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  اضطرابالطفولة و  بمرحلة اإلساءةالعالقة بين التعرض لخبرات  فيسيط دعم األصدقاء كمتغير و 
 الشخصية التجنبية لدى عينة من المراهقين

 بوبكرأنشوة كرم 
 جامعة القصيم - كلية الرتبية  -قسم علم النفس

 هـ13/5/1439 وقبل -هـ 13/3/1439 قدم للنشر

 
ســاءة مبرحلــة الطفولــة واضــطراب الش صــية ىف العالقــة بــني التعــرض خلــربات اإلالدراســة  حت يد ــد الــدور الوســيط لــدعم األصــدقاء  هــد ت: المستتتخل 

ســاءة علــ  كــل مــني الــدعم اوــدر، مــني األصــدقاءف واضــطراب بــني  األك ــر واألقــل  عرضــال خلــربات اإلالتجنبيــة  لــدي  عينــة مــني اوــراهقنيف ويد ــد الفــرو  
ومقيـاس اضـطراب  الش صـية التجنبيـةف ف د الباح ةف ومقياس خربات اإلساءةمقياس الدعم اودر، مني األصدقاء مني   عدا واسُت ِدمف لتجنبيةلش صية اا

ادال علــ  اإلربــاع  غــري معرضــني لاســاءة اعتمــ 105 عرضــوا لاســاءةف  104) مت اختيــار   باورحلــة ال انو ــة مبصــر  فمراهــ  400و كونــت  العينــة مــني 
أشـارت نتـا ا الدراسـة  حت   .  Amos   ، SPSSبرنـاي   ومت  التحقـ  مـني  ـروض الدراسـة باسـت دام فاإلسـاءة  خـربات علـ  مقيـاس ألعلـ  واألدىا

التجنبيـة سـاءة مبرحلـة الطفولـة واضـطراب الش صـية قبول النموذج اوفرتض حيث كان الدعم اودر، مني األصدقاء  توسط العالقة بني التعرض خلـربات اإل
ــة بــني األك ــر واألقــل  عرضــال خلــربات اإل اضــطراب الش صــية التجنبيــة وأبعــادة الفرعيــةف وأوصــت مقيــاس  ءة علــ  ســالــدي اوــراهقنيف ووجــدت  ــرو  دال

م ــل هــ ة  البحــث يف ســاءةف وأةيــة مواصــلةالدراســة بيةيــة  لقــاء الىــوء علــ  اوشــكالت النفســية الــه  عــا  منءــا اوراهقــون مــني جــراء  عرضــءم خلــربات اإل
 اووضوعات.

 
 .اضطراب الش صية التجنبيةف دعم األصدقاءخربات اإلساءةف  الكلمات المفتاحية:
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  مقدمة:ال

 اليتألطفال مني أك ر الظواهر ا معاملة  ساءة عد ظاهرة     
العلوم النفسية واالجتماعية  يف حظيت باهتمام الباح ني

اوساء  يف  رتكءا قد   اليت  اتتيثري ال وذلك لتعدد  ؛والصحية
 وأاالجتماعيةف  وأف النفسية  النواحقد  شمل  واليت  ليءمف

 ىالل عني  زامني حدوث اإلساءة مبرحلة والتعليميةف أاجلسد ةف 
 واليت الطفولةف  لك اورحلة اله  تشكل  يءا ش صية الفردف

ة الركيزة األساسية لتمتع الفرد بالسواء النفس ف وهو  عد مبنزل
  ما أشار  ليه 

أن الش صية  تكون خالل السنوات  كل مني  رو د وأدلر
  ذ . 167 :1998اخلمس األوحت مني احلياة ) عبد الرمحنيف 

باخلربات اإلجيابية والسلبية  الطفل  ف و  تيثرالش صية تشكل 
 فاقم مني عواقب  عرض األطفال  األمر ال ي .مير هبا اليت

 لاساءة.
 وجه   ذو تعدد صور اإلساءةف  قد  وجد ىف اودرسةف      

  ذاإلساءة مني اوعلمني للطالب؛ أو اوؤسسات االجتماعية 
 عرض األطفال اوقيمني أو اورتدد ني عليءا للىرب والتعنيف؛  

ئ اآلباء أو مني  نوب عنءم معاملة أبنا ءمف يأو األسرة  قد  س
أبنا ءم التنشئة  حت  نشئة   عل  الرغم مني أن اآلباء  ءد ون

 ؛حالأ ىل  يفهم ؤ بل  سعون ليكون أبنا السليمة الصاحلة؛
 نظرال   وسعءم لتو ري سبل احلياة الكرمية ألبنا ءمف باذلني ما يف

ة أو ز اد لعدم الدرا ة بيساليب اوعاملة الوالد ة الصحيحة؛
املة  إهنم قد  سيئون مع ؛ بشه أنواعءا الىغوط األسر ة

  2000بداهلل )ع أشار  وقد. أبنا ءم عني قصد أو دون قصد
تعل  ما   ءمنا أسباب  ساءة معاملة األطفال:   حت  عدد

 .أساليب التنشئة اخلاطئة و اوشكالت األسر ةفو بالوالد نيف 
بعد    ساءة معاملة األطفال بدراسة االهتماملقد بدأ       
لاساءة و ةال   اوركز القوم ئنشأُ  عندماف 1974عام 

 ف  ىالل 2003األطفال بالوال ات اوتحدة األمر كية ) وولفف 
طبيب األطفالف   Henry Kempe عني  سءامات هنري كمب

لألطفالف  اإلساءةمني أوا ل مني اهتموا بقىية  د   ع ال ي

ثار ه لآلا له باوستشفياتف ومالحظمني خالل عموذلك 
 يفو   (Richard & Jill 2013) اإلساءةاجلسد ة الناجتة عني 

ف  بعد أن كان لألطفال اإلساءةاآلونة األخرية ا سع يال 
 اجملتمع يف عات أخريمشل قطاقاصرال عل  اإلساءة  باونزل؛ 

 Bannisterباوؤسسات التعليميةف كدراسة  اإلساءة منءا

كما   فCampbell  and  George  (2016)ودراسة   (2017)
 يد مبعاقبة اوعلمني ف وضعت قوانني لل  ني  سيئون لألطفال

اإلساءة  كما ألقوا الىوء عل   يثري  فهتم لألطفالءحال  سا
أظءرت و األسر ة عل  األبناء بعد التحاقءم باودرسة؛ 

م  عرضء ه أسباب  سرب التالمي   منيالدراسات أن 
 Sofuoğlu,  et ةال األسري لاساءات اجلسد ة والنفسية واإل

al. ( 2016)اجملال  يفوأثرها   اإلساءة و ناولت أحباث أخري
 ف Petska, Gordon,   Jablonski and Sheets (2017)الصح   

كان مفادها أن  عرض األطفال لاساءة  ز د مني   اليتو 
ف اإلساءةاهرة  فاقم ظف وهو ما  شري  حت الصحيةصعوباهتم 

 وا ساع ياهلاف لتشمل ياالت عدة. 
 عرضال لاساءةف   الدراسات  حت أن ال كور أك رو شري      

اوستوي االقتصادي أك ر  عرضال لاساءة  كما كان من فىو
  .2003ف الصو غ) ف 2012وآخرونف   رضا )

ة لنفسياجلسمية وا اإلساءة تعرض األطفال ألشكال      
تنبي   اإلساءةوغريها مني صور  واالنفعالية:  كالر ض واإلةال

التعرض  يف كما قد  ؤدصحة الطفل مستقبالل  اضطرابب
لبعض   شري ض اأعر ور مبرحلة الطفولة  حت ظء اإلساءةخلربات 

  Angelo, Michelle  and  Eileen)ات النفسية لد ءم ضطراباال

  Rizvi  and Najam  (2014)  كل مني   وهو ما أكدة  (2009 
 ر بط  ألطفاهلم ساءة الوالد ني النفسيةأن     حت  يشار 

مشكالت  مرحلة اوراهقة م ل: يفالنفسية  مبشكالت الصحة
العنادف و صعوبات االنتباة و رط احلركةف و  القل فو اليةف الفع  

ما بعد  اضطرابو الوسواس القءريف و اوشكالت السلوكيةف و 
  الصدمة. 
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مؤسسة لعملية التنشئة  وأول دور األسرة كيهم و ييت      
عميلة اوساندة االجتماعية  يفال االجتماعية ودورها الفع  

و و ر له  ف  زودة بالدعم النفس  واالجتماع  اليتللفردف و 
 ال يمقومات احلياة الكرميةف وهو الدور اونشود مني األسرةف و 

بدورة  حت نشية أ راد أسو اء  تمتعون بالصحة النفسية  ي ؤد
ات ضطرابواالستقرار النفس ف و تجنبون التعرض لألمراض واال

لدعم لاساءة ا تقارة لالنفسية. و صاحب  عرض الطفل 
  ما  وصلت  ليه دراسةف وهو واوساندة النفسية مني أسر ه

Time (2014) ال للدعم الدور الفع  أكدت عل   اليت
خفض أعراض الصدمات النفسية لألطفال  يف االجتماع 

   Lamis, Wilson,  King and دراسة يءم.  وك لك اوساء  ل
Kaslow (2014) يفالدعم االجتماع    يثري ركزت عل  اليت 

 ز ادة التفاعل االجتماع  للمساء  ليءم.
الدعم النفس  واالجتماع   األصدقاء  و ر ميكني أنو     

سب  أن ا تقدة وما زال و عوضونه ما  للمراه  اوساء  ليهف 
 شاركونه نفس  ذا ما كانوا حيا ه األسر ةف خاصة  يف فتقدة 

 يفو  .بل وقد  عانون مني نفس اوشكالت فاويول واالهتمامات
مني   %8 حوايل أشار  حت أن  Arinson (2016)مقالة أعدها 

اجلرا م سببءا التعرض  لاساءةف وأكد عل  أةية  دور دعم 
 اإلساءةف وأن اإلساءةدقاء لأل راد اوعرضني خلربات األص

وقد  لجي  الكرب أك ر بؤسال. يفمبرحلة الطفولة جتعل حياهتم 
اوراه  جلماعات الر ا  واألصدقاء ليحصل عل  الدعم 

 لق  منءا  اليتدة مني أسر ه قت ف ال يالنفس  واالجتماع  
ات ضطرابول دون  عرضه لالقد يَ  ال يف األمر اإلساءة

 النفسية.
مني   يدثهما ميكني أن  عل آثارها  ال  قتصر اإلساءةن      

ات اضطراب تعداها  حت مشكالت و  قدمؤوة  قطف بل خربات 
يكون الفرد عرضة لظءور بعض مسات الش صية غري  نفسيةف 
 اضطراب يبعض الدراسات  حت أن ذو أشارت وقد  فاورغوبة

أك ر  عرضال الخنفاض  قد ر   كونون الش صية التجنبية
ال اتف وسيادة اوعتقدات الالعقالنيةف بل وقد  صل هبم 

 ف 2014وآخرونف  البحريي)مر  حت  دمان الكحوليات. األ
 ه ا   ف  ضا ة  حت أن2005ف الكردي) ف 2012ف  اوغازي)

مني أك ر العوامل اوؤثرة سلبال عل  الوظا ف  ضطراباال
عرضه للقل  واالكتئابف   ال يالنفسية للفردف األمر 

ف ناصر)ف  (Endrew,  2002)ف والتعل  اورض .  والعصابية
2002 . (Eikenaes,  Pedersen and Wilberg (2016) ف 

حال  اوشكلةوهو ما  شري  حت  فاقم  ف 2010 فالشورجب )
 تعرض لاساءة.ال

 : الدراسة مشكلة

مني التعرض  للفرداوساندة االجتماعية الدرع الواق   مت ل    
ات ضطرابألزمات احلياة ف كما أهنا قد  يول دون  صابته باال

 ف واجلريان: األسرةف و شمل اوساندة االجتماعية فالنفسية
اوراهقون أك ر احتياجال وساندة  عد  و  ف  واألصدقاء؛واألقارب

ودعم األصدقاءف خاصة وأنه حبكم ه ة اورحلة العمر ة أك ر 
 ماعة الر ا  كيحد وسا ل التنشئة االجتماعية.وار باطال جب ميالل 

ة  يأة مني األصدقاء تم ل الصداقة والدعم اوقدم  مني مثو     
ني حياة الفردف و كون الفرد أك ر كبرية هب ة اورحلة العمر ة م

:  وعاملة أسر ة غري سو ةحال  عرضه  يفحتياجال لدعمءم ا
ف  وغريها مني صور ةالكالقسوةف والعنفف والتسلطف واإل

غري سارة  ست دمءا الوالدان ومت ل خربات   اليت؛ اإلساءة
وقد أشارت  فالالحقة  مراحل حيا ه يف و الزمه  راس ة

  اإلساءةالدراسات  حت العالقة بني الدعم االجتماع  و 
-Maguire-Jack and   Showalter (2016)  Gayer اتكدراس

anderson,  Fearon and  Hutchinson and  Morgan  (2015)ف 
غيث و ف Lamis et al. (2014)ودراسات ف Time  (2014)و 
ساء والدعم  ناولت اإل اليتف و  2001مساعيل )  ف 2012)

محا ة األ راد مني  يفال االجتماع ف وأكدت عل  دورة الفع  
 تعدي   وة واليتومني ذكر ات الطفولة اوؤ  ؛اإلساءةخماطر 

ات ومشكالت الصحة ضطرابلتصل  حت  صابته باال ثارها آ
؛ وهو ما  ناولته دراسات كل التاليةمراحل عمرة  يف النفسية
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  Rizvi  ف2015) عبداخلال ف Infurna, et. Al. (2016)مني: 

and Najam  (2014)  فSharms (2014) فJohnson (2013) 
 اإلساءةيملءا العالقة بني التعرض خلربات  يف ناولت  اليتو 

 واوشكالت النفسية اوصاحبة هلاف أو اورت بة عليءا.
وهو ما  لق  الىوء عل  أةية دراسة اوشكالت اليت      

ختلفءا اإلساءة مبرحلة الطفولة عل  اوراهقنيف وك لك يد د 
الدور الوسيط لبعض اوتغريات اليت قد يول دون التعرض هل ة 

التساؤل  يفوميكني  ل يص مشكلة الدراسة  االضطراباتف 
  :يتالر يس اآل

العالقة بني األصدقاء كما  دركه اوراه  هل  توسط دعم 
الش صية  اضطرابمبرحلة الطفولة و  اإلساءة  عرضه خلربات

 التجنبية ؟

 أسئلة الدراسة:

سط العالقة بني التعرض خلربات صدقاء  تو هل دعم األ -1
 للمراهقني؟الش صية التجنبية  اضطرابالطفولة و  يف اإلساءة

عل   اإلساءةما الفرو  بني األك ر واألقل  عرضال خلربات  -2
الش صية التجنبية وأبعادة الفرعية )الكف  اضطراب

نقص الكفاءة االجتماعيةف احلساسية للتقييم ، االجتماع 
اوغامرات الش صية واألنشطة  يفالدخول  يفالسليبف الرتدد 

  .اجلد دة

 سة: ار ة الدأهمي

 شكيل  يف لقاء الىوء عل  أةية خربات الطفولة  -1
 ش صية اوراه .

قد  تعرض هلا  اليتات ضطراباال وضيح الصلة بني  -2
 مبرحلة الطفولة. معاناهتم مني خربات اإلساءة وبنين و اهقاور 
يد د التيثري اوباشر وغري اوباشر لدعم األصدقاء كمتغري  -3

ات اضطرابو  العالقة بني التعرض خلربات اإلساءة يفوسيط  
 الش صية.

  وعية اآلباء واألمءات خبطورة أساليب التنشئة اخلاطئة -4
 حت اإلساءة النفسية واجلسد ة  يعل  األطفالف واليت  ؤد

بالفرد للتعرض  الف وما  رتكه مني آثار سلبية  ؤديةواإل
 ات النفسية.ضطرابلال

اوراهقني بيةية  كو ني صداقاتف وا التيكيد عل   وعية  -5
 قدمه مني دعم ومساندة هلمف مع الرتكيز عل  حسني اختيار 

 األصدقاء.
االستفادة مني نتا جءا ىف  كما  كمني أةية الدراسة يف -6

 يال  رشاد و وجيه اوراهقني ىف اوؤسسات الرتبو ة والتعليمية.

 أهداف الدراسة:

يط األصدقاء كمتغري وساختبار منوذج يليل اوسار لدعم  -
الش صية  اضطرابو  للعالقة بني التعرض خلربات اإلساءة

 التجنبية.
ودر، مني األصدقاء كمتغري يد د مدي  سءام الدعم ا -

بالطفولة  وسيط يف العالقة بني التعرض خلربات اإلساءة
 الش صية التجنبية. اضطرابو 
 رجع  اليتالش صية التجنبية  اضطراب يفيد د الفرو   -

 مرحلة الطفولة. يف اإلساءةللتعرض خلربات 

 مصطلحات الدراسة:

  Friends’ support  :دعم األصدقاء -
 اليتاوساندة النفسية واالجتماعية "  تعرفه الباحثة بأنه 

 . تلقاها اوراه   مني أصدقا ه"
  Experiences of Abuse  :  اإلساءةخبرات   -    

 سلو، بيهنا"  :اإلساءة خربات   2015 عرف السيد )     
 و صدر للطفلف والنفس   اجلسم  الىرر   قاع  حت  ءدف

 بالرعا ةف القا م الش ص أو كليءما أو الوالد ني أحد عني
 .وسالمته الطفل ألمني هتد د عنه و نتا

 Avoidant Personalityالشخصية التجنبية  اضطراب

Disorder  
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ات ضطرابحصا   لال عرف الدليل التش يص  واإل     
الش صية  اضطراب صدار اخلامساإل  DSM 5النفسية 

منط سا د مني الكف االجتماع ف ومشاعر " :التجنبية بينه
ه ة  و تىحالنقصف و رط احلساسية للتقييم مني اآلخر نيف 

 مرحلة الرشد اوبكر". يفاألعراض 
 تكون مني األبعاد الفرعية  :بينه  2016أرنوط ) هوعر ت   
 ية:  اآل

 اليت شري  حت جتنب الفرد لألنشطة  االجتماعي:الكف 
 ف  تىمني التفاعل البينش ص  الواضحف بسبب خو ه مني النقد

عالقة  ال  يفوعدم االستحسان والر ضف  ال  ن رط مع أحد 
عالقا ه احلميمية  يفبعد أن  تيكد مني حبهف كما أنه ح ر 

 وميتنع عني أ ة مشاعر نتيجة خو ه مني الر ض.
هو رؤ ة الفرد لنفسه بينه غري   االجتماعية:نق  الكفاءة 

كفؤ اجتماعيالف وغري ج اب ش صيالف وأنه أقل شينال مني 
 اآلخر ني.

: انشغال الفرد بإمكانية انتقادة الحساسية للتقييم السلبي 
حه  ف اوواقف االجتماعيةف وشعورة باألمل البالغ يفأو ر ىه 

فف و وقعه أحد اوواق يف ولو  عرض لنقد أو ر ض  بسيط 
بعدم اهتمام اآلخر ني وا  قولف وأنه  ذا يدث سيحكم عليه 

 اآلخرون باخلطيف ل لك  فىل الصمتف و تصف باحلساسية.
المغامرات الشخصية واألنشطة  فيالدخول  فيالتردد  

 يفاخلوض  يف: و قصد به  ردد الفرد غري العادي الجديدة
اجلد دةف  األنشطة يفاوغامرات الش صيةف أو االخنراط 

 وحرج. يبه له مني خز وجود الغرباءف وذلك وا  سب يفوخاصة 
الش صية  اضطراب   2014) احلد ىب و  و عرف البحريي

ات الش صية ال ي   ظءر الكف اضطرابأحد  :بينه التجنبية
والتقييم  االجتماع  والشعور بعدم الكفاءة واحلساسية اوفرطة

  .يبالسل

 

 

 الدراسات السابقة:

 :والدعم النفسي اإلساءة: دراسات تناولت أوالا 
 Alex, Jean,  Chmelka,  Herrenkohl  andأشارت  دراسة     

Herrenkohl (2017)    حت أن عملية التطور االجتماع 
لألطفال اوساء معاملتءم   ز د مني خماطر  عرضءم إلدمان 

مسار العالقات للوالد ني او دراتف وهد ت  حت يليل 
لألبناءف و قودهم إلدمان او دراتف  اإلساءةخربات و  واألقران

اجلسد ةف والعاطفيةف والعنفف : اإلساءةو ىمنت الدراسة 
ف عامال  18ةالف لدي عينة مني  اوراهقني متوسط عمرهم واإل

النتا ا  عامالف أشارت 36ويموعة مني البالغني متوسط عمرهم 
أشار يليل   ذطفالف جود ار فاع و اطر سوء معاملة األ حت و 

  التنبؤ بتعاط يف ءم  جيابيال اجلنسية  س اإلساءةاوسار  حت أن 
او درات لدي اوراهقني اوساء معاملتءم. وار بط سوء معاملة 
األطفال سلبيال بالتعل  بالوالد نيف كما ركزت النتا ا عل  أةية 

 ع عل  التعاط .يالتدعيم ) السليب  للتشجي يفدور الر ا  
ويمل نتا ا الدراسة  ؤ د نظر ات التطور االجتماع ف     
تماعية كسوء معاملة  فرتض أن وجود أحداث اج اليت

ر ا  السوء ا  )ف واويل جلماعة الر األطفالف واإلةال الوالدي
او درات  اوشجعني عل  اإلدمان   قود  حت  عاط 

 اوارجيوانا .)
  ,Moreno-manso, García-baamondeوهد ت دراسة 

Blázquez-alonso,  Pozueco-romero  and  Godoy-merino 
ات التفاعل اضطراب حت وصف العالقة بني   (2016)

واالجتاهات  االجتماع  واالسرتا يجيات اوعر ية االجتماعية 
اوساء معاملتءمف  كونت العينة مني الىحا ا لدي األطفال 

بيسبانياف  راوحت  ناث   29ذكورف  37مراهقال )  66
 ماع فاالجت التفاعلعامالف مت قياس  17 – 12أعمارهم بني 

اوعر ية االجتماعية؛ وأشارت نتا ا الدراسة  يجيات واالسرتا
ات التفاعل االجتماع  لدي اوساء  ليءم  عي   اضطراب حت أن 

جيعل  فاعل اوساء  ليءم  هتم االجتماعيةف األمر ال يفاءك
أك ر صعوبة؛ وأرجعت الدراسة نقص التفاعل االجتماع  
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نقص ال قة و ةف  لدي اوساء  ليءم  حت: احلساسية االجتماعي
التفاعل االجتماع ف وك لك عدم القدرة  بالنفس والتقد ر يف

ا يجيات اوعر ية االجتماعية االسرت  كما ا سمت عل  القيادة.  
عدم ال قة ف و مجود التفكريو  يف اند اع ف نمط معر لد ءم ب

حل  وجود صعوبات يفو الشك يف اآلخر نيف و  االجتماعيةف
 اوشكالت االجتماعية.

ميكني أن  للتعرف عل  العوامل اليت وقد قامت دراسات    
  ق  الطفل مني  ساءة معاملة والد هف  ف  دراسة قام هبا

Maguire-Jack  and Showalter   ( 2016)   ا رتضت أن
 مع الوالد نيالرتابط االجتماع  باجلريان والدعم وال قة اوتبادلة 

ركزت   ذعملية ميكني مني خالهلا يسني عملية  نشئة األبناء؛ 
 اإلساءةجتماع  باجلريان و راسة عل  العالقة بني الرتابط االالد

مني اآلباءف  869لألبناء و ةاهلمف   كونت العينة مني 
بالوال ات اوتحدة األمر كيةف و وصلت نتا ا الدراسة  حت 

 اإلساءةوجود عالقة سلبية بني الرتابط االجتماع  باجلريان و 
مني  ساءة   ق الرتابط االجتماع  باجلريان ةالف  وأن واإل

ة مساندة اجتماعية مبنزل الرتابط باجلريان كان اآلباء ألبنا ءم. 
اعدهتم عل  التوا   النفس  األسريف األمر باء؛ سونفسية لآل

 انعكس عل  التوا   النفس  لألبناء. ال ي
  ,Gayer-anderson, Gayer-anderson أما دراسة كل مني     

Fearon, Hutchinson  and  Morgan (2015)     ءد ت  حت
اجلنسية واجلسد ة عل   اإلساءةالتحق  مني العالقة بني 

 202األطفال والدعم االجتماع ف  كونت عينة الدراسة مني 
عامالف طب  عليءم  64 – 16  ردال ف  راوحت أعمارهم بني

لألطفالف ومقياس الدعم االجتماع ف  اإلساءةمقياس خربات 
 اإلساءةبني سلبية   وجود عالقة   وصلت نتا ا الدراسة  حت

اجلسد ة ومستوي الدعم االجتماع ف ومل  وجد  رو   رجع 
كما أكدت الدراسة  نايف وجود الدعم االجتماع  للجنسف  

والتعرض لل هان لدي الرجالف وكانت النساء األك ر عرضة 
 عرضني لاساءة مبرحلة الطفولة واخنفاض   ممني  لل هان

  مستوي الدعم االجتماع .

االجتماع   دراسة آلثار الدعم  Time (2014) وقام       
 دمات النفسية لدي األطفال اوعرضنيعل  أعراض الص

  طفالل  راوحت 187جنسية.  و كونت العينة مني )ساءة إل
سنة. وقامت الدراسة عل  ا رتاض  12 حت  8أعمارهم بني 

خبفض أعراض الصدمات  بيالدعم االجتماع   تنأن مفادة 
للدعم  مقياس واسُت ِدمعني التعرض لاساءةف النفسية الناجتة 

 حت وجود عالقة  النتا ا ف وآخر لاساءة. وأشارت االجتماع
سني ال امنةف وختطيءم  يفبني  لق  األطفال للدعم االجتماع  

  بة عليءا.اآلثار اورت راض الصدمات النفسية  و ألع
 العالقة بني Lamis  et al. (2014) ناولت دراسة  و     

البد نة والعاطفية واجلنسية لألطفال وكل مني الدعم  اإلساءة
ف قاء والعا لةف واألداء االجتماع االجتماع  مني األصد

 حت  8طفاللف   راوحت أعمارهم بني  152 كونت العينة مني 
اءة معاملة األطفال  ىمني   عليءم مقياس إلسب  طُ  عامالف 12

 اإلساءةاليةف االنفع اإلساءةاجلسد ةف  اإلساءة: األبعاد
اجلنسيةف اإلةال العاطف ف اإلةال اجلسديف ومقياس الدعم 

 قيس دعم الر ا ف ودعم األسرةف ومقياس  ال ياالجتماع ف 
 حت وجود  نتا االللوظا ف االجتماعية والتوا قية. أشارت 

عالقة سلبية بني الدعم االجتماع  مني الر ا  واألسرة وبني 
 التفاعل االجتماع   كما ار بطوأبعادها الفرعيةف   اإلساءة

نتا ا  ت ف و جيابيال بالدعم االجتماع . وأشار اإلساءةب سلبيال 
والدعم االجتماع   اإلساءةيليل اوسار للعالقة بني 

 وسط   ذوالوظا ف االجتماعيةف  حت قبول النموذج اوفرتضف 
  االجتماعية. والوظا ف اإلساءةالدعم االجتماع  العالقة بني 

   حت يد د مستوي الدعم 2012وهد ت دراسة غيث )    
اوساء  ليءمف والتعرف عل  االجتماع  اودر، للطلبة اوراهقني 

 تلقونهف  كونت العينة مني  ال يالدعم االجتماع   مصادر
مني أربع مدارس بعمان اختريوا  فطالبةل  75طالبالف  70) 145

ف ومقياس الدعم ةالواإل اإلساءةطب  عليءم مقياس  باألردنف
قاء مصادر دعم األصد  حت وصلت الدراسة   االجتماع ؛

:  دعم عل  النحو اآليتت كان   ومستو اهتا لدي اوساء  ليءم
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الدعم االجتماع ف  مث الدعم االنفعايل؛   اوعلوماتف  ليه
 اإلساءةوكانت عينة الدراسة  تعرضون وستوي مر فع مني 

ةال والدعم واإل اإلساءة يفالوالد ة واإلةالف ومل  وجد  رو  
وجدت عالقة سالبة بني  يف حني رجع للنوعف  االجتماع 

 االنفعالية. اإلساءةالدعم االجتماع  اودر، و 
 حت معر ة مصادر الدعم    2001مساعيل ) هد ت دراسة     

 يفهتم مني أسرهم الجتماع  لدي األطفال اوساء معاماال
 راوحت    طفالل 120 كونت عينة الدراسة مني ) ردنفاأل

رعا ة   سنة مني اوقيمني مبراكز ال17 -12أعمارهم بني ) 
 الوالد ةف اإلساءةمقياس واسُت ِدم  جتماعية باألردنفاال

أشارت و ف  ف ومقياس التوا   النفس جتماعمقياس الدعم اال
لألطفال   جتماعا الدراسة  حت أن مصادر الدعم االنتا 

 –مركز الرعا ة  –: األسرة التوايلعل   ه اوساء معاملتءم 
 األقارب. –األصدقاء 

 اإلساءةتناولت  التيالمحور الثاني: الدراسات 
 ات:ضطرابواال
بار ختا حت    Infurna, et. Al. (2016)هد ت دراسة     

الش صيةف  كونت  العالقة بني خربات الطفولة واضطراب
الش صية  ال  عانون مني اضطرابمر ى 44مني  عينة الدراسة

مني أعراض  عينة أكلينيكية  عا  (47)ــ احلد ةف مقارنة ب
الش صية    قييم خربات الطفولة لدي مىطريمت فةخمتلف

 مبرحلة الطفولةف مني خالل مقياس اإلساءة واإلةال احلد ة
لدراسة و قييم األسرة. أشارت نتا ا ا فومقياس اوعاملة الوالد ة

 فاضطراب الش صية احلد ةب خربات الطفولة السيئة ار باط حت 
خنفاض رعا ة ااجلنسيةف وظا ف األسرةف  ومت لت يف: اإلساءة

 لعبه األسرة  ال ييملءا  حت الدور  يفأشارت  اليتو  األم.
 .الش صية احلد ة اضطرابحدوث  يفمبرحلة الطفولة 

    حت التعرف 2015)  نيآخر وى  و  هد ت دراسة أي      
وكل مني:   مرحلة الطفولةف يف اإلساءةعل  العالقة بني 

مني طالبات    طالبةل 703لدي  )  االكتئاب واألمني النفس
مد نة غزة؛ أشارت نتا ا الدراسة  يفالصف اخلامس والسادس 

لدي الطالبات من فضف وكانت  اإلساءة حت أن مستوي 
مث اجلسد ةف  اإلساءةو ليءا اور بة األوحتف  يفالنفسية  اإلساءة

اجلنسيةف وكان مستوي االكتئاب  اإلساءةةالف مث اإل
. كما أشارت نتا ا امر فعل   ف ومستوي األمني النفسامتوسطل 

النفسية واجلنسية  اإلساءةمستوي  يفالدراسة  حت وجود  رو  
مستوي  يف رو   ومل  ظءراجتاة طالب الصف السادسف  يف

 يفلصف. و وجد  رو  االختالف اجلسد ة  رجع  اإلساءة
قل األ اجتاة يف  عزي للحالة االقتصاد ة  اإلساءةمستوي 

ووجدت  واألم األقل  عليمالف فدخاللف ومستوي  عليم األب
وعالقة  فواالكتئاب اإلساءةطرد ة قو ة بني مستوي  عالقة

 .  ومستوي األمني النفس اإلساءةعكسية بني 
   Rizvi and Najam  (2014)وكما أشارت نتا ا دراسة     
 يفساءة معاملة الوالد ني حت وجود عالقة  جيابية دالة بني   

مرحلة الطفولة ومشكالت الصحة النفسية م ل:  مشكالت 
العنادف و صعوبات االنتباة و رط احلركةف و القل ف و اليةف الفع  

ما بعد  واضطرابالوسواس القءريف و اوشكالت السلوكيةف و 
مراه   300الصدمة مبرحلة اوراهقةف طبقت الدراسة عل  

عامالف أشارت النتا ا  حت  17 – 13 راوحت أعمارهم بني 
الت الصحة النفسية النفسية بالطفولة مبشك اإلساءةار باط 

هم مسيئني ءوكان اوراهقون ال  ني أدركوا آبامبرحلة اوراهقةف 
مبرحلة  اإلساءةكما  نبيت أك ر عرضة للمشكالت النفسيةف  

 النفسية مبرحلة اوراهقة. الطفولة مبشكالت الصحة
 يثري  الوالد ني عل  السلو،   Johnson (2013)دراسة ويف    

لألطفال خالل مرحلة  اإلساءةاوىاد للمجتمعف واالكتئاب و 
 ال مراهق( 1290مني )  كونت عينة الدراسةاوراهقة والشبابف 

ف  مقا يس للسلو، اوىاد للمجتمع واسُت ِدمتءمف   وآبا
 اإلساءةو ساءة الوالد نيف  ومشلت  ف كتئابوأعراض اال 

أشارت نتا ا الدراسة  حت أن  ار خ  النفسية واجلسد ة.
رات  ر بط مبسا اد للمجتمع والتوجه للحياة الوالد ني اوى

ءمف وار بط اوزاج اوكتئب  السلو، اوىاد للمجتمع ألبنا
  ذللوالد ني مع مسارات أعراض االكتئاب والعنف األسري؛ 
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مباشر  وجهبأثر السلو، اوىاد للمجتمع للوالد ني عل  الطفل 
 اضطرابةال الوالد ني  قد  وسط وغري مباشرف ومني حيث  

 ةال الوالد ني والسلو، اوىاد للمجتمع.و ة العالقة بني  اهل
 اإلساءة  عالقة 2010دراسة أمحد )و ناولت     
 يوطفلة مني ذو  طفل 100ات النفسية لدي ضطرابباال
عاقة ال هنية البسيطة اوساء معاملتءمف و راوحت أعمارهم اإل
: الك بف االكتئابف اتضطرابسنةف ومشلت اال 16 -9 بني

القل ف    اء ال ات. وأشارت نتا ا الدراسة  حت وجود ار باط 
: اجلسد ةف االنفعاليةف وأبعادها الفرعية اإلساءةدال بني 

ات ضطراباجلنسيةف ومني اال اإلساءةةالف باإل اإلساءة
النفسية:    اء ال اتف القل ف االكتئابف الك ب. كما 

 يفوجدت  رو  دالة بني اوساء  ليءم وغري اوساء 
: الك بف القل  ف االكتئابف    اء ات النفسيةضطراباال

 ساء  ليءم.اجتاة او يفال ات 
   حت يد د العالقة بني 2004هد ت دراسة خميمر )      

ات ضطرابمرحلة الطفولة وبعض اال يف اإلساءةخربات 
التيقلمف االنعصاب بعد الصدمةف القل   اضطرابالنفسية: 

العنادف  اضطرابالسلو،ف  اضطرابالعامف الرهابف االكتئابف 
 لمي ال باورحلة اوتوسطة مبد نة  120 كونت عينة الدراسة مني 

  مبتوسط 15 -13راوحت أعمارهم بني ) ةف ممكة اوكر 
ف أشارت نتا ا الدراسة  حت وجود عالقة ار باطية موجبة 14.2

 اضطرابمني قبل اآلباء و  اجلسمية اإلساءةدالة بني خربات 
ات السلو،ف وبني اضطرابالتيقلمف واالنعصاب بعد احلوادثف و 

النفسية والرهاب االجتماع ف ومل  وجد  رو  بني  اإلساءة
 األب.اودركة مني األم و  اإلساءة

 Barnow,  Lucht  and  Freyberger (2001)وزود نا دراسة     
و، ل لعبه او اطر النفسية للس ال يبدال ل حول أةية الدور  

   قدألطفالف وأثرة عليءم مبرحلة اوراهقةف ل ةاووجءالعدوا  
العتداء الطفولة لـ يفكان اوراهقون العدوانيون  تعرضون 

اإل  اء البد ف وكانوا مني أسر غري مستقرةف وكان و اجلنس ف 
كما أثرت الظروف  ذلك منبي للسلو، العدوا   يما بعد.

التنبؤ  يفاوعيشيةف والعقوبة القاسيةف والر ض العاطف  والطال  
كور اوساء معاملتءم و، العدوا . كما ظءر لدي ال  سلبال

واجلنوحف واوشكالت  االنتباةف واالكتئابف والقل ف يفقصور 
 االجتماعية.

 فروض الدراسة:

 اإلساءةالعالقة بني  دعم األصدقاء توسط الفرض األول : 
  لدي اوراهقني اوساء معاملتءم الش صية التجنبية اضطرابو 

 مبرحلة الطفولة.
 وجد  رو  بني األك ر  واألقل  عرضال   :الفرض الثاني

ش صية التجنبية وأبعادة ال اضطرابعل   اإلساءةخلربات 
 الفرعية.
:  عتمد الدراسة عل  اونءا الوصف ف لتحد د  المنهج

الطفولة والدعم اودر، مني  يف اإلساءةالعالقة بني خربات 
 .الش صية التجنبية اضطراباألصدقاء و 
 العينة:
باورحلة ال انو ة  ال مراهق 50 كونت مني : استطالعيةعينة 

ف وكانت هبدف التيكد مني 0.48  -+ 15.6مبتوسط عمر 
 .اخلصا ص السيكومرت ة لألدوات

مراه  باورحلة ال انو ة  400و كونت مني  عينة أساسية:
مني مدرسة مجال عبد الناصر ال انو ة مبحا ظة الفيوم  اختريوا

عامالف  وبلغ متوسط  17 حت  15مبصرف  راوحت أعمارهم بني 
م مني قد مت اختيار اوساء  ليء و ف0.63   -+  16.1عمرهم 

عل  مقياس خربات اإلساءةف   اإلرباع  األعل الواقعني يف
 الواقعني يفوغري اوساء  ليءم مني ف  104وبلغ عددهم 
  .105)وبلغ عددهم  اإلرباع  األدى
 األدوات: 

:   عداد األصدقاء اودر،  للمراهقني دعم مقياس  -1
 .الباح ة

 اطمة خليفة السيد  : عداد فاإلساءةمقياس خربات  -2
2015 
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 يبشر  :ف  عدادالش صية التجنبية  اضطرابمقياس  -3
  2016)مساعيل أرنوط  
 مقياس دعم  األصدقاء المدرك  للمراهقين  -1

 خطوات إعداد المقياس: 
طار قامت الباح ة مبراجعة اإلسبيل  عداد اوقياسف  يف       

فس ف واالطالع نالنظري اخلاص بالدعم االجتماع  والدعم ال
ة مبوضوع اوقياس احلايلف وه : عل  بعض اوقا يس ذات الصل

مساعيل جروانف  صاحل   الدعم االجتماع ف علمقياس )
 ف ومقياس الدعم 2002أكرم اللو س ف    ف ) عل2001

 ف ومقياس الدعم 2012العاطف  لعدنان  وسف العتومف 
االجتماع  اودر، مني األصدقاء: آالء داود  اخلروفف 

 23وعددها  ةضع بنود اوقياس ىف صور ه األوليو  وقد  .2012
الفرد   تلقاها واالجتماعية اليت عبارة  قيس اوساندة النفسية

ما سيتم ذكرة كمني زمال هف وقد مت التيكد مني صدقه وثبا هف  
  :ييت يما  

 20مني  ىف صور ه النءا ية   تكون اوقياستصحيح المقياس: 
ف  2ف  نادرال= 1عبارة ف  رتاوح االستجابة عليءم مني )  طالقال= 

 ان و وجد عبار  ف 5ف  ك ريال جدال= 4ف ك ريال=  3أحيانال= 
ف 5  و يخ  العبارات العكسية االستجابات 11ف 8عكسيتان )

و شري الدرجة اور فعة عل  اوقياس  حت ز ادة  ف 1ف 2ف 3ف 4
 الدعم اودر، لألصدقاء.
 لمقياس:الخصائ  السيكومترية ل
  ت الباح ة بإجراء اال سا  الداخلقام االتساق الداخلي:

ة للمقياس مني خالل حساب معامالت ار باط البنود بالدرج
 :ذلك  وضح  1) واجلدولالكلية للمقياسف 

 (1جدول )
 50لمعامالت ارتباط البنود بالدرجة الكلية لمقياس دعم األصدقاء المدرك للمراهقين  ن =  ييوضح االتساق الداخل 

 معامل االرتباط رقم العبارة االرتباطمعامل  رقم العبارة
 *0.35 صد   محيم. أمتىن لو لدي -11 **0.54  شعر  أصدقا   باألمان. -1

 **0.39  ساعدى أصدقا   ىف حل اوشكالت. -12 **0.37 أشعر بالسعادة واالر ياح عند لقاء أصدقا  . 

 **0.50 حيايت؛ جينبين التعرض ألزمات نفسية عدة. وجود األصدقاء ىف-13 **0.47 طمئني ألصدقا   أك ر مني اآلخر ني.أ  -2
 **0.61  ليءم أصدقا  . تجت  حت مساعدة؛  إن أول مني أجلي ذا اح-14 **0.53 نفسيال. أصدقا   هم اوصدر الوحيد لدعم  -3

 **0.57 ش ص ذو قيمة. ندما أكون مع أصدقا  ؛ أشعر بينينع-15 **0.48 أوقات الىي .  ؤازر  أصدقا   يف -4

 **0.67 عل  أنفسءم. أصدقا    ؤثرونين -16 **0.47  تقدة مني أسريت.ياول أصدقا    عو ى  ما أ -5

 **0.52 بالصحة النفسية. أصدقا   جزء مني متتع  -17 **0.37 اوزاجية. قة أصدقا   قادرة عل   غيري حاليتمرا  -6

 **0.60 أمور حيايت. أصدقا   يفستشري أ -18 **0.37 الصداقة احلقيقة غري موجودة.- -7
 **0.52 أصدقا  . أث  يف رأي -19 **0.57 أوقات الفرح ال يلو  ال مع أصدقا  .  -8

 **0.61 .أصدقا   مبفردي عندما أ عرض ووقف ضاغط ال  رتكين -20 **0.42  نصت صد ق  وا أقوله. -10
  هـــ 48لـــدرجات احلر ـــة القيمـــة اجلدوليـــة وعامـــل االر بـــاط     

ف و شــــري نتــــا ا  0.05عنــــد  0.273ف و  0.01عنــــد  0.354
اجلـــدول  حت وجـــود ار بـــاط دال بـــني درجـــة كـــل عبـــارة والدرجـــة 

للعبـارة رقـم  0.05لبنـود اوقيـاسف و  0.01الكلية عند مستوي 
 للمقياس.   ف مما  دل عل  اال سا  الداخل11)

صورهتا األولية عل   يفداة مت عرض األ : صدق المحكمين
مت صصني بعلم النفس والصحة النفسيةف وعددهم  أسا  ة 

ومدي  فصياغة العبارات يف ءم اإلبداء آر    حمكمني؛ 5)
 مال متءا لقياس ما وضعت لقياسه. 
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% مني 80ا ف  عليءا  عمل التعد الت اليتوقد مت 
عباراتف و عد ل بعض   ىمنت ح ف ثالث ف واليتاحملكمني
 .العبارات

 صدق المحك ) الصدق التالزمي(: 
مقياس اوساندة االجتماعية  معه طُب    اوقياس احلايل و ب  طُ     

 ف 2014اوقصود ) وعبدللمراهقني والشباب  عداد السرس  
وقد مت حساب معامالت االر باط بني اوقياسنيف  ووصلت 

 0.01قيمة دالة عند مستوي داللة  وه ف 0.50 حت 
مت حساب ال بات مني  الثبات:  معامل ثبات  كرونباخ ألفا:

 ف 0.82خالل معامل ثبات كرونباخ ألفا وقد وصل  حت 
مت  جراء معامل ثبات التجز ة  معامل ثبات التجزئة النصفية:

وقد وصل معامل االر باط بني نصف  االختبار  حت  فالنصفية
بلغت   ف وعندما مت  عد لءا مبعادلة سبريمان براون0.52
0.68. 

خبرات اإلساءة في مرحلة الطفولة إعداد  مقياس -2
  2015) فاطمة خليفة السيد

ية: اإلسـاءة  األبعاد اآلعبارة  قيس  30 تكون اوقياس مني     
-25-22-19-16-13-10-7-4-1اجلســــــــــــميةف وعبارا ــــــــــــه ) 

-17-14-11-8-5-2 ف و اإلســــــاءة النفســــــية: وعبارا ــــــه )28

-9-6-3اجلنســــــية: وعبارا ــــــه )  ف و اإلســــــاءة20-23-26-29

  ف وقــــــــد اقتصــــــــرت الباح ــــــــة يف12-15-18-21-24-27-30
 الدراسة احلالية عل  بعد ني  قط اإلساءة اجلسمية والنفسية.

قامــــت معــــدة اوقيــــاس  حبســــاب   صتتتتدق وثبتتتتات المقيتتتتاس:
اال سـا  الـداخل  اوقياس مني خالل صد  احملكمـنيف و صد  

رجـة كـل بنـد والدرجـة مني خالل حساب معامل االر باط بني د
 ف  ,69 ف,44)  الكلية للبعدف و راوحت معـامالت االر بـاط بـني

كمـــا مت  حســـاب معامـــل االر بـــاط بـــني درجـــة البعـــد والدرجـــة 
الكليــة للمقيــاسف وبلــغ معامــل االر بــاط لبعــد اإلســاءة اجلســمية 

 ف وبلـــغ معامــل ال بــات بطر قـــة  ,84  واإلســاءة النفســية ),75)
ـــــــاخ    لاســـــــاءة ,84لاســـــــاءة اجلســـــــميةف )  ,85ألفـــــــا )كرونب
التجز ــة النصــفية بلــغ    للدرجــة الكليــةف وبطر قــة,89النفســيةف )

لاســـــــاءة   ,81  لاســـــــاءة اجلســـــــميةف ),85معامـــــــل ال بـــــــات )
   للدرجة الكلية.,87النفسيةف )

 الدراسة الحالية:  يالخصائ  السيكومترية للمقياس ف
ــــة بــــإجراء ا ســــا  داخلــــ االتستتتتاق التتتتداخلي:   قامــــت الباح 

للمقيـــاس مـــني خـــالل حســـاب معـــامالت االر بـــاط بـــني البنـــود 
حــت معــامالت ار بــاط لدرجــة الكليــة للمقيــاسف و راو واألبعــاد وا

ف وكانــــــــت  0.76 حت  0.47البنــــــــود باإلســــــــاءة اجلســــــــد ة بــــــــني 
ف  0.70و  0.46معامالت ار باط البنود باإلسـاءة النفسـية بـني 

ت االر بـــاط بـــني البنـــود والدرجـــة الكليـــة بـــني ووصـــلت معـــامال
 .0.01ف ومجيعءا قيم دالة عند مستوي داللة 0.77و  0.49

كرونبــاخ مت حســاب معامــل ثبــات  ألفتتا: كرونبتتاخ معامتتل ثبتتات  
 : 2) باجلدوللنصفية كما هو موضح والتجز ة ا األف

 (2) جدول
 الحالية الدراسة في اإلساءة لمقياس النصفية والتجزئة كرونباخ ألفا  ثبات معامالت يوضح 
 معادلة سبيرمان براون التجزئة النصفية كرونباخ ألفامعامل ثبات   

 0.77 0.63 0.84 اإلساءة الجسدية
 0.77 0.63 0.79 اإلساءة النفسية

 0.84 0.73 .0.90 مقياس خبرات اإلساءة

 ى( : بشتتر 2016الشخصتتية التجنبيتتة ) اضتتطرابمقيتتاس  -3
 سماعيل أرنوط إ

علـــ  أربعـــة  يعبـــارةف موزعـــة بالتســـاو  28قيـــاس مـــني  تكـــون او
: الكـــف االجتمـــاع ف نقـــص الكفـــاءة االجتماعيـــةف هـــ  أبعـــاد

اوغـــــامرات  يفالـــــدخول  يفاحلساســـــية للتقيـــــيم الســـــليبف الـــــرتدد 
 الش صية واألنشطة اجلد دة.  

 راوحــــت    ذو يكــــدت معــــدة اوقيــــاس مــــني صــــدقه وثبا ــــهف     
 0.916 حت  0.501مــني  مالت  ثبــات  ألفــا ألبعــاد اوقيــاسمعــا
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ف  ومـــني حيــــث  .0.922 حت  0.464وبالتجز ـــة النصـــفية مـــني : 
ــــــداخلالصــــــد  مت   و راوحــــــت معــــــامالت   جــــــراء اال ســــــا  ال

 . 0.766 حت  0.379الر باط بني ) ا
 الدراسة الحالية:  يالخصائ  السيكومترية للمقياس ف

إعـــادة حســـاب معامـــل الدراســـة احلاليـــة ب يفقامـــت الباح ـــة     
كرونبــاخ   اف وقــد  راوحــت معــامالت ثبــات ألفــال بــات للمقيــاس

 . 0.70و  0.48بني 

 مةءحت مالل العرض الساب  أمكني االطمئنان  ومني خال
 أدوات الدراسة وا وضعت لقياسه.

دعـم األصـدقاء لفترض األول : افروض الدراسة ونتائجهتا:   
 توســــط العالقــــة بــــني اإلســــاءة واضــــطراب الش صــــية التجنبيــــة 

 معاملتءم مبرحلة الطفولة. اوساء لدي اوراهقني

 
 :(  يوضح  تحليل المسار للعالقة  بين اإلساءة ودعم األصدقاء واضطراب الشخصية التجنبية1كل  ) ش

وقد أسفر يليل اوسار عني مطابقة النموذج اوقرتح مع بيانات عينة 
 يف بياناهتا اوعروضةهو ما أكد ه مؤشرات حسني اوطابقة اوساء  ليءمف و 

  3) جدول
 ( 3)جدول  

 :يوضح مؤشرات حسن المطابقة للنموذج المقترح 
 التفسير القيمة المؤشرات

 0.690  : 2كا 
   2درجة حر ة  ) 

مطابقــة جيــدة    ف ممــا  عــين0.708قيمــة غــري دالــة ) هــ و 
 .للنموذج اوقرتح

 مما  دل عل  مطابقة مر فعة للنموذج. Goodness of fit index GFI 0.998مؤشر حسني اوطابقة  
   Goodness of fit indexمؤشـر حسـني اوطابقـة اوعـدل 

AGFI  Adjusted   
 ـرتاوح بـني صـفر   GFI , AGFI  يمـع العلـم أن مؤشـر  0.992

دل ذلــك علــ  موا قــة مر فعــة  1ف وكلمــا اقرتبــت مــني  1: 
 .2كا مع مؤشر  

اقـرتاب القيمــة مــني الواحـد الصــحيح ممــا  ـدل علــ  صــالحية  .Normed fit index NFI    993مؤشر حسني اوطابقة اوعياري 
  Comparative fit indexمؤشر حسني اوطابقة اوقارن  عالية للنموذج

CFI   
0.981 

ف وهو ما  شري  حت  2ومجيعءا قيم  دل عل  ا فا  مر فع مع مؤشر  كا 
ميكني قبول  مني مثا فا  النموذج اوقرتح مع بيانات عينة الدراسةف و 

 .النموذج
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  (4 )جدول 
غير المعيارية بين متغيرات النموذج المختلفة لدى المراهقين المساء معاملتهم  المسارات واألوزان االنحدارية المعيارية واألوزان االنحدارية 

 بمرحلة الطفولة
الوزن االنحداري  المسارات

 المعياري 
الوزن االنحداري غير 

 المعياري
الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 الحرجة

 الداللة

 0.00 3.17 0.174 0.55 0.26 دعم األصدقاء ←اجلسد ة  اإلساءة
 0.00 2.65- 0.176 0.47- 0.22- دعم األصدقاء ←النفسية  اإلساءة

الش صية  اضطراب ←دعم األصدقاء 
 التجنبية

غري        0.198 1.29- 0.80- 0.10- 0.09
 دالة 

حصـــــا يال  وجـــــود  ـــــيثري دال   حت  4) اجلـــــدول نتـــــا ا  شـــــري
اوــدر، مــني األصــدقاءف ســاءة اجلســد ة والنفســية علــ  الــدعم لا

حــني مل  كــني  يفف 0.01عنــد مســتوي داللــة  وكــان التــيثري داالل 
 الش صـــــية التجنبيـــــة داالل  اضـــــطراب يفصـــــدقاء  ـــــيثري دعـــــم األ

 حصا يال. 
هنـــا، عالقـــة دا ر ـــة أو  و فســـر الباح ـــة هـــ ة النتيجـــة بـــين 

وأةيـة   اإلسـاءة ـربط بـني  عـرض األطفـال خلـربات  يلـاكلا  منوذجل 
  ذ دعـــــــم األصـــــــدقاءف يفدور اوســـــــاندة االجتماعيـــــــة اوتم لـــــــة 

اء ف ومشــاركة اويــول اوســاندة النفســية واالجتماعيــة مــني األصــدق
ف ةومواقــف مشــاهبســلبية ف  ورمبــا التعــرض خلــربات واالهتمامــات

اوتـنفس مــع األصــدقاءف وجيــدر اإلشــارة  هجيــد اوســاء  ليــ مـني مثو 
ـــة  وضـــيح أن  ـــا  حت أةي ف اإلســـاءةحـــال التعـــرض خلـــربات  يفهن

ف ءم ابنـــــدمي الـــــدعم واوســـــاندة ألقصـــــور دور األســـــرة عـــــني  قـــــو 
عمليـــــة التنشـــــئة  يف ىـــــعف دور األســـــرة  واإلشـــــباع العـــــاطف ف

دور مجاعـة الر ــا   الالزمـة للفـردف وهنـا  ـييتالسـو ة االجتماعيـة 
 كـــون الفـــرد أمـــام نـــوعني مـــني ف و  عـــادة   شـــكيل ش صـــيته يف

ف النـــوع ال ـــا : أصـــدقاء األول: أصـــدقاء أســـو اء الر ـــا ف النـــوع
اء للفـــرد الـــدعم احلالـــة األوحت  ـــو ر األصـــدق فـــ غـــري أســـو اءف  

و عـوض  وقـد يميـه  قدة مـني األسـرةف   النفس ف و عوضونه ما
 صـــل الفـــرد هنـــا  مـــني مثات النفســـيةف و ضـــطرابلال عنـــه التعـــرض 

هنم إالر ـا ف  ـ؛ أمـا النـوع ال ـا  مـني  حت التمتع بالصحة النفسية
ن الفـــرد  حت اإلدمـــان واو ـــدراتف ورمبـــا اوشـــكالت و ءو قـــد  ســـت

 السلوكيةف 

 الـيت Lamis et al. (2014)ا ا دراسة نتو تف  ه ة النتيجة مع 
ــــدعم االجتمــــاع   توســــط العالقــــة بــــني   وصــــل  يءــــا  حت أن ال

 ف والتفاعل االجتماع .اإلساءةالتعرض خلربات 
  .Herrenkohl  et alما  وصـلت  ليـه نتـا ا  دراسـة وك لك     

ار للعالقـة بـني الـدعم منـوذج يليـل اوسـ اختـربت اليت  (2016)
لألطفـــال والبـــالغني  اإلســـاءةكمتغـــري وســـيط  بـــني   االجتمـــاع 

وبني احلالة الصحية والنفسية  للمساء  ليءمف  وأشـارت النتـا ا 
التعـرض لاسـاءة  حت أن الدعم االجتمـاع   وسـط العالقـة بـني 

ــــب النفســــية  مل  كــــني  يف حــــنيمعــــاملتءمف  أســــيئت وــــنيواجلوان
 العالقة دالة باجلوانب الصحية. 

 لقـــــ  اوراهـــــ  للـــــدعم  بـــــينوميكـــــني  فســـــري هـــــ ة النتيجـــــة      
 نميــة الســمات اإلجيابيــة يف الش صــيةف    النفســ   ســاعدة علــ

كالتفـــاؤلف واألمـــلف والكفـــاءة ال ا يـــةف واوءـــارات االجتماعيـــة؛ 
 ضـــا ةل  حت أنـــه  فـــض مـــني قلـــ  اوســـتقبل والعزلـــة االجتماعيـــة 

وـــــا  وصـــــلت  ليـــــه نتـــــا ا والرهـــــاب االجتمـــــاع ف وذلـــــك و قـــــال 
 ف و 2003 ف و الكبيســ  )2016مــني: منصــور ) دراســات كــل  

 . وهـو مـا  فسـر اخنفـاض مسـتوي الـدعم اوـدر، 2002صاحل )
ك الفئة اليت  تلق  العقاب مني األصدقاء لدي اوساء  ليءمف  ل

واإلةـــال النفســـ  والعـــاطف ف  ىـــالل عـــني  ةـــال األســـرة  البـــد 
دراسة غيث النتيجة مع ما  وصلت  ليه نتا ا  تف  ه ة و   هلا.

الــــــــدعم ســــــــالبة بــــــــني  مــــــــني وجــــــــود عالقــــــــة ار باطيــــــــة  2012)
 االجتماع  اودر،  مني األصدقاء واإلساءة االنفعالية.
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  صية التجنبية وأبعادة الفرعية.اإلساءة عل  اضطراب الش وجد  رو  بني األك ـر  واألقـل  عرضـال خلـربات  الفرض الثاني:
 ( 5)جدول 
 الشخصية التجنبية اضطرابعلى مقياس  اإلساءةت" للفروق بين األكثر واألقل تعرضاا لخبرات يوضح اختبار "  

 مستوى الداللة قيمة ت 105) غير المساء إليهم( ن=   104) المساء إليهم(  ن=   
 ع م ع م

 0.00 3.17- 4.60 20.26 3.83 22.12 الكف االجتماع 
 0.00    4.48- 5.09 15.53 5.14 18.69 نقص الكفاءة االجتماعية
 0.00 4.18- 6.16 18.89 5.47 22.25 االنشغال بنقد اآلخر ني

 0.00 4.90- 5.26 17.13 4.50 20.45 الدخول لعالقات وأنشطة جد دة يفالرتدد 
 0.00 5.51- 15.95 71.80 14.75 83.52 الش صية التجنبية ضطرابالدرجة الكلية ال

وجـــود  ـــرو  بـــني األك ـــر  عرضـــال   5) اجلـــدول مـــني  تىـــح    
الكـــــــف  :واألقـــــــل  عرضـــــــال علـــــــ  كـــــــل مـــــــني اإلســـــــاءةخلـــــــربات 

االجتمــــــاع ف نقــــــص الكفــــــاءة االجتماعيــــــةف االنشــــــغال بنقــــــد 
الـــــــدخول لعالقـــــــات وأنشـــــــطة جد ـــــــدةف  يفاآلخـــــــر نيف الـــــــرتدد 
الش صـــية التجنبيــةف حيـــث كانـــت  ضــطرابوالدرجــة الكليـــة ال

ف 4.90-ف 4.18-ف 4.48-ف  3.17-علـــ  التـــوايل:  "ت"قـــيم 
ــــة  5.51-  يفف  0.01ف ومجيعءــــا قــــيم دالــــة عنــــد مســــتوي دالل

كــان اوســاء معــاملتءم    ذف اإلســاءةاجتــاة األك ــر  عرضــال خلــربات 
 الش صــية التجنبيــة اضــطرابمبرحلــة الطفولــة أك ــر معانــاة مــني 

 مبرحلة اوراهقة.
 ن دور األب هــــــــو  عطــــــــاء الطفــــــــل الشــــــــعور بالشــــــــجاعة     

واالعتمـــاد علـــ  الـــ اتف و ـــري أدلـــر أن ك ـــريال  مـــني اآلبـــاء غـــري 
 واجــــــه  لتغلــــــب علــــــ  او ــــــاطر والتحــــــد ات الــــــيتمســــــتعد ني ل

أطفــاهلمف وأن أول درس للتعــاون بــني النــاس  ــربة الطفــل؛  عــود 
  .167 :1998 حت خرب ه بعالقة والد ه. ) عبد الرمحنيف 

ـــــــد ني مينحـــــــان الطفـــــــل مبرحلـــــــة  يو ـــــــر        ســـــــوليفان أن الوال
يقيـــــــــ   يفالطفولـــــــــة اإلثابـــــــــة والتـــــــــدليل كوســـــــــيلة وســـــــــاعد ه 

ب قلـــــــــ  التوا ــــــــ ف و ذا أعيــــــــ   شــــــــباع  هـــــــــ ة احلاجــــــــة بســــــــب
ـــــد نيف والال ـــــات الوال ـــــةف والســـــلو، العـــــدوا ؛  ـــــإن اوكون عقالني

اور بطــــــــة مبشــــــــاعر الالســــــــواء ســــــــوف  كــــــــون أك ــــــــر ســــــــيطرة  
علـــــ  نظـــــام الـــــ ات للطفـــــلف وهـــــو مـــــا يـــــدث للطفـــــل اونبـــــوذ 

ن أن كمـــــــا أضـــــــاف ســـــــوليفا أو اوءمـــــــل و قـــــــال لنظر ـــــــة أدلـــــــر.
مي ــــــل التشــــــو ه األكــــــرب  يالطفــــــل قــــــد  صــــــاب باحلقــــــدف والــــــ 

ميكـــــني أن يـــــدث مبرحلـــــة الطفولـــــة علـــــ  طر ـــــ   طـــــور  يالـــــ 
ـــــه مـــــني غـــــري اوال ـــــم الش صـــــيةف وم ـــــل هـــــ ا الطفـــــل  ـــــتع لم أن

 حت اويــــــــل للتعــــــــاون مــــــــع األشــــــــ اص حاجــــــــة  يأن  ظءــــــــر أ
الســــــلطة مــــــني حولــــــه.  يعــــــرب الطفــــــل عــــــني هــــــ ة احلالــــــة  يذو 

بقولـــــه "  ن كـــــل شـــــئ حمبـــــوب ف وذلـــــك قبـــــل أن أ عامـــــل مـــــع 
ــــــــاسف  و  ــــــــل  زاء أال  شــــــــعر باو مــــــــني مثالن شــــــــ ص أو أن  يي

: 1998بلطـــــــف أو عطـــــــف. ) عبـــــــد الـــــــرمحني ف  ه تعامـــــــل معـــــــ

252- 253 . 
باجلفــــــــاف ىف  اوءمــــــــل و شــــــــري أدلــــــــر  حت  فــــــــاعالت الطفــــــــل 

طــــــــرف عكســــــــ    ةــــــــال بينــــــــه أقصــــــــالتعامــــــــلف  وصــــــــف اإل
للتـــــــــــدليلف حيـــــــــــث الفشـــــــــــل ىف  ـــــــــــو ري الرعا ـــــــــــة واالهتمـــــــــــام 

ــــ  األثــــر اخلــــاطئ مــــني اإلح ســــاس بــــين بالصــــورة الكا يــــةف و ل
وغــــــري متعــــــاطفف والطفــــــل  -جــــــاف – بــــــالربود  تســــــمالعــــــامل 

 عـــــــا  مـــــــني اإلةـــــــال ال  عـــــــرف كيـــــــف  كـــــــون احلـــــــب  يالـــــــ 
والتعـــــــاونف وهـــــــو  ىـــــــع  فســـــــريات للحيـــــــاة ال  تىـــــــمني هـــــــ ة 
القـــــوي األخو ـــــة ) احلـــــبف التعـــــاون ؛  ينظـــــرون للحيـــــاة كمـــــا 

ف مف و عـــــربون عـــــني عقـــــدة الـــــنقص لـــــد ءملـــــو كانـــــت عـــــدوال هلـــــ
ــــــيت كف والعزلــــــةف والعنــــــادف  عــــــانون منءــــــا عــــــني طر ــــــ  الشــــــ وال
  169 :1998عبد الرمحنيف د. )واحلق
ف ميكني واعتمادال عل  التوجءات النظر ة سالفة ال كر     
 عرض لاساءة واإلةالف  فتقر  ي ن الطفل اوساء ال  :القول

أ قدة  ياألمر ال ف خوض التفاعالت االجتماعيةالقدرة عل  
وجعله أك ر عرضة للكف   كو ني عالقات اجتماعية جد دةف 
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 تىمني  جتنبه لألنشطة اليت واضحا  بدو الجتماع ف حيثا
 مشاعر النقصل االجتماع ف وقد  كون ذلك بسبب التفاع

ساءة نتيجة للتعرض لا) اورت بة عل  ضعف ال قة بالنفس
 جيعل ي الاألمر اجلسد ة والنفسية  ىعف ثقة الفرد بنفسه ف 

  اوساء  ليه أك ر عرضة لالضطرابات.
-Morenoما  وصلت  ليه دراسة و تف  ه ة النتيجة مع      

manso, J. ; García-baamonde, M. ; Blázquez-alonso, M. ; 

Pozueco-romero, J. ; Godoy-merino, M. (2016)  أن
اجلمود : يفاخلصا ص اوعر ية االجتماعية للمساء  ليءم مت لت 

ال قة االجتماعيةف  مالفكري حول العالقات االجتماعيةف عد
حل اوشكالت  يفوجود صعوبة و اآلخر نيف  يفالشك و 

  االجتماعية.
   Barbour (2002)دراسة و تف  أ ىال مع ما  وصلت  ليه      

 حت أن األطفال اوساء معاملتءمف  تعرضون أشارت  اليت
لاساءة مبرحلة الطفولةف لصدمات نفسية مني جراء  عرضءم 

و تف    والبعد عني اآلخر ني. لقل  والعزلة وكانوا أك ر عرضة ل
كان    ذ  .Safren et al. (2002)مع ما  وصلت  ليه دراسة 

مني القل  والرهاب االجتماع   عرضوا  ال  ني  عانون  اورض
 مبرحلة الطفولة. اإلساءةخلربات 

 التوصيات: 

ا اف ميكني اخلروج ضوء ما  وصلت  ليه الدراسة مني نت يف
 ية: بالتوصيات اآل

 وعية الوالد ني بيساليب اوعاملة الوالد ة الصحيحة  -1
 واخلاطئة ودورةا عل  متتع أبنا ءم بالصحة النفسية.

قد  اليتات النفسية ضطراب وعية الوالد ني باوشكالت واال -2
 ءم. تعرض هلا األبناء نتيجة إلساءة معاملت

التوعية بيةية اجلانب النفس  لألبناءف  وأنه ال  قل أةية  -3
 عني اجلانب الصح .

اهتمام اورشد ني النفسيني بتقدمي الرباما اإلرشاد ة للمساء  -4
ات ضطرابمعاملتءم؛ لتجنب  عرضءم للمشكالت واال

 النفسية.
 قدمي براما  رشاد ة عالجية للمساء معاملتءم ختفض مني  -5

  عانون منءا. اليتات ضطراباوشكالت واال
 نمية التفاعل االجتماع  للمراهقني اوساء معاملتءمف  -6

و نمية اجلوانب اإلجيابية مني الش صيةف كتقد ر ال ات 
 ومفءوم ال ات اإلجياي.

 التوعية حبسني اختيار األصدقاء. -7
  عاجل  عرض اوراهقني خلربات اليت عداد الرباما اإلرشاد ة  -8

 مبرحلة الطفولة. اإلساءة
 قدمي الرباما  يف مكانية االستفادة مني نتا ا البحث  -9

؛ لتجنب  عرضءم اإلساءةاإلرشاد ة لألطفال اوعرضني خلربات 
 ات مبرحلة اوراهقة.ضطرابلال

 المراجع:

اإلساءة يف مرحلة الطفولة لدي  . 2015هدي عبداخلال  ) ف أبو وى 
ف  رسالة كتئاب واألمني النفس باال ت اورحلة األساسية وعالقتءا طالبا

  لسطني. - ةف غز  ةكلية الرتبيةف  اجلامعة اإلسالميشورةف   نماجستري م
 .  أبعاد اإلساءة وعالقتءا ببعض االضطرابات 2010)أمحدف  ا زة  براهيم 
اوؤمتر السنوي اخلامس ف عينة مني األطفال اوعاقني ذهنيال النفسية لدي 

مركز  ف"اإلرشاد األسري و نمية اجملتمع حنو آ ا   رشاد ة رحبة  "عشر 
 .693 -671ف 2مصر ف  -ف جامعة عني مشس شاد النفس اإلر 

وعالقته باضطراب  ةحنو احليا التوجه .  2016مساعيل )  ف بشري رنوطأ
 – 37ف  45 ، النفسرشاد يلة اإل  ف لدي اوطلقني ةالتجنبي ةالش صي

82 . 
مكتبة ، مقياس اضطراب الش صية التجنبية . 2016مساعيل ) ف بشري أرنوط

 األجنلو اوصر ة.
والتوا     جتماعمصادر الدعم اال . 2001صاحل جروان )  ف علمساعيل  

معاملتءم مني قبل أسرهم يف لدي عينة مني األطفال اوساء   النفس
 ستري منشورة جامعة الريمو،.رسالة ماج فاألردن

 . 2014) عبداحملسني  ف مصطفمحد؛  احلد يبأالرقيب  ف عبد البحريي
التجنبيه  ةعراض الش صيأاضطراب صورة اجلسم وعالقته بتقد ر ال ات و 

 ةيلة العلوم الرتبو ف ةكلينكي  ةوصفي ة: دراسلدي اوراهقني اوعوقني بصر ال 
 .519 -477ف 2 ) 15ف البحر ني فةوالنفسي
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:  .  ساءة معاملة الطفل2012اسر ) اجلوهريف  رضاف مىن؛ نداف أميني ؛ 
 يلة  فحما ظة البحرية لر ف واحلىر يف مد نة كفر الدوارمقارنة بني ا

 . 56 – 39 ف 54) 15ف مصرف دراسات الطفولة
 . اضطراب اهلو ة اجلنسية و عالقته بالقل  و 2015السيدف  اطمة خليفة )

مفءوم ال ات و خربات اإلساءة يف مرحلة الطفولة لدي طالبات اجلامعةف 
 .141 -101ف  42)مصرف ف  النفسرشاد يلة اإل

 .  ساءة معاملة أطفال الشوارع وعالقتءا 2010ف نبيلة )  الشورجب
 . 716 – 691   ف 4) 20ف مصرف يةدراسات نفسباالكتئابف 

 . العزلة االجتماعية وعالقتءا باوءارات 2002صاحلف عواطف حسني )
يلة كلية الرتبية ف   جتماعية لدي الشباب اجلامعاالجتماعية واوساندة اال

 .229 – 178ف  53) 12مصرف  فجامعة بنءا
دراسة  –ةاهلم   . اإلساءة  حت األطفال و 2003ني )الصو غف سءام عبد الرمح

 -29ف   9) 3ف مصرف يلة الطفولة والتنميةميدانية يف مد نة الر اضف 
70. 

 ف دار قباءف القاهرة.نظر ات الش صية . 1998عبد الرمحنيف حممد السيد )
معال  "فيالسنو   اوؤمتر العلم .  ساءة معاملة األطفالف 2000ف صاحل )عبداهلل

مصرف معءد الدراسات العليا ف "مني أجل مستقبل أ ىل ألطفالنا
 . 101 – 89للطفولةف جامعة عني مشسف مارسف 

أثر  ساءة و ةال الوالد ني يف  درا، الدعم  .  2012غيثف أنيس منصور )
ف  اجلامعة تريرسالة ماجس االجتماع  مني األصدقاء لدي الطلبة اوراهقنيف

 األردنيةف كلية الدراسات العليا.
 . مدي  اعلية است دام أسلوب التدعيم يف 2003ف طار   حل )  الكبيس

اجمللة العربية ف  جتماعارات االجتماعية ورض  الرهاب اال طو ر اوء
ف   14) 14األردنف  اياد األطباء النفسانيني العربف ف للطب النفس

70- 74. 
  لدي ة)القلق ةالتجنبي ةاضطراب الش صي . 2005براهيم ) ف خالد يالكرد

 ف يلة دراسات حوض النيلف ةمقارن ةالكحول دراساوعتمد ني عل  
 .114 – 95ف  7) 4ف جامعة النيلني فعمادة البحوث والتنمية والتطو ر

خربات اإلساءة يف مرحلة الطفولة  . 2004خميمرف هشام حممد  براهيم )
وعالقتءا ببعض االضطرابات النفسية لدي عينة مني  المي  اورحلة 

ف  4) 10ف مصرف دراسات  ربو ة واجتماعيةاوتوسطة مبكة اوكرمةف 
369- 417. 

خلفض  يرشاد  اعلية برناما   .2012مساعيل ) ف عبد احملسني سعد ياوغاز 
 كار الالعقالنية لدي طالب ثرة عل  األأاضطراب الش صية التجنبية و 

معءد الدراسات  –ستري منشورة فجامعة القاهرة رسالة ماجف اجلامعة
 . النفسرشاد قسم اإل –الرتبو ة 

  لية برناما قا م عل  الدعم النفس .  عا2016منصورف ما سة الشحات )
للسمات اإلجيابية يف الش صية خلفض قل  اوستقبل لدي اوراهقات 

ف كلية ف مركز اوعلومات الرتبو ة والنفسية والبيئيةيلة الرتبية اخلاصةالصمف 
 . 214 - 163ف  16)ف مصر ف جامعة الزقاز   الرتبيةف

نطواءف اال –نبساط بعد الش صية )اال  2002ناصرف أشوا  صرب )
ستري رسالة ماجف والعصابية  وعالقتءما باضطراب الش صية التجنبية 

 ف العرا .جامعة بغدادف كلية اآلداب فمنشورة 
؛  ىميناهتا لنمو الطفل واضطرابه  . اإلساءة للطفل2003ف د فيد )وولف

 فيلة دراسات عربية يف علم النفس النفس ف عرض  وسفف مجعةف 
 .232 -229ف  1)2ف مصر
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Abstract:The present study aims to determine the mediator role of the  friends’ support in the relationship between exposure 

to the experiences of abuse in childhood and avoidant personality disorder among a sample of adolescents and to identify the 

differences most and least exposed to experiences of abuse on both perceived support of friends, and avoidant personality 

disorder, The study included a scale of perceived support of friends prepared by the researcher, experiences of abuse scale  

and avoidant personality disorder scale.  The sample consisted of 400 adolescents in  high school in Egypt, and the statistical 

methods relied on Amos, and SPSS to verify validity and reliability of the study tools and verification of the study 

hypotheses. Therefore, the results of the study indicated the acceptance of the supposed model where the support perceived 

from friends was mediating  the relationship between exposure to the experiences of abuse in childhood and avoidant 

personality disorder among adolescents, and there were significant differences between the most and the least to experiences 

of abuse in avoidant personality disorder and sub-dimensions, and the study recommended the importance of the 

psychological problems experienced by adolescents  as a result of their exposure to the experiences of abuse and the 

importance of continuing research into such topics. 

 

Key words: Friends’ support,  experiences of abuse,  avoidant personality disorder. 

 


