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 مستخلص الدراسة 

هددفدت الددراسددددة على التعرع على فعداليدة برندامج تددريبي قدائم على اليقظدة العقليدة في في تحسددددين عدادات االسددددتدذكدار وخفض قلق 

( تالميذ  56االمتحدان لدى تالميدذ المرحلدة االبتددائيدة ذوي صددددعوبات التعلم بدولة الكويت ا وأجريت الدراسددددة علي عيندة مكونة من 

( تلميذا وتلميذة  28التعلم بدولة الكويتا تم تقسدديم م على مجموعتين ا مجموعة تجريبية قوام ا  المرحلة االبتدائية ذوي صددعوبات  

( تلميذا وتلميذة تم اختيارهم وفق طريقة العينة العشدددوائية الطبقية من الصدددم الخامس االبتدائي  28ا ومجموعة ضدددابطة قوام ا  

ا كما تم اسدتخدام   ( أشد ر10.5( شد رااا وانحراع معياري قدر   134.21بلغ متوسد  أعمارهم بمحافظة االحمدي بدولة الكويت  

 .Casel , R ععداد: راسل كاسل    (CBRSM)(ا وقائمة مالحظة سلوك الطفل  1978اختبار الذكاء المصور  ععداد: أحمد صالحا  

N 1961  ا ومقياس تقدير سددلوك التلميذ  لفرز حاالت صددعوبات التعلم(  2008ا وتعريب: مصددطفي كاملا) PBRSIM  :ا  ععداد)

(ا ومقياس عادات االسدددتذكار  ععداد الباحثة(ا ومقياس قلق 1990ا وتعريب: مصدددطفي كاملا  Myklebust  1969مايكلبسدددتا  

االمتحان  ععداد الباحثة(ا وأظ رت نتائج الدراسدة على أن:: توجد فرو  ذات داللة عحصدائية بين متوسدطات درجات القياسدين القبلي  

للمجموعة التجريبية في الدرجة الكلية لمقياس عادات االسددددتذكار وفي كل بعد من أبعاد  لصددددالح القياس البعديا و توجد  والبعدي  

فرو  ذات داللة عحصددائية بين متوسددطات درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الةددابطة في القياس البعدي في الدرجة لمقياس  

لصدددالح المجموعة التجريبيةا وتوجد فرو  ذات داللة عحصدددائية بين متوسدددطات درجات    عادات االسدددتذكار وفي كل بعد من أبعاد 

القياسدين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في الدرجة الكلية لمقياس قلق االمتحان وفي كل بعد من أبعاد  لصدالح القياس القبليا  

يبية والمجموعة الةدددابطة في القياس البعدي في الدرجة  توجد فرو  ذات داللة عحصدددائية بين متوسدددطات درجات المجموعة التجر

 .لمقياس قلق االمتحان وفي كل بعد من أبعاد  لصالح المجموعة التجريبية

Abstract 

Participate in this (56) fifth grade  pupils who were divided into two groups: an experimental group of (28)  

pupils. a control group of (28)  pupils, their average age (134.21) month with a standard deviation of (10.5) 

month, author used Intelligence illustration test prepared by (Ahmed Saleh,1978), The child behavior rating 

scale (CBRS) by  Cassel R.N (1961) and is prepared by Moustafa Kamel (2008), The pupils rating scale for 

learning disabilities by Myklebust,(1971) and is prepared by Moustafa Kamel (1990), study habits Scale 

(Prepared by author) and Exam Anxiety Scale (Prepared by author), The results of the study found that: 

There are statistically significant differences between average degrees in the pre-test and post-test 

measurement of experimental group At the level of (0.01) For Studying Habits for post-test measurement, 

There are statistically significant differences between average degrees in the post-test measurement of 

experimental group and control group At the level of (0.01) For Studying Habits for experimental group, 

There are statistically significant differences between average degrees in the pre-test and post-test 

measurement of experimental group At the level of (0.01) For Anxiety Test for pre-test measurement, There 

are statistically significant differences between average degrees in the post-test measurement of 

experimental group and control group At the level of (0.01) For Anxiety Test for control group and There 

aren't statistically significant differences between average degrees in the post-test.  
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 مقدمة الدراسة:  -

التعلم بين   تنطوي صعوبات  تنتشر  من جملة    %43على مشكالت مجتمعية وفردية متعددة؛ حيث 

الذين يتلقون خدمات التربية الخاصة، وتستنفذ صعوبات التعلم التي يعانيها التالميذ جزء كبير من  التالميذ  

طاقتهم العقلية واالنفعالية، وتسبب لهم اضطرابات ومشكالت نفسية تترك بصماتها على شخصياتهم، فتبدو  

يعانى   حيث  واالجتماعي  واالنفعالي  الشخصي  التوافق  سوء  مظاهر  اضطرابات    منهم  % 35عليهم  من 

اجتماعية وانفعالية، ويكونوا أميل لالنطواء واالنسحاب وتكوين صورة سالبة عن الذات وتوقعات سلبية  

 (. 822،  2009والتركيز على نواحي فشلهم مما يعوق نجاحهم )محمد البحيري ، 

اوالتهم  والتالميذ ذوى صعوبات التعلم أكثر عرضة من غيرهم لمعايشة مشاعر اإلحباط والقلق فى مح

للتعلم فضالً عن الضغوط أو االنسحاب لتجنب اإلحباطات المتوقعة والمواقف الغامضة والباقي اآلخر منهم  

ينكص إلى مراحل مبكرة من النمو النفسي واالجتماعي، ويعد تحسين أوضاع التالميذ ذوى صعوبات التعلم  

م وإحداث تغيرات إيجابية فى األداء  من أهم أهداف التربية، حيث تسعى إلى مساعدتهم على تحسين أدائه

المعرفي ومساعدتهم على التوافق واالندماج فى مهام التعلم بشكل فعَّال، ويمثل إهمال ذوى صعوبات التعلم  

خطورة إذ ال ينحصر تأثيرها فى المجال األكاديمي أو الدراسي فحسب؛ بل يمتد ليشمل الجوانب االنفعالية  

 (. 24، 2012مما يؤدى إلى زيادة مشكالته السلوكية )هيام شاهين،  واالجتماعية والشخصية للتلميذ 

( إلى أن ذوى  13،  2012( ، وهيام شاهين ) 265،  2011ويشير عادل العدل ، وصالح شريف )

المواد   فى  المتعددة  المهارات  واكتسابهم  إدراكهم  فى  صعوبة  من  يعانون  األكاديمية  التعلم  صعوبات 

عداد لالمتحان والمتمثل فى المذاكرة يوم االمتحان بتركيز معتمد على الحفظ  األكاديمية، نتيجة نقص االست

والتكرار وعدم تنظيم الوقت واإلخفاق فى تنظيم المعلومات والعادات السيئة فى الدراسة، وذلك لعدم قدرتهم 

 علي استخدام عادات االستذكار السليمة.

صعوبات التعلم، واالفتراض األساسي هو  ويعد قلق االمتحان من االضطرابات المحتملة لدى ذوي  

أن التالميذ ذوي صعوبات التعلم يعانون من نقص في المهارات النفسية أو العصبية الالزمة ألداء المهام 

بهم   الخاصة  ذوي (Swanson, 2005, 290)األكاديمية  للتالميذ  تهديداً  يمثل  أن  يمكن  القصور  ، وهذا 

، وبذلك يؤثر (Hancock, 2001, 286)مالية قلق االمتحان لديهم  صعوبات التعلم وبالتالي تزيد من احت

قلق االمتحان على التالميذ ذوي المهارات التعليمية المنخفضة، ويتداخل مع المعالجة الفعَّالة للمعلومات،  

وقد وجد جودري ،  (Zeidner & Matthews, 2005, 144)ويقلل القدرة على استرجاعها أثناء االمتحان  

والتحصيل    (Gaudry & Spielberger, 2003, 165)وسبيلبرجر االمتحان  قلق  بين  سلبي  ارتباط 
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تريون   أشار  كما  المعيقة    (Tryon, 2007, 354)األكاديمي،  العوامل  من  يعتبر  االمتحان  قلق  أن  إلى 

 للتحصيل األكاديمي عند الطلبة في مختلف المراحل الدراسية منذ أن وجدت امتحانات تحصيلية وحتى اآلن. 

 أوالا: مشكلة الدراسة: 

وعلى الرغم من أهمية اليقظة العقلية واعتبارها مجاالً جديداً نسبياً للدراسة. إال أنه لم ينل االهتمام الكافي      

أو   كالقلق  أخري  بمتغيرات  عالقته  حيث  من  تناولته  مؤخراً  تناولته  التي  الدراسات  وحتى  الدراسة،  من 

عليها   التدريب  على  القائمة  التدخل  تحاول  ولم  أو  االكتئاب.  عامة  بصورة  بالمجتمع  مختلفة  عينات  لدي 

التالميذ ذوي صعوبات التعلم بصورة خاصة. وتحاول الدراسة الحالية إعداد برنامج تدريبي قائم على اليقظة  

العقلية في تحسين عادات االستذكار وخفض قلق االمتحان لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات 

 التعلم بدولة الكويت. 

 د مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:وتتحد

فعالية برنامج تدريبي قائم على اليقظة العقلية في تحسين عادات االستذكار وخفض قلق االمتحان ما   

 لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات التعلم بدولة الكويت؟ 

 ويتفرع من هذا السؤال ما يلي:

ما فعالية البرنامج التدريبي القائم على اليقظة العقلية في تحسين عادات االستذكار لدى تالميذ المرحلة    -1

 االبتدائية ذوي صعوبات التعلم بدولة الكويت ؟ 

المرحلة   -2 العقلية في خفض قلق االمتحان لدى تالميذ  اليقظة  القائم على  التدريبي  البرنامج  فعالية  ما 

 ت التعلم بدولة الكويت ؟ االبتدائية ذوي صعوبا

تحسين عادات االستذكار وخفض القائم على اليقظة العقلية في  هل يوجد بقاء ألثر البرنامج التدريبي   -3

 ؟ لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات التعلم بدولة الكويت قلق االمتحان 

ا: أهدع الدراسة  هدفت الدراسة الحالية إلى ما يلي:   :ثانيا

لى فعالية البرنامج التدريبي القائم على اليقظة العقلية في تحسين عادات االستذكار لدى  التعرف ع -1

 تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات التعلم بدولة الكويت . 

التعرف على فعالية البرنامج التدريبي القائم على اليقظة العقلية فى خفض قلق االمتحان لدى تالميذ  -2

 ي صعوبات التعلم بدولة الكويت ؟ المرحلة االبتدائية ذو 

التدريبي  التعرف على   -3 البرنامج  العقلية فى  بقاء ألثر  اليقظة  تحسين عادات االستذكار القائم على 

 ؟ لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات التعلم بدولة الكويت وخفض قلق االمتحان 
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ا:  : أهمية الدراسة ثالثا

 تتضح أهمية الدراسة النظرية من كونها تسعى إلى:   أ: األهمية النظرية:

اإلضافة إلى المعرفة بتعميق الفهم لمفاهيم الدراسة، بتقديم إطار نظري لليقظة العقلية والذى كان    -1

األجنبي المستوى  الحالية على  الفترة  فى  اهتمام  األكاديمي    موضع  باإلنجاز  الوثيقة  نظرا لصلته 

هتمام فى البيئة  للتالميذ، والذى يعد من أهم األهداف التربوية، في حين لم ينل نفس القدر من اال

  العربية.  

غير   -2 االستذكار  عادات  في  والمتمثلة  النفسية  المشكالت  موضوع   علي  الضوء  من  المزيد  إلقاء 

 السليمة وقلق االمتحان لدى فئة من التالميذ ذوى صعوبات التعلم.

 تتضح أهمية الدراسة التطبيقية في:   ب: األهمية التطبيقية:

على  -1 قائم  تدريبي  برنامج  االمتحان    تقديم  قلق  وخفض  االستذكار  عادات  لتحسين  العقلية  اليقظة 

 وأهمية ذلك لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم األكاديمية بالمرحلة اإلعدادية.

تلبية حاجة القائمين على تعليم ذوي صعوبات التعلم بدولة الكويت في توفير برامج تمكنهم من الحد  -2

 عليهم.  من التأثيرات السلبية لصعوبات التعلم

 رابعاا: مصطلحات الدراسة: 

وقلق  االستذكار،  وعادات  العقلية،  واليقظة  والبرنامج،  الفعالية،  في  الحالية  الدراسة  مصطلحات  تتمثل 

 االمتحان، وصعوبات التعلم، ويمكن تناول تلك المصطلحات وفقاً للترتيب التالي: 

 Effectivenessالفعالية :  - 1

اً بأنها قوة تأثير المتغير المستقل وهو البرنامج المقترح القائم على اليقظة العقلية  عرفتها الباحثة إجرائي     

ايتا لحجم   يقاس باستخدام معادلة مربع  التابعة وهما عادات االستذكار وقلق االمتحان كما  في المتغيرات 

 التأثير.  

   programالبرنامج : - 2

البرنام       ذلك  بأنه  إجرائياً  الباحثة  اإلجراءات عرفته  من  مجموعة  يتضمن  والذي  والمخطط  المنظم  ج 

التدريبية واإلرشادية المنظمة والمخططة على أسس علمية مستمدة من األدبيات النظرية والتي تهدف إلى 

تحسين عادات االستذكار وخفض قلق االمتحان لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات التعلم بدولة  

 الكويت.
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يعرفها عبد الرقيب البحيري، وفتحي الضبع، وأحمد طلب،   :    mental alertness اليقظة العقلية  -3

( العوالمة  أكثر من  2014وعائدة  الحاضرة  الخبرات  والتركيز على  للخبرات  المستمرة  المراقبة  بأنها:   )

ا ، ومواجهة األحداث االنشغال بالخبرات الماضية أو األحداث المستقبلية، وقبول الخبرات والتسامح نحوه 

   بالكامل كما هى في الواقع وبدون إصدار أحكام.

فتها الباحثة في الدراسة الحالية بأنها/ نمط سلوكي          Memory habits عادات االستذكار:  -  4 عرَّ

الدروس   إنجاز  على  والمواظبة  المتكررة  الممارسة  خالل  من  التعلم  صعوبات  ذوي  التالميذ  يكتسبها 

في مواعيدها دون تأخير واستخدام إجراءات فعَّالة تؤدي إلى كفاءة عالية لتحصيل المعلومات والواجبات  

تدوين   الرئيسية،  األفكار  تحت  خطوط  وضع  مثل  المهارات  وإتقان  الخبرات  واكتساب  والمعارف 

لتنظيم  المالحظات، تلخيص المعلومات األساسية، تصميم الجداول واألشكال الستخراج المعاني والدالالت وا

وغيرها من الطرائق التي تمكنه من الوصول إلى أقصى درجة من اإلنجاز والتحصيل الدراسي، ويقاس  

 . بالدرجة التي يحصل عليها التلميذ على مقياس عادات االستذكار المستخدم في الدراسة الحالية

استجابة لخطر  مصطلح قلق االمتحان بأنه/  عرفت الباحثة           Exam Anxietyقلق االمتحان :    -  5

مدرك وعدم القدرة على تحمل أو القيام بمهمة ما وذلك في المواقف التقييمية، ومن خصائصه شعور التلميذ 

بأنه غير كفء وتنقصه الدافعية إلنهاء المهمة التي يعمل بها، ولديه أفكاراً تنتقص من قيمته الذاتية بدرجة  

قدان االعتبار من اآلخرين، ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها التلميذ على مقياس  كبيرة ويتوقع الفشل وف

 قلق االمتحان المستخدم في الدراسة الحالية.

 بأنها (Little, 2001 , 3) ليتل يعرفها  Learning Difficultiesصددعوبات التعلم :  -3

 في دالة صططعوبات  شططكل في االضطططرابات تظهر من متباينة مجموعة إلى يشططير عام مصطططلح

 االضططرابات  وهذه والقدرات الحسطابية ، والتفكير والكتابة والتحدث  االسطتماع واسطتخدام اكتسطاب 

 وربما المركزي ، الجهاز العصطططبي في وظيفي خلل عن ناتجة أنها ويفترض  التلميذ ،  في ذاتية

 . التلميذ  حياة مدى علي تحدث 

المهارات   بعض  أو كل إتقان على التلميذ  قدرة : ضطططعف بأن ا التعلم صدددعوبات الباحثة وعرفت

 ما يشطير إلى ظهور عدم مع ، المقدمة التعليمية الخدمة من المسطتوى نفس عند  أقرانه يتقنها التي التعليمية

 واالجتماعية. والنفسية والحسية العقلية النواحي في أقرانه عن التلميذ  اختالف

 اإلطار النظري للدراسة -

تتناول الباحثة في هذا الفصططططل اإلطار النظري للدراسططططة والذي يتمثل في / المحور األول/ اليقظة 

العقلية ، والذي يتضطمن / مفهوم اليقظة العقلية، وفوائد اليقظة العقلية، وخصطائص اليقظة العقلية، ومكونات  
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اولطت اليقظطة العقليطة، وممطارسططططة اليقظطة العقليطة، ومزايطا التطدريطب علي اليقظطة العقليطة، والنظريطات التي تنط

والمحور الثطاني / عطادات ، وقيطاس اليقظطة العقليطة،  اليقظطة العقليطة، و فنيطات واسططططتراتيجيطات اليقظطة العقليطة

االسططتذكار ويتضططمن/ مفهوم عادات االسططتذكار ، وطرق االسططتذكار الجيد ، وقائمة عادات االسططتذكار ، 

ل المؤثرة على عادات االسطتذكار ، وأبعاد عادات االسطتذكار ، ومدخل القياس لعادات االسطتذكار ، والعوام

، وأسطططباب القلق ، وأنواع القلق ،   والمحور الثالث/ قلق االمتحان ويتضطططمن/ مفهوم القلق، وأعراض القلق

، والمحور الرابع/ صططططعوبات التعلم ويتضططططمن/  وقلق االمتحان ، وخطوات التفكير اإليجابي لتجنب القلق

التعلم، وخصططائص التالميذ ذوي صططعوبات التعلم، ومحكات تحديد وتشططخيططططططص ذوي مفهوم صططعوبات  

 وذلك خالل العرض التالي:صعطوبطات التعطلطم، ومراحل تشخيص صعوبات التعلم، 

 المحور األول: اليقظة العقلية: 

ً  باعتبارها النفس علم في  العقلية اليقظة إدماج كيفية حول الخالف من بالرغم ً  مفهوما ً  نفسيا  خالصا

 نفسيا مفهوما بوصفها المعاصر النفس علم ساحة على بقوة نفسها فرضت   فإنها الدينية، التقاليد  عن بعيداً 

 السلوكية، المعرفية التوجهات  ذوي النفسيين  والمعالجين الباحثين أذهان وشغلت  التسعينيات، بداية مع

 مقننة أدوات   وإعداد  التاريخية، جذورها في والبحث  لها، النظري التأصيل حيث  من باهتمامهم وحظيت 

 االضطرابات  من عديد   عالج في عالجية فنية استخدامها أو لتنميتها إرشادية برامج تقديم عن فضالً  لقياسها

 أولهما : زاويتين من الغربي  النفس علم سياق في العقلية  اليقظة تناول تم أنه يعني والجسمية، وهذا  النفسية

 اللحظة في قصد  عن االنتباه تركيز بأنها تعريفها وتم اإليجابي،  النفس بعلم يرتبط نفسي مفهوم أنها :

وأخير  على أحكام إصدار ودون الحاضرة،  اليقظة على اعتمدت  عالجي حيث  تدخل أنها اًً الخبرات، 

 . (43،  2017الوليدي،   )عليالعقلية   اليقظة على  القائم الضغوط خفض    :مثل عديدة عالجية تدخالت  العقلية

بيرتون وبيت ) ( أن السبب الرئيسي للطفرة الحديثة في Berthon& Pitt, 2019, 135وقد ذكر 

والمحفزات  للمعلومات  المستمر  التسونامي  في  يكمن  العقلية  اليقظة  بدراسة   Tsunami ofاالهتمام 

information and stimuli  التقدم التكنولوجي المتسارع الذي  الذي يؤثر علي انتباهنا وتركيزنا في ظل

بمعطياته  اليوم  عالم  في  األطفال  وبخاصة  األفراد،  أن  إلي  أشار  االتجاه  هذا  وفي  اآلن،  العالم  يشهده 

التكنولوجية يواجهون وابال مستمرا من الصور واألصوات والمثيرات التي تشتت انتباههم، وهذا يمثل تحديا  

ويجعل من عملية التعلم أمرا في غاية الصعوبة، وبالتالي فإن تعليمهم    أمام قدرتهم علي التركيز والتفكير،

أو   بالدراسة،  المتعلقة  الضغوط  قدرة علي مواجهة  أكثر  ويجعلهم  تعلمهم،  أداء  يزيد جودة  العقلية  اليقظة 

السلبية   ومشاعره  أفكاره  ومراقبة  بنفسه  الفرد  شفقة  العقلية  اليقظة  وتتضمن  عام.  بشكل  الحياة  ضغوط 

أو  وا للذات  أحكام سلبية  إلى عدم إطالق  الوعي، إضافة  في  احتجازها  من  بدالً  ومعايشتها  عليها  النفتاح 
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وعدم التشديد على الذات بشكل منفصل مع ترسيخ وحدة   Over-Identification التوحد المفرط مع الذات 

 الذات، وسوف تتناول الباحثة اليقظة العقلية وفقاً للترتيب التالي: 

تعريفات اليقظة العقلية على الرغم من أنه حديث نسبياً في الدراسات العربية واألجنبية؛ حيث تتعدد  

 االنتباه توجيه عن الناشئ الوعي بأنها: العقلية اليقظة(Kabat-Zinn, 2003 ,145) زين كابات  عرف

 عليها.  تقييمية أحكام إصدار دون وتقبلها الحالية، في اللحظة تحدث  التي للخبرة

بأنها استحضار االهتمام الكامل للخبرات   (Brown & Ryan, 2003, 829)فها برون وريان  وعر 

 التي تجرى في اللحظة الراهنة. 

 ( أن اليقظة العقلية تعمل على: 121، 2021وتري أسماء نوري ) 

والثقة   تمنطح اليقظطة العقليطة مزيدا من التركيز، فعنطد تركيطز االنتبطاه يكتسطب الفطرد كثيرا من القوة -

من   يحسطن  العقلية  اليقظة  من  يأتي  الذي  فالتطركيز  ومجطاالتها  الحياة  جوانب  جميع  في  والسيطرة 

 مستويات األداء في العمطل. 

 : عادات االستذكار:نى المحور الثا

مع االنفجار المعرفي وثورة المعلومات التي اجتاحت العالم مع مطلع القرن الحادي والعشرين، لم 

يصبح للتخمين نصيب كبير في النجاح والتقدم، وأصبح السالح الحقيقي الذي يجب أن نسلح به طالب اليوم  

واضحة ومنظمة ، كي   ورجال الغد هو : سالح المعرفة الصحيحة، ونزودهم ببناءات معرفية قوية متمايزة

يستطيعوا خوض معركة ثورة المعرفة ، وخاصة التكنولوجية منها ، على صفحات شبكة المعلومات العالمية  

 ، وما تسفر عنه من تضخم معرفي متجدد. 

والطريق السليم إلى النجاح في بناء الشباب معرفيا ، وبناء عقولهم على نحو سليم ، هو تمهيد الطريق  

باستراتيج على لهم  للحصول   ، تحقيقها  وسبل  أهدافهم  وتحديد   ، وإدارته  وقتهم  تنظيم  لكيفية  جيدة  يات 

المعلومات السليمة في أقل وقت وبأقصر الطرق، وكل ذلك يتسنى لهم ذلك عن طريق مهارات االستذكار،  

ة فحسب ، بل التي تحقق لهم النجاح في جميع أعمالهم التي يقبلون على القيام بها، ليس في حياتهم الدراسي

 في جميع أعمالهم وأمورهم في الحياة، وسوف تتناول الباحثة عادات االستذكار وفقاً للترتيب التالي: 

العادة هي : شكل من أشكال النشاط يخضع في بادئ األمر لإلرادة والشعور، ومع دقة وجودة التعلم  

ن تظل تلك العادة مستمرة بعد أن يختفي  لهذا النشاط يصبح تكراره آليا ، ويتحول إلى عادة ، ومن المحتمل أ

الهدف من النشاط األصلي، ومن ثم فهي" نوع من أنواع السلوك المكتسب يتكرر في المواقف المتشابهة"  

 (. 27،  1989)سعاد سليمان ، 
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( بين العادة واالستراتيجية بأن العادات هي  40،    1993ويفرق سليمان الخضري وأنطور ريطاض )  

الروتينية لدى الفرد ، ألداء مهام خاصة، بينما االستراتيجيات وسائل اختيار وتجميع أو    الطرق المعرفية

   تصميم تلك الطرق المعرفية الروتينية. إعادة

 المحور الثالث: قلق االمتحان:

يعد القلق من االنفعاالت اإلنسطانية األسطاسطية المالزمة لسطلوك الفرد وقت تعرضطه للضطغوط، وجزء 

يات السطلوك اإلنسطاني، الذي يمثل أحد أهم االضططرابات النفسطية األكثر شطيوعاً وانتشطارا  طبيعي في كل آل

المؤثرة على صطحة الفرد ومسطتقبله، إضطافة إلى تأثيره السطلبي على مجاالت الحياة المختلفة، لذلك يعد القلق 

يمثل القلق االجتماعي أحد  و ويعد القلق أهم سططمات العصططر الحالي،من العوامل المؤثرة في الشططخصططية،  

أنواع القلق الذي يتمثل في الخوف المزمن من المواقف المختلفة الذي يشطططعر فيها الفرد أنه محط األنظار،  

والخوف من القيام بشططئ ما، ويتضططمن مشططاعر اإلحراج واالرتباك في المواقف التي يتوقع الفرد أن يكون  

يشططعر بعدم األمن واالسططتقرار وتوقع الخطر وتسططبب لديه فيها في موقف تقييم أو مالحظة من اآلخرين، ف

هذه الحالة شططئ من اليأس والتشططافم، فتعيق توافقه مع ذاته ومع البيئة المحيطة، فتجعل نظرته سططلبية تجاه  

تواجطده بطأي موقف اجتمطاعي، ومن هطذا وجطب التعرف على القلق بصططططفطة عطامطة كمطدخطل لطدراسططططة القلق 

كونه أكثر شطيوعاً مما كان يققدر له في الماضطي إلى درجة التي تدفعنا إلى االجتماعي بصطفة خاصطة، ذلك ل

 التفكير في هذا النوع من القلق، وسوف تتناول الباحثة قلق االمتحان وفقاً للترتيب التالي:

يمكن تعريفه بأنه الشططعور بالضططيق واالضطططراب وعدم االسططتقرار النفسططي يصططحبه شططعور مبهم  

محدد بالذات أو من توقع حدوث شطيء ما، وهو يتفاوت في الشطد ة من مجرد شطعور  بالخوف من شطيء غير  

  (.54،  1999باالضططططراب إلى شطططعور مرعب يعجز اإلنسطططان معه عن أداء أي شطططيء )عباس عوض،  

ويعرف القلق بأنه شطعور عام بالخشطية أو أن هناك مصطيبة وشطيكة الوقوع أو تهديدًا غير معلوم المصطدر مع 

والشططططدة، وخوف ال مسططططوا له من الناحية الموضططططوعية،  وغالبًا ما يتعلق هذا الخوف شططططعور بالتوتر  

 بالمستقبل والمجهول، كما يتضمن القلق استجابة مفرطة مبالغاً فيها لمواقف تمثل خطًرا 

 Learning Disabilitiesصعوبات التعلم  المحور الرابع: 

ميذ ذوي صطططعوبات التعلم من قبل كثير من رغم تزايد األصطططوات المنادية بضطططرورة االهتمام بالتال

الباحثين والمراكز المتخصطصطة إال أن هذه الفئة ال تحظى باالهتمام الكاف من قبل كثير من المعلمين داخل 

حجرة الفصطططل الدراسطططي مثلها تماما مثل غيرها من ذوى الفئات الخاصطططة ،وربما يرجع ذلك لعدة عوامل  

ى ذوي التحصططيل المتوسططط نظراً لزيادة كثافة الفصططول ،وربما يرجع  منها أنهم يوجهون معظم اهتمامهم إل
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ذلطك إلى عطدم فهمهم لطبيعطة وخصطططططائص هطذه الفئطة من التالميطذ، ومن ثم عطدم قطدرتهم على تحطديطدهم أو 

اسطتخدام أسطاليب التدريس والتقويم المناسطبة لهم، مما يؤدي بهؤالء التالميذ إلى أن يصطبحون عبئاً ثقيالً على 

 لمعلم، والقائمين على العملية التعليمية، ويشكلون أساساً للفاقد التعليمي من التالميذ.كاهل ا

كما يمكن القول إن كثيراً من البرامج العالجية والتدريبية التي تم تصططميمها لمسططاعدة هؤالء التالميذ 

إجراءاتها ،أو ألنها    على التعلم الجيد ال تجد لها مكاناً حقيقياً للتطبيق داخل حجرة الصططططف ربما لصططططعوبة

تركز على تنمية أحد جوانب الشططخصططية لدى هؤالء التالميذ دون الجوانب األخرى، أو لعدم تفهم المعلمين 

والتالميطذ لهطا، أو لعطدم وجود المنطات التربوي الطذي يسططططاعطد على إنجطاح مثطل هطذه البرامج )عالء الطدرس،  

 لترتيب التالي: (، وسوف تتناول الباحثة صعوبات التعلم وفقاً ل2014

 مف وم صعوبات التعلم: -أ

لقد اختلف العلماء في تحديد مفهوم صطعوبات التعلم؛ نظًرا لصطعوبة تحديد هؤالء األطفال، وصطعوبة  

اكتشطافهم؛ حيث إنها فئة محيرة تعاني من تباين شطديد بين المسطتوى "التعليمي" الفعلي، والمسطتوى المتوقع  

األطفال ذوو صطعوبات التعلم ال يعانون  من أي إعاقة حسطية؛ "سطمعية، أو بصطرية"،  الوصطول إليه؛ فهؤالء  

أو عقلية، أو اضططراب انفعالي، أو حرمان  بيئي، أو ثقافي، بل يعانون من اضططراب في العمليات العقلية، 

صطداها في عدم أو النفسطية، والتي تشطمل االنتباه، والذاكرة، واإلدراك، والتفكير، وهي عمليات نمائية يظهر  

 القدرة على القراءة، والكتابة، والحساب، وتؤثر على تعلم المواد الدراسية المختلفة.

( أن مصطلح صعوبات التعلم مصطلح عام يشير إلى مجموعة من 28،  2011يرى سليمان يوسف )

ئهم الفعلي في التالميذ غير متجانسطططين مع أقرانهم، ويظهرون تباعدًا واضطططًحا بين أدائهم المتوقع وبين أدا

المجاالت األكاديمية, ويرجع ذلك إلى وجود اضطططططرابات في وظائف المخ المعرفية واالنفعالية، مما يؤثر  

على قدرتهم في اسططتقبال المعلومات والتعامل معها,  في حين أنهم يتمتعون بمنات اجتماعي وثقافي معتدل, 

ببعض الخصططائص السططلوكية، منها النشططاط   وال يعانون من إعاقات عقلية أو حسططية أو بدنية, ويتصططفون

 الزائد, قصور االنتباه، واإلحساس بالدونية، ولذلك يحتاجون لطرق تدريس مختلفة. 

( أن السطبب األسطاس في صطعوبات التعلم حدوث خلل في الجهاز   271،   2006ويذكر عادل محمد )

بالقصطور النيورولوجي أو العصطبي،  العصطبي المركزي، أو ما يقسطمى باألداء الوظيفي للمخ، وهو ما يقعرف

فاألطفال ذوو صطعوبات التعلم ال يعانون من قصطور بيئي، أو ثقافي، أو إعاقة حسطية، أو عقلية إضطافة إلى 

ذلك فإن مسططتوى ذكائهم يتراوح بين العادي والعالي، وبالتالي فإن صططعوبات التعلم على العكس من التأخر 

 في مجملها، وليست عوامل خارجية.  الدراسي؛ حيث يرجع إلى عوامل داخلية
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عائشة سليمان محمد عثمان : ةالباحث 

 الخراز 

برنامج تدريبي قائم على اليقظة العقلية في تحسين عادات  فعالية عنوان البحث: 

االستذكار وخفض قلق االمتحان لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات  

 التعلم بدولة الكويت 

 جامعة مدينة السادات -كلية التربية  - للدارسات التربوية والنفسية" 21مجلة " التربية في القرن 

 م2022 أبريلوالعشرون  الثانيالعدد 

 فروض الدراسة: -

للمجموعة   .1 والبعدي  القبلي  القياسين  درجات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

 . التجريبية في الدرجة الكلية لمقياس عادات االستذكار وفي كل بعد من أبعاده لصالح القياس البعدي

ت درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطا .2

في القياس البعدي في الدرجة لمقياس عادات االستذكار وفي كل بعد من أبعاده لصالح المجموعة  

 . التجريبية

للمجموعة  .3 البعدي والتتبعي  القياسين  بين متوسطات درجات  توجد فروق ذات داللة إحصائية  ال 

 . اس عادات االستذكار  وفي كل بعد من أبعادهالتجريبية في الدرجة الكلية لمقي

للمجموعة   .4 والبعدي  القبلي  القياسين  درجات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

 . التجريبية في الدرجة الكلية لمقياس قلق االمتحان وفي كل بعد من أبعاده لصالح القياس القبلي

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات   .5

المجموعة  لصالح  أبعاده  من  بعد  كل  وفي  االمتحان  قلق  لمقياس  الدرجة  في  البعدي  القياس  في 

 . التجريبية

للمجموعة  .6 البعدي والتتبعي  القياسين  بين متوسطات درجات  توجد فروق ذات داللة إحصائية  ال 

 . تحان وفي كل بعد من أبعادهالتجريبية في الدرجة الكلية لمقياس قلق االم 

 

 من ج وعجراءات الدراسة   -

عرضت الباحثة في هذا الفصل وصفًا تفصيليًا لإلجراءات التي قامت عليها الدراسة الراهنة، وتتضمن  

منهج الدراسة وإجرائتها التي اتبعتها للتحقق من فروض الدراسة ، ويتضمن ذلك وصف العينة واألدوات  

لبرنامج التدريبي القائم  التي تم استخدامها ، وتطبيق األدوات ، واإلجراءات التي اتبعت لذلك، ثم عرض ا

على اليقظة العقلية الذي قامت بإعداده لتحسين عادات االستذكار وخفض قلق االمتحان  لدى تالميذ المرحلة  

االبتدائية ذوي صعوبات التعلم بدولة الكويت ابتداًء من المحكات التي تقوم على أساسها البرامج الخاصة  

، واستراتيجيات البرنامج ، وتقييم البرنامج ، وينتهي باستعراض   بالتدريب ، ثم جلسات البرنامج التدريبي

 األساليب التي تم استخدامها في المعالجة اإلحصائية للبيانات ، وذلك خالل العرض التالي: 

اعتمدت الباحثة في هذه الدراسططة على المنهج التجريبي لإلجابة عن األسططئلة التي  أوالا : من ج الدراسددة :

دراسططططة التجريبية ، حيث إن التجريب من أكثر طرق البحث دقة ، والتصططططميم التجريبي  تحدد مشططططكلة ال
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عائشة سليمان محمد عثمان : ةالباحث 

 الخراز 

برنامج تدريبي قائم على اليقظة العقلية في تحسين عادات  فعالية عنوان البحث: 

االستذكار وخفض قلق االمتحان لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات  

 التعلم بدولة الكويت 

 جامعة مدينة السادات -كلية التربية  - للدارسات التربوية والنفسية" 21مجلة " التربية في القرن 

 م2022 أبريلوالعشرون  الثانيالعدد 

 -المسططتخدم في هذه الدراسططة تصططميم النموذج ذي المجموعتين )التجريبية والضططابطة( مع  القياس القبلي 

تصطططميم إلى التتبعي" القائم على اسطططتخدام مجموعتين من تالميذ المرحلة االبتدائية ، ويهدف هذا ال –البعد 

اختبار برنامج تدريبي قائم على اليقظة العقلية، والمستخدم لتحسين عادات االستذكار وخفض قلق االمتحان  

 لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات التعلم بدولة الكويت.  

ا : عينة الدراسدة : صطلي لتطبيق  لجأت الباحثة في إجراء الدراسطة إلى اختيار عينة من المجتمع األ  ثانيا

الدراسطة عليها، وذلك ألن إجراء الدراسطة على المجتمع األصطلي بأكمله يعتبر أمًرا صطعب التحقق، كما أن 

علم اإلحصططاء بلم من التقدم درجة يسططتطيع معها الباحث أن يسططتنتج من العينة الصططغيرة المحدودة ما يود 

 يد، وتم تقسيم عينة الدراسة إلى:استنتاجه من المجتمع األصلي ككل بدرجة ال بأس بها من التأك

 عينة التحقق من الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة: -1

الصف  تالميذ  بين  من  الدراسة  السيكومترية ألدوات  الخصائص  من  التحقق  عينة  الباحثة  اختارت 

( بلم عددهم  وقد  الكويت،  بدولة  االبتدائي  ) 50الخامس  بين  ما  أعمارهم  تتراوح  تلميذ ممن   )134.21  )

 ( أشهر.10.5شهراً، وانحراف معياري قدره )

الدراسة األساسية: -2 )    عينة  النهائية من  الحالية في صورتها  الدراسة  (  56تكونت عينة 

يمثلون    –ذوي صعوبات التعلم بدولة الكويت   –تلميذاً من الجنسين من تالميذ الصف الخامس االبتدائي 

( تلميذاً يمثلون  373( من نسبة العينة الكلية المبدئية التي اشتقت منها، والتي كان عددها ) %4.  10نسبة )

(،  2022- 2021( مدارس ابتدائية حكومية بمحافظة االحمدي ، في العام الدراسي )5ن )( فصل م15)

( أشهر، وجميع  10.5( شهراً، وانحراف معياري قدره )134.21وبلم متوسط أعمار عينة الدراسة )

 التالميذ ال يعانون من أية اضطرابات انفعالية، أو أية إعاقات حسية، أو جسمية، أو حركية واضحة. 

وقع اختيار الباحثة على تالميذ الصف الخامس االبتدائي ألنه الصف الذي يكون التلميذ فيه قد    وقد 

وصل إلى درجة من النضج اللغوي تمكنه من استيعاب تعليمات االختبارات التي يتم تطبيقها عليه، وفهم  

 مغزاها، وتنفيذها بصورة أفضل. 

وتلميذة من تالميذ الصف الخامس االبتدائي، تم تقسيمهم  ( تلميذاً  36وبلم قوام عينة الدراسة األساسية ) 

 إلى مجموعتين: تجريبية وضابطة، كما يتضح من الجدول التالي: 
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عائشة سليمان محمد عثمان : ةالباحث 

 الخراز 

برنامج تدريبي قائم على اليقظة العقلية في تحسين عادات  فعالية عنوان البحث: 

االستذكار وخفض قلق االمتحان لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات  

 التعلم بدولة الكويت 

 جامعة مدينة السادات -كلية التربية  - للدارسات التربوية والنفسية" 21مجلة " التربية في القرن 

 م2022 أبريلوالعشرون  الثانيالعدد 

 ( 1جدول  

 تقسيم عينة الدراسة األساسية على مجموعتين: تجريبية وضابطة 

 المجموعة  م 
المجموع   عدد التالميذ 

 إناث  ذكور الكلي

 28 14 14 التجريبية  1

 28 14 14 الضابطة  2

 56 28 28 المجموع الكلي 

 

 ( 2جدول  

 داللة الفرو  بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الةابطة في  

 القياس القبلى لمتغير الذكاء 

المقياس  

 المستخدم 

المجموعة التجريبية في  

 ( 28القياس القبلي )ن= 

المجموعة الضابطة في  

 قيمة ت  ( 28)ن= القياس القبلي 
مستوى  

 الداللة

 ع  م  ع  م 

 الذكاء 

 

 غير دالة  0.36 2.67 90.07 2.81 89.81

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصطائية بين متوسططى درجات المجموعتين  2يتضطح من الجدول ) 

لمتغير الذكاء ، مما يدل على تحقق شططططرط تكافؤ المجموعتين في   التجريبية والضططططابطة في القياس القبلى

 متغير الذكاء.

 داللة الفرو  بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الةابطة في    (3جدول  

 القياس القبلى لقائمة مالحظة سلوك الطفل

 المقياس المستخدم 

المجموعة التجريبية في  

 ( 28القياس القبلي )ن= 

جموعة الضابطة في  الم

 قيمة ت  ( 28القياس القبلي )ن= 
مستوى  

 الداللة

 ع  م  ع  م 

قائمة مالحظة  

 سلوك الطفل
 غير دالة  0.54 9.63 29.84 9.54 29.67



 

 

372 

 

 

عائشة سليمان محمد عثمان : ةالباحث 

 الخراز 

برنامج تدريبي قائم على اليقظة العقلية في تحسين عادات  فعالية عنوان البحث: 

االستذكار وخفض قلق االمتحان لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات  

 التعلم بدولة الكويت 

 جامعة مدينة السادات -كلية التربية  - للدارسات التربوية والنفسية" 21مجلة " التربية في القرن 

 م2022 أبريلوالعشرون  الثانيالعدد 

درجات المجموعتين    ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصطائية بين متوسططى3يتضطح من الجدول ) 

التجريبية والضططططابطة في القياس القبلى لقائمة مالحظة سططططلوك الطفل، مما يدل على تحقق شططططرط تكافؤ  

 المجموعتين في متغير التوافق.

 

ا : أدوات الدراسة :   ثالثا

 للتحقق من صحة فروض الدراسة اعتمدت الباحثة على األدوات التالية : 

 (. 1978أحمد صالح، اختبار الذكاء المصور )إعداد:  .1

، وتعريب:  Casel , R. N 1961)إعداد: راسططل كاسططل   (CBRSMقائمة مالحظة سططلوك الطفل ) .2

 (. 2008مصطفي كامل، 

  1969(، )إعداد: مايكلبسطت،  PBRSIMمقياس تقدير سطلوك التلميذ )لفرز حاالت صطعوبات التعلم( ) .3

Myklebust ،1990، وتعريب: مصطفي كامل.) 

 مقياس عادات االستذكار  )إعداد الباحثة(.  .4

 مقياس قلق االمتحان      )إعداد الباحثة(.  .5

برنامج تدريبي قائم على اليقظة العقلية في تحسين عادات االستذكار وخفض قلق االمتحان  لدى تالميذ  

 المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات التعلم بدولة الكويت  ععداد / الباحثة(

 خالل من وذلك النفسية التكاملية  المداخل بين يدمج الذي االنتقائي  المنهج  على الحالي  جالبرنام  يقوم

 الوظيفية.  والنظرية البنائية النظرية بين الدمج

بأنه مجموعة من اإلجراءات المعرفية السلوكية التدريبية المنظمة    وتعرع الباحثة البرنامج عجرائيا  

واألنشطة   تحسين عادات والمترابطة،  تالميذ في  لمساعدة  الباحثة  قبل  المعدة من  والمهارات  والخطوات 

 االستذكار وخفض قلق االمتحان  لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات التعلم بدولة الكويت. 

ا : أهدداع البرندامج :  حتى يضططططمن للبرنطامج النجطاح يجطب أن يبنى البرنطامج بنطاء محطدداً يشططططتمطل على ثدانيدا

أهطداف محطددة، كمطا يجطب تحطديطد عطدة أشططططيطاء لكطل موقف إرشططططادي هى : المطدة الطذمنيطة، والمواد التطدريبيطة،  

والوسططائل التعليمية ، والهدف العام ، وأهداف الجلسططة الخاصططة ، وإجراءات الجلسططة ، وفنيات التدريب ،  

ف رئيسطة وأهداف إجرائية  واألسطاس النظري ، والمناقشطات ، والنشطاط المنزلي، ولكل برنامج إرشطادي أهدا

 ، وفيما يلي عرض لهذه األهداف :
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عائشة سليمان محمد عثمان : ةالباحث 

 الخراز 

برنامج تدريبي قائم على اليقظة العقلية في تحسين عادات  فعالية عنوان البحث: 

االستذكار وخفض قلق االمتحان لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات  

 التعلم بدولة الكويت 

 جامعة مدينة السادات -كلية التربية  - للدارسات التربوية والنفسية" 21مجلة " التربية في القرن 

 م2022 أبريلوالعشرون  الثانيالعدد 

 يمكن تقسيم أهداع البرنامج في الدراسة الحالية على: األهداع الرئيسة: .1

: والطذي من خاللطه يكتسطططططب أفراد المجموعطة التجريبيطة بعض الفنيطات التي تمكنهم من    أ( هددع وقدائي

الميذ المرحلة االبتدائية ذوي صطعوبات التعلم بدولة تحسطين عادات االسطتذكار وخفض قلق االمتحان  لدى ت

الكويت ، وذلك من خالل العمل على تبصططريهم بإمكانيتهم وقدراتهم العقلية والنفسططية واالنفعالية وتدريبهم  

 على ممارسات الفنيات العقلية واالنفعالية والسلوكية.

تجريبية إلى تحسططين عادات االسططتذكار : يتمثل من خالل إتاحة الفرصططة أمام المجموعة ال ب( هدع نمائي

وخفض قلق االمتحان  لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صطعوبات التعلم بدولة الكويت عن طريق تعزيز  

 قدراتهم العقلية والنفسية واالنفعالية.

إلى تحسططططين عطادات االسططططتطذكطار وخفض قلق االمتحطان  لطدى يهطدف البرنطامج  ال ددع العدام للبرندامج :   .2

 يذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات التعلم بدولة الكويت.تالم

تتحقق األهطداف اإلجرائيطة من خالل العمطل داخطل الجلسطططططات وتطبيق الفنيطات األهدداع االجرائيدة :   .3

 المختلفة. 

الفلسفية العامة األسس من مجموعة على الحالي البرنامج يستند البرنامج:   بناء أوالا: أسس  والنظرية 

 عليها يقوم التي األسس تلخيص  البرنامج، ويمكن تدعيم شأنها من التي واالجتماعية والتربوية والنفسية

 :يلي فيما الحالي البرنامج

 للبرنامج:  العامة األسس -1

 للنمو والمهارات  للتعديل، والمشاعر اإلنساني واالتجاهات  السلوك قابلية  األسس العامة للبرنامج في تتمثل

 :اآلتية  العامة مراعاة األسس البرامج تصميم عند  ويجب  والتحسن،

 .ضوئها في البرنامج تنفيذ  يتم التي األهداف وضوح -

 .البرنامج في المشاركين األفراد  جميع جانب  من التفاعلية المشاركة توفر -

 .البرنامج في  المستخدمة والفنيات  واألساليب  الزمني المدى تحديد  -

 (. 51،  2010 السالم، عبد  سميرة( للبرنامج  ضوعيالمو  التقييم -
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عائشة سليمان محمد عثمان : ةالباحث 

 الخراز 

برنامج تدريبي قائم على اليقظة العقلية في تحسين عادات  فعالية عنوان البحث: 

االستذكار وخفض قلق االمتحان لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات  

 التعلم بدولة الكويت 

 جامعة مدينة السادات -كلية التربية  - للدارسات التربوية والنفسية" 21مجلة " التربية في القرن 

 م2022 أبريلوالعشرون  الثانيالعدد 

ا: األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:    رابعا

  (SPSS)للتحقق من صحة الفروض قامت الباحثة بمعالجة البيانات باستخدام األساليب اإلحصائية  

حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية ، وأهم األساليب اإلحصائية التي استخدمت في الدراسة الحالية  

 للعينات المستقلة.  (T.Test)اختبار "ت"  للعينات المستقلة. (T.Test)اختبار "ت"  هى:

 

 نتائج الدراسة ومناقشت ا  -

  تم يد:

الدراسطة، وتفسطير ومناقشطة هذه النتائج في ضطوء األسطاس النظري للدراسطة يتناول الفصطل الحالي: نتائج        

والتصطميم التجريبي لها، ونتائج الدراسطات السطابقة ويختتم هذا الفصطل بتقديم أهم توصطيات الدراسطة الحالية 

 والدراسات المقترحة.

 الفرض األول ونتائج:: -1

ئية بين متوسططات درجات القياسطين  ينص الفرض األول على أنه : " توجد فروق ذات داللة إحصطا

القبلي والبعطدي للمجموعطة التجريبيطة في الطدرجطة الكليطة لمقيطاس عطادات االسططططتطذكطار وفي كطل بعطد من أبعطاده 

لصطططالح القياس البعدي"،  والختبار صطططحة هذا الفرض اسطططتخدمت الباحثة اختبار النسطططبة التائية للعينات 

 إلجراء :( يوضح نتيجة هذا ا17المرتبطة ، وجدول )

 ( 17جدول  

داللة الفرو  بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية فى القياسين القبلي والبعدي لمقياس عادات  

  االستذكار

مقياس  

عادات 

 االستذكار 

المجموعة التجريبية  

في القياس القبلى  

 ( 28)ن= 

المجموعة التجريبية  

في القياس البعدي  

 ( 28)ن= 
 مستوى الداللة  قيمة ت 

حجم  

 األثر 

مستوى  

 الداللة

 ع  م  ع  م 

تجنب  

 التأخير 
22.89 2.42 32.14 3.00 13.24 

داله عند 

 0.01مستوى 
 مرتفع  0.816
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عائشة سليمان محمد عثمان : ةالباحث 

 الخراز 

برنامج تدريبي قائم على اليقظة العقلية في تحسين عادات  فعالية عنوان البحث: 

االستذكار وخفض قلق االمتحان لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات  

 التعلم بدولة الكويت 

 جامعة مدينة السادات -كلية التربية  - للدارسات التربوية والنفسية" 21مجلة " التربية في القرن 

 م2022 أبريلوالعشرون  الثانيالعدد 

طرق 

 العمل
18.32 2.14 28.14 3.41 15.64 

داله عند 

 0.01مستوى 
 مرتفع  0.820

الدرجة 

 الكلية
41.21 3.13 60.29 4.31 19.99 

داله عند 

 0.01مستوى 
 مرتفع  0.851

( بين متوسطات درجات  0.01( السابق وجود فروق داله إحصائياً عند مستوى )17يتضح من جدول )

الكلية   والدرجة  االستذكار   عادات  مقياس  ابعاد  جميع  فى  التجريبية  للمجموعة  والبعدي  القبلي  القياسين 

لل أثر  حجم  وجود  السابق  الجدول  من  يتضح  كما  البعدي،  القياس  لصالح  عادات للمقياس  على  برنامج 

( ، وحيث أن جميع القيم  0.919  –  0.817االستذكار، وذلك األثر مرتفع ؛ حيث تراوح حجم األثر ما بين ) 

 ( فإن البرنامج المستخدم في تحسين عادات االستذكار  ذو كفاءة معقولة. 0.20أكثر من )

 تفسير نتائج الفرض األول: 

( السابق وجود فروق  17يتضح من جدول  القبلي  (  القياسين  درجات  بين متوسطات  داله إحصائياً 

والبعدي للمجموعة التجريبية في عادات االستذكار لصالح القياس البعدي، كما يتضح من الجدول السابق  

 وجود حجم أثر للبرنامج التدريبي المستخدم في هذه الدراسة في تحسين عادات االستذكار .

التركيز على  ويمكن إرجاع ذلك إلى أن استخدام المجموعة التجريبية للبرنامج التدريبي ساعد على  

النقاط الرئيسية واإلصغاء: وتمثل ذلك في تدوين المالحظات في أثناء اإلصغاء للمحاضرات دون أن يشتته  

لتحدي/ القيادة: ويتمثل في ذلك عن االنتباه واالهتمام بالمحاضرة، أو عند قراءة الموضوعات الدراسية، وا

األنشطة   إلى  والمبادرة  مختلفة،  زوايا  من  المشكلة  إلى  والنظر  واجهته،  إذا  الصعبة  المشكالت  تحدى 

الجماعية، والعمل فيها بسرور، والنشاط والمثابرة: وذلك بالمحاوالت الدائمة الستذكار األجزاء التي يصعب  

ي  وأال  اإلخفاق،  في  األسباب  ومعرفة  عدم  فهمها،  في  ويتمثل  االستطالع:  المحاضرات، وحب  تأخر عن 

وتوجيه   لنهايتها،  األعمال  استكمال  في  والجد  الصعبة،  األسئلة  حلول  عن  والبحث  والتسويف،  المماطلة 

األسئلة للمحاضر عن األجزاء غير المفهومة، التخطيط / التنظيم: ويتمثل في وضع الجداول لالستذكار،  

 للبحث والتقصي والتخطيط لذلك.  وتنفيذها، وتخصيص فترات 

كما أن البرنامج التدريبي ساعد على التحكم في االستيعاب: وتعبر عن معرفة الطالب لذاته وقدراته 

وتعبر عن في مصادر  الوقت:  تنظيم  منه،  المطلوبة  للمهام  إدراكه  إلى  باإلضافة  والفهم  االستيعاب  على 

 ما يواجهه من مشكالت ال يعرف لها حل.أخرى، وتدوين النقاط المهمة، وسؤال المعلم ع

 الفرض الثاني ونتائج: : -2
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عائشة سليمان محمد عثمان : ةالباحث 

 الخراز 

برنامج تدريبي قائم على اليقظة العقلية في تحسين عادات  فعالية عنوان البحث: 

االستذكار وخفض قلق االمتحان لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات  

 التعلم بدولة الكويت 

 جامعة مدينة السادات -كلية التربية  - للدارسات التربوية والنفسية" 21مجلة " التربية في القرن 

 م2022 أبريلوالعشرون  الثانيالعدد 

ينص الفرض الثاني على أنه : " توجد فروق ذات داللة إحصطائية بين متوسططات درجات المجموعة  

التجريبية والمجموعة الضطططابطة في القياس البعدي في الدرجة لمقياس عادات االسطططتذكار وفي كل بعد من 

 وعة التجريبية".أبعاده لصالح المجم

(  18والختبار صطحة هذا الفرض اسطتخدمت الباحثة اختبار النسطبة التائية للعينات المسطتقلة ، وجدول )

 يوضح نتيجة هذا اإلجراء :

داللة الفرو  بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الةابطة في القياس  (18جدول  

 لمقياس عادات االستذكار  البعدى

  مقياس

عادات 

 االستذكار  

المجموعة التجريبية  

في القياس البعدي  

 ( 28)ن= 

المجموعة الضابطة  

في القياس البعدي  

 ( 29)ن= 

مستوى   قيمة ت 

 الداللة

حجم  

 األثر 

مستوى  

 الداللة

 ع  م  ع  م 

تجنب  

 التأخير 
32.14 3.00 22.50 1.95 14.25 

داله عند 

مستوى  

0.01 

0.807 
 مرتفع 

طرق 

 العمل
28.14 3.41 18.86 1.86 12.66 

داله عند 

 0.01مستوى 

0.801 
 مرتفع 

الدرجة 

 الكلية
60.29 4.31 41.36 2.64 19.81 

داله عند 

 0.01مستوى 

0.859 
 مرتفع 

( بين متوسطات درجات  0.01( السابق وجود فروق داله إحصائياً عند مستوى )18يتضح من جدول )

االستذكار  عادات  مقياس  أبعاد  جميع  فى  البعدى  القياس  فى  الضابطة  والمجموعة  التجريبية  المجموعة 

والدرجة الكلية للمقياس لصالح المجموعة التجريبية، كما يتضح من الجدول السابق وجود حجم أثر للبرنامج  

( ، وحيث 0.872 –  0.801اوح حجم األثر ما بين ) على عادات االستذكار ، وذلك األثر مرتفع ؛ حيث تر

 ( فإن البرنامج المستخدم في تحسين عادات االستذكار  ذو كفاءة معقولة. 0.20أن جميع القيم أكثر من ) 

 تفسير نتائج الفرض الثاني: 

( السابق وجود فروق داله إحصائياً بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية  18يتضح من جدول ) 

والمجموعة الضابطة في القياس البعدى في عادات االستذكار لصالح المجموعة التجريبية، كما يتضح من 

 عادات االستذكار . الجدول السابق وجود حجم أثر للبرنامج التدريبي المستخدم في هذه الدراسة في تحسين 
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عائشة سليمان محمد عثمان : ةالباحث 

 الخراز 

برنامج تدريبي قائم على اليقظة العقلية في تحسين عادات  فعالية عنوان البحث: 

االستذكار وخفض قلق االمتحان لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات  

 التعلم بدولة الكويت 

 جامعة مدينة السادات -كلية التربية  - للدارسات التربوية والنفسية" 21مجلة " التربية في القرن 

 م2022 أبريلوالعشرون  الثانيالعدد 

اإلضافة  ويمكن إرجاع ذلك إلى أن استخدام المجموعة التجريبية للبرنامج التدريبي قد ساعدهم على  

التعلم، وتتمثل في وضع   تساعده على  التي  الممارسات  ببعض  الطالب  بقيام  والحذف والتلخيص:  وذلك 

المل المالحظات ، وإعداد  المهطمة، وتدوين  المراجعة واالختبار  خطوط تحت األفكطططار  المنظمة،  خصات 

الذاتي: وتعبر عن إدراك الطالب ألهمية االختبار الذاتي والمراجعة، ودرجة استخدامه لها، وتوجيه األسئلة  

لنفسه، واستخدام المعلومات بطرق جديدة، وضع خط تحت األجزاء المهمة عند تدوين المالحظات: وذلك 

لوب حفظها، وتدوين بعض المالحظات على هامش الكتاب في بضع الخطوط تحت األجزاء المهمة المط

 أثناء االستذكار، البحث والتنقيب عن المعلومات: 

 ثالثا: مجمل عام لنتائج الدراسة

للمجموعة  .1 والبعدي  القبلي  القياسين  درجات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

 . االستذكار وفي كل بعد من أبعاده لصالح القياس البعديالتجريبية في الدرجة الكلية لمقياس عادات  

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة  .2

في القياس البعدي في الدرجة لمقياس عادات االستذكار وفي كل بعد من أبعاده لصالح المجموعة  

 . التجريبية

حصائية بين متوسطات درجات القياسين البعدي والتتبعي للمجموعة  ال توجد فروق ذات داللة إ  .3

 . التجريبية في الدرجة الكلية لمقياس عادات االستذكار  وفي كل بعد من أبعاده

للمجموعة  .4 والبعدي  القبلي  القياسين  درجات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

 . ن وفي كل بعد من أبعاده لصالح القياس القبليالتجريبية في الدرجة الكلية لمقياس قلق االمتحا 

ا: التوصيات التربوية المنبثقة عن الدراسة:   رابعا

 توصي الباحثة فى ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية بما يلي:       

االهتمطام باليقظطة العقليطة لدى تالميطذ المرحلة االبتدائية ألنهم فى مرحلة حرجة وهى مرحلة الطفولة   -1

والتى يحتطاجون فيهطا إلى كثير من المهطارات العقليطة الرصططططينطة بمطا ينعكس على تحسططططين عطادات 

 االستذكار وخفض قلق االمتحان لديهم.

 م بتحسين عادات االستذكار  لدى التالميذ.االهتمام بالبرامج واألنشطة التدريبية التي تهت -2

 تضمين مهارات اليقظة العقلية في البرامج الدراسية لدى التالميذ. -3

عقد الندوات والمؤتمرات لتحسططين عادات االسططتذكار  وكيفية تحقيق االعتدال النفسططي لدى طالب  -4

 المراحل الدراسية المختلفة.
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عائشة سليمان محمد عثمان : ةالباحث 

 الخراز 

برنامج تدريبي قائم على اليقظة العقلية في تحسين عادات  فعالية عنوان البحث: 

االستذكار وخفض قلق االمتحان لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات  

 التعلم بدولة الكويت 

 جامعة مدينة السادات -كلية التربية  - للدارسات التربوية والنفسية" 21مجلة " التربية في القرن 

 م2022 أبريلوالعشرون  الثانيالعدد 

ا : البحوث المقترحة:     خامسا

وانب لم تتطرق إليها الدراسطة نظرا التسطاع جوانبها وتعددها وتنوعها، مما أسطفرت عنه نتائج  هناك ج       

الدراسطططة إلى ضطططرورة القيام ببعض الدراسطططات المرتبطة بمتغيراتها، ولذلك تقترح الباحثة إجراء بعض 

 الدراسات المرتبطة بدراستها فى المجاالت التالية:

 في التنبؤ بعادات االستذكار لدى تالميذ المرحلة االبتدائية. العوامل المسهمة -1

 العوامل المسهمة في التنبؤ بقلق االمتحان لدى تالميذ المرحلة االبتدائية. -2

فعالية برامج إرشطططادي قائم على اليقظة العقلية في اضططططراب العناد والتحدي لدى تالميذ المرحلة  -3

 االبتدائية.

 ل البيئية والثقافية في تحسين عادات االستذكار.اإلسهام النسبي لبعض العوام -4

 مراجع الدراسة:  -

الكفدايدة الدذاتيدة المددركدة وعالقت دا بداليقظدة الدذهنيدة والوظدائم المعرفيدة  (. 2012أحالم مهطدي عبطد ) .1

 . رسالة دكتوراه، كلية التربية، ابن رشد، جامعة بغداد.لدي طلبة الجامعة

العاديين و ذوي    (. سلوك التقرير الذاتي لدي التالميذ 2004عواد، ومجدي محمد الشحات )  أحمد أحمد  .2

المؤتمر العلمي الثاني لمركز رعاية و تنمية الطفولة : تربية  صعوبات التعلم و القابلين للتعلم،  

امعة  الواقع و المستقبلا كلية التربية بالمنصورةا ج  –ذوي االحتياجات الخاصة في الوطن العربي  

 . 138 –  91مارس،   25  – 24في الفترة من  المنصورةا

3.  ( ناصر سيد جمعة  ثابت فضل رمضان و  المتحدى لدى  2013أحمد  العناد  (. األلكسيثيميا واضطراب 

دراسات عربية في التربية وعلم تالميذ المرحلة اإلبتدائية ذوي صعوبات التعلم: دراسة تنبؤية،  

  . 200  -151(، 4)41رابطة التربويين العرب،  النفسا

: كراسة التعليمات، الطبعة العالمية، مكتبة االنجلو اختبار الذكاء المصور  .(1978أحمد زكي صالح )  .4

 المصرية. 

5. ( إبراهيم  الرحمن  عبد  اإلحصاء 2007أحمد  قلق  على  الذات  وفعالية  المتقدم  المنظم  استخدام  تأثير   .)

  17 ،جامعة بن ا، مجلدددددة كليددددة التربيةوالتحصيل فيها لدى تالميذ الدبلوم الخاصة فى التربية، 

 .101 - 51(، أبريل، 70)



 

 

379 

 

 

عائشة سليمان محمد عثمان : ةالباحث 

 الخراز 

برنامج تدريبي قائم على اليقظة العقلية في تحسين عادات  فعالية عنوان البحث: 

االستذكار وخفض قلق االمتحان لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات  

 التعلم بدولة الكويت 

 جامعة مدينة السادات -كلية التربية  - للدارسات التربوية والنفسية" 21مجلة " التربية في القرن 

 م2022 أبريلوالعشرون  الثانيالعدد 

6. ( إبراهيم  الرحمن  عبد  اإلحصاء 2007أحمد  قلق  على  الذات  وفعالية  المتقدم  المنظم  استخدام  تأثير   .)

 17، جامعة بن ا، مجلدددددة كليددددة التربيةوالتحصيل فيها لدى طالب الدبلوم الخاصة فى التربية، 

(70 ،)51 -  101 . 

لدى عينات من المملكة العربية السعودي. (. حالة القلق وسمة القلق 1988أحمد عبدالخالق، أحمد حافظ ) .7

 . 93-57(،3) 6، جامعة الكويت، مجلة العلوم االجتماعية

(. أثر أبعاد اليقظة الذهنية في اإلبداع التنظيمي دراسطططة ميدانية في عدد من كليات 2012أسطططماء نوري) .8

 . 164-112(، 68، )18، جامعة بغداد، مجلة العلوم االقتصادية واإلداريةجامعة بغداد، 

المرحلة اإلعدادية. (.  2015يونس)   سمهان عباسا .9  اليقظة العقلية وعالقت ا بأساليب التعلم لدى طلبة 

 جامعة واسط بالعراق.  -رسالة ماجستير، كلية التربية

درجة توافر اليقظة الذهنية لدي مديري المدارس الثانوية الحكومية  (.  2017أماني عبد  الهاشططمي) .10

رجدة ممدارسددددة سددددلوك المواطندة التنظيميدة للمعلمين من وج دة  في محدافظدة عمدان وعالقت دا بدد

 . رسالة ماجستير، كلية العلوم التربوية، جامعة الشرق األوسط، األردن.نظرهم

أثر برنامج عرشددداد جمعي للعالل المعرفي القائم علي اليقظة العقلية في  (.  2018أية سطططالم مشطططاقبة ) .11

، رسططالة ماجسططتير. كلية العلوم طلبة الجامعة ال اشددميةتحسددين التفا ل والعافية النفسددية لدي 

 التربوية، الجامعة الهاشمية، األردن. 

 , الرياض, ربيع األول.  12العدد  قطر المجلة العربية للتربية الخاصة.(.  2008بتول محي الدين )  .12

 ، الرياض: مكتبة جرير.التعلم: بين المف وم والممارسة صعوبات .(2016بحري صابر )  .13

(. كراسة تعليمات مقياس عادات االستذكار واالتجاهات  1978جابر عبد الحميد وسليمان الخضري)  .14

 نحو الدراسة. القاهرة: دار النهضة العربية،.

العقلية )ترجمة:    عدارة العقل: دليل اللياقة الذهنية لتطوير م اراتك(.  1998جيالن بيتلر وتونى هوب )  .15

 جرير.   عبد الكريم العقيل(. الرياض: مكتبة

 ( القاهرة: عالم الكتب. 3. ) ط التوجي: واإلرشاد النفسي(. 2002حامد عبد السالم  زهران )  .16

 ، مكتبة العبيكان، الرياض. 3ط  الصحة النفسية والعالل النفسي(. 2001حامد عبدالسالم زهران ) .17

18. ( العاطي  :  (.  2003حسن مصطفي عبد  المراهقة  و  الطفولة  في  النفسية   –األساليب  االضطرابات 

 القاهرة : دار القاهرة. العالل. -التشخيص  

. رسطالة ماجسطتير، جامعة بغداد، تأثير اليقظة الذهنية في الذاكرة الخاطئة(.  2014حمزة هاتف عويز) .19

 كلية اآلداب. بغداد.  

javascript:document.getElementById('SearchTypeDDL').value='authortag_Text';document.getElementById('SearchValueTBX').value='%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3';search();
javascript:document.getElementById('SearchTypeDDL').value='authortag_Text';document.getElementById('SearchValueTBX').value='%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3';search();
javascript:document.getElementById('SearchTypeDDL').value='authortag_Text';document.getElementById('SearchValueTBX').value='%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3';search();


 

 

380 

 

 

عائشة سليمان محمد عثمان : ةالباحث 

 الخراز 

برنامج تدريبي قائم على اليقظة العقلية في تحسين عادات  فعالية عنوان البحث: 

االستذكار وخفض قلق االمتحان لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات  

 التعلم بدولة الكويت 

 جامعة مدينة السادات -كلية التربية  - للدارسات التربوية والنفسية" 21مجلة " التربية في القرن 

 م2022 أبريلوالعشرون  الثانيالعدد 

عوامل التفكير البنائي وعالقت ا بالكفاءة األكاديمية لدى طالب الجامعة: (.  2010دعاء أحمد هريدي ) .20

تنبؤية(. عاملية  ماجستير   دراسة  جامعة    ارسالة  التربطططططططططططويطططططططططة،  الدراسططططططات  معهد 

 القاهرة. 

 . القاهرة : دار الفكر العربي. طفل خاص بين اإلعاقات و المتالزمات(. 2004زكريا أحمد الشربيني ) .21

22. ( سليمان  محمد  المرحلة  1989سعاد  تالميذ  بعض  لدى  ومهاراته  االستذكار  عادات  لتنمية  دراسة   .)

 . 142- 113، 15الهيئة العامة للكتاب،  مجلة علم النفسا االبتدائية. 

ر العلمية ، الداالتربية الخاصددة لفطفال ذوي االضددطرابات السددلوكية(.  2002سططعيد حسططني العزة ) .23

 الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.

فعالية برنامج معرفي سلوكي  قائم على اليقظة العقلية في خفض  (.  2015سعيد عبد الواحد عبد ربه )  .24

 جامعة الزقازيق. –، دكتوراه، كلية التربية  االعراض االكتائبية لدى عينة من طالب الجامعة

الخضري .25 الرحيم)  سليمان  عبد  رياض  وأنور  وعالقتهما  1993الشيخ،  واالستذكار  التعلم  مهارات   .)

 : قطر.مركز البحوث التربويةا جامعة قطر بالتحصيل والذكاء ودافعية التعلم. 

 . عمان:  دار المسيرة. ذوو صعوبات التعلم االجتماعية و االنفعالية(.  2011سليمان عبد الواحد يوسف )  .26

  مجاالت   شتى  في  والنجاح   بالذات  الوعى   تنمية  –  الذات  مف وم  تحسين  (.2005)  سليمان  محمد   سناء .27

 الكتب. عالم  : القاهرة ، للجميع" سيكولوجية  ثقافية "سلسلة .الحياة

 قباء.   دار  :   القاهرة  .  والتربية  النفس  علم  في  التدريب  برامج  وتنفيذ  ععداد  (.1997)   األعسر  يوسف  صفاء .28

 قباء. دار : القاهرة وتقييم ا. بنائ ا محكات  : التدريب برامج (.1999)  األعسر يوسف صفاء .29

. القاهرة: مكتبة األنجلو  استبيان العادات واالتجاهات الدراسية(.  1980عادل األشول وماهر الهواري) .30

 المصرية،.

لروضددددة دراسددددات المؤشددددرات الدالة على صددددعوبات التعلم ألطفال ا(.  2006عادل عبد   محمد ) .31

 . القاهرة , دار الرشاد.تطبيقية

. الرياض :  صعوبات التعلم و التعليم العالجي : قةايا و ر ى معاصرة(.  2010عادل عبد   محمد )  .32

 دار الزهراء.  

  (. فعالية استخدام أنشطة الذكاءات المتعددة فى2011عادل محمد العدل، صالح شريف عبد الوهاب ) .33

مجلة كلية التربيةا جامعة  تنمية التفكير البنائى لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات التعلم.  

 .  306 - 238(، 86) 22، بن ا

الشدددديخوخدة.    –المراهقدة    –المددخدل على علم نفس النمو: الطفولدة  (. 1999عبطاس محمود عوض ) .34

 دار المعرفة الجامعية. اإلسكندرية:



 

 

381 

 

 

عائشة سليمان محمد عثمان : ةالباحث 

 الخراز 

برنامج تدريبي قائم على اليقظة العقلية في تحسين عادات  فعالية عنوان البحث: 

االستذكار وخفض قلق االمتحان لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات  

 التعلم بدولة الكويت 

 جامعة مدينة السادات -كلية التربية  - للدارسات التربوية والنفسية" 21مجلة " التربية في القرن 

 م2022 أبريلوالعشرون  الثانيالعدد 

. القاهرة: دار التدريس العالجي لصعوبات التعلم و التأخر الدراسي(.2005عبد الباسط متولي خضر )  .35

 الكتاب الحديث للنشر والتوزيع. 

العوالمة  .36 أحمد  وعائدة  طلب،  على  وأحمد  الضبع،  عبدالرحمن  وفتحي  البحيري،  أحمد   عبدالرقيب 

 من على عينة ميدانية دراسة  :العقلية لليقظة الخمسة العوامل لمقياس العربية رة(. الصو2014)

  النفسى بجامعة عين شمسا  اإلرشاد مجلة  .والنوع الثقافة متغيري أثر ضوء في الجامعة طالب 

39  ،119 -166 . 

. القاهرة: دار عين العقل. دليل المعالج المعرفي لتنمية التفكير العقالني(.  2008عبدالستار إبراهيم ) .37

 الكتب.

(. اسططططتراتيجيطة مقترحطة في تطدريس حطل 2002العزب محمطد زهران، وعبطد الحميطد محمطد علي ) .38

المشططكالت الرياضططية و أثرها في تنمية مهارات حل المشططكلة و االتجاه نحو الرياضططيات و خفض 

  المسطتوي  القلق الرياضطي لدي لمتعلمين ذوي صطعوبات التعلم بالحلقة الثانية من التعليم األسطاسطي،

 . 156 - 110(،  51)  12، جامعة الزقازيق -مجلة كلية التربية ببن ا 

المقارنة بين أثر اسددتخدام كل من خرائ  التفكير واسددتراتيجية التنظيم   (.2014عالء سططعيد الدرس ) .39

الدذاتي على الف م القرائي وم دارات الكتدابدة بداللغدة اإلنجليزيدة لددى تالميدذ الحلقدة اإلعدداديدة ذوي 

 . دكتوراة, معهد الدراسات والبحوث  التربوية, جامعة القاهرة.علمصعوبات الت

40. Allen, N. B., Biaski, G. & Guilonc, E. (2006). Mindfulness-based 

psychotherapies: a review of conceptual foundations, empirical evidence 

and practical considerations [ Abstract ] Australian and New Zealand 

Journal Psychiatry,40,285 — 294. Retrieved from EBSCO. 

41. Ataei-Nakhaei, A. & Ghanbari, H. (2010). Comparison of mindfulness-based 

group therapy with study skills training on test anxiety and trait anxiety. 

Journal of Clinical Psychology, 1 (4), 21 - 30. 

42. Bauer-Wu, S. (2011). Leaves Falling Gently: Living Fully with Serious and 

Life-Limiting Illness through Mindfulness, Compassion, and 

Connectedness. Canada: Raincoast Books. 

43. Bauer-Wu, S., (2010). Mindfulness Meditation. Integrative Oncology, 24 

(10): 36-40. 



 

 

382 

 

 

عائشة سليمان محمد عثمان : ةالباحث 

 الخراز 

برنامج تدريبي قائم على اليقظة العقلية في تحسين عادات  فعالية عنوان البحث: 

االستذكار وخفض قلق االمتحان لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات  

 التعلم بدولة الكويت 

 جامعة مدينة السادات -كلية التربية  - للدارسات التربوية والنفسية" 21مجلة " التربية في القرن 

 م2022 أبريلوالعشرون  الثانيالعدد 

44. Bear, A., smith, G. T., Hopkins, J., Krietemeyer, J. 8Toney, L.(2006)using 

self-report assess ment me thods to explore facets of mind fullness 

Assessment.13.27-45. 

45. Berthon, P.&Pitt, L. (2019). Types of mindfulness in an age of digital 

distraction. Business Horizons.62.131: 137.  

46. Bishop, R. (2002). Mindfulness: A proposed operational definition: Science 

and practice, Autum, 11, 3 Health module. 

47. Bishop, S. R., Lau, M., Shapiro, S., Carlson, L., Anderson, N.D., Carmody, 

J., Segal, Z.V., Abbey, S'., Speca, M., Velting, D., & Devins, G. (2004). 

Mindfulness: A Proposed operational definition. Clinical Psychology: 

Science and Practice, 11, 230-241. 

48. Brown, k. w. &Rayan, R. m.(2004). perils and promise in defining and 

measuring mind fullness: observation from experience. journal of clinical 

psychology.11.242_248 . 

49. Brown, W.; Rayan, M.& Creswell, D. (2007).Mindfulness: Theoretical 

Foundations and Evidence for its Salutary Effects. An International 

Journal for The Advancement of Psychology Theory, 18 (4), 211-237. 

50. Cardacitto, L.A., Herbert, T.D., Forman, E.M., Moitra,E.& Farrow,V. 

(2008).The assessment of present –moment and acceptance :The 

Philadelphia mindfulness scale. Assessment ,15,204-223. 

51. Chapell, M. S.; Blanding, Z. B.; Silverstein, M. E.; Takahashi, M.; Newman, 

B. & Gubi, A. (2005). Test anxiety and academic performance in 

undergraduate and graduate students. Journal of Educational Psychology, 

97, 268 – 274. 

52. Cizek, G., & Burg, S. (2005). Addressing test anxiety in a high-stakes 

environment: Strategies for classrooms and schools. London : Corwin 

Press. 

 


