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   مقدمة:

ىو  ىتم اإلنساف بظاىرة اضطراابت النـو منذ زمن بعيد، فقد جعل لو قدامى اليونػاف إذلػاا     
 توأـ ادلوت . Hypnos )ىبنوس(

الصغرى ، كما لوحظت  النـو ، والنـو لدى ادلسلمُت ىو ادليتة عنكتب )أرسطو( فصال كما  
مثال قدشنػة قدـ اإلنساف ، وقد استخدـ  االرؽمنذ أقدـ العصور ، فمشكلة  مشكالت النـو

إلجبار السجناء على االعًتاؼ ، أو لطرد الشياطُت من  الوسطى التعذيب ابألرؽ يف العصور
 أجساد البشر.

للنـو مل تبدأ بػشكل مػنظم إال منػذ اخلمسينيات من القرف ادلاضي، حيث ولكن الدراسة العلمية 
والذي   (EEG)معامل معدة إعدادا خاصاً، ورلهزة جبهػاز الرسم الكهريب للمخ درس النـو يف

  وتسعى اجلامعات ) 3971عكاشة، )يسجل سلتلف ادلوجات أواإليقاعات الصادرة عػن ادلػخ 

                                                                                       اجملتمعات يف ادلستقبل القريب  من أذنية يف بناء وتطوير لتلك الفئة  جاىدة لالىتماـ بطالهبا دلا
ويتمثل االىتماـ فيما تقـو بو اجملتمعات من جهود حنوىم ، أو ما تقـو بو األسرة وادلدرسة من 

أف ذلك ال يغٍت عن وجود معوقات يف حياهتم حتوؿ دوف اال  والرعاية ذلمأساليب الوقاية 
قيامهم بدورىم بػصورة كاملة ، منها اضطراابت النـو ومواقف احلياة الضاغطة اليت قد يتعرض 

تشعرىم  دلواقف احلياتية الضاغطة وعالقتها ابضطراابت النـو واليقظة  ذلا الطلبة ، واليت قػد
ابدلضايقة والتوتر، األمر الذي من شأنو أحدث أتثَت سليب عليهم يف جانب أو أكثر مػن 

 م .                                                                                   جوانب حياهت

واقف الضاغطة اليت قد يتعرض ذلا الفرد ويف اآلونة األخَتة اىتم العديد من الباحثُت بدراسة ادل
يف حياتو ، وكيفية التعايش معها ، وزلاوؿ تاليف آاثرىا ، أو على العكس من ذلك مػا ينجم 

من آاثر ضارة يف حياة الفرد ، وقد ركز فريق من الدارسُت علػى كيفية  عن ادلواقف الضاغطة
لضغوط زلاوال التكيف معها ، ومنهم استخداـ األساليب أو الوسائل اليت يتصدى هبا الفرد ل

من حدد سلوؾ التصدي أبنو السلوؾ التكيفي ادلتعلم اذلادؼ إىل حل ادلوقف الضاغط وجتػاوزه  
 ومن منطلق إدراؾ طبيعة العصر احلايل  ) 3991، الطريري  3993فكدراسيت )شعبا

 



2 
 

اندفاعو الزائد حنو حتقيق ادلكاسب ادلاديػة ، انفصاؿ عن الطبيعة ، خروج من الذات ، قلق 
الوقائع اخلارجية ، وبيئة مليئة أبدناط  وتوتر وصراعات ، إحباطات يعانيها الفػرد فػي مواجهة 

ر تغَتات سريعة تلحق ابلواقع ، عوذ عاطفي إىل األمن واالستقرا ثقافية وحضارية متصارعة ، 
والتحقق الذايت أساليب معاملة قهرية من اجملتمع، حروب ونزاعات عرقية ودينية ، بطالة ، عدـ  

ومع أف  ) 3999ىاروف توفيق الرشيدي ،) كفاية الدخل يف مواجهة التطلعات والطموحػات
بار الباحثُت يف تناوذلم للمواقف احلياتية الضاغطة ونتائجها الػسلبية احملتملػة ، يضعوف يف االعت
 اجلانب الشخصي واالنفعايل والصحي واالجتماعي والبيئػي للطػالب ، إال أهنم يكادوف ال 

يعطوف نفس األذنية للجانب الدراسي ومشكالهتم ادلتعددة ، عالوة على اإلغفػاؿ الواضح 
ألذنية دور العامل النفسي للطالب اجلامعي ، من ىنا وجد الباحث أف ىناؾ حاجة ملحػة ألف 

( حتػت اجملهػر السيكولوجي يضع متغ َتات الدراسة )ادلواقف احلياتية الضاغطة واضطراابت النػـو
مع  اجلامعة بويدرسها ؛ ليكشف عن بعض ادلواقف احلياتية الضاغطة اليت يعاين منهػا طػال

 . التعرؼ على أكثرىا شيوعا وعالقتها بػأىم اضػطراابت النـو واليقظة لديهم
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 األولالفصل 

 التعريف بمشكلة الدراسة

 

 مشكلة الدراسة -

 أسئلة الدراسة -

 أهمٌة الدراسة -

 أهداف الدراسة -

 حدود الدراسة -

 مصطلحات الدراسة -

 المراجع -
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 مشكلة الدراسة :

 ثت العديد من الدراسات موضوع اضطراابت النـو   وأشارت إىل أهنا ااىرة متزايدةحب     
االنتشار يف اآلونة األخَتة بُت أفراد اجملتمع بشكل عاـ وبُت الطلبة ادلراىقُت يف اجلامعات 

 بشكل خاص .

وأكدت نتائج الدراسات اليت تناولت موضوع اضطراابت النـو مشكلة انتشارىا كوهنا من 
فهـو ادلشكالت االنفعالية اجلوىرية   حيث أهنا ترتبط ابلقلق والتوتر   وتؤدي اىل تدين م

 الذات عند الطلبة   كما أهنا ذات ااثر متعددة على ادلستوى الشخصي والنفسي واألكادشني .

حيث يعاين الطالب من اضطراب النـو من االكتئاب والتشويش والقلق والضغط النفسي وشنيل 
 إىل العنف والعدواف واخلجل واالنعزاؿ ويصعب علية ضبط نفسو .

 أسئلة الدراسة :

 ما ادلواقف احلياتية الضاغطة لدى طلبة اجلامعة وما ترتيب شيوعها ؟  1-

 ىل توجد فروؽ يف ادلواقف احلياتية الضاغطة تعزى للنػوع االجتماعي ؟  2-

 ىل توجد فروؽ يف ادلواقف احلياتية الضاغطة تعزى للحالػة االجتماعية ؟-1

 رتيب شيوعها ؟ وما ىو ت اجلامعةما ىي أىم اضطراابت النـو لدى طلبة  4-

 ؟ اضطراابت النـو تعزى للنػوع االجتمػاعي يفىل توجد فروؽ -5

 ىل توجد فروؽ يف اضطراابت النـو تعزى للحالة االجتماعيػة ؟  6-

 ىل توجد عالقة ارتباطيو دالة بُت ادلواقف احلياتية الضاغطة  7-

 .؟ ةواضطراابت النـو واضطراابت اليقظ
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  أمهية الدراسة:

أذنية الدراسة يف أذنية اجلانب الذي تتعرض لػو وادلتمثػل بػادلواقف احلياتية الضاغطة لطلبة كمن ت
  .اجلامعة وعالقتها ابضطراابت النـو

  -:وتتضح أمهيتها من خالل التايل

ىذه الدراسة العالقة بُت ادلواقف احلياتية الضاغطة واضطراابت النـو لدى الشاب  ستظهر-3
 .يف اجملتمع 

سهم الدراسة يف توفَت ادلعلومات عن ادلواقف احلياتية الضاغطة وعػن اضػطراابت النـو ت قد 2-
، ىذه ادلعرفة اليت من ادلفًتض أف شنتلكها كل طالب جامعي ، وابلتايل كلما زاد عدد الطلبة 

 الذين يعرفوف ادلواقف احلياتية الضاغطة ، ازداد عدد الطلبة الذين يسهموف يف منعها.

قد تسهم استقصاء العالقة بُت ادلواقف احلياتية الضاغطة واضطراابت النػـو لػدى طلبػة  3-
  . اجلامعة يف تطوير برامج إرشادية خاصة لدى طلبة اجلامعة ادلعموؿ عليها الدراسة

قد تستحث ىذه الدراسة الباحثُت يف رلاؿ الصحة النفسية على إجراء ادلزيد من األحبػاث  -1
 .َتات الدراسةادلتعلقة مبتغ

 أهداف الدراسة: 

شدهتا،  مدى هتدؼ الدراسة إىل التعرؼ على حجم ادلواقف احلياتية الضاغطة ، وتقدير    
لتحديد اخلطة العالجية ،  ؛ وذلػك دتهيػدا اجلامعةوعالقتها ابضطراابت النـو لدى طلبة 

 الدراسة.  اواإلرشادية الوقائية الالزمة ؛ دلواجهة االضطراابت اليت تكشف عنهػ

 -فيما يلي: –تفصيال  –وتتلخص أهداف هذه الدراسة 

 التعرؼ على أىم ادلواقف احلياتية الضاغطة الشائعة وترتيب شيوعها -3

 االجتماعي التعرؼ على الفروؽ اجلوىرية يف فقرات ادلواقػف احلياتيػة الػضاغطة تعػزى للنػوع- 2
. 

 االجتماعية  ادلواقػف احلياتيػة الػضاغطة تعػزى احلالػةالتعرؼ على الفروؽ اجلوىرية يف فقرات - 1
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 التعرؼ على أىم اضطراابت النـو الشائعة مع ترتيب شيوعها .- 1

 . التعرؼ على الفروؽ اجلوىرية يف فقرات اضػطراابت النػـو تعػزى للنػوع االجتمػاعي- 5

 . للحالػة االجتماعيػةالتعرؼ على الفروؽ اجلوىرية يف فقرات اضطراابت النػـو تعػزى - 6

 .التعرؼ على العالقة بُت ادلواقف احلياتية الضاغطة واضطراابت النـو لدى طلبػة اجلامعػة– 7

 حدود الدراسة :

حيث دتثل رلتمع تتحدد نتائج ىذه الدراسة مبجتمع وعينة الدراسة وطريقة اختيارذنا     
كلية العلـو االجتماعية   قسم علم   اإلسالمية  الدراسة طلبة جامعة االماـ دمحم بن سعود 

 .( ادلستوى األوؿ  )النفس 

 مصطلحات الدراسة:

ىو حالة من االنفعاؿ الشديد ، والضيق النفسي الناتج عن تعػرض  الضغط النفسي: –أولا 
دلثَتات يتم إدراكها وتفسَتىا من قبل الشخص أبهنا فوؽ درجة التحمل لديو وفوؽ قدرتو  الفػرد
 التكيف ، وتكوف مصحوبة بتغَتات فسيولوجية يؤدي استمرارىا إىل إحداث ضرر ابجلسم  علػى

بُت العوامل  ويعرؼ الضغط النفسي بوصفو مثَتات بيئية خارجية يتم الًتكيز ىنا على العالقػات
البيولوجية والعوامل النفسية أو العوامل االجتماعية ويعرؼ الضغط النفسي بوصفو استجاابت 

النفسية أو الفسيولوجية للمتطلبات اخلارجية مثل  ، يتم الًتكيز ىنا على ردود الفعػل انفعالية
 لكي يتكيف اإلنساف مع ىذه الظروؼ  التغَتات اذلرمونية ، الغضب والقلػق وذلػك ؛

 اخلارجية والداخلية .

س نتائج أسا ويعرؼ الضغط النفسي بوصفو إدراؾ الفرد جلسامو التهديد ويتم الًتكيز ىنػا علػى
الضاغطة ،  الضغط النفسي من خالؿ وضع قوائم من النتائج اليت شنكن أف تنتج عػن األحػداث
 األشخاص  ومن مث التعرؼ على األشخاص الذين يظهروف تلك النتائج ، وبعػد فحػص أولئػك

ال زنتوي  يقرروف أف جزءا من ذلك التاريخ رنب أف يكوف ضاغطا ، حىت لو كاف ذلك التػاريخ
 . ( 2001وفا شنكن اعتبارىا ضاغطة )احلواجري ، ار 
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  ادلواقف احلياتية الضاغطة: -اثنياا 

احلياتية الضاغطة أبهنا وجود  يعرؼ معجم مصطلحات علم النفس والتحليل النفسي ادلواقف
 جزء منو ، وبدرجة توجد  عوامل خارجية ضاغطة على الفرد سواء أكانت بكليتػو أـ علػى

حدهتا قد يفقد قدرتو  تر ، أو تشوهبا يف تكامل شخصيتو ، وحينما تػزدادلديو إحساسا ابلتو 
على التوازف، ويغَت خط سلوكو إىل دنط جديد ، وذلا آاثرىا علػى اجلهػازالبدين والنفسي للفرد ، 

حدود استطاعتو،  وعليو فإف الضغط النفسي حالة يعانيها الفرد حُت يواجو مبطلب ملح فوؽ
 (1– 1، 3991) الطريري، .صراع حاد أو حُت يقع يف موقف

 أبهنا الدرجة اليت يسجلها الفرد علػى ادلقيػاسالتعريف اإلجرائي للمواقف احلياتية الضاغطة: 
 ادلعد لقياس ادلواقف احلياتية الضاغطة .

 النظرايت ادلفسرة للضغوط النفسية: –اثلثاا 

 يقػدـ صػيغة واحػدة مػنوفيها يرى أف اجلسم  Sely Hansنظرية اجلهد ذلانز سيلي – 3
 ( 2001االستجاابت كمهددات ابختالؼ أنواعها ) كوليكاف وآخروف ، 

وفيها يرى أف مفهـو احلاجة ومفهـو الضغط مفهوماف  (Murray)نظرية موراي  - 2
يف فهم الشخصية ، وتفسر السلوؾ اإلنساين على اعتبار أف مفهػـو احلاجػة شنثػل  أساسياف
للسلوؾ ومفهـو الضغط شنثل احملددات ادلؤثرة أو اجلوىرية للػسلوؾ فػي البيئػة  اجلوىرية احملػددات

 ابألشخاص أو ادلوضوعات اليت ذلا دالالت مباشرة تتعلق مبحػاوالت الفػرد وترتبط الضغوط  ،
 ( . 3999إلشباع متطلبات حاجتو )ىاروف الرشيدي ، 

 أف ادلثَتات اخلارجية تتحدد أبهنػا يرايفنظرية ادلثَتات االجتماعية لليفي وكاجاف ) حيث  – 1
مثَتات نفس اجتماعية وتتفاعل مع العوامل الوراثية واخلربات السابقة ، وتلك العوامل 

يطلق عليها الربانمج النفس بيولوجي وادلثَتات النفس اجتماعية ، والربانمج النفس  الشخصية
 تستدعي أعراض ادلرض ، ومن مث بيولػوجي ،زندداف معا اهور استجابة الضغط النفسي واليت

 نفسو .( Doxon, 1981)  ادلػرض
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 ، حيػث رأى أف Richard Lazarusالنظرية ادلعرفية للػضغط لريتػشارد الزورس  – 1
الضغط النفسي ىو العالقة بُت الشخص والبيئة مبا تشملو من أحداث ومواقف يتم تقيمها من 

 ( .Lazarus  3991وتعرض حياتو للخطر )الفرد على أهنا مرىقة أو تفوؽ قدرتو  قبػل

ىي حدوث مشكلة أو خلل يف كمية النـو وحدة النـو ، وبذلك  اضطراابت النوم: -رابعاا 
خلل ابلنسبة لإلنساف فيشعر ابلتعب واإلرىاؽ الشديدين .) داببنة ، زلفوظ ،  زنػدث
 . mares Nightواليت تضم األرؽ أبنواعو والكوابيس ( . 351 ،3981

ىو حدوث مشكلة أو خلل زندث ابلنسبة لإلنساف إثناء اليقظة  اضطراب اليقظة : –خامساا 
 . terror - Nightتضم السَت أثناء النـو والكالـ أثناء النـو والرعب الليلي  والتػي

 ىو الدرجة اليت زنصل عليها التعريف اإلجرائي لضطراابت للنوم واليقظة يف الدراسة احلالية
 مقياس اضطراابت النـو واليقظة ادلعد يف ىذه الدراسة .الطالب على 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 اإلطار النظري  -

 الدراسات السابمة  -

 المراجع -
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 اإلطار النظري:

ساعات  30-  1إف ساعات النـو الطبيعية يف الشخص البالغ ختتلف فػي ادلعػدؿ مػن      
أبولئك  سػاعات 6يوميا ، ويف أحد األحباث احلديثة يف مقارنة األفراد الذين يناموف أقل مػن 

قدرة  ساعات ، وجد جتريبيا أف أولئك الذين يتميزوف بقلة النػـو ذلػم 9الذين يناموف أكثر من 
 يف ادلبادرة ، والكفاح، واإلصرار ، وأقل عرضة للمرض العصايب من أولئك الذين متفوقة

 3990الدقر )ساعات والذين رننحوف انحية القلق واالكتئاب .وقد رأى  9يناموف أكثر من 
النـو اذلادئ وتتصف أبهنا ذلا عالقة  أف ىناؾ نوعاف من األحالـ : األوؿ زندث يف فًتة (

 نتائجها اكتشاؼ علمي دلخًتع أو  صورة منطقية سليمة ، وقد يكوف مػنمباشرة ابحلياة ، وب

 القشرة ادلخية يف مقدمة الدماغ . حل دلعضلة اجتماعية أو حسابية ، وىي أحػالـ مػن نتػائج

نتيجة للرغبات ادلكبوتة يف عامل  والنوع الثاين زندث يف مرحلة النـو احلامل وتتػصف بكوهنػا 
واألمساع، وشنكن للنوعُت من األحالـ أف  غالبػا ابلغرابػة واخػتالط ادلرئيػاتالالشعور ، وتتػصف 

 يشًتكا يف الظهور يف آف واحد .

، الكمية  االختالؼ يف النـو عند تشخيص األرؽ أال يعترب معدؿ( 3992عكاشة)كما رأى 
كمية  على شلن يسموف بقليلي النـو ( زنصلوف) الطبيعية من النـو ، ألف ىناؾ بعض األفراد 

 قليلة من النـو ولكنهم ال يعتربوف أنفسهم مصابُت ابألرؽ ، وأف ىناؾ بعض األفراد يعانوف
 كثَتا من سوء كيفية نومهم يف حُت أف كمية النـو تعترب يف إطار احلدود الطبيعية .

الشخص  واحللم ىو ما يراه النائم يف الليل أثناء نومو، أما الرؤاي فيمكن أف تكػوف حلمػا يػراه 
النـو  وىو يقظ ، ولكن ىناؾ رؤاي منامية. والكوابيس ما ىي إال أحالـ مزعجة حتدث يف فًتة

 العميق ، وعادة ما يستطيع الفرد تذكر بعض أو معظم تفاصيل احللم ادلزعج ، والذي يكوف
 عادة من األحالـ ادلرعبة وادلخيفة مثل مطاردة حيواف مفًتس أو التعرض دلوقف موت أثنػاء

 حللم . ا
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ومستمدة  وأف األحالـ اليت حتدث يف فًتة النـو اليت تتميز حبركة العُت السريعة تكػوف عاطفيػة
جتارب  من جتارب اإلنساف يف احلياة ، ومن مث فإف الطفل الصغَت الذي ليست لو حصيلة مػن

 ( 3987،87احلياة ال يعرؼ ىذا النوع من األحالـ.) عبد احملسن ،

من إيضاح  ن معٌت ادلوقف الضاغط ، أنو ال شنكن فهم معنػاه إال(ع3998شقَت)وتضيف 
 ادلكوانت الرئيسة الثالث ادلتمثلة ابلشخص + البيئة النفسية + العامل اخلارجي .

 ىو رلموعة من اخلالاي ادلركز واحمليطة. الشخص:

ػشاعرواألفكار ىي ادلنطقة الفاصلة بُت الشخص وعادلو اخلػارجي، وىػي أيػضا ادل البيئة النفسية:
 من أسرتو وزليط عملو. وادلعتقدات واالجتاىات اليت يستقيها الفرد 

 كل ما زنيط ابلفرد من بيئة طبيعية مثل األرض وادلناخ والعمراف أو من بيئػة  العامل اخلارجي:
 اجتماعية مثل الناس وعاداهتم.

تتمثل يف ادلشكالت  ( أبف أىم مصادر ادلواقف احلياتية الضاغطة 3991) وقد وضح الطريري 
 وأمهها:الذاتية للفرد 

كالثورة ،الغضب ،االكتئاب ،الفتور ،اإلاثرة ، وسرعة   ادلشكالت النفسية )النفعالية(: – 3
 التهور.

 al et  3971ويف ذلك وضح ىاربورج وآخػروف ) ادلشكالت القتصادية – 2
Harburg) دراستهم أبف األفراد الذين يعانوف ادلواقف احلياتية الضاغطة ىم األفػراد الػذين يف 

مستوى اقتصادايً اجتماعياً منخفضاً ، ويعيشوف يف منطقة مزدمحة ابلسكاف ، وأف  يعيػشوف
اضطراابت أسرية ويعانوف من ارتفاع معدؿ اإلصابة ابألمراض النفسية واجلسمية  أولئك يعيشوف

. 

 وقد أيدت ىذا ادلػصدر للػضغوط نتػائج دراسػة سػاندلر ادلشكالت العائلية )األسرية( – 1
(3980 Sandler )  من حدوث مواقف حياتية ضاغطة اجتماعية ومشكالت أسػرية تنػتج

أسباب متعددة داخل األسرة، مثل ادلرض وغياب أحد الوالدين عن األسػرة والطػالؽ ،  عػن
 ياتية الضاغطة تتسبب يف اهور بعض االضطراابت النفسية مصادر للمواقف احل وكلهػا
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 لدى األبناء .

 ادلتمثلة يف سوء العالقة ابآلخرين ، وصعوبة تكوين صداقات . ادلشكالت الجتماعية – 1

على الفرد  وقد رأى الباحث أف مصادر ادلواقف احلياتية الضاغطة األسرية قد تكوف أكثر تػأثَتا 
اذلامة للمواقف  الضاغطة الناشئة عن مصادر خارج ادلنػزؿ، ومػن ادلػصادر من ادلواقف احلياتية

 ما يلي:احلياتية الضاغطة يف ادلنزؿ 

 ادلواقف احلياتية الضاغطة اليت يكوف مصدرىا شريك احلياة . – 3

 ادلواقف احلياتية الضاغطة اليت يكوف مصدرىا أمور عائلية. – 2

 يكوف مصدرىا األبناء . ادلواقف احلياتية الضاغطة اليت – 1

مكاف  ادلواقف احلياتية الضاغطة اليت يكوف مصدرىا البيئة اخلارجية ادلتصلة ابألسػرة ، مثػل – 1
 السكن وعدـ مالءمتو ، أو عقار آيل للسقوط.

 قسمني :كما رأى الباحث أنو شنكن تقسيم اضطراابت النـو إىل 

 ثالث رلموعات ىي:وىذه تشمل : Dyssomniasصعوابت النوم  –أول 

، وىي حالة عدـ اكتفاء كمػي أو  Disorders Insomniaاضطراابت األرق – 3
، تستمر لفًتة ال أبس هبا من الوقت . ولكن ال رنب أف يعترب معدؿ  كيفػي مػن النـو

 تشخيص األرؽ، الكمية الطبيعية من النـو . االختالؼ يف النـو عند

 

، أو كثرة النـو  Disorders Hypersomniaاضطراابت فرط النوم -2
Somnolence يكوف فرط النـو ىو حالة من النعاس الشديد خالؿ النهار مع نوابت  قد

( أو استغراؽ فًتة طويلة لالنتقاؿ إىل حالة اليقظة  من النـو ) ال يفسرىا عػدـ كفاية كمية النـو
 الكاملة عند االستيقاظ . 
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نفسي أو ىروب من واقع معُت ، فيناـ الشخص نوما تكوف كثرة النـو تعبَتا عن صراع  وقػد
يف الصباح ادلبكر ، مث يصحو بعد الظهر ، ويكوف يف أحسن درجات التنبيو عندما  عميقػا

 يف ادلساء.  أيوي لفراشو

 وقد شخص خرباء الصحة ادلختصُت أبمراض مػشاكل النػـو األشػخاص  ( 3971عكاشة ، )

 6إذا كاف نومهم أثناء الليل لساعات قليلة ) أقل مػن  زنصلوف على تشخيص سليب العػاديُت
إيقااهم مرارا أثناء النـو ، يف حُت أف ادلصابُت مبرض النـو الزائد زنصلوف علػى  أو تػم ( 8 –

ساعات  8 – 6سليب حىت ولو حصلوا على نـو مريح ولساعات كافية ، أي ما بُت  تػشخيص
 يومياً.

  Disorders Schedule Wakeاضطراابت جدول النوم واليقظة –1 

– Sleep  من فقداف للتزامن بُت برانمج الفرد يف النـو واليقظة وبُت برانمج  ، وىو حالة
من قبل زليط الفرد شلا يًتتب عليو شكوى إما من األرؽ وإما من  النـو واليقظة ادلرغوب فيػو
 ادلصاب هبذا االضطراب ال يناـ عندما يريد ، بل يناـ يف أوقات الفرد  فرط النـو ، وابلتػايل فػإف

احلاالت ادلعتادة من ىذا النـو يف حاالت االنتقاؿ ابلطائرة إىل  أخرى ال يريدىا ، وحتدث
 2000العمل من نظاـ زمٍت مألوؼ إىل نظاـ آخر.) يوسف،  مػسافات بعيػدة ، وتبػديل دورة

) 

 وتتضمن ثالث جمموعات هي: Parasomniaمصاحبات النوم :  –اثنياا 

 أحالم النوم والكوابيس ادلفزعة : -1

 وما ىي إال نوابت ليلية من الفزع الشديد واذللع تصاحبها أصوات عالية وحركة زائػدة 
ومستوايت عالية من النشاط العصيب الالإرادي ، ويقـو الفرد من نومو جالسا أو واقفا عادة 

يسرع إىل الباب   الثلث األوؿ من النـو الليلي مث يصرخ صرخة رعب ، ويف أحياف كثَتة  أثناء
 كانت ىناؾ زلاولة ىروب ، وإف كاف اندرا جدا ما يًتؾ الفرد الغرفة. كما لو

خربة حلم زلمل ابلقلق واخلوؼ مث يليو اسًتجاع تفصيلي شديد  أما الكابوس ما ىػو إال 
 . (3992،523حملتوى احللم )عكاشػة،. 
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 : Disorder Walking Sleepاضطراابت التجوال أثناء النوم – 2

، والشخص مغلق العينُت أحياان،أو تكوف عيناه مفتوحتُت أحياان  ويقصد بو الػسَت أثنػاء النـو
كما حتدث ىذه الظاىرة وتكوف  ( 3971عكاشة ، )بعض األسئلة أخرى،بل وأحياان يرد علػى
شنكن اإلتياف حبركة ما ، وقد أييت أبفعاؿ معقدة ومتتالية ورمبا خطَتة  العضالت مسًتخية ، فال

 . رغبات الشعورية مل يتح ذلا اإلفراج أثناء اليقظة ، وقد تكوف تعبَتا عػن

السلم أو يذىب  يذىب إىل احلماـ للتبوؿ أو ينزلعلى فبعض األفراد مػن ( 3971الرخاوي ، )
ادلالبس ، وشنكن لو أف سنرج خارج ادلنزؿ ، ويف حاالت  إىل ادلطػبخ وأيكػل ، أو يفػتح خزانػة
 مثل استعماؿ أحد األجهزة أو فتح القفل ابدلفتاح  ويف  اندرة شنكن أف يقـو أبعمػاؿ معقػدة

رابً، كما شنكن بشكل مؤذ وعنيف إذا كاف خائفا أو ىا حاالت أخرى اندرة شنكػن أف يتػصرؼ
واجلروح، وعادة ما حتدث لألفراد ادلصابُت ابألحالـ  أف يتعرض لػألذى والػسقوط والكػدمات

 وأثناء التجواؿ النومي يقـو الفرد من السرير  ( 87   3980احملسن عبد )    ادلزعجة وادلخيفة

خفضاً من التفاعل مث يسَت متجوال مبداي مستوى من غالبا أثناء الثلث األوؿ من النـو الليلي
 وادلهارة احلركية . 

 

التزامن بُت برانمج الفرد يف النـو واليقظة وبُت برانمج النـو واليقظة  وىذا ىو أسػلوب فقػداف
احمليطُت ابلفرد ، شلا يًتتب عليو شكوى إما من صعوابت النـو )   ادلرغوب فيو مػن قبػل

نـو واليقظة( وإما من االضطراابت كاضطراب األرؽ وإما مػنفرط النـو وإما من جدوؿ ال
 ادلفزعة والكوابيس أو التجواؿ النومي أو الكالـ أثناء  ادلصاحبة للنـو ) كأحالـ النػـو

 .النـو (
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 : Disorder Talking Sleepالكالم أثناء النوم –3

ينادي الكلمات أو اجلمل ادلفيدة أو غَت ادلفيدة، أو قد  وىي حالة يتم فيها ترديد رلموعػة مػن
.  أو يستجدي أبحد األشخاص أثناء النـو

 الدراسات السابقة:

  الدراسات السابقة ادلتعلقة مبواقف احلياة الضاغطة: –ولا أ

 الدراسات اليت تتعلق مبوضوع الدراسة احلالية منها: سػوؼ يتنػاوؿ الباحػث بعػض

الضغوط مصادر عن أىم (  Ramasy & Sandler   3980دراسة ساندلر ورمازي )
 : النفسية

 طالباً ، مث توصلت نتائج الدراسة إىل وجود ثالثة مػصادر أساسػية(  333واليت أجريت على )
 للضغوط النفسية تتمثل يف:

 ، من خالؿ عدـ تقبل الطالب لزمالئو ، وصعوبة قدرتو علػى تكػوين أصػدقاء ، النزعاج -أ
 الدراسي ، وعدـ استغالؿ وقت فراغو.وصعوبة قدرتو على التعلم ، واخنفاض معدؿ حتصيلو 

، وتتضمن بعض ادلشكالت اليت يشملها مصدر  ادلشكالت الدراسية الجتماعيـة -ب
 سالف الذكر . االنزعاج

 ، وتتمثل يف صعوبة التعامل مع ادلعلم والنظاـ الثابػت )الػروتُت( داخػل العالقات السيئة -ج
 الفصل الدراسي، ومشاعر الوحدة النفسية .

 

وجود أربعة  (عن أىم مصادر الضغوط النفسية ، حيث توصػل إلػى 3991دراسة الطريري )
 مصادر أساسية تتمثل يف ادلشكالت الذاتية للفرد أذنها:

كالثورة ،الغضب ،االكتئاب ،الفتور ،اإلاثرة ، سرعة التهػور   ادلشكالت النفسية)النفعالية( -أ
. 
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  ادلشكالت القتصادية -ب

مستوى اقتصادايً اجتماعياً  ألفراد الذين يعانوف الضغوط النفسية ، والذين يعيػشوفوتتمثل يف ا 
اضطراابت أسرية ،  منخفضاً ، ويعيشوف يف منطقة مزدمحة ابلسكاف ، وأف أولئك يعيشوف

 ويعانوف من ارتفاع معدؿ اإلصابة ابألمراض النفسية واجلسمية .

  ادلشكالت العائلية )األسرية( -ج

وغياب أحد الوالدين عن األسرة  ج عن أسباب متعددة داخل األسػرة مثػل ادلػرضواليت تنت
 االضطراابت النفسية لدى األبناء . والطالؽ ، وكلها مصادر للضغوط النفسية يف اهػور بعػض

 ادلشكالت الجتماعية ادلتمثلة يف سوء العالقة ابآلخرين، وصعوبة تكوين صداقات. -د

ضغوط  عنواف " الدور الدينامي للمساندة االجتماعية يف العالقة بػُت، ( ب 3998دراسة فايد )
 احلياة ادلرتفعة واألعراض االكتئابية " 

للضغوط على الصحة النفسية ، ومعرفة التأثَت  وقد ىدفت الدراسة إىل فحص التػأثَت الػسليب
ن ارتفاع مستوى واألعراض االكتئابية الناجتة ع اإلرنايب للمساندة يف خفض كل مػن الػضغوط

 الضغوط . 

 احلياة الضاغطة ، وقائمة بك لالكتئاب ، واستبياف  وقد طبق كل من اسػتبياف أحػداث

ذكراً من خررني اجلامعة ، تراوحت أعمارىم  ( 121) ادلػساندة االجتماعيػة علػى عينػة قوامهػا
وجود فروؽ جوىرية بُت منخفضي ومرتفعي الدراسة :  وأسـفرت نتـائجسػنة ،  15– 21بُت 

جانب مرتفعي الضغوط ، ووجود فروؽ جوىرية بُت  الضغوط يف األعراض االكتئابيػة فػي
االجتماعية لصاحل منخفضي الضغوط ، مع وجود  منخفضي ومرتفعي الضغوط يف ادلػساندة

كتئابية يف جانب فروؽ جوىريػة بػُت منخفػضي ومرتفعػيادلساندة االجتماعية يف األعراض اال 
 فروؽ جوىرية بُت منخفضي ومرتفعي األعراض  منخفضي ادلساندة االجتماعيػة ، فوجػود

ادلساندة االجتماعية لصاحل منخفضي األعراض  االكتئابية من ذوي الػضغوط ادلرتفعػة فػي
 االكتئابية من ذوي الضغوط ادلرتفعة .
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اذلضمية "  الضغوط النفسية واإلصػابة ابلقرحػةبعنواف العالقة بُت  : ( 2001دراسة احلواجري )
اذلضمية  ، وقد ىدفت الدراسة إىل التعرؼ على العالقة بُت الضغوط النفسية واإلصابة ابلقرحة

  ( فرداً من اإلانث ، وقد اسػتخدـ 11(فرداً من الذكور و ) 72، على عينة بلغ عددىا )

واالقتصادية الضاغطة ، كما مت استخداـ  الباحث قائمة أحداث احلياة األسرية واالجتماعية
(الختبار فيما إذا كانت توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بػُت ادلػصابُت  Test.t) اختبػار
اذلضمية وغَت ادلصابُت وفقا دلقياس شدة الضغوط النفسية ، وقد بينت الدراسة وجػود  ابلقرحػة

ادلصابُت على شدة الضغوط النفسية ، وأف دالة إحصائية بُت ادلصابُت ابلقرحة وغَت  فػروؽ
 ادلصابُت ابلقرحة اذلضمية يعانوف من الضغوط النفسية بدرجة أكرب من غَت ادلصابُت. ادلرضػى

 بعنواف الضغوط النفسية لدى طلبة اجلامعة اإلسالمية ( 2006دراسة دخاف ، احلجار )
التعرؼ على مستوى الضغوط وعالقتها ابلصالبة النفسية لديهم ، وقد ىدفت الدراسة إىل 

 لدى طلبة اجلامعة اإلسالمية وعالقتو مبستوى الصالبة النفسية لديهم إضافة إلػى تػأثَت  النفسية

ادلتغَتات على الضغوط النفسية لدى طلبة اجلامعة اإلسالمية والصالبة النفسية لديهم  بعػض
طالباً (  513ة الدراسة )الباحثاف ادلنهج الوصفي التحليلي ، وقد بلغت عين وقد استخدـ

 طالباً وطالبة ، من ( 35113%من رلتمع الدراسة البالغ )(  1حوايل) وطالبة ،وىػي دتثػل
 أبقسامها ادلختلفة .  كليػات اجلامعػة التػسعة

واستخدـ الباحثاف استبيانتُت ، األوىل: لقياس الضغوط النفسية لدى الطلبػة والثانية : لقياس 
مستوى  ية لديهم وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج كاف من أذنهػا: أفمدى الصالبة النفس

 وأف معػدؿ الػصالبة النفػسية لػديهم(  ، % 05.62الضغوط النفسية لدى الطلبة كاف )
 بينت الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بػُت الطلبػة فػي مػستوى .)%كما 11.77)

 لػصاحل الػذكور أي أف تعزى دلتغَت اجلنسُت –اجلامعة عدا ضغوط بيئة  -الضغوط النفسية 
لدى الطالبات ، كما بينت وجود فروؽ ذات  مستوى الضغوط النفسية لدى الطالب أعلى منو

 تعػزى  –عدا األسػرية وادلاليػة –مستوى الضغوط النفسية  إحصائية بُت الطلبة يف داللة

ذات داللة  الدراسة عدـ وجود فروؽ دلتغيػراالختصاص لصاحل طلبة العلمي ، كما بينت
تعزى  –عداالدراسية وضغوط بيئة اجلامعة  –الطلبة يف مستوى الضغوط النفسية  إحصائية بػُت
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الشهري ، وبينتالدراسة أيضاً وجود عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بُت  دلتغَت الدخل
 مستوى الضغوط النفسية والصالبة . فػي الطلبة

وادلرشدين خاصة بعمل برامج إرشادية  أوصت الدراسة بضرورة قياـ مػسئويل اجلامعػة وأخَتاً  
والعوامل ادلؤثرة فيها وحتسُت شروط الدراسة  لزايدة وعي طلبة اجلامعة مبفهػـو الػضغوط النفػسية

 يف اجلامعة .

 

 الدراسات ادلتعلقة ابضطراابت النوم: –اثنياا 

ىناؾ عامل  (عن اضطراب ادلشي أثناء النـو ، تبُت أف87، 3987يف دراسة عبد احملسن )
 20– 30وراثي وراء عدد من احلاالت ... ، وعندما يصاب أحد أفراد األسرة فإف نسبة ) 

ذلك االضطراب ، وال يزاؿ العامل الوراثي غَت  % ( من أقرابء الدرجة األوىل يظهر لػديهم
 دلشي أثناء النـو منها :القلق ،التوتر ، خلوؼ ا زلدد ، كما أف ىناؾ عدد من ادلثَتات لنوابت

،ارتفاع احلرارة وأيضا نوابت الصداع النصفي  امتالء ادلثانة ،الضجيج ،احلرماف من النـو
 ،استعماؿ الكحوؿ ، بعض األدوية النفسية .

األطفاؿ يف بعض  توصل إىل أف اضطراابت النـو اليت قد تػالـز( ،  3991ويف دراسة بوربلي )
مرحلة تكوين الرموز  حل العمرية ترجع إىل توتر العالقة بُت األـ والطفػل ، وال سػيما فػيادلرا

 لدى األطفاؿ .

سكانية  ( بدراسة لتحديد اضطراابت شلل النػـو لػدى نػسبة 3989بينما توصل ىيس كوت ) 
من  ج( مفحوصاً وضعوا حتت العناية والعال 16من الزنوج ، وقد انصبت عينة الدراسة على )

 (مفحوصػاً أطلػق 16( و)care-Preاالضطراابت العقلية وأطلق عليهم ما قبل العناية )
 للعػالج  وىم أفراد العينة اليت تعرضت (  care-Afterعليهم عينة ما بعد العناية )

االضطراابت العقلية ، وقد استخدـ الباحث مقياس إعادة التوافق االجتماعي ،  الفعلػي مػن
( مفحوصاً من 31التشخيصي ، وقد أسفرت نتيجة الدراسة عن تعرض ) والتوترلقياس القلق 
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( مفحوصاً من عينة ما بعد 32(مفحوصاً من عينة ما قبل العناية، و) 38العينة الضابطة، و)
.  العناية إىل خربة شلل النـو

 ت( بدراسة مقارنة لبعض مسات الشخصية من رلموعة مكونة –وقاـ نَتيس دي )ب  
 مفحوصاً شلن يعانوف من اضطراابت النػـو ، ورلموعػة أخػرى ضػابطة ، بلػغ( 15من)

( مفحوصاً من ذوي النـو الطبيعي ، واستخدـ الباحثوف اختبار لقياس سلوكيات  29قوامها)
،  ابإلضافة إىل قائمة لتحديد بعض خصائص الشخصية ادلرتبطة ابضطراابت النـو ، وقد  النػـو

ن ارتفاع درجات مفحوصي رلموعة اضطراابت النػـو علػى مقػاييس نتائج الدراسة ع أسػفرت
واالكتئاب والعصابية ، ابإلضافة إىل الشكوى مػن االضػطراابت )الػسيكوسوماتية ( ،  القلػق
 ابدلقارنة ابجملموعة الضابطة . وذلػك

مقارنة  ؿكما قاـ سيموندز وابراجاف ، بدراسة لتحديد السلوكيات ادلرتبطة ابلنـو ، مػن خػال  
 ( 109( مفحوصاً ، وأخػرى غيػر إكلينيكيػة قوامهػا ) 350بُت عينة إكلينيكية قوامها )

 (عاماً ، وقد أسفرت نتائج الدراسة عػن دتيػز 32– 8مفحوصُت ، تراوحت أعمارىم ما بُت )
 العينة اإلكلينيكية أبحالـ مزعجة )كوابيس( وسلاوؼ من الليل ، صعوبة يف الدخوؿ يف 

واخلوؼ من ادلوت ، واخلوؼ من الظالـ ، ابإلضافة إىل اهور التبوؿ الليلػي واحلاجػة  ـو ،النػ
سنوات( ، يف حُت انتشرت األحالـ ادلزعجة لدى ادلرضى يف  30االطمئناف لدى أطفاؿ ) إلػى
عاماً( والسيما لدى أولئك الذين يعانوف من االضطراابت الوجدانية والقلق ابدلقارنة 33) عمػر
( وقاـ مركز النـو التابع  3993عينػةغَت اإلكلينيكية من الفئات العمرية ذاهتا )ابشا ، ابل

ادلرضى الذين يعانوف من ادلشي أثناء  للمشفى اجلامعي يف مدينة )بَتف( بسويػسرا بدراسػة علػى
 12من نتائج تلك الدراسة أف ) (شخصاً ابلغاً ، وكػاف 71النـو ، وذلك على عينة بلغت )

 أثناء النـو ،  ن ادلرضى سجلوا حوادث عدوانية ، اهرت خالؿ مػشيهم% (م

الصراخ  إىل(  % 10تعرضهم إلصاابت وجروح وىم انئموف ، وجلأ )(  % 39يف حُت سجل)
 العايل أثناء الليل . 

 من( % 21النـو عند ) على األقل من العائلة، مصاب مبػشي وكذلك لوحظ وجود فرد واحد 
ادلوجود عند ربع سكاف العامل  منهم عالمة وراثيػة فػي جهػاز ادلناعػة(  % 50محل ) ادلرضى،فيما
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تعرضوا (  % 21) منهم يعانوف من ىذه احلالة منػذ الطفولػة ، و(  % 58فقط ، و )
 مصابوف ابضطراابت عػصبية . (  % 38دلشكالت عقلية ونفسية ، و )

تبط حبالة ادلشي أثناء النـو اليت تتميز بيقظػة إف معظم تلك االضطراابت تر  الباحثون : وقـال
دوف العقل أو فقداف القدرة على هتدئة أعضاء اجلسم أثناء النـو ، لذلك فإف معاجلتها  اجلػسد

 التخلص من مشي النـو أيضا . قد تساعد يف

%من الفرنسيُت يعتربوف أنفسهم غَت  20ت( بينت أف  –وكذلك دراسة جاف دانييل )ب
%منهم لديهم اضطراابت متعددة أثناء النـو ، شلا يدعوىم ذلك  10على النـو ، وأف  قػادرين

 وصفات طبية مهدئة .  السػتخداـ

وغَت مباشر على  وأكدت الدراسة أف اضطراابت النـو ذلا أتثَت مباشر على احلياة اليوميػةللفرد
 وكذلك ادلعوية . اجملتمع بشكل عاـ ، وال سيما دورىا يف أمراض القلب والدورة الدموية

 تعقيب على الدراسات السابقة:

ىامُت يف رلاؿ علم النفس  الػضوء علػى متغيػرين يتضح من الدراسات السابقة أهنا ألقت 
لدى فئة ىامة من فئات  راابت النـوادلواقف احلياتية الضاغطة واضط والصحة النفسية وذنا 

ابدلواقف احلياتية الضاغطة أف  اجملتمع أال وىي فئة الشباب ، وأوضحت الدراسات ادلتعلقػة
 النفسية)االنفعالية(  مصادر أساسية تتمثل يف ادلشكالت الذاتية للفػرد كادلػشكالت

االقتصادية ادلتمثلة  ػشكالت:كالثورة ،الغضب، االكتئاب ،الفتور ،اإلاثرة ،سرعة التهػور ،وادل
اجتماعيا  يعيشوف مستوى اقتػصاداي الذين يعانوف الضغوط النفسية ، والذين يف األفراد

أسرية ،  منخفضا ، ويعيشوف يف منطقة مزدمحة ابلسكاف ، وأف أولئػك يعيػشوف اضػطراابت
 ػشكالتويعانوف من ارتفاع معدؿ اإلصابة ابألمراض النفسية واجلسمية . وكػذلك ادل

 العائلية)األسرية( واليت تنتج عن أسباب متعددة داخل األسرة مثل ادلرض وغياب أحد الوالػدين
 عن األسرة والطالؽ ، وكلها مجعاء مصادر للضغوط النفسية يف اهور بعػض االضػطراابت

 النفسية لدى األبناء. 

 تكوين صداقات .  وصػعوبة ادلتمثلة يف سوء العالقة ابآلخرين ، وكذلك ادلشكالت االجتماعية 
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الضغوط يف األعراض  وأوضحت بعض الدراسات وجود فروؽ جوىرية بػُت منخفػضي ومرتفعػي
منخفضي ومرتفعي الضغوط  االكتئابية يف جانب مرتفعي الضغوط ، ووجود فػروؽ جوىريػة بػُت

منخفضي فروؽ جوىرية بُت  يف ادلساندة االجتماعية لصاحل منخفضي الػضغوط ، مػع وجػود
منخفضي ادلساندة  ومرتفعي ادلساندة االجتماعية يف األعراض االكتئابية فػي جانػب

االكتئابية من ذوي  االجتماعية، ووجود فروؽ جوىرية بػُت منخفػضي ومرتفعػي األعػراض
 االكتئابية من ذوي  الضغوط ادلرتفعة يف ادلساندة االجتماعيػة لػصاحل منخفػضي األعػراض

 تفعة .الضغوط ادلر 

إحصائية بُت ادلصابُت ابلقرحة  وكذلك انتهت نتائج بعض الدراسات إىل وجود فروؽ دالة 
ادلصابُت ابلقرحة اذلضمية يعانوف من  وغَت ادلصابُت على شدة الػضغوط النفػسية، وأف ادلرضػى

 اف مستوى الضغوط النفسية لدى الطلبة ك الضغوط النفسية بدرجة أكرب من غيػر ادلػصابُت. وأف

مع وجود فروؽ (  % 11.77يف حُت كاف معدؿ الصالبة النفسية لػديهم)(  % 05.62)
 –ضغوط بيئة اجلامعة  عدا -ذات داللة إحصائية بُت الطلبة يف مستوى الضغوط النفسية 

 لدى الطالب أعلى منو  تعزى دلتغَت اجلنسُت لصاحل الذكور :أي أف مستوى الضغوط النفػسية

ذلك وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت الطلبػة فػيمستوى الضغوط لدى الطالبات ، وك
، مع عدـ وجود  تعزى دلتغَت االختصاص لصاحل طلبة العلمي –عدا األسرية وادلالية  –النفسية 

 الدراسية  عػدا –فروؽ ذات داللة إحصائية بُت الطلبة يف مستوى الػضغوط النفػسية 

الدخل الشهري .كما أوضحت الدراسات ادلتعلقة تعزى دلتغَت  –وضغوط بيئة اجلامعة 
حاالت نوابت ادلشي أثناء النـو ،  ابضطراابت النـو أف ىناؾ عامل وراثي وراء عدد من

(  87،3987احملسن الكحوؿ)عبد واحلرماف من النـو ، ونوابت الػصداع النػصفي واسػتعماؿ
ل العمرية ترجع إىل توتر العالقة بُت ادلراح وأف اضطراابت النـو اليت قد تالـز األطفاؿ يف بعػض

اضطراابت النـو ذلا أتثَت مباشر على احلياة اليومية للفرد  وأف ( 3991األـ والطفػل )بػوربلي ، 
والسيما دورىا يف أمراض القلب والدورة الدموية وكذلك  وغَت مباشر على اجملتمع بشكل عاـ،

 . ت( –ادلعوية)جاف دانييل، ب 
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 الثالث الفصل

 منهجية الدراسة وإجراءاتها
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 عٌنة الدراسة -

  أدوات الدراسة -
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 إجراءات الدراسة :

تتضمن منهج الدراسة اليت اتبعو الباحث يف تنفيذ دراستو   ومن مث وصف اجملتمع األصلي 
والتأكد من صدقها وثباهتا   مع بياف األساليب وحتديد العينة   مث اعداد أدوات الدراسة 

 اإلحصائية ادلستخدمة يف معاجلة النتائج   وفيما يلي وصف ذلذه اإلجراءات :

 منهج الدراسة :  -أولا 

استخدـ الباحث يف ىذه الدراسة البحث ادلسحي يف اكتشاؼ انتشار الضغوط النفسية 
الباحث البحث االرتباطي ادلتمثل يف الضغوط وانتشار اضطراابت النـو واليقظة كما استخدـ 

 النفسية واضطراابت النـو واليقظة .

 اجملتمع األصلي للدراسة : -اثنيا 

 طالب كلية العلـو االجتماعية وكلية الشريعة يف جامعة االماـ دمحم بن سعود اإلسالمية .

 عينة البحث :

 بن سعود اإلسالمية يف مدينة سيجري البحث على عينة عشوائية من طلبة جامعة االماـ دمحم
 الرايض .

 أدوات الدراسة : -رابعاا 

بعد اختيار العينة البد من اختيار األدوات ادلناسبة   الف األدوات ادلستخدمة وطريقة التحليل 
 ىي اليت تؤدي ابلفعل اىل القاء الضوء على ادلشكلة موضوع الدراسة .

دلواقف احلياتية الضاغطة ومقياس اضطراابت النـو   وسيقـو الباحث بتطبيق االداتُت   مقياس ا
 وذنا كما يلي :

 مقياس ادلواقف احلياتية الضاغطة : -1

( فقرة موزعة على سبع رلاالت حيث اعطى لكل فقرة وزان متدرجا وفق  61يشتمل على ) 
 سلم متدرج رابعي 
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تنطبق على االطالؽ  (  ) تنطبق بدرجة كبَتة   تنطبق بدرجة متوسطة   اندرا ما تنطبق   ال 
 لتحديد درجة الضغوط النفسية .

 (3جدوؿ )

 يبُت عدد فقرات ادلقياس حسب كل رلاؿ من رلاالهتا 

 عدد الفقرات البعد

 10 ادلواقف احلياتية الضاغطة االسرية

 10 ادلواقف احلياتية الضاغطة االقتصادية

 9 ادلواقف احلياتية الضاغطة الدراسية

 8 احلياتية الضاغطة االجتماعيةادلواقف 

 8 ادلواقف احلياتية الضاغطة االنفعالية

 9 ادلواقف احلياتية الضاغطة الشخصية

 10 ادلواقف احلياتية الضاغطة الصحية

 64 اجملموع

 

 مقياس اضطراابت النوم : -2

اختبار بعد االطالع على الدراسات السابقة ادلتعلقة مبشكلة الدراسة وبعد االطالع على 
 سلوكيات النـو   قاـ الباحث ببناء ادلقياس وفق اخلطوات التالية :

 حتديد اجملاالت الرئيسية اليت مشلها ادلقياس . -

 ( فقرة .  39اعداد ادلقياس واليت مشلت )  -
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 (3-2جدوؿ )

 يبُت عدد فقرات ادلقياس حسب كل رلاؿ من رلاالهتا 

 

 

 

 

 

 

 اضطراابت صعوبة النـو

 

 

 

 

 

 اضطراابت مصاحبات النـو

 إجراءات الدراسة : -خامساا 

بتطبيق الدراسة على العينة أنفة الذكر   عن طريق توزيع ادلقاييس عليهم مث الطلب منهم  -1
بتعبئتها بعد توضيح آلية ذلك   ومث اإلجابة على استفساراهتم بشأف العبارات اليت حتتاج 

 لتوضيح .

 إبجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة   للتحقق من الفروض . -2

 عدد الفقرات البعد

 10 اضطراب االرؽ

 6 اضطراب فرط النـو

 7 اضطراب جدوؿ النـو واليقظة

 عدد الفقرات البعد

 10 اضطراابت أحالـ النـو

 3 اضطراابت التجواؿ اثناء النـو

 3 اضطراب الكالـ اثناء النـو
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 ضوء االطار النظري والدراسات السابقة .بتفسَت النتائج يف  -3

 األساليب اإلحصائية ادلستخدمة : -سادساا 

 التكرارات وادلتوسطات واالحنرافات ادلعيارية والنسب ادلئوية . -1

 معامل ألفا كرونباخ   دلعرفة ثبات البحث . 2-

3- t.Test . دلعرفة الفروؽ بُت ادلتوسطات   
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 العربية :

 ( . 14– 7:)الشخٌر ، المكتبة العربٌة ، دمشك ، سورٌا ،  1991دمحم نزار الدلر) -1

 ( الطب النفسً المعاصر ، مكتبة االنجلو المصرٌة ، طبعة فرٌدة منمحة، 1992أحمد عكاشة) -2

 ، الماهرة . 511 – 523. 

 . 63( رحلة مع علم النفس، مؤسسة أخبار الٌوم، العدد  1987ٌسري عبد المحسن )- 3

 ( ممٌاس موالـف الحٌـاة الـضاغطة فـً البٌئـة العربٌـة 1998زٌنب محمود شمٌر ) -4

 سعودٌة( مكتبة النهضة المصرٌة ، الماهرة . –)مصرٌة

 تشخٌـصه طـرق عالجـه –( الضغط النفسً ، مفهومـه  1994عبد الرحمن الطرٌري) -5

 ومماومته ، الطبعة األولى )بدون دار نشر(.

 ( علم النفس الفسٌولوجً ، مكتبة سعٌد رأفت ، كلٌـة اآلداب ، جامعـة 1973أحمد عكاشة ) -6

 عٌن شمس ، الماهرة .

 ( العاللة بٌن الضغوط النفسٌة واإلصابة بالمرحـة الهـضمٌة ، 2114عبد هللاا الحواجري) -7

 ة ماجستٌر ، الجامعة األردنٌة .رسال

 . 152. –151( االضطرابات السلوكٌة وعالجها ، دار غرٌب ، الماهرة ،  2111جمعة سٌد ٌوسف) - -8

 ( محاضرات فً األمراض النفسٌة والعملٌة ، كلٌة اآلداب ، جامعة1973ٌحًٌ الرخاوي ) -9

 عٌن شمس ، الماهرة .

 نامً للمساندة االجتماعٌة فً العاللة بٌن ضغوط الحٌاة( الدور الدٌ 1998حسٌن على فاٌد)- 11

 المرتفعة واألعراض االكتئابٌة ، دراسات نفسٌة ، المجلد الثامن ، العدد الثانً ، إبرٌل.

 ( أسرار النوم ، ترجمة أحمد عبد العزٌز سالمة ، عـالم المعرفـة، 1992الكسندر بوربلً)-11

 الكوٌت .

 ( النوم واألرق واألحالم بٌن الطب والمرآن، دار المنارة، جدة. 1991شمسً باشا ) حسان -12
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 اخلامتة وادلقرتحات والتوصيات :

 يف ضوء النتائج اليت توصل اليها البحث احلايل توصى الباحثُت مبا يلي :

 ( تطبيق برانمج إرشادي على طلبة ادلرحلة اجلامعية خلفض اضطراابت النـو3

التأكد على إدارات ادلدارس وادلرشدين الًتبويُت ابالىتماـ مبشكالت الطالب وذلك من  (2
خالؿ مالحظة ىذه ادلشكالت سواء كانت نفسية أو اجتماعية ووضع احللوؿ وادلعاجلات 
االرشادية وذلك إبعداد برامج ارشادية  مناسبة حلاجات الطالب لتحقيق التوافق النفسي 

 واالجتماعي .

( االتصاؿ أبولياء أمور الطالب والطالبات الذين يعانوف من اضطراب النـو وتوعيتهم دلا لو 1
 أثر يف حتقيق الصحة النفسية .

 ( أوصي إبشراؾ ادلرشدين وادلرشدات الًتبويُت بدورات خاصة تدريبية .1

 ادلقرتحات :

 -نقرتح ما يلي :

 ( إجراء ىذه الدراسة على مراحل دراسية أخرى 3

( إجراء دراسة ابستخداـ أساليب وتقنيات إرشادية جديدة خلفض اضطراب النـو مثل ) 2
 حل ادلشكالت ( . -اللعب  -قطع التفكَت 

 ( إجراء دراسة شلاثلة للمراحل األخرى .1
 

 

 


