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ملخص: 
ال�شطرابات  وم�شتوى  ال�شخ�شية  اأمناط  عن  الك�شف  اإىل  الدرا�شة  هذه  هدفت 
ال�شِخ�شية  اأمناط  بني  العالقة  وبيان  ال�شعودي،  املجتمع  لدى  املنت�رسة  ال�شيكو�شوماتية 
وبني م�شتوى هذه ال�شطرابات.وهدفت الدرا�شة كذلك اإىل الك�شف عن اأثر بع�ص املتغريات 
م�شتوى  يف  التعليم(  وم�شتوى  الجتماعية،  واحلالة  والعمر،  )اجلن�ص،  الدميغرافية: 

ال�شطرابات ال�شيكو�شوماتية.
ال�شعودي يف مدينة جدة، حيث  الدرا�شة من )524( را�شداً من املجتمع  تكونت عينة 
اأعّد مقيا�ص اأمناط ال�شخ�شية بالعتماد على مقيا�ص مايرز برجز MBTI، ومقيا�ص اأمناط 
اأعدته  الذي  ال�شيكو�شوماتية  ال�شطرابات  قائمة  ا�شتخدام  اإىل  بالإ�شافة   ،PTI ال�شخ�شية 

بني م�شطفى  )2003(.
اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل اأن اأمناط ال�شخ�شية الأكرث انت�شاراً لدى املجتمع ال�شعودي 
ISFJ(.بينت  و   ،ISTJ، ISFP، ESTJ، INFP( ال�شخ�شية  الآتي: منط  للرتتيب  كانت وفقًا 
عينة  اأفراد  لدى  ال�شخ�شية  لأمناط  اإح�شائيًا  دالة  عالقة  وجود  كذلكعدم  الدرا�شة  نتائج 

الدرا�شة تعزى ملتغري الدرا�شة )حالة ال�شطراب( .
ال�شطرابات  اإح�شائيًا مل�شتوى  دالة  اإىل وجود فروق  اأي�شا  الدرا�شة  نتائج  واأ�شارت 
ال�شيكو�شوماتية لدى اأفراد العينة يعزى ملتغري )اجلن�ص( ، حيث يعاين منها الذكور اأكرث من 
الإناث.وهناك فروق ذات دللة اإح�شائية مبا يخ�ص متغري حالة ال�شطراب )�شيكو�شوماتي، 
ال�شيكو�شوماتية  منال�شطرابات  يعانون  الذين  الأ�شخا�ص  ن�شبة  كانت  حيث   ، ع�شوي( 
وجود  الدرا�شة  نتائج  اأظهرت  الع�شوية.كما  بالأمرا�ص  امل�شابني  الأ�شخا�ص  من  اأكرث 
اأفراد العينة تعزى ملتغري  ال�شيكو�شوماتية لدى  اإح�شائيًامل�شتوى ال�شطرابات  فروق دالة 
ال�شطرابات  من  اأزواجهم  عن  املنف�شلون  اأو  الأرامل  تعاين  حيث   ، الجتماعية(  )احلالة 

ال�شيكو�شوماتية اأكرث من غري املتزوجني، ويعاين املتزوجون اأكرث من غري املتزوجني.
املجتمع  ال�شيكو�شوماتية،  ال�شطرابات  ال�شخ�شية،  اأمناط  املفتاحية:  الكلمات 

ال�شعودي.
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Personality Type and its Relationship 
with Psychosomatic Disorders among Saudi Population

Abstract:  

This study aimed to investigate the relationship between personality 
types and the level of psychosomatic disorder among Saudi society, as well as 
the disclosure of the impact of some demographic variables (gender, marital 
status and level of education) in the level of psychosomatic disorders.

The sample consisted of (524) adult of Saudi society in the city of 
Jeddah, in the summer semester of2012/ 2013.The scale of personality types 
was developed by the researchers.The researcher benefited from the scale of 
Myers- Briggs (MBTI) and the personality types scale (PTI) , in addition to 
using the list of psychosomatic disorders prepared by Bani- Mustafa, (2003) .

The study indicated that personality types most prevalent among the 
Saudi society in order were (ISTJ, ISFP, ESTJ, INFP, and ISFJ) .The results 
showed no statistically significant relationship between personality types and 

the psychosomatic status at the level of confidence (α =0.05) .Furthermore, 
results showed male suffer more than females regarding the psychosomatic 

disorder, and the differences between genders were significant at (α =0.05).
Significant differences were found between (marital statuses) ; people who 
are widowed, separated or married suffer from psychosomatic disorder more 
than single people.

Key words: personality types, psychosomatic disorders, Saudi society.
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مقدمة: 
حيث  متبادًل،  تاأثرياً  والجتماع  واجل�شدي  النف�شي  وتكامله  الفرد  �شخ�شية  تعك�ص 
التفاعالت  مظاهر  القدم  منذ  الإن�شان  عرف  ببع�ص.فقد  بع�شها  عنا�رسها  وتتاأثر  توؤثر 
املتبادلة بني العقل واجل�شد، ف�شغلت م�شكلة العقل واجل�شد الفال�شفة والعلماء والأطباء على 
مر ال�شنيني.وحتدد ال�شخ�شية طبيعة توافق الفرد، وتعطي �شورة عن طريقة تفكريه وتعبريه 
عن انفعالته، ونظرته لذاته وللحياة، فن�شتطيع من خاللها فهم �شلوكه وتف�شريه، والتنبوؤ 
به، حيث يوؤكد الجتاه احلديث يف الطب على هذه النظرة ال�شمولية يف الت�شخي�ص والعالج، 

ويهتم بتاأثري العوامل النف�شية والجتماعية يف ن�شاأة الأمرا�ص )اأبو النيل، 1994(.
وي�شعى الإن�شان دومًا لتحقيق التكيف والتوافق النف�شي والجتماعي، وتلبية مطالب 
احلياة، ويف ع�رس التقدم احل�شاري والتكنولوجي والتغريات ال�رسيعة وامل�شتمرة يتعر�ص 
لكثري من ال�شغوط التي تعوق تكيفه وتوافقه النف�شي واجل�شمي.حيث توؤثر هذه ال�شغوط يف 
كثري من املواقف املثرية لالنفعالت التي تظهر با�شتجابات خمتلفة، فتاأتي ال�شطرابات 
العقل  بني  فيما  الوثيق  لالت�شال  النهائية  ال�شور  من  �شورة  �شكل  على  ال�شيكو�شوماتية 
واجل�شد، في�شتجيب الفرد لهذه املواقف والنفعالت، فللعوامل النف�شية واأ�شلوب الإن�شان يف 
احلياة دور رئي�ص يف ن�شاأة هذه ال�شطرابات، وت�شهم اأي�شًا يف عالجها ويف الوقاية منها 

)العي�شوي، 2008( .
علىانت�شار  اأكدت  والنف�شية  الطبية  الدرا�شات  من  العديد  اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 
ال�شطرابات ال�شيكو�شوماتية ب�شكل كبري وملحوظ كمًا ونوعًا، وعجز العالج الطبي والدوائي 
يف كثري من احلالت عن عالجها، وذلك لف�شل العالج الطبي عن العالج النف�شي، والبعد عن 
النظرة الكلية.كما اأكدت على اأن �شخ�شية الفرد من املتغريات الرئي�شة يف ن�شاأة ال�شطرابات 

ال�شيكو�شوماتية وتطورها )زهران، 2001(.
واإن طبيعة املجتمع توؤثر يف اأمناط �شخ�شية اأفراده، فيعطي منطًا �شائداً، مييل اأفراده 
اإىل التحفظ والحتكام للعادات والتقاليد، والتم�شك فيها كم�شدر من م�شادر القوة والأمان.
واملجتمع ال�شعودي كغريه من املجتمعات العربية وبخا�شة املجتمع اخلليجي جمتمع اأبوي 
والجتماعية. الدينية  والتقاليد  العادات  على  وحمافظ  متحفظ  هرمية،  �شلطة  ذو  تقليدي 
حيث حتكمه الأعراف، ويلتزم بتقاليده املحافظة، ويتميز با�شتمرار نظامه العائلي “الأ�رس 
املمتدة” مع بع�ص التغريات يف املظهر اخلارجي فقط، كالنف�شال عن الأ�رسة يف امل�شكن 
بال�شطراب  وعالقتها  ال�شخ�شية  اأمناط  درا�شة  فكرة  جاءت  هنا  ومن   .)2008 )بركات، 

ال�شيكو�شوماتي لدى عينة من املجتمع ال�شعودي.
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اختلفت  ولهذا  وتركيبًا،  تعقيداً  النف�ص  علم  مفاهيم  اأكرث  من  ال�شخ�شية  مفهوم  ويعد 
تعريفات ال�شخ�شية بتعدد واختالف املدار�ص النف�شية التي تناولتها، وباختالف الجتاهات 
 )Jung Carl( فيعرف كارل يوجن. )الفل�شفية واملنطلقات الأيديولوجية )غامن والقيلوبي، 2011
ال�شخ�شية بناًء على م�شطلح القناع Persona، الذي ي�شعه الفرد على نف�شه ا�شتجابة لكل من 
املقت�شيات الجتماعية، واملطالب الذاتية النابعة من حاجات الفرد الأولية )بيم، )2010.اأما 
الطبيب النف�شي اأيزنك )Eysenck( فيعرفها باأنها ذلك التنظيم الثابت والدائم اإىل حد ما لطباع 

الفرد ومزاجه وعقله وبنية ج�شمه الذي يحدد توافقه الفريد لبيئته )العزام، 2009( .
ويعتقد كارل يوجن اأن الفروق بني الأفرادلي�شت ع�شوائية، اإمنا هي نتاج تف�شيل فطري، 
فيولد الإن�شان با�شتعداد معني، ويختلف ال�شلوك نتيجة هذه الفروق.كما توؤثر كل من البيئة 
والوراثة يف تكوين النمط، وعلى منو تف�شيالت ال�شخ�شية وارتقائها )Berens, 2001( .واإن 
اأمناط ال�شخ�شية ل تف�رس بال�رسورة تفا�شيل ال�شلوك الإن�شاين كافة، لأن الإن�شان  نظرية 
خللق  تداخلها  وكيفية  لل�شخ�شية،  الطبيعي  التف�شيل  هو  اإليه  ينظر  وما  التعقيد،  �شديد 
ال�شخ�شية الفريدة واملميزة.ويتكون منط ال�شخ�شية عند يوجن من التف�شيالت، فريى يوجن 
اأن كلَّ اإن�شان يكون يف واحد من اجتاهني اأ�شا�شني متعاك�شني هما: توجه النتباه والطاقة 
ا�شتعداد  ، وحدد الجتاه باأنه   )Extraversion – Introversion( النف�شية، منفتح، متحفظ 
للذات اأن تفعل اأو ترد الفعل بطريقة معينة.كما يرى باأن الإن�شان له اأربع وظائف نف�شية: 
 )Thinking – Feeling( ، والتفكري والوجدان،   )Sensing – iNtuition( احل�شي واحلد�شي 
.وتتفاعل هذه الوظائف النف�شية الأربع تفاعاًلدينامكيًا مع واحد من الجتاهني املنفتح- 

املتحفظ، وُتكون ثمانية اأمناط �شخ�شية حمتملة )العزام، )2009.
الكلمة  من  الأول  باحلرف  له  ويرمز   ،  )Extraversion( املنفتح  التف�شيل  �شاحب 
الطاقة من تفاعله  اأي احل�شول على  ي�شتمد طاقته من اخلارج،  الذي  ال�شخ�ص  ، وهو   )E(
اإىل اخلارج.اأما  العامل اخلارجي، كما يوجه طاقته  والأحداث يف  والأ�شياء  الأ�شخا�ص  مع 
�شاحب التف�شيل املتحفظ )Introversion( ويرمز له )I( ، فهو الذي ي�شتمد طاقته من داخله، 

. )Myers & Briggs, 1995( وذلك من خالل التاأمل والتفكري والتعمق يف عامله الداخلي
 ،  )Sensing( احل�شية  املعلومات  جمع  بعملية  فيقوم  احل�شي  التف�شيل  �شاحب  اأما 
هو  ما  اإىل  النتباه،  وي�رسف  اأوًل  الهتمام  يوجه  ماذا  اإىل  ويحدد   ،  )S( احلرف  ويعطى 
موجود؟ اأي املعلومات التي ي�شتطيع جمعها بو�شاطة احلوا�ص اخلم�ص: )احلقائق والوقائع( 
والتوجه للوقت احلا�رس.يف حني اأن �شاحب التف�شيل احلد�شي )iNtuition( ، ويعطى احلرف 
الثاين كرمز له )N( ، يوجه الهتمام اأوًل اإىل ما ميكن اأن يكون، اإىل احلد�ص والرتباطات 

. )Myers, 1998( والنماذج والنطباع واخليال – احلا�شة ال�شاد�شة- والتوجه للم�شتقبل
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لإ�شدار  مييل  الذي  فهو   ،  )T( احلرف  ويعطى   )Thinker( املفكر  التف�شيل  �شاحب 
ال�شبب  اأو  املادي(  املنطقي  )تفكري  املنطقية  املو�شوعية  املبادئ  طريق  عن  القرارات 
لإ�شدار  ومييل   ،  )F( احلرف  فيعطي   )Feeler( الوجداين  التف�شيل  �شاحب  والنتيجة.واأما 
القرارات عن طريق الأخذ بعني العتبار تاأثري كل َخيار من اخَليارات على النا�ص املعنيني 
بهذه القرارات )التفكري املنطقي الإن�شاين( .كما اأن املفكر لديه م�شاعر، والوجداين ي�شتطيع 
التفكري، فهذا الزوج من التف�شيالت هو القادر على كيفية اختيار �شلوك ما، واإن�شاء القوانني، 

. )Myers et al., 2003( اأو اإ�شدار القرارات
والعمل  لعمله،  التخطيط  الذي يف�شل  ، فهو   )Judger( )J( التف�شيل احلا�شم  �شاحب 
 P(( التلقائي  التف�شيل  �شاحب  اإن  حني  وقتها.يف  يف  الأعمال  واإنهاء  يخططه،  ملا  وفقًا 
لي�ص  اأنه  واملق�شود  الأخرية،  اللحظات  حتى  مفتوحة  الأمور  ترك  يف�شل   ،  ))Perceiver
 )Berens, 2001( دائمًا متلقيًا، لكنه يحب اأن يظل منفتحًا لأي معلومات جديدة ي�شتقبلها
.ويحدد منط ال�شخ�شية باختيار تف�شيل من كل بعد من اأبعادها وي�شبح النمط مكونًا من 
اأربعة اأحرف Code مثل INFP اأو )ESTJ Myers et al., 2003( .وي�شبح هناك 16 منطًا 

لل�شخ�شية الطبيعية كما يو�شح يف اجلدول )1( .
الجدول )1(

أنماط الشخصية

INTJ /متحفظ/ حد�شي
مفكر/ حا�شم

INFJ /متحفظ/ حد�شي
وجداين/ حا�شم

ISF /متحفظ/ ح�شي
وجداين/ حا�شم

 ISTJ /متحفظ/ ح�شي
مفكر/ حا�شم

INTP /متحفظ/ حد�شي
مفكر/ تلقائي

INFP /متحفظ/ حد�شي
وجداين/ تلقائي

ISFP /متحفظ/ ح�شي
وجداين/ تلقائي

 ISTP /متحفظ/ ح�شي
مفكر/ تلقائي

ENTP منفتح/ حد�شي
مفكر/ تلقائي

ENFP /منفتح/ حد�شي
وجداين/ تلقائي

 ESFP منفتح/ ح�شي
وجداين/ تلقائي

 ESTP منفتح/ ح�شي 
مفكر/ تلقائي

ENTJ منفتح/ حد�شي
مفكر/ حا�شم

ENFJ /منفتح/ حد�شي
وجداين/ حا�شم

ESFJ منفتح/ ح�شي
وجداين/ حا�شم

 ESTJ منفتح/ ح�شي
مفكر/ حا�شم

فت�شكل  انت�شاراً،  النف�شية  ال�شطرابات  اأكرث  من  ال�شيكو�شوماتية  ال�شطرابات  وتعد 
ال�شطرابات ال�شيكو�شوماتية حوايل )40- 60%( من املر�شى الذين يرتددون على الأطباء، 
 )%90  -95( ن�شبة  اأن  اإىل  احلديثة  الدرا�شات  واأ�شارت  ج�شمية،  ا�شطرابات  من  ويعانون 
من املر�شى توجد لديهم م�شكالت انفعالية واجتماعية، واأن 25% منهم يعانون من القلق 
والتناف�ص  ال�رساع  ي�شيع فيها  التي  املعقدة  تنت�رس كثرياً يف احل�شارات  والكتئاب، وهي 

والقلق )زهران، 2001؛ علي، 2002( .
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ويعد ابن �شينا املوؤ�ش�ص الأول للطب ال�شيكو�شوماتي يف بيان عالقة الأمرا�ص اجل�شمية 
ال�شمويل  اجل�شطلتي  التحليل  يف  فكر  من  اأول  وكان  النف�شية،  لال�شطرابات  كا�شتجابات 

لأ�شباب العلل )عبداملعطي، 2007( .
 Psychosomatic ال�شيكو�شوماتية  ال�شطرابات  على  يطلق  الذي  امل�شطلح  وهذا 
اأو العقل، ومتثل العوامل النف�شية التي  Psych مبعنى الروح  م�شتق من كلمتني يونانيتني 
soma اجل�شم، وذلك لعتبار اجل�شم  و  اأو تتطور ب�شببها،  منها تبداأ ال�شطرابات اجل�شمية 
املجال الع�شوي للتفاعالت والنفعالت النف�شية، وهو الذي يعاين من اآثار ا�شطراب النف�ص 
متكامل  كل  الإن�شان  وظائف  اأن  اإىل  الربط  هذا  لال�شطراب.وي�شري  الال�شعوري  املعنى  اأي 
تتدخل فيه الوظائف الف�شيولوجية وال�شيكولوجية با�شتمرار، وتعتمد كل منها على الأخرى 

)كوفيل، وكو�شتيللو، وروك، 1986( .
التخ�ش�شات  ال�شيكو�شوماتية باختالف  التعريفات اخلا�شة بال�شطرابات  واختلفت 
النف�ص: نف�ص- ج�شمي  العلمية.فعرفها اخلويل يف املو�شوعة املخت�رسة لعلم  والجتاهات 
مبعنى �شيكو�شوماتي، اأي خمت�ص بالنف�ص واجل�شم معًا، وبالعالقة املتبادلة بينهما.والطب 
ال�شيكو�شوماتي: هو الطب الذي ينظر اإىل ال�شخ�ص من زاويتيه اجل�شمية والنف�شية يف وقت 
واحد، ويبني العالقة العلية بني املظاهر والأعرا�ص النف�شية واجل�شمية، التي ت�شهم يف ظهور 
تلك ال�شطرابات مثل: اأمرا�ص احل�شا�شية، والربو، وقرحة املعدة...وا�شتجابة اجل�شم للمحن 

)وليم اخلويل، 1976، �ص 376( .
لل�شغوط  “ال�شتجابات اجل�شمية  باأنها:  الربيطانية  دائرة املعارف  يف حني تعرفها 
النفعالية التي تاأخذ �شكل ا�شطراب ج�شمي” )غازي والطيب، 1984: �ص 2( .اأما اجلمعية 
من  “جمموعة  باأنها:  ال�شيكو�شوماتية  ال�شطرابات  فعرفت  النف�شي  للطب  الأمريكية 
انفعالية،  نف�شية  عوامل  اإىل  باأ�شبابها  ترجع  باأعرا�ص  تتميز  التي  الع�شوية  ال�شطرابات 
تقع حتت اإ�رساف اجلهاز الع�شبي الالاإرادي اأو الذاتي” )الزراد، 2000: �ص21( .وفيما ياأتي 
عر�ص لأهم العوامل الداخلية واخلارجية املوؤثرة يف حدوث ال�شطرابات ال�شيكو�شوماتية: 

العوامل البيولوجية التي ت�شري اإىل ال�شتعداد الوراثي غري املبا�رس، كالعوامل املوؤثرة 
على اجلنني قبل ولدته ويف اأثنائها، واأمرا�ص الأم احلامل، اأو وجد �شعفًا وراثيًا اأو مكت�شبًا 
للجهاز الع�شوي، ولكنها ل تعمل وحدها على اإحداث هذه ال�شطرابات اإل اإذا اجتمعت مع 

عوامل اأخرى )اجلامو�ص، )2004.
ال�شحة  م�شار  يف  �شلبًا  اأو  اإيجابًا  الفردتوؤثر  لها  يتعر�ص  التي  النفعالية  العوامل 
واملر�ص، فالنفعالت الدائمة، وحتويلها داخليًا، وعدم القدرة على اإظهارها وكبتها توؤدي 
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اإىل تفريغ الطاقة النفعالية ب�شكل ج�شدي فيزيد من ن�شبة الإ�شابة بها.ومن هذه النفعالت 
والإحباط  والياأ�ص،  العجز  وم�شاعر  النف�شية،  وال�شغوط  واخلوف،  والقلق  والهم،  الغ�شب، 
جتارب  من  الفرد  له  يتعر�ص  وما  القتال،  اأو  الهروب  على  القدرة  وعدم  ال�شيطرة  وفقدان 
عاطفية �شادمة، فكل هذه العوامل توؤثر ب�شكل مبا�رس وغري مبا�رس يف منو الفرد ون�شجه 

الع�شوي والنف�شي وال�شحي والجتماعي )علي، 2002؛ زهران، )2001.
العالقات  يف  وال�شطرابات  الأ�رسة  حدود  يف  تقف  ل  املوؤثرة  الجتماعية  العوامل 
اإ�شباع احلاجات  الأبوية، واملناخ الأ�رسي، ونق�ص احلب، والهتمام والرعاية، ونق�ص يف 
الأ�شا�شية، اإمنا تتعداهاللمجتمع بكل موؤ�ش�شاته التعليمية والجتماعية، فكل هذه العوامل 
اإن تعر�ص الفرد للظروف القت�شادية  توؤثر يف حدوث ال�شطرابات ال�شيكو�شوماتية.حيث 
والجتماعية والبيئية وال�شيا�شية ال�شعبة، وكل ما ي�شتنفد طاقته وقدرته على التحمل، اإ�شافة 
اإىل ما حتمله الظروف غري امل�شتقرة من ثقافة ت�شجع على التناف�ص والتناحر وال�رساع، كل 

هذه العوامل توؤثر يف فر�شة الإ�شابة بال�شطرابات ال�شيكو�شوماتية )العي�شوي، 2008(.
اإن الدعم وامل�شاندة الجتماعية يعّدان من العوامل التي قد ت�شهم يف تقليل الإ�شابة 
ال�شغوط والنفعالت بطرق �شحيحة  ال�شيكو�شوماتية عن طريق مقاومة هذه  بالأمرا�ص 
وتوافقه  الإن�شان  �شخ�شية  تخ�ص  التي  الجتماعية  امل�شاندة  هذه  .اإن  الوقائي(  )العالج 
النف�شي كالإح�شا�ص بال�شيطرة والتحكم وتقديره لذاته، وقدرته على التحمل، وكيفية اإدراكه 
واإدارته لالأحداث ال�شاغطة وتف�شريها ت�شاعد الفرد يف التعرف اإىل م�شادر قوته الداخلية 

. )Brent ,1996( يف التعامل مع الأحداث

خصائص االضطرابات السيكوسوماتية:
ال�شطرابات ال�شيكو�شوماتيةتظهر يف �شكل اإ�شابة فعلية لها كل اأعرا�ص املر�ص اأو 
الع�شو نف�شه، ووجود تغريات  اإ�شابة  الوظيفة مع  الع�شوي، فتحدث ا�شطرابات يف  اخللل 
بنائية قد تهدد احلياة، وتكون اأكرث �شيطرًة واإحلاحًا على الع�شو املعني.توؤدي ال�شطرابات 
الأعرا�ص، ويفرت�ص كونها  اأو عودة  بدئها  ناحية  �شواء من  فيها  اأ�شا�شيًا  دوراً  النفعالية 
ال�شطرابات  هذه  ووجود  الفعل،  على  القدرة  بعدم  مقرونًا  النفعال  ويكون  �شعورية،  ل 
التغريات اجل�شدية بفرتة زمنية.وقد  اأو ال�شغوط املختلفة بتاريخ �شابق لظهور  النفعالية 
اأي وجود ا�شطراب نف�شي ج�شمي �شابق  يحدث هذا يف فرتات خمتلفة من حياة املري�ص، 
ترتبط  مرحليًا،  يكون  املر�ص  ف�شري  مراحل،  وذات  مزمنة،  ا�شطرابات  املري�ص.اأنها  لدى 

باأمناط �شخ�شية معينة )اأبو النيل، 1994؛ العي�شوي، 2000( .
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ملر�ص  اأو  نف�شه  للمر�ص  الأ�رسة  يف  مر�شي  تاريخ  وجود  ال�شطرابات  لهذه  كذلك 
باملر�ص  الإ�شابة  العائلي  التاريخ  يوجد يف  ما  واحدة.وغالبًا  عائلة  م�شابه، وحتدث يف 
نف�شه اأوما ي�شابهه، فالبد من درا�شة تاريخ حياة الفرد والعائلة.تعرب هذه ال�شطرابات عن 
عجز املر�شى غري النا�شجني عن الو�شول مل�شتويات من امل�شوؤولية اأكرث ن�شجًا.ففي حال 
واملطالب  البيئة  مطالب  بني  التوازن  اإقامة  الفرد  يحاول  املزمنة  اأو  ال�شديدة  النفعالت 
Ho�  للداخلية فيحدث ا�شطراب، اختالل �شديد اأو مزمن يف التوازن احليوي الهيمو�شتا�شي

meostasis، وهو التوازن الف�شيوكيميائي للبيئة الداخلية يف اجل�شم فيتغري ال�شكل العادي 
للتوازن الف�شيولوجي، ويظهر هذا اخللل يف �شكل مر�ص ع�شوي ال�شطراب ال�شيكو�شوماتي 

)كوفيل واأخرون، 1986( .
مما �شبق جند اأن املري�ص ال�شيكوماتي �شخ�ص عجز عن اأن يتخذ لنف�شه دفاعًا ناجحًا 
الطب  علماء  فق  واتَّ اأع�شائه،  خالل  من  النفعالت  هذه  تن�رسف  ولذلك  النفعالت،  �شد 
النف�شي واملهتمني بال�شطرابات ال�شيكو�شوماتية على اأنها ف�شيولوجية النفعال والتعبري 

النفعايل للفرد )اأبوالنيل، )1994.

تشخيص االضطرابات السيكوسوماتية:
فللعوامل  عك�شيًا  تاأثرياً  العام  اجل�شدي  املر�ص  يف  توؤثر  �شيكولوجية  عوامل  هناك 
ال�شيكولوجية تاأثري على امل�شار املر�شي العام، كما يتبني من القرتان الزمني بني العوامل 
العوامل  تداخل  اأو  منه  ال�شفاء  تاأخر  اأو  ا�شتداده  اأو  املر�ص  حدوث  وبني  ال�شيكولوجية، 
ال�شيكولوجية  العوامل  العام وتعيقه، حيث ت�شكل  ال�شيكولوجية مع عالج املر�ص اجل�شدي 
املتعلقة  الف�شيولوجية  ال�شتجابات  توؤدي  لل�شخ�ص،  بالن�شبة  اإ�شافية  �شحية  خماطر 
 American( ا�شتدادها  اأو  العام  اجل�شدي  املر�ص  اأعرا�ص  تر�شيب  اإىل  النف�شية  بال�شغوط 

. )Psychiatric Association, 1994

Soma�  ييجري اخللط بني ال�شطرابات ال�شيكو�شوماتية وال�شطرابات �شكلية اجل�شد
 DSM�( النف�شية  الرابع لالأمرا�ص  الت�شخي�شي  الدليل  الذي يندرج يف   tizatoin Disorder
IV( حتت فئة ال�شطرابات ج�شدية ال�شكل Somatoform Disorde، التي تتميز عامة بوجود 
اأعرا�ص و�شكاوى ج�شمية توحي بحالة مر�شية عامة، ل ميكن تف�شريها باأي مر�ص معروف، 
اأخرى. نف�شية  اأمرا�ص  وجود  اإىل  اأو  العقاقري،  كا�شتخدام  اأخرى  اأ�شباب  اإىل  ترجع  ل  كما 

وتت�شبب هذه الأعرا�ص ب�شيق �شديد للمري�ص، وتوؤثر يف وظائفه الجتماعية واملهنية، وهي 
ا�شطرابات  بها.وت�شمل  التحكم  املري�ص  ي�شتطيع  ول  مق�شودة،  وغري  اإرادية  غري  اأعرا�ص 
وا�شطرابات  املر�ص،  وتوهم  الأمل،  وا�شطرابات  التحول،  ا�شطرابات  من  كاًل  التج�شيد 
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اأن  التج�شيد يف كون  ا�شطرابات  ال�شيكو�شوماتية عن  ال�شطرابات  �شورة اجل�شم.فتختلف 
ال�شطرابات ال�شيكو�شوماتية تتميز بوجود اإ�شابة ج�شمية فعلية، اإل اأن ا�شطرابات التج�شيد 

لتوجد فيها اأي اإ�شابة فعلية )علي، 2002( .

تصنيف االضطرابات السيكوسوماتية:

ي�شنف الزراد )2000( اال�شطرابات ال�شيكو�شوماتية على النحو االآتي: 
املعدة،  ♦ واآلم  الع�شبي،  القولون  مثل:  ال�شيكو�شوماتية  اله�شم  جهاز  ا�شطرابات 

احلمو�شة، قرحة املعدة، والثنى ع�رس، والتهاب املعدة املزمن، والتهاب القولون، والتهاب 
البنكريا�ص، التهاب الفتحة ال�رسجية، والإم�شاك املزمن، وال�شمنة املفرطة، وفقدان ال�شهية 

الع�شبي، وا�شطراب الكبد واحلوي�شلة.
الروائح،  ♦ بع�ص  نحو  واحل�شا�شية  التنف�ص،  �شيق  مثل:  التنف�ص  جهاز  ا�شطرابات 

والربو ال�شعبي، والإ�شابة بنزلت الربدية.
اأو  ♦ ا�شطراب جهاز القلب والدوران وت�شمل اخلفقان، وارتفاع �شغط الدم الع�شبي 

بان�شداد  والإ�شابة  الكاذبة،  ال�شدرية  والذبحة  القلب،  �رسبات  �رسعة  وازدياد  انخفا�شه، 
ال�رسيان التاجي والأوعية الدموية، وع�شاب القلب، الذبحة ال�شدرية، و�شغط الدم اجلوهري.

ال�شباب،  ♦ وحب  اجللد،  اأرتيكاريا  وت�شمل  اجللدية  ال�شيكو�شوماتية  ال�شطرابات 
واحلكة، وت�شاقط ال�شعر، والأكزميا، وفرط التعرق، ومر�ص ال�شدفية.

اجلن�شي  ♦ الربود  اأو  اجلن�شية  العنة  وت�شمل  ال�شيكو�شوماتية  اجلن�شية  ال�شطرابات 
امل�شاحبة  والآلم  احلي�ص،  ا�شطرابات  املتاأخر،  اأو  املبكر  القذف  والن�شاء،  الرجال  لدى 
املتكرر،  والإجها�ص   ، والذكوري(  )الأنثوي،  والعقم  ال�شهرية،  الدورة  لفرتة ما قبل ميعاد 

واآلم احلو�ص.
�شبه  ♦ املفا�شل  والتهاب  الظهر،  اآلم  مثل  والهيكلي  الع�شلي  اجلهاز  ا�شطرابات 

الروماتزمي، والع�ص على الأ�شنان اأو اأجزاء من الفك، �شمور الع�شالت.
التبول... ♦ اأو كرثة  التبول  الالاإرادي، وع�رس  التبول  والإخراج مثل  التبول  ا�شطراب 

وغريها.
ا�شطراب اجلهاز الغددي مثل: مر�ص ال�شكر والت�شمم الدرقي )زيادة اإفراز الدرقية( . ♦
ا�شطراب اجلهاز الع�شبي مثل: ال�شداع الن�شفي )ال�شقيقة( ، وال�شداع، واخللجات  ♦

اأو الالزمات الع�شبية، والدوخة، الدوار، واإح�شا�ص الأطراف الكاذب.
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)الثدي،  ♦ وال�رسطان  بالأمل،  الإح�شا�ص  ومنها  اأخرى  �شيكو�شوماتية  ا�شطرابات 
اجلهاز التنا�شلي( ، وا�شطرابات النوم، ونزيف الأذن الو�شطى، وا�شطرابات النطق، والكالم 

الناجم عن عوامل نف�شية.

منط الشخصية وعالقته باالضطرابات السيكومساتية:
اأظهرت العديد من نتائج الدرا�شات الطبية والنف�شية اأن اأمناط ال�شخ�شية من املتغريات 
الرئي�شة يف حدوث ال�شطرابات ال�شيكو�شوماتية، فربطت هذه الدرا�شات الأمناط ال�شلوكية 
الفروق  تعك�ص  التي  ال�شيكو�شوماتية،  لال�شطرابات  تعر�شهم  بدرجة  لالأفراد  وال�شخ�شية 
يف  ت�شهم  التي  لها،  وال�شتجابة  وتقوميها  وتقديرها  ال�شغوط،  مع  التعامل  يف  الفردية 
اإ�شعاف جهاز املناعة لديهم، وبني من ي�شتطيعون حتملها والتعامل معها بطريقة �شحيحة.
بال�شطرابات  لالإ�شابة  مهيئون  معينة  �شخ�شية  اأمناط  ذوي  من  الأفراد  اأن  وافرت�شت 

ال�شيكو�شوماتية اأكرث من غريهم )عكا�شة، 2009(.
وتعددت املحاولت التي بذلت للربط بني منط ال�شخ�شية واملر�ص، واأ�شبح مو�شوع 
ال�شخ�شية من املو�شوعات التي اأثارت جدل يف الأو�شاط العلمية بني من يوؤيد فكرة دور 
النقد  الفكرة.ووجه  لهذه  املعار�شني  اأو  ال�شيكو�شوماتي  ال�شطراب  اإحداث  يف  ال�شخ�شية 
احلديثة،  املنهجية  والطرق  الإح�شائية  اخلربة  مع  تتناغم  ل  اأنها  بحجة  الدرا�شات  لهذه 
)احلجاز،  وحتليالتها  وتف�شرياتها  التجريبية  ت�شميماتها  يف  لأخطاء  ترجع  نتائجها  واأن 
2004( .وب�شبب هذا الختالف ا�شتمرت الدرا�شات التي تناولت اأمناط ال�شخ�شية وعالقتها 

بال�شطرابات ال�شيكو�شوماتية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
�شاأن  �شاأنه  ال�شعودي  املجتمع  اأفراد  بني  ال�شيكو�شوماتية  ال�شطرابات  انت�رست 
لال�شطرابات  املتزايدة  املالحظة  من  الدرا�شة  م�شكلة  انبثقت  وقد  الأخرى،  املجتمعات 
ال�شيكو�شوماتية كمًا ونوعًا بني اأفراد املجتمع، مما اأعطى دافعًا قويًا لإجراء هذه الدرا�شة.

وهناك قلة يف الدرا�شات املتعلقة باأمناط ال�شخ�شية لكارل يوجن واأثرها يف مدى الإ�شابة 
اإىل ذلك الق�شور يف الطرح لأمناط ال�شخ�شية ليوجن  ال�شيكو�شوماتية.اأ�شف  بال�شطرابات 
اأغلب الكتب العربية، وقلة الدرا�شات العربية التي تناولتها، وهذا ما يربر القيام بهذه  يف 

الدرا�شة، وتتمحور الدرا�شة يف االإجابة عن االأ�شئلة االآتية: 
ال�شوؤال الأول: ما اأبرز اأمناط ال�شخ�شية ال�شائدة لدى عينة الدرا�شة؟  ●
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ال�شوؤال الثاين: ما م�شتوى ال�شطرابات ال�شيكو�شوماتية لدى اأفراد عينة الدرا�شة؟  ●
ال�شطرابات  ● وم�شتوى  ال�شخ�شية  اأمناط  بني  عالقة  توجد  هل  الثالث:  ال�شوؤال 

ال�شيكو�شوماتية لدى اأفراد العينة؟ 
ال�شطرابات  ● م�شتوى  يف  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل  الرابع:  ال�شوؤال 

ال�شيكو�شوماتية تعزى لختالف العمر، واجلن�ص، وامل�شتوى التعليمي، واحلالة الجتماعية؟ 

أهداف الدراسة:
املجتمع  لدى  املنت�رسة  ال�شخ�شية  اأمناط  عن  الك�شف  اإىل  الدرا�شة  هذه  هدفت 
ال�شطرابات  م�شتوى  عن  الك�شف  اإىل  وكذلك  جدة،  مدينة  جمتمع  باأفراد  ممثاًل  ال�شعودي 
ال�شطرابات  م�شتوى  وبني  ال�شخ�شية  اأمناط  بني  العالقة  وتبيان  لديهم،  ال�شيكو�شوماتية 
املتغريات  بع�ص  اأثر  عن  الك�شف  اإىل  الدرا�شة  هدفت  فقد  لديهم.كذلك  ال�شيكو�شوماتية 
الدميغرافية وال�شيكو�شوماتية يف م�شتوى ال�شطرابات ال�شيكو�شوماتية لديهم.ومن اأهداف 
ال�شيكو�شوماتية  ال�شطرابات  وم�شتوى  ال�شخ�شية  اأمناط  عن  الك�شف  اأي�شا  الدرا�شة  هذه 
املنت�رسة لدى املجتمع ال�شعودي وتبيان العالقة بني اأمناط ال�شخ�شية وبني م�شتوى هذه 

ال�شطرابات.

أهمية البحث:
تتمثل اأهمية الدرا�شة يف جانبني اأحدهما نظري، والآخر تطبيقي )عملي( ، فيتوقع من 
الدرا�شة توفري اإطار نظري حول اأمناط ال�شخ�شية وفقًا لتق�شيمات كارل يوجن وال�شطرابات 
ال�شيكو�شوماتية، مبني على اأ�شا�ص البحث العلمي والدرا�شة املو�شوعية، واإمكانية ال�شتفادة 
منه من قبل املهتمني والباحثني، والقائمني على العالج الطبي والنف�شي.كذلك تكمن اأهمية 
الدرا�شة يف تقدمي بيانات كمية، ومعلومات كيفية حول طبيعة العالقة بني اأمناط ال�شخ�شية 
لأمناط  مقيا�شا  توفر  الدرا�شة  هذه  فاإن  ذلك  اإىل  ال�شيكو�شوماتية.اأ�شف  وال�شطرابات 
املو�شوع ومو�شوعات  امل�شتقبلية حول هذا  بالدرا�شات  ا�شتخدامه  املمكن  ال�شخ�شية من 

اأخرى ترتبط يف هذا املجال واملجالت الأخرى املرتبطة بالإر�شاد والعالج النف�شي.
حول  ومعلومات  نتائج  من  توفره  قد  ما  �شوء  ففي  للدرا�شة  التطبيقية  الأهمية  اأما 
والعالقة  ال�شيكو�شوماتية  ال�شطرابات  وم�شتوى  املجتمع  يف  ال�شائدة  ال�شخ�شية  اأمناط 
النمائي  الإر�شاد  م�شتويات  يف  الدرا�شة  هذه  نتائج  تفيد  اأن  املتوقع  من  فاإنه  بينهما، 
والوقائي والعالجي ملثل هذه ال�شطرابات من حيث فهم منط ال�شخ�شية، التي ن�شتطيع من 

خاللها التنبوؤ باإمكانية تعر�شها ملثل هذه ال�شطرابات والوقاية منها.
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متوقع لهذه الدرا�شة اأن ت�شهم يف العملية العالجية من خالل فهم النمط ومعرفته، التي 
�شت�شيف لعملية الت�شخي�ص والعالج الأ�شاليب املنا�شبة لكل منط.انه اأي�شا من املوؤمل لهذه 

الدرا�شة اأن تفتح اآفاقًا بحثية للدار�شني واملهتمني يف هذا املجال اأي�شا.
مل تكن هناك درا�شة تناولت العالقة املبا�رسة بني اأمناط ال�شخ�شية ليوجن وال�شطرابات 
اإىل معرفة هذه  احلاجة  برزت  ال�شعودي.ومن هنا  املجتمع  على  ال�شيكو�شوماتية وحتديداً 

العالقة بني اأمناط ال�شخ�شية وال�شطرابات ال�شيكو�شوماتية.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية:

لالأطباء  ◄ املاألوفة  اجل�شمية  ال�شطرابات  هي  ال�شيكو�شوماتية:  اال�شطرابات 
التي يحدث بها تلف يف جزء من اأجزاء اجل�شم اأو خلل يف وظيفة ع�شو من اأع�شائه نتيجة 
اجل�شمي  العالج  يفلح  ل  التي  املري�ص،  ل�شطراب حياة  نظراً  مزمنة  انفعالية  ا�شطرابات 
اأ�شبابه  النفعايل، وعدم عالج  ال�شطراب  تامًا ل�شتمرار  �شفاًء  �شفائها  الطويل وحده يف 
اإىل جانب العالج اجل�شمي.)اأبو النيل، : 1994 �ص 106(. وتعرف اإجرائيًا من خالل الدرجة 
التي يح�شل عليها امل�شارك على قائمة ال�شطرابات ال�شيكو�شوماتية لقائمة كورنل املّعربة 

واملّعدلة ح�شب البيئة ال�شعودية.
نط ال�شخ�شية: هو فئة اأو �شنف من الأفراد ي�شرتكون يف ال�شفات العامة نف�شها  ◄

واإن اختلف بع�شهم عن بع�ص يف درجة ات�شامهم بهذه ال�شفات.وهو اجتاه اعتيادي اأو طريقة 
مميزة لل�شخ�ص )Personality Type( )ال�شوربجي، ودانيال، 94: 2002( .ويقا�ص اإجرائيًا 
بالنمط الذي يقرره امل�شارك عن نف�شه من خالل اإجابته على مقيا�ص اأمناط ال�شخ�شية الذي 
طور لهذا الغر�ص والذي يتكون من Code اأربعة اأحرف )ISTJ، ISFP، ESTJ، INFP، و 

)ISFJ.تعرب عن التف�شيالت من الأبعاد الأربعة لتق�شيمات يوجن.

الدراسات السابقة: 

 Passmore, Holloway &( درا�شة  كوب  وروال  وهوليوي  با�شمور  من  كل  اأجرى 
واأ�شاليب  ال�شخ�شية  اأمناط  بني  العالقة  عن  لك�شف  اإىل  هدفت   )Rawle� Cope, 2010
مت  املتحدة،  اململكة  يف  املدربني  من   )278( من  الدرا�شة  عينة  املف�شلة.تكونت  التدريب 
)MBTI( على الإنرتنت.اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل اأن املدربني اأكرث مياًل  ا�شتخدام مقيا�ص 
للتف�شيل احلد�شي )N( من التف�شيل احل�شي )S( باملقارنة مع تف�شيل املجتمع يف اململكة 
املتحدة.كما اأظهرت اأي�شًا اأن هناك اختالفا ذا دللة بني تف�شيالت املدربني واملعاجلني يف 

. )F( واملعاجلني للتف�شيل الوجداين )T( ميل املدربني للتف�شيل املفكر
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Zarafs-( زارف�شفاين وكانو و�رضيفي ورجبي و�شليماين  يفيف درا�شة قام بها كل من
ال�شخ�شية لدى  اأمناط  تناولت   ،  )fiani, Cano, Sharafi, Rajabi, Sulaiman, 2011
طلبة اإدارة الأعمال.تكونت عينة الدرا�شة من ) )280طالبًا وطالبة من طلبة اإدارة الأعمال 
الأمناط  اأن  اإىل  الدرا�شة  نتائج  MBTI.اأ�شارت  مقيا�ص  وا�شتخدم  الإيرانية،  اجلامعات  يف 
ال�شائدة لدى الطلبة يف ق�شم اإدارة الأعمال هي ENTJ، كان ISTJ، ESFJ، اأو ESTP على 
التوايل.كما اأظهرت النتائج اأن ن�شبة الطلبة النب�شاطيني من النمط TJ اأعلى يف هذا الق�شم 

.IN من الطلبة املتحفظني احلد�شيني
 )Ahmed, Hasnain, & Venkatesan,2012( وفينكات�شان  وح�شنني  اأحمد  اأما 
واأ�شلوب  التعلم،  واأ�شلوب  ال�شخ�شية  اأمناط  العالقة بني  معرفة  درا�شة هدفتاإىل  اأجروا  فقد 
اتخاذ القرار.تكونت عينة الدرا�شة من )130( طالبًا من طلبة الدرا�شات العليا يف ق�شم الإدارة 
 CSI لأمناط ال�شخ�شية، ومقيا�ص MBTI بجامعة دلهي يف الهند.وقد اُ�شتخدم فيها مقيا�ص
لأ�شاليب التعلم، ومقيا�ص DSI لأ�شاليب اتيِّخاذ القرار.اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن هناك عالقة 
والأ�شلوب املفاهيمي يف اتخاذ القرار، وعالقة طردية بني   )N( بني ال�شخ�شيات احلد�شية 
ال�شخ�شيات املفكرة )T( والأ�شلوب املبا�رس يف اتيِّخاذ القرار، وعالقة عك�شية مع الأ�شلوب 
ال�شلوكي، يف حني اأن هناك عالقة طردية بني ال�شخ�شية الوجدانية )F( والأ�شلوب ال�شلوكي 
يف اتيِّخاذ القرار.والعالقة طردية بني ال�شخ�شية احلا�شمة J مع الأ�شلوب التحليلي يف اتيِّخاذ 

. )P( القرار وعك�شية مع ال�شخ�شية التلقائية
اجلن�ص  اأثر  تقومي  اإىل  هدفت  درا�شة   )Wang & Luh, 2009( لوه  و  وينج  اجرى 
 )333( من  الدرا�شة  عينة  ال�شيكو�شوماتية.تكونت  الأعرا�ص  يف  �شخ�شية  البني  والعالقة 
طالبًاوطالبة من طلبة ال�شف ال�شابع يف تايون.ا�شتخدم مقيا�ص الأعرا�ص ال�شيكو�شوماتية 
الدرا�شة  نتائج  واملعلمني.اأ�شارت  والزمالء،  والأ�شقاء،   ، اأب(  )اأم،  الوالدية  عالقة  ومقيا�ص 
العوامل  وتاأثري  ال�شيكو�شوماتية  الأمرا�ص  مقيا�ص  على  عال  داخلي  ارتباط  وجود  اإىل 
البين�شخ�شية على الأعرا�ص ال�شيكو�شوماتية، اأظهرت النتائج اأن هناك قدراً من التباين يف 

ظهور الأعرا�ص ال�شيكو�شوماتية بني اجلن�شيني ل�شالح الإناث مقارنةبالذكور.
 Alipour, Noorbal,( واأغا  ويزدنفار  ونوربال  عليبور  من  كل  اأجرى  حني  يف 
Yazdanfar & Agah, 2011( درا�شة هدفتاإىل الك�شف عن اأثر برنامج عالجي با�شتخدام 
يعانون من  الذين  للمر�شى  والكبت  ال�شغط  لتخفي�ص  النفعايل  للتنفي�ص  الكتابة كو�شيلة 
من  يعانني  اللواتي  الإناث  من   )43( من  الدرا�شة  عينة  �شيكو�شوماتية.تكونت  ا�شطرابات 
ال�شطرابات ال�شيكو�شوماتية املحولت من م�شت�شفى اخلميني العام.اُ�شتخدم مقيا�ص الكبت 
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اآليات الدفاع.وطلب من امل�شاركات التنفي�ص النفعايل  ومقيا�ص ال�شغط النف�شي ومقيا�ص 
انخفا�ص  النتائج  دقيقة.اأظهرت   )30  -15( من  ملدة  بالكتابة  النفعال  باإظهار  يوميًا 
ال�شغط يف املجموعة التجريبية باملقارنة باملجموعة ال�شابطة، وانخفا�ص م�شتوى الكبت 

عند املجموعة التجريبية باملقارنة باملجموعة ال�شابطة.
هدفت  درا�شة   )Dodaj& Simic 2012( و�شامي�س  دودج  اأجرى  اأخرى  ناحية  من 
الطالب  بني  ال�شيكو�شوماتية  والأعرا�ص  احلياة  يف  ال�شاغطة  الأحداث  معدل  حتليل  اإىل 
والتدخني  ال�شاغطة  الأحداث  من  التنبوؤية  القدرة  عن  للك�شف  املدخنني،  وغري  املدخنني 
على الأعرا�ص ال�شيكو�شوماتية.تكونت عينة الدرا�شة من )200( طالب من جامعة مو�شتار 
يف البو�شنة والهر�شك، ومت ا�شتخدم مقيا�ص الأحداث ال�شاغطة يف احلياة لتحديد التعر�ص 
النتائج  النف�شية.اأظهرت  الأعرا�ص  لك�شف  ال�شيكو�شوماتية  الأعرا�ص  وا�شتبانه  لل�شغط 
اأظهرت  كما  املدخنني،  وغري  املدخنني  بني  ال�شاغطة  الأحداث  مقيا�ص  يف  الختالفات 
النتائج اأن الأحداث ال�شاغطة والتدخني من املتغريات املهّمة يف الفهم والتنبوؤ بالأعرا�ص 

ال�شيكو�شوماتية.
ال�شطرابات  م�شتوى  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  درا�شة   )2003( م�شطفى  بني  اأجرت 
النف�ص ج�شمية ومنط ال�شلوك “اأ”. تكونت عينة الدرا�شة من )213( ع�شواً من اأع�شاء هيئة 
التدري�ص يف جامعة الريموك، ا�شتخدمت يف درا�شتها مقيا�ص ال�شطرابات النف�ص ج�شمية.
اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل اأن هناك درجة منخف�شة من ال�شطرابات النف�ص ج�شمية ومنط 
النف�ص  ال�شطرابات  بني  طردية  عالقة  وجود  واإىل  التدري�ص،  هيئة  اأع�شاء  لدى  ال�شلوك 
ج�شمية ومنط ال�شلوك”اأ”لدى اأع�شاء هيئة التدري�ص. كما اأ�شارت اإىل عدم وجود فروق ذات 

دللة اإح�شائية يف ال�شطرابات النف�شج�شمية تعزى اإىل اجلن�ص، العمر، التخ�ش�ص.
ال�شطرابات  ن�شوء  عن  الك�شف  اإىل  هدفت  بدرا�شة   )Gulec, 2009( جول�س  وقام 
املنهج  الدرا�شة  واملزاج.ا�شتخدمت  ال�شخ�شية  بنمط  وتطورهاوعالقتها  ال�شيكو�شوماتية 
 TCI واملزاج  ال�شخ�شية  تناولت  التي  ال�شابقة  الدرا�شات  روجعت  التحليلي حيث  الو�شفي 
 )Temperament and Character Inventory(كاأحد امل�شببات لالأمرا�ص ال�شيكو�شوماتية، 
عام  وحتى   1991 عام  منذ  الرتكية  النف�شية  ال�شطرابات  اأر�شيف  موقع  على  واملن�شورة 
ال�شخ�شية  منط  بني  عك�شية  ارتباطية  وجودعالقة  اإىل  الدرا�شة  نتائج  2009.واأ�شارت 
ال�شخ�شية  واإن معرفة منط  ال�شيكو�شوماتي،  ال�شطراب  م�شتوى  انخفا�ص  النا�شجة وبني 
واملزاج TCI ت�شاعد يف فهم اأ�شباب الأمرا�ص ال�شيكو�شوماتية.واأ�شارت النتائج اأي�شًا اإىل اأن 

ال�شطرابات ال�شيكو�شوماتية توؤثر �شلبًا يف ال�شمات ال�شخ�شية لالأفراد.
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واأجرى كل من التونورن، واورهان، ونا�شيتارهان، واأوزير، وكارا�شاالن والتورونيل 
درا�شة   )Altunoren, Orhan, Nacitarhan, Ozer, Karaaslan, Altunoren,2011(
مر�شى  لدى  املزاج  ونوع  ال�شخ�شية،  ومنط  الكتئاب،  بني  العالقة  عن  لك�شف  هدفتاإىل 
تركيا،  يف  �شيدة   )102( من  الدرا�شة  عينة  تكونت   .)FMS( الهيكلي  الع�شلي  ال�شطراب 
ن�شاء  من  جتريبية  وجمموعة  العاديات  الن�شاء  من  �شابطة  جمموعة  اإىل  العينة  وق�شمت 
الدليل  وا�شتخدم   .FMS )Syndrome Fibromyalgia( الع�شلي  الليف  األم  من  يعانني 
وت�شخي�ص  لتقومي   DSM� IV� TR النف�شية  لال�شطرابات  الرابع  والإح�شائي  الت�شخي�شي 
 TCI )Temperament ال�شطرابات النف�شية يف املجموعتني، ومقيا�ص ال�شخ�شية واملزاج
 HAM- D )Hamilton Depression الكتئاب   )and Character Inventoryومقيا�ص 
الهيكلي  الع�شلي  ا�شطرابات يف اجلهاز  لديهن  الن�شاء ممن   )Rating Scale.76.5% من 
�ُشخ�شن با�شطرابات نف�شية، واأن هناك عالقة بني منط ال�شخ�شية واأعرا�ص الكتئاب التي 
بدورها توؤثر يف زيادة ال�شطراب FMS لدى الن�شاء املري�شات كما اأ�شارت نتائج الدرا�شة.

الطريقة واإلجراءات: 

جمتمع الدراسة وعينتها: 

تكون جمتمع الدرا�شة من اأفراد املجتمع ال�شعودي يف مدينة جدةكافة، و البالغ عددها 
)524( را�شداً ذكوراً واإناثًا ممثاًل للمجتمع ومن خمتلف امل�شتويات التعليمية من الرا�شدين، 
وممن يحملون �شهادة الثانوية العامة اأو اأعلى، يف خمتلف اأماكن تواجدهم العملية.واختريت 
العينة بالطريقة املتي�رسة من مناطق جدة اخلم�ص، واجلدول )2( يو�شح توزيع اأفراد عينة 

الدرا�شة وفقا ملتغريات الدرا�شة.

أدوات الدراسة: 

اأوالً - مقيا�س اأناط ال�شخ�شية: ♦
مقيا�ص  طور  ال�شعودي،  املجتمع  يف  ال�شائدة  ال�شخ�شية  اأمناط  عن  الك�شف  بهدف 
اأمناط ال�شخ�شية بال�شتناد اإىل الإطار النظري الذي و�شعه يوجن )Jung( يف نظرية الأمناط 
 ،MBTI لل�شخ�شية ومراجعة الأدبيات واملقايي�ص والدرا�شات ال�شابقة ذات ال�شلة، كمقيا�ص
هام  وفرين-  من  كل  يف  اإليهما  امل�شار   ،PTI )Personality TypeInventory( ومقيا�ص
.)Ragozzino & Kelly, 2009( و راجوزون وكيلي )Furnham & Crump, 2005( وكرامب

ا�شتمل املقيا�ص ب�شورته النهائية على )35( فقرة يجاب عليها بتدريج ثالثي ي�شتمل 
على البدائل الآتية: )يوافقني جداً، وتعطي عند ت�شحيح 2(( ، ويوافقني اإىل حد ما، وتعطى 
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)1( ، ومت�شاٍو وتعطى )0( .ويجمع كل تف�شيل على حدة يف مفتاح الت�شحيح، وبذلك ترتاوح 
درجات كل تف�شيل بني )2-0( بحيث كلما ارتفعت الدرجة، كلما كان ذلك موؤ�رساً على اأن 
هذا التف�شيل هو ال�شائد يف املجال، ويحدد منط امل�شتفيد باملجموع الأكرب لكل جمال من 

جمالت اأمناط ال�شخ�شية.
متخ�ش�شني  حمكمني  جلنة  على  بعر�شه  للمقيا�ص  الظاهري  ال�شدق  من  التحقق  مت 
والرتبوي  الإر�شادي،  النف�ص  علم  تخ�ش�ص  يف  اجلامعات  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  من 
بهدف اإبداء الراأي.وبهدف التحقق من �شدق البناء طّبق املقيا�ص على عينة ا�شتطالعية من 
للفقرات  بري�شون  ارتباط  معامل  ُح�شب  فردا.حيث   )40( بلغ عددها  الدرا�شة،  عينة  خارج 
التف�شيل  فقرات  ارتباط  قيم معامالت  كانت  لها، حيث  تتبع  التي  والأمناط  املقيا�ص  مع 
مع منطها، ومع املقيا�ص ككل مالئمة، وهذا يعد اإ�شارة على �شدق الأداة لقيا�ص ما و�شعت 

لقيا�شه.
با�شتخدام  ح�شب  فقد  ال�شخ�شية،  اأمناط  ملقيا�ص  الداخلي  الت�شاق  ثبات  لتقدير  اأما 
معادلة كرونباخ األفا على بيانات العينة ال�شتطالعية التي تاألفت من )40( فرداً من خارج 
تراوح  والثاين.حيث  الأول  التطبيقني  بني  بري�شون  ارتباط  معامل  وح�شب  الدرا�شة،  عينة 
ثبات الت�شاق الداخلي ملقيا�ص اأمناط ال�شخ�شية بني )0.74- 0.47( ، اأما ثبات الإعادة 
للمقيا�ص فرتاوح بني )0.83- 0.89( ملجالته.ويعد ذلك موؤ�رساً مقبوًل لعتمادها يف هذه 

الدرا�شة.
ثانياً- مقيا�س اال�شطرابات ال�شيكو�شوماتية:  ♦

اُ�شتخدم املقيا�ص  اأفراد العينة،  بهدف الك�شف عن ال�شطرابات ال�شيكو�شوماتية لدى 
املطور من قبل بني م�شطفى )2003( ، وقد تكون املقيا�ص يف �شورته النهائية من )20( 
فقرة موزعة على املجالت الآتية: ا�شطرابات اجلهاز التنف�شي، وا�شطرابات اجلهاز الدوري، 
اجلهاز  وا�شطرابات  والهرمونات،  الغدد  جهاز  وا�شطرابات  الع�شبي،  اجلهاز  ا�شطرابات 

اله�شمي، وا�شطرابات اجلهاز الع�شلي والهيكلي وفق تدرج ليكرت اخلما�شي.
�شدق وثبات مقيا�ص ال�شطرابات ال�شيكو�شوماتية ب�شورته احلالية: مت التحقق من 
ال�شدق الظاهري للمقيا�ص بعر�شه على جلنة حمكمني متخ�ش�شني من اأع�شاء هيئة التدري�ص 
يف اجلامعات يف تخ�ش�ص علم النف�ص الإر�شادي، الرتبوي، بهدف اإبداء الراأي والتاأكد من 
انتماء الفقرة اإىل اأحد جمالت اأمناط ال�شخ�شية، وو�شوح ال�شياغة لغويًا، وو�شوح الفقرات 
و�شحتها من الناحية العلمية، واأي اقرتاحات اأخرى للتعديل كما تبينها اإ�شتبانة التحكيم، 
على اعتبار اأن ذلك يحقق ال�شدق الظاهري ملقيا�ص ال�شطرابات ال�شيكو�شوماتية، وبذلك 
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النهائية مكونًا من )20( فقرة كما  ال�شيكو�شوماتية ب�شورته  اأ�شبح مقيا�ص ال�شطرابات 
يف امللحق )5( .

ا�شتطالعية  عينة  على  ُطبقت  فقد  الدرا�شة  لأداة  البناء  �شدق  من  التحقق  لأغرا�ص 
موؤلفة من )40( فردا خارج عينة الدرا�شة، وذلك بح�شاب معامل ارتباط بري�شون للفقرات 
مع املقيا�ص والأمناط التي تتبع لها حيث كانت مالئمة لأغرا�ص هذه الدرا�شة وتقي�ص ما 

و�شعت لقيا�شه.
با�شتخدام  ُح�شب  فقد  الدرا�شة،  لأداة  الداخلي  الت�شاق  ثبات  من  التحقق  لأغرا�ص 
التحقق  ولأغرا�ص  الذكر،  �شالفة  ال�شتطالعية  العينة  بيانات  على  األفا  كرونباخ  معادلة 
من ثبات الإعادة لأداة الدرا�شة فقد اأعيد التطبيق على اأفراد العينة ال�شتطالعية بعد مرور 
اأ�شبوعني من التطبيق الأول، واُ�شتخدم معامل ارتباط بري�شون بني التطبيقني الأول والثاين.
بني  تراوحت  ال�شيكو�شوماتية  ال�شطرابات  ملقيا�ص  الداخلي  الت�شاق  ثبات  تراوح  حيث 
)0.72- 0.780( ملجالته، اأما ثبات الإعادة للمقيا�ص فقد تراوحت بني )0.83- 0.880( 

ملجالته.وبهذا اأ�شبحت الأداة تتمتع بثبات مقبول لإجراء هذه الدرا�شة.
مت تبني النموذج الإح�شائي ذي التدريج الن�شبي معيارا لت�شحيح مقيا�ص ال�شطرابات 
ال�شطرابات  مل�شتوى  احل�شابية  املتو�شطات  على  الأحكام  اإطالق  ال�شيكو�شوماتيةبهدف 

ال�شيكو�شوماتية )ككل( وجمالته وفقراته، وذلك على النحو االآتي: 
بني  - ترتاوح  درجة  على  احلا�شلني  يف  وتتمثل  ال�شطراب،  من  مرتفع  م�شتوى 

. )5.00 -3.67(
بني  - ترتاوح  درجة  على  احلا�شلني  يف  وتتمثل  ال�شطراب،  من  متو�شط  م�شتوى 

درجة  على  احلا�شلني  يف  وتتمثل  ال�شطراب،  من  منخف�ص  م�شتوى   -.  )3.66  -2.34(
ترتاوح بني )1.0- 2.33( .

إجراءات الدراسة: 

اتبعت االإجراءات االآتية لتحقيق اأهداف الدرا�شة: 
اإعداد اأداتي الدرا�شة املتمثلتان مبقيا�ص اأمناط ال�شخ�شية، ومقيا�ص ال�شطرابات  ♦

ال�شيكو�شوماتية والتاأكد من �شدقهما وثباتهما.
العينة  ♦ على  الدرا�شة  اأدوات  تطبيق  بهدف  املختلفة  الأماكن  بزيارة  القيام 

ال�شتطالعية حل�شاب الثبات.
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اختيار عينة الدرا�شة من املجتمع يف معظم مناطق مدينة جدةبالطريقة املتي�رسة  ♦
ب�شكل ي�شمن متثيل عينة الدرا�شة ملجتمع الدرا�شة الكلي.

تطبيق اأداتي الدرا�شة املتمثلة يف مقيا�ص اأمناط ال�شخ�شية، وقائمة ال�شطرابات  ♦
احلا�شب  اإىل  البيانات  اإدخال  ثم  ومن  وتدقيقها،  ال�شتبيانات،  ال�شيكو�شوماتية.جمع 
ومعاجلتها اإح�شائيًا، لالإجابة على اأ�شئلة الدرا�شة، واخلروج بالتو�شيات املنا�شبة يف �شوء 

النتائج.

متغريات الدراسة: 
اأوالً - املتغريات امل�شتقلة، وت�شمل:  ♦
العمر، وله ثالث فئات: )30 فاقل، 31- 40،  - ال�شخ�شية، وله )16( منطًا.-  منط 

اأنثى( .- احلالة الجتماعية، )اأعزب، متزوج،  41 فما فوق( .- اجلن�ص، وله فئتان، )ذكر، 
منف�شل/ اأرمل( .- امل�شتوى التعليمي، )ثانوي فاأقل، دبلوم، بكالوريو�ص، درا�شات عليا( .

حالة ال�شطراب، وتقا�ص من خالل الفقرات الثالث الأخرية يف مقيا�ص ال�شطراب  -
ال�شيكو�شوماتية، بحيث يكون له م�شتويان )ع�شوي، �شيكو�شوماتي( .

ثانياً - املتغريات التابعة وت�شمل: ♦
م�شتوى ال�شطرابات ال�شيكو�شوماتية لدى الدرا�شة. -
حالة ال�شطرابات ال�شيكو�شوماتية، وتقا�ص من خالل الفقرات الثالث الأخرية يف  -

مقيا�ص ال�شطرابات ال�شيكو�شوماتية، بحيث يكون له م�شتويان )ع�شوي، �شيكويوماتي( .

منهجية الدراسة: 
اتبع املنهج الو�شفي التحليلي األرتباطي لالإجابة على اأ�شئلة الدرا�شة.

نتائج الدراسة: 
اأول: ما اأبرز اأناط ال�شخ�شية ال�شائدة لدى عينة الدرا�شة؟ لالإجابة عن  ◄

هذا ال�شوؤال فقد ح�شبت التكرارات امل�شاهدة )Observed Frequencies( ، والن�شب املئوية، 
والباقي   ،  )Residual( لهما  والباقي   ،  )Expected Frequencies( املتوقع  والتكرار 
ال�شخ�شية  اأمناط  لكل منط من   )Adjusted Standardized Residual( املعدل  املعياري 
 )Goodness of Fit( مطابقة  حل�شن   χ2 اختبار  با�شتخدام  متبوعة  الدرا�شة،  عينة  لدى 

التكرارات امل�شاهدة لأمناط ال�شخ�شية لتكراراتها املتوقعة، وذلك كما يف اجلدول )2( .
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الجدول )2( 
 نتائج اختبار χ2 لحسن مطابقة التكرارات المشاهدة ألنماط الشخصية لتكراراتها المتوقعة.

الباقي املعياري املعدل الباقيالتكرار املتوقعالن�شبة املئوية التكرار امل�شاهداأناط ال�شخ�شية

ISTJ7414.132.7541.257.21
ISFP6011.532.7527.254.76
ESTJ5610.732.7523.254.06
INFP529.932.7519.253.36
ISFJ509.532.7517.253.01
ISTP387.332.755.250.92
ESFP346.532.751.250.22
ESFJ315.932.751.75 -0.31 -
ENFP315.932.751.75 -0.31 -
INFJ285.332.754.75 -0.83 -

ESTP214.032.75 -
11.752.05 -

INTP183.432.75 -
14.752.58 -

INTJ112.132.75 -
21.753.80 -

ENTP101.932.75 -
22.753.98 -

ENFJ81.532.75 -
24.754.32 -

ENTJ20.432.75 -
30.755.37 -

524100.0الكلي
احتمالية الطاأدرجة الريةكا2

201.985150.000

 0.05=α دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 
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 )0.05=α( الدللة  اإح�شائيًا عند م�شتوى  يت�شح من اجلدول )2( وجود عالقة دالة 
اأمناط  ال�شخ�شية، وبهذا جاءت  التكرارات املتوقعة لأمناط  التكرارات امل�شاهدة وبني  بني 
الأوىل،  املرتبة  يف   ISTJ ال�شخ�شية  منط  الآتي:  للرتتيب  وفقًا  انت�شاراً  الأكرث  ال�شخ�شية 
منط ال�شخ�شية ISFP يف املرتبة الثانية، ومنط ال�شخ�شية ESTJ يف املرتبة الثالثة، منط 
ال�شخ�شية INFP يف املرتبة الرابعة، ومنط ال�شخ�شية ISFJ يف املرتبة اخلام�شة.اأما بالن�شبة 
لنمطي ال�شخ�شية ISTP، و ESFP فهما منت�رسان لكن لي�ص اإىل الدرجة التي جتعل منهما 
يختلفان اختالفًا جوهريًا عن التكرار املتوقع لهما.وبالن�شبة لبقية اأمناط ال�شخ�شية فهي 

اأقل انت�شاراً لدى العينة.
ثانيًا: »ما م�شتوى اال�شطرابات ال�شيكو�شوماتية لدى اأفراد العينة؟«  ◄

ال�شطرابات  مل�شتوى  املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  ُح�شبت  فقد   »
ترتيبًا  املجالت  ترتيب  مراعاة  مع  وجمالته،  )ككل(  العينة  اأفراد  لدى  ال�شيكو�شوماتية 

تنازليًا وفقًا ملتو�شطاتها احل�شابية، وذلك كما يف اجلدول )3( .
الجدول )3( 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى االضطرابات السيكوسوماتية لدى أفراد العينة 
)ككل( ومجاالته مرتبة تنازليًا وفقًا لمتغير الدراسة )حالة االضطرابات السيكوسوماتية( .

مقيا�س اال�شطرابات 
ال�شيكو�شوماتية واأبعاده

حالة املعاناة من اال�شطراب
الكلي  ع�شوي

 )ن1=136 ]%26،0[( 
 �شيكو�شوماتي

 )ن2=388 ]%74،0[( 

 املتو�شطالرتبة
ال�شابي

 االنحراف
 املتو�شطالرتبةاملعياري

ال�شابي
 االنحراف
 املتو�شطالرتبةاملعياري

ال�شابي
 االنحراف
املعياري

21.4510.6251.7900.8451.7020.80ا�شطرابات اجلهاز التنف�شي
31.4120.5221.9940.7921.8430.77ا�شطرابات اجلهاز الدوري

51.2970.4741.8470.7141.7040.70ا�شطرابات اجلهاز الع�شبي
ا�شطرابات جهاز الغدد 

61.2670.3861.5720.6561.4920.60والهرمونات

41.3930.5731.9880.8531.8330.83ا�شطرابات اجلهاز اله�شمي
ا�شطرابات اجلهاز األع�شلي 

11.6150.8312.1341.0411.9991.01والهيكلي

1.3980.351.8770.491.7520.50الكلي للمقيا�س
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ال�شيكو�شوماتية/  ال�شطرابات  م�شتوى  جمالت  جاءت   ،  )3( اجلدول  من  يالحظ 
الع�شوية لدى اأفراد العينة على النحو الآتي: 

لدى اأفراد عينة الدرا�شة ككل: جاء جمال ا�شطرابات اجلهاز الع�شلي والهيكلي يف  -
املرتبة الأوىل، فمجال ا�شطرابات اجلهاز الدوري يف املرتبة الثانية، فمجال ا�شطرابات 
اجلهاز اله�شمي يف املرتبة الثالثة، فمجال ا�شطرابات اجلهاز الع�شبي يف املرتبة الرابعة، 
ا�شطرابات جهاز  واأي�شا جمال  املرتبة اخلام�شة،  التنف�شي يف  ا�شطرابات اجلهاز  فمجال 

الغدد والهرمونات يف املرتبة ال�شاد�شة.
جاء  - ال�شيكو�شوماتية:  ال�شطرابات  من  يعانون  ممن  الدرا�شة  عينة  اأفراد  لدى 

جمال ا�شطرابات اجلهاز الع�شلي والهيكلي يف املرتبة الأوىل، فمجال ا�شطرابات اجلهاز 
الدوري يف املرتبة الثانية، فمجال ا�شطرابات اجلهاز اله�شمي يف املرتبة الثالثة، فمجال 
يف  التنف�شي  اجلهاز  ا�شطرابات  فمجال  الرابعة،  املرتبة  يف  الع�شبي  اجلهاز  ا�شطرابات 

املرتبة اخلام�شة، واأخريا جمال ا�شطرابات جهاز الغدد والهرمونات.
لدى اأفراد عينة الدرا�شة ممن يعانون من ال�شطراب الع�شوية: جاء جمال ا�شطرابات  -

اجلهاز الع�شلي والهيكلي يف املرتبة الأوىل، فمجال ا�شطرابات اجلهاز التنف�شي يف املرتبة 
الثانية، فمجال ا�شطرابات اجلهاز الدوري يف املرتبة الثالثة، فمجال ا�شطرابات اجلهاز 
اله�شمي يف املرتبة الرابعة، فمجال ا�شطرابات اجلهاز الع�شبي يف املرتبة اخلام�شة، ثم 

جمال ا�شطرابات جهاز الغدد والهرمونات يف املرتبة ال�شاد�شة.
دالة  ◄ عالقة  توجد  »هل  الدرا�شة:  يف  الثالث  ال�شوؤال  لالإجابةعن  ثالثاً: 

اإح�شائياً عند م�شتوى الداللة )α=0.05( بني اأناط ال�شخ�شية، وبني م�شتوى 
اال�شطرابات ال�شيكو�شوماتية لدى اأفراد العينة؟ ” فقد ح�شبت التكرارات امل�شاهدة 
الدرا�شة والن�شب املئوية لها والباقي املعياري املعدل  اأفراد عينة  ال�شخ�شية لدى  لأمناط 
 Test( لال�شتقاللية   χ2 اختبار  ا�شتخدام  ثم   ، ال�شطراب(  )حالة  الدرا�شة  ملتغري  وفقًا  لها 
ال�شخ�شية، وبني حالة ال�شطرابات  اأمناط  العالقة بني  للك�شف عن   )of Independence

ال�شيكو�شوماتية لدى اأفراد عينة الدرا�شة، وذلك كما هو مو�شح يف اجلدول )4(.
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الجدول )4( 
نتائج اختبار χ2 لاستقالية بين التكرارات المشاهدة وبين التكرارات المتوقعة ألنماط الشخصية 

لدى أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير الدراسة )حالة االضطراب( .

االإح�شائينط ال�شخ�شية
حالة اال�شطراب

الكلي
ا�شطرابات �شيكو�شوماتيةع�شوية

ENFJ

538التكرار امل�شاهد
62.537.5100.0الن�شبة املئوية �شمن منط ال�شخ�شية

- 2.382.38الباقي املعياري املعدل

INFJ

82028التكرار امل�شاهد
28.671.4100.0الن�شبة املئوية �شمن منط ال�شخ�شية

 - 0.320.32الباقي املعياري املعدل

ESFJ

112031التكرار امل�شاهد
35.564.5100.0الن�شبة املئوية �شمن منط ال�شخ�شية

- 1.251.25الباقي املعياري املعدل

ISFJ

123850التكرار امل�شاهد
24.076.0100.0الن�شبة املئوية �شمن منط ال�شخ�شية

 0.33- 0.33الباقي املعياري املعدل

ENTJ

022التكرار امل�شاهد
0.0100.0100.0الن�شبة املئوية �شمن منط ال�شخ�شية

 0.84- 0.84الباقي املعياري املعدل

INTJ

3811التكرار امل�شاهد
27.372.7100.0الن�شبة املئوية �شمن منط ال�شخ�شية

 - 0.100.10الباقي املعياري املعدل

ESTJ

223456التكرار امل�شاهد
39.360.7100.0الن�شبة املئوية �شمن منط ال�شخ�شية

 - 2.412.41الباقي املعياري املعدل
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أ. مي كامل الدقس

االإح�شائينط ال�شخ�شية
حالة اال�شطراب

الكلي
ا�شطرابات �شيكو�شوماتيةع�شوية

ISTJ

155974التكرار امل�شاهد
20.379.7100.0الن�شبة املئوية �شمن منط ال�شخ�شية

 1.20- 1.20الباقي املعياري املعدل

ENFP

72431التكرار امل�شاهد
22.677.4100.0الن�شبة املئوية �شمن منط ال�شخ�شية

 0.44- 0.44الباقي املعياري املعدل

INFP

74552التكرار امل�شاهد
13.586.5100.0الن�شبة املئوية �شمن منط ال�شخ�شية

 2.17- 2.17الباقي املعياري املعدل

ESFP

52934التكرار امل�شاهد
14.785.3100.0الن�شبة املئوية �شمن منط ال�شخ�شية

 1.55- 1.55الباقي املعياري املعدل

ISFP

184260التكرار امل�شاهد
30.070.0100.0الن�شبة املئوية �شمن منط ال�شخ�شية

 - 0.760.76الباقي املعياري املعدل

ENTP

2810التكرار امل�شاهد
20.080.0100.0الن�شبة املئوية �شمن منط ال�شخ�شية

 0.43- 0.43الباقي املعياري املعدل

INTP

31518التكرار امل�شاهد
16.783.3100.0الن�شبة املئوية �شمن منط ال�شخ�شية

 0.91- 0.91الباقي املعياري املعدل

ESTP

71421التكرار امل�شاهد
33.366.7100.0الن�شبة املئوية �شمن منط ال�شخ�شية

 - 0.790.79الباقي املعياري املعدل
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االإح�شائينط ال�شخ�شية
حالة اال�شطراب

الكلي
ا�شطرابات �شيكو�شوماتيةع�شوية

ISTP

112738التكرار امل�شاهد
28.971.1100.0الن�شبة املئوية �شمن منط ال�شخ�شية

- 0.440.44الباقي املعياري املعدل

الكلي
136388524التكرار امل�شاهد

26.074.0100.0الن�شبة املئوية �شمن منط ال�شخ�شية
الداللة االإح�شائيةدرجة الريةكا2 لال�شتقاللية

23.278150.078

 0.05=α دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 

يت�شح من اجلدول )4( عدم وجود عالقة دالة اإح�شائيًابني التكرارات امل�شاهدة وبني 
التكرارات املتوقعة لأمناط ال�شخ�شية لدى اأفراد عينة الدرا�شة، تعزى ملتغري الدرا�شة )حالة 
اأنف�شهم على  اأن ن�شبة الأفراد الذين �شنَّفوا  اأي�شًا  ال�شطراب( .كما يت�شح من اجلدول )4( 
اأنهم يعانون من ال�شطرابات ال�شيكو�شوماتية هي )74.0%( ، ون�شبة الأفراد الذين �شنَّفوا 
الن�شب  واأما  ال�شيكو�شوماتية هي )%26.0(  اأنهم ل يعانون من ال�شطرابات  اأنف�شهم على 
ن�شبة  اأن  تبني  حدة،  على  منط  لكل  العينة  يف  انت�شاراً  الأكرث  ال�شخ�شية  لأمناط  املئوية 
الأ�شخا�ص الذين �شنفوا اأنف�شهم اأنهم يعانون من ا�شطراب �شيكو�شوماتي لنمط ISTJ هي 
)79.0%( ، ومنط ISFP )85.0%( ، ومنط ESTJ )60.0%( ، ومنط INFP )86.0%( ، واأخرياً 

 )%76.0( ISFJ منط
رابعًا- لالإيجابية ال�شوؤال الرابع يف الدرا�شة »هل توجد فروق دالة اإح�شائياً  ◄

اال�شطرابات  م�شتوى  متو�شطات  بني   )0.05=α( الداللة  م�شتوى  عند 
ال�شيكو�شوماتية لدى اأفراد العينة تعزى ملتغريات الدرا�شة: )العمر، والن�س، 
؟« فقد ُح�شبت  التعليمي، وحالة اال�شطراب(  والالة االجتماعية، وامل�شتوى 
لدى  ال�شيكو�شوماتية  ال�شطرابات  املعيارية مل�شتوى  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات 

اأفراد العينة )ككل( وفقا ملتغريات الدرا�شة، وذلك كما يف اجلدول )5( .
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الجدول )5( 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى االضطرابات السيكوسوماتية للعينة )ككل( 

وفقًا لمتغيرات الدراسة.

االنحراف املعيارياملتو�شط ال�شابيالعددم�شتويات املتغرياتمتغريات الدرا�شة

اجلن�ص
2631.780.53ذكر

2611.710.46اأنثى

الفئة العمرية

302511.690.45�شنة فاأقل

1551.770.51من 31 اإىل 40 �شنة

411181.830.57�شنة فاأكرث

احلالة الجتماعية

2281.680.45اأعزب

2751.780.51متزوج

212.100.70اأرمل اأو منف�شل

امل�شتوى التعليمي

1411.730.48ثانوي فاأقل

751.720.47دبلوم

2671.750.50بكالوريو�ص

411.880.62درا�شات عليا

حالة ال�شطراب
1361.390.35ع�شوي

3881.870.49�شيكو�شوماتي

احل�شابية  املتو�شطات  بني  ظاهرية  فروق  وجود   )5( اجلدول  من  يالحظ 
العينة  اأفراد  لدى  ال�شيكو�شوماتية  ال�شطرابات  مل�شتوى  املعيارية  والنحرافات 
الفروق  جوهرية  من  الدرا�شة.وللتحقق  متغريات  م�شتويات  اختالف  عن  ناجتة  )ككل( 
ملتو�شطات  التفاعل(  )عدمي  اخلما�شي  التباين  حتليل  اأجرى  الذكر؛  �شالفة  الظاهرية 
الدرا�شة،  العينة )ككل( وفقًا ملتغريات  اأفراد  لدى  ال�شيكو�شوماتية  ال�شطرابات  م�شتوى 

وذلك كما يف اجلدول )6( .
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الجدول )6( 
نتائج تحليل التباين الخماسي )عديم التفاعل( لمستوى االضطرابات السيكوسوماتية للعينة )ككل( 

وفقًا لمتغيرات الدراسة.

متو�شط جمموع درجة الرية جمموع املربعاتم�شدر التباين
املربعات

قيمة ف 
املح�شوبة

احتمالية 
الطاء

0.79810.793.9650.047اجلن�ص
0.00220.0010.0040.996الفئة العمرية

2.22121.115.5180.004احلالة الجتماعية
0.26030.080.4300.732امل�شتوى التعليمي

21.995121.99109.3030.000حالة ال�شطراب
103.4345140.20اخلطاأ

130.877523الكلي

 0.05=α دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 

يت�شح من اجلدول )6( ، وجود فرق دال اإح�شائيًا عند م�شتوى الدللة )α=0.05( بني 
املتو�شطني احل�شابيني مل�شتوى ال�شطرابات ال�شيكو�شوماتية لدى اأفراد العينة )ككل( يعزى 
للجن�ص، حيث يعاين منها الذكور اأكرث من الإناث، وبفارق جوهري.كما يت�شح وجود فرق دال 
اإح�شائيًا عند م�شتوى الدللة )α=0.05( بني املتو�شطني احل�شابيني مل�شتوى ال�شطرابات 
ال�شيكو�شوماتية لدى اأفراد العينة )ككل( يعزى ملتغري الدرا�شة )حالة ال�شطراب( ، حيث اإن 
من يعانون من ال�شطرابات ال�شيكو�شوماتية اأكرث ممن يعانون من ال�شطرابات الع�شوية 
 )0.05=α( وبفارق جوهري.وكذلك يت�شح وجود فروق دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى الدللة
بني املتو�شطات احل�شابية مل�شتوى ال�شطرابات ال�شيكو�شوماتية لدى اأفراد العينة )ككل( ، 
تعزى للحالة الجتماعية.واأخرياً مل يثبت من اجلدول )6(، وجود فروق دالة اإح�شائيًا عند 
م�شتوى الدللة )α=0.05( بني املتو�شطات احل�شابية مل�شتوى ال�شطرابات ال�شيكو�شوماتية 

لدى اأفراد العينة )ككل( ، تعزى ملتغريي الدرا�شة )الفئة العمرية، امل�شتوى التعليمي( .
�شافيه  اختبار  اُ�شتخدم  فقد  امل�شتويات؛  متعدد  متغرياً  الدرا�شة  متغري  ولكون 
ال�شطرابات  مل�شتوى  احل�شابية  املتو�شطات  بني  املتعددة  البعدية  للمقارنات   Scheffe
ال�شيكو�شوماتية لدى اأفراد العينة )ككل( وفقًا ملتغري الدرا�شة )احلالة الجتماعية( ، وذلك 

كما يف اجلدول )7( .
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الجدول )7( 
نتائج اختبار Scheffe للمقارنات البعدية المتعددة لمستوى االضطرابات السيكوسوماتية 

لدى أفراد العينة )ككل( وفقًا لمتغير الدراسة )الحالة االجتماعية( .

اأرمل اأو منف�شلمتزوجاأعزبالالة االجتماعية
Scheffe1.6801.7862.105املتو�شط ال�شابي

1.680اأعزب
1.7860.106متزوج

2.1050.4250.319اأرمل اأو منف�شل

 0.05=α دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 

يت�شح من الدول )7( اأن الفروق الدالة اإح�شائياً كانت على الرتتيب االآتي: 
اأكرث  - ال�شيكو�شوماتية  اأزواجهم من ال�شطرابات  اأو املنف�شلون عن  الأرامل  يعاين 

من غري املتزوجني وبفارق جوهري.
املتزوجني  - غري  من  اأكرث  ال�شيكو�شوماتية  ال�شطرابات  من  املتزوجون  يعاين 

املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  ُح�شبت  تقدم  ملا  جوهري.اإ�شافة  وبفارق 
ملجالت م�شتوى 

ال�شطرابات ال�شيكو�شوماتية لدى اأفراد عينة الدرا�شة وفقًا ملتغريات الدرا�شة، وذلك 
كما يف اجلدول )8( .

الجدول )8( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت مستوى االضطرابات السيكوسوماتية 

لدى أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيرات الدراسة.

�شة
درا

 ال
ات

غري
مت

 م�شتويات
االإح�شائياملتغريات

ا�شطرابات 
الهاز 
التنف�شي

ا�شطرابات 
الهاز 
الدوري

ا�شطرابات 
الهاز 
الع�شبي

ا�شطرابات 
جهاز الغدد 
والهرمونات

ا�شطرابات 
الهاز 
اله�شمي

ا�شطرابات 
الهاز الع�شلي 

والهيكلي

ن�ص
جل

ا

ذكر
1.8151.8991.6931.4111.8252.200املتو�شط احل�شابي

0.910.820.690.540.851.07النحراف املعياري

اأنثى
1.5891.7871.7151.5751.8421.797املتو�شط احل�شابي

0.660.730.710.650.810.91النحراف املعياري
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�شة
درا

 ال
ات

غري
مت

 م�شتويات
االإح�شائياملتغريات

ا�شطرابات 
الهاز 
التنف�شي

ا�شطرابات 
الهاز 
الدوري

ا�شطرابات 
الهاز 
الع�شبي

ا�شطرابات 
جهاز الغدد 
والهرمونات

ا�شطرابات 
الهاز 
اله�شمي

ا�شطرابات 
الهاز الع�شلي 

والهيكلي

رية
عم

ة ال
لفئ

 ا

1.7201.8101.7421.3271.8171.842املتو�شط احل�شابي30�شنة فاأقل
0.850.750.700.400.840.90النحراف املعياري

من 31 اإىل 
40 �شنة

1.6601.9161.6771.4791.8762.129املتو�شط احل�شابي
0.750.800.700.550.821.06النحراف املعياري

 41�شنة 
فاأكرث

1.7201.8161.6581.8621.8142.164املتو�شط احل�شابي
0.750.790.680.830.841.12النحراف املعياري

عية
تما

لج
لة ا

حلا
ا

اأعزب
1.7001.7891.7461.3161.7921.820املتو�شط احل�شابي

0.840.750.720.450.820.88النحراف املعياري

متزوج
1.6931.8671.6631.6261.8312.073املتو�شط احل�شابي

0.790.790.670.660.801.03النحراف املعياري

اأرمل اأو 
منف�شل

1.8412.1111.7941.6552.3212.984املتو�شط احل�شابي
0.520.850.770.821.151.40النحراف املعياري

مي
علي

الت
ى 

شتو
مل�

ا

ثانوي فاأقل
1.6431.7851.7121.4331.7932.123املتو�شط احل�شابي

0.790.740.690.550.781.03النحراف املعياري

دبلوم
1.6401.8221.6931.6471.8371.680املتو�شط احل�شابي

0.710.820.720.750.770.80النحراف املعياري

بكالوريو�ص
1.7391.8551.6891.4501.8461.989املتو�شط احل�شابي

0.800.770.680.570.861.01النحراف املعياري

درا�شات عليا
1.7802.0001.7971.6891.8902.228املتو�شط احل�شابي

0.970.810.800.670.941.19النحراف املعياري

اب
طر

�ش
 ال

الة
 ح

ع�شوي
1.4511.4121.2971.2671.3931.615املتو�شط احل�شابي

0.620.520.470.380.570.83النحراف املعياري

�شيكو�شوماتي
1.7901.9941.8471.5721.9882.134املتو�شط احل�شابي

0.840.790.710.650.851.04النحراف املعياري
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احل�شابية  املتو�شطات  بني  ظاهرية  فروق  وجود   )8( اجلدول  من  يالحظ 
اأفراد  لدى  ال�شيكو�شوماتية  ال�شطرابات  م�شتوى  ملجالت  املعيارية  والنحرافات 
الفروق  جوهرية  من  الدرا�شة.وللتحقق  متغريات  م�شتويات  اختالف  عن  ناجتة  العينة 
التفاعل( ملتو�شطات جمالت  )عدمي  املتعدد  اخلما�شي  التباين  اأجرى حتليل  الظاهرية، 
ملتغريات  وفقًا  جمتمعة  العينة  اأفراد  لدى  ال�شيكو�شوماتية  ال�شطرابات  م�شتوى 

الدرا�شة، وذلك كما يف اجلدول )9( .
الجدول )9( 

 نتائج تحليل التباين الخماسي المتعدد )عديم التفاعل( لمجاالت مستوى االضطرابات السيكوسوماتية 
لدى أفراد العينة مجتمعة وفقًا لمتغيرات الدراسة.

 قيمة االختباراالختبار املتعدداالأثر
املتعدد

قيمة ف الكلية 
املح�شوبة

 درجة حرية
الفر�شية

 درجة حرية
الطاأ

 احتمالية
الطاأ

Hotelling's Trace0.0867.3266509 0.000اجلن�ص
Wilks' Lambda0.9024.505121018 0.000الفئة العمرية

Wilks' Lambda0.9382.7551210180.001احلالة الجتماعية
Wilks' Lambda0.9541.351181440.1550.147امل�شتوى التعليمي

Hotelling's Trace0.23820.1686509 0.000حالة ال�شطراب

 0.05=α دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 
 0.01=α دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 

الدللة )α=0.05( لكلٍّ  اإح�شائيًا عند م�شتوى  اأثر دال  يتبني من اجلدول )9( وجود 
ال�شطراب(  وحالة  الجتماعية،  واحلالة  العمرية،  والفئة  )اجلن�ص،  الدرا�شة:  متغريات  من 
اأفراد عينة  ال�شيكو�شوماتية لدى  يف املتو�شطات احل�شابية ملجالت م�شتوى ال�شطرابات 

الدرا�شة جمتمعة.

مناقشة النتائج: 

ال�شخ�شية  ♦ اأناط  اأبرز  ما  الأول:  بال�شوؤال  املتعلقة  النتائج  مناق�شة  اأوًل- 
اأظهرت النتائج اخلا�شة يف الإجابة عن هذا ال�شوؤال  الدرا�شة؟«  ال�شائدة لدى عينة 
وجود عالقة دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى الدللة )α=0.05(، حيث جاءت اأمناط ال�شخ�شية 
بالن�شبة  ISTJ، ISFP، ESTJ، INFP، ISFJ.اأما  الآتي:  للرتتيب  وفقًا  انت�شاراً  الأكرث 
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لنمطي ال�شخ�شية ISTP، و ESFP فهما منت�رسان لكن لي�ص اإىل الدرجة التي جتعل منهما 
العادات  اإىل  النتيجة  هذه  لهما.وتعزى  املتوقع  التكرار  عن  جوهريًا  اختالفًا  يختلفان 
والتقاليد ال�شائدة والثقافة لدى املجتمع ال�شعودي، حيث ٍانه جمتمع متحفظ وحمافظ على 
والتقاليد  للعادات  والحتكام  التحفظ  اإىل  ومييل  والجتماعية،  الدينية  والتقاليد  العادات 
والتم�شك ال�شديد فيها.فيظهر يف النتائج اأن اأغلب الأمناط ال�شائدة يف جمتمع ال�شعودي متيل 
األتقوميي  بني  ويرتاوح  املفكر،  اأو  الأغلب  على  والوجداين  واحل�شي  املتحفظ  التف�شيل  اإىل 
توؤثر  فالبيئة  اجلغرافية  املنطقة  طبيعة  اإىل  يرجع  وهذا   ، والتلقائي(  )احلا�شم  والإدراكي 
يف منط �شخ�شية الإن�شان، حيث تنق�شم اململكة اإىل مناطق جغرافية عدة، يتغري فيها النمط 
ال�شائد على ح�شب املنطقة، )داخلية اأو �شاحلية( ، كما اأن لالأ�شول والأعراق املختلفة دوراً 

يف اختالف التف�شيالت.
ويتميز منط ISTJ باخل�شائ�ص الآتية: جاد، وهادئ، وعملي، ومنظم للغاية، ويف�شل 
التعامل مع احلقائق املادية، وواقعي، وميكن العتماد عليه، ويف�شل اأن ينظم جميع الأمور 
من حوله، ويتحمل امل�شوؤولية، ويقرر بنف�شه ما يراه منا�شبًا للعمل، ومن ثم يقوم بتنفيذ 
ما قرره داخل نف�شه بثبات بغ�ص النظر عن احتجاج الآخرين.اأما منط ISFP فهو خجول، 
وودود للغاية، وح�شا�ص، لطيف املع�رس، ومتوا�شع بخ�شو�ص قدراته، ويتجنب اخلالف، ول 
تابعًا  ولكنه  القيادة،  حمل  يف  يكون  اأن  يهتم  ول  الآخرين،  على  اآراءه  اأو  مبادئه  يفر�ص 
اأن  الأعمال بهدوء، وذلك لأنه ي�شتمتع باللحظة احلالية، ول يرغب  خمل�شًا، يقوم باإجناز 

. )Myers et al., 2003( يف�شد هذه املتعة با�شتعجال اأو ا�شتنزاف للطاقات ل داع له
اال�شطرابات  ♦ م�شتوى  »ما  الثاين  بال�شوؤال  املتعلقة  النتائج  مناق�شة  ثانيًا- 

ال�شطرابات  مب�شتوى  النتائج  مناق�شة  العينة؟«  اأفراد  لدى  ال�شيكو�شوماتية 
ال�شتة  للمجالت  احل�شابية  املتو�شطات  اإن  ال�شتة:  املقيا�ص  جمالت  على  ال�شيكو�شوماتية 
املقيا�ص  على  النتيجة  مع  ين�شجم  وذلك  احل�شابي،  املتو�شط  وحول  متو�شطة،  جميعها 
اأعلى  ككل.وبالن�شبة حل�شول املجال ال�شاد�ص » ا�شطراب اجلهاز الع�شلي والهيكلي« على 
املتو�شطات احل�شابية، فهي نتيجة ميكن تف�شريها للعوامل النف�شية وال�شغوط الجتماعية 
الع�شلي والهيكلي. ال�شتجابة من خالل اجلهاز  الفرد، فتكون  لها  التي يتعر�ص  واملهنية 
وكذلك ميكن تف�شريها بعوامل �شحية مثل نق�ص يف فتامني ”B12« و ”D”.ويتفق هذا مع ما 
جاء يف ال�شالح 2012( ( حيث يعاين )97%( من ال�شعوديني من نق�ص فيتامني “D”، وهذا 

يجعلهم اأكرث عر�ص لالإ�شابة بالأعرا�ص املرتبطة باجلهاز الع�شلي والهيكلي.
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دالة  ♦ عالقة  توجد  »هل  الثالث:  بال�شوؤال  املتعلقة  النتائج  مناق�شة  ثالثًا- 
اإح�شائياً عند م�شتوى الداللة )α=0.05( بني اأناط ال�شخ�شية وبني م�شتوى 

اال�شطرابات ال�شيكو�شوماتية لدى اأفراد العينة؟«
اأظهرت النتائج املتعلقة بهذا ال�شوؤال عدم وجود عالقة دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى الدللة 
ال�شيكو�شوماتية،  وال�شطرابات  الدرا�شة،  عينة  اأفراد  لدى  ال�شخ�شية  لأمناط   )0.05=α(
عدم  من  الرغم  .وعلى  �شيكو�شوماتية(  ع�شوي،  ال�شطراب:  )حالة  الدرا�شة  ملتغري  تعزى 
فاإن  اإح�شائيًا،  دالة  ال�شيكو�شوماتية  وال�شطرابات  ال�شخ�شية  اأمناط  بني  عالقة  وجود 
امل�شابني  الأ�شخا�ص  كانوااأكرث من  ال�شيكو�شوماتية  بال�شطرابات  امل�شابني  الأ�شخا�ص 

بالأمرا�ص الع�شوية.
العينة ممن مييلون  انت�شاراً يف  الأكرث  ال�شخ�شية  اأمناط  اأن  اإىل  النتيجة  وتعزى هذه 
بالن�شبة  يظهر  كما  الوجداين،  التف�شيل  اأي�شًا  عليهم  ويغلب  )الداخلي(  املتحفظ  للتف�شيل 
ن�شبة  اأن  يتبني  حدة  على  منط  لكل  العينة  يف  انت�شاراً  الأكرث  ال�شخ�شية  لأمناط  املئوية 
الأ�شخا�ص الذين �شنفوا اأنف�شهم اأنهم يعانون من ا�شطراب �شيكو�شوماتي لنمط ISTJ هي 
)79.0%( ، ومنط ISFP )85.0%( ، ومنط ESTJ )60.0%( ، ومنط INFP )86.0%( ، واأخرياً 

. )76.0( ISFJ منط
دالة  ♦ فروق  توجد  »هل  الثالث  بال�شوؤال  املتعلقة  النتائج  مناق�شة  رابعًا- 

اإح�شائياً عند م�شتوى الداللة )α=0.05( بني متو�شطات م�شتوى اال�شطرابات 
ال�شيكو�شوماتية لدى اأفراد العينة تعزى ملتغريات الدرا�شة: )العمر، الن�س، 

الالة االجتماعية، امل�شتوى التعليمي( ؟«
الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائيًا  دال  فرق  وجود  ال�شوؤال  بهذا  اخلا�شة  النتائج  اأظهرت 
)α=0.05( مل�شتوى ال�شطرابات ال�شيكو�شوماتية لدى اأفراد العينة، يعزى ملتغري الدرا�شة 
)اجلن�ص( ، حيث اأ�شارت النتائج اإىل اأن الذكور يعانون اأكرث من الإناث.وتعزى هذه النتيجة 
ب�شبب  بالإناث،  مقارنة  الذكور  لها  يتعر�ص  التي  والجتماعية  النف�شية  ال�شغوط  اإىل 
الدور الذي يقع على عاتق الرجل يف املجتمع مقارنة باملراأة، حيث ميثل الرجل العن�رس 
الفعال يف املجتمع ال�شعودي، وذلك خل�شو�شية املجتمع الذي يعطي الذكور اأغلب الأدوار 
وامل�شوؤوليات، يف حني ي�شع القيود على املراأة يف اإطار الدور الذي يحدده لها، وهذا الأمر 

يجعل الرجل اأكرث عر�شة لالإ�شابة بالأمرا�ص ال�شيكو�شوماتية.
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)0.05=α( وبينت الدرا�شة اأي�شًا وجود فروق ذات دللةاإح�شائية عند م�شتوى الدللة
)احلالة  الدرا�شة  ملتغري  تعزى  العينة  اأفراد  لدى  ال�شيكو�شوماتية  ال�شطرابات  مل�شتوى 
املتزوجني  غري  من  اأكرث  اأزواجهم  عن  املنف�شلون  اأو  الأرامل  يعاين  .حيث  الجتماعية( 
دال  وبفارق  املتزوجني  غري  من  اأكرث  املتزوجون  يعاين  كما  اإح�شائيًا،  دال  وبفارق 
اإح�شائيًا.وتعزى هذه النتيجة اإىل امل�شوؤولية الجتماعية والنف�شية واملادية التي تقع على 
كاهل الأرامل، واملنف�شلني واملتزوجني، وتعدد الأدوار يف حالت النف�شال اأو الوفاة واإىل 
اإرهاق واإجهاد  النف�شية وما ت�شببه من  الأ�شخا�ص والأزمات  التغريات على حياة  اأثر هذه 
نف�شي.وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء يف العي�شوي )2008( مما اأظهرته بع�ص الدرا�شات 
اأو يقلل من  الذي يتبع وفاة �رسيك احلياة ي�شعف  اأو الكتئاب  اأن احلزن والغم  الأمريكية 
دفاعات جهاز املناعة، مما يف�رس انت�شار الأمرا�ص بني الأرامل اجلدد، كما اأن امل�شاحنات 
واخلالقات الزوجية تقلل وظائف اجلهاز الع�شبي التي بدورها ت�شاعد على اإ�شعاف جهاز 

املناعة.
م�شتوى  بني   )0.05=α( الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائيًا  دالة  فروق  يوجد  ل  واأخرياً 
العمرية،  )الفئة  الدرا�شة  ملتغريي  تعزى  العينة  اأفراد  لدى  ال�شيكو�شوماتية  ال�شطرابات 
هي  ال�شيكو�شوماتية  ال�شطرابات  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  .وتعزى  التعليمي(  امل�شتوى 
من  داخلية  عوامل  اإىل  ترجع  فهي  الأ�شخا�ص،  بني  الفردية  بالفروق  عالقة  لها  م�شاألة 
ال�شغوط  مع  تعامله  وطريقة  البيئة،  مع  وتكيفه  توافقه  واأ�شلوب  الداخلي  تكوينه  حيث 
اجلانب  اأي�شًا  يوؤثر  اأ�شلوب حياتهومنطها، كما  واإىل  وللحياة  لذاته  نظرته  واإىل  املختلفة 
البيولوجي وال�شتعداد والوراثة يف مدى الإ�شابة بهذه ال�شطرابات.وفيما يخ�ص متغري 
امل�شتوى التعليمي، يالحظ اأنه يوؤثر يف الو�شع الجتماعي واملهني واملادي يف املجتمع 
ال�شعودي، والذي يوؤثر بدوره يف احلالة النف�شية، والقدرة على مواجهة متطلبات وحاجات 

الأ�شا�شية والكمالية. الفرد 

التوصيات: 

يف �شوء نتائج هذه الدرا�شة التي مت التو�شل اإليها يف الدرا�شة الالية، يو�شى 
با ياأتي: 

ليوجن . 1 ال�شخ�شية  »اأمناط  احلالية:  للدرا�شة  امل�شابهة  الدرا�شات  من  املزيد  اإجراء 
وعالقتها بال�شطرابات ال�شيكو�شوماتية«، �شمن حجم عينات خمتلفة ويف مراحل عمرية 

خمتلفة، ومبناهج وطرق بحثية خمتلفة كدرا�شة احلالة، اأو املنهج الو�شفي التحليلي.
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خالل . 2 من  ال�شيكو�شوماتية  بال�شطرابات  املرتبطة  البيانات  اأدوات  تنويع 
املقابالت ال�شخ�شية مع اأفراد العينة، واحل�شول علىمعلومات م�شبقة عن اأفراد العينة من 
ال�شجالت الطبية توؤكد اإ�شابتهم بال�شطراب، وعدم العتماد فقط على قائمة ال�شطرابات 

ال�شيكو�شوماتية.
اإجراء درا�شات يف اأمناط ال�شخ�شية ليوجن، وارتباطها مبتغريات خمتلفة، وال�شتفادة . 3

منها يف املجالت التعليمية والرتبوية والإر�شادية كافة.
الغ�شب، . 4 اإدارة  مثل:  ملو�شوعات  عملهم  اأماكن  جميع  يف  املر�شدين  تفعيل 

بال�شطرابات  الإ�شابة  ن�شبة  لتقليل  وقائي  كاإجراء  الأزمات  واإدارة  ال�شغوط،  واإدارة 
ال�شيكو�شوماتية.

وت�شافر . 5 والعالج،  الت�شخي�ص  يف  ال�شمولية  الكلية  النظرة  مبنطلق  �رسورةالعمل 
اخلدمات  تقدمي  على  والقائمني  النف�شيني،  واملعاجلني  والرا�شدين  الأطباء  من  كل  جهود 
ال�شطرابات  هذه  مثل  لعالج  واخلا�شة  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  امل�شت�شفيات  ال�شحيةيف 

واحلد من اأثارها.
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