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قال بل ألقىا فاذا حباهلم وعصيهم ﴿ 
 ﴾ خييل اليه من سحرهم أنها تسعى

 صدق اهلل العظيم                                                             

 (56/ اآليت ) طهسىرة                                                              
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 إقـــرار املشــرف

أسلوبي)التصور املرئي املوجه( تأثري اشيد إن إعداد ىذه األطروحة الموسومة     
                , والمقدمة من الطالباإلرشاديني يف خفض أحالم اليقظة (و)إعادة الصياغة

( , قد جرت تحت إشرافي في جامعة ديالى / كمية التربية األساسية , ضياء فيصل حرجان)
والتوجيهتربية الوىي جزء من مـتطمبات نيل درجة الدكتوراه فمسفة  النفسي اإلرشاد /

.التربوي

 

 المشرف                                                   
 األستاذ الدكتور                                                   

 صالح ميدي صالح                                                     

                                     8 / 3   /2015 
 

 النفسي اإلرشاد قسم رئيس التربويتوصية و بناءاً على التوصيات والتوجيه

، أرشح هذه الزسالة للمناقشةالمتوافزة

 األستاذ الدكتور                                                     
 فرات جبار سعد اهلل                                                                                         

معاون العميد لمشؤون العممية والدراسات العميا                                         

                                                              8 /3  /2015 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 اإلحصائياخلبيــر  إقــرار
 

تأأأثري أسلوبي)التصأأور املرئأأي  أشــيد إنــي قــد قــرأت ىــذه األطروحــة الموســومة بـــ    
 التـي قـدميا الطالـب املوجه( و)إعادة الصياغة( اإلرشاديني يف خفأض أحأالم اليقظأة

( إلى كمية التربية األساسـية / جامعـة ديـالى وىـي جـزء مـن متطمبـات ضياء فيصل حرجان)
تربية / اإلرشاد النفسي والتوجيو التربـوي وقـد وجـدتيا صـالحة النيل درجة الدكتوراه فمسفة 

 .                                               اإلحصائيةمن الناحية 

                                                                                

 

 التوقيع :                                                      

 األستاذ الدكتورالدرجة العممية:                                                      

 فائق فاضل احمداالسم :                                             

   2015/ 4/ 20التاريخ :                                           
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 اخلبيــر اللغــوي إقــرار
 

تأأأثري أسلوبي)التصأأور املرئأأي  نــي قــد قــرأت ىــذه األطروحــة الموســومة بـــأأشــيد     
 التـي قـدميا الطالـب اإلرشاديني يف خفأض أحأالم اليقظأة (املوجه( و)إعادة الصياغة

( إلى كمية التربية األساسـية / جامعـة ديـالى وىـي جـزء مـن متطمبـات حرجانضياء فيصل )
تربية / اإلرشاد النفسي والتوجيو التربـوي وقـد وجـدتيا صـالحة النيل درجة الدكتوراه فمسفة 

 من الناحية المغوية .                                              

                                                                                

 

 التوقيع :                                                             

 دكتورالمساعد الستاذ األالدرجة العممية:                                                 

 وليد نياد عباس : السما                                                         

   2015/ 4/ 20التاريخ :                                                        
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

                                                                        اخلبيـر العلمـي إقـــرار

تأأأثري أسلوبي)التصأأور املرئأأي نــي  قـد قــرأت ىـذه األطروحــة الموســومة بــ أأشـيد     
 يا الطالـبالتـي قـدم اإلرشاديني يف خفض أحأالم اليقظأة( املوجه( و)إعادة الصياغة 

وىي جزء مـن متطمبـات , ( إلى كمية التربية األساسية / جامعة ديالى ضياء فيصل حرجان)
ــة /  ــدكتوراه فمســفة تربي ــل درجــة ال وقــد وجــدتيا اإلرشااادالنفساايوالتوجيااهالتربااوي ني

 صالحة من الناحية العممية .                                           

                                     

 

 

                                          

 

 التوقيع:                                                                  

 األستاذ الدكتور: الدرجة العممية                                                          

                                                                                        ليث كريم حمداالسم:                                                                   

                                     2015/ 4/ 20 التاريخ :                                                               

                                

 



 خ
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 إقــرار جلنـت املناقشـت
تأثري أسلوبي بـ نشيد إننا أعضاء لجنة المناقشة قد اطمعنا عمى األطروحة الموسومة   

والتي  )التصور املرئي املوجه( و)إعادة الصياغة( اإلرشاديني يف خفض أحالم اليقظة
محتوياتيا وفي ما لو عالقة في  , وقد ناقشنا الطالب (فيصل حرجانضياء )يا الطالبقدم

النفسي/الفمسفة تربيةيل درجة الدكتوراه ووجدنا أنيا جديرة بالقبول لنبيا , اإلرشاد

 ( .امتياز )بتقديروالتوجيهالتربوي
  

 أ. د. عدنان محمود عباساالسم :                                    االسم : أ. د. سامي ميدي صالح    

 ) عضوًا (                     ) رئيسًا (                                                   

 التوقيع :                                                              التوقيع:    

 أ.م .د .ناجي محمود النواباالسم :                                 أ. د. نشعة كريم عذاباالسم :      

 )  عضوًا  (                                                            )  عضوًا  (          

 التوقيع :                                          وقيع:                     الت      

 أ.د. صالح ميدي صالحاالسم :                               صالح سعيد  االسم :أ.م .د ئاسو   

       (اً مشرفو )عضوًا               )  عضوًا  (                                                    

 جامعة ديالى قرار لجنة المناقشة -صدق مجمس كمية التربية األساسية  

 

 حيدر شاكر مزىر     الدكتور:المساعد األستاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 عميد كمية التربية األساسية / جامعة ديالى                                     

                                                                /5  /2015  
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 اإلهــداء
 

ػ((ػهردوضربدػاضضهػوػطحطدػاضظضطاتػإضىػاضظورػدغدظااخرجػػاضظاسػطنػػإضىػ...ػطن

وردمػضيػػًاىػطنػرباظيػصعغرإض........ػػسيػدطيػغجريوحبهػػطخغضتيػقذصراهػالػغغارإضىػطنػ
ػبػاضضهػثراهأبيػطغَّػ.....ػًاطرغقػأطاضيػصبغر

ػأطالػاضضهػسيػرطرعاػأطيػاضحبغبظػ..…إضىػرغحاظهػذبابيػواطرػتأضػيػ

ػحغظؼمػاضضهػ..…إضىػذطوعػدربيػوتوأمػظضيػإخوتيػ

يػسيػوحدتيػوروظيػسيػذدتيػوأصثرػاضظاسػتطضطًاػإضىػإظجازػعذاػاإضـىػ....ػرسغػت

ػ)أدرتيػوصغاظي(.يػااضبحث...ػزوجت
ػأطغاضيػحردؼمػاضضهػ..…إضىػظبضػسؤاديػوسضذةػصبديػ

ػإضىػطنػزطرظيػبطغبػصرطهػوأتحغظيػبواسرػرضطهػوجطغل

ػ.........ػأدتاذيػوطذرسيتواضطهػ

ػحتىػوداظدػضطفػضحظظػسيػأوػشوةػضحظظػسيػبيػذطرػصدغقػصلإضىػ

ػ...... بابتداطظػوضو

ػعذاػاعديػاضطحبظػبصلػاضحاضيػذصضؼاػإضىػاألطروحظػعذهػإغصالػسيػداعمػطنصلػإضىػ
 .اضطتواضعػاضجؼد

 

                                            

 ضيبء                                               
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 ذصرػوػاطتظان
ال يسعني وقد أوشك ىذا البحث عمى االنتياء ، أال أن أتوجو إلى اهلل بجزيل الحمد        

والشكر ، فالحمد هلل رب العالمين ، عدد خمقو ، وزنة عرشو ، ومداد كمماتو ، وعمى عظيم 
"، والصالة والسالم عمى نبيو الصادق األمين  ألزيدنكمفضمو ، وىو القائل " لئن شكرتم 

 سيدنا وشفيعنا محمد )صمى اهلل عميو وسمم( وعمى الو وصحبو أجمعين .
صالح )األستاذ الفاضل الدكتور متنان واالحترام إلىاعترافا بالجميل أتقدم بوافر اال       

البحث  إغناءي لرعايتو العممية لي وما قدمو من توجييات سديدة ساىمت ف( ميدي صالح
متمنيًا لو دوام التقدم والرقي ودعائي لو بموفور الصحة ودوام السعادة إن شاء اهلل ، وجزاه اهلل 

 .(صمى اهلل عميو وسمممحمد)خير ما أقول فيو قول الرسول الكريم ان و  ،خير كلعني 
 ،وا إنكم قد كبفأمتوه()من صنع إليكم معروفب فكبفئوه، فبن مل جتدوا مب تكبفئوا بو فبدعوا لو حتى تر 

اإلرشاد النفسي والتوجيو ن أتقدم بالشكر واالمتنان إلى األساتذة في فسم أيطيب لي          
( لما قدموه من نصائح وأراء عممية أغنت )السمنارالعمميةوأعضاء لجنو الحمقة التربوي 
بن العبد(و إدارة)م. الترمذي(و إدارة)م.  كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى إدارة )ث. طرفةالبحث 

 . النمارق(عمى تعاونيم معي في إنجاز ىذا البحث. 
إلى كل من  متنانالوا شكرالفي ىذا المقام بتقديم فائق  اً ممزم ونفسالباحث جد ي كما

من الجميورية (بديدي السالمعبد  يمينة)األستاذةتقدم لي بيد العون والمساعدة واخص بالذكر 
 . لما قدمتو من مساعدات فذة و تعاون يصعب وصفو الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة

)خنساء ومن باب العرفان بالجميل أتقدم بفائق شكري وامتناني. إلى زمالء دراستي        
، سممى حسين كامل، و تاضية عموان خمف نوري، حسين حسين زيدان، نصرة عبد الحسين

إلى إفراد عائمتي  متناناالعظيم  أوجومن دواعي اإلقرار بالفضل إن و (عبد الرزاق جاسم
ػاضغدرػ الطريق طوال مدة دراستي. الذين ساندوني وتحمموا معي مشقة وعثرات ػاضضه وطن

                                  .ػػواضطونػواضتوسغق
 

 الباحث
 



 ر
 

ػـصػاضبحـثضخدتط
المرئي الموجو(و)إعادة  أسموبي )التصورتأثير التعرف عمى  ييدف البحث الحالي

لدى طالب المرحمة المتوسطة من خالل ن في خفض أحالم اليقظة ياإلرشاديالصياغة(
 التحقق من الفرضية األتية:_

 (بين متوسطات درجات 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
التجريبية الثانية والضابطة لمتطبيق  ،طالب المجموعات الثالثة التجريبية األولى

 توضيح ذلك:_ يأتيالبعدي ألداة قياس أحالم اليقظة، وفيما 
  ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات مجموعات البحث الثالثة

، )التصور المرئي الموجو(عمييا أسموبالمجموعة التجريبية األولى التي طبق 
والمجموعة التجريبية الثانية التي طبق عمييا أسموب)إعادة الصياغة(، والمجموعة 
الضابطة التي لم تتعرض ألي أسموب إرشادي في قياس أحالم اليقظة في االختبار 

 .البعدي 
 لبعدي ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات االختبارين القبمي وا

( في التصور المرئي الموجولممجموعة التجريبية األولى التي طبق عمييا أسموب) 
 . أحالم اليقظةقياس 

  ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات االختبارين القبمي والبعدي
قياس أحالم ( في إعادة الصياغةلممجموعة التجريبية الثانية التي طبق عمييا أسموب) 

 . اليقظة
  ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات االختبارين القبمي والبعدي

 . أحالم اليقظةلممجموعة الضابطة التي لم تتعرض ألي أسموب إرشادي في قياس 
)تصميم لغرض اختبار فرضيات البحث استخدم الباحث التصميم التجريبيو        

، وشمل مجتمع ت االختبار القبمي والبعدي( المجموعتان التجريبيتان والمجموعة الضابطة ذا
توزعت متوسطة وثانوية مدرسة (24)مدارسيا متوسطة البالغ عددب المرحمة الطالالبحث 

 اً طالب(7114فييا) الطالببمغ مجموع  حيث /بعقوبة المركز،عمى مديرية العامة لتربية ديالى
 إلجراء البحث. عينةً الثاني المتوسط الصف  وتم تحديد طالب



 ز
 

اعمى عمى  واحصم الذينمن  طالب المرحمة المتوسطةمن  اً طالب(30تم اختيار)كما 
بطريقة عشوائية عمى  أحالم اليقظة ُوزِّعوامن الوسط الفرضي عمـى مقياس اكثر درجات ال

في كل  ( طالب10بواقع )وعة ضابطة ، ومجموعتين تجريبيتين(مجمثالث مجموعات)
 الطالبء التكافؤ لممجموعات الثالث في بعض المتغيرات وىي)درجات مجموعة ، وتم إجرا

الترتيب الوالدي، التأخر الدراسي، عمل الطالب،  أحالم اليقظة)االختبار القبمي(، عمى مقياس
 .( فاقدي احد الوالدين آو كمييما، عائديو السكن

وفق أسموب)التصور المرئي برنامجًا إرشاديًا عمى تمقت المجموعة التجريبية األولى  وقد     
فيما ، بحسب نظرية)رايمي( لمتصورات الخاطئة وفرض المفيوم الخاطئاإلرشادي( الموجو

برنامجًا إرشاديًا عمى وفق أسموب)إعادة الصياغة تمقت المجموعة التجريبية الثانية 
 في حين لم يقدم أي برنامجاإلرشادي(بحسب نظرية)ميتشنبوم(لمتعديل المعرفي لمسموك، 

 لممجموعة الضابطة .
 وقد قام الباحث ببناء أداتين استخدمتا في البحث وىما:_      
مجالين تمثل مظاىر ( فقرة توزعت عمى 32والذي تكون من )أحالم اليقظة  مقياس .1

وتم التحقق أحالم اليقظة اإليجابية، أحالم اليقظة السمبية()حدوث أحالم اليقظة ىما
الظاىري ومؤشرات صدق البناء ، أما الثبات  من صدق المقياس عن طريق الصدق
معامل ألفا  وطريقة، (0887)بمغت قيمتو  حيثفقد أستخرج بطريقة إعادة االختبار ،

 .(0882)بمغت قيمتو  اذلالتساق الداخمي 
والثاني عمى  التصور المرئي الموجو(أسموب رنامجين إرشاديين احدىما عمى وفق)ب .2

( جمسة بواقع 14بمغ عدد جمسات كل برنامج )حيث )إعادة الصياغة(وفق أسموب 
 جمستين في األسبوع لكل أسموب.

            -وسائل إحصائية لتحقيق ذلك وىي : ولمعالجة بيانات البحث استخدم الباحث      
رسون ، معامل ارتباط بي كرونباخ ، معادلة الفا ختبار التائي لعينتين مستقمتين ،اال)

 (. اختبار ولكوكسناختبار مان وتني، اختبار تحميل التباين األحادي ، ،  2اختبار مربع كا
التصور المرئي الموجو )الي فاعمية األسموبين اإلرشاديينوأظيرت نتائج البحث الح      

عادة الصياغة( في خفض أحالم اليقظة  .طالب المرحمة المتوسطةلدى  وا 
 



 س
 

 :ات منياعددًا من التوصي وء نتائج البحث وضع الباحثفي ض
جعل البرنامج اإلرشادي الحالي بأسموبيو)التصور المرئي الموجو(و)إعادة  .1

الصياغة(ضمن منياج أعداد وتدريب المرشدين التربويين لما لو من أىمية في 
 التعرف عمى المفاىيم والتصورات واألفكار الخاطئة والعمل عمى تغيرىا.

اإلفادة من مقياس أحالم اليقظة الذي أعده الباحث لمكشف عن أحالم اليقظة  .2
 المرتفعة لدى طالب المرحمة المتوسطة.

 عددًا من المقترحات منيا:  وضع الباحثكما 
دراسة أثر أساليب إرشادية أخرى في خفض أحالم اليقظة من قبيل:                      .1

البرمجة المغوية العصبية، وقف األفكار، التحصين  –حل المشكالت  -)السايكودراما
 التدريجي ضد الضغوط، اليندسة النفسية(.

دراسة تأثير)أسموبي التصور المرئي الموجو( و)إعادة الصياغة(اإلرشاديين في  .2
 المدارس اإلعدادية والمتوسطة )الصباحية والمسائية ( دراسة مقارنة.
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 ثبت الجداول
رقم 
 الجدول

 رقم الصفحة عنوان الجدول

أعداد الطالب في المرحمة المتوسطة بحسب توزيعيا عمى  1
 مدارس مدينة بعقوبة)المركز(

59 

 60 عينة التحميل اإلحصائي لمقياس أحالم اليقظة أعداد 2
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 83 معامالت الثبات لمقياس أحالم اليقظة 15
128_129 الجمسات اإلرشادية وتواريخيا وعددىا 16  
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لمجموعات البحث الثالث لمتطبيق البعدي لمقياس أحالم 
 اليقظة

264 
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265-264 االختبار البعدي لمقياس أحالم اليقظة  
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 أحالم اليقظة لدى طالب المرحمة المتوسطة
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