
  
  
  

  

  
  

_ الواطئ ) في _ الواطئ ) في   الكف المعرفي ( العاليالكف المعرفي ( العاليدراسة مقارنة بين ذوي دراسة مقارنة بين ذوي 

  االنتباه االنتقائي البصري لدى طلبة الجامعة  االنتباه االنتقائي البصري لدى طلبة الجامعة  

  
 

_ 
 

 
 

 

  
 
  الدكتور االستاذ

 
 

 

  م2018                                                            هـ1439      

  وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  جامعة بغدادجامعة بغداد

  ابن الھيثم ابن الھيثم   //للعلوم الصرفةللعلوم الصرفةكلية التربية كلية التربية 
  قسم العلوم التربوية و النفسيةقسم العلوم التربوية و النفسية
  الدراسات العليا / الماجستيرالدراسات العليا / الماجستير
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وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ال تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ {
   }ئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَالسَّمْعَ وَاألبْصَارَ وَاألفْ

  
  صدق اهلل العلي العظيم                                                                         

  ) 78(  اآليةالنحل سورة                                       
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  إقرار اخلبري اللغوي

    
  

  

          دراســـة مقارنـــة بـــين ذوي الكـــف المعرفـــي بــــالرســـالة الموســـومة قـــرأت  يأنبـــشـــهد أ    
 التي تقدم بهـا ) ( العالي  _ الواطئ ) في االنتباه االنتقائي البصري لدى طلبة الجامعة

بـن الهيـثم، جامعـة الـى كليـة التربيـة للعلـوم الصـرفة/ ا، )ضرغام رضا عبد السيد ( الطالب
 وقـد وجـدتهافـي علـم الـنفس التربـوي  ء من متطلبات نيـل درجـة الماجسـتيروهي جز بغداد، 

   صالحة من الناحية اللغوية.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  التوقيع: 

  رياض خلف المرشدي االسم: 
  المرتبة: م . د

  /    /2018   
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  إقرار اخلبري العلمي

  
       دراســة مقارنــة بــين ذوي الكــف المعرفــي الرســالة الموســومة بـــقــرأت  ينــأشــهد أ  

تقــدم التــي  ،) ( العــالي  _ الــواطئ ) فــي االنتبــاه االنتقــائي البصــري لــدى طلبــة الجامعــة
معـة جا ،ابن الهيـثم /للعلوم الصرفةكلية التربية  الى)ضرغام رضا عبد السيد(الطالب بها

تها دفـي علـم الـنفس التربـوي وقـد وجـ يـل درجـة ماجسـتيروهـي جـزء مـن متطلبـات ن ،بغداد
  . وقعت وألجلهمن الناحية العلمية للمناقشة صالحة 

  
  
  
  

                                            
                                            

                                           

  التوقيع:
  محمد سعود صغير االسم: 

  المرتبة: أ . د
  /    /2018   



 

 و

  
  اإلهداء

  
  

  

  
  

  
فــي    اإليمــانإلــى ... مــن تعلمــت منــه الصــبر والتضــحية .. الــذي غــرس بــذرة  

  نفسي .. والدي رحمه اهللا  
  

  جالالً .. براً وأحساناً أ ا اهللا  .. تقديراً و إلى ... أمي حفظه
  

  ........... رمز اإلنسانية والخير  إلى ... أساتذتي
  

  وسبيالً للنجاح .. زوجتي وولدي ( ليث )   إلى ... من كان لي أمالً 
  

  األفـاضل .. جميعاً   تيإلى ... أخو 
  

  هدي هذا الجهد المتواضع معطراً بالحب والوفـاءأ
  
  
  
  
  
           

  

  الباحث  

  
 



 

ز

  
  
  متنانشكر و ا
  

ِه ٱلرَّْحٰمِن ٱلرَِّحيمِ    ِبْسِم ٱللّٰ
  
  

  

  
  

  )40(سورة النمل اآلية  ﴾َوَمن َشَكَر فَِإنََّما َيْشُكُر لِنَـْفِسِه ﴿ قال تعالى: 
  ﴾ َشِديدٌ ِإْذ تََأذََّن رَبُُّكْم لَِئن َشَكْرُتْم َألزِيَدنَُّكْم َولَِئن َكَفْرُتْم ِإنَّ َعَذاِبي لَ ﴿ َ                     

  صدق اهللا العلي العظيم                                                                             
  )7 آية سورة إبراهيم(

متنــان توجــه بالشــكر واالي إال إن أحــث فــال يســعنمــن إعــداد هــذا الب يــتقــد انته وأننــيإمــا       
  إليه . ى ما وفقنيللعلي القدير عل

جمــال حميــد  الــدكتوراالســتاذ  إلــىجزيــل الشــكر واالمتنــان يتقــدم ب إنيطيــب للباحــث           
 أغنــتســديدة  راءوآلمــا قدمــه مــن توجيهــات قيمــة  علــى هــذا البحــث المشــرف الــذهبي قاســم

  . الكبير في انجازه األثرالبحث وكان لها 
  الذين قال في حقهم الجواهري : إلىبالشكر والعرفان  أتقدم اكم

ـــــــــو جـــــــــاز للحـــــــــر الســـــــــجود تعبـــــــــداً    ل
  

  لرأيــــــــــــــــت عبــــــــــــــــدا للمعلــــــــــــــــم ســــــــــــــــاجداً   
  

أعضاء لجنة السمنار والسادة المحكمين لما ابـدوه مـن كما اتقدم بجزيل الشكر واالمتنان الى 
أساتذة قسم العلـوم جميع بفائق الشكر واالمتنان الى آراء علمية وتصويبات سديدة، كما اتقدم 

  اهللا خيرا . كمفجزا ما ابدوه من عون ومساعدة لالتربوية والنفسية 
كـانوا لـي عونـاً الـذين  وجميـع اصـدقائي  ،كما اتقدم بالشـكر واالمتنـان الـى زمـالء الدراسـة       

م حاضـرون فـي بحثـي حتـى وأن فـاتني ذكـرهم فهـ نلمـ بالشـكرأتقـدم خيراً أو إلتمام هذا العمل، 
  .عن ذكرهم أغفلت

  

  
  
  

  الباحث
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ح ا

  املستخلص

  :على هدف البحث الحالي التعرفي 
  مستوى الكف المعرفي لدى طلبة الجامعة. .1
لدى طلبة انساني )  –( علمي لتخصص لو  اناث ) –(ذكور مستوى الكف المعرفي تبعًا لمتغيري الجنس .2

 الجامعة.
 االنتباه االنتقائي البصري لدى طلبة الجامعة.مستوى  .3
انساني )  –( علمي لتخصص لو  اناث ) –(ذكور مستوى االنتباه االنتقائي البصري تبعًا لمتغيري الجنس .4

 .لدى طلبة الجامعة
 الكف الواطئ لدى طلبة الجامعة.و ذوي الكف العالي  لكل مناالنتباه االنتقائي البصري تبعًا  .5
      الواطئ في االنتباه االنتقائي البصري. -اسهام الكف المعرفي العالي  .6
اتبع الباحث المنهج الوصفي ذا االسلوب المقارن، اختير حجم عينة البحث لتحقيق اهداف البحث الحالي      

طالبًا ) 350(بلغ حجم عينة البحث الحالي ، باستعمل األسلوب الطبقي العشوائي ذات التوزيع المتناسبالحالي
  وطالبة.

للكف المعرفي  )Stroop,1935( تم تبني اختبار ستروبلمتغيرات البحث، اذ اداتان،  اعتمد الباحث    
وبرمجته على الحاسب االلية من قبل الباحث بعد ان اتبع الخطوات العلمية في اعداده، كذلك تبنى الباحث 

البصري، تم التحقق من صدقهما وثباتهما، فقد تم استخراج ) لالنتباه االنتقائي 2016اختبار (المياحي، 
عرفي واالنتباه االنتقائي البصري، تم استخراج قيمة معامل الصدق الظاهري وصدق البناء الختبار الكف الم

) 0.81() و0.91التجزئة النصفية وبلغت ( البصري بطريقة النتباه االنتقائيالثبات الختبار الكف المعرفي وا
   ) على التوالي ايضًا.0.83() و0.89الفاكرونباخ وبلغت ( معادلةو  لألداتين على التوالي

اذ اشارت (ذكور، اناث)، بمتغيري الجنس  العالي والواطئ يتأثربينت نتائج تحليل التباين ان الكف المعرفي   
توجد فروق في الكف المعرفي ال كذلك ، النتائج الى ان االناث تتفوق على الذكور في الكف المعرفي العالي

(علمي، انساني)، في حين لم يظهر هناك اثر ذو داللة احصائية تغير التخصصالعالي والواطئ تبعًا لم
  لمتغير الجنس والتخصص في مستوى الكف المعرفي العالي والواطئ.

نس (ذكور، اناث) اذ بمتغير الج يتأثركذلك بينت نتائج تحليل التباين ان االنتباه االنتقائي البصري      
د فروق في االنتباه و جو نتباه االنتقائي البصري، كذلك اشارت النتائج الى ان االناث تتفوق على الذكور في اال

االنتقائي البصري تبعًا لمتغير التخصص (علمي، انساني)، اذ اشارت النتائج الى ان التخصص العلمي يتفوق 
على التخصص االنساني في االنتباه االنتقائي البصري، في حين لم يظهر هناك اثر ذو داللة احصائية 

كما اظهرت النتائج الى تباين تأثير االنتباه ، البصرياالنتباه االنتقائي لمتغير الجنس والتخصص في مستوى 
 قد افضت النتائج الى بعضو بينهما،  طرديةلكل من ذوي الكف المعرفي العالي والواطئ أي وجود عالقة 

  التوصيات والمقترحات.
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  م  ثُبت المالحق.

  14-1  الفصل األول التعريف بالبحث

  5-2  مشكلة البحث. 
  11-6  أهمية البحث.
  11  هدف البحث. 
  12  حدود البحث

  14-12  تحديد المصطلحات.
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  مشكلة البحث 
التي تتوسط بين الدافع التعليمي  ينصب جوهر عملية التعلم على العمليات المعرفية      

تلك العمليات التي تحدث داخل أي ما بين المثيرات واالستجابات،  ،واستجابات المتعلم
  .)25: 2007، (ابو رياش،القرارات واتخاذكالتفكير والتخطيط  وتتطلب تنظيم عقليالفرد 
في  المعلومات مما يسبب فروقًا كبيرهمعالجة االفراد في قدراتهم على يتباين أذ      

       .)26: 2007(هاشم، ، لقدرات العقلية بين االفرادا
 ان نضع بعين االعتبارتم معالجتها اال المدخالت الحسية للمعلومات ال تان    

ور رئيسية للتنظيم والتذكر واالسترجاع التي تعد محا االحساس واالنتباه واالدراكعمليات 
، حتى اصبح من تتفاعل هذه العمليات بعضها مع االخر، اذ ترتبط و المعرفي للفرد

   .)8: 2003،(الشرقاوي، طات هذه العمليات في غياب احداهاالمتعذر ان نتصور نشا
مة أمام مهام من عجز كف المهام غير المهيعانون قد أغلب طلبة الجامعة  ان   

ة المشتتات المختلفة التي مما يشكل تصدع للطاقة العقلية للفرد نتيج معرفياً  تكسبه بناءاً 
  .   ) 24: 2014، (عاشور االجتماعيةالبيئة و والظروف  تحيط من حوله

ان بعض الطلبة يعانون من انهم يبذلون الجهد في على الباحث  استدلومن هنا    
منهم انه  بعًض نجاز يكون منخفض لديهم، ويعتقد المطالعة والدراسة، لكن مستوى اال

ذلك بسبب تداخل المعلومات المعرفية  مهما بذل من جهد في التعلم لن يغير شيئا، 
  .منهم على الحفظ في الدراسة آخرينيعتمد المكتسبة أذ 

 ،، يصل به الى األغالق اإلدراكيكاختبارات اإلبداع معززات األداءل ان فقدان الفرد    
 وأن التعلم واالستبقاء والكف هو واحد بالنسبة لكل تعلم ويخضع لقوانين واحدة هي قوانين

  ).9: 1997(الشرقاوي، ،واإلجرائي الكالسيكي االتعلم الشرطي بنوعيه
           يــف المعرفــة الكــي عمليــلل فــود خــى ان وجــال ),Barkley 2006(ليــير باركــويش   

         االنتباهالحركة ونقص اضطراب فرط تعد السبب الرئيس لقصور االنتباه و 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder )ADHD،( )Reck, 2009: 3 .(  

                 التعلم، أذ توصل كلكذلك يرتبط القصور في القدرات الكفية بصعوبات      
 ,Brosnsn)2002( ،ووكوديشيبرد، و روبسون، و ل، هاميو ديمتري، و من بروسنان، 

Demetre, Hamill, Robson, Shepherd,& Cody ود عالقة الى وج       
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           ، وبين قصور الوظائف التنفيذية السيما القدرة على بين صعوبات تعلم
              لبة الذين) من الط48لدى عينة من طلبة الجامعة بلغت (كف المشتتات، 

من يعانون  من اقرانهم الذين ال) 48، ومقارنتها بـ (يعانون من صعوبات تعلم
                 كما توصل وانج وتاسي ويانج  ،)Brosnsn, at al 2002: 2145 (،ملعصعوبات ت

) 2012  Wang, Tasi, & Yang,(  في دراسة اجريت على ثالث مجموعات
ت درجات ) طالبًا الى وجود فروق دالة احصائيًا بين متوسطا135مكونة من (

) العاديين –ذوي صعوبات القراءة صعوبات الرياضيات ( ةطالب المجموعات الثالث
             الفروق على مقياس الكف المعرفي لصالح العاديين في حين تباينت 

              تبعًا كف الصورة )  –كف الكلمة  –كف العدد الكفية (القدرات في 
                فر باشيلر وروثكذلك دراسة  ،)Wang, at al, 2012 :1455 (الصعوبة،لنوع 

)Pashler & Ruthruff, 2001( اخاص الذين يعانون من القلق يكونو الى ان االش 
    (Derryberry & Reed ,2008: 461اقل قدرة على قمع االفكار غير المرغوب فيها

 يكون الذي المعرفي النشاط باستمرار أو بتوقيف تسمح عملية الكف عملية إنّ    
 على شأنها تؤثر من التي ةيالمعرف األفعال على ازالة تعمل كما ،)(Active نشط

 عملية على تأثر التي المثيرات بين دخيلةال مقاومة إلى تسعى كما ،الفرد نتباها
  .)(Benjamin, 2010: 16 االنتباه

ا في بالكثير من المنبهات والمثيرات التي تجذب انتباهن العالم المحيط بنايزخر     
ر من ــدرا للكثيــأن جسم اإلنسان نفسه يعد مص ذلكك ،كل لحظة من لحظات الوعي

كار ، فضال عن األفألعضاء الحسية واألجهزة الداخليةالمنبهات الصادرة من ا
فالبد من التأكيد على حقيقة مهمة مفادها أن اإلنسان  ،والخواطر التي ترد إلى الذهن

ار ــة بل يختـل لحظـات التي يستلمها في كــع االنتباه إلى كل هذه المنبهـال يستطي
        ق حاجته ومتطلباتهـط ،وتحقـفق هــات التي تهمــي المثيرات والمنبهــوينتق

   . )24: 1999، النعيمي(
، ونتذكر ال يعتمد على ما يدخل حواسنا من ان ما نسمع، ونرى، ونشعرأي     

قد أكد وليام جيمس ، و جوانب التي نختارها وننتبه إليهامعلومات وٕانما أيضا على ال
      .) Jon ,2012:p.53) (ع خبرتي هو ما أختار االهتمام بهإن واق(على ذلك بقوله
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عملية  Attentionحيث يتفق جميع علماء النفس المعرفي على ان االنتباه     
 من بين عدة تنبيهات من حولنا معرفية تنطوي على تركيز االدراك لتنبيه معينعقلية 

)Sternberg,2003( واالنتباه هو القدرة على التعامل مع كمية محدودة من ،
          المعلومات المنتقاة من كم هائل من التنبيهات التي تضعها امامنا الحواس او الذاكرة، 

     ) 68: 2010(العتوم، 
س    وليام جيمعلم النفس إذ كتب  تكالدراسة االنتباه االنتقائي من مش تعد    

Willim James, 1890) ("ية توجيه الشعور نحو عمل ا، انهالكل يعرف ماهية االنتباه
وهو يتضمن االنسحاب من بعض المنبهات لغرض التعامل بفعالية مع مثير معين 

ويالحظ أنه حتى في هذه المرحلة المبكرة من البحوث  " يتم انتقائها منبهات أخرى
تقدم النظري ، على الرغم من الاالنتقائية البصرية في االنتباه يركز هذا العالم على

، إال أن هذا المفهوم مازال يحيط به الـغـموض الذي شهده علم النفس
)Digirolaml,2001: 63 .(  

   يتأثر بعدة عوامل ذات Selective Attention) (  كما إن االنتباه االنتقائي    
، ها وأهميتها الشخصية واالجتماعيةاألشياء وحجمكحركة  صلة بالحوادث ذاتها،

حدث معين بذاته وتجاهل لالتركيز وبذلك فإن االنتقاء في االنتباه يعني القدرة على 
وبذلك من الممكن في عدة حاالت أن نخفق  باقي األحداث األخرى المرافقة له ،

رية كما في المالحظات البصجميعا في مالحظة أي شيء في حياتنا اليومية 
   ). Jon ,2012: 53(، وغيرها

الف اإلفراد وٕامكانياتهم أن االنتباه أمٌر صعٌب يختلف باخت)2000(ويرى سولسو     
ين منبهات عدة ، التي تساهم في التركيز على منبه واحد تتم مالحظته من بالعقلية

  . )192: 2000(سولسو،، تقع في الوقت نفسه
حواس والناقالت االفراد تبعًا لسالمة كل من الويختلف مستوى االنتباه لدى      

ولذلك نجد  ،دماغي الجهاز العصبي المركزي بالومركز االنتباه فالعصبية الحسية ،
عضهم االخر لديه مستوى ان هناك بعض االفراد لديهم مستوى مرتفع في االنتباه وب

     . )33: 1999، السيدو  ،( بدر ،منخفض فيه
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من العمليات المعرفية  Inhibition والكف Attention عمليتي االنتباه دعتُ لذا      
 البدء، في المعرفة والتي تشمل االنتقاء،الحاسمة لما لهما من عالقة بعمليات التحكم 

فالخلل في العمليات المعرفية يشكل االساس الذي  وانهاء االنشطة المعرفية، التنفيذ،
 اتيعاني منها االطفال والبالغين ذوي االضطراب يكمن وراء المشكالت المعرفية التي

 ،كالخلل في الذاكرة العاملة، التحكم في الكف، االنتباه االنتقائي، تحويل االنتباه
                          .)135: 2008(العزاوي، 

           ان الفروق الفردية في قدرة الى دراسة ايزنك اليه اشارت هذا ما و      
، انهم داخلية ازاء المستشعرات الخارجيةاالفراد على التركيز بالمستشعرات ال بعض
                  ،كشرود الذهنيكون عليه افراد اخرين  احساسية للمعلومات البيئية مم اكثر

)Eysenck, 1992: 409(.  
ماسة  الإذ اصبحت الحاجة  المشكلة االساسية للبحث الحالي، من هنا تبرزو       

إلى إعداد جيل يمتلك العمليات العقلية جميعها لمواجهة كل ما يتعرضون له من 
 الباحثرى يلوجية والحضارية الحالية، إذ و ضغوط في ظل التطورات العلمية والتكن

لها عالقة مباشرة بتحصيل الطلبة ومنها  أخرىضرورة البحث عن ضوابط ومعايير 
 ا أكثر اسهامًا في اآلخرمومعرفة ايه االنتباه االنتقائي البصريو  الكف المعرفي

  وبناء على ما تقدم تتضح مشكلة البحث الحالي باإلجابة على التساؤالت األتية:،

 ؟لدى طلبة الجامعة) العالي والواطئ (الكف المعرفي  ما مستوى  
  ؟االنتباه االنتقائي البصري يمتلك طلبة الجامعة القدرة على تركيزهل  
  و االنتباه  )اطئالعالي والو (هل هناك تأثير او تأثر بين ذوي الكف المعرفي

 ؟هذا ما يسعى الباحث الوصول اليه، و االنتقائي البصري
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   -أهمية البحث :
   

يقوم بتنظيم ماليين المعلومات بكفاءة وخزنها باالستعانة  االنسانيان العقل      
     ، اذ ُتشدد الذاكرةاداء عمل في  التنفيذيةوالوظائف العليا العقلية  عملياتالب

المحددة  عقليةالنماذج النظرية الحديثة للذاكرة وما وراء الذاكرة على المصادر ال
  .Bjorklund & Harnishfeger,1990)(ذاكرة اداء الفي تفسير وتحسن  للمعرفة

سير للعمليات الهدف الرئيسي لعلم النفس المعرفي منُذ نشأتُه هو البحث عن تفف    
، ومعرفة مكوناتها وخطواتها وتوزيع االدوار بين العمليات الرئيسية المعرفية االنسانية

واالنتباه واالدراك والذاكرة والتعرف ومن اهم  جهاز المعرفي للفرد مثل االحساسفي ال
علم النفس المعرفي بصورة خاصة دراسة الفروق الفردية ت التي تناولها الموضوعا
                  لمناسبة لها،وايجاد الحلول ا وطرق معالجة المعلومات داخل الدماغ رادبين االف

  .)18: 2007 ،هاشم(
      ان ما يميز تفكير الفرد هو االسلوب المعرفي الذي اكتسبه في مراحل و     

     التعلم المختلفة يعمل ويتصرف وفق المعلومات وبذلك تكون اعماله موجهة
           ).5:  2009(سمية،

     معالجًا للمعلوماتهو من هنا اصبح دور الطالب في العملية التعليمية     
       ومنظمًا لها وموظفًا لعملياته العقلية ومهاراته الذهنية بشكل ايجابي وفعال 

          ة في اقصر وقت واقل جهد يؤدي الى التعلم وتحقيق افضل النتائج التعليمي
  .  ) 35:  2013، العفون، جليل (

ونظرًا لحيوية الدور الذي يقوم به الكف المعرفي تجاه المثيرات او المعلومات     
غير المرتبطة بأداء مهمة ما السيما مهام التعلم، فان وجود أي خلل في الكف 
المعرفي ينتج عنه قصور في عملية او اكثر من العمليات المعرفية الضرورية لعملية 

  . )4:  2015،(سيد محمد التعلم،
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ان التقدير الكمي للعمليات التي تحدث  )Harnischfeger, 1995(رفيهارنشيرى     
تعتمد على التفاعل المشترك بين مفهومي التنشيط والكف، حيث ان  الدماغفي 

من االهمية لتلك العمليات، وهو االمر نفسه الذي اكد عليه نفسه كالهما يمثل القدر 
، اذ اكد عمليات التسهيل وعمليات الكف مسؤولة  Wilhelm Wundtويليام فونت

  .)Frank & Alice, 1999:5(عن العمليات االدراكية والعمليات العقلية العليا 
احد الوظائف التنفيذية الرئيسة، وهو يسبق ويسمح بنمو المعرفي  الكفّ عد يُ اذ     

           واتخاذ القرار رونة التفكيرماالنفعاالت و  بطضالتخطيط و الوظائف التنفيذية االخرى ك
(Barkley,1997: 4).  

                  البد من توافر عمليات مختلفة مثل اختيار الهدف وحتى يتم ذلك    
                    بفرض التنظيم والتخطيط على بيئتهوالمراقبة والتعاقب  والمالحظة تسمح للفرد 

)Faraone et al, 1993 :13(  

 الرئيسية المكونات أهم منيعد  الكفالى ان  Miyake, 2000)(اشارت و     
 سما عليها فأطلقت الفرد عند المعلومات معالجة على تعمل التي التنفيذية للعمليات

   .( Oades & Christiansen,2008,21 )   "االنتباه على المشرف النظام"
 ، فهو يؤثر في بين المدخالت الحسية ومعالجتهايقع الكف عامًال مؤثرًا اذ     

اليه شارت ا اوهذا م، )Selective Attention( نتباه سيما االنتباه االنتقائيعملية اال
  ،كفية في اداء االنتباه االنتقائيالى دور العمليات الBjorklund, 1995) (دراسة 

ذلك اننا في كل لحظة نستقبل عددًا غير محدود من المثيرات ولكي نتوجه لها 
بفاعلية نحتاج للحد من هذه المثيرات وفلترتها بانتقاء بعضها واهمال االخرى او 

                           )Distracting Stimuli (  المثيرات المشتتةنطلق عليها  تجاهلها وعادة ما
)(Bjorklund , 1995 ،العزاوي)5: 2008 (.  

شار له كال من وهذا ما ا، "يكمن في مهاراتنا المعرفية ةمهام معينقدرتنا في اداء ان 
الى ان القدرة على مواصلة  )Nill, 1977( ،)Tipper, 1985( 1985وتايبر 1977نايل

الى ان  ااشار و  ،المرحلة الجامعية  ةاالنتباه تتحسن كثيرا مع تقدم العمر وخاص
واهمال  ةمهم بأهدافعلى المنبهات المتعلقة  يةقدراتها التركيز انشطتهم الكفية تزداد 
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الفرد على   ةبقية المنبهات غير ذات العالقة بمهمتهم ويرادف ذلك تحسن قابلي
  . Bjorklund & Harnishfeger,1995: 26)(بالعمر،  هاالنتباه االنتقائي مع تقدم

ي المطلوب بزيادة التمييز زيادة دقة االنتباه ومقدار الكف المعرفمن هنا نجد ان     
 باألشياء قما يتعلبين االهداف والمشتتات أي  discriminability visual البصري
والعكس تماما يحدث في  Stimulusنحو المثير التي يقع عليها تركيز الفرد المحددة

  )Bundesen, 1990 :536(  حال نصوع الهدف ووضوحه

هيم المهمة في التراث السيكولوجي، وقد أثارت أحد المفا Attention يمثل االنتباه    
، ومع تزايد االهتمام بعلم اهتماما كبيرا بموضوع االنتباه 1890كتابات وليم جيمس

أصبح موضوع االنتباه محورا أساسيا في التناول  ،النفس المعرفي ومجاالته وعملياته
، ومع ظهور نماذج تجهيز ومعالجة ي وعملياتهالمعرفالمعرفي للنشاط العقلي 

المعلومات والتطور السريع المتالحق للحاسبات اآللية ،تأكدت أهمية االنتباه وأنواعه 
دوره في تجهيز ومعالجة المعلومات ومراحله ونماذجه والعوامل التي تؤثر عليه و 

  ) .221 :1995،(الزيات

، يات العقلية أمر في غاية الصعوبةالعمل ومن المالحظ أن الفصل الدقيق بين    
، ومع ذلك اهتم العلماء بتفسير كل عملية على حدة مع ل الكبير بينهانظرا للتداخ

  .  ) 94: 2010،(عبد الهادي الضبط التجريبي قدر المستطاع للعمليات األخرى

الذي يعمل كحاجز  )Filter(فكرة وجود المرشح 1958) ،برودبنت(لذلك اقترح     
عض المعلومات وٕاهمال أثناء مراحل معالجة المعلومات بحيث يسمح باالنتباه لب

  . ) 97: 2007(الزغول و الزغول، بعضها اآلخر، 

تجاه مثير معين، وهو عملية انتقاء ايجـابي لمثيـر  فاالنتباه هو تركيز حالة الوعي    
التــــي تتــــزاحم علــــى مــــداخل إدراك أو أكثــــر مــــن بــــين المثيــــرات الداخليــــة والخارجيــــة ،

ضــر مثيــر ، فــان صــوت المحادما يكــون شــخص مــا جالســا فــي محاضــرةاإلنســان، فعنــ
، ينقــل إحساســا إلــى لجــالس عليــه الشــخص، والكرســي ا،وصــورة المحاضــر مثيــر آخــر



  ا
 

9 

جسمه كمثير ثالث، ومالبسه مثير رابع ،واألشخاص المحيطين به مثيرات أخـرى وقـد 
ومـع وجـود كـل هـذه المثيـرات إال أن  ،فيشـكل الجـوع مثيـرا كـذلكخص جائعا يكون الش

الشـــخص يركـــز وعيـــه تجـــاه صـــوت المحاضـــر مـــن دون غيـــره مـــن المثيـــرات، ويمكـــن 
للشــخص أن يركــز فــي أكثــر مــن مثيــر فــي وقــت واحــد، مثــل الســائق الــذي يقــود ســيارة 

لتــي ويتحــدث إلــى شــخص يجلــس إلــى جــواره، فهــو ينتبــه لمحدثــه فــي اللحظــة عينهــا، ا
يقود فيها السيارة بطريقة آلية (تلقائية)،وال يستطيع اإلنسان أن ينتبـه لمثيـرين يحتاجـان 
إلـــى درجـــة عاليـــة مـــن التركيـــز فـــي وقـــت واحـــد كـــأن يحـــاول التركيـــز فـــي حـــل لغـــزين 

  ). 96: 2010(عبد الهادي ،رياضيين في آن واحد 

واس ومن قواعد علم إن المعلومات التي نكتسبها تصل إلى العقل عن طريق الحف    
الــنفس ( مــا ُنســي شــيء اشــتركت فــي حفظــه حاســتان فــأكثر )أي بمقــدار ازديــاد عــدد 

الــذي يســتمع لشــرح  الحــواس المشــتركة فــي الحفــظ يكــون الحفــظ أقــوى وأرســخ فالطالــب
ويكتـب مـوجزه فـي دفتـره وينـاقش ، ويشاهد مخطط الدرس علـى السـبورة المدرس بانتباه

ن ذلك الطالـب الـذي لـم يكـن سـوى مسـتمع لـذلك الـدرس فقـط، ، فانه يتذكره أكثر مفيه
والقصــة التــي نشــاهدها فــي الســينما ( إحساســات ســمعية وبصــرية ) أثبــت رســوخا وأتــم 
اســتيعابا مــن القصــة التــي نســمعها ( إحساســات ســمعية فقــط )ومــن هنــا يظهــر االتجــاه 

 لـدروس المختلفـة التربوي القائم علـى اسـتخدام الوسـائل السـمعية البصـرية فـي إيضـاح ا
   . ) 143-142:  1985( زريق ،

       لمعالجة المعرفيةإن تركيز الطاقة العقلية على معلومات منتقاة ُيحّسن ا لذلك    
، على مثير ما فإنه تدريجيا يالحظهوعندما يصبح الفرد معتادا  ،في مهمات عديدة

ينتبه له أقل فأقل ويكمل التعود عدم التعود الذي يشير إلى أن التغير في مثير 
، على بدء مالحظة المثير مرة ثانيةمألوف أحيانا حتى الطفيف جدا يحث الفرد 

وتحدث كال العمليتين تلقائيا من دون أي جهد شعوري ويحكم كال العمليتين 
        .)55: 2012( الخيري، ،هاالستقرار النسبي للمثير واأللفة النسبية ل
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    الرغم من أنه على  ) Gray & Wedderben ,1960( ودربانري و ويرى ك    
    ، فانه باإلمكان تحويل االنتباه لتركيز واالنتباه إلى مهمتين معاعدم القدرة على ا

                رسالة إلى رسالة أخرى اعتمادا على أهمية المعلومات التي تتضمنها من
  ).8: 2013(العتابي، 

أن آلية االنتباه االنتقائي البصري تقوم على أساس أن الصورة البصرية أي     
) والكثير منها قليل البًا مناطق كبيرة من البيانات (المعلوماتالحقيقية تتضمن غ

ة فقط ذات العالق تمكنا من اخذ البياناتفإذا ما الفائدة بالنسبة للمهمة الحالية 
بأهدافنا وحللناها فسيصبح باستطاعتنا أداء المهمة بشكل أسرع وبدقة اكبر وبمصادر 

لمعلومات بيئية كثيرة فلن  حيث عندما ننتبهاقل إذ أن لالنتباه االنتقائي أهمية تكيفيه 
نتمكن من كشف اإلحداث المهمة كشفًا فعاال لذلك يمكننا تحديد كمية المعلومات 

  .)12: 2005(عبد الواحد، تقاة ة المعلومات المنالمعالجة من معالج

متغيرات البحث  إلعطاءيرى الباحث ان هناك حاجة  تقدمتأسيسًا على ما     
في مجاالت  تطورات وضغوطالحالي قدرًا كبيرًا من االهتمام لما يمر به المجتمع من 

الطلبة بشكل ع بشكل عام وعلى المجتم أفرادوالتي تلقي في ضاللها على كافة الحياة 
   -التالية : نقاطفي ال بحث الحاليلل األهمية النظرية والتطبيقية، وتكمن خاص

  األهمية النظرية  –أوال 
) بدراسة مقارنة( متغير الكف المعرفية و االنتباه االنتقائي البصري إن بحث  -1

تعد األولى محليًا وعربيًا بحسب علم الباحث اذ لم تشر الدراسات واألدبيات 
  تناول المتغيرين بهذه التوليفة .

بالمعالجات هتم تي تال وظائف التنفيذيةكونه احد ال كف المعرفيال أهمية -2
  في حياته .  األحداثبادراك الفرد لقدراته على التحكم بمجريات المعرفية 

تسهم الفائدة لالنتباه االنتقائي البصري في الكشف عن الطالب الذين يعانون  -3
  االنتباه .من مشاكل تشتت 
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شرائح المجتمع التي تقع عاتقهم مسؤولية  أكثرطلبة الجامعة باعتبارهم  أهمية -4
  االسهام في بناء المجتمع .

كون قاعدة ينطلق منها الباحثون للكشف بحث في ان يساعد هذه اليمكن ان ي -5
  عن المزيد من الحقائق المعرفية التي تهتم بهذا المجال .

  

  التطبيقية األهميةثانيا : 
ر من البرامج التشخيصية البحث الحالي في الكثي أداتييمكن االستفادة من  - 1

  .رشاديةواال
والتعليمي لوضع الخطط  –العاملين في الميدان التربوي البحث الحالي ساعدييمكن ان  - 2

الالزمة لكيفية تعاملهم مع الطلبة مما يسهم في رفع المستوى التربوي وتطوير العملية 
  التعليمية.

ودورات لتدريب الطلبة في اعداد برامج  البحث الحالين االستفادة من نتائج من الممك - 3
  التي يواجهون بها الضغوط وكيفية التغلب عليها. واألساليبمهارات الطوير للت

في جذب نظر المسؤولين في مجال علم النفس حول  يساهم البحث الحالييمكن ان  - 4
    .غوط في حياة الطلبةمواجهة الض وأساليبالتحكم المدرك  أهمية

  --::أهداف البحثأهداف البحث
  

  :على هدف البحث الحالي التعرفي
  مستوى الكف المعرفي لدى طلبة الجامعة. .1
       لتخصص لو  اناث ) –ذكور  (مستوى الكف المعرفي تبعًا لمتغيري الجنس .2

 لدى طلبة الجامعة.انساني )  –( علمي 
 طلبة الجامعة.مستوى االنتباه االنتقائي البصري لدى  .3
 اناث ) –ذكور  (مستوى االنتباه االنتقائي البصري تبعًا لمتغيري الجنس .4

 .لدى طلبة الجامعةانساني )  –( علمي لتخصص لو 
االنتباه االنتقائي البصري تبعًا لكل من ذوي الكف العالي والكف الواطئ لدى  .5

 طلبة الجامعة.
  االنتباه االنتقائي البصري.الواطئ في  -اسهام الكف المعرفي العالي  -6
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  --حدود البحث  :حدود البحث  :

يتحدد البحث الحالي بعينة من طلبة جامعة واسط للدراسة الصباحية     
، ولكال الجنسين ( ذكور، و اناث)، للعام الدراسي وللتخصصين (االنساني والعلمي)

)2017- 2018.(   

  --حتديد املصطلحات  :حتديد املصطلحات  :

 الكف املعريفالكف املعريف   Cognitive Inhibition  
  ) 19771977تعريف معجم علم النفس (تعريف معجم علم النفس((  

  .)58: 1977، عاقل(ما  عقلية (معرفية) جزئي لفاعلية او عمليةااليقاف الكامل أو ال

  1995( كالند كالند بيجوربيجور  وو هارنشفيكرهارنشفيكرعرفه عرفه(Harnishisfeger & BjorKlund,  

قمع المحتويات او العمليات المعرفية التي كانت نشطة في وقت سابق وابعاد     
التداخل من مهام قد تستولي  بمقاومةصلة بالموضوع او الشعور الاالفعال غير ذات 

  )Harnishisfeger & BjorKlund , 1995:146(  ،على انتباه الفرد وتشتت تعلمه

  عرفه باديلعرفه باديل  )Baddeley, 1996-b(  

بالتمثيالت في  واالحتفاظغير الضرورية  واالستجابةكف المعلومة غير المرتبطة     
لعمليات المنفذ المركزي تخضع رقابي  انتباهينظام من خالل  الذاكرة وتنشيطها

  ) Baddeley, 1996-b: 242(، مسؤول عن معالجة المعلوماتال
  

  1996(بوب بوب وو  هارنشفيكرهارنشفيكره ه ففعرعر, Pope  &Harnishfeger((  

التوصل الى الهدف  اجلمن  ، في السعي ع المعلومات الموجودة في الذاكرةاسترجامنع 
  .)Harnishfeger & Pope 295: 1996,( لتسهيل تعلم وحفظ المعلومات الجديدة
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   ) 20072007عرفه هاشم ( عرفه هاشم  ((  
القدرة على كف االستجابة معتادة او المدعمة حديثا، او هو االسلوب المستخدم      

االستجابة المضادة في الزمن الذي يستغرقه الفرد في رفض االستجابة في مهمة 
المهيمنة او المعززة مؤخرا مقارنتا بالزمن الذي يستغرقه إلصدار تلك االستجابة 

  )13: 2007(هاشم ، ،المهيمنة

 ) 20102010عرفه بالكويل (عرفه بالكويل Blackwell,(  

  عملية وقف او السيطرة على العملية العقلية كليًا او جزئيًا بقصد او بدون قصد    
Blackwell, 2010 :7)(.  

  التعريف النظريالتعريف النظري
) تعريفًا نظريًا للبحث الحالي كونه قد b-1996وقد تبنى الباحث تعريف (بادلي،    

  تبنى نظريته. 

  التعريف اإلجرائيالتعريف اإلجرائي

 على طالبالتي يحصل عليها ال الدرجة بأنه: ف الكف المعرفي إجرائياً يعر "   
  "المعتمد في البحث الحالي اختبار ستروب المحوسب

 االنتباه االنتقائي البصرياالنتباه االنتقائي البصري : Visual Selection Attention  
 1958(   تتننعرفه برودبعرفه برودبBroadbent, (  

"يعني تركيز الفرد على المثيرات وثيقة الصلة بموضوع االنتباه وتجاهل المثيرات    
  . )625: 2006"( الزيات، رتبط بموضوع االنتباه التي ال تاألخرى 

  1997(عرفه سترينربغ عرفه سترينربغ (Sternberg,  

اهمال المثيرات العملية التي يقوم فيها الفرد بالتركيز على المثيرات ذات العالقة و      
  ) . Sternberg,1997: 81(غير ذات العالقة 
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 20032003والزغول (والزغول (  عرفه الزغولعرفه الزغول(  

يعني قدرة الفرد على اختيار المعلومات ذات الصلة الوثيقة ،وتركيز عمليات      
  ). 69:  2003والزغول ، (الزغولوتجاهل المعلومات غير ذات الصلة المعالجة له 

 20052005رفه عبد الواحد ( رفه عبد الواحد ( عع   ( (  

عملية انتقاء بعض المنبهات الواردة من البيئة والتي تكون ذات صلة بالموقف      
الحالية وكبح وٕاهمال المنبهات األخرى غير ذات الصلة وهذا االنتقاء يتيح أو المهمة 

  .)21: 2005 "(عبد الواحد،أو المهمة  معالجة أفضل وأدق للموقف

 20132013( (   عرفه العتابيعرفه العتابي  (( 

التركيز اإلرادي النتقاء مثير بصري من بين المثيرات البصرية األخرى في أقل زمن 
 ).3: 2013( العتابي، على معالجة أفضلألخطاء لكي نحصل وأقل قدر من ا

  ) 20162016عرفه املياحي ( عرفه املياحي  ((   

العملية التي يقوم فيها الفرد بالتركيز على المثيرات البصرية ذات العالقة بالمهمة     
  .)12: 2016، ( المياحي يرات البصرية غير ذات العالقةوٕاهمال المث

  التعريف النظريالتعريف النظري  

لالنتبــاه االنتقــائي  نظريــاً  ) تعريفــاً 2016( الحــالي تعريــف الميــاحيحــث يتبنــى الب    
يكومترية فـــي ســـه بعـــد اســـتخراج جميـــع الخصـــائص الســـاألعتمـــاد مقيا كذلـــ" البصـــري

  .البحث الحالي

  التعريف اإلجرائيالتعريف اإلجرائي

التي يحصل عليها  ة: بأنه الدرجنتباه االنتقائي البصري إجرائيايعرف الباحث اال     
، المعد من قبل البصري االنتباه االنتقائيعلى اختبار  من خالل استجاباتهُ  الطالب
  . )2016(، المياحي
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  أوالً:
ّ
  Cognitive Inhibition املعريف الكف

الى مصدر  باالتجاهلمعرفي وعلم النفس العصبي يقوم الباحثون في علم النفس ا     
معرفي جديد ومهم لتفسير الفروق الفردية الموجودة بين االفراد، وتبين ان الكف 

Inhibition حداث الفروق الفردية بين هو من اكثر القدرات العقلية التي تسهم في ا
  ).Arbuthnot,1995: 19( االفراد،

من المصطلحات  Cognitive Inhibitionوُيعد مصطلح الكف المعرفي     
العديد من الباحثين  باهتمامالحديثة نسبيًا في المجال العصبي المعرفي واصبح جديرًا 

في السنوات االخيرة، فقد ازداد االهتمام بهذا المفهوم لما يكتنفه من غموض وحاجته 
   .)Denckla, 2007: 8( الى مزيد من البحوث بغية توضيحه وتحديد معالمه،

علميًا وتاريخيًا اذ تبرز على المستوى الشخصي  فسرةآلية م المعرفي الكفّ  ُيعدأذ     
ضبط سيطرتها على  دوافعه وانفعاالته وقراراته بفعللتحكمها بسلوك الفرد وغرائزه و 

بنائه النفسي واالجتماعي والعقلي مما يسهم بالحد من المظاهر السلوكية غير السليمة 
ن وكف توارد الخواطر المؤلمة او المشتتة على سبيل المثال كف العدوان وكف التدخي

     .) 2: 2008( العزاوي، ،شراهة الطعام وغيرها بل وحتى مساهمته في كف
       الذي اطلق هو سيجموند فرويد  الكفلذين اهتموا بعملية من االوائل او     

      "دفاعية " آلياتوالكف الكبت اتميكانزماذ اشار الى ان عليها (الكبت) 
Mechanisms Defence  تتطلب عمل على اعاقة التفكير في الوعي الشعوري

وط واالحباطات في مواقف الحياة مثل كثرة الضغ بعضناساعد ت جهدًا من الفرد،
يستطيع ان الكف  وأ، كما ان الكبت ، ويحاول ان يعيد التوازن لناوالصراعات النفسية

واالدراك  الشعور المثيرة للقلق من حيز يستبعد الدوافع واالفكار والصراعات والذكريات
وهو الالشعور وحينما يتم الكبت فأن  ،وعدم االدراك ،الى عالم آخر من التجاهل

كما  ،السلوكتدخل نطاق الشعور على الرغم من انها تؤثر في  الفكرة المعزولة ال
 يوجد نوع ثاني من الكف والذي يطلق عليه ( الكبت الثانوي ) وهو كبت الخبرات

  ).30: 2016( محمود، والذكريات في الطفولة المبكرة،
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لم ان عملية الكف لها دورًا هامًا في عملية التع )1962لوريا وفيجوتسكي ( ىر وي    
، واالدراك والتذكر واالسترجاعت التعلم كاالنتباه وذلك من خالل السيطرة على عمليا

  . )110: 2016(اسماعيل ،
      من امثال بافلوف أن فهم وادراك  السلوكيةالمدرسة كما ويرى رواد     

في البيئة المحيطة يحدث من خالل الممارسة، وبالتالي فان اكتساب المعلومات 
ن هما أما معلومات جديدة يؤدي الى حدوث تغير في السلوك المعتاد بشكل من اثني

، أو كف للمثيرات او المعلومات المكتسبة كاستجابةبتنشيط واصدار سلوكيات جديدة 
                لسلوكيات معتادة أصبحت غير مالئمة نظرًا لوجود مدخالت بيئية جديدة، 

)Shulgina, Kositzyn,& Svinov, 2011:31(  

 املعريف 
ّ
  The Concept of Cognitive Inhibition مفهوم الكف

ثالثة على  التنفيذية، وتشمل مكونات الوظائفاحد اهم ُيعد الكف المعرفي     
اول الكف يعد ) حيث رونة المعرفية، والذاكرة العاملة(الكف المعرفي، المي مكونات ه

في ضوء نمو وكفاءة الكف  واسبقها في النمو، وتتحدد كفاءتها تلك العمليات
، ونظرًا للدور الذي يقوم به الكّف المعرفي تجاه المثيرات أو المعلومات غير المعرفي

مهمة ما السيما مهام التعلم، فان وجود أي خلل في الكّف المعرفي المرتبطة بأداء 
   ،ينتج عنه قصور في عملية او اكثر من العمليات المعرفية الضرورية لعملية التعلم

  ).23: 2016حافظ، عبد ال( 
 تعمل وهي الفرد، بها يتمتع التي التنفيذية العمليات كما وُيعد الكف المعرفي من    
 إلى الوصول في تعيق الفرد شأنها من لدى الفرد التي المعرفية النشاطات ضبط على
     . )105: 2016،(اسماعيل، المعرفي هدفه

 )Executive System( ان النظام التنفيذي )1986( وطبقًا لنورمان وشاليس    
، والنظام الرقابي Cognitive Schemas يشرف على تنفيذ المخططات المعرفية

وبشكل آلي،  )Response Inhibition(االستجابة  المسؤول عن منع أو كفّ بوصفه 
كما ويعمل النظام التنفيذي الرقابي على جمع المعلومات الموجودة في الذاكرة طويلة 
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االمد مع المعلومات االنية والمجهزة في الذاكرة العاملة لغرض تنفيذ المهمة أو توحيد 
المطلوب انجازها، وعليه فان النظام التنفيذي يقوم  المعلومات ومقارنتها مع المعلومات

اما في حالة غياب او فقدان هذا النظام  ،معرفيةل مخططات الفرد وتمثيالته البتعدي
يتم معالجتها بصورة آليه بواسطة تلك المخططات، ومن فان المعالجات التنفيذية 

المعرفية للمعلومات  االضرار االخرى التي يسببها فقدان النظام التنفيذي المعالجة
تصبح مقيدة وبشكل كبير بالمثيرات الخارجية، كما وتصبح المرونة العقلية عند 
االفراد مفقودة فان النظام التنفيذي بتأدية الوظائف المعرفية الموجودة في مستوى 

، والشكل للتفكير (المعرفة الحسية) والفعل) وهي وحدات اساسية (المخططاتالشيء 
  :ك ) يوضح ذل 1( 

  

   

  

  

  

  

  
  

  ) 1الشكل ( 
  نموذج النظام التنفيذي الرقابي لنورمان وشاليسيأ

( Fernadez- Duque, et al,2000:290) 

 

 النظام التنفيذي
Executive 

System 

 المخططات
Schemas 

 ط الكفنشيت
Activation 
Inhibition  

 التغذية الراجعة
Feedback 

  المعلومات االدراكية
Perceptual 

Information 

 الفعل
Action 
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ومة النزعة القوية ا) ان للكّف المعرفي القدرة على مق2007(ويرى ديموند واخرون    
لفعل شيء ما؛ لكي نفعل ما هو اكثر مالئمة، بينما المرونة المعرفية هي القدرة على 

  .)Diamond et al, 2007 : 894(لمتطلبات المتغيرة أو االولويات، التكيف مع ا
لعدة قدرات معرفية من بينها سعة المحددات الرئيسية  احدلذا ُيعد الكف المعرفي    

                ، معالجة المعلومات الذاكرة العاملة، والتي تظهر في الفروق الفردية بين االفراد في
)Redick, Calvo, Gay, & Engle, 2011: 310(          

) ان الكف المعرفي يعمل كوسيط بين سرعة 2008كما اشارت ماكيولي (   
المعالجة وتحديث الذاكرة العاملة، وليس بين سرعة المعالجة ومخزن الذاكرة العاملة 

  ). Mcauley, 2008 :41(، ) وحدة تخزينية9-5(بين والتي تتراوح 

 وظيفة الكف املعريف  

حدث بالتزامن مع عمليات التنشيط الى عملية الكف ت )Etale 1999(ريشي    
ان المعلومات التي تم تجاهلها أي ، الوعي والشعور االوتوماتيكي لضبط محتوى

المعلومات المالئمة للفعل الحالي، وان الحياة العقلية الطبيعية تسمح بالتركيز على 
تحديد التنشيط المتصل بالمعلومات ) تتطلب قدرة على (من حيث السرعة والدقة

ولكن ان عملية الكف التكون ، طًا بالسياق المتصل بأهداف الفرداالكثر ارتبا
االفراد كبار السن واالطفال الصغار و  المطلوبة لدى بعض االفراد مثل بالصيغة

الضغوط قص الدافعية و التعب ونجودين تحت ظروف معينة مثل حاالت المو 
  ). 60 :2016 ،(عبد الحافظ :وظائف الكف هيومن ، االنفعالية

المعلومات من االنتباه والذاكرة العاملة: وتتطلب هذه الوظيفة ومعالجة  تحديث -1
ومراقبة وترميز المعلومات القادمة والتي لها عالقة بالمهمة، ومراجعة التحديث 

القديم منها والذي ال عالقة له  بإبدالالمعلومات الموجودة في الذاكرة العاملة، وذلك 
بالمهمة الجديدة، وبالجديد من المعلومات ذات العالقة بالمهمة المطلوب تنفيذها، 

الهدف  إلنجازويتطلب ذلك بالقدرة على التخطيط وهي الميل لفعل شيء ما 
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المرغوب، ولدى الفرد القدرة على تنظيم مصادره المعرفية بطرق تجعله قادر على 
 فه.تحقيق اهدا

التحكم بردود االفعال المهيمنة على فكرة الفرد: يشار لهذه الوظيفة بالتحول او  -2
االنتقال بين المهام بصورة تلقائية اي ان االستجابة التلقائية يجب ان ُتحول، وتشير 

طلوبة وبما يتفق مع مالمهام ال بأداءهذه المرونة بالسماح للفرد بالتفكير، والقيام 
  .)33: 2017باري،(الج خططه واهدافه،

عندما  )Miyake & et.al, 2000(تقترح بعض الدراسات كدراسة ميكي واخرون     
يتوجب على الفرد اداء عملية جديدة تعتمد على مجموعة منبهات مختلفة، فمن 

لعمليات مختلفة  الت السابقة التي ترجع الى اداء سابقالضروري التغلب على التداخ
الفروق الفردية في  ال تكونلكنها قائمة على نفس طبيعة المنبهات الحالية، لذلك قد 

القدرة على التحول او االنتقال مظهرًا بسيطًا للقدرة على االنفصال والتداخل في 
قد تكون مظهرًا للقدرة على اداء عملية جديدة يواجه بها المهمة المناسبة، ولكن 

الفص الجبهي، ونعني به تكرار ابق، والذي يعد احد اعراض اضطرابات التداخل الس
يشار  االستجابة مرارًا وتكرارًا، عندما ال تكون هذه االستجابة مناسبة، وهو ما نفس

  .) (Miyake & et.al, 2000 : 35،اليه بالصعوبة في تحويل الوجهة العقلية
ثالث عمليات  ) Barkley, 1997(كف االستجابة غير المرغوبة، حدد باركلي  -3

 للكف متصلة مع بعضها البعض هي :
 كف االستجابة المبدئية المسيطرة لحدث معين .  - أ
 أيقاف االستجابات المستمرة والتي تسمح بتأخر اتخاذ قرار االستجابة.  - ب
شتت واالستجابة الذاتية التي تحدث وتمنع الت ،حماية هذه الفترة من التأخير  - ت

  .) Barkley, 1997 :219(ضبط التداخالت)، ( المتنافسةبواسطة االستجابات 
ان هذه الوظائف ليس مستقلة بشكل تام، أي انها تظهر شكًال من اشكال الوحدة     

في بعض االحيان، وذلك باختالف المهام المرغوب ادائها، وعلى الموقف الذي 
او اداء مهامها وظائف يتطلب ظهور واستخدام هذه الوظائف، وبالتالي تحدد تكامل ال

  ). 134 :2016، وبحر (عبد الحافظبشكل منفصل،
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 :املعريف 
ّ
  انواع الكف

  من الكف المعرفي، هما: يمكن تمييز بين ثالث انواع
للمعلومات  لي او التلقائيويعني الكف اآل : Mechanism  Inhibitionالكف االلي - 1

ألن المعلومة غير  لي، ويسمى باألاء المهمة بنجاحالمشتتة التي ال تؤدي الى أد
النتباه نحو المرتبطة التي ال يتم االنتباه لها يتم قمعها بدون قصد بسبب تركيز ا

 .)29:  2015(سيد محمد،،المعلومة المرتبطة
ان الكف اآللي ينشأ نتيجة  )(Pascual-leonl,2003 ليون -وطبقًا لباسكال   

تخصيص السعة العقلية لمجموعة المخططات في الذاكرة العاملة المرتبطة بالمهمة، 
ويترتب على ذلك تخصيص السعة العقلية لمجموعة المخططات في الذاكرة العاملة 
المرتبطة بالمهمة، ان الكف المعرفي يتم تطبيقه بشكل آلي على أي مخططات نشطة 

غير مرتبطة بالمهمة وبالتالي يحدث  ألنهاعومة من السعة العقلية، ولكنها غير مد
فعل االنتباه االنتقائي، وبهذه الحالة ربما يكون الكف اآللي كافيًا في المواقف المشتتة 
التي تفصل المخططات التي تكون غير مرتبطة بالفعل المقصود، وفي نفس الوقت 

مهمة، مثًال (حينما نبحث عن شكل ال تتداخل مع تطبيق المخططات المرتبطة بال
مربع بين مجموعة من المثلثات)، ولكن في المواقف عالية التضليل فان المخططات 
غير المرتبطة بالمهمة تكون في حالة منافسة مباشرة مع المخططات المرتبطة 
بالمهمة، وفي هذه الحالة تعوق المخططات غير المرتبطة؛ تطبيق المخططات 

    مثًال (حينما نبحث عن شكل سداسي بين مجموعة من الدوائر)، المرتبطة بالمهمة
) Pascual-leonl, at al, 2003:1597(  

رة القد شير الكف القصديوي: Purposed Inhibition (المتعمد) الكف القصدي - 2
او االشارة التي تلغي او تكف التصرف ليست  قف او الكف الطوعي للفعل،و على 

، وعلى الرغم من ان جية، وانما يتم توليدها داخلياً ناتجة عن اشارات او تعليمات خار 
لب  يعد هو،  فكية اال انه ال يزيل السبب للفعلالكف القصدي يمنع المخرجات الحر 

              نة واستراتيجيةالتحكم الذاتي، األمر الذي يعطي االنسان القدرة على التصرف بمرو 
)&Haggard,2012:1109 Kuhn, Filevich,(  
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كذلك يقوم بمنع التداخل بين المخططات، والكف القصدي يتم تطبيقه في     
المواقف قبل عملية تخصيص السعة العقلية للمخططات لتسهيل عملية االختيار 

  .)29:  2015(سيد محمد،للمخططات التي يخصص لها سعة عقلية، 
                ): والذي يعمل على مقاومة معلوماتالتحليل المبكر للالكف الذهني ( - 3

            من  التداخل للمعلومات الواردة حتى ال يتشتت انتباه الفرد والتي تعمل على منعها
              ،الوصول الى الذاكرة العاملة والتي من شأنها تؤثر على استجابة الفرد

)Perret, 2003:261(.  
التي تتم فيها  المؤقت ) ان الذاكرة العاملة هي وحدة التخزين2004وطبقًا لبادلي (    

عمليات المعالجة للمهام المختلفة، او الكف لمهمة ما، او االنتقال بين مهمة واخرى، 
 والذي يتحدد بثالث وظائف هي: التثبيطوهي تخضع لسيطرة المنفذ المركزي 

Inhibition،  الجسر المرحلي)(، التحديثاو التبديل التحويلأوEpisodic Buffer ،
التحكم بردود االفعال المهيمنة على فكرة الفرد اذ يتطلب من اذ تتحدد مهمة التثبيط 

عمليات ويشير التحويل عند بادلي استخدام التبديل بين الالفرد قمع رد االستجابة، 
العقلية المتعددة اذ يقتضي بفك االرتباط من عمليات غير ذات الصلة بالمهمة 

من  تتألفواالنخراط مجددًا بعمليات ذات صلة بالمهمة، اما التحديث فهي عملية 
جانبين االول ان المعلومات الواردة تراقب وترمز، والجانب الثاني يتطلب االحتفاظ 

ة ليتم تحديث المعلومات القديمة مع الجديدة ذات الصلة بالمعلومات في الذاكرة العامل
  . (Baddeley, 2004: 858) بالمهمة،

  للكف املعريف :  البيولوجية او العصبية سساال

      ، وعند اثارتها بشكل باليين الخاليا العصبيةيتألف الدماغ البشري من     
    مناسب على نحو يمكنها من تشكيل وصالت أو ممرات عصبية مع الخاليا 
    االخرى بحيث تصبح هذه الممرات مراكز معالجة المعلومات وتخزينها، ويؤكد 
        التعلم المستند الى الدماغ حقيقة مفادها ان لكل انسان دماغ فريد من نوعه

    له الظروف المناسبة، وتزداد قدرته التعلم واالستيعاب اذا توفرت  قادر على وهو
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                بأثارة الخاليا العصبية وتنشيطها بالمثيرات البيئية المناسبة  على التعلم والتفكير
   .)258: 2007(المحاميد، والزغول، 

من المخ فالعقل االنساني يعالج المعلومات بطريقة توزيعية تقوم بها اجزاء متباينة     
النسق التبادلي وفيه تنشط مجموعة من االنشطة المتعددة في وقت واحد  باسمتعرف 

  .) 408: 2003، ( حسنبسبب اثارة او كف خالياها العصبية 
تأتي المعلومات بكثرة من حواسنا المختلفة مما يعني الحاجة الى تقليل حجم     

القشرة الدماغية لمنع تراكمها وابطاء عمل القشرة خالل  باتجاهالمعلومات الصاعدة 
عملية المعالجة المعرفية التي تخضع لمعايير تقرر بدورها أي المعلومات تهمل او 

  .) 87-86: 2004( العتوم، بع مسيرها نحو المعالجة تقمع وايها تتا
  الجهاز  هنالك مجسات في Bjorklund 1995  &Harnishfegerويرى   

               العصبي المركزي للدماغ، تؤثر هذه المجسات في الوظائف االولية للعمليات 
   وهي تتداخل مع المدخالت السمعية والبصرية والنطقية، ويحكمها ايعاز خاص  العقلية
          يكتسبه الفرد بفعل خبراته المكتسبة من البيئية ونضجه العقلي،  متعلم،

               سلوك وبذلك تسهم الية الكف بفعل سيطرة الدائرة فينتظم من خالله ال
                ، معرفيالالعصبية الدماغية ابتداًء بكبح المنبهات الشديدة، لبناء نظامه 

)139 :1995،Bjorklund  &Harnishfeger(.  
 ) أن الدماغ يعالج المعلومات ذاتRobert Sylwesterيرى روبرت سلويستر (    

التباين الحسي العالي أكثر من المعلومات ذات التباين الحسي المنخفض، ألن الدماغ  
يفضل باستمرار المعلومات الحديثة واألكثر أهميه عن المعلومات القديمة واألقل 
         أهميه حيث يقوم الدماغ بتنظيم المعلومات التي ترد اليه من الحواس بطريقة تلقائية

   .) 70، 2005(رشيد، 
وهي عبارة  )synapses Areas( ةالعصبي الوصالتيعرف بمناطق  وهناك ما    

عن منطقة التقاء نيرون مرسل لشحنة معينة مع نيرون مستقبل لتلك الشحنة حيث 
 المرسالت العصبية ايات االطراف مادةتفرز الخلية المرسلة من خالل نه
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)Neurotransmitters تحمل رسالة عصبية الى الخلية المستقبلة للمعلومات من (
خلية خالل الشجيرات الفرعية ودفعها نحو محور الخلية تمهيدًا لمتابعة انتقالها الى 

، وبذلك فان المعلومات تنتقل على شكل دفعات كهربائية ولكنها تنتقل بين ثالثة
الناقلة على استثارة الخلية وتعمل بعض المواد العصبية النيرونات في نظام كيميائي 

المستقبلة او احباطها، لذلك فان الرسائل العصبية التي تنتقل بين النيرونات واحدة 
  من نوعين هي:

): تعمل على استثارة الخلية المستقبلة Excitatory Messageرسالة استثارة ( -1
 لالستجابة وتنتقل المعلومة نحو اسفل محور الخلية .

): تزود الخلية المستقبلة بمعلومات Inhibitory Message( رسالة الكف أو الكبح -2
 تمنع االستجابة او تقلل احتمالية حدوثها .

) اما All or Noneتتم عملية انتقال المعلومات من خالل مبدأ الكل او العدم (ف    
           يتم على االطالق وعادة ما يتم االتصال بين  ان يتم االتصال كامًال او ال

من الثانية، اما المعلومات الزائدة فانه يتم ) 0,00005(يزيد عن  خليتين، في زمن ال
   )67- 66:  2012،( العتوم امتصاصها من قبل النهايات العصبية 

  :يف الكف املعريف ةؤثرامل او احملددات العوامل
المحددات الحسية العصبية: تؤثر فاعلية الحواس والجهاز العصبي المركزي للفرد  -1

على السعة العقلية وبالتالي على القدر المطلوب من الكف المعرفي، فالمنبهات التي 
بمصفاة أو نوع من الترشيح الذهني، وهذه المصفاة تتحكم تستقبلها الحواس تمر 
سمح اال بعدد محدود من وال تبعض المنبهات، في  انفعالياً عصبيًا أو معرفيًا أو 

اما باقي المنبهات فتعالج  أو الومضات العصبية التي تصل الى المخ، النبضات
حسب  ألخرتباعًا أو تبقى للحظات قليلة ثم بعد ذلك تتالشى، ويختلف من فرد 

 طبيعة المنبهات التي يتعرض لها الفرد.
يؤثر مستوى ذكاء الفرد وبنائه المعرفي وفاعليه نظام المحددات العقلية المعرفية:  -2

االكثر  فاألفرادمعالجة المعلومات لديه على نمط انتباهه وسعة الذاكرة وفاعليتها، 
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ذكاء تكون قدرتهم على االنتباه للمثيرات المختلفة والمتنوعة اكبر وذات حساسية 
يكون  مستوى الكف المعرفيفان مرتفعة وهذا يرجع الى مستوى اليقظة لديهم وبالتالي 

 .عالي
تستقطب اهتمامات الفرد ودوافعه ونسقه القيمي وميوله المحددات االنفعالية الدافعية:  - 3

الموضوعات التي تشبع هذه االهتمامات وبالتالي تصبح االستجابة المهيمنة هي تلك 
التي ترتبط بشكل اكبر بالموضوعات التي تهم الفرد في الوقت الحالي حتى وان 

  ). 99: 2012، كحلة( كانت استجابات غير صحيحة، 

  :  للكف املعريف العايل والواطئ فرض االداء املنفرد

ان القدرة على كف المعلومات غير ) Engle and Rosen, 1998(افترض انجل و روزن    
البيانات مقدار  المتعلقة بالموضوع ترتبط مباشرة والسعة االستيعابية للذاكرة العاملة بتحديد 

التي تربط الكف بسعة الذاكرة العاملة، حيث ان كال الوظيفتين تتضمن تحكمًا اجرائيًا، 
قدرة على كف المعلومات  رة العاملة المرتفعة يكونون افضلوتنبئًا ان االفراد ذوي سعة الذاك

المشتتة، ويجب ان يكون اداؤهم افضل على المهام التي تتطلب تخزين المعلومات في 
ة التشتيت، او التحكم في البحث بصورة استراتيجية او مراقبة االخطاء عندما تستثير مواجه

عناصر المهمة استجابات آلية غير مالئمة، او كبت تلك االستجابات األلية غير المالئمة، 
قادر على بناء وتوظيف المعلومات السابقة في عملية االسترجاع، اما منخفضي الكف 

رين على كف االستجابات، ويتشتت انتباههم بسهولة، كما لديه المعرفي فانهم غير قاد
صعوبة في اعادة تنظيم وتشفير المعلومات، ويعتمد على المراجع الخارجية في عملية 

 . )Rosen and Engle, 1998: 237( ،التذكر
ية المتعلقة بمتغير الكف من خالل اطالع الباحث على الدراسات واالدبيات العلم    

من مكونات الذاكرة العاملة، يقع ض ان الكّف المعرفييتضح  في البحث الحالي المعرفي
وجهة النظر التي  ويتبنى الباحث سًا لسعتها،ُيعد محددًا رئيو يرتبط بها ارتباطًا كبيرًا، بل و 

نتائج الدراسات  ترى بان الوظائف التنفيذية تقع ضمن مهام الذاكرة العاملة، وذلك اتساقًا مع
 .السابقة
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 مفسرة للكف املعريفات ذجومنأ 
 

 :  Pascual Leone,1984باسكال ليون  امنوذج -1
  

     أشار هذا التوجه النظري الى أن آلية الكف تنشأ نتيجة تخصيص السعة     
، ومن ثم فأن هذا الكف ي الذاكرة المرتبطة بالمهامالعقلية لمجموعة المخططات ف

        ون التي تفصل المخططات التي تكاآللي يكون كافيًا في المواقف المشتتة 
    في المواقف عالية التضليل فأن المخططات أما غير مرتبطة بالفعل المقصود، 

         غير المرتبطة بالمهمة تكون في حالة منافسة مباشرة مع المخططات 
            ، ومن ثم تبرز أهمية تطبيق المخططاتالمرتبطة بالمهمة، وبالتالي تعوق 

      الكف الموجه والذي يتيح بواسطة العمليات التنفيذية لمنع التداخل بين 
          المخططات، والكف حينما يكون موجه يتم تطبيقه في الموقف قبل عملية 

للمخططات التي سوف  االختيارتخصيص السعة العقلية للمخططات لتسهيل عملية 
  .) Johnson ,Bolter & Pascual . Leone,2003 : 159( يخصص لها سعة عقلية 

  :ى وجود مركبين تتميز هماال كما اشارة 
ن مجموعة من الوحدات عبارة ع )Chimes(الشامات  ي علىحتو تالُمركبة االولى:  -1

في الذاكرة الطويلة المدى فهناك العديد من الشامات منها: شامات معرفية،  المعرفية
د هناك الشامات المنقذة التي تحد وجدانية، ومن بين الشامات المعرفيةشخصية، و 

 ب االستعمال االستراتيجي للمدراء، كما انها تراقاهداف االفعال وتصممها
)managers(المتداخلون في تحقيق المهمة. 

وهم  ) The Silent managers (الُمركبة الثانية: تحتوي على المدراء الصامتين  -2
نشاط  تعمل بتآزر مع الشامات، عملها هو رفع او انخفاض من عبارة عن ميكانزمات

 Director of( فيقوم المدير االول، وهو مدير الطاقة الذهنية أو التنشيط الشامات،
Mental Energy or Activation ( لشامات المنقذة وكالهما يعمل تحت مراقبة ا

   ).127- 126:  2016( عبد الحافظ، ،في بداية أي موقف
  



  ا
  

27

  )(Roberts, Hager & Heron, 1994وهريون وهيجري امنوذج روبرتس  -2

قام روبرتس وهيجر وهيرون بوضع انموذج تفاعلي بين الذاكرة العاملة والكف     
المعرفي، يقوم على تفسير االسباب الكامنة خلف وجود نشاط في القشرة المخية 

في حالة القيام بمهام ترتبط بكل من الكف والذاكرة العاملة، كذلك توضح  الجبهية
  اسباب عدم وجود تفاعل دائم بين كل من الذاكرة العاملة والكف المعرفي.

اذ اشار التوجه النظري الى ان االستجابات المهيمنة هي استجابات يتم تعزيزها     
ابة االكثر تلقائية أو تكرارًا، بناء في محاوالت سابقة داخل تجربة ما، أو هي االستج

على ارتباطات سابقة، ففي مهمة تصنيف البطاقات تعتبر االستجابات المهيمنة هي 
التصنيف، بناء على االساس التصنيفي السابق (عدد االشكال داخل كل بطاقة) بدال 
و من التصنيف بناء على الفئة التصنيفية الجديدة (نوع الشكل ما اذا كان دائرة ا

فاالستجابة المهيمنة هي اسم الكلمة المكتوبة  )(Stroop مربع)، اما في مهمة التداخل
او اسم اللون، بينما االستجابة المنافسة هو لون الحبر المكتوب به الكلمة الهدف 
المطلوب في المهمة، ويفترض روبرتس في هذا االنموذج ان كمية الكف المطلوبة 

 انعكاس لمدى قوة االستجابة المهيمنة في تلك المهمة،في مهمة معينة ما هو اال 
)Roberts, et, al, 1994:376(  

ان الجانب المشترك لكل المهام التي ورد  )(Roberts, 1998 كما يشير روبرتس    
ذكرها والتي تقيس الكف المعرفي انها جميعا تعمل على تنشيط العمليات الثالثة التي 

  خ وهي ( الذاكرة العاملة، اليقظة، والكف المعرفي).للم حدث في القشرة الجبهيةت

 الذاكرة العاملة:  - أ
، واالستجابة الخاطئة تعد مصدر المعالجة والتخزين الختيار االستجابة الصحيحة    

اذ تهتم بتحليل المعلومات الحالية وتفسيرها وتكاملها وتربطها مع المعلومات السابق 
تخزينها، او االحتفاظ بها إلنجاز المهمة موضوع المعالجة بكفاءة، كما تعتمد الذاكرة 
العاملة على التفاعل بين مكونين هما: القدرة على التخزين، والقدرة على المعالجة، 
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اعل بين هذين المكونين هو ما يؤدي الى االختالف في سعة واالختالف في التف
  .)Roberts, et, al, 1998 : 84(الذاكرة العاملة 

  Vigilance اليقظة  -  ب
االبقاء على المعلومات عبر الزمن، وهو يركز على ابقاء تنشيط أبنية الذاكرة     

، ولعل لمنع حدوث التالشي او االضمحالل العاملة عبر فترات من الزمن كمحاولة
الدور الذي تقوم به اليقظة هو االبقاء على االهداف المطلوبة في حالة تنشيط في 

  .)39:  2007( هاشم، مواجهة المثيرات المشتتة واالستجابات المهيمنة،
 Cognitive Inhibition الكف املعريف - ج

 الفرد تفكير على المسيطرة المخططاتالمعلومات او  بمنع تسمح معرفية عملية    
 العملية هذه تعمل تحقيقه، كما يريد الذي الهدف إلى وصولهُ  تعيق ان شأنها من والتي
 مالئمة االكثر المعلومات تحديد مع والثانوية األولية المعرفية العناصر تحديد على

 السيطرة الفرد صعوبة يعني الكف في االضطراب فإنّ  معاكسة بصورة للحالة الحالية،
 الغير االوقات في استخدامها مع المسيطرة المعرفية واألفعال المخططات على

  .)Jambaque & Auclair, 2008: 53 ( مناسبة،

  Bjorklund,1995)  &(Hanishfeger بيجور كالند و هارنشفكر امنوذج -3
أشار التوجه النظري الى أن آلية الكف المعرفي مفسرة ومحللة لطبيعة التطور     

المعرفي من خالل فاعلية أنجاز عملياتها الكفية مع تقدم األطفال بالعمر، إذ أن 
السيطرة الكفية لدى الرضيع تكون ضعيفة مقارنة بالدارجين في مفهوم ثبات الشيء 

الكفية على االستجابات تظهر في سن  أو بقائه، فالتحسن التطوري في السيطرة
الرضاعة وتصبح أكثر وضوحًا في سنوات الطفولة المبكرة إال أنها تبدأ بالنضج 
        بحلول العام السابع لألطفال وتزداد فاعلية الكف بالوضوح في السرعة 
المعرفية عند التقدم في العمر، وأكدت النظرية الى أن الفرد في كل لحظة يستقبل 

       اليها بفاعلية نحتاج للحد من هذهًا غير محدود من المثيرات ولكي نتوجه عدد
    تجاهله وسميت بالمثيرات  اآلخر أو وٕاهمالبعضها  بانتقاءالمثيرات وفلترتها 
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    تكمن في مركز  ، وقدرة الفرد في األداءDistracting Stimuli) (المشتتة
      ، كما وأشارت النظرية الى الفروق التطورية في مرحلتي المهارات المعرفية

             الطفولة والشيخوخة ومن أبرزها ضعف آليات العمليات الكفية المعرفية تبعًا 
                للتغيرات التطورية في األداء الوظيفي المعرفي للجهاز العصبي / الذاكرة 

) Bjorklund,1995 :146 -147 & Hanishfeger.(  
  )Barkly,1997( باركلي  ذجومنأ -4

في عملية الوعي  االنخراطأشار هذا التوجه النظري الى أن الفرد لكي يستطيع     
اآللية السائدة المرجحة لكي يمارس  االستجابةوحل المشكالت يحتاج أوال الى كف 

األستجابة اآللية األستيراتيجيات المعرفية لصالح الهدف بعيد المدى، فالكف يؤجل 
كي يحقق الهدف ويحقق الكف حماية عملية التأجيل حتى في وجود عملية التداخل، 
فعندما يتم كف األستجابات المهيمنة تحدث فترة توقف مؤقته تسمح بتنفيذ األفعال 
المنظمة أو الموجهة ذاتيًا، ويظهر الكف ألول مرة في سن الثالثة أو الرابعة ويستمر 

ة المراهقة وما بعد المراهقة بينما تنمو وظائف التنظيم الذاتي األخرى النمو في مرحل
بعد ظهور الكف، والكف المعرفي ليس عملية ساكنة بل متغيرة ويحدث أما على 

أو على مستوى معرفي لتعطيل  االستجابةمستوى سلوكي التحكم في 
   :التاليةعلى أن الكف يتضمن المكونات  وأكد )Barkley,1997: 145-146(،االنتباه

: وهي prepotent dominant responses Inhibition المهيمنة االستجابةكف   -1
بوجود تدعيم ساعدة على اظهارها وتقويتها ويهدف  ارتبطتاالستجابات التي سبق ان 

 .تلك االستجابات تأجيلاو  تأخيرهذا النوع من الكف الى خلق القدرة على 
وترتبط بتأجيل قرار االستمرار في  :Interruption control المقاطعةضبط  -2

ومقاطعة او تعطيل االستجابة المتنامية التي االستجابة الحالية واالجراء الحالي، 
 يثبت انها خطأ.

: يعمل على حماية التفكير من Interference controlضبط التداخل المعرفي  - 3
فيها (الموجهة نحو الهدف)  جابات المرغوبالتشتت ويهدف الى حفظ وحماية االست

على  ةفظاحالممن التدهور واالضمحالل، من خالل استمرار االستجابات المناسبة، و 
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في الموقف، وكذلك التداخل مع المثيرات الدخيلة تأثير وتداخل المعلومات من 
اعاقة استجابات اخرى غير مرغوب فيها وكف االستجابات المتداخلة التي من شأنها 

  .) Barkley,1998 :122-123 ( االستجابة الصحيحة،

 ) Baddeley and Hich,2000-1974(  باديل وهيتش وذجمنأ - 5

الى كف المعلومة غير المرتبطة واألستجابة غير الضرورية  أشاره هذا النموذج     
باألحتفاظ (الكف، الذاكرة) اذ أن النظام األنتباهي الرقابي يقوم  من خالل تناول

بالتمثيالت في الذاكرة وتنشيطها، ومن مبادئ هذه النظرية أمكانية تبديل األنتباه بين 
المهام، وأشارت الى أن هذه الوظيفة أنعكاسًا لعمليات المنفذ المركزي في منحى 
النظام متعدد المكونات وأنه نظام تحكم ذو سعة أنتباهية محدودة مسؤول عن معالجة 

  . ) Logie,2011 :242(المعلومات 
المؤقت  لعاملة نظام عقلي يمدنا بالتخزين) ان الذاكرة ا1996ويرى بادلي (    

     والمعالجة للمعلومات الضرورية لكل المهام المعرفية المعقدة مثل فهم اللغة، 
 ن المفهوم االحادي للذاكرة قصيرةالتعلم، واالستدالل، وهذا المفهوم قد تطور ع

  .)Baddeley,1996:556(المدى،
وتتكون الذاكرة العاملة من مكون رئيسي هو المنفذ المركزي أو نظام التحكم     

التنفيذي ومكونين خدميين لهذا المكون هما: حلقة التسميع اللفظي، واللوحة البصرية 
المكانية، وان الُمنفّذ المركزي مسؤول عن عمليات التحكم االساسي، واتخاذ القرار، 

عاب، اعادة الترميز، ونقل المعلومات الى ذاكرة طويلة المدى، بينما تقوم حلقة االستي
التسميع اللفظي بالعمليات اللفظية، واعادة تدوير المعلومات من اجل االستدعاء 
الفوري، كما تقوم اللوحة البصرية المكانية بعمليات التخيل والتصور والبحث 

  .)12: 2015( سيد محمد، البصري،
وُيشير بادلي الى ان الفروق الفردية في سعة الذاكرة العاملة تلعب دورًا هامًا في       

احداث الفرق في عمليات التعلم مثل الفهم القرائي، وكذلك المهارات االستداللية التي 
تتطلبها اختبارات الذكاء مثل مصفوفة رافن، لذا تعد الذاكرة العاملة السيما البصرية 
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قام بادلي . )Brady, & Alvarez, 2011: 22(من القدرات المعرفية  محورًا لعديد
عن الذاكرة العاملة بإضافة مكون رابع سمي  ),Baddeley 2000(بتطوير نظريته 

    وهو مكون فرعي لتخزين المعلومات يقع (Episodic Buffer) بالجسر المرحلي 
بمراحل انتقالية يتم من تحت سيطرة التحكم التنفيذي، وهذا الجسر مرحلي يحتفظ 

خاللها دمج المعلومات، ويعد جسر بين مجموعة من االنظمة، اذ يقوم بمعالجة 
وبعدها يقوم بتحزيم  المعلومات من المنظومتين الفرعيتين، والذاكرة طويلة المدى،

المعلومات في حزم كبيرة ذات اعداد صغيرة ليخفف العبء عن الذاكرة العاملة 
  .)Baddeley, & Repovs, 2009:214()  2(  والشكل

تعمل معًا في كون إنموذج الذاكرة العاملة تحتوي على أربعة مكونات يوبذلك     
  .تكامل واتساق

  
  

  

  
  
  
  

  

  

  ) 2شكل (
والذاكرة طويلة االمد عن طريق الذاكرة العاملة بين مكونات الترابطات الرباعي الحديث نموذج ال ا

  .)Baddeley, & Repovs, 2009:214 ( الفرعية للذاكرة العاملة المنظومات
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     مكونات الذاكرة العاملة
  

   :  A central Executive املنفذ املركزي -1
م في الذاكرة العاملة، ويلعب دورًا حيويًا في معالجة المعلومات، هممكون     

حيث يسيطر على المرونة المعرفية، والكف المعرفي، والمسؤول عن التحكم المعرفي، 
اللذان يقعان ضمن الذاكرة العاملة التي تخضع لسيطرة المنفذ المركزي، كما حظي 
المنفذ المركزي باهتمام العديد من العلماء والباحثين، اذا قام بادلي وزمالئه بدراسة 

الباحثين في هذا المجال  المنفذ المركزي باستخدام منهج المهام المزدوجة الذي ساعد
  لهذا المكون هما:على تحديد وظيفتين 

 تركيز االنتباه على المعلومات الجديدة، وتوفير مساحة لتخزينها ومعالجتها.  - أ
توزيع االنتباه على العناصر المختلفة في المواقف، وتحويل االنتباه بين تلك   - ب

 .)109: 2013االنصاري، سليمان، ( العناصر
  

     أيضًا إنه من المهم التأكيد على أن العمليات  )Baddeley( باديليويرى     
      التنفيذية هي نظام متكامل يؤثر على العديد من األنشطة المخية، ويتصف 

المتزامن بين أكثر من نشاطين متزامنين  )Coordination(بقدرته على التنسيق 
Concurrent)(  من خالل التنسيق بين األنشطة المختلفة. خاصة التوفيق بين

ويالحظ على العديد من  وعدم التثبيط واستمرار االستثارة )Inhabitation(التثبيط 
     المتخلفين عقليًا أن لديهم نشاط زائد وتكرار لألفعال بطريقة ال إرادية مما يدل 

التنسيق بين المهمات المتعددة و  طراب شديد في الوظائف التنفيذيةعلى وجود اض
)Multitask Coordination( ، يلونن وكرستااوجد كل من كوقد)( Kyllonen & 

Christa أن هناك ارتباطًا كبيرًا بين األداء علي مقاييس الذكاء التقليدية ومقاييس ،
 )Baddeley,2000(الذاكرة العاملة خاصة المتعلقة بالعمليات التنفيذية. ويرى باديلي 
، ويلة األمد كمنشطأن الضبط التنفيذي المركزي يمتد تأثير من االنتباه إلي الذاكرة ط

مكون الضبط التنفيذي المركزي على تنسيق العمل بين الذاكرة طويلة يعمل  كذلك
األمد وبين كل من االنتباه والذاكرة العاملة، من خالل المكون الفرعي الجسر 

اره المخزن الذي يتلقى المعلومات من الذاكرة باعتب)  (Episodic Bufferالمرحلي
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الطويلة ويحتفظ بها كما يحتفظ بالمعلومات األتية من الذاكرة العاملة ومن ثم يقوم 
مكون الضبط التنفيذي المركزي بدور العمليات لتفعيل هذه المعلومات اآلتية من 

قائية لالنتباه مصادر متعددة أي ان الكف يرتبط مع جميع الوظائف التنفيذية واالنت
)Baddeley, 2000: 89-91.(  

 دور الكف املعريف يف العمليات التنفيذية  

  :أربعة ادوار هامة تتمثل في أن هناك )Baddeley(يرى باديلي      

المسؤول عن مؤازرة األداء على مهمتين منفصلتين من خالل سعة تنفيذية قابلة  .1
   ).(karatekin, 2004: 918 واحدلالنفصال وتوزيع االنتباه  على مهمتين في آن 

      تحويل وتغيير استراتيجيات االستدعاء كما في التوليد العشوائي  .2
Morrison,et al, 2005: 231).(  

كف تأثير المثيرات المشوشة لهذا المثير خاصة في المهام المعقدة والتي تعتمد  .3
 على هذه السعة.

 –دائرة التوظيف الصوتي  ين (بين المنظومت )interface( تكوين وٕاجراء تقابل .4
بمعنى أخر ان  )LTM() والذاكرة طويلة االمد  مسودة المعالجة البصرية المكانية

المنفذ المركزي يستعيد المعلومات من الذاكرة طويلة األمد ويعيد معالجتها مع 
المهمة الحالية بواسطة النظامين الفرعيين، ثم تعود إلى الذاكرة طويلة االمد مرة 

  .)Jonides ,et al, 2005: 2(، في صورة حدث جديد أخرى
     على هذا الدور مصد االحداث )Baddeley( ذلك أطلق باديليوك     
)Episodic Buffer( وهو نظام تخزين ذا شفرة متعددة المكونات يقوم         

               االحداث، أي انه ينشط  بتجميع االحداث المترابطة او المشاهد المترابطة
  مما يساعد على تكوين نموذج محدد مصادر متعددة للمعلومات في آن واحد 

 . )155: 2016بحر، عبد الحافظ و (مة ومن ثم معالجتهاللمه
 

يقوم  هذا الدورأن Rubinsteing, et al, 2001) ( روبنستينك وآخرون يرى    
   حيث يتوفر )task-switching( تين عند التعامل مع تحويل المهمةبعمليتين هام
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الثانية مرحلة التنشيط و ،(goal- shifting)تبديل الهدف لديه مراحل مثل مرحلة مراجعة
، حيث يجد الفرد أن التنشيط المبني على قواعد  يحتاج )-activation) rule المحكم

لمزيد من الوقت حتى يتمكن الفرد من إجراء تبديل المهمة من مهمة مألوفة لغير 
  Rubinsteing, et al, 2001: 108)  ( بتبديل المهمة بأخرى مضادة،مألوفة مقارنة 

  :التسميع اللفظي  -ثانياً 

، كما ويعد مخزن د من المعلومات اللفظيةمحدو  يقوم هذا المكون بتخزين عدد      
بمثابة االذن الداخلية ويحتفظ بالمعلومات  )النظام الصوتي (مرتبط باستيعاب الحديث

ثانية تدخل الكلمات المنطوقة الى منطقة الخزن  )2-1(في شكل اساسه الحديث لمدة 
حديث) قبل ان تتمكن من (الكلمات المكتوبة الى رمز لفظيمباشرة تقوم بتحويل 

 ,Baddeley& Hitch ( وقد اشار بادلي وهيتشالدخول الى مخزن النظام الصوتي 
  الى ان هذا المكون يتكون من نوعين هما: ) 1974

  )Unit of Phonologies(  الفنولوجية الوحدة -1

اصول اللغة وانتقالها وادراكها، ويقوم بتخزين التعليمات وهو خاص بوحدات     
هذه المركبة  ) ثانية20اذ ان سعتُه محدودة ال تتجاوز ( اللفظية في ترتيب وتسلسل

 Unite De Stockage( الوجينو و ن مركبتين هما: وحدة التخزين الفمكونة بدورها م
Phonologique( تية من اللغة، وميكانيزم آلوهي قادرة على شمل المعلومات ا
لتأجيل الزوال التدريجي  Processeur De Controle Articulaire)( المراقب اللفظي

أما بالنسبة للمعلومة اللفظية المقدمة بصريًا (كلمات مكتوبة) بتحليل ، الذاكرة آلثار
بيانات زمن االسترجاع للمعلومات المنطوقة، وقد الحظ أن هذه األزمة تعتمد بشكل 

، ب منهم ترديدهاأساسي على طبيعة أستجابة المفحوصين على عدد المقاطع المطلو 
تتدخل في الحلقة الفنولوجية عدة مظاهر تتسبب في التأثير عليها من حيث وحدة و 

الحفظ أثناء إعادة التذكر، وهناك مظاهر تؤثر على التخزين الفنولوجي وهي تأثير 
التماثل الفنولوجي، وأخرى تؤثر على ميكانيزم التكرار اللفظي وهي تأثيرات كل من 

  .Baddeley, 1993 : 108-11) ( ،ف اللفظي، ونسبة التلفظطول الكلمة، الحذ
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 )Articulatory Control Process( : عملية الضبط التلفظي -2
انها تقوم بالتحكم في المعلومات اللفظية ومتطلباتها مثل  )Baddeley( ليويرى باد    

القصيرة الكلمات تأثير التشابه الصوتي وتماثل المعني وطول الكلمة، فمثًال استدعاء 
أسهل وأدق من استدعاء الكلمات الطويلة، فطول الكلمة يبطئ من تسمعيها والكلمات 

يحدث أيضًا إثناء استدعاء  المتتالية لها ومن ثم تكون عرضة للنسيان السريع وهو ما
الكلمات الطويلة يبطئ عملية االستدعاء ذاتها ومن ثم يسهل نسيانها، كما تلعب 

دورًا هامًا في تمثيل وتسجيل المواد المعروضة بصريًا خالل عملية التلفظ الثانوي 
  ) . (Baddeley, 2000 :86 دائرة الملفوظ حيث أنها تكف وتمنع تأثير التشابه الصوتي

والرنين  )PET( دراسات المسح الطبقي برسائل البوزتيرون وضحتأكما    
معينة بالمخ فمخزن د في المناطق جان هذه الدائرة تو  )FMRI( المغناطيسي الوظيفي
والذي يقوم باالستبقاء النشط  )Phonological Storage( التوظيف الصوتي

كما  )Posterior Parietal Cortex( للمعلومات يوجد في القشرة الجدارية الخلفية
كون م) في هذا النظام، أما ال(Parietal Cortexتشارك أيضًا القشرة قبل الجبهة 

الصوتي غير الملفوظ فيوجد في الجيب الجبهي السفلي الفرعي الخاص بالتسميع 
         ) Bocas Area( منطقة بروكا )Inferior Ieft Frontal Gyrus( االيسر

)Honey , et al., 2002: 496.(  
  

   :)Verbal Working Memory Intervention( التدخل مع الذاكرة العاملة اللفظية

يشتمل التدريب الذاكرة العاملة عددًا من االسترتيجيات التي تهدف لتطوير قدرات     
  :ما يلي تاالستراتيجياالذاكرة العاملة  في الجوانب اللغوية اللفظية، ومن هذه 

تشتمل استراتيجيات التكرار الموسع : )Elaborative Rehearsal( التكرار الموسع  .أ 
   على ربط المعلومات الجديدة مع المعرفة السابقة الموجودة، وهذا الربط يساعد 
     على حفظ المعلومات نشطة في الذاكرة العاملة بدون ترديد، وكذلك يساعد التوسع 

  موزًا فراد ر ألفي تسهيل مرور المعلومات إلى الذاكرة طويلة المدى، وكلما اختار ا
    اً ينهذ وقاموا باسترجاع مواد تبعًا للتصنيف خاص، تذكروا معلومات بشكل أكبر

)Dhen, 2008: 128.(  
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التجميع قد يكون ضم مجموعة من المواد لمجموعات، أو  :)Collecting( التجميع  .ب 
التقسيم ألزواج، أو ربط مواد مختلفة لوحدات لتذكرها بشكل كلي، والتجميع له خطوات 

  :التدريب عليها وهي كالتالي يتم

استعمال أرقام أو حروف واطلب من الطلبة تجميع مجموعة من المواد المفردة إلى  .1
  كثر.أوحدات 

  طول من المواد لوحدات متعددة. أاطلب من الطلبة تجميع مجموعة لقائمة  .2
  استمر في التدريب باستعمال كلمات شائعة وأرقام ، مثل أرقام الهواتف. .3
  تدريب حتى يكون االستعمال بشكل تلقائي.استمر في ال .4
اقنع الطلبة بفاعلية التدريب واجعل التوظيف في مجاالت مختلفة ولمواد متنوعة  .5

 وسع.أ، واجعل فرص النجاح  عدةوبطرق 
االقتباس يشير إلى استعمال كل من استراتيجيات  :)Paraphrasing( االقتباس  . ج

وذلك لمزيد من استعمال العمليات  التكرار المتنوعة، مع استراتيجيات التجميع،
   ).Ashcraft, 2006: 151( تقدمة من الذاكرة العاملة الم

 

  املكون البصري املكاني -ثالثاً 
معها، ويحتوي بدوره  ومات البصرية والمكانية والتعامليقوم هذا المكون باالحتفاظ بالمعل    

   .)Grigsby & Stevnes, 2001:27( على مخزن مؤقت للمعلومات البصرية والمكانية

المصدر االهم لكونها تعد ويعد من اهم مكونات الذاكرة العاملة وترجع تلك االهمية          
  .)902: 2015سيد محمد، (ية لتتم عملية المعالجة عليهالدخول المدخالت الحس

نه يدخل في تخطيط المهام أوقد اقترح باديلي وهيتش إن وظيفة هذا المكون هو    
وهي تسمح باالحتفاظ ) وحدات، 4-3كما ان سعتها محدودة تتراوح مابين( ،وتنفيذها

بالمفردات البصرية لفترة من الزمن بعد زوال المدخل الحسي، كما تتسم بالتكامل أي 
بمعنى انها تعبر عن اشياء متكاملة، التجهيز البصري الذي يقوم به االنتباه، حيث 

بدمج السمات للمفردات بحيث يتم تخزينها باعتبارها اشياء متكاملة، حيث  يقوم االنتباه
السمات منتمية الى اكثر من بعد (اللون، تنخفض السعة البصرية حينما تكون تلك 

) كما انها ترتبط باالنتباه البصري الذي يعمل على انتقاء وتعزيز والحجمالشكل، و 
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كذلك فاظ بالمفردات البصرية ومعالجتها، المفردات البصرية، في حين تقوم هي باالحت
( االدراكية والداخلية المعرفية) أي ان الذاكرة البصرية يقوم بكف المشتتات الخارجية

لبصرية من خاللها آليات االنتباه البصري بانتقاء المعلومات اتعد واجهة تقوم 
ثيالت داخلية في المرتبطة بالعالم الخارجي، واالحتفاظ النشط بالمعلومات باعتبارها تم

  .)Chun, 2011, 1407-1409( العقل
   من مخزنين هما:المكاني ويتكون المكون البصري 

    Passive Visual Temporary Store مخزن بصري مؤقت غير نشط - 1

  .هو المسؤول عن االحتفاظ الوقتي للخواص البصرية للمعلومات 
 Visuospatial Rehearsal مخزن التسميع البصري المكاني -2

لقيام بالمهام وهو مخزن خاص بضبط االفعال التي تصدر عن الفرد اثناء ا
  )Baddeley, & Repovs, 2009:15( ،البصرية المكانية

          ومن وجهة نظر وظيفية تشير معظم الدراسات التي اجريت الى انفصال   
    ، اذ يدخل المكون المكاني في االدراك الحسيالمكون البصري عن المكاني

 باألنماطالحركية، اما المكون البصري فيتميز والسيطرة على الفعاليات للحركة 
  ).(Awh & jonides, 2001 : 119 البصرية

لطبيعة هذا النظام، فتصوره  في دراسته )Toms( وهذا ما اوضحه تومس    
   كمنظومتين مستقلتين وظيفيًا، بحيث يمكن تمثيل الخواص البصرية كالحجم 

     واللون واالتجاه، ومعالجتها وتخزينها في المنظومة البصرية في حين تعالجوالشكل 
                انية، وتخزن الخواص المكانية كالحركة والسرعة والتعاقب في المنظومة المك

   .)163: 2016(عبد الحافظ، بحر، 
     تتناقص  كما تشير الدراسات الى ان السعة المحدودة للذاكرة البصرية ال    

      حينما يطلب من المفحوصين االحتفاظ بخصائص اخرى للمفردات مثل اللون 
       واالتجاه، ولعل ذلك ما يدفع الذاكرة العاملة الى محاولة زيادة سعتها من خالل خفض 
     هذا التعقيد اعتمادًا على تنظيم السياق وتجانسه، ومن ثم بناء تمثيالت جيدة 
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               دة سعة الذاكرة العاملة وهي تعتمد في ذلك على الكف المعرفي الى زياتؤدي 
  .)409:  2015سيد محمد، (

  

  اجلسر املرحلي -رابعاً 
عمل شفرة متعددة الوسائل يمثل مخزن مؤقت منفصل ومحدود السعة ويست     

اذ يقوم باالحتفاظ بالمعلومة التي تدمج خالل عدد من االنظمة من والطرق، 
المكونات الفرعية للذاكرة العاملة وكذلك الذاكرة طويله المدى وتحويلها الى ابنية 
معرفية متماسكة، ويطلق عليه مرحلي كونه يعمل كوسيط بين االنظمة الفرعية 

ت ابعاد متعددة، وان عملية باستعمال شفرات مختلفة والتي تتحول الى تمثيالت ذا
حفظ ومعالجة المعلومات في الجسر المرحلي تعتمد على المنفذ المركزي، وعملية 
ارجاع المعلومات تعتمد على االدراك الواعي والذي يربط المعلومات من المصادر 

مع القدرة على معالجة التمثيالت الجديدة، والتي بدورها تمدنا المختلفة جنبًا الى جنب 
  .)(Baddeley, & Repovs, 2009:29سس للتخطيط للفعل المستقبليباأل
وتشير معظم الدراسات التي اجريت لتحديد دور الذاكرة العاملة في عملية التحكم     

المعرفي الى ان الذاكرة العاملة بمكوناتها لها دورًا هامًا في التحكم المعرفي وهذا ما 
والتي هدفت للمقارنة بين  ),Redick et al 2001(اكدته نتائج دراسة ريديك واخرون 

ذوي سعة الذاكرة العاملة المرتفعة وذوي سعة الذاكرة المنخفضة على عمليات التحكم 
، اذ من االفراد )272اظ، الكف) اذ تكونت العينة من (التحديث، االحتف( المعرفي

ذوي سعة الذاكرة العاملة وذي سعة الذاكرة  كانت نتائج الدراسة وجود فروق بين
      العاملة المنخفضة لصالح ذوي سعة الذاكرة العاملة المرتفعة، وان هذه الفروق 
          تظهر في المواقف الغنية بالتداخل والتشتيت، حيث يتسم االفراد ذوي السعة المرتفعة 

     م نحو المثيرات المرتبطة بالمهمة،اكثر قدرة على توجيه انتباههالعاملة بانهم للذاكرة 
 ،المنخفضة للذاكرة العاملةوكذلك اكثر قدرة على تبديل االنتباه من االفراد ذوي السعة 

(Redick et al,2011:16)  
              في التحكم المعرفي نستخدم الذاكرة العاملة لالحتفاظ  فإنناوبالتالي      

                           غير المرغوبة لألفعالالمرغوبة، بينما نستخدم عمليات الكف المعرفي  باألفعال
 )Blackwell, 2010: 13(  



  ا
  

39

  املفسرة للكف املعريف مناقشة النماذج
  تكمن االهمية في االتي:

اهمية السعة العقلية لمجموعة المخططات في الذاكرة وارتباطها بالمهمات الداخلة  -1
سابقًا والحقًا حيث يحدث الكف واالختيار المناسب لها كما اشار الى ذلك 

 .1984انموذج باسكال ليون 
التقدم في العمر وارتباطه بالنمو المعرفي له اثر في فاعلية انجاز عملياتها  -2

الكفية، وتزداد فاعلية الكف بالوضوح في السرعة المعرفية عند التقدم في العمر 
 .1995كالند وهارنشفكر كما اشار الى ذلك انموذج بيجور 

الموجهة ذاتيًا يحدث التنظيم المعرفي بوساطة الكف وتنفيذ االفعال المنظمة او  -3
ويكون على مستوى سلوكي التحكم او تعطيل معرفي وهذا ما اشار اليه انموذج 

 .1997باركلي 
الكف والضبط والتداخل المعرفي لهم االهمية الكبرى في الكف المعرفي  -4

 .1997واالستجابات المتداخلة كما جاء في انموذج باركلي 
ان الذاكرة العاملة وحدة التخزين المؤقت التي تتم فيها  1974افترض بادلي -5

عمليات المعالجة للمهام المختلفة، او الكف لمهمة ما او االنتقال بين مهمة 
 واخرى .

، حيث تقوم باالحتفاظ تخضع عمليات الكف والمرونة لسيطرة المنفذ المركزي -6
في انموذج  بالتمثيالت والمخططات في الذاكرة وتنشيطها، كما اشار اليه

 .1974بادلي
ان االستجابات المهيمنة هي  1994اما في انموذج روبرتوس وهيجر وهيرون  - 7

    استجابات يتم تعزيزها بناء على ارتباطات سابقة.
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  Visual Selection Attention االنتقائي البصري االنتباه :ثانياً 

  مفهوم االنتباه

 تصال الفرد بالبيئة المحيطةالعمليات الهامة المن   Attentionتعد عملية االنتباه    
، ويتعرض الفرد يوميًا تجذب انتباهناالكثير من المنبهات والمثيرات التي به، لوجود 

الى آالف المثيرات الحسية من خالل حواسه وال تسمح طاقته الجسمية والعقلية ان 
صورتين متباعدتين مع الى شخصين او يدرك تيتعامل مع كل هذه المثيرات كأن يس

بنفس الوقت، وبالتالي فان االنتباه يساعد الفرد على انتقاء المثيرات التي يريدها 
  .)97:  2012( العتوم،  ويعزل المثيرات االخرى،

برودبنـت  دعلـى يـد دونالـ 1958لقد كانت البداية الحديثة لدراسة االنتبـاه فـي سـنة     
ي كتابـــه المـــؤثر "اإلدراك واالتصـــال"، أن وهـــو عـــالم الـــنفس البريطـــاني، الـــذي أورد فـــ

االنتباه نتاج جهاز معالجة المعلومات ذي الوسع المحدود، والفكرة الرئيسية فـي نظريـة 
برودبنت هي أن العالم يتكون مـن الكثيـر مـن اإلحساسـات التـي تفـوق مـا يمكـن تناولـه 

ان فـــي ســـبيل باإلمكانـــات اإلدراكيـــة المعرفيـــة للمالحـــظ اإلنســـان ،ومـــن ثـــم فـــان اإلنســـ
مواجهــة طوفــان المعلومــات المتاحــة ينتبــه إلــى بعــض هــذه المثيــرات بطريقــة انتقائيــة، 

  ) 194: 2000( سولسو ،ويتخلص من استقبال كثير من المثيرات األخرى 

كما وُيعد االنتباه ظاهرة معرفية اهتم بها علماء النفس المعرفي عند الحديث عن     
لى محاولة التركيز على مثير ما وما يعانيه البعض من تشتت االنتباه عند تركيزهم ع

، واالنتباه هو أول عملية معرفية نمارسها عند التعامل مثير معين أثناء عملية التعلم
قبل اإلدراك حيث يصبح أول هدف لنا هو التعرف على  مع مثيرات البيئة الحسية

هتمام بها طبيعة المثيرات المتوفرة في النظام الحسي للفرد لتقرير أي المثيرات سيتم اال
  )  67: 2004(العتوم،  ،ومعالجتها وٕادراكها
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وهناك ثالثة مفاهيم مترابطة ومتسلسلة فـي معالجـة المعلومـات البـد ان نميـز بينهـا 
، فيحــدث االحســاس عنــدما يســتقبل تبــاه وعالقتهــا باإلحســاس واالدراكاالن وهــي عمليــة

اعضــــــاء الحــــــس كــــــالعين او االذن او الـلــــــــــسان او الجلـــــــــد مثيــــــرًا منبهــــــُا عــــــن طريــــــق 
لبيئــة االعصــاب الدماغيــة المتخصصــة لكــل حاســة مشــيرًا الــى حــدوث شــيء مــا فــي ا

الصـــوتية التـــي توجـــد حولنـــا  ، مثـــال علـــى ذلـــك الموجـــاتالخارجيـــة المحيطـــة باإلنســـان
بصورة شبه دائمة إما من المصادر الخارجة عن سيطرتنا كصوت اطفال الجيـران وهـم 
يلعبون امام ساحة البيت او مـن المصـادر التـي نـتحكم بهـا كصـوت التلفـاز او المـذياع 
وغيرها وتنتقل هذه الموجات في الفضاء وترتطم في صيوان االذن ثـم تـدخل الـى القنـاة 

الـدماغي  ية عبر الطبلة الى األذن الوسطى فاألذن الداخليـة عـن طريـق العصـبالسمع
) وهنـــاك تقـــوم األذن بنقـــل المثيـــرات الصـــوتية علـــى شـــكل المتخصـــص بـــاألذن (الســـمع

، وهــذا يــدل علــى ان األذن كبقيــة بية الــى الــدماغ عبــر العصــب الســمعينبضــات عصــ
كـل ثانيـة فـي حياتنـا وتغـرق  الحواس تنقل كل ما يصل اليها مـن مثيـرات عديـدة تحـدث

، فيبــدأ هنــا دور االنتبــاه عنــد وصــول هــذا الكــم اغ بكــم هائــل مــن المثيــرات الســمعيةالــدم
الهائــل مــن المثيــرات الــى الــدماغ ليقــرر الفــرد اي المثيــرات يهــتم بهــا وأيهمــا يهملهــا وال 

  .)69: 2010(العتوم ،يتعامل معها 
ي عمليـــة اإلدراك التـــي يبـــدأ عملهـــا بعـــد امـــا المفهـــوم الثالـــث او العمليـــة الثالثـــة هـــ

ذاكــرة الفــرد حتــى  االنتبــاه ليقــوم الفــرد بتحليــل المثيــرات القادمــة وترميزهــا وتفســيرها فــي
، اما المعلومات التي ال ننتبه لها ال تعالج ومن ثم فهـي ليسـت ضـمن تظهر االستجابة

لة وتعتمـد احـداها ، وهذا يدل على ان العمليات الثالث مترابطة ومتسلسات االنسانخبر 
يعقـــل ، إذ ال اإلحســـاس ثـــم االنتبـــاه ثـــم اإلدراك علـــى عمـــل االخـــرى وأول عمليـــة هـــي

، وال يعقل اإلدراك من غير االنتباه بسبب كثرة المثيرات حدوث االنتباه بدون اإلحساس
  .) Ellis &Hunt,1993: 44(  ،التي يمكن أن تصل الى دماغ اإلنسان

لذا يتضح ان هذه العمليات الثالث مرتبطة ومتسلسلة وتعتمد احداها على عمل     
ل حدوث يعق ثم االنتباه ثم االدراك حيث ال باإلحساساالخرى، وتبدأ هذه العمليات 

)، وال يعقل االدراك بدون االنتباه بسبب االنتباه بدون احساس (ال يوجد ما ننتبه له
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أن الفــــرد عنــــدما يقــــوم بــــبعض األنشــــطة التــــي تتطلــــب تركيــــز االنتبــــاه مثــــل العمليــــات 
، وهــم يبــذلون شــة أو الســباحة وغيرهــا مــن األنشــطةالمناق الحســابية أو قيــادة الســيارة أو

  تغيرات فسيولوجية.مجهودا عقليا يرافق 

                    إلـــــــــى االنتبـــــــــاه علـــــــــى أنـــــــــه طاقـــــــــة محـــــــــدودة ) Anderson, 1990(ينظـــــــــر –رابعـــــــــا 
)limited energy ( أو مصدر محدود السعة )Limited capacity of Resource ( 

ــــــــــــــــت نفســــــــــــــــه اليمكــــــــــــــــن ــــــــــــــــي الوق ــــــــــــــــر مــــــــــــــــن مهمــــــــــــــــة ف ــــــــــــــــذ أكث                     تشــــــــــــــــتيتها لتنفي
  )98-97: 2003( الزغول، والزغول، 

  مراحل االنتباه:  
كعمليـة معرفيـة وهــذه  االنتبـاه الـى حـدوث ثــالث مراحـل(Solso,1988 )  الحـظ سولسـو   

  :المراحل
ــة الكشــف أو اإلحســاس  . أ تتمثــل هــذه المرحلــة بمحاولــة الفــرد الكشــف عــن وجــود أيــة  :مرحل

، وتعـد هـذه المرحلـة غيـر الخمسـة البيئـة المحيطـة بـه مـن خـالل حواسـهمثيرات حسية في 
 معرفية ألنها ال تنطوي على أية عمليات معرفية سوى الوعي بوجود المثيرات .

وتمثـــل  )Signal Attention( تســـمى هـــذه المرحلـــة باالنتبـــاه الموجـــه مرحلـــة التعـــرف :  . ب
بمحاولة الفرد التعرف على طبيعة المثيرات من حيث حجمها وشدتها ونوعهـا أو عـددها 
وأهميتها للفرد، ويعد التعرف نشاط معرفي أولي يتطلب فحص ومعالجة بدائية للمثيـرات 

عمليـــــات ، أو االســـتمرار فـــي اســــــــتقبال المثـــــــــيرات إلكمــــــــال مـــدى أهميتهـــا للفـــردلتحديـــد 
 اإلدراك الالحقة.

: فــي هــذه المرحلــة يختــار الفــرد مثيــر معــين مــن بــين مرحلــة االســتجابة للمثيــر الحســي  . ج
وتهيئة هذا المثير للمعالجة المعرفية وغـــــالبـــًا مثيرات حسية عدة على القناة الحسية نفسها، 

 ).77 -76: 2010 ،( العتومرة ضمــن عملية اإلدراك ما تـحدث فــــي الذكـرة القصي
  

 أنواع االنتباه :     
، وطبيعتها، : عدد المثيرات، وموقعهاضوء عدة عوامل هييصنف االنتباه في 

       :، وسنوضحه فيما يأتيهاومصدر 
  :ينقسم االنتباه الى صنفين: من حيث عدد المثيرات .1
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 مثال على يمثل انتقاء الفرد لمثير واحد وتركيز االنتباه اليه ،  :االنتباه لمثير واحد
الخرى التي تقع في المجال البصري ذلك  انتقاء مثير بصري واهمال المثيرات ا

 للفرد .
 يتطلب هذا النوع سعة انتباهيه عالية حيث يركز  :االنتباه ألكثر من مثير            

        الفرد انتباهه على أكثر من مثير في المجال السمعي أو البصري أو كليهما 
               الذي يقود سيارته ويستمع لبرنامج معين في المذياع  معًا، كالشخص

 ).192: 2007(أبو رياش ،
  ينقسم الى: أن االنتباه )Anderson,2000( رىي من حيث موقع المثيرات : .2
  يقصد به تركيز االنتباه على مثيرات داخلية صادرة من أحشاء : االنتباه إلى الذات

 وأفكاره .الفرد ومفاصله وعضالته 
 هو تركيز االنتباه على مثيرات في البيئة الخارجية مثل المثيرات  :االنتباه للبيئة

 .)Anderson,2000: 110( الحسية، والمثيرات االجتماعية
لقد أثار علماء النفس موضوع اإلرادة واالختيار في  :من حيث طبيعة المثيرات .3

  :أنواع االنتباه االتية بيناالنتباه ولتغطية هذا الموضوع البد من التمييز 
 الن الفرد نتباه يحدث قسريًا او ال إرادياً : أن هذا النوع من االاالنتباه القسري الالإرادي ،

يبذل جهد لالختيار بين  يركز أنتباهه على مثير يفرض نفسه عليه بطريقة قسرية وال
 .لصوت ضجيج مفاجئ في منتصف الليل ، مثل االنتباهالمثيرات

  لمحاولة الفرد تركيز انتباهه علىيعد هذا االنتباه إرادياً  :اإلرادي االنتقائياالنتباه ، 
بسبب محدودية الطاقة العقلية ، ويحدث هذا االنتقاء مثير واحد من بين عدة مثيرات

 وسعة التخزين للفرد وسرعة معالجة المعلومات فإن االنتباه يحدث بشكل انتقائي،
، مثال ذلك استماع الطالب لمحاضرة مملة عن دولهذا يتطلب جهد وطاقة من الفر 

موضوع ال يثير انتباهه ولكي يستمر في تركيز انتباهه يحتاج الى جهد عقلي 
 .وجسدي كبير

 الفرد ودوافعه الذاتية لمثير يشبع حاجاته نتباه الويقصد به ا :االنتباه اإلرادي التلقائي
بين عدة مثيرات بيسر ويتضح ذلك من خالل تركيز الفرد انتباهه لمثير واحد من 
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حيـث ، مثل انتباه الطــــفـل لمــثيرات تــــــشبع حــاجــاته وتحقــــق أهــدافه وسهولة تامة
 ).70- 69: 2010العتوم ،( تــكون محبـــبــة له

ــه .4 ــاه  ان :مــن حيــث مصــدر التنبي االنتبــاه ينقســم الــى انتبــاه بصــري، وانتبــاه ســمعي، وانتب
 ). 19 -18: 1999،بدر والسيد(نتباه تذوقي ، وا، وانتباه شميلمسي

وحســب العمليــات االنتباهيــة التــي يــتم التنســيق بينهــا فــي القشــرة الدماغيــة يمكــن تقســيم 
  :نتباه الى عدة أنواع وهياال
 Alternating Attention: االنتباه المتبادل  . أ

، اي أن االنتبــاه ينتقــل بــين موضــوعين مــثال انتقــال الفــرد مــن موضــوع الــى موضــوعهــو 
  عند التحدث مع شخصين .

 Focus Attentionاالنتباه الموجه (المركز) :   . ب

هو القدرة علـى االسـتجابة والتقـاط العناصـر األسـاس مـن الشـكل وجعلهـا فـي مركـز 
، ويشــــــمل هـذا النــــــــوع مــن عـن طريـق تمييـز الشـكل عـن الخلفيـة االنتباه، ويـتم االنتقـاء

  العمليات المثــيــــرات الداخلية او الخارجية.
  

 Sustained Attention:  االنتباه المستدام  . ج

يشير هذا النوع مـن االنتبـاه الـى القـدرة علـى إدامـة االسـتجابة او االنتبـاه المقصـود علـى 
  .في بعض المهن كالمراقبين الجويين، وهذا االنتباه مهم مر الوقت

  Divided Attention: االنتباه المنقسم  . د

هو قدرة الفرد على أداء أنشطة متباينة دون انخفاض فـي مسـتوى الكفـاءة ، ويقـوم الفـرد 
الـذي ، مثال ذلك الســـــــــائق الوقت بدال من االنتباه المتبادلبتجزئة مصادر انتباهه في نفس 

  ).212 -210: 2005( الشقيرات،ـــــتمع الى المذياع يقــود الســـــــــيارة ويســـ
  

   Spatial Attention مكانياالنتباه الهـ. 

وهــو شــكل مــن اشــكال االنتبــاه  مكــانيالــى االنتبــاه ال )posner, 1980(ويشــير بوســنر       
           مــــــن خــــــالل  المكــــــان فــــــي الحيــــــزمباشــــــر للموقــــــع او البصــــــري والــــــذي يتضــــــمن االنتبــــــاه ال
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 ن يثــــار او 
 ي الكشـف 
  لمتوقعـــــــة،

ك وقــدرتنا 

ف يـنعكس 

 ز عليها.
ية مستمرة 

 المثيـرات 

 تنفيـذ 
عتين 
ف أو 

تظـار 
جـرس 

ي انــــه حــــين
كثر دقة فـي
قع غيـــــــر الم

تعلم واالدراك

 وممـا سـوف

 عدم التركيز
عمليةالنتباه 

سـمح بتـراكم

ز ومـن ثـم ت
 فـــي مجمـــوع
ص الموقـــف

مثل حالـة انت
دام أو رنـة ج

بصــــري، أي
ون اسرع واك
نـــــــة بـــــــالمواق

رهــا علــى الــت
   وهي:

لم واالدراك 

 من خالل 
الن عملية اال

 الجيـد ال يس

علـى التركيـز
ه العوامـــل ف

بط بخصـــائص

دون غيرها م
صـوات األقـد

 المجــــال الب
عادة ما يكو

مقارنوقعـــــــة 

دة تتــرك اثره
م الوظائف و
 فاعلية الـتعل

)ت االنتباه
ة االدراك ال

رد فاالنتبـاه 
:82.(  

 قدرة الفرد ع
 إجمـــال هـــذ
ك التـــي تـــرتب

  يلي :

هات معينة د
ب انتباهـه أص

حة ضــــمن
ص المالحظ ع
مواقـــــــع المتو

ظــائف محــدد
ن ايجاز اهم
م في زيادة ف

تعلم (مشتتات
 تخدم عملية

 .دراك
محيطـة بـالفر

: 2004م ،

من ي تحد 
ـا ،ويمكـــن 
ألخـــرى تلـــك

وتشمل ما ي

الستقبال منبه
 ولـذلك يجـذب

قــــة او مســــا
ان الشخص
ــــر فـــــــي الم

.  

ة تــؤدي وظ
قبًال، ويمكن
 التي تساهم

 رة.
ق عملية الت
ثيرات التي 
 عملية االد
يم البيئة المح

( العتومدة، 
  :النتباه

 العوامل التي
د القيـــام بهـــ
ة بـــالفرد واأل

طة بالفرد و

يئة الذهن ال
 قدومه إليه، 

نطقم أليت 
ه الفراغي فا
لـــــــذي يظهــــ
 Fernadez(

 تباه 
مليــة معرفيــة
تعرف مستق
ى المثيرات 
اعلية الذاكر
ت التي تعيق
س نحو المث
جاح وفاعلية
ه على تنظي
ى حاسة واحد
ملؤثرة يف اال

ه بعدد من 
 هـــو بصـــدد
ـــل المرتبطـــة

خلية املرتبط

 وهو تهي:هني
 آخر يهمه 

ــــد االوليــــات
عى االنتباه
ن الهـــــــدف ال
z, 2000: 

وظائف االنت
االنتبــاه كعم 

ى التذكر والت
التركيز على
على زيادة فا

مثيراتعزل ال
وجيه الحواس

مرار نجالست
عمل االنتباه
لحسية على

  
 

امل املؤلعو

يتأثر االنتباه
هـــات التـــي 
وعـــة العوامــ

  ر.

عوامل الداخ

التهيؤ الذهن 
ص لشخص

  ا
  

تحديــ
يستد
عـــــــن

)12

 و
  

    
على

ا  - 1
ع

ع - 2
تو - 3

ال
يع - 4

ال
 ال

ي    
المنبه
مجمو
المثير

 الع

1- 
شخص
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ت مـن 

 تـؤثر 
 مثـل 
       ــــرى،

 مــثًال 
لمرأة 

.(    

 مثـل 
صول 
النهـا 

درات 

 أهـو 
ل أن 
رجـال 

موقــع 

قظ اذا بـدرت

ل يمكـن ان 
)هـا (داخليـة
مثيــــرات االخـ

ب الموقــف 
 المنظــر فــا

20 :194(

لـدى الفـرد، 
 مهتم بالحص
 المنبهـات ال

 بارتفـاع القـد
-28 (. 

عه وكيفيته 
 هـذا المجـال
رة النتبـاه الر

 والشــدة والم

 بينمـا تسـتيق
.(  

 هـذه العوامـل
كيـر بحـد ذاته
ـاه الفــــرد للم

الفــراد حســب
نبــات لــنفس

011راجح، (

ة واهميتها ل
دافع فنجده 
 للعديـد مـن

ه والتركيـز 
1999 :26
  يلي :

ن حيث نوع
أجريـت فـي 
ء أكثر إثارة

كل والحجــم 

ت العـاليصـو 
2009 :52

في مثـل  :رد
 لعمليـة التفك

انتبــــ  درجــــة

نتبــه اليهــا اال
عــالم النبــاه 

( الصخور،

وعية الحاجة
ع بها هذا الد
برر اهمالنـا 

(    

على االنتبـا
9، ر والسيد

وتشمل ما ي

المنبه منعة 
حـاث التـي أ
صور النسا

اللون والشــك

 يوقظهـا الص
9( رسالن، 

يمر بها الفر
ة او لخارجيـ

تــــؤثر علــــى
 

حي التــي ين
ف عــن انتب
ع النبات او

تمد على نو
ة التي يشبع
، وهـذا مـايبر

20 :128(

 قدرة الفرد ع
بدر( ة ذكائه

ري أو املوقف و

ختالف طبيع
 نتـائج األبح
كلمات وان ص

 .اإلناث
اكــ :الموقــف
 .مثير

لنوم لـيًال ال 
( ت ضئيل،

مزاجية التي ي
ت للمثيـرات ال
ــــوتر فانهــــا ت

 107.(    

تالف النــواح
طبيعــي يختلــف

العالم لنوع ا

تعت :تمامات
 الى الكيفية
باع حاجتـه،

14نعيمي، 

تزداد : اء )
ارتفاع نسبة
بطة باملثري 

 االنتباه باخت
ي وقـد بينـت 
نتباه من الك
ثارة النتباه ا
 للمثيــر او ا
قع عليها الم

لمستغرقة بال
يطة او صوت
نفعالية والم
 سـواء كانـت
والتعــــب والتـ

:2003ل، 

اخــت: كتســبة
ة لمنظــر ط
الزهار بينما

حاجات واالهت
كز اهتمامه 
من اجل اشب

( الن ماماتنا،

عقلية ( الذكا
با ه وتحديداً 

خلارجية املرتب

يختلف  به:
ي أم بصري
ثر إثارة لالن
جال أكثر إث
 الفيزيائيــة 
خلفية التي يق

ب، او االم ال
ها حركة بسي

الحاالت االن 
 انتباه الفـرد
زاج الســــيئ و

، الزغولغول

الميــول المك 
انتبــاه المــرأة
تنتبه الى اال

الدوافع والح
 الجائع يرك
 االطعمة م
ج دائرة اهتم

القدرات الع -
العقلية لديه
لعوامل اخلا

طبيعة المنب 
منبه سمعي
الصور أكثر

لرجوصور ا
ائصالخصــ 

للخبالنسبة 

  ا
  

الباب
طفله

2- 
على
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إن المثيـرات المألوفـة ال تجـذب االنتبـاه إليهــا  :ة والحداثـة والغرابـة فـي المثيـراتالجـد -3
، فـي حـين أن المثيـرات الجديـدة أو غيـر ذلك أن الفـرد أصـبح معتـادًا عليهـاوسبب 

 .اهتمام الفردالمألوفة سرعان ما تحتل بؤرة 

ومن ثم  معه نتكيف يجعلنا تغير دون ثابتاً  يظل إن المثير الذي :المثير تغير  -4
  لالنتبـاه مثيــراً  غالبـــاً  في المثيــر يــكـون تغـــيــر يثير انتباهنا، وأي ال

  .)108- 107: 2003(الزغول،الزغول،                                            

المنبـه يـؤثر فـي جـذب االنتبـاه إليـه، وقـد بينـت  موضـعإن مكـان أو  المنبه : مكان -5
عـــدد مـــن الدراســـات أن القـــارئ العـــادي يكـــون أكثـــر انتباهـــا للنصـــف األعلـــى مـــن 

ــــدة التــــي يقرؤهــــا مــــن نصــــفه ــــى ا األســــفلصــــفحات الجري ، و إن الصــــفحتين األول
أحســن موقــع إلثـــارة ، و إن أكثـــر مــن الصــفحات الداخليـــةواألخيــرة تجلــب االنتبــاه 

 ).100: 2010عبد الهادي، (العين مباشرة، االنتباه هو أن يكون المنبه أمام

إن األشـــياء ذات األحجـــام الكبيـــرة تجـــذب االنتبـــاه إليهـــا أكثـــر مـــن  :حجـــم المنبـــه - 6
األشــياء ذات األحجــام الصــغيرة ، وهــذا مــا الحظــه المتخصصــون فــي اإلعالنــات 

كبيـــرة الحجـــم تكـــون أكثـــر إثـــارة لالنتبـــاه مـــن  التجاريـــة حيـــث وجـــدوا أن اإلعالنـــات
 .اإلعالنات صغيرة الحجم

في اغلب الحاالت عنـدما يقـع المثيـر علـى خلفيـة متجانسـة يصـعب تميـزه  :التضاد -7
ويكـــون االنتبـــاه اقـــل ممـــا لـــو وقـــع علـــى خلفيـــة مختلفـــة ، فمـــثال وجـــود رجـــًل بـــين 

ضــمن صــورة تحــوي ممــا لــو كــان مجموعــة مــن النســاء يجــذب االنتبــاه إليــه أكثــر 
 ). 25-24: 1999، بدر والسيد(،رجاالً 

وسـط  فرد يثير االنتباه مثـل نقطـة بيضـاءان اختالف االشياء في محيط ال :التباين -8
 بين عدد من الرجال. امرأةء أو بقعة سودا

تستخدم الحركة أحيانا فـي اإلعالنـات الن االنتبـاه ينجـذب دائمـا إلـى  حركة المنبه: - 9
اســتخدمت اإلضــاءة المتحركــة لجــذب االنتبــاه فــي عــدد هائــل مــا هــو متحــرك، وقــد 

     )193: 2011( راجح،من اإلعالنات
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 ، إذا طلـب احـد األفـرادلمنبه كان أكثر تأثيرًا مثال ذلككلما تكرر ا :تكرار المنبه -10
                 ،فـــــأن تكـــــرار هـــــذه االســـــتغاثة يكـــــون لـــــه تـــــأثير كبيـــــر لجـــــذب االنتبـــــاهالمســـــاعدة 

   .)231: 2006،طارق( 

 االنتباه االنتقائي البصري :Visual Selection Attention  
ن يبـُدو ان طبيعــة القـدرات المحــدودة لمعالجــة المعلومـات البصــرية أكثـر وضــوحًا مــ     

، فان قدرًا محددًا من المجـال البصـري يمكـن تسـجيله تلك الخاصة بالمعلومات السمعية
فـي  دائمـًا مـا يكـون، والفـرد المحـيط بـالنظر إلـى مكـان دون أخـر أينما تنظر إلـى العـالم

ان ، كمــا المعلومــات، ويصــغي لمعلومــات أخــرىاختيــار لتصــفية بعــض او  انتقــاءحالــة 
تتغير أو تتنوع في درجة الحدة بحد اقصى موجود في منطقة صغيرة جدًا شبكية العين 

، فأنـه يعمـل علـى بقعـة معينـة يركز الفرد بصره على، عندما بمنطقة الحفرة تسمىفيها 
إعداد العين بحيث تقع هـذه الحفـرة علـى تلـك البقعـة، وعنـد اختيـار الفـرد مكـان التثبيـت 
يقوم أيضًا باختيار إعطاء الحد االقصى مـن مـوارد معالجـة الرؤيـا إلـى جـزء معـين مـن 
المجــال البصــري ، ويــتم إضــعاف المصــادر البصــرية االخــرى المعطــاة ومعالجــة أجــزاء 

    ).118 :2007(أندرسون،رى من المجـال البصري أخ
  

  البصرياالنتقائي األسس العصبية لالنتباه  The neural basis of visual attention  
ســهم االتجــاه الجديــد فــي علــم الــنفس المعرفــي الــذي يســمى بالمعرفــة العصــبية فــي ي    

ظهور االكتشافات الهامة في علم األعصـاب وعلـوم الحاسـوب، وانتشـر تقريبـا إلـى كـل 
تتصــل التطــورات فــي مجــال حيــث مجــاالت علــم الــنفس المعرفــي بمــا فــي ذلــك االنتبــاه، 
ويســــمى جانــــب الجهــــاز العصــــبي ، علــــم الــــنفس المعرفــــي بعلــــم فســــيولوجيا األعصــــاب

المعروف بعالقته الوثيقة باليقظة أو بتركيز االنتبـاه (التكـوين الشـبكي) وهـو يتكـون مـن 
وتســـمى (شـــبكية) ألنهـــا تتكـــون مـــن شـــبكة مـــن  الخاليـــا المنتشـــرة  فـــي المـــخ األوســـط،
مــع كثيــر مــن الوصــالت العصــبية، وهــي تتضــمن  األليــاف القصــيرة واألجســام الخلويــة

ؤثر ــــــازلة التــي تــــــــرات النــــــــــمـــاء والمــــــــإلــى اللح تــؤدى الممــرات الصــاعدة التــي عــدد مــن
        ).93: 2013(الـعــتــابي، ةـــركيـــــائف الحــــفي الوظ
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أن الميكانيزمـــات العصـــبية المحـــددة لالنتبـــاه البصـــري مشـــابهة لتلـــك الميكانيزمـــات     
وكما أن االنتباه السـمعي الموجـه إلذن واحـدة يعـزز أو يقـوي المحددة لالنتباه السمعي، 

اإلشــارة اللحائيــة مــن تلــك األذن، فاالنتبــاه البصــري الموجــه إلــى موقــع مكــاني يبــدو انــه 
يقوي أو يعزز اإلشارة اللحائية، فإذا انتبـه الشـخص إلـى موقـع مكـاني محـدد فـان هنـاك 

امـا اذا  ةثانيـ )مل90 -70الل (استجابة عصبية تمييزية في اللحاء البصري تحدث خ
انتبه الفرد إلى مواقع أكثر أو أعلـى لألشـياء ( االنتبـاه للمقاعـد ولـيس للطـاوالت مـثًال ) 
أي االنتباه الى اكثر من موقع معين في المسـاحة، فـإن االسـتجابة ال تتعـدى أكثـر مـن 

مـــن الجهـــد لتوجيـــه االنتبـــاه البصـــري علـــى  اً ، ربمـــا يأخـــذ األمـــر مزيـــدةثانيـــمـــل  )200(
ال فــي أســاس المضــمون بالمقارنــة لمــا هــو علــى أســاس المالمــح الطبيعيــة كمــا هــو الحــ

   )  123: 2007، ( أندرسون االنتباه السمعي

 مكونات االنتباه االنتقائي البصري:Components of visual Selection attention  
  :يتكون مناالنتقائي البصري  االنتباه أن ميكانيزم

  Search :البحــث .1
 وقـــد بـــين البصـــري، المجـــال فـــي موقـــع المثيـــر تحديـــد محاولـــة فـــي البحـــث تتمثـــل عمليـــة
  :البحث  من وجود نوعان)  Posner,1980( بوسنر وزمالؤه

االختياريـة  البحـث عمليـة الـى النـوع هـذا يشـير و المنشأ الداخلي البحث هو: االول النوع -
  محددة.   صفات ذي منبه أو لمثير المخططة

بحــث ال إراديــًا مثــل هــو البحــث الخــارجي المنشــأ و يحــدث هــذا النــوع مــن ال :الثــاني النــوع -
   .)27: 2001 الزغول،( ريصالبوء خاطف ظهر في المجال لضاه المفاجئ تباالن

 أن البحــث ) Gormican & Treisman ,1988(  وأكــد كــل مــن جورميكــان وتريزمــان
 مثيـر تحديـد الفـرد عنـدما يريـد وهـذا النـوع يحـدث المتسلسـل البحث :االول نوعين إلى ينقسم
الثـاني:  أمـا محـددة، مـدة زمنيـة خـالل خطـوات مراحـل أو عـدة فـي متابعتـه خـالل من معين
مثيـرات  عـدة بـين مـن معـين مثير تحديد الفرد يريد المتوازي ويحدث هذا النوع عندما البحث
  ، واالتجاه. اللون الطول، مثل أكثر أو صفةفي  معه تشترك أو تتشابه
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  Filter :التصفية  .2
ـــد أوضـــح  عمليـــة إن ) Cameron & Enns 1987,( إيـــنس و مـــن كـــاميرون كـــل لق

المثيرات أو  محددة وتجاهل لصفة أو ما لمثير انتقاء عملية هي البصرية للمثيرات التصفية
  .)33: 1998 ،(السيد التي توجد في المجال البصري للفرد خرىاأل تاالصف

 Ready to respond :لالستجابة  االستعداد .3
 االســتعداد عمليــة بــأن )Cameron & Enns 1987,( و إيــنس كــاميرون مــن كــل يبــين   

           للهـــــدف بهـــــا اســـــتجاب التـــــي علـــــى االســـــتراتيجية الفـــــرد محافظـــــة فـــــي تتمثـــــل لالســـــتجابة
       عمليــــــة تســــــمى وتعــــــديلها، وقــــــد تغييرهــــــا أو القــــــادم للهــــــدف بهــــــا يســــــتجيب لكــــــيالســــــابق 

 تحـــول االنتبـــاه للهـــدف أو ،هيئـــةلتاأو ب الهـــدف ظهـــور لالســـتجابة احيانـــًا بتوقـــعاالســـتعداد 
 ).18: 1999السيد وفائقة ،(

 لالنتباه االنتقائي البصري أمنوذجات مفسرة   
   

  )/ Broadbent, 1958) Filter Model تلربود بن أمنوذج املصفاة -1

نموذج قدمه عام ااالنتباه من خالل   Donald Broadbentبرود بنتدونالد فسر     
، يتم من خالله تنظيم مرور المعلومات إلى أجزاء متقدمة من 1968وعام  1958
على نتائج تجربة االستماع الثنائي لتشكيل إنموذج  استند غ تمهيدًا لمعالجتها،الدما

اإلنموذج يشمل الجهاز العقلي وعلى وفق هذا  مرشح في االنتباهالعنق الزجاجة أو 
من قنوات حسية فيقارنها بمواد للفرد نظامًا مركزيًا للمعالجة يقوم باستالم المعلومات 

ج المركزي عن ونة في نظام الذاكرة لتحديد معانيها، ويمنع الحمل الزائد في المعالز مخ
 شح يقوميتوسط المعالج المركزي والعالم الخارجي، وهذا المر  مرشح انتقائيطريق 
التي لها خصائص معينة  المثيراتتمرير ق يعن طر  المارة وذلك المثيرات بتصفية

  .(Broadbent,1957: 199) غيرها يهملو 
 وهو عبارة عن انبوب الميكانيكي االنموذج خالل من برودبنت إنموذجهُ وصف    

 االنبوب يمر عبر الذي هو فقط المثيرات من واحد نمط إلى يشير إذ )Υ( الحرف يشبه
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 ينتبه(يمر سوف ان احدهمـا يعني نفسها اللحظة في مثيرين دخول وان واحدة لحظة في
  .)Broadbent,1958: 206( يهمل سوف واألخر) له

    :إنموذجُه وهي كاالتي توضح التي المبادئ يؤكد برودبنت على
 والمعلومــات المثيــرات مــن الهائــل الكــم اســتيعاب للفــرد اإلدراكــي ال يســتطيع النظــام -

 مـن نـوع إلـى يحتـاج لـذلك محـددة سـعة ذو ألنـه لحظـة كل في الحواس عبر القادمة
  . للمثيرات واالنتقاء  التصفية

يـتم ايصـالها عبـر  ثّـم) البصـرية(ومنها  المختلفة المثيرات الحسية المستقبالت تستلم -
 وتحلـل، لتعـالج لـى المراكـز المتخصصـة بالـدماغاالعصاب الدماغية المتخصصـة ا

 وبعـد ذلـك قصيرة لمدة وتبقى المدى قصيرة الذاكرة مخزن إلى وترسلها اولية بصورة
  .على انتقاء للمعلومات  تعمل التي االنتقائية المصفاة جهاز إلى تنقل

ــــــل دور المصــــــفاة - ــــــة يتمث ــــــات مــــــن بسلســــــة االنتقائي ــــــل عملي  لهــــــذه المركــــــزي التحلي
 معلومـــات واهمـــال الفـــرد يحتاجهـــا محـــددة معلومـــات بانتقـــاء تقـــوم المعلومـــات، فأنهـــا

 عـن المفيـدة المعلومـات فـرز االنتقائية، علـى المصفاة ال يحتاجها، كما تعمل أخرى
 إلــى  ينتبــه ان وهــذا يعنــي امــا الالشــيء أو الكــل بنظــام المفيــدة، وأيضــًا تعمــل غيــر

  .تمامًا  تهمل أو المعلومة
 آن فـــي واحـــدة معلومـــة مـــن أكثـــر ال تمـــر(االنتقائيـــة  مـــن المصـــفاة تمـــر المعلومـــات -

التفســـير  عمليــات المحــددة، وتحـــدث الســعة ذي االدراكـــي النظــام جهـــاز إلــى )واحــد
 ). Danald, 1982: 325( والـتــشــفـيــر والـدالالت المعاني وٕاضــــفـــاء

 الــذاكرة مخــزن مــن التــي يقــوم بهــا كــل الخاصــة العمليــات الــى إن برودبنــت يشــير     
 واحـــد آن فـــي أنهـــا تحـــدث المحـــددة الســـعة وجهـــاز االنتقائيـــة والمصـــفاة المـــدى قصـــيرة

 قصــيرة الــذاكرة فــي للمعلومــات االولــي التحليــل ، ويــتم ذلــك مــن خــاللوبشــكل متــزامن
 وثـم يـتم إضـفاء االنتقائيـة المصـفاة مـن المعلومـات المهمـة انتقـاء عمليـة وبعدها المدى

         التعــــرف، عمليــــة فتحــــدث المحــــددة، الســــعة جهــــاز فــــي والتشــــفير والتفســــيرات المعــــاني
 جهـــاز الســـعة وبـــين المـــدى قصـــيرة الـــذاكرة مخـــزن بـــين الواقعـــة االنتقائيـــة المصـــفاة أن

         لعــــدم اســــتيعاب  المعلومــــات وذلــــك مــــن واحــــد لمصــــدر فقــــط باالنتبــــاه تســــمح المحــــددة
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                 واحـــــد آن فـــــي واحـــــدة قنـــــاة مـــــن واحـــــدة معلومـــــة مــــــــن أكثـــــر الســـــعة المـــــــــحددة جهـــــاز
)Dominic,1975: 259.(  
  

 ):Anne Treisman Model, 1960( تريزمانآنا إمنوذج   -2
  

 لـــم المصـــفاة  لبرودبنـــت اال انهـــا أنمـــوذج اســـندت التـــي النظريـــة كثيـــر مـــن الـــدالئل      
 القنـاة عبـر المصـفاة مـن تمر قد والمعلومات المعاني بعض ان حقيقة تفسر ان تستطيع
لهـــا، فـــأن تريزمـــان اقترحـــت تعـــديًال فـــي أنمـــوذج  برودبنـــت ويطلـــق عليـــه  المنتبـــه غيـــر

أنمـوذج اإلضــعاف أو التهـوين، وهــذا األنمــوذج يفتـرض أن رســالة معينـة يــتم تخفيفهــا أو 
تحـدث ، ومثال على هذا عندما يخواصها الفيزيائيةإضعافها وليس تصفيتها على أساس 

مجموعـــة اخـــرى مـــن االفـــراد قريبـــة مـــن الفـــرد ، وتوجـــد الفـــرد مـــع مجموعـــة مـــن االفـــراد
، تينيتكلمون في موضوع مـا، وفـي هـذه الحالـة يكـون انتبـاه الفـرد متذبـذب بـين المجمـوع

وعندما يحاول الفرد تركيز انتباهه على موضوع إحدى المجموعتـــــين يـــــحدث اضعـــــــاف 
   .)Margaret,1994: 44( في االنــتـــــبــاه للمـــجموعة االخرى

 المفحــوص بــأن يــردد عاليــة احتماليــة هنــاك إن )Treisman, 1960(تريزمــان  تــرى     
 مشـــابه ماتهـــاكل محتـــوى كـــان إذا الســـيما لهـــا المنتبـــه غيـــر الرســـالة فـــي الـــواردة الكلمـــات
  )235: 1999( النعيمي،يرددها يالت لها المنتبه الرسالة في الواردة الكلمات  لمحتوى

يســمى : االول المســتوى: همــا االنتقــائي هنــاك مســتويين لالنتبــاه تريزمــان  انوتؤكــد      
 نظريــة فــي كمــا( للمعلومــات المحــددة الفيزيائيــة الحســية القنــوات عبــر يحــدث و االنتقــاء
 مـن متعـددة أصـوات بين من معين صوت تعمل على انتقاء  المصفاة إن أي) برودبنت
: الثـاني المستوى اما بها، خاصة قناة فتكون للصوت الفيزيائية الخصائص تحليل خالل
ينـتقـــــيها أو  ان قبــــل المثيــــرات علــــى رف الفــــردويقصــــد بــــه تعــــ المعــــاني بمســــتوى يعــــرف
  ).Atkinson,1996: 171( يرفضها

 معطيـات الـذاكرة، مـن االسـتفادة خـالل من عليه والتعرف المثير باستقبال الفرد ويقوم   
ـــي  االنتقائيــة المصــفاة خــالل مــن لهــا المنتبــه المعلومــات بانتقــاء وبعــدها يقــوم  تعمــلالتــــ

   .)Atkinson ,1996 : 173(انتقاء المعلومات المهمة فقط على
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 : ) (Capacity model / kahneman,1973 أمنوذج السعة لكاهنمان -3
 ا مقــداراً ـــــــان لدين مصــادرنا النفســية محــددة، بمعنــىان   kahnema كاهنمــان  يؤكــد    
 فالمهـام المختلفـة تتطلـبالتي تواجهنا  السعة اإلدراكية التي نحتاجها لمواجهة المهاممن 

كميــات مختلفــة مــن هــذه الســعة، وتحــدد الســعة التــي يتطلبهــا كــل نشــاط عــدد النشــاطات 
، فــأن تطلبــت مهمــة واحــدة تركيــزًا مكثفــًا فلــن يتبقــى التــي يمكــن تنفيــذها فــي الوقــت نفســه

 توزيـــع آليـــة وهـــذا التوجيـــه يبـــين أن االنتبـــاه هـــو ،ضـــافيةا مجـــال مـــن الســـعة ألي مهمـــة
ام ـمهـأي  ديدـحـلت مـاً تباه مهـــاالن دّ هذا يعـ، ولالمتعددة المصادر أو السعة على المدخالت

   ).Ellis& Hunt,1993: 60( مامهـاداء ال وجود تنفذ
علـــى القيـــام باألعمـــال الذهنيـــة وعلـــى  االفـــرادحـــدًا عامـــًا لســـعة وجـــود ويـــرى كاهنمـــان    

       كميـــــة البـــــأس بهـــــا للســـــيطرة  لألفـــــراد ولكنـــــه يفتـــــرض أيضـــــًا ان، جهـــــد ادراكـــــي صـــــرف
     ان عـــدم قـــدرتنا علـــىالـــى  يشـــيرعلـــى كيفيـــة توزيـــع هـــذه الســـعة علـــى مهـــام مختلفـــة، و 

      واحـــــد ال يعـــــزى إلـــــى انمـــــوذج المرشـــــح فـــــي أي مرحلـــــة مـــــن  تأديـــــة مهمتـــــين فـــــي وقـــــت
       المصـــادر لمنطقـــة محـــددة االســـتهالك غيـــر المحـــددإلـــى  يعـــزى ، وٕانمـــاالمعالجـــةمراحـــل 

Malim & Birch,1998: 252) .(  
الممارســـة  فـــأن ،ســـؤولة عـــن جعـــل بعـــض المهـــام تلقائيـــةالممارســـة هـــي اآلليـــة الم أن   

شديدة الفعالية مهمة بالنسبة للمهام التي تتطلب سعة معالجـة حتـى بالنسـبة لتلـك المهـام 
، وتقلل مـن متطلبـات مصـادر االنتبـاهتولد التلقائية  الممارسةأن  التي لن تصبح تلقائية،

نــوع ، وٕانمــا خفــيض المتطلبــات الخاصــة باالنتبــاهالممارســة ليســت وحــدها الكفيلــة بتولكــن 
علـــى بنيـــة المهمـــة المطلـــوب  الممارســـة التلقائيـــة دًا يعتمـــد توليـــديـــ، وتحدأيضـــاً  رســـةالمما
   ).Baron,1980: 286(أدائها

  

 شج املرشح االنتقائي لدويتش ودويتأمنوذ -4
(Selection Filter Model/ Deutch& Deutch, 1976)  

مخرجات ان االنتباه االنتقائي يعمل ويؤثر في  يفترض كل من دويتش ودويتش    
أو تمنع قبل تصفى  االفتراض الذي يرى ان جميع المعلومات ، عكساالستجابات

هذا أن مد الخاصة بها تنشط جميع المعلومات رموز الذاكرة طويلة األو  التمييز،
الجهاز البشري  أال أناالنموذج يقترح ان جميع المعلومات الداخلة يمكن تمييزها، 
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نستطيع  اننا ال أيابات لجميع المدخالت الحسية، محدودًا في قدرته على تنظيم استج
ت مالو ـجزًء من المع الذاكرة وعلينا ان نختارط شتن ان نركز على جميع المعلومات التي

  ).Ellis &  Hunt ,1993: 59( اـب لهـجيلنست طةالمنش
) وٕالــى اعلــى وقــت ذاتــهالي فــي أتعــالج جميــع المنبهــات فــي هــذا االنمــوذج بــالتوازي (   

يـتم تمييـز وتصـنيف كـل رسـالة حتـى تثبـت النتـائج  حيـثمستوى وهو المستوى الـداللي، 
وســـــرعة انحـــــالل  مـــــدمحدوديـــــة الـــــذاكرة قصـــــيرة األ أال أن ،مـــــدفـــــي الـــــذاكرة قصـــــيرة األ

 ذاتإال أذا كانـــت  ،النتـــائج عرضـــة للنســـيان مـــالم يتمـــرن عليهـــا تجعـــلالمعلومـــات فيهـــا 
يحدث في مرحلة مبكـرة  الترشيح البمعنى أن  خصية بالفردهمية وكانت تحمل صلة شأ

 الفــــرديحــــدث فــــي مرحلــــة متــــأخرة فــــي الوقــــت الــــذي يتحفــــز فيــــه  وٕانمــــامــــن المعالجــــة، 
 هاتـلالســـــــتجابة أو الفعـــــــل أكثـــــــر ممـــــــا يكـــــــون للمنبـــــــ يحـــــــدثفاالنتقـــــــاء ، لالســـــــتجابة

)Solso,1998: 122.(  
  

  

  االنتباه االنتقائي املستند اىل املصادر جلوهنستون وهينز إمنوذج -5
:(A resource-Based Model of Selective Attention / Johnston  and  Heinz , 

1978)      

ث إن االنتقـاء قـد يحـد انيبينـإذ ، نمـوذج كاهنمـانإأكثر مرونة مـن  أن هذا األنموذج    
اكبـر عنـدما  انتباهيـة سـوف تسـتخدم مصـادر، ولكـن في أي مرحلة من مراحل المعالجـة

 ، إذاأن االنتقـاء يحـدث فـي مرحلـة مبكـرة يحدث االنتقاء في مرحلة قريبة مـن االسـتجابة
التمييــز علــى أســاس الخصــائص أي مــدخالت الحســية يتطلــب مــوارد اقــل (كــان تمييــز ال

ــًا مــن االســتجابة إذا كــان االيحــدث او الفيزيائيــة مــثًال)،  لتمييــز يتطلــب نتقــاء متــأخر قريب
أن المنبهــــات ســــوف تعــــالج فــــي مراحــــل متقدمــــة ويعنــــي هــــذا مصــــادر انتباهيــــة عاليــــة 
 أكثــر مــيًال لالنتقــاء فــي نســتن  وهينــز إن األفــرادهجو  ويؤكــد، )(كالمعالجــة الدالليــة مــثالً 

  .(Malim and Birch,1998: 251) المراحل المبكرة قدر اإلمكان في الظروف السائدة
إننـا قــد نمتلـك مصـادر متعــددة وربمـا تكـون بعــض )   (Navon, 1984نـافون يـرىو     

هــذه المصــادر مخصصــة لمهــام معينــة ، بينمــا تعــزى بــاقي المصــادر إلــى مركــز تنفيــذي 
يهـا ويـتحكم عل يراقب المنبهـات الـواردة مـن المـدخالت الحسـية المختلفـة ويـوزع المصـادر

ويعتمــد تــداخل االنتبــاه إلــى مهمــة معينــة مــع االنتبــاه إلــى مهمــة  بالوصــول إلــى اســتجابة



  ا
  

56

، مثــال علــى ذلــك صــفات المهــام والمعالجــة المطلوبــة لهــاعلــى  أخــرى أو عــدم تــداخلهما
          نثــــــــريتين تقــــــــرأن فــــــــي كلتــــــــا األذنــــــــين وتحليلهمــــــــا  تتطلــــــــب مراقبــــــــة قطعتــــــــين عنــــــــدما 

مـن ذلـك فـأن الرسـم العابـث  كسالعوعلى  استخدام مجموعة المصادر والمحلالت نفسها
   لــنولهــذا ، مــن أنــواع الســعة الذهنيــة أثنــاء االســتماع إلــى شــخص يتحــدث يشــمل نــوعين

ــــــ ــــــةى خــــــر األ مــــــةهمال مــــــع المهــــــامى حــــــدفس إاتتن ــــــى المعلومــــــات الذهني                  للحصــــــول عل
( Coren et, al., 1993: 544).  

لكــل منهــا مصــادر محــددة يمكــن تقســيمها، تكمــن الفكــرة فــي وجــود مواقــع متعــددة و       
أو عدمــه علــى الكميــة التــي يســحبونها مــن  اً ويعتمــد تــداخل مهمتــين مــع بعضــهما بعضــ

  .(Medin and  Ross,1982: 99) المصادر في هذه المواقع
  

 : )Gordan  Logan /  Instance model , 1988( إمنوذج املثال لغوردن لوغن - 6
  

نــوع هــو  إن الــذي يتغيــر بالممارســة ) Gordan  Logan ( لــوغن يؤكــد غــوردن      
يعتمـد  هـي عنـدما هـذا األنمـوذج فكـرةأن  ليس سـرعة العمليـةو العملية الذي يحدد األداء 

ــًا علــى الــذاكرة تتطــور ــ األداء المــرتبط بالمهمــة كلي مهمــة معينــة نظــام  لكــلن أالتلقائيــة ف
هــذا النظــام الحســابي قــد يأخــذ  ولكــن، جــراء يمكــن أن يولــد األداء الصــحيححســابي أو أ
قســمت يومــًا رقمــًا علــى رقــم آخــر فلــيس عليــك أن تقــوم  مثــال علــى ذلــك أذا ،وقتــًا طــويالً 

أن لــوغن  يــرىذكر النــاتج مــن العمليــة الســابقة بالعمليــة الحســابية مــرة أخــرى إذا كنــت تتــ
لـــــة أداء المهـــــام كالســـــباق بـــــين النظـــــام الحســـــابي واإلجـــــراءات مـــــن جهـــــة والـــــذاكرة لألمث

إن األداء فــ ،المخزونــة عــن اإلجابــة الصــحيحة أو االســتجابة الصــحيحة مــن جهــة أخــرى
فــان  األنمــوذج وطبقــًا لهــذا مــا جمــع الفــرد أمثلــة مخزونــة أكثــرسيتحســن مــع الممارســة كل

قـد فـأن الفـرد  ،العمليات التلقائية ليسـت بعمليـات ال إراديـة كليـًا بـل يمكـن السـيطرة عليهـا
علــى االســتجابة علــى أســاس العمليــات التلقائيــة علــى أكمــل وجــه  ال يــتمكن مــن الســيطرة

                يمكــــــن  بــــــل ،ح بوقــــــت اقصــــــر إلحــــــداث عمليــــــة الــــــتحكمألنهــــــا تحــــــدث بســــــرعة وتســــــم
             الــــــتحكم بالعمليــــــات التلقائيــــــة بواســــــطة التالعــــــب بإشــــــارات االســــــترجاع لجعــــــل الولــــــوج

فـي  إن التلقائيـة مهمـةالـى لـوغن ويشـير ، أصـعب ل أوو إلى األمثلة المخزونـة أكثـر سـه
            المعلومــات التــي لــيس لهــا صــلة مــع معالجــة  ت، فــإذا تــداخلفهــم األداء فــي مهــام االنتبــاه
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، فـذلك يعتمـد علـى كـون المعلومـات لـم تـؤثر فيهـا المعلومات التـي لهـا صـلة بالمهمـة أو
                  همـــا قـــد أصـــبحا تلقـــائيينلـــيس لهـــا صـــلة بالمهمـــة أو تلـــك التـــي لهـــا صـــلة أو كال التـــي

)Logan,1988: 491 .(  
  

  

 لـــاليف وآخرون والسيطرة املعرفيةيف االنتباه االنتقائي  العبءإمنوذج  -7
 : ( Load Model of Selective Attention and Cognitive Control / Lavie 

et,al., 1995-2003)   
  

يـنص علـى أن فعاليـة االنتبـاه  Lavie et, al. Nilli نيأن إنمـوذج نيلـي الفـي وآخـر    
االنتقائي في رفض المثيـرات المشوشـة التـي لـيس لهـا صـلة بالمهمـة تعتمـد علـى مـا ال 
يقــل عــن آليتــين منفصــلتين عــن بعضــهما، وهمــا آليــة االنتقــاء االدراكــي الحســي وآليــة 

بعاد المثيــرات أن آليــة االنتقــاء اإلدراكــي الحســي تعمــل علــى اســت إذ، المعرفيــة الســيطرة
، واإلدراك الحسـي االنتقـائي يعتمـد كليـًا الحسـي المشوشة التـي لـيس لهـا صـلة بـاإلدراك

فعنـــدما يشـــتمل ادراك  ،االدراكـــي الحســـي فـــي مهمـــة ذات صـــلة عـــبءعلـــى مســـتوى ال
(عنــدما تكــون المثيــرات ذات  إدراكــي حســي عــال عــبءالمثيــرات التــي لهــا صــلة علــى 

ادراك المثيـــرات المشوشـــة وذلـــك بســـبب عـــدم وجـــود  الصـــلة بالمهمـــة متعـــددة) يـــنخفض
دراك المثيرات التي لهـا على إعندما ال يشتمل  آخرىسعة كافية لمعالجتها، ومن جهة 

عنــــدما تكــــون المثيــــرات ذات الصــــلة ( ادراكــــي حســــي واطــــئ عــــبء صـــلة ســــوى علــــى
بالمهمــة قليلــة) يصــبح مــن غيــر الممكــن تجاهــل المثيــرات المشوشــة، وســبب ذلــك يعــود 

وهنــا تظهــر الحاجــة  ،لــى انتشــار الســعة لتشــمل المثيــرات التــي لــيس لهــا صــلة بالمهمــةإ
وذلـك لتعمـل  المعرفيـة السـيطرةإلى آلية فّعالة آخرى من آليات تحكم االنتباه وهي آليـة 

وهــذا الشــكل  ،ال أنهــا ليســت ذات صــلة بالمهمــةإعلــى اســتبعاد المثيــرات التــي ُعولجــت 
اعلـــى كالـــذاكرة العاملـــة لكـــي تحـــافظ علـــى معرفيـــة يعتمـــد علـــى وظـــائف  الســـيطرةمـــن 

المثيــرات ذات االولويــة الواطئــة  كــمم تحعــدن اأولويــات المعالجــة الحاليــة وكــذلك لضــم
   .) 57: 2010( حسن، باالستجابة (السلوك)

تــرى الفــي ان لــإلدراك الحســي ســعة محــددة لكنــُه يتــابع عملــه ضــمن هــذه الحــدود،     
تحيل منــع إدراك المعلومــات التــي تقــع ضــمن حــدود الســعة اإلدراكيــة الحســية فمــن المســ
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، كمــا يعــّد اإلدراك الحســي انتقائيــا )اإلدراكــي الحســي الــواطئ عــبء(كمــا فــي حــاالت ال
اإلدراكي الحسـي العـالي الـذي يتجـاوز السـعة، وبـذلك يمكـن  عبءبالفطرة في حاالت ال

اإلدراكــي  عــبءســي االنتقــائي فــي ظــروف الالــتكهن باالنتقــاء المبكــر (أي اإلدراك الح
، بينمــــا يمكــــن الــــتكهن باالنتقــــاء )الي ذي الصــــلة والــــذي يســــتنزف الســــعةالحســــي العــــ

االدراكــي الحســي الــواطئ (فــي المعالجــة التــي لهــا صــلة  عــبءالمتــأخر فــي حــاالت ال
 والتــي تتــرك الســعة االحتياطيــة لمعالجــة المعلومــات التــي لــيس لهــا صــلة)، وتــرى الفــي

بينـــت ان و  ،االدراكـــي الحســـي العـــالي يعـــّد ظرفـــًا ضـــروريًا لالنتقـــاء المبكـــر عـــبءالان 
ادراكي حسي واطـئ، والبـد ان تعتمـد  عبءاالنتقاء المتأخر يحدث في مواقف يتخللها 

ادراكــي  عـبء( القـدرة علـى ضـمان انتقــاء دقيـق السـتجابة فـي مواقــف االنتقـاء المتـأخر
) ويحصــل فيهــا ادراك المثيــرات التــي لهــا صــلة بالهــدف والمثيــرات التــي  حســي واطــئ

         لــــيس لهــــا صــــلة والتــــي تتنــــافس علــــى االســــتجابة علــــى عمليــــة تحكــــم فّعالــــة لضــــمان 
الصــلة بالهــدف تحكمــًا فعــاًال (ألن هــذه المثيــرات ســوف تقــود إلــى  ذات تحكــم المنبهــات

                 فدبالهـــــــ ةتـــــــي لـــــــيس لهـــــــا صـــــــلات الر المثيـــــــ تحكـــــــم ندًال مـــــــبـــــــ )المطلـــــــوبالســـــــلوك 
Lavie,et,al., 2003: 1041).(   

(الـذاكرة العاملـة) مهمـة  المعرفيـة للسـيطرةالفي إلـى ان العمليـات الجبهويـة  وتشير     
في الحفاظ على أولويات معالجة المهمة بين المنبهات التي لها صـلة وتلـك التـي لـيس 

) الذاكرة العاملـة، حيث تعمل هذه العمليات (ألهدافلها صلة لكي ترشد السلوك وفقًا ل
بنشاط على التحكم باالنتباه االنتقائي وذلـك وفقـًا ألولويـات معالجـة المنبـه الحـالي لكـي 
يتحقق السلوك الذي يتوجه نحو الهدف مع أدنى تشـويش تطلقـه المعلومـات التـي لـيس 

مهمًا لضمان االنتقاء المناسـب لها صلة بالهدف، واالحتفاظ الفّعال باألولويات الحالية 
الرغم من عـدم تمكـن الحفـاظ علـى األولويـات على في أّية مهمة انتباه انتقائي كانت، و 

المطلوبة بمفردها من التخلص من أدراك المثيرات المشوشة التي ليس لها صـلة، لكنـُه 
يصــــبح مهمــــًا النتقــــاء االســــتجابة الصــــحيحة والســــلوك الــــذي يتوجــــه نحــــو الهــــدف فــــي 

المشوشــة التــي لــيس لهــا واقــف التنافســية التــي يــدرك فيهــا كــل مــن الهــدف والمثيــرات الم
) هــي المحافظــة علــى األولويــات المعرفيــة الســيطرة( أن دور الــذاكرة العاملــة إذ، صــلة
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العـالي علـى  عـبءبين الهدف والمثيرات المشوشة في مهام االنتباه االنتقائي، ويؤدي ال
ـــتحكم) إلـــى تقليـــل االختالفـــات بـــين المثيـــرات ذات األولويـــة  ـــذاكرة العاملـــة (آليـــات ال ال

(اي بـين األهـداف والمثيـرات المشوشـة)  العالية وتلـك المثيـرات ذات االولويـات الواطئـة
العـالي يقلـل مـن المحافظـة  عـبء، حيـث أن اليزداد تداخل العناصـر المشوشـة وبالتالي

) المعرفيــة الســيطرةالــذاكرة العاملــة (عبئــة أن ت ، أيذات االولويــة العاليــة علــى المثيــرات
ـــدهـــــالت يشــابه هــذا التــدهورفــأن  ،دي إلــى تــدهور االنتبــاه االنتقــائييــؤ  ـــور النـ اجم عــن ـــــــ

  .)59: 2013،العتابي(تــــقريبـاً وية ـــرة الجبهـــــــرر الذي يصيب القشــــالض
التمييـز بـين وظيفتـي آليـات االنتبـاه وهمـا اإلدراك الحسـي االنتقـائي  ومن الضروري    

االدراكـــي الحســـي تقلـــل مـــن  عـــبءأن الزيـــادة فـــي ال حيـــث، ةالفعالـــ المعرفيـــة والســـيطرة
، المشوشــة عــن طريــق انشــغال الســعة االدراكيــة الحســية فــي المعالجــة  المثيــرات إدراك
ة ـــــــــاملــــــــرة العــــــــــــلى الذاكـــع ـعبءي الـــــف لةــــاصـــالزيـادة الح فـأنمـن ذلــك  العكـس وعلـى

   ) .Lavie et, al. ,2003: 1044(  ناصر المشوشةإدراك الع إلــى  ؤديـــت
  

 البصريي ـائــاه االنتقــنتباملفسرة لالاذج ــنمالة ـاقشـمن: 
اآلخــر، وهــذه كثيــر مــن الجــدل والنقــاش إثارتــُه فكــرة االنتبــاه إلــى مظهــر معــين مــن دون 

واسـتنتج  ،العديـد مـن النمـاذج النظريـة التـي طـرح الباحـث بعضـًا منهـا المناقشات أسفرت عن
   الباحث من خالل قراءتُه لهذه النماذج النظرية بعض المالحظات اآلتية :

قصور إنموذج المصفاة لبرودبنت في تفسير ظاهرة االنتباه االنتقائي إلى أكثر من  .1
سمح لها بالوصول إلى الوعي، ان هناك قناة واحدة يُ  فترضذج يهذا اإلنمو  ، ألنمثير

  ). المثيرات الغير منتقاة إّما باقي القنوات فتحجب نهائيا (
تالفي عيوب إنموذج  جاء حاولمان في االنتباه االنتقائي المبكر ز أما إنموذج تري .2

  .كليًا وٕانما تخففإن القناة الثانية ال تغلق  مانز ترياض افتر  فأن ،المصفاة لبرودبنت
ان  حيث يبينالسعة  أو فكرة جديدة حول آلية توزيع المصادر عرضف إّما كاهنمان .3

المعالجة التلقائية والمعالجة المسيطرة للمثيرات ، هنالك نوعين من انواع المعالجة 
  عليها.
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 ذإمان ، ز تريو  برودبنتإلنموذج كل من مخالفة  إنموذج  دويتش ودويتش أن فكرة .4
ذا اإلنموذج أن جميع الرسائل القادمة تعالج ألعلى مستوى وان االنتقاء ه يفترض

برودبنت في مرحلة متأخرة  يقع عنق الزجاجة الذي افترضهُ  حيث،  يحصل لالستجابة
 هي مرحلة إعطاء االستجابة . 

أكثر مرونة من إنموذج  جوهنستون وهينزأن إنموذج المصادر االساسية لكل من  .5
، ويفترض هذا اإلنموذج أن االنتقاء قد يحدث في أية مرحلة من مراحل كاهنمان

المعالجة ولكن عندما يحدث االنتقاء في مرحلة قريبة من االستجابة ، سوف يتم 
  استخدام مصادر انتباهية اكبر.    

يربط ما بين التلقائية والذاكرة ، ويؤكد غوردن أن التلقائية  لغوردن لوغنإنموذج المثال  .6
 طور عندما يعتمد األداء المرتبط بالمهمة كليا على الذاكرة .تت

 االنتقاءالمبكر ومتى يحدث  االنتقاء نموذج الحمل لـــالفي وآخرون متى يحدثإوضح  .7
 .السعةعلى مبدأ  يعتمد اوهذ المتأخر

 

  .سابقةدراسات  
  

  :الكف املعريف ات تناولت سأوالً : درا
  

 ة :يات عـربسدرا 

 ) 2015سيد حممد (  

  ) الفروق في الكف المعرفي بين الطالب المعتمدين والمستقلين عن المجال االدراكي( 
           اه العالقة بين االسلوب المعرفيمقدار واتجعلى هدفت الدراسة الى التعرف     
/ االستقالل) عن المجال االدراكي والكف المعرفي، والتعرف على الفروق في عتماد(اال

تكونت  وفق الجنس والتخصص، اذعلى الكف المعرفي و التفاعل بين االسلوب المعرفي 
علمي وانساني، من طلبة جامعة حلوان ) طالب وطالبة ولالختصاصين 150(عينة الدراسة

فروق ذات التوجد  نتائج الدراسةللكف المعرفي، واظهرت  ختبارأبأعداد  الباحثوقام  
على مقياس الكف المعرفي، كما ان والتخصص على وفق متغير الجنس داللة احصائية 

                   االسلوب المعرفيالتوجد فروق ذات داللة احصائية على وفق متغير 
  ).43 -2: 2015( سيد محمد، 
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 دراسات اجنبية 
  

  

 (Coleman, Shannon, 2010) وشانونكوملان، دراسة  
 

The relationship between cognitive inhibition and intrusive thoughts 
 

  ) خليةتدالعالقة بين الكف المعرفي واالفكار ال(
  

وتنمية الية الكف المعرفي تكونت  تدخليةال االفكارهدفت الدراسة الى التعرف على     
) طالبة 40) طالب من الذكور (60) طالبًا وطالبة، موزعين بواقع (100ة الدراسة (عين

نتائج الدراسة واسفرت من االناث من طلبة الجامعة، تم استخدام مهمة ستروب لالختبار، 
  الكف المعرفي واالفكار الداخلية وجود عالقة عكسية بينعلى 

                                             (Coleman, Shannon, 2010: 148-154)  
  

 ( Benedek, at al, 2012 ) دراسة بنيديك، واخرون 

 
cognitive inhibition and Relation to Creative Thinking  

  

  ) بداعيالتفكير االته بوعالق(الكف المعرفي 

، وهل يوجد داعيهدفت الدراسة بالتعرف الى قياس العالقة بين الكف المعرفي والتفكير االب
) طالبًا وطالبة من 104بينهما عامل وسيط وهو عامل الذكاء، تكونت عينة الدراسة من (

) من 79) من الذكور و(25وزعين حسب الجنس والتخصص بواقع (طلبة الجامعة م
واسفرت نتائج الدراسة الى وجود االناث، تم استعمل اختبار التوليد الحركي العشوائي، 

(طالقة االفكار  الكف المعرفي ومكونات التفكير االبتكاري عالقة ارتباطية دالة موجبة بين
) أي انه كلما ارتفع الكف المعرفي ارتفعت الطالقة والمرونة الفكرية، بينما ومرونة االفكار

يرتبط الذكاء ارتباطًا داًال مع المكونات الكيفية للتفكير االبتكاري، كما واسفرت النتائج ان 
 التفكير االبتكاري والكف المعرفي،      عالقة الموجودة بين الذكاء يقع عامل وسيط في ال

(Benedek, at al, 2012:480-485)    
  (Welsh & Schmitt-Wilson 2013 ) دراسة ويلش وسكميت ويلسون 

Executive Function Identity and Career decision  
  ( الوظيفة التنفيذية وفاعلية الذات في اتخاذ القرار الوظيفي )

الكف لموجودة بين الوظائف التنفيذية (هدفت الدراسة الى التعرف على طبيعة العالقة ا   
، تكونت لية الذات واتخاذ القرار الوظيفي) وفاعرونة المعرفية، والذاكرة العاملةالمعرفي، الم

) طالبًا وطالبة من طلبة الجامعة، موزعة بحسب الجنس والتخصص 82عينة الدراسة من (
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) ومقياس تحديد مستوى cds()من االناث، تم استعمال مقياس41(من الذكور و)41( بواقع
واسفرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية طردية السلوكيات المتعلقة بالوظائف التنفيذية 

ذات داللة احصائية بين فاعلية الذات ومكونات الوظائف التنفيذية، كما وجود عالقة 
  ،احصائية بين فاعلية الذات والقدرة على اتخاذ القرارارتباطية طردية ذات داللة 

 ( Welsh & Schmitt-Wilson 2013: 10)                                                                    
 الكف املعريفاولت نالتي تالسابقة الدراسات  وازنةم :  
الكـف المعرفـي العـالي بعد استعراض أهم الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت موضوع   

، يــرى الباحــث مــن الضــروري مناقشــة هــذه الدراســات واســتخالص أهــم المؤشــرات _ الــواطئ
الحالية من حيث األهداف وحجم ونـوع العينـة  بحثالتي توصلت اليها، بهدف موازنتها مع ال

  يها والوسائل االحصائية وأهم النتائج التي توصلت اليها، وكما يأتي :واألدوات المستخدمة ف
 علـى الفـرق فـي تعـّرف تباينت اهداف الدراسات السـابقة فمنهـا مـن هـدف الـى الداف : األھ

) فيمـا 2015د محمد، سياالسلوب المعرفي كما في دراسة ( الكف المعرفي والتفاعل بين
فقـــد هـــدفت الـــى التعـــرف علـــى االضـــطرابات ) 2010(كولمـــان، وشـــانون،  هـــدفت دراســـة

) الـى قيــاس 2012الداخليـة وتنميـة الكـف المعرفــي، كمـا هـدفت دراسـة (بنيــدك واخـرون، 
) 2013ويلــش وســميت، العالقــة بــين الكــف المعرفــي والتفكيــر االبتكــاري، وفــي دراســة (

الــذات، هـدفت الدراســة الــى التعــرف علـى طبيعــة العالقــة بــين الوظـائف التنفيذيــة وفاعليــة 
هـدف الـى ايجـاد الفـرق فـي االنتبـاه االنتقـائي البصـري تبعـًا لكـل الحاليـة فأنـُه ي أما البحث

 من المجموعة ذوي الكف العالي والمجموعة ذوي الكف الواطئ .
  

 ـي ) 150تباينــت الدراســات الســابقة فــي احجــام عيناتهــا اذ كــان اكبــر حجــم للعينــة (: ةنالع
 مفحــوص) 82()، واصــغر حجــم كــان 2015ســيد محمــد،( دراســة فــي كمــاة لبــوطا اً طالبــ
) وقـد يعـود هـذا التبــاين فـي احجـام عينـات هــذه 2013،  واخــرون ويلـش( دراسـة فـي كمـا

 مـــن عتمـــد الكثيـــرالدراســـات الـــى التبـــاين فـــي طبيعـــة المرحلـــة العمريـــة التـــي تناولتهـــا. وت
 فقـد الحـالي البحـث عينـة امـا الجامعة، او انوية،ـالث من كانوا سواء الطلبة على الدراسات
 واسط  جامعة طلبة منوللتخصصين العلمي واالنساني  وطالبة طالباً ) 300( من تكونت

  

 : أداة ســـتروب اداة القيـــاس فمنهـــا مـــن اســـتعمل اســـتعمل تباينـــت الدراســـات فـــي  االدوات
، أمـــا دراســـة )2010( كولمـــان، وشـــانون، دراســـة)كمـــا فـــي واالرقـــام  فحـــر واال لأللـــوان (
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حـــين ان فـــي تـــم اســـتعمال اختبـــار التوليـــد الحركـــي العشـــوائي ) 2012واخـــرون،  بنيـــدك(
) اســتعمل مقيــاس تحديــد الســلوكيات المتعلقــة بالوظــائف 2013، دراســة ( ويلــش واخــرون
) االتجــاه -االرقــام –لأللــوان الحــالي فقــد اســتعمل مهمــة ســتروب ( التنفيذيــة، امــا البحــث

 وبرمجتها على الحاسبة االلكترونية .
  

 ـة ـائل االحصائيـ ر معظــم الدراســات إلــى الوســائل االحصــائية المســتعملة فــي يشــت :الوسـ
معالجـــة بياناتهـــا وقـــد كـــأن ابـــرز الوســـائل المســـتعملة هـــي: االختبـــار التـــائي، ومعـــامالت 

ن الباحـــث إفـــالحاليـــة  الدراســـةاالرتبـــاط، وتحليـــل االنحـــدار المتعـــدد، وتحليـــل التبـــاين امـــا 
ائية التــي تســهل لــه عمليــة تحليــل البيانــات بمــا يحقــق الوصــول تناول الوســائل االحصــيســ

  . إلى اهداف البحث
  

على وفق فروق ذات داللة احصائية التوجد  توصلت بعض الدراسات النتـــائــج :
فروق ذات داللة احصائية على وفق متغيري   متغير الجنس والتخصص، كما ان التوجد

)، كما 2015سيد محمد، (الدراسة الكف المعرفي واالسلوب المعرفي كما في دراسة 
) وجود عالقة عكسية بين الكف المعرفي 2010كولمان وشانون، ( اظهرت نتائج دراسة و 

اسة الى وجود ) اسفرت نتائج الدر 2012واالفكار الداخلية، وفي دراسة ( بنيدك واخرون، 
رفي ومكونات التفكير االبتكاري (طالقة االفكار عالقة ارتباطية دالة موجبة بين الكف المع

) أي انه كلما ارتفع الكف المعرفي ارتفعت الطالقة والمرونة الفكرية، بينما ومرونة االفكار
سفرت النتائج ان يرتبط الذكاء ارتباطًا داًال مع المكونات الكيفية للتفكير االبتكاري، كما وا

، كما الذكاء يقع عامل وسيط في العالقة الموجودة بين التفكير االبتكاري والكف المعرفي
) الى وجود عالقة ارتباطية طردية ذات 2013ويلش وسميت ويلسون، اظهرت نتائج دراسة(

 داللة احصائية بين فاعلية الذات ومكونات الوظائف التنفيذية، كما وجود عالقة ارتباطية
اما البحث الحالية  الذات والقدرة على اتخاذ القرار، طردية ذات داللة احصائية بين فاعلية

  فسوف يتم التعرض للنتائج في الفصل الرابع .
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  : االنتباه االنتقائي البصريات تناولت س: درا ثانياً 
 : دراســات عـربيــة  

 ) :1999(  نعيميال ةدراس 
 

   على االنـتـباه االنـتـقائي ) ( أثــر بـعـض المتـغــيـرات

فـــي  ، والتعـــرف علـــى الفـــروقاالنتبـــاه االنتقـــائي التعـــرف علـــى درجـــة تهـــدف الدراســـة إلـــى
ـــــى وفـــــق االنتبـــــاه االنتقـــــائي ـــــذات اتمتغيـــــر  عل ــــــالعـــــالي  ( الشـــــعور بال ـــــواطئ ــــ الجـــــنس  ) ال

ــــ200(مــــن عينــــة الدراســــة وتكونــــت ، والتخصــــص وطالبــــة ولالختصاصــــين العلمــــي  اً ) طالب
أداة لقيـاس االنتبـاه االنتقـائي  وأعـد الباحـث، ن طلبة جامعتي بغداد والمستنصريةواالنساني م

االنتبـاه عينـة البحـث تتمتـع بالقـدرة علـى  بأن)، وأظهرت هذه الدراسة جهاز رد الفعل الزمني(
ائي علـى وفـق متغيـر الشـعور هناك فروق ذات داللـة احصـائية فـي االنتبـاه االنتقـ، و االنتقائي
ووجــود فــروق ذات داللــة احصــائية فــي ، الفــراد ذوي الشــعور بالــذات العــاليلصــالح ا بالــذات

توجــــد فــــروق ذات داللــــة  االنتبــــاه االنتقــــائي علــــى وفــــق متغيــــر الجــــنس لصــــالح الــــذكور، وال
 . )ذ-: د1999، (النعيمي احصائية في االنتباه االنتقائي على وفق متغير التخصص

 : ) 2013(  سة العتابيدرا 
  

  ( االنتباه االنتقائي البصري وعالقته باإلخفاقات المعرفية لدى طلبة الجامعة )

ت إلى التعـرف علـى العالقـة بـين االنتبـاه االنتقـائي البصـري واإلخفاقـا الدراسة ههدف هذت
وداللــة ، االنتبــاه االنتقــائي البصــريوالتعــرف علــى درجــة  ،المعرفيــة لــدى طلبــة جامعــة بغــداد

ولتحقيـــق أهـــداف الدراســـة  تخصـــص،الجـــنس و لالفـــروق فـــي االنتبـــاه االنتقـــائي البصـــري تبعـــا ل
اســـتعانة الباحـــث بمنظومـــة اختبـــارات فينـــا الموجـــودة فـــي المختبـــر النفســـي لمركـــز الدراســـات 

عينـة ال تكونـتو  ،التربوية والبحوث النفسية في جامعة بغداد لقياس االنتبـاه االنتقـائي البصـري
 اً ) طالبـــ60لكـــال التخصصـــين بواقـــع ( مـــن طلبـــة جامعـــة بغـــداد ) طالبـــًا وطالبـــة120( مـــن
وبعــــد  ،العشــــوائية ذات التوزيـــع المتســــاوي بالطريقـــة الطبقيــــةواختيــــرت العينــــة ) طالبـــة 60و(

وم ــــــــعلـــة للـــــيـــصائـــبة اإلحــــــيـــتعمال الحقـــــــصائيا باســــــيل البيانـــات إحـالبحـــث وتحلـــ اداةتطبيـــق 
وجــود عالقــة ارتباطيــه ســالبة بــين االنتبــاه االنتقــائي الدراســة  ، أظهــرتSPSSة ـــــاعيــــتمـــــاالج

االنتبـــاه االنتقـــائي  ، وتتصـــف عينـــة البحـــث بمســـتوى عـــال فـــيالبصـــري واإلخفاقـــات المعرفيـــة
لمتغيــر الجــنس فــي درجــة االنتبــاه االنتقــائي البصــري  فــروق دالــة إحصــائياً  ، ووجــودالبصــري
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فــروق دالــة إحصــائيًا لمتغيــر التخصــص فــي درجــة االنتبــاه االنتقــائي  ، ووجــودلح الــذكورلصــا
  .)ل-: ك2013، العتابي(  العلمي التخصصالبصري لصالح 

  

 2016دراسة املياحي  

  ) لدى طلبة الجامعة التأملي –االنتباه االنتقائي البصري وعالقته باألسلوب المعرفي االندفاعي (
  

إلى التعرف على العالقة بـين االنتبـاه االنتقـائي البصـري واالسـلوب  الدراسة ههذ تهدف      
وداللـة الفـروق فـي هـذين المتغيـرين  ،بغـداد) لدى طلبة جامعة التأملي ـــ المعرفي (االندفاعي

االنتبـــاه اختبـــار  الباحـــث بنـــى البحـــثولتحقيـــق أهـــداف  الجـــنس، التخصـــص، اتمتغيـــر لتبعـــا 
) طالبًا وطالبة اختيروا بطريقـة طبقيـة عشـوائية 400العينة من ( وتكونت، االنتقائي البصري

إحصــــائيا  هـــاتحليلو البيانــــات تــــم جمـــع البحـــث  ةوبعـــد تطبيــــق أدامـــن طلبــــة جامعـــة بغــــداد، 
تحليـــل  ،االختبـــار التـــائي لعينـــة واحـــدة ،مربــــــع كــــــاي: باســـتعمال الوســـائل اإلحصـــائية اآلتيـــة

ــــوج نتـــائج البحـــث، اســـفرت معامـــل ارتبـــاط بيرســـون ،التبـــاين الثالثـــي ات داللـــة و ود فـــروق ذـــ
ـــالبص االنتقــائي احصــائية فــي االنتبــاه ـــدم  ريــ ـــوجلصــالح التخصــص العلمــي، وعــــ ود فــروق ــــ

 عكســية وجــود عالقــة ارتباطيــة )الجــنس والتخصــصتبعــًا لمتغيــرات (ات داللــة احصــائية و ذ
) لفئــة المتــأملين وللعينــة ومتغير(الخطــأ ريـــــــي البصــــائــقــــاه االنتـــــــبـتــن االنــــيـب إحصــائيادالــة 
 ذ)-: د2016( المياحي، ككل،

  
  
  
  
  
  

 : دراســات أجــنبـيـــة 
 :  (Neil & Westbury, 1987)ة نيل وويـستربيسدرا 

 

Effect cognitive noise in selective attention  
  فـي االنــتـبــاه االنـتـقـائــي ) المعرفية  ( أثـــر الضــوضـاء

تقـــائي فـــي االنتبـــاه االن المعرفيـــةأثـــر الضوضـــاء علـــى تعـــّرف الالدراســـة تســـتهدف هـــذه       
ضوضـــاء (عـــرض مثيـــرات متعارضـــة  ، االولـــى تناولـــت أثـــروتكونـــت الدراســـة مـــن تجـــربتين

اســتعمل الباحــث و يقــاس مــن خــالل تســجيل زمــن رد الفعــل، و فــي االنتبــاه االنتقــائي  معرفيــة)
حـروف) مطبوعـة بـالوان مختلفـة  ـــــالمتكونة من مجموعة مـن المثيـرات (اشـكال  أداة ستروب

وباسـتعمال اسـلوب  ،) طالبـًا وطالبـة جامعيـة فـي امريكـا16( مـنمكونـة عرضت علـى عينـة 
) كــان المعرفيــة(الضوضــاء  الدراســة ان المثيــرات المتعارضــة أظهــرتتحليــل التبــاين الثالثــي 

زمـــن رد فعـــل اطـــول مـــن المثيـــرات غيـــر المتعارضـــة، ممـــا يشـــر إلـــى ان زمـــن االنتبـــاه لهـــا 
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يكون اطول من زمن االنتباه االنتقائي في  المعرفيةاالنتقائي في الظروف المثيرة للضوضاء 
أثـر  علـى تعـّرفال الـى تهـدفف اما التجربة الثانيـةالمعرفية، الظروف غير المثيرة للضوضاء 

) طالبـًا وطالبـة 12( خضـع ، فقـدين المثيرات في دقة االنتبـاه االنتقـائيوجود فواصل زمنية ب
بينهــا فواصــل زمنيــة  )مســتقل متغيــر( لتصــميم تجريبــي عــرض فيــه مثيــرات مختلفــة جامعيــة

وجـــود الفواصـــل أن توصـــلت الدراســـة إلـــى ، و )متغيـــر تـــابع( فـــي دقـــة رد الفعـــل هودراســـة أثـــر 
(االنتبــاه االنتقــائي)، وان  دقــة رد الفعــل بــين المثيــرات يــؤثر وبصــورة دالــة معنويــًا فــي الزمنيــة

قائي للمثيـــــرات ـاالنتبـــــاه االنتـــــ دقـــــة مـــــن أكثـــــر المتســـــقة يكـــــون االنتبـــــاه االنتقـــــائي للمثيـــــرات
  تقائياه االنـتباث في االننأفضل من اال ورـذكـــــ، وان الارضةـــالمتع

          (Neil & Westbury,1987:13)                                                                                         
  

 : )  Fockert et al. ,2001( الئهمة فوكرت وزسدرا 
 

The role of working memory in visual selective attention  
  ائي البـصري ) ( دور الـذاكرة العـاملة في االنـتباه االنـتـق

يزيـد مـن إدراك إن الحمـل علـى الـذاكرة العاملـة سـوف فرضـية تـرى هـذه الدراسـة  وضعت
وظيفــــة الــــذاكرة العاملــــة وتتمثــــل ، )غيــــر ذات الصــــلة بالمهمــــة الحاليــــةالعناصــــر المشوشــــة (

 تينواختبــرت هــذه الفرضــية بتجــرب ،اليــةالمحافظــة علــى المعلومــات ذات الصــلة بالمهمــة الحب
ففي التجربة السلوكية تم الربط بـين  ،جهاز الرنين المغناطيسي) عمالباست( ةــصبيسلوكية وع

قائي البصـــري (أداة تســـمية التـــالي)، ـــــاه االنتـــــــــــأداتـــين غيـــر متـــرابطتين همـــا أداة لقيـــاس االنتب
ـــوأداة لقي ـــرة العاملــــــــاس الذاكـــ ويمثــل مــرًة بترتيــب عشــوائي  تــذكر سلســلة مــن خمســة أرقــام،( ةـ
، ومرًة ثانية بترتيبها الذي عرضت فيه ويمثـل هـذا حمـًال مًال واطئًا على الذاكرة العاملةهذا ح

طلـب مـن كـل مفحـوص مـنهم تأديـة مهمـة تسـمية التــالي حيـث  ،) عاليـًا علـى الـذاكرة العاملـة
مفحوصــين بمتوســط ) 10(عينــة الدراســة  ، وبلغــتمــرًة بحمــل واطــئ ومــرًة ثانيــًة بحمــٍل عــالٍ 

تفــاعًال كبيــرًا بــين حمــل الــذاكرة العاملــة  إلــى وجــودهــذه الدراســة  ، وتوصــلتســنة )21(عمــر
صـر اآثـار تـداخل العن فـإنالمعلومات غير ذات الصلة بالمهمـة)، (وٕادراك العناصر المشوشة

اء الحمــل الـــواطئ أثنــ امــن تـــداخله اكبــركـــان أثنــاء الحمــل العـــالي للــذاكرة العاملــة  ةالمشوشــ
المعلومـــات غيـــر ذات (ة صـــر المشوشـــايشـــير إلـــى معالجـــة اكبـــر للعن وهـــذا ،للـــذاكرة العاملـــة

 ،الصلة بالمهمة) في مهمة االنتباه االنتقائي البصري مع مصاحبة حمل عال للذاكرة العاملة
جهــاز الــرنين المغناطيســي أظهــر نشــاطًا اكبــر فــي منــاطق  فــأنهــذه النتيجــة عصــبيًا  وتأيــدت
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المشوشـــة ونشـــاط اقـــل للمنـــاطق المســـؤولة عـــن إدراك  الـــدماغ المســـؤولة عـــن إدراك العناصـــر
والنتــــائج الســــلوكية  ،لحمــــل العــــالي علــــى الــــذاكرة العاملــــةالعناصــــر ذات الصــــلة فــــي حالــــة ا

-Fockert et al.,2001: 1804(صـحة الفرضـية التـي وضـعتها هـذه الدراسـة والعصـبية تؤيـد
1807 .(   

  

 ): Lavie et al. ,2003(  ة اليف وزمالئهاسدرا 
  

Load theory of selective attention and cognitive control 

   ) والسيطرة المعرفيةفي االنتـباه االنـتـقـائي  العبء ( نـظرية

النتبـاه ا) فـي مهمـة راسة إن تداخل العناصر المشوشـة (غيـر ذات الصـلةهذه الد تفترض
 باســتعمالهــذه الفرضــية  قــد اختبــرتو  ،للــذاكرة العاملــة العــبءاالنتقــائي يعتمــد علــى مســتوى 

ـــــاس االنتب أداة ــــــلقي ـــــائي (ــــ ـــــاس العـــــبء الحـــــرف المجـــــس)،اه االنتق ــــــلذاكل ولقي ــــــاملــــــرة العــــ ة ـــــ
ي كحمــــل واطـــئ علــــى الــــذاكرة تــــذكر سلســـلة مــــن األرقـــام بترتيبهــــا العشـــوائ( أداة اســـــــــتعملت

وتكونـت الدراسـة مـن  )،عاملـةلذاكرة العال على ا عبء، وبترتيبها الذي عرضت فيه كالعاملة
 عــبء(ب الــذاكرة العاملــة عــبءتالعــب فــي كــل تجربــة مــن هــذه التجــارب بال يــتم أربــع تجــارب

جامعــة  ةمــن طلبــ ) طالبــاً 54( عينــة الدراســة مــن وبلغــت ،عــال) عــبءب عــبء،واطــئ، بــدون 
التجارب  ، وتوصلتعلى التتالي ) طالباً 12،11،15،16وزعوا على التجارب األربع (، لندن

، إذ ظهـــر التـــي وضـــعتها الدراســـةصـــحة الفرضـــية الـــى نتـــائج تؤيـــد األربـــع فـــي هـــذه الدراســـة 
غيــر ذات الصــلة) فــي مهمــة االنتبــاه االنتقــائي فــي حالــة ( تــداخل اكبــر للعناصــر المشوشــة

ــذاكرة العاملــة مقارنــة بالتــداخل فــي حالــة وجــود  عــبءال عــدم  واطــئ أو عــبءالعــالي علــى ال
  ( Lavie et al, 2003: 1039 -1045 )ةــلــامـــعــرة الـــــــــذاكـــــى الــــــــلـع عبءود ــــــوج

  

 اولت االنتباه االنتقائي البصري :نات التي تالدراس وازنةم  
نتقــائي بعــد اســتعراض أهــم الدراســات العربيــة واألجنبيــة التــي تناولــت موضــوع االنتبــاه اال

، يـــرى الباحـــث مـــن الضـــروري ) أجنبيـــة3عربيـــة و( )3) فقـــط (6، والبـــالغ عـــددها (البصـــري
، بهــدف موازنتهــا مــع ص أهــم المؤشــرات التــي توصــلت اليهــامناقشــة هــذه الدراســات واســتخال

الدراســة الحاليــة مــن حيــث األهــداف وحجــم ونــوع العينــة واألدوات المســتعملة فيهــا والوســائل 
  يأتي : ، وكماة وأهم النتائج التي توصلت اليهااالحصائي
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 أثـــر علـــى تعـــّرف تباينـــت اهـــداف الدراســـات الســـابقة فمنهـــا مـــن هـــدف الـــى ال: داف ھاأل
)، فــيما 1987، نيل وويستبري ( في االنتباه االنتقائي كما في دراسةالمعرفية الضوضاء 

علــى  قائيــــتباه االنتـفــي االنــ التعــرف علــى الفـــروق إلــى) 1999 ،النعيمــيهـــدفت دراســة (
( ، امــا دراســةالجــنس والتخصــصو  ) الــواطئ ـــــالعــالي  ( ذاتـالشــعور بالــ اتمتغيــر  وفــق

 علــى التعــرففهــدفت الــى ) 2003، هــاؤ (الفــي وزمال)، ودراســة 2001، فــوكرت وزمالئــه
) 2013 ،حسـين(هـدفت دراسـة  كمـا، ريـالبصـ قائيـاالنتـ االنتبـاه فـي العاملة الذاكرة دور

وفـــي ، البصـــري واإلخفاقـــات المعرفيـــةإلـــى التعـــرف علـــى العالقـــة بـــين االنتبـــاه االنتقـــائي 
تقائي ـــــاه االنــــــبــــتـــاالن) فهــدفت الــى التعــرف علــى العالقــة بــين 2016دراســة (الميــاحي، 

الحاليــة فأنهــا تهــدف  أمــا الدراســة). واألســـــلوب المعــــــــرفي (االنــدفاعي ـــــــ التــأمليالبصــري 
تبعًا لكل من المجموعة ذوي الكف العالي الفرق في االنتباه االنتقائي البصري الى ايجاد 

 . والمجموعة ذوي الكف الواطئ
  

 ـي ) 200تباينــت الدراســات الســابقة فــي احجــام عيناتهــا اذ كــان اكبــر حجــم للعينــة (: ة نالع
 مفحوصــين) 10()، واصــغر حجــم كــان 1999 ،مــييعالن( دراســة فــي كمــاة لبــوطا اً طالبــ
يعـود هـذا التبـاين فـي احجـام عينـات هـذه  ) وقـد2001، فـوكرت وزمالئـه( دراسـة في كما

 مـــن عتمـــد الكثيـــرالدراســـات الـــى التبـــاين فـــي طبيعـــة المرحلـــة العمريـــة التـــي تناولتهـــا. وت
 فقـدالحاليـة  الدراسة عينة اما الجامعة، او انوية،ـالث من كانوا سواء الطلبة على الدراسات
  واسط جامعة طلبة منوللتخصصين العلمي واالنساني  وطالبة طالباً ) 300( من تكونت

  

 : ــــت الدراســــات فــــي  االدوات ــــاس فمنهــــا مــــن اســــتعمل اســــتعمل تباين أداة ســــتروب اداة القي
 ،النعيمــــي)، أمــــا دراســــة (1987، نيــــل وويســــتبري( دراســــةكمــــا فــــي (لالشــــكال والحروف)

)، فـي حـين  الفعـل الزمنـيجهاز رد (أداة لقياس االنتباه االنتقائي ) فأن الباحث أعد1999
ــــوكرت وزمــــال( ت دراســــةاســــتعمل ــــالي أداة ( )2001، هؤ ف ــــي  (أمــــا دراســــة،) تســــمية الت الف
 ،العتــــابي، أمــــا دراســــــــة ( الحــــرف المجــــس)( أداةتعمال فـــقـــــــد تــــــــم اســــ) 2003، ـاهــــؤ وزمال

استعانة الباحث بمنظومة اختبارات فينا الموجودة في المختبر النفسي لمركـز  ) فقد 2013
 فقـد )2016الميـاحي، ( دراسـة اــــمأ ،ات التربوية والبحـوث النفسـية فـي جامعـة بغـدادـالدراس

على شكل فيــديـو، امـا البحـث الحـالي فقـد  ريــتقائي البصــتباه االنــاس االنـــاداة لقي تـــم بنـــاء
 ) 2016المياحي، مقياس(نى الباحث تب

  



  ا
  

69

 : ـة ـائل االحصائيـ ر معظــم الدراســات إلــى الوســائل االحصــائية المســتعملة فــي يشــت الوسـ
ل المســـتعملة هـــي: االختبـــار التـــائي، ومعـــامالت معالجـــة بياناتهـــا وقـــد كـــأن ابـــرز الوســـائ

ن الباحــث إفــالحاليــة  الدراســة. امــا  ، وتحليــل التبــايناالرتبــاط، وتحليــل االنحــدار المتعــدد
تناول الوســائل االحصــائية التــي تســهل لــه عمليــة تحليــل البيانــات بمــا يحقــق الوصــول يســ

  . إلى اهداف البحث
  

 : توصلت بعض الدراسـات الـى ان المثيـرات المتعارضـة (الضوضـاء المعرفيـة)  النتـــائــج
أن وجـــود كـــان لهـــا زمـــن رد فعـــل اطـــول مـــن المثيـــرات غيـــر المتعارضـــة ، وتشـــير الـــى 

الفواصــــل الزمنيــــة بــــين المثيــــرات يــــؤثر وبصــــورة دالــــة معنويــــًا فــــي دقــــة رد الفعل(االنتبــــاه 
االنتقائي)، وان االنتباه االنتقائي للمثيرات المتسقة يكون أكثر دقـة مـن االنتبـاه االنتـــقـائـــي 

كمـا فـي نتـــــباه االنتقـائي ، وان الــــذكور أفـــضل مـن االنـاث فـي االمثــــيـــرات الــمــتــعــارضةللــ
) أن االفــــراد ذوي 1999)، وأظهــــرت دراســــة (النعيمــــي، 1987، دراســــة (نيــــل وويســــتبري

قــرانهم ذوي الشــعور بالــذات الشــعور بالــذات العــالي أكثــر قــدرة فــي االنتبــاه االنتقــائي مــن أ
ذات  ، وال توجــد فــروقمــن االنــاث ، و الــذكور أكثــر قــدرة علــى االنتبــاه االنتقــائيالــواطئ

ـــاه االنتقـــائي علـــى وفـــق متغيـــر التخ صـــص، وتوصـــلت دراســـة داللـــة احصـــائية فـــي االنتب
أن آثـــــار تـــــداخل ) إلـــــى 2003(الفـــــي وزمالؤهـــــا ، )، ودراســـــة2001(فـــــوكرت وزمـــــالؤه،

) أثنــاء الحمــل العــالي للــذاكرة العناصــر المشوشــة (المعلومــات غيــر ذات الصــلة بالمهمــة
، أمـا دراســـــة  الواطئ للــــذاكرة العــــــاملة داخلها أثـــــــنـــــاء الحـــــمــــلالـــــعاملة كان اكبر من تــــــــ

قــائي ) فقــد توصــلت إلــى وجــود عالقــة ارتباطيــه ســالبة بــين االنتبــاه االنت2013، العتــابي(
 . البصري واإلخفاقات المعرفية

االجنبيـــة االهـــداف الدراســـات الســـابقة، العربيـــة منهـــا و  وقـــد افـــاد البحـــث الحـــالي مـــن       
للتوصــــل الــــى  والعينــــة وادوات القيــــاس المســــتعملة وانتقــــاء الوســــائل االحصــــائية المناســــبة

  النتائج واستعراضها.



  

  الفصل الثالث
  

  هالبحث وإجراءات يةمنهج
  

  البحث . منهج –أوال 

  جمتمع البحث . –ثانيًا 

  عينة البحث . –ثالثًا 

  أداتا البحث . –رابعًا 

  الوسائل اإلحصائية . –سًا خام
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  البحث وإجراءاته منهج
ه لتحقيـق أهدافـفي البحث الحالي  المتبعة اإلجراءاتعرض يتضمن هذا الفصل 

خطـــوات التـــي ، والوطريقـــة اختيارهـــا تـــهُ ، وعينهمجتمعـــتحديـــد مـــنهج البحـــث و مـــن حيـــث 
تحديـد فقراتـه مـرورًا بـإجراءات التعـرف علـى  البحـث الحـالي كـذلك أتبعت في اعداد اداتـا
ثبــات، إذ إًن عمليــة التحليــل االحصــائي لفقــرات االختبــار تعــد مــن مؤشــرات الصــدق وال

الخطــــوات األساســــية لبنائــــه، وان اعتمــــاد الفقــــرات التــــي تمتــــاز بخصــــائص ســــايكومترية 
االختبــار اكثــر صــدقًا وثباتــًا، وانتهــاء بتطبيقهــا واســتخدامها فقــرات (قياســية) جيــدة يجعــل 

  مستعملة في تحليل البيانات.في تحقيق أهداف البحث والوسائل اإلحصائية ال
  -منهج البحث : -اوال :
في االنتباه  ئالواطالى المقارنة بين ذوي الكف المعرفي العالي و  البحث الحالي يهدف      

ذا االسلوب الوصفي  هو المنهج ، فإن المنهج المالئمالبصري لدى طلبة الجامعة االنتقائي
العالقات بين عناصرها أو بينها وبين ظواهر  إذ ال يقتصر هذا المنهج على تحديدالمقارن 

ويقيم  يحلل، ويفسر، ويقارن،أبعد من ذلك  الى إنما يذهب تعليمية أو نفسية أو اجتماعية،
فالمنهج الوصفي تشخيص علمي لظاهرة  ،عن تلك الظاهرة المزيد من المعلوماتوصوال إلى 

  .)163: 1990بد الرحمن، (داود، وعما، والتبصر بها كميًا وبرموز لغوية ورياضية 
  -ثانيا: جمتمع البحث :

من الوحدات االحصائية المعرفـة بصـورة واضـحة والتـي مجموعة البحث يقصد بمجتمع        
يراد منها الحصول على بيانـات التـي يسـعى الباحـث الـى ان يعمـم عليهـا النتـائج ذات العالقـة 

  ).161: 2008، العزاوي(بالظاهرة موضع البحث 
الصباحية للعام  االولية ةللدراس بطلبة جامعة واسطمجتمع البحث الحالي تحدد   

ويتوزعون  ،وطالبة طالباً  *)13481( البحثغ مجتمع بل، وقد )2018/  2017(يــسالدرا
 إنساني ويشكلون نسبة )7933(و )،%41( علمي وبنسبة )5548(بحسب التخصص بواقع 

من ) %48() طالبًا ويشكلون نسبة 6446ــــس بواقع (ب متغــــــير الجن، ويــــتوزعون حس)59%(
من المجتمع الكلي، ويتوزعون حسب  )%52(طالبة ويشكلن نسبة  )7035(المجتمع الكلي و

 )%28(ـبة طالبًا وطالبة ويشكلون نســـــــ )3771(بلغ عدد الطلبة في الصف االول الصف اذ
، وطالبةطالبًا  )3054(ني فــقد بـــــلغ في الصف الثاـدد الطلبة جتمع الكـلي، اما عمن الم

                                                 
  . واسط حسب كتاب تسهيل مهمة طالبعة التخطيط والمعلومات في رئاسة جام شعبة منالبحث الحالي على بيانات الباحث حصل  *
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اما عدد ، )%24(كلون نسبة شوي )3315(غ بلالث فقد ثف الصلا وطلبة، )%23(كلون نسبة شوي
   . ) يوضح ذلك1(والجدول %)25( ةويشكلون نسب )3341(الرابع فقد بلغطلبة الصف 

  ) 1جدول (
   2018-2017لعام الدراسيل والتخصص حسب الكلية والجنس والصفموزعين  البحثمجتمع 

 الكليات
 مجموع الصف الرابع الصف الثالث الصف الثاني  الصف االول

المجموع
 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

 3747 2151 5021596 420 600 452 472 264 577 460 التربية

ــــ   ــــ االعالم  86 19 67 5 11 14 54  ــــ  2 

 301 203 98 45 30 35 29 60 24 63 15 ون الجميلةالفن

 1403 771 160632 140 134 119 173 155 304 218 التربية االساسية

 1347 824 297523 154 154 115 164 91 209 163 اآلداب

 1049 570 218479 164 129 115 114 86 109 114 القانون

 7933 4538 12273395 1066919 884 983 1262622 970 انسانية

 676 356 320 86 87 87 87 91 69 92 77 الهندسة

 319 197 122 47 13 34 32 39 30 77 47 الطب

 521 104 417 20 103 19 99 29 93 36 122 التربية الرياضية

 582 266 316 67 80 48 53 90 72 61 111 الزراعة

 663 387 276 69 78 84 60 103 68 131 70 العلوم

 1829 706 1031123 232 189 306 231 303 183 282 دارة واالقتصاداال

ــــ  الطب البيطري ــــ    3 1 36 25 15 14 54 40 94 

 316 204 114 61 26 49 43 46 28 48 17 طب االسنان

 546 237 309 41 53 44 70 69 84 83 102 علوم الحاسوب

 5548 2497 5083051 687 579 786 699 750 711 828 علمية

 13481 7035 17356446 197313721682167016451606 1798 المجموع
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  -ثالثًا : عينة البحث:
ويقصـــد بالعينـــة جـــزء مـــن المجتمـــع الـــذي تجـــري عليـــه الدراســـة، يختارهـــا الباحـــث       

                 إلجـــراء دراســـته عليـــه علـــى وفـــق قواعـــد خاصـــة لكـــي تمثـــل المجتمـــع تمثـــيًال صـــحيحًا،
  .) 161: 2008، ( العزاوي

فــي اختيــار التوزيــع المتناســب  تذااســتعمل الباحــث األســلوب الطبقــي العشــوائي       
  -وحسب االعتبارات العلمية االتية: ،الحالي عينة البحثحجم 

الـــى ان ســـعة العينـــة وكبرهـــا هـــو االطـــار المفضـــل فـــي  )Ebel,1972(يشـــير أيبـــل   -1
 نـه كلمـا زاد حجـم العينـة قـل احتمـال وجـود الخطـأ المعيـاريعملية االختيار ،ذلـك  ا

)Ebel,1972:289(. 
الــى ان نســبة عــدد افــراد  فــي مجــال اختيــار العينــة )Nunnally,1970(نلي انــ يــرى -2

لعالقـة ذلـك بتقليـل افـراد للفقـرة ) 10-5العينة الى عدد الفقـرات يجـب اال يقـل عـن (
 .)73، 1981وبكر والكناني،(الزوبعي حصائي فرص الصدفة في التحليل اال

  )االساسيةالعينة عينة التطبيق (
تــــم ) كليــــة 15(ن تحــــت المنضــــويحصــــر مجتمــــع طلبــــة جامعــــة واســــط و بعــــد ان تــــم    

) انســـــاني 2) علمـــــي و(3كليـــــات ( خمســـــة االختيـــــار عشـــــوائيًا للكليـــــات والطلبـــــة بواقـــــع
، بواقـع راسـيالد ) طالبًا وطالبة، موزعين بحسـب التخصـص350( واشتملت العينة على

التخصــص ) طالبــًا وطالبــة مــن 207و (، العلمــيالتخصــص ) طالبــًا وطالبــة مــن 143(
) طالبـــة، ومـــوزعين 182و(، ) طالبـــاً 168اإلنســـاني، ويتوزعـــون بحســـب الجـــنس الـــى (
) 82والصـف الثـاني (، ) طالبـًا وطالبـة88بحسب الصف اذ بلغت عينة الصف االول (

) طالبـًا وطالبـة 91، والصـف الرابـع (طالبـًا وطالبـة )89والصف الثالـث (، طالبًا وطالبة
  )2(والجدول ، 2017/2018للعام الدراسي واسطمعة من طلبة جا
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   )2جدول (
  موزعة بحسب الجنس والتخصص والصف الدراسي عينة البحث االساسية

 الكليات
 مجموع الصف الرابعالصف الثالث الصف الثاني الصف االول

المجموع
 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور  ثاناذكور

 93 54 39 14 12 13 10 12 7 15 10 التربية
 114 64 50 16 11 16 12 18 12 14 15 القانون

 207 118 89 30 23 29 22 30 19 29 25 مجموع االنساني
 48 22 26 6 7 6 7 5 6 5 6 الهندسة
 48 22 26 6 7 6 7 5 6 5 6 علوم
 47 20 27 5 7 5 7 5 6 5 7 الزراعة

 143 64 79 17 21 17 21 15 18 15 19 مجموع العلمي

 350 182 168 47 44 46 43 45 37 44 44 المجموع الكلي
  

  -البحث : أداتارابعا : 
البحث  ألهداف اً تحقيق: )Cognitive Inhibition Test(اختبار الكف املعريف   - 1

اطلع الباحث على عدد من  ، اذفيالكف المعر  ختبارداة الأالحالي تطلب وجود 
 : اهمهمومن هذه ال الكف المعرفيودراسة  ختبارال عملةالمست مهامال

  املهام املستعملة الختبار الكف املعريف 
 Stroop Taskمهمة ستروب  -

  

 ثـالثالمتكونـة مـن  )1935(ريـدلي سـتروب  ختبـار( ستروب ) صـمم هـذه األ مهمة    
 ) مطبوعـــة بـــالوان مختلفـــةارقـــام، اتجـــاه(كلمـــات،  اتؤثر مجموعـــة مـــن المـــ تتضـــمنقـــوائم 

ــأثير منبهــات اللــون المتداخلــة لــدى قــراءة  وكــان األســاس لهــذه األداة هــو الكشــف عــن ت
منبهـــات الكلمـــات المتداخلـــة لـــدى تســـمية  وتـــأثير متسلســـل تســـميات األلـــوان علـــى نحـــو
لمهمــــة الــــى ان ا Sanders )1998( ســــندرزوقــــد اشــــار ،  األلــــوان علــــى نحــــو متسلســــل

 Symmetric Interferenceاالساسية الختبار ستروب هو نمط التداخل غير المتناظر

Pattern بمعنى ان تسمية لون الحبر يتأثر بشكل اكبر بالكلمة المكتوبة، وخاصة فـي ،
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مع تطابق اسم الكلمـة مـع لونهـا، كمـا حالة عدم تطابق لون الحبر مع اسم الكلمة عنها 
   ،يضــــــًا اثنــــــاء المعالجــــــة ولــــــيس عنــــــد اختيــــــار االســــــتجابةوان هــــــذا التطــــــابق يحــــــدث ا

)Sanders, 1998:132.(  
 تطابق الصورة مع االسم  مهمة -
، جهـاز الحاسـوب ويستعمل فيها، Fockert  et al, 2001 )(فوكرت وزمالؤه هاصمم    

صور ألشخاص مشـهورين كرؤسـاء دول سـابقين السلسلة من  وتتحدد آلية االداة بظهور
مـع االسـم أو  وقد تتطـابق الصـورة، ك وغيرهم، وتحت كل صورة يدون اسمرو أو مغٍن لل
وعلى زر آخـر ، قــة التطابــطلب من المفحوص الضغط على زر في حالويُ  ،ال تتطابق

   .(Fockert  et al, 2001: 117 )،في حالة عدم التطابق
 Flankers Tast مهمة االحاطة بالهدف -

ويســـتعمل جهـــاز الحاســـوب، حيـــث يعـــرض ، )(Erikson,1995 اريكســـونصـــممها     
 مــــن المفحــــوص االســــتجابة للحــــرف بويطلــــ) FTF(علــــى المفحــــوص الحــــروف االتيــــة 

 بالحمـاة وتسمى )F(االخرى فويتجاهل الحرو  )Target) ويسمى بالهدف (T(المركزي، 
)Flankers (اذ يحـدث التـداخل بـين الهـدف تحيط بالهـدف مـن كـال الجـانبين  ألنها)T (

          ،تنـــــــــافس االســـــــــتجابة كمـــــــــا ويطلـــــــــق عليـــــــــه نمـــــــــوذج) F(ت المحيطـــــــــة بـــــــــه والمشـــــــــتتا
)Response Competition Paradigm() ،Erikson, 1995: 114.(   
  

 تعتمـد )الصورة مـع االسـمتطابق ( داةن اإبعد تفحص هذه األدوات ومما سبق يتضح      
التـذكر والنسـيان، على معرفة المفحوص مسبقًا على اسم صاحب الصورة، وهنا يتطلـب 

تعتمـد علـى المالمـح المحـددة بالهـدف وفـي نصـوع ووضـوح ) مهمة االحاطـة بالهـدف(  أما
االرتبــاك أو هــذا العمليــات قــد تــؤدي الــى وان الهــدف أي انهــا تتطلــب التمييــز البصــري 

وهـــذه االســـباب ادت الـــى تبنـــي ، احتمـــال تـــدني درجـــة المفحـــوص فـــي القيـــاسو  النســـيان
  -:مميزات منهالعدة  مهمة ستروب الباحث

، واالعــداد، وموقــع الكلمــة واللــون(تعتمــد علــى التمييـز بــين  ألنهــاالمعلومــات،  تــداخلقيـاس  - 1
 .)االتجاه

   وضوح تعليمات االختبار لدى الطلبة.  - 2
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للفئة العمرية المستهدفة في البحـث  اومالئمته واالتجاهات الكلماتاسماء االلوان و  وضوح -3
 .الحالي

  مة عند تطبيق االختبار.توفر االدوات الالز  -4
 وصف اختبار الكف املعريف 

  ترجمة االختبارTest Translation: 

من ثقافة  االختبارنقل في  باحثال يعملالتي  هاممن أولى الم االختبارعد ترجمة تُ    
، وتكون عملية الترجمة اللغوية سهلة ومالئمة اذا لم تتطلب تغييرات أخرى إلى ثقافة

)على هذه الطريقة اسم (المطابقة) الن النص 1997ذ اطلق فيجر(كبيرة في الكلمة، ا
في اللغة االصلية يمكن تطبيقه ببساطة في سياق ثقافي اخر،(هامبلتون واخرون، 

 يزيةلاإلنك لغةية ألداة البحث باللاألص ةالنسخعلى  الباحثبعد اطالع و  ).87: 2006
االنكليزية إلى اللغة العربية،  قام الباحث بترجمة اختبار ستروب من اللغة ،)1ملحق (
من خالل ترجمته من اللغة االنكليزية الى اللغة  )العكسيةوالترجمة  –الترجمة (باسلوب 

 من اثنين على االختبار الباحث الترجمة، عرض صدق من التحقق العربية ولغرض
 ةالعربي اللغتين يجيدون الذين من التربويين)2( المختصين ملحق المحكمين الخبراء

من  المقترحة باآلراء االخذ وبعد المترجم فقرات االختبار صالحية من للتأكد واالنكليزية
 اخر ملحق لغوي محكم المترجمة الى العربية على النسخة عرضت، لمحكمينالخبراء ا

 اللغة الى ترجمتها ممن لم يسبق له االطالع على النص االصلي ألعاده)2(
 المضمون حيث من)والمترجم األصلي(النصين تطابق مدى من التأكد وبعد االنكليزية،
  .وسالمتها الترجمة صدق من التحقق تم فقد، النفسي والمحتوى

  

 وصف االختبار  
االختبار من ثالثة مؤثرات كل مؤثر يحتوي على اسئلة عدة يتم االجابة عليها  يتكون 

، وكما *من خالل برنامج محوسب اعده الباحث ويطبق من خالل جهاز الكومبيوتر
  -موضح في التالي:

                                                 
*  استعان الباحث بالمساعد مدرس  علي فاھم الياسري، كلية علوم الحاسبات، جامعة واسط، باعداد

  وبرمجة االختبار من اختبار ورقي الى اختبار محوسب.
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عرض للمفحوص علـى شاشـة الحاسـبة قائمـة ) فقرة ت25يتكون من (: المؤثر اللوني - أ
 من اسـماء االلـوان مكتوبـة بـنفس لـون الكلمـة ويطلـب مـن المفحـوص قـراءة الكلمـات

 .)4كما موضح بالشكل (
  المؤثر اللوني

 أحمر أخضر أزرق أبيض وردي

 أبيض وردي أخضر بني برتقالي

 برتقالي أبيض برتقالي أصفر أخضر

 أخضر أصفر اسود أحمر بني

 أزرق أحمر بني أزرق أصفر

  
  
ن يكتـب احمـر لكـن بـألوان مختلفـة عـن اسـمائها كـأ يـتم عـرض اسـماء االلـوانبعد ذلـك و 

بــاللون االخضــر، او ازرق بــاللون االصــفر، ويطلــب مــن المفحــوص بكتابــة لــون الحبــر 
  ).5شكل (الكلمة كما موضح باليس ول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  )5شكل (
  كتابة اسم اللون

 

  المؤثر اللوني
 أحمر أخضر أزرق أبيض وردي

          
 أبيض وردي أخضر بني برتقالي

          
 برتقالي أبيض برتقالي أصفر أخضر

          
 أخضر أصفر اسود أحمر بني

          
 أزرق أحمر بني أزرق أصفر

          

  )4شكل (
 عرض الكلمة بلونها
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حاسبة قائمة عرض للمفحوص على شاشة الفقرة ت )21يتكون من (المؤثر العددي:  - ب
كمـــا موضـــح بالشـــكل  كلمـــاتيطلـــب مـــن المفحـــوص بقـــراءة الالمكـــررة مـــن الكلمـــات 

)6.( 
  المؤثر العددي

  يد
  يد
  يد

  كرة
  كلب
  كلب
  كلب

  قلم
  قلم

  سيارة

  باب
  باب
  باب
  باب

  علم
  علم

  قطة

  قلم
  قلم
  قلم
  قلم

  كرة
  كرة

  باب
  باب
  باب

  يد
  يد

  قطة
  علم
  علم
  علم

  لمق
  قلم
  قلم

  علم
  علم
  علم

  يد
  يد

  كرة
  كرة
  كرة
  كرة

  سيارة
  سيارة

  باب
  قطة
  قطة

  
  
لكلمات ويطلب من الطالب ان (يذكر) عدد هذه الكلمات فـي كـل بعد ذلك يتم عرض او 

  ).7كما موضح بالشكل (مستطيل ال ان يلفظ الكلمات كما هي مكتوبة 
  

  المؤثر العددي

  يد
  يد
  يد

  كرة
  كلب
  كلب
  كلب

  قلم
  قلم

  سيارة

  باب
  باب
  باب
  باب

  علم
  علم

               كتابة العدد

  قطة

  قلم
  قلم
  قلم
  قلم

  كرة
  كرة

  باب
  باب
  باب

  يد
  يد

  قطة
  علم
  علم
  علم

               كتابة العدد

  قلم
  قلم
  قلم

  علم
  علم
  علم

  يد
  يد

  كرة
  كرة
  كرة
  كرة

  سيارة
  سيارة

  باب
  قطة
  قطة

               كتابة العدد

  
  

 

  )6شكل (
 قراءة الكلمات المكررة

  ) 7شكل ( 
 يذكر كم عدد الكلمات
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عـــرض علـــى المفحـــوص مربعـــات فيهـــا اتجـــاه ) فقـــرة ت15المـــؤثر االتجـــاهي: يتكـــون مـــن ( -  ت
حسـب اتجاههـا كمـا موضـح ت موقع الكلمة الصحيح يطلـب مـن المفحـوص بقـراءة الكلمـا

 ).8بالشكل (
  المؤثر االتجاهي

 فوق

 اسفل

 فوق

يسار
  
  يمين 

  
 

 اسفل

  يمين  فوق

 
يسار

  فوق

  
 

   
  يمين 

  
 

  فوق

 

  فوق

 

 اسفل

يسار
  
 

  
   

 موقعاو يحدد ) ( يذكريطلب من الطالباالتجاه بشكل مختلف  بعد ذلك يتم عرض اسم
، فوق ) ال ان تلفظ الكلمة كما هي مكتوبة في بع ( أسفل، يسار، يمينالكلمة في المر  واتجاه
  ).9( المربع

  المؤثر االتجاهي
 يسار

 يمين

 يسار

ميني
  
  فوق 

 

        

 فوق
  فوق  يسار

 
اسفل   يمين

 

        
    

  يسار

 

 يسار اسفل

 ميني
اسفل

 

        
  

  

  ) 9شكل ( 
  تحديد موقع الكلمة حسب اتجاهها

 

  ) 8شكل( 
  موقع االتجاه الصحيح
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 ألنـهاعـداد الفقـرات  ةفي بداي د التحليل المنطقي ضرورياً عَّ يُ  :التحليل المنطقي للفقرات 
الصياغة الجيـدة ان و للسمة التي اعدت لقياسها، الظاهرة الى مدى تمثيل الفقرة  يشير

لـذلك تـم )، 169: 2001الكبيسي، ( معامل صدقهاو هم برفع قوتها التمييزية ستلفقرة ل
تـــم وضـــع تعليمـــات حـــول ) فقـــرة 61والبالغـــة ( الكـــف المعرفـــيعـــرض فقـــرات اختبـــار 

حـث (رقـم لكـل طالـب، التخصـص، المرحلـة، الجـنس)، و بيانات الطالب ادخال  كيفية
كيفيـة بح يضالتو وعدم ترك أي فقرة دون اجابة، وكذلك ، جيب الدقة في االجابةستالم

مـن المتخصصـين فـي  محكمـاً ) 15علـى (، لإلجابة عليهـا بين فقرات االختبار التنقل
مـــن تــوافر الخصـــائص المناســبة لهـــذه  للتأكــد)  2 ( العلــوم التربويـــة والنفســية الملحـــق

الخبــراء ل آراء ـــــحليــ، ولت) 3ملحــق (  الفقــرات مــن حيــث الشــكل والمضــمون الظــاهري
ـــــاس فــي فقــرات االختبــار المحكمــين ) مربــع كــاي(الباحــث االســلوب اإلحصــائي  عملتــــ

ت كــل فقــرة صــالحة عنــدما تكــون قيمــة دَّ وُعــ، ) 48: 1985الصــوفي، ( لعينــة واحــدة
وقــد نالــت الفقــرات موافقــة جميــع )  0,05ي المحســوبة دالــة عنــد مســتوى ( امربــع كــ
مـــن ) %100(المحكمــين بـــدون اســـتثناء ممــا يعنـــي ان نســبة الموافقـــةالخبـــراء الســادة 

 ) يوضح ذلك.3دول (ــــــوالج، المحكمينالخبراء عدد 
  

  )3الجدول (
  الكف المعرفي اختبار حول صالحية فقراتالمحكمين آلراء الخبراء نتائج اختبار مربع كاي 

  الفقرات
 عدد

 الفقرات
مجموع 
 الفقرات

 الموافقون
 غير

 الموافقين
  النسبة

 مستوى  2مربع كاي قيمة
 الداللة  
  الجدولية حسوبةالم  0,05

  

 25 المؤثر اللوني 

  21  المؤثر العددي   دالة  3.84  15 100%  0  15  61

المؤثر 
  االتجاھي

15 

  

اس ــــــــلقي اً ــــــقيـــــار صالحة منطـــــبــــــــجميع فقرات االخت) أن 3ويبدو واضحًا من الجدول (
  .المحكمين)الخبراء بالصدق الظاهري ( صدق  ويسمى اسهــــــت من اجل قيـــــما وضع
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 التجربة االستطالعية لألختبار:  
من الضروري التحقق من مدى فهم العينة المستهدفة لتعليمات المقياس ومدى       

وفهم لتأكد من مدى وضوح لغرض ا، )159: 1980فرج،(وضوح فقراته لديهم 
لى الحاسبة االلكترونية لدى المستجيبين االختبار، وطريقة االجابة عفقرات و التعليمات 
) طالبًا 20على عينة مكونة من ( زمن المستغرق لإلجابة طبق االختبارال واحتساب

من مجتمع البحث وهم من ) إناث اختيروا عشوائيًا 10) ذكور و (10وطالبة بواقع (
 طبق) وقد 4جدول (، * *العلمي واإلنساني* االختصاصينومن  الثانيطلبة الصف 

طلب من الطلبة قراءة التعليمات والفقرات، واالســـتفســـــار عن الباحث االختبار عليهم و 
مناقشة مع الاثناء االجابة، وجرت  لصعـــــوبات التي قد تــواجههمأي غمـــوض وذكر ا

طريقة و ان التعليمات  أتضحاالجابة عن االختبار فاكمال افراد العينة بعد االنتهاء من 
المستغرق لإلجابة لكل  قتالو وتراوح  ،واضحة ةاإللكترونيجهاز الحاسبة لى االجابة ع
  .) دقيقة45( المدى ، بمتوسط) دقيقة60-30فرد بين (

  ) 4الجدول ( 
  عينة االستطالعية للتأكد من وضوح التعليمات موزعة بحسب التخصص والجنسال

  المجمـــــوع  انــــاث  ذكــــور  االختصــــاص

  10  5  5  العلمــــــي

  10  5  5  االنســــانــي

  20  10  10  المجـــمــــوع
  

 زمن ــــالمعـدل ب سـاح: يـتم كيفية تصحيح االختبار وآليـة تحديـد الكـف العـالي والـواطئ
اســـرع اجابـــة الحـــد الطلبـــة  ةـــــــباريـــاالخت مـــؤثراتتجابة علـــى كـــل الـــــــتغرق لالســــــــالمس

الحســابي  طســب الو حســي ذلــك وبعــد ،قــة) دقي60يقــة، واجابــة اخــر طالــب () دق30(
ـــزمن االســـــــل (المعــدل) بقســمة مجمــوع زمــن االســتجابة، وبعــدها درجــة القطــع تجابة ـــ

ـــــتصل ،عـــــينة البحــــث جميــــعلو  ـــــب ــ ـــــب و  ذو الكــــف العــــالينيف الطال ذو الكــــف الطال
 ) الذي يوضح ذلك. 5وفق الجدول (  ياً ـــــاجرائ الواطئ

  
                                                 

 .) الجغرافيةوكلية التربية ( قسم  ،)الميكانيك ( قسم الهندسةكلية * **
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  ) 5جدول( 
 بحسب متغيرات الكف المعرفي ( العالي و الواطئ) ومعدل زمن االستجابة والوسط الفرضي تصنيف الطلبة

 

  المتغيرات
معدل زمن 

االستجابة (الوسط 
  الحسابي)

الوسط 
  نوع الحكم على النتائج  معيار الحكم على النتائج  الفرضي

ذو الطالب 
  الكف العالي

  30.5  دقيقة 45

 اذا كان معدل زمن االستجابة اكبر او
يساوي قيمة الوسط الفرضي وعدد 

  اخطائه اقل من الوسط الفرضي

(الطالب)  المفحوص ان
  يعد ذو كف عالي

ذو الطالب 
  الكف الواطئ

اذا كان معدل زمن االستجابة اقل من 
الوسط الفرضي وعدد اخطائه اكبر 

  من الوسط الفرضي

(الطالب)  ان المفحوص
  يعد ذو كف واطئ

  

وتـم  ) فقـرة61ته النهائيـة مـن (يغفي البحث الحالي بص لمعرفيالكف ااختبار  يتكون   
الصـــحيحة ودرجـــة (صـــفر)  لإلجابـــة) واحـــدة 1درجـــة ( بإعطـــاء عليـــهتصـــحيح االجابـــة 

الدرجــة الكليــة لالختبــار  يــتم حســاب، وبعــدها او المتروكــة بــدون اجابــة خاطئــةال لإلجابــة
ة مـن فقـرات االختبـار، فقـر  من خالل جمع الدرجات التـي يحصـل عليهـا المسـتجيب لكـل
) درجة وهي تمثل اعلى 61لذلك تكون اعلى درجة يمكن ان يحصل عليها المستجيب (

تمثـل ادنـى درجـة كليـة  الدرجات واقل درجة يحصل عليها المستجيب هـي (صـفر) وهـي
  .) درجة30,5ري لالختبار يكون (ــــط النظــــوســــــن المتأذلك فـــعلى االختبار، وب

 
  اإلحصائي للفقرات:التحليل  

التحليل اإلحصائي للفقرات أكثر أهمية من التحليل )، الى ان 1980يشير (فرج،   
 دقيق؛ حليل المنطقي ربما ال يكشف عن صدق الفقرات بنحوالت النالمنطقي لها، 

: 1980(فرج، قط، أي مثلما يبدو ظاهريًا للمحكم ف يعتمد على الفحص الظاهري كونهُ 
مدى ارتباط الفقرات بالسمة التحليل االحصائي للفقرات  يكشف ذلككو  ،)332- 331

  )86: 1987(الكبيسي، لتي أعدت لقياسها ا
  -لمبررات عدة هي: االختبارينإلى التحليل اإلحصائي لفقرات  وقد لجأ الباحث
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 االختباراتعن عينة  الجامعةطلبة البحث الحالي المتمثلة ب حجم وعينةاختالف  -1
 .في الدراسات التي اطلع عليها الباحث انختبار التي طبق عليها اال

في االدبيات والدراسات  انطبيعة البيئة التعليمية للعينة التي طبق عليها االختبار  -2
  .السابقة

  .انعلى بناء االختبار مضت  التي طويلةالزمنية المدة ال -3
  إلجراء التحليل اإلحصائي: ذكره اتبع الباحث الخطوات التاليةما تقدم وم

  

واالنتباه الواطئ  –العالي ( الكف المعرفي  لالختبارين التحليل اإلحصائي عينة - أ
  :االنتقائي البصري)

وين تحــت المنظــو  للبحــث الحــاليحصــر مجتمــع طلبــة جامعــة واســط بعــد ان تــم        
بالطريقــــة الطبقيــــة العشــــوائية ذات التوزيــــع المتناســــب وبــــذات تــــم االختيــــار ) كليــــة 15(

بواقــع عشــوائيًا ر عينــة البحــث االساســية، اختيــرت خمســة كليــات الطريقــة التــي تــم اختيــا
) طالبــًا وطالبــة، مــوزعين بحســب 350( ) انســاني واشــتملت العينــة علــى2) علمــي و(3(

) 207(و، العلمــــيالتخصــــص ) طالبــــًا وطالبــــة مــــن 143(الدراســــي، بواقــــع  التخصــــص
، ) طالبــاً 168اإلنســاني، ويتوزعــون بحســب الجــنس الــى (التخصــص طالبــًا وطالبــة مــن 

) طالبـــًا 88) طالبـــة، ومـــوزعين بحســـب الصـــف اذ بلغـــت عينـــة الصـــف االول (182و(
، ) طالبـــًا وطالبـــة89والصـــف الثالـــث (، ) طالبـــًا وطالبـــة82والصـــف الثـــاني (، وطالبـــة

واســــــــــــط للعــــــــــــام مــــــــــــن طلبــــــــــــة جامعــــــــــــة ) طالبــــــــــــًا وطالبــــــــــــة 91والصــــــــــــف الرابــــــــــــع (
يـــرى ، لفقـــرات االختبـــارين متريةائص الســـيكو لحســـاب الخصـــ، )2017/2018(الدراســـي
 ،قــرة) أفــراد لكــل ف10-5أن يكــون حجــم عينــة تحليــل الفقــرات ( (Nunnally,78)نــانلي 

د العينــة فــي تحديــد المجمــوعتين مــن أفــرا %)27ن فــي هــذا الحجــم عنــد اعتمــاد نســبة(أل
مناســب فــي كــل مجموعــة وتبــاين الحجــم اليتحقــق  تين فــي الدرجــة الكليــة لالختبــاريطــرفال

  ).6(كما موضح في الجدول  )135: 1987(عودة وملكاوي، ماجيد بينه
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  ) 6جدول ( 
  موزعة بحسب متغير الجنس والتخصص والصفوف الدراسية عينة التحليل االحصائي

 الكليات
 مجموع الصف الرابع الصف الثالث الصف الثاني الصف االول

 المجموع
  ثانا ذكور اناث ذكور اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث ذكور

 93 54 39 14 12 13 10 12 7 15 10 اآلداب

 114 64 50 16 11 16 12 18 12 14 15 الفنون

 207 118 89 30 23 29 22 30 19 29 25 مجموع االنساني

 48 22 26 6 7 6 7 5 6 5 6 االدارة واالقتصاد

 48 22 26 6 7 6 7 5 6 5 6 تربية رياضية

 47 20 27 5 7 5 7 5 6 5 7 علوم حاسبات

 143 64 79 17 21 17 21 15 18 15 19 مجموع العلمي

 350 182 168 47 44 46 43 45 37 44 44 المجموع الكلي
  

  :ختبار الكف المعرفيلفقرات ا الخصائص السيكومترية  - ب

يساعد في انتقاء  االختبار فقرات ) ل السيكومترية لخصائص القياسية (إن التحقق من ا
  . فقرات غير المناسبة أو استبعادهامنها وتعديل ال المناسبة

Validityالصدق -اوالً  
ان اهم ما يميز المقياس الجيد ان يكون صادقًا، فيعني ذلك انه يقـيس مـا اعـد     

  ).235: 1999(عودة،ذي ُاعد ألجلهلقياسه، ولكي يحقق الغرض ال
  

 :Face Validityالصدق الظاهري  -1

 المحكمـــين الخبـــراء علـــى مجموعـــة مـــن رض االختبـــارُعـــق الصـــد تحقـــق مـــن هـــذالل    
ــــة والنفســــية تصــــين والمخ ــــالعلوم التربوي ــــآرائهم بشــــأن ب ــــرات  يةصــــالحمــــدى واالخــــذ ب فق

الــــى ان الصــــدق  )Ebel,1972( ايبــــل ، إذ يشــــير)2ملحــــق( االختبــــار الــــذي تــــم اعــــداده
والتعـــرف علـــى المظهـــر العـــام لالختبـــار، او الشـــكل العـــام الظـــاهري يميـــل الـــى الكشـــف 

وكيفيــــة صــــوغها،  الخارجيــــة لــــهعــــن طريــــق المفــــردات التــــي تغطــــي الصــــورة  رلالختبــــا
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وقـد )103: 2010،(العباسـي، قياسـه الفقـرات ومناسـبتها لقيـاس مـا وضـع ألجـل ووضوح
الخبــراء رات المقيــاس علـى بعـرض فقـ تـم التحقـق مــن هـذا النـوع مــن الصـدق آنـف الــذكر

  .)3(جدول المحكمين في
  

  :Construct Validityصدق البناء صدق البناء    -2
يعبر عنه المدى الذي بموجبه ان نقـرر ان المقيـاس او االختبـار يقـيس خاصـية او      

قـــام الباحـــث اذ  )Anastasi, 1988: 114 ( ســـمة التـــي عـــد مـــن اجلهـــا ولـــيس شـــيئًا اخـــر
  باستخراج الصدق البنائي الختبار الكف المعرفي، باتباع اسلوب:

    

 ار الكف المعرفي القوة التمييزية لفقرات اختب -  أ

يمثــل حســاب القــوة التمييزيــة للفقــرات فــي المقــاييس النفســية إلــى اســتبعاد الفقـــرات       
ألنهــا  التــي ال تميــز بــين األفــراد، واإلبقــاء علــى الفقــرات التــي تميــز بيــنهم فــي اإلجابــات

 فـي السـمة او تكشف قدرة االختبار على إظهار الفروق الفردية بـين األفـراد المفحوصـين
الخاصــية التــي يقــوم عليهــا القيــاس النفســي، كــذلك التمييــز بــين االفــراد الــذين يحصــلون 

 )125: 1985( دوران، لون علــى درجــات منخفضــة والــذين يحصــ عاليــةعلــى درجــات 
فالفقرة التي تكون مميزة وفعالة هي الفقرة التي تميز بـين فـردين يختلفـان فعـًال فـي درجـة 

محــددة دون  ، فضــًال عــن أنهــا فقــرة تقــيس قــدرةفــي ادائهــماختالفــًا يظهــر  ك القــدرةامــتال
  ).338: 1998(عبد الرحمن، غيرها

تبع الباحث أسلوب المجموعتين وإليجاد القوة التمييزية لفقرات اختبار الكف المعرفي ا
  -تين وفق الخطوات االتية:يطرفال

) طالب 350نة (نتائج االختبار لعينة التحليل االحصائي في البحث الحالي المكو  تصحيح -1
 وطالبة.

 %)27(رتبت الدرجات ترتيبًا تنازليًا من أعلى درجة إلى أقل درجة واختار الباحث  - 2
من نتائج المجموعة الدنيا من درجات عينة  %)27(من نتائج المجموعة العليا و

 طالب وطالبة، يشير كيلي )95(التحليل اإلحصائي بلغ افراد كل مجموعة 

(Kelly,1955) النسبة تجعل المجموعتين أفضل ما يكون في الحجم  هذهإلى أن
 ).99: 2010العباسي، (،والتباين
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لعينتــين  )T-Test(االختبــار التــائي  ) باســتعمال61حســاب كــل فقــرة والبــالغ عــددها ( - 3
عند مستوى داللـة  )1.96(ولية البالغة دمستقلتين ومقارنة القيمة التائية المحسوبة بالج

وقــد كانــت جميــع الفقــرات ذات قــوة تميزيــة عاليــة حيــث  )188(ودرجــة حريــة  )0.05(
وهــذا يــدل علــى ان جميــع الفقــرات  ان جميــع القــيم التائيــة المحســوبة اكبــر مــن الجدوليــة

   .) 7دالة احصائيًا وكما مبين في الجدول ( 
   )  7(  جدول

  تينيطرفالمجموعتين ال بأسلوب القوة التمييزية لفقرات اختبار الكف المعرفي
  

 راتالمؤث
رقم 
  الفقرة

 الترتيب
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

التائية 
 المحسوبة

عند  الداللة
0.05مستوى

المؤثر 
 اللوني

1 
 0.42 0.77 عليا

 دالة 5.87
 0.49 0.38  دنيا

2 
 0.33 0.87 عليا

 دالة 7.96
 0.49 0.39 دنيا

3 
 0.10 0.99 عليا

 دالة 10.93
 0.50 0.42 دنيا

4 
 0.14 0.98 عليا

 دالة 9.43
 0.50 0.47 دنيا

5 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 9.59
 0.50 0.51 دنيا

6 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 8.82
 0.50 0.55 دنيا

7 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 8.27
 0.50 0.58 دنيا

8 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 7.92
 0.49 0.60 دنيا

9 
 0.10 0.99 عليا

 دالة 7.55
 0.49 0.60 دنيا

10 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 7.92
 0.49 0.60 دنيا

11 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 7.24
 0.48 0.64 دنيا

12 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 7.07
 0.48 0.65 دنيا

13 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 6.91
 0.48 0.66 دنيا

14 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 7.07
 0.48 0.65 دنيا

 دالة 7.24 0.00 1.00 عليا 15
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 0.48 0.64 دنيا

16 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 7.07
 0.48 0.65 دنيا

17 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 7.07
 0.48 0.65 دنيا

18 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 7.07
 0.48 0.65 دنيا

19 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 7.07
 0.48 0.65 دنيا

20 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 6.91
 0.48 0.66 دنيا

21 
 0.10 0.99 عليا

 دالة 6.54
 0.48 0.66 دنيا

22 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 6.91
 0.48 0.66 دنيا

23 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 7.40
 0.48 0.63 دنيا

 
24 

 0.00 1.00 عليا
 دالة 7.92

 0.49 0.60 دنيا

25 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 7.40
 0.48 0.63 دنيا

المؤثر 
 العددي

26 
 0.22 0.95 عليا

 دالة 2.39
 0.37 0.84 دنيا

27 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 3.51
 0.32 0.88 دنيا

28 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 3.51
 0.32 0.88 دنيا

29 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 3.69
 0.33 0.87 دنيا

30 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 3.86
 0.35 0.86 دنيا

31 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 4.01
 0.36 0.85 دنيا

32 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 4.20
 0.37 0.84 دنيا

33 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 4.36
 0.38 0.83  دنيا

34 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 4.53
 0.39 0.82 دنيا

35 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 4.53
 0.39 0.82 دنيا

36 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 4.69
 0.39 0.81 دنيا
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37 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 4.85
 0.40 0.80 دنيا

38 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 5.16
 0.42 0.78 دنيا

39 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 5.01
 0.41 0.79 ادني

40 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 5.01
 0.41 0.79 دنيا

41 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 5.79
 0.44 0.74 دنيا

42 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 5.79
 0.44 0.74 دنيا

المؤثر 
 االتجاھي

43 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 5.95
 0.45 0.73 دنيا

44 
 0.00 1.00 عليا

لةدا 6.27  
 0.46 0.71 دنيا

45 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 6.43
 0.46 0.69 دنيا

46 
 0.18 0.97 عليا

 دالة 6.87
 0.49 0.60 دنيا

47 
 0.14 0.98 عليا

 دالة 9.03
 0.50 0.49 دنيا

48 
 0.10 0.99 عليا

 دالة 9.40
 0.50 0.49 دنيا

49 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 10.44
 0.50 0.46 دنيا

50 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 10.22
 0.50 0.47 دنيا

51 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 11.37
 0.50 0.42 دنيا

52 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 12.14
 0.49 0.39 دنيا

53 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 12.14
 0.49 0.39 دنيا

54 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 11.87
 0.49 0.40 دنيا

55 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 11.87
 0.49 0.40 دنيا

56 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 11.37
 0.50 0.42 دنيا

57 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 12.41
 0.49 0.38 دنيا

58 
 0.10 0.99 عليا

 دالة 11.84
 0.49 0.38 دنيا
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59 
 0.00 1.00 عليا

 دالة 14.27
 0.47 0.32 نياد

60 
 0.22 0.95 عليا

 دالة 11.59
 0.47 0.33 دنيا

61 
 0.42 0.78 عليا

 دالة 7.01
 0.47 0.33 دنيا

 

  :الكلية االختباردرجة بال ةالفقر  درجة ارتباط اسلوب - ب
المقـاييس االختبارات و افضل الطـرق للتحقـق مـن االتسـاق الـداخلي فـي  يعد من      
عد اشارة الى مدى تجـانس ها تُ عالقـة الفقـرة بـالمجموع الكلـي، النبتسـمى ، كما يةالنفسـ

تمثـل االختبار ، اي ان كـل فقـرة مـن فقرات او السمةفـي قيـاس الظـاهرة  االختبارفقـرات 
المقيـاس الكلـي والفقـرات األكثـر جـودة هـي تلـك التـي تـرتبط بدرجـة أعلـى مـع درجة 

قام الباحث بحساب الصدق البنائي ،  (Allen & Wendy, 1979:124)الكلية اراالختب
ها بالدرجة الكلية وعالقة الذي تنتمي اليه وعالقت ؤثرن خالل حساب عالقة الفقرة بالمم
           سيريل بايبوينت  يئااالرتباط الثنمعامل معادلة  عمالاستب ،ت فيما بينهاؤثراالم

)Point-Biserial (المتصلةختباراط بين الدرجة الكلية لالب االرتبلحسا) لدرجات (
راوحت معامالت ، وت) لكل فقرة، والدرجة الثنائية (المتقطعةوطالبة اً ) طالب350(

درجة افراد العينة لكل فقرة من فقرات االختبار وبين درجاتهم الكلية  االرتباط بين
كل مؤثر بالدرجة الكلية ة لكما تم حساب معامل ارتباط الدرجة الكلي )0.26-0.92(

كذلك تم ايجاد عالقة ) 0.29-0.26(تراوحت معامالت االرتباط بيناذ لالختبار 
االرتباط بين درجة الفقرة الكلية ودرجة المجال الذي تنتمي اليه وتراوحت معامالت 

 )0.05(وكانت جميع الفقرات دالة عند مستوى داللة  )0.70-0.14(االرتباط بين
 )1.96( البالغةو لمعامل االرتباط ة يالجدول لقيمةبامقارنتها عند  )348( حرية ودرجة

ويدل هذا االجراء على ان كل فقرة من الفقرات تسير في االتجاه نفسه الذي يسير فيه 
 اختباراجراء هذه الخطوة قد يؤدي الى تقديم ان  ) Nunnally,1978(ويرى، االختبار
  ) يوضح ذلك.8والجدول( ،)125: 1987(عودة وملكاوي،  متجانس
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  ) 8جدول ( 
   ختبارودرجة المؤثرات بالدرجة الكلية لال الذي تنتمي اليه الكلية ودرجة المؤثر درجةالالفقرة بقيم معامالت ارتباط 

  
  

  المؤثرات

  
  
 اترالفق

 االرتباط معامل

اتجاھيالعددياللوني

معامل ارتباط 
الفقرة بالدرجة

  الكلية
  لالختبار

 اللوني

1 0.16 0.14 

2 0.36 0.28 

3 0.54 0.44 

4 0.60 0.48 

5 0.66 0.53 

6 0.73 0.60 

7 0.78 0.62 

8 0.84 0.70 

9 0.86 0.69 

10 0.87 0.70 

11 0.87 0.68 

12 0.85 0.66 

13 0.87 0.67 

14 0.87 0.67 

15 0.87 0.67 

16 0.87 0.66 

17 0.87 0.66 

18 0.84 0.64 

19 0.86 0.64 

20 0.84 0.63 

21 0.81 0.60 

22 0.76 0.59 

23 0.68 0.55 

24 0.60 0.54 

25 0.53 0.50 

 0.79 0.27 0.26  اللوني

 العددي

26 0.39 0.24 

27 0.55 0.35 

28 0.69 0.41 

29 0.77 0.46 

30 0.83 0.49 

31 0.89 0.55 
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32 0.91 0.54 

33 0.92 0.55 

34 0.89 0.53 

35 0.89 0.53 

36 0.88 0.51 

37 0.91 0.53 

38 0.90 0.53 

39 0.93 0.55 

40 0.93 0.55 

41 0.89 0.60 

42 0.85 0.62 

43 0.79 0.60 

44 0.78 0.63 

45 0.77 0.63 

46 0.60 0.54 

 0.65 0.29  العددي

 االتجاھي

47 0.54 0.44 

48 0.60 0.48 

49 0.68 0.49 

50 0.76 0.53 

51 0.85 0.57 

52 0.85 0.55 

53 0.87 0.56 

54 0.88 0.58 

55 0.88 0.58 

56 0.87 0.55 

57 0.83 0.52 

58 0.74 0.48 

59 0.59 0.47 

60 0.54 0.40 

61 0.38 0.28 

 0.69 0.29 0.27 اتجاھي

المجموع 
العام 
 لالختبار

0.79 0.65 0.69 
 

  

:Reliabilityالثبات -ثانياً  
االختبــار واســتقرارها أي  مــدى االتســاق فــي نتــائجالثبــات هــو ان  )Gay,1990( يــرى     
 تحـــت الظـــروف وا، عـــدة مـــرات العينـــة ذاتهـــاعلـــى  ذاتـــه االختبـــارتطبيـــق  ه اذا اعيـــدانـــ

     فنـــــه يعطـــــي النتـــــائج نفســـــها او مقاربـــــه لهـــــا الـــــى اكبـــــر قـــــدر ممكـــــن،ذاتهـــــا المتشـــــابهة 
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) 100تــم حســاب معامــل الثبــات بإخــذ عينــة عشــوائية بلغــت (، )327: 2006ملحــم، (
مــن التخصــص العلمــي  طالبــًا وطالبــة) 40طالبــة وطالــب مــن كــال التخصصــين بواقــع (

مــن التخصــص االنســاني ســحبت مــن االختبــار الــذي طبــق علــى طالبــًا وطالبــة ) 60و(
الي الختبار الكف المعرفي تم استخراج الثبات في البحث الحو عينة التحليل االحصائي 

  ق االتية:ائبالطر 
 )Split– Half Method( التجزئة النصفية اسلوب - 1

زوجية) حيث تم  -(فرديةفقرة الى مجموعتان ) 61( ر البالغةوزعت فقرات االختبا
حساب معامل االرتباط بين درجات االفراد على جميع الفقرات الفردية في االختبار 

) اذ بلغت الفقرات 61وبما ان عدد الفقرات هو ( ودرجاتهم في جميع الفقرات الزوجية،
النصفين قام الباحث باستخراج ) وهذا اليتناسب بتساوي 30) والزوجية (31الفردية (

 ) فقرة،31الوسط الحسابي للفقرات الزوجية واضافته حتى يصبح النصف كامل بعدد (
) وتم 0.838بلغ معامل الثبات () Pearson(وباستعمال معامل ارتباط بيرسون 

فبلغ  Spearman-Brown)( براون -تصحيح هذا المعامل باستعمال معادلة سبيرمان
مل ثبات جيد وهذا ما أشار اليه (عيسوي) إذا كان معامل االرتباط ) وهو معا0.91(
  ).58: 1985(عيسوي، ) فأكثر يعد مؤشرًا جيدًا للثبات0.70(
 :Coefficlent Cronbach – AI pha معادلة آلفا كرونباخاالتساق الداخلي بتطبيق  -2

ئجهــا علــى حســاب تقــوم فكــرة هــذه الطريقــة التــي تمتــاز بتناســقها وامكانيــة الوثــوق بنتا    
، لفقـــرة عبـــارة عـــن مقيـــاس قـــائم بذاتـــهعلـــى ان ا الرتباطـــات بـــين جميـــع فقـــرات االختبـــارا

ــــــــاس  ــــــــرات المقي ــــــــين فق ــــــــرد اي التجــــــــانس ب ــــــــات اتســــــــاق اداء الف   ويؤشــــــــر معامــــــــل الثب
  باعتمـاد هـذه الطريقـة وقـد بلـغ معامـل ثبـات االختبـار. )354: 1988، يوالخليل ودة(ع
)، أن قيمـــة 2000إذ يشـــير (احمـــد،  ،درجـــات المقيـــاس ) وهـــذا يـــدل علـــى ثبـــات0.89(

    .)128:  2000(احمد، ) 1+  (معامل ثبات الجيدة كلما اقتربت قيمتها من
 ته النھائيةاختبار الكف المعرفي بصيغ  

) ان االختبـــار الـــذي يتـــوفر لـــه خـــدمات التصـــحيح 2005يـــرى (ابـــو زينـــه واخـــرون،     
ختبـارات التـي تكـون عمليـة تصـحيحه تتطلـب اآللي او بواسـطة الحاسـوب افضـل مـن اال

رون،نوعــًا مــن االعــداد مــن جانــب الباحــث،  ه واخ و زين  يتكــون)، اذ 287: 2006( اب



                                  
93 

وتـم تصـحيح  ) فقـرة61ته النهائيـة مـن (يغبصـفـي البحـث الحـالي  الكف المعرفياختبار 
 لإلجابـــةالصـــحيحة ودرجـــة (صـــفر)  لإلجابـــة) واحـــدة 1درجـــة ( بإعطـــاء عليـــهاالجابـــة 

الدرجة الكلية لالختبـار مـن خـالل  يتم حساب، وبعدها او المتروكة بدون اجابة خاطئةال
فقرة مـن فقـرات االختبـار، لـذلك تكـون  جمع الدرجات التي يحصل عليها المستجيب لكل
) درجـة وهـي تمثـل اعلـى الـدرجات 61اعلى درجة يمكـن ان يحصـل عليهـا المسـتجيب (

تمثــل ادنــى درجــة كليــة علــى  ) وهــيصــفر( واقــل درجــة يحصــل عليهــا المســتجيب هــي
، )4ملحـــق ( واصـــبح االختبـــار جـــاهزًا للتطبيـــق علـــى عينـــة البحـــث االساســـية االختبـــار،

  ). 9(  الكف المعرفي الموضحة في الجدول وحسب المؤشرات االحصائية الختبار
  

  ) 9جدول ( 
  المؤشرات االحصائية الختبار الكف المعرفي

 وصف االحصائيال
مؤشرات 

 ختباراال
 350 حجم العينة

 41.80 الوسط الحسابي
 0.51 الخطأ المعياري

 42.00 الوسيط
 42.00 المنوال

 8.86 االنحراف المعياري
 78.53 التباين
-0.69 االلتواء  

 0.14الخطأ المعياري في االلتواء
 0.94 طحفلالت

 0.28طحلالخطأ المعياري في التف
 5 اقل قيمة
 61  اكبر قيمة

  
 
  :Visual Selective Attention Testing البصرياختبار االنتباه االنتقائي  - 2

البحـــــث الحـــــالي تطلـــــب وجـــــود اداة الختبـــــار االنتبـــــاه االنتقـــــائي  ًا ألهـــــدافحقيقـــــت      
عــددًا مــن البصــري، اطلــع الباحــث علــى الدراســات واالدبيــات الســابقة التــي اســتعملت 

 : ختباراتومن هذه اال تقائي البصرياالنتباه االنلقياس ودراسة  ختباراتالا
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  :Vienna Test System2010 منظومة اختبارات فيينا -

النمســاوية، وتتكــون مــن عــدة  ) Schuhfried( شــركة شــوفريد وهــي احــدى منتجــات      
اختبــــارات نفســــية تّــــم برمجتهــــا بجهــــاز كمبيــــوتر خــــاص، ومــــن ضــــمنها اختبــــار االنتبــــاه 

، )(المربـع :ظهـور ثـالث إشـكال هندسـية هـيالختبار ا يتضمن هذا، و البصري االنتقائي
 الرمادي)، تظهر هذه اإلشـكال(، و)(األسود: ولونين أساسين هما )المثلث(و)  الدائرة(و

احـــد  اســود، وعنـــد تغييــر لـــونرمـــادي و وتــاره بلـــون ثابــت ، بلــون اســـود ، أوبلــون رمـــادي
اخضـر موجـود لونـه  زرالمفحوص ان يضـغط علـى  على يجبجأة افبصورة مل اشكاال
، المربــع)(أو  )مثلــث(التغييــر لــون شــكل  فــي حــالالكومبيــوتر جهــاز لوحــة مفــاتيح  فــي

ــــــــ ــــــــب من ـــــــــيه ان هويطل ـــــــــــــ ـــــــــس دائرةمل شــــــــكل ال ــــــــه ــــ ــــــــر واء ظهــــــــر لون ــــــــت وامتغي                   ،ثاب
 (Schuhfried ,2010: 60).  

 :المجس أداة الحرف -
 ،ولوحــة مفــاتيححاســوب  شاشــة، وتتكــون مــن )1995الفــي وزمالؤهــا ( هاميصــمقــام بت       

ـــتم تقـــديم معلومـــات بصـــرية تحتـــوي علـــى هـــدف ومعلومـــات بصـــرية غيـــر مرتبطـــة تســـمى  ي
 يــههــذا الحــرف يطلــق عل، حــرف معــين مكتــوب بلــون محــددعلــى الشاشــة يظهــر المشــتتات، 

حــروف متعــددة بــألوان مختلفــة وعلــى خلفيــة  واظهــارهــذا الحــرف   اءفــخيــتم ا(المجــس)، ثــم 
مـــن المفحـــوص أن  يطلـــبالمجـــس ضـــمن هـــذه الحـــروف المتعـــددة  ظهـــور ةفـــي حالـــ ،ملونـــة
ـــي ةعلــى زر محــدد فــي لوحــ يضــغط زر  طـيضغــ ظهــورهوفــي حــال عــدم ، اســوبحال حمــــفاتـــــ

  .( Lavi  et  al,1995: 464 ) ،رر العمليةتتكـر، وهكذا ـخدد آمح
  

  :البصري االنتباه االنتقائيمجموعة اختبارات  -
 علــىالموجــودة  لنمــاذج اختبــارات االنتبــاه االنتقــائي البصــري وفقــاً ) 2016عــدها الميــاحي (ا  

علـى شــكل مقـاطع فيــديو وهــي  )Selective Attention Test–YouTube( شـبكة االنترنيـت
كيــز يضــم نشــاطات وفعاليــات يقــوم بهــا مجموعــة مــن االشــخاص ويطلــب مــن المفحــوص التر 

وتعـد اسـتجابة المفحـوص صـحيحة اذا تطابقـت االجابـة ، على عدد مرات ظهور مثيـر محـدد
   .)54: 2016،( المياحي، للمثير مع عدد مرات الظهور الفعلية

انهـا )  اختبـارات فيينـاو  ،المجس الحرف ( اداتي تفحصوجد الباحث بعد ومما تقدم     
وان هـذه ، فـي قيـاس االنتبـاه االنتقـائيتعتمد اعتمـادًا كليـًا علـى التـآزر الحركـي البصـري 
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ان هنـاك احتمـال كمـا ، النتبـاه وفقـًا لنمـوذج التلقائيـةالعملية تستنزف جزءًا من مصـادر ا
تدني درجة المفحوص في القياس بسبب ضـغط الـزر الخطـأ نتيجـة االرتبـاك أو النسـيان 

سـتبعد يلكونـه  ) 2016تبنى الباحث مقيـاس ( الميـاحي، ، ولهذه االسباب لة المهارةأو ق
، المجــــسالحــــرف (ومالئمتــــه للبيئــــة العراقيــــة  ا فــــي االدواتــــــار اليهـــــــــالمش المشــــكالت

  ينا).ــبارات فيــــاخت
  

  

 اعداد اجراءات اختبار االنتباه االنتقائي البصري  
  

يمثـل موقـف معـين  مقطـع فيـديومـن ) فقرة كـل فقـرة مؤلفـة 14االختبار من (تكون ي     
قـاطع ، وفـي بعـض المرسـة نشـاط او لعبـة(مما لقيـاس االنتبـاه االنتقـائي البصـري مصمم

يعـــرض دقـــائق  )9(لمـــدة ويـــتم عرضـــه علـــى الطـــالب  ، ُيعمـــد ادخـــال مثيـــرات مشـــتتة)
ـــيديــــولكــل مقطــع ف، )Data Show( جهــازباســتعمال  كل شــو مطلــب معــين  يكــون علــى ــــ

ـــؤال يطلــب مــن  الطالــب وعلــى  وتــرك المثيــرات االخــرى رات محــددةاالنتبــاه علــى مثيــ سـ
 ناالجابـــة عـــ حتـــى يســـتطيعان يركـــز علـــى المثيـــرات المطلوبـــة فـــي كـــل مقطـــع طالـــب ال

لإلجابـــــة ) 0(صـــــفر، ودرجـــــة لإلجابـــــة الصـــــحيحة) 1واحـــــدة ( ةوتعطـــــي درجـــــ ،الســـــؤال
  .الخاطئة

  

  توضح االختبار التي  الباحث تعليمات عدأ جابة:اإلوورقة  االختباراعداد تعليمات
الب لكي تطابق رقم الطالب في االختبار عنه، وكتابة رقم لكل ط طريقة االجابة

وعدم ترك ، جيب على الدقة في االجابةستحث الم( الكف المعرفي) كذلك  السابق
 .ورقة االجابة عمالح كيفية استيضتو دون اجابة، وكذلك  سؤال أي

 المظهـر  يمثـل الصـدق الظـاهري االنتباه االنتقائي البصـري : التحليل المنطقي لفقرات
وكـذلك يتنــاول  ،وكيفيـة صـياغتها ومــدى وضـوحها فقـراتال س مـن حيــثالعـام للمقيـا
يبـين أنَّ  كـان المقيـاس مناسـب للغـرض الـذي كذلك ومدى دقته،  ختبارتعليمات اال
ومـدى مطابقـة المفـردات (الفقـرات) للسـمة أو الظـاهرة التـي يقيسـها  ،جلهأوضع من 

 .)680 ،1985ب، (الغريالمقياس واستبعاد الفقرات التي ال ترتبط بالسمة 
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مــــن  محكمــــاً ) 15علــــى (االنتبــــاه االنتقــــائي البصــــري عــــرض فقــــرات اختبــــار تــــم   
ر الخصـائص مـن تـواف للتأكد) 5(المتخصصين في العلوم التربوية والنفسية الملحق 

 فــــي فقــــرات االختبـــــار لمحكمــــيناالخبــــراء ل آراء ـــــــحليــ، ولتالمناســــبة لهــــذه الفقــــرات
معيــارًا لبقــاء الفقــرة مــن عــدمها ، )مربــع كــاي(صــائيحالباحــث االســلوب اإل عملتســا

   ي المحســوبة دالــة عنــد مســتوىات كــل فقــرة صــالحة عنــدما تكــون قيمــة مربــع كــدَّ وُعــ
بــدون اســتثناء  المحكمــينالخبــراء وقــد نالــت جميــع الفقــرات موافقــة الســادة )  0,05( 

جميـع عـدت لـذلك  ، المحكمـينالخبـراء من عدد %100مما يعني ان نسبة الموافقة 
، ويســــمى هــــذا االجــــراء ألجلــــهس مــــا وضــــعت القيــــ قيــــاً طصــــالحة من ربــــافقــــرات االخت

  .) يوضح ذلك10دول (ــــــوالجالمحكمين) الخبراء بالصدق الظاهري ( صدق 

  

  )10الجدول (
  االنتباه االنتقائي البصري اختبار آلراء الخبراء حول صالحية فقراتنتائج اختبار مربع كاي 

  الفقرات
 عدد

 الفقرات
 الموافقون

الفقرات 
  المعدلة

 غير
  نالموافو

 النسبة
 مستوى  مربع كاي قيمة

 الداللة  
 الجدولية المحسوبة  0,05

1 ،2، 3، 4 ،5 ،
6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،

11 ،12 ،13 ،
14,  

14  15  
2، 4 ،5 ،

9 ،10 ،
12 ،14، 

0  
100
%  

  دالة  3.84  15

 

 األختبار: التجربة االستطالعية ووضوح تعليمات  
للتأكد من وضوح وفهم تعليمات االختبار وفقرات، وطريقة االجابة لدى المستجيبين     

واحتساب الزمن المستغرق لإلجابة تم تطبيق االختبار على عينة عشوائية بلغة 
 الثانيمن مجتمع البحث ومن طلبة الصف ) طالبًا وطالبة اختيروا عشوائيًا 20عددها(

طبق الباحث االختبار عليهم ) وقد 4جدول ( نيالعلمي واإلنسا االختصاصينمن 
طلب من الطلبة قراءة التعليمات والفقرات، واالســـتفســـــار عن أي غمـــوض وذكر و 

مناقشة مع افراد العينة بعد الالصعـــــوبات التي قد تــواجههم اثناء االجابة، وجرت 
طريقة االجابة و ات ان التعليم أتضحاالجابة عن االختبار فاكمال االنتهاء من 

) 15( ) دقيقة، وبمدى18-12وتراوح الوقت المستغرق لإلجابة لكل فرد بين ( واضحة،
  دقيقة.
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  لبصري:اختبار االنتباه االنتقائي لفقرات ا الخصائص السيكومترية  
تعتمد لفقرات مثل الصدق والثبات لالخصائص القياسية بعض إن التحقق من 

   .)209: 2000( عالم، ها المقاييس، على دقة المعلومات التي توفر 
  

Validityالصدق -اوالً  
يعـد الى ان  المقيـاس  ) Stanley & Hopkins, 1972( 1972، يشير ستانلي وهوبكنز  

 اذ عندما يكون قادرًا على قياس السمة او الظاهرة التـي وضـع مـن اجـل قياسـها،صادقًا 
  ق الظاهري، صدق البناء).استخرج لالختبار الحالي مؤشران للصدق هما( الصد

  
  
  
  
  

 :Face Validityالصدق الظاهري  -1

   مـــن الخصـــائص الهامـــة فـــي بنـــاء االختبـــارات النفســـية، يهـــدف الـــى التعـــرف يعـــد       
علـــى المظهـــر العـــام او الصـــورة الخارجيـــة لالختبـــار او المقيـــاس مـــن حيـــث المفـــردات 

                لمــــــــراد قياســــــــها ومــــــــدى وضــــــــوحها لقيــــــــاس الســــــــمة او الظــــــــاهرة اوكيفيــــــــة صــــــــياغتها 
اني،  علــى  ختبــاررات االبعــرض فقــ وقــد تــم التحقــق  مــن الصــدق)، 260: 2006( الع
المختصــين فــي مجــال التربيــة وعلــم الــنفس وتــم االخــذ  المحكمــينمــن الخبــراء مجموعــة 

  ).10(جدول فيكما موضح  بآرائهم حول مدى صالحية الفقرات
  

  :Construct Validityصدق البناء   -2
  ، باتباع اسلوب:صدق البنائي الختبار االنتباه االنتقائي البصريقام الباحث باستخراج ال

  

  القوة التمييزية لفقرات اختبار االنتباه االنتقائي البصري   -  أ
 بعد تطبيق اختبار االنتباه االنتقائي البصري على عينة التحليل االحصائي   

وتصحيح نتائج االختبار، ) 350والبالغة ( في البحث الحالي )6والموضح في جدول (
  %) 27رتبت الدرجات ترتيبًا تنازليًا من أعلى درجة إلى أقل درجة واختار الباحث (

%) من نتائج المجموعة الدنيا من درجات عينة 27من نتائج المجموعة العليا و(
أسلوب ع الباحث طالب وطالبة واتبا) 95(يل اإلحصائي بلغ افراد كل مجموعة التحل

قام الباحث بحساب القوة التمييزية باستخدام االختبار التائي و  تينيطرفالمجموعتين ال
عند مستوى )1.96(ولية البالغةدتائية المحسوبة بالجلعينتين مستقلتين ومقارنة القيمة ال
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وقد كانت جميع الفقرات ذات قوة تميزية عالية  )188(ودرجة حرية )0.05(داللة 
وهذا يدل على ان جميع م التائية المحسوبة اكبر من الجدولية حيث ان جميع القي

   .)11الفقرات دالة احصائيًا وكما مبين في الجدول (
   )11( جدول

  طرفيتينسلوب المجموعتين البأ ه االنتقائي البصريااالنتبالقوة التمييزية لفقرات اختبار 
  

رقم 
الفقرة

 الترتيب
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ائية الت
 المحسوبة

عند مستوى 
 0.05 داللة

1.
 0.32 0.88 عليا

  دالة 7.07
 0.50 0.45 دنيا

2.
 0.48 0.63 عليا

 دالة 8.64
 0.32 0.12 دنيا

3.
  0.28 0.92 عليا

 دالة 2.31
 0.40 0.80 دنيا

4.
 0.36 0.85 عليا

 دالة 9.61
 0.45  0.28 دنيا

5.
 0.44 0.75 عليا

 دالة 8.49
 0.42 0.22 دنيا

6.
 0.26 0.93 عليا

 دالة  3.42
 0.44 0.75 دنيا

7.
 0.32 0.88 عليا

 دالة 10.79
 0.45 0.27 دنيا

8.
 0.47 0.67 عليا

 دالة 6.80
 0.24 0.23 دنيا

9.
 0.50 0.53 عليا

 دالة 6.00
 0.36 0.15 دنيا

10.
 0.44 0.74 عليا

 دالة 8.03
 0.42 0.23 دنيا

11.
 0.40 0.80 عليا

 دالة 4.95
 0.50 0.47 دنيا

12.
  0.31 0.89 عليا

 دالة 7.33
 0.50 0.45 دنيا

13.
 0.39 0.82 عليا

 دالة 5.52
 0.50 0.46 دنيا

14.
 0.44  0.74 عليا

 دالة 5.82
 0.48 0.35 دنيا



                                  
99 

 :الكلية لالختباردرجة اسلوب ارتباط درجة الفقرة بال - ب

مـن  ل حساب عالقة الفقرة  بالدرجة الكليـةقام الباحث بحساب الصدق البنائي من خال 
اذ تراوحــت معــامالت لداللــة االرتبــاط  ســيريلخــالل اســتخدام معامــل ارتبــاط بوينــت بــاي 

ذات داللــة احصــائية  وقــد كانــت جميــع معــامالت االرتبــاط) 0.52-0.15االرتبــاط بــين(
ـــة  ـــد مســـتوى دالل ـــة  )0.05(عن ـــلجدولقيمـــة التائيـــة االومقارنتهـــا ب )348(ودرجـــة حري ة ي

والجــدول  اذا ان جميــع القــيم التائيــة المحســوبة كانــت اكبــر مــن الجدوليــة )1.96(البالغــة
  ) يوضح ذلك.12(

  )12جدول(
  رتباط الفقرة بالدرجة الكلية والقيمة التائية لداللة االرتباطمعامل ا

رقم الفقرة
معامل ارتباط الفقرة 

بالدرجة الكلية  
  لالختبار

القيمة التائية 
  االرتباطلداللة 

1.  0.41 8.48 
2.  0.41 8.26 
3.  0.15 2.77 
4.  0.52 11.21 
5.  0.44 9.24 
6.  0.20 3.81 
7.  0.50 10.89 
8.  0.35 7.06 
9.  0.33 6.52 

10.  0.40 8.21 
11.  0.30 5.76 
12.  0.40 8.09 
13.  0.31 6.04 
14.  0.31 6.02 

  
   االختبار ثبات: ثانياً 
  ضعت من اجل قياسه،اتساق لمجموع درجات فقرات االختبار الذي تقيس ما و     

)Marshall, 1979: 104(،  تم حساب معامل الثبات بإخذ عينة عشوائية بلغت
) طالبة من التخصص 40) طالبة وطالب من كال التخصصين بواقع (100(
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) من التخصص االنساني وسحبت االستمارات من االختبار الذي 60العلمي و(
عامل الثبات في البحث الحالي تم استخراج مطبق على عينة التحليل االحصائي و 
   ق االتية:ائالختبار االنتباه االنتقائي البصري بالطر 

 Split– Half Method)( طريقة التجزئة النصفية -1

) فقرة 14تم استخراج الثبات بطريقة التجزئة النصفية اذ قسمت فقرات االختبار البالغة(
اد على جميع الفقرات الى نصفين حيث تم حساب معامل االرتباط بين درجات االفر 

الفردية في االختبار ودرجاتهم في جميع الفقرات الزوجية، وباستعمال معامل ارتباط 
) وتم تصحيح هذا المعامل باستعمال 0.68بلغ معامل الثبات ( )Pearson(بيرسون 

) وهو معامل ثبات جيد 0.81فبلغ ( )Spearman-Brown(براون  - معادلة سبيرمان
) 0.67ُيعد الثبات معامل مقبوًال اذا بلغت قيمته( )Adams, 1964( وهذا ما أشار اليه
  ).174: 2014فأكثر، (ابراهيم، 

 :Coefficlent Cronbach – AI pha معادلة آلفا كرونباخاالتساق الداخلي بتطبيق   -2

                      ،رىـــى اخـــرة الــرد من فقـــي اداء الفـــاق فــقة على االتســـذه الطريــمد هـــتعت

) وهذا يدل 0.83وبلغ معامل ثبات االختبار باعتماد هذه الطريقة (، )331: 2006(ملحم، 
  على انسجام الفقرات فيما بينها ومعامل ثبات يمكن االعتماد عليه في البحث الحالي.

  
 ته النھائيةيغاختبار االنتباه االنتقائي البصري بص  

االحصـــــائي لفقـــــرات اختبـــــار االنتبـــــاه االنتقـــــائي البصـــــري واســـــتخراج بعـــــد اجـــــراء التحليـــــل      
 ) فقـرة14بصـورته النهائيـة مـن (ختبـار الا تكـونفـي البحـث الحـالي الخصائص السـيكومترية 

الصــحيحة ودرجــة  لإلجابــة) واحــدة 1درجــة ( بإعطــاءويــتم تصــحيح االجابــة فيــه ) 6ملحــق (
الدرجــــة الكليــــة  يــــتم حســــاب، وبعــــدها ةاو المتروكــــة بــــدون اجابــــ خاطئــــةال لإلجابــــة(صــــفر) 

فقـــرة مـــن فقـــرات  لالختبـــار مـــن خـــالل جمـــع الـــدرجات التـــي يحصـــل عليهـــا المســـتجيب لكـــل
) درجة وهي تمثـل 14ة يمكن ان يحصل عليها المستجيب (، لذلك تكون اعلى درجاالختبار

ة تمثل ادنى درجة كليـ ) وهيصفراعلى الدرجات واقل درجة يحصل عليها المستجيب هي (
وحسب المؤشرات  ) درجة7ي لالختبار يكون (ضر لفط اــــوســــــن المتأذلك فـــعلى االختبار، وب

  ).13الموضحة في الجدول (االحصائية لالختبار 



                                  
101 

  ) 13جدول ( 
  االنتباه االنتقائي البصريالمؤشرات االحصائية الختبار 

 وصف االحصائيال
مؤشرات 
 االختبار

 350 حجم العينة
 8.14 سابيالوسط الح

 0.15 الخطأ المعياري
 8.00 الوسيط
 10.00 المنوال

 2.55 االنحراف المعياري
 6.48 التباين
 0.01- االلتواء

 0.14الخطأ المعياري في االلتواء
 0.71- طحلالتف

 0.28الخطأ المعياري في التفلطح
 2 اقل قيمة
 14  اكبر قيمة

  
  
 :التطبيق النهائي  

االختباران معًا على عينة البحث االساسية كما موضح في  قام الباحث بتطبيق
) طالبة وطالب من طلبة جامعة واسط، 350) آنف الذكر والبالغ عددها (2جدول(

على ان تكون االجابة على اختبار الكف المعرفي في البداية، كونه يحوي على رقم 
النتباه االنتقائي ا اختبار تسلسل لكل طالب تم وضع ارقام تسلسلية على ورقة اجابة

البصري، كذلك التعليمات التي تخص االجابة على االختبارين، وبعد االنتهاء من 
اعطي الطلبة المفحوصين استراحة قصيرة ) (الكف المعرفي  اجابة االختبار االول

، االنتباه االنتقائي البصري)م اجرى الباحث االختبار الثاني () دقائق ث10لمدة(
احث بجمع استمارة اجابة اختبار االنتباه االنتقائي البصري وتاكد قام البو ) 7ملحق (

  الباحث من ان جميع الطلبة قد اجابوا على كل الفقرات.
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  سًا: الوسائل االحصائية املستعملة يف البحث احلايل:خام
  

  

واستخراج النتائج ببرنامج  ختباريناستعان الباحث في إجراءات التحليل االحصائي لأل
  . (SPSS)ة االحصائية االجتماعية الحقيب

 -استخدم الباحث في اجراءات بحثه وتحليل نتائجه الوسائل االحصائية االتية :و 

وحساب الفروقات ، المحكمينالخبراء استخدم في حساب صدق  اختبار مربع كاي .1
   (الهدف الرابع)بين اعداد ذوي الكف العالي والواطي تبعا للجنس والتخصص 

يزية بين يحساب القوة التملاستخدم  :لعينتين مستقلتين  T.testيئاالختبار التا .2
وحساب الفروقات في االوساط  تين في الدرجة الكلية للمقياسيطرفالمجموعتين ال

  .الحسابية بين ذوي الكف العالي والواطي في االنتباه االنتقائي البصري

لك لحساب وذ :Pearson Correlataion Coefficient معامل ارتباط بيرسون  .3
اضافة الى  ،والثبات بالتجزئة النصفيةلكال االختبارين معامالت صدق الفقرات 

 .و االنتباه االنتقائي البصريالمعرفي لكف ا قيم

 

 
  حيث ان :

         . معامل االرتباط الثنائي : 
 n         :. عدد افراد العينة 
          : المتغير االول. 

  ).160:  1988،  ( عودة والخليلي المتغير الثاني:         

المستخدمة في  ختبارينالستخراج االتساق الداخلي لأل :معادلة الفا كرونباخ  .4
 .البحث الحالي

استعمل في تصحيح معامل  (Spearman – Brawn) معادلة  سبيرمان براون .5
عند  ،رج بمعامل ارتباط بيرسونبعد ان استخ ختباراالرتباط بين نصفي اال

  .ولكال االختبارين حساب ثباته بالتجزئة النصفية
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استخدم للتحقق من امتالك عينة البحث لمستوى : لعينة واحدة T-testاختبار  .6
  . ( الهدف الخامس) الكف واالنتباه االنتقائي

ت في حساب الصدق ولكال للتأكد من داللة االرتباطا:  T-testختبار ا .7
    .اسينالمقي

استخدم للتأكد من معنوية  ANOVA Table: االحادي اختبار تحليل التباين .8
   .نموذج االنحدار

الكف استخدم لمعرفة داللة الفروق في : الثنائي بتفاعل اختبار تحليل التباين  .9
والتخصص  الجنستبعا لمتغير  البصري االنتباه االنتقائيالمعرفي ومؤثراته و 

  (الهدف الثالث).
يم  استخدم لحساب المعادلة التنبؤية الثر التغيرات في ق: ار الخطي البسيطاالنحد .10

 .الكف على االنتباه االنتقائي

: للتعرف على العالقة ) Point-Biserial (ل سيري معامل ارتباط بوينت باي .11
  البحث الحالي والمتوفر في برنامج.االرتباطية بين متغيري 

        

 
  حيث ان :

   . معامل االرتباط الثنائي : 
      الطالب الذين اجابوا اجابة صحيحة عن الفقرة . درجات: الوسط الحسابي ل 
      الطالب الذين اجابوا اجابة خاطئة عن الفقرة . درجات: الوسط الحسابي ل 
         جميع الطالب درجات: االنحراف المعياري ل .  
         . نسبة الطالب الذين كانت اجابتھم صحيحة عن الفقرة : 
         153:  1988،  : نسبة الطالب الذين كانت اجابتھم خاطئة عن الفقرة ( عودة والخليلي.(  
 

  

  



  
 الفصل الرابع

  

  ومناقشتهاوتفسريها عرض النتائج 
  

  االستنتاجات  * 

  التوصيات  *

  املقرتحات  *
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   ومناقشتهاوتفسريها عرض النتائج    
يتضمن هذا الفصل عرض النتائج التي توصل اليها البحث الحالي تحقيقا ألهدافه التي     

تم عرضها في الفصل االول ومن ثم ومناقشتها وتفسيرها واالستنتاجات التي تم التوصل 
  :الحاليبالبحث إليها من خالل النتائج، فضًال عن التوصيات والمقترحات ذات الصلة 

  الكف املعريف لدى طلبة اجلامعة .مستوى : اهلدف االول
  

طلبة الجامعة طبق االختبار على عينة البحث االساسي  لدىللتعرف على الكف المعرفي 
 One Simple( ي لعينة واحدةائتالختبار االتم استخدام و  ) طالب وطالبة350والبالغة (
T.test(، تمت مقارنة االوساط  اذ المعرفي لمستويات الكف بحثلمعرفة امتالك عينة ال
، اللونيللكف المعرفي ( ان الوسط الحسابيتبين و  ؤثربالوسط الفرضي لكل م الحسابية

 على التوالي، وأنحرافات )8.39 ,15.65 ,17.29(ة ط حسابياوسأالعددي، االتجاهي)، ب
بة للكف المعرفي ) وتبين ان القيمة التائية المحسو 4.67 ,4.30 ,6.04( ةمعياري

لمستويات الحالي من خالل االختبار امتالك عينة البحث و ) 3.29 ,20.75 ,13.72(
عند )1.96( البالغةو حيث كانت القيم التائية المحسوبة اكبر من الجدولية  عالية من الكف
  ) يوضح ذلك.14)، والجدول (349( ودرجة حرية )0.05( مستوى داللة

  

  )  14 جدول (
  ئية واالوساط الحسابية واالنحراف المعياري للكف المعرفيالقيمة التا

 المؤثر
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

درجة 
 الحرية

التائية 
  المحسوبة

) Tقيمة (
  الجدولية

الداللة االحصائية 
عند 

  )0.05مستوى(
 12.5 6.04 17.29 اللوني

349 

14.84 

1.96 

 دالة 
 دالة 22.42 10.5 4.30 15.65 العددي

 دالة 3.57 7.5 4.67 8.39تجاھيالا
 دالة 23.86 30.5 8.86 41.80المجموع

  
يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء االتجاه المعرفي بأن االنسان كائن فعال في معالجة 
المعلومات والمثيرات البيئية، كما تشير النتيجة الى ان عينة البحث الحالي يتمتعون بكف 

جيد قياسًا بالقيمة التائية المحسوبة لالختبار، كذلك ُيعد مؤشرًا واضح على ان معرفي 
، وبما ان الطالب الجامعي يتعامل مع كم افراد العينة يمتازون بالقدرة على كف التداخالت
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هائل من المعلومات المعرفية والبيئية بصورة مستمرة االمر الذي يتطلب منه االحتفاظ 
عند احتياجه  عادتها من البنى المعرفية والمخططات العقلية المخزونةبتلك المعلومات واست

 ان االفراد البالغين لديهم القدرة على)Baddeley, 1974(لها، وهذا ما اشار اليه بادلي 
واالستجابة غير  المعلومات غير المرتبطة بالمهمة كفو  كف تأثير المثيرات المشوشة

لذي يلعب دورًا هامًا في معالجة المعلومات عن طريق المنفذ المركزي ا ،الضرورية
يقوم باالحتفاظ بالتمثيالت في الذاكرة وتنشيطها متى والمسؤول عن التحكم المعرفي كذلك 

، ويتفق الباحث مع رأي التوجه النظري )Logie, 2011, 242( ،بحاجة اليهاالفرد كان  ما
من دماغ ال ألنشطةالنضج للمنظر الى انه قد يرجع الى عدة عوامل منها اوًال عامل 

خالل التنسيق بين االنشطة المختلفة وثانيًا عامل الخبرة في التعامل مع المثيرات كون ان 
الطلبة مروا بخبرة كبيرة ومعلومات كثيرة خالل مراحل الدراسة، االمر الذي اكسبهم القدرة 

وتتفق مع  ،ها مسبقاً ات العقلية التي تم االحتفاظ بطعلى التعامل مع المثيرات وفقًا للمخط
 (Welsh, at al, 2013 )ويلش ودراسة  )Benedek, at al, 2012(دراسة بنديك واخرون 

لما ارتفع الكف ارتفعت الطالقة والمرونة الفكرية كذلك القدرة على كُ  هالى ان ارتاشا التي
ارنة توضح المق)  13، 12، 11، 10( واالشكال التالية ، التحكم المعرفي واتخاذ القرار

فضًال بين الوسط الحسابي والوسط الفرضي لكل مؤثر من مؤثرات الكف المعرفي الثالث 
  .الفرضي لدرجة فقرات االختبار ككلالى الفرق بين الوسط الحسابي والوسط  عن
  

  
  

  )   10الشكل (  
  يؤثر اللونالفرق بين الوسطين للم
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  )    11الشكل ( 
  يمؤثر العددلالفرق بين الوسطين ل 

  
  

  
  

  )   12الشكل (  
  يمؤثر االتجاهلالفرق بين الوسطين ل
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  )  13الشكل (  
  الفرق بين الوسطين لدرجة اختبار الكف المعرفي ككل

  

             والتخصص اناث ) -( ذكوراجلنس  يمستوى الكف املعريف تبعًا ملتغري اهلدف الثاني:
  . انساني) -( علمي

 

 المؤثر اللوني:  - 1
  

اللوني يمكن ان يعزى الى  رثالمؤ في على الفروق ذات الداللة االحصائية للتعرف 
ذي التفاعل تحليل التباين الثنائي الباحث استعمل التخصص او الجنس او التفاعل بينهما 

  )15وكما موضح بالجدول(
  ) 15جدول( 

 –تخصص (علمي اناث) وال –الجنس( ذكور الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمؤثر اللوني بحسب 
  انساني)

 

 االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  عدد االفراد الجنس تخصص

 علمي
 2.90 16.52 64 انثى
 3.73 20.43 79 ذكر
 3.89 18.65 143 الكلي

 انساني
 5.90 18.12 118 انثى
 7.71 13.97 89 ذكر
 7.03 16.34 207 الكلي

 الكلي
 5.09 17.55 143 انثى
 6.95 17.00 207 ذكر
 6.04 17.29 350 الكلي
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احصائية في م تكن هنالك فروقات ذات داللة تبعًا للجنس: تبين من خالل االختبار ل -
) اقل 0.035(اذ كانت القيمة الفائية المحسوبة ر اللوني يمكن ان تعزى الى الجنسثالمؤ 

 . )1-349(ودرجتي )0.05(عند مستوى داللة )3.84(من القيمة الفائية الجدولية
لصالح التخصص احصائيًا  دالة تبين من خالل االختبار وجود فروقاً تبعًا للتخصص:  -

        ذوي التخصص العلميل الوسط الحسابيبلغ  اذللوني ر اثالمؤ  العلمي في
         حيث كانت القيمة الفائية  )16.34( االنساني التخصص بلغ لدىحين في  )18.65(

 )0.05( داللة )3.84(الجدولية البالغة القيمة كبر من ا )15.64(والبالغة  المحسوبة
 . )1-349(ودرجتي

وجود تفاعل بين الجنس تبين  حليل االحصائيتالتفاعل الجنس والتخصص: من خالل  -
الجدولية القيمة اكبر من  )21.529( حيث كانت القيمة الفائية المحسوبة، والتخصص

  )16وكما موضح بالجدول (. )1-349(ودرجتي )0.05(عند مستوى داللة  )3.84(
  
  
  
  

  ) 16جدول (
  

  للتخصص والجنسنتائج تحليل التباين الثنائي ذي التفاعل لداللة الفروق في المؤثر اللوني تبعًا 
  

  

 مصادر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

الفائية 
  المحسوبة

القيمة 
 الجدولية

  الداللة

 15.64 422.663 1 422.663 التخصص

3.84 

 دالة
 غير دالة 035. 949. 1 949. الجنس

 دالة 21.529 581.695 2 1163.390 الجنس * التخصص
 27.023 345 9322.952 الخطأ
 349 10923.347 الكلي

  بالنسبة الى متغير الجنس -
فائية يرى الباحث في تفسير هذه النتيجة بان عامل الجنس ( ذكور، اناث ) ذات القيمة ال 

) الواضح ان هذه القيمة 3.84) وبمقارنتها بالقيمة الفائية الجدولية البالغة (0350.البالغة (
) وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة احصائية 0.05غير دالة عند مستوى داللة (

  بالنسبة لهذا العامل .
  صبالنسبة الى متغير التخص -
الى ان عملية  )Baddeley(الل تأكيد بادلي يرى الباحث في تفسير هذه النتيجة من خ  

الكف تساعد على تنظيم العمليات المعرفي، كونه المسؤول عن مؤازرة االداء لمهمتين 
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منفصلتين من خالل سعة تنفيذية قابلة لالنفصال وتوزيع االنتباه بين المهمتين في آن واحد 
بات الى اجزاء ومن ثم عمل ذلك الن طلبة التخصصات العلمية يقوم بتجزئة المهام والواج
اذ تشير  (Barkley, 2003 ) خطة إلكمال كل جزء إلنجاز المهمة، وتتفق مع دراسة باركلي

الفرد على التحكم المعرفي في المواقف التي تتطلب امتناع او توقف عن قدرة الدراسة الى 
  .التداخل في اداء المهمة

 تفاعل الجنس والتخصصبالنسبة لل -
فسير هذه النتيجة وجود فروق بعد مقارنة القيمة الفائية البالغة يرى الباحث في ت

عند مستوى داللة  )3.84() وبمقارنتها بالقيمة الفائية الجدولية البالغة 21.529(
) اسفرت النتيجة وجود فروق ذات داللة احصائية في مايخص عامل التفاعل 0.05(

  الجنس والتخصص
  

  :المؤثر العددي  -  أ
يمكن ان يعزى الى  العددير ثفي المؤ ذات الداللة االحصائية للتعرف على الفروق 

ذي التفاعل تحليل التباين الثنائي الباحث استعمل التخصص او الجنس او التفاعل بينهما 
  )17وكما موضح بالجدول(

  
  )17جدول ( 

اناث) والتخصص  –الجنس( ذكور الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمؤثر العددي بحسب 
  انساني) – (علمي

 الجنس تخصص
حجم 
  العينة

 االنحراف المعياريالوسط الحسابي

 علمي
 3.60 16.66 64 انثى
 3.01 15.36 79 ذكر
 3.34 15.95 143 الكلي

 انساني
 4.54 15.94 118 انثى
 5.21 14.79 89 ذكر
 4.86 15.45 207 الكلي

 الكلي

 4.23 16.20 143 انثى
 4.31 15.06 207 ذكر

 4.30 15.65 350 كليال
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تبعا للجنس  العددير ثاحصائية في المؤ فروقات ذات داللة  تبعًا للجنس: وجود -
) وبانحراف معياري بلغ 16.20اذ بلغ الوسط الحسابي االناث(ولصالح االناث 

) 4.31) وبانحراف معياري (15.06) في حين بلغ الوسط الحسابي للذكور (4.23(
)عند 3.84) اكبر من القيمة الفائية الجدولية(6.879سوبة(وكانت القيمة الفائية المح

 . )1-349(ودرجتي) 0.05مستوى داللة (
لتخصص ل احصائيًا تبعاً  دالة جد فروقاً التو تبين من خالل االختبار تبعًا للتخصص:  -

 ذوي التخصص العلميل الوسط الحسابيبلغ  اذ العددير ثالمؤ  في واالنساني العلمي
حيث كانت القيمة الفائية ) 15.45( االنساني التخصص غ لدىبلحين في  )15.95(

عند مستوى  )3.84(الجدولية البالغة القيمة اكبر من  )1.898والبالغة ( المحسوبة
 . )1-349حرية ( ودرجتي )0.05داللة (

تفاعل بين الجنس  انه اليوجد حليل االحصائيتالتفاعل الجنس والتخصص: من خالل  -
 )3.84( الجدوليةالقيمة من  اقل )0.022( لقيمة الفائية المحسوبةحيث كانت ا، والتخصص

  )18)وكما موضح بالجدول (1-349ا حرية(ودرجت )0.05عند مستوى داللة (
  )18جدول(

  تبعًا لتخصص والجنس العددينتائج تحليل التباين الثنائي ذي التفاعل لداللة الفروق في المؤثر 

الفائية المحسوبةمتوسط المربعات ت الحريةدرجا مجموع المربعات مصادر التباين
القيمة 
 الجدولية

عند 
مستوى 
داللة 

)0.05( 
 1.898 29.748 1 29.748 التخصص

3.84 

 دالة

 دالة 6.879 107.810 1 107.810 الجنس

 دالة 0.022 0.205 2 0.410 الجنس * التخصص

  15.67 345 5406.232 الخطأ

  349 5533.947 الكلي

  الى متغير الجنسنسبة بال -
يرى الباحث في تفسير هذه النتيجة الى ان طبيعة االناث تمتاز بالميل الى سرد     

كذلك االهتمام بأدق التفاصيل مما يجعلهن امتالك ذاكرة االحداث والقصص، 
 )Goodman, 2015(). وتتفق هذه النتيجة مع دراسة جودمان 49: 2009جيدة،(الجراح، 

لرغم من عدم وجود فروق كبيرة بين الجنسين في الجوانب المعرفية اال ان اكدت على انه با
االناث تتفوق عندما تكون المثيرات مقروءة، اال ان الذكور يتفوقون على االناث عندما 
تكون المثيرات عبارة عن اشكال، وبما ان الكف المعرفي قد تم قياسه من خالل برنامج قائم 
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الكف المستخدم هنا هو كف االفكار ولم يكن كف حركي على المثيرات البصرية، فان 
 االمر الذي ادى الى وجود فروق بين الذكور واالناث في المؤثر العددي لصالح االناث.

  بالنسبة الى متغير االختصاص -
في  )Baddeley(ويرى الباحث في تفسير هذه النتيجة من خالل ما اكده بادلي       

على ربط المعلومات الجديدة بالمعرفة السابقة أي كلما اختار عملية التكرار الموسع وتشمل 
االفراد رموزًا في حفظ المعلومات وقاموا باسترجاعها تبعًا لتصنيف خاص، وبالتالي فان 
افراد االختصاصين العلمي واالنساني هم في نفس المراحل الدراسية كذلك يمتلكون المهارات 

لنتيجة مع دراسة              لمناهج العلمية، وتتفق هذه اوالقدرات العقلية في طريقة دراستهم ل
التي تشير الى ان الطالب لديهم قدرة على فلترة المثيرات غير  )2015(سيد محمد، 
  .مرتبطة بالمهمة

  :المؤثر االتجاهي - ج
يمكن ان يعزى الى  االتجاهير ثفي المؤ للتعرف على الفروق ذات الداللة االحصائية     

ذي التفاعل تحليل التباين الثنائي الباحث استعمل الجنس او التفاعل بينهما  التخصص او
  )19وكما موضح بالجدول(

  )19جدول (
اناث)  –الجنس( ذكور الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمؤثر االتجاهي بحسب 

  انساني) –والتخصص (علمي 

االنحراف المعياري الوسط الحسابي  حجم العينة الجنس تخصص

 علمي
 4.50 10.29 64 انثى
 3.93 8.96 79 ذكر
 4.23 9.56 143 الكلي

 انساني
 4.84 7.82 118 انثى
 4.76 7.24 89 ذكر
 4.80 7.57 207 الكلي

 الكلي
 4.85 8.70 143 انثى
 4.46 8.04 207 ذكر
 4.67 8.39 350 الكلي
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روقات ذات داللة احصائية م تكن هنالك فل تبعًا للجنس: تبين من خالل االختبار انه -
 اذ كانت القيمة الفائية المحسوبة يمكن ان تعزى الى الجنس االتجاهي رثفي المؤ 

 .)1-349(ودرجتي )0.05(عند مستوى داللة  )3.84( ) والقيمة الفائية الجدولية3.670(
  

لصالح احصائيًا  دالة وقد تبين من خالل االختبار وجود فروقاً تبعًا للتخصص:  -
 ذوي التخصص العلميل الوسط الحسابيبلغ  اذ االتجاهير ثالمؤ  العلمي فيالتخصص 

حيث كانت القيمة الفائية  )7.57( االنساني التخصص بلغ لدىحين في  )9.56(
 داللة ) عند مستوى3.84(الجدولية البالغة القيمة اكبر من  )17.50(والبالغة  المحسوبة

 . )1-349(ودرجتي )0.05(
جد تفاعل بين الجنس تبين انه اليو  حليل االحصائيتالصص: من خالل تفاعل الجنس والتخ -

 )3.84( الجدوليةالقيمة من  اقل )0.445( حيث كانت القيمة الفائية المحسوبة، والتخصص
  )20.وكما موضح بالجدول ( )1-349(ودرجتي )0.05(عند مستوى داللة 

  )20جدول(
  تبعًا لتخصص والجنس االتجاهيالفروق في المؤثر  نتائج تحليل التباين الثنائي ذي التفاعل لداللة

 مصادر التباين
مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

الفائية 
 المحسوبة

القيمة 
  الجدولية

عند مستوى 
داللة 

)0.05( 
 17.50 313.240 1 313.240 التخصص

3.84 
 دالة

 غير دالة 3.670 65.702 1 65.702 الجنس
 غير دالة 0.445 9.977 2 9.954الجنس * التخصص

  17.898 345 6174.823 الخطأ

  349 6531.147 الكلي

  

  الى متغير الجنسبالنسبة  -
 مستوىأن طلبة الجامعة عينة البحث كانوا على  يرى الباحث في تفسير هذه النتيجة    

أثناء  الكبيرة وبذل الجهود وكيفية توظيف هذه العمليات، من الوعي بعملياتهم المعرفية،
ألنه كلما زاد وعي الطلبة  عملية التعلم إلحراز النجاح وٕانجاز ما يكلفون به من واجبات،

األهداف التي  مثل: ،يدةسيطرتهم على أمور عد دزداتبعملياتهم التفكيرية حينما يتعلمون 
ان دور على  )Baddeley( ، ويتفق هذا مع رآي بادليوميولهم واستعدادهم، ونها ألنفسهم،ضعي

) 2003(رشوان، ) ودراسة 2005الخبرة في زيادة قدرات الذاكرة، كذلك تتفق دراسة (عبد الواحد، 
 .التي اشارتا الى انه التوجد فروق في القدرة على التذكر بين الذكور واالناث
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 التخصص: بالنسبة الى متغير -
 العلميلها طلبة التخصص فسر الباحث هذه النتيجة إلى أّن طبيعة الماّدة العلمية التي يتناو 

 االنسانيبدرجة أكبر من أقرانهم طلبة التخصص  تمركز آلية الكف المعرفيتحتاج إلى 
طلب من الطلبة بذل جهد تت العلميمواد التخصص و  هجاان من ،)157: 2004(الدردير،
 باإلضافة االنسانيمن التخصص اكثر المنهج الدراسي لمفردات  االنتباه البصرياكبر في 

ى ان طبيعة المواد او المناهج للتخصص العلمي هي تطبيقية عكس طبيعة المواد ال
تطوير آلية الكف للتخصص االنساني والتي تكون نظرية وبالتالي فأنها تحتاج من الطالب 

) يشير الى توزيع درجات متغير البحث وفقًا للجنس 14، والشكل(اكثر المعرفي
   .والتخصص

 
  )14شكل (

  لتخصصلكف المعرفي وفقًا للجنس واالعينة ل توزيع أفراد
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 االنتباه االنتقائي البصري لدى طلبة اجلامعة.مستوى اهلدف الثالث:  
طلبة الجامعة طبق االختبار على عينة البحث  لدىللتعرف على االنتباه االنتقائي البصري 

      نة واحدةي لعيائتالختبار االتم استخدام و  ) طالب وطالبة350االساسي والبالغة (
)One Simple T.test(، االنتباه االنتقائي بحث لمستويات لمعرفة امتالك عينة ال

ان الوسط تبين و  لالختباربالوسط الفرضي  حيث تمت مقارنة االوساط الحسابية البصري
وان  )2.55)، وبانحراف معياري (8.14الحسابي لالنتباه االنتقائي البصري، بوسط حسابي(

الحالي امتالك عينة البحث تبين من خالل االختبار ) و 7.78ئية المحسوبة (القيمة التا
حيث كانت القيم التائية المحسوبة اكبر من  نتباه االنتقائي البصريلمستويات عالية من اال

) 21)، والجدول (349(ودرجة حرية )0.05(عند مستوى داللة)1.96(البالغةو الجدولية 
  يوضح ذلك.

  )21جدول (
  تائية واالوساط الحسابية واالنحراف المعياري لالنتباه االنتقائي البصريالقيمة ال

 المتغير
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوسط 
الفرضي

درجة 
  الحرية

التائية 
 المحسوبة

) Tقيمة (
  الجدولية

الداللة االحصائية 
عند 

 )0.05مستوى(
االنتباه 

االنتقائي 
 البصري

 دالة 1.96 8.36 349 7 2.55 8.14

  

وفي ضوء االتجاه المعرفي يعد االنتباه االنتقائي البصري عملية عقلية موجهة إراديـًا نحو    
هدف معين وهي تتطلب طاقة من الفرد لتدريب حواسه كون مصادرنا النفسية محدودة 

اه الـيهـــا في وقت واحد، نتيجة لمحدودية الســـــعة االدراكيـــــــة وكثـــــــرة المهــــــــام الواجـــب االنـتب
وبما أن عينة البحث هم طلبة الجامعة فمن المتوقع ونتيجة الخبرات السابقة المتراكمة 

، كذلك والتدريب وممارسة النشاطات العقلية ومنها االنتباه لمعالجة المعلـومات االكاديمية
نموذج ان جميع يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء أنموذج دويتش ودويتش أذ يقترح هذا األ

المعلومات والمثيرات الداخلة يمكن تمييزها، ومع ذلك يفترض ان يكون الجهاز اإلدراكي 
                  لإلنسان محددًا في قدرته على تنظيم االستجابات لجميع المدخالت الحسية

 (Deutch& Deutch, 1976)هذه النتيجة مع دراسة كل من  ، كذلك اتفقت                
يوضح الفرق في عينة البحث  )17)، والشكل (2013 ،العتابي)، و( 2005، عبد الواحد(
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 والقيمة الجدوليةالختبار االنتباه االنتقائي البصري  القيمة التائية المحسوبةبين كل من 
  لالختبار ككل. 

  

  
  

   )   15الشكل (  
  ه االنتقائي البصري والقيمة الجدولية لالختبار ككلبين كل من القيمة التائية المحسوبة الختبار االنتبا الفرق 

  
                     اهلدف الرابع: مستوى االنتباه االنتقائي البصري تبعًا ملتغريي اجلنس

 انساني ). –اناث) والتخصص ( علمي  - ( ذكور

زى يمكن ان يع االنتباه االنتقائي البصريفي للتعرف على الفروق ذات الداللة االحصائية 
ذي الباحث تحليل التباين الثنائي استعمل الى التخصص او الجنس او التفاعل بينهما 

  )22التفاعل وكما موضح بالجدول(
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 )22جدول (
           اناث) -(ذكورالجنسبحسب  لالنتباه االنتقائي البصريالوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

  انساني) –( علمي التخصص و

 الجنس تخصص
حجم 
 العينة

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 علمي
 0.94 11.05 64 انثى
 1.32 8.78 79 ذكر
 1.63 9.81 143 الكلي

 انساني
 2.29 7.42 118 انثى
 2.49 6.41 89 ذكر
 2.42 6.98 207 الكلي

 الكلي
 2.60 8.71 143 انثى
 2.34 7.52 207 ذكر
 2.55 8.14 350 الكلي

  

تبعا  االنتباه االنتقائي البصري فروقات ذات داللة احصائية في وجود نس:تبعًا للج -
 وبانحراف معياري بلغ )8.71(اذ بلغ الوسط الحسابي االناثللجنس ولصالح االناث 

) 2.34(وبانحراف معياري  )7.52(في حين بلغ الوسط الحسابي للذكور  )2.60(
)عند 3.84القيمة الفائية الجدولية( اكبر من) 57.719(وكانت القيمة الفائية المحسوبة

 . )1-349(ودرجتي) 0.05مستوى داللة (
لصالح التخصص احصائيًا  دالة تبين من خالل االختبار وجود فروقاً تبعًا للتخصص:  -

 ذوي التخصص العلميل الوسط الحسابيبلغ  اذ االنتباه االنتقائي البصري العلمي في
حيث كانت القيمة الفائية  )6.98( ياالنسان التخصص بلغ لدىحين في  )9.81(

 )0.05( داللة )3.84(الجدولية البالغة القيمة اكبر من  )192.89(والبالغة  المحسوبة
 . )1-349(ودرجتي

وجود تفاعل بين الجنس تبين  حليل االحصائيتالتفاعل الجنس والتخصص: من خالل  -
 الجدوليةالقيمة  اكبر من )4.309(حيث كانت القيمة الفائية المحسوبة، والتخصص

 )23(وكما موضح بالجدول  )1-349( ودرجتي )0.05(عند مستوى داللة  )3.84(
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  )23جدول (
  تبعًا لتخصص والجنس االنتباه االنتقائي البصرينتائج تحليل التباين الثنائي ذي التفاعل لداللة الفروق في 

 مصادر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الفائية 
  المحسوبة

القيمة 
 الجدولية

  الداللة
0.05 

 192.89 645.963 1 645.963 التخصص
3.84 

 دالة
 دالة 57.719 193.295 1 193.295 الجنس

 دالة 4.359 14.43 2 28.861الجنس * التخصص
  3.349 345 1155.371 الخطأ
  349 1938.837 الكلي

 

  الى متغير الجنسبالنسبة  -
الفرق الموجود بين الجنسين هو في القدرة على  ى الباحث في تفسير هذه النتيجةير     

فان لذا تفعيل االنتباه االنتقائي البصري بناء على اختالف نوعية المثيرات المستقبلة، 
تميل الى الجوانب الحسية والبحث عن التفاصيل، اذ يساعدهن على حفظ طبيعة االناث 

لكن خالف لذلك نجد ان الذكور ينظرون الى االمور نظرة المعلومات اكبر قدر ممكن، 
 )Goodman, 2015(جودمانوتتفق هذه النتيجة مع دراسة  عامة دون االهتمام بالتفاصيل.

، كذلك تختلف هذه النتيجة ان االناث تتفوق على الذكور في الجوانب الجمالية والفكرية الى
  .)2016 ودراسة (المياحي، ) 2013 ، العتابي( مع دراسة

  الى متغير التخصصبالنسبة  -
ويمكن تفسير هذه النتيجة على أساس إن طبيعة المواد الدراسية في التخصص العلمي      

مما تجعل الطالب في التخصص للمادة العلمية عالية وتركيز تحتاج إلى متطلبات انتباهية 
هذه تتفق و  .إلنسانينه في التخصص االعلمي أكثر قدرة على االنتباه االنتقائي البصري م

) يشير 18والشكل( ،)2016ودراسة (المياحي،  ) 2013 ، العتابي(  النتيجة مع دراســــة
   .الى توزيع درجات متغير البحث وفقًا للجس التخصص
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  )16شكل (

  لتخصصللجنس واوفقًا  لالنتباه االنتقائي البصريتوزيع أفراد العينة 

  
االنتقائي البصري تبعًا لكل من ذوي الكف االنتباه  مستوى: اهلدف اخلامس

 العايل و الكف الواطئ لدى طلبة اجلامعة.
  

على للتعرف  التائي لعينتين مستقلتين االختبارولتحقيق هذا الهدف استعمل الباحث  
مستوى االنتباه االنتقائي البصري تبعًا لكل من المجموعة ذوي الكف العالي والمجموعة 

   ).24ت النتائج كما مبينة في الجدول (كان، طلبة الجامعةذوي الكف الواطئ لدى 
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   )24جدول (
  ف الواطئ والعالي كذوي الاالنتقائي البصري لاالنتباه  ىمستو  

مستوى 
 الكف

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
  الحرية

 Tالتائية
 المحسوبة

القيمة 
  الجدولية

عند مستوى 
 0.05داللة 

 2.53327 7.8543 كف واطئ
 دالة 1.96 4.785 348

 1.98253 9.7391 كف عالي
  

معنويــة لصــالح ذوي الكــف العــالي فــي مســتوى  مــن خــالل االختبــار وجــود فرقــاً  يتضــح
ـــاه  ـــة البالغـــة ) 4.785(بلغـــت القيمـــة التائيـــة المحســـوبة حيـــث االنتب ـــر مـــن الجدولي وهـــي اكب

رق حقيقي م )348(ودرجة حريـة ) 0.05(عند مستوى داللة  )1.96( ما يؤشر إلى وجود ف

تويين ذين المس ين ھ واطئ)  ب الي وال ل ( الع ا زاد العبء في خصائص الموقف انتق أي كلم

اه ز انتب ى تركي اد عل ) 2010تتفـق هـذه النتيجـة مـع دراسـة ( ابـن عيسـى،  .الفرد الى االعتم
ًا فـي القـدرة التي اشارت الى تلعب خصائص الفرد الذاتية كالجنس والنضـج والخبـرة دورًا هامـ

علـــى انتقـــاء المثيـــرات المناســـبة واهمـــال المثيـــرات غيـــر مناســـبة لتحقيـــق التجهيـــز االنتبـــاهي                  
) يوضـح الفـرق بـين االوسـاط الحسـابية لكـل مـن 19والشـكل ( )206: 2010( ابن عيسـى، 

  ذوي الكف المعرفي العالي وذوي الكف المعرفي الواطئ
  

  
  )17شكل ( 

  الواطئالمعرفي العالي و  بين االوساط الحسابية لكل من ذوي الكفالفرق 
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الواطئ يف االنتباه االنتقائي  - اسهام الكف املعريف العايل  لسادس:اهلدف ا
   البصري لدى طلبة اجلامعة.

  

لتحقيق هذا الهدف ولمعرفة مدى اسهام الكـف المعرفـي واالنتبـاه االنتقـائي البصـري لـدى كـل 
   .عالي والواطئ ُكًال على حدةمن اصحاب الكف ال

    : الكف الواطئ1
  

ــــة باســــتخدام معامــــل  الباحــــث اســــتعمل     ــــة االرتباطي ــــدء العالق ــــي الب ت  ف يلایربوين                      بايس

) Point-Biserial  () وهــي دالــة احصــائيا اذا مــا قورنــت بقيمــة  )0.576والــذي بلغــت قيمتــه
) ودرجـــــة حريـــــة 0.05) عنـــــد مســـــتوى داللـــــة (0.195(معامـــــل االرتبـــــاط الجدوليـــــة البالغـــــة 

  ) 25كما موضح بالجدول () 0.33). وبلغت قيمة معامل التحديد (349(
  )25(جدول 

  واالنتباه لدى اصحاب الكف الواطئ الرتباط والتحديد بين مستوى الكفمعامالت ا
  

 معامل التحديد المصحح  معامل التحديد  االرتباط
0.576 0.332 0.329 

  

% مــن التغيــرات التــي تطــرأ علــى االنتبــاه هــي نتيجــة للتغيــر فــي قــيم الكــف 33يعنــي ان  ممــا
كما قام الباحث بحساب المعادلة التنبؤية لقيم االنتباه باالعتماد على قـيم الكـف المعرفـي مـن 

) وللتأكـد y= 0.43+0.187xوهي(تحليل االنحدار وحساب معادلة االنحدار التنبؤية خالل 
حدار قام الباحث بحساب اختبار تحليل التباين لقياس معنويـة االنحـدار وكمـا من معنوية االن

  )26(هو موضح في الجدول
  

  )26جدول(
  للكف المعرفي الواطئ نموذج االنحدار معنوية ختبار تحليل التباين لقياسا

  

 الداللةفائية المحسوبةالمتوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات مصادر التباين

 دالة 172.87 538.854 1 538.854 نحداراال

 3.117 348 1084.756 الخطأ

 349 1623.610 الكلي
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) وهي دالة 172.87الذي اظهر ان االنحدار كان معنويًا اذ بلغت القيمة الفائية المحسوبة (
) وتشير هذه النتيجة الى ان احد هذه المتغيرات او جميعها يسهم في 0.05عند مستوى (

  ن مستوى االنتباه االنتقائي البصري لدى طلبة جامعة واسط. تباي
  

  : الكف العالي : 2
في البدء العالقة االرتباطية باستخدام معامل ارتباط بيرسون والذي بلغت  الباحث استعمل
وهي غير دالة احصائيا اذا ما قورنت بقيمة معامل االرتباط الجدولية  )0.188قيمته (
). وبلغت قيمة معامل 348) ودرجة حرية (0.05ستوى داللة () عند م0.195البالغة (
فقط من التغيرات التي تطرأ على االنتباه هي نتيجة  )%4() مما يعني ان 0.04التحديد (

للتغير في قيم الكف ان عدم وجود داللة احصائية لالرتباط واالنخفاض الواضح لقيم معامل 
ية لقيم االنتباه باالعتماد على قيم الكف ويؤكد التحديد تنفي الحاجة لحساب المعادلة التنبؤ 

  ذلك ضعف االرتباط بين المتغيرين. 
) التي اشارتا ان 2013) ودراسة ( العتابي، 2016وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (المياحي، 

عالجة أكثر الفرد ال يستطيع أن يمرر أكثر من معلومة في آن واحد بكفاءة عالية إذ يمكن م
المعرفي لتلك  ، أال أن ذلك يكون على حساب كفاءة التمثيلآن واحد من معلومة في

  .المعرفية بشكل اكبرالكف  انخفاض في مستوىحصل المعلومات ومن ثم ي
  

  :االستنتاجات
  :يأتي في ضوء النتائج التي توصل اليها البحث الحالي يمكن استنتاج ما

درة على كف التداخالت الكف المعرفي والق منجيد أتسم الطالب الجامعي بمستوى  - 1
ألجل تحقيق في التعامل مع المعلومات المعرفية والبيئية الثقة يمنحه  االمر الذي

يفسح المجال لهم نحو العطاء والتفاعل  امتالك آلية الكف المعرفيالنجاح، اذ أن 
 . والدراسي وفق معطيات المادة التعليمة العلمي

بحكم مرحلتهم باه االنتقائي البصري، وذلك يتمتع طلبة الجامعة بمستوى عال من االنت  - 2
تركيز انتباههم على مثير معين اثناء عملية التعلم من خالل العمرية وطبيعة دراستهم 

 .ريًا أم تطبيقياً نظسواء أكان 
أن آلية الكف المعرفي انيطت بالجنس مما عكس اهتمامات الطالب بتطلعاته نحو  - 3

ة الكف المعرفي لمعلومات ممكن أن تكون اإلكثار بالجوانب المعرفية لتنمية آلي
مشوشة للفرد نفسه، اذ أشارت نتائج البحث الحالي تطور الكف المعرف بشكل مميز 
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 ة، ولمس الباحثالذاتي اإلمكانياتاللواتي يسعين دائما نحو تطوير  اإلناثلدى 
الطالب حسب انتمائه للتخصص الذي يدرس فيه وخاصة التخصص العلمي  اهتمامات

يملي عليه الدور لتوسيع ادراكاته وتنمية مهارات آلية الكف المعرفي لديه، كذلك  الذي
جنس لصالح حسب متغير الاحصائيًا أشارت نتائج البحث الحالي أنه توجد فروق دالة 

 االنتباهنتيجة لجهود الطالب الذاتية في تركيز في االنتباه االنتقائي البصري  ،االناث
ة ومدى تأثرها بطبيع االنتقائي البصري االنتباهما مؤشرات ، أالمادة التعليميةنحو 

ذا داللة إحصائيًا الذي ينتمي اليه الفرد، أشارت النتائج الى وجود فروق التخصص 
من خالل أدراك الطالب لطبيعة تخصصه الذي يتطلب منه تطوير  للتخصص العلمي
 ستويات.وتطويرها لعدة م ة المطالعةمن خالل كثر  اإلمكانيات الذاتية

أشارت نتائج البحث الحالي الى التأثير المتبادل لمستوى االنتباه بين ذوي الكف  - 4
اذ يتطلب من الفرد تركيز االنتباه على المثيرات المتعلقة  ،المعرفي العالي والواطئ

ولكن عندما تزداد المتطلبات االنتباهية بالمهمة واهمال االخرى في اقل زمن ممكن 
يزداد التشابه والتي ممكن أن يحدث تداخل المعلومات القديمة ينخفض مستوى الكف و 

 لدى الطالب الجامعي . االنتباه تشتت بالجديدة، مما يجعل 
االنتباه لكل من ذوي الكف المعرفي العالي والواطئ كلما ارتفع تركيز  تأثيريتباين  - 5

لكف، اه انخفض مستوى امستوى االنتب انخفضارتفع مستوى الكف وكلما االنتباه 
       .عالقة طردية
 التوصيات

  -يوصي الباحث بما يأتي:الحالي في ضوء نتائج البحث 
  

التطبيقي والنظري وٕادراجها ضمن  ىعلى المستو  الكف المعرفيبموضوع  االهتمام - 1
 اإلنسانية.العلمية و مفردات مادة علم النفس المعرفي في الكليات 

قـــدراتهم العقليـــة باإلضـــافة الـــى  ناســـببمـــا يت لقبـــول الطـــالب فـــي الكليـــاتوضـــع معـــايير  - 2
 تفضيالت الطالب وحسب معدله.

ضــــرورة أن تبنــــى المنــــاهج وفــــق التوجــــه النظــــري فــــي معالجــــة المعلومــــات التــــي تتنــــاول  - 3
 العمليات العقلية المختلفة .
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العمــل علــى إقامــة بــرامج  داخــل الجامعــة عــن طريــق المراكــز العلميــة واإلرشــادية لتنميــة  - 4
لتجنــب شــرود الــذهن وتشــتت وتوجيــه الطلبــة االلتــزام بالهــدوء  المعرفيــةالقــدرات العقليــة و 

 االنتباه ومواصلة تركيز الطلبة نحو مادة الدرس.
 

  املقرتحات
الكف المعرفي واداء الطالب في مادة فاعلية بناء برنامج لتطوير اجراء دراسة تجريبية  .1

 .الرياضيات
 لدى االرتباطية الذاكرة اختبارات على األداء فيالكف المعرفي  دراسة عن دوراجراء  .2

 .الجامعة طلبة
مقارنة بين الكف المعرفي العالي والواطئ واالنتباه االنفعالي لدى طلبة دراسة اجراء  .3

 المرحلة االعدادية 
   . البصري إجراء دراسة تجريبية تتضمن بناء برنامج تدريبي لتنمية االنتباه االنتقائي .4
 لدى طلبة الجامعة. والحدود العقلية البينيةتقائي البصري بين االنتباه االناجراء دراسة  .5
 



  
  

  
  
  

 صادرامل
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  والمراجع قائمة المصادر
 .القران الكريم 
 ( انماط الشخصية :)2004، ريزان علي، (ابراهيمB- A وعالقتها بالميول العصابية (

الهيثم، ، كلية التربية بن أطروحة دكتوراه غير منشورة والقدرة على اتخاذ القرار،
 جامعة بغداد.

 الذاكرة العاملة وما وراء الذاكرة وعالقتهما بالضغوط  ):2014، حسين خليل، (ابراهيم
، كلية التربية بن أطروحة دكتوراه غير منشورة النفسية لدى طلبة الجامعة،

 الهيثم، جامعة بغداد.
 1990(، مصطفى محمود، وعبد الرحمن، أنور حسين، والعجيلي، صباح حسين اإلمام:( 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، دار الحكمة للطباعة ، التقويم والقياس
 والنشر.

 تأثير العبء اإلدراكي على االنتباه االنتقائي ): 2010، شرفية طرق، (ابن عيسى
 ، رسالة ماجستير، جامعة اإلخوة منتوري، الجمهورية الجزائرية. البصري

 عمان، دار المسيرة. التعلم المعرفي): 2007، حسين محمد (أبو رياش ، 
 فريد، عامر قنديلجي، وعبد الرزاق بني هاني، وعدنان الجادري، وموفق ابو زينه ،

مناهج البحث العلمي الكتاب االول: اساسيات البحث  :)2006الحمداني، (
 ، عمان، جامعة عمان للدراسات العليا.1، طالعلمي

 دار المعارف، االسكندرية، اختيار الشخصية): 2000الخالق، (، محمد عبد احمد ،
 .مصر

 دراسة استكشافية وقائية لألضطراب ما وراء المعرفي  :)2016، عيناد ثابت (اسماعيل
اطروحة  ،لدى االطفال المصابين بفرط النشاط الحركي مع قصور في االنتباه

 بلقايد، الجزائر، ية، جامعة ابي بكر نكلية العلوم االنسا، دكتوراه
 النمذجة البنائية لنموذج 2013سليمان، عبد ربة مغازي، (و ، بدر محمد، االنصاري (

) 4( 14 مجلة العلوم التربوية والنفسيةالذاكرة العاملة لدى االطفال الكويتيين، 
329 -358.( 

 ترجمـة محمـد صـبري سـليط علم النفس المعرفي وتطبيقاتـه): 2007، جون (اندرسون ،
 ، دار الفكر، عمان.1مسعد جمال، طورضا 
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 اضطراب االنتباه لدى االطفال ): 1999احمد، السيد علي السيد، ( ، فائقة محمدبدر
 ، مكتبة النهضة العربية، القاهرة.1ط، اسبابه وتشخيصه وعالجه

 عالقة السيطرة االنتباهية باالمن النفسي لدى النازحين ) 2017(، شيماء عزيز،الجباري
  جامعة بغداد رسالة ماجستير، (غير منشورة ) ن من طلبة الجامعة،وغير النازحي

 ماوراء الذاكرة لدى عينة من طلبة جامعة 2009، عبد الناصر ذياب (الجراح :(
مجلة  اليرموك في ضوء متغيرات الجنس وقلق االختبار والتحصيل الدراسي،

  اليرموك.، كلية التربية، جامعة الشارقة للعلوم االنسانية واالجتماعية
 عمان/ االردن، دار 1ط ،تربويات المخ البشري :)2003، محمد عبد الهادي، (حسين،

 الفكر للنشر والتوزيع.
 العبء المعرفي وعالقته باالنتباه االختياري المبكر ): 2010(، مهدي جاسمحسن

، كلية التربية ابن رشد، أطروحة دكتوراهوالمتأخر لدى طلبة المرحلة االعدادية، 
 بغداد.جامعة 

 األلم االجتماعي وعالقته بالذاكرة الصدمية ): 2008(كمال محمد  ،الخيالني
 .، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة بغدادواإلخفاقات المعرفية

 أفكــار دار دمشــق، ســوريا، ،المعرفــي الــنفس علــم :)2012( ربيــع، محمــد اروه ،الخيــري 
   .للدراسات

 مناهج البحث التربوي، دار  :)1990( ،الرحمن، أنور حسين زيز حنا، وعبد، عداود
 الحكمة، بغداد.

 ترجمة محمد اساسيات القياس والتقويم في تدريس العلوم): 1985، رودثي،(دوران ،
 سعيد صابرين واخرون، دار االمل، جامعة اليرموك، عمان.

 القاهرة.، دار المعرفةقياس الشخصية :)1994، محمد شحاته (ربيع ، 
 دار المنابر، االسكندرية، القاهرة.اصول علم النفس)، 2011، احمد عزت، ( راجح ، 
 العمليات المعرفية للعاديين وغير العاديين(دراسة نظرية  :)2009(، شاهين،رسالن

 ، مكتبة االنجلو مصرية.تجريبية)
 استراتيجيات تشفير المعلومات في الذاكرة وتأثيرها ): 2003، ربيع عبده احمد، (رشوان

على مستوى االداء في بعض المهام اللفظية والشكلية لدى طلبة المرحلتين 
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جامعة جنوب الوادي، كلية  رسالة ماجستير غير منشورة، االعدادية والثانوية
 التربية، مصر.

 المعرفي (الغموضقته باألسلوب ): الذكاء المتعدد وعال2005، فاروق هارون(رشيد–
، كلية رسالة ماجستير غير منشورة عدم تحمل الغموض) لدى طلبة الجامعة،

 اآلداب، جامعة بغداد.
 أسامة. دار دمشق، ،1ط ،العام النفس علم: )1985( معروف ،زريق 

 علم النفس المعرفي) : 2007، رافع النصير، عماد عبد الرحيم الزغول ( الزغول  ،
 اإلصدار الثالث، عمان، األردن، دار الشروق .

 دار الكتـــاب 1، ط: مبـــادئ علـــم الـــنفس التربـــوي)2001، عمـــاد عبـــد الـــرحيم (الزغـــول ،
 .الجامعي، األردن

 االختبارات  :)1981(اني، ابراهيم، وبكر، محمد الياس،الكنو ، عبد الجليل، الزوبعي
 .للطباعة والنشر، دار الكتب ، العراق، موصلوالمقاييس النفسية

 سلســلة االســس المعرفيــة للتكــوين العقلــي وتجهيــز المعلومــات: )1995، فتحــي مصــطفى (الزيــات ،
 ، مصر .علم النفس المعرفي، دار الوفاء، المنصورة

 المعرفة  -االسس البيولوجية والنفسية للنشاط المعرفي :)1998(مصطفى ، فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ
 ، دار النشر للجامعات/ القاهرة.1، سلسلة علم النفس المعرفي طاالبتكار -الذاكرة–

 األسس المعرفية للتكوين العقلي وتجهيز ): 2006، فتحي مصطفى (ـــــــــــــــــــــــــــ
 ، سلسلة علم النفس المعرفي، مصر، المنصورة، دار الوفاء. المعلومات

 رسالة الدوجماتية لدى الطلبة الجامعيين، ): اسلوب 2009، (لمبارك، بن سمية
 ، كلية االداب، جامعة الحاج لخضر، الجزائر.ماجستير في علم النفس المعرفي

 ترجمة محمد نجيب الصبوة علم النفس المعرفي: )2000، روبرت، (سولسو ،
 المصرية .  األنجلو، مصر، 2ومصطفى محمد كامل ومحمد الحسانين الدق، ط

 الفروق في الكف المعرفي بين الطالب المعتمدين  :)2015اد، (، هاني فؤ سيد محمد
 .المصرية جامعة حلوانمجلة ، والمستقلين عن المجال اإلدراكي بكلية التربية

 القاهرة: دار الفكر العربي للطباعة. 5، طالذكاء :)2000( ، فؤاد البهيالسيد ، 



 129

 االنتبـاه البصـرى لـدى األطفـال برنـامج مقتـرح لتنميـة : )١٩٩٨، علـى سـيد أحمـد (السيد
، جامعــة عــين دكتــوراه، معهــد الدراســات العليــا للطفولــة اطروحــة، المتخلفــين عقليــا

 شمس.
 تحويل االنتباه وكف  : أثر التدريب على مهام)2009( ، يوسف محمد أحمد،شلبي

لدى عينة من طلبة  على بعض المهام المعرفية األداءمستوى  ياالستجابة ف
 .جامعة طنطا – التربية كليةمجلة ، الجامعة

 مكتبة االنجلو ، 2، طعلم النفس المعرفي المعاصر): 2003، (، أنور محمدالشرقاوي
 .المصرية، القاهرة

 ة المعلومــات، تكــوين نمــاذج فــي اإلدراك :)1997( محمــد أنــور ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ م مجل  عل

 . ) 41 ،40(  العددان ،النفس

 ـــرحمن (الشـــقيرات بي :)2005، عبـــد ال نفس العص م ال ي عل ة ف دار  ،1، ط مقدم
 االردن.،الشروق 

 اختبار مربع كاي واستخداماته في التحليل ): 1985، عبد المجيد رشيد (لصوفيا
 ، دار النضال للطباعة والنشر، بيروت . 1، طاالحصائي

 الضغوط النفسية وعالقتها بالتوافق  ): اضطراب مابعد2006، ضحى عادل(العاني
، كلية اطروحة دكتوراه غير منشورةالنفسي االجتماعي لدى طلبة الجامعة، 

 التربية ابن الهيثم، جامعة بغداد.
 رسالة ماجستير، العجز المتعلم وعالقتُه بالرسوب الدراسي :)2014، نادية،(عاشور ،

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة .
 دار العلم للماليين، بيروتمعجم علم النفس: )1977، فاخر، (عاقل ،. 
 دراسة مقارنة في بعض المتغيرات ) 2010، شيماء عبد العزيز عبد الحميد،(العباسي

، كلية النفسية والمعرفية بين ذوي التحصيل العالـي والواطئ من الطلبة المتميزين
 اطروحة دكتوراه،(غير منشورة)التربية، ابن رشد، جامعة بغداد، 

  االنتباه التنفيذي : )2016( وبحر، امتثال خضير ،، ثناء عبد الودودالحافظعبد
 ، عمان، دار من المحيط الى الخليج . والوظيفة التنفيذية

 السيطرة االنتباهية): 2016( بحر، امتثال خضيرو  ،، ثناء عبد الودودـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 عمان، دار من المحيط الى الخليج . ،والذاكرة العاملة والسرعة االدراكية
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 مكتبة الفالح. ،الكويت :القياس والتقويم :)1998( ،، سعدعبد الرحمن 
 ط، دار اسامة للنشر والتوزيع، علم النفس المعرفي:)2010، فخري،(عبد الهادي ،

 عمان، االردن.
 االنتباه االنتقائي وعالقته بالذاكرة العاملة  :)2005( ،، ورقاء عبد الجليلعبد الواحد

 ، كلية اآلداب، الجامعة المستنصرية.أطروحة دكتوراه غير منشورة لدى األطفال،
 االنتباه االنتقائي البصري وعالقته باإلخفاقات : )2013( ،، حازم عبد الكاظمالعتابي

التربية، جامعة ، كلية رسالة ماجستير غير منشورة المعرفية لدى طلبة الجامعة،
 كربالء .

 دار 1ط ،النظرية والتطبيق–علم النفس المعرفي :)2004، عدنان يوسف(العتوم ،
 الميسرة للنشر والتوزيع.

 دار علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق :)2010، عدنان يوسف، (ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ،
  ، عمان االردن. 2، طالتوزيعالمسيرة للنشر و 

 3ط ،علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق :)2012(،، عدنان يوسفـــــــــــــــــــــــــــــــــ ،
 دار الميسرة للنشر والتوزيع.

 دار دجلة، 1ط ،مقدمة في منهج البحث العلمي :)2008(، رحيم يونس كرو،العزاوي ،
 عمان. 

 بحث منشور، االطفالتطور الكف المعرفي لدى : )2008، رنا فاضل، (العزاوي ،
 كلية التربية، جامعة بغداد .

 التعلم المعرفي واستراتيجيات : )2013، نادية حسين، جليل، وسن ماهر، (العفون
 ، دار المناهج، عمان االردن . 1، ط معالجة المعلومات

 القاهرة،  ،1، ط): القياس والتقويم التربوي والنفسي2000، صالح الدين محمود (عالم 
 العربيزدار الفكر 

 اإلحصاء للباحث في التربية  :)1988( ،مد سلمان، والخليلي، خليل يوسف، احعودة
 ، عمان، دار الفكر للنشر والتوزيع.1، طوالعلوم اإلنساني

 أساسيات البحث العلمي  :)1987( ،، احمد سلمان، وملكاوي، فتحي حسنـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،لوم اإلنسانية، عناصره، ومناهجه، والتحليل اإلحصائي لبياناتهفي التربية والع

  مكتبة المنار. ، عمان،الزرقاء
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 3، طالقياس والتقويم في العملية التدريسية :)1999( ،، أحمد سلمانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،
 دار األمل. ، عمان،أربد

 دار  ،القاهرة ،والتجريب في علم النفسالقياس  :)1985(،، عبد الرحمن محمدعيسوي
 المعرفة الجامعية.

 األنجلو مكتبة، هيةيوتوج تفسيرية نفسية دراسة التعلم: )1990، (رمزية، الغريب 
 . القاهرة، المصرية

 دار الفكر العربي، القاهرة1، طالقياس النفسي: )1980، صفوت (فرج ،.  
 عمان، دار الفكر. 3، طأسس علم النفس التربوي :)1998، يوسف، (قطامي ، 
 مؤسســـة الشـــباب الجامعـــة ،اساســـيات فـــي علـــم الـــنفس العـــام :)2006، كمـــال (طـــارق ،

 الجزائر.
 العالقة بين التحليل المنطقي والتحليل االحصائي 2001، كامل ثامر،(الكبيسي :(

)، كلية التربية (ابن رشد)، 25، العدد (مجلة االستاذلفقرات المقاييس النفسية، 
 بغداد.جامعة 

 بناء وتعيين مقياس لسمات الشخصية ذات : )1987، كامل ثامر، (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االولوية للقبول في الكلية العسكرية لدى طالب الصف السادس االعدادي في 

 .جامعة بغداد –، ابن رشد اطروحة دكتوراه غير منشورة، العراق
 مكتبة االنجلو مصرية.النفس العصبي علم): 2012، الفت حسين، (كحلة ، 
 القمع الفكري واالعتقادات الضمنية عن الذات والعالم  :)2016(، فرمان علي،محمود

كلية التربية للعلوم الصرفة /ابن ، وعالقتهما بالتمرد النفسي عند طلبة الجامعة
 .غير منشورة اطروحة دكتوراه، الهيثم، جامعة بغداد

 عمان، دار 4، طمناهج البحث في التربية وعلم النفس) 2006، سامي محمد، (ملحم ،
 المسيرة. 

 سيكولوجية التدريس : )2007، شاكر عقلة، والزغول، عماد عبد الرحيم، (المحاميد
  دار المسيرة للطباعة والنشر والتوزيع. عمان، ،1، طالصفي

 الفروق التجهيزية في  :)2014(كامل الشربيني، جمال، منير حسن، ، السيدمنصور
االنتباه االنتقائي والموزع ومكونات الذاكرة العاملة لدى االطفال المتخلفين عقليًا 

 / العريش.كلية التربية مجلة  والعاديين،
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 بصري وعالقته االنتباه االنتقائي ال: )2016(،، عـالء ريـاض عبد األمـيرالمياحي
رسالة  ،طلبة جامعة بغداد ) لدىالتأملي - باألسلوب المعرفي (االندفاعي

 .، جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد ،ماجستير غير منشور
 المطبعة 1، طعلم النفس المعرفي :)2014(، مهند محمد عبد الستار،النعيمي ،

 المركزية، جامعة ديالى.
 _____ ) ،ــــد الســــتار ــــد محمــــد عب ــــاه ( دراســــة أ: )1999، مهن ــــى االنتب ــــرات عل ــــر بعــــض المتغي ث

 ، كلية اآلداب ، جامعة بغداد . ، أطروحة دكتوراه غير منشورة تجريبية)
 الغموض عالقة الكف والذاكرة العاملة بحل : )2007(،، احمد اسماعيل محمودهاشم

، معهد الدراسات رسالة ماجستير غير منشوراللغوي والتعرف على النمط، 
 التربوية ،جامعة القاهرة .

 عبر للتقييم والنفسية التربوية االختبارات تكييف (2006):وآخرون، تونلهامب 
 .السعودية العربية المملكة العبيكان، مكتبة ،1 ط برمدا، الةهترجمة  ،الثقافات
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)1ملحق (  
 اختبار ستروب بصيغته االولية 

 
British Academy of Higher Education 
Strobe test 
These experiments were called "Strobe phenomenon" relative to the world John Strup, who first 
addressed this phenomenon in his doctoral thesis in 1935. Since then, more than 700 articles and 
scientific research have been published on this phenomenon. 
 In the color effect experiment, a group of colored words is given and you have to name and pronounce 
the colors of these words, not to utter words as they are written. 
In the numerical effect experiment, the examiner sees a group of words distributed within rectangles 
and he should name and pronounce the number of these words in each rectangle, not to pronounce 
words as they are written. In the directional effect experiment, you are required to say (remember) the 
position of the word in the box: bottom, left, right, or higher not to say the word as it is written in the 
box. 
Recent theories confirm that "Strobe phenomenon" is due to the interaction that takes place in the brain 
between the processes of processing simple words (words) and words that need effort, and the theories 
believe that words have a strong impact on our abilities to name (s) colors, numbers, direction ... 
In this experiment you will see on the next page a collection of colored words and you should name 
and pronounce these words. 
-For example: When you see the word blue (written in red) and must be uttered / say RED .. So the first 
set 
 
The first group 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Do not want to utter words as they are written ... just want to pronounce the color as the dal (color of 
the word). 
 
-Try to remember the colors of the words you see as fast as you can. 
Forget: Select (color) each word and not the word as it is written. 
the second group 
 

Floral  yellow blue   green  Red 

Orange Blue    Green  Blue   White 

Green   Yellow   Orange  White   Blue 

Brown  Red    Blue   Yellow   Green 

Floral   yellow   brown  blue  Red 

 
-Indirect indicator experience (trend effect) 

Floral  yellow  blue   green   red 

Orange  blue green blue  White 

Green yellow Orange White blue 

Brown  red blue yellow green 

Floral yellow Brown blue red 
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In this experiment, you are required to say (remember) the location of the word in the box: Bottom, 
Left, Right, or Up. 
The word is not uttered as it is written, but its location is rude. 
 
-It should be uttered (say) left, because the word is located to the left of the box. 
 
- You should say (say) down, because the word is located at the bottom of the box. 
 
 
- Do not utter (say) a right word. 
It should be uttered (say) higher, because the word is located at the top of the box. 
 
- You should say (say) right, because the word is located to the right of the box. 

  

*Numerical effect experiment (number effect) 
In this experiment you will see on the next page a group of words and you have to name and pronounce 
the number of these words in each rectangle. 
We do not want to say words as they are written ... just want to pronounce the number of words in each 
rectangle. 
-For example, when you see the words (hand, hand, hand) in the first rectangle, do not say the word 
(hand) or repeat it three times. Just have to say "three" and so on. 
On the next page, once you see the rectangles on the screen, select and pronounce the number of words 
in each rectangle as fast as you can. 
The first group 

Science 
Science 

Door 
Door 
Door 
Door 

Car 
pencil 
pencil

dog 
dog 
dog 

a ball 
hand 
hand 
hand 

Science 
Science 
Science 

Cat 
hand 
hand 

Door 
Door 
Door 

a ball 
a ball 

pencil 
pencil 
pencil 
pencil 

Cat 

Cat 
Cat 

Door 
Car 
Car 

a ball 
a ball 
a ball 
a ball 

hand 
hand 

Science 
Science 
Science 

pencil 
pencil 
pencil 

 
-To continue the experiment, scroll down the page and once you see the rectangles on the screen, select 
and pronounce the number of words in each box. 

 

 

 

 

 
Down 

 

 
left

right 
 

 
Top 
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  ) 2ملحق رقم ( 

المحكمين الذين استعان بهم الباحث في اجراءات البحث للتحقق من وضوح الخبراء اسماء السادة 
قب التعليمات وصالحية فقرات االختباران المستخدمة في البحث الحالي مرتبة حسب الحرف والل

  العلمي 

  ت
اللقب 
  العلمي

  مكان العمل  االختصاص  االسم

 كلية التربية للعلوم الصرفة(ابن الهيثم)  علم النفس التربوي  اسماعيل ابراهيم علي  أ.د  1
  كلية التربية/ جامعة واسط  علم النفس التربوي  اسيل عبد الكريم الشمري  أ.د  2
  التربية/ جامعة واسطكلية   علم النفس التربوي  رشيد ناصر خليفة  أ.د  3
  كلية التربية/ جامعة واسط  علم النفس التربوي  عبود جواد راضي  أ.د  4
 كلية التربية للعلوم الصرفة(ابن الهيثم)  علم النفس التربوي  فاضل جبار جودة  أ.د  5
 كلية التربية للعلوم الصرفة(ابن الهيثم)  علم النفس   ناجي محمود ناجي  أ.د  6
  كلية التربية/ جامعة واسط  علم النفس التربوي  االمارةاسعد شريف   أ.م.د  7
 كلية التربية للعلوم الصرفة(ابن الهيثم)  ارشاد تربوي  جبار وادي باهض  أ.م.د  8
  كلية التربية /ابن رشد  قياس وتقويم  خالد جمال  أ.م.د  9

 كلية التربية للعلوم الصرفة(ابن الهيثم)  علم النفس التربوي  سهلة قلندر  أ.م.د  10
  كلية التربية للعلوم الصرفة(ابن الهيثم)  قياس وتقويم  طالب علي مطلب  أ.م.د  11
  جامعة بغداد / كلية التربية ابن الهيثم  قياس وتقويم  عفاف زياد وادي  أ.م.د  12
  كلية التربية للعلوم الصرفة(ابن الهيثم)  علم النفس التربوي  ليث محمد عياش  أ.م.د  13
 كلية التربية للعلوم الصرفة(ابن الهيثم)  علم النفس التربوي  عبد الصاحب منتهى مطشر  أ.م.د  14
  كلية التربية/ جامعة واسط  علم النفس التربوي  محمد حسن جابر  م.د  15

  اسماء المحكمين الذين استعان بھم الباحث لترجمة اختبار ستروب 

  سابقا –واسط متقاعد/جامعة   التربوي علم النفس  جعفر عبد كاظم المياحي  أ.د  1
  كلية التربية/ جامعة واسط  قسم اللغة االنكليزية  علي محسن غرب  أ.م.د  2
  كلية التربية/ جامعة واسط  قسم اللغة االنكليزية  ايناس ناجي كاظم  أ.م.د  3
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 .المحـــترم :................................................................. االسـتــاذ الفــاضــل

 تحيـــة طــيبــة .....
دراسة  هاررًة  نةذي  ال ا اةم ا و الةا ا  ةر ا  ط ا ة ا   لةا )ـــ بـ يروم الباحــث الييـام بالاراسـة الموسـومة

  (.االًتبرٍ االًتارئا ا بصال  دى  لب  ا جره    

عرفو  (Cognitive Inhibition) مكف المعرفيستروب لالباحث ميياس  تبنىالاراسة  أىاافولتحييق   

غير الضرورية  واالستجابةكف المعمومة غير المرتبطة  ( Baddeley, 1996b) الكف المعرفي باالي
لعمميات المنفذ المركزي تخضع رقابي  انتباىينظام من خالل  بالتمثيالت في الذاكرة وتنشيطيا واالحتفاظ

 (Baddeley, 1996b: 242) مسؤول عن معالجة المعموماتال

 ( (Cognitive Inhibitionستروب لمكف المعرفيوصـف اختبــار *
يتم االجابة عمييا من خالل برنامج عاة  مؤثرات كل مؤثر يحتوي عمى اسئمة ةيتألف االختبار من ثالث
 . من خالل جياز الكومبيوترويطبق محوسب اعاه الباحث 

ان تمفـظ  ألوان ىـذه الكممـات ال لممونة وعمى الطالب ان يسمي: يتم عرض مجموعة من الكممات االمؤثر الموني - أ
 فيرة اختبارية . (52)الكممات كما ىي مكتوبة , ومجموع الفيرات االختبارية 

عـاا ىـذه الكممـات  ضمن مسـتطيالت وعميـو ان )يـذكر(يتم عرض مجموعة من الكممات موزعة المؤثر العااي:  - ب
 فيرة اختبارية (52)ات كما ىي مكتوبة, ومجموع الفيرات االختبارية في كل مستطيل ال ان يمفظ الكمم

( ال ان تمفـظ فـوق, )يـذكر( موقـع الكممـة فـي المربـع )أسـفل, يسـار, يمـين : يطمـب مـن الطالـبر االتجاىيالمؤث - ت
 فيرة اختبارية . (22)الكممة كما ىي مكتوبة في المربع, ومجموع الفيرات االختبارية

ويتم اسـتخراج ارجـة المسـتجيب مـن خـالل جمـع ارجـات كـل فيـرة اختباريـة, وتةـحي  الفيـرة مـن خـالل اعطـا  
 المستجيب ارجة واحاة لإلجابة الةحيحة وةفر لإلجابة الخاطئة.  

ف أســئمة اختبــار الكــاى ةــالحية ـا فــي مــــــايـكم السـان رأيـــمتعون بيــا يرجــى بيـــلممكانــة العمميــة التــي تتــ  ونظــراً     
فـي قيـاس مـا وضـع  السـؤال ةـال ( فـي حالـة ةـالحية ) ( تحت البـايل  طريق وضع عالمة ) , عنالمعرفي

 غير ةال  يرجى وضع اإلشارة نفسيا تحت البايل )غير ةال (. ليياسو, أما إذا كان االختبار
 

 اـــديــاا اا تاــق ا شــث لرئـــرحــا ان هي ا ب
 

 

 

 اختبرر  لااات صالحذ  هدى لا ا وحاوذي اراء استبذرى

 Cognitive Inhibition ا ام ا و الا

 جامعة بغااا
 كمية التربية لمعموم الةرفة /ابن الييثم

 قسم العموم التربوية والنفسية
 ت العميا / المـاجـستــيراالاراس

 ذاـــرجستــب ا وـر ــ 

 

 ا وشاف ضاغرم رضر عبد ا سذد

 أ.د. جورل حوذد قرسن 

 ( 3ممحق ) 
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 (أحمر( يجب اى تاتب اتا ل ) أحمر ( هات ن  نر ل ى ) أزرقعٌدهر تشرهد ا الو  )ا وؤثا ا ل ًا : -5
 

 

 

 

 تاار ا الورت نل يجب اى تاتب عدد ا الورت . لا ا وستطذل ا الورت ال ا وؤثا ا  ددل : عٌدهر تشرهد -2
 

 

 ةــال  المؤثر العااي
غــيـر 
 ةال 

 تـــعايــــل 

 يا
 يا
 يا

 كرة
 كمب
 كمب
 كمب

 قمم
 قمم

 سيارة

 باب
 باب
 باب
 باب

 عمم
 عمم

   

كترن  

        ا  دد

 قطة

 قمم
 قمم
 قمم
 قمم

 كرة
 كرة

 باب
 باب
 باب

 يا
 يا

 قطة
 عمم
 عمم
 عمم

   

كترن  

        ا  دد

 قمم
 قمم
 قمم

 عمم
 عمم
 عمم

 يا
 يا

 كرة
 كرة
 كرة
 كرة

 سيارة
 سيارة

 باب
 قطة
 قطة

   

كترن  

        ا  دد
 

 

 المؤثر الموني ةــال   غــيـر ةال  تـــعايــــل
 أحمر أخضر أزرق أبيض وراي   

 أبيض وراي أخضر بني برتيالي   

 برتيالي أبيض برتيالي أةفر أخضر   

 أخضر أةفر اسوا أحمر بني   

 أزرق أحمر بني أزرق أةفر   
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 . هؤثا االتجرٍ : حذي تشرهد ا الو  حدد ه ق هر لا كل هانع -3
 

 

 

 

 

 

 

 

 ياالتجاى المؤثر ةــال   غــيـر ةال  تـــعايــــل
 فوق   

 اسفل

 فوق

 يسار

 
 يمين 

 

 

   

 اسفل

 يمين  فوق

 
 يسار

 فوق

 

 

     
 يمين 

 

 

 فوق

 

 فوق

 

 اسفل

 يسار

 
 



 
 841  

 ( 4ملحق )

 ) بصيغته النهائية(الكف المعرفي اخـتبـــار 

   

 ............................................ عزيزتـي الطـــالـبـة

 .............................................  عزيـزي الطــــالــب

 ......  تحية طيبة

بالاتبـا   اـونيتو  ,ثالثـة مـرث ب ضـم يلات ونـي ببغية أنجـاز بحـث علمي أضـ  بـين أيـيـــام باتبـا ًب 
 ,تـتم بالجابـة علـل بلحابـبة بلات ونيـةمطلـا ميـين ولاـل مـرث   موزعـة بحبـا بلمـرث ب  فق ة( 16من )

لذب أ جو بالنتباه لألبئلة بصو ة ـقيقة وبإلجابة عنيـا  ,فق ب  بالاتبا بلمـطلوا منام بالجابة علل ال و 
, وي جل مالحظة مـا يـيتي بتـاـم بـوف لـن تاون بال ألغ بض بلبحــث بليــلمي, عـــلمــًا بن بجـابموضوعية
 :  قبل بالجابة

 . ـون بجابة بــــــــربل عـم ت ك أي -6
   بو من حيث  ,( أنثل ـــــذا   س )ـــــ( في بلم ب  بلذي ياصك من حيث بلجن  وض  بشا ة ) -2

 . ( بنباني ـــــــعلمي  بلتاصص بلـ ببي )
 . ان بجابتك لن يطل  علييا بحـ بوى بلباحث نفبوتياـ ب -3

 ؟ (أحمر( يجب ان تكتب وتقول ) أحمر ( مكتوبة باللون ) أزرقعندما تشاهد الكلمة ) مثال :

 . مــــــع فــــائـــــق تـــقــــديــــــري لتـــــعــاونـكــــــم

 

 

 

 

 ٌرـــاجستــب المـالــط

 ضرغام رضا عبد السٌد



 
 841  

    المؤثر اللونً اوال:      

                                                           .يطلا من بلمفحوص ق بءة بلالما  - أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتابة لون بلحب  وليس بلالمةيطلا من بلمفحوص  - ب
 



 
 851  

 ثانٌاً: المؤثر العددي

 بلالما  بلما  ة يطلا من بلمفحوص بق بءة بلالما  - أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىذه بلالما  في ال مبتطيل ال بن يلفظ بلالما  بن )يذا ( عــيطلا من بلمفحوص   - ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 858  

 ثالثاً: المؤثر االتجاهً

 يطلا من بلمفحوص بق بءة بلالما  حبا بتجاىيا  - أ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

يطلا من بلطالا) يذا ( بو يحــ موق  وبتجاه بلالمة في بلم ب  ) أبفل, يبا , يمين, فوق ( ال بن تلفظ   - ب
 بلالمة اما ىي ماتوبة

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 851  

 على الحاسبة االلكترونٌة المفحوصٌن  لبعضصورة 
 ( ) اختبار الكف المعرفً
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 المحـــترم. االسـتــاذ الفــاضــل :.................................................................
 تحيـــة طــيبــة .....

دراسة هقارنة بين ذوي الكف الوعرفي العاالي    الاطا   )ـــ الموسومة بـ بحثه  يروم الباحـث القيام ب

   (.في االنتباه االنتقائي البصري لدى  لبة الجاهعة  
المعاد ما   (Visual Selective Attention)تبنى الباحث مقياس االنتباه االنتقااي  البرار   أهداف البحثولتحقيق 

العمليــة ال ــو يقــوم ليىــا الرــر  بــال ر يز : االنتقاااي  البراار االنتباااه  اذ عاارف(  1036،  مياااح قبااا الباحااث ) ال
ومال المثيرات البصرية غير ذات العالقة   على المثيرات البصرية ذات العالقة بالمىمة وا 

 

 : Visual Selective Attention  وصـف اختبــار االنتبــاه االنتقــائي البصـري*
 معــين مصــمم  ل مق ــع ليــ يو يمثــل موقــ  ـو  ــــــــ يـــــع الريــــــمــن مقا  وــو عبــار  عــن م موعــة 

  ث ب مــع مقــا ع الريــ يو عــن  ريــ  اتب ربــتـحيــث قــام الباحــ ,  لقيــاس اتب بــان اتب قــاصو البصــر 
(Selective Attention Test – YouTube.) ( 44وق   أل  اتخ بار من)  ت معمق ع لي يو 

       ب ىــــاز علــــى ال ــــال     ويعــــر (  قــــاص9علــــى مــــ ل مق ــــع ليــــ يو واحــــ  مــــ   عر ــــه ) تور بــــ
Data Show ) )   ال الــ    ؤال ي لــ  مـنـــي ــون علـى مــ ل س ول ـل مق ــع ليـ يو م لــ  معـين

مق ــع ح ــى  وعلـى ال الــ  اتب بــان علــى  ــل, و ــرا المثيــرات اتخــر    اتب بـان علــى مثيــرات محــ   
 . المرل  ( C Dوحس  السو    )  ى السؤاليس  يع ات ابة عل

أســصلة    صــالحية ـ  لــو مــــــ يـ م السـان رأيـــم عون بىــا ير ــى بيـــللم ابــة العلميــة ال ــو   ــ  بظــرا        
صـال(( لـو حالـة  ) (  حت البـ يل   ري  و ع عالمة ) البصر , عنخ بار اتب بان اتب قاصو ات

غيـر صـال( ير ـى و ـع اةمـار   , أما إذا  ان اتخ بـار لو قياس ما و ع لقياسه السؤال صالحية
 برسىا  حت الب يل )غير صال((.

 رـــديــكر والتقــق الشــث فائـــاحــولكن هن الب
 

  اختبار فقرات صالحية هدى في الوحكوين اراء استبانة

 االنتباه االنتقائي البصري

 

 جامعة بغداد
 كلية التربية للعلوم الصرفة /ابن الهيثم

 قسم العلوم التربوية والنفسية
 ت العليا / المـاجـستــيراالدراس

 يرـــاجستــب الوـالــ 

 

 ضرغام رضا عبد السيد

 الوشرف

 أ . د. جوال حويد قاسن

 ( 5ملحق ) 
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 تاااعديااااا غاايار رالح رااالح الفياااديااااوورااااف  السؤاا

 4س
 

عبار  عن ظىور  لمـات بـالوان مخ لرـة  مثـل المثيـرات, والم لـو  مـن 
ال الـــ  ان يحســـ  عـــ   ال لمـــات ذات اللـــون اتحمـــر و ـــرا ال لمـــات 

 اتخر .
   

 2س

عبــار  عــن لــريقين يمــررون ال ــرات ليمــا بيــبىم, لريــ  ير ــ   القمــي  
والرري  اتخر ير    القمي  اتسو , والم لـو  مـن ال الـ  اتبي  

رريــ  اتبــي  وي ــرا الرريــ  اتســو ) ان يحســ  عــ   ال مريــرات بــين ال
 ع   ال مريرات , وم   المثير مخ لرة(.

   

 3س
عبــار  عــن ثالثــة اقــ ا  و ــر  , ويــ م اخرــاد ال ــر   حــت احــ  اتقــ ا  ثــم 

ـــى  ـــ ا  , وبعـــ  ذلـــا عل ال الـــ  ان ي ـــ  القـــ   الـــذ   حـــرا وـــذن اتق
 اخ رت  ح ه ال ر  .

   

 4س

عبــار  عــن لــريقين يمــررون ال ــرات ليمــا بيــبىم , لريــ  ير ــ   القمــي  
اتبي  والرري  اتخر ير    القمي  اتسو , والم لـو  مـن ال الـ  
 ان يحســ  عــ   ال مريــرات بــين الرريــ  اتســو  وي ــرا الرريــ  اتبــي 

 سؤال( مخ ل  لو ال)زيا   ع   ال مريرات , وم   المثير 

   

 5س

عبــار  عــن لــريقين يمــررون ال ــرات ليمــا بيــبىم, لريــ  ير ــ   القمــي  
اتبي  والرري  اتخر ير    القمي  اتسو , والم لـو  مـن ال الـ  

 رريــ  اتبــي  وي ــرا الرريــ  اتســو )ان يحســ  عــ   ال مريــرات بــين ال
 (.مخ ل  ثير مع   ال مريرات , وم   ال

   

عبـار  عـن ثـالث ل يــات يلعـبن لعبـة القرـز علــى الحبـل , وعلـى ال الــ   6س
    ان يحس  ع   قرزات الر ا  .

 7س

عبــار  عــن لــريقين يمــررون ال ــرات ليمــا بيــبىم, لريــ  ير ــ   القمــي  
ال الـ  اتبي  والرري  اتخر ير    القمي  اتسو , والم لـو  مـن 

 رريــ  اتبــي  وي ــرا الرريــ  اتســو )ان يحســ  عــ   ال مريــرات بــين ال
 سؤال(. مخ ل  لوثير مع   ال مريرات , وم   ال

   

عبــار  عــن مــخ  ي ــر  ال ــر  بق ميــه , والم لــو  مــن ال الــ  ان  8س
    يحس  ع    ربات ال ر  .
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 9س

عبــار  عــن لــريقين يمــررون ال ــرات ليمــا بيــبىم , لريــ  ير ــ   القمــي  
اتبي  والرري  اتخر ير    القمي  اتسو , والم لـو  مـن ال الـ  

 )الرريـ  اتبـي  ان يحس  ع   ال مريـرات بـين الرريـ  اتسـو  وي ـرا 
 سؤال(.ال لو ع   ال مريرات , وم   المثير مخ لرة

   

 41س

يمــررون ال ــرات ليمــا بيــبىم, لريــ  ير ــ   القمــي  عبــار  عــن لــريقين 
اتبي  والرري  اتخر ير    القمي  اتسو , والم لـو  مـن ال الـ  

رريــ  اتبــي  وي ــرا الرريــ  اتســو  ان يحســ  عــ   ال مريــرات بــين ال
 سؤال(.ال لو ع   ال مريرات , وم   المثير مخ لرة)

   

 44س

صـرراد صـرير   ثـم اخ رـت الـ اصر  عبار  عـن سـت  واصـر زرقـاد وواحـ   
ـــاد ,  ـــ واصر الزرق ـــا ال ـــم  حري ـــاد و  ـــ واصر الزرق ـــ  احـــ   ال الصـــرراد خل
والم لو  من ال ال  ان ي   ال اصر  الزرقاد ال و اخ رت خلرىـا الـ اصر  

 الصرراد .

   

 42س

عبــار  عــن لــريقين يمــررون ال ــرات ليمــا بيــبىم, لريــ  ير ــ   القمــي  
ير    القمي  اتسو , والم لـو  مـن ال الـ   اتبي  والرري  اتخر

رريــ  اتبــي  وي ــرا الرريــ  اتســو ) ان يحســ  عــ   ال مريــرات بــين ال
 ع   ال مريرات , وم   المثير مخ لرة (.

   

 43س

عبــار  عــن م موعــة امــخا   ــل مخصــين يمــررون  ــر  ليمــا بيــبىم, 
( Thomas( والثـابو اسـمه)(Evanووباا مخصين مبىم اتول اسـمه 

يمررون ال ـر  , والم لـو  مـن ال الـ  ان يحسـ  عـ   ال مريـرات بـين 
(Evan   و Thomas.  لق ) 

   

 44س

   القمــــي  ر ــــيمــــررون ال ــــرات ليمــــا بيــــبىم , م موعــــة   م موع ــــان
ر    القمي  اتسو , والم لـو  مـن ال الـ  اتبي  والرري  اتخر  

الرريــ  اتبــي   رريــ  اتســو  وي ــراان يحســ  عــ   ال مريــرات بــين ال
 )ع   ال مريرات , وم   المثير مخ لرة(.
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 مفتاح الترحيح الختبار االنتباه االنتقاي  البرر 
 

 

 ااواباااالجا اؤااااالسا
 11 1س
 15 2س
 2 3س
 14 4س
 16 5س
 24 6س
 16 7س
 41 8س
 15 9س
 38 11س
 1 11س
 17 12س
 13 13س
 21 14س
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 ) بصيغتو النهائية(اخـتبـــار االنتــبــــاه االنتــقــائـي البــصــري
   

 ............................................ عزيزتـي الطـــالـبـة
 .............................................  عزيـزي الطــــالــب

 ......  تحية طيبة
يتألف و  ,ع بين أيديــكم اختبارًا يضم مجموعة من مقاطـــع الفيـديــوبغية أنجـاز بحـث عممي أض

ـــار مـــن   ــــكد  ـــــ اد14االختب ـــ   ـ ــــ م ـــين يكـــون عم ـــديو مطم ـــديو ولكـــد مقطـــع يي  ,( مقطـــع يي
 لـاا أرجـو ,المـطمـو منكم االجابة عم  كد  ــــــــ اد ب د م ـــــاىدة المقاطــــــع ح ـــــــ الت ــــــــم ـــــــد و 

, عـــممـــًا ان اجـابتـكــم  ــوف لــن تكـون اال  االنتباه لأل ئمة بصورة دقيقة واإلجابة عنيا بموضوعية
 :  قبد االجابة, ويرج  مالحظة ما يأتي  ألغراض البحــث ال ــممي

 . دون اجابة  ــــــــ اد عدم ترك أي -1
   او من حيث  ,( أنث  ـــــاكر  س  ـــــ( يي المربع الاي يخصك من حيث الجن  وضع ا ارة   -2

 . ( ان اني ـــــــعممي  التخصص الدرا ي  
 . تأكد بان اجابتك لن يطمع عمييا احد  وى الباحث نف و -3
 .المنفصمة عن االختبار تكون االجابة عم  ورقة االجابة الخاصة  -4

مجموعتــان مــن االيــراد يم بــون كــرة القــدم ييمــا بيــنيم , مجموعــة ترتــدي القمــيص اال ــود  مثــا:  
والمجموعــة االخــرى ترتــدي القمــيص االبــيض , اح ـــ عــدد التمريــرام بــين ايــراد المجموعــة التــي 

 ترتدي القميص االبيض ؟ 
 تمريرة . 12 الجواب  

 . اونـكــــــممــــــع فــــائـــــق تـــقــــديــــــري لتـــــعــ
 
 

                                                                     

 جامعة بغداد
 كلية التربية للعلوم الصرفة /ابن الهيثم

 قسم العلوم التربوية والنفسية
 ت العليا / المـاجـستــيراالدراس

 
 

 يرـــاجستــب المـالــط

 

 ضرغام رضا عبد السيد

 ( 6ممحق ) 
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  الختبار االنتباه االنتقائي البصري ورقة االجابة
االجابـة عمـ  جميـع لكـد  ـ اد , و يـي الحقـد المنا ــ  كتابـة االجابـة الصـحيحة رجـ ي  

 اال ئمة .
 رــــــــديــــــقـع التـم

 
 انث     اكر            س :ـالجن
 ان اني   عممي       : صصـالتخ
 
                                           : مرحمةال
 

 ــوابــــجــال ؤا:ــالســ
  1س 
  2س 
  3س 
  4س 
  5س 
  6س 
  7س 
  8س 
  9س 
  11س 
  11س 
  12س 
  13س 
  14س 

 

 يرـــاجستــب المـالــط

 

 ضرغام رضا عبد السيد
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 (7ملحق )

 (Data Show)و صورة لبعض المفحوصٌن على الحاسبة االلكترونٌة 

 (واالنتباه االنتقائً البصريختبار الكف المعرفً ) ال
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Abstract. B 

   

 The current research Aimed to the Knowing .  

1.  level of cognitive Inhibition of university students. 

2. the level of selective attention to visual university students. 

3. cognitive Inhibition and selective attention to visual according to 

gender and specialization. 

4. The level of optical selective attention on both the high -end group and 

the low-end group of university students. 

5. Extent of the contribution Inhibition   of high and slow knowledge of 

optical selective attention. 

 

     The researcher Adopted Two Tools  in his study, (Strobe test,1935), 

for cognitive Inhibition and programming on the computer was adopted 

by the researcher after following the scientific steps in its preparation. 

The researcher also adopted the test (Al-Mayahi, 2016). 

 Their have been verified. The Fare Validity and Construct Validity has 

been extracted to test cognitive inhibition and Visual selective attention, 

The value of the stability coefficient was also extracted to test cognitive 

inhibition and Visual selective attention in two ways Cronbach - ALpha 

(0.89), (0.79) for the two tools respectively, and the Split– Half Method 

(0.91) and (0.81) respectively. The two tests were carried out on a sample 

consisting of (350) students.  

   When the study data were statistically analyzed using TI and variance 

analysis, The results showed that the subjects in the study sample had a 

high-low cognitive inhibition And overall selective attention is generally 

higher than the average of the society to which they belong. 

   The results of the variance analysis showed that high and low cognitive 

inhibition is affected by the sex variables (males, females). 



Abstract. C 

   The results indicated that females outweigh males in high cognitive 

inhibition, In addition, there are no differences in high and low cognitive 

inhibition depending on the specialization variable (scientific, human) 

While there was no statistically significant effect on the gender variable 

and specialization in the level of high and low cognitive inhibition. 

   The results of the analysis of variance showed that visual selective 

attention is affected by the gender variable (males, females) The results 

indicate that females outweigh males in  visual selective attention, There 

are also differences in visual selective attention depending on the 

specialization Type (scientific, human). 

    As the results indicated that the specialization of scientific superiority 

of the human specialization in selective attention to visual, While there 

was no statistically significant effect on the gender variable and 

specialization in the level of selective visual attention, The results also 

showed a difference in the effect of attention to all those with high- Low 

cognitive Inhibition, in a positive direct relationship between them,  

Based on these results, the current Study came out with a number of 

recommendations and proposals.  
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