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  اضطراب ارق النوم في ضوء تباین مستوى قوة االنا وماوراء المعرفة والحساسیة االنفعالیة 
  لدى طالب المرحلة الجامعیة

  :ملخص البحث
ھدف البحث إلى الكشف عن الفروق في المعاناة من ارق النوم في ضوء تباین مستوى كل من قوة 

شملت عینة . والحساسیة االنفعالیة لدى طالب المرحلة الجامعیةاالنا وعوامل ما وراء المعرفة 
أشارت ) ٣×٢×٢(باستخدام تحلیل التباین الثالثي ذي التصمیم العاملي . طالباجامعیا) ٧٥١(البحث 

وجود أثر دال إحصائیا للتفاعل الثنائي بین مستوى قوة االنا وما وراء )  أ: (نتائج البحث إلى
وجود أثر دال إحصائیا للتفاعل الثنائي بین مستوى قوة ) ب. (ق النومالمعرفة على اضطراب ار

وجود أثر دال إحصائیا للتفاعل الثنائي ) ج. (االنا والحساسیة االنفعالیة على اضطراب ارق النوم
وجود أثر دال إحصائیا ) د. (بین ما وراء المعرفة والحساسیة االنفعالیة على اضطراب ارق النوم

ثیة بین مستوى قوة االنا وما وراء  المعرفة والحساسیة االنفعالیة على اضطراب للتفاعالت الثال
  .ارق النوم

  . تشوھات معرفیة-  صعوبات النوم-  األرق–الوجدان:الكلمات المفتاحیة 
  

Sleep disorder in the light of levels variation of ego strength, meta-
cognition, and emotional sensitivity among undergraduate students. 

Abstract; 
The presents study aimed to detect differences in sleep disorder/difficulties 
in the light of the different levels of ego strength, meta-cognition, and 
emotional sensitivity among undergraduate students. A sample of 751 
participants was recruited using three-way ANOVA, the results showed 
that: (a) there was a statistically significant effect of the two-way 
interaction between levels of ego strength and meta-cognition on sleep 
disorder. (B) A statistically significant effect of two-way interaction was 
found between the levels of ego strength and emotional sensitivity on sleep 
disorder. (C) Additionally, there was a statistically significant effect of the 
two-way interaction between meta-cognition and emotional sensitivity on 
sleep disorder. (D)And finally, a statistically significant effect of the three-
way interactions has been found between ego strength and meta-cognition 
levels and emotional sensitivity on sleep disorder. 

Keywords: Affection, insomnia, sleep difficulties- cognitive distortions 
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  :  المقدمة
فھو یعتبر حالة زمنیة تقع ضمن نطاق . یعتبر النوم احد الحاجات االساسیة للكائن البشري

الحیاة الیومیة، والنوم الكافي امر ضروري من أجل سالمة االبنیة العصبیة والنفسیة واالجتماعیة 
طیف واسع من االضطرابات المتداخلة  Sleep disorders و تعتبر اضطرابات النوم. والمھنیة

واالكادیمیة ، التي عادة ما تتصف بالتعارض مع الوظائف الفسیولوجیة، و النفسیة، والمھنیة
یعتبر احد اضطرابات  Insomnia  أن أرق النومDavid,et al.  (2018) ویذكر. واالجتماعیة،

طلق ویراد بھ صعوبة بدء النوم، أو تقطعھ او النوم واسعة االنتشار وفقا للدراسات الباثولوجیة، ُی
. عدم القدرة على االستمرار فیھ، أو عدم الحصول على نوم مریح خالل اللیل، أو انخفاض جودتھ

 American Academy of Sleep Medicine فوفقا لتقریر األكادیمیة األمریكیة لطب النوم
من االفراد الذین یعانون من %) ٨٠(دث لـوأنھ یح، على مستوى العالم%) ١٧(بلغت نسبة انتشاره

وعلیھ تم ، من طالب المرحلة الجامعیة یعانون من اضطراب ارق النوم%) ٣٧(االكتئاب وأن
اعتباره حالة سریریة تتجلى فیھا عدة اسباب وعوامل مؤثرة كاألسباب الفسیولوجیة والبیولوجیة 

 .اط المعرفي لإلنسانویسھم بشكل كبیر في ھو تباطؤ النش، والنفسیة والبیئیة
على أن التصنیف الدولي  (Koranyi,et al,2018 ؛Beattie,et al,2017)ویتفق كال من

یرى أن أرق النوم اضطراب مستقل یمكن تشخیصھ عند وجود  (ICSD) الضطرابات النوم
صعوبات في النوم مصحوبة ببعض االختالالت النفسیة والسلوكیة أثناء النھار على الرغم من اخذ 

. وبالتالي فأرق النوم تشتمل صعوبة النوم والنوم المتواصل لساعات طویلة. الوقت الكافي من النوم
، ان التصنیفات الدولیة میزت بین ثالثة أنواع اضطراب أرق النومTrauer,et al(2017) ویذكر

ع ارق وھو نمط یدوم ما بین لیلة واحدة إلى بضع أسابیع ویعتبر من اكثر انوا، أرق مؤقت)١:(ھي
ویحدث عندما تتراوح فترة عدم انتظام ، أرق قصیر المدى)٢.(النوم انتشارا نتیجة ضغوط الحیاة

أرق مزمن، و ) ٣. (النوم أو عدم القدرة على النوم لفترات متواصلة بثالثة أسابیع إلى ستة شھور
 Harris,et al,2017) ویتفق كال من.یحدَث عندما یستمر األرق لفترة طویلة اكثر من ستة شھور

صعوبة االستغراق في النوم لیًلا : على أن أعراض أرق تشمل المعاناة من(Zhou,et al,2018 ؛
التعب أثناء الیوم ، عدم الشعور بالراحة بعد النوم لیًلا، االستیقاظ مبكًرا جًدا، االستیقاظ من النوم لیًلا

ى المھام واالنتباه والتذكر صعوبات التركیز عل، القلق واالكتئاب والتوتر، والشعور بالنعاس
 ;Bronwyn,et al,2017) ویتفق كال من. القلق الدائم بشأن النوم، األخطاء أو الحوادث المتكررة

Seog et al, 2017)تناول )١:( على أن ھناك مجموعة من العوامل المسببة ألرق النوم ومنھا
الضغط النفسي المرتبط )٣.(االصابة ببعض االمراض العضویة المزمنة)٢.(األدویة والمنبھات

مشكالت )٥.(تعطل إیقاع الساعة البیولوجیة للجسم) ٤(بالعمل أو الدراسة أو الصحة أو العائلة
 .الصحة النفسیة

 من Meta-Cognitive، تعتبر المفاھیم الما وراء معرفیة ،في مجال الصحة النفسیة
شكیل اطار شمولي لمجموعة واسعة المفاھیم المستحدثة ؛ ویعزى ذلك العتبارھا مفاھیم تسعى الى ت

، Meta-Memoryوما وراء الذاكرة ، meta-perceptionمن المفاھیم كمفھوم ما وراء اإلدراك 
 ونظرا لألھمیة الوظیفیة لمجمل مفاھیم ماوراء المعرفة، تبنى Meta-Moodوما وراء المزاج 

 الذي Adrian Wellsبریطاني العدید من علماء الصحة النفسیة ھذا المفھوم ومنھم عالم النفس ال
یعتبر نموذجھ النظري من أھم نماذج ماوراء المعرفة التي حظیت باھتمام بالغ في مجال الصحة 
النفسیة،فنموذجھ النظري یعتبر بمثابة منظور نفسي  یسھم في محاولة فھم اآللیات الماوراء معرفیة 

م استطاع ٢٠٠٩م وحتى عام ١٩٩٤ففي عام ، الكامنة وراء الكثیر من االضطرابات النفسیة 
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Wellsلالضطرابات النفسیة العامة تحت مسمى عوامل " الماوراء معرفي" بلورة نموذجھ النظري
  .Cognitive Attentional Syndrome(CAS)ما وراء المعرفة 

-A(المعروف بـ" أن نموذج عوامل ما وراء المعرفة Nordahl&Wells (2018)ویذكر
M-C ( النفسیة یقوم على أن افتراض أن الحدث المعرفي الداخلي لألفكار لتفسیر االضطرابات

تعرف )السلبیة(یسھم في تكوین منظومة من معتقدات ما وراء المعرفة ) A(والمعتقدات السلبیة 
؛ )C(التي بدورھا تؤثر على مجمل االستجابات االنفعالیة والسلوكیة ) M(بعوامل ماوراء المعرفة 
فالعالج المعرفي ، عرفي السلوكي یختلف عن العالج الما وراء المعرفيووفقا لذلك فالعالج الم

السلوكي یركز على محتوى االفكار غیر العقالنیة أو االفكار السلبیة التلقائیة، أما العالج الما وراء 
معرفي یركز على تقییم  وضبط  عملیات  االنتباه الماوراء معرفیة التي تبقي المعاناة من 

  . نفعالیة والسلوكیة لفترة طویلةاالضطرابات اال
الى أن مفھوم عوامل ما وراء المعرفة یتمثلفیخمسة Fergus & Scullin (2018)   ویشیر 

وتشیر الى االعتقاد بأن الھم یساعد على حل المشكالت : المعتقداتا إلیجابیة نحو الھم)١: (ابعاد ھي
وتشیر الى االعتقاد بالعجز عن التحكم : المعتقدات السلبیة نحو الھم) ٢. (والتغلب على المصاعب

وتشیر الى عدم : الثقة المعرفیة) ٣.(بالھم عند بدئھ وعدم القدرة بالسیطرة علیھ عند ادراك الخطر
و تشیر الى االعتقاد : ضبط األفكار) ٤.(الثقة في العملیات المعرفیة كالتفكیر، والفھم ، والتذكر

رة على ضبطھا و التحكم بھا دلیًال على الضعف و بضرورة التحكم باألفكار وأن عدم المقد
  .ویشیر الى االنتباه و المراقبة و التقییم لطریقة عمل العملیات المعرفیة: الوعي الذاتي) ٥.(العجز

أن االفراد عادة ما یتصفون باالنشغال المعرفي السلبي عند التعامل Wells (2018) ویرى
ا والمستقبلیة وتشكل تلك االنشغاالت المعرفیة تجاه تلك مع مختلف المواقف الحیاتیة الحالیة منھ

ویعد االنشغال المعرفي .االحداث منطلقا لصدور االستجابات السلبیة سواء االنفعالیة او السلوكیة 
العام استجابة لمثیرات خارجیة تتمحور حول المخاوف الصحیة واالجتماعیة والمادیة ویطلق علیھا 

ویشتمل ھذا النوع على نمطین من المعتقدات الما وراء ".وع األول االنشغال المعرفي من الن"
وھي تمثل مجموعة المعتقدات الذاتیة التي ،المعتقدات الما وراء معرفیة اإلیجابیة ) أ:(معرفیة وھما

التوجس یساعد في "تساعد الفرد في اختیار استراتیجیة مواجھة األحداث الضاغطة كاالعتقاد بأن 
وھي تمثل مجموعة من ، المعتقدات الما وراء معرفیة السلبیة) ب.(مستقبلیةتجنب المشاكل ال

المعتقدات الذاتیة التي تعد عامال كبیرا في المعاناة من االضطرابات النفسیة، وتنقسم ھذه المعتقدات 
معتقدات سلبیة تتمحور حول عدم القدرة الفرد على التحكم باالنشغاالت المعرفیة السلبیة ) ١:(الى
لیس لدي القدرة على التحكم باالنشغال "ي تؤدي إلى خلل في الوظائف المعرفیة مثل معتقد الت

معتقدات تتمحور حول العواقب والنتائج السیئة )٢.(لقد فقدت السیطرة على أفكاري،المعرفي 
  Vogel, et al ویذكر . للمواقف كاإلصابة بنوبة قلبیة، أو االنھیار العصبي، أو رفض اآلخرین

 أن زیادة درجة حیویة وتفاعل المعتقدات الما وراء معرفیة السلبیة في االنشغال المعرفي  (2018)
من النوع األول عادة ما تحد من مستوى قدرة الفرد على التحكم بتلك االنشغاالت المعرفیة بما 

ي الى یؤدي الى تشكیل مجموعة من القناعات واالفكار السلبیة تجاه المواقف واالحداث وھو ما یؤد
نھایة االمر الى تشكیل النوع الثاني من المعتقدات السلبیة التي یترتب علیھا زیادة مشاعر القلق 

 .وعدم القدرة على التعامل معھا
یظھر من خالل ،وفیما یخص العالقة بین مكونات عوامل ما وراء المعرفة وارق النوم 

 ,Mitchell,L; Mogg& Bradleyمراجعة الباحث لدراسة كال من 
 Vargas,et ؛Fortier-Brochu, &Morin, 2015 ؛Spiegelhalder,et al,2014؛(2014

al,2017 ؛Lancee,et al,2017 ؛Akram, Robson & Ypsilanti,2018b ;Akram,et 
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al,2018a ، ( أنھ یمكن اعتبار اضطراب ارق النوم حالة معرفیة تنطوي على سلسلة من األفكار
یة المحتملة، ووجود عالقة بین المیل إلى القلق والمستویات العالیة السلبیة حول األحداث المستقبل

وأن تزاید النشاط المعرفي المرتبط بعوامل ماوراء المعرفة یعتبر عامل تنبؤ . من أعراض األرق
وأن اجترار االفكار الالعقالنیة واالفكار السلبیةقد تكون احد المحددات المعرفیة لھذا ،بارق النوم 
  .  االضطراب

 أن متغیر قوة األنا Kovačić,Z ; Peraica & Kozarić (2018) یذكر، وفي المقابل
Ego Strength  یعتبر من المتغیرات النفسیة التي حظیت بقدر كبیر من االھتمام في اوساط ادبیات

البحوث النفسیة العتباره مكونا فرضیا یعنى بوصف قدرة الفرد على التعامل بفاعلیة ومرونة مع 
 مع المطالب الخارجیة واالمتثال للمطالب الداخلیة ومقتضیات الموقف في الواقع على نحو مطالب

 Behbahani &Kakavand ویذكر. تكیفي بما یضمن االستقرار االنفعالي و االجتماعي
تنظیم ومراقبة عملیة ) ١(،إن االنا تقوم ھناك بمجموعة من الوظائف النفسیة ومنھا (2017)

المشاركة في التفكیر والتعامل مع ) ٢(ئي ضد المثیرات الداخلیة المحبطة اإلدراك كحاجز وقا
تنظیم وسائط التحكم الذاتي ) ٣(المشاعر السلبیة والتوسط بین ألھو واالنا األعلى من جھة والواقع

اإلحساس بحقیقة الواقع والذات ) ٥. (القدرة على االستبعاد الذاتي للمثیرات السلبیة) ٤(المعرفي 
) ٧. (تنظیم العالقات الشخصیة مع اآلخرین) ٦. (تمثیل الذاتي للشخص عن معارفھ الخاصةفصل ال

الوعي بالمنبھات الحسیة وتجنب االنسحاب ) ٨.(التقلیل من استخدام الحیل الدفاعیة لتحقیق التكیف
یم او تحقیق التكامل بین المواقف او الق) ٩.(والتعامل النشط واآللیات المستخدمة في التعامل معھا

تحقیق االتقان فیما یتعلق بالقدرة الحالیة على التفاعل ) ١٠(االدوار التي یحتمل أن تكون متضاربة
أن لقوة األنا المرتفعة عدة  Ziadni,et al ( 2017) ویذكر. مع البیئة والشعور وتوقع النجاح

والتعاطف ، رواالعتراف بالمشاع،والسعي دائما لألفضل ، التغلب على العقبات، مؤشرات ومنھا
في حین تتمثل قوة األنا المنخفضة بانعدام الحافز المؤدي للنجاح ، والتغلب على التوتر، االیجابي

وفیما یخص العالقة بین قوة االنا وارق النوم .وتضخم قیمة الذات، وتشوه أنماط التفكیر،والكسل ،
 Singareddy,et ؛ Vgontzas,et al, 2015) یظھر من خالل مراجعة الباحث لدراسة كال من،

al, 2015؛ Fernandez-Mendoza,et al, 2016)  الى وجود عالقة ارتباطیة بین قوة االنا
 .وارق النوم

 احد  Emotional Sensitivity یعتبر متغیر الحساسیة االنفعالیة،    وفي ذات السیاق
أن فضل  ,Wall,et al. (2018) اذ یذكر، المتغیرات النفسیة المستحدثة في ادبیات البحث النفسي
ویرتكز المفھوم النظري  , Elaine Aron بلورة ھذا المفھوم یعزى الى عالمة النفس االمریكیة

) االنفعال(للحساسیة االنفعالیة في ضوء اعتباره منظومة انفعالیة دینامیكیة و أحد مكونات المزاج 
یئة الوجدانیة التي تتصف السلبي القائم على أساس بیولوجي الذي یعمل في ضوء التفاعل مع الب

   (Jovev, et al., 2017; Van Zutphen,et al., 2017) ھذا ویتفق كال من. بالغموض مبھمة
على أن مصطلح الحساسیة العاطفیة یستخدم لوصف مجموعة من سمات الشخصیة التي تتناول 

إلضافة الى وصف قدرة الفرد على التعرف و التعبیر عن انفعاالتھ، وسرعة تفاعلھ الوجداني و با
. قدرة الفرد على تحدید ھویة انفعاالتھ عند التأثر بمواقف عادیھ قد ال یعبأ بھا اآلخرون

الى أن الفرد الذي یتصف بالحساسیة االنفعالیة عادة Fischer;Kret&Broekens (2018)ویشیر
 یستطیع التحكم ما یتأثر بشكل مبالغ فیھ أكثر من الالزم بالمثیرات الخارجیة المحیطة بھ التي ال

بھا، فھو یتعامل مع المواقف الضاغطة بشيء من الخوف والخجل وتعطیـل األحكـام والجــدل و 
  .المشـاكسة والتقلب المزاجي وسرعة التغیر واالفتقاد للثبات
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أن الشخصیة  (Acevedo,et al., 2018 ؛(Terasawa,et al., 2018 ھذا ویتفق كل من 
وتشیر الى میل الفرد ،الحساسیة الفردیة السالبة ) ١:(عاد أساسیة ھيالحساسة تتكون من ثالثة اب

إلصدار ردود االفعال السالبة المتمثلة بالغضب والیأس و العزلة والعدوانیة واالنتقاد الحاد عند 
وتشیر الى میل الفرد لتكوین عالقات مع ، الحساسیة الموجبة لألقران) ٢. (مواجھة مواقف ضاغطة

از المقدرة على التعرف على عواطف اآلخرین وتفھمھا وإبداء التعاطف معھا اآلخرین مع إبر
وبخاصة أولئك األشـخاص الـذین یعانون أوضاعا صعبة، فیمكن القول بأن االستحسان العاطفي ھو 

االبتعاد العاطفي، ) ٣.(المكون الرئیس لعملیة الـشعور بالسعادة والنجاح الشخصي واالجتماعي
فرد الى االبتعاد عن اآلخـرین من أجل تفادي الحساسیة االنفعالیة السالبة لھم وتشیر الى میل ال

 أن الشخص Leslie,C&Hutchinson, 2018 )؛Rinn,et al,2018) وبشكل عام یتفق كل من 
الحساس انفعالیا یتصف مجموعة من السمات الشخصیة التي تسھم في بلورة الشخصیة الحساسة 

) ٣.(.الحذر في التعامل مع اآلخرین) ٢.(ذاتیة وعدم الحاجة لآلخریناالستقاللیة ال) ١: (ومنھا
حدة اإلدراك )٥. (الحساسیة للنقد بشكل جدي) ٤.(الدفاع عن النفس في حال الھجوم من اآلخرین

وفیما یخص العالقة بین الحساسیة االنفعالیة وارق النوم . اإلخالص والعمل الدؤوب) ٦.(والوعي
 & Dodds, Miller & Kyle, 2017; Kay)الباحث لدراسة كال من یظھر من خالل مراجعة ،

Buysse, 2017; Bathgate; Edinger & Krystal, 2017; Chen,et al, 2017; Drake 
Cheng & Almeida, 2017) أن تضخیم المشاعر السلبیة تجاه االخرین والخوف من النقد 

  .ترتبط بارتفاع المعاناة من صعوبات النوموالسعي الحثیث نحو المحافظة على قیمة الذات عادة ما 
 :مشكلة البحث

على أن اضطراب ارق (Anderson,et al., 2018; Sateia,et al., 2018) یتفق كال 
النوم یعد من االضطرابات التي لم تحظ بالنصیب الكافي من البحث النفسي نظرا لوجود العدید من 

من البحوث والدراسات لتحدید العوامل النفسیة الفجوات واالسئلة البحثیة التي تحتاج المزید 
وفي ضوء العرض ألدبیات البحث لمتغیرات قوة االنا وعوامل ما ، والمعرفیة االكثر ارتباطا بھ

ھل / س: وراء المعرفةو الحساسیة االنفعالیة یمكن صیاغة مشكلة البحث الحالي في التساؤل االتي
نا وعوامل ما وراء المعرفة و الحساسیة االنفعالیة یوجد فرق بین متفاوتي مستوى كل من قوة اال

 .على اضطراب النوم لدى طالب المرحلة الجامعیة؟
   :ھدف البحث

ھدف البحث الحالي إلى الكشف عن الفروق في المعاناة من اضطراب ارق النوم في ضوء 
لدى طالب المرحلة تباین مستوى كل من قوة االنا و عوامل ما وراء المعرفة و الحساسیة االنفعالیة 

 .الجامعیة
 :أھمیة البحث

في البیئتین العربیة والسعودیة التي ) في ضوء علم الباحث( أنھا تعد الدراسة األولى من نوعھا (1)
تتناول الكشف عن الفروق في المعاناة من اضطراب ارق النوم في ضوء تباین مستوى كل من قوة 

االنفعالیة لدى طالب المرحلة الجامعیة الذین یعدون االنا و عوامل ما وراء المعرفةو الحساسیة 
  .أكبر شریحة تعلیمیة تعاني من ھذا االضطراب

أنھا تواكب التوجھات العالمیة المنادیة بضرورة معالجة مشكالت طالب المرحلة الجامعیة ) ٢(
  . عبر استكشاف أفضل االستراتیجیات االرشادیة والعالجیة المعززة للصحة النفسیة



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٣٥٥

نھا تفید الباحثین النفسیین في معالجة كل ما یتعارض مع التوافق النفسي واالكادیمي لطالب أ) ٣(
المرحلة الجامعیة وصوال لصیاغة برامج تدریبیة ارشادیة تسمح بمساعدتھم على تخفیض وادارة 

 .االعراض المرتبطة باضطراب ارق النوم
 :مصطلحات البحث

أو تقطعھ او عدم القدرة على االستمرار فیھ، أو عدم ھو صعوبة بدء النوم، : ارق النوم)١(
مجموع : وتعرف إجرائیا بأنھا. الحصول على نوم مریح خالل اللیل، أو انخفاض جودتھ

 الدرجات التي یحصل علیھا الفرد نتیجة إجابتھ على مقیاس استبیان ارق النوم إعداد
Morin,et al(2011)ترجمة وتقنین الباحث. 

 . ھي القدرة على التعامل بفاعلیة مع مطالب الھو واالنا العلیا والواقع:قوة األنا ) ٢ (
 مجموع الدرجات التي یحصل علیھا المفحوص على مقیاس كفافي  :وتعرف إجرائیا بأنھا       

)١٩٨٧( 
ھي نمط التفكیر غیر المرن ینصب على تركیز المراقبة الذاتیة : عوامل ما وراء المعرفة)٣(

وتكرار التفكیر على شكل اجترار مزمن ألفكار القلق، ورصد ورصد عملیات التفكیر 
مجموع الدرجات التي یحصل علیھا الفرد : وتعرف إجرائیا بأنھا. التھدیدات والمخاوف

 )٢٠١٢، الزیداني( إعداد ٣٠- نتیجة إجابتھ على مقیاس ما وراء المعرفة 
 تتمثل في مشاعر الغضب والیأس ھي ردة الفعل السلبیة لألفراد والتي: الحساسیة االنفعالیة)٤(

مجموع الدرجات التي یحصل علیھا الفرد : وتعرف إجرائیا بأنھا. والعدوانیة واالنتقاد الحاد
 )٢٠١٦(نتیجة إجابتھ على مقیاس الحساسیة االنفعالیة إعداد العتابي

 :منھجیة البحث
  : منھج البحث: أوًال

سبتھ ألھداف الدراسة، والعتماده على قام الباحث باستخدام المنھج الوصفي الفارق لمنا           
 .وصف الواقع والتعبیر عنھ تعبیرًا كمیًا بشكل یمد الباحث بدالئل قیمة

 :عینة البحث: ثانیًا
ولتوحید الخصائص العمریة ، نظرا لتركیز البحث الحالي على طالب المرحلة الجامعیة           

والطالب ،الب الذین یعملون ألفراد عینة الدراسة الفعلیة تم استبعاد طالب االنتساب والط
طالبا جامعیا ممن كانوا یدرسون خالل ) ٧٥١(المتزوجین؛ وعلیھ شملت عینة الدراسة الفعلیة 

تم اختیارھم بطریقة عشوائیة دون أي ،ھـ ١٤٣٨/١٤٣٩الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 
 .اعتبارات ال تتفق مع شروط انتقاء العینات العشوائیة البسیطة

  توزیع أفراد العینة النھائیة في ضوءمتغیر المستوى الدراسي). ١(لجدو

  المستوى الدراسي

  السابع  السادس  الخامس  الرابع  الثالث

  
  المجموع

  
  المتغیر

٧٥١  ١١٨  ١٢٢  ١٨٦  ١٣٧  ١٨٨  

  %١٠٠  %١٥٫٧  %١٦٫٢  %٢٤٫٨  %١٨٫٢  %٢٥٫٠  النسبة المئویة
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  أدوات البحث: ثالثا
  ترجمة وتقنین الباحث: The insomnia severity indexالنوم استبیان اضطراب ارق : اوال
بإعداد الصورة االجنبیة من ھذا االستبیان الذي یعنى بقیاس حالة عدم  Morin,et al(2011) قام

ونظرا ألھمیة ھذه األداة ، قام الباحث بترجمة وتقنین ھذا . االكتفاء الكمـي أو الكیفـي مـن النوم
 یتكون self-report questionnaireوھو عبارة عن تقریر ذاتي ).  النوماستبیان ارق(االستبیان

: واألبعاد التي تم تقییمھا ھي" الشھر األخیر"عناصر لتقییم شدة ، وتأثیر األرق الفترة ھي ) ٧(من 
درجة شدة بدایة النوم ، جودة النوم ، ومشاكل االستیقاظ، وعدم الرضا عن النوم ، والضیق الناجم 

وتتراوح درجات ، بدائل ) ٥(ویتم االستجابة لالستبیان في ضوء االختبار من . ت النومعن صعوبا
 . درجة٢٨االستبیان بین صفر و

 :الخصائص السیكومتریة الستبیان اضطراب ارق النوم في البحث الحالي
محكمین من ) ٤(على ) ١٠(قام الباحث بعرض عبارات االستبیان الـ : صدق المحكمین (1)

اطباء مختصین باضطرابات النوم بمستشفى الحرس ) ٣(و ،  في علم النفس االكلینیكيالمختصین
 وباالعتماد على معادلة . الوطني بجدة ؛ الستطالع أراءھم حول مدى مناسبة عبارات االستبیان

Cooper لحساب صدق المحكمین لتقریر مدى قبول تعدیل صیاغة العبارة أو حذفھا أو اإلبقاء علیھا
 .وفي ضوء ذلك تم االبقاء على جمیع فقرات االستبیان، بیان في االست

قام الباحث بحساب صدق االتساق الداخلي لالستبیان على أفراد العینة :  االتساق الداخلي (2)
طالبا ممن یدرسون في كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بجامعة الملك ) ٩٥=ن(االستطالعیة 

تساق الداخلي لحساب مصفوفة االرتباطات بین درجة كل فقرة عبدالعزیز وذلك باستخدام طریقة اال
یوضح معامالت االرتباطات التي امكن الحصول ) ٢(والجدول رقم .والدرجة الكلیة لالستبیان

 .علیھا
  الكلیة رق النوم بالدرجةأاالرتباط فقرات استبیان اضطراب  معامل)٢(جدول 

أرقام 
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  العبارات

معامل 
االرتباط 

  رجة الكلیةبالد
٠٫٦٦٤  **٠٫٦٦٢  **٠٫٦١٢  **٠٫٦٤٣  **٠٫٥٢١**  

أرقام 
  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  العبارات

 معامل
 االرتباط

  الكلیة بالدرجة
٠٫٥٣٢  **٠٫٥٢٣  **٠٫٥٤٢  **٠٫٧٨١  **٠٫٧١٢**  

  
اذ تم حساب ،كما قام الباحث بإیجاد معامل الثبات على افراد عینة الدراسة االستطالعیة            

مما یطمئن الباحث ) ٠،٨٧١(ام طریقة ألفا كرونباخ فوجد أنھ یساوي معامل ثبات الختبار باستخد
  .لھذا االستبیان
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  The Metacognitions Questionnaire-30مقیاس عوامل ما وراء المعرفة : ثانیا
،  ) 2004(بإعداد الصورة االجنبیة لھذا المقیاس في عام Wells & Cartwright-Hattonقام 

ویتكون . مة ھذا المقیاس للعربیة  ومن ثم تقنینھ على البیئة السعودیة بترج) ٢٠١٢(وقام الزیداني 
المعتقدات اإلیجابیة نحو : اوال:مقسمة على خمسة أبعاد وھي ، فقرة ) ٣٠(ھذا المقیاس من  

المعتقدات السلبیة نحو الھم : ثانیا ).٢٦، ٢١، ١١، ٦، ١(وتقیسھا العبارات ذوات االرقام ،الھم
، ٢٢، ١٢، ٧، ٢(ت ذوات االرقاموتقیسھا العبارا،ن التحكمو ادراك الخطرالمتعلق بالعجز ع

: رابعا ).٢٨، ٢٣، ١٣، ٨، ٣(انخفاض الثقة المعرفیة ، وتقیسھا العبارات ذوات االرقام: ثالثا).٢٧
الوعي : خامسا).٢٩، ٢٤، ١٩، ١٤، ٩، ٤(الحاجة لضبط األفكار، وتقیسھاالعباراتذواتاالرقام 

وتم وضع أربعة  ). ٣٠، ٢٥، ٢٠، ١٥، ١٠، ٥(وتقیسھا العبارات ذوات االرقام ، الذاتي المعرفي 
بدائل لإلجابة عن كل عبارة من عبارات المقیاس بطریقة لیكرت و ذلك باختیار إجابة واحدة من 

وذلك ) ال أوافق، أوافق بدرجة قلیلة، أوافق بدرجة متوسطة، أوافق كثیرا(وھي : بین أربعة بدائل 
و یتم تصحیح البنود عند إجابة المفحوص . المفحوص الفعلیة  تجاه بنود ھذا المقیاسمن خبرة 

)  أوافق بدرجة قلیلة(، درجة واحدة ) ال أوافق(بحیث  یعطى الخیار ، بوضع أربعة أوزان متدرجة 
  .أربعة درجات)  أوافق كثیرا(، ثالثة درجات )  أوافق بدرجة متوسطة( درجتین 

 :یة لمقیاس عوامل ما وراء المعرفة في البحث الحاليالخصائص السیكومتر
قام الباحث في البحث الحالي بحساب صدق مقیاس عوامل ما وراء المعرفة على عینة مكونھ من 

طالب من طالب المرحلة الجامعیة وذلك باستخدام طریقة االتساق الداخلي لحساب ) ١١٠(
. مقیاس عوامل ما وراء المعرفة و الدرجة الكلیةمصفوفة االرتباطات بین األبعاد الخمسة المكونة ل

   . یوضح معامالت االرتباطات التي امكن الحصول علیھا) ٣(والجدول رقم 
  

  مصفوفة االرتباطات بین ابعاد مقیاس عوامل ما وراء المعرفة والدرجة الكلیة). ٣(جدول 
انخفاض  األبعاد

 الثقة
المعتقدات 
 اإلیجابیة

الوعي 
 الذاتي

 المعتقدات
 السلبیة

ضبط 
 األفكار

الدرجة 
 الكلیة

انخفاض 
**٠،٤٤٥ - الثقة  ٠،٣٠٥**  ٠،٤٥٩**  ٠،٥٦٤**  ٠،٧٣٧**  

المعتقدات 
 ٠،٧٨٢** ٠،٤٩٦** ٠،٥٠٩** ٠،٤٥٦** - - اإلیجابیة

الوعي 
الذاتي 

 المعرفي
- - - **٠،٦٣٩** ٠،٤٣٤** ٠،٣٤٥ 

المعتقدات 
 ٠،٨٠٢** ٠،٧٢٦** - - - - السلبیة

ضبط 
**٠،٨٤١. - - - - - األفكار  

نجد أن ھناك عالقة ارتباطیة موجبة وقویة ودالة ) ٣جدول ( الجدول أعاله لومن خال          
اذ ، بین ابعاد مقیاس عوامل ما وراء المعرفة والدرجة الكلیة ) ٠،٠١(احصائیا عند مستوى داللة 

مل ما وراء المعرفة ما بین تراوحت معامالت االرتباط بین االبعاد الخمسة المكونة لمقیاس عوا
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في حین تراوحت معامالت االرتباط بین االبعاد الخمسة المكونة لمقیاس ، )٠٫٧٢٦–٠٫٣٤٥(
كما قام الباحث بإیجاد ). ٠،٨٤١ – ٠،٦٣٩(عوامل ما وراء المعرفة و الدرجة الكلیة ما بین 

البا في المرحلة ط) ٩١(معامل الثبات لمقیاس عوامل ما وراء المعرفة على عینة مكونھ من 
الجامعیة وقد تم حساب معامل ثبات الختبار باستخدام طریقة ألفا كرونباخ فوجد أنھ یساوي 

مما یطمئن الباحث لھذا االختبار من حیث استخدامھ في البحث الحالي في قیاس ما وضع ) ٠،٨٩٧(
  .لقیاسھ
 : مقیاس قوة األنا : ثانیًا 

ة    بتعریب ) ١٩٨٧(قام كفافي               ة العربی ى البیئ اس عل اس    ، وتقنین ھذا المقی ذا المقی ر ھ ویعتب
ا  وة االن اس ق ة لقی ة العربی ي البیئ ستخدمة ف سیة الم اییس النف ھر المق ن اش ي . م اس  ف ون المقی و یتك

ى    ،عبارة  ) ٦٨(صورتھ األجنبیة من     ى  عل ة المصریة إل ( تم اختصارھا في دراسة كفافي على البیئ
ارة ) ٦٤ شكل عام ت   . عب ي        وب ل ف سیة وجسمیة تتمث اد نف اس سبعة أبع ة  قی ذه األداة البحثی ستھدف ھ

ا            : بعد الوظائف الجسمیة  : اوال:اآلتي   ن أھمھ رة وم ب كثی یم جوان ى تقی ذا العامل إل اة  : ویشیر ھ معان
سي  ، الفرد من فقدان الشھیة للطعام ، واإلصابة ببعض اضطرابات الجھاز الھضمي    ، والجھاز التنف

شعور باإلغ  وھن الجسمي   وال اء وال دان درجة اإلحساس الصوتي     ، م ن فق اة م ذا  ، والمعان ویتكون ھ
رات )١٠(البعد من    ا . فق الواقع   : ثانی ن          :  اإلحساس ب رة وم ب كثی یم جوان ى  تقی ذا العامل إل شیر ھ وی

ا د   : أھمھ ن ع رد م اة الف وازن   معان دان الت سم وفق شعور بالج اط، م ال ع  ،واإلحب ھ للواق دم تقبل ،  وع
ن     ، وتبنیھ ألفكار غریبة ، ساس بما یدور حولھ   اإلحو د م ذا البع رات  ) ٧( ویتكون ھ ا .فق ة  : ثالث الكفای

ن أھم     : الشخصیة رة وم ب كثی یم جوان ا ویشیر ھذا العامل إلى  تقی دم التركی     : ھ ن ع رد م اة الف ، زمعان
ویتكون ھذا البعد ، ره  بالتعب واإلنھاك معظم الوقتوشعو، وعدم فھم اآلخرین لھ ،قشة الجیدةوالمنا

ي   : رابعا .فقرات ) ٧( من   ن أھمھ           : الوضع الخلق رة وم ب كثی یم جوان ى  تقی ذا العامل إل شیر ھ : اوی
ى    د عل دم  الزائ رد الن عور الف الش سلط ،  األفع ة الت ة ،كراھی ول الخطیئ ارة   ، و قب ي اإلث ة ف والرغب

ة  ة والعدوانی سلوكیات العنیف وء لل ى اللج افة إل ذا الب، باإلض ون ھ ن ویتك د م رات ) ٩( ع سا.فق : خام
ة  ا     : االتجاھات الدینی ن أھمھ رة وم ب كثی یم جوان ى  تقی ذا العامل إل شیر ھ رة  : وی رد  بمغف اد الف اعتق

رتین  ) ٢(ویتكون ھذا البعد من     ، ذنوبھ ا . فق ة     : سادس سي والعزل وھن النف ى        :ال ذا العامل إل شیر ھ وی
ا     ن أھمھ رة وم ب كثی یم جوان دم ا   : تقی ن ع رد م اه الف شكال   معان ل الم ى ح درة عل ق ، ت لق ، والقل

اب  ، والوساوس والرھاب   ل للحزن والتعاطف      ، واالكتئ ى المی سیان  باإلضافة إل ذا   ، والن ویتكون ھ
ن    ) : الخوف( الفوبیا  : سابعا. فقرات ) ١٠( البعد من    رة وم ویشیر ھذا العامل إلى  تقییم جوانب كثی

ق        : ھاأھم ن الحرائ رد الخوف م ضیقة        والمبا ،شعور الف اكن الصغیرة وال ي األم د ف ن التواج ة م ، لغ
ات والظالم      ، والرعب من القذارات واالشمئزاز منھا     ض الحیوان ن بع ذا   ، كذلك الخوف م ویتكون ھ

ن  د م ا ).٥(البع ات : ثامن د المتنوع ا   : بع ن أھمھ رة وم ب كثی یم جوان ى  تقی ل إل ذا العام شیر ھ : وی
ن    ، والشدة أثناء الطفولة ، األسرة ممارسة الھوایات الجمیلة وعصبیة احد أفراد    د م ویتكون ھذا البع

ة التصحیح     ) ٤(  ي عملی دخل ف رات الت اس ب    . فق ى المقی ة عل تم اإلجاب م  ( و ت ث ) ال ( أو ) نع حی
  ).ال( ودرجة واحدة لإلجابة ) نعم ( تعطى درجتین لإلجابة 

 : الخصائص السیكومتریة لمقیاس قوة األنا في البحث الحالي
) ١١٠(قام الباحث الحالي بحساب صدق مقیاس قوة األنا على عینة استطالعیة مكونة من            

من طالب المرحلة الجامعیة وذلك باستخدام طریقة االتساق الداخلي لحساب مصفوفة االرتباطات 
  .بین األبعاد السبعة المكونة لمقیاس قوة األنا والدرجة الكلیة
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مصفوفة االرتباطات بین األبعاد السبعة المكونة لمقیاس قوة األنا والدرجة الكلیة ).٤(جدول 
)١١٠=ن(  

الوظائف   البعد
  الجسمیة

اإلحساس 
  بالواقع

الكفایة 
  الشخصیة

الوضع 
  الخلقي

االتجاھات 
  الدینیة

السیكاثینا 
الدرجة   الفوبیا  والعزلة

 الكلیة

الوظائف 
**٠٫٦٢٠**٠٫٣٧٦  **٠٫٣١١  **٠٫٥٣٢**٠٫٤٠١**٠٫٣٩٨ **٠٫٤٦٦  - الجسمیة

اإلحساس 
**٠٫٧١٨  .**٤٣٢  **٠٫٤٦٩  **٠٫٤١٨**٠٫٥٧٠  .**٥٦٥  -  - بالواقع

الكفایة 
**٠٫٦٨٥  .**٥١٦  .**٥٢٩  **٠٫٣١٥  .**٤٥٠  -  -  - الشخصیة

الوضع 
**٠٫٧٩١  *٠٫٤١١  .**٣٧١  .**٤٣٢  -  -  -  - الخلقي

االتجاھات 
**٠٫٦٤٤**٠٫٣٧٢  .*٢٧٤  -  -  -  -  - الدینیة

السیكاثینا 
**٠٫٥٩٠  *٠٫٣٦٦  -  -  -  -  -  - والعزلة

**٠٫٦٥٧  -  -  -  -  -  -  - الفوبیا

قام الباحث الحالي بحساب معامل ثبات مقیاس قوة األنا على افراد العینة االستطالعیة 
وتوصلت النتائج إلى ، من طالب المرحلة الجامعیة وذلك باستخدام طریقة الفاكرونباخ). ١١٠=ن(

  ). ٠٫٨٨٢(ل ثبات مقیاس قوة األنا قد بلغت أن معام
 :مقیاس الحساسیة االنفعالیة السلبیة: ثانیًا 

بإعداد ھذه االداة البحثیة التي تعنى بقیاس ردة الفعل  السلبیة لألفراد ) ٢٠١٦(قام العتابي
 وتكون المقیاس في صورتھ. والتي تتمثل في مشاعر الغضب والیأس والعدوانیة واالنتقاد الحاد

- بدرجة متوسطة- بدرجة كبیرة(بدائل) ٣(فقرة تتم االجابة علیھا وفق االختیار من ) ١٥(النھائیة من
  ).بدرجة قلیلة

 : الخصائص السیكومتریة لمقیاس الحساسیة االنفعالیة السلبیة في البحث الحالي
یة قام الباحث الحالي بحساب صدق مقیاس الحساسیة االنفعالیة السلبیة على عینة استطالع

طالب ممن یدرسون في المرحلة الجامعیة ، وذلك باستخدام طریقة االتساق ) ١١٠(مكونة من 
  .الداخلي لحساب معامالت االرتباط بین درجة الفقرة و الدرجة الكلیة
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مصفوفة االرتباطات بین درجة كل فقرة من فقرات مقیاس الحساسیة االنفعالیة والدرجة ).٥(جدول 
  الكلیة

  
رقم 
  الفقرة

امل مع
االرتباط 
بالدرجة 

  الكلیة

  
رقم 
  الفقرة

معامل 
االرتباط 
بالدرجة 

  الكلیة

  
رقم 
  الفقرة

معامل 
االرتباط 
بالدرجة 

  الكلیة

  
رقم 
  الفقرة

معامل 
االرتباط 
بالدرجة 

  الكلیة

  
رقم 
  الفقرة

معامل 
االرتباط 
بالدرجة 

  الكلیة
٠٫٦٠٧  ١٣**٠٫٥٧٣  ١٠  **٠٫٤١٦  ٧  **٠٫٤٨٩  ٤  **٠٫٥٤٤  ١**  

٠٫٤٦٨  ١٤**٠٫٤٢٩  ١١  **٠٫٥٩٣  ٨  **٠٫٥١١  ٥  **٠٫٤٦١  ٢**  
٠٫٤٠٠  ١٥**٠٫٥١٠  ١٢  **٠٫٤٨٠  ٩  **٠٫٦٣٤  ٦  **٠٫٤٠٣  ٣**  

  
قام الباحث الحالي بحساب معامل ثبات مقیاس الحساسیة االنفعالیة على افراد العینة 

عامل ثبات وأشارت النتائج إلى أن م. وذلك باستخدام طریقة الفاكرونباخ، )١١٠=ن(االستطالعیة 
  ). ٠٫٩٠٢(مقیاس قوة األنا بلغت 

كل أداة  لجمیع أفراد عینة  بعد تطبیق أدوات البحث تم استخراج الدرجات الخام  ل:إجراءات البحث
یبین توزع أفراد العینة النھائیة للبحث في ضوء األنماط التصنیفیة للمتغیرات ) ٦(الجدولو، البحث

  . المستقلة 
 :ھانتائج البحث ومناقشت

ھل یوجد فرق بین متفاوتي مستوى كل من قوة : نص التساؤل الرئیسي للدراسة على اآلتي 
االنا وعوامل ماوراء المعرفة والحساسیة االنفعالیة على اضطراب ارق النوم لدى طالب المرحلة 

  الجامعیة؟ 
  ذيthree-way ANOVA ولإلجابة على ھذا السؤال تم استخدام تحلیل التباین الثالثي

 ).٣×٢×٢(التصمیم العاملي 
تحلیل التباین لداللة الفرق بین متفاوتي مستوى قوة االنا وعوامل ماوراء المعرفة ). ٦(جدول 

  والحساسیة االنفعالیة على اضطراب ارق النوم
متوسط مجموع    ح٠دمجموع المربعات مصدر التباین

  المربعات
  الداللة  ف

  ٠٫٠١  ٤٫١٣٢  ٧٩٫٨١١  ١  ٧٩٫٨١١  قوة االنا 

  ٠٫٠١  ٦٫٣١٨  ١٢٢٫٠٤١  ١  ١٢٢٫٠٤١  ما وراء المعرفة
  ٠٫٠١  ٠٫١٢٣  ٢٫٣٨٠  ١  ٢٫٣٨٠  الحساسیة االنفعالیة 

  ٠٫٠٠  ١٤٫٧٣١  ٢٨٤٫٥٣٠  ٢  ٥٦٩٫٠٥٩  ماوراءالمعرفة× قوة االنا 
  ٠٫٠١  ١١٫٤٠٨  ٢٢٠٫٣٤٢  ٢  ٤٤٠٫٦٨٤  الحساسیة االنفعالیة× قوة االنا 

  ٠٫٠٠  ٩٫٦١٨  ١٨٥٫٧٨٤  ٢  ٣٧١٫٥٦٨  الحساسیة االنفعالیة× ماوراءالمعرفة 

الحساسیة × ما وراء المعرفة× قوةاالنا 
  االنفعالیة

٠٫٠٠  ٢٫٨٤٨  ٥٥٫٠١٩  ١  ٥٥٫٠١٩  

      ١٩٫٣١٥  ٧٤١  ١٤٣١٢٫٧٣٤  الخطأ

        ٦٢٥٣٤٥٫٠٠٠٧٥٢  المجموع
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وجود أثر دال إحصائیا للتفاعل الثنائي بین مستوى قوة ) أ(:االتي) ٦(یتضح من الجدول
وجود أثر دال إحصائیا للتفاعل الثنائي بین )ب( .المعرفة على اضطراب ارق النوماالنا وماوراء 

وجود أثر دال إحصائیا للتفاعل )ج(مستوى قوة االنا والحساسیة االنفعالیة على اضطراب ارق النوم
وجود أثر دال )د. (الثنائي بین ماوراء المعرفة والحساسیة االنفعالیة على اضطراب ارق النوم

 للتفاعالت الثالثیة بین مستوى قوة االنا وما وراء المعرفة والحساسیة االنفعالیة على إحصائیا
  .اضطراب ارق النوم

  Scheffeالمقارنات البعدیة بطریقة ). ٧(جدول 

  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  م  ن  المجموعات  م

قوة انا منخفضة    ١
وانتباه معرفي 
منخفض وحساسیة 

  منخفضة

٦٦١٦٫١                        

قوة انا منخفضة  وما   ٢
وراء المعرفة منخفض 

  حساسیة متوسطة

٦٥١٤٫٥  *                      

قوة انا منخفضة  وما   ٣
وراء المعرفةمنخفض 

  حساسیة مرتفعة

٧٩١٦٫٨*  *                      

قوة انا مرتفعة  وما   ٤
وراء المعرفة منخفض 

  حساسیة منخفضة

٨٢١٠٫٧                        

 قوة انا مرتفعة  وما  ٥
وراء المعرفة منخفض 

  حساسیة متوسطة

٥٥١٠٫٥                        

قوة انا مرتفعة وما   ٦
وراء المعرفةمنخفض 

  حساسیة مرتفعة

٦٨١٠٫٩      *  *                

قوة انا منخفضة  وما   ٧
وراء المعرفة مرتفع  

  حساسیة منخفضة

٥٠٧٫٩                          

قوة انا منخفضة  وما   ٨
وراء المعرفة مرتفع 

  توسطةحساسیة م
  
  

٥١٨٫٣                          
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  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  م  ن  المجموعات  م

قوة انا منخفضة  وما   ٩
وراء المعرفة مرتفع 

  حساسیة مرتفعة

٥٧٨٫٧              *  *          

قوة انا مرتفعة  وما   ١٠
وراء المعرفة مرتفع  

  حساسیة منخفضة

٦٥٦٫٥                          

قوة انا مرتفعة  وما   ١١
وراء المعرفةمرتفع  

  حساسیة متوسطة

٥٣٦٫٧                          

قوة انا مرتفعة  وما   ١٢
وراء المعرفةمرتفع  

  حساسیة مرتفعة

٦٠٧٫٤                    *  *    

بین ) ٠٫٠١(یتبین وجود فرق دال إحصائیا عند مستوى داللة ) ٧(بالرجوع إلى الجدول 
 قوة االنا وماوراء المعرفة و الحساسیة االنفعالیة على اضطراب ارق النوم لدى مستوىمتفاوتي 

 :ویمكن توضیح وتفصل تلك الفروق وفقا لآلتي. لجامعیةطالب المرحلة ا
وجود فرق بین متفاوتي مستوى الحساسیة االنفعالیة ) ٧(یتبین من الجدول السابق : أوال

على متوسطات استبیان ارق النوم لدى عینة الطالب من منخفضي قوة ) مرتفع/متوسط/منخفض(
 :على النحو االتي. االنا ومنخفضي ما وراء المعرفة

  بین الطالب من مرتفعي ومنخفضي مستوى ) ٠٫٠١(جود فرق دال إحصائیا عند مستوى
الحساسیة االنفعالیة على متوسطات استبیان ارق النوم لصالح عینة مرتفعي الحساسیة 

 .االنفعالیة

  بین الطالب من متوسطي ومنخفضي مستوى ) ٠٫٠١(وجود فرق دال إحصائیا عند مستوى
على متوسطات استبیان ارق النوم لصالح عینة متوسطي الحساسیة الحساسیة االنفعالیة 

 .االنفعالیة

  بین الطالب من مرتفعي و متوسطي مستوى ) ٠٫٠١(وجود فرق دال إحصائیا عند مستوى
الحساسیة االنفعالیة على متوسطات استبیان ارق النوم لصالح عینة مرتفعي الحساسیة 

 .االنفعالیة
السلبي بین انخفاض مستویي قوة االنا وما وراء المعرفة ومن ھنا یتضح أن التفاعل 

وارتفاع الحساسیة االنفعالیة لدى الطالب الجامعي من شأنھ ان یوضح الفرق في درجة تعقد معاناتھ 
فھذا االنخفاض یتضمن مجموعة من الدالالت النفسیة ، في النوم لیًلا االستغراقمن صعوبة 

جیات النفسیة والمعرفیة المضمنة في مفاھیم قوة االنا وما وراء والمتمثلة في ایضاح دور االستراتی
المعرفة والحساسیة االنفعالیة والتي تعنى بشكل دقیق بتقلیل حجم الضغوط والمصاعب النفسیة 
المضمنة في البیئة الجامعیة والیومیة مما ینعكس على تشكیل اعراض اضطراب ارق النوم وھو ما 

ویرى الباحث أن ھذه النتیجة تتفق بشكل غیر مباشر مع نتائج . ابقةیمكن تلمسھ في النتائج الس
 (;Fortier-Brochu, &Morin, 2015; Dodds; Miller & Kyle, 2017)دراسة كل من 
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التي اشارت الى وجود عالقة ارتباطیة بین كال من مفاھیم قوة االنا وما وراء المعرفة والحساسیة 
 .االنفعالیة واضطراب ارق النوم

الفروق وجود فرق بین متفاوتي مستوى الحساسیة االنفعالیة ) ٧(یتبین من الجدول : نیاثا
على متوسطات استبیان ارق النوم لدى عینة الطالب من مرتفعي قوة ) مرتفع/متوسط/منخفض(

 :یتبین االتي، االنا ومنخفضي ما وراء المعرفة

  رتفعي ومنخفضي مستوى بین الطالب من م) ٠٫٠١(وجود فرق دال إحصائیا عند مستوى
الحساسیة االنفعالیة على متوسطات استبیان ارق النوم لصالح عینة مرتفعي الحساسیة 

 .االنفعالیة

  بین الطالب من متوسطي ومنخفضي مستوى ) ٠٫٠١(وجود فرق دال إحصائیا عند مستوى
یة الحساسیة االنفعالیة على متوسطات استبیان ارق النوم لصالح عینة متوسطي الحساس

 .االنفعالیة

  بین الطالب من مرتفعي و متوسطي مستوى ) ٠٫٠١(وجود فرق دال إحصائیا مستوى
الحساسیة االنفعالیة على متوسطات استبیان ارق النوم لصالح عینة مرتفعي الحساسیة 

 .االنفعالیة
 من خالل ھذه النتائج ، یتضح للباحث أن التفاعل بین توسط مستوى انخفاض قوة االنا 

فاع مستوى ما وراء المعرفة وارتفاع الحساسیة االنفعالیة لدى الطالب الجامعي من شأنھ وارت
، ان یوضح الفرق في درجة عدم انتظام النوم أو عدم القدرة على النوم لفترات متواصلة) ایضا(

وھذا یعني أن المستوى المتوسط من اعتقاد الطالب الجامعي بالعجز عن التحكم بمشاكلھ وعدم 
 على السیطرة علیھا وعدم الثقة في عملیاتھ المعرفیة باإلضافة الى توسط قدرتھ على قدرتھ

االستبعاد الذاتي للمثیرات السلبیة و اإلحساس بحقیقة الواقع والذات وعدم القدرة على فصل التمثیل 
الذاتي لمعارفھ الخاصة وارتفاع الحساسیة االنفعالیة لدیھ من شأنھا وبشكل واضح تنعكس على 

ویرى الباحث أن ھذه . تشكیل اعراض اضطراب ارق النوم وھو ما یمكن تلمسھ في النتائج السابقة
 Dodds;Miller &Kyle, 2017 النتیجة تتفق بشكل غیر مباشر مع نتائج دراسة كل من
Mitchell,L; Mogg & Bradley, 2014)؛ Rinn,et al,2018؛ ( 

Leslie,C&Hutchinson, 2018ود عالقة ارتباطیة بین كال من مفاھیم قوة التي اشارت الى وج
  .االنا وما وراء المعرفة والحساسیة االنفعالیة واضطراب ارق النوم

الفروق وجود فرق بین متفاوتي مستوى الحساسیة االنفعالیة ) ٧(یتبین من الجدول : ثالثا
فضي قوة على متوسطات استبیان ارق النوم لدى عینة الطالب من منخ) مرتفع/متوسط/منخفض(

یتبین االتي، االنا ومرتفعي ما وراء المعرفة : 

  بین الطالب من مرتفعي ومنخفضي مستوى ) ٠٫٠١(وجود فرق دال إحصائیا عند مستوى
الحساسیة االنفعالیة على متوسطات استبیان ارق النوم لصالح عینة مرتفعي الحساسیة 

 .االنفعالیة

  الطالب من متوسطي ومنخفضي مستوى بین ) ٠٫٠١(وجود فرق دال إحصائیا عند مستوى
الحساسیة االنفعالیة على متوسطات استبیان ارق النوم لصالح عینة متوسطي الحساسیة 

 .االنفعالیة
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  عدم وجود فرق دال إحصائیا بین الطالب من مرتفعي و متوسطي مستوى الحساسیة االنفعالیة
 .على متوسطات استبیان ارق النوم

ئج أن التفاعل بین انخفاض مستوى قوة االنا وارتفاع ما وراء ویتبین من خالل ھذه النتا
ان یوضح الفرق في ) ایضا(المعرفة وارتفاع الحساسیة االنفعالیة لدى الطالب الجامعي من شأنھ 

درجة االستیقاظ المتكرر من النوم ومبكًرا جًدا، وعدم الشعور بالراحة بعد النوم لیًلا، والشعور 
الیوم الدراسي لھ، وھذا یعني أن المستوى المرتفع من اعتقاد الطالب الجامعي بالتعب والنعاس أثناء 

بقدرتھ على التحكم بمشاكلھ والثقة المعرفیة بعملیات التفكیر، والفھم، والتذكر و ضبط األفكار 
ویشیر الى االنتباه و المراقبة والتقییم لطریقة عمل : والتحكم بھا باإلضافة الى الوعي الذاتي بھا 

قدرتھ على السیطرة علیھا وعدم الثقة في عملیاتھ المعرفیة باإلضافة الى قدرتھ . لعملیات المعرفیةا
على التعامل بفاعلیة ومرونة مع المطالب الخارجیة واالمتثال للمطالب الداخلیة للعمل الجامعي 

اعي وارتفاع ومقتضیات الموقف في الواقع على نحو تكیفي بما یضمن االستقرار االنفعالي واالجتم
الحساسیة االنفعالیة لدیھ من شأنھا ان تسھم في ظھور االعراض الفسیولوجیة والسلوكیة المرتبطة 

ویرى الباحث أن ھذه النتیجة تتفق . باضطراب ارق النوم وھو ما یمكن تلمسھ في النتائج السابقة
 ,Akram ؛Fernandez-Mendoza,et al,2016) بشكل غیر مباشر مع نتائج دراسة كل من

Robson & Ypsilanti,2018b ;Akram,et (al,2018a;Bathgate;Edinger &Krystal 
, 2017;Chen,et al,2017; Drake Cheng  التي اشارت الى وجود عالقة ارتباطیة بین كال 

 . من مفاھیم قوة االنا وما وراء المعرفة والحساسیة االنفعالیة واضطراب ارق النوم
الفروق وجود فرق بین متفاوتي مستوى الحساسیة االنفعالیة ) ٧(دولیتبین من الج: رابعا 

على متوسطات استبیان ارق النوم لدى عینة الطالب من مرتفعي قوة ) مرتفع/متوسط/منخفض(
 :یتبین االتي، االنا ومرتفعي ما وراء المعرفة

  ى بین الطالب من مرتفعي ومنخفضي مستو) ٠٫٠١(وجود فرق دال إحصائیا عند مستوى
الحساسیة االنفعالیة على متوسطات استبیان ارق النوم لصالح عینة مرتفعي الحساسیة 

 .االنفعالیة

  بین الطالب من متوسطي ومنخفضي بین ) ٠٫٠١(وجود فرق دال إحصائیا عند مستوى
الطالب مستوى الحساسیة االنفعالیة على متوسطات استبیان ارق النوم لصالح عینة متوسطي 

 . فعالیةالحساسیة االن

  بین الطالب من مرتفعي و متوسطي بین ) ٠٫٠١(وجود فرق دال إحصائیا عند مستوى
الطالب من مرتفعي ومنخفضي مستوى الحساسیة االنفعالیة على متوسطات استبیان ارق النوم 

 .لصالح عینة مرتفعي الحساسیة االنفعالیة
النا وما وراء المعرفة وارتفاع وھذا النتائج تدل على أن التفاعل بین ارتفاع مستویي قوة ا

ان یوضح الفرق في درجة صعوبة ) ایضا(الحساسیة االنفعالیة لدى الطالب الجامعي من شأنھ 
وھذا یعني أن ،  االستیقاظ من النوم وعدم الشعور بالراحة بعد النوموتكراراالستغراق في النوم لیًلا 

النفسیة یمكن السیطرة علیھا في ضوء ارتفاع ارتفاع مستوى اعتقاد الطالب الجامعي بأن انشغاالتھ 
تمثلھ لمجموعة المعتقدات الذاتیة التي تساعده في اختیار استراتیجیة مواجھة األحداث الضاغطة 
وتجنب التوجس بخطورة المشاكل المستقبلیة و العواقب والنتائج السیئة وتجنب االنسحاب والتعامل 

ھا و تحقیق التكامل بین المواقف او القیم او االدوار التي النشط واآللیات المستخدمة في التعامل مع
یحتمل أن تكون متضاربة من شأنھا جمیعا ان تشكل بالتفاعل مع ارتفاع مستوى الحساسیة 
االنفعالیة السلبیة منظومة االعراض المصاحبة الضطراب ارق النوم وھو ما یمكن تلمسھ في 
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 تیجة تتفق بشكل غیر مباشر مع نتائج دراسة كل منویرى الباحث أن ھذه الن. النتائج السابقة
(Fernandez-Mendoza,et al,2016؛;Bathgate;Edinger &Krystal , 2017; 

(Kovačić,Z ; Peraica & Kozarić ,2018 التي اشارت الى وجود عالقة ارتباطیة بین كال
   .ارق النوممن مفاھیم قوة االنا وما وراء المعرفة والحساسیة االنفعالیة واضطراب 

  
وبشكل عام یمكن القول بأن نتائج البحث الحالي تؤكد على اھمیة دور متغیر الحساسیة 
االنفعالیة السلبیة في تشكیل منظومة اعراض اضطراب ارق النوم مقارنة بمتغیري قوة االنا 

ھم ال یشكالن عامال حاسما في ف) قد(وعوامل ما وراء المعرفة فتفاوت مستویات ھذین المتغیرین
اضطراب ارق النوم بمعزل عن مستوى الحساسیة االنفعالیة السلبیة التي توصف بأنھا مجموعة من 
سمات الشخصیة التي تتناول وصف قدرة الفرد على التعرف و التعبیر عن انفعاالتھ، وسرعة 

قف تفاعلھ الوجداني و باإلضافة الى وصف قدرة الفرد على تحدید ھویة انفعاالتھ عند التأثر بموا
وھو ما یعني ان ارق النوم قد یكون مظھرا من مظاھر تعبیر الفرد ، عادیھ قد ال یعبأ بھا اآلخرون

عن انشغاالتھ النفسیة خالل احداثھ الیومیة التي قد یشكل اجترارھا على نحو دائم قبل النوم عامال 
، راحة بعد النوم لیًلاوعدم الشعور بال، مؤثرا في المعاناة من صعوبات االستیقاظ المتكرر من النوم

 .والشعور بالتعب والنعاس طیلة الیوم
  :التوصیات

إجراء المزید من الدراسات التي تتناول األسباب البایلوجیة والسیكولوجیة التي قد تكون لھا  -
 .عالقة مباشرة أو غیر مباشرة باضطرابات النوم خالل المراحل العمریة المستھدفة

 لقیاس العوامل الماوراء معرفیة بما یتناسب مع المعاییر تطویر مقیاس عربي شامل وحدیث -
 . الثقافیة والسیاق االجتماعي

دراسة أثر تباین مستویات الحساسیة االنفعالیة والعوامل الماوراء معرفیة وقوة األنا على  -
 .اضطربات أخرى مصاحبة

 واالدراك واتخذا دراسة أثر اضطربات النوم على العملیات المعرفیة وخاصة االنتباه الذاكرة -
  .القرار
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