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اثر اإلرشاد بأسلوب قطع األفكار في خفض اضطراب النوم لدى طالبات جامعة ديالى
أ.د .سالم نوري صادق

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم اإلنسانية

د .مروة سالم نوري

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

خالصة البحث :
استهدف البحث معرفة اثر أسلوب إيقاف التفكير في خفض اضطراب النوم لدى طالبات جامعة
ديالى  ،وذلك من خالل التحقق من صحة الفرضيات التالية -:

 -1ال توجد فروق ذات داللة إحصا ا ااادية تند مسا ا ااتوى  )،،،0بين رتب درجات المجموتة
التجريبية في االختبار القبلي والبعدي تلى مقياس اضطراب النوم.

 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصا ا ااادية تند مسا ا ااتوى  )،،،0بين رتب درجات المجموتة
الضابطة في االختبار القبلي والبعدي تلى مقياس اضطراب النوم.

 -3ال توجد فروق ذات داللة إحصااادية تند مسااتوى  )،،،0بين رتب درجات المجموتتين
التجريبية والضابطة تلى مقياس اضطراب النوم بعد تطبيق األسلوب اإلرشادي .

اسااتخدم المنهل التجريبي للتحقق من صااحة فرضاايات البحث  ،إذ تكونت تينة البحث من )2،
طالبة في كلية التربية للعلوم اإلنسانية  ،تم توزيعهن تشوادياً إلى مجموتتين متساويتين  ،استخدم
مع المجموتة التجريبية أسلوب وقف األفكار  ،ولم تتعرض المجموتة الضابطة إلى أي تدخل .

اسا ا ا ا ا ا ااتخدم في البحث مقياس اضا ا ا ا ا ا ااطراب النوم الذي أتد الباحثة أفراح هادي حمادي

الطادي  ) 2،،2 /الذي تكون من  )32فقرة  ،وقد تم استخراج صدق المقياس من قبل الباحثان
باستخدام أسلوب الصدق الظاهري  ،أما الثبات فقد استخرج بطريقة االتساق الداخلي .

اس ااتخدم في البحث أس االوب إرش ااادي وقف األفكار ) ص اامم ل رض خفض اض ااطراب النوم لدى

طالبات جامعة ديالى  ،بلغ تدد جلساته  )11جلسة  ،مدتها  )0،دقيقة  ،استمرت  )7أسابيع

 ،ول رض التأكد من صااالحية هذا األساالوب تم ترضااه تلى مجموتة من الخبراء المتخص اصااين
في هذا المجال فأكدوا صالحيته فيه لخفض اضطراب النوم .

أظهرت نتادل البحث الحالي ما يأتي -:

 -1توجد فروق ذات داللة إحص ا ا ا ا ا ااادية تند مس ا ا ا ا ا ااتوى  )،،،0بين رتب درجات المجموتة
التجريبية في االختبار القبلي والبعدي تلى مقياس اض ا ا ا ااطراب النوم ولص ا ا ا ااال االختبار

البعدي .

 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصا ا ااادية تند مسا ا ااتوى  )،،،0بين رتب درجات المجموتة
الضابطة في االختبار القبلي والبعدي تلى مقياس اضطراب النوم.
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 -3توجد فروق ذات داللة إحصا ا ا ااادية تند مسا ا ا ااتوى  )،،،0بين رتب درجات المجموتتين
التجريبية والضا ا ا ا ا ااابطة تلى مقياس اضا ا ا ا ا ااطراب النوم في االختبار البعدي  ،ولصا ا ا ا ا ااال

المجموتة التجريبية .

وفي ضوء نتادل البحث قدم الباحثان جملة من التوصيات والمقترحات
مشكلة البحث
تعد ظاهرة اض ا ا ااطراب النوم من الظواهر المنتشا ا ا ارة في تصا ا ا ارنا الحالي  ،حيث أش ا ا ااارت

التقارير السانوية الصادرة تن منظمة الصحة العالمية إلى أن إحصادياتها تشير إلى أن اضطراب
النوم تعد أكثر االضاطرابات النفساية انتشاا اًر في العالم  ،حيث يقدر تدد من يعاني من اضطراب
النوم ويبحث تن تالج في تام واحد  )%3،من تدد السكان تواد  ، 2،،0 ،ص، ) 101

وأيدت ذلك نتادل بعض الد ارس ا ا ا ااات كد ارس ا ا ا ااة )  ( Dollunger , 1988 , P.434ود ارس ا ا ا ااة (

)  Waters , 1993 , PP.36-128ودراسة الطادي  ، 2،،2 ،ص. ) 133-127

ويعد اض ااطراب النوم أكثر انتش ااا اًر بين الناس إذ قد تكون جزء من الحياة اليومية في هذا

العصاار  ،نتيجة لتعقد مطالب الحياة  ،أو قد يكون متساابباً تن ض ا وطات نفسااية واجتماتية وان
تدم إشااباح حاجة الفرد للنوم يؤثر تلى الجهاز العصاابي  ،ومن ثم تلى الجساام كله الخالدي ،

 ، 2،،1ص ، ) 321وان تدم الحصول تلى قدر كافي من النوم يؤثر تلى الوظادف المعرفية
 ،والمزاج واألداء في العماال ونوتيااة الحياااة  ( Perssman , 1977 , P.15 ) ،وهااذا يتفق مع
نتادل د ارس ا ااة )  ( Dollunger , 1988أن الحرمان من النوم له تأثير تلى ض ا ااعف التحص ا اايل

ال ا ا ااد ارسا ا ا ا ا ا ااي للطالب )  ( Dollunger , 1988 , P.434كم ا ا ااا أثبت ا ا اات نت ا ا ااادل د ارس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة

)  ( Passer and Smitt , 2001أن قال ا ا ااة الاناوم ياؤثار فاي الاتافاكايار االنتق ا ا ااادي والنق ا ا اادي
) ( Passer and Smitt , 2001 , P.195

وتأس اايسا ااً تلى ذلك يحاول البحث الحالي اإلجابة تلى التس اااؤل الذي يتعلق با ا ا ا ا ا ا ا ا هل لإلرش اااد
بأسلوب قطع األفكار اثر في خفض اضطراب النوم لدى طالبات الجامعة )
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أهمية البحث
تأتي أهمية البحث من أهمية النوم باتتبار يمثل أهمية كبيرة في حياتنا الصحية فهو ضروري
لعمليات نفسااية كثيرة  ،حيث يأتي كحاجة ضاارورية نتيجة لممارسااة نشاااطات نفسااية وفساايولوجية

في النهاار يفيد في إتادة بناء العمليات العقلية لتهيدتها للعمل بني يونس  ، 2،،2 ،ص) 121
 ،ولذلك للنوم وظادف تديدة منها -:

 -1أنها وسيلة إلنقاذ خفض الطاقة من خالل فترات الراحة وانعدام النشاط .
 -2قسم من العمليات العضوية تقلل من نشاطاتها تندما تدخل في النوم .
 -3تعزيز التعلم الجيد .

 -1يساتد في تخليص الجسم وخاصة العضالت من الفضالت التي تؤدي إلى تسمم الجسم
 -0يس ا اااتد النوم تلى تنظيم المعلومات والمش ا اااتر وتص ا اانيفها وترتيبها في ياب المؤثرات
الخارجية .

 -1يس ا ا ا ا ا ا اه اال النوم تثبي اات ال ااذاكرة  ،وهو ب ااذل ااك يسا ا ا ا ا ا ا ااات ااد تلى تملي ااات الحفظ والتعلم .
الزراد  ، 2،،2 ،ص) 101 – 10،

ويقسم اضطراب النوم إلى قسمين هما -:

أ -اضطراب النوم من حيث  :كمية النوم وكيفية النوم وتوقيته .
وتشمل هذ االضطرابات ما يأتي -:
 -1األرق .

 -2مفرط النوم .
 -3اضطرابات نوبات النوم المفاجئ ) ( Halonen and Santrock ,1999 , P.132
 -1اضطراب جدول النوم واليقظة .

 -0انقطاح التنفس في أثناء النوم ) . ( Myers , 1998 , P.217

ب -االضططططططط اربات المصططططططاحبة للنوم  -:وهي اض ا ا ا ااطرابات متعلقة بالنوم وفيها تقع أحداث ير
طبيعية تؤدي إلى اختالل النوم وتشمل هذ االضطرابات ما يأتي -:

 -1اضطراب المشي في أثناء النوم الخالدي  ، 2،،1 ،ص. ) 312
 -2الشلل أثناء النوم .

 -3اضطراب الفزح في أثناء النوم .
 -1الكابوس .

 -0الكالم في أثناء النوم .

 -1هالوس النوم الهالوس النعاسية ) .
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 -7صك األسنان صرير األسنان ) ) . ( Burgess , 1997 , P.390
 -2ال طيط الشخير ) .

أما أسباب اضطراب النوم  -:هناك أسباب تديدة الضطراب النوم منها ما يأتي -:
 -1األسباب البايولوجية .
 -2األسباب النفسية .
 -3األسباب البيدية .

 -1األسباب االجتماتية والتربوية .
عالج اضطراب النوم  -:يمكن تالج اضطراب النوم من خالل ما يأتي -:
 -1العالج النفسي واإلرشاد .

 -2العالج البيدي  .بني يونس  ، 2،،2 ،ص) 120
ونتيجة الختالف مسااببات اضااطراب النوم فقد اختلفت األطر النظرية في تفسااير مفهوم اضاطراب

النوم  ،حيث أكد أص ااحاب النظرية الكيمياوية ) (Bironأن النوم يحدث بفعل تس اامم المس بس اابب
المواد المختلفة المشا ا ااتقة من الوجود فتؤثر تلى نشا ا اااط الجسا ا اام وأتصا ا ااابه وتكون حالة النوم تند
اإلنسان  .طلب  ، 1221 ،ص) 32

أما النظرية الفسايولوجية  ،فقد اشاار موسااو) صااحب نظرية األوتية الدموية أن اضااطراب النوم
يحدث متى كان الدم الواص ا ا ا اال إلى مس اإلنس ا ا ا ااان قليل فانه س ا ا ا ااينام  ،في حين أص ا ا ا ااحاب نظرية

الفسالجة بافلوف) يرى أن النوم يحدث نتيجة ما كف مركز في الدما في القشرة المخية خاصته
تن العمل اخذ النوم سبيله إلينا  .الزراد  ، 2،،2 ،ص. ) 11،

أما نظرية از الكاربون  ،يرى أص ا ا ا ااحاب هذ النظرية أن احتراق المواد السا ا ا ا ااكرية في

البدن ينشا ااأ تنه از الكاربون  ،وهذا ال از يخرج مع التنفس من األنف فإذا ما تجاوزت نسا اابته
تن الحد في الدم يتولد النوم نتيجة ذلك  .طلب  ، 1221 ،ص. ) 30

أما نظرية االتص ااال  ،فإنها تفترض أن وتي اليقظة يتم تن طريق الض ااس لألحاس اايس من داخل
الجسا ا ا اام وخارجه والتي تنتقل للدما تبر مجموتة من األتصا ا ا اااب المحيطة والنخاح الشا ا ا ااوكي ،

وطبقااً لهاذ النظرياة فاان مجموتاات من الخاليا في سا ا ا ا ا ا اااق الدما

التجمعات الشا ا ا ا ا ا اابكية) تقوم

بالسايطرة تلى ضاس األحاسايس للدما  ،وهي أما تساام بعبورها لمراكز الدما المختلفة أو تمنع

ذلااك  ،فااإذا مااا تبرت أثااارت الاادمااا بنش ا ا ا ا ا ا اااط اليقظااة  ،واذا مااا توقفاات هاادأ الاادمااا بحاالااة النوم
كمال  ، 122، ،ص.) 72
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أما النظرية السا ا ا ا ا االوكية المعرفية  ،فان أصا ا ا ا ا ااحاب هذا االتجا )  ( Corey , 1990و
) (Beckيرون أن الكادن البشااري ليس مجرد كادن ساالبي يتلقى المعلومات ويسااتجيب لها بطريقة

آليااة  ،ولكنااه يعااالجهااا معااالجااة فعااالااة  ،حيااث يقوم بفهمهااا وتنظيمهااا ودمجهااا في بنااادااه المعرفي
الفتيش  ، 1222 ،ص. ) 211

ويرى أصحاب هذ النظرية أن الفرد حتى يواجه مشكلة ما  ،أو موقفاً جديداً يستوجب أن

يستجيب له وفق ما تجمع لديه من معلومات سابقة أو رموز إبراهيم  ، 1222 ،ص ) 231لذا
صااعوبات التوافق النفسااي واالجتماتي وحدوث اضااطرابات نفسااية وجساامية كاضااطراب النوم تنتل
تندما يفش ا ا ا اال الفرد في اساا ا ا ااتيعاب وتنظيم الخبرات الحساا ا ا ااية العقلية التي يمر بها أبو تطية ،

 ، 1222ص ) 23والمعالجة في هذ الحالة يجب أن تكون مص ااحوبة بتحس اان في طريقة تفكير
وادراكه لنفس ا ااه وللعالم

إبراهيم  ، 1222 ،ص ) 210فضا ا االً تن تعديل نظام معتقداته والتي

تؤدي بالتالي إلى ت ير سا ا االوكه وتحقيق توافقه وبالتالي يتخلص الفرد من االضا ا ااطرابات النفس ا ا ااية

وبما فيها اضا ا ااطراب النوم  ،وهذا االفتراض الفلسا ا اافي واألس ا اااسا ا ااي في االتجا السا ا االوكي المعرفي
) ( Okun , 1982 , P.125
أما المبادئ األساسية التي يقوم تليها اإلرشاد السلوكي المعرفي فيمكن إجمالها بما يأتي -:
* التركيز تلى دراسة األفكار والمشاتر والمعتقدات والت يرات البيولوجية والفسيولوجية باتتبارها
جميعها من أسباب إحداث الت يير في السلوك .

* العمل تلى تحليل أنماط التفكير والمعتقدات لدى اإلنساان شرط أساسي لبناء وتطوير البرامل
اإلرشادية الفاتلة .

* العما ا اال تلى إحا ا ااداث ت يير في العمليا ا ااات المعرفيا ا ااة وأنما ا اااط التفكير الخا ا اااطدا ا ااة  ،مثا ا اال
التحدث الذاتي والتفكير التلقادي ) .

* العمل تلى توفير الفرصا ا ااة المناسا ا اابة لتنفيذ ما يسا ا اامى بعملية إتادة البناء المعرفي بهدف أن

تص ااب العمليات المعرفية أكثر اتص اااالً بالواقع وبناءاً تلى ذلك ينظر إلى اإلرش اااد الس االوكي
تلى انااه تمليااة تعلم داخليااة تش ا ا ا ا ا ا اماال إتااادة تنظيم المجااال اإلدراكي  ،واتااادة تنظيم األفكااار

المرتبطة بالعالقات بين األحداث والمؤثرات المختلفة  .الخطيب  ، 1221 ،ص. ) 11
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أما أسا اااليب واسا ااتراتيجيات العمل في اإلرشا اااد السا االوكي المعرفي  ،فهناك تدة اسا ااتراتيجيات
وكاالتي-:

 -التحكم الذاتي .

 حل المشكالت . التحدث مع الذات . -وقف األفكار .

لقد تبنى الباحثان أس ا االوب وقف األفكار ) في برنامجهم الحالي  ،وهو إرش ا اااد س ا ا الوكي

معرفي اقترحه بيك ) (Beckتام  )1222وطور تيلور  ) 1213 ،كطريقة للتحكم في األفكار

ووصا ا ا اافه وليه) في كتابه العالج بالكف المتبادل  ، )1202ويسا ا ا ااتخدم أسا ا ا االوب وقف األفكار

لمس ا اااتدة المس ا ااترش ا ااد تلى ض ا اابط األفكار والتخيالت ير المنطقية أو الظاهرة للذات تن طريق
اسااتبعاد أو منع هذ األفكار الساالبية أو تندما تراود اإلنسااان خواطر األفكار ال يسااتطيع الساايطرة

تليها  .البياتي  ، 2،،1 ،ص) 22

ويفيد أسالوب وقف األفكار ) بصافة ايجابية مع المساترشد الذي يدور حول حادث ليس

من المتوقع أن يحدث أو احتمال حدوثه ض ا ا ااديل أو مع مس ا ا ااترش ا ا ااد ينخرط في تفكير متكرر ير
واقعي أو ساالبي أو في تخيالت منتجة للقلق وقاهرة للذات بيك  ، 2،،، ،ص) 111 – 110

وهذ النتيجة تتفق مع نتيجة د ارسا ا ا ااة )  ( Chemtob , 1997 , P.187وتسا ا ا ااير تملية وقف
األفكار وفق الخطوات التالية-:

* مناقشة األفكار الالتقالنية لدى المسترشد وتبصير بها .

* يطلب من المسا ااترشا ااد التركيز تلى األفكار الالتقالنية التي تزتجه وتسا اابب له القلق لفترة
من الوقت .

* أثناء اساات راق المسااترشااد في األفكار الالتقالنية  ،يصاار المرشااد توقف) أو يحدث صااوتاً
فيزتجاه أو يطرق تلى الطااولاة  ،هاذا التادخل المفاجئ يؤدي إلى قطع األفكار الالتقالنية
مما يجعل المسترشد يواجه صعوبة في استكمال التفكير فيها .

* يتم تكرار الخطوتين الث اااني ااة والث ااالث ااة حتى يتم االقتران ب اادرج ااة ك ااافي ااة بين التوقف بطريق ااة
اجبارية تن التفكير بهذ الطريقة وبين األفكار الخاطدة .

* توجيه نظر المساترشد إلى أهمية أن يقول لنفسه توقف) إذا أتت إليه األفكار ير المنطقية
بعد ذلك  .الرشيدي  ، 2،،، ،ص) 122
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ويشتمل أسلوب وقف األفكار تلى ست جوانب أساسية هي -:
* منطق العالج .

* وقف األفكار الموجهة بواسطة المرشد المقاطعة الظاهرة ) .

* وقف األفكار الموجهة بواسطة المسترشد المقاطعة الظاهرة ) .
* وقف األفكار بواسطة المسترشد المقاطعة الضمنية ) .
* التحويل إلى األفكار المؤكدة االيجابية أو المحايدة .

* التدريب البيتي  .بيك  ، 2،،، ،ص) 111 – 110

من خالل ما تقدم تبنى الباحثان النظرية السا ا االوكية المعرفية  ،واسا ا االوبه اإلرشا ا ااادي وقف

األفكار) كونه أكثر مالدمة لمجتمع البحث الحالي  ،ولكون اس ا ا ا االوبه يمتاز بأس ا ا ا االوب س ا ا ا االوكي ،
معرفي  ،وتقالني  ،ومنطقي  ،وتوجيهي  ،وتعليمي  ،يس ا ا ا ا ا ا اااتااد تلى خفض اضا ا ا ا ا ا ااطراب النوم

)  ، ( Corey , 1990 , P.123فض ا ا ا االً تن أن أسا ا ا االوب

إيقاف التفكير ) قابل للتطبيق في

مؤسا ا ا اساا ا اااتنا التربوية الجامعات) وذلك لكونه س ا ا ااهل التنفيذ  ،ومفهوم للمس ا ا ااترش ا ا ااد  ،وكذلك فان

المسترشد كثي اًر ما يستخدمه كاسلوب للتنظيم الذاتي .

أن انتشا ا ااار اضا ا ااطراب النوم في الوسا ا ااط الطالبي الجامعي بحاجة إلى تالج ولتحقيق هذا

العالج الباد من االهتماام بااالرشا ا ا ا ا ا اااد التربوي في الجاامعة ليعمل تلى تقوية ذات الفرد من خالل

االهتمام والرتاية وحس ا ا ا ا اان إدراك الطالب للواقع الذي يعيش ا ا ا ا ااه وتعديل اتجاهاته نحو هذا الواقع ،
والعمل تلى انماء توافقه مع المحيط

)  ( Chemtob , 1997 , P.187والن العملية التربوية

والتعليمياة اخطر واهم مجاالت الحياة فالبد لإلرشا ا ا ا ا ا اااد أن يأخذ دور الفعال فيها لضا ا ا ا ا ا اامان النمو

المتناسق في مختلف جوانب شخصية الطالب  ،ولما كان تحقيق الصحة النفسية هدفاً رديسياً من
أهداف اإلرشاد  .زهران  ، 122، ،ص) 31

لذا وجد الباحثان ضاارورة د ارسااة مخاطر تعرض طلبة الجامعة الضااطراب النوم  ،وساايعمل

الباحثان تلى بناء أس ا ا ا ا االوب إرش ا ا ا ا ااادي قادم تلى وقف األفكار ) للحد من تلك االضا ا ا ا ا ااطرابات
ومعالجتها  ،ويحوي األسا االوب اإلرشا ااادي تلى مجموتة من اسا ااتراتيجيات ارشا ااادية تقدم لطالبات

الجامعة  ،من شااأنها أن تساااتدهن تلى التعامل اليومي مع تلك االضااطرابات فض االً تن التقليل

من سلبياتها قدر اإلمكان  ،ليتجاوزوا المرحلة الجامعية بسالم .

233

اثر الإرشاد بأسلوب قطع الفاكر يف خفض
اضطراب النوم دلى طالبات جامعة دايىل

مجلة آدآب الفرآهيدي

أ.د .سامل نوري صادق
د .مروة سامل نوري
العدد ( )71اكنون الول 2071

1

وبناء تلى ذلك تبرز أهمية البحث بما يأتي -:
-

كونه قد يس ا ا ااهم في تحقيق الص ا ا ااحة النفس ا ا ااية لدى طالبات الجامعة ويحقق أهداف اإلرش ا ا اااد

-

أن بامكان وحدة اإلرشاااد النفسااي والتربوي في كليات الجامعة مساااتدة الطالبات تلى معرفة

النفسي والتربوي .

اساتراتيجيات وأسااليب السايطرة تلى اضاطراب النوم التي من شاأنها تعزز النجاح الشااخصي
واألكاديمي للطالبات وتقلل من التأثيرات السلبية الضطراب النوم التي يتعرضن لها .

-

أن هذا البحث يس ا ا ااتد المرشا ا اادين التربويين في تشا ا ااخيص ومعرفة أسا ا اااليب واس ا ا ااتراتيجيات
التعامل مع اض ااطراب النوم  ،واإلس ااهام في ترس اايس أس ااس وقواتد التعامل معها أو التص اادي
لها لتجنب آثارها السلبية التي ليس تلى الطالبات فقط وانما تلى المجتمع أيضاً.

هدف البحث وفرضياته .
يهدف البحث الحالي إلى التحقق من اثر اإلرشااد بأسالوب وقف االفكار في خفض اضطراب

النوم لدى طالبات جامعة ديالى  ،ولتحقيق هدف البحث يتطلب التحقق من ص ا ا ا ااحة الفرض ا ا ا اايات
التالية -:

 -1التوجد فروق ذات داللة إحص ا ا ا ااادية تند مس ا ا ا ااتوى  )،،،0بين رتب درجات المجموتة
التجريبية في االختبار القبلي والبعدي تلى مقياس اضطراب النوم.

 -2التوجد فروق ذات داللة إحص ا ا ا ااادية تند مس ا ا ا ااتوى  )،،،0بين رتب درجات المجموتة
الضابطة في االختبار القبلي والبعدي تلى مقياس اضطراب النوم.

 -3ال توجد فروق ذات داللة إحصااادية تند مسااتوى  )،،،0بين رتب درجات المجموتتين
التجريبية والضابطة تلى مقياس اضطراب النوم بعد تطبيق األسلوب اإلرشادي .

حدود البحث .
يقتصر البحث الحالي تلى طالبات كلية التربية للعلوم اإلنسانية الدراسة الصباحية وللعام

الدراسي . ) 2،13-2،12
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تحديد المصطلحات .

 -1اإلرشاد ) ( Counseling
عرفه كل من -:

 تيلر (Tyler) 1965بأنه نوح من النشاط يركز تلى مساتدة الفرد في فهم وايضاح مسؤولياته ونمو اإلحساس
بهوية الذات ( Perez , 1965 , P.20 ) .

 -جوستاد ( Gustad ) 1966

بأنه تملية يديرها شا ا ااخص يمتلك المهارة والخبرة لشا ا ااخص آخر بطرق مناسا ا اابة وضا ا اامن

برنامل توجيهي بهدف مسااتدة هذا الشاخص المساترشد) من تلبية احتياجاته ليتمكن من
معرفة نفس ا ا ااه وتقبلها ليكون أكثر إدراكاً وواقعية في تحديد أهدافه ( Jones , 1966 , .
) P.76
 وليامسون (Williemson) 1973بأنه موقف يجمع بين مرشاد متخصص يمتلك المهارة والتدريب المناسبين ومسترشد  ،يتم
فيه تقديم المساااتدة للمسااترشااد لمواجهة وادراك وتوضااي وحل مشااكالت التكيف لديه ( .
) Cunningham , 1973 , P.97
 ويعرفه الباحثان إجرائياً -:بأنه تملية تفاتلية بين مرش ا ا ااد ومس ا ا ااترش ا ا ااد أو مجموتة منهم  ،بهدف مس ا ا اااتدتهم تلى

تخفيف اضا ا ااطراب النوم باسا ا ااتخدام مجموتة من اإلجراءات وبأسا ا االوب

اإلرشادي .

وقف األفكار )

 -2أسلوب وقف األفكار ) . ( Thought Stopping

عرفه كالً من -:

 بيك ) . (Beck , 2000بأنه

نموذج قادم تلى فكرة أن الناس يسااتجيبون ويتفاتلون مع األشااياء واألحداث بناء

تلى المعاني والص ا ااور التي يحملونها تن هذ األش ا ااياء واألحداث ب ض النظر تما هي

تليه في الواقع ))  .بيك  ، 2،،، ،ص) 33

 ( الخطيب . ) 1991 ،باأناه

أسا ا ا ا ا ا االوب سا ا ا ا ا ا االوكي معرفي كطريقة فعالة في كف األفكار الخاطدة  ،ويقدم هذا

األساالوب للمسااترشااد تندما تراود أفكار خاطدة وخواطر ير واقعية ال يسااتطيع التخلص

منها أو السيطرة تليها ))  .الخطيب  ، 1221 ،ص) 32
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 -ويعرفه الباحثان إجرائياً -:

أسا ا ا ا االوب إرشا ا ا ا ااادي يسا ا ا ا ااتخدمه الباحثان في تجربتهما وينفذ من خالل اشا ا ا ا ااتراك الطالبات ذوات

اضطراب النوم العالي في أسلوب إرشادي قادم تلى أساس وقف األفكار ) المتضمن تدداً من

المواقف التعليمية الجلسات اإلرشادية) وذلك باستخدام االستراتيجيات اآلتية :

منطق العالج

 ،وقف األفكار الموجهة بواس ا ا ا ا ا ااطة المرشاا ا ا ا ا ااد المقاطعة الظاهرة )  ،ووقف األفكار بواسا ا ا ا ا ا ااطة
المسااترشااد المقاطعة الضاامنية )  ،والتحول إلى األفكار المؤكدة االيجابية والمحايدة  ،والتدريب

البيتي )).

بيك  ، 2،،، ،ص) 33

 -3اضطراب النوم ) . ( Sleep disorders
عرفه كالً من -:

-

المختصون بالصحة العقلية 1222 -:
بأنه

من صا ا ا ا ااات تالزم بعض الناس فتؤثر تلى كمية النوم ونوتيته األمر الذي يجعل

قدرة الفرد اقل كفاءة في األداء الوظيفي االتتيادي  ،فترة شا ا ا ا ا ا ااهر أو أكثر ))  .هيلز ،
 ، 1222ص) 1،1

 الهي ) . ( Lahey , 2001بأنه الحالة التي تقود الشخص إلى النوم لمدة أطول أو اقل من ر بته  ،أو انه يعاني من

مصاتب أو متاتب لها خطورة في تملية النوم ( Lahey , 2001 , P. 164 ) .

 -اندرسون ) . ( Anderson , 2007

بأنه اض ا ا ااطراب في نمط النوم الطبيعي للفرد ويتض ا ا اامن تدة أنواح من االض ا ا ااطرابات في

النوم والتي تكون بشكل واسع منها مشاكل البدء في النوم  ،والكابوس  ،والمشي في أثناء
النوم  ،وانقطااح النوم  ،والمشا ا ا ا ا ا اااكال التي لها صا ا ا ا ا ا االة بالتنفس والمسا ا ا ا ا ا ااببة للشا ا ا ا ا ا ااخير .

) ( Anderson , 2007 , P.1

 -كورتس ) . ( Curtis , 2007

بأنه مجموتة من األتراض التي تتميز باضا ا ااطراب أو اختالف في كمية النوم أو نوتيته
أو توقيته أو في السا ا ا ا ا االوك أو الظروف الفسا ا ا ا ا اايولوجية المرتبطة بالنوم  ،ويمكن أن تؤثر

اضا ااطرابات النوم تلى حياة الفرد العاطفية أو تسا اابب له مشا ااكالت في حياته االجتماتية

والمهنية ( Curtis , 2007 , P.1 ) .
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 تعريف الباحثان النظري الضطراب النوم .تبنى الباحثان تعريف الطادي  ) 2،،2 ،وذلك الس ا ا ا ا ااتخدامهما المقياس نفس ا ا ا ا ااه والذي
ينص :

اناه الحاالاة التي تعترض حيااة الفرد نتيجة لتعرضا ا ا ا ا ا ااه لظروف الحياة وأزماتها

وتؤدي باه إلى اختالل في نوماه وهاذا االختالل ياأخاذ أشا ا ا ا ا ا ااكاالً تدة منها  :االسا ا ا ا ا ا ااتيقاظ

المتكرر خالل الليل والصعوبة في العودة لمواصلته  ،والتأخر في البدء أو االستيقاظ من
النوم  ،والمشا ااي في أثناء النوم  ،والكالم في أثناء النوم  ،والصا اار تلى األسا اانان  ،والتي
من ثم تؤثر تلى حياة الفرد األسرية واالجتماتية والمهنية وحتى االقتصادية)).

 -تعريف الباحثان اإلجرائي الضطراب النوم .

وهو الدرجة التي يحصل تليها المستجيب أثناء إجابته تلى مقياس اضطراب النوم .

منهج البحث واجراءاته .

يتضا اامن وصا اافاً للتصا ااميم التجريبي الذي اتبعه الباحثان  ،وكذلك وصا اافاً لمجتمع البحث

وتينته وألداة البحث لقياس اضاطرب النوم  ،واجراءات األسلوب اإلرشادي  ،والوسادل اإلحصادية
التي استخدمت في معالجة البيانات اإلحصادية .
أوالً  -:التصميم التجريبي .

اتبع الباحثان التصميم التجريبي ذي الضبط المحكم وكما موض في الشكل )1
المت ير المستقل

المجموتة
تينة البحث

التجريبية

أسلوب قطع
اختبار قبلي

األفكار )

اختبار بعدي

المجموتة
الضابطة
شكل ()1

التصميم التجريبي للمجموعتين واألسلوب اإلرشادي المتبع
وقد اتتمد الباحثان هذا التصميم لألسباب التالية -:
 -1يشكل هذا النوح من التصميم نواة التصاميم التجريبية األخرى .

 -2انه من التص ا ا ا ااميمات التجريبية ذات الض ا ا ا اابط المحكم التي تعد من أفض ا ا ا اال التص ا ا ا اااميم
التجريبية المستخدمة .

 -3أن هااذا التصا ا ا ا ا ا ااميم يمن الباااحااث قااد اًر مقبوالً من الثقااة بااان الفرق بين المجموتتين بعااد
العالج ينجم تن العالج وحد ( Meirghan , 1971 , P.335 ) .
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ثانياً  -:مجتمع البحث .

يشتمل مجتمع البحث طالبات جامعة ديالى والتي تضم  )13كلية وبلغ مجموح الطالبات للدراسة

الص ا ااباحية وللعام الد ارس ا ااي  )1710 2،13 – 2،12طالبة موزتين تلى  )13كلية والجدول
 )1يوض ذلك .

جدول )1
أسماء الكليات وتدد طالباتها في جامعة ديالى
ت

اسم الكلية

تدد الطالبات

1

الهندسة

001

2

الزراتة

111

3

التربية األساسية

1122

1

الطب

32

0

التربية للعلوم اإلنسانية

1212

1

الطب البيطري

122

7

القانون

171

2

اإلدارة واالقتصاد

22

2

التربية الرياضية

232

1،

التربية  /الصرفة

1،1

11

العلوم اإلسالمية

112

12

العلوم

177

13

الفنون الجميلة

صفر

المجموح

1710

ثالثاً  -:عينة البحث .

جرى اختيار تينة البحث وفق الخطوات اآلتية -:

 -1تينة الكليات -:

اسا ااتخدم الباحثان العينة العش ا اوادية البسا اايطة في اختيار تينة البحث  ،وقد تم اختيار كلية التربية

للعلوم اإلنسانية في جامعة ديالى .

232

اثر الإرشاد بأسلوب قطع الفاكر يف خفض
اضطراب النوم دلى طالبات جامعة دايىل

مجلة آدآب الفرآهيدي

أ.د .سامل نوري صادق
د .مروة سامل نوري
العدد ( )71اكنون الول 2071

1

 -2تينة الطالبات -:
بلغ تدد طالبات كلية التربية للعلوم اإلنسانية  )1212طالبة موزتين تلى ستة أقسام تلمية كما

في الجدول . )2

جدول )2
توزيع تينة البحث وفقاً لألقسام العلمية
المراحل الدراسية

ت

القسم العلمي

1

الل ة العربية

121

2

الل ة االنكليزية

22

112

3

التاريس

21

113

7،

1

الج رافية

23

131

22

72

0

العلوم التربوية والنفسية

11

21

32

31

1

تلوم القرآن

2،

0،

13

0،7

121

111

المجموح

المجموح

األول

الثاني

الثالث

الرابع

171

110

2،

0،2

20

10

311

12

310
370
2،7
173
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 -3تينة األسلوب اإلرشادي .

الختيااار تينااة البحااث من الطااالبااات الالتي لااديهن اضا ا ا ا ا ا ااطراب النوم  ،قااام الباااحثااان باااإلجراءات

التالية-:

 -1تم الحصول تلى قوادم بأسماء الطالبات في كافة األقسام العلمية في الكلية.

 -2تزويد كل طالبة بنس ا ااخة من مقياس اض ا ااطراب النوم  ،وطلب منهن اإلجابة تلى فقرات
المقياس  ،وقد وضع الباحثان رقم سري معين بكل طالبة للداللة تلى إجابتها.

 -3تم تصا ا ااحي اسا ا ااتمارات إجابات الطالبات  ،حيث تم اإلبقاء تلى الطالبة التي حصا ا االت
تلى أتلى من الوس ا ااط الفرضاا ااي البالغ  )12درجة فأكثر تلى مقياس اضا ا ااطراب النوم
وبتطبيق هذا المعيار

*)

أصب تدد الطالبات  )772طالبة .

 -1اختار الباحثان  )2،طالبة من الالتي حص االن تلى درجات أتلى من الوس ااط الفرض ااي
البالغ  )12تلى مقياس اضطراب النوم .

(*) تراوحت حدود درجات للمجموعة العليا على مقياس اضطراب النوم عند الطالبات من ( )22-22درجة .
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 -0تم توزيع الطالبات بشكل تشوادي تلى مجموتتين إحداهما ضابطة لم تتلق أي تدريب)
واألخرى تجريبية التي تدربت تلى أسالوب إيقاف التفكير واالساترخاء العضاالي ) بواقع
 )1،طالبة في كل مجموتة .

ثالثاً  -:التكافؤ بين المجموعتين .

تلى الر م من توزيع الطالبات تلى مجموتتين بشااكل تش اوادي مما يوفر أفضاال ضاامان

للس ااالمة الداخلية للبحث  ،إال أن الباحثان تمدوا تلى إجراء التكافؤ بين المجموتتين في درجات
الطالبات تلى مقياس اضطراب النوم قبل التجربة ) .

درجات الطالبات على مقياس اضطراب النوم ( قبل التجربة ) .
للتأكد من تكافؤ المجموتتين التجريبية والض ا ا ا ااابطة في هذا المت ير تم اس ا ا ا ااتخدام اختبار

مان وتني )  ( Mann – Witneyلعينتين مستقلتين متوسطتي الحجم إذ كانت القيمة المحسوبة

 )17،0اكبر من القيمة الجدولية  )23تند مستوى داللة  )،،،0وهي ير دالة إحصادي ًا مما

يشير إلى تكافؤ المجموتتين والجدول  )3يوض ذلك
جدول )3

القيم اإلحصادية الختبار مان – وتني ) في التكافؤ بين درجات المجموتتين التجريبية
والضابطة قبل إجراء التجربة
متوسط

مجموح
1،2.0،
1،7.0،

المجموتتين

العدد

التجريبية

1،

1،.20

الضابطة

1،

1،.70

الرتب

الرتب

قيمة U

متوسط

المحسوبة

الجدولية

الداللة

17،0

23

،،،0

داللة

الفروق
ير دالة

رابعاً  -:أداة البحث .

لتحقيق هدف البحث الحالي اتتمد الباحثان تلى األداة التالية -:

أوالً  -:مقياس اضطراب النوم .

بعد اطالح الباحثان تلى األدبيات والد ارسااات السااابقة ذات الصاالة بحالة اضااطراب النوم  ،اتتمد

الباحثان مقياس أفراح هادي حمادي الطادي  .) 2،،2 /الطادي  ، 2،،2 ،ص) 1،2
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وقد اتتمد الباحثان هذا المقياس وذلك للمبررات التالية -:
أ -أن هذا المقياس يناس ا ا ااب تينة البحث الحالي أي الكشاا ا ااف تن اضا ا ا ااطراب النوم لدى طالبات
الجامعة .

ب -أن هذا المقياس اتد أساساً الستخدامه في قياس هذا المت ير من قبل باحث متخصص .
ج -مالدمته للبيدة العراقية  ،وانه مقياس حديث .

د -امتياز بخصادص سايكومترية جيدة .
ها -موافقة الخبراء تليه .
وصف المقياس

أتدت الباحثة أفراح هادي حمادي الطادي ) هذا المقياس  )2،،2في دراسة ماجستير  ،حيث

تكون المقياس بصااي ته األولية من  )37فقرة  ،أما بدادل االسااتجابة فهي نعم – ال ) وأتطيت

درجة  )2إلى اإلجابة نعم) ودرجة  )1إلى اإلجابة ال) وبذلك تكون أتلى درجة يحصل تليها
المس ا ااتجيب من جراء االس ا ااتجابة هي  )71والتي تعكس أتلى درجات االض ا ااطراب  ،واقل درجة
يحص ا ا اال تليها المس ا ا ااتجيب هي  )37درجة  ،وبعد إجراء القوة التمييزية لفقرات المقياس أص ا ا ااب

المقياس بصي ته النهادية يحتوي تلى  )32فقرة  .الطادي  ، 2،،2 ،ص) 111 – 1،2
قامت معدة المقياس باستخراج الخصادص السايكومترية لفقرات المقياس وهي -:

 -1استخراج القوة التمييزية للمقياس باستخدام طريقتين هما -:
أ -المجموتتان المتطرفتان .
ب -تالقة القوة بالدرجة الكلية .
 -2استخراج الصدق .
تم استخراج الصدق بأكثر من طريقة وهي الصدق الظاهري وصدق البناء .
 -3ثبات المقياس  :تم استخراج ثبات المقياس بطريقتين هما -:

أ -معامل االتساق الخارجي بطريقة إتادة االختبار وكان معامل الثبات . )،،23
ب -الثبات بطريقة التجزدة النصفية  ،وكان الثبات بعد حساب معامل ارتباط بيرسون بين نصفي
المقياس  )،،72وبعد أن أجرى تعديله باسا ا ا ااتعمال معادلة سا ا ا اابيرمان براون أصا ا ا ااب بعد التعديل
. )،،22

ج -مفتاح التصحي  :لقد أتطيت الدرجة  )2للبديل نعم و  )1للبديل ال .
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إجراءات الباحثان في استخالص صدق وثبات المقياس .
اتتمد الباحثان تلى استخراج الصدق والثبات وكما يأتي -:

 -1الصدق .

قام الباحثان بحس اااب الص اادق الظاهري  ،وتم اس ااتخراج هذا النوح من الص اادق من خالل

ترض المقياس تلى مجموتة من الخبراء المتخصا اص ااين في التربية وتلم النفس  ،وبعد االطالح
تلى آراء الخبراء والمناقش ااات التي أجريت معهم حص االت نس اابة االتفاق  )%1،،تلى اس ااتخدام

المقياس تلى أفراد العينة  .ملحق ) 1
 -2ثبات المقياس .
تم حساب معامل ثبات المقياس بطريقة الفاكرونبا ) ، (Cronbatchلقد اشتق كرونبا

لمعادلة معامل الثبات بصااورة تامة تلى اساااس معادلة كيودر – ريتشاااردساان لالتساااق الداخلي

) وأطلق تليه اس ا ا ا اام معامل الفا ) )  ( Alpha Coefficientثورندايك وهيجن ، 1222 ،
ص ) 72وتقيس هاذ الطريقاة التجاانس واالتسا ا ا ا ا ا اااق الاداخلي بين الفقرات  ،وبعاد تطبيق المقياس
تلى تيناة بل ات  )12،طاالباة بلغ معاامل ارتباط الفا  )،،22ويعد معامل االرتباط هذا معامل

ثبات جيد  .احمد  ، 1221 ،ص) 122
ثانياً  -:إجراءات بناء األسلوب اإلرشادي القائم على إيقاف التفكير .

اتتمد الباحثان في أتداد األسلوبي اإلرشاد تلى النموذج القادم تلى الخطوات التالية -:

أ -تقديم الموضوح .

ب -مناقشة الموضوح .
ج -منطق العالج .

د -وقف األفكار الموجه بواسطة المرشد المقاطعة الظاهرة ) .

ها -وقف األفكار الموجهة بواسطة المسترشدة المقاطعة الظاهرة ) .
و -وقف األفكار بواسطة المسترشدة المقاطعة الضمنية ) .

ز -التحويل إلى األفكار المؤكدة االيجابية أو المحايدة  .الرشا ا ا ا ا ا اايدي  ، 2،،، ،ص، ) 122
الخطيب  ، 1221 ،ص( Corey , 1980 , P.123 ) ، ) 111

222

اثر الإرشاد بأسلوب قطع الفاكر يف خفض
اضطراب النوم دلى طالبات جامعة دايىل

مجلة آدآب الفرآهيدي

أ.د .سامل نوري صادق
د .مروة سامل نوري
العدد ( )71اكنون الول 2071

1

* وفيما يلي مثال توض ا اايحي إلدارة إحدى الجلس ا ااات اإلرش ا ااادية وكيفية اس ا ااتخدام االس ا ااتراتيجيات
السابق استعراضها لتدتيم أسلوب قطع األفكار ) .

الجلسة الحادية تشر :

الموضوح  /تأكيد الذات
الحاجات  -1 /تكوين مشاتر ايجابية نحو الذات والتعبير تنها دون تردد .
 -2تقوية الشعور بالكفاءة .

 -3التعبير تن المشاتر والرأي الشخصي .
 -1القدرة تلى اتخاذ القرار لتأكيد ذاته .
أهداف الجلسة .
 -1تطوير صورة ايجابية لدى أفراد المجموتة اإلرشادية تن طريق تأكيد الذات الفعالة.
 -2مساتدة أفراد المجموتة اإلرشادية أن يفكروا بمنطقية وان يفهموا ذواتهم.
 -3إتاحة الفرصة للتعبير تن الذات سواء شفوياً أو كتابياً .
األهداف السلوكية .
جعل الطالبة قادرة تلى أن -:

 -1تكون صورة أولية تن ذواتهم كأفراد .
 -2تنمي القدرات والمواقف اإلبداتية .

 -3أن تكشاا ا ا ا ااف ذاتها ميولها  ،قدراتها  ،واساا ا ا ا ااتعداداتها ) بحيث تتمكن من تكوين مفهوم
واقعي واض تن ذاتها .
االستراتيجيات والنشاط المقدم .
يرحب المرش ا ااد بالطالبات ويناقش ا ااهن حول التدريب البيتي  ،ويقدم الش ا ااكر للطالبات الالدي أنجزن

التدريب تلى نحو جيد .

يقوم المرش ا ا ااد بكتابة موض ا ا ااوح الجلس ا ا ااة تلى الس ا ا اابورة وهو تأكيد الذات ) الذي يعني تبارات

وتصا ا ا ا ا ا اريحات يقولها المرء لذاته كي يرفع من تقدير لها أو ليحقق النتادل المرجوة )  .مالهي ،
وديزنر ) 2،1 ، 2،،0 ،

* يناقش المرشا ا ا ا ا ااد الطالبات في ذلك ويطلب منهن إتادة التعريف وألكثر من طالبة ومن ثم يقدم

الشكر والثناء لهن .
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* منطق العالج الرسوب في االمتحان الدراسي ) .
يقوم المرش ااد بمناقش ااة األفكار والتخيالت القاهرة للذات والخاطدة التي لدى المس ااترش اادة وتبص اايرها

بها  ،ثم يطلب من المس ا ااترش ا اادة التركيز تلى األفكار الالتقالنية التي تزتجها وتس ا اابب لها القلق

لفترة من الوقت .

حيث يقول المرشاد  -:تخيلي ِ
انك منشا لة بأفكار مسااتمرة انك تشاكين الرسااوب في االمتحان
الد ارسا ا ا ااي القادم ) وهذ األفكار قد تأخذ ِ
منك وقتاً طويالً وطاقة كبيرة  ،وهي بالواقع أفكار خيالية
الجدوى منها وسااوف تشااعرين بالتحساان والراحة إذا لم تنش ا لي بهذ األفكار أو التخيالت خاصااة
الرس ا ااوب في االمتحان ) تلى هذ الص ا ااورة  ،وتلى هذا األس ا االوب يمكن أن يس ا ا ِ
ااتدك لتتعلمي
كيف تكسرين هذ العادة في التفكير  .ما رأيك )) ؟

بعد موافقة المسا ااترشا اادة تلى طلب المرشا ااد سا ااوف يقوم المرشا ااد باسا ااتخدام أسا االوب وقف األفكار

وكاالتي -:

 إتطاء التعليمات قادالً  :س ااوف اطلب منك أن تجلس ااي باس ااترخاء وظهرِك مرتكن إلى ظهرالمقعااد وان ِ
تترك األفكااار تااأتي إلى ذهنا ِاك  ،وتناادمااا تخبرني أن لااديااك فكرة أو تخياال لمش ا ا ا ا ا ا اهااد
الرساوب في االمتحان ) ساوف أقاطعك ثم بعد ذلك سأقوم كيف تكسر هذ السلسلة من األفكار

بنفسك بحيث يمكنك أن ِ
ِ
تتخلص من هذ األفكار )) .
تقوم بذلك تندما
وبعد إتطاء هذ التعليمات يقوم المرشد بإتباح االستراتيجيات اآلتية -:

 -1يتولى المرشا ااد وقف األفكار الموجهة بواسا ااطة المرشا ااد المقاطعة الظاهرة ) حيث يتولى في

هذ المرحلة مسا ااؤولية قطع األفكار الخاصا ااة الرسا ااوب في االمتحان ) باسا ااتخدام كلمة توقف)

حيث يقولها المرشا ااد بص ا اوت مرتفع وهذا التلفظ يسا اااتد المرشا ااد تلى أن يحدد النقطة التي ينتقل
تندها المساترشاد من التفكير االيجابي إلى التفكير السالبي حيث يكون تسالسل الخطوات هنا تلى

النحو التالي -:

أ -يقوم المرش ا ا ا ااد بتوجيه المس ا ا ا ااترش ا ا ا اادة أن تجلس مس ا ا ا ااندة ظهرها للكرس ا ا ا ااي وتقوم بإجراء تمارين
االسترخاء العضلي وكاالتي -:

 خذي نفساً تميقاً ثم احبسي الهواء لمدة تشر ثواني  ،بعد ذلك اخرجي الهواء .يديك قليالً و ِ
 ارفعي ِأنت تتنفسا ا ا ااين بش ا ا ا ااكل طبيعي ثم أتيدي يدك إلى وض ا ا ا ااعها الس ا ا ا ااابق تلى

الكرسي.

 ابعدي يديك إلى الجانبين وضا ااميها في قبضا ااة قوية جداً وحاولي أن تشا ااعري بالض ا ا ط والجهدتلى يديك .
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 ارفعي يديك إلى أتلى ثانية واثني أص ا ااابعك إلى الداخل ناحية الجس ا اام ) وبعد ذلك اخفض ا ااييديك واسترخي .

 -ارفعي ذراتيك ثم اخفضيها واسترخي .

 ارفعي يديك أمامك ثم شدي تضالت جسمك وتأكدي من انك تتنفسين بشكل طبيعي ثم أرخييديك اآلن .

 أميلي برأسك إلى اليمين وشدي رقبتك واسترخي وأتيدي رأسك إلى وضعه الطبيعي . -أميلي راسك إلى اليسار شدي رقبتك واسترخي وأتيدي راسك إلى وضعه الطبيعي.

 -تدي ب أرسا ا ااك قليالً إلى الوراء ناحية المقعد وابقي تلى هذا الوض ا ااع واآلن ببطء أتيدي أرسا ا ااك

إلى وضعه الطبيعي .

 -اخفض ااي ارس ااك ناحية الص اادر وابقي تلى هذا الوض ااع  ،اس ااترخي وأتيدي أرس ااك إلى وض ااعه

الطبيعي المري .

 -خذي نفساً تميقاً وال تخرجيه ثم استرخي .

 -ازفري وحاولي اآلن أن تخرجي كل الهواء واسترخي هدوء وصمت لمدة  3،ثانية تقريباً ) .

بعد تمارين االسا ااترخاء يطلب المرشا ااد من المسا ااترشا اادة أن تدح األفكار تأتي إلى ذهنها األفكار

الخاصة بالرسوب في االمتحان الدراسي ) .

ب -يقوم المرشااد بتوجيه المسااترشاادة تلى التحدث بصااوت مرتفع تن هذ األفكار والصااور التي
تحدث صور كيفية تدم اإلجابة ثم الرسوب في االمتحان الدراسي ).

ج -بعد أن تبدأ المسترشدة بالحديث تن فكرة الرسوب) والصور القاهرة للذات  ،هنا يقوم المرشد
بقطع أفكار المسترشدة ومقاطعتها قادالً بصوت تال توقفي) .

د -بعدها يش ا ا ااير المرش ا ا ااد فيما إذا كانت المقاطعة ير المتوقعة فعالة في إنهاء األفكار الس ا ا اايدة
السلبية والتخيالت لدى المسترشدة .

* بعدها يقوم المرش ااد بإتباح تكنين آخر ال تتحدث فيه المس ااترش اادة بص ااوت تال  ،وانما يس ااتخدم

اإلشا ا ا ا ا ااارة من خالل رفع يد ليعلم المس ا ا ا ا ا ااترش ا ا ا ا ا ااد ببداية األفكار والتخيالت ير العقالنية بحادثة
الرسوب) .

وهنا يتبع المرشد الخطوات المتسلسلة اآلتية -:

أ -يقوم المرشااد بتوجيه المسااترشاادة للجلوس باسااترخاء وظهرها مرتكن إلى ظهر المقعد وان تجري
تمارين االسا ا ا ا ااترخاء العضا ا ا ا االي كما مر ذكر سا ا ا ا ااابقاً  ،ثم تترك األفكار تأتي إلى ذهنها والمتعلقة
بالرسوب الدراسي ) وتتداتى بشكل طبيعي إلى ذهنها .
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ب -يقوم المرشااد بتوجيه المسااترشاادة برفع يدها أو اصاابعها تندما تبدأ األفكار والتخيالت الساايدة
الخاصة بالرسوب الدراسي ) بالظهور .

ج -تندما تقوم المس ا ااترش ا اادة برفع يدها يقاطعها المرش ا ااد قادالً توقفي) ويقوم المرش ا ااد بتكرار هذ

الخطوات الثالثة في الجلسااة تبعاً للحاجة وحتى تصاال المسااترشاادة إلى نمط كاب لألفكار الس اايدة
الخاصة بالرسوب الدراسي ) .

 -2بعدها يس ااتخدم المرش ااد تكنيك آخر في وقف األفكار الموجه بواس ااطة المس ااترش اادة المقاطعة
الظاهرة ) .

أي بعد إتقان المسااترشاادة لكيفية ضاابط أفكارها الساالبية اسااتجابة لمقاطعة المرشااد فانه يصااب قاد اًر

تلى تحمل مساؤولية مقاطعة أفكار بنفساه حيث يطلب المرشاد من المسترشدة أن توجه نفسها في
تتابع وقف األفكار بنفس طريقة المقاطعة الظاهرة التي اس ا ا ا ا ا ااتخدمها المرش ا ا ا ا ا ااد أي بقوله توقفي)
بصوت تال  ،ويكون تسلسل الخطوات كالتالي -:

أ -توجه المسترشدة نفسها أن تجلس تلى الكرسي ومستندة ظهرها ثم تؤدي تمارين االسترخاء .

ب -توجه المسترشدة نفسها في تداتي األفكار الخاطدة بفكرة الرسوب الدراسي).

ج -بعد حديث المسا ا ااترشا ا اادة تن فكرة الرسا ا ااوب الد ارسا ا ااي ) والصا ا ااور القاهرة للذات تقوم بقطع
أفكارها بقولها بصوت ٍ
تال توقفي) .
 -3يقوم المرشطططططد بتجريب المسطططططترشطططططدة بوقف األفكار بواسططططططة ( المقاطعة الضطططططمنية ) أن
المسااترشاادة تقوم بقطع أفكارها الخاصااة بفكرة الرسااوب الد ارسااي ) من خالل المقاطعة الداخلية ،
بدالً من المقاطعة الظاهرة  ،ويستخدم المرشد هذ الطريقة بإتباح الخطوتين التاليتين -:

الدرس اي) تأتي إلى
أ -يقوم المرش اد بترك المسااترشااد لألفكار والتخيالت الخاصااة بفكرة الرسااوب ا
ذهنها .

ب -تقوم المسترشدة بوقف الفكرة القاهرة للذات بقولها لنفسها س اًر توقفي) دون أن يسمعها احد .
 -1تحويل األفكار والخياالت السيئة إلى األفكار االيجابية والمحايدة .

حيااث يقوم المرشا ا ا ا ا ا ااد بعمليااة التحوياال إلى األفكااار التوكيااديااة لتحاال محاال األفكااار القاااهرة للاذات ،

ويطلب المرشا ا ا ااد من المسا ا ا ااترشا ا ا اادة بعد وقف األفكار أن تركز تلى مشا ا ا ااهد سا ا ا ااار ومعزز مثالً :
تخيلي انك تؤدين االمتحان بنجاح وتحصا االين تلى أتلى الدرجات في الصا ااف وتحصا االي من

خالله تلى المرتبة األولى في المرحلة الدراسية وتحصلين تلى جادزة تقديرية بذلك )) .

وبذلك يسا ااعى المرش ا اد أن ينج في وقف األفكار ير المر بة وان يحول تفكير المسا ااترشا اادة إلى
تفكير ذو طبيعة سارة تخفف من حدة اضطراب النوم الذي تعاني منه.
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 -5التدريب الذاتي .
وتعني تكليف أفراد المجموتة اإلرشادية بتطبيق ماتم تعلمه في مواقف الحياة الواقعية وخاصة في
حاالت اضاطراب النوم  ،وان تؤدي المساترشادة هذا األسلوب قبل الذهاب إلى النوم بفترة زمنية ال

تقل تن نصف ساتة .

التقويم الذاتي

قبل تطبيق أفراد المجموتة اإلرشاا ا ااادية لما تم تعلمه خالل الجلس ا ا ااة اإلرشا ا ا ااادية في ميادين الحياة
الواقعية  ،يتم تقييم آرادهن بأنفس ا ا ا ا ا ااهن  ،وذلك بتقديم سا ا ا ا ا ا اؤال بتطلب إبداء آرادهن بما دار خالل

الجلسة )  ، ( Corey , 1990 , P.466وقد قام الباحث بهذا اإلجراء في نهاية كل جلسة .

التقويم

وهو تملية توافر معلومات صادقة وثابتة ألجل إصدار حكم اإلمام  ، 122، ،ص ) 11وسيتم

تقويم مدى كفاءة األسلوب اإلرشادي الحالي وكما يأتي -:
 -1التقويم التمهيدي .
 -2التقويم البنادي .

 -3التقويم النهادي .

الصدق الظاهري لألسلوب اإلرشادي
توفر هااذا النوح من الص ا ا ا ا ا ا اادق في األسا ا ا ا ا ا االوب من خالل ترض ا ا ا ا ا ا ااه تلى مجموتااة من الخبراء

المتخصاصااين في مجال اإلرشاااد النفسااي وتلم النفس والبالغ تددهم  )1إلبداء آرادهم في األمور

التالية -:

 -1مناسبة األهداف التي ينب ي تحقيقها .
 -2مناسبة الزمن المحدد للجلسة .

 -3األنشطة التي تحقق األهداف .

 -1تسلسل الحاجات اإلرشادية حسب أهميتها .
 -0ما ترونه مهماً لإلضافة .

وقد اجمع الخبراء وبنسبة  )%1،،تلى صالحية األسلوب اإلرشادي
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تطبيق األسلوب اإلرشادي
بعد اختيار تينة البحث وتحديد التصا ااميم التجريبي وأتداد أدواته المعقدة قام الباحثان باإلجراءات
اآلتية -:

 -1اختيار  )2،طالبة بص ااورة قص اادية ممن حص االن تلى أتلى درجات مقياس اض ااطراب
النوم  ،وقد تم توزيعهن بصااورة تش اوادية وبالتساااوي إلى مجموتتين تجريبية وضااابطة ،

وبواقع  )1،طالبة في كل مجموتة .

 -2حدد تدد الجلسااات اإلرشااادية للمجموتة التجريبية والبال ة  )11جلسااة ارش اادية وبواقع
جلستان في األسبوح .

رفة الباحث ) في قساام العلوم التربوية والنفسااية

 -3حدد مكان وزمان الجلسااة اإلرشااادية

بين الساتة  )1،:3، – 2:3،من يومي االثنين واألربعاء .

 -1أجرى الباحثان اختبا اًر قبلياً للمجموتتين التجريبية والضابطة يوم . 2،12/1،/12
 -0حدد يوم االثنين الموافق  2،12/1،/17موتداً للجلسة األولى .

 -1تحااديااد موتااد تطبيق االختبااار البعاادي لمقياااس اضا ا ا ا ا ا ااطراب النوم للمجموتتين التجريبيااة
والضابطة يوم االثنين . 2،13/1/7

الوسائل اإلحصائية .

استخدم الباحثان الوسادل اإلحصادية التالية -:
 -1الفاكرونبا .

 -2ولكوكسن لعينتين مترابطتين .
 -3مان وتني للعينتان متوسطة الحجم .

عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها

أوالً  -:عرض النتائج .

سا اايتم ترض النتادل التي توصا اال إليها البحث الحالي تلى وفق فرضا ااياته وتفسا اايرها في

ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة وكما يأتي -:

 -1نتائج اختبار صحة الفرضية األولى .

التوجد فروق ذات داللة إحصااادية تند مسااتوى  )،،،0بين رتب درجات المجموتة التجريبية

في االختبار القبلي والبعدي تلى مقياس اضطراب النوم ))

والختبار صا ااحة هذ الفرض ا ااية اس ا ااتخدم ولكوكس ا اان) لعينتين مترابطتين لمعرفة داللة الفروق بين

االختبارين القبلي والبعدي  ،فقد ظهرت قيمة ولكوكس اان المحس ااوبة والتي تس اااوي ص اافر) اصا ا ر

من القيمة الجدولية والتي تس ا اااوي  )2تند مس ا ااتوى داللة  ، )،،،0وهذا يعني رفض الفرض ا ااية
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الصا اافرية وقبول الفرضا ااية البديلة  ،أي توجد فروق ذات داللة إحصا ااادية بين المجموتة التجريبية
قبل تطبيق األسلوب اإلرشادي وبعد ولصال االختبار البعدي  ،والجدول  )1يوض ذلك
جدول )1

قيمة ولكوكسن المحسوبة والقيمة الجدولية وداللتها اإلحصادية للمجموتة التجريبية في االختبارين

ت

درجات االختبار القبلي

درجات االختبار البعدي

الفرق

الفرق المطلق

ترتيب الفرق

إشارات الفرق

2

02

27

32

32

7

7

3

12

20

37

37

1،

1،

1

07

22

30

30

2

2

0

00

22

27

27

3

3

1

07

31

21

21

2

2

7

02

22

23

23

1

1

2

01

21

3،

3،

0

0

2

02

21

31

31

2

2

1،

1،

32

22

22

1

1

00 = +W

المحسوبة الجدولية

صفر

2

مستوى الداللة

1

11

3،

31

31

1

1

قيمة W

،،،0

داللة الفرق

القبلي والبعدي

دالة

 = -Wصفر

 -2نتائج اختبار صحة الفرضية الثانية .
التوجد فروق ذات داللة إحصا ااادية تند مسا ااتوى  )،،،0بين رتب درجات المجموتة

الضابطة في االختبار القبلي والبعدي تلى مقياس اضطراب النوم ))

والختبار صااحة هذ الفرضااية اسااتخدم اختبار ولكوكساان ) لمعرفة داللة الفروق بين االختبارين

القبلي والبعدي  ،فقد ظهرت قيمة ولكوكس ا ا ا ا اان المحس ا ا ا ا ااوبة والتي تس ا ا ا ا اااوي  )12اكبر من القيمة

الجدولية والتي تس ا ا ا اااوي  )2تند مس ا ا ا ااتوى داللة  )،،،0وهذا يعني قبول الفرض ا ا ا ااية الص ا ا ا اافرية
والجدول  )0يوض ذلك .
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جدول )0
قيمة ولكوكسن المحسوبة والقيمة الجدولية وداللتها اإلحصادية للمجموتة الضابطة في االختبار
القبلي والبعدي

درجات درجات
ت

االختبا االختبا الف
ر

ر
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2
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1-

1
،
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قيمة W
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بة

12

ية

2

وى

ة

ة
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الدالل الف

،،،
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0
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 -3نتائج اختبار صحة الفرضية الثالثة .
الختباار ص ا ا ا ا ا ا احاة الفرض ا ا ا ا ا ا اياة الثالثة التي تنص تلى انه

اليوجد فروق ذات داللة

إحصا ااادية تند مسا ااتوى  )،،،0بين رتب درجات المجموتتين التجريبية والضا ااابطة تلى مقياس
اضطراب النوم بعد تطبيق األسلوب اإلرشادي ))

والختبار ص ا ا ا ااحة هذ الفرض ا ا ا ااية اس ا ا ا ااتخدم اختبار مان وتني ) لمعرفة داللة الفرق بين

المجموتة التجريبية والمجموتة الضااابطة  ،حيث ظهرت القيمة المحسااوبة والتي تساااوي صاافر)

اصا ا ا ر من القيمة الجدولية والتي تس ا اااوي  )23تند مس ا ااتوى داللة  ، )،،،0وهذا يعني رفض
الفرضا ااية الصا اافرية وقبول الفرضا ااية البديلة  ،أي توجد فروق بين المجموتة التجريبية والمجموتة
الضابطة بعد تطبيق األسلوب اإلرشادي ولصال المجموتة التجريبية والجدول  )1يوض ذلك .
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جدول )1
قيمة مان وتني المحسوبة والجدولية وداللتها اإلحصادية بين المجموتتين التجريبية والضابطة في
االختبار البعدي

ت

الضابطة

التجريبية
الدرجة

الرتبة

الدرجة

الرتبة

1

3،
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1
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2
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7
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7
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2
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1
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11

2
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2
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1،
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1،

11
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مجا ر00 = 1
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ثانياً  -:مناقشة النتائج وتفسيرها .

* أش ا ا ا ا ا ااارت نتادل البحث الحالي تلى مقياس اض ا ا ا ا ا ااطراب النوم لدى طالبات الجامعة إلى وجود
فروق ذات داللاة إحصا ا ا ا ا ا ااادياة في االختباار القبلي للمجموتاة التجريبياة مقاارنة بالدرجات التي

حصل تليها في االختبار البعدي كما هو مبين في الجدول . )1

* كماا أظهرت نتاادل البحث الحالي وجود فروق ذات داللة إحصا ا ا ا ا ا ااادية في االختبار البعدي في
المجموتتين التجريبيااة والضا ا ا ا ا ا ااابطااة كمااا هو مبين في الجاادول  . )1يمكننااا أن نعزو هاااتين

النتيجتين إلى اثر أس االوب وقف األفكار في خفض اض ااطراب النوم كون هذا األس االوب س ااهل

التنفيذ ومفهوم للمساترشاادة  ،وكذلك فان المسااترشاادة كثي اًر ما تسااتخدمه كأساالوب للتنظيم الذاتي

العنسااوي  ، 2،،1 ،ص ) 02كذلك أن هذا األساالوب وفر فرص ااً للمسااترشاادة تلى ضاابط

األفكار والتخيالت ير المنطقية القاهرة للذات تن طريق اس ا ااتبعاد هذ األفكار الس ا االبية التي
تحااول السا ا ا ا ا ا اايطرة تليهاا  ،وهاذ النتيجاة تتفق مع األطر النظرياة التي تبنااها الباحثان وهو

اإلرشااد السالوكي – المعرفي ) الذي يقوم تلى تدد من العمليات المعرفية التي يمارسها الفرد
مثل التفكير واإلدراك والتخيل واالساتبصاار  ،وهذ العمليات المعرفية تؤثر بشكل مباشر تلى
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س ا االوك الفرد حيث يقوم هذا األسا ا االوب بتطوير سا ا االوك اإلنس ا ااان التوافقي والالتوافقي واألنماط
الوجادانياة من خالل تملياات معرفية مثل االنتبا اإلدراكي والتصا ا ا ا ا ا اانيف الرمزي  ،كذلك يقوم

بتنش ا ا ا اايط العمليات المعرفية وظيفياً من خالل إجراءات متش ا ا ا ااابهة في الش ا ا ا ااكل مع اإلجراءات
الواقعية في التعلم اإلنساااني  ،كما أن دور المرشااد ومهمته هو التشااخيص والتربية  ،فهو يقيم

العملي ااات المعرفيا ااة الالتوافقيا ااة  ،ومن ثم ينظم خبرات التعلم التي سا ا ا ا ا ا ااوف ت ير المعاااارف

والمعتقدات وأنماط الس ا ا االوك ير المر وب فيه  ،فضا ا ا االً تن ذلك أن اإلرش ا ا اااد السا ا ا االوكي –

المعرفي يتضاامن تحديد أنماط التفكير المنطقي ير التكيفي  ،ومساااتدة المسااترشااد تلى تفهم

األثر السلبي لهذ االنماط وكذلك مساتدته تلى إحالل أنماط تفكير منطقية تكيفية  ،وتدريبية
تلى تنمية اسا ا ااتراتيجيات للضا ا اابط الذاتي )  ( Brammer , 1989 , P.70لذلك أن أتباح
النظريات اإلرشا ا ا ااادية ومضا ا ا ااامينها اإلرشا ا ا ااادية  ،وأس ا ا ا اااليبها بطريقة تلمية مما كان له األثر

الواض في نجاح العملية اإلرشادية واألسلوب اإلرشادي الذي اتبعه الباحثان .

كما أن تمارين االس ا ا ااترخاء العض ا ا االي الذي أثبته الباحثان بطريقة تلمية س ا ا االيمة قبل إجراء فنيات
أس ا االوب قطع األفكار كان له دور فاتل في تفريغ الطاقة النفس ا ااية المش ا ااحونة لدى المس ا ااترش ا اادات

وبالتالي إلى االستقرار النفسي والراحة النفسية والذي ساتد بدور تقبل ونجاح فنيات قطع األفكار.

كذلك تفرد هاتين النتيجتين إلى وضاع الخطة اإلرشاادية من الباحثان بشاكل يتناسااب مع الحاجات

اإلرشااادية للمسااترشاادات والمرحلة الحرجة  ،فضاالً تن قيام الباحثان بأنفسااهم في تطبيق األساالوب
اإلرشااادي الذي يمتلكان خبرة متخص اصااة في هذا المجال والذي اتتمد في بناء اسااتراتيجياته تلى

أسا ا ااس تلمية تضا ا اامن أسا ا االوب وقف األفكار  ،فض ا ا االً تن اختيار تدد من النماذج للحدث التي
تشا ا ااعر المسا ا ااترشا ا اادة بان تسا ا اابب لها الخوف أو العجز تن التصا ا اارف  ،وفي كيفية التخلص من

األفكار الالتقالنية واحالل التفكير المنطقي التكيفي مع الواقع من خالل التركيز تلى مشهد سار
ومعزز  ،كذلك أن اسااتخدام التقويم الذاتي أثناء الجلسااات اإلرشااادية واسااتخدام المناقشااات العلمية

واتط اااء الواج ااب البيتي اثر واض ا ا ا ا ا ا احا ااً في نج اااح األسا ا ا ا ا ا االوب اإلرشا ا ا ا ا ا ا ااادي
) ( Corery , 1990 , P.466 ) ( Eisler , 1980 , p.12
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التوصيات
في ضوء نتادل البحث يوصي الباحثان ما يأتي -:
 -1إمكانية اإلفادة من األسا ا ا ا ا ا االوب اإلرشا ا ا ا ا ا ااادي القادم تلى وقف األفكار ) المعد في هذ
الدراسة في الجامعات العراقية لخفض اضطراب النوم .

 -2اس ااتخدام المرش اادين التربويين مقياس اض ااطراب النوم في هذ الد ارس ااة كأداة تش ااخيص ااية
للكشف تن اضطراب النوم بين الطالب والطالبات في المرحلة الجامعية .

 -3اهتمام رداس ا ا ااة األقس ا ا ااام العلمية ووحدة اإلرش ا ا اااد التربوي في الكلية لمش ا ا ااكالت الطالبات
وخصا ا ااوص ا ا ااً تلك التي تتعلق باالضا ا ااطرابات النفسا ا ااية من اجل تهيدة الحلول المناس ا ا اابة

إلشباح حاجاتهم النفسية واالجتماتية وبالتالي تحقيق التوافق النفسي واالجتماتي .
المقترحات -:
استكماالً للبحث الحالي وتطوي اًر له يقترح الباحثان إجراء ما يأتي -:

 -1إجراء مثل هذ الدراسة تلى تينات أخرى في الجامعات مثل الموظفين والموظفات ).
 -2إجراء مثل هذ الدراسة تلى تينات أخرى في الجامعة وباستخدام أساليب إرشادية أخرى
مثل التحدث مع الذات واألسلوب الواقعي ) .
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المصادر العربية واألجنبية

أوالً  -:المصادر العربية .

 -1إبراهيم  ،تبد السا ا ا ااتار  ، )1222تلم النفس اإلكلينيكي  ،مناهل التشا ا ا ااخيص والعالج
النفسي  ،دار المريس  ،الرياض .

 -2أبو تطية  ،سهام درويش  ، )1222مبادئ اإلرشاد النفسي  ،دار التعلم  ،الكويت .

 -3احمد  ،محمد تبد السالم  ، )1221القياس النفسي  ،مكتبة النهضة العربية  ،القاهرة
 -1اإلمام  ،مصا ا ا ا ا ا ااطفى محمود  ، )122،التقويم والقياس  ،و ازرة التعليم العالي  ،جامعة
ب داد .

 -0بني يونس  ،محمد محمود  ، )2،،2تلم النفس الفسيولوجي  ،دار وادل  ،تمان .

 -1البياتي  ،تلي تبد الكريم رض ا ا ااا  ، )2،،1خص ا ا ااادص رس ا ا ااوم ذوي األفكار العقالنية
والالتقالنية من طلبة جامعة ديالى  ،رس ااالة ماجس ااتير

ير منش ااورة ) جامعة بابل ،

كلية التربية الفنية  ،العراق .

 -7بيك  ،آرون  ، )2،،،العالج المعرفي لالض ااطرابات االنفعالية  ،ط ، 1دار النهض ااة
العربية  ،بيروت .

 -2ثو ارن ااداي ااك  ،روبرت وهيجن  ،اليزابي ااث  ، )1222 ،القي اااس والتقويم في تلم النفس
والتربية  ،ترجمة تبدهللا زيد الكيالني وتبد الرحمن تدس  ،مركز الكيت  ،األردن.

 -2الخالدي  ،أديب  ، )2،،1الصحة النفسية  ،ط ، 1الدار العربية للنشر  ،ليبيا .

 -1،الخطيب  ،جمال  ، )1221تعديل السلوك اإلنساني  ،ط ، 3القاهرة .

 -11ربيع  ،محمد ش ااحاته  ، )2،،2المرجع في تلم النفس التجريبي  ،ط ، 1دار المس اايرة
 ،ليبيا .

 -12الرشيدي  ،بشير صال  ،والسهل  ،ارشد تلي  ، )2،،،مقدمة في اإلرشاد النفسي ،
ط ، 1مكتبة الفالح  ،بيروت .

 -13الزراد  ،فيصا ال محمد خير  ، )2،،2األمراض النفس ااية والجس اادية أمراض العصا اار ،
ط ، 2دار النفادس  ،بيروت .

 -11زهران  ،حامد تبد السالم  ، )122،التوجيه واإلرشاد النفسي  ،ط ، 21تالم الكتب ،
القاهرة .

 -10الطادي  ،أفراح هادي حمادي  ، )2،،2اضا ااطرابات النوم وتالقتها بأسا اااليب التعامل
مع الض وط  ،رسالة ماجستير

ير منشورة )  ،جامعة ب داد  ،كلية اآلداب .
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 دار، 1 ط،  األحالم بين الدين وتلم النفس، )1221  محمد رضا ا ا ااا رض ا ا ا اوان،  طلب-11
.  بيروت، الثقلين للطباتة

 القاهرة،  مكتبة االنجلو المصرية،  الطب النفسي المعاصر، )2،،3  احمد،  تكاشة-17

 الدليل اإلرشا ا ااادي لمواجهة السا ا االوك العدواني لدى، )2،،1  تدنان احمد،  العنسا ا ااوي-12
.  القاهرة، 1 ط، طلبة المدارس

. تمان،  دار أسامة للنشر،  معجم الطب النفسي، )2،،0  محمود،  تواد-12
،  الدار الجامعية للطباتة،  تلم النفس الفسيولوجي، )1221  تباس محمود،  توض-2،
. بيروت

،  الدار العربية للكتاب،  األسا ا ا ااس النفساا ا ااية في التربية، )1222  احمد تلي،  الفتيش-21
. ليبيا

.  ب داد،  دار الكتب، 2 ط،  باب النوم رباب األحالم، )122،  تلي،  كمال-22
1 ط،  تعزيز تقدير الذات، )2،،0 ،  روبرت دبليو،  رانجيت سا ا ااينل وريزنر،  مالهي-23
.  المملكة العربية السعودية،  مكتبة جرير،

.  بيروت، 1 ط،  العناية بالعقل والنفس، )1222  هيلز،  وروبرت،  ديانا،  هيلز-21

252627-

28-

29303132-

.  المصادر األجنبية-: ًثانيا
Anderson , M.D.(2007) = University of Texas , Rss .
Barammer , Lawrence , M. (1989) : Theraputic Psychology . Fiffth
Edition . New Jerey : Prentic – Hall International Edition.
Burgess , CS , DNSC , Fann , Ann Wolbert (1997) : Psychiatric
Nursing Promoting mental Health Pennsylvania , Appleton and
Lange .
Chemtob , C.M , Novaco . R.W. & Smith G. (1997) : Cognitive
Behavioral Treatment for Sever Anger in Posttraumatic stress
Disorder , Journal of Clinical Psychology , (b5) .
Corey , Greald (1990) : Theory and Practice of Councelling and
Psytherapy , California , Book / Cole Publishing Company .
Cunningham , L.M. & Pater , H.J. (1973) : Councelling Theories ,
A Bell and Howell Comp Columbus Ohio .
Curtis , D. (2007) : Medical Dictionary , Health and medicin
Encyclopedia , University of phonex .
Dollunger , S. (1988) : Distrubed Sleep and Worries among
Learning disabled adolescents . Southern Illinois University
Corbondale , Am . J. Ortha Psychiatry , (U.S.A) .
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Sburg .
34- Halonen , Janes and Santrock , John W. (1999) : Psychology ,
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Mcbraw – Hill college .
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Hill , Book Comp . Inc . New York .
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37- Meirghan , T. (1971) : An investigation of Self – Concept of blind
and Visually Handcapped Adolescents American Foundation for
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and , Michigan , Worth , Inc .
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Education .
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U.S.A .
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ملحق )1
جامعة ديالى

مقياس اضطراب النوم بصي ته النهادية

قسم العلوم التربوية والنفسية
تزيزتي الطالبة :

يروم الباحثان القيام بد ارسااة للتعرف تلى اثر اإلرشاااد بأساالوب وقف األفكار في خفض اضااطراب

النوم لدى طالبات جامعة ديالى  ،وقد وضااعت أمامك مجموتة من الفقرات تقيس اضااطراب النوم

يرجى التفضا ا ا ا اال بقراءتها بشا ا ا ا ااكل دقيق واإلجابة تنها بصا ا ا ا اادق للتعبير تن موقفك منها تلماً أن

إجابتكن تستخدم أل راض البحث العلمي فقط وال حاجة لذكر االسم مع فادق التقدير .
تكون اإلجابة تلى فقرات المقياس وفقاً لما يأتي -:

 -1أن تضعي تالمة  )في حقل نعم إذا كانت موافقة تلى الفقرة .
 -2أن تضعي تالمة  ) في حقل ال إذا كانت ير موافقة تلى الفقرة .

ت

نعم

الفقرات

1

هل تستيقظين في الليل أكثر من مرة ؟

2

هل تسبب لك قلة النوم مشاكل تؤثر تلى كفايتك في العمل ؟

3

هل تانيت في أي وقت من االكتداب بحيث يؤثر تلى نومك ؟

1

هل أن حالة القلق تؤثر تلى نومك ؟

0

هل تتحركي حركة شديدة في أثناء النوم ؟

1

هل تحتاجي إلى ساتة منبهة إليقاظك من النوم ؟

7

هل يصعب تليك م ادرة السرير صباحاً ألنك لم تنامي ؟

2

هل يصب لديك مشكلة في التركيز نتيجة تدم انتظام نومك ؟

2

هل تشعري بسرتة االنفعال تندما ال تنامي جيداً ؟

 1،هل تشعري ببطء في التفكير نتيجة تدم انتظام نومك ؟
 11هل يكون لديك مشكلة في التذكر نتيجة تدم انتظام نومك ؟
 12هل تنامي في أثناء الجلسات االجتماتية أو المحاضرات ؟
 13هل تشعري بالنعاس في أثناء أداء بعض الواجبات ؟
 11هل تقضي أيام العطلة بالنوم ؟
 10هل تشعري بحاجتك إلى القيلولة ؟
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ت

نعم

الفقرات

 11هل تشخري بصوت تالي ؟
 17هل ت طي في النوم خالل النهار ؟
 12هل تحسي بالتعب في أثناء اليوم إذا لم تأخذي قسطاً كافياً من النوم؟
 12هل تعانين من اختناق في أثناء النوم ؟

 2،هل تتناولين العقاقير المساتدة تلى النوم ؟
 21هل تواجهين صعوبة البدء بالنوم ؟
 22هل تشعري بصعوبة العودة إلى النوم إذا استيقظت منه ؟
 23هل تشعري بالنعاس بعد اخذ قسط كاف من النوم ؟
 21هل تست رقي وقتاً طويالً في النوم ؟

 20هل حدث أن نمت في أثناء أدادك تمالً ما وبدون مقدمات ؟
 21هل تشعري بشلل الحركة تند االستفاقة من النوم ؟

 27هل تشاعري بالنعاس تندما تستيقظ من النوم ويكون لديك استعداد للنوم ثانية
؟

 22هل تتكلمي بكالم في أثناء نومك ؟
 22هل تصرخي بصوت تال في أثناء نومك ؟
 3،هل تحسي بأن أسنانك تصطك وأنت نادم ؟
 31هل تشعري بصعوبة حركة أطرافك قبل النوم أو بعدها ؟
 32هل تحركي رأسك تلى الوسادة في أثناء النوم ؟
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اثر الإرشاد بأسلوب قطع الفاكر يف خفض
اضطراب النوم دلى طالبات جامعة دايىل
1

Summary :
Find knowledge of the impact of targeted stop thinking method in reducing
sleep disorder in Diyala University students , and by verifying the
authenticity of the following assumptions : 1 - There are no statistically significant differences at the level ( 0.05 )
between Sort scores of the experimental group in the pretest and posttest
measure of sleep disorder .
2 - There are no statistically significant differences at the level ( 0.05 )
between Sort degrees of control group in the pretest and posttest measure
of sleep disorder .
3 - There are no statistically significant differences at the level ( 0.05 )
between Sort degrees experimental and control groups on a scale sleep
disorder after guiding the application of the method .
Use the experimental method to validate the research hypotheses , as the
research sample consisted of (20) a student at the College of Education in
the Humanities, were randomly their distribution into two equal groups ,
with the experimental group used method to stop the ideas , the control
group not exposed to any intervention .
Use the search in the sleep disorder scale prepared by the researcher ( joys
Hadi Hamadi Tai / 2008), which consisted of (32) paragraph , has been
ratified scale extraction by researchers using style honesty virtual , The
Persistence has extracted a way that the internal consistency .
Use the Find method of guiding (stop ideas) is designed for the purpose of
reducing sleep disturbance with students Diyala University , the number of
sessions (16) session , duration ( 50 minutes) , continued (7) weeks, and
the purpose of ascertaining the validity of this method was presented to a
group of experts in this area the validity of it to reduce the sleep disorder.
Current search results showed the following: 1 - There were statistically significant differences at the level ( 0.05 )
between Sort scores of the experimental group in the pretest and posttest
on a scale and in favor of sleep disorder test.
2 - There are no statistically significant differences at the level ( 0.05 )
between Sort degrees of control group in the pretest and posttest measure
of sleep disorder .
3 - There are statistically significant differences at the level ( 0.05 )
between Sort degrees experimental and control groups on a scale sleep
disorder in the post - test , and in favor of the experimental group.
In the light of the results of the researchers presented a series of
recommendations and proposals
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