
مؤشرات جودة كل من الفروق بني بعض أمناط الشخصية يف 
 والصالبة النفسية وتقدير الذات النوم

 
)*( شويخ هناء

 

 :ملخص
نميط طراب الشخصيية  تهدف الدراسة الراهنة استكشاف الفروق بين بعض أنماط اض

ل في  كيالقهريية   –الشخصية البارانويا، ونمط الشخصية الحدية، ونمط الشخصية الوسواسيية 
وكذلك الفروق بيينهم طبقايا ليبعض  .من مؤشرات جودة النوم، والصالبة النفسية، وتقدير الذات

ويتيييراو    مشيييارك ومشييياركة، 240 تكونيييت ةينييية الدراسييية مييين وقيييد  المتغييييرات الديموجرافيييية.
سييينة، وانحيييراف معييييارن  28.40سييينة، بمتوسيييط  63يييييييي  14الميييدل العميييرن لمعينييية ميييا بيييين 

ةميييل العينييية بطاريييية مييين اةدوات النفسيييية اشيييتممت ةميييل  مقييييا  أنمييياط  . وقيييد طبقيييت9.76
واسييييتمارة ، مقيييييا  الصييييالبة النفسيييييةائميييية مؤشييييرات جييييودة النييييوم، و اضييييطراب الشخصييييية، وق

البيانيييات الديموجرافيييية، كميييا روةييي  التحقيييق مييين الكفيييا.ة السييييكومترية لييي دوات. ومييين نتيييائ  
بييين أنميياط اضييطرابات الشخصييية داليية ةحصييائياا  توجييد ةالقيية ارتباطيييب ةيجابييية  1البحيي    

هناك تأثير دال لمتغير الديانة بشكل مستقل ةمل أنماط اضيطرابات الشخصيية،   2.  الثالثة
ف  حين غاب تيأثير كيل المتغييرات الديموجرافيية  النيوع، العمير، الحالية اةجتماةيية والمهنيية، 

سيمبية دالية ةحصيائياا  ةتوجيد ةالقية ارتباطيي  3.  والمستول التعميم   ةن التأثير المتوقي  لهيم
الشخصية البارانويا، الشخصية الحدية، الشخصية الوسواسية بين أنماط اضطراب الشخصية  

ة توجد فروق دالية ةحصيائياا بيين أنمياط   4جودة النوم، وتقدير الذات.  القهرية  وكل من  –
اتها، والصيالبة النفسيية، وتقيدير في  كيل مين جيودة النيوم ومؤشير  اضطرابات الشخصيية الثالثية

 الذات.
مؤشرات جودة النيوم، والصيالبة النفسيية،   اضطرابات الشخصية، الكلمات المفتاحية

 وتقدير الذات
 

                                                           
 ,جامعة الفيوم-كلية اآلداب   -م النفس اإلكلينيكيأستاذ عل)*( 
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The Differences Between Some of Personality Disorders 

In Quality of Sleep, Psychological Hardness and Self-

Esteem 

  
)*(

Hanaa Shuwaikh 
Abstract: 

This study aimed to discover the differences between some of 

personality disorders (paranoid personality, borderline personality, 

obsessive-compulsive personality) in quality of sleep, psychological 

hardness, and self-esteem. In addition, it defined the differences 

between some of the personality disorders according to different 

demographic variables in a sample of 240 persons (mean age 28.40 

years ± 9.76). The battery of questionnaires included the personality 

disorder scale, the index of quality of sleep, the psychological 

hardness scale, and the self-esteem scale. The demographic 

questionnaire was used to collect the data after fulfilling the 

psychometric requirements of the battery. The main results of the 

current study were: (1) there was a positive significant correlation 

between the three types of personality disorders; (2) there was a 

significant effect of the religion variable on the personality disorders, 

while the influence of all demographic variables (gender, age, social 

and professional status, and educational level) were absent; (3) there 

was a negative correlation between the personality disorder and both 

of sleep quality and self-esteem; (4) and there was no significant 

differences between the three kinds of personality disorders in the 

quality of sleep, psychological hardiness, and self-esteem. 

Keywords: Personality Disorders, Quality of Sleep, 

Psychological Hardness And Self-Esteem 
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 مقدمة:
تهدف الدراسة الراهنة ةلل محاولة الكشف ةين الفيروق بيين بعيض أنمياط 

الشخصييييية البارانويييييا، الشخصييييية الحدييييية، الشخصييييية    1 طراب الشخصيييييةاضيييي
،  3 ، والصيالبة النفسيية 2 القهرية  ف  كل من مؤشرات جيودة النيوم –الوسواسية 

 غيرات الديموجرافية.وكذلك الفروق بينهم طبقاا لبعض المت . 4 وتقدير الذات
يا ممحو ايا بالبحي  في   شهدت السنوات اةخيرة من القيرن العشيرين اهتماما

ميين الييدليل التشخيصيي   ااضييطرابات الشخصييية، وأصييبم لهييا محييور خييا  بييد.ا 
يتسييم بالدقيية ميين خييالل DSM-III واإلحصييائ  لالضييطرابات النفسييية الثاليي  

 & Coolidge) ةتبييياع معيييايير تشخيصيييية محيييددة ةضيييطرابات الشخصيييية

Segal, 1998) ي ي واإلحصائ  لالضطرابات النفسية . ويعتمد الدليل التشخيص
ا يضيي  اضييطرابات الشخصييية العشييرة  ضييمن ثييال  تقسيييما   DSM-5الخييام  

مجموةييات، وهيي   مجموةيية  أ  تضييم اضييطرابات الشخصييية الشيياذة أو الغريبيية 
مل اضييييييطرابات  البارانويييييييا، الفصييييييامية، شييييييبب الفصييييييامية ، مجموةيييييية  ب  تشيييييي

الشخصييية الدرامييية  المناهضيية لممجتميي ، الحدييية، الهسييتيريا، النرجسييية ، وأخيييراا 
مجموةييييية  ت  تحتيييييون اضيييييطرابات الشخصيييييية القمقييييية  التجنبيييييية، اةةتماديييييية، 

  921، 2017الحمييدان،  ،الرشيييد ،ةيييادش شييوي  ، الحويميية الوسواسييية القهرييية 
ف    DMS-5اةضطرابات طبقاا لي وتنحصر معايير التشخيصية لهذه  . مترجم

  وجود ةرض مرضي  واحيد 2  اإلضرار البالغ بالذات واةدا. اةجتماة ،  1 
   خميييييييل بالشخصيييييييية مسيييييييتمر وسيييييييائد، 3ةميييييييل اةقيييييييل متعميييييييق بالشخصيييييييية،  

ا لمتطييييور أو البيئيييية اةجتماةييييية الثقافييييية أو تعيييياط    ة يمكيييين تفسيييييرها وفقايييي4 
    مترجم . 926لمرج  السابق،العقاقير أو أن سبب نفس  آخر ا

                                                           
(1) Personality Disorder 

(2) Quality of sleep 

(3) Psychological hardiness 

(4) Self-esteem 
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٪ تقريباييييييييييييييييا بييييييييييييييييين 10وتشييييييييييييييييي  اضييييييييييييييييطرابات الشخصييييييييييييييييية بنسييييييييييييييييبة 
. ويتبيياين انتشييار العديييد ميين  (Whitbourne  & Halgin, 2014)جمهييورال

اةضيييطرابات الشخصيييية بشيييكل كبيييير حسيييب النيييوع، فعميييل سيييبيل المثيييال تعتبييير 
 اإلنييييا  أكثييييير ةرضييييية مييييين اليييييذكور فييييي  التشيييييخي  باةضيييييطرابات الشخصيييييية
الدراميييييية، فييييي  حيييييين أن اليييييذكور أكثييييير ةرضييييية لمتشيييييخي  بيييييأنواع معينييييية مييييين 

 اضطرابات الشخصية مثل المناهضة لممجتم ، والنرجسية. 
ليل التركييع ةميل نميط داخيل كيل مجموةية مين ةوقد سعت الدراسة الراهنة 
،  1 مجموةيييييية  أ  نمييييييط الشخصييييييية البارانويييييييااضييييييطرابات الشخصييييييية، وهيييييي   

، ومجموةييييية  ت  نميييييط الشخصيييييية  2 صيييييية الحدييييييةومجموةييييية  ب  نميييييط الشخ
الفييروق بييينهم فيي  مؤشييرات كخطييوة أولييية فيي  استكشيياف   3 القهرييية -الوسواسييية 

 .جودة النوم، والصالبة النفسية، وتقدير الذات
وجييدت  فعننا العة ننة اننيا اتننلشااات الشخرننية وم شننشات  ننود  النننو :

أن اضطرابات النوم  (Lereya, Winsper & Tang, 2016) دراسة "ليريا" وآخرون
مثييييل اةرق والكييييوابي  تييييرتبط ةييييادة باضييييطراب الشخصييييية الحدييييية فيييي  مرحميييية 

ةلييل الكشييف ةيين اضييطرابات  (Selby, 2013) البمييو . وسييعت دراسيية "سيييمبان"
فييراد ذون نمييط الشخصييية الحدييية، وذلييك لمييا لمنييوم ميين أهمييية فيي  اة لالنييوم لييد

دارة اإلجهياد، وبفحي     وجيد 5692ةينية مسيحية قيدرها  ن تن يم العواطف وا 
شيييييوع معييييدةت اضييييطرابات النييييوم المتمثميييية فيييي  صييييعوبة بييييد. النييييوم، وصييييعوبة 
الحفا  ةمل النوم، واةستيقا  ف  وقت أبكر مما هو مرغوب فيب، وقمة ساةات 

  ممين يعييانون 223مرتفعي  اضيطرابات الحدييية. وبفحي  ةينية  ن  لالنيوم ليد
سيينة،  ةرة متابعيية اسييتمرت لمييدة سييت ةشيير اضييطراب الشخصييية الحدييية خييالل فتيي

وجيييييييييد أن مرضيييييييييل الشخصيييييييييية الحديييييييييية أسيييييييييو. فييييييييي  جيييييييييودة النيييييييييوم مقارنييييييييية 
. كمييا (Plante, Frankenburg, Fitzmaurice & Zanarini, 2013)باةصييحا.

                                                           
(1) Paranoid Personality 

(2) Borderline Personality 

(3) Obsessive- Compulsive Personality 
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لتقيييم  (Van-veen, Karsten & Lancel, 2017)نيهيدفت دراسية "فيانفين" وآخير 
ية الوسواسية والحديية والمضياد خصائ  النوم لدل مرضل اضطرابات الشخص

يعانون من سو. ف  جودة  ل٪ من المرض53.6لممجتم ، فقد وجد أن أكثر من 
٪ مييينهم يعيييانون اةرق، واستخمصيييت الدراسييية أن تحسيييين نوةيييية 22.3النيييوم، و

 النوم ينعك  ةمل الصحة العقمية والنفسية. 
ثيير مين فقد أجمعت الك أما عا اتلشااات الشخرية والرةاة النفسية:

الدراسيييات حيييول دوره الصيييالبة النفسيييية فييي  التخفييييف مييين أةيييراض اضيييطرابات 
الشخصييية وخاصيية الفصييامية، والحدييية، والتجنبييية، والوسواسييية ي القهرييية ةنييد 

 ;McCuistion, 2016)التعييرض ةحييدا  الحييياة فيي  فترتيي  الطفوليية والمراهقيية

SKomorovsky & Sudom, 2011; Skodol et al., 2007)ا توصيمت دراسية . كم
ةليل فعاليية متغييرات ةميم الينف  اإليجياب  ي  (Cobben, 2017) "كيوبين" وآخيرين

مثيييل الصيييالبة، المرونييية، القيييوة، جيييودة الحيييياة ةنيييد تطبيقهيييا لميييدة ثمانيييية أسيييابي  
 كبرام  ةالجية ي ف  تحسين أةراض اضطراب الشخصية الحدية.
ت بعييييض توصييييموأخيننننشنا عننننا اتننننلشااات الشخرننننية وتقننننديش النننن ات: 

الدراسات ةلل وجود ارتباط سيمب  بيين اضيطرابات الشخصيية الحديية، والتجنبيية، 
 & Lchikawa)واةةتمادييييية ميييين ناحييييية وتقييييدير الييييذات ميييين ناحييييية أخييييرن

Mochizuki, 2014; Lynum, Wilberg & Karterud, 2008) فيي  حييين لييم .
 ,Maples)يوجييد ارتبيياط دال بييين اضييطراب الشخصييية النرجسييية وتقييدير الييذات

Miller, Wilson, Seibert, Few & Zeichner, 2010). 
 مشكلة الدشاسة:

الشخصييية البارانويييا، والشخصييية الحدييية، هييل توجييد ةالقيية ارتباطيييب بييين   أ  
 القهرية؟ –والشخصية الوسواسية 

الشخصيية هل توجد فروق دالة ةحصائياا ف  أنماط اضيطراب الشخصيية    ب  
القهرية  طبقاا لمنوع،  –ة الوسواسية البارانويا، الشخصية الحدية، الشخصي
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 والعمر، والحالة اةجتماةية، والديانة؟

الشخصييية البارانويييا، مييا طبيعيية العالقيية بييين أنميياط اضييطراب الشخصييية    ت  
جودة النيوم، القهرية  وكل من  –الشخصية الحدية، الشخصية الوسواسية 

 والصالبة النفسية، وتقدير الذات؟
ن جودة النيوم ومؤشيراتها، والصيالبة النفسيية، ما مدل تباين درجات كل م  د  

الشخصيييية البارانوييييا، وتقيييدير اليييذات بتبييياين أنمييياط اضيييطراب الشخصيييية  
 ؟القهرية  –الشخصية الحدية، الشخصية الوسواسية 

 مرللحات الدشاسة:

 [ اتلشااات الشخرية:1]
بأنهيا مجموةية مختمفية مين  DSM-5تعرف اضطرابات الشخصية طبقاا لي 

تتحيييدد ميييين المشيييكالت المتعمقييية بثبييييات اليييوة  اإليجييياب  لمييييذات، بات اةضيييطرا
وتكييوين العالقييات المسييتمرة البنييا.ة، وحييي  ةننييا نقييوم ميين حييين  خيير وبييدرجات 
متفاوتة بالتصرف والتفكير والشعور أو اإلحسا ، بطرق تبدو مشابهة ةةراض 

يعهييييا اضييييطرابات الشخصييييية، ةة أن اةضييييطرابات الشخصييييية الفعمييييية يمكيييين تم
وتعريفهيا مين خييالل طيرق ي هير فيهييا اإلفيراط العائيد أو التطييرف المرضي ، وميين 
خاللهيييا ت هييير هيييذه الصيييفات. كميييا أن اضيييطرابات الشخصيييية تتسيييم باسيييتمرارها 

    مترجم . 920، 2017وآخرون،  الحويمة،  وتكرارها
نمط داخل كل مجموةة من اضطرابات وتركع الدراسة الراهنة ةمل 

مجموةة  أ  نمط الشخصية البارانويا، ومجموةة  ب  نمط الشخصية، وه   
القهرية، وفيما  –الشخصية الحدية، ومجموةة  ت  نمط الشخصية الوسواسية 

 يم  وصف لكل نمط ةمل حدة 
   )أ( نمل الشخرية الااشانويا 

هو اضطراب ف  الشخصية يتصف بالحساسية العائدة نحو الهعيمة 
انات والجرو ، ويميل نحو حمل اةحقاد بشكل والرفض وةدم التسامم ف  اإله
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مستمر، والشك وميل لتشويب الخبرات من خالل التفسير الس . ل فعال العادية 
أو المحببة لآلخرين ةمل أنها ةدوانية والشك والغيرة المرضية ف  كل من 

 . ويس . ال ن با خرين، 698-697، 2010ةكاشة،  ، ةكاشة حولها
ةمل ةالقتهم باةسرة والعمال. والمعارف العامة، فهم ويؤثر سو. ال ن هذا 

يتوقعون أن يتم ةسا.ة معاممتهم واستغاللهم، ولذلك فهم يتسمون بالكتمان 
سا.ة المعاممة، ويتسمون غالباا  ويتربصون دائماا وباستمرار لعالمات الخداع وا 

سائل ون ر .بالعدائية ورد الفعل الغاضب تجاه اإلهانات المتوهمة، وربما يقر 
 تهديد خفية داخل أو ف  خضم اةحدا .

المحكننات التشخيرننية اتننلشاص الشخرننية الااشانويننا وفقنننا لننن وتظهننش 
DSM-5 :في 

وجود أرب  أو أكثر من ةالمات ةدم الثقة والشك خالل فترة البمو  
 المبكرة، وتبدو ف  أحد اةشكال التالية  

 اةستغالل.  ال ن غير المبرر بالتعرض ل ذل، أو اةحتيال أو  1
خالصييييهم وجييييدارتهم   2 الشييييكوك غييييير الثابتيييية فيييي  وة. اةصييييدقا. والييييعمال. وا 

 بالثقة. 
 هم.با خرين والشك بةدم الثقة   3
 الميل ةلل قرا.ة معان  خفية ف  تصرفات ا خرين العادية.  4
 بدون داع. الضغينةحمل   5
 ردود فعل غاضبة تجاه هجمات متوهمة ةمل الشخصية أو السمعة.  6
  931، 2017بييت فيي  ةخييال  الشييريك  الحويميية، وآخييرون، شييك غييير ثا (7

 مترجم .

   )ص( نمل الشخرية الحدية
هو شكل من أشكال اضطرابات الشخصية، ويشعر فيب الفرد بمعانياة في  
تكييييوين ةالقييييات آمنيييية ميييي  ا خييييرين، وةييييدم السيييييطرة ةمييييل دوافعييييب وةواطفييييب، 
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 ا خييييييرينن نفسييييييب و ذوصييييييعوبات فيييييي  العمييييييل واةسييييييرة، وميييييين الممكيييييين أن يييييييؤ 
(Leichsenring, 1999; Wikipedia, 2009) بعدم ثبات العالقيات . وكذلك ي هر

الشخصيييييية، واضيييييطراب الهويييييية والسيييييموك والميييييعات، باإلضيييييافة ةليييييل اةندفاةيييييية 
الشخصييييييييية، وت هيييييييير فيييييييي  مرحميييييييية الرشييييييييد المبكيييييييير، وميييييييين خييييييييالل سييييييييياقات 

 . (Bateman & Fonagy, 2004)متعددة
ة ةامييية ةنيييد اإلنييا  فييي  ةيييدد مييين وت هيير اضيييطرابات الشخصيييية بصييور 

السمات كاةنفعياةت والعاطفية وكثيرة الشيكوك والخضيوع ولفيت اةنتبياه، وهيو ميا 
يييييؤدن ةلييييل عيييييادة ةييييدد اإلنييييا  فيييي  بعييييض اةضييييطرابات دون اةخييييرل مقارنيييية 

  .3،  أ 2005 البشر،  بالذكور كاضطراب الشخصية الحدية
 DSM-5لحدية وفقنا لن وتمثل المعاييش التشخيرية اتلشاص الشخرية ا 
 في:

نمط ةام من التقمب وةدم الثبات ف  العالقات م  ا خرين، وكذلك فيميا 
يتعمق بصورة الذات والعواطف م  اةنيدفاع الشيديد في  السيموك والوجيدان، ويبيدأ 

 ف  مرحمة الرشد المبكر، وي هر ف  خمسة أةراض أو أكثر مما يم  
نييب هجيير ا خييرين لييب سييوا. أكييان ةييدم تحمييل الوحييدة أو جهييود مسييتمرة لتج  1

 .حقيقياا أم متخيالا 
نميييط مييين العالقيييات البينشخصيييية المتقمبييية والعنيفييية، يتصيييف بيييالتراو  بيييين   2

 التطرف ف  التقدي  والتطرف ف  التحقير.

 اضطراب الهوية  تذبذب كبير ودائم ف  صورة الذات واإلحسا  بالنف .  3

ةمكانيية تحطييم اليذات  اةندفاةية وةدم التنبؤ بسموك الشيخ ، خاصية في   4
غييير المباشيير، حييي  يحتمييل اإلضييرار بييالنف  مثييل التبييذير، الجيين ، سييو. 

 تعاط  المواد، القيادة المتهورة، نوبات النهم، السرقة.

تكييرار السييموك اةنتحييارن أو اإليمييا.ات والتهديييدات اةنتحارييية، أو السييموك   5
 المشوه لمذات أو كثرة الحواد .
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  ةيين شييدة اةسييتجابة المعاجييية  مثييل  نوبييات شييديدة التقمييب الوجييدان  النييات  6
ميييين ةسييييير الميييييعات، أو القميييييق، تسيييييتمر ةيييييادة لعيييييدة سييييياةات يعيييييود بعيييييدها 

 الشخ  ةلل وجدانب الطبيع  .

 مشاةر معمنة من الفرا  الداخم .   7

غضب شديد غير مبرر وصعوبة ف  السيطرة ةميل الغضيب، ويشيمل ذليك   8
 الجسدن. تكرار اةنفعال والغضب أو ربما الشجار

 تفكيييييير بيييييارانودن ةيييييابر ميييييرتبط بالضيييييغوط، أو أةيييييراض انشيييييقاقية شيييييديدة  9
-304، 2001، السيييييييماك ، مصيييييييطف ش 564-563، 1998 ةكاشييييييية، 

  .172-171، 2014، شمب  ش الدسوق  ش السيدش 305

   )ج( نمل الشخرية الوسواسية ن القهشية

العمييييل تتسييييم هييييذه الشخصييييية باةهتمييييام العائييييد بالتفاصيييييل والتفييييان  فيييي  
واةبتعييياد ةييين اةنشيييطة التييي  تجميييب المتعييية مييي  كثيييرة تأنيبيييب لذاتيييب وتصيييمبب فييي  
الشئون المرتبطة باةخالق، وةيدم التخمي  ةين اةشييا. غيير المهمية والبخيل في  

  .34، 2020 من خالل  حسن،  اإلنفاق المال  والعناد
ومنا المحكنات التشخيرنية اتنلشاص الشخرنية الوسواسنية ن القهشينة 

حاجة ممحة إلصدار اةوامر والقيادة، والسع  لمكمال هو  ن د: DSM-5ا لن وفقن 
والسيطرة ةمل أن ت هر مين خيالل أربي  أو أكثير مين هيذه العالميات خيالل فتيرة 

 البمو  المبكرة، وأن ت هر ف  أحد اةشكال التالية  
اةنشييغال المسييبق بالقواةييد، والتفاصيييل، والن ييام لدرجيية تييؤدن ةلييل ضييياع   1

 ة اةساسية ف  النشاط.الفكر 
 الكمالية المتطرفة المتعارضة م  ةتمام المهمة.   2
 المبالغة ف  اةنكباب ةمل العمل لدرجة اةبتعاد ةن اةستمتاع والصداقة.  3
 ةدم المرونة بشأن اةخالق والقيم.  4
 صعوبة التغاض  ةن اةمور التافهة.   5
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 ةدم التدخل حتل يوافق ا خرون ةمل معاييره.   6
 شم. البخل وال  7
 التصمب والعناد.  8

 التردد ف  اةمور الخاصة بالعمل م  ا خرين.  9

 يق ة الضمير المفرطة والورع المبالغ فيب.  10

  متييرجمش شييمب ، 959، 2017الشييك والحييذر المفييرط  الحويميية، وآخييرون،   11
  .190، 2014وآخرون، 

 النو :[ م ششات  ود  2]

مجسيم والعقيل، يتوقيف بأنيب "حالية طبيعيية متكيررة مين الراحية لُيعرف النيوم 
فيها الكائن الح  ةن اليق ة، وتصيبم حواسيب مععولية نسيبياا ةميا يحييط بيب مين 
أحييدا ، حييي  تكييون العييين مغمقيية، ميي  فقييدان الييوة  بشييكل جعئيي  أو كميي ، لييذا 

أو هيو "حالية و يفيية حيويية  .تقل حركات الجسم واةستجابة لممنبهات الخارجية
،  1 ويسيياةد ةمييل اةحتفييا  بيياةتعان الييداخم يييتم بهييا اسييتعادة النشيياط والييوة ، 

 ةبييد الخييالق،  حييي  يعمييل ةمييل تن يييم حركيية الحييرارة السييوية واةحتفييا  بالطاقيية
2001 .  

 ا لمحكات عديد  أهمها:وتتحدد م ششات  ود  النو  لاقن 
 الزما الكلي للنو :  -1

سييياةة، حيييي   7.5يتحيييدد متوسيييط اليييعمن الكمييي  لمنيييوم ليييدل الراشيييد بأنيييب 
 ساةات. 9و 6بوجب ةام الحاجة ةلل النوم بين  يتراو 

    2 استمشاشية النو  -2
وهو المدل الذن تتحرر فيب فترة النوم من التنبيهيات واةسيتيقا ، وبرهنيت 

ا يكييون الوقييت اإلجمييال  لمنييوم كافيايي حتييلدراسييات النييوم المضييطرب بوضييو  أنييب 
                                                           

(1) Homeostasis 

(2) Sleep continuity 
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ذا كيان النيوم كثيي ، فينن قدراتيب التقطي  رلمواجهة المتطمبات الفيعيولوجية لمنيوم، وا 
اةةتيادية ةمل استعادة النشاط وتجديده سوف تكون ناقصة. والمعالم اةساسيية 

وه  مدل حدو  فتيرة أو أكثير مين   1 ف  تقدير استمرارية النوم ه  كفا.ة النوم
 اةستيقا  خالل الميل.

 (:  2 اناء النو  أو تشكياه )ويسمى عماش  النو  -3
بيولييييوج  لمنييييوم واليق يييية بوسيييياطة طييييرق وهييييو خييييا  بوصييييف اإليقيييياع ال

التسيييييييجيل الكهربيييييييية الفيعيولوجيييييييية وأهمهيييييييا جهييييييياع الرسيييييييم الكهربييييييي  لموجيييييييات 
  . 2001 ةبد الخالق،  3 الم 
التي حرشها الدليل التشخيرني   4 خلو النو  ما اتلشااات النو  األولية -4

لةتننلشااات النفسننية لشاالننة اللننص النفسنني  DSM-IVاإلحرننا ي الشاانن  
 ( في  سميا ش يسيا هما:1994يكي )األمش 

 وتشمل:    5  اتلشااات النو  األساسية أو األولية )عسش النو ( ( أ)
 . 6 اةرق اةول  .1
 . 7 اضطرابات فرط النوم .2

 . 8 غفوات النوم المفاجئة .3

 . 9 اضطرابات النوم المرتبطة بالتنف  .4
 اتلشااات النو  الثانوية )اتلشااات المخةت االنو (: ( ص)

 . 10 وابي  الميميةاضطرابات الك .1

                                                           
(1) Sleep efficacy 

(2) Sleep architecture 

(3) Electroencephalograph (EEG) 

(4) primary sleep disorder 

(5) Parasomnias 

(6) Primary Insomnia 

(7) Primary Hypersomenia 

(8) Narcolepsy 

(9) Breathing-Related Sleep disorders 

(10) Nightmare disorders 
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 . 1 اضطراب الفعع الميم  .2

  .2000جاهنشاه ،    2 اضطراب المش  أثنا. النوم .3

خمو "ي كما تستخدمها الدراسة الراهنة ي بأنها  وتعشف م ششات  ود  النو 
النوم من أن صعوبات يتعرض لها الفرد أثنا. نومب، وقد تكون هذه الصعوبات 

اختالل ف  كم ونوع النوم، أو ف  شكل ف  شكل اضطرابات ةيقاع النوم أن 
اضطرابات مخالت النوم أن اختالل ف  النوم نات  ةن وقوع أحدا  بارعة 

وحصرت الدراسة . (DSM-IV, 1994, 270) ،قوية، وقد تكون أولية أو ثانوية
الراهنة مؤشرات جودة النوم ف  خموه من بعض اةضطرابات مثل قمة النوم، 

ق، صعوبة التنف ، فرط النوم، صعوبة النوم، ةدم كفاية الكوابي  الميمية، اةر 
  2012ش ةبد النب ، ب 2005 البشر،  النوم، الفعع الميم ، غفوات النوم

  .2006،  ش مخيمر، ةم2004غانم، 
 [ مفهو  الرةاة النفسية:3]

ا، وهو من مفهوم الصالبة النفسية من المفاهيم الحديثة نسبيا ُيعد 
همة لمفرد لمواجهب ضغوط الحياة المتعددة والمتتالية الخصائ  النفسية الم

بنجا ، ولقد بدأت الدراسات ف  السنوات القميمة الماضية تتجاوع مجرد دراسة 
العالقة بين ةدراك اةحدا  الضاغطة وأشكال المعاناة النفسية ةلل اةهتمام 

مة النفسية والتركيع ةمل المتغيرات النفسية أو البيئية المرتبطة باستمرار السال
حتل ف  مواجهة ال روف الضاغطة، والت  من شأنها دةم القدرة ةمل مواجهة 

 Kaur  2011 . ويرل "كور"20، 2012المشكالت والتغمب ةميها  محمد، 
 هور مصطمم الصالبة النفسية ةول مرة ف  ةطار بحث  من م م  "كوباعا" 

Kobasa 1979  ها بالفمسفة الوجودية الت  اشتقت الصالبة النفسية نتيجة تأثر
-Frankle   1962وتفسيرات ةمما. النف  الوجوديين وةمل رأسهم "فرانكل"

  وتركع الوجودية ف  تفسيرها لسموك اإلنسان ةمل المستقبل ة ةمل 1948
                                                           

(1) Sleep terror disorder 

(2) Sleep walk disorder 
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الماض ، وترل أن دافعية الفرد تنب  من البح  المستمر ةن المعنل والهدف 
هو الوجود ف  العالم، وتعتبر أن   ساسمن الحياة، وتقوم الوجودية ةمل مبدأ أ

اإلنسان يعيش ف  ةالم معقد، ويسعل دائما لمبح  ةن وجوده ف  الحياة من 
خالل ةيجاد معنل لهذا الوجود، وخالل بحثب ةن معنل لحياتب، ويتخذ قرارات 

  .2016، الدين ةال. متعددة تعد حجر اةسا  لكل ش . ف  حياتب 
ها "اةتقاد ةام لمفرد ف  فاةميتب وقدرتب ةمل وتعرف الصالبة النفسية بأن

استخدام كل المصادر النفسية والبيئية المتاحة، ك  يدرك ويفسر ويواجب 
الصالبة  . ويشير ةليها بأنها 2017بفاةمية أحدا  الحياة الضاغطة"  شاف ، 

ه  "اةتقاد ةام لدل الفرد ف  فاةميتب وقدرتب ةمل استخدام كل المصادر 
بيئية المتاحة ك  يدرك ويفسر ويواجب بفاةمية أحدا  الحياة النفسية وال

الضاغطة الشاقة ةدراكاا غير محرف أو مشوه، ويفسرها بواقعية وموضوةية، 
  .2012يجاب "  عرواق ، ةومنطقية ويتعايش معها ةمل نحو 

ويمكا إش اع الرةاة النفسية ارفتها انية شخرية أو سمة ما 
 ة أاعاد هي:سمات الشخرنية إلنى ثةثن

والمقصيييود بيييذلك اةلتيييعام الشيييديد لفيييرد ميييا بمواقيييف حياتيييية  : 1 االتنننزا -أ
الفاةميييية واةنييييدمات فيييي  العالقييييات اةجتماةييييية والنشيييياطات ة مختمفييييية والمشيييييارك

فهو نيوع مين التعاقييد النفسي  يمتيعم بيب الفيرد تجياه نفسيب وأهدافيب وقيميب  ،المستمرة
 وا خرين من حولب.

والمقصيييود هنيييا قناةيييات الضيييبط الداخميييية ل نسيييان، أن  : 2 التنننال -ص
ا ةمل أحدا  حياتب، فهيو يشيير ا أو واضحا ا محددا خبرة اإلنسيان بأنب يمتمك تأثيرا 

ةلييل اةتقيياد اةشييخا  الييذين لهييم القييدرة ةمييل القيييام بييدور نشييط وفعييال وةنييدهم 
 مسؤولية تجاه حيياتهم وتحميل المسؤولية الشخصية ةما يحد  لهم.

                                                           
(1) Commitment 

(2) Control 
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رهاقاتهيييا ةميييل  : 1 التحننند  -ج  أن أن ين ييير الفيييرد لمتطمبيييات الحيييياة وا 
أنهيا تحيديات وليسيت تهدييدات، وتقيود ةليل دوافي  لمتصيرف ودوافي  لمتعيديل، وأن 
ما يطرأ مين تغييير ةميل جوانب حياتيب هيو أمير مثيير وضيرورن لمنميو أكثير مين 

ئية ومعرفية المصيادر ا لب، مميا يسياةده ةميل  المبيادأة واستكشياف البيكونب تهديدا 
النفسية واةجتماةية التي  تسياةده ةميل مواجهة الضغوط بفاةميية. فالتحيدن هيو 

ةيجيياب  ولييي   الميييل ةلييل رؤييية التغييير غييير المتوقيي  أو التهدييييد المحتمييل كتحييد  
  .2009 ةبد الهادن،  اا ومكروها ا مهددا حدثا 

 النظشيات المفسش  لمفهو  الرةاة النفسية:
 Kobassa (1979:)واازا" نظشية "ك-1

  أول مييين توصيييمت ةلييي  تحدييييد مفهيييوم الصيييالبة 1979تعتبييير "كوبييياعا"  
النفسيية، وذليك مين خيالل دراسياتها لتحديييد هيذا المتغيير الوقيائ ، ولكنهيا ليم تكيين 
أول من تطرق لمبح  ةن هذا المتغير وميا يشيابهب مين متغييرات مقاومية وقائيية 

ا" هييييذا اةتجيييياه نتيجيييية تأثرهييييا بييييبعض ل حييييدا  الضيييياغطة، وقييييد تبنييييت "كوبيييياع 
، و"سيييييميان" Rolmayو"لومييييان"  Frankelالفالسييييفة الوجييييوديين أمثييييال "فرانكييييل" 

Sellye  كمييا تييأثرت بييالمن ور المعرفيي  ليي عارو ،Lazaraus وأشييارت ةلييل أن .
وجييود هييدف لمفييرد أو معنييل لحياتييب الصييعبة يعتمييد بالدرجيية اةولييل ةمييل قدرتييب 

تب الشخصية واةجتماةية بصورة جييدة، حيي  تيرل "كوبياعا" ةمل استغالل ةمكانا
ا أن اةفييراد الييذين يتسييمون بصييالبة نفسييية يكونييون أكثيير نشيياطا ومبييادأة واقتييدارا 

ا نجياعا وا  ا ومقاومة ةةبا. الحياة وأشد واقعية ا، وأكثر صمودا ا داخميا وقيادة وضبطا 
ممتعيييية وذات  وسييييطرة وقييييدرة ةمييييل تفسيييير اةحييييدا ، كمييييا يجيييدون أن تجيييياربهم

معنييل، وةمييل العكيي  فيينن اةشييخا  اةقييل صييالبة يجييدون أنفسييهم والبيئيية ميين 
حيولهم بيدون معنيل ويشيعرون بالتهدييد المسيتمر، والضيعف في  مواجهية أحيداثها 
المتغيييرة، ويعتقييدون أن الحييياة تكييون أفضييل ةنييدما تتميييع بالثبييات فيي  أحداثييب أو 

  .2015 فاتم،  مهم م  البيئةةندما تخمو من التجديد فهم سمبيون ف  تفاة
                                                           

(1) Challenge 
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لقد اقترحت  كوباعا  ن رية متقدمة ف  مجال الوقاية من المرض النفس  
ذا بعد أن ةح ت بعض النا  يستطيعون تحقيق ذواتهم ةمل هوالجسم ، و 

الرغم من تعرضهم لكثير من اإلحباطات والضغوط، وأن كثير من اةفراد ة 
وقد افترضت أن السبب الكامن يمرضون بسبب تعرضهم لمضغط النفس ، 

ورا. ذلك هو الصالبة النفسية الت  تخفف من آثار اةحدا  الضاغطة ةمل 
الفرد، وقد ةممت "كوباعا" ةمل تأكيد فروض ن ريتها، وتوصمت ةلل أن 

 اا داخميا ا وضبطا نجاعا ا  ا ومقاومة و اةشخا  اةكثر صالبة هم اةكثر صمودا 
  .2016 ةال. الدين، 

 Maddiماد " نظشية " -2
ف  أةمال العالم النفس   1967 هرت التصورات لمصالبة النفسية ةام 

اةمريك  "سيمفاتور مادن"، حين برهن أن الحاةت المعمنة الت  تعان  من 
فقدان المعنل لمحياة والوجود اإلنسان  أصبحت من المالمم المنطقية لمحياة 

ون من ثالثة أبعاد الحديثة. ويرل "مادن" أن الصالبة بنا. شخص  مك
متداخمة ومتفاةمة، وه   اةلتعام والتحكم والتحدن. فالشخ  الممتعم يبقل 

ا يجد الطريقة اةفضل لتحويل خبرتب ةلل خبرة ا فيما يقوم بب ودائما منخرطا 
مثيرة لالهتمام وذات معنل، والشخ  ذو التحكم المرتف  يبح  ةن التأثير 

ضغوط، ويتعمم الشخ  ذو التحدن ف  المعطيات الصعبة الناجمة ةن ال
المرتف  من خبراتب. وتكون هذه اةبعاد الثالثة المكون لمصالبة النفسية تركيبة 
تعود الفرد بالشجاةة من أجل تحويل ال روف الضاغطة من مصائب ةلل 

  .2016، المرج  السابق  فر  النمو الشخص 
 و د تمثلت خرا ص الرةاة النفسية في:

  ام أو النية لدف  النف  لالنخراط ف  أن مستجدات تراجعهم.اإلحسا  باةلتع 

 ن الشخ  نفسب هو سبب الحد  أاإليمان واةةتقاد بالسيطرة واإلحسا  ب
 ف  حياتب، وأن الشخ  يستطي  أن يؤثر ةمل بيئتب.
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  الرغبة ف  ةحدا  التغيير ومواجهة اةنشطة الت  تمثل أو تكون بمثابة
  .25، 2011، فر  لمنما. والتطوير ةبد اهلل

 :Kobasaالمحلل  لنمو ج كواازا  Funkنمو ج فنك  -3
حد  النماذت ف  مجال الوقاية من اةضطرابات ألقد حاول "فنك" تقديم 

من خالل دراستب الت  أجراها بهدف بح  العالقة بين الصالبة  1992سنة 
قمية من النفسية واإلدراك المعرف  والتعايش اةنفعال  من ناحية، والصحة الع

  جندن ةسرائيم  وقد اةتمد ف  تحديده 167(ناحية أخرل، ةمل ةينة قوامها 
لدور الصالبة النفسية ةمل المواقف الشاقة الواقعية، حي  توصل ةلل  ارتباط 
مكون التحكم واةلتعام فقط بالصحة العقمية الجيدة ل فراد من خالل تخفيض 

ا ةستراتيجية ضبط الشعور بالتهديد، واستخدام استراتيجيات ا لتعايش خصوصا
يجابياا بالصحة العقمية من خالل ةدراك ةاةنفعال، حي  ارتبط بعد التحكم 

ستراتيجية حل المشكالت لمتعايش، وقام االموقف ةمل أنب أقل مشقة. واستخدم 
تحمل الهدف الذن قامت ةميب الدراسة  1995فنك بنجرا. دراسة أخرل سنة 

ا واستخدام فترة تدريبية ةنيفة جنود اإلسرائيميين أيضا اةولل، وةمل ةينة من ال
لمدة أربعة أشهر تم خاللها تنفيذ المشاركين خالل هذه الدراسة ل وامر 

تهم الشخصية، وذلك ااددن تعارضت م  ميولهم، واستعا  المطموبة منهم حتل و 
بصفة متواصمة، ولقيا  الصالبة النفسية، وكيفية اإلدراك المعرف  ل حدا  

ة، وطرق التعايش قبل التدريب، وبعد اةنتها. منها تم التوصل يلشاقة الحقيقا
  .33، 2015ةلل نف  نتائ  الدراسة اةولل فاتم، 

 

 تقديش ال ات: [ 4]

  ةلل تقدير الذات بأنب "التقيييم اليذن Rosenberg  1974 يشير "روعنبرت"
ةن اتجاه اةستحسيان  عبريقوم بب الفرد ي ويحتف  بب ةادة ي بالنسبة لذاتب، وهو ي

كفيا.ة أو ذو  أو الرفض"، ويوضم أن تقدير الذات العال  يدل ةميل أن الفيرد ذو
قيميية ويحتييرم ذاتييب، أمييا تقييدير الييذات الميينخفض فيشييير ةلييل رفييض الييذات وةييدم 
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، 1989 . ويعرفييييب  ةسييييكر، 398،  1998ن، ااةقتنيييياع بهييييا"  ةبييييد الرحميييي
خيالل  النف  ويكتسب الفرد التقيدير مين   بأنب "الشعور بالفخر والرضا ةن141

خبييرات النجييا  التيي  يميير بهييا، ويسييتند الفييرد فيي  حكمييب ةمييل ن ييرة ا خييرين لييب 
وميين الشييعور الييذات ". كمييا ُيشييار ةليييب بأنييب "أحكييام ذاتييية ةيين اةهمييية الذاتييية، 
معبييييراا ةنهييييا باتجاهييييات الفييييرد نحييييو نفسييييب، فهيييي  اةحكييييام الواةييييية أو الشييييعورية 

 . وُيعييرف تقييدير الييذات 213،  2009، شييريمأهمييية الفييرد وتميييعه"  المتعمقيية ب
الحفيا  ةمييب، ويتضيمن هيذا  بأنب "تقييم يضعب الفرد لنفسب وبنفسب، ويعميل ةميل

التقييييم اتجاهييات الفييرد اةيجابييية والسييمبية نحييو ذاتييب، وهييو مجموةيية اةتجاهييات 
يط بيييب، وذليييك فيميييا والمعتقيييدات التييي  يسيييتدةيها الفيييرد ةنيييدما يواجيييب العيييالم المحييي

  . 2013بتوقعات الفشل والنجا  والفشل، والقبول وقوة الشخصية طرت،  يتعمق

 منهج الدشاسة وا  شاءاتها:

تعتميييد هيييذه الدراسييية الراهنييية ةميييل المييينه  اةرتبييياط  الوصيييف  المقيييارن، 
نميييط الشخصيييية  طراب الشخصيييية ةييين الفيييروق بيييين أنمييياط اضيييوذليييك لمكشيييف 

القهريية  في  كيل  –ة الحدية، نمط الشخصية الوسواسية البارانويا، نمط الشخصي
 .من مؤشرات جودة النوم، والصالبة النفسية، وتقدير الذات

  ( عينة الدشاسة:1)
ويتيييراو    مشيييارك ومشييياركة، 240 وتكونيييت مييين  )أ( العيننننة األساسنننية:
سينة، وانحيراف  28.40سينة، بمتوسيط  63يييييي  14المدل العمرن لمعينية ميا بيين 

وفيمييا يميي  الخصييائ  الديموجرافييية لتمييك المجموةيية مبينيية فيي  ، 9.76رن معيييا
  .1الجدول  
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 (1 دول )
 (240)ا=الديمو شافية لعينة الدشاسة الخرا ص 

 الحالة المهنية مستوى التعلي  النوع
الحالة 
 الديانة اا تماعية
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وقد تم الحصول ةم  العينة بعد تطبييق المحيك  )ص( العينة التشخيرية:
  ةمييييييل العينيييييية 2007،  ةغييييييانمش دمييييييرداشش عينييييييالتشخيصيييييي  وفقاييييييا لمقيييييييا   

اةساسيية، ويمثيل ةضيطرابات الشخصيية البارانوييا، ثيم الحديية، ثيم الوسواسيية ي 
ةميييل التيييوال . وقيييد تيييم اسيييتبعاد كيييل الحييياةت المتداخمييية التييي   4، 5، 4قهريييية ال

انطبييييق ةميهيييييا أكثيييير مييييين تشييييخي  ةضيييييطراب الشخصييييية. ومييييين ثييييم تكونيييييت 
)أ( م موعننة اتننلشاص المجموةييات الفرةييية لمعينيية التشخيصييية ميين ثييال  هيي   

)ص( م موعننننة اتننننلشاص   مشييييارك، 22 وتكونييييت مييين  الشخرننننية الااشانويننننا:
ج( م موعننننة اتننننلشاص   مشييييارك،  14وتحتييييون ةمييييل   الحديننننة: الشخرننننية

  مشيييارك، ولتبيييي ن ميييدل 23وتتمثيييل فييي    الشخرنننية الوسواسنننية ن القهشينننة:
التكييييافؤ بييييين مجموةييييات التشخيصييييية الثالثيييية، فقييييد تييييم حسيييياب معامييييل اختبييييار 

لدةلية الفيروق بيين المجموةيات في  البيانيات الديموجرافيية   1 واة  -كروسكال 
" لدةليييييية الفييييييروق بييييييين المجمييييييوةتين لمبيانييييييات 2ة، وحسيييييياب قيميييييية "كيييييياالمتصييييييم

   2المنفصمة، وهذا ما يوضحب جدول  
 
 

                                                           
(1) Kruskal Wallis test   
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( التكاف  ايا الم موعات التشخيرية الثةثة في اعض 2 دول )
 المتغيشات الديمو شافية 

متوسل  العدد الم موعات التشخيرية المتغيشات
 الشتص

دش ات  K يمة 
 الحشية

 الدالة

 العمش

 31.45 22 اتلشاص الشخرية الااشانويا

 32 14 اتلشاص الشخرية الحدية 0.64 2 0.885

اتلشاص الشخرية الوسواسية ن 
 القهشية

23 37.39 

دش ات  "2 يمة "كا العدد الم موعات التشخيرية المتغيشات
 الحشية

 الدالة

 النوع

 22 اتلشاص الشخرية الااشانويا

 14 ص الشخرية الحديةاتلشا 0.81 2 0.422

اتلشاص الشخرية الوسواسية ن 
 القهشية

23 

المستوى 
 التعليمي

 22 اتلشاص الشخرية الااشانويا

 14 اتلشاص الشخرية الحدية 0.69 4 5.62

اتلشاص الشخرية الوسواسية ن 
 القهشية

23 

ويتضييييم لنييييا ميييين الجييييدول السييييابق أن هنيييياك تكييييافؤ ةلييييل حييييد كبييييير بييييين 
المجموةات التشخيصية الثالثة ف  المتغيرات التي  قيد تتيدخل في  تشيكيل اةدا. 

 ةمل اةختبارات النفسية.
تشييتمل أدوات الدراسيية ةمييل أربعيية مقييايي  أساسييية ( أدوات الدشاسننة: 2)
 ه  

  وه  تتضمن ةدداا من البيانات [ استماش  الايانات األولية1]
لتعميم، والحالة اةجتماةية، والمهنية، الديموجرافية كالنوع، والسن، ومستول ا

 والديانة، باإلضافة ةلل سؤال ةن اإلصابة بأمراض جسمية من ةدمها.
، ة[ مقيننننام أنمننننال اتننننلشاص الشخرننننية )نننننان   دمننننشدا   زيننننن2]
ا، ف  صورة ةبارات تقرير ذاتي  تعبير   بندا 120يتكون المقيا  من   (:2007

بوجييييب ةييييام، وتعكيييي  اضييييطرابات ةيييين تقييييييم الفييييرد وتوقعاتييييب ليييينمط شخصيييييتب 
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، ويتطميييب اةدا. ةميييل المقييييا  أن يختيييار الفيييرد اإلجابييية ةميييا الشخصيييية مجميييالا 
في   ةبنعم وتأخذ "درجة" أو ة وتأخذ "صيفر"، وقيد تيم التركييع ةميل أنمياط محيدد

مقينننننام اتنننننلشاص اضيييييطرابات الشخصيييييية وفيييييق هيييييدف الدراسييييية، وهييييي    أ  
 4، والمحييييك التشخيصيييي  هييييو 8-1 وتمثييييل البنييييود ميييين الشخرننننية الااشانويننننا:

، 40-33وتمثيل البنيود مين  مقيام اتلشاص الشخرية الحدية:درجيات.  ب  
مقيننننننام اتننننننلشاص الشخرننننننية درجييييييات.  ت   5والمحييييييك التشخيصيييييي  هييييييو 

 4، والمحيك التشخيصي  هيو 64-57وتمثيل البنيود مين  الوسواسنية ن القهشينة:
  ةيين طريييق جمييي  ةميييل كييل مقيييا  فرةييي الدش نننة الكليننةدرجييات. ويييتم تقييدير 

 درجة . 1 –درجاتب ةمل البنود من خالل مقيا  الشدة التدريج  من صفر 
تكونت هذه القائمة من ا مة م ششات  ود  النو  )إعداد الااحثة(: [  3]

وتتطمييب ا ةمييل انخفيياض جييودة النييوم،   بنييود، بحييي  يعكيي  كييل بنييد مؤشييرا 10 
رجية الشيدة باسيتخدام مقييا  بنيود هيذه القائمية أن يحيدد المشيارك دميل اإلجابة ة

يتراو  بين  واحد  و ثال   درجات، وتشير الدرجة المرتفعة ةليل خميو نيوم الفيرد 
من مؤشرات الجودة. وقيد تيم التحقيق مين الكفيا.ة السييكومترية لمقائمية مين خيالل 

ويتيراو  الميدل ،  أنثيل 50ذكيراا، و 50  راشيد  100 تطبيقها ةمل ةينة قوامها 
سنة ، وتم حساب معامالت اةرتبياط بيين  24 – 21العمرن لمعينة الكمية بين  

، 0.74و 0.65كييل بنييد والدرجيية الكمييية ةمييل القائميية، وجييا.ت القيييم تتييراو  بييين 
، ومعامل ةةيادة التطبييق بعيد أسيبوع ةليل 0.92ووصل معامل ألفا كرونباخ ةلل 

وجيييا. معاميييل صيييدق اةرتبييياط بالمحيييك ، وكمهيييا معيييامالت ثبيييات مرتفعييية، 0.90
، بميييا يشيييير ةليييل تيييوفر مؤشييير ةميييل 0.95  اضيييطرابات النيييوم ليييي "ةبيييد الغنييي " 

  . 2012 شوي ،  صدق القائمة

يتكييون المقيييا  ميين : (2002[ مقيننام الرننةاة النفسننية )مخيمننش، 4]
وتقييي  اإلجابييية ةميييل   بنيييداا، ويركيييع ةميييل جوانيييب الصيييالبة النفسيييية لمفيييرد، 47 

ف  ثال  مستويات  دائماا، أحياناا، أبداا ، وتتراو  الدرجية لكيل ةبيارة ميا  المقيا 
بين ثال  درجيات ودرجية واحيدة. وتشيير الدرجية المرتفعية ةليل عييادة ةدراك الفيرد 
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لمصالبة النفسية. وقد تم التحقق من الثبات والصدق لممقيا  من خالل تطبيقها 
وبمتوسييط ةمييرن قييدره ،  أنثييل 45ذكييراا، و 35ا    راشييدا 80 ةمييل ةينيية قوامهييا 

 0.75، وقد جا. معامل ألفا كرونباخ سنة 1.03سنة وانحراف معيارن  20.87
ةمل المقيا  ككل، وتم تقدير الصدق التالعم  من خالل حسياب دةلية معاميل 

 لةنييد مسييتو  0.63اةرتبيياط بييين المقيييا  وقائميية "بييك" لالكتئيياب، وجييا. مقييدراه 
  . 2002 مخيمر، 0.01دةلة 

  بنيييود تقيييي  10يتكيييون مييين   : 1 [ مقينننام شوزنانننشج لتقنننديش الننن ات5]
تقيييدير اليييذات العيييام، ويتطميييب المقييييا  أن يحيييدد الفيييرد ميييدل انطبييياق كيييل ةبيييارة 
 بنييد  ةميييب، باختيييار واحييد ميين بييدائل أربعيية تمثييل مقيييا  شييدة انطبيياق العبييارة 

خميي   أرفييض بشييدة ، ويتكييون المقيييا  ميين –أرفييض  –أوافييق  – أوافييق بشييدة 
سيييمبية، وتيييم التحقيييق مييين الكفيييا.ة السييييكومترية لهيييذا  بنيييود بنيييود ةيجابيييية و خمييي 

المقيا  ف  العديد من الدراسات العربيية، وجيا.ت معيامالت ألفيا لتتيراو  ميا بيين 
 Kira, Shuwaikh, Kucharska, Abu-Ras, & Bujold)0.88و 0.85

Bugeaud,  2017). 
 الكفاء  القياسية لألدوات:

  100 من الكفا.ة القياسية ل دوات باستخدام مجموةة مكونة تم تقدير 
سنة،  60ييييي  17ويتراو  المدل العمرن لمعينة ما بين مشارك ومشاركة، 

)أوان(: الردق: ت   سنة. 10.15 سنة، وانحراف معيارن 29.39بمتوسط 
 )أ( ردق القدش  التمييزية: إتااع اللشيقتيا اآلتيتيا لتقديش ردق األدوات:

ويمكن استكشافها ةن طريق حساب مدل قدرة كل بند ةمل التمييع بين 
جرا. ذلك تم حساب الفروق بين متوسط  المجموةات الطرفية ةميب، وإل

٪ 25تمثل المجموةة  أ  أقل حي  المجموةتين الطرفيتين ةمل كل بند، 
ة  الربي  اةدنل  من اةفراد ةمل كل مقايي  الدراسة، ف  حين تمثل المجموة

تبين قدرة أغمب البنود ةمل التمييع وقد ٪  الربي  اةةمل ، 25 ب  أةمل 
                                                           

(1) The Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) 
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الجوهرن بين المجموةتين الطرفيتين، حي  تراوحت مستويات الدةلة لمفروق ما 
، وهو ما يمكن الن ر ةليب ةمل أنب أحد المؤشرات الدالة 0.001و 0.05بين 

ل حساب ارتباط   من خالحساص ااتساق الداخلي)ص( ردق ةمل الصدق. 
وقد تم ، البند بالدرجة الكمية ةمل كل من المقايي  الفرةية والمقيا  الكم 

 ، وهو 0.25حذف كل البنود الت  قل معامل ارتباطها بالدرجة الكمية ةن  
: ثاات اثانين . أدنل لقبول أن بند من البنود امعامل اةرتباط الذن اتخذناه حدا 

 ربعةت الثبات لمقايي  الدراسة اة  معامال3يوضم جدول  : األدوات
حيم الطول النصفية م  تصالمستخمصة من طريقت  ألفا كرونباخ والقسمة 

، مما 0.95و 0.89باستخدام معادلة سبيرمان ي براون، وتراوحت تمك القيم بين 
 يشير ةلل تمت  كافة المقايي  بمؤشرات ثبات جيدة.

 ( 3 دول )
 نرفية اعد ترحيح اللول للدالة معامةت ألفا كشونااخ والقسمة ال

 على ثاات مقاييم الدشاسة

 معامل ألفا المقاييم  

معامل ثاات القسمة النرفية اعد 
 ترحيح اللول

 معامل الثاات عدد الانود

 0.93 (60/60) 0.94 أنمال اتلشاص الشخرية 1

 0.94 (5/5) 0.95 م ششات  ود  النو  2

 0.93 (24/23) 0.95 الرةاة النفسية 3

 0.91 (5/5) 0.92 شوزناشج لتقديش ال ات 4
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 النتا ج:

الشخرنية نتا ج الفشض األول: تو د عة ة اشتااليه دالة إحرا ينا ايا 
 القهشية: –الااشانويا، والشخرية الحدية، والشخرية الوسواسية 

 ( 4 دول )

 ، والشخرية الحدية،الشخرية الااشانويا معامةت ااشتاال ايا اتلشااات الشخرية:
 القهشية –والشخرية الوسواسية  

 اتلشااات الشخرية   
الشخرية 
 الااشانويا

الشخرية 
 الحدية

الشخرية الوسواسية 
 القهشية –

   1 الشخرية الااشانويا (1)

  1 ***0.485 الشخرية الحدية (2)

 ***0.522 القهشية –الشخرية الوسواسية  (3)
0.477*
** 

1 

 0.01إلى مستوى الدالة عند تشيش )***( 

يجياب  بييين أنمياط اضييطرابات 4يتضيم مين جييدول     وجيود ارتبيياط دال وا 
الشخصييية الثالثيية  نمييط الشخصييية البارانويييا، ونمييط الشخصييية الحدييية، ونمييط 

، بمعنيي  أن ارتفيياع 0.001القهرييية ةنييد مسييتول دةليية  –الشخصييية الوسواسييية 
ثالثيييييية يالعمييييييب ارتفيييييياع بيييييياق  أن نمييييييط ميييييين أنميييييياط اضييييييطرابات الشخصييييييية ال

 اةضطرابات، والعك  صحيم.
نتا ج الفشض الثناني: تو ند فنشوق دالنة إحرنا ينا فني أنمنال اتنلشااات 

 –الشخرية الااشانوينا، الشخرنية الحدينة، الشخرنية الوسواسنية الشخرية )
 القهشية( لاقنا للنوع، والعمش، والحالة اا تماعية، والديانة:
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 (5 دول )
ة  ي  "ف" النات ة عا تحليل التاايا أحاد  اات اه للكشف عا الفشوق في أنمال دال 

 –اتلشااات الشخرية )الشخرية الااشانويا، الشخرية الحدية، الشخرية الوسواسية 
 ، والحالة اا تماعية، والحالة المهنية، والديانة)*(القهشية( لاقنا للنوع، والعمش

 المتغيشات
 م موع 
 المشاعات

ات دش 
 الحشية

 متوسل
 المشاعات

  يمة
 "ف"

مستوى 
 الدالة

ويا
اشان
 الا
رية

شخ
ال

 

 نيش دال 0.48 1.88 1 1.88 النوع 1

 نيش دال 0.46 1.79 2 3.58 العمش 2

 نيش دال 0.49 11.81 1 1.81 الحالة اا تماعية 3

 نيش دال 0.18 0.71 1 0.71 الحالة المهنية 4

 نيش دال 0.66 2.59 2 5.18 التعلي  ىمستو  5

 0.03 4.79 18.81 1 18.81 الديانة 6

دية
الح
ية 
خر

لش
ا

 

 نيش دال 0.05 0.21 1 0.21 النوع 1

 نيش دال 2.48 10.69 2 21.38 العمش 2

 نيش دال 0.38 1.65 1 1.65 الحالة اا تماعية 3

 نيش دال 0.29 1.24 1 1.24 الحالة المهنية 4

 نيش دال 0.14 0.61 2 1.21 التعلي  ىمستو  5

 0.003 9.17 39.44 1 39.44 الديانة 6

ية 
واس

وس
ة ال

ري
شخ

ال
– 

شية
لقه
ا

 

 نيش دال 0.32 2.55 1 2.55 النوع 1

 نيش دال 2.69 8.32 2 16.63 العمش 2

 نيش دال 1.37 1.49 1 1.49 الحالة اا تماعية 3

 نيش دال 0.59 0.62 1 0.62 الحالة المهنية 4

 نيش دال 0.27 1.77 2 3.55 ي التعل ىمستو  5

 0.001 12.33 74.05 1 74.05 الديانة 6

                                                           
سنة،  20الدراسة إلى ثالث مجموعات، المجموعة األولي األقل من عمر  تم تقسيم العمر في عينة )*(

 سنة(. 46سنة(، والمجموعة الثالثة )أكثر من  45سنة إلى  21والمجموعة الثانية )والتي تتراوح ما بين 
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  بوضيييو  ةييين وجيييود تيييأثير دال فقيييط لمتغيييير الديانييية 5يكشيييف الجيييدول  
بشييييييكل مسييييييتقل ةمييييييل أنميييييياط اضييييييطرابات الشخصييييييية  الشخصييييييية البارانويييييييا، 

القهرييية ، فيي  حييين غيياب تييأثير كييل  –الشخصييية الحدييية، الشخصييية الوسواسييية 
يييرات الديموجرافييية  النييوع، العميير، الحاليية اةجتماةييية والمهنييية، والمسييتول المتغ

 التعميم   ةن التأثير المتوق  لهم ةمل اضطرابات الشخصية.

والصيييورة فييي  مجممهيييا ةميييل هيييذا النحيييو تشيييير ةليييل أن هنييياك فيييروق دالييية 
ةحصائياا بين المجموةيات الثالثية ةضيطرابات الشخصيية  الشخصيية البارانوييا، 

القهرية  وفقاا لمديانة، وهذا ينقمنا ةليل  –شخصية الحدية، الشخصية الوسواسية ال
نتييييييائ  اإلجييييييرا. التييييييال  مباشييييييرة، لنتبييييييين فيييييييب دةليييييية الفييييييروق واتجاهاتهييييييا بييييييين 

 المجموةتين  المسممين والمسيحيين .
 (6 دول )

دالة الفشوق ايا المسلميا والمسيحييا في أنمال اتلشااات الشخرية الثةثة 
 القهشية( –)الشخرية الااشانويا، الشخرية الحدية، الشخرية الوسواسية 

 المتغيشات
 م موعات
 المقاشنة

عدد 
 األفشاد

 المتوسل 
 

اانحشاف 
 المعياش 

 يمة 
 "ت"

مستوى 
 الدالة

 الشخرية الااشانويا
- 1.98 3.90 231 ( المسلميا1)

3.62 0.001 
 2.41 5.41 27 ( المسيحييا2)

 لحديةالشخرية ا
- 2.06 4.11 231 ( المسلميا1)

3.79 
0.001 

 2.44 5.74 27 ( المسيحييا2)
الشخرية الوسواسية 

 القهشية –

- 1.83 3.42 231 ( المسلميا1)
4.49 

0.001 
 2.51 5.18 27 ( المسيحييا2)

  أن المسيحيين اةكثر ف  اضطرابات 6نستطي  أن نالح  من الجدول  
لشخصية البارانويا، الشخصية الحدية، الشخصيية الوسواسيية الشخصية الثالثة  ا

 القهرية  من المسممين. –
نتننا ج الفننشض الثالننث: تو نند عة ننة اشتااليننه دالننة إحرننا ينا اننيا أنمننال 

الشخرنننية الااشانوينننا، الشخرنننية الحدينننة، الشخرنننية اتنننلشاص الشخرنننية )



 توالصالبة النفسية وتقدير الذا مؤشرات جودة النومكل من الفروق بين بعض أنماط الشخصية في 

 -354- 

ة، وتقنننديش  نننود  الننننو ، والرنننةاة النفسنننيالقهشينننة( وكنننل منننا  –الوسواسننية 
 ال ات: 

 (7 دول )

 معامةت ااشتاال ايا أنمال اتلشاص الشخرية )الشخرية الااشانويا، الشخرية الحدية،
 القهشية( وكل ما  ود  النو ، والرةاة النفسية، وتقديش ال ات –الشخرية الوسواسية 

 تقديش ال ات الرةاة النفسية  ود  النو  اتلشااات الشخرية  

الااشانوياالشخرية  (1)  -0.04 0.09 -0.17** 

 ***0.29- 0.001 **0.20- الشخرية الحدية (2)

 **0.19- 0.09- **0.19- القهشية –الشخرية الوسواسية  (3)

تضم من الجدول السابق أن هناك ارتباط سمب  دال بين كل أنماط ي
لك وجد الشخصية  البارانويا، والحدية، والوسواسية ي القهرية  وتقدير الذات. كذ

ارتباط سمب  دال بين كل نمط  الشخصية  الحدية والوسواسية ي القهرية  وجودة 
غير مرتبطة بشكل دال باضطرابات النوم، ف  حين جا.ت الصالبة النفسية 

 الشخصية الثالثة  البارانويا، الحدية، الوسواسية ي القهرية .
ية  البارانويا والنتيجة بهذا الشكل تشير ةلل أن ارتفاع اضطرابات الشخص

والحدية والوسواسية ي القهرية  يصاحبها انخفاض ف  تقدير الذات وجودة النوم 
 لدل ةينة الدراسة الكمية. 
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نتننا ج الفننشض الشاانن : تتاننايا دش ننات كننل مننا  ننود  النننو  وم شننشاتها، 
الشخرنية والرةاة النفسية، وتقديش ال ات اتاايا أنمال اتلشاص الشخرية )

 :القهشية( –ويا، الشخرية الحدية، الشخرية الوسواسية الااشان
دالة  ي  "ف" النات ة عا تحليل التاايا أحاد  اات اه للكشف عا الفشوق  (8 دول )

ايا اتلشااات الشخرية )الشخرية الااشانويا، الشخرية الحدية، الشخرية الوسواسية 
 ال ات  ود  النو ، والرةاة النفسية، وتقديش  القهشية( في –

 الدالة دش ات الحشية K يمة  الم موعات التشخيرية المتغيشات

  ود 
 النو 

 اتلشاص الشخرية الااشانويا

 اتلشاص الشخرية الحدية نيش دالة 2 0.71

 اتلشاص الشخرية الوسواسية ن القهشية

نو 
  ال
 ود

ت 
ششا
م 

 

 نيش دالة 2 0.08  لة النو 

 نيش دالة 2 2.25 الكواايم الليلية

 نيش دالة 2 1.20 األشق

 نيش دالة 2 1.55 رعواة التنفم

 نيش دالة 2 1.73 فشل النو 

 نيش دالة 2 0.44 رعواة النو 

 نيش دالة 2 1.01 عد  كفاية النو 

 نيش دالة 2 3.67 الفزع الليلي

 نيش دالة 2 0.13 نفوات النو 

الرةاة 
 النفسية

 نويااتلشاص الشخرية الااشا

0.69 2 
 نيش دالة

 
 اتلشاص الشخرية الحدية

 اتلشاص الشخرية الوسواسية ن القهشية

 تقديش ال ات

 اتلشاص الشخرية الااشانويا

 اتلشاص الشخرية الحدية نيش دالة 2 2.03

 اتلشاص الشخرية الوسواسية ن القهشية

أنييب ة توجييد فييروق نسييتخم  ميين مجمييل النتييائ  الخاصيية بييالفرض الرابيي  
الشخصيييية البارانوييييا،  داليية ةحصيييائياا بييين أنمييياط اضييطرابات الشخصيييية الثالثيية 

فييي  كيييل مييين جيييودة النيييوم  القهريييية  –الشخصيييية الحديييية، الشخصيييية الوسواسيييية 
 ومؤشراتها، والصالبة النفسية، وتقدير الذات.

 



 توالصالبة النفسية وتقدير الذا مؤشرات جودة النومكل من الفروق بين بعض أنماط الشخصية في 

 -356- 

 منا شة النتا ج:

ك النتائ  الت  انتهت سنحاول ف  هذا الجع. ةلقا. الضو. ةمل تفسير تم
ةليها الدراسة الراهنة، وذلك ف  ضو. مدل تحقق فروضها اةربعة، واتساقها م  
الترا  البحث  والن رن السابق، وما تفض  ةليب من تنبؤات ودةةت. وستتطرق 

 المناقشة ةلل ةدة نقاط وه  

صية الشخصية البارانويا، والشخصية الحدية، والشخعالقة اةرتباطيب بين ال -1
 القهرية. –الوسواسية 

الشخصية البارانويا، الشخصية الفروق ف  أنماط اضطرابات الشخصية   -2
القهرية  طبقاا لمنوع، والعمر، والحالة  –الحدية، الشخصية الوسواسية 

 اةجتماةية، والديانة.

جودة وكل من  اةرتباطيب بين أنماط اضطراب الشخصية الثالثةالعالقة  -3
 لنفسية، وتقدير الذات. النوم، والصالبة ا

تباين درجات كل من جودة النوم، والصالبة النفسية، وتقدير الذات بتباين  -4
الشخصية البارانويا، الشخصية الحدية، أنماط اضطراب الشخصية  

 .القهرية  –الشخصية الوسواسية 

الشخرية الااشانويا، ااشتااليه ايا ادءنا االنقلة األولى: العة ة 
أوضحت نتائ  الفرض : القهشية –دية، والشخرية الوسواسية والشخرية الح
الشخصية ةالقة ارتباطيب بين القائل بأن هناك الفشض األول اةول صحة 

تشير . حي  القهرية –البارانويا، والشخصية الحدية، والشخصية الوسواسية 
يجاب  بين أنماط  النتائ  المستخمصة ي ف  مجممها ي ةلل وجود ارتباط دال وا 

يتالعمان  اأنهم ل، بمعن0.001اضطرابات الشخصية الثالثة ةند مستول دةلة 
وهذه النتائ  بهذا الشكل تتفق م  أن ما يعيد ةن  معاا ف  اةرتفاع واةنخفاض.

% من اةفراد الذين ي هر ةميهم التشخي  بأنهم يعانون اضطراباا ف  50
ا المعايير التشخيصية ةض طراب آخر ف  الشخصية تتوافر فيهم أيضا
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. كذلك (Lenzenweger, Lane, Loranger & Kessler, 2007)الشخصية
ي  DSM-5بالرجوع لممؤشرات التشخيصية ةضطراب الشخصية الحدية ي طبقاا لي 

نجد أن هناك مؤشر خا  بالتفكير البارانودن العابر المرتبط بالضغوط، أو 
مشتركة بينهما، مما أةراض انشقاقية شديدةش أن أن هناك بعض المؤشرات ال

يفسر وجود ارتباط ةيجاب  بين اضطراب الشخصية البارانويا والحدية. وبالمثل 
ا لمباق  اةضطرابات سنجد أن هناك بعض اةةراض الت  تمثل التباين  أيضا

 .(Horowitz, 2004)المشترك بينهم
الشخرننية الفننشوق فنني أنمننال اتننلشااات الشخرننية )النقلننة الثانيننة: 

القهشيننة( لاقنننا للنننوع،  –، الشخرننية الحديننة، الشخرننية الوسواسننية الااشانوينا
  والعمش، والحالة اا تماعية، والديانة:

وجود تأثير دال فقيط لمتغيير الديانية تحميل التباين ةلل يشير مجمل نتائ  
بشكل مستقل ةمل أنماط اضطرابات الشخصية  الشخصية البارانويا، الشخصية 

القهرييية ، فيي  حييين غيياب تييأثير كييل المتغيييرات  –سييية الحدييية، الشخصييية الوسوا
الديموجرافييية  النييوع، العميير، الحاليية اةجتماةييية والمهنييية، والمسييتول التعميمييي   
ةن التأثير المتوق  لهم ةمل اضطرابات الشخصية. كما وجد أن المسيحيين هم 
اةكثييييير فييييي  اضيييييطرابات الشخصيييييية الثالثييييية  الشخصيييييية البارانوييييييا، الشخصيييييية 

 القهرية  مقارنة بالمسممين. –حدية، الشخصية الوسواسية ال

وبصييييورة ةاميييية أتضييييم أن هنيييياك تييييأثير دال لمتغييييير الديانيييية فيييي  تشييييكيل 
، وهيذه النتيجية العامية هي  مدةمية مين قبيل بعيض اضطرابات الشخصيية الثالثية

ره التقريييييير القيييييوم  فييييي  أن معيييييدل انتشيييييار الدراسيييييات السيييييابقة، ومنهيييييا ميييييا ذكييييي
صيييييييية يشيييييييي  بدرجييييييية أكبييييييير فييييييي  اةقمييييييييات داخيييييييل المممكييييييية اضيييييييطرابات الشخ

كميا أجمعيت  .(Crawford, Rushwaya, Bajaj, Tyrer & Yang, 2012)المتحيدة
بعض الدراسات من خالل المسم لممتردين ةمل مستشفيات الصحة النفسية مين 

من المصابين باةمراض النفسيية ييتم  9.7ةلل أن  2013ةلل سنة  2007سنة 
ابات الشخصية، كما وجد أن معد اضطرابات الشخصية لدل تشخصيهم باضطر 
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البيييييض أقييييل بشييييكل ممحييييو  مقارنيييية بالسييييود والمجموةييييات اةقمييييية اةخييييرل فيييي  
ن ي. وهييو مييا يمثييل المسيييحي(Bhui, Lee, Malkoy & Hossain, 2018)لنييدن

 كمجموةات أقمية داخل الشعوب اإلسالمية بوجب ةام، ومصر بوجب خا . 
عة نننة ااشتاالينننه انننيا أنمنننال اتنننلشاص الشخرنننية الالنقلنننة الثالثنننة: 

القهشيننة(  –الشخرننية الااشانويننا، الشخرننية الحديننة، الشخرننية الوسواسننية )
النتيائ  الراهنية دةميت  ود  النو ، والرةاة النفسية، وتقديش الن ات: وكل ما 
ةيين وجييود ارتبيياط ، حييي  أوضييحت النتييائ  الثالننث اشننكل  ز نني الفننشضصييحة 

كيل أنمياط الشخصيية  البارانوييا، والحديية، والوسواسيية ي القهريية  سيمب  دال بيين 
وتقدير الذات. وكذلك وجد ارتباط سيمب  دال بيين كيل نمطي  الشخصيية  الحديية 

غيييير والوسواسييية ي القهرييية  وجيييودة النييوم، فيي  حيييين جييا.ت الصيييالبة النفسييية 
ة، الوسواسيية مرتبطة بشكل دال باضطرابات الشخصية الثالثة  البارانوييا، الحديي

 ي القهرية .
هنياك ةالقية م  ما استخمصتب الدراسات السيابقة بيأن وهذه النتيجة تتسق 

سمبية بين اضطرابات الشخصية الثالثة من ناحية وكل من تقيدير اليذات وجيودة 
 ,.Lchikawa & Mochizuki, 2014; Maples et al)الحيياة مين ناحيية أخيرل

2010; Selby, 2013; Van-veen et al., 2017; Plante et al., 2013; Lereya 

et al., 2016; Lchikawa & Mochizuki, 2014; Lynum et al., 2008). 
تاايا دش ات كل ما  نود  الننو  وم شنشاتها، والرنةاة النقلة الشااعة: 

الشخرية الااشانويا، النفسية، وتقديش ال ات اتاايا أنمال اتلشاص الشخرية )
كشييفت نتييائ  المقارنيية  :القهشيننة( –رننية الوسواسننية الشخرننية الحديننة، الشخ

الشخصيييييية البارانوييييييا، الشخصيييييية  أنمييييياط اضيييييطرابات الشخصيييييية الثالثييييية بيييييين 
فييي  كيييل مييين جيييودة النيييوم، والصيييالبة  القهريييية  –الحديييية، الشخصيييية الوسواسيييية 

فيروق وهي  أنيب ة توجيد نتي تنيا مهمتنيا  األولنى: ةن النفسية، وتقدير الذات 
الشخصيييية البارانوييييا،  ئياا بييين أنمييياط اضييطرابات الشخصيييية الثالثيية داليية ةحصيييا

فيي  كييل ميين جييودة النييوم،  القهرييية  –الشخصييية الحدييية، الشخصييية الوسواسييية 
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أنميييييياط ة توجييييييد فييييييروق بييييييين  والثانيننننننة: والصييييييالبة النفسييييييية، وتقييييييدير الييييييذات.
لنييوم، فيي  مؤشييرات جيودة النييوم المتمثميية فيي   قميية ااضيطرابات الشخصييية الثالثيية 

الكوابي  الميمية، اةرق، صعوبة التنف ، فيرط النيوم، صيعوبة النيوم، ةيدم كفايية 
النوم، الفعع الميم ، غفوات النوم. وف  هذه النقطة يبادر ةلل الذهن تساؤل حول 
ةليييل أن ميييدل تشيييابب أنمييياط اضيييطرابات الشخصيييية الثالثييية فييي  البينيييية النفسييييةش 

  حييدود ةمييم الباحثيية ي تمييييع بييين هييذه وخاصيية أنييب ة توجييد دراسييات كثيييرة ي فيي
الفئييييات الثالثيييية. كييييذلك ةلييييل أن مييييدل نعتمييييد فقييييط ةمييييل مقيييييا  وحيييييد كمحييييك 
تشخيصي  لهيذه الفئييات، وهيو مييا يجعمنيا نوصي  بضييرورة وضي  أكثيير مين محييك 
تشخيصيي  لهييذه اةضييطرابات دون اةةتميياد ةمييل وسيييمة وحيييدة، وذلييك لضييمان 

  الحصول ةمل ةينات ةكمينيكية دقيقة.
 توريات الاحث:

الخاصية بموضيوع الدراسية التوصييات توصمت الدراسة الراهنة ةلل بعيض 
فيمييا ، و سييوا. ةمييل مسييتول العمييل البحثيي  أو ةمييل مسييتول الممارسيية اإلكمينيكييية

  يم  نعرض لهذه التوصيات
بييين أنميياط اضييطرابات الشخصييية انتهييت الدراسيية الراهنيية ةلييل وجييود تشييابب   1 

 –انوييييا، الشخصيييية الحديييية، الشخصيييية الوسواسيييية الشخصيييية البار   الثالثييية
فيي  كافيية المتغيييرات المسييتخدمة فيي  الدراسيية  جييودة النييوم، تقييدير  القهرييية 

الييذات، الصييالبة النفسييية ، وهييذا ينقمنييا ةلييل البحيي  ةيين متغيييرات أخييرل قييد 
 .تبرع التباين واةختالف بين أنماط اضطرابات الشخصية

  اضيطرابات الشخصيية دون التركييع ضرورة توفر وسائل متعددة لتشيخي  2 
فقط ةمل أداة وحيدة مثل المقايي  النفسيية، بيل هنياك المقابمية اإلكمينيكيية، 
والمالح ييية، وخاصييية أن هنييياك صيييعوبة فييي  الحصيييول ةميييل العينييية لعيييدم 

 ترددهم ةمل العينات النفسية مثل باق  اةضطرابات النفسية اةخرل.
إلكمينيكي  ةميل تشيخي  أنمياط العمل ةمل تدريب اةختصاص  النفس  ا  3 
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ع بينهييا، وذلييك ييياضييطرابات الشخصييية بكييل الوسييائل الممكنيية، وكييذلك التمي
باةستعانة بالمتغيرات النفسيية الفارقية بيين هيذه اةنمياط لتكيون مسياةدة مي  

ذليييك ةميييل جيييودة المؤشيييرات التشخيصيييية لهيييذه اةضيييطرابات، مميييا يييينعك  
 ودقة التشخي .

بيية لمقييائمين ةميل تقيديم الرةايية النفسيية لهييؤة. مين المهيم ةميل دورات تدري  4 
اةفيييييييراد المشخصيييييييين بيييييييأن أنمييييييياط ةضيييييييطرابات الشخصيييييييية ةميييييييل وجيييييييب 
الخصيييو ، وذليييك لمسييياةدتهم فييي  فهيييم اةحتياجيييات والمتطمبيييات النفسيييية، 
 وكيفية اةستعانة بها في  مواجهية اةةيراض النفسيية والعقميية الخاصية بهيم.  
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