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 المعرفي وعالقتو بالتحكم االنتباىي واالندماج االكاديمي لدي طالب الدبموم العام اإلخفاق
 رمضان عمي حسن أ.م.د.                                                   

 ستاذ عمم النفس التعميمي المساعدأ                                                    
 جامعة بني سويف-كمية التربية                                                     

 مستخمص
البحدددث  لدددي التعدددرف عمدددي العاقدددة بدددين اتحفدددان  المعر دددي والدددتحكم ا نتبددداهي  هددددف

وا ندماج ا كاديمي لدي طاب الدبموم العام بكمية التربيدة جامعدة بندي سدويفك وتكوندت عيندة 
( طالبًا وطالبة من طاب الدبموم العامك واستحدم المنهج الوصفي؛ لماءمته 044البحث من )

ثك واسدتحدم البحدث مايداس اتحفدان  المعر دي  عدداد ثالباحدثثك ومايداس لطبيعدة وأهدداف البحد
الدددتحكم ا نتبددداهي  عدددداد ثالباحدددثثك ومايددداس ا نددددماج ا كددداديمي  عدددداد ثالباحدددثثك وتوصدددمت 
النتائج  لي وجود عاقة ارتباطية سالبة ذات د لدة احصدائية بدين اتحفدان  المعر دي وكدا مدن 

ا كدداديميك ووجددود عاقددة ارتباطيددة موجبددة بددين الددتحكم ا نتبدداهي  الددتحكم ا نتبدداهي وا ندددماج
وا ندددماج ا كدداديميك كمددا توصددمت النتددائج  لددي وجددود  ددرون ذات د لددة احصددائية بددين الددذكور 
وا ناث  ي اتحفان  المعر ي لصالح اتناثك وعدم وجود  درون بدين الدذكور واتنداث  دي كدا 

 كاديميك كما توصمت النتائج  لي أنه يمكدن التنبدب باتحفدان  من التحكم ا نتباهي وا ندماج ا
 المعر ي من حال كا من التحكم ا نتباهي وا ندماج ا كاديمي.

اتحفددان  المعر دديك الددتحكم ا نتبدداهيك ا ندددماج ا كدداديميك طدداب الكممااات المفتاحيااة  
 الدبموم العام
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Cognitive Failure and Its Relationship to Attention Control and 
Academic Engagement of General Diploma Students 

Ramadan Ali Hasan 
Assistant Professor of Educational Psychology 

Faculty of Education, Beni-Suef University 
Abstract: 
 
        The research aimed to identify the relationship between cognitive 
failure, attention control, and academic engagement among general 
diploma students at Faculty of Education, Beni-Suef University. 
Research sample consisted of (400) students of general diploma. 
Descriptive approach was used for its relevance to research nature and 
objectives. By using cognitive failure scale by the researcher, attention 
control scale by the researcher, and academic engagement scale by the 
researcher, results revealed; a negative significant correlation between 
Cognitive Failure and Attention Control and Academic Engagement, a 
postive significant correlation between Attention Control and 
Academic Engagement, and the results also concluded that the 
existence of significant differences between males and females in 
cognitive failure in favor of females, the nonexistence of significant 
differences between males and females in both attention control and 
academic engagement, and the results also concluded that cognitive 
failure can be predicted through attention control and academic 
engagement. 
Key words: Cognitive failure, attention control, academic engagement, 
general diploma students. 
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 مقدمة 
 هدي  المجتمد،ك  دي والعممية ذات التأثير الاوي التربوية المبسسات الجامعة واحدة من تعد

 العمدوم أندواع محتمدف المتعممدين  كسداب عمد  تعمدل وهدي الهدرم التعميمديك قمدة  دي تاد،
كونهدا  عدن  ضداً  المتسدارعةك العمميدة لمواكبة التطدورات يحتاجونها والمعمومات والمعارف التي

 باتضدا ة  لدي أنهدا تمدد والفكريدة  دي المجتمد،ك والفنيدة المهنيدة الايدادات تادوم بععدداد وتكدوين
 .وا قتصادية والسياسية والثاا ية ا جتماعية مبسساته ارةمسئولية  د عميها تا، التي المجتم، بالاوى العاممة

ويدددبدي الطالدددب الجدددامعي العديدددد مدددن المهدددام وا عمدددال اليوميدددة التدددي تعتمدددد عمددد   عاليدددة 
النظام المعر ي لديهك    أنه قد يحطئ أحيانا؛ وهو ما يسدم  باتحفدان المعر دي. والدذي ي دير 
 لي  حفدان المدتعمم  دي التعامدل مد، المعمومدات التدي يسدتابمهاك سدواء  دي  دراكهداك أو  دي تدذكر 

 ,Daniel & Jessica, 2005)المرتبطدة بهداك أو  دي توظيفهدا  داء مهمدة معيندة الحبدرات 

 لي أن اتحفان   Sandberg, Blicher, Dong, Rees, Near(2016) . هرا وقد أشاز(56
المعر ي يحددث االبدا بسدبب ت دتت ا نتبداو و درود الدذهن والامدن والممدلك  لدي جاندب انحفداض 

ة وهذا ما أكدت عميه نتائج اتحفان  المعر ي بسمات ال حصيدرجة الوعي بالذات. كما يتأثر 
 ,Angelina, Damaris, Yannick & Antonio, 2019; Sebastian, Martin)ابحاث

Cornelia & Christian, 2020). 

عدن  الطالدب بالرضدا  دعور التوا دن ا يجدابي والدذي يتضدمن وا ندماج ا كاديمي يتطمدب
وا نددماج  دي  الم اركة عم  الجامعة وقدرته والموائح داحل وا نظمة ا جتماعي الن اط أوجه
 ,Olivier)با نددماج مد، الحيداة الجامعيدة  الطالدب  دعور مددى أحدري وبعبدارة ا ن دطةك هدذو

Archambault, & Dupéré, 2018, 30). 

 لدي أن  (Blumenfeld, Kempler & Krajcik., 2006, 477) نتااج وقدد أ دار 
ورية لمددتعممك ولكنهددا ايددر كا يددة بمفردهددا لتحايددن تحصدديل اكدداديمي المرتفدد،ك كمددا الدا عيددة ضددر 

أ ددارت النتددائج  لدد  أن ا ندددماج ا كدداديمي وسدديط هددام  ددي العمميددة التعميميددةك وأكدددت عمدد  أن 
المسددتويات المرتفعددة مددن ا ندددماج ا كدداديمي ت ددير  لددي مسددتويات مرتفعددة مددن الدا عيددة لمددتعمم 

 .ديمي مرتف،ومن ثم تحصيل أكا
أن ا نددماج ا كداديمي أمدر  (Taylor & Nelms, 2006, 1) أكادو دي ضدوء ذلد  

محدوري  دي الحيدداة الجامعيدة اليوميدة لكثيددر مدن الطددابك ويعتبدر انددماج الطدداب  دي الجامعددة 
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جانبددًا مهمددًا  ددي حيدداتهم الحاليددةك وأيضددًا لدده تددأثير عمدد  مسددتابمهمك ويعتبددر عدددم اندددماجهم أمددرًا 
 .احتمالية تدهور مستواهم التعميمي؛ وأحيانا عدم استمرارهم  ي مواصمة التعميمي كل حطورة لما يسببه من 

ي ومددددددن البحددددددوث التددددددي تناولددددددت العاقددددددة بددددددين اتحفددددددان  المعر ددددددي وا ندددددددماج ا كدددددداديم
انعددام ا نددماج  أن  لد  الذي أ دار Caraway, Tucker, Reinke & Hall (2003)بحث

زيدادة حطدر  منهدا سدمبية لماايدة نتدائج لهدا تكدون أن يمكدن م دكمة؛ يعدد الطداب بدين ا كداديمي
اتجرامدي. وكدذل  بحدث يسدرا  بدراهيمك  المحددرةك والن داط المدواد وتعداطي التعمديمك مدن التسدرب

( والددذي توصددمت نتائجدده  لددي وجددود عاقددة  رتباطيددة سددالبة عنددد مسددتوي 9409محمددد عميددوو )
 كأحد أبعاد اتحفان  المعر ي وا ندماج ا صيل كأحد أبعاد ا ندماج ا كاديمي.( بين احطاء ا نتباو 4.40)

ميده يبنددي جميدد، العمميددات المعر يددة ا حددرى وا نتبداو هددو أحددد العمميددات المعر يددة؛ والددذي ع
مددن  درا  وتددذكر وايرهدداك حيددث يعمددل عمددي تركيددز الحددواس عمددي مثيددرات محددددةك ومددن حددال 
تمددد  الوظيفدددة المعر يدددة يدددتمكن المدددتعمم مدددن أن يددددر  ويعدددرف ويميدددز ويحدددزن ويسدددترج، ب دددكل 

ظدة معيندة عمدي مثيدر مناسبك وا نتبداو هدو عمميدة تركيدز أوجده الن داط العامدي المعر دي  دي لح
 Shi, Sharpe) محدد من بين عدة مثيراتك بما يسمح لعممية اتدرا  بالحدوث بطرياة  عالة

& Abbott, 2019). 

وُيعدد الددتحكم ا نتبداهي أهددم مكوندات الضددبط ا جرائددي؛ والدذي يتضددمن مددي قدددرة المددتعمم 
يجيات المعر يدة المناسدبة عندد عمي التحكم  ي العمميات المركزية العميداك مثدل اسدتحدام ا سدترات

 استحدام استراتيجية التنظيم الذاتي لتوجيه ا نتباو لمواجهة الضاوط.مواجهة الضاوطك والتي من بينها 
 ,Linden, Keijsers, Eling, Schaijk, 2005; Sliwinski)وقدد أ دارت نتدائج 

Smyth, Hofer, & Stawski, 2006)  لددي وجددود عاقددة  رتباطيددة سددالبة بددين الددتحكم 
ا نتبددداهي واتحفدددان  المعر ددديك كمدددا أن الدددتحكم ا نتبددداهي يسددداهم  دددي تفسدددير ا حطددداء التدددي 
يرتكبها المتعمم أثناء حياته اليوميدة مثدل نسديان ا سدماء أو ا مداكن أو اتحفدان   دي ماحظدة 

  Jankowski & Bak (2020)ج . كمدا أكددت نتدائLiang (2018)معينا ومتابعدة أ دياء 
( بدين الدتحكم ا نتبداهي 4.40عمي وجود عاقدة ارتباطيدة سدالبة ودالدة  حصدائيا عندد مسدتوي )

 لدي  Unsworth, Brewer & Spillers (2012)واتحفان  المعر ي. وايضا أ ارت نتائج 
بحددث سددمية  وجددود عاقددة ارتباطيددة سددالبة بددين اتحفددان  المعر ددي وا نتبدداو. كمددا أكدددت نتددائج

( عمي وجود عاقة  رتباطية سالبة دالة  حصدائيا 9408الجمالك بسبوسة الاريبك هانم سالم )
 ( بين اتحفان  المعر ي وضبط ا نتباو.4.40عند مستوي )
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 & Ho, Yeung)ويتأثر التحكم ا نتباهي ب كل سمبي بالامنك وأكدت عمدي ذلد  نتدائج 

Mak, 2017; Prochwicz & Klosowska, 2018; Hsu, Forgeard, Stein, 

Beard & Bjorgvinsson, 2019 ؛ ايندداس 9409السدديد عبدددالمطمبك ميمددي أحمددد  ؛
( والتي وتوصمت  لي وجدود عاقدة  رتباطيدة سدالبة بدين الدتحكم 9494صفوتك نصر صبريك 

 لدددي وجدددود تدددأثير دال  Kelsey, Joseph(2020)ا نتبددداهي والامدددن. وأ دددارت نتدددائج بحدددث 
تحكم ا نتبدداهي كمتايددر وسدديط بددين الامددن وا ندددماج ا كدداديميك كمددا أكدددت نتددائج  حصددائيا لمدد

 البحث ايضا عمي وجود عاقة ارتباطية موجبة بين التحكم ا نتباهي وا ندماج ا كاديمي.
من حال السابن يتضح أن هنا  عاقة ارتباطيدة سدالبة بدين الدتحكم ا نتبداهي واتحفدان  

اطية سالبة بين ا ندماج ا كاديمي واتحفان  المعر يك وأن هنا  عاقة المعر يك وعاقة ارتب
 ارتباطية موجبة بين التحكم ا نتباهي وا ندماج ا كاديمي.

 مشكمة البحث
بدأ ا حساس بالم دكمة مدن حدال تددريس مادرر التادويم التربدوي لطداب الددبموم العدام  دي 
التربيةك حيث  حظ الباحث أن هنا  احتاف أو تباين  ي مدي انتباو الطاب وتركيزهم عمدي 
المهام والموضوعات الدراسية بل وا ن طة ا كاديمية عموما؛  من جهة هنا  طاب يمتمكون 

عمددددي ا نتبدددداو والتركيددددز عمددددي تدددددوين الماحظددددات وا نصددددات أثندددداء المحاضددددرات قدددددرة عاليددددة 
والتفاعدددل والم ددداركة الن دددطة وا يجابيدددةك وقدددد ظهدددر ذلددد  واضدددحا  دددي استفسددداراتهم وطدددرحهم 
لألسدددئمة والمناق دددات أثنددداء المحاضدددرات ممدددا أعطدددي صدددورة ايجابيدددة وواضدددحة عمدددي انددددماجهم 

جهة أحري هنا  طاب تنحفض لديهم الادرة عمدي ا نتبداو ا كاديمي أثناء عممية التعممك ومن 
والتركيدددزك ويدددبدون عممهدددم دون وعدددي أو حمددداس أو تركيدددزك وضدددعف م ددداركتهم  دددي ا ن دددطة 

 واحيانا انعدامها تماما مما أعطي صورة واضحة عمي ضعف اندماجهم ا كاديمي حال عممية التعمم.  ا كاديمية 
حددددًا لمعالجددددة العديددددد مددددن الم ددددكات مثددددل تدددددن  مسددددتوى وُيعددددد ا ندددددماج ا كدددداديمي مفتا

التحصددددديل الدراسددددديك والممدددددل ا كددددداديميك وال دددددعور بدددددا اتراب ك وارتفددددداع مسدددددتوى التسدددددويف 
 ,Fredrics)ا كاديمي والتسرب من التعميم؛ وبالتالي حفض اتحفان  المعر ي لدي الطداب 

Blumenfeld & Paris, 2004,60) كماا أشااز .Schreiber & Yu (2018, 376)  لدي 
أن ارتفددداع ا نددددماج ا كددداديمي لددددي طددداب الجامعدددة لددده نتدددائج ايجابيدددة منهدددا زيدددادة اتنجددداز 
ا كددددددداديمي والمثدددددددابرة وزيدددددددادة روح المنا سدددددددة والمبدددددددادأة والتعددددددداون بدددددددين الطددددددداب. كمدددددددا أكدددددددد 

Ford(2018, 47) الدب عمي أن ا ندماج ا كاديمي يعكس الطاقة ا يجابيدة التدي تحدر  الط
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تنجاز ا ن طة والمهدام ا كاديميدة الصدعبة وبصدورة متاندةك حيدث يتضدح ا نددماج ا كداديمي 
لممددتعمم  ددي صددورة الحصددول عمددي درجددات تحصدديمية مرتفعددة وزيددادة الفهددم والمتعددة أثندداء الددتعمم. 

 & Reeve & Lee, 2016; Veiga, 2018; Fung, Tan)وايضدا أ دارت نتدائج ابحداث 

Chen, 2019)  ( بدين 4.40جدود عاقدة ارتباطيدة موجبدة ودالدة  حصدائيا عندد مسدتوي ) لدي و
 والتحصيل الدراسي وأنه يمكن التنبب بالتحصيل الدراسي من حال ا ندماج ا كاديمي.ا ندماج ا كاديمي 

 Harris, 2015; Noohi, Abaszadeh)وعمي العكس من ذل  أ ارت نتائج دراسات 

& Maddah, 2017)  لي أن انحفداض ا نددماج ا كداديمي لددي طداب الجامعدة يدبدي  لدي 
نتائج سمبية منها انحفاض اتنجاز ا كداديمي واتحفدان  المعر دي والتعدرض لألمدراض النفسدية 

 والجسديةك وايضا انحفاض التحصيل الدراسيك والتسرب من التعميم.
تحدديات وعابدات أثنداء   لي أن طاب الجامعة يواجهون (Wolters,2013,190)وأ ار 

أداء ا ن طة ا كاديميةك وأن قدرة الطاب عمد  مواجهدة هدذو التحدديات لده تدأثير ايجدابي قدوي 
 ي أدائهم واندماجهم ا كاديمي. والتحكم ا نتباهي يتضمن قدرة الطالب عم  احتيار ا مر أو 

ف التحكم ا نتباهي بأنه المثير الذي ينتبه  ليه والمثير الذي يتجاهمهك وب كل أيسر يمكن وص
 . (Astle  & Scerif ,2009) قدرة الطالب عم  التركيز

ويمثدددل الدددتحكم ا نتبددداهي ركيدددزة اساسدددية يادددوم عميهدددا الدددتعمم المعر ددديك حيدددث يسددداعد عمدددي 
 يسدهم كما .(Amso & Scerif, 2015)استثارة وتوجيه الن اط المعر ي وتوظيفه ب كل  عال

 ددي نفددس  تم ماحظتدده وتحديدددو مددن بددين العديددد مددن المثيددراتالسدديطرة عمددي مثيددر واحددد يدد  ددي
. وقدد يتعدرض الطالدب لدبعض (Quigley, Wright, Dobson & Sears, 2017) الوقدت

ا حطاء أثناء أداء مهام وأن دطة أعتداد عمدي الايدام بهدا ممدا يدبدي  لدي اتحفدان   دي  نجازهداك 
ونتيجة لمكم الهائل من المنبهات والمثيرات التي يتعرض لها المتعمم أثناء حياته اليومية يحددث 

كر بعدض ا سدماء والمناسدباتك له كثير من ا حطاء والهفوات مثل ا رتطام با  ياء وعدم تذ
  . (Angelina, et al., 2019)وهذا ما أطمن عميه عمماء النفس اتحفان  المعر ي 

 وُيعددد الددتحكم ا نتبدداهي أحددد العوامددل المددبثرة  ددي ا ندددماج ا كدداديمي؛ حيددث أن كميددة
الدتحكم  دي ر د، مسدتوي  ُتسدتثمر مدن جاندب الطداب التدي والجسددية النفسدية ونوعيدة الطاقدة

 ا سداس بمثابدة وتعدد التعميميدة المحتمفدةك ا ن دطة ا نتبداهي تسداهم بدرجدة كبيدرة  دي  تمدام
 ممارسدة  دي بوضدوح الطدابك وتظهدر هدذو الطاقدة يكتسدبها التدي التعميميدة المحتمفدة لمحبدرات
 والتعداون مد، التفاعدل والاصدفيةك و دي الصدفية ا ن طة  ي و ي الم اركة ا كاديميك العمل
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 بصدورة والتفاعدل والتعداون التعميميدةك بالمبسسدة والدزماء هيئدة التددريس والعداممين أعضداء
وايجابيدة  كبيدرة بدرجدة تدرتبط أعضداء هيئدة التددريس؛ وهدذو كمهدا عوامدل  مد، ومنتظمدة مسدتمرة
 .(Kim & Bennekin, 2013,794) ا كاديمي ا ندماج درجة وزيادة الجامعيةك الحياة عن بالرضا

وهنددا  الكثيددر مددن الطدداب الددذين يعددانون مددن م ددكمة  ددي ا ندددماج ا كدداديمي بسددبب أن 
لدددديهم م دددكات  دددي عمميددداتهم المعر يدددة ب دددكل عدددامك وب دددكل حددداص ا نتبددداوك وب دددكل أحدددص 
التحكم ا نتباهيك وما يدرتبط بده مدن تركيدز لانتبداو والتحدول ا نتبداهي؛ وهدذو الم دكات تدبثر 

 . (Kelsey, Joseph, 2020)كاديمية مثل تدني التحصيل الدراسي والتسريب من التعميمالم كات ا  ي زيادة 
 لدي أن اتحفدان المعر دي يندتج عدن أحفاقدات  دي الدتحكم  Kline (2008, 183)وأشااز 

ا نتباهي والذي ي ير  لي الادرة عمي تركيز وتحويل ا نتباو بطرياة مرونة و دي سدهولة ويسدر 
 لددي أن اتحفددان المعر ددي يحدددث  Norman (2010,13)  ددار أيضددا بددين المثيددرات. كمددا أ

نتيجددة الف ددل  ددي الددتحكم ا نتبدداهيك وأندده يوجددد  ددرون  ددي اتحفددان المعر ددي بددين الطدداب ذوي 
 ا نتباهي المنحفض لصالح مرتفعي التحكم ا نتباهي.التحكم ا نتباهي المرتف، والطاب ذوي التحكم 

عمددي وجددود عاقددة ارتباطيددة سددالبة بددين اتحفددان   Jankowsk & Bak (2020)دوأ 
المعر ددي والدددتحكم ا نتبددداهي؛ حيدددث تدددرتبط الم ددكات المتعمادددة بالاددددرة عمددد  تركيدددز ا نتبددداو أو 
تحويمدده أو تثبيطدده بتكددرار التامبددات والتايددرات  ددي الحيدداة اليوميددةك و ددي بعددض الحددا ت يددبدي 

ثعمد  سدبيل المثدال ك حدادث سديارة نداتج عدن  اتحفان  المعر ي  ل  تاييرات جذريدة  دي الحيداة
 الضاط عم  دواسة الوقود بدً  من الفراملث 

 ;Linden, et al., 2005)وأ ددارت نتددائج بعددض البحددوث والدراسددات السدداباة مثددل

Sliwinski, et al., 2006; Unsworth, et al., 2012; Jankowski & Bak, 2020) 

 لتحكم ا نتباهي واتحفان  المعر ي.لي وجود عاقة  رتباطية سالبة بين اإ
مددن حدددال السددابن يتضدددح أن الطددداب المندددمجين أكاديميدددا يميمدددون  لددي الايدددام با ن دددطة 
والمهام الدراسيةك وبالتالي الحصول عمي درجات مرتفعة  ي ا متحانات ماارندة بدزمائهم ايدر 

لتحصددديل عمدددي ال دددعور المنددددمجين اكاديميددداك وقدددد يدددنعكس هدددذا ا داء ا كددداديمي وانحفددداض ا
باتحفددان المعر ددي والددذي يددبدي بدددورو  لددي ضددعف ثاددتهم بأنفسددهمك وال ددعور باليددأس وا حبدداطك 
وقصور  ي ا نتباو واتدرا  والتذكر وباقي العمميات المعر ية  لي جاندب قصدور  دي عاقداتهم 

 م، زمائهم واساتذتهم.
 التالية: ومن حال السابن يمكن صيااة م كمة البحث  ي ا سئمة
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هددل توجددد عاقددة  رتباطيددة بددين اتحفددان المعر ددي والددتحكم ا نتبدداهي لدددي طدداب   -1
 الدبموم العام بكمية التربية جامعة بني سويف؟

لدددي طدداب  هددل توجددد عاقددة ارتباطيددة بددين اتحفددان المعر ددي وا ندددماج ا كدداديمي -2
 الدبموم العام بكمية التربية جامعة بني سويف؟

لدددي طدداب  رتباطيددة بددين ا ندددماج ا كدداديمي والددتحكم ا نتبدداهيهددل توجددد عاقددة ا -3
 الدبموم العام بكمية التربية جامعة بني سويف؟

 هل توجد  رون بين متوسطي درجات الطاب الذكور واتناث  ي اتحفان المعر ي -4
 لدي طاب الدبموم العام بكمية التربية جامعة بني سويف؟

 الطاب الذكور واتناث  ي التحكم ا نتباهيهل توجد  رون بين متوسطي درجات  -5
 لدي طاب الدبموم العام بكمية التربية جامعة بني سويف؟

هددددل توجددددد  ددددرون بددددين متوسددددطي درجددددات الطدددداب الددددذكور واتندددداث  ددددي ا ندددددماج  -6
 لدي طاب الدبموم العام بكمية التربية جامعة بني سويف؟ ا كاديمي

ضدوء ا داء عمدي مايداس الدتحكم ا نتبداهي  هل يمكن التنبدب باتحفدان المعر دي  دي -7
 لدي طاب الدبموم العام بكمية التربية جامعة بني سويف؟

هدددددل يمكدددددن التنبدددددب باتحفدددددان المعر دددددي  دددددي ضدددددوء ا داء عمدددددي مايددددداس ا نددددددماج  -8
 ا كاديمي لدي طاب الدبموم العام بكمية التربية جامعة بني سويف؟

 أىداف البحث  
 ث فيما يمي يمكن تحديد أىداف البح 
 التعرف عمي العاقة بين اتحفان المعر ي التحكم ا نتباهي لدي طاب الدبموم العام.  -0
 ا كاديمي لدي طاب الدبموم العام.التعرف عمي العاقة بين اتحفان المعر ي وا ندماج  -9
 العام.والتحكم ا نتباهي لدي طاب الدبموم التعرف عمي العاقة بين ا ندماج ا كاديمي  -3
التعدددرف عمدددي الفدددرون بدددين متوسدددطي درجدددات الطددداب الدددذكور واتنددداث  دددي اتحفدددان  -4

 لدي طاب الدبموم العام بكمية التربية جامعة بني سويف. المعر ي
التعدددرف عمددددي الفددددرون بدددين متوسددددطي درجددددات الطدددداب الدددذكور واتندددداث  ددددي الددددتحكم  -5

 بني سويف.لدي طاب الدبموم العام بكمية التربية جامعة  ا نتباهي
التعدددرف عمدددي الفدددرون بدددين متوسدددطي درجدددات الطددداب الدددذكور واتنددداث  دددي ا نددددماج  -6

 لدي طاب الدبموم العام بكمية التربية جامعة بني سويف. ا كاديمي
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 ا داء عمي ماياس التحكم ا نتباهي لدي طاب الدبموم العام.التنبب باتحفان المعر ي  ي ضوء  -7
 ضوء ا داء عمي ماياس ا ندماج ا كاديمي لدي طاب الدبموم العام.ي التنبب باتحفان المعر ي   -8

 أىمية البحث  
 يمكن تحديد أىمية البحث فيما يمي 

تتناول البحث متايرًا مهمًا وهو ا ندماج ا كاديمي؛ وهذا المتاير حظ  باهتمام  .0
العربية حاصة م، الدراسات ا جنبيةك    أنه يندر وجود الدراسات تناولته  ي البيئة 

 متايرات التحكم ا نتباهي واتحفان المعر ي وذل   ي حدود اطاع الباحث.
مساعدة المحاضرين وأعضاء هيئة التدريس  ي تاديم معمومات عن التحكم ا نتباهي  .9

 ا ندماج ا كاديمي وحفض اتحفان المعر ي.ومداحل التعمم كطرن مهمة  ي تحسين 
 االىمية التطبيقية 

م ادوات ومااييس نفسية لممكتبة العربية والتي تتمثل  ي ماياس اتحفان المعر ديك  تادي .0
 ماياس التحكم ا نتباهيك وماياس ا ندماج ا كاديمي.

ا ستفادة من نتائج البحث  ي بنداء بدرامج تدريبيدة لطداب الجامعدة تعتمدد عمد  نظريدة  .9
 يمي وحفض اتحفان المعر ي.عممية ا ندماج ا كادالتحكم ا نتباهي من أجل تحسين 

 مصطمحات البحث
 االنتباىي التحكم

هي عممية تركيز واعي لمثيدرات معيندة دون ايرهداك أي قددرة الطالدب عمد  احتيدار المثيدر 
الددذي ينتبدده  ليدده والمثيددر الددذي يتجاهمددهك والاددددرة عمددي ا نتاددال مددن مثيددر  حددرك و اددا لطبيعدددة 

وبدددذل   هدددو يتضدددمن ُبعددددي اساسدددين همدددا تركيدددز ا نتبددداو الموقدددفك وحالدددة الطالدددب ا نفعاليدددةك 
وتحويددل ا نتبدداوك ويادداس  جرائيددا بالدرجددة التددي يحصددل عميهددا الطالددب عمددي المايدداس المسددتحدم 

  ي البحث الحالي.
  االندماج االكاديمي 

بداء الرأي والمثدابرة أثنداء  هو الم اركة الن طة والفعالة  ي ا ن طة والمهام والمناق ات وا 
حدوث التعممك وكدف السدموكيات التدي تبعدد الطداب عدن ا سدتمرار  دي عمميدة الدتعممك وامدتا  
اتجاهدددات  يجابيدددة نحدددو الدددتعمم والمحتدددوى التعميمدددي والمتعممدددين. وياددداس  جرائيدددا بالدرجدددة التدددي 

 يحصل عميها الطالب عمي الماياس المستحدم  ي البحث الحالي.
 اإلخفاق المعرفي
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بدده المددتعمم ب ددكل معتدداد أحفددن  ددي تحايادده أو  نجددازوك وذلدد  بسددبب هددو ن دداط يددومي ياددوم 
 حفددان  ددي ا نتبدداو أو اتدرا  أو الددذاكرة. ويادداس  جرائيددا بالدرجددة التددي يحصددل عميهددا الطالددب 

 عمي الماياس المستحدم  ي البحث الحالي.
 اإلطار النظري ودراسات وبحوث سابقة

 اباة من حال ما يمي:يمكن تناول اتطار النظري ودراسات وبحوث س
 أوال  اإلخفاق المعرفي

 يمكن تناول اتحفان المعر ي من حال ما يمي:
 مفيوم اإلخفاق المعرفي

اتحفدان  المعر ددي بأنده ضدعف اهتمدام الطدداب  Daniel & Jessica (2005)عدرف 
 بأحداث الحياة اليوميةك والذي يكون مرتبطًا بأحطاء  ي الذاكرة وبت وهات  دراكية.

اتحفددان المعر دي بأندده حطدأ معر ددي   Ekici, Uysal & Altuntas (2016)رفوعد
يحدددددددددث أثندددددددداء قيددددددددام المددددددددتعمم بمهددددددددام اعتدددددددداد عمددددددددي أدائهددددددددا بنجدددددددداح  ددددددددي حياتدددددددده اليوميددددددددة. 

 ماصدودة ايدر أحطداء بأنده Hitchcott, Fastame, Langiu & Penna (2017)وعسفا 
ن بسديطة االبدًاك تكدون والتدي الحاصدة عدادةك ا عمدال و دي سدموكيات الحيداة اليوميدةك  دي  وا 

 بعض  ي تتداحل قد ولكنها ك)اماها سيارت  أثناء  ي مثل )تر  المفاتيح مزعجة أحياناً  كانت
 حطيرة.  صابات أو حوادث  ل  وتبدي من ا ن طة الروتينية ا نتهاء بعد ا حيان
 بأنده المعر دي اتحفددان  المعر دي( 086ك 9494يسدر  بددراهيمك محمدد عميدوو ) عر دتو 
  دراكهدا وكدذل   دي كالبيئدة مدن يكتسدبها التدي لممعمومدات ا نتبداو  ي لصعوبات التمميذ تعرض
 ربطهدا وعندد لهداك الحاجدة عندد واسدترجاعها تحزينهدا صدعوبة  ديحددوث  وبالتدالي و همهداك
 مواقدف ومهدام  دي وتوظيفهدا الددمج لهدا صدعوبة وبالتدالي الدذاكرةك  دي محزندة ساباة بمعمومات

اتحفددان المعر ددي بأندده تامبددات  Jankowski & Bak (2020)وعددرف  المحتمفددة. الددتعمم
وأحطاء  ي ا نتباو واتدرا  والذاكرة أو اتداء  ي مهدام الحيداة اليوميدة التدي قدد تحددث لمجميد، 
تاريًبدددا؛ مثدددل وضددد، الممدددح  دددي ال ددداي بددددً  مدددن السدددكرك أو الدددتحمص مدددن تدددذكرة حا مدددة جديددددة 

 اديمة. وا حتفاظ بالتذكرة ال
ن اط يدومي يادوم بده المدتعمم ب دكل من حال السابن يمكن تعريف اتحفان المعر ي بأنه 

 معتاد أحفن  ي تحاياه أو  نجازوك وذل  بسبب  حفان  ي ا نتباو أو اتدرا  أو الذاكرة.
 :المعرفي النظريات المفسرة لإلخفاق
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 توضيحيا من خالل ما يمي ىناك العديد من النظريات المفسرة لإلخفاق المعرفي يمكن 
 نظرية معالجة المعمومات -1

أ ار نظرية معالجة المعمومات  لدي أن اتحفدان المعر دي قدد يحددث  دي أي مرحدل مدن مراحدل 
 معالجة المعمومات لألسباب التالية:

 ناص قدرة الطالب عمي ا نتباو لكل المثيرات المتضمنة بالمهمة. -
باعتبارها اير هامة؛ ا مدر الدذي يوقعده  دي تجاهل الطالب بعض المثيرات عن قصد  -

 بعض اتحفان ات  ذا ثبت عكس ذل .
 عدم وضوح بعض المثيرات. -
 الف ل  ي ترميز بعض المثيرات. -
 حفان الترميز حيث يترتب عمي اتحفان  ي ترميز المعمومات المسدتدحمة  لدي الدذاكرة  -

  لي اتحفان   ي استرجاعها وقت الحاجة.
التداحل بين المعمومات الحديثة والمعمومات الموجودة  دي البنيدة المعر يدة التداحل: أي  -

لدددي المدددتعممك ويوجددد نوعدددان مددن التدددداحل الدددذي يددبثر  دددي اسددترجاع المعمومدددات وهمدددا 
التددددحل الابمدددي والدددذي يجعدددل مدددن الصدددعب تعمدددم  ددديء جديدددد مدددن حدددال مدددا تدددم تعممددده 

 ما تم تعممه مسباًا.سابااك والتداحل البعدي وهو اتحفان  ي تذكر  يء 
ا ضمحال وي ير  لي أن المعمومات تضمحل أي تضعف وتتحمل م، مرور الوقتك  -

 . (Unsworth, et al, 2012) مما يبدي  لي اتحفان المعر ي
 نظرية المصفاة  -2

وأ دددار  لدددي أن اتحفدددان المعر دددي  0908عدددام  Broadbent النظريدددة برودبندددت هدددذو قددددم
 يحدث  ي  حدى المراحل التالية:

يحدددث ا حفددان المعر ددي  ددي تمدد  المرحمددة بسددبب الاصددر المرحمااة االولااي مرحمااة االحساااس  
ذ لم تسترج، تم  المعمومات حال  تدرة  ال ديد  ي  ترة بااء المعمومات  ي المحزن الحاسيك وا 

نتاائيدة عندد تمريرهدا لتمد  المعمومدات تجددها تا دت دون أن يحددث زمنية أقل  عن المصدفاة ا 
 (.77ك 9448المعر ي )حمف المميجيك لها تحميل  دراكي وبالتالي يكون الطالب عرضه لإلحفان 

و يهدددا يف دددل الطالدددب  دددي المددددحات الحسدددية التدددي عبدددرت  المرحماااة اليانياااة مرحماااة التعااارف 
 دي  عطائهدا المعندي أو المددلول الصدحيح لهداك ومدن المصفاة  لي صور ورموز عاميدة؛  يف دل 

 ثم   تتعرض لباقي مراحل المعالجة.
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و يهددا يف ددل الطالددب  ددي اسددتدعاء المعمومددات مددن الددذاكرة  المرحمااة الياليااة مرحمااة االسااتجابة 
 (.000ك 0999طويمة المدى ليوظفها  ي أداء مهمة ما )أنور ال رقاويك 

 نظرية االنتباه الصارم  -3
ت تمددد  النظريدددة  لدددي أن السدددبب  دددي حددددوث ا حفدددان المعر دددي هدددو ا نتبددداو الصدددارم لددددي أ دددار 

الطالب الذي يولد ليه أسموب معر دي ايدر مدرن يترتدب عميده انهيدار ا داء أثنداء تنفيدذ المهمدةك 
حاصة تم  المهمة التي تحتاج  لي متطمبات انتباهيه متزامنةك أي أن ا حفان المعر ي يحدث 

ت التي تواجه الطالب عند توزي، ا نتباو اثناء الايام بمهمة ماك وتركيدز ا نتبداو بسبب الصعوبا
همددال مثيددرات أحددري قددد تكددون مددن المتطمبددات الضددرورية  داء المهمددة  عمددي مثيددرات معينددة وا 

 ,Mazloumi, Kumashiro, Izumi)بنجداح ممدا يترتدب عميده حددوث ا حفدان المعر دي 

Higuch,  2010, 17). 

السابن اتضح أن هندا  نظريدات متعدددة لتفسدير ا حفدان المعر ديك و دي ضدوء ذلد  من حال 
يمكددن الاددول  ندده يجددب ا حددذ  ددي ا عتبددار تمدد  النظريددات وبصددفة حاصددة  ددي  عددداد المادداييس 
الحاصدددة باتحفدددان المعر دددي وهدددو مدددا تدددم مراعاتددده  دددي بنددداء مايددداس البحدددث الحددداليك كمدددا تدددم 

والتددي وجدددت اتفددان مددن معظددم الدراسددات والبحددوث السدداباة اسددتحاص ابعدداد اتحفددان المعر ددي 
 وهذو ا بعاد هي.

 أبعاد اإلخفاق المعرفي
 اتحفان المعر ي عمي ا بعاد التالية: ي تمل

احطدداء ا نتبدداو: ويعنددي  حفددان المددتعمم  ددي انتادداء مثيددرات معينددة والتركيددز عميهدداك مددا يترتددب  -أ
 توا ن م، البيئة المحيطة.عميه الوق،  ي ا حطاء وبالتالي سوء ال

أحطاء ا درا : ويعني  حفان المتعمم  ي  عطاء معني ود لدة لممثيدرات الحسدية التدي يدتم  -ب
عادة صيااته عمي نحو يمكن  همه.  ا حساس بهاك وا 

أحطددداء الدددذاكرة: ويعندددي  حفدددان المدددتعمم  دددي اسدددترجاع مدددا تعممددده مدددن معمومدددات ومعدددارف  -ج
 وحبرات من الذاكرة. 

طاء ا داء: ويعني  حفان المتعمم  ي استحدام المعمومات والمعارف التي تم ا نتبداو لهدا أح -د
دراكها  ي الايام بأعمال معينة.  وا 

اتحفددددان المعر ددددي منهددددا بحددددث البحددددوث والدراسددددات السدددداباة التددددي تناولددددت  وهنددددا  بعددددض
Unsworth, et al.(2012)   والددذي هدددف  لددي التعددرف عمددي الفددرون الفرديددة  ددي اتحفددان
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المعر ددددي اليددددومي والادددددرات المعر يددددة ثا نتبدددداوك الددددذاكرةث مددددن حددددال أسددددموب اليوميددددات داحددددل 
( طالبددًا وطالبددةك وقددد قددام الم دداركون والم دداركات 060المحتبددرك وتكونددت عينددة البحددث مددن )

اليومية عم  مدار أسبوعك وتوصمت النتائج  ل  بتسجيل اتحفان المعر ي اليومي  ي مذكراتهم 
أن الفددرون الفرديددة  ددي الادددرات المعر يددة كانددت مرتبطددة بددالفرون الفرديددة  ددي اتحفددان المعر ددي 
اليوميك كما توصدمت النتدائج  لدي وجدود عاقدة ارتباطيدة سدالبة بدين اتحفدان المعر دي وا نتبداو 

 ن الذكور واتناث لصالح اتناث.والذاكرةك ووجود  رون  ي اتحفان المعر ي بي
(  لدددد  التعددددرف عمدددد  الادددددرة التنببيددددة 9400وهدددددف بحددددث رانيددددا الفددددارك سددددممي السددددبيعي)

لموظائف المعر ية التنفيذية والعوامل الحمسة الكبرى لم حصية  ي اتحفان المعر ي لدى عينة 
البحدث قائمدة ( طالبدةك واسدتحدم 080من طالبات جامعدة أم الادرىك وتكوندت عيندة البحدث مدن)

ثبريفث لاياس ا ضطراب  ي الوظائف المعر ية التنفيذية  ي الحيداة اليوميدةك ومايداس العوامدل 
الحمسددددة الكبددددرى لم حصدددديةك ومايدددداس اتحفددددان المعر ددددي. وتوصددددمت النتددددائج  لدددد  أن جميدددد، 
بددأ الوظددائف المعر يددة التنفيذيددة واثنددين مددن العوامددل الحمسددة الكبددرى هددي: ا نبسدداط واتتاددان تتن

باتحفان المعر يك كما أ ارت نتائج تحميل انحددار الموجسدتي  لد  أن النمدوذج التنبدبى متمدثا 
 دددي أربعدددة متايدددرات  ادددط؛ هدددي: الكدددفك والضدددبط ا نفعددداليك والتحطددديطك والمتابعدددةك يسدددتطي، 
التمييز بدين المنحفضدين والمدرتفعين  دي اتحفدان المعر ديك وأ ضدل متايدرات البحدث مدن حيدث 

  تصددنيف هددذين المسددتويين هددو: الضددبط ا نفعدداليك كمددا أن النمددوذج التنبددبى ككددل الادددرة عمدد
 % من التباين داحمة اتحفان  المعر ي.90% و 60يستطي، تفسير بين 

(  لددي التعددرف عمدد  مسددتوى اتحفددان 9408وهدددف بحددث حددوراء كرمدداشك حيدددر كدداظم )
ا عداديةك وتكوندت عيندة البحدث مدن المعر ي ومستوى الطموح ا كاديمي لدي طاب المرحمة 

( طالبًا وطالبةك واستحدم البحث ماياس اتحفان المعر ديك ومايداس الطمدوح ا كداديميك 936)
وتوصمت نتائج البحث  لي وجود عاقدة  رتباطيدة سدالبة ودالدة  حصدائيا بدين اتحفدان المعر دي 

اتحفددان المعر ددي بددين والطمددوح ا كدداديميك كمددا توصددمت نتددائج البحددث  لددي وجددود  ددرون  ددي 
الطدداب والطالبددات لصددالح الطددابك كمددا توصددمت نتددائج البحددث  لددي وجددود  ددرون  ددي مسددتوي 

  الطموح بين الطاب والطالبات لصالح الطالبات.
(  لدددي التعدددرف عمدددي 9408وهددددف بحدددث سدددمية الجمدددالك بسبوسدددة الاريدددبك هدددانم سدددالم )

 طاب من ا حتبار ومنحفضي قمن مرتفعي لدى المعر ي واتحفان ا نتباو العاقة بين ضبط
( طالبدًا وطالبدة مدن طداب كميدة 000الزقازينك وتكونت عينة البحدث مدن ) كمية التربية جامعة
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التربيدددةك واسدددتحدم البحدددث مايددداس ضدددبط ا نتبددداوك ومايددداس اتحفدددان  المعر ددديك ومايددداس قمدددن 
دالدة  حصدائيا عندد مسدتوي  ا حتبارك وتوصمت نتائج البحدث  لدي وجدود عاقدة  رتباطيدة سدالبة

( بين اتحفان  المعر ي وضبط ا نتباو. كما توصمت نتائج البحث  لي وجود  رون دالة 4.0)
( بددددين متوسددددطي درجددددات الطدددداب منحفضددددي قمددددن ا حتبددددار 4.40 حصددددائيا عنددددد مسددددتوي )

ومتوسددددطي درجدددددات الطددددداب مرتفعدددددي قمدددددن ا حتبدددددار  دددددي ضدددددبط ا نتبددددداو  لصدددددالح الطددددداب 
( 4.40ن ا حتبارك وتوصمت النتائج  لي وجود  رون دالة  حصائيا عند مستوي )منحفضي قم

بين متوسطي درجات الطاب منحفضي اتحفان المعر ي ومتوسطي درجات الطاب مرتفعدي 
 اتحفان المعر ي  ي قمن ا حتبار لصالح الطاب مرتفعي اتحفان  المعر ي.

لددي التعددرف عمددي مسددتويات اتحفددان  (  9409وهدددف بحددث أزهددار ر دديدك أنمددار كدداظم )
المعر ددي عمددي و ددن أنمدداط السدديطرة الدماايددة السددائدة لدددي طدداب المرحمددة اتعداديددةك وتكونددت 
عيندددة البحدددث مدددن طالبدددًا وطالبدددةك واسدددتحدم البحدددث مايددداس اتحفدددان المعر ددديك ومايددداس أنمددداط 

يا  ي اتحفان المعر دي السيطرة الدماايةك وتوصمت النتائج  لي أنه   توجد  رون دالة  حصائ
نعدددزي لمتايدددر الندددوع ومتايدددر التحصدددصك كمدددا توصدددمت النتدددائج  لدددي أنددده   توجدددد  دددرون دالدددة 

  حصائيا  ي أنماط السيطرة الدمااية السائدة نعزي لمتاير النوع ومتاير التحصص.
اتحفدان  بدين العاقدة (  لدي التعدرف عمدي9409وهدف بحث يسرا  بدراهيمك محمدد عميدوو )

اتعداديك وتكونت عيندة  الثاني الصف لتاميذ والتوا ن الدراسي ا كاديمي وا ندماج لمعر يا
( تمميذًا وتمميذة من تاميذ الصف الثاني ا عداديك واستحدم البحدث مايداس 044البحث من )

ا ندددماج ا كدداديميك ومايدداس اتحفددان المعر دديك ومايدداس التوا ددن الدراسدديك وتوصددمت النتددائج 
( بدددين أحطددداء ا نتبددداو 4.40وجدددود عاقدددة  رتباطيدددة سدددالبة دالدددة  حصدددائيا عندددد مسدددتوي ) لدددي 

والتوا ددن الدراسدديك كمددا توصددمت النتددائج  لددي وجددود عاقددة  رتباطيددة سددالبة دالددة  حصددائيا عنددد 
( بددين أحطدداء ا نتبدداو وا ندددماج ا كدداديميك كمددا توصددمت النتددائج  لددي أندده   4.40مسددتوي )

تفعددي ومنحفضددي اتحفددان المعر ددي  ددي ا ندددماج ا كدداديميك كمددا توصددمت توجدد  ددرون بددين مر 
 النتائج  لي  مكانية التنبب باتحفان المعر ي من حال ا ندماج ا كاديمي.

 لددي التعددرف عمددي العاقددة بددين العوامددل  Angelina, et al., (2019)وهدددف بحددث 
( مدددن ات دددراد ممدددن 033) الحمسدددة لم حصدددية واتحفدددان المعر ددديك وتكوندددت عيندددة البحدددث مدددن

عاماك واستحدم البحث مايداس العوامدل الحمدس لم حصديةك  90 لي  08ترواحت اعمارهم بين 
ومايددداس اتحفدددان المعر ددديك وتوصدددمت نتدددائج البحدددث  لدددي وجدددود عاقدددة  رتباطيدددة سدددالبة دالدددة 
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كمددا توصددمت ( العوامددل الحمددس لم حصددية واتحفددان المعر دديك 4.40 حصددائيا عنددد مسددتوي )
 تائج  لي وجود  رون  ي اتحفان المعر ي بين الذكور واتناث لصالح اتناث.الن

المعر دي  باتحفدان وعاقتده ا كاديمي (  لي دراسة اترجاء9494وهدف بحث أمل زايد )
( طالبدًا وطالبدة 344التربيدةك وتكوندت عيندة البحدث مدن ) كميدة لددي طداب الحيداة وضداوط

واسدددتحدم البحدددث مايددداس اترجددداء ا كددداديميك مايددداس اتحفدددان   بالفرقدددة الرابعدددة بكميدددة التربيدددةك
المعر يك وماياس الضاوط اليوميةك وتوصمت النتائج  لي وجود عاقة  رتباطية دالة احصدائيا 

الحيداةك كمدا توصدمت  وضداوط واتحفان المعر ي ا كاديمي ( بين اترجاء4.40عند مستوي )
 ا كداديمي (  دي اترجداء4.40ا عندد مسدتوي )نتدائج البحدث امدي وجدود  درون دالدة احصدائي

 الحياة بين الذكور واتناث لصالح الذكور. واتحفان المعر ي وضاوط
الددي التعددرف عمددي عاقددة بددين اتحفددان  Sebastian, et al., (2020)بحددث  وهدددف

( طالبدددًا وطالبدددة مدددن طددداب 079المعر دددي وعوامدددل ال حصددديةك وتكوندددت عيندددة البحدددث مدددن )
تحدم البحدددث مايددداس اتحفدددان المعر ددديك ومايددداس العوامدددل الحمدددس لم حصددديةك الجامعدددةك واسددد

( 4.40وتوصددمت نتددائج البحددث  لددي وجددود عاقددة  رتباطيددة سددالبة دالددة  حصددائيا عنددد مسددتوي )
كمدا توصددمت النتدائج  لددي وجددود  درون  ددي اتحفددان بدين اتحفددان المعر دي وعوامددل ال حصدديةك 

 تناث.المعر ي بين الذكور واتناث لصالح ا
(  لددي التعدددرف عمدددي 9494ف بحدددث يوسددف  دددمبيك وسدددام الاصددبيك عائ دددة يحيدددي )وهددد

 التحصديمية ا نفعدا ت بدرو يات بدين ا كداديمي والتحصديل المعر دي الفدرون  دي اتحفدان 
( طالبدة 939الجامعدةك وتكوندت عيندة البحدث مدن ) طالبدات لدى عن التحميل العناودي الناتجة

لمبنات جامعة المم  حالدك واستحدم البحث ماياس اتحفان  المعر يك  من طالبات كمية التربية
 أطمدن ا ول :تجمعدات ثاثدة العنادودي التحميدل أندتج وبدرو يات ا نفعدا ت التحصديميةك وقدد

 الفحدر(انفعدا ت مدن مرتفد، بمستوى تميز حيث ؛)بالتعمم وعدم ا ستمتاع الممل( برو يل عميه
 وضدم )الحجدل الاضدبك اليداسك ا سدتمتاعك( انفعدا ت مدن فضمستوى منح ) والممل وا مل
ل برو يد  سدم  الثداني التجمد، أمدا العيندةك مدن (93.40( طالبدة بنسدبة )00) التجمد، هدذا
 ومسدتوى الثاثدة ا يجابيدة ا نفعدا ت مدن مرتفد، اتيجابيدة( وتميدز بمسدتوى ا نفعدا ت)

 (37.66( طالبدة بنسدبة )94المجتمد، مدن )الحمسدة وتكدون هدذا  السدمبية لانفعا ت منحفض
 مدنحفض بمسدتوى تميدزو  )السدمبية ا نفعا ت برو يل( عميه أطمن الثالث التجم، بينما العينةك
الحمسدة وتكدون هدذا  السدمبية ا نفعدا ت مدن ومسدتوى مرتفد، الدثاثك اتيجابيدة ا نفعدا ت مدن
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  درون وجدود  لد  النتدائج توصدمت كمدا ( من العينةك39.33( طالبة بنسبة )90المجتم، من )
 الثداني البرو يدل وكدان والتحصديل اتحفدان المعر دي  دي الدثاث التجمعدات بدين  حصدائيا دالدة

 .التحصيل  ي المعر ي وا عم  اتحفان  ا قل  ي
مدددن السدددابن يتضدددح أن هندددا  عاقدددة ارتباطيدددة سدددالبة بدددين اتحفدددان المعر دددي وا نددددماج 

(ك وأن هنددا  9409بحددث يسددرا  بددراهيمك محمددد عميددوو ) اليدده نتددائجا كدداديمي وهددذا مددا أ ددارت 
عاقددددددة ارتباطيددددددة سددددددالبة بددددددين اتحفددددددان المعر ددددددي وا نتبدددددداو ك وهددددددذا مددددددا أ ددددددارت  ليدددددده نتددددددائج 

Unsworth, et al.(2012) ( ك كمددا يتضددح مددن السددابن 9408؛ سددمية الجمددال ونحددرون)
أو اتحفددان ات  ا حطدداء وتظهددرأيضددا أن اتحفددان المعر ددي يحدددث لمكثيددر مددن الطدداب 

 المناسدبة  عطداء ا سدتجابة معمومدات ممدا يترتدب عميده عددم نادص أو تدداحل المعر يدة نتيجدة
الحددثك كمدا يتضدح أيضدا  وجدود  درون  دي اتحفدان المعر دي بدين الدذكور واتنداث  أو لممثيدر

كمددا أن  .Sebastian, et al., (2020) لصددالح اتندداث وهددذا مددا أ ددارت  ليدده نتددائج بحددث
اتحفدان المعر ددي يدنحفض بصددورة دالدة مدد، ا نفعددا ت ا يجابيدة؛ ممددا يدنعكس بصددورة ايجابيددة 

 .(9494يوسف  مبي ونحرون)عمي التحصيل ا كاديمي وهذا ما أ ارت  ليه نتائج بحث 
 يانيا  التحكم االنتباىي

 يمكن تناول التحكم ا نتباهي من حال ما يمي: 
 االنتباىي مفيوم التحكم 
الدتحكم ا نتبداهي بأنده  Esenk, Derakshan, Santos & Calvo  (2007)عدرف 

قددددرة المدددتعمم تحويدددل ا نتبددداو بكفددداءة ومروندددة بدددين المهدددامك والتحطددديط لممهدددام الفرعيدددة لموصدددول 
بأنده  Forssman (2012, 11)لمهدفك وتركيز ا نتباو أثناء التحطديط  وأداء المهمدة. وعر ده 

ية ت تمل عمي انتااء مثيرات معينةك و يها يتم ترتيب أولويات ا  كار والمعموماتك عممية معر 
كما تتضمن قدرة الطالدب عمدي السديطرة عمدي ا  كدار وا  عدال بتركيدز ا نتبداو عمدي المددركات 

 الحسية والمرونة  ي تحويل ا نتباو بين محتمف المهام.
 يدة تناسدم  لدي مكدونين؛ ا ول تركيدز بأنده عمميدة معر  (Arrington, 2014, 11)وعر ده 

ا نتبدداو والددذي يتضددمن زيددادة ا هتمددام بمثيددرات محددددة والتركيددز عميهددا لتحايددن عمميددة التددذكرك  
 والثاني تحويل ا نتباو ويتضمن الادرة عمي انتاال ا نتباو من موضوع  حر بمرونة ويسر.
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اهي بأنده قددرة الطالدب ( الدتحكم ا نتبد00ك 9494وعر ت ايناس صفوتك نصدر صدبري )
عمي تركيز انتباهه عمدي مثيدرات أو موضدوعات معيندة دون ا حدرى حسدب أهميتهدا وأولويتهداك 

 وأيضا قدرته عمي تحويل انتباهه من مثير أو موضوع  حر. 
من حال السابن يمكن تعريف التحكم ا نتباهي بأنده عمميدة تركيدز واعدي لمثيدرات معيندة 

الب عم  احتيار المثير الذي ينتبه  ليه والمثير الذي يتجاهمهك والاددرة دون ايرهاك أي قدرة الط
عمددي ا نتاددال مددن مثيددر  حددرك و اددا لطبيعددة الموقددفك وحالددة الطالددب ا نفعاليددةك وبددذل   هددو 

 يتضمن ُبعدي اساسين هما تركيز ا نتباو وتحويل ا نتباو.
 نظرية التحكم االنتباىي

أن نظرية التحكم ا نتباهي ت تمل عمدي ثداث أبعداد   لي Northern (2010, 2) أ ار 
اساسددية هدديث التثبدديط أو الكددفك والتحددولك والتحددديثث وي ددير التثبدديط )الكددف(  لددي جهددد متعمددد 
وماصددود لامدد، ا سددتجابات التماائيددة ولدده وظيفددة أساسددية وهددي اسددتحدام الددتحكم ا نتبدداهي لمندد، 

ل  لدي الاددرة عمدي تاييدر ا تجاهدات ا كاديميدة ا ستجابات ا لية عند الضدرورةك وي دير التحدو 
عند ظهور مب رات طارئدةك ولده وظيفدة اساسدية وهدي تحويدل ا نتبداو  لدي مهدام أحدريك وي دير 
التحديث  لي الحفاظ عمي المعمومات  ي الذاكرة قصيرة المديك ووظيفته ا ساسدية  عدادة تايديم 

 لددددي أن لمددددتحكم ا نتبدددداهي  Eysenck(2010,197)التمثدددديات ا كاديميددددة.  ددددي حددددين أ ددددار 
حمدددس أبعددداد هدددي التحطددديط لممهدددام الفرعيدددة لموصدددول لمهددددفك والتحويدددل بدددين المهدددامك وا نتبددداو 
ا نتادددائي  دددي حالدددة التثبددديط أو الكدددفك والفحدددص والتحدددديث لممعمومدددات داحدددل الدددذاكرة العاممدددةك 

معمومدددات المرتبطدددة والترميدددز والت دددفير داحدددل الدددذاكرة العاممدددة والدددذي يعتمدددد عمدددي المثيدددرات وال
 بالتمثيات ا كاديمية وكفاءة الوصات العصبية.

 لددددي أن الددددتحكم ا نتبدددداهي يتضددددمن ُبعدددددين همددددا تركيددددز  Arrington(2014,13)وأ ددددار
ا نتباو ووظيفته زيادة ا هتمام بما يمزم لتحاين التدذكرك وتحويدل ا نتبداو أي الاددرة عمدي تاييدر 

 ,Taylor, Cross, & Amir)مدا أ دارت  ليده أبحداث  ا نتبداو مدن موضدوع  لدي نحدر وهدذا

2016; Quigley, et al., 2017; Liang, 2018)وأشااز . Shi, et al. (2019)  لدي أنده 
و اا لنظرية التحكم ا نتباهي  أنه يوجد ثاثة أبعاد لمدتحكم ا نتبداهي تتمثدل  دي وظيفدة الطاقدة 

رية لممخ  سدتيعاب المعمومدات وتفسديرها الذهنية وهي مسئولة عن ضبط وتوزي، الطاقة الضرو 
وتنظدديم السددمو ك ووظيفددة المعالجددة ومهمتهددا مسدداعدة الطالددب عمددي احتيددار وتجهيددز والبدددء  ددي 

 تفسير المعمومات الواردةك ووظيفة ا نتاج وهي تتحكم  ي المحرجات ا جتماعية والسموكية.
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الدددتحكم ا نتبددداهي  (  لدددي أن009ك 9409كمدددا أ دددار السددديد عبددددالمطمبك ميمدددي احمدددد )
ببعديه يعبر عن قدرة الطالب  ي التركيز عمي ا  كار واستدعاء معمومدات معيندة ومحدددة مدن 
الذاكرة حتي  ي ظل مواجهدة  درود الدذهن لممثيدرات الحارجيدة. وأ دارت  ينداس صدفوتك نصدر 

ة (  لي أن التحكم ا نتباهي يبثر ب كل واضح عمي كفاءة تجهيدز ومعالجد00ك 9494صبرو )
 المعموماتك وأن الامن عامل اساسي  ي حفض مستوي التحكم ا نتباهي.

من حال السابن يتضح أن هنال  ثاثة اتجاهات لتفسير التحكم ا نتباهي وهي: ا تجاو 
 ,Northern)ا ول وأ ار  لي أن التحكم ا نتباهي ي تمل عمي ثاث أبعداد كمدا  دي ابحداث 

2010; Arrington 2014; Shi, et al., 2019) فا  يايأ أشااز ااه ااث اي اان  إيا  أ . 
. وأ ار ا تجاو الثالدث  لدي أن Eysenck (2010) أبعادالتحكم ا نتباهي ي تمل عمي حمس 

 ,Taylor)الددتحكم ا نتبدداهي يتضددمن بعدددين اساسدديين همددا تركيددز ا نتبدداوك وتحويددل ا نتبدداو

Cross, & Amir, 2016; Quigley, et al., 2017; Liang, 2018) ويتفدن البحدث .
الحالي م، ا تجاو الثالث والسدبب  دي ذلد  يرجد،  لدي أن الطالدب  ذا تمكدن مدن تركيدزو انتباهده 
عمي مثير محدد وجعمه  ي ببرة ال عور وباقي المثيرات  ي هامش ال دعورك  لدي جاندب قدرتده 

لددتحكم ا نتبدداهي عمددي ا نتاددال بددين المثيددرات المحتمفددة بيسددر ومرونددة  عندده يددتمكن مددن تحايددن ا
 ب كل  عال وناجح.

 ,Ho وهنا  بعض البحوث والدراسات الساباة التي تناولت التحكم ا نتباهي منها بحدث 

et  al. (2017) والدذي هددف  لدي التعدرف عمدي تدأثير التفاعدل بدين الدتحكم ا نتبداهي وتحيدز
ا نتباو ا يجابي والسمبي عمي قمن المستابل لدي عينة مدن الطداب المدراهاينك وتكوندت عيندة 

( طالبدًاك واسددتحدم البحددث مايداس الددتحكم ا نتبدداهيك ومايداس تحيددز ا نتبدداوك 094البحدث مددن )
توصددمت نتددائج البحددث  لددي وجددود تددأثير دال  حصددائيا لمتفاعددل بددين ومايدداس قمددن المسددتابلك و 

تحكم ا نتباو المرتف، وتحيز ا نتباو السمبي عمي قمن المستابلك كما توصمت النتائج  لي وجود 
( بدين تحيدز ا نتبداو ا يجدابي المرتفد، 4.40عاقة  رتباطية سالبة دالة  حصائيا عند مسدتوي )

 وجود  رون بين الذكور واتناث  ي التحكم ا نتباهي.النتائج  لي عدم  وقمن المستابلك كما توصمت
 لددي التعددرف عمددي الدددور الوسدديط لمددتحكم  Prochwicz, et al. (2018) وهدددف بحددث

( طالبددًا 99ا نتبدداهي  ددي العاقددة بددين الامددن والتحيددزات المعر يددةك وتكونددت عينددة البحددث مددن )
وطالبةك واستحدم البحث ماياس التحكم ا نتباهيك وماياس الامنك وماياس التحيزات المعر يدةك 
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كم ا نتبدداهي كمتايددر وسدديط بددين وتوصددمت نتددائج البحددث  لددي وجددود تددأثير دال  حصددائيا لمددتح
 كما توصمت النتائج امي عدم وجود  رون بين الذكور واتناث  ي التحكم ا نتباهي. الامن والتحيزات المعر يةك 

 لي التعرف عمي العاقة بين التحكم ا نتباهي والامدن  Hsu,et al.(2019)وهدف بحث 
د الدذين يتمادون عاجدا نفسدياك واسدتحدم ( مدن ا  درا093وا كتئابك وتكونت عينة البحث مدن )

البحدث مايداس الدتحكم ا نتبدداهيك ومايداس الامدنك ومايداس أعددراض ا كتئدابك وتوصدمت نتددائج 
( بددين الددتحكم 4.40البحددث امددي وجددود عاقددة  رتباطيددة سددالبة ودالددة  حصددائيا عنددد مسددتوي )
ن الددذكور واتندداث  ددي ا نتبدداهي والامددن وا كتئددابك كمددا توصددمت النتددائج  لددي وجددود  ددرون بددي

 التحكم ا نتباهي لصالح اتناث.
(  لي الك ف عدن الددور الوسديط 9409كما هدف بحث السيد عبدالمطمبك ميمي احمد )

لامددن المسدددتابل  دددي العاقدددة بدددين الدددتحكم ا نتبددداهي والتحيدددزات ا كاديميدددة لددددي طددداب الصدددف 
( طالبدًا وطالبدة 344ة البحدث مدن )ا ول الثانوي العامك وتكونت عينة البحث من وتكونت عيند

بالصددددف ا ول الثددددانوي العددددام بمدينددددة الزقددددازينك واسددددتحدم البحددددث مايدددداس الددددتحكم ا نتبدددداهيك 
وماياس قمن المستابلك وماياس التحيزات ا كاديميدةك وتوصدمت نتدائج البحدث  لدي وجدود تدأثير 

تابلك بينما   يوجد تأثير ( لبعد تركيز ا نتباو عمي قمن المس4.40دال  حصائيا عند مستوي )
دال  حصددائيا لبعددد تحويددل ا نتبدداو عمددي قمددن المسددتابلك كمددا توصددمت نتددائج البحددث  لددي وجددود 

( لامدددن المسدددتابل عمدددي التحيدددزات ا كاديميدددةك ووجدددود 4.40تدددأثير دال  حصدددائيا عندددد مسدددتوي )
اديمية  ي وجدود ( لمتحكم ا نتباهي عمي التحيزات ا ك4.40تأثير دال  حصائيا عند مستوي )

 قمن المستابل كمتاير وسيط لدي طاب الصف ا ول الثانوي العام.
(  لي التعرف عمي تأثير وجود التحكم 9494وهدف بحث ايناس صفوت ك نصر صبرو )

ا نتبددداهي كمتايدددر وسددديط بدددين قمدددن ا حتبدددار والتفكيدددر السدددمبي باسدددتحدام التابمدددت لددددي طددداب 
( طالبددًا وطالبددة بالصددف ا ول 369ونددت عينددة البحددث مددن )الصددف ا ول الثددانوي العددامك وتك

الثدانوي بمحا ظددة ال ددرقيةك واسددتحدم البحددث مايدداس الددتحكم ا نتبدداهيك ومايدداس قمددن ا حتبددارك 
ومايدداس التفكيددر السددمبيك وتوصددمت نتددائج البحددث  لددي عدددم وجددود تددأثير مبا ددر ودال  حصددائيا 

التابمددتك بينمددا يوجددد تددأثير ايددر مبا ددر ودال  لمددتحكم ا نتبدداهي عمددي قمددن ا حتبددار باسددتحدام
 حصدددائيا لمتفكيدددر السدددمبي عمدددي قمدددن ا حتبدددار باسدددتحدام التابمدددت  دددي وجدددود الدددتحكم ا نتبددداهي 
كمتايددر وسدديط لدددي طدداب الصددف ا ول الثددانويك كمددا توصددمت نتددائج البحددث  لددي عدددم وجددود 

 كم ا نتباهي.تأثير مبا ر ودال  حصائيا لمتفكير السمبي وأبعادو عمي التح
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 لي التعرف عمي تأثير التحكم ا نتباهي عمي   Kelsey, Joseph(2020)وهدف بحث 
( طالبددا وطالبددة مددن 097العاقددة بددين ا ندددماج ا كدداديمي والامددنك وتكونددت عينددة البحددث مددن )

طددداب الجامعدددةك واسدددتحدم البحدددث مايددداس الدددتحكم ا نتبددداهيك ومايددداس ا نددددماج ا كددداديميك 
لامدنك وتوصدمت نتددائج البحدث  لدي وجددود عاقدة ارتباطيدة موجبددة ودالدة  حصدائيا بددين ومايداس ا

الددتحكم ا نتبدداهي وا ندددماج ا كدداديميك كمددا توصددمت النتددائج  لددي وجددود تددأثير دال  حصدددائيا 
لمددتحكم ا نتبدداهي كمتايددر وسدديط بددين الامددن وا ندددماج ا كدداديميك كمددا أ ددارت النتددائج  لدد  أن 

ي )حاصددة التثبدديط( عدددامًا وقائًيددا ضددد زيددادة الامدددن بددين الطدداب الددذين لدددديهم الددتحكم ا نتبدداه
مسددتويات أعمددد  مدددن ا نددددماج ا كددداديميك كمدددا توصدددمت النتدددائج امدددي عددددم وجدددود  دددرون بدددين 

 الذكور واتناث  ي التحكم ا نتباهي.
 لي التعرف عمي الياظة العامية كوسيط  Jankowski & Bak(2020)كما هدف بحث 

لمعاقدددة بدددين قمدددن السدددمات والدددتحكم ا نتبددداهي واتحفدددان المعر ددديك وتكوندددت عيندددة البحدددث مدددن 
( طالبًا وطالبة من طاب الجامعةك واستحدم البحث مايداس الدتحكم ا نتبداهيك ومايداس 906)

مت نتددائج البحددث  لددي وجددود الياظددة العاميددةك مايدداس الامددنك ومايدداس اتحفددان المعر دديك وتوصدد
( بددين الددتحكم ا نتبدداهي واتحفددان 4.40عاقددة ارتباطيددة سددالبة ودالددة  حصددائيا عنددد مسددتوي )

المعر ددديك كمدددا توصدددمت نتدددائج البحدددث  لدددي وجدددود تدددأثير دال  حصدددائيا لمياظدددة العاميدددة كمتايدددر 
لدي وجدود  درون وسيط بدين الدتحكم ا نتبداهي والامدن واتحفدان المعر ديك كمدا توصدمت النتدائج  

بددين مرتفعددي ومنحفضددي اتحفددان المعر ددي  ددي الددتحكم ا نتبدداهي لصددالح منحفضددي اتحفددان 
  رون بين الذكور واتناث  ي التحكم ا نتباهي.المعر يك كما توصمت النتائج امي عدم وجود 
(  لددي التعددرف عمددي العاقددة بددين الددتحكم 9494وهدددف بحددث نهدداد عمددوانك  اديددة كدداظم )

والدددذكاء النددداجح وأداء مهدددارة الدددد اع عدددن الممعدددب بدددالكرة الطدددائرة لمطالبددداتك وتكوندددت  ا نتبدداهي
( طالبة من طالبات الجامعةك واستحدم البحث ماياس الدتحكم ا نتبداهيك 90عينة البحث من )

وماياس الذكاء الناجحك وتوصمت نتائج البحث  لي وجدود عاقدة  رتباطيدة ودالدة  حصدائيا عندد 
 ين التحكم ا نتباهي والذكاء الناجح وأداء مهارة الد اع عن الممعب.( ب4.40مستوي )

من حال السابن اتضح أن عاقة ارتباطية سالبة بين التحكم ا نتباهي والامدن وأنده كممدا 
زاد الامددن انحفددض الددتحكم ا نتبدداهي والعكددسك كددذل  وجددود عاقددة ارتباطيددة سددالبة بددين الددتحكم 

 أن هنا  عاقة ارتباطية موجبة بين التحكم ا نتباهي وا ندماج ا كاديمي.ك كما ا نتباهي واتحفان المعر ي
 ياليا  االندماج االكاديمي
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  تناول ا ندماج ا كاديمي من حال ما يمي يمكن
 مفيوم االندماج االكاديمي 

ا نددددماج ا كددداديمي بأنددده كدددم وجدددودة ردود أ عدددال الطددداب  Guthrie (2011)عدددرف 
النفسيةك والوجدانيةك والسموكيةك وا كاديمية تجاو عممية التعممك باتضا ة  ل  المهدام وا ن دطة 
ا كاديميددة التددي ياددوم بهددا الطدداب داحددل وحددارج قاعددات المحاضددراتك وا ن ددطة ا جتماعيددة 

بأندده كددم  Walker, Greene, Manseel (2016)لتحايددن محرجددات تعمددم ناجحددة. وعر دده 
ونوع ا ستراتيجيات التي يوظفها الطاب أثناء المعالجدةك ويناسدم  لد  ا نددماج ا كداديمي ذي 
المعنددددد  أي دمدددددج المعر دددددة الجديددددددة مددددد، ا كاديميدددددة السددددداباة؛ ويندددددتج عدددددن ذلددددد  بنيدددددة مركبدددددة 

 الصم وا ندماج السطحي م، المعمومات الجديدة. ا كاديمي السطحيك ويتمثل  ي الحفظلممعموماتك وا ندماج 
بأندده الم دداركة الفعالددة  ددي أن ددطة الددتعمم مددن حددال بددذل  (Jolien, 2017, 49)وعر دده 

الجهدددك والتركيددز الفعددال  ددي تنفيددذ المهددام ا كاديميددةك ومددا يصدداحب ذلدد  مددن م دداعر  يجابيددة 
 تظهر  ي ا لتزام والدا عية والحماس والتفابل وحب ا ستطاع.

ماج المعر ددي ( بأندده بندداء متعدددد ا وجدده ي ددتمل عمددي ا نددد9409وعر تدده ابتسددام عددامر )
والوجددداني والسددموكي ويتمثددل  ددي قدددرة الطدداب عمددي الم دداركة  ددي المهددام وا ن ددطة وحضددور 
المحاضددرات والم دداركة الفعالددة  دددي المناق ددات والادددرة عمدددي اسددتحدام ا سددتراتيجيات المحتمفدددة 

 ادة وعدم الممل.الطاب الوجدانية كم اعر ا ستمتاع بالبحث والسعأثناء التعممك كما يتضمن ردود أ عال 
هددددذو التعريفددددات يتضددددح أن ا ندددددماج ا كدددداديمي ي ددددير  لدددد  مفدددداهيم مرتبطددددة  حددددالمددددن 

بالم اركة الن طة والفعالةك والحيوية الموجهة نحو تنفيذ المهام وا ن دطة ا كاديميدة باتضدا ة 
ي وقددد يكددون ا ندددماج ا كدداديمي عميددن ذو معنددي وقددد يكددون سددطح  لدد  ا هتمددام وا سددتمتاع.

 قائم عمي الحفظ والتكرار أو الصم.
ويمكددن تعريددف ا ندددماج ا كدداديمي بأندده الم دداركة الن ددطة والفعالددة  ددي ا ن ددطة والمهددام 
بداء الرأي والمثابرة أثناء حدوث التعممك وكف السدموكيات التدي تبعدد الطداب عدن  والمناق ات وا 

الددددتعمم والمحتددددوى التعميمدددددي  ا سددددتمرار  ددددي عمميددددة الددددتعممك وامددددتا  اتجاهددددات  يجابيددددة نحددددو
 المعر يك وا ندماج الوجدانيك وا ندماج السموكي.والمتعممينك ويتضمن أبعاد ثاثة هي ا ندماج 

 أبعاد االندماج االكاديمي
 Guthrie (2011)قدددم البدداحثون العديددد مددن النمدداذج  بعدداد ا ندددماج ا كدداديمي مددنهم 

 بعدين هما ) ا نددماج النفسديك وا نددماج السدموكي(. أبعاد ا ندماج ا كاديمي  يوالذي حدد 
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ا كدداديمي  ددي بعدددين همددا  أبعدداد ا ندددماجWang & Fredricks (2014) وأيضددا حدددد 
 & Sedaghat, Abedin, Hejzi)ا نددماج السدموكيك وا نددماج المعر دي(.  دي حدين أ دار

Hassanabadi (2019) ا وجده تتضددمن  متعدددة بنيدة ا كدداديمي هدو ا ندددماج  لدي أن
 ذاتدي أو اسدتراتيجي كتعمديم ا ندماج المعر ي وعاطفيةك وي ير  لي وسموكية مكونات: معر ية

 دي   دي ا ن دطة ا كاديميدةك  لدي الم داركة وا نددماج السدموكي التنظديمك بينمدا ي دير ا نددماج
أثنداء أداء المهدام  الدمج أو الهوية ك ف وتحديد من نوع  لي أنه العاطفي ا ندماج حين ي ير

 كأحدد النجداح تاددير أو وتايديم والتمتد،  بدالتعممك ويتضمن ذل  ا نتماءك وا ن طة ا كاديميةك
 مدمجة لاندماج ا كاديمي الثاثة المكونات وهذو بالعممية التعميميةك النتائج الرئيسية والمتعماة

ي دعرونك  وكيدف يدة تصدرف الطدابككيف عدن واضدحاً  توصديًفا وتدو ر الطداب داحل ديناميكًيا
 يفكرون. وكيف يتأممونك وكيف

يتضدددح أن ا ندددماج ا كددداديمي يتضدددمن ثاثدددة أبعدداد هدددي ا نددددماج المعر دددي  السدددابنمددن 
وا ندددددماج السددددموكي وا نددددددماج الوجدددددانيك ويتطمدددددب ا ندددددماج ا كدددداديمي بدددددأن يكددددون الدددددتعمم 

والن دداط واتقبددال والرابددة لدددى الطدداب  دددي  اسددتراتيجيا ومنظمددًا ذاتيددًاك  هددو يتضددمن ا هتمدددام
 .استثمار جهدهم تتاان المعارف والمهارات الازمة لمتامب عمي المهام والمواقف الصعبة

 لدي أن ا نددماج ا كداديمي   Van Uden, Ritzen & Pieters (2014, 22) وأ دار
يحدث عندما يفهم الطالب أهمية تعممهك ويستفيد من قدراته عم  التنظيم الدذاتي لعمميدة تعممده؛ 

 ,Appleton)وأكددددوبالتدددالي يكدددون متحمًسدددا ويمتمددد  اتجاهدددات  يجابيدددة نحدددو عمميدددة الدددتعمم. 

Christenson, Kim, & Reschly (2006, 237) لدي عاقدة  أن ا نددماج النفسدي ي دير 
المعمددم والمددتعمم ودعددم ا قددران والدددعم ا سددري لمددتعمم؛ وا ندددماج المعر ددي ي ددير  لددي ا رتبدداط 

 با داء المدرسي والتطمعات المستابمية والدا عية الحارجية.
 لدد  دا عيددة ا كدداديمي ي ددير عمددي أن ا ندددماج Helen, et al. (2019) وأكددد  

درا  الطابك والتحدي تتاان المهارات  المتنوعة والصعبة وا نتماء لممناخ والبيئة الجامعيةك وا 
ل  أي مددى ينددمج الطداب ب دكل  الطاب لمدى الماءمة بين احتياجاتهم والبيئة التعميميةك وا 

 ن ط  ي المهام ا ن طة المطموبة أثناء عممية التعمم. 
 أىمية االندماج االكاديمي

نظريددة متطددورة عددن اندددماج   Austinمصددطمح ا ندددماج ا كدداديمي عندددما طددرح  ظهددر
طاب الجامعة  ي التعممك وأ ارت هذو النظرية  ل  أن ا ندماج ا كاديمي يمثل كميدة الطاقدة 
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الطدداب لمددتعمم ا كدداديمي. وتعتمددد هددذو النظريددة عمدد  عدددة  الجسدددية والنفسددية التددي يحصصددها
 مبادئ أساسية وه : 

 ي ير ا ندماج  ل  استثمار الطاقة الجسدية والنفسية لمطالب  ي  تمام المهام وا ن طة. .أ 
 ي ار  الطاب  ي أن طة متنوعة بمستويات محتمفة.  .ب 
 يرتبط تعمم الطاب بكمية ونوعية اندماجهم  ي ا ن طة والبرامج التعميمية.  .ج 
 دماج.ا ن ترتبط  اعمية الممارسات التربوية بادرتها عم  زيادة .د 
يتضمن ا ندماج ثاثة أندواع وهد  ا نددماج المعر دي ويتضدمن الاددرة عمد  التنظديم الدذاتيك  .ه 

ا نددددماج الوجدددداني ويتضدددمن ا هتمدددامك والامدددنك وا حبددداطك وا نددددماج السدددموكي و والتفكيدددرك 
دارة الوقت   . (Kong, Wang & Lam, 2003,10)ويتضمن ا نتباو ك وا جتهادك وا 

 ,Guthrieدماج ا كدداديمي مددن قبددل الطدداب  ددي عمميددة الددتعمم أ ددار أهميددة ا ندد وعددن

 لددي أن هنددا  عاقددة دالددة  حصددائيا بددين مسددتوى اندددماج الطدداب  ددي عمميددة تعممهددم  (2011)
 لدي وجدود عاقدة قويدة   Zyngier, (2018)وحددوث ندواتج  يجابيدة لعمميدة الدتعممك كمدا أ دار 

بددين تركيددز الطدداب ومسددتوى اندددماجهم  ددي عمميددة تعممهددم ومسددتوى التحصدديل الدراسددي لددديهمك 
 ل  أن ا ندماج ا كاديمي يساعد  ي تنمية نواتج التعمم لدى   Kuh (2019,  684)وأ ارت 

ديدددة الطددابك كمددا أندده يمكددن الطدداب مددن تطبيددن مددا تعممددوو  ددي مجددا ت متعددددة ومواقددف ج
 تحتمف عن مواقف التعمم.

 لي أن ا نددماج ا كداديمي  Premuzic, Furnham & Ackerman, (2006) وأ ار
يبثر عم  ا داء ا كداديمي لمطدابك وأكدد عمد  وجدود عاقدة موجبدة بدين ا نددماج ا كداديمي 

 . كاديميوا داء ا كاديميك كما أنه يمكن التنبب با داء ا كاديمي بمعمومية ا ندماج ا
الم ددداركة اتيجابيدددة وا نددددماج ا كددداديمي مدددن العوامدددل الضدددرورية  لدددتعمم الطددداب  وتعدددد

والنجاح ا كاديمي لهم حيث  ن الطداب ا كثدر انددماجا معر يدا؛ يدبدون أداء أكاديميدًا أ ضدلك 
ويمتزمددون باواعددد البحددث ويحصددمون عمددي درجددات مرتفعددة ويددبدون أداء أ ضددل  ددي ا حتبددارات 

ننددة معياريدداك وعمدد  النادديض مددن ذلدد  ياحددظ أن تدددني ا ندددماج ا كدداديمي لمطدداب يددبدي الما
 لدد  نتددائج سددمبية والتددي منهددا انحفدداض التحصدديل الدراسددي والم دداركة  ددي السددموكيات المنحر ددة 

 .(Wang & Eccles, 2018, 14) ممن التعمي ومن ثم التسرب
 & Skinner, Furrer, Marchand) أ ددارت نتددائج ابحدداثذات السدديان ك  و ددي

Kinderman, 2008; DeCristofaro, Ford & Klein,2014; Helen, et al., 
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أن ا ندددماج ا كدداديمي عامددل هددام  ددي التركيددز والنجدداح الدراسدديك ويتسددم الطدداب   (2019
تاانه العمدلك وتحمدل التحددي ات المندمجون اكاديميا بأن لديهم رابة  ي ا نجذاب نحو العمل وا 

والعابددات والم ددكاتك وا سددتفادة ب ددكل أكبددر مددن المددادة؛  ا ندددماج الوجددداني يسدداعد الطدداب 
 ددي  يجدداد تفدداعات مددبثرة مثددل الحددب وا سددتمتاع وا هتمددام واتحسدداس با نتمدداءك وا ندددماج 

 المعر ي يساعد  ي استثمار التعميم والبحث عن المعر ة والتحدي.
كددداديمي عدددن أبعدددادوك وعدددن مددددى ارتبددداط الطالدددب بالجامعدددة مب دددرات ا نددددماج ا  وُتعبدددر

وبعمميددة الددتعممك ويمكددن تاسدديمها  لدد  مب ددرات حارجيددة وداحميددة؛  المب ددرات الحارجيددة تتضددمن 
ا ندددددماج السددددموكيك والمب ددددرات الداحميددددة تتضددددمن ا ندددددماج المعر ددددي والوجدددددانيك وتتضددددمن 

ل  أي مدى ُيظهدر المب رات الحارجية الوقت الذى ياضيه الطاب  ي مه ام وأن طة التعممك وا 
الطددداب اسدددتجابات ن دددطة  دددي مهدددام وأن دددطة الدددتعممك والم ددداركة داحدددل قاعدددات المحاضدددراتك 
والحضددددورك وحددددل الم ددددكاتك والحددددوار والمناق ددددة والتفاعددددل وتوجيدددده ا سددددئمةك أمددددا المب ددددرات 

قدداتهم مدد، زمائهددم الداحميددة  تتضددمن م دداعر الطدداب لانتمدداء ودرجددة تعماهددم بالجامعددةك وعا
ل  أي مدى يبذل الطاب جهدا عاميا   (.  Napora, 2013,10 ي عممية التعمم )وأساتذتهمك وا 

 لدي أن ا نددماج ا كداديمي يسدهم ب دكل  عدال  دي  Appleton, et al. (2006)وأ دار 
العممية التعميمية؛ حيث أن ا ندماج ا كاديمي يرتبط بالتحصيل والسموكيات الدراسيةك كما أنه 
ياوم بددورا  عدا   دي تحايدن وتحسدين ندواتج الدتعممك وكدذل  بعدض السدموكيات ا جتماعيدة. كمدا 

ميدة دراسدة مفهدوم ا نددماج ا كداديمي لددي  لدي أن أه Sedaghat, et al., (2019)أضداف 
الطاب تنب، من أنه أحد أبعاد الحكم عم  الكفاءة الذاتية لممعمم؛ من حال قدرته عم  تحاين 
انددددماج طابددده ا كددداديميك ومسددداعدتهم  دددي تاددددير قيمدددة الدددتعممك و هدددم أهميتددده بالنسدددبة لمحيددداة 

عددن أن عاقددة المعمددم  Culver (2015) كمددا ك ددفت نتددائج دراسددة الحاليددة والمسددتابمية لددديهم.
 وأ دارت بالطاب مب ر دال  حصائًيا لمتنبب بمستوى ا ندماج ا كاديمي حدال عمميدة الدتعمم.

عدن وجدود عاقدة دالدة  حصدائًيا عندد مسدتوي   Van Uden, et al. (2014)نتدائج دراسدة 
 ي لمطالب.( بين سمو  المعمم ال حصي ومعتاداته وبين ا ندماج ا كاديم4.40)

 ,.Reeve, Lee, 2016; Veiga, 2018; Fung, et al)أكددت نتدائج دراسدات  كمدا

( بين ا ندماج 4.40عمي وجود عاقة ارتباطية ايجابية ودالة  حصائيا عند مستوي ) (2019
 ا كاديمي والتحصيل ا كاديمي. 
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طدداب والبيئددة ويددرى الباحددث أن ا ندددماج ا كدداديمي يتمثددل  ددي نددوع مددن ا رتبدداط بددين ال
الجامعية بصفة عامة وبيئدة الدتعمم بصدفة حاصدةك ويسداهم  دي تنميدة ا تجاهدات الموجبدة لددى 
الطاب نحو عممية التعميمك وُيحسن من التحصيل الدراسي لديهمك كما أن من  أنه أن يسداهم 

  ي تنمية مهارات التفكير ا ساسية ومهارات التفكير العميا. 
راسدددات السددداباة التدددي تناولدددت ا نددددماج ا كددداديمي منهدددا بحدددث وهندددا  بعدددض البحدددوث والد

Sedaghat, et al., (2019)  والددذي هدددف  لدد  التعددرف عمددي دور بعددض العوامددل الدا عيددة
كالاددددرة المدركدددةك وأهدددداف اتنجددداز  دددي التنبدددب با نددددماج ا كددداديميك والتحصددديل ا كددداديميك 

( طالبدا وطالبدة مدن طداب المددارس العميداك واسدتحدم البحدث 0370وتكونت عينة البحث من )
كدداديميك توصددمت النتددائج  لدد  أندده يمكددن التنبددب مايدداس العوامددل الدا عيددةك ومايدداس ا ندددماج ا 

با نددددماج ا كدددداديمي والتحصددديل ا كدددداديمي بمعموميددددة العوامدددل الدا عيددددة مثدددل الادددددرة المدركددددة 
  رون بين الذكور واتناث  ي ا ندماج ا كاديمي.وأهداف اتنجازك كما توصمت النتائج  لي عدم وجود 

رف عمددددي العاقددددة بددددين الياظددددة العاميددددة (  لددددي التعدددد9409وهدددددف بحددددث حسددددني النجددددار )
ا كداديمي لددي طداب الدراسدات العميدا بكميدة التربيدةك وتكوندت  والحاجة  لي المعر دة وا نددماج

ماجسدتير(ك  –( طالبًا وطالبة من طاب الدراسات العميا )دبموم حداص 996عينة البحث من )
المعر ددددةك ومايدددداس ا ندددددماج واسدددتحدم البحددددث مايدددداس الياظددددة العاميددددةك ومايدددداس الحاجددددة  لددددي 

وتوصمت نتائج البحث  لي وجود عاقة  رتباطية موجبة دالة  حصائيا عند مستوي ا كاديميك 
( بدددين الياظدددة العاميدددة والحاجدددة  لدددي المعر دددة وبعدددض أبعددداد ا نددددماج ا كددداديميك كمدددا 4.40)

بعددداد الياظدددة توصدددمت النتدددائج امدددي أنددده يمكدددن التنبدددب با نددددماج ا كددداديمي مدددن حدددال بعدددض أ
 العامية والحاجة  لي المعر ة. 

(  لدي التعدرف عمدي مسدتوي ا نددماج ا كداديمي لددي 9409بحث حسدن عابددين ) وهدف
طددداب الفرقدددة ا ولدددي بكميدددة التربيدددة جامعدددة ا سدددكندريةك والتعدددرف عمدددي الفدددرون  دددي ا نددددماج 

بيئدة الدتعمم المدركدة والندوع  ا كاديمي تبعا  حدتاف التوجهدات الدا عيدة ا كاديميدةك ومسدتويات
( طالبًا وطالبةك واستحدم البحث ماياس ا نددماج 306ا جتماعيك وتكونت عينة البحث من )

ا كددداديميك ومايددداس التوجهدددات الدا عيدددة ا كاديميدددةك ومايددداس بيئدددة الدددتعمم المدركدددةك وتوصدددمت 
دماج ا كداديمي تبعدا (  ي ا ن4.40نتائج البحث  لي وجود  رون دالة  حصائيا عند مستوي )

بدددددين الطددددداب ذو التوجهدددددات الدا عيدددددة ا كاديميدددددة الداحميدددددة والطددددداب ذو التوجهدددددات الدا عيدددددة 
ا كاديميددة الحارجيدددة لصدددالح ذوي التوجهدددات الدا عيدددة الحارجيدددةك وتوصدددمت النتدددائج  لدددي وجدددود 
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 حدتاف (  ي ا ندماج ا كداديمي بدين الطداب تبعدا 4.40 رون دالة  حصائيا عند مستوي )
مددددنحفض( لصددددالح ذو المسددددتوي المرتفدددد،ك  -متوسددددط -مسددددتويات  دراكهددددم لبيددددة الددددتعمم )مرتفدددد،

(  دي ا نددماج ا كداديمي 4.40وتوصمت النتائج  لي وجود  رون دالة  حصائيا عندد مسدتوي )
 بين الذكور واتناث لصالح الذكور.

كداديمي وا سدموب (  لي دراسة العاقة بين ا نددماج ا 9409بحث سامح حرب ) وهدف
( طالبدًا 064التنظيميك والصمود ا كاديمي لددي طداب الجامعدةك وتكوندت عيندة البحدث مدن )

وطالبدددة مدددن طددداب كميدددة التربيدددة جامعدددة بنهددداك واسدددتحدم البحدددث مايددداس ا نددددماج ا كددداديميك 
ومايدداس ا سددموب التنظيمدديك ومايدداس الصددمود ا كدداديميك وتوصددمت نتددائج البحددث  لددي وجددود 

( بددددين ا ندددددماج ا كدددداديمي وا سددددموب 4.40اقددددة  رتباطيددددة دالددددة  حصددددائيا عنددددد مسددددتوي )ع
التنظيميك والصمود ا كاديميك كما توصمت النتائج  لي عدم وجود  رون بين الذكور واتناث 

  ي ا ندماج ا كاديمي..
اديمي (  لي التعرف عمي العاقة بين ا ندماج ا ك9494بحث  براهيم اسماعيل ) وهدف

( 078واسدداليب الددتعمم واسدداليب التفكيددر لدددي طدداب كميددة التربيددةك وتكونددت عينددة البحددث مددن )
طالبدددًا وطالبدددة بالفرقددددة الثانيدددة والرابعدددة تحصددددص رياضددديات بكميدددة التربيددددة جامعدددة المنصددددورةك 
واسدتحدم البحددث مايدداس ا نددماج ا كدداديمي ومايدداس اسدداليب التفكيدر ومايدداس اسدداليب الددتعممك 

( 4.40مت نتائج البحدث  لدي وجدود عاقدة  رتباطيدة موجبدة دالدة  حصدائيا عندد مسدتوي )وتوص
بين اساليب التعمم واساليب التفكير وا ندماج ا كداديميك كمدا توصدمت النتدائج  لدي عددم وجدود 
 ددرون بددين الددذكور واتندداث  ددي ا ندددماج ا كدداديميك كمددا توصددمت النتددائج  لددي  مكانيددة التنبددب 

  كاديمي من حال بعض اساليب التعمم واساليب التفكير.با ندماج ا
  دي المسداعدة نمدط بدين التفاعدل أثدر عمد  التعدرف (  لدي9494بحدث أمدل  دوزي ) هدف

 الدتعمم بيئدات مفداهيم المعر دي الجاندب تنميدة  دي الدتعمم وأسدموب الدتعمم ا لكتروندي بيئدة
التربيدةك وتكوندت عيندة   دي العدام الددبموم طداب لددى اتلكتروندي وادواتده وا نددماج  دي الدتعمم

  سداليب Entwistle ( من طداب الددبموم العدامك واسدتحدم البحدث مايداس 040البحث من )
 بيئدات لمفداهيم المعر دي الجاندب لاياس تحصيمي التعممك واحتبار  ي التعممك وماياس ا ندماج

 تادديم نمدط بدين لمتفاعدل ا حصدائيً  دال أثدر اتلكترونديك وتصدمت النتدائج  لدي وجدود الدتعمم
 الددتعمم وأسددموب ) ذكيددة/ب ددرية( الويددب عمدد  الددتعمم تلكترونددي الاددائم ببيئددة المسداعدة

 البعددي التطبيدن  دي التربيدة  دي العدام الددبموم لددى طداب  )سدطحي /عميدن/اسدتراتيجي(
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 مدن اسدموب كدل  دي الذكيدة المسداعدة عمد  الب درية المسداعدة مد، تفدون التحصديميك لاحتبدار
 سطحي(. / )استراتيجي/ عمين  التعمم اساليب
السابن اتضح أن هنا  عاقة بين أنواع ا ندماج ا كاديمي الثاثة )معر يك سموكيك  من

وجدددداني(ك وأن ا نددددماج الوجدددداني والمعر دددي يسددداهم  دددي زيدددادة ا نددددماج السدددموكي والم ددداركة 
الفعالدددة  دددي ا ن دددطةك حيدددث  ن م ددداعر الطددداب اتيجابيدددة مهمدددة  دددي الحفددداظ عمددد  سدددموكهم 

كما أن ا ندماج يعبر عن جهد الطاب واسدتثمارهم العمدلك واسدتراتيجيات  ا يجابي واستمراروك
الجهدددد و هدددم ا  كدددار الصدددعبة والمعاددددةك وم ددداعر الدددتعمم التدددي يسدددتحدمونهاك وا سدددتعداد لبدددذل 

الطدددداب تجدددداو ا رتبدددداط بالجامعددددةك وكيددددف ي ددددعر الطدددداب تجدددداو ا سدددداتذةك وا  ددددراد ا حددددرين 
 ددددعور با نتمدددداء لهددددم ك والحضددددور والم دددداركةك وردود الطدددداب الموجددددودين داحددددل الجامعددددة وال

 اتيجابية والسمبية تجاو ا حرين. 
 تعميق عام عمى اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 -يتضح من العرض السابن ما يأتي :
تناولت العاقة بين التحكم  - ي حدود عمم الباحث  –  توجد دراسات وبحوث ساباة  -

 ا نتباهي وا ندماج ا كاديمي واتحفان المعر ي. 
 ,Sedaghat)؛ 9409)حسن عابدينك أكدت نتائج بعض الدراسات والبحوث الساباة  -

et al., 2019  التحصيل الدراسي. والفعال لاندماج ا كاديمي  يعمي الدور ا يجابي 
اهتمددت معظددم الدراسددات والبحددوث السدداباة التددي تناولددت متايددرات البحددث عمددي طدداب  -

المرحمدددة ا عداديدددة أو الثانويدددةك أو طددداب المرحمدددة الجامعيدددة ثليسدددانسك بكدددالوريوسثك 
؛ 9409؛ سدامح حدربك 9409؛ حسني النجارك 9409)حسن عابدينك مثل دراسات 

(Sedaghat, et al., 2019 ويوجد ندرة  ي الدراسات والبحوث التي تناولدت طداب ك
الدددبموم العددامك وهددذا مددا هدددف  ليدده البحددث الحدداليك حيددث ا ددتممت عينددة البحددث عمددي 

 طاب الدبموم العام بكمية التربية جامعة بني سويف.
يمكددن لاندددماج ا كدداديمي ان يحدددث بصددورة أ ضددل مددن حددال ا نسددجام بددين الددتحكم  -

تركيددز ا نتبدداو وتحويمدده مدد، طبيعددة المددواد ا كاديميددة وا سددتراتيجيات  ا نتبدداهي ببعديدده
وا ن دددطة التدريسددديةك وهدددذا ا نسدددجام يزيدددد مدددن تفاعدددل الطالدددب مددد، المدددواد الدراسدددية؛ 

والسددعادة وأكبددر قدددر ممكددن مددن الددتعمم والحصددول وبالتددالي تحايددن ا سددتمتاع والتفددابل 
 اتحفان المعر ي. عمي درجات مرتفعة وبالتالي انحفاض مستوي 
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 فروض البحث 
 ساباة يمكن صيااة  روض البحث كالتالي:من حال اتطار النظري ودراسات وبحوث  

 توجد عاقة  رتباطية ذات د لة احصائية بين اتحفان المعر ي والتحكم ا نتباهي. -1
 ا كاديمي. حصائية بين اتحفان المعر ي وا ندماج  د لة توجد عاقة ارتباطية ذات -2
 توجد عاقة ارتباطية ذات د لة  حصائية بين ا ندماج ا كاديمي والتحكم ا نتباهي. -3
 د لة  حصائية بين متوسطي درجات الطاب الذكور واتناث  ي اتحفان المعر ي.توجد  رون ذات  -0
 ور واتناث  ي التحكم ا نتباهي  رون ذات د لة  حصائية بين متوسطي درجات الطاب الذك  توجد  -0
د لة  حصائية  رون بين متوسطي درجات الطاب الذكور واتناث  دي   توجد ذات  -6

 ا ندماج ا كاديمي.
 .يمكن التنبب باتحفان المعر ي  ي ضوء ا داء عمي ماياس التحكم ا نتباهي -7
 ا ندماج ا كاديمي.يمكن التنبب باتحفان المعر ي  ي ضوء ا داء عمي ماياس  -8

 
 إجراءات البحث 

  منيج البحث 
 ؛ لماءمته طبيعة وأهداف البحث. استحدم البحث المنهج الوصفي ا رتباطي

 مجتمع البحث 
تم احتيار عينة البحث من طاب الدبموم العام جمي، ال عب بكمية التربية جامعة بني 

( 0306ك والبدال  عدددهم )9409/9494سويف حال الفصدل الدراسدي الثداني لمعدام الجدامعي 
( سددددنةك 90.6( عددددام بمتوسدددط عمدددري )09 لدددي   99طالدددب وطالبدددة تراوحدددت اعمددددارهم بدددين )

 (.9.70وانحراف معياري )
 عينة استطالعية  –أ 

( طالبددًا وطالبددة مددن طدداب الدددبموم العددام 094ا ددتممت عينددة البحددث ا سددتطاعية عمدد  )
( وانحددددراف معيدددداري قدددددرو 90.00سددددط عمددددري قدددددرو )بكميددددة التربيددددة جامعددددة بنددددي سددددويف بمتو 

 ( لمتحان من صدن وثبات أدوات البحث الحالي. 9.79)
 العينة األساسية  –ب 

( طالبددًاك 999( طالًبددا وطالبددةك مددنهم )044تددم تطبيددن أدوات البحددث عمدد  عينددة قوامهددا )
 (.9.36معياري قدرو )( وانحراف 93.70قدرو )( طالبة من طاب الدبموم العامك بمتوسط عمري 070)
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 أدوات البحث  تم استخدام االدوات التالية
 (2أوال  مقياس التحكم االنتباىي  إعداد "الباحث" ممحق )

بدالتحكم  ا نتبداهيك  العاقدة ذي السديكولوجي والتدراث ا دبيدات عمد  ا طداع بعدد
ك أحمددمثدل )السديد عبددالمطمبك ميمدي  ؛ الدتحكم  ا نتبداهي ماداييس بعدض وا طداع عمد 

 تدم (Liang, 2018; Kelsey, Joseph, 2020; Jankowski & Bak, 2020؛ 9409
ث تنطبدن عمدي كالتداليحماسدي  ليكدرت و ن ماياس عنه اتجابة تتمو  مفردات الماياسك صيااة

تمامدداك تنطبددن عمددي كثيددراك تنطبددن عمددي احياندداك تنطبددن عمددي نددادراك   تنطبددن عمددي  طاقددا ث 
 90وتتددراوح الدرجددة عمددي المايدداس بددين ث 0ك 9ك 3ك 0ك 0وتأحددذ التاددديرات التاليددة وبالترتيددب ث 

 درجة.  044درجة  لي 
 الخصائص السيكومترية لمقياس التحكم االنتباىي 

 ولمتحان من صدن الماياس تم استحدام ا ساليب ا تية: صدق المقياس  
 صدق المحكمين 

صدددورته ا وليدددة عمددد  حمسدددة مدددن أسددداتذة عمدددم الدددنفس التربدددوي  تدددم عدددرض المايددداس  دددي
تبداء الرأي والحكدم عمدي مفدردات المايداسك وتدم  جدراء التعدديات  (ك0والصحة النفسية )ممحن

 بعض المفرداتك وتعديل البعض ا حر.و ن نراء السادة المحكمينك حيث تم حذف 
  صدق المحك 

  تدددم التحادددن مدددن صددددن المحددد  بحسددداب صددددن المايددداس  دددي البحدددث الحدددالي عدددن طريدددن
كمح  وقد  (9409التحكم ا نتباهي  عداد السيد عبدالمطمبك ميمي احمد ) بماياسا ستعانة 

مطمبك ميمددددي احمددددد السدددديد عبدددددالبماددددت قيمددددة معامددددل ا رتبدددداط بددددين الدرجددددة الكميددددة لمايدددداس 
وهددد  دالدددة ومرتفعدددة؛ ممدددا يعندددي التأكدددد مدددن صددددن  4.70ومايددداس البحدددث الحدددالي   (9409)

 . الماياسك ومناسبته لاستحدام  ي البحث الحالي
  االتساق الداخمي 

تم التحان من ا تسان الداحمي لمماياس وكدل ُبعدد مدن ُبعديده ومددي ا رتبداط بدين الُبعددي 
 (.0ذل  الجدول رقم )وبعضها البعضك ويوضح 

 (1جدول)
 معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكمية 

 معامل ا رتباط بالدرجة الكمية التحكم االنتباىيأبعاد 
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 **4.79 تركيز ا نتباو
 **4.70 تحويل ا نتباو

 
( أن معددامات ا رتبدداط جدداءت مرتفعددة وي ددير ذلدد   لددي قددوة 0يتضددح مددن الجدددول رقددم )

التماسدد  الددداحمي لممايدداسك وكددل ُبعددد مددن ُبعديددهك ولددذا يعتبددر المايدداس مناسددبا لاسددتحدام  ددي 
 البحث الحالي.  

كما تم حساب معامات ا رتباط بين مفردات كل ُبعد من ُبعدي ماياس التحكم ا نتباهي 
درجددة الكميددة لمُبعددد الددذي تنتمددي  ليدده المفددرداتك وكانددت معددامات ا رتبدداط بددين مفددردات ُبعددد بال

 4.009تركيز ا نتباوك ومفردات ُبعد تحول ا نتباوك والدرجة الكمية لهذين البُعدين تتدراوح مدن )
 (. 9(ك ويتضح ذل  من جدول )4040(ك وهي دالة عند مستوى الد لة )4.797 ل  

 (9جدول )
 التحكم االنتباىيمعامات ارتباط مفردات كل ٌبعد من ُبعدي ماياس  

 بالدرجة الكمية لمُبعد الذي تنتمي  ليه المفردات 
 معامل ا رتباط رقم المفردة معامل ا رتباط رقم المفردة

0 4.006** 00 4.060** 
9 4.088** 09 4.093** 
3 4.070** 03 4.797** 
0 4.060** 00 4.679** 
0 4.063** 00 4.008** 
6 4.007** 06 4.670** 
7 4.009** 07 4.006** 
8 4.039** 08 4.743** 
9 4.040** 09 4.698** 
04 4.007** 94 4.637** 
 يبات المقياس 

تم التحان من ثبات الماياس وكل ُبعد من ُبعديده باسدتحدام طريادة الفدا كرونبداخك ويوضدح 
 (.3ذل  الجدول رقم )

 (3جدول )
 التحكم ا نتباهيمعامالت يبات أبعاد مقياس 
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 معامل اليبات بطريقة ألفا كرونباخ التحكم االنتباىيأبعاد 
 0.84 تركيز االنتباه
 0.82 تحويل االنتباه

( أن معددامات الثبددات لمايدداس الددتحكم ا نتبدداهي بطرياددة الفددا 3يتضددح مددن الجدددول رقددم )
 الماياس مناسبا لاستحدام  ي البحث الحالي.ك ولذا يعتبر مرتفعةكرونباخ جاءت 

 : في صورتو النيائية التحكم االنتباىيتوزيع المفردات عمى أبعاد مقياس 
 دددي صدددورته الدددتحكم ا نتبددداهي ( توزيددد، المفدددردات عمددد  ُبعددددي مايددداس 0) جددددول يوضدددح

كمدا ( مفردة  ي صورته النهائيدة؛ ومدوزعين عمد  ُبعددي 94النهائية؛ حيث تكون الماياس من )
 (.0 ي الجدول رقم )

 (4جدول )
 توزيع المفردات عمي ُبعدي مقياس الضجر األكاديمي

 المفردات البعد
 10إلي  1من  تركيز االنتباه
 20إلي  11من  تحويل االنتباه

 (3االندماج االكاديمي  إعداد "الباحث" ممحق )يانيا  مقياس 
با نددماج ا كداديمي ك  العاقدة ذي السديكولوجي والتدراث ا دبيدات عمد  ا طداع بعدد

؛ سددامح 9409مثدل )حسدني النجدارك  ؛ ا نددماج ا كداديمي ماداييس بعدض وا طداع عمد 
 ك تدم Helen, et al., 2019; Barbosa, Ferreira & Pinto, 2020)؛9409حدربك 

ث تنطبدن عمدي كالتداليحماسدي  ليكدرت و ن ماياس عنه اتجابة تتمو  صيااة مفردات الماياسك
  تنطبددن عمددي  طاقددا ث  تمامدداك تنطبددن عمددي كثيددراك تنطبددن عمددي احياندداك تنطبددن عمددي نددادراك

ات ث  ددددي ا سددددتجابة عمددددي المفددددردات ذ0ك 9ك 3ك 0ك 0وتأحددددذ التاددددديرات التاليددددة وبالترتيددددب ث 
(  دددي ا سدددتجابة عمدددي المفدددردات ذات ا تجددداو 0ك 0ك 3ك 9ك 0ا تجددداو الموجدددبك والتادددديرات )

 درجة. 084درجة  لي  36وتتراوح الدرجة عمي الماياس بين السالبك 
 الخصائص السيكومترية لمقياس االندماج االكاديمي 

 ولمتحان من صدن الماياس تم استحدام ا ساليب ا تية: صدق المقياس  
 صدق المحكمين 
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صدددورته ا وليدددة عمددد  حمسدددة مدددن أسددداتذة عمدددم الدددنفس التربدددوي  تدددم عدددرض المايددداس  دددي
تبداء الرأي والحكدم عمدي مفدردات المايداسك وتدم  جدراء التعدديات  (ك0ممحنوالصحة النفسية )

 و ن نراء السادة المحكمينك حيث تم حذف بعض المفرداتك وتعديل البعض ا حر.
  صدق المحك 

  التحادددن مدددن صددددن المحددد  بحسددداب صددددن المايددداس  دددي البحدددث الحدددالي عدددن طريدددنتدددم 
كمحدد  وقددد بماددت قيمددة  (9409ا ندددماج ا كدداديمي  عددداد سددامح حددرب )ا سددتعانة بمايدداس 

ومايددداس البحدددث الحدددالي  (9409سدددامح حدددرب )معامدددل ا رتبددداط بدددين الدرجدددة الكميدددة لمايددداس 
ن صددددن المايددداسك ومناسدددبته لاسدددتحدام  دددي وهددد  دالدددة ومرتفعدددة؛ ممدددا يعندددي التأكدددد مددد 4.77

 . البحث الحالي
  االتساق الداخمي 

وكل ُبعدد مدن أبعدادو ومددي ا رتبداط بدين ا بعداد التحان من ا تسان الداحمي لمماياس  تم
 (.0وبعضها البعضك ويوضح ذل  الجدول رقم )

 (5جدول)
 معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكمية 

 معامل االرتباط بالدرجة الكمية االندماج االكاديميأبعاد 
 **0.80 االندماج المعرفي
 **0.77 االندماج السموكي
 **0.75 االندماج الوجداني

 
( أن معددامات ا رتبدداط جدداءت مرتفعددة وي ددير ذلدد   لددي قددوة 0مددن الجدددول رقددم ) يتضددح

ك وكددل ُبعددد مددن أبعددادوك ولددذا يعتبددر المايدداس مناسددبا لاسددتحدام  ددي لممايدداسالتماسدد  الددداحمي 
 البحث الحالي.  

االنااادماج كمدددا تدددم حسددداب معدددامات ا رتبددداط بدددين مفدددردات كدددل ُبعدددد مدددن أبعددداد مايددداس 
بالدرجدددة الكميددة لمبعدددد الدددذي تنتمدددي  ليددده المفددرداتك وكاندددت معدددامات ا رتبددداط بدددين  االكااااديمي

معر ددديك ومفدددردات ُبعدددد ا نددددماج السدددموكيك ومفدددردات ُبعدددد ا نددددماج مفدددردات ُبعدددد ا نددددماج ال
(ك وهدددي دالدددة عندددد 4.748 لددد   4.398والدرجدددة الكميدددة لهدددذو ا بعددداد تتدددراوح مدددن )ك الوجدددداني

 (. 6(ك ويتضح ذل  من جدول )4040مستوى الد لة )
 (6جدول )
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 االكاديمياالندماج معامالت ارتباط مفردات كل ُبعد من أبعاد مقياس  
 بالدرجة الكمية لمُبعد الذي تنتمي إليو المفردات 

 معامل االرتباط رقم المفردة معامل االرتباط رقم المفردة معامل االرتباط رقم المفردة
1 0.423** 13 0.625** 25 0.635** 
2 0.512** 14 0.603** 26 0.570** 
3 0.421** 15 0.534** 27 0.404** 
4 0.708** 16 0.492** 28 0.608** 
5 0.476** 17 0.502** 29 0.520** 
6 0.654** 18 0.435** 30 0.474** 
7 0.402** 19 0.492** 31 0.482** 
8 0.702** 20 0.630** 32 0.704** 
9 0.603** 21 0.506** 33 0.624** 
10 0.398** 22 0.441** 34 0.409** 
11 0.476** 23 0.540** 35 0.527** 
12 0.543** 24 0.690** 36 0.670** 

 
 يبات المقياس 

تم التحان من ثبات الماياس وكل ُبعد من أبعادو باستحدام طريادة الفدا كرونبداخك ويوضدح 
 (.7ذل  الجدول رقم )

 (7جدول )
 االندماج االكاديميمعامالت يبات أبعاد مقياس 

 معامل اليبات بطريقة ألفا كرونباخ االندماج االكاديميأبعاد 
 0.85 االندماج المعرفي
 0.82 االندماج السموكي
 0.83 االندماج الوجداني

( أن معامات الثبدات لمايداس ا نددماج ا كداديمي بطريادة الفدا 7من الجدول رقم ) يتضح
 كرونباخ جاءت مرتفعةك ولذا يعتبر الماياس مناسبا لاستحدام  ي البحث الحالي.

 : في صورتو النيائية ا ندماج ا كاديميتوزيع المفردات عمى أبعاد مقياس 
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( توزيدد، المفددردات عمدد  أبعدداد مايدداس ا ندددماج ا كدداديمي  ددي صددورته 04يوضددح جدددول )
( مفردة  ي صورته النهائية؛ وموزعين عم  ثاثدة أبعداد 36النهائية؛ حيث تكون الماياس من )

 (.8كما  ي الجدول رقم )
 (8جدول )

 مقياس االندماج االكاديميتوزيع المفردات عمي أبعاد 
 المفردات البعد

( مفردات 12، 7، 3مفردات موجبة فيما عدا المفردات ) 12إلي  1من  االندماج المعرفي
 سالبة

(  22، 18، 15مفردات موجبة فيما عدا المفردات ) 24إلي  13من  االندماج السموكي
 مفردات سالبة 

(  34، 30، 27موجبة فيما عدا المفردات )مفردات  36إلي  25من  االندماج الوجداني
 مفردات سالبة

 
 (4ياليا  مقياس اإلخفاق المعرفي  إعداد "الباحث" ممحق )

باتحفدان المعر دي ك  العاقدة ذي السديكولوجي والتدراث ا دبيدات عمد  ا طداع بعدد
؛   (Unsworth, et al.,2012مثدل ) ؛ اتحفدان المعر دي ماداييس بعدض وا طداع عمد 

 تدتمو  مفدردات المايداسك صديااة ؛  تم9494؛ امل زايدك 9408حوراء كرماشك حيدر كاظمك 
ث تنطبددن عمددي تمامداك تنطبددن عمددي كثيددراك كالتداليحماسددي  ليكددرت و ددن مايدداس عندده اتجابدة

تنطبدددن عمددددي احياندددداك تنطبدددن عمددددي نددددادراك   تنطبدددن عمددددي اطاقددددا ث وتأحدددذ التاددددديرات التاليددددة 
ث  ي ا ستجابة عمدي المفدردات ذات ا تجداو الموجدبك والتادديرات 0ك 9ك 3ك 0ك 0وبالترتيب ث 

وتتددراوح الدرجددة عمددي (  ددي ا سددتجابة عمددي المفددردات ذات ا تجدداو السددالبك 0ك 0ك 3ك 9ك 0)
 درجة. 094درجة  لي  38الماياس بين 

 الخصائص السيكومترية لمقياس اإلخفاق  المعرفي 
 ولمتحان من صدن الماياس تم استحدام ا ساليب ا تية: صدق المقياس  
 صدق المحكمين 

صدددورته ا وليدددة عمددد  حمسدددة مدددن أسددداتذة عمدددم الدددنفس التربدددوي  تدددم عدددرض المايددداس  دددي
تبداء الرأي والحكدم عمدي مفدردات المايداسك وتدم  جدراء التعدديات  (ك0والصحة النفسية )ممحن

 بعض المفرداتك وتعديل البعض ا حر.و ن نراء السادة المحكمينك حيث تم حذف 
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  صدق المحك 
  تدددم التحادددن مدددن صددددن المحددد  بحسددداب صددددن المايددداس  دددي البحدددث الحدددالي عدددن طريدددن

كمحد  وقدد ( 9408ا ندماج ا كاديمي  عداد حوراء كرماشك حيدر كاظم )ا ستعانة بماياس 
 (9408حدوراء كرمدداشك حيددر كدداظم ) بمادت قيمددة معامدل ا رتبدداط بدين الدرجددة الكميدة لمايدداس

وهددد  دالدددة ومرتفعدددة؛ ممدددا يعندددي التأكدددد مدددن صددددن المايددداسك  4.70ومايددداس البحدددث الحدددالي 
 . ومناسبته لاستحدام  ي البحث الحالي

 
 

  االتساق الداخمي 
وكل ُبعدد مدن أبعدادو ومددي ا رتبداط بدين ا بعداد التحان من ا تسان الداحمي لمماياس  تم

 (.9ضك ويوضح ذل  الجدول رقم )وبعضها البع
 (9جدول)

 معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكمية 
 معامل ا رتباط بالدرجة الكمية اإلخفاق  المعرفيأبعاد 

 **4.80 أحطاء ا نتباو
 **4.80 أحطاء اتدرا 
 **4.83 أحطاء الذاكرة
 **4.84 أحطاء ا داء

( أن معددامات ا رتبدداط جدداءت مرتفعددة وي ددير ذلدد   لددي قددوة 9يتضددح مددن الجدددول رقددم )
التماسدد  الددداحمي لممايدداسك وكددل ُبعددد مددن أبعددادوك ولددذا يعتبددر المايدداس مناسددبا لاسددتحدام  ددي 

 البحث الحالي.   
اإلخفاق  كما تم حساب معامات ا رتباط بين مفردات كل ُبعد من أبعاد ماياس 

بالدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي  ليه المفرداتك وكانت معامات ا رتباط بين  المعرفي
ك مفردات ُبعد أحطاء ا نتباوك ومفردات ُبعد أحطاء اتدرا ك ومفردات ُبعد أحطاء الذاكرة

(ك 4.778 ل   4.370والدرجة الكمية لهذو ا بعاد تتراوح من )ومفردات ُبعد أحطاء ا داءك 
 (. 04(ك ويتضح ذل  من جدول )4040مستوى الد لة )وهي دالة عند 

 (04جدول )
 اإلخفاق المعرفيمعامالت ارتباط مفردات كل ُبعد من أبعاد مقياس  
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 بالدرجة الكمية لمُبعد الذي تنتمي إليو المفردات 
رقم 
رقم  معامل االرتباط المفردة

رقم  معامل االرتباط المفردة
رقم  معامل االرتباط المفردة

 معامل االرتباط المفردة

1 0.512** 9 0.435** 21 0.762** 29 0.604** 
2 0.706** 10 0.640** 22 0.592** 30 0.436** 
3 0.532** 11 0.508** 23 0.504** 31 0.682** 
4 0.742** 12 0.654** 24 0.566** 32 0.778** 
5 0.636** 13 0.467** 25 0.532** 33 0.684** 
6 0.534** 14 0.430** 26 0.446** 34 0.519** 
7 0.374** 15 0.402** 27 0.612** 35 0.567** 
8 0.732** 16 0.676** 28 0.598** 36 0.610** 
  17 0.706**   37 0.507** 
  18 0.650**   38 0.631** 
  19 0.580**     
  20 0.611**     

 يبات المقياس 
ُبعد من أبعادو باستحدام طريادة الفدا كرونبداخك ويوضدح تم التحان من ثبات الماياس وكل 

 (.00ذل  الجدول رقم )
 (11جدول )

 اتحفان المعر يمعامالت يبات أبعاد مقياس 
 معامل اليبات بطريقة ألفا كرونباخ أبعاد اإلخفاق المعرفي

 0.86 أخطاء االنتباه
 0.83 أخطاء اإلدراك
 0.84 أخطاء الذاكرة
 0.81 أخطاء األداء

( أن معدامات الثبدات لمايداس اتحفدان المعر دي بطريادة الفدا 00يتضح من الجددول رقدم )
 كرونباخ جاءت مرتفعةك ولذا يعتبر الماياس مناسبا لاستحدام  ي البحث الحالي.

 
 
 

 : في صورتو النيائية اتحفان المعر يتوزيع المفردات عمى أبعاد مقياس 
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 دددي صدددورته  اتحفدددان المعر دددي( توزيددد، المفدددردات عمددد  أبعدداد مايددداس 09جددددول ) يوضددح
( مفردة  ي صورته النهائية؛ وموزعين عم  أربعة أبعداد 38النهائية؛ حيث تكون الماياس من )

 (.09كما  ي الجدول رقم )
 (12جدول )

 توزيع المفردات عمي أبعاد مقياس اإلخفاق المعرفي
 المفردات البعد

االنتباهأخطاء   مفردات سالبة 8إلي  1من  
 مفردات سالبة 20إلي  9من  أخطاء اإلدراك
 مفردات سالبة 28إلي  21من  أخطاء الذاكرة
، 35، 32، 31مفردات سالبة فيما عدا المفردات ) 38إلي  29من  أخطاء األداء

 ( مفردات موجبة37، 36
 الخطوات اإلجرائية لمبحث 
 تم المرور بالحطوات التالية:لإلجابة عن أسئمة البحث 

 جم، ا دبيات المرتبطة بموضوع البحث من  طار نظري ودراسات وبحوث ساباة. -
 عداد ا دوات المستحدمة  ي البحث الحالي وه : ماياس اتحفان  المعر يك وماياس  -

 التحكم ا نتباهيك وماياس ا ندماج ا كاديمي. 
 التأكد من صدن وثبات أدوات البحث عم  العينة ا ستطاعية.  -
 تطبين أدوات البحث عم  العينة ا ساسية. -
 ومعالجتها  حصائياً لإلجابة عن تساب ت البحث والتحان من  روضه.جم، وتبويب بيانات البحث  -
 بنتائج البحث. مناق ة وتفسير النتائج وتاديم التوصيات والبحوث الماترحة والتي ترتبط -
 
 
 

 اإلحصائية  األساليب
 وتحميل الباحث  ي البحث الحالية احتبار ث ت ث لمعينات اير المرتبطة استحدام

رتباط لبيرسونك وتمت جمي، المعالجات اتحصائية ا  ومعامل المتعدد التدريجي ا نحدار
 . SPSS (V22) اتحصائي باستحدام البرنامج

 البحث نتائج
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 نتائج البحث من حال ما يمي:يمكن تناول 
 نتائج الفرض األول 

ث توجد عاقة  رتباطية ذات د لة  حصائية بين  ينص الفرض ا ول عمي أنه
ولمتحان من صحة هذا الفرض تم استحدام معامل ارتباط  اتحفان المعر ي والتحكم ا نتباهي.

 (.  03بيرسون وذل  كما هو مبين بالجدول رقم )
 (13جدول )

 معامالت االرتباط بين اإلخفاق  المعرفي والتحكم االنتباىي
 الدرجة الكمية أخطاء األداء الذاكرة أخطاء االدراك أخطاء االنتباه أخطاء البعد

 **0.460- *0.232- *0.240- **0.376- *0.218- تركيز االنتباه
 **0.521- **0.504- *0.219- **0.528- **0.442- تحويل االنتباه
 **0.611- **0.601- *0.248- **0.452- *0.246- الدرجة الكمية

 4.40دالة عند مستوي  * 4.40دالة عند مستوي  **
 ( ما يمي03يتضح من الجدول رقم )

( بين ُبعد تركيز ا نتباو كأحد 4.40وجود عاقة ارتباطية سالبة ودالة عند مستوي ) -
والدرجة الكمية لإلحفان المعر يك ووجود ُبعدي التحكم ا نتباهي وُبعد أحطاء ا درا ك 

( بين ُبعد تركيز ا نتباو كأحد ُبعدي 4.40ارتباطية سالبة ودالة عند مستوي ) عاقة
التحكم ا نتباهي وأبعاد أحطاء ا نتباوك وأحطاء الذاكرةك وأحطاء ا داء كأبعاد 

 لإلحفان المعر ي.
( بين ُبعد تحول ا نتباو كأحد 4.40وجود عاقة ارتباطية سالبة ودالة عند مستوي ) -

ُبعدي التحكم ا نتباهي أبعاد أحطاء ا نتباوك وأحطاء ا درا ك وأحطاء ا داءك 
ارتباطية سالبة ودالة عند مستوي  والدرجة الكمية لإلحفان المعر يك ووجود عاقة

اكرةك ( بين ُبعد تحول ا نتباو كأحد ُبعدي التحكم ا نتباهي وُبعد أحطاء الذ4.40)
 كأحد أبعاد لإلحفان المعر ي.

( بين الدرجة الكمية لمتحكم 4.40وجود عاقة ارتباطية سالبة ودالة عند مستوي ) -
ا نتباهي وأبعاد أحطاء ا درا ك وأحطاء ا داءك والدرجة الكمية لإلحفان المعر يك 

باو كأحد ( بين ُبعد تحول ا نت4.40ارتباطية سالبة ودالة عند مستوي ) ووجود عاقة
 وأحطاء الذاكرةك كأبعاد لإلحفان المعر ي.ُبعدي التحكم ا نتباهي وُبعدي أحطاء ا نتباوك 
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ويمكن تفسير ذل  بأن ت تت وضعف تركيز ا نتباو أثناء المحاضرات و رود الذهن 
والسرحان وصعوبة متابعة وأداء ا ن طة والمهام ا كاديمية أثر عمي الطالب ب كل سمبي 

عميه ا مور وانحفض مستوي  همه لمموضوعات  يحتاج  لي قراءة الموضوع عدة  أحتمط 
مرات حتي يستوعبهك  ي عر بالممل أثناء المحاضرات وأثناء المذاكرة مما ترتب عميه ضعف 
ا ستيعاب والتحزين وا سترجاع وبالتالي انحفاض مستوي ا داء والتطبين لما تعممه  ي 

 مواقف حياتية م ابهة.
؛ رانيا الفارك سممي  (Unsworth, et al,2012واتفات نتائج الفرض الحالي ونتائج 

(؛ والتي Jankowski &Bak, 2020؛ 9408؛ سمية الجمال ونحرونك 9400السبيعيك 
   توصمت  لي وجود عاقة ارتباطية سالبة بين اتحفان  المعر ي والتحكم ا نتباهي.

 نتائج الفرض الياني 
بددين   حصددائية د لددة ذاتيددنص الفددرض الثدداني عمددي اندده ث توجددد عاقددة ارتباطيددة 

اتحفان  المعر دي وا نددماج ا كداديمي ث ولمتحادن مدن صدحة هدذا الفدرض تدم اسدتحدام معامدل 
 (.    00ارتباط بيرسون وذل  كما هو مبين بالجدول رقم )

    
 (14جدول )

 واالندماج االكاديميمعامالت االرتباط بين اإلخفاق  المعرفي 
 الدرجة الكمية أخطاء األداء أخطاء الذاكرة أخطاء االدراك أخطاء االنتباه البعد

 **0.388- *0.247- *0.224- **0.340- **0.322- اندماج معرفي
 **0.377- *0.234- **0.339- **0.320- **0.342- اندماج سموكي
 **0.370- **0.351- *0.221- **0.353- *0.245- اندماج وجداني
 **0.380- **0.336- **0.340- **0.352 **0.321- الدرجة الكمية
 4.40دالة عند مستوي                        * 4.40دالة عند مستوي       **

 ( ما يمي00يتضح من الجدول رقم )
( بين ُبعد ا ندماج المعر ي 4.40وجود عاقة ارتباطية سالبة ودالة عند مستوي ) -

كأحد أبعاد ا ندماج ا كاديمي وأبعاد أحطاء ا نتباوك وأحطاء ا درا ك والدرجة الكمية 
( بين ُبعد 4.40ارتباطية سالبة ودالة عند مستوي ) لإلحفان المعر يك ووجود عاقة

 ا كاديمي وبُعدي أحطاء الذاكرةك وأحطاء ا داء.ا ندماج المعر ي كأحد أبعاد ا ندماج 
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( بين ُبعد ا ندماج السموكي 4.40رتباطية سالبة ودالة عند مستوي )وجود عاقة ا -
كأحد أبعاد ا ندماج ا كاديمي وأبعاد أحطاء ا نتباوك وأحطاء ا درا ك وأحطاء 

ارتباطية سالبة ودالة عند  الذاكرةك والدرجة الكمية لإلحفان المعر يك ووجود عاقة
كأحد أبعاد ا ندماج ا كاديمي وُبعد ( بين ُبعد ا ندماج السموكي 4.40مستوي )

 أحطاء ا داء كأحد أبعاد اتحفان  المعر ي.
( بين ُبعد ا ندماج الوجداني 4.40وجود عاقة ارتباطية سالبة ودالة عند مستوي ) -

كأحد أبعاد ا ندماج ا كاديمي وأبعاد أحطاء ا درا ك وأحطاء ا داءك والدرجة الكمية 
( بين ُبعد 4.40ارتباطية سالبة ودالة عند مستوي ) ود عاقةلإلحفان المعر يك ووج

ا ندماج الوجداني كأحد أبعاد ا ندماج ا كاديمي وُبعدي أحطاء ا نتباوك وأحطاء 
 الذاكرة كأحد أبعاد اتحفان المعر ي..

( بين ُبعد الدرجة الكمية 4.40وجود عاقة ارتباطية سالبة ودالة عند مستوي ) -
اديمي وأبعاد أحطاء ا نتباوك وأحطاء ا درا ك وأحطاء الذاكرةك وأحطاء لاندماج ا ك

 ا داءك والدرجة الكمية لإلحفان المعر ي.
 كمما أي ا ندماج ا كاديمي باتحفان المعر ي عكسياك ارتباط البحث نتائج وتظهر -

كاديمي ا ندماج ا  ازداد وكمما اتحفان المعر يك انحفض ا ندماج ا كاديمي ازداد
 اتحفان المعر ي. انحفض

تفسير ذل  بأن طاب الدبموم العام الذين يزداد لديهم ا ندماج ا كاديمي ينحفض  ويمكن
عندهم اتحفان المعر ي حيث تنحفض أحطاء ا نتبداو؛ بمعندي أنهدم   يحدث لهدم ت دتت انتبداو 
بسددهولةك وينتبهددوا جيدددا أثندداء المحاضددراتك وياومددون بالمهددام والتكميفددات المطموبددة مددنهم وياددوم 

عممونه أثناء المحاضرات عمي تحصصاتهم الدراسية بطرياة صحيحة؛ ومنها عمي بتطبين ما ت
سددددبيل المثددددال   الحصددددر تطبيددددن حطددددوات  عددددداد كيفيددددة  عددددداد احتبددددار تحصدددديمي  ددددي مددددادة 
التحصدددص وهدددو أحدددد موضدددوعات مدددادة التادددويم التربدددويك ممدددا يددددل عمدددي انددددماجهم ا كددداديمي 

نتبدداههم وتحددزينهم لممعمومددات واسددترجاعهم ب ددكل و همهدم لمددا يدددور داحددل قاعددة المحاضددرات وا
مناسدددب وبالتدددالي تطبياهدددا ب دددكل صدددحيح ممدددا ي دددير  لدددي انحفددداض أحطددداء ا نتبددداوك وأحطددداء 
اتدرا ك وأحطاء الذاكرةك وأحطاء ا داء والتي تمثل  ي مجموعها أبعاد اتحفان المعر ي. كما 

المددددنحفض لددددديهم الادددددرة عمددددي  يمكددددن تفسددددير ذلدددد  أيضددددا بددددأن الطدددداب ذو اتحفددددان المعر ددددي
قامدة  التواصل م، زمائهم وأعضاء هيئة التدريس الذين ياومون بالتدريس لهم ب كل أ ضدلك وا 



 

   

  
 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يناير 
 2021الجزء األول 

41 

عاقددات طيبددة معهددم يسددودها الحددب وا لتددزام وا حتددرام والتاددديرك  لددي جانددب مسدداعدة زمائهددم 
مدي التحددث بطاقدة وقت الحاجةك والاددرة عمدي تكدوين عاقدات صدداقة جديددةك وايضدا الاددرة ع

داحدددل قاعدددات المحاضدددرات والتعبيدددر عدددن أ كدددارهم بطريادددة مناسدددبة ممدددا يددددل عمدددي انددددماجهم 
 ,.Caraway et al) واتفادت تمد  النتيجدة مد، نتدائج دراسدة ا كداديمي ب دكل ايجدابي و عدال.

وا نددددماج  ك والتددي توصدددمت  لدددي وجدددود عاقدددة ارتباطيددة سدددالبة بدددين اتحفدددان المعر دددي(2003
 اديميا ك

؛ يسدرا  بدراهيمك (Sedaghat, et al., 2019نتدائج الفدرض الحدالي ونتدائج  اتفادتكمدا 
 عاقة سمبية بين اتحفان  المعر ي وا ندماج ا كاديمي.والتي توصمت  لي وجود  (9409محمد عميووك 

 نتائج الفرض اليالث
بدين ا نددماج   حصدائيةذات د لدة الفرض الثالث عمي أنده ث توجدد عاقدة ارتباطيدة  ينص

ا كددداديمي والدددتحكم ا نتبددداهي ث ولمتحادددن مدددن صدددحة هدددذا الفدددرض تدددم اسدددتحدام معامدددل ارتبددداط 
 (.   00بيرسون وذل  كما هو مبين بالجدول رقم )

 (15جدول )
 معامالت االرتباط بين االندماج االكاديمي والتحكم االنتباىي

 الدرجة الكمية وجدانياندماج  اندماج سموكي اندماج معر ي  البعد
 **0.648 **0.614 **0.570 ** 0.621 تركيز ا نتباو
 **0.607 **0.602 **0.522 **0.542 تحويل ا نتباو
 **0.630 **0.611 **0.616 **0.602 الدرجة الكمية

( وجددود عاقددة ارتباطيددة موجبددة وذات د لددة احصددائية عنددد 00مددن الجدددول رقددم ) يتضددح 
 ( بين ا ندماج ا كاديمي والتحكم ا نتباهي4.40مستوي )

 كممدا أي ا نددماج ا كداديمي بدالتحكم ا نتبداهي طرديداك ارتبداط البحدث نتدائج واظهدرت
 ا نددماج ا كداديمي ازداد ازداد وكمما التحكم ا نتباهيك انحفض ا ندماج ا كاديمي انحفض

 وتتفن تم  النتيجة م، نتائج دراسة ا نتباهيكالتحكم 
التحكم ا نتبداهي وا نددماج ذل  بأن هنا  عاقة ارتباطية دالة موجبة بين  تفسيرويمكن 
؛ وهذا  ن الطاب الذين يتسمون بتركيز ا نتباو عندد التعامدل مد، المعمومدات يكدون ا كاديمي

لديهم نزعدة داحميدة نحدو  تادان المدادة وتعممهداك ويتضدح ذلد  سدموكيًا مدن حدال الم داركة أثنداء 
المحاضرة وم، الزماءك كما يتضح معر يدًا مدن حدال محاولدة ا سدتطاع والتطمد، لمعر دة كدل 
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كل ما يحص المادةك وعدم ا قتصار عمدي مدا هدو مادرر  ادطك وربدط المعمومدات ما هو جديد و 
الحالية والجدية بالحبرة السداباةك وايضدا تفسدير ومناق دة الموضدوعاتك ويصداحب ذلد  م داعر 

 انفعالية وعاطفية  يجابية سارة واستمتاع بحبرات التعمم.
وجددود عاقددة ارتباطيددة موجبددة بددين الددتحكم ا نتبدداهي وا ندددماج ا كدداديمي  تفسدديرويمكددن 

 لددي أن طالددب ذو الددتحكم ا نتبدداهي المرتفدد، لديدده حددا ز ودا دد، قددوي لمدراسددةك ويددتمكن مددن أداء 
التكميفات والواجبات بصورة مستمرة ولفترات طويمة دون مملك ويذاكر دروسه أول بأول لتحاين 

اسدديةك وتددزداد لديدده الحيويددة والن دداط لمحصددول عمددي أكبددر قدددر ممكددن مددن أهدا دده طموحاتدده الدر 
المعدددارف والمعمومددداتك  لدددي جاندددب م ددداركته بفعاليدددة مددد، زمائددده  دددي تنفيدددذ المهدددام والتكميفدددات 
الجماعيددة التددي ُتطمددب مددنهمك والتحمددي بالصددبر والتعدداون والم دداركة الوجدانيددة ا يجابيددة؛ حيددث 

 بية كالسعادة والتفابل والمرح والفكاهة.تامب عميه ا نفعا ت ا يجا
تفسددير تمدد  النتيجددة  ددي ضددوء حصددائص أصددحاب الدددرجات المرتفعددة  ددي الددتحكم  ويمكددن

ا نتباهيك الدذين يتصدورون سديناريوهات النجداح الدذي يدزود ا داء باتر دادات الموجبدة دائمداك 
بالبعددددد السددددموكي  ويتصددددفون بددددأنهم قددددادرون عمدددد  أداء السددددمو  المطمددددوب مددددنهمك ويددددرتبط ذلدددد 

لانددددماج ا كددداديمي الدددذي يتضدددمن م ددداركة  عالدددة لمطددداب  دددي ا ن دددطة المرتبطدددة با عمدددال 
الدراسيةك مثل ا ن دطة ا كاديميدة وا جتماعيدةك كمدا يتصدفون باددرة مرتفعدة عمد  الايدام بدردود 

ل طدددرح أ عدددال واسدددتجابات  عالدددة ون دددطة لمهدددام الدددتعمم المادمدددة لهدددمك ومنهدددا عمدددي سدددبيل المثدددا
ا سددئمة والم دداركة اتيجابيددة  ددي المناق ددة مدد، المحاضددرين والزماءكددد حيددث أن قناعددة الطالددب 
بأهميددة الايددام بالمهددام وا ن ددطة بنجدداح يسدداهم  ددي تاييددر الن دداط السددموكيك مددن أجددل تحايددن 

 .تميز أصحاب ا ندماج السموكيالنجاحك ولعل هذو الحصائص الساباة 
ر عمدد  الجانددب ا نفعددالي لمطالددبك ممددا يجعددل لديدده الادددرة عمدد  ا نتبدداهي يددبث الددتحكم ن 

ا نفعاليددة تجدداو مهددام وأن ددطة الددتعممك مثددل مسددتويات   نتدداج وتوظيددف لددردود أ عالدده واسددتجاباته
مرتفعة من ا هتمام واتجاهات  يجابية نحو أن طة الدتعممك ونحدو البيئدة الجامعيدة بمدا  يهدا مدن 

تتضمن المملك والفرحك والسعادةك والحدزنك والامدنك والتفدابلك  أعضاء هيئة تدريس وزماءك كما
و دددددعور الفدددددرد بأهميتددددده بالنسدددددبة لمجامعدددددة ولعدددددل هدددددذو الحصدددددائص تميدددددز أصدددددحاب ا نددددددماج 

 ;DeCristofaro, et al., 2014)واتفادت نتيجدة الفدرض الحدالي ونتدائج ابحداث .ا نفعدالي
Zyngier, 2018; Kelsey Joseph, 2020)  والتي توصدمت  لدي وجدود عاقدة بدين الدتحكم

 ا نتباهي وا ندماج ا كاديمي.
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الددتحكم ا نتبدداهي يددبثر  ددي قدددرة الطالددب عمددي  صدددار ا حكددامك و ددي توقعاتدده مددن  وايضددا
أدائددده لمسدددمو   دددي مواقدددف تتصدددف بدددالاموضك وتدددنعكس تمددد  التوقعدددات عمددد  احتيدددار الطالدددب 

نجداز السددمو   لألن دطة المتضدمنة  دي ا داءك والجهددد المبدذول ومواجهدة العابددات والم دكات وا 
الدددتحكم ا نتبددداهي يدددبثر عمددد  احتيدددارات الطالدددب والطدددرن التدددي يسدددمكها  دددي تصدددر اتهك كمدددا أن 

 ددالطاب يركددزون  ددي الايددام بالمهمددات وا ن ددطة التددي ي ددعرون  يهددا بالفعاليددة والتركيددز العددالي 
ر دديك حيددث يبكددد عمدد  ا هتمددام والطاقددة والرابددة يتضددمنه ا ندددماج المع والثاددة بددنفسك وهددذا مددا 

لدددى الطالددب  سددتثمار مجهددودو تتاددان المعمومددات والمعددارف والمهددارات الازمددة لمايددام بالمهددام 
أن ا ندماج  Ford (2018) ذكسثالصعبةك والمواجهة الموجبة  ي وجه الف ل. ويدعم ذل  ما 

تادددان ا لمهدددارات والمعدددارف المتعممدددة بوضدددوح المعر دددي يتضدددمن المروندددة  دددي حدددل الم دددكات وا 
 .وتفضيل العمل الجاد
 نتائج الفرص الرابع 

الراب، عمي أنه ث توجد  رون بين متوسطي درجات الطاب الذكور واتناث  الفرضينص 
لمتحان من صحة هدذا الفدرض تدم اسدتحدام احتبدار ثتث لد لدة الفدرون و   ي اتحفان المعر يث.
 .( نتائج ذل 06المرتبطةك ويوضح الجدول رقم )بين المتوسطات اير 

 (16) جدول
 متوسطي درجات الذكور واالناث في اإلخفاق المعرفيلداللة الفروق بين  "ت" نتائج اختبار

االنحراف  المتوسط العينة النوع البعد
 قيمة "ت" المعياري

 أخطاء االنتباه
 5.832 3.7512 19.183 229 ذكر

 3.9850 16.912 171 انيي 

 7.500 3.7021 19.812 229 ذكر أخطاء اإلدراك
 3.9850 16.912 171 انيي 

 5.570 3.1869 19.148 229 ذكر أخطاء الذاكرة
 3.9850 16.912 171 انيي 

 2.502 4.0888 18.074 229 ذكر أخطاء االداء
 3.9738 17.053 171 انيي 

 4.502 12.7191 74.218 229 ذكر الدرجة الكمية
 165.8252 76.789 171 انيي
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( 4040( وجددود  ددرون ذات د لددة  حصددائية عنددد مسددتوى د لددة ) 06الجدددول ) مددن اتضدح
ويمكددن تفسددير تمدد   .متوسددطي درجددات الطدداب الددذكور واتندداث  ددي ا ندددماج ا كدداديميبددين 

النتيجدددة  دددي ضدددوء حدددرص اتنددداث الددددائم عمدددي البحدددث وا جتهددداد والمثدددابرة  دددي أداء التكميفدددات 
والمهدام وا ن دطة ا كاديميددة مدن الحصددول درجدات تحصديمية مرتفعددةك وقدد ظهددر ذلد  بوضددوح 

تعممك ا حتبارات التحصيميةك كما أن الطالبات يميمون  لي التعمدن أكثدر  دي عمميدة الد ي نتائج 
 ولديهم سعي دائم لفهم ما يتعممونه.

أن الطاب يركزون عمي تعمدم مدا هدو مادرر  ادط وب دكل سدطحي دون ا طداع  حين ي 
أو محاولدددددة البحدددددث عدددددن معمومدددددات جديددددددةك وذلددددد  يصددددداحبه م ددددداعر سدددددمبية تجددددداو حضدددددور 

و تجداو المحاضرات او تجاو المهام وا ن دطة أو التكميفدات التدي تدتم داحدل قاعدة المحاضدرات أ
الكميددددة أو الجامعددددة نفسددددها؛  ن تركيددددز الطدددداب ينصددددب  اددددط عمدددد  عمميددددة التايدددديم وتحطدددد  
ا حتبارات دون ا هتمدام باتتادان أو ا سدتمتاع بعمميدة الدتعممك وهدذا يدبدي  لدي صدعف عمميدة 

 التركيز واتتاان  ي عممية التعمم بل وكثيرا ا نسحاب من ا ن طة والتكميفات.
( والتددي توصددمت  لددي وجددود 9400لفددرض الحددالي ونتددائج صددا ي صددالح )واتفاددت نتيجددة ا

 ددرون بدددين الدددذكور واتنددداث  دددي اتحفدددان المعر ددي لصدددالح اتنددداث. كمدددا اتفادددت نتدددائج الفدددرض 
 ;Unsworth, et al., 2012; Angelina, et al., 2019) الحددالي ونتددائج ابحدداث

Sebastian, et al., 2020)  والتددي توصددمت  لددي وجددود  ددرون بددين الددذكور واتندداث  ددي
 اتحفان المعر ي لصالح اتناث.

( والتدي 9408واحتمفت نتائج الفدرض الحدالي ونتدائج بحدث حدوراء كرمداشك حيددر كداظم )
توصمت  لي عدم وجود  رون بدين الدذكور واتنداث  دي اتحفدان  المعر ديك كمدا احتمفدت نتدائج 

( والتدددي 9494؛ أمدددل زايدددد 9409حددداث )أمدددل العبددداجيك رحمدددة طدددهك البحدددث الحدددالي ونتدددائج أب
توصدددمت  لدددي وجدددود  دددرون ذات د لدددة  حصدددائية بدددين الدددذكور واتنددداث  دددي اتحفدددان  المعر دددي 

 لصالح الذكور.
 نتائج الفرض الخامس  

الحددامس عمددي أنده ث   توجددد  ددرون بددين متوسدطي درجددات الطدداب الددذكور  الفددرضيدنص 
لمتحاددن مددن صددحة هدددذا الفددرض تددم اسددتحدام احتبدددار ثتث واتندداث  ددي الددتحكم ا نتبددداهي ث . و 

 .( نتائج ذل 07لد لة الفرون بين المتوسطات اير المرتبطةك ويوضح الجدول رقم )
 (17) جدول



 

   

  
 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يناير 
 2021الجزء األول 

45 

  متوسطي درجات الذكور واالناث في التحكم االنتباىيلداللة الفروق بين  "ت" نتائج اختبار
االنحراف  المتوسط العينة النوع البعد

 قيمة "ت" المعياري

 تركيز انتباه
 

 4.5248 40.066 229 ذكر
 4.5803 40.614 171 انيي 1.193

 4.5914 40.579 171 انيي 0.162 4.7579 40.502 229 ذكر تحول االنتباه

 9.1364 81.193 171 انيي 0.700 8.6014 80.568 229 ذكر الدرجة الكمية
متوسددطي درجددات ( عدددم وجددود  ددرون ذات د لددة  حصددائية بددين 07مددن الجدددول ) اتضددح

 . الطاب الذكور واتناث  ي التحكم ا نتباهي
وا رتادداء بمسددتوى أن الطدداب الددذكور واتندداث يسددعون دائمددا لمتطددور  ذلدد  تفسددير ويمكددن

وهددذا يددد ،  ا داء ولددديهم ا سددتعداد لبددذل أقصددي جهددد واحتيددار المهددام ذات التحدددي والتنددا س؛
وياود  لد  زيدادة تركيدز ا نتبداو أكثدر  دي عمميدة الدتعمم والاددرة عمدي ا نتادال مدن مهمدة تعميميدة 

   هدددم معدددان   لدددي أحدددري بمروندددة ويسدددر. كمدددا أن الدددتحكم ا نتبددداهي   يدددتم    بدددالحرص عمددد
الموضوعات وتفاصيمها وتحصيص وقت لمتفكيدر والتددبر واتمعدان  دي التفكيدرك وربدط ا  كدار 
الجديدة بمواقف الحياةك وربط كل موضوع جديد بالموضوعات الساباةك والربط بين ا  كار  ي 

 الماررات المحتمفةك وهذا ما ظهر ب كل واضح لدي الكاب الذكور واتناث. 
الددددذكور واتندددداثك تميددددزوا بددددردود أ عددددال  يجابيددددة داحددددل حجددددرة البحددددثك  ابالطددددكمددددا أن 

كا هتمددامك والسددعادة والتفددابلك وكددذل  اسددتجاباتهم ا نفعاليددة ا يجابيددة تجدداو المددواد ا كاديميددة 
وأعضاء هيئة التدريس وزمائهمك كل هذا يجعمهدم يسدتارقون  دي ا ن دطة والمهدام ا كاديميدةك 

 ها.واتنجاز  ي تحايا
 لدددي أنهدددم تمكندددوا مدددن اسدددتثمار الجهدددد والطاقدددة التدددي لدددديهم  دددي الدددتعممك  هدددذا باتضدددا ة  

ويفضددمون التحددديك ولددديهم المرونددة  ددي حددل الم ددكاتك ولددديهم تنظدديم ذاتدديك وتفضدديل العمددل 
والمواجهة الموجبة  ي مواجهة الصعاب والم دكاتك ويتسدمون بالاددرة عمد  الفهدمك ممدا بجدية 

 الادرة عمي تحاين النجاح والتفون. يجعمهم لديهم
 ؛9408حدوراء كرمداشك حيددر كداظمك  هذو النتيجة مد، نتدائج دراسدات كدل مدن واتفات  

 دي ( والتي توصمت  لي عدم وجدود  درون بدين الدذكور واتنداث 9408سمية الجمال ونحرونك 
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 Taylor, et al., 2016; Ho, et)كما اتفات نتيجة الفرض الحالي ونتيجة .التحكم ا نتباهي

al., 2017;  Liang, 2018; Hsu, et al.,2019; Jankowski & Bak, 2020)    .  

 ;Kelsey, Joseph,2020)واحتمفدددددت نتيجدددددة الفدددددرض الحدددددالي ونتدددددائج أبحددددداث  

Jankowski & Bak, 2020)  والتددي توصددمت  لددي وجددود  ددرون بددين الددذكور واتندداث  ددي
 التحكم ا نتباهي لصالح اتناث. 

 نتائج الفرض السادس  
يددنص الفددرض السددادس عمددي أندده ث   توجددد  ددرون بددين متوسددطي درجددات الطدداب الددذكور 

لمتحاددن مددن صددحة هددذا الفددرض تددم اسددتحدام احتبددار ثتث واتندداث  ددي ا ندددماج ا كدداديميث. و 
 .( نتائج ذل 08لد لة الفرون بين المتوسطات اير المرتبطةك ويوضح الجدول رقم )

 (18) جدول
 درجات الذكور واالناث في االندماج االكاديميمتوسطي لداللة الفروق بين  "ت" نتائج اختبار

االنحراف  المتوسط العينة النوع البعد
 قيمة "ت" المعياري

 معرفي
 

 0.928 3.3227 42.301 229 ذكر

 2.8954 42.596 171 انيي

 1.057 3.3366 42.183 229 ذكر سموكي
 2.8949 42.520 171 انيي

 0.112 3.0702 42.520 229 ذكر وجداني

 2.9652 42.485 171 انيي

 0.795 7.5257 127.004 229 ذكر الدرجة الكمية
 7.3386 127.602 171 انيي

( عدم وجود  رون ذات د لة  حصائية عند مستوى د لة ) 08اتضح من الجدول )
  . ي ا ندماج ا كاديمي متوسطي درجات الطاب الذكور واتناث( بين 4040

ويمكدددن تفسددددير ذلددد  بددددأن الطددداب الددددذكور واتنددداث لددددديهم نفدددس المسددددتوي مدددن ا ندددددماج 
ا كاديمي بأبعادو )المعر يك السموكيك الوجداني( حيث ينتظمون  ي البحثك والايام با ن دطة 
والتكميفات المطموبةك وي عرون بالحيوية والن اط وا مان والمتعة والتفابل داحل حجرة البحثك 

الادددرة عمددي ا ندددماج وتكددوين صددداقات جديدددة بسددهولة ويسددرك ولددديهم  درا  عددالي كمددا لددديهم 
بأهميددة مددا يتعمموندده مددن مهددارات ومعددارف ومعمومدداتك ويحدداولون الددربط وتطبيددن مددا يتعمموندده 
داحل حجرة البحث  ي المدارس التي يعممون بها و ي المجتم، المحديطك كمدا يتصدف الطداب 
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حث عن المعمومدات وحدب ا سدتطاع والتعدرف عمدي مدا هدو جديدد الذكور واتناث بالسعي والب
 لاستفادة منه  ي حياتهم العممية والعممية. 
سددامح حددربك ؛  (Sedaghat, et al., 2019واتفاددت نتيجددة الفددرض الحددالي ونتددائج 

عدددم وجددود والتددي توصددمت  Barbosa,  et al.,2020)؛ 9494؛  بددراهيم اسددماعيلك9409
 ئية بين الذكور واتناث  ي ا ندماج ا كاديمي. رون ذات د لة احصا

والتدي توصدمت  لدي وجدود ( 9409واحتمفت نتيجدة الفدرض الحدالي ونتدائج حسدن عابددين )
(  دي ا نددماج ا كداديمي بدين الدذكور واتنداث 4.40 رون ذات د لة احصائية عندد مسدتوي )

 لصالح الذكور.
 نتائج الفرص السابع 

نددده يمكدددن التنبدددب باتحفدددان المعر دددي  دددي ضدددوء ا داء عمدددي يدددنص الفدددرض السددداب، عمددد  أ
ماياس التحكم ا نتباهي لدي طاب الدبموم العام. ولمتحان من صحة هذا الفرض تم اسدتحدام 

  تحميل ا نحدار الحطي عم  النحو التالي:
 (19جدول )

)اإلخفاق  نتائج تحميل االنحدار المتعدد التدريجي حسب أىمية تأيير العوامل المستقمة 
 المعرفي( عمى المتغير التابع )التحكم االنتباىي(

أبعااااااااد الاااااااتحكم 
"ت" ومساااااااااااااااااااتوى  "ف" ومستوى داللتيا R2 B Betaالتغير في  R R2 االنتباىي

 داللتيا
 تحويل ا نتباو

4.300 4.009 4.007 
-4.700  -4.000  **00.600 **04.076 

( 4.40( أن جميدد، معددامات ا نحدددار دالددة عنددد مسددتوي )09يتضددح مددن الجدددول رقددم )
( وهد  قديم 00.60( أن قيمدة ثفث )94مدن الجددول رقدم )كمدا اتضدح لمثابدت وتحويدل ا نتبداو. 

(ك وهدددذا ي دددير  لددد   اعميدددة اتحفدددان  المعر دددي  دددي التنبدددب بدددالتحكم 4.40دالدددة عندددد مسدددتوى )
العام بكمية التربيدة جامعدة بندي سدويف. كمدا اتضدح أن قيمدة ثتث  ا نتباهي لدى طاب الدبموم

. وذلد  يددل عمد  تحادن الفدرض السداب، (4.40( وهي دالدة  حصدائيا عندد مسدتوى )04.076)
أن أهم العوامل المستامة لمتحكم ا نتباهي والتي تسهم  ي التنبب باتحفان المعر ي هو جزئياك و 

% مدددن التبددداين  دددي اتحفدددان المعر دددي. كمدددا يمكدددن 00والدددذي  سدددر مدددا قيمتددده  تحويدددل ا نتبددداو
 صيااة معادلة التنبب باتحفان  المعر ي من التحكم ا نتباهي كالتالي:

 تحويل ا نتباو 4.700 -030.687اتحفان المعر ي = 
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سدالبا ممدا يددل عمدي أن انحفداض درجدات الطداب  تحويل ا نتباوانحدار  معاملوقد كان 
 عمي ذل  الُبعد من مب رات زيادة معدل اتحفان المعر ي لديهم.

؛ رانيدا محمددك  (Unsworth, et al,2012وتتفن نتائج الفرض الحالي جزئيا ونتائج دراسدات 
(؛ Jankowski &Bak, 2020؛ 9408؛ سددمية الجمددال ونحددرونك 9400سددممي صددالحك 

  حال التحكم ا نتباهي. والتي توصمت  لي  مكانية التنبب باتحفان المعر ي من
 نتائج الفرض اليامن

الثدددامن عمددد  أنددده يمكدددن التنبدددب باتحفدددان المعر دددي  دددي ضدددوء ا داء عمدددي  الفدددرضيدددنص 
مايددداس ا نددددماج ا كددداديمي لددددي طددداب الددددبموم العدددام. ولمتحادددن مدددن صدددحة هدددذا الفدددرض تدددم 

 استحدام تحميل ا نحدار الحطي البسيط عم  النحو التالي:
 ( 20جدول )

 نتائج تحميل االنحدار المتعدد التدريجي حسب أىمية تأيير العوامل المستقمة 
 )اإلخفاق المعرفي( عمى المتغير التابع )االندماج االكاديمي(

أبعااااااااااااااااااااااد 
االناااااااااادماج 

 االكاديمي
R R2  التغياااااااااار

 R2 B Betaفي 
"ف" ومسااااااااااااتوى 

"ت" ومساااااااااااااتوى  داللتيا
 داللتيا

 **3.41- **53.627 0.181- 0.834- 4.477 4.479 4.980 معر ي
 **4.044- **13.807 0.215- 0.986- 4.000 4.000 4.304 سموكي

( لمثابددت 4.40( أن معددامات ا نحدددار دالددة عنددد مسددتوي )94يتضددح مددن الجدددول رقددم )
( أن قيمددة ثفث 94مددن الجدددول رقددم )كمددا اتضددح  وا ندددماج المعر ددي وا ندددماج السددموكي  اددط.

(ك وهددذا ي ددير  لدد   اعميدة اتحفددان المعر ددي  ددي 4.40قدديم دالددة عنددد مسدتوى )( وهد  03.84)
التنبددب با ندددماج ا كدداديمي لدددى طدداب الدددبموم العددام بكميددة التربيددة جامعددة بنددي سددويف. كمددا 

. وذلدد  يدددل عمدد  (4.40( وهددي دالددة  حصددائيا عنددد مسددتوى )03.890اتضددح أن قيمددة ثتث )
( أن أهدددم العوامدددل المسدددتامة 94ضدددح مدددن الجددددول رقدددم )كمدددا يت تحادددن الفدددرض الثدددامن جزئيددداك

لاندماج ا كاديمي والتي تسهم  ي التنبب باتحفان المعر ي هو ا ندماج السموكي والذي  سر 
% مددن التبدداين  ددي اتحفددان المعر ددي.ك وا ندددماج المعر ددي والددذي  سددر مددا قيمتدده 99مددا قيمتدده 

 % من التباين  ي اتحفان المعر ي. 08
 من أبعاد ا ندماج ا كاديمي كالتالي:صيااة معادلة التنبب باتحفان المعر ي  يمكنكما  
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 ا ندماج السموكي 4.986 –ا ندماج المعر ي  4.830 -008.640اتحفان المعر ي = 
معامدددل انحددددار أبعددداد ا نددددماج ا كددداديمي سدددالبا ممدددا يددددل عمدددي أن انحفددداض  كدددانوقدددد 

 من مب رات زيادة معدل اتحفان المعر ي لديهم. درجات الطاب عمي تم  ا بعاد
 (9409)يسدددرا  دددعبانك محمدددد مصدددطفيك  واتفاددت نتدددائج الفدددرض الحدددالي ونتدددائج دراسددات

والتي توصمت  لي  مكانية التنبب باتحفان المعر ي من حال ا ندماج ا كداديميك كمدا اتفادت 
( والتدي توصدمت  مكانيدة (Sedaghat, et al., 2019نتدائج الفدرض الحدالي جزئيدا ونتدائج 

 التنبب باتحفان المعر ي من حال ُبعد ا ندماج المعر ي كأحد أبعاد ا ندماج ا كاديمي.
 التوصيات 

 ددي ضددوء مددا قدمدده البحددث الحددالي مددن  طددار نظددري ودراسددات وبحددوث سدداباةك ومددا توصددل 
  ليه من نتائجك يمكن تاديم التوصيات والتطبياات التربوية التالية:

توجيدده انتبدداو الاددائمين عمدد  العمميددة التعميميددة  لدد  أهميددة ا دوار التددي تمعبهددا كددل مددن  -
 .ا ندماج ا كاديميك والتحكم ا نتباهي  ي تحاين أداء أكاديمي مرتف، لدى الطاب

عمل دورات تدريبية  عضاء هيئة التدريس بالجامعات لتعريفهم با ندماج ا كاديمي   -
 .لعممية التعمم ائدو بالنسبة وأنواعه ومميزاته و و 

العمددل عمدد  حفددض مسددتوى اتحفددان المعر ددي لدددى الطددابك ممددا ينمدد  لددديهم الثاددة   -
 .أثناء أدائهم لممهام وا عمال الدراسية بالنفس 

 البحوث المقترحة
 نمذجة العاقات السببية بين التحكم ا نتباهي وا ندماج ا كاديمي والهناء النفسي. -
 هي وعاقته با تجاو نحو التحول الرقمي وقمن ا حتبار.التحكم ا نتبا -
 التحكم ا نتباهي كمتاير وسيط بين وجهة الضبط وا ندماج ا كاديمي. -
 التحكم ا نتباهي وعاقته با تجاو نحو التحول الرقمي واتحفان المعر ي. -
 يمي.التحكم ا نتباهي وعاقته با تجاو نحو التحول الرقمي وا ندماج ا كاد -
 برنامج قائم عمي نظرية التحكم ا نتباهي  ي تنمية ا ندماج ا كاديمي. -
 برنامج قائم عمي نظرية التحكم ا نتباهي  ي حفض قمن ا حتبار. -
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 المراجع
 اوال  المراجع العربية
ال حصددية المثمدد   ددي  (. اتسددهام النسددبي لمرسددائل التحذيريددة لممعممددين وأهددداف9409ابتسددام محمددود عددامر )

ك 60المجمة التربويدةك جامعدة سدوهاجك  التنبب با ندماج ا كاديمي لدى طالبات جامعة الاصيم.
0379- 0003. 

(. اسددددداليب الدددددتعمم واسددددداليب التفكيدددددر وعاقتهدددددا با نددددددماج ا كددددداديمي  دددددي 9494ابدددددراهيم السددددديد اسدددددماعيل )
(ك 046) 34 لمصدرية لمدراسدات النفسديةكمجمدة الجمعيدة االرياضيات لدي طاب كميدة التربيدة. 

00- 80. 
(. التعدرف عمدي مسدتويات اتحفدان المعر دي عمدي و دن أنمداط 9409أزهار هادي ر يدك أنمدار موسدي كداظم )

كميددة ا دابك جامعددة  حوليددات مجمددةالسدديطرة الدماايددة السددائدة لدددي طمبددة المرحمددة اتعداديددةك 
 .986 -960ك 07عين  مسك 
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(. الدور الوسيط لامن المستابل  ي العاقة بين الدتحكم 9494دالمطمبك ميمي السيد أحمد )السيد الفضالي عب
مجمدددة كميدددة التربيدددةك ا نتبددداهي والتحيدددزات ا كاديميدددة لددددي طمبدددة الصدددف ا ول الثدددانوي العدددامك 

 .089 -039(ك الجزء الثانيك 080) جامعة ا زهرك
مسدتوي اتحفدان المعر دي لددي طمبدة المرحمدة اتعداديدة. (. قيداس 9409أمل  تاح العباجيك رحمه زهير طه )

 .060-003(ك 9)00 مجمة أبحاث كمية التربية ا ساسيةك جامعة بادادك
 كميدة لددي طمبدة الحيداة وضداوط باتحفدان المعر دي وعاقتده ا كداديمي (. اترجداء9494أمدل محمدد زايدد )

 .0946 -0037ك 90 سوهاجكالمجمة التربوية بكمية التربيةك جامعة التربيةك 
 تنميدة  دي الدتعمم وأسدموب ا لكتروندي بيئدة الدتعمم  دي المسداعدة نمدط بدين (. التفاعدل9494أمل محمد  دوزي )

 طداب لددى الدتعمم  دي وا نحدراط وادواتده الدتعمم اتلكتروندي بيئدات مفداهيم المعر دي الجاندب
 .300 -907(ك 0)94 بورسعيدكمجمة كمية التربيةك جامعة التربية.   ي العام الدبموم
 (. عمم النفس المعر ي المعاصرك الااهرة: مكتبة ا نجمو المصرية.0999أنور محمد ال رقاوي )

(. الددتحكم ا نتبدداهي كمتايددر وسدديط بددين التفكيددر السددمبي 9494 يندداس محمددد صددفوتك نصددر محمددود صددبري )
مجمددة دراسدات تربويددة وي العدامك وقمدن ا حتبددار باسدتحدام التابمددت لددي طمبددة الصدف ا ول الثددان

 .000 -39(ك 048) 30ونفسيةك كمية التربيةك جامعة الزقازينك 
 –(. ا ندددددماج ا كدددداديمي  ددددي ضددددوء التوجهددددات الدا عيددددة ا كاديميددددة )الداحميددددة 9409حسددددن سددددعد عابدددددين )

المجمدة ية. الحارجية( وبيئة التعمم المدركة لدي  ب السنة ا ولي بكمية التربية جامعدة ا سدكندر 
 .900 -080(ك 60) التربويةك كمية التربيةك جامعة الزقازينك

(. الياظدة العاميدة وعاقتهدا بالحاجدة  لدي المعر دة وا نددماج ا كداديمي لددي طمبدة 9409حسني زكريا النجدار )
 .000 -94(ك 094) 34مجمة كمية التربيةك جامعة بنهاك الدراسات العميا بكمية التربية. 

 (. عمم النفس المعر يك الااهرة: دار النهضة العربية لمطباعة والن ر والتوزي،.9448يجي )حممي المم
التعرف عم  مستوى اتحفان  المعر دي ومسدتوى الطمدوح (. 9408حوراء عباس كرماشك حيدر طارن كاظم )

 مجمدة بحدوث العمدوم التربويدة والنفسديةك جامعدة باددادك ا كاديمي لددي طمبدة المرحمدة ا عداديدة.
 .007 -389(ك 30)0

( الاددرة التنببيدة لموظدائف المعر يدة التنفيذيدة والعوامدل الحمسدة 9400رانيا محمد الفارك سممي صدالح السدبيعي)
مجمة دراسدات الكبرى لم حصية  ي اتحفان  المعر ي لدى عينة من طالبات جامعة أم الارى. 

 .97-0(ك 0)03 رابطة ا حصائيين النفسيين المصريةك عربيةك
 حمف 

 التنظيمدي مستوى ا سموب بتباين الدراسي والتحصيل ا كاديمي ا ندماج (. تباين9409سامح حسن حرب )
 34مجمدة كميدة التربيدةك جامعدة بنهداك الجامعة.  لدى طاب ا كاديمي والصمود والتاييم الحركة

 .84 -0(ك 009)
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 لددى واتحفان المعر دي ا نتباو (. ضبط9408الجمالك بسبوسة احمد الاريبك هانم احمد سالم ) سمية احمد
مجمدة كميدة التربيدة جامعدة الزقدازين.  التربيدة كميدة طمبدة مدن ا حتبدار ومنحفضدي قمدن مرتفعدي

 .360-980(ك 98) جامعة الزقازينك
لتفكير واساليب التعمم التجريبي لددي طمبدة (. اتحفان  المعر ي وعاقته بأساليب ا9400صا ي عمال صالح)

 كمية التربية لمعموم ا نسانيةك جامعة تكريتك العران. دكتوراو اير من ورةكالمرحمة ا عدادية. 
(. العاقددة بددين الددتحكم ا نتبدداهي والددذكاء الندداجح وأداء مهددارة 9494نهدداد محمددد عمددوانك  اديددة حسددين كدداظم )

ك مجمدددة ئرة لددددي طالبدددات كميدددة التربيدددة البدنيدددة بجامعدددة باددددادالممعدددب بدددالكرة الطدددا عدددنالدددد اع 
 .090 -70(ك 9)09 الرياضة المعاصرةك كمية التربية البدنيةك جامعة بادادك

 المدرسدي (. اتحفدان المعر دي وعاقتده بكدل مدن ا نددماج9409يسرا  عبان ابراهيمك محمد مصطفي عميوو )
(ك 96) مجمة كمية التربية جامعة بور سدعيدك اتعدادي. الثاني الصف لتاميذ والتوا ن الدراسي

078- 993. 
  ددي اتحفددان المعر ددي ( الفددرون9494يوسددف محمددد  ددمبيك وسددام حمدددي الاصددبيك عائ ددة مريدد، يحيددي )

 لددى عن التحميدل العنادودي الناتجة التحصيمية ا نفعا ت برو يات بين ا كاديمي والتحصيل
 .0309 -0300ك 76وية بكمية التربيةك جامعة سوهاجك المجمة الترب الجامعةك طالبات
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