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 مستخمص البحث :
هدف البحث إلى خفض القمق االجتماعي لدى طالب المرحمة اإلعدادية ذوي صعوبات التعمم من خالل 

( طالًبا وطالبة منن طنالب 14إعداد برنامج إرشادي قائم عمى اليقظة العقمية، وتكونت عينة البحث من )
( سنننة مننن الطننالب 14-12الصننف الول اإلعنندادي مننن ذوي صننعوبات الننتعمم، تراوحننت )عمننارهم بننين )

بمدينننة الزقننازيق محا ظننة  بشننيبةالممتحقننين بمدرسننة شننيبة اإلعداديننة ومجمنني الشننايد طيننار إبننراهيم الحننداد 
 3 -ذكنننور  4( طنننالب مننن الجنسنننين )7) الشننرقية، تنننم تقسننيمام لمجمنننوعتينت إحننداهما تجريبينننة وعننددها

إننناث(، طقبننق عمننيام اختبننار  5 –ذكننور  2( طننالب مننن الجنسننين )7إننناث( والخننرى ةننابطة وعننددها )
القنندرات العقميننة )إعننداد  نناروق موسننى(، اختبننار المسننا النيورولننوجي السننريي )إعننداد عبنندالوهاب كامننل(، 

داد محمند سنعفان، ودعناط خطناب(، مقيناس اليقظنة مقياس المستوى االقتصادي واالجتماعي والثقا ي )إع
العقمية )إعداد الباحثة(، مقياس القمق االجتماعي )إعداد الباحثنة(، والبرننامج اإلرشنادي المسنتخدم )إعنداد 
الباحثة(، و)شارت النتائج إلى  عالية برنامج اإلرشاد المستخدم القائم عمى اليقظة العقمية  ي خفض القمق 

ب المرحمننة اإلعداديننة ذوي صننعوبات الننتعمم واسننتمرار  عاليتننا بعنند انتانناط البرنننامج االجتمنناعي لنندى طننال
 وخالل  ترة المتابعة.

 
 

 صعوبات التعمم.  –القمق االجتماعي  –اليقظة العقمية   الكممات المفتاحية:
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 مقدمة البحث:
حثين  ني مجناالت التربينة تقعد صعوبات التعمم من المجاالت الحديثة التني حنازت عمنى اهتمنام البنا

نمننا يعنند وصننًفا بالتوجيننا السننميم، واإلشننارد،  الخاصننة، وال يقعنند مصننطما صننعوبات الننتعمم وصننًفا بالفشننل، وا 
 & Cortiella)والنندعم، والمسنناندة،  ننال يوجنند حنندود لمننا يسننتطيي ال ننراد ذوي صننعوبات الننتعمم تحقيقننا 

Horowitz, 2014, 2-6). 
عمم عر ت بالدرجنة الولنى باعتبارهنا صنعوبات )كاديمينةأ إال )نانا وعمى الرغم من )ن صعوبات الت

ذات آثننار تتجنناوز المجنناالت الكاديميننة. ويننرى العدينند مننن البنناحثين والمننربيين )نننا ال يكفنني )ن نتعامننل منني 
الصنننعوبات الكاديمينننة بمعنننزل عنننن ايثنننار االجتماعينننة واالنفعالينننة المترتبنننة عمنننى هنننذ  الصنننعوبات ) تحننني 

 (.601، 1998الزيات، 
وقد )ظارت الدراسات والبحوث التي تناولت المانارات الشخصنية واالجتماعينة لندى المنراهقين ذوي 
صنننعوبات النننتعمم، )ن لنننديام العديننند منننن المشنننكالت المتعمقنننة بصنننعوبة التعامنننل مننني المواقنننف االجتماعينننة، 

االجتمنننناعي وتفسننننير وتكننننوين الصننننداقات واالحتفنننناظ باننننا، كمننننا )ناننننم يعننننانون مننننن مشننننكالت سننننوط اإلدراك 
الدالالت والرموز والمؤشرات االجتماعية ويكونون )كثنر تمركنًزا حنول ذواتانم و) كنارهم، ويميمنون إلنى تجننب 

 – Vaughn & Haager, 2015, 253)المشناركات والمقناطات والتفناعالت والعالقنات االجتماعينة 
260). 

عوبات النتعمم، ويترتنب عميانا العديند ويقعد القمق االجتماعي من )كثر االةطرابات التني تخمفانا صن
منننن المشنننكالت مثنننل ةنننعف الثقنننة بنننالنفس وتننندني تقننندير النننذات والشنننعور بالدونينننة وخفنننض  ننني العالقنننات 

 ,.Miers, et al)االجتماعية وعدم التوا ق االجتماعي، المر الذي يقودهم إلى تبنني سنموكيات ال سنوية 
2013, 100). 

)ن الطالب ذوي صعوبات التعمم لديام مشكالت سموكية  إلى Dyson(2017)وقد )شارت دراسة 
)كثننر مننن غيننرهم ومسننتويات )عمننى مننن القمننق االجتمنناعي مقارنننة بننأقرانام ايخننرين، كمننا )ناننم يفتقننرون إلننى 
الماارات االجتماعية  ي التعامل مي القران، ويفتقرون إلنى الحساسنية لرخنرين، واإلدراك المالئنم لممواقنف 

 يعانون من الر ض االجتماعي، وسوط التوا ق الشخصي واالجتماعي. االجتماعية، كما
ويرتبط القمق االجتماعي بعجز واةا  ي الداط لدى ال راد، كما )ن معاناة بعنض المنراهقين منن 
هننذا االةننطراب مننن المحتمننل )ن يتعننارض منني التطننور الطبيعنني لمعالقننات االجتماعيننة والبينشخصننية، وقنند 

)ن القمنق االجتمناعي ينؤثر  Heiser (2004)ننب والعزلنة )و االكتئناب، حينث )كند يؤدي إلى النر ض والتج
بشكل واةا عمى )داط ال راد، حيث نجد )ن التجنب والمشناركة القمقنة والعجنز النذي يصنيب هنؤالط ال نراد 
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 ننني مواقنننف الداط ينننؤثر بشنننكل واةنننا عمنننى حيننناتام وعمنننى )دائانننم التحصنننيمي والمانننني وكنننذلك النشنننطة 
 عية والعالقات، وينطبق ذلك عمى ذوي صعوبات التعمم بشكل خاص.االجتما

وسننعًيا لمواجاننة وخفننض القمننق االجتمنناعي، قننام البنناحثون باسننتخدام العدينند مننن السنناليب والطننرق 
اإلرشادية والعالجية القائمة عمى نظريات مختمفنة، ومنن بنين تمنك السناليب التندخالت القائمنة عمنى اليقظنة 

 العقمية.
يقظننة العقميننة  ننرع مننن  ننروع عمننم النننفس اإليجننابي الننذي تننم اعتمنناد  كفننرع رسننمي مننن عمننم وتقعنند ال

النفس، والذي )حدث تغييرات وتحوالت كبيرة  ي مبادئ و) كنار عمنم الننفس التقميندي النذي يركنز عمنى الحند 
اؤل والسنعادة من االةطرابات النفسية إلى التركيز عمنى دراسنة وتنمينة المفناهيم اإليجابينة مثنل الرةنا والتفن

 .(Lambert, 2015, 7) ي الوقت الحاةر 
وتختمف التدخالت القائمة عمى اليقظة العقمية عنن )ننواع التندخالت الخنرى مثنل العنالج السنموكي 
المعر نني والننذي يننتم  يننا التركننز عمننى تحدينند ال كننار والمشنناعر وتحميماننا لمتعننرف عمننى مننا إذا كانننت مفينندة 

ج القنائم عمنى اليقظنة العقمينة النذي ينرى )ن تحمينل ال كنار والمشناعر غينر وواقعية، وذلك عمى عكس العال
ةروري وال  ائدة مناأ بل من ال ةل )ن يتم تقبماا دون تحميماا، وذلك منن خنالل تندريبات بسنيطة ينتعمم 
ويتنندرب مننن خاللاننا ال ننراد عمننى التعننرف عمننى الحننداث والخبننرات التنني تحنندث  نني الوقننت الننراهن )مثننل 

 ,Spek, et al., 2013)يس الجسنمية، وال كنار، والمشناعر(، وتقبمانا كمنا تحندث  ني الواقني الحاسن
247). 

ويقَحِسننن التنندريب عمننى اليقظننة العقميننة اإلدراك مننا وراط المعر نني لنندى الفننرد، ويوجاننا نحننو مالحظننة 
ناتجنة عنن الخبنرات ذاتا، واإلقرار واالعتراف الفوري بموةوعية المشناعر واالنفعناالت النفسنية والجسنمية ال

التنني يمننر باننا، منني عنندم التسننرع  نني إصنندار )حكننام واسننتجابات انفعاليننة تمقائيننة نحوهننا، ومننن خننالل ذلننك 
المنظنننننور الموةنننننوعي غينننننر المتحينننننز نحمننننني الفنننننرد منننننن التنننننأثيرات السنننننمبية الناتجنننننة عنننننن تمنننننك المشننننناعر 

 Graepel, 2015, 14; Matthew, et)واالنفعاالتأ مما يؤثر بصورة إيجابية عمى النواتج النفسية لا 
al., 2013, 279; Meppelink, et al., 2016, 681). 

وقد )كدت نتائج البحنوث والدراسنات السنابقة عمنى )ن التندخالت القائمنة عمنى اليقظنة العقمينة واعندة 
 ,.Arana, 2016; Beauchemin, et al)ومبشنرة  ني خفنض القمنق االجتمناعي مثنل دراسنة كنل منن 
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2008; Blair, 2020; Cartwright - Hatton, et al., 2019; Goldin, et al., 2009; Tan, 
et al., 2016). 

 نني ةننوط مننا سننبق نجنند )ن القمننق االجتمنناعي لنندى ذوي صننعوبات الننتعمم يخمننف لننديام العدينند مننن 
ي ايثننار النفسننية واالجتماعيننة والسننموكية والكاديميننة السننمبية، ويننؤثر بشننكل عننام عمننى توا ننق الفننرد الشخصنن

واالجتمننناعي وعمنننى صنننحتا النفسنننية، و)ن اسنننتخدام البنننرامج اإلرشنننادية والعالجينننة والتدريبينننة القائمنننة عمنننى 
نظريننات متعننددة واسننتراتيجيات مختمفننة، والتنني مننن بيناننا البننرامج القائمننة عمننى اليقظننة العقميننة، يسننام بشننكل 

االجتماعي والتمتني بصنحة كبير  ي خفض القمق االجتماعي، وتحقيق قدر مناسب من التوا ق الشخصي و 
 نفسية جيدة.

 نني محاولننة لخفننض القمننق االجتمنناعي لنندى الطننالب ذوي صننعوبات  الحنناليومننن هنننا جنناط البحننث 
 التعمم من خالل إعداد برنامج إرشادي قائم عمى اليقظة العقمية.

 مشكمة البحث: 
بدوينننننة رةنننننوان  ننننني ةنننننوط منننننا )شنننننارت إلينننننا نتنننننائج البحنننننوث والدراسنننننات السنننننابقة، مثنننننل دراسنننننة كنننننل منننننن 

منن ارتفناع   ;Crawford & Manassis (2011); Epkins ( 2018); Herner (2016)(أ2015)
معدالت القمق االجتماعي لدى الطالب ذوي صعوبات التعمم مقارنة بأقرانام العاديين، والتأثير السمبي لاذا 

ةنا ة إلنى تزايند انتشنار   ني االةطراب عمى كا ة مجاالت الحياة الشخصية واالجتماعينة والكاديمينة، باإل
مرحمننة المراهقننة، المننر الننذي يجعمننا بمثابننة مشننكمة تننؤثر عمننى توا ننق الفننرد الشخصنني واالجتمنناعي، وعمننى 

 صحتا النفسية.
لننذلك  اننم بحاجننة لمعدينند مننن البننرامج لخفننض القمننق االجتمنناعي لننديام لمننا لننا مننن آثننار سننمبية عمننى 

القننة الوثيقننة بننين اليقظننة العقميننة والقمننق االجتمنناعي  نن ن تنمي ننة الفننرد  نني كا ننة مجنناالت الحينناة، ونظننًرا لمع
اليقظة العقمية ينعكس إيجابيًا عمى خفض القمق االجتماعى، حينث )شنارت نتنائج العديند منن الدراسنات إلنى 

ةنناًل عننن  عاليننة التنندخل القننائم وجننود عالقننة سننالبة دالننة إحصننائًيا بننين اليقظننة العقميننة والقمننق االجتمنناعيأ  
 & Bluth(أ 2017اليقظة العقمية  نى خفنض القمنق االجتمناعى، مثنل دراسنة كنل منن هينام شناهين ) ىعم

Blanton (2013); Goldin, et al. (2009); Pepping, et al. (2014); Tan, et al. 
(2016). 
ومن هنا حاولت الباحثة التعرف عمى  عالية برنامج إرشادي قائم عمى اليقظنة العقمينة  ني خفنض  

 االجتماعي لدى طالب المرحمة اإلعدادية ذوي صعوبات التعمم. القمق
  ي السئمة التالية ت يوتتحدد مشكمة البحث الحال
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هننل يوجننند اخنننتالف بنننين المجمنننوعتين التجريبينننة والةنننابطة منننن طنننالب المرحمنننة اإلعدادينننة ذوي صنننعوبات  (1)
 التعمم  ي القياس البعدي عمى مقياس القمق االجتماعي؟ 

بننين القياسننين القبمنني والبعنندي لممجموعننة التجريبيننة مننن طننالب المرحمننة اإلعداديننة ذوي  هننل يوجنند اخننتالف (2)
 صعوبات التعمم عمى مقياس القمق االجتماعي؟

هنل يوجند اخننتالف بنين القياسنين البعنندي والتتبعني لممجموعننة التجريبينة منن طننالب المرحمنة اإلعداديننة ذوي  (3)
 صعوبات التعمم عمى مقياس القمق االجتماعي؟ 

 ف البحث: ىد
 إلىت الحالييادف البحث 

خفننض القمننق االجتمنناعي لنندى طننالب المرحمننة اإلعداديننة ذوي صننعوبات الننتعمم مننن خننالل إعننداد برنننامج  (1)
 إرشادي قائم عمى اليقظة العقمية.

 التأكد من استمرارية  عالية البرنامج اإلرشادي بعد االنتااط من تطبيق البرنامج وخالل  ترة المتابعة. (2)
 بحث:أىمية ال

بفئة الطالب ذوي صعوبات التعممأ حيث تحتاج هذ  الفئة إلى المزيد من الجانود التني  الحاليياتم البحث  (1)
 تبذل لرعايتاا، والحد من المشكالت واالةطرابات النفسية واالجتماعية التي تعاني مناا.

تني تعند مرحمنة حرجنة  ني تناول البحث لمرحمة انتقالية مامة منن مراحنل النمنو )ال وهني مرحمنة المراهقنة وال (2)
 تكوين وتوا ق الفرد وخاصة لدى  ئة ذوي صعوبات التعمم.

خطننورة القمننق االجتمنناعي ومننا يتركننا مننن آثنننار سننمبية عمننى كا ننة مجنناالت الحينناة الشخصننية واالجتماعينننة  (3)
 والكاديمية، خاصة لدى المراهقين ذوي صعوبات التعمم.

النننفس اإليجننابي التنني تقسننام  نني االرتقنناط بالصننحة النفسننية، يقمثننل متغيننر اليقظننة العقميننة )حنند متغيننرات عمننم  (4)
 وتقؤثر  ي مختمف جوانب الحياة.

ال توجد دراسة  ي البيئة العربية اهتمنت بخفنض القمنق االجتمناعي لندى الطنالب ذوي صنعوبات النتعمم منن  (5)
 خالل برنامج إرشادي قائم عمى اليقظة العقمية، وذلك  ي حدود إطالع الباحثة.

 لبحث اإلجرائية:مصطمحات ا
ت "هنم )ولئنك الطنالب  Students with Learning Disabilitiesالطنالب ذوو صنعوبات النتعممت 

الننذين يقظاننرون تباعننًدا دااًل بننين )دائاننم المتوقنني و)دائاننم الفعمننى وذلننك مقارنننة بمننن هننم  نني مسننتوى عمننرهم 
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موجود لنديام يقعند نيورولوجًينا، كمنا الزمني، ومستوى ذكائام، وصفام الدراسي، مي التأكد من )ن القصور ال
يقستثنى من )ولئك الذين يقعانون من )ي إعاقة حسية )و حركية )و عقمية )و حرمان بيئي )و ثقنا ي، وكنذلك 

هنننم طنننالب  الحننناليمنننن يقعنننانون منننن اةنننطرابات انفعالينننة )و سنننموكية و قًنننا لتقنننارير معممنننيام، و ننني البحنننث 
 ( سنة".14-12م، ممن تتراوح )عمارهم ما بين )الصف الول اإلعدادي ذوي صعوبات التعم

ت "حالنننة منننن الخنننوف تننننتج منننن خنننالل إدراك الفنننرد لمموقنننف  Social Anxietyالقمنننق االجتمننناعي 
االجتمنناعي بطريقننة سننمبية بشننكل يجعمننا يتجنننب التفاعننل االجتمنناعي منني ايخننرين، وتجنننب االشننتراك  نني 

ا منن التعننرض لمتقينيم السننمبي منن قبننل ايخنرين،  ةنناًل المواجانات االجتماعيننة لشنعور  بعنندم الراحنة، وخو نن
عننن وجننود )عننراض  سننيولوجية مصنناحبة". وذلننك كمننا يقنناس مننن خننالل )الدرجننة الكميننة لمجمننوع اسننتجابات 

 الطالب ذوي صعوبات التعمم عمى مقياس القمق االجتماعي المستخدم  ي البحث الحالي(.
شنننن عنننن توجينننا االنتبنننا  لمخبنننرة التننني تحننندث  ننني ت "هننني النننوعي النا Mindfulnessاليقظنننة العقمينننة 

المحظننة الراهنننة، ومالحظتاننا، ووصننفاا، وتقبماننا دون إصنندار حكننم تقييمنني عمياننا". وذلننك كمننا تقنناس مننن 
خننننالل )الدرجننننة الكميننننة لمجمننننوع اسننننتجابات الطننننالب ذوي صننننعوبات الننننتعمم عمننننى مقينننناس اليقظننننة العقميننننة 

 المستخدم  ي البحث الحالي(.
ت "عممينننة مخططنننة ومنظمنننة تتةنننمن  Counseling Programشنننادي المسنننتخدمت البرننننامج اإلر 

مجموعننة مننن النشننطة والتنندريبات المنظمننة والماننام و نيننات التنندريب عمننى اليقظننة العقميننة التنني يننتم تقننديماا 
لعينة البحث من طالب المرحمة اإلعدادية ذوي صعوبات التعمم بغرض تنمينة اليقظنة العقمينة لنديام، وذلنك 

  ترة زمنية محددة، ويتم تدريبام  ي عدد معين من الجمسات بما يحقق )هداف البرنامج". خالل
 محددات البحث:

 أواًل: المحددات المنيجية
اعتمدت الباحثة  ي البحث الحالي عمي المنناج التجريبني لمتحقنق منن  عالينة برننامج إرشنادى قنائم 

 ب المرحمة اإلعدادية ذوي صعوبات التعمم.عمى اليقظة العقمية  ى خفض القمق االجتماعى لدي طال
 ثانيًا: المحددات البشرية

( طالًبننننا وطالبننننة مننننن طننننالب الصننننف الول اإلعنننندادي مننننن ذوي 14تكونننننت عينننننة البحننننث مننننن )
(. وقد 0,52( وانحراف معيارى )13,87( سنة بمتوسط )14-12صعوبات التعمم، تراوحت )عمارهم بين )

 عتين متكا ئتين وهماتتم تقسيم ) راد العينة إلى مجمو 
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( طالب منن طنالب الصنف الول اإلعندادي ذوي صنعوبات النتعمم 7المجموعة التجريبيةت وتتكون من ) -
إناث( و) راد المجموعة التجريبية جميًعا من الطالب الممتحقين بمجمي الشايد طيار إبراهيم  3 –ذكور  4)

 القائم عمى اليقظة العقمية.، وخةعت هذ  المجموعة لمبرنامج اإلرشادي بشيبةالحداد 
( طالب من طنالب الصنف الول اإلعندادي ذوي صنعوبات النتعمم 7المجموعة الةابطةت وتتكون من ) -
اإلعداديننة  ةإننناث(، و) ننراد المجموعننة الةننابطة جميًعننا مننن الطننالب الممتحقننين بمدرسننة شننيب 5 –ذكننور  2)

 ادي.، ولم تخةي هذ  المجموعة إلجراطات البرنامج اإلرشبشيبة
 : ثالثًا: المحددات الزمنية

م، و نى تمنك الفتنرة 2019/2020تم تطبيق البرنامج خالل الفصل الدراسي الول من العام الدراسني       
جراط القياسين البعدى والتتبعى.  تم تنفيذ البرنامج وا 

 : رابعًا: المحددات المكانية
اإلعدادينننة بمديننننة  شنننيبةم الحنننداد، ومدرسنننة بمجمننني الشنننايد طينننار إبنننراهي الحننناليتنننم تطبينننق البحنننث       

 الزقازيق محا ظة الشرقية.
 اإلطار النظري والدراسات السابقة :

 أواًل : القمق االجتماعي 
 تعريف القمق االجتماعي :

( بأننننات ") كنننار ال تواؤمينننة )ال تكيفينننة( مختمنننة وظيفًينننا تنننرتبط 110، 2000عر نننا عنننادل محمننند )
الدالننة عمننى عنندم الراحننة، وبننالمواقف االجتماعيننة التنني يشننعر  ياننا الفننرد  بمجموعننة مننن العننراض الجسننمية

بعنندم قدرتننا عمننى مسننايرة ايخننرين، وتوقنني الخطننر، ويفقنند ثقتننا بنفسننا وبقدراتننا عمننى )داط النشننطة المختمفننة 
 .بنجاح، ومن ثم تنشأ دوائر مفرغة ترتبط بتمك العراض الجسمية والتجنب االجتماعي و قد الثقة بالنفس"

( بأننا "خبنرة معر ينة وانفعالينة وسنموكية تسنتثار منن خنالل إدراك 5، 2013وعر تا هويدة محمود )
الفننرد لمموقننف االجتمنناعي بطريقننة سننمبية، منني تركيننز  عمننى احتمنناالت التقيننيم السننمبي لننا مننن قبننل ايخننرين، 

لانا )سناس منطقني تقبنني  وهذ  الخبرة ليس لاا ما يبررها من الناحية الموةوعيةأ لناا تولد معتقندات لنيس
 عميا، ويصاحب ذلك تغييرات  سيولوجية غير سارة ناتجة عن التعرض لمواقف اجتماعية".

بأنات "خوف مستمر وغينر واقعني وشنديد منن المواقنف االجتماعينة  Hesler (2015, 21)وعر ا 
 متقييم )و الحكم.ويشمل الخوف من التعرض إلى الناس غير المألو ين )و الغرباط، والخوف من التعرض ل



لية برنامج إرشادي قائم عمي اليقظة العقمية في خفض القمق االجتماعي فعا دعاء محمد خطاب 
 لدي طالب المرحمة اإلعدادية ذوي صعوبات التعمم

 

 2741 

 نني ةننوط التعريفننات السننابقة القمننق االجتمنناعي يتةننا اخننتالف هننذ  التعريفننات، إال )ناننا تتةننمن 
)ربعننة مكونننات القمننق االجتمنناعي، وهننيت المكننون المعر نني، المكننون االنفعننالي، المكننون السننموكي، المكننون 

 الفسيولوجي.
مننن الخننوف تنننتج مننن خننالل إدراك الفنننرد وتعننرف الباحثننة القمننق االجتمنناعي إجرائًيننا بأنننا ت "حالننة 

لمموقف االجتماعي بطريقة سمبية بشكل يجعما يتجنب التفاعل االجتماعي مني ايخنرين، وتجننب االشنتراك 
، رينخنناي نني المواجاننات االجتماعيننة لشننعور  بعنندم الراحننة، وخو ننا مننن التعننرض لمتقيننيم السننمبي مننن قبننل 

  ةاًل عن وجود )عراض  سيولوجية مصاحبة".
وذلك كما يقاس من خنالل )الدرجنة الكمينة لمجمنوع اسنتجابات الطنالب ذوي صنعوبات النتعمم عمنى 

 مقياس القمق االجتماعي المستخدم  ي البحث الحالي(.
 مكونات القمق االجتماعي :

( مكوننننات القمنننق االجتمننناعي  ننني )ربعنننة مكوننننات )ساسنننية، 139، 2009صننننف بشنننير معمرينننة )
 وهيت 

يت ويتةننا  نني إدراك الشننخص لمموقننف االجتمنناعي بطريقننة سننمبية منني تركيننز  عمننى التقيننيم ) ) ( المكننون المعر نن
 السمبي الذي يتعرض لا من ايخرين.

)ب( المكنننون الفسنننيولوجيت ويتجسننند  ننني التغينننرات الفسنننيولوجية الناجمنننة عنننن اسنننتثارة الجاننناز العصنننبي المسنننتقل 
صننفرار الوجننا، وزيننادة إ ننراز وتنشننيطا، ومناننا زيننادة معنندل ةننربات القمننب، ورعشننة الصننوت و  الطننراف، وا 

 العرق.
 )ج( المكون االنفعاليت ويتمثل  ي مشاعر الخوف والتوتر والامي  ي المواقف االجتماعية.

 ) د( المكون السموكيت ويتمثل  ي السموك التجنبي لممواقف االجتماعية المثيرة لمقمق عند الفرد.
 أبعاد القمق االجتماعي :

 (  ي البعدين ايتيينت 85، 2001ن )حددها  اروق عثما
قمننق التفاعننلت هننو عبننارة عننن القمننق الناشننن عننن التفاعننل المتوقنني بننين الفننرد وايخننرين وهننو يحنندث نتيجننة  (1)

 الخجل، )و المواعدة، )و التفاعل مي )ناس جدد )و غرباط.
الل التحنندث قمننق المواجاننةت هننو عبننارة عننن القمننق الناشننن عننن المواجاننة غيننر المتوقعننة ويظاننر ذلننك مننن خنن (2)

 واالتصال.
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 النظريات المفسرة لمقمق االجتماعي :
( نظرية التحميل النفسيت يرى  رويد )ن لظروف النشأة دوًرا  ني ظانور القمنق االجتمناعي،  انناك )شنياط كثينرة 1)

تجعل الثقة بالنفس مازوزة مما يجعل اإلنسنان ال يسنتطيي التعبينر عنن نفسنا )منام ايخنرين بسناولة،  يقمنق 
 (.49 – 48، 2000توتر إذ اةطر لمتحدث )مام الناس )و مقابمتام ))حمد عبدالخالق، وي

( النظرية السموكيةت ينظر السموكيون إلى القمق عمى )نا سموك متعمم من البيئة التني يعنيش  يانا الفنرد، تحنت 2)
ؤلمة تحدد مصدر شروط التدعيم اإليجابي والسمبي، ويؤكد السموكيون عمى )ن القمق هو استجابة شرطية م

 .(Wong & Rapee, 2015, 23)القمق عند الفرد 
( النظرية المعر يةت تنرى )ن إدراك الشنخص لحنادث منا عمنى )ننا ماندد لممجنال الشخصني سنيؤدي إلنى ظانور 3)

اسنننتجابة انفعالينننة شنننديدة )و مرةنننية، وبنننذلك تقصنننبا المواقنننف االجتماعينننة المقروننننة بتوقعنننات سنننمبية عنننن 
 (.28، 2006واقف تاديد يستجيب لاا الفرد استجابة خوف مرةية )روبرت لياي، تقييمات ايخرين م

سمة(ت ترى )ن سنمة القمنق تقشنبا  ني تكوينانا القمنق العصنابي )و القمنق المنزمن، وذلنك  -( نظرية القمق )حالة 4)
لن كنننل منانننا نتيجنننة تراكمنننات  ننني الماةننني لننندى الفنننرد و)صنننبحت بمنننرور النننزمن سنننمة ثابتنننة نسنننبًيا  ننني 

لشخصية، وكذلك بالنسبة لحالة القمق  اي مؤقتة وتشبا القمق الموةوعي، حيث )ناا تزول بزوال الخطر ا
 .(Antony & Swinson, 2008, 31)الذي تعرض لا الفرد  ي المواقف المختمفة 

ايبناط ( نظرية التعمم االجتماعيت تقشير إلى )همية التعمم منن خنالل مالحظنة ايخنرين كنمناذج، وبالتنالى  ن ن 5)
ال يقمثمننون  قننط نمنناذج لمسننموك االجتمنناعي لنبننناط، ولكنننام )يةننا يمتمكننون  رًصننا كبيننرة لتشننكيل سننموكيات 
)بننننائام، وبالتنننالى  ننن ن التنشنننئة الالسنننوية )و النمذجنننة والتعميمنننات التننني تنننتم بأسننناليب غينننر مناسنننبة وخبنننرات 

 ,.Detwiler, et al)الجتمنناعي التعننريض المحنندد لممواقننف االجتماعيننة، قنند تكننون مننن )سننباب القمننق ا
2014, 270). 

بناًط عمى ما سبق نجد )ن القمنق االجتمناعي يعنود لسنباب عديندة حسنب اتجنا  كنل نظرينة، و)ن هنذ  
النظريننات تباينننت  نني تفسننيرها لمقمننق االجتمنناعي، و)ن هننذ  التفسننيرات ال تعمننل بمعننزل عننن بعةنناا بننل  نني 

 تكامل وتفاعل مستمرين.
 ماعي: أسباب القمق االجت

تتعنندد السننباب التنني تكمننن وراط نشننأة القمننق االجتمنناعي واسننتمرار ، ومننن هننذ  السننباب مننا يننرتبط 
بننالنواحي البيولوجيننة والوراثيننة، ومناننا مننا يننرتبط بالتنشننئة االجتماعيننة وطبيعننة العالقننة بننين الطفننل والوالنندين 
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) كننار ، وخو ننا المسننتمر مننن والقننران والمجتمنني، ومناننا مننا يرجنني إلننى خصننائص وسننمات شخصننية الفننرد و 
، 2009المواقف والتفاعالت االجتماعية، والخوف من )ن يكون محل تقييم )و نظر ايخرين )طا حسين، 

66 – 77.) 
إلى )ننا ال يوجند عامنل محندد مسنئول عنن التنبنؤ بنالقمق االجتمناعي )و  Villiers (2009)ويشير 

عتبننار ةننرورة التعننرف عمننى جمينني جوانننب حينناة الفننرد بدايننة ظاننور ، وبالتننالى   نننا البنند مننن الخننذ  نني اال
وشخصيتا ونشأتا والمواقف والخبرات التي مر باا من )جل التوصل إلنى تصنور دقينق حنول )سنباب القمنق 

 االجتماعي لديا.
 القمق االجتماعي لدى ذوي صعوبات التعمم:

ات التعمم،  قد اهتمت لقد تعددت الدراسات والبحوث التي اهتمت بالقمق االجتماعي لدى ذوي صعوب
بمعر نة العالقنة بنين القمنق االجتمناعي والداط االجتمناعي  Crawford & Manassis (2011)دراسنة 

ينننذاط القنننران، وطقبقنننت الدراسنننة عمنننى عيننننة قوامانننا ) ( طالًبنننا منننن ذوي صنننعوبات النننتعمم والعننناديين، 140وا 
( طالًبنا وطالبنة 55تين الولنى عنددها )( سنة، وتم تقسنيم العيننة إلنى مجمنوع14-8تراوحت )عمارهم بين )

( طالًبنننا وطالبنننة منننن العننناديين، و)شنننارت النتنننائج إلنننى )ن 85منننن ذوي صنننعوبات النننتعمم، والخنننرى عنننددها )
اال تقننار إلننى الماننارات االجتماعيننة يتنبننأ بنوعيننة صننداقة متدنيننة والتنني بنندورها تجعننل الطفننل عقرةننة لمقمننق 

 االجتماعي ولإليذاط.
( بخفنننض اةنننطراب قصنننور االنتبنننا  2013ة لميننناط بينننومي، وسنننميمان يوسنننف )كنننذلك اهتمنننت دراسننن

وعالقتا بمستوى القمق االجتماعي لدى الطفال ذوي صعوبات التعمم بالمرحمة االبتدائية من خالل برنامج 
( تممينًذا وتممينذة منن تالمينذ الصنف الخنامس 20تدريبي قائم عمنى السنيكودراما، تكوننت عيننة الدراسنة منن )

( تالميننذ، والخننرى ةننابطة عننددها 10دائي، تننم تقسننيمام إلننى مجمننوعتين إحننداهما تجريبيننة عننددها )االبتنن
( سننة، وبتطبينق )دوات الدراسنة، )ظانرت النتنائج )ن 11-10( تالميذ، تراوحت )عمارهم الزمنية بنين )10)

عي لنندى عينننة التنندريب القننائم عمننى السننيكودراما )دى إلننى خفننض اةننطراب قصننور االنتبننا  والقمننق االجتمننا
 الدراسة.

( الكشننف عننن عالقننة اللكسننيثيميا بالمننناخ السننري والقمننق 2015واسننتاد ت دراسننة بدويننة رةننوان )
االجتماعي لدى مجموعة من المنراهقين الصنغار ذوي صنعوبات النتعمم بالمعاهند الزهرينة، وقند تكنون عندد 

صنعوبات النتعمم، تراوحنت )عمنارهم  ( )نثنى منن المنراهقين ذوي79( ذكنًرا، )85المشاركين  ي البحنث منن )
( سننننننة، وتنننننم اسنننننتخدام مقيننننناس المنننننناخ السنننننري، ومقيننننناس اللكسنننننيثيميا، ومقيننننناس القمنننننق 14-12بنننننين )

االجتمنناعي، واختبننار القنندرة العقميننة، و)سننفرت النتننائج عننن وجننود عالقننة ارتباطيننة موجبننة بننين اللكسننيثيميا 
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ت الدراسننة )يًةننا إلننى ارتفنناع القمننق االجتمنناعي لنندى والقمننق االجتمنناعي لنندى ذوي صننعوبات الننتعمم، و)شننار 
 ذوي صعوبات التعمم.

إلننى معر ننة تننأثير ةننغوط القمننق االجتمنناعي عمننى الصننحة  Herner (2016)كمننا هنند ت دراسننة 
الجسننمية والنفسننية والعقميننة والمعر يننة لمتالميننذ ذوي صننعوبات الننتعمم، كمننا هنند ت إلننى بحننث  عاليننة برنننامج 

( 20جتمننناعي لننندى ذوي صنننعوبات النننتعمم، تكوننننت عيننننة الدراسنننة الناائينننة منننن )عالجننني لخفنننض القمنننق اال
( سنة من تالميذ الصف الخامس 14-11تمميًذا وتمميذة من ذوي صعوبات التعمم، تراوحت )عمارهم بين )

والسادس والسابي االبتدائي، وتم استخدام مقياس القمنق االجتمناعي، واسنتمارة تقينيم شخصني لداط التالمينذ 
ي المدرسننة، والبرنننانمج المسننتخدم، وقنند )شننارت نتننائج الدراسننة إلننى  عاليننة البرنننامج المسننتخدم  نني خفننض  نن

القمنننق االجتمننناعي لننندى التالمينننذ ذوي صنننعوبات النننتعمم، كمنننا توصنننمت النتنننائج إلنننى )ن تعمنننيم التالمينننذ ذوي 
نتيجة لذلك   نام )قل صعوبات التعمم  ي المدرسة يتخمما اةطرابات وةغوط نفسية كالقمق االجتماعي، و 

ثقنننة  ننني )نفسنننام و ننني إمكانيننناتام ممنننا يجعمانننم يشنننعرون بعننندم المنننان واإلحسننناس بالعزلنننة وعننندم المشننناركة 
االجتماعية الفعالة  ي المواقف االجتماعية، مما ينعكس بالسمب عمى صحتام النفسية وتنوا قام الشخصني 

 واالجتماعي.
بخفننننض القمننننق االجتمنننناعي لنننندى طننننالب المرحمننننة ( 2017)يةننننًا اهتمننننت دراسننننة رشننننا عبنننندالعزيز ) 

اإلعدادية ذوي صعوبات التعمم وذلك من خالل برنامج تدريبي لتحسنين الكفناطة االجتماعينة لنديام، تكوننت 
( طالًبننا منن طننالب المرحمننة اإلعداديننة منن ذوي صننعوبات الننتعمم، تراوحننت )عمننارهم 20عيننة الدراسننة مننن )

( طنالب، والخنرى 10ام إلى مجمنوعتين إحنداهما تجريبينة عنددها )( سنة، تم تقسيم15-12الزمنية بين )
بيننننا لمنننذكاط )الصنننورة الخامسنننة(،  –( طنننالب، واسنننتخدمت الباحثنننة مقيننناس سنننتانفورد 10ةنننابطة عنننددها )

واختبننار المسننا النيورولننوجي السننريي، ومقينناس القمننق االجتمنناعي لممننراهقين، ومقينناس الكفنناطة االجتماعيننة، 
ي إعننداد الباحثننة، و)سننفرت نتننائج الدراسننة عننن  عاليننة البرنننامج التنندريبي لتحسننين الكفنناطة والبرنننامج التنندريب

 االجتماعية  ي خفض القمق االجتماعي لدى الطالب ذوي صعوبات التعمم.
ومنننن الدراسنننات التننني اهتمنننت بدراسنننة ايثنننار السنننمبية لمقمنننق االجتمننناعي عمنننى ذوي صنننعوبات النننتعمم، 

د ت إلنى معر نة المالمنا السنمبية لمقمنق االجتمناعي عمنى ذوي صنعوبات التني هن Epkins (2018)دراسنة 
( سننننة، و)شنننارت 12-8( تممينننًذا وتممينننذة، تراوحنننت )عمنننارهم بنننين )82النننتعمم، تكوننننت عيننننة الدراسنننة منننن )

النتننائج إلنننى وجنننود عالقنننة بنننين القمنننق االجتمننناعي واةنننطراب الاوينننة، ويسنننود عمنننى ذوي القمنننق االجتمننناعي 
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والمشننكالت الكاديميننة، والخننوف المسننتمر مننن الفشننل واالنتقنناد مننن قبننل ايخننرين، منني المخنناوف العامننة، 
مسننتويات منخفةننة مننن تقنندير الننذات، ومفاننوم سننمبي لمننذات، ويقننؤثر كننل هننذا عمننى حينناة التمميننذ الشخصننية 
واالجتماعية والكاديمية، و)وصنت الدراسنة بةنرورة التندخل اإلرشنادي والعالجني لخفنض القمنق االجتمناعي 

 لدى ذوي صعوبات التعمم.
إلنى عنالج القمنق االجتمناعي  ني  Cartwright – Hatton, et al. (2019))يةنا هند ت دراسنة 

مرحمننة الطفولننة وذلننك مننن خننالل برنننامج لمتنندريب عمننى الماننارات االجتماعيننة لنندى التالميننذ ذوي صننعوبات 
الننتعمم، تراوحننت )عمننارهم بننين  ( تمميننًذا وتمميننذة مننن ذوي صننعوبات18الننتعمم، تكونننت عينننة الدراسننة مننن )

( سنة ممن يعانون من قمق اجتماعي مرتفي، وتم استخدام مقياس الماارات االجتماعية، ومقياس 10-11)
القمننق االجتمنناعي، وبرنننامج التنندريب عمننى الماننارات االجتماعيننة، وقنند تننم تنندريب ) ننراد المجموعننة التجريبيننة 

وتنمينننة )دائانننم  ننني مختمنننف المجننناالت بعننند )ن كنننانوا  عمنننى االشنننتراك  ننني المحادثنننات مننني الجننننس ايخنننر،
يعتمندون عمننى ايخننرين، و)شننارت النتننائج إلننى  عاليننة التنندريب عمننى الماننارات االجتماعيننة  نني خفننض القمننق 

 االجتماعي لدى ذوي صعوبات التعمم.
ي لندى  ي ةوط ما سبق وو ًقا لما )شارت إليا نتائج الدراسات السابقة يتةا ارتفاع القمق االجتمناع

ذوي صنننعوبات النننتعمم، ويترتنننب عمنننى ذلنننك العديننند منننن ايثنننار السنننمبية التننني تحنننول دون تنننوا قام الشخصننني 
واالجتمنناعي والكنناديمي، لننذلك اهننتم البنناحثون بدراسننة القمننق االجتمنناعي والعمننل عمننى خفةننا مننن خننالل 

 البرامج العالجية واإلرشادية والتدريبية المتعددة.
 :ثانًيا : اليقظة العقمية 
 تعريف اليقظة العقمية :

بأنانا "القنندرة عمنى توجيننا االنتبنا  بصننورة عمدينة إلننى  Janssen, et al. (2015, 2)عر انا 
التجننارب والخبننرات التنني تحنندث  نني المحظننة الراهنننة، وتقبماننا، دون التسننرع  نني إصنندار )حكاًمننا عمياننا، منني 

 المحا ظة عمى الادوط  ي جميي المواقف والوقات".
بأناننات "عمميننة مننن اإلدراك العمنندي لمخبننرات  Dapaz & Wallander (2017, 2)وعر اننا 

والحننداث التنني يتعننرض لاننا الفننرد، دون التسننرع  نني إصنندار )حكاًمننا تقييميننة عمياننا، منني تقبننل الفننرد ل كننار  
 ".ومشاعر  الموجودة  ي المحظة الحالية من خالل التفكير والتأمل  ياا بداًل من االستجابة المباشرة لاا

بأناات "االنتبا  واالهتمام بطريقة معينة وقصدية عمى الخبرات  Lambert (2015, 8)كما عر اا 
 الحالية، دون إصدار )حكاما عمياا".
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 ي ةوط التعريفنات السنابقة تنرى الباحثنة )نانا ركنزت عمنى ةنرورة النوعي بنالخبرات التني يمنر بانا 
عمننى الخبننرات الحاليننة بننداًل مننن االنشننغال بننالخبرات  الفننرد عننن طريننق المراقبننة المسننتمرة لاننا، منني التركيننز

 الماةية مي تقبماا كما هي دون إصدار )ي )حكام تقييمية عمياا.
وتعننرف الباحثننة اليقظننة العقميننة إجرائيننا بأناننات "هنني الننوعي الناشننن عننن توجيننا االنتبننا  لمخبننرة التنني 

 ار حكم تقييمي عمياا".تحدث  ي المحظة الراهنة، ومالحظتاا، ووصفاا، وتقبماا دون إصد
وذلك كما تقاس من خنالل )الدرجنة الكمينة لمجمنوع اسنتجابات الطنالب ذوي صنعوبات النتعمم عمنى 

 مقياس اليقظة العقمية المستخدم  ي البحث الحالي(.
 أىمية اليقظة العقمية :

 إلى ما يميت Groves (2016, 289- 293)وعن )همية اليقظة العقمية )شار 
ميننة تننؤدي إلننى زيننادة اإلرادة عننن طريننق مالحظننة الننذات الننذي يقنندعم الحنند مننن االلتننزام الحر نني ( اليقظننة العق1)

 بال كار والمعتقدات.
( تنننم توظينننف اليقظنننة العقمينننة  ننني عنننالج الكثينننر منننن االةنننطرابات والةنننغوط النفسنننية والجسنننمية مثنننل القمنننق 2)

 واالكتئاب.
 جديد  ي البيئة من إمكانات مختمفة.( تقكسب اليقظة العقمية الفرد المرونة  ي تقبل ال3)
 ( تقعزز الصحة البدنية والنفسية لمطالب.4)
 ( تقساعد الطالب عمى إدراك واقعام و ام )نفسام بشكل واةا.5)
( تقسنننام  ننني ارتفننناع )داط الطنننالب )كاديمًينننا، وتقعنننزز السنننموك التنننوا قي لانننم سنننواط عمنننى المسنننتوى النفسننني )و 6)

 االجتماعي.
 ب العديد من السمات اإليجابية المتمثمة  ي الرحمة والتعاطف والتساما والرةا والسعادة.( تقكسب الطال7)

ممننا سننبق يتةننا )هميننة اليقظننة العقميننة  نني خفننض العدينند مننن الةننغوط وخفننض القمننق واالكتئنناب، 
 وتحقيق التوا ق الشخصي واالجتماعي والكاديمي والتمتي بالصحة النفسية وجودة الحياة.

 ت اليقظة العقمية في ضوء بعض التوجيات النظرية :أبعاد/ مكونا
  اقتننرحYoung  نمننوذج يتكننون مننن ثالثننة عناصننر لميقظننة العقميننة يقعننرف بنمننوذجCCE  يتكننون مننن ثننالث

 ماارات، هيت
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ت ويننتم مننن خننالل البنندط  نني مالحظننة مكننان وموةننوع االهتمننام واالنتبننا ، وتزينند Concentration) ) ( التركيننز 
 يادة التركيز. عالية اليقظة بز 
دراك التجربنة والخبنرة الحسنية التني يمنر بانا Sensory Clarity)ب( الوةنوح الحسني  ت وهنو القندرة عمنى  انم وا 

 الفرد مباشرة دون )ن يكون مقيًدا بال كار والحكام حولاا.
ويؤكد هنذا ت وهي حالة من التوازن الداخمي التي ال تتةمن قمي التجربة )و الخبرة، Equanimity)ج( اإلجماع 

العنصر عمى ةرورة تقبل التغيرات المستمرة  ي طبيعنة الخبنرات التني يتعنرض لانا الفنرد منن خبنرات سنارة 
 .(Barratt, 2017, 56)إلى خبرات غير سارة، وعدم مقاومة تمك التغيرات )و التشبث باذ  الخبرات 

  ويرىKabat – Zinn ،هيت )ن اليقظة العقمية تتكون من ثالثة مكونات رئيسية 
دراك الفنننننرد لمننننناذا يفعنننننل؟، وسنننننبب منننننا يفعنننننل )سنننننبب Intention) ) ( القصننننند )الاننننندف(  ت ويتةنننننمن معر نننننة وا 

 استجاباتا(؟ ويساعد ذلك المكون  ي تحسين االستبصار الذاتي، والتنظيم االنفع لى لدى الفرد.
 ني المحظنة الحالينة بنداًل  ت ويتةمن تركيز الفرد بشكل كامل عمنى الخبنرة التني يمنر باناAttention)ب( االنتبا  

 من التفكير  ي الحداث الماةية )و التوقعات المستقبمية.
ت ويتةنننمن دعنننم وتعزينننز قننندرة الفنننرد عمنننى البقننناط هادًئنننا، وتقبنننل الخبنننرات التننني يمنننر بانننا Attitude)ج( االتجنننا  

Harris, 2017, 122).) 
  ي حين حددت Langer (2000, 7) قمية، وهيت)ربعة مكونات/ )بعاد لميقظة الع 

) ) ( التمييز اليقظت ويعني تطنوير ) كنار مقبدعنة منن قبنل ال نراد النذين يمتنازون باليقظنة العقمينة، بخنالف ال نراد 
 غير اليقظين الذين يعتمدون عمى ال كار والحكام والسابقة.

جديدة لممثيرات غير )ب( االنفتاح عمى الجديدت ويعني ميل ال راد اليقظين إلى حب االكتشاف والتجريب لحمول 
 المألو ة، مي تفةيل العمال التي تقمثل تحدًيا لام.

 )ج( التوجا نحو الحاةرت ويعني تركيز االنتبا   ي موقف معين.
)د ( الوعي بوجاات النظر المختمفةت ويعني القدرة عمى النظر لمموقف برؤى مختمفة دون التوقف عند ر)ي، مما 

 موقف مي اتخاذ الر)ي المناسب.يقمكن الفرد من الوعي التام لم
 ننني ةنننوط التوجانننات النظرينننة السنننابقة نجننند )نانننا )وةنننحت مكوننننات/ )بعننناد اليقظنننة العقمينننة بنننرؤى 

 مختمفة، إال )ناا جميًعا تتفق عمى )ن اليقظة العقمية  ي مجمماا البد )ن تشمل ما يميت
 مالحظة الفرد لذاتا ووعيا بالخبرات التي يمر باا. -
 الحاةر بداًل من االنشغال بالماةي )و المستقبل.التركيز عمى  -
 تقبل الخبرات الجديدة سواط سارة )و غير سارة. -
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ويأتي التدخل عن طرينق اليقظنة العقمينة كأحند السناليب الحديثنة نسنبًيا والتني تنم تطبيقانا مني عندد 
صنة، والنذي )ثبنت من المشكالت واالةطرابات عمى  ئات مختمفة من العاديين ومن ذوي االحتياجات الخا

جنندوا   نني التغمننب عمننى العدينند مننن المشننكالت واالةننطرابات وتحقيننق قنندر مناسننب مننن التوا ننق الشخصنني 
لخفنننض القمنننق االجتمننناعي لننندى ذوي  الحننناليواالجتمننناعي، وهنننو منننا دعنننا الباحثنننة السنننتخداما  ننني البحنننث 

 صعوبات التعمم.  
 اليقظة العقمية لدى ذوي صعوبات التعمم

سننات والبحننوث التنني اهتمننت بدراسننة اليقظننة العقميننة لنندى ذوي صننعوبات الننتعمم لمننا لقنند تعننددت الدرا
 ,Beaucheminلاا من آثار إيجابية عمى تحقيق التوا ق والتمتي بصحة نفسية جيدة،  قد اهتمت دراسة 

et al. (2008) بمعر نة تنأثير التمنارين التأممينة القائمنة عمنى اليقظنة العقمينة  ني خفنض القمنق االجتمناعي 
وتحسين الماارات االجتماعية والداط الكاديمي لدى المراهقين ذوي صعوبات التعمم، تكونت عينة الدراسة 

( سنننة، وقنند )شننارت 18-13( مراهقًننا ومراهقننة مننن ذوي صننعوبات الننتعمم، تراوحننت )عمننارهم بننين )34مننن )
سننين الماننارات االجتماعيننة النتننائج إلننى  عاليننة اليقظننة العقميننة و نياتاننا  نني خفننض القمننق االجتمنناعي، وتح

 والداط الكاديمي لدى المراهقين ذوي صعوبات التعمم.
إلى دور اليقظة العقمينة  ني تحسنين  McCloskey (2015)و ي هذا الصدد )يةا )شارت دراسة 

التحصننيل الدراسنني وتعزيننز النجنناح الكنناديمي والننوعي الننذاتي لمطننالب ذوي صننعوبات الننتعمم،  ةنناًل عننن 
قميننل مننن إجانناد الطننالب و)ناننا تقعنند مؤشننًرا غيننر مباشننر لإلنجنناز مننن خننالل عالقتاننا بننالتنظيم دورهننا  نني الت

 الذاتي.
إلنى الكشنف عنن )ثنر التمنارين التأممينة القائمنة عمنى اليقظنة  Arana (2016)كذلك هند ت دراسنة 

( طالًبنا 22العقمية  ي التخفيف من )عراض الخجل المزمن والقمنق االجتمناعي، تكوننت عيننة الدراسنة منن )
( سننننة، تنننم تقسنننيمام إلنننى مجمنننوعتين 15-13وطالبننة منننن ذوي صنننعوبات النننتعمم، تراوحنننت )عمنننارهم بنننين )

( 8( طالًبنا، تنم تطبينق البرننامج لمندة )11( طالًبا، والخرى ةنابطة عنددها )11إحداهما تجريبية عددها )
 الجتماعي لدى عينة الدراسة.)سابيي، و)ظارت النتائج  عالية اليقظة العقمية  ي خفض الخجل والقمق ا

إلنى معر نة  عالينة برننامج قنائم عمنى اليقظنة  Ghasemi & Musavi (2017)كما هند ت دراسنة 
العقمية  ي تحسنين المانارات االجتماعينة و اعمينة النذات لندى الطفنال ذوي صنعوبات النتعمم، تكوننت عيننة 

جمنننوعتين إحنننداهما تجريبينننة والخنننرى ( طفننناًل منننن ذوي صنننعوبات النننتعمم، تنننم تقسنننيمام لم30الدراسنننة منننن )
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( طفنناًل، تننم اسننتخدام مقينناس  اعميننة الننذات، ومقينناس الماننارات االجتماعيننة، 15ةننابطة عنندد كننل منامننا )
ومقينناس اليقظننة العقميننة، والبرنننامج القننائم عمننى اليقظننة العقميننة، و)سننفرت النتننائج عننن  عاليننة برنننامج اليقظننة 

 ة، و اعمية الذات لدى الطفال ذوي صعوبات التعمم.العقمية  ي تحسين الماارات االجتماعي
( دراسننة هنند ت إلننى اختبننار نمننوذج مقتننرح لمنندور الوسننيط لمتعنناطف 2020كمننا قنندم محمنند )حمنند )

الذاتي وصنعوبات تنظنيم االنفعنال  ني العالقنة بنين اليقظنة العقمينة والمروننة الكاديمينة لندى طنالب الصنف 
( طالًبنا وطالبنة منن طنالب الصنف 320تكونت عينة الدراسة من ) الثالث اإلعدادي ذوي صعوبات التعمم،

الثالث اإلعدادي ذوي صعوبات التعمم، وتم استخدام مقياس المرونة الكاديمية، ومقياس التعاطف النذاتي، 
ومقينناس اليقظننة العقميننة، )شننارت نتننائج الدراسننة إلننى )ن اليقظننة العقميننة تننرتبط بشننكل غيننر مباشننر بالمرونننة 

 ة من خالل التأثير الوسيط لمتعاطف الذاتي.الكاديمي
إلى معر نة )ثنر اسنتخدام اليقظنة العقمينة عمنى القمنق واالكتئناب  Blair (2020))يةا هد ت دراسة 

( )شننخاص، تراوحننت 6والةننغوط والصننحة النفسننية لنندى ذوي صننعوبات الننتعمم، تكونننت عينننة الدراسننة مننن )
( )سنننابيي، و)شنننارت النتنننائج إلنننى الثنننر 6رننننامج لمننندة )( سننننة، تنننم تننندريبام عمنننى الب53-18)عمنننارهم بنننين )

اإليجابي لميقظة العقمية عمى كل منن القمنق واالكتئناب والةنغوط وتحسنن الصنحة النفسنية لمعيننة المشناركة 
عمننى )ثننر خفننض القمننق واالكتئنناب والةننغوط لننديام، و)وصننت الدراسننة بةننرورة جعننل اليقظننة العقميننة منندخل 

 عمى النواحي الكاديمية والنفسية. نفسي تعميمي لتأثير  الواةا
ومن الدراسات التي )شارت إلى وجنود عالقنة سنالبة بنين اليقظنة العقمينة والقمنق االجتمناعي،  ةناًل 

 ,Edmuundsعن  عالية التدخل القائم عمى اليقظة العقمية  ي خفض القمق االجتمناعي دراسنة كنل منن )
2013; Goldin, et al., 2009; Jennings & Jennings, 2013; Rasmussen & Pidgeon, 

2011; Tan, et al., 2016 .) 
كمنا توصنمت نتنائج العديند منن الدراسنات إلنى  عالينة التندخل القنائم عمنى اليقظنة العقمينة  ني خفننض 
الةغوط، ومشكالت التنظيم الذاتي، وصعوبات تنظنيم االنفعنال، واالكتئناب، وتحسنين نمنط الحيناة، وجنودة 

أ بشننننرى 2018الكفنننناطة الذاتيننننة، والصننننالبة النفسننننية )السننننيد محمنننند، ورةننننا الشننننرم، الحينننناة، والر اهيننننة، و 
أ 2013أ  تحي الةبي، و)حمند طمنب، 2018أ عمى الشموى، 2019أ سامي الختاتنة، 2019العكايشي، 

 (.2017أ هيام شاهين، 2019أ مصطفى عطااهلل، 2019محمد مصطفى، 
لدراسات والبحوث السابقة يتةا )ن اليقظة العقمينة  ي ةوط ما سبق وو ًقا لما )شارت إليا نتائج ا

من التدخالت العالجية الناجحة التي )سامت  ي الحد من العديد منن المشنكالت واالةنطرابات، وهني منن 
السنناليب الاامننة التنني يجننب اسننتخداماا منني جمينني الفئننات بمننا  ننيام ذوي صننعوبات الننتعمم وتنندريبام عمننى 
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ل كبير  ي خفنض العديند منن المشنكالت التني يعنانون منانا والتني منن بينانا  نياتاا، المر الذي يقسام بشك
القمق االجتماعي والحد من وآثار  السمبية عمى الفرد من كا ة النواحي الشخصية واالجتماعينة والكاديمينة، 

 بما يحقق لام التوا ق الشخصي واالجتماعي والتمتي بالصحة النفسية الجيدة.
 لنظري والدراسات السابقة :تعقيب عام عمى اإلطار ا

  ي ةوط العرض السابق لإلطار النظري والدراسات السابقة يمكن استخالص ما يمي ت
( يعنناني ذوو صننعوبات الننتعمم كغيننرهم مننن ال ننراد مننن القمننق االجتمنناعي سننواط )كننان هننذا القمننق االجتمنناعي 1)

حساسنام بنأنام )قنل منن غينرهم، )و ناتًجنا عنن عوامنل  ناتًجا عن الصعوبات الكاديمية التي يعانون منانا وا 
التنشئة السرية وسوط المعاممة  ي السرة والمدرسة، )و ناتًجا عن ا تقارهم لمعديد منن المانارات التني تقندعم 
التفاعننل االجتمنناعي الننناجا منني ايخننرين، لننذلك  اننم بحاجننة لبننرامج تعمننل عمننى خفننض القمننق االجتمنناعي 

 ياتام وتوا قام وصحتام النفسية بشكل عام.لديام لما لا من آثار سمبية عمى ح
( )كدت العديد من الدراسات عمى )ن التدخالت القائمة عمى اليقظنة العقمينة )سنامت بشنكل كبينر  ني خفنض 2)

العديد من المشكالت واالةطرابات، ومن بيناا القمق االجتماعي، وقد استخدمت هنذ  التندخالت مني  ئنات 
 عاقة ومن بينام ذوي صعوبات التعمم.مختمفة من العاديين ومن ذوي اإل

( )شارت العديد من الدراسات إلى ةرورة تدريب ذوي صعوبات التعمم عمى استخدام اليقظنة العقمينة بفنياتانا 3)
كسابام ماارات وسمات إيجابية يفتقرون إلياا.  المختمفة لمحد من المشكالت التي يعانون مناا وا 

معنندل القمننق االجتمنناعي  نني مرحمننة المراهقننة بمننا تشننمما مننن )زمننات ( )شننارت معظننم الدراسننات إلننى ارتفنناع 4)
وصننننندمات، وينننننزداد المنننننر صنننننعوبة مننننني ذوي صنننننعوبات النننننتعمم لن خصنننننائص هنننننذ  المرحمنننننة تةنننننناف 

 لخصائصام الشخصية التي يعانون مناا، لذلك  معدالت القمق االجتماعي لديام )عمى من العاديين.
عمى استخدام اليقظة العقمية  ي مرحمة المراهقة لن ذلك من شنأنا ( من جانب آخر ركزت معظم الدراسات 5)

)ن يقعنزز لندى المنراهقين مسنتويات )عمنى منن اليقظنة العقمينة، لن قندراتام العقمينة  ني هنذ  المرحمنة تمكنننام 
 من معر ة الذات، والتأمل الذاتي، مما )سام  ي تحديد عينة البحث الحالي.

المسننتخدمة  نني الدراسننات السننابقة  نني إعننداد المقنناييس المسننتخدمة  نني البحننث ( تننم االسننتفادة مننن المقنناييس 6)
اليقظننة العقميننة( وتحدينند )بعننادهم، وكننذلك االسننتفادة مننن البننرامج القائمننة عمننى  –)القمننق االجتمنناعي  الحننالي

 اليقظة العقمية  ي تصميم البرنامج المستخدم  ي البحث الحالي.
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جتمنناعي لنندى ذوي صننعوبات الننتعمم واسننتخدمت بننرامج مختمفننة لخفةننا، ( تناولننت دراسننات عدينندة القمننق اال7)
وتناولننت دراسننات )خننرى بننرامج قائمننة عمننى اليقظننة العقميننة لننديام، ولكننن ال توجنند دراسننة عربيننة هنند ت إلننى 
التحقق من  عالية برنامج قائم عمى اليقظة العقمية  ي خفنض القمنق االجتمناعي لندى ذوي صنعوبات النتعمم 

 مما د ي الباحثة لمقيام بالبحث الحالي. -د إطالع الباحثة وذلك  ي حدو  –
 فروض البحث :

 ي ةوط نتائج الدراسات السابقة والرجوع إلى اإلطار النظري يمكنن صنياغة  نروض البحنث عمنى 
 النحو التاليت

توجد  روق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات المجمنوعتين التجريبينة والةنابطة منن طنالب   (1)
رحمننننة اإلعداديننننة ذوي صننننعوبات الننننتعمم  نننني القينننناس البعنننندي عمننننى مقينننناس القمننننق االجتمنننناعي لصننننالا الم

 المجموعة التجريبية ) ي االتجا  ال ةل(.
توجنند  ننروق ذات داللننة إحصننائية بننين متوسننطي رتننب درجننات المجموعننة التجريبيننة مننن طننالب المرحمنننة   (2)

لبعدي عمنى مقيناس القمنق االجتمناعي لصنالا القيناس اإلعدادية ذوي صعوبات التعمم  ي القياسين القبمي وا
 البعدي ) ي االتجا  ال ةل(.

ال توجند  نروق ذات داللنة إحصننائية بنين متوسنطي رتننب درجنات المجموعنة التجريبيننة منن طنالب المرحمننة   (3)
 اإلعدادية ذوي صعوبات التعمم  ي القياسين البعدي والتتبعي عمى مقياس القمق االجتماعي.

 ث:إجراءات البح
 أواًل : منيج البحث:

استخدمت الباحثة المناج التجريبي لمتحقق من  عالية برنامج إرشادي قائم عمى اليقظة العقمية  ني 
 خفض القمق االجتماعي لدى طالب المرحمة اإلعدادية ذوي صعوبات التعمم.

 ثانًيا : عينة البحث:
لصنف الول اإلعندادي( منن ذوي عمى عينة من طالب المرحمنة اإلعدادينة )ا الحالي)قجرى البحث 

صننعوبات الننتعمم مننن الننذكور واإلننناث، وقسننمت عينننة البحننث إلننى مجمننوعتينت الولننى مثمننت عينننة التقنننين، 
 والثانية مثمت عينة البحث.

 عينة حساب الخصائص السيكومترية:( 1)
( طالًبننا وطالبننة مننن طننالب الصننف الول 50تكونننت عينننة حسنناب الخصننائص السننيكومترية مننن )

اإلعدادينة بمديننة الزقنازيق محا ظنة الشنرقية،  شنيبةإلعدادي من ذوي صعوبات النتعمم والممتحقنين بمدرسنة ا
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( سنة، ومن ذوي الذكاط المتوسط وتم اختيارهم بطريقة عشوائية وو ًقا يراط 14-12تراوحت )عمارهم بين )
 المعممين.

 عينة البحث األساسية:( 2)
 40( طالًبنننا وطالبنننة منننن طنننالب الصنننف الول اإلعننندادي )90تكوننننت عيننننة البحنننث الولينننة منننن )

اإلعدادينننة بمديننننة الزقنننازيق محا ظنننة الشنننرقية،  شنننيبةإنننناث( منننن التالمينننذ الممتحقنننين بمننندارس  50ذكنننور، 
( سنننة، وةننعت الباحثننة عنندة شننروط النتقنناط العينننة الناائيننة مننن بننين ) ننراد 14-12تراوحننت )عمننارهم بننين )

 ط هيتالعينة الولية، وهذ  الشرو 
) ) ( )ن يقظاننر الطالننب صننعوبات  نني الننتعمم و قًننا يراط معمميننا، وو قًننا لدرجاتننا التحصننيمية الرسننمية المدونننة  نني 

 السجالت المدرسية.
 (.110-90)ب( )ن يكون معامل ذكاط الطالب  ي المستوى المتوسط )

 السريي.( عمى اختبار المسا النيورولوجي 50)ج( )ن يحصل الطالب عمى درجة )عمى من )
 )د ( استبعاد الطالب الذي يعانون من إعاقات حسية، )و حركية، )و عقمية، )و اةطرابات انفعالية، )و سموكية.

وتنم اسنتبعاد الطنالب النذين  –بطريقة جماعينة  –تم تطبيق مقياس اليقظة العقمية ومقياس القمق االجتماعي )ه( 
ى مقينناس اليقظننة العقميننة، والتالميننذ الننذين ( عمنن30حصننموا عمننى درجننات )عمننى مننن المتوسننط ))عمننى مننن 

 ( عمى مقياس القمق االجتماعي.35حصموا عمى درجات )قل من المتوسط ))قل من 
( طالًبننا وطالبننة مننن 14و نني ةننوط تطبيننق تمننك الشننروط )صننبا عنندد ) ننراد عينننة البحننث الناائيننة )

( سننة بمتوسنط 14-12ن )طالب الصف الول اإلعدادي من ذوي صنعوبات النتعمم، تراوحنت )عمنارهم بني
 (. وقد تم تقسيم ) راد العينة الناائية إلى مجموعتين متكا ئتين وهمات0,52( وانحراف معيارى )13,87)
( طالب منن طنالب الصنف الول اإلعندادي ذوي صنعوبات النتعمم 7المجموعة التجريبيةت وتتكون من ) -
الطالب الممتحقين بمجمي الشايد طيار إبراهيم  إناث( و) راد المجموعة التجريبية جميًعا من 3 –ذكور  4)

 ، وخةعت هذ  المجموعة لمبرنامج اإلرشادي القائم عمى اليقظة العقمية.بشيبةالحداد 
( طالب من طنالب الصنف الول اإلعندادي ذوي صنعوبات النتعمم 7المجموعة الةابطةت وتتكون من ) -
اإلعداديننة  شننيبةمننن الطننالب الممتحقننين بمدرسننة  إننناث(، و) ننراد المجموعننة الةننابطة جميًعننا 5 –ذكننور  2)

 ، ولم تخةي هذ  المجموعة إلجراطات البرنامج اإلرشادي.بشيبة
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 تكافؤ العينة:
قامت الباحثنة بن جراط التكنا ؤ بنين المجمنوعتين )التجريبينة والةنابطة(  ني مجموعنة منن المتغينرات 

توى االقتصنادي واالجتمناعي والثقنا ي، واليقظنة وهيت )العمر الزمني، والذكاط، والمسا النيورولوجي، والمس
 العقمية، والقمق االجتماعي(.

وقد تم اختبار التكا ؤ بين المجموعتين التجريبية والةابطة  ي المتغيرات السابقة باستخدام اختبار 
 (.1، وذلك قبل تطبيق البرنامج، والنتائج موةحة  ي جدول )Mann – Whitney (U)ويتني(  -)مان

 (1جدول )
لمفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في المتغيرات الخاصة (U)ويتني  –نتائج اختبار مان 

 بالتكافؤ بينيما

 متوسط  ن المجموعة المتغيرات
 الرتب

 مجموع
 الرتب 

U Z  مستوى 
 الداللة

 العمر الزمني 
 47.00 6.71 7 التجريبية

 غير دالة إحصائيا 0.704- 19.00
 58.00 8.29 7 الةابطة

 مستوى ذكاط 
 56.50 8.07 7 التجريبية

 غير دالة إحصائًيا  0.515- 20.50
 48.50 6.93 7 الةابطة

 المسا النيورولوجي
 63.00 9.00 7 التجريبية

 غير دالة إحصائًيا  1.357- 14.00
 42.00 6.00 7 الةابطة

المستوى االقتصادي 
 واالجتماعي والثقا ي

 55.00 7.86 7 التجريبية
 غير دالة إحصائًيا  0.321- 22.00

 50.00 7.14 7 الةابطة

 اليقظة العقمية 
 49.50 7.07 7 التجريبية

 غير دالة إحصائًيا  0.387- 21.50
 55.50 7.93 7 الةابطة

 القمق االجتماعي 
 53.00 7.57 7 التجريبية

 غير دالة إحصائًيا  0.064- 24.00
 52.00 7.43 7 الةابطة

( عدم وجود  روق دالنة إحصنائًيا بنين متوسنطي رتنب درجنات المجمنوعتين 1يتةا من الجدول ) 
المسننتوى االقتصننادي  –المسننا النيورولننوجي  –الننذكاط  –التجريبيننة والةننابطة  نني كننل مننن )العمننر الزمننني 
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 ؤ المجموعتين  ي كل هذ  القمق االجتماعي(، وهذا يدل عمى تكا –اليقظة العقمية  –واالجتماعي والثقا ي 
 المتغيرات.

 أدوات البحث:
 أدوات ضبط العينة:

 (.1989اختبار القدرات العقمية )إعدادت  اروق موسى،  -1
 (.1999اختبار المسا النيورولوجي السريي )إعدادت مارجريت موتى وآخرين، تعريبت عبدالوهاب كامل،  -2
 (.2016ا ي )إعدادت محمد سعفان، ودعاط خطاب، مقياس المستوى االقتصادي واالجتماعي والثق -3

 أدوات القياس:
 مقياس اليقظة العقمية لدى طالب المرحمة اإلعدادية ذوي صعوبات التعمم )إعدادت الباحثة(. -1
 مقياس القمق االجتماعي لدى طالب المرحمة اإلعدادية ذوي صعوبات التعمم )إعدادت الباحثة(. -2
 ستخدم )إعدادت الباحثة(.البرنامج اإلرشادي الم -3

 وستقتصر الباحثة عمى شرح )دوات القياس، وذلك كما يميت
 ( مقياس اليقظة العقمية لدى طالب المرحمة اإلعدادية ذوي صعوبات التعمم )إعداد / الباحثة(:1)

يادف إلى قياس اليقظة العقمية لدى طالب المرحمنة اإلعدادينة ذوي صنعوبات النتعمم. وقند منر إعنداد 
 المقياس بعدة خطوات، وهيت هذا

اإلطننالع عمننى التننراث السننيكولوجي والدراسننات المتاحننة العربيننة والجنبيننة  نني مجننال قينناس اليقظننة  -
(، مقيناس اليقظنة 2016العقمية، مثنلت مقيناس اليقظنة العقمينة خماسني الوجنا )إعندادت محمند عبندالرحمن، 

، مقيناس اليقظنة (Brown, et al., 2011) ، مقياس اليقظة العقمينة(Brown & Ryan, 2003)العقمية 
 .(Bergomi, et al., 2013)، المقياس الشامل لميقظة العقمية (Baer, et al., 2004)العقمية 
جنننراط التعنننديالت  - قامنننت الباحثنننة ب عنننداد المقيننناس  ننني صنننورتا الولينننة وعرةنننا عمنننى المحكمنننين وا 

تيارهننا لنبعننناد ولمعبننارات مناسنننًبا لعينننة البحنننث المناسننبة، وراعننت الباحثنننة  نني إعنننداد المقينناس )ن يكنننون اخ
 ولمعمر الزمني لاا ولخصائصاا.

 وتقعرف الباحثة )بعاد مقياس اليقظة العقمية كالتاليت -
) ) ( المالحظننةت يقصنند باننا انتبننا  الفننرد ووعيننا بالحاسننيس والتعميننق عمياننا، وهننذ  الحاسننيس تغطنني كا ننة 

 الحواس الخمس واالنفعاالت وال كار.
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 )ب( الوصفت يقصد با قدرة الفرد عمى إيجاد كممات مناسبة تصف بشكل مالئم ) كار  ومشاعر .
 )ج( التصرف بوعيت يقصد با قدرة الفرد عمى تركيز انتباها لما يفعل، و)ن يكون عمى وعي بما يفعل.

التي يمر باا، وتقبماا )د ( التقبلت يقصد با عدم إصدار الفرد )حكام تقييمية عمى ) كار  وانفعاالتا وخبراتا 
 كما هي  ي الواقي.

( 6( عبننارة، بحيننث يحتننوي كننل بقعنند مننن البعنناد الربعننة لممقينناس عمننى )24صنناغت الباحثننة ) -
عبننارات، وتننم صننياغة عبننارات المقينناس بصننورة موجبننة وسننالبة، حيننث تننم صننياغة عبننارات البقعنندين الول 

بننارات البقعنندين الثالننث والرابنني )التصننرف بننوعي، والثنناني )المالحظننة، الوصننف( بصننورة موجبننة، وصننياغة ع
 التقبل( بصورة سالبة.

 (.22-21-18-17-14-13-10-9-6-5-2-1)رقام العبارات الموجبة )
 (.24-23-20-19-16-15-12-11-8-7-4-3و)رقام العبارات السالبة )

عننننند الول ( لمبق 1رتبنننننت الباحثنننننة عبنننننارات المقيننننناس ترتيًبنننننا دائرًينننننا بحينننننث تكنننننون العبنننننارة رقنننننم ) -
( لمبقعنند الثالننث )التصننرف بننوعي(، 3( لمبقعنند الثنناني )الوصننف(، والعبننارة رقننم )2)المالحظننة(، والعبننارة رقننم )

( لمبقعننند الرابننني )التقبنننل(.... وهكنننذا حتنننى نتجننننب معر نننة المسنننتجيب باتجنننا  العبنننارات  ننني 4والعبنننارة رقنننم )
 المقياس.
تجابة واحنندة مننن بننين ثننالث اسننتجابات، وهنني تننتم االسننتجابة عمننى عبننارات المقينناس باختيننار اسنن -

(  نني حالننة العبننارات الموجبننة، 1-2-3ال تنطبننق( ودرجاتاننا بالترتيننب ) –تنطبننق )حياًنننا  –)تنطبننق دائًمننا 
(  ننني حالنننة العبنننارات السنننالبة، و)قصنننى درجنننة يمكنننن )ن يحصنننل عميانننا المسنننتجيب عمنننى مقيننناس 1-2-3)

)قننل درجننة يمكننن )ن يحصننل عمياننا، حيننث تشننير الدرجننة  (  انني24( درجننة، )مننا )72اليقظننة العقميننة هنني )
العالينننة عمنننى المقيننناس إلنننى ارتفننناع اليقظنننة العقمينننة لننندى المسنننتجيب، )منننا الدرجنننة المنخفةنننة  تشنننير إلنننى 

 انخفاةاا.
 الخصائص السيكومترية لممقياس:

ًبننا ( طال50قامننت الباحثننة بتقنننين المقينناس المسننتخدم وذلننك مننن خننالل تطبيقننا عمننى عينننا قواماننا )
 شنننيبةوطالبننة منننن طنننالب الصننف الول اإلعننندادي ذوي صنننعوبات الننتعمم منننن التالمينننذ الممتحقننين بمدرسنننة 

( سننة، وذلنك باندف 14-12بمدينة الزقازيق محا ظة الشرقية، تراوحت )عمارهم منا بنين ) بشيبةاإلعدادية 
ة العقمينة لندى الطنالب التأكد من ثبات المقياس وصدقا ليصبا )داة مقننة تسنتخدم  ني التعنرف عمنى اليقظن

 ذوي صعوبات التعمم.
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 ( حساب صدق المقياس:1)
( محكمنننين منننن 8صننندق المحكمنننينت لمتحقنننق منننن الصننندق الظننناهري اعتمننندت الباحثنننة عمنننى آراط )

 –)عةاط هيئة التدريس تخصص التربية الخاصة والصحة النفسية بكميتي التربية وعمنوم اإلعاقنة والتأهينل 
بنداط النر)ي  ني مندى مناسنبة البعناد وعبنارات كنل بقعند لقيناس اليقظنة العقمينة لندى جامعة الزقازيق، وذلك إل

الطننالب ذوي صننعوبات الننتعمم، ومنندى وةننوح العبننارات ودقتاننا، ومنندى قنندرة المقينناس عمننى تحدينند مرتفعنني 
د :  أكثر، وق80ومنخفةي اليقظة العقمية. وقد استبقت الباحثة العبارات التي وصمت نسبة االتفاق عمياا 

 )سفرت هذ  الخطوة عمى تعديل صياغة بعض العبارات، ولكن دون حذف )ي من عبارات المقياس.
 ( حساب ثبات المقياس:2)

 قامت الباحثة بحساب ثبات المقياس، وذلك عن طريقت
 ) ) ( معادلة )لفاكرونباخ

 )ب( طريقة التجزئة النصفية
مالت ثبننات مقينناس اليقظننة العقميننة لنندى ( معننا2، ويوةننا جنندول )SPSSباسننتخدام البرنننامج اإلحصننائي 

 كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية. –الطالب ذوي صعوبات التعمم باستخدام معادلة )لفا 
 (2جدول )

 –معامالت ثبات مقياس اليقظة العقمية لدى الطالب ذوي صعوبات التعمم باستخدام معادلة ألفا 
 كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية

 معامل ثبات )لفا ة العقمية)بعاد اليقظ م
 التجزئة النصفية

 براون –سبيرمان  جتمان
 0.71 0.71 0.68 المالحظة  1
 0.68 0.69 0.76 الوصف 2
 0.70 0.71 0.73 التصرف بوعي  3
 0.75 0.75 0.81 التقبل  4
 0.87 0.87 0.91 الدرجة الكمية لممقياس  5

الخاصنننة باليقظننة العقمينننة والدرجننة الكمينننة لممقيننناس  ( )ن معنننامالت الثبننات2يتةننا منننن الجنندول ) 
 مرتفعة إلى حد كبير مما يدل عمى ثبات المقياس.
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 ( االتساق الداخمي:3)
قامت الباحثنة بحسناب التجنانس النداخمي وذلنك عنن طرينق حسناب معامنل االرتبناط بنين درجنة كنل 

 (.3ويتةا ذلك من جدول )عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكمية لمبقعد الذي تنتمي إليا، 
 (3جدول )

معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات مقياس اليقظة العقمية والدرجة الكمية لمبعد الذي 
 تنتمي إليو

 التقبل التصرف بوعي الوصف المالحظة
 رقم 
 العبارة

 معامل
 االرتباط 

 رقم
 العبارة 

 معامل 
 االرتباط

 رقم
 العبارة 

 معامل 
 االرتباط

 رقم
 العبارة 

 معامل 
 االرتباط

1 0.42** 2 0.52** 3 0.37** 4 0.54** 
5 0.34** 6 0.39** 7 0.49** 8 0.38** 
9 0.25* 10 0.26* 11 0.48** 12 0.47** 
13 0.38** 14 0.32* 15 0.43** 16 0.55** 
17 0.26* 18 0.49** 19 0.31* 20 0.28* 
21 0.15 22 0.11 23 0.21 24 0.17 
 (0,05* دالة عند )    ( 0,01** دالة عند ) 

( )ن جمينني معننامالت االرتبنناط بننين درجننة كننل عبننارة والدرجننة الكميننة لمبقعنند 3يتةننا مننن الجنندول )
 – 22 – 21(،  يمننا عنندا العبننارات )رقننام )0,01(، )0,05الننذي تنتمنني إليننا دالننة إحصننائًيا عننند مسننتوى )

  قد تم حذ اا. (  كانت غير دالة إحصائًيا ومن ثم24 – 23
ومننننن اإلجننننراطات السننننابقة تأكنننند لمباحثننننة صننننالحية مقينننناس اليقظننننة العقميننننة لنننندى طننننالب المرحمننننة 
اإلعداديننة ذوي صننعوبات الننتعمم والننذي )عدتننا الباحثننة لمتطبيننق عمننى العينننة الساسننية  نني صننورتا الناائيننة 

( عبنننارات، ويتمتننني 5) ( عبننارة موزعنننة عمنننى )ربعنننة )بعنناد، ويحتنننوي كنننل بعنند عمنننى20والتنني تحتنننوى عمنننى )
 ( الصورة الناائية لممقياس.1المقياس ككل بدرجات صدق وثبات مناسبة، ويوةا الممحق )

 ( درجة.20( درجة، )ما الدرجة الصغرى  أصبحت )60و)صبحت الدرجة العظمى لممقياس )
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 الباحثة(. ( مقياس القمق االجتماعي لدى طالب المرحمة اإلعدادية ذوي صعوبات التعمم )إعداد /2)
يادف إلى قياس القمنق االجتمناعي لندى طنالب المرحمنة اإلعدادينة ذوي صنعوبات النتعمم. وقند منر 

 إعداد هذا المقياس بعدة خطوات، وهيت
اإلطنالع عمنى التننراث السنيكولوجي والدراسنات المتاحننة العربينة والجنبينة  نني مجنال قيناس القمننق  -

(، 2007منننراهقين والشنننباب )إعننندادت )مننناني عبدالمقصنننود، االجتمننناعي، مثنننلت مقيننناس القمنننق االجتمننناعي لم
(، مقينناس القمننق االجتمنناعي 2013مقينناس القمننق االجتمنناعي لممننراهقين والشننباب )إعنندادت هوينندة محمننود، 

، مقينناس القمننق االجتمناعي لممننراهقين والرشنندين )إعنندادت (La Greca & Lopez, 1998)لممنراهقين 
 (.2018إبراهيم إبراهيم، 

جننراط التعننديالت قامننت ا - لباحثننة ب عننداد المقينناس  نني صننورتا الوليننة وعرةننا عمننى المحكمننين وا 
المناسننبة، وراعننت الباحثنننة  نني إعنننداد المقينناس )ن يكنننون اختيارهننا لنبعننناد ولمعبننارات مناسنننًبا لعينننة البحنننث 

 ولمعمر الزمني لاا ولخصائصاا.
 وتعرف الباحثة )بعاد مقياس القمق االجتماعي كالتاليت -

( قمننق التفاعننل االجتمنناعيت هننو مشنناعر الخننوف وعنندم اإلرتينناح واالنزعنناج التنني تنننتج عننن تقييمننات ايخننرين  ) )
 السمبية لمفرد، )و توقي حدوثاا  ي مواقف التفاعل االجتماعي مي ايخرين.

)ب( قمق المواجاة االجتماعينةت هنو انفعنال غينر سنار وشنعور مقكندر يصناحبا سنموك تجنبني منن الفنرد المصناب 
 بالقمق االجتماعي )ثناط مواجاتا لممواقف االجتماعية التي يتعرض لاا.

)ج( العننننراض المصنننناحبة لمقمننننق االجتمنننناعيت هنننني مجموعننننة التغيننننرات الفسننننيولوجية المصنننناحبة لقمننننق التفاعننننل 
االجتمنناعي وقمننق المواجاننة  نني المواقننف االجتماعيننة ومناننا الصننداع، النندوار، إحمننرار الوجننا، زيننادة إ ننراز 

 ، سرعة ةربات القمب... وغيرها.العرق
( 8( عبنننارة، بحينننث يحتنننوي كنننل بقعننند منننن البعننناد الثالثنننة لممقيننناس عمنننى )24صننناغت الباحثنننة ) -

 عبارات، تم صياغة كل عبارات المقياس بصورة موجبة.
( لمبقعننند الول )قمنننق 1رتبنننت الباحثنننة عبنننارات المقيننناس ترتيًبنننا دائرًينننا بحينننث تكنننون العبنننارة رقنننم ) -
( لمبقعنند 3( لمبقعنند الثنناني )قمننق المواجاننة االجتماعيننة(، والعبننارة رقننم )2االجتمنناعي(، والعبننارة رقننم ) التفاعننل

الثالث )العنراض المصناحبة لمقمنق االجتمناعي(... وهكنذا حتنى نتجننب معر نة المسنتجيب باتجنا  العبنارات 
  ي المقياس.



لية برنامج إرشادي قائم عمي اليقظة العقمية في خفض القمق االجتماعي فعا دعاء محمد خطاب 
 لدي طالب المرحمة اإلعدادية ذوي صعوبات التعمم

 

 2767 

مننن بننين ثننالث اسننتجابات، وهنني تننتم االسننتجابة عمننى عبننارات المقينناس باختيننار اسننتجابة واحنندة  -
(، و)قصنى درجنة يحصنل عميانا 1-2-3ال تنطبنق( ودرجاتانا بالترتينب ) –تنطبنق )حياًننا  –)تنطبق دائًمنا 

( درجننة  انني )قننل درجننة يمكنننن )ن 24( درجنننة، )مننا )72المسننتجيب عمننى مقينناس القمننق االجتمنناعي هنني )
فناع القمنق االجتمناعي لندى المسنتجيب )منا يحصل عمياا، حيث تشير الدرجة العالينة عمنى المقيناس إلنى ارت

 الدرجة المنخفةة  تشير إلى انخفاةا.
 الخصائص السيكومترية لممقياس:

( طالًبننا 50قامننت الباحثننة بتقنننين المقينناس المسننتخدم وذلننك مننن خننالل تطبيقننا عمننى عينننا قواماننا )
 شنننيبةحقننين بمدرسنننة وطالبننة منننن طنننالب الصننف الول اإلعننندادي ذوي صنننعوبات الننتعمم منننن التالمينننذ الممت

( سننة، وذلنك باندف 14-12بمدينة الزقازيق محا ظة الشرقية، تراوحت )عمارهم منا بنين ) بشيبةاإلعدادية 
التأكننند منننن ثبنننات المقيننناس وصننندقا ليصنننبا )داة مقنننننة تسنننتخدم  ننني التعنننرف عمنننى القمنننق االجتمننناعي لننندى 

 الطالب ذوي صعوبات التعمم.
 ( حساب صدق المقياس:1)

( محكمنننين منننن 8نت لمتحقنننق منننن الصننندق الظننناهري اعتمننندت الباحثنننة عمنننى آراط )صننندق المحكمننني
 –)عةاط هيئة التدريس تخصص التربية الخاصة والصحة النفسية بكميتي التربية وعمنوم اإلعاقنة والتأهينل 

 جامعة الزقازيق، وذلك إلبداط الر)ي  ي مدى مناسبة البعاد وعبارات كل بقعد لقياس القمق االجتماعي لدى
الطننالب ذوي صننعوبات الننتعمم، ومنندى وةننوح العبننارات ودقتاننا، ومنندى قنندرة المقينناس عمننى تحدينند مرتفعنني 

:  نأكثر، 80ومنخفةي القمق االجتماعي. وقد استبقت الباحثة العبارات التي وصمت نسبة االتفناق عميانا 
 ات المقياس.وقد )سفرت هذ  الخطوة عمى تعديل صياغة بعض العبارات، ولكن دون حذف )ي من عبار 

 ( حساب ثبات المقياس:2)
 قامت الباحثة بحساب ثبات المقياست وذلك عن طريقت

 ) ) ( معادلة )لفاكرونباخ.
 )ب( طريقة التجزئة النصفية. 
( معامالت ثبات مقيناس القمنق االجتمناعي لندى 4، ويوةا جدول )SPSSباستخدام البرنامج اإلحصائي 

 كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية. –معادلة )لفا  الطالب ذوي صعوبات التعمم باستخدام
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 (4جدول )
 –معامالت ثبات مقياس القمق االجتماعي لدى الطالب ذوي صعوبات التعمم باستخدام معادلة ألفا 

 كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية

 )بعاد القمق االجتماعي م
 معامل

 ثبات )لفا 
 التجزئة النصفية

 براون –سبيرمان  جتمان
 0.82 0.85 0.86 قمق التفاعل االجتماعي 1
 0.90 0.90 0.91 قمق المواجاة االجتماعية 2
 0.82 0.87 0.88 العراض المصاحبة لمقمق االجتماعي 3
 0.91 0.95 0.96 الدرجة الكمية لممقياس  5
ة لممقيناس ( )ن معنامالت الثبنات الخاصنة بنالقمق االجتمناعي والدرجنة الكمين4يتةا من الجدول ) 

 مرتفعة إلى حد كبير مما يدل عمى ثبات المقياس.
 ( االتساق الداخمي:3)

قامت الباحثنة بحسناب التجنانس النداخمي وذلنك عنن طرينق حسناب معامنل االرتبناط بنين درجنة كنل 
 (.5عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكمية لمبقعد الذي تنتمي إليا، ويتةا ذلك من جدول )

 (5جدول )
ت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات مقياس القمق االجتماعي والدرجة الكمية لمبعد الذي معامال

 تنتمي إليو

 قمق المواجاة االجتماعية قمق التفاعل االجتماعي
 العراض المصاحبة 
 لمقمق االجتماعي

 معامل رقم العبارة
 االرتباط 

 معامل  رقم العبارة
 االرتباط

 معامل  رقم العبارة
 الرتباطا

1 0.59** 2 0.55** 3 0.50** 
4 0.41** 5 0.38** 6 0.42** 
7 0.61** 8 0.48** 9 0.39** 
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10 0.42** 11 0.42** 12 0.40** 
13 0.51** 14 0.51** 15 0.52** 
16 0.62** 17 0.49** 18 0.46** 
19 0.53** 20 0.43** 21 0.38** 
22 0.40** 23 0.39** 24 0.12 

 (0,01ند )** دالة ع 
( )ن جمينني معننامالت االرتبنناط بننين درجننة كننل عبننارة والدرجننة الكميننة لمبقعنند 5يتةننا مننن الجنندول )

(  كانت غير دالة إحصنائًيا 24(،  يما عدا العبارة رقم )0,01الذي تنتمي إليا دالة إحصائًيا عند مستوى )
 ومن ثم  قد تم حذ اا.

قيننناس القمنننق االجتمننناعي لننندى طنننالب المرحمنننة ومنننن اإلجنننراطات السنننابقة تأكننند لمباحثنننة صنننالحية م
اإلعداديننة ذوي صننعوبات الننتعمم والننذي )عدتننا الباحثننة لمتطبيننق عمننى العينننة الساسننية  نني صننورتا الناائيننة 

( عبننارات، والبقعنند 8( عبننارة موزعننة عمننى ثالثننة )بعنناد، ويحتننوي البقعنند الول عمننى )23والتنني تحتننوى عمننى )
( عبننارات، ويتمتنني المقينناس ككننل بنندرجات صنندق وثبننات 7الثالننث عمننى ) ( عبننارات، والبقعنند8الثنناني عمننى )

 ( الصورة الناائية لممقياس.2مناسبة، ويوةا الممحق )
 ( درجة.23( درجة، )ما الدرجة الصغرى  أصبحت )69و)صبحت الدرجة العظمى لممقياس )

 ( البرنامج اإلرشادي المستخدم: )إعداد/ الباحثة(:3)
عمى )نا "عممينة مخططنة ومنظمنة تتةنمن  الحاليادي المستخدم  ي البحث يقعرف البرنامج اإلرش

مجموعننة مننن النشننطة والتنندريبات المنظمننة والماننام و نيننات التنندريب عمننى اليقظننة العقميننة التنني يننتم تقننديماا 
لعينة البحث من طالب المرحمة اإلعدادية ذوي صعوبات التعمم بغرض تنمينة اليقظنة العقمينة لنديام، وذلنك 

 ل  ترة زمنية محددة ويتم تدريبام  ي عدد معين من الجمسات بما يحقق )هداف البرنامج".خال
 أىمية البرنامج والحاجة إليو:

) ) ( تقعد التدخالت القائمة عمى اليقظة العقمية عمى درجنة كبينرة منن الهمينة حينث )نانا تسناعد  ني تنمينة درجنة 
ًدا  اصنناًل بننين الحينناة الوتوماتيكيننة التنني يعيشنناا الفننرد الننوعي الننذهني لنندى ال ننراد، وهننذا الننوعي يقشننكل حنن

والتي تكونت نتيجة النظرة المتدنية لذاتا والخبنرات التني عايشناا  ني الماةني والحيناة الواعينة التني يعيشناا 
 اين.

عي )ب( تقسنناعد التنندخالت القائمننة عمننى اليقظننة العقميننة ال ننراد عمننى مواجاننة المواقننف التنني تثيننر القمننق االجتمننا
 لديام، وكذلك إكسابام طرق جديدة لمتغمب عمى المشكالت التي يواجاوناا  ي حياتام اليومية.
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 ننني مسننناعدة طنننالب المرحمنننة اإلعدادينننة ذوي  الحنننالي ننني ةنننوط منننا سنننبق يتةنننا )همينننة البرننننامج 
 صعوبات التعمم عمى تنمية اليقظة العقمية وانعكاس ذلك عمى خفض القمق االجتماعي لديام.

 برنامج:أىداف ال
 اليدف العام لمبرنامج:

 تنمية اليقظة العقمية لدى طالب المرحمة اإلعدادية ذوي صعوبات التعمم من خالل برنامج إرشادي.
 األىداف الفرعية:

 تنمية القدرة عمى المالحظة.  -1
 تنمية القدرة عمى الوصف.  -2
 تنمية القدرة عمى التصرف بوعي.  -3
 تنمية القدرة عمى التقبل.  -4

 جرائية تالهداف اإل
 )ن يقعدد الطالب جوانب )همية اليقظة العقمية.  -1
 )ن يحدد الطالب المشكالت النفسية واالةطرابات المرتبطة بانخفاض اليقظة العقمية. -2
 )ن يمارس الطالب  نيات اليقظة العقمية بطريقة صحيحة.  -3
 )ن يكتسب الطالب ماارات اليقظة العقمية بشكل واةا.  -4
 ة العقمية  ي مواجاة القمق والتوتر والةغوط.)ن يمارس الطالب اليقظ  -5
)ن يطبننق الطالننب اليقظننة العقميننة عمننى مجنناالت الحيننناة المختمفننة بشننكل مسننتمر، لتحقيننق )كبننر قنندر منننن   -6

 التوا ق والصحة النفسية.
 العينة المطبق عمييا البرنامج:

لنتعمم، وهنم تم تطبيق البرنامج عمى عينة من طنالب الصنف الول اإلعندادي منن ذوي صنعوبات ا
-12( طالب من الجنسنين، تراوحنت )عمنارهم الزمنينة بنين )7) راد المجموعة التجريبية والتي بمغ عددها )

 ( سنة، ممن تنطبق عميام الشروط السابق ذكرها عند اختيار ) راد العينة الناائية.14
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 خطوات إعداد البرنامج وتنفيذه:
 محتوى البرنامج :

 منن اإلطنار النظنري ومنن محتنوى بعنض البنرامج  الحناليتحديند البرننامج اإلرشنادي  استفادت الباحثنة خنالل
المتةننمنة  نني الدراسننات السننابقة بمننا تشننمما مننن  نيننات و)نشننطة وتنندريبات مختمفننة تننم االسننتفادة مناننا بمننا 

 يتالطم مي )هداف البرنامج.
  راعت )ن يكون البرنامج اإلرشادي راعت الباحثة االلتزام بعدة )سس لمبرنامج، مناات السس الفمسفية حيث

قائم عمى  نيات التدريب عمى اليقظة العقمية، السنس النفسنية منن حينث مراعناة الحاجنات اإلرشنادية ل نراد 
العينننة، ومراعنناة الخصننائص المختمفنننة لمطننالب ذوي صننعوبات الننتعمم، كنننذلك مراعنناة السننس التربويننة  ننني 

عاة السس االجتماعينة لمبرننامج منن خنالل مسناعدة لمطنالب منن كيفية التعامل مي ) راد العينة، و)يةا مرا
 خالل الجمسات اإلرشادية المختمفة  ي تحقيق التفاعل والتواصل االجتماعي الجيد مي ايخرين.

 جمسات البرنامج :
( جمسة بواقي ثالث جمسات )سبوعًيا، ويتألف البرنامج من )ربي 25يتألف البرنامج اإلرشادي من )

شادي (، و يما يمي وصف مختصر لمراحل البرنامج اإلر 3كل مناا عدًدا من الجمسات )ممحقمراحل تةم 
 القائم عمى اليقظة العقمية.

 المرحمة األولى: )المرحمة التمييدية(
( دقيقة، وتقمثل الجمسات الولنى 45( ومدة كل جمسة تمايدية )2-1وتةم هذ  المرحمة جمستان )

 ننراد المجموعننة التجريبيننة والترحيننب باننم وتعننرف ) ننراد العينننة بعةننام عمننى وهنند اا التعننارف بننين الباحثننة و)
بعض، وتايئة ) راد العينة لمبرنامج والتأكيد عمى )همية المشاركة والتفاعنل داخنل جمسنات البرننامج، وتقنديم 

 ني حيناة  كرة عامة عن البرنامج، والتعريف بالمفاهيم الساسية  ي البرننامج وهني اليقظنة العقمينة و)هميتانا 
 الفرد.

 المرحمة الثانية: )المرحمة اإلرشادية( 
( دقيقننننة، وتعنننند هننننذ  45( ومنننندة كننننل جمسننننة إرشننننادية )20-3( جمسننننة )18وتةننننم هننننذ  المرحمننننة )

المرحمة )ساسية  ي البرنامج اإلرشادي، حيث )ناا مرحمة التطبيق الفعمى لجمسنات البرننامج والتني ينتم  يانا 
والعمل عمى تنميتانا لنديام  الحالية العقمية الربي المتةمنة  ي البحث تدريب الطالب عمى ماارات اليقظ

 من خالل اإلرشاد القائم عمى  نيات التدريب عمى اليقظة العقمية.
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 المرحمة الثالثة: )مرحمة إعادة التدريب( 
( دقيقننة، وينتم  ني هنذ  المرحمننة 45( ومندة كنل جمسنة )23-21( جمسننات )3وتةنم هنذ  المرحمنة )

تدريب الطالب ذوي صعوبات التعمم ) راد العينة التجريبية عمى ماارات اليقظة العقمينة، وذلنك لمتأكند إعادة 
 من تنمية هذ  الماارات لديام وعدم حدوث انتكاسة.

 المرحمة الرابعة: )المرحمة الختامية( 
منة ( دقيقنة، وتمعنب هنذ  المرح45( ومدة كل جمسة ختامينة )25-24وتةم هذ  المرحمة جمستان )

دوًرا ماًمنا  ني تقينيم مسنتوى التحسنن  ني مانارات اليقظننة العقمينة لندى ) نراد العيننة، والتعنرف عمنى المسننتوى 
 الذي وصموا إليا، ومدى انعكاس هذا التحسن عمى خفض القمق االجتماعي لديام.

 الفنيات المستخدمة في البرنامج:
  نيات التدريب القائم عمى اليقظة العقميةت

ت  ي هذ  الفنية يتم تدريب الطالب عمى االنتبا  لنحاسيس الجسمية وذلك بشكل متتابي، ( مسا الجسم1)
حينث ينتم البندط منن )صنابي القنندم وصنواًل إلنى النر)سأ وبنذلك يصننل الفنرد إلنى اإلدراك الكامنل لمجسنم، وتقعنند 

ة بعينًدا عنن الخبنرات هذ  الفنية نوًعا من التأمل يقسام  ني تنمينة القندرة عمنى توجينا االنتبنا  بطريقنة مقصنود
 .(Groves, 2016, 290)السمبية التي يواجااا الفرد 

( التنفس اليقظت يسنام  ني تحسنين االنتبنا  وتنو ير الاندوط النفسني، المنر النذي يقسنام  ني خفنض التنوتر 2)
 والةغوط النفسنية التني يمنر بانا الفنرد وذلنك عنن طرينق توجينا االنتبنا  لعممينة التننفسأ وينتم التندريب عمنى
هذ  الفنية عن طريق جموس ال راد بشكل مريا مني وةني اليندين عمنى السناقين والتننفس بطريقنة صنحيحة 

ز ير( عن طريق النف والفمأ مي توجيا االنتبا  لحركة البطن عن طريق وةي اليد عمياا )ثناط  –)شايق 
ا  عنن الشنياط المؤلمنة التنفسأ ويسناعد التننفس النيقظ عمنى االسنترخاط التنام النذي ينؤدي إلنى صنرف االنتبن

(Bluth, et al., 2013, 205). 
تتةمن توجيا االنتبا  إلنى الحنواس المختمفنة ويمكنن التندريب عميانا عنن طرينق الكنل  ( إدراك الحواست3)

الممنس  –الرائحنة  –اليقظ حيث يتم تشجيي المتدرب عمى التركيز عمى حواسا )ثنناط تنناول الطعنام )الشنكل 
توجيا انتبا  المتدرب إلى التركيز عمى الطعام الموجود معا وصرف انتباها عنن )ي التذوق(أ حيث يتم  –

شيط آخرأ و ي حالة ورود ) كار غير سارة إلى ذهنا  عميا ذكرهنا واالعتنراف بانا دون إصندار )ي )حكنام 
 .(Harris, 2017, 125)عمياا، ثم العودة إلى الطعام مرة )خرى 
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حد من ايثار النفسية السمبية التي يمر باا الفنرد، كمنا يقسنام  ني الاندوط ( التأملت يعد تدخل  عال  ي ال4)
وخفض التنوتر واإلجاناد ويسناعد  ني تحسنين القندرة عمنى إدراك النذاتأ و ينا ينتم توجينا العقنل إلنى المحظنة 
الحالينننة بنننداًل منننن التفكينننر  ننني الماةننني )و المسنننتقبل وذلنننك عنننن طرينننق الجمنننوس الانننادئ واالسنننتماع إلنننى 

هادئة مي ةرورة توجيا الفرد إلى عدم التفكير  ي )ي شيط مي التدريب عمى التنفس النيقظ )ثنناط  موسيقى
عممية التأمل، وتدريب الفرد عمى مالحظة ورصد )ي انفعاالت تدخل  ي مجالنا اإلدراكني مني توجيانا إلنى 

 .(Oord, et al, 2012, 140)عدم ممارسة )ي رد  عل )و استجابة انفعالية تجا  هذ  االنفعاالت 
 باإلةا ة إلى استخدام عدد من الفنيات الخرى، مثلت 

 الواجبات المنزلية. –لعب الدوار  –التغذية الراجعة  –التعزيز  –النمذجة  –المحاةرة والمناقشة 
 مدة البرنامج:

( 45( جمسنننات )سنننبوعًيا ومننندة كنننل جمسنننة )3تنننم تطبينننق البرننننامج  ننني مننندى زمنننني شنننارين بواقننني )
 م.2019/2020التطبيق خالل الفصل الدراسي الول من العام الدراسى دقيقة، وتم 

 مكان تطبيق البرنامجت
بمدينة الزقنازيق محا ظنة الشنرقية،  بشيبةتم تطبيق البرنامج  ي مجمي الشايد طيار إبراهيم الحداد 

 وقد تم تطبيق جمسات البرنامج  ي حجرة المجاالت الموجودة بالمدرسة.
 تقييم البرنامج:

إجنننراط تقينننيم مرحمننني  ننني نااينننة كنننل جمسنننة، وبعننند االنتاننناط منننن التننندريب عمنننى كنننل مانننارة منننن  تنننم
الماارات الربي لميقظة العقمية المتةمنة  ي البرنامج، وكذلك إجراط تقييم ناائي بعند االنتاناط منن التندريب 

ريبينة بعند االنتاناط منن عمى كا ة الماارات التي يشمماا البرنامج، كما تم إجنراط تقينيم بعندي لممجموعنة التج
البرنامج  ي متغير القمق االجتماعي ومقارنة النتائج بنتائج القياس القبمي لنفس ) راد المجموعة، واالستفادة 
من نتائج هذا التقييم  ي التحقق من مدى  عالية البرنامج اإلرشنادي المسنتخدم بعند منرور شنار منن انتاناط 

 عي بالقياس البعدي لممجموعة التجريبية  ي متغير القمق االجتماعي.البرنامج، ومن ثم مقارنة القياس التتب
 خطوات البحث:

 بمجموعة من الخطوات يمكن تمخيصاا عمى النحو التاليت الحاليقامت الباحثة )ثناط البحث 
قامننت الباحثننة بتطبيننق مقنناييس الدراسننة وتشننمل مقينناس اليقظننة العقميننة ومقينناس القمننق االجتمنناعي تطبيقًننا   (1)

عمنى عيننة منن طنالب الصنف الول اإلعندادي  –لحساب الخصائص السيكومترية لكنل مقيناس  –ًيا جماع
 ( سنة.14-12( طالًبا وطالبة، تراوحت )عمارهم ما بين )50ذوي صعوبات التعمم، قواماا )
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مننن ( طالًبننا وطالبننة 14تننم اختيننار ) ننراد العينننة الناائيننة و قًننا لمشننروط السننابق ذكرهننا، والتنني تكونننت مننن )  (2)
طالب الصف الول اإلعدادي ذوي صعوبات التعمم، تم تقسيمام إلى مجمنوعتين إحنداهما تجريبينة عنددها 

 ( طالب.7( طالب والخرى ةابطة عددها )7)
تننننم إجننننراط التكننننا ؤ بننننين المجمننننوعتين التجريبيننننة والةننننابطة مننننن حيننننث الننننذكاط، العمننننر الزمننننني، المسننننا   (3)

 ماعي والثقا ي، اليقظة العقمية، القمق االجتماعي.النيورولوجي، المستوى االقتصادي واالجت
 تم إجراط القياس القبمي لممجموعتين التجريبية والةابطة عمى متغيرات الدراسة.  (4)
تننم تطبيننق جمسننات البرنننامج اإلرشنناي عمننى المجموعننة التجريبيننة عمننى منندى زمننني شننارين، بينمننا لننم تتمننق   (5)

 المجموعة الةابطة )ي تدريب.
 البعدي لممجموعتين التجريبية والةابطة عمى مقياس القمق االجتماعي. تم إجراط القياس  (6)
 تم إجراط القياس التتبعي لممجموعة التجريبية عمى مقياس القمق االجتماعي.  (7)
تم معالجة البيانات إحصائًيا من خالل الساليب اإلحصائية المناسبة، واستخالص النتائج ومناقشنتاا، ثنم   (8)

 ةوط تمك النتائج. صياغة توصيات الدراسة  ي
 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

 .Mann–Whitney (U)ويتني  –اختبار مان -1
 . Wilcoxon (W)اختبار ويمكوكسون  -2

 نتائج البحث:
 أواًل : اختبار صحة الفرض األول ومناقشة نتائجو:

سنطي ينص الفرض الول من  روض البحث عمى )نت "توجد  روق ذات داللنة إحصنائية بنين متو 
رتننب درجنننات المجمننوعتين التجريبينننة والةننابطة منننن طننالب المرحمنننة اإلعداديننة ذوي صنننعوبات الننتعمم  ننني 

 القياس البعدي عمى مقياس القمق االجتماعي لصالا المجموعة التجريبية ) ي االتجا  ال ةل(".
مج وقننند ا ترةنننت الباحثنننة هنننذا الفنننرض  ننني ةنننوط التنننراث السنننيكولوجي المنشنننور حنننول  عالينننة البنننرا

التدريبيننة واإلرشننادية والعالجيننة والتنندخالت القائمننة عمننى اليقظننة العقميننة  نني خفننض القمننق االجتمنناعي لنندى 
 Arana (2016); Beauchemin, et al. (2008); Blairذوي صعوبات التعمم، مثل دراسة كل منت

(2020); Cartwright –Hatton, et al. (2019) 
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 ( عرض نتائج الفرض األول:2)
، وذلنك Mann–Whitney (U)ويتنني  –ار صنحة هنذا الفنرض، تنم اسنتخدام اختبنار منان والختبن

 لحساب داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعات المستقمة  ي القياس البعدي.
لحسناب داللننة الفنروق بننين متوسنطي رتننب  (U)ويتنني  –( نتننائج اختبنار مننان 6ويوةنا الجندول )

 الةابطة  ي القياس البعدي.درجات المجموعتين التجريبية و 
 (6جدول )

لحساب داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعتين  (U)ويتني  –نتائج اختبار مان 
 التجريبية والضابطة في القياس البعدي عمى مقياس القمق االجتماعي

 العدد المجموعة البعاد
 متوسط

 الرتب 
 مجموع

 الرتب 
U Z 

 مستوى
 الداللة 

 ل االجتماعي قمق التفاع
 30.00 4.29 7 تجريبية

2.00 -2.88 0.01 
 75.00 10.71 7 ةابطة

 قمق المواجاة االجتماعية 
 28.50 4.07 7 تجريبية

0.50 -3.08 0.01 
 76.50 10.93 7 ةابطة

العراض المصاحبة لمقمق 
 االجتماعي

 28.00 4.00 7 تجريبية
0.00 -3.14 0.01 

 77.00 11.00 7 ةابطة

 الدرجة الكمية لممقياس 
 28.00 4.00 7 تجريبية

0.00 -3.13 0.01 
 77.00 11.00 7 ةابطة

 ( ما يميت 6يتةا من جدول ) 
 ( بننننين متوسننننطي رتننننب درجننننات المجمننننوعتين التجريبيننننة 0,01وجننننود  ننننروق دالننننة إحصننننائًيا عننننند مسننننتوى )

والدرجنة الكمينة لنا وذلنك لصنالا المجموعنة والةابطة  ي القياس البعدي  ي جميي )بعاد القمق االجتمناعي 
 التجريبية )الوةي ال ةل(.

 وهذ  النتيجة تحقق صحة الفرض الول.
 ( مناقشة نتائج الفرض األول:3)

)شنننارت نتنننائج الفنننرض الول بشنننكل عنننام إلنننى انخفننناض القمنننق االجتمننناعي لننندى ) نننراد المجموعنننة 
عمننى اليقظننة العقميننة، مقارنننة بننأ راد المجموعننة الةننابطة التجريبيننة بعنند المشنناركة  نني برنننامج اإلرشنناد القننائم 
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التي لم تشارك  ي البرنامج اإلرشادي المستخدم، ممنا يشنير إلنى  عالينة برننامج اإلرشناد القنائم عمنى اليقظنة 
العقميننة  نني خفننض القمننق االجتمنناعي ))بعنناد  والدرجننة الكميننة لننا( لنندى ) ننراد المجموعننة التجريبيننة بالمقارنننة 

 الةابطة والتي لم تتعرض لمبرنامج.بالمجموعة 
وتقفسر الباحثة هذ  النتيجة  ي ةوط منا تنم ممارسنتا منن  نينات التندريب عمنى اليقظنة العقمينة مثنل 

تاحنة الفرصنة )منام المجموعننة  –إدراك الحنواس  –التننفس النيقظ  –)التأمنل  مسنا الجسننم( خنالل البرننامج وا 
بعننض الحيننان يقتننيا لاننم  رصننة تنميننة ماننارات اليقظننة  التجريبيننة لممشنناركة  نني إرشنناد جمنناعي و ننردي  نني

العقمية لديام، وذلك عنن طرينق اسنتخدام تندريبات اليقظنة العقمينة  ني مسناعدة الطنالب عمنى تركينز االنتبنا  
بصورة قصدية عمى المحظة الراهننة، ودون إصندار )حكنام تقييمينة عمنى الخبنرات )و االنفعناالت )و ال كنار 

يننادة وعننيام وتركيننز انتبنناهام لمننا يفعمننون، ومسنناعدتام  نني التعبيننر عننن )نفسننام ومننا التنني يشننعرون باننا، وز 
يشعرون با بكممات مناسبة تصف بشكل مالئم ) كارهم ومشاعرهم، و)يًةنا مسناعدتام عمنى قبنول الخبنرات 

 والحداث واالنفعاالت الحياتية السارة وغير السارة دون الحكم عمياا.
رصة التفاعل بين الباحثة والطنالب وبنين الطنالب وبعةنام النبعض كما )تاحت جمسات البرنامج  

)ثناط الجمسات سواط  ي مناقشة بعض الموةوعات، )و االشتراك  ي )داط بعض النشطةأ وقد ساهم ذلك 
كسنابام طنرق جديندة  ني   ي إكسابام لنبعض المانارات االجتماعينة مثنل التعناطف والتسناما مني ايخنرين وا 

مقة و)ثناط التفاعل مي ايخنرين، كنل ذلنك سناهم بشنكل كبينر  ني تنمينة مانارات اليقظنة مواجاة المواقف المق
العقمية لدى الطنالب ) نراد المجموعنة التجريبينة  نانعكس ذلنك بشنكل إيجنابي عمنى خفنض القمنق االجتمناعي 

 لديام، وذلك عمى عكس المجموعة الةابطة التي لم تتعرض لمبرنامج اإلرشادي المستخدم.
 .Arana (2016); Beauchemin, et alالنتيجنة منن نتنائج دراسنات كنل مننت وتتفنق هنذ  

(2008); Blair (2020); Goldin, et al. (2009); Tan, et al. (2016) والتني )شنارت جميعانا ،
 العقمية  ي خفض القمق االجتماعي.إلى الدور اإليجابي لميقظة 

 ثانًيا : اختبار صحة الفرض الثاني ومناقشة نتائجو:
نص الفنننرض الثننناني عمنننى )نت "توجننند  نننروق ذات داللنننة إحصنننائية بنننين متوسنننطي رتنننب درجنننات يننن

المجموعة التجريبية من طالب المرحمة اإلعدادينة ذوي صنعوبات النتعمم  ني القياسنين القبمني والبعندي عمنى 
 مقياس القمق االجتماعي لصالا القياس البعدي ) ي االتجا  ال ةل(".



لية برنامج إرشادي قائم عمي اليقظة العقمية في خفض القمق االجتماعي فعا دعاء محمد خطاب 
 لدي طالب المرحمة اإلعدادية ذوي صعوبات التعمم

 

 2777 

لفنننرض  ننني ةنننوط التنننراث السنننيكولوجي المنشنننور حنننول  عالينننة البنننرامج وقننند ا ترةنننت الباحثنننة هنننذا ا
التدريبية واإلرشادية والعالجية والتدخالت القائمة عمى اليقظة العقمية بمنا تتةنمنا منن تندريبات وممارسنات 
مختمفنننة يكنننون منننن شنننأناا تنمينننة مانننارات اليقظنننة العقمينننة لننندى الطنننالب ذوي صنننعوبات النننتعممأ وذلنننك بعننند 

خدام هذ  الفنيات وتندريبام عميانا منن خنالل إجنراطات منظمنة يقنوم عميانا البرننامج اإلرشنادي إرشادهم الست
باننندف تنمينننة مانننارات اليقظنننة العقمينننة و)ثنننر ذلنننك  ننني خفنننض القمنننق االجتمننناعي لننندى العيننننة التجريبينننة بعننند 

اسننة ، در Singh, et al. (2014)االنتانناط مننن البرنننامج وتحقيننق الهننداف المرجننوة منننا، مثننل دراسننة 
Arana (2016) دراسة ،Blair (2020). 

 ( عرض نتائج الفرض الثاني:2)
لحسنناب داللننة  Wilcoxon (W)والختبننار صننحة هننذا الفننرض، تننم اسننتخدام اختبننار ويمكوكسننون 

 الفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعات المترابطة  ي القياسين القبمي والبعدي.
لحسنناب داللننة الفننروق بننين متوسننطي رتننب  (W)ون ( نتننائج اختبننار ويمكوكسنن7ويوةننا الجنندول )

 درجات المجموعة التجريبية  ي القياسين القبمي والبعدي.
 (7جدول )

لحساب داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية  (W) نتائج اختبار ويمكوكسون
 في القياسين القبمي والبعدي عمى مقياس القمق االجتماعي

 البعاد
 نوع 

 لقياسا
 اتجا 

 الرتب 
 عدد

 الرتب 
 متوسط

 الرتب 
 مجموع

 الرتب 
 Zقيمة 

 مستوى
 الداللة 

 قبمي/ بعدي قمق التفاعل االجتماعي
 28.00 4.00 7 السالبة

 0.00 0.00 0 الموجبة 0.05 2.375-
   0 التساوي

 قبمي/ بعدي قمق المواجاة االجتماعية
 28.00 4.00 7 السالبة

 0.00 0.00 0 الموجبة 0.05 2.371-
   0 التساوي

العراض المصاحبة لمقمق 
 االجتماعي

 قبمي/ بعدي
 28.00 4.00 7 السالبة

 0.00 0.00 0 الموجبة 0.05 2.388-
   0 التساوي
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 البعاد
 نوع 

 لقياسا
 اتجا 

 الرتب 
 عدد

 الرتب 
 متوسط

 الرتب 
 مجموع

 الرتب 
 Zقيمة 

 مستوى
 الداللة 

 قبمي/ بعدي الدرجة الكمية لممقياس
 28.00 4.00 7 السالبة

 0.00 0.00 0 الموجبة 0.05 2.366-
   0 التساوي

 ( ما يميت7يتةا من جدول ) 
 ( بنننين متوسنننطي رتنننب درجنننات المجموعنننة التجريبينننة  ننني 0,05وجنننود  نننروق دالنننة إحصنننائًيا عنننند مسنننتوى )

القياسين القبمي والبعدي عمى مقياس القمق االجتماعي ))بعاد  والدرجة الكمية( وذلك لصالا القياس البعدي 
 )الوةي ال ةل(.
 قق صحة الفرض الثاني.وهذ  النتيجة تح

 ( مناقشة نتائج الفرض الثاني:3)
)شنننارت نتنننائج الفنننرض الثننناني بشنننكل عنننام إلنننى انخفننناض القمنننق االجتمننناعي لننندى ) نننراد المجموعنننة 
التجريبية بعد التعرض لبرنامج اإلرشاد القنائم عمنى اليقظنة العقمينة، مقارننة بالقيناس القبمني لننفس المجموعنة 

ممننا يشننير إلننى وجننود تننأثير لنشننطة و نيننات البرنننامج المسننتخدم  نني البحننث  قبننل )ن تتعننرض لي برنننامج،
عمننى تنميننة اليقظننة العقميننة والننذي انعكننس تننأثير  عمننى قنندرة ) ننراد المجموعننة التجريبيننة  نني الحنند مننن القمننق 

 االجتماعي لديام بعد المشاركة  ي البرنامج.
ةنمنت العديند منن النشنطة والفنينات وتقفسر الباحثنة هنذ  النتيجنة  ني ةنوط )ن جمسنات البرننامج ت

والواجبات المنزلية التي )دت إلى ر ي درجة اليقظة العقمية لدى ) راد المجموعة التجريبية، وذلنك منن خنالل 
إكسابام الوعي بطريقة تفكيرهم والوعي بمشاعرهم وانفعناالتام وتندريبام عمنى التأمنل والتننفس النيقظ وغيرهنا 

العقمية، وتدريبام عمى )ن يتعامموا مي ال كار والمشاعر السمبية التني تقثينر  من  نيات التدريب عمى اليقظة
القمق والتوتر لديام عمى )ناا ةوةاط خارجية ال يمكنن التعامنل معانا )و السنيطرة عميانا بنل مراقبتانا  قنط 

ة وسنوف والوعي باا دون الحكم عمياا، وتدريب الطالب عمى التعامل مي ال كار السمبية عمنى )نانا لحظين
تمننر وتمةنني و)ناننا ليسننت جننزًطا مننن الواقنني الننذي نعيشننا، وكننذلك تنندريب الطننالب عمننى العننيش  نني المحظننة 

 الحاةرة وعدم السماح لنحداث الماةية بأن تسيطر عميام.
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ومننن ناحيننة )خننرى )تاحننت جمسننات البرنننامج التفاعننل بننين ال ننراد وقنند سنناهم ذلننك  نني كسننر حنناجز 
يخننرين ومنواجاتام، إكسننابام بعنض الماننارات االجتماعينة الالزمننة لتحقيننق الخنوف لننديام منن التفاعننل مني ا

قامة العالقات االجتماعينة مني ايخنرين منن خنالل تنمينة مشناعر التسناما والتعناطف  التفاعل االجتماعي وا 
والتعايش اإليجابي مي بعةام البعض، كما )ن المشناركة  ني جمسنات البرننامج اإلرشنادي بمنا تةنمنا منن 

ن اإلجراطات قد ساهمت  ي إشباع كثير من حاجات المشاركين والذين لم يجندوا منن ينوجاام إلنى العديد م
كيفية تجننب السناليب غينر السنوية وتعزينز السناليب السنوية المقبولنة اجتماعًينا، وبالتنالى انعكنس كنل هنذا 

مقارننة بالقيناس القبمني  عمى تحسن اليقظة العقمية، وكان لا )ثًرا إيجابًيا  ني خفنض القمنق االجتمناعي لنديام
 لام قبل التعرض لمبرنامج اإلرشادي.

والتني )شنارت نتائجانا  Cartwright – Hatton, et al. (2019)وتتفنق هنذ  النتيجنة مني دراسنة 
إلى  عالية التدريب عمى الماارات االجتماعية  ي خفض القمنق االجتمناعي لندى ذوي صنعوبات النتعمم بعند 

 التعرض لمبرنامج المستخدم.
 Arana (2016)، دراسنة Beauchemin, et al. (2008)وتتفنق )يًةنا مني دراسنة كنل منن 

والتنني )شننارت نتيجننة كننل منامننا إلننى  عاليننة التمننارين التأمميننة القائمننة عمننى اليقظننة العقميننة  نني خفننض القمننق 
 االجتماعي لدى ذوي صعوبات التعمم بعد التعرض لمبرنامج القائم عمى اليقظة العقمية.

 : اختبار صحة الفرض الثالث ومناقشة نتائجو:ثالثًا 
يننننص الفنننرض الثالنننث منننن  نننروض الدراسنننة عمنننى )نت "ال توجننند  نننروق ذات داللنننة إحصنننائية بنننين 
متوسننننطي رتننننب درجننننات المجموعننننة التجريبيننننة مننننن طننننالب المرحمننننة اإلعداديننننة ذوي صننننعوبات الننننتعمم  نننني 

 القياسين البعدي والتتبعي عمى مقياس القمق االجتماعي".
قننند ا ترةنننت الباحثنننة هنننذا الفنننرض  ننني ةنننوط التنننراث السنننيكولوجي المنشنننور حنننول  عالينننة البنننرامج و 

اإلرشننادية والتدريبيننة والعالجيننة والتنندخالت القائمننة عمننى اليقظننة العقميننة  نني خفننض القمننق االجتمنناعي لنندى 
تمفننة مننن الطننالب ذوي صننعوبات الننتعمم، وذلننك بمننا تتةننمنا مننن إجننراطات عدينندة واسننتراتيجيات و نيننات مخ

شنأناا )ن تننؤدي لتنمينة ماننارات اليقظننة العقمينة لنندى ) ننراد المجموعنة التجريبيننة، وانعكنناس ذلنك عمننى خفننض 
القمننق االجتمنناعي لننديام، و)ن هننذا التحسننن )خفننض القمننق االجتمنناعي( يظننل ثابتًننا بعنند االنتانناط مننن تطبيننق 

 .Arana (2016)، دراسة Blair (2020)البرنامج وخالل  ترة المتابعة، مثل دراسة 
 ( عرض نتائج الفرض الثالث :2) 

لحسننناب داللنننة  Wilcoxon (W)والختبنننار صنننحة هنننذا الفنننرض، تنننم اسنننتخدام اختبنننار ويمكوكسنننون 
 الفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعات المترابطة  ي القياسين البعدي والتتبعي.
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وق بننين متوسننطي رتننب لحسنناب داللننة الفننر  (W)( نتننائج اختبننار ويمكوكسننون 8ويوةننا الجنندول )
 درجات المجموعة التجريبية  ي القياسين البعدي والتتبعي.
 (8جدول )

لحساب داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية  (W)نتائج اختبار ويمكوكسون 
 في القياسين البعدي والتتبعي عمى مقياس القمق االجتماعي

 البعاد
 نوع

 القياس 
 اتجا 

 الرتب 
 د عد
 الرتب

 متوسط
 الرتب 

 مجموع 
 Zقيمة  الرتب

 مستوى
 الداللة 

 قمق التفاعل
 االجتماعي 

 بعدي/
 تتبعي 

 12.00 3.00 4 السالبة
 3.00 3.00 1 الموجبة غير دالة 1.236-

   2 التساوي

 قمق المواجاة
 االجتماعية 

 بعدي/
 تتبعي 

 9.00 3.00 3 السالبة
 6.00 3.00 2 بةالموج غير دالة 0.412-

   2 التساوي

 العراض المصاحبة
 لمقمق االجتماعي 

 بعدي/ 
 تتبعي

 22.50 4.50 5 السالبة
 5.50 2.75 2 الموجبة غير دالة 1.450-

   0 التساوي

 الدرجة
 الكمية لممقياس 

 بعدي/
 تتبعي 

 16.50 4.13 4 السالبة
 4.50 2.25 2 الموجبة غير دالة 1.261-

   1 التساوي
 ( ما يميت8يتةا من الجدول ) 

  عننندم وجنننود  نننروق دالنننة إحصنننائًيا بنننين متوسنننطي رتنننب درجنننات المجموعنننة التجريبينننة  ننني القياسنننين البعننندي
 والتتبعي عمى مقياس القمق االجتماعي ))بعاد  والدرجة الكمية لا(.

 وهذ  النتيجة تحقق صحة الفرض الثالث.
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 لفرض الثالث:( مناقشة نتائج ا3)
)شارت نتائج الفرض الثالث بشكل عام إلى عدم وجود  روق بين درجات القياس البعدي والذي تنم 
مباشنننرة بعننند انتاننناط البرننننامج، والقيننناس التتبعننني النننذي تنننم تطبيقنننا بعننند انتاننناط البرننننامج ومنننرور شنننار عمنننى 

 بفترة. تطبيقا، وهذا يؤكد عمى استمرار تأثير البرنامج حتى بعد االنتااط منا
وتقفسر الباحثة هذ  النتيجة  ي ةوط  عالية برنامج اإلرشاد القائم عمى اليقظة العقمية حيث استمر 
تأثير  اإليجابي  ي خفض القمق االجتماعي لدى ) راد المجموعة التجريبية، وكذلك  قد كان لمبرنامج  عالية 

ة العقمية عن طريق تنمية قدرة الطالب من خالل ما تةمنا من تدريبات عديدة شممت تنمية ماارات اليقظ
حساساتام الجسدية، قدرتام عمى وصف مشاعرهم وانفعاالت  عمى المالحظة الواعية ل كارهم ومشاعرهم وا 
والتعبير عناا وانتفاط الكممات المناسبة التي تصف شعورهم، قدرتام عمى التصرف بوعي وتركيز انتبناهام 

ةا قدرتام عمى تقبل ) كارهم ومشاعرهم وخبراتام التي يمنرون بانا كمنا لما يفعمون ووعيام بما يفعمون، و)ي
هي  ي الواقني دون إصندار حكنم تقييمني عميانا، وذلنك منن خنالل  نينات التندريب عمنى اليقظنة العقمينة مثنل 

مسنننا الجسنننم( والتننني كنننان لانننا )ثنننًرا إيجابًينننا  ننني زينننادة وعننني  –إدراك الحنننواس  –التننننفس النننيقظ  –)التأمنننل 
تركيزهم عمى المحظة الحالية ومالحظة ووصنف الطنالب ل كنارهم ومشناعرهم سنواط كاننت سنمبية الطالب و 

 )و إيجابية وتقبماا كما هي دون الحكم عمياا.
كمنا )ن البرنننامج )كسننب الطنالب طرقًننا جدينندة  ني التفكيننر سنناعدت عمنى )ن تصننبا تمننك التنندريبات 

ممارسنننة هنننذ  المانننارات  ننني المواقنننف الحياتينننة والممارسنننات )سنننموب حيننناة، المنننر النننذي سنننما لانننم بتعمنننيم 
المختمفة، وعميا  خنالل  تنرة المتابعنة، والتني كاننت بمثابنة تجربنة عممينة ل نراد المجموعنة التجريبينة، )كندت 
عمى )ن الماارات والتدريبات التني اكتسنبوها خنالل مشناركتام  ني البرننامج )دت بندورها إلنى مسناعدتام  ني 

 اجاة )ي موقف مقمق )و ةاغط بطرق إيجابية.خفض القمق االجتماعي ومو 
والنتيجة السابقة ال تساعد  قط عمى إثبات  رةية )ن التدخل القائم عمى اليقظنة العقمينة نناجا  ني 
نما تساعدنا )يةا  ي ةرورة التأكيد عمى )همية تندريب ذوي اإلعاقنة بصنفة  الحد من القمق االجتماعي، وا 

 م  ي تحقق توا قام.عامة عمى اليقظة العقمية مما يقسا
 ;Arana (2016)وتتفق هذ  النتيجة مي نتائج العديد من الدراسات السابقة، مثل دراسة كل منت 

Beauchemin, et al. (2008); Blair (2020); Ghasemi & Musavi (2017); Goldin, et 
al. (2009) مية  ي خفض القمنق حيث )شارت جميعاا إلى استمرار )ثر التدريب عمى ماارات اليقظة العق

 االجتماعي الذي يعاني منا ) راد المجموعة التجريبية بعد انتااط البرنامج، وخالل  ترة المتابعة.
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 التوصيات:

بعنند العننرض السننابق و نني ةننوط مننا توصننمت إليننا نتننائج البحننث يمكننن عننرض )هننم 
 التوصيات عمى النحو التالى ت

 دراسية.تةمين ماارات اليقظة العقمية ةمن المناهج ال  (1)
تنندريب المعممننين عمننى ماننارات اليقظننة العقميننة حتننى يتمكنننوا مننن نقماننا إلننى طالباننم ممننا   (2)

 يقحسن مستوى اليقظة العقمية لديام.
التأكيند عمننى )هميننة تنندريب ذوي اإلعاقنة بصننفة عامننة عمننى اليقظنة العقميننة ممننا يسننام  نني   (3)

 توا قام.
سنننتخداماا  ننني الحننند منننن المشنننكالت االهتمنننام بالتننندخالت القائمنننة عمنننى اليقظنننة العقمينننة وا  (4)

 واالةطرابات النفسية الخرى لدى ذوي صعوبات التعمم.
االهتمننام ببننرامج إرشننادية وتدريبيننة تقحسننن الماننارات المختمفننة لنندى ذوي صننعوبات الننتعمم   (5)

لمساعدتام  ي مواجاة القمق والتوتر والةغوط التي يعانون مناا، لما لاا منن آثنار سنمبية 
 تام النفسية.عمى توا قام وصح
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 المراجع
. القناهرةت دار الكتناب مقااييس القماق االجتمااعي لمماراىقين والراشادين(. 2018إبراهيم الشا عي إبنراهيم )

 الحديث.
 . اإلسكندريةت دار المعر ة الجامعية.الدراسة التطورية لمقمق(. 2000)حمد محمد عبدالخالق )

 عاليننة برنننامج قننائم عمننى اليقظننة العقميننة  نني خفننض  (.2018السننيد عيسننى محمنند، ورةننا إبننراهيم الشننرم )
مجمااااة التربيااااة الةنننغوط وتحسننننين الر اهيننننة لننندى معممنننني الطفننننال ذوي اةننننطراب طينننف التوحنننند. 

 .81 – 1(، 24) 7، الخاصة
. القننناهرةت مكتبنننة النجمنننو مقيااااس القماااق االجتمااااعي لمماااراىقين والشاااباب(. 2007)منناني عبدالمقصنننود )

 المصرية.
(. اللكسيثيميا وعالقتاا بالمناخ السري والقمق االجتماعي لدى مجموعة من 2015رةوان )بدوية محمد 

(، 5، )مجماة كمياة الدراساات اإلنساانيةالمراهقين الصغار ذوي صعوبات النتعمم بالمعاهند الزهرينة. 
1 – 102. 

البة النفسننية لنندى (. القنندرة التنبؤيننة لميقظننة العقميننة  نني تحدينند مسننتوى الصنن2019بشننرى )حمنند العكايشنني )
 43، المجمة الدولية لألبحاث التربوية جامعة اإلمارات العربية المتحادةعينة طمبة جامعة الشارقة. 

(3 ،)263 – 290. 
(. القمق االجتماعي.. المواقف المثيرة لمقمق.. نسب االنتشار.. الفروق بين الجنسين 2009بشير معمرية )

 .149 – 135(، 22 -21، )النفسية العربيةمجمة شبكة العموم وبين مراحل عمرية. 
(.  عاليننننة برنننننامج تنننندريبي لتحسننننين الكفنننناطة االجتماعيننننة  نننني خفننننض القمننننق 2017رشننننا عينننند عبنننندالعزيز )

، رسااالة ماجسااتير مياار منشااورةاالجتمنناعي لنندى تالميننذ المرحمننة اإلعداديننة ذوي صننعوبات الننتعمم. 
 كمية التربية جامعة الزقازيق.

)ترجمننة جمعننة سننيد يوسننف، ومحمنند  العااالج النفسااي المعرفااي فااي االضااطرابات(. 2006روبننرت ليانني )
 نجيب الصبوة(. القاهرةت دار إتراك.

(.  عاليننة برنننامج لمتنندريب عمننى اليقظننة العقميننة  نني خفننض الةننغط النفسنني 2019سننامي محمنند الختاتنننا )
 61(، 1) 46، وياةدراسات العماوم التربوتحسين نمط الحياة لدى طمبة جامعة حكومية  ي الردن. 

– 78. 
 . عمانت دار الفكر.استراتيجيات إدارة الخجل والقمق االجتماعي(. 2009طا عبدالعظيم حسين )
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". االضطرابات النفسية –االمتراب  –دراسات في الصحة النفسية "اليوية (. 2000عادل عبداهلل محمند )
 القاهرةت دار الرشاد. 

ميننة وعالقتاننا بالكفنناطة الذاتيننة لنندى عينننة مننن طننالب كميننة التربيننة (. اليقظننة العق2018عمننى محمنند الشننموي )
 .24 – 1(، 19، )مجمة البحث العممي في التربيةبالدوادمى. 

دارة الضغوط النفسية(. 2001 اروق السيد عثمان )  . القاهرةت دار الفكر العربي.القمق وا 
(. القننناهرةت مكتبنننة 4)ط -التعميمااااتكراساااة –(. اختباااار القااادرات العقمياااة 1989 نناروق عبننندالفتاح موسنننى )

 الناةة.
(.  اعمينة اليقظنة العقمينة  ني خفنض )عنراض االكتئناب 2013 تحي عبدالرحمن الةبي، و)حمد عمنى طمنب )
 .75 – 1(، 34، )مجمة اإلرشاد النفسيالنفسي لدى عينة من طالب الجامعة. 

خيصااية والعالجيااة )اضااطراب صااعوبات الااتعمم: األسااس النظريااة والتش(. 1998 تحنني مصننطفى الزيننات )
 القاهرةت دار النشر لمجامعات. العمميات المعرفية والقدرات األكاديمية(.

(.  عالينة برننامج تندريبي قنائم عمنى السنيكودراما 2013لمياط عبدالحميد بيومي، وسميمان عبدالواحد يوسنف )
فنال ذوي صنعوبات  ي خفض اةطراب قصنور االنتبنا  وعالقتنا بمسنتوى القمنق االجتمناعي لندى الط

 .169 – 133(، 78، ). مجمة كمية التربية جامعة الزقازيقالتعمم
)تعرينب  اختبار المسح النيورولوجي الساريع(. 1999مارجريت موتى، وهارولد سيزلنج، ونورما سبالدينج )

 عبدالوهاب محمد كامل(. القاهرةت دار الناةة المصرية.
. مقيااس المساتوى االقتصاادي واالجتمااعي والثقاافي(. 2016محمد )حمد سنعفان، ودعناط محمند خطناب )

 القاهرةت دار الكتاب الحديث.
 . القاهرةت دار الكتاب الحديث.مقياس اليقظة العقمية خماسي األوجو(. 2016محمد السيد عبدالرحمن )

 (. نمننوذج مقتننرح لمنندور الوسننيط لمتعنناطف الننذاتي وصننعوبات تنظننيم االنفعننال  نني2020محمنند محمنند )حمنند )
العالقننة بننين اليقظننة العقميننة والمرونننة الكاديميننة لنندى طننالب الصننف الثالننث اإلعنندادي ذوي صننعوبات 

 .50 – 21(، 2) 59، مجمة األستاذ لمعموم اإلنسانية واالجتماعيةالتعمم. 
(.  عاليننة برنننامج إرشننادي معر ننني قننائم عمننى اليقظننة العقميننة  نني خفنننض 2019محمنند مصننطفى مصننطفى )

المجماة النفع لى وتحسين صنورة الجسنم لندى عيننة منن طنالب الجامعنة المكفنو ين. مشكالت التنظيم ا
 .453 – 363(، 62، )التربوية جامعة سوىاج
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(. اليقظننة العقميننة كمتغيننر وسننيط بننين صننعوبات التنظننيم االنفعنن لى وخننداع 2019مصننطفى خميننل عطننااهلل )
 .39 – 1(، 2) 35، مجمة كمية التربية جامعة أسيوطالذات لدى طالب الجامعة. 

. القننناهرةت مكتبنننة النجمنننو مقيااااس القماااق االجتمااااعي لمماااراىقين والشاااباب(. 2013هويننندة حنفننني محمنننود )
 المصرية.

(. اليقظننننة العقميننننة كمتغيننننر معنننندل لمعالقننننة بننننين القمننننق االجتمنننناعي وجننننودة الحينننناة 2017هيننننام صننننابر شنننناهين )
 .561 – 507، (4) 27، دراسات نفسيةالمدركة لدى المراهقين المكفو ين. 
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The Effectiveness of a Counseling Program Based on Mindfulness 

on reducing Social Anxiety in Preparatory – School Students with 

Learning Disabilities 

 

Abstract: 

  This study aimed to reduce social anxiety in preparatory – school 

students with learning disabilities through developing a counseling 

program based on mindfulness, participants were 14, 1
st
 prep. grade, 

ranging in age from 12 – 14, and they were divided into two matched 

groups; experimental group (n=7), and control group (n=7). study tools: 

mental ability test, by Farouk Mousa (1989), quick neurological 

screening test, by Abdul Wahaab Kamel (1999), economic, social, and 

cultural scale, by Mohamed Saffan & Doaa Khattab (2016), social 

anxiety scale (by resercher), and mindfulness scale (by researcher). The 

results of study revealed that: there are effectiveness for a counseling 

program based on mindfulness to reduce social anxiety in preparatory – 

school students with learning disabilities. 
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