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ملخص البحث :
ــــة ــــة (البینی ــــت Borderline)اضــــطراب الشخصــــیة الحدی ــــي حظی مــــن االضــــطرابات الت

البــاحثین والدارســین فــي علــم الــنفس والطــب النفســي تنظیــرا وقیاســا  . وهــذا االهتمــام كــان باهتمــام

وراء ظهور العدید من النظریـات والتعریفـات حـول بنیـة هـذه الشخصـیة ، مـن جهـة ، ووراء ظهـور 

االهتمــام بالوســائل واإلجــراءات لقیــاس هــذا الــنمط مــن الشخصــیة مــن جهــة أخــرى . وتكمــن أهمیــة 

لي في تكییف أداة تشخصیة جدیدة لواقـع البیئـة المحلیـة مـن خـالل تـوفیر أداة  تسـاعد البحث الحا

العاملین في الحقـل السـریري لفهـم وتشـخیص هـذه الحالـة المرضـیة . كمـا تكمـن أهمیـة البحـث فـي 

االعتمــاد علــى نظریــة أخــذت دورهــا بــین نظریــات مختلفــة لفهــم طبیعــة ودینامیــات هــذه الشخصــیة 

. وقـد حـاول الباحـث ، بتواضـع ، ان یقـدم صـورة مـوجزة ألبعـاد  هـذه Kerenbergوهـي نظریـة 

النظریـــة ، كمـــا قـــدم عرضـــا لوســـائل القیـــاس التـــي ظهـــرت حـــدیثا فـــي هـــذا المجـــال . كمـــا عـــرض 

الباحــث ایضــا عـــددا مــن الدراســـات الســابقة والمتغیـــرات التــي درســـت مــع تلـــك الشخصــیة . كـــذلك 

، ألن نمط مـن الشخصـیة بـین طلبـة الجامعـةنتشـار هـذا الـاستهدف البحث إلى التعرف إلى مـدى ا

البحــث الحـــالي ، هــو مـــن البحـــوث الجدیــدة فـــي البیئـــة المحلیــة ، وقـــد اســـتخدم الباحــث عـــددا مـــن 

الوسائل اإلحصائیة كمعامل ارتباط بیرسون واالختبار التائي لمعرفة داللة الفروق بین أفراد العینة 

الــنمط مــن  الشخصـــیة . كمــا قــدم الباحـــث عــددا مـــن وفــق متغیــري الجـــنس والتخصــص فــي هـــذا 

التوصــیات والمقترحــات والتــي مــن شــأنها تطــویر البحــث ووســیلة القیــاس المســتخدمة فــي دراســات 

الحقة محلیة ومقارنة .
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Abstract:

The individual acute (borderline) disturbance is one of the

disturbances that the attention of scholars and researchers in psychology

& psychological medicine regarding to prediction and measurement .

This attention was behind the appearance of many theories and

conceptions about the building of this kind of character on the one hand

and appearance of various measurement tools for this kind one the other .

The current research is interested in adapting a new personalizing tool or

means for the reality of the local environment through providing a

measurement tool that helps workers in the clinical field to understand

and diagnose this morbid case . The importance of this research can be

shown in the dependence on another theory that has a vital role in

understanding the dynamic nature of this character which is called "

Kerenberg " theory . The researcher attempted – modestly - to present a

brief summary of the dimensions of this theory , along with a

presentation of the measurement tools that appeared recently in this field .

The researcher also reviewed a number of previous studies and variables

that have been studied along with this character . The research used a

number of statistical means as liaison correlation coefficient "Person "

and t-test to know the differences amongst these samples (sex–

specialization) in this kind of character . The researcher also presented a

number of suggestions and recommendation that could provide the value

of the research and used measurement tool in future studies whether it is

local or comparative .
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البحث :أھمیة
Borderlineالشخصـــــیة الحدیـــــةباضـــــطراباالهتمـــــامتعـــــاظم فـــــي الســـــنین األخیـــــرة 

Personality disorder.ألفــراد الــذین ویــرتبط هــذا االهتمــام بعــاملین علــى األقــل : هــو ان ا

تتــوافر فــیهم معــاییر  هــذا االضــطراب  یغمــرون مراكــز الصــحة العقلیــة وعیــادات األطبــاء ومكاتــب 

مـــن جمیـــع % ١١ ـالمعـــالجین ، حیـــث تقـــدر نســـبة الـــذین تتـــوافر فـــیهم معـــاییر هـــذا االضـــطراب بـــ

بالنسـبة للمرضـى المقیمـین فـي المصـحات . ومـن% ١٩المرضى النفسیین الخارجیین ، و بنسبة 

% ٣٣الشخصیة ، هنـاك نسـبة تقـدر بحـوالي بین المرضى المصابین بشكل من أشكال اضطراب 

% من المرضى المقیمین تتوافر فیهم معـاییر اضـطراب الشخصـیة ٦٣من المرضى الخارجین ، و

الحدیة . والعامل الثاني : أنه یبدو إن هناك نقصا خطیرا فـي الوسـائل العالجیـة المتاحـة لالنتفـاع 

شیر الدراسات التتبعیة إلى أن الخلل الوظیفي األول فـي هـؤالء المرضـى ربمـا یكـون خلـال بها . وت

شــدیدا ، وقــد تمضــي ســنوات عدیــدة یكــون فیهــا حــدوث تحســن ســریري كبیــر أمــرا بطیئــا وان هــذا 

التحسن یبقى هامشیا لسنوات عدیدة بعد التقویم األولي . فهناك اهتمام واسع االنتشـار باضـطراب 

لحدیة ، یمكن عزوه إلى تكـرار مواجهـة المرضـى الحـدیین فـي الممارسـة السـریریة . إذ الشخصیة ا

الشخصــــیة شــــیوعا . كمــــا یعــــد هـــــذا   تیعــــد اضــــطراب الشخصــــیة الحدیــــة مــــن أكثـــــر اضــــطرابا

) إلــى أنـــه خصــیة التـــي درســت ، ویشـــیر كــل مـــن (تــرل ومـــاكییراالضــطراب أحــد اضـــطرابات الش

را للجدل والخالف وأنه قد نشـرت الكثیـر مـن األدبیـات عنـه تشخیص شعبي شائع لكنه ال یزال مثی

وبشكل اكبـر مـن غیـره مـن اضـطرابات الشخصـیة األخـرى . فقـد حظـي االضـطراب الحـدي بـأكبر 

قسط من التشخیص بالقیاس إلى اضـطرابات الشخصـیة األخـرى ، وفضـال عـن ذلـك ، فقـد أصـبح 

.  ١٩٨٨-١٩٧٠مــا بــین عــامي هــو االضــطراب الــذي وضــع بشــأنه اكبــر عــدد مــن المطبوعــات 

والمرضــى الحــدیون كثیــرون جــدا إلــى حــد أن أكثــر األطبــاء البــد وٕان عــالجوا ، علــى األقــل واحــدا 

مــنهم . ویحضــر المرضــى الحــدیون ولــدیهم مشــاكل حــادة ویشــعرون بتعاســة كبیــرة .ومــن الصــعب 

بــأن عالجهــم النجــاح فــي معــالجتهم . ولــیس مــن العجیــب أن یشــعر الكثیــر مــن األطبــاء النفســیین

غیر واف ، وأنهم یفتشون عن عـالج یحقـق لهـم بعـض الراحـة . ومـن المهـم اإلشـارة إلـى أن نمـط 

الســلوك الــذي كثیــرا مــا یــرتبط بتشــخیص اضــطراب الشخصــیة الحدیــة هــو الــنمط المتمثــل باألفعــال 

فا مــن والــذي كــان قــد أهمــل نســبیا بوصــفه هــد–المتعمــدة الضــارة بالــذات وبالمحــاوالت االنتحاریــة 

) إلـــى ان هـــذا الســـلوك یصـــبح األقـــرب ١٩٨٤، نكندرســـو هـــداف جهـــود المعالجـــة ، وقـــد أشـــار (أ

. والبیانات التجریبیة تؤید ما یقوله هذا الباحث ؛ إذ إن ل " خاصیة سلوكیة " للمریض الحديلتمثی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارها مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ب نســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة مق

self-injuriousیام بفعـل مضـر بالـذاتمن المرضى الحدیین لهم تاریخ في الق% ٨٠-٧٠ act

إلـى ان نسـبة انتشـار DSM-IV/1994ولو لمـرة واحـدة علـى األقـل . ویشـیر الـدلیل األمریكـي 
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% تالحظ ١٥من إجمالي المجتمع ، ونسبة % ٢) اضطراب الشخصیة الحدیة یقدر بنحو (تفشي

كــي الســابق لــدى المرضــى الخــارجیین فــي عیــادات الصــحة النفســیة والعقلیــة .ویشــیر الــدلیل األمری

إلـــى میـــزات محـــددة للثقافـــة والعمـــر والجـــنس ، حیـــث حـــدد نمـــط الســـلوك المالحـــظ فـــي اضـــطراب 

الشخصیة الحدیة في الكثیر من البیانات في دول العالم . فقد یظهر المراهقون واألفراد في مرحلة  

مــواد یصــاحب ذلــك اســتعمال الالســیما عنــدما الــذین یعــانون مــن مشــكالت الهویــة (و الرشــد المبكــر 

) أنماطا سلوكیة وقتیة تعطي انطباعا مضلالً  الضطراب الشخصیة الحدیة . وتتمیز مثـل الضارة

هــذه المواقــف بعــدم االســتقرار االنفعــالي والشــك ، والخیــارات التــي تثیــر القلــق ، والصــراعات بشــأن 

-Perry)التوجـه الجنسـي ، ومنافسـة الضـغوط لتقریـر المهنـة  Klerman , . ویشــخص (1980

طراب الشخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیة الحدیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث بنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة اضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.وما بعدها ٢٣، ص  ١٩٩٩(سلیم ،  % .٧٥ هـذا البحـث فـي أنـه محاولـة فـي أهمیةوتكمن )

الباحــث  إعــدادوهــذه القائمــة هــي مــن االضــطرابات،لهــذا النــوع مــن جدیــدة تقــدیم قائمــة تشــخیص

Falk  كر یاأللمـــاني لیشـــن Leichsenring الحدیـــة وتســـمى قائمـــة الشخصـــیةBorderline

Personality Inventory (Leichcnring , وتعتمــد هــذه القائمــة فــي بنائهــا علــى (1997

Kerenbergللشخصــــیة الحدیــــةKernbergمفهــــوم الباحــــث كیرنبــــرك  , ، وهــــو )(1967

واحــــــد مــــــن الـــــــذین ینطلقــــــون مــــــن تصـــــــورات التحلیــــــل النفســــــي فـــــــي بنــــــاء وتركیــــــب الشخصـــــــیة 

(Shapiro,1989) فــــي متنــــاول العــــاملین فــــي الحقــــل  األداةالباحــــث فــــي أن تكــــون هــــذه .ویأمــــل

◌ً التشخیص النفسي وقیـاس خصـائص هـذا الـنمط مـن الشخصـیة سـواء ألغراضالسریري ومفیدة 

.العربیة مفي البیئة المحلیة أ

تعریفات الشخصیة الحدیة أو (البینیة):
مفهــوم الشخصــیة الحدیــة قــدم بعــض علمــاء وأطبــاء الــنفس عــددا مــن التعریفــات الخاصــة ب

والتي استطاع الباحث الوقوف علیهـا مـن خـالل الرجـوع إلـى المعـاجم النفسـیة والطبنفسـیة وفـي مـا 

یلي بعض منها:

تعریف الحفني: .١
حالــة المـــریض الـــذي یقـــف بـــین العصــاب والـــذهان، وال یستعصـــي علـــى المحلـــل التمییـــز (

)١٠٦، ص١، ج١٩٨٧الحفني، ( )عاد یلتقي بمریض مصاب بالمرضین مبینهما، ولكنه ق

بونتالیس: -تعریف البالنش.٢
یشیع استخدام هذا المصطلح للداللـة علـى بعـض اإلصـابات النفسـیة المرضـیة التـي تقـع (
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على الحدود ما بین العصاب والذهان. وخصوصا حاالت الفصام الكامن التي تتخذ أعراضا ذات 

عریـــف بقولهمـــا : یفتقـــر مصـــطلح الحالـــة البینیـــة منحـــى عصـــابي) ویشـــرح هـــذان الباحثـــان هـــذا الت

إلــى الداللــة الوصــفیة المرضــیة الدقیقــة . وتعكــس تقلباتــه مــن حالــة إلــى أخــرى، غمــوض )(الحدیــة

ـــف المـــؤلفین: الشخصـــیات الســـفیهة  ـــاهیم مختل ـــه. فهـــو یشـــمل، تبعـــا لمف ـــذي یطبـــق علی المجـــال ال

Psychopathic والشاذةPerver عصاب الطبـع الخطیـرة. ویبـدو أن ، والجانحة، وكذلك حاالت

االستخدام األكثر شیوعا لهذا المصطلح بدأ یخصص لحاالت الفصام التي تتخذ منحى األعراض 

العصابیة.

تســاع مجــال التحلیــل النفســي، مســؤول عــن إبــراز هــذه الفئــة التــي یطلــق علیهــا اســم اإن 

ة ذهانیة في بعـض الحـاالت الحاالت البینیة. حیث أظهرت استقصاءات التحلیل النفسي وجود بنی

ألعـراض االتي كانت تعالج من اضطرا بات عصابیة. ویعتقد عموما، على المستوى النظـري، أن 

–البالنــش (العصــابیة تقــوم فــي هــذه الحــاالت بوظیفــة دفاعیــة ضــد انفجــار الــذهان.              

 )٢٢٨-٢٢٧، ص ١٩٨٧بونتالیس، 

:Waltonتعریف والتون .٣
الحدیة إلى فئة من المرضى الذین ال یبدون بوضوح كذهانیین ولكن على یشیر مصطلح 

حافته، أو أن یكونوا مؤهلین لإلصابة به، حیث ال مكافئا مـن الناحبـة السـریریة لألمـراض العقلیـة. 

وفــي الســنوات األخیــرة یســتخدم لوصــف حالــة الشخصــیة المتصــفة بالســلوك التخریجــي االنــدفاعي، 

، وأفعــــــــــــــــال إیــــــــــــــــذاء الـــــــــــــــــذات ةالبـــــــــــــــــین شخصــــــــــــــــیالقــــــــــــــــات اضــــــــــــــــطرا بــــــــــــــــات المــــــــــــــــزاج والع

Self-destructionمـــــع أعـــــراض واضـــــطرا بـــــات الهویـــــةIdentity.كضـــــعف مركـــــزي

(Walton,1987,P, 22-23)

):١٩٩٩تعریف سلیم ( .٤
نمط شامل من عدم االستقراریة في العالقات بین األشـخاص ، وفـي صـورة الـذات ، وفـي 

دأ في الرشد المبكر ، وتظهر في مجموعة منوعة مـن السـیاقات . الوجدان ، واندفاعیة ملحوظة تب

  .  )٦٥، ص  ١٩٩٩سلیم ، (

:)٢٠٠١مي (تعریف سیال .٥
شكل من تنظیم الشخصیة تتمیز بنقص الثبات ؛ وتترجح هذه األشكال ، من وجهـة نظـر 

ــــین الســــواء وعــــ ــــذهانات ، وب ر دم الســــواء مــــن وجهــــة نظــــالبنیــــة واألعــــراض ، بــــین االعصــــبة وال

  ).٩٣٠، ص   ٢٠٠١التكیف(سیالمي ، 

ومـــا یمكـــن مالحظتـــه فـــي هـــذه التعـــاریف هـــو غلبـــة االتجـــاه الـــدینامي المتـــأثر بتصـــورات 
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وأن النظریات الالحقة ما هي إال توسیع لتلك التصورات.  )فروید(التحلیل النفسي التي جاء بها 

التعریف اإلجرائي:.٧
لـى قائمـة الشخصـیة الحدیـة المسـتخدمة فـي هي الدرجـة التـي یحصـل علیهـا المسـتجیب ع

هذا البحث . 

أھداف البحث: 
:إلىیهدف البحث  

.قیاس الشخصیة الحدیة لدى عینة من طلبة جامعة الموصل  .١

لبـــة الجامعـــة تبعـــا لمتغیـــر الجـــنس داللـــة الفـــروق فـــي الشخصـــیة الحدیـــة لـــدى ط إلـــى التعـــرف  .٢

.)إناث–(ذكور

بـة الجامعـة تبعـا لمتغیـر التخصـص الفـروق فـي الشخصـیة الحدیـة لـدى طل داللـة إلـى التعرف  .٣

.)سانيإن–علمي(

:النظرياإلطار
:مقدمة تاریخیة

مـــن اســـتخدم مصـــطلح الحدیـــة أول)Steren,1938مـــن الناحیـــة التاریخیـــة یعـــد شـــتیرن (

Borderline حللـة المالوصـف المقـدم مـن قبـل إلىالجذور الحقیقیة لهذا المصطلح تعزى  أن أال

كـأن (الحفنـي، ) لنمط مـن الشخصـیة یطلـق علیـه شخصـیةDeutsch(النفسانیة األلمانیة دویتش

)Zilboorg(زولبــــــورككمــــــا قدمـــــهambulatoryوالفصـــــام المتحـــــول ) ٦٩، ص ١، ج١٩٨٧

(Fedren)و فیــدرن(Rorschach)رورشــاخكمــا قدمــه كــل مــن latentوالفصــام الكــامن 

مصــطلح الحدیــة كــان یســتخدم للمرضــى  أن) الحــظ Knight(ن نایــتأ أال )(Bleulerوبلــویلر

الذین لم یبدوا ، بأي طریقة ، على كونهم ذهانیون أو عصابیون . ولذلك كانت عملیة تشخیصهم 

) التـــي مهـــدت لهـــذا Knight(نایـــتبلعبـــة كـــرة الســـلة ! ویبـــدو انـــه حتـــى قبـــل أو بعـــد دراســـة أشـــبه

عـددا مـن بـاقتراحین والباحثین ، فقد قـام بعـض مـن هـؤالء المصطلح الن یكون في متناول الدارس

) یوضح عددا من هذه التسمیات البدیلة .١التسمیات له . والجدول رقم (
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  )١جدول رقم (

یوضح التسمیات البدیلة لمفهوم الحدیة

السنةالباحث التسمیة المقترحة 

Stern1945شتیرنالفصام المنتشر

Rapaport1946رابابورتبل الفصامق

Schafer1948شافیرالطبع الفصامي

Mayer1950مایرفصام قصیر األجل 

Peterson1954بیترسونالفصام دون السریري

Dunif1955دانف السایكوباثیةالكاذبة 

Frosch1964فروشالطبع الذهاني

Chessick1966جیسكالحدي 

بدیلة حول تسـمیة أو تحدیـد مفهـوم الحدیـة ال یتسـع أخرىات هناك ، بال شك ، مصطلح

جـاءت إنمـاهـذا المفهـوم تحدیـدالمجال لذكرها جمیعا . وان هـذه المنافسـة الجدیـة حـول تسـمیة أو 

هذا المصطلح منتشر بوضوح في مدینة نیویورك بسبب التأثیر  أنمن مصطلح الفصام الكاذب . 

ربــــط مصــــطلح الحدیــــة  إعــــادةمســــاعدیه وافقــــوا علــــى )  و Hoch( (هــــوك). أن ألصــــولهالمحلــــي 

، القلــق باثولوجیة مــن خـالل العصــاب الشـاملبالفصـام الكـاذب والــذي عرفـه بأنــه حالـة طبــع سـایكو 

الشامل ، الجنسیة المثلیة الشاملة بصورة متزامنة مع أعراض الفصام .

فـي اسـتخدام عـن التنـاقض الظـاهر مسـئوالاتساع مفهوم الفصام العصابي ربمـا یكـون  أن

، عـــالوة علـــى ذلـــك ، فـــأن هـــذا وٕانكلتـــراأمریكـــافـــي  األطبـــاءالتشخیصـــیة الســـائدة لـــدى األســـالیب

 أالالحدیثـة للطـب النفسـي . األمریكیـةفي اغلب كراسات التشـخیص للجمعیـة أهملالمصطلح قد 

.األیــاممصــطلح الحدیــة هــو الكلمــة الســحریة لهــذه  أن)  قــد الحــظ Havens1973(أن (هــافنز)

) قـــد وصـــفها بـــالنیزك أو الشـــهب . أن العدیـــد مـــن الـــذین قبلـــوا Pruyser,1975()بریســـر(أنكمـــا 

  : إلىكان هذا المصطلح یشیر  إذامصطلح الحدیة لیسوا متفقین فیما 

stateحالة . ١

characterطبع . ٢

patternنمط . ٣

personalityتنظیم الشخصیة . ٤ organization

schizophreniaالفصام . ٥

syndromeزملة متالزمة    . ٦
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conditionوضع . ٧

بــین البــاحثین واألطبــاء فــي محــاوالتهم كبیــر واضــح ومــع ذالــك، فمــا یــزال هنــاك تنــاقض 

الوصـفیة لتعریـف هـذه الفئــة مـن المرضـى . فعلــى سـبیل المثـال ، هنـاك عــدد مـن المحـاوالت التــي 

جوانــب الســایكودینامیة ووســائل القیــاس تناولــت الشخصــیة الحدیــة مــن جوانــب عدیــدة ومختلفــة ؛ ال

أصـحابالتـي تظهـر لـدى  واألعـراضوالعالج . وقد تركزت هذه المحـاوالت علـى وصـف السـلوك 

الطـب النفسـي وفـي حـدود البحـوث أدبیـاتنجده بشكل موفور في  أنهذه الشخصیة والذي یمكننا 

الدینامیــــة لهــــذه  تكونــــامــــا یخــــص المأمــــاالعالجیــــة . اإلقامــــةأمــــاكنالعیادیــــة التــــي تجــــري فــــي 

حلیل النفسـي والتـي غالبـت مـا تتـراكم مـن خـالل الخبـرة تال أدبیاتالشخصیة ، فغالبا ما نجدها في 

، فهــو غالبــا مــا یخــص اســتخدام وســائل القیــاسأمــاالعالجیــة التــي یخضــع لهــا هــؤالء المرضــى . 

الء المرضـــى هـــؤ  إخضـــاعخـــاللیكـــون نتیجـــة جهـــود علمـــاء الـــنفس فـــي ابتكـــار تلـــك الوســـائل مـــن 

. وعلـــى العمــوم ، یمكـــن تحدیـــد تلـــك الجهـــود علـــى اإلكلینیكـــيالقیـــاس الـــنفس إلجـــراءاتالحــدیین 

:األتيالنحو 

النفس في مواجهه البناء النفسي الداخلي للمریض ممهمة عالیمكن تحدید  .١

العالج . وأسلوببینما تتحدد مهمة المحلل النفسي في تحدید طبیعة النظریة  .٢

والنتیجة .المآلقى أخیرا مهمة الطبیب النفسي وهي مواجهه التشخیص ، وتب .٣

الظواهریـــة لهـــؤالء المرضــى ، یقـــوم العـــاملین فـــي الحقـــل العیـــادي األبعـــادولغــرض تحدیـــد 

اختبــار الرورشــاخ اســتخدام إلــىتقنیــات التحلیــل النفســي ، بالمقابــل یلجــأ علمــاء الــنفس باســتخدام

األولیـــــــــــــــةالدفاعیـــــــــــــــة الداخلیـــــــــــــــة النفســـــــــــــــیة واآللیـــــــــــــــاتلتحدیـــــــــــــــد عیـــــــــــــــوب االنـــــــــــــــا الرئیســـــــــــــــة 

)Primitive intrapsychic mechanisms(لــــدى هــــؤالء المرضــــى . وقــــد قــــام كــــل مــــن.

) بتحدیـــد ســـمات الشخصـــیة لـــدى المرضـــى Gunderson-Singer,1975(ســـنكر)-(كوندرســـون

:اآلتيالحدیین وعلى النحو 

:شدة االنفعال
مــع أكتائبیــةطبیعــة  اذ أوحدیــة صــورة عدائیــة قویــة حیــث یتخــذ االنفعــال فــي الشخصــیة ال

ربما یكون فـي Depersonalizationاآلنیةوجود ظاهرة فقدان  أنفقدان الشعور بالمتعة . كما 

التشخیص التفریقي .

:Impulsiveتاریخ السلوك االندفاعي 
-Selfعرضیة وتشـمل تشـویه الـذات أفعاال ً ربما یأخذ هذا الجانب عدة اشكال ویتضمن 

Mutilationالجرعات الزائدة للعقاقیر بحیث یصبح على شكل نمطي (االعتماد علـىكاستخدام
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,Car(الذات  إیذاءهي  األنماط) وغالبا ما تكون نتائج هذه العقاقیر ، اتصال جنسي غیر شرعي

1987(.

صفة التكیف االجتماعي :
على الصعید اإلنجازكان هذا أ ً◌ السلیم ، سواءاإلنجازیمكن مالحظة هذه الصفة في 

المناســـب فـــي التعامـــل مـــع واألســـلوبفـــي المظهـــر أیضـــاالمدرســـي أو علـــى صـــعید العمـــل وربمـــا 

. وعلى أي حال ، ربمـا نكـون قـوة المظهـر هـذه أنمـا تعكـس هویـة مضـطربة ، ، تتصـف اآلخرین

یر شكله أو لونـه أو تغیآخر اكائن الالكائن الحي شكاتخاذوهي  عبارة عن mimicryبالمماثلة 

غـرض التخفـي أو بهـدف حمایـة لون البیئة والوسط اللذین یحیا الكائن فیهمـا ب أوحتى لیشبه شكل 

) أو التنكــر للحمایـة وهــو شــكل مـن اشــكال التوحــد الســریع ٤٨٣، ص٢،ج١٩٨٧الحفنــي ، نفسـه (

Knight(اآلخرینوالسطحي مع  , 1953(

:األمدخبرات ذھنیة قصیرة 
أساسـالهذه الخبرات  أنویعتقد )ه الخبرات ذات طبیعة بارانویدیة (هذائیةیمكن اعتبار هذ

ن الذهان في هـذه الحالـة سـوف یصـبح إغیر موجودة . ولذلك فأنهاكامنا ، حتى لو بدت كما لو 

Knight(المواقـــف والعالقـــات غیـــر المناســـبة  أوواضـــحا وذلـــك مـــن خـــالل اســـتخدام العقـــاقیر 

,1953(.

النفسي :األداء في القیاس
بعـد و  )الغرابة(یتسم بالشذوذ  أداء ً الحدیون في بعض المقاییس النفسیة األشخاصیظهر 

ال یقــل فــي  األداءهــذا  أن إالاجتــراري ذاتــي أو اســتجابات بدائیــة علــى اختبــار الرورشــاخ مــثال . 

Gunderson(مستواه ، فیما لو استخدم مقیاس وكسلر للذكاء , Ssinger ,1975(.

ات البینشخصیة :العالق
تتسـم بالتذبـذب والسـطحیة العـابرة كمـا تتسـم هـذه العالقـات أنهـاتظهر هذه العالقات علـى 

ــــــب . كمــــــا قــــــدم كــــــل مــــــن  ــــــرة المطال ــــــاورة وكث ــــــذات والمن بالطــــــابع االعتمــــــادي وخفــــــض قیمــــــة ال

ـــــري) -(كلیرمـــــان ـــــة أخـــــرى لتصـــــنیف المظـــــاهر الســـــریریة Perry-،Klerman,1980(بی ) محاول

ة . فقــد قــام هــذان الباحثــان بمقارنــة مجمــوعتین مــن المرضــى ، احــدهما شخصــت لشخصــیة الحدیــ

 أظهـــرت. وقـــد  أخـــرىكانـــت مـــن فئـــات مرضـــیة األخـــرىوالمجموعـــةشخصـــیة حدیـــة أنهـــاعلـــى 

:اآلتیةفي الخصائص لحتها صمل إحصائیةن فروقا ذات داللة یمجموعة المرضى الحدی
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mentalخصائص الحالة العقلیة . أ state

جذاب في المظهر والسلوك . .١

یعبر عن مشاعر الغضب خالل المقابلة في مواقف متنوعة .. ٢

مولع في الجدل والنقاش .. ٣

متهكم .. ٤

.)التسلطیة واألفكارالمخاوف (العصابیة  األعراضلدیه عددا من . ٥

نقص في تحمل القلق .. ٦

فقدان مزمن للشعور بالواقع .. ٧

المختلفة . لألفكارربط مناسب  أو إكمالصعوبة في . ٨

التاریخ الشخصي والعالقات البینشخصیة : .ب

على سوء استخدام الكحول .اإلدمانالتعود أو . ١

سوء استخدام العقاقیر.. ٢

الخالق .اإلنجازنقص في . ٣

تثور بشكل دوري . أناالندفاعیة التكراریة التي یمكن األفعاللدیه عدد من . ٤

.اآلخرین إزاءت تتسم بالعنف لدیه تهدیدا. ٥

یمارس المصافحة الیدویة في العالقات الحمیمة .. ٦

.)كما لو أن(اآلخروننفسه الذي یقوله بالشيءیتظاهر انه یشعر . ٧

.األمدعالقاته الحمیمة ذو نمط عابر وقصیر .٨

:الدفاعیةاآللیات .ج

.Externalizationعنه  غ استخراج الغضب والتفری. ١

)اإلسقاطكمصدر خطر وعدائیة (اآلخرین إلىینظر  .٢

اآلخـــرین) وعـــن ر متناقضـــة وغیـــر موفقـــة عـــن الـــذات (انشـــطار صـــورة الـــذاتیعبـــر عـــن أفكـــا. ٣

)اآلخرینانشطار صورة (

.)االنشطار( اإلطالقأو سیئة على  اإلطالقبصورة جیدة على اآلخرینیتكلم عن . ٤

.واألفعالا في المشاعر عندما یواجه تناقضاإلنكاریستخدم . ٥

ینكر صلته بمشاعره الماضیة عندما تتعاكس مع واحدة من مشاعره الحاضرة .. ٦

واضحة في الموقف الراهن .أهمیةمن حیاته والذي له كامال  اینكر قطاع. ٧

یتكلم كما لو كان له قدرات اطالقیة .. ٨

.زین (المثلنة البدائیةمتمیأشخاصیستمتع بالحدیث عن عالقاته المزعومة مع . ٩ (

للشخصیة :أخرىوظائف  .د
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ضحالة انفعالیة .. ١

بهویته الذاتیة .اإلحساسنقص في . ٢

نرجسي ، منشغل بذاته .. ٣

والتعاطف معهم .باآلخریننقص في االهتمام . ٤

بالنقص .واضحةمشاعر . ٥

Perry(.األمانمشاعر بعدم . ٦ – Klerman , 1980(

اول مفهوم كیرنبك لمفهوم الشخصیة الحدیـة ، البـد مـن اإلشـارة إلـى التوجهـات قبل ان نتن

-المختلفة التي ظهرت في مجال التنظیر حول هذا النوع من االضطراب . وهي :

توجه التحلیل النفسي : وجهة النظر الوصفیة والبنائیة  .ا

التوجه السلوكي  .ب

التوجه السلوكي المعرفي  .ج

كي الجدلي العالج السلو  .د

التوجهات المعرفیة  ـ.ه

التوجه الخاص بالعالقات نحو األشخاص .  .و

للشخصیة الحدیة :Kernbergكیرنبرك   مفھوم 
الـــذین اهتمـــوا بموضـــوع بنیـــة الشخصـــیة المعاصـــرینالبـــاحثین  أهـــمیعـــد هـــذا الباحـــث مـــن 

المدرســــة  إلــــىتمــــي وهــــو طبیــــب نفســــي ین ثهــــذا الباحــــالحدیــــة ومظاهرهــــا المختلفــــة . وقــــد درس 

، وقـد قسـم هـذا الباحـث والوصـیةالتحلیلیة ، هذا النمط من الشخصـیة مـن وجهـة النظـر الدینامیـة 

-مجموعتین هما : إلىالمظاهر البنائیة للشخصیة الحدیة 

المرتبطــــة األولیـــةالبنـــى المعرفیـــة  إلـــىالمظـــاهر غیـــر النوعیـــة لضـــعف االنـــا والنكـــوص 

بعملیات التفكیر البدائي

اعتبرهــا  أوملیــات الدفاعیــة النوعیــة التــي یتســم بهــا تنظــیم هــذه الشخصــیة والتــي عــدها الع

األتـيعلى النحـو اآللیاتهذه  إجمالسمة واضحة الضطراب هذا النمط من الشخصیة . ویمكن 

:-

Splittingاالنشطار . ١

Omnipotenceاالطالقیة . ٢

Self-devaluationخفض قیمة الذات . ٣

Primitiveالمثلنة البدائیة . ٤ idealization

Projectiveوخصوصا التوحد االسقاطي لإلسقاطالصور البدائیة . ٥ identification
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.لإلنكارالصور البدائیة . ٦

وقد حاول هذا الباحث تلخیص الصـور االكلینكیـة لهـذا الـنمط مـن الشخصـیة ، بمجموعـة 

:اآلتيمحددة من السمات وهي على النحو 

قلق عام منشر في بنیة الشخصیة .. ١

أعراض عصابیة متعددة .. ٢

Prepsychoticخصائص قبل ذهانیة . ٣

خاصیة مرضیة الستدخال عالقات الموضوع .. ٤

,سمات غرائزیة متقلبة ، خصوصا التناسلیة وغیر التناسلي. ٥ 1967, 682)(Kernberg

أصــحابالشخصــیة ، امتــدادا لجهــود وتعــد جهــود هــدا الباحــث فــي دراســة هــذا الــنمط مــن

) ومساعدیها والتي ركـزت علـى هود التي قامت بها (میالین كالیناالتجاه الدینامي وخصوصا الج

الصــراعات االودیبیــة المرتبطــة بالمرحلــة الفمیــة ، كمــا یؤكــد هــذا الباحــث انــه مــن الممكــن تحدیــد 

انــه مــن الصــعب عمــل  أالذهان ، االختالفــات الرئیســیة بــین تركیــب الشخصــیة الحدیــة وحــاالت الــ

.Kernberg,1967,p,642مثل ذلك التحدید في حالة المقارنة بینهما ( (

 أنالمتعلقة بموضوع الشخصـیة الحدیـة ، یمكننـا لألدبیاتمن خالل هذا العرض الموجز 

هـــذه  أهـــمهنـــاك خصـــائص مشـــتركة بـــین المرضـــى الحـــدیین ومرضـــى الـــذهان . ولعـــل  أننالحـــظ 

Realityیفتـا اختبــار الواقـع ظي و الخصـائص هــ testing والعالقـات البــین شخصـیة والتــي تعــد

الســالمة فــي  أن Frosch (فــروش) مــن وظــائف االنــا . وقــد أوضــحاألساســیةالوظــائف  أهــممــن 

قع هي التي تمیز المرضى الحدیین من مرضى الفصام . وضمن وظیفة اختبار الواقع ااختبار الو 

 أن أالرى متفرعــــة منهــــا ؛ مثــــل اإلحســــاس بــــالواقع والعالقــــة بــــه . ، یمكـــن مالحظــــة وظــــائف أخــــ

المرضى الحدیین یتمكنون من الشعور بذالك خارج خبراتهم ، بینما ال یتمكن ألذها نیون مـن فعـل 

ـــــــك . وقـــــــد الحـــــــظ ـــــــك Weiss,1966((ویـــــــز)ذل ـــــــي ال حظهـــــــا المالحظـــــــات )  نتیجـــــــة لتل الت

القـدرة  نبـإمالحظات أخـرى تفیـد )Zetzel,1977((زیتل) إلیها أضافو  ) Frosch((فروش)

علــى العكــس الفاســد تعطــي فرصــة طیبــة للتمییــز بــین هــاتین الفئتــین مــن المرضــى . كمــا الحــظ

هـي  إنمـاتشویهات الواقع التي تحـدث لـدى الحـدیین ،  أن ایضا )Wolborg,1972(ولبورك)(

موجودا .  أولدیهم ، دائما ما یكون باقیا السلیم للواقع  اإلدراكوان  أساسهاذات طبیعة دفاعیة في 

 ت ظهـر اولذلك وعلى اثر تلك المالحظات التي تراكمت لدى الباحثین والعیادیین على حـد سـواء ، 

كمـا مـةالمتراكالمالحظـاتعـددا مـن التعـاریف حـول مفهـوم الشخصـیة الحدیـة والتـي تعكـس تلـك 

حدیة . الحظنا ذلك في فقرة التعاریف حول مفهوم الشخصیة ال

:قیاس الشخصیة الحدیة



قیاس الشخصیة الحدیة لدى عینة من طلبة جامعة الموصل

٣٣

ن هـــذا إطبیعـــة الشخصـــیة الحدیـــة ، فـــ إلـــىمثلمـــا الحظنـــا التبـــاین واالخـــتالف فـــي النظـــر 

؛ قیاسـهاأسـالیب. ولـذلك تعـددت وتنوعـت مسـألة قیـاس تلـك الشخصـیة إلـىالتباین سـوف ینسـحب 

ر الـذاتي . وفـي مـا یلـي التقـدیوأسـالیبالرورشـاخ) والمقـاییس االسـقاطیة (اإلكلینیكیـةمثل المقابلة 

بعضا منها :

B.S.Iفهــرس متالزمــة الحدیــة. ١ (Borderline Syndrome Index) وهــي مــن تصــمیم

.١٩٨٠وزمالئه عام Conte(كونیت)

D.S.Q الــدفاعي األســلوباســتبیان . ٢ (Defensive Style Questionnaire) وهــي مــن

. ١٩٨٣وزمالئه عام Bond(بوند)تصمیم

Million(میللـون)) وهـي مـن تصـمیم M.C.M.I( ةالمتعـددة ذات المحاور االكلینیكة القائم. ٣

.  ١٩٨٥وزمالئه 

  .١٩٨٨ عام Hylerتصمیم (هیلر)استبیان تشخیص الشخصیة الحدیة وهي من .٤

وهــو عبــارة عــن مقیــاس بنــي  ١٩٨٢عــام  Perryمقیــاس اضــطراب الشخصــیة الحدیــة لمؤلفــه . ٥

  فقرة . ٣٦الذاتي ، وبواسطة إجابة المریض عن فقراته البالغ عددها على وفق أسلوب التقریر

وهـو یغطـي كـال مـن اضـطراب الشخصـیة  ١٩٨١عـام  Baronجدول لمقابلة الحدیین لمؤلفـه  .٦

  )١١٨-١١٧ص ١٩٩٩سلیم ، وع . (الحدیة واضطراب الشخصیة الفصامیة الن

األلمـاني (لیشـنرك)الباحـث إعـداد ) وهـي مـن قائمة الشخصیة الحدیة (موضوع البحـث الحـالي. ٧

Falk Leichsenring   وترجمــة الباحــث حیــث حصـــل علــى الموافقــة الخطیـــة  ١٩٩٧عـــام

    ) . ٢انظر ملحق رقم (( .  ٢٠٠٢ -٢-١٥لغرض ترجمة القائمة إلى اللغة العربیة بتاریخ 

الدراسات السابقة :
تناولـــت موضـــوع قیـــاس ) التـــي١٩٩٩المقدمـــة مـــن قبـــل (ســـلیم ،األطروحـــة إلـــى إضـــافة

وبتفصیل مسهب مع اإلشـارة إلـى الدراسـات العوامل الخمسة أنموذجالشخصیة الحدیة على وفق 

من الدراسات أخر ا ً ن هناك عددإ، فالتجریبیة والنظریة فیما یخص اضطراب الشخصیة الحدیة  

تناولــتحــث ،حصــل علیهــا الباحــث مــن قبــل الباحــث األلمــاني صــاحب القائمــة موضــوع البالتــيو 

ـــة للاألســـالیب ـــلالدفاعی ـــة علـــى وجـــه الخصـــوص مث -(لیشـــنزرك)و(بوند)و(بیري ؛شخصـــیة الحدی

(Bond,1990)كــــوبر)و(لیرنر) (Leishsenring,1999) (Lerner,1981)

(Perry_Cooper,1986) (Bond,1995) لآللیـاتحیث اهتمت هذه الدراسـات بدراسـة مقارنـة

وبعـض سـمات الشخصـیة لـدى هـذه الفئـات مـن مرضـى الفصـام الدفاعیة لـدى المرضـى الحـدیین و 

المرضى . 
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البحث :إجراءات
عینة البحث :.١

وطالبــة مــن كلیــة التربیــة / جامعــة الموصــل ومــن  ا ً ) طالبــ٦٤تألفــت عینــة البحــث مــن (

الدراســي وللعـام  )التـاریخ–اللغـة العربیـة (اإلنسـانیةواألقسـام)الكیمیـاء -ءالفیزیـا(العلمیـة األقسـام

الجنس والتخصص .متغیريالعینة وفق  أفراد) یمثل توزیع ٢.  والجدول رقم ( ٢٠٠٣ -٢٠٠٢

  )٢جدول رقم (

یمثل أفراد العینة وفق متغیري الجنس والتخصص

المجموعإناثذكورالجنس

التخصص

١٦١٦٣٢علمي

١٦١٦٣٢إنساني

٣٢٣٢٦٤المجموع

أداة البحث -٢
وهـــي تعـــد مـــن Leichsenringحـــث الحالیـــة هـــي مـــن تصـــمیم الباحـــث االلمـــاني أداة الب

وتعتمــد  )ال –فتتحــدد ب(نعــم اإلجابــةبــدائل أمــا) فقــرة . ٥١التقــدیر الــذاتي ومكونــة مــن (أســالیب

)Kernbergـ (یم الشخصـــــــــیة لــــــــــنظـــــــــفـــــــــي بنائهـــــــــا النظـــــــــري علـــــــــى النظریــــــــــة البنائیـــــــــة فـــــــــي ت

)(Leichsenring,1997,P,46مقـــاییس فرعیـــة تقـــیس الظـــواهر أربعـــةقائمـــة علـــى . وتحتـــوي ال

آالتیة :

Identityضیاع الهویة . ١ Diffusion

Primitiveالدفاعیة البدائیة اآللیات. ٢ Defenses

Impairedضعف اختبار الواقع . ٣ Reality Testing

Fearالتالشي  أوالخوف من االنصهار . ٤ of Fusion3-

) التـي تتكـون منهـا القائمـة الحالیـة والجـدول ٥١غطیها الفقـرات (تلك هي المجاالت التي ت

) یبین المقاییس الفرعیة والفقرات التي تتكون منها .٣رقم (
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  )٣جدول رقم (

تتضمنها  قائمة الشخصیة الحدیةیبین المقاییس الفرعیة والفقرات التي

رقم الفقرة المكونة لهالمقیاس

٤٦-٤٢-٣٧-٣٦-٣٤-٣٣-٢٦-١٥-٨ضیاع الهویة

٤٨-٤٠-٣٩-٢٩-١٦-١٠-٩-١الدفاعات البدائیة

٤١-٢١-١٣-١٢-٧ضعف اختبار الواقع 

٥١-٢٨-٢٥-٢٣-٢٠-١٩-١٤الخوف من االنصهار أو التالشي

-٣٦-٢٨-٢٧--٢٠-١٩-١٥-١٤-٩-٨-٥-٤-٣الشخصیة الحدیة

٥٠-٤٩-٤٧--٤٣-٤٠-  

) تـم ١العربیـة (انظـر ملحـق رقـم وعند عرض القائمة على مجموعة من الخبراء بترجمتها

  .   ٥٠، ٤٥، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٠، ٦االتفاق على حذف الفقرات ؛ 

) درجة فقط . ٢٢) فقرة وبلغ الوسط الفرضي (٤٤لیصیح المجموع النهائي لفقرات القائمة (

الدراسة االستطالعیة :-٣
التــي تتكــون ولة فهــم المعــاني الفقــرات همــدى وضــوح التعلیمــات وســ إلــى لغــرض التعــرف 

) طالـب وطالبـة ٢٠منها القائمة ، قام الباحث بتطبیقهـا بصـیغتها النهائیـة علـى عینـة مكونـة مـن (

التعلیمات كانـت  أنتم اختیارهم بطریقة عشوائیة من طلبة كلیة التربیة / جامعة الموصل ، فتبین 

لمســـتغرق ســهلة وان الفقـــرات كانـــت واضــحة مـــن حیـــث المعنــى والصـــیاغة وكـــان متوســط الوقـــت ا

) دقیقة فقط . ٢٥هو(

:Validityمؤشرات الصدق  -٤
مؤشـــرات الصـــدق كانـــت الصـــدق التالزمـــي ، الن فقـــرات القائمـــة جـــاءت متوافقـــة مـــع  إن

وأیضـــاDSM-IVومـــع محكـــات  D.I.Bالتشخیصـــیة Gunderson(كیندرســـون)فقـــرات قائمـــة 

فهومـه للشخصـیة الحدیـة ومKernbergصممت وفق نظریـة ألنهامع مؤشرات صدق المفهوم ، 

أي الصــــدق الظــــاهري . ولــــذلك اعتمــــد الباحــــث علــــى صــــدق الترجمــــة كأحــــد مؤشــــرات الصــــدق 

 األداةالبحــث الحــالي الن مؤشــرات الصــدق متــوفرة فــي  ألداةوعرضــها علــى مجموعــة مــن الخبــراء 

.أصال

:Reliabilityالثبات -٥
باسـتخدام   )٠.٨٥-٠.٧٥القائمـة (بلغ الثبات لقائمة الشخصیة الحدیة كما یذكر مصـمم 
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وقد تقاربت نتائج البحث test-retestاالختبار  إعادة أسلوبمعامل ارتباط بیرسون وعن طریق 

) ١٥االختبـار وبعـد ( إعـادةبطریقـة االرتبـاط الحالي مع نتائج مصمم القائمة ، حیث بلـغ معامـل

.أیضاوطالبة من كلیة التربیة  ) طالب٢٠) وبعینة مكونة من (٠.٨١( األولاإلجراءیوم من 

:اإلحصائیةالوسائل -٦
التالیة :اإلحصائیةتم استخدام الوسائل 

.االختبار إعادةمعامل ارتباط بیرسون لمعرفة درجة ارتباط ثبات القائمة من خالل طریقة .١

المتحقق .االختبار التائي لعینة واحدة لمعرفة داللة الفرق بین المتوسط الفرضي والوسط .٢

 وفـــقالعینـــة علـــى  أفـــراداالختبـــار التـــائي لعینتـــین مســـتقلتین وذلـــك لمعرفـــة داللـــة الفـــروق بـــین .٣

متغیري الجنس والتخصص .    

النتائج : 
مسـتوى انتشـار  إلـى التعرف  إلىمن البحث والذي كان یرمي األولتحقیق الهدف ألجل

متوســـط  أن، فتبـــین إحصـــائیا تالبیانـــاامعـــة ، تـــم تحلیـــل نمـــط الشخصـــیة الحدیـــة لـــدى طلبـــة الج

وعنــد اســتخدام االختبــار التــائي لعینــة  )٨.٣٢وبــانحراف بلــغ ( )١٤.٥٣العینــة بلــغ ( أفــراددرجــات 

المتوسـط المتحقـق اقـل  أنواحدة لغرض المقارنة بین المتوسط الفرض والمتوسـط المتحقـق ، تبـین 

وهــي اكثــر مــن القیمــة  )٧.١٨١التائیــة المحســوبة (حیــث بلغــت القیمــةمــن المتوســط الفرضــي ،

) ولصــالح المتوســط ٠.٠٥ومســتوى داللــة  ( ٦٣) وبدرجــة حریــة قیمتهــا ٢.٠٠التائیــة الجدولیــة (

عینــة  إلفــرادمســتوى اضــطراب الشخصــیة الحدیــة غیــر موجــود بالنســبة  أنوهــذا یعنــي الفرضــي 

البحث . 

مســـتوى انتشـــار ومـــن ثـــم فـــإن لجامعـــة العینـــة كانـــت مـــن طلبـــة ا أنویعلـــل الباحـــث ذلـــك 

یوضح ذلك ) ٤والجدول رقم (ا . االضطرابات النفسیة والعقلیة یكون محدود نسبی

  )٤دول رقم (ج

بین المتوسط المتحقق و المتوسط یوضح نتائج االختبار التائي لعینة واحدة لداللة الفروق

الفرضي لمستوى الشخصیة الحدیة لدى أفراد العینة ككل

العینة
المتوسط 

المتحقق

االنحراف 

المعیاري

الوسط 

الفرضي

مستوى القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

٦٤١٤.٥٣٨.٢٢٢٢٧.١٨١٢.٠٠٠.٠٥
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داللـــة الفـــروق فـــي مســـتوى الشخصـــیة  إلـــى وألجـــل تحقیـــق الهـــدف الثـــاني والمتمثـــل بـــالتعرف . ٢

لتحقیـق مسـتقلتیناالختبـار التـائي لعینتـین باسـتخدامالحدیة تبعا لمتغیر الجنس ، قام الباحـث 

بــین متوســط درجــات إحصــائیاتبــین عــدم وجــود فــرق دال إحصــائیاذلــك وعنــد تحلیــل البیانــات 

) وهـي اقـل مـن ١.٢٩٩إذ بلغـت القیمـة التائیـة المحسـوبة (.اإلنـاثالذكور ومتوسـط درجـات 

ویمكـن تفسـیر ) ٠.٠٥( ومسـتوى داللـة) ٦٣وبدرجة حریـة ( )٢.٠٠٠القیمة التائیة الجدولیة (

نفـــس  إلـــىمتماثلـــة مـــن الناحیـــة الثقافیـــة ویتعرضـــان  ایعیشـــان ظروفـــ نكـــال الجنســـیذلـــك بـــأن 

) یوضح ذالك ٥ألسالیب في  التنشئة االجتماعیة  والجدول رقم (

  )٥جدول رقم (

درجات أفراد ن المتوسطاتیوضح نتائج االختبار لعینتین مستقلتین لمعرفة داللة الفروق بی

العینة في مستوى الشخصیة الحدیة تبعا لمتغیر الجنس

  العددالجنس
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري
قیمة ت

ىمستو 

  الداللة

  ٨.٤٠  ١٥.٨٨  ٣٢  ذكور
١.٢٩٩  

غیر دال عند 

٣٢١٣.١٩٨.١٥إناث  ٠.٠٥

داللــة الفـروق فــي مسـتوى الشخصــیة  ى إلـومـن اجـل تحقیــق الهـدف الثالــث والمتمثـل بــالتعرف . ٣

قـــام الباحـــث باســـتخدام )إنســـاني–علمـــي (الحدیـــة لـــدى أفـــراد العینـــة تبعـــا لمتغیـــر التخصـــص 

االختبار التائي لعینتین مسـتقلتین وعنـد تحلیـل البیانـات إحصـائیا تبـین عـدم وجـود فـروق ذات 

) وهـي اقـل مـن ٠ر  ٣٥٨وبة (إذ بلغت القیمة التائیة المحسداللة إحصائیا تبعا لهذا المتغیر

والجــدول ) .   ٠ر٠٥) ومســتوى داللــة (٦٢) ولدرجــة حریــة(٢ر٠٠٠القیمــة التائیــة الجدولیــة (

) یوضح ذالك .٦رقم (

  )٦جدول رقم (

لداللة الفروق بین متوسطات درجات أفراد یوضح نتائج االختبار التائي لعینتین مستقلتین

التخصصتبعا لمتغیرالعینة في الشخصیة الحدیة

  العددالتخصص
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

٣٢١٤.٩١٦.٠٧علمي
٢.٠٠  ٠.٣٥٨  

غیر دال عند 

٣٢١٤.١٦١٠.١٨أنساني  ٠.٠٥
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وتظهـــر النتـــائج المعروضـــة فـــي الجـــدول أعـــاله إلـــى عـــدم وجـــود فـــرق دال إحصـــائیا بـــین

متوسط درجة طلبة التخصص العلمي واإلنساني ، وهذا یعني أن التخصص الدراسي ال یؤثر فـي 

اضـطراب الشخصــیة الحدیـة . ویمكــن القـول أن هــذا االضـطراب نــاتج عـن عوامــل سـابقة وخبــرات 

غیــر ســارة وظــروف غیــر مالئمــة فــي التنشــئة ، وهــي لیســت نتیجــة لمــا یحــیط بــالفرد اآلن بــل هــو 

خفاق .        إبرات فشل أو نتیجة لتراكم خ

التوصیات والمقترحات :
یوصـــي الباحـــث باعتمـــاد هـــذه القائمـــة كـــأداة تشخیصـــیة فـــي المجـــال العیـــادي فـــي المصـــحات .١

والعیادات النفسیة لغرض التعرف إلى  حدود هذه الفئة من المرضى في البیئة المحلیة .

یـــر فئــة طلبـــة الجامعــة ومعرفـــة یقتــرح الباحــث إجـــراء بحــوث ودراســـات أخــرى تتنـــاول فئــات غ.٢

العالقة بین  هذا النوع من االضطراب  وسمات الشخصیة وأنماطها والوظائف الدفاعیـة لالنـا 

وقوتها وعالقتها بالفئات المرضیة األخرى .  

أجــراء دراســات مقارنــة بــین مرضــى الشخصــیة الحدیــة ومرضــى الفئــات المرضــیة األخــرى فــي .٣

البیئة المحلیة .  

لى دراسات أجنبیة تناولت المرضى الحدیین لغـرض المقارنـة بیـنهم وبـین المرضـى االطالع ع.٤

الحدیین في بیئتنا المحلیة في دراسات مشابهة .  

المصادر:
العربیة:أوال:

مــــدبولي،مكتبـــة النفســــي،موســـوعة علــــم الـــنفس والتحلیـــل ،١٩٨٧ المــــنعم،عبـــد الحفنـــي، د.. ١

القاهرة.

ـــة علـــى وفـــق أنمـــوذج العوامـــل ،١٩٩٩ حنـــا،أریـــج جمیـــل ســـلیم،. ٢ اضـــطراب الشخصـــیة الحدی

الـنفس،قسم علم بإشراف أ.د خلیل إبراهیم رسول ،  منشورة،أطروحة دكتوراه غیر الخمسة،

جامعة بغداد . 

، معجــم مصــطلحات التحلیــل النفســي ، ترجمــة ، د. مصــطفى  ١٩٨٧،  سبونتــالیو البالنـش . ٣

راسات والنشر ، بیروت ، لبنان . حجازي ، المؤسسة الجامعیة للد

، المعجـــم الموســـوعي فـــي علـــم الـــنفس ، ترجمـــة : وجیـــه أســـعد ،  ٢٠٠١ســـیالمي ، نـــوربیر ، . ٤

منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، سوریة . 
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شوقي یوسف بهنام

٤٠

  )١ملحق (

فقرات قائمة الشخصیة الحدیةأسماء الخبراء الذین عرضت علیهم

/ جامعة بغداد  آلداباأ.د. قاسم حسین صالح / قسم علم النفس / كلیة  -١

أد . إبراهیم عبد الحسن الكناني   -٢

/ قسم اللغة العربیة / كلیة التربیة / جامعة الموصل عبدا هللاأ. م. د. عبد الستار -٣

/ جامعة الموصل  اآلدابد. أنیس بهنام / قسم الترجمة / كلیة  ٤

/ جامعة الموصل  اآلدابد. حسین علي / قسم الترجمة / كلیة -٥

  دد. طه النعمة /أخصائي الطب النفسي / بغدا-٦

د. قاسم هادي العوادي / أخصائي الطب النفسي / بغداد -٧

د. مفید محمد سعید / أخصائي الطب النفسي / بغداد -٨

د . باهر سامي بطي / أخصائي الطب النفسي / بغداد   -٩

  )٢ملحق (

الموافقة الخطیة للباحث األلماني لترجمة القائم



قیاس الشخصیة الحدیة لدى عینة من طلبة جامعة الموصل

٤١

)٣ملحق رقم(

الصیغة النهائیة لفقرات قائمة الشخصیة الحدیة

النعم الفقرة ت

نوبات هلع متكررةيتنتابن١

٢ 

٣ 

ي لمجازفات یمكن أن تسبب لي متاعب كثیرا ما اعرض نفس٤

٥  
االختنــاق) عنــدما یبــدي اآلخــرون اهتمامــا عمیقــا اشــعر بــالخمود (

نحوي 

٦  
سـبق وان رأیــت صـورا و أشــكاال غریبـة بینمــا لـم یكــن هنـاك شــيء 

حقیقي 

)شیاء من ولي لیست حقیقیة (خیالیةاشعر أحیانا أن الناس و األ٧

٨  
النـــاس نحـــو االتجـــاه المعـــاكس .(مـــثال مـــن تبـــدل مشـــاعري تجـــاه 

)یة و خیبة األملالحب و اإلعجاب الىالكراه

غالبا ما ینتابني شعور بالیأس ٩

كثیرا ما أسرف باألنفاق وأخسر المال ١٠

١١  

غالبـا مــا ســمعت اصــواتا تحــدث عنــي علــى الــرغم مــن عــدم وجــود 

شــارة (صــح) احــد بقربــي. فــإذا كــان الجــواب بــنعم، یرجــى وضــع أ

-أمام االتى:

أصوات من خارجي -١

أصوات من داخلي        -٢

تعرضت لألذى في العالقات الوثیقة التي مرت بي ١٢

أشعر و أتصرف بطریقة ال تتالءم وطبیعتي ١٣

١٤  
حــدث وأن شــعرت بــأني مســیر أو مســیطر علــي مــن الخــارج مثــل 

الدمیة 

قمت بمهاجمة احدهم جسدیا  ١٥

لدي شعور بان أفكاري یمكن سماعها  ١٦

١٧  
أشعر أحیانا بالذنب وكأني ارتبكت جریمة على الرغم مـن أنـي لـم 

أرتكب شيء  
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٤٢

النعم الفقرة ت

تعمدت إلحاق األذى بنفسي جسدیا ١٨

١٩  
أشـعر أحیانـا أن النـاس تتغیـر ظاهریــا فـي الوقـت الـذي هـم عكــس 

  ذلك 

لدي خبرات دینیة عمیقة   ٢٠

٢١  
العالقة العاطفیة عادة ما أكون غیر متیقن من نوعیـة العالقـة في 

التي أریدها 

٢٢  
إحســاس خــاص بمــا یخفیــه القــدر لــي (كــأن أصــبح ینتــابني أحیانــا

)نبیا

عندما تتوثق عالقتي بآخر أشعر وكأني واقع في مصیدة ٢٣

٢٤  
یتملكني شعور بوجود شخص آخر معي (هو) أو (هي) في حین 

هناك في الحقیقة ال أحد

٢٥  
یبدو لي جسـمي أو أجـزاء منـه أحیانـا غریبـة أو علـى غیـر شـكلها 

المألوف لي  

٢٦  
إذا ما تطورت عالقاتي جدا، غالبا مـا أشـعر بالحاجـة إلـى قطعهـا 

نهائیا  

أشعر أحیانا أن الناس تطاردني للنیل مني ٢٧

أشعر بالمتعة عندما أسیطر على أحد ما ٢٨

أشعر أحیانا بأنني شخص متمیز  ٢٩

رأشعر أحیانا باالنهیا٣٠

٣١  
أشـــعر أحیانـــا بصـــعوبة فـــي التفریـــق مـــن أن شـــیئا مـــا حـــدث  فـــي 

الواقع أو حدث في مخیلتي    

جعادة ما أتصرف بصورة تلقائیة دون التفكیر بالنتائ٣٢

عادة ما أشعر أن الناس تضحك علي أو تتحدث عني٣٣

عادة ما یبدو الناس لي عدوانیین ٣٤

عادة ما یتملكني شعور بأن الناس یغرسون أفكارهم في ٣٥

عادة ما ال اعرف ما أریده حقا ٣٦

حاولت االنتحار ٣٧

أعتقد بأنني مصاب بمرض خطیر ٣٨
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٤٣

النعم الفقرة ت

٣٩  
أشــعر أحیانــا  أننــي أعــیش فــي حلــم أو أرى حیــاتي أمــامي وكأنهــا 

سینمائیا  فلما

كثیرا ما أقدمت على السرقة ٤٠

٤١  
عـــادة مـــا أعـــاني مـــن أالم جـــوع مفاجئـــة تجعلنـــي ألـــتهم آي شـــيء  

أمامي    

٤٢  

عادة ما أكون غیر مطمئن  لألسئلة  التي تخص . یرجـى وضـع 

أشارة (صح) أمام:

)رأ. السیاسة    ب. الدین            ج. األخالق (الخیر والش

)الدماءسفك حیانا تتملكني أفكار حول القتل (أ٤٣

كانت لي مشاكل مع القانون ٤٤


