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امللخص
هدف البحث �إىل التعرف على م�ستوى الع�صابية وم�ستوى الأعرا�ض اجل�سدية لدى الرا�شدين
ال�سعوديني ،والك�شف عن الفروق فيهما ،تبع ًا ملتغريات النوع االجتماعي والعمر وم�ستوى التعليم .كما هدف
�إىل الك�شف عن الأعرا�ض اجل�سدية الأكرث انت�شار ًا لدى ال�سعوديني ،والتعرف على العالقة بني الع�صابية
والأعرا�ض اجل�سدية ،و�إمكانية التنب�ؤ بالأعرا�ض اجل�سدية من خالل الع�صابية.
تكونت العينة من ( )3243فرد ًا من الرا�شدين ال�سعوديني )%57.9( :من العينة �إناث و()%42.1
ذكور .وقد بلغ متو�سط �أعمار العينة (� 38.01سنة للذكور� 33.04 ،سنة للإناث� 35.13 ،سنة للعينة
ككل)� .أما االنحراف املعياري لأعمار العينة فقد بلغ (� 12.29سنة للذكور� 11.57 ،سنة للإناث12.13 ،
�سنة للعينة ككل).
و�أظهرت النتائج �أن م�ستوى كل من الع�صابية والأعرا�ض اجل�سدية لدى الرا�شدين ال�سعوديني
متو�سط ال�شدة ،و�أن الإناث والأ�صغر عمر ًا والأدنى تعليم ًا� ،أعلى يف م�ستوى الع�صابية ويف م�ستوى الأعرا�ض
اجل�سدية مقارنة بالذكور والأكرب عمر ًا والأعلى تعليم ًا.
و�أظهرت النتائج �أن الأعرا�ض اجل�سدية الأكرث �شيوع ًا بني ال�سعوديني ،التي احتلت املراتب اخلم�س
الأوىل على الرتتيب ،كانت على النحو التايل :ال�شعور بالتعب �أو انخفا�ض الطاقة ،م�شكالت النوم ،الغثيان
�أو الغازات �أو ع�سر اله�ضم� ،أمل الظهر ،ال�صداع .كما بينت النتائج وجود عالقة موجبة دالة �إح�صائي ًا بني
الع�صابية والأعرا�ض اجل�سدية ،و�أنه ميكن التنب�ؤ بالأعرا�ض اجل�سدية من خالل الع�صابية.
ومتت مناق�شة النتائج وتف�سريها يف �ضوء نتائج الأبحاث ال�سابقة ،والإطار الثقايف االجتماعي لعينة
البحث .واختتمت الباحثة مبجموعة من التو�صيات والدرا�سات املقرتحة.
الكلمات املفتاحية:
الع�صابية ،الأعرا�ض اجل�سدية ،الرا�شدون ،املجتمع ال�سعودي.
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Neuroticism and its relationship with somatic symptoms among Saudi adults
Latifah Ashaalan
Abstract:
The aim of this research is to: (1) identify the levels of neuroticism and
somatic symptoms among Saudi adults, (2) identify the differences in neuroticism and somatic symptoms based on gender, age, and education, (3) identify
the most common somatic symptoms, and (4) identify the relationship between neuroticism and somatic symptoms, and determine the predictability
of somatic symptoms from neuroticism.
The sample consisted of 3243 Saudi adults (57.9% females and 42.1%
males). The results show that the level of neuroticism and somatic symptoms
among Saudi adults is moderate, and that females, the youngest, and the
less-educated are more likely to have higher levels of neuroticism and somatic
symptoms compared to males, the oldest, and the more-educated. The five
most common somatic symptoms, respectively, were: feeling tired or having
low energy, sleep troubles, nausea, bloating or indigestion, back pain, and
headache. The results also show that there is a positive, statistically significant
relationship between the neuroticism and somatic symptoms, and that neuroticism is a predictor of the somatic symptoms.
The results were discussed and interpreted in the light of previous research and socio-cultural context of the research sample. The researcher concluded this research with a set of recommendations and proposed studies.
Key Words:
Neuroticism, Somatic Symptoms, Saudi, Adults.
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مقدمة البحث:
تعود اجلذور الأوىل مل�صطلح الع�صابية � Neuroticismإىل كتابات فرويد وبع�ض الأدبيات النف�سية
القدمية� ،إال �أن ا�ستخدام علم النف�س احلديث للع�صابية يتم يف �ضوء حمددات نف�سية وا�ضحة ،جعلها �أحد
القوا�سم امل�شرتكة يف مناذج �سمات ال�شخ�صية الرئي�سة ،كنموذج العوامل الثالثة لأيزنك Eysenck
الذي ظهر يف الأربعينيات ،ومنوذج العوامل اخلم�سة لـكو�ستا وماك ري  Costa & McCraeالذي
ظهر يف الت�سعينيات من القرن املا�ضي.
فالع�صابية ت�شري �إىل الفروق الفردية يف اال�ستجابة العاطفية ال�سلبية للتهديد �أو الإحباط �أو الفقد،
فالأفراد الذين ترتفع لديهم الع�صابية ،تكون ا�ستجاباتهم العاطفية ال�سلبية متكررة وغري متالئمة مع
الظروف ).(Costa & McCrae, 1992
وتُ�ص ّنف الع�صابية يف الن�سخة اخلام�سة من الدليل الت�شخي�صي والإح�صائي لال�ضطرابات النف�سية كعامل
خطر م�ستقل  Risk Factorلكثري من الأعرا�ض اجل�سدية ).(DSM-5, 2013, P 309
وب�شكل عام �أظهرت الدرا�سات التي ا�ستخدمت عينات كبرية ممثلة� ،أن الع�صابية تتنب�أ ب�شكل ّ
دال مبعدل
الوفيات .ففي درا�سة على مر�ضى الق�صور الكلوي املزمن على مدى (� )4سنوات تبني �أن املر�ضى الذين لديهم
درجات عالية من الع�صابية لديهم كذلك معدل وفاة �أعلى بن�سبة ( )%38من غريهم (Christensen et
 al., 2002).ويف درا�سة طولية على مدى (� )5سنوات تبني �أن الأفراد ذوي الع�صابية العالية ت�ضاعف
لديهم معدل الوفاة مقارنة بذوي الع�صابية املنخف�ضة (Wilson, Mendes de Leon, Bienias,
) .Evans, & Bennett, 2004كذلك كانت النتيجة يف درا�سة طولية �أخرى على الناجني من ال�سرطان
على مدى (� )25سنة� ،إذ ك�شفت النتائج �أن ذوي امل�ستوى العايل يف الع�صابية زاد معدلهم يف الوفاة بن�سبة
( )%130مقارنة بذوي املعدل املنخف�ض يف الع�صابية (Nakaya et al., 2006).
ويف درا�سة طولية رابعة ظهر �أن الع�صابية املقا�سة يف بدء الدرا�سة ،ارتبطت بعد عقدين من الزمن،
بزيادة دالة �إح�صائي ًا مقدارها ( )%10يف الوفيات من �أمرا�ض القلب ،مع حتييد كافة العوامل الأخرى
كالعمر واجلن�س والتدخني وتعاطي الكحول والن�شاط البدين & (Shipley, Weiss, Der, Taylor,
) .Deary 2007كما ظهر من درا�سة طولية خام�سة �أن امل�ستوى العايل من الع�صابية يف القيا�س الأول،
تنب�أ بزيادة قدرها ( )%33يف الوفيات من كافة امل�سببات ،مقارنة بامل�ستوى املنخف�ض من الع�صابية ،حتى
عندما مت حتييد كافـ ــة العوام ــل الأخـ ــرى كاجلنـ ــ�س والعمر والعرق وامل�ستوى التعليمي واحلالة الطبية

(Wilson et al., 2005).
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على �صعيد �آخر ،ف�إن املتغريات الدميوجرافية كالعمر وم�ستوى التعليم والنوع االجتماعي ت�ؤثر يف
الع�صابية .ففيما يتعلق مبتغري العمر ،تبني �أن الع�صابية تكون �أخف�ض لدى الفئات الأكرب عمر ًا مقارنة
بالأ�صغر). (Loehlin & Martin, 2001, Terracciano, McCrae, Brant, Costa, 2005
لكن يف الدرا�سات عرب الثقافية ظهرت نتائج متباينة ،مثل �أن الع�صابية �أخف�ض لدى الأكرب �سن ًا يف بع�ض
املجتمعات ك�أملانيا والربتغال وكوريا ،يف حني مل يظهر ذلك يف جمتمعات �أخرى ك�إيطاليا وكرواتيا ،ومثل
�أن العالقة ال�سلبية بني العمر والع�صابية �أكرث و�ضوحاً لدى الرجال منها لدى الن�ساء (McCrae et

).al., 1999

�أما بالن�سبة مل�ستوى التعليم ،فقد �أظهرت الدرا�سات �أن ذوي التعليم الأدنى يح�صلون غالب ًا على
درجات �أعلى يف الع�صابية من ذوي التعليم الأعلى ،و�أن هناك ارتباط ًا �سالب ًا دا ًال �إح�صائي ًا بني الع�صابية
وم�ستوى التعليم ).(Monden & Kraaykamp, 2006, Ahadi & Narimani, 2010
وبخ�صو�ص النوع االجتماعي ،فقد �سجلت الإناث درجات �أعلى من الذكور يف الع�صابية يف جميع
الدرا�سات .ففي درا�سة مرجعية �ضخمة �أجريت يف ت�سعينيات القرن املا�ضي ،و�شملت ( )37دولة يف
�أمريكا ال�شمالية و�أمريكا اجلنوبية و�أوروبا و�أ�سيا و�إفريقيا وال�شرق الأو�سط� ،سجلت الإناث درجات �أعلى
يف قيا�س الع�صابية من الذكور يف جميع الدول ) .(Lynn & Martin, 1997ويف درا�سة ممثلة �أخرى
و�صلت عينتها �إىل �أكرث من ( )23000فرد ًا مثلوا ( )26بلد ًا كهوجن كوجن وتايوان والفلبني واليابان ورو�سيا
وفرن�سا و�إيطاليا وبلجيكا� ،سجلت الإناث دائماً درجات �أعلى يف الع�صابية (Costa, Terracciano &.
) McCrae, 2001وكذلك �أو�ضحت درا�سة �شامبان و�آخرون (Chapman, Duberstein,
)� Sörensen & Lyness, 2007أن الإناث �أعلى من الذكور يف الع�صابية خالل مراحل احلياة
كافة .وهي ذات النتيجة التي تو�صل لها �شمت و�آخرون (Schmitt, Realo, Voracek & Allik,
) 2008حيث �أظهرت الإناث م�ستويات �أعلى من الذكور يف الع�صابية يف ( )55دولة على م�ستوى العامل
مبا يف ذلك دول عربية كاملغرب ولبنان والأردن .والنتيجة ذاتها �أي�ض ًا ظهرت يف درا�سة ا�ستخدمت عينة
�أمريكية �ضخمة بلغت ( ،)320128وتبني من خاللها �أن الإناث يف جميع الفئات العمرية املمتدة بني (-19
� )69سنة ،ح�صلن على م�ستويات �أعلى يف الع�صابية من الذكور (Kajoniusa & Johnsond,
) .2018وال بد يف هذا ال�سياق من الإ�شارة �إىل نتيجة الفتة ،وهي �أن فروق النوع االجتماعي يف الع�صابية
ك�أحد عوامل ال�شخ�صية ،تظهر �أكرث و�ضوح ًا يف الثقافات الأوربية والأمريكية ،حيث يتم التقليل من الأدوار
اجلن�سية التقليدية ،وحيث توجد امل�ستويات الأعلى من الرفاه والتقدم االجتماعي والو�صول املتكافئ �إىل
م�صادر املعرفة والرثوة االقت�صادية(Costa et al., 2001).
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مشكلة البحث:
على الرغم من وفرة الدرا�سات الأجنبية يف جمال الأعرا�ض اجل�سدية� ،إال �أن الباحثة مل جتد  -يف حدود
اطالعها -درا�سات حملية �أو حتى عربية ،تناولت ذلك املو�ضوع .ونتائج البيئات الأخرى من �أمريكية
و�أوروبية و�أ�سيوية الميكن تعميمها ،لأن الأعرا�ض اجل�سدية حتى و�إن كانت مظاهر فيزيولوجية� ،إال �أنها
تت�أثر بقوة بال�سياق الثقايف لكل جمتمع .وال�سياق الثقايف يعني -يف ر�أي الباحثة -جوانب عدة ،من بينها
�سلوك البحث عن الرعاية ال�صحية ،واللغة التي ي�ستخدمها الفرد ،واال�صطالحات ال�شائعة يف ثقافته
املحلية ،لتقدمي وو�صف �أحا�سي�سه البدنية ،والقولبة �أو ال�صورة النمطية  ،stereotypeالتي جتعل
ال�شكوى من الأعرا�ض اجل�سدية �أكرث قبو ًال و�أقل و�صمة من ال�شكاوى ذات الطابع ال�شخ�صي �أو النف�سي.
ف�ض ًال عن اختالف التن�شئة االجتماعية القائمة على النوع االجتماعي منذ الطفولة ،التي جتعل الذكور
والإناث يتعلمون التفكري وال�شعور وال�سلوك بطرق غري مت�شابهة.
الأعرا�ض اجل�سدية ت�ؤثر �سلب ًا يف جودة احلياة .وهي �سبب مراجعة �أكرث من ن�صف حاالت املر�ضى
للعيادات اخلارجية .وثلث هذه الأعرا�ض اجل�سدية على الأقل �سواء كانت حمددة ب�أمل مو�ضعي� ،أو غري
حمددة كالإرهاق العام ،لي�س لها تف�سري ًا طبي ًا (Steinbrecher, Koerber, Frieser, & Hiller, 2011).
ومتثل الأعرا�ض اجل�سدية �إىل جانب االكتئاب والقلق ،امل�شكالت الثالث الأكرث �شيوع ًا يف عيادات الرعاية
ال�صحية الأولية .وتظهر هذه الأعرا�ض لدى ( )%15-10من عموم املراجعني لهذه العيادات (Zuithoff
 et al., 2010, Lowe et al., 2008).مما يجعلها م�شكلة ت�ستنزف املوارد وت�ؤدي �إىل اال�ستخدام
املكلف للخدمات واملرافق ال�صحية ،من خالل كرثة الرتدد على �أطباء وعيادات خمتلفة لل�شكوى من
الأعرا�ض ذاتها ،وطلب فحو�ص ومعاجلات غري �ضرورية ف�ض ًال عن ت�أثريها ال�سلبي يف جودة احلياة عامة

(Lynn & Steel, 2006, Lowe et al., 2008).

وبالنظر يف االختالفات يف الأعرا�ض اجل�سدية تبع ًا للنوع االجتماعي ،ف�إن كون ال�شخ�ص (�أنثى)
هو �أحد عوامل اخلطورة للأعرا�ض اجل�سدية ) .(DSM-5, 2013, P 309وقد دللت نتائج عدد من
الدرا�سات �أن الن�ساء �أعلى من الرجال يف املعاناة من الأعرا�ض اجل�سدية ،ويف حجم ا�ستخدام املرافق
ال�صحية تبع ًا لذل ك �(Ladwig, Mittag, Formanek, & Damman, 2000, Steinbrech
) .er et al., 2011وك�شفت الن�ساء املراجعات للعيادات اخلارجية عن (� )9أعرا�ض بتكرار �أعلى
من الرجال ،وهي :التعب ،والأرق ،وال�صداع ،و�أمل الظهر ،و�أمل املفا�صل ،والإم�ساك ،والغثيان ،وت�سارع
�ضربات القلب ،والدوخة ) .(Nakao et al., 2001وارتبطت الذكورة ب�شكل عام بانخفا�ض عامل
اخلطورة للأعرا�ض اجل�سدية  .Stankunas et al., 2013ويف مراجعة �ضخمة قام بها بار�سكي
و�آخرون )� (Barsky, Peekna & Borus, 2001شملت جميع الدرا�سات املن�شورة باللغة الإجنليزية
بني الأعوام ( )1999-1966ظهر �أن الن�ساء �أكرث معاناة و�أكرث تكرار ًا و�شدة يف الأعرا�ض اجل�سدية من
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الرجال .و�أن هذا الفرق بني الن�ساء والرجال ثابت يف كافة املراحل العمرية من املراهقة �إىل ال�شيخوخة،
ويف خمتلف العينات املدرو�سة من مر�ضى طبيني �أو �أفراد جمتمع .ويف تف�سري �شيوع الأعرا�ض اجل�سدية بني
الن�ساء ،يذكر بار�سكي و�آخرون ) (Barsky, et al., 2001ثالثة عوامل رئي�سة ،هي :العامل الع�صبي
الذي ي�ؤدي �إىل االختالف يف �إدراك وت�شكيل املثريات اجل�سدية واحل�شوية .مبعنى وجود اختالفات بني
اجلن�سني يف امل�سارات الع�صبية التي تعالج املعلومات احل�سية مما ينتهي باالختالف يف اال�ستجابات
الذاتية الف�سيولوجية و�إدراك الأمل .والعامل الثاين هو التن�شئة االجتماعية التي تبد�أ من �أوائل الطفولة،
وت�ؤثر ب�شكل عميق يف التجربة اجل�سدية وكم ونوع الإف�صاح عنها .مبعنى �أن الأوالد يتم تن�شئتهم على �أن
يكونوا �أقل �إف�صاح ًا عن الأمل وال�ضيق اجل�سدي� .أما الن�ساء فتتم تن�شئتهن على قبول الإف�صاح عن الأمل
وطلب امل�ساعدة .والعامل الثالث هو الإ�ساءة والعنف املنزيل الذي غالب ًا ماتكون �ضحاياه من الن�ساء،
والذي يحفز الأعرا�ض اجل�سدية غري املف�سرة طبي ًا ،مثل :ال�صداع ،وا�ضطرابات النوم ،والأمل املزمن،
و�أعرا�ض اجلهاز اله�ضمي ،وامل�سالك البولية.
مع كل ما�سبق ،الميكن �إغفال الدرا�سات املعار�ضة لهذه النتائج ،وعلى ر�أ�سها درا�سة مرجعية �أجريت
وجمعت بياناتها من ( )15مركز ًا للرعاية الأولية يف ( )14دولة
يف الت�سعينيات من القرن املا�ضيُ ،
خمتلفة ،و�شملت عينة ع�شوائية طبقية من املراجعني ،ممن ترتاوح �أعمارهم بني (� )65-15سنة ،ومل
تثبت نتائجها االعتقاد ال�سائد ب�أن الن�ساء يعانني من الأعرا�ض اجل�سدية بن�سبة �أكرب من الرجال ،كما مل
تثبت وجهة النظر التقليدية القائلة �إن الأعرا�ض اجل�سدية تنت�شر يف الدول النامية �أكرث من الدول املتقدمة

).(Piccinelli & Simon, 1997

و�إذا انتقلنا �إىل االختالفات العائدة �إىل العمر يف الأعرا�ض اجل�سدية ،فقد كانت النتائج مت�ضاربة.
فبع�ض الدرا�سات �أو�ضحت �أن ن�سبة االنت�شار تبلغ ذروتها يف منت�صف العمر� ،أي يف الفئة املمتدة من
(� )59-55سنة ) (Ladwig et al., 2000ولدى الأكرب عمراً ب�شكل عام Stankunas et al.,
 2013, Wongpakaran &) (Wongpakaran, 2014لكن �شنايدر وهوفت (Schneider
) & Heuft, 2011خل�صا بعد فح�ص لـ ( )248درا�سة �أنه اليوجد دليل قاطع �أن الأعرا�ض اجل�سدية
تنت�شر ب�شكل �أكرب لدى كبار ال�سن.
بل �إن مراجعة للأبحاث املن�شورة يف عدد من قواعد البيانات ،على مدى الفرتة املمتدة من -1965
 ،2011قام بها هيلدرنك و�آخرون(Hilderink, Collard, Rosmalen, & Oude Voshaar,
)�2013أظهرت �أن معدل انت�شار الأعرا�ض اجل�سدية يف عموم ال�سكان لدى الفئات العمرية الأ�صغر من
(� )50سنة ،ولدى الفئات يف منت�صف العمر ،يرتاوح بني ( ،)%21-10بينما ينخف�ض يف الفئات الأكرب من
الـ ( )65من العمر �إىل ن�سبة ترتاوح بني (.)%13-1،5
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وبالن�سبة لت�أثري م�ستوى التعليم يف الأعرا�ض اجل�سدية ،فقد تبني �أن انخفا�ض م�ستوى التعليم �أحد
عوامل اخلطورة لظهور وا�ستمرار الأعرا�ض اجل�سدية (Creed et al., 2012, DSM-5, 2013,
 .)P 309ويف درا�سة عر�ضية طبقت على عينات املجتمع يف ( )7دول �أوروبية ظهر �أن هناك فروق ًا دالة
�إح�صائي ًا يف الأعرا�ض اجل�سدية بني احلا�صلني على م�ستوى تعليمي منخف�ض واحلا�صلني على م�ستوى
جامعي� ،إذ كانت املعاناة �أعلى لدى منخف�ضي التعليم ). (Stankunas et al., 2013
على �صعيد العالقة بني املتغريين� ،أي الع�صابية والأعرا�ض اجل�سدية� ،أظهرت نتائج درا�سات عديدة
حول العامل ارتباط الع�صابية ب�شكل ّ
دال مع الأعرا�ض اجل�سدية ك�أمل املفا�صل والظهر وم�شكالت املعدة
والقرحة وزملة الأمعاء املتهيجة وال�صداع وطنني الأذن وم�شكالت احلوا�س عامة والأكزميا والربو وغريها
من �أعرا�ض ت�شي بانخفا�ض الوظائف الفيزيولوجية (Wongpakaran & Wongpakaran,

) .2014, Grove et al., 2009, Charles et al., 2008, Vassend et al., 2016

على اجلانب الآخر� ،أظهرت نتائج درا�سات �أخرى �أن الع�صابية الترتبط �سوى مع الأعرا�ض اجل�سدية
وثيقة ال�صلة باحلالة املزاجية والتوتر ،مثل� :ضغط الدم ،وحرقة املعدة ،و�أمل الظهر ،والرقبة ،وال�صداع
الن�صفي (  .)Johnson, 2003بينما ال ترتبط �إال ب�شكل �ضعيف مع �أعرا�ض �أخرى؛ كال�سعال ،والر�شح
،والتهاب احللق )� ، (Van Diest et l., 2005أو ال ترتبط البتة مع بع�ضها الآخر؛ كال�سرطان،
و�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي ،وال�سكتة الدماغية (Shipley, Weiss, Der, Taylor & Deary,

).2007, Goodwin, Cox & Clara, 2006

وال بد من الإ�شارة �إىل �أن دليل ارتباط الع�صابية بالأعرا�ض اجل�سدية� ،أو ببع�ضها� ،أتى من طريق
مبا�شر ومن طريق غري مبا�شر .الطريق غري املبا�شر لهذا االرتباط ،وفرته البحوث والدرا�سات املتعلقة
بالقلق واالكتئاب ،التي دللت على ارتباطهما بجملة من الأعرا�ض وال�شكاوى اجل�سدية ،ك�أمل الظهر على
�سبيل املثال �أو عدم انتظام �ضربات القلب ،وهما يف نف�س الوقت �-أي القلق واالكتئاب -يرتبطان بقوة
مع الع�صابية )� .(Currie & Wang, 2005, Watkins et al., 2006أما االرتباط املبا�شر
بني الع�صابية ونطاق وا�سع من الأعرا�ض اجل�سدية كالربو وزملة الأمعاء املتهيجة على �سبيل املثال ،فقد
�أثبتته درا�سات عديدة ،حتى عندما مت حتييد عوامل اخلطورة املتمثلة يف القلق واالكتئاب(Huovinen,

).Kaprio & Koskenvuo, 2001, Smith & MacKenzie, 2006

بنا ًء على ما �سبق ،وكون جميع الدرا�سات ذات ال�صلة مب�شكلة البحث ،متت يف جمتمعات �أجنبية
وغربية على نحو خا�ص ،فمن ال�ضروري يف ر�أي الباحثة احلالية� ،إجراء درا�سات مناظرة لها يف املجتمع
ال�سعودي ،للو�صول �إىل نتائج ميكن الركون �إليها .وعلى ذلك جاءت �أ�سئلة البحث على النحو التايل:
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.1
.2
.3
.4
.5
.6

1ما م�ستوى الع�صابية لدى الرا�شدين ال�سعوديني؟
2هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى الع�صابية تُعزى �إىل النوع االجتماعي� ،أو العمر� ،أو
م�ستوى التعليم؟
3ما م�ستوى الأعرا�ض اجل�سدية لدى الرا�شدين ال�سعوديني؟
4هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى الأعرا�ض اجل�سدية تُعزى �إىل النوع االجتماعي� ،أو
العمر� ،أو م�ستوى التعليم؟
5ما الأعرا�ض اجل�سدية الأكرث انت�شار ًا لدى الرا�شدين ال�سعوديني؟
6هل توجد عالقة بني الع�صابية والأعرا�ض اجل�سدية؟ ويتفرع منه الأ�سئلة الثالثة التالية:
(�أ) ما الأعرا�ض اجل�سدية الأكرث ارتباط ًا ،وما الأعرا�ض الأقل ارتباط ًا بالع�صابية؟
(ب) هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف العالقة بني الع�صابية والأعرا�ض اجل�سدية تُعزى �إىل
النوع االجتماعي� ،أو العمر� ،أو م�ستوى التعليم؟
(ج) هل ميكن التنب�ؤ بالأعرا�ض اجل�سدية ال�شائعة من خالل الع�صابية؟

أهداف البحث:
يهدف البحث احلايل �إىل:
1 .1التعرف على م�ستوى الع�صابية لدى الرا�شدين ال�سعوديني.
2 .2الك�شف عن الفروق الدالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى الع�صابية ،العائدة �إىل النوع االجتماعي� ،أو العمر،
�أو م�ستوى التعليم.
3 .3التعرف على م�ستوى الأعرا�ض اجل�سدية لدى الرا�شدين ال�سعوديني.
4 .4الك�شف عن الفروق الدالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى الأعرا�ض اجل�سدية ،العائدة �إىل النوع االجتماعي� ،أو
العمر� ،أو م�ستوى التعليم.
ً
5 .5التعرف على الأعرا�ض اجل�سدية الأكرث انت�شارا لدى الرا�شدين ال�سعوديني.
6 .6التعرف على العالقة بني الع�صابية والأعرا�ض اجل�سدية ،ويتفرع منه الأهداف الثالثة التالية:
(�أ) التعرف على الأعرا�ض اجل�سدية الأكرث ارتباط ًا ،والأعرا�ض الأقل ارتباط ًا بالع�صابية.
(ب) الك�شف عن الفروق الدالة �إح�صائي ًا يف العالقة بني الع�صابية والأعرا�ض اجل�سدية ،العائدة
�إىل النوع االجتماعي� ،أو العمر� ،أو م�ستوى التعليم.
(ج) درا�سة �إمكانية التنب�ؤ بالأعرا�ض اجل�سدية من خالل الع�صابية.
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أهمية البحث:
ي�ستمد البحث �أهميته من درا�سته للأعرا�ض اجل�سدية غري املف�سرة طبي ًا ،التي تُع ّد �إحدى امل�شكالت
الرئي�سة وال�شائعة التي تُ�شكل �ضغط ًا على موازنات احلكومات والأفراد ،وتواجه الأنظمة ال�صحية حول
العامل ،ومن بينها النظام ال�صحي يف اململكة العربية ال�سعودية ،بنوعيه احلكومي واخلا�ص.
كما ي�ستمد البحث �أهميته من كونه يقع يف جمال علم النف�س ال�صحي Health Psychology
الذي ُيع ّد من الفروع املهمة والأحدث يف علم النف�س ،التي ال زال االهتمام بها يف البحوث املكتوبة باللغة
العربية دون امل�ستوى املطلوب ،مقارنة باالهتمام الوا�سع واملتزايد بهذا الفرع يف البحوث الغربية.
ويكت�سب البحث �أهميته كذلك من عينته الكبرية ن�سبي ًا مقارنة بالبحوث امل�شابهة ،وقد جاوزت 3200
فرد ًا� ،أجابوا على �أداتي البحث ،و�إحداهما ا�ستبيان �صحة املري�ض ( ،)PHQ-15الذي ُيع ّد تقدمي الباحثة
له من خالل ما قامت به من مواءمة وحتقق من ال�صدق والثبات ،هو الأول من نوعه -ح�سب علمها -يف
البيئة العربية ،الذي رمبا ي�ساهم يف �إثراء التوجه البحثي يف جمال درا�سة الأعرا�ض اجل�سدية من زوايا
ور�ؤى خمتلفة.
من جهة ثانية يركز هذا البحث ب�شكل خا�ص على متغري النوع االجتماعي ك�أحد املتغريات
الدميوجرافية ،وبذلك من امل�أمول �أن توفر نتائجه بع�ض املعلومات التي تعزز حقل تقاطع الدرا�سات
النف�سية مع درا�سات النوع االجتماعي.
كذلك ف�إن درا�سة عامل الع�صابية ت�ضفي قيمة على البحث ،خا�صة وعوامل ال�شخ�صية ت�ؤدي دوراً
كبري ًا ومعقد ًا يف ال�صحة اجل�سمية للأفراد ،وما زالت العناية بهذه العوامل وبالنواحي النف�سية عموم ًا
�ضعيفة� ،إن مل تكن معدومة يف روتني املمار�سة الطبية باململكة العربية ال�سعودية كحال بقية الدول النامية.
بالتايل قد ت�ساهم نتائج البحث احلايل مع البحوث امل�شابهة ،يف م�ساعدة اجلهات ال�صحية يف اقرتاح اخلطط
وال�سيا�سات الهادفة �إىل رفع ال�صحة العامة لأفراد املجتمع وخف�ض التكاليف يف نظام الرعاية الطبية.
مصطلحات البحث:
العصابية Neuroticism

الع�صابية هي �سمة �شخ�صية ت�شتمل على خ�صائ�ص مرتابطة ب�شكل كبري لكنها متمايزة جزئي ًا
كالغ�ضب ،واحلزن ،والقلق ،والعدائية ) .(Weiss & Costa, 2005وهي �أحد العوامل اخلم�سة
الكربى لل�شخ�صية الذي يت�ضمن ال�سمات التالية :القلق ،والغ�ضب ،والعدائية ،واالكتئاب ،وال�شعور
بالذات ،واالندفاع ،والإجهاد ،والقابلية لالجنراح ،(McCrae & Costa, 2003:4) .وتع ّرفها
الباحثة �-إجرائي ًا-على �أنها :الدرجة الكلية التي يح�صل عليها امل�ستجيب على مقيا�س الع�صابية من قائمة
( )NEO-FFIامل�ستخدم يف البحث احلايل.
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الأعرا�ض اجل�سدية Somatic Symptoms
مفهوم ثالثي الأبعاد ،يجمع بني الأعرا�ض اجل�سدية غري املف�سرة طبي ًا ،وم�شاعر االنزعاج وال�ضيق
النف�سي ،و�سلوك البحث عن الرعاية ال�صحية )،(Kroenke, Spitzer & William, 2002
وتُع ّرفها الباحثة على �أنها جمموعة الأعرا�ض اجل�سدية ال�شائعة ،ك�أمل الظهر ،وال�صداع ،والغثيان ،و�أمل
املعدة ،والقولون ،و�أمل املفا�صل ،والأكزميا ،و�ضيق التنف�س ،وت�سارع �ضربات القلب ،وال�شعور بالتعب
العام ،وانخفا�ض الطاقة ،وما �شابهها من �أعرا�ض فيزيولوجية تثري ال�ضيق واالنزعاج ،دون �أن تعك�س
حالة مر�ضية حمددة �أو جادة ،وقد تدعو الفرد �إىل تكرار البحث عن الرعاية الطبية .وتع ّرفها الباحثة
�إجرائي ًا -على �أنها :الدرجة الكلية التي يح�صل عليها امل�ستجيب على ا�ستبيان �صحة املري�ض(PHQ-) 15امل�ستخدم يف البحث احلايل.
حدود البحث:
حتدد البحث مكاني ًا مبدينة الريا�ض .وحتدد البحث زماني ًا بفرتة تطبيق البحث الواقعة بني /18
مايو 2018/وحتى /20يوليو .2018/كما حتدد البحث ب�شري ًا بالعينة التي �أتيحت للباحثة من ال�سعوديني
الرا�شدين ذكور ًا و�إناثا .و�أخري ًا حتدد البحث بالأداتني املتمثلتني يف ا�ستبيان ) (PHQ-15ومقيا�س
الع�صابية من قائمة ) (NEO-FFIوباملتغريات مو�ضع الدرا�سة.
منهج البحث:
�أخذت الباحثة باملنهج الو�صفي الذي ُيع ّد �أكرث املناهج ات�ساق ًا مع م�شكلة البحث و�أهدافه.
مجتمع البحث:
ت�ش ّكل املجتمع الأ�صلي للبحث من ال�سعوديني الرا�شدين ذكور ًا و�إناث ًا من املقيمني داخل اململكة العربية
ال�سعودية من الفئات العمرية كافة ،ابتداء من �سن الـ ( )18فما فوق ،وباختالف احلالة الزواجية وامل�ستوى
التعليمي وامل�ستوى االجتماعي االقت�صادي.
عينة البحث:
تكونت عينة البحث من ( )3243فرد ًا من الرا�شدين ال�سعوديني من كال اجلن�سني ،من املقيمني
يف مدينة الريا�ض .وبلغت ن�سبة الإناث ( )%57.9من العينة ،والذكور ( .)%42.1وكانت ن�سبة غري
املتزوجني (� ،)%45.5أما املتزوجني فمثلوا ( )%54.5من العينة .امتدت �أعمار العينة من (� )18سنة
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�إىل �أكرث من (� )68سنة ،وكانت الن�سبة الأعلى من ن�صيب الفئة العمرية (من � 18إىل �أقل من � 28سنة)
�إذ بلغت ( )%32.6من حجم العينة ،يلي ذلك من متتد �أعمارهم (من � 28إىل �أقل من � 38سنة) �إذ بلغوا
( )%31.4من العينة ،ثم من متتد �أعمارهم (من � 38إىل �أقل من � 48سنة) بن�سبة قدرها (،)%18.9
بينما الن�سبة الأقل البالغة ( )%0.5كانت من ن�صيب ذوي الأعمار من (� )68سنة ف�أكرث.
وقد بلغ متو�سط �أعمار العينة (� 38.01سنة للذكور� 33.04 ،سنة للإناث� 35.13 ،سنة للعينة ككل).
�أما االنحراف املعياري لأعمار العينة فقد بلغ (� 12.29سنة للذكور� 11.57 ،سنة للإناث� 12.13 ،سنة
للعينة ككل).
وبالن�سبة مل�ستوى تعليم العينة ،فقد جاءت �أعلى ن�سبة من احلا�صلني على الدرجة اجلامعية
( ،)%60.9تلتها ن�سبة احلا�صلني على درجة الثانوية العامة ( ،)%20.1ثم ن�سبة احلا�صلني على تعليم
�أعلى من اجلامعي ( ،)%16.3و�أخري ًا ن�سبة احلا�صلني على تعليم �أقل من الثانوية العامة (.)%2.7
أدوات البحث:
�أوالً :ا�ستبيان �صحة املري�ض ):The Patient Health Questionnaire (PHQ-15
ا�ستبيان �صحة املري�ض ) (PHQ-15الذي مت �إعداده من قبل كرونكي و�آخرون (Kroenke et
 )al., 2002هو مقيا�س فرعي ل�شدة الأعرا�ض اجل�سدية ال�شائعة ،م�شتق من الأداة الت�شخي�صية الكاملة
) (PRIME-MDلال�ضطرابات ال�شائعة .اال�ستبيان ي�شتمل على ( )15عر�ض ج�سدي م�س�ؤولة عن �أكرث

من ( )%90من ال�شكاوى اجل�سدية التي ُيف�صح عنها املراجعون يف العيادات اخلارجية .الأعرا�ض التي
ي�شملها اال�ستبيان تغطي ( )14من �أكرث ( )15عر�ض �شائع ال�ضطراب اجل�سدنة يف (.)DSM-IV
واال�ستجابة تتم باختيار واحد من بني ( )3بدائل هي :مل انزعج �إطالق ًا ،انزعجتُ قلي ًال ،انزعجتُ كثري ًا،
وت�أخذ الدرجات التالية على التوايل�( :صفر .)2 ،1 ،كلما ارتفعت الدرجة على اال�ستبيان كلما �أ�شار ذلك
�إىل �شدة الأعرا�ض اجل�سدية .والدرجة الكلية على اال�ستبيان ترتاوح بني (�صفر) و ( ،)30حيث ال�صفر
هو �أدنى درجة ميكن احل�صول عليها ،بينما �أعلى درجة ميكن احل�صول عليها هي ( .)30ومتثل الدرجات
الكلية ( )15 ،10 ،5ثالثة م�ستويات ل�شدة الأعرا�ض هي على التوايل :منخف�ض ،متو�سط� ،شديد .وبناء
عليه يكون تف�سري الدرجة الكلية على النحو التايل:

من ( )4-0درجات :الأعرا�ض اجل�سدية غري موجودة �أو يف حدها الأدنى ،من ( )9-5درجات:
الأعرا�ض اجل�سدية منخف�ضة ال�شدة ،من ( )14-10درجة :الأعرا�ض اجل�سدية متو�سطة ال�شدة ،من
( )30-15درجة :الأعرا�ض اجل�سدية مرتفعة �أو �شديدة.
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ُطبق اال�ستبيان يف ن�سخته الأ�صلية على ( )6000مراجع يف ( )8عيادات للطب الباطني وطب
الأ�سرة ،و ( )7عيادات لطب الن�ساء والوالدة .وحقق املقيا�س �صدق ًا وثبات ًا عاليني ،و�أظهرت النتائج
�أن(� )PHQ-15أداة موثوقة يف بحث وتوثيق �شدة الأعرا�ض اجل�سدية ال�شائعة يف املمار�سة ال�سريرية
والبحوث.
قامت الباحثة برتجمة اال�ستبيان �إىل اللغة العربية ،ثم عر�ضته على ( )12حمكم ًا ميثلون �أطباء
وطبيبات يف مراكز الرعاية الأولية وعيادات طب الأ�سرة يف بع�ض امل�ست�شفيات مبدينة الريا�ض ميار�سون
اخلدمة من فرتة التقل عن (� )3سنوات .كما عر�ضته على ( )3حمكمني �آخرين من الأكادمييني املخت�صني
يف علم النف�س ال�صحي باجلامعات ال�سعودية .بلغ �إجمايل بطاقات التحكيم امل�سرتدة ( .)12مل تكن
هناك مالحظات ذات بال من قبل الأكادمييني� ،أما الأطباء فقد �أجمع الغالبية منهم على �أن عر�ضني
من الأعرا�ض الـ ( )15يف اال�ستبيان نادرة امل�شاهدة ور�أوا حذفها ،وهما( :ت�شنجات احلي�ض �أو غريها
من امل�شكالت املرافقة للدورة ال�شهرية (للن�ساء)� ،أمل �أو م�شكالت خالل العالقة اجلن�سية) مما حدا
بالباحثة �إىل حذفهما من اال�ستبيان .واقرتح �أحد املحكمني �إ�ضافة (� )3أعرا�ض �إىل اال�ستبيان قال �إنها
م�شاهدة بتكرار من واقع خربته .وعر�ضت الباحثة هذه الأعرا�ض الثالثة املقرتحة على حمكمني �آخرين،
ف�أجمع الغالبية منهم على �إ�ضافة عر�ضني منهما فقط دون الثالث وهما( :طنني الأذن ،الأكزميا والطفح
اجللدي).
بالتايل �أ�صبح اال�ستبيان املطبق يف البحث يت�شكل من ( )15عر�ض ًا ج�سدي ًا )13( :من هذه الأعرا�ض
واردة يف اال�ستبيان الأ�صلي ،و ( )2متت �إ�ضافتهما يف الن�سخة ال�سعودية بناء على نتائج التحكيم.
ح�ساب ثبات و�صدق ا�ستبيان ): (PHQ-15
مت ح�ساب معامالت ثبات و�صدق ا�ستبيان ) (PHQ-15بعد تطبيقه على عينة ا�ستطالعية بلغت
( )210من الرا�شدين ال�سعوديني ،حيث مت:
( )1ح�ساب ثبات بنود ا�ستبيان ) (PHQ-15بطريقتني هما :معامل ( Alpha-Cronbachبعدد
عبارات اال�ستبيان) ،ويف كل مرة يتم حذف درجات �أحد البنود من الدرجة الكلية لال�ستبيان ،وح�ساب
معامالت االرتباط بني درجات العبارة والدرجات الكلية لال�ستبيان.
( )2ح�ساب �صدق بنود ا�ستبيان) (PHQ-15عن طريق ح�ساب معامل االرتباط بني درجة العبارة
والدرجة الكلية لال�ستبيان .فكانت النتائج كما باجلدول (:)1
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جدول ( :)1معامالت ثبات و�صدق بنود ا�ستبيان (( )PHQ-15ن = )210
السؤال

معامل
Alpha-Cronbach

معامل ارتباط درجة البند بالدرجة
الكلية لالستبيان (ثبات)

1
**0.62
0.822
2
** 0.63
0.822
3
**0.61
0.823
4
**0.41
0.835
5
**0.40
0.837
6
**0.50
0.830
7
**0.56
0.826
8
**0.27
0.838
9
**0.66
0.820
10
**0.57
0.825
11
**0.45
0.833
12
**0.63
0.822
13
**0.63
0.822
14
**0.72
0.814
15
**0.53
0.831
معامل  Alpha-Cronbachالعام الكلي لالستبيان = 0.837

معامل االرتباط درجة البند بالدرجة
الكلية لالستبيان عند حذف درجة
البند (صدق)
**0.53
**0.54
**0.51
**0.31
**0.29
**0.41
**0.48
**0.22
**0.60
**0.48
**0.35
**0.53
**0.54
**0.65
**0.41

معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لـ Spearman-Brown = 0.857

** دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى ()0.01

يت�ضح من جدول ( )1ما يلي:
�إن جميع معامال ت  Alpha-Cronbachيف حالة غياب البند �أقل من �أو ي�ساوي معامل �Al
 pha-Cronbachالعام لال�ستبيان يف حالة وجوده� ،أي �أن تدخل �أي بند ال ي�ؤدي �إىل انخفا�ض معامل

الثبات الكلي لال�ستبيان ،وهذا ي�شري �إىل �أن كل بند ي�سهم بدرجة معقولة يف الثبات الكلي لال�ستبيان.

�إن جميع معامالت ارتباط درجة البند بالدرجة الكلية لال�ستبيان دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
( ،)0.01مما ي�شري �إىل االت�ساق الداخلي وثبات جميع بنود ا�ستبيان ).(PHQ-15
�إن معامالت الثبات الكلي بطريقت ي  Alpha-Cronbachوالتجزئة الن�صفية ل� Spearـ
 man-Brownمرتفعة مما يدل على الثبات الكلي لال�ستبيان.
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�إن جميع معامالت ارتباط درجة البند بالدرجة الكلية ال�ستبيان )( (PHQ-15يف حالة حذف درجة
البند من الدرجة الكلية لال�ستبيان) دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( ،)0.01مما ي�شري �إىل �صدق جميع بنود
ا�ستبيان ). (PHQ-15
ثانياً :مقيا�س الع�صابية من قائمة ): (NEO-FFI
املقيا�س الفرعي للع�صابية من القائمة الأ�سا�سية للعوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية )(NEO-FFI
التي �أع ّدها كو�ستا وماك ري ) (Costa & McCrae,1992وتعد �أول �أداة مو�ضوعية تهدف �إىل قيا�س

العوامل الأ�سا�سية الكربى لل�شخ�صية بوا�سطة ( )60عبارة ،مت ا�ستخراجها عن طريق التحليل العاملي
لوعاء عبارات م�شتقة من ا�ستخبارات �شخ�صية عديدة .وت�شتمل القائمة الأ�سا�سية على خم�سة مقايي�س
فرعية ،هي :الع�صابية ،واالنب�ساطية ،واالنفتاح على اخلربة والطيبة ،ويقظة ال�ضمري .وكانت البلوي
( )2009قد قامت بتعديل طفيف على بع�ض عبارات قائمة ) (NEO-FFIمبا يتنا�سب مع ثقافة املجتمع
ال�سعودي ،وحتققت من ثبات و�صدق القائمة لدى عينة من ال�سعوديات العامالت بقطاعات خمتلفة،
وا�ستخدمت التحليل العاملي للتحقق من ال�صدق العاملي للقائمة ،وتو�صلت �إىل نتائج مقبولة فيما يتعلق
بالثبات وال�صدق.
كما حتققت ال�شعالن ( )2010من خالل تطبيق قائمة ) (NEO-FFIعلى عينة من ذوي
اال�ضطرابات الع�صابية املراجعني للعيادات اخلارجية ،من �صدق جميع عبارات القائمة وثباتها ،وكذلك
حتققت من ثبات املقايي�س الفرعية اخلم�سة مبا فيها مقيا�س الع�صابية ،بطريقتني هما :معامل �ألفا لـ
 ،Cronbachومعامل الثبات بطريقة التجزئة الن�صفية لـ  ،Spearman-Brownوكانت معامالت
الثبات بالطريقتني مرتفعة.
وي�شتمل مقيا�س الع�صابية من قائمة ) (NEO-FFIامل�ستخدم يف البحث احلايل على ( )12عبارة
تتم الإجابة عنها باختيار واحد من بني ( )5بدائل هي :موافق جد ًا ،موافق ،حمايد ،غري موافق ،غري
موافق على الإطالق .وت�شري الدرجة العالية على مقيا�س الع�صابية من قائمة )� (NEO-FFIإىل ارتفاع
ال�سمة التي يقي�سها لدى امل�ستجيب� ،أما الدرجة املنخف�ضة فت�شري �إىل انخفا�ضها ،و�أق�صى درجة ميكن �أن
يح�صل عليها امل�ستجيب على مقيا�س الع�صابية من قائمة ) )60( (NEO-FFIدرجة� ،أما ( )12فهي �أقل
درجة ميكن �أن يح�صل عليها.
وقد مت ح�ساب ثبات و�صدق مقيا�س الع�صابية من قائمة ) (NEO-FFIباتباع نف�س اخلطوات ال�سابق
اتباعها ،فكانت النتائج كما باجلدول (:)2
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جدول ( :)2معامالت ثبات و�صدق بنود مقيا�س الع�صابية من قائمة )( (NEO-FFIن = )210

ال�س�ؤال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

معامل ارتباط
درجة البند
معامل
بالدرجة الكلية
Alpha-Cronbach
لال�ستبيان
(ثبات)
0.855
**0.57
**0.66
**0.63
**0.70
0.852
**0.67
**0.74
0.849
**0.32
**0.44
0.867
**0.58
**0.66
0.855
**0.70
**0.77
0.846
**0.38
**0.49
0.867
**0.59
**0.67
0.854
**0.59
**0.66
0.855
**0.46
**0.56
0.862
**0.61
**0.69
0.853
**0.53
**0.62
0.858
معامل  Alpha-Cronbachالعام الكلي للمقيا�س = 0.867
معامل الثبات بطريقة التجزئة الن�صفية ل ـ �Spear

معامل االرتباط درجة
البند بالدرجة الكلية
لال�ستبيان عند حذف
درجة البند (�صدق)

man-Brown = 0.914

** دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى ()0.01
يت�ضح من جدول ( )2ما ي�أتي:
�إن جميع معامال ت  Alpha-Cronbachيف حالة غياب البند �أقل من �أو ي�ساوي معامل �Al
 pha-Cronbachالعام للمقيا�س يف حالة وجوده� ،أي �أن تدخل �أي بند ال ي�ؤدي �إىل انخفا�ض معامل
الثبات الكلي للمقيا�س ،وهذا ي�شري �إىل �أن كل بند ي�سهم بدرجة معقولة يف الثبات الكلي للمقيا�س.
�إن جميع معامالت ارتباط درجة البند بالدرجة الكلية للمقيا�س دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى (،)0.01
مما ي�شري �إىل االت�ساق الداخلي وثبات جميع بنود مقيا�س الع�صابية من قائمة (.)NEO-FFI
�إن معامالت الثبات الكلي بطريقت ي  Alpha-Cronbachوالتجزئة الن�صفية لـ �Spear

 man-Brownمرتفعة مما يدل على الثبات الكلي للمقيا�س.
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�إن جميع معامالت ارتباط درجة البند بالدرجة الكلية للمقيا�س (يف حالة حذف درجة البند من
الدرجة الكلية للمقيا�س) دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( ،)0.01مما ي�شري �إىل �صدق جميع بنود مقيا�س
الع�صابية من قائمة ).(NEO-FFI
األساليب اإلحصائية:
مت ا�ستخدام جمموعة الأ�ساليب الإح�صائية التالية للإجابة عن �أ�سئلة البحث :املتو�سط احل�سابي
والن�سبة املئوية ،ومعامل االرتباط لـ بري�سون ،واختبار (ت)  T-testللعينتني امل�ستقلتني ،وحتليل التباين
يف اجتاه واحد  ،One-Way ANOVAمتبوع ًا باختبار �أقل فرق ّ
دال  ،LSDوحتليل االنحدار الب�سيط
 ،Simple Regression Analysisوحتليل املجموعات املتعددة .Multi-Group Analysis
نتائج البحث:
السؤال األول:
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول الذي ين�ص على« :ما م�ستوى الع�صابية لدى الرا�شدين ال�سعوديني؟» مت
ا�ستخدام املتو�سط احل�سابي والن�سبة املئوية ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي للع�صابية لدى العينة ()36.04
من الدرجة العظمى للمقيا�س التي تبلغ ( )60درجة� ،أي �أن ن�سبة املتو�سط من الدرجة الكلية تبلغ
( ،)%60.07مما ي�شري �إىل �أن م�ستوى الع�صابية لدى عينة البحث م�ستوى متو�سط� .أي �أن �أفراد العينة
يعانون بدرجة متو�سطة من الع�صابية.
السؤال الثاني:
للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين الذي ين�ص على« :هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى الع�صابية
تُعزى �إىل النوع االجتماعي� ،أو العمر� ،أو م�ستوى التعليم؟» ،مت ا�ستخدم :اختبار (ت)  T-testللعينتني
امل�ستقلتني ،وحتليل التباين يف اجتاه واحد  ،One-Way ANOVAمتبوع ًا باختبار �أقل فرق ّ
دال .LSD
واجلداول ( )3و( )4و ( )5تو�ضح نتائج هذا ال�س�ؤال:
جدول ( :)3نتائج اختبار (ت) للفروق بني اجلن�سني يف الع�صابية
اجلن�س

العدد

املتو�سط

ذكور
�إناث

1365
1878

34.31
37.29

االنحراف
املعياري
9.22
9.39

قيمة (ت)

م�ستوى
الداللة

8.99

0.01

يت�ضح من جدول ( )3وجود فرق ّ
دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )0.01بني متو�سطي درجات الذكور
والإناث يف الع�صابية ،ل�صالح متو�سط درجات الإناث� .أي �أن الإناث بعينة البحث �أكرث ع�صابية من الذكور.
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د .لطيفـــــــــــــــــة ال�شــــــــــــــعــــالن

جدول ( :)4نتائج حتليل التباين يف اجتاه واحد عند درا�سة اختالف م�ستوى الع�صابية باختالف العمر ،ونتائج اختبار
�أقل فرق ّ
دال  LSDللمقارنات املتعددة لتحديد اجتاه الفروق الدالة �إح�صائي ًا

م
1
2
3
4
5
6

م�صدر التباين

جمموع املربعات

بني املجموعات
داخل املجموعات

24841.72
263698.13

العمـر
من � 18إىل �أقل من 28
من � 28إىل �أقل من 38
من � 38إىل �أقل من 48
من � 48إىل �أقل من 58
من � 58إىل �أقل من 68
من  68فما فوق

* دال عند م�ستوى 0.05

درجات
احلرية
5
3237

العدد

املتو�سط

1057
1018
612
392
149
15

39.17
36.33
34.31
32.22
29.55
29.67

متو�سط املربعات
4968.34
81.46

1
**2.83
**4.85
**6.94
**9.62
**9.50

2

قيمة (ف) م�ستوى الداللة
60.99
العمـر
3

0.01

4

**2.02
**2.09 **4.11
*2.67 **4.76 **6.78
2.56 **4.65 **6.67

5

0.12

** دال عند م�ستوى 0.01

يت�ضح من جدول ( )4ما يلي:
·وجود اختالف ّ
دال �إح�صائي ًا (عند م�ستوى  )0.01يف م�ستوى الع�صابية وفق ًا الختالف العمر.
·�إن متو�سط درجات ذوي العمر (من � 18إىل �أقل من  )28يف الع�صابية� ،أعلى بداللة �إح�صائية (عند
م�ستوى  )0.01من متو�سط درجات ذوي جميع الأعمار الأخرى (من � 28سنة ف�أكرث) .كما �أن متو�سط
درجات ذوي العمر (من � 28إىل �أقل من  )38يف الع�صابية� ،أعلى بداللة �إح�صائية من متو�سط درجات
ذوي الأعمار (من � 38سنة ف�أكرث) .وكذلك ف�إن متو�سط درجات ذوي العمر (من � 38إىل �أقل من )48
يف الع�صابية� ،أعلى بداللة �إح�صائية من متو�سط درجات ذوي الأعمار (من � 48سنة ف�أكرث) ،وهكذا.
·�إن نتائج ال�س�ؤال الثاين ت�شري بوجه عام� ،إىل �أنه كلما ارتفع العمر انخف�ض م�ستوى الع�صابية ،والعك�س
�صحيح� ،أي �أنه كلما انخف�ض العمر ارتفع م�ستوى الع�صابية لدى الرا�شدين.
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جدول ( :)5نتائج حتليل التباين يف اجتاه واحد عند درا�سة اختالف م�ستوى الع�صابية باختالف م�ستوى التعليم ،ونتائج
اختبار �أقل فرق دال  LSDللمقارنات املتعددة لتحديد اجتاه الفروق الدالة �إح�صائي ًا

م

م�صدر التباين

جمموع املربعات

بني املجموعات
داخل املجموعات

8082.13
280457.72

م�ستوى التعليم

درجات
احلرية
3
3239

العدد

املتو�سط

� 1أقل من الثانوية العامة

87

35.60

متو�سط املربعات

قيمة (ف)

م�ستوى
الداللة

2694.04
86.59

31.11

0.01

1
-

م�ستوى التعليم
3
2

 2الثانوية العامة

653

38.25

*2.65

-

 3الدرجة اجلامعية

1976

36.13

0.54

*2.11

-

 4تعليم �أعلى من اجلامعي

527

33.00

*2.60

**5.25

**3.13

* دال عند م�ستوى ٠٫٠٥

** دال عند م�ستوى 0.01

4

-

يت�ضح من جدول ( )5مايلي:
·وجود اختالف ّ
دال �إح�صائي ًا (عند م�ستوى  )0.01يف م�ستوى الع�صابية وفق ًا الختالف م�ستوى
التعليم.
·�إن متو�سط درجات ذوي م�ستوى التعليم (�أقل من الثانوية العامة) يف الع�صابية� ،أعلى بداللة �إح�صائية
(عند م�ستوى  )0.05من متو�سط درجات ذوي م�ستوى التعليم (الثانوية العامة ،تعليم �أعلى من
اجلامعي) ،كما �أن متو�سط درجات ذوي م�ستوى التعليم (الثانوية العامة) يف الع�صابية �أعلى بداللة
�إح�صائية من متو�سط درجات ذوي م�ستوى التعليم (الدرجة اجلامعية ،تعليم �أعلى من اجلامعي)،
وكذلك متو�سط درجات ذوي م�ستوى التعليم (الدرجة اجلامعية) يف الع�صابية �أعلى بداللة �إح�صائية
من متو�سط درجات ذوي م�ستوى التعليم (تعليم �أعلى من اجلامعي).
·�إن نتائج ال�س�ؤال الثاين ت�شري بوجه عام �إىل �أنه كلما ارتفع م�ستوى التعليم انخف�ض م�ستوى الع�صابية،
والعك�س �صحيح� ،أي �أنه كلما انخف�ض م�ستوى التعليم ارتفع م�ستوى الع�صابية لدى الرا�شدين.
السؤال الثالث:
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للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث الذي ين�ص على« :ما م�ستوى الأعرا�ض اجل�سدية لدى الرا�شدين
ال�سعوديني؟» مت ا�ستخدم املتو�سط احل�سابي ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي للأعرا�ض اجل�سدية لدى العينة
( )10.30وهذا املتو�سط يقع يف املدى الذي ميتد من ( )14-10درجة ،والذي ي�شري �إىل �أن االعرا�ض
اجل�سدية متو�سطة ال�شدة ح�سب معيار ا�ستبيان ( ،)PHQ-15لدى عينة البحث.
السؤال الرابع:
للإجابة عن ال�س�ؤال الرابع الذي ين�ص على« :هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى
الأعرا�ض اجل�سدية تُعزى �إىل النوع االجتماعي� ،أو العمر� ،أو م�ستوى التعليم؟» ،مت ا�ستخدم :اختبار
(ت)  T-testللعينتني امل�ستقلتني ،وحتليل التباين يف اجتاه واحد  ،One-Way ANOVAمتبوع ًا
باختبار �أقل فرق دال  .LSDواجلداول ( )6و( )7و( )8تو�ضح نتائج هذا ال�س�ؤال:

جدول ( :)6نتائج اختبار (ت) للفروق بني اجلن�سني يف الأعرا�ض اجل�سدية

اجلن�س

العدد

املتو�سط

ذكور
�إناث

1365
1878

8.87
11.34

االنحراف
املعياري
4.92
5.24

قيمة (ت)

م�ستوى الداللة

13.62

0.01

يت�ضح من جدول ( )6وجود فرق ّ
دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )0.01بني متو�سطي درجات الذكور والإناث يف الأعرا�ض
اجل�سدية ،ل�صالح متو�سط درجات الإناث� .أي �أن الإناث بعينة البحث يعانني بدرجة �أكرب من الأعرا�ض اجل�سدية مقارنة
بالذكور.
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جدول ( :)7نتائج حتليل التباين يف اجتاه واحد عند درا�سة اختالف م�ستوى الأعرا�ض اجل�سدية باختالف العمر ،ونتائج
اختبار �أقل فرق دال  LSDللمقارنات املتعددة لتحديد اجتاه الفروق الدالة �إح�صائي ًا
م�صدر التباين

جمموع املربعات

درجات
احلرية

متو�سط املربعات

قيمة (ف)

م�ستوى الداللة

بني املجموعات
داخل املجموعات

2368.92
87124.15

5
3237

473.78
26.92

17.60

0.01

العدد

املتو�سط

م

العمـر

 1من � 18إىل �أقل من 28

1057

11.24

1
-

2

العمـر
3

4

5

 2من � 28إىل �أقل من 38

1018

10.10

**1.14

-

 3من � 38إىل �أقل من 48

612

10.37

**0.87

0.27

-

 4من � 48إىل �أقل من 58

392

8.84

**2.40

**1.26

**1.53

-

 5من � 58إىل �أقل من 68

149

9.03

**2.21

*1.07

**1.34

0.19

-

 6من  68فما فوق

15

5.73

**5.51

**4.36

**4.63

**3.11

**3.29

* دال عند م�ستوى 0.05

** دال عند م�ستوى 0.01

يت�ضح من جدول ( )7ما يلي:
·وجود اختالف ّ
دال �إح�صائي ًا (عند م�ستوى  )0.01يف م�ستوى الأعرا�ض اجل�سدية وفق ًا الختالف
العمر.
·�إن متو�سط درجات ذوي العمر (من � 18إىل �أقل من  )28يف الأعرا�ض اجل�سدية �أعلى بداللة �إح�صائية
(عند م�ستوى  )0.01من متو�سط درجات ذوي جميع الأعمار الأخرى (من � 28سنة ف�أكرث) .كما �أن
متو�سط درجات ذوي العمر (من � 28إىل �أقل من  )38يف الأعرا�ض اجل�سدية �أعلى بداللة �إح�صائية
من متو�سط درجات ذوي الأعمار (من � 48سنة ف�أكرث) .وكذلك ف�إن متو�سط درجات ذوي العمر (من
� 38إىل �أقل من  )48يف الأعرا�ض اجل�سدية �أعلى بداللة �إح�صائية من متو�سط درجات ذوي الأعمار
(من � 48سنة ف�أكرث) وهكذا.
·�إن نتائج ال�س�ؤال الرابع ت�شري بوجه عام �إىل �أنه كلما ارتفع العمر انخف�ض م�ستوى الأعرا�ض اجل�سدية،
والعك�س �صحيح� ،أي �أنه كلما انخف�ض العمر ارتفع م�ستوى الأعرا�ض اجل�سدية لدى الرا�شدين.
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جدول ( :)8نتائج حتليل التباين يف اجتاه واحد عند درا�سة اختالف م�ستوى الأعرا�ض اجل�سدية باختالف م�ستوى
التعليم ،ونتائج اختبار �أقل فرق دال  LSDللمقارنات املتعددة لتحديد اجتاه الفروق الدالة �إح�صائي ًا

م

م�صدر التباين

جمموع املربعات

بني املجموعات
داخل املجموعات

491.18
89001.89

درجات احلرية متو�سط املربعات قيمة (ف) م�ستوى الداللة
3
3239

م�ستوى التعليم

العدد

املتو�سط

� 1أقل من الثانوية العامة
 2الثانوية العامة

87
653

10.18
10.87

163.73
27.48

5.96

0.01

م�ستوى التعليم
3
2

4

1
0.68

-

 3الدرجة اجلامعية

1976

10.31

0.13

*0.55

-

 4تعليم �أعلى من اجلامعي

527

9.57

0.61

**1.30

*0.74

* دال عند م�ستوى 0.05

** دال عند م�ستوى 0.01

-

يت�ضح من جدول ( )8ما يلي:
·وجود اختالف ّ
دال �إح�صائي ًا (عند م�ستوى  )0.01يف م�ستوى الأعرا�ض اجل�سدية وفق ًا الختالف
م�ستوى التعليم.
·�إن متو�سط درجات ذوي م�ستوى التعليم (الثانوية العامة) يف الأعرا�ض اجل�سدية �أعلى بداللة �إح�صائية
(عند م�ستوى � 0.01أو  )0.05من متو�سط درجات ذوي م�ستوى التعليم (الدرجة اجلامعية ،تعليم
�أعلى من اجلامعي) ،كما �أن متو�سط درجات ذوي م�ستوى التعليم (الدرجة اجلامعية) يف الأعرا�ض
اجل�سدية �أعلى بداللة �إح�صائية من متو�سط درجات ذوي م�ستوى التعليم (تعليم �أعلى من اجلامعي).
·وت�شري نتائج ال�س�ؤال الرابع بوجه عام �إىل �أنه كلما ارتفع م�ستوى التعليم انخف�ض م�ستوى الأعرا�ض
اجل�سدية ،والعك�س �صحيح� ،أي �أنه كلما انخف�ض م�ستوى التعليم ارتفع م�ستوى الأعرا�ض اجل�سدية
لدى الرا�شدين.
السؤال اخلامس:
للإجابة عن ال�س�ؤال اخلام�س الذي ين�ص على« :ما الأعرا�ض اجل�سدية الأكرث انت�شار ًا لدى الرا�شدين
ال�سعوديني؟» مت ا�ستخدم :املتو�سط احل�سابي لدى العينة ،كما يف جدول (:)9
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  :العدد [ ،]23ربيع األول ١٤٤٢هـ  /أكتوبر ٢٠٢٠م
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جدول ( :)9متو�سطات الأعرا�ض اجل�سدية لدى العينة الكلية (ن = )3243
الأعرا�ض اجل�سدية
الرتتيب
ال�شعور بالتعب �أو انخفا�ض
الطاقة
1
م�شكالت يف النوم
2
الغثيان �أو الغازات �أو ع�سر
اله�ضم
3
�أمل الظهر
4
ال�صداع
5
�أمل يف الذراعني �أو ال�ساقني �أو
املفا�صل (الركبتني والوركني
وما �إىل ذلك)
6
الإم�ساك �أو الإ�سهال
7
�أمل املعدة
8

املتو�سط

الرتتيب

الأعرا�ض اجل�سدية

املتو�سط

1.18

9

1.01

10

دوخة
ت�سارع �ضربات القلب

0.62

0.99

11

0.96
0.93

12
13

0.45
0.45

�أمل يف ال�صدر
�ضيق يف التنف�س
طنني الأذن

0.44
0.36

0.87

14

الأكزميا �أو الطفح
اجللدي

0.31

0.84
0.81

15

نوبات الإغماء

0.07

يت�ضح من جدول ( )9ما يلي:
·�إن العر�ض اجل�سدي الأكرث انت�شار ًا الذي احتل املرتبة الأوىل لدى العينة هو (ال�شعور بالتعب �أو
انخفا�ض الطاقة) حيث بلغ متو�سطه ( ،)1.18يليه يف املرتبة الثانية (م�شكالت يف النوم) مبتو�سط
( ،)1.01ثم يف املرتبة الثالثة (الغثيان �أو الغازات �أو ع�سر اله�ضم) مبتو�سط ( .)0.99وجاء يف
املرتبة الرابعة (�أمل الظهر) مبتو�سط ( ،)0.96ويف املرتبة اخلام�سة جاء (ال�صداع) مبتو�سط
(.)0.93
·�إن العر�ض اجل�سدي الذي يكاد يكون منعدم ًا واحت ّل املرتبة اخلام�سة ع�شرة والأخرية هو (نوبات
الإغماء) مبتو�سط �ضعيف بلغ (.)0.07
السؤال السادس:
للإجابة عن ال�س�ؤال ال�ساد�س الذي ين�ص على« :هل توجد عالقة بني الع�صابية والأعرا�ض اجل�سدية؟»
ويتفرع منه الأ�سئلة الثالثة التالية:
(�أ) «ما الأعرا�ض اجل�سدية الأكرث ارتباط ًا ،وما الأعرا�ض الأقل ارتباط ًا بالع�صابية؟»
(ب) «هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف العالقة بني الع�صابية والأعرا�ض اجل�سدية ،تُعزى �إىل
النوع االجتماعي� ،أو العمر� ،أو م�ستوى التعليم؟»
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(ج) «هل ميكن التنب�ؤ بالأعرا�ض اجل�سدية من خالل الع�صابية؟» مت ا�ستخدم :معامل االرتباط لبري�سون،
وحتليل االنحدار الب�سيط  ،Simple Regression Analysisوحتليل املجموعات املتعددة Multi-Group
 Analysisعن طريق ا�ستخدام برنامج  ،LISREL8.8فكانت النتائج كما يف اجلداول ( )10و( )11و(:)12
جدول ( :)10معامل ارتباط بني الع�صابية والأعرا�ض اجل�سدية لدى العينة الكلية (ن = )3243
الأعرا�ض اجل�سدية

معامل
االرتباط

الأعرا�ض اجل�سدية

معامل االرتباط

ال�شعور بالتعب �أو انخفا�ض الطاقة

**0.38

�أمل املعدة

**0.18

م�شكالت يف النوم

**0.34

الإم�ساك �أو الإ�سهال

**0.18

ت�سارع �ضربات القلب

**0.24

�أمل الظهر

**0.15

�ضيق يف التنف�س

�أمل يف الذراعني �أو ال�ساقني �أو املفا�صل (الركبتني
**0.24
والوركني وما �إىل ذلك)

**0.13

الغثيان �أو الغازات �أو ع�سر اله�ضم

**0.23

طنني الأذن

**0.13

ال�صداع

**0.22

الأكزميا �أو الطفح اجللدي

**0.09

دوخة

**0.22

نوبات الإغماء

**0.05

�أمل يف ال�صدر

**0.21

** دال عند م�ستوى 0.01
يت�ضح من جدول ( )10مايلي:
·�إن جميع معامالت االرتباط بني الع�صابية والأعرا�ض اجل�سدية دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى (.)0.01
·�إن الأعرا�ض اجل�سدية الأكرث ارتباط ًا بالع�صابية هي على الرتتيب( :ال�شعور بالتعب �أو انخفا�ض
الطاقة ،م�شكالت يف النوم ،ت�سارع �ضربات القلب� ،ضيق يف التنف�س).
·�إن الأعرا�ض اجل�سدية الأقل ارتباط ًا بالع�صابية هي�( :أمل يف الذراعني �أو ال�ساقني �أو املفا�صل ،طنني
الأذن ،الأكزميا �أو الطفح اجللدي ،نوبات الإغماء)
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جدول ( :)11نتائج حتليل املجموعات املتعددة عند درا�سة الفروق يف العالقة بني الع�صابية والأعرا�ض اجل�سدية التي
تُعزى �إىل النوع االجتماعي� ،أو العمر� ،أو م�ستوى التعليم
املتغري
اجلن�س

العمر

م�ستوى التعليم

جمموعات املتغري العدد

معامل االرتباط

ذكور

1365

**0.363

�إناث

1878

**0.366

من � 18إىل �أقل
من 28

1057

**0.34

من � 28إىل �أقل
من 38

1018

**0.38

من � 38إىل �أقل
من 48

612

**0.35

من � 48إىل �أقل
من 58

392

**0.40

من � 58إىل �أقل
من 68

149

**0.42

من  68فما فوق

15

0.40

�أقل من الثانوية
العامة

87

*0.27

الثانوية العامة

653

**0.43

الدرجة اجلامعية 1976

**0.35

527

**0.43

تعليم �أعلى من
اجلامعي

* دال عند م�ستوى 0.05

مربع كاي
()X2

درجات
احلرية

م�ستوى داللة
()X2

0.003

1

 0.96غري دالة

0.82

2.05

5

5

 0.98غري دالة

 0.56غري دالة

** دال عند م�ستوى 0.01

يت�ضح من جدول ( )11مايلي:
·�إن جميع قيم مربع كاي ( )X2غري دالة �إح�صائي ًا ،مما ي�شري �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف العالقة بني الع�صابية والأعرا�ض اجل�سدية تُعزى �إىل متغريات :النوع االجتماعي� ،أو العمر� ،أو
م�ستوى التعليم .حيث عدم داللة ( )X2يعني وجود تقارب بني معامالت االرتباط وعدم اختالف
معامالت االرتباط باختالف كل من النوع االجتماعي (اجلندر) ،والعمر ،وم�ستوى التعليم.
730

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  :العدد [ ،]23ربيع األول ١٤٤٢هـ  /أكتوبر ٢٠٢٠م

د .لطيفـــــــــــــــــة ال�شــــــــــــــعــــالن

جدول ( :)12نتائج حتليل االنحدار الب�سيط عند التنب�ؤ بالدرجة الكلية للأعرا�ض اجل�سدية من خالل الع�صابية
املتغير التابع
األعراض
اجلسدية
الشائعة

اخلطأ
املعياري
للمعامل
البائي

بيتا β

قيمة (ت)

العصابية

0.22

0.01

0.39

**23.87

الثابت

2.54

0.34

-

**7.56

املتغير املستقل املعامل البائي
B

قيمة (ف)

معامل
التحديد R2

**569.80

0.150

** دال عند م�ستوى 0.01
يت�ضح من جدول ( )12ما يلي:
·وجود ت�أثري موجب ّ
دال �إح�صائي ًا للع�صابية على الدرجة الكلية للأعرا�ض اجل�سدية .وت�شري قيمة
معامل التحديد � R2إىل �أن الع�صابية تف�سر ما ن�سبته  %15من التباين يف درجات الأعرا�ض اجل�سدية
لدى الرا�شدين ،وهي كمية معقولة من التباين املُف�سر بوا�سطة الع�صابية .ومن اجلدول ال�سابق ميكن
�صياغة املعادلة التي تعني على التنب�ؤ بالدرجة الكلية للأعرا�ض اجل�سدية من خالل الع�صابية ،وذلك
يف ال�صورة الآتية :الأعرا�ض اجل�سدية = ( 0.22الع�صابية) 2.54 +
�أي �أنه كلما ارتفعت درجات الع�صابية ارتفعت درجات الأعرا�ض اجل�سدية لدى الرا�شدين.
وهكذا تشير نتائج السؤال السادس بوجه عام إلى:
·وجود عالقة موجبة دالة �إح�صائي ًا بني الع�صابية وجميع الأعرا�ض اجل�سدية.
·�أن الأعرا�ض اجل�سدية الأكرث ارتباط ًا بالع�صابية هي على الرتتيب( :ال�شعور بالتعب �أو انخفا�ض
الطاقة ،م�شكالت يف النوم ،ت�سارع �ضربات القلب� ،ضيق يف التنف�س) .بينما الأعرا�ض اجل�سدية
الأقل ارتباط ًا بالع�صابية هي�( :أمل يف الذراعني� ،أو ال�ساقني� ،أو املفا�صل ،طنني الأذن ،الأكزميا،
�أو الطفح اجللدي ،نوبات الإغماء).
·عدم اختالف العالقة بني الع�صابية والأعرا�ض اجل�سدية باختالف كل من النوع االجتماعي،
والعمر ،وم�ستوى التعليم.
·ميكن التنب�ؤ بالأعرا�ض اجل�سدية من خالل الع�صابية ،و�أن الع�صابية تف�سر ما ن�سبته  %15من
التباين يف درجات الأعرا�ض اجل�سدية لدى الرا�شدين.
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مناقشة النتائج وتفسيرها:
دلت النتائج يف ال�س�ؤالني الأول والثاين على �أن العينة تعاين من الع�صابية بدرجة متو�سطة ،و�أن
الإناث والأ�صغر عمر ًا والأقل تعليم ًا� ،أكرث ع�صابية من غريهم� ،أي من الذكور والأكرب عمر ًا والأعلى
تعليم ًا.
ونتيجة الدرا�سة احلالية فيما يتعلق بارتفاع م�ستوى الع�صابية لدى الإناث مقارنة بالذكور ،تتفق
مع نتائج جميع الدرا�سات ال�سابقة التي �أجريت يف مناطق وا�سعة من العامل امتدت من الأمريكتني �إىل
�أوروبا ،ومن �إفريقيا �إىل �أ�سيا ،وتراوحت عيناتها مابني الكبرية وال�ضخمة ،مثل نتائج الدرا�سة املرجعية
للني ومارتن ( )Lynn & Martin, 1997ودرا�سة كو�ستا و�آخرون ( )Costa et al., 2001ودرا�سة
�شامبان و�آخرون ( )Chapman et al., 2007ودرا�سة �شميت و�آخرون ()Schmitt et al., 2008
ودرا�سة كاجونيو�سا وجون�سوند (.)Kajoniusa & Johnsond, 2018
لكن هذه النتيجة احلالية اليبدو �أنها تتفق مع اخلال�صة التي تو�صل �إليها كو�ستا و�آخرون (Costa
 ،)et al., 2001من �أن فروق النوع االجتماعي يف الع�صابية ،تظهر �أكرث و�ضوح ًا يف الثقافات الأوربية

والأمريكية التي متتاز بامل�ستويات الأعلى من امل�ساواة بني اجلن�سني ،والو�صول املتكافئ �إىل م�صادر املعرفة
والرثوة االقت�صادية .فنتيجة درا�سة كو�ستا و�آخرون ( )Costa et al., 2001تختلف معها نتيجة
الدرا�سة احلالية ،كما تختلف معها �أي�ض ًا نتيجة درا�سة �شميت و�آخرون ( )Schmitt et al., 2008التي
بينت ارتفاع الع�صابية لدى الن�ساء يف ( )55دولة على م�ستوى العامل ،مبا يف ذلك بع�ض الدول العربية التي
خ�ضعت للدرا�سة كاملغرب ولبنان والأردن ،وهي املجتمعات التي تنتمي �إىل منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا ،والميكن و�صفها ب�أنها من الثقافات التي تقلل من فجوة النوع االجتماعي� ،أو تهيئ للم�ساواة بني
اجلن�سني.
وترى الباحثة احلالية على العك�س من كو�ستا و�آخرون (� ،)Costa et al., 2001أن ال�سمات
التي ت�شتمل عليها الع�صابية ومنها :القلق ،والغ�ضب ،والعدائية ،واالكتئاب ،واالندفاع ،واالجهاد ،والقابلية
لالجنراح ،رمبا تكون �أكرث متظهر ًا يف ثقافات الدول العربية والنامية وثقافات العامل الثالث عموم ًا ،التي
تعاين فيها املر�أة من املكانة الأدنى ومن م�شكالت التمييز اجلن�سوي .فتتغذى لديها م�شاعر الع�صابية
مب�ستويات خمتلفة ،طاملا كان عليها دائم ًا عبء الكفاح املو�صول للح�صول على حقوقها الأ�سا�سية ،ومواجهة
�شتى �صنوف املعاناة يف احلياة الأ�سرية ،والعمل ،والف�ضاء االجتماعي العام.

�أما فيما يت�صل بنتيجة الدرا�سة احلالية ،اخلا�صة ب�أن م�ستوى الع�صابية �أعلى لدى الأ�صغر عمر ًا
مقارنة بالأكرب ،ف�إنها تتفق مع نتيجة الدرا�سات ال�سابقة لـكل من لولن ومارتن (Loehlin & Martin,
 )2001وتري�شيانو و�آخرون ( . )Terracciano et al., 2005لكنها ال تتفق بالكامل مع نتيجة درا�سة
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�سابقة �أخرى ،ربطت ذلك بالعامل الثقايف االجتماعي� ،إذ ظهرت نتائج متباينة حتى على ال�سياق الأوروبي
الواحد .فقد بينت درا�سة ماك ري و�آخرون (� )McCrae et al., 1999أن الع�صابية من جهة �أدنى
لدى الأكرب �سن ًا يف املجتمعني الأملاين والربتغايل ،يف حني مل يتبدى ذلك يف املجتمعني الإيطايل والكرواتي
من جهة �أخرى.
وعلى �صعيد النتيجة الأخرى للدرا�سة احلالية ،املتعلقة ب�أن م�ستوى الع�صابية �أعلى لدى الأقل تعليم ًا،
ف�إنها تتفق مع نتائج الدرا�سة ال�سابقة ملوندن وكريكامب ()Monden & Kraaykamp, 2006
والدرا�سة ال�سابقة لأهادي ونرمياين(Ahadi & Narimani, 2010( .
وهاتان النتيجتان اخلا�صتان بالعمر وم�ستوى التعليم يف �سياق الع�صابية ،تف�سرهما الباحثة يف �ضوء
�أن �سمات الع�صابية رمبا متيل نحو االنخفا�ض مع التقدم يف العمر وارتفاع التح�صيل الأكادميي ،اللذين
يعنيان تراكم اخلربات احلياتية ،وارتفاع م�ستوى املعرفة ،واملزيد من الن�ضج االنفعايل والعقلي .وهذه
اخل�صائ�ص يف جمملها تُ�س ّهل على الفرد التعامل والتفاعل مع �شتى الظروف والتحديات ،بقدر �أكرب من
العقالنية والواقعية ،وجتعله �أكرث جنوح ًا ل�سمات التوازن وال�صرب والهدوء والتقبل ،عو�ض ًا عن ال�سمات
الع�صابية من اندفاع وغ�ضب وعدائية.
وكون نتيجة ال�س�ؤال الأول ك�شفت �أن م�ستوى الع�صابية كان متو�سط ًا لدى الرا�شدين ال�سعوديني ،فهذه
النتيجة ميكن فهمها يف �ضوء بع�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين خا�صة (�أن الأ�صغر عمر ًا ،والأقل تعليم ًا �أكرث
ع�صابية) ،وكذلك ميكن فهمها يف �ضوء املتغريات الدميجرافية للعينة .ف�أغلب عينة البحث ( )%60كانوا
من احلا�صلني على الدرجة اجلامعية ،ومل تتجاوز ن�سبة احلا�صلني على م�ؤهل �أدنى من الثانوية العامة
( ،)%2,7وهذا طبع ًا عائد الرتفاع م�ستوى تعليم الفرد يف اململكة العربية ال�سعودية ب�شكل عام .كما �أن
ن�صف العينة هم ممن تراوحت �أعمارهم مابني (� 28سنة �إىل �أقل من � 47سنة) .وهذا يعني �أن ن�صف
املدرو�سني يف مرحلة عمرية مييزها الن�ضج والثقة.
من جهة ثانية ،برهنت نتائج ال�س�ؤالني الثالث والرابع� ،أن م�ستوى الأعرا�ض اجل�سدية ال�شائعة لدى
الرا�شدين ال�سعوديني متو�سطة ال�شدة ،و�أن الإناث والأ�صغر عمر ًا والأقل تعليم ًا �أكرث معاناة من الأعرا�ض
اجل�سدية مقارنة ب�سواهم� ،أي من الذكور والأكرب عمر ًا والأعلى تعليم ًا.
والنتيجة احلالية اخلا�صة بارتفاع م�ستوى الأعرا�ض اجل�سدية لدى الإناث مقارنة بالذكور ،تتفق
مع نتائج عدد من الدرا�سات ال�سابقة التي تو�صلت �إىل �أن الذكورة عامل وقاية من الأعرا�ض اجل�سدية
( Stankunas et al., 2013بينما الأنوثة عامل خطورة م�ستقل (،)DSM-5, 2013, P 309
وذلك مثل املراجعة التتبعية املعمقة للدرا�سات املن�شورة على مدى ثالثة عقود ،التي دللت على معاناة
الن�ساء ب�شكل �أكرث و�أ�شد من الأعرا�ض اجل�سدية ( .)Barsky, et al., 2001كما تتفق النتيجة احلالية
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مع نتائج الدون و�آخرون ( )Ladwing et al., 2000و�ستاينربكر و�آخرون (Steinbrecher et
 ،)al., 2011وناكو و�آخرون (.)Nakao et al., 2001
لكن النتيجة احلالية تختلف باملقابل مع نتيجة الدرا�سة املرجعية ال�ضخمة التي �أجراها بيت�شنلي
و�ساميون ( (Piccinelli & Simon, 1997يف دول خمتلفة ،ومل تتو�صل �إىل كون الن�ساء يعانني �أكرث
من الرجال من الأعرا�ض اجل�سدية.
ويف تف�سري هذه النتيجة ،ترى الباحثة احلالية� ،أنه ال بد من ا�سرتجاع عاملني من العوامل الثالثة
التي ذكرها بار�سكي و�آخرون ) ،(Barsky, et al., 2001والنظر �إليهما يف �ضوء املجتمع ال�سعودي
ك�أحد املجتمعات العربية ذات الثقافة االجتماعية التقليدية .العامالن هما :التن�شئة االجتماعية من جهة،
والإ�ساءة والعنف املنزيل من جهة �أخرى .فالتن�شئة االجتماعية ت�ساهم يف �شيوع الأعرا�ض اجل�سدية لدى
الن�ساء ال�سعوديات ،لأنها ت�شجعهن منذ نعومة �أظفارهن على تقبل �إ�شارات ال�ضعف واملر�ض ،وا�ستخدام
اللغة يف التعبري عن هذه الإ�شارات وامل�شاعر .هذا بعك�س مايحدث يف تن�شئة الرجال ،الذين تغر�س فيهم
الثقافة منذ �سنوات الطفولة الأوىل� ،أن الذكورة هي املعادل للقوة والتحمل وكبت امل�شاعر.
وهكذا يبدو �أن تن�شئة الن�ساء بطريقة معينة ،ت�ساهم يف زيادة معدل ترددهن على املراكز العالجية.
وكرثة التوا�صل مع الأطباء ي�سهم بدوره يف زيادة اليقظة واحل�سا�سية اجل�سدية ،التي تزيد من معدل
ال�شعور بالأعرا�ض اجل�سدية .وهكذا يبدو الأمر كدائرة تغذية مرتدة .وت�شري الباحثة احلالية يف هذا
اخل�صو�ص �إىل الدعم الذي رمبا تك�سبه الن�ساء من الأعرا�ض اجل�سدية� .إن هذه الأعرا�ض ت�ؤدي لهن
عائد ًا وظيفي ًا يتمثل يف ك�سب التعاطف وامل�ساندة النف�سية يف املحيط العائلي واالجتماعي.
�أما العامل الآخر وهو الإ�ساءة والعنف املنزيل ،فهو ينبه الأعرا�ض اجل�سدية الكامنة بح�سب بار�سكي
و�آخرون ) .(Barsky, et al., 2001وهنا ال بد من الإ�شارة �إىل �أن العنف املنزيل الواقع على املعنفات
يف املجتمع ال�سعودي ،ي�شمل كافة �أ�شكال العنف البدين والنف�سي واجلن�سي واللفظي واالقت�صادي �أ�سوة مبا
يحدث يف املجتمعات الآخرى ،بح�سب درا�سة (بدوي )2017 ،على املعنفات الالتي جل�أن �إىل دور احلماية
يف منطقة الريا�ض ،وبح�سب درا�سة (�إ�سماعيل )2016 ،على املعنفات الالتي جل�أن �إىل دور احلماية
االجتماعية يف املنطقة الغربية .و�أن من يقوم بتعنيف الن�ساء هم الذكور يف الأ�سرة من �آباء و�أزواج و�أخوة
(احلربي ،2015 ،الرديعان .)2008 ،فف�ض ًال عن الأعرا�ض اجل�سدية التي ي�سببها العنف البدين املبا�شر،
ف�إن الإ�ساءة بكافة �أنواعها ،تغذي يف ر�أي الباحثة ال�ضغوط وامل�شكالت النف�سية لدى املر�أة ،التي تنعك�س
بدورها يف �صورة �شكاوى و�أعرا�ض وج�سدية غري مف�سرة طبي ًا.
وبالنظر يف النتيجة احلالية اخلا�صة بارتفاع م�ستوى الأعرا�ض اجل�سدية لدى الأ�صغر عمر ًا ،ف�إنها
تتفق مع بع�ض الدرا�سات ال�سابقة ،وتختلف مع بع�ضها الآخر .فهي من جهة تتفق مع نتيجة املراجعة
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التي تتبعت الدرا�سات املن�شورة يف فرتة زمنية طويلة تربو على العقود الأربعة ،قام بها هيلدرنك و�آخرون
) .(Hilderink, et al., 2013ومن جهة �أخرى ،ف�إن النتيجة احلالية ذاتها ،تختلف مع نتائج درا�سات
�سابقة ،بينت �أن الأعرا�ض اجل�سدية �أكرث انت�شار ًا بني الفئات الأكرب �سن ًا (DSM-5, 2013, P 309,
).Stankunas et al., 2013
وبالن�سبة للنتيجة احلالية املتعلقة ب�أن الأعرا�ض اجل�سدية �أكرث �شيوع ًا لدى الأقل تعليم ًا ،ف�إنها تتفق
مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة التي اتفقت �أن انخفا�ض م�ستوى التعليم ،هو �أحد عوامل اخلطورة لظهور
وا�ستمرار الأعرا�ض اجل�سدية ) ،(Creed et al., 2012, DSM-5, 2013, P 309و�أن احلا�صلني
على تعليم منخف�ض يعانون من الأعرا�ض اجل�سدية بن�سبة �أكرب من ذوي التعليم اجلامعي (Stankunas
et al., 2013).
وهاتان النتيجتان اخلا�صتان بالعمر وم�ستوى التعليم يف �سياق الأعرا�ض اجل�سدية ،تف�سرهما
الباحثة يف �ضوء �أن الأعرا�ض اجل�سدية متيل �إىل االرتفاع كلما كان الفرد �أ�صغر عمر ًا �أو �أقل تعليم ًا،
الرتباط ذلك رمبا بتدين القدرة على فهم وا�ستيعاب الأحا�سي�س اجل�سدية املختلفة ،ولأخطاء البنية
املعرفية ،كالتفكري ال�سلبي ،وامليل �إىل ت�ضخيم الأعرا�ض واخلط�أ يف تف�سريها� ،أو الإفراط يف تعميمها،
مما ي�ؤدي �إىل تعزيزها.
وعامل �آخر الميكن اغفاله يف ر�أي الباحثة ،ي�شيع بني ذوي التعليم الأدنى ،وهو دور املعتقدات
ال�شعبية ،التي رمبا جتنح بهم �إىل تف�سري �أعرا�ض ج�سدية عادية يف �ضوء اختالالت بدنية مفرت�ضة،
واال�ستعانة بالرقاة واملعاجلني ال�شعبيني ومواقع الإنرتنت يف توفري خلطات و�أدوية غري مرخ�صة ،مما
يفاقم من حدة هذه الأعرا�ض ويزيد من مقدار الرتكيز عليها.
كما ترى الباحثة �أن القولبة �أو ال�صورة النمطية ت�ؤثر يف الفئات الأ�صغر عمر ًا ،والأقل تعليم ًا �أكرث من
غريها ،بحيث يجعل هذه الفئات ال�شعوري ًا تعك�س م�شكالتها ال�شخ�صية وم�شاعرها النف�سية التي الميكنها
البوح بها ،يف �صورة �أعرا�ض ج�سدية الجتد حرج ًا كبري ًا يف الإف�صاح عنها� .إ�ضافة �إىل �أن �أ�سلوب احلياة
غري ال�صحي املرتبط بعادات الأكل والنوم والريا�ضة من املرجح �أن ي�سود ب�شكل �أكرب لدى الأفراد الأقل
تعليم ًا ،مما يعزز لديهم من وترية الأعرا�ض اجل�سدية املختلفة.
وعلى �صعيد ال�س�ؤالني الأخريين ،اخلام�س وال�ساد�س ،فقد بينت النتائج �أن الأعرا�ض اخلم�سة الأكرث
انت�شار ًا لدى الرا�شدين ال�سعوديني هي على التوايل :ال�شعور بالتعب� ،أو انخفا�ض الطاقة ،م�شكالت النوم،
الغثيان� ،أو الغازات� ،أو ع�سر اله�ضم� ،أمل الظهر ،ال�صداع .كما بينت النتائج وجود عالقة موجبة دالة
�إح�صائي ًا بني الع�صابية والأعرا�ض اجل�سدية ،و�أنه ميكن التنب�ؤ بالأعرا�ض اجل�سدية من الع�صابية ،و�أن
بع�ض الأعرا�ض اجل�سدية �أكرث ارتباط ًا بالع�صابية من بع�ضها الآخر.
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ويبدو جلي ًا ب�أن النتيجة احلالية عن العالقة املوجبة الدالة بني املتغريين ،تتفق مع عديد من
الدرا�سات ال�سابقة ،مثل(Wongpakaran & Wongpakaran, 2014, Grove et al.,
) .2009, Charles et al., 2008, Vassend et al., 2016كما �أن النتيجة احلالية ب�أن
بع�ض الأعرا�ض اجل�سدية �أكرث ارتباط ًا بالع�صابية من بع�ضها الآخر ،تبدو متفقة مع اخلال�صة التي تو�صل
�إليها جون�سون ) (Johnson, 2003من �أن الع�صابية ترتبط مع الأعرا�ض اجل�سدية ذات ال�صلة
الوثيقة بال�ضغط والتوتر واحلالة املزاجية .وهذا ماعك�سته نتائج البحث احلايل ،حيث ظهر �أن الأعرا�ض
اجل�سدية الأكرث ارتباط ًا مع الع�صابية هي :ال�شعور بالتعب� ،أو انخفا�ض الطاقة ،م�شكالت النوم ،ت�سارع
�ضربات القلب ،و�ضيق التنف�س .وتلك الأعرا�ض كما يت�ضح ترتبط �أكرث من غريها بوترية الإجهاد والتوتر
يف احلياة اليومية.
وترى الباحثة احلالية ب�أن نتيجة ال�س�ؤال اخلام�س عموم ًا ،قد دللت على �أن الأعرا�ض اجل�سدية
ال�شائعة لدى الرا�شدين ال�سعوديني ،هي تلك الأكرث متثي ًال لإيقاع احلياة املعا�صر ،امل�شبع ب�أجواء املناف�سة
و�ضغوط العمل وااللتزامات االقت�صادية ،الذي جتعل طبيعة الإجهاد اليومي للأفراد يف املجتمعات
التقليدية يقرتب مع التغريات احل�ضارية �شيئ ًا ف�شيئ ًا من مثيلة يف املجتمعات ال�صناعية.
ويف تف�سري ما انتهت �إليه نتائج البحث احلايل من العالقة املوجبة الدالة بني الع�صابية والأعرا�ض
اجل�سدية ،ال بد يف ر�أي الباحثة من اال�ستنارة ببع�ض الفر�ضيات النظرية املهمة التي حاولت �سرب �أو تف�سري
العالقة بني املتغريين .فالفر�ضية النف�سية اجل�سدية (ال�سيكو�سوماتي)ة)�The psychosomatics hy
� pothesisستقرتح �أن الع�صابية تت�سبب يف �أعرا�ض ج�سدية فعلية لدى الرا�شدين ال�سعوديني ،فالفرد
الع�صابي ميلك خ�صائ�ص معينة متعلقة باجلهاز الع�صبي الال�إراد ي �Autonomic nervous sys
 temجتعله �أكرث عر�ضة للم�شكالت ال�صحية الفعلية .وامل�ستوى املرتفع من الع�صابية يرتبط با�ستجابات
تفاعلية �أكرب جلهاز القلب واالوعية الدموية ) ،( Muth, Koch & Stern, 2000ومب�ستويات �أعلى
من هرمون الكورتيزول ،الذي تفرزه الغدة الكظرية ،وامل�س�ؤول عن التوتر يف اجل�سم .وا�ستمرار ارتفاع
م�ستوى الكورتيزول ي�ؤدي �إىل اختالل جهاز املناعة ،وارتفاع كريات الدم البي�ضاء ،و�أعرا�ض ج�سدية
خمتلفة ) .(Portella, Harmer, Flint, Cowen & Goodwin, 2005وال تغفل هذه الفر�ضية
كذلك دور العوامل اجلينية الوراثية والتاريخ العائلي (Charles, Gatz, Kato, & Pedersen,
).2008, Vassend, Orvik, Czajkowski & Røysamb, 2016
�أما فر�ضية �إدراك الأعرا�ض  The symptom perception hypothesisف�إنها �ستقرتح
�أن االختالفات الفيزيولوجية الفعلية بني الرا�شدين ال�سعوديني مرتفعي ومنخف�ضي الع�صابية لي�ست
موجودة بال�ضرورة .وعو�ض ًا من ذلك ،ف�إن الرا�شدين الذين ترتفع لديهم الع�صابية هم �أكرث عر�ضة
لإدراك الأعرا�ض اجل�سدية ولإبداء �شكاوى وردود �أفعال مبالغ بها ،جتاه هذه الأعرا�ض مهما كانت ب�سيطة
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( .)Aronson, Barrett & Quigley, 2006املعنى �أن لدى ه�ؤالء الرا�شدين زيادة يف االهتمام
بالأحا�سي�س اجل�سدية و�إ�سنادها �إىل مر�ض بدين حمتمل ،بد ًال من االعرتاف بها كظاهرة طبيعية �أو
تعبري عن الإجهاد .وح�سب هذه الفر�ضية ف�إن العالقة بني الع�صابية والأعرا�ض اجل�سدية لدى الرا�شدين
ال�سعوديني ،تتو�سطها بع�ض املتغريات املعرفية ،مثل :االنتباه االنتقائي ،والتحيز ال�سلبي يف الإبالغ والك�شف
عن الأعرا�ض اجل�سدية ،ومنط التفكري الكارثي  Catastophizingالذي يف�سر �صاحبه الأعرا�ض
باعتبارها تهديد ًا ويذهب تفكريه �إىل الأ�سو�أ مما يقوده ،بالتايل �إىل اال�ستخدام املفرط للخدمات ال�صحية
(Pedersen, Frostholm, Oernboel, Jensen & Søndergaard, 2015).
يف حني �أن فر�ضية ال�سلوك ال�صحي اخلطر The health risk behavior hypothesis

�ستذهب �إىل �أن الرابطة بني الع�صابية والأعرا�ض اجل�سدية لدى الرا�شدين ال�سعوديني تتو�سطها �أ�شكا ًال
من ال�سلوك تزيد من املخاطر ال�صحية .فالرا�شد الذي ترتفع لديه الع�صابية ينخرط يف �أنواع من ال�سلوك
ال�صحي اخلطر كا�سرتاتيجيات تعاي�ش مع ال�ضغوط �أو امل�شكالت ال�شخ�صية �أو احلالة املزاجية املتكدرة �أو
االندفاع االنفعايل �أو نق�ص ت�أكيد الذات & (Trobst et al., 2000, Malouff, Thorsteinsson
Schutte, 2006).
وعلى هذا ف�إن الفرد الذي ترتفع لديه الع�صابية �أكرث احتمالية من غريه للتدخني� ،أو الإفراط يف
الأكل� ،أو االعتماد على الكحول �أو العقاقري� ،أو ال�سلوك اجلن�سي املحفوف باملخاطر (Malouff et al.,
) 2006, Malouff, Thorsteinsson, Rooke, & Schutte, 2007ومثل هذه الأ�شكال من
ال�سلوك تزيد من خطر املعاناة من الأعرا�ض اجل�سدية املختلفة.
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التوصيات املقترحة:
تو�صي الباحثة ب�أن يكون قيا�س عوامل ال�شخ�صية عامة ،وعامل الع�صابية حتديد ًا ،من �ضمن الإجراءات
املتبعة يف عيادات الطب العام ،وطب الأ�سرة واملجتمع ،ومراكز الرعاية ال�صحية ،يف احلاالت املر�ضية
التي تعاين من �أعرا�ض ج�سدية متكررة ،كم�شكالت النوم ،والتعب والإرهاق العام ،وت�سارع �ضربات
القلب ،وال�صداع ،و�ضيق التنف�س ،وغريها من �أعرا�ض تكون غري مف�سرة طبي ًا.
كما تو�صي الباحثة تبع ًا لذلك ،ب�أن تكون جل�سات وبرامج التدخل الإر�شادي املنا�سبة على ال�صعيدين
الفردي واجلماعي من �ضمن اخليارات الطبية يف مثل هذه احلاالت.
وتو�صي الباحثة �أي�ض ًا ،ب�إجراء درا�سات �أخرى ،تبحث العالقة بني الأعرا�ض اجل�سدية وبقية �سمات
وعوامل ال�شخ�صية ،يف �سبيل الو�صول �إىل فهم �أكرث ات�ساع ًا و�شمولية لهذه امل�شكلة ال�شائعة ،التي ت�ؤثر
ب�شكل �سلبي يف جودة احلياة عامة ،وتقف خلف تردد �أعداد كبرية من النا�س �سنوي ًا على العيادات
واملراكز ال�صحية.
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