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ضطراب الشخصية اإلتكالية على وفق معايري اإلصدار الرابع منقح بناء مقياس ال
 (DSM-IV-TR)ضطرابات العقلية من الدليل التشخيصي واإلحصائي لالالنصوص 

 
 م. عقيل خليل انصر   م.د. نورس شاكر هادي العباس

 مستخلص
اهر اإلتكوا  افرورع ى وآل اينوروتق لتسوو  ملو م افخاف وة ن  وا فوت ضوطرات  الشخصوية الوت ت صو    وااضطراب الشخصية اإلتكالية هو  حدو  

 نسارة الخالقة فخهمق لاحلاجة الش و ة ألن و  ىل اينرلن فسؤللية ت بري حف رهق لاإل  سار إىل الثسة تلنرس.
ق  س  DSMل نسخ الس مية فت دلي   تشخيصية خم  رة ل ساس افخ ة ملابسا لسياس هذا اف غري كانت ق  لضخت يف ض م ف اهر ويان را ألن افس

ق لهووا النسووخة األدوو ظ فووت ن ووا  DSM-IV-TRاملوو ه  ت ال راملووة بنووام فسيوواس إلضووطراب الشخصووية اإلتكاليووة لوو ى و وووة ارافخووة ى ووآل ل وو  فخوواور 
 (.2002ال صني  افذك رق لالصادرة ىا  )

ق لق  لضخت  سرا  األدام افسرتدوة يف ضو م افخواوري ال شخيصوية ( لفت ارنسني336حجروت ال راملة ى آل ىينة فت و وة جافخة تب  ى دها )
(  سورة 63لالضطرات  الخس ية الصادر ىت ارمخية األفروكية لخ م النرس. تك نوت األداة فوت ) DSM-IV-TRلاف اهر ال شخيصية ال اردة يف تصني  

ي(. اجاب ىوت الرسورا  تن يوار بو و  لادو  فوت حربخوة بو ال  ى وآل حملو  ب نطالقا  فت افنهج الوخ ي )الساوك فرت اتسيس إضطراب الشخصية اإلتكالية 
جزلووة النصووريةق لالثوووا  ا ووارجا ليكوور . لع خووت األداة  ؤ وورا  الصوو ي ال وواهري ل،وو ي الونووامق ل ؤ وورا  الثوووا  الوو ان ا املوو  ب الرووا كرلنوووا  لال 

 مل  ب إىادة االن وار.إب
لية ال ،رية لألداة. كما ن صت ال راملة بخ د فت ال  ،يا  لافسرتدا ق فت حمهها امل خ ا  األداة لتضمنت ال راملة بياان ل خصالص اإلدصا

 يف ىم ية اإلر اد ارافخا.
 األول أهمية البحث واحلاجة إليه الفصل 

 أهمية البحث ومشكلته
لخم . له  حفر نطري إذا حنذ يف احلسووان حن فسو سو  ت ا سهم لإن اجهم يف اوساس تس   اجمل مخا  حبا  ح رادهاق كما حن أتثرهم مل وا ق  وخ ي 

ا  ى وآل اينوروت اجمل مخا  وساس بنسب الشواب افن ج  يها.  ضوال ىوت حن ال راملوا  قو  ح وار  إىل حن إ  سوارهم إىل افووادرة لالسيوادةق لاو كم إىل االتكو
 وخ ان فت حنطر اي ا  الت ق  هت د فس سو هم.

عنوع ضطرات  الشخصية افن شرة ضمت اجمل مع الخا  ى آل حن  ووخث ى آل الس و ق نص ،وا لحن حىراضو  اه  حد   ضطراب الشخصية اإلتكاليةا
تكالية لتر وض اينروت حف رهم لتسو  حن وس غ هم اينرلن فساب  فساى هتم ى ا اختاذ لسيادة لت  خهم إىل الرتدد حل االاأل خاص افصابني فت افوادرة لا

 يف دياهتم.  افهمة االسرار 
يف اجمل مع الخراقاق غري حن ال ط ر الخ ما يف فيوادوت السيواس النرسوا لال شوخيص السوروري قو  حد  إن اف غري الذي تسرتح ال راملة ملوست درامل   

ق يف ك واب Walton (1964))  ق  تك ن جذروة يف حمل  ب السياسق لنص ،ا ب غيوري اجملواال  افك نوة ل  واهرة ف ضو ح الوكوث. ذكور لالو  اإىل تغيري 
 رتاضووية ف خوو دة ب قياملووها أل ووا افووت افصووط كا  اال   الشخصووية لفشووكال  قياملووهاق حن الشخصووية اإلد راميووة تخوو  فووت افروواهيم الووت وصووخرهووىووت ف

 . (Walton, 1964, p.896)ال ج ه:ا
 هدف البحث

فت ال لي  ال شخيصا لاإلدصالا الرابع فنسح النص ص  ضطراب الشخصية اإلتكالية ى آل ل   اإل، ارس ه ف الوكث احلايل بنام فسياس الو
 ضطرات  الخس ية.لال

 حدود البحث
فوت الو لي  ال شخيصوا لاإلدصوالا ضوطراب الشخصوية اإلتكاليوة ى وآل ل و  اإل،و ار الرابوع فونسح النصو ص ا د الوكث احلوايل بونوام فسيواس ال

لاإلانظ( لفت اف خصصني )الخ مواق لاإلنسوا ( لألربوع فرادو   الذك رفت ارنسني )لخينة فت و وة جافخة تب   (DSM-IV-TR)ضطرات  الخس ية لال
 فت ال راملا  األللية الصوادية.

 حتديد املصطلحات
  Dependent personality disorderٌ  ضطراب الشخصية اإلتكالية ا
شخصية مي از إبتكا  مل يب  اف  )وشم  مجيع ن ح فت اضطراب ال :World Health Organization (2004)تخرو  فن مة الصكة الخافية  -1

غوا  األكرب ملنا فيادوت احلياة( ى آل اينروت يف قرارا  احلياة الرليسة لالثان وةق لا  ف الش و  فت اكجرق لفشاىر الخجزقق لاإلنصياح الس يب لر 
نرخوايلق  غالووا فوا وكو ن هنالو  فيو  إىل يو انني الخس وا لاالافىل احلي ووة يف   سوار إالوب احليواة الي فيوةق لقو  و هور االملو جابة فطلغريهمق لضخ  اال

 .(W.H.O., 2004, P.457)ا و  افسؤللية إىل اينروت 
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: داجووة  وواف ة )تشووم  مجيووع فيووادوت احليوواة(  American Psychiatric Association (2000)ارمخيووة األفريكيووة ل طووب النرسووا تخرووو   -2
 ك ناضع لتخ سا لخموالف فوت اال ورتاي. لووو ح هوذا الونم  يف ملوت الر و  افوكورة لو ج وآل يف ملوياقا  ف ن ىوة. لفرروة ل  سا الرىاوة تؤدي إىل مل 

ية فت املو خ اد ذهول لخو   السو رة ى وآل األدام الو ميرا الكرو م فوت دلن مل ثارة تس مي الرىاوة لها ف أتالتس ه ف الس  كيا  اإلتكالية لا ض ىية 
 . (A.P.A., 2000, P.721)فساى ة اينروت 

ضطراب ة الوكث. حفا ال خرو  اإلجرالا اليف بنام حدا (DSM-IV-TR)ى ماد تصنيرها التوىن الوادثان تخرو  ارمخية األفريكية ل طب النرسا ألن  قرر 
 ضطراب الشخصية اإلتكالية.حيص  ى يها افس جيب ى آل فسياس ا الشخصية اإلتكاليةق  ه  ال رجة الت

 نظريالفصل الثاني إطار 
 ضطراب الشخصية اإلتكاليةايف 

 ضطراب الشخصية اإلتكاليةاتصنيف 
 تصنيف منظمة الصحة العاملية

 International statistical (ICD-10) تضمت اإل، ار الخا ر فت ال صني  اإلدصالا الخافا لألفراض لافشكال  الصكية افرتوطة هبا 

classification of diseases and related health problems :األىراض ايتية إلضطراب الشخصية اإلتكالية 
 تشجيع اينروت حل السماح كم تختاذ حغ ب السرارا  افهمة يف ديات . -1
 ف ثا  افررع لرغواهتم.لذوت و ك  ى يهم ى آل داجات ق لاالتس مي داجا  اينروت ا -2

 لذوت و ك  ى يهم.ى   الرغوة يف إب ام فطالب )دىت لإن كانت فخس لة( فت اينروت ا -3

 الشخ ر تالنزىاج حل الخجز ل ى اإلنررادق بسوب خمالف فوالغ  يها فت ى   الس رة لالى نام الذا . -4

 نشغا  الوا   خالف فت ال خرض ل هجر فت قو  الشخص افرتو  ب ق لحن ورتك ليخ ل بنرس .ا -5

 كوري فت النصح لال طمني فت اينروت.حم لدوة الس رة ى آل اختاذ السرارا  الي فية فت دلن احلص   ى آل كم   -6
(W.H.O., 1993, P.161) 

 تصنيف اجلمعية األمريكية للطب النفسي
-Diagnostic and Statistical (DSM  تضمت اإل، ار الرابع فنسح النص ص فت ال لي  ال شخيصوا لاإلدصوالا لالضوطرات  الخس يوة 

IV-TR) Manual of Mental Disorders  اب الشخصية اإلتكالية:فا أييت ىت اضطر 
 املظاهر التشخيصية

ملوو  ك افيووزة ار هروووة يف اضووطراب الشخصووية االتكاليووة ت مثوو  يف احلاجووة الشوواف ة )تشووم  مجيووع فيووادوت احليوواة( افرروووة ل  سووا الرىاوووة تووؤدي إىل 
ة  ن ىووة. لتسوو ه ف السوو  كيا  االتكاليووة لا ضوو ىيناضووع لتخ سووا لخمووالف فووت اال وورتاي. لوووو ح هووذا الوونم  يف ملووت الر وو  افوكوورة لو ج ووآل يف ملووياقا  ف

 (A.P.A., 2000, P721)اينووروت ملوو خ اد ذهول لخو   السوو رة ى وآل األدام الو ميرا الكروو م فوت دلن فسواى ة ايوة فوت إملو ثارة تسو مي الرىاووة لهووا ف أت
فث  ل ن السميص الذي ورت لن  ل خم  له  مليكم  ن فخهم ف  ة الشخصية اإلتكالية ،خ بة تلغة يف اختاذ السرارا  الي فية ) تضطرابو اج  افصاب ن .

نروت انذ زفا  ح  ال( فت دلن ت سا ق ر كوري فت النصح لال طمني فت اينروت )افخيار األل (. لميي  هؤالم األ راد إىل حن وك ن ا مل ويني لوسمك ن لآل
ضطراب ىادة ى آل حد  ال ال وت حل  رو  احليواة  ي ك  الرا  لن افصاب ن هبذا االيار الثا (. )افخافوادرة لت يل فسؤللية حغ ب افيادوت افهمة يف دياهتم 

فت ورا س نق لكي  ليسررلا حوت وخيش نق لفاذا مي هن نق لحي جار وصادق ن. لر ا وسمح افراهس ن افصاب ن هبذا االضطراب ل ال وهم تن يار فا ورت لنق ل 
ة حل ك ية وراتدلن. هذه احلاجة إىل تس م اينروت زفا  افسؤللية ت جالز ف ط وا  الخمر لاف ق  افناملوني ل كص   ى ا وسض ن لقت  راغهمق لحي ف رمل

وضووا فسوواى ة اينووروت )فثوو  االد ياجووا  ا ا،ووة لألورووا ق لافسووننيق لافخوواقني(. لقوو  اوو   اإل،ووابة إضووطراب الشخصووية اإلتكاليووة لوو ى  وورد فصوواب ح
 ,.A.P.A)ويوة ىافةق للكوت يف فثو  هوذه احلواال  ونوغوا حن ت جوالز ،وخ بة امو  افسوؤللية فوا وخو  وويخيوا فثو  ت و  اإلىاقوة حل احلالوة إبىاقة حل دالة 

2000, P721)  بسوب ن ف افصابني إبضطراب الشخصية اإلتكالية فت  س ان ال ىم حل ال أوي ق  إ م و اجه ن يف الغالوب ،وخ بة يف ال خووري لآلنوروت
 روردهم إىل دو  ح وم و ا سو ن  افصواب ن تلخجوز الشو و  ىوت الخمو )افخيوار الثالوث(. لوشوخر هوؤالم الر ضق لنص ،ا فع الناس الذوت و ك  ن ى ويهم  ىت

اج ن دىمهوم ى آل حف ر ورلن ح ا ناوئة ب   افخاورة برس ان ى ن فت وس ف ن كم افش رةق كما ح وم ال وغضوو ن ى وآل حنو  فناملوب فوت النواس الوذوت حي و
سواب  ورو  لرىاو هم  و  هم فوت ال خورض لاقصوامق  وإذا كانوت خموالف الرورد فخس لوة  يموا لوص ن والج ال خووري ىوت افخالروة )فثو  افخوالف ال اقخيوة فوت ى

 .(A.P.A., 2000, P.722)احلياة اف خس (ق لجب حن ال وخ  الس  ك دليال ى آل إضطراب الشخصية اإلتكالية 
هبووذا االضووطراب فووت ،ووخ بة الووو م تفشوواروع حل حدام األىمووا  ى ووآل حنوو  فسوو س  )افخيووار الرابووع(.  هووم ور سوورلن إىل الثسووة تلوونرس وخووا  افصوواب ن 

م  ووتألفوو ر أل ووم وؤفنوو ن بساىوو ة فرادهووا حن اينووروت ميكوونهم حدام ت،وو  هاق لملووين  رلن اينووروت ل ووو م لف ا لوخ سو لن ح ووم حباجووة إىل افسوواى ة لووو م افهووا 
ح ضوو  فوونهم. لوكوو ن هووؤالم افصوواب ن فس نخووني ا ووم غووري قووادروت ى ووآل األدام األىمووا  ى ووآل حنوو  فسوو س  لوسوو ف ن حنرسووهم ى ووآل ا ووم غووري   األفوو ر ى ووآل حنوو 

ؤللية ضووماان  ان  خصووا سنوور ملوويأنذ ى ووآل ىاتسوو  فسووكرووؤوت لحباجووة فسوو مرة إىل افسوواى ة فووت افوورجح حن و هوور افصوواب ن حدام كرووؤا إذا قوو فت كووم 
  حن وؤدي هبم إىل حن وهجرلا. لن را الى مادهم ى آل نتال راف لاف ا سة.  س  وك ن ل وهم ن ف فت حن وو لا حكثر كرامةق الى سادهم ان ذل  فت  أ

 .(A.P.A., 2000, P.722)اينروت يف تسيري حف رهم.  إ م اندرا فا و خ م ن فهارا  الخيش افس س ق لو اف ن اإلتكالية 
 وسطع افصاب ن تضطراب الشخصية اإلتكاليوة ح و اوا بخيو ة ملوخيا ل  سوا الو ىم لالرىاووة فوت اينوروتق دوىت لو  ب وغ هبوم األفور ال طو ح ل سيوا ق  

اينروتق دىت  اج ب كم الخناوة الت حي اج ن إليها )افخيار ا افس(. لل وهم الرغوة يف ا ض ح لرغوا  اف ر غري ملارة إذا كان ذل  الس  ك فت  أن  حمن
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رسوهم ى وآل ل  كانت افطالب غري ىسالنية. كما حن داج هم لابسام ى آل راب  ق ي غالوا فا ونجم ىنها ىالقا  غري ف  ازنة حل فش هة. لهم وضك ن ان
دلوويال ى ووآل اضووطراب الشخصوووية حنوو  فوووالغ  يوو  حل و كم وو ن اإلملووامة ال ر يووة حل ارسوو وة حل ارنسووية )لاجووو ر تفالد ووة حن هووذا السوو  ك ونوغووا حال وخوو  

 ن  روردهمق االتكالية إال ىن فا وك ن فت ار وا لجو د بو ال  حنورى حفوا  افوروض(. وشوخر افصواب ن هبوذا االضوطراب بخو   االرتيواح حل الخجوز ىنو فا وك نو
نروت افهمني تلنسوة كم ال لشام إال ل جنب الوسوام انرسهم )افخيار السادس(. لهم اميا  نا ايبسوب خمال هم افوالغ  يها فت ى   الس رة ى آل الخناوة 

 .(A.P.A., 2000, P.722)ل د همق دىت لإن مل وك ن ا فه مني حل كم ، ة  ا حي ظ 
 ن رىيل األفر(ق  إن افصوابني تضوطراب الشخصوية االتكاليوة قو  وسوااىن فا تن ها ىالقة بشخص فسرب )فث  االنرصا  ىت احلويب حل ل اة ل 

ى سوادهم بخو   السو رة ى وا األدام الو ميرا بغيواب اا إىل الوكث ىت ىالقة ج و ة ل   ر كم الرىاووة لالو ىم الوذي حي اج نو  )افخيوار السوابع(. إن يف السخ
اب فشوغ يل الووا  الخالقا  افسربة و  ع هؤالم األ راد إىل حن وصووك ا ف خ سوني تينوروت ى وآل حنو  ملوروع لىشو الا. غالووا فوا وكو ن افصواب ن هبوذا االضوطر 

افسربني إلويهم إىل احلو    خال هم فت حن ورتك ا ل خناوة انرسهم )افخيار الثافت(. إ م ورلن حنرسهم فخ م وت عافا ى آل النصيكة لافساى ة الت و  س  ا فت
لف. للكا تخو  افخوالف دلويال ى وآل هوذا افخيوارق  وإن الذي اجخ هم لش ن حن وهجرهم هؤالم افسرب ن يف احلني الذي ال و ج   ي  فا وربر فث  هذه افخا

 كا اتكاليوا افخالف ونوغا حن تك ن فرروة لغا لاقخية.  خ آل ملوي  افثا ق رج  فست فصاب تلسروان و  ج  حن  زلجوة ابنو  و ووا ل رىاووة إبوا ووو ي ملو 
 .(A.P.A., 2000, P.722)فسو ال تلن ر إىل مرلف ديات  
 ذات الصلة اخلصائص واإلضطرابات

ق لر ووا األ ووراد افصوواب ن تضووطراب الشخصووية االتكاليووة غالوووا فووا مي ووازلن تل شوواو  لالشوو  يف الووذا ق لميي وو ن إىل امل صووغار قاب يوواهتم لإفكوواانهتم
نرسهمق لق  وسخ ن ل كص   و ا،  ن اإل ارة إىل حنرسهم ى آل ح م املخراماق لهم وس سو  ن النس  لالر ض ب ،ر  دليال ى آل ق ة قيم هم لى   إميا م ا

 ن ف اقوع افسووؤللية ى وآل احلماووة افرروووة لالسويطرة فووت اينوروت. لقوو  و وأثر األدام افهوول ملو وا إذا كووان و ط وب السيووا   ووادرا  فسوو س ة. كموا ح ووم قو  و جنووو
 ة فت الناس الذوت و ك  افصاب ن ى يهم. لق  تك ن هنال  لوس س ن ىن فا ت اجههم السرارا . الخالقا  االج ماىية عي  إىل حن تك ن حم دة تلس ة الس ي

ضطرات  افزاجق إضطرات  الس  ق لإضطراب ال  ا  . لميي  اضطراب الشخصية االتكالية إىل حن و زافت فع غريه فت اضطرات  ز دة يف خماور اإل،ابة ت
كمووا حن اإل،ووابة تفوورض ارسوو ي افووزفت حل اضووطراب ق وو  الرووراي يف الطر لووة الشخصوويةق لنص ،ووا إضووطرات  الشخصووية احل وووةق لال جنويووةق لاف صوونخةق  

 .(A.P.A., 2000, P.723)لافراهسة فت  أن  حن اجخ  الررد ىرضة لا،ابة هبذا االضطراب 
 مظاهر حمددة بالثقافة، والعمر، واجلنس

الخمور  خم  و  األىموار لمجاىوا  الثسا وا  الررىيوة. ونوغوا حن وؤنوذ ال رجة الت تخ  هبوا السو  كيا  االتكاليوة فسو لوة ت وواوت ى وآل حنو  موريف ىورب
 ووا  dearlyضووطراب إال ىنوو فا وكوو ن حن وخوو  السوو  ك االتكووايل ليووزا لاللالخافوو  الثسووايف تحلسوووان لوو ى تسيوويم الخ وووة ال شخيصووية لكوو  فخيووار. لال ونوغووا 

لال أكي  ى وآل السو ويةق لال وأدبق لافخاف وة ا ا،وة وخو  فوت ليوزا  بخوض اجمل مخوا  لقو  وسوام و جالز افخاوري الثسا ية ل ررد حل وخكس خمالف غري لاقخية. 
وطو  لو ى الوذك ر لاإلانظ. لونوغوا حن تكوايل حل تثجمل مخوا  ميكوت حن ترىوآل السو  ك اإلترسريه ى آل حن  فت مسا  اضطراب الشخصوية االتكاليوة. كموا حن ا

األورا  لافراهسنيق ن ورا ألن السو  ك اإلتكوايل ميكوت حن وكو ن فسوو ال لو وهم فوت الناديوة ال ط رووة.  يف وس خ   ال شخيص حبرص   و ق إن لجبق فع 
ظ األلضووواح السووووروروةق م السيووووا  هبووووذا ال شووووخيص حكثوووور لوووو ى اإلانظق لإن كانووووت بخوووض ال راملووووا  تشووووري إىل نسووووب ان شووووار ف شوووواهبة بووووني الووووذك ر لاإلان

(A.P.A., 2000, P.723). 
 ارنسب االنتش

 .(A.P.A., 2000, P.723)وخ  اضطراب الشخصية اإلتكالية فت بني حكثر اضطرات  الشخصية ان شارا يف ىيادا  الصكة الخس ية 
 التشخيص التفريقي

إضوطراب ونوغا عييز إضطراب الشخصية اإلتكالية ىوت افيو   االى مادووة النامجوة ىوت اإل،وابة تضوطرات  الو ر األل  )فثو  إضوطرات  افوزاجق 
 ك ال ونكصور اك عق لرهاب األفاكت افر  دة( لن يجة حلاال  ووية ىافة. مي از اضطراب الشخصية االتكالية بو اوة فوكرةق لفسار فزفتق لب  فوت السو 

 .(A.P.A., 2000, P.723)د لث  تضطراب فت ال ر األل  حل الثالث 
اق  مت افهم ال مييز رات  الشخصية بسوب لج د بخض ا صالص افشرتكة بنيها. لذق  ل   بني اضطراب الشخصية االتكالية لغريه فت اضط

ضطرات  امل نادا إىل االن ال ا  يف نصالصها افميزة. لفت اندية حنرىق إذا كان ل ى الررد نصالص  خصية تالقا فخاوري لاد  حل حكثر بني هذه اال
 وووةق ميكووت تشخيصووها مجيخووا. لى ووآل الوورغم فووت حن الخ ووو  فووت إضووطرات  الشخصووية ع وواز ضووطرات  الشخصووية ىوواللة ى ووآل اضووطراب الشخصووية احلافووت 

ضووطراب كوو  فووت اا اضووعق ال روواى اق اف شوووث. مي وواز   (1)خبصووالص إتكاليووةق إال حن اضووطراب الشخصووية اإلتكاليووة ميكووت عييووزه فووت نووال  السوو  ك افن شوور
فت الرراغ   شاىرضطراب الشخصية احل وة وس جيب ل هجر د افصاب تفت اكجرق غري حن الرر الشخصية اإلتكالية لاضطراب الشخصية احل وة ت  ف 

يف الرتضية لا ض ح لفسارىة الوكث ىوت ىالقوة ب و وة تكالية بز دة تضطراب الشخصية اال نرخايلق الغضبق لافطالبق بينما وس جيب الررد افصاباال
ضطراب الشخصية االتكالية حوضا بنم  تس ي ي فت الخالقا  غري افسو سرة لاحلوادة. طراب الشخصية احل وة ىت اعييز اضت  ر الرىاوة لال ىم. كما ميكت 

  وووو لن األ ووراد افصوواب ن تضووطراب الشخصووية اف صوونخةق فووث هم فثوو  افصووابني تضووطراب الشخصووية االتكاليووةق لوو وهم داجووة ق وووة ل  طمووني لاف ا سووة لقوو
نصووياىا احلوواع فووت قيمووة الووذا ق  ووإن اضووطراب التكاليووةق الووذي مي وواز تلسوو  ك اإلديووة حنوورىق خبووالف اضووطراب الشخصووية اوروو ليني لف شوووثنيق لفووت ان

                                           
 فص ر: وغطا فسادا  لاملخة فت األدام.( 1)
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 واز  شواىر الشخصية اف صنخة مي از تفي  ل  جمخا  لالسخا النا   لرام االن واهق ك  فت اضطراب الشخصية االتكالية لاضوطراب الشخصوية ال جنويوة مي
 كسووس افروورع ل نسوو ق لاحلاجووة ل  طموونيق غووري حن األ ووراد افصووابني تضووطراب الشخصووية ال جنويووة وخوورتوهم نوو ف قوو ي فووت ال خوورض إىل ىوو   الكرووامةق لال

ضوووطراب الا فوووت ح وووم ملووو ف وك نووو ن فسوووو لني. ى وووآل نوووالف ذلووو .  وووإن األ وووراد افصوووابني  أكوووو اإلذال  لالووور ض لوووا ووووؤدي هبوووم إىل االنسوووكاب إىل حن 
 ,A.P.A., 2000)يووة لوو وهم بوو  فووت السووخا ل  ثيوو  الصووال  تينووروت الووذي وهموو  مق بوو ال فووت  نووب االنسووكاب فووت الخالقووا  الشخصووية االتكال

PP.723-724). 
ال أثري افوا ور ل كالوة  ونوغا عييز اضطراب الشخصية االتكالية ىت تغري الشخصية الناجم ىت دالة ووية ىافةق ديث ت هر السما  انمجة ىت

ب افورتو  لخافة ى آل ارهاز الخصيب افركزي. كما ونوغا عييزه ىت األىراض الت ق  ت ط ر ى آل حن  و ص  تالملو خما  افوزفت ل مو اد )فثو  االضوطراالطوية ا
اليووة إال تلك كوواوني غووري الوو د يف فكووان سنوور(. و هوور الكثووري فووت النوواس مسووا  الشخصووية االتكاليووة. لال تشووك  ت وو  السووما  إضووطراب الشخصووية االتك

 .(A.P.A., 2000, P.724)ىن فا تك ن غري فرنةق مليئة ال كي ق لفس مرة كما ح ا تسوب ىجزا كوريا يف األدام ال ميرا حل غما ذاتيا 
 املعايري التشخيصية إلضطراب الشخصية االتكالية

سا لخمالف فت اال رتايق لوو ح هذا النم  يف ملت داجة  اف ة )تشم  مجيع فيادوت احلياة( لفرروة ل  سا الرىاوة تؤدي إىل مل  ك ناضع لتخ 
 الر   افوكرة لو ج آل يف ملياقا  ف ن ىةق لوس    ى ي  خبمس )حل حكثر( لا أييت:

 و اج  ،خ بة يف اختاذ السرارا  الي فية فت دلن احلص   ى آل فس ار فررع فت النصح لال طمني فت اينروت. -1
 لية يف افيادوت افهمة فت ديات .حي اج إىل حن و  ىل اينرلن زفا  افسؤل  -2

 و اج  ،خ بة يف ال خوري ىت ى   االتراي بسوب ا  ف فت نسران ال ىم حل اف ا سة. فالد ة: ال و ضمت ذل  افخالف ال اقخية فت الخساب. -3

س يف حدكافهم حل ق راهتم لليس بسوب ق ة و اج  ،خ بة يف الشرلح تفشاروع حل السيا  تأل يام فت ت سام حنرسهم )بسوب ا  سارهم إىل الثسة تلنر -4
 ال ا خية حل الس رة(.

 ميضا إىل حبخ  احل لد ملخيا لرام الرىاوة لال ىم فت اينروتق إىل د  ال ط ح ل سيا  اف ر غري ملارة. -5

 ررده بسوب خمالف فوالغ  ي  فت ى   ال مكت فت رىاوة نرس . وشخر بخ   االرتياح حل الخجز ىن فا وك ن  -6

 إبنشام ىالقة ج و ة يف ملوي  الرىاوة لال ىم ىن فا تن ها ىالقة فسربة.وسارح  -7

 فنشغ  الوا  ى آل حن  غري ىسال   خالف فت حن ورتك ليخ ل بنرس . -8
(A.P.A., 2000, P.725) 

 نظريات يف اضطراب الشخصية االتكالية
 مدرسة التحليل النفسي

 نظرية آدلر
ارو د. لى وآل الوورغم فوت حن  و ة إن ال وو  فوع  رلووو  دو ظ تلووخض إىل إىووادة الن ور يف نسووو   إىل ووو وني فوت الررل  Alfred Adlerوخو  الرورد 

ق 2010)سلوووتق  رلوووو  حملاملووواق إال حن كثووورة افصوووط كا  افشووورتكة بوووني الن ووورو ني لتزافنهموووا النسووويب وووو ى ان إىل قوووو   نسووووة الن رووووة إىل الررلوووو وني ارووو د 
 (.151-150ص

إلنسانق لالذي ورتو  تلخجز الطويخا يف ب اوة احلياة لفا و ىم  فت ى اف  حنرى كافرض لاإل،وات ق م الخجوز ىوت ميث  الشخ ر تلنسص يف ا
ذا الو ا ع وخو  ملو   فوت لجهوة ن ور ف اجهة اف   األملاس ل ا ع الكراح فت حج  ال غ ب ى آل فشاىر النسص لالخجز. مث فوت حجو  ال رو ي لالكموا ق لهو

 (.66ق ص1998ا  ا ى آل حه ا   االج ماىيةق غري حن  وصوح فرضيا إذا  س  الررد حه ا   االج ماىية )إجال ق دلر إذا بسا الررد حما
حملاملوا  سرام سدلور يف وويخوة اإلنسوان لحدالو  الو ميرا يف افوواد  ا مووس  Shermen (1989)ل وريفت  Dinkmeyer وص كو  فوت دنكمواور 

 ايتية:
الذي و ضمت ورال  اإلتصا  لحملاليب إقافة الصو ة فوع فصوادر ا االج ماىا هرماىةق فث  األملرةق كا ن افج ماىا:  ااك  الس  كيا  كا فخىن  -1

 –االج مواىا حكثور فوت ارانوب النرسوا  –الس ةق  ك  األملاليب الس  كية كا فخىن ضمت السياي االج ماىاق لال أكي  هنا ى آل ارانب النرسوا 
 ارنسا.

ة هبو ف: اى سو  سدلوور حن السو  ك غرضوا. وووؤدي إىل اسيو  غورض فوا. لحن النوواس دالمو  السوخا لرام هوو ف ذي كو  السو  كيا  كوا غوورض لف جهو -2
 فخىن. لهاذ ه  افر اح لرهم مل  كهم.

 ال د ة لالنم : رحى سدلر حن الناس كي ان  ك ية ف د ة ال تسو  ال سسويمق لكو  فنهوا لو  بو   روو  فوت حملواليب السو  ك الوت ،وممت ل  ،و   إىل -3
  ف.اك

الشوخ ر ون ج الس  ك ل  غ ب ى آل فشاىر ال لنية لو ج  حن  الشخ ر تل ر ي:  جميع الناس وسخ ن لاىوني لان سوا  فوت الشوخ ر تلنو رة لالس وة إىل  -4
 تلكثرة حل ال  رةق لهذا ه  الكراح ذي افخىن.

 الس  ك ه  ن يجة لادراكا  الذاتية. -5

 (.154ق 153ق ص2010)سلتق 
ثووة حملوواليب ىصووابية يف السووخا إىل ال روو يق هووا السووخا ضوو  اينووروتق لفو خوو ا ىووت اينووروتق لحنوو  اينووروتق لهووذا األنووري لقوو  ل،وو  سدلوور ثال

 (.129ق ص1988وسخآل إىل ال ر ي فت نال  املرتضام اينروت لامل مال هم فت حج  حن وساى له يف السخا إىل ال ر ي )،احلق 
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 نظرية هوراني
ه  إال اإلدساس الذي ون اب الطر  لخزل   لق ة دي    يف ىامل حير  إبفكانيا  الخ الةق لهناك نطاي لاملع فت الس   األملاملا ىن  ه راني فا 

  إليوو  فنهووا الوو ككم لالسوويطرة افوا وورة لالغووري فوا وورة لالالفووواالة لالسوو  ك غووري افنوو  م لىوو   ادوورتا  داجووا  الطروو  الرردوووةق لنسووص ال  جيووالخ افوو  افؤدوووة 
حنيواز ألدو  ال الو وتق توؤدي النخو ا  الشوخ ر تألفوت لو ى الطرو  لكو  فوا ووؤدي ل غيو و  لنسوص الو فم لاالضوطراب لاملراف يف اإلىجواب حاحلسيسا لاإل

بو  نما حملاليوا خم  رة لي اجو  هبوا فوا وشوخر الذي ونخ   ل و  الشخ ر تألفت و الضطراب  خ ر الطر  تألفت يف بيئ   وؤدي ل س   األملاملاق لالطر  الس  
ل شخصيةق  فت ىزل  لق ة دي ة  س  وصوح ى لا  حل وصوح نانع حل وغري نرس  يف اإل راي ى آل ذات ق إذ و خذ فن  حمل  ب ،رة ال ا ع حل احلاجة ليزة

ق لحنوو  لضووخت هوو راني ىشوور داجووا  ىصووابية ف كووةق إن زل هووا الدسووا إىل ثالثووة حبوواع فووت السوو  كق لهووا ال كوورك ضوو  اينووروتق لفو خوو ا ىووت اينووروت
لادو .  اينروتق لحن الس ي ه  فا لشخص الذي ون س  بوني هوذه األملواليب الثالثوة  رلنوةق حفوا الخصواجق  ي اجو  فشوك ة يف ذلو ق لقو  وسو سر ى وآل بو 

 (.50-49ق ص1988وشري ذل  إىل حن االتكايل ه   خص  ش  يف االن سا  فت ال كرك حن  اينروت حن  حملاليب حنرى )،احلق 
 الث منهجية البحث وإجراءاتهالفصل الث

 ت ضمت إجراما  الوكث احلايل ا و  جم مع الوكثق لإن يار ىينة فناملوة إلجراما  إى اد األداة.
 جمتمع البحث وعينته

-2011تك ن جم مع الوكث احلايل فت و وة ل مراد  األربع األلىل فت ال راملة الصوادية يف جافخة تب  )لفت كال ارنسني( ل خا  ال راملا )
  فووت (. لل كصو   ى وآل ىينوة لث وة لغورض إجورام ا يو  الرسورا . ملوكوت الخينووة تلطروسوة الخشو الية الخنس دووةق لوو م إن يوار هوذا النو ح فوت الخينوا2012

فنها ىنس دا  اجمل مع اإلدصالا بناما ى آل  مع ح راد اجمل مع يف لد ا ق حل جمم ىا  جزلية لاضكة )ليست ووسا  ذا  نصالص فشرتكة(ق وسمآل ك 
  اجمل معق إال ح ا الطروسة األكثر لاقخية. ىن ح ا ال عثالطروسة ليست ىش الية كاف ة.  خ(. لالخينة افخ ارة هبذه 175-174ق ص1988)ا  ي ا لى دةق 

 سوا ل  خصصوني: الخ موا لاإلنسوا ق مث لها األكثر امل خ افا يف حب ظ الخ    اإلنسانية ى آل حنو  ىوا  لاملو نادا إىل هوذا األملو  بق قسوم جم موع الوكوث ل 
ان ري  حربع ك يا  فت ك  ختصص. تال ذل  إن يار قسمني فت ك  ك ية لفوت كو  قسوم ان وري   وخو ان. لفوت كو   وخوة ان وري  جمم ىوة فوت الط ووة. 

( إمل مارة لخ   إك ما  14دا. لامل وخ   )(  ر 350  لق  ب غ ى د ح راد الخينة )كان و م تألمل  ب الخش الا الوسيى ما حن االن يار ضمت ك  ىنس د  
 (.1( امل مارةق ت زىت دسب ال خصصق لالك ية لالسسم لارنسق كما ووني ار ل  )336)  اإلجابة ىنها.  كان جمم ح االمل مارا  اف وسية ه
 (: توزيع أفراد العينة حسب التخصص والكلية والقسم واجلنس1اجلدول )

 اإلانث الذكور اجملموع العام ملفصلاجملموع ا اجلنس الكلية التخصص

 ى ما
 42 20 22 اكن ملة

 48 24 24 الخ    143
 53 26 27 الصي لة

 إنسا 
 80 49 31 الرتبية ل خ    اإلنسانية

 43 19 24 السان ن 193
 70 38 32 ى    السرسن

  336 176 160 اجملم ح
 أداة البحث

احلايلق لز  امل خما  حداة ت ناملب فع وويخة الخينة لاك ف فت ال راملةق لذا قا  الوادثان إبى اد حداة الوكث احلايل كما إجراما  الوكث مل كما  الغرض 
 ه  فوني حدانه:

 أداة قياس إضطراب الشخصية اإلتكالية
صق لمل و  ،  إىل حي حداة فاللمة ل  طوي  ضمت لسياس إضطراب الشخصية اإلتكاليةق قا  الوادثان  راجخة األدلا  الت ميكت امل خ افها يف هذا ا ص  

ص ،ي هاق حل حن إجراما  الوكث احلايلق ذل  حن حغ ب األدلا  اف  ا رة فخ ة لألغراض السروروة  س  حل ح ا ال ت اللم فع وويخة ىينة الوكث احلايل لن
  اد حداة لسياس اضطراب الشخصية االتكالية.   جب ى ي  إى DSM-IV-TRاألدلا  اف  ا رة كانت ق  حى  ل   فخاوري حق   فت 

 حتديد جماالت استبيان اضطراب الشخصية االتكالية
الية ال اردة د د  جماال  إضطراب الشخصية االتكالية يف ض م األدبيا  ا ا،ة تف غريق فع الرتكيز ى آل افخاوري ال شخيصية الضطراب الشخصية اإلتك

 يت:ق  كانت كما أيDSM-IV-TRيف دلي  
 و اج  ،خ بة يف اختاذ السرارا  الي فية فت دلن احلص   ى آل فس ار فررع فت النصح لال طمني فت اينروت. -1
 حي اج إىل حن و  ىل اينرلن زفا  افسؤللية يف افيادوت افهمة فت ديات . -2

ال و ضومت ذلو  افخوالف ال اقخيوة فووت  و اجو  ،وخ بة يف ال خووري ىوت ىو   االتروواي بسووب ا و ف فوت نسوران الو ىم حل اف ا سووةق فالد وة: -3
 الخساب.
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 و اج  ،خ بة يف الشرلح تفشاروع حل السيوا  تأل ويام فوت ت سوام حنرسوهم )بسووب ا  سوارهم إىل الثسوة تلونرس يف حدكوافهم حل قو راهتم للويس -4
 بسوب ق ة ال  اىية حل الس رة(.

 إىل د  ال ط ح ل سيا  اف ر غري ملارة.ميضا إىل حبخ  احل لد ملخيا لرام الرىاوة لال ىم فت اينروتق  -5

 وشخر بخ   االرتياح حل الخجز ىن فا وك ن  ررده بسوب خمالف فوالغ  يها فت ى   ال مكت فت رىاوة نرس . -6

 وسارح إبنشام ىالقة ج و ة يف ملوي  الرىاوة لال ىم ىن فا تن ها ىالقة فسربة. -7

 ليخ ل بنرس .فنشغ  الوا  ى آل حن  غري ىسال   خالف فت حن ورتك  -8

 مجع الفقرات الستبيان اضطراب الشخصية االتكالية
ناللووت اضووطراب الشخصووية االتكاليووةق للكنهووا تسيوو   حملاملووا ال،وواف افصووابني تضووطراب ح إىل األدبيووا  لال راملووا  الووت تم مجخووت الرسوورا  تلرجوو  

 .DSM-IV-TRالشخصية االتكالية ال اردة يف دلي  
 صية االتكالية وطريقة تصحيحهوصف استبيان اضطراب الشخ

(  سورة ت و زح ى وآل اجملواال  الثموان افك نوة اضوطراب 67( فوت )1تك نت النسخة افسرتدة فت امل ويان اضطراب الشخصية االتكاليةق الوت ووينهوا اف كو  )
ى ووااق اال تنطووو  ى ووا فط سووااق ااق اال تنطووو  الشخصووية االتكاليووةق لاجوواب ىووت الرسوورا  تن يووار حدوو  الووو ال  األربووع: اتنطووو  ى ووآل عافووااق اتنطووو  ى وو

 ( ل و ال  افذك رةق ى آل ال  ايل.1ق 2ق 3ق 4لتخطا األلزان )
 صالحية فقرات استبيان اضطراب الشخصية االتكالية للتطبيق

رض إب ام الورحي يف فو ى فاللمو  ق ب ،رهم حمكمني لغ(1)ىرض امل ويان اضطراب الشخصية االتكالية ى آل جمم ىة فت ا ربام اف خصصني يف ى م النرس
ل ككم ى آل داللة سرام ا ربام  2فربع كايق لامل خ   (Corsini, 1999, p.361) لسياس إضطراب الشخصية االتكالية ضمت إجراما  الوكث احلايل

 ت   الت حمجع ا ربام ى آل قو كا(. ( رميع الرسرا  )ى ا0.05( لفس  ى داللة )1ىن  درجة دروة ) 2د   ،الدية الرسرا  افسرتدةق لدسوت قيم كا
(ق لخوو   فاللم هووا الغوورض الووذي حىوو   ألج وو  لبخوو  62ق ل56ق ل43ق ل12(  سوورا  فووت األداةق لهووا الرسوورا  )4ح ووار  سرام الكمووني إىل دووذف )

 (.2(  سرةق لها افوينة يف اف ك  )63األنذ ب  ،يا  ا ربام فت تخ و  لدذفق توست )
 بيان اضطراب الشخصية االتكالية.إعداد تعليمات است

فا و  جب راىآل الوادثان يف إى اده ل خ يما  امل ويان اضطراب الشخصية االتكالية حن تك ن هذه ال خ يما  خم صرة ق ر اإلفكانق لحن ت ضمت ت ضيكا 
جابوة ىنهواق لحنوواره ان مجوع الويواان  هو  لغورض ى آل افس جيب السيا  ب ق فع ذكر فثا  لذل ق لتنوي  افس جيب إىل ضورلرة ىو   تورك حي  سورة دلن اإل

 الوكث الخ ما  س ق لمل ف و م ال خاف  فخها بسروة لال ضرلرة لذكر االملم.
 التطبيق االستطالعي الستبيان اضطراب الشخصية االتكالية

ق 1989ما  االجابة )الزلوخاق بكرق لالكنا ق الغرض فت ال راملة االمل طالىية ه  ال أك  فت لض ح ال خ يما  لالرسرا  لدساب ال قت الالز  المل ك
االنسوانية اافخوة تبو ق كموا وووني ( والووا لوالووة فوت ك يوة الرتبيوة ل خ و   36(ق لق  لزىوت نسوخ فوت املو ويان اضوطراب الشخصوية االتكاليوة ى وا )73ص

 ( دقيسة.11  ال قت افس غري المل كما  اإلجابة ه  )(ق لق  ذكر افس جيو ن حن ال خ يما  لالرسرا  كانت لاضكة لفره فةق لكان فخ 3ار ل  )
 (: عينة التطبيق االستطالعي األول الستبيان اضطراب الشخصية االتكالية3اجلدول )

 الصف
 اجملموع الرابع الثالث الثاين األول اجلنس

 14 2 4 5 3 ذك ر
 22 5 6 4 7 إانظ
 36 7 10 9 10 اجملم ح

 االتكالية تطبيق استبيان اضطراب الشخصية
جمل مع األ، ا ان ى آل جمم ىة فت األ راد ميث  ن ايالغرض فت هذا ال طوي  ه  ا ي   سرا  امل ويان الشخصية االتكاليةق لو م تطوي  هذا االمل و

لبوذل ق تكو ن (. 336( امل خم ت كذا الغرض امل مارا  ىينوة الوكوث سنروة الوذكرق لىو دها )73ق ص1989خاق بكرق لالكنا ق الذي وخ  ل  )الزلب
ق كموا حن دجوم الخينوة ميكوت ل،ور  (Nunnally, 1978, p.262)( افط  بوة إلجورام ا يو  الرسورا  1: 5نسوة األ راد إىل ى د الرسرا  فاللمة لنسوة )

 .Sample Size (MaCorr Research, 2010) Calculatorان  لث  ل مج مع الذي ملكب فن ق ل سا لربانفج دساب دجم الخينة 
 يل فقرات استبيان اضطراب الشخصية االتكاليةحتل

توو  ر ا يو  الرسورا  هوا ىم يوة ج هرووة يف بنوام االن ووارق  هوا تو  ر تس ميوا ن ىيووا ل و ى الرسورا  ل،ويغة تسو مي االن ووار فوت قوو  لاضوخي ق كموا 
ى فسوو   فوت الصوخ بة لالسو رة ى وآل ال مييوز بوني افسو جيوني ة  سو    ك وو  فوا إذا كانوت كو  فنهوا ف م خوا يال كميا دقيسا لك   سرة فوت  سورا  االن ووار ل

                                           
 )حبسب ال سب الخ ما لالشهادة مث حبسب الرتتيب اكجالا( ك  فت لهم(:( 1)

 النرس / ك ية ايداب/ جافخة بغ اد.ح.د. حرلة حمم  ربيع: قسم ى م  -1
 ح.د. ن ي  إبراهيم رمل  : قسم ى م النرس / ك ية ايداب/ جافخة بغ اد. -2

 ح.د. ملنام ىيسآل ال اغس ا : قسم ى م النرس/ ك ية ايداب/ جافخة بغ اد. -3
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خاق ك   سرة فت  سرا  االن وار )الزلبق لها ىم ية  كص امل جات  األ راد ىت  (Luecht, 2005, pp.958-967)افخ  رني يف فس     ماهرة فا 
الرسرة تل رجة الك ية المل ويان اضوطراب الشخصوية فنها ىالقة (. لت ج  الخ و  فت الطرال  ل ك ي  الرسرا ق امل خ   74ق ص1989بكرق لالكنا ق 

 االتكاليةق لالس ة ال مييزوة لرسرا  امل ويان اضطراب الشخصية االتكالية ضمت إجراما  ا ي   سرا  امل ويان اضطراب الشخصية االتكالية.
 عالقة الفقرة ابلدرجة الكلية الستبيان اضطراب الشخصية االتكالية

 ,Nunnally, 1979)االن وار لال رجة الك ية ل    هبذا األمل  ب فت نال  إاجاد الخالقة االرتواوية بني درجة ك   سرة فت  سرا  ا   الرسرا

p.262) ق تمل خما  فخاف  بريملت لالرتواع الخزلفاق دسوت فخافال  ارتواع ك   سرة تل رجة الك ية المل ويان اضطراب الشخصية االتكاليةق لنضخت
داللووة كووذا اإلجوورام االملوو مارا  افخصصووة ل ك يوو  الرسوورا ق لكانووت مجيووع فخووافال  ارتووواع حي  سوورة تل رجووة الك يووة ذا  داللووة إدصووالية ىنوو  فسوو  ى 

(0.05.) 
 القوة التمييزية لفقرات استبيان اضطراب الشخصية االتكالية

 ,Anastasi & Urbina)وشووري عييووز الرسوورا  إىل درجووة ال مييووز الصووكيح ل رسوورة بووني افسوو جيوني يف السوو  ك الووذي بوول االن وووار ألجوو  قياملوو ق 

2010, p.179) فنها وروسة الخين ني اف طر  نيق لها إجرام  الع يف ا ي  الرسرا ق وس   ى آل ق لهنال  ورال  ى و ة يف قياس الس ة ال مييزوة ل رسرا ق ل
 ق لو م اإلجرام ل   ا ط ا  ايتية:(Anastasi & Urbina, 2010, p.182)دساب نسوة احلاال  الت تؤ رها الرسرة بني جمم ى ني ف ناقض ان 

 رجة.ترتيب ال رجا  الك ية ل مس جيوني فت حى آل درجة إىل حلوأ د -1
( ال نيا فت ى د ال رجا ق لهذه النسوة تسو   جممو ى ني اقصوآل عواوز لحقصوآل %27( الخ يا لالو)%27حنذ اجملم ى ني ال  ني تشكالن الو) -2

 دجم يف ال قت ذات .

 تركص الررلي بني امل جات  هاتني اجملم ى ني يف ك   سرة ى آل د ة. -3

 (.79ق ص1989خاق بكرق لالكنا ق )الزلب
( املووو مارة. لوووا اجخووو  جممووو ح االملووو مارا  ا اضوووخة كوووذا ال ك يووو  91( يف كووو  فوووت اجملمووو ى ني الخ يوووا لالووو نيا )%27ملووو مارا  الوووو)ب وووغ ىووو د اال

 نيق ( املوو مارةق للغوورض دسوواب الروورلي بووني إجووات  األ ووراد فووت اجملموو ى ني الخ يووا لالوو نيا ىووت كوو   سوورةق املوو خم  االن وووار ال ووالا لخين ووني فسوو س 182)
( لدرجة 0.05ة السيمة ال الية فؤ را ى آل عييز ك   سرةق  كانت مجيع  سرا  امل ويان اضطراب الشخصية االتكالية ليزة ىن  فس  ى داللة )لى   دالل

ضطراب (  وسيت  سرا  امل ويان ا0.05ة ىن  فس  ى داللة )( كانت الررلي بني اجملم ى ني الخ يا لال نيا رميع الرسرا  ذا  داللة إدصالي180دروة )
 الشخصية االتكالية ى آل داكا.

 مؤشرات الصدق يف استبيان اضطراب الشخصية االتكالية
سومة وخ  الص ي فت ا صالص افهمة الت اجب االه ما  هبا يف بنام االن وارا  النرسيةق لاالن ووار الصوادي هو  االن ووار السوادر ى وآل قيواس ال

افسيوواس فووا وط ووب فنوو  قياملوو  )األنصوواريق (. لالصوو ي هوو  حن وسوويس 39ق ص1989كوورق لالكنووا ق حل ال وواهرة الووت لضووع ألجوو  قياملووها )الزلوخوواق ب
ق بو  هو  حقورب إىل حن وكو ن McGrath (1985) لفكوراظ Brinberg(ق لالصو ي لويس ملو خة تو اىهوا ال سنيوا ق كموا ووذكر بورنوريك 91ق ص2000

ال ،   إليهاق  ها بن رمها حقرب إىل فره   الصرة الن ىيةق ذلو  ح وا تسو ر نسوويا حبسوب  فره فا وشري إىل دالة فثالية ميكت السخا إليها للكت ال ميكت
 يف امل ويان اضطراب الشخصية االتكالية فؤ را  الص ي ايتية:ق ت ا ر  (Brinberg & McGrath p.13)الغرض فت االن وار لمرلف تطويس  

 الصدق الظاهري الستبيان اضطراب الشخصية االتكالية
ق 1989خوواق بكوورق لالكنووا ق )الزلب  ف هووذا النوو ح فووت الصوو ي ال خوورف ى ووآل فوو ى قيوواس االن وووار ل غوورض الووذي حىوو  فووت حج وو  موواهر وسوو ه

( إىل حن الص ي ال اهري ل  اى وارا  نا،وة بصوكة حم و ى افسيواس لكرامتو  اجوب حن تو ن  يف افرادو  األلىل ألي 2000(ق لوشري األنصاري )44ص
هوا ىورض  سورا  افسيواس ى وآل جمم ىوة فوت ا وربام ل ككوم ى وآل (ق لح ضو  وروسوة يف ال  ،و  إىل الصو ي ال واهري 97ق ص2000 ان وار )األنصواريق

الص ي ف  ا را يف امل ويان اضطراب الشخصية االتكاليةق  س  ق لوخ  هذا افؤ ر ى آل (Ebel, 1972, p.551)،الدي ها يف قياس ا ا،ية افراد قياملها 
 ووآل جمم ىووة فووت ا ووربام اف خصصووني يف ى ووم الوونرسق كمووا لرد ذكووره ملووابسا اووت ىنوو ان ا،ووالدية  سوورا  املوو ويان اضووطراب الشخصووية ىرضوو  الوادثووان ى
 االتكالية ل  طوي ا.

 الستبيان اضطراب الشخصية االتكالية صدق البناء
را  السو ة ال مييزووة لىالقوة الرسورة تل رجوة الك يوة وخ  هذا افؤ ر ى آل الص ي ف  ا را يف امل ويان اضوطراب الشخصوية االتكاليوة فوت نوال  فؤ و

 الت فر ذكرها سنرا.
 مؤشرات الثبات الستبيان اضطراب الشخصية االتكالية

 ثوا  افسياس ه  ان وار لس رتو  ى وآل تو  ري فخ  فوا  ف سوسة لقاب وة لاىوادةق لميكوت ال  ،و  إىل فؤ ورا  الثووا  تملو خما  ىو د فوت الطرالو ق
 ا )حل االتسوواي الوو ان ا( و كسوو  إذا كانووت  سوورا  افسيوواس تسوويس افرهوو   نرسوو ق لالثوووا  ا ووارجا )االتسوواي ا ووارجا( وشووري إىل ثوووا   الثوووا  الوو ان

لق   (Holt & Irving, 1971, p.60-620) (Marder, 1996, pp.619)يف إىطام نرس ال رجا  تسرووا بخ  تكرار تطويس  ىرب ف ة زفنية افسياس 
 الشخصية االتكالية افؤ را  ال الية ى آل االتساي ال ان ا لاالتساي ا ارجا:امل ويان اضطراب ت ا ر  يف 

وشري االتساي ال ان ا إىل اف ى الذي تك ن  ي  جمم ىة الرسورا  مجيخهوا  مؤشر االتساق الداخلي الستبيان اضطراب الشخصية االتكالية:
ق لقوو  توو ا ر يف املوو ويان اضووطراب الشخصووية االتكاليووة فؤ ووران ى ووآل االتسوواي (Schmitt, 2005, pp.934-936)فؤ وورا ى ووآل بنووام حل فرهوو   فنروورد 

 ال ان ا:
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( 336امل خم ت امل مارا  ىينة ال طوي  االمل طالىا الثوا  الووالغ ىو دها ) مؤشر ثبات استبيان اضطراب الشخصية االتكالية بطريقة ألفا:
( 0.78(ق لهوا قيموة فساربوة فوا لرد يف حدبيوا  اف ضو حق ديوث ترالدوت بوني )0.83و غوت قيم و  )امل مارة يف دساب فخاف  حلرا لالتسواي الو ان اق  

 ,Marder)( لفووا قوو  ىووت ذلوو  وكوو ن ضووخيرا 0.75( ل)0.40إىل حن الثوووا  افناملووب ل مسيوواس ووورتالح بووني ) Mrader(ق لوشووري فوواردور 0.89ل)

1996, p.620)( 2000ق كما وذكر األنصاري) كان حن ال وسخآل فؤل  االن وار إىل احلص   ى آل فخاف  إتساي دان ا فرترعق ألن  ان فت األمهية 
 (.130ق ص2000إرتراى  حكثر فت الالز  و   ى آل حن  سرا  افسياس فكررة تسيس الشام نرس  )األنصاريق 

م  سورا  االن ووار لطروسوة فوت نوال  تسسويحيسوب الثووا  هبوذه ا :النصففيةمؤشر ثبات استبيان اضطراب الشخصية االتكالية بطريقة التجزئة 
نق ن ووووار و صووو  تلثووووا  )ىويووو ا  لسنووورا وووإذا كانوووت قيموووة فخافووو  االرتوووواع فرترخوووةق  هوووذا وخووول حن االسوووب فخافووو  االرتوووواع بينهمووواق إىل نصووورنيق م حي

ريةق ب سسويم  سورا  األداة إىل جممو ى نيق (. دسوت قيموة فخافو  الثووا  الملو ويان اضوطراب الشخصوية االتكاليوة بطروسوة ال جزلوة النصو170ق ص2004
(ق لن ورا 0.74ى آل حملاس الرسرا  الرردوة لالزلجيةق لفت مث دساب قيمة فخاف  االرتواع بني اجملم ى نيق  و غت قيمة فخاف  بريملت لالرتواع الخزلفا )

خادلوة ال صوكيح ل كصو   ى وآل السيموة الرخ يوة فخافو  الثووا  ألن قيمة فخافو  االرتوواع افوذك رة هنوا هوا لنصو  االن ووار  سو ق  سو  ت جوب ال جو م إىل ف
بوورالن ل  صووكيح يف دالووة تسووالي  –النصووريةق لل سووالي نصوورا املوو ويان اضووطراب الشخصووية االتكاليووةق  سوو  املوو خ فت فخادلووة ملوووريفان بطروسووة ال جزلووة 

 (.0.89ل ) (0.78يف حدبيا  اف ض حق ديث ترالدت بني ) ( لها قيمة فساربة فا لرد0.86و يل نصرا االن وارق  و غت قيمة فخاف  الثوا  )
 مؤشر االتساق اخلارجي الستبيان اضطراب الشخصية االتكالية بطريقة إعادة االختبار:

تس   هذه الطروسة ى آل تطوي  االن وار ى آل جمم ىة فت األ رادق م تطويو  نروس االن ووار ى وآل نروس اجملم ىوة فوت األ وخاص ليف مورلف لاث وة 
ق 2009فخاف  االرتواع بني درجا  ال طويسني لهو  ميثو  فخافو  الثووا  )ربيوعق  حيسب طوي  األل  لال طوي  الثا ق مث خ  فرلر ف ة زفنية فناملوة بني الب

ايداب  ( والوووا لوالوووة فووت ك يووت43(. لحلسوواب فخافوو  الثوووا  هبووذه الطروسووةق وووو  املوو ويان اضووطراب الشخصووية االتكاليووة ى ووآل ىينووة ىوو دها )83ص
 ( و فا.16(ق مث حىي  تطوي  االمل ويان ى آل نرس األ راد بخ  فرلر ف ة )6لالطبق كما ووني ار ل  )

 (: توزيع أفراد عينة الثبات الستبيان اضطراب الشخصية االتكالية بطريقة إعادة االختبار حسب الكلية واجلنس6اجلدول )
 إانث ذكور اجملموع اجلنس الكلية

 26 16 10 داباي
 17 9 8 الطب
 43 25 18 اجملم ح

(ق لها قيمة فساربة فا لرد يف حدبيا  اف ض حق 0.84لب غت قيمة فخاف  بريملت لالرتواع الخزلفا بني درجا  ال طوي  األل  لال طوي  الثا  )
 (.0.89( ل)0.78ديث ترالدت بني )

 اخلطأ املعياري للقياس يف استبيان اضطراب الشخصية االتكالية
(ق حي حنو  وشوري إىل فسو  ى ال قوة لنسووة 523ق ص1991وشري ا طأ افخياري ل سياس إىل الرري بني السيم احلسيسية لالسيم افسو رة ) ريكسو نق 

يم ووو  حلروووا  كانوووت قا طوووأ اف  قخوووة يف الن وووالج الوووت و  رهوووا افسيووواسق لقووو  دسوووب ا طوووأ الملووو ويان اضوووطراب الشخصوووية االتكاليوووة افصوووادب فخافووو  ثووووا  
(ق حفوا ا طوأ افخيواري افصوادب فخافو  الثووا  بطروسوة 7.009(ق بينما كان ا طوأ افخيواري افصوادب فخافو  الثووا  بطروسوة ال جزلوة النصورية )6.537)

 (.6.204إىادة االن وارق  و غ )
 اخلصائص اإلحصائية الوصفية ملقياس اضطراب الشخصية االتكالية

 دصالية ال ،رية فسياس اضطراب الشخصية االتكالية:( ا صالص اال7ووني ار ل  )
 (: اخلصائص االحصائية الوصفية ملقياس اضطراب الشخصية االتكالية7اجلدول )

 قيمتها اخلاصية االحصائية
 176 اف ى
 173 اف  مل 
 175 ال مل 
 173 افن ا 

 2.573 االحنراف افخياري
 6.620 ال واوت
 0.732 االل  ام
 1.031 ال رروح

 الوسائل اإلحصائية
 اإلدصالية ل وكث احلايل:امل خم ت افخادال  اإلدصالية ايتية المل كما  اإلجراما  

 .(Dattalo, 2008, p.28)ان وار ا و  دجم الخينة ل خرف دجم الخينة افاللم إلجراما  الوكث احلايل  -1
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 ,Kanji)نوة يف اجملمو ى ني اف طور  ني لل مسارنوة ى وآل ل و  ف غوريي ارونس لال خصوص االن وار ال والا لخين وني فسو س  ني فسارنوة فسو     ح وراد الخي -2

2006, p.33). 

ليف فخاف  بريمل ن لالرتوواع الخزلفوا ل خورف ىالقوة الرسورا  تلو رجا  الك يوة لالخالقوة بوني حنصواف حدلا  السيواس افسو خ فة يف الوكوث احلوايلق  -3
 ,Kornbrot, 2005)  يف إىوادة االن ووارق لكوذل  يف قيواس الخالقوة بوني حي اثنوني فوت ف غوريا  الوكوث إاجاد الخالقة بوني ال طويسوني األل  لالثوا

pp.1537-1539). 

 داللة فخاف  االرتواع ل خرف داللة فخافال  االرتواع افس خرجة يف الوكث. اران ي -4

 .(Everitt B. S., 2006, p.253)ال مل  احلساج ل خرف ف  ملطا  ح راد الخينة ى آل حدلا  الوكث  -5

 .(Clark-Carter, 2005, p.2110)االحنراف افخياري ل خرف  انس درجا  ح راد الخينة  -6

 .(Clark-Carter, 2005, pp.1891-1891)ال واوت ل خرف  انس درجا  ح راد الخينة  -7

 كرلنوا  ل خرف االتساي ال ان ا ألدلا  الوكث.-فخاف  حلرا -8

دالة تسالي نصرا االن وارق ليف دالة ى   تسالي نصرا االن ووار( ل صوكيح قويم فخوافال  ثووا  حدلا   فخادلة ال صكيح لسوريفان برالن )يف -9
 الوكث.

 .(Clark-Carter, 2005, pp.1687-1688)اف ى ل خرف نصالص اإلدصاليا  ال ،رية ألدلا  الوكث  -10

 .(Wuensch, 2005, pp.1028-1029)ال رروح ل خرف نصالص اإلدصاليا  ال ،رية ألدلا  الوكث  -11

 .(Wuensch, 2005, pp.1855-1856)االل  ام ل خرف نصالص اإلدصاليا  ال ،رية ألدلا  الوكث  -12

 .(Clark-Carter, 2005, pp.1891-1892)ا طأ افخياري ل خرف ا طأ افخياري لثوا  حدلا  الوكث  -13

 الفصل الرابع نتائج البحث
اضووطراب الشخصووية االتكاليووةق لاملوو نادا إىل ا صووالص ال ،وورية لووألداةق نوورج الوادثووان بخوو د فووت اسوو  هوو ف الوكووث احلووايل فووت نووال  بنووام حداة لسيوواس 

 ال  ،يا  لافسرتدا .
 التوصيات: أوصى الباحث:

 امل خ ا  حداة الوكث يف األغراض اإلر ادوة. -1
 لية لالثسة تلنرس.تشخيص الط وة الذوت وخان ن فت افي   االتكالية لفساى هتم ى آل اسي  فس ار حكرب فت االمل سال -2

 تصميم برانفج ىالجا ورتكز إىل تخزوز تس ور الذا  لالثسة تلنرس لال  روب ى آل فهارا  اختاذ السرار. -3

 املقرتحات: اقرتح الباحثان ما يأتي:

)وسوو   هبووا ف خصووص ا ووو  نسطووة قطووع فناملوووة ل  ميوو  حداة الوكووث يف ال شووخيص السووروريق تإلملوو ناد إىل تشخيصووا   ووري تفساب ووة السووروروة  -1
 تلطب النرسا(.

 دراملة ان شار اضطراب الشخصية االتكالية يف اجمل مع الخراقا )ى آل فس  ى اجمل مخني الخا  لالسروري(. -2

 دراملة ىالقة اضطراب الشخصية االتكالية   غريا  حنرىق فت قوي  ال كصي  ال راملا لالس رة ى آل اختاذ السرار. -3

 الشخصية االتكالية فع اضطرات  ىس ية حنرىق فع الرتكيز ى آل اضطرات  ال ر الثا .دراملة تزافت اإل،ابة تضطراب  -4

فوع األدلا   DSM-IV-TRامل خ ا  ال ك ي  السان   )الكان  ( ل مسارنة بني الرتكيوة الخاف ية فساويس اضطراب الشخصوية االتكاليوة ى وآل ل و   -5
 .ICD-10ل  -DSM-IVافصممة ل   فخاوري حن مة ال صني  األنرى. فث  

 (1)املصادر
 ( ق ن ر   اإلر اد لالخالج النرساق ىمان: دار الركر.1998إجال ق ملريق) 
 ( .ىمان: 2010سلتق مب ب )(ق ن ر   الشخصية: االرتسامق النم ق ال ن حق )ىالم ال وت كرايفق فاوسة حمح  النيا ق لملهري حمم  ملاملق افرتمج ن

 دار الركر.

  (ق قياس الشخصيةق الك وت: لكالة افطو ىا .2000ر )األنصاريق حمم  ب 

 ( ق اإلدصام ل وادث يف الرتبية لى م النرسق ىمان: دار افسرية.1988ا  ي اق إبراهيم لى دةق حمم  مل يمانق) 
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 ( مقياس اضطراب الشخصية اإلتكالية بصيغته األولية املقدمة إىل اخلرباء1امللحق )
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة اببل، كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية
 قسم العلوم الرتبوية والنفسية

 احملرتم   األستاذ الدكتور
ى آل ل   فخاوري اإل، ار الرابع فنسح النص ص  dependent personality disorderوس ه ف الوادثان بنام فسياس الضطراب الشخصية  

ق ى ما حن ال خرو  الذي اى م ه الوادثان هو  تخروو  ارمخيوة األفريكيوة ل طوب (DSM-IV-TR)فت ال لي  ال شخيصا لاإلدصالا لالضطراب الخس ية 
يع فيادوت احلياة( لفرروة ل  سا الرىاوة تؤدي إىل مل  ك ناضع لتخ سا ( الضطراب الشخصية االتكالية ان : اداجة  اف ة )تشم  مج2004النرسا )

ة تس مي الرىاوة لخمالف فت اال رتايق لوو ح هذا النم  يف ملت الر   افوكرة لو ج آل يف ملياقا  ف ن ىة. لتس ه ف الس  كيا  االتكالية لا ض ىية إمل ثار 
ق لن ورا فوا ت م خو ن بو  (A.P.A., 2000, P.721)الو ميرا الكرو م فوت دلن فسواى ة اينوروتا لها ف أنية فت امل خ اد ذهول لخو   السو رة ى وآل األدام 

رض الذي حى   فت نربة لدراوة يف جما  إى اد االن وارا  النرسيةق ورج  الوادثان فنكم بيان الرحي يف ف ى ،الدية  سرا  األداة لفاللم ها لسياس الغ
 االف نانألج  .   للكم فت الوادثان ك  الشكر ل 

 الباحث نورس شاكر هادي العباس
يص (: صعوبة اختاذ القرارات اليومية، يواجه املصابون ابضطراب الشخصية االتكالية صعوبة ابلغة يف إختاذ القرارات اليومية )مثل لون القم1املعيار )

 لتطمني من اآلخرين.الذي يرتدونه للعمل وهل سيحملون معهم مظلة أم ال( من دون تلقي قدر كبري من النصح وا
 التعديل غري صاحلة صاحلة الفقرات ت
    حى  نرسا  خصيا   و  الثسة بنرس . 1
    ىادة فا حك ن فراتدا ل سرارا  الت حختذها. 2
    فت السه  تلنسوة يل اختاذ السرارا  بنرسا. 3
    ال حث  بنرسا ىن  اختاذ قرارا  فهمة يف ديايت. 4
    تالمل يام دينما وخارض األنرلن قراريغالوا فا ح خر  5
    حث  يف ق ريت ى آل اختاذ السرارا . 6
    ال حث  بسرارايت يف الكثري فت اف اق . 7
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    دينما اضطر الختاذ السرارا  بنرسا  إ  ح خر تلس   لاالنزىاج. 8
    وصخب ى ا إختاذ السرارا  بنرسا. 9

خرون مسؤولية أغلب امليادين املهمة يف حياته، يميل هؤالء األفراد إىل أن يكونوا سلبيني ويسمحون لخآخرين خأخذ ( حيتاج أن يتحمل اآل2) راملعيا
 زمام املبادرة وتوىل مسؤولية أغلب امليادين املهمة يف حياهتم.

 التعديل غري صاحلة صاحلة الفقرات ت
    وت ى يها كا اومئت إليها.ح خر بخ   االرتياح فت قرارايت لتحلاجة ف ا سة اينر  10
    فت السه  ى آل اينروت إقناىا حل ال أثري يف. 11
    ط  يل السيا  بك   ام  يها.  الخيش يف بيئة حم دة و م  يها لح ض 12
    ال حث  بنرسا يف اختاذ السرارا  افهمة يف ديايت. 13
    لست  خصا لاثسا فت نرس . 14
    الا لحملريت ىن فا اختذ قرارا  فهمة يف ديايت.حد اج إىل دىم ح، ق 15
    ح ض  حن لط   خص فا حه ايف افس سو ية ى آل حن حق   حان بذل . 16
    .حان لاث  فت ق رايت ى آل اختاذ السرار 17
بسبب خوف املصابني ابضطراب (: يعاين صعوبة يف التعبري عن عدم االتفاق مع اآلخرين بسبب اخلوف من فقدان أتييد اآلخرين، 3املعيار )

ب صعوبة يف التعبري لخآخرين عن الرفض، وخصوصا مع الناس الذين لالشخصية االتكالية من فقدان الدعم أو التأييد، فرهنم يواجهون يف الغا
 يتكلون عليهم.

 التعديل غري صاحلة صاحلة الفقرات ت
    فت السه  ى آل اينروت إقناىا حل ال أثري يفي  18
    ت  خصا لاثسا فت نرس .لس 19
    ال حرت ي ن ىا فت افالبس ال وسو   ح، قالا. 20
    حىا  ،خ بة يف ال خوري ىت سرالا. 21
    حلا   اينروت دىت ل  كان ذل  نال ا يرالا. 22
    حىري رحوا لالتراي فع ح، قالا. 23
     اج إىل دىم ح، قالا لحملريت.حد 24
تحلص   ى آل الثنام ىت ح كاري فساب  احلص   ى وآل أتويو هم  حمسح أل، قالا 25

 يل.
   

مال بنفسه بسبب اإلفتقار إىل الثقة ابلنفس يف األحكام أو الفقرات وليس بسبب اإلفتقار ع(: يعاين صعوبة يف البدء ابملشاريع أو أداء األأ 4) املعيار
 إىل الدافعية أو القدرة؟

 ديلالتع غري صاحلة صاحلة الفقرات ت
    ال حك ن ف أك ا فت ح كاري لح خايل فا مل حدص  ى آل أتوي  اينروت. 26
    حى  نرسا  خصا   و  الثسة بنرس . 27
    حن ىم ا غري كر م.فا ا  افشاروع بنرسا ألنل ح خر دل حلاج  ،خ بة يف إكم 28
    لست  خصيا لاثسا فت نرس . 29
    مة كورية بنرسا.ح خر حن فت الصخب ى ا فخارة فه 30
    وس   الكثريلن حن حدكافا ل ازة. 31
    ال حث  بسرارايت. 32
    حىا  ،خ بة يف الو م تفشاروع. 33

 للقيام خأعمال غري سارة.( يذهب إىل أبعد مدى ألجل احلصول على الرعاية والدعم من اآلخرين وقد يصل به األمر إىل حد التطوع 5املعيار )
 التعديل غري صاحلة صاحلة اتالفقر  ت
    حان فس خ  ل سيا  اي  ام فت حج  إملخاد افسربني فل. 34
    لست فراتدا فت قرارايت لحد اج إىل ف ا سة اينروت ألك ن حكثر إرتيادا بشأ ا. 35
    وسه  ى آل اينروت إقناىا حل ال أثري يف. 36
    حدص  ى آل أتوي  اينروت. ال حك ن ف أك ا فت ح كاري لح خايل فا مل 37
   حملهر حل حام  لاجوا  إضا ية لكا حملوخ  حملواتذيتق دوىت لو  كوان ذلو  ى وآل دسواب فشواروخا  38
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 ا ا،ة
    ملأ خ  حي  ام ل كرص ى آل ملخادة ح، قالا. 39
    حتر  فع اينروت دىت ل  كان ذل  خمالرا فا حى س . 40
     كص   ى آل ال ىم فنهم.حتلغ حدياان يف داجت لآلنروت ل 41

 (: يشعر بعدم االرتياح أو العجز إذا كان مبفرده بسبب خماوف مبالغ فيها من عدم قدرته على االعتناء بنفسه.6املعيار )
 التعديل غري صاحلة صاحلة الفقرات ت
    اجب ى آل حن حك ن يف ىالقة دلفا لكا ح خر تلرادة. 42
    رتو  بشخص سنر لريىا .ال ح ا ىالقة حب ا فا مل ح 43
    ح خر بس     و  دينما وسا ر حدوت يف رد ة و و ة فت دل . 44
    حق   تمل مرار فت حن ون ها ج افطاف لدي ا لحم اجا ل خناوة بنرسا. 45
    حان لست قادرا ى آل االى نام بنرسا دلن فساى ة فت اينروت. 46
    رح إىل ىالقة حنرى فت دلن تركري.ىن فا ح ا ىالقة فا  إ  حملا 47
    حدال  حن حجنح ىالقايت فهما د ظ. 48
    حنشآل تمل مرار حن حترك لدي ا. 49
    فخر ة حن ل ى فت ورىا  ه  الشام ال دي  الذي وه لل. 50
    حكرب خماليف ه  اضطراري حرى إىل الخيش  رردي لاالى نام بنرسا. 51

 نتهاء عالقة ما، يسارع يف السعي وراء عالقة أخرى بصفتها مصدرا للرعاية والدعم.(: عند ا7املعيار )
 التعديل غري صاحلة صاحلة الفقرات ت
    ال ح ا ىالقة دلن حن حرتو  بشخص سنر لريىا . 52
    ال ح ا ىالقة دلن حن حرتو  بشخص سنر لريىا . 53
     اج إىل  خص وخ ل ب .دىن فا حفرضق ح 54
    وخ   اينرلن  خصا ق   لفس سال. 55
    حى  نرسا  خصا )لزجا( يف الخالقا . 56
    ىن فا ح ا ىالقة  إ  حملارح إىل ىالقة حنري فت دلن تركري. 57
    فخر ة حن هناك فت وخ ل ج ه  األفر ال دي  الذي وه   حىصاج. 58
لخالقوةق بو   افسوارىة إىل ىالقوة ح ض  حن حنذ بخض ال قت لنرسا بخ   اوة ا 59

 ج و ة.
   

 (: تشغل ابله أفكار غري واقعية عن خماوف من أن يرتك ليعتين بنفسه.8املعيار )
 التعديل غري صاحلة صاحلة الفقرات ت
    اجب ى ا دلفا حن حك ن يف ىالقة أل خر تلرادة. 60
    .ال ح ا ىالقة حب ا فا مل وكت هنال   خص سنر وه م ج 61
    اج إىل  خص وخ ل ج.ىن فا حفرضق حد  62
    وس سل دلفا حن ون ها ج افطاف لدي ا لحباجة ل خناوة بنرسا. 63
    ح ض  الخيش فع  خص سنر ى آل الخيش  رردي. 64
    حان دالم الس   فت حن حترك ل د ي. 65
    حىصاج. فخر ة حن هناك فت وخ ل ج ه  األفر ال دي  الذي وه   66
    حمل ح خماليف ه  حن حىي  نرسا لحن حت بر  ؤل  بذايت. 67

 ( إستبيان التشوه اجلسمي بعد األخذ آبراء اخلرباء:2امللحق )
 إنساين   علمي            / التخصص    أنثى  ذكر  اجلنس
 القسم:       الكلية

 أوال: التعليمات
 ىزوزي الطالبق ىزوزيت الطالوة:

يت ثالظ جمم ىا  فت الخوارا  الت تص  داال  ميكوت حن ت جو  )حل ال ت جو ( لو ى حي  وردق ورجوآل فونكم قرامهتوا إبفخوانق م ان يوار  يما أي
 يف احلس  افساب  ل رسرة لالذي ميث  الو و  افناملبق لكما ه  يف افثا  اييت: الو و  الذي وناملو  فت ب ال هاق لذل  ب ضع ىالفة )(
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ال تنطبق  ال تنطبق علي تنطبق علي ق علي متاماتنطب الفقرة ت
 علي مطلقا

     غالوا فا حك ن هادائ ىن فا حك ن فع الناس اينروت 1
 

ى ما ان إجاب   مل ف تخافو  بسوروة اتفوة للوت وط وع ى يهوا حدو  ملو ى الوادثوان لملو ف تسو خم  ألغوراض الوكوث الخ موا  سو قق للوذل  ال 
 ت ج  إجابة ،كيكة لحنرى ناوئةق ب  ى ي  حن  يب  ا و ر  فع فا تشخر ب .االملمق كما حن  ال  ذكرداىا ل

 لالرجام ال أك  فت اإلجابة ىت مجيع الرسرا  قو  تس يم اإلمل مارة
 فع الشكر ارزو 

 الباحث
 اثنيا: الفقرات

ال تنطبق  ال تنطبق علي تنطبق علي تنطبق علي متاما الفقرة ت
 علي مطلقا

     و  الثسة بنرس .حى  نرسا  خصا    1
     ىادة فا حك ن فراتدا ل سرارا  الت حختذها. 2
     فت السه  تلنسوة يل إختاذ السرارا  بنرسا. 3
     ال حث  بنرسا ىن  إختاذ قرارا  فهمة يف ديايت. 4
     غالوا فا ح خر تالمل يام دينما وخارض اينرلن قراري. 5
     لسرارا .حث  يف ق رايت ى آل إختاذ ا 6
     ال حث  بسرارايت يف الكثري فت اف اق  7
     دينما اضطر إلختاذ السرارا  بنرسا  إنل ح خر تلس   لاالنزىاج. 8
     وصخب ى ا إختاذ السرارا  بنرسا. 9
ح ووووخر بخوووو   االرتيوووواح فووووت قوووورارايت لتحلاجووووة ف ا سووووة اينووووروت ى يهووووا كووووا  10

 اومئت إليها.
    

      حل ال أثري يف.السه  ى آل اينروت إقناىا فت  11
     ال حث  بنرسا يف إختاذ السرارا  افهمة يف ديايت. 12
     لست  خصا لاثسا فت نرس . 13
     حد اج إىل دىم ح، قالا لحملريت ىن فا حختذ قرارا  فهمة يف ديايت. 14
     حان بذل . ح ض  حن لط   خص فا حه ايف افس سو ية ى آل حن حق   15
     حان لاث  فت ق رايت ى آل إختاذ السرار. 16
     فت السه  ى آل اينروت إقناىا حل ال أثري يف. 17
     لست  خصا لاثسا فت نرس . 18
     ال حرت ي ن ىا فت افالبس ال وسو   ح، قالا. 19
     حىا  ،خ بة يف ال خوري ىت سرالا. 20
     ل  كان ذل  نال ا يرالا. حلا   اينروت دىت 21
     حغري رحوا لاتراي فع ح، قالا. 22
     حد اج إىل دىم ح، قالا لحملريت. 23
حمسح أل،و قالا تحلصو   ى وآل الثنوام ىوت ح كواري فسابو  احلصو   ى وآل  24

 أتوي هم يل.
    

     ال حك ن ف أك ا فت ح كاري لح خايل فا مل حدص  ى آل أتوي  اينروت. 25
     حى  نرسا  خصا   و  الثسة بنرس . 26
حلاج  ،خ بة يف إكما  افشاروع بنرسا ألنل ح خر دلفا حن ىم وا غوري   27

 كر م.
    

     لست  خصا لاثسا فت نرس . 28
     ح خر حن فت الصخب ى اي فخارة فهمة كورية بنرسا. 29
     وس   الكثريلن حن حدكافا ل ازة. 30
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ال تنطبق  ال تنطبق علي تنطبق علي تنطبق علي متاما الفقرة ت
 علي مطلقا

     بسرارايت. ال حث  31
     حىا  ،خ بة يف الو م تفشاروع. 32
     حان فس خ  ل سيا  اي  ام فت حج  إملخاد افسربني فل. 33
لست فراتدا فت قرارايت لحد اج إىل ف ا سة اينروت ألك ن حكثر إرتيادا  34

 بشأ ا.
    

     وسه  ى آل اينروت إقناىا حل ال أثري يفَّ. 35
      ن ف أك ا فت ح كاري لح خايل فا مل حدص  ى آل أتوي  اينروت.ال حك 36
حملهر حل حام  لاجوا  إضا ية لكا حملخ  حملاتذيتق دىت ل  كان ذل   37

 ى آل دساب فشاروخا ا ا،ة.
    

     ملأ خ  حي  ام ل كرص ى آل ملخادة ح، قالا. 38
     حتر  فع اينروت دىت ل  كان ذل  خمالرا فا حى س . 39
     حتلغ حدياان يف داجت لآلنروت ل كص   ى آل ال ىم فنهم. 40
     اجب ى آل حن حك ن يف ىالقة دلفا لكا ح خر تلرادة. 41
     ح خر بس     و  دينما وسا ر حدوت يف رد ة و و ة فت دل . 42
     حق   تمل مرار فت حن ون ها ج افطاف لدي ا لحم اجا ل خناوة بنرسا. 43
     قادرا ى آل اإلى نام بنرسا دلن فساى ة فت اينروت.لست حان  44
     ىن فا ح ا ىالقة فا  إ  حملارح إىل ىالقة حنرى فت دلن تركري. 45
     حدال  حن حجنح ىالقايت فهما د ظ. 46
     حنشآل تمل مرار حن حترك لدي ا. 47
     ي وه لل.فخر ة حن ل ي فت ورىا  ه  الشام ال دي  الذ 48
     حكرب خماليف ه  اضطراري إىل الخيش  رردي لاإلى نام بنرسا. 49
     ال ح ا ىالقة دلن حن حرتو  بشخص سنر لريىا . 50
     ال  ح ا ىالقة دلن حن حرتو  بشخص سنر لريىا . 51
     ىن فا حفرضق حد اج إىل  خص وخ ل ج. 52
      لفس سال.  اينرلن  خصا ق   وخ 53
     ىن فا ح ا ىالقة  إ  حملارح إىل ىالقة حنرى فت دلن تركري. 54
     فخر ة حن هناك فت وخ ل ج ه  األفر ال دي  الذي وه   حىصاج. 55
ح ض  حن حنذ بخض ال قت لنرسا بخ   اوة الخالقةق بو   افسوارىة إىل  56

 ىالقة ج و ة.
    

     ن يف ىالقة أل خر تلرادة.اجب ى ا دلفا حن حك   57
     ال ح ا ىالقة حب ا فا مل وكت هنال   خص سنر وه م ج. 58
     وس سل دلفا حن ون ها ج افطاف لدي ا لحباجة ل خناوة بنرسا. 59
     ح ض  الخيش فع  خص سنر ى آل الخيش  رردي. 60
     حان دالم الس   فت حن حترك ل د ي. 61
     حن هناك فت وخ ل ج ه  األفر ال دي  الذي وه   حىصاج.فخر ة  62
     حمل ح خماليف ه  حن حىي  نرسا لحن حت بر  ؤل  بذايت. 63
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