S3)روق تبعا  لمتغير الجنس على االستخبار الكلي للمخطوطة ليونغالتوجد ف -90 ، وا 

سين فرعين هما مقياس مخطوطة اإلخفاق وجاءت الفروق لصالح اإلناث، وعلى وجدت فروق على مقيا
 .مقياس مخطوطة الحساسية المفرطة لألذى وجاءت الفروق لصالح الذكور

نما (+PDQ-4)على االستخبار الكلي لتشخيص الشخصية ال توجد فروق تبعا  لمتغير الجنس -99 ، وا 
سلبية العدوان، االعتمادية، االكتئابية،  :اآلتية ضطرابات الشخصيةجدت فروق على المقاييس الفرعية الو 

لصالح اإلناث، في حين وجدت فروق على المقياس الفرعي إلضطراب الشخصية  ، الهستيريةالحدية
 .لصالح الذكور ، الوسواسية القهرية، المضادة للمجتمعالنرجسية

وجدت فروق تبعا  لمتغير الجنس على عامل يقظة الضمير ضمن قائمة العوامل الخمسة للشخصية  -93
(NEO-FFI)وجاءت تلك الفروق لصالح اإلناث ،. 
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 البحث باللغة اإلنكليزية ةصالخ
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I 
 

Summary 

This Study amied to investigate the role of early maladaptive 

schema as an intermediary in personality Disorders and Normal 

Personality Traits among Teaching Institutions Staff in Damascus. 

 

 Research Method and Tools: 

Descriptive analytical Method was used  to derive the results of this 

research, based on the following tools: 

1- The Young Schema Questionnaire prepared by Jeffrey Young to 

measures the Early Maladaptive Schemas, consisted of (90) items to 

measure (18) Early Maladaptive Schemas. 

2- The Personality Diagnostic Questionnaire prepared by Steven Hyler 

to measures the Personality Disorders symptoms, consisted of (99) 

items to measure (12) types of Personality Disorders. 

3- The (NEO-FFI) prepared by Cost & McCare, and prepared in Syria by 

Mazen Molhem to measures the Five- Factor of Personality. 

 

 Sample of  Research: 

The Sample which was randomly selected from the staff in Teaching 

Institutions in Damascus, consisted of (1003), femal (777) and male 

(222). 

 

 Research Results: 

The research yielded the following results: 

1. The Degree of  symptoms of Paranoid Personality Disorder can be 

predicted through of :  mistrust, negativity, agreeableness, 

dependence, unrelenting standards, neuroticism, conscientiousness 

and shame. 

2. The Degree of  symptoms of Schizoid Personality Disorder can be 

predicted through of :social isolation, neuroticism and abandonment. 

3. The Degree of  symptoms of Schizotypal Personality Disorder can be 

predicted through of :social isolation, neuroticism, abandonment, 

shame and negativity. 



II 
 

4. The Degree of  symptoms of Histrionic Personality Disorder can be 

predicted through of : isufficient self-control, emotional inhibition, 

approval- seeking, entitlement, agreeableness and emotional 

deprevation. 

5. The Degree of  symptoms of Narcissistic Personality Disorder can be 

predicted through of :  entitlement, vulnerability to harm, isufficient 

self-control, agreeableness, self- sacrifice, conscientiousness, 

unrelenting standards and dependence. 

6. The Degree of  symptoms of Borderline Personality Disorder can be 

predicted through of : abandonment, conscientiousness, emotional 

deprevation, isufficient self-control, conscientiousness, neuroticism, 

unrelenting standards and dependence. 

7. The Degree of  symptoms of Antisocial Personality Disorder can be 

predicted through of : punitiveness, isufficient self-control, 

entitlement, approval- seeking and dependence. 

8. The Degree of  symptoms of Avoidant Personality Disorder can be 

predicted through of : shame, mistrust, self- sacrifice, neuroticism, 

entitlement and vulnerability to harm. 

9. The Degree of  symptoms of Dependent  Personality Disorder can be 

predicted through of : dependence, agreeableness, punitiveness, 

emotional inhibition, conscientiousness and neuroticism. 

10. The Degree of  symptoms of Obsessive- Compulsive Personality 

Disorder can be predicted through of: conscientiousness, neuroticism, 

mistrust, unrelenting standards, extraversion, vulnerability to harm, 

approval- seeking, agreeableness and openness. 

11. The Degree of  symptoms of  Passive- Aggressive Personality Disorder 

can be predicted through of: negativity, emotional inhibition, failure, 

neuroticism and shame. 

12. The Degree of  symptoms of  Depressive Personality Disorder can be 

predicted through of: negativity, failure, self- sacrifice, punitiveness, 

dependence and shame. 

13. The Degree of neuroticism trait  can be predicted through of: mistrust, 

emotional deprivation, shame, approval- seeking, insufficient self- 

control and entitlement. 
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14. The Degree of extraversion trait  can be predicted through of: social 

isolation, unrelenting standardsm entitlement and approval- seeking. 

15. The Degree of openness trait  can be predicted through of: social 

isolation, unrelenting standardsm entitlement and approval- seeking. 

16. The Degree of agreeableness trait  can be predicted through of: 

shame, self- sacrifice and punitiveness. 

17. The Degree of conscientiousness trait  can be predicted through of: 

unrelenting standards, social isolation and failure. 

18. There is a correlation between Early Maladaptive Schemas and 

Personality Disorders Symptoms among the sample. 

19. There is correlation between Early Maladaptive Schemas and  Normal 

Personality Traits among the sample. 

20. There is correlation between Personality Disorders Symptoms and  

Normal Personality Traits among the sample. 

21. There are no statistically differences between males and females on 

the whole Young Schema Questionnaire (YSQ-S3), but there are 

statistically differences in tow subscales,  Vulnerability to harm 

subscale in favor of male, and in Failure subscale in favor of female. 

22. There are no statistically differences between males and females on 

the whole Personality Diagnostic Questionnaire (PDQ-4+), but there 

are statistically differences in  Depressive, passive-aggressive, 

Dependent and Borderline and subscales  in favor of female, and 

Narcissistic subscale in favor of female. 

23. There are no statistically differences between males and females on 

the whole the (NEO-FFI),  but there are statistically differences in  

Conscientiousness subscale. 
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