
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

"الفروق بني املراهقني واملراهقات يف  
واملعتقدات املختلة حول   نوعية احلياة

 النوم" 

  حممد عبد الصبور حممد   /الباحث
 جامعة جنوب الوادي - كلية اآلداب - باحث بقسم علم النفس

 أ.د/هناء أمحد حممد شويخ شعبان جاب اهلل رضوان      أ.د/
 أستاذ ورئيس قسم علم النفس            أستاذ علم النفس اإلكلينيكي      

 جامعة الفيوم - كلية اآلداب          جامعة القاهرة  - كلية اآلداب      
 أ.م.د/ حسني حممد حسني خبيت 

 جامعة جنوب الوادي -كلية اآلداب  - النفس المساعد أستاذ علم
 

 

 

 

 م 2019سنة 49مجلة كلية اآلداب بقنا العدد 
 

ب
دا
آل
 ا
ية

كل
ة 

جل
م

 
نا
بق

 
ة( 

كم
ح
 م

ية
لم

ع
ة 

مي
دي

كا
 أ
ية

ر
دو

(
 

 م 2020( لسنة 51العدد ) -جامعة جنوب الوادي  -داب مجلة كلية اآل
          614X - 1110  الترقيم الدولي الموحد للنسخة المطبوعة:

 709X - 1110              :الدولي الموحد اإللكتروني الترقيم            

 https://qarts.journals.ekb.eg           موقع المجلة االلكتروني:   

 

https://qarts.journals.ekb.eg/


 

 م2020( لسنة  51العدد ) ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جامعة جنوب الوادي –مجلة كلية اآلداب  

- 222 - 

 

 الملخص العربي:
الحياة،        المراهقين والمراهقات في نوعية  الدراسة إلى الكشف عن الفروق بين  تهدف 

( طالبًا وطالبة من طالب  270والمعتقدات المختلة حول النوم، وتكونت عينة الدراسة من )
( بين  ما  لهم  العمري  المدى  تراوح  العامة،  قدرة   18-15الثانوية  عمري  ومتوسط  عامًا( 

وانح16,42) سنة،   )( قدره  معياري  األدوات  0,900راف  بطارية  العينة  على  وُطبقت   ،)
ومقياس   الحياة،  نوعية  ومقياس  الديموجرافية،  البيانات  استمارة  على  اشتملت  النفسية 
المعتقدات المختلة حول النوم، وكشفت النتائج عن عدم وجود فروق في نوعية الحياة، كما  

 حول النوم في اتجاه الذكور. كشفت عن وجود فروق في المعتقدات المختلة 

 نوعية الحياة؛ المعتقدات المختلة؛ النوم؛ المراهقين؛ المراهقات  الكلمات المفتاحية:
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 :مقدمة

ــة  تهـــدف     الدراســـة إلـــى فحـــص الفـــروق بـــين المـــراهقين والمراهقـــات فـــي كـــ  مـــن نوعيـ
 .(2)، والمعتقدات المختلة حول النوم(1)الحياة

تمثــ  مرحلــة المراهقــة إحــدى أهــم المراحــ  النمائيــة فــي حيــاة الفــرد والتــي فيهــا  تعــر      
، والتـي تكشـف عـن المراهقين والمراهقات للعد د من التغيرات في جوانب الشخصـية المختلفـة

تحديات ومطالب متزا دة، ويمث  إدراك الهوية أساس هذا التغيـر حيـث  ـرتبط تحقيـم المراهـم 
لهويته بتحد د معتقداته وفلسفته في الحياة، وكذلك عالقاته االجتماعيـة مـع االطـالأ بـردواره 

 (.2007)محمد أشرف،  االجتماعية والتوجه نحو أهداف محددة  

المراهقة من أصعب الفتـرات التـي يمـر بهـا اإلنسـان، فهـي فتـرة عواصـف   كما ُتعد مرحلة    
وتـــوتر وشـــدة، تكتنفهـــا األسمـــات النفســـية وتســـودها المعانـــاة واإلحبـــا ، والصـــراأ، والقلـــم، 
والمشكالت، وصعوبات التوافم، وقـد تكـون مرحلـة نمـو طبيعيـة ولكـن قـد  تخللهـا ا ـطرابات 

فــي األســرة، وفــي المدرســة وفــي المجتمــع مــن  ومشــكالت بســبب مــا  تعــر  لــه المــراهقين
 (340-339:  2005)حامد سهران، غو   

 مدخ  إلى مشكلة الدراسة

تعتبر مرحلة المراهقة فترة مهمة في حياة الفرد وفيها  تخذ الطريـم الـذي يسـيره الشـباب     
فيمــــا بعــــد، وألن هــــذه الفتــــرة  تخللهــــا األسمــــات النفســــية، والصــــراأ، وصــــعوبات التوافــــم، 
والمشكالت، فإن األمـر  تطلـب و ـع هـذه المرحلـة تحـت الدراسـة العلميـة مـن حيـث جوانبهـا 

مفهوم نوعية الحياة مـن المتغيـرات المهمـة فـي تلـك المرحلـة حيـث ُيعـد مـن النفسية، ويعتبر  
ــال ال  ــى ســبي  المث ــر مــن المجــاالت منهــا عل ــى اهتمــام كثي ــارسة التــي حــاست عل المفــاميم الب

 الحصر )علم البيئة، وعلم االجتماأ، والطب النفسي، وعلم النفس، وعلم االقتصاد(.

ب علـم الـنفس االيجـابي، ويعتبر مفهوم نوعية الحياة من ا      لمفاميم الحيوية التي ُتمثـ  لـُ
ولعــ  ذلــك يعــود إلــى شــعور الفــرد بالســعادة، وبالر ــا عــن حياتــه، واإلقبــال عليهــا بحمــاس، 

 
1Quality of Life   

2Dysfunctional Beliefs about Sleep   
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والرغبة الحقيقة في معايشتها، وبناء شبكة من العالقات االيجابيـة مـع المحيطـين بـه، وقـدرة 
طـرح بـدائ  جيـدة لحلهـا وشـعوره المتزا ـد   متنامية على مجابهة المواقف المشـكلة مـن خـالل

بــاألمن والطمرنينــة، والثقــة فــي قدراتــه، وكــ  هــذا مــن شــرنه أن  زيــد مــن طموحاتــه الحياتيــة 
 (.2009)عويد المشعان، أمثال الحويلة،  

أما عن المفهوم الثاني الذي تتبناه الدراسة الراهنة فهو المعتقدات المختلـة حـول النـوم،      
المعتقـــدات عامـــة مـــن المو ـــوعات التـــي حريـــت باهتمـــام كبيـــر مـــن جانـــب فُيعـــد مو ـــوأ 

فـــي علـــم الـــنفس االجتمـــاعي منـــذ العشـــرينيات مـــن القـــرن العشـــرين، حيـــث تمثـــ   البـــاحثين
المعتقــدات جانبــًا مهمــًا وأساســيًا فــي البنــاء المعرفــي لسفــراد، والــذي يســهم بــدوره مــع جوانــب 

واالجتمــاعي للفرد)شــعبان جــاب ن ر ــوان،  الشخصــية األخــرى فــي تحقيــم التوافــم النفســي
 (.2001معتز سيد عبد ن،

المعتقدات حول مختلف المو وعات من األمور المهمة لكونها تعبـر عمـا  وجـد   وتعتبر     
حــول مو ــوأ معــين بصــورة متمــا زة عمــا  وجــد لديــه مــن  وأفكــارلــدى الفــرد مــن معلومــات 

يماتنــا لالمشــاعرل تتــرتر بمعتقــداتنا إلــى حــد مشــاعر نحــو نفــس المو ــوأ، كمــا نجــد أن تقو 
كبيــر، و ن كانــت المعتقــدات هــي األخــرى تتــرتر بتقويماتنــا، وكــذلك فــإن معلومــات الفــرد حــول 
مو ــوأ معــين تســهم فــي تحد ــد ســلوكه تجــاه هــذا المو ــوأ، ســواء كانــت معلوماتــه وأفكــاره 

 (.2009صحيحة أم خاطئة)معتز سيد عبد ن، شعبان جاب ن ر وان  

وبناء على ما سبم حري مو وأ المعتقدات المختلة حـول النـوم باهتمـام كبيـر مـن قبـ      
الباحثين، وخاصة في البيئة األجنبيـة، حيـث بـدأ االهتمـام الحقيقـي للمعتقـدات المختلـة حـول 

ــي أعمــال مــورين  ــوم ف ــوم ، والحــ  أن  1993عــام Morin الن ، الخاصــة با ــطرابات الن
من فئة الراشد ن أظهـروا عواقـب ومترتبـات سـلبية لـسرق فهـي  (3)ألرق المر ى المصابين با

تعكــس المعتقــدات المختلــة أو الســلبية حــول النــوم، باإل ــافة إلــى اليــرس بشــرن الخــوف مــن 
ــى  ــ دي إل ــة ت ــدات المختل ــك المعتق ــى أن تل ــومهم، وأشــار إل ــي ن ــتحكم ف ــدان الســيطرة أو ال فق

   (Morin,1993: 238; Milner & Belicki,2010).استمرار األرق 

 
3Insomnia   
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كمــا أشــار بعــح البــاحثين إلــى أن األشــخاو الــذ ن يعــانون مــن األرق لــد هم توقعــات      
غير واقعية وأفكار سلبية حول النوم، ومعتقدات سلبية نحو الصـحة، والعمـ ، واألسـرة سـواء 
فــي فتــرة قبــ  النـــوم أو أتنــاء االســتيقاي الليلـــي، وكثيــرًا مــا يميلـــون إلــى فحــص مشـــاعرهم 

 Morin et).، والقيام بسلوكيات وقائية مث  التحقم من مقدار الوقت الالسم للنـوم الجسدية
al.,1993 ; Chung, Ho & Yeung,2016)   

 تساؤالت الدراسة:

 في  وء ما سبم يمكن صياغة تساؤالت الدراسة على النحو التالي:

 ه  توجد فروق بين المراهقين والمراهقات في نوعية الحياة ؟  -1
 توجد فروق بين المراهقين والمراهقات في المعتقدات المختلة حول النوم ؟  ه  -2

 أهمية الدراسة النررية والتطبيقية:

قدر من المعلومات حول مفهومي نوعية الحيـاة، والمعتقـدات المختلـة حـول   توفير -1
 النوم، من خالل الفروق بين الجنسين.

تسهم الدراسة الحالية فـي تـوفير مقيـاس جد ـد يخـتص بالمعتقـدات المختلـة حـول  -2
 النوم، ويمكن االعتماد على هذا المقياس في عمليات التقييم.

ــرامج االر  -3 ــداد البـ ــي إعـ ــهام فـ ــاة اإلسـ ــة الحيـ ــز نوعيـ ــادة تعزيـ ــة، لزيـ ــادية والتوعيـ شـ
 االيجابية، وتعد   المعتقدات المختلة حول النوم.

 مفاميم الدراسة واإلطار النرري:

 أواًل: مفهوم نوعية الحياة

 تعريف نوعية الحياة:

عرفتــه منرمــة الصــحة العالميــة برنــه ل إدراك األفــراد لمكــانتهم وو ــعهم فــي الحيــاة فــي     
ــدافهم وتوقعـــاتهم  ــة ذلـــك برهـ ــا، وعالقـ ــي يعيشـــون فيهـ ــة التـ ــة والـــنرم القيميـ ــياق الثقافـ سـ
ومستوياتهم واهتمامـاتهم، فهـو مفهـوم  تـرتر بطريقـة معقـدة بصـحة الفـرد الجسـمية، وحالتـه 

ــه النفســية ومســتوى اســتقالله ــذلك عالقت ــه الشخصــية، وك ــة، ومعتقدات ــه االجتماعي ، وعالقات
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 World Health ).بالجوانـــب الملحوظـــة أو البـــارسة فـــي بيئتـــه التـــي يعـــي  فيهـــال
Organization,1998)  وتتبنــى الدراســة الحاليــة التعريــف الســابم لنوعيــة الحيــاة، حيــث

تعكــس نوعيــة حيــاة الفــرد إنــه يجمــع بــين المحــددات الذاتيــة، والمحــددات المو ــوعية التــي 
 سواء المنخفضة أو المرتفعة.

 التصورات المفسرة لنوعية الحياة:

بالخلفيــة الشخصــية  أن مفهــوم نوعيــة الحيــاة  تــرتر 1992عــام  Zahanويــرى لسهــانل     
والصحية للفرد، وكذلك بالعوام  االجتماعية الثقافية والبيئية، وحدد سهان أربعـة أبعـاد تعكـس 

وهي بعد الر ا عن الحيـاة، وبعـد الـذات، وبعـد الصـحة والوظيفـة، وبعـد الحياة  مفهوم نوعية  
ــدركات  ــورات والمـ ــارف والتصـ ــاد بالمعـ ــك األبعـ ــرتر تلـ ــادية، وتتـ ــة واالقتصـ ــ  االجتماعيـ العوامـ
الخاصـــة بمعنـــى الحيـــاة بالنســـبة للفـــرد، وأشـــار سهـــان أن تقيـــيم نوعيـــة الحيـــاة يعتمـــد علـــى 

 (. 122-120:  2009من خالل: هناء شويخ،    المحددات الذاتية والمو وعية)

يعتمــد علــى  1998وقــدمت منرمــة الصــحة العالميــة  نموذجــًا لنوعيــة الحيــاة فــي عــام     
أبعاده بشقيها الذاتية والمو وعية، وقد حددت أربعـة مجـاالت تعكـس مفهـوم نوعيـة الحيـاة، 

المجـال الجسـمي ويمثلـه وأن ك  مجال لديه تمثيالت ومجاالت حياتية عاكسة لـه، وهـي:أواًل: 
األلــم، والنــوم، والــتخلص مــن اإلجهــاد، تانيًا:المجــال النفســي ويحتــوى علــى المشــاعر ســواء 
االيجابية أو السلبية، وصورة الجسم، والرغبـة فـي الـتعلم، تالثـًا: مجـال العالقـات االجتماعيـة 

شــم  علــى ســبي  ويمثلــه العالقــات الشخصــية، والمســاندة االجتماعيــة، رابعًا:مجــال البيئــة وي
 .(Skevington, Lotfy & Oconnel, 2004)المثال الرعاية الصحية، والمناخ، واألمن

ــي عــام      ــانو ف ــين وكاراب ــ  ووال ــام كــ  مــن رافا ي  &Rapheal, Waalen 2001وق
Karabanow   بتقــديم نموذجــًا نرريــًا لمفهــوم نوعيــة الحيــاة، اعتمــد هــذا النمــوذ  علــى

الكيان الشخصي لدى الفرد وأدائه الجسمي والنفسي والروحـي وارتبـا  ذلـك مـع بيئتـه ويشـير 
بــذلك إلــى التفاعــ  بــين العوامــ  الشخصــية والبيئيــة وأن هــذا التفاعــ  يجســد مفهــوم نوعيــة 

تخدم هــذا النمــوذ   علــى عينــات متبا نــة مثــ  األطفــال، والمــراهقين، والراشــد ن، الحيــاة، واســُ
والمســنين، كمــا اهــتم أيضــًا بالعينــات المر ــية، و قــد حــدد هــذا النمــوذ  تالتــة أبعــاد تعكــس 
مفهــوم نوعيــة الحيــاة، فالبعــد األول هــو الكينونــة: ويحتــوي علــى الكيــان الجســدي، والكيــان 



 

  خرون آو الصبور محمد عبد ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ الفروق بين المراهقين والمراهقات في نوعية الحياة

- 227 - 
 

فهـو االنتمـاء أي ارتبـا  الفـرد بالبيئـة، أمـا البعـد النفسي، والكيان الروحي، أمـا البعـد الثـاني  
 ,Rapheal).األخيــر فهــو المكانــة: وهــو تحقيــم األهــداف الشخصــية، واآلمــال والتطلعــات

Waalen & Karabanow,2001)  

 تانيًا: مفهوم المعتقدات المختلة حول النوم:

 تعريف المعتقدات المختلة حول النوم:

برنهـا لمجموعـة مـن المعتقـدات  (Edinger et al., 2001)عرفهـا لا ـدنجرل وآخـرون     
والتصــورات والمعلومــات المختلــة التــي تــدور حــول تــرتيرات األرق، وتصــورات حــول فقـــدان 
ــوم،  ــة للن ــه، والتوقعــات واالحتياجــات المطلوب ــ  ب ــى التنب ــدرة عل ــتحكم فــي األرق، وعــدم الق ال

 زيز النومل.وأخطاء حول أسباب األرق، ومعلومات خاطئة حول عادات تع

برنهـا  (Morin, Valiers & Lvers,2007)كمـا ُيعرفهـا لمـورين وفـاليريس ولفيـرسل     
لمجموعة من التوقعات والقناعات والمعـارف المختلـة التـي تـدور حـول العواقـب المتصـورة أو 
 المتوقعة لسرق، والقلم أو العجز حول األرق، وتوقعات حول النوم، والمداواة أو العال ل.

ــه       ــى نمــط األرق، ويعرف ــر عل ــان الســابقان أنهمــا  ركــزان بشــك  كبي ــى التعريف وي خــذ عل
ــار  ــارف واألفكـ ــن المعـ ــة مـ ــا ل مجموعـ ــوم برنهـ ــول النـ ــة حـ ــدات المختلـ ــًا للمعتقـ ــث تعريفـ الباحـ
والمعلومات والتوقعات المختلة أو غير الواقعية التي تدور حول ك  مـن كميـة وكيفيـة النـوم، 

ات بشرن صحة النوم وذلك في  وء ما مر به الفرد من خبرات حول هـذا وممارسات وسلوكي
 المو وأل.

 التصورات المفسرة لمفهوم المعتقدات المختلة حول النوم:

تصـــورًا نرريـــًا يعتمـــد علـــى النمـــوذ  المعرفـــي للبيـــكل لحالـــة  Harveyاقتـــرح لهـــارفيل      
لتصــور أن لــدى الشــخص شــخص لديــه معتقــدات خاطئــة ومختلــة حــول النــوم، ويشــير هــذا ا

معتقدات خاطئة حول النوم، يعبر عنها الشخص من خالل األفكار اآللية أو التلقائيـة، والتـي 
يسبقها موقف خاو بالنوم، حيـث أظهـر الشـخص اسـتجابة انفعاليـة مثـ  الغضـب، والقلـم، 
 واإلحبــا ، نــتج عنهــا ردود أفعــال ســلوكية وهــي القيــام مــن الفــراك، وتعكــس تلــك الســلوكيات
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أفكار الشخص ومعتقداتـه تجـاه موقـف االسـتيقاي مـن النـوم، وتصـبج النتيجـة مـن وراء ذلـك 
 (Harvey, 2005).اعتقاد الشخص برنه ال يمكنه العودة إلى النوم مرة أخرى  

نموذجــًا نرريــًا لمعتقــدات النــوم المختلــة يعتمــد  1993عــام  Morinقــدم لمــورينل كمــا      
مختلـة حـول النـوم والتـي تتمثـ  فـي خمسـة أبعـاد وهـي: الُبعـد على أبعاد مفهوم المعتقـدات ال

األول: المفاميم الخاطئة حول أسباب األرق، الُبعد الثاني: المبالغـة أو تضـخيم األرق، الُبعـد 
الثالــث: توقعــات خاطئــة وغيــر واقعيــة حــول النــوم، الُبعــد الرابــع: اإلدراك الســلبي للــتحكم فــي 

د الخــامس: المعتقــدات الخاطئــة حــول ممارســات تعزيــز النــوم، النــوم وقابليــة التنبــ  بــه، الُبعــ
وأشار لمورينل أن لكـ  ُبعـد لـه تمثـيالت خاصـة بـه، كمـا أن تلـك األبعـاد تتفاعـ  مـع بعضـها 

 & Morin et al.,1993; Morin, Valiers)البعح لتعكس مفهوم معتقدات النوم المختلة  
Lvers,2007). 

وآخـرون نموذجـًا اعتمـد علـى تعريـف المعتقـدات المختلـة   Morinوكذلك و ع لمـورينل      
حــول النــوم برنهــا مجموعــة مــن المعــارف والتوقعــات والتصــورات المختلــة حــول النــوم والتــي 
تتمثــ  فــي أربعــة مكونــات وهــي : المكــون األول: عواقــب األرق، ويقصــد بــه اآلتــار المترتبــة 

قلم حول النوم، المكون الثالث: توقعات حول النـوم وهـي غالبـًا   على األرق، المكون الثاني:
 & Morin, Valiers).مــا تكــون ســلبية وخاطئــة، المكــون الرابــع: المــداواة أو العــال 

Lvers, 2007)  

 تالثًا: مرحلة المراهقة 

وتعرف المراهقة برنهال مرحلة االنتقال من مرحلة الطفولـة إلـى مرحلـة الرشـد أو النضـج،     
والتدر  نحو النضج الجسـمي والعقلـي، االنفعـالي، واالجتمـاعي، وتمتـد فـي العقـد الثـاني مـن 

( سنة تقريبًا، أو قب  ذلك بعام أو عـامين، أو بعـد ذلـك بعـام أو 19-13حياة الفرد أي من )
 (.337:  2005( سنة)حامد سهران،21-11ي بين)عامين أ

 وتم تقسم مرحلة المراهقة إلى تالتة مراح  فرعية وهي على النحو التالي:     

 مرحلة المراهقة األولى :   -1
 ( عامًا، وتتصف بتغيرات بيولوجية سريعة.15-12في الفترة من )     
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 مرحلة المراهقة المتوسطة: -2
ة، وفيهــا  ــتم اكتمــال التغيــرات البيولوجيــة، وتســمى ( ســن17-16وتكــون فترتهــا مــابين)    

أحيانًا بمرحلـة التـرسم ألن المراهـم يعـاني فيهـا مـن صـعوبة فهـم محيطـة وتكيفـة مـع حاجاتـه 
النفسية والبيولوجية، فهي تقاب  الطور الثانوي من التعليم، كما تسمى أيضـًا بعمـر االرتبـاك؛ 

لفة من السلوك تكشف عن مدى ما يعانيـه ألن في هذا السن يصدر عن المراهم أشكال مخت
 من ا طراب.

 مرحلة المراهقة المترخرة: -3
( عامـان؛ وهـي مرحلـة  تحـول فيهـا الفـرد إلـى إنسـان راشـد 21-18وتمتد فترتها مابين )   

 (.343-342:  2005مرهرًا وتصرفًا)حامد سهران،

تعتبـر مرحلـة المراهقـة وتعتمد الدراسة الحالية علـى المرحلـة المتوسـطة مـن المراهقـة، و      
فترة مليئة بالمشكالت، فقد يكـون لـدى المراهـم مشـكالت فـي محـيط أسـرته، أو فـي عالقاتـه 
مع اآلخرين واألصدقاء، أو مشكالت في محيط دراسته فقـد تـ تر تلـك المشـكالت علـى حالتـه 
ين، النفسية، فيتغير سلوك المراهقين بتغيـر معـارفهم ومعتقـداتهم وخبـراتهم حـول مو ـوأ معـ

 وقد يمر الفرد في هذه المرحلة برسمة البحث عن ذاته ومستقبله

وتميــ  اال ــطرابات النفســية إلــى الرهــور أتنــاء المراحــ  االنتقاليــة فــي حيــاة الفــرد والتــي    
تتميز با طراب النمو الجسمي والنمو المعرفي، فإن مرحلة المراهقة يشيع فيهـا اال ـطرابات 

قــد تكــون حتميــة ومتعــذرة االجتنــاب، ولكــن علــى أي مــدى  النفســية وبعــح هــذه اال ــطرابات
ســتكون حــدة تلــك اال ــطرابات والصــورة التــي ســتكون عليهــا، وقــد تكــون تلــك اال ــطرابات 
بالنســبة لــبعح المــراهقين ال تمثــ  أهميــة وال تــدوم طــوياًل، وقــد تكــون للــبعح اآلخــر شــد دة 

حصـر اال ـطرابات الوجدانيـة مثـ  وحادة، ومن بين تلـك اال ـطرابات علـى سـبي  المثـال ال ال
االكتئــاب، وا ــطرابات األكــ ، وا ــطراب القلــم، واال ــطرابات الجنســية، وا ــطرابات النــوم، 

 وتتصاعد أعرا  تلك اال طرابات إذا لم يحدث تدخ  عالجي مناسب.

وتــدعيمًا لمــا ســبم  ــرى كــ  مــن لعبــد الــرحمن العيســويل و لمحمــد النــوبيل أن مرحلــة      
المراهقــة هــي أخطــر منعطــف يمــر بــه الفــرد، وهــي مرحلــة يشــيع فيهــا كثيــر مــن اال ــطرابات 
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النفسية ومنها االنحرافات الجنسية أو اال طرابات الجنسية، باإل افة إلـى مشـاعر االكتئـاب 
 (.126:  2010؛ محمد النوبي،60:  2000الرحمن العيسوي،لدى المراهقين)عبد  

ــه رد فعــ  حــاد للقلــم، يشــعر       ــذي يكــون لدي ــى أن المراهــم ال وأشــار لعــادل األشــولل إل
بخــوف مفــاجا كمــا لــو كــان شــيئًا مــا ســيئًا علــى وشــك أن يحــدث لــه، فقــد يصــبج متهيجــًا 

تباهــه محــدودًا يصــاحبه ومســتاًء، ويرهــر تمــة أعــرا  جســمية كالصــداأ والقــيء، ويكــون ان
التشتت والذهول، كما أن ا طرابات النوم شائعة عند هذه الحـاالت، حيـث توجـد صـعوبة فـي 
النوم، وعملية النوم ذاتها قد تكون قصـيرة وغيـر مريحـة، وقـد تكـون مصـحوبة بـالكوابيس أو 

علـى  المشي أتناء النوم، والمراهم الذي يعـاني مـن قلـم حـاد قـد يكـون فـي حيـرة فـي العثـور
 (.598:  2008مصدر ذلك القلم)عادل األشول،

 الدراسات السابقة:

ــين      ــت الفــروق ب ــى دراســات تناول ــة األول ــى فئتين،الفئ يمكــن تقســيم الدراســات الســابقة إل
الجنسين في نوعية الحياة، والفئة الثانية تناولت الفروق في المعتقدات المختلة حـول النـوم، 

   كاآلتي:ونعر  لك  فئة بشك  من التفصي

 الفئة األولى: دراسات تناولت الفروق بين الجنسين في نوعية الحياة:

( دراسـة هـدفت إلـى تحد ـد متوسـطات نوعيـة الحيـاة، 2010أجرى لأحمـد عبـد الخـالمل )    
( مـن طـالب جامعـة الكويـت 1787والكشف عـن الفـروق بـين الجنسـين علـى عينـة قوامهـا )

سـنة( ومتوسـط  29-18اوح المدى العمري ما بـين )طالبة( تر  1024طالب، و 764بواقع )
ــاري  20,2عمـــري ) ــراف معيـ ــة  2,3، وانحـ ــروق دالـ ــود فـ ــائج عـــن وجـ ــفت النتـ ــنة(، وكشـ سـ

إحصــائيًا بــين الجنســين فــي كــ  مجــاالت نوعيــة الحيــاة فضــاًل عــن الدرجــة الكليــة وذلــك فــي 
 ات.اتجاه الذكور حيث كانت متوسطات الذكور أعلى من اإلناث في ك  المقارن

أ( بحثًا هدف إلى تحد ـد الفـروق بـين المـوظفين 2011كما أجرى ل أحمد عبد الخالمل )     
( مواطنـًا كويتيـًا يعملـون فـي 2065والموظفات في نوعية الحياة وتكونت عينة الدراسة من )

(، وأظهــرت النتــائج 8,4ســنة، وانحــراف معيــاري  37,3وظــائف مختلفــة، ومتوســط أعمــارهم )
فـي نوعيـة الحيـاة وكـذلك فـي المجـال الجسـمي، بينمـا كشـفت النتـائج عـن عدم وجود فـروق  
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فــروق فــي مجــالين النفســي واالجتمــاعي فــي اتجــاه المــوظفين، وفــروق فــي مجــال البيئــة فــي 
 اتجاه الموظفات.

ب( بفحـص الفـروق بـين الجنسـين 2011وفي هذا اإلطار أيضًا قام لأحمد عبـد الخـالمل)    
( بواقــع 2092مــن طــالب المــدارس الثانويــة الكويتيــة قوامهــا) فــي نوعيــة الحيــاة لــدى عينــة

عامًا(، وأشارت النتـائج إلـى   19-15إناث( تراوحت أعمارهم بين )  1031ذكور، و  1061)
 وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في نوعية الحياة في اتجاه الذكور.

( التي هـدفت إلـى الكشـف عـن 2012وتوصلت دراسة لعويد المشعان وأمثال الحويلةل )     
( 1005الفروق بين الجنسين وبين المر ى واألصحاء في نوعية الحياة لـدى عينـة قوامهـا)

مــن اإلنــاث(، وبلــو المتوســط  503مــن الــذكور، و 502مــن طــالب جامعــة الكويــت، بواقــع )
ســنة(، إلــى وجــود فــروق فــي نوعيــة الحيــاة بــين  1,8وانحــراف معيــاري  19,4العمــري لهــم )

 الجنسين في اتجاه الذكور، كما وجدت فروق بين األصحاء والمر ى في اتجاه األصحاء.

 & Prata, Martins, Ramos, Goncalves)واهتمـت دراسـة لبراتـال وآخـرون     
Coelho.,2016)   بفحص الفروق في نوعيـة الحيـاة، والقلـم، واالكتئـاب، والصـحة العامـة

 261القلـــب واألوعيـــة الدمويـــة بلـــو عـــددهم )بـــين الجنســـين ممـــن يعـــانوا مـــن أمـــرا  فـــي 
سـنة(، بينمـا بلـو  11,4، وانحـراف معيـاري  44,0مريضًا(، وكـان المتوسـط العمـري للرجـال )

سنة(، وتوصلت نتـائج الدراسـة إلـى   10,2بانحراف معياري    41,8المتوسط العمري للنساء )
تـائج عـن عـدم فـروق وجود فروق في نوعية الحياة في اتجاه مر ى الرجال، كمـا كشـفت الن

 في الصحة العامة، والقلم، واالكتئاب.

بفحـص  (Boraita, Ibort, Torres & Alsina.,2020)وقد قام ل بوريتال وآخرون     
ــة مــن  ــدى عين ــذات ل ــد ر ال ــاة، وصــورة الجســم، وتق ــة الحي ــين الجنســين فــي نوعي الفــروق ب

ــا ) ــراهقين قوامهـ ــع)761المـ ــًا بواقـ ــارهم  383( مراهقـ ــط أعمـ ــور متوسـ ــراف  14,55ذكـ وانحـ
 1,64وانحراف معيـاري  14,46من اإلناث متوسط أعمارهن   378سنة(، و)  1,64معياري  

ــائج عــن وجــود  17-12نســين بــين )ســنة( وتــراوح المــدى العمــري للج عامــًا(، وكشــفت النت
فروق في نوعية الحياة، والر ا عن صـورة الجسـم فـي اتجـاه الـذكور، ولـم توجـد فـروق فـي 

 تقد ر الذات.
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 الثانية: دراسات تناولت الفروق بين الجنسين في معتقدات النوم    الفئة

بدراسـة هـدفت  (Adan, Fabbri, Natale & Prat.,2006)قـام لآدانل وآخـرون       
على التحقم من الكفاءة السيكومترية لمقيـاس معتقـدات النـوم ، وكـذلك فحـص الفـروق بـين 

مـن طـالب جـامعتي برشـلونة باسـبانيا، ( 510الجنسين في هذا المقياس لدى عينة قوامهـا )
مــن اإلنــاث( تراوحــت أعمــارهم الزمنيــة  328مــن الــذكور، و 182وبولونيــا بايطاليــا، بواقــع )

(، وأظهــرت 4,14ســنة وانحــراف معيــاري  22,80عامــًا( ومتوســط عمــري )  33-18بــين) 
لنتــائج النتــائج أن مقيــاس معتقــدات النــوم تمتــع بكفــاءة ســيكومترية مرتفعــة، كمــا أو ــحت ا

وجود فروق بين الجنسـين فـي معتقـدات النـوم الخاطئـة فـي اتجـاه الـذكور حيـث كانـت لـد هم 
 معتقدات غير صحيحة ومشوهة حول النوم.

ــانل       ــان وأوراســ ــكو وكوجــ ــام لفوينيســ ــا قــ  & Voinescu, Coogan)كمــ
Orasan.,2010)  ،بفحـــص الفـــروق فـــي معتقـــدات النـــوم المختلـــة وفقـــًا للجـــنس، والعمـــر

مـن  28( مريضًا بواقع )55مستوى التعليمي لدى عينة من مر ى االكتئاب بلو عددهم )وال
ــاري  45,6رجــال( ومتوســط عمــري ) 27النســاء، و ســنة(، وتوصــلت  16,4، وانحــراف معي

 النتائج إلى عدم وجود فروق في معتقدات النوم تعزي الجنس، والعمر، والمستوى التعليمي.

 & Morales, Prieto, Barreno, Mateo)وآخـرون وهـدفت دراسـة لمـوراليسل      
Randler.,2012)   إلى الكشف عـن الفـروق بـين الجنسـين فـي معتقـدات النـوم لـدى عينـة

( مراهقـًا 797من المراهقين من المنترمين بمدارس الثانوية بمجمع مدريـد باسـبانيا قوامهـا )
ًا( ومتوســط عمــري عامــ 16-11ذكــور( تراوحــت أعمــارهم بــين ) 320إنــاث، و 377بواقــع )

سنة(، وأشارت النتائج إلـى وجـود فـروق بـين الجنسـين فـي  1,14، وانحراف معياري  14,1)
 غالبية بنود معتقدات النوم المشوهة وذلك في اتجاه اإلناث.  

ركـزت علـى التحقـم مـن الصـالحية  (Lang et al.,2017)أما دراسة لالنجل وآخرون      
نوم المختلة للمورينل وآخـرين، وكـذلك بفحـص الفـروق بـين السيكومترية لمقياس معتقدات ال

( 864الجنسين في مقياس المعتقدات واالتجاهات المختلة حول النوم، وتكونـت العينـة مـن )
مــن  492مــن اإلنــاث، و 372طالبــًا وطالبــة مــن طــالب الثانويــة والجامعــة برلمانيــا، بواقــع )

سـنة(، وأظهـرت  1,32راف معياري قـدره ، وانح17,87الذكور( وبلو المتوسط العمري لهم )  
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الدراســة تمتــع المقيــاس بصــدق وتبــات مقبــول ومرتفــع، كمــا كشــفت عــن وجــود فــروق بــين 
 الذكور واإلناث في المعتقدات المختلة حول النوم في اتجاه اإلناث.  

 (Jin, Zhou, Peng, Ding & Yuan.,2018)واهتمـت دراسـة لجـينل وآخـرون      
ي المعتقــدات المختلــة حــول النــوم تبعــًا للنــوأ لــدى عينــة مــن طــالب بالكشــف عــن الفــروق فــ

مـــن اإلنـــاث( وتـــراوح المـــدى  654مـــن الـــذكور، و 679( بواقـــع )1333الجامعـــة قوامهـــا )
سـنة(،  1,31، وانحـراف معيـاري 20,74عامـًا( ومتوسـط عمـري )  26-16العمري ما بين )

 لنوم المختلة في اتجاه اإلناث.وأشارت النتائج إلى فروق دالة إحصائيًا في معتقدات ا

 (Sidani, Guruge, Fox, Colins.,2019)كما عنيت دراسة لسيدانيل وآخرون      
بفحـــص الفـــروق بـــين الجنســـين فـــي المتغيـــرات التـــي تـــديم األرق ومنهـــا معتقـــدات النـــوم   

مـــن الرجـــال،  277( مريضـــًا بـــاألرق، بواقـــع )739المختلـــة، وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن )
عامـًا( وبلـو المتوسـط العمـري لهـم  90-21نساء( وتـراوح المـدى العمـري لهـم بـين )  462و
سنة(، وكشفت نتائج الدراسة عن فروق دالـة فـي معتقـدات   16,3، وانحراف معياري  53,5)

النــوم المختلــة فــي اتجــاه الــذكور، حيــث أظهــر الــذكور توقعــات غيــر واقعيــة حــول النــوم، 
 اب األرق أكثر من اإلناث.ومفاميم ومعتقدات مشوهة حول أسب

 التعليم العام على الدراسات السابقة

ندرة الدراسات العربية وذلك في حدود علم الباحث، حيث لم  تم الوقوف علـى أيـة دراسـة -1 
 عربية اهتمت بفحص الفروق بين الجنسين في معتقدات النوم المختلة.

 ت بفئة الراشد ن.من المالح  في غالبية الدراسات من الفئتين أنها اهتم-2

 معرم نتائج الفئة األولى في اختالف نوعية الحياة كانت في اتجاه عينة الذكور.-3

 وُيعد التعليم العام على الدراسات السابقة بمثابة مبررات إلجراء الدراسة.

ــرو  الدراســة: ــرو   ف ــم عليهــا يمكــن صــياغة ف ــد عــر  الدراســات الســابقة ،والتعلي بع
 النحو التالي:الدراسة على  
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 توجد فروق بين المراهقين والمراهقات في نوعية الحياة.-1

 توجد فروق بين المراهقين والمراهقات في المعتقدات المختلة حول النوم. -2

 منهج الدراسة و جراءاتها:

   .يعتمد منهج الدراسة الراهنة على المنهج الوصفي الفارقي:  منهج الدراسة 

  :العينة 

( طالبــًا وطالبــة مــن طــالب الثانويــة العامــة 270أجريــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا)ن     
( سـنة، 16,42عامـًا(، ومتوسـط عمـري مقـداره )  18  -15ويتراوح المدى العمري لهـم مـن )

(، وهــي عينــة متاحــة تــم اختيارهــا مــن الصــفوف الثالتــة مــن 0,900وانحــراف معيــاري قــدره )
تاليــة، مدرســة فاطمــة الزهــراء الثانويــة العامــة المشــتركة، ومدرســة مــدارس الثانويــة العامــة ال

النجوأ بحري الثانوية العامة المشتركة، ومدرسة إسـنا الثانويـة بنـات، ومدرسـة إسـنا الثانويـة 
(  و ـج 1بنين، وهي مدارس تابعـة إلدارة إسـنا التعليميـة بمحافرـة األقصـر، والجـدول رقـم )

 توسيع العينة.

 ( 270توسيع عينة الدراسة)ن  ( 1جدول رقم )

 الصف 
عدد  
 الذكور

 عدد  الشعبة 

 اإلناث 

 الشعبة 

 أدبي  علمي  أدبي  علمي 

 شعبة عامة  44 شعبة عامة  77 الصف األول الثانوي 

 46 43 89 12 13 25 الصف الثاني الثانوي 

 5 15 20 3 12 15 الصف الثالث الثانوي 

 51 58 153 15 25 117 المجموأ الكلي 
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وبعد عر  العينة األساسية يمكن وصف عينة الدراسة االسـتطالعية، وكـذلك وصـف عينـة  
 التحقم من الكفاءة السيكومترية لمقا يس الدراسة على النحو التالي:

 وصف عينة الدراسة االستطالعية-أ

 17مـن الـذكور، و  16طالبًا وطالبة( بواقـع)  33تكونت عينة الدراسة االستطالعية من )    
عامـًا(، 16,18عامًا(، ومتوسط عمري مقداره)18-15إلناث( وبمدى عمري  تراوح بين)من ا

سنة( وهم مـن الطـالب المنترمـين بالصـفوف الثالتـة بمدرسـة إسـنا 1,10وبانحراف معياري )
ــث اإلعــدادي بمدرســة  ــذلك مــن طــالب الصــف الثال ــات، وك ــة بن ــين، و ســنا الثانوي ــة بن الثانوي

ة المشتركة، وهي مدارس تابعة إلدارة إسـنا التعليميـة بمحافرـة توماس وعافية واحد اإلعدادي
األقصــر، وكــان الغــر  مــن هــذه العينــة معرفــة مــدى و ــوح التعليمــات الخاصــة للمقــا يس، 
ــجي   ــالل تسـ ــن خـ ــك مـ ــة وذلـ ــة اإلجابـ ــا، ولطريقـ ــالب لهـ ــم الطـ ــدى فهـ ــود، ومـ ــياغة البنـ وصـ

 استفسارات الطالب وتساؤالتهم.

 صالحية السيكومترية لمقا يس الدراسةوصف عينة التحقم من ال-ب

طالبــًا، 23طالبــًا وطالبــة( بواقــع )60تــم التحقــم مــن الصــدق والثبــات علــى عينــة قوامهــا)    
طالبـة( مـن طـالب الثانويـة العامـة وهـي عينـة مشـابهة للعينـة الكليـة األساسـية تتــراوح  37و

( عامـًا، وانحـراف 16,13عامـًا(، وبمتوسـط عمـري قـدره ) 18-15أعمارهم الزمنية ما بـين )
 (.0,79معياري قدره)

ــا يس النفســية تشــم   ــة مــن المق ــى بطاري ــة عل ــوي أدوات الدراســة الراهن أدوات الدراســة: تحت
 اآلتي:

 استمارة البيانات الديموجرافية -1
( الصـورة 1998نوعية الحياة الصـادر عـن منرمـة الصـحة العالميـة لعـام )  مقياس -2

 (.2008المختصرة )تعريب وتقنين أحمد عبد الخالم،  
 مقياس المعتقدات المختلة حول النوم )إعداد الباحث(. -3
 وفيما  لي وصف لسدوات المستخدمة وعر  الخصائص السيكومترية لك  مقياس:     



 

 م2020( لسنة  51العدد ) ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جامعة جنوب الوادي –مجلة كلية اآلداب  

- 236 - 

 

 موجرافيةاستمارة البيانات الدي-1

وصف االستمارة: تحتوي اسـتمارة البيانـات الديموجرافيـة علـى اسـم المدرسـة، والسـن، والنـوأ 
 أنثى(، والصف.-)ذكر

ــة الصــورة المختصــرة المكــون مــن -2 ــاة إعــداد منرمــة الصــحة العالمي ــة الحي ــاس نوعي مقي
 (2008( س ااًل )تعريب وتقنين أحمد عبد الخالم،  26)

ة الصــحة العالميــة هــذا المقيــاس بهــدف التعــرف علــى إدراك وصــف المقياس:أعــدت منرمــ-أ
الفرد لنوعية حياته سواء االيجابيـة أو السـلبية واتجاهاتـه نحوهـا، ورأيـه فـي بعـح جوانبهـا، 

( عبـــارة فـــي صـــورته النهائيـــة وينقســـم إلـــى أربعـــة مجـــاالت أو 26ويتكـــون المقيـــاس مـــن )
 مكونات تعكس نوعية الحياة وهي كالتالي:

ــون ال -1 ــى )المك ، 17، 16، 15، 10، 4، 3( بنــود وهــي ) 7جســمي: ويحتــوي عل
18  ) 

، 11، 7، 6، 5( بنــود تحمــ  األرقــام التاليـــة) 6المكــون النفســي: ويتكــون مــن ) -2
19  ،26 ) 

، 21، 20( بنــود وهــي) 3المكــون الخــاو بالعالقــات االجتماعيــة: يحتــوي علــى ) -3
22  ) 

، 13، 12، 9، 8م التاليــة) ( بنــود تحمــ  األرقــا8المكــون البيئــي: ويحتــوي علــى ) -4
(، باإل افة إلى س ال عام عـن إدراك الشـخص لنوعيـة حياتـه 25، 24،  23،  14

(، وسـ ال عـن إدراكـه لصـحته بوجـه عـام 1بشك  أو بوجه عـام ويحمـ  البنـد رقـم )
 (.2ويحم  البند رقم )

وصيغت البنـود علـى شـك  أسـئلة يجـب علـى كـ  منهـا علـى أسـاس مقيـاس خماسـي    
( تصـحج بالطريقـة العكسـية، 26، 4، 3( ، واألرقـام التاليـة ) 5و  1 تراوح بين )ترتيبي  

وتشــير الدرجــة المرتفعــة إلــى نوعيــة حيــاة أفضــ ، بينمــا تشــير الدرجــة المنخفضــة إلــى 
 (.2008نوعية حياة سلبية ومنخفضة)أحمد عبد الخالم،  

 الخصائص السيكومترية لمقياس نوعية الحياة-ب
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 الصدق-1

قــام لأحمــد عبــد الخــالمل بــالتحقم مــن صــدق المقيــاس بعــد ترجمتــه مــن خــالل الصــدق     
المــرتبط بمحــك خارجي)الصــدق التقــاربي( وذلــك بحســاب معامــ  االرتبــا  بــين الــدرجات التــي 
حصــ  عليهــا طلبــة وطالبــات الجامعــة، والثــانوي العــام مــن مقيــاس نوعيــة الحيــاة ودرجــاتهم 

لك  من السعادة، والر ا عن الحياة؛ وتم الحصول علـى معامـ  على مقياسي التقد ر الذاتي  
ــا  قــــــدره ) ــام)ن 0,59ارتبــــ ــانوي العــــ ــانوي 0,60(، و)100( لطلبــــــة الثــــ ( لطالبــــــات الثــــ

( هــذا فيمــا يخــص االرتبــا  بــين نوعيــة الحيــاة والتقــد ر الــذاتي للســعادة، أمــا 105العــام)ن 
للر ـا عـن الحيـاة فكانـت نسـبة االرتبـا    معامالت االرتبا  بين نوعية الحياة والتقد ر الـذاتي

( لطالبـات الثانويــة العامـة، وكانـت معــامالت 0,61(، وبنسـبة )0,62لطلبـة الثانويـة العامــة )
االرتبــا  الســابقة دالــة إحصــائيًا، وأشــارت إلــى قــدر مــن التقــارب المشــترك بــين نوعيــة الحيــاة 

 (.2008مد عبد الخالم،  والتقد ر الذاتي لك  من السعادة، والر ا عن الحياة )أح

 الثبات : تحقم ل أحمد عبد الخالمل من حساب الثبات بطريقتين وهما:-2

( 0,83( وبنسـبة )0,85تبات ألفا كرونباخ: بلو معام  تبـات ألفـا لطلبـة الثانويـة العامـة )-أ
 للطالبات.

أ، إعــادة االختبــار: تــم تطبيــم االختبــار تــم أعيــد تطبيقــه مــرة أخــرى بفاصــ  سمنــي أســبو -ب
(، وبنســبة 0,88وبلغــت نســبة االرتبــا  بــين التطبيــم األول واإلعــادة لطــالب الثــانوي العــام )

( للطالبـات، وأشــارت معــامالت الثبــات السـابقة إلــى م شــرات مقبولــة ومرتفعــة)المرجع 0,77)
 (.   2008السابم،

ريقتين ( بطـ60وفي الدراسة الراهنة تم حساب الثبات على العينة المشار إليهـا مـن قبـ  )ن 
 نعر  لهما على النحو التالي:

 (0,780ألفا كرونباخ: وبلو معام  الثبات )-أ

بروان: وبلو معام   –  القسمة النصفية بعد تصحيج الطول بمعادلة سبيرمان -ب
( وتم االعتماد على الدرجة الكلية لحساب الثبات طبقًا لما أجراه ُمترجم  0,655الثبات)
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وُمقنن المقياس. وبهذا تكون معامالت الثبات بطريقتي ألفا، والقسمة النصفية لمقياس  
 نوعية الحياة مقبولة وُمر ية.  

 احث( مقياس المعتقدات المختلة حول النوم )إعداد الب -3

 خطوات إعداد المقياس: تم إعداد المقياس من خالل الخطوات التالية: -أ

استقراء ما ورد من كتابات واسـتنتاجات علميـة خاصـة بمفهـوم المعتقـدات المختلـة  -1
حول النـوم، وذلـك لحصـر أبـرس التعريفـات المطروحـة لهـذا المفهـوم عبـر الدراسـات 

 .السابقة واألطر النررية والمراجع المعنية بها
االطالأ على النماذ  والتفسـيرات الخاصـة بمفهـوم المعتقـدات بوجـه عـام، ومفهـوم  -2

 المعتقدات المختلة حول النوم بشك  خاو.
ــي  -3 ــة الســابم اســتخدامها ف ــة والعربي ــا يس األجنبي ــى عــدد مــن المق ــم االطــالأ عل ت

األبحــاث والدراســات العلميــة فكــان مــن المقــا يس األجنبيــة علــى ســبي  المثــال ال 
ــ ــورينل الحصــــ ــات المختلــــــة حــــــول النــــــوم للمــــ ر مقيــــــاس المعتقــــــدات واالتجاهــــ

"Morin"(1993) ومقياس المعتقـدات واالتجاهـات المختلـة حـول النـوم )الصـورة ،
 & Morin, Valiers)للمـــــورين وفـــــاليريس ولفيـــــرسل  المختصـــــرة(

Lvers.,2007) ومقيــاس المعتقــدات واالتجاهــات المختلــة حــول النــوم المتعلقــة ،
، ومقيـاس معتقـدات النـوم  (Afolalu et al.,2016)فواللـو وآخـرونلبـاأللمل أل

،  أمــا (Adan, Fabbri, Natale  &  Prat., 2006)لآلدن وآخــرونل
ــم جمعهــا قائمــة المفــاميم الشــائعة عــن األرق  للمجــدي  المقــا يس العربيــة التــي ت

(، ومقيــاس المعتقــدات الســائدة حــول الصــحة العامــة  للشــعبان 2006الدســوقيل)
(، ومقيـاس المعتقـدات الصـحية التعويضـية للسـناء 2001ر وان ومعتز عبـد نل)

(، وتـم االسـتفادة مــن هـذه المقـا يس المــذكورة 2010الداغسـتاني وديـار المفتــيل )
ســلفًا فــي صــياغة األبعــاد، والعبــارات الخاصــة بمفهــوم المعتقــدات المختلــة حــول 

 النوم.
 وصف المقياس في صورته األولية:-ب
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 هــدف هــذا االختبــار إلــى قيــاس المعتقــدات المختلــة حــول النــوم، ويتكــون المقيــاس فــي      
( بندًا، وو ع لالختبار تعليمـات تتضـمن أن يجيـب المفحـوو علـى 31صورته األولية من )

ك  بند بإجابة واحـدة تبعـًا لبـدائ  خمسـة أوسانهـا كمـا  لـي: ال أوافـم تعطـى لـه درجـة، أوافـم 
بدرجة متوسطة تـالث درجـات، أوافـم غالبـًا أربـع درجـات، أوافـم تمامـًا   أحيانًا درجتان، أوافم

خمس درجات، وقد احتوى مقياس المعتقدات المختلة حول النـوم علـى مكـونين نعـر  لهمـا 
 على النحو اآلتي:

 المكون األول: معتقدات خاطئة لمختلةل تدور حول كمية وكيفية النوم.-1   

ــون مــن )   ــدًا تحمــ  األ 17ويتك ــة ) ( بن ــام التالي ، 14، 13، 12، 11، 8، 7، 5، 3، 1رق
( 17، 14، 7( مــع مالحرــة أن األرقــام التاليــة )28، 27، 23، 22، 20، 18، 17، 15

 بنود عكسية تصحج في االتجاه العكسي.

المكون الثاني: معتقدات خاطئة لمختلةل تدور حول ممارسات وسلوكيات تتعلم بصـحة -2  
 أو جودة النوم.

ــن )     ــون مـ ــة )14ويتكـ ــام التاليـ ــا األرقـ ــدًا تمثلهـ ، 21، 19، 16، 10، 9، 6، 4، 2( بنـ
ــة )31، 30، 29، 26، 25، 24 ــام التاليـــ ــحج 29، 24، 21، 4( واألرقـــ ــية تصـــ ( عكســـ

 باالتجاه العكسي.

 التحقم من الصالحية السيكومترية لمقياس المعتقدات المختلة حول النوم  - 

ية القياسية للمقياس تم تقديم مقياس المعتقدات المختلـة حـول قب  التحقم من الصالح     
النوم بصورته األولية على العينة االستطالعية، وذلك لغـر  معرفـة مـدى و ـوح التعليمـات 
الخاصــة بالمقيــاس، وصــياغة البنــود، ومــدى فهــم الطــالب لهــا، ولطريقــة اإلجابــة وذلــك مــن 

ــارات الطـــالب وتســـاؤالتهم، وت ــم خـــالل تســـجي  استفسـ ــراء و ـــوح وفهـ ــذا اإلجـ رتـــب علـــى هـ
التعليمات الخاصة باإلجابة على المقياس، باإل افة إلى التعد الت الطفيفـة لـبعح البنـود ال 
تخ  بالمعنى وذلك لو وح البنود وسهولة فهمها واستيعابها. وبعـد ذلـك تـم تطبيـم المقيـاس 

 على عينة الصدق والثبات.
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ة للتحقــم مــن الصــالحية الســيكومترية لمقيــاس وفيمــا  لــي عــر  للطرائــم المســتخدم      
 المعتقدات المختلة حول النوم:

 الصدق: تحقم الباحث من صدق المقياس بطريقتين نعر  لهما على النحو التالي:-1

 صدق المحكمين-أ

( المتخصصـين 5تم عر  المقياس في صـورته األوليـة علـى عـدد مـن المحكمـين )ن      
مـع المقيـاس التعريـف الخـاو بـالمفهوم المـراد قياسـه وذلـك  في مجال علم الـنفس، وملحـم

بهدف الحكم على صالحية البنود ومناسبتها لقياس المعتقدات المختلة حول النوم فـي  ـوء 
المكــونين، وترتــب علــى هــذا اإلجــراء عــدم حــذف بنــود خاصــة بالمقيــاس، حيــث كانــت البنــود 

الت الطفيفـة التـي ال تخـ  بـالمعنى مالئمة لقياس المفهـوم، وأ ـاف المحكمـين بعـح التعـد 
لكــي تجعــ  البنــود أكثــر و ــوحًا ودقــة وســهولة فــي الفهــم واالســتيعاب، وقــد تراوحــت نســب 

، ومــن تــم فــإن المقيــاس %100و %80االتفــاق بــين المحكمــين علــى صــالحية البنــود بــين 
ف تتــوفر فيــه الم شــرات األوليــة للصــدق، وهــذا دليــ  علــى مــدى تمثيــ  البنــود لقيــاس الهــد

 األساسي المراد قياسه.

 صدق التكوين  -ب

قام الباحث بحساب صدق المفهوم أو التكوين من خالل حسـاب معامـ  االرتبـا  بـين كـ      
مكــون مــن مكونــات مقيــاس المعتقــدات المختلــة حــول النــوم والدرجــة الكليــة للمقيــاس، وذلــك 

ا  المكـــون األول (، وبلغـــت قيمـــة معامـــ  ارتبـــ60لـــدى العينـــة المشـــار إليهـــا مـــن قبـــ  )ن 
**(، ويشير ذلـك إلـى 0,874**(، أما المكون الثاني فبلغت قيمته)0,894بالدرجة الكلية )

(، وبـذلك يمكننـا الثقـة فـي 0,001أن معام  االرتبا  لكـ  ُمكـون مقبـول ودال عنـد مسـتوى )
 خصائص المقياس السيكومترية.

 
   يشكر الباحث كاًل مـن السـادة الـدكاترة اآلتيـة أسـماؤهم لقيـامهم بتحكـيم مقياسـي المعتقـدات المختلـة حـول

د/شـرين عبـد  ،سيـزي السـيد إبـراميم  /النوم، ومقياس ا طرابات النوم، وهم أ.م.د/ سيد أحمد الوكيـ  ، أ.م.د
اآلداب جامعـة الفيـوم، والـدكتورة/ مـريم صـوو الوهاب أحمد، د/ نيفين نيروس وهيب بقسم علم الـنفس كليـة 
 .  فهمي قسم علم النفس كلية اآلداب بقنا جامعة جنوب الوادي
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 الثبات: تم التحقم من الثبات باستخدام طريقتين وهما:-2

 ألفا كرونباخ-أ

بـراون، والجــدول اآلتـي  و ــج -القسـمة النصـفية بعــد تصـحيج الطــول بمعادلـة ســبيرمان-ب
 تبات الطريقتين:                            

معام  الثبات بطريقة ألفا، والقسمة النصفية لمكوني مقياس المعتقدات   ( 2جدول رقم )
 ( 60للمقياس لدى عينة من طالب الثانوية العامة)ن المختلة حول النوم والدرجة الكلية  

معام  تبات القسمة النصفية بعد   معام  تبات ألفا  والدرجة الكلية للمقياس الُمكونات
 تصحيج الطول 

المكون األول: معتقدات مختلة  تدور حول  

 كمية وكيفية النوم 
0,583 0,710 

الثاني: معتقدات المختلة التي تدور   المكون

 حول ممارسات وسلوكيات تتعلق بصحة النوم 
0,582 0,652 

 0,737 0,732 المعتقدات المختلة حول النوم) الدرجة الكلية( 

، والقسـمة ويشير الجدول السابم إلـى أن معـامالت الثبـات بطريقـة كـ  مـن ألفـا كرونبـاخ    
ــإن معامــ   ــة وُمر ــية، ف ــاس مقبول ــة للمقي ــاس وكــذلك الدرجــة الكلي النصــفية لُمكــوني المقي

ــًا لمحــك جيلفــورد  ــات طبق ــًا أن يقــ  عــن ) Gulfordالثب ( و ال فليســتبعد 0,5ال يجــوس ُمطلق
 (.235:  2007االختبار ) من خالل: هناء شويخ،

 وصف المقياس في صورته النهائية  -د

حققنــا مــن صــدق وتبــات المقيــاس تكــون المقيــاس فــي صــورته النهائيــة مــن بعــد أن ت     
ــتم 31) ــاس، وي ــد مــن بنــود المقي ــتم اســتبعاد أي بن ــم   ــث ل ــى ُمكــونين، حي ــدًا مقســمة إل ( بن

تصــحيج المقيــاس بحســاب الدرجــة الكليــة  للمفحــوو مــن خــالل حاصــ  جمــع درجاتــه علــى 
( 155و الدرجــة النهائيــة للمقيــاس )( درجـات، وتبلــ5-1مقيـاس الشــدة والــذي  تــراوح بــين )
-31، وتتــراوح الدرجــة الكليــة للمقيــاس بــين )155  31×5درجــة فالدرجــة العليــا تســاوي 
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( درجـة، حيــث تشــير الدرجــة المرتفعــة إلــى حـدة المعتقــدات المختلــة حــول النــوم، بينمــا 155
 تشير الدرجة المنخفضة إلى تدني المعتقدات المختلة حول النوم.

طبيم: تمت جلسات التطبيم بصورة جماعيـة فـي بعـح فصـول مـدارس الثانويـة إجراءات الت
( دقيقـة، وبعـد االنتهـاء مـن التطبيـم تمـت 30-15العامة، واستغرق وقت التطبيم ما بين )

تبعد منهــا غيــر المكتملــة، كمــا اســتبعدت االســتمارات التــي لــم ترهــر  مراجعــة االســتمارات واســُ
 فيها مالمج الجدية.

 نتائج الدراسة ومناقشتها 

ونصه توجد فروق بين المراهقين والمراهقات في نوعيـة الحيـاة، أواًل: نتائج الفر  األول: 
ويمكــن التحقــم مــن هــذا الفــر  مــن خــالل اســتخدام اختبــار قيمــةلتل كمــا هــو مو ــج فــي 

 (.3الجدول رقم )

راهقـات فـي المعتقـدات ونصـه توجـد فـروق بـين المـراهقين والمتانيًا: نتائج الفر  الثـاني: 
المختلة حول النوم، وتم استخدام اختبـار قيمـة لتل إليجـاد الفـروق ويو ـج ذلـك جـدول رقـم 

(3.) 

والمعتقدات   قين والمراهقات في نوعية الحياة، داللة الفروق بين المراه( 3جدول رقم )
 المختلة حول النوم 

 المتغيرات 
 الداللة  قيمة لتل  ( 153اإلناث )ن  ( 117الذكور)ن 

 المتوسط 
االنحراف  
 المعياري 

 المتوسط 
االنحراف  
 المعياري 

  

 غير دالة  1,77 14,07 57,36 13,28 60,35 نوعية الحياة 

المعتقدات  
المختلة حول  
 النوم 

77,95 13,61 68,47 11,77 6,13 
0,001 
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 ويشير تحلي  نتائج الجدول السابم إلى التالي:     

عدم تحقم صدق الفر  األول، حيث لـم توجـد فـروق بـين الجنسـين فـي نوعيـة الحيـاة، -1
 ( وهي غير دالة إحصائيًا.1,77حيث بلغت قيمةلتل )

تحقــم صــدق الفــر  الثــاني، حيــث وجــدت فــروق بــين الجنســين فــي المعتقــدات المختلــة -2
( وهـي دالـة إحصـائيا عنـد 6,13في اتجـاه الـذكور، حيـث بلغـت قيمـة لتل )حول النوم وذلك  

 (.0,001مستوى)

 مناقشة النتائج:

سنحاول في هذا الجزء إلقاء الضوء على تفسير تلك النتـائج التـي انتهـت إليهـا الدراسـة      
 الراهنة، وذلك في  وء مدى تحقم فرو ها، واتساقها مـع التـراث البحثـي والنرـري السـابم،

 وما تفضي إليه من تنب ات ودالالت.

وبدءًا بالفر  األول الذي يشير إلى وجود فروق بين المـراهقين والمراهقـات فـي نوعيـة      
ــدو هــذه  ــة الحيــاة، وتب ــي نوعي ــين الجنســين ف ــاة، أظهــرت النتــائج عــدم وجــود فــروق ب الحي

أ(، فـــي عـــدم وجـــود فـــروق بـــين 2011النتيجـــة متســـقة مـــع نتيجـــة لأحمـــد عبـــد الخـــالمل )
نمــا اختلفــت نتيجــة الدراســة مــع نتــائج دراســة كــ  مــن لعويــد الجنســين فــي نوعيــة الحيــاة، بي
ــةل ) ــال الحويلـ ــعان وأمثـ ــالمل)2012المشـ ــد الخـ ــد عبـ ــرون 2011(، لوأحمـ ــال وآخـ ب(، ولبراتـ

(Prata, Martins, Ramos, Goncalves & Coelho.,2016) ول بوريتــال ،
حيــث أشــارت نتــائج تلــك  (Boraita, Ibort, Torres & Alsina.,2020)وآخــرون 

 الدراسات إلى وجود فروق بين الذكور واإلناث وذلك في اتجاه الذكور.

ويمكــن تفســير عــدم الفــروق أو التقــارب فــي متوســطي الــذكور واإلنــاث علــى مقيــاس       
نوعية الحياة إلى أن المراهقين والمراهقـات لـد هم شـعور أن حيـاتهم ذات قيمـة ومعنـى، كمـا 

اك لمكانتهم وو عهم في الحياة، كما قد  رجع تفسير هـذه النتيجـة إلـى إدراك لد هم ر ا و در 
الطالب أن دراستهم تمث  لهم قيمة لحياتهم، حيـث  تطلعـوا ويخططـوا إلـى أهـداف وطموحـات 

 يسعوا نحو تحقيقها وانجاسها، فنوعية حياتهم مليئة بالمدركات والمشاعر االيجابية.
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ويــد المشــعان وأمثــال الحويلــةل حيــث أشــاروا إلــى أن حيــاة ويــدعم التفســير الســابم لع      
الطالب مليئة برشياء يمكن تحد دها، ويسعوا نحو انجاسها، كما لد هم القدرة واالسـتعداد علـى 
التخطيط لمستقبلهم، ويستمتعوا بحياتهم بالطريقة التـي يفضـلونها، فهـم يشـعروا بـرن حيـاتهم 

(. كمــا يمكــن تفســير النتيجــة فــي 2009الحويلــة،لهــا قيمــة ومعنــى )عويــد المشــعان، أمثــال 
 & Rapheal, Waalen) لرافا يـــــ  ووالـــــين وكارابـــــانول  ـــــوء نمـــــوذ 

Karabanow.,2001)   الذي أشار إلـى أن نوعيـة الحيـاة تـنعكس علـى شـعور المـراهقين
بالكينونـــة الخاصـــة بهـــم، وانتمـــائهم للبيئـــة، ومكـــانتهم فيهـــا مـــن حيـــث التطلـــع إلـــى تحقيـــم 

 الشخصية.أهدافهم  

كما يمكن تفسير هذه النتيجة في  وء نموذ  منرمة الصحة العالمية حيـث أشـار إلـى      
أن تفاعـــ  وتـــداخ  الجوانـــب الجســـمية، والنفســـية، والعالقـــات االجتماعيـــة، والبيئيـــة تعكـــس 

وبنـاء علـى هـذا تبـين أن  .(Skevington, Lotfy & Oconnel, 2004) نوعية الحيـاة
قـــات لـــد هم مســـتويات متقاربـــة مـــن خـــالل تلـــك التفـــاعالت انعكســـت علـــى المـــراهقين والمراه

 إدراكهم ور اهم عن نوعية حياتهم.  

أمــا فيمــا  تعلــم بــالفر  الثــاني الخــاو بوجــود فــروق بــين المــراهقين والمراهقــات فــي      
المعتقــدات المختلــة حــول النــوم، كشــفت النتــائج عــن وجــود فــروق بــين الجنســين فــي اتجــاه 

 ,Adan)لآدانل وآخــرون تتفــم نتيجــة هــذا الفــر  مــع نتيجــة دراســة كــ  مــن الــذكور، و 
Fabbri, Natale & Prat,2006)لسـيدانيل وآخـرون ، و(Sidani, Guruge, Fox, 

Colins,2019)    في وجود فروق في اتجاه الذكور، كمـا اتفقـت بشـك  جزئـي مـع نتيجـة ،
 (Morales, Prieto, Barreno, Mateo & Randler,2012)لمـوراليسل وآخـرون 
 ,Jin, Zhou, Peng)ولجـينل وآخـرون (Lang et al.,2017) ولالنـجل وآخـرون 

Ding & Yuan,2018)  حيث أشارت إلى وجود فـروق ولكـن فـي اتجـاه اإلنـاث، فـي حـين
 & Voinescu, Coogan)تعار ـــت مـــع نتيجـــة لفوينيســـكو وكوجـــان وأوراســـانل 

Orasan,2010)   بين الجنسين في معتقدات النوم.  حيث أسفرت عن عدم وجود فروق 

ــدى        ــى أن لـ ــار إلـ ــث أشـ ــارفيل حيـ ــوذ  لهـ ــوء نمـ ــي  ـ ــة  فـ ــذه النتيجـ ــير هـ يمكـــن تفسـ
األشــخاو معتقــدات خاطئــة حــول النــوم، يعبــر عنهــا الشــخص مــن خــالل األفكــار اآلليــة أو 
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التلقائية، والتي سبقها موقف خاو بـالنوم، حيـث يرهـر األشـخاو اسـتجابات انفعاليـة، قـد 
 نتج عنها ردود أفعال سلوكية تعكس تلك السلوكيات أفكار الشـخص ومعتقداتـه تجـاه موقـف 

  (Harvey, 2005).النوم  

وبنــاًء علــى مــا ســبم يمكــن القــول بــرن الجانــب المعرفــي لــدى الــذكور مشــوك ومشــوه       
ــة وممارســة الســلوكيات الصــحية  ــوم وكميت ــة حــول الن ــة وخاطئ حيــث أظهــروا معتقــدات مختل

صــة بــه أكثــر مــن اإلنــاث، ويرجــع ذلــك إلــى نقــص المعلومــات الخاصــة بــالنوم، و ــعف الخا
الخبرة الخاصة بسلوكيات النوم الصـحية، وقـد  رجـع ذلـك إلـى المصـادر المضـللة التـي تنشـر 
ــالنوم ومنهــا علــى ســبي  المثــال الصــفحات االليكترونيــة  معلومــات ومعــارف خاطئــة خاصــة ب

ــى عــدم اهتمــام الخاصــة بوســائ  التواصــ  االجتمــاع ــك النتيجــة إل ي، وربمــا  رجــع تفســير تل
الذكور بالمعلومات والمفاميم واألفكار االيجابية أو الصحية للنوم. فقـد تـ دي تلـك المعتقـدات 

 المختلة حول النوم إلى ظهور مشكالت النوم.

 توصيات الدراسة: وتتضمن ما  لي:

 أوال: بحوث مقترحة:

        دراسة الفروق بين الجنسين من الشباب أو الراشد ن في معتقدات النوم المختلة.  -1

دراسة الفـروق بـين المتـزوجين وغيـر المتـزوجين فـي كـ  مـن نوعيـة الحيـاة، والمعتقـدات -2
 المختلة حول النوم، وا طرابات النوم.

ات النــوم، ونوعيــة دراســة الفــروق بــين الجنســين فــي معتقــدات النــوم المختلــة، وا ــطراب-3
 الحياة لدى عينات إكلينيكية.

 تانيًا: توصيات تطبيقية:
 التدخالت النفسية واالجتماعية لتنمية وتعزيز نوعية الحياة لدى المراهقين.-1

عمـــ  بــرامج إرشـــادية تهــدف إلـــى تعـــد   المعتقــدات المختلـــة حــول النـــوم لـــدى   ــرورة-2
 المراهقين.

تصميم برامج إرشادية أو وقائية للمراهقين لتعريفهم بخطورة ا طرابات النوم، وما  ترتـب -3
 عليها من مشكالت نفسية وجسمية ومعرفية جسيمة.  
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The Differences Between Male and Female Adolescents 

in Quality of Life, Dysfunctional Beliefs about Sleep 

 

  

 

Abstract 

  The study aims to reveal the differences between adolescents 

of both gender the quality of life, dysfunctional beliefs about sleep, and 

the study sample consisted of (270) male and female high school 

students The age range for them ranged between (15-18 years) and the 

mean age of (16,42) years, and a standard deviation of (0,900). The 

sample of psychological tools battery included the demographic data 

form, the quality of life scale, and the measure of dysfunctional beliefs 

about Sleep, and the results revealed that there were no differences 

between the mean scores of females and males in the quality of life, as 

well as the presence of differences in dysfunctional beliefs about sleep 

in the direction of males.  

 

 


