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 :البحث خلصمست
االعدادية )الصف    يهدف البحث الحالي التعرف على السيطرة االنتباهية لدى طالبات المرحلة  

عينة   اختيار  وتم  الوصفي  البحث  منهج  الباحثتان  استعمل  البحث  هدف  ولتحقيق  االحيائي(  الخامس 
لثانوية التابعة  سلوب العشوائي من طالبات المرحلة االعدادية الصف الخامس االحيائي من المدارس اباأل

( طالبة وقامتا ببناء مقياس السيطرة االنتباهية بلغت 100للمديرية العامة للتربية الرصافة الثالثة بلغت )
( فقرات  ل34عدد  طريقتين  تضمنت  السايكومترية  الخصائص  واستخرجا  فقرة  الظاهري (  الصدق  لصدق 

كرو نباخ وكانت الوسائل االحصائية  -ة الفاومؤشرات صدق البناء وطريقتين للثبات اعادة االختبار ومعادل
تتمثل في الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واالختبار التائي لعينتين مستقلتين ولعينة واحدة وتوصلت  

السيطرة   في  ضعف  لديهن  الطالبات  ان  الى  التوصيات  النتائج  من  بمجموعة  البحث  وانتهى  االنتباهية 
 والمقترحات  

ABSTRACT: 
 The current research aims to identify the attentive control of middle 
school students (fifth grade class). 
 To achieve the goal of the research, the two researchers used the 
descriptive research approach and a random-style sample was chosen from 
the preparatory stage fifth grade students from secondary schools affiliated to 
the General Directorate of Education Rusafa III amounted to (100) students 
and they built the measure of attention control. The number of paragraphs (34) 
paragraphs and extracted psychometric characteristics included Two methods 
of apparent sincerity and apparent sincerity of building indicators, two methods 
of stability, retest and the Alpha-Cronbach equation. The statistical methods 
were in the arithmetic mean, standard deviation, and T-test for two 
independent samples and for one sample. 
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 مقدمة البحث  
  تباهيةاالن  السيطرة بمفهوم هتمامال ا تزايد  لقد 

  ضروريةال وحاجته المفهوم هذا غموض   نتيجة
 هذا وينتج معالمة وتحديد  البحوث  من المزيد  الى

   مفاهيمالو  المفهوم بين الخلط عن الغموض 
  والتخطيط الذاتي التنظيم مثلت التي االخرى 

 على االنتباهية السيطرة يوضح البعض  ان وذلك
  جميع  حين في الذاتي  والتنظيم التخطيط انها
(   التنفيذية الوظائف) ب  تسمى العمليات  هذه

 المعقدة المعرفية  للعمليات  شامل مفهوم وهي
 الموجهة والسلوكيات  مستمرة بصورة تعمل لتياو 

  في السابقة المفاهيم  وتشترك الهدف نحو
 والمدفوعة الهدف نحو موجهة باألفعال  االهتمام

  مقابل العمومية ظل في وتختلف ذاتيا
   (Burk,1996:256,257الخصوصي 
Borkowski) هي االنتباهية  السيطرة وان  

  ذينفيالت التحكم لمجال الجوهرية الوظيفة
   بادلي نموذج في اساسي عنصر وهي المركزي 

(1974Baddeley, )وهي العاملة الذاكرة من 
  االشتراطي االنتباهي الجهاز عملها  في توضح

 على اكدوا الذين( وشاليس نورمان) من كل لدى
  التي لمفاهيمل العامة الخصائص  في الوصف

  السيطرة مفهوم اقترح  ثم  تنفيذية وظائف تعد 
  تحت ( وشاليس نورمان) من كل ايضا االنتباهية

  اشارا وقد ( االنتباهي االشتراطي نظام) يسمى ما
  والسلوك الموجه الهدف شرح هو عمله الى

  السيطرة ان افترضا وقد  الوعي نشاطه وشرط
  التي القدرات  من تتألف تنفيذية وظيفة االنتباهية

  ويخدم سلوكوال في  االنخراط من الفرد  تمكن
  والسيطرة، الضبط،) ب ثلة متموال بنجاح  ذاته

  الذاتي، والتنظيم التخطيط على والقدرة( والمراقبة
 العمليات  جميع عن  الرئيسة بمثابة تعد  انه كما

  السيطرة عن  مسؤوله وانها العليا المعرفية
 ،محمود ) واالفكار السلوك تنظم التي المعرفية
2014 :3 ) 

 مشكلة البحث:
ل تعدددددد السددددديطرة االنتباهيددددددة مدددددن العوامدددددد

مدن الصدع. ب بدل االساسية المؤثرة في الدتعلم اذ  
مدددددن المسدددددتحيل ان يحددددددث الدددددتعلم دون االنتبددددداه 
فاالنتبددددداه شدددددرط اساسدددددي ومرحلدددددة ضدددددرورية مدددددن 
مراحلدددة التعلددديم والطلبدددة يتعلمدددون وينتبهدددون اليددده 
لدددذلك مدددن الضدددروري ان يدددتقن  المددددرس مهدددارات 

طلبدة وجدذبهم للمهمدات التعليميدة اسدتثارة اهتمدام ال
احددددداث  وضددددوعات الددددتعلم الجديددددد اذا مددددا اراد وم

التعليم اي تغير سلوكهم في االتجاهات المرغوب 
فيهددددا فاالنتبدددداه مفتددددداح التعلدددديم والتددددذكر والتركيدددددز 
ولكددي يددتعلم المددرء اي شدديء ينبغددي ان ينتبدده اليددة 

 ( 11: 2016، محمود )ويدركه بحواسة وعقلة 
لطالدد. علددى جميددع المثيدددرات ان تركيددز ا

 اهدددا لمعالجدددة المعلومدددات تكدددون محددددودةالتدددي يتلق
وان معالجة كمية كبيرة من المعلومدات والمثيدرات 
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 األداءسدددددتقوده الدددددى عجدددددز واضدددددح فدددددي مسدددددتوى 
 (  61: 2003، رافع, عماد )

يحتدددداج الطالدددد. الددددى اليدددده تسدددداعده فددددي 
ثناء )عملية التنظديم المعرفدي لجعلدة اكثدر اسدتقرار

،2015 :2)  
ان  (Eysenck,2010)اشددددددارت نتددددددائج دراسددددددة 

ضددعف السدديطرة االنتباهيددة تحدددث نتيجددة عوامددل 
داخلية وخارجية التدي قدد تدؤثر علدى اداء الطالد. 
ومدددن اهدددم العوامدددل المشدددكات النفسدددية والتعدددرض 
للمثيدددددددرات المشدددددددتتة ومواقدددددددف الخطدددددددر والتهديدددددددد 

بات واسدددالي. المعاملدددة الوالديدددة القاسدددية واضدددطرا
الشخصية وتوصدلت الدى ان  الضدغوط الموجدودة 
فددددي البيلددددة المحيطددددة بالطالدددد. تددددؤثر سددددلبا علددددى 

يطرة االنتباهيددددة فضددددا عددددن المثيددددرات التددددي السدددد
تسدب. لدده التددوتر والقلدق واالحبدداط فأنهددا  تضددعف 
التدددوازن بدددين انظمدددة االنتبددداه واذا حددددث خلدددل فدددي 
هددددذا التددددوازن تضددددعف سدددديطرته االنتباهيددددة وهددددذا 

لبا على ادائده المعرفدي وانجدازه االكداديمي يؤثر س
اصة عندما تكون عملية انجاز المهام ركيكدة وبخ
 (Eysenck: 2010, 212) ب ا مانوع

ان الكثيدددددر مدددددن المشددددداكل التدددددي يعددددداني  
منهدا الطلبدة مدن ضدعف فدي االنتبداه وقصدور فدي 
السيطرة االنتباهية وهذا يؤدي الى اخفاقهم وسدوء 

المعيددددار االساسددددي فددددي تحصدددديلهم الدراسددددي هددددو 
وانجددددددددازهم  تحديددددددددد مسددددددددتويات الطلبددددددددة العلميددددددددة

  (2: 2007، مهند ) باالكاديمي

ان ضددددعف السدددديطرة االنتباهيددددة تجعددددل  
الطلبددددددة ال يسددددددتطيعون اسددددددتخدام اليددددددات عقليددددددة 

مناسدددددبة فدددددي التوصدددددل الدددددى اجدددددراءات و نجدددددازات  
معرفيدددة تسددداعد الطالددد. علدددى فدددك االرتبددداط بدددين 

ت الصدددددددددددلة بالمهدددددددددددام المثيدددددددددددرات والمنبهدددددددددددات ذا
ا يتطلدددددد. واالنخددددددراط فددددددي المهددددددام الجديدددددددة وهددددددذ 

لسديطرة التحويل االنتباهي بدين المثيدرات لتحقيدق ا
 ( 27: 1995، فتحي)االنتباهية  

 ادبيدددددددات  مدددددددن عدددددددرض  مدددددددا خدددددددال مدددددددن
 مشدددددكلةالباحثتددددان  وجدددددت  لقدددددد  سددددابقة ودراسددددات 

 بهددا قامددت  اسددتطاةية دراسددة خددال مددن البحددث 
( 50) عددددهم بلدد  المدرسددات  مددن عشددوائية عيندده

 لهددددن وجهددددت ,  االعداديددددة المدددددارس مددددن مدرسددددة
 المرحلددددة طالبددددات  يعدددداني هددددل هددددو مفتددددوح سددددؤال

 ؟ االنتباهيدددة السدديطرة فدددي ضددعف مدددن االعداديددة
 عليدة حصلت  التي المدرسات  اجابات  تفري   وبعد 

 االعداديدة  المرحلة  طالبات   ان  ان  وجدتالباحثتان  
 االنتباهيدددددة السددددديطرة فدددددي  ضدددددعف مدددددن يعدددددانون 
 الباحثتددددددان دفددددددع االجددددددراء وهددددددذا واضددددددح وبشددددددكل

 بعنوان  امبحثه ءألجرا
 باإلجابددددةويمكددددن تحديددددد مشددددكلة البحددددث 

 عن السؤال 
لدى  انتباهيه سيطرة كيف يمكن قياس ال -

                        ؟   ةطالبات المرحلة االعدادي
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 ثالبح اهمية
 Attentionوتعددد السدديطرة االنتباهيددة )

control مدددددددن المفددددددداهيم الحديثدددددددة نسدددددددبيا فدددددددي )
ت اهتمامدددا واسدددعا مجددداالت علدددم الدددنفس والتدددي نالددد

مدام من قبل العلماء والباحثين ان سدب. هدذا االهت
الواضدددددددح الدددددددذي حظدددددددي فيددددددده مفهدددددددوم السددددددديطرة 
االنتباهية في الوقدت الحاضدر وتبدرز مدن خالهدا 
اهميددة السدديطرة االنتباهيددة فددي عمليددة الددتعلم التددي 

 اعليهددتنظدديم سددلوكه والسدديطرة تمكددن الطالدد. مددن 
 الطلبة  ان  (,2005posner)  دراسة  نتائج  اكدت 

 واةيددة معرفيددة انتباهيددة سدديطرة الددى يحتدداجون  قددد 
 وهادفددا محدددودا شدديلا تحديددد  علددى قددادرين تجعلهددم

 تجعدددددددل السددددددديطرة هدددددددذه  تنددددددداقص  وان  واضدددددددحا
 المثيددددددددرات  انتقدددددددداء علددددددددى قددددددددادر غيددددددددر الطالدددددددد. 

(74:2005posner  )  
 ,Eysenckاشددارت نتددائج دراسددة )اذ 

ي عددن وجددود عاقددة بددين المتغيددر المعرفدد (2007
االنفعاليددددة فددددي والعديددددد مددددن العمليددددات المعرفيددددة و 

عميلدددددة الدددددتعلم انهدددددا تمكدددددن مدددددن تنظددددديم السدددددلوك 
(  Eysenk , 2007: 338والسدديطرة عليدده )

( ان 2015وتوصددددددلت نتددددددائج دراسددددددة )الشددددددمري،
العاقدددة بدددين هندداك اتجددداهين رئيسدددين للبحددث فدددي 

السدديطرة االنتباهيددة والقدددرات االخددرى االول يقددوم 
ص المرونددة االنتباهيددة اذ يفتددرض علددى تددوفير فددر 

يدده ان الطلبددة اكثددر ذكدداء هددم اكثددر قدددرة علددى توج
انتبدددداههم واالحتفددددام بدددده حيثمددددا يريدددددون واالتجدددداه 

الثددددداني فيقدددددوم علدددددى اسددددداس افتدددددراض ان الطلبدددددة 
رفيددددة اكبددددر االكثددددر ذكدددداء لددددديهم سددددعة وطاقددددة مع

بدددين ة لمعالجدددة المعلومدددات ووجددددت هنددداك عاقددد
لتددداخل المعرفددي لدددى طلبددة السدديطرة االنتباهيددة وا

( وتددرتبط السدديطرة 6: 2015 لجامعددة )الشددمري،ا
االنتباهيددة بفاعليدددة الدددذات مددن خدددال ادراك الفدددرد 
لقدراتدددده فددددي تنظدددديم افكدددداره وافعالدددده فكلمددددا ازدادت 

  لسدديطرة االنتباهيددةالفاعليددة الذاتيددة للفددرد ازدادت ا
(Eysenk, 2007: 33)  

 ومننه هنننا  امننه اهميننة البحننث الحننال 
 :ف  ثالثة جوانب

 الجانب التطبيق  
بناء مقيداس السديطرة االنتباهيدة لطالبدات  -

 المرحلة االعدادية 
 الجانب العلم  

ندددداول شددددريحة مهمدددددة طالبددددات المرحلدددددة ت -
االعداديددة الاتددي يحتدداجن الددى البرنددامج 

 االرشادية 
  األكاديم الجانب  

زويد المكتبة العربية والعراقية بمثل هدذه ت -
فددي مجددال االرشدداد فددادة مندده البحددوث واال

 النفسي والتوجيه التربوي 
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 : ف البحثاهدا
علددددى  التعددددرف يسدددتهدف البحددددث الحددددالي

السدددددددديطرة االنتباهيددددددددة لدددددددددى طالبددددددددات المرحلدددددددددة 
 )الصف الخامس االحيائي( االعدادية

   :                            حدود البحث
يقتصدددددر البحدددددث الحدددددالي علدددددى طالبدددددات 

 (الصدددف الخدددامس االحيدددائي) اإلعداديدددةالمرحلدددة 
للمديريددة االعداديددة التابعددة  المدددارسبالموجددودات 

بغددداد  محافظددةلرصددافة الثالثددة فددي ا تربيددةالعامددة ل
 ( 2020-2019) الحالي  للعام الدراسي
 البحث  مصطلحات

: Attention Controlالسنيطر  االنتبايينة : 
 عرفها كل مه : 

 (  Posnor 1990,بوزنر ) - 
يددا منظمددة ومخططدده تهدددف الددى قليددة علعمليددة ع

مسدداعدة الفددرد علددى انتقدداء المثيددرات ذات المغددزى 
واهمدددددددددال وتجنددددددددد. المثيدددددددددرات غيدددددددددر المترابطدددددددددة 

(Posnor, 1990: 235 )  
 &Eysenck 1992ايزنننك كننال و)  -

Calvo, )  
قددددرة الفدددرد فدددي السددديطرة علدددى االفكددددار  

االفعدددددال مدددددن التركيدددددز االنتبددددداه علدددددى المددددددركات 
وتحويددددل االنتبددداه بمرونددددة بدددين المهمددددات  الحسدددية

(Eysenck,Calvo, 1992: 410ب)  
 ( 2016) الشمري  -

نظدددددام انتبددددداهي معرفدددددي وا  يتمثدددددل فدددددي 
القدددرة علددى انتقدداء وتنفيددذ االسددتجابة المائمددة فددي 
المواقدددددف المتصدددددارعة ويدددددرتبط با يدددددات التنظددددديم 

 ( ب 21: 2016الذاتي )الشمري،  
 :  التعريف النظري 

 ,Eysenck,calvo) تعريدددف حثتدددانباال اتبنتددد
( فددددددددي هددددددددذا البحددددددددث العتمادهددددددددا علددددددددى 1992

  ب نظريتهما في بناء المقياس
 االجرائ :التعريف 
الدرجددددددة الكليددددددة التددددددي يحصددددددل عليهددددددا  

المسددتجي. )الطالبددات( مددن خددال اجددابتهن علددى 
هيدة المعدد ألغدراض فقرات مقياس السيطرة االنتبا

 ي البحث الحال
                            اطار النظري  

 : مفهوم السيطرة  االنتباهية: اوال 
يتكون االنتباه من عملتدين مهمتدين وهمدا 
االنتقدداء والسدديطرة االنتباهيددة وهددذا مددا ذكددره العددالم 
وليددام جدديمس عندددما تندداول موضددو  االنتبدداه وهددو 
يعد أول من اشارة الى مفهدوم السديطرة االنتباهيدة 

انتقداء مثيدرات معيندة ويدتم ن  عملية معرفية تتضدم
فيهدددا ترتيددد. اولويدددات المعلومدددات واالفكدددار حيدددث 
يددددتم تجاهددددل المثيددددرات غيددددر المترابطددددة والمشددددتتة 
لانتبدددددداه ولددددددذلك تعددددددد السدددددديطرة االنتباهيددددددة مددددددن 
المفداهيم الحديثددة نسددبيا التددي نالددت اهتمامددا واسددعا 
فدددي السدددنوات االخيدددرة فدددي متنوعدددة مجددداالت علدددم 

الدددنفس المعرفدددي بشدددكل  لدددمالدددنفس بشدددكل عدددام وع
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خدداص وذلددك يهددتم علددم الددنفس المعرفددي بالدراسددة 
العلميدددة للعمليدددات العقليدددة الذهنيدددة التدددي تتواصدددل 
مددع االشددخاص فددي حيدداتهم للتعامددل مددع المشدداكل 

 (11: 2011، محمود بمختلف انواعه )
تدددددرتبط السددددديطرة االنتباهيدددددة بفاعليدددددة الدددددذات مدددددن 

كداره فكلمددا افخدال ادراك الفدرد بقدراتده فددي تنظديم 
ازدادت فاعليددددددة الذاتيدددددددة للفددددددرد ازدادت السددددددديطرة 

 (  peter,et, 2008: 1496) االنتباهية
: نظرينننة النتبايينننةالم سنننر  للسنننيطر  االنظرينننة 

 (1992) ايزنك كال و
تبدددددين النتدددددائج االيجابيدددددة التدددددي وضدددددعها 

( بافتراضدددددددددها PET) نظريدددددددددة معالجدددددددددة الكفددددددددداءة
ن بمسددددتوى لوجددددودين نظدددداميين انتبدددداهين يشددددتركا

نظمدة هدي محدد من المصادر المتواجدة وهدذه اال
مسددؤوله عددن مهددام المنفددذ المركددزي لنظددام الددذاكرة 

، التحددددددديث( العاملددددددة وهددددددي )التنشدددددديط، والتحددددددول
smith,:1996:11-20) - وهدددذا النظامدددان )

  وهما 
مدن االنتباهي االول ك موجة نحو الهدف ) -1

 (  االعلى الى االسفل
ة : موجددددة بوسدددداطلثددددانيالنظددددام االنتبدددداهي ا -2

 ( من االسفل الى االعلىالمنبهات )
ان النظدددام االنتبددداهي الموجددده نحدددو الهددددف  -3

يقددددددع مكاندددددده فددددددي المندددددداطق االماميددددددة مددددددن 
االنتبددددداهي  )النظدددددامالددددددمال ويطلدددددق عليددددده 

المعرفدددددة  –االمددددامي ( وبحكمددددده التوقعددددات 

الحاليددددددة ويشددددددترك هددددددذا النظددددددام االهددددددداف 
بالسددديطرة علدددى  بددداألداء التنفيدددذي المركدددزي 

 العمليدددددددددددددددددددددات االنتباهيدددددددددددددددددددددة الطوةيدددددددددددددددددددددة
Eysenk,:2007: 336-353) )  امددا

النظام االنتباهي الموجة بوسداطة المنبهدات 
يتددددأثر بالحددددافز الظدددداهر النظددددام االنتبدددداهي 
الخلفدددددي ويعمددددددل علدددددى مسددددددح البيلدددددة عددددددن 

الت الدذاكرة الحافز ويكون مسؤوال عدن مجدا
 ,Derry berry)   لألداء التنفيذي المركزي 

2002: 225-236) 
قبددددل المقدمددددة والمنطقددددة  )مددددان منطقددددة ا
(  تعمدددددل علدددددى دعدددددم جوانددددد. السدددددلوك الحازميدددددة

الددددواعي وتنشدددديطه فدددددي حدددداالت الصددددرا  اي فدددددي 
حدداالت التدددداخل المعرفدددي بدددين االسدددتجابات التدددي 

( وهذا  (posner , 2005: 172يواجها االفراد(
 دراسدددددددددة ندددددددددوركن وسدددددددددويك  هاليدددددددددمدددددددددا  شدددددددددارات 

(Tuekan@ swick, 1999 ودراسدة واميدزو )
(Damiso, 2003 وكمددا لهددا دور كبيددر مهددم )

فددددي االحتفددددام بالمعلومددددات وتمثيلهددددا فددددي الددددذاكرة 
ي تتطلد. مسدتوى عدال تدقصيرة المدى العاملدة وال

ظدددديم يمكنهددددا فددددي اداء المهددددام نمددددن التخطدددديط والت
  (Fan@posner,: 2003: 244) المعرفية

واشدددددددددددددددددددددددددارت دراسدددددددددددددددددددددددددة الذرسدددددددددددددددددددددددددون 
(2000Anderson , بدان االفدراد الدذين يكدون )

لددديهم فددي المنطقددة الحزاميددة يواجهددون صددرا  بددين 
ح الفدددرد معافدددا يصدددب االسدددتجابات واالداء وهندددا قدددد 
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لمحدط فالنظام الموجة نحو الهدف يعمل كمستقل 
الحددددوافز النصددددية  ه علددددى االنظددددار ويوجدددده تركيددددز 

ذات المعنى ويعمل مثدل هدذا الدنمط مدن التشدغيل 
 ,Dorryberryبديدة )ر تهديدد يدغ تحدت ظدروف
التهديددددد تحددددت ثدددداث  ةحالددددوفددددي  (2002:230

 متغيرات   
: هددددو التركيددددز القليددددل لمحددددط التغيددددر االول -1

االنظددددار يصدددددبح اوسدددددع ليزيددددد مدددددن فدددددرص 
كشدددددف المحفدددددزات التهديديدددددة وهدددددذا التغيدددددر 
يحصددل علددى حسدداب محددط االنظددار نقطددة 
الضدددددوء والتدددددي تتمثدددددل فدددددي التغيدددددر الثددددداني 

 وبالنهاية 
: وبهدذا فدان العمليدات ا التغير الثالث ما -2

يز االنتباهية الذاتية تتجاوز جهود الترك
االراديدددددة لمشدددددغل نقطدددددة الضدددددوء بينمدددددا 
يعمددل نظددام الحددافز بددالرغم مددن برمجتدده 
ذاتيدددددا علدددددى فحدددددص البيلدددددة بحثدددددا عدددددن 
حددددوافز متعلقددددة بالتهديددددد وان اليدددده حددددل 
الصددددددرا  بددددددين المثيددددددرات واالسددددددتجابات 

يدده واضددحة كونهددا تتطلدد. سدديطرة انتباه
تحتدداج الددى الكثيددر مددن الجهددد باختيددار 

لقيداس حدل   االستجابة البديلة ويستعمل
مهددددام تصددددنيف  سددددترومالصددددرا  مهددددام 

 البطاقددة أذهدد. ال تددذه. ومهددام الشددبكة 
 (Rueda:578،2005)   نتباهيةاال

وعددددي االفددددراد يشددددير الددددى شددددعور  
بالسدددديطرة علددددى االفكددددار واالفعددددال 

المثيددددددددرات  وعلددددددددى الصددددددددرا  بددددددددين
واالستجابات وتقويم الخطدأ بصدورة 
اراديددددة ويعددددد الددددوعي والددددذي يمثددددل 

طرة واضدددحة علدددى انتبددداه الفدددرد سدددي
 صددددددددددددددددددددورة التنظدددددددددددددددددددديم الددددددددددددددددددددذاتي 

(Posner@rathbart, 1998: 
1915) 

وان سددددددددددديطرة الدددددددددددوعي تددددددددددددخل ضدددددددددددمن 
العمليدددات التنفيذيدددة ألنددده هدددذه السددديطرة تسدددهم فدددي 

تبددده لهدددا فهدددم مددددى التمثيدددل العقلدددي  للمثيدددرات المن
دور وهدددددددذا بددددددددورة يسدددددددهم فدددددددي تحليدددددددل وكشدددددددف 
خصدائص تلدك المثيدرات وبشدكل خداص المثيددرات 

 :zelazo, 2004)المتصلة بالهدف او المهمة 
12 )  

هيدددددددددة يقدددددددددوم ن نظدددددددددام السددددددددديطرة االنتباا
باالسددددددتقطاب خددددددال عمليددددددة االحددددددداث والوقددددددائع 
الشدددددددددددددددددددددددددددعورية ذات الصددددددددددددددددددددددددددددلة بالسددددددددددددددددددددددددددددلوك 

corbetta@shuiman,2002;210) )
نددددددما تكدددددون ظددددداهرة او حدددددافزة وان وصدددددا عوخص

النظدددددام الموجددددددة نحدددددو الهدددددددف والمقددددداد بواسددددددطة 
المنبهدددات يعمدددان بحالدددة متسددداوية  مدددن التفاعدددل 

تهديد لاابين فترة واخرى ويحدث هذا في حاالت 
فعندددما يكددون بددين النظددام المسددير بالحددافز يتفددوق 
علددددى نظددددام الهدددددف الموجدددده والفددددرض مددددن هددددذا 



 2020ديسمبر    العدد الخامس،         (SRC_IJES) مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربوية 

9 
 

قدديم االختبددار بالتهديددد لكدددي التحددول هددو تسددهيل ت
يددتم تخطدديط وتنفيددذ االعمددال مددن نسددالها التحقيددق 

ادر مددددددن اثددددددر التهديددددددد وبالنتيجددددددة توجدددددده المصدددددد
هديدد االنتباهية نحو تناول الحوافز الخاليدة مدن الت

ويفتددددرض مؤيددددد نظريددددة السدددديطرة االنتباهيددددة بددددان 
التحول في المصادر االنتباهية من نظام انتباهي  

دف الددى نظددام انتبدداهي مسددير موجددة بواسددطة الهدد
بالحوافز ينتج عن ضعف فدي المصدادر المتدوافرة 

وجة والتي من الممكن استخدامها من قبل نظام م
جددددة  الهدددددف للسدددديطرة االنتباهيددددة الطوةيددددة وبالنتي

فدان وظدائف المنفدذ المركدزي التدي تتطلد. سدديطرة 
طوةيددددددددددة لانتبدددددددددداه نعمددددددددددل بمصددددددددددادر محددددددددددددة 

Derryberry,2002:230)  ) 
مؤيددددو نظريدددة السددديطرة االنتباهيدددة  نبدددأويت

(ACT بان رد الفعل المؤقت سيكون ايضا فيما )
لو ان كلمات التهديد مقارنة بالمجايددة اسدتخدمت 

كلمدددات التهديدددد تفعدددل ك )مشوشدددات( وذلدددك ألنددده 
نظام المنبده والمثيدر الحدافز ليدتفحص البيلدة بحثدا 
عن تهديد ومن شان عملية التفعيدل هدذه ان تعيدد 

المصادر االنتباهية التي تسدتخدم مدن قبدل   توجيه
نظام الهدف الموجة وبالنتيجة فدان مصدادر قليلدة 

 االداء المعداقفقط تحتاج ألعمدال الهددف ونتدائج 
فددات  هوعليدد (Eysenck, 2007) المتددأخر( )

االفدددددددراد ذوي القلدددددددق العدددددددالي يمتلكدددددددون مصدددددددادر 
انتبددددددددداهي ينتبددددددددده المدددددددددنخفض اضدددددددددافة الدددددددددى ان 

ي الدددددى زيدددددادة القلدددددق عندددددد  التوظيفدددددات التدددددي تدددددود 

االفراد ويمثل هدذا االطدار النظدري خطدوة اساسدية 
(( اذا PET لألمددددام مددددن نظريددددة معالجددددة الكفدددداءة

كددزي تكددون انهددا تحدددد اي الوظددائف التنفيذيددة المر 
  ((Eysenk 2007;334اكثر فاعلية واعاقة 

وقددددددد تددددددم تشددددددخيص الوظددددددائف التنفيذيددددددة 
 المركزية :  

 وظي ة الاف التثبيط : -1
عمليددة معرفيدددة للسدديطرة علددى االنتبددداه  هدديو  

وتددرتبط مددع جميددع الوظددائف التنفيذيددة وتعددد مكددون 
اسدداس لانتبدداه التنفيددذي مددن خددال تندداز  كميددات 
مددددددن المثيددددددرات القديمددددددة والجديدددددددة داخددددددل النظددددددام 
المعرفددددي واثندددداء عمليددددة المعالجددددة المعرفيددددة ولهددددا 
تكددون هدددذه المعلومددات مصدددحوبه بمشددتتات تعمدددل 

  نتباه الفرد فيقوم ا تت على تتش
 النظددددددددام المعرفدددددددددي يكددددددددف المعلومدددددددددات المشدددددددددتتة

Espy@ Bull,2005: 671) ) 
وعمليددة الكددف تتطلدد. مصددادر انتباهيدده  

 بددددددالوعي لمقاومددددددةطوةيددددددة او اسددددددتخدام الددددددتحكم 
التددددددداخل المعرفددددددي فددددددي منبهددددددات الواجدددددد. غيددددددر 
المتصددددلة بالمهمددددة ويعددددد هددددذا النددددو  مددددن الددددتحكم 

 ة فدددي مرحلدددة الطفدددولاصدددوخاالندددوا  سدددلبا وبطدددا 
Miyake Friedman;2004:101-103))  

ان الكدددف المعرفدددي يدددؤثر علدددى التنظددديم  
للسدددلوكيات المتعلمدددة كونددده المسدددؤول عدددن تنظددديم 
واختبدددار المثيدددر المناسددد. مدددن بدددين عددددة مثيدددرات 

 (kroll@Degeoot,2005:425) مقدمة له
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هنددداك ادلدددة تجربيددده تشدددير الدددى ان القلدددق 
ن وظيفددة الكددف اذ وجددد ايزنددك وكددالفو يضددعف مدد
طة العدددددددددرض يعاب النصدددددددددوص بواسدددددددددان االسدددددددددت

النتبددددداه اليهدددددا مدددددن  ةالمتنددددداظر للمعددددداني المطلوبددددد
المعددداني التدددي تعدددرض علدددى االفدددراد عيندددة البحدددث 
والتي ال تتطل. انتباه التركيدز عليهدا واضدحا عندد 
االفددراد ذوي القلددق العددالي اكثددر مددنهم عنددد االفددراد 

 نخفض ذوي القلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددق المدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
(Eysenk@calvo,1996:305) 
 وظي ة التحويلة   -2

ان التحددددددول بددددددين المهددددددام المختلفددددددة قددددددد 
يحسددددن ويطددددور مددددن االداء اعتمدددداد علددددى الهدددددف 
االساسدددي فدددي المعالجدددة المسددديطرة عليهدددا كقابليدددة 
االخددددددتاف فددددددي االداء وتقدددددددير وظددددددائف المنفددددددذ 
المركددددزي والتددددي تنبعددددث مددددن الفشددددل فددددي التركيددددز 

لدددددى المتطلبدددددات التدددددي كاندددددت الدددددواعي والكامدددددل ع
وقددددد تددددم تددددذكرها واتصددددالهم تتحددددول الددددى مفهومددددة 

 هدددددددف  فاعددددددل او متواصددددددل علددددددى نحددددددو كفدددددداءة
(Degong@ cools1999, 379-394) 

 التحديث 
تطلددد. مراقبدددة الدددذاكرة العاملدددة وبياناتهدددا ي

واجددددراء مراجعددددة تحددددديث المعلومددددات التددددي تصددددل 
رد مددع الددذاكرة العامددة مددن البيلددة تتجدده  تفاعددل  الفدد

البيلددة وهددذا يكسددبه معلومددات  جديدددة تشددترك مدددع 
القديمدددددة المخزونددددددة اصدددددا بالددددددذاكرة لدددددذا تتطلدددددد. 
تحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددديث بالنظدددددددددددددددددددددددددددددددددددددام المعرفدددددددددددددددددددددددددددددددددددددي 

Johnson,1961:173)ة السددددددديطرة ( ان نظريددددددد
  االنتباهية تقوم على نظاميين انتباهين هما :

النظددام االنتبدداهي االمددامي المترافددق مددع  - 
يددة مددن اعلددى العمليددات االنتباهيددة الطوة

 بالواضحة الهدف أسفلالى 
: يعمددددل مددددن النظددددام االنتبدددداهي الخلفددددي - 

تسدددديره اعلددددى كنظددددام ذاتددددي  اسددددفل الددددى
 -الحوافز

( ACT)وان نظريدددة السددديطرة االنتباهيدددة 
تفتددددددرض ان القلددددددق يشددددددكل التددددددوازن بددددددين هددددددذين 
النظددداميين االنتبددداهين واذ حصدددل عددددم تدددوازن مدددا 

ر فددددي بددددين هددددذين نظدددداميين يددددنعكس علددددى قصددددو 
 Blank االداء علددددددى المهمددددددات المعرفيددددددة
stein,1990:130-111) )  وسدددددب. عددددددم

ا حصددددول هددددو حصددددول حالددددة القلددددق التددددوزان هددددذ 
المتزايد الذي يدؤثر يدؤدي الدى تدأثير متزايدد للنظدام 
االنتبدددددددداهي المقدددددددداد بواسددددددددطة المنبدددددددده )المثيددددددددر ( 
وتناقص في التأثير للنظام االنتباهي الموجة نحدو 

 الهدف
( (Eysenck,2007:337  ونتدددددددددائج ذا

تددددوازن ينبغددددي التقصدددي عنهددددا اداء المهمددددات  الدددا
الحركيدددددددددددددة الموجدددددددددددددة نحدددددددددددددو الهددددددددددددددف متقطدددددددددددددع 
(corbetta@shulman,2002,125-105)  

ان وجددود حددافز داخلددي مهدددد للشخصددية والمتمثددل 
فدددددددي التصدددددددريحات السدددددددلبية عدددددددن الدددددددذات وهدددددددذه 
التصددددريحات بددددددروها تسدددددب. القلدددددق لددددددى االفدددددراد 

كا واضدحا القلق التقيديم االمتحدان شدعموما ويعد  
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مددددن اشدددددكال القلددددق االكثدددددر وضددددوحا وعليدددددة فدددددان 
االشدددددددخاص القلقدددددددون يعدددددددانون مدددددددن نقدددددددص فدددددددي 
المصدددددادر التنفيذيدددددة المركزيدددددة المتاحدددددة للسددددديطرة 

الددددى تغيددددر بطددددي ومعدددداق  االنتباهيددددة ممددددا يددددؤدي
وتفعيدددددل للكدددددف او التثبددددديط (وعليددددده فدددددان نظريدددددة 

 : نقطتين رئيسيتينالسيطرة االنتباهية تركز على 
: هدددي النظريدددة الدددتحكم باالنتبددداه بعدددد مدددن ىاالولننن 

ابعدداد التنظدديم الددذاتي فيمددا يتعلددق باألبعدداد االكثددر 
فاعليددددة مددددن االنفعاليددددة االيجابيددددة السددددلبية اي ان 
القددددددرة العاليدددددة علدددددى الدددددتحكم تكدددددون قدددددادرة علدددددى 

االنتباه بشكل فاعل وذلك بتقييد الجوان.  استخدام
ةيددة والتركيددز اذان قيدداس االنتبدداه والطو االنفعاليددة 

كلهدددا تنظددديم مدددع بعضدددها الدددبعض بشدددكل ايجدددابي 
وسددددددلبي مدددددددع جددددددداول قيددددددداس   الخددددددوف الحدددددددزن 
واالحبددداط القلددددق وهدددذا يتفددددق مدددع فكددددرة ان مراقبددددة 

لمهددددددددات االنتبددددددداه يسددددددداعد علدددددددى التعامدددددددل مدددددددع ا
 بوالمحفزات السلبية االخرى 

بماحظدة  ان نظرية التحكم باالنتبداه تقدوم:  ثانيا  
ا قبددددددل االنتبدددددداه اثددددددار القلددددددق علددددددى معالجددددددات مدددددد

وخصوصا بدمج التنسديق بدين المهمدات المزدوجدة 
 القلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددقمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع جدولددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

(Eysenk@calvo,2007:338) 
وقدددد تدددم تبندددي نظريدددة السددديطرة االنتباهيدددة ال يزندددك 

( مددددددن قبددددددل (Eysenk@calvo,1996وكددددددالفو 
 : لألسباب االتية حثتانالبا
لنظريدددات الرائددددة فدددي عدددد هدددذه النظريدددة مدددن ات -1

 فسيرها لمفهوم السيطرة االنتباهية ت

قامددت الباحثددة بتقددديم النظريددة تفسدديرا معرفيددا  -2
سددديكولوجيا اجتماةيدددا للكشدددف عدددن السددديطرة 
االنتباهيدددة لددددى االفدددراد مدددن خدددال االحاطدددة 
بكل الجواند. التدي تدوثر بالسديطرة االنتباهيدة 

والمثيددرات البيليددة المختلددف  والقلددق،كددالخوف 
لشدددد وتؤكدددد هدددذه النظريدددة وبصدددورة مفهومدددة ا

طرة االنتباهيدددددة فدددددي علدددددى دور عمليدددددة السدددددي
عمدددددل الدددددذاكرة قصددددديرة المددددددى العاملدددددة ذات 

لكافدددددددة العمليدددددددات المعرفيدددددددة اهميدددددددة الكبيدددددددرة 
 االخرى 
 :ابقةالدراسات الس

  (2015) دراسة الشمري  
التددددداخل المعرفددددي والسدددديطرة االنتباهيددددة  :العنننننوا 

 المتحاني لدى طلبة الجامعة  وعاقتها بالقلق ا
: معرفددة درجددة التددداخل المعرفددي والسدديطرة الهنندف

 االنتباهية وعاقتها بالقلق االمتحاني 
  : طلبة جامعة بغداد المجتمع
طالددد.  400: تتكدددون العيندددة الدراسدددة مدددن العيننننة

  وطالبة من طلبة الجامعة 
: بندددداء مقيدددداس التددددداخل المعرفددددي والسدددديطرة االدا 
قلددق اهيددة مددن قبددل الشددمري وتبنددي مقيدداس الاالنتب

 االمتحاني 
تمثلدددددددت فدددددددي اسدددددددالي.  :االحصننننننننائية الوسننننننننائل

االحصدداء الوصددفي ) معامددل االرتبدداط بيرسددون ، 
كددددرو نبدددداخ ، واالختبددددار التدددددائي  -ومعادلددددة الفددددا 
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، الختبددار التددائي لعينتددين مسددتقلتينلعينددة واحدددة وا
  وتحليل التباين االحادي والثنائي(

: توصلت الدراسة الى ان طلبة الجامعدة   جالنتائ 
يمتلكددددددددون تددددددددداخل معرفددددددددي وضددددددددعف بالسدددددددديطرة 

ق االمتحدداني  االنتباهيددة وكددذلك ارتفددا  بدرجددة القلدد
 (3: 2015)الشمري ،  

 (2017دراسة الجباري ) 
: عاقددددددة السدددددديطرة االنتباهيددددددة بدددددداألمن العنننننننوا  

النفسددي لددددى الندددازحين وغيددر الندددازحين مدددن طلبدددة 
 الجامعة 

طالبددددا  400: تتكددددون عينددددة الدراسددددة مددددن عينننننةلا
وطالبددددددة مددددددن الكليددددددات االنسددددددانية والعلميددددددة فددددددي 

 الجامعة المستنصرية 
: السدديطرة االنتباهيددة لدددى النددازحين وغيددر الهنندف

   النازحين من طلبة الجامعة
   : طلبة الجامعة المجتمع
: اعتمددددددددددددت الدراسدددددددددددة مقيددددددددددداس السددددددددددديطرة االدا 

ي اسددددتندت فددددي بندددداء علددددى االنتباهيددددة لددددديري يبددددر 
  الجباري  نظرية ايزنك وكالفو المعد من قبل

: تمثلدددددددت فدددددددي اسدددددددالي. االحصنننننننائية الوسنننننننائل 
لعينتدددين مسدددتقلتين ،  االختبدددار التدددائياالحصددداء )

معامل بيرسدون ، واالختبدار التدائي لعيندة واحددة ،  
وتحليدددل التبددداين ، االختبدددار الزائدددي لداللدددة الفدددروق 

 اط ( في معامات االرتب
: توصددددددددلت الدددددددددراس الددددددددى ان الطلبددددددددة النتننننننننائج

سيطرة انتباهيه اقل من الطلبدة غيدر   النازحينلديهم

: 2017، الندددازحين مدددن طلبدددة الجامعدددة )الجبددداري 
5 )  

 (2018دراسة الاروي )
 والسدددددديطرة المعرفددددددي االخفدددددداق عاقددددددة: العنننننننوا 

 المرحلدددة طلبدددة لددددى االدراكدددي والتشدددوه االنتباهيدددة
  االعدادية

 االول مقياسددددين بأعدددداد  الدراسدددة هددددفت : دفالهنننن
 وتبندي االدراكدي للتشدوه والثداني  االنتباهية  للسيطرة
 المعرفي  االخفاق مقياس

 االعدادية المرحلة طلبة: لمجتمعا
 طالبدددددا 400 مدددددن دراسدددددة عيندددددة تتكدددددون : العيننننننة
   االعدادية المرحلة طلبة من وطالبة
 رفدددديالمع لألخفدددداف بردبيددددت  مقيدددداس بندددداء: االدا 

 والسددددددددديطرة االدراكدددددددددي التشدددددددددوه مقيددددددددداس واعدددددددددداد 
 االنتباهية 
 اسدددددددالي.  فدددددددي : تمثلدددددددت االحصننننننننائية الوسننننننننائل
 ، واحددددددددة لعيندددددددة التدددددددائي االختبدددددددار)  االحصددددددداء
 ومعامدددددددل مسددددددتقلتين لعينتددددددين التددددددائي واالختبددددددار

 التبداين  وتحليدل  االنحدار  ومعمل  بيرسون   االرتباط
   ( الثنائي
 بالتبداين التنبدؤ فدي االدراكدي التشوه  يسهم:  النتائج
 المرحلدددددة طلبدددددة لددددددى المعرفدددددي لألخفددددداف الكلدددددي

 مدددا واضدددحا اسدددهاما يوجدددد  ال حدددين فدددي االعداديدددة
 جداء  بدل  المعرفي  واالخفاق  االنتباهية  لسيطرة  بين

 (7: 2018 الكروي،) عكسيا
 جوانب االفاد  مه الدراسات السابقة 
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 بالبحث  استخدمت  التي  االداة  على التعرف   -
  متفق بعضها كان التي  العينة على التعرف  -

   الحالي البحث  مع
  بها استعانت  التي المصادر من االستفادة  -

 الباحثة 
  بناء عند  استعملت  التي  االحصائية الوسائل  -

   مقياس
   البحث  مشكلة معالجة في الدقة مدى  -

 ث:اجراءات البح
ن هددددددذا الفصددددددل وصددددددف لمددددددنهج يتضددددددم

واختيدددار التصدددميم التجريبدددي المائدددم الدددذي اتبعتددده 
الباحثدددان وايضدددا وصدددف لمجتمدددع البحدددث وعينتددده 

لقيددددددددددددداس السددددددددددددديطرة االنتباهيدددددددددددددة واداة البحدددددددددددددث 
الخصددددددائص السددددددايكومترية لهددددددا والوسددددددائل واجراء

االحصدددددددائية المسدددددددتعملة فدددددددي معالجدددددددة البياندددددددات 
 :  االحصائية

  :البحث منهج
اسددددددددتعمل الباحثددددددددان المددددددددنهج الوصددددددددفي 

مائددددم  مددددنهج  ألنددددهلتحقيددددق الهدددددف مددددن البحددددث 
 ج والتوصل الى النتائومناس. لإلجراءات البحث  

   :مجتمع البحث
يتكددددددون المجتمددددددع البحددددددث الحددددددالي مددددددن 
طالبددددددات المرحلددددددة االعداديددددددة الصددددددف الخددددددامس 

اديدددددة ي المددددددارس االعد الموجدددددودات فددددداالحيدددددائي 
للتربيدددددة الرصدددددافة  ةيدددددوالثانويدددددة التابعدددددة الدددددى مدير 

 (2020-2019الثالثة في بغدداد للعدام الدراسدي )
 اعددهويشمل مجتمع البحث الحالي 

ال1،  548) للدراسة  طالبة  والجدول صباحية  ( 
 ذلك  ( يوضح  1)
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 ( 1)جدول

 بحثطالبات ف  مجتمع الاسماء المدارس واعداد 

المديرية العامة للتربية  
 الرصافة الثالثة 

 عدد الطالبات   اسم المدرسة   عدد المدارس

14 

 73 اعدادية ال ار
 88 اعدادية النجا  

 152 اعدادية خولة بنت االزور 
 148 اعدادية الرميلة 
 84 اعدادية العقيلة
 115 اعدادية الهدى
 155 اعدادية الفيحاء 

 68 امنه الصدر اعدادية
 76 اعدادية زها حديد 

 102 اعدادية السيد  نرجس
 76 اعدادية ال ضيلة

 169 اعدادية مريم العذراء 
 107 اعدادية زهر  الربيع
 71 اعدادية الماثر
 1548 المجموع

 
  عينة البحث

العشددددوائي مددددن باألسددددلوب عينددددة البحددددث اختيددددرت 
دادي االحيددائي فددي طالبددات الصددف الخددامس االعدد

المدددارس االعداديددة التابعددة لمديريددة التربيددة العامددة 
( طالبدة موزعدة علدى 100للرصافة الثالثة بلغدت )

جددول و (طالبدة  25كدل مدرسدة )  اربعة مدارس من
 يوضح ذلك ( 2)

 

  (2دول )ج
 المدرسة حجم عينة البحث موزعة بحسب 

 عدد طالبات  اسم المدرسة 
 25 س اعدادية السيدة نرج

 25 اعدادية الفضيلة 
 25 اعدادية مريم العذراء

 25 اعدادية زهرة الربيع
 100 المجمو  
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 عينة التحليل االحصائ  
لغدددددددددرض اجدددددددددراء التحليدددددددددل االحصدددددددددائي 

 الباحثتددددددانلمقيدددددداس السدددددديطرة االنتباهيددددددة قامددددددت 
( طالبددة مددن طالبددات 400باختبددار عينددة مكوندده )

 نرسددددددون المرحلددددددة االعداديددددددة وفددددددي ضددددددوء راي ه
( ان حجدددددددم عينددددددده التحليدددددددل االحصدددددددائي 1971)

( فدددددرد مددددددن 1للفقدددددرات يكددددددون مناسدددددبا اذ كانددددددت )
( Herrysoon 1971:137مجتمدددع البحدددث )

وفددي ضددوء راي نددانلي الددذي ان يكددون حجددم عينددة 
  ( افدددددددراد 10-5التحليدددددددل االحصدددددددائي مدددددددا بدددددددين )

Nunnall, 1978:262))      
قددة باختيددار العينددة بطري نثتددالددذا قددام الباح

التربية  مديريةعشوائية ذات التوزيع المتساوي من 
الرصددددافة الثالثددددة مددددن طالبددددات الصددددف الخددددامس 

 الموجددددددودات فددددددي( طالبددددددة 50االحيددددددائي بواقددددددع )

جدول  يرية التربية الرصافة الثالثةمن مد   المدارس
 ( يوضح ذلك3)

 ( 3جدول)
 ب المدرسة تحليل االحصائ  موزعة حس وزيع عينة ال

 

 ادا  البحث : مقياس السيطر  االنتبايية 
ن خطوات في بنداء ان عدد متاتبع الباحث

مقيددداس السددديطرة االنتباهيدددة فضدددا عدددن اسدددتخرج 
 وهي كما يأتي :  الصدق والثبات للمقياس

 : التخطيط للمقياس
ان علدددددى االدبيدددددات تدددددبعدددددد اطدددددا  الباحث

والمصددددادر والدراسددددات السددددابقة التددددي لهددددا عاقددددة 
بمتغيددر البحددث والتددي تتمثددل فددي مقيدداس الشددمري 

ومقيدددددداس  (2017( ومقيدددددداس الجبدددددداري )2015)
( ، 2018( ومقيدددداس الددددداودي )2018الكددددروي )

تبين ان المقاييس التي تدم االطدا   عليهدا كاندت 

ذا قدام لعينات مختلفة عن عينة البحث الحالي ، لد
ان ببنددداء مقيددداس السددديطرة االنتباهيدددة علدددى تددالباحث

 وفق عينة البحث الحالي متبع للخطوات االتية : 
 :  حديد م هوم المراد قياسه

ان مددن ادبيددات تددفددي ضددوء مددا حصددل عليدده الباحث
سددددابقة التددددي اشددددارت اليهددددا اعدددداه حددددول مقيدددداس 
السدددديطرة االنتباهيددددة فقددددد تبنددددى الباحثددددان تعريددددف 

( لتحديد مفهوم المراد دراسته  1992)ايزنك وكالفو
الفددددرد فدددددي السدددديطرة علدددددى  وقددددد عرفدددده بانددددده قدددددرة

 االفكدار واالفعددال مددن خددال التركيددز االنتبدداه علددى

 عدد الطالبات  اسم المدرسة 
 50 اعدادية الفكر
 50 اعدادية النجاة

 50 بنت االزور  اعدادية خولة
 50 اعدادية الرملية 
 50 اعدادية العقيلة 
 50 اعدادية الفيحاء

 50 المأثراعدادية  
 50 اعدادية امنة الصدر 

 400 المجموع
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بددداه بمروندددة بدددين  المددددركات الحسدددية وتحويدددل االنت
 (Eysenck,Calve: 1992, 410) المهمات 
 :التصحيح وطريقة ال قرات وفهم  عليمات  اعداد

للتأكدددددد مدددددن وضدددددوح تعليمدددددات المقيددددداس 
وفهدددم ةباراتددده ومفرداتددده وكيفيدددة االجابدددة مدددن قبدددل 

ان بتطبيدددق علدددى عيندددة تدددقدددام الباحث افدددراد العيندددة،
طالبددة وقددد ثبتددت   (100)ة بلدد  عددددها اسددتطاةي

وضدددوح التعليمدددات وةبدددارات المقيددداس ووضدددوحها  
مدددن حيدددث المعندددى والصدددياغة وتدددم حسددداب الوقدددت 

(دقيقدددددة 15)المسدددددتغرق االجابدددددة علدددددى المقيددددداس 
 (96: 2009،  أروة)

  صحيح المقياس 
االنتباهيدة ان مقياس السديطرة  تاعد الباحث

جابددة وهددي ومددع كددل فقددرة بدددائل ثاثددة متدرجدده اال
، تنطبددق ، تنطبددق علددي احيانددا)تنطبددق علددى دائمددا

 علدددي ندددادرا( وفدددق مفتددداح التصدددحيح الدددذي يعطدددي
( للبدددددديل االول )تنطبدددددق علدددددي دائمدددددا (3درجدددددة )

( للبددديل الثدداني )تنطبددق علددي احيانددا (2والدرجددة )
 بدائل االجابة ( )تنطبق علي نادرا( ل1والدرجة )

 اجراء  حليل ال قرات 
الخطددددوات المهمددددة فددددي اجددددراء تعددددد مددددن 

البندددددداء والهدددددددف منهددددددا والوقددددددوق علددددددى صدددددداحية 
فيها مدن خصدائص سديكومترية الفقرات وما تتوفر  

 : وتقسم هذه العملية الى عملتين
 التحليل المنطق  الصدق الظاهري :  –أ 

مددددن  للتأكددددد ذكدددر بيددددل ان افضددددل وسدددديلة 
صددددداحية الفقدددددرات هدددددي قيدددددام عددددددد مدددددن السدددددادة 

صددددين بتقريددددر لقيدددداس الصددددفة التددددي الخبددددراء المخت
 (Ebel ,1972: p 556)وضعت من اجلها 

ان فقددرات المقيدداس تددوبددذلك حددددت الباحث
فقدددرة فدددي ملحدددق الثددداني موزعدددة علدددى  34البالغدددة 

اء بدددددددائل ثاثددددددة وعرضددددددت علددددددى السددددددادة الخبددددددر 
، ن فدددي االرشددداد النفسدددي، وعلدددم الدددنفسوالمختصدددي

م حدول يوضدح ذلدك إلبدداء ئرائهد،  ياس النفسديوالق
صدددددددددداحيتها حيددددددددددث حظيددددددددددت جميددددددددددع الفقددددددددددرات 

  ضيعوالموا
 التحليل االحصائ   -ب

يعدددد التحليدددل االحصدددائي للفقدددرات خطدددوة 
رئيسة ومهمة في بناء المقداييس النفسدية والتربويدة 
ألندده يؤشددر مدددى تمثيددل الفقددرة للحالددة التددي اعدددت 
لقياسها وان الهدف من تحليل فقرات المقياس هو 

ت الجيدة التي تميز بدين االفدراد االبقاء على الفقرا
قددرات الخاضددعين للقيدداس اذ ان الشددروط المهمددة لف

المقاييس النفسية هو ان تتصف بقوة تمييزية بدين 
االفددددراد مدددددن ذوي الدددددرجات العاليدددددة واالفدددددراد ذوي 

 Ebel) درجات الواطلة فدي الحالدة المدراد قياسدها
,1972: p 556) 

 االنتبايية  السيطر  لمقياس االحصائ  التحليل
 التميزية القو  

يعتمددد مفهددوم القددوة التمييزيددة علددى وجددود 
مجمددددددوعتين متطددددددرفتين وبمددددددا ان عينددددددة التحليددددددل 
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طالبددددددة اعتمددددددد الباحثددددددان نسددددددبة 400االحصددددددائي 
(  لتحديدددد افدددراد المجمدددوعتين العليدددا والددددنيا 27%)

طالبة للمجموعدة العليدا (108)وتعادل هذه النسبة  
الددددنيا وبددددذلك يصددددبح طالبدددة للمجموعددددة  (108و)

( وتدددددم اسدددددتعمال 216)لمجمدددددوعتين عددددددد افدددددراد ا
لعينتدين مسدتقلتين ال يجداد  الفدرق   االختبار التائي

بين المجموعتين المتطرفتين فدي درجدات كدل فقدرة 

مددن فقددرات المقيدداس وتعددد الفقددرة المميددزة اذا كانددت 
  القيمة التائية المحسوبة اكبر مدن القيمدة الجدوليدة

( وبدرجدددددددة 0,05توى داللدددددددة )( عندددددددد مسددددددد1,96)
 (0,05( وعندددددددد مسدددددددتوى داللدددددددة )214الحريدددددددة )

ن احصددائيا ولددم يددتم اسددتبعاد اي فقددرة كونهمددا دالددي
 ذلك ( يوضح 4ت المقياس  وجدول )من الفقرا

( 4جدول )  

 ية  مقياس السيطر  االنتبايلل قرات  لقو  التمييزيةا
 المجموعـة الدنيـا  المجموعنة العلينا  ت

 يـة المحسوبـة القيمـة التائ
 االنحراف المعياري الحسابي المتوسط  االنحراف المعياري  المتوسط الحساب  ال قر  

1 2,22 0.601 1.46 0.632 9.04 

2 2.45 0.646  1094 0.624 5.88 

3 2.40 0.684 1.83 0.676 6.20 

4 2.54 0.601 1.73 0.650 9.55 

5 2.29 0.713 1.56 0.615 8.06 

6 1.97 0.814 1.74 0.617 2.35 

7 2.39 0.654 1.68 0.621 8.20 

8 2.64 0.600 1.70 0.567 11.87 

9 2.47 0.633 1.66 0.581 9.74 

10 2.50 0.618 1.70 0.584 9.83 

11 2.24 0.609 1.57 0.629 7.90 

12 2.25 0.753 1.75 0.695 5.06 

13 2.51 0.618 1.66 0.611 10.17 

14 2.21 0.627 1.55 0.535 8.28 

15 2.49 0.571 1.62 0.573 11.05 

16 2.00 0.641 1.67 0.577 3.90 

17 2.00 0.683 1.48 0.571 6.04 

18 1.89 0.610 1.61 0.593 3.30 

19 2.43 0.713 1.78 0.711 6.68 
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 المجموعـة الدنيـا  المجموعنة العلينا  ت

 يـة المحسوبـة القيمـة التائ
 االنحراف المعياري الحسابي المتوسط  االنحراف المعياري  المتوسط الحساب  ال قر  

20 2.31 0.650 1.77 0.631 6.15 

21 2.42 0.686 1.40 0.596 11.64 

22 2.37 0.743 1.56 0.516 9.24 

23 2.18 0.566 1.64 0.645 6.49 

24 2.21 0.656 1.70 0.615 5.88 

25 2.18 0.671 1.53 0.554 7.73 

26 1.99 0.555 1.62 0.590 4.88 

27 2.08 0.771 1.71 0.547 4.44 

28 2.37 0.768 1.64 0.585 7.77 

29 2.29 0.673 1.69 0.571 7.08 

30 2.50 0.603 1.72 0.653 9.08 

31 2.28 0.580 1.59 0.580 8.78 

32 1.86 0.703 1.50 0.520 4.17 

33 2.50 0.663 1.73 0.605 9.22 

34 2.39 0.610 1.74 0.646 7.68 

 
 القة ال قر  بالدرجة الالية ع

ان مددددن هددددذا المؤشددددر مددددن تددددتحقددددق الباحث
خال ايجاد العاقة بدين الدرجدة كدل فقدرة والدرجدة 

ارتبدداط بيرسددون  الكليددة للمقيدداس باسددتخدام معامددل
لكددددون درجددددات الفقددددرات متصددددلة ومتدرجددددة حسدددد. 

( علمدا ان عيندة (Dbois, 1962: 144راي   

فدرد فدي البحدث  400الصدق الفقرات تكوندت مدن 
جدوليدة لمعامدل الحالي جمعيها اكبر مدن القيمدة ال

عنددددد مسددددتوى  (098،0ارتبدددداط بيرسددددون البالغددددة )
( والجدددددول 398( ودرجددددة الحريددددة )0,05داللددددة )

 ( يوضح ذلك 5)
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 ( 5)جدول 
 عامل االر باط لال فقر  مه فقرات مقياس السيطر  االنتباييةم

رقم 
 ال قر  

قيمة معامل  
 بيرسو   ار باط

رقم 
 ال قر  

معامل ار باط  
 بيرسو  

رقم 
 ال قر  

معامل ار باط  
 بيرسو  

رقم 
 ال قر  

معامل ار باط  
 بيرسو  

1 0,381 10 0,411 19 0,384 28 0,382 
2 0,303 11 0,368 20 0,343 29 0,372 
3 0,360 12 0,317 21 0,497 30 0,458 
4 0,461 13 0,454 22 0,466 31 0,409 
5 0,342 14 0,357 23 0,292 32 0,224 
6 0,174 15 0,462 24 0,324 33 0,420 
7 0,404 16 0,223 25 0,422 34 0,322 
8 0,536 17 0,321 26 0,249   
9 0,457 18 0,252 27 0,213   

 
 ثبات المقياس 
 بطريقتيه  ثبات م استخرج  

فقددددد  كددددرو نبدددداخ-لفدددداا –اعددددادة االختبددددار 
فدرد مدن عيندة التحليدل   (100)  حثتداناستخدام البا

االحصددددددائي البالغددددددة اختيدددددددروا بصددددددورة عشدددددددوائية 
 يوضح ذلك (6وجدول )

 ( 6جدول )
 القيم طريقة استخرج الثبات وقيمة معامل الثبات 

 قيمة معامل الثبات  استخرج الثبات   طريقة
 0,82 طريقة اعادة االختبار 

 0,78 كرونباخ  –طريقة الفا 
 

 

 ( 7جدول )
 ائية لمقياس السيطر  االنتباييةالمؤشرات االحصابرز 

 Sample Size 400لعينة   ا
 Mean 67,16الوسط الحسابي  

 Median  67الوسيط  
 Mode   62المنوال  

 Std.Deviation  8,83ري االنحراف المعيا
 Variance    78,00التباين  

 -Skewness 32 0,0االلتواء  
 -Kurtosis 325 ,0التفرطح  

 Minimum 45ادنى قيمة 
 Maximum  91 اعلى قيمة
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 السيطر  االنتبايية 

 عرض النتائج و  سيرها ومناقشتها 
 عرض النتائج و  سيرها 

لنندى طالبننات  علننى السننيطر  االنتباييننة التعننرف
 المرحلة االعدادية 

للتعددددرف علددددى السدددديطرة االنتباهيددددة لدددددى 
ان تدددددالباحثطالبدددددات المرحلدددددة االعداديدددددة  طبقدددددت 
فقدرة  (34اختبار السيطرة االنتباهية المكدون مدن )

( طالبة تم حسداب المتوسدط الحسدابي 100على )
واالنحددددراف المعيدددداري لدددددرجات افددددراد العينددددة فددددي 

هيددددددددة وذلددددددددك لمقارنتهددددددددا اختبددددددددار السدددددددديطرة االنتبا
بالمتوسدددط الفرضدددي لاختبدددار واسدددتعمل االختبدددار 

الفدرق بدين   التائي لعينة واحدة للتعدرف علدى داللدة
المتوسط الحسابي والمتوسدط الفرضدي حيدث تبدين 
ان افدددددددراد العيندددددددة لدددددددديهم ضدددددددعف فدددددددي السددددددديطرة 
االنتباهيددددة ألندددده لفددددرق حقيقددددي  غيددددر ندددداجم عددددن 

عيندة وكاندت الصدفة ولصالح المتوسدط الحسدابي ل
 ( يوضح ذلك8والجدول )النتائج كما موضحة 

 ( 8الجدول )
 للتعرف على مستوى السيطر  االنتبايية نتائج االختبار التائ 

 لدى طالبات المرحلة االعدادية 

 العينة  المتغير 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوسط  
 الفرضي

 القيمة التائية 
 الجدولية المحسوبة 

 1,98 -0,39 68 5,87 67,77 100 رة االنتباهيةالسيط
 

( عنددد مسددتوى 1,98) الجدوليددة   *القيمددة التائيددة
 ( 99( وبدرجة حرية )0,05داللة )

  أصغربما ان القيمة التائية المحسوبة 
ة  الجدولية فذلك ان افراد عين  من القيمة التائية

 البحث يمتلكون سيطرة انتباهية بشكل منخفض  

  على  تقوم االنتباهية  طرةالسي نظرية ان
 : هما انتباهين نظاميين

  مع المترافق االمامي االنتباهي النظام -
  اعلى من الطوةية  االنتباهية العمليات 

    الهدف الواضحة أسفل الى
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  من يعمل:  الخلفي االنتباهي النظام -
   تسيره  ذاتي كنظام اعلى الى اسفل

   الحوافز
 تددددرض تف( ACT) االنتباهيددددة السدددديطرة نظريدددة وان
 النظددددداميين هدددددذين بدددددين التدددددوازن  يشدددددكل القلددددق ان

 هدددذين بدددين مدددا تدددوازن  عددددم حصدددل واذ  االنتبددداهين
 علددددى االداء فددددي قصددددور علددددى يددددنعكس نظدددداميين
 مدع  متفقدة  النتيجدة  هدذه  وجداءت   المعرفية  المهمات 

  (2018) الكروي  دراسة
 : لتوصياتا

مدن نتدائج توصل الية البحث الحالي  في ضوء ما
 حثان ما يأتي وصى البا

توظيددف اداة قيدداس السددديطرة االنتباهيددة التدددي  -1
اعدددددددتها الباحثدددددة مدددددن اجدددددل التعدددددرف علدددددى 
مسدددددتوى السددددديطرة االنتباهيدددددة لددددددى طالبدددددات 
المرحلدددددة االعداديدددددة مدددددن قبدددددل المسترشددددددين 

   التربويين 
حدددددث المرشددددددين علدددددى اسدددددتعمال االسدددددالي.  -2

االرشددددددددددادية المعرفيددددددددددة لتحسددددددددددين السدددددددددديطرة 
االعداديدددة البدددات المرحلدددة االنتباهيدددة لددددى ط

 من قبل مشرفي االرشاد التربوي 
 :المقترحات

ة اجننننراء سننننتاماال للبحننننث  قتننننر  الباحثننننا
 :دراسات والبحوث اال ية

دراسددددددة مشددددددابهة للبحددددددث الحددددددالي علددددددى  -1
مرحدددددددددددل الدراسدددددددددددية اخدددددددددددرى كالمرحلدددددددددددة 

، او طلبددددة الجامعددددة ومقارنددددة المتوسددددطة
  نتائجها بنتائج البحث الحالي

للبحدددددث الحدددددالي علدددددى اثلدددددة دراسدددددة مم- -2
طدددددددداب المرحلددددددددة االعداديددددددددة ومقارندددددددده 

 بنتائجها بنتائج البحث الحالي
 الددددددى مسددددددتند  ارشددددددادي برنددددددامج دراسددددددة  -3

 السدددددددديطرة لتحسددددددددين المعرفيددددددددة النظريددددددددة
 المرحلددددددددددة طالبددددددددددات  لدددددددددددى االنتباهيددددددددددة

 اإلعدادية
 :المراجع 

 ، الجبدددددددددداري  شدددددددددديماء عزيددددددددددز عبددددددددددد ه ، -1
عاقدددددددددة السددددددددديطرة االنتباهيدددددددددة  :( 2017)

النفسدددددددي لددددددددى الندددددددازحين وغيددددددددر  بددددددداألمن
رسددددددددالة  ،النددددددددازحين مددددددددن طلبددددددددة الجامعددددددددة

الجامعدددددددددددة  (منشدددددددددددورة غيدددددددددددر  ماجسدددددددددددتير
 بغداد  ،المستنصرية كلية التربية

(: علم 2012)  الخيري ،  أروة محمد ربيع -2
الدددنفس المعرفدددي، بغدددداد: مكتبدددة عددددنان، 

   1ط
عماد عبد  ،رافع النصير والزغول    ،الزغول -3

 ،علدددددم الدددددنفس المعرفدددددي :(2003الدددددرحيم )
   باالردن  ،عمان  ،، دار الشروق 1ط

 :(1995)الزيدددددددددات  مصدددددددددطفى،فتحدددددددددي  ، -4
االسدددس المعرفيدددة للتكدددوين العقلدددي وتجهيدددز 

سلسدددددة علدددددم الدددددنفس المعرفدددددي  ،المعلومدددددات 
 بالمنصورة ،دار الوفاء ،(1)

 ، سدددددددددددددعدات  محمدددددددددددددود فتدددددددددددددوح محمدددددددددددددد  -5
  (: اضدددددددددطراب نقدددددددددص االنتبددددددددداه2016)
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المصدددددددحوب بفدددددددرط النشددددددداط صدددددددعوبات 
 التعلم النمائية ، جامعة عين شمس 

 :(2015) الشمري  الودود ،ثناء عبد  -6
التداخل المعرفي والسيطرة االنتباهية  

وعاقتها بالقلق االمتحاني  لدى طلبة  
الجامعة )اطروحة دكتوراة   غير  

جامعة  (،كلية التربية )ابن رشد  (منشورة
    ببغداد 

الكدددددددددددروي  الوهددددددددددداب،بدددددددددددد رواء وليدددددددددددد ع -7
عاقدددددددددة االخفددددددددداق المعرفدددددددددي  :(2018)

بالسددددديطرة االنتباهيدددددة والتشدددددوة االدراكدددددي 
)اطروحددة  ،لدددى طلبددة المرحلددة االعداديددة

الجامعدددددددددددة   (دكتدددددددددددوراه غيدددددددددددر منشدددددددددددورة
 بغداد   ،المستنصرية كلية التربية

تددأثير  :(2007) ، النعيمدديمهنددد محمددد   -8
االخفاقددددات المعرفيددددة والسدددديادة النصددددفية 

دمال فدي حدل التنداظرات  اللفظيدة لددى لل
دراسدة منشدورة   ،تاميذ المرحلة االبتدائيدة

فددي وقددائع مددؤتمر العلددوم النفسددية ودورهددا 
جامعددة دمشددق  ،فددي التنميددة المسددتخدمة 

  بسوريا  ،كلية ا داب  ،كلية التربية
 تطدددور(: 2014) ، طالددد. محمدددد محمود  -9

 قبددددل مددددا اطفددددال لدددددى التنفيذيددددة الوظيفددددة
 منشورة غير  ماجستير  رسالة  ،   المدرسة

 بغداد  جامعة  رشد، ابن التربية كلية ،
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 المالحق
 ( 1)ملحق 

 الصف الخامس االحيائ  مقياس السيطر  االنتبايية لدى طالبات المرحلة االعدادية 
  حية طيبة .....

راجدين قدراءة كددل  تضدع الباحثدة بدين يدديك مجموعددة مدن فقدرات تعبدر عدن ردود فعلددك نحدو الفقدرات 
(  تحدت احدد البددائل الثاثدة الموجدودة امدام كدل فقدرة والدذي تدراه √فقرة بدقة واالجابة عنها بوضع عامدة )  

ن يطلع عليها احد ينطبق مع افكارك علما ستكون اجابتكم ألغراض البحث العلمي ال داعي لذكر االسم ول
 سوئ الباحثة ب 

 مع الجزيل الشكر والتقدير 
 
 

 لى ذلك  : مثال ع
  نطبق عل  نادرا  نطبق عل  احيانا   نطبق عل  دائما  ال قرات ت
اسدددددددددددددتطيع تنظددددددددددددديم وقتدددددددددددددي اثنددددددددددددداء اداء  

 االمتحانات المدرسي 
√ 

  

 
 الماجستيرطالبة       المشرفة                                      
  نور عباس عداي        د  نشعة كريم عذاب                        
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المجال االول : )التركيز االنتباه ( وهو يشير الى  وجيه الذهه بمرونة واهتمام لالنتباه  المهام المطلوبة لتحقيق افضنل 
 اداء .

 نطبق عل    ال قرات ت
 دائما

 نطبق عل   
 احيانا 

 نطبق عل   
 نادرا

    اتذكر الواجبات المدرسية وال احتاج المساعدة في تذكرها ب  1
    انتباهي عندما اريد اداء واجباتي المدرسية لحين اتمامها ب اركز 2
    بأوقاتها بالمدرسية  انجاز الواجبات  اجد صعوبة في  3
    اركز انتباهي مهما كان االمتحان صعبا ب 4
افكددددداري تشدددددت حينمدددددا تشددددداركني زميلتدددددي  بدددددالقراءة او التحضدددددير  5

 المتحان ما ب
   

    حتى ولو كانت صغيرة ب  اجد ذهني يتشت ألشياء  6
اجد صعوبة في تركيز انتباهي على ارقام الجوال الذي اطلبه من  7

 احد زمياتي  ب
   

اجددد صددعوبة بحصددر افكدداري عندددما احدداول التركيددز علددى واجدد.  8
 مدرستي ب

   

    اجد ان الظروف والمتغيرات المحيطة بالمدرسة تشتت انتباهي    9
    يز انتباهي عندما يثيرني موضو  ما بصعوبة في ترك اوجة  10

لددى  اكثددر مددن موضددو  فددي اجددد صددعوبة  فددي تركيددز انتبدداهي ع  11
 ب الوقت نفسه

   

    اقوم بتطوير اسالي. انتباهي نحو االحسن ب 12

اتمكدددن مدددن اداء  االمتحدددان بمتقدددان عنددددما يقدددرر االسدددتاذ امتحاندددا  13
 مفاجلا  
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  ( وهو يشير الى  ركيز االنتباه لمهمة جديد  دو  االضرار بالمهمة االولى )االصلية (التحول االنتباه المجال الثان  :)
 وهو المرونة ف  االنتقال مه المثيرات غير المهمة الى المهمة والمترابطة وصوال الى االداء الواع  ال نجاز هدف محدد   

 نطبق على  ال قرات  ت
 دائما

 نطبق عل  
 احيانا

 عل طبق  ن
 نادرا

    استطيع تنظيم وقتي اثناء اداء االمتحانات المدرسية ب  14
    بفي المواقف الطارئة بسهولة ويسر اتخذ قراراتي 15
     استطيع الوصول الى مدرستي رغم غلق اغل. الطرق المؤدية اليها  16
    اثناء اتصالي بالهاتف النقال  باجد صعوبة في االنصات لألخرين  17
    استطيع توزيع انتباهي عندما اتحدث امام زمائي عندما  دون  احراج  18
    استطيع القراءة وانا استمع الى الموسيقى ب 19
    ب  واجهاحس. الظروف التي استطيع ترتي. انتباهي  20
    اي تأثير على عملي السابق ب لعمل الجديد دون اتكيف بسهولة ويسر با 21
    ن استبعاد اية مؤثرات تتعارض مع ادائي لمهمة ما اتمكن م 22

اسدددتطيع اختيدددار االجابدددة المناسدددبة فدددي االمتحدددان مدددن خدددال البحدددث فدددي عددددة  23
 خيارات ب

   

    في الواج. نفسه اداء اكثر من امتحان  اجد صعوبة في  24
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