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 المستخلص:

هدف البحث إلى التعرف على طبيعة العالقة بين الشفقة بالذات واضطراب الشخصية    

، وأيضاً التعرف على الفروق بين الجنسين فى متغيرى  التجنبية لدى طالب المرحلة الثانوية

الشفقة بالذات واضطراب الشخصية التجنبية ، ثم معرفة إمكانية التنبؤ باضطراب الشخصية 

( طالب وطالبة من 100وتكونت عينة البحث من ) من خالل أبعاد الشفقة بالذات . التجنبية

طالب الصف األول الثانوى والصف الثانى الثانوى ، واستخدم الباحثون أدوات الدراسة 

( تعريب محمد السيد عبد الرحمن Neff,2003اآلتية: مقياس الشفقة بالذات إعداد نيف )

راب الشخصية التجنبية إعداد )سالى حين نصار(، وقد ( ، ومقياس اضط2015وزمالؤه )

أشارت نتائج البحث إلى وجود عالقة إرتباطية سالبة بين الشفقة بالذات واضطراب 

وبالنسبة للفروق بين الجنسين في متغيري البحث أشارت النتائج إلى  ، الشخصية التجنبية

الشفقة بالذات لصالح الذكور وفي وجود فروق دالة إحصائياً  بين الذكور واإلناث فى متغير 

متغير اضطراب الشخصية التجنبية لصالح اإلناث ، كما وجد أن بعدًا واحدًا من أبعاد الشفقة 

 .ي ينبئ باضطراب الشخصية التجنبيةبالذات ) الرحمة بالذات ( هو الذ

  الثانويةطالب المرحلة  –اضطراب الشخصية التجنبية  –الشفقة بالذات : الكلمات المفتاحية 
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Abstract: 

  The research aims to identify the the nature of the relationship 

between self-compassion and avoidant personality disorder in 

secondary school Students, also to  identify the gender differences in 

two variables self-compassion and avoidant personality disorder. and 

to know the predictability of avoidant personality disorder through 

some dimensions of self-compassion . The sample of the research 

consisted of (100) male and female students from the first and second 

secondary students, and the researchers used the following study tools: 

self compassion scale  prepared by Neff (Neff, 2003) translated by 

Mohammad al-Sayyid Abd al-Rahman and his colleagues (2015), and 

avoidant personality disorder scale prepared by Sally Hessein Nassar  

and The results showed a statistically significant negative correlation 

between  self-compassion and avoidant personality disorder .with 

regard to the gender differences in the two research variables, the 

results indicated that there were statistically significant differences 

between males and females in the self-compassion variable in favor of 

males and in the variable avoidant personality disorder in favor of 

females and it was found that Self-kindness (dimension of self 

compassion) predict  with avoidant personality disorder.   

Keywords : Self Compassion - Avoidant Personality Disorder- 

Secondary School Students 

 :مقدمة 

 الفرد، نمو تعزز التي باتجاه العوامل البحوث توسيع نطاق على علماء النفس تركيز مع    

، ظهر مفهوم الشفقة بالذات فى بداية القرن اإليجابي وتنمى نقاط القوة لديه  توافقه وتيسر

الحادى والعشرين كمفهوم من مفاهيم علم النفس والصحة النفسية على يد العالم األمريكية 

Kristin Neff اً أساسياً من أبعاد البناء النفسى للفرد أنه يتضمن بعد على إليه نظرت حيث

 ً من اآلثار السلبية للحياة الضاغطة  وسمة مهمة من سمات الشخصية اإليجابية وحاجزاً نفسيا

، وذلك عندما يعيش  الفرد حالة من حاالت الفشل أو عدم الكفاية الشخصية فى حل مشكالته 

، إن الشفقة بالذات لها عالقة إيجابية مع الرضا عن (Neff, 2003, 114)   الشخصية 

جتماعى كما ترتبط سلبيا الحياة والحكمة والسعادة والتفاؤل والوجدان اإليجابى والترابط اإل

 Neff,et)بالنقد الذاتى والجمود الفكرى أو العزلة اإلجتماعية واالكتئاب والقلق 
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al,2007,139)  وترى نيف وبيتمان أن األفراد المشفقين بأنفسهم في المواقف المؤلمة ،

احاً يختلفون عن األفراد غير المشفقين في سماتهم الشخصية؛ فهم أكثر مرونة، وأكثر انفت

على خبراتهم، وأنّهم أكثر عقالنية في التعامل مع كّل جوانب الخبرة السلبية. كما أن الشفقة 

بالذات ترتبط بالسعادة، والتفاؤل، والشخصية الناضجة. فاألفراد المشفقون على ذواتهم عندما 

يمرون بخبرات مؤلمة أو حاالت من الفشل، قد ينظرون إلى أّنفسهم نظرة تفهم وانسجام 

 &  .Neff,K,D)وعطف بدالً من المبالغة في الحكم النقدي أو جلد الذات لما يحدث لهم

Pitman ,M.,2010,235)  لهذا يكون من المهم دراسة ارتباطات الشفقة بالذات مع حاالت

نفسية  إيجابية أو سلبية ؛ ومن الحاالت االيجابية تقدير الذات والرضا عن الحياة  ومن 

مخاوف والقلق والتجنب ؛ وقد تم معالجة ارتباط الشفقة بالذات باضطراب الحاالت السلبية:ال

 الشخصية التجنبية في هذا البحث .

يعد اضطراب الشخصية التجنبية كما يشير الدليل التشخيصى واإلحصائى الخامس     

( من اضطرابات الشخصية المجموعة الثالثة )ج( وهو نمط سائد من الكف  2013)

شاعر النقص وعدم الكفاية وفرط والحساسية للتقييم السلبى ، وتظهر االجتماعي ، وم

، في اضطراب   (DSM-5, 2013, 672 -673) أعراض هذا االضطراب قبل سن البلوغ

الشخصية التجنبية يبقى الفرد في تجنب منظم من االتصاالت االجتماعية ويتجنب الفرد 

لدائم الحتمال تلقيه السخرية والنقد الدخول في تفاعالت اجتماعية، وذلك بسبب التوقع ا

والرفض من اآلخرين، ويتجنب االشتراك في األنشطة االجتماعية ويكون لديه نقص في 

مهارات التواصل االجتماعي، ويتجنب مخالطة الناس ولديه شعور بعدم الثقة بنفسه ، ويمكن 

هم فى دورة أن يؤدى سلوك األفراد المصابين باضطراب الشخصية التجنبية إلى إدخال

مستمرة من الخطأ واالضطراب ، حيث يؤدى ظهورهم بمظهر المنعزل والمتباعد عن رفاق 

العمل واألقران اآلخرين إلى جعلهم بدورهم يتباعدون هم أيضا عنهم ، وهو ما يؤدى إلى 

ً من الرفاق  جعل الشخصية التجنبية ال تتلقى إشارات التقبل التى تتوقعها وننتظرها جميعا

ً بعدم األهلية اإلجتماعية التى هى بؤرة والزمال ً أبديا ء ، وهوما يولد لديهم إحساسا

ً فيما يتعلق باأللفة التى تتطور من خالل الكشف  االضطراب . كما أن لديهم مشكلة أيضا

المتبادل للذات ، ونظراً ألن العالقات البينشخصية لألفراد التجنبيين تكبح التدخل مع هذه 

تسهم فى خلق ما يخشاه المريض وهو الشعور بالرفض . ويمكن رؤية نفس العملية ، فمن ثم 

ً ، وباإلضافة إلى ذلك فإن  النمط فى المهارات االجتماعية الذى يعد سلوكا متعلما ومكتسبا

نمط السلوك التجنبى يتبعه تحديد األفراد لكم الخبرات البينشخصية التى يجب أن يكتسبوها 

وأقل المهارات االجتماعية التى يجب ان يتمتعوا بها . وربما وتلك التى يجب أن يتجنبوها 

يكون هناك بعض األسس الواقعية لفكرة المرء عن ذاته لدى األشخاص المصابين 

ً بصرف النظر عن استمرار  باالضطراب التجنبى الذين يرون أنفسهم غير أكفاء اجتماعيا

 ( .371-370،  2009دورة االضطراب من عدمه )محمد عبد الرحمن ،
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في جانب العالقة المحتملة بين الشفقة بالذات واضطراب الشخصية التجنبية أشارت      

بعض النتائج إلى أن المواقف السلبية تجاه الذات والنقد الذاتي هي عوامل أساسية في 

 & Gilbertمجموعة من االضطرابات النفسية ، بما في ذلك اضطرابات الشخصية )

Irons ،2005كن أن يسلط الضوء على اآلليات التي يتم بها تعزيز  الشفقة بالذات (. وهذا يم

 . (Nielsen GH.et al.,2011,9)كبداية لخفض اضطراب الشخصية التجنبية . 

المفترض أن الشفقة بالذات تتطلب اتخاذ أسلوب متوازن في التعامل مع االنفعاالت 

 ً فيها. وهذا الموقف ينبع من تماثلها  السلبية للشخص، ألن المشاعر قد تكون مكبوتة أو مبالغا

لعمليات متعلقة بالخبرات الشخصية ألولئك األشخاص الذين يعانون أيضاً من هذه الخبرات. 

ومن هنا، فإن اليقظة العقلية تتطلب من الشخص الشفقة بنفسه، ومراقبة أفكاره، ومشاعره 

الوعي، إضافة إلى عدم إطالق  السلبية، واالنفتاح عليها، ومعايشتها، بدالً من احتجازها في

وعدم التشديد على  Over-Identificationأحكام سلبية للذات أو التوحد المفرط مع الذات ،

( ومع التسليم أن Neff ,2003b,85-101الذات بشكل منفصل مع ترسيخ وحدة الذات  )

لجنسين يكون العمليات العقلية المرتبطة بالخبرات الشخصية قد تعمل بمستويات مختلفة بين ا

 من المتوقع وجود فروق بين الجنسين في هذا اإلتجاه .

وجد أيضا أن اآلليات الدفاعية وآليات الحركة النفسية المستعملة من قبل األشخاص       

) التعبير عن  Replacementالمصابين باضطراب الشخصية التجنبية  مثل االستبدال 

بني أنماط سلوك شبيهة بسلوك الطفل(  : ) تRegressionموقف بديل ( و التراجع  

، 2007)عبد الرحمن إبراهيم، ) التجنب المباشر للناس(  Withdrawalواالنسحاب 

 ؛ مثل هذه السلوكيات قد توجد بمستويات مختلفة لدى الجنسين .(101

 مشكلة البحث 

 تتلخص مشكلة البحث فى األسئلة اآلتية :

هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين الشفقة بالذات واضطراب الشخصية التجنبية  -1

 لدى طالب المرحلة الثانوية ؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث فى الشفقة بالذات لدى طالب  -2

 المرحلة الثانوية؟

ضطراب الضخية التجنبية هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث فى ا -3

 لدى طالب المرحلة الثانوية ؟

هل تنبىء بعض أبعاد الشفقة بالذات دون غيرها باضطراب الشخصية التجنبية لدى  -4

 طالب المرحلة الثانوية ؟

 أهداف البحث 

تكمن أهداف البحث الحالي في تناوله ألحد الموضوعات البحثية المهمة وهو   

   , ويهدف البحث الحالي إلى :ه الدراسات العربية واألجنبية الشفقة بالذات ،والذى قلت في
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التعرف على العالقة بين الشفقة بالذات واضطراب الشخصية التجنبية لدى طالب  -1

 المرحلة الثانوية

 التعرف على الفروق بين الجنسين فى الشفقة بالذات لدى طالب المرحلة الثانوية -2

اب الشخصية التجنبية لدى طالب المرحلة التعرف على الفروق بين الجنسين فى اضطر -3

 الثانوية

 معرفة  إمكانية التنبؤ باضطراب الشخصية التجنبية من خالل أبعاد الشفقة بالذات .  -4

 أهمية البحث 

بحاجة لمزيد من البحوث الذى  تنبثق أهمية  البحث الحالية من أهمية متغير الشفقة بالذات -1

 والدراسات    

متغيرات علم النفس اإليجابي ،وتعتبر قوى يحتاجها اإلنسان في الوقت الحاضر  فهو من أهم 

     ليعيش متمتعاً بصحة نفسية جيدة 

البحث من تناوله  اضطراب الشخصية التجنبية والذى يحتاج إلى مزيد من  أهمية تنبع -2

 الدراسات واألبحاث ،  

تظهر أهمية البحث أيضاً من كونها تتناول فئة من طالب المرحلة الثانوية وهى مرحلة   -3

متميزة من مراحل نموهم وتعدهم ليكونوا مواطنين صالحين كما أنها مرحلة بها العديد من 

 الضغوط والمشكالت التى يتعرض لها طالب . 

مين على العملية التربوية  االستفادة من نتائج البحث  في توجيه أنظار الباحثيين والقائ -4

نحو إعداد برامج لتنمية الشفقة بالذات لدى طالب المرحلة الثانوية  وخفض اضطراب 

 الشخصية التجنبية لديهم والعديد من االضطرابات لخلق جيل سوى متمتع بالصحة النفسية  

 مصطلحات البحث 

  Self-Compassionالشفقة بالذات  -1

 أو المؤلمة المواقف في الذات  نحو ايجابي اتجاه بأنّها نيف منظور وفق بالذات الشفقةتعّرف 

 خبراتها وفهم لها، الشديد عدم االنتقاد وعلى بالذات، اللطف على ينطوي والفشل، الخيبة

 بعقل الفرد وعي في المؤلمة ومعالجة المشاعر الناس، معظم يعانيها التي الخبرة من كجزء

   (Neff,K.D.,2003,225)  .منفتح

    Avoidant Personality Disorderاضطراب الشخصية التجنبية :  -2

: هو نمط من اضطرابات الشخصية يتصف بمشاعر العزلة والوحدة  تعريف الباحثة 

وإقامة  والتوتر وعدم األمان والشعور بالنقص والعجز وعدم القدرة على التواصل االجتماعى

عالقات اجتماعية وصعوبة االندماج مع اآلخرين ، والحساسية الشديدة للنقد والرفض 

والتقييم السلبى فى المواقف االجتماعية ، والشعور بعدم الثقة بالنفس ونقص الكفاءة 

االجتماعية  والتردد فى الدخول فى المغامرات الشخصية واالشتراك فى األنشطة الجديدة 

 مجرى الحياة االجتماعية العادية .واالبتعاد عن 
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 حدود البحث  

فيها فيها  خالل العام الدراسي  تم  تطبيق البحث يالت الفترة يف تتمثلالحدود الزمانية :  -1

2019/2020    

  مجمع نويبع الثانوى بمدينة نويبع محافظة جنوب سيناءالحدود المكانية :  -2

 الدراسات السابقة 

( دراسة العالقة بين الشفقة بالذات و سلوك Krieger,T.,2013كان من أهداف دراسة  )   

ً من مرضى االكتئاب من العيادات 142التجنب و تكونت عينة الدراسة من ) ( مريضا

( من األفراد  غير المصابين باالكتئاب من عينة المجتمع ، وتم إجراء 120الخارجية  و)

،  (Neff, 2003a)الشفقة بالذات  تقرير ذاتي للتعاطف الذاتي ، استخدم الباحث مقياس

 ,Ottenbreit & Dobsonومقياس بيك لألعراض االكتئابية ، ومقياس سلوك التجنب  

النتائج إلى أن المرضى الذين يعانون من االكتئاب أظهرت مستويات  ( ، وقدأشارت(2004

أقل من الشفقة بالذات من األفراد الذين ال يعانون من االكتئاب ، في العيادات الخارجية  وجد 

أيضا  ان متغير الشفقة بالذات ارتبط سلبًا بأعراض االكتئاب و التجنب )كأحد أعراض 

لك وجد أن التجنب يتوسط العالقة بين الشفقة بالذات اضطراب الشخصية التجنبية(  كذ

 واألعراض االكتئابية.

في نفس اإلتجاه  كان من أهداف دراسة  دراسة ماكينتوش وزمالؤه       

(Mackintosh,K.,et al.,2017) 

فحص دور الشفقة بالذات وعالقته مع التعلق والمشكالت البينشخصية لدى مرضى القلق 

عاًما(  40٪ من اإلناث ، متوسط العمر 60؛  74على عينة )عددهم =  .واالكتئاب والتجنب

من خدمة العالج النفسي العناية األولية في اسكتلندا ، المملكة المتحدة ، وتم تطبيق مقياس 

 Barkham et al( ومقياس المشكالت البينشخصية Neff, 2003aالشفقة بالذات )

 Zigmond and Snaith؛ HADSالكتئاب )( والضيق العاطفي ومقياس القلق وا(1996,

( أشارت النتائج إلى أن انخفاض الشفقة بالذات وارتفاع المشكالت البينشخصية ارتبط 1983

الشفقة بالذات وارتفاع المشكالت  بمستويات  عالية من القلق واالكتئاب . يرتبط انخفاض

ية ( وتتوسط الشفقة البينشخصية بارتفاع التجنب )كأحد أعراض اضطراب الشخصية التجنب

 بالذات في العالقة بين التجنب المرتبط بالتعلق والضيق النفسى والقلق .

العالقة بين  تم دراسة(Neff,D,K.& Pittman,M,2010)   في دراسة  نيف وبيتمان     

الشفقة بالذات والمرونة النفسية ومعرفة الفروق بين الذكور واإلناث فى الشفقة بالذات 

 (287 و) مراهقاً ،  ( 235 ) من العينة وتكونتنفسية لدى المراهقين والشباب ،  والسعادة ال

 ً  وقد أظهرت السعادة النفسية، ومقياس بالذات، الشفقة استخدام مقياس وتم جامعياً، طالبا

ً  ترتبط بالذات أن الشفقة  النتائج ووجود فروق بين الذكور  النفسية، السعادة مع ايجابيا
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الشفقة بالذات لصالح الذكور مما يشير إلى أن مستوى الشفقة بالذات لدى الذكور  واإلناث فى

 أكبر من مستوى الشفقة بالذات لدى اإلناث  .

إلى الكشف  Neff,D,K. et al.,2015)هدفت دراسة نيف وآخرون )وفي نفس اإلتجاه     

ن الجنسين فى الشفقة عن العالقة بين الشفقة بالذات والصحة النفسية والكشف عن الفروق بي

( من اإلناث، واستخدم الباحث 50( من الذكور و)50بالذات ، وتكونت عينة الدراسة من )

مقياس الشفقة بالذات ومقياس الصحة النفسية  ، وقد أظهرت النتائج  وجود عالقة ارتباطية 

ت أعلى موجبة بين الشفقة بالذات والصحة والنفسية ، كما أظهرت أن الذكور لديهم مستويا

 قليالً من الشفقة بالذات من اإلناث .

الكشف عن دراسة بغرض  Neff,D.K. et al.,2018)أجرى أيضا نيف وآخرون )  

( من الذكور 100الفروق بين الذكور واإلناث فى الشفقة بالذات وتكونت عينة البحث من )

قة بالذات ( من اإلناث فى المرحلة الجامعية ، واستخدمت الدراسة مقياس الشف100و)

واستبيان السمات الشخصية وأسلوب تحليل اإلنحدار للكشف عن الفروق بين الذكور واإلناث 

، وقد أظهرت النتائج أن متوسطات الذكور على مقياس الشفقة بالذات أكبر من متوسطات 

اإلناث مما يشير إلى  وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث فى مستوى الشفقة 

صالح الذكور وهذا يؤكد أم مستوى الشفقة بالذات لدى الذكور أكبر من مستوى بالذات ل

 الشفقة بالذات لدى اإلناث .

في جانب دراسة الفروق بين الذكور واإلناث فى اضطراب الشخصية التجنبية أجرى     

دراسة للكشف عن الفروق بين  (Furnham,A.& Trickey,G.,2011)فرنهام وتريكى  

اث فى كل من اضطراب الشخصية)الهيسترية والوسواسية واالعتمادية الذكور واإلن

والشخصية النرجسية والفصاميةوالعدوانية السلبية  والتجنبية والشخصية المضادة للمجتمع

(من اإلناث 6333( عامل بريطاني منهم)18366والبارانوية(، وتكونت عينة الدراسة من )

 37.34( سنة ، متوسط أعمارهم  71و  17) ( من الذكور يتراوح أعمارهم بين12033و)

٪( من الخريجين وفي وظائف الطبقة المتوسطة ، واستخدم 95سنة ، وكان )أكثر من 

( وقد Hogan & Hogan, 1997الباحث مقياس  "هوجان " الضطرابات الشخصية  )

أظهرت النتائج وجود فروق بين الذكور واإلناث فى معظم اضطرابات الشخصية    وخاصة 

اضطراب الشخصية التجنبية والفصامية والمضادة للمجتمع ، حيث سجل الذكور درجات 

أعلى في  اضطراب الشخصية الفصامية والمضادة للمجتمع بينما سجلت اإلناث درجات 

أعلى في اضطراب الشخصية التجنبية واالعتمادية والشخصية العدوانية السلبية والشخصية 

لنتائج وجود فروق قليلة بين الذكور واإلناث فى اضطراب الحدية والوسواسية ، وأظهرت ا

 الشخصية الهيسترية والبارانوية والنرجسية  .

الدراسة التعرف على  (  كان من أهداف2016غالب رشيد وزينب قدورى )في دراسة        

انتشار اضطراب الشخصية التجنبية لدى طالب المرحلة اإلعدادية والكشف عن الفروق بين 
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( طالب 100ور واإلناث فى اضطراب الشخصية التجنبية ، تكونت عينة الدراسة من )الذك

وطالبة من طالب المرحلة اإلعدادية ، واستخدم مقياس اضطراب الشخصية التجنبية إعداد 

الباحثتين ، ، قد أشارت النتائج إلى انتشار اضطراب الشخصية التجنبية لدى الطلبة ، كما 

د فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث فى اضطراب أشارت النتائج إلى وجو

الشخصية التجنبية لصالح اإلناث  ) إرتفاع متوسطات اإلناث عن الذكور ( مما يشير إلى 

ارتفاع اضطراب الشخصية التجنبية لدى اإلناث أكثر من الذكور  وتم تفسير ذلك في ضوء 

 لتى تؤثر على مستواهن الفكرى والدراسى .أن طبيعة اإلناث يتجنبن المواقف اإلجتماعية ا

 التعقيب على الدراسات السابقة 

( و دراسة ماكينتوش وزمالؤه  Krieger,T.,2013لقد اتفقت نتائج دراسة  )    

(Mackintosh,K.,et al.,2017) 

. ووجود عالقة بين فى أن التجنب يتوسط العالقة بين الشفقة بالذات واألعراض االكتئابية     

الشفقة بالذات والتجنب كأحد أعراض اضطراب الشخصية التجنبية ، مما يشير إلى أن 

ارتفاع الشفقة بالذات يساهم فى خفض أعراض اضطراب الشخصية التجنبية ، وتتفق أهداف 

و نتائج هذه الدراسات مع هدف و نتيجة البحث الحالى   وهو الكشف عن العالقة بين الشفقة 

لذات واضطراب الشخصية التجنبية وقد اختلفت عن الدراسة الحالية فى العينة  حيث كانت با

العينة من الراشدبن بينما عينة البحث الحالى من المراهقين ، كما اتفقت أيضا فى استخدام 

 نيف وبيتمان ، وقد اتفقت نتائج دراسة (Neff,2003)مقياس الشفقة بالذات إعداد نيف 

(Neff,D,K.& Pittman,M,2010)  ( دراسة نيف وآخرون،(Neff,D,K. et 

al.,2015 ( دراسة نيف وآخرون(Neff,D.K. et al.,2018    وجود فى التوصل إلى

فروق بين الذكور واإلناث فى الشفقة بالذات لصالح الذكور مما يشير إلى أن ارتفاع مستوى 

ونتائج هذه الدراسات مع هدف و الشفقة بالذات لدى الذكور أكثر من اإلناث ، وتتفق أهداف 

نتيجة البحث الحالى وهي التعرف على الفروق بين الذكور واإلناث فى الشفقة بالذات ، 

وتنوعت العينة فى الدراسات السابقة ما بين طالب المرحلة الثانوية وطالب المرحلة 

اتفقت  الجامعية والراشدين وكانت عينة البحث الحالى من طالب المرحلة الثانوية كما

إعداد نيف الدراسات السابقة مع البحث الحالى  فى استخدام مقياس الشفقة بالذات 

(Neff,2003)   

 (Furnham,A.& Trickey,G.,2011)دراسة فرنهام وتريكى  كما اتفقت أيضا  نتائج    

فى التوصل إلى ارتفاع متوسطات اإلناث عن  (2016دراسة غالب رشيد وزينب قدورى )، 

ى اضطراب الشخصية التجنبية مما يشير إلى ارتفاع مستوى اضطراب الشخصية الذكور ف

وتتفق أهداف  ونتائج هذه دراسات مع هدف ونتيجة التجنبية لدى اإلناث أكثر من الذكور ، 

اضطراب الشخصية  البحث الحالى وهي التعرف على الفروق بين الذكور واإلناث فى

تريكى من طالب المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية كانت عينة دراسة فرنهام و,  التجنبية
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والراشدين والمسنين وقد اتفقت مع عينة البحث الحالى وهي طالب المرحلة الثانوية بينما 

اختلف مع عينة دراسة زينب وغالب حيث كانت من طالب المرحلة اإلعدادية ، كما اتفقت 

 س اضطراب الشخصية التجنبيةالدراسات السابقة مع ابحث الحالى فى استخدام مقيا

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة 

 للباحثة أتاحت السابقة العربية واألجنبية والتي الدراسات استعراض البحوث و من انطالقًا 

الدراسة  بين واالختالف االتفاق جوانب ويبرز ويدعمها الحالية يفيد الدراسة ما على االطالع

من تحديد إجراءات البحث وتحديد المنهج  الباحثة   السابقة تمكنت  والدراسات الحالية

وتحديد األساليب اإلحصائية المناسبة وكيفية مناقشة النتائج وتفسيرها وتقديم التوصيات 

 المناسبة . 

 فروض البحث 

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين الشفقة بالذات واضطراب الشخصية التجنبية لدى  -1

 مرحلة الثانويةطالب ال

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اإلناث والذكور فى الشفقة بالذات لدى طالب  -2

 المرحلة الثانوية لصالح الذكور

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اإلناث والذكور فى اضطراب الشخصية التجنبية   -3

 لدى طالب المرحلة الثانوية لصالح اإلناث

بعض أبعاد الشفقة بالذات دون غيرها باضطراب الشخصية التجنبية لدى طالب  تنبىء -4

 المرحلة الثانوية

 إجراءات البحث 

 أوالً منهج البحث : 

 يستخدم البحث الحالي المنهج الوصفى اإلرتباطى.

 عينة البحث ثانياً: 

للعام الدراسى  ( طالب وطالبة من طالب الصف األول الثانوى100تكونت عينة البحث من )

تم اختيارهم من مجمع نويبع الثانوي التابعة إلدارة نويبع التعليمية ، وقد  2020/ 2019

( سنة ، وكان متوسط العمر الزمنى لعينة البحث 16-15تراوحت أعمارهم ما بين )

 . (0,50(سنة وانحراف معيارى )15,45)

 ثالثاً : أدوات البحث 

( تعريب محمد السيد عبد الرحمن Neff,2003يف )مقياس الشفقة بالذات إعداد ن -أ

 ( .2015وزمالؤه )

تعريب وتقنين  (Neff,2003)اعتمدت الدراسة الحالية على مقياس الشفقة بالذات إعداد  -

( يتكون 2015الضبع ( عام ) )محمد عبد الرحمن ، رياض العاسمى ، على العمرى ، فتحى

 ( بنداً موزعة على األبعاد الستة للمقياس ما يلى :26من )
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 ( .26-23-19-12 -5عبارات )  5الرحمة بالذات : يتكون من  -1

 (. 21-16-11-8-1عبارات ) 5الحكم الذاتى : يتكون من  -2

 ( .15-10-7-3عبارات ) 4اإلنسانية العامة : يتكون من  -3

 ( .25-18-13-4عبارات ) 4العزلة : يتكون من  -4

 ( .22-17-14-9عبارات ) 4اليقظة العقلية : يتكون من  -5

 ( . 24-20-6-2عبارات )  4اإلفراط فى التوحد : يتكون من  -6

 تتراوح بين  تتم اإلجابة عن بنود المقياس من خالل إجابة خماسية تتبع طريقة ليكرت

 ً ً غلى خمس درجات ،  -)تنطبق تماما ً (  حيث تحصل اإلجابة تنطبق تماما ال تنطبق مطلقا

ً على درجة واحدة إذا كانت العبارة موجبة االتجاه ،  بينما تحصل اإلجابة ال تنطبق تماما

ةا والعكس صحيح إذا كانت العبارة سالبة االتجاه . وتشير الدرجة المرتفعة إلى ارتفاع درج

 لشفقة أو درجة الصفة التى يقيسها البعد  الفرعى بها 

  لقد وجدت عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية مرتفعة بين هذه األبعاد ، فضالً عن ذلك

فإنها تتحرر من أثر المرغوبية اإلجتماعية ، حيث كان معامل االرتباط بين الدرجة الكلية 

(وهى 0,05للمرغوبية اإلجتماعية يساوى ) لمقياس الشفقة بالذات ومقياس مارلو كراون

غير دالة إحصائيا . كما تم التحقق من صدق وثبات المقياس بأكثر من طريقة فى سياق أكثر 

 من دراسة تمت على المقياس يمكن استعراضها باختصار على النحو اآلتى : 

 الصدق  : يتمتع المقياس فى صورته النهائية بمستوى مرتفع من أوالً : صدق المقياس

 الذى تم حسابه بأكثر من طريقة منها : 

االرتباطات البينية ألبعاد المقياس : تراوحت االرتباطات البينية ألبعاد المقياس الستة بين  -1

 ( . 0,01( وكلها دالة إحصائياً عند )0,87( و )0,81)

ت الصدق التكوينى أو البنائى : تم حساب معامالت االرتباط بين درجات الشفقة بالذا -2

 ودرجات مقاييس أخرى تقيس متغيرات أو أبعاد مشابهة أو مخالفة له .

الصدق التنبؤى : حقق الذكور درجة أعلى من اإلناث فى األبعاد الستة للمقياس وللدرجة  -3

( على األقل فى أبعاد الحكم الذاتى ، 0,05الكلية له ، كانت الفروق دالة إحصائيا عند )

قظة العقلية . مما يدل على تمتع المقياس بدرجة جيدة من والعزلة ، والتوحد المفرط والي

 الصدق التنبؤى .

 تتمتع الصورة النهائية للمقياس بدرجة جيدة من الثبات كما تم   ثانياً: ثبات المقياس :

حسابها بطريقة إعادة التطبيق حيث كانت معامالت االرتباط بين درجات التطبيق األول 

( ألبعاد الرحمة بالذات 0,88( للدرجة الكلية للمقياس ، )0,93)والثانى على النحو التالى : 

( لبعدى العزلة 0,85( واإلنسانية العامة ، )0,80، والحكم الذاتى والتوحد المفرط ، )

 واليقظة العقلية . 
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  وهكذا يتمتع المقياس بدرجة ممتازة من الصدق والثبات ، كما استخدم فى العديد من

ما يؤكد صالحيته الستخدامه فى معظم الثقافات ، وهو ما دفع الدراسات حول العالم  م

 بالباحثين لتقنينه فى البيئة العربية . 

 مقياس اضطراب الشخصية التجنبية )إعداد سالي حسين نصار (  - ب

 قامت الباحثة بإعداد مقياس اضطراب الشخصية التجنبية وكانت الخطوات كاآلتى :    

على اإلطار النظرى الخاص باضطراب الشخصية التجنبية  قامت الباحث باإلطالع -1

والبحوث السابقة    ، واإلطالع على المقاييس السابقة مثل مقياس الشخصية التجنبية 

( من  مقياس اضطرابات الشخصية إعداد محمد حسن غانم  ، عادل 72-65العبارات من )

التحنبية إعداد بشرى  ( ، مقياس اضطراب الشخصية 2007دمرداش ، مجدى محمد زينة)

(، ومن تحليل هذه المقاييس السابقة وجدت الباحثة أنها تتفق فى الهدف  2016إسماعيل )

وهى قياس اضطراب الشخصية التجنبية ولكن اختلف المقياس الحالى عن المقاييس السابقة 

لوب فى العينة وأسلوب بناء المقياس حيث أن المقياس الحالى اعتمد على المواقف وهو أس

جديد فى القياس بينما المقاييس السابقة اعتمدت على العبارات اللفظية وقد اشتقت الباحثة 

أبعاد المقياس من المعايير التشخيصية للدليل التشخيصى اإلحصائى الخامس لالضطرابات 

 DSM-5النفسية 

قامت الباحثة بعمل دراسة استطالعية حيث قامت الباحثة  بتوزيع استبيان مفتوح على  -2

عينة من طالب المرحلة الثانوية لتحديد المواقف التى أدت إلى اضطراب الشخصية التجنبية 

اذكر بعض  –وكانت األسئلة كالتالى ) ما المواقف التى جعلتك تشعر بالوحدة خالل حياتك 

ما المشاعر التى تنتنابك عندما  –تك تتجنب الناس فى كثير من األوقات المواقف التى جعل

ما المواقف التى فقد فيها تقديرك لذاتك وثقتك  –يقلل اآلخرين منك وعندما تواجهك مشكلة 

موقف وجدت الباحثة أنها  35بنفسك( ومن خالل استجابات الطالبات حصلت الباحثة على 

الشخصية التجنبية ، قامت الباحثة بمراجعتها مع  من العوامل التى أدت إلى اضطراب

أبعاد بحيث  6موقف مقسمة على  30األساتذة المشرفين مما أدى بالنهاية إلى الحصول على 

 مواقف تتفق هذه األبعاد مع المعايير التشخيصية  5كل بعد يحتوى على 

كل بُعد بعد  قامت الباحثة بوضع الصورة األولية للمقياس حيث قامت بصياغة عبارات  -3

تحديد التعريف اإلجرائي الضطراب الشخصية التجنبية والتعريف اإلجرائى لكل بعد ، وتم 

 صياغة عبارات بصورة بسيطة وواضحة ومناسبة لعينة الدراسة وكانت كاآلتى : 

:هو نمط من اضطرابات الشخصية   التعريف اإلجرائى الضطراب الشخصية التجنبية -

وحدة والتوتر وعدم األمان والشعور بالنقص والعجز وعدم القدرة يتصف بمشاعر العزلة وال

على التواصل االجتماعى وإقامة عالقات اجتماعية وصعوبة االندماج مع اآلخرين ، 

والحساسية الشديدة للنقد والرفض والتقييم السلبى فى المواقف االجتماعية ، والشعور بعدم 
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التردد فى الدخول فى المغامرات الشخصية الثقة بالنفس ونقص الكفاءة االجتماعية  و

 واالشتراك فى األنشطة الجديدة واالبتعاد عن مجرى الحياة االجتماعية العادية .

 أبعاد المقياس : كانت كاآلتى :  -

 ( 5-1البعد األول : العزلة الذاتية  يشمل العبارات من) 

الط باآلخرين وشعور تشير إلى عزل الذات عن األشخاص واألماكن وعدم الرغبة فى االخت

الفرد بفجوة نفسية بينه وبين اآلخرين ، ويصحب ذلك الشعور بالوحدة النفسية وفقدان 

االنتماء لجماعة األقران ، وصعوبة االندماج مع اآلخرين واالرتباط بهم  وضعف شبكة 

 العالقات االجتماعية التى ينتمى إليها

 (10-6لعبارات من )البعد الثانى : تجنب التفاعل االجتماعى يشمل ا 

يشير إلى تجنب الفرد إقامة عالقات اجتماعية واالبتعاد عن مجرى الحياة االجتماعية العادية 

،ونقص المشاركة االجتماعية فى األنشطة المالئمة ويصحب ذلك  عدم التعاون وعدم 

الشعور  المسئولية ومشاعر االفتقار إلى التقبل والود وعالقات اجتماعية محدودة مع 

 األصدقاء واآلخرين 

 ( 15-11البعد الثالث : فرط الحساسية للنقد السلبي  يشمل العبارات من) 

يشير إلى الحساسية الشديدة لالنتقاد والرفض فى المواقف االجتماعية والشعور باأللم عند 

التعرض لنقد أو رفض بسيط فى أحد المواقف ، وتوقع الفرد عدم اهتمام اآلخرين بكالمه 

ل الصمت ، كما أنه يتصف بالحساسية الشديدة من المثيرات التى توحى بالسخرية لذلك يفض

 واالستهزاء وينظر للمزح كأنه سخرية وقسوة وإهانة لشخصيته . 

 ( 20-16البعد الرابع : تجنب األنشطة الجديدة  يشمل العبارات من) 

األنشطة الجديدة  يشير إلى تردد الفرد فى  الدخول فى المغامرات الشخصية والمشاركة فى

ً من الحرج ومبالغة الفرد فى  أو تجربة أشياء جديدة وخاصة فى وجود الغرباء وذلك خوفا

 الخطر المتوقع من المواقف العادية مع وجود احتمالية عدم تقبلهم له ومقابلته بشكل سلبى   

  (25-21يشمل العبارات من ) البعد الخامس : الشعور بالدونية 
بالدونية وعدم الثقة بالنفس ونقص الكفاءة االجتماعية ورؤية الفرد لنفسه يشير إلى الشعور 

أنه أقل شأنا من اآلخرين وعدم رؤية سمات إيجابية فى شخصيته لوجود أفكار سلبية عن 

نفسه  ويصحب ذلك نقص مهارات تكوين عالقات جديدة مع اآلخرين والشعور بالعجز 

 آلخرين  والفشل فى التفاعل والتواصل الجيد مع ا

  ( 30-26البعد السادس : الكف فى المواقف البينشخصية يشمل العبارات من) 

يشير إلى تجنب الفرد لألنشطة التى تتضمن التفاعل البينشخصى الواضح بسبب خوفه من 

النقد وعدم االستحسان والرفض فال ينخرط فى عالقة مع أحد إال بعد التأكد من حبه له ، كما 

ه العاطفية ويمتنع عن التعبير عن مشاعره خوفاً من الرفض ، ويتصرف أنه حذر فى عالقات
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بحذر ويخشى من التميز الدراسى أو المهنى خوفاً من تحمل مسئوليات جديدة وتجنباً النتقاد 

 اآلخرين له ، كما يشير إلي عدم القدرة على التفاهم والتعامل مع اآلخرين 

قامت الباحثة بعرض عبارات المقياس على مجموعة من المحكمين من أساتذة الصحة  -4

( مما أدى إلى 1النفسية وأساتذة علم النفس التربوى و أساتذة كلية آداب قسم علم نفس )ملحق

 بعض التعديالت اللغوية البسيطة فى صياغة بعض العبارات ولم يتم حذف أى موقف .

 ص السيكومترية للمقياس وكانت كما يلى : قامت الباحثة بحساب الخصائ -5

 الصدق 

 صدق المحك    -أ

قامت الباحثة بتطبيق المقياس الحالى ومقياس اضطراب الشخصية التجنبية  يقيس نفس      

( 100كان عددها ) السمة )إعداد د بشرى إسماعيل( وذلك على العينة االستطالعية التى

طالب وطالبة ، وتم حساب معامل االرتباط بين درجات الطالب على المقياس الحالى 

وهى قيمة مرتفعة مما يدل على تمتع المقياس  0,870ودرجاتهم فى المحك ووصل إلى 

 الجديد بصدق المحك .

 الصدق التباعدى -ب

الشخصية التجنبية وذلك على  قامت الباحثة بتطبيق مقياس الشفقة بالذات ومقياس اضطراب

( طالب وطالبة من طالب الصف األول الثانوى 100العينة االستطالعية التى كان عددها )

والصف الثانى الثانوي ، وتم حساب معامل االرتباط بين درجات الطالب على المقياس 

 الحالى ودرجاتهم على مقياس الشفقة بالذات ووصل إلي 

ة السالبة تعنى وجود عالقة عكسية بين الشفقة بالذات (، حيث أن اإلشار0,892-) 

واضطراب الشخصية التجنبية أى عندما تزيد الشفقة بالذات ينخفض اضطراب الشخصية 

 التجنبية ، كما تدل على تمتع مقياس  اضطراب الشخصية التجنبية بالصدق التباعدى .

    اإلتساق الداخلى 
ير معامالت االرتباط بين درجات الطالب على كل تم حساب اإلتساق الداخلى للمقياس بتقد

مفردة والدرجة الكلية للبعد الذى تنتمى إليه ، وقد تراوحت معامالت االرتباط ما بين 

 ( ولذلك فإن         0,884 -0,694)

جميع معامالت االرتباط بين درجة كل  مفردة والدرجة الكلية للبعد الذى تنتمى إليه ذات 

( مما يشير إلى أن مؤشرات االتساق الداخلى 0,01ند مستوى داللة )داللة  إحصائيا ع

 لمقياس اضطراب الشخصية التجنبية عالية مما يجعلها مقبولة علمياً .

   الثبات 

تم التحقق من ثبات مقياس اضطراب الشخصية التجنبية ،وذلك  بحساب الثبات بطريقة 

( 100تجنبية على عينة قوامها )ألفاكرونباخ وذلك بتطبيق مقياس اضطراب الشخصية ال

طالب وطالب من طالب الصف األول الثانوى والصف الثاني الثانوي ، حيث تم حساب 
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معامالت ألفا كرونباخ لمفردات المقياس ولكل بعد من أبعاد اضطراب الشخصية التجنبية 

 والدرجة الكلية للمقياس .

 ب الشخصية التجنبية( : معامالت ألفا كرونباخ ألبعاد مقياس اضطرا1جدول )

 معامل الثبات أبعاد المقياس

 0,921 العزلة الذاتية  -1

 0,911 تجنب التفاعل االجتماعى -2

 0,914 فرط الحساسية للنقد السلبي  -3

 0,917 تجنب األنشطة الجديدة  -4

 0,917 الشعور بالدونية    -5

 0,917 الكف فى المواقف البينشخصية -6

 0,987 للمقياس  الدرجة االكلية

 -0,911يتضح من الجدول  أن معامل ألفا كرونباخ ألبعاد المقياس تراوحت ما بين )

 تلك القيم جميع وتعد( 0,987( ومعامل ألفا كرونباخ للدرجة الكلية للمقياس هى )0,921

إحصائية  داللة يعطينا مما عالى ثبات بمعامل يتمتع بأبعاده المقياس أن إلى تشير مرتفعة

 عينة على للتطبيق يصلح المقياس فإن هذا على وبناء ، المقياس لثبات واضح ومؤشر

 الدراسة حيث أنه يتمتع بخصائص سيكومترية جيدة .

: بعد حساب الخصائص السيكومترية للمقياس  قامت الباحثة  الصورة النهائية للمقياس -6

( أبعاد رئيسية 6على) ( موقف موزعة 30بوضع الصورة النهائية للمقياس حيث يتكون من )

تجنب  –فرط الحساسية للنقد السلبي  –تجنب التفاعل االجتماعى  –وهى )العزلة الذاتية 

الكف فى المواقف البينشخصية ( وكل بعد يتكون من  –الشعور بالدونية  –األنشطة الجديدة 

درجة  ج( حيث أن االستجابة )أ( تأخذ-ب  -استجابات )أ 3( مواقف ،  وكل موقف لديه 5)

درجات  فاالستجابة )ج( تدل على  3واالستجابة )ب( تأخذ درجتان واالستجابة )ج( تأخذ 

( ، فالحاصلون على 90وجود اضطراب الشخصية التجنبية، والدرجة الكلية للمقياس )

( مصابون باضطراب الشخصية التجنبية ، والحاصلون على درجات 45درجات أعلى من )

 اضطراب الشخصية التجنبية  ( ال يعانوا من45أقل من )

 رابعاً  : األساليب اإلحصائية المستخدمة فى البحث 

 معامل االرتباط البسيط لبيرسون  -1

 T-Testاختبار ت   -2

 تحليل اإلنحدار  -3

 خامساً :نتائج البحث 

 : توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين نتائج الفرض األول وينص هذا الفرض على "

 الشفقة بالذات واضطراب الشخصية التجنبية لدى طالب المرحلة الثانوية"
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 Pearsonوللتحقق من صحة هذا الفرض تم إستخدام معامل اإلرتباط بيرسون ""

Correlation Coefficent  وذلك بحساب معامل االرتباط بين أبعاد مقياس الشفقة بالذات

عاد مقياس اضطراب الشخصية التجنبية والدرجة الكلية له وتلخيص النتائج فى الجدول وأب

 التالي:  

( :معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس الشفقة بالذات وأبعاد مقياس اضطراب 2جدول )

 الشخصية التجنبية والدرجة الكلية لهما

 

 المقياس

  أبعاد مقياس اضطراب الشخصية التجنبية

العزلة 

 الذاتية

تجنب التفاعل 

 االجتماعى

فرط 

الحساسية 

 للنقد السلبى

تجنب 

األنشطة 

 الجديدة

الشعور 

 بالدونية

الكف فى 

المواقف 

 البينشخصية

الدرجة 

 الكلية

 

 

أبعاد 

مقياس 

الشفقة 

 بالذات

 

الرحمة 

 بالذات
-0,889

**
 -0,881** 

-

0,874** 
-0,886** 

-

0,879** 
-0,890** 

-

0,896** 

الحكم 

 الذاتى
-0,868** -0,862** 

-

0,849** 
-0,865** 

-

0,854** 
-0,869** 

-

0,873** 

اإلنسانية 

 العامة
-0,884** -0,876** 

-

0,865** 
-0,879** 

-

0,873** 
-0,883** 

-

0,889** 

 **0,862- **0,870- العزلة
-

0,846** 
-0,864** 

-

0,852** 
-**0,869 

-

0,873** 

اليقظة 

 العقلية
-0,874** -0,866** 

-

0,860** 
-0,866** 

-

0,863** 
-0,879** 

-

0,880** 

اإلفراط 

 فى التوحد
-0,867** -0,858** 

-

0,841** 
-0,850** 

-

0,842** 
-0,858** 

-

0,865** 

الدرجة 

 الكلية
-0,888** -0,880** 

-

0,868** 
-0,881** 

-

0,873** 
-0,887** 

-

0,892** 

 ( 01,0** دال عند )          (                               05,0*  دال عند )

وجود عالقة ارتباطية سالبة بين الشفقة بالذات واضطراب الشخصية (: 2يتضح من جدول ) 

 لدى طالب المرحلة  الثانوية التجنبية

 ( ما يلى : 2وكانت  النتائج اإلحصائية لجدول )

( بين الرحمة الذاتية وجميع أبعاد 0,01توجد عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا عند ) -1

اضطراب الشخصية التجنبية والدرجة الكلية الضطراب الشخصية التجنبية لدى طالب 

 المرحلة الثانوية

( بين الحكم الذاتي وجميع أبعاد 0,01توجد عالقة ارتباطية سالبة  دالة إحصائيا عند ) -2

ب الشخصية التجنبية والدرجة الكلية الضطراب الشخصية التجنبية لدى طالب اضطرا

 المرحلة الثانوية
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( بين اإلنسانية العامة وجميع أبعاد 0,01توجد عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا عند ) -3

اضطراب الشخصية التجنبية والدرجة الكلية الضطراب الشخصية التجنبية لدى طالب 

 ةالمرحلة الثانوي

( بين العزلة وجميع أبعاد اضطراب 0,01توجد عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا عند ) -4

 الشخصية التجنبية والدرجة الكلية الضطراب الشخصية التجنبية لدى طالب المرحلة الثانوية

( بين اليقظة العقلية وجميع أبعاد 0,01توجد عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا عند ) -5

خصية التجنبية والدرجة الكلية الضطراب الشخصية التجنبية لدى طالب اضطراب الش

 المرحلة الثانوية

( بين وجميع أبعاد اضطراب 0,01توجد عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا عند ) -6

 الشخصية التجنبية والدرجة الكلية الضطراب الشخصية التجنبية لدى طالب المرحلة الثانوية

( بين الدرجة الكلية للشفقة بالذات 0,01سالبة دالة إحصائيا عند )توجد عالقة ارتباطية  -7

وجميع أبعاد اضطراب الشخصية التجنبية والدرجة الكلية الضطراب الشخصية التجنبية لدى 

 طالب المرحلة الثانوية   

  مناقشة وتفسير نتائج الفرض األول 

وجود عالقة ارتباطية سالبة بين الشفقة بالذات واضطراب  أشارت نتائج الفرض األول إلى

الشخصية التجنبية لدى طالب المرحلة الثانوية وهذا يشير إلى أن انخفاض الشفقة بالذات 

وهذه النتيجة تتفق مع نتائج .  يؤدى إلى ارتفاع اضطراب الشخصية التجنبية والعكس صحيح

د عالقة ارتباطية سالبة بين الشفقة ( التى أشارت إلى وجوKrieger,T.,2013دراسة )

بالذات والتجنب )كأحد أعراض اضطراب الشخصية التجنبية( ، ونتيجة دراسة ماكينتوش 

الشفقة  التى أشارت إلى ارتباط انخفاض (Mackintosh,K.,et al.,2017)وزمالؤه  

صية بالذات وارتفاع المشكالت البينشخصية بارتفاع التجنب )كأحد أعراض اضطراب الشخ

التجنبية( وتتوسط الشفقة بالذات في العالقة بين التجنب المرتبط بالتعلق والضيق النفسى 

 والقلق .    

 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج الفرض الثانى وينص هذا الفرض على"

 اإلناث والذكور فى الشفقة بالذات لدى طالب المرحلة الثانوية لصالح الذكور "

من صحة هذا الفرض تم إستخدام اختبار "ت" لداللة الفروق بين الذكور واإلناث وللتحقق 

 فى الشفقة بالذات وتلخيص النتائج في الجدول التالي: 
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( : نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين الذكور واإلناث فى ابعاد الشفقة بالذات 3جدول )

 والدرجة الكلية لها

 المتوسط العدد النوع أبعاد الشفقة بالذات
االنحراف 

 المعيارى
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

 الرحمة بالذات
 ذكور

 إناث

45 

55 

20,40 

7,05 

2,06 

1.59 
36,54 0,01 

 الحكم الذاتى
 ذكور

 إناث

45 

55 

20,89 

7,95 

2,20 

1,98 
30,98 0,01 

 اإلنسانية العامة
 ذكور

 إناث

45 

55 

16,64 

6,63 

1,81 

1,34 
34,92 0,01 

 العزلة
 ذكور

 إناث

45 

55 

17,40 

6,53 

1,60 

1,89 
30,59 0,01 

 اليقظة العقلية

 

 ذكور

 إناث

45 

55 

17,31 

6,25 

1,36 

1.85 
33,38 0,01 

 اإلفراط فى التوحد
 ذكور

 إناث

45 

55 

16,27 

5,58 

2,40 

1,37 
27,96 0,01 

 الدرجة الكلية
 ذكور

 إناث

45 

55 

108,91 

39,00 

9,94 

8,04 
38,89 0,01 

ارتفاااع متوسااطات الااذكور عاان متوسااطات اإلناااث ممااا يشااير إلااى ( : 3مججن جججدول ) يتضججج

ارتفاع الشفقة بالذات لدى الذكور عن اإلناث وهذا يجعلنا نرفض الفرض الصفرى " ال توجاد 

فروق ذات داللة إحصائية بين اإلناث والذكور فى الشفقة بالذات لدى طالب المرحلاة الثانوياة 

توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية   لفارض الباديل الاذى يانص علاى "لصالح الذكور" ونقبال ا

" وكانات  بين اإلناث والذكور فى الشفقة بالذات لادى طاالب المرحلاة الثانوياة لصاالح الاذكور

( تشير إلى : وجود فروق بين الذكور واإلناث فاى أبعااد مقيااس 3النتائج  اإلحصائية لجدول )

العزلاة ، اليقظاة بالذات ،  الحكم الذاتى ، اإلنسانية العاماة ، الشفقة بالذات  وهي : بُعد الرحمة 

العقليااة  ، اإلفااراط فااى التوحااد و الدرجااة الكليااة ؛ وكاناات الفااروق فااي جميااع األحااوال دالااة 

 (  ولصالح الذكور .0,01) احصائيا عند  

 مناقشة وتفسير نتائج الفرض الثانى

إلى ارتفاع متوسطات الذكور عن اإلناث عن مما يشير إلى  أشارت نتائج الفرض الثانى

ارتفاع مستوى الشفقة بالذات لدى الذكور وانخفاض مستوى الشفقة بالذات لدى اإلناث  وهذه 

التى  (Neff,D,K.& Pittman,M,2010) النتيجة تتفق مع نتائج دراسة  نيف وبيتمان 

فقة بالذات لصالح الذكور مما يشير إلى إلى وجود فروق بين الذكور واإلناث فى الشأشارت 

 أن ارتفاع مستوى الشفقة بالذات لدى الذكور أكثر من اإلناث   
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والتى أشارت إلى أن الذكور لديهم  Neff,D,K. et al.,2015)دراسة نيف وآخرون )

 Neff,D.K. et)مستويات أعلى قليالً من الشفقة بالذات من اإلناث  ،دراسة نيف وآخرون )

al.,2018 وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث فى مستوى  والتى أشارت إلى

الشفقة بالذات لصالح الذكور وهذا يؤكد ارتفاع مستوى الشفقة بالذات لدى الذكور أكبر من 

 اإلناث .

 : نتائج الفرض الثالث وينص هذا الفرض على 

راب الشخصية التجنبية لدى توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اإلناث والذكور فى اضط"

 طالب المرحلة الثانوية  لصالح اإلناث"

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم إستخدام اختبار "ت" لداللة الفروق بين عنيتين مستقلتين 

الختبار الفروق بين الذكور واإلناث فى اضطراب الشخصية التجنبية ، وتلخيص النتائج في 

 الجدول التالي:

اختبار "ت" لداللة الفروق بين الذكور واإلناث فى ابعاد اضطراب ( : نتائج 4جدول )

 الشخصية التجنبية والدرجة الكلية له
أبعاد اضطراب 

 الشخصية التجنبية
 المتوسط العدد النوع

االنحراف 

 المعيارى
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

 العزلة الذاتية
 ذكور

 إناث

45 

55 

6,36 

12.89 

1.21 

1,38 
-24,86 0,01 

تجنب التفاعل 

 االجتماعى

 ذكور

 إناث

45 

55 

6,62 

12,87 

1,27 

1,36 
-23,56 0,01 

فرط الحساسية للنقد 

 السلبي

 ذكور

 إناث

45 

55 

6,58 

12,78 

1,25 

1,61 
-21,17 0,01 

 تجنب األنشطة الجديدة
 ذكور

 إناث

45 

55 

6,44 

12,71 

1,16 

1,62 
-21,79 0,01 

 الشعور بالدونية
 ذكور

 إناث

45 

55 

6,47 

12,75 

1,14 

1,66 
-21,56 0,01 

الكف فى المواقف 

 البينشخصية

 ذكور

 إناث

45 

55 

6,42 

12,84 

1,06 

1,61 
-23,01 0,01 

 الدرجة الكلية
 ذكور

 إناث

45 

55 

38,89 

76,84 

6,17 

8,60 
-24,83 0,01 

: تشااير إلااى  وجااود  فااروق بااين الااذكور واإلناااث فااي أبعاااد  (4النتججائج اإلحصججائية لجججدول )

العزلاة الذاتياة  ، تجناب التفاعال اضطراب الشخصية التجنبية والدرجة الكلياة وهاي : مقياس  

االجتماااعى ، فاارط الحساسااية للنقااد الساالبى ،  تجنااب األنشااطة الجدياادة ، الشااعور بالدونيااة ،  

كلياة  ؛  وكانات حمياع الفاروق دالاة إحصاائيا عناد الكف فى المواقف البينشخصية و الدرجة ال

 ( لصالح اإلناث .0,01)
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 الثالث  مناقشة وتفسير نتائج الفرض

أشارت نتائج الفرض الثالث إلى ارتفاع متوسطات اإلناث عن الذكور مما يشير إلى ارتفاع 

لدى اإلناث أكثر من الذكور وهذه النتيجة تتفق مع  مستوى اضطراب الشخصية التجنبية

دراسة غالب ،  (Furnham,A.& Trickey,G.,2011)دراسة فرنهام وتريكى  نتائج 

)محمد عبد الرحمن ، ، كما تتفق أيضا مع ما أشار إليه   (2016رشيد وزينب قدورى )

 بالرجال، مقارنة النساء بين أكثر شيوًعاأن اضطراب الشخصية التجنبية   ( 372، 2009

 الصغر منذ التفاعالت البينشخصية تعزز وال تشجع ال التي الشرقية المجتمعات في وخاصة

 يرى النفسية والعقلية لالضطرابات الرابع واإلحصائي التشخيصي الدليل أن رغم الفتاة، لدى

 الجنسين  . بين متكافئة النسبة تكون أن المحتمل من أنه

فى مقالة  (Wolff,C.,2018)الحالية مع ما أشار إليه  وولف  كما تتفق نتيجة الدراسة

توضح أربعة  من اضطرابات الشخصية التى تنتشر لدى اإلناث أكثر من الذكور  وهى 

اضطراب الشخصية الحدية واضطراب الشخصية التجنبية واضطراب الشخصية االعتمادية 

طرابات لكل من الذكور واضطراب الشخصية الهيسترية ، فبالرغم من حدوث هذه االض

واإلناث إال أنها أكثر حدوثا لدى اإلناث ، حيث تميل اإلناث إلى لعزلة ، واالبتعاد عن 

 األقران واألنشطة ، والقلق بشأن ما قد يفكر به اآلخرون

  : تنبىء بعض أبعاد الشفقة بالذات دون نتائج الفرض الرابع وينص هذا الفرض على"

 التجنبية لدى طالب المرحلة الثانوية"غيرها باضطراب الشخصية 

 stepwiseوللتحقق من صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة تحليل االنحدار المتدرج

regression   باعتبار أبعاد الشفقة بالذات متغيرات مستقلة واضطراب الشخصية التجنبية

 متغير تابع وتلخيص النتائج فى الجدولين التاليين: 

تباين المتغيرات المستقلة)أبعاد الشفقة بالذات( على المتغير التابع  ( نتائج تحليل5جدول)

 )اضطراب الشخصية التجنبية(

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 مستوى الداللة قيمة ف

 33157.56 1 33157.56 االنحدار

 83.15 98 8148.68 البواقي 0.01 398.77

  99 41306.24 المجموع
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( نتائج تحليل تباين المتغيرات المستقلة)أبعاد الشفقة بالذات( على المتغير التابع 6جدول)

 )اضطراب الشخصية التجنبية(

 المتغير التابع

المتغيرات 

المستقلة 

 المنبئة

االرتباط 

 Rالمتعدد 

نسبة 

 المساهمة

R2 

 Bقيمة 
قيمة 

Beta 
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

اضطراب 

الشخصية 

 التجنبية

الرحمة 

 بالذات
0.90 0.80 -2.65 -0.90 19.97  

 94.33قيمة الثابت العام= 

: أن بعد الرحمة بالذات هو البعد الوحيد من بين أبعاد الشفقة  بالذات ( 6يتضح من جدول ) 

% ، ويمكن صياغة 80الذى ينبئ باضطراب الشخصية التجنبية بنسبة مساهمة مقدراها 

 التالية لتوضيح العالقة بينهما  المعادلة التنبؤية

  94.33الرحمة بالذات +    0.90x-اضطراب الشخصة التجنبية = 

 مناقشة وتفسير نتائج الفرض الرابع

تنبىء بعض أبعاد الشفقة بالذات دون " أشارت نتائج الفرض الرابع الذى ينص على :

أن بعد الرحمة بالذات غيرها باضطراب الشخصية التجنبية لدى طالب المرحلة الثانوية" 

هو البعد الوحيد من بين أبعاد الشفقة  بالذات الذى ينبئ باضطراب الشخصية التجنبية حيث 

أن بعد الرحمة بالذات من األبعاد األساسية من أبعاد الشفقة بالذات مما يشير إلى وجود عالقة 

بالذات ينبىء بين الشفقة بالذات واضطراب الشخصية التجنبية حيث أن انخفاض الرحمة 

بحدوث اضطراب الشخصية التجنبية ، وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل 

(Krieger,T.,2013) 

والتى أشارت نتائجها إلى  (Mackintosh,K.,et al.,2017)دراسة ماكينتوش وزمالؤه  

 وجود عالقة بين الشفقة بالذات واضطراب الشخصية التجنبية 

 بحث مستخلص نتائج ال 

ً عند ) -1 ( بين الشفقة بالذات واضطراب 0,01توجد عالقة ارتباطية سالبة  دالة إحصائيا

 . الشخصية التجنبية لدى طالب المرحلة الثانوية

( بين اإلناث والذكور فى الشفقة بالذات لدى 0,01توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ) -2

 . طالب المرحلة الثانوية لصالح الذكور

( بين اإلناث والذكور فى اضطراب 0,01توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ) -3

 . الشخصية التجنبية لدى طالب المرحلة الثانوية لصالح اإلناث

بعد الرحمة بالذات هو البعد الوحيد من بين أبعاد الشفقة  بالذات الذى ينبئ باضطراب  -4

 الشخصية التجنبية 
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 التوصيات 

هدفها توعية الطالب بأهمية الشفقة بالذات من أجل الوقاية من عقد ندوات ومؤتمرات  -1

 االضطرابات النفسية واضطرابات الشخصية وتمتعهم بصحة نفسية جيدة  وحياة سوية .

العمل على رفع مستوى الشفقة بالذات لدى الطلبة مما يحقق لهم سعادة أكثر ويمكنهم من  -2

لباتهم وتقديم العون لهم ومساعدتهم على حل إقامة عالقات إجتماعية مع اآلخرين وتأمين متط

 المشكالت 

تصميم وتطبيق برامج إرشادية لتنمية الشفقة بالذات وخفض اضطراب الشخصية التجنبية  -3

لدى طالب المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية وتوفير مختصين فى اإلرشاد النفسي فى 

 المدارس والجامعات لمساعدة الطلبة فى تحقيق ذلك 

تفادة المرشدين التربويين واألخصائين النفسيين من المقياس الذى أعدته الباحثة فى اس -4

 بحثهاالحالى لتشخيص اضطراب الشخصية التجنبية لدى الطلبة 
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