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The Arabic Scale of Morningness-Eveningess Type: 

Psychometric properties and Prevalence Rate 

Among Sultan Qaboos University Students 
 

Ali Mahdi Kazem (PhD) 

Department of Psychology, College of Education, 

Sultna Qaboos University 
 

The purpose of this study was developing an Arabic Scale of 

Morningness-Eveningess Type, and discover the factorial structure, as 

well the psychometric properties of the scale.The scale comprised of (24) 

items, which was applied to (298) Sultan Qaboos University students 

from different colleges. Analysis of the results, Revealed that the scale 

has good validity as evaluated by panel of experts, factorial validity, and 

concurrent validity with related scales (Depression, Anxiety, Sleep 

Disturbances, Pessimism and optimism, Grade Point Average). The scale 

also has high reliability (test- retest 0.88, and Chronbach alpha 

consistency 0.86). The prevalence rate personality type among university 

students was Intermediate (47.65%).followed by Moderately Morning 

(15.77% ) Moderately Evening (14.43%).Definitely Evening (12.08%)and 

Definitely Morning (10.07%). 

 

Keywords: Morningness-Eveningness, university students, Sultan Qaboos 

University, psychometric properties, validity, reliability. Prevalence rate. 
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  :ةــاملقذم
 يفد بأداء واجباتو ونشاطاتو اليومية ادلعتادة خالل ساعات يومو. وخيتلف األفراد يقوم الفر 

ساعات مبكرة  يففمنهم من يفضل أداءىا  ،وأداء نشاطاهتم ،تفضيل الوقت ادلناسب للقيام بواجباهتم
ن ساعات متأخرة من الليل. ومن خالل تكرار شلارسة ذلك فًتة م يفومنهم من يفضل أداءىا  ،من اليوم

أداء الواجبات يسمى  يففمن يفضل ساعات النهار  ،يصبح ىذا التفضيل منطًا سلوكيًا شليزاً  ،الزمن
 ادلسائيومن يفضل ساعات الليل يسمى النمط  ،Morningness Type الصباحيبالنمط 

Eveningness Type.  

ويعودون  ،(  صباحاً 9-5يستيقظون مبكراً بُت الساعة ) يالنمط الصباح يإن األفراد من ذو  
أما األفراد  ،( لياًل ويفضلون أوقات الصباح لليقظة وإصلاز أنشطتهم ادلتنوعة77-9ة )للنوم بُت الساع

وقت متأخر بُت الساعة  يفويعودون للنوم  ،(77-7فيستيقظون بُت الساعة ) يالنمط ادلسائ يمن ذو 
 ،)شراب             تنوعة وإصلاز أنشطتهم ادل ،ات ادلساء لليقظةويفضلون أوق ،( صباحاً 77-1)

4888) 
 ،باالنتعاشويتسمون  ،"الطيور" حيث يستيقظون مبكراً  الصباحيوبذلك يشبو أصحاب النمط 

 Cavallera and) التايلأو بداية اليوم  ،الليل أخرويذىبون للنوم  ،والوعي ،االنفعايلوالثبات 

Giudici,2008) 

أما أصحاب النمط  ،الطبيعة البشرية يستمدون أسلوهبم من يأن أصحاب النمط الصباح
والليل للنوم. وسلالفة ىذه القاعدة  ،على أساس أن النهار للعمل ،فإهنم خيالفون الطبيعة البشرية يالنسائ

 والليل إىل هنار. ،يعٌت ربويل النهار إىل ليل
على حاجة  ،Morningness-Eveningness ادلسائي – الصباحيتستمد فكرة النمط 

إىل  يالليل يؤد يففاحلرمان من النوم  ،أو تغيَت توقيتو ،الليل يفمن حيث احلرمان من النوم  ،مالفرد للنو 
 يفوىبوط  ،والدافعية ،تباهاالنو  ،الًتكيز يفوسلاطر أخرى من قبيل: ضعف  ،زبريب دورة الساعة اليومية

بعض  يفلدى العاملُت  خطَتةكما أنو يؤدى إىل حوادث   ،وزيادة مستوى الكورتيزول ،ادلهارات احلركية
 .(Huffman, 2007)واألطباء وغَتىم  ،وادلمرضُت ،والطيارين ،الشاحنات سائقيمثل:  ،ادلهن

احتفاظ اجلسم بالتوازن  إىل ييؤد الليل( ي يكون يف)الذ يفإن النوم العاد ،مقابل ذلك
اجون إىل قدر كبَت فقد وجد أن من حيت ،وربديد ساعات النوم ترجع لطبيعة شخصية الفرد ،الكيميائي

بينما من يقضون وقتاً  ،من النوم ىم من ادلهمومُت الذين حياولون التغلب على مشكالهتم الشخصية
 (.4888 ،والراضيُت عن أنفسهم )إبراىيم ،ىم من ذوى النشاطالنوم  قلياًل يف
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للتعلم  ( التوصيات التالية لإلطار الزمٍت4887 ،جينسن يفويقدم برو وكامبل )ادلشار إليهما 
إسبام مهام الذاكرة القصَتة  يف( %75يكون ادلخ كفاءة أكرب بنسبة )( صباحًا 77-9أنو من الساعة )

حيث يتم تعلمها  ،والعلوم ،والنظريات ،والرياضيات ،واذلجاء ،يستلزمها احلفظ ومهام التعلم اليت ،ادلدى
 ،واألدب ،ليًا لدراسة التاريخ( بعد الظهر وقتًا مثا5-4ويعد الوقت من ) ،ىذا الوقت بكفاءة يف

 وادلهارات اليدوية. ،وادلوسيقى ،والرياضة
ستفادة الطبيعية من إفراز وتشَت الدراسات إىل أن األستيقاظ ادلتأخر حيرمان اجلسم من اال

 ،نفعال والسلوكالالزمُت حلدوث اال  Cartizol and Melatoninوادليالتونُت  ،الكورتيزول
وذلذا  ،الصباح  الباكر فهو ينشط يف ،وخاصة ىرمون النمو ،والنوم االستيقاظ ونات تتأثر بوقتمفاذلر 

ليستفيدوا من إفراز اذلرمونات ليستكمل منوىم جسميًا ونفسيًا بشكل  ،يفضل أن ينام األطفال مبكراً 
 (.7997 ،)السيد طبيعي

 ،طة ليالً إىل خطورة شلارسة األطفال لألنش  Susman et alونبهت دراسة سومسان وزمالئو 
وسوء  ،نتباهوخاصة اضطراب اال ،وأكادديية ،ألن ذلك يؤدى إىل صعوبات منائية ،ستيقاظ ادلتأخرواال

وضياع  ،شلا ينتج عنو إىدار لطاقات اجملتمع ،يالتعليم ادلدرس وبالتايل الفشل يف ،يجتماعالتكيف اال
 (.4888 ،الثروة البشرية )شراب

بدءًا من أطفال ما قبل  ،ناس عن الذىاب إىل النوم ليالً يزداد تأخر ال ،اليابان مثالً  فيف
سلتلف ادلراحل الدراسية وأصبح أكثر من نصف ىؤالء يعانون النعاس، والنوم  ومرورًا بالطلبة يف ،ادلدرسة

والسبب يعود إىل  ،ويشكو ربع طلبة ادلدارس ادلتوسطة والثانوية من اضطراب النوم ليالً  ،أثناء النهار
 ((June, 2009عة البيولوجية سلالفة السا

فإن  يستقطاع ساعتُت من وقت النوم الليلاوب ،إن وقت النوم يؤثر على تعلم اليوم السابق
وإعادة  ،ويعتقد أن النوم دينح ادلخ فرصة لتنظيم معلوماتو ،القدرة على التذكر قد تتعطل لليوم التايل

 (.4887 ،نفعالية )جينسنترتيب األحداث اال
واجتماعياً  ،الل توقيت افراز الغدد يساعد على تكيف الفرد جسميًا ونفسياً كما أن استغ

 .(4884 ،تؤثر فيو ويؤثر بدوره فيها )عثمان والبيئة اليت ،ربيط بو بالنسبة للمواقف ادلختلفة اليت
 ،(Ponsتسمى ) ،توصلت الدراسات ادلتعلقة بالدماغ إىل وجود منطقة تتأثر بالنور والظلمةو 

تعمل تلك ادلنطقة على إيقاظ  ،فعند استقبال النور ،يسمح لو بالنارة يح ادلصباح الذتعمل كمفتا 
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تسيَت حياة  يف يتصطلح عليها "النوم" )أو الغيبوبة ادلؤقتة(، ليباشر عملو الواع الدماغ من احلالة اليت
 النسان.

تؤذن  اليت –وخاصة الشمس  –وتعمل ىذه ادلنطقة العكس من ذلك عندما يغيب النور 
 وستشرق في ،خرآىل يوم إوزبزينها  ،سًتجاع اجلسم طاقتو وقوتوال ،وبدء وقت الراحة ،برحيل النهار

 ويبدأ النشاط فيو من جديد. ،الشمس
قد بررلت لتنسجم مع ىذا النظام  ،النباتية منها واحليوانية ،ويالحظ أن معظم الكائنات احلية

واحلشرات اليت تكيفت لتكون ليلية  ،ستثناء بعض احليواناتاب ،النهار يفويقظة  ،الليل يفنوم  ،الكوين
 والنشاط والعمل هناراً  ،ىل الراحة والنوم ليالً إزبلد  اليتنشاطها. ويعد النسان من بُت الكائنات  يف
(Huffman,2007). 

تطلب أن يقوم بعض الناس بالعمل  ،وتوسع األعمال وتنوعها ،والتقٍت احلضاريبيد أن التطور 
 Shiftتعمل وفق نظام الوجبات  ادلصانع اليت يفكالعاملُت   ،تكوينهم يف يخالفاً دلا ىو طبيع ،لليلا يف

working، قدمتو احلضارة والتكنولوجيا  ، ويضاف إىل ذلك ماىموالطيارين وغَت  ،واألطباء ،وادلمرضُت
 والواجبات اليت ،شمسأطالت فًتات بقاء النسان يقظًا بعد غياب ال اليت ،منها الكهرباء ،من وسائل

فنجد أن البعض يضطر للعمل  ،مل يعد النهار كافيًا لوحده لصلازىا واليت ،على النسان أن ينجزىا
 .ةوىذا خالف دلا تفرضو عليو طبيعتو البشري ،والسهر ليالً 

ضطرابات وىذه اال ونفسية لدى النسان. ،وعقلية ،وقد يؤدى إىل حدوث اضطرابات وظيفية
ومن بُت ادلوضوعات  ،ومعرفة أسباهبا ،دراستها بعض التخصصات إىل التعمق يف ُت يفدفعت الباحث
 .يادلسائ – ينالت اىتماماً خاصاً النمط الصباح النفسية اليت

 ،وبُت عدد من ادلتغَتات النفسية ،يادلسائ – يلقد سبت دراسة العالقة بُت النمط الصباح
( من خالل دراستهما (Cavallera & Giudici,2008وأوضح كافالَتا وجيودسى  والدديوغرافية.

 ،4886-7995 عاميخالل الفًتة بُت  يادلسائ – يتناولت النمط الصباح اليتادلسيحية لألدبيات 
 – يتعاملت مع النمط الصباح أن الدراسات قد تناولت الفروق بُت األفراد حول الساعة البيولوجية اليت

والعادات  ،وأوقات العمل ،تضطراباوتأثَت اال ،نبساطاال –نطواء واال ،ودورة اليقظة والنوم ،يادلسائ
 ،واجلنس ،والعمر ،وتكرار استدعاء األحالم ،والقضايا البيولوجية و اجلينية ،ومسات الشخصية ،اليومية



 المقياس العربي للنمط الصباحي والمسائي

 558 

 ،ةوادلهام البصري ،والفشل ادلعريف ،الذاكرة ،الذكاء ،مثل: سرعة معاجلة ادلعلومات واألداء ادلعريف ،والوراثة
 ندفاعية.واال

مع  ،يرتبط بالعمر يتوصلت الدراسات إىل أن النمط الصباح ،العمر واجلنس يرلال متغَت  يفف
 ,Cavallera & Giudici, 2008; Kim) جتماعية والثقافيةعتبار اجلوانب االاألخذ بنظر اال

Kim, Kim, & Cho, 2008 ) 
عالقة استدعاء ادلعلومات بالعمر قامت هبا "ماى" لتحديد  اليتوأيدت ذلك نتائج الدراسة 
 بينما ،بعد الظهَتة وليالً  فًتات ما يفب يتذكرون بشكل أفضل اوأوقات النوم، وتوصلت إىل أن الشب

 (.4887 ،الصباح )جينسن يتذكر الكبار أفضل وبشكل واضح يف
ولكن حديثًا أظهرت إحدى  ،فبشكل عام كانت النتائج غَت متسقة ،وأما متغَت اجلنس

 ،مع أن ىذا اجلانب يعتمد على عوامل أخرى: كالعمر ،يسات أن الذكور يفضلون النمط ادلسائالدرا
 ;Cavallera & Giudici, 2008)  الصباحيوأن الناث يفضلن النمط  ،جتماعيةوالبيئة اال

Natale & Danesi, 2002; Randler, 2007 ) 
دراسة سوكيجاوا وزمالئو فأظهرت  ،يادلسائ – يوأما عن معدالت انتشار النمط الصباح

(Sukegawa et al.,2009) اليابان يف( مبحوثًا 54أجريت على عينة مكونة من ) اليت،               
و  intermediate ،%( من النمط ادلختلط7784و) ،ي( من النمط الصباح%986أن )

ستيقظون إىل أهنم عندما ي ي% ( من النمط الصباح88وأشار )%( من النمط ادلسائي. 7984)
 .ي( من النمط ادلسائ%48مقابل ) ،يشعرون دبتعة الصباح

النمط ( دراسة عن أثر  Todero ,1986أجرت توديرو ) ،رلال القدرة على التعلم يفو 
( 47وقتُت سلتلفُت من النهار، على عينة من ) قدرة الراشدين على التعلم يف يف يادلسائ – يالصباح

 أو ادلقالة. ،ستخدام الفيديواًب تعليمهن موضوعات صحية ب ،ة( شلرضة مسائي48و) ،شلرضة صباحية
)من نوع  يستخدام اختبار موضوعاوالآجل ب ،(ستدعاء )التذكر ( ادلباشر )الآيلوًب قياس اال

وقد ًب بررلة جلسات ) أو أوقات(  ،ستخدام منبهات مبهمةاب ستعادة )التذكر(اختيار من متعدد( أو اال
 وغَت ادلفضل لكل واحدة منهن. ،وقت ادلفضلالتعلم والتذكر حبسب ال

 .واختبار الكلمات السريع ،وأسلوب احلياة ،كما أعطيت ادلبحوثات استبيان العادات اليومية
وتتضح  ،ادلسائي( من النمط %78و) ،الصباحي% ( من العينة من النمط 18أظهرت النتائج أن )
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يفضلن العمل  الصباحيائج أن صاحبات النمط كما أظهرت النت  ،مع العمر الصباحيالنزعة ضلو النمط 
( صباحاً ولغاية منتصف 78فيفضلن العمل من ) ،ادلسائيأما صاحبات النمط  ،( صباحاً 78-8من )

أو الغَت الوقت ادلفضل  ستدعاء ادلباشر يفأن اال التحاليل التباين ادلشًتك الثالثيالليل. وأظهرت نتائج 
الوقت ادلفضل، وأن تذكر الشعر كان أفضل  فضل إذا ًب التعلم يفالآجل يكون أن التذكر أإال  ،مفضل

 كما أن استخدام الفيديو كان األفضل.  ،الصباح عند التعلم يف
( دراسة عن Besoluk,2011)أجرى بيشولك  ،أما عن األداء على اختبارات القبول 

( طالباً 415عينة من )اجلامعة لدى  يفودرجات اختبار القبول  ادلسائي – الصباحيتفضيالت النمط 
%( كانوا 7987( سنة. وأظهرت النتائج أن )79-77تراوحت أعمارىم بُت ) ،وطالبة من طلبة الثانوية

%( من النمط 889و )ادلعتدل  ادلسائي% ( من النمط 7789و ) ،ادلعتدل الصباحيمن النمط 
  العينة. الكامل يف الصباحيومل يظهر النمط  ،الكامل ادلسائي

حيث كان أداء  ،اجلامعة ود ارتباط موجب ودال بُت النمطُت وبُت درجات القبول يفوظهر وج 
 .ادلسائيأفضل من الذين ليس لديهم منط زلدد، أو من ذوى النمط  الصباحيالنمط  يالطلبة من ذو 

 يذبر  المتحانات اليتا يفيستفيدون أكثر  الصباحيالنمط  يوىذه النتيجة تشَت إىل أن الطلبة من ذو 
 الصباح. يف

 ادلسائيوتوصلت إىل أن النمط  ،( فرداً 448عينة من ) ىرلال الذكاء أجريت دراسة عل يفو  
ديكن أن يكون أكثر  ،يصحو مبكراً  ،"من ينام مبكراً :تقول اليتأكثر ذكاء، ومل تؤيد النتائج القاعدة 

 (Roberts & Kyllonen,1999ذكاء" )
( أنثى 478أجريت دراسة على ) ،ادلسائي – الصباحيأما عن اضطرابات األكل والنمط  

وبعد تطبيق  ،( عينة ضابطة744مقابل ) ،( ذكرًا من ادللتحقُت دبركز عالج اضطرابات الطعام746و)
 Eveningness Questionnaire(MEQ) ادلسائي الصباحيالصيغة ادلختصرة من استبيان النمط 

Morningness and  ومقياس اضطرابات األكلEating Disorders،  أشارات النتائج إىل أن
ومل ترتبط  ،ادلسائيالنمط  يفالفروق دالة احصائياً لدى مرضى اضطرابات األكل مقارنة بالعينة الضابطة 

 &.,Natale, Ballardini, Schumann, Mencarelli) الصباحيدرجة النمط  يفبالزيادة 

Magelli, 2008 .) 
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 ادلسائيبُت اضطرابات األكل والنمط  ايبإجيكما توصلت دراسة أخرى إىل وجود ارتباط 
(Schmidt & Randler,2010.) 

من  ( فرداً 559والقلق على عينة من ) ادلسائي – الصباحيبُت النمط  العالقةوًب التحقق من 
والقلق  الصباحيسنة من بيئات ريفية. وأظهرت النتائج وجود عالقة سالبة بُت النمط  (61-48عمر )

عندما يكون الرجل أعزباً، أو لديو  ادلسائيى عينة الرجال ارتبط القلق بالنمط ولد ،عند النساء فقط
 ( Diaz-Morales & Sanchez-Lopez, 2008) و ليس لديو عملأ ،أطفال يراعاىم

ومتغَت اليقظة / النوم من   Chronotype بُت متغَت النمط الزمٍت العالقةكما ًب اختبار 
 ( أنثى.654( ذكراً و)579جهو أخرى على عينة من )كربى من الوالعوامل اخلمسة  ،جهة

 يبعد ضبط متغَت  يوالضمَت احل ،يرتبط مع ادلقبولية الصباحيأوضحت النتائج أن النمط 
 ،( سنة77-78يرتبط مع العصابية لدى ادلراىقات من عمر ) ادلسائين النمط أو  ،العمر واجلنس
 (سنة. 18-78من عمر )لدى البالغُت  يبالضمَت احل الصباحيويرتبط النمط 

وطول مدة اليوم  يوالضمَت احل ،رتباط موجب بُت ادلقبوليةاكما توصلت الدراسة إىل وجود 
 (. Randler,2008)عطلة هناية األسبوع  ويف ،خالل أيام األسبوع

عدد من اجلوانب  يف ادلسائي – الصباحييتضح من الدراسات وجود فروق بُت النمطُت 
 ،اختبارات الذاكرة العاملة على درجات مرتفعة يف ادلسائيفقد حصل أصحاب النمط  ادلعرفية وادلزاجية.
ذبهيز  يفوأسرع  ،وكانوا أكثر ذكاء ،ستدعاء بعد الظهراال يفوكان أداؤىم أفضل  ،والذاكرة الفورية

ر اختبا  الصباح وأعلى يفيف يستدعاء الفور اال يفأعلى  الصباحيبينما كان أصحاب النمط  ادلعلومات.
 Giudici,2008))انظر على سبيل ادلثال  يمهام البحث البصر  وكان أداؤىم أفضل يف ،الذكاء ادلكاين

Carvallera &). 
 يفًب التمكن من رصدىا  اليت ادلسائي – الصباحيإن زلاوالت تصميم أدوات لقياس النمط 
-Self الذاٌبلتقرير تعتمد مجيعها على أسلوب ا ،الدراسات السابقة أربع أداوات قياس على األقل

report،  ادلسائي – الصباحيوأقدمها استبيان النمط-MEQ  أعده ىورن وأوسبَتج  يالذHorne 

and Ostberg  ( 7976عام ،)4)         ذلا من ،( فقرات )أو مواقف (7يتكون من ) والذي-
بتكييفو ( Adan & Almirall, 1990) ( وأقام أدان وادلَتال4888 ،( بائل لإلجابة )شراب5

 وتقنينو للبيئة األسبانية.
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 Composite Scale of Morningness الصباحيادلقياس ادلركب للنمط  ،واألداة الثانية

(CSM) أعده مسث وريلى وميدكف  الذي(Smith, Reilly, & Midkiff,1989 ).  يتكون
 .وثالث ذلا مخسة بدائل ،( منها ذلا أربعة بدائل78( موقفاً )71ادلقياس من )

عدد من  يفوقد أجريت على ادلقياس عدة دراسات هبف التحقق من كفاءة السيكومًتية 
وفرنسا  ،(Voinescu, Coogan, Thome, & Orasan, 2010) مثل رومانيا ،البلدان األوربية

(Caci, Nadalet, Staccini, Myquel, & Boyer, 1999; Caci, Deschaux, Sdan, 

& Natale, 2009) وإسبانيا (Adan, Caci, & Prat, 2005)  وإيطاليا(Natale & 

Alzani, 2001).  
 Student –للطلبة  ادلسائي – الصباحيالثالثة فهو استبيان النمط  األداةأما 

Morningness – Eveningness Questionnaire (SMEQ)،  الذى صممو سفَتكو
 ,Koscec, Radosevic-Vidacek)للبيئة الروسية وادلشار إليو يف:  ,.Saverko et alوزمالؤه  

& Kostovic, 2001) يفيفضلها الطلبة  اليت( سؤال تدور حول األوقات 74ستبيان من )اال يتكون 
 ،(4،7،8تعطى ذلا الدرجات ) ،وأمام كل سؤال ثالثة بدائل ،وإصلاز مهامهم اليومية ،أداء نشاطاهتم

 .سائيادلوادلنخفضة النمط  ،الصباحيوسبثل الدرجة ادلرتفعة النمط 
اخلصائص  يفبالتحقق من الفروق  (Koscec et al.,2001)وقد قام كوسسك وزمالؤه   

أظهرت النتائج أن  (.7997ودفعة  ،7977بُت دفعتُت من الطلبة )دفعة  لالستبيانالسيكومًتية 
 ك مل تكن الفروق دالةوكذل ،(8877حيث بلغ ) ،معامل ألفا كرونباخ يفالفروق مل تكن دالة إحصائياً 

الدفعتُت وبذلك توصلت  يفوأن توزيع الدرجات اخلام كان اعتداليًا  ،معامل سبييز الفقرات إحصائيًا يف
 سنة. 47الدراسة إىل أن اخلصائص السيكومًتية لإلستبيان مل تتغَت خالل 

( طالباً 744( للبيئة العربية ضمن دراسة أجريت على )4888واألداة الرابعة أعدهتا شراب )  
من طلبة الدراسات العليا(، طبقت فيو أربع أدوات من بينها  49و  ،من طلبة البكالريوس 91وطالبة )

 اليتويتضمن األنشطة اليومية  ،( فقرات78يتكون من ) الذي ،ادلسائي – الصباحيمقياس النمط 
اجملهود واألعمال ادلعتمدة على  ،العقليمىت يفضل األعمال ادلعتمدة على الًتكيز  :ديارسها الطالب مثل

 وغَتىا. ،ووقت النزىة ،ستيقاظوتوقيت النوم واال ،ياجلسم
( وبذلك فإن الدرجة 4-7تراوحت الدرجات عليها من ) ،وأمام كل فقرة أربعة بدائل لإلجابة  

 .الصباحي( تشَت إىل النمط 48والدرجة ادلرتفعة ) .( تشَت إىل النمط ادلسائي78خفضة )ادلن
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والصدق  ،صدق احملكمُت ،أما الصدق فقد ًب التحقق منو بطريقتُت( و 8857بلغ معامل كرونباخ )
 (.8844رتباط )حيث بلغ معامل اال ،.Koscec, et alمع مقياس  يالتالزم

نادرة  ادلسائي – الصباحيموضوع النمط  يفأجريت  اليتأن الدراسات العربية  ،يتضح شلا سبق  
 ،(4888أعدتو شراب ) يلعرب سوى ادلقياس الذردبا بسبب عدم وجود أداة متاحة للباحثُت ا ،جداً 

ردبا  ،إال أن مؤشراتو السيكومًتية وخاصة معامل الثبات منخفض جداً  ،وىو زلاولة جيدة بال شك
 .ادلسائي – الصباحي يف تغطية النطاق السلوكي للنمطوبالتاىل قصوره  ،بسبب قلة عدد فقراتو

يتمتع  ادلسائي – الصباحيط مللن عريبياس تطوير مق يفتتلخص مشكلة ىذه الدراسة  ،عليو  
وذلك  ،وأمشل من ادلقاييس السابقة ،بشكل أفضل يطاق السلوكنال يويغط ،خبصائص سيكومًتية مقبولة

 من خالل الجابة عن األسئلة الآتية:
 ؟ادلسائي – الصباحيللنمط  العريبما مؤشرات ربليل فقرات ادلقياس  -7
 ؟ ادلسائي – الصباحينمط مؤشرات صدق ادلقياس العرىب لل ما -4

 ؟ ادلسائي – الصباحيللنمط  العريبمؤشرات ثبات ادلقياس  ما -1

 لدى جامعة السلطان قابوس؟ ادلسائي – الصباحيما خصائص النمط  -4

 ها:ـــمنهج الذراسة وإجراءات
 :منهج الدراسة

ت وقد سار  ،ادلسائي – الصباحيبناء مقياس النمط  يف ياتبعت الدراسة ادلنهج الوصف  
فقًا للخطوات إجراءات بناء ادلقياس والتحقق من خصائصو السيكومًتية )التمييز والصدق والثبات( و 

 بناء أدوات القياس. العلمية ادلطلوبة يف
 

 :المسائي – الصباحيللنمط  العربيخطوات تطوير المقياس 

 :مرت عملية تطوير المقياس بالخطوات اآلتية

والدراسات السابقة. وألغراض  ،يضوء األدب النظر  يف سائيادل – الصباحيربديد مفهوم النمط  -
 ىذه الدراسة ًب ربديد ىذا التعريف:

            غَت ادلرتبطة  داء الواجبات واألنشطة اليومية يف اجملال ادلعريف والوجداين واحلركي"ادليل أل
ن أداءىا يفضلو  الصباحيفأصحاب النمط  ،ساعات معينة خالل اليوم بزمن زلدد وثابت يف
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فرق  أما أصحاب النمط ادلختلط فال ،يفضلون أداءىا مساءً  ادلسائيوأصحاب النمط  ،صباحاً 
 أداء الواجبات واألنشطة اليومية". عندىم بُت الصباح وادلساء يف

 مثال": ،بعض المقاييس السابقة في الواردةمراجعة العبارات  -

 CSM  (Smith et al.,1989) الصباحيمقياس النمط  .7

 MEQ  (Adan & Almirall,1990) ادلسائي – الصباحيتبيان النمط اس .4

 SMEQ  (Koscecetal., 2001)للطلبة  ادلسائي – الصباحياستبيان النمط  .1

 (.4888 ،)شراب ادلسائي – الصباحيمقياس منط الشخصية ذات النشاط  .4

 إجراء مقابالت مع ًب ،ديارس فيها الطلبة نشاطاهتم الصباحية وادلسائية هبدف ربديد ادلواقف اليت -
 .طالبات( 5و ،طالب 5طالب ) 78

شطة وادلواقف اليومية ادلعتادة يف اجملاالت أكثر من مخسُت عبارة تقريرية تتضمن األنسبت صياغة  -
ونتائج مراجعة ادلقاييس السابقة  ،على خربة الباحث (، اعتماداً الثالثة )ادلعريف والوجداين واحلركي

 :مثال ذلك ،بةونتائج ادلقابالت مع الطل

 الصباح والمساء المساء الصباح النشاطات م
    ........يفبالعمق  دراسيتتتميز  7

    .....يف.العمل  يفاشعر بالراحة  4
    ..........يفيستثار اخليال لدى  1

 

 ،يوالرشاد النفس ،يرلال علم النفس الًتبو  عبارات على رلموعة من احملكمُت يفعرضت ال -
وطلب منهم احلكم  ،جامعة السلطان قابوس –قسم علم النفس بكلية الًتبية  والتقوًن يفوالقياس 

ومدة مناسبة الفقرات لطلبة اجلامعة من  ،ادلسائي – الصباحيعلى قدرة الفقرات على قياس النمط 
تتضمن أنشطة ومواقف  اليتًب حذف العبارات  ،خذ جبميع مالحظات احملكمُتاألوبعد  ،اجلنسُت

 .وًب البقاء على ثالثُت عبارة تتوزع بشكل على ثالثة رلاالت بشكل متساو   ،ةمتكرر 

 .الصباح وادلساء( ،ادلساء ،)الصباح يى ،وضع أمام كل عبارة ثالثة بدائل -
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درجتان، و)ادلساء( . و)الصباح وادلساء( ،يتم تصحيح ادلقياس بإعطاء )الصباح( ثالث درجات -
الية تدل على النمط الصباحي، والدرجة ادلنخفضة تدل على درجة واحدة، وبذلك فإن الدرجة الع

، cut-scoresالنمط ادلسائي، وما بينهما تدل على النمط ادلختلط )سيتم ربديد درجات القطع 
 وربديد درجات كل منط يف ضوء نتائج العينة(.

 التالزمي:الصذق  يفأدوات الذراسة املستخذمة 
وتتكون من  (،7996أعد ىذه القائمة عبد اخلالق عام ) :والتشاؤمالقائمة العربية للتفاؤل  -7

ومقابل كل فقرة  ،( فقرة75مها مقياس التفاؤل ) ،تتوزع على مقياسُت فرعيُت ،( فقرة18)
 .مخاسيمقياس تقدير 

منها  ،فقد ًب حسابو بطرائق سلتلفة ،وأما الصدق ،القائمة مؤشرات مقبولة للثبات تتوافر يف  
وعن طريق حساب االرتباطات ادلتبادلة بُت كل من  ،ُت واختبار التوجو ضلو احلياةرتباط بُت ادلقياساال

إىل عامل واحد يتضمن مجيع وًب التوصل  ،والقلق ،كتئابادلقياسُت وبعض مقاييس الشخصية مثل اال 
أيضاً حساب ثبات وصدق القائمة يف  كما ًب  ،يتضمن مجيع فقرات التشاؤم وعامل ثان   ،فقرات التفاؤل

                      ومنها سلطنة عمان والكويت  ،بلدان عربية وأجنبية د من الدراسات أجريت يفعد
 (. Alansari & Kazem, 2008 4888 ،وكاظم ي)انظر: األنصار 

ختيار ( فقرة من نوع اال47تتكون القائمة من ) :BDI-IIكتئاب ال قائمة "بيك " الثانية ل -4
كتئاب لدى ادلراىقُت والبالغُت بدءاً قياس شدة اال  يف الذاٌب وتعتمد أسلوب التقرير ،من متعدد

 عاماً فما فوق. 71بسن 
 ( من مؤشرات صدق القائمة وثباهتا على طلبة اجلامعة يف4888) يوقد ربقق كاظم واألنصار   

كويتية ( للعينتُت العمانية وال8887) ،(8888وقد بلغ معامل ألفا كرونباخ ) ،البيئتُت العمانية والكويتية
)ر=               كتئاب وكل من القلق رتباط موجبة ودالة بُت اال وكانت معامالت اال ،على التوايل

وأشارت  ،(8851-كتئاب والتفاؤل )حُت كانت سالبة ودالة بُت اال  يف ،(8861( والتشاؤم )8865
 ،الوجداين مل ادلعريفالعا :ىل استخالص عاملُت ومهاإ (يوالتوكيد ستكشايف)اال ينتائج الصدق العامل

 .يالجهاد – يوالعامل اجلسد
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صمم  :Kuwait University Anxiety Scale( KUAS) مقياس جامعة الكويت للقلق -1
             ستعداد للقلق بوجو لتقدير اال ،(Abdel-Khalek, 2000)ىذا ادلقياس عبد اخلالق 

 عام لدى ادلراىقُت والراشدين.
دائماً( تًتواح الدرجة الكلية  ،أحياناً، كثَتاً  ،)نادراً  ياس مقياس رباعجياب عن كل منها على أس  

القلق. وعن طريق التحليل  العالية إىل ارتفاع الدرجة( درجة، إذ تشَت 88-48على ادلقياس بُت )
 وجسمية. ،وسلوكية ،معرفية :ًب استخراج ثالثة عوامل العاملي

 ،مخسة زلكات خارجية ( يف8888)و ،(8878) فقد ترواح بُت ،أما الصدق ادلرتبط باحملك  
 وإعادة االختبار. ،ألفا كرونباخ فقد ًب التحقق منو بطريقيت ،واما الثبات

بق على عينات كويتية كبَتة احلجم من كما ط    ،بق ادلقياس على عينات سوية ومرضى قلقط    
 & Abdel-Khalekات سورية )بق ادلقياس على عينوادلرحلة الثانوية من اجلنسُت. وط   ،طلبة اجلامعة

Rudwan,2001 للمقياس صيغة إصلليزية مكافئة 4887 ،وكاظم ،ي( وعينات عمانية )األنصار .)
 (Abdel-Khalek & Lester,2005)طبقت على عينات أمريكية 

: The Arabic Scale of Insomina (ASI) :ضطرابات النومالمقياس العربى ال -4
( لقياس اضطرابات النوم لدى ادلراىقُت Abdel Khalek,2008)صمم ادلقياس عبد اخلالق 

 والراشدين من طلبة اجلامعة وادلوظفُت. ،من طلبة الثانوية
. ًب تطبيق ادلقياس على عينة  ي( فقرة جياب عنها دبقياس تقدير مخاس74يتكون ادلقياس من )  

ومعامل ألفا   ،إعادة التطبيق( فرداً. تتوافر يف ادلقياس مؤشرات مقبولة لثبات 8587كبَتة بلغ حجمها )
 ضطرابات النوم(،)مع مقاييس أخرى ال يكما تتوافر فيو مؤشرات مرتفعة للصدق التالزم  ،كرونباخ

 أن ادلقياس يتكون من عاملُت. حيث أوضح التحليل العاملي ،وصدق البناء

  :ةـــإجراءات الذراس
( طالباً 498سة البالغ حجمها )على عينة الدرا ادلسائي – الصباحيًب تطبيق مقياس النمط   

 ،بعد توضيح اذلدف ،وًب أخذ موافقتهم على تطبيق ادلقياس ،وطالبة من طلبة جامعة السلطان قابوس
 وتأكيد ضمان احملافظة على سرية الجابات.

ًب تطبيق ادلقياس مع أربعة مقاييس أخرى )القائمة العربية للتفاؤل  ،يوألغراض الصدق التالزم  
ضطرابات ال ومقياس جامعة الكويت للقلق، وادلقياس العريب ،كتئابئمة "بيك" الثانية لال اق ،والتشاؤم
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وألغراض حساب الثبات بطريقة العادة، ًب . وطالبة )من بُت عينة الدراسة( ( طالباً 58على ) النوم(
 بعد مرور أسبوعُت. (طالبا وطالبا)من بُت عينة الدراسة(47تطبيق ادلقياس على ) إعادة

 :ةـحصائيالوسائل اإل
 :وًب استخدام الوسائل الحصائية الآتية ،SPSS يحصائالربنامج ال أدخلت البيانات كملف يف

 لتواء، التفلطح(.اال ،ادلنوال ،الوسيط ،الحصاءات الوصفية )ادلتوسط -
 معامل ألفا كرونباخ. -

 Point biserial correlation coefficientاألصيل  يرتباط الثنائمعامل اال -

 .معامل ارتباط بَتسون -

 :ةـــنتائج الذراس
رتباط بُت الدرجة على العبارة والدرجة ًب حساب اال :Item Analysisتحليل عبارات المقياس  -2

 اليو بعد استبعاد درجة العبارة. يتنتم يالكلية للمحور الذ
 يالذ ،Ebelإيبل ووفقاً دلعيار  ،(88644-( و )88459-رتباط بُت )تراوحت معامالت اال   

 8848يقل ارتباطها عن  يأو الذ ،رتباط السالبينص على استبعاد العبارات ذات اال
( عبارات ذات األرقام 6واستبعاد ) ،( عبارة44( ًب البقاء على )4887،)كاظم

 ( يتضمن نتائج ربليل عبارات ادلقياس.7واجلدول رقم ) ،(49،47،77،78،9،7)
 

 (2جدول رقم )
 (152إليه )ن= تنتمي الذيلعبارات بالمحور معامالت ارتباط ا

 االرتباط م االرتباط م االرتباط م
7 88164 77 - 88867 * 47 -88749* 
4 88159 74 88197 44 88447 
1 88471 71 88589 41 88491 
4 88445 74 88587 44 88445 
5 88151 75 88549 45 88444 
6 88478 76 88415 46 88554 
7 -88459* 77 8.940 47 88797 
8 88196 78 88478 48 88519 
9 -88146 * 79 88457 49 -88856 * 

78 88878 48 88718 18 88644 
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 * معامل ارتباط غَت مقبول وفقاً دلعيار إيبل.
 :Validityالصدق  -1
 ًب التحقق من صدق احملكمُت خالل مراحل تطوير ادلقياس. :صدق المحكمين 1-2
 ادلسائي – الصباحيًب حساب االرتباط بُت الدرجات على مقياس النمط  :يالصدق التالزم 1-1

ومقياس  ،كتئابوقائمة "بيك" الثانية لال  ،القائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم ىي ،وأربعة مقاييس أخرى
 ،يرتباط مع ادلعدل الًتاكمكما ًب حساب اال  ،ضطرابات النومال العريبجامعة الكويت للقلق، وادلقياس 

رتباط احملسوبة موجبة ودالة على النتائج أن معامالت االوقد أظهرت  د مرات شرب ادلنبهات يومياً.وعد
( يتضمن نتائج معامالت 4واجلدول رقم ) كتئاب.وسالبة ودالة على اال  ،يوادلعدل الًتاكم ،التفاؤل

 االرتباط.
 (1جدول رقم )

 (55متغيرات)ن=وبعض ال المسائي – الصباحيمعامالت االرتباط بين النمط 
 اط بيرسونــارتب ات الخارجيةــالمحك

 88478- اضطراب النوم
 * 88169 التفاؤل

 88794- التشاؤم
 88748- القلق

 88477- عدد مرات شرب ادلنبهات
 ** 88198 الًتاكميادلعدل 

 .8887.              ** دال عند مستوى 8885* دال عند مستوى 
 ستكشايفاال ألعامليتحقق من البنية العاملية للمقياس عن طريق التحليل ًب ال :الصدق العاملي 1-3

Exploratory Factor Analysis ربنامج الحصائيال ادلتوافر يف SPSS،  وللتأكد من كفاءة
وبلغت قيمة  ،KMO and Bartlett's testًب استخدام اختبار كايزر وماير وبارتلت  ،حجم العينة

على أساس ىذه الداللة أجرى  88887دالة إحصائيًا عند مستوى  ي، وى79618156 مربع كاي
وًب تدوير  ،Principal component analysisمن نوع ربليل ادلكونات الرئيسية  عامليربليل 

 Varimax with Kaiserبطريقة كايزر   Orthogonal rotationالعوامل تدويرًا متعامدًا 

normalization. 
أكثر من واحد )حسب   eigenvalueسبعة عوامل جذرىا الكامن وقد أسفر التحليل عن   

 وعند دراسة زلتوى العوامل ادلستخلصة من ،ي%( من التباين الكل588897وفسرت ) ،معيار جتمان(
عليو ًب  ،وعامل تتشبع فيو فقرتان ،واحد فقرة واحدة فقط  كل  اتضح أن عاملُت تتشبع يف ،التحليل
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فرزت نتائج ىذا أوقد  ،التحليل لتحديد العوامل الداخلة يف Scree Plot اللجوء إاىل اختبار اذلضبة
ور الكامنة لقيم اجلذر الكامن تبدأ بالتناقص بشكل كبَت بعد العامل األول ٍب تبدأ ذختبار أن اجلاال

وىذه النتيجة تدل على وجود عامل واحد  ،وحىت هناية العوامل بالتناقص بشكل ضئيل من العامل الثاين
 Uni-dimensionالبعد  يومنو ديكن أن نستدل بأن ادلقياس أحاد على بقية العوامل. سائد
  .يللجذور الكامنة لنتائج التحليل العامل سم البياين( يبُت الر 7. والشكل رقم )(7988 ،)فرج

 
 (2شكل رقم )

 يالمسائ –الرسم البياني للجذر الكامن لنتائج التحليل العاملي لمقياس النمط الصباحي 
 :Reliability :الثبات -3

ختبار على ًب حساب معامل ثبات إعادة تطبيق اال :test-retestختبار إعادة تطبيق اال 3-2
 (.8888يوماً. بلغ معامل الثبات ) 74( طالباً وطالبة بعد مرور 47عينة من )

ًب حساب معامل ألفا كرونباخ لدرجات   :Cronbach's alphaمعامل ألفا كرونباخ  3-1
ألفا                  بلغ معامل ،( طالب وطالبة788ينات عشوائية من بُت عينة الدراسة حجمها )ع
(8886.) 
 لدى طلبة جامعة السلطان قابوس: المسائي – الصباحيخصائص النمط  -4
حسبت ادلؤشرات الحصائية  :Statistical Indicesالمؤشرات اإلحصائية:  -4-2

 استخراج وأنأن معظم الظواىر النفسية تتوزع اعتداليًا بُت أفراد اجملتمع، للدرجات اخلام، على اعتبار 
 معياراً  يعد يوالذ الطبيعي، التوزيع من العينة درجات توزيع قرب مدى تبُت للمقياس إحصائية مؤشرات
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 ألىم عرض يتضمن( 1) رقم واجلدول  النتائج  تعميم ٍب ومن، للمجتمع العينة سبثيل على للحكم
 ادلدرج( 4) رقم الشكل يبُت و ادلسائي – الصباحي للنمط العريب للمقياس الحصائية اتادلؤشر 

 .النموذجي العتدايل التوزيع مع بادلقارنة اخلام للدرجات التكراري
 (3) رقم جدول

 المسائي – الصباحي النمط لمقياس الوصفية حصاءاتاإل
 مةـالقي يائـاإلحص المؤشر

 47867 ادلتوسط

 47 الوسيط

 48 ادلنوال

 9858 ادلعياري االضلراف

 88499 االلتواء

 88561- التفلطح

 78-46 درجة أعلى و أدىن

 

 

 (1شكل رقم )
 المسائي – الصباحي النمط لمقياس الكلية للدرجات التكراري المدرج
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 ادلسائي  - الصباحي النمط درجات توزيع أن( 4) رقم والشكل( 1) رقم اجلدول من يتضح 
 فئة  وخاصة( 88561-) التفلطح ضلو يضاً أ دييل أنو كما ،(88499) ادلوجب االلتواء ضلو دييل

 التوزيع من جداً  قريب الدرجات توزيع أن القول ديكن ،عام بشكل و. 55-54 من الدرجات
 .االعتدايل

 ;Adan et al..    2010 2005 :مثال) السابقة ادلقاييس  يف :القطع درجات تحديد -4-1

Voinescu, et al…. )وادلسائي، الصباحي،) فئات  ثالث إىل للمقياس الكلية الدرجة تقسيم  يتم 
 .(Besoluk, 2011: مثال)  الآخر بعضها  يف و ،98 ادلئُت و ،78 ادلئُت باستخدام ( وادلختلط

 

 الكامل، الصباحي) فئات أربع إىل الكلية الدرجة تقسيم إىل الكلية الدرجة تقسيم ًب  يتم             
ًب تقسيم الدرجة الكلية  احلالية الدراسة ويف (.ادلعتدل وادلسائي الكامل، وادلسائي   ،ادلعتدل والصباحي

 مئينات أربع على اعتماداً  وذلك يوالرباع يإىل مخس فئات كونو أكثر دقة وواقعية من التقسيمُت الثالث
 النمط ىو ادلختلط النمط أن ئجالنتا أوضحت التقسيم ىذا على وبناءً  ،98 ،75 ،45 ،78: ىي

 ،%(74841) ادلعتدل ادلسائي ٍب ،%(75877) ادلعتدل الصباحي النمط يليو ،%(47865)  السائد
 %(.78887) الكامل الصباحي وأخَتاً  ،%(74888) الكامل ادلسائي وبعده

 .ادلسائي – الصباحي النمط انتشار ومعدالت القطع درجات يبُت( 4) رقم واجلدول
 (4) قمر  جدول

 المسائي – الصباحي النمط انتشار معدالت و القطع درجات
 االنتشار معدل التكرار القطع درجات المئينات األنماط

 Definitely Evening 7-78 46-16 16 74888% الكامل ادلسائي

-Moderately Evening 77 ادلعتدل ادلسائي
45 

17-48 41 74841% 

-Intermediate 46  ادلختلط
75 

47-54 741 47865% 

-Moderately Morning 76 ادلعتدل الصباحي
98 

55-67 47 75877% 

 Definitely Morning  97-64-78 18 78887% الكامل الصباحي
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                                                 :النتائج مناقشة

 ربديد  خالل من ادلسائي -الصباحي للنمط جديد مقياس تطوير إىل احلالية الدراسة ىدفت  
 البنية ربديد ًب حيث كامل؛ بشكل اذلدف ىذا ربقيق ًب وقد السيكومًتية، وخصائصو النظرية، بنيتو

 سيكومًتية خبصائص يتمتع مقياس إىل التوصل وًب ،مقدمة الدراسة يف ادلسائي–الصباحيللنمط  النظرية
 ادلقياس أن إىل النتائج أشارت عام، وبشكل. السابقة للمقاييس السيكومًتية اخلصائص من أفضل
 ادلسائي – الصباحي النمط جملال السلوكي النطاق يغطي العدد وىذا فقرة،( 44) من يتكون ادلطور
 :الً مث) والتقوًن القياس ألدبيات ووفقا الصدق، دبعامل يتعلق ما السابقة، ادلقاييس من أفضل بشكل

Moss, 2007; Sireci, 2007, Gregory, 2044)، ادلطور ادلقياس سبتع إىل النتائج أشارت 
 وىو) لصدق احملكمُت مقبولة مؤشرات على احلصول  ًب حيث الثالثة؛ الصدق أنواع تغطي دبؤشرات

 صدق مؤشرات أحد وىو) العاملي والصدق ،(Content Validity) احملتوى صدق مؤشرات أحد
 Validity احملك صدق مؤشرات أحد وىو) التالزمي والصدق ،((Construct Validityالبناء 

Criterion-related) . 
 البعد أحادي مقياس بأنو ادلسائي – الصباحي للنمط العرىب للمقياس العاملية البنية نتائج تشَت  

Uni- dimension درجات أو ،فرعية درجات فيو توجد وال ،واحدة كلية درجة لو ادلقياس أن أي 
مستمر أو يصنف على أنو متغَت  ادلسائي – الصباحيلنمط وبذلك فإن ا ،كل عبارة على حدة على

 . Continuous Variable)متصل( 
( Caci et al., 1999)إن نتائج التحليل العاملى للمقياس تتفق مع ماتوصلت إليو دراسة   

توصلت  كما زبتلف مع ما  ،توصلت إىل عاملُت اليت( Voinescu et al., 2010)وزبتلف مع دراسة 
 ثالثة عوامل. إىلاللتان توصلتا  (Adan et al., 2005; Caci et al., 2009 من(ة كل إليو دراس

ينطبق عليو ادلقياس  اليتإن البنية العاملية للمقاييس تتأثر بعدة عوامل من بينها العينة   
 وىذا ،البعد يالبيئة العمانية أحاد يف ادلسائي – الصباحيوذلك ديكن القول أن النمط  ،(7988،)فرج

السلطان   من طلبة جامعة  يستنتاج حباجة إىل أدلة أخرى يتم احلصول عليها من دراسات ذبر اال
 قابوس.
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 ،مقابل األمناط األخرى الصباحيفقد أشارت إىل أفضلية النمط  يوأما نتائج الصدق التالزم  
 :دراسة ذلك المث) وىذه النتيجة تتفق إىل حد كبَت مع ماتوصلت إليو العديد من الدراسات السابقة 

Besoluk, 2011; Cavallera & Giudici, 2008; Diaz-Moralez & Sanchez–

Lopez, 2008, 2008 ;Natale et al., 2008; Randler, 2008; Schmidt & 

Randler,2010) السبب األول ىو استفادة أصحاب ىذا  ،تعود لسببُت الصباحي النمط أفضلية نإ
يعٌت  ،وخاصة الكورتيزول وادليالتونُت الذين يفرزمها اجلسم صباحاً  ،النمط من إفراز بعض اذلرمونات

 من فوائد ىذين اذلرمونُت. ادلسائيحرمان أصحاب النمط 
بشكل  –حيث أهنم  ،الصباحيلوجية ألصحاب النمط و ىو انتظام الساعة البي الثاينوالسبب   

ودون اللجوء إىل شرب  ،عناء يأ دون بذل يالنهار بشكل طبيع ويعملون يف ،الليل يفينامون  -عام
فمثالً  ،( أن فائدة النوم هناراً 4884وقد أوضح عثمان ) ،ادلنبهات بشكل مبالغ فيو دلقاومة النعاس

 النهار. الليل ال يعوضو نوم أربع ساعات يف النوم ساعتُت يف التأخر يف
على تعلم اليوم أن وقت النوم يؤثر  ،(4887جينسن، يفكما توصل ستيكجولد )ادلشار إليو   

 .فإن القدرة على التذكر قد تتعطل لليوم التايل ،يستقطاع ساعتُت من وقت النوم الليلا)وب ،السابق
 ،فقد كانت ادلعامالت احملسوبة مرتفعة مقارنة ببعض الدراسات السابقة ،وأما معامل الثبات  

 Sverco  قياس "سفَتكو وزمالئو"م يففمثاًل عدد الفقرات  ،ادلقاييس السابقة فمثاًل عدد الفقرات يف

et al.  (74فقرة )، ( فقرات78(، وعدد فقرات مقياس شراب )8877ومعامل ثباتو )،  ومعامل ثباتو
(8857.) 
 يفقد تبينت الدراسة التصنيف اخلماس ،ادلسائي – الصباحيوما يتعلق دبعدالت انتشار النمط   

النمط  يليو ،سائد لدى طلبة جامعة السلطان قابوسوكان النمط ادلختلف ىو النمط ال ،للدرجة الكلية
 الكامل. الصباحيوأخَتاً  ،الكامل ادلسائيوبعده  ،ادلعتدل ادلسائيٍب  ،ادلعتدل الصباحي

نتشار احملسوبة مع ما توصلت إليو دراسة تتفق معدالت اال ،وبادلقارنة مع الدراسات السابقة  
وزبتلف  ،%(7784من سيادة النمط ادلختلف ) (Sukegawa et al., 2009سوكيجاوا وزمالئو )

ودراسة  ،%(18) الصباحيمن سيادة النمط  ( Todero  (1986,مع ما توصلت إليو دراسة توديرو
 ( من العينة ليس ذلم منط زلدد.%6887( اليت توصلت إىل أن )Besoluk,2011بيشولك )
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 ،ا يف مقدمة الدراسةشار إليهكما توصلت الدراسات ادل  – الصباحيودبا أن األفضلية للنمط   
وتعرف  ،بنوعية الكامل وادلعتدل الصباحيفإن أصحاب األمناط األخرى حباجة إىل ذبريب النمط 

 أو ادلختلط. ،ادلسائينتقال إليو ليكون منطاً شليزاً ذلم بداًل من النمط سبهيداً لال ،إجيابياتو
 ،ادلسائي – الصباحين النمط حيتاج مجيع الطلبة إىل أن يكتسبوا معارف ومعلومات ع  

 دلا لو من فوائد وإجيابيات يف الصباحيوأن يتدربوا على أن يكونوا من ذوى النمط  ،وخصائص كل منط
 يفحيث ادلسلم على النوم  إن الدين السالميالسيما  ،والطالب بشكل خاص ،حياة الفرد بشكل عام

           وجعلنا النهار معاشًا "  ،علنا الليل لباساً قولو تعاىل "وج يففقد جاء  ،النهار يفوالعمل  ،الليل
 القرن الكرًن " يففقد جاء  ،كما يدعو السالم إىل النهوض مبكراً   ،(77-78ية الآ ،)سورة النبأ

احلديث  يفكما جاء   ،( 78-77الآية  ،" )سورة التكوير َواللَّْيِل ِإَذا َعْسَعَس. َوالصُّْبِح ِإَذا تـَنَـفَّسَ 
 (.الطرباين " )رواه فإن الغدو بركة ونجاح ،طلب الرزق والحوائج فيباكروا لشريف "ا النبوي

 :التىصيات واملقرتحات
 – الصباحيللنمط  ي ادلقياس العريبمن ادلتوقع أن يؤد ،والثبات ،ضوء نتائج الصدق يف  

 ،ادلسائي – الصباحيرلال النمط  البيئة العربية يف يف يإىل تنشيط حركة البحث العلم ادلسائي
اجملاالت ذات  وردبا يف ،بشكل خاص الًتبويأو علم النفس  ،جال علم النفس بشكل عامومنها:سو 

 وغَتمها من اجملاالت. ،لدراسة سلوك ادلرضى يعلم النفس الدار  :ومنها ،الصلة دبوضوع ادلقياس
فضالً  عن  ،نيكيةكليوال  ،والرشادية ،العديد من ادلواقف الًتبوية ديكن استخدام ادلقياس يف  

 :ومنها ،ادلختلفة لدى طلبة جامعة السلطان قابوس يرلاالت البحث العلم يفاستخدامات ادلقياس 
مثال ذلك متابعة أحد  ،أو رلموعة من الطلبة ،لدى طالب معُت ادلسائي – الصباحيقياس النمط  -7

 .الطلبة ادلًتددين على مركز الرشاد الطاليب
 -الصباحيحيث يكون فيها النمط  ،حوث والدراسات العلميةالب مقياس يفذلك:ام استخد -4

 :وفقاً لتصميم البحث. مثال ذلك ،أو متغَتاً تابعاً  ،متغَتاً مستقالً  ادلسائي

 لدى طلبة اجلامعة. الصباحيإىل النمط  ادلسائيتغيَت النمط  يف يمعرفة أثر برنامج إرشاد -
 جامعة السلطان قابوس. دلالحظة األكادديية يفلدى الطلبة الواقعُت ربت ا ادلسائي الصباحيالنمط  -

 ضوء بعض ادلتغَتات النفسية والدديوغرافية. يف ادلسائي الصباحيالنمط  -
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البيئة العربية  يف ادلسائي – الصباحيأجريت حول النمط  اليتودبا أن الدراسات  ،أما ادلقًتحات   
 للباحثُت يف وب مفتوحًا على مصراعيوالبا ،فهناك حاجو ماسة لجراء العديد من الدراسات ،نادرة

 –ىذا الصدد نقًتح  ويف ،أو التجرييب ،يادلنهج الوصف بإتباعسلتلف التخصصات لدراسة ىذا ادلتغَت 
 تية:إجراء الدراسات الآ –على سبيل ادلثال ال احلصر 

 ،قلقببعض ادلتغَتات النفسية: كال ادلسائي – الصباحيللنمط  العريبدراسة ارتباطات ادلقياس  -7
 وإدارة الوقت وغَتىا. ،وجودة احلياة ،وأساليب التعلم ،والذكاء ،النفسية والضغوط ،كتئابواال 

عدد من  أو إجراء دراسة ثقافية مقارنة يف ،سلطنة عمان اسة أمشل على الطلبة اجلامعيُت يفإجراء در  -4
 الدول العربية واألجنبية.

 وغَتمها مراعاة خلصوصية كل فئة. ،يوتوربات الب ،تطوير مقياس لفئات أخرى مثل ادلعلمُت -1

 لدى طلبة اجلامعة.  ادلسائي – الصباحيالنمط  يف والبدين يدراسة أثر شلارسة النشاط الرياض -4

 :عــاملراج
 .الزىراء دار: الرياض .العصبي النفس علم(. 0222) اهلل عبد بن خالد ،إبراىيم .1

 طالب بُت كتئابواال  القلق يف الفروق (.0227) مهدي على وكاظم، ،زلمد بدر ،األنصاري .0
 كلية – النفسية والدراسات البحوث مركز حوليات. قابوس والسلطان الكويت جامعيت وطالبات
 .القاىرة جامعة ،الآداب

 الطلبة لدى والتشاؤم التفاؤل قياس(. 0228) مهدي على وكاظم، ،زلمد بدر ،األنصاري .3
 جامعة ،والنفسية التربوية العلوم مجلة. لعمانيُتوا الكويتيُت بُت مقارنة ثقافية دراسة :اجلامعة
 .131 -127 ،(4)9، البحرين

 .جرير دار: الرياض. جرير دار :ترمجة. العقل على المبني التعلم(. 0227) إيريك جينسن، .4

 .العريب الفكر دار: القاىرة. للنمو النفسية األسس(. 1997) البهي فؤاد ،سيدال .5

 النشاط ذات الشخصية بنمط وعالقتو الذاٌب التنظيم. (0228) الرءوف عبد نبيلة ،شراب .6
-91،(78)05.القاىرة ،المعاصرة التربية مجلة. الًتبية كلية طالب لدى ادلسائي – الصباحي

130. 

. والتشاؤم للتفاؤل العربية القائمة تعليمات دليل (.1996) زلمد أمحد ،اخلالق عبد .7
 .اجلامعية ادلعرفة دار: السكندرية
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 الثانية" بيك" لقائمة القياسية اخلصائص(. 0228) زلمد بدر ،واألنصاري مهدي؛ علي ،كاظم .11
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