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  خلص: امل

العالقات و  مستوى اليقظة العقمية والقمق القرائي، التعرف عمىىدفت الدراسة إلى 
بين اليقظة العقمية والقمق القرائي وتعرف وطالقة تعرف الكممة لدى التالميذ ذوي االرتباطية 

بالصفوف ( تمميذًا 86وتكونت عينة الدراسة من )صعوبات تعرف الكممة بالمرحمة االبتدائية. 
، وانحراف معياري سنة( 6.86بمتوسط عمري ) ،يم عسيربإدارة تعم من الثاني لمرابع

: الباحث( ومقياس القمق القرائي إعدادمقياس اليقظة العقمية ). واستخدمت الدراسة (6.63)
إلى انخفاض مستوى اليقظة  نتائج الدراسةأشارت و واختبارات تعرف الكممة.  ()إعداد الباحث

أشارت  كما، تالميذ ذوي صعوبات تعرف الكممةال العقمية وارتفاع مستوى القمق القرائي لدى
بين اليقظة العقمية وبين كل من تعرف وطالقة  اإحصائيً  ارتباط موجب دال وجودإلى  النتائج

بين كل من تعرف وطالقة تعرف الكممة وبين  ادال إحصائيً  سالبارتباط  تعرف الكممة، ووجود
لدى  اليقظة العقمية والقمق القرائين ا بيدال إحصائيً  سالبارتباط القمق القرائي، ووجود 
 . تعرف الكممةالتالميذ ذوي صعوبات 

-تعرف الكممة طالقة-تعرف الكممة-القمق القرائي-اليقظة العقمية الكممات المفتاحية:
  .تعرف الكممةصعوبات 
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The Relationship between Mindfulness, Reading Anxiety, Word 

Recognition, and Word Recognition Fluency for Pupils with Word 

Recognition Disabilities in the Primary Stage 

Dr. Rifaey Shawky Ahmed Hussein 
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Abstract: 

The study aimed to identify the level of mindfulness and reading 

anxiety, and to identify the nature of the correlations between mindfulness, 

reading anxiety, word recognition, and word recognition fluency for pupils 

with word recognition disabilities in the second, third, and fourth grades of the 

directorate of education in Asir. The sample of the study consisted of (68) male 

pupils (M= 8.60 years, SD= 0.83). The study used the mindfulness scale (the 

researcher's preparation), the reading anxiety scale (the researcher's 

preparation), and word recognition tests. results of the study indicated a low 

level of mindfulness and a high level of reading anxiety, the results also 

indicated that: mindfulness was positively and statistically significant 

correlated with word recognition and word recognition fluency; word 

recognition and word recognition fluency were negatively and statistically 

significant correlated with reading anxiety; There was a statistically significant 

negative correlation between mindfulness and reading anxiety among pupils 

with word recognition disabilities. 

Keywords: mindfulness- reading anxiety-word recognition-word recognition 

fluency-word recognition disabilities.    
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  النظري وإطارهاالدراسة  مكدمة

من  وتتكونمجموعة من القدرات المعرفية المختمفة،  تعتمد عمىالقراءة عممية معقدة 
ميارتين رئيستين، ىما: تعرف الكممة والفيم القرائي. ورغم أىمية الخبرات السابقة لمقارئ في 

يًما في ممعب دوًرا المتعمقة بالنص ت القارئ استخراج المعنى من النص، ورغم أن توقعات
. عالوة عمى ذلك، فقد القراءة عمميةل األساسي محركالعممية القراءة، إال أن تعرف الكممة ىو 

عمى تعرف لدى القارئ القدرة  كونت حتىثبت أن تعرف الكممات تمقائًيا يكون ضرورًيا، 
عرف تمناسبة في عمى طالقة  ومن ثم حصولوالكممات عمى الفور دون إعطائيا تفكير، 

 .1(Hansen, 2014, 55تجعمو يوجو انتباىو بشكل كاٍف نحو عمميات فيم النص ) كممةال
أن المكون األساسي في عممية القراءة ىو  إلىجميع نظريات القراءة تقريًبا تشير و 
، والمظير األساسي لمعظم صعوبات القراءة ىو عدم القدرة عمى تعرف الكممات، ةتعرف الكمم

ن القراءة تذىب إلى أبعد بكثير من مجرد تعرف الكممة، وأن تعرف الكممة دون إغفال حقيقة أ
 (. Aldahhan et al., 2016) ُيعد الوسيمة في النياية لمفيم القرائي والتعمم من النص

 صعوباتشائعة لصعوبات القراءة، ىي: صعوبات تعرف الكممة،  واعأن أربعة وىناك
 & Miciak) وصعوبات القراءة المختمطة ،ئيصعوبات الفيم القرا ،تعرف الكممة طالقة

Fletcher, 2019; Spear-Swerling, 2016) ويعرف .Spear-Swerling 
الذين لدييم مشكالت ترتبط  التالميذذوي صعوبات تعرف الكممة بأنيم  التالميذ (2016)

  بالتحديد بقراءة الكممات وليس بمجاالت الفيم األساسية.
 عمى قراءة الكممات بدقة وآليةالتمميذ إلى قدرة تعرف الكممة مصطمح ويشير 

 ,Murray) ف نطقيا عمى الفور بدون أي جيد واعٍ رؤية الكممة وتعر   من خالل ؛(تمقائية)

 Karageorgosويذكر ، الكممةوتوجد عدة نماذج توضح كيف يتعرف القارئ عمى  .(2016
et al. (2020) ،Nakano et al. (2018)  المسارين نموذج نماذج ىذه الأن من

لنموذج يمكن ليذا اوفًقا ، و The Dual Route Cascaded Model (DRC)ن المتعاقبي
إعادة  يتمثل المسار األول في، رئيسين مسارينمن خالل  لكممات المكتوبةى االتعرف عم

                                                           
1
  APA-7تم توثيق المراجع وفًقا ألسلوب توثيق الجمعية األمريكية لعلم النفس )اإلصدار السابع(  - 
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ويتطمب من القارئ اكتساب المبادئ  ،Phonological Recodingي التشفير الفونولوج
قواعد اقتران المورفيم )رمز الحرف( بالفونيم )صوت الحرف( الخاصة بمغتو،  األبجدية وتطبيق

فونيم المقابل المقترن بو، وىذه العممية شاقة الحتى يتمكن من إعادة تشفير كل مورفيم إلى 
وعممية إعادة التشفير الفونولوجي  .ألنيا ُتجيد الذاكرة العاممة، كما أنيا عرضة لألخطاء

تمثيالت ال واكتسابدئ من التعرف عمى الكممات الجديدة أو غير المألوفة المبت القارئتمكن 
ىذه كمفردات يتم التعرف عمييا بمجرد النظر، و  ثم تخزينيا مالئية ألشكال الكمماتاإل

 الشفرةفك  من خاللعمى الكممات  أو المباشر ىي أساس التعرف السريعاإلمالئية التمثيالت 
يتم استرجاع وفيو الذي يمثل المسار الثاني،  Orthographical Decodingة اإلمالئي

)الكممات  مباشرة من المعجم العقمي )المطموب قراءتيا( التمثيالت اإلمالئية لمكممات المكتوبة
عادًة ما يكون ىذا المسار أسرع وأكثر و  ،دون الحاجة إلى إعادة ترميزىا حرًفا بحرف المخزنة(

بشكل آلًيا  ةاإلمالئي الشفرةفك  يكونعندما نولوجي. و إعادة التشفير الفو مسار كفاءة من 
المعرفية  المصادردون عناء، مما يوفر بمجرد النظر عمى الكممات  القارئكاٍف، يتعرف 

 ، وىي ضرورية لمفيم القرائي.لمستويات أعمى من المعالجة عمى مستويات الجممة والنص
النموذج  ىوبصرًيا،  الكممات تعرفيصف تطور أيًضا يوجد نموذج آخر معروف 

ليذا وفًقا ، و The Three-Phase Developmental Model ثالثي المراحل النمائي
لكي يتعرف عمى الكممة بميارة،  ثالث مراحل أساسيةيجب أن يمر بلقارئ فإن النموذج ا

القارئ فييا يعتمد  التي :Logographic Phase يةمرحمة الرمز ال وتتمثل ىذه المراحل في:
، مثل الحرف األول أو أي إشارات أخرى، لشكل أو صورة الكممةالمميزة  خصائصالعمى 

قبل أن يتمكن  المرحمةالمبتدئ إتقان ىذه  القارئيجب عمى و  ،لمتعرف عمى الكممات المألوفة
 التي :Alphabetic Phase األبجديةمرحمة الوىي  ،التاليةمن االنتقال إلى المرحمة 

يجب و الكممات حرًفا بحرف. اقتران المورفيم بالفونيم ليفك شفرة القارئ مبادئ فييا يستخدم 
مرحمة الوىي  ،المرحمة التالية االنتقال إلى حتى يمكنوالمرحمة األبجدية أن يتقن  القارئعمى 
ككل دون  اتالتعرف عمى الكمم ارئلمقفييا مكن يُ  التي :Orthographic Phase ئيةاإلمال 

إعادة  تقابالناألبجدية واإلمالئية  تينالمرحم من ثم، فإناستخدام الميارات األبجدية. و 
 Karageorgos) نموذج المسارين المتعاقبين في ةاإلمالئي الشفرةالتشفير الفونولوجي وفك 

et al., 2020; Nakano et al., 2018). 
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ذا لم يستطع التمميذ التعرف عمى الكممات بدقة وآلية فإن ىذا سيؤثر سمًبا عمى  وا 
وطالقة تعرف الكممة ، (Murray, 2016)عرف الكممات لديو، وتصبح قراءتو بطيئة طالقة ت
. وىي سرعة وبتعبير مناسبدقة و بمكممات المعروضة، الجيرية لقراءة العمى التمميذ قدرة ىي 

من الميارات الميمة جًدا لمفيم القرائي، فالتمميذ الذي يتعرف عمى الكممات بطالقة يستطيع 
رأه، وسيحقق نجاًحا في الفيم القرائي، أما التمميذ الذي يتعرف عمى الكممات فيم وتذكر ما يق

 ;Doganay-Bilgi, 2020ببطء فسوف يعاني من صعوبة في الفيم القرائي )

Protopapas et al., 2018.)  الكممة عنق تعرف تعرف وطالقة في ضعف يمثل الو
 Aldahhan etعمق من الفيم )الزجاجة في القراءة، ويمنع القارئ من تحقيق مستويات أ

al., 2016.) 
لدى عدد كبير من التالميذ تستمر خالل  القراءةوأظيرت الدراسات أن صعوبات 

يبدو أنيا  القراءةالصفوف االبتدائية إلى المراىقة وحتى الرشد. وعمى الرغم من أن صعوبات 
ة، إال أن ىناك دلياًل تستمر لدى معظم التالميذ الذين يتم التعرف عمييم في الصفوف المبكر 

 ،عمى أن بعض التالميذ يتمكنون من المحاق بالُقراء العاديين في السنوات الدراسية الالحقة
ليؤالء التالميذ في تحديد عوامل الخطر  النفسيالبروفايل  التعرف عمىويمكن أن يساعد 

ساىم معرفة حيث ت ؛والحماية، مما يخفف من حجم الصعوبات التي يواجييا ىؤالء التالميذ
ىذه العوامل في التعرف أو الكشف عن ىؤالء التالميذ الذين يواجيون تحديات خاصة في 

 .(Yeung et al., 2014في دعم التدريس المقدم ليم )كذلك وتساىم  ،تعمم القراءة
في السنوات  متزايًدا ااىتمامً القت  التي واحدة من الموضوعات اليقظة العقميةُتعد و 
والتعقيدات والغموض  الصعوباتيبحثون عن طرق لمتعامل مع  فرادلعديد من األ، ألن ااألخيرة

في حياتيم، فيم يشعرون برغبة جارفة في أسموب حياة أكثر شمواًل، وأكثر جدوى، وأكثر 
 .(Ghanizadeh et al., 2020) تيقًظا

لكن ة، من تقاليد التأمل البوذي تم اقتباسيا العقمية ممارسات وتمارين اليقظةومع أن 
االنتباه في عمم  ورغم دراسةنفسيا بدت كقدرة نفسية مرتبطة باالنتباه والوعي.  العقمية اليقظة

كانت إحدى و  ،لالىتمام اومثيرً  غريًباكان العقمية اليقظة مصطمح النفس لسنوات عديدة، لكن 
 تقاليدالالتي ليا جذور في  اليقظة أن الميام المبكرة لعمماء النفس ىي التفكير في كيف

 .(Baer, 2019) بمصطمحات نفسية معاصرة يمكن تعريفيا البوذية القديمة،
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عممية استحضار االنتباه  اليقظة العقمية بأنيا Guerra et al. (2019)ف يعر و 
إلى الخبرة لحظة بمحظة، وتبدأ ىذه العممية باستحضار الوعي إلى الخبرة الحالية من خالل 

في  االنتباهبأنيا الوعي وتركيز  Kabat-Zinn (2015) يايعرفو . تنظيم تركيز االنتباه
يعرفيا كما المحظة الحالية، دون تفاعل، ودون إصدار أحكام تقييمية، وبانفتاح قدر اإلمكان. 

Orellana-Rios et al. (2018) معين لمعقل مع تحرروعي بالمحظة الحالية بأنيا ال 
الخبرة بحب التوجو نحو و مى تنظيم االنتباه، تركيز عوال ،المالحظة دون تدخل الفرد فيو يحاول

ممارسة الوعي بأنيا  Wen and Trockel (2019)يعرفيا كذلك و  وتقبل. استطالع
كيف  أن يتعمم لمفرديمكن  من خالل الممارسةو  دون إصدار أحكام تقييمية، المحظة الحاليةب

عمى كيف يحافظ بإرادتو و المحظة الحالية  يتشتت فييا انتباه العقل عنالمحظات التي  يحدد
  .التركيز عمى المحظة الحالية

 Two-Component Model ofالمكونين لميقظة العقمية  لنموذجوفًقا و 
Mindfulness التنظيم الذاتي لالنتباه  :األول :، ىمامكونين تتكون مناليقظة العقمية  فإن

Self-Regulation of Attention، :المستمر  االنتباه ويتضمنSustained 
Attention: تحويل االنتباه ، و الحالية بالخبرةعمى الوعي  الذي يحافظAttention 
Switching: كف، و يشرد العقلجذب االنتباه مرة أخرى إلى المحظة الحالية عندما الذي ي 

تجنب : الذي يعمل عمى Inhibition of Elaborative Processing الموسعةالمعالجة 
الوعي يو فالمكون الثاني أما  اعر التي تقع خارج المحظة الحالية.اجترار األفكار أو المش

الوعي بالمحظة الحالية الذي يتميز ويشير إلى : Awareness of Experienceبالخبرة 
قبول الخبرة الداخمية  ويتضمن:لمخبرات الداخمية والخارجية في المحظة الحالية،  بانفتاح وتقبل

 ,Ward & Vicary) عدم إصدار حكم عمى المحظة الحاليةو ، والخارجية في المحظة الحالية

2020). 
حالة إلى كاليقظة العقمية تشير ؛ حيث اليقظة العقمية حالة أوسمة تكون أنويمكن 

نما قديمً ليس  الذي يحدث في الوقت الحاضر سموكاليكون  السموك في حالة معينة، حيث ا، وا 
بشكل  الميل تشير إلىف ةسمك العقمية ليقظةاما أيتعمق باالىتمام بفاعمية بالمحظة الحالية. 

العقمية الفروق الفردية في المستوى العام لميقظة ر ظ، وُتْظي  ق  بشكل ي  متفكير والتصرف ل دائم



 العالقات بين اليقظة العقلية والقلق القرائي ...                                     عدد أغسطس-ج1- )88( 2021م

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 333 - 

 ،إيجابًيا ببعضيما البعض واليقظة العقمية كحالة وكسمة ترتبطان .والزمنعبر المواقف 
 .(Ghanizadeh et al., 2020; Sala et al., 2020) ولكنيما بنيتين متمايزتين

ُيعد تقييم اليقظة العقمية أمرًا ضرورًيا لفيم عالقتيا بالوظائف النفسية المختمفة، و 
ويوجد العديد من ويعتمد تقييم اليقظة العقمية حالًيا بشكل كبير عمى مقاييس التقرير الذاتي، 

 ;Baer, 2019) لدى الكبارمقاييس اليقظة العقمية التي تم تطويرىا لقياس اليقظة العقمية 
Jaiswal et al., 2019.)  

أما فيما يتعمق بقياس اليقظة العقمية لدى األطفال، يوجد مقياسان فقط استخدمتيما 
مقياس اليقظة العقمية لدى الطفل الدراسات األجنبية لقياس اليقظة العقمية عند األطفال، ىما: 

الذي قام  Child and Adolescent Mindfulness Measure (CAMM)ق والمراى
Greco et al. (2011)  عمى عينة بالصفوف من الخامس حتى العاشر، وتقنينو بإعداده

( مفردات، ومقياس وعي االنتباه اليقظ 16، ويتكون من )( سنة11-16يتراوح عمرىا بين )
 The Mindful Attention Awareness Scale-Children (MAAS-C)لألطفال 
 Lawlor et al. (2014) وع دَّلوألصل لقياس اليقظة العقمية لدى الكبار، د في االذي ُأع  

عمى عينة بالصفوف من الرابع حتى السابع، متوسطيا تقنينو قام بو  لكي يناسب األطفال،
 ( مفردة.11ويتكون من ) ( سنة،11.13العمري )

التمقائية سموكيات األفراد السمبية و  تغيير ايمكنيأنو  ومن فوائد اليقظة العقمية
جعل تكطريقة لمتفكير اإليجابي يمكن أن  العقمية اليقظةف ،الحياة خبراتوالروتينية وجميع 

عمى  وقدرت وتزيد منالمعرفية،  مرونتو وتعزز من، فاعمية لدى الفردالتفكير التأممي أكثر 
ء داوتسيم في األ، تصرفاتوتحكم في ، وتزيد من قدرتو عمى الالتخمي عن التفكير السمبي

 (.Ghanizadeh et al., 2020)التعميم مجال فضل في مختمف المجاالت، بما في ذلك األ
في فضل األ داءفي األاليقظة العقمية  وقد أظيرت نتائج بعض الدراسات أىمية

العالقة بين اليقظة العقمية  Caballero et al. (2019) دراسةفقد تناولت التعميم، 
 اليقظةأن ، وأظيرت نتائجيا الصفوف من الخامس لمثامنلدى تالميذ  والتحصيل األكاديمي

 اسةدر  وكذلك .األعمى التحصيل األكاديميب موجب ودال إحصائًياترتبط بشكل العقمية المرتفعة 
Lu et al. (2017)  العالقة بين اليقظة العقمية واألداء األكاديمي في المغة التي تناولت

 نتائجيالدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي، وبينت اإلنجميزية والمغة الصينية والرياضيات 
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وجود ارتباط موجب ودال إحصائًيا بين اليقظة العقمية واألداء األكاديمي في المغة اإلنجميزية 
  والمغة الصينية والرياضيات.

عمى  التي تناولت فعالية تدريب اليقظة العقمية القميمة توجد بعض الدراساتوأيًضا 
وجود  نتائجياأظيرت التي  Martin (2016)دراسة ومن ىذه الدراسات  ،ءةالقرا ميارات

لصالح القياس  طالقة تعرف الكممةالبعدي في و القبمي  ينفروق دالة إحصائيًا بين القياس
نتيجة التدريب عمى  ،الصفوف من الثالث لمسادس االبتدائي لدى عينة من تالميذ البعدي

إلى تحسن يا نتائج التي أشارت Kashyap and Kaur (2018)دراسة و  .اليقظة العقمية
القراءة  التالميذ ذوي صعوباتلدى  )تعرف الكممة، الطالقة( قراءةكبير في القدرة عمى ال

قائم عمى اليقظة التدريبي البرنامج ال)التي تمقت  ةيبيمجموعة التجر الفي  بالمرحمة االبتدائية
  الضابطة. مجموعةالمقارنة ب العقمية(

 وأمن حيث قياس مستواىا  اليقظة العقمية تناولت البيئة العربية اسات فيدر  وتوجد
لدى العاديين في المراحل التعميمية المختمفة: االبتدائية )الضبع، عالقتيا بمتغيرات أخرى 

الحارثي، )ة يالجامعو  (6612ناجواني، ) ( والثانوية6611يونس، المتوسطة )و ( 6618
توى اليقظة العقمية في ىذه الدراسات بين المتوسط وتراوح مس (،6666محمد، ؛ 6612
 الباحث مم يجدالتي تناولت اليقظة العقمية لدى ذوي صعوبات التعمم، ف الدراسات أما. والمرتفع

عالقة ( التي تناولت 6612دراسة )أحمد، دراستين فقط ، ىما: سوى  -في حدود عممو–
لدي التالميذ ذوي صعوبات القراءة بالصف  ةكفاءة التمثيل المعرفي لممعمومات باليقظة العقمي

( التي تناولت 6666، ودراسة )أحمد، في ضوء أساليب التفكير المفضمة الرابع االبتدائي
ور الوسيط لمتعاطف الذاتي وصعوبات تنظيم االنفعال في العالقة بين اليقظة العقمية الد

 تتناولالثالث اإلعدادي، ولم لدي الطالب ذوي صعوبات التعمم بالصف والمرونة األكاديمية 
 .قياس مستوى اليقظة العقمية ىاتين الدراستين أًيا من

حالة  ة، ولكنو ُيصبحطبيعيال ةنسانياإل  القمق من االنفعاالت ُيعتبرومن ناحية أخرى، 
ويعرف (. Kashyap & Kaur, 2017) اإذا كان مفرطً  مريحةغير  انفعاليةمزاجية أو 

Carey et al. (2017) إزاء  بالخوف والتوترمق بشكل عام بأنو ميل الفرد لمشعور الق
تدفع الفرد إلى تجنب حالة بأنو  Mammarella et al. (2018) ويعرفو  المواقف اليومية.

 Piccolo et al. (2016)ويشير . مرتفًعا الُمْدر كيكون فييا مستوى التيديد  المواقف التي
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 - 6.1نسبة تتراوح بين مدرسة، ويؤثر عمى ال عمرالقمق شائع بين األطفال في إلى أن 
 .٪ منيم36

ويشير إلى كيف يشعر : لمقمق االنفعالي ىي: المكون ،لمقمقويوجد أربعة مكونات 
 .والغضب واليمع والعجز الخوفو التوتر و  عصبيةالشعور بال الفرد في المحظة الحالية، مثل:

 انخفاض األشياء ويعالجيا، مثل: ويشير إلى كيف يفكر الفرد حول: لمقمق المعرفي والمكون
السميم لممواقف  دراكانخفاض قدرتو عمى اإل وأ االحتفاظ بالمعموماتو قدرة الفرد عمى التركيز 
التعرق،  ويشير إلى ما يحدث في جسم الفرد، مثل: لمقمق: الفسيولوجي أو األشياء. والمكون

ع، الصداع، آالم في البطن، والميل الشعور باالرتعاش أو الد وار، خفقان القمب، التنفس السري
التي ُتمثل مواقف ال تجنبويشير إلى ما يفعمو الفرد، مثل:  لمقمق: السموكي . والمكونلمتقيؤ

 ,.Cik, 2020; Kashyap & Kaur, 2017; Spielberger et alتيديد لمفرد )
2015.) 

يتميز  ميل عام ثابت إلى سمةكقمق يشير القمق حالة أو سمة؛ حيث القد يكون و 
قمق أما ال باالستجابة بخوف وعصبية وانزعاج عبر المواقف المتعددة التي يتعرض ليا الفرد.

الخوف والعصبية تتميز بمشاعر  يمكن مالحظتيا، انفعالية مزعجةحالة  يشير إلىفحالة ك
حيث ، ترتبط بظروف معينة عابرةحالة ولكنيا وعدم االرتياح عند مواجية تيديد أو خطر، 

 ,.Cheng & Zheng, 2020; Lox et al) عندما ال تكون ىذه الظروف موجودةتختفي 
2020) . 

ات )ُنشرت في الفترة ( دراس6) بتحميل Brunelle et al. (2019)قام قد و 
( فحصت القمق لدى األطفال والمراىقين ذوي صعوبات التعمم مقارنة 6612-6666من

من ذوي صعوبات التعمم  ٪ 18نتائج أن ال وبينتسنة،  18-8بالعاديين في المدى العمري 
 Carey et al. (2017)وأظيرت نتائج دراسة  سجموا درجات أعمى في القمق من العاديين.

احتمااًل لمتعرض لمقمق األكاديمي المرتفع )القمق المرتبط بالمواد األكاديمية( أكثر  أن الذكور
 من اإلناث في المرحمة االبتدائية. 

دراسة  11)من بينيا  ( دراسة66تحمياًل لــــ ) Francis et al. (2019)كما أجرى 
أجريت عمى األطفال( فحصت العالقة االرتباطية بين صعوبات القراءة )صعوبات تعرف الكممة، 
صعوبات طالقة تعرف الكممة، الصعوبات المختمطة( والقمق لدى األطفال والمراىقين والكبار، 
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صائًيا بين صعوبات القراءة والقمق، وارتفاع دال إحصائًيا وأظيرت النتائج وجود ارتباط دال إح
  في مستوى القمق لدي ذوي صعوبات القراءة مقارنة بالعاديين.

العالقة بين صعوبات التعمم النوعية )القراءة،  Thakkar et al. (2016)ويفسر 
أن القمق النظرية األولى  تفترض؛ حيث الكتابة، الرياضيات( والقمق في ضوء ثالث نظريات

يتطور باعتباره رد فعل ثانوي لمصعوبات األكاديمية التي يعاني منيا التالميذ ذوي صعوبات 
النظرية الثانية أن التالميذ ذوي صعوبات التعمم النوعية لدييم في  تفترضو ، التعمم النوعية

، ميذاألصل مستويات مرتفعة من القمق، تؤدي إلى تطور مشكالت في التعمم لدى ىؤالء التال
أن صعوبات التعمم النوعية  (نظرية الخمل الوظيفي الدماغي) النظرية الثالثةبينما تفترض 

ولذلك فإن صعوبات التعمم النوعية والقمق  ،رتبطان بعامل ثالث إما جيني أو بيولوجييوالقمق 
 يتزامنان مًعا في الحدوث بشكل متكرر.

ة في العمل المدرسي، مما قد يزيد صعوبات التعمم صعوبات متكرر  وويواجو التالميذ ذو 
من قابمية معاناتيم من انفعاالت سمبية، من بينيا القمق المرتبط بالمواد األكاديمية )مثل: قمق 

 .Carey et alوأظيرت نتائج دراسة  (.Sainio et al., 2019القراءة وقمق الرياضيات( )
لمرتفع )القمق المرتبط بالمواد احتمااًل لمتعرض لمقمق األكاديمي اأكثر  أن الذكور (2017)

 األكاديمية( من اإلناث في المرحمة االبتدائية. 
فحصت العوامل التي ليا  التيالدراسات إلى أن  Piccolo et al. (2016)يشير و 
، ولم تركز عمى العوامل في الغالب عمى العوامل المعرفية القراءة، ركزت بميارات عالقة

عممية معقدة ومتعددة ئي القرا عمى الرغم من أن النمو ،ئي(االنفعالية )مثل: القمق القرا
 .األبعاد

ى األطفال والبالغين عمى حد ؤثر عمي أن القمق القرائي Bates (2019) ويذكر
. عند القراءة التمميذ والخوف الذي يواجو والضيقشعور بعدم االرتياح  ، ويعرفو بأنوسواء
عند مواجية  التمميذ يمر بو مريحغير  لانفعا بأنو Kashyap & Kaur (2017) وويعرف
 .Ramirez et al ويعرفكما . يرتبط بموقف القراءة نوع معين من الرىابوىو  ،ة القراءةميم

 المعمومات النصية. قراءةالتي تتطمب مرتبط بالمواقف  تجنبخوف حاد أو  بأنو (2019)
  .التمميذأ توتر وخوف يحدث عندما يقر  بأنو Sun et al., 2018 ويعرفكذلك و 
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أو المعمم  ينلموالد من خالليا ىناك عالمات يمكنإلى أن  Bates (2019)ويشير 
 عدم المشاركة يحاولالًبا غ أنو: ، منيائيالقرا القمقما إذا كان الطفل يعاني من  التعرف عمى

كممات مثل "أنا ال أعرف" ل ومن خالل استخدامويتضح ذلك ، ذلك القراءة عندما ُيطمب منوفي 
باإلضافة إلى ، أنو يغضب أو ينزعج عندما ُيطمب منو أن يقرأ، كما أو "أنا لست جيًدا في ىذا"

لمقراءة باستخدام عبارات مثل "ال أستطيع القراءة بنفسي" أو "ىذا  حاول تبرير رفضويأنو 
 ."ملمُ 

 القمق بشكل عام لدى التالميذ ذوي صعوبات القراءةاألجنبية وتناولت بعض الدراسات 
وجود  يابينت نتائجو ، بالمرحمة االبتدائية تعرف الكممة خاصةذوي صعوبات مة والتالميذ عا

 ,.de Lima et al., 2020; Mammarella et alلدييم )قمق المستوى مرتفع من 
2016; Novita et al., 2019; Plakopiti & Bellou, 2014; Thakkar et al., 

وجود ارتباط سالب دال  Novita et al. (2019)كما أظيرت نتائج دراسة  .(2016
بالصفين الثالث  القراءة ذوي صعوبات التالميذ لدى والقمق العام ةكممال تعرف بينإحصائًيا 

 –أما في البيئة العربية فمم يجد الباحث ألمانية وأندونيسية(.  والرابع االبتدائي )في عينتين
سوى المرحمة االبتدائية بات القراءة ذوي صعوب دراسات أجريت عمى التالميذ -في حدود عممو

إلى وجود ارتباط موجب دال نتائجيا توصمت التي ( 6618ونواني ) السالم عبد دراسة
  .الصف الرابع االبتدائي تالميذ لدى إحصائًيا بين القمق وصعوبات القراءة

وعمى الرغم من وجود العديد من المقاييس والدراسات المتعمقة بالقمق القرائي في 
المقاييس والدراسات المتعمقة بالقمق القرائي في  ياق المغة الثانية، إال أن ىناك قمة فيس

القمق  جًدا أجنبية قميمةتناولت دراسات (. فقد Piccolo et al., 2016سياق المغة األولى )
بالمرحمة  ذوي صعوبات القراءةالعاديين و  لدى التالميذ )في سياق المغة األولى( القرائي
التي حاولت الكشف  Katzir et al. (2018)دراسة ، وتمثمت ىذه الدراسات في: ائيةاالبتد
عينة تعرف وطالقة تعرف الكممة وبين القمق القرائي لدى كل من العالقة االرتباطية بين عن 
دال سالب وجود ارتباط  نتائجياتالميذ الصف الثاني االبتدائي من العاديين، وأظيرت من 

تعرف دال إحصائًيا بين ة تعرف الكممة والقمق القرائي، وعدم وجود ارتباط طالقإحصائًيا بين 
العالقة االرتباطية التي اختبرت  Ramirez et al. (2019) ةسادر و الكممة والقمق القرائي. 

تالميذ الصفين األول والثاني االبتدائي من عينة من بين تعرف الكممة والقمق القرائي لدى 
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تعرف الكممة والقمق دال إحصائًيا بين سالب وجود ارتباط عن  جيانتائ وكشفتالعاديين، 
التي فحصت مستوى القمق القرائي لدى  Sun et al. (2018)دراسة كذلك و  القرائي.

بالصف الرابع االبتدائي، وبينت نتائجيا وجود مستوى  التالميذ ذوي صعوبات القراءة والعاديين
ذوي صعوبات القراءة مقارنة بالعاديين، ودراسة مرتفع من القمق القرائي لدى التالميذ 

Sainio et al. (2019)  التي درست مستوى القمق القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات
القراءة مقارنة بالعاديين بالصف السادس االبتدائي، وأظيرت نتائجيا مستوى مرتفع من القمق 

 ديين.القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات القراءة مقارنة بالعا
 ،بشكل عام العالقة بين اليقظة العقمية والقمقأجنبية قميمة تناولت دراسات  كما

لدى تالميذ اليقظة العقمية والقمق وجود ارتباط سالب دال إحصائًيا بين  ياأظيرت نتائجو 
 ,.Pepping et al( والمراىقين )García-Gómez et al., 2019) المرحمة االبتدائية

فقد أما في البيئة العربية . من العاديين (Mayer et al., 2019ة )وطالب الجامع (2016
بقمق و ( 6612تناولت بعض الدراسات عالقة اليقظة العقمية بالقمق بشكل عام )الحارثي، 

، وتوصمت (6666رزق، بقمق المستقبل )و ( 6666؛ محمد، 6616االختبار )خشبة، 
كل من القمق بشكل عام وقمق بظة العقمية ميقلإلى وجود ارتباط سالب دال إحصائًيا نتائجيا 

 .من العاديين االختبار وقمق المستقبل لدى طالب الجامعة
أظيرت فعالية تدريب اليقظة العقمية عمى القمق القرائي، فقد  قميمة تناولت دراسات كما
البعدي في و القبمي  ينوجود فروق دالة إحصائيًا بين القياس Martin (2016) نتائج دراسة

التالميذ العاديين بالصفوف من الثالث لدى عينة من القبمي لصالح القياس  مق القرائيالق
 Keller etأظيرت نتائج دراسة  كما .نتيجة التدريب عمى اليقظة العقمية لمسادس االبتدائي

al. (2019)  لدى  العقمية يخفض القمق المتعمق بالقراءةالتدريب القائم عمى اليقظة أن
  بالصفوف من الثاني لمخامس االبتدائي. تعممال عوباتذوي ص التالميذ

عمى ليقظة العقمية لتدريب اأنو عمى الرغم من وجود تأثير إيجابي ويتضح مما سبق 
، إال أن نتيجة لمقمق القرائي القراءةب ممواقف المرتبطةل تجنبوحدوث  ،القراءة والقمق القرائي
لدى التالميذ  وتعرف وطالقة تعرف الكممة لقرائياليقظة العقمية والقمق ا طبيعة العالقات بين

 ذوي صعوبات تعرف الكممة غير واضحة نظًرا لقمة الدراسات التي تناولتيا.
 مصكخلة الدراسة 
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عمى الرغم من وجود دراسات في البيئة العربية تناولت اليقظة العقمية لدى العاديين 
؛ 6612؛ ناجواني، 6618ع، ؛ الضب6612في المراحل التعميمية المختمفة )الحارثي، 

سوى دراستين فقط لميقظة العقمية  -في حدود عممو–أن الباحث لم يجد  إال(، 6611يونس، 
التالميذ ذوي  أجريت عمى( التي 6612لدى ذوي صعوبات التعمم، ىما: دراسة )أحمد، 

الب الطأجريت عمى ( التي 6666صعوبات القراءة بالصف الرابع االبتدائي، ودراسة )أحمد، 
قياس مستوى اليقظة  يماذوي صعوبات التعمم بالصف الثالث اإلعدادي، ولم تتناول أًيا من
  العقمية أو عالقة اليقظة العقمية بأي من متغيرات الدراسة الحالية.

 موجب ودال إحصائًياترتبط بشكل العقمية  اليقظةأن  اتدراسالأظيرت نتائج وقد 
 ,.Caballero et al) من العاديين رحمة االبتدائيةتالميذ الملدى  التحصيل األكاديميب

2019; Lu et al., 2017). قميمة أثر تدريب اليقظة العقمية أجنبية دراسات  تناولت كما
ىذه الدراسات إلى أن  نتائج أشارتو لدى تالميذ المرحمة االبتدائية،  ءةالقرا مياراتعمى 

( ويحسن Martin, 2016ى العاديين )لد طالقة تعرف الكممةتدريب اليقظة العقمية يحسن 
 ,Kashyap & Kaur) لدى ذوي صعوبات القراءة طالقة تعرف الكممةو  تعرف الكممة

2018) . 
األداء األكاديمي بشكل بليقظة العقمية عالقة ا من نتائج ىذه الدراسات وما تشير إليو

 ية لتدريبآثار إيجابمن وجود ( و Caballero et al., 2019; Lu et al., 2017عام )
 Kashyap( )طالقة تعرف الكممة، تعرف الكممة)ميارات القراءة عمى تحسين  اليقظة العقمية

& Kaur, 2018; Martin, 2016) ، قد يوحي بوجود عالقة ارتباطية بين اليقظة العقمية
التالميذ ذوي صعوبات تعرف الكممة  لدى طالقة تعرف الكممةكل من تعرف الكممة و بين و 

أن الباحث لم ، وىذا ما سوف تحاول الدراسة الحالية الكشف عنو، خاصة و ةاالبتدائي بالمرحمة
العالقة بين مستوى اليقظة العقمية و دراسات أجنبية أو عربية تناولت  -في حدود عممو –يجد 

لدى التالميذ ذوي صعوبات  طالقة تعرف الكممةكل من تعرف الكممة و بين اليقظة العقمية و 
  .ةاالبتدائي مرحمةبالتعرف الكممة 

التالميذ لدى القمق  التي تناولتالدراسات معظم الحظ الباحث أن من ناحية أخرى، و 
بشكل عادًة عمى القمق ركزت  ةوذوي صعوبات تعرف الكممة خاص عامة قراءةالصعوبات  ذوي
 ارتباط سالب دال إحصائًيا بينىذه الدراسات نتائج وأظيرت ، وليس عمى القمق القرائي عام
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عامة وذوي صعوبات  قراءةالصعوبات ذوي التالميذ لدى  بشكل عاموالقمق  ميارات القراءة
 ;Grills-Taquechel et al., 2012; Novita et al., 2019) تعرف الكممة خاصة

Plakopiti & Bellou, 2014) لدى  العام من القمقمرتفعة مستويات ، وأظيرت كذلك
 de Limaمقارنة بالعاديين ) بات تعرف الكممة خاصةعامة وذوي صعو  قراءةالصعوبات ذوي 

et al., 2020; Mammarella et al., 2016; Novita et al., 2019; Plakopiti 
& Bellou, 2014; Thakkar et al., 2016).  

التي تناولت القمق القرائي األجنبية والعربية الدراسات  معظمكذلك الحظ الباحث أن 
 Chow et al. (2017) ،Petrus and، مثل دراسات: المغة الثانيةفي سياق تعمم تناولتو 

Shah (2020) ،Razak et al. (2019) ،.وليس في سياق تعمم المغة األولى  
؛ قميمة جًدا فيي الدراسات التي تناولت القمق القرائي في سياق تعمم المغة األولىأما 

وأظيرت نتائجيا وجود ، ة االبتدائيةبالمرحم ذوي صعوبات القراءةو أجريت عمى العاديين قد و 
 ,.Sainio et alمستوى مرتفع من القمق القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات القراءة )

2019; Sun et al., 2018 .)بيندال إحصائًيا وجود ارتباط  بعضيا نتائج كما بينت: 
والقمق طالقة تعرف الكممة و ( Ramirez et al., 2019) تعرف الكممة والقمق القرائي

يتعارض ذلك و ، العاديينتالميذ المرحمة االبتدائية من لدى  (Katzir et al., 2018) القرائي
دال إحصائًيا بين جود ارتباط عدم  من Katzir et al. (2018) دراسةما توصمت إليو مع 

األجنبية وعدم وجود دراسات الدراسات  ندرةويتضح مما سبق . يتعرف الكممة والقمق القرائ
 أوأجنبية وعدم وجود دراسات  ،مستوى القمق القرائي تناولت -في حدود عمم الباحث –ية عرب

طالقة تعرف تعرف الكممة و من العالقة بين كل تناولت  -في حدود عمم الباحث – عربية
لدى التالميذ ذوي صعوبات تعرف  )في سياق تعمم المغة األولى( وبين القمق القرائي الكممة
 وىذا ما سوف تحاول الدراسة الحالية الكشف عنو أيًضا. .ةاالبتدائي بالمرحمةالكممة 

تناولت العالقة بين اليقظة العقمية أجنبية أو عربية عمى الرغم من وجود دراسات و 
 ,.García-Gómez et al) والقمق، فقد الحظ الباحث تركيزىا عمى القمق بشكل عام

2019; Mayer et al., 2019; Pepping et al., 2016)  ،أو قمق االختبار )خشبة
 ،القمق القرائي تتناولولكنيا لم  (6666( أو قمق المستقبل )رزق، 6666؛ محمد، 6616
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وقد أظيرت نتائجيا ارتباط اليقظة العقمية سمبًيا وبشكل دال إحصائًيا بالقمق العام وقمق 
 .أجريت عمى العاديين وجميعيا، االختبار وقمق المستقبل

وقمق االختبار  ارتباط اليقظة العقمية سمبًيا بالقمق العامالنتائج من وما أظيرتو ىذه 
أن من  Keller et al. (2019)نتائج دراسة  وأظيرت وما، وقمق المستقبل لدى العاديين
 ذوي صعوبات التالميذلدى  العقمية يخفض القمق المتعمق بالقراءةالتدريب القائم عمى اليقظة 

بين اليقظة ارتباطية قد يوحي بوجود عالقة  لمخامس االبتدائي.بالصفوف من الثاني  تعممال
العقمية والقمق القرائي، وىذا ما سوف تحاول الدراسة الحالية الكشف عنو أيًضا، خاصة وأن 

أجنبية أو عربية تناولت العالقة بين دراسات  -في حدود عممو –الباحث الحالي لم يجد 
  ة.االبتدائي بالمرحمةلتالميذ ذوي صعوبات تعرف الكممة لدى االيقظة العقمية والقمق القرائي 

األسئمة محاولة اإلجابة عن  مشكمة الدراسة الحالية في تحددت بناًء عمى ما تقدمو 
  :التالية
بالمرحمة التالميذ ذوي صعوبات تعرف الكممة ما مستوى اليقظة العقمية لدى  -1

 ؟االبتدائية
بالمرحمة ذوي صعوبات تعرف الكممة لدى التالميذ  القمق القرائيما مستوى  -6

 ؟االبتدائية
لدى  طالقة تعرف الكممةما طبيعة عالقة اليقظة العقمية بكل من تعرف الكممة و  -3

 ؟بالمرحمة االبتدائيةالتالميذ ذوي صعوبات تعرف الكممة 
القمق القرائي وبين  طالقة تعرف الكممةتعرف الكممة و بين كل من عالقة الما طبيعة  -1

 ؟بالمرحمة االبتدائيةيذ ذوي صعوبات تعرف الكممة لدى التالم
لدى التالميذ ذوي صعوبات تعرف القمق القرائي و اليقظة العقمية بين عالقة الما طبيعة  -1

 بالمرحمة االبتدائية؟الكممة 
 أهداف الدراسة 

 :التعرف عمى ىإل الدراسة الحالية ىدفت 
 .بالمرحمة االبتدائيةف الكممة التالميذ ذوي صعوبات تعر مستوى اليقظة العقمية لدى  -1
 بالمرحمة االبتدائية.لدى التالميذ ذوي صعوبات تعرف الكممة  القمق القرائيمستوى  -6
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لدى التالميذ  طالقة تعرف الكممةطبيعة عالقة اليقظة العقمية بكل من تعرف الكممة و  -3
 .بالمرحمة االبتدائيةذوي صعوبات تعرف الكممة 

لدى وبين القمق القرائي  طالقة تعرف الكممةف الكممة و العالقة بين كل من تعر طبيعة  -1
 .بالمرحمة االبتدائيةالتالميذ ذوي صعوبات تعرف الكممة 

التالميذ ذوي صعوبات تعرف لدى طبيعة العالقة بين اليقظة العقمية والقمق القرائي  -1
 .بالمرحمة االبتدائيةالكممة 
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 أهنية الدراسة 

 األهنية النظرية 

 السنوات األخيرةالدراسات في  ، فقد أشارتلعقمية في المجال التعميمياليقظة اأىمية  -1
المدرسي لدى داء األيمكن أن تؤثر عمى التغيير اإليجابي في العقمية أن اليقظة 
 .(Lu et al.,2017التمميذ )

وتعرف  اليقظة العقمية والقمق القرائي اتنظري عن متغير  بإطارإثراء المكتبة العربية  -6
 .الكممة

لدى تالميذ المرحمة االبتدائية، نظرًا  تعرف الكممةية البحث في مجال صعوبات أىم -3
، مما ُيعرِّض التمميذ لمفشل في عمى األداء في معظم المواد األخرىسمًبا  ىالتأثير 

كن أن تسيم في حدوث صعوبات مْ التي يُ  العوامل ىالتعرف المبكر نسبيًا عمو  .الدراسة
تدخل المبكر لمحد من ىذه الصعوبات والحد من تأثيرىا عمى من ال نكِّ ُيم  ، تعرف الكممة

 .األداء المدرسي
تناولت  -في حدود عمم الباحث  -دراسات عربية وعدم وجود  األجنبيةالدراسات  ندرة -1

لدى التالميذ  وتعرف وطالقة تعرف الكممة القمق القرائيو اليقظة العقمية  ات بينعالقال
 . ةاالبتدائي مةبالمرحذوي صعوبات تعرف الكممة 

 األهنية التطبيكية 

 ،لألطفال اليقظة العقمية مقياس ، ىي:جديدة من إعداد الباحث أدواتثالث  تقديم -1
واختبار تعرف الكممة لمصف  ،)في سياق المغة األولى( مقياس القمق القرائي لألطفال

ستفادة يمكن االو  .لكل منيا خصائص السيكومتريةالمن  التحققتم و  .الرابع االبتدائي
لدى في الدراسات المستقبمية ل العاممين في المجال، وكذلك من ق ب   ىذه األدوات من

 .التالميذ ذوي صعوبات تعرف الكممة
برامج تدريبية قائمة  تصميمأنو في ضوء ما قد تسفر عنو الدراسة من نتائج ُيمكن  -6

 الكممةرف وطالقة تعتعرف تحسين  في تسيم ، والتي ُيمكن أناليقظة العقميةعمى 
 ينعكس إيجابًيالدى التالميذ ذوي صعوبات تعرف الكممة، مما خفض القمق القرائي و 

 ىؤالء التالميذ. عمى أداء
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  مصطخلحات الدراسة 

  :Mindfulness اليكظة العكخلية
من خالل التنظيم الذاتي  الحالية لخبرةإلى ااستحضار الوعي بأنيا يمكن تعريفيا 

 -إجرائًيا -اليقظة العقمية وتتحدد  .مية عمييا وتقبميا كما ىيم تقييإصدار أحكا دونلالنتباه، 
المستخدم  اليقظة العقميةمقياس  ذ فيبالدرجة التي يحصل عمييا التمميفي الدراسة الحالية 
  .في الدراسة الحالية

  :Reading Anxiety الكرائي الكخلل

تجاه  لخوف واالنزعاجوا بالعصبية يتصفسمبي  انفعاليرد فعل  بأنويمكن تعريفو 
 -إجرائًيا -القمق القرائي تحدديو  .المتعمقة بالقراءة المواقفيؤدي إلى تجنب و ، القراءة عممية

المستخدم في القمق القرائي مقياس في الدراسة الحالية بالدرجة التي يحصل عمييا التمميذ في 
  .الدراسة الحالية
   Word Recognitionتعرف الكخلنة 

صوات األبأنو قدرة التمميذ عمى تحويل رموز الكممات المكتوبة إلى يمكن تعريفو 
في الدراسة الحالية بالدرجة التي  -إجرائًيا-يتحدد و . ودون جيد بدقة المقابمة لياالمنطوقة 

 في اختبار تعرف الكممة.الصحيحة لمكممات  الجيرية عمى قراءتويحصل عمييا التمميذ 
   Word Recognition Fluency طالقة تعرف الكخلنة

بدقة وبأقصى سرعة  جيرًيا بأنيا قدرة التمميذ عمى قراءة الكمماتيمكن تعريفيا 
 عمىفي الدراسة الحالية بالدرجة التي يحصل عمييا التمميذ  -إجرائًيا  -وتتحدد ممكنة. 
 .بأقصى سرعة ممكنة خالل دقيقة في اختبار تعرف الكممة لمكمماتالصحيحة  الجيرية قراءتو
   Word Recognition Disabilities تعرف الكخلنةبات صعو

المرحمة  بأنيم تالميذ -إجرائًيا– تعرف الكممةالتالميذ ذوي صعوبات يمكن تعريف 
مين ببرنامج صعوبات التعمم االبتدائية  ،صين رسمًيا بأن لدييم صعوبات قراءةمشخَّ و  ،المسجَّ

اختبار التالميذ عمى ط درجات من متوسانحراف معياري  بنصفأقل ويحصمون عمى درجة 
 . تعرف الكممة

 الدراسة  حمددات
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 القمق القرائيو  اليقظة العقمية ات بينعالقالفي  موضوعًياالدراسة الحالية  تحددت
بالمرحمة  تعرف الكممةذوي صعوبات التالميذ من عينة  لدى الكممة وطالقة تعرف تعرفو 

المرحمة ب يوجد بيا برنامج صعوبات تعممالتي مدارس الب ومكانًيا ،(86)ن=  االبتدائية
نتائج  تحددت كما .م6666 -6612العام الدراسي ب وزمانياً ، إدارة تعميم عسيرباالبتدائية 

 .فييا أيضًا باألدوات واألساليب اإلحصائية المستخدمة راسةالد
  فروض الدراسة 

عمى النحو يمكن صياغة فروض الدراسة الحالية  ،سابقاً في ضوء ما تم استعراضو 
 التالي:
ال توجد فروق دالة إحصائًيا بين متوسط درجات العينة التجريبي والمتوسط الفرضي  -1

بالمرحمة  عمى مقياس اليقظة العقمية لدى التالميذ ذوي صعوبات تعرف الكممة
 .االبتدائية

ال توجد فروق دالة إحصائًيا بين متوسط درجات العينة التجريبي والمتوسط الفرضي  -6
بالمرحمة  ياس القمق القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات تعرف الكممةعمى مق
 .االبتدائية

ارتباطية دالة إحصائًيا بين اليقظة العقمية وبين كل من تعرف الكممة عالقة ال توجد  -3
 بالمرحمة االبتدائية.لدى التالميذ ذوي صعوبات تعرف الكممة  طالقة تعرف الكممةو 

 طالقة تعرف الكممةة إحصائًيا بين كل من تعرف الكممة و ارتباطية دالعالقة ال توجد  -1
 بالمرحمة االبتدائية.لدى التالميذ ذوي صعوبات تعرف الكممة وبين القمق القرائي 

لدى التالميذ بين اليقظة العقمية والقمق القرائي ارتباطية دالة إحصائًيا عالقة توجد ال  -1
 بالمرحمة االبتدائية. ذوي صعوبات تعرف الكممة
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 الطريكة واإلدراءات 

 أواًل  منهج الدراسة 
مستوى اليقظة التعرف عمى من أجل  الوصفيعمى المنيج الحالية اعتمدت الدراسة 

تعرف و  اليقظة العقمية والقمق القرائيبين  اتالعقمية والقمق القرائي، ووصف طبيعة العالق
 .مرحمة االبتدائيةباللدى التالميذ ذوي صعوبات تعرف الكممة  تعرف الكممةوطالقة 

 ثانيًا  جمتنع الدراسة 
من ذوي صعوبات تعمم  غرف المصادر يتمثل مجتمع الدراسة الحالية في تالميذ

مين ببرنامج صعوبات جَّ المس  ، االبتدائي حتى الرابع الثاني بالصفوف من –بنين فقط  –القراءة 
التابعة  ارسمدالب في القراءةالـُمش خَّصين رسمًيا بأنيم يعانون من صعوبات تعمم ، و التعمم

 .م6666-6612عام الدراسي الفي  إلدارة تعميم عسير
 ثالجًا  عينة الدراسة 

 لرابعوالثالث واالثاني فوف بالص( تمميًذا 16من ) االستطالعيةتكونت عينة الدراسة 
بمتوسط عمري  (،بالصف الرابع 18، بالصف الثالث 18بالصف الثاني،  18) االبتدائي

 ( تمميًذا86من )فتكونت النيائية  الدراسة عينة أما. (6.66وانحراف معياري ) سنة، (6.16)
 66، بالصف الثالث 63بالصف الثاني،  61)االبتدائي  لرابعوالثالث واالثاني فوف بالص

 عينة اختياروتم . (6.63( سنة، وانحراف معياري )6.86)بمتوسط عمري (، بالصف الرابع
 :لما يميوفقًا الدراسة 

في اًل جَّ س  مُ بأنو يعاني من صعوبات تعمم في القراءة، و  ًصا رسمًياخَّ ش  مُ أن يكون التمميذ  -1
 برنامج.الفي إحدى المدارس التي يوجد بيا  برنامج صعوبات التعمم

مالء أو في اإلصعوبات تعمم  لديوليس ل ببرنامج صعوبات التعمم جَّ مس  يكون التمميذ الُ  نأ -6
 رياضيات.ال

عمى درجة أقل بنصف انحراف معياري من متوسط درجات التالميذ عمى مميذ التأن يحصل  -3
 .اختبار تعرف الكممة
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ال ترجع  لدى التمميذ من أن صعوبات تعرف الكممةالمدرسية  السجالتالتحقق من خالل  -1
أو حركية أو اضطراب انفعالي أو  حسيةانخفاض في الذكاء عن المتوسط أو إعاقة  :إلى

 .ثقافيأو اقتصادي و حرمان نقص فرص التعميم أ
  الدراسة رابعًا  أدوات

 : Word Recognition Tests تعرف الكممة اتختبار ا
وتشخيص  تعرف الكممةوطالقة  تعرف الكممةلقياس  اتختبار اال هىذ ستخدمتُ 

 لمصف الثانياختبار تعرف الكممة : ، ىيثالثة اختبارات تضمنتو  .صعوبات تعرف الكممة
اختبار ( و تحت النشراالبتدائي )إعداد: حسين،  لمصف الثالثر تعرف الكممة اختباو االبتدائي 

اختبار  كل تضمني، و (1، ممحقرابع االبتدائي )إعداد: الباحث الحاليتعرف الكممة لمصف ال
وتم اختيار ، كممة عديمة المعنى( 18كممة حقيقية،  36)أو منفصمة  مفردة كممة (16)

في الكممات الحقيقية  وتتباين، لغتي تبكُ من تعرف الكممة  اتالكممات الحقيقية في اختبار 
(، حيث تعتبر الكممة طويمة إذا زادت عن مقطعين ؛قصيرة، طويمة) الطول: الصعوبة من حيث

منخفض من خالل  متحديد تكرار الكممة مرتفع أ حيث تم ؛منخفض، مرتفع) تكرارالومن حيث 
، معممين 1من ق بل  مدرسي أم الالر في الكتاب د بشكل متكر ر  كممة ت  الما إذا كانت تقييم 

  في الصعوبة. Non-Wordالكممات عديمة المعنى  تتباينكما (. فأكثر ٪ 66وبنسبة اتفاق 
: ميارات المغة العربية التاليةاختبار كل ل )الحقيقية، عديمة المعنى( كمماتالتتضمن و 

، التاء المفتوحة )التشديد( والتضعيف الشمسية والقمرية الالم، والسكون القصير والطويل المد
 اتفي االختبار  وجميع الكممات المقدمة لمتالميذ .بأنواعو المختمفة التنوينو ، والياء والمربوطة

  مشكولة. كانت
 من خالل طمب الفاحص من التمميذ أن يقرأ الكممات الكممة تعرف قياس يتمو 

يقرأىا بشكل  كممةكل  عندرجة واحدة لمتمميذ ُتعطى و ، جيرًيا (عديمة المعنى ،الحقيقية)
وُيوقف  .في كل اختبار (16 - 6بين ) درجة التمميذتتراوح دون التقيد بزمن، وبذلك  صحيح
وُيعتبر التمميذ لديو صعوبة في  .كممات متتالية خمساالختبار إذا أخطأ التمميذ في  الفاحص

التالميذ متوسط درجات من  يانحراف معيار  بنصفأقل تعرف الكممة إذا حصل عمى درجة 
 .ع( 6.1 -)م اختبار تعرف الكممةعمى 
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 عن كلدرجة واحدة  إعطاء التمميذمن خالل فيتم  تعرف الكممةقياس طالقة أما  
من بدء  ثانية( 86) واحدة يقرأىا بشكل صحيح خالل دقيقة )حقيقية، عديمة المعنى( كممة

 أو حــذف بعض حروفياإبـــدال بة عند قيامو وال ُتعطى درجة لمتمميذ عمى قراءتو لمكمم .القراءة
   .بطريقة معكوسةقراءتيا  حروف إلييا أو أو إضــافة حروف منيا
 عمى النحو التالي: تعرف الكممة اتتم التحقق من الخصائص السيكومترية الختبار و 

عمم النفس من المتخصصين في مجال  (1)عمى تعرف الكممة  اتتم عرض اختبار 
معممي المغة ( من 1)وومناىج وطرق تدريس المغة العربية  والتربية الخاصةي والقياس النفس

وتعديل ما  ،لمتالميذ مفرداتومالءمة و  تمثيل االختبار لما يقيسو ، لمتأكد من مدىالعربية
باستخدام معادلة "الوش و ، بل المحكمينمن ق   وتم إجراء التعديالت المقترحةيرونو مناسًبا، 

Lawshe( "Miller et al., 2011 تراوحت نسبة صدق المحتوى "معامل اتفاق )
، حيث إن الحد األدنى لقبول المفردة ٪( 166-63.33) بين اختباركل لمفردات المحكمين" 

 يًراأو خب ا( محكمً 16( في حالة )6.86وفًقا لقيم "الوش" لتقديرات صدق المحتوى ىو )
(Miller et al., 2011).  بحساب معامالت  ات تعرف الكممةحساب صدق اختبار كذلك تم و

 الثاني والثالث وفتعرف الكممة لمصف اتاختبار في  االستطالعيةاالرتباط بين درجات العينة 
، طالقة تعرف الكممة لمصف الثالثو لمصف الثاني، تعرف  الكممة تعرفطالقة و تعرف ) والرابع

 الفصل الدراسي األولي ف لغتيودرجاتيم في مادة  (رابعتعرف وطالقة تعرف الكممة لمصف ال
، 6.663، 6.111، 6.661)االرتباط  تمعامال ت، فكانكمحك (م6666 – 6612)

  .(6.61)عند مستوى  إحصائًيا ةدال يوىعمى الترتيب،  (6.132، 6.163، 6.116
 الثاني والثالث وفلمصفتعرف الكممة  اتالختبار كذلك تم حساب االتساق الداخمي 

ميارات كل ميارة من  فيتعرف الكممة الت االرتباط بين درجات ، وذلك بحساب معاموالرابع
بعد حذف الذي تنتمي إليو ختبار لالوالدرجة الكمية  كل اختبارالمغة العربية التي يتضمنيا 

 ، ويتضح ذلك في الجدول التالي.الميارةدرجة 
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(1جذول )  

  انزٌ تىبمٍ إنًُ تخبباسنالهُت وانذسجت انككم مهاسة  تعشف انكهمت فٍمعامالث االستباط بُه دسجاث 

 انمهاسة

اتخبباس تعشف 

انكهمت نهصف 

 انثاوٍ

اتخبباس تعشف 

انكهمت نهصف 

 انثانث

اتخبباس تعشف 

انكهمت نهصف 

 انشابع

 **3.333 **3.333 **3.333 انمذ انمصُش وانطىَم وانسكىن 

انالو انشمسُت وانممشَت 

 وانبضعُف
3.333** 3.333** 

3.333** 

 ت وانمشبىطتانباء انمفبىح

 وانهاء
3.333** 3.331** 

3.333** 

 **3.333 **3.313 **3.333 انبىىَه

                     3.31ذ مسبىي ** دانت عى                   
( أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى 1ويتضح من جدول )

 الثاني والثالث وفلمصفلكممة تعرف ا اتختبار ال، مما يدل عمى االتساق الداخمي 6.61
 .والرابع

من تطبيقو  أسبوعين تقريًبابعد  وإعادة تطبيق طريق عن ات االختبارثب تم حسابو 
 ،6.663، 6.618، 6.6.611 ،6.211)ىي  (االرتباط) الثبات تمعامال فكانت األول،

تعرف طالقة و طالقة تعرف الكممة لمصف الثاني، تعرف و لــــــ )تعرف  (6.683، 6.661
 ةدال وىي، عمى الترتيب( الرابعطالقة تعرف الكممة لمصف و تعرف ، الكممة لمصف الثالث

بالصدق  تعرف الكممة اتاختبار  تمتع ويتضح مما سبق .(6.61)عند مستوى  إحصائًيا
 .والثبات

  The Mindfulness Scale for Children لألطفالمكياس اليكظة العكخلية 
اس اليقظة العقمية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية من خالل المقياس لقيىذا تم إعداد 

اليقظة العقمية لدى  واالطالع عمى مقياس االطالع عمى األدبيات المتعمقة باليقظة العقمية
 Lawlor)وعي االنتباه اليقظ لألطفال ومقياس (، Greco et al., 2011)ق الطفل والمراى

et al., 2014) ،اتدراس وكذلك االطالع عمى García-Gómez et al. (2019)، 
García-Rubio et al. (2019)، Guerra et al. (2019) ،Pallozzi et al. 

(2017). 
ات ( مفرد16من ) (6ممحق  –)إعداد: الباحث اليقظة العقمية لألطفال ويتكون مقياس

 تموي .بحيث تالئم التالميذ في ىذا العمرتيا تم صياغ، تصف اليقظة العقمية لدى التمميذ
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ونظًرا لوجود صعوبات في  من خالل التقرير الذاتي بواسطة التمميذ، اليقظة العقميةقياس 
تالميذ عينة الدراسة، فإن الفاحص يقوم بقراءة المفردات لمتمميذ أثناء التعرف الكممة لدى 

نظر التمميذ إلى كل مفردة، ويطمب من التمميذ االستجابة في كل مفردة باستخدام مقياس 
، 6، 3، 1، 1وُتقدر بالدرجات ) صحيح دائًما( ،اأبدً  )غير صحيحيتراوح بين  رت خماسيليك
وتشير الدرجة المرتفعة إلى ارتفاع اليقظة العقمية لدى (، 16وبذلك تكون أقصى درجة )، (1

 التمميذ.
 عمى النحو التالي: لممقياسالخصائص السيكومترية تم التحقق من و 

 المتخصصين في عمم النفسمن  (6)عمى  ألوليةفي صورتو ا المقياسرض عتم 
 تومومدى مالء ،قيسولما ي مفردات المقياس، وذلك لمحكم عمى مدى تمثيل والقياس النفسي

 .وتم إجراء التعديالت المقترحة من قبل المحكمين ،وتعديل ما يرونو مناسًبا، لتالميذلعمر ا
تراوحت نسبة صدق Lawshe "(Miller et al., 2011 ) باستخدام معادلة "الوشو 

، حيث إن الحد ٪( 166-61.11) بينلمفردات المقياس " اتفاق المحكمينالمحتوى "معامل 
( 6( في حالة )6.11لتقديرات صدق المحتوى ىو )"الوش"  لقيماألدنى لقبول المفردة وفًقا 

ا بين جود ارتباط موجب ودال إحصائيً لو ونظًرا  .(Miller et al., 2011) أو خبراء محكمين
 ,.Caballero et al) اليقظة العقمية والتحصيل األكاديمي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية

2019; Lu et al., 2017) صدق بحساب معامل االرتباط بين درجات ال، فقد تم حساب
عمى مقياس اليقظة العقمية ودرجاتيم التحصيمية في الفصل الدراسي العينة االستطالعية 

دال إحصائًيا عند وىو  (6.181، وبمغ معامل االرتباط )كمحك( م6666 – 6612) األول
 .(6.61)مستوى 

االرتباط بين درجات  تالداخمي لممقياس، وذلك بحساب معامال االتساقتم حساب و 
بعد حذف  والدرجة الكمية لممقياس اليقظة العقمية مقياس كل مفردة من مفرداتالتالميذ عمى 
 .في الجدول التاليويتضح ذلك  درجة المفردة،
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 (3جذول )

 انُمظت انعمهُت وانذسجت انكهُت نهممُاس ممُاس معامالث االستباط بُه كم مفشدة مه مفشداث

 معامم االستباط انمفشدة معامم االستباط انمفشدة

1 3.333** 3 3.333** 

3 3.333** 3 3.333** 

3 3.333** 3 3.333** 

3 3.333** 3 3.333** 

3 3.333** 13 3.333** 

      3.31** دانت عىذ مسبىي                         

، 6.61( أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى 3يتضح من جدول )
 .لمقياس اليقظة العقميةمما يدل عمى االتساق الداخمي 

بداية وتم التحقق في ال ،إجراء التحميل العاممي االستكشافي لمفردات المقياستم  ثم
( KMOأولكين )-ماير-البيانات لمتحميل العاممي من خالل: قيمة اختبار كايزر مالءمةمن 

( مما يدل عمى كفاية أو مناسبة حجم العينة لمتحميل العاممي، 6.16 < 6.111التي بمغت )
(، وقيمة اختبار 6.66661) <( وىي 6.611) بمغتوقيمة محدد مصفوفة االرتباط التي 

(، مما يدل عمى أن مصفوفة االرتباط 6.61( وىي دالة عند )161.131مغت )بارتميت التي ب
 ليست مصفوفة الوحدة. وىذه القيم تشير إلى مالءمة البيانات لمتحميل العاممي.

، وتدوير المحاور بطريقة بطريقة المكونات األساسية تم إجراء التحميل العامميو 
( فأكثر وفًقا لمحك 6.3ل مالئًما إذا بمغ )بر التشبع عمى أحد العوام، واعتُ "الفاريماكس"
ر و وتشبعات المفردات بالعوامل وقيم الجذمصفوفة العوامل  (6)ويوضح جدول ، "جيمفورد"

 ونسب التباين لمعوامل.  ةالكامن
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 (3جذول )

مصفىفت انعىامم نمفشداث ممُاس انُمظت انعمهُت بعذ انبذوَش انمبعامذ وانجزوس انكامىت ووسب انبباَه 

 هعىامم انمسبخهصتن

 انمفشداث
 تشبعاث انمفشداث عهً انعىامم

1 3 

3 3.333  

3 3.333 3.333 

1 3.313 3.333 

3 3.333  

3 3.333 3.333 

3 3.333  

3  3.333 

3  3.333 

3  3.333 

13 3.333 3.333 

 1.333 3.333 انجزس انكامه

 13.333 33.333 وسبت انبباَه

 33.333 33.333 ُتانبجمُعوسبت انبباَه 

أن التحميل العاممي لمقياس اليقظة العقمية أسفر عن ( 6ويتضح من جدول )
 ( من التباين الكمي.11.633ما نسبتو ) فسرا، استخالص عاممين

( من التباين الكمي، 16.886) ما نسبتو وفسر( 1.681جذره الكامن )بمغ  العامل األول 
 األشياءفعل  أثناءفردات حول تركيز التمميذ ( مفردات، وتدور ىذه الم8وتشبعت بو )

بالخبرة واألنشطة ووعيو بيا، ولذا يقترح الباحث تسمية ىذا العامل بـــ " االنتباه والوعي 
 ".الحالية

( من التباين الكمي، 11.181)ما نسبتو  وفسر( 1.118جذره الكامن ) بمغ  العامل الجاني
األفكار  إصدار أحكام تقييمية عمىات حول وتدور ىذه المفرد ( مفردات،1وتشبعت بو )

 عدم الحكم عمى الخبرات". ، ولذا يقترح الباحث تسمية ىذا العامل بـــ "وتقبمياالمشاعر و 
وبمغ باستخدام معامل ألفا لكرونباخ،  لمقياس اليقظة العقميةوتم حساب الثبات 

مقياس اليقظة  تمتعويتضح مما سبق و معامل ثبات جيد. (، وى6.612الثبات ) معامل
 .تثباالصدق و بال العقمية

  The Reading Anxiety Scale for Children لألطفال مكياس الكخلل الكرائي
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من خالل  المقياس لقياس القمق القرائي لدى تالميذ المرحمة االبتدائيةىذا تم إعداد 
 Katzir et al. (2018) ،Ramirez et al. (2019) ،Sainio etدراسات عمى  االطالع

al. (2019)  ات( مفرد6من ) (3ممحق -)إعداد الباحث  القمق القرائي مقياس، ويتكون 
موقفًا يمكن أن ُيسبب درجة  منياكل مفردة ؛ حيث تمثل تتعمق بما يشعر بو الفرد نحو القراءة

، الفصل بأنشطةالقراءة المتعمقة  أو ممارسات نحو خبراتالعصبية التوتر أو من القمق أو 
 ة المفرداتتم صياغو س القمق القرائي من خالل التقرير الذاتي بواسطة التمميذ، قيا ويتم

 .بحيث تالئم التالميذ في ىذا العمر
ونظًرا لوجود صعوبات في تعرف الكممة لدى تالميذ عينة الدراسة، فإن الفاحص  

االستجابة  ذالتمميكل مفردة، ويطمب من  التمميذ إلى يقوم بقراءة المفردات لمتمميذ أثناء نظر
 .Ramirez et alويشير  وجوه، خمسةمن  خماسيمقياس ليكرت  باستخدامفي كل مفردة 

في  تم استخداميا الستخراج اإلجابات من األطفال، إلى أن الوجوه ُتعد طريقة شائعة (2019)
  .لقمق المرتبط بمجال معينالمتعمقة باالسابقة  الدراسات
يختار منيا التمميذ الوجو المالئم الذي ختمفة، تعبيرات وجيية مىذه الوجوه تمثل و 

ا عمى الترتيب: )عصبي كثيرً  الخمسة، وتعني ىذه الوجوه مفردةيعبر عن شعوره تجاه كل 
كما يتضح بالشكل  . لست عصبي(جًدا،  عصبي قمياًل ، عصبي قمياًل ، اعصبي كثيرً ، اجدً 

 التالي.
 (1شكم )

 انممُاس انهُكشتٍ تخماسٍ انىجىي

 
5 4 3 2 1 

 لست عصبي عصبي قمياًل جًدا عصبي قمياًل  عصبي كثيرًا عصبي كثيًرا جًدا
وبذلك تكون  ،( عمى الترتيب1، 6، 3، 1، 1بالدرجات ) الخمسةالوجوه وُتقدر 
وتشير الدرجة المرتفعة عمى مقياس القمق القرائي إلى ارتفاع القمق (، 16) أقصى درجة

 القرائي لدى التمميذ
 عمى النحو التالي: لمقياس القمق القرائيالخصائص السيكومترية  تم التحقق منو 
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( من المتخصصين في عمم النفس 6)عمى في صورتو األولية  المقياستم عرض 
 ومدى وضوح، لمقمق القرائي المفردات تمثيل مدىوالقياس النفسي، وذلك لمحكم عمى 

وتم  ، وتعديل ما يرونو مناسبًا،لعمر التالميذتيا مالءمو  المقياس لمفرداتالصياغة المغوية 
 Lawshe( "Millerباستخدام معادلة "الوش و . إجراء التعديالت المقترحة من قبل المحكمين

et al., 2011 "لمفردات المقياس ( تراوحت نسبة صدق المحتوى "معامل اتفاق المحكمين
  ٪(. 166-61.11) بين

المقياس، وتم التحقق في البداية إجراء التحميل العاممي االستكشافي لمفردات تم  ثم
( KMOأولكين )-ماير-من مالءمة البيانات لمتحميل العاممي من خالل: قيمة اختبار كايزر

( مما يدل عمى كفاية أو مناسبة حجم العينة لمتحميل العاممي، 6.16 < 6.611التي بمغت )
يمة اختبار (، وق6.66661) <( وىي 6.666) بمغتوقيمة محدد مصفوفة االرتباط التي 

(، مما يدل عمى أن مصفوفة االرتباط 6.61( وىي دالة عند )111.311بارتميت التي بمغت )
 مالءمة البيانات لمتحميل العاممي.مناسبة أو ليست مصفوفة الوحدة. وىذه القيم تشير إلى 

، وتدوير المحاور بطريقة بطريقة المكونات األساسيةوتم إجراء التحميل العاممي  
( فأكثر وفًقا لمحك 6.3ماكس"، واعُتبر التشبع عمى أحد العوامل مالئًما إذا بمغ )"الفاري

الجذر  ةوقيم بالعامل( مصفوفة العوامل وتشبعات المفردات 1"جيمفورد"، ويوضح جدول )
 . لمعاملالتباين  ةالكامن ونسب
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 (3جذول )

انبباَه  تس انكامه ووسبزمذ وانجبعذ انبذوَش انمبعا انمهك انمشائٍمصفىفت انعىامم نمفشداث ممُاس 

 صانمسبخه نهعامم

 تشبعاث انمفشداث عهً انعامم انمفشداث

3 3.333 

3 3.333 

3 3.333 

3 3.333 

3 3.333 

1 3.333 

3 3.333 

3 3.333 

 3.331 انجزس انكامه

 33.333 وسبت انبباَه

 33.333 وسبت انبباَه انبجمُعُت

عامل أسفر عن  القمق القرائيالعاممي لمقياس  ( أن التحميل1ويتضح من جدول )
وىذا العامل ، ( من التباين الكمي13.611ما نسبتو ) وفسر( 1.681واحد، جذره الكامن )

 .بــ " القمق القرائي"ويمكن تسميتو تشبعت بو جميع المفردات، العام 
 االرتباط بين تالداخمي لممقياس، وذلك بحساب معامال االتساقتم حساب كذلك 

بعد حذف درجة  مقياس والدرجة الكمية لممقياسال مفردة من مفرداتكل درجات التالميذ عمى 
 .ويتضح ذلك في الجدول التالي ،المفردة

 (3) جذول

 وانذسجت انكهُت نهممُاس انمشائٍمهك ان ممُاس مفشدة مه مفشداث كممعامالث االستباط بُه 

 طمعامم االستبا انمفشدة معامم االستباط انمفشدة

1 3.313 ** 3 3.333 ** 

3 3.333 ** 3 3.333 ** 

3 3.333 ** 3 3.333** 

3 3.333 ** 3 3.333 ** 

           3.31 عىذ مسبىي تدان**                            

، 6.61( أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى 1يتضح من جدول )
 .مقياسلممما يدل عمى االتساق الداخمي 
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لمقياس القمق الثبات  وبمغ معامل، معامل ألفا لكرونباخباستخدام تم حساب الثبات و 
تمتع مقياس القمق القرائي  ويتضح مما سبقو معامل ثبات جيد. وى(، 6.616)القرائي 

 .تثباالصدق و بال
  وتفسريها نتائج الدراسة

  األولنتائج الفرض 
متوسط درجات العينة دالة إحصائًيا بين  ال توجد فروق" عمى أنو األولينص الفرض 

ليقظة العقمية لدى التالميذ ذوي صعوبات تعرف عمى مقياس اوالمتوسط الفرضي التجريبي 
 ."بالمرحمة االبتدائية الكممة

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات  حساب تمصحة ىذا الفرض  والختبار
س اليقظة العقمية، وكذلك حساب المتوسط عمى مقيا التالميذ ذوي صعوبات تعرف الكممة

جمع بدائل االستجابة الخمسة عمى المقياس  :نفس المقياس من خالللالفرضي 
عمى عددىا  ة مجموعياقسمحساب متوسط البدائل من خالل (، ثم 11=1+1+3+6+1)
نحصل عمى المتوسط لعدد مفردات المقياس  ×ضرب متوسط البدائل ثم ، (3=1÷11)

 . وتم استخدام اختبار "ت" لعينة واحدة(36=16×3ة الكمية عمى المقياس )الفرضي لمدرج
One-Sample T Test  والمتوسط  درجات العينةلمتحقق من داللة الفروق بين متوسط

 .التالي جدولالنتائج ويتضح ذلك من عمى مقياس اليقظة العقمية،  الفرضي
 (3) جذول

عهً ممُاس وانمبىسظ انفشضٍ  انمبىسظ انبجشَبٍ نهفشوق بُهوبائج اتخبباس "ث" نعُىت واحذة 

 (33انبالمُز روٌ صعىباث تعشف انكهمت )ن=انُمظت انعمهُت نذي 

 انمبغُش
عذد 

 انعباساث

مبىسظ 

 انعُىت

االوحشاف 

 انمعُاسٌ

انمبىسظ 

 انفشضٍ

دسجاث 

 انحشَت
 انمسبىي لُمت "ث"

انُمظت 

 انعمهُت
13 33.31 3.33 33 

33 
 مىخفض **3.33-

                       3.31** دانت عىذ مسبىي          

( مما يشير إلى وجود 6.61"ت" دالة عند )( أن قيمة 8جدول )نتائج يتضح من 
عمى مقياس  والمتوسط الفرضيالتجريبي  درجات العينةفروق دالة إحصائًيا بين متوسط 

ستوى اليقظة العقمية لدى اليقظة العقمية لصالح المتوسط الفرضي، وىذا يعني انخفاض م
وقبول الفرض البديل  ،تم رفض الفرض الصفريوعميو  .التالميذ ذوي صعوبات تعرف الكممة
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ينص عمى أنو " توجد فروق دالة إحصائًيا بين متوسط درجات العينة التجريبي الذي 
 والمتوسط الفرضي عمى مقياس اليقظة العقمية لدى التالميذ ذوي صعوبات تعرف الكممة

 ".المرحمة االبتدائيةب

  نينتائج الفرض الجا

ال توجد فروق دالة إحصائًيا بين متوسط درجات  "عمى أنو  نيالثاينص الفرض 
العينة التجريبي والمتوسط الفرضي عمى مقياس القمق القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات 

 ". بالمرحمة االبتدائية تعرف الكممة
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات  حساب والختبار صحة ىذا الفرض تم

التالميذ ذوي صعوبات تعرف الكممة عمى مقياس القمق القرائي، وكذلك حساب المتوسط 
الفرضي لنفس المقياس من خالل: جمع بدائل االستجابة الخمسة عمى المقياس 

(، ثم حساب متوسط البدائل من خالل قسمة مجموعيا عمى عددىا 11=1+1+3+6+1)
عدد مفردات المقياس لنحصل عمى المتوسط  ×(، ثم ضرب متوسط البدائل 3=1÷11)

(. وتم استخدام اختبار "ت" لعينة واحدة 61=6×3الفرضي لمدرجة الكمية عمى المقياس )
One-Sample T Test  والمتوسط  العينةدرجات لمتحقق من داللة الفروق بين متوسط

 .التاليجدول الذلك من نتائج ويتضح ، القمق القرائيعمى مقياس  الفرضي
 (3جذول )

انمهك وانمبىسظ انفشضٍ عهً ممُاس  انبجشَبٍ مبىسظانوبائج اتخبباس "ث" نعُىت واحذة نهفشوق بُه 

 (33نذي انبالمُز روٌ صعىباث تعشف انكهمت )ن= انمشائٍ

 انمبغُش
عذد 

 انعباساث

مبىسظ 

 انعُىت

االوحشاف 

 انمعُاسٌ

مبىسظ ان

 انفشضٍ

دسجاث 

 انحشَت

لُمت 

 "ث"
 انمسبىي

 مشتفع *3.333 33 33 3.33 33.33 3 انمهك انمشائٍ

                       3.33* دانت عىذ مسبىي                 

( مما يشير إلى وجود 6.61"ت" دالة عند )( أن قيمة 1يتضح من نتائج جدول )
عمى مقياس  لفرضيوالمتوسط ا التجريبي درجات العينةفروق دالة إحصائًيا بين متوسط 

 القمق القرائيمستوى  ارتفاع، وىذا يعني التجريبي درجات العينةلصالح متوسط  القمق القرائي
وقبول الفرض  ،تم رفض الفرض الصفريوعميو  .التالميذ ذوي صعوبات تعرف الكممةلدى 

يبي ينص عمى أنو " توجد فروق دالة إحصائًيا بين متوسط درجات العينة التجر البديل الذي 
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 والمتوسط الفرضي عمى مقياس القمق القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات تعرف الكممة
 ".بالمرحمة االبتدائية

  لحنتائج الفرض الجا

ارتباطية دالة إحصائًيا بين اليقظة عالقة ال توجد عمى أنو "  لثينص الفرض الثا
ميذ ذوي صعوبات تعرف لدى التال طالقة تعرف الكممةالعقمية وبين كل من تعرف الكممة و 

 ".بالمرحمة االبتدائيةالكممة 
حساب معامل ارتباط "بيرسون" بين درجات التالميذ  تمصحة ىذا الفرض  والختبار
في تعرف وطالقة تعرف ودرجاتيم  مقياس اليقظة العقميةعمى  تعرف الكممةذوي صعوبات 

 الجدول التالي. من نتائج، كما يتضح الكممة
 (3جذول )

نذي انبالمُز  طاللت تعشف انكهمتاالستباط بُه انُمظت انعمهُت وانمهك انمشائٍ وتعشف انكهمت ومعامالث 

 روٌ صعىباث تعشف انكهمت بانمشحهت االببذائُت

 3 3 3 1 انمبغُشاث

    1 انُمظت انعمهُت .1

   1 **3.333 تعشف انكهمت .3

  1 **3.333 **3.313 طاللت تعشف انكهمت .3

 1 **3.333- **3.333- **3.333- انمهك انمشائٍ .3

 (        3.31** دانت عىذ مسبىي )              

 اليقظة العقميةدال إحصائيًا بين  موجب( وجود ارتباط 6ويتضح من نتائج جدول )
عند مستوى  وطالقة تعرف الكممة اليقظة العقميةبين و ( 6.61عند مستوى )وتعرف الكممة 

وقبول  ،تم رفض الفرض الصفريوعميو  .الكممة تعرف( لدى التالميذ ذوي صعوبات 6.61)
ارتباطية دالة إحصائًيا بين اليقظة العقمية عالقة ينص عمى أنو " توجد الفرض البديل الذي 

لدى التالميذ ذوي صعوبات تعرف الكممة  طالقة تعرف الكممةوبين كل من تعرف الكممة و 
 ."بالمرحمة االبتدائية
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  رابعنتائج الفرض ال

ارتباطية دالة إحصائًيا بين كل من عالقة ال توجد عمى أنو "  الرابعض ينص الفر 
لدى التالميذ ذوي صعوبات تعرف وبين القمق القرائي  طالقة تعرف الكممةتعرف الكممة و 

 ".بالمرحمة االبتدائيةالكممة 
حساب معامل ارتباط "بيرسون" بين درجات التالميذ  تمصحة ىذا الفرض  والختبار
القمق مقياس ودرجاتيم عمى في تعرف وطالقة تعرف الكممة  تعرف الكممة ذوي صعوبات

 .(6)، كما في جدول القرائي
تعرف الكممة دال إحصائيًا بين  سالب( وجود ارتباط 6ويتضح من نتائج جدول )

عند مستوى والقمق القرائي  طالقة تعرف الكممةبين و ( 6.61عند مستوى )والقمق القرائي 
وقبول  ،تم رفض الفرض الصفريوعميو  .تعرف الكممةميذ ذوي صعوبات ( لدى التال6.61)

ارتباطية دالة إحصائًيا بين كل من تعرف عالقة توجد  ينص عمى أنو "الفرض البديل الذي 
لدى التالميذ ذوي صعوبات تعرف الكممة وبين القمق القرائي  طالقة تعرف الكممةالكممة و 

 ".بالمرحمة االبتدائية
  اخلامسض نتائج الفر

بين اليقظة ارتباطية دالة إحصائًيا عالقة ال توجد  عمى أنو " الخامسينص الفرض 
 بالمرحمة االبتدائية". لدى التالميذ ذوي صعوبات تعرف الكممةالعقمية والقمق القرائي 

حساب معامل ارتباط "بيرسون" بين درجات التالميذ  تمصحة ىذا الفرض  والختبار
، عمى مقياس القمق القرائيودرجاتيم  مقياس اليقظة العقميةعمى  كممةتعرف الذوي صعوبات 
 .(6) كما في جدول

 اليقظة العقميةدال إحصائيًا بين  سالب( وجود ارتباط 6ويتضح من نتائج جدول )
تم وعميو  .تعرف الكممة( لدى التالميذ ذوي صعوبات 6.61عند مستوى ) والقمق القرائي

ارتباطية دالة عالقة توجد  ينص عمى أنو "الفرض البديل الذي وقبول  ،رفض الفرض الصفري
بالمرحمة  لدى التالميذ ذوي صعوبات تعرف الكممةبين اليقظة العقمية والقمق القرائي إحصائًيا 
 االبتدائية".
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  الدراسة نتائجتفسري 

لدى  اليقظة العقميةانخفاض مستوى  (8 جدول) يتضح من نتائج الفرض األول
  ذوي صعوبات تعرف الكممة.التالميذ 

انخفاض مستوى اليقظة العقمية لدى التالميذ ذوي صعوبات تعرف  تفسيرويمكن 
: قصور في كل من يتضمن، وجود قصور في التنظيم الذاتي لالنتباهل بأنو نتيجة الكممة

جذب )الذي ي وتحويل االنتباه (الحالية بالخبرةعمى الوعي  االنتباه المستمر )الذي يحافظ
)الذي يعمل  الموسعةالمعالجة  وكف يشرد العقل(النتباه مرة أخرى إلى المحظة الحالية عندما ا

ذلك ما أظيرتو  يدويؤ ، (تجنب اجترار األفكار أو المشاعر التي تقع خارج المحظة الحاليةعمى 
التالميذ ذوي صعوبات تعرف الكممة أن من  Gokula et al. (2019) نتائج دراسة
)االنتباه المستمر وتحويل االنتباه  لدييم قصور في االنتباه البصريتدائية بالمرحمة االب

التالميذ أن  من Wang and Yang (2020)نتائج دراسة إليو توصمت  وأيًضا ما ،والكف(
لدييم قصور في االنتباه بالصفوف من الثالث لمسادس االبتدائي ذوي صعوبات تعرف الكممة 
من  de Lima et al. (2013)نتائج دراسة  وبينت وكذلك ما ،االنتقائي وتحويل االنتباه

وجود قصور في االنتباه المستمر وتحويل االنتباه لدى التالميذ ذوي صعوبات القراءة 
 سنة(.  11-1بالمرحمة االبتدائية )
 وكف وتحويل انتباه)بما يتضمنو من انتباه مستمر  التنظيم الذاتي لالنتباهحيث إن 

المستمر  بانتباىو يجعل التمميذ محتفًظا الذي العقمية اليقظة مكونىو ( الموسعةالمعالجة 
(، Ward & Vicary, 2020) ة التي يمر بيا التمميذخبر الفي مجال  يظير لكل ما زركَّ مُ وال

عمى  يجعل التالميذ غير قادرين عمى الحفاظ التنظيم الذاتي لالنتباهقصور في الولذلك فإن 
جذب االنتباه مرة أخرى إلى وغير قادرين عمى ، التي يمرون بيابالخبرة الحالية الوعي 

تجنب اجترار األفكار التي تقع يشرد العقل، وغير قادرين كذلك عمى عندما  المحظة الحالية
 مما يؤدي إلى انخفاض اليقظة العقمية لدييم. ،خارج المحظة الحالية

لدى  قمق القرائيالارتفاع مستوى ( 1 جدول) الثانييتضح من نتائج الفرض و 
  التالميذ ذوي صعوبات تعرف الكممة.

 قمقالوجود مستوى مرتفع من الدراسات من  مع ما أظيرتو نتائج ىذه النتيجةوتتفق 
تعرف الكممة خاصة ذوي صعوبات عامة و  القراءة ذوي صعوبات التالميذلدى  بشكل عام
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 ;de Lima et al., 2020; Mammarella et al., 2016بالمرحمة االبتدائية )
Novita et al., 2019; Plakopiti & Bellou, 2014; Thakkar et al., 

2016 .) 
، Sainio et al. (2019) ما أظيرتو نتائج دراستي أيًضا معىذه النتيجة وتتفق 

Sun et al. (2018)  تالميذ ذوي المستوى مرتفع من القمق القرائي لدى من وجود
 دائية.بالمرحمة االبتصعوبات القراءة 
 Mammarella et al. (2016)مع ما أظيرتو نتائج دراسة ىذه النتيجة وتتعارض 

من عدم وجود فروق دالة إحصائًيا في القمق الدراسي )القمق المتعمق بالتحصيل األكاديمي( 
وربما يرجع  .سنة( 11-6العاديين بالمرحمة االبتدائية )و  القراءة ذوي صعوبات التالميذ بين

 دراسة تناولت القمق الدراسي بشكل عام وليس القمق المتعمق بالقراءة فقط.ىذه الذلك إلى أن 
يمكن تفسير ارتفاع القمق القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات تعرف الكممة في و 

من أن التالميذ ذوي صعوبات القراءة ليس  Blicher et al. (2017)ضوء ما يشير إليو 
يعانون في كثير من األحيان في و  ئي،القرا النموفي عمى مواكبة أقرانيم  لدييم القدرة
انفعاالت سمبية أكثر نحو القراءة، يؤدي إلى و  ،يجعميم عرضة لمفشل المتكرروىذا دراستيم، 

مقمق ل Novita et al. (2019) تفسيرويتفق ذلك مع  .يرتفع القمق القرائي لدييمبالتالي و 
، نتيجة مباشرة النخفاض القدرة عمى القراءة نوبأ القراءة ذوي صعوبات التالميذ المرتفع لدى

الذين  التالميذ، فإن ولذلكالقمق.  أو نمو الدور اليام لمقدرة عمى القراءة في تطور يعضد مما
)وال يقتصر  بشكل عامقمق الرتفاع الأكبر  يةصعوبة في القراءة سيكون لدييم احتمال لدييم

 .(األكاديميأو  يالمدرساإلطار فقط عمى 
كن كذلك تفسير ارتفاع القمق القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات تعرف الكممة في ويم
ممثيرات ل كبيرًاا تجنبً أن ىناك من  Haft et al. (2019)دراسة نتائج عنو كشفت  ضوء ما
ذوي  التالميذ لدى( بالقراءة المرتبطةلكممات ا انتباىًيا بعيًدا عن اتحيزً )أي  بالقراءةالمرتبطة 
تحيط ىناك حساسية أكبر  ذلك بأن  .Haft et alفسرو . العاديينمقارنة ب لقراءةصعوبات ا

نظًرا  ،وجود تيديدل يم، مما يشير إلى إدراكذوي صعوبات القراءة التالميذ الكممات لدي قراءةب
يشير إلى أن المحتوى  وىذا. لدييم االنفعاليصراع الصعوبة و المصدر ىي القراءة ألن 

 .بالعاديينمقارنة  ذوي صعوبات القراءة لمتالميذد يكون تيديًدا أكثر وضوًحا المرتبط بالقراءة ق
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ويمكن أيًضا تفسير ارتفاع القمق القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات تعرف الكممة في 
 بيولوجي ميكانيزموجود  من Davis et al. (2018)ضوء ما أشارت إليو نتائج دراسة 

 .االبتدائية تالميذ المرحمة والقمق لدىالقراءة  باتصعو تزامن كمن وراء ي مشتركعصبي 
ارتباطية موجبة دالة عالقة وجود ( 6 جدول) لثالثايتضح من نتائج الفرض و 

طالقة و وبين اليقظة العقمية  (6.61)عند مستوى  تعرف الكممةو إحصائًيا بين اليقظة العقمية 
بالمرحمة تعرف الكممة لدى التالميذ ذوي صعوبات ( 6.61)عند مستوى  تعرف الكممة
 االبتدائية.

 ،Caballero et al. (2019)تي نتائج دراس أظيرتوما  معنتائج ىذه الوتتفق 
Lu et al. (2017) وجود ارتباط موجب دال إحصائًيا بين اليقظة العقمية واألداء  من

 لدى تالميذ المرحمة االبتدائية. األكاديمي 
 كمكونأن التنظيم الذاتي لالنتباه الل من خويمكن تفسير نتائج الفرض الثالث 

في  ميم دور لو (بما يتضمنو من انتباه مستمر وتحويل انتباه) أساسي لميقظة العقمية
 & Barnes et al., 2020; Ginestet et al., 2019; Ward) ميارات القراءة

Vicary, 2020; West et al., 2020) ، قصور اتضح من نتائج الدراسات وجود قد و
لدى  (وكف المعالجة الموسعة وتحويل االنتباه االنتباه المستمرالتنظيم الذاتي لالنتباه ) في

 ,Gokula et al., 2019; Wang & Yangالتالميذ ذوي صعوبات تعرف الكممة )
من وجود انخفاض في  (8الفرض األول )جدول  نتيجة ما أظيرتو ذلك ويؤيد .(2020

ونظرًا  .بالمرحمة االبتدائيةذوي صعوبات تعرف الكممة  التالميذمستوى اليقظة العقمية لدى 
تعرف الكممة  بكل منميقظة العقمية لاالرتباطية الموجبة الدالة إحصائًيا عالقة ال فإنلذلك 

يمكن  ،في الدراسة الحالية لدى التالميذ ذوي صعوبات تعرف الكممة طالقة تعرف الكممةو 
نتيجة انخفاض أو قصور التنظيم الذاتي ) ميةاليقظة العق قصورانخفاض أو  أنتفسيرىا ب
عمى الوعي  الحفاظاالنتباه المستمر أو يجعميم غير قادرين عمى  لدى ىؤالء التالميذ (لالنتباه

 تعمم تعرف الكممةجذب االنتباه مرة أخرى إلى وغير قادرين عمى ، أثناء تعمم تعرف الكممة
اجترار األفكار التي تقع خارج المحظة تجنب وغير قادرين كذلك عمى يشرد العقل، عندما 
وىذا األفكار التي ليس ليا عالقة بتعمم تعرف الكممة(، أي عدم القدرة عمى تجنب ) الحالية
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يؤدي إلى صعوبة في تعرف الكممة لدى ىؤالء يؤثر سمًبا عمى تعمميم لتعرف الكممات و 
  .لدييم ةؤثر سمًبا كذلك عمى طالقة تعرف الكممت ابدورى والتيالتالميذ، 

 كمكون التيقظمن أن  Rezaei and Jeddi (2020)ويؤيد ذلك ما يشير إليو 
أن تركيز االنتباه أثناء قراءة الكممات يكون ضرورًيا لألداء الناجح، و  ،االنتباه تضمني مؤثر

إلى  يؤديمما  ومنتبًيا، ومتأىًبا واعًيا نيكو التيقظ الذي لديو مستوى مرتفع من فالتمميذ
كل مقطع  يفحص ومتيقًظا أثناء القراءة يجعم ن التمميذوْ ك  ف   ،الجيد في ميام القراءةاألداء 

، فالتركيز يكون ضرورًيا لألداء الناجح، االستجابة المناسبة يصل إلىثم  ، ومنوحرف وكممة
نتيجة ضعيفة عمى القراءة  توقدر فتكون  التيقظالذي لديو مستوى منخفض من بخالف التمميذ 

 يز والتيقظ أثناء القراءة.لعدم الترك
دراسات من الأشارت إليو نتائج  ويمكن تفسير نتائج الفرض الثالث أيًضا في ضوء ما

األفراد منخفضي اليقظة فبين اليقظة العقمية والشرود العقمي،  سالبةوجود عالقة ارتباطية 
 ;Deng et al., 2014; Ju & Lien, 2018) لدييم شرود عقمي مرتفعيكون العقمية 

Seli et al., 2015). الشرود العقمي يرتبط سمبًيا بالتعمم والقراءة ونظرًا ألن (Franklin 
et al., 2016; Soemer & Schiefele, 2019) فإن ارتفاع الشرود الذىني يؤدي ،

االرتباطية الموجبة الدالة إحصائًيا عالقة ال ولذلك فإن إلى انخفاض القدرة عمى التعمم والقراءة.
لدى التالميذ ذوي صعوبات تعرف  طالقة تعرف الكممةيقظة العقمية وبين تعرف الكممة و بين ال
 انخفاض مستوى اليقظة العقمية لدى ىؤالء التالميذ ترجع إلى أن في الدراسة الحالية، الكممة

قدرتيم وبالتالي انخفاض  أثناء تعمم تعرف الكممات، يؤدي إلى ارتفاع الشرود العقمي لدييم
مما يؤدي إلى صعوبة في تعرف الكممة لدى ىؤالء التالميذ، والذي  ،تعرف الكممة عمى تعمم

 طالقة تعرف الكممة لدييم.بدوره يؤثر سمًبا كذلك عمى 
 اليقظ أن المخمن  Lim et al. (2018)نتائج دراسة إليو أشارت  ويؤيد ذلك ما

لمميمة،  ى حالة االستعدادفي كثير من األحيان إليتحول  لدى مرتفعي اليقظة العقمية عقمًيا
كبر األ درجة الالمرونة و ذلك كمن وراء يو  ،ويقضي المزيد من الوقت في ىذه الحالة بشكل عام

 الذين ، بخالف منخفضي اليقظة العقميةة العقمية المرتفعةاليقظذوي األفراد  لدىمن الوعي 
كمن وراء يو  ،وشرود حالة خموللوقت في معظم ا ونلمميمة، ويقض ير مستعدينيكونون غ

  ة العقمية المنخفضة.اليقظذوي األفراد  لدىمن الوعي  األقلدرجة الذلك 
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ارتباطية سالبة دالة عالقة وجود ( 6 جدول) الرابعيتضح من نتائج الفرض و 
 طالقة تعرف الكممةبين و ( 6.61عند مستوى )تعرف الكممة والقمق القرائي بين  إحصائًيا

 .تعرف الكممة( لدى التالميذ ذوي صعوبات 6.61عند مستوى )والقمق القرائي 
وجود ارتباط سالب دال إحصائًيا من  الدراساتنتائج مع ما أظيرتو نتائج ىذه الوتتفق 

عامة  القراءة ذوي صعوبات التالميذلدى  والقمق العام )التعرف، الطالقة( أداء القراءة بين
-Carey et al., 2017; Grills)تعرف الكممة خاصة بالمرحمة االبتدائية ذوي صعوبات و 

Taquechel et al., 2012; Novita et al., 2019). 
سالب دال وجود ارتباط الدراسات من  نتائج ما بينتوالنتائج أيًضا مع ىذه تتفق كما 
 وطالقة تعرف الكممة( Ramirez et al., 2019) والقمق القرائي تعرف الكممةإحصائًيا بين 

 ,.Katzir et al., 2018; Ramirez et al) يذ المرحمة االبتدائيةالقرائي لدى تالم القمقو 
 عدم وجود من Katzir et al. (2018)نتائج دراسة  بينتو معذلك تعارض ي. و (2019
  .تعرف الكممة والقمق القرائيدال إحصائًيا بين ارتباط 

 كما يمي: يمكن تفسير نتائج الفرض الرابعو 
في  أن التالميذ من Ramirez et al. (2019) يوإل يشيرفي ضوء ما ىا يمكن تفسير 

 ،المختمفة ذات الصمة بالقراءةالمواقف  خالل قد يشعرون بالقمقمختمفة الالنمو مراحل 
عادة فالتي تركز عمى تقييم القراءة لدى التمميذ في وجود األقران والمعممين، وخاصة المواقف 
قيام التمميذ بالقراءة بصوٍت عاٍل أمام دائية االبت المرحمةالقراءة المبكر في ما يتضمن تعميم 
النفور من الميام  ساىم فيوي ،ئيقمق القراالنمو عاماًل بارًزا في ىذا وُيعد أقرانو والمعممين، 

ذات الصمة بالقراءة، والذي يؤثر بدوره سمًبا عمى القراءة لدى التمميذ. والعكس قد يكون 
بكرة في القراءة يدركون أنفسيم بأنيم سيئين في صحيًحا، فالتالميذ الذين لدييم مشكالت م

فالقمق القرائي المبكر  ،القراءة وينمو لدييم قمق مرتفع من القراءة خالل سنوات المدرسة
 ذ.يمكن أن يكون بمثابة السبب والنتيجة لضعف القراءة لدى التممي

 من أنو لتفسير الحدوث Hendren et al. (2018)ويتفق ذلك مع ما يذكره 
يصرف القمق يشير إلى أن الباحثون نموذًجا  افترض، لصعوبات القراءة والقمق مشتركال

عن التعمم ويتداخل مع العمميات المعرفية الالزمة لمقراءة، مما يؤدي إلى احتمال  االنتباه
القراءة  مشكالت يشير إلى أن اآخرً الباحثون نموذًجا  كذلك افترض بصعوبات القراءة،اإلصابة 
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المدرسي.  اإلحساس بالفشليمكن أن تؤدي إلى القمق نتيجة  بصعوبات القراءةالمرتبطة 
ميزة،  النموذجين لوكل نموذج من أن تبين  الحاليةألدلة إلى أن ا .Hendren et alويشير 
 .وجود عالقة ثنائية االتجاه بين القمق والقراءةنظرًا ل

معالقة بين ل Thakkar et al. (2016)وفًقا لتفسير  النتائج الحاليةويمكن تفسير 
؛ حيث ضوء ثالث نظرياتفي  القراءة( والقمقمن بينيا صعوبات صعوبات التعمم النوعية )

رد فعل ثانوي لمصعوبات كالنظرية األولى وىي النظرية األكثر قبواًل، أن القمق يتطور تفترض 
أن  فتفترض الثانيةالنظرية أما ، صعوبات القراءةاألكاديمية التي يعاني منيا التالميذ ذوي 

لدييم في األصل مستويات مرتفعة من القمق، والتي تؤدي يوجد  القراءةالتالميذ ذوي صعوبات 
نظرية ) النظرية الثالثةتفترض  بينما، لدى ىؤالء التالميذ تعمم القراءةمشكالت في  نموإلى 

ما جيني أو رتبطان بعامل ثالث إيوالقمق  القراءةأن صعوبات  (الخمل الوظيفي الدماغي
 والقمق يتزامنان مًعا في الحدوث بشكل متكرر. القراءةلذلك فإن صعوبات نظرًا و  ،بيولوجي

في ضوء نظرية الضبط االنتباىي، فوفًقا ليذه أيًضا النتائج ىذه ويمكن تفسير 
 اعمى أني الميمة مثيرات ُتْدر كندما النظرية فإن القمق ُيضعف طالقة التجييز أو المعالجة، فع

في االستجابة  وتكون المصادر االنتباىية مستغمة ،ف التحكم في االنتباهع  ضْ يُ  ذلك يديد، فإنت
يؤدي إلى صعوبات في ، وىذا عمى أداء الميمة وبالتالي ينخفض تركيز االنتباهلمتيديد، 

، والتي بدورىا تؤدي إلى تشتيت أكبر أثناء ةمماذاكرة العالو وخاصة الكف الوظائف التنفيذية، 
 Blicher etاألكاديمية )إعاقة أداء الميام مما يؤدي إلى اء الميمة، ومدة طويمة لمتنفيذ، أد

al., 2017). 
-Grillsويمكن تفسير نتائج الحالية كذلك في ضوء ما توصمت إليو نتائج دراسة 

Taquechel et al. (2012)  من أن صعوبات القراءة في منتصف العام تتنبأ بمستويات
تعرف الكممة يتنبأ  أنمق في نياية العام لدى تالميذ الصف األول االبتدائي، و مرتفعة من الق

تعرف في  المنخفض إيجابًيا بتجنب الضرر )التصدي أو مقاومة القمق(، فالتالميذ ذوي األداء
)أي  في نياية العام ضررالتجنب مستوى منخفض من  أظيروافي منتصف العام الكممة 

ارتفاع القمق(، كذلك أظيرت النتائج أن القمق في منتصف العام  مقاومة أقل لمقمق مما يعني
-Grillsيتنبأ بطالقة تعرف الكممة في نياية العام وال يتنبأ بتعرف الكممة، حيث فسر 

Taquechel et al.  ذوي صعوبات القراءة تالميذاللدى ذلك بأن ضعف تعرف الكممة 
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)مما يعني ارتفاع  ضررالتجنب  يؤدي إلى مستوى منخفض من الصف األول االبتدائيب
 والذي يؤدي بدوره إلى ضعف في طالقة تعرف الكممة. القمق(،

قد القمق( مثل: األكاديمية السمبية ) االنفعاالت أن Sainio et al. (2019) يرىو 
الضيق ، وزيادة األداءتعطيل  :مثل ،سموكية مختمفة ميكانيزماتتؤثر عمى التعمم من خالل 

التي  التعممنحو تجنب مواقف  وزيادة الميلالميمة(،  عن المصادر صرفي)الذي  والتوتر
 .سمبيةانفعاالت تؤدي إلى 
ارتباطية سالبة دالة عالقة وجود  (6 جدول) الخامسيتضح من نتائج الفرض و 

لدى التالميذ ذوي صعوبات ( 6.61)عند مستوى  والقمق القرائي إحصائًيا بين اليقظة العقمية
 مرحمة االبتدائية.بالتعرف الكممة 
الدراسات من وجود ارتباط سالب دال مع ما توصمت إليو نتائج  النتيجةىذه وتتفق 
 García-Gómez etلدى تالميذ المرحمة االبتدائية )اليقظة العقمية والقمق إحصائًيا بين 
al., 2019( والمراىقين )Pepping et al., 2016) ( وطالب الجامعةMayer et al., 

2019.) 
الدالة إحصائًيا بين اليقظة العقمية والقمق  السالبةاالرتباطية عالقة ال مكن تفسيريو 
بأن انخفاض مستوى  في الدراسة الحالية، لدى التالميذ ذوي صعوبات تعرف الكممةالقرائي 

أو انخفاض  نتيجة لدى ىؤالء التالميذ -الفرض األول نتيجةكما اتضح من - اليقظة العقمية
غير قادرين عمى تركيز انتباىيم في المحظة يم يجعملدييم، الذاتي لالنتباه التنظيم قصور 
يؤدي مما ، أثناء تعمميم لتعرف الكممات(انتباىيم واستمرار )أي غير قادرين تركيز الحالية 
في لدييم صعوبة  يتسبب في وجودو انخفاض قدرتيم عمى تعمم تعرف الكممة، إلى بالتالي 

غير قادرين  يمأثناء القراءة يجعم ينمتيقظغير  لى أن ك ْون التالميذ، باإلضافة إتعرف الكممة
ومن ثم ال يستطيعون التعرف عمى الكممات بشكل  ،مقطع وكممةحرف و كل  عمى فحص

 ، وىذا يؤدي إلى ارتفاع القمق القرائيمتكرر في تعرف الكمماتالفشل يتعرضون لمو صحيح 
 .لدييم

 Wang etوء ما توصمت إليو نتائج دراسة ض ويمكن تفسير ىذه النتيجة كذلك في
al. (2017) حيث إن ؛من أن الشرود العقمي يتوسط العالقة بين اليقظة العقمية والقمق 

مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى  لدييم شرود عقمي مرتفع يكون األفراد منخفضي اليقظة العقمية
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 ميذ ذوي صعوبات تعرف الكممةلدى التال نخفاض مستوى اليقظة العقميةونظًرا ال  القمق لدييم.
بين  ةالسالب يةاالرتباطالعالقة فإن  ،كما اتضح من نتيجة الفرض األول() في الدراسة الحالية

اليقظة مستوى انخفاض بأن يمكن تفسيرىا  ،التالميذ ىؤالء لدىاليقظة العقمية والقمق القرائي 
 إلى ارتفاع مستوى القمقي بدوره ، والذي يؤدعقميالالعقمية لدييم يؤدي إلى ارتفاع الشرود 

 لدييم. القرائي
يشير إلى أن اليقظة العقمية  الذي Jaiswal et al (2019) وفي ضوء نموذج

والقمق يتفاعالن من خالل استراتيجيات تنظيم االنفعال، حيث إن استراتيجيات تنظيم االنفعال 
-Garcíaإليو نتائج دراسة  وفي ضوء ما توصمت تتوسط العالقة بين اليقظة العقمية والقمق.

Gómez et al. (2019)  اليقظة العقمية من وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائًيا بين
 Metsala et ةنتائج دراس وبينتفي ضوء ما كذلك و لدى تالميذ المرحمة االبتدائية. والقمق 

al. (2017)  دائية ذوي تالميذ المرحمة االبت لدى االنفعالتنظيم قصور في وجود من
العالقة االرتباطية السالبة يمكن تفسير  ذلكضوء  فإنو فيمقارنة بالعاديين. صعوبات التعمم 

في الدراسة  لدى التالميذ ذوي صعوبات تعرف الكممةبين اليقظة العقمية والقمق القرائي 
 أو صعوبة فيقصور ، بأن انخفاض اليقظة العقمية لدى ىؤالء التالميذ يؤدي إلى الحالية

يرتفع القمق القرائي ، وبذلك مواقف القراءةالفشل المتكرر في تيم المتعمقة بتنظيم انفعاال 
 لدييم.

 توصيات الدراسة 

 توصي الدراسة بما يمي: ،في ضوء ما أسفرت عنو الدراسة من نتائج 
  وسمبًيا  تعرف الكممات تعرف وطالقةبإيجابًيا ليقظة العقمية ا ارتباطنظرًا لما اتضح من

بتحسين فإنو ينبغي االىتمام ، لدى التالميذ ذوي صعوبات تعرف الكممة قمق القرائيبال
 تعرف تعرف وطالقةتحسين  إلى يؤدييمكن أن  لدييم، ألن ذلك مستوى اليقظة العقمية

 لدى ىؤالء التالميذ. القمق القرائيانخفاض و  الكممات
  ألكاديمية االنفعاالت ا عمى دراية بالعالقة بين يكون معممو صعوبات التعممأن يجب

معمم صعوبات دور  نظًرا ألن التالميذ،التعمم لدى  اتوصعوب السمبية )مثل: القمق القرائي(
ودعم تطوير  ،ذوي صعوبات التعمم لضمان خبرات تعمم إيجابية لمتالميذضرورًيا  التعمم

أكاديمية  انفعاالت، وبالتالي تنمية وفعالية الذات لدى التالميذاستراتيجيات التعمم الفعالة 
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من  يكون ،التعمم اتلصعوب التدخلىذا يعني تطوير نوع جديد من و أكثر إيجابية. 
لمخطر، بل يتمقون  التي تعرضيمميارات لم ليس فقط عدم ممارسة التالميذ فيو الضروري

وتطوير  تعمم القراءةتجاه  )مثل: القمق القرائي( السمبية انفعاالتيمالدعم لمتعامل مع  كذلك
 (.Sainio et al., 2019القراءة ) سموك أكثر تكيًفا في مواقف تعمم

  التي يمكن أن  النفسيةإجراء مزيد من الدراسات التي تيدف إلى التعرف عمى العوامل
لدى تالميذ المرحمة وصعوبات القراءة األخرى تعرف الكممة تسيم في حدوث صعوبات 

 .االبتدائية
  ى اليقظة مستو  في الكشف عن لعقمية والقمق القرائيمقياسي اليقظة اإمكانية استخدام

في الصفوف المبكرة التالميذ ذوي صعوبات تعرف الكممة  لدى العقمية والقمق القرائي
في  اليقظة العقمية والحد من القمق القرائي مما يساعد عمى تحسينالمرحمة االبتدائية، ب

 .وقت مبكر نسبًيا
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 حبوخ مكرتحة 

 تقترح الدراسة القيام بالدراسات التالية:، الدراسة من نتائج يوتوصمت إلفي ضوء ما  
  الكممة تعرف تعرف وطالقةتحسين في اليقظة العقمية قائم عمى برنامج تدريبي فعالية 

 .بالمرحمة االبتدائية تعرف الكممةلدى التالميذ ذوي صعوبات  وخفض القمق القرائي
 لدى التالميذ ذوي صعوبات النفعال المعرفيةاستراتيجيات تنظيم اب اليقظة العقمية ةعالق 

  بالمرحمة االبتدائية. تعرف الكممة
 تعرف الكممة لدى التالميذ ذوي صعوبات بالوظائف التنفيذية اليقظة العقمية ةعالق 

  بالمرحمة االبتدائية.
 لدى التالميذ ذوي  وبعض الميارات الرياضية بقمق الرياضيات اليقظة العقمية ةعالق

 تعمم الرياضيات.صعوبات 
 بين اليقظة  ينوسيط ينكمتغير  المعرفية استراتيجيات تنظيم االنفعالو  الذكاء االنفعالي

 .لدى التالميذ ذوي صعوبات تعرف الكممة العقمية والقمق القرائي
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