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  القرآنیة اآلیة    

  

    ِرْجَز َعنُكْم َوُیْذِھَب ِبِھ لُِّیَطھَِّرُكم َماء السََّماء مِّن َعَلْیُكم َوُیَنزُِّل مِّْنُھ َأَمَنًة النَُّعاَس ُیَغشِّیُكُم إْذ

  

  )11( اَألْقَداَم ِبِھ َوُیَثبَِّت ُقُلوِبُكْم َعَلى َوِلَیْرِبَط الشَّْیَطاِن

  

  األنفال سورة                                                                  
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  اإلھداء

  

إلى من شعرت أمامھم بعجزي عن ردِّ فضلھما عليَّ والدي , إلى من لھما الفضل بعد اهللا تعالى
  .العزیزین

  .إلى من رفع ھمي وشجعني على إتمام ھذا  العمل زوجي

  .وفي أوج الشدائد سندًا وفخرًا إخوتي وأخواتي, إلى من كانوا لي على الزمان عونًا

  .ابني وابنتيإلى قرة عیني 

إلى من علمني حرفًا فصرت لھ عبدًا أساتذتي األفاضل أھدي ھذا العمل عرفانًا وامتنانًا 
  . وعرفانًا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ج 
 

  شكر لتقدیر

الھي بدیع السموات واألرض وخالقھما على غیر مثال سبق لك الحمد على ما أسدیت من فضل 
ق بجالل وجھك وعظیم سلطانك واصلي حمدا یلی –وأسبغت من نعم وووفقت إلیھ من جھد 

سیدنا محمد صلي اهللا علیھ وسلم خاتم األنبیاء والمرسلین  –واسلم على المبعوث رحمة للعالمین 
  .وبعد 

أتقدم بخالص الشكر وفائق االحترام إلى من علمني علمًا نطق بھ لساني وجرى بھ قلبي أستاذي 
  .األفاضل 

كما أتقدم باسمي آیات الشكر والتقدیر والعرفان ألستاذي الجلیل الدكتور بشیر األمین الشیباني 
الذي شرفني باإلشراف على ھذا العمل المتواضع ، وعلى ما قدمھ من علم وافر وعون صادق 
ونصح غال ، فلم یبخل عنى بإرشاداتھ وحسن توجیھھ رغم إعیائھ الكثیرة فاجرة اهللا عنى خیرا 

جزاء كما أتقدم بشكري وامتناني إلى األستاذ الدكتور محمد أبو عروش لما قدمھ لي من اھتمام ال
  ومساعدات طیلة سنوات دراستي 

كما أن الوفاء یلزمني أن اذكر بالشكر والعرفان زمیالتي أحالم العبیدى ونجیة العقورى وذلك 
  .من توجیھات ومساعدات  ولونيبما 

آیات الشكر والتقدیر والعرفان إلى والدي الكریمین أطال اهللا في ویطیب لي أن أتقدم باسمي 
  .عمرھما 

كما أتقدم بخالص شكري إلى زوجي الذي شاركني خطوات البحث وما تحملھ معي من صعاب 
.  

  .أتقدم بخالص الشكر والتقدیر إلى أخواتي وأخواتي األعزاء 

فبفضل من اهللا ، وحسبي واني قد وختامًا فان كنت قصرت فمن نفسي ، وان كنت قد وفقت 
اجتھدت ، وال داعي الكمال الن الكمال وحده هللا ، فان أصبت لي أجران ، وان أخطأت فذلك 

  .من طبع البشر

 نبینا على اهللا وصلى ، والمسلمین اإلسالم منا وینفع علمنا بما ینفعًا أن القدیر العلى اهللا واسأل
  .  أجمعین وصحبھ الھ وعلى محمد

  

  

  

  

  



 د 
 

  الدراسة لخصم

  

استھدفت الدراسة الحالیة التعرف على طبیعة العالقة بین اضطرابات النوم وأبعادھا الفرعیة  
وقلق السمة لدى عینة من طلبة جامعة قاریونس ، كما استھدفت التعرف على الفروق العائدة 

ینة من للنوع والتخصص الدراسي في اضطرابات النوم وأبعادھا الفرعیة ، وقلق السمة لدى ع
طالبًا وطالبة تم اختیارھم عشوائیًا موزعین ) 248(طلبة السنة الثالثة وتكونت عینة الدراسة من 

طالبًا ) 124(طالبًا وطالبة من كلیة اآلداب یمثلون التخصص األدنى و ) 124(على مجموعتان 
من  )62(من الذكور و ) 62(وطالبة من كلیة العلوم ویمثلون التخصص العلمي بلغ عددھم 

، كما تم تطبیق مقیاس اضطرابات  2010 – 2009اإلناث من كال التخصصین للعام الجامعي 
إعداد سبیلبیرجر وتعریب عبد ( ، مقیاس قلق السمة ) 1998خالد عبد الغني ، ( لنوم إعداد 

وتم استخدام بعض األسالیب اإلحصائیة ؛ لغرض استخراج النتائج ، ) 1984الرقیب البحیرى ، 
األسالیب المتوسطات الحسابیة ، واالنحرافات المعیاریة ، ومعامل االرتباط بیرسون ،  ومن ھذه
الختبار الفروق ، والمعیار السباعي ، ومصفوفة االرتباطات البینیة للمتغیرات ) T(واختبار 

  :المقارنة وأبعادھا الفرعیة ، وكشفت الدراسة النتائج اآلتیة 

درجات اضطرابات النوم وأبعادھا الفرعیة بین متوسط توجد فروق ذات داللة إحصائیة في 
 .عینة الدراسة والمتوسط النظري للمقیاس 

 .مستوى قلق السمة لدى أفراد عینة الدراسة متوسط 

ال توجد عالقة ارتباطیھ دالة إحصائیًا بین درجات اضطرابات النوم وأبعادھا الفرعیة ومستوى 
 .سنان و الصداع النصفي قلق السمة ، فیما عدا ابعدي احتكاك األ

 .توجد فروق دالة إحصائیًا في درجات اضطرابات النوم بین الذكور واإلناث 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجات اضطرابات النوم وأبعادھا الفرعیة بین طلیة 
یًا التخصص األدبي وطلبة التخصص العلمي ، فیما عدا بعد إیقاع النوم والیقظة فھو دال إحصائ
 .لصالح التخصص األدبي ، وبعد الفزع أثناء النوم فھو دال إحصائیًا لصالح التخصص العلمي 

 .ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى قلق السمة الذكور واإلناث 

توجد فروق دالة إحصائیًا في مستوى قلق السمة بین طلبة التخصص األدبي وطلبة التخصص 
  علمي لصالح التخصص األدبي األدبي وطلبة التخصص ال
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 :الدراسة مقدمة

للنوم قیمة حیویة فھو عملیة فسیولوجیة نفسیة تعید للكائن البشري توازنھ الفسیولوجي والنفسي، 
ولھ دور كبیر في حیاة الكائنات الحیة بصفة عامة و حیاة اإلنسان بصفة خاصة، وھو فرصة 
. ةللجسم لتنظیم أجھزتھ واستعادة نشاطھ الداخلي وتخزین الطاقة التي یحتاجھا في الحیاة الیومی

  ). 25: 1995عبد القوي، (

وھو ضروري لإلنسان كالطعام والماء والھواء، كما أنھ رحمة من رب العالمین فقد قال تعالى 

لذلك أجمع العلماء على أن النوم في اللیل مھم لصحة  ﴾وجعلنا اللیل لباسًا  ﴿: في كتابھ الكریم

  ).428:  1974زھران، . (سیةالبدن كما أنھ آیة من آیات اهللا عز وجل لتحقیق الصحة النف

وذلك رغم اختالف الساعات التي یحتاجھا اإلنسان في نومھ إذ تختلف من شخص آلخر ففي 
حین یحتاج معظم األشخاص إلى سبع ساعات نوم یومیًا یحتاج البعض اآلخر إلى خمس ساعات 

  ). 40: 2007األمنازي، . (فقط 

. ل ویكون ذلك دلیًال على وجود اضطراب ماوفي بعض األحیان تنعدم أو تقل الساعات أو تطو
  ).138: 1992الشربیني، (

فقد یكون طول فترات النوم أحد األسالیب الدفاعیة ضد الصراعات النفسیة، ویعتبر ذلك أحد 
.         أسالیب الھروب، كما قد یقل النوم نتیجة اإلصابة ببعض االضطرابات النفسیة كالقلق 

  ).275: 1986غانم، (

مان من النوم قد یؤدي إلى ظھور اضطرابات في أداء الوظائف العقلیة كسرعة االستثارة فالحر
و القلق وأحالم الیقظة وتراجع القدرة على األداء وتناقص الدافع، وأعراض أخرى تشبھ 

  ).29:  2004عبد العزیز، . (االضطرابات العقلیة

متزاید، ومن السھل التعرف على  وھذه االضطرابات ھي العالمات األولى لوجود توتر انفعالي
  ).230: 1986الزیادي، . (حاالت معینة من النوم بوصفھا اضطرابات للنوم

یعانون من اضطرابات النوم وأن  -وخصوصًا الشباب  -كما أوضحت الدراسات أن نسبة كبیرة 
فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن اضطرابات النوم  ؛ھناك عالقة بین اضطرابات النوم والقلق

  ) Taylor,and Weem  Alfano , Zakem ,Costa,.2009. (ترتبط ارتباطًا وثیقًا بالقلق

التي أوضحت عالقة اضطرابات النوم ) 1982فریدمان وساتلر (ومن ھذه الدراسات دراسة 
من اضطرابات في النوم كاألرق فقد أظھرت نتائجھا أن أفراد المجموعة التي تعاني  ؛بالقلق

. حصلت على درجة مرتفعة في القلق مقارنة بالمجموعة التي لیس لدیھا اضطرابات في النوم
  ).83: 2006غانم، (

كما أوضحت نتائج دراسة ھایدین وسیكمك أن ارتفاع درجات مفحوصي مجموعة اضطرابات 
  ).83: 1993إبراھیم والنیال، . (النوم على مقیاس القلق



3 
 

، وبیلھتاوس 1982توصل إلى النتیجة نفسھا عدد من الباحثین منھم سینج موك وكریستیل و 
، و 1998، وعبد الغني 1993، وإبراھیم والنیال 1992، وعبد الخالق والنیال 1988وآخرون 

  . 2002، وسفرز وآخرون 2009غریغوري 

طبیعیة ویسیطر على ویعتبر القلق أساس أغلب األمراض النفسیة، وعندما یتجاوز حدوده ال 
اإلنسان یصبح مصدر إزعاج، وقد یسبب الكثیر من الكدر أو الضیق واأللم، كما یؤدي إلى 

ظھور العدید من االضطرابات ویمثل مشكلة حقیقیة لإلنسان، والواقع أن العصر الذي نعیشھ 
ان، القط.  (بسبب الضغوط الھائلة التي یتعرض لھا الفرد  ؛كثیرًا ما یوصف بعصر القلق

1986  :1.(  

تعتبر ظاھرة القلق النفسي من الظواھر اإلنسانیة التي أصبحت عنوان العدید من الدراسات   
 ؛النفسیة، سواء تلك التي ترتبط بالسلوك المضطرب أو التي تتصل بالحاجة إلى اإلبداع والتفوق

  ). 199:  1997السمادوني، . (لذا اھتم بھا الكثیرون في میدان علم النفس

إذ یركز أغلبھم على واحد أو أكثر من المفاھیم  ؛ختلفت وجھات نظر الباحثین اختالفا بینًاوا
المتعددة للقلق، وما بین أنھ انفعال سلبي، وزملة إكلینیكیة، ومستویات متعددة،   كما أنھ ینقسم 

  ).  285:  2006غانم، . (إلى قلق حالة أو قلق سمة

انفعالیة موقفیة مؤقتة یشعر بھا الفرد في مواقف التھدید وقد تشیر حالة القلق إلى حالة      
  ). 132:  1998القریطي، . (والخطر وتزول بزوال مصدر الخطر أو التھدید

أما قلق السمة فھو استعداد أو اتجاه سلوكي یجعل القلق یعتمد بصورة أساسیة على الخبرات   
  ). 99:  2001عثمان، . (الماضیة

كفافي، . (بالصحة النفسیة للفرد كما یعد عرضًا لالضطرابات العصابیة ویعد أكثر ارتباطًا   
1997 :344.(  

كما أن األشخاص ذوي الدرجة المرتفعة لقلق السمة قابلون إلدراك العالم بأنھ مصدر خطر     
وتھدید أكثر من األفراد ذوي الدرجة المنخفضة في قلق السمة، وبذلك ھم أكثر عرضة 

                                                                                                                             .               ة لالضطرابات العصابی

  :مشكلة الدراسة -2.1

فمایزال  ؛م من الظواھر التي یصعب تفسیرھا تفسیرًا علمیًا واضحًاتعتبر اضطرابات النو  
یحیط بھا الغموض، وقد تعددت حولھا اآلراء التي وضعت لتفسیرھا ومعرفة أسبابھا، واإلجماع 

الوحید حول وصفھا ھو أنھا حالة تنخفض فیھا قدرة اإلنسان على استقبال المثیرات الحسیة 
المھمة والجوھریة في مجال الصحة النفسیة وعلم النفس،  فھي من الموضوعات ؛المحیطة بھ
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وقد یغفل البعض عن مدى خطورة شیوع مثل ھذه الظاھرة في ظل عصر یتسم بالسرعة 
  ).11:  2004إسماعیل، . (والحركة المستمرة

وھي تشكل مصدر قلق إضافي لإلنسان، كما تؤثر على النواحي النفسیة والجسمیة   
  ). 10: 2006شندون والدسوقي، . (یة وعلى األداء المھنيواالجتماعیة والمعرف

لذلك فإن  ؛فال یوجد شخص لم یعان من اضطرابات النوم في فترة أو أكثر من فترات حیاتھ   
ھذه االضطرابات ال تعتبر أعراضًا مرضیة من الناحیة التشخیصیة إال إذا تكررت كثیرًا أو 

.     ة أو الجسمیة أو أداء الفرد وعالقتھ باآلخرینطالت مدتھا بحیث تؤثر على الحالة النفسی
  ).3:  2001عبد العزیز، (

ورغم ذلك فإن علماء النفس ال یعرفون سوى القلیل عن تشخیص اضطرابات النوم وعالجھا   
مقارنة بتشخیص المشكالت العقلیة والصحیة التي تحدث أثناء النھار، رغم أنھا تعد واحدة من 

) 2005(في عام ) APA(فقد أشارت جمعیة علم النفس األمریكیة  ؛نتشارالمشكالت واسعة اال

من األطفال ) 40_25(من البالغین و بین % 75إلى أن اضطرابات النوم تنتشر فیما یقرب من 
.  

كما أشارت العدید من الدراسات إلى أن ھناك عالقًة متبادلًة بین اضطرابات النوم والصحة    
  )  (Meltzer,Phillips and Minolell , 2009.العقلیة بما في ذلك القلق واالكتئاب

ویعد اضطراب القلق من أكثر االضطرابات انتشارًا فقد أظھرت مجموعة من الدراسات    
% 17.7إذ وصلت إلى  ؛تزایدًا في معدالت القلق -جریت على ست عشرة دولة التي أ -العلمیة 

وتعد ھذه المعدالت عالیة جدًا، ناھیك عن عدم تقدیم خدمات مناسبة لمن یعانون من ھذا 
  Hishinuma, Migamigoto, Nishimura , Goedert, Ruen  Makini and etat, 2001.االضطراب 

اسات التي أجریت حول موضوع اضطرابات النوم وقلق السمة  ومن خالل االطالع على الدر  
تبحث في عالقة اضطرابات النوم بقلق  -في حدود علمنا  -تبین أنھ لم تجر سوى دراسة واحدة 

السمة عند طالب الجامعة، فكان ھذا حافزًا للقیام بھذه الدراسة، وبذلك تتحدد مشكلة الدراسة في 
  :التساؤل اآلتي

عالقة اضطرابات النوم بقلق السمة لدى طالب السنة الثالثة بالمرحلة الجامعیة معرفة طبیعة   
  ؟ ) 2010-2009(للعام 

  :أھمیة الدراسة - 3.1

تكمن أھمیة الدراسة الحالیة جزئیًا في المتغیرات التي تتناولھا وفي استكشاف طبیعة العالقة 
الجوھریة في مجال الصحة بینھا، كما أن موضوع دراسة اضطرابات النوم من الموضوعات 

النفسیة والشخصیة، ومازال المجال في حاجة ماسة إلى مزید من البحث والدراسة خاصًة في 
إذ تؤثر اضطرابات النوم على الفرد نفسھ  ؛ھذا العصر الذي زادت فیھ اضطرابات النوم
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رابات وعالقاتھ باآلخرین، وتؤدي إلى قلة الطاقة الجسمیة بصفة عامة وشرود الذھن واضط
المزاج وسوء عالقة الفرد بنفسھ وبالناس وبكل من حولھ، كما أن االھتمام بھذا الموضوع من 

كافة جوانبھ قد یؤدي إلى زیادة اإلنتاجیة وتحسین نوعیة الحیاة، وقد یعالج كثیًرا من 
  . االضطرابات العصابیة  مثل القلق

ي مقدمة االضطرابات التي یشكو وما یضیف للدراسة أھمیًة ھو أن اضطرابات النوم تأتي ف 
فعلى أقل تقدیر ھناك  ؛منھا مجموع المرضى المترددین على األطباء من كافة التخصصات

  ). 3: 2001أسعدة، . ( ثالثة أشخاص من بین كل عشرة لدیھم شكوى متعلقة بالنوم

بات  إذ یعد القلق لب االضطرا ؛ولالھتمام بدراسة القلق أھمیة في مجال الصحة النفسیة 

فھو أساس جمیع االضطرابات النفسیة، كما أنھ من أھم سمات عصرنا، ویمثل مشكلة  ؛النفسیة
أكثر أنواع القلق شیوعًا في ) الحالة أو السمة(مركزیة في ھذا العصر، ویعتبر القلق بنوعیھ 

  ). 7: 2001األحمد، . ( التراث النفسي

عة ومھمة من شرائح المجتمع، ھم طلبة وتتجلى أھمیة الدراسة في أنھا تجرى على شریحة واس
 -ومن وجھة نظر اجتماعیة ونفسیة  - إذ یعد الطالب نفسھ لبذل العطاء للمجتمع، لذلك  ؛الجامعة

حفاظًا على ھذه الطاقة البشریة، والعمل على تنمیتھا واستثمارھا  ؛یجب بذل أقصى الجھود
  .بصورة أفضل 

ًة عند طلبة الجامعة، یمكننا من العمل على إرشاد فضًال عن ذلك فإن الكشف عن القلق كونھ سم
حتى یستطیع االستمرار في دراستھ دون قلق   ؛الطالب القلق وتوجیھھ نفسیًا واجتماعیًا

  .واضطراب

فقد تؤدي إلى الشعور باالختناق  ؛فالرتفاع نسبة القلق آثاره الجسمیة والعقلیة واالجتماعیة 
والصداع، والتوتر واألرق، وفقدان الشھیة وسرعة النسیان، وعدم القدرة على التركیز وسوء 
التوافق االجتماعي، مما یؤدي إلى اضطراب عالقة الطالب باآلخرین، وھذا كلھ من شأنھ أن 

حافظ ، . ( بون فیھیؤثر على المستوى التحصیلي للطالب وعلى قدرتھم في تحقیق ما یرغ
1981 :199 .(  

كما یمكن االستفادة من ھذه الدراسة في وضع البرامج اإلرشادیة المناسبة مثل بناء برامج 
  .لتخفیف حدة القلق وتحسین نوعیة النوم  ؛عالجیة

فھي تطرح موضوعًا یعد ظاھرًة إنسانیًة عامًة تضیف للمكتبة  ؛كما أن لھذه الدراسة أھمیتھا
العربیة جدیدًا، مما قد یساعد الطالب الجامعیین والباحثین في توسیع دائرة معارفھم، كما قد 

تحث الباحثین في مجال اإلرشاد والصحة النفسیة على إجراء المزید من األبحاث المتعلقة 
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ذه الدراسة الدور اإلیجابي في وضع جزء من الدراسات بمتغیرات الدراسة، وبذلك یكون لھ
  .المستقبلیة التي تفید في إثراء الموضوع من كافة جوانبھ

كما أن فكرة ھذا البحث تنبع من اإلحساس باالفتقار الشدید إلى المعلومات التي تتعلق 
  .باضطرابات النوم وقلق السمة 

  :أھداف الدراسة  -4.1

  :ى التعرف على ما یأتي تھدف الدراسة الحالیة إل

 .درجات اضطرابات النوم وأبعادھا الفرعیة لدى عینة الدراسة 

 .مستوى قلق السمة لدى عینة الدراسة 

العالقة االرتباطیة بین درجات اضطرابات النوم وأبعادھا الفرعیة ومستوى  قلق السمة 
 .لدى عینة الدراسة 

اضطرابات النوم وأبعادھا الفرعیة في في درجات ) ذكور، إناث(الفروق العائدة للنوع 
 .اضطرابات النوم 

في درجات اضطرابات النوم وأبعادھا ) علمي، أدبي(الفروق العائدة للتخصص 
 .الفرعیة

 .في  مستوى قلق السمة ) ذكور، إناث(الفروق العائدة للنوع 

  .في مستوى قلق السمة ) علمي، أدبي(الفروق العائدة للتخصص 

   

  :لمصطلحات تحدید ا - 5.1

   : اضطرابات النوم -1.5.1

  :ضطرابات النومالالتعریف النظري  -أوًال 

معاناة الفرد من اضطراب أو أكثر من اضطرابات النوم، : بأنھا ) 2006(عرفھا محمد غانم 
:  2006غانم، . ( وأن ھذه المعاناة متكررة تقود إلى حدوث خلل في وظائف الفرد الحیاتیة

274.(  

بأنھا حدوث مشكلة أو خلل في كمیة وحدة النوم، وبذلك یحدث خلل ) 2007(وعرفھا أنور البنا 
  ). 590:  2007البنا، . ( بالنسبة لإلنسان فیشعر بالتعب واإلرھاق

  :ضطرابات النوم الالتعریف اإلجرائي : ثانیًا 
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اضطرابات النوم  ھي الدرجة التي یحصل علیھا الطالب من خالل إجابتھ على فقرات مقیاس   
، الذي تدل فیھ الدرجة العلیا على وجود اضطراب في )1998(الذي أعده خالد محمد عبد الغني 

  . النوم، أما الدرجة السفلى فتدل على عدم وجود اضطراب في النوم

  :قلق السمة  - 2.5.1

  :سمة القلق لالتعریف النظري  :أوًال

شیر إلى االختالفات الفردیة الثابتة نسبیًا في قابلیة بأنھ ی) 1984(عرفھ عبد الرقیب البحیري    
اإلصابة بالقلق، التي ترجع إلى االختالفات الموجودة بین األفراد في استعدادھم لالستجابة 

  ). 11:  1984البحیري، . ( للمواقف المدركة كونھا مواقف تھدیدیة بارتفاع القلق

شخصیة الفرد، أو ھو استعداد سلوكي بأنھ أسلوب یمیز ) 1994(وعرفتھ سمیحة إسماعیل 
  ).50: 1994إسماعیل، . (یجعل الفرد قلقًا

  

  :سمة الالتعریف اإلجرائي لقلق  :ثانیًا

ھو مستوى القلق كسمة أساسیة في شخصیة الفرد، الذي یتضح من خالل استجابات أفراد    
  .العینة على مقیاس قلق السمة 

  :حدود الدراسة  -6.1

تحدد الدراسة بالمتغیرات األساسیة، واألدوات التي تقیسھا، وكذلك أفراد العینة التي تخضع    
.لمیة واألدبیة، وبالسنة الدراسیةإلجراءاتھا، وھم فئة الطلبة الجامعیین ضمن التخصصات الع



  الفصل الثاني                                     
  النظري اإلطار
  :وتشمل النوم اضطرابات: أوًال

  .النوم مفھوم 1.2 

  .النوم أنواع 2.2

  .النوم وظائف 3.2

  .النوم تفسر نظرات 4.2

  .النوم اضطرابات مفھوم 5.2

  .النوم اضطرابات تصنیف 6.2

  .النوم اضطرابات أسباب 7.2

  .النوم اضطرابات عالج 8.2

  :ویشمل القلق: ثانیًا

  .القلق مفھوم 1.1

  .القلق أعراض 2.1

  .القلق أنواع 3.1

  .القلق أسباب 4.1

  .القلق عالج 5.1 

  .لقلق المفسرة النظریة االتجاھات 6.1 
  

  الفصل الثاني

  اإلطار النظري

  :اضطرابات النوم  -أوًال 

   :مفھوم النوم  -1.2
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إلى التأمل  لقد أثار موضوع النوم والتناقض بین حالة النوم والیقظة انتباه أجدادنا القدماء ودفعھم
والتفكیر في حالة الوعي أو الشعور، كما أن التشابھ الذي یوجد بین حالة النوم والموت وكذلك 

اصطحاب النوم بظاھرة األحالم، كل ھذا قد یساعد في صیاغة فكرة اإلنسان عن النوم والیقظة، 
فقد اعتبروا النوم عبارة عن اختفاء الروح اختفاًء  ؛والحیاة والموت، وفكرة الفناء والحیاة اآلخرة

  ).146: 1987العیسوي، . (مؤقتًا، أما الموت فھو اختفاؤھا اختفاًء مطلقًا

ففي كلیھما ینتقل اإلنسان من حالة الیقظة إلى حالة  ؛وبذلك یكون ھناك تشابھ بین النوم والموت
یرات تكون مؤقتة في حالة النوم، ودائمة أخرى یفقد فیھا یقظتھ وإرادتھ وحركتھ، لكن ھذه التغ

  ).14:  2001المھدي، . (في حالة الموت

كما قد شغل موضوع النوم واضطراباتھ أذھان كثیر من الرجال والنساء والمفكرین منذ أكثر    
أي توأم  ؛ھبنوس(من ألفي عام، إلى درجة خصص فیھا الیونانیون القدامى إلھًا للنوم سمي 

، لكن البحث العلمي الجاد في موضوع النوم واضطراباتھ لم یظھر بجالء إال منذ )الموت 
  ).32: 2003رضوان، . (حوالي أربعین عامًا

وقد تناول العدید من المختصین في مجال الصحة النفسیة دراسة النوم من حیث المفھوم     
انسحاب مؤقت إلى وضع یشابھ : ھ بأنھ الذي عرف) فروید ( والمتغیرات المرتبطة بھ منھم 

  .وضع الكائن الحي في المرحلة الجنینیة

الذي عرفھ بأنھ حالة من الكف عند الكائن الحي تساعده على استعادة التوازن بین ) بافلوف (و  
  ).204:  2004ربیع، . (عملیات البناء والھدم

تغیرة من االستثارة المنخفضة، بأنھ حالة غیر م: فعرفھ ) James  ،1963جمیس دریفر(أما   
:  2007الخالدي، .  (تتسم بأنشطة متنوعة ومستمرة في حركة الجسم، والنظم الفسیولوجیة

552 .(  

أن النوم لیس نتیجة لحلول التعب، وإنما ھو وظیفة حیویة یقوم )   Kelabirdكالبرد ( ویرى    
  ). 281:  2005كمال، . (بھا الكائن الحي لیقي نفسھ من حلول التعب

أي إذا سكنت أعضاء اإلنسان ولم  ؛ترك استعمال النفس للحواس جمیعًا: بأنھ ) الكندي(وعرفة   

  ). 31: 1993نجاتي، . (یستخدم حواسھ إطالقًا أدى بھ ذلك إلى النوم

بأنھ حالة من عدم الوعي الجزئي بحیث یمكن أن : إلى النوم ) 2002خلیل البیاني، (ویشیر   
  .ى الیقظة في حالة تنبیھھیعود الفرد إل

ألنھ في حالة الغیبوبة ال یمكن إعادة الشخص إلى الوعي  ؛وھذا یمیز النوم عن حالة الغیبوبة  

  ). 300: 2002البیاتي، . (اال في حالة التنبیھ الزائد
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بأنھ حالة من االسترخاء الجسمي یغمض اإلنسان فیھا عینیھ )  2004محمد ربیع، (وعرفھ   
:  2004ربیع، . (لعالم الخارجي، ویكف فیھا عن األنشطة والوظائف الحركیةوینعزل عن ا

104 .(  

ومجمل القول أن النوم حالة متكررة من انعدام الفعالیة تقترن بفقدان الوعي المؤقت    
لسھولة  ؛وانخفاض مستوى الشعور بالمؤثرات المحیطة، ویختلف عن فقدان الوعي المطلق

  ).116:  2004غانم، . ( لیقظة بمجرد إیقاظھ من نومھعودة النائم إلى مستوى ا

ویمكن اعتبار حالتي النوم والیقظة متغیرین یقعان على مدى متصل یتباین من الغیبوبة    
وفقدان الوعي والنوم العمیق في طرف، وحالة الیقظة التامة في طرف آخر، ویقوم على طول 

ة، ویعتبر التبادل بین حالتي النوم والیقظة المدى المتصل مستویات متفاوتة من النوم والیقظ
  ).17: 1994عبد الستار، . (نموذجًا للدورة الیومیة التي تحدث كل أربع وعشرین ساعًة

لذلك أشار حسن باش إلى أن النوم حالة طبیعیة متكررة یتوقف فیھا الكائن الحي عن الیقظة     
  ). 25:  1993باش، (  .وتصبح حواسھ معزولًة نسبیًا عما یحیط بھ من أحداث

انخفاض النشاط في جھاز التنبیھ : معنى النوم بأنھ ) 1999رمضان القذافي، (ویحدد   
القذافي، . (إذ یعمل جھاز التنبیھ كمركز لإلیقاظ مما یؤدي إلى االنتباه واالستثارة ؛واإلیقاظ

1999 :166 .(  

العضالت، كما یدل على ذلك وبذلك یعتبر النوم حالة من الھدوء تشمل الجھاز العصبي و  
  ). 25:  2000الشربیني، . ( تسجیل النشاط الكھربائي للمخ

  :أنواع النوم  -2.2

في القدیم كان ینظر إلى النوم بأنھ حالة واحدة من انخفاض مستوى الوعي والحركة    
  ).20:  2001المھدي، . ( واالستجابة، وإذا اختلف فإنما تختلف من حیث العمق

ن فقد قسم النوم بناًء على ثالثة قیاسات فسیولوجیة دقیقة إلى نوعین رئیسین تبعًا لسرعة أما اآل  
حركة العین تحت الجفن أثناء النوم، ففي الثلث األول من النوم تھیمن موجة حركة العین البطیئة 

 (fort,p,2010). ویھیمن على الثلث األخیر حركة العین السریعة

إلى أن النوم لیس نوعًا واحدًا، كما یعتقد فھو ـ على األقل ـ نوعان كما توصل العلم الحدیث    
  :مختلفان ھما 

ھو ما یسمى بالنوم الكالسیكي أو النوم السوي، وخالل ھذا النوع من النوم تكون  :النوع األول 
.               أجھزة الجسم في حالة ھدوء، فیقل التنفس وضربات القلق وإفرازات المعدة

  ).26:  2006ي، المالد(
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وھذا النوع من النوم یتمیز بأنھ ال تصاحبھ حركات العین السریعة، ویمكن تقسیم ھذا النوع   
.              من النوم إلى أربع مراحل من خالل موجات الدماغ عن طریق رسم المخ الكھربائي

  ). 89:  1993إبراھیم والنیال، ( 

ھي حالة الیقظة التي تسبق الدخول في النوم، :  )النعاس مرحلة اإلرهاق أو ( املرحلة األوىل 

  ). 34:  2003رضوان، . (ثانیة/ ھیرتز ) 12- 7(بین ) ألفا (ویكون نشاط 

وھنا تطول الفترات بین ظھور موجات ألفا وتصبح ھذه الذبذبة أقل سرعًة مع احتمال ظھور    
  ). 227:  1993عكاشة، . (الذبذبة ثیتا في ھیئة سریعة

تظھر في ھذه المرحلة حركات العین السریعة، التي  :) مرحلة بدء النوم (رحلة الثانية امل

  ). 288: 1993عكاشة، . (تمیز ھذا النوع من النوم الذي یظھر في أثناء األحالم

تقریبًا ) ثانیة/  2 -1(كما تظھر في ھذه المرحلة الموجات المغزلیة وتستمر الواحدة من   
  ). 138: 1995عوض، . (موجة في الثانیة) 24-12(من وتكون سرعة الموجات 

تتمیز ھذه المرحلة بوجود الموجات المغزلیة،  : )مرحلة النوم اخلفيف(املرحلة الثالثة 

وتقل ذبذبتھا تدریجیًا كلما زاد النوم عمقًا ویحل محلھا الذبذبة ) ثانیة/ موجة14(وھي حوالي 
  ) . 229:  1993عكاشة، . ( ثیتا

. عملیات الحیویة مثل التنفس وضربات القلب، وتكون عضالت الجسم مسترخیًة جدًاوتھبط ال  
  ) .303:  2002البیاني، (

یكون النائم في حالة استرخاء تام، ونادرًا ما  :) مرحلة النوم العميق ( املرحلة الرابعة 
ن یقوم یتحرك غیر مدرك للعالم الخارجي، ومن الصعوبة إیقاظھ، وفي ھذه المرحلة یحتمل أ

:  1992دافیدوف، . ( النائم بالمشي أو الكالم، وتكون موجات دلتا ھي الغالبة على رسم المخ
302. (  

في ھذه المرحلة تظھر موجات بیتا  :)مرحلة النوم شديد العمق (املرحلة اخلامسة 

  ). 34:  2003رضوان، . (ثانیة/ ھیرتز  1وتصل إلى 

تزداد العملیات الحیویة مثل التنفس وضربات القلب، لكن نشاط الجھاز العصبي ینخفض     
وتكون العضالت مسترخیًة، ما عدا العضالت المحركة للعین، وفي ھذه المرحلة یظھر الحلم 

  ). 303:  2002البیاني، . ( أكثر من غیره في المراحل السابقة

مالي وقت النوم، ولھا ممیزاتھا الواضحة على من إج) 25-20(وتستغرق ھذه المرحلة من    
ففیھا تكون الموجات منخفضًة، وأشبھ بالتخطیط أثناء الیقظة،  ویشبھ  ؛صعید التخطیط الدماغي

  ).109:  1991النابلسي، . ( ھذا التخطیط أسنان المنشار
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ن نشاط أل ؛یطلق علیھ النوم غیر المتزامن أو النقیض، وسمي بالنوم النقیض:  النوع الثاني

المخ الكھربائي أثناءه یختلف عن النشاط أثناء النوم الحقیقي، ویحدث ھذا النوع من النوم مرة 
  ). 85:  1980القطان، . ( دقیقًة في كل دورة 20دقیقًة، ویستمر  90كل 

وتحدث فیھ حركات العین السریعة، ویصاحبھا في رسم الدماغ الكھربائي موجات سریعة    
على أن النوم في ھذه الفترة یكون خفیفًا، ویصاحب النوم النقیض نشاط في  وقصیرة، مما یدل

إبراھیم . ( كل األجھزة، وتزداد حركة التنفس وسرعة القلب وضغط الدم، وإفرازات المعدة
  ). 80:  1993والنیال، 

 وھذان النوعان من النوم ضروریان ویحدثان بالتناوب والتتابع عدة مرات، غیر أن ما یالحظ  
  . ھو أن فترات النوم الكالسیكي تكون أطول، وقد تستغرق ثمانین بالمائة تقریبًا من فترات النوم

  :وظائف النوم  -3.2

یزال فھمنا لوظیفة النوم من األمور المحیرة، لكن یبدو منطقیًا أن من وظائف النوم ال      
والرابعة من النوم ـ على األخص ـ الوظیفة التجدیدیة، فھناك آراء تشیر إلى أن المرحلتین الثالثة 

، كما )RNA(تساعدان في تركیب بعض المركبات الكیمیائیة وتكاملھا مثل البروتینات وحمض 
أن المرحلة الخامسة من النوم تجدد وظائف االنتباه والعاطفة، وأشار بعض الباحثین  إلى أن 

 ؛بالقلق والتوتر والتعلم المكثفجزءًا كبیرًا من ھذه المرحلة یحدث في العادة بعد أیام ملیئة 
یساعد في التعامل أو التعایش مع المواقف الضاغطة في الحیاة ) خاصة المرحلة الخامسة(فالنوم 

  ).  211: 2004الریماوي ،. (والتعامل مع البیئة بكفاءة أكبر بعد أن یستیقظ الفرد

إذ تستریح كل أجھزة  ؛جسموللنوم وظیفة جسمیة فللنوم الطبیعي الھادئ أثر كبیر على ال     
الجسم، وتكون ھناك فرصة إلعادة بناء بعض األنسجة التي تتلف أثناء ساعات النشاط ، وھناك 

وبذلك یستیقظ ) حمض اللبنیك(أیضًا فرصة للتخلص من أنواع التمثیل الغذائي المتراكمة مثل 
  ). 35:  2001المھدي، . (الشخص وھو یشعر بالراحة وتجدد النشاط 

إذن لیس النوم مرحلة ركود أو خمول، وإنما ھو مرحلة صیانة للجسم واستعادة لما فقده من     
عناصر، ویستطیع الجسم من خاللھ أن یحصل على حیویة ونشاط ، وبذلك تكون وظیفة النوم 

  ). 129: 2006الدسوقي،. (لیستعید قواه ؛األساسیة ھي إعطاء الجسم الطاقة والحیویة

  :لنوم نظریات تفسر ا -4.2

فضرورة النوم مسألة یعرفھا الجمیع، ومع ذلك فإن  ؛لماذا ننام؟ سؤال قد یبدو عدیم المعنى    
الحاجة للنوم ضروریة شغلت العلماء بشكل كبیر، وظھرت العدید من النظریات التي حاولت 
 تفسیر كل المظاھر المرتبطة بالنوم، وسوف تقوم الباحثة بعرض أكثر االتجاھات الموضوعیة

  :في تفسیر ظاھرة النوم 

   :االتجاه البیولوجي  :أوًال
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  :للنوم  األیضیةالنظریات -1

الحامل الحادت (یرى أنصار ھذه النظریة أن المخ في فترة الیقظة یقوم بإنتاج مادة تسمى      
، وھذه المادة تتجمع في السائل المخي النخاعي، وعند وصولھا لمستوى معین من التركیز )للنوم
 1998عبد الغني، . (النوم، وأن دورة التجمع والتخلص تؤدي إلى دورة النوم والیقظة یحدث

:12.(  

  :النظریة النیورنیة للنوم  -2

یفترض أنصار ھذه النظریة أن النوم والیقظة یحدثان نتیجة تباعد وتقارب اتصال الخالیا    
فوق النصفین ) كف(إذا حدث  العصبیة في المخ، باإلضافة إلى نقص الدورة الدمویة للمخ، وأنھ

  ).140: 1994الشربیني، . ( الكرویین بالمخ حدث النوم، وإذا انحصر تالشى النوم

   :النظریة الوعائیة  -3

من أوائل أنصار ھذه النظریة، وتفترض ھذه النظریة أن ) موسو(ُیعد العالم الفسیولوجي   
السبب في حدوث النوم ھو نقص في كمیة الدم التي تذھب إلى المخ، حیث توجد مناطق عصبیة 

في المخ مرتبطة عن طریق وصالت عصبیة، وھذه المناطق ھي المسؤولة عن الحفاظ على 
  ). 25: 1968الزیات ولوكیل، . ( دورة النوم والیقظة

وھي شبكة من الخالیا العصبیة تتحكم في حالة : التكوین الشبكي) أ(وھذه المناطق ھي    
  1993إبراھیم والنیال،. ( الیقظة، وتجعلنا متیقظین فإذا انتھت من عملھا نبدأ نشعر بالنعاس

وھي مجموعة نوبات تمتد من النخاع المستطیل حتى المخ ولھا تأثیرھا الخاص ) ب) ( 80:
  ). 305: 2000عكاشة، . (م، وأي تلف في ھذه المنطقة یؤدي إلى األرقعلى النو

إذ  ؛وھي موجودة بالقنطرة، ولھا دور فعال في النوم: الخالیا العظمى للغطاء أو الحاف -ج
تتفاعل منطقة الخالیا العظمى بالغطاء مع الجسم األزرق؛ لتغیر النوم التزامني إلى غیر تزامني 

العظمى لھا أھمیة واضحة خاصة في النوم غیر المتزامن، كما أن تلفھا والعكس، وھذه الخالیا 
  ). 19: 2001المھدي، . (یؤدي إلى زوال ھذا النوع من النوم

ولھ دور في عملیة النوم والیقظة؛ ففي ) النور أدرینالین (یحتوي على :  الجسم األزرق -د
شاط أنویة الحافة، وھذا یؤدي عملیة الیقظة إذا حدث قطع عرضي فإن ذلك یؤدي إلى زیادة ن

إلى زیادة السیروتونین الذي یثبط نشاط التكوین الشبكي عن طریق مساراتھ، وھذا یعني زیادة 
حقي، . (النوم، وأما دوره في النوم فیؤدي إلى التغیر من النوم المتزامن إلى النوم غیر المتزامن

2004  :90 .(  

ث یؤدي إلى إضافة بعض األنواء إلى الیقظة، بینما یعتبر مركز االستیقاظ حی: الھیبوثالمس -ه
  .)115,1981,آغا.(تؤدي إصابة بعض األجزاء إلى النوم 

  :النظریة الكیمیائیة  -4
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وتفترض ھذه النظریة أنھ أثناء ) ھنري بیرة ولیجندر(ومن أبرز أنصار ھذه النظریة العالمان    
ل العدید من العملیات الكیمائیة والحیویة النشاطات الجسمیة والفسیولوجیة المختلفة، ومن خال

التي تحدث داخل جسم اإلنسان ینتج العدید من الفضالت، وھذه الفضالت عندما تزید نسبتھا في 
فیشعر اإلنسان بالتعب فیحدث  ؛الدم وخاصة في السائل الدماغي تؤثر على المراكز العصبیة

لنواتج الضارة فیستعید الجھاز العصبي النوم، وأثناء النوم یتخلص الجسم تدریجیًا من ھذه ا
  .نشاطھ ویستیقظ اإلنسان من النوم 

ویؤخذ على ھذه النظریة أنھا ال تفسر حدوث النوم والیقظة المفاجئة، وھكذا یمكن القول بـأن    
.   ھذه النظریة توضح أسبابًا تھیئ الفرد للنوم، لكنھا ال تفسر النوم ذاتھ وال توضح طبیعتھ

  ). 128:  2006الدسوقي، (

  :االتجاه النفسي  :ثانیًا

اھتم علماء التحلیل النفسي بدراسة صعوبة النوم عند األطفال : نظرية التحليل النفسي -1
وفسروھا بعدة عوامل منھا قلق االنفصال، والقلق األودیبي، والخوف من ظھور الرغبات 

  :المكبوتة، وفیما یلي عرض لكل عامل من ھذه العوامل 

 ؛أشار فرایبرج إلى أن األطفال یعانون من صعوبات النوم في السنة الثانیة: ألنا ضعف ا -1
في ھذا السن ضعیفة ال تقوى على حل الصراعات الشرجیة، ومن ھنا یفزع ) Egoاألنا (ألن 

  .الطفل ویضطرب نومھ 

یفصل النوم الطفل عن والدیھ، ویشعر بعض األطفال بالقلق من ھذا  :قلق االنفصال  -2
االنفصال، فیكرھون النوم، ویقاومون الذھان إلى الفراش أو یسھرون ویعانون األرق، أو النوم 
الخفیف المتقطع، أو یرفضون النوم إال في أحضان أمھاتھم، وھذا یعني أن صعوبات النوم ھي 

عودة . (لتعلقھ بھا أو لخوفھ من الوحدة التي یشعر بھا في النومرفض الطفل االنفصال عن أمھ 
  ).314: 1994ومرسي، 

سنوات  6-4یصاحب القلق األودیبي الذي یعانیھ األطفال من سن : ي بدويالقلق األ -3

ففي سن ما قبل المدرسة یسقط الولد خوفھ من أبیھ على أي شيء مثل  ؛صعوبات في النوم
مفترسة، ویستدل علماء التحلیل النفسي على صحة ھذا التفسیر من األشباح، والحیوانات ال

  ). 124: 1999القذافي، . (انتشار الفزع أثناء النوم عند األطفال

  :الخوف من الرغبات المكبوتة  -4

عند تدریب الطفل على تنظیم عملیات اإلخراج قد یعاملھ والداه بقسوة، فیشعر بالعداوة  
ألنھ یضعف سیطرتھ على ھذه المشاعر وغیرھا من  ؛اف من النومنحوھما،  لكنھ یكبتھا ویخ

الرغبات المكبوتة في الالشعور ویخشى ظھورھا في الشعور، فإلحاح ھذه الرغبات وخوف األنا 
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من ظھورھا قد یسبب األرق والنوم المتقطع، وقد تؤدي قسوة الوالدین على الطفل في مواقف 
لى عنده من الوقوع في الخطأ وبالتالي ال یرغب في النوم التبول الالإرادي إلى خوف األنا األع

:  2006الدسوقي، . (لخوفھ من أن یبلل فراشھ، ویعاقبھ والداه، فیعاني األرق والفزع أثناء النوم
127 .(  

   :النظریة السلوكیة  -2

یفسر أصحاب المدرسة السلوكیة النوم الطبیعي والمضطرب بأنھ سلوك متعلم، ویرجعون    
ة النوم عند األطفال إلى أخطاء الوالدین في تنشئة الطفل خالل االرتباط الشرطي وإلى صعوب

الظروف والمواقف السیئة أو التطبیق الخاطئ للثواب والعقاب في مواقف النوم، مما یجعل النوم 
.           مضطربًا، كما قد یتم تعلم اضطرابات النوم عن طریق التقلید االجتماعي الخاطئ

  ). 315: 1986ومرسي،  عودة(

  :نظریة الكف واإلثارة  -3

صاحب ھذه النظریة وھو أشھر علماء وظائف األعضاء، فقد اشتھر بدراساتھ ) بافلوف(یعتبر   
على السلوك العصبي األعلى، وخاصة المتصل باألفعال المشروطة، ویرى صاحب النظریة أن 

الزیات . (عملیة النوم ما ھي إال حالة عامة من الردع تعقب فترة طویلة من النشاط لتلك الخالیا
   ).28:  1968والوكیل، 

  :فھو یفسر النوم بأنھ فترة راحة للمخ تسببھ مجموعتان من المنبھات ھما    

ناتجة عن تعب جسمي وإرھاق، ویمكن في ھذه الحالة إعاقة النوم عن : أـ المنبھات الباطنیة
  ). 127: 2006الدسوقي، . (طریق اإلثارة ألجزاء المخ مما یؤدي إلى اضطرابات النوم

         .   وھي تتكرر على نحو منظم أو متناسق وھذا یؤدي إلى النوم : جیةب ـ المنبھات الخار     

   :مفھوم اضطرابات النوم  -5.2

یقصد باضطرابات النوم الصعوبات أو المعوقات التي تؤدي إلى قلة النوم أو إلى سوء    
  .)120:  2003عبد المعطي، . ( نظامھ، وھي إما أن تظھر في بدایة النوم أو في أثنائھ

وھي ظواھر للنوم المفكك بدًال من النوم المتكامل، وقد یظھر اضطراب النوم في أشكال   
متباینة تأخذ طابع الخطورة والتكرار واالستمرار، وقد یكون ذلك نتیجة لمؤثرات بیئیة وأسریة 

  ).18: 1985شاكر، . (أو مجموعة خبرات مؤلمة وتربیة غیر رشیدة

بأنھا تعبیر عن رغبات مكبوتة وصراع نفسي ) 1990وي، عبد الرحمن العیس(وعرفھا     
  ). 195: 1990العیسوي، . ( وشعور بالفشل والدونیة واإلھمال

بأنھا مصدر إزعاج خطیر یتداخل في أنماط النوم السوي )  2001حسین فاید، (وحددھا    
:  2001، فاید. (ویتعارض مع األداء المھني أو االجتماعي للشخص ویسبب لھ ضیقًا نفسیًا

203 .(  
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بأنھا حاالت اضطرابیة غیر عابرة ومزیج من الصعوبات ) 2006أدیب الخالدي، (وعرفھا    
والمصاحبات للنوم نتیجة للضغوطات النفسیة، والمدرسیة، واالجتماعیة، وعدم إشباع الحاجة 

نشاط للنوم، فتؤثر على الجھاز العصبي، وتؤدي إلى ضعف االنتباه وإغراق اإلدراك وبطء ال
  ). 4:  2006الخالدي، . (الحركي 

وعرف الدلیل التشخیصي واإلحصائي الرابع اضطرابات النوم بأنھا معاناة الفرد من   
اضطراب أو أكثر من اضطرابات النوم، وأن ھذه المعاناة متكررة وتقود إلى إحداث خلل في 

  ). 274:  2004غانم، . ( وظائف الفرد الحیاتیة

تعریفات السابقة یتضح لنا أنھا اتفقت فیما بینھا على أن اضطرابات النوم من خالل عرض ال    
معوقة للنوم وتؤثر في وظائف الفرد الحیاتیة، وفي االنتباه والتركیز والنشاط المھني 

فمنھم من أرجعھا إلى المؤثرات  ؛واالجتماعي، لكنھا اختلفت في تحدید أسباب اضطرابات النوم
ت المكبوتة والصراع النفسي، والخبرات المؤلمة أو إلى ضغوطات نفسیة البیئیة، أو إلى الرغبا

ودراسیة، وبالتالي تعتبر اضطرابات النوم من الظواھر التي یصعب تفسیرھا تفسیرًا علمیًا 
  .فما یزال یحیطھا الغموض ؛واضحًا

  :تصنیف اضطرابات النوم  -6.2

نوم واضطراباتھ إلى ظھور تصنیفات قد أسھمت جھود الكثیر من المشتغلین في دراسة ال    
عدیدة الضطرابات النوم، وتعرض الباحثة في ھذا السیاق أھم ھذه التصنیفات شیوعًا في 

  .الدراسات العربیة واألجنبیة التي اھتمت بتصنیف اضطرابات النوم 

  ) DSM_LII_R ,1987(تصنیف الدلیل التشخیصي اإلحصائي الرابع ) 1(شكل 

  

    

  

  

  

  
  

  

  النوم إیقاع

 النوم اضطرابات

  النوم مخالت اضطرابات

 فرط  األرق
  النوم

 إیقاع
 النوم

  والیقظة

 غفوات
 النوم

  المفاجئة

 اضطرابات
 النوم

 ةالمرتبط
  بالنفس

 الكوابیس
  اللیلیة

 المشي
  النوم أثناء

  اللیلي الفزع
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   ثالثة ویشمل توقیتھ، أو كیفیتھ أو النوم كمیة في اضطراب حدوث ھي   
   فرعیة اضطرابات

  :  Insomniaاضطراب األرق  -1

 بالتعب الفرد یشعر االستیقاظ وعند الوقت، من فترة بعد إال النوم على الفرد قدرة عدم ھو   
  ). 155: 1998 منسي،. ( النھار في لعملھ الفرد أداء عدم إلى یؤدي مما الراحة، وعدم

 فسیولوجیة وجھة ومن انفعالي، لمثیر مؤقتة استجابة بأنھ نفسیة وجھة من األرق ویعرف   
.   الفراش تغییر أو أدویة تناول أو التعب مثل فیزیقي، لمثیر مؤقتة استجابة بأنھ یعرف

  ) . 38: 2003 رضوان،(

  : األرق أشكال

 من الشخص یعاني الحالة ھذه وفي شیوعًا، األرق أشكال أكثر ھو: النوم بدء في الصعوبة -1
 الفراش في یتقلب الفترة ھذه وخالل النوم، في للدخول انتظارًا طویلة لمدة الفراش في البقاء

  .ینام الوقت مرور مع و قلق في ویتحرك

 النوم أن كما المتقطع، النوم أو االستیقاظ كثرة الشكل ھذا یمیز ما أھم: النوم مواصلة أرق -2
  .النوم من كاف وقت على الفرد حصول عدم إلى یؤدي مما سطحیًا یكون

 ویصعب المبكر باالستیقاظ یسمى ما وھو الفجر قبل الفرد یصحو حیث: النوم نھایة أرق -3
  ). 193:  2006 العزة،. ( ذلك بعد ینام أن علیھ

 قبل نعاس صور في ویظھر األرق أنواع من البیولوجیة الساعة إیقاع اضطراب یعد كما    
 العودة وعدم اللیل، منتصف في النوم من استیقاظ شكل في یظھر وأحیانًا النوم، في الدخول
  ). (Denis Marti nez and Maria docarmo sfreddo Lanz 2010 ). النوم حالة إلى بسھولة

  : ھي عیادیة أشكال ثالثة إلى األرق یصنف دیمومتھ حیث ومن  

 .الحادة الشدة لفترات شائع فعل كرد أیام عدة األرق یستمر قد: العابر األرق

 في الشدة بحاالت أساسي بشكل ویرتبط أسابیع ثالثة یستمر قد: األمد قصیر األرق
 أوفقدان  الوظیفة فقدان ذلك في بما العائلیة، الحیاة أو العمل بظروف المرتبطة المواقف

 ).  33: 1990 مارشي،. (العائلة أفراد أحد

 وقد عدیدة شھور أو ألسابیع یستمر األرق من النوع ھذا) : المزمن( األمد طویل األرق -ج
 المشاكل وبعض المزمنة والضغوط االكتئاب األرق من النوع ھذا ویسبب عدة، سنوات یستمر
  ). 194: 2006 العزة،. (الكلى وأمراض والربو القلب وقصور المفاصل التھاب مثل الصحیة

  : األرق أسباب
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 .عامًا 60 عن أعمارھم تزید الذین األفراد لدى األرق انتشار یزداد إذ ؛المتقدم العمر

 وفاة أو الوظیفة تغییر أو الوظیفة فقدان مثل الحیاة مجرى على یؤثر الذي الشدید التوتر
 .أخرى بیئة إلى االنتقال أو عزیز شخص

 ھام حدث توقع أو والحزن والغضب للقلق، المسببة والمتاعب والھم واالضطراب القلق
. 

 ضغط وارتفاع الھضمي والجھاز والتنفس، القلب مرض حاالت مثل المرضیة الحاالت
 .للطعام الشھیة وفقدان المفاصل، والتھاب الدم،

 .فیھا الزمني التوقیت یختلف أماكن إلى السفر أو االنتقال مثل الزمني الوقت تغییر

 .شیوعًا األكثر األسباب أحد وھو األلم

 .جدید منزل إلى لاالنتقا مثل المكان تغییر

 تعوق التي الحد، عن جدًا الزائدة الحرارة درجات أو الضوضاء مثل البیئیة العوامل
 .الراحة عدم وتسبب النوم

 .اإلرھاق أو التعب مثل الطبیعي النوم على تؤثر أو تعوق التي األشیاء

 .والعقاقیر المخدرات 

 والقھوة الشاي تناول مثل األرق استمرار على تساعد التي السلوكیات بعض ھناك 
 القیلولة نوم وقت قبل الخمور وشرب النوم، وقت قبل السجائر وتدخین والكوكاكوال

 ). 318:  1999 الرشیدي،. (الحد عن الزائد

  : اآلتیة المحكات توفر من بد ال األولي األرق تشخیص یتم وكي

  . قلاأل على شھر مدة ھذا ویحدث النوم بدء صعوبة من البارزة الشكوى

 وكي عامة، بصفة الحیاتیة المجاالت على النوم صعوبة من الناتج اإلجھاد ھذا ینعكس
 .القلق أو االكتئاب مثل أخرى اضطرابات أي استبعاد من بد ال األولي األرق تحدید یتم

 . الجسمیة الفرد أجھزة على مباشرة تؤثر التي اإلدمانیة المواد تأثیر استبعاد یجب

. أخرى مؤثرات استبعاد عن بعیدًا االضطرابات ھذه أسباب االعتبار في األخذ یجب
 ). 280:  2004 غانم،(

  : Hypersomnia  النوم فرط اضطراب -2

 طویلًة مدًة تستغرق النوم من نوبات مع النھار خالل الشدید النعاس من حالة بأنھ یعرف   
 یستیقظ أن الفرد على یصعب الحالة ھذه وفي االستیقاظ، عند الكاملة الیقظة حالة إلى لالنتقال
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 عبد. (ساعًة) 17-16( من تستمر قد طویلة ساعات النوم في ویستغرق تلقائي، بشكل
  ). 288: 1995القوي،

 حالة عن تعبیرًا أو معین واقع من ھروبًا أو نفسي صراع عن تعبیرًا النوم فرط یكون وقد   
 1993 والنیال، إبراھیم. (النكوص أنواع من نوعًا النوم یكون الحالة ھذه وفي قلق، أو اكتئاب

:81 .(  

 سوء نتیجة أو الدرقیة، الغدة ھرمون نقص مثل عضویة أسباب نتیجة النوم فرط یكون قد كما   
 الدسوقي،. (الشوكیة الحمى أو السحائي، التھاب مثل العصبي الجھاز في اإلصابة أو التغذیة
2006 :114        .(  

 االجتماعي للنشاط إعاقة أو وظیفي، خلل حدوث إلى النوم فرط اضطراب یؤدي ما وغالبًا  
  ). 385: 2002 الخالدي،. ( االضطراب شدة حسب واالجتماعیة الوظیفیة اإلعاقة وتتفاوت

 یشخص: الرابع واإلحصائي التشخیصي الدلیل وفق النوم فرط الضطراب التشخیصیة المعاییر-
  : اآلتیة للمعاییر وفقًا االضطراب ھذا

 أو متواصلة نوبات شكل ویأخذ األقل، على شھر مدة النوم فرط من الواضحة الشكوى
 .یومیًا تحدث التي النھاري النوم نوبات

 أي أو الوظیفي، أو االجتماعي األداء في خلًال أو حادًا) إكلینیكي( كربًا النوم فرط یسبب
 . باألداء تتأثر ھامة أخرى مجاالت

 أي حدوث أثناء یحدث فقد ؛أوًال األرق بواسطة النوم فرط اضطراب تفسیر یتم ال
 . النوم اضطرابات من آخر اضطراب

 أدویة أي تناول أو فسیولوجیة، أو خارجیة أخرى عوامل أي إلى االضطراب یرجع ال
 ). 278:  2006 غانم،. ( عامة طبیة حالة أي أو نفسیة

    :Sleep wake Schedule disorder  والیقظة لنومل جودل اضطراب -3

 والیقظة النوم نظام وبین والیقظة النوم في الفرد نظام بین التزامن فقدان من حالة ھو   
 النوم، فرط من وإما األرق من إما شكوى علیھ یترتب مما الفرد، محیط قبل من فیھ المرغوب
 ال أخرى أوقات في ینام بل یرید، عندما ینام ال االضطراب بھذا المصاب الفرد فإن وبالتالي
  ). 151: 2000 یوسف،. ( فیھا یرغب

 بین ـ المحیطة البیئة وبین بالفرد الخاصة الیقظة ـ النوم دورة بین التناسق عدم یحدث وقد  
 وال بالطائرة، المتكرر السفر نتیجة البلدان بین التوقیت في لفروق كثیرًا یتعرضون الذین األفراد
.  وظیفي تلف أو بالغ نفسي بضغط المریض یشعر عندما إال االضطراب ھذا بوجود یجزم

  ). 233:  2004 رضوان،(
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 واستیقاظھم نومھم أوقات تتصف الذین األفراد إن إذ ؛المنشأ نفسي االضطراب ھذا یكون وقد   

  ). 20: 1992 عكاشة،. ( وجدانیة أو شخصیة اضطرابات من یعانون ما كثیرًا التنظیم، بعدم

  : االضطراب لھذا أنواع ثالثة وھناك

 ویستیقظ الناس لعامة المعتادة المواعید قبل الشخص ینام وفیھ: المتأخر أو المتقدم النوع
 . متأخرًا ویصحو متأخرًا ینام بحیث ،العكس أو قبلھم

 نظام یوجد ال بحیث والیقظة، النوم أوقات في شدیدًا اضطرابًا نجد:  المنتظم غیر النوع
 . والیقظة للنوم ثابتة مواعید وال ثابت

 وقت من والیقظة النوم نظام في تغییرًا یحدث أنھ نجد النوع ھذا في: التغیر عدید النوع
 ). 53: 2001المھدي،. (منتظمة بصورة یحدث التغیر ھذا لكن آلخر،

  : الیقظة ـ النوم جدول الضطراب التشخیصیة المحكات

 مع والیتناسب فیھ، المرغوب الیقظة نظام مع متوافق غیر والیقظة النوم في الفرد نظام
 . الفرد محیط في األشخاص أغلب

 فترة األكبر الجزء أثناء األرق من والیقظة النوم جدول اضطراب نتیجة الفرد یعاني
 . األقل على شھر لمدة تقریبًا یوم كل وذلك االستیقاظ فترة أثناء النوم فرط أو النوم

 أداء مع لتعارضھا ؛شدیدًا إزعاجًا تسبب المرضیة غیر النوم وأوقات والكیفیة الكمیة

 ). 517:  1998 عكاشة،. (والمھنیة االجتماعیة لمھامھ الفرد

    : Parasomnia النوم مصاحبات

 اضطرابات الحاالت ھذه على ویطلق النوم، اختالل إلى تؤدي طبیعیة غیر أحداث تحدث قد   
 النوم بین العتبة عند أو النوم ساعات خالل عادي غیر حدث بوقوع وتتمیز بالنوم، المخالت
  .والیقظة

  

   : اآلتیة االضطرابات النوم مصاحبات تشمل

 یحدث و النوم، أثناء یحدث لیلي رعب أو خوف استجابة ھو:  Nightmaressالكابوس
 ).279: 1989وحمدي، داود. (مخیف حلم نتیجة الغالب في

 إلى بالشخص تؤدي للغایة مرعبة أحالم  بأنھا) 2006( وباوتا وسكریدلب ماكر سبور ویعرفھا
  :الكوابیس من نوعین ویضعون والحزن، الغضب مشاعر إلى وتؤدي مباشرة االستیقاظ

 تعد أي منھا؛ ًاجزء وتعد الصدمات تعقب التي الكوابیس ھي: الصدمة بعد ما كوابیس
 .الصدمة بعد فعل كرد إلیھا ینظر كما الصدمة، بعد ما اضطراب من ًاجزء
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 تعد وإنما مؤلم، بحدث لھا عالقة ال التي الكوابیس ھي :السبب مجھولة الكوابیس
 ). Spooe Maker , Schitedl and Bowt , 2006. (المصدر مجھولة

 ھذا ویصاحب شدید، خوف حالة في الفرد ویصحو النقیض النوم أثناء الكابوس ویحدث   
 ما وسرعان بوضوح الحلم الفرد ویتذكر التنفس، في وسرعة القلب ضربات في زیادة الشعور
  ). 81:  1993 والنیال، إبراھیم. (ثانیة مرة للنوم یعود و یھدأ

  :التشخیصیة للكابوس اللیلي تالمحكا

 .استیقاظ متكرر في فترة النوم الرئیسیة أو في القیلولة مع استعادة مفصلة ألحالم مخیفة

 .ًالفرد یصبح متنبھا فإنفي االستیقاظ من الحلم المزعج 

 .تؤدي خبرة الحلم إلى صعوبة النوم

ال تحدث أحالم النوم المزعجة بصورة متفردة أثناء وجود اضطرابات عقلیة أخرى، 
عبد . ( وال یرجع إلى التأثیرات الفسیولوجیة المباشرة الستعمال األدویة والعقاقیر

 ). 127: 2003المعطي، 

 :  Terror disorderاضطراب الفزع اللیلي 

ھو نوبات من الفزع الشدید والھلع تصاحبھا أصوات عالیة وحركة زائدة ومستویات   
عالیة من النشاط العصبي الالإرادي ینھض الفرد من نومھ جالسًا أو واقفًا وذلك أثناء 

  ). 160: 2000یوسف، . ( الثلث األول من النوم عادة

) 10-1(نوم العمیق وتستمر الحالة مدة وقد وجد أن ھذه الحالة تحدث أثناء مراحل ال   
شیئًا عن ھذه النوبة عند  دقائق، ثم یھدأ الشخص ویعود إلى النوم، وال یتذكر حلمًا أو

  ). 55:  2001المھدي،. ( استیقاظھ في الصباح

وتظھر العدید من االستجابات التلقائیة مثل خفقان القلب وسرعة التنفس، والعرق   
  ). 95: 2001حقي، . (الغزیر ویحاول البعض الھروب من الحجرة من شدة الفزع

   :ياآلتبین اضطراب الكابوس اللیلي وفزع النوم على النحو ) 1979 ،سوین(یفرق  -

تیقظ الفرد ثم یستعید التوجھ الصحیح واإلدراك الكابوس خبرة مخیفة أثناء النوم یس -1
الواضح، أما الفزع فھو خبرة مخیفة تحدث بین النوم والیقظة، وال یستیقظ الفرد بعدھا 

  .استیقاظًا تامًا

في الكابوس یسبق االستیقاظ أصوات أنین وحركات دفاعیة طفیفة، أما في الفزع  -2
ض الفرد من فراشھ ویقفز من سریره في فإن مالمح الفرد تتغیر فتتسع العینان، وینھ

  . حالة اھتیاج
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في الكابوس یكون الفرد في حالة استیقاظ تام، وبعد أن یھدأ یستطیع قص الحلم الذي 
  .لذا یعجز عن تقدیم تفسیر لحالتھ ؛شاھده، أما في الفزع اللیلي فإن الفرد یكون نائمًا

ا في الفزع فإنھ ال یتعرف على في الكابوس یتعرف الفرد على كل المحیطین بھ، أم -4
  .من حولھ

في الكابوس ال تحدث الھالوس مطلقًا، أما في الفزع فإن الفرد یرى األشیاء المخیفة  -5
  .ماثلًة في الغرفة

  .في الكابوس ال یوجد عرق، أما في نوبة الفزع فعادًة ما یصاحبھا تصبب عرق -6

فرد الحلم، أما في نوبة الفزع فإن تعقب الكابوس فترة یقظة طویلة یستعید فیھا ال -7
  .الفرد ینام مباشرة

ال تستغرق واقعة الكابوس فترة تزید عن دقیقة أو اثنتین، أما في الفزع فتستمر فترة  -8
  ). 129: 2003عبد المعطي، . (دقیقًة 20ـ 15تصل إلى 

 المحكات التشخیصیة الضطراب الفزع أثناء النوم وفق الدلیل التشخیصي واإلحصائي
  :الرابع

 .تكرار االستیقاظ المفاجئ من النوم ویحدث ھذا غالبًا في الثلث األول من النوم

 .ظھور خوف شدید

 .عدم استجابة الشخص السریعة ألي محاولة لتھدئتھ خالل النوبة

 .ال یمكن تذكر تفاصیل الحلم ویوجد فقدان للذاكرة أثناء النوبة

 ).281: 2004غانم ،. (الشخصتسبب ھذه الحالة انعكاسات مؤلمة في حیاة 

  : Sleep Waking Disorderاضطراب المشي أثناء النوم  -3

إذ تجتمع فیھ ظواھر النوم والیقظة أثناء  ؛ھو اضطراب یحدث أثناء النوم ویحدث تبادل الوعي 
نوبة التجول، ویقوم الفرد من سریره غالبًا أثناء الثلث األول من النوم ویسیر متجوًال مبدیًا 

  ). 517: 1998عكاشة، . (من اإلدراك والتفاعل والمھارة الحركیة  وًى منخفضًامست

إذ تزدوج ظاھرتا النوم والیقظة في وقت  ؛ویعتبر ھذا االضطراب تغیرًا في حالة االنتباه  
. واحد، ویستطیع الفرد التحرك في منزلھ، وأحیانا ما یغادره فعًال، مما یعرضھ لألذى واإلصابة

  ).94: 2001حقي ،( 
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دقیقة وقد یؤذي المتجول نفسھ أذًى بالغًا أثناء ) 30- 15(ویستمر المشي أثناء النوم عادة من     
تجوالھ، ھذا االضطراب شائع بین المراھقین، وقد یحدث لدى األطفال والراشدین، وھو أكثر 

  ).586: 1991رجح، . (انتشارًا عند الذكور من اإلناث

عد البلوغ یدل على وجود صراع نفسي ال تظھر أعراضھ إال لكن استمرار ھذه األعراض ب   
أثناء النوم أو أحد أعراض الھستیریا االنفصالیة التي یحدث فیھا انفصال بین السبب والعرض 

:  1993إبراھیم والنیال، . ( نتیجة للكبت الشدید، أي یدل على وجود معاناة نفسیة عند الراشدین
82 .(  

یسرى عبد المحسن (إذ توصلت دراسة  ؛ظھور ھذا االضطرابوقد یكون للوراثة سبب في 

إلى أن العامل الوراثي وراء عدد من الحاالت؛ فقد ینتشر االضطراب في نفس العائلة ) 1987
من األقرباء قد یظھر لدیھم ھذا %) 20-10(وعندما یصاب أحد أفراد األسرة فإن نسبة 

  ). 596:  2007البنا ،. (االضطراب

  : یصیة الضطراب المشي أثناء النوم وفق الدلیل التشخیصي واإلحصائي الرابعالمحكات التشخ

نوبات متكررة من النھوض من الفراش أثناء النوم والتجوال مدة دقائق أو نصف ساعة 
  .تحدث عادة أثناء الثلث األول من النوم

وبة یكون وجھ المریض أثناء النوبة شاحبًا وبدون تعبیر، وال یمكن إیقاظھ إال بصع
 .بالغة

 .عند االستیقاظ ال یتذكر الفرد شیئًا عن النوبة سواء كان بعدھا مباشرًة  أو في الصباح  

عند االستیقاظ تكون ھناك فترة صغیرة من التشویش وعدم التوجھ واالستجابة 
 .لتوجیھات اآلخرین

 ). 282: 2006غانم، . (غیاب أي دلیل على وجود اضطراب عضوي أو جسمي

باإلضافة إلى ما تقدم ھناك العدید من االضطرابات غیر مصنفة، إال أنھا ال تقل أھمیًة عن    
اضطرابات النوم المصنفة من حیث تأثیرھا على حالة النوم لدى الفرد، ومن بین ھذه 

  :االضطرابات ما یأتي

 :) الخدار (ت النوم المفاجئ اغفو

وفي ھذه الحالة ینام المریض بسرعة ویتملكھ النوم فجأة وترتخي عضالت الجسم، مما یسبب    
وھذه الغفوات تنتاب الشخص فجأة وال یستطیع ) 147: 1995عوض، . (سقوطھ على األرض

 2000فرج، . (مقاومتھا، وتحدث في أي وقت، والسیما في الظروف التي تساعد على النوم
:638.( 

النوم المفاجئة دقائق وتصل إلى ربع ساعة، وغالبًا ما تكون مسبوقة  وتستمر غفوات  
  ). 153: 2000یوسف، . ( بشحنة انفعالیة قویة
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 :اضطراب شلل النوم

ھو فقدان القدرة على الحركة ینتاب النائم وھو بین النوم والیقظة، ویمثل شلل النوم   
والعكس ) النقیض(ى النوع الثاني إل) الكالسیكي(انقالبًا سریعًا من النوع األول للنوم 

صحیح، ویصحو الفرد فجأة، لكن جسمھ في حالة من االرتخاء الشدید الممیز للنوع 
  ). 81: 1993إبراھیم والنیال، . (األول من النوم الكالسیكي

وفي أثناء شلل النوم ال یستطیع الفرد الصراخ أو الحركة، وتستغرق ھذه النوبة من    
  ). 1993:253عكاشة، . (ر ببطء شدیدثوان إلى دقائق تم

ویحدث ھذا االضطراب مع بدایة النوم أو عند نھایتھ، وقد یتكرر في اللیلة الواحدة    
مما یثیر الخوف أكثر لدى النائم، وأثناء سیطرة شلل النوم ال تبدو أي عالمات على 

ت تزول تلقائیًا النائم ویمكن للشخص العودة إلى حالتھ بمجرد لمسھ أثناء نومھ، وإن كان
  ). 125: 2004غانم،  . ( تاركًة إجھادًا وتعبًا

 : الشخیر

ھو صدور صوت من األنف أثناء النوم نتیجة انزالق اللسان والفك األسفل إلى    
 2003عبد المعطي، .(الوراء ومرور الھواء من تجویف األنف وحدوث التنفس من الفم

:125 .(  

% 10الناس بنسبة تصل في بعض اإلحصائیات إلى ینتشر الشخیر بنسبة عالیة بین   
% 31من الناس، وتشیر إحصائیات أخرى إلى أنھ ینتشر بین أعلى من ذلك فقد یبلغ 

  .عند اإلناث%  19عند الذكور و 

ولھ أسباب فسیولوجیة أھمھا االضطراب في عملیة التنفس من الفم بدًال من األنف،     
   ).120: 2004ربیع، . ( جیوب األنفیة والسمنةومن األسباب كذلك أمراض البرد وال

  :اضطراب احتكاك األسنان -4

احتكاك األسنان أو ما یسمى بصریر األسنان، وھو یشبھ عملیة مضغ الطعام بشدة     
مع عدم وعي النائم بذلك، ویحدث ھذا االضطراب خالل مرحلة النوم غیر المصحوب 

الشربیني، . ( ألم في الفك عندما یستیقظ بحركة العین السریعة، وقد یشكو النائم من
2002 :127.(  

ویؤدي احتكاك األسنان إلى تآكل میناء األسنان، ومن األسالیب المستخدمة للتغلب    
علیھ أن یتعلم الفرد أن یصبح أكثر استرخاًء ویتخلص من التوتر قبل مواعید النوم 

  ). 279: 1989داود وحمدي، .          ( مباشرًة

  :لعضالت أثناء النومتقلص ا
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ھي إحساس حسي جسدي یدفع الفرد إلى تحریك األرجل، وذلك بعد االستیقاظ من   
 ).  103: 2006الدسوقي، . (النوم المضطرب

  :أسباب اضطرابات النوم -7.2

ترجع اضطرابات النوم ألسباب متعددة منھا ما ھو وراثي أو جسمي أو نفسي أو اجتماعي      
  :یلي شرح لھذه األسبابأو بیئي وفیما 

  : األسباب الوراثیة – 1

یستدل العلماء على أثر الوراثة في اضطرابات النوم من الدراسات على أسر األطفال الذین     
  ). 315:  1994محمد ومرسي، . ( یعانون من ھذه االضطرابات

كونون من أسر فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن نصف األطفال الذین یمشون أثناء النوم ی    
من % 40یعاني فیھا فرد أو أكثر من ھذا االضطراب، كما وجد في دراسات أخرى تشابھًا عند 

من التوائم غیر المتماثلة في اضطرابات النوم، وھذا ما یؤكد أن % 10التوائم المتماثلة، و
  ). 133:  2003عبد المعطي، . ( للوراثة دورًا في ھذه االضطرابات

   :یةاألسباب الجسم -2

أشارت نتائج بعض الدراسات إلى أن أسباب قلة النوم، والنوم الخفیف، وكثرة االستیقاظ عند     
األطفال في مرحلة الرضاعة ترجع إلى المضایقات الجسمیة مثل الجوع، أو الشبع الزائد،  أو 

ن نسبًة نتیجة األلم الناتجة عن دخول الھواء مع الطعام، كما أشارت نتائج دراسات أخرى إلى أ
كبیرًة من األطفال الذین یمشون أثناء النوم یعانون من تأخر في نضج الجھاز العصبي 

% 20المركزي، كما كشف جھاز رسم المخ الكھربي عن شذوذ في موجات المخ  لدى حوالي 
  ). 316: 1986مرسي، . (من ھؤالء األطفال، مما یؤكد عدم نضج الجھاز العصبي لدیھم

  : الجتماعیةاألسباب النفسیة وا

  :تصنف األسباب النفسیة واالجتماعیة الضطرابات النوم إلى ستة مجاالت ھي 

  : يأتما یا ھالنوم من أخطاء یتبعھا اآلباء في معاملة الطفل أثناء –أ 

 .قص القصص المخیفة للطفل

 .غلق الغرفة على الطفل عند الذھاب إلى النوم

 .بمفردهعدم تعوید الطفل منذ الصغر على النوم 

 .إیقاظ الطفل من نومھ للعب معھ

   :يأتمن ھذه األخطاء ما یالوالدین في تنشئة الطفل  أخطاء –ب

 .لتدلیل الزائد أو القسوة الزائدةا
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 .الخالفات األسریة

 .تفضیل الوالدین أحد األطفال على اآلخر

 ). 119:  2006الدسوقي، . (خوف األم الزائد على الطفل

  :االجتماعیة الضغوط النفسیة و –ج

تؤثر الضغوط النفسیة التي یتعرض إلیھا األطفال في البیت والمدرسة تأثیرًا سیئًا على    
نومھم؛ فاألطفال المھملون والقلقون والمحبطون، والذین یعانون من صراعات نفسیة أو 

یواجھون تھدیدات لتقدیر الذات، یضطرب نومھم وال یحصلون على القسط الكافي منھ، ویسوء 
توافقھم في البیت والمدرسة؛ فالعالقة قویة بین اضطراب نوم الطفل وما یعانیھ من مشكالت 

  ). 308: 1974محمد ومرسي، . (نفسیة وجسمیة واجتماعیة

كما أشارت نتائج العدید من الدراسات إلى أن األطفال الذین یتمتعون بنوم ھادئ وطبیعي     
ألطفال الذین یعانون من اضطرابات النوم، وبذلك ومتصل یكونون أقل عصبیًة وعدوانیًة من ا

یعد التوافق بین الوالدین مطلبًا مھمًا للوقایة من اضطرابات النوم؛ ألن المشكالت األسریة تشعر 
األبناء بالقلق الذي یؤدي بدوره إلى ظھور األعراض السیكولوجیة، التي تتمثل في الشعور 

مستوى االنتباه، وفي ھذا الصدد أوضحت دراسة  بالضیاع، وعدم القدرة على النوم وانخفاض
. ( وجود عالقة ارتباطیة دالة بین طالق اآلباء واضطرابات النوم لدى األبناء) 1989بفرینا، (

  ). 33:  2004إسماعیل، 

   :عدم القدرة على تنظیم مواعید النوم والیقظة  –د

نظیم مواعید النوم والیقظة منھا ھناك العدید من العوامل التي تؤدي إلى عدم القدرة على ت   
القلق والضغوط النفسیة، وبعض األمراض المزمنة كالروماتیزم والحساسیة، ومن ثم یضطرب 

وقت النوم واالستیقاظ صباحًا مما یؤدي إلى اضطراب جدول النوم والیقظة، وإذا استمر ھذا 
  .االضطراب فترًة طویلًة یصبح ھو االضطراب األساسي

  .التي تحیط بالفرد وقت النوم  ءسیئ باألشیااالرتباط ال –ھ

  .العادات السیئة الخاصة بتناول الطعام والشرب  –و

   :األسباب البیئیة وتتمثل في ـ 4  

ـ الضوضاء الخارجیة، واألحداث االجتماعیة والسفر وتغیر مكان النوم، وجو غرفة النوم       
  ). 115:  2003الریماوي، (

  :األسباب اآلتیة الضطرابات النوم ) 1999( ویحدد حامد زھران   

األسباب الصحیة مثل األمراض، واإلجھاد العصبي، وعدم مالءمة غرفة النوم 
  .واإلفراط في األكل قبل النوم 
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األسباب النفسیة مثل االضطراب االنفعالي والتوتر وعدم االستقرار واالكتئاب، ونقص 
 .الحاجات و كثرة الھموم  الشعور باألمن النفسي والخوف، وعدم إشباع

أسباب أخرى مثل اتجاھات الوالدین الخاطئة عن موعد النوم ومتطلباتھ، وإجبار الطفل 
:  1999زھران، . ( على النوم، وكذلك أسالیب المعاملة السیئة والعوامل االجتماعیة

486 .( 

  :عالج اضطرابات النوم  -7.2

ن الناحیة العقلیة والنفسیة والجسمیة، وھذا بدوره الضطرابات النوم آثار سلبیة على الفرد م    
یؤدي إلى قصور في الناحیة التعلیمیة، وھذا ما دعا الكثیرین إلى محاولة عالجھا، ومن 

األسالیب العالجیة الضطرابات النوم العالج النفسي، العالج الطبي، العالج السلوكي، العالج 
  .المعرفي 

  : العالج النفسي 

العالج النفسي العالج التحلیلي، ویمكن استخدام ھذا العالج من خالل من أھم أسالیب 
الكشف عن العوامل الالشعوریة الكامنة وجعل ما ھو ال شعوري شعوریًا، مما یؤدي 
إلى زیادة استبصار المریض بمشاكلھ، وتدریب المریض على حل ھذه المشاكل، كما 

ھذا األسلوب أفضل األسالیب  یمكن استخدام أسلوب التدریب على االسترخاء؛ فلعل
 ). 284:  2004غانم، . (العالجیة؛ للدخول في النوم دون اللجوء إلى عقاقیر

  : العالج الطبي

لكي یتم عالج اضطرابات النوم یجب أوًال عالج االضطرابات العضویة أو 
الفسیولوجیة التي قد تسببھا كاإلمساك، أو اإلصابة بالدیدان أو التھاب اللوزتین، أو 
اضطرابات التنفس، وارتفاع درجة الحرارة، أو حالة انخفاض السكر في الدم كما 

 ). 139:  2003د المعطي، عب. (یحدث في حالة الكابوس والفزع اللیلي

كما یجب أن ال تستخدم العقاقیر المنومة إال بعد أن یتم استنفاذ جمیع البدائل األخرى؛ إذ 
إن معظم العالجات المنومة عندما یتم استخدامھا بشكل معتاد لفترة أسبوعین تفقد 

: 1989داود وحمدي، . ( فعالیتھا و تؤدي إلى إحداث االعتماد النفسي والجسدي علیھا
296.(  

فھناك العدید من المشاكل الناجمة عن استخدام المنومات بجرعة زائدة ولفترة طویلة، 
والمبدأ الرئیسي للحد من اآلثار الجانبیة یكمن في استخدام أصغر جرعة مؤثرة من 
منومات ألقصر فترة زمنیة ممكنة مع مراقبة العالج بعنایة، سواء لجھة الفاعلیة أو 

  ). 35: 1990مارش، . (انبیةلجھة اآلثار الج

  :العالج السلوكي -3
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لقد اھتم علماء النفس اإلكلینیكي اھتمامًا متزایدًا بمجال عالج اضطرابات النوم، وبینوا 
أن العالج السلوكي من األسالیب الفعالة، وتكاد تصل فاعلیتھا إلى مستوى األدویة 

ر فاعلیة من األدویة في عالج المنومة؛ وذلك لعالج األرق على المدى القصیر؛ فھو أكث
  ). Meltzer,Ps and Mi ndell,2009. ( األرق ذي األمد الطویل

ویھدف العالج السلوكي إلى جعل مواقف النوم محببًة للطفل، وتدعیم سلوكیات النوم  
المقبولة وإطفاء سلوكیات النوم غیر المقبولة، وتقدیم النماذج السلوكیة المناسبة لیقلدھا 

تضمن العالج السلوكي اإلرشاد والتوجیھ للوالدین؛ لتحسین عالقتھم بالطفل الطفل، وی
وتحسین أسالیب معاملتھم في مواقف النوم، وتبصیرھم باألسالیب المناسبة وبكیفیة 

تطبیقھا في عالج مشكلة طفلھم؛ فمسؤولیة اآلباء واألمھات كبیرة في عالج اضطرابات 
  ).36: 2004إسماعیل، .  (النوم والوقایة منھا

   :العالج المعرفي -4

یھدف العالج المعرفي إلى إعادة تشكیل األنماط الصحیة للنوم؛ ألجل التغلب على 
مشاكل النوم، ومن بین العالجات المعرفیة إعادة البناء المعرفي والتوقف عن التفكیر 

  ). 175:  2006الدسوقي، . ( وإعادة االشتراط

  :العالجیة التالیة لعالج اضطرابات النوم  إلى الطرق) 1978(ویشیر حامد زھران 

 .عالج االضطرابات الجسمیة

 .العالج النفسي الفردي والجماعي وإزالة األسباب االنفعالیة

 .عالج الضغوط البیئیة في المنزل والمدرسة

 .تنظیم النوم ومدتھ ومكانھ، ومراعاة الشروط الصحیة في حجرة النوم

 .تجنب االرتباطات الشرطیة مع النوم، التي ال ینام الطفل إال بھا

 ) .486: 1978زھران، . ( استخدام العقاقیر المنومة في حاالت األرق

  :مفھوم القلق  : ثانیًا

لیس القلق مفھومًا جدیدًا؛ وإنما تمتد جذوره إلى البدایات األولى للفكر اإلنساني، ویشیر بك     
إلى أن مفھوم القلق موجود في الكتابات الھیروغلیفیة القدیمة، ) Kriteck,1956(نقًال عن كریتزل 

إلى تزاید االھتمام باالنفعاالت ) 1972سبیلبرجر، ( كما شھد القرن التاسع عشر، كما أشار 
  . وخاصًة القلق، وفي القرن العشرین برز القلق بوصفھ مشكلًة مركزیًة

دراسة القلق، وتنوعت تفسیراتھم كما تباینت آراؤھم حول واھتم العدید من علماء النفس ب    
الوسائل التي یمكن استخدامھا للتخلص منھ، واختلفوا فیما بینھم في تعریف القلق، وعلى الرغم 

. ( من ھذا االختالف فإنھم اتفقوا على أن القلق ھو نقطة البدء لألمراض النفسیة والعقلیة
  ).731:  1999الداھري والعبیدي، 
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كما أشار علماء النفس إلى مفھوم القلق؛ لتفسیر ردود الفعل المختلفة لإلحباط واألشكال    
األخرى للضغوط ؛ أي أن القلق یعني المشاعر غیر السارة التي تتمیز بالھم والخشیة والفزع 
والرھبة والخوف، التي یشعر بھا الفرد في وقت ما من حیاتھ وبدرجات مختلفة، ولعل فروید 

عدس وتوق، . ( ً من عناصر الحیاة النفسیةال من تحدث عن القلق بوصفھ عنصرمن أوائ
1995 :367. (  

والقلق كما یراه فروید نوع من أنواع االنفعال المؤلم یكتسبھ الفرد خالل المواقف التي    
لما یسببھ  ؛یصادفھا، ویختلف عن بقیة االنفعاالت غیر السارة مثل الشعور باإلحباط أو الغضب

. تغیرات جسمیة داخلیة یحس بھا الفرد، وأخرى خارجیة تظھر على مالمحھ بوضوحمن 
  ).112: 2005كمال، (

بأنھ حالة من الخوف الغامض الشدید الذي یتملك الفرد ویسبب لھ ) 1962(وعرفھ فروید   
  ).   21: 1962فروید ،. ( كثیرًا من الكدر والضیق واأللم

فعل یقوم بھ الفرد حینما تغزو عقلھ قوى وخیاالت غیر  بأنھ عبارة عن رد) یونج(وعرفھ    
معقولة صادرة عن الالشعور الجمعي؛ فالقلق برأي یونج ھو خوف من سیطرة محتویات 

: 1978غالب، . (الالشعور الجمعي غیر المعقولة التي مازالت باقیًة من حیاة اإلنسان البدائیة
35 .(  

ید لبعض القیم التي یتمسك بھا الفرد، ویعتقد أنھا أن القلق توجس یصاحبھ تھد) ماي( وترى   
أساسیة لوجوده شخصیًا، وترى أن للقلق أساسین ھما االستعداد الفطري واألحداث الخاصة التي 

  ). 138:  1993عثمان، . (تستحضر القلق عن طریق التعلم بأنواعھ المختلفة

رة یستثیرھا وجود الخطر وترتبط بأنھ حالة انفعالیة غیر سا) 1979(وعرفھ ریتشارد سوین     
بمشاعر ذاتیة من التوتر والخشیة، وتتضمن تغیرات فسیولوجیة في الجھاز العصبي السمبثاوي 

  ). 341: 1979سوین، . (والباراسمبثاوي

بأنھ استجابة انفعالیة لخطر یخشى وقوعھ، ویكون موجھًا ) 1981الرفاعي،(وعرفھ    
ل ھذه االستجابة معنًى داخلیًا بالنسبة للفرد یحاول إطالقھ للمكونات األساسیة للشخصیة، وتحم

  ). 255: 2007القمش والمعایطة، . (على العالم الخارجي

بأنھ حالة من التوتر النفسي یصاحبھا شعور بالخوف والضیق وعدم ) خلیل معوض(وعرفھ    
  ). 242: 1983معوض، . (القدرة على التركیز، ویصاحبھا تغیرات فسیولوجیة

بأنھ حالة توتر شامل نتیجة توقع تھدید خطر حقیقي أو متخیل ) 1995(وعرفھ حامد زھران    
  ). 397: 1995زھران، . ( غیر موجود موضوعیًا، ویصاحبھا خوف غامض وأعراض نفسیة

بأنھ شعور عام غامض غیر سار بالتوجس والخوف والتحفز ) 1998(وعرفھ أحمد عكاشة      
ببعض اإلحساسات الجسمیة خاصًة زیادة نشاط الجھاز العصبي  والتوتر، مصحوب عادًة
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. الالإرادي، ویأتي في نوبات متكررة في نفس الفرد مثل الشعور بنبضات القلب والصداع
  ).107: 1998عكاشة، (

بأنھ شعور عام بالخشیة أو أن ھناك مصیبًة وشیكة الوقوع أو ) 2004(وعرفھ عبد الخالق    
لمصدر مع شعور بالتوتر أو الشدة أو الخوف من مستقبل مجھول، كما تھدیدًا غیر معلوم ا

  ). 35: 2006غانم، . (یتضمن القلق استجابًة مفرطًة مبالغ فیھا لمواقف ال تمثل خطرًا حقیقیًا

القلق بأنھ حالة انفعالیة تنشأ من الخوف من المجھول أو الخوف من شيء ) الزعبي(ویعرف    
یكون لوجوده أصل؛ فھو مركب من انفعاالت كثیرة تختلف عما نحس ال یستدعي الخوف وقد ال 

الزعبي، . (بھ غضبًا عابرًا أو نوعًا من الخوف الذي یبعث على األسى والحزن في النفس
2001  :450 .(  

من خالل التعریفات السابقة لوجھات نظر ھؤالء الباحثین یمكن أن نجمل مفھوم القلق في أنھ   
بالتوقع والخوف والتوتر، مصحوب عادًة ببعض اإلحساسات الجسمیة شعور مبھم غیر سار 

مثل الشعور بالضیق في النفس والصداع أو كثرة الحركة، ویأتي في نوبات متكررة في نفس 
  .الفرد

وبذلك اتفق أغلب الباحثین على أن القلق حالة انفعالیة، یصاحبھا خوف غامض وتغیرات    
  .فسیولوجیة وجسمیة ونفسیة

  :أعراض القلق   2.1   

یمكن حصر األعراض اإلكلینیكیة للقلق في نوعین من القلق لكل واحد منھما أعراضھ    
  :الخاصة 

 :القلق الحاد وأعراضھ النفسیة تتخلص فیما یأتي

حالة الخوف الحاد تتمثل في ظھور التوتر الشدید والقلق الحاد، مصحوبًا بكثرة الحركة 
 .مع سرعة التنفس، والكالم السریع غیر المترابط وعدم القدرة على االستقرار 

حالة الرعب الحاد أھم ما یمیز ھذه الحالة ھو السكون المستمر وعدم الحركة، مع 
 .تقلص العضالت واالرتجاف، وظھور عرق بارد وغزیر

ًا إذ یستمر القلق مدًة طویلًة، ویصاب خاللھا الفرد باإلجھاد  واألرق أیام ؛إعیاء القلق الحاد -ج

  ).44:  2006غانم، . (عدًة، وینعكس ذلك على سلوك الفرد وانفعاالتھ

القلق المزمن ھو مرحلة تالیة من اإلصابة تنتج من خالل استمرار القلق مدًة طویلًة 
 :دون عالج، ولھ بعض األعراض والعالمات ھي

من ھذه األعراض سرعة االھتیاج كما تبدو في سرعة االنزعاج : األعراض النفسیة
والحساسیة المفرطة للضوضاء، وضعف القدرة على التركیز وشرود الذھن وصعوبة 

اتخاذ القرارات، وتزاحم األفكار المزعجة على المریض، مع فقدان الشھیة للطعام 
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واألرق، والشعور بالتعب واإلرھاق، ومشاعر مصاحبة بعدم األمان واالستقرار، 
 ). 337: 2004الخالق، عبد . (والشعور بالنقص وتجنب مواقف التنافس

باإلضافة إلى الخوف الشدید واإلحساس الدائم بتوقع األذى والمصائب، وعدم الثقة     
بالنفس، والرغبة في الھروب عند مواجھة أي موقف من مواقف الحیاة، والخوف من 

  ).171:  2004عبد اهللا، . (اإلصابة بأحد األمراض

؛ إذ یؤدي تنبیھ الجھاز العصبي ھي أكثر األعراض شیوعًا: األعراض الجسمیة
الالإرادي إلى ظھور بعض األعراض العضویة في أجھزة الجسم المختلفة مثل الشعور 

بالضعف العام، ونقص الطاقة الحیویة والنشاط ، وانخفاض القوة البدنیة بشكل عام، 
 :وتتضح ھذه األعراض في األجھزة الحشویة في اآلتي

ذه األعراض على شكل الشعور باأللم العضلي فوق تكون ھ: الجھاز القلبي الدوري
القلب، والشعور باآلالم في الناحیة الیسرى من الصدر، والخفقان واإلحساس باالختالج، 

والشعور بسرعة دقات القلب، والشعور ببعض ضربات القلب غیر المنتظمة، 
القلب في ، واإلحساس بنبضات Giucironilseواإلحساس بشحوبة الوجھ ـ ونقص في الدم 

 ). 58:  207الجاللي، . (كل مكان في الجسم

اإلسھال والثقل بعد األكل وجفاف الحلق وعسر الھضم وفقدان : الجھاز الھضمي
 .الشھیة

:  2005كمال، . (سرعة التنفس التي قد تؤدي إلى تقلص باألصابع :الجھاز التنفسي
57.( 

إلى زیادة في التوتر  یزداد نشاط الجھاز العصبي، ویؤدي ذلك :الجھاز العصبي
 ).70: 1985الفیومي، . (العضلي وعدم االستقرار وزیادة الحركة

یعتبر القلق عامًال أساسیًا في نشأة الكثیر من األمراض الجلدیة، مثل حب  :أعراض جلدیة-  5
  ). 177: 2004عسكر، . (الشباب واإلكزیمیا، واالرتكالیة، والصدفیة، والبھاق وسقوط الشعر

اإلحساس الدائم بضرورة إفراغ المثانة، واحتباس البول رغم : البولي التناسلي الجھاز -6
الرغبة الشدیدة في التبول، وخاصًة عند االنفعاالت الشدیدة واضطراب الوظیفة الجنسیة؛ أي 

فقدان القدرة الجنسیة أو ضعف االنتصاب، أو القذف السریع عند الرجال، واضطرابات الطمث 
  ).117: 1992ة، عكاش. (عند المرأة

   

تتمثل فیما یطلق علیھ باألمراض السیكوسوماتیة؛ أي تلك  :األعراض النفسجسمیة
األمراض العضویة التي یسبقھا القلق أو یؤدي دورًا ھامًا في نشأتھا، أو في زیادة 

أعراضھا مثل الذبحة الصدریة والربو الشعبي، وجلطة الشرایین التاجیة، وروماتیزم 
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المفاصل والبول السكري، وقرحة المعدة واالثنى عشر، والقولون العصبي والصداع 
 ) .103: 2003شربت وحالوة، . ( النصفي وفقدان الشھیة العصبي

  : أنواع القلق  3.1   

القلق الموضوعي، القلق العصابي، القلق : ( فرق فروید بین ثالثة أنواع من القلق ھي     
األنواع الثالثة ال تختلف فیما بینھا من حیث النوعیة؛ فكلھا تتفق في أن ، ولعل ھذه )األخالقي 

الفرد غیر مسرور، لكنھا تختلف بالنسبة لمصادرھا فقط ؛ ففي القلق الموضوعي المصدر یكمن 
في العالم الخارجي؛ فیخاف الفرد من األفاعي السامة مثًال ولم یكن یسیطر علیھا، أما في القلق 

من القلق یظھر مضاعفًا عند مواجھة أي موقف ) عائم (صف الفرد بنوع دائم العصابي ففیھ یت
  ). 544: 1998حقي، . (یستدعي القلق فعًال

مصدر التھدید ھو الضمیر في الذات العلیا؛ فیخاف الفرد من عقاب الضمیر : القلق األخالقي
 1995دحام والكیال،  . (بسبب القیام بعمل أو التفكیر في عمل مناقض لمعاییر الذات المثالیة

:71.(  

  : إلى تصنیفات القلق وفقًا لألسس اآلتیة) 1998(ویشیر القریطي   

من حیث وعي الفرد بھ ینقسم إلى قلق شعوري یعي الفرد أسبابھ، ویمكنھ تحدیدھا 
وقلق الشعوري ال یدرك ، والتصدي لھا، وغالبًا ما یزول القلق بزوال تلك األسباب

  . الفرد مبرراتھ رغم سیطرتھ على سلوكھ

من حیث تأثیره على مستوى أداء الفرد لواجباتھ ھناك قلق دافع ینشط األداء وقلق 
  .عف یعوق األداء امض

  .من حیث درجة شدتھ ینقسم القلق إلى قلق بسیط وقلق حاد، وقلق مزمن -ج    

فق الفرد وصحتھ النفسیة یصنف إلى قلق عادي، وقلق  من حیث مدى تأثیره على توا -د     
  ). 125: 1998القریطي، . ( أخالقي، وقلق عصابي

القلق الموضوعي، القلق الشرطي العادي، القلق الذاتي أو (القلق إلى ) ھادفیلد(كما قسم     
  ). الشخصي، القلق العصبي

 .سبقت اإلشارة إلیھ: القلق الموضوعي

یختلف القلق الشرطي العادي عن القلق العادي الموضوعي : القلق العادي الشرطي
الذي یمتاز بأنھ قلق دعمتھ تجربھ سابقة، لھذا فھو قلق مبالغ فیھ، وما یزید في خطره 

 .عن الصحة النفسیة أن مصدره مجھول لصاحبھ

فیھ یكون موضوع القلق داخلیًا ومصدره معروف لدى صاحبھ، لكنھ : القلق الشخصي
 .قفھال یستطیع و
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یرتكز على وجود االستعداد العصبي، ویكون قلقًا غامضًا نحو الحیاة  :القلق العصبي
 2004الجاموس، . (یتوقع البشر فیھ في كل ركن، ومصدره غیر معروف لصاحبھ

:120 .( 

  :كما یصنف عدد من الباحثین القلق إلى اآلتي

ي األساس األول ھو ھناك نوعان من القلق ف: قلق داخلي المنشأ وقلق خارجي المنشأ
الذي یحس بھ الناس في األحوال الطبیعیة كرد فعل على الضغط النفسي أو الخطر، 

قلق (وھذا ھو القلق الذي یكون استجابة سویة للضغط الخارجي من خارج الفرد 
 .أما النوع الثاني فھو القلق داخلي المنشأ) خارجي المنشأ 

رى تسمى نظریة قلق الحالة أو قلق السمة ھناك وجھة نظر أخ: قلق الحالة وقلق السمة
 ).الحالة، والسمة( التي میزت بین نوعین من القلق ھما 

أشار فروید إلى نوعین من القلق ھما القلق  :القلق الموضوعي والقلق العصابي
 .الموضوعي والقلق العصابي سبق ذكرھما

عبة خاصًة تثیر القلق أشار علماء النفس إلى أن االمتحانات عامًة والص :قلق االمتحان
 .لدى بعض الطلبة

ینشأ ھذا النوع من القلق من المخاوف استجابًة لمراحل التطور المختلفة،  :قلق األطفال
أنھ ینشأ لدى األطفال عندما یبدؤون في تعلم مھارات جدیدة، وأھم ھذه ) شتاینر(ویرى 

 ).255: 2007القمش والمعایطة، . (األنواع قلق االنفصال

  :أسباب القلق     4.1     

  :ھناك اتفاق في الرأي بأن اضطراب القلق یعود منشؤه إلى أسس محددة ھي

)  BAـ GA(یفترض العلماء أن النورادینالین والجابا : األساس البیولوجي للقلق
والسیروتونین في الفص األمامي والجھاز الطرفي من المخ یشتركون معًا في 

وأن ھؤالء المرضى لدیھم زیادة في نشاط الجھاز  فسیولوجیة ھذا االضطراب،
 .السمبثاوي واستجاباتھم المبالغ فیھا

كما لوحظ وجود شذوذ في تخطیط الدماغ خاصًة في إیقاع ألفا، كما كشفت الدراسات    
تخطیط الدماغ أثناء النوم عن نقص النوم المتمیز بموجات دلتا ونقص النوم المصحوب 

والمالحظ أن ھذه التغیرات البیولوجیة مبنیة على قیاسات بحركة العین السریعة، 
: 2001عبد العزیز، . (موضوعیة تقارن وظائف الدماغ لدى مرضى القلق باألسویاء

192.(  

أن للقلق عوامل بیولوجیة مسببة لحدوثھ، ویفسر ) 1998محمود حمودة، (كما یؤكد     
حث في النواحي البیولوجیة ذلك بأن نجاح عالج الھلع بمضادات االكتئاب شجع الب

  :ولوحظ اآلتي



36 
 

تبلد في استجابة ھرمون النمو عند التنشیط بواسطة الكلوندین ونقص في ھرمون 
 .البروالكتین، ونقص االستجابة لھرمون منشط الغدة الدرقیة

من مرضى القلق الحاد، % 70حقن اإلكتان الصودیوم وریدیا یحدث نوبات ھلع في 
إذ تحدث زیادة غیر طبیعیة لإلكتان في النورادینالین للمرضى  ؛فقط من األسویاء% 5و

 .الذین لدیھم قابلیة للقلق

استنشاق ثاني أكسید الكربون بواسطة األشخاص ذوي القابلیة للقلق یحدث لدیھم قلقًا 
 .وھلعًا

دراسة تدفق الدم إلى المخ كشفت زیادة الدم المتدفق لنصف المخ األیمن یمكن في 
لھلع الذین لدیھم نتائج موجبة في اختبار حقن الالكتات، كما لوحظ مرضى اضطراب ا

 .زیادة أیضا المخ لدى ھؤالء المرضى 

من مرضى القلق، بینما یمثل % 50لوحظ وجود بروز في الصمام المیترالي في 
فقط ، ویبدو أن للصمام المیترالي واضطراب الھلع % 15وجوده في عامة الناس 

 ). 200: 2006الخالدي، (  .أساسًا جینیًا واحدًا

إذ یالحظ في كثیر من  ؛تؤدي الوراثة دورًا ھامًا في اضطراب القلق: األساس الوراثي
األحیان أن والدي المریض وأحیانًا أقاربھ یعانون من القلق، وھذا یدل على أھمیة 

 ). 25:  2001فاید، . (العامل الوراثي في إحداث القلق

بینت الدراسات أن أبناء المصابین بالقلق یطورون ھذا االضطراب بشكل أكثر من      
. بقیة الناس، ویمكن أن یستدل من ذلك أن ھناك بنیًة نفسیًة موروثًة في  قابلیة اإلصابة

  ).19:  1994سرحان والتكرارتى ، ( 

للمنبھات  كما بینت الدراسات وجود تشابھ في الجھاز الالإرادي، واستجابة     
إلى أن نسبة القلق بین التوائم ) شیلدر( الخارجیة والداخلیة لدى التوائم، كما قد أشار 

.  فقط % 4أما لدى التوائم غیر المتشابھ فتصل إلى % 50المتشابھة تصل إلى 
  ). 455:  1994الكناني وعبد اهللا والموسوي، (

 :شمل تمتد األسس السیكولوجیة للقلق فت :األسس السیكولوجیة

انعدام الشعور باألمن وھو السبب الرئیسي للقلق، ومن أھم أسباب انعدام األمن ما یأتي 
: 

فتناقض الوالدین أو المعلم یؤدي إلى الشعور بالقلق بحیث : التناقض وعدم االنسجام
 .تصبح الحیاة سلسلة من األحداث المرعبة التي یصعب توقعھا أو التنبؤ بھا

ة اآلباء في تقییمھم لقدرة أبنائھم وتوقعھم الكمال منھم یقود إلى إن مبالغ :توقع الكمال
 .ردود فعل قلقة عند كثیر من األطفال
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  .یؤدي غیاب الحدود الواضحة إلى الشعور بعدم األمن: اإلھمال  -ج

  .یؤدي النقد الزائد من قبل األھل والرفاق إلى التوتر والقلق :النقد -د

لى الصغار كأنھم أصبحوا كبارًا، وطرح المشكالت علیھم إن النظرة إ: الثقة الزائدة -ھ
والقضایا االجتماعیة واالقتصادیة أمامھم یجعلھم یشعرون مبكرًا بالعبء الكبیر الملقى 

  .علیھم مما یثیر قلقھم

. یشعر األطفال بالقلق عندما یعتقدون بأنھم تصرفوا على نحو سیئ :الشعور بالذنب
 ). 302:  2003حواشین، (

إذ یتعلم األطفال  ؛یكون لآلباء القلقین في معظم األحوال أبناء قلقون :تقلید الوالدین
 .القلق ویرون الخطر في كل ما یحیط بھم

:  2004عبد الھادي والعزه، ( اإلحباط المستمر یؤدي اإلحباط الزائد إلى مشاعر القلق
168 .( 

  :تيویحدد عبد الفتاح دویدار أسباب اإلصابة بالقلق في اآل

فینشأ  ؛نشأة الطفل في بیئة تدلل الطفل، تظھر الكثیر من الخوف علیھ :انحراف النشأة 
 .ھیابًا یخاف من مواجھة المواقف، ویصبح الخوف من خصائصھ فیتولد لدیھ القلق

الشذوذ في تكوین الطفل البدني مما یشعره بالنقص في قدراتھ على المشاركة في أمور 
 .حیاتھ شتى

 .مثل تخویف الطفل بالعفاریت أو الظالم وغیرھاسوء التربیة 

اإلیحاء الخاطئ مسؤول عن الكثیر من حاالت اإلصابة بالقلق، وھو نوعان إیحاء ذاتي 
ینشأ مما یرتبھ الفرد في مخیلتھ من أفكار تبعث في نفسھ الخوف، وإیحاء مكتسب ینشأ 

 .مما یسمع عنھ من حوادث الوفاة الفجائیة أو المصادفات

إلشباع الجنسي یعد من أھم األسباب التي تعزى إلیھا اإلصابة بحالة القلق، ویتمثل عدم ا
عدم اإلشباع في الخوف من المراقبة، والخوف من األمراض السریة والكراھیة، 

 .تلبیًة لرغباتھم الجنسیة ؛ویالحظ  بین األفراد الذین یتجھون إلى طرق غیر مشروعة

حالة القلق المرضیة أنھا حالة یظھر فیھا الخوف المشكالت الحالیة بینت في تعریف 
دون أن تتطلبھا المشكالت الحالیة التي یتعرض لھا الفرد، وأن ھذه المشكالت تترك 

 .آثارًا تؤدي إلى اإلصابة بالقلق

األمراض العضویة تبدو آثارھا في إحداث القلق من وجھتین األولى من وجھة المریض 
أثیر اإلیحاء الخاطئ، والوجھة الثانیة حاالت اإلیحاء المنحرف النشأة والواقع تحت ت
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الشدید واألمراض التي یكون تأثیرھا التسممي واقعًا على عقلیة المریض فتضطرب 
 ). 350:  1994دویدار، . (نفسیتھ ویفقد التكیف

وخالصة القول أن القلق مثل غیره من االضطرابات النفسیة یساھم في حدوثھ أكثر من     
  .حتى یتمكن من تقدیم العالج المناسب ؛یتطلب من المعالج الدقة في تحري األسباب عامل مما

   :عالج القلق   5.1     

إذ  ؛على الرغم من صعوبة عالج القلق فإنھ من أكثر االضطرابات النفسیة استجابة للعالج     
بط بعوامل عدة، یمكن عالجھ بإزالة األسباب التي أدت إلیھ، ویمكن القول أن عالج القلق یرت

منھا شخصیة الفرد القلق، وشدة حالة القلق، ومن أسالیب العالج المستخدمة في مجال عالج 
  :القلق ما یأتي 

  :العالج النفسي  :أوًال

یھدف العالج النفسي إلى تطویر شخصیة المریض وإزالة مخاوفھ وخفض توتره، وھناك    
العالج السلوكي، العالج السلوكي المعرفي،  التحلیل النفسي،(عدة طرق للعالج النفسي منھا 

  ).العالج الجشطلتي، العالج العقالني االنفعالي، العالج البیئي

المریض وإظھار الذكریات واألحداث ) أنا(یھدف إلى تقویة : عالج التحلیل النفسي
المكبوتة، وبمعنى آخر تحدید أسباب القلق النفسیة في الالشعور ونقلھا إلى حیز 

ذلك عن طریق ما یسمى بالتداعي الحر، الذي یسمح فیھ للمریض بالتعبیر عن  ؛الشعور
كل ما یجول في ذھنھ من أفكار وطرحھا أمام المعالج، وكذلك عن طریق تفسیر 

حتى یصل المریض إلى االستبصار الكامل من خالل عالقة  ؛األحالم وزالت اللسان
ة المریض من خالل الحكم العقلي المریض بالمعالج بحیث یحاول المحلل النفسي معاون

 ). 86:  1999الداھري والعبیدي، . ( محل الكبت الالشعوري

ھو أسلوب عالجي یعتمد على استخدام قوانین ونظریات التعلیم : العالج السلوكي 
إذ إن  ؛لعالج اضطرابات السلوك عن طریق تعدیل السلوك المرضي ؛الشرطي

االضطراب النفسي ما ھو إال تجمعات لعادات خاطئة وسلوك مكتسب من البیئة التي 
إذ إن ھذا السلوك المرضي قد اكتسبھ المریض ولیس أصًال فیھ،  ؛یعیش فیھا المریض

:  2000سرى، . ( فإنھ یجب محو ھذا السلوك الخاطئ وتعلم السلوك السوي من جدید
119 .( 

وھناك عدة طرق سلوكیة تھدف إلى التقلیل من القلق، ومن ھذه الطرق استخدام    
القواعد اإلیجابیة لالسترخاء، التي تستند إلى أن حالة االسترخاء تتعارض في طبیعتھا 

فإذا تم إحداث األولى لم یكن ھنالك مجال بفعل الثانیة، ومن الطرق  ؛مع حالة القلق
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الفرد على مواجھة مواقف تثیر القلق والتمرن على حلھا السلوكیة ما یھدف إلى تعوید 
  ). 186:  1988كمال، . (والسیطرة علیھا

لقد حقق االتجاه المعرفي السلوكي نجاحًا باھرًا في عالج  :العالج المعرفي السلوكي -ج
اضطرابات القلق؛ إذ قدم العالج المعرفي السلوكي إستراتجیات فعالة لعالج ھذا 

إستراتیجیة االنتباه؛  فقد أظھرت العدید من الدراسات أن لھذه االضطراب منھا 
اإلستراتیجیة فاعلیتھا في التخفیف من حدة اضطراب القلق مثل دراسة ما كلوید 

، وأظھرت جمیع ھذه ) 2009(، ودراسة بیرد وبرترو بومي عام ) 2002(وآخرین 
 Behar,Mchngh,Peckham,otto .الدراسات فاعلیة ھذا األسلوب في التقلیل من حدة القلق

2010 )    .(                         

ھو أسلوب جدید من أسالیب العالج النفسي رائده : العالج العقلي االنفعالي  -د
، وھو عالج مباشر وتوجیھي یستخدم فنیات معرفیة وانفعالیة؛ لمساعدة )ألبیرت(

الالمعقولة، التي یصاحبھا المریض؛ لتصحیح معتقداتھ الالعقالنیة وتحویل معتقداتھ 
 2000سرى، . ( خلل انفعالي وسلوكي إلى معتقدات یصاحبھا ضبط انفعالي وسلوكي

:171.(  

ومن أھدافھ األساسیة تخفیف مشاعر القلق والعداء، وتزوید الفرد بوسیلة مالحظة    
لج ھو الذات وتقییمھا بما یكفل أقل قدر من مشاعر القلق والعداء، والدور األساسي للمعا
إیقاف التعمیم الزائد من قبل المریض، وجعلھ یحدد مصطلحاتھ بدقة، ویظل وثیق 

  ). 405: 2004عبد الخالق، . ( الصلة بالواقع

ھو العالج الذي یركز على الوعي المباشر الحالي لخبرة الفرد  :العالج الجشطلتي -ھ
ج بالتفسیرات العقلیة الذاتیة؛ أي أن محور االھتمام ھو الوعي ھنا، وال یسمح في العال

أو المعرفیة لألسباب أو األعراض، والعالج الجشطالتي لھ أسالیب عدیدة أھمھا الكرسي 
إذ یجلس الفرد على مقعد وأمامھ مقعد خال یتخیل جلوس فرد آخر علیھ، ویبدأ  ؛الخالي

:  2007الجاللي، . (في حوار تخیلي مع الفرد، أو یتناول الدور ویحل محل الفرد اآلخر
115.(  

یھدف ھذا العالج إلى تعدیل العوامل البیئیة التي تؤثر على المریض  :العالج البیئي - و
وتزید من قلقھ، مثل تغیر نوع العمل، وإیجاد الحلول للمشكالت األسریة، وإرشاد 

األسرة إلى تغییر أنماط سلوكھم مع الفرد الذي یعاني من قلق، مما یساعد المریض علي 
  ). 139:  2000، الجبل. (الشفاء

  :العالج الطبي  :ثانیًا

  :ویتضمن ھذا النوع من التدخل العالجي ما یأتي   

فاستعمال العقاقیر ذو نفع كبیر في عالج حاالت القلق النفسي  :العالج الدوائي –أ 
الحاد، التي یسیطر فیھا الخوف والھلع على شعور المریض بشكل ال یترك مجاًال 
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ال األدویة المھدئة في مثل ھذه الحاالت الحادة یعطي المریض للعالج النفسي، واستعم
شیئًا من الثقة في الطبیب، مما یسھل على الطبیب بحث مشاكلھ النفسیة وعالجھا 

، وتضم ھذه المجموعة )نبرودیازبینز(بالطرق النفسیة المناسبة، ومن ھذه العقاقیر عقار 
یتھا، وأھم مزایا ھذه المجموعة ھي عددًا من المركبات المتقاربة في تركیبتھا وفعال

  ). 183: 1988كمال، . ( فعالیتھا الكبیرة في التخفیف من القلق وقلة أعراضھا الجانبیة

یستخدم في عالج حاالت القلق التي تصاحبھا أعراض اكتئابیة شدیدة،  :العالج الكھربائي -ب
الكیمیائیة والھرمونات ویكون العالج بتعرض المریض لصدمة كھربائیة تعید تنظیم المواد 

  .العصبیة التي تصل بین قشرة المخ والھیبوثالمس

یستخدم في الحاالت التي ال تشفى بالوسائل العالجیة السابقة؛ إذ یعتمد  :العالج الجراحي -ج
عبد .  (على قطع األلیاف الخاصة باالنفعال الشدید الموصلة بین الفص الجبھي بالمخ والثالموس

  ). 172:  2004اهللا، 

  :قاالتجاھات النظریة المفسرة للقل 6.1    

تزخر المكتبة النفسیة الحدیثة بالكثیر من األدبیات والمراجع التي تتعرض إلى النظریات     
المختلفة للقلق، التي تسعى إلى تفسیر ظاھرة القلق والكشف عن طبیعتھ، وسوف تتناول الباحثة 

لھذه النظریات، ومن ھذه النظریات التي فسرت فیما یلي عرض المبادئ واألفكار الرئیسیة 
  :القلق

  :اتجاه التحلیل النفسي :أوًال

  :القلق من وجھة نظر التحلیل النفسي الكالسیكي القدیمة، ومن أشھر روادھا     

قوة ( رأي فروید أن القلق النفسي ینشأ نتیجة التعارض والصراع بین مطالب الھو :فرويد  
عن التفریق بینھما، ) األنا(وعجز ) قوة المعاییر األخالقیة(ومطالب األنا األعلى ) الغرائز

أو عقد الخوف من فقدان ) عقد الخضي(وسبب ھذا العجز یرجع إلى خبرات الطفولة وخاصة 
  ).168: 2004عبد اهللا، . (العضو التناسلي والشعور بالذنب الذي یحیط بالرغبات الجنسیة

أي أن ھناك عالقًة وثیقًة بین القلق والحرمان الجنسي؛ فالذین یشكون من الحرمان الجنسي      
  ).  34: 1978غالب، . (یعانون غالبًا من مشاعر القلق

وبذلك أكد فروید أن الكبت الجنسي یحدث الصراع األول بین الطفل وأحد والدیھ من الجنس     
  ). 46:  2006غانم، . (المخالف

رأى إدلر أن نشأة القلق النفسي ترجع إلى طفولة اإلنسان األولى كأن یشعر الفرد : دلرإ     
بالقصور الذي ینتج عنھ عدم الشعور باألمن، و حدد مفھوم القصور في بادئ األمر بأنھ 

القصور العضوي، ثم عمم ھذا القصور حتى شمل القصور بمعناه المعنوي أو االجتماعي، 
في نظر إدلر أن منشأ القصور قد یرجع لخلل في أحد أعضاء والمقصود بنظریة القصور 
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الجسم؛ إذ وجد أن ھناك عالقًة بین الشعور بھذا القصور والنمو النفسي؛  لعدم استكمال نموه 
ویحدث في وظائف األعضاء القاصرة في الجسم؛  لوجود عالقة بین الشعور بھذا القصور 

  ). 436: 1994الكناني وآخرون،  . (والنمو النفسي

ربط أتورانك بین القلق والصدمات التي یواجھھا الطفل أثناء مراحل عمره، فقد ربط : تورانكأ
النفصال لطفل عن أمھ وخروجھ من رحمھا، ) قلق االنفصال(بین القلق وصدمة المیالد وسمي 

ھاب ثم تأتي بعد ذلك صدمة الفطام التي ینشأ عنھا قلق الفطام، ثم قلق االنفصال عن األسرة للذ
أن اإلنسان ینتقل من قلق إلى قلق، وأن اإلنسان یعیش في ) رانك(إلى المدرسة، وھكذا أوضح 

حیاتھ متأرجحًا بین قلق الحیاة وقلق الموت، ورأى أن اإلنسان إذا فشل في تحقیق التوازن أثناء 
  ).132: 2000جبل، . (تأرجحھ ھذا یدخل في دائرة القلق العصابي

إلى القلق باعتباره رد فعل یقوم بھ الفرد حینما تغزو عقلھ خیاالت غیر ینظر یونج  :كارل يونج

  ). 1967:321فھمي، (معقولة صادرة عن الالشعور الجمعي وباقیة من حیاة اإلنسان البدائیة 

فالقلق ھو الخوف  ؛ففي الالشعور الجمعي تختزن الخبرات الماضیة المتراكمة عبر األجیال    
معي غیر المعقولة، التي مازالت فیھ من حیاة اإلنسان البدائیة، كما من سیطرة الالشعور الج

یعتقد أن اإلنسان یھتم عادًة بتنظیم حیاتھ على أسس معقولة منظمة، وأن ظھور المادة غیر 
  ). 37: 1962فروید، . ( المعقولة من الالشعور الجمعي یعتبر تھدیدًا لوجوده

  :من أشھر روادھاد النفسي الجدی القلق من وجھة نظر التحلیل

یرى إیریك فروم أن الطفل یقضي فترًة طویلًة من الزمن معتمدًا على الكبار : إيريك فروم   

حتى ال یفقد حنانھم، وبازدیاد نمو الطفل  ؛وخاصًة والدیھ، وھذا االعتماد یقیده بقیود یلتزم بھا
لق نتیجة ما یود إنجازه من یزداد تحرره دون االعتماد على نفسھ، الذي یولد شعوره بالعجز والق

األعمال، وعدم اكتمال قدراتھ إلنجاز ھذه اإلعمال، وھكذا یرى فروم أن القلق ینشأ عن 
   ).42:المرجع السابق . ( الصراع بین الحاجة للتقرب من الوالدین والحاجة إلى االستقالل

اتھ العدائیة نحو ترى أن القلق األساسي في الطفولة ینشأ عن كبت الطفل لرغب : كامن هورني

  ). 15:  2001الزعبي، . ( والدیھ، ویعبر عن ذلك بسرعة اعتراضھ وعناده ومیلھ إلى التخریب

كما ترى أن الثقافة من شأنھا أن تخلق قدرًا كبیرًا من القلق في الفرد الذي یعیش في ھذه     
األساسیة للشخصیة،  الثقافة، وتفسر القلق بأنھ استجابة انفعالیة تكون موجھًة إلى المكونات

  : ویرجع القلق إلى الشعور بالعجز والشعور بالعداوة، وتعتقد أن القلق ینشأ من العناصر اآلتیة

 .انعدام الدفء العاطفي في األسرة وتفككھا وشعور الطفل بأنھ شخص منبوذ

         .المعاملة التي یتلقاھا الطفل لھا عالقة وطیدة بنشأة القلق في البیئة التي یعیش فیھا
 ) .157: 1961الزھري، ( 
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یرى سولیفان أن من أھم أسباب القلق العالقات االجتماعیة بین الطفل وبین : هاري سوليفان
األفراد المحیطین بھ وخاصًة األم، ویعتقد أن القلق حین یكون موجودًا لدى األم تنعكس آثاره في 

عثمان،                  . ( ألنھ یستحث القلق من خالل االرتباط العاطفي بین األم وولیدھا ؛الولید

:23 .(  

فاألم المتوترة سرعان ما تدرك أن صغیرھا یبدي سمات القلق، فكأن الرضیع یتناغم      
ط وعدم انفعالیًا مع أمھ، وبالمثل فإن األطفال الذین ینشأون في بیئة تشعرھم بالحرمان واإلحبا

إلظھار استجابة القلق، كما یعتبر التعلیم غیر المالئم  ؛األمان یكونون أكثر استعدادًا من غیرھم
للسلوك التوافقي من بین العوامل البیئیة التي قد تساھم في نشوء القلق، فقد أشارت الكثیر من 

ام األمن الدراسات لتواریخ حاالت مرضى القلق عن عدم النضج في نشأتھم وتطورھم وانعد
  ). 187: 1994عودة ومرسي، . (وانعدام اكتساب المھارات الالزمة لمواجھة مشكالت الحیاة

  : االتجاه السلوكي: ثانیًا

یرى أن القلق استجابة خوف اشتراطیة ارتبطت بمثیر محاید نتیجة اقترانھ بمثیر من طبیعتھ    
لفرد ھذا المثیر دون أن یكون واعیًا أن یثیر الخوف، وتحدث االستجابة فیما بعد، إذا ما واجھ ا

  .أو ذاكرًا لالقتران الذي حدث

ویفسر السلوكیون القلق بأنھ یرتبط بما في ذات اإلنسان وما یوجھھ من خیرات أو مثیرات     
:  2004محمد ، . ( أو أحداث غیر سارة تثیر ردورد فعل انفعالیة تؤدي إلى عدم االرتیاح

51 .(  

  :التجاهبرز علماء ھذا اأومن 

أشار أیزنك إلى أن القلق العصابي خوف زائد ال یناسب ما في الموقف من تھدید  :أيزنك 
حقیقي، تثیره أحیانًا تھدیدات موضوعیة مثل الحرب، ومصاعب العمل ومشاكل األسرة، لكن ما 

یمیزه عن الخوف العادي شدة االنفعال والشعور بالخوف، بحیث یصبح حالًة غیر مألوفة في 
ھذه المواقف، فلیس غریبًا أن یخاف اإلنسان من القنابل، لكن الغریب أن یصل الخوف مثل 

  .لدرجة من الشدة ال یحتملھا 

یرى دوالرد ومیللر أن القلق دافع مكتسب، أو قابل لالكتساب وھو یرتبط بفكرة  :دوالر وميللر
االجتماعیة، ولتخفیف  الصراع االنفعالي الشدید، لكن الصراع ھنا شعوري، وینتج خالل التنشئة

  ).38:  2004كامل، . (الفرد من القلق الناشئ عن الصراع االنفعالي یلجأ إلى الحیل الدفاعیة

  : االتجاه اإلنساني: ثالثًا

المدرسة اإلنسانیة ھي االتجاه الثالث الرئیسي في علم النفس، تؤكد خصوصیة اإلنسان بین    
لى الموضوعات التي ترتبط بھذه الخصوصیة، مثل لذا تركز في دراستھا ع ؛الكائنات الحیة



43 
 

اإلدارة والحریة والمسؤولیة واالبتكار والقیم، وترى أن التحدي أمام اإلنسان ھو أن یحقق 
  ). 95: 2003شربت وحالوة،. ( وجوده وذاتھ إنسانًا وفردًا یختلف عن بقیة األفراد

من المستقبل، وما قد یحملھ ھذا  لذلك یرى أصحاب المذھب اإلنساني أن القلق ھو الخوف     
فالقلق ینشأ مما یتوقع اإلنسان أنھ  ؛المستقبل من أحداث قد تھدد وجود اإلنسان أو تھدد إنسانیتھ

قد یحدث، ویرى أصحاب ھذا المذھب أن اإلنسان ھو الكائن الحي الوحید الذي یدرك أن نھایتھ 
وت ھو المثیر األساسي للقلق عند حتمیة، وأن الموت قد یحدث في أیة لحظة، وأن توقع الم

  ). 104: 2003العناني، . (اإلنسان

یفسر روجرز القلق باعتباره مؤشرًا لحدوث )  االجتاه كارل روجرز( ومن أبرز رود ھذا    

حیث إن الخبرات التي ال تتفق مع  ؛تعارض بین مفھوم الفرد عن ذاتھ وبین خبراتھ الشخصیة
نوع من التھدید والخطر الذي یستثیر القلق، وعلى ھذا فقد یتم  مفھوم الفرد عن ذاتھ تدرك أنھا

 1994عبد الرؤوف، . (إنكار ھذه الخبرات أو تحریفھا بالشكل الذي یتفق ومفھوم الفرد ذاتھ
:62.(  

تفسر ماي القلق بأنھ توجس یصاحبھ تھدید لبعض القیم التي یتمسك بھا الفرد وترى  :ماي    
ملین ھامین أولھما االستعداد الفطري، وثانیھما األحداث الخاصة أن سبب القلق یرجع إلى عا

  ). 202: 1994السمادوني، . (التي تثیر القلق عن طریق التعلم بأنواعھ المختلفة

  :السمة  ـنظریة قلق الحالة 

تعتبر ھذه النظریة األكثر شیوعًا في الوقت الحاضر واألكثر قبوًال لدى علماء النفس والطب     
النفسي المعاصر حیث عملت على اإلفادة من سائر النظریات التي سبقتھا وتحقیق شيء من 

  ). 16:  1994عبد الرؤوف، . ( المواءمة بینھا

قلق وسمتھ وقام سبیلبرجر بتطویر ھذین ویعتبر ریموند كاتل أول من قدم مفاھیم حالة ال    
المفھومین ومیز بینھما، وحدد قلق الحالة بأنھ انفعال عابر وقتي تصاحبھ تغیرات فسیولوجیة 

وخوف من شر مرتقب، وحدد قلق السمة بأنھ مستقل وقائم بذاتھ، وعرفھ بأنھ تھیؤ أو استعداد 
   (Koeoevski.232,2001 .لة القلقسلوكي لالستجابة لمواقف الخطر بزیادة في شدة إرجاع حا

Shdler and.(  

وتعتبر سمة القلق من سمات الشخصیة المزاجیة التي تدل على استعداد سلوكي كامن عند    
  ). 278: 1988مرسي، . (لشعوره بالقلق في موقف التھدید لتقدیر الذات ؛الفرد

برة في حیاة الفرد، وأن وینظر إلى حاالت الشخصیة بوجھ عام أنھا قطاعات مستعرضة وعا   
الحالة االنفعالیة توجد في لحظة محددة من الزمن وعند مستوى معین من الشدة، وتتمیز حاالت 

القلق بمشاعر ذاتیة تتضمن التوتر والخشیة واالنزعاج، كما تتضمن تنشیط الجھاز العصبي 
لزوال غالبًا، فإنھا الذاتي وزیادة تنبیھھ، وعلى الرغم من أن حاالت الشخصیة مؤقتة وسریعة ا

یمكن أن تعاود وتتكرر عندما تستثیرھا منبھات مالئمة، ومن الممكن أیضًا أن تبقى زمنًا إضافیًا 
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عندما تستقر الظروف المثیرة لھا، وعلى العكس من الطبیعة المؤقتة للحاالت االنفعالیة، یمكن 
التھیؤ وإدراك العالم بطریقة أن نتصور سمات الشخصیة بأنھا فروق ثابتة نسبیًا بین الناس في 

. معینة، وفي المیل إلى االستجابة أو السلوك بأسلوب خاص لھ انتظام یمكن التنبؤ بھ
  ). 347: 2006األنصاري، (

لیرى المنافسة والتقییم االجتماعي في مواقف أكثر أو أقل تھدیدًا  ؛ویوجھ قلق السمة الفرد   
المواقف أكثر تھدیدًا، ویستثار القلق لدیھ أكثر  حیث یدرك الشخص في القلق مرتفع السمة أن

  ). 28: 2005محمد، . ( من ذوي قلق السمة المنخفض

كما وصف سبیلبرجر قلق السمة بأنھ قلق مزمن یمكن أن یواجھھ الفرد بغض النظر عن       
الحالتین الظروف المحیطة التي یمر بھا، أما قلق الحالة فیتغیر بتغیر المواقف، وھذا ال یعني أن 

  ). 160: 2005الضامن، . (مستقلتان بل تؤثر كل واحدة منھما في األخرى

سمة ( ویتضح من العالقة بین حالة القلق وسمتھ أن االستعداد أو التھیؤ للقلق یظل كامنًا      
، وھذه العالقة تأخذ شكل )حالة القلق(، ویستثار فقط بمثیرات مھددة وظروف ضاغطة )القلق

  ).39: 1994ثمان ،ع. ( المنحى

الدوافع، وقد   Atkinsonوسمة القلق مفھوم نفسي لھ خصائص ممیزة أطلق علیھ أتكنسون       
إلى  أنھا استعدادات سلوكیة مكتسبة، ولما یمثلھ مفھوم قلق السمة من   Campell) كامبل(أشار 

تعریف : ، منھا تركزت الدراسة في استخالص عدد من التعریفات ؛أھمیة في الدراسات النفسیة
أتكنسون الذي عبر عن تلك الدوافع باالستعدادات السلوكیة التي تبقى كامنة حتى تنشطھا 

مؤثرات المواقف، وتتضمن االستعدادات السلوكیة المكتسبة في رأي كامبل، تلك التي تمثل 
قة معینة، الرواسب الخاصة بالخبرة السابقة، والتي تھیئ الفرد ألن یرى العالم أو المجتمع بطری

  ). 420: 2003أبو رسین ودرویش، . ( ویظھر میوًال استجابیًة نحو األشیاء

قلق السمة بأنھ رد فعل ضد خطر حقیقي خارجي ھدفھ ) 1971سانتر وسنجر، (وعرف    
حمایة الفرد، وغالبًا ما ینشأ عن غریزة حفظ الذات، ویصاحبھ بعض التغیرات الفسیولوجیة، 

مان، أما رحایل فأشار إلى أن قلق السمة یعد استجابًة انفعالیًة تتسم ببعض ویؤید ھذا التعریف إیك
  ). 421: 2003أبو رسین ودرویش، . (الخصائص الشعوریة مثل اإلحساس باالرتباك والتوتر

ویرى سبیلبرجر أن قلق السمة یرجع إلى فروق ثابتة نسبیًا في القابلیة للقلق، أي إلى     
في میلھم إلى االستجابة للمواقف التي یدركون أنھا مواقف مھددة، وذلك  االختالفات بین األفراد

  ). 126: 2006عبد الغني، . (حسب شدة القلق

إلى أن لقلق السمة فروقًا فردیًة ثابتة نسبیًا )  1988( ویشیر أحمد عبد الخالق وحافظ خیري    
اك أن المواقف العصبیة خطرة أي أنھا فروق بین الناس في المیل إلى إدر ؛في االستھداف للقلق

أو مھددة، واالستجابة لمثل ھذه المواقف بزیادة في شدة إرجاع حالة القلق لدیھم، وكلما كانت 
سمة القلق أقوى زاد احتمال أن یعاني الفرد من ارتفاع أشد في حالة القلق في المواقف التي 

  ) 183: 1988عبد الخالق وخیري، . (تتضمن تھدیدًا
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قلق السمة بأنھ حالة انفعالیة یتسم بھا الفرد بصفة دائمة وتكون ) 1987أمینة كاظم،(وعرفت     
. ( مظھرًا ممیزًا من مظاھر سلوكھ، وتتضمن الصفات الرئیسیة التي تقاس بواسطة قلق السمة

  ). 26: 1993الخدافي، 

بأنھ استعداد أو ھو قابلیة الفرد ألن یعاني من حاالت ) 1999(وعرفھ غریب عبد الفتاح     
كونھ سمًة من سمات  ؛القلق الوجداني، ویؤكد أن قلق السمة یمثل درجًة عالیًة من الثبات

  ). 105: 1999غریب، . (الشخصیة، وھذا الثبات النسبي ھو الذي یسمح للباحث بدراسة القلق

إلى أن قلق السمة استجابة انفعالیة صادرة عن الفرد ألسباب ) 2006(ر سكینة قدراة وتشی    
متعددة وبدرجات متفاوتة، تتسم ببعض األعراض مثل الخوف واالضطرابات العصبیة والتوتر 

  ) .236: 2006قدراة، . (واالرتباك

اد سلوكي مكتسب ورأى سبیلبرجر وكاتلل وأتكسنون وكامبل أن قلق السمة عبارة عن استعد   
)                         39: 1978مرسي،. (یظل كامنًا حتى تنھیھ وتنشطھ منبھات داخلیة أو خارجیة

على أن قلق السمة صفة شخصیة ثابتة نسبیًا تتضمن ) 2002(واتفق ناجي ووادا وسیوناجا 
  ).  Nogai ,Wada and Sunaga,2002. (النعدام األمن ؛مشاعر واضحة

تقترح النظریة المعرفیة أن قلق السمة یرتبط بعملیة التشویش المعرفي، وبشكل خاص  كما     
   ( Telzer ,Mogg,Bradley ,Mai, Ernst and Pine. 216 ,2008 ).قلة التركیز وسوء معالجة المعلومات
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  الفصل الثالث

  الدراسات السابقة

  : السابقة الدراسات -1.3

 بتتبع ؛تاریخي إطار في النتائج وضع أھمھا أغراض عدة تحقیق في السابقة الدراسات تساعد
 صرح بناء الصعب من لذلك اإلطار، من وموضوعھا ومكانھا المشكلة، تطور جوانب أھم

                . السابقة بالدراسات ربطھ دون نفسي تربوي موضوع ألي المعرفة من متكامل
  ).96:  1998 عالم، أبو(

 من  والبحث االھتمام موضوع للمتغیرات النظري الوعاء یوضع الدراسات من الجزء ھذا وفي
 تستطیع وبالتالي دراستھا، مشكلة حول معلوماتھا إثراء سبیل في الباحثة بذلتھ الذي الجھد خالل
 البحثیة واألصول العلمیة والقواعد المعاییر وفق إلیھا تتوصل التي للنتائج تفسیرھا تضع أن

 فیھ تتناول التفصیل من بشيء السابقة الدراسات عرض فكرة تتبلور ولذلك علیھا، المتعارف
 وفق بھا المرتبطة والمتغیرات االھتمام موضوع المتغیرات دراسة في العلمیة الجھود الباحثة
  :اآلتیة المحاور

 .السمة بقلق وعالقتھا النوم اضطرابات تناولت التي الدراسات

 .أخرى بمتغیرات وعالقتھا النوم اضطرابات تناولت التي الدراسات

 .أخرى بمتغیرات وعالقتھا السمة قلق تناولت التي الدراسات

  :سمةال بقلق وعالقتھا النوم اضطرابات تناولت التي الدراسات األول المحور 

  )  ,1982Sung Mook and Christelle ،سینج موك وكریستیل(دراسة ـ 1

  .من أھداف الدراسة معرفة العالقة بین سمة القلق واالختالل وعادات النوم: ھدف الدراسة

طالبًة بالمرحلة الثانویة بأعمار ) 61(طالبًا و ) 60(تكونت عینة الدراسة من : عیینة الدراسة
  .سنًة) 16: 15(زمنیة بلغت 

  .س المتغیرات األخرىاستخدم الباحثان مقیاس القلق ومقاییس أخرى لقیا: أدوات الدراسة

أظھرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطیة دالة بین سمة القلق والغضب مما : نتائج الدراسة
  ). 2007الشارف، . (أدى إلى إحداث اختالفات بعادات النوم، وشعورھم باضطرابات النوم

  ) 1983 ،فوستر وسوزان بیل( ـ دراسة  2 

ة العالقة بین التوتر المؤدي إلى اضطرابات النوم من أھداف الدراسة معرف: ھدف الدراسة
  .وسمة القلق

  .فردًا ممن یعانون من التوتر الشدید) 30(أجریت الدراسة على عینة بلغت : عینة الدراسة
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  .سمة القلق ومقیاس اضطرابات النوم_طبق مقیاس حالة : أدوات الدراسة

داللة إحصائیة بین التوتر الشدید  توصل الباحثان إلى عدم وجود عالقة ذات: نتائج الدراسة
  ). 2007الشارف، . (واضطرابات النوم والقلق

  ) 1992 ،حمد عبد الخالق ومایسة النیالأ( دراسة  ـ3

ھدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بین اضطرابات النوم وقلق السمة، واالكتئاب : ھدف الدراسة
  .والوسواس

  .طالبًا من طالب جامعة اإلسكندریة) 178( تكونت عینة الدراسة من : عینة الدراسة

مقیاس اضطرابات النوم، قائمة بیك لالكتئاب، مقیاس سمة القلق الذي أعده : أدوات الدراسة
  .سبیلبرجر قائمة الوسواس القھریة

أظھرت نتائج الدراسة وجود ارتباطات إیجابیة بین مقیاس اضطرابات النوم : نتائج الدراسة
والوسواس، كما أظھرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق جوھریة بین والقلق واالكتئاب 

إذ كانت اإلناث أكثر  ؛الجنسین في متغیرات الدراسیة، ماعدا متغیر عدد ساعات النوم المطلوبة

  ).1992عبد الخالق والنیال، . (من الذكور

  ) 2002 ، سفورز وھیدیروبیلبسو لوریشن ویبانز(دراسة ـ  4

الدراسة إلى معرفة ما إذا كانت اضطرابات النوم تسھم في ظھور القلق  ھدفت: ھدف الدراسة
  .والسمة واالكتئاب

فردًا ممن یعانون من اضطرابات ) 60(أجریت الدراسة على عینة مكونة من : عینة الدراسة
  ). األرق، الشخیر، حركات األرجل. ( النوم

انون من اضطرابات النوم یعانون من الذین یع% 16أظھرت نتائج الدراسة أن : نتائج الدراسة
 Zforza ,Hilaire ,Pelissolo Rechat and. (منھم یعانون من االكتئاب% 7أیضًا من القلق، وأن 

Itanez, 2002 )   

  ) 2009 ،ون وآخر يغر یغور(دراسة ـ  5 

  .ھدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بین اضطرابات النوم والقلق واالكتئاب: ھدف الدراسة

  .طفًال ومراھقًا) 175(أجریت الدراسة على عینة مكونة : عینة الدراسة

مقیاس القلق ومقیاس اضطرابات النوم من إعداد الباحث، ومقیاس االكتئاب من : أدوات الدراسة
  .إعداد الباحث
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أظھرت نتائج الدراسة وجود ارتباطات موجبة ودالة إحصائیًا بین اضطرابات : نتائج الدراسة
قلق واالكتئاب، كما أظھرت أن االرتباطات بین اضطرابات النوم واالكتئاب تكبر لدى النوم وال

  ).Gru??????.(المراھقین، بینما ارتبط القلق بصورة أكبر باضطرابات النوم لدى األطفال

  :الدراسات التي تناولت اضطرابات النوم ومتغیرات أخرى :ثانيالمحور ال

 ) 1988 ،ویبرح وبورارد وس وبتویت و جولدبیلھا(دراسة ـ 1

ھدفت الدراسة إلى تحلیل سمات الشخصیة كما في قائمة مینسوتا المتعددة : ھدف الدراسة
  .األوجھ والكشف عن درجة اضطرابات النوم لدى عینة الدراسة

تكونت عینة الدراسة من ثالث مجموعات، مجموعة سویة، ومجموعة تمیزت : عینة الدراسة
ین تمیزت المجموعة الثالثة بخصائص الشخصیة السیكوسوماتیة، وتم باالكتئاب والقلق، في ح

  .تحلیل الفروق بین المجموعات الثالث

مقیاس مینسوتا المتعدد األوجھ ومقیاس اضطرابات النوم، ومقیاس االكتئاب : أدوات الدراسة
  .ومقیاس القلق

ارتباطھا بدرجة كبیرة أسفرت نتائج الدراسة عن تزاید حدة اضطرابات النوم و: نتائج الدراسة
  ). 2004إسماعیل، . (بالمشكالت النفسیة التي یتعرض لھا الفرد

  ) 1985، حمدي شاكر (دراسة  ـ 2 

ھدفت الدراسة إلى التعرف على اضطرابات النوم التي یعاني منھا طالب : ھدف الدراسة 
  .الجامعة، ومعرفة مدى انتشارھا، وعالقة األرق والكوابیس بالتوافق النفسي

طالبًا وطالبًة من طالب جامعة ) 394(أجریت الدراسة على عینة بلغ عددھا : عینة الدراسة
  .طالبًة) 197(أسیوط ، 

مقیاس اضطرابات النوم واختبار الذكاء المصور، واختبار تفھم الموضوع، : أدوات الدراسة 
  .قتصادي واالجتماعيواختبار التوافق النفسي واستمارة المقابلة الشخصیة، ومقیاس المستوى اال

توصلت نتائج الدراسة إلى أن األرق ینتشر عند طالب الجامعة بنسبة : نتائج الدراسة 
، والمشي أثناء النوم %)14(، وھالوس النوم بنسبة %)30.2(والكوابیس بنسبة %) 37.2(

ة ، كما أسفرت النتائج عن أن ھناك عالقًة ذات دالل%)20(، وكثرة النوم بنسبة %)5(بنسبة 
فقد كانت معامالت االرتباط مرتفعًة لدى  ؛إحصائیة بین األرق وبین الكوابیس والتوافق النفسي

الذكور، كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور المضطربین 
إذ كانت اإلناث أكثر أرقًا من الذكور  ؛واإلناث المضطربات في بعدي األرق والكوابیس

  ).1985شاكر، . (المضطربین

  ) 1989، لیفین (دراسة  ـ 3
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ھدفت الدراسة إلى معرفة اآلثار الناجمة عن تكرار الكوابیس اللیلیة من خالل : ھدف الدراسة 
  .التقاریر الذاتیة للمفحوصین

طالبًا وطالبًة من طالب الجامعة، ) 40(تم إجراء الدراسة على عینة قوامھا : عینة الدراسة 
  .ھم الكوابیس ونصفھم مجموعة ضابطة لیس لدیھم كوابیسنصفھم تتكرر لدی

  .مقیاس بارون لقوة األنا ومقیاس قلق الموت: أدوات الدراسة

. توصلت نتائج الدراسة إلى أن تكرار الكوابیس یؤثر على قوة األنا وقلق الموت: نتائج الدراسة 
  ).1996سلیمان وعبد اهللا، ( 

  ) 1989 ،ھیت كوت(دراسة  ـ 4

ھدفت الدراسة إلى تحدید مدى انتشار اضطراب شلل النوم لدى عینة سویة، : الدراسةھدف 
  .وعینة غیر سویة تعاني من اضطرابات عقلیة

) 36(تكونت عینة الدراسة من مجموعتین المجموعة األولى تكونت من : عینة الدراسة
مفحوصًا أطلق ) 36( مفحوصًا أطلق علیھم عینة ما قبل العنایة، وتكونت المجموعة الثانیة من

  .علیھم ما بعد العنایة، وھم أفراد العینة الذین تعرضوا للعالج الفعلي من اضطرابات عقلیة

  .مقیاس التوافق االجتماعي لقیاس القلق: أدوات الدراسة 

)  12(مفحوصًا من عینة ما قبل العنایة  و) 18(أظھرت نتائج الدراسة أن : نتائج الدراسة 
  ). 2007أنور البنا، . ( ما بعد العنایة  تعرضوا الضطرابات شلل النوممفحوصًا من عینة 

  ) 1993 ،مایسة النیالو يإبراھیم عل (دراسة  ـ 5

األرق، (ھدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بین اضطرابات النوم متمثلًة في : ھدف الدراسة 
االضطرابات االنفعالیة وبعض ) واألحالم المزعجة، والھلوسة، وقفزات النوم، وشلل النوم

  ).القلق، واالكتئاب، والوسواس القھري(

طالبًة من طالبات جامعة قطر تتراوح ) 220(تكونت عینة الدراسة من : عینة الدراسة 
  :عامًا، وقسمت العینة طبقًا لقائمة اضطرابات النوم إلى مجموعتین)24:20(أعمارھن مابین 

  .طالبًة  )61(وعددھن ) السویات(مجموعة الطالبات 

طالبًة، وصنفت ) 159(مجموعة الطالبات الالتي یعانین بعض مشكالت النوم، عددھن 
  :ھذه المجموعة إلى أربع فئات ھي

 .طالبًة) 56(فئة األرق تشمل 

 .طالبًة) 41(فئة األحالم المزعجة تشمل 

 .طالبًة) 39(فئة ھلوسة النوم وقفزات النوم تشمل 
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  .البًةط) 23(فئة شلل النوم تشمل  -د

استخدم الباحثان مقیاس اضطرابات النوم من إعداد الباحثین، ومقیاس : أدوات الدراسة 
  .االضطرابات االنفعالیة من إعدادھما أیضًا

في ) غیر السویات(أظھرت النتائج وجود فروق دالة إحصائیًا لصالح الطالبات: نتائج الدراسة 
ئة طالبات األحالم المزعجة تأثرن تعرضھن لالضطرابات االنفعالیة، كما أظھرت أن ف

باالكتئاب والعصابیة، بینما تأثرت طالبات اضطراب ھلوسة النوم وقفزات النوم باضطراب 
العصابیة فقط ، لصالح العصابیة واالكتئاب والوسواس، كما اتضح من النتائج أنھ ال توجد 

االنفعالیة موضوع  فروق دالة إحصائیًا لصالح فئة مشكلة األرق في تأثرھن باالضطرابات
  ).1993إبراھیم والنیال، . ( الدراسة

   )1993 لفتاح دویدار وعوید المشعان،حمد عبد الخالق و عادل شكري وعبد اأ(دراسة  ـ 6

ھدفت الدراسة إلى تحدید محتوى األفكار التي تشغل الذھن قبل الدخول في النوم : ھدف الدراسة
  .الجنسین في تكرار ھذه الموضوعاتومعرفة الفروق بین ) خالل فترة الكمون(

طالبًا من طالب جامعة اإلسكندریة بلغ عدد ) 177(تكونت عینة الدراسة من : عینة الدراسة 
  ).83(وعدد الطالبات ) 93(الطالب 

طبق مقیاس قائمة التفكیر قبل النوم من إعداد الباحثین، وقائمة ویلبي للمیول : أدوات الدراسة 
  .واس القھريالعصابیة ومقیاس الوس

أظھرت نتائج الدراسة أن ھناك ارتباطًا جوھریًا بین الدرجة الكلیة على القائمة : نتائج الدراسة 
المختصرة للتفكیر قبل النوم، واألرق والتنقل بین األفكار والوسواس القھري في فترة الكمون، 

تفكیر قبل كما اتضح أیضًا عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین الجنسین في قائمة ال
  .)1993,والمشعان,ودویدار,وشكري,عبدالخالق.(النوم

  ) 1994، لبت وآخرون (دراسة  ـ 7

ھدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بین نوبات الفزع والقلق واالكتئاب لدى طالب : ھدف الدراسة
  .الجامعة

  .طالبًا من طالب جامعة النرویج) 95(تكونت عینة الدراسة : عینة الدراسة

اتضح من نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائیًا بین من یعانون من نوبات : الدراسة  نتائج
  ).2008عامر، . (الفزع والقلق واالكتئاب

   )1995 ي ،حمد عبد الخالق وعوید المشعان وعدنان الشطأ(دراسة  ـ 8

الب ھدفت الدراسة إلى تحدید موضوعات التفكیر قبل النوم لدى عینة من ط: ھدف الدراسة
  .جامعة الكویت
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طالبًة من طالب جامعة ) 211(طالبًا و ) 229(تكونت عینة الدراسة من : عینة الدراسة
  .الكویت

  .القائمة الكویتیة لموضوعات التفكیر قبل النوم: أدوات الدراسة 

أظھرت النتائج أن التفكیر في المستقبل كان أكثر شيء یفكر فیھ الفرد، ثم المجال : نتائج الدراسة
  .المتصل بالجانب الوجداني والعواطف

كما أظھرت عدم وجود فروق جوھریة بین الجنسین في موضوعات التفكیر قبل النوم،     
واتضح أیضًا أنھ كلما زادت موضوعات التفكیر قبل النوم قل عدد ساعات النوم التي ینامھا 

عدد الموضوعات أي زاد األرق، كما أسفرت عن وجود ارتباط جوھري وموجب بین  ؛الفرد
عبد الخالق وآخرون، . (التي یفكر فیھا الفرد قبل النوم، ومتغیر التنقل بین األفكار قبل النوم

1995.(  

  )1998، يالغن دخالد عب(دراسة  ـ 9

ھدفت الدراسة إلى معرفة مدى انتشار اضطرابات النوم لدى الراشدین   : ھدف الدراسة
  .بالذھانیة والعصابیة والمسنین ومعرفة عالقة اضطرابات النوم

  .طالب وطالبة من جامعة بنھا بمصر) 100(طالبًا و ) 288(تكونت من : عینة الدراسة

  .طبق مقیاس اضطرابات النوم الذي أعده الباحث، واختبار أیزنك للشخصیة: أدوات الدراسة

متغیرات أظھرت النتائج أن ھناك عالقًة بین أنماط اضطرابات النوم وبعض ال: نتائج الدراسة 
  ). 1998عبد الغني،  . (النفسیة المتمثلة في الذھانیة والعصابیة لدى الراشدین والمسنین

   )2004 ، ناھد إسماعیل(دراسة  ـ 10

ھدفت الدراسة إلى معرفة العالقة االرتباطیة بین اضطرابات النوم والقلق : ھدف الدراسة
نویة، كما ھدفت أیضًا إلى معرفة الفروق واالكتئاب والمشاعر الوجدانیة لدى طالب المرحلة الثا

بین الطلبة الذین یعانون من اضطرابات في النوم، والذین الیعانون من اضطرابات في النوم في 
  .متغیرات الدراسة

  .طالب وطالبة من طالب المرحلة الثانویة) 400(أجریت الدراسة على عینة بلغ : عینة الدراسة

النوم من إعداد إبراھیم علي ومایسة النیال، وقائمة سبیلبرجر قائمة اضطرابات : أدوات الدراسة
  .تعریب عبد الخالق، ومقیاس المشاعر الوجدانیة وقائمة بك لالكتئاب) الحالة، والسمة(لقلق 

أظھرت الدراسة عدم وجود ارتباط بین اضطرابات النوم والقلق واالكتئاب : نتائج الدراسة
النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین مجموع والمشاعر الوجدانیة، كما اتضح من 

الطالب الذین یعانون والذین ال یعانون من اضطرابات النوم في القلق واالكتئاب، والمشاعر 
   ).2004إسماعیل، . (الوجدانیة
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  ) 2007 ، أنور البنا( دراسة ـ 11

تیة الضاغطة وأھم ھدفت الدراسة إلى التعرف على أھم المواقف الحیا: أھداف الدراسة 
اضطرابات النوم انتشارًا بین الطالب، كما ھدفت إلى معرفة العالقة بین اضطرابات النوم 

  .والمواقف الحیاتیة الضاغطة،  وإلى معرفة الفروق بین الجنسین في اضطرابات النوم

  .طالبة من طالبات جامعة األقصى) 200(تكونت عینة الدراسة من : عینة الدراسة

طبق مقیاس المواقف الحیاتیة الضاغطة، ومقیاس اضطرابات النوم من إعداد : دراسةأدوات ال
  .الباحث

أظھرت النتائج أن أكثر المواقف الحیاتیة الضاغطة شیوعًا ھي المواقف : نتائج الدراسة
االنفعالیة، وأكثر اضطرابات النوم شیوعًا في مجال صعوبات النوم ھي اإلفراط في النوم 

ل النوم والیقظة ثم األرق، أما في مجال صعوبات النوم فكانت الكوابیس أكثر واضطرابات جدو
انتشارًا، وكذلك أظھرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في أبعاد اضطرابات النوم 

تعزى لمتغیر الجنس، كما أظھرت عدم وجود عالقة ارتباطیة بین المواقف الحیاتیة الضاغطة 
  .واضطرابات النوم

  ) 2007،سالمة الشارف(  دراسة ـ 12

ھدفت الدراسة إلى الكشف عن مستویات قلق االمتحان واضطرابات النوم : ھدف الدراسة
ومعرفة العالقة بینھما، كما ھدفت إلى معرفة الفروق بین مستویات قلق االمتحان   

  .واضطرابات النوم حسب التخصص والنوع و المرحلة الدراسیة

  .طالب وطالبة من طالب جامعة المرقب) 400(نت عینة الدراسة من أدوات تكو: عینة الدراسة

طبق الباحث مقیاس قلق االمتحان الذي أعدتھ لمعان الجاللي، ومقیاس : أدوات الدراسة
  .اضطرابات النوم الشامل الذي أعده أدیب الخالدي

ذات داللة إحصائیة أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطیة موجبة و: نتائج الدراسة 
بین مستویات قلق االمتحان واضطرابات النوم، كما أظھرت وجود عالقة ارتباطیة بین 

مستویات قلق االمتحان واضطرابات النوم تبعًا للتخصص، واتضح من نتائج الدراسة وجود 
االمتحان  فروق دالة إحصائیًا بین أفراد عینة العلوم التطبیقیة والعلوم اإلنسانیة في مستویات قلق

  )2007الشارف.(والعلوم التطبیقیة وفي اضطرابات النوم

   )2008 ، ليیزینب العج (دراسة  ـ 13

ھدفت الدراسة إلى التعرف على اضطرابات النوم وأبعادھا الفرعیة من خالل : ھدف الدراسة 
  .دراسة مستواھا، والفروق العائدة للنوع والتخصص والسنة الدراسیة

  .طالبًا وطالبًة من طالب جامعة قاریونس) 476(ونت عینة الدراسة من تك: عینة الدراسة 

  ). 1998(طبقت الباحثة مقیاس اضطرابات النوم من إعداد خالد عبد الغني : أدوات الدراسة
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أظھرت نتائج الدراسة أن مستوى اضطرابات النوم وأبعادھا الفرعیة دال : نتائج الدراسة
وق دالة إحصائیًا في اضطرابات النوم لصالح اإلناث، كما إحصائیًا، كما أسفرت عن وجود فر

تبین وجود فروق دالة إحصائیًا بین التخصصین العلمي واألدبي لصالح التخصص العلمي، 
وعدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین طلبة السنتین األولى والرابعة، كما أشارت النتائج أیضًا 

  ).2008العجیلي(حصائیًاإلى أن التفاعل بین النوع والتخصص دال إ

  :الدراسات التي تناولت سمة القلق مع متغیرات أخرى:  المحور الثالث

   )1981 ي ،حمد تركأمصطفى (ة سدرا ـ 1

ھدفت الدراسة إلى معرفة عالقة قلق االمتحان بسمة القلق، وحالة القلق لدى : ھدف الدراسة
  .طالبات جامعة الكویت

طالبًة من طالبات جامعة الكویت متوسط ) 175(الدراسة من تكونت عینة : عینة الدراسة
  .سنًة) 69:20(أعمارھن 

مقیاس سبیلبرجر لسمة القلق تعریب أمینة كاظم، واختبار ساراسون لقلق : أدوات الدراسة
  .االمتحان

أظھرت النتائج أن االرتباط بین سمة القلق وقلق االمتحان أعلى من االرتباط بین : نتائج الدراسة
كما  0.005الة القلق وقلق االمتحان، وأن الفرق بین االرتباطین دال عند مستوى أقل من ح

تركي،  . ( اتضح أن تأثیر سمة القلق على قلق االمتحان أعلى من تأثیر حالة قلق االمتحان
1981.(  

  :) 1983 ، سبیلبرجر وآخرون(دراسة  ـ 2

  .مة القلقمعرفة الفروق بین الجنسین في حالة وس: ھدف الدراسة

  .تكونت عینة الدراسة من طالب جامعة فلوریدا: عینة الدراسة

  .مقیاس قلق الحالةوالسمة من إعداد الباحث: أدوات الدراسة

اتضح من نتائج الدراسة أن درجات الطالبات أعلى من الطالب في حالة القلق : نتائج الدراسة
  ).1984عبد الخالق، . (وسمتھ

  )1984،  يلبحیرعبد الرقیب ا (دراسة  ـ 3

  .معرفة الفروق بین الجنسین في قلق الحالة و قلق السمة لدى طالب الجامعة: ھدف الدراسة

طالبًة من طالب جامعة أسیوط ) 270(طالبًا و ) 273(تكونت عینة الدراسة من : عینة الدراسة
.  

  .تعریب البحیري) الحالة، والسمة(طبق مقیاس قلق : أداة الدراسة



66 
 

أظھرت نتائج الدراسة أن متوسط درجات الذكور على مقیاس قلق السمة بلغ : ةنتائج الدراس
، أما بالنسبة لقلق الحالة فإن متوسط درجات ) 43.12(، ومتوسط درجات اإلناث ) 41.77(

، ومن خالل ذلك وجد أن ھناك فروقًا دالة إحصائیًا بین )37.69(واإلناث ) 36.95(الذكور بلغ 
إلناث على مقیاس قلق الحالة، بینما توجد فروق بین متوسط درجات متوسط درجات الذكور وا

  ).1984البحیري، . (الذكور واإلناث على مقیاس قلق السمة

  )1988 ، حمد حافظأحمد عبد الخالق وأ (دراسة  ـ 

ھدفت الدراسة إلى تحقیق أھداف عدة من بینھا معرفة الفروق  بین : ھدف الدراسة
  . الجنسین في قلق الحالة و قلق السمة

مفحوصًا من طالب المرحلة الثانویة ) 616(تكونت عینة الدراسة من : عینة الدراسة
  .وطلبة الجامعة والمدرسین

من وضع سبیلبرجر وتعریب ) سمةالحالة، وال(استخدمت قائمة القلق : أدوات الدراسة
  ).1984(عبد الخالق 

أظھرت النتائج أن الفروق بین طلبة الجامعة وطلبة المرحلة الثانویة : نتائج الدراسة
غیر جوھریة في مقیاس قلق الحالة وقلق السمة، ومن ناحیة أخرى فإن الفروق جوھریة 

لذكور، وھم طلبة الجامعة، بین طالبات الثانویة وبقیة المجموعات الثالث، وكلھم من ا
  ). 1988عبد الخالق وحافظ ، . (وطلبة الثانویة، والمدرسون

 : )1988 ، غاي آكاظم ول(  دراسة ـ5

ھدفت الدراسة إلى معرفة عالقة قلق السمة بالتحصیل الدراسي لدى : ھدف الدراسة
  .طالب المرحلة اإلعدادیة في دولة اإلمارات العربیة

طالب وطالبة من طلبة المرحلة ) 200(عینة الدراسة من تكونت : عینة الدراسة
  .اإلعدادیة

  .مقیاس قلق السمة إعداد سبیلبرجر وتعریب أمینة كاظم: أدوات الدراسة

أظھرت النتائج أن ھناك فروقًا دالة إحصائیًا بین متوسط درجات الذكور : نتائج الدراسة
آغا، . (بًا بین القلق والتحصیلومتوسط درجات اإلناث، كما وجد أن ھناك ارتباطًا سال

1988 .(  

   )1990 ، حمد الزعبيأ(  دراسة ـ 6

ھدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى القلق كونھ حالًة أوسمًة لدى : ھدف الدراسة
  .طالب الجامعة، ومعرفة الفروق بین الجنسین في القلق بنوعیھ

من طالب جامعة طالب وطالبة ) 200(تكونت عینة الدراسة من : عینة الدراسة
  .صنعاء
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تعریب ) سبیلبرجر(لـ) الحالة، والسمة(استخدم الباحث مقیاس قلق: أدوات الدراسة
  ).1985(البحیري 

اتضح من نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الجنسین : نتائج الدراسة
في  في درجات قلق الحالة لصالح اإلناث، كما تبین عدم وجود فروق بین الجنسین

درجات قلق السمة، كما أظھرت النتائج عدم وجود اختالف في مستویات القلق بوصفھ 
  ).1990الزعبي، . ( حالًة أو سمًة بین الجنسین

  

  

   )1990 ، عماد محمد إبراھیم(  دراسة ـ 7

ھدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بین القلق كونھ حالًة أوسمًة، والتفكیر         : ھدف الدراسة
  .عقالني والتوجھ الشخصيالال

  .طالبًا من طالب جامعة الزقازیق) 213(تكونت عینة الدراسة من : عینة الدراسة

واختبار التوجھ الشخصي ) الحالة، والسمة(قائمة سبیلبرجر لقلق : أدوات الدراسة
  .ومقیاس التفكیر الالعقالني

بین األفكار الالعقالنیة والقلق  أسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطیة: نتائج الدراسة
  ).1990إبراھیم، . ( بوصفھ حالًة أو سمًة

  )1991 ، حمدأسھیر (دراسة  ـ 8

ھدفت الدراسة إلى معرفة الفروق غیر الحضاریة بین الجنسین في قلق : ھدف الدراسة
  .الحالة  وقلق السمة في ظروف ضاغطة

طالبًة من طالب  60طالبًا ـ  120(أجریت الدراسة على عینة مكونة من : عینة الدراسة
طالبًة من طالب جامعة الملك سعود بالمملكة  60طالبًا ـ  120(و ) جامعة بنھا بمصر
  ) .العربیة السعودیة

  ).سبیلبرجر(قائمة قلق الحالة والسمة لـ : أدوات الدراسة

أظھرت نتائج الدراسة وجود فروق جوھریة في المتوسطات الحسابیة : نتائج الدراسة
الرتفاع سمة القلق  ؛بین الجنسین على جمیع متغیرات الدراسة لصالح اإلناث

  ).1991أحمد، .(لدیھن

  ) 1993 ، فاروق السید عثمان (دراسة  ـ 9
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ھدفت إلى الكشف عن العالقة بین أنماط القلق المختلفة، كما ھدفت أیضًا : ھدف الدراسة
  .یات القلقإلى معرفة الفروق بین طالب العلوم واآلداب في مستو

طالبًا وطالبًة من طالب كلیتي اآلداب والعلوم ) 140(تكونت عینة الدراسة من : عینة الدراسة
  .بجامعة البحرین

مقیاس القلق العام تعریب أحمد فھمي، ومقیاس قلق الحالة، وقلق : أدوات الدراسة 
  .السمة إعداد سبیلبرجر، تعریب أمینة كاظم ومقیاس قلق الموت والحرب

أظھرت نتائج الدراسة أن التخصص الدراسي لھ عالقة ارتباطیة سالبة : ج الدراسةنتائ
بالقلق العام، وقلق الحالة، وقلق السمة، وقلق الحرب، وقلق الموت، كما اتضح من نتائج 
الدراسة أن طالب اآلداب أكثر إحساسًا بالقلق من طالب العلوم، كما أظھرت النتائج أنھ 

  ).1993عثمان، . (الجنس على متغیرات القلقال یوجد تأثیر لمتغیر 

   )1993 ، نجاة مرار (دراسة  ـ 10

والتحصیل ) الحالة، والسمة(ھدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بین قلق : ھدف الدراسة
  .الدراسي  تبعًا لمتغیر الجنس

طالبًا وطالبًة من طالب الجامعة ) 798(تكونت عینة الدراسة من : عینة الدراسة
  .دنیةاألر

  .مقیاس سبیلبرجر: أدوات الدراسة

أظھرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین قلق : نتائج الدراسة
والتحصیل الدراسي تبعًا لمتغیر الجنس، كما أظھرت عدم وجود ) الحالة، والسمة(

  ).2004 العرفي،. ( ارتباط سالب بین القلق كونھ حالًة أوسمًة وبین التحصیل الدراسي

   )1994، محمود عبد الرحمن ومعتز عبد اهللا  (دراسة  ـ 11

ھدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بین األفكار الالعقالنیة وحالة القلق : ھدف الدراسة
  .وسمتھ و مركز التحكم لدى عینة من األطفال والمراھقین

  ). 428(تكونت عینة الدراسة من : عینة الدراسة

مقیاس األفكار الالعقالنیة ومقیاس التحكم أعده ناویكي، ومقیاس : أدوات الدراسة
  .سبیلبرجر لقلق الحالة وقلق السمة

عبد (أظھرت نتائج الدراسة أن األفكار الالعقالنیة ومركز التحكم : نتائج الدراسة
  ).1994الرحمن وعبد اهللا، 

   )2000 ، جاسم الخوجة(دراسة  ـ 12
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دفت الدراسة إلى معرفة العالقة بین قائمة ھوبكنز للقلق واالكتئاب ھ: ھدف الدراسة
  .وسمة القلق

) 351(طالبًا و) 382(من طالب الجامعة منھم ) 733(شملت الدراسة : عینة الدراسة
  .طالبًة

ترجمة الباحث، واختبار سمة  25استخدمت قائمة ھویكتز لإلعراض : أدوات الدراسة
ب أحمد عبد الخالق، وقائمة بیك لالكتئاب تعریب أحمد عبد القلق إعداد سبیلبرجر وتعری

  .الخالق

أظھرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة بین الذكور واإلناث في : نتائج الدراسة
  ).2001الخوجة، . (ھویكنز للقلق وھویكنز لالكتئاب وسمة القلق

  

  ) 2001 د ،أمل األحم(دراسة  ـ 13

لى معرفة العالقة بین قلق الحالة وقلق السمة، والنوع ھدفت الدراسة إ: ھدف الدراسة
  .والتخصص لدى طالب الجامعة

طالب ) 163(من طالب جامعة دمشق ) 278(تكونت عینة الدراسة من : عینة الدراسة
  .سنًة) 24:22(طالبة، وتراوحت أعمارھم بین ) 115(

اد سبیلبرجر تعریب إعد) الحالة والسمة(استخدمت الباحثة مقیاس قلق : أدوات الدراسة
  .عبد الرقیب البحیري

أظھرت نتائج الدراسة عدم وجود عالقة ارتباطیة دالة إحصائیًا بین حالة : نتائج الدراسة
القلق وسمتھ لدى أفراد العینة، كما ال توجد فروق دالة بین الذكور واإلناث في حالة 

ي على قلق الحالة وقلق القلق وسمة القلق، وال یوجد تأثیر دال لمتغیر التخصص الدراس
  ) .2001األحمد، .         ( السمة

  ) 2001 ، كامل حمام ةفادی(دراسة  ـ 14

) الحالة والسمة(ھدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بین القلق بنوعیھ : ھدف الدراسة
  . وقلق االمتحان

الملك طالبًا وطالبًة من طالب جامعة ) 140(تكونت عینة الدراسة من : عینة الدراسة
  .سنًة) 21(سعود بالریاض متوسط أعمارھم 

تعریب عبد الرقیب البحیري ) الحالة والسمة(مقیاس سبیلبرجر لقلق : أدوات الدراسة
  ). 1984(،  واختبار ساراسون لقلق االمتحان، وتعریب لیلى عبد الحافظ  )1984(
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ًا بین الذكور أسفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق دالة إحصائی: نتائج الدراسة
واإلناث في سمة القلق وقلق االمتحان، كما أظھرت وجود ارتباط دال إحصائیًا بین 

   ).2001حمام، . (سمة القلق وحالة القلق

   )2002 ، حسین فاید(دراسة  ـ 15

ھدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بین حساسیة القلق وسمة القلق، والھلع : ھدف الدراسة
  .واالكتئاب

طالب وطالبة من طالب جامعة حلوان ) 300(تكونت عینة الدراسة من : عینة الدراسة
  . سنًة) 20:18(تراوحت أعمارھم الزمنیة 

استبیان حساسیة القلق إعداد تایلور، ومقیاس الھلع من إعداد الباحث، : أدوات الدراسة
) سبیلبرجر(وقائمة بیك لالكتئاب تعریب غریب عبد الفتاح، ومقیاس سمة القلق لـ 

  .تعریب أحمد عبد الخالق

أظھرت النتائج وجود ارتباط دال إحصائیًا بین حساسیة القلق وسمة : نتائج الدراسة
. القلق والھلع واالكتئاب، كما یوجد أیضًا ارتباط دال بین سمة القلق والھلع واالكتئاب

  ). 2002فاید، (

   )2004 ، العرفي ةنوار(دراسة  ـ 16

فت الدراسة إلى معرفة العالقة بین إدراك الخبرات المؤلمة المبكرة، ھد: ھدف الدراسة 
وقلق السمة لدى عینة من طلبة المرحلة الثانویة، كما ھدفت إلى معرفة مستوى قلق 

  .السمة

من طلبة المرحلة الثانویة بمدینة ) 339(تكونت عینة الدراسة من : عینة الدراسة
  .بنغازي

) الحالة والسمة ( استبیان إدراك الخبرات المؤلمة المبكرة ومقیاس القلق : أدوات جمع البیانات 
  ). 1984(تعریب البحیري ) سبیلبرجر(لـ 

أظھرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطیة موجبة وذات داللة : نتائج الدراسة
لنتائج وجود فروق إحصائیة بین إدراك الخبرات المؤلمة وقلق السمة، كما أظھرت ا

ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث على مقیاس 
قلق السمة لصالح اإلناث، كما اتضح أیضًا أن معظم أفراد العینة یتمیزون بمستوى فوق 

  ).2004العرفي، . ( المتوسط في قلق السمة

  )2006 ة ،سكینة اقدار(  دراسة ـ 17

ت الدراسة إلى معرفة العالقة بین أبعاد مفھوم الذات وسمة القلق ھدف: ھدف الدراسة
  .وفقًا لمتغیر النوع والتخصص
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  .من طلبة المرحلة الثانویة بمدینة زلیتن) 382(تكونت عینة الدراسة من : عینة الدراسة

  ) .سبیلبرجر(طبق مقیاس مفھوم الذات ومقیاس قلق السمة لـ : أدوات الدراسة

التباعد، ( ظھرت النتائج وجود عالقة ارتباطیة بین أبعاد مفھوم الذات أ: نتائج الدراسة
وسمة القلق، وفیما یتعلق بالفروق بین الجنسین في سمة ) تقبل الذات، تقبل اآلخرین

  القلق 

   ).2006اقدارة، . (اظھرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائیًا لصالح اإلناث

   :مناقشة الدراسات السابقة -4.3

من خالل مراجعة البحوث والدراسات السابقة یمكن القول بأن بعض ھذه الدراسات     
التي تم عرضھا تتصل بموضوع الدراسة الراھنة، ومنھا ما اھتم بمتغیرات مرتبطة بھا 

.  

وقد استفادت الباحثة من ھذه الدراسات في بلورة العدید من المفاھیم وأسھمت في   
  .في ھذه الدراسة  مراعاة بعض الجوانب الھامة

وبعد استعراض ھذه الدراسات، وجدت اختالفات عدة من حیث العینة، وأدوات    
  :القیاس، واألسالیب اإلحصائیة والنتائج، ومن خالل ذلك یمكن تقدیم المالحظات اآلتیة

  :الدراسات التي تناولت اضطرابات النوم وقلق السمة : أوًال

  :األھداف

إذ تناولت موضوع  ؛الدراسات السابقة من حیث ھدف الدراسةتباینت أھداف    
سینج موك و كریستیل، (اضطرابات النوم وقلق السمة ومتغیرات أخرى، منھا دراسة 

التي حاولت معرفة العالقة بین اضطرابات النوم وسمة القلق والغضب ومركز ) 1982
ة بین التوتر المؤدي إلى معرفة العالق) 1983فوستر وسوزن، (التحكم، وھدفت دراسة 

إلى ) 1992عبد الخالق والنیال، (إلى اضطرابات النوم وسمة القلق، بینما ھدفت دراسة 
معرفة العالقة بین اضطرابات النوم وقلق السمة واالكتئاب والوسواس، وھدفت دراسة 

إلى معرفة ما إذا كان اضطراب النوم یسھام في ظھور قلق ) 2002سفورز وآخرون، (
إلى معرفة العالقة بین ) 2009غریغوري وآخرون، (الكتئاب، وھدفت دراسة السمة وا

  .اضطرابات النوم والقلق واالكتئاب

  :العینة

تباینات أحجام العینات التي استعانت بھا تلك الدراسات في جمع البیانات من دراسة      
الدراسة، فقد ألخرى وفقًا لطبیعة كل دراسة وأھدافھا وطبیعة المجتمع التي تجرى فیھا 

على ) 2002سفورز وآخرون، (ودراسة ) 1983دراسة فوستر وسوزن، (أجریت 
) 1992عبد الخالق والنیال، (عینة تعاني من اضطرابات في النوم، وأجریت دراسة 
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على جزء من طالب الجامعة، وھي بذلك اتفقت مع الدراسة الحالیة في إجراء دراستھا 
  .على طالب جامعیین

حیث تباین أحجام العینات فقد كانت أكبر عینة ھي العینة التي استخدمھا  أما من      
فردًا، وأصغر عینة ھي التي استخدمتھا ) 178(فبلغت ) 1992عبد الخالق والنیال، (

  .فردًا) 30(فبلغت ) 1982سینج موك وكریستیل، (دراسة 

  :األدوات

اتھا المنھجیة التي اتبعتھا تنوعت األدوات التي اعتمدتھا الدراسات السابقة وإجراء   
  .حسب األھداف

  :األسالیب اإلحصائیة

استخدمت الدراسات السابقة عدة أسالیب إحصائیة حسب األھداف، من ھذه       
األسالیب معامل ارتباط بیرسون تحلیل التباین، حساب المتوسطات الحسابیة، 

  .ن المتوسطاتلمعرفة الفروق بی ؛واالنحرافات المعیاریة، واالختبار التائي

  :من حیث النتائج

توصلت نتائج ھذه الدراسة إلى وجود عالقة ) 1982سینج موك وكریستیل، (دراسة     
أي أن  ؛ارتباطیھ دالة إحصائیًا بین سمة القلق والغضب، مما أثر على عادات نومھم

  .سمة القلق تؤدي إلى اضطرابات في النوم

وجود ارتباطات إیجابیة بین ) 1992ال، عبد الخالق والنی(وأظھرت نتائج دراسة   
اضطرابات النوم وقلق السمة، كما أظھرت عدم وجود فروق جوھریة بین الجنسین في 

یة، ماعدا متغیر عدد ساعات النوم فكانت درجات اإلناث أعلى من المتغیرات الدراس
  .الذكور

انون من من الذین یع 16أن ) 2002سفورزو وآخرون، (كما أوضحت نتائج دراسة    
فوستر وسوزان، (اضطرابات في النوم یعانون من القلق، بینما أظھرت نتائج دراسة 

  .عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین القلق والتوتر واضطرابات النوم) 1983

  

  :الدراسات التي تناولت اضطرابات النوم مع متغیرات أخرى: ثانیًا

  :األھداف

اختلفت أھداف الدراسات التي تناولت اضطرابات النوم وعالقتھا ببعض المتغیرات      
إلى الكشف عن درجات ) 1988بیلھا ومرو وآخرون، (فھدفت دراسة  ؛األخرى

فھدفت ) 1985حمدي شاكر، (اضطرابات النوم وتحلیل سمات الشخصیة، أما دراسة 
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ى طالب الجامعة، وكذلك معرفة إلى التعرف على مدى انتشار اضطرابات النوم لد
) 1989لیفین، (العالقة بین بعدي األرق والكوابیس بالتوافق النفسي، بینما ھدفت دراسة 

  .إلى معرفة اآلثار الناجمة عن تكرار الكوابیس

إلى تحدید مدى انتشار اضطراب شلل النوم ) 1989ھیت كوت، (وھدفت دراسة     
  .لدى عینة سویة وعینة إكلینكیة

إلى معرفة العالقة بین ) 1993إبراھیم علي ومایسة النیال، (بینما ھدفت دراسة    
عبد الخالق (اضطرابات النوم وبعض االضطرابات االنفعالیة مثل القلق، أما دراسة 

فھدفت إلى تحدید محتوى األفكار التي تشغل الذھن قبل الدخول في ) 1993وآخرون، 
بین الجنسین في تكرار ھذه الموضوعات،  النوم، وھدفت كذلك إلى معرفة الفروق

إلى معرفة العالقة بین نوبات الفزع والقلق ) 1994لبت وآخرون، (وھدفت دراسة 
إلى ) 1995عبد الخالق وآخرون، (واالكتئاب لدى طالب الجامعة، وھدفت دراسة 

تحدید موضوعات التفكیر قبل النوم لدى طالب الجامعة ومعرفة الفروق بین الجنسین 
فھدفت إلى ) 1998خالد عبد الغني، (موضوعات التفكیر قبل النوم، أما دراسة  في

  .الكشف عن معدالت انتشار اضطرابات النوم،  وعالقتھا الذھانیة والعصابیة

إلى معرفة العالقة االرتباطیة بین ) 2004ناھد أبو النجا، (بینما ھدفت دراسة    
الوجدانیة، كما ھدفت أیضًا إلى معرفة  اضطرابات النوم والقلق واالكتئاب والمشاعر

الفروق بین الطلبة الذین یعانون من اضطرابات في النوم، والذین ال یعانون من 
إلى ) 2007أنور البنا، (اضطرابات في النوم في متغیرات الدراسة، وھدفت دراسة 

 معرفة أكثر اضطرابات النوم شیوعًا لدى طالب الجامعة، وأكثر المواقف الحیاتیة
الضاغطة شیوعًا لدى طالب الجامعة وھدفت أیضًا إلى معرفة الفروق بین الجنسین في 

  .متغیرات الدراسة

فھدفت إلى الكشف عن مستویات قلق االمتحان ) 2007سالمة الشارف،(أما دراسة     
واضطرابات النوم ومعرفة العالقة بینھما، كما ھدفت أیضًا إلى معرفة الفروق العائدة 

  .تخصص في متغیرات الدراسةللنوع وال

إلى التعرف على درجة اضطرابات ) 2008زینب العجیلي، (بینما ھدفت دراسة    
بدراسة مستواھا، والفروق العائدة للنوع والتخصص والسنة  ؛النوم  وأبعاده الفرعیة

الدراسیة، ومن خالل عرض أھداف الدراسات السابقة عن أغلب الدراسات تبین أنھا 
إبراھیم علي ومایسة (ھدفت إلى معرفة العالقة بین اضطرابات النوم والقلق مثل دراسة 

، )2000ناھد أبو النجا، ( ودراسة ) 1994لبت وآخرون، (، ودراسة )1993النیال، 
  ). 2007سالمة الشارف، (ودراسة 

  :من حیث العینة
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اختلفت العینات التي استخدمتھا الدراسات السابقة من حیث الحجم والنوع والعمر،     
فطبیعة العینة التي تعتمد علیھا الدراسات أمر یحدده ھدف الدراسة وطبیعة المجتمع 

أكثر عینة ھي العینة التي استخدمتھا دراسة الذي تجرى فیھ الدراسة، وقد كانت 
فردًا، وأصغر عینة ھي التي استخدمتھا دراسة ) 476(فبلغت ) 2008العجیلي، (
فردًا، كما وجدت الباحثة أن أغلب الدراسات استخدمت ) 40(فبلغت ) 1989لیفین، (

دراسة  عینات شملت كال الجنسین، وبذلك اتفقت الدراسة الحالیة مع تلك الدراسات عدا
التي ) 1993إبراھیم النیال، (إذ اقتصرت على الذكور فقط ودراسة  ؛)1984بلھاوس، (

  .اقتصرت على اإلناث فقط

كذلك اعتمدت أغلب الدراسات السابقة في اختیار عیناتھا من طلبة المرحلة الجامعیة     
) 1993إبراھیم والنیال، (ودراسة ) 1989لیفین، (ودراسة ) 1985شاكر، (مثل دراسة 

ودراسة ) 1993عبد الخالق وآخرون، (ودراستي ) 1994لیت وآخرون، (ودراسة 
بینما ) 2008العجیلي، (ودراسة ) 2007الشارف، (ودراسة ) 2007أنور البنا، (

  .من طالب جامعة ومسنین) 1998عبد الغني، (تكونت دراسة 

من ) 1989ھیس كویت، (ودراسة ) 1988بیلھاوس وآخرون، (وأجریت دراسة    
مجموعة تعاني من قلق و اكتئاب، ووجدت الباحثة أن أغلب الدراسات استخدمت 

  .عینات شملت كال الجنسین وبذلك اتفقت مع الدراسة الحالیة

   :األدوات

اختلفت الدراسات في استخدام مقاییس اضطرابات النوم، إال أن ھذه الدراسة اتفقت    
إذ استخدمت الباحثة   ؛)1998بد الغني، خالد ع(و ) 2008زینب العجیلي، (مع دراسة 

  ).1998(مقیاس أنماط اضطرابات النوم الذي أعده خالد عبد الغني 

  :من حیث األسالیب اإلحصائیة 

استخدمت الدراسات السابقة عدة أسالیب إحصائیة مختلفة حسب األھداف، من ھذه    
تحلیل التباین األحادي األسالیب معامل ارتباط بیرسون تحلیل االنحرافات المعیاریة و

  .واالختبار التائي لمعرفة الفروق بین المتوسطات

   :النتائج 

كما نجد أن ھناك تضاربًا في نتائج الدراسات السابقة فقد توصلت نتائج بعض   
الدراسات إلى أنھ یوجد ارتباط بین اضطرابات النوم والمشكالت النفسیة التي یتعرض 

إلى تزاید حدة اضطرابات ) 1988بیلھاوس وآخرون، (أشارت دراسة  إذ ؛إلیھا الفرد

النوم وارتباطھا بدرجة كبیرة بالمشكالت النفسیة التي یتعرض لھا الفرد، وأظھرت 
أن تكرار الكوابیس یؤثر على قلق الموت وأظھرت نتائج ) 1989لیفین، (نتائج دراسة 
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مجموعة الطالبات  وجود فروق دالة إحصائیًا لصالح) 1993إبراھیم والنیال، (دراسة 
  .غیر السویات في تعرضھن لبعض االضطرابات االنفعالیة

أن ھناك ارتباطًا جوھریًا ) 1993عبد الخالق وآخرون، (وأظھرت نتائج دراسة   
إیجابیًا بین القائمة الكلیة للتفكیر قبل النوم واألرق والوسواس القھري والتنقل بین 

عن وجود فروق دالة إحصائیًا ) 1994رون، لیت وآخ(األفكار، وأسفرت نتائج دراسة 
عبد الغني، (بین من یعانون من نوبات الفزع والقلق واالكتئاب، كما أظھرت دراسة 

أن ھناك عالقًة بین أنماط اضطرابات النوم وبعض المتغیرات النفسیة، ) 1998
ة إلى أن ھناك عالقًة ارتباطیًة موجبًة وذات دالل) 2007الشارف، (وتوصلت دراسة 

إحصائیة بین مستویات قلق االمتحان و اضطرابات النوم، في حین اختلفت نتائج دراسة 
إذ أشارت إلى عدم وجود عالقة ارتباطیة بین اضطرابات النوم  ؛ )2004إسماعیل، (

والقلق واالكتئاب والمشاعر الوجدانیة، أما من حیث انتشار اضطرابات النوم فأظھرت 
%) 37.2(ن األرق ینتشر عند طالب الجامعة بنسبة أ) 1985شاكر، (نتائج دراسة 

والمشي أتناء النوم بنسبة %) 14(، وھالوس النوم بنسبة %)30.2(والكوابیس بنسبة 
إلى أن ) 2007البنا، (، وتوصلت دراسة %) 20(، وكثرة النوم بنسبة %)5(

، واضطراب جدول %)39.7(اضطراب فرط النوم ینتشر عند طالب الجامعة بنسبة 
، في حین احتل اضطراب األرق المرتبة الثالثة بنسبة )37.69(نوم والیقظة بنسبة ال
، واضطراب التجول أثناء %)17.58(، واضطراب الكوابیس اللیلیة بنسبة %)36.97(

إلى أن األرق ینتشر لدى ) 2006العجیلي، (، وتوصلت دراسة %)7.33(النوم بنسبة 
، والفزع أثناء )28.74(اللیلیة بمتوسط  ، والكوابیس%)87.7(طالب الجامعة بنسبة 

، وتوصلت دراسة %)36.54(، والمشي أتناء النوم بمتوسط %)29.89(النوم بمتوسط 
إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور المضطربین واإلناث ) 1985شاكر، (

إذ كانت اإلناث أكثر أرقًا من الذكور،  ؛المضطربات في بعدي األرق والكوابیس

إلى عدم وجود فروق دالة ) 1993،1995عبد الخالق وآخرون، (وتوصلت دراستي 
  .إحصائیًا بین الجنسین في اضطرابات النوم والقلق

وجود فروق دالة إحصائیًا بین أفراد ) 2007الشارف، (كما أظھرت نتائج دراسة      
ود فروق ذات عدم وج) 2007البنا، (عینة العلوم التطبیقیة، كما أظھرت نتائج دراسة 

  .داللة إحصائیة في أبعاد اضطرابات النوم تعزى لمتغیر الجنس

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین ) 2008العجیلي، (وأظھرت نتائج دراسة   
الجنسین في أبعاد اضطرابات النوم لصالح اإلناث، كما تبین كذلك وجود فروق بین 

  .التخصصین العلمي واألدبي لصالح التخصص العلمي

  :الدراسات التي تناولت قلق السمة مع متغیرات أخرى: ثالثًا

  :األھداف 
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اختلفت الدراسات السابقة في تناول قلق السمة من حیث طبیعة األھداف التي سعت    
ودراسة ) 1988كاظم آغا، (إلى تحقیقھا من خالل دراسة قلق السمة، فھدفت دراسة 

قلق السمة وعالقتھ بالتحصیل الدراسي، إلى معرفة العالقة بین ) 1993نجاة مرار، (
محمود عبد الرحمن ومعتز عبد اهللا، (و ) 1990عماد إبراھیم، (بینما ھدفت دراسة 

إلى معرفة تأثیر قلق السمة على التفكیر الالعقالني، كذلك وضعت دراسات ) 1994
و ) 2000جاسم الخوجة، (ھدفھا تناول قلق السمة وعالقتھ باالكتئاب مثل دراسة 

إلى معرفة عالقة ) 2004نوارة العرفي، ( ، بینما ھدفت دراسة   )2002حسین فاید، (
  .الخبرات المؤلمة المبكرة بقلق السمة

إلى معرفة عالقة مفھوم الذات بقلق السمة، ) 2006سكنیة عثمان، (وھدفت دراسة   
سھیر (كما أن بعض الدراسات تناولت قلق السمة في ظل ظروف ضاغطة مثل دراسة 

، كذلك ھناك دراسة تناولت عالقة قلق ) 1993فاروق السید عثمان، (و) 1991حمد، أ
ودراسة ) 1983سبیلبرجر، (، ودراسة )1981تركي،(السمة بالنوع مثل دراسة 

، )1995الزعبي، (ودراسة ) 1988عبد الخالق وحافظ ، (ودراسة ) 1984البحیري، (
  ).2001أمل األحمد، (ودراسة ) 1993غریب، (ودراسة 

  :العینات

اختلفت العینات التي استخدمتھا الدراسات السابقة من حیث الحجم، والنوع، والعمر    
وفقًا لطبیعة كل دراسة وأھدافھا، وطبیعة المجتمع التي تجرى فیھ الدراسة، وقد كانت 

فردًا، یلیھا ) 798(فبلغت ) نجاة مرار(أكبر عینة ھي العینة التي استخدمتھا دراسة 
فرد، وأصغر عینة ھي التي استخدمتھا دراسة ) 733(فبلغت ) اسم الخوجةج(دراسة 

فردًا، ) 140(إذ بلغ عدد أفرادھا ) 2001فادیة حمام، (ودراسة ) 1991سھیر أحمد، (
كما وجدت الباحثة أن أغلب الدراسات استخدمت عینات شملت كال الجنسین مثل دراسة 

، )1988عبد الخالق وحافظ ، ( ، ودراسة)1984البحیري، (و) 1983سبیلبرجر، (
) 1991سھیر أحمد، (، ودراسة )1990أحمد الزعبي، (ودراسة ) 1988آغا، (ودراسة 

فاروق عثمان، (و) 1993نجاة مرار، (، ودراسة )1995غریب عبد الفتاح، (و
) 2001فادیة حمام،(، و )2001أمل األحمد، ( و) 2000جاسم الخوجة، (، و)1993

سكینة قدارة، (ودراسة ) 2004نوارة العرفي (ودراسة ، )2001حسین فاید، (و
عماد (على اإلناث، ودراسة ) 1981مصطفى تركي، (، بینما اقتصرت دراسة )2006

على الذكور فقط ، واعتمدت أغلب الدراسات في اختیار عیناتھا على ) 1994إبراھیم، 
) 1981البحیري، (ودراسة ) 1981تركي، (طالب المرحلة الجامعیة مثل دراسة 

سھیر أحمد، (ودراسة ) 1990الزعبي، (ودراسة ) 1988عبد الخالق حافظ،(ودراسة 
ودراسة ) 1993ودراسة نجاة مرار، ) 1995غریب عبد الفتاح، (ودراسة ) 1991

أمل األحمد، (ودراسة ) 2000جاسم الخوجة، (ودراسة ) 1993فاروق عثمان، (
سكینة (ودراسة ) 2002فاید،  حسین(، ودراسة )2001فادیة حمام،(ودراسة ) 2001
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) 2000اقدارة، (ودراسة )  2004العرفي، (، بینما اعتمدت دراسة )2006اقدارة، 
  .على طلبة اإلعدادیة) 1988كاظم آغا، (على طلبة المرحلة الثانویة، واعتمدت دراسة 

  :األدوات المستخدمة

كانت األداة األكثر استخدامًا في الدراسات السابقة ھي مقیاس قلق السمة وقلق الحالة    
،  تعریب عدة مؤلفین منھم عبد الخالق، واستخدم )1984سبیلبرجر، (للراشدین إعداد 

، ودراسة )1988عبد الخالق وحافظ ،(، ودراسة )1981تركي،(في دراسة 
، وممن )2002حسین فاید، (ودراسة  ،)2000الخوجة، (، ودراسة )1993مرار،(

، وممن عربھ أیضًا )1988آغا، (عرب المقیاس أیضًا أمینة كاظم واستخدم في دراسة 
) 2001األحمد،(و دراسة ) 1996الزعبي،(وقد استخدم في دراسة ) 1984البحیري، (

، وكذلك تعریب أحمد فھمي )2004نوارة العرفي،(و)   2001فاید وحمام، (و 
  ).1993عثمان، (دراسة  واستخدم فى

  :األسالیب اإلحصائیة 

معامل بیرسون لالرتباط، : استخدمت الدراسات السابقة األسالیب اإلحصائیة اآلتیة   
ومعامل االرتباط الجزئي، وتحلیل التباین، واالنحرافات المعیاریة، واالختبار التائي 

  .باعيلمعرفة داللة الفروق بتحلیل االنحدار الخطي، والمقیاس الس

  :نتائج الدراسات السابقة 

أوضحت الدراسات السابقة أن ھناك عالقًة بین قلق السمة والتحصیل واألفكار   
ودراسة ) 1988آغا، (ودراسة ) 1981تركي،(الالعقالنیة، إذ أشارت نتائج دراسة 

إلى أن ھناك ارتباطًا بین قلق السمة ) 2001فادیة حمام،(ودراسة ) 1993مرار،(
عبد (ودراسة ) 1990عماد إبراھیم، (الدراسي، كما توصلت نتائج دراسة والتحصیل 

  .إلى أن األفكار الالعقالنیة ترتبط بقلق السمة) 1994الرحمن وعبد اهللا، 

كما یظھر من خالل استعراض الدراسات السابقة أن ھناك تعارضًا في النتائج حول    
بعضھا إلى أن ھناك فروقًا إذ توصل  ؛مسألة الفروق بین الجنسین في قلق السمة

، ودراسة )1983سبیلبرجر، (جوھریًة بین الجنسین لصالح اإلناث، منھا دراسة 
، )1988آغا، (، ودراسة )1988عبد الخالق وحافظ ، (، ودراسة )1984البحیري، (

العرفي، (ودراسة ) 1992عبد الفتاح، (، ودراسة )1991سھیر أحمد، (ودراسة 
، وبعضھا اآلخر كشف عن عدم وجود فروق )2006اقدارة،(، ودراسة )2004

، ودراسة )1993عثمان ومرار، (جوھریة بین الجنسین في قلق السمة مثل دراسة 
، أما من حیث )2001حمام،(، ودراسة )2001األحمد، (، ودراسة )1996الزعبي، (

إلى أن طالب األدب أكثر ) 1993فاروق عثمان، (التخصص فقد أشارت نتائج دراسة 
إلى أنھ ال ) 2001األحمد، (اسًا بالقلق من طالب العلوم، بینما أشارت نتائج دراسة إحس

یوجد تأثیر لمتغیر التخصص على قلق السمة، ومن حیث مستوى قلق السمة أشارات 
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نتائج بعض الدراسات إلى أن مستوى قلق السمة مرتفع نسبیًا لدى بعض العینات مثل 
، ودراسة )1988لخالق وحافظ ، عبد ا(ودراسة ) 1981تركي، (دراسة 

عبد (، بینما أشارت نتائج دراسة )2004نوارة العرفي، (، ودراسة )1990الزعبي،(
  .إلى أن مستوى قلق السمة منخفض لدى عینة الدراسة) 1992الفتاح، 
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  الرابع الفصل

  للدراسة المنھجیة اإلجراءات

1.4   Өҗ:الدراسة، أھداف تحقیق في الباحثة اتبعتھا التي البحثیة الطریقة الفصل ھذا یشمل 
 المستخدمة لألدوات وصفًا یشمل كما العینة، اختیار وكیفیة وأغراضھا، االستطالعیة والدراسة

 واألسالیب البیانات جمع وكیفیة وثباتھا، األدوات ھذه وصدق األساسیة، الدراسة في
      .الدراسة استخدمتھا التي اإلحصائیة

   :منھج الدراسة  -2.4

استخدمت الدراسة المنھج الوصفي لتحقیق أھداف الدراسة الحالیة، ویھتم ھذا النوع من      
البحوث بوصف الوضع الراھن للظاھرة، من حیث تحدید مرات حدوثھا واقتران ظھورھا 

  ). 32: 1994مرسي، . (بمتغیرات أخرى، وتفسیر الظاھرة، كلما كان ذلك ممكنًا

الوصفي یساعد على الكشف عن طبیعة العالقات االرتباطیة بین باإلضافة إلى أن المنھج     
المتغیرات األساسیة موضع الدراسة، واستخراج مستویات دالالتھا اإلحصائیة، مما یعطي 

  .صورًة دقیقًة ومنظمًة للنتائج التي یتوصل إلیھا

درجة العالقة فالغرض من جمع البیانات تحدید الدرجة التي ترتبط بھا المتغیرات، ویعبر عن    
     . إذ یحدد حجم معامل االرتباط قوة العالقة بین المتغیرات ؛بین المتغیرات بمعامل االرتباط

  ).332: 2008الخالدي، ( 

  :مجتمع الدراسة  -3.4

یتكون مجتمع الدراسة الحالیة من طلبة السنة الثالثة بكلیة اآلداب وما یعادلھا من كلیة العلوم    
  .بمدینة بنغازي) 2010-2009(لعام الدراسي بجامعة قاریونس ل

ألن طلبة ھذه المرحلة أكثر تعاونًا في أدوات البحث  ؛ووقع االختیار على طلبة السنة الثالثة   

یوضح المجتمع األساسي للدراسة )  1(العلمي وأكثر توافقًا مع المناخ األكادیمي، والجدول 
  .الحالیة

  للدراسة أفراد  المجتمع األساسي) 1(الجدول 

 المجموع الكلي السنة الثالثة الكلیة

 إناث ذكور

 1300 1061 239 اآلداب

 1847 1290 557 العلوم
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 3147= المجموع الكلي 

  

  :الدراسة االستطالعیة -4.4

للتحقق من األھداف التالیة قبل البدء في جمع بیانات  ؛قامت الباحثة بإجراء دراسة استطالعیة   
التعرف على مدى تقبل المفحوصین، وتجاوبھم على : الدراسة الحالیة، وأول ھذه األھداف
التعرف على مدى وضوح فقرات المقاییس : ثانیًا. المقاییس المستخدمة في جمع البیانات
  . رب واأللفة بتطبیق المقاییس المستخدمةالتد:ثالثًا. المستخدمة في جمع البیانات وسالمتھا

 ؛طالبًا وطالبًة من مجتمع الدراسة) 60(وللتحقق من األھداف السابقة قامت الباحثة باختیار    
طالبًا ) 50(الستخراج ثبات مقیاس اضطرابات النوم وصدقھ، وقامت الباحثة أیضًا باختیار 

  .قلق السمة وصدقھ الستخراج ثبات اختبار ؛وطالبًة من مجتمع الدراسة

وتحققت الباحثة من أھداف الدراسة االستطالعیة من حیث مناسبة األدوات لجمع بیانات     
  .الدراسة الحالیة ووضوح العبارات

  :عینة الدراسة -5.4

إذ تتیح ھذه الطریقة احتمال  ؛اختیرت عینة الدراسة الحالیة وفقًا للطریقة العشوائیة البسیطة     

لیكون أحد أفراد ھذه العینة،  ؛د في مجتمع الدراسة وتمنحھ فرصًة متساویًةاختیار أي فر

  ).  2001أبو عالم، . (واختیار أي فرد في العینة ال یؤثر على اختیار فرد آخر

ویستخدم ھذا النوع من العینات عندما یرید الباحث أن یختار عددًا متساویًا من األفراد من     
  ). 1994الھمالي، . (ع المدروسكل شریحة من شرائح المجتم

ولكثرة عدد الكلیات التي تشملھا جامعة قاریونس، وفي ضوء اإلمكانیات المتواضعة المتاحة     
باعتبارھا أكثر الكلیات  ؛للباحثة، اختارت الباحثة كلیة اآلداب ممثلًة في التخصص األدبي

العلوم ممثلًة في التخصص  إذ تحوي خمسة عشر قسمًا، كما اختارت الباحثة كلیة ؛األدبیة

إذ تحوي تسعة أقسام، وبعد تحدید مجتمع الدراسة  ؛باعتبارھا أكبر الكلیات العلمیة ؛العلمي

من %) 7(طالبًا وطالبًة، وقع اختیار عینة الدراسة بنسبة تزید عن ) 3147(األصلي الذي بلغ 
ة حسب النوع یوضح كیفیة توزیع أفراد عینة الدراس) 2(مجتمع الدراسة، والجدول 

  .والتخصص

  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب النوع والتخصص)  2(جدول                
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 المجموع العدد النوع الكلیة

 124 62 ذكور اآلداب

 62 إناث

 124 62 ذكور العلوم

 62 إناث

 284 المجموع

  

  :أدوات الدراسة  -6.4

  :ولتحقیق أھداف الدراسة المشار إلیھا سابقًا استخدمت المقاییس اآلتیة   

، ومقیاس قلق السمة من إعداد )1998خالد عبد الغني، (مقیاس اضطرابات النوم من إعداد    
  ) .1984عبد الرقیب البحیري، (، وتعریب )1984سبیلبرجر، (

  :مقیاس اضطرابات النوم : أوًال 

ُبعدًا كل ُبعد یحوي عددًا من الفقرات، وفیما یلي عرض ألبعاد ) 14(من یتكون المقیاس     
  ):1(المقیاس كما في الملحق 

 .یتكون من خمسًة وعشرین فقرًة: األرق

 .یتكون من عشر فقرات: توقف التنفس أثناء النوم

 .یتكون من عشر فقرات: فرط النوم

 .یتكون من عشر فقرات: النوم االنتیابي

 .یتكون من إحدى عشرة فقرًة: النوم والیقظةاضطراب إیقاع 

 .تتكون من ثمان فقرات: الكوابیس اللیلیة

 .یتكون من سبع فقرات: الفزع أثناء النوم

 .یتكون من ثمان فقرات: المشي أثناء النوم

 .یتكون من أربع فقرات: احتكاك األسنان

 .یتكون من أربع فقرات: تقلص العضالت الخاصة باألرجل
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 .یتكون من فقرتین: صفيالصداع الن

 .یتكون من ثمان فقرات: اضطراب یعزى للحالة الصحیة

 .یتكون من ست فقرات: الشخیر

  :طریقة تصحیح المقیاس 

، وعلى المفحوص أن )إطالقًا، نادرًا، أحیانًا، غالبًا، دائمًا(یوجد أمام كل بعد خمسة بدائل      
اختار البدیل إطالقًا، ویحصل على درجتین یختار أحد البدائل، ویحصل على درجة واحدة إذا 

إذا اختار البدیل نادرًا ویحصل على ثالث درجات إذا اختار البدیل أحیانًا، ویحصل على أربع 
درجات إذا اختار البدیل غالبًا، ویحصل على خمس درجات إذا اختار البدیل دائمًا، وھذا ال 

  .بة فتصحح بطریقة عكسیةینطبق إال على الفقرات السالبة أما الفقرات الموج

  :صدق الصورة األصلیة للمقیاس

  : قام معد المقیاس بحساب الصدق بالطرق اآلتیة

 :صدق المجموعات المتناقضة

إذ یصبح اختالف  ؛یعد التناقض بین المجموعات أحد طرق حساب الصدق     
یك ھل لد: الدرجات على المقیاس تابعًا للتناقض بینھما، وقد عرض السؤال اآلتي

  مشكالت مرتبطة بالنوم؟ 

أنثى، وبلغت ) 65(ذكرًا ) 87(على مجموعة من الراشدین بلغ عددھم ) نعم أو ال(
  .من اإلناث%) 62.5(، و %)40.2(نسبة من أجابوا بنعم من الذكور 

 :الصدق الذاتي لمعامل الثبات بطریقة التجزئة النصفیة

من ) 47(من الذكور و ) 90(تم حساب الصدق الذاتي على عینة من الراشدین    
إذ بلغت الدرجة الكلیة  ؛من اإلناث) 30(من الذكور و) 40(اإلناث، وعینة من المسنین 

لإلناث، أما المسنین فبلغت ) 0.90(للذكور و) 0.92(للمقیاس بالنسبة للراشدین 
  . لإلناث) 0.90(للذكور و) 0.93(

  :ات الصورة األصلیة للمقیاسثب 

  :قام معد المقیاس بحساب الثبات بالطریق اآلتیة

 : إعادة التطبیق

وضع حساب ثبات المقیاس بطریقة إعادة تطبیق االختبار بعد فترة زمنیة ـ مداھا    
إذ بلغت الدرجة الكلیة  ؛أسبوعان ـ على مجموعة من الراشدین من الذكور واإلناث

  ) .0.92(للمقیاس 
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  :التجزئة النصفیة

إذ بلغت الدرجة الكلیة للمقیاس بالنسبة  ؛كما تم حساب ثبات المقیاس بطریقة التجزئة النصفیة   

، واإلناث 0.85الذكور(وبلغت لدى عینة المسنین ) 0.85، واإلناث 0.85الذكور (للراشدین 
0.81.( 

 :ثبات مقیاس اضطرابات النوم وصدقھ في الدراسة الحالیة -ج

مت الباحثة بحساب الصدق والثبات في الدارسة االستطالعیة، ودللت النتائج على قا   
  .أن المقیاس یمتاز بمعامالت صدق وثبات مالئمین  للبیئة المحلیة

  :معامالت الصدق والثبات 

  :صدق المقیاس  :ًأوال

 :صدق االتساق الداخلي 

عیة بطریقة االتساق الداخلي، فیما یتعلق بصدق المقیاس كان حسابھ في الدراسة االستطال   
وھذه الطریقة تقوم على حساب الصدق من خالل معامالت االرتباط بین مفردات المقیاس 
والدرجة الكلیة لبعد المقیاس، وھي تزودنا بمعلومات عن االتساق الداخلي، ویفیدنا ھذا في 

االتساق الداخلي أدلًة ذات معرفة ما إذا كان المقیاس یقیس سمًة أو بعدًا واحدًا، كما یوفر قیاس 
 ). 416: 1998أبو عالم، . (عالقة بالتكوین الفرضي للمقیاس

وقد استخرجت الباحثة درجة ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلیة للمقیاس، وقد كانت    
جمیع معامالت االرتباط  دالة إحصائیًا مما یشیر إلى وجود درجة مرضیة من االتساق 

وقد , بینما لم تصل ثالث فقرات إلى مستوى الداللة اإلحصائیة ,الداخلي بین الفقرات  
فقرًة، علمًا بأن الفقرات ) 72(قامت الباحثة بحذفھا، وبذلك أصبح المقیاس مكونًا من 

التي استبعدت جاءت من بعد واحد ھو األرق، وقد تراوحت معامالت االرتباط بین كل 
  .مفردة في البعد والمتوسط 

  

  :النوم اضطرابات لمقیاس الداخلي االتساق معامالت وضحی) 3( رقم جدول  

  األبعاد مفردات

 

 ) االرتباط معامل(الصدق األبعاد مفردات ) االرتباط معامل(الصدق

 0.47** 60 0.48** 1 األرق

2 **0.58 61 **0.47 
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3 **0.42 62 **0.43 

4 **0.33 63 **0.48 

5 **0.50 64 **0.48 

6 **0.34 65 **0.57 

7 **0.42 66 **0.38 

 0.84** 67 اللیلیة الكوابیس 0.49** 8

9 **0.67 68 **0.77 

10 **0.69 69 **0.66 

11 **0.49 70 **0.66 

12 **0.58 71 **0.65 

13 **0.58 72 **0.75 

14 **0.56 73 **0.57 

15 **0.56 74 **0.21 

 0.69** 75 النوم أثناء الفزع 0.59** 16

17 **0.48 76 **0.57 

18 **0.42 77 **0.57 

19 **0.60 78 **0.54 

20 **0.19 79 **0.74 

21 **0.57 80 **0.79 

22 **0.49 81 **0.70 

 0.84** 82 النوم أثناء المشي 0.40** 23

24 **0.42 83 **0.83 
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25 **0.39 84 **0.86 

 0.87** 85 0.64** 26 النوم خالل التنفس

27 **0.67 86 **0.29 

28 **0.78 87 **0.84 

29 **0.53 88 **0.94 

30 **0.42 89 **0.33 

 0.76**  90 األسنان احتكاك 0.76** 31

32 **0.67 91 **0.83 

33 **0.68 92 **0.62 

34 **0.66 93 **0.87 

 األرجل عضالت تقلص 0.57** 35
94 

**0.87 

 0.86** 95 0.53**  36النوم فرط

37 **0.65 96 **0.77 

38 **0.54 97 **0.79 

 خالل الرأس أرجحة 0.70** 39
 98 النوم

**0.68 

40 **0.65 99 **0.75 

41 **0.51 100 **0.49 

42 **0.38 101 **0.69 

 0.87** 102النصفي الصداع 0.41** 43

44 **0.52 103 **0.88 

 0.65** للحالة یعزى اضطراب 0.45** 45
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 104 الصحیة

 0.72** 105 0.54** 46 انتیابي نوم

47 **0.47 106 **0.86 

48 **0.68 107 **0.69 

49 **0.71 108 **0.63 

50 **0.62 109 **0.71 

51 **0.62 110 **0.54 

52 **0.58 111 **0.64 

 0.64** 112 الشخیر 0.48** 53

54 **0.74 113 **0.65 

55 **0.70 114 **0.84 

 النوم إیقاع اضطرابات
56    

**0.65 115 **0.69 

57 **0.61 116 **0.69 

58 **0.74 117 **0.62 

59 **0.64   

          0.05 داللة مستوى عند*       

  0.01 داللة مستوى عند**      

  . مرتفع للبعد الكلیة بالدرجة المقیاس مفردات من مفردة كل ارتباط أن ذلك ویعني

  : ثبات المقیاس: ثانیًا

ولعل معامل ألفا أنسب طریقة  ،طبق حساب ثبات المقیاس بطریقة ألفاكرونباخ    

إذ یوجد مدى من الدرجات  ؛لحساب ثبات األوزان المستخدمة في البحوث المسحیة
  المحتملة لكل فقرة 
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  ). 475:  2006عالم ، (

    

نوم وأبعادھا كما أسفر التحلیل اإلحصائي عن طریق معامل ألفاكرونباخ ـ الضطرابات ال   
إذ بلغت قیمة ألفا المحسوبة  ؛الفرعیة والدرجة الكلیة للمقیاس ـ عن وجود ثبات جید للمقیاس

0.92 . %  

  ) :قلق السمة (  2مقیاس التقدیر الذاتي ط: ثالثًا

) 20(یتكون مقیاس قلق السمة من عشرین فقرًة، وتتراوح قیمة الدرجات على المقیاس من    
درجًة حدًا أقصى، ویجیب المفحوصون على كل عبارة من االختبار ) 80(ى درجًة حدًا أدنى إل

ـ 1:                  (بأسلوب التقدیر الذاتي، وذلك على نحو متصل مكون من أربع نقاط ھي
  ).دائمًا -4غالبًا  -3أحیانًا  -2مطلقًا 

  

  :طریقة تصحیح المقیاس

وعلى ) دائمًا  -4غالبًا  -3أحیانًا  -2لقًا مط -1( :یوجد أمام كل فقرة أربعة بدائل ھي     
المفحوص أن یختار أحد البدائل، ویحصل على درجة إذا اختار البدیل مطلقًا ودرجتین إذا اختار 

درجات إذا اختار البدیل دائمًا، وھذا ینطبق على الفقرات الموجبة أما  ثالثالبدیل أحیانًا، و
  .الفقرات السالبة فتصحح بطریقة عكسیة

  :ق الصورة األصلیة للمقیاسصد

  ً   :قام معد المقیاس بحساب الصدق بالطرق اآلتیة: الصدق: أوال

 :الصدق المرتبط بالمحك

یعتبر ھذا النوع أھم أنواع الصدق وأكثرھا شیوعًا، ویطلق علیھ أحیانًا الصدق الواقعي أو      
مقیاس كاتل : األساسیة التي استخدمت في حساب الصدق التالزمي التالزمي، ومن المحكات

للقلق وبعد العصابیة من مقیاس أیزنك للشخصیة، الذي  طبق على طالب المرحلة الثانویة 
لدى الذكور من  0.68-  0.50والجامعیة والدراسات العلیا، وتراوحت معامالت االرتباط 

لدى اإلناث من كافة المستویات التعلیمیة التي  0.76ـ  0.50المستویات التعلیمیة السابقة، و 
، كما طبق حساب الصدق )0.01(وكانت ھذه االرتباطات عالیًة ودالًة عند مستوى . سبق ذكرھا

الرتباطھ بالتشخیص  ؛من خالل التشخیص السیكاتري كونھ محكًا خارجیًا، وكان الصدق مرتفعًا
 .اإلكلینیكي 
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، وتوصل إلى أن االرتباطات )عالقة الجزء بالكل(و) لمفرداتصدق ا(وقام المترجم بحساب     
  .مرتفعة، ویصل معظمھا إلى مستوى الداللة اإلحصائیة في المرحلة الجامعیة

 ) :االتساق الداخلي ( صدق التكوین الفرضي ى

اعتبر الباحث الدرجة الكلیة في االختبار محكًا للصدق، ثم قام بحساب ارتباط كل     
طالبًة  270طالبًا، و 273جة الكلیة للمقیاس، وذلك لدى عینة مكونة من عبارة بالدر

  .بالمرحلة الجامعیة

وكانت معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلیة مرتفعًة وتصل إلى مستوى الداللة    
  .اإلحصائیة

   :ثبات الصورة األصلیة للمقیاس  

  :قام معد المقیاس بحساب الثبات بالطرق اآلتیة

 : إعادة االختبار  

طبق حساب ثبات المقیاس من قبل مترجمھ بطریقة إعادة التطبیق بفارق زمني مداه     
لدى طلبة المرحلة الثانویة من ) 0.86، 0.79(أسبوعان، و بلغ ثبات مقیاس سمة القلق إلى 

دى الذكور ل)  0.91، 0.86( الذكور واإلناث على التوالي، بینما بلغ لدى طلبة الدراسات العلیا
 ) .0.01(واإلناث على التوالي عند مستوى داللة 

 ) : معامل ألفا(طریقة كرونباخ  

طبق حساب معامل ألفا على عینة من البنین والبنات في المرحلة الجامعیة، وبلغ معامل     
 ). 0.69( وبلغ لدى اإلناث) 0.71( الثبات لدى الذكور

  :في الدراسة الحالیة) قلق السمة (  2قھ طثبات مقیاس التقدیر الذاتي وصد :رابعًا

 :الصدق :أوًال

  : تم حساب الصدق بالطرق اآلتیة

قامت الباحثة بتقدیر صدق االتساق الداخلي وارتباط كل مفردة : االتساق الداخلي
 :  بالدرجة الكلیة كما ھو موضح في الجدول اآلتي

س قلق السمة في الدراسة لمقیا) االتساق الداخلي(یوضح صدق االرتباط ) 4(الجدول 
  : الحالیة

  األبعاد مفردات

 

 ) االرتباط معامل(الصدق األبعاد مفردات ) االرتباط معامل(الصدق
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1 0.27 11 **0.39 

2 0.20 12 **0.55 

3 **39 .0 13 **0.48 

4 **0.39 14 *0.30 

5 0.18 15 **0.51 

6 **0.44 16 **0.32 

7 **0.49 17 **0.72 

8 **0.51 18 **0.50 

9 **0.48 19 0.01 

10 **0.47 20 **0.58 

          0.05 داللة مستوى عند*       

  0.01 داللة مستوى عند**      

  . مرتفعة للبعد الكلیة بالدرجة المقیاس مفردات من مفردة كل ارتباط أن ذلك ویعني

  : الصدق التالزمي -ب

تقوم ھذه الطریقة على فكرة ارتباط االختبار بمحك خارجي ثبت صدقھ لكثرة     
 ًاالبحوث أو االستخدام، واستخدم بعد العصابیة من مقیاس أیزنك للشخصیة محك

 0.659**لمقیاس قلق السمة، وكان معامل ارتباط القلق في التطبیق األول  ًاخارجی
ھذا یدل على ارتفاع معامل الصدق و 0.510** ًاومعامل ارتباط العصابیة محك

  . للمقیاس

 الثبات: ثانیًا

  :طبق حساب الثبات بالطرق اآلتیة 
 :معامل ألفا كرونباخ 

إذ یوجد مدى من الدرجات  ؛یعتبر معامل ألفا دلیًال ذا معني كبیر لثبات مقیاس القلق
   .المحتملة لكل فقرة
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  ا المحسوبة لمقیاس القلقیوضح قیمة ألف) 5(الجدول                       

قیمة ألفا  المقیاس
 المحسوبة

  0.76 الدرجة الكلیة

 

 

 : إعادة التطبیق 

تعتبر ھذه الطریقة من أبسط الطرق في تعیین معامل ثبات االختبار، وتتلخص في    
تطبیق االختبار على مجموعة من األفراد، ثم یعاد التطبیق مرة أخرى على المجموعة 

لتحصل على معامل ثبات درجات  ؛نفسھا، ویحسب معامل االرتباط بین التطبیق

  ). 170: 2003عبد الرحمن، . ( االختبار

  : یوضح معامل ثبات مقیاس سمة القلق بطریقة إعادة االختبار) 6(والجدول التالي     

معامل  العینة
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

50 0.60 0.0001 

 

  



  الخامس الفصل

  الدراسة نتائج عرض

  

  التمھید 1.5

  الدراسة نتائج 2.5

  النتائج تفسر 3.5

  والمقترحات التوصیات 4.5
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  الخامس الفصل

  الدراسة نتائج عرض
  :تمھید  -1.5

تتناول الباحثة في ھذا الفصل عرض النتائج التي أسفرت عنھا الدراسة المیدانیة، والتي    
ھدفت إلى معرفة العالقة بین درجات اضطرابات النوم ومستوى قلق السمة لدى عینة من طلبة 

، فكانت   SPSS، وذلك باستخدام برنامج الحقبة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة جامعة قاریونس
  :نتائج الدراسة مرتبة حسب أھدافھا على النحو اآلتي 

  :نتائج الدراسة: أوًال -2.5

  ) .التعرف على درجات اضلطرابات النوم وأبعادھا الفرعیة لدى عینة الدراسة: ( الھدف األول 

لقیاس  ؛بات النوم قورن متوسط العینة في المقیاس المستخدملمعرفة درجات اضطرا   
یوضح ) 7(اضطرابات النوم وأبعادھا الفرعیة بالمتوسط النظري للمقیاس ذاتھ والجدول 

متوسطات العینة وانحرافاتھا المعیاریة، في اضطرابات النوم وأبعادھا الفرعیة، ومقارنتھا 
للتفرقة بین ھذه المتوسطات وداللتھا  ؛ )ت(قیمة بالمتوسط النظري لمقیاس اضطرابات النوم و

  .اإلحصائیة

  

  

  

  

  

  )7(الجدول 

  :متوسطات العینة وانحرافاتھا المعیاریة في اضطرابات النوم وأبعادھا الفرعیة

اضطرابات النوم 
 وأبعادھا الفرعیة

متوسط 
 العینة

المتوسط 
 النظري

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 الحریة

  مستوى

 الداللة

 الداللة

 دالة 0.00 247 12.13 75 63.29 األرق

توقف التنفس أثناء 
 النوم

 دالة 0.00 247 6.82 30 16.02



101 
 

 دالة 0.00 247 6.42 30 23.48 فرط النوم

 دالة 0.00 247 6.49 30 19.81 النوم االنتیابي

اضطرابات إیقاع النوم 
 والیقظة

 دالة 0.00 247 12.75 33 27.68

 دالة 0.00 247 3.93 24 18.67 اللیلیةالكوابیس 

 دالة 0.00 247 4.77 21 10.97 الفزع أثناء النوم

 دالة 0.00 247 7.04 24 10.38 المشي أثناء النوم

 دالة 0.00 247 2.77 12 5.59 احتكاك األسنان

تقلص العضالت 
 الخاصة باألرجل

 دالة 0.00 247 4.29 12 7.13

 دالة 0.00 247 3.58 12 7.34 أرجحة الرأس

 دالة 0.00 247 2.07 6 3.22 الصداع النصفي

اضطرابات تعزى 
 للحالة الصحیة

 دالة 0.00 247 6.69 24 17.87

 دالة 0.00 247 2.78 18 13.79 الشخیر

 دالة 0.00 247 37.429 351 245.238 الدرجة الكلیة

    

أنھ توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط عینة الدراسة في ) 7(یالحظ من الجدول 
درجات اضطرابات النوم وأبعادھا الفرعیة والمتوسط النظري للمقیاس عند مستوى داللة 

)0.01 .(  

  ) .معرفة مستوى قلق السمة لدى عینة الدراسة: (الھدف الثاني

لیة حدد مستوى الطلبة بالنسبة لقلق لمعرفة مستوى قلق السمة عند أفراد عینة الدراسة الك   
لتقییم مستویات القلق لدى طلبة السنة الثالثة بالمرحلة  ؛السمة، باستخدام المعیار السباعي

الجامعیة، حیث حسبت القیم السباعیة المقابلة لمستویات قلق السمة باألسلوب والخطوات ذاتھا 
  ). 141: 1979السید، . (التي یتم فیھا حساب الرباعیات والتسعینات
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وقد وزعت درجات قلق السمة لدى أفراد عینة الدراسة على سبعة مستویات تمتد من قلق    
  ).4(, )3(ضعیف جدًا إلى قلق حاد، كما ھو موضح في الجدول والرسم 

  ) 8(جدول 

  :المستویات السباعیة لقلق السمة

الدرجة 
 السباعیة

 األدبي العلمي اإلناث الذكور مستوى القلق

 37 33 33 33 خال من القلق 1

 39 38 40 38 قلق ضعیف 2

 43 42 43 42 أقل من المتوسط 3

 47 45 46 46 متوسط 4

 51 49 50 50 فوق المتوسط 5

 55 53 54 54 قلق شدید 6

 59 57 57 58 قلق شدید جدًا 7

  

  

  السباعیات حسب القلق مقیاس على) اإلناث( الدراسة عینة لدى الدرجات توزیع) 3( شكل

  

  

  السباعیات حسب القلق مقیاس على) الذكور( الدراسة عینة لدى الدرجات توزیع) 4(شكل

،  ) 47.44(د الذكور وھو یساوي من خالل االطالع على متوسط درجات قلق السمة عن    
نالحظ أنھ یقابل المستوى الرابع في المعیار   ) 47.60(ویساوي متوسط درجات اإلناث 

السباعي، الذي یعني قلقًا متوسطًا، وبذلك یتضح لنا أن الذكور واإلناث من طلبة الجامعة لدیھم 
  .قلق متوسط 

معرفة العالقة االرتباطیة بین درجات اضطرابات النوم وأبعادھا الفرعیة : (الھدف الثالث
  ) .اسةومستوى قلق السمة لدى عینة الدر
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لمعرفة العالقة االرتباطیة بین درجات اضطرابات النوم وأبعادھا الفرعیة ـ ومستوى قلق     
یوضح العالقة )  9(السمة لدى أفراد عینة الدراسة ـ استخدم معامل ارتباط بیرسون، والجدول 

  .بین درجات اضطرابات النوم وأبعادھا الفرعیة وقلق السمة 

  : جات اضطرابات النوم وأبعادھا الفرعیة وقلق السمةالعالقة بین در)  9(جدول 

  

بین درجات اضطرابات النوم وأبعادھا  أنھ ال توجد عالقة ارتباطیة) 9(یالحظ من الجدول     
فھو دال  ؛الفرعیة، ومستوى قلق السمة لدى عینة الدراسة، ما عدا بعدي احتكاك األسنان

  . 0.05، وبعد الصداع النصفي فھو دال عند مستوى داللة  0.01إحصائیًا عند مستوى داللة 

رابات النوم وأبعادھا معرفة الفروق بین الذكور واإلناث في درجات اضط: (الھدف الرابع
  ) .  الفرعیة

لمعرفة الفروق بین الذكور واإلناث تمت المقارنة بین متوسطات الذكور واإلناث في درجات    
  ).10(اضطرابات النوم وأبعادھا الفرعیة، كما ھو موضح بالجدول

       

  )10( جدول                                            

  :واإلناث في درجات اضطرابات النوم وأبعادھا الفرعیةمتوسطات الذكور   

  

األبعا

 د 

توقف  األرق

التنفس 

أثناء 

 النوم 

فرط 

 النوم

النوم 

 االنتیابي

إیقاع النوم 

 والیقظة

احتكاك  المشي الفزع الكوابیس

 األسنان

تقلص 

عضالت 

 األرجل

أرجحة 

 الرأس

الصدا

ع 

النصف

 ي

الحالة 

 الصحیة

الدرجة  الشخیر

 الكلیة 

 0.12 - 0.9 0.7 *0.16 0.01 **0.13 **0.19 0.07 0.06 0.11 0.12 0.11 0.03 0.04 - 0.08 القلق

اضطرابات النوم 
 وأبعادھا الفرعیة 

متوسط  النوع 
 العینة 

االنحراف 
 المعیاري 

درجة 
 الحریة 

ت 
 الجدولیة 

مستوى  قیمة ت 
  الداللة

    

 الداللة 
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  246 11.10 63.02 ذكور األرق 

 

 غیر دالة  0.72 0.36 0.03

 13.11 63.56 إناث

توقف التنفس أثناء 
 النوم 

  246 6.02 15.43 ذكور

 

 غیر دالة 0.17 1.38 0.02

 7.52 16.62 إناث

  246 6.06 23.79 ذكور فرط النوم 

 

 غیر دالة 0.45 -0.76 0.70

 6.78 23.17 إناثع

  246 6.21 19.92 ذكور النوم االنتیابي 

 

 غیر دالة 0.80 -0.25 0.45

 6.77 19.71 إناث

اضطرابات إیقاع 
 النوم والیقظة 

  246 14.59 23.56 ذكور

 

 غیر دالة 0.00 5.36 0.00

 8.92 31.79 إناث

  246 3.89 18.47 ذكور الكوابیس اللیلیة 

 

 غیر دالة 0.42 0.81 0.73

 3.97 18.87 إناث

 غیر دالة 0.00 4.03 0.00 246 3.81 9.78 ذكور الفزع أثناء النوم 

 5.33 12.15 إناث

 دال  0.08 1.78 0.04 246 3.56 9.92 ذكور المشي أثناء النوم 

 4.44 10.83 إناث

 غیر دالة 0.11 1.61 0.004 246 2.36 5.31 ذكور احتكاك األسنان 

 3.12 5.87 إناث

تقلص العضالت 
 الخاصة باألرجل

 غیر دالة 0.64 -0.47 0.5 246 4.61 7.26 ذكور

 3.96 7.00 إناث

 غیر دالة 0.56 0.58 0.58 246 3.65 7.21 ذكور أرجحة الرأس 

 3.52 7.48 إناث
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  النوم اضطرابات في واإلناث الذكور بین الفروق) 5( الشكل

  

  

أنھ توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط الذكور ) 5(وشكل)10(یالحظ من الجدول 
  .لصالح اإلناث 0.01واإلناث في درجات اضطرابات النوم وأبعادھا الفرعیة عند مستوى داللة 

معرفة الفروق في درجات اضطرابات النوم وأبعادھا الفرعیة بین طلبة : (الھدف الخامس
  ) .التخصصین األدبي والعلمي

لمعرفة الفروق في درجات اضطرابات النوم وأبعادھا الفرعیة بین طلبة التخصصین األدبي     
والعلمي وضعت مقارنة بین متوسطاتھم في درجات اضطرابات النوم وأبعادھا الفرعیة،  كما 

  ) .6(والشكل ) 11(ھو موضح بالجدول 

  ) 11( جدول 

  :صین األدبي والعلمي في درجات اضطرابات النوم وأبعادھامتوسطات طلبة التخص

اضطرابات النوم 
 وأبعادھا الفرعیة 

متوسط  التخصص
 العینة 

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 الحریة

الداللة  قیمة ت
 اإلحصائیة 

مستوى 
 الداللة 

 غیر دالة 0.52 0.64 0.39 246 2.16 3.14 ذكور الصداع النصفي 

 1.99 3.31 إناث

اضطرابات تعزى 
 للحالة الصحیة 

 غیر دالة 0.63 -0.48 0.99 246 6.88 18.07 ذكور

 6.51 17.66 إناث

 غیر دالة 0.39 0.87 0.61 246 2.79 13.64 ذكور الشخیر 

 2.79 13.94 إناث

 دالة  0.004 2.873 0.01 246 32.556 238.508 ذكور الدرجة الكلیة 

 40.767 251.968 إناث
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 غیر دال  0.11 -1.61 246 11.67 62.16 أدبي   األرق 

 12.49 64.52 علمي 

 غیر دال 0.93 0.09 246 7.38 16.06 أدبي   توقف التنفس أثناء النوم 

 6.24 15.98 علمي 

 غیر دال 0.26 -1.14 246 5.94 23.02 أدبي   فرط النوم 

 6.87 23.94 علمي 

 غیر دال 0.44 0.78 246 6.57 20.14 أدبي   النوم االنتیابي 

 6.41 19.49 علمي 

اضطرابات إیقاع النوم 
 والیقظة 

دالة  0.000 3.95 246 8.53 30.78 أدبي  
 إحصائیًا 

 15.31 24.57 علمي 

 غیر دال 0.80 0.26 246 3.81 18.73 أدبي   الكوابیس اللیلیة 

 4.06 18.60 علمي 

 غیر دال 0.03 2.14 246 4.09 10.32 أدبي   الفزع أثناء النوم 

 5.30 11.61 علمي 

 غیر دال 0.96 -0.05 246 4.09 10.36 أدبي   المشي أثناء النوم 

 4.01 10.39 علمي 

 غیر دال 0.34 -0.96 246 2.49 5.42 أدبي   احتكاك األسنان 

 3.03 5.76 علمي 

تقلص العضالت الخاصة 
 باألرجل

 غیر دال 0.95 -0.06 246 4.71 7.11 أدبي  

 3.84 7.15 علمي 

 غیر دال 0.19 -1.29 246 3.17 7.05 أدبي   أرجحة الرأس 

 3.95 7.64 علمي 
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 غیر دال 0.65 0.46 246 2.17 3.28 أدبي   الصداع النصفي 

 1.98 3.16 علمي 

اضطرابات تعزى إلى 
 الحالة الصحیة 

 غیر دال 0.05 -1.94 246 6.19 17.05 أدبي  

 7.08 18.69 علمي 

 غیر دال 0.59 -0.55 246 2.13 13.69 أدبي   الشخیر 

 3.32 13.89 علمي 

 غیر دال 0.95 0.07 246 37.222 245.080 أدبي   الدرجة الكلیة 

 37.783 245.395 علمي 

  

  

  النوم اضطرابات

  

.  

  

أنھ ال توجد فروق دالة إحصائیًا في درجات ) 6(والشكل)11(یالحظ من الجدول     
اضطرابات النوم وأبعادھا الفرعیة بین طلبة التخصصین األدبي والعلمي، ماعدا بعدي إیقاع 

 0.05لصالح أثناء فھو دال عند مستوى داللة  0.01فھو دال إحصائیًا عند مستوى داللة  ؛النوم
  .العلمي لصالح التخصص 

  ) .معرفة الفروق بین الذكور واإلناث في مستوى قلق السمة: (الھدف السادس 

لمعرفة الفروق بین الذكور واإلناث في مستوى قلق السمة وضعت مقارنة بین متوسطات    
  ) .7(والشكل ) 12(الذكور واإلناث على مقیاس  قلق السمة، كما ھو موضح بالجدول 

  :ت درجات الذكور واإلناث على مقیاس قلق السمةیوضح متوسطا) 12(الجدول 

عدد أفراد  النوع  المتغیر
 العینة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة  قیمة ت
 الحریة 

القیمة 
 الجدولیة 

مستوى 
 الداللة 

الداللة 
 اإلحصائیة 

  أدبي  علمي
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  قلق 

 السمة 

  غیر دالة  0.80 0.21 246 0.26 5.44 47.61 124 ذكور 

 4.88 47.45 124 إناث إحصائیًا 

  

نالحظ أنھ ال توجد فروق ذات دالة إحصائیة بین الذكور واإلناث ) 12(من خالل الجدول      
  .في مستوى قلق السمة

  ) .معرفة الفروق بین طلبة التخصصین األدبي والعلمي في مستوى قلق السمة: (الھدف السابع

لمعرفة الفروق بین طلبة التخصصین األدبي والعلمي في مستوى قلق السمة وضعت مقارنة     
یوضح ) 9(, )8(، والشكل)13(بین متوسطات مستوى قلق السمة، كما ھو موضح بالجدول 

لطلبة التخصصین األدبي والعلمي في مستوى ) ت(المتوسطات واالنحرافات المعیاریة وقیمة 
  . قلق السمة

  یوضح متوسطات طلبة التخصص األدبي والعلمي على مقیاس مستوى قلق السمة)13(جدول 

عدد أفراد  التخصص  المتغیر
 العینة

المتوسط 
 الحسابي

االنحرا
ف 

 المعیاري

قیمة 
 ت

درجة 
 الحریة 

القیمة 
 الجدولیة 

مستوى 
 الداللة 

الداللة 
 اإلحصائیة 

  قلق 

 السمة 

دال  0.03 0.55 246 2.17 5.22 48.23 124 أدبي
 إحصائیًا 

 5.02 46.82 124 علمي

  :تفسیر النتائج 

لعل األسلوب الدقیق الذي ینبغي أن تتبعھ الباحثة في تفسیر النتائج التي توصلت إلیھا، یجب    
لقیاس المتغیرات  ؛أن یعتمد أساسًا على استجابات أفراد العینة على فقرات المقاییس المستخدمة

موضوع البحث، لذا فإن تفسیر النتائج سوف یأخذ الصیغة العلمیة الدقیقة وفق األھداف التي 
تقدمت بھا الباحثة التي سعت الدراسة الحالیة إلى تحقیقھا، وفیما یلي عرض تفصیلي لتفسیر 

  : النتائج

  ).عینة الدراسة معرفة درجات اضطرابات النوم وأبعادھا الفرعیة لدى: (الھدف األول

توصلت الدراسة إلى نتیجة تفید بوجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط العینة     
  .لصالح المتوسط النظري 0.01والمتوسط النظري للمقیاس عند مستوى داللة 

ودراسة ) 2007(ودراسة الشارف ) 1998(ولم تتفق ھذه النتیجة مع دراسة عبد الغني     
ویبدو أن ھذه النتیجة ال تتفق مع اإلطار النظري ومع ما توصلت إلیھ نتائج  ،)2008(العجیلي 

  . معظم الدراسات السابقة، مما یمكن اعتباره مشكلة تتطلب المزید من الدراسات المستقبلیة
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  ) . معرفة مستوى قلق السمة لدى عینة الدراسة (  :الھدف الثاني

توصلت الدراسة إلى نتیجة تفید بأن مستوى قلق السمة لدى عینة الدراسة متوسط ، وھذا لم    
التي أجریت على المجتمع ) 2004(یتفق مع معظم نتائج الدراسات السابقة ومع دراسة العرفي 

اللیبي، وقد یفسر ذلك بأن دراسة العرفي أجریت على طلبة المرحلة الثانویة، وھي مرحلة 
ة، التي تنشأ فیھا التغیرات نتیجة مظاھر النمو االنفعالي واالجتماعي والنفسي لھذه المراھق

المرحلة وما تتمیز بھ ھذه المرحلة من عدم االستقرار االنفعالي، وتذبذب في المشاعر 
واالنفعاالت، أو ربما یرجع ذلك إلى وجود بعض القصور في التخطیط التربوي السلیم للتعلیم 

ق الطلبة في التفكیر في مستقبلھم العلمي وتفكیرھم في التوجھ الجماعي ربما الثانوي، وإغرا
یثیر لدیھم القلق ویجعلھم فوق المتوسط ، أما انخفاض القلق لدى طلبة الجامعة من فوق 

المتوسط إلى المتوسط ، فنتیجة توجھھم نحو التخصصات الجامعیة، باإلضافة إلى أنھم في نھایة 
  .الرشد والشباب واالستقرار االنفعالي المراھقة إلى مرحلة 

معرفة العالقة االرتباطیة بین درجات اضطرابات النوم وأبعادھا الفرعیة : ( الھدف الثالث
  ) . ومستوى قلق السمة 

توصلت الدراسة إلى نتیجة تفید بعدم وجود عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین درجات    
  .یة وقلق السمة، ما عدا احتكاك األسنان والصداع النصفياضطرابات النوم وأبعادھا الفرع

ویفسر ذلك جزئیًا بأن الطالب قد یعبرون عن قلقھم بواسطة بعض األعراض الجسمیة مثل   
إذ إن القلق قد یؤدي إلى احتكاك األسنان والصداع، وھذا  ؛احتكاك األسنان أو الصداع النصفي

ق یؤدي إلى  احتكاك األسنان والصداع، وھذا ما ما أشارت إلیھ دراسة الشارف من أن القل
أشارت إلیھ دراسة الشارف من أن القلق یؤدي إلى الصداع النصفي بم االستیقاظ ، وقد ال یكون 

الذي  )2003عبد الخالق، (ھناك تأثیر للقلق على اضطرابات النوم كما أشار إلى ذلك دراسة 
فقد ال یتأثر  ؛ما علیھ اضطرابات النوم فعًال یرى أن شكوك مریض القلق لیست مؤشرًا صادقًا ل

النوم لدیھ مطلقًا، وأن الشكوك تعكس إدراكًا غیر دقیق، مثال ذلك أن النوم إذا بدأ یطول لكنھ 
بمجرد أن یبدأ یتم ویكتمل بطریقة سویة، كما نجد عدم وجود عالقة بین درجات اضطرابات 

، )1982(ودراسة موك  وكرستیل ) 1983( النوم وقلق السمة اتفقت مع دراسة فوسترونوزان
ودراسة غریغوري ) 1993(ودراسة إبراھیم والنیال ) 1992(ودراسة عبد الخالق والنیال 

إلى وجود ) 2007(حیث توصلت دراسة الشارف ) 2007(ودراسة الشارف ) 2009(وآخرین 
بما یرجع ذلك إلى ور ؛عالقة ذات داللة إحصائیة بین مستویات قلق االمتحان واضطرابات النوم

أن اضطرابات النوم تتأثر بالضغوط واالنفعاالت الموقفیة التي یتعرض لھا الفرد أكثر من قلق 
  .باعتبار قلق السمة سمًة ثابتًة نسبیًا في الشخصیة تتأثر لكن بدرجة أقل  ؛السمة

عادھا معرفة الفروق بین الذكور واإلناث في درجات اضطرابات النوم وأب: ( الھدف الرابع 
  ) . الفرعیة 
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توصلت الدراسة إلى نتیجة تفید بوجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسط الذكور واإلناث في 
لصالح اإلناث وكانت  0.01درجات اضطرابات النوم وأبعادھا الفرعیة عند مستوى داللة 

كور بعض األبعاد غیر دالة إحصائیًا ولكن متوسطھا النظري أعلى لدى اإلناث منھ لدى الذ
باستثناء بعد فرط النوم و تقلص العضالت أثناء النوم واضطراب الحالة الصحیة، أما الدرجة 
الكلیة فھي دالة ، وتتفق نتیجة الدراسة مع اإلطار النظري ومع نتائج معظم الدراسات السابقة 

بنا وال) 1992(التي منھم ال تتفق مع دراسة عبد الخالق والنیال ) 2008(ومع دراسة العجیلي 
حیث أظھرت نتائج دراستھم عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في اضطرابات ) 2007(

  . النوم تعز لمتغیر النوع 

ویمكن تفسیر تلك النتیجة المتوقعة في إطار ما تفرضھ التقالید االجتماعیة والتنشئة      
إذ تساھم  ؛ث دون الذكوراالجتماعیة المتمثلة في الظروف األسریة السیئة التي تعایشت فیھا اإلنا

العوامل االجتماعیة في إثارة مشاعر اإلحباط من المرأة، یضاف إلى ذلك المناخ االجتماعي 
السائد، الذي یعود إلى الحرمان من المشاركة االجتماعیة، مما یجعل المرأة أكثر اضطرابًا من 

لسائدة في المجتمع اللیبي الرجل، ویبدو أن ذلك یرجع إلى أسالیب التنشئة االجتماعیة والنظم ا
التي تجعل بعض اآلباء یفرضون القیود على اإلناث، بعكس الذكور الذین یتمتعون بالحریة 

  . والمبادرة، باإلضافة إلى التكوین البیولوجي لإلناث

معرفة الفروق بین طلبة التخصص األدبي والعلمي في درجات اضطرابات : ( الھدف الخامس
  ) . ة النوم وأبعادھا الفرعی

توصلت الدراسة إلى نتیجة تفید بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین طلبة      
التخصصین األدبي والعلمي في درجات اضطرابات النوم وأبعادھا الفرعیة، ما عدا بعدي إیقاع 

لصالح التخصص األدبي، وبعد الفزع  0.01فھو دال إحصائیًا عند مستوى داللة  ؛النوم والیقظة

لصالح التخصص العلمي، واتفقت داللة  0.05فھو دال إحصائیًا عند مستوى داللة  ؛ء النومأثنا

  ) .2008(مع دراسة العجیلي  0.05التخصص العلمي عند مستوى داللة 

كما نجد أن متوسط الدرجة الكلیة الضطرابات النوم وأبعادھا الفرعیة أعلى لدى طالب       
ألدبي، ما عدا توقف التنفس أثناء النوم، والنوم التخصص العلمي من طالب التخصص ا

االنتیابي وإیقاع النوم والیقظة، أما باقي األبعاد والدرجة الكلیة فالمتوسط لدى طالب العلمي 
أعلى من طالب التخصص األدبي، لكنھا غیر دالة وكونھا أعلى فھي تتفق مع دراسة الشارف 

  ) .2008(ودراسة العجیلي ) 2007(

عود ارتفاع متوسط درجات اضطرابات النوم وأبعادھا الفرعیة إلى طبیعة المواد وربما ی   
الدراسیة التي یدرسھا طالب التخصص العلمي، والتي تتطلب وقتًا وجھدًا وتجدیدًا أكثر من 

  .طلبة التخصص األدبي

  ) .معرفة الفروق بین الذكور واإلناث في مستوى قلق السمة : (الھدف السادس
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الدراسة إلى أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات الذكور  توصلت      
إذ  ؛واإلناث في مستوى قلق السمة، وبذلك یكون ھناك تعارض في نتائج الدراسات السابقة

أظھرت مجموعة من الدراسات عدم وجود فروق بین الجنسین في قلق السمة مثل دراسة عبد 
والزعبي ) 1993(ودراسة عثمان ) 1993(ة نجاة مرار ودراس) 1992(الخالق والنیال 

  ) .2001(وحمام ) 2001(واألحمد ) 2000(والخوجة ) 1996(

وھناك بعض الدراسات توصلت إلى وجود فروق بین الجنسین في قلق السمة منھا دراسة      
وعبد الخالق ) 1988(، وآغا )1978(ومرسي ) 1984(والبحیري ) 1983(سبیلبرجر 

ودراسة ) 1996(وسلیمان وعبداهللا ) 1995(، وعبدالفتاح )1991(وسھیر أحمد) 1988(
  ). 2004(العرفي 

أظھرت نتائج الدراسة الحالیة أن متوسط درجات اإلناث أعلى من الذكور، لكنھا غیر دالة،    
إلى اقترابھ من درجات قلق السمة لدى اإلناث،  ؛ویرجع ارتفاع درجات سمة القلق لدى الذكور

تالي أدى إلى عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بینھما، كما أن سمة القلق ھي طاقة كامنة، وبال
وھي سمة ثابتة نسبیًا في الشخصیة سواء عند الذكور أم اإلناث، وأنھا ظاھرة سلوكیة متعلمة 
  .عامًة لدى الشباب من الجنسین، وبذلك تساوى قلق السمة لدى الذكور واإلناث على حد سواء

  ) . معرفة الفروق بین طلبة التخصصین األدبي والعلمي في مستوى قلق السمة: ( لسابعالھدف ا

أشارت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین طلبة التخصص األدبي والعلمي       
التي  أظھرت ) 2001(لصالح التخصص األدبي، وبذلك اختلفت ھذه النتیجة مع دراسة األحمد 

لمتغیر التخصص على سمة القلق، بینما اتفقت الدراسة الحالیة مع دراسة  عدم وجود تأثیر
  ) .1996(الزعبي 

فقد  ؛ویمكن تفسیر ذلك بأن طالب اآلداب أكثر استعدادًا في سمة القلق من طالب العلوم    
تجعل الدراسات األدبیة بالجامعة طالب اآلداب أكثر رقًة وحساسیًة في التعبیر عن أنفسھم من 

ب العلوم، وبالتالي فإن استعدادھم للقلق یكون أكبر من طالب العلوم، كما أن طالب العلوم طال
أكثر اھتمامًا بالحقائق المجردة والتفكیر العلمي والمنطقي المنظم، مما یجعلھم أقل قلقًا، باإلضافة 

بینھم، إلى طبیعة المواد والتجارب لدى طالب التخصص العلمي، التي أدت إلى تقارب المسافة 
إنھ كلما شعر الفرد بأنھ في موقف متآزر مع جماعتھ ): 1979(وفي ذلك یقول مصطفى فھمي 

یشعر بالسعادة والتوافق الشخصي، وبالتالي ینخفض قلقھ والعكس صحیح، باإلضافة إلى أن 
طالب العلوم غالبًا ما تكون درجاتھم في مرحلة الثانویة العامة أعلى من درجات طالب اآلداب، 

التالي فإن درجة التفوق الدراسي تعطي قدرًا من الثقة بالنفس واإلحساس باإلنجاز مما ینعكس وب
  . على قدراتھم في الضبط والتكامل، وھذا یجعلھم أقل إحساسًا في درجة القلق من طالب اآلداب

  :التوصیات والمقترحات  -4.5

باحثة أن تقدم التوصیات توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج لعلھ یتطلب من ال     
  :والمقترحات المتعلقة بتلك النتائج وفق النحو اآلتي 
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  :التوصیات : أوًال

لخفض  ؛لتقدیم االستشارات النفسیة الالزمة ؛إنشاء مكتب لإلرشاد النفسي بالجامعة
حاالت القلق، والكشف المبكر الضطرابات النوم، وعالجھا لدى الطلبة الذین یعانون 

 .من ھذه االضطرابات خالل دراستھم الجامعیة

العمل على توفیر المناخ التربوي المناسب داخل الجامعة أو المنزل بعیدًا عن القلق 
لبة وأساتذتھم، والتوسع في والتوتر، وھذا یتم من خالل تشجیع العالقات الطیبة بین الط

األنشطة الطالبیة والثقافیة التي تتیح لھم تصریف طاقاتھم في االتجاھات المناسبة والتي 
 .تخفف من حدة القلق والتوتر

مراعاة اآلباء الفروق الفردیة بین أبنائھم في الحاجة إلى النوم لیساعدوا أبناءھم على 
حتى ال یكون التأثیر  ؛لى سبل المعالجةالتخلص من التوتر واإلحباط، وإلرشادھم إ

 .عكسیًا

 النوم ال یقل أھمیة عن المأكل والمشرب فھو میزان للجسم ومصدر لضبطھ وانتظام
 .لذا یجب تنظیم مواعید النوم واالستیقاظ  ؛ألجھزتھ

  :المقترحات : ثانیًا

 .دراسة العالقة بین اضطرابات النوم وقلق الحالة

 .اضطرابات النوم واالكتئابدراسة العالقة بین 

 . دراسة اضطرابات النوم وعالقتھا ببعض سمات الشخصیة

 .دراسة العالقة بین اضطرابات النوم وأسالیب معاملة الوالدین وقلق السمة

  .القیام بدراسة مماثلة للدراسة الحالیة لدى عینات من طالب ما قبل المرحلة الجامعیة

  

  



  المراجع مةقائ

  العربة المراجع: أوال

  األجنبیة المراجع: ثاًنیًا
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  المراجع قائمة

 العربة المراجع: أوال  

 االضطرابات ببعض وعالقتھا النوم مشكالت) 1993( مایسة ، والنیال علي ، إبراھیم
  . 105- 57 الرابع العدد ، الثانیة السنة ، التربویة البحوث مركز مجلة ، االنفعالیة

 بالقلق عالقتھ حیث من الالعقالني التفكیر دراسة) 2003( ومحمد عماد ، إبراھیم
)  منشورة غیر(  ماجستیر رسالة  ، الجامعة شباب من عینة لدى الشخصي والتوجیھ

 . الزقاریق جامعة ، اآلداب كلیة

 االنجلو دار:  القاھرة ، الثالثة الطبعة النفسي التقویم) 1993( السید فوائد ، حطب أبو
 . المصریة

 دار:  القاھرة والتربویة النفسیة العلوم في البحث مناھج) 1998( رجاء ، عالم أبو
 . للجامعات النشر

 الخامسة الطبعة ، والتربویة النفسیة العلوم في البحث مناھج) 2001( رجاء ، عالم أبو
 . للجامعات النشر دار:  القاھرة ،

 عملیة في الفروق) 2003(  السید الفتاح عبد ، ودرویش حسن بن محمد ، رسین أبو
 السعودیین من مجموعتین بین القلق وسمة التأكد عدم ووجھة االجتماعیة المقارنة

 الثالث العدد ، عشر الثالث مجلد ، نفسیة دراسات ، مقارنة ثقافیة دراسة ، والمصریین
. 

  سمیحة إسماعیل

 والمشاعر واالكتئاب بالقلق وعالقتھا النوم اضطرابات) 2004( ناھید ، إسماعیل
 ) . منشورة غیر(  ماجستیر رسالة ، المراھقین من عینة لدى الوجدانیة

 طلبة لدى مقارنة تجریبیة دراسة الدراسي والتحصیل القلق) 1988( ولى كاظم ، آغا
 ، الرابع مجلدال ، دمشق جامعة ، المتحدة العربیة اإلمارات بدولة اإلعدادیة المرحلة
 . عشر الرابع العدد

 . النفسیة الثقافة دار:  عمان ، الطفل دراسة طرق) 2004( حسن سعید ، العزة

 والتخصص الجنس بمتغیر وعالقتھا القلق وسمة القلق حالة) 2001( أمل ، األحمد
 ، عشر السابع مجلد ، دمشق جامعة مجلة ، دمشق جامعة طلبة من عینة لدى العلمي
 . األول العدد

 . العبیكات:  السعودیة ، الیوم بعد قلق ال) 2007( أیمن ، االرمنازى

 . الحدیث الكتاب دار:  الكویت ، الشخصیة مقاییس) 2002( محمد ، االنصارى
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 للنشر وائل دار:  عمان ، الفسیولوجي النفس علم) 2002( ابراھیم خلیل ، البیاتى
 . والتوزیع

 االختبارات سلسلة للكبار السمة – الحالة القلق اختبار) 1984( الرقیب عبد ، البحیرى
 . المصریة النھضة دار:  القاھرة ، المقننة المصریة النفسیة

 لدى النوم باضطرابات وعالقتھا الضاغطة الحیاتیة المواقف)  2007(  انور ، البنا
 . عشر الرابع مجلد ، الثاني العدد.  اإلسالمیة الجامعة مجلة ، األقصى جامعة طلبة

 الباروني دار:  األردن ، السیكوسوماتیة االضطرابات) 2004( الھدى نور ، الجاموس
 . للنشر

 . الجامعیة الكتبة:  بلیبیا غریان ، القلق سیكولوجیة) 2007( لمعان ، الجاللى

 المكتبة:  اإلسكندریة ، الشخصیة وسیكولوجیة النفسیة الصحة) 2000( فوزى ، الجبل
 . الجامعیة

 الدار:  غریان ، الثانیة الطبعة ، النفسیة الصحة في المرجع) 2002( أدیب ، الخالدى
 . والتوزیع للنشر العربیة

 الفحص)  المرضي(  اإلكلینیكي النفس علم في مرجع) 2006( أدیب ، الخالدى
 . والتوزیع للنشر وائل دار:  عمان ، والعالح

 دار:  عمان ، العقلي التفوق و الفردیة الفروق سیكولوجیة) 2008( أدیب ، الخالدى
 . والتوزیع للنشر وائل

 ، الكویت واألسرى  الشھداء أبناء لدى وكسمة كحالة القلق) 1993( نوریة ، الخدافي
 . والعشرین السادس العدد ، الثامن المجلد ، التربیة مجلة

 باألداء عالقتھا و 25 لألعراض ھوبكنز قائمة على األداء) 2000( جاسم ، الخوجة
 . اآلداب كلیة بحوث مجلة ، لالكتئاب بك وقائمة القلق سمة اختبار مكنھا كل على

 دار:  األردن ، النفسیة والصحة الشخصیة) 1999( ناظم ، والعبیدى صالح ، الداھرى
 . الكندى

 والعالج الوقایة التشخیص األسباب النوم اضطرابات) 2006(  محمد مجدى ، الدسوقى
 . المصریة االنجلو مكتبة:  القاھرة ،

 . المصریة االنجلو:  القاھرة ، النفسیة الضغوط) 1999(  توفیق ھارون ، الرشدى

 . للنشر المسیرة دار:  اآلداب/  العام النفسي علم) 2004( عودة محمد ، الریمادى
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 ، صنعاء جامعة طلبة لدى وكسمة كحالة القلق مستوى) 1997( محمد احمد ، الزعبي
 . السادسة السنة:  عشر الثاني العدد ، التربویة البحوث مركز ملة

 ، عالجھا وسبل للمشكالت النظریة األسس النمو النفس علم) 2001( احمد ، الزعبي
 . للنشر الزھراء دار:  عمان

 غیر( ماجستیر رسالة ، ھورنى كارت عند القلق مفھوم) 1961( أمیرة ، الزھرى
 . التربیة كلیة شمس عین جامعة)  منشورة

 .الفالح مكتبة:  الكویت ، الثانیة الطبعة ، النفسیة األمراض) 1986( محمود ، الزیادى

 من عینة لدى الدراسي بالتحصیل وعالقتھ القلق) 1994( إبراھیم السید ، السمادونى
:  األول العدد ، المعاصرة التربیة مجلة ، الریاض بمدینة المتوسطة المدارس طلبة
 . الجامعیة المعرفة دار:  عشر الحادیة السنة

 الفكر دار:  القاھرة ، األطفال عند النفسیة المشكالت) 2001( زكریا ، الشربینى
 . العربي

 واألحالم النوم عن الدراسات وأحداث عالج واھم األرق) 1994( احمد ، الشربینى
 . سینا ابن مكتبة:  القاھرة. األرق ومشكلة

 لدى النوم باضطرابات وعالقتھا االمتحان قلق مستویات) 2007( سالمة ، الشارف
 ) . منشورة غیر(  ماجستیر رسالة. المرقب جامعة طلبة

 مكتبة:  الكویت ، والمراھقة الطفولة النمو النفس علم) 2005( عبد منذر ، الضامن
 . الفالح

 لدى المتغیرات ببعض وعالقتھا النوم اضطرابات) 2008( عامر زینب ، العجیلي
 . قاریونس جامعة)  منشورة غیر(  ماجستیر رسالة ، الجامعة البط

 طلبة لدى السمة بالقلق وعالقتھا المبكرة المؤلمة الخبرات) 2004(  نوراة ، العرفي
 جامعة)  منشورة غیر(  ماجستیر رسالة ، بنغازي بمدینة العامة الثانویة المرحلة
 . قاریونس

 الدار:  القاھرة ، دیني علمي تفسیر واألحالم الكوابیس) 1993( الحكیم عبد ، العفیقي
 . البنانیة المصریة

 المعرفة دار:  اإلسكندریة ، الثانیة الطبعة ، النفسیة الصحة) 2003( حنان ، العناني
 االضطرابات في دراسة النفس باثولوجیا) 1990( الرحمن عبد ، العیسوى. الجامعیة
 . العربي الفكر دار:  القاھرة ، والنفسیة العقلیة

 . العربي الفكر دار:  القاھرة ، اإلنساني القلق) 1985( إبراھیم محمد ، الفیومى
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:  طرابلس ، الثانیة الطبعة ، والتوافق النفسیة الصحة) 1994( محمد رمضان ، القذافي
 . الراود دار

 الجامعي المكتب:  تالزیطة ، الفسیولوجي النفس علم) 1999( محمد رمضان ، القذافي
. 

 .العربي الفكر دار:  القاھرة ، النفسیة الصحة أسس) 1998( المطلب عبد ، القریطى

 .العربیة الفكر دار:  القاھرة ، اإلكلینیكیة بالدراسة تقوم كیف) 1980( سامیة ، القطان

 ، االنفعالیة و السلوكیة االضطرابات) 2007( خلیل ، والمعایطة مصطفي ، القمش
 . والتوزیع للنشر المسیرة دار: عمان

 ، النفس علم إلى المخل) 1994( جابر ، والموسوى احمد ، والكندى ممدوح ، الكنانى
 . الفالح مكتبة:  عمان

 . الجامعة شباب مؤسسة:  بغداد ، الفرویدى النفس علم مبادئ) 1995( دحام ، الكیالى

 التاسع العدد ، النفسیة الثقافة مجلة ، العالم حول النفس علم) 1994( موزة ، المالكى
 . والنشر للطباعة العربیة النھضة دار:  بیروت ، الخامس المجلد:  عشر
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