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 :الممخص
ىػدؼ الػبحػث الػحالػي إلى التػعّرؼ عمى التحكـ اإلنتباىي لدى طمبة 
الدراسات العميا، والفروؽ في التحكـ اإلنتباىي وفقًا لمتغير الجنس )ذكور، 

 إناث( والتخصص )عممي، إنساني( لدى طمبة الدراسات العميا.
أعتمد الباحثاف المنيج الوصفي االرتباطي في بحثيما، وتكونت عػينػة    

( طػالػبًا وطػالػبًة مف َطػمبػة الدراسات العميا في جامعة 672الػبحث مف )
(، وقد تـّ اختيار العينة وفؽ معادلة 6161-6102األنبار لػمػعاـ الػدراسػي )

اإلنتباىي أيزنؾ وكالفو ستيفيف ثامبسوف، تبّنى الباحثاف مقياسًا لمتحكـ 
(Eysenck & Calvo,1992( المتكوف مف )84( مجاالت بواقع )3 )

فقرة، ذات بدائؿ خماسية متدرجة، وقد تحقؽ الباحثاف مف خصائصو 
السيكومترية، وبعد استعماؿ االدوات االحصائية المناسبة)االختبار التائي 

ف لدى طمبة الدراسات لعينة واحدة، ولعينتيف مستقمتيف(،  أظيرت النتائج ا
العميا تحكـ إنتباىي وبمستوى عاٍؿ،  وال فروؽ دالة وفؽ متغير الجنس 
 )ذكور، إناث(، ومتغير التخصص )عممي، إنساني( في التحكـ اإلنتباىي.
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Abstract: 

      The aims of the research are: 

1- Attention control of postgraduate students. 

2- The significance of the differences in attention control 

according to the variables of the type (male, female) and 

specialization (scientific, humanistic) among 

postgraduate students. 

The researcher has adopted the relational descriptive 

approach in his research. The sample of the research 

consists of (276) male and female students from 

postgraduate students at Anbar University for the 

academic year 2019-2020, and the sample was chosen 

according to the Stephen Thompson equation. 

He also adopted a measure of the attention control 

Eysenck & Calvo (1992). It consists of (3) fields with 

(48) items that have five graded alternatives.  

The researcher has verified the validity of the apparent 

scale and the validity of the scale construction by finding 

the correlation between the degree of the item and the 

overall degree of the scale, and the relation  between the  

item and the field that belongs to. The stability of the 

scale has been verified by two methods: (test - retest). 

After completing the application of the two measures on 

the participants of the sample under the supervision of 

the researcher, the results show: 

1. Postgraduate students are characterized by attention 

control with high-level. 

2. There is no statistically significant difference 

according to the type variable (male, female) in the 

attention control. 

3. There is no statistically significant difference 

according to the specialty variable (scientific, human) in 

the attention control. 

prison. 
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 :(The Problem of the Research)مشكمة البحث 
الجامعيوف ونتيجة لمتطور العممي والتكنموجي، والثورة المعموماتية اليائمة، إّف الطمبة 

يعيشوف اليوـ ظروفًا متغيرًة ومتجددًة ومتطورًة، ورغبة في االنفتاح عمى ثقافات العالـ 
المختمفة، وخاصة منيـ طمبة الدراسات العميا، تمؾ النخبة التي ىي بحاجة دائمة ومتواصمة، 

ذا فقد أصبح تخداـ القدرات المعرفية والعقمية في اوسع سعاتيا وطاقاتيا، للمبحث والتحقؽ واس
نتباىي  حاجة ممحة لدييـ أكثر مف أي وقت مضى، وفي اي مرحمة االىتماـ بالتحكـ اإل

دراسية سابقة، فالعالـ أصبح أكثر تعقيدًا نتيجة التحديات التي تفرضيا تكنولوجيا المعمومات 
ي الحياة، فالنجاح في مواجية ىذه التحديات ال يعتمد عمى الكـ واالتصاالت في شتى مناح

 المعرفي بقدر ما يعتمد عمى كيفية استعماؿ المعرفة وتطبيقيا والتحكـ بيا.
يحتاج الطمبة وخاصة منيـ طمبة الدراسات العميا الى آلية تساعدىـ في استقرار عممية 

(، والحاجة إلى 6، ص6102لشمري، التنظيـ المعرفي لما يكتسبونو مف خبرات ومعارؼ، )ا
تعّمـ الطريقة التي يتـ مف خالليا الحصوؿ عمى المعمومة واإلفادة منيا، وال يتسنى ذلؾ إال 
عف طريؽ تزويدىـ بأساليب فعالة لمقراءة المركزة الواعية، واالستماع الجيد والتطبيؽ الفعاؿ 

لجيود التي يبذليا الطمبة لمتعّمـ، أال لما يكتسبونو مف معمومات، إذ يالحظ أّنو عمى الرغـ مف ا
أننا نجد أف مستواىـ التعميمي يتدىور ويتراجع بشكؿ سمبي، وقد ال يكوف السبب في ذلؾ ىو  
نما يعزى إلى عدـ امتالكيـ  لميارات معالجة المعمومات، والتحكـ اإلنتباىي في  قمة المذاكرة وا 

 (.3، ص6107ـ، المثيرات التي يتعرضوف الييا بصورة سميمة. )جاس
طمبة الدراسات العميا وال لدى أستشعر الباحثاف بوجود مشكمة تتعمؽ بالتحكـ اإلنتباىي 

سيما أياـ االختبارات، إذ تجد أف اغمبيـ يسعوف جاىديف لتحقيؽ االنجاز االكاديمي المطموب، 
عممية استطمع أال إنيـ يفشموف في ذلؾ في أحياف كثيرة، مما دفع الباحثاف إلى إعداد استبانة 

( طالبًا وطالبًة مف طمبة الدراسات العميا في الجامعات العراقية عبر مواقع 681فييا آراء )
التواصؿ االجتماعي حوؿ المشكالت المعرفية التي تواجو طمبة الدراسات العميا بصورة عامة، 

عراؽ مجرد %( منيـ يروف أّف الدراسات العميا في التعميـ الجامعي في ال48وجد ما نسبتو )
وسيمة لمحصوؿ عمى الشيادة، ال تطور اإلمكانيات المعرفية والقدرات العقمية لمطالب بالمستوى 
العممي المطموب في معايير االعتماد االكاديمي، وأّف البرامج المقدمة أغمبيا تتصؼ بالجمود 

لجامعي تحوؿ والرتابة يفترض تحديثيا في ضوء التقدـ الحاصؿ في دوؿ العالـ، وأّف التعميـ ا
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مف التركيز عمى قوة العقؿ في ربط األفكار وفيميا إلى مجرد حفظ المعمومات بعيدًا عف 
الواقع، والتركيز عمى استعماؿ استراتيجيات التدريس التقميدية التي ال تسمح بإعماؿ العقؿ، وال 

ظر إلى التعميـ تحقؽ التنمية الحقيقية لميارات التفكير وقدراتو المتنوعة، حتى أصبح الشباب ين
الجامعي بوصفو مرحمة أساسية لمحصوؿ عمى شيادة وامتيازات مادية بعد التخرج، وقيمة تمؾ 

 االمتيازات معيارًا لنجاح اإلنساف وتحصيمو األكاديمي.
 اآلتي: التساؤؿاإلجابة عف محاولة تتمثؿ في وبناًء عمى ما تقدـ فاف مشكمة البحث 

 ة الدراسات العميا؟طمبنتباىي لدى ما مستوى التحكـ اإل -
 :( (The Importance of the Researchأىمية البحث

التحكـ اإلنتباىي ميـ عمى المستوى االجتماعي والنفسي كونو عممية عقمية معرفية 
تحقؽ التوازف الديناميكي الداخمي والخارجي لمفرد، لذا فيو يشير إلى االىتماـ بمنبيات أو 

ووضعيا في بؤرة الشعور، وأف اإلنتباه ُيعد عممية عقمية معرفية معمومات محددة في البيئة 
تقوـ بدور مركزي في الحياة العممية والعقمية لمفرد، فيو يمثؿ األساس لعممية التوافؽ بدءًا مف 
المستوى البيولوجي ومرورًا بالمستوى االجتماعي، وانتياًء بمستوى التوافؽ مع الذات 

التي توفرىا عممية التحكـ اإلنتباىي ما ىي إال طريقة يعتمد  وتخفيضيا، فالمعمومات والصور
عمييا الفرد في تحقيؽ توازنو الديناميكي الداخمي والخارجي والمحافظة عميو. )منصور 

 (.4، ص0222واألحمد، 
 .Brown, et al)براوف وآخروف  ات أخرى مثؿ دراسةنتائج دراس ظيرتأفي حيف 

تحكمًا مف يعانوف مف القمؽ واإلكتئاب، أظيروا م (%21-%81)إلى إف نسبة  ) 2001
ف أعراض األمراض السايكوباثية اً منخفض إنتباىياً  تحكـ رتبطت بعالقة سمبية مع الأ، وا 

 ,Rothbart & Bates) باتيسيشير روثبارت و و , (Amanda, 2015, p.211)اإلنتباىي، 

متنوعة ارتباطًا سمبيًا، فضاًل عف رتبط مع مشكالت وظيفية ياإلنتباىي  تحكـالّف إلى أ (1998
عؼ ضشعور الفرد بالتيديد والخطر يُ  مستويات مرتفعة مف الخوؼ والقمؽ واإلحباط، وأفّ 

والتي تشير إلى التحوؿ بمرونة بيف المياـ وداخميا لتحقيؽ أقصى قدر مف  اإلنتباىي،تحكـ ال
 الصمة بالميمة، وبالتالي فإفّ عف المعمومات أو المثيرات غير ذات  االنتباه كؼ األداء، وكذلؾ

، إذ افترض (Rothbart & Bates, 1998, p.122)يضعؼ األداء المعرفي  التوتر
اإلنتباىي  تحكـأف العالقة السببية بيف ال (Derryberry & Reed, 2002)ديريبيري وريد 
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ثير واألحداث والمواقؼ التي تسبب القمؽ وتشكؿ تيديدًا أو خطرًا لمفرد ىي عالقة ذات تأ
 (. Derryberry & Reed, 2002,Pp. 226) .تبادلي

لذلؾ جاء البحث الحالي مركزًا عمى متغير ىاـ ىو)التحكـ اإلنتباىي( لدى طمبة 
الدراسات العميا؛ ألنو يعمؿ عمى تمكيف الفرد مف تنظيـ سموكو والسيطرة عميو، وأف الطالب 
ـّ  القادر عمى مراقبة ذاتو ىو الذي يممؾ التخطيط لتعممو وتنظيـ ذاتو وجعؿ عممية التعم

ممي وحّؿ المشكالت عادة عقمية لو يقضي وقتو فييا، مف أجؿ مواجية مستمرة والبحث الع
كسابو كفايات  التحديات التي تفرضيا الميمات الصعبة، وتعطيو فرصة لتنمية أساليب تعممو وا 
أفضؿ لألداء عف طريؽ إظيار مستويات أكبر مف القدرة والميارة والدافعية، فضاًل عف أف 

 ،القمب النابض في المجتمع وطالئع الجيؿ الجديدالتي ُتعّد  الفئةطمبة الدراسات العميا ىـ 
والمرآة الصادقة التي تعكس واقع ، اؿ في عمميات التغييروعماد نيضة األمة وأدائيا الفعّ 

المجتمع ومدى تقدمو، والدليؿ الذي يمكف أف يعتمد عميو في التنبؤ بمستقبؿ المجتمع ونموه 
 مف أىمية البحث الحالي في: تك، وبناًء عمى ما تقدـ  وازدىاره
ييتـ بدراسة شريحة ىامة في المجتمع العراقي، ويقع عمييا عبء ومسؤولية  -

كبيرة في البناء والتقدـ، كما اف ىذه الدراسة تقدـ تصورا نظريا جديدا يحاوؿ الربط بيف مفيوـ 
بوية لتحكـ اإلنتباىي(، إذ إّف استعماؿ التحكـ اإلنتباىي بوصفو مف االىداؼ التر ا)

االستراتيجيًة التي تسعى التربية الحديثة لتحقيقيا مما يسيـ في تنمية ميارات التفكير المتنوعة 
والتدريب عمييا في المواقؼ التعميمية المختمفة، وىي رؤية جديدة تيتـ بما يجب أف يتعممو 

تركيز عمى ، والالقدرات العقمية لمطمبةمع مراعاة الفروؽ الفردية و  الطمبة؟ وكيؼ يتعممونو؟
 السموكيات الفكرية العامة التي تربط بيف المعرفة الفكرية والحياة الواقعية اليومية.

تقدـ ىذه الدراسة ادوات قياس جديدة يمكف استخداميا في دراسات الحقة مف  -
 الباحثيف.
 انيا تحاوؿ اف تسجؿ اضافة جديدة لممكتبة النفسية. -
تطوير امكانات وقدرات الطمبة بشكؿ يمكف لذوي الشأف االفادة مف نتائجا في  -

 عاـ.
 :((Aims of the Researchىداف البحث أ

 ييدؼ البحث الحالي التعّرؼ عمى : 
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 لدى طمبة الدراسات العميا. مستوى التحكـ اإلنتباىي.0
 :وفقًا لمتغيري مستوى التحكـ اإلنتباىيداللة الفروؽ في .6
 .)ذكور، إناث(الجنس . أ

 )عممي، إنساني(. التخصص . ب
 (Limits of the Research):حدود البحث

يقتصر البحث الحالي عمى طمبة الدراسات العميا )الماجستير والدكتوراه( في كميات 
جامعة األنبار المستمريف بالدراسة في )المرحمة التحضيرية ومرحمة الكتابة( خالؿ الفصؿ 

 ( .6161-6102األوؿ  لمعاـ الدراسي )
   :(Definition of the Terms)تحديد المصطمحات 

 عّرفو: :(Attention Control)ي التحكم اإلنتباى
قدرة الفرد في السيطرة عمى األفكار " :(Eysenck & Calvo,1992) آيزنك وكالفو

واألفعاؿ عف طريؽ تركيز اإلنتباه عمى المدركات الحسية وتحويؿ االنتباه بمرونة بيف 
 (.Eysenck & Calvo,1992, p.410)" الميمات

 & Eysenck)تعريؼ أيزنؾ وكالفو  افالباحث ىتبن التعريف النظري:

Calvo,1992)اعداد اداة مقياس التحكـ في ( نتباىيحكـ اإلت)التيما في تبنى نظرييونو س، ك
 .نتباىي، وفي تفسير نتائج البحثاإل

التحكـ  لمفيوـ السموكي النشاط لمحتوى ممثمة عينة في فيتمثؿ التعريف اإلجرائي:
 مقياس عمى عمييا يحصؿ التي بالدرجة عنو يعبر الذي المفحوص اداء تتضمف اإلنتباىي

 .افالباحث دهالتحكـ اإلنتباىي الذي اع
 :(Theoretical Framework) اطار نظري:

 (Attention Controlالتحكم اإلنتباىي)
 :(Eysenck & Kalfo,1977اإلنتباىي لـ أيزنك وكالفو) التحكم نظرية

اإلنتباىي أف ىناؾ نظاميف تفاعمييف  تحكـيزنؾ وكالفو في نظريتيـ لمأيفترض كؿ مف  
لإلنتباه يشتركاف معًا في مستوى محدود مف موارد المعالجة المتاحة، والتي تكوف مسؤولة عف 

 :وىذيف النظاميف ىماوظائؼ نظاـ التحكـ التنفيذي المركزي لمذاكرة العاممة، 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11اجمللد )( 1العدد )

 2021اذار 

 

)444 ) 
 

أسفؿ( الموجود في  -)أعمى بمثابة نظاـ مفوىو  األمامي:النظام اإلنتباىي  -
المناطؽ األمامية مف الدماغ، يعمؿ بصفتو نظاـ توجيو اليدؼ، يساىـ ىذا النظاـ في وظائؼ 

 نظاـ التحكـ التنفيذي المركزي عف طريؽ التحكـ في عمميات اإلنتباه اإلرادية )الطوعية(.

أعمى(، والذي يكوف مدفوعًا  -أسفؿ)وىو نظاـ مف  النظام اإلنتباىي الخمفي: -
بخصائص التحفيز، و يعمؿ عمى مسح البيئة بحثًا عف المحفزات الميددة، وىذ النظاـ يكوف 

 .ىو المسؤوؿ عف جوانب الذاكرة فيما يخص وظائؼ نظاـ التحكـ التنفيذي المركزي

نة مف وفي ظؿ ظروؼ األماف وشعور الفرد باالستقرار يكوف النظاميف في حالة متواز  
التفاعؿ، ولكف عندما يظير التيديد كيدؼ يحركو نظاـ التحفيز، ويكوف في ىذه الحالة ىو 

إجراءات  واتخاذتسييؿ تقييـ المحفزات الميددة ل وذلؾالمسيطر عمى اليدؼ والموجو لو، 
 االنتباهيتـ توجيو موارد لتخفؼ مف حدة التيديد، وتمكف مف التخطيط ومراقبة وتنفيذ اليدؼ، 

-Derryberry & Reed, 2002, Pp.226) معالجة المثيرات الميددة ذات الصمة نحو

230). 
مف نتائج التحوؿ بيف موارد النظاـ  إفّ (  Eysenck & Kalfo)مف  أفترض كؿّ 

اإلنتباىي الموجو عف طريؽ المثيرات أو المحفزات ىو انخفاض الموارد المتاحة التي يمكف 
اليدؼ المسيطر عمى العمميات اإلنتباىية االختيارية، ا مف النظاـ الذي يوجيو عمالياست

وظائؼ نظاـ السيطرة اإلنتباىية الطوعية ستعمؿ مع عدد أقؿ مف الموارد  فّ إونتيجة لذلؾ ف
 .(Eysenck & Derakshan, 2011, P.956) مما يؤدي إلى انخفاض واضح في األداء

مشغؿ )دائرة الضوء( الذي نظاـ موجو نحو اليدؼ كىو اإلنتباه  مما يعني أف نظاـ  
ىذا النوع مف العمميات يعمؿ في ظؿ واف لممثيرات السياقية ذات المعنى،  االنتباهيوجو تركيز 

أما في ظؿ ظروؼ التيديد، وانخفاض مشاعر األمف تحدث ، ميدداتالظروؼ خالية مف 
  العديد مف التغيرات أىميا:

والكشؼ عف المزيد تركيز مجاؿ الضوء يصبح أوسع لزيادة فرص البحث،  -
 مف المحفزات الميددة، وىذا التغيير يحصؿ عمى حساب )دائرة الضوء(. 

األوتوماتيكية )التمقائية( تتجاوز جيود التركيز اإلرادي لمشغؿ  االنتباهعمميات  -
)ذاتيًا( بتفحص نطاؽ  دائرة الضوء، وبذلؾ يعمؿ النظاـ القائـ عمى التحفيز المبرمج تمقائياً 

ئة المحيطة بحثًا عف محفزات ذات الصمة بالتيديد، مثاؿ عمى ذلؾ ميمة رد واسع في البي
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ثـ الضغط  حاسوبشاشة ال نحوالفعؿ الوقتي الذي يتطمب فيو مف األفراد أف يوجيوا أنظارىـ 
عمى المفتاح فقط عندما يظير في وسط الشاشة المثير المطموب، أما كممات التشويش فيطمب 

. تي تظير في األرباع األربعة مف الشاشة قبؿ عرض المثيرمف المشاركيف تجاىميا وال
Derryberry & Reed, 2002, p.227-229)  ) 

الوقتية المتوقعة ستكوف أبطأ إذا كانت  االستجابة فّ إيرى أصحاب ىذه النظرية  
مشتتات ) الكممات عممت المثيرات ذات صمة بالتيديد، بالمقارنة مع المثيرات المحايدة، واست

الكممات المتعمقة بالتيديد تفعؿ النظاـ الموجو بالمثير لمسح  ألفّ ؛ (االنتباهصرؼ  ،االنتباه
ىذه العممية تعمؿ عمى إعادة توجيو الموارد اإلنتباىية  فّ ا  البيئة بحثًا عف التيديد أو الخطر، و 

سبب قمة مسبقًا مف نظاـ توجيو اليدؼ، ونتيجة لذلؾ يكوف األداء ضعيفًا ب عمؿالتي كانت تست
 ، كما(Miyake, 2000,P p.49-51)الموارد المتوفرة الستكماؿ العممية والوصوؿ لميدؼ 

ي مف وظائؼ السيطرة اإلنتباىية األكثر أعاقة أو تثبيطًا لكونيا اتوضح ىذه النظرية تحديدًا 
 عرضة ألثار القمؽ وتتطمب مصادر إنتباىية طوعية )إرادية( وىي: اكثر

قدرة الفرد عمى قمع يقصد بو  (:أو القمع أو اإلعاقة يطالكف المعرفي )التثب -
السيطرة اإلرادية عمى المياـ عف طريؽ قمع أو االستجابة اآللية في المواقؼ الجديدة، أو 
 (Jing, 2003))التمقائية(، والتي عرفيا جنؾ  تثبيط اإلستجابات، أو ردود األفعاؿ الذاتية

المسيطرة، ومقاومة التداخؿ في األحداث  االستجابات بأنيا عممية تتضمف قدرة الفرد عمى كؼّ 
الكؼ اف إلى ايضًا  (Barkley, 1999)ويشير باركمي  ، Jing, 2003, p.44)) المتنافسة

المبدئية المسيطرة  االستجابةكؼ األولى:  يتضمف ثالث عمميات متصمة ببعضيا البعض:
االستجابة، قرار  اتخاذتسمح بتأخير المستمرة والتي  االستجاباتإيقاؼ ، والثانية: لحدث معيف

الذاتية التي تحدث وتمنع التشتت بواسطة  واالستجابةحماية ىذه الفترة مف التأخير والثالثة: 
 .(Barkley, 1999, p.301) )ضبط التداخؿ(، وما يصطمح عميو بػ المنافسة االستجابات

ميكانزمات نظاـ حد أ ىو الكؼّ إف إلى  (Baddeley, 1986) بادلي بينما يشير
حد و أإنّ عمى افتراض لو،  اإلنتباىي مركزاً  تحكـد العّ يُ التحكـ التنفيذي في الذاكرة العاممة، و 

ميزه عف الذاكرة طويمة المدى قدرتو ذي يالخصائص الميمة في عمؿ الذاكرة العاممة وال
ي، ونظرًا ليذه اإلنتباىتحكـ حد المكونات األساس لمأالذي ىو  االنتباهالمحدودة عمى تركيز 

المحدودية في القدرة، فإف ميكانـز الكؼ يكوف عممو ضروري لتحديث محتوى الذاكرة العاممة 
اإلنتباىي  تحكـبكفاءة، وبالتالي فيو ضروري لممشاركة في نظاـ اليدؼ الموجو مف ال
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 ,Baddeley, 1986المستمرة لدى الفرد ) التفكيرعممية لممحافظة عمى تدفؽ مترابط مف 

p.38 ،) مف زاكس ومايو  اقترح كؿّ فقد وعميو(Zacks & May, 1999)  أف األداء الفعاؿ
مف وصوؿ المعمومات غير ذات الصمة في  لمذاكرة العاممة يعتمد عمى العمميات التثبيطية لمحدّ 

زالة المعمومات التي لـ تعد ذات الصمة  الذاكرة العاممة، وتحديث محتوياتيا عف طريؽ قمع وا 
إف الكؼ المعرفي يعمؿ في مختمؼ مراحؿ  (Zacks, 1988)ا يشير زاكس كم ،باليدؼ

تجييز المعمومات، وذلؾ بمنع المعمومات الخارجة عف اليدؼ مف الوصوؿ إلى الذاكرة 
العاممة، أو عف طريؽ الحد مف تنشيط المعمومات التي كانت سابقًا ذات الصمة، ومف ثـ 

مية توجيو األىداؼ، وفي حالة حدوث أصبحت غير ذات صمة بسبب حدوث تغيير في عم
خمؿ في عمميات الكؼ فاف ذلؾ سيؤدي لحدوث التداخؿ، إذ اف الكثير جدًا مف المعمومات 
التي ال صمة ليا بالموضوع ستبقى في الذاكرة العاممة، ونتيجة لذلؾ فاف االرتباطات بيف 

وتخزينيا في الذاكرة المعمومات ذات الصمة وال صمة ليا بالموضوع أو اليدؼ يتـ إنشاؤىا 
طويمة المدى، األمر الذي يميد الطريؽ لبطء في عممية االسترجاع، ودقة أقؿ في تعزيز 
المعمومات ذات الصمة واسترجاع لمعمومات ال صمة ليا بالموضوع، باإلضافة إلى ذلؾ، 

لذيف المعمومات غير ذات صمة في الذاكرة العاممة ستستمر لفترة أطوؿ، وبالتالي، فاألفراد ا
نتباىيـ بسيولة مف قبؿ المعمومات، واألفكار ايظيروف عجًزا في ميكانـز الكؼ يمكف تشتيت 

التي ال صمة ليا بالموضوع، األمر الذي قد ينتج عنو العجز المعرفي، وتعطيؿ تدفؽ األفكار 
 (.Jutta & et al, 2007, p.129). المترابطة
االنتقاؿ بيف المياـ المختمفة أو ويقصد بيا قدرة الفرد عمى  وظيفة التحول: -

( إلى Radonovichيشير ردونفيؾ )بيف األىداؼ في الميمة الواحدة بمرونة عقمية عالية، و 
حد ميكانزمات الوظيفة التنفيذية بالمخ، والتي تشير إلى المرونة أمفيوـ التحويؿ بوصفو 

مف  انتباىوعمى تحويؿ  يمكف قياسيا عف طريؽ قياس قدرة الفردالتي المعرفية لدى الفرد، و 
و القدرة عمى تغيير وجية ويعرؼ التحويؿ بأنّ  ،ميمة أو مثير إلى ميمة أخرى أو مثير آخر

 (.Radonovich, 2001, p.29بمرونة وبصورة أكثر تكيفًا ) االنتباهالتركيز ما بيف مصادر 
ويقصد بو قدرة الفرد عمى المراقبة المستمرة السريعة لذاكرتو  التحديث: -

اممة، وقدرتو عمى الحذؼ مف محتوياتيا لتسييؿ عممية الدمج بينيا وبيف محتوى الذاكرة الع
ُتعد ىذه الوظيفة في المقاـ األوؿ مف وظائؼ معالجة المعمومات والسمطة طويمة المدى، و 
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التنفيذية المركزية مف الذاكرة، ويعتقد أف السيطرة الطوعية ضرورية في استكماؿ المياـ التي 
جة لموعي لمتغيير بيف مطالب الميمة المعرفية وتذكر جزء مف المعمومات التي يتـ تكوف بحا

المعرفية، ولكف درجة السيطرة االختيارية في ىذه العممية اقؿ  بكثير  تقديميا في نياية الميمة
مما ىي في الكؼ والتحوؿ لذلؾ، ال ينبغي أف يكوف األداء عمى المياـ ضعيفًا بسبب النقص 

والتي تؤدي إلى ضعؼ األداء  االنتباهفي الموارد المتاحة لعمميات السيطرة عمى الذي يحدث 
 ( Eysenck, et al,2007.Pp.341-353) عمى مياـ التحديث

 & Eysenck)وكالفو  أيزنؾ لػنظرية التحكـ اإلنتباىي  افلقدد تبنى الباحث  

Kalfo,1977) اإلنتباىي مف كّؿ جوانبو وما ، كونيا مف النظريات التي غطت مفيـو التحكـ
مقنعًا لعممية التحكـ  افيؤثر فيو مف متغيرات وعوامؿ، فضاًل عف التفسير الذي وجده الباحث

اإلنتباىي، وعالقة ذلؾ  في عمؿ الذاكرة قصيرة المدى )العاممة( ذات األىمية الكبيرة 
كشؼ عف التحكـ اإلنتباىي لمعمميات المعرفية، كما قدمت ىذه النظرية بعدًا معرفيًا جديدًا لم

 لدى األفراد، مف خالؿ وجود اداة قياس عممية مقننة لقياس ابعاد ىذا المفيوـ.
 دراسات سابقة:

 دراسات تناولت التحكم اإلنتباىي:
 : Northern, 2010)) نورثيرندراسة  .8

Anxiety and Cognitive Performance: A Test of Predictions 

made by Cognitive Interference Theory and Attentional Control 

Theory 
أجريت الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية، وىدفت إلى التعّرؼ عمى مستوى     

القمؽ واألداء اإلدراكي، واختبار التنبؤات التي أطمقتيا نظرية التداخؿ المعرفي ونظرية السيطرة 
ـّ اختبار سبع ة فرضيات مف التراث البحثي المتعمؽ بتفسير القمؽ اإلنتباىية، مف أجؿ ذلؾ ت

بغية تعرؼ نسبة إسياـ كّؿ مف النظريتيف  ،تبعًا لنظريتي التداخؿ المعرفي والسيطرة اإلنتباىية
 في تفسير القمؽ.

( طالبًا وطالبًة 27تألفت عينة الدراسة مف ) الوصفي االرتباطي،المنيج  اعتمد الدراسة
عشوائي مف طمبة جامعة )بويمنج جريف( في الواليات المتحدة، تـ اختيارىـ باألسموب ال

%( والذكور 84( شكمت اإلناث نسبة )8,27( وانحراؼ معياري )61,20بمتوسط عمر )
ـّ دعـ )26) ـّ تشخيصيـ عمى أنيـ يعانوف مف القمؽ، وت ( منيـ بإجراءات تخفض 20%( ت
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( منيـ دوف تقديـ أية إجراءات مف 82القمؽ لدييـ قبؿ األداء عمى المياـ اإلدراكية، وترؾ )
شأنيا خفض القمؽ لدييـ، وقد اختيرت العينة بعد استبعاد المشاركيف تبعًا لممعايير اآلتية: 
)عدـ تعاطي الكحوؿ والمخدرات، عدـ وجود إصابات في الرأس نتج عنيا فقداف الوعي، 

تمتعيـ بحالة نفسية ال  خموىـ مف األمراض الطبية التي يمكف أف تؤثر في األداء المعرفي،
تؤثر في األداء المعرفي، عدـ استخداـ األدوية العقمية، عدـ االلتحاؽ ببرامج العالج النفسي، 

استبياف لتعرؼ الطبيعة واشتممت أدوات الدراسة عمى  ال يعانوف مف عمى األلواف(،
معدؿ الثانوية المرحمة الدراسية، التاريخ الطبي والنفسي،  ،الديموغرافية: )الجنس، العمر

 ,(Spielberger, et al, 1970)لػ (Trait Anxiety Inventory) العامة(، وقائمة القمؽ
ومقياس الفشؿ  (Derry Berry & Reed, 2002)( ACS)ومقياس السيطرة اإلنتباىية 

( The Cognitive Failures Questionnaire (CFQ)المعرفي لتقييـ السيطرة اإلنتباىية
  The  Cognitive Interference Questionnaire) )ومقياس التداخؿ المعرفي 

تعريض المشاركيف لمياـ إدراكية مختمفة، أشارت النتائج  وبعد (Sarason, et al, 1986)لـ
إلى: دعـ الفرضيات المنبثقة مف نظرية التداخؿ المعرفي، اذ أظير المشاركوف الذيف تمقوا 

القمؽ قبؿ إجراء التجربة مستويات أقؿ مف القمؽ حيف تعرضيـ لممياـ الدعـ في التقميؿ مف 
اإلدراكية، وقد ارتبطت حالة القمؽ مع بعض المياـ اإلدراكية كالمياـ الصوتية ولـ ترتبط 
بالمياـ الصورية، ولـ تشر النتائج إلى وجود ارتباط بيف حالة القمؽ والعبارات السمبية التي 

رتيـ عمى السيطرة اإلنتباىية في إشارة إلى أف فرضيات نظرية يطمقيا المشاركوف عمى قد
 - ⅲ) السيطرة اإلنتباىية ال تعد مؤشرًا لمتنبؤ بالقمؽ حيف األداء عمى المياـ اإلدراكية. 

ⅲ(Northern, 2010, p. 
 (:0287دراسة )جاسم، .8

 الجامعةالدافع المعرفي وعالقتو بالتحكم اإلنتباىي ومعالجة المعمومات لدى طمبة 
عمى مستوى )الدافع المعرفي، التحكـ  تعّرؼال، وىدفت العراؽأجريت الدراسة في 

اسياـ التحكـ اإلنتباىي، معالجة المعمومات( لدى طمبة الجامعة، والعالقة بينيما، ومدى 
 اإلنتباىي ومعالجة المعمومات في الدافع المعرفي لدى طمبة الجامعة.

( طالب وطالبة مف 377تألفت عينة الدراسة مف )و  اعتمدت الباحثة المنيج الوصفي،
نساني(  ناث( والتخصص )عممي وا     طمبة الجامعة مصنفيف وفؽ متغيرات النوع )ذكور وا 
ـّ اختيارىـ وفؽ معادلة ستيفف ثامبسوف، وأعدت الباحثة أداتي  فوالصؼ )األوؿ والرابع(، وقد ت
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قياس التحكـ اإلنتباىي، وبعد استخراج لقياس الدافع المعرفي ومعالجة المعمومات، وتبنت م
الخصائص السيكومترية لألدوات الثالثة، استعممت الوسائؿ االحصائية اآلتية: مربع كاي، 

لعينتيف مستقمتيف، ومعامؿ ارتباط بيرسوف، والمتوسطات الحسابية  (t-test)واختبار 
وبعد ذلؾ توصمت الدراسة الى النتائج االتية  ،واالنحرافات المعيارية والمنواؿ، وتحميؿ االنحدار

 : 
 دافع معرفي وتحكـ انتباىي ومعالجة معمومات عالي.الجامعة يمتمؾ طمبة  -
ال توجد عالقة ذو داللة احصائية بيف الدافع المعرفي والتحكـ اإلنتباىي تبعًا   -

 لمتغيري النوع والتخصص.
التحكـ اإلنتباىي عند طمبة توجد عالقة دالة احصائيًا بيف الدافع المعرفي و   -

لدافع المعرفي والتحكـ اإلنتباىي الرابع، في حيف لـ يكف ىناؾ عالقة ذو داللة احصائية بيف ا
 ؾ(. -، ص ط6107لطمبة الصؼ األوؿ.                              )جاسـ، 

 اإلفادة من الدراسات السابقة: 
أفاد الباحثاف مف اطالعو عمى الدراسات السابقة في أمور عديدة، ويمكف تحديدىا    
 بما يأتي: 
 التعّرؼ عمى المصادر ذات العالقة بموضوع البحث الحالي. -
يف الُمتغير  وفؽالبحث الحالي المنيج واالجراءات البحثية التي تُناسب اختيار  -
 عادات العقؿ والتحكـ اإلنتباىي(.) المدروسيف
 .ثتيار عينة البحاخ -
عداد أداة - ا السايكومترية مف صدؽ مالبحث واستخراج خصائصي تبني وا 

 دة في ىذا البحث.عَ المستعممة والمُ  فاألداتيوثبات وتمييز عمى وفؽ مالئمة 
 جراءات البحث الحالي.إل المناسبة الوسائؿ اإلحصائية اختيار -
 مناقشة وتفسير نتائج البحث الحالي. -

جراءاتومنيجية البحث   وا 
 :((Research Methodمنيجية البحث 
وصؼ الظاىرة المدروسة أنسب المناىج لألنو  ؛المنيج الوصفي افاستعمؿ الباحث

األخرى أو الكشؼ عف الفروؽ المتغيرات  يا وبيفدراسة العالقات االرتباطية بينوتفسيرىا و 
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وصفًا دقيقًا، ويعبر عنو  يقوـ بوصؼ ما ىو كائف وتفسيره ف المنيج الوصفيإ، إذ فيما بينيا
يصؼ الظاىرة ويوضح خصائصيا، أو تعبيرًا كميًا يعطينا وصفًا رقميًا يوضح  تعبيرًا كيفياً 

 (.027، ص6111ىذه الظاىرة أو حجميا ودرجات ارتباطيا مع الظواىر األخرى. )حّمس، 
 :((Research Population and its Sample مجتمع البحث وعينتو

في كميات والدكتوراه(  البحث الحالي بطمبة الدراسات العميا )الماجستيرتحدد مجتمع 
الفصؿ  األنبار المستمريف بالدراسة في )المرحمة التحضيرية ومرحمة الكتابة( خالؿجامعة 
ومف كال ( طالبًا وطالبة، 246البالغ عددىـ ) (ـ6161-6102)معاـ الدراسي األوؿ ل

 مف اإلناث ( طالبة812%(، و)24,32بنسبة ) مف الذكور طالباً ( 273الجنسيف بواقع )
( طالبًا وطالبة مف 826، ومف كال التخصصيف العممي واإلنساني بواقع )%(80,22بنسبة )

( طالبًا وطالبة مف التخصص اإلنساني بنسبة 231(، و)%82,13التخصص العممي بنسبة )
 ( يوضح ذلؾ:0(، والجدوؿ )23,27%)

 (لجنس)التخصص، وا يحسب متغير عينة البحث (8جدول )

 الكــــميات التخصص
 جنسال

 النسبة المئوية المجموع
 إنـاث ذكـور

 العممي

 %2.705 0 0 2 الطب
 %5.270 81 6 8 اليندسة
 %83.126 37 89 88 العموم

عموم الحاسوب وتكنولوجيا 
 %3.603 82 5 5 المعمومات

 %82.527 09 7 00 الزراعة
 %5.797 86 9 7 لمعموم الصرفةالتربية 
 %0.871 6 6 2 بناتلمالتربية 

 %8.287 3 2 3 اإلدارة واالقتصاد
 %3.603 82 2 82 التربية البدنية وعموم الرياضية

 %16.281 807 51 73 المـــجمــوع

 اإلنساني
 %05.705 78 07 11 التربية لمعموم اإلنسانية

 %5.135 85 1 88 العموم اإلسالمية
 %6.500 88 88 2 بناتلمالتربية 
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 %83.126 37 9 08 اآلداب
 %0.898 8 3 5 القانون والعموم السياسية

 %53.986 819 68 88 المـــجمــوع
 %822 076 885 868 المـــجمــوع الـــكــمي

 :((Instrumentالبحث  ةأدا
 فيما يأتي عرض االجراءات التفصيمية التي اتبعيا الباحثاف:

 :Scale of Attention Control)) مقياس التحكم اإلنتباىي
عمى دراسات سابقة تناولت التحكـ اإلنتباىي، تضمنت مقاييس  افأطمع الباحث   

 Deery)ديربيري مقياس أجنبية ومحمية يمكف اإلفادة منيا في البحث الحالي، ومنيا: 

Berry, 2002 مجاليف حسب وجية نظر أيزنؾ ( الذي صنؼ مجاالت التحكـ اإلنتباىي إلى
، والمعتمد في دراسة ( فقرة61المؤلؼ مف ) (Eysenck & Calvo, 1992) وكالفو

(Northern, 2010)  ودراسة(Wong et al, 2013)  ،(، في 6104ودراسة )وادي ومازف
 ,Eysenck & Calvo) أيزنؾ وكالفو( وجية نظر 6102حيف أعتمد مقياس )الشمري، 

( فقرة، 82( مجاالت المؤلؼ مف )3 أخرًا ليصبح المقياس مكونًا مف )وأضاؼ مجاالً  (1992
(، 6102( ودراسة )السالمي، 6104( ودراسة )الكروي، 6107وقد اعتمدتو دراسة )جاسـ، 

وبعد استشارة مجموعة مختصيف في العموـ التربوية والنفسية بخصوص المقياس المناسب 
 افأعّد الباحث، اسات العميا )الماجستير والدكتوراه(الحالي مف طمبة الدر  عينة البحثطبيعة ل

نظرية  في اإلطار النظري باعتماد ما جاءالعينة ومع يتوافؽ مع مقياسًا لمتحكـ اإلنتباىي 
 وفيما يأتي وصؼ فقرات المقياس.لػ أيزنؾ وكالفو، اإلنتباىي  التحكـ

 التحكم اإلنتباىي ووصفيا.مقياس فقرات 
َتّكوف مقياس التحكـ اإلنتباىي بصورتو األولية في البحث الحالي حسب وجية نظر 

، باعتماد تصنيؼ مكوف مف ثالثة مجاالت (Eysenck & Calvo, 1992)آيػػػػػزنؾ وكالفو 
( 22(، ليكوف المقياس مف )نتباىي/ التحكـ بمرونة اإلنتباهالتركيز اإلنتباىي/ التحوؿ اإلىي: )

 ، تنطبؽ عميّ غالباً  تنطبؽ عميّ  ،دائماً  تنطبؽ عميّ وىي: )البدائؿ المتدرج فقرة، خماسية 
، 3، 8، 2)اآلتية: إعطاؤىا الدرجات  (، وقد تـّ أبداً  ، ال تنطبؽ عميّ نادراً  تنطبؽ عميّ  ،احياناً 

قياس التحكـ اإلنتباىي وتعّرؼ العالقة بيف ف ىدؼ المقياس ىو وا  مى التوالي، ( ع0، 6
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لتحكـ اإلنتباىي لدى طمبة الدراسات العميا، وعند إعداد فقرات مقياس عادات عادات العقؿ وا
 الخطوات اآلتية: افالباحثالعقؿ اعتمد 

 ,Eysenck & Calvo)آيػػػػػزنؾ وكالفو االلتزاـ بالقائمة األولية التي صنفيا  .0

مف حيث تصنيؼ مجاالت التحكـ اإلنتباىي، مضافًا إليو مجاؿ التحكـ بمرونة  (1992
 اإلنتباه وحسب ما تضمنتو الدراسات المحمية في البيئة العراقية.

 ,Deery Berry)ديربيري مقياس اإلطالع عمى جيود الباحثيف في تعريب  .6

( ودراسة )وادي ومازف، 6102وتقنينو عمى البيئة العراقية، ومنيا: دراسة )الشمري، ( 2002
 ( وتوحيدىا في نسخة ُمعربة واحدة.6104

 لتنقيحيا لغويًا. في المغة العربية النسخة "الُمعػّربة" عمى مختصيفِ تـّ عرض  .3
عرض النسخة العربية عمى مختص في المغة اإلنكميزية ومختص في طرائؽ  .8

تدريس المغة اإلنكميزية ، إلعادة ترجمتو إلى المغة اإلنكميزية دوف إطالعيما عمى النسخة 
بالمغتيف )العربية واإلنكميزية( لمطابقة الترجمة اإلنكميزية األصمية، ومف ثـ أعيدت ليـ النسخ 

 مع النسخة األصمية، لمتأكد مف تدقيؽ المطابقة مع المقياس األصمي.
اإلفادة مف فقرات المقاييس المتوفرة في أدبيات ودراسات سابقة، مثؿ: دراسة  .2
( وغيرىا، وأصبح 6102( ودراسة )السالمي، 6104( ودراسة )الكروي، 6107)جاسـ، 

 .س جاىزًا بصورتو األوليةقياالم
 التحكم اإلنتباىي.حصائي لفقرات مقياس التحميل اإل

 حساب الخصائص السيكومترية لمفقرات: -
ـّ التحقؽ مف الخصائص السيكومترية القياسية لفقرات مقياس التحكـ          ت

 اإلنتباىي عمى النحو اآلتي:
 ( .Discrimination Power of Items)القوة التمييزية لمفقرات  أ. 

بعد تطبيؽ مقياس التحكـ اإلنتباىي عمى افراد العينة االستطالعية البالغ        
( طالب وطالبة، وتصحيح استمارات اإلجابة عف فقرات المقياس، والستخراج 672عددىـ )

باستعماؿ  (Contrasted Group Method)طريقة المقارنة الطرفية بالقوة التميزية لمفقرات 
أسموب العينتيف المتطرفتيف التي تقوـ عمى حساب مؤشر تمييز الفقرة عمى الفرؽ في األداء 

 اإلجراءات اآلتية: افبيف المجموعتيف، اعتمد الباحث



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11اجمللد )( 1العدد )

 2021اذار 

 

)427 ) 
 

 ( عمى فقرات المقياس.672تصحيح إجابات الطمبة البالغ عددىـ ) -
 إيجاد الدرجة الكمية لكّؿ طالب وطالبة عمى المقياس. -
 .أعمى درجة إلى أدنى درجةالدرجات تنازليًا مف ترتيب  -
( لتمثؿ المجموعة 72%( مف أعمى الدرجات البالغ عددىا )67إختيار نسبة ) -

( لتمثؿ المجموعة الدنيا، وبذلؾ 72%( مف أدنى الدرجات البالغ عددىا )67العميا، ونسبة )
 ( استمارة خاضعة لمتحميؿ.021أصبح العدد الكمي )

الختبار داللة لعينتيف مستقمتيف  (t-test)االختبار التائي استعماؿ معادلة  -
عمى أساس أف القيمة التائية  ،مف فقرات عادات العقؿ فقرة الفروؽ بيف المجموعتيف لكؿّ 

 عند مقارنتيا بالقيمة التائية الجدولية. المحسوبة تمثؿ القوة التمييزية لمفقرة
إذ أف  (،1,12) مستوى داللةتبيف أف فقرات المقياس جميعيا مميزة عند وقد  -

( عند درجة حرية 0,22أكبر مف القيمة التائية الجدولية البالغة )المحسوبة  يا التائيةقيم
 .يوضح ذلؾ (6)والجدوؿ  (،084)

 القوة التميزية لفقرات مقياس التحكم اإلنتباىي(0جدول )
 المجموعػة الدنيػا المجموعػة العميػا ت

القيمػة التائيػة 
 الفقرة المحسوبػة*

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

0 8,81 1,422 3,23 0,622 6,230 
6 3,24 1,477 6,23 0,647 2,422 
3 3,08 0,326 6,80 0,081 3,272 
8 6,20 0,328 6,02 0,147 6,627 
2 3,74 1,028 3,10 0,624 3,212 
2 8,71 1,706 8,33 1,483 6,264 
7 8,20 1,222 8,11 1,202 8,704 
4 8,16 0,042 6,27 0,662 2,380 
2 8,31 1,242 3,66 0,033 2,668 

01 3,28 0,621 3,14 0,323 8,173 
00 8,03 0,107 3,74 0,022 6,281 
06 8,27 1,722 3,27 1,224 8,622 
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03 8,38 0,148 3,28 1,224 6,321 
08 8,86 1,711 3,23 1,221 2,378 
02 3,78 0,868 3,08 0,861 6,243 
02 8,42 1,322 8,31 1,276 8,276 
07 8,06 1,418 3,86 1,207 8,202 
04 3,20 0,378 6,77 0,621 3,422 
02 8,08 0,132 6,28 0,604 2,211 
61 8,32 1,782 3,24 0,100 8,247 
60 8,11 0,174 3,37 0,101 3,273 
66 3,21 0,141 6,78 0,332 2,482 
63 3,62 0,670 6,24 0,382 3,321 
68 3,24 0,342 6,80 0,623 2,422 
62 6,40 0,206 6,62 0,028 6,332 
62 6,72 0,328 6,60 0,044 6,267 
67 8,12 1,277 6,64 0,117 8,428 
64 3.26 0.670 6.42 0.320 3.863 
62 3.27 1.242 3.07 0.002 8.288 
31 3.24 0.678 6.22 0.622 8.421 
30 3.26 0.602 6.26 0.634 3.262 
36 3.16 0.372 6.22 0.062 6.670 
33 3.46 1.282 3.64 1.214 3.216 
38 8.80 1.273 3.64 0.848 2.264 
32 3.71 0.634 6.42 0,672 8,142 
32 8,26 1,277 3,27 0,072 2,622 
37 8,61 1,224 3,28 0,140 3,202 
34 8,06 0,106 3,12 0,612 2,423 
32 3,21 1,663 6,80 0,362 2,687 
81 8,82 1,781 8,16 1,242 6,222 
80 8,24 1,732 3,72 0,168 2,273 
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86 8,42 1,860 8,64 1,244 2,277 
83 3,74 0,122 3,02 0,027 3,340 
88 8,12 1,207 3,06 0,818 2,162 
82 8,88 1,732 8,12 1,220 6,872 
82 8,24 1,207 3,42 1,222 2,632 
87 8,71 1,247 6,61 1,732 8,226 
84 8,66 1,474 3,26 1,222 3,201 

 صدق الفقرات:
 .عالقة الفقرة بالدرجة الكمية -

 Person)بيرسوف)في حساب صدؽ الفقرة عمى معامؿ ارتباط  افعتمد الباحثأ      

correlation  ّلكوف درجات الفقرة متصمة ومتدرجة، عممًا  ؛فقرة والدرجة الكمية بيف درجات كؿ
طالب وطالبة، وتبيف أف جميع معامالت االرتباط  (672أف عينة صدؽ الفقرات تتكوف مف )

( وىي جميعيا صادقة في قياس ما وضعت مف أجمو، إذ كانت 1,822 -1,083تتراوح بيف )
( بدرجة حرية 1,002لبالغة )قيـ معامالت ارتباطيا بالدرجة الكمية أكبر مف القيمة الجدولية ا

 ذلؾ. وضح( ي3والجدوؿ )( ، 1,12( وبمستوى داللة )678)
 معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لمقياس التحكم اإلنتباىي( 3جدول )
رقم 
 الفقرة

معامل ارتباط 
 بيرسون*

رقم 
 الفقرة

معامل ارتباط 
 بيرسون*

رقم 
 الفقرة

معامل ارتباط 
 بيرسون*

0 1,022 07 1,308 33 1,622 
6 1,322 04 1,633 38 1,338 
3 1,076 02 1,822 32 1,674 
8 1,022 61 1,802 32 1,802 
2 1,661 60 1,622 37 1,302 
2 1,632 66 1,333 34 1,382 
7 1,300 63 1,624 32 1,368 
4 1,308 68 1,327 81 1,621 
2 1,343 62 1,081 80 1,802 

01 1,622 62 1,024 86 1,377 
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00 1,026 67 1,341 83 1,071 
06 1,322 64 1,631 88 1,626 
03 1,636 62 1,307 82 1,048 
08 1,338 31 1,312 82 1,383 
02 1,083 30 1,682 87 1,336 
02 1,340 36 1,047 84 1,322 
 
 .رتباط الفقرات بالمجال الذي تنتمي اليوا -

قيمة معامؿ االرتباط بيف درجة الفقرة والدرجة الكمية لممجاؿ الذي  افحسب الباحث      
تنتمي اليو، باستعماؿ معامؿ ارتباط بيرسوف تبيف أف جميع معامالت ارتباط الفقرات بالمجاؿ 

( وأف قيمتيا 678( وبدرجة حرية )1,12الذي تنتمي إليو دالة احصائيًا عند مستوى داللة )
 ( يوضح ذلؾ. 8جدوؿ )(، وال1,002الحرجة تساوي )
 معامالت االرتباط بين كل درجة والمجال الذي تنتمي اليو.(1جدول )

رقم 
 جالالم جالالم

عدد فقرات 
 رقم الفقرة المجال

معامل ارتباط الفقرة 
 بالمجال

 02 التركيز اإلنتباىي 0

0 1,383 
6 1,333 
3 1,021 
8 1,672 
2 1,386 
2 1,816 
7 1,808 
4 1,871 
2 1,327 

01 1,342 
00 1,363 
06 1,331 
03 1,323 
08 1,322 
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02 1,642 
02 1,841 

6  
 التحوؿ اإلنتباىي

 
02 

07 1,317 
04 1,342 
02 1,877 
61 1,808 
60 1,322 
66 1,316 
63 1,334 
68 1,382 
62 1,672 
62 1,322 
67 1,866 
64 1,322 
62 1,362 
31 1,301 
30 1,338 
36 1,073 

3 
 

التحكـ بمرونة 
 اإلنتباه

 
 
 
 

02 
 
 
 
 

33 1,622 
38 1,821 
32 1,816 
32 1,348 
37 1,322 
34 1,203 
32 1,372 
81 1,641 
80 1,832 
86 1,818 
83 1,373 
88 1,801 
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82 1,322 
82 1,323 
87 1,812 
84 1,380 

 مقياس التحكم اإلنتباىي:الخصائص القياسية )السيكومترية( ل
 :((Validity of the Scaleصدق المقياس  -
 :Face Validity)) الصدق الظاىري .0

مف الصدؽ الظاىري لمقياس التحكـ اإلنتباىي عف طريؽ تحديد  افحقؽ الباحثت    
المقياس بصيغتو األولية  عرضالتعريؼ ومكوناتو السموكية واألىمية النسبية واعداد الفقرات و 

لتحديد مدى صالحية فقرات المقياس، عمى مجموعة محكميف في العموـ التربوية والنفسية، 
مع  %(،21,20)أتفقوا عمى صالحية فقرات ومجاالت مقياس التحكـ اإلنتباىي بنسبة  وقد

 و.فقرات بعض عمى تعديالت طفيفة جداً إجراء 
 (:Construct Validity)صدق البناء  .0
مف صدؽ البناء عف طريؽ أربع مؤشرات، ىي: التمييز عف طريؽ  افتحقؽ الباحث    

(، وعالقة 03، وعالقة الفقرة بالدرجة الكمية الجدوؿ )ايجاد الفروؽ بيف الجماعات واالفراد
(، ومصفوفة االرتباطات الداخمية الستقاللية 08الفقرة بالمجاؿ الذي تنتمي إليو الجدوؿ )

المقاييس الفرعية، وبيدؼ التعّرؼ عمى مدى استقاللية المقاييس الفرعية في قياسيا لمفيوـ 
ـّ ايجاد معامالت اال رتباطات الداخمية بيف الدرجات الكمية لممقاييس التحكـ اإلنتباىي، ت

الفرعية، ولتحقيؽ ذلؾ استعمؿ معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات المقاييس الفرعية لمتوصؿ 
الى مصفوفة االرتباطات الداخمية، وقد تبيف أف معامالت االرتباط غير دالة إحصائيًا، إذ 

(، 678( بدرجة حرية )1,002جة البالغة )كانت قيـ معامالت االرتباط أكبر مف القيمة الحر 
(، وبذلؾ فأف المكونات الفرعية مترابطة مع بعضيا البعض ويتـ التعامؿ 1,12بمستوى داللة )

 ( يوضح ذلؾ.2معيا بصورة كمية، والجدوؿ )
 مصفوفة االرتباطات الداخمية لمقياس التحكم اإلنتباىي(5جدول )   

 التحكم بمرونة اإلنتباه نتباىياإل التحول  التركيز اإلنتباىي المجاالت
 2.338 2.135 8 التركيز اإلنتباىي 

 2.103 8  نتباىي التحول اإل 
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 8   التحكم بمرونة اإلنتباه
 :Test Reliability))ثبات المقياس  -

 تـ حساب معامؿ ثبات المقياس بطريقتيف:
 :(Test Retest Method)إعادة االختبار  -االختبار طريقة. 0

ـّ اختيارىـ بطريقة عشوائية مف  ،طالبًا وطالبة (21عينة مكونة مف ) افالباحثأختار  ت
( يومًا عف 02) العينة ثـ أعاد تطبيؽ المقياس عمييـ بعد المقياس عمى اطبقو مجتمع البحث، 

إليجاد العالقة  (Person Correlation) معامؿ ارتباط بيرسوف عمؿالتطبيؽ األوؿ، وقد است
بيف التطبيقيف األوؿ والثاني، وقد بمغ معامؿ الثبات لمجاالت مقياس عادات العقؿ ما بيف 

، ف المفسر المشترؾ. )عودة وخميؿ(، وىو معامؿ ثبات جيد عمى وفؽ محؾ التباي1,42)
 (.082، ص0244

 : (Alpha – Cronbach Method). طريقة ألفا كرونباخ 0
)ثورندايؾ وىيجف،  .تساؽ أداء الفرد مف فقرة إلى أخرىاعمى ىذه الطريقة تعتمد 

درجة مف درجات  جؿ استخراج الثبات وفقًا ليذه الطريقة خضعت كؿّ ؛ وأل(72، ص0242
اذ بمغ معامؿ ستمارة إلى معادلة ألفا كرونباخ، إ( 672) االحصائي والتي بمغت عينة التحميؿ

مقبولة وذات  قيمة يوى( 1,41ثبات مقياس التحكـ اإلنتباىي وفؽ طريقة الفا كرونباخ )
وىذا يعطي دلياًل جيدًا عمى  ،الداخمي باالتساؽالمقياس ، لذلؾ يتميز جيدة جداً معامؿ ثبات 
 وتجانسيا. اتساؽ الفقرات

 النيائية: يغتوبص التحكم اإلنتباىيمقياس 
( فقرة، تتوزع عمى 84مقياس التحكـ اإلنتباىي في البحث الحالي مف )يتألؼ     

ـ ( فقرة، وكؿ فقرة ليا خمسة بدائؿ متدرجة، ويت02ثالث مجاالت، كؿ مجاؿ يتضمف )
وتكوف اإلجابة وباستعماؿ مفتاح التصحيح المثقب،  (0 ،6،  3، 8، 2تصحيح اإلجابة فيو )

ـ حساب الدرجة الكمية لممقياس عف طريؽ جمع بحسب البديؿ الذي يختاره المستجيب، ويت
الدرجات التي يحصؿ عمييا المستجيب عف كّؿ بديؿ يختاره مف كّؿ فقرة مف فقرات المقياس، 

( درجة التي تمثؿ 681لذلؾ فإف أعمى درجة يمكف أف يحصؿ عمييا المستجيب باالختبار )
مثؿ أدنى درجة لالختبار، ( درجة والتي ت84أعمى الدرجات، وأقؿ درجة يحصؿ عمييا ىي )

 ( درجة. 088وبذلؾ فإف المتوسط النظري لممقياس يكوف )
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 الخصائص اإلحصائية والوصفية لمقياس التحكم اإلنتباىي:
 اف، قاـ الباحثلمتأكد مف كوف درجات افراد عينة التحميؿ االحصائي تتوزع اعتدالياً 

فضاًل عف  ،واالنحرافات المعيارية والتبايفوساط الحسابية بحساب  المؤشرات االحصائية كاأل
، مجاؿ مف مجاالت المقياس معامالت  االلتواء ومعامالت التفرطػح لدرجات الطمبػة في كؿّ 

 Normal) و بعد الدرجات مف التوزيع االعتداليألغرض التعرؼ عمى مدى قرب 

Distribution) . ( يوضح ذلؾ.2جدوؿ )ال 
 ائية والوصفية لمقياس التحكم اإلنتباىيالخصائص اإلحص(6جدول )       

 Minimum 803 اقل درجة

 Maximum 008 اعمى درجة

 Mean 871,06 الوسط الحسابي

 Median 871 الوسيط

 Mode 879 المنوال

 Std. Deviation 81,765 االنحراف المعياري

 Variance 088,22 التباين

 Skewness 2,883 االلتواء

 Kurtosis 2,628 التفرطح

ذلؾ و  ،الدرجات قريبة مف التوزيع االعتدالي فّ أيتبيف ( 2)مالحظة الجدوؿ  عف طريؽ 
ف قيـ مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت تقترب مف القيـ النظرية لمتوزيع أبسبب 
 .التحكـ اإلنتباىيشكؿ توزيع الدرجات لمقياس  يبيف( 0والشكؿ )، الطبيعي

 لمقياس التحكم اإلنتباىي( األعمدة البيانية لدرجات عينة التحميل اإلحصائي 8شكل رقم )     
 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11اجمللد )( 1العدد )

 2021اذار 

 

)212 ) 
 

 
 :Statistical Means)) الوسائل اإلحصائية

استعماؿ الحقيبة اإلحصائية  في التحميؿ اإلحصائي لنتائج بحثو عمى افاعتمد الباحث
 (، والوسائؿ اإلحصائية اآلتية:SPSSلمعمـو االجتماعية )

  (:Pearson Correlation Coefficent) معامؿ ارتباط بيرسوف  .0
  :Cronbach Alpha))ألفا كرونباخ  .6
 .االختبار التائي لحساب الداللة اإلحصائية لمعامؿ االرتباط .3
 االختبار التائي لعينة واحدة .4

 .لعينتيف مستقمتيف (t-test) التائي االختبار .2
االحصائي لممقياسيف: استخدمت المؤشرات االحصائية لعينة التحميؿ  .2

 الستخراج )االلتواء، التفرطح ، ومقاييس النزعة، ومقاييس التشتت(
 عرض النتائج ومناقشتيا

 التحكم اإلنتباىي لدى طمبة الدراسات العميا: التعّرف عمىاليدف األول: 
 عمى عينة البحث، أظيرت( فقرة 84المتّكوف مف ) التحكـ اإلنتباىيبعد تطبيؽ مقياس 

( بانحراؼ معياري 078,628نتائج التحميؿ اإلحصائي لمدرجات أف المتوسط الحسابي بمغ )
( باستعماؿ 088(، وبمقارنة المتوسط الحسابي مع المتوسط الفرضي البالغ )08,722)
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لعينة واحدة ظير أف ىناؾ فرقًا ذا داللة إحصائية، إذ كانت القيمة  (t-test)االختبار التائي 
( عند مستوى داللة 0,22( أكبر مف القيمة التائية الجدولية )38,123وبة )التائية المحس

وىذا يعني  (، وأف المتوسط الحسابي أعمى مف المتوسط الفرضي672( وبدرجة حرية )1,12)
 ( يوضح ذلؾ: 7، وجدوؿ )التحكـ اإلنتباىيمف  عاؿٍ اف عينة البحث يتصفوف بمستوى 

 المعياري والوسط الفرضي والقيمة التائية المحسوبة والجدوليةالمتوسط الحسابي واالنحراف (7جدول )
 تحكم اإلنتباىيلعينة البحث في مقياس ال

عدد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

درجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
 الداللة
 الجدولية المحسوبة 2,25

 دال 8,96 31,253 075 811 81,765 871,061 076
 

عزو يو  ،حكـ اإلنتباىيأف طمبة الدراسات العميا يتصفوف بالت( 7)مف جدوؿ  ضحيت
إحدى األسس اليامة التي يقوـ عمييا  اإلنتباىي ُتعدّ ىذه النتيجة إلى عمميات التحكـ  افالباحث
عف ـ المعرفي كتجييز ومعالجة المعمومات، حيث إف ىذه المعمومات ىي المسؤولة التعمّ 

استثارة وتوجيو النشاطات المعرفية وتوظيفيا توظيفًا اقتصاديًا منتجًا وفعااًل، وتمثؿ عمميات 
التحكـ فيو، وتوجيو عمميات او  تنظيـ وضبط المعرفة عممية ضبط إيقاع سموكنا المعرفي

ـ، وتساعدنا عمى تخطيط أسموب أو أساليب معالجة مياـ التفكير لدينا خالؿ موقؼ التعمّ 
ـ، وتقوـ حمولنا ـ وتستثير نشاطاتنا المعرفية، وتراجع فيمنا أو استيعابنا لموقؼ التعمّ التعمّ 

، وىذا يعني أف وتشمؿ عمميات ضبط التنشيط الذىني وعمميات التحكـ فيو، لمموقؼ المشكؿ
لطالب الدراسات العميا )أىداؼ منشودة( و )محفزات أو مثيرات( دافعة لو لمسيطرة عمى 

يزنؾ وكالفو أ (PET)  طرحتو نظرية كفاءة المعالجة المعرفيةما ا يتفؽ مع وىذاإلنتباه، 
(Eysenk,calvo,2005, Pp.1212-1228) تكوف لتحكـ اإلنتباىي يوالتي تشير إلى أف ا

أمامي ويكوف مدفوع باألىداؼ، والثاني خمفي مدفوع بالمحفزات  أحدىمامف نظاميف لإلنتباه، 
أو المثيرات، ويعمالف سوية ليكوف اإلنتباه في حالة متزنة في الظروؼ الطبيعية الخالية مف 

إنتباىي جيد، أما في وجود الميددات والخطر فيختؿ تحكـ الميددات، فيكوف الفرد في حالة 
التحوؿ في متطمبات ، وعميو فرد عمى التركيز والتحويؿتوازف النظاميف، وتنخفض قدرة الف

مع االستعداد  االنتباه يحتاج إلى جيد معرفي مضاعؼ، لكف ىذا الجيد يتناسب عكسياً 
عمى مرونتيـ المعرفية في ة طالب الدراسات العميا ، لذلؾ تعتمد كفاءالمياـوالتييؤ ألداء 
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المعرفي العصبي حديثًا شبكات مف في ىذا الصدد، وجد عمماء النفس ، و التحوؿ والكؼ
األعصاب ترتبط بقدرتنا اإلرادية عمى إنتقاء شيء محدد مف بيف أشياء تكوف بينيا وحدات 

 Fan& et ). اإلنتباىي(تحكـ بػػػػ)ال ضاً مشتركة، وليا دور ميـ في التنظيـ الذاتي وتعرؼ اي

al ,2005, p.471) ,وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة نورثيرف ((Northern, 2010 ،
 .(6107ودراسة )جاسـ، 
: تبعًا لمتغيري التحكم اإلنتباىي: التعّرف عمى داللة الفروق في ثانياليدف ال

 )ذكور، إناث( والتخصص )عممي، إنساني( لدى طمبة الدراسات العميا. جنسال
)ذكور،  جنستبعًا لمتغير ال التحكم اإلنتباىيالتعّرف عمى داللة الفرق في  -

 إناث( لدى طمبة الدراسات العميا.

( 672إستجابات عينة البحث البالغة ) افالباحثلغرض التحقؽ مف ىذا اليدؼ أخذ 
وبعد معالجة البيانات إحصائيا بمغ المتوسط طالب وطالبة عمى مقياس التحكـ اإلنتباىي، 

(، في حيف 02,236(، بانحراؼ معياري )072,222الحسابي لعينة الذكور عمى المقياس )
(، ولمتعّرؼ 06,720(، بانحراؼ معياري )076,811بمغ المتوسط الحسابي لعينة اإلناث )

( لعينتيف t-testُاستعمؿ االختبار التائي ) حكـ اإلنتباىيالتعمى داللة الفرؽ بينيما في 
لية مف القيمة التائية الجدو  صغر( أ0,741مستقمتيف، وظير أف القيمة التائية المحسوبة )

 ( يوضح ذلؾ:4(، وجدوؿ )678، وبدرجة حرية )(1,12) ( عند مستوى داللة0,22)
 

 

حكم في مقياس الت نتائج االختبار التائي لعينتين مستقمتين إليجاد داللة الفروق(8جدول ) 
 إناث( -)ذكور جنسوفق متغير الاإلنتباىي 

المتوسط  العدد جنسال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 الداللةمستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (2,25)

 85,930 875,596 868 ذكور
 دالةغير  8,96 8,782 071

 80,798 870,122 885 إناث
 

( 1,12داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ووجد فرؽ ذال يو أنّ ( 4)مف جدوؿ  ضحيت
)ذكور،  جنسوفؽ متغير الحكـ اإلنتباىي بيف متوسطي درجات عينة البحث عمى مقياس الت

دور التنشئة االجتماعية في المجتمع العراقي إذ  ىذه النتيجة إلى افعزو الباحثوي إناث(،
أصبح ينظر لكال الجنسيف نظرة تكاد تكوف متساوية السيما في مرحمة الدراسات العميا، لذلؾ 
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فيـ يخضعوف لممؤثرات الثقافية والتعميمية ذاتيا في بيئة دراسية واجتماعية متقاربة مع وجود 
ّف طمبة الدراسات العميا  )الذكور واإلناث( يختاروف المياـ التي تتفؽ مع بعض التفاوت، وا 

قدراتيـ العقمية وتحكميـ اإلنتباىي ويعزفوف عما يعتقدوف اّنو يتجاوز حدود قدراتيـ أو يقمؿ مف 
 تحقيؽ عمى لقدرتو بتقييمو يتعمؽ الذاتية لمعتقداتو الفرد إدراؾالتحكـ اإلنتباىي لدييـ؛ ألف 

فيـ عمى حّد سواء اكتسبوا خبرات ، إلنتباهبا التحكـ عمى بقدرتوز، و نجااإل معيِف مف مستوى
حياتية تؤىميـ في التحكـ اإلنتباىي عمى مستوى أفكارىـ وسموكيـ، ويكونوف في حالة مف 
اإلتزاف والقدرة عمى توجيو الذىف بمرونة واىتماـ بيف المياـ، وتجدىـ جاىديف وبشكؿ متقارب 

وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة ذاتيًا متشابيًا، ويمتمكوف تحكمًا مف أجؿ تحقيؽ أىدافيـ 
 .(6107)جاسـ، 
 تخصصتبعًا لمتغير ال التحكم اإلنتباىيالتعّرف عمى داللة الفرق في  -

 ( لدى طمبة الدراسات العميا.نياس، إنعممي)

( 672إستجابات عينة البحث البالغة ) افالباحثلغرض التحقؽ مف ىذا اليدؼ أخذ 
وبعد معالجة البيانات إحصائيا بمغ المتوسط طالب وطالبة عمى مقياس التحكـ اإلنتباىي، 

(، 08,222(، بانحراؼ معياري )078,002عمى المقياس ) تخصص العمميالحسابي لعينة ال
اؼ معياري (، بانحر 078,341) لتخصص اإلنسانيفي حيف بمغ المتوسط الحسابي لعينة ا

استعمؿ االختبار التائي  حكـ اإلنتباىيالت(، ولمتعّرؼ عمى داللة الفرؽ بينيما في 08,286)
(t-test لعينتيف مستقمتيف، وظير أف القيمة التائية المحسوبة )(أ-1,087 )مف القيمة  صغر

( 2(، وجدوؿ )678، وبدرجة حرية )(1,12) ( عند مستوى داللة0,22التائية الجدولية )
 يوضح ذلؾ:

 

 

حكم في مقياس الت نتائج االختبار التائي لعينتين مستقمتين إليجاد داللة الفروق(9جدول )
 (نياسإن -عممي) تخصصوفق متغير الاإلنتباىي 

المتوسط  العدد تخصصال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 الداللةمستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (2,25)

 81,595 871,885 808 عممي
 دالةغير  8,96 -2.817 071

 81,910 871,382 855 إنساني
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فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( أنو ال توجد 2مف جدوؿ ) ضحيت
وفؽ متغير  حكـ اإلنتباىيعمى مقياس الت عينة البحث( بيف متوسطي درجات 1,12)
ىذه النتيجة إلى أف طمبة الدراسات العميا مف  افالباحث، ويعزو (سانيإن عممي،) تخصصال

ذوي التخصص العممي واإلنساني ىـ في المرحمة الدراسية ذاتيا، وأف طبيعة المواد الدراسية 
والمقررات تعتمد التركيز واإلنتباه والحفظ والذاكرة لكي يستوعب الطالب المعمومات والحقائؽ 

سية، فالتخصص العممي واإلنساني خاضع لنظاـ تعميمي واحد والمفاىيـ الواردة في المواد الدرا
ومناخ صفي متشابو، وطرائؽ ومناىج وأساليب شبو موحدة، وأنيـ الطمبة ينتموف لمؤسسة 
واحدة ليا رؤيتيا ورسالتيا وأىدافيا التي تعمؿ عمى تحقيقيا بغض النظر عف طبيعة 

لطمبة يمتمكوف عادات وقدرات التخصص، وتنظر إلى كّؿ التخصصات بشكؿ تكاممي، وأف ا
وميارات متقاربة؛ ويتمتعوف بمستوى متقارب مف التطور المعرفي والنشاط األكاديمي، وأف 
التدريسييف يعمموف مع طمبتيـ وفؽ رؤية عممية ىادفة، فيـ موجيوف لطمبتيـ ومرشدوف ليـ 

ويـ وحب االستطالع مف أجؿ تطوير مياراتيـ وتنمية قدراتيـ، مثؿ: االستدالؿ والتحميؿ والتق
يجاد العالقات بيف عناصر األشياء، وجعؿ الطمبة يعتمدوف عمى أنفسيـ،  ومعرفة الحقائؽ وا 

وتتفؽ ىذه النتيجة رفية العميا، ولدييـ القدرة عمى تقويـ ذاتيـ وقياس مدى كفاءتيـ العقمية والمع
 .(6107)جاسـ، مع نتائج دراسة 

 (Conclusions):ثانيًا: االستنتاجات 
 أف نخمص إلى االستنتاجات اآلتية:في ضوء نتائج البحث الحالي يمكف 

 تحكـ إنتباىي وبمستوى عاٍؿ.يتصؼ طمبة الدراسات العميا ب. 0
التحكـ )ذكور، إناث( في  جنسيوجد فرؽ ذو داللة إحصائية وفؽ متغير ال. ال 6
 .اإلنتباىي
، إنساني( في يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية وفؽ متغير التخصص )عممي. ال 3

 .التحكـ اإلنتباىي
 :((Recommendationsالتوصيات  ثالثًا:

 بما يأتي: افوصي الباحثيفي ضوء نتائج البحث الحالي، 
دورات لتنمية عف طريؽ إقامة الدراسات العميا االىتماـ بالجانب المعرفي لطمبة . 0

 .مف مصادرىا ةالمعموموجعؿ الطالب باحثًا عف لطمبة الدراسات العميا التحكـ اإلنتباىي 
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تبني حوافز تتناغـ مع الدوافع و  طمبة الدراسات العمياتطوير النشاط الذاتي ل. 6
 لطالب الدراسات العميا. المستثارة بيدؼ إدامة وترسيخ تدفؽ الطاقات الفكرية

. حّث التدريسييف عمى ضرورة االنتقاؿ إلى البيئة التعميمية التفاعمية التي تركز عمى 3
غير المشوش داخؿ تطوير ميارات االنتباه المنظـ واإلصغاء طالب، والعمؿ عمى دور ال

 .الموقؼ التعميمي
 وتدريبيـ التدريسطرائؽ عف االتجاىات الحديثة في يف متدريسيإقامة ورش عمؿ ل. 8

عمى استعماؿ طرائؽ تدريسية تزيد مف تطوير العممية التعميمية وكفايتيا وتساعدىـ عمى إدارة 
 التعميمي بنجاح، وتكوف قادرة عمى أيصاؿ المعرفة المتراكمة لمطمبة بشكؿ فعاؿ.الموقؼ 
 تعميمية بيئةإيجاد ضرورة إلى  سؤوليف في مؤسسات التعميـ العالي. توجيو أنظار الم2

تواكب  والخبرات المعمومات مصادر في ومتنوعة جديدة الكترونية تقنيات عف طريؽ تفاعميةو 
 . التعميـالتقدـ التكنولوجي في 

 :(Suggestions)رابعًا: المقترحات 
 ما يأتي: افقترح الباحثيفي ضوء ما سبؽ واستكمااًل لمبحث الحالي 

 كميات الجامعات العراقية األخرى.. إجراء دراسة مماثمة لمبحث الحالي في 0
لدى أو التمثيؿ المعرفي  الدافع المعرفيوعالقتو بالتحكـ اإلنتباىي إجراء دراسة . 6

 طمبة الدراسات العميا.
أو األساليب المعرفية أو  التحكـ اإلنتباىي وعالقتو بأساليب التفكير. إجراء دراسة 3

 لدى طمبة الجامعة.الكفاءة اإلبداعية لمذات 
 .لدى طمبة الجامعة التحكـ اإلنتباىيوعالقتو ب التمكيف النفسيإجراء دراسة . 8
 

 المصادر والمراجع:

الدافع المعرفي وعالقتو بالتحكم اإلنتباىي ومعالجة (، 6107جاسـ، حوراء سمماف، ) .0
، )أطروحة دكتوراه غير منشورة(، العراؽ، كمية التربية لمبنات، المعمومات لدى طمبة الجامعة

 جامعة بغداد.
دليل الباحث في تنظيم وتوضيح البحث العممي في (، 6111حّمس، داود درويش ) .6

 ، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.كيةالعموم السمو 
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الذكاء المتبمور وعالقتو بالتحكم : (6102السالمي، إسراء عمي أبو شنة، ) .3
، )رسالة ماجستير غير منشورة(، العراؽ، كمية التربية لمعموـ اإلنتباىي لدى طمبة الجامعة

 اإلنسانية، جامعة كربالء.
التداخل المعرفي والسيطرة (، 6102الشمري، ثناء عبد الودود عبد الحافظ، ) .8

، )أطروحة دكتوراه غير منشورة(، اإلنتباىية وعالقتيما بالقمق االمتحاني لدى طمبة الجامعة
 العراؽ، كمية التربية لمعمـو اإلنسانية/ أبف رشد، جامعة بغداد.

اإلحصاء لمباحث في التربية والعموم (، 0244عودة، احمد سميماف، وخميؿ يوسؼ ) .2
 ، عماف، األردف، دار الفكر لمنشر والتوزيع.اإلنسانية

عالقة االخفاق المعرفي بالسيطرة  :(6104الكروي، رواء وليد عبد الوىاب، ) .2
)أطروحة دكتوراه غير منشورة(،  اإلنتباىية والتشوه االدراكي لدى طمبة المرحمة االعدادية،

 بية، الجامعة المستنصرية.العراؽ، كمية التر 
 ، جامعة دمشؽ، سوريا.سيكولوجية اإلدراك(، 0222منصور، عمي، وأمؿ األحمد ) .7
قياس السيطرة اإلنتباىية لدى طمبة  :(6104وادي، عفاؼ زياد، وصالح، فرح مازف، ) .4

 -623، أبريؿ، ص 0، ج87، جامعة سوىاج، مصر، العدد مجمة كمية اآلدابالجامعة، 
642. 
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