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 ممخص:
الػػدور الوسػػيط لقمػػؽ المسػػتقبؿ فػػي العالقػػة بػػيف الػػتحكـ االنتبػػاىي والتحيػػزات المعرفيػػة لػػد  طمبػػة 

 الصؼ األوؿ الثانوي العاـ
 السيد الفضالي عبد المطمب*، ميمي السيد أحمد
 زقازيؽ، الزقازيؽ، مصر.قسـ عمـ النفس التربوي، كمية التربية، جامعة ال

 sayedfadaly@gmail.com*البريد االلكتروني: 
ىػدؼ البحػػث الحػػالي إلػػ  الكبػؼ عػػف طبيعػػة العالقػػة السػػببية بػيف بعػػدي الػػتحكـ االنتبػػاىي وقمػػؽ 
المستقبؿ، وطبيعة العالقة السببية بيف قمؽ المستقبؿ والتحيزات المعرفية، وطبيعة العالقػة السػببية 

االنتبػػاىي والتحيػػزات المعرفيػػة، بالضػػافة لمعالقػػة السػػببية بػػيف بعػػدي الػػتحكـ  بػػيف بعػػدي الػػتحكـ
االنتباىي والتحيزات المعرفية في ظؿ وجود قمػؽ المسػتقبؿ كمتريػر وسػيط لػد  طمبػة الصػؼ األوؿ 

( طالبػا  وطالبػة بالصػؼ األوؿ الثػانوي العػاـ بمدينػة 011الثانوي العاـ. تكونت عينػة البحػث مػف )
ـ. ولتحقيؽ أىداؼ البحث قاـ الباحثاف ببناء 9145/9146ؿ الفصؿ الدراسي الثاني الزقازيؽ خال 

والتحيزات المعرفية( وتطبيقيا بعد التحقؽ  -التحكـ االنتباىي -أدوات البحث الثالث )قمؽ المستقبؿ
مف صدؽ وثبات كؿ منيا. وباستخداـ االنحدار المتعدد المعياري والالمعيػاري، وتحميػؿ المسػار مػف 

( أظيػػرت نتػػال) البحػػث مػػا يمػػي: يوجػػد تػػيثير داؿ إحصػػاليا  عنػػد AMOS, V.25الؿ برنػػام) )خػػ
( لبعد تركيز االنتباه كيحد بعدي التحكـ االنتباىي عم  قمؽ المسػتقبؿ، بينمػا 1.14مستو  داللة )

ؿ ال يوجد تيثير داؿ إحصاليا  لبعد تحػوؿ االنتبػاه كيحػد بعػدي الػتحكـ االنتبػاىي عمػ  قمػؽ المسػتقب
( لقمػؽ 1.14لد  طمبة الصؼ األوؿ الثانوي العاـ. وجود تيثير داؿ إحصاليا  عنػد مسػتو  داللػة )

المستقبؿ عم  التحيزات المعرفية لد  طمبة الصؼ األوؿ الثػانوي العػاـ. وجػود تػيثير داؿ إحصػاليا  
نتبػاه( عمػ  تحػوؿ اال  -( لكؿ مف بعدي التحكـ االنتباىي )تركيز االنتبػاه1.14عند مستو  داللة )

التحيػػزات المعرفيػػة لػػد  طمبػػة الصػػؼ األوؿ الثػػانوي العػػاـ. وجػػود تػػيثير ىيػػر مبابػػر عنػػد مسػػتو  
تحػػوؿ االنتبػػاه( عمػػ  التحيػػزات  -( لكػػؿ مػػف بعػػدي الػػتحكـ االنتبػػاىي )تركيػػز االنتبػػاه1.14داللػػة )

لعػاـ. وجػود المعرفية في ظؿ وجود قمؽ المستقبؿ كمترير وسيط لػد  طمبػة الصػؼ األوؿ الثػانوي ا
دور جزلي لقمؽ المستقبؿ كمترير وسيط في العالقة بيف التحكـ االنتباىي والتحيزات المعرفية لػد  

 طمبة الصؼ األوؿ الثانوي العاـ.
 التحيزات المعرفية، الثانوي العاـ. ،التحكـ االنتباىي ،الكممات المفتاحية: قمؽ المستقبؿ
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Abstract: 

The median role of future anxiety in the relationship 
between attentional control and cognitive biases among 
first grade students of general secondary stage  

Alsayed Al-Fadali Abdul-Muttalib*, Mimi Alsayed Ahmed 

Department of Educational Psychology, Faculty of Education, Zagazig 
University, Zagazig, Egypt. 

*Email: sayedfadaly@gmail.com 

The present research aimed to identify the nature of causal 
relationship between attentional control and future anxiety, the nature of 
causal relationship between future anxiety and cognitive biases, the 
nature of causal relationship between attentional control and cognitive 
biases, as well as the nature of causal relationship between attentional 
control and cognitive biases in light of future anxiety being as a median 
variable among first grade students of general secondary stage. The 
sample consisted of (300) male and female first grade students at general 
secondary stage in Zagazig during second semester 2018/2019. To achieve 
research goals, the researchers structured the three research scales 
(future anxiety- attentional control- cognitive biases) and applied them 
after assuring their validity and reliability. By using the standard and non-
standard multiple regression and the path analysis by (AMOS V.25) 
program, results were: there is a statistically significant causal 
relationship at (0.01) level of attention concentration dimension on future 
anxiety, otherwise, there is not a statistically significant causal 
relationship of attention change dimension on future anxiety, there is a 
statistically significant causal relationship at (0.01) level of future anxiety 
on cognitive biases, there is a statistically significant causal relationship at 
(0.01) level of attentional control dimensions (attention concentration -
attention change) on cognitive biases, as well as there is a statistically 
significant causal relationship at (0.01) level of attentional control 
dimensions (attention concentration -attention change) on cognitive 
biases in light of future anxiety being as a median variable among first 
grade students of general secondary stage. There is a partial role of future 
anxiety as a median variable in the relationship between attentional 
control and cognitive biases among first grade students of general 
secondary stage.  

Key words: future anxiety, attentional control, cognitive biases, general 
secondary stage. 
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 المقدمة:
االنتباه أحد أىـ العمميات المعرفية التي برمت عمماء النفس ألنو يمثؿ  ديع

نقطة التقاء المعرفة بالواقع ويقـو االنتباه بدور مركزي في الحياة العممية والعقمية 
 والنتاجية لمفرد، ومف ثـ فيو يمثؿ األساس لعممية التعمـ.
لقرف التاسع عبر، فقط كاف قبؿ بدأت دراسة االنتباه في النصؼ األوؿ مف ا

 ,Rensinkذلؾ جزءا  مف عممية الدراؾ التي تتضمف ربط األفكار الجديدة بالقديمة )
(. واالنتباه ىو انتقاء أبياء أو أبخاص أو أماكف محددة ضمف بيلتنا الحسية 2 :2015

 Holmbe & Jonson, 2005المتنوعة والمعقدة والتي ىي أساس المعرفة الببرية.)
:1.) 

( الفضؿ Jemes, 1902كانت لكتابات عالـ النفس األمريكي ولياـ جيمس )
(، مف خالؿ تناولو Attentional controlفي إثارة االىتماـ بموضوع التحكـ االنتباىي )

عممية االنتباه بطريقة موضوعية، حيث تعتبر إحد  المظاىر النفسية الميمة في السموؾ 
 (.95-94: 9110ميات التنظيـ الذاتي )النعيمي، النساني، ويعتبر األساس في عم

وتمثؿ عمميات التحكـ االنتباىي إحد  الركالز الميمة التي يقـو عمييا التعمـ 
المعرفي كمعالجة المعمومات، حيث إف ىذه المعمومات ىي المسلولة عف استثارة وتوجيو 

المعرفة عممية  النباطات المعرفية وتوظيفيا ببكؿ فعاؿ، وتمثؿ عمميات تنظيـ وضبط
ضبط السموكيات المعرفية أو التحكـ فييا، كما تساعد عم  تخطيط أساليب معالجة المياـ 

 Amso & Scerifالمتعممة وتستثير األنبطة المعرفية، وُتقيـ فيمنا لموقؼ التعمـ )
(. ويسيـ التحكـ االنتباىي في السيطرة عم  منبو واحد تتـ 607-608 :2015,
دة منبيات تقع في الوقت نفسو، ويختمؼ األفراد فييا باختالؼ مالحظتو مف بيف ع

  (Quigley, Wright, Dobson & Sears, 2017: 742).إمكاناتيـ العقمية 
إف زيادة المعمومات في ذىف المتعمـ في كؿ لحظة، أو االنتقاؿ مف تعمـ إل  تعمـ 

ف فبؿ المتعمـ في تذكر الم ادة الدراسية واستيعابيا آخر يؤدي إل  حدوث عممية التعمـ، وا 
: 9115يؤدي إل  البعور بالتعب والضعؼ والقمؽ والخوؼ مف تكرار الفبؿ )الرفوع، 

مف خالؿ استبعاد -( أف إدراؾ الفرد لمواقع West, 2003. وأبارت دراسة ويست ))464
يعتمد عم  قدرة الفرد في السيطرة عم  التنظيمات  -أو إضافة معمومات جديدة ومعارؼ

 كية والعمميات االنتباىية.السمو 
( مف المفاىيـ المعرفية Cognitive biasesوتعتبر التحيزات المعرفية )

الدراكية التي تعتمد عم  وصؼ األداء العقمي الخاطئ في عممية التفكير أو التذكر أو 
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معالجة المعمومات وترييرىا، مما يؤدي إل  آثار واضحة منيا اتخاذ قرارات ىير دقيقة 
(. وتنت) التحيزات المعرفي ببكؿ عاـ في West, 2003: 302ات ىير منطقية )وتفسير 

 &Macleodحاؿ وجود خياريف متنافسيف وىير متكافليف في قيمتيما االنفعالية فقط )
Mathews, 2012: 190 كما أنيا تتضمف وجود تناقض في التقييـ أو إصدار .)

 (.MacCoun,1998: 264األحكاـ التي تنبي بصورة مبابرة )
ويمكف لمتحيزات المعرفية أف تجعؿ الفرد ُيفسر المعتقدات حسب أىراض ودواعي 
الحياة اليومية دوف أف يرتبط ذلؾ بالتفكير العقالني؛ فيو يقـو بإدراؾ الواقع وتفسيره 
حسب ما يحب وييو  ويستبعد االعتماد في إدراكو وتفسيره عم  معمومات وحقالؽ 

(Willard & Norenzayan, 2013: 379 ويتحكـ البعد المعرفي الدراكي في ردود .)
أفعاؿ الفرد وكيفية إدراكو الواقع؛ فيمكف أف يتحيز دوف سابؽ إنذار لمدوافع الكامنة وراء 
ذلؾ، وأف عممية التحيز عممية وجودية وأزلية في حياة النساف، كما أنيا عممية مركبة 

 :West, 2003مة نقؿ التحيز( )تتيلؼ مف ثالثة عناصر )المنت)، المستيمؾ، ووسي
302.) 

( أف التحيزات Montibeller & Winterfeldt, 2015: 1231وير  )
المعرفية مفيـو ضيؽ يتسـ بالتصمب وعدـ المرونة والتريير، وأف األفراد يحاولوف أف 
يكونوا عقالنييف ومنطقييف في اتخاذ قراراتيـ، ولكف في حقيقة األمر تكوف قراراتيـ عرضة 

زات معرفية بالرىـ مف أف العقؿ الببري لديو القدرة عم  إنتاج األفكار واتخاذ القرارات لتحي
بصورة منطقية، ولكف ىذا ال ينفي تعرضو إل  إعاقات وتقييدات تحوؿ دوف اتخاذ قرارات 

 منطقية.
ويخوض طالب الصؼ األوؿ الثانوي تجربة جديدة في نظاـ تقويـ االختبارات 

(، IPadالمعتمد عم  استخداـ التكنولوجيا ممثمة مف خالؿ استخداـ التحصيمية )التقويـ 
بالضافة إل  الكثير مف التريرات المصحوبة بالعديد مف التعقيدات في تطبيؽ ىذه 
التجربة، ومع عدـ الوضوح الكافي لد  بعض الطالب لطبيعة ىذه التجربة يواجو البعض 

مف قمقيـ تجاه مستقبميـ. ويظير قمؽ  منيـ مواقؼ يبعروف أنيا قد تيدد حياتيـ وتزيد
( في مرحمة المراىقة ألنيا المرحمة الحرجة أو مرحمة Future anxietyالمستقبؿ )

األزمات والمباكؿ وذلؾ بسبب طبيعة التريرات النمالية في جوانب بخصية المراىؽ، كما 
عرض لضروط أف الباب المراىؽ يواجو بتحديات المطالب األساسية الممحة التي تجعمو يت

نفسية، ومف ىذه المطالب تحقيؽ عالقة ناضجة مع الرفاؽ وتنمية القيـ والمعايير الخمقية 
واتخاذ القرارات التي تتعمؽ بمستقبمو الميني والحاجة لممركز االجتماعي )مرسي ، 

9119 :92-95.) 
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يعد قمؽ المستقبؿ أحد أبكاؿ القمؽ وىو بمثابة خمؿ أو اضطراب نفسي ينجـ 
ات ماضية ىير سارة، مع تبويو وتحريؼ إدراكي معرفي لمواقع ولمذات مف خالؿ عف خبر 

استحضار لمذكريات والخبرات الماضية ىير السارة، مع تضخيـ لمسمبيات تجعؿ صاحبيا 
في حالة مف التوتر وعدـ األمف، وتؤدي بو إل  حالة التباـؤ مف المستقبؿ، وقمؽ التفكير 

تماعية واالقتصادية المستقبمية المتوقعة، واألفكار فيو، والخوؼ مف المبكالت االج
 (.2: 9112الوسواسية والييس )بقير، 

ويعتبر قمؽ المستقبؿ أحد أىـ الجوانب الرليسة التي تؤثر في العالقة بيف التحكـ         
االنتباىي والتحيزات المعرفية لمفرد، وتبرز أىميتو في عممية التعمـ التي تمكف الفرد مف 

 ,Peters, Mortiz, Schwannauer, Wisemanسموكو والسيطرة عميو ) تنظيـ
Greenwood, Scott, Beck and Garety, 2014: 2 وير  حماد .)

(Hammad, 2016: 54 أف الفرد الذي ينظر لممستقبؿ إما بتفاؤؿ وأمؿ أو بتباؤـ )
ليما وخوؼ وقمؽ، لكف ىاتيف الحالتيف ليستا بمعزؿ عف اآلخر، حيث يمكف التعرض 

ببكؿ متزامف، فإذا كاف الجانب السمبي ىو الرالب عم  الواقع فذلؾ سيؤدي بالفرد إل  
 البعور بالقمؽ ببيف المستقبؿ. 

وأثبتت العديد مف الدراسات أف ىناؾ عالقة بيف التحيزات المعرفية وبعض 
 & Mathewsالمتريرات النفسية كالقمؽ واالكتلاب مف أىميا دراسة ماثيوز وماكمويد 

MacLeod, 2005)((، ودراسة تان) ويوTang & Wu, 2012 التي أبارت إل  أف )
األفراد القمقيف لدييـ تحيز معرفي مرتفع. وتؤكد بعض الدراسات أف األفراد الذيف لدييـ 
تحكـ انتباىي منخفض يبعروف باضطرابات نفسية مرتبطة بالقمؽ المستقبمي منيا دراسة 

(، ودراسة ديربييري وريد Chan, Ho, Law & Pau, 2013باف وآخريف )
(Deeryberry & Reed ,2002.) 

حوؿ -وف  ضوء ما أظيرتو نتال) العديد مف البحوث والدراسات األجنبية 
اختالؼ العالقات بيف كؿ مف: التحكـ االنتباىي وقمؽ المستقبؿ، وقمؽ المستقبؿ والتحيزات 

والعالقة بيف التحكـ االنتباىي والتحيزات المعرفية، والتحكـ االنتباىي والتحيزات المعرفية، 
كانت الحاجة إل  إجراء ىذا البحث،  -المعرفية في ظؿ وجود قمؽ المستقبؿ كمترير وسيط

لممساعدة في حؿ ىذه المبكمة، وذلؾ باستخداـ نموذج مقترح لمسار يوضح الدور 
دي )تركيز االنتباه، الوسيط لقمؽ المستقبؿ في العالقة بيف التحكـ االنتباىي المتمثؿ في بع

 وتحوؿ االنتباه(، والتحيزات المعرفية كدرجة كمية لد  طمبة الصؼ األوؿ الثانوي.
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 مف العرض السابؽ تظير مبكمة البحث في الجابة عف األسلمة التالية:مبكمة البحث: 
اه( ما طبيعة العالقة السببية بيف بعدي التحكـ االنتباىي )تركيز االنتباه، وتحوؿ االنتب -

 وقمؽ المستقبؿ لد  طمبة الصؼ األوؿ الثانوي؟
ما طبيعة العالقة السببية بيف قمؽ المستقبؿ والتحيزات المعرفية لد  طمبة الصؼ األوؿ  -

 الثانوي؟
ما طبيعة العالقة السببية بيف بعدي التحكـ االنتباىي )تركيز االنتباه، وتحوؿ االنتباه(  -

 ؼ األوؿ الثانوي؟والتحيزات المعرفية لد  طمبة الص
ما طبيعة العالقة السببية بيف بعدي التحكـ االنتباىي )تركيز االنتباه، وتحوؿ االنتباه(  -

والتحيزات المعرفية في ظؿ وجود قمؽ المستقبؿ كمترير وسيط لد  طمبة الصؼ األوؿ 
 الثانوي؟

 أىداؼ البحث:
 ىدؼ البحث الحالي إل  تحقيؽ األىداؼ التالية:

بيعة العالقة السببية بيف بعدي التحكـ االنتباىي )تركيز االنتباه، التعرؼ عم  ط -4
 وتحوؿ االنتباه( وقمؽ المستقبؿ لد  طمبة الصؼ األوؿ الثانوي.

التعرؼ عم  طبيعة العالقة السببية بيف قمؽ المستقبؿ والتحيزات المعرفية لد   -9
 طمبة الصؼ األوؿ الثانوي.

ف بعدي التحكـ االنتباىي )تركيز االنتباه، التعرؼ عم  طبيعة العالقة السببية بي -0
 وتحوؿ االنتباه( والتحيزات المعرفية لد  طمبة الصؼ األوؿ الثانوي.

بناء نموذج نظري لمعالقة بيف التحيزات المعرفية والتحكـ االنتباىي في ظؿ وجود  -1
 قمؽ المستقبؿ لد  طمبة الصؼ األوؿ الثانوي.

يف بعدي التحكـ االنتباىي )تركيز االنتباه، التعرؼ عم  طبيعة العالقة السببية ب -2
وتحوؿ االنتباه( والتحيزات المعرفية في ظؿ وجود قمؽ المستقبؿ كمترير وسيط 

 لد  طمبة الصؼ األوؿ الثانوي.
 أىمية البحث:

يعػػد الموضػػوع الػػذي يتناولػػو البحػػث الحػػالي مػػف الموضػػوعات الميمػػة فػػي المجػػاالت 
المعرفػػي؛ حيػػث يعػػد قمػػؽ المسػػتقبؿ سػػمة أساسػػية النفسػػية، وخصوصػػا مجػػاؿ عمػػـ الػػنفس 

لمعصػػر الحػػالي نظػػرا  لمػػا يبػػيده ىػػذا العصػػر مػػف تريػػرات كبيػػرة فػػي بػػت  مجػػاالت الحيػػاة، 
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والتي تؤثر تيثيرا  كبيرا  عم  التحيػزات المعرفيػة لرفػراد، ويتػيثر بدرجػة الػتحكـ المعرفػي لػدي 
تحيزات المعرفية والػتحكـ االنتبػاىي الفرد، ويعد موضوع قمؽ المستقبؿ كمترير وسيط بيف ال

 -عم  حد عمـ البػاحثيف –مف المواضيع النفسية الحديثة التي لـ يتـ التطرؽ ليا مف قبؿ 
 وبناء عميو تتضح أىمية البحث في ما يمي:

تقػػديـ دراسػػة نفسػػية حديثػػة تقػػـو عمػػ  وضػػع تصػػور نمػػوذج نظػػري لمعالقػػة بػػيف  -4
 كـ االنتباىي، التحيزات المعرفية(.المتريرات الثالثة )قمؽ المستقبؿ، التح

تقديـ دراسة نفسية حديثة تبحث في ارتباط أربع عالقات ليا أىميتيا النفسية،  -9
ىي: عالقة التحكـ االنتباىي بقمؽ المستقبؿ، وعالقة قمؽ المستقبؿ بالتحيزات 
المعرفية، وعالقة التحكـ االنتباىي بالتحيزات المعرفية، وعالقة التحكـ االنتباىي 

 في ظؿ وجود قمؽ المستقبؿ كمترير وسيط.بالتحيزات المعرفية 
يمكف مف خالؿ ىذا البحث تقديـ أدوات دراسية ُيستفاد منيا مستقبال  في بحوث  -0

 مماثمة عم  عينات مختمفة، وفي مجتمعات ومع متريرات أخر .
تساعد دراسة قمؽ المستقبؿ كمترير وسيط في العالقة بيف التحكـ االنتباىي  -1

حيزات المعرفية في الكبؼ عف أىمية دراسة دور المتريرات الوسيطة في والت
مجاؿ عمـ النفس التربوي، مما قد يساعد في توجيو الباحثيف لمثؿ ىذا النوع مف 

 البحوث.
 مصطمحات البحث:

   Future anxietyقمؽ المستقبؿ: 
قع حدوثو ىو بعور الفرد بعدـ االرتياح نتيجة استرراقو في التفكير تجاه ما يتو 

في المستقبؿ، والنظرة السمبية لمحياة، وعدـ القدرة عم  مواجية الضروط، وتدني مستو  
القيـ مع البعور بالتوتر والضيؽ وفقداف البعور باألمف والطمينينة نحو ما يحدث في 

(. ويعرؼ قمؽ المستقبؿ إجراليا  بينو حالة مف الخوؼ 14: 9116المستقبؿ ) المبيخي، 
نتاب الطالب عند تفكيره بصورة سمبية نحو مستقبمو، وخوفو مف الحياة مع واالضطراب ت

اآلخريف مف حولو، وقمقو مف تعدد األحداث الضاىطة سواء ما يتعمؽ بالدراسة أو 
خارجيا، وُيحدد مف خالؿ الدرجة التي يحصؿ عميو الطالب في مقياس قمؽ المستقبؿ 

)التفكير المستقبمي السمبي، والنظرة السمبية بيبعاده الثالثة المستخدمة في البحث الحالي 
 لمحياة، وقمؽ األحداث الضاىطة(.
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 Attentional controlالتحكـ االنتباىي: 
( بينو عممية معرفية تتضمف Forssman, 2012: 11ُيعرفو فورسماف )

انتقاء مثيرات معينة، ويتـ فييا ترتيب أولويات األفكار والمعمومات. وُيعرؼ التحكـ 
باىي إجراليا  بينو قدرة الفرد في السيطرة عم  األفكار واألفعاؿ مف خالؿ تركيز االنتباه االنت

عم  المدركات الحسية، وتحويؿ االنتباه بمرونة بيف الميمات، وُيحدد مف خالؿ الدرجة 
تحوؿ  –التي يحصؿ عميو الطالب في بعدي مقياس التحكـ االنتباىي )تركيز االنتباه 

 دـ في البحث الحالي.االنتباه( المستخ
 Cognitive biasesالتحيزات المعرفية: 

تعرؼ التحيزات المعرفية بينيا "االبتعاد عف الوضوح في جمع المعمومات 
وتحميميا وتفسيرىا وعرضيا والتوصؿ إل  النتال)، فيو مفيـو ضيؽ يتسـ بالتصمب وعدـ 

إجراليا  في البحث  (. وُيقاسGardenier & Resnik, 2002: 65المرونة والتريير" )
الحالي مف خالؿ أربعة أبعاد ىي القفز إل  االستنتاجات، وجمود المعتقدات، واالنتباه 
لمتيديدات، والعزو الخارجي، وُيحدد مف خالؿ الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في 

 مقياس التحيزات المعرفية بيبعاده األربعة المستخدـ في البحث الحالي.
 البحث:الطار النظري  -
 قمؽ المستقبؿ:  -

( قمؽ المستقبؿ Raffaelli & Koller, 2005: 249ويعرؼ رافيمي وكولر )
بينو نوع مف القمؽ الذي يرتبط بالتوقع السمبي تجاه المستقبؿ وما يحممو مف أحداث 

( قمؽ المستقبؿ بينو: خبرة انفعالية ىير سارة 412: 9111ومواقؼ. ويعرؼ العبري )
مف صعوبات،  -األكثر بعدا  -ليا خوؼ ىامض نحو ما يحممو الرد يتممؾ الفػرد خال 

والتنبؤ السمبي لرحداث المتوقعة والبعور باالنزعاج والتوتر والضيؽ عند االسترراؽ في 
التفكير فييا، والبعور بيف الحياة ىير جديرة باالىتماـ، مع البعور بفقداف األمف، أو 

 الطمينينة نحو المستقبؿ.
( إل  أف قمؽ المستقبؿ جزء مف القمؽ العاـ 30: 9112سعود )وتبير دراسة 

دراؾ العجز في تحقيؽ األىداؼ الميمة، وفقداف  ويتمثؿ في مجموعة مف البن  كالتباـؤ وا 
( أف 42: 9113السيطرة عم  الحاضر وعدـ التيكد في المستقبؿ. وتر  دراسة مسعود )

يصاحبو عادة صور مف الخوؼ والبؾ قمؽ المستقبؿ محدد يدرؾ الفرد أسبابو ودوافعو، و 
واالىتماـ بما سيحدث مف تريرات سواء كانت بخصية أو ىير بخصية في المستقبؿ 
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ينت) مف البعور بالييس وأف الحياة ىير جديرة باالىتماـ مع عدـ الثقة مف التحكـ 
 بالنتال) والبيلة. 

تقبؿ ( أف وجود ثالثة مظاىر لقمؽ المسZaleski, 1996ويبير زاليسكي )
تتمثؿ في المظاىر المعرفية: تبرز في تذبذب تفكير الفرد بيف العمؽ والسطحية، وتنتاب 
الفرد أفكار متبالمة ويبعر بنياية العالـ، أو فقداف بعض الوظالؼ الجسمية والعقمية، 
والمظاىر الجسدية: وتتمثؿ في بعض ردود األفعاؿ البيولوجية والفسيولوجية مثؿ ضيؽ 

ع ضرط الدـ، والتوتر العقمي، وجفاؼ الحمؽ، وبرود األطراؼ، والمظاىر التنفس، وارتفا
السموكية: وتتمثؿ في سموكيات الفرد التي تيخذ أبكاال  مثؿ تجنب المواقؼ المثيرة لمقمؽ 

 أو بكؿ العدواف.
( أف أسباب قمؽ المستقبؿ ترجع إل  عدة احتماالت ىي 4: 9140ويذكر أحمد )

محتممة في المستقبؿ، وتقميؿ فعالية البخص في التعامؿ مع ىذه الدراؾ الخطي لرحداث ال
األحداث والنظر إلييا بطريقة سمبية، والبعور بعدـ االنتماء، وعدـ القدرة عم  التكيؼ مع 

 المبكالت التي يعاني مف البخص.
 التحكـ االنتباىي: -

ستقباؿ وجد عمماء النفس المعرفي أف االنتباه يمكف أف يصبح أكثر قدرة عم  ا
المعمومات بصورة نبطة ألف االستعداد االنتباىي يكوف مرتبطا  بوجود التحكـ االنتباىي 
الذي لو دور ميـ في التخمص مف القمؽ والخوؼ والتوتر وزيادة القدرة عم  التحكـ 

 &  ,Fan, McCandliss, Fossella, Flombaumالمعرفي والتنظيـ الذاتي لمتعمـ)
Posner, 2005: 471.) 

ناؾ العديد مف التعريفات لمتحكـ االنتباىي منيا أنو عممية عقمية عميا منظمة وى
ىماؿ وتجنب  ومخططة تيدؼ إل  مساعدة الفرد عم  انتقاء المثيرات ذات المرز ، وا 

(. كما يعرفو ىاجنر، Derryberry & Reed, 2002: 226المثيرات ىير المرتبطة )
بينو مجموعة مف القابميات ببو  (Hagenaars, Putman, 2011: 380وبوتماف )

المستقمة كؿ منيا مسلولة عف جوانب مختمفة مف السموؾ واألداء التنفيذي المركزي 
 لمقابميات المترابطة والتي يمكف فصميا )التركيز االنتباىي / التحوؿ االنتباىي(.

( Eysenck & Calvo,1992وتبن  نظرية التحكـ االنتباىي اليزنؾ وكالفو)
مفيـو التحكـ االنتباىي تفسيرا  سيكولوجيا  اجتماعيا  لمكبؼ عف التحكـ  عم  تفسير

االنتباىي لد  الطالب مف خالؿ الحاطة بكؿ الجوانب التي تؤثر بالتحكـ االنتباىي كقمؽ 
 المستقبؿ والخوؼ.
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وتفترض نظرية التحكـ االنتباىي أف القمؽ المستقبمي يبكؿ التوازف بيف نظاـ 
ذا حدث اليدؼ الموجو نحو  تحريؾ الحوافز ونظاـ اليدؼ الموجو نحو تحقيؽ اليدؼ، وا 

عدـ توازف بيف ىذيف النظاميف ينعكس عم  قصور في األداء لمميمات المعرفية، وىذا 
يؤدي إل  تيثير متزايد لمنظاـ االنتباىي الموجو نحو تحريؾ الحوافز بواسطة المنبو المثير، 

 ,Eysenck, Derakshanالموجو نحو اليدؼ )وتناقص في التيثير لمنظاـ االنتباىي 
Santos & Calvo, 2007: 337.) 

ويتـ التحكـ باالنتباه مف خالؿ الموازنة بيف ىذيف النظاميف باستخداـ الموارد 
المعرفية المتساوية، وأف أي اختالؿ بالتوازف بيف النظاميف ٌتحوؿ الموارد المعرفية مف 

الموجو نحو تحريؾ الحوافز، وقمما قمت الموارد  النظاـ الموجو نحو اليدؼ إل  النظاـ
المعرفية لمنظاـ االنتباىي قؿ التحكـ في العمميات االنتباىية، ويعتبر القمؽ أحد الموارد 
المعرفية التي تقمؿ مف موارد الوظيفة التنفيذية وتعتمد عم  قدرات التحكـ االنتباىي 

(Corbetta& Shulman, 2002: 202-205 .) 
 :Judah, Grant, Mills & Lechner, 2013ف جودا وآخريف )وير  كؿ م

( أف التحكـ االنتباىي ينقسـ إل  بعديف ىما: (Arrington, 2014: 11(، وأرينجتوف 4
تركيز االنتباه وييتـ بزيادة االىتماـ عم  ما يمـز لتحقيؽ التذكر، أما تحويؿ االنتباه فيو 

موضوع آخر. وتظير الفروؽ الفردية في القدرة عم  انتقاؿ االنتباه مف موضوع إل  
التحكـ االنتباىي في قدرة بعض األفراد عم  التحوؿ بسرعة مف التحكـ في مثير إل  مثير 
آلخر، ويعتقد أف األفراد الذيف يمتمكوف ىذه القدرات االنتباىية الواسعة سيكوف إنجازىـ 

بعرات الخارجية أو الداخمية أكثر فعالية في الواجبات التي تتطمب القدرة عم  توحيد المست
 (.Derryberry & Reed, 2002: 230-232أو كمييما)

ومػػف العػػرض السػػابؽ يتضػػح أف الػػتحكـ االنتبػػاىي ىػػو قػػدرة بعػػض األفػػراد فػػي 
التركيز عمػ  األفكػار واسػترجاع معمومػات محػددة مػف الػذاكرة حتػ  فػي ظػؿ مواجيػة بػرود 

يػػػا القػػػدرة عمػػػ  توجيػػػو االنتبػػػاه والمػػػوارد الػػػذىف لممثيػػػرات أو المحفػػػزات الخارجيػػػة، كمػػػا أن
 المعرفية لتحقيؽ أىداؼ األفراد. 

 التحيزات المعرفية: -
األولػ  ىػي  يمكف إدراؾ مفيوـ التحيزات المعرفية مف خالؿ قيمتيف ميمتيف ىمػا:

ىويػػة األنػػا وتعنػػي أف كػػؿ بػػخص يختمػػؼ عػػف اآلخػػر فػػي الػػذات المدركػػة، وىػػذا باألسػػاس 
دراكػي يم نعنػػا مػػف االنبيػار تجػػاه اآلخػريف ويكػػوف لنػػا بخصػية منفػػردة عػػف أصػؿ معرفػػي وا 

اآلخر، والثانية ىي القدرة عم  الفعؿ والبداع الخػاص وتعنػي وجػود سمسػمة متصػمة تنتقػؿ 
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: 9115مف بخص إل  آخر وىي متصمة بذاتية الفرد وحضػارتو االجتماعيػة )عبيكبػي ، 
2-3.) 

ات المعرفيػة مػا ىػي إلػ  ( أف التحيػز Yudkowsky, 2008ويػر  يودكوسػكي )
نتاج سمبي لثالث عمميات استداللية ىي: التمثيؿ، والتوافر، والتكيؼ. ويؤكد فاف دير جػاج 

 & Van der Gaag, Schütz, Napel, Landa, Delespaul, Bakوآخػروف )
de Hert, 2013: 64-65 أف التحيػػػػزات المعرفيػػػػة تبػػػػتمؿ عمػػػػ  االنتبػػػػاه )

لمعػػروؼ باسػػـ االنتبػػاه لمتيديػػدات، وتحيػػز جمػػع المعمومػػات االنتقػػالي)التحيز الدراكػػي( ا
)التحيػػز االسػػتداللي( المعػػروؼ باسػػـ القفػػز إلػػ  االسػػتنتاجات، والتبػػكيؾ المعػػروؼ باسػػـ 
جمود المعتقدات الذي يرتبط بعدـ مرونة التفكير، وتحيػز ضػبط المصػدر الػذي يتمثػؿ بعػزو 

 .  الفرد أفكاره وحالتو االنفعالية إل  مصادر خارجية
( أف Gardenier & Resnik, 2002: 5فػي حػيف يػر  جػاردينر وريسػنؾ )

التحيزات المعرفية تتكػوف مػف أربعػة أبعػاد ىػي: القفػز إلػ  االسػتنتاجات وتعنػي التحيػز فػي 
جمػػع المعمومػػات والخػػروج باسػػتنتاجات حوليػػا، وجمػػود المعتقػػدات ويقصػػد بػػو عػػدـ مرونػػة 

ة ومصػػادرىا، واالنتبػػاه لمتيديػػدات وتبػػير إلػػ  التفكيػػر والتبػػكيؾ فػػي المعمومػػات المختمفػػ
توجيػػو االنتبػػاه نحػػو أنػػواع المعمومػػات والفرضػػيات والتقميػػؿ مػػف أىميػػة معمومػػات وفرضػػيات 
أخػػر ، أمػػا البعػػد الرابػػع فيػػو العػػزو الخػػارجي ويقصػػد بػػو قيػػاـ الفػػرد بإرجػػاع مصػػدر أفكػػاره 

 وحالتو االنفعالية إل  مصادر خارجية.
أف ىناؾ العديد مف العوامؿ التي تؤثر في عممية  (9141ويبير الخطيب )

التحيزات المعرفية منيا وىـ التركيز ويظير عند إعطاء األفراد قيمة وأىمية في التركيز 
واالنتباه لموقؼ معيف، والميوؿ والتحيزات الذاتية حيث يكوف إدراؾ الفرد لممثيرات المختمفة 

ة أو سمبية المثير، والحالية المزاجية عرضة لمتحيزات الذاتية برض النظر عف إيجابي
وتعني أف الحاالت التي يمر بيا الفرد مف فرح وحزف وقمؽ واكتلاب تؤثر عم  إدراؾ الفرد 
لممثيرات، والخبرات السابقة وتبير إل  أف تعرض الفرد لعدة مثيرات يساعده عم  المعرفة 

عم  تيثر إدراؾ الفرد بمد  والخبرة عف ىذه المثيرات، وعامؿ درجة االنتباه الذي يركز 
 انتباىو لممثيرات مف حولو.
( أف ىناؾ عدة أمور يمكف أف تساعد في التقميؿ مف 43: 9142ويذكر العاني )

يجابية منيا: المعرفة وتعتبر أحد السبؿ  التحيزات المعرفية  لمتوصؿ إل  قرارات سريعة وا 
الؿ عمميات التفكير الجيدة، في التي بدورىا تتوصؿ إل  اتخاذ قرارات قميمة التحيز مف خ

حيف أف التفكير والمعرفة البسيطة تقود إل  تبويو في التفكير وانحرافو، واستيضاح 
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األمور وتعني أف إدراؾ التحيزات المعرفية وفيميا يؤدي إل  معرفة الجوانب اليجابية فييا 
ي وتتمثؿ في والتخمص مف االستنتاجات التي تبوه التحيزات المعرفية، والعصؼ الذىن

مناقبة اآلراء أثناء اتخاذ القرارات لموصوؿ إل  أكثر مف بديؿ التخاذ القرار المناسب، 
 والتعاوف وىو المني) المستخدـ في تقميؿ التحيزات المعرفية أثناء اتخاذ القرارات.

ويتبيف مف العرض السابؽ أف ىناؾ العديد مف العوامؿ التي تؤثر في عممية    
رفية مف أىميا إدراؾ الفرد لممثيرات المختمفة وعرضو لمتحيزات الذاتية برض التحيزات المع

النظر عف إيجابية أو سمبية المثير، كما أف الحالية المزاجية التي يمر بيا الفرد مف فرح 
وحزف وقمؽ واكتلاب تؤثر عم  إدراؾ الفرد لممثيرات، ويمكف التقميؿ مف التحيزات المعرفية  

ت سريعة وايجابية مف خالؿ المعرفة، والعصؼ الذىني، واستيضاح لمتوصؿ إل  قرارا
 األمور، والتعاوف.

 البحوث والدراسات السابقة:  -
المحور األوؿ: دراسات تناولت العالقة بيف التحكـ االنتباىي وقمؽ  -

 المستقبؿ
( دراسة بعنواف تيثير Ho, Yeung &  Mak, 2017أجري ىو ويون) وماؾ )

ز االنتباه والتحكـ االنتباىي عم  قمؽ المستقبؿ لد  عينة مف الطالب التفاعؿ بيف تحي
المراىقيف. ىدفت الدراسة إل  الكبؼ عف الطالب المراىقيف الذيف يعانوف مف عجز في 
التحكـ االنتباىي ولدييـ قمؽ بديد، واستكباؼ كيفية تتفاعؿ التحيزات اليجابية والسمبية 

( طالبا  تتراوح 491مستقبؿ. تكونت عينة الدراسة مف )مع التحكـ االنتباىي عم  قمؽ ال
عاما ، طبؽ عمييـ األدوات التالية: مقياس تحيز االنتباه، والتحكـ  45-42أعمارىـ بيف 

االنتباىي، والقمؽ. أظيرت النتال) أف الطالب لدييـ ميال  أكبر نحو االىتماـ بالمنبيات 
ية السمبية، وأظير المراىقوف ذوو القمؽ العاطفية اليجابية مقارنة بالمنبيات العاطف

التصاعدي العالي تحكم ا ضعيف ا في االنتباه، وأظيرت تحميالت االنحدار أنو يوجد تيثير 
لمتفاعؿ بيف التحكـ االنتباىي المرتفع وتحيز االنتباه السمبي عم  القمؽ المستقبمي، 

بيا . كما أنو ال يوجد تيثير لمتفاعؿ وارتبط تحيز االنتباه اليجابي المرتفع بالقمؽ ارتباطا  سم
 بيف تحيز االنتباه والتحكـ االنتباىي المنخفض عم  القمؽ المستقبمي.

( بدراسة ىدفت إل  الكبؼ عف Grant & White, 2016وقاـ جرانت ووايت )
وتبير نتال) الدراسة إل   التيثير والتيثر بيف القمؽ وعمميات التحكـ المعرفي واالنتباىي،

فراد القمقيف يكرسوف اىتماميـ تجاه التيديد، سواء عند التفكير في العمميات أف األ
التمقالية المبكرة، وكذلؾ االىتماـ المستمر في وقت الحؽ،  كما يتميز األفراد الذيف 

 يتصفوف بالقمؽ بالفراط في االىتماـ باألخطاء. 
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 & Bowler, Mackintosh, Dunn, Mathewsوىدفت دراسة )
Hoppitt, 2012  ( إل  التعرؼ عم  فاعمية برنام) عالجي معرفي سموكي محوسب

قالـ عم  التحكـ االنتباىي والتحيزات المعرفية في التخفيؼ مف القمؽ االجتماعي، تكونت 
( أنث  مف ذوي القمؽ االجتماعي المرتفع، وتـ تقديـ برنام) تدريبي 94عينة الدراسة مف )

ات وتناوؿ البرنام) الموضوعات التالية     ) استمر لمدة أسبوعيف خالؿ أربع جمس
التحيزات المعرفية(. أبارت نتال) الدراسة إل   –السيطرة عم  السموؾ –االكتلاب –القمؽ

انخفاض ممحوظ لمقمؽ االجتماعي واالكتلاب لد  عينة الدراسة بعد تطبيؽ البرنام) 
 العالجي المعرفي السموكي القالـ عم  التحكـ االنتباىي.

( دراسة بعنواف القمؽ واألداء المعرفي Eysenck etal., 2007ؿ أيزنؾ )تناو
في ضوء نظرية التحكـ االنتباىي، ىدفت الدراسة إل  الكبؼ عف العالقة االرتباطية بيف 
كؿ مف القمؽ المستقبمي والتحكـ االنتباىي، واألداء المعرفي، والتعرؼ عم  تيثير التحكـ 

( مف 006والقمؽ المستقبمي. وتكونت عينة الدراسة مف ) االنتباىي عم  األداء المعرفي
األفراد العادييف وطبؽ عمييـ مقاييس التحكـ االنتباىي، واألداء المعرفي، والقمؽ 
المستقبمي. وتوصمت نتال) الدراسة إل  أف التحكـ االنتباىي ساعد عم  ارتفاع األداء 

ارتباطية دالة إحصاليا  بيف التحكـ المعرفي وانخفاض القمؽ المستقبمي، وأنو توجد عالقة 
تحوؿ االنتباه( وكؿ مف األداء المعرفي وقمؽ  -االنتباىي وأبعاده الفرعية )ثبات االنتباه

 المستقبؿ لد  عينة الدراسة.
المحور الثاني: دراسات تناولت العالقة بيف قمؽ المستقبؿ والتحيزات  -

 المعرفية
 ,Timbremont,  Braet, Bosmans & Vlierbergheوىدفت دراسة )

( إل  الكبؼ عف العالقة بيف التحيزات المعرفية والقمؽ لد  عينة مف األطفاؿ 2008
( طفال  ومراىقا  تـ تبخيصيـ بينيـ يعانوف 06والمراىقيف البمجيكييف. تكونت العينة مف )

 مف أعراض القمؽ والسموؾ المدمر. أظيرت النتال) أف أفراد العينة استخدموا الكممات
اليجابية لوصؼ حالتيـ أكثر مف الكممات السمبية، وعدـ وجود عالقة بيف التحيزات 

 المعرفية والقمؽ لد  عينة الدراسة.
 ,Reid,  Salmon & Lovibondأما دراسة ريد وسالموف ولوفيبوند )

( ىدفت إل  الكبؼ عف العالقة االرتباطية بيف ثالثة أنواع مف التحيزات المعرفية 2006
باه، والتقييـ، والذاكرة( وكؿ مف القمؽ، واالكتلاب، والعدواف لد  عينة مكونة مف )االنت

عاما  تـ اختيارىـ مف مدارس  41- 5( طفال وطفمة تراوحت أعمارىـ ما بيف 400)
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مختمفة في مدينة سيدني باستراليا. كبفت نتال) الدراسة وجود اتساؽ في العالقة 
يزات المعرفية الثالثة واضطراب القمؽ واالكتلاب والعدواف االرتباطية السمبية بيف أنواع التح

 لد  أفراد عينة الدراسة.
المحور الثالث: دراسات تناولت العالقة بيف التحكـ االنتباىي والتحيزات  -

 المعرفية 
( دراسة ىدفت إل  معرفة العالقة بيف كؿ Andreas, 2017أجري أندريس )

عرفية والتنظيـ االنفعالي. تكونت عينة الدراسة مف مف التحكـ االنتباىي والتحيزات الم
( إناث متوسط أعمارىـ 13( ذكور، )90منيا ) Ghent( طالبا  مف جامعة ىينت 36)
( وتـ تطبيؽ مقاييس التحكـ االنتباىي، والتحيزات 2.11( وانحراؼ معياري )90.01)

لدراسة إل  وجود المعرفية، والتنظيـ االنفعالي عمييـ عف طريؽ النترنت. وتوصمت ا
عالقة ارتباطية دالة إحصالية بيف التحكـ االنتباىي والتحيزات المعرفية لد  طالب 
الجامعة، ووجود عالقة ارتباطية بيف التحكـ االنتباىي والتنظيـ االنفعالي، كما توجد عالقة 

 ارتباطية دالة إحصالية بيف التحيزات المعرفية والتنظيـ االنفعالي.
 ,Pergamin-Hight, Bitton, Pine, & Bar-Haim) وتناولت دراسة

( الكبؼ عف العالقة بيف التحيزات المعرفية والتحكـ االنتباىي لد  عينة مف 2016
البباب ىير القمقيف والبباب الذيف يعانوف مف اضطراب في القمؽ االجتماعي، والتعرؼ 

تنبؤ بالقمؽ االجتماعي لد  عم  التفاعالت بيف التحيزات المعرفية والتحكـ االنتباىي في ال
( بابا  يعانوف مف اضطراب القمؽ 44البباب ىير القمقيف، وتكونت عينة الدراسة مف )

( بابا  مف العادييف، وأظيرت نتال) الدراسة وجود عالقة قوية دالة 19االجتماعي و)
ذوي  ( بيف التحيزات المعرفية والتحكـ االنتباىي، وأف البباب1.14إحصاليا  عف مستو  )

اضطراب القمؽ االجتماعي أقؿ تحكما  في االنتباه وأقؿ في التحيزات المعرفية، بالضافة 
( لكؿ مف التحيزات المعرفية والتحكـ 1.14إل  وجود تيثير داؿ إحصاليا  عند مستو  )

االنتباىي عم  القمؽ االجتماعي لد  البباب ىير القمقيف، كما ال يوجد تيثير لمتفاعالت 
بيف التحيزات المعرفية والتحكـ االنتباىي عم  القمؽ االجتماعي لد  البباب ىير الثنالية 
 القمقيف. 

  & ,Everaert, Grahekواىتمت دراسة ايفيرأيرت وجراىؾ وكوستر )
Koster, 2015 بالتعرؼ عم  العالقة بيف كؿ مف التحكـ المعرفي االنتباىي والتحيزات )

ب. وتكونت التحيزات المعرفية مف بعديف ىما )التحيزات المعرفية واألعراض الرليسة لالكتلا
السمبية، والتحيزات اليجابية(، وُيعط  األبخاص المكتلبوف انتباىا  لرحداث السمبية أكثر 
مف األحداث اليجابية ويخرجوف بتفسيرات سمبية لممعمومات االنفعالية أكثر مف تمؾ 



     ....الدور الوسيط لقمؽ المستقبؿ في العالقة بيف التحكـ االنتباىي والتحيزات المعرفية
   د/ السيد فضالي عبد المطمب د/ ميمي السيد أحمد

  

 -154- 

رأة لدييف أعراض اكتلاب. وأظيرت النتال) ( ام446اليجابية. وتكونت عينة الدراسة مف )
أف التحكـ االنتباىي ساعد عم  التنبؤ بيعراض االكتلاب مف خالؿ التحيزات السمبية 

 وااليجابية القالمة عم  تفسير المعمومات االنفعالية.
 تعميؽ عم  البحوث والدراسات السابقة: -

األىداؼ؛ فبعضيا يتضح مف عرض البحوث والدراسات السابقة تنوعيا مف حيث 
ركز عم  العالقات بيف متريريف فقط مف متريرات البحث الحالي؛ حيث ركزت دراسات كؿ 

 ;Ho etal., 2017; Grant & White, 2016; Bowler etal., 2012مف )
Eysenck etal., 2007 عم  العالقة بيف التحكـ االنتباىي وقمؽ المستقبؿ، بينما )

ة بيف قمؽ المستقبؿ والتحيزات المعرفية مثؿ دراسات كؿ ركزت دراسات أخر  عم  العالق
(، في حيف ركزت دراسات Timbremont etal., 2008; Reid  etal. , 2006مف )

أخر  عم  العالقة بيف التحكـ االنتباىي والتحيزات المعرفية مثؿ دراسات كؿ مف 
(Andreas, 2017( )Pergamin-Hight etal., 2016( )Everaert etal., 

(، كما يظير تنوع عينات الدراسات السابقة مف األطفاؿ حت  طالب الجامعة 2015
والكبار، وتعد فلة الطالب المرحمة الثانوية وبخاصة طمبة الصؼ األوؿ الثانوي أكثر 
عينات البحث مناسبة لما مرت بو ىذه العينة مف مواقؼ وخبرات خالؿ العاـ الدراسي 

عات ىامضة تتعمؽ بنظاـ التقييـ الجديد، وىو ـ يبوبيا مبكالت وموضو 9145/9146
ما انعكس عم  قمؽ الطالب نحو مستقبميـ، لذا ُيعد البحث الحالي ىو أول  المحاوالت 

لمتطرؽ إل  دور قمؽ المستقبؿ كوسيط في تيثير  -في حدود عمـ الباحثيف–البحثية 
 التحكـ االنتباىي عم  التحيزات المعرفية.

  نتال) البحوث والدراسات السابقة، سع  البحث الحالي بناء  عمفروض البحث:  -
 لمتحقؽ مف قبوؿ أو رفض الفروض التالية:

يوجد تيثير مبابر ألبعاد التحكـ االنتباىي عم  قمؽ المستقبؿ لد  طمبة الصؼ األوؿ  -
 الثانوي.

يوجد تيثير مبابر لقمؽ المستقبؿ عم  التحيزات المعرفية لد  طمبة الصؼ األوؿ  -
 انوي.الث
يوجد تيثير مبابر ألبعاد التحكـ االنتباىي عم  التحيزات المعرفية لد  طمبة الصؼ  -

 األوؿ الثانوي.
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يوجد تيثير ىير مبابر ألبعاد التحكـ االنتباىي عم  التحيزات المعرفية في ظؿ وجود  -
 قمؽ المستقبؿ كمترير وسيط لد  طمبة الصؼ األوؿ الثانوي.

 إجراءات البحث:
: استخدـ البحث الحالي المني) الوصفي االرتباطي في دراسة دور قمؽ البحثمني)  -

المستقبؿ كوسيط في تيثير التحكـ االنتباىي عم  التحيزات المعرفية باعتباره المني) 
الماللـ لمتعرؼ عم  طبيعة تيثير التحكـ االنتباىي في التحيزات المعرفية بصورة مبابرة أو 

 ؿ وجود قمؽ المستقبؿ كمترير وسيط(.بصورة ىير مبابرة )مف خال 
: تكوف مجتمع البحث مف جميع طمبة طمبة الصؼ األوؿ مجتمع البحث وعينتو -

ـ. أما 9145/9146الثانوي العاـ بمدارس مدينة الزقازيؽ المقيديف خالؿ العاـ الدراسي 
عينة  " طالبا  وطالبة ، في حيف تكونت403عينة البحث فتكونت العينة االستطالعية مف "

( طالبة ، بمتوسط أعمار 431( طالبا  و)411" طالبا  وطالبة ، )011البحث األساسية مف "
 (.4.09( وانحراؼ معياري )42.5بمغ )
 أدوات البحث: -

 )إعداد الباحثيف(: Future Anxietyمقياس "قمؽ المستقبؿ" 
ة لعػػداد ىػػػذا المقيػػػاس قػػػاـ الباحثػػػاف بػػػإجراء مسػػػح لعػػػدد مػػػف المقػػػاييس العربيػػػ

؛ 9145واألجنبية المنبورة فيما يخص قياس قمؽ المسػتقبؿ مثػؿ بحػوث كػؿ مػف )ىنػايـ، 
 (،9116؛ والمبػػيخي، 9140؛ ومخيمػػر، 9143؛ وعطػػاا ، 9145مخيمػػر والوذينػػالي، 

وتـ تحديد ثالثة أبعاد لقياس قمؽ المسػتقبؿ التػي تػـ اسػتخداميا فػي البحػث الحػالي وىػي: 
لنظػػرة السػػمبية لمحيػػاة، وقمػػؽ األحػػداث الضػػاىطة، واعتمػػد التفكيػػر المسػػتقبمي السػػمبي، وا

الباحثػػاف فػػي تحديػػد األبعػػاد الثالثػػة وعػػدد عبػػارات كػػؿ بعػػد مػػف خػػالؿ األوزاف النسػػبية ليػػذ 
األبعاد في المقاييس التي اطمع الباحثاف عمييا وتـ البارة إلييػا فػي بدايػة الفقػرة الحاليػة، 

ميا لربعاد الثالثة، وُيجاب عمييا باختيار اسػتجابة " عبارة، ُروعي تمثي94وصاغ الباحثاف "
واحدة مف ثالث استجابات: تنطبؽ تماما ، تنطبؽ أحيانا ، ال تنطبؽ تماما ، وُتعطػ  الػدرجات 

( عم  الترتيب، ولمتيكد مف صػالحية ىػذه العبػارات تػـ عرضػيا عمػ  الُمحكمػيف، 4، 9، 0)
 اـ الباحثاف بالجراءات اآلتية: وتـ تطبيقيا عم  عينة حساب الثبات والصدؽ، وق

: تػػػـ عػػػرض العبػػػارات، والتعريفػػػات الجراليػػػة ألبعػػػاد قمػػػؽ العػػػرض عمػػػ  المحكمػػػيف -
( مف أسػاتذة عمػـ الػنفس التربػوي، وفػ  ضػوء آراليػـ تػـ تعػديؿ صػياىة 4المستقبؿ عم  )

لػد   ( ببعػد النظػرة السػمبية لمحيػاة مػف:9بعض العبارات، مثؿ: تعديؿ صياىة العبارة رقػـ )
تخوؼ مف تعرضي لمفبؿ في المستقبؿ، إل : أخبػ  الفبػؿ فػي المسػتقبؿ، كمػا تػـ حػذؼ 
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عبػػارة واحػػدة مػػف بعػػد التفكيػػر المسػػتقبمي السػػمبي لحصػػوؿ عمػػ  نسػػبة اتفػػاؽ منخفضػػة 
 ( عبارة تقيس ثالثة أبعاد. 93%( ليصبح المقياس بعد التحكيـ مكونا  مف )24.41)
قتيف ىمػا: الطريقػة األولػ : تػـ تطبيػؽ المقيػاس : وتـ بطػريحساب صدؽ المقياس)أ(  

)ف  صورتو بعد التحكػيـ( عمػ  عينػة حسػاب الثبػات والصػدؽ، وُحسػبت معػامالت االرتبػاط 
بيف درجات كؿ عبارة والدرجات الكمية لممكوف الذي تنتمي إليو )مع حذؼ درجة العبارة مف 

الػة إحصػاليا   )انحصػرت بػيف الدرجة الكمية ف  كؿ مرة(، وكانت جميػع معػامالت االرتبػاط د
( عبػػارة. والطريقػػة الثانيػػة: بػػإجراء التحميػػؿ 93(، وىػػذا يػػدؿ عمػػ : صػػدؽ )1.55، 1.34

والتػػدوير  Principal Componentالعػػاممي االستكبػػافي بطريقػػة المكونػػات األساسػػية 
، وأظيػػرت النتػػال) أف مفػػردات المقيػػاس تتبػػبع Varimaxالمتعامػػد بطريقػػة الفاريمػػاكس 

ثة عوامؿ ىي: التفكير المستقبمي السمبي، والنظرة السػمبية لمحيػاة، وقمػؽ األحػداث عم  ثال 
%( مػػف تبػػايف قمػػؽ المسػػتقبؿ، وىػػي نسػػبة مرتفعػػة تبػػير إلػػ  35.93الضػػاىطة، فستػػرت )

 الصدؽ العاممي ألبعاد قمؽ المستقبؿ الثالثة.
، والػػدرجات : تػػـ حسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػيف درجػػات العبػػاراتاالتسػػاؽ الػػداخم )ب( 

الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو، وُوجػد أف جميػع معػامالت االرتبػاط دالػة إحصػاليا  )انحصػرت 
 ( عبارة. 93(، وىذا يدؿ عم  توافر االتساؽ الداخمي لعدد )1.52، 1.31بيف 
: تػـ حسػاب ثبػات المقيػاس مػف خػالؿ حسػاب ثبػات عبػارات حساب ثبات المقياس)ج( 

ة؛ حيػػث تػػـ حسػػاب معامػػؿ "ألفػػا كرونبػػاخ" )فػػي حػػاؿ حػػذؼ درجػػة وأبعػػاد التحيػػزات المعرفيػػ
العبػػارة(، وانحصػػرت قػػيـ ألفػػا ألبعػػاد قمػػؽ المسػػتقبؿ الثالثػػة )التفكيػػر المسػػتقبمي السػػمبي، 

وكانت قيمػة معامػؿ  1.52،  1.36والنظرة السمبية لمحياة، وقمؽ األحداث الضاىطة( بيف 
( عبػارة أقػؿ مػف معامػؿ ألفػا 93ألفػا لػػػ )، وكانػت قػيـ معػامالت  1.56ألفا لممقيػاس ككػؿ 

( عبارة. وتـ حساب ثبات 93العاـ لمبعد الذي تنتمي إليو كؿ عبارة، وىذا يدؿ عم : ثبات )
المقيػاس ككػػؿ وأبعػػاده الثالثػػة )التفكيػػر المسػتقبمي السػػمبي، والنظػػرة السػػمبية لمحيػػاة، وقمػػؽ 

ية، وامتدت معامالت الثبات بيف األحداث الضاىطة(، ولممقياس ككؿ بطريقة التجزلة النصف
(، وىػ  معػػامالت مرتفعػة تػػدؿ عمػػ  ثبػات المقيػػاس ككػؿ ومكوناتػػو. مػػف 1.51( و)1.34)

الجػػراءات السػػابقة تيكػػد لمبػػاحثيف صػػالحية مقيػػاس قمػػؽ المسػػتقبؿ فػػي صػػورتو النياليػػة 
لسػمبية عبارة( يمثميا ثالثػة أبعػاد: التفكيػر المسػتقبمي السػمبي، والنظػرة ا 93)المكوف مف: 

(، وبيػػاف أرقػػاـ 4لمحيػػاة، وقمػػؽ األحػػداث الضػػاىطة، لمتطبيػػؽ فػػي البحػػث الحػػالي )ممحػػؽ 
 عبارات كؿ بعد كما في الجدوؿ التالي:
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 (: بياف أرقاـ وعدد عبارات مكونات مقياس قمؽ المستقبؿ4جدوؿ )

 العدد  أرقاـ العبارات البعد

 5 99 -46 -43 -40 -41 -4 -1 -4 التفكير المستقبمي السمبي
 6 93 -90 -91 -44 -41 -44 -5 -2 -9 النظرة السمبية لمحياة
 6 92 -91 -94 -45 -42 -49 -6 -3 -0 قمؽ األحداث الضاىطة

 93 (93( حت  )4مف ) مقياس قمؽ المستقبؿ ككؿ

 )إعداد الباحثيف(: Attentional controlمقياس "التحكـ االنتباىي" 
ف بػػػإجراء مسػػػح لعػػػدد مػػػف المقػػػاييس العربيػػػة لعػػداد ىػػػذا المقيػػػاس قػػػاـ الباحثػػػا

 ;Quigleyواألجنبية المنبورة فيمػا يخػص قيػاس الػتحكـ االنتبػاىي مثػؿ بحػوث كػؿ مػف 
Wright; Dobson& Sears (2017) و ، Judah; Grant Mills & Lechner 

، وتػػـ تحديػػد بعػػديف لقيػػاس الػػتحكـ Derryberry & Reed (2012)، و(2013)
اسػػتخداميا فػػي البحػػث الحػػالي وىمػػا: تركيػػز االنتبػػاه، وتحػػوؿ االنتبػػاه، االنتبػػاىي التػػي تػػـ 

واعتمد الباحثاف في تحديد البعديف وعدد عبارات كؿ بعد مػف خػالؿ األوزاف النسػبية ليػذيف 
" عبػػارة، ُروعػػ  99البعػػديف فػػي المقػػاييس التػػي اطمػػع الباحثػػاف عمييػػا، وصػػاغ الباحثػػاف "

ييػػا باختيػػار اسػػتجابة واحػػدة مػػف ثػػالث اسػػتجابات: تمثيميػػا لبعػػدي المقيػػاس، وُيجػػاب عم
( عمػ  الترتيػب، 4، 9، 0تنطبؽ تماما ، تنطبؽ أحيانا ، ال تنطبؽ تمامػا ، وُتعطػ  الػدرجات )

ولمتيكػػد مػػف صػػالحية ىػػذه العبػػارات تػػـ عرضػػيا عمػػ  الُمحكمػػيف، وتػػـ تطبيقيػػا عمػػ  عينػػة 
 حساب الثبات والصدؽ، مف خالؿ ما يمي: 

: تػػـ عػػرض العبػػارات، والتعريفػػات الجراليػػة لبعػػدي الػػتحكـ حكمػػيفالعػػرض عمػػ  الم -
( مف أساتذة عمػـ الػنفس التربػو ، وفػ  ضػوء آراليػـ تػـ تعػديؿ صػياىة 4االنتباىي عم  )

( ببعػػد تحػػوؿ االنتبػػاه مػػف: أىػػتـ 41بعػػض العبػػارات، مثػػؿ: تعػػديؿ صػػياىة العبػػارة رقػػـ )
ىػػتـ بالموضػػوعات التػػي تتفػػؽ مػػع بموضػػوع جديػػد بسػػرعة عنػػدما يكػػوف لػػدي رىبػػة، إلػػ : أ

 ( عبارة. 99ميولي ورىباتي، ليصبح مقياس التحكـ االنتباىي بعد التحكيـ مكونا  مف )
وتـ بطريقتيف ىما: األول  حيث تػـ تطبيػؽ المقيػاس )فػ  حساب صدؽ المقياس: )أ(  

صورتو بعد التحكػيـ( عمػ  عينػة حسػاب الثبػات والصػدؽ، وُحسػبت معػامالت االرتبػاط بػيف 
درجػػات كػػؿ عبػػارة والػػدرجات الكميػػة لمبعػػد الػػذي تنتمػػي إليػػو )مػػع حػػذؼ درجػػة العبػػارة مػػف 
الدرجة الكمية ف  كؿ مرة (، وكانت جميع معامالت االرتباط دالػة إحصػاليا   )انحصػرت بػيف 
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( عبػػارة. والثانيػػة: بػػإجراء التحميػػؿ العػػاممي 99(، وىػػذا يػػدؿ عمػػ : صػػدؽ )1.51، 1.33
والتػدوير المتعامػد  Principal Componentكونػات األساسػية االستكبػافي بطريقػة الم

، وأظيرت النتال) أف مفردات المقياس تتببع عم  عػامميف Varimaxبطريقة الفاريماكس 
%( مػػف تبػػايف الػػتحكـ االنتبػػاىي، 26.40ىمػػا: تركيػػز االنتبػػاه، وتحػػوؿ االنتبػػاه، فستػػرت )

 كـ االنتباىي.وىي نسبة جيدة تبير إل  الصدؽ العاممي لبعدي التح
: تػػـ حسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػيف درجػػات العبػػارات، والػػدرجات االتسػػاؽ الػػداخم )ب( 

الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو، وُوجػد أف جميػع معػامالت االرتبػاط دالػة إحصػاليا  )انحصػرت 
 ( عبارة. 99(، وىذا يدؿ عم  توافر االتساؽ الداخمي لعدد )1.59، 1.34بيف 
تػـ حسػاب ثبػات المقيػاس مػف خػالؿ حسػاب ثبػات عبػارات المقياس: حساب ثبات )ج( 

وأبعػػاد الػػتحكـ االنتبػػاىي؛ حيػػث تػػـ حسػػاب معامػػؿ "ألفػػا كرونبػػاخ" )فػػي حػػاؿ حػػذؼ درجػػة 
العبارة(، وانحصرت قيـ ألفا لبعدي التحكـ االنتبػاىي )تركيػز االنتبػاه، وتحػوؿ االنتبػاه( بػيف 

، وكانت قيـ معامالت ألفا لػػ  1.55اس ككؿ وكانت قيمة معامؿ ألفا لممقي 1.54،  1.41
( عبارة أقؿ مف معامػؿ ألفػا العػاـ لمبعػد الػذي تنتمػي إليػو كػؿ عبػارة، وىػذا يػدؿ عمػ : 99)

( عبػػارة. كمػػا تػػـ حسػػاب ثبػػات المقيػػاس ككػػؿ وبعديػػو )تركيػػز االنتبػػاه، وتحػػوؿ 99ثبػػات )
(، وى  1.45( و)1.33يف )االنتباه(، بطريقة التجزلة النصفية، وامتدت معامالت الثبات ب

 معامالت مرتفعة تدؿ عم  ثبات المقياس ككؿ وبعديو.
مف الجراءات السابقة تيكد لمباحثيف صالحية مقياس التحكـ االنتباىي في 

عبارة( يمثميا بعديف: تركيز االنتباه، وتحوؿ االنتباه،  99صورتو النيالية )المكوف مف: 
 وبياف أرقاـ عبارات كؿ بعد كما في الجدوؿ التالي:(، 9لمتطبيؽ في البحث الحالي )ممحؽ 

 (: بياف أرقاـ وعدد عبارات مكونات مقياس التحكـ االنتباىي 9جدوؿ )

 العدد  أرقاـ العبارات األبعاد

 41 (41( حت  )4مف ) تركيز االنتباه 
 49 (99( حت  )44مف ) تحوؿ االنتباه

 99 (99( حت  )4مف ) مقياس التحكـ االنتباىي ككؿ
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 )إعداد الباحثيف(: Cognitive Bias مقياس "التحيزات المعرفية"
لعداد ىذا المقياس قاـ الباحثاف بإجراء مسح لعدد مف المقاييس العربية 

 ,Andreasواألجنبية المنبورة فيما يخص قياس التحيزات المعرفية مثؿ بحوث كؿ مف 
 ,Peters; Mortiz, Schwannauer, Wiseman، و9142؛ والعاني، (2017

Greenwood, Scott,  Beck & Garety, 2014) وتـ تحديد أربعة أبعاد لقياس  ،
التحيزات المعرفية التي تـ استخداميا في البحث الحالي وىي: القفز إل  االستنتاجات، 
وجمود المعتقدات، واالنتباه لمتيديدات، والعزو الخارجي، وجميع العبارات تقيس التحيزات، 

عد االنتباه لمتيديدات؛ حيث صيرت جميع عباراتو لقياس عدـ التحيز المعرفي، ما عدا ب
واعتمد الباحثاف في تحديد األبعاد األربعة وعدد عبارات كؿ بعد مف خالؿ األوزاف النسبية 
ليذ األبعاد في المقاييس التي اطمع الباحثاف عمييا وتـ البارة إلييا في بداية الفقرة 

" عبارة، ُروع  تمثيميا لربعاد األربعة، وُيجاب عمييا باختيار 95حثاف "الحالية، وصاغ البا
استجابة واحدة مف ثالث استجابات: تنطبؽ تماما ، تنطبؽ أحيانا ، ال تنطبؽ تماما ، وُتعط  

( عم  الترتيب، ولمتيكد مف صالحية ىذه العبارات تـ عرضيا عم  4، 9، 0الدرجات )
عينة حساب الثبات والصدؽ، وقاـ الباحثاف بالجراءات الُمحكميف، وتـ تطبيقيا عم  

 اآلتية: 
تػـ عػػرض العبػارات، والتعريفػات الجراليػػة ألبعػاد التحيػػزات العػرض عمػ  المحكمػػيف:  -

( مػف أسػاتذة عمػـ الػنفس التربػو ، وفػ  ضػوء آراليػـ تػـ تعػديؿ صػياىة 4المعرفية عمػ  )
( ببعد االنتباه لمتيديدات مف: أحب أف 91بعض العبارات، مثؿ: تعديؿ صياىة العبارة رقـ )

تكوف جميع النوافذ مرمقة عنػد قيػامي بػيي عمػؿ، إلػ : أحػرص عمػ  عػدـ اطػالع اآلخػريف 
( عبػارة تقػيس 95عم  ما أقـو بو، ليصبح مقياس اليقظة العقمية بعد التحكيـ مكونا  مػف )

 أربعة أبعاد. 
حيث ُحسبت معامالت االرتبػاط وتـ بطريقتيف ىما: األول  حساب صدؽ المقياس: )أ(  

بيف درجات كؿ عبارة والدرجات الكمية لممكوف الذي تنتمي إليو )مع حذؼ درجة العبارة مف 
الدرجة الكمية ف  كؿ مرة (، وكانت جميع معامالت االرتباط دالػة إحصػاليا   )انحصػرت بػيف 

ؿ العػػاممي ( عبػػارة. والثانيػػة بػػإجراء التحميػػ95(، وىػػذا يػػدؿ عمػػ : صػػدؽ )1.51، 1.33
والتػدوير المتعامػد  Principal Componentاالستكبػافي بطريقػة المكونػات األساسػية 

، وأظيرت النتػال) أف مفػردات المقيػاس تتبػبع عمػ  أربعػة Varimaxبطريقة الفاريماكس 
عوامػػػؿ ىػػػي: القفػػػز إلػػػ  االسػػػتنتاجات، وجمػػػود المعتقػػػدات، واالنتبػػػاه لمتيديػػػدات، والعػػػزو 

%( مف تبايف التحيزات المعرفية، وىي نسػبة مرتفعػة تبػير إلػ  32.15الخارجي، فسترت )
 الصدؽ العاممي ألبعاد التحيزات المعرفية األربعة.
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: تػػـ حسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػيف درجػػات العبػػارات، والػػدرجات االتسػػاؽ الػػداخم )ب( 
الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو، وُوجػد أف جميػع معػامالت االرتبػاط دالػة إحصػاليا  )انحصػرت 

 ( عبارة. 95(، وىذا يدؿ عم  توافر االتساؽ الداخمي لعدد )1.54، 1.35بيف 
اد التحيزات المعرفيػة باسػتخداـ : تـ حساب ثبات عبارات وأبعحساب ثبات المقياس)ج( 

معامؿ "ألفػا كرونبػاخ" )فػي حػاؿ حػذؼ درجػة العبػارة(، وانحصػرت قػيـ ألفػا ألبعػاد التحيػزات 
المعرفية األربعة )القفز إلػ  االسػتنتاجات، وجمػود المعتقػدات، واالنتبػاه لمتيديػدات، والعػزو 

، وكانػت قػيـ  1.64وكانت قيمة معامؿ ألفا لممقيػاس ككػؿ  1.55،  1.49الخارجي( بيف 
( عبػارة أقػؿ مػف معامػؿ ألفػا العػاـ لمبعػد الػذي تنتمػي إليػو كػؿ عبػارة، 95معامالت ألفا لػػ )

( عبػػارة. كمػػا تػػـ حسػػاب ثبػػات المقيػػاس ككػػؿ وأبعػػاده األربعػػة 95وىػػذا يػػدؿ عمػػ : ثبػػات )
)القفػػػز إلػػػ  االسػػػتنتاجات، وجمػػػود المعتقػػػدات، واالنتبػػػاه لمتيديػػػدات، والعػػػزو الخػػػارجي(، 

( 1.35ولممقيػػػػاس ككػػػػؿ بطريقػػػػة التجزلػػػػة النصػػػػفية، وامتػػػػدت معػػػػامالت الثبػػػػات بػػػػيف )
 (، وى  معامالت مرتفعة تدؿ عم  ثبات المقياس ككؿ وأبعاده األربعة.1.52و)

مف الجراءات السابقة تيكد لمباحثيف صالحية مقياس التحيزات المعرفية في 
عة أبعاد: القفز إل  االستنتاجات، عبارة( يمثميا أرب 95صورتو النيالية )المكوف مف: 

وجمود المعتقدات، واالنتباه لمتيديدات، والعزو الخارجي، لمتطبيؽ في البحث الحالي 
 (، وبياف أرقاـ عبارات كؿ بعد كما في الجدوؿ التالي:0)ممحؽ 

 (: بياف أرقاـ وعدد عبارات أبعاد مقياس التحيزات المعرفية0جدوؿ )

 دد الع أرقاـ العبارات أبعاد

 5 (5( حت  )4مف ) القفز إل  االستنتاجات 
 3 (41( حت  )6مف ) جمود المعتقدات

 4 (94( حت  )42مف ) االنتباه لمتيديدات 
 4 (95( حت  )99مف ) العزو الخارجي

 95 (95( حت  )4مف ) مقياس التحيزات المعرفية ككؿ

( فػي AMOS v.25(، و)SPSS v.25تػـ اسػتخداـ برنػامجي )األساليب الحصالية: 
إجراءات ثبات وصدؽ أدوات البحث والتحقؽ مف قبوؿ أو رفض فروضو؛ حيث تـ اسػتخداـ 

( فػػي حسػػاب قيمػػة معامػػؿ ألفػػا كرونبػػاخ، والتكػػرارات والمتوسػػط SPSS v.25برنػػام) )
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 AMOSالحسػػابي واالنحػػراؼ المعيػػاري ومعػػامالت االرتبػػاط، بينمػػا تػػـ اسػػتخداـ برنػػام) )
v.25جػػراء تحميػػؿ المسػػار، وحسػػاب قػػيـ التػػيثير ( فػػي حسػػاب مؤبػػرا ت جػػودة المطابقػػة، وا 

 المبابر وىير المبابر بيف متريرات البحث.
 نتال) البحث وتفسيرىا:

: يػنص الفػػرض األوؿ عمػ  أنػو "يوجػد تػيثير مبابػػر نتػال) التحقػؽ مػف الفػرض األوؿ
ي". ولمتحقػؽ مػف ألبعاد التحكـ االنتباىي عم  قمؽ المستقبؿ لد  طمبة الصؼ األوؿ الثانو 

ىػػػذا الفػػػرض تػػػـ حسػػػاب معػػػامالت االنحػػػدار الالمعياريػػػة والمعياريػػػة باسػػػتخداـ البرنػػػام) 
( لدراسة تيثير أبعاد التحكـ االنتباىي عم  قمػؽ المسػتقبؿ، Amos 25االحصالي أموس )

 والجدوؿ التالي يوضح النتال):
أبعاد التحكـ االنتباىي  (: معامالت االنحدار الالمعيارية لمعالقة السببية بيف1جدوؿ )

 وقمؽ المستقبؿ

المتريرات 
 المستقمة

المترير 
 التابع

 الداللة القيمة الحرجة الخطي القيمة

  تركيز االنتباه 
قمؽ 

 المستقبؿ

4.161 1.934 1.465** 1.14 

 1.034 1.640 1.900 1.949 تحوؿ االنتباه 

 (      1.14** دالة إحصاليا  عند مستو  )    
نتال) الجدوؿ السابؽ أف القيمة الحرجة لممترير المستقؿ )تركيز  يتضح مف

( وىذه القيمة أكبر مف 1.465االنتباه( عم  المترير التابع )قمؽ المستقبؿ( تساوي )
(، مما يدؿ عم  وجود تيثير 1.14( وىي قيمة دالة إحصاليا عند مستو  داللة )9.25)

(، بينما القيمة الحرجة 1.14مستو  داللة ) سالب لتركيز االنتباه عم  قمؽ المستقبؿ عند
( 1.640لممترير المستقؿ )تحوؿ االنتباه( عم  المترير التابع )قمؽ المستقبؿ( تساوي )

( وىي قيمة ىير دالة إحصاليا ، مما يدؿ عم  عدـ وجود 4.63وىذه القيمة أقؿ مف )
 تيثير لتحوؿ االنتباه عم  قمؽ المستقبؿ.
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 ثير المبابر ألبعاد التحكـ االنتباىي عم  قمؽ المستقبؿ(: يوضح التي4بكؿ )

ويتضح مػف نتػال) البػكؿ السػابؽ أف قيمػة التػيثير المبابػر لتركيػز االنتبػاه عمػ  
( ممػا يػدؿ عمػ  1.14(  وىػي دالػة إحصػاليا  عنػد مسػتو  )1.96قمؽ المستقبؿ تسػاوي )

قيمػة التػيثير المبابػر لتحػوؿ وجود تيثير مبابر لتركيز االنتباه عم  قمػؽ المسػتقبؿ، بينمػا 
( وىي قيمة ىيػر دالػة إحصػاليا  ممػا يبػير إلػ  1.13االنتباه عم  قمؽ المستقبؿ تساوي )

عػػدـ وجػػود تػػيثير داؿ إحصػػاليا  لتحػػوؿ االنتبػػاه عمػػ  قمػػؽ المسػػتقبؿ. وبػػذلؾ تحقػػؽ قبػػوؿ 
الفػػرض األوؿ لمبحػػػث جزليػػا . ويعػػػرض الجػػػدوؿ التػػالي مؤبػػػرات حسػػف المطابقػػػة لنمػػػوذج 

 العالقة السببية بيف أبعاد التحكـ االنتباىي وقمؽ المستقبؿ.
(: مؤبرات حسف المطابقة لنموذج العالقة السببية بيف أبعاد التحكـ االنتباىي 2جدوؿ )

 وقمؽ المستقبؿ

قيمة  اسـ المؤبر
 المؤبر

المد  المثالي 
 لممؤبر

قيمة المؤبر التي تبير 
 إل  أفضؿ مطابقة 

 4 4 -صفر  GFI 1.529مؤبر حسف المطابقة 

 4 4 -صفر  AGFI 1.441مؤبر حسف المطابقة المصحح

 صفر 4-صفر RMSEA 1.944جذر متوسط خط االقتراب 

 4 4 -صفر NFI 1.236متوسط المطابقة المعياري

 4 4 -صفر CFI 1.226مؤبر المطابقة المقارف
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 يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف ىػػذا النمػػوذج حظػػ  عمػػ  مؤبػػرات جيػػدة لجميػػع
مؤبرات حسػف المطابقػة حيػث أنيػا وقعػت فػي المػد  المثػالي لكػؿ مؤبػر، ممػا يػدؿ عمػ  

 مطابقة النموذج الجيدة لمبيانات موضع االختبار ويؤكد قبوؿ ىذا النموذج.
 مناقبة وتفسير نتال) التحقؽ مف الفرض األوؿ:

ٌتظير نتال) التحقؽ مف الفرض األوؿ وجود تيثير داؿ إحصاليا  عند مستو  
( لبعد تركيز االنتباه كيحد بعدي التحكـ االنتباىي عم  قمؽ المستقبؿ، بينما 1.14لة )دال 

ال يوجد تيثير داؿ إحصاليا  لبعد تحوؿ االنتباه كيحد بعدي التحكـ االنتباىي عم  قمؽ 
المستقبؿ لد  طمبة الصؼ األوؿ الثانوي العاـ. وتتفؽ ىذه النتيجة ما نتال) دراسات كؿ 

( التي أظيرت وجود تيثير سالب لمتحكـ االنتباىي المرتفع عم  Ho etal., 2017مف )
( التي توصمت إل  أف التحكـ Eysenck etal., 2007قمؽ المستقبؿ، ودراسة )

االنتباىي ساعد عم  ارتفاع األداء المعرفي وانخفاض القمؽ المستقبمي، وكذلؾ دراسة 
(Bowler etal.,2012التي ركزت نتالجيا عم  أىمي ) ة البرنام) العالجي المعرفي

السموكي القالـ عم  التحكـ االنتباىي في التخفيؼ مف القمؽ االجتماعي. كما تتفؽ ىذه 
النتيجة مع األطر النظرية التي يؤكد بعضيا عم  أف األفراد ذوي التحكـ االنتباىي 

 & Deerberryالمنخفض يبعروف باضطرابات نفسية مرتبطة بالقمؽ المستقبمي )
Reed ,1996; Chan etal., 2013  وأف التحكـ االنتباىي المرتفع يؤثر تيثيرا ،)

 (.Liston etal., 2009سمبيا  عم  القمؽ المستقبمي )
وير  الباحثاف أف ىذه النتيجة منطقية نظرا  ألف التحكـ االنتباىي قالـ عم  

في حيف أف  التركيز عم  منبو واحد تتـ مالحظتو مف بيف عدة منبيات في نفس الموقؼ،
قمؽ المستقبؿ يزيد مع زيادة المنبيات التي تحدث في نفس الموقؼ ذات الصمة 
بالمستقبؿ، وبالتالي فإف زيادة المعمومات الخاصة بيذه المنبيات المتعددة يزيد مف درجة 
القمؽ المستقبمي لمطالب؛ ألف زيادة المعمومات تتطمب عمميات تذكر أعم  لد  الطالب 

ي إل  زيادة احتماالت فبؿ الطالب في تذكر المادة الدراسية واستيعابيا وىذا بدوره يؤد
مما يؤدي إل  البعور بالقمؽ، في حيف أف التحكـ االنتباىي يزيد مف تركيز الطالب 
وزيادة قدرتو عم  استقباؿ المعمومات بصورة نبطة وبالتالي يزيد مف التحكـ المعرفي 

 التوتر وقمؽ المستقبؿ لديو. والتنظيـ الذاتي لد  الطالب ويخفض مف
ينص الفػرض الثػاني عمػ  أنػو "يوجػد تػيثير مبابػر نتال) التحقؽ مف الفرض الثاني: 

لقمؽ المستقبؿ عم  التحيزات المعرفية لد  طمبة الصؼ األوؿ الثانوي". ولمتحقػؽ مػف ىػذا 
حصػالي الفرض تـ حساب معامالت االنحػدار الالمعياريػة والمعياريػة باسػتخداـ البرنػام) اال
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( لدراسة تيثير قمؽ المستقبؿ عم  التحيزات المعرفية، والجدوؿ التػالي Amos 25أموس )
 يوضح النتال):

(: معامالت االنحدار الالمعيارية لمعالقة السببية بيف قمؽ المستقبؿ والتحيزات 3جدوؿ )
 المعرفية

المترير 
 المستقؿ

 الداللة القيمة الحرجة الخطي القيمة المترير التابع

التحيزات  قمؽ المستقبؿ
 المعرفية

1.902 1.114 2.430** 1.14 

 (              1.14** دالة إحصاليا  عند مستو  )   
يتضح مف نتال) الجدوؿ السابؽ أف القيمة الحرجة لقمؽ المستقبؿ عم  التحيزات 

(، ممػػا يبػػير إلػػ  وجػػود تػػيثير 9.25( وىػػي قيمػػة أكبػػر مػػف )2.430المعرفيػػة تسػػاوي )
 (.1.14جب لقمؽ المستقبؿ عم  التحيزات المعرفية عند مستو  داللة )مو 

 
 ( يوضح التيثير المبابر لقمؽ المستقبؿ عم  التحيزات المعرفية9بكؿ )

يتضػػح مػػف نتػػال) البػػكؿ السػػابؽ أف قيمػػة التػػيثير المبابػػر لقمػػؽ المسػػتقبؿ عمػػ  
(، 1.14د مسػتو  داللػة )( وىي قيمػة دالػة إحصػاليا  عنػ1.90التحيزات المعرفية تساوي )

(، وبالتػػالي 09.90وأف قيمػػة خطػػي القيػػاس لممتريػػر التػػابع )التحيػػزات المعرفيػػة( تسػػاوي )
( لقمػػػؽ المسػػػتقبؿ عمػػػ  1.14يوجػػػد تػػػيثير مبابػػػر وداؿ إحصػػػاليا  عنػػػد مسػػػتو  داللػػػة )
 التحيزات المعرفية وبذلؾ تحقؽ قبوؿ الفرض الثاني لمبحث.
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لنموذج العالقة السببية بيف أبعاد التحكـ االنتباىي  (: مؤبرات حسف المطابقة4جدوؿ )
 وقمؽ المستقبؿ

 اسـ المؤبر
المد  المثالي  قيمة المؤبر

 لممؤبر
قيمة المؤبر التي 
تبير إل  أفضؿ 

 مطابقة 

 9االختبار الحصالي كا
(CMINمستو  داللة كا )9 

صفر ىير 
دالة 
 إحصاليا

أف تكوف قيمة 
(Cmin ىير )

 دالة 

ة أف تكوف قيم
(Cminكا )ىير   9

 دالة إحصاليا صفر

 4 4 -صفر  GFI 4مؤبر حسف المطابقة 

مؤبر حسف المطابقة 
 AGFIالمصحح

 4 4 -صفر  1.315

جذر متوسط خط االقتراب 
MSEA 

 صفر 4-صفر 1.064

متوسط المطابقة 
 NFIالمعياري

 4 4 -صفر 4

 4 4 -صفر CFI 4مؤبر المطابقة المقارف

بؽ أف ىػػذا النمػػوذج حظػػ  عمػػ  مؤبػػرات جيػػدة لجميػػع يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػا
(  ىير دالة إحصاليا ، ممػا يبػير إلػ  CMIN)9مؤبرات حسف المطابقة، حيث أف قيمة كا

مطابقة النموذج الجيدة لمبيانات، كما أف بقية المؤبرات وقعت فػي المػد  األفضػؿ مطابقػة 
المثالي، مما يدؿ عمػ  لكؿ مؤبر، ما عدا مؤبر حسف المطابقة المصحح وقع في المد  

 مطابقة النموذج الجيدة لمبيانات موضع االختبار ويؤكد قبوؿ ىذا النموذج.
 مناقبة وتفسير نتال) التحقؽ مف الفرض الثاني:

ُتظير نتال) التحقؽ مف الفرض الثاني وجود تيثير داؿ إحصاليا  عند مستو  
طمبة الصؼ األوؿ الثانوي ( لقمؽ المستقبؿ عم  التحيزات المعرفية لد  1.14داللة )

( Everaert etal.,2015العاـ. وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتال) دراسة ايفيرأيرت وآخريف )
التي أظيرت وجود دور لمتحيزات السمبية واليجابية القالمة عم  تفسير المعمومات 
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االنفعالية في التنبؤ بيعراض االكتلاب، كما تتفؽ مع نتال) دراسة أما دراسة  ريد 
( التي كبفت عف وجود عالقة سالبة بيف التحيزات Reid  etal. ,2006ولوفيبوند )

المعرفية واضطراب القمؽ، كما تتفؽ مع بعض األطر النظرية التي أثبتت وجود عالقة بيف 
 ,Mathews & MacLeodالتحيزات المعرفية وبعض المتريرات النفسية كالقمؽ 

ي أبارت إل  أف األفراد القمقيف لدييـ ( التTang & Wu, 2012(، ودراسة )(2005
تحيز معرفي مرتفع. بينما تختمؼ ىذه النتيجة مع نتال) دراسة تمبريمونت وآخريف 

(Timbremont etal.,2008 التي أبانت وجود عالقة ىير دالة إحصاليا  بيف )
 التحيزات المعرفية والقمؽ.

حيزات المعرفية قد يرجع وير  الباحثاف أف وجود تيثير لقمؽ المستقبؿ عم  الت  
إل  أف قمؽ المستقبؿ لد  طالب الصؼ األوؿ الثانوي العاـ يتضمف التذبذب في تفكير 
الطالب وسيطرة األفكار ىير العقالنية عميو مثؿ البعور بنياية العالـ مما يسبب إدراكو 
ألحداث المستقبؿ ببكؿ خطي وتقؿ فاعمية الطالب في التعامؿ مع األحداث اآلنية 

المستقبمية نتيجة فقدانو الثقة بنفسو وعدـ قدرتو عم  التكيؼ مع المبكالت التي و 
يواجييا، وىذا بدوره يدفع العقؿ نحو التفكير الخطي واتخاذ قرارات ىير دقيقة وتفسيرات 

 ىير منطقية لرحداث وىو ما يعرؼ بالتحيزات المعرفية. 
عمػ  أنػو "يوجػد تػيثير ألبعػاد يػنص الفػرض الثالػث نتال) التحقؽ مف الفرض الثالػث: 

التحكـ االنتباىي عم  التحيزات  المعرفيػة لػد  طمبػة الصػؼ األوؿ الثػانوي". ولمتحقػؽ مػف 
ىػػػذا الفػػػرض تػػػـ حسػػػاب معػػػامالت االنحػػػدار الالمعياريػػػة والمعياريػػػة باسػػػتخداـ البرنػػػام) 

 ( لدراسػػة تػػيثير أبعػػاد الػػتحكـ االنتبػػاىي عمػػ  التحيػػزاتAmos 25الحصػػالي أمػػوس )
 المعرفية، والجدوؿ التالي يوضح النتال):

(: معامالت االنحدار الالمعيارية لمعالقة السببية بيف أبعاد التحكـ االنتباىي 5جدوؿ )
 والتحيزات المعرفية

 الداللة القيمة الحرجة الخطي القيمة المترير التابع المترير المستقؿ

  تركيز االنتباه 
التحيزات 
 المعرفية

1.514 1.416 2.144** 1.14 

 1.112 **9.55 4.00 1.041 تحوؿ االنتباه 

 (      1.14** دالة إحصاليا  عند مستو  )      
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يتضح مف نتال) الجدوؿ السابؽ أف قيمة تيثير تركيز االنتباه عم  التحيزات 
( ، وأف القيمة الحرجة 1.416(، وخطي القياس يساوي )1.514المعرفية تساوي )
)تركيز االنتباه( عم  المترير التابع )التحيزات المعرفية( تساوي لممترير المستقؿ 

( وىي قيمة دالة إحصاليا  عند مستو  داللة 9.25( وىذه القيمة أكبر مف )2.144)
(، مما يدؿ عم  وجود تيثير مبابر لتركيز االنتباه عم  التحيزات المعرفية عند 1.14)

ؿ االنتباه عم  التحيزات المعرفية تساوي (، كما أف قيمة تيثير تحو1.14مستو  داللة )
(، والقيمة الحرجة لممترير المستقؿ )تحوؿ 4.00(، وخطي القياس يساوي )1.041)

( وىذه القيمة أكبر مف 9.55االنتباه( عم  المترير التابع )التحيزات المعرفية( تساوي )
وؿ االنتباه عم  ( وىي قيمة دالة إحصاليا ، مما يدؿ عم  وجود تيثير مبابر لتح9.25)

 (.1.14التحيزات المعرفية عند مستو  داللة )

 (: يوضح معامالت االنحدار المعيارية ألبعاد التحكـ االنتباىي عم  قمؽ المستقبؿ0بكؿ )
يتضػػح مػػف نتػػال) البػػكؿ السػػابؽ أف قيمػػة التػػيثير لتركيػػز االنتبػػاه عمػػ  التحيػػزات 

(، ممػا يػدؿ عمػ  وجػود 1.14د مستو  )(، وىي دالة إحصاليا عن1.03المعرفية تساوي )
( لتركيز االنتباه عم  قمؽ المسػتقبؿ، كمػا أف  1.14تيثير داؿ إحصاليا عند مستو  داللة )

( وىػػي قيمػػة دالػػة 1.46قيمػػة التػػيثير لتحػػوؿ االنتبػػاه عمػػ  التحيػػزات المعرفيػػة تسػػاوي )
تبػػاه عمػػ  التحيػػزات إحصػػاليا ، ممػػا يبػػير إلػػ  وجػػود تػػيثير مبابػػر داؿ إحصػػاليا  لتحػػوؿ االن

 المعرفية. وبذلؾ تحقؽ الفرض الثالث لمبحث.
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(: مؤبرات حسف المطابقة لنموذج العالقة السببية بيف أبعاد التحكـ االنتباىي 6جدوؿ )
 والتحيزات المعرفية

 اسـ المؤبر
قيمة 
 المؤبر

المد  المثالي 
 لممؤبر

قيمة المؤبر التي 
تبير إل  أفضؿ 

 مطابقة 

 4 4 -صفر  GFI 1.629طابقة مؤبر حسف الم

مؤبر حسف المطابقة 
 AGFIالمصحح

 4 4 -صفر  1.449

جذر متوسط خط االقتراب 
RMSEA 

 صفر 4-صفر 1.944

متوسط المطابقة 
 NFIالمعياري

 4 4 -صفر 1.409

 4 4 -صفر CFI 1.404مؤبر المطابقة المقارف

دة لجميػػع يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف ىػػذا النمػػوذج حظػػ  عمػػ  مؤبػػرات جيػػ
مؤبرات حسف المطابقة، حيث وقعت في المد  المثالي لكؿ مؤبر، مما يدؿ عم  مطابقػة 

 النموذج الجيدة لمبيانات موضع االختبار ويؤكد قبوؿ ىذا النموذج.
 مناقبة وتفسير نتال) التحقؽ مف الفرض الثالث:

لة ُتظير نتال) التحقؽ مف الفرض الثالث وجود تيثير مبابر عند مستو  دال 
تحوؿ االنتباه( عم  التحيزات  -( لكؿ مف بعدي التحكـ االنتباىي )تركيز االنتباه1.14)

( الذي حدد مجموعة مف 45-44: 9141المعرفية. وتتفؽ ىذه النتيجة مع  الخطيب )
العوامؿ المؤثرة في التحيزات المعرفية ومنيا انتباه الفرد لممثيرات مف حولو التي تؤثر عم  

 إدراكو.
الباحثاف أف ىذه النتيجة قد ترجع إل  أف التحكـ االنتباىي يتضمف االنتباه وير  

لممثيرات والدقة في اختيار أكثرىا مناسبة لمفرد مما يساعد عم  تحسيف التنظيـ الذاتي، 
كما يتضمف القدرة عم  التحوؿ بيف المثيرات مما يعني المرونة في االستجابة لممثيرات، 
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ر العقالني لد  الطالب ويساعده  في إدراؾ الواقع وتفسيره بصورة وىذه بدوره ينمي التفكي
موضوعية بعيدا  عف اليو ، مما يعني انخفاض التناقض في التقييـ أو إصدار األحكاـ أي 

 خفض درجة التحيزات المعرفية لديو. 
يػػنص الفػػرض الرابػػع عمػػ  أنػػو "يوجػػد تػػيثير عنػػد نتػػال) التحقػػؽ مػػف الفػػرض الرابػػع: 

( ألبعػػاد الػػتحكـ االنتبػػاىي عمػػ  التحيػػزات  المعرفيػػة  فػػي ظػػؿ وجػػود 1.14ة )مسػػتو  داللػػ
قمؽ المستقبؿ كمترير وسيط لد  طمبة الصؼ األوؿ الثانوي". ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ 
حسػػػاب معػػػامالت االنحػػػدار الالمعياريػػػة والمعياريػػػة وتحميػػػؿ المسػػػار باسػػػتخداـ البرنػػػام) 

يثير أبعػػاد الػػتحكـ االنتبػػاىي عمػػ  التحيػػزات ( لدراسػػة تػػAmos 25الحصػػالي أمػػوس )
 المعرفية في ظؿ وجود قمؽ المستقبؿ كمترير وسيط، والجدوؿ التالي يوضح النتال):

(: معامالت االنحدار الالمعيارية لمعالقة السببية بيف أبعاد التحكـ االنتباىي 41جدوؿ )
 والتحيزات المعرفية في ظؿ وجود قمؽ المستقبؿ كترير وسيط

يثيرات في ظؿ وجود قمؽ المستقبؿ الت
 كمترير وسيط

القيمة  الخطي القيمة
 الحرجة

 الداللة

 1.111 **1.440 1.416 1.399 تركيز االنتباه       التحيزات المعرفية

 1.115 **9.424 1.494 1.005 االنتباه       التحيزات المعرفية تحوؿ

 (      1.14** دالة إحصاليا  عند مستو  )   
 يتضح مف نتال) الجدوؿ السابؽ ما يمي: 

أف قيمة تيثير تركيز االنتباه عم  التحيزات المعرفية في ظؿ وجود قمؽ المستقبؿ   -4
(، والقيمة 1.416(، وقيمة خطي القياس تساوي )1.399كمترير وسيط تساوي )

الحرجة لتيثير تركيز االنتباه عم  التحيزات المعرفية في ظؿ وجود قمؽ المستقبؿ 
( وىي قيمة دالة 9.25( وىذه القيمة أكبر مف )1.440ترير وسيط تساوي )كم

(، مما يدؿ عم  وجود تيثير ىير مبابر لتركيز 1.14إحصاليا  عند مستو  داللة )
 (.1.14االنتباه عم  التحيزات المعرفية عند مستو  داللة )

مؽ المستقبؿ أف قيمة تيثير تحوؿ االنتباه عم  التحيزات المعرفية في ظؿ وجود ق  -9
(، والقيمة 1.494(، وقيمة خطي القياس تساوي )1.005كمترير وسيط تساوي )

الحرجة لتحوؿ االنتباه عم  التحيزات المعرفية في ظؿ وجود قمؽ المستقبؿ كمترير 
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( وىي قيمة دالة إحصاليا ، 9.25( وىذه القيمة أكبر مف )9.424وسيط تساوي )
 ر لتحوؿ االنتباه عم  التحيزات المعرفية.مما يدؿ عم   وجود تيثير ىير مباب

( يتضح أف قيمة تيثير تركيز 41( مع نتال) جدوؿ )5وبالمقارنة نتال) جدوؿ )
االنتباه )كمترير مستقؿ( عم  التحيزات المعرفية ) كمترير تابع( في ظؿ وجود قمؽ 

ركيز ( ىي أقؿ مف قيمة التيثير المبابر لت1.399المستقبؿ )كمترير وسيط( تساوي )
(، قيمة تيثير تحوؿ االنتباه )كمترير 1.514االنتباه عم  التحيزات المعرفية تساوي )

مستقؿ( عم  التحيزات المعرفية ) كمترير تابع( في ظؿ وجود قمؽ المستقبؿ )كمترير 
( وىي أقؿ مف قيمة التيثير المبابر لتركيز االنتباه عم  التحيزات 1.005وسيط( تساوي )
(، وىذا يدؿ عم  أف دور الوسيط جزلي وليس كمي ألنو قمؿ مف 1.041)المعرفية تساوي 

قيمة التيثير في النموذج بعد إدخاؿ المترير الوسيط. وىذا يعني أف قمؽ المستقبؿ يقمؿ 
 مف تيثير التحكـ االنتباىي في خفض التحيزات المعرفية.
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نتباىي عم  التحيزات (: يوضح معامالت االنحدار المعيارية ألبعاد التحكـ اال 1بكؿ )

 المعرفية في ظؿ وجود قمؽ المستقبؿ ) كمترير وسيط(
يتضػػح مػػف نتػػال) البػػكؿ السػػابؽ أف قيمػػة التػػيثير ىيػػر المبابػػر لتركيػػز االنتبػػاه 

(، وىػي 1.95عم  التحيزات المعرفية  في ظؿ وجود قمؽ المستقبؿ كمترير وسيط تساوي )
ا أف  قيمػػة التػػيثير ىيػػر المبابػػر لتحػػوؿ (، كمػػ1.14قيمػػة دالػػة إحصػػاليا  عنػػد مسػػتو  )

( وىػػي قيمػػة دالػػة إحصػػاليا  عنػػد مسػػتو  1.44االنتبػػاه عمػػ  التحيػػزات المعرفيػػة تسػػاوي )
(، مما يبير إل  وجود تيثير ىير مبابر وداؿ إحصاليا  لبعػدي الػتحكـ االنتبػاىي ) 1.14)

( 0تضػح مػف البػكؿ رقػـ )تحوؿ االنتباه( عم  التحيػزات المعرفيػة،  كمػا ي –تركيز االنتباه 
أف قيمة التػيثير المبابػر لكػؿ مػف تركيػز االنتبػاه  وتحػوؿ االنتبػاه عمػ  التحيػزات المعرفيػة 

( فػػإف قيمػػة التػػيثير قمػػت، 1( عمػػ  الترتيػػب، أمػػا فػػي البػػكؿ رقػػـ )1.46،  1.03تسػػاوي )
 مما يبير إلػ  أف قمػؽ المسػتقبؿ لػو دور جزلػي فػي خفػض تػيثير بعػدي الػتحكـ االنتبػاىي
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تحوؿ االنتباه( عم  التحيزات المعرفية، وبذلؾ تحقؽ قبوؿ الفرض الثالث  –)تركيز االنتباه 
 لمبحث.
(: مؤبرات حسف المطابقة لنموذج العالقة السببية بيف أبعاد التحكـ االنتباىي 44جدوؿ )

 والتحيزات المعرفية في ظؿ وجود قمؽ المستقبؿ كترير وسيط

 اسـ المؤبر
قيمة 
 المؤبر

المثالي  المد 
 لممؤبر

قيمة المؤبر التي 
تبير إل  أفضؿ 

 مطابقة 

 4 4 -صفر  GFI 1.631مؤبر حسف المطابقة 

مؤبر حسف المطابقة 
 AGFIالمصحح

 4 4 -صفر  1.302

جذر متوسط خط االقتراب 
RMSEA 

 صفر 4-صفر 1.944

 4 4 -صفر NFI 1.511متوسط المطابقة المعياري

 4 4 -صفر CFI 1.511مؤبر المطابقة المقارف

يتضح مف الجػدوؿ السػابؽ أف نمػوذج تحميػؿ المسػار حظػ  عمػ  مؤبػرات جيػدة 
لجميع مؤبرات حسف المطابقة، حيث وقعت في المد  المثالي لكؿ مؤبػر، ممػا يػدؿ عمػ  
مطابقػػػة النمػػػوذج الجيػػػدة لمبيانػػػات موضػػػع االختبػػػار ويؤكػػػد قبػػػوؿ ىػػػذا النمػػػوذج، وتعتبػػػر 

النموذج أفضؿ مف النموذج السػابؽ )فػي ظػؿ عػدـ دخػوؿ مؤبرات حسف المطابقة في ىذا 
المترير الوسيط(. مما يدؿ عم  وجود دور لقمؽ المسػتقبؿ كمتريػر وسػيط فػي العالقػة بػيف 

 التحكـ االنتباىي والتحيزات المعرفية.
 مناقبة وتفسير نتال) التحقؽ مف الفرض الرابع:

مبابر عند مستو   ُتظير نتال) التحقؽ مف الفرض الثالث وجود تيثير ىير
تحوؿ االنتباه( عم   -( لكؿ مف بعدي التحكـ االنتباىي )تركيز االنتباه1.14داللة )

التحيزات المعرفية في ظؿ وجود قمؽ المستقبؿ كمترير وسيط. وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما 
( مف أف البباب ذوي Pergamin-Hight etal., 2016توصمت إليو نتال) دراسة )
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عي أقؿ تحكما  في االنتباه وأقؿ في التحيزات المعرفية، كما تتفؽ مع ما أبار القمؽ االجتما
( مف أىمية قمؽ المستقبؿ كمؤثر في العالقة بيف Peters et al .,2014: 301إليو )

 التحكـ االنتباىي والتحيزات المعرفية لمفرد.
ـ وير  الباحثاف أف وجود دور جزلي لقمؽ المستقبؿ في العالقة بيف التحك

االنتباىي والتحيزات المعرفية قد يرجع إل  أف قمؽ المستقبؿ يتضمف الخوؼ مف التيديدات 
المستقبمية وىذا يتعارض مع دور التحكـ االنتباىي في االنتباه لمتيديدات وبالتالي يؤثر 
سمبا  عم  التحكـ االنتباىي كمترير مستقؿ مف جية، ومف جية أخر  فإف قمؽ المستقبؿ 

حالة المزاجية لمطالب مما يؤثر سمبا  عم  إدراؾ الفرد لممثيرات وحكمو يؤثر عم  ال
الموضوعي عم  المعارؼ والمعمومات وىذا بدوره يزيد مف تحيزاتو المعرفية النات) عف 

 انخفاض إدراكو وقدرتو عم  إصدار أحكاـ موضوعية. 
وسيط ويمكف لمباحثيف تمخيص ما توصمت إليو نتال) البحث مف توضيح لمدور ال

لقمؽ المستقبؿ في العالقة بيف المترير المستقؿ )التحكـ االنتباىي( والمترير التابع 
 )التحيزات المعرفية(، مف خالؿ ما يمي:

تـ تحديد معامؿ المسار لرثر المترير المستقؿ )التحكـ االنتباىي( عم  المترير الوسيط  -
 (.4( والبكؿ رقـ )1رقـ ) )قمؽ المستقبؿ( تيثير ىير مبابر كما ىو موضح بالجدوؿ

تـ تحديد معامؿ المسار لرثر المترير الوسيط )قمؽ المستقبؿ( عم  المترير التابع  -
 (.9( والبكؿ رقـ )3)التحيزات المعرفية( تيثير ىير مبابر كما ىو موضح بالجدوؿ رقـ )

عم   تـ تحديد معامؿ المسار لرثر المبابر لممترير المستقؿ )التحكـ االنتباىي( -
المترير التابع )التحيزات المعرفية( بدوف وجود وسيط في النموذج كما ىو موضح بالجدوؿ 

 (.0( والبكؿ رقـ )5رقـ )
تـ تحديد معامؿ المسار لرثر المبابر لممترير المستقؿ )التحكـ االنتباىي( عم   -

تقبؿ( في النموذج المترير التابع )التحيزات المعرفية( بعد إدخاؿ المترير الوسيط )قمؽ المس
 (.1( والبكؿ رقـ )41كما ىو موضح بالجدوؿ رقـ )

ٌتظير النتال) السابقة أنو قد حدث انخفاض لقيمة معامؿ المسار لرثر المبابر 
لممترير المستقؿ )التحكـ االنتباىي( عم  المترير التابع )التحيزات المعرفية( بعد إضافة 

ل) التحقؽ مف الفرض الثالث( عف قيمة معامؿ الوسيط )قمؽ المستقبؿ( في النموذج )نتا
المسار لرثر المبابر لممترير المستقؿ )التحكـ االنتباىي( عم  المترير التابع )التحيزات 
المعرفية( بدوف وجود وسيط )نتال) التحقؽ مف الفرض الرابع(، بالضافة إل  وجود تيثير 

نتال) التحقؽ مف الفرض األوؿ(، داؿ إحصاليا  لممترير المستقؿ عم  المترير الوسيط )
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ووجود تيثير داؿ إحصاليا  لممترير الوسيط عم  المترير التابع )نتال) التحقؽ مف الفرض 
الثاني(، وىذا كمو يعني وجود دور لقمؽ المستقبؿ كمترير وسيط في العالقة بيف التحكـ 

 االنتباىي كمترير مستقؿ والتحيزات المعرفية كمترير تابع.
ذا كاف قمؽ المستقبؿ كمترير وسيط يقوـ بدور جزلي أو كمي في ولتحديد إ

العالقة بيف التحكـ االنتباىي كمترير مستقؿ والتحيزات المعرفية كمترير تابع، فقد أوضح 
(Awang, 2012 أنو إذا كاف ىناؾ تيثير داؿ إحصاليا  لممترير الوسيط عم  المترير )

ىناؾ تيثير ىير داؿ إحصاليا  لممترير الوسيط عم  التابع فيكوف التيثير جزلي، أما إذا كاف 
المترير التابع فيكوف التيثير كمي. وأبانت نتال) التحقؽ مف الفرض الثاني لمبحث وجود 
تيثير داؿ إحصاليا  لممترير الوسيط )قمؽ المستقبؿ( عم  المترير التابع )التحيزات 

ـو بدور جزلي في العالقة بيف المعرفية(، مما يعني أف قمؽ المستقبؿ كمترير وسيط يق
 التحكـ االنتباىي كمترير مستقؿ والتحيزات المعرفية كمترير تابع.

 التوصيات:
تفعيؿ دور الرباد الطالبي بالمرحمة الثانوية وبخاصة طمبة الصؼ األوؿ الثانوي   -4

 لخفض القمؽ المستقبمي لدييـ.
وتربوية لمتوعية باآلثار  تزويد طمبة الصؼ األوؿ بالمرحمة الثانوية بنبرات نفسية -9

 المترتبة عم  زيادة قمؽ المستقبؿ، وطرؽ خفض ىذا القمؽ.
تصميـ برام) تدريبية لمحد مف التحيزات المعرفية وقمؽ المستقبؿ لد  طمبة الثانوية  -0

 العامة.
حث الطمبة عم  تركيز االنتباه أثناء الدراسة، وكذلؾ تدريبيـ عم  التحوؿ بيف المياـ  -1

 قيؽ التحكـ االنتباىي لدييـ.الدراسية لتح
  المقترحة: البحوث 

ويمكف في ضوء ما توصؿ إليو البحث مف نتال) اقتراح بعض الموضوعات 
 البحثية مثؿ:

إجراء دراسة تجريبية لمعرفة فاعمية برنام) إربادي لخفض قمؽ المستقبؿ عم   -
 التحيزات المعرفية لد  طمبة المرحمة الثانوية العامة.

لنمو قمؽ المستقبؿ لد  طمبة المرحمة الثانوية العامة خالؿ الثالثة دراسة طولية  -
 .IPadصفوؼ والمطبؽ عمييـ النظاـ الجديد في التقويـ مف خالؿ 
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إجراء مزيد مف الدراسات حوؿ عالقة التحكـ االنتباىي المبابر وىير المبابر بعدد  -
 وما وراء المعرفة.مف السمات والخصالص النفسية مثؿ مفيوـ الذات، وتقدير الذات، 

دراسة اكمينيكية لمبروفايؿ البخصي لطمبة المرحمة الثانوية ذوي قمؽ المستقبؿ  -
 المرتفع.
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(4ممحؽ )  
  Future anxiety scale (FAS)مقياس قمؽ المستقبؿ 

 إعداد         
 د. ميمي السيد أحمد

أستاذ عمـ النفس التربوي المساعد       
 جامعة الزقازيؽ-كمية التربية

 د. السيد الفضالي عبد المطمب   
أستاذ عمـ النفس التربوي    

 -كمية التربية، المساعد
 جامعة الزقازيؽ

 تعميمات:
نػاوؿ اسػتجاباتؾ يتكوف ىذا المقياس مف مجموعة مف العبارات التي تمػر بيػا وتت

وتصرفاتؾ نحوىا، حيث تجد أماـ كػؿ عبػارة ثالثػة احتمػاالت لمتصػرؼ الػذي ينطبػؽ عميػؾ، 
( في الخانة أمػاـ  √والمطموب منؾ أف توضح التصرؼ الذي ينطبؽ عميؾ بوضع عالمة ) 

 كؿ عبارة وأسفؿ االختيار الذي يعبر عف سموكؾ. وتذكر أف:
 وال تترؾ أي عبارة دوف إبداء الرأي ببينو.( تجيب بصراحة عف جميع العبارات، 4)
 ( اختر استجابة واحدة فقط في كؿ عبارة.9)
 ( تكوف إجابتؾ معبرة عف وجية نظرؾ؛ حيث ال توجد إجابة صحيحة، وأخر  خاطلة.0)

 باكريف تعاونكـ.                                                                      

 أنث             ذكر     الجنس:

..........  سنة     )تاريخ الميالد(     ..../  العمر:
...../..... 
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 العػػبارة ـ

اما  
 تم

بؽ
تنط

يانا   
 أح

بؽ
تنط

اما   
 تم

بؽ
تنط

ال 
 

    المستقبؿ. في فكرت كمما األمؿ بخيبة أبعر 4
    المستقبؿ. في الفبؿ أخب  9
رىاب. وتطرؼ نؼع مف يحدث ما نتيجة مف بديد بقمؽ أبعر 0     وا 
    االستقرار. وعدـ والتوتر بالعصبية أبعر 1
    تتحقؽ في المستقبؿ. لف وطموحاتي آمالي بيف أبعر 2
    الدراسة. وأعباء تكاليؼ ازدياد يزعجني 3
    أبعر بالقمؽ عند التفكير في مستقبمي الدراسي.  4
    سعيدة. ىير القادمة األياـ بيف بعور ينتابني 5
    المعيبة. وىالء األسعار ارتفاع مف بقمؽ أبعر 6
    بالقمؽ مف سرعة مرور الوقت بدوف تحقيؽ أىدافي أبعر 41
    لدي خوؼ مف حدوث تريرات في حياتي المستقبمية. 44
    الفبؿ. مف خوفا   جديدة صداقات أخاؼ مف تكويف 49
    المستقبؿ. في فكرت كمما األماف بعدـ أبعر 40
. مميلة لمحياة نظرتي 41     بالتباـؤ
    يزعجني زيادة المبكالت داخؿ المجتمع. 42
    تحمؿ العديد مف المبكالت. المستقبمية أبعر أف الحياة 43
    أفكر بصورة سمبية نحو مصيري الدراسي في المستقبؿ. 44
    مستقبمي الدراسي عم  نتيجة قمؽ أسرتي نفسية بضروط أبعر 45
    سيكوف بو كوارث. مستقبمي أف أبعر 46
    المستقبؿ. في المصاعب بعض وقوع مف أخب  91
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 العػػبارة ـ
اما  
 تم

بؽ
تنط

يانا   
 أح

بؽ
تنط

اما   
 تم

بؽ
تنط

ال 
 

    الدراسي. بمستقبمي التفكير أنبرؿ في 94
    أخاؼ حينما أفكر في مستقبمي الدراسي. 99
    لي أمورا  سيلة. يحمؿ المستقبؿ بيف أبعر 90
    الجيد الذي أبذلو.النجاح في الدراسة بالرىـ مف  فرص قمة أخب  91
    لدي قمؽ مف المتطمبات المادية الكثيرة لمدراسة. 92
    المستقبمية. حياتي في بصعوبة تحقيؽ السعادة أبعر 93

 
 (9ممحؽ )

 Attentional control scale (ACS)مقياس التحكـ االنتباىي 
 إعداد

 د. ميمي السيد أحمد
أستاذ عمـ النفس التربوي 

-كمية التربية المساعد      
 جامعة الزقازيؽ

 د. السيد الفضالي عبد المطمب
أستاذ عمـ النفس التربوي 
-المساعد       كمية التربية

 جامعة الزقازيؽ
 تعميمات:

يتكوف ىذا المقياس مف مجموعة مف العبارات التي تمػر بيػا وتتنػاوؿ اسػتجاباتؾ 
لمتصػرؼ الػذي ينطبػؽ عميػؾ،  وتصرفاتؾ نحوىا، حيث تجد أماـ كػؿ عبػارة ثالثػة احتمػاالت

( في الخانة أمػاـ  √والمطموب منؾ أف توضح التصرؼ الذي ينطبؽ عميؾ بوضع عالمة ) 
 كؿ عبارة وأسفؿ االختيار الذي يعبر عف سموكؾ. وتذكر أف:
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 ( تجيب بصراحة عف جميع العبارات، وال تترؾ أي عبارة دوف إبداء الرأي ببينو.4)
 في كؿ عبارة. ( اختر استجابة واحدة فقط9)
 ( تكوف إجابتؾ معبرة عف وجية نظرؾ؛ حيث ال توجد إجابة صحيحة، وأخر  خاطلة.0)

 باكريف تعاونكـ.                                                                      

 أنث   ذكر               الجنس:

..../    ..........  سنة     )تاريخ الميالد(       العمر:
...../..... 

 

 العػػبارة ـ

اما  
 تم

بؽ
تنط

يانا   
 أح

بؽ
تنط

اما   
 تم

بؽ
تنط

ال 
 

    أستطيع التركيز في أي ميمة بالرىـ وجود ضوضاء.  4
    لدي قدرة عم  التركيز عند حؿ أي مبكمة تواجيني. 9
    يكوف ذىني مركزا  عندما أعمؿ بجد في موضوع ما. 0
    وضوع ما بالرىـ مف وجود الموسيق  حوليأستطيع التركيز  في م 1
    أستطيع أف أكوف عم  وعي بما يحدث مف حولي. 2
    يكوف ذىني مركزا  اثناء الدراسة عندما  يتحدث أحد الزمالء بجانبي. 3
أسػػتطيع السػػيطرة عمػػ  األفكػػار التػػي تطػػرأ إلػػ  ذىنػػي عنػػدما أركػػز فػػي  4

 موضوع ما.
   

    يز في الموضوعات التي أتحمس ليا.لدي القدرة عمي الترك 5
    أتجاىؿ البعور بالجوع أو العطش أثناء التركيز في موضوع ما. 6
    أستطيع تركيز االنتباه عم  خصالص محددة مف المنبيات. 41
    أستطيع أف أنتقؿ بسرعة مف ميمة إل  ميمة أخر . 44
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 العػػبارة ـ
اما  
 تم

بؽ
تنط

يانا   
 أح

بؽ
تنط

اما   
 تم

بؽ
تنط

ال 
 

    ميمة جديدة.أستررؽ وقتا  قميال  في االنتقاؿ مف ميمة إل   49
    لدي القدرة عم  تنظيـ انتباىي بيف االستماع والكتابة أثناء الدروس. 40
    أىتـ بالموضوعات التي تتفؽ مع ميولي ورىباتي. 41
    أستطيع القراءة والكتابة أثناء التحدث في الياتؼ. 42
    لدي القدرة عم  إجراء مكالمة تميفونية أثناء االستذكار. 43
    أستطيع التوصؿ إل  أفكار جديدة أثناء دراسة موضوع ما. 44
    لدي القدرة عم  العودة مرة أخر  إل  ما كنت أفعمو عندما يبرد ذىني. 45
    أتجنب األفكار ىير العقالنية عند اختياري لفكرة ما لحؿ مبكمة. 46
    يسيؿ عمي االنتقاؿ بيف ميمتيف مختمفتيف أثناء الدراسة. 91
لدي القدرة عم  انتقاؿ تفكيري في موضوع ما مف وجية نظر معينة إلػ   94

 وجية نظر أخر .
   

    أستطيع االنتباه لمواقؼ عديدة في نفس الوقت. 99
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 (0ممحؽ )
   Cognitive biases scale (CBS) مقياس التحيزات المعرفية

 إعداد         
 د. ميمي السيد أحمد

بوي المساعد       أستاذ عمـ النفس التر 
 جامعة الزقازيؽ-كمية التربية

 د. السيد الفضالي عبد المطمب   
أستاذ عمـ النفس التربوي    

جامعة -المساعد       كمية التربية
 الزقازيؽ

 تعميمات:
يتكوف ىذا المقياس مف مجموعة مف العبارات التي تمػر بيػا وتتنػاوؿ اسػتجاباتؾ 

كػؿ عبػارة ثالثػة احتمػاالت لمتصػرؼ الػذي ينطبػؽ عميػؾ، وتصرفاتؾ نحوىا، حيث تجد أماـ 
( في الخانة أمػاـ  √والمطموب منؾ أف توضح التصرؼ الذي ينطبؽ عميؾ بوضع عالمة ) 

 كؿ عبارة وأسفؿ االختيار الذي يعبر عف سموكؾ. وتذكر أف:
 ( تجيب بصراحة عف جميع العبارات، وال تترؾ أي عبارة دوف إبداء الرأي ببينو.4)
 اختر استجابة واحدة فقط في كؿ عبارة. (9)
 ( تكوف إجابتؾ معبرة عف وجية نظرؾ؛ حيث ال توجد إجابة صحيحة، وأخر  خاطلة.0)

 باكريف تعاونكـ.                                                                      

 أنث   ذكر               الجنس:

ة     )تاريخ الميالد(     ..../ ..........  سن     العمر:
...../..... 
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 العػػبارة ـ
اما  
 تم

بؽ
تنط

يانا   
 أح

بؽ
تنط

اما   
 تم

بؽ
تنط

ال 
 

    لد  القدرة عم  الوصوؿ لمنتال) في وقت قصير. 4
    تحيزي لمعتقداتي يمكنني مف تحقيؽ أىدافي. 9
    النتال). كانت ميما بآرالي أتمسؾ 0
    تختمؼ مع قناعاتي. أرفض األفكار التي 1
    لدي مبررات حوؿ األفكار والمعتقدات الخاصة بي. 2
    أتخذ القرارات ببكؿ أسرع مف اآلخريف. 3
    أعتقد أف الفكرة األول  التي تتوارد إل  عقمي ىي الفكرة الصحيحة. 4
    أصؿ إل  النتال) دوف الحاجة إل  تقييـ كؿ الحقالؽ 5
    ال تحتاج مني إل  التفكير في البدالؿ.اتخاذ القرارات  6
    أجد صعوبة في الوصوؿ إل  األىداؼ التي أسع  لتحقيقيا. 41
    أجد صعوبة في معرفة ما يبعر بو زماللي مف خالؿ تعبيرات وجوىـ. 44
    أعتقد أف كؿ موقؼ أواجيو لو تفسير واحد. 49
اضافية عند اتخاذ  أعتقد أنني ال احتاج إل  البحث عف معمومات 40

 القرارات.
   

    أتجنب االىتماـ بالمعمومات التي مف بينيا أف ترير معتقداتي. 41
    أحب البحث عف الموضوعات ىير الميلوفة. 42
    أعتقد أف ىناؾ مف يقؼ معي في المواقؼ الصعبة المستقبمية. 43
    أجد صعوبة في الوثوؽ بزماللي في الدراسة. 44
    بو إل  التفاصيؿ عند مذاكرة الموضوعات أكثر مف العموميات.أنت 45
    الصور التوضيحية في الموضوعات الدراسية. أىمؿ 46
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 العػػبارة ـ

اما  
 تم

بؽ
تنط

يانا   
 أح

بؽ
تنط

اما   
 تم

بؽ
تنط

ال 
 

    .أحرص عم  عدـ اطالع اآلخريف عم  ما أقـو بو 91
    أحرص عم  أف أكوف حذرا  عند قيامي بيي ميمة .  94
    حياتي.أعتقد أنو ليس خطلي عندما تسوء األمور في  99
    أعتقد أف اآلخريف ال يعطونني فرصة لمقياـ بعمؿ جيد.  90
    أجد صعوبة في تريير طريقة تفكيري. 91
    أعتقد أف الناس يجعموف حياتي بالسة.  92
    أعتقد أف الناس تعاممني ببدة دوف سبب. 93
    اآلخريف. مف أنني منبوذ أبعر 94
    اآلخريف. أبعر أنني ىير مرىوب مف 95

 
 


