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 باضطراب نقص االنتباه وفرط احلركة لدى املراهقني
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 ملخص البحث
البديل  النموذج أبعاد وسماتعلى أي من هدفت هذه الدراسة إلى التعرف  األهداف:

نبأ باضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة وأنماطه، باإلضافة إلى تتالضطرابات الشخصية 
معرفة أي من سمات اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع، واضطراب الشخصية الحدية 

لقد تم استخدام المنهج الوصفي  المنهج:. يتنبأ بنقص االنتباه وفرط الحركة وأنماطه
من المراهقين ذوي اضطراب نقص  ( مشارك130من )ينة الدراسة تكونت عاالرتباطي، و 

: 17)من اإلناث(، تراوح المدى العمري بين  97من الذكور، و 33االنتباه وفرط الحركة )
، ُطبق عليهم عاًما( 29,1وانحراف معياري ) ا( عامً 35,19، بمتوسط عمري )( عاًما26

ياس التقدير الذاتي لتقييم نقص االنتباه ومق، قائمة اضطرابات الشخصية )النموذج البديل(
أظهرت نتائج تحليل االنحدار أن كل من عامل الوجدان  النتائج: .وفرط الحركة للبالغين

باضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة،  إحصائيًّاالسلبي وعدم الكبح يتنبأ بشكل دال 
ة، والخداع متاع، والقسو دراكي، وعدم االستى أن سمات االندفاعية، والخلل اإلباإلضافة إل

ؤ باضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة. باإلضافة إلى تنب إحصائيًّاتتنبأ كلها بشكل دال 
الضطراب الشخصية المضادة للمجتمع باضطراب نقص االنتباه  أربع سمات من أصل سبع

الضطراب الشخصية الحدية  كما تنبأت ثالث سمات من أصل سبع وفرط الحركة،
 ص االنتباه وفرط الحركة.باضطراب نق

اضطراب نقص ــــ  الشخصية )النموذج البديل( تاضطرابا المفتاحية:الكلمات 
 .االنتباه وفرط الحركة
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Objectives: the present study aimed to investigate which of 
the domains and traits of the alternative model of personality disorders 
could predict the ADHD and its subtypes in adolescents. In addition, 
to know which of antisocial personality disorder’ traits and borderline 
personality disorder’ traits could predict the ADHD and its subtypes. 
Method:  the researchers used the correlational method (regression 
models) to answer the above questions. This study included 130 
participants (33 males and 97 females) their ages ranged between 17 
and 26 years old (M= 19.35 and SD= 1.29). Personality Inventory for 
DSM-5 (PID-5) and ADHD Investigator Symptoms Self- Report Scale 
for Adult (AISRS) were used to measure variables. Results: linear 
regression results showed that both Negative Affectivity and 
Disinhibition domains were predicting ADHD significantly. 
Moreover, the results showed that Impulsivity, Perception 
Dysregulation, Anhedonia, Callousness, and Deceitfulness traits were 
predicting ADHD significantly. Furthermore, four out of seven traits 
of the antisocial personality disorder and three out of seven traits of 
the borderline personality disorder were predicting ADHD 
significantly. 

Keywords: Personality Disorders (The Alternative Model); Adults 
with ADHD. 

 

 :مشكلة الدراسةدخل إلى م
من االضطرابات الشائعة اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة ُيعد 

 4بين )(، وفي البالغين ٪9إلى 3)التي تقدر نسبة انتشاره في األطفال بين 
ويرتبط هذا االضطراب بزيادة ُمعدالت التأخر في األداء األكاديمي  (٪5إلى

ساءة استخدام العقاقير، وال اضطراب طالق، وحوادث السير. وقد ظل والعمل، وا 
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حتى منتصف  نقص االنتباه وفرط الحركة ُيشخص فقط في مرحلة الطفولة
فُيقدر من نصف إلى ثلثي األطفال الذي تم تشخيصهم  السبعينات، أما حالًيا

باضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة تستمر األعراض لديهم حتى سن البلوغ 
(13Morin, Tran, & Caci, 20وحالًيا ) ُيقدر انتشار اضطراب نقص االنتباه ،

(، وتعكس هذه ٪4,4وفرط الحركة لدى البالغين في الواليات المتحدة بنسبة)
) ,.Silverstein et alنسبة المشكالت الُمصاحبة لهذا االضطراب  االنسبة أيضً 

وأكدت الشواهد على صدق وجود االضطراب لدى البالغين، حيث  2018(
عراض في المراهقة لحد كبير مع تلك األعراض التي تظهر في تتشابه األ
) ,.Adler et al., 2005; Daigre et al., 2015; Magnússon et alالطفولة 

ولم يقتصر األمر فقط على افتراض أن اضطراب نقص االنتباه وفرط  2006(
ي الحركة ينتقل من الطفولة حتى الرشد، ولكن األدلة التجريبية أثبتت صدقه ف

البلوغ أكثر منه في الطفولة. وكنتيجة منطقية لما سبق، قامت عديد من 
الدراسات بمحاولة تجريب األدوية التي كانت ُتستخدم لعالج اضطراب نقص 
االنتباه وفرط الحركة لدى األطفال على البالغين ذوي اضطراب نقص االنتباه 

صبح هناك اتفاق (. باإلضافة لما سبق، أAdler et al., 2008وفرط الحركة )
وقبول في المجتمع االكلينيكي الدولي على استمرار اضطراب نقص االنتباه 

) ,Hill, Pella, Singh, Jones, & Gouvierوفرط الحركة لمرحلة ما بعد الطفولة 
)2009. 

اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة للعواقب الضارة الستمرار  اونظرً 
كلينيكية ا اإلصابة باضطرابات إها أيضً حتى مرحلة البلوغ، والتي يكون في

أخرى، وزيادة ُمعدالت الطالق، وفقدان العمل، والمشكالت القانونية، والُمعدالت 
الُمرتفعة لحوادث الطرق، فقد تم استخدام العالج الدوائي للبالغين المصابين 
باضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة بمنظمة الغذاء واألدوية االمريكية 

(er et al., 2010Spenc). 
 



  باضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة لدى المراهقين نبئالنموذج البديل الضطرابات الشخصية كم  

 -744- 

ضطرابات الشخصية وعالقته باضطراب النموذج البديل ال أما عن
) Smithنقص االنتباه وفرط الحركة لدى البالغين، نجد دراسة "سميث وسمويل"

 2016) ,l& Samu  هي الدراسة الوحيدة التي حاولت معرفة إسهام العوامل
ية في التنبؤ الضطرابات الشخص عشرينالخمس و الخمسة والسمات الـ

باضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة. ونظًرا ألنها الدراسة الوحيدة التي درست 
عالقة النموذج البديل الضطرابات الشخصية واضطراب نقص االنتباه وفرط 
الحركة، فنتائجها تحتاج لمزيد من البحث، باإلضافة إلى أنها لم توضح دور 

فرعية باضطراب نقص االنتباه وفرط النموذج البديل في التنبؤ باألنماط ال
وأيًضا لم تربط الدراسة بين سمات النموذج البديل واضطرابات  الحركة.

الشخصية وفًقا للنموذج التقليدي )مثال: اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع 
نبئ باضطراب نقص االنتباه له معايير تشخيصية وفًقا للنموذج البديل( كمُ 

) & Stantonأما دراسة"سانتون وواتسون" فرعية.وفرط الحركة وأنماطه ال

2016) ,Watson سميث"، حيث كان هدفها هو " كان هدفها عكس هدف دراسة
كانت األنماط الفرعية الضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة تتنبأ  امعرفة ما إذ

ومماسبق تتبلور مشكلة الدراسة  بالعوامل الخمسة الضطرابات الشخصية.
 األسئلة التالية:عن  اولة اإلجابةالراهنة في مح

هل تتنبأ العوامل الخمسة الضطرابات الشخصية باضطراب نقص  (1
 االنتباه وفرط الحركة وأنماطه الفرعية؟

( الضطرابات الشخصية باضطراب نقص 25هل تتنبأ السمات الـ) (2
 االنتباه وفرط الحركة وأنماطه الفرعية؟

لمضادة للمجتمع هل تتنبأ السمات السبع الضطراب الشخصية ا (3
)معايير التشخيص النموذج البديل( باضطراب نقص االنتباه وفرط 

 ؟الحركة
تتنبأ السمات السبع الضطراب الشخصية الحدية )معايير هل  (4

 ؟التشخيص النموذج البديل( باضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة
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 :الدراسة ةهميأ
 تتلخص أهمية الدراسة في النقاط التالية:      

ة مقياس اضطرابات الشخصية )النموذج البديل(، وحساب ترجم (1
 المصرية –معامالت الصدق والثبات لهذا المقياس في البيئة العربية 

 .ومقارنته مع نتائج الدراسة األصلية
وحساب معامالت  اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة،ترجمة مقياس  (2

 صرية.الم –الصدق والثبات لهذا المقياس في البيئة العربية 
ُتعد هذه الدراسة إضافة لإلطار النظري لكل من اضطرابات الشخصية  (3

)النموذج البديل( واضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة)لدى البالغين(. 
وأيًضا ُتعد إضافة تطبيقية للمتخصصين في المجال اإلكلينيكي، وذلك 
لفهم العالقة بين اضطرابات الشخصية واضطراب نقص االنتباه وفرط 

لحركة، والتي ُتسهم بدورها في دقة عملية التشخيص والعالج النفسي ا
 لدى البالغين.

 مفاهيم الدراسة
 .)اضطرابات الشخصية )النموذج البديل 

عبارة عن مجموعة مختلفة من اضطرابات الشخصية بشكل عام هي 
االضطرابات تتحدد من خالل المشكالت الُمتعلقة بثبات الوعي اإليجابي 

وين العالقات المستمرة البناءة )كرينج وجونسون ونيال ودافيسون، للذات، وتك
 (1) (2013) (. وفي الدليل التشخيصي واإلحصائي ـــــ الخامس920، 2015

اقترحت جمعية الطب النفسي األمريكية نموذًجا بدياًل الضطرابات الشخصية، 
تجمعات  وذلك لسد الثغرات الموجودة بالنموذج التقليدي )المكون من ثالثة

ويعتمد التشخيص  تحتوي على عشرة اضطرابات من اضطرابات الشخصية(.
 في النموذج البديل على معيارين أساسيين وهما:

                                                           
(1)5th ed.; DSM-5; American Psychiatric Association [APA], 2013 
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األول: مستوى العجز االجتماعي والمهني الناتج عن وجود اضطراب أو أكثر 
 من اضطرابات الشخصية.

 (.سمة 25الثاني: تقييم السمات المضطربة في الشخصية )
 المعايير تحديد االضطرابات على أساس السمات، يمكن وفقً  اووفقً 

المضادة )للنموذج البديل استخالص بعًضا من اضطرابات النموذج التقليدي 
للمجتمع، والحدية، والوسواسية، وفصامية الطبع، والتجنبية(. أماالبحث الحالي 

غير يهتم بالمعيار الثاني لعملية التشخيص، وهي تحديد سمات الشخصية 
سمة تتجمع تحت  (25السوية، والتي يقترحها النموذج البديل، حيث يتضمن )

وكمحاولة لتقييم سمات الشخصية غير  (APA, 2013)خمسة عوامل أساسية 
)inger, Markon, Watson, & Krueger, Derrوآخرون السوية، قام كروجر

2011) Skodol, ي بإعداد قائمة الشخصية للدليل التشخيصي واإلحصائ
داة تساعدهم كلينيكيين بأالخامس، وكان هدف "كروجر وزمالئه" هو إمداد اإل

كلينيكية الُمتعلقة بالشخصية في شكل أبعاد إضافية على تقييم السمات اإل
( يوضح عوامل كل 1)وجدول  للنموذج التقليدي الُمكون من عشرة اضطرابات.

يل التشخيصي ئمة الشخصية للدلوقد تم بناء مقياس قا نموذج وسماته.
( سمة تُقاس بـ 37)من  ة مراحل، بدًءاخالل ثالث (1)حصائي الخامسواإل
( 220( سمة تُقاس بـ)25حتى الوصول في المرحلة األخيرة إلى ) ا( بندً 296)
 .ابندً 

 
 
 
 
 

                                                           
(1 )Personality Inventory For DSM-5 (PID-5) 
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 .(DSM-5)لـ ااضطرابات الشخصية وفق   ا( نموذج1)جدول 
 ضطرابات الشخصيةوذج البديل ال( النم2) ضطرابات الشخصية( النموذج التقليدي ال1)

 السمات العوامل االضطرابات العوامل

 العامل األول
السلوك 

 الغريب/الشاذ

اضطراب الشخصية 
 البارانويدية

 العامل األول
الوجدان 
 السلبي

القلق، والتقلب االنفعالي، وقلق 
 االنفصال،

 د.والعدائية، والتكرارية، ووجدان ُمقي اضطراب الشخصية الفصامية
اضطراب الشخصية شبه 

العامل الثاني  الفصامية
 االنعزالية

اإلذعان، واالنسحاب، وفقدان 
 االهتمام،

 العامل الثاني
السلوك 

المسرحي 
 المثير العاطفي

اضطراب الشخصية المضادة 
 للمجتمع

كتئابية، وتجنب العالقات واال 
 الحميمية، واالرتياب

 ثالعامل الثال اضطراب الشخصية الحدية
 العدائية

 التالعب)استغالل اآلخرين(، والقسوة،
اضطراب الشخصية 

 والخداع، والعظمة، وجذب االنتباه. الهستيرية

 اضطراب الشخصية النرجسية
العامل الرابع 

 االندفاعية

 عدم المسئولية، والمثالية/التصلب

 العامل الثالث
السلوك الُمتسم 
 بالقلق والرعب

التشتت)المعرفي(، واالندفاعية،  ةاضطراب الشخصية التجنبي
 والمخاطرة.

اضطراب الشخصية 
العامل  االعتمادية

الخامس 
 الذهان

معتقدات غير عادية، واالختالل 
 اإلدراكي،

اضطراب الشخصية 
 الوسواسية القهرية

الشذوذ في التفكير )والغرابة 
 والمظهر(.

(APA, 2013) 

ردت في النموذج البديل ( التي و 25للسمات الـ) توضيحوفيما يلي 
 الضطرابات الشخصية وهي كالتالي:

التقلب االنفعالي (1
(1)

  

تغير في المشاعر دون سبب واضح، مع تعبير انفعالي ُمبالغ فيه وغير 
 ُمالئم للموقف.

 

                                                           
(1 )Emotional Lability 
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   (1)سمة القلق (2

سيئة،  وف تحدث، أو الخوف من حدوث أمورتخيل أن أشياء خطيرة س
 ارتكبت في الماضي. بسبب أخطاء

   (2)جدان ُمقيد ومحدودو  (3

مد عاطفته خعليه التعبيرات االنفعالية بوضوح )بارد المشاعر(، وت ال تظهر
 انفعاله لمدة معقولة مناسبة للموقف أو لثقافة المجتمع. بسهولة، واليستمر

  (3)قلق االنفصال (4

، وقد امن يحبه، وخوفه من أن يكون وحيدً  غيابشعور الفرد بالقلق عند 
 .امن أن يكون وحيدً  ا بداًل سيئً  ال صديقً يتحم

   (4)العدائية (5

 .الرؤساءتعنيف اآلخرين، والنذالة، وسهولة الغضب، وعدم تقبل أوامر 
  (5)الحواز والتكرارية (6

هدف،  ، حتى لو كان بالمع التكرار ال يستطيع التوقف عن أداء نشاط ما
مهمة  اتًاليه أوقلفعل األشياء بشكل صحيح، فيضيع ع ويستغرق وقتًا طوياًل 

أخرى، ويعتمد على فعل األشياء بطريقته حتى لو كانت هذه الطريقة غير 
 نافعة.

    (6)اإلذعان (7

لما يريده اآلخرون دون اعتراض حتى لوكان ما يطلب منه  اوفقً  يسير غالًبا
 ال يتناسب معه.

 
                                                           

(1 )Anxiousness 

(2 )Restricted Affectivity 

(3 )Separation Insecurity 

(4 )Hostility 

(5 )Perseveration 

(6 )Submissiveness 
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   (1)االنسحاب (8
ال يفضل التقرب من اآلخرين، كما ُيفضل الوحدة وتجنب األنشطة 

في المواقف  ام بتكوين صداقات، ويظل صامتً تهي جتماعية، والاال
 االجتماعية.

  (2)عدم االستمتاع (9

عدم االستمتاع باألشياء التي يستمتع بها اآلخرون، وعدم االهتمام بأغلب 
 األمور اليومية، وانخفاض الطاقة.

  (3)االكتئابية (10

ذات، وفقدان شعور الفرد بأنه عديم القيمة )الدونية(، وعدم الرضا عن ال
 األمل في المستقبل. 

  (4)تجنب العالقات الحميمية (11

وا يقطع العالقات مع اآلخرين إذا بدءيتجنب العالقات مع الجنس اآلخر، و 
 بالتقرب منه أكثر، واليهتم بإقامة عالقة جنسية حتى بالزواج.

  (5)الشك واالرتياب (12

و خداعه، كما ه أو استغالله أأن الكثير من الناس يحاولون إيذاءيتوقع 
ن تجاهه، واليثق حتى اآلخرين بسبب توقعه بأنهم عدائيو  يتسم بالقسوة تجاه

 بأصدقائه.
  (6)التالعب باآلخرين (13

يدفع اآلخرين إلى تنفيذ ما يريد لمصلحته الشخصية، ويدفعهم من خالل 
الكالم المعسول واإلغراء الجنسي أو المادي، والوعود. وينسب ما يفعله 

 ، إذا كان هذا سيساعده على الوصول إلى ما يريده.اآلخرين لنفسه
                                                           

(1 )Withdrawal 

(2 )Anhedonia 

(3 )Depressivity 

(4 )Intimacy Avoidance 

(5 )Suspiciousness 

(6 )Manipulativeness 
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  (1)الخداع (14

دعاء المرض للحصول اتأليف قصص وهمية للخداع/ التمثيل بالبكاء أو 
 على ما يريد. ومجاملة اآلخرين)النفاق( للحصول على ما يريد.

   (2)التكبر والغطرسة (15

مواهب لديه من اعتقاده أن  يشعر باألهمية أكثر من المحيطين به بسبب
 وصفات فريدة ليست عند أغلب الناس.

  (3)جذب االنتباه (11
يفعل األشياء لجذب انتباه المحيطين من خالل المظهر أو السلوك اللفظي 
أو غير اللفظي. ويكون هدف الشخص هو شعوره بإعجاب اآلخرين به، 

 كما يحب أن يكون موضع انتباه المحيطين به واهتمامهم.
  القسوة (17

(4)
 

 ي، والفظاظة، وعدم التعاطف مع معاناة اآلخرين.الشجار البدن
   (5)عدم تحمل المسئولية (18

يتجنب المسئوليات المالية واالجتماعية، وعدم القدرة على االلتزام بها، 
 فتتراكم عليه الديون والمسئوليات.

    (6)االندفاعية (19

ة التهور في فعل األشياء دون التفكير في عواقبها، واتخاذ القرارات المتسرع
 دون التفكير فيها.

 
 

                                                           
(1 )Deceitfulness 

(2 )Grandiosity 

(3 )Attention Seeking 

(4 )Callousness 

(5 )Irresponsibility 

(6 )Impulsivity 
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  (1)المثالية المتصلبة (20

طويلة في ترتيب األشياء وتنظيمها مع تركيزه على التفاصيل  يقضى أوقاًتا
أكد وفحص ، ودائم التاالصغيرة، وعدم تقبل أي عمل إال إذا كان مثاليًّ 

 طمئنان.األشياء أكثر من مرة لال

   (2)القابلية للتشتت (21

 وبة التركيز، وفشل التخطيط للمستقبل.يتشتت انتباهه بسهولة مع صع
   (3)رةالُمخاط (22

ال يهتم بما قد يحدث عند قيامه بعمل خطير، كما أنه ال يأبه باألفعال 
 الخطيرة.

   (4)خبرات ومعتقدات غير عادية (23

يظن الشخص أن لديه قدرات خارقة مثل قراءة أفكار اآلخرين، أو أن يسمع 
 غيره. باإلضافة اشياء ال يراهاآلخرون، أو رؤية أ اأشياء ال يسمعه
 القدرة على تحريك األشياء عن ُبعد. العتقاده بأن لديه

  (5) شذوذ المظهر والتفكير (24

وتظهر ، الذي يعيش فيه ثقافة المجتمع غير مقبولة فيلديه أفكار غريبة 
 .على سلوكه اللفظي وغير اللفظي

   (6)الخلل اإلدراكي (25

لم والحقيقة، أو يشعر بأن أجزاء من التمييز بين الح يصعب عليه أحياًنا
أشياء مهمة، أو يرى األشياء يتغير  اجسمه لم تعد كذلك، أو ينسى تمامً 

 (.Krueger et al, 2012) شكلها من حوله)هستيريا تحولية(
                                                           

(1 )Rigid Perfectionism 

(2 )Distractibility 

(3 )Risk Taking 

(4 )Unusual Beliefs & Experience 

(5 )Eccentricity 

(6 )Perceptual Dysregulation 
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 .اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة 
ُتعرف جمعية الطب النفسي األمريكية اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة 

ليلها التشخيصي واإلحصائي الخامس بأنه أحد االضطرابات العصبية في د
النمائية التي تظهر في مرحلة الطفولة المبكرة حيث تظهر أعراض مستمرة من 
نقص االنتباه أو فرط الحركة أو كالهما، بشرط أن تستمر األعراض لمدة ستة 

التنظيم، وُيحدد بالعديد من المشكالت في  .(APA, 2013) أشهر على األقل
هو  اوأيضً وثبات االنتباه، وأحالم اليقظة، والنشاط الزائد، وصعوبة االسترخاء. 

عدم تركيز االنتباه، وشرود الذهن، وضعف عملية تواصل االنتباه، والفشل في 
فداء أبو الخير، )مع النشاط الزائد  اإنهاء العمل المطلوب. ويترافق هذا غالبً 

هو تعريفه من خالل عناصر تشخيصه، وأوضح صياغة للمفهوم،  (.2015
معايير تشخيص اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة بالدليل  حيث تضمنت

 التشخيصي واإلحصائي ــــــ اإلصدار الخامس:
ما )ب( أو كالهما.  ـــــ إما )أ( وا 

أو أكثر من أعراض عدم االنتباه خالل ستة شهور على األقل  ةست ( أ
عما هو متوقع وفق مستوى نمو وتصل إلى درجة المرض، وتزيد 

، االشخص مثل: األخطاء الناتجة عن اإلهمال، وعدم اإلنصات جيدً 
 وعدم اتباع التعليمات، وسهولة التشتت، ونسيان األنشطة اليومية.

عن  لست أو أكثر من أعراض اإلفراط في النشاط المتهور لمدة ال تق ( ب
مثل:  ستة أشهر، وتزيد عما هو متوقع وفق مستوى نمو الشخص

بطريقة غير مالئمة، والتصرف وكأنَّ محرًكا التقلقل، والركض 
ا يدفعه للحركة، ومقاطعة المتكلم أو التدخل في الكالم، والكالم ميكانيكيًّ 

 والحديث المتزايد.
 ــــــ ظهورها في بيئتين أو أكثر مثل: البيت، أو المدرسة، أو العمل.

 ,APA)تماعي واألكاديمي أو المهنيــــــ خلل واضح في األداء الوظيفي االج

2013). 
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 :سابقةالاسات الدر 
 )(Cumyn, French, & Hechtman 2009"نوآخري اهتمت دراسة "كمين 

كلينيكية واضطرابات الشخصية لدى البالغين إلى تقييم انتشار االضطرابات اإل
( 447ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة. وشملت عينة الدراسة )

: 17من اإلناث(،تراوحت أعمارهم بين ) 181من الذكور، و 266) اركُمش
. وقد تم تشخيص اضطرابات الشخصية باستخدام مقابلة مقننة مبنية عاًما( 74

على معايير الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع، واضطراب نقص االنتباه 
(1)يوتا-وفرط الحركة باستخدام مقياس ويندر

ن وقد أشارت النتائج إلى أ .
لدى ذوي اضطراب نقص االنتباه  ااضطرابات الشخصية كانت أكثر انتشارً 

وفرط الحركة مقارنة بمجموعة العاديين. هذا باإلضافة إلى أن اضطراب 
لدى الذكور، في حين أن  االشخصية المضادة للمجتمع كان أكثر انتشارً 

 لدى اإلناث. ااضطراب الشخصية الحدية كان أكثر انتشارً 
)Gudjonsson, Wells, & Young, "وآخرون "جدجونسونكما حاول  

باضطراب نقص  امن اضطرابات الشخصية أكثر ارتباطً  معرفة أيًّا (2012
بمتوسط  ( من البالغين السجناء،196)ن= االنتباه وفرط الحركة لدى عينة

. وتم تقييم اضطراب نقص عاًما( 2,8ا وانحراف معياري )( عامً 1,30)عمري 
( 18الحركة بقائمة فحص تألفت من المحكات التشخيصية الـ) االنتباه وفرط

ضطرابات الشخصية الضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة، كما تم تقييم ا
وأظهرت نتائج الدراسة أن  .(2)المحاور متعددة كلينيكيةبقائمة ميلون اإل

باضطراب نقص االنتباه  ا داالًّ اضطرابات الشخصية بشكل عام أظهرت ارتباطً 
باضطراب نقص االنتباه  افرط الحركة، ولكن كان أكثر االضطرابات ارتباطً و 

 اضطراب الشخصية الحدية. ووفرط الحركة ه
 

                                                           
(1 )Wender Utah Rating Scale 

(2 )Millon Clinical Multiaxial Inventory 
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تم بحث العالقة  Salavera et al. (2014)" نوآخري وفي دراسة "ساالفيرا 
بين اضطرابات الشخصية واضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة لدى عينة من 

بمتوسط عمري  ( من البالغين196ى عينة مكونة من )البالغين، وذلك عل
كلينيكية وباستخدام قائمة ميلون اإل .عاًما( 12ا وانحراف معياري )( عامً 6,34)

ـــ متعددة المحاور تم قياس اضطرابات الشخصية باإلضافة إلى مقياس ويندر
ة يوتا لتقييم شدة اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة. وأشارت نتائج الدراس

لدى عينة اضطراب نقص االنتباه  اأن اضطرابات الشخصية أكثر انتشارً إلى 
وفرط الحركة عن عينة العاديين، خاصة اضطراب الشخصية الوسواسية 

 القهرية، واضطراب الشخصية الهستيرية.
ببحث  Daigre et al. (2015)"نوآخري اهتمت دراسة "دياجري كما

بة الضطراب نقص االنتباه وفرط العالقة بين بعض االضطرابات الُمصاح
( من البالغين 367)الحركة في مرحلة البلوغ. وتكونت عينة الدراسة من 

 عاًما( 65: 18المترددين على العيادات الخارجية، تراوحت أعمارهم بين )
. وقد تم استخدام السجالت لفحص االضطرابات عاًما( 7,32)بمتوسط عمري 

وفرط الحركة. وأشارت النتائج إلى أن  الُمصاحبة الضطراب نقص االنتباه
اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع ارتبطت بداللة بنمط فرط الحركة/ 

 االندفاعية أكثر من نمط عدم االنتباه.
) ,Gift, Reimherr, Marchant" نوآخري في حين هدفت دراسة "جيفت 

2016) ,Steans, & Wender ينيدات إلى معرفة مدى تأثير العالج بالميثيل ف
على بقاء اضطرابات الشخصية لدى ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط 

تراوحت أعمارهم بين  ( مشارك115)الحركة. وقد تكونت عينة الدراسة من 
. وتم تقييم اضطرابات الشخصية باستخدام قائمة ويسكونسن عاًما( 63: 18)

على معايير  الضطرابات الشخصية ــــــ اإلصدار الرابع، والمقابلة المبنية
 (1)اضطرابات الدليل التشخيصي الرابع، كما تم استخدام مقياس ويندر ـــ ريمير

الضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة للبالغين. وقد أشارت النتائج إلى أن 
                                                           

(1 )wender-reimherr attention deficit disorder scale 
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العامل األول السلوك الغريب/الشاذ، والعامل الثاني السلوك المسرحي المثير 
على إبقاء اضطراب نقص  اكثر تأثيرً أ االعاطفي الضطرابات الشخصية كان

 االنتباه وفرط الحركة.
 )Instanes, Haavik & Halmøy, (2016كما هدف "إنستانس وآخرون"

إلى تقييم اضطرابات الشخصية الُمصاحبة الضطراب نقص االنتباه وفرط 
( من 69( ُمضطرًبا، و)66)الحركة لدى البالغين. وتكونت عينة الدراسة من 

. وتم تقييم أعراض عاًما( 18)ث كانت أعمارهم أكبر من العاديين، حي
اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة للبالغين باستخدام النسخة النرويجية 

، كما تم استخدام قائمة الشخصية والمزاج لقياس سمات الشخصية. (1)لمقياس
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع هو أكثر 

لدى عينة اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة  ارابات الشخصية شيوعً اضط
 مقارنة بأقرانهم العاديين.

الكشف عن او فقد حاول Jacob et al. (2016)" وآخرون أما "جاكوب 
ذكور/ إناث( وكذلك األنماط الفرعية الضطراب )الفروق المرتبطة بالجنس 

ط الحركة، والمختلط( في غير الُمنتبه، وفر )نقص االنتباه وفرط الحركة 
 ( مريض372ونت عينة الدراسة من )اضطرابات الشخصية لدى البالغين. وتك

وانحراف  عاًما( 3,33)بمتوسط عمري  من الذكور( 199من اإلناث، و 173)
ن ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة. وتم م أعوام( 3,10معياري )

لة المبنية على معايير اضطرابات تقييم اضطرابات الشخصية باستخدام الُمقاب
الشخصية للدليل التشخيصي الرابع. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن اضطراب 

لدى الذكور، في حين أن اضطراب  االشخصية النرجسية كان أكثر انتشارً 
أن اضطراب  الدى اإلناث. وظهر أيضً  االشخصية الهستيرية كان أكثر انتشارً 

 اع واضطراب الشخصية النرجسية كانا أكثر انتشارً الشخصية المضادة للمجتم
في  افي النوع فرط الحركة، بينما كان اضطراب الشخصية الحدية أكثر انتشارً 

 النوع الُمختلط.
 

                                                           
(1 )Report Scale (ASRS)-The World Health Organization Adult ADHD Self 
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) ,Korsgaard, Torgersen" نوآخري هدفت دراسة" كورسجارد اوأيضً  

2016), Larsen, & Ulberg-Wentzel ية إلى تقييم انتشار اضطرابات الشخص
لدى المراهقين ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة. وتكونت عينة 

. وقد تم تقييم عاًما( 17: 14تراوحت أعمارهم بين) ( مراهق153)الدراسة من 
للمحكات  ااضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة، واضطرابات الشخصية وفقً 

أكثر اضطرابات  التشخيصية بالدليل التشخيصي الرابع. وأظهرت النتائج أن من
بين المراهقين ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة هو  االشخصية انتشارً 

اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع واضطراب الشخصية الحدية، إضافة 
 لدى اإلناث عن الذكور. اإلى أن اضطرابات الشخصية أكثر انتشارً 

قارنة نموذج م إلى ).Koerting et al ,(2016"وآخرون وهدف "كورتينج
األبعاد لسمات الشخصية والنموذج المرضي للشخصية لدى البالغين ذوي 

ونت اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة واضطراب الشخصية الحدية. وتك
من ذوي اضطراب الشخصية الحدية،  30) ( مشارًكا90عينة الدراسة من )

 ديين(،من العا 30من ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة، و 30و
. وقد تم التشخيص أعوام( 9,7وانحراف معياري ) عاًما( 8,29)بمتوسط عمري 

باستخدام المقابلة المبنية على معايير التشخيص بالدليل الرابع، كما تم تقييم 
وأشارت . يوتاـــ اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة باستخدام مقياس ويندر

الحدية واضطراب نقص االنتباه  من اضطراب الشخصية النتائج إلى أن كالًّ 
وفرط الحركة لديهم درجة مرتفعة على سمة عدم التنظيم االنفعالي/ العصابية 

 والسمة المضادة للمجتمع أكثر من المجموعة الضابطة من العاديين.
) & ,Pironti, Lai, Müller, Bullmore"وآخرون في حين تناول"بيرونتي 

2016), Sahakian بعض من سمات الشخصية )االندفاعية،  دراسة ما إذا كان
والبحث الحسي، والحساسية للمكافأة( ُتعد عوامل مساعدة لظهور اضطراب 

من البالغين ( 60نقص االنتباه وفرط الحركة، حيث تكونت عينة الدراسة من )
من أقربائهم  20ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة، ومن  20)

 عاًما( 3,34)جموعة ضابطة(. بمتوسط عمري من العاديين كم 20العاديين، و
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.  وقد تم استخدام مقياس االندفاعية، ومقياس أعوام( 4,8وانحراف معياري )
البحث الحسي، ومقياس الحساسية للعقاب/ المكافأة، ومقياس باركلي للبالغين 

Barkley Adult ADHD for Adults تشخيص اضطرابات الشخصية تم ل، و
لة المبنية على معايير الدليل التشخيصي واإلحصائي االعتماد على المقاب

الرابع. وأظهرت نتائج الدراسة أن اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة مرتفعين 
 في سمة االندفاعية مقارنة بكٍل من أقرانهم والمجموعة الضابطة

إلى  )Stanton & Watson, (2016وهدفت دراسة "سانتون وواتسون" 
رابات الشخصية واضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة بحث العالقة بين اضط

 عاًما( 3,36)، بمتوسط عمري ( مشارك294ُمجتمعية مكونة من ) لدى عينة
( من العينة ٪3,50)بنسبة  ، حيث مثل الذكورعاًما( 6,11وانحراف معياري )

نقص االنتباه وفرط الحركة لالكلية. تضمنت أدوات الدراسة مقياس التقييم الذاتي 
وقد  .PID-5اضطرابات الشخصية للدليل التشخيصي الخامس وقائمة لبالغينل

أظهرت نتائج الدراسة وجود ارتباط دال بين بعض سمات الشخصية ونمطي 
 اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة )النمط غير الُمنتبه، والنمط الُمندفع(.

إلى  Smith & Samuel (2016)وواتسون"  ثسمي“دراسة  كما هدفت
حث العالقة بين اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة واضطرابات الشخصية ب

( من طالب الجامعة، حيث تراوحت أعمارهم 439لدى عينة من البالغين )ن=
( 4,1وانحراف معياري ) عاًما( 2,13)، بمتوسط عمري عاًما( 31: 17بين )
 ل للبالغين، واشتملت أدوات الدراسة على مقياس التقييم الذاتي الُمعدعاًما

وقائمة اضطرابات الشخصية للدليل التشخيصي  ،(1)(1,1النسخة الُمعدلة)
 إلى أن االندفاعية أظهرت ارتباًطا داالًّ وأشارت نتائج الدراسة . الخامس

باضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة لدى المراهقين. أما على مستوى 
باضطراب نقص  ، أظهرت النتائج أن سمة التشتت ارتبطت بداللةالسمات

 االنتباه وفرط الحركة. 
 

                                                           
(1 )Modified Adult Self Report Scale (ASRS-V1.1) 
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من أحدث  ).Solberg et al, (2018" نيوآخر  وُتعد دراسة "سولبرج
الدراسات التي تناولت بحث االعتالل المشترك على عينة ُمكونة من 

اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة، حيث  ( من البالغين ذوي40000)
بين اضطرابات الشخصية واضطراب هدفت إلى معرفة هل النوع ُيعدل العالقة 

( بمتوسط 1997: 1967نقص االنتباه وفرط الحركة على عينة من مواليد )
، وتم االعتماد على معايير أعوام( 3,8وانحراف معياري ) عاًما( 2,31عمري)
لتقييم االضطرابات التي تضمنتها الدراسة. وأظهرت نتائج  ICD-10تشخيص

شخصية باضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة الدراسة أن ارتباط اضطرابات ال
 أكثر لدى اإلناث منه لدى الذكور.

 :لدراسات السابقةتعقيب على ا
حداثة الدراسات المعروضة، حيث ُقدمت جميعها في الفترة الزمنية  (1

 .(م2018إلى 2009)من
النموذج البديل الضطرابات تناولت  يالتفي البيئة العربية ندرة الدراسات  (2

 .المراهقين ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة ىدل الشخصية
في  -جميع الدراسات السابقة تمت في بيئات أجنبية، ولم يجد الباحثان (3

دراسة عربية تناولت متغيرات الدراسة الراهنة، مما  -طالع الباحثيناحدود 
إلى أهمية الدراسة الحالية، ومع ذلك فإن الدراسات األجنبية قد أمدت  ريشي
 احثان بقدٍر كبير من المعرفة في هذا الموضوع.الب

ن فقط بحثتا العالقة بين النموذج ( دراسة أجنبية سابقة، دراستا13)من  (4
البديل الضطرابات الشخصية واضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة. ففي 
دراسة"سميث" وجد أن عامل االندفاعية وسمة التشتت ُمنبئين وبداللة 

وفرط الحركة. ولم تتناول الدراسة األنماط الفرعية  باضطراب نقص االنتباه
 الضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة.

أما في دراسة "سانتون" فكان هدف الدراسة عكس دراسة" سميث" حيث  (5
كان الهدف هو معرفة أي من نمطي اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة 
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النمط نقص ُيعد ُمنبئ باضطرابات الشخصية. وقد اظهرت النتائج أن 
االنتباه ُيعد منبًئا دااًل بالعاملين الوجدان السلبي واالنعزالية، في حين كان 

 .وعدم الكبحالنمط فرط الحركة منبًئا وبداللة بالعاملين العدائية 
اهتمت تسع دراسات بالنموذج التقليدي الضطرابات الشخصية) العشرة  (6

لحركة وأنماطه اضطرابات( وعالقتها باضطراب نقص االنتباه وفرط ا
مع  الفرعية، وقد تباينت مناهج تلك الدراسات، إما كانت ارتباط وانحدار

استخدام اضطرابات الشخصية كُمنبآت باضطراب نقص االنتباه وفرط 
الحركة، أو مقارنة داخل مجموعة واحدة)اضطراب نقص االنتباه وفرط 

لحركة، وبين الحركة( بين األنماط الفرعية الضطراب نقص االنتباه وفرط ا
الذكور واإلناث، أو مقارنة بين مجموعتين) مجموعة اضطراب نقص 
االنتباه وفرط الحركة، ومجموعة العاديين( في نسب انتشار حدوث 
اضطرابات الشخصية العشرة، أو مقارنة بين أكثر من مجموعتين)مجموعة 
اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة، وأقاربهم، ومجموعة العاديين(. 

( تكرار ظهور اضطرابات الشخصية )النموذج التقليدي( 2لخص جدول)ويُ 
 المرتبطة باضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة عبر الدراسات السابقة.
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 (2)جدول 
تكرار ظهور اضطرابات الشخصية )النموذج التقليدي( المرتبطة باضطراب نقص االنتباه 

 في الدراسات السابقة
 ت الشخصيةالدراسات/اضطرابا

 التقليدي( النموذج)
المضادة 
 االعتمادية النرجسية الهستيرية الوسواسية الحدية للمجتمع

Smith & Samuel.(2016)  / /   / 

Dieguez, -Piñeiro
Martínez, -Balanzá

-García, & Soler-García
López, 2016 

/      

Instanes, Haavik, & 
(2016) Halmøy. 

/      

6)l. (201Jacob et a / /  / /  

Pironti, Lai, Müller, 
 Sahakian. Bullmore, &

(2016) 
/      

4)Salavera et al. (201   / /   

 Cumyn, French, &
(2009) Hechtman. 

/ /     

Gudjonsson, Wells, & 
(2012) Young. 

 /     

Korsgaard, Torgersen, 
 Larsen, &-Wentzel

(2016) Ulberg. 
/ /     

 1 1 2 2 5 6 التكرار

 

( ترتيًبا تنازلًيا ألكثر اضطرابات الشخصية 2نستخلص من جدول ) 
تكراًرا في الدراسات السابقة وهي كالتالي من األكثر إلى األقل تكراًرا )اضطراب 
الشخصية المضادة للمجتمع، ثم اضطراب الشخصية الحدية، ثم اضطراب 

 راب الشخصية االعتمادية والنرجسية.الشخصية الوسواسية والهستيرية، ثم اضط
أما باقي الدراسات، فقد استخدمت مقاييس أخرى، حيث اعتمدت على  (7

ICD-10 أو مقاييس أبعاد الشخصية مثل العوامل الخمسة الكبرى
( دراسة اعتمدوا على 13للشخصية، ونجد أن عشر دراسات من أصل )

 .DSM-5أو DSM-4 معايير 
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 الدراسة، عينات أعمار تفاوت هو النتائج تعميم تعوق التي القيود أحد (8
تراوحت  أفراد على Gift et al. (2016)"نوآخري دراسة "جيفت فكانت

ينبغي اعتبارها  ةفإن نتائج هذه الدراس عاًما،( 63:18)أعمارهم بين
 كاتجاهات ممكنه للبحث المستقبلي، وليست نتائج مطلقة. 

 لفروض على النحو اآلتي:بعد استقراء الدراسات السابقة يمكن صياغة ا
 فروض الدراسة:

العوامل الخمسة الضطرابات الشخصية باضطراب نقص االنتباه  تتنبأ (1
 وفرط الحركة وأنماطه الفرعية.

( الضطرابات الشخصية باضطراب نقص االنتباه 25تتنبأ السمات الـ) (2
 وفرط الحركة وأنماطه الفرعية.

ة للمجتمع )معايير تتنبأ السمات السبع الضطراب الشخصية المضاد (3
 التشخيص النموذج البديل( باضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة.

الضطراب الشخصية الحدية )معايير التشخيص  تتنبأ السمات السبع (4
 النموذج البديل( باضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة.

جراءاتها  :منهج الدراسة وا 
 :: منهج الدراسةأوال  

وتكمن أهمية منهج الوصفي االرتباطي، اعتمدت هذه الدراسة على ال 
حد  التصميم االرتباطي في أنه ُيعطينا تفسيًرا للعالقة بين المتغيرات، يقترب إلى

استخدمت النماذج المتقدمة في التصميم، وبذلك  كبير من العالقة السببية، إذ
 يكون بدياًل مناسًبا للبحوث التجريبية في الحاالت التي يتعذر فيها استخدامها
العتبارات عملية كتعذر إجراء التوزيع العشوائي، أو أن تحول االعتبارات 
األخالقية دون التدخل التجريبي. وفضاًل عن ذلك فقد يكون التنبؤ في حد ذاته 
هو هدف الدراسة دون االهتمام بتحديد العالقة السببية)عبد الفتاح القرشي، 

( 25بعاد والسمات الـ)إلى معرفة أي األالدراسة  هدفتحيث (. 260، 2001
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وأنماطه،  الضطرابات الشخصية تتنبأ باضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة
ا من سمات اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع، باإلضافة إلى معرفة أيًّ 

 واضطراب الشخصية الحدية تتنبأ بنقص االنتباه وفرط الحركة وأنماطه.
 :ة الدراسةثاني ا: عين

 ق قائمة اضطرابات الشخصية:عينة حساب ثبات وصد ( أ
من طالب كلية اآلداب ـــ جامعة  ( مشارك845تكونت العينة من )

: 18أعمارهم بين ) تمن اإلناث(، تراوح 678من الذكور، و 167كفرالشيخ )
. عاًما( 43,1وانحراف معياري ) عاًما( 89,19، بمتوسط عمري )عاًما( 28

، وذلك على مجموعات حيث ( بند220)وقد تم تطبيق الصورة الكاملة الُمعربة 
، واستغرقت كل مجموعة ( مشارك20: 10عة الواحدة مابين)تراوح عدد المجمو 

( دقيقة. وتم االنتهاء من التطبيق خالل شهري أكتوبر ونوفمبر 40: 30من )
 م.2016

 عينة حساب ثبات وصدق مقياس اضطرابات نقص االنتباه وفرط الحركة ( ب
 :للبالغين

 ن مجموعتين:تكونت العينة م 
نتباه وفرط ن ذوي اضطرابات نقص االمجموعة المراهقي (1

 .( مشارًكا92الحركة)ن=
. وقد تم استخدام هذه ( مشارًكا92مجموعة المراهقين العاديين )ن= (2

المجموعة كمجموعة مناظرة للمجموعة األولى من حيث الخصائص 
ا في العمر، والنوع، واإلقامة(، وذلك بغرض استخدامه)الديموجرافية 

 معرفة قدرة المقياس على التمييز الدقيق بين المضطربين والعاديين.
كما تم التأكد من التناظر في العمر بين المجموعتين باستخدام اختبار 

 ، حيث االلتواءاألن توزيع األعمار في المجموعتين كان اعتداليًّ  "ت")نظًرا
روق دالة بين (. وأظهرت نتائج "ت" عدم وجود ف1-و 1+والتفلطح كان بين
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المجموعتين في العمر. وكانت النتائج كالتالي: بالنسبة لمجموعة المضطربين 
(، 51,1، ع= 46,19م= )(، ومجموعة العاديين 37,1، ع= 57,19م= )

 .611,0، عند احتمالية=50,0 =( 182حيث ت )
النوع، واإلقامة(، فقد تم )أما عن التناظر بين المجموعتين في ُمتغيري  
لداللة الفرق في النسب المئوية. وكانت النتائج كالتالي: لم تظهر  2م كااستخدا

(، عند مستوى 939,0)( = 1)2فروق دالة بين المجموعتين في النوع، حيث كا
، لم تظهر فروق دالة بين المجموعتين في اإلقامة، (. وأيًضا999,0)داللة 
 (.512,0(، عند مستوى داللة)418,0) =( 1)2حيث كا

 دراسة األساسية:عينة ال ( ت
من المراهقين ذوي  ( مشارك130لدراسة األساسية من )تكونت عينة ا

: 17)حيث تراوح المدى العمري بين ، اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة
. عاًما( 29,1وانحراف معياري ) عاًما( 35,19)، بمتوسط عمري عاًما( 26

ن كان عدد اإلناث (، في حي٪4,25بنسبة ) ا( مشاركً 33)وكان عدد الذكور 
(. ومن حيث مكان اإلقامة كانت نسبة الريف ٪6,74)(مشاركة بنسبة 97)
( يحدد عينة الدراسة النهائية 1والشكل )(. ٪3,43( ونسبة الحضر )7,56٪)

 بعد االستبعاد من خالل تطبيق المقابلة.

 
 ( يوضح العينة النهائية للدراسة1شكل )
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 :: أدوات الدراسةثالث ا
 .(1)رابات الشخصيةقائمة اضط (1

لتقييم اضطرابات  (Krueger et al. 2012)أعدها " كروجر وزمالؤه"  
 ( بند220)الصورة الكاملة( من ) )النموذج البديل(. وتتكون القائمة الشخصية
( سمة من سمات الشخصية المضطربة. يتم تطبيق المقياس بشكل 25تقيس )

رج ليكارت رباعي حيث يتراوح فردي أو جماعي بطريقة التقدير الذاتي على مد
(. ويتم تصحيح القائمة عن طريق حساب 3، ودائًما=0التقدير بين)أبًدا=

متوسط درجة المشارك على البنود الخاصة بسمة معينة، ثم متوسط درجات 
 السمات الخاصة بعامل معين. 
 القائمة: الخصائص السيكومترية لُمعد

 صدق القائمة وثباتها:
ل العاملي لتحديد عدد العوامل الكامنة التي يجب تم استخدام التحلي

( سمة للشخصية المضطربة. وكان المعيار األساسي 25) استخراجها من الـ
(2)هو مدى إمكانية تفسيرها باإلضافة إلى اختبارالتحليل الجزئي ألقل ُمعدل

  

مة الحز  (R). وذلك باستخدام لغة البرمجة(3) )المتزامن( عيار التحليل المتوازيمو 
بعد أن حدد  .(. واتفقت النتائج السابقة على خمسة عواملPsychاإلحصائية )

التحليل العاملي المؤلفون عدد العوامل التي يمكن استخراجها، قاموا باستخدام 
ألن مثل هذا النوع من  امن التحليل العاملي التوكيدي، نظرً  االستكشافي بدالً 

ذج البسيطة للتحليل العاملي التوكيدي. حسابها بالنما نالبيانات المعقدة ال يمك
وقد أدى هذا إلى استخدام التحليل العاملي االستكشافي مع تحديد خمسة عوامل 

 (CF-EQUMAX)وهي  (4)لالستخالص بطريقة من طرق التدوير المائل

                                                           
(1 )Personality Inventory for DSM-5(PID-5) 

(2 )Minimum Average Partial Analysis 

(3 )Parallel Analysis Criteria 

(4 )Oblique 
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خمسة عوامل الضطرابات الشخصية  قونتج عن كل ما سب (Mplus7)ببرنامج 
 ، والذهانية(.وعدم الكبحعزالية، والعدائية، وهي )الوجدان السلبي، واالن

كان حساب معامل التماثل العاملي بين العوامل الخمسة الحالية وبين  
تراوح الدراسة، ولكن في مراحلها األولية  خمسة عوامل تم استخالصهم في نفس

تم اختبار ثبات كل سمة من  ولحساب ثبات القائمة (.97,0( و)89,0)بين 
(، باإلضافة 96,0( و)72,0الفا كرونباخ، وتراوحت القيم بين)بمعامل السمات 

 (.30,0إلى متوسط ارتباط كل سمة بالدرجة الكلية كان)
 الكفاءة السيكومترية في الدراسة الحالية.إعادة حساب 

 الصدق:
 االستكشافيةقام الباحثان باستخدام النمذجة البنائية  

(1)(Muthén & 

Muthén, 2015بين التحليل العاملي االستكشافي والتحليل  ( وهي طريقة وسط
ا في مسبقً  قد دخل، حيث يكون عدد العوامل وتحميالتها يالعاملي التوكيد
، اللدراسة األصلية للقائمة. حيث يكون التحليل العاملي استكشافيًّ  المعادلة وفًقا

)المقصود بالهدف هو  Target Rotationتدوير على الهدفالولكن مع طريقة 
الت المتغيرات على العوامل كما في الدراسة األصلية المستهدفة(. وقد نتج تحمي

 (.3)عن هذا خمسة عوامل كما هو موضح بالجدول 

                                                           
(1 )ExploratoryStructural Equation Modeling(ESEM) 
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التحليل العاملي االستكشافي باستخدام النمذجة البنائية )طريقة التدوير على  (3)جدول 
ستخدام برنامج للدراسة االصلية للمقياس( با)الهدف لتحميالت السمات على العوامل 

MPlus 
 I II III IV V (845سمة )ن =  -25

 0.281 0.262 0.013 0.091 0.587 تقلب انفعالي
 0.276 0.204 0.018 0.351 0.115 القلق

 0.309 0.124 0.161 0.458 0.115 تعبير انفعالي محدود
 0.051 0.116 0.210 0.003 0.542 قلق االنفصال

 0.257 0.314 0.197 0.274 0.391 العدوانية
 0.284 0.321 0.248 0.380 0.419 والتكرارية زالحوا

 0.011 0.010 0.246 0.102 0.421 اإلذعان والخضوع
 0.240 0.040 0.147 0.114 0.026 االنسحاب االجتماعي

 0.030 0.304 0.010 0.599 0.204 عدم الشعور باالستمتاع
 0.133 0.436 0.192 0.570 0.374 االكتئاب

 0.136 0.031 0.073 0.491 0.187 ب العالقات القريبةتجن
 0.317 0.199 0.162 0.212 0.383 االرتياب والشك
 0.162 0.107 0.744 0.074 0.066 خرينالتالعب باآل

 0.034 0.334 0.178 0.248 0.237 الخداع
 0.401 0.022 0.484 0.035 0.174 الشعور بالغطرسة والتكبر

 0.239 0.097 0.518 0.113 0.305 جذب االنتباه
 0.041 0.282 0.103 0.409 0.049 القسوة

 0.088 0.488 0.398 0.410 0.240 عدم تحمل المسئولية
 0.039 0.121 0.035 0.130 0.294 االندفاعية

 0.100 0.211 0.146 0.064 0.221 المثالية الصارمة
 0.137 0.329 0.042 0.441 0.549 التشتت
 0.277 0.570 0.178 0.040 0.221 المخاطرة

 0.581 0.175 0.293 0.222 0.255 معتقدات غريبة
 0.508 0.418 0.255 0.304 0.095 شذوذ التفكير والمظهر

 0.383 0.322 0.184 0.380 0.479 يدراكإخلل 
 =V،عدم الكبح=عامل IV= عامل العدائية، III= عامل االنعزالية، II=عامل الوجدان السلبي، Iملحوظة. 

 0.30 <تم تظليل البنود التي تحميلها . وقد عامل الذهانية
وللتحقق من التماثل العاملي بين العوامل الخمسة الحالية، والعوامل الخمسة 

1تم استخدام معامل "توكر" ة،الدراسة األصلي)ه روجر وزمالئكل
Tukers 

Congruence Coefficient  باستخدام لغة البرمجةR  الحقيبةPsych 
(Revelle, 2017) (.4). أنظر جدول 

                                                           
الصريي  كرا  ط )كلما اقتررب مرا الوا ر  ( تفسر معامالت "توكر" للتماثل العاملي كما تُفسر معامالت االرتبا1

 (، ولكا التيسب بطريقة االرتباطاالتماثل ُمتطابق  
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 (4)جـــــدول 

ثالث دراسات سابقة باستخدام  وعواملالتشابه العاملي بين عوامل الدراسة الحالية 
 معامل توكر للتشابه العاملي

 العينــــــــة المؤلفون
أسلوب التحليل 

 االحصائي
I II III IV V 

Krueger 
et al. 

(2012) 

عينة ممثلة 
للمجتمع 
 األمريكي

 = (264) 

EFA (MLR 
estimator, 

CF-Equamax 
rotation) 

0.75 0.82 0.90 0.82 0.89 

Wright et 
al. 

(2012) 

عينة أمريكية 
ما طالب 
الجامعة ) = 

2916) 

EFA (ML 
estimator, 

Oblique 
rotation) 

0.76 0.81 0.91 0.83 0.88 

Thimm et 
al. (2016) 

عينة نرويجية 
ما طالب 

الجامعة 
= (503) 

EFA (CF-
Equamax 

oblique 
rotation) 

0.80 0.85 0.90 0.85 0.91 

= عامل III= عامل االنعزالية، II=عامل الوجدان السلبي، I) 0.80 <تم تظليل القيم ملحوظة: 
 (= عامل الذهانيةV=عامل االندفاعية، IVالعدائية،

(أن العوامل الخمسة تشابهت إلى حد كبير مع 4)يتضح من جدول  
ثنين االعوامل الخمسة لثالثة من الدراسات السابقة، والتي استخدمت  نموذج
عينات من طالب الجامعة، فيما عدا العامل األول كان أقلهم تشابًها في منها 

أول دراستين. ومماسبق، يمكن القول بأن القائمة صالحة لالستخدام في البيئة 
 الحالية باللغة العربية ــــ المصرية.

 الثبات:
، 1قق من ثبات القائمة تم حساب كل من ُمعاملي الفا وأوميجاللتح 

ــ )باإلضافة إلى حساب معامل االرتباط  البند ـــ البند( ومعامل ارتباط )البند ـ
(. وأظهرت النتائج 5أنظر جدول)( 25الدرجة الكلية( لكل سمة من السمات الـ)

مالت أوميجا وتراوحت معا (،92,0( و)57,0)بين  أن معامالت الفا تراوحت
تراوحت (. أما عن معامالت ارتباط )البند ـــ البند( فقد 95,0( و)65,0)بين 
فقد ، وبالنسبة لمعامالت ارتباط )البند ـــ الدرجة الكلية( (47,0( و)21,0)بين 

ُيعد المتوسط المقبول الرتباط البنود بعضها و  (.67,0( و)32,0بين)تراوحت 
والقيمة المقبولة لمعامل ارتباط البند  (0.40لى إ 0.20)ببعض، يتراوح بين 

                                                           
 ( يعتبر معامل أوميجا هو األنسب في  الة البيانات الرتبية.1
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ومن  (.Piedmont, 2014)(0.60لى إ 0.40)تراوح بين يبالدرجة الكلية 
ها مالنتائج السابقة نستدل على وجود ثبات مقبول إلى مرتفع للسمات التي تُقي

 القائمة.
  (5)جدول 

صية للدليل التشخيصي واالحصائي اإلحصاء الوصفي ومؤشرات ثبات االتساق الداخلي لقائمة الشخ
 الخامس

عدد  (845سمة )ن =  -25
-ب-م تفرطح التواء ع م البنود

 ك
-ب-م
 α ω ب

 0.87 0.71 0.28 0.42 0.17- 0.36- 0.57 1.89 7 تقلب انفعالي
 0.94 0.91 0.33 0.51 0.53- 0.29- 0.67 1.79 9 القلق

 0.65 0.57 0.21 0.32 0.29- 0.01- 0.53 1.53 7 تعبير انفعالي محدود
 0.88 0.75 0.31 0.46 0.43- 0.24- 0.64 1.47 7 قلق االنفصال

 0.81 0.75 0.25 0.41 0.31- 0.05- 0.52 1.58 10 العدائية
 0.85 0.79 0.29 0.46 0.28- 0.15- 0.54 1.51 9 والتكرارية زالحوا

 0.74 0.72 0.39 0.49 0.65- 0.05 0.71 1.48 4 اإلذعان والخضوع
 0.78 0.73 0.31 0.49 0.54- 0.12 0.57 1.40 10 النسحاب االجتماعيا

 0.81 0.72 0.27 0.42 0.17- 0.00 0.52 1.35 8 عدم الشعور باالستمتاع
 0.95 0.92 0.36 0.56 0.55- 0.31 0.58 1.24 14 االكتئاب

 0.79 0.67 0.27 0.41 0.58- 0.18 0.63 1.22 6 تجنب العالقات القريبة
 0.74 0.62 0.24 0.37 0.34- 0.04- 0.54 1.58 7 ب والشكاالرتيا

 0.73 0.64 0.29 0.40 0.19- 0.50 0.59 1.06 5 خرينالتالعب باآل
 0.85 0.82 0.30 0.48 0.23- 0.50 0.55 0.93 10 الخداع

 0.82 0.69 0.29 0.42 0.55- 0.01 0.61 1.46 6 الشعور بالغطرسة والتكبر
 0.89 0.85 0.37 0.54 0.51- 0.12- 0.62 1.51 8 جذب االنتباه

 0.83 0.81 0.33 0.53 0.16 0.87 0.52 0.77 14 القسوة
 0.86 0.74 0.30 0.45 0.42- 0.40 0.57 1.03 7 عدم تحمل المسئولية

 0.87 0.81 0.39 0.54 0.63- 0.02- 0.66 1.56 6 االندفاعية
 0.85 0.81 0.29 0.46 0.24 0.38- 0.53 1.83 10 المثالية الصارمة

 0.91 0.87 0.36 0.54 0.29- 0.27- 0.60 1.68 9 التشتت
 0.85 0.80 0.26 0.44 0.12 0.16 0.50 1.30 14 المخاطرة

 0.85 0.81 0.33 0.50 0.44- 0.06 0.61 1.38 8 معتقدات غريبة

 0.90 0.88 0.47 0.67 0.69- 0.03 0.67 1.41 13 شذوذ التفكير والمظهر
 0.88 0.86 0.30 0.49 0.39- 0.00 0.55 1.43 12 خلل ادراكي
ب= متوسط ارتباط -ب-م= متوسط ارتباط البنود بالدرجة الكلية، م-ب-. م=المتوسط، ع=االنحراف المعياري، مملحوظة

 = معامل أوميجا ماكدونالدω= معامل الفا كرونباخ، αالبنود ببعضها البعض، 
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النتباه وفرط الحركة لتقييم اضطراب نقص ا مقياس التقدير الذاتي (2

للبالغين
(1)

 

تعكس معايير تشخيص اضطراب نقص  ( بنًدا18يتكون المقياس من )
تكون االستجابة على المقياس االنتباه وفرط الحركة بالدليل التشخيصي الرابع. و 

(، وتكون االستجابة بطريقة التقرير الذاتي 3: 0)لمدرج ليكرت الرباعي وفًقا 
 اطلًقا: يحدث دائًما( حيث يصف المشارك حالته وفقً م ثوتتراوح بين)ال يحد

للمدرج المذكور سلفًا أمام كل بند من بنود المقياس. ونجد أن البنود الفردية 
بالمقياس تعكس النمط غير الُمنتبه، في حين تعكس البنود الزوجية النمط فرط 

رجة الحركة/ االندفاعية. وُتعد أقل درجة على المقياس هي )صفر(، وأعلى د
 ( تشير إلى شدة االضطراب.54)

 الخصائص السيكومترية لمؤلف المقياس 
التحليل العاملي  (Spencer et al., 2010مؤلفو المقياس )استخدم  

الستكشاف البنية العاملية للمقياس، وأظهرت النتائج عاملين أساسيين هما 
النتباه(. وقد العامل األول )فرط الحركة/ االندفاعية(، والعامل الثاني )عدم ا

(. أما العامل 77,0( و)48,0)تراوحت تشبعات البنود على العامل األول بين 
(. ولحساب ثبات المقياس 63,0( و)40,0)الثاني فتراوحت تشبعات البنود بين 

تم استخدام طريقة االتساق الداخلي عن طريق حساب معامل الفا وارتباط كل 
ن المقياس يتمتع بثبات داخلي مرتفع. بند بالبنود األخرى. وأظهرت النتائج أ

( 74,0( للعامل األول، و)85,0( للمقياس الكلي، و)82,0)حيث كانت الفا= 
للعامل الثاني. باإلضافة لما سبق أظهرت النتائج ارتباط كل بند بالدرجة الكلية 

( 85,0( و)70,0)اتساق داخلي مرتفع، حيث تراوحت معامالت االرتباط بين 
( للمقياس الفرعي فرط 78,0)( إلى 59,0ي عدم االنتباه. ومن )للمقياس الفرع

 الحركة/ االندفاعية.
 

                                                           
(1 )ADHD InvestigatorSymptoms Self- Report Scale for Adult (AISRS) 
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 الكفاءة السيكومترية للمقياس في الدراسة الحالية.
 صدق المقياس:

تم  حيثتم التحقق من صدق المقياس باستخدام الصدق البنائي،  
حقق من نموذج استخدام أسلوب التحليل العاملي التوكيدي للبيانات الُرتبية للت

العاملين الذي ظهر في نتائج الدراسة األصلية للمقياس، وذلك باستخدام برنامج 
Mplus7  المرجع. وقد أظهرت نتائج التحليل العاملي أن نموذج العاملين

يعكس بشكل دال النموذج األصلي للمقياس، حيث أشارت مؤشرات المالءمة 
يق بين للبيانات المستمدة من التطإلى أن النموذج الحالي مالئم لنموذج العامل

(TLI)حيث
(CFI)و (،910,0)= 1

(RMSEA)و (،921,0)= 2
3 =(07,0) .

هذا باإلضافة إلى أن تشبعات بنود العامل األول والثاني بأكملها كانت دالة عند 
(. حيث تراوحت التشبعات 2)، أنظر الشكل (001,0)مستوى داللة أقل من 

(، أما العامل الثاني فتراوحت تشبعات 79,0و)( 33,0)بين على العامل األول 
(. كما ظهر ارتباط دال بين العاملين عند 80,0( و)47,0)البنود عليه بين 

 .(615,0)، وكانت قيمة االرتباط هي (001,0)مستوى داللة 
 

                                                           
1) Tuker&Lewis Index (optimal value up to “1”) 

2) Comparative Fit Index (optimal value up to “1”) 

3) Root Mean Square Error of Approximation (optimal value less than “0.08”) 
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 ا على العاملين، ومعامل االرتباط بين العاملين( بند  18الـ) ( تحميالت2شكل)
 تمثل بنود المقياس( a18وحتى  a1= عامل فرط الحركة، من hiاالنتباه،  نقصل = عام inملحوظة )

 ولتحديد دقة التشخيص، تم استخدام منحنى تقييم الحساسية والتحديد

ROCCurve   للمقياس الحالي، وأظهرت النتائج أن المقياس قادر على التمييز
، عند احتمالية (1حيث المنطقة تحت المنحنى = ) بين المضطربين والعاديين

كل من الحساسية والتحديد امام نقاط  ( يوضح ذلك6. وجدول)0.001> 
 .الفصل للمقياس )الدرجة الخام على المقياس(
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 (1)جدول
الحساسية والتحديد لمقياس نقص االنتباه وفرط الحركة للبالغين في التمييز بين 

 المضطربين والعاديين.
 التحديد الحساسية نقاط الفصل

12 1 80,0 
13 1 91,0 
27 1 1 
41 96,0 1 
42 84,0 1 
 

 ثبات المقياس في الدراسة الحالية:
تم حساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي للمقياس عن طريق معامل  

الفاكرونباخ ومعامل أوميجا ماكدونالد، وارتباط البند ــــ البند، وارتباط البند ــــ 
ما يلي: بالنسبة للمقياس الكلي، كانت معامالت  الدرجة الكلية. وأظهرت النتائج

، وللمقياس الفرعي )نقص (88,0)و (86,0)الفا وأوميجا على التوالي هي 
،وللمقياس الفرعي )فرط الحركة/ االندفاعية (84,0)و (80,0)االنتباه( كانت 

. أما بالنسبة لمتوسط ارتباط البنود ببعضها البعض، (87,0)و (82,0)كانت 
 ،(30,0)وللمقياس الفرعي )نقص االنتباه( كانت (25,0)مقياس الكلي فكانت لل

كانت نتائج  ا. وأخيرً (33,0)وللمقياس الفرعي )فرط الحركة/ االندفاعية( كانت
وللمقياس الفرعي  (77,0)متوسط ارتباط البنود بالدرجة الكلية للمقياس الكلي 

ركة/ االندفاعية( ،وللمقياس الفرعي )فرط الح(45,0))نقص االنتباه( كانت
. وتشير النتائج السابقة إلى صدق مقياس تقدير اضطراب نقص (47,0)كانت

 االنتباه وفرط الحركة وثباته لدى البالغين وصالحيته لالستخدام.
 :: اجراءات الدراسةرابع ا

بريل أ  على عينة من وذلك (، 2017)جريت الدراسة في شهري مارس وا 
بتطبيق أدوات تشخيص  ان، وبدأ الباحثلشيخطالب كلية اآلداب جامعة كفر ا
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مقياس التقدير الذاتي على الطالب، وهي  جماعيةالعينة في عدة جلسات 
لتشخيص نقص االنتباه وفرط الحركة. وبعد تحديد عينة الدراسة وتطبيق عوامل 

 .قائمة اضطرابات الشخصية )النموذج البديل(تم تطبيق  االستبعاد والتضمين
 يب اإلحصائية.: األسالخامس ا
 المتوسط، واالنحراف المعياري، وااللتواء، والتفلطح. (1
 معامل ألفا، ومعامل أوميجا، ومعامل ارتباط بيرسون. (2
 العاملي التوكيدي. النمذجة البنائية االستكشافية والتحليل (3
 تحليل االنحدار الخطي. (4
 معامل "توكر" للتشابه العاملي. (5
 د(.تحليل منحنى التمييز)الحساسية/التحدي (6
(، واختبار)ت( لداللة الفروق. وتم ذلك من خالل استخدام برنامج 2)كا (7

(SPSS(اإلصدار )ولغة البرمجة18 ،)(R3.2.1) وبرنامج ،Mplus 

7)). 
 :ومناقشتهانتائج الدراسة 

تتنبأ العوامل الخمسة الضطرابات الشخصية "نتائج الفرض األول وينص على:
وللتحقق من هذا . "نماطه الفرعيةباضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة وأ

 وكانت النتائج كالتالي: (1)تحليل االنحدار الخطي انالفرض استخدم الباحث
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1 )(stepwise method) 
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 (7جدول)
 انحدار اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة على العوامل الخمسة الضطرابات الشخصية

النموذج )ر
2

 =
0.32) 

 المعامالت المعيارية المعامالت غير المعيارية

 الداللة ت
 ب

الخطأ 
 المعياري

 بيتا

 0.000 3.68  3.34 13.75 الثابت

 0.000 3.76 0.35 2.06 7.77 الوجدان السلبي

 0.003 3.06 0.28 2.28 6.98 عدم الكبح

أظهرت نتائج تحليل انحدار اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة على 
ن من العوامل أن عاملي (7)جدول  العوامل الخمسة الضطرابات الشخصية
من التباين في اضطراب نقص  ٪32الخمسة الضطرابات الشخصية تفسر 

االنتباه وفرط الحركة. ويشير تحليل التباين األحادي النحدار اضطراب نقص 
االنتباه وفرط الحركة على العوامل الخمسة الضطرابات الشخصية إلى أن 

حتمالية > عند ا 30.84( = 2.127حيث ف ) إحصائيًّااالنحدار دال 
(. كما تشير معامالت تحليل انحدار اضطراب نقص االنتباه وفرط 0.001)

الحركة على العوامل الخمسة الضطرابات الشخصية إلى وجود داللة إحصائية 
( و 0.000باختبار ت لكل من الثابت والمعامالت عند احتمالية تراوحت بين )

(0.003). 
 (8جدول)

 باه على العوامل الخمسة الضطرابات الشخصيةانحدار النمط الفرعي نقص االنت

 النموذج

)ر
2

 =0.27) 

 المعامالت غير المعيارية
المعامالت 
 الداللة ت المعيارية

 بيتا الخطأ المعياري ب

 0.005 2.84  2.21 6.29 الثابت

 0.000 6.11 0.47 1.15 7.07 عدم الكف

باه على العوامل وأظهرت نتائج تحليل انحدار النمط الفرعي نقص االنت
عن أن عامل واحد من العوامل ( 8)جدول الخمسة الضطرابات الشخصية 

من التباين في النمط الفرعي نقص  ٪27الخمسة الضطرابات الشخصية تفسر 
تحليل التباين األحادي النحدار النمط الفرعي نقص االنتباه  راالنتباه. كما أشا
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 إحصائيًّاى أن االنحدار دال على العوامل الخمسة الضطرابات الشخصية إل
(. كما تشير معامالت 0.001عند احتمالية > ) 37.38 =( 1.128حيث ف )

تحليل انحدار النمط الفرعي نقص االنتباه وفرط الحركة على العوامل الخمسة 
لكل من الثابت  (ت) الضطرابات الشخصية إلى وجود داللة إحصائية باختبار

 (.0.005( و )0.000حت بين )والمعامالت عند احتمالية تراو 
 (9جدول)

 انحدار النمط الفرعي فرط الحركة على العوامل الخمسة الضطرابات الشخصية

النموذج )ر
2

 =
0.15) 

 المعامالت المعيارية المعامالت غير المعيارية
 الداللة ت

 بيتا الخطأ المعياري ب

 0.000 5.20  2.30 11.98 الثابت

 0.000 4.86 0.39 1.11 5.43 الوجدان السلبي

وأظهرت نتائج تحليل انحدار النمط الفرعي فرط الحركة على العوامل 
عن أن عامل واحد من العوامل  (9)جدول  الخمسة الضطرابات الشخصية

من التباين في النمط الفرعي فرط  ٪15الخمسة الضطرابات الشخصية تفسر 
لنمط الفرعي فرط الحركة الحركة. كما أشار تحليل التباين األحادي النحدار ا

 إحصائيًّاعلى العوامل الخمسة الضطرابات الشخصية إلى أن االنحدار دال 
(. كما تشير معامالت 0.001عند احتمالية > ) 23.63 =( 1.128حيث ف )

تحليل انحدار النمط الفرعي فرط الحركة على العوامل الخمسة الضطرابات 
لكل من الثابت والمعامالت  (ت)ر الشخصية إلى وجود داللة إحصائية باختبا

 (.0.000)عند احتمالية = 
 الفرض األول: مناقشة نتائج

)الوجدان السلبي، وعدم الكبح( هما  عاملين كل من ألنتائج أظهرت ا 
فقط المنبئين باضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة وذلك من خمسة عوامل، 

ا، يضً أالعدائية، والذهانية(، عزالية، و حيث خرج من المعادلة ثالثة عوامل )االن
ذين العاملين للتباين الحادث في الدرجة الكلية على مقياس كان تفسير ه

عامل واحد  إلى. باإلضافة (٪32)الحركة بنسبة وفرطاضطراب نقص االنتباه 
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فقط تنبأ بالنمط الفرعي نقص االنتباه )عامل عدم الكبح(، وعامل واحد فقط تنبأ 
 حركة )عامل الوجدان السلبي(.بالنمط الفرعي فرط ال

بمقارنة هذه النتائج بنتائج الدراسة الوحيدة التي قامت بحساب انحدار  
العوامل الخمسة للنموذج البديل  علىالحركة  وفرطاضطراب نقص االنتباه 
ن هناك ثمة اتفاق أ(، نجد Smith &Samuel, 2016الضطرابات الشخصية )

حالية أظهرت نتائجها إضافة عامل اسة ال، ولكن الدر (1)عامل عدم الكبح على
في التنبؤ باضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة، وهو عامل  أسهمخر آ

الوجدان السلبي. يتضمن عامل الوجدان السلبي سمات التقلب االنفعالي، 
 الخضوع. -التكرارية، واإلذعان-والقلق، وقلق االنفصال، والحواز

لسلبي بأنه يعكس السلوكيات مما سبق يمكن وصف عامل الوجدان ا 
التي تمثل التغير في المشاعر دون سبب واضح، والتعبير االنفعالي المبالغ 
فيه، والخوف من أشياء قد تحدث في المستقبل، والشعور بالقلق والخوف من 
الوحدة مع تكرار سلوكيات محددة دون هدف واضح، وضعف توكيد الذات، 

الغير حتى لو كانت غير مناسبة ويظهر ذلك من خالل الخضوع لمطالب 
 للشخص.
راسة الحالية يمكن تفسير ظهور هذا العامل )الوجدان السلبي( في الد 

 (٪25: ٪75)ناث للذكور في عينة الدراسة الحالية كانتلكون نسبة اإل انظرً 
ما عن العامل أ(. ىنثأترتبط بشكل كبير بالنوع )ن سمات هذا العامل أتقريبًا، و 

عدم الكبح( فيتضمن سمات عدم تحمل المسئولية، واالندفاعية، المتفق عليه )
والتشتت، والمخاطرة. لذا نجد هذا العامل يعبر عن سلوكيات تجنب وتجاهل 

التهور، والتسرع في اتخاذ  إلىالمسئوليات المادية واالجتماعية باإلضافة 
ه وصعوبة سهولة تشتت االنتبا إلىالقرارات دون التفكير في العواقب، باإلضافة 

التركيز، والمخاطرة. يمكن تفسير ظهور هذا العامل كمنبئ باضطراب نقص 
عراض هذا األخير في جانبين ألكونه متفق مع  افرط الحركة نظرً االنتباه و 

                                                           
(1 )Disinhibition 
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 هامين وهما االندفاع، والتشتت.
ر ظهور عامل عدم الكبح كمنبئ بالنمط نقص االنتباه يكما يمكن تفس

، يمكن تفسير ادم تحمل المسئولية، والتشتت. أيضً لكون األول يتضمن سمات ع
عامل الوجدان السلبي كمنبئ بالنمط فرط الحركة نظًرا لكون األول يحتوي على 

 التكرارية.-سمات القلق، والحواز
( الضطرابات 25تتنبأ السمات الـ)"نتائج الفرض الثاني وينص على:      

وللتحقق من . "أنماطه الفرعيةالشخصية باضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة و 
 (stepwise method)نحدار الخطي تحليل اال انهذا الفرض استخدم الباحث

 وكانت النتائج كالتالي:
 (10)جدول

انحدار اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة على السمات الخمس وعشرين الضطرابات 
 الشخصية

النموذج )ر
2

 =
0.42) 

 الت المعياريةالمعام المعامالت غير المعيارية

 الداللة ت
 ب

الخطأ 
 المعياري

 بيتا

 0.000 3.68  3.34 13.75 الثابت

 0.000 3.76 0.35 2.06 7.77 االندفاعية

 0.003 3.06 0.28 2.28 6.98 الخلل االدراكي

 0.001 3.30 0.26 1.53 5.08 عدم االستمتاع

 0.001 3.32- 0.27- 1.36 4.53- القسوة

 0.012 2.54 0.21 1.38 3.52 الخداع

أظهرت نتائج تحليل انحدار اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة على 
 عن أن خمس (10)جدول  عشرين الضطرابات الشخصيةالالسمات الخمس و 

من التباين في اضطراب نقص  (٪42)من سمات اضطرابات الشخصية تفسر
اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة. يشير تحليل التباين األحادي النحدار 

االنتباه وفرط الحركة على السمات الخمس والعشرين الضطرابات الشخصية 
عند احتمالية >  18.01 =( 5.124حيث ف ) إحصائيًّاإلى أن االنحدار دال 

(. كما تشير معامالت تحليل انحدار اضطراب نقص االنتباه وفرط 0.001)
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ة إلى وجود داللة عشرين الضطرابات الشخصيالالحركة على السمات الخمس و 
إحصائية باختبار ت لكل من الثابت والمعامالت عند احتمالية تراوحت بين 

 (.0.012( و )0.000)
 (11جدول)

 عشرين الضطرابات الشخصيةالانحدار النمط الفرعي نقص االنتباه على السمات الخمس و 

النموذج )ر
2

 =
0.36) 

 المعامالت المعيارية المعامالت غير المعيارية

 لداللةا ت
 ب

الخطأ 
 المعياري

 بيتا

 0.034 2.14  2.09 4.50 الثابت

 0.002 3.09 0.26 0.99 3.09 التشتت

شذوذ التفكير 
 والمظهر

2.80 0.85 0.27 3.28 0.001 

 0.016 2.43 0.18 0.85 2.08 قلق االنفصال

كما أظهرت نتائج تحليل انحدار النمط الفرعي نقص االنتباه على 
عن أن ثالث  (11)جدول  عشرين الضطرابات الشخصيةالس و السمات الخم

من التباين في هذا النمط.  (٪36)من سمات اضطرابات الشخصية تفسر
ويشير تحليل التباين األحادي النحدار النمط الفرعي نقص االنتباه على 
السمات الخمس والعشرين الضطرابات الشخصية إلى أن االنحدار دال 

(. كما تشير 0.001عند احتمالية > ) 16.17 =( 4.125حيث ف ) إحصائيًّا
عشرين المعامالت تحليل انحدار النمط نقص االنتباه على السمات الخمس و 

الضطرابات الشخصية إلى وجود داللة إحصائية باختبار ت لكل من الثابت 
 (.0.034( و )0.001والمعامالت عند احتمالية تراوحت بين )
 (12جدول)

 عشرين الضطرابات الشخصيةالعي فرط الحركة على السمات الخمس و انحدار النمط الفر 

النموذج )ر
2

 =
0.20) 

 المعامالت المعيارية المعامالت غير المعيارية

 الداللة ت
 ب

الخطأ 
 المعياري

 بيتا

 0.000 6.19  1.96 12.18 الثابت

 0.005 2.87 0.26 1.16 3.34 الخلل اإلدراكي

 0.009 2.65 0.24 0.92 2.45 التقلب االنفعالي



(790-741ص 2019  أكتوبر 4، ع18دراسات عربية )مج  
 

-779- 

كما أظهرت نتائج تحليل انحدار النمط الفرعي فرط الحركة على 
عن أن سمتان  (12)جدول  عشرين الضطرابات الشخصيةالالسمات الخمس و 

من التباين في هذا النمط. ويشير  ٪20من سمات اضطرابات الشخصية تفسر 
ط على السمات الخمس تحليل التباين األحادي النحدار النمط الفرعي فرط النشا

حيث ف  إحصائيًّاوالعشرين الضطرابات الشخصية إلى أن االنحدار دال 
(. كما تشير معامالت تحليل 0.001عند احتمالية > ) 15.95 =( 2.127)

عشرين الضطرابات الشخصية إلى الانحدار هذا النمط على السمات الخمس و 
معامالت عند احتمالية وجود داللة إحصائية باختبار ت لكل من الثابت وال

 (.0.009( و )0.000تراوحت بين )
 :الثانيالفرض  مناقشة نتائج

ن سمة تنبأت تائج أن خمس فقط من أصل خمس وعشريأظهرت الن 
، وتلك السمات كانت االندفاعية، والخلل نقص االنتباه وفرط الحركةباضطراب 

هذه السمات الخمس اإلدراكي، وعدم االستمتاع، والقسوة، والخداع. كان تفسير 
نقص االنتباه وفرط للتباين الحادث في الدرجة الكلية على مقياس اضطراب 

(. في حين تنبأت ثالث سمات )التشتت، وشذوذ التفكير ٪42بنسبة) الحركة
(. ٪36والمظهر، وقلق االنفصال( بالنمط نقص االنتباه بنسبة تفسير للتباين)

االنفعالي( بالنمط فرط الحركة وذلك دراكي، والتقلب تنبأت سمتان )الخلل اإل
 (.٪20بنسبة تفسير للتباين )

 ( قامت بالتعرف على أي  Smith & Samuel, 2016نجد أيًضا أن دراسة )
. نقص االنتباه وفرط الحركةا باضطراب من السمات هي األكثر ارتباطً 

ا وأظهرت نتائج تلك الدراسة أن سمة التشتت كانت هي األكثر ارتباطً 
طراب، اتفقت تلك النتيجة مع نتائج الدراسة الحالية، حيث ظهرت سمة باالض

التشتت من السمات التي تنبأت بالنمط الفرعي نقص االنتباه، ولكنها لم تظهر 
كمنبئ باالضطراب ككل. باإلضافة لما سبق، تمثل السمات التي تنبأت 

ضافة إلى باالضطراب سلوكيات تهور، واالندفاع دون تفكير في العواقب، باإل
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، وتداخل الحلم مع الواقع(، األعراض االنفصالية )هالوس جسدية، وفقدان ذاكرة
، تظهر سلوكيات فقدان االستمتاع واالهتمام بأنشطة الحياة اليومية، أيًضا

وظهور العنف، وعدم التعاطف مع اآلخرين وخداعهم بالكذب واالدعاء. أما 
تباه كانت تمثل سلوكيات تشتت السمات التي تنبأت بالنمط الفرعي نقص االن

االنتباه، وصعوبة التركيز، وفشل التخطيط للمستقبل، مع وجود أفكار شاذة 
وغريبة وغير مقبولة في ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه هذا الشخص، ويظهر 
ذلك من خالل سلوكه اللفظي وغير اللفظي. باإلضافة الي شعور الشخص 

ا لفترة ال يستطيع البقاء وحيدً  ه، كما أنبالحاجة لمن يتحمل عنه المسئولية
نضجه، وأما السمات التي تنبأت بالنمط الفرعي فرط الحركة  تناسب مستوى

التغير في المشاعر بشكل  فكانت تمثل السلوكيات االنفصالية، باإلضافة إلى
 هستيري، حيث المبالغة في التعبير االنفعالي بشكل غير مالئم للموقف.

"تتنبأ السمات السبع الضطراب الشخصية لثالث وينص على:نتائج الفرض ا   
المضادة للمجتمع معايير التشخيص النموذج البديل( باضطراب نقص االنتباه 

تحليل االنحدار  انالباحثوللتحقق من هذا الفرض استخدم  وفرط الحركة".
 وكانت النتائج كالتالي: (1)الخطي

 (13)جدول
ط الحركة على سمات اضطراب الشخصية المضادة انحدار اضطراب نقص االنتباه وفر 

 للمجتمع

النموذج 
)ر

2
=0.30) 

 المعامالت المعيارية المعامالت غير المعيارية

 الداللة ت
 ب

الخطأ 
 المعياري

 بيتا

 0.000 6  3.69 22.18 الثابت

 0.001 3.38 0.28 1.88 6.38 العدائية

 0.000 4.39- 0.35- 1.34 5.90- القسوة

 0.001 3.24 0.27 1.61 5.24 مسئوليةعدم ال

 0.022 2.32 0.18 1.23 2.87 االندفاعية

 
                                                           

(1 )(stepwise method) 
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أظهرت نتائج تحليل انحدار اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة على 
عن أن خمس من  (13)جدول  سمات اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع

من التباين في  (٪30)سمات اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع تفسر
طراب نقص االنتباه وفرط الحركة. كما أشار تحليل التباين األحادي اض

النحدار اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة على سمات اضطراب الشخصية 
 =( 4.125حيث ف ) إحصائيًّاالمضادة للمجتمع إلى أن االنحدار دال 

(. كما تشير معامالت تحليل انحدار 0.001عند احتمالية > ) 13.61
قص االنتباه وفرط الحركة على هذا االضطراب إلى وجود داللة اضطراب ن

إحصائية باختبار ت لكل من الثابت والمعامالت عند احتمالية تراوحت بين 
 (.0.022( و )0.000)

 (14جدول)
 انحدار النمط نقص االنتباه على سمات اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع

النموذج )ر
2

 =
0.22) 

 المعامالت المعيارية اريةالمعامالت غير المعي
 الداللة ت

 بيتا الخطأ المعياري ب

 0.000 4.42  2.23 9.87 الثابت

 0.000 3.97 0.35 1.02 4.06 عدم المسئولية

 0.001 3.26- 0.27- 0.85 2.79- القسوة

 0.005 2.84 0.23 1.15 3.28 العدائية

ى سمات كما أظهرت نتائج تحليل انحدار النمط نقص االنتباه عل
عن أن ثالث من سمات  (14)جدول  اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع

من التباين في هذا النمط.  (٪22)اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع تفسر
كما أشار تحليل التباين األحادي النحدار النمط الفرعي نقص االنتباه على 

 إحصائيًّال سمات اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع إلى أن االنحدار دا
(. كما تشير معامالت 0.001عند احتمالية > ) 11.92 =( 3.126حيث ف )

االنتباه على هذا االضطراب إلى وجود داللة  صتحليل انحدار النمط نق
إحصائية باختبار ت لكل من الثابت والمعامالت عند احتمالية تراوحت بين 

 .(0.005( و )0.000)
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 (15جدول)
 ة على سمات اضطراب الشخصية المضادة للمجتمعانحدار النمط فرط الحرك

النموذج )ر
2

 =
0.17) 

 المعامالت المعيارية المعامالت غير المعيارية

 الداللة ت
 ب

الخطأ 
 المعياري

 بيتا

 0.000 5.85  2.43 14.23 الثابت

 0.001 3.34 0.29 1.22 4.09 العدائية

 0.002 3.10- 0.25- 0.84 2.61- القسوة

 0.048 1.99 0.17 0.82 1.64 ةاالندفاعي

 

وأظهرت نتائج تحليل انحدار النمط فرط الحركة على سمات اضطراب 
عن أن ثالث من سمات اضطراب ( 15)جدول الشخصية المضادة للمجتمع 

من التباين في هذا النمط. كما أشار  (٪17)الشخصية المضادة للمجتمع تفسر
فرعي فرط الحركة على سمات تحليل التباين األحادي النحدار النمط ال

حيث ف  إحصائيًّااضطراب الشخصية المضادة للمجتمع إلى أن االنحدار دال 
(. كما تشير معامالت تحليل 0.001عند احتمالية > ) 8.97 =( 3.126)

انحدار النمط فرط الحركة على هذا االضطراب إلى وجود داللة إحصائية 
( و 0.000احتمالية تراوحت بين ) باختبار ت لكل من الثابت والمعامالت عند

(0.048). 
 :الثالثالفرض  مناقشة نتائج

سمات الضطراب الشخصية  أظهرت النتائج ان أربع من أصل سبع 
، نقص االنتباه وفرط الحركةالمضادة للمجتمع قد تنبأت بشكل دال باضطراب 

وعدم  (. وتلك السمات كانت العدائية، والقسوة،٪30وذلك بنسبة تفسير للتباين)
المسئولية، واالندفاعية، وخرج من هذه المعادلة سمات التالعب، والخداع، 
والمخاطرة، في حين تنبأت ثالث سمات )عدم تحمل المسئولية، والقسوة، 

(. ٪22والعدائية( بالنمط الفرعي نقص االنتباه، وذلك بنسبة تفسير للتباين)
ط الفرعي فرط الحركة بنسبة وتنبأت سمات القسوة، والعدائية، واالندفاعية بالنم

 (. ٪17تفسير للتباين)
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أظهرت نتائج الدراسات السابقة التي درست النموذج التقليدي  
مجتمع هو أكثر الضطرابات الشخصية أن اضطراب الشخصية المضادة لل

الغين )جدول لدى عينة نقص االنتباه وفرط الحركة في الب ااالضطرابات انتشارً 
ظهرت نتائج الدراسة الحالية مع النموذج البديل، كما أ ا(، واتفق ذلك جزئيًّ 2

لسمات الشخصية المضادة للمجتمع )النموذج البديل(، والتي تنبأت  وفًقا
باضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة نجد أن السلوكيات التي تعبر عن تلك 
السمات هي تعنيف اآلخرين وسرعة الغضب، وعدم تقبل األوامر من الرؤساء، 

دخول في شجار بدني، وعدم التعاطف مع اآلخرين، باإلضافة إلى تجنب وال
همال المس ا . باإلضافة لما سبق، يظهر أيضً ئوليات المالية واالجتماعية أيًضاوا 

على الشخص التهور، وعدم النظر أو التفكير في العواقب مع اتخاذ قرارات 
 متسرعة.
الشخص سلوكيات أما عن النمط الفرعي نقص االنتباه، فيظهر على  

عدم تحمل المسئوليات المادية واالجتماعية، باإلضافة إلى الشجار البدني 
واللفظي، وعدم التعاطف مع معاناة اآلخرين. أما النمط الفرعي فرط الحركة، 
فيظهر على الشخص سلوكيات التهور واالندفاع بدون التفكير في العواقب، 

وة على عدم التعاطف مع معاناة باإلضافة إلى الشجار البدني واللفظي، عال
  اآلخرين.

مما سبق، يتضح أن السمات الفاصلة بين النمطين هي عدم المسئولية 
التي تظهر لدى النمط غير المنتبه، وسمة االندفاعية التي تظهر النمط الفرعي 

 فرط الحركة.
تتنبأ السمات السبع الضطراب الشخصية "نتائج الفرض الرابع وينص على:    
دية )معايير التشخيص النموذج البديل( باضطراب نقص االنتباه وفرط الح

 (1)تحليل االنحدار الخطي انوللتحقق من هذا الفرض استخدم الباحث ."الحركة

 وكانت النتائج كالتالي:
                                                           

(1)stepwise method 
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ب نقص االنتباه وفرط الحركة على أظهرت نتائج تحليل انحدار اضطرا
عن أن ثالث من سمات  (16)جدول  سمات اضطراب الشخصية الحدية

من التباين في اضطراب  (٪31 )اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع تفسر
نقص االنتباه وفرط الحركة. كما أشار تحليل التباين األحادي النحدار 

اضطراب الشخصية الحدية اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة على سمات 
عند احتمالية >  18.85 =( 3.126حيث ف ) إحصائيًّاإلى أن االنحدار دال 

(. كما تشير معامالت تحليل انحدار اضطراب نقص االنتباه وفرط 0.001)
الحركة على هذا االضطراب إلى وجود داللة إحصائية باختبار ت لكل من 

 .(0.022( و )0.000ين )الثابت والمعامالت عند احتمالية تراوحت ب

 (17جدول)
 انحدار النمط الفرعي نقص االنتباه على سمات اضطراب الشخصية الحدية

النموذج 
)ر

2
=0.29) 

 المعامالت المعيارية المعامالت غير المعيارية
 الداللة ت

 بيتا الخطأ المعياري ب

 0.021 2.32  2.10 4.89 الثابت

 0.001 3.37 0.28 1.03 3.47 االكتئاب

 0.005 2.83 0.22 0.85 2.43 قلق االنفصال

 0.007 2.76 0.23 0.82 2.27 التقلب االنفعالي

أظهرت نتائج تحليل انحدار النمط الفرعي نقص االنتباه على سمات 
عن أن ثالث من سمات اضطراب ( 17)جدول اضطراب الشخصية الحدية 

ذا النمط. كما أشار من التباين في ه (٪29)الشخصية المضادة للمجتمع تفسر
تحليل التباين األحادي النحدار النمط الفرعي نقص االنتباه على سمات 

 (11جدول )
 انحدار اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة على سمات اضطراب الشخصية الحدية

النموذج 
)ر

2
=0.31) 

 المعامالت المعيارية معامالت غير المعياريةال
 الداللة ت

 بيتا الخطأ المعياري ب

 0.000 5.34  3.42 18.31 الثابت

 0.000 4.26 0.35 1.34 5.73 تقلب انفعالي

 0.013 2.52 0.19 1.39 3.52 قلق االنفصال

 0.022 2.31 0.19 1.68 3.88 االكتئاب
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( 3.126حيث ف ) إحصائيًّااضطراب الشخصية الحدية إلى أن االنحدار دال 
(. كما تشير معامالت تحليل انحدار 0.001عند احتمالية > ) 17.24 =

لى وجود داللة إحصائية النمط الفرعي نقص االنتباه على هذا االضطراب إ
( و 0.001باختبار ت لكل من الثابت والمعامالت عند احتمالية تراوحت بين )

(0.021). 

 (18جدول)
 انحدار النمط الفرعي فرط الحركة على سمات اضطراب الشخصية الحدية

النموذج 
)ر

2
=0.14) 

 المعامالت المعيارية المعامالت غير المعيارية
 الداللة ت

 بيتا معياريالخطأ ال ب

 0.000 9  1.69 15.27 الثابت

 0.000 4.72 0.38 0.81 3.83 التقلب االنفعالي

أظهرت نتائج تحليل انحدار النمط الفرعي فرط الحركة على سمات 
عن أن سمة واحدة من سمات ( 18)جدول اضطراب الشخصية الحدية 

هذا النمط.  من التباين في (٪14) اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع تفسر
كما أشار تحليل التباين األحادي النحدار النمط الفرعي فرط الحركة على 

حيث ف  إحصائيًّاسمات اضطراب الشخصية الحدية إلى أن االنحدار دال 
معامالت  أشارت(. كما 0.001( عند احتمالية > )22.36) =( 1.128)

إلى وجود داللة على هذا االضطراب الحركة تحليل انحدار النمط الفرعي فرط 
 .(0.000إحصائية باختبار" ت" لكل من الثابت والمعامل عند احتمالية = )

 :الرابعالفرض  مناقشة نتائج
من أصل سبع سمات الضطراب الشخصية  أظهرت النتائج أن ثالث 

الحدية )النموذج البديل( تنبأت باضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة، وفسرت 
الي، وقلق االنفصال، السمات كانت التقلب االنفع(. تلك ٪31حدوثه بنسبة)

تنبأت بالنمط الفرعي نقص االنتباه،  ا، نفس السمات الثالثكتئابية(. أيضً واال
(. أما النمط الفرعي فرط الحركة، فتنبأت به ٪29ولكن فسرت حدوثه بنسبة)

 (.٪14سمة التقلب االنفعالي فقط، وفسرت حدوثه بنسبة)
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( إلى أن اضطراب الشخصية 2قة في )جدولأشارت الدراسات الساب 
لدي البالغين ذوي اضطراب نقص االنتباه  االحدية هو ثاني االضطرابات انتشارً 

وفرط الحركة، حيث جاء بعد اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع. تتفق تلك 
النتائج مع الدراسة الحالية، حيث كان عدد السمات التي تنبأت باضطراب 

ط الحركة ثالث سمات فقط من أصل سبع الضطراب نقص االنتباه وفر 
الشخصية الحدية، في حين أن أربع سمات من أصل سبع الضطراب 
الشخصية المضادة للمجتمع قد تنبأت باضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة. 
ونستخلص من هذا أن عدد سمات اضطراب الشخصية المضادة، والتي تنبأت 

ركة كان أكثر من عدد سمات اضطراب باضطراب نقص االنتباه وفرط الح
 الشخصية الحدية.

لسمات اضطراب الشخصية  ويمكن وصف سلوك الشخص وفًقا 
الحدية، والتي تنبأت باضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة، والنمط الفرعي 
نقص االنتباه بأنه يشعر بعدم القيمة، وعدم الرضا عن الذات، وفقدان األمل في 

للتقلب االنفعالي، حيث تتغير مشاعره دون سبب واحد، مع  المستقبل، باإلضافة
حيطين به تعبيرات انفعالية مبالغ فيها، باإلضافة إلى تعلقه باألشخاص الم

نضجه، حيث يشعر بالقلق والخوف عند االبتعاد  بشكل ال يتناسب مع مستوى
ي عن هؤالء األشخاص. أما سمة التقلب االنفعالي، والتي تنبأت بالنمط الفرع

فرط الحركة فيظهر على الشخص ردود األفعال الهستيرية، حيث التغير 
 المفاجئ في االنفعال دون سبب وجيه، والمبالغة في التعبير االنفعالي.
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