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الفروق في السيطرة االنتباهية والدافعية العقلية لدى الطالب المتفوقين وغير المتفوقين  

 أكاديمياً في ضوء النوع االجتماعي والتخصص الدراسي والمستوى األكاديمي  

 

 * أ.م. د طارق نور الدين محمد عبد الرحيم

 

 المستخلص

المتفوقين أكاديمياً    المتفوقين وغير  بين الطالب  الفروق  التعرف على  الدراسة الحالية  استهدفت 

في كل من السيطرة االنتباهية والدافعية العقلية. والكشف عن تأثير بعض العوامل مثل النوع االجتماعي  

إنسانية(،    -)ذكور اجتماعية،  طبية،  علمية،  )كليات  األكاديمي  التخصص  األكاديمية  إناث(،  والمستويات 

 منخفض(.  -)مرتفع 

طالب وطالبة    170طالب وطالبة من طالب جامعة سوهاج )منهم    340تكونت عينة الدراسة من  

بين   من  مقصودة  بطريقة  اختيارهم  تم  التحصيل(،  أدوات    900منخفضي  عليهم  طبق  وطالبة  طالب 

بي  ما  أعمارهم  تراوحت  النهائية،  الفرق  من  جميعهم  قدره    22إلى    20ن  الدراسة،  زمني  بمتوسط 

(20.78( ومقداره  معياري  وانحراف  التحقق من خصائصها  0.95(،  بعد  الدراسة  أدوات  تطبيق  تم  ـ   )

السيكومترية والتي تمثلت في: اختبار السيطرة االنتباهية )ترجمة وتقنين الباحث(، واختبار الدافعية العقلية 

إ الدراسة  وتوصلت  الباحث(.  وتقنين  السيطرة  )ترجمة  بين  احصائياً  دالة  ارتباطية  عالقات  وجود  لى 

للطالب   يٌرصد  لم  االرتباط  هذه  أن  حين  في  اكاديمياً.  المتفوقين  الطالب  لدى  العقلية  والدافعية  االنتباهية 

منخفضي المستويات االكاديمية. في حين أنه لم يتم رصد أي فروق بين التخصصات المختلفة لدى عينة  

السيط في  الطالب الدراسة  بين  فروق  وجود  إلى  الدراسة  توصلت  كما  العقلية.  والدافعية  االنتباهية  رة 

والطالبات في بعد التكامل المعرفي لصالح الطالبات، في حين تم رصد قيم قريبة من الداللة بين الذكور  

يز العقلي كأحد كأحد أبعاد السيطرة االنتباهية لصالح االنات، والترك (Shiftواالناث في تحويل االنتباه )  

العقلية من خالل  التنبؤ بالدافعية  أنه يمكن  العقلية لصالح االناث. كما توصلت الدراسة إلى  الدافعية  أبعاد 

 درجات عينة الدراسة في السيطرة االنتباهية.  

    

 .طالب الجامعات  األكاديمية، المستويات : سيطرة االنتباه، الدافعية العقلية، الكلمات المفتاحية

 

 المقدمة واإلطار النظري للدراسة  

تنمية مهاراته وصقل قدراته بما يواكب   التعليمية على المتعلم من أجل  تركز العديد من األنظمة 

التغييرات السريعة التي تحدث على المستوى العالمي، من حيث االحتياج إلى متعلم واع لديه العديد من 

ارات التي تؤهله للتنافس واالستمرارية بما يحقق متطلبات سوق العمل واحتياجاته المتغيرة وبخاصة  المه
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في اآلونة األخيرة.  هذه المهارات تتطلب الكتسابها العديد من القدرات المعرفية والمهارية. ومن أهم هذه 

.  ويعتبر مفهوم االنتباه  Attentionه  القدرات المعرفية التي يحتاجها المتعلم في أثناء تعلمه عملية االنتبا 

من  العديد  إن  حيث  والعصبي.  المعرفي  النفس  بعلم  المرتبطة  البحث  أدبيات  في  جدال  المفاهيم  أكثر  من 

االنتباه   لعملية  دقيقا  يقدم وصفا  ان  اللحظة ال يستطيع   & Cohen, 1993; Kaye)الباحثين حتى هذه 

Ruskin, 1990)يقدم تعريفا دقيقا لالنتباه"  . ولعل مقولة ول بأنه "ال أحد يستطيع أن  يم جيمس الشهيرة 

يعتبر المفهوم السائد بين الباحثين في علم النفس المعرفي على وجه الخصوص حتى هذه اللحظة )محمد،  

توضح  2014 التي  والدالئل  المؤشرات  من  مجموعة  تبنت  التي  المحاوالت  من  العديد  هناك  أنه  اال   .)

اال  االنتقائي  عملية  االنتباه  مثل  عليا  إدراكية  معرفية  عمليات  من  بها  يرتبط  وما   selectiveنتباه، 

attention  (Theeuwes, 1993)  االنتباه وسيطرة   ، Attentional control. (Verfaellie & 

Heilman, 1990) . 

وبيترسون بوسنر  إلي  األساس  في  االنتباهية  السيطرة  مفهوم   ,Posner & Petersen)ويعود 

عل (1990 عقليـة  "عملية  أنها  على   وعرفاها  االنتباه  في  التحكم  عمليات  إلي  أشارا  مركبة  عندما  يـا 

 & Posner)ومخططـه تهـدف النتقاء المثيرات ذات المعنى وإهمال وتجنيب المثيرات غير المفهومة"  

Petersen, 1990: 35)ايزنك و إلي  الفضل  يرجع  ) .. ولكن  للسيطرة  2007زمالئه  أعمق  تفسير  في   )

وتعريفها    Attentional control theory (ACC)االنتباهية من خالل نظريتهم عن السيطرة االنتباهية  

أنها   السلوك واألداء “ب  متعددة من  المسئولة عن جوانب  التعقيد  المعرفية شديدة  العمليات  مجموعة من 

في   تتمثل  جوانب  ثالثة  تتضمن  والتي  المعلومات  لمعالجة  الفرد  بها  يقوم  التي  المعرفية  للمهام  التنفيذي 

ا بمرونة  والتحكم  االنتباه  وتحويل  االنتباه،   & ,Eysenck, Derakshan, Santos)”النتباهتركيز 

Calvo, 2007) . 

العاملة   للذاكرة  المعرفية  السعة  من  تزيد  االنتباهية  السيطرة  أن  إلي  الباحثين  من  العديد  ويشير 

Working memory   من أجل معالجة أكبر عدد ممكن من التمثيالت المعرفية(Furley & Wood, 

ي وهيتش  ، التي تسهل عملية التعلم واستيعاب المعلومات التي يتلقاها المتعلم. كما بين كل من بادل(2016

في نموذجهما عن الذاكرة العاملة أن السيطرة االنتباهية تعتبر أحد األجزاء الرئيسية التي يقوم بها المتحكم  

من حيث ضبط المثيرات وارتباطها بالقدرة على  Center Executive Manager التنفيذي المركزي   

واالسترجاع المرونة   ,Salahub, 2021; Sari, Koster, Pourtois, & Derakshan) احداث 

المثيرات (2016 كم  في  التحكم  في  واإلرادة  الوعي  الفرد  تمنح  االنتباهية  السيطرة  ان  يعنى  وهذا   ،

ومعالجتها   المرنة المستقبلة  المعرفية  المعالجة  على  القدرة  للفرد  يتيح  مما  بالكفاءة،  يتسم  نحو  على 

للمعلومات والمعارف، والتي تنعكس على كفاءة المعلومات المستقبلة سواء كانت طبيعة المثيرات سمعية  

 ً ية فيما توصل إليه  . وتتفق هذه الرؤ(Theeuwes & van der Burg, 2007)  أم بصرية أم االثنين معا

والتي تشير إلي أن السيطرة االنتباهية ترتبط بالنظام اشراف االنتباه،    (Neumann, 1990)سلفاً نيومان  

والذي يركز على توجيه االنتباه نحو الهدف المطلوب مع التحكم في السلوك وتنشيط الوعي، ومن ثم فإن 

تعتبر وظيفة تنفيذية تتآلف من مجموعة من القدرات التي تتيح للفرد القدرة على تركيز    السيطرة االنتباهية

 . (Cohen, 1993)جهوده المعرفية 

ويشير العديد من الباحثين إلى أن األفراد ذوي السيطرة االنتباهية المرتفعة يكونوا أكثر قدرة على 

االنتباه للمثيرات المختلفة )سمعية، أم بصرية، أم االثنين معاً(. كما يتميزون بقدرتهم على توظيف الوسائل  

كفاءة مثل: األفالم الوثائقية، الفيديوهات  المختلفة التي تيسر عملية االنتباه واستيعاب ومعالجة المعلومات ب
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الذهنية   المخططات  البيانات،  جدولة  مصادر Schemataالتعليمية،  استخدام  ورقية،  ملخصات  تجهيز   ،

والبصرية   السمعية  المثيرات  بين  ما  والدمج  اإللكترونية،   & ,Tsotsos, Abid, Kotseruba) التعلم 

Solbach, 2021; Rey-Mermet, Singmann, & Oberauer, 2021; Wilterson, 2021; 

Dong & Li, 2020) . 

أن    (Muris, Mayer, van Lint, & Hofman, 2008) ولقد أشار كل من موريس وزمالئه   

الدفاعية   االستراتيجيات  استخدام  على  القدرة  لديهم  تكون  المرتفعة  االنتباهية  السيطرة  ذوي    األفراد 

Defense Mechanisms  م على تكوين جدار مناعي ضد األفكار السلبية او االقتحامية التي  التي تؤهله

تؤرق الفرد وتجهده وتؤدى إلي زيادة معدالت التوتر والقلق لديه. وبالتالي فان لديهم القدرة على التحكم  

 في مستويات التوتر التي تصاحب أداء االعمال التي تحتاج لالنتباه وتجنب اّثارها. 

الرئيسية   الفكرة  عليها  هذه  اعتمد  إطار (Eysenck et al., 2007) التي  متكامل   لتقديم  نظري 

على   تستحوذ  وقلق  توتر  لحاالت  المصاحبة  المثيرات  ان  أوضحا  حيث  االنتباهية،  السيطرة  مفهوم  لفهم 

الحيز األكبر من عملية المعالجة المعرفية للمثيرات كما  أنها تتشابك مع المثيرات والمعلومات التي نقوم  

ا أشار العديد من الباحثين إلى ان العبء بمعالجتها وبخاصة في كل من الذاكرة الصريحة والضمنية. كم

وتقليل   إلى ضعف  يؤدي  مما  العاملة  للذاكرة  التنفيذية  الوظيفة  مع  يتشابك  المعلومات  معالجة  في  األكبر 

الكفاءة المعرفية لألفراد في تحويل االنتباه، تركيز االنتباه، تخطيط المهمات، االنتباه االنتقائي.  ويشير كل  

 ن مرتبطين بالسيطرة االنتباهية ويتمثال في:  إلي وجود نظامي  (Corbetta & Shulman, 2002b)من 

الهدف   نحو  الموجه  االنتباه  نظام  األول:  في Goal directed attentionالنظام  بالتحكم  يقوم   :

أسفل إلى  أعلى  من  االنتباه  واالهداف (top-down control) عمليات  والمعرفة  بالتوقعات  ويتأثر   ،

الذي اقترحه   (anterior attentional system) نتباه األماميالحالية. ويشبه هذا النظام كل من نظام اال

(Posner et al., 1990 )  ، المعرفي التحكم  اقتراحه    (cognitive control system) نظام  الذي 

(Miller & Cohen, 2001) وتشترك هذه األنظمة الثالث في التحكم في عمليات االنتباه من أعلى إلى .

 لحدوث عملية االنتباه.   (Prefrontal cortex)على الفص الجبهي أسفل كما أنها ترتكز 

الحافز   يحركه  الذي  االنتباه  نظام  في  يتمثل  الثاني:   Stimulus driven attentionalالنظام 

control  ويستجيب هذا النظام إلي أقصي حد للمنبهات البارزة أو الواضحة، كما  أنه يتحكم تصاعديا في .

(، ويتضح هذا بصورة جلية عند التركيز على المثيرات الحسية  Bottom-up Controlعملية االنتباه )

تصاعدية   بطريقة  االنتباه  سعة  على  تستحوذ  المثيرات  هذه  تكون  عندما  وبخاصة  بالسلوك،  الصلة  ذات 

 .   (Shulman et al., 2009)مدفوعة بالتحفيز

 Corbetta & Shulman, 2011; Shulman et al., 2009; Corbetta et)ويشير كل من  

al., 2002b)  د نوع من الهيمنة االنتباهية، كما أسفرت نتائج الدراسات العصبية  إلي وجود أدلة على وجو

التي استخدمت تقنيات السياالت العصبية لتصوير النشاط الدماغي أثناء حدوث عملية التحكم في االنتباه. 

هذه المالحظة تم التوصل إليها من خالل دراسة األفراد الذين يعانون من تلف في الشق الدماغي األيمن  

Right Hemisphere  (Corbetta et al., 2011; Bressler, Tang, Sylvester, Shulman, & 

Corbetta, 2008)    العصبية للسيطرة االنتباهية.  وتبرهن تلك المالحظة على أهمية التعرف على األسس

من خالل الدراسات التي اعتمدت على التصوير الثالثي للدماغ  (Corbetta et al., 2011)فلقد أشار كل 
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والتصوير الطبقي الثالثي    من خالل توظيف تقنيات السياالت العصبية مثل: الرنين المغناطيسي الوظيفي،

TMS    مثل الجبهي  الفص  مناطق  بعض  ان  األمامي    BA9/46إلي  الحزامي   anteriorوالتلفيف 

cingulate gyrus    نحو الموجه  االنتباه  نظام  في  وبخاصة  االنتباهية،  السيطرة  عمليات  في  يشاركا 

 الهدف.      

التنفيذية  الباحثين إلى تداخل الوظائف  تقوم بها السيطرة االنتباهية والتي    ويشير العديد من  التي 

 تتمثل في: 

والتوجيه   ▪ العمليات  Selection & Orientationاالنتقاء  من  والتوجيه  االنتقاء  عمليات  وتعد   :

األساسية في عملية االنتباه حيث يقوم بعملية غربلة للمثيرات التي يستقبلها االنسان من حيث أهميتها  

بالنسبة للفرد ومن ثم اختيار انسبها قوة اعتمادا على التفضيالت الشخصية للفرد او خصائص المثير  

ال الكثافة،  )مثل  االنتباه  الفيزيقية  سعة  علي  كبيرة  بصورة  تعتمد  والتي  التكرار(،  السعة،  وضوح، 

attentional capacity    التي تسمح للجهاز االنتباهى بتمرير المحكات األساسية  تمثل احد  والتي 

للوعى المثيرات  من  معين   ,Mohamed, 2018; Mohamed, 2012; Mohamed) كم 

Neumann, & Schweinberger, 2011)   

: ويشير هذا المفهوم الي مجموعة الوسائل التي يستخدمها الفرد  Mental vigilanceاليقظة العقلية   ▪

التفكير التي تؤكد على االنتباه لبيئة الفرد وأحاسيسه ومشاعره وانفعاالته دون التقيد بإصدار أي    في

يشير كل  . و (Posner, 2011)حكم من االحكام لتحقيق مجموعة من االستجابات التكيفية للمواقف  

االنفع  (Davis & Hayes, 2011)من   للخبرات  االنتباه  يتضمن  العقلية  اليقظة  مفهوم  أن  الية  إلي 

لحظياً دون إصدار مجموعة من األحكام الفورية وإنما يعمد إلي تأجيل هذه األحكام من أجل التفكير  

    .ملياً بالموقف قبل إصدار االستجابة

التنفيذي   ▪ للسلوك   :Executive Controlالتحكم  التنفيذية  الوظائف  بمجموعة  أيضا  إليها   يشار 

من العديد  طياتها  في  تتضمن  والتي  والتي    البشري  المطلوبة،  األهداف  لتحقيق  المعرفية  العمليات 

الذاتي والتنظيم  التخطيط  المراقبة،  السيطرة،  الضبط،  أنها  (Furley et al., 2016)تتطلب  كما    .

تستلزم مجموعة من الخصائص التنفيذية مثل التحكم في االنتباه، الكف المعرفي، المرونة المعرفية  

(Sari et al., 2016)  كما ان لها العديد من االرتباطات العصبية مثل ارتباطها بالمرونة العصبية .

والتي    Anterior cingulate Cortexوالتلفيف الجداري    Prefrontal Cortexفي الفص الجبهي  

 ,.Salahub, 2021; Sari et al)ال تزال محل جدل بين الباحثين في مجال علم النفس العصبي  

2016; Corbetta, Kincade, & Shulman, 2002a)  . 

ان اال  االنتباهية  السيطرة  مفهوم  تناولت  التي  النظرية  األطر  تعدد  من  ايزنك   وبالرغم  نظرية 

تعد من النظريات األكثر انتشارا وتداوال في تفسير السيطرة االنتباهية، حيث تقوم على    (1992)وكالفو  

لمعالجة المعرفية للمعلومات وفاعلية األداء، كما  أنها افتراض جوهري يقوم على التمييز ما بين كفاءة ا

تؤكد على وجود نظامين لالنتباه والمتمثلين في االنتباه الموجه نحو الهدف، واالنتباه الذي يحركه الحافز،  

وتعتبر هذين النظامين من األنظمة التفاعلية المتوازنة في حالة حدوث عدم تهديد او زيادة مستويات التوتر  

تلك والق المهيمن.  هو  الحافز  على  القائم  االنتباه  نظام  يكون  التهديد  يحدث  عندما  بينما  الفرد،  لدى  لق 

 ,Mohamed)االنظمة تسهم في عمليات معالجة المثيرات المستقبلة بما يتوافق مع سعة االنتباه المتاحة  

االرادية،  (2011 االنتباه  عمليات  في  يتحكم  الهدف  توجيه  على  المتمركز  األول  االنتباه  نظام  ويعتبر   .
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المركزي   التنفيذي  التحكم  نظام  وظائف  في  االنتباه  (Corbetta et al., 2002a)ويساهم  نظام  بينما   .

 ,.Corbetta et al) الثاني المتمركز على الحافز مسئول عن ادخال المعلومات وتسلسها بنظام الذاكرة  

2011) . 

 ( وكالفو  ايزنك  من  كل  افترض  على 1992ولقد  ذلك  أثر  كما  االنتباه  سعة  تم شغل  كلما  أنه    )

عمليات التحكم المصاحبة لعملية االنتباه، وبالتالي فإن األنظمة المرتبطة بالسيطرة االنتباهية ال تجد سعة 

ؤدي إلي انخفاض واضح في األداء االنتباهى لدى كافية لجميع المثيرات ومن ثم يحدث االنتقاء والذي ي

. وتشير العديد من الدراسات التي (Eysenck & Mogg, 1992; Eysenck & Calvo, 1992)الفرد  

إلي وجود ثالث شبكات   االنتباهية  السيطرة  أثناء حدوث عملية  للدماغ  العصبية  التجهيزات  ركزت على 

التجهي التيقظ،  تتمثل في   ;Theeuwes et al., 2007)ز والتوجيه االنتباهى  عصبية متتالية ومترابطة 

Corbetta et al., 2002a; Luck, Fan, & Hillyard, 1993) لكن العديد من الدراسات اكدت على .

بالق يهتم  التوجيه االنتباهى والذي  التركيز،  الفرد على  بقدرة  التيقظ والتي ترتبط  درة  أهمية كل من شبكة 

 على تغيير وجهة االنتباه إلى المثيرات المراد استقبالها.    

بتصميم مقياس لقياس   (Derryberry & Reed, 2002)واعتمادا على هذه النظرية قام كل من

السيطرة االنتباهية يعتمد على الفكرة األساسية التي أشار إليها  كل من ايزنك وكالفو في نظريتهما واللذان 

 يؤكدا على كل من: 

بالملل أو   ▪ أداء مهمة ما بدون شعوره  انتباهه عند  الفرد على تركيز  العقلي: ويٌراد به قدرة  التركيز 

تن لفترة زمنية محددة  بكفاءةالتعب  الذاكرة  أنظمة  إلي  المعلومات  ادخال   ,Knudsen) تهي بمجرد 

2007). 

يزيد من   ▪ إلي اخري مما  االنتباه من مهمة  توجيه  االنتباهى عند  التحويل  يحدث  االنتباهى:  التحويل 

أنها تتضمن استبعاد المثيرات الدخيلة التي تعيق  كفاءة معالجة المعلومات المرتبطة بهذه المهام، كما   

في االنتقال من  . كما  أنها تتضمن المرونة االنتباهية  (Derryberry et al., 2002) عملية االنتباه

 .  (Mohamed, 2018) مهمة إلي أخرى من اجل انجاز هدف محدد 

االنتباهية  السيطرة  مفهوم  العربية  البيئة  في  الدراسات  من  العديد  تناولت   attentionalولقد 

control ( 2015وعالقته بمجموعة من المتغيرات المعرفية والشخصية كما ورد في دراسة الشمري  )

العالقا تناولت  القلق  التي  على  وانعكاساتهما  المعرفي  والتداخل  االنتباهية  السيطرة  بين  ما  المتداخلة  ت 

( لدى  من 400باالمتحانات  لكل  اسهامات  وجود  أسفرت عن  والتي  الجامعة،  وطالبة من طالب  طالباً   )

ت  كما  الجامعة.  لدى طالب  االمتحانات  من  بالقلق  التنبؤ  في  االنتباهية  والسيطرة  المعرفي  ناولت  التداخل 

( الجبارى  )2017دراسة  لدى  النفسي  باألمن  االنتباهية  السيطرة  عالقة  على  التعرف  طالب 400(   )

بالجامعة   والعملية  اإلنسانية  الكليات  من  النازحين(  وغير  )النازحين  الجامعة  طالب  من  وطالبة 

واالمن االنتباهية  السيطرة  من مستويات  كل  انخفاض  إلى  الدراسة  وتوصلت  لدى   المستنصرية،  النفسي 

( العالقة ما 2018طالب الجامعة النازحين مقارنة بالطالب غير النازحين. بينما تناولت دراسة الكروي )

بين اإلخفاق المعرفي والسيطرة االنتباهية والتشوه اإلدراكي لدى طالب المرحلة اإلعدادية، ولقد توصلت  

االنتباهي السيطرة  بين  ما  سالب  ارتباط  وجود  إلى  السيطرة  الدراسة  ان  حين  في  المعرفي.  واالخفاق  ة 

 االنتباهية لم تسهم في تفسير اإلخفاق المعرفي لدى طالب المرحلة اإلعدادية.  
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 ( والدوادي  مازن  دراسة  تناولت  االنتباهية  2018ولقد  السيطرة  بين  ما  العالقة  على  التعرف   )

والذكاء ثالثي االبعاد لدى طلبة الجامعة. ولقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ما بين السيطرة االنتباهية  

س السيطرة االنتباهية  ( قيا 2018والذكاء الثالثي لدى طالب الجامعة. وتناولت دراسة الداودي ووادي ) 

)ذكور االجتماعي  والنوع  التخصص  ضوء  في  الجامعة  طلبة  إلى   -لدى  الدراسة  توصلت  ولقد  اناث(. 

والنوع   واإلنسانية،  العملية  التخصصات  بين  ما  للتخصص  تعزى  االنتباهية  السيطرة  في  فروق  وجود 

المرت االنتباهية  للسيطرة  نمط  وجود  عن  لتسفر  بينهما  فيما  من والتفاعل  العملية  الكليات  طالب  لدى  فع 

تناولت دراسة محمد عباس )  الكليات اإلنسانية من االناث. ولقد  ( التعرف على 2019الذكور، وطالبات 

لدى   االنتباهية  والسيطرة  الجانبي  التفكير  والتي   125مستويات  بغداد،  جامعة  من طالب  وطالبة  طالب 

بي االنتباهية  السيطرة  في  فروق  وجود  عن  تناولت أسفرت  بينما  الطالبات.  لصالح  والطالبات  الطالب  ن 

القرار والسيطرة االنتباهية لدى  2020دراسة االعجم )  طالب   200( التعرف على العالقة ما بين اتخاذ 

وطالبة من طالب الجامعة، والتي أسفرت عن وجود ارتباط دال احصائي بين كل من السيطرة االنتباهية  

( التي استهدفت التعرف على مستويات السيطرة  2020دراسة عذاب وعداي )   واتخاذ القرار. كما تناولت 

بينت ان مستويات السيطرة االنتباهية لدى الطالب أكثر   االنتباهية لدى طالب المرحلة اإلعدادية، والتي 

( كاظم  ودراسة  بالطالبات.  مقارنة  وعالقته  2020هيمنة  االنفعالي  التجهيز  على  للتعرف  هدفت  التي   )

فيما  بالسي احصائي  دال  ارتباط  وجود  عن  تسفر  لم  والتي  األطفال.  رياض  معلمات  لدى  االنتباهية  طرة 

 بينهما.   

 يتضح من الدراسات التي تناولت مفهوم السيطرة االنتباهية بالبيئة العربية ما يلي:  

الجامعات    غالبية الدراسات التي تناولت السيطرة االنتباهية في البيئة العربية قد ركزت على طالب  ▪

ذلك   على  )مثال  معين  تخصص  طالب  على  التركيز  او  واإلنسانية  العملية  التخصصات  بمختلف 

؛ عباس،  2018؛ الداودي ووادي، 2018؛ مازن والدوادي 2017؛ الجباري، 2015دراسة الشمري،

االعجم،  2019 الكروي،  2020؛  من  كل  دراسة  تناولت  بينما  وعدى  2018(.  عذاب  (  2020؛ 

 عدادية. المرحلة اإل 

المرحلة الجامعية فيما يتعلق بمستوى تطور السيطرة   ▪ تناولت  التي  الدراسات  نتائج  تباين في  وجود 

 االنتباهية او تأثير او تفاعل كل من التخصص الدراسي او النوع على السيطرة االنتباهية. 

الت ▪ المعرفي؛  التداخل  مثل  معرفية  تكون  قد  متغيرات  دراسة  على  ركزت  الدراسات  شوه  معظم 

القرار واالمن   اتخاذ  التجهيز االنفعالي أو شخصية مثل  الجانبي؛  التفكير  الثالثي؛  الذكاء  اإلدراكي؛ 

السيطرة   مفهومي  بين  ما  العالقة  الباحث  علم  حد  على  واحدة  دراسة  تتناول  لم  حين  في  النفسي. 

ية. وهو ما تصبو اليه  االنتباهية والدافعية العقلية لدى الطالب مرتفعي ومنخفضي المستويات االكاديم

 هذه الدراسة لتناوله والكشف عنه.  

وعلى الرغم من تناول مفهوم السيطرة االنتباهية بالبيئة العربية والتركيز عليه يعتبر من األمور  

التي أثيرت خالل الخمس أعوام الماضية كما اتضح من سرد ووصف الدراسات في البيئة العربية اال أن  

  (.Kaye et al)  1990ية من المفاهيم التي تم دراستها في البيئة األجنبية منذ عام  مفهوم السيطرة الدماغ

(، وباستعراض أدبيات  1899وهناك العديد من يعتقد ان جذور هذا المفهوم قد تعود لوليام جيمس عام ) 

البحث في اللغة اإلنجليزية التي تناولت السيطرة االنتباهية تم التركيز فقط على األبحاث التي تناولت هذا 

ال في  عام  المفهوم  منذ  األخيرة  الستة  الصلة   2015سنوات  وثيقة  الدراسات  على  والتركيز  االن،  حتى 

 بموضوع البحث. ولقد أسفر استعراض أدبيات البحث في البيئة األجنبية على ما يلي: 
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االنتباهية والى أي مدى تعتبر  التي تناولت دراسة مفهوم السيطرة    (Unsworth, 2015)دراسة  

سمة من سمات الفروق الفردية ومدى ارتباطها بالقدرات المعرفية بصورة عامة من خالل اتباع المنهج  

( وجود تباين  1التجريبي واجراء ثالثة تجارب مختلفة لدراسة هذه الفرضية. ولقد برهنت التجربة رقم ) 

اذ القرارات اللغوية )مثل الحكم على الكلمات وغير الكلمات بين األفراد في السيطرة االنتباهية، مهمة اتخ 

(، مثلت جميعها عوامل مستقلة تسهم في التعرف على مدى اسهام السيطرة االنتباهية  2016انظر محمد،  

ومدى ارتباطها بعوامل أخرى مثل سعة الذاكرة العاملة، والذكاء السائل، والذاكرة طويلة المدي. وأسفرت 

الثانية على تأكيد جميع العوامل التي أسفرت عنها التجربة االولي باإلضافة إلى تفسير الفشل   نتائج التجربة

المعرفي اليومي والذي يحدث نتيجة لقصور في عملية االنتباه بالنسبة لمجموعة من المثيرات الهامة التي  

الدراسي(. الفصل  داخل  التركيز  على  الطالب  قدرة  عدم  )مثل  إليها  االنتباه  التجربة    يجب  أوضحت  كما 

، كما فسرت ان Cognitive Failureالثالثة ان عملية الشرود الذهني هي التي تؤدى إلى الفشل المعرفي  

السيطرة االنتباهية تفقد قوتها عندما تتداخل عملية الشرود الذهني مما يؤدي إلى حدوث قصور في عملية  

 .    االنتباه، والتي تنعكس سلبا على السيطرة االنتباهية

تأثيرها   (Sorensen et al., 2018)ودراسة    ومدي  العقلية  اليقظة  تناولت  شبكات  التي  علي 

لدى    االنتباه االنتباهية  والسيطرة  الصلة(  ذات  غير  المحفزات  قمع  الحافز،  اختيار  )التأهب،    50الثالثة 

بين   ما  أعمارهم  تراوحت  بين    29إلي    19مشارك  ما  ارتباط  وجود  إلى  الدراسة  توصلت  ولقد  سنة. 

ا بالسيطرة  التنبؤ  في  تسهم  العقلية  اليقظة  ان  كما  العقلية،  واليقظة  االنتباهية  أنها  الشبكات  كما  النتباهية، 

 تعتبر من العوامل الهامة التي تيسير مفهوم السيطرة االنتباهية لدى عينة الدراسة. 

دراسة   تناولت  ببعديها     (MacDonald & Olsen, 2020)بينما  االنتباهية  السيطرة  دراسة 

التركيز االنتباهى وتحويل االنتباه كعوامل وسيطة بين المجاالت المختلفة الخمس المتعلقة باليقظة العقلية  

اال اصدار  بوعي، عدم  التصرف  الوصف،  المالحظة،  ارتباطها  والتي تضمنت   ومدى  الر  وعدم  حكام، 

طالب جامعي. ولقد استخدمت الدراسة ثالثة مقاييس من     286باألعراض المصاحبة للقلق لدي عينة من  

مقاييس التقرير الذاتي لقياس كل من السيطرة االنتباهية، القلق، اليقظة العقلية. وأسفرت النتائج إلى وجود  

  Shift  Attentionمن خالل التركيز على بعد التحويل االنتباهى  بعض مجاالت اليقظة العقلية على القلق  

لديهم.   القلق  مستويات  زيادة  ثم  ومن  تنفيذه  يستطيعون  ال  الذين  الطالب  على  التعرف  في  أسهم  الذي 

السيطرة   مع  إيجابيا  ارتبطت  الذهنية  اليقظة  مجاالت  الي  توصلت  قد  الدراسة  هذه  ان  إلى  باإلضافة 

 االنتباهية ببعديها.

دراسة اليقظة العقلية وتفاعلها مع السيطرة   (Whitmoyer et al., 2020)كما تناولت دراسة   

فرداً. كما   74االنتباهية للتخفيف من العجز المعرفي المرتبط بالعمر لدى عينة من كبار السن والتي بلغت  

العقلية ) اليقظة  القائم على  االنتباه  تدريب  تأثير  الدراسة  لدى    ( فيMBATاستهدفت  االنتباهية  السيطرة 

القائم   التدريبي  للبرنامج  كنتيجة  االنتباه  على  السيطرة  في  تحسن  ظهور  النتائج  وأسفرت  الدراسة.  عينة 

 على اليقظة العقلية، كما ان اليقظة العقلية حسنت من شرود الذهن لديهم.  

( والسيطرة االنتباهية  GFالعالقة ما بين الذكاء السائل )  (Frith et al., 2021)وتناولت دراسة  

الذ  تأثير شرود  إلى  باإلضافة  التباعدي.  والتفكير  اإلبداعي  االنتباهية.  واالدراك  السيطرة  مفهوم  هن على 

اسهامات  مجموعة  تحدد  التي  الكامنة  المتغيرات  من  مجموعة  وجود  إلى  الدراسة  هذه  توصلت  ولقد 

السيطرة االنتباهية والذكاء السائل على التفكير التباعدي. باإلضافة إلى امكانية التنبؤ بالتفكير التباعدي من  



 2021 سادسالالعدد                           22 مجلدال                       مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   -  201  - 

ورة جذرية، في حين ان شرود الذهن مثل عامال سلبيا على التفكير  خالل مؤشرات السيطرة االنتباهية بص

التباعدي. ولقد بينت ان نمط السيطرة االنتباهية المسيطر على التفكير التباعدي يركز على االنتباه الموجه  

 نحو الهدف او ما يطلق عليه االنتباه من األعلى إلى األسفل.         

تناولت مفهوم السيطرة االنتباهية في السنوات الست األخيرة    يتضح من الدراسات األجنبية التي 

 على ما يلي: 

االنتباهية   • السيطرة  لقياس  المستخدمة  األدوات  ركز    attentional controlتباين  من  فهناك 

تجربة   أو  بوسنر  تجربة  مثل  التجريبية  الطرق  استخدام  دراسة    Flankerعلى  مثل  بيترسونز  أو 

(Unsworth, 2015)     لقياس الذاتي  التقرير  مقاييس  استخدمت  قد  الدراسات  من  العديد  إن  حين  في 

 ;Frith et al., 2021; MacDonald et al., 2020) مفهوم السيطرة االنتباهية مثل دراسة كل من  

S++rensen et al., 2018) . 

عينة الدراسة في اغلب الدراسات في البيئة األجنبية ركزت على مدى عمري معين او فئة من الفئات   ▪

 حلة دراسية معينة المحددة، وقلما تناولت مر

جميع المتغيرات التي تناولتها الدراسات في البيئة األجنبية تناولت مجموعة من المتغيرات المعرفية   ▪

بصورة عامة والتي تمثلت في كل من: الذكاء السائل، سعة الذاكرة العاملة، الذاكرة طويلة المدى،  

ال الذكاء  العقلية،  اليقظة  الذهني،  والشرود  المعرفي،  ان  الفشل  حين  في  التباعدي.  والتفكير  سائل، 

 بعض الدراسات تناولت مجموعة من سمات الشخصية مثل القلق واالمن النفسي 

وبالرغم من العديد من الدراسات األجنبية التي تناولت مفهوم السيطرة االنتباهية وارتباطه بالعديد  

متغير   تتناول  لم  أنها  اال  الشخصية  وسمات  المعرفية  المتغيرات  العقلية  من   Mentalالدافعية 

Motivation    في االنتباهية  السيطرة  تناولت  دراسة  أي  تتناوله  لم  ما  أيضا  وهو  الباحث.  علم  على حد 

الحديثة والتي من  المتغيرات  العقلية من  الدافعية  ان  الرغم من  الباحث. على  العربية على حد علم  البيئة 

 هوم السيطرة االنتباهية.  الممكن ان يكون هناك تداخل فيما بينها وبين مف

بوظائفه   وقيامه  المتباينة  المواقف  مع  التعامل  في  الفرد  قدرة  الى"  العقلية  الدافعية  مفهوم  ويشير 

)محمد،   به"  المحيطة  الصعبة  والظروف  التحديات  من  ويشير  2018بالرغم   .)(Al-Obaidi & Al-

Azzawi, 2020)   التي المتباينة  المواقف  مع  الفعال  التكيف  على  القدرة  تتضمن  العقلية  الدافعية  ان 

البدائل التي تساعده على حل المشكالت  انتاج مجموعة من  يتعرض لها الفرد، هذا التكيف يساعده على 

يتعرض  موقف  بكفاءة    المصاحبة الي   & Ghanim, 2021; Yee & Braver, 2018; Deci)له 

Ryan, 1980)   

إلي أن الدافعية العقلية    (Wecker, Kramer, Hallam, & Delis, 2005)ا يشير كل من  كم

القدرة على توليد مجموعة من البدائل التي تسهم  ترتبط بمهارة  تحليل  أبعاد   المشكلة التي يواجها الفرد و

تحسن من قدرات الفرد  إلي ان الدافعية العقلية  (Snow, 1992)في المساعدة في حل هذه المشكلة.  ويبين 

 المعرفية ومن بينها االنتباه ومن ثم ف أنها تكون المسئولة عن تحسين كفاءة العملية التعليمية. 

تساعد   ( Giancarlo, 1998a) ويوضح   نقية  ذهنية  حالة  اال  هي  ما  العقلية  الدافعية  ان  إلي 

في اقل وقت ممكن وبصورة تتسم بالتفرد. ويشير محمد   صاحبها علي انجاز العديد من المهام والمتطلبات 
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( في دراسته ان الدافعية العقلية ترتبط بكفاءة التعلم اإليجابية لدى المتعلم كما أنها ترتبط بما يطلق  2018)

 عليه عادات العقل. 

ولذا يشير العديد من الباحثين إلي ان الدافعية العقلية قد تسهم في توظيف المحتوى المعرفي للفرد 

إبداعية   كما(Hassan & Hussein, 2019; Ransdell, 2018; Radhi, 2017)بصورة  أنها    ، 

السائل   الذكاء  مثل:  المعرفية  المتغيرات  من  بالعديد  المعلومات  (Radhi, 2017)ترتبط  معالجة   ،

(Hassan et al., 2019 )   اللغوي النمو   ،(Zhadko, 2015)  ،الشريم( الدراسي  التحصيل  ؛ 2016، 

والالال،   الناقد  2015الشريم  التفكير   ،) (Giancarlo, Blohm, & Urdan, 2004)  من العديد  لكن   .

الدراسات قد اشارت إلي ارتباط الدافعية العقلية بمجموعة من السمات والمتغيرات الشخصية واالجتماعية  

الخمس العوامل  للشخصية    مثل:  ،  (Al-Rabee, bu Ghazal, & Shawashereh, 2019) الكبرى 

 ,Gibson)، المسئولية االجتماعية  (Ghanim, 2021)االتجاه نحو المهنة لدى طالب اقسام اللغة العربية  

 ة. .  وهذا يوضح ان الدافعية العقلية متغير يرتبط بكل من المتغيرات المعرفية والشخصي (2012

قبل  من  المقترح  النموذج  ان  اال  العقلية  للدافعية  المفسرة  والنظريات  النماذج  تعدد  من  وبالرغم 

(Giancarlo, 2006)    أنه ارتبط بمقياس الدافعية العقلية، وبخاصة   تناولت  النماذج التي  يعتبر من اهم 

والتي   العقلية  الدافعية  تتضمنها  رئيسية  أبعاد  أربعة  إلى  النموذج  هذا  ويشير  العقلية.  للدافعية  كاليفورنيا 

 تتمثل في:  

المعرفي   ▪ الساCognitive Integrityالتكامل  المعلومات  ربط  على  القدرة  التي  :   والجديدة  بقة 

إليها    الحاجة  حين  واسترجعها  ومعالجتها  تخزينها  يسهل  متسلسلة  منطقية  بطريقة  الفرد  يكتسبها 

(Gibson, 2012)المتع الخيارات  مع  التعامل  في  المهارة  الفرد  لدى  تتكون  كما  تناوله  ،  عند  ددة 

 Yee)لمجموعة من المواقف او المشكالت التي يواجها، واختيار انسبها بما يوائم معتقداته المعرفية  

et al., 2018)( أن ا2007. ويشير كل من أبو رياش وعبد الحق )  ألفراد الذين يتسمون بالتكامل

المطلوبة   المهمات  في  واالندماج  االخرين  مع  الفعالة  المشاركة  على  القدرة  لديهم  تتوافر  المعرفي 

 ( بونو  دي  ويشير  وسهولة.  بيسر  إنجازها  من  يتمكنوا  حتى  الذين  2001منهم  األفراد  أن  إلى   )

اكتساب المعلومات والمعارف الجديدة،  يتميزون بالتكامل المعرفي يغلب عليهم الفضول المعرفي في  

كما أنهم يشعرون بالقدرة على التحدي ومواجهة المشكالت الغامضة، ويشعرون بالسعادة عند إيجاد  

 (. 2018حلول لها )محمد،  

:  ويقصد به القدرة على مواصلة المهام بدون كلل او ملل ولفترات  Mental Focusالتركيز العقلي   ▪

ا بين  ما  متباينة  المهام  زمنية  هذه  بإنجاز  تنتهى  ما  غالبا  والتي  والقصر   ,Giancarlo)لطول 

1998b)( تتوافر  2018، ويشير محمد  المرتفع  العقلي  التركيز  ذوي    األفراد   ان  دراسته   في   )

م كل  ويشير  بالنجاح.  وتكليلها  المهام  هذه  إلنجاز  واإلصرار  المثابرة  من  مرتفعة  درجات  ن  لديهم 

( أن األفراد ذوي التركيز العقلي المرتفع يشعروا بالمتعة أثناء  463:  2007أبورياش وعبد الحق )

 حل المهام التي تعتمد على وجود معضلة تستلزم الحل.   

: حيث يتميز األفراد ذوي الدافعية العقلية  Creative Problem solvingالحل اإلبداعي للمشكالت   ▪

بدائل تتسم بالجدة واالصالة والبعد عن المألوف للمهام الموكلة اليه والتي   المرتفعة بالقدرة على إيجاد 

يجب ان يجد لها حلوال. كما أنهم يبننون مجموعة من األنشطة التي تتسم بالتحدي والمنافسة، وعند  
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الوصول إلى حلول لتلك المهام ف أنهم يشعروا بدرجة عالية من الرضا عن الذات والسعادة )مرعي  

 (.  20:  2008ونوفل، 

: ويقصد به تثمين الفرد للمعرفة والتعلم من اجل اثراء  Learning Orientationالتوجه نحو التعلم   ▪

بنيته المعرفية بالعديد من المعلومات والمعارف التي تؤهله للسيطرة على جميع المهمات التي ينخرط  

. وبالرغم من ان المعرفة  (2018؛ محمد،  2008فيها والعمد إلى وجود حلول غير تقليدية )نوفل،  

تشكل جزء أساسي من بنيته المعرفية اال ان الخبرات القائمة على المواقف والتي يكتسبها من خالل  

النظر   وجهات  ربط  على  تساعده  والتي  للفرد،  المعرفية  البنية  من  يتجزأ  ال  جزء  تشكل  االحتكاك 

جديدة  بدائل  توليد  على  القدرة  له  يتيح  مالئم  بشكل  التي    المختلفة  المهمات  على  التغلب  في  تسهم 

 (.   2018؛ محمد،  2008يتناولها )مرعي ونوفل، 

؛ حموك 2008وتشير العديد من الدراسات في البيئة العربية مثل دراسة كل من )مرعي ونوفل،  

طنوس،  2013وعلي،   الشريم،  2013؛  محمد،  2016،  الخصائص 2018؛  من  العديد  وجود  إلى   )

ا ذوي  لألفراد  وحب المميزة  الفضول  درجات  ارتفاع  من:  كل  في  تمثلت  والتي  المرتفعة  العقلية  لدافعية 

االستطالع لديهم مما ييسر لهم عمليات البحث والتقصي للحقائق والمعارف المتباينة لفترات طويلة حتى  

)محمد،   تواجههم  التي  للمشكالت  تقليدية  غير  بدائل  إيجاد  من  وارتفاع  494-493:  2018يتمكنوا   .)

أنهم  درج كما  لفترات طويلة،  بها  المكلفين  المهمات  في  االندماج  على  والقدرة  والوضوح،  الصراحة  ات 

)محمد،  ايجابياً  نقده  يكون  بالنقد  يقوم  وعندما  موقفه،  تدعم  التي  والبراهين  األدلة  تقديم  دائماً  يفضلون 

قف المتباينة التي تسهم في (. كما يتميز هؤالء األفراد بالقدرة على المشاركة في الموا493-494:  2018

المهان  في  واالندماج  الجديدة  اآلراء  وتقبل  الذهني  باالنفتاح  يتميزون  أنهم  كما  المعرفية،  بنيته  تشكيل 

 (.  494-493:  2018الصعبة والتي تتضمن العديد من التحديات )محمد، 

الدافعية   مفهوم  العربية  البيئة  في  وبخاصة  الدراسات  من  العديد  تناولت  وارتباطه  ولقد  العقلية 

( التي  2020بمجموعة من المتغيرات المرتبطة بالنشاط المعرفي للفرد مثل ما ورد في دراسة رمضان ) 

استهدفت الكشف عن عالقة االستثارات الفائقة والتصورات الضمنية للذكاء بالدافعية العقلية لدى الطالب 

بالد  والتنبؤ  الثانوية،  المرحلة  من  اكاديمياً  والتصورات الموهوبين  الفائقة  االستثارة  من  العقلية  افعية 

للذكاء  الضمنية  التصورات  بين  احصائياً  دالة  موجبة  عالقة  وجود  النتائج  بينت  ولقد  للذكاء.  الضمنية 

الفائقة   االستثارة  من  العقلية  بالدافعية  التنبؤ  يمكن  أنه  أسفرت    الدراسة  أن  حين  في  العقلية.  والدافعية 

 للذكاء لدى طالب المرحلة الثانوية الموهوبين أكاديمياً. والتصورات الضمنية 

  200( التي تناولت العالقة ما بين الطفو األكاديمي والدافعية العقلية لدى  2020ودراسة حسن ) 

وجود   إلى  نتائجها  أسفرت  والتي  سويف.  بنى  بمحافظة  الثانوي  الثاني  الصف  من طالب  وطالبة  طالب 

الفاعلي في  متمثلة  األكاديمي  الطفو  وابعاد  العقلية  الدافعية  بين  موجبة  ارتباطية  االندماج  عالقة  الذاتية،  ة 

األكاديمي، العالقة بين المعلم والطالب. في حين وجدت عالقة ارتباطية سالبة بين الدافعية العقلية وابعاد 

بين مرتفعي   الدراسة وجود فروق  والقلق، كما أوضحت  المؤكدة  السيطرة غير  التالية:  األكاديمي  الطفو 

الطفو األكاديمي، كما أنه يمكن التنبؤ بالطفو األكاديمي    ومنخفضي األداء على مقياس الدافعية العقلية في

 من خالل الدافعية العقلية. 

 ( دراسة زايد  تناولت  والعاديين وذوي  2020كما  الموهوبين  التالميذ  بين  الفروق  الكشف عن   .)

ال متغيرات  ضوء  في  القرائي  والفهم  المعرفي،  التمثيل  كفاءة  العقلية،  الدافعية  في  التعلم  نوع  صعوبات 
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لدى   )منهم    210االجتماعي  االبتدائي  الخامس  بالصف  وتلميذة    55موهوبين،    45عاديين،    110تلميذ 

متوسطات   بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عن  الدراسة  نتائج  وأسفرت  تعلم(.  صعوبات  ذوي 

الفهم القرائي، في  مجموعات الدراسة الثالثة على مقياس الدافعية العقلية وكفاءة التمثيل المعرفي واختبار  

 اناث(.  -حين لم توجد فروق تعزى لعامل النوع االجتماعي )ذكور

( الغامدي  الدافعية  2018ودراسة  تنمية  في  األكاديمي  التسريع  دور  التعرف على  تناولت  التي   )

معلم من معلمي    82العقلية لدى الطالب الموهوبين اكاديمياً من وجهة نظر معلميهم. وتضمنت الدراسة  

الرياض ال بمدينة  الموهوبين  التسريع    -طالب  ان  إلى  الدراسة  توصلت  ولقد  السعودية.  العربية  المملكة 

األكاديمي له دوراً هاماً في تنمية التركيز العقلي، تنمية التوجه نحو التعلم، حل المشكالت ابداعياً والتكامل  

 المعرفي لدى الطالب الموهوبين. 

 ( تناولت دراسة محمد  التعلم  ( در2018كما  العقلية على كفاءة  والدافعية  العقل  تأثير عادات  اسة 

اإليجابية لدى طالب كلية التربية بسوهاج. وبينت نتائج هذه الدراسة على وجود عالقات ارتباطية مختلفة  

 -الداللة بين متغيرات الدراسة الثالثة، عدم وجود فروق في الدافعية العقلية تعزى للنوع االجتماعي )ذكور 

العقلية تعزى للتخصص الدراسي )علمياناث  الدافعية  ادبي( لصالح   -(، في حين ان تم رصد فروق في 

العقلية   والدافعية  العقل  عادات  مرتفعي  الطالب  أن  إلى  النتائج  أسفرت  كما  العلمية.  التخصصات  طالب 

 لديهم القدرة أكبر على التركيز في المهام الموكلة إليهم من غيرهم من الطالب.

 ن استعراض الدراسات العربية المرتبطة بمتغير الدافعية العقلية على ما يلي: يتضح م

الفائقة   ▪ االستثارة  مثل  العقلية  بالدافعية  عالقتها  ُدرست  التي  المعرفية  المتغيرات  من  العديد  وجود 

Overexcitabilities     ،المعرفي التمثيل  كفاءة  األكاديمي،  الطفو  للذكاء،  الضمنية  التصورات 

رع األكاديمي، عادات العقل، كفاءة التعلم اإليجابية. في حين لم توجد دراسة واحدة على حد علم  التسا

 الباحث تناولت العالقة ما بين السيطرة االنتباهية والدافعية العقلية 

او   ▪ الثانوية  المرحلة  طالب  تناول  العربية  الدراسات  في  الدراسة  عينة  على  غلب  الدراسة:  عينة 

( تناولت طالب المرحلة الجامعية.  2018ن وجهة نظر المعلمين، وفقط دراسة محمد )االبتدائية او م 

بعالقة   ترتبط  التي  باألبحاث  العربية  المكتبة  بإثراء  الحالية ستقوم  الدراسة  عينة  ان  يؤكد على  مما 

 السيطرة االنتباهية بالدافعية العقلية لدى طالب الجامعات باختالف تخصصاتهم النوعية.  

ناولت بعض الدراسات في البيئة األجنبية مفهوم الدافعية العقلية في ضوء استخدام النسخة  ولقد ت 

 & ,Karni, Satria, Gorovoy)(  مثل ما ورد في دراسة  CM3المختصرة لمقياس للدافعية العقلية )

Chauhan, 2020)    التفكير اثر  تناولت  بالتعليم  التي  المرتبطة  التدريبية  االستراتيجيات  تنمية  في  الناقد 

التقنية  على  تعتمد  التي  المستحدثة  التدريبية  البرامج  على  التركيز  وتم  العقلية.  بالدافعية  ارتباطها  ومدى 

التدريبية  المؤسسات  من  العديد  الدراسة  تضمنت  ولقد  التدريبية.  المؤسسات  إمكانيات  من  تزيد  والتي 

التدريبي    المهتمة المحتوى  تطوير  في  الناقد  للتفكير  ارتباط  وجود  النتائج  وأسفرت  والصحة.  بالتعليم 

 للمؤسسات التعليمية والصحية مما تنعكس على الدافعية العقلية لدى المتدربين لديها.   

التي تناولت الدافعية العقلية، الدافعية الداخلية   (Heilat & Seifert, 2019)كما تناولت دراسة   

ال مساندة الوجدانية بين الطالب الموهوبين وغير الموهوبين من المراهقين األردنيين.  وعالقتهم بمصادر 

وأسفرت النتائج على وجود تفاعل ما بين النوع االجتماعي والموهبة في المساندة الوجدانية، في حين تم  
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الدافعية العقلية والدافعية الداخلية تعزى للموهبة لص الح الطالب  رصد فروق بين الطالب والطالبات في 

 والطالبات الموهوبين.  

النقدي    (Gorbeoz & E-PMiR, 2016)ودراسة       التفكير  ميول  بين  العالقة  تحديد  تناولت  التي 

تعزى   التي  بينهما  فيما  الفروق  ودراسة  المشكالت،  حل  ومهارات  األساسية  المراحل  المعلمين  للطالب 

الدراسة   بكلية    224للنوع االجتماعي والصف والقسم. ولقد تضمنت عينة  يدرسون  طالبا معلما، والذين 

افيون   بجامعة  بين التربية  موجبة  احصائيا  دالة  ارتباطية  عالقة  وجود  عن  النتائج  وأسفرت  كوكاتيب. 

 التفكير النقدي للطالب المعلمين ومهارات حل المشكالت.    

ووظفت  العقلية  الدافعية  تناولت  التي  الدراسات  قلة  األجنبية،  الدراسات  استعراض  من  يتضح 

ناول على حد علم الباحث العالقة ما بين السيطرة  نسخة المقياس المختصرة، كما ان تلك الدراسات لم تت

االنتباهية والدافعية العقلية. ولذا تركز الدراسة الحالية على دراسة السيطرة االنتباهية والدافعية العقلية لدى  

 الطالب المتفوقين وغير المتفوقين أكاديمياً. 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها 

يعتبر أحد المتطلبات االساسية التي يسعى   Need for achievementان الحاجة إلى التحصيل    

العوامل  من  بالعديد  الحاجة  هذه  وتتأثر  المتاحة.  واالمكانيات  الطرق  بشتى  تلبيتها  ويحاول  الفرد  إليها 

لعوامل المعرفية  . ومن اهم اCognitive or social factorsالمختلفة التي قد تكون معرفية او شخصية  

مفهوم السيطرة االنتباهية. هذا المفهوم الذي قلما تم تناوله بالبحث واالستقصاء في البيئة العربية، حيث ان  

مقدمة  في  ورد  كما  االنتباهية  السيطرة  مفهوم  تناولت  اللحظة  هذه  حتى  الدراسات  من  قليل  عدد  هناك 

ين هامين يسهما في معالجة المعلومات وبالتالي يؤثرا  الدراسة. ويعتمد هذا المفهوم على التركيز على جانب

وجه   على  األكاديمي  المجال  وفى  عامة  المجاالت  مختلف  في  األفراد  لدى  األكاديمية  المستويات  على 

 الخصوص والذين يتمثال في التركيز والتحويل االنتباهى. 

والوعي   االنتباهية  السيطرة  على طرق  والتعرف  البعدين،  هذين  فهم  التعرف  فان  في  يسهم  بها 

المستمر   االنتباه  إلى  يحتاج  فالتحصيل  وسعته.  االنتباه  مدى  زيادة  في  تسهم  واستراتيجيات  طرق  على 

تخزينها   معها  يسهل  منطقية  متسلسلة  بطرق  واكتسابها  المعلومات  معالجة  في  يسهم  والذي  الفعال 

ت السيطرة االنتباهية، جاءت هذه الدراسة  واسترجاعها حين الحاجة إليها. ونتيجة لقلة الدراسات التي تناول

على   تؤثر  أخرى  بمتغيرات  وارتباطه  المفهوم  هذا  بتناول  الباحث  علم  حد  على  العربية  المكتبة  لتثرى 

 المستويات األكاديمية مثل الدافعية العقلية وتعتبر هذه هي اإلشكالية األولى التي تتناولها الدراسة.

االنتباهية   السيطرة  في  الفروق  معرفة  في  تتمثل  الحالية  الدراسة  تتناولها  التي  الثانية  اإلشكالية 

تأثير   بين الطالب المتفوقين وغير المتفوقين أكاديميا، ومعرفة  بأبعادها المختلفة  العقلية  ببعديها والدافعية 

 كل من النوع االجتماعي والتخصص على هذه المتغيرات.       

 مكن صياغة سؤال الدراسة الرئيسي على النحو التالي: ولذا ي

وغير   المتفوقين  الجامعات  طالب  لدى  العقلية  والدافعية  االنتباهية  السيطرة  في  الفروق  ما 

 المتفوقين اكاديمياً؟  
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المتفوقين  وغير  المتفوقين  الطالب  لدى  العقلية  والدافعية  االنتباهية  السيطرة  في  الفروق  ما 

 النوع االجتماعي والتخصص والمستوى األكاديمي؟  أكاديمياً في ضوء

 -التساؤل مجموعة من التساؤالت الفرعية التي تتمثل في كل من:  وينبثق من هذا

المتفوقين   -1 وغير  المتفوقين  الطالب  درجات  متوسطات  بين  إحصائياً  دالة  ارتباطية  توجد عالقة  هل 

 أبعادهم المختلفة"؟ أكاديمياً في السيطرة االنتباهية والدافعية العقلية ب

ما الفروق بين متوسطات درجات الطالب والطالبات عينة الدراسة في السيطرة االنتباهية او الدافعية   -2

 العقلية التي تعزى لعامل النوع االجتماعي؟ 

ما الفروق بين متوسطات درجات الطالب عينة الدراسة في السيطرة االنتباهية والدافعية العقلية التي   -3

 الدراسي؟  تعزى للتخصص 

)مرتفعي -4 االنتباهية  السيطرة  من  لكل  إحصائياً  دال  تأثير  يوجد  )طالب   -هل  والنوع    -منخفضي( 

 طالبات( والتفاعل فيما بينهما على الدافعية العقلية بأبعادها المختلفة"؟ 

منخفضي( والمستويات األكاديمية   -هل يوجد تأثير دال إحصائياً لكل من السيطرة االنتباهية )مرتفعي  -5

 غير متفوق( والتفاعل فيما بينهما على الدافعية العقلية بأبعادها المختلفة"؟   -)متفوق

 هل يمكن التنبؤ بالدافعية العقلية او أبعادها من خالل درجات الطالب على السيطرة االنتباهية؟   -6

  -أهداف الدراسة: 

 - تتحدد أهداف الدراسة الحالية في كل من النقاط التالية:

عة العالقات االرتباطية ما بين درجات الطالب المتفوقين وغير المتفوقين أكاديمياً في  الكشف عن طبي -1

 السيطرة االنتباهية والدافعية العقلية بأبعادهم المختلفة". 

لعامل   -2 تعزى  التي  العقلية  والدافعية  االنتباهية  السيطرة  درجات  متوسطات  بين  الفروق  عن  الكشف 

 النوع االجتماعي. 

الفرو -3 عن  تعزى  الكشف  التي  العقلية  والدافعية  االنتباهية  السيطرة  درجات  متوسطات  بين  ق 

 للتخصص الدراسي. 

الرئيسية للسيطرة االنتباهية )مرتفعي -4 التأثيرات  طالبات(    -منخفضي( والنوع )طالب   -التعرف عن 

 والتفاعل فيما بينهما على الدافعية العقلية بأبعادها المختلفة". 

عن   -5 )مرتفعيالكشف  االنتباهية  للسيطرة  الرئيسية  األكاديمية    -التأثيرات  والمستويات  منخفضي( 

 منخفضي( والتفاعل فيما بينهما على الدافعية العقلية بأبعادها المختلفة".  -)مرتفعي 

 التنبؤ بالدافعية العقلية او أبعادها من خالل درجات الطالب في السيطرة االنتباهية.  -6

 ة والتطبيقية ومدى الحاجة إليها:أهمية الدراسة النظري

 أوالً: األهمية النظرية للدراسة الحالية: 

منها. -1 المرجوة  البحثية  واالهداف  تناولها  وطريقة  الحالية  الدراسة  تشملها  التي  المتغيرات   أهمية 

( يعتبر من المفاهيم حديثة التناول  Cognitive Controlفالمتغير المستقل " السيطرة االنتباهية )

وخاصة في البيئة العربية، والذي يتناول أحد الوظائف التنفيذية لعملية االنتباه، والذي يرتبط كما  

أشار العديد من الباحثين إلى عمليات التكم والتنظيم الذاتي. فتناول هذا المتغير ومعرفة تأثيره على  
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ت المختلفة يقدم منحى جديد لفم العالقات المتشابكة ما بين هذا  المعالجة المعرفية والعصبية للمثيرا

 .  Mental Motivationالمفهوم ومفاهيم أخرى مثل الدافعية العقلية 

من   مجموعة  إيجاد  على  تركز  التي  المفاهيم  من  يعتبر   " العقلية  "الدافعية  التابع  المتغير  ان  كما 

حل المشكالت المطروحة بصورة غير مألوفة. ومن  الطرق المتعددة لتحفيز التفكير غير التقليدي ل

المستويات   ذوي  الطالب  لدى  العقلية  والدافعية  االنتباهية  السيطرة  بين  ما  العالقة  معرفة  فان  ثم 

 التحصيلية المختلفة يمثل منحى جديد تتناوله أدبيات البحث في البيئة العربية على حد علم الباحث. 

لجامعات الـذين يقع على عاتقهم بنـاء وتطـوير مسـتقبل األمم  ركزت الدراسة الحالية على طالب ا -2

النواحي   في  وتوظيفها  التعليميـــة  حيـــاتهم  فـي  اكتسـبوه  مـا  خـالل  مـن  المجاالت  جميع  في 

 المختلفة.   

تعد هذه الدراسة إضافة ألدبيات البحث في البيئة العربية واألجنبية على حد سواء هذا في حدود   -3

الباحث، االنتباهية    علم  السيطرة  بين  ما  المباشرة  العالقة  تناولت  واحدة  دراسة  توجد  لم  حيث 

السيطرة   مفهوم  ان  وبخاصة  أكاديمياً.  المتفوقين  وغير  المتفوقين  الطالب  لدى  العقلية  والدافعية 

 االنتباهية من المفاهيم حديثة التناول في البيئة العربية في الخمس سنوات األخيرة.   

مفهو -4 ان  بدراسة  كما  المعنيين  قبل  من  كبيرة  أهمية  لهما  العقلية  والدافعية  االنتباهية  السيطرة  مي 

بين علم   ما  يعتبر متغير وسيط  االنتباهية والذي  السيطرة  تأثير متغير  اإلنساني، ومعرفة  السلوك 

بداع  النفس المعرفي والعصبي على الدافعية العقلية والتي تمثل أحد العوامل الهامة المؤثرة في اال

 (. 2001الجاد )دي بونو، 

 ثانياً: األهمية التطبيقية للدراسة الحالية:

من   -1 كل  في  أكاديمياً  المتفوقين  وغير  المتفوقين  الطالب  بين  الفروق  عن  الدراسة  هذه  تكشف 

 السيطرة االنتباهية والدافعية العقلية.  

المتفوقين   -2 وغير  المتفوقين  والطالبات  الطالب  بين  الفروق  على  من  التعرف  كل  في  أكاديمياً 

 السيطرة االنتباهية والدافعية العقلية. 

الخمس   -3 التخصصات  تناولت  الدراسة  تلك  ان  وبخاصة  المختلفة  التخصصات  بين  الفروق  فهم 

والتعليم   الهندسة  كلية  واآلداب،  التربية  كلية  االعمال،  وإدارة  التجارة  كلية  طالب  التالية: 

 ، كليات الطب والصيدلة، كلية العلوم باختالف التخصصات التكنولوجي )التعليم الصناعي سابقاً(

المستويات    -4 او  والنوع  االنتباهية  السيطرة  بين  ما  والتفاعالت  الرئيسية  التأثيرات  عن  الكشف 

 االكاديمية. 

 محاولة التنبؤ بالدافعية العقلية او أبعادها من خالل درجات الطالب في السيطرة االنتباهية.  -5

 محددات الدراسة الحالية:  

 تتحدد نتائج الدراسة بالمحددات التالية: 

ً : ركزت الدراسة الحالية على الطالب  أوالً: المحددات البشرية ، والذي  المتفوقين وغير المتفوقين أكاديميا

طالب وطالبة من طالب    900غير متفوق اكاديمياً( من بين    170طالب وطالبه )منهم    340بلغ عددهم  

 سوهاج، تم اختيارهم بطريقة قصدية متعددة المراحل.  جامعة

الزمانية المحددات  الجامعي  ثانياً:  العام  خالل  الدراسة  أدوات  تطبيق  تم  الفصل  2020-2021:   ،

على   األدوات  اعداد  خالل  من  األول،  لنفس    Microsoft Formالدراسي  للطالب  الرابط  وارسال 
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تبلغ   أسابيع بين المرة االولي والثانية، واستبعاد الطالب الذين    3األدوات مرتين وعلى فترات متباعدة 

 قاموا باالستجابة مرة واحدة، أو اختلفت استجاباتهم بين التطبيقين األول والثاني.  

: تم تطبيق أدوات الدراسة على طالب جامعة سوهاج من الكليات التالية، كلية  ثالثاً: المحددات المكانية

كل اآلداب،  كلية  الطب،  التربية،  وكلية  التكنولوجي  التعليم  الهندسة،  كلية  االعمال،  وادارة  التجارة  ية 

 والصيدلة، وكلية العلوم. 

الموضوعية المحددات  )المتغير  رابعاً:  االنتباهية  السيطرة  دراسة  على  الحالية  الدراسة  اشتملت   :

خالل تطبيق مقياس السيطرة  المستقل(، الدافعية العقلية )المتغير التابع(، من خالل التركيز على كل من  

 ( وريد  لدبيري  المختصر 2010االنتباهية  العقلية  الدافعية  ومقياس   )Mental Motivation Scale 

CM3 ( 2006لجيانكارلو وزمالئه)   . 

 التعريفات اإلجرائية لمتغيرات الدراسة

االنتباهية:  ▪ من     السيطرة  كل  العمليات    (Eysenck et al., 2007)ويعرفها  من  مجموعة  بأنها 

المعرفية المعقدة المسئولة عن جوانب متعددة من السلوك واألداء التنفيذي للمهام المعرفية التي يقوم  

عليها   يحصل  التي  بالدرجة  الحالية  الدراسة  في  اجرائيا  وتعرف  المعلومات.  لمعالجة  الفرد  بها 

التركيز    (Derryberry et al., 2002)المشارك في مقياس السيطرة االنتباهية من اعداد   ببعديها 

 والتحويل االنتباهي، من خالل أبعاد المقياس التي تتضمن كل من: 

االنتباهى:  -      بدون شعوره    التركيز  ما  أداء مهمة  انتباهه عند  تركيز  الفرد على  قدرة  به  ويٌراد 

بكفاءة الذاكرة  أنظمة  إلي  المعلومات  ادخال  بمجرد  تنتهي  محددة  زمنية  لفترة  التعب  أو   بالملل 

(Knudsen, 2007).   ع يحصل  التي  الدرجات  بمجموع  اجرائياً  بعد  وتعرف  في  الطالب  ليها 

 ( فقرات. 8التركيز االنتباهى، والتي تبلغ عدد فقراته ) 

التحويل االنتباهى: يقصد به القدرة علي توجيه االنتباه من مهمة إلي اخري مما يزيد من كفاءة    -         

ت التي  الدخيلة  المثيرات  استبعاد  تتضمن  أنها  كما   المهام،  بهذه  المرتبطة  المعلومات  عملية  معالجة  عيق 

. وتعرف اجرائياً بمجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب في (Derryberry et al., 2002) االنتباه

 ( فقرات.8، والتي تبلغ عدد فقراته )بعد التحويل االنتباهى

العقلية: ▪ تعريف    الدافعية  الباحث  ا  (Giancarlo, 2006)يتبنى  الدافعية  "على   والذي عرف  لعقلية 

أنها حالة تؤهل صاحبها إلنجاز إبداعات جادة وطرائق متعددة لتحفيز هذه الحالة أو لحل المشكالت  

المطروحة بصورة مختلفة". وتعرف إجرائياً بدرجات استجابات المفحوصين على مقياس كاليفورنيا  

 ( بأبعادها األربعة المتمثلة في: CM3للدافعية العقلية )

ال  -   السابقة  Cognitive Integrityمعرفي  التكامل  المعلومات  ربط  على  القدرة  به  ويقصد    :

حين   واسترجعها  ومعالجتها  تخزينها  يسهل  متسلسلة  منطقية  بطريقة  الفرد  يكتسبها  التي  والجديدة 

. ويعرف إجرائياً بمجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب في  (Gibson, 2012)الحاجة إليها   

 بعد التكامل المعرفي. 

:  ويقصد به القدرة على مواصلة المهام بدون كلل او ملل ولفترات  Mental Focusالتركيز العقلي   ▪

المهام   هذه  بإنجاز  تنتهى  ما  غالبا  والتي  والقصر  الطول  بين  ما  متباينة   ,Giancarlo)زمنية 

1998b) .ويعرف إجرائياً بمجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب في بعد التركيز العقلي . 
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: هو القدرة على إيجاد بدائل تتسم بالجدة  Creative Problem solvingالحل اإلبداعي للمشكالت   ▪

ونوفل،   )مرعي  حلوال  لها  يجد  ان  يجب  والتي  اليه  الموكلة  للمهام  المألوف  عن  والبعد  واالصالة 

 (. ويعرف إجرائياً بمجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب في هذا البعد.  20: 2008

ثمين الفرد للمعرفة والتعلم من اجل اثراء  : ويقصد به تLearning Orientationالتوجه نحو التعلم   ▪

بنيته المعرفية بالعديد من المعلومات والمعارف التي تؤهله للسيطرة على جميع المهمات التي ينخرط  

(. ويعرف إجرائياً بمجموع  2018؛ محمد،  2008فيها والعمد إلى وجود حلول غير تقليدية )نوفل،  

 البعد.  الدرجات التي يحصل عليها الطالب في هذا 

 فروض الدراسة  ▪

المتفوقين   -1 وغير  المتفوقين  الطالب  درجات  متوسطات  بين  إحصائياً  دالة  ارتباطية  عالقة  توجد 

 أكاديمياً في السيطرة االنتباهية والدافعية العقلية بأبعادهم المختلفة". 

االنتباهية   -2 السيطرة  في  الدراسة  عينة  والطالبات  الطالب  درجات  متوسطات  بين  فروق  توجد 

 الدافعية العقلية تعزى لعامل النوع االجتماعي". و

توجد فروق بين متوسطات درجات الطالب عينة الدراسة في السيطرة االنتباهية والدافعية العقلية   -3

 تعزى للتخصص الدراسي". 

)مرتفعي -4 االنتباهية  السيطرة  من  لكل  إحصائياً  دال  تأثير  يوجد  )طالب   -ال  والنوع    -منخفضي( 

 فيما بينهما على الدافعية العقلية بأبعادها المختلفة".  طالبات( والتفاعل 

منخفضي( والمستويات األكاديمية    -ال يوجد تأثير دال إحصائياً لكل من السيطرة االنتباهية )مرتفعي  -5

 غير فائق( والتفاعل فيما بينهما على الدافعية العقلية بأبعادها المختلفة".  -)فائق

ة او أبعادها من خالل درجات الطالب مرتفعي ومنخفضي المستويات  ال يمكن التنبؤ بالدافعية العقلي -6

 األكاديمية في السيطرة االنتباهية.   

 منهج الدراسة وخطواتها 

 فيما يلي عرض لمنهج البحث، وعينته، أدواته، واألساليب االحصائية، وإجراءات الدراسة: 

 أوالً: منهج الدراسة: 

الحالية،   الدراسة  لطبيعة  المناسب  العلمي  المنهج  هو  المقارن  االرتباطي  الوصفي  المنهج  يعتبر 

قبل  من  مقصود  تدخل  أي  غير  من  للدراسة  ومتاحة  قائمة  بحثية  وظواهر  أحدات  دراسة  يتناول  والذي 

 (. 246، ص: 2007الباحث في مجرياتها )أبو عالم، 

   :ثانياً: عينة الدراسة 

الدراسة  الدراسة مجتمع   - مجتمع  تضمن  العملية    900:  التخصصات  طالب  من  وطالبة  طالباً 

والطبية  والدافعية     1واإلنسانية  االنتباهية  السيطرة  في  الفروق  على  التعرف  اجل  من  سوهاج،  بجامعة 

 العقلية.  

 
الكليات التالية الطب البشرى، الصيدلة، الهندسة بتخصصاتها المختلفة، العلوم، إدارة االعمـال والمحاسـبة، كليـة التربيـة اشتملت عينة الدراسة على   1

 واآلداب.
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االستطالعية  - الدراسة  االستطالعية  عينة  الدراسة  عينة  بلغت  طالب    300:  من  وطالبة  طالباً 

ألدوات   السيكومترية  الخصائص  من  للتحقق  وذلك  والعلمي.  االدبي  بتخصصيها  المصرية  الجامعات 

 الدراسة الحالية، والتي تمثلت في مقياس السيطرة االنتباهية، والدافعية العقلية، ترجمة الباحث.   

النهائية  - الدراسة  الحالية  عينة  للدراسة  النهائية  العينة  بلغت  من    340:  وطالبة  طالب  طالب 

 ( منهم  مختلفة    170الجامعات  تخصصات  من  الدراسة طالب  عينة  تضمنت  كما  أكاديمياً(،  فائق  غير 

العينة   افراد  اختيار  العملية، واإلنسانية، واالجتماعية، والعلمية. وتم  التخصصات الطبية،  اشتملت على 

ميا درجاتهم التحصيلية خالل  النهائية بناء على معيار التفوق األكاديمي حيث ان الطالب المتفوقين أكادي

بين   ما  بلغت  الجامعية  الدراسة  أكاديمياً  %98إلى    90سنوات  المتفوقين  غير  الطالب  ان  حين  في   ،

 .    %72إلى  60تراوحت نسب تحصيلهم ما بين  

 ثالثاً: أدوات الدراسة: 

   :Attentional controls measure مقياس السيطرة االنتباهية

 ,.Derryberry et al)لقد استخدمت الدراسة الحالية مقياس السيطرة االنتباهية المطور من قبل  

من    (2002 يتآلف  بعدين    20والذي  على  تركز  ليكرت(  )مقياس  االستجابة  خماسية  الفقرات  من  فقرة 

التركيز   وهم  االنتباه  Focusingاساسين   & ,shifting.   (Quigley, Wright, Dobsonوتحويل 

Sears, 2017; Judah, Grant, Mills, & Lechner, 2014; Derryberry et al., 2002) ولقد.

قام الباحث بترجمة المقياس إلي اللغة العربية وعرضه على المختصين بالترجمة، للتأكد من ترجمته بما ال  

بالوطن   النفس  علم  أساتذة  من  مجموعة  على  األولية  في صورته  المقياس  تم عرض  كما  بالمعنى،  يخل 

السادة المحكمين لمجموعة من التعديالت   العربي لتحكيمه، والتأكد من مدى مالئمته للتطبيق. ولقد أشار

االلتواء  قيم  حساب  تم  ولقد  االستطالعية.  الدراسة  عينة  على  األدوات  تطبيق  قبل  الباحث،  بها  قام  التي 

نطاق   في  وتقع  الصحيح،  الواحد  من  اقل  قيم  عن  أسفرت   وجميعها  المقياس  فقرات  لجميع  والتفرطح 

 .  (Tabachnick, Fidell, & Ullman, 2007)التوزيع االعتدالي 

تم  للثبات  بالنسبة  التالي:  النحو  على  للمقياس  السيكومترية  الخصائص  بحساب  الباحث  وقام 

الفا معامل  جتمان   -استخدام  ومعادلة  )التركيز  لت  2كرونباخ  يلي  ما  على  النتائج  ؛ 0.706، 0.787سفر 

التحليل  0.678،  0.717التحويل   تم استخدام  بالنسبة للصدق  ثبات مقبولة إحصائياً.  ( وجميعها معامالت 

األساسية   المكونات  طريقة  باستخدام  وجود   (Principle Components)العاملي  عن  أسفرت  التي 

  8فقرات على البعد األول،  8ين الكلي للمقياس والذي يوضح تشبع  % من التبا 52.32عاملين قد فسرا معاً 

فقرات على ثالثة أبعاد مختلفة وتم استبعادهم من الصورة النهائية للمقياس    4فقرات على البعد الثاني، و

 )التركيز االنتباهي، والتحويل االنتباهي(.   فقرة تقيس بعدى السيطرة االنتباهية 16ليتضمن 

لصدق العاملي للمقياس قام الباحث بإجراء التحليل العاملي التوكيدي باستخدام برنامج وللتأكد من ا

AMOS (v23)  وقياس تشبعات مفردات كل عامل بالبعد الذي يقيسه وذلك باستخدام طريقة االحتمالية ،

االنتباه   Maximum Likelihoodالعظمى   وتحويل  التركيز  يتضمنا كل من  لتسفر عن وجود عاملين 

 
وجود  تم استخدام معادلة جتمان وليس التجزئة النصفية لسبيرمان بروان لوجود اختالف في قيمة معامل الفا في الجزء األول والثاني للمقياس، و 2

 ق في التباين ما بين الجزء األول والثاني مما يتعذر معه استخدام سيبرمان بروان، ويتوجب عليه استخدام معامل جتمان.  فرو
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وبالترتيب  وكا التوالي  على  الفقرات  عدد  العاملي    16بمجموع    8،  8نت  التحليل  نتائج  وأسفرت  فقرة. 

 (.  1التوكيدي على ما هو مبين بجدول رقم )

 ( نتائج التحليل العاملي التوكيدي لمقياس سيطرة االنتباه 1جدول )

 نتائج التحليل العاملي التوكيدي لمقياس السيطرة االنتباهية

  

 العامل األول: التركيز  

 العوامل

 الداللة  ت الخطأ التشبع

 *** 21.321 049. 510. أركز على المهام الصعبة مهما كانت درجة الضوضاء من حولي  10

عندما اكون في حاجة للتركيز لحل مشكلة ما ف أنه من السهل على   9

 تركيز انتباهي 
.484 .049 21.562 *** 

اتشتت   8 من ال  العديد  بي  احاط  لو  حتى  االستذكار،  عند  بسهولة 

 االشخاص الذين يتحدثون
.554 .044 20.837 *** 

أنه من السهل لي حجب االفكار المشتتة عندما احاول تركيز انتباهي   5

 على عمل شيء ما 
.600 .042 20.201 *** 

أي   4 بدون  المحاضرات  أثناء  مالحظات  من  واكتبه  اسمعه  فيما  أركز 

 مشكلة
.610 .047 20.041 *** 

اواصل تركيز انتباهي أثناء االستذكار بنفس الدرجة، حتى لو قاطعني   3

 شخص ما
.465 .042 21.721 *** 

افعله  2 كنت  فيما  اخرى  مرة  التركيز  مواصلة  ويسر  بسهولة  أستطيع 

 قبل ان يقاطعني شخص ما 
.650 .045 19.312 *** 

على   1 المقدرة  الموسيقي  لدى  كانت  لو  حتى  جيدة،  بصورة  التركيز 

 صاخبة من حولي 
.624 .044 19.798 *** 

 العامل الثاني التحويل االنتباهي  

عند االستذكار ف أنه من السهل على االنتقال من موضوع إلى اخر  10

 ومن مادة إلى اخري 
.340 .040 22.254 *** 

 *** 19.591 039. 580. )مادتين( مختلفتين أثناء االستذكار بسهولةأستطيع التبديل بين مهمتين  9

 *** 19.470 040. 587. أستطيع ان اقرأ وأكتب بينما اتحدث على الهاتف في نفس الوقت 8

 *** 21.040 044. 482. من السهل بالنسبة لي التناوب بين فكرتين مختلفتين بسهولة 7

 *** 21.812 077. 403. واحدأستطيع اجراء محادثتين في وقت  6

يتعلق   5 فيما  وبخاصة  كبيرة  بسرعة  الجديدة  بالموضوعات  أهتم 

 بتخصصي
.466 .069 21.218 *** 

عندما تهاجمني افكار سلبية أثناء االستذكار ف أنه من السهل على ان   3

 ابعد تركيزي عنها
.537 .048 20.319 *** 

 *** 20.579 045. 519. يتطلب وقت االنخراط في مهمة جديدة  1

     =2.561 (X2قيمة مربع كاي )  

( تضمنت  االنتباهية  السيطرة  لمقياس  التوكيدي  العاملي  التحليل  لنموذج  المطابقة  حسن  (،  RMSEA= 0.05مؤشرات 

(GFI= 0.911( ،)NFI= 0.896). 
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 ( البنية العاملية لمقياس السيطرة االنتباهية  1شكل )

المختصر   العقلية  للدافعية   California Measure of mental motivationمقياس كاليفورنيا 

(CM3)  : 

المختصر   العقلية  الدافعية  الحالية مقياس  الدراسة    Mental Motivation CM3لقد استخدمت 

فقرة من الفقرات   25والذي يتآلف من    (Giancarlo, Blohm & Urdan 2004والذي طور من قبل )

التعلم   نحو  التوجه  في  تتمثل  أبعاد  أربعة  على  تركز  ليكرت(  )مقياس  االستجابة   Learningرباعية 

orientation  للمشكالت اإلبداعي  الحل   ،Creative Problem solving  العقلي التركيز   ،Mental 

focus والتكامل المعرفي ،Cognitive integrity   . 

المختصين  األساتذة  أحد  على  وعرضه  العربية  اللغة  إلى  المقياس  بترجمة  الباحث  قام  ولقد 

صورته   في  المقياس  عرض  تم  كما  بالمعنى،  يخل  ال  بما  للمقياس  الترجمة  من  للتأكد  وذلك  بالترجمة، 

ل بالوطن العربي لتحكيمه، والتأكد من مدى مالئمته  لتطبيق. األولية على مجموعة من أساتذة علم النفس 

ولقد أشار السادة المحكمين لمجموعة من التعديالت التي قام بها الباحث، قبل تطبيق األدوات على عينة  

الدراسة االستطالعية. ولقد تم حساب قيم االلتواء والتفرطح لجميع فقرات المقياس وجميعها أسفرت عن 

 قيم اقل من الواحد الصحيح، وتقع في نطاق التوزيع االعتدالي. 

تم و للثبات  بالنسبة  التالي:  النحو  على  للمقياس  السيكومترية  الخصائص  بحساب  الباحث  قام 

الفا معامل  جتمان   -استخدام  ومعادلة  التعلم    3كرونباخ  نحو  )االتجاه  يلي  ما  على  النتائج  ،  0.781لتسفر 

المعرفي    ؛ التكامل0.708،  0.763؛ التركيز العقلي  0.811،0.792؛ الحل اإلبداعي للمشكالت  0.706

العاملي 0.648،0.602 التحليل  استخدام  تم  للصدق  بالنسبة  مقبولة إحصائياً.  ثبات  ( وجميعها معامالت 

األساسية   المكونات  قد   (Principle Components)باستخدام طريقة  عاملين  وجود  عن  أسفرت  التي 

فقرات   5البعد األول،  فقرات على    6% من التباين الكلي للمقياس والذي يوضح تشبع  57.14فسرا معاً  
 

وجود  تم استخدام معادلة جتمان وليس التجزئة النصفية لسبيرمان بروان لوجود اختالف في قيمة معامل الفا في الجزء األول والثاني للمقياس، و 3

 ين ما بين الجزء األول والثاني مما يتعذر معه استخدام سيبرمان بروان، ويتوجب عليه استخدام معامل جتمان.  فروق في التبا



 2021 سادسالالعدد                           22 مجلدال                       مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   -  213  - 

فقرات    5فقرات على البعد الرابع في حين تم مالحظة    5فقرات على البعد الثالث،    4على البعد الثاني، و 

  20لم تظهر أي تشبعات فتم استبعادها من الصورة النهائية للمقياس ليتضمن المقياس في صورته النهائية  

 فقرة.  

الباحث بإجراء التحليل العاملي التوكيدي باستخدام برنامج وللتأكد من الصدق العاملي للمقياس قام  

AMOS (v23)  وقياس تشبعات مفردات كل عامل بالبعد الذي يقيسه وذلك باستخدام طريقة االحتمالية ،

( وكانت 2لتسفر عن وجود أربعة عوامل كما هو مبين بالجدول )    Maximum Likelihoodالعظمى  

 فقرة.  20بمجموع  5،  4، 5، 6رتيب عدد الفقرات على التوالي وبالت

 ( نتائج التحليل العاملي التوكيدي لمقياس الدافعية العقلية  2جدول )

 

 CM3نتائج التحليل العاملي التوكيدي لمقياس الدافعية العقلية المختصر  

 العوامل  

 الداللة  ت الخطأ التشبع العامل األول: االتجاه نحو التعلم   

 *** 20.289 030. 470. خصالي القوية أني متشوق لتعلم االشياء المختلفةواحدة من  1

 *** 20.412 056. 456. تعلم اشياء جديدة تجعل حياتي ممتعة 2

 *** 19.703 048. 525. إنني أتطلع إلي تعلم األشياء الصعبة 3

 *** 19.706 035. 525. أحب تعلم األشياء الجديدة  4

 *** 17.787 029. 640. ماهية الموضوع، أنا حريص على معرفتهبغض النظر عن  5

 *** 19.030 032. 574. اريد ان اتعلم كل ما أستطيع ل أنه قد يكون مفيدا يوما ما.  6

 العامل الثاني الحل اإلبداعي للمشكالت 

 *** 16.039 026. 743. أفخر بقدرتي على ايجاد حلول غير مألوفة للمشكالت التي تواجهن 1

 *** 18.562 033. 646. من السهل على االتيان ببدائل متنوعة لحل مشكلة ما  2

لدى القدرة على توليد العديد من االفكار والحلول الي مشكلة اتعرض  3

 لها
.695 .029 17.483 *** 

 *** 18.898 032. 626. من الممتع محاولة حل المشكالت المعقدة 4

 *** 20.961 054. 420. االنشطة التي تتسم بالتحدي عن االنشطة السهلة اختار  5

 العامل الثالث التركيز العقلي            

 *** 20.309 086. 344. من السهل على ترتيب أفكاري 1

 *** 17.367 058. 515. لدي مشاكل في التركيز في الجامعة 2

 *** 16.385 086. 550. من السهل على التركيز عندما أحاول حل مشكلة ما  3

أنه من الصعب على معرفة من  4 عندما يطلب منى حل مشكلة ما ف 

 اين ابدأ 
.430 .069 19.127 *** 

 العامل الرابع: التكامل المعرفي           

قدرتي على التفكير  إذا ما فكرت فيما يفكر به االخرون دليل على عدم   1

 المستقل
.550 .051 19.155 *** 

 *** 17.480 046. 638. التفكير في وجهات نظر االخرين مضيعة للوقت 2

االستماع   3 إلى  في حاجة  لكنني لست  آرائهم،  ابداء  في  الحق  لألخرين 

 إليهم
.672 .054 16.567 *** 

انظر   4 وال  معتقداتي  تدعم  التي  للحقائق  فقط  التي انظر  للحقائق 

 تتعارض معها 
.636 .059 17.531 *** 

 *** 19.534 057. 523. ليس من المهم االستمرار في محاولة حل المشكالت الصعبة 5

      =2.561(2Xقيمة مربع كاي )  

 =RMSEA= 0.05( ،)GFIمؤشرات حسن المطابقة لنموذج التحليل العاملي التوكيدي لمقياس الدافعية العقلية تضمنت )

0.899( ،)NFI= 0.911). 
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 ( البنية العاملية لمقياس الدافعية العقلية المختصر 2شكل )

 رابعاً: المعالجة اإلحصائية 

برنامج  في  البيانات  بإدخال  الباحث  قام  الطالب،  بيانات  على  اإلحصائية  المعالجات  إلجراء 

(SPSS V.23 ( برنامج  إلى  باإلضافة   )AMOS, V23 ولقد التوكيدي.  العاملي  التحليل  لحساب   )

اختبار  االرتباط،  معامل  تضمنت:  والتي  التالية  اإلحصائية  األساليب  من  كال  الحالية  الدراسة  استخدمت 

 "ت" للعينات المستقلة، اختبار تحليل التباين األحادي والثنائي، وتحليل االنحدار المتعدد.  

 . نتائج الدراسة وتفسيرها

ونص على " توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين متوسطات درجات   الفرض األول:

العقلية   والدافعية  االنتباهية  السيطرة  في  أكاديمياً  المتفوقين  وغير  المتفوقين  الطالب 

 بأبعادهم المختلفة"  

تم تقسيم عينة الدراسة إلى طالب متفوقين )ن=   ( وغير متفوقين  170وللتحقق من هذا الفرض 

 ( المستويات األكاديمية، واستخدام معامل ارتباط بيرسون، لتسفر النتائج على ما يلي: 170)ن= 
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 راسة   ( نتائج معامل ارتباط كال من السيطرة االنتباهية والدافعية العقلية لدى عينة الد 3جدول )

 ( 170بالنسبة للطالب والطالبات الفائقين أكاديمياً )ن=  -أ

التكامل  التركيز العقلي الحل اإلبداعي  االتجاه نحو التعلم  االبعاد 

 المعرفي

 الدافعية العقلية

 **0.207 - - **0.218 **0.221 التركيز

 **0.261 - - **0.257 **0.312 التحويل 

السيطرة 

 االنتباهية

0.302** 0.270** - - 0.265** 

 ( 170بالنسبة للطالب والطالبات غير الفائقين اكاديمياً )ن =  -ب 

 - - - - - التركيز

 - - - - - التحويل 

السيطرة 

 االنتباهية

- - - - - 

 )تم رصد وكتابة القيم الدالة إحصائيا وتجاهل كتابة القيم غير داله احصائياً(.  0.01** دال عند مستوى داللة 
 

( يتضح تحقق الفرض بالنسبة للطالب مرتفعي المستويات التحصيلية، في حين أنه  3من جدول ) 

 نتائج الفرض على ما يلي: لم يتحقق بالنسبة للطالب منخفضي المستويات التحصيلية، وأسفرت 

داللة   .أ مستوى  عند  إحصائياً  دالة  ارتباطية  عالقة  أبعاد    0.01توجد  )أحد  التركيز  بين 

الكلية   والدرجة  للمشكالت  اإلبداعي  الحل  التعلم،  نحو  واالتجاه  االنتباهية(  السيطرة 

 للدافعية العقلية لدى الطالب الفائقين أكاديمياً. 

إح .ب  دالة  ارتباطية  عالقة  داللة  توجد  مستوى  عند  أبعاد    0.01صائياً  )أحد  التحويل  بين 

الكلية   والدرجة  للمشكالت  اإلبداعي  الحل  التعلم،  نحو  واالتجاه  االنتباهية(  السيطرة 

 للدافعية العقلية لدى الطالب الفائقين أكاديمياً. 

داللة   .ج مستوى  عند  إحصائياً  دالة  ارتباطية  عالقة  االنتباهية    0.01توجد  السيطرة  بين 

لدى   العقلية  للدافعية  الكلية  والدرجة  للمشكالت  اإلبداعي  الحل  التعلم،  نحو  واالتجاه 

 الطالب الفائقين اكاديمياً. 

ومنخفضي  الطالب  درجات  متوسطات  بين  إحصائياً  دالة  ارتباطية  عالقة  توجد  لم  حين  في 

 مختلفة. المستويات األكاديمية في السيطرة االنتباهية والدافعية العقلية بأبعادهم ال

عينة  والطالبات  الطالب  درجات  متوسطات  بين  فروق  توجد  على"  ونص  الثاني:  الفرض 

 الدراسة في السيطرة االنتباهية والدافعية العقلية تعزى لعامل النوع االجتماعي"  

وللتحقق من هذا الفرض تم تصنيف عينة الدراسة إلى طالب وطالبات، واستخدام اختبار "ت" للعينات  

 المستقلة بعد التأكد من شروط استخدامه لتسفر النتائج على ما يلي:  

 ( الفروق بين الطالب والطالبات في السيطرة االنتباهية والدافعية العقلية   4جدول )
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( تحقق الفرض الثاني حيث أسفرت النتائج عن وجود فروق بين الطالب 4يتضح من جدول ) 

 قيم قريبة من الداللة والطالبات في بعد التكامل المعرفي لصالح الطالبات، في حين تم رصد  

كأحد أبعاد السيطرة االنتباهية لصالح االنات  (Shiftبين الذكور واالناث في تحويل االنتباه ) 

 (.  0.08، والتركيز العقلي كأحد أبعاد الدافعية العقلية لصالح االناث )(0.06)

الفرض الثالث: ونص على" توجد فروق بين متوسطات درجات الطالب عينة الدراسة في  

 السيطرة االنتباهية والدافعية العقلية تعزى للتخصص الدراسي". 

الدراسي لتتضمن: العلوم االجتماعية وللتحقق من هذا الفرض تم تقسيم عينة الدراسة تبعا للتخصص 

(، كلية الهندسة والتعليم الصناعي  50(، العلوم التجارية وإدارة االعمال )ن= 90واإلنسانية )ن= 

(  70(، والتخصصات العلمية )ن=50(، التخصصات الطبية )ن= 80بتخصصاتها المختلفة )ن= 

مه لتسفر النتائج على ما يلي: واستخدام تحليل التباين األحادي بعد التأكد من شروط استخدا  

 

  

االنحراف  المتوسط   النوع  المتغيرات   البعد

 المعياري

درجات 

 حرية

 الداللة  قيمة "ت"

ية
اه
تب
الن
 ا
رة
ط
سي
 ال

(187ذكور )ن= التركيز   24.56 5.63 
338 -0.861  

0.390 

(153إناث )ن=   24.13 6.16 

(187ذكور )ن= التحويل   26.01 4.89 338 
1.853 

0.065 

(153إناث )ن=   27.10 5.94 

السيطرة 

 االنتباهية 

(187ذكور )ن=  50.57 9.09 338 

0.503 

0.616 

(153إناث )ن=   51.11 10.62 

ية
قل
لع
 ا
ية
فع
دا
 ال

االتجاه نحو  

 التعلم 

(187ذكور )ن=  23.18 3.85 338 

-0.511  

0.609 

(153إناث )ن=   22.97 3.86 

الحل  

اإلبداعي  

 للمشكالت 

(187ذكور )ن=  18.81 3.30 338 

-0.883  

0.378 

(153إناث )ن=   18.48 3.61 

التركيز 

 العقلي 

(187ذكور )ن=  10.49 3.42 338 

1.710 

0.080 

(153إناث )ن=   11.13 3.47 

التكامل 

 المعرفي

(187ذكور )ن=  10.15 4.07 338 2.741 0.006 

(153إناث )ن=   11.44 4.67 

الدافعية  

 العقلية 

(187ذكور )ن=  62.63 8.76 338 

1.404 

0.161 

(153إناث )ن=   64.02 9.44 
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 ( الفروق بين التخصصات المختلفة في السيطرة االنتباهية والدافعية العقلية  5جدول )

درجات  مجموع مربعات  المتغيرات  المتغيرات   االبعاد  

 حرية

متوسط  

 مربعات 

F  الداللة 

ية
قل
لع
 ا
ية
فع
دا
 ال

 567. 8.367 4 33.469 بين المجموعات  االتجاه نحو التعلم 

 

.687 

 14.753 336 4957.065 داخل المجموعات 

الحل اإلبداعي  

 للمشكالت 

 228. 2.728 4 10.911 بين المجموعات 

 

.923 

 11.969 336 4021.629 داخل المجموعات 

 1.134 13.513 4 54.051 بين المجموعات  التركيز العقلي 

 

.340 

 11.920 336 4005.010 داخل المجموعات 

 1.943 36.605 4 146.422 بين المجموعات  التكامل المعرفي

 

.103 

 18.840 336 6330.294 داخل المجموعات 

 1.377 113.146 4 452.584 بين المجموعات  الدافعية العقلية 

 

.242 

 82.179 336 27612.220 داخل المجموعات 

ة 
ر
ط
سي
ال

ية
اه
تب
الن
ا

 

 438. 15.217 4 60.870 بين المجموعات  التركيز 

 

.781 

 34.729 336 11668.925 داخل المجموعات 

 1.545 44.897 4 179.589 بين المجموعات  التحويل 

 

.189 

 29.059 336 9763.660 داخل المجموعات 

 861. 82.773 4 331.091 بين المجموعات  السيطرة االنتباهية 

 

.488 

 96.150 336 32306.269 داخل المجموعات 
 

  ( عدم تحقق الفرض الثالث حيث إنه ال توجد فروق بين متوسطات درجات 5يتضح من جدول ) 

 الدراسة في السيطرة االنتباهية والدافعية العقلية تعزى للتخصص الدراسي.  الطالب عينة

االنتباهية   السيطرة  من  لكل  إحصائياً  دال  تأثير  يوجد  ال   " أنه  على  ونص  الرابع:  الفرض 

)طالب  -)مرتفعي  والنوع  العقلية    -منخفضي(  الدافعية  على  بينهما  فيما  والتفاعل  طالبات( 

 المختلفة".بأبعادها 

الفرض   إلى طالب مرتفعي )ن= وللتحقق من هذا  الدراسة  تقسيم عينة  (  128( ومنخفضي )ن= 126تم 

(، واستخدام تحليل 111طالبات )ن=   – (144الدرجة الكلية في السيطرة االنتباهية والنوع )طالب )ن=  

 ر النتائج على: بعد التأكد من شروط استخدامه ومدى مالئمته لعينة الدراسة لتسف 2X2التباين  
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 ( لتفاعل السيطرة االنتباهية والنوع على الدافعية العقلية 2X2( نتائج تحليل التباين )6جدول )

 ( ما يلي: 6يتضح من جدول )

للسيطرة االنتباهية لصالح الطالب مرتفعي   -1 بالنسبة لالتجاه نحو التعلم وجد تأثير دال إحصائياً 

 (. 22.08مقابل   23.89السيطرة االنتباهية )م=

تم   -2 للمشكالت،  اإلبداعي  للحل  لصالح  بالنسبة  االنتباهية  للسيطرة  إحصائياً  دال  تأثير  رصد 

 (. 18.27مقابل   19.17الطالب مرتفعي السيطرة االنتباهية )م=

الطالبات )م=    -3 لصالح  للنوع  احصائياً  دال  تأثير  تم رصد  المعرفي،  للتكامل  (  11.72بالنسبة 

 (. 10.18مقابل الطالب )م=  

رصد تأثير للسيطرة االنتباهية لصالح الطالب مرتفعي  بالنسبة للدرجة الكلية للدافعية العقلية، تم   -4

 (. 61.58مقابل   65.51السيطرة االنتباهية )م=

مجموع   مصدر التباين   

 المربعات

مربع   الداللة   قيمة ف  متوسط المربعات  درجات الحرية 

 آيتا  

لم
تع
 ال
حو
 ن
اه
ج
الت
ا

 

 052. 000. 13.691 205.121 1 205.121 السيطرة االنتباهية )أ( 

 007. 188. 1.741 26.086 1 26.086 النوع )ب( 

 003. 379. 777. 11.636 1 11.636 ب  Xتفاعل أ 

    14.982 250 3760.470 الخطأ  

139163.0 المجموع 

0 
254     

ي  
ع
دا
إلب
 ا
ل
ح
ال

ت 
ال
شك
لم
ل

 

 017. 041. 4.239 51.643 1 51.643 السيطرة االنتباهية )أ( 

 007. 187. 1.749 21.301 1 21.301 النوع )ب( 

 000. 769. 086. 1.050 1 1.050 ب  Xتفاعل أ 

    12.182 250 3057.590 الخطأ  

92806.00 المجموع 

0 
254     

ي
قل
لع
 ا
ز
كي
ر
لت
ا

 

 001. 567. 329. 4.304 1 4.304 السيطرة االنتباهية )أ( 

 011. 100. 2.728 35.651 1 35.651 النوع )ب( 

 004. 329. 959. 12.529 1 12.529 ب  Xتفاعل أ 

    13.071 250 3280.838 الخطأ  

33296.00 المجموع 

0 
254     

ي 
رف
مع
 ال
ل
ام
تك
ال

 

 011. 090. 2.903 56.755 1 56.755 السيطرة االنتباهية )أ( 

 030. 006. 7.640 149.361 1 149.361 النوع )ب( 

 004. 311. 1.030 20.129 1 20.129 ب  Xتفاعل أ 

    19.551 251 4907.239 الخطأ  

35153.00 المجموع 

0 
255     

ية 
قل
لع
 ا
ية
فع
دا
ال

 

 042. 001. 11.135 968.247 1 968.247 السيطرة االنتباهية )أ( 

 003. 365. 825. 71.733 1 71.733 النوع )ب( 

 001. 564. 333. 28.976 1 28.976 ب  Xتفاعل أ 

21826.44 الخطأ  

6 
251 86.958    

.1050022 المجموع 

0 
255     
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السيطرة   من  لكل  إحصائياً  دال  تأثير  يوجد  ال   " أنه  على  ونص  الخامس:  الفرض 

)مرتفعي )مرتفع  -االنتباهية  األكاديمي  والتفوق  فيما    -منخفضي(  والتفاعل  منخفض( 

 العقلية بأبعادها المختلفة".بينهما على الدافعية 

(  128( ومنخفضي )ن=126تم تقسيم عينة الدراسة إلى طالب مرتفعي )ن=وللتحقق من هذا الفرض  

)ن=  )متفوق  األكاديمية  والمستويات  االنتباهية  السيطرة  في  الكلية  متفوق    –(  129الدرجة  غير 

التباين  125)ن=  التأكد من شروط استخد   2X2(، واستخدام تحليل  امه ومدى مالئمته لعينة الدراسة بعد 

 لتسفر النتائج على: 

( لتفاعل السيطرة االنتباهية والمستويات األكاديمية على الدافعية  2X2( نتائج تحليل التباين )7جدول )

 العقلية 

مجموع   مصدر التباين 

 المربعات 

درجات 

 الحرية 

مربع   الداللة   قيمة ف متوسط المربعات 

 آيتا 

و 
ح
 ن
اه
ج
الت
ا

لم
تع
ال

 

 050. 000. 13.196 196.749 1 196.749 السيطرة االنتباهية )أ( 

 005. 244. 1.365 20.348 1 20.348 التفوق األكاديمي )ب( 

 009. 127. 2.338 34.867 1 34.867 ب Xتفاعل أ 

    14.910 250 3742.458 الخطأ 

139163.0 المجموع 

0 
254     

ي  
ع
دا
إلب
ا

ل 
ح
ال

ت 
ال
شك
لم
ل

 

 016. 045. 4.050 47.617 1 47.617 السيطرة االنتباهية )أ( 

 001. 585. 299. 3.512 1 3.512 التفوق األكاديمي )ب( 

 041. 001. 10.607 124.714 1 124.714 ب Xتفاعل أ 

    11.758 250 2951.164 الخطأ 

92806.00 المجموع 

0 
254     

ي
قل
لع
 ا
ز
كي
ر
الت

 

 002. 518. 419. 5.471 1 5.471 االنتباهية )أ( السيطرة 

 013. 071. 3.297 43.005 1 43.005 التفوق األكاديمي )ب( 

 003. 349. 879. 11.465 1 11.465 ب Xتفاعل أ 

    13.045 251 3274.207 الخطأ 

33296.00 المجموع 

0 
255     

ي
رف
مع
 ال
ل
ام
تك
ال

 

 010. 120. 2.437 48.959 1 48.959 السيطرة االنتباهية )أ( 

 001. 663. 190. 3.818 1 3.818 التفوق األكاديمي )ب( 

 006. 228. 1.460 29.335 1 29.335 ب Xتفاعل أ 

    20.092 251 5043.108 الخطأ 

35153.00 المجموع 

0 
255     

ية
قل
لع
 ا
ية
فع
دا
ال

 

 041. 001. 10.663 915.864 1 915.864 السيطرة االنتباهية )أ( 

 000. 819. 053. 4.523 1 4.523 التفوق األكاديمي )ب( 

 017. 040. 4.249 364.909 1 364.909 ب Xتفاعل أ 

21558.16 الخطأ 

6 
251 85.889    

.1050022 المجموع 

000 
255     
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 ( ما يلي: 7يتضح من جدول )

إحصائياً   -1 دال  تأثير  رصد  تم  التعلم،  نحو  لالتجاه  الطالب  بالنسبة  لصالح  االنتباهية  للسيطرة 

 (. 22.14مقابل   23.89مرتفعي السيطرة االنتباهية )م=

بالنسبة للحل اإلبداعي للمشكالت، تم رصد تأثير دال إحصائياً للسيطرة االنتباهية لصالح الطالب   -2

)م=  االنتباهية  السيطرة  مع     (.18.29مقابل    19.15مرتفعي  االنتباهية  السيطرة  وتفاعل 

 %4.1قدره المستويات األكاديمية بنسبة تأثير

بالنسبة للدرجة الكلية للدافعية العقلية، تم رصد تأثير للسيطرة االنتباهية لصالح الطالب مرتفعي   -3

)م= االنتباهية  المستويات  61.52مقابل    65.32السيطرة  مع  االنتباهية  السيطرة  وتفاعل   .)

 % 1.7قدره بنسبة تأثيراألكاديمية  

 

 

 

 

 

 

 

( تفاعالت السيطرة االنتباهية والمستويات األكاديمية على الحل اإلبداعي للمشكالت والدرجة 3شكل )

 الكلية للدافعية العقلية 

لفرض السادس: ونص على أنه " ال يمكن التنبؤ بالدافعية العقلية او أبعادها من خالل 

 اسة في السيطرة االنتباهية ". درجات الطالب عينة الدر

التحليل المتتابع او المتدرج   تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار المتعدد بطريقة  وللتحقق من هذا الفرض 

Stepwise  :وأسفرت نتائج التحليل على ما يلي 

 المختلفة ( يبين تحليل تباين انحدار السيطرة االنتباهية على الدافعية العقلية بأبعادها 8جدول )

 
 الداللة  F متوسط المربعات  df مجموع المربعات  مصدر التباين

نحو   االتجاه 

 التعلم 

 249.633 1 249.633 االنحدار
17.850 

 

.000 

 
 13.985 338 4740.901 البواقي 

  340 4990.534 الكلى 

اإلبداعي   الحل 

 للمشكالت 

 66.774 1 66.774 االنحدار
5.708 

 

.017 

 
 11.698 338 3965.766 البواقي 

  340 4032.540 الكلى 

 234. 2.804 2 5.607 االنحدار التركيز العقلي 

 

.792 

 11.992 338 4053.454 البواقي  
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  340 4059.062 الكلى 

التكامل 

 المعرفي

 9.615 2 19.231 االنحدار
.503 

 

.605 

 
 19.105 338 6457.485 البواقي 

  340 6476.716 الكلى 

 801.657 1 801.657 االنحدار الدافعية العقلية
9.968 

 

.002 

 
 80.422 339 27263.146 البواقي 

  340 28064.804 الكلى 
 

( جدول  من  بأبعادها  8يتضح  العقلية  بالدافعية  التنبؤ  في  االنتباهية  للسيطرة  إحصائياً  دال  تأثير  وجود   )

( وللتعرف على أي من أبعاد السيطرة االنتباهية األكثر تأثيراً في التنبؤ  0.01مستوى داللة )المختلفة عند  

 -:4( على ما يلي Stepwiseبالدافعية العقلية، أسفرت نتائج تحليل االنحدار المتعدد بطريقة )

 بأبعادها المختلفة ( يبين تحليل تباين انحدار السيطرة االنتباهية على الدافعية العقلية 9جدول )

 
 الداللة  قيمة "ت" معامل بيتا  الخطأ المعياري معامل االنحدار  مصدر االنحدار 

نحو   االتجاه 

 التعلم 

 001. 17.402  1.071 18.641 الثابت 

 001. 4.225 224. 021. 087. السيطرة االنتباهية

اإلبداعي   الحل 

 للمشكالت 

 000. 17.775  928. 16.488 الثابت 

 Shift .082 .034 .129 2.389 .017التحويل 

      الثابت  التركيز العقلي 

التكامل 

 المعرفي

      الثابت 

 000. 21.524  2.569 55.291 الثابت  الدافعية العقلية

 002. 3.157 169. 050. 157. السيطرة االنتباهية

تأثير للسيطرة االنتباهية او  9يتضح من جدول ) التنبؤ  ( وجود  العقلية ككل او  بالدافعية  التنبؤ  بعديها في 

باالتجاه نحو التعلم او الحل اإلبداعي للمشكالت، في حين أنه لم يوجد أي تأثير للسيطرة االنتباهية بأبعادها  

 -على بعدى التركيز العقلي والتكامل المعرفي. ومن ثم فإن معادالت االنحدار اتخذت األشكال التالية: 

 )السيطرة االنتباهية(  0.087+ 18.641حو التعلم=  االتجاه ن ❖

 )تحويل االنتباه( 0.082+ 16.488الحل اإلبداعي   =   ❖

 )السيطرة االنتباهية( 0.157+ 55.291الدافعية العقلية =  ❖

 مناقشة نتائج الدراسة 

تناولت الدراسة الحالية بحث الفروق بين الطالب المتفوقين وغير المتفوقين أكاديميا في السيطرة  

االنتباهية والدافعية العقلية. كما استهدفت الدراسة دراسة الفروق التي تعزى للتخصص الدراسي النوعي، 

وغير المتفوقين اكاديمياً    النوع االجتماعي. ولقد طبقت الدراسة على عينة مقصودة من الطالب المتفوقين

طالب وطالبة طبق    900طالب وطالبة تم اختبارهم من خالل معيار التفوق الدراسي من بين    360بلغت  

خالل   ومن  العقلية.  الدافعية  واختبار  االنتباهية،  السيطرة  اختبار  في  تمثلت  والتي  الدراسة  أدوات  عليهم 

 
 5تم إجراء تحليل االنحدار المتعدد لكل بعد من ابعاد الدافعية العقلية على حدة لحساب انحدار السيطرة االنتباهية، ولذا تم إجراء    4

 مرات تحليل انحدار متعدد، ولكن تم فقط تضمينها في جدول واحد وهذا لإليضاح.
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جنبية تم صياغة مجموعة من الفروض والتحقق منها من مسح أدبيات البحث في كل من البيئة العربية واأل

 خالل استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة.  

بين   (0.01ولقد أسفرت نتيجة الفرض األول عن وجود ارتباط دال احصائيا عند مستوي داللة )

ال الكلية لكل من:  دافعية العقلية، الحل  السيطرة االنتباهية وبعديها )التركيز والتحويل االنتباهى( والدرجة 

اإلبداعي للمشكالت، االتجاه نحو التعلم لدى الطالب المتفوقين أكاديمياً. في حين لم يتم رصد أي ارتباط  

 بين السيطرة االنتباهية ببعديها او الدافعية العقلية بأبعادها لدى الطالب غير المتفوقين أكاديمياً. 

يساعد  معرفي  عامل  وجود  الي  األساس  في  يعود  األكاديمي  التفوق  ان  إلى  النتيجة  هذه  وتشير 

االنتباهية   السيطرة  عامل  وهو  اال  آلخر  موضوع  من  واالنتقال  التركيز  على   Cognitiveالطالب 

Controlها تساعده . حيث ان السيطرة االنتباهية تساعد الفرد على التركيز على المهام الموكل بها، كما أن

في االنتقال ما بين األفكار بصورة متسلسلة ومنطقية تسهم في ادخال تلك المعلومات والمعارف بصورة  

، كما أنها  Long-term memoryمتسلسلة إلى الذاكرة العاملة لمعالجتها وادخالها في نظام الذاكرة الدائم  

التميز الدراسي. وتتفق هذه المعلومات بنفس تسلسل إدخالها مما    Recallتساعد في استرجاع   يسهم في 

النتيجة مع العديد من الدراسات التي تناولت كل من مفهوم السيطرة االنتباهية والذاكرة والقلق مثل دراسة  

من:         ,Salahub, 2021; Kargar, Askarizadeh, Bagheri, & Mousavi Nasab)كل 

2021; Sari et al., 2016; Furley et al., 2016)  االنتباهية تحسن من السيطرة  ان  بينت  والتي   ،

التي   المهام  تصاحب  التي  والتوتر  القلق  نسب  خفض  على  تساعد  أنها  كما   عامة  بصورة  الذاكرة  أداء 

 ات والمعارف المدخلة إلي نظام الذاكرة. يؤديها الطالب مما تحسن من مستوى المعلوم

التعلم،   بين السيطرة االنتباهية واالتجاه نحو  كما أوضحت نتيجة الفرض األول وجود ارتباط ما 

تفسير   أكاديميا. ويمكن  المتفوقين  لدى الطالب  العقلية  للدافعية  الكلية  للمشكالت، والدرجة  الحل اإلبداعي 

يزة لكل بعد من أبعاد   الدافعية العقلية. فبعد التوجه نحو التعلم يتسم  هذه النتيجة في ضوء الخصائص المم

 Cognitiveبخاصية المعرفة من اجل المعرفة، وتثمين الفرد المتعلم للتعلم من اجل زيادة بنيته المعرفية  

Structure يوظفوا قدراتهم في التحكم في اال المتفوقين اكاديمياً  النتيجة ان الطالب  نتباه من . وتبين هذه 

نظرته  مع  تتفق  أنها  المتفوق حيث  الطالب  لدى  هاما  محورا  تمثل  والتي  ومعارفه.  معلوماته  زيادة  اجل 

الذاتية واألكاديمية وزيادة مستوى الثقة بالنفس لديه. وتتفق هذه النتيجة مع الدراسات التي تناولت العالقة  

 ,Humphreys & Sui)كما ورد في دراسة    ما بين السيطرة االنتباهية واالتجاهات عموما لدى الطالب 

2016; Englert & Bertrams, 2015; Unsworth, 2015)    السيطرة بين  ما  العالقة  تناولت  التي 

-self، او الضبط الذاتي لدى المتعلم  Self-attention networkاالنتباه الذاتية  االنتباهية وكل من شبكة  

control  او السمات المعرفيةcognitive traits .لدى األفراد 

اما بالنسبة لبعد الحل اإلبداعي للمشكالت، فان السيطرة االنتباهية تسهم وتدعم إيجاد مجموعة من  

تن تساعد على  التي  المتفردة  للمشكالت البدائل  الحل اإلبداعي  ان  لدى الطالب. كما  التفكير اإلبداعي  مية 

يتضمن كما تم اإلشارة اليه بمقدمة الدراسة في القدرة على تصميم أنشطة تتسم بالتحدي والمنافسة، هذه  

األنشطة تتطلب تركيز ذهني مرتفع والقدرة على التجول العقلي ما بين البدائل المتاحة للوصول إلى حلول  

 Frith et)سم بالفرد للمهام واألنشطة التي يقومون بها. وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت اليه دراسة   تت

al., 2021)     التباعدي التفكير  وتدعم  الذهن  شرود  من  تقلل  االنتباهية  السيطرة  ان   Divergentإلي 

thinking   القدرة على تتفق على ان الطالب الموهوبين لديهم  المؤدى إلي االبداع. كما ان تلك الدراسة 
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الج ومن  غيرهم.  من  أكبر  بصورة  االنتباهية  السيطرة  مهارات  الدراسي استخدام  التفوق  ان  بالذكر  دير 

 يعتبر أحد المحكات األساسية للتعرف على الموهوبين أكاديمياً.  

والسيطرة   العقلية  الدافعية  بين  ارتباطية  عالقة  وجود  على  األول  الفرض  نتيجة  أوضحت  كما 

الدافعية العقلية، حيث  النتيجة في ضوء طبيعة متغيري  أنه يتضمن    االنتباهية ببعديها. ويمكن تفسير هذه 

العديد من المحاور التي ترتكز على الجانب المعرفي عند وجود الرغبة في اثراء البنية المعرفية متمثلة في 

لدى  االنتباهية  والسيطرة  االنتباه  من  دعم  إلى  تحتاج  التي  للمشكالت  اإلبداعي  الحل  التعلم،  نحو  االتجاه 

 األفراد.  

فرو وجود  على  الثاني  الفرض  نتيجة  المعرفي  وأوضحت  التكامل  في  والطالبات  الطالب  بين  ق 

ربط   على  يركز  البعد  هذا  ان  فنجد  المعرفي  التكامل  بعد  خصائص  إلى  وبالنظر  الطالبات.  لصالح 

على  القدرة  إلى  باإلضافة  واسترجاعها،  تخزينها  ليسهل  متسلسلة  بطريقة  بالالحقة  السابقة  المعلومات 

انسبها لمعتقداته المعرفية. وبالنظر إلى خصائص طالب وطالبات   التمييز بين الخيارات المتعددة واختيار

المرحلة الجامعية نجد ان الطالب يحدث لديهم نوع من االسترخاء عند االلتحاق بالمرحلة الجامعية مقارنة  

تؤثر  كبيرة مما  تكون  وفاعليات  أنشطة  في  الطالب من مشاركة  لدى  المشتتات  نسبة  ان  بالطالبات، كما 

األدا احداث على  على  أساسية  بصورة  تركز  الطالبات  لدى  التوجهات  فان  ثم  ومن  للطالب،  المعرفي  ء 

التكامل في المعلومات التي يقوموا بدراستها والتعمق فيها ويكونون مدفوعون بالفضول المعرفي وهو ما  

 يتوافر لدى الطالبات مقارنة بالطالب. 

 ( محمد  دراسة  مع  الحالية  الدراسة  نتيجة  وكفاءة  2018وتتناقض  العقلية  الدافعية  تناولت  التي   )

الدراسة،  عينة  إلى طبيعة  التناقض  هذا  تفسير  ويمكن  بسوهاج.  التربية  كلية  لدى طالب  اإليجابية  التعلم 

اإلنسانية،   الهندسية،  الطبية،  التخصصات  مختلف  من  الجامعيين  الطالب  على  ركزت  الحالية  فالدراسة 

مح دراسة  ان  حين  في  )االجتماعية،  من  2018مد  جزء  هم  والذين  التربية  كلية  طالب  على  ركزت   )

النتيجة تتوافق مع دراسة   العلوم االجتماعية. لكن هذه  بينت ان    (Heilat et al., 2019)تخصص  التي 

 الطالبات الموهوبات كانوا اكثر اندماجا في التكامل المعرفي مقارنة بالطلبة الموهوبين او غير الموهوبين   

أنه ال توجد فروق في السيطرة االنتباهية او الدافعية العقلية   كما أسفرت نتيجة الفرض الثالث ب 

(  2018التي تعزى لعامل التخصص الدراسي. وتتناقض هذه النتيجة مع دراسة كل من مازن والدوادي )

التي تناولت السيطرة االنتباهية وأسفرت عن وجود فروق في السيطرة االنتباهية بين طالب الجامعة من 

( التي أسفرت عن وجود فروق في الدافعية العقلية  2018ة واألدبية. ودراسة محمد )التخصصات العلمي

 بين طالب كلية التربية بتخصصاتها العلمية واألدبية.  

ويمكن تفسير التناقض بين النتيجة الحالية والدراسات التي تم عرضها، في ان الدراسة الحالية لم 

النوعية في مجموعات رئيسية، التخصصات  في    تدمج  تتمايز  التركيز على تخصصات مختلفة  تم  وانما 

طبيعة مقرراتها وأساليب تدريسها مثل التخصصات الطبية التي تتضمن كل من كلية الطب والصيدلة او 

التخصصات االجتماعية مثل كليات اآلداب والتربية او التخصصات العلمية مثل كلية العلوم بتخصصاتها. 

يعة خاصة من حيث معالجة المعلومات والمقررات، في حين ان الدمج في  هذه التخصصات النوعية لها طب

مجموعتين فقط سيركز على الفروق الجوهرية، والتي من المحتمل السبب الرئيسي في ظهور الفروق في  

 السيطرة االنتباهية والدافعية العقلية التي تعزى للتخصص الدراسي. 
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من التأثيرات الرئيسية التي تمثلت في االتجاه وأسفرت نتيجة الفرض الرابع إلى رصد مجموعة  

نحو التعلم والحل اإلبداعي للمشكالت، والدافعية العقلية لصالح الطالب ذوي السيطرة االنتباهية المرتفعة.  

في حين لم يتم رصد الي تفاعل ما بين المستويات األكاديمية والنوع في تلك االبعاد. وتدل هذه النتيجة إلى  

اناث( مع السيطرة االنتباهية لم يؤثر على أبعاد الدافعية العقلية، وانما    -وع االجتماعي )ذكوران تفاعل الن 

ظل متغير السيطرة االنتباهية هو المهيمن على االبعاد سابق الشارة إليها. وتشير تلك النتيجة إلى تداخل  

ية. وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل  مفهوم السيطرة االنتباهية على جميع العوامل التي ترتبط بالدافعية العقل

باإليجاب  سينعكس  االنتباهية  السيطرة  على  األداء  ارتفاع  ان  الحالية، حيث  بالدراسة  األول  الفرض  اليه 

 على المستويات االكاديمية.  

وتؤكد تلك النتيجة إلى ان الطالب ذوي السيطرة االنتباهية المرتفعة لديهم مجموعة من التوجهات  

نتيجة   الذاتية  الخبرة  على  واالعتماد  المعرفية،  بنيتهم  اثراء  على  تساعدهم  والتي  التعلم  نحو  اإليجابية 

توليد مجموعة من األفكار   القدرة على  تتوافر لديهم  بالمواقف المختلفة. كما ان هؤالء الطالب  االحتكاك 

جاد حلول غير تقليدية للمشكالت التي  والبدائل التي تتيح لهم قاعدة عريضة من المعلومات التي تؤهلهم إلي

يتعرضون لها. كما بينت النتيجة إلى ان الدافعية العقلية تعتمد على مستوى األداء في السيطرة االنتباهية  

 لدى األفراد. 

للنوع   المعرفي والذي يعزى  للتكامل  تأثير رئيسي  الرابع على وجود  الفرض  نتيجة  كما أسفرت 

وتتفق هذه النتيجة فيما توصلت اليه نتيجة الفرض الثاني. لكن هنا نوكد على االجتماعي لصالح الطالبات.  

بين   ما  والربط  المعلومات،  واكتساب  العلمية،  المناقشات  في  االندماج  على  القدرة  لديهم  الطالبات  ان 

كور إلى الخبرات السابقة بالخبرات الجديدة، وهذا ما يطلق عليه التكامل المعرفي. ويرجع افتقار الطلبة الذ 

هذا البعد نتيجة للمشتتات التي يضعون أنفسهم فيها كما ذكر انفا مثل المشاركة في الفعاليات االجتماعية او  

 محاولة الظهور االجتماعي امام رفاقه في المرحلة الجامعية. 

كما أسفرت نتيجة الفرض الخامس على وجود تأثيرات رئيسية لكل من التوجه نحو التعلم، الحل  

الطالب اإلبداع لصالح  االنتباهية  السيطرة  لعامل  تعزى  العقلية  للدافعية  الكلية  والدرجة  للمشكالت،  ي 

والفرض   الرابع  الفرض  نتيجة  أيضا  عنه  أسفرت  ما  المرتفعة. وهو  االنتباهية  السيطرة  ذوي  والطالبات 

 الثاني.  

( ثنائية  تفاعالت  وجود  إلى  الخامس  الفرض  نتيجة  بينت  السي 2X2كما  بين  ما  االنتباهية  (  طرة 

في   االكاديمية،  المستويات  مرتفعي  االنتباهية،  السيطرة  مرتفعي  الطالب  ان  في  االكاديمية،  المستويات 

حين ان الطالب منخفضي األداء في السيطرة االنتباهية كانت مستوياتها األكاديمية منخفضة في كل من 

 (.  3ضح بشكل ) بعدى الحل اإلبداعي للمشكالت والدافعية العقلية كما هو مو

وتأكيدا على ما توصلت اليه الدراسة الحالية جاءت نتيجة الفرض السادس لتؤكد ما تم التوصل   

المتعدد  االنحدار  تحليل  استخدام  طريق  عن  الخامس  الرابع،  الثاني،  األول،  الفروض  من  كل  في  اليه 

Multi regression  ال نحو  باالتجاه  التنبؤ  يمكن  أنه  إلى  النتائج  خالل لتسفر  من  العقلية  والدافعية  تعلم 

في   االنتباهية  السيطرة  عامل  به  يقوم  الذي  المحوري  الدور  إلى  النتيجة  هذه  وتؤكد  االنتباهية.  السيطرة 

 التنبؤ بالدافعية العقلية بأبعادها المختلفة. 
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التنبؤ به من خالل   للمشكالت يمكن  الحل اإلبداعي  ان  إلي  السادس  الفرض  نتيجة  كما أوضحت 

بين    بعد  االنتقال  على  القدرة  هو  عليه  الغالبة  الصفة  ان  نجد  البعد  هذا  إلي  وبالنظر  االنتباهى.  التحويل 

 (Quigley et al., 2017)الموضوعات والبدائل المتاحة بنوع من المرونة 

 أوجه االستفادة من الدراسة الحالية والبحوث المقترحة 

استنادا إلى نتائج الدراسة الحالية يمكن تقديم مجموعة من التوصيات والدراسات المستقبلية من أجل دراسة 

 . بالسيطرة االنتباهية والدافعية العقلية لدى طالب الجامعات جميع العوامل المرتبطة 

  :توصيات الدراسة الحالية

 تتمثل توصيات الدراسة الحالية في كل من النقاط التالية: 

االهتمام باالستراتيجيات المختلفة التي تدعم االنتباه واالنتباه االنتقائي وبيان اهميتهما للطالب والدور   ▪

 الريادي لهما في مفهوم السيطرة االنتباهية. 

والشخصية   ▪ المعرفية  العوامل  من  العديد  على  وانعكاساته  االنتباهية  السيطرة  مفهوم  بأهمية  الوعي 

العملية   على  تؤثر  نحو  والتي  اإليجابية  واالتجاهات  العقلية  الدافعية  مثل  خاصة  بصورة  التعليمية 

 التعلم 

على   ▪ تساعد  والتي  المعلومات  معالجة  أثناء  او  التدريس  في  سواء  المختلفة  األساليب  على  التعرف 

بأنظمة   المعلومات  ادخال  في  يسهم  مما  بمرونة  المختلفة  الموضوعات  بين  واالنتقال  التركيز  زيادة 

 ة واسترجاعها بطريقة منطقية متسلسلة. الذاكر

التدريس،   ▪ وأساليب  طرق  ومراجعة  الجامعات،  لطالب  المقدمة  األكاديمية  المقررات  مراجعة 

ومحاولة تطوير المقررات في ضوء والدافعية العقلية، السيطرة االنتباهية، من أجل تطوير المنظومة  

 التعليمية. 

اال ▪ السيطرة  واستراتيجيات  بأسس  والملزمات  االهتمام  الكتب  اعداد  عند  االنتقائي  واالنتباه  نتباهية 

 العلمية المقدمة للطالب. 

بعد   ▪ عن  التعليم  استخدام  ظل  في  وبخاصة  الجامعي  للطالب  المقدمة  المثيرات  في  التنوع  استخدام 

 ليتضمن مثيرات بصرية قليلة تسهم في ادخال المعلومات داخل الذاكرة

تط  ▪ إلى  تعمد  تكاملية  برامج  والدافعية  وضع  االنتباهية  السيطرة  مع  لتتوافق  التدريس  أساليب  وير 

 العقلية.  

 الدراسات المستقبلية.

أسفرت نتائج الدراسة الحالية إلى تسليط الضوء على عدد من المتغيرات البحثية التي ستثري البيئة  

 مثلت في كل من: العربية، والتي ينوى الباحث دراستها والعمل عليها خالل الفترة المقبلة والتي ت

الثانوية   ▪ المراحل  طالب  لدى  اإليجابية  التعلم  كفاءة  في  االنتباهية  للسيطرة  النسبية  االسهامات 

 والجامعية. 

 دراسة الفروق في السيطرة االنتباهية لدى األطفال الموهوبين والعاديين وذوي صعوبات التعلم.  ▪

السيطرة   ▪ حدوث  أثناء  للدماغ  العصبي  النشاط  واألطفال  قياس  العاديين  األطفال  لدى  االنتباهية 

 المصابين بفرط الحركة ونقص االنتباه 
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الفروق بين الطالب الموهوبين أكاديميا وغير الموهوبين في السيطرة االنتباهية والمرونة العقلية   ▪

 في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية.   
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Abstract 

The present study aimed to identify the differences between high and 

low academic achievers’ students in both attention control and mental 

motivation. Additionally, the contributions of different factors such as gender 

(male - female), academic specialization (scientific, medical, social, and 

humanitarian colleges), and academic levels (high - low) were examined. 

The study sample consisted of 340 male and female students from 

Sohag University (170 were low-achieving students), who were deliberately 

selected from a pool of students consists of 900 students who participated in the 

study, in which all of them were senior students, their ages ranged between 20 to 

22 with an average of (20.78), and a standard deviation of (0.95). Current study 

used both attentional control test and mental motivation inventory (both 

translated and verified psychometric by the author). Results showed a 

statistically significant relationships between attentional control and mental 

motivation in students with high academic levels, while these relationships were 

absent for students with low academic levels. Whereas there are no differences 

were observed between the different disciplines of the study sample in attention 

control and mental motivation. Besides, differences between male and female in 

cognitive integration dimension in favor of female students. Additionally, this 

study revealed that mental motivation could be predicted attentional control 

between study samples.  In conclusion, Attentional control and mental 

motivation are related to each other’s. 

 

Keywords: mental motivation, attentional control, academic level, senior 

university students  
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