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  : َطتدًص ايبشح* 
( طالب وطالبة بالفرقتيف الثانية والرابعة عممي وأدبي ببعض كميات 093أجري البحث عمى )

( ، بيدؼ الكشؼ عف مستواىـ باإلخفاؽ 2389/  81جامعة المنوفية بالعاـ الجامعي )
المعرفي ، وعف مستوى وسرعة ودرجة صعوبات التجييز االنفعالي لمرتفعي ومنخفضي 

معرفي ، وعف الفروؽ في مستوى اإلخفاؽ المعرفي ودرجة صعوبات التجييز اإلخفاؽ ال
االنفعالي الراجعة لمجنس ولمتخصص ولمفرقة ولمتفاعبلت بينيا ، وعف الفروؽ بيف مرتفعي 
ومنخفضي اإلخفاؽ المعرفي الراجعة لمستوى وسرعة ودرجة صعوبات التجييز االنفعالي 

أدوات ىي ميمة ستروب االنفعالية ومقياسيف تـ بنائيما ولمتفاعبلت بينيا ، واستخدمت ثبلثة 
أحدىما لصعوبات التجييز االنفعالي واآلخر لئلخفاؽ المعرفي ، وباستخداـ برنامج التحميؿ 

تـ تحميؿ البيانات المستخرجة بأساليب إحصائية مختمفة ، وأسفرت النتائج  SPSSاإلحصائي 
اإلخفاؽ المعرفي ، وأف مرتفعي اإلخفاؽ عف أف أفراد العينة لدييـ مستوى متوسط مف 

المعرفي لدييـ مستوى غير مكتمؿ وسرعة بطيئة ودرجة صعوبة مرتفعة في التجييز 
االنفعالي عمى عكس منخفضي اإلخفاؽ المعرفي ، وأنو ال توجد فروؽ جوىرية بينيـ في 

فرقة اإلخفاؽ المعرفي ودرجة صعوبات التجييز االنفعالي راجعة لمجنس والتخصص وال
والتفاعبلت بينيا ، وأنو توجد فروؽ جوىرية بيف مرتفعي ومنخفضي اإلخفاؽ المعرفي راجعة 
لمستوى وسرعة ودرجة صعوبات التجييز االنفعالي لصالح المرتفعيف ، بينما لـ توجد فروؽ 
جوىرية بينيما راجعة لمتفاعبلت بينيا ، وعمى ضوء ذلؾ تـ تقديـ توصيات تربوية ومقترحات 

 مستقبمية .  بحثية
 
 
 
 
 اإلخفاؽ المعرفي . –التجييز االنفعالي  : ايهًُات املفتاسٝة* 
 
 
 



 يــــــــــــــــــــــــــاق المعرفــــــــــــــاإلخف يــضـــــعي ومنخفــــــمرتف يينامعـــــلبة الجـــــــــــطالدى ــــــــــالي لـــــــــيز االنفعــــــالتجه

- 290 - 

 
* Abstract :  

 

This research occurred on (390) male & female of the 2
nd

 & 4
th

 grade 

students of some faculties at Menoufia university through the academic 

year (18/2019) , to reveal their level of cognitive failure , level , speed & 

disability degree of emotional processing , the differences in level of 

cognitive failure and disability degree of emotional processing , the 

differences between the highest and lowest cognitive failure students in 

level , speed & disability degree of emotional processing , by using three 

tools ( emotional Stroop task , other two new scales) and analyzing 

extracted data using SPSS program , the results referred to an average 

level in cognitive failure and an uncompleted level , slow & high disability 

degree in emotional processing for the highest students in cognitive failure 

on the contrast of the lowest , also referred to that gender , major study 

specialization and grade of study did not make any differences in both of 

cognitive failure level and disability degree of emotional processing , but 

level , speed and disability degree of emotional processing mad 

fundamental differences in cognitive failure level , so some educational 

recommendations and new search points had been submitted .  

* Key Words :  Emotional processing – Cognitive failure . 
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 * َكدَة ايبشح :

 والسموكية فيما ييدؼ إلى محاولة الفيـ العميؽ لممشكبلت النفسية ييدؼ عمـ النفس التربوي
المتعمقة بكؿ مف التعمـ والتعميـ التي سببتيا في الغالب جممة مف العمميات ترجع في األساس 

 في شخصية المتعمـ . –معا بنفس الوقت  –إلى جوانب انفعالية وأخرى معرفية 
( بوجوب التعامؿ مع ما يعوؽ األنشطة Neisser , 1967 ,65وعمى ىذا األساس ينصح )

المعرفية لمفرد دوف إىماؿ لحقيقة تأثرىا بباقي مكونات الشخصية وبخاصة االنفعالية منيا ، 
 ويأتي البحث الحالي في ىذا اإلطار .

فالفرد في مسار حياتو اليومية قد يواجو أحداثا تثير لديو استجابات انفعالية بعضيا عرضية 
أثرىا وبعضيا يستمر أثرىا لفترات طويمة بعد نياية الحدث المسبب ليا ، وقد  سرعاف ما يزوؿ

يصؿ ذلؾ إلى الدرجة التي يكوف فييا مجرد تذكر ىذا الحدث مثيرا لتمؾ االستجابات االنفعالية 
مرة أخرى ، بؿ ومعيقا لمحاولة الفرد استئناؼ حياتو اليومية بشكميا الطبيعي الذي يسمح لو 

 ( .2،  2382االعتيادية دوف إخفاؽ )صبلح الديف محمد ، بأداء ميامو 
وعادة ما تتعرض حواس الفرد لمعديد مف المثيرات في المواقؼ التي يواجيا في بيئتو المحيطة 
، ويمزمو في كؿ موقؼ منيا أف يتفحص تمؾ المثيرات سمعيا أو بصريا أو بأي وسيط حسي 

يخضعيا لعمميات التجييز لديو ، فيؤدي آخر يناسب طبيعتيا ليحصؿ منيا عمى معمومات 
ذلؾ إلى أف يستجيب ىذا الفرد بقدر ما مف السرعة والدقة لبعض مف تمؾ المثيرات ويبقي 
البعض اآلخر منيا في ذىنو لمراحؿ مقبمة مف المعالجة أو ييمميا فتتبلشى مع مضي الوقت 

 أو بالتعرض لمواقؼ جديدة .
يا أو عدة مرات عمى مدار اليوـ يجعمو أكثر اعتيادا غير أف مرور الفرد بنفس الموقؼ يوم

عمى تجييز المعمومات المتضمنة في مثيراتو بقدر أكبر مف السرعة والدقة ، وذلؾ ألنو أصبح 
بمثابة ميمة يومية اعتاد الفرد النجاح فييا بشكؿ روتيني ، ورغـ ذلؾ فإف بعض األفراد قد 

إلى إخفاقيـ في تمؾ المياـ التي اعتادوا  يتعرضوف أحيانا ليفوات وزالت وأخطاء تؤدي
النجاح فييا ، فما الذي تغير اليوـ عف األمس وأدى إلى إخفاؽ ىؤالء في بعض مياميـ 
االعتيادية رغـ أنيا تتضمف نفس المثيرات وتعكس نفس المعمومات التي جيزوىا بنجاح مف 

الذي يقع فييا المعمموف عندما قبؿ ؟! ، وىنا يتبادر إلى الذىف أيضا مدى الحيرة واالستغراب 
 يجدوا بعض طبلبيـ قد أخفقوا في ميمة ما أو أكثر رغـ أنيـ اعتادوا النجاح فييا مف قبؿ !



 يــــــــــــــــــــــــــاق المعرفــــــــــــــاإلخف يــضـــــعي ومنخفــــــمرتف يينامعـــــلبة الجـــــــــــطالدى ــــــــــالي لـــــــــيز االنفعــــــالتجه

- 292 - 

بؿ واألكثر غرابة مف ذلؾ أف الفرد أحيانا يجد نفسو في موقؼ ما بو مياـ يعرؼ جيدا 
تبريرا معقوال ليذا متطمبات النجاح فييا ، ورغـ ذلؾ يخطأ في الموقؼ دوف أف يجد اآلخروف 

( عمى تمؾ األخطاء الغير متوقعة التي يقع Broadbent , et al. , 1982 , 1، ولقد أطمؽ )
، وأخضع  Cognitive failureفييا الفرد في حياتو اليومية مصطمح اإلخفاؽ المعرفي 

الباحثوف في مجاؿ عمـ النفس المعرفي تمؾ الظاىرة لمدراسة واصطمحوا عمى وصؼ تمؾ 
فوات والزالت واألخطاء في االنتباه واإلدراؾ والتذكر التي يقع فييا البعض بنفس ىذا الي

، ي( ، وأكد البعض منيـ عمى أف تمؾ الظاىرة دائما ما  2382المصطمح )تمارا الدوري ، 
تكوف ذات طبيعة انفعالية لمدرجة التي يمكف معيا وصفيا بأنيا اضطراب انفعالي ولكف يظير 

طة المعرفية لمفرد عمى ىيئة إخفاؽ في االنتباه أو في االسترجاع أو في إصدار أثره في األنش
 ( .Allahyari , et al. , 2008 , 150 – 151االستجابات الحركية المناسبة لؤلحداث )

فحياة أي فرد ىي عبارة عف مجموعة أحداث متبلحقة يتفاعؿ معيا بطريقتو الخاصة ، 
لمعمومات المثيرة لبلنفعاؿ ، ويتحدد نوع ودرجة انفعاؿ كؿ وتتضمف ىذه األحداث الكثير مف ا

فرد تجاىيا وفقا لطريقتو في تفسير تمؾ المعمومات ، فقد يفسر البعض تمؾ المعمومات بشكؿ 
إيجابي بينما يفسرىا البعض اآلخر بشكؿ سمبي ، وفد يفسرىا البعض بقدر منخفض مف 

فع مف االستثارة ، وبيذه الطريقة تتكوف االستثارة بينما يفسرىا البعض اآلخر بقدر مرت
 انفعاالت كؿ فرد منا تجاه األشخاص واألحداث الجارية المحيطة بو . 

إال أف كؿ فرد منا لو طريقة خاصة تميزه عف غيره في تجييز المعمومات المؤدية إلى 
 , Rachman , 1980والمتضمنة في انفعاالتو المختمفة ، وىذه الطريقة ىي ما أطمؽ عميو )

بقصد اإلشارة إلى الطريقة  Emotional processing( مصطمح التجييز االنفعالي 51
المميزة التي يجيز بيا كؿ فرد منا المعمومات االنفعالية في أحداث الحياة المحيطة بو ، 
ومؤكدا أف تمؾ الطريقة يكوف ليا تأثير مباشر عمى نجاح أو إخفاؽ الفرد في سموكو المعتاد 

ليومية ، ألنو مف خبلليا يظير مدى اختبلؼ كؿ فرد منا عف غيره في امتصاص وفي ميامو ا
واستيعاب المثيرات المزعجة انفعاليا أثناء أي ميمة ، ومدى قدرتو عمى خفضيا إلى الحد 

 الذي يسمح لخبراتو األخرى ولسموكو المعتاد أف يستمر دوف خمؿ أو انقطاع أو إخفاؽ .
( أنو في حيف أف معظـ األفراد ينجحوف في تجييز أو Rachman , 1980 , 56كما أوضح )

معالجة الغالبية العظمى مف األحداث المزعجة انفعاليا التي تواجييـ في حياتيـ بنجاح ، فإف 
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األمر ال يخمو أحيانا مف وقوع البعض بإخفاقات ، خاصة عند وجود أي خمؿ سابؽ بآلية 
 اكتماليا عمى النحو المطموب . التجييز االنفعالي ألحداث ماضية أدى إلى عدـ

( يتوقعاف أف الفروؽ الفردية بيف الناس في 2338) Bosma & Kunnenولذلؾ فإف 
التجييز االنفعالي قد تكوف أحد أىـ األسباب لمفروؽ الفردية بينيـ في نجاحيـ عند أداء 

( ، 821أ ،  2380مياـ حياتيـ اليومية أو في إخفاقيـ فييا )في : نياؿ لطفي وآخروف ، 
وىذا ما يسعى البحث الحالي لمتحقؽ منو ، مف خبلؿ محاولة الكشؼ عف الفروؽ الفردية في 

 التجييز االنفعالي بيف طمبة جامعة ذوي مستويات متفاوتة في اإلخفاؽ المعرفي .
 * َػهًة ايبشح :

الجانب بدراسة الشخصية اإلنسانية في جوانبيا الثبلثة المتعارؼ عمييا وىي  عمـ النفس ييتـ
المعرفي ) العقمي ( والجانب االنفعالي ) الوجداني ( والجانب الحركي ) النزوعي ( ، وفي 
البدايات كاف ىناؾ اعتقاد راسخ بأف النشاط المعرفي لمفرد يتمايز وال يتداخؿ نيائيا مع 
ة نشاطو االنفعالي ، وظؿ ىذا االعتقاد سائدا لفترات طويمة إلى أف توصؿ الباحثوف في اآلون

األخيرة إلى وجود تقاطع أو التقاء بيف الجانبيف يصؿ إلى حد وجود قناعة كاممة اآلف بأف كبل 
( ، بؿ ويصؿ إلى حد اإلقرار بأف Leible & Snell , 2004 , 395منيما يؤثر ويتأثر باآلخر )

الفروؽ الفردية في الجوانب االنفعالية لمشخصية ىي أحد أىـ المنبئات بوجود فروؽ فردية 
 ( .Warwick & Nettlbeck , 2004 , 1094ي األنشطة المعرفية بيف الناس )ف

وعمى ىذا الحاؿ فالجانب االنفعالي جزء ميـ في شخصية الفرد ويرتبط بقوة بالجانب العقمي 
ويؤثر فيو مف خبلؿ العديد مف االنفعاالت الموجبة والسالبة التي سبؽ أف كونيا الفرد عند 

يطة بو بشكؿ متكرر كوف لديو خبرة يمكنيا أف تحرؾ نشاطو تفاعمو مع األحداث المح
( ، وىذا ىو ما أكده أيضا 202،  2381المعرفي بعد ذلؾ ويمكنيا أف تعوقو )آماؿ حسيف ، 

Weiner  (8912 مف أف النواحي االنفعالية لمشخصية االنسانية تمعب دورا ىاما في )
لنجاح أو اإلخفاؽ في بعض مياـ الحياة األنشطة المعرفية لمفرد وأنو يمكف أف يعزى ليا ا

 ( .833،  2339اليومية بشكؿ عاـ )في : عادؿ خضر ، 
( مف أف الجانب االنفعالي لمشخصية لو دور 8920) Banduraويتفؽ ىذا مع ما أشار إليو 

فعاؿ في تفسير عدـ قدرة البعض عمى أداء بعض المياـ أو اإلخفاؽ فييا وفقا لمدى 
( ، 222،  2380تيـ وعمى تعبيرىـ عنيا بدقة )في : لمياء زغير ، سيطرتيـ عمى انفعاال 
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( مف أف القدرات االنفعالية لمفرد تمثؿ عامبل Cherniss , 2000 , 6 – 8ومع ما أشار إليو )
ىاما ومؤثرا عمى أدائو لممياـ المعرفية المختمفة عف طريؽ تأثيرىا عمى تفكيره وسموكو ، 

( مف أف النجاح في المياـ المختمفة 812،  2338راضي ، وكذلؾ مع ما أكدتو )فوقية 
 لجميع أشكاؿ التعمـ يخضع في األساس لمدى واسع مف الخصائص االنفعالية لمفرد .

وال يخمو التراث السيكولوجي مف بعض اإلشارات في األطر النظرية المتاحة إلى ثمة ارتباط 
خفاقو في بعض األنش طة المعرفية ، ومف تمؾ اإلشارات عمى بيف الحالة االنفعالية لمفرد وا 

 سبيؿ المثاؿ : 
مف أف األفراد الذيف تتكرر لدييـ حاالت  (Broadbent , et al. , 1982 , 7ما الحظو )

اإلخفاؽ المعرفي قد أظيروا أيضا وبشكؿ متزامف درجات مرتفعة مف القمؽ والكآبة في تمؾ 
( مف أف األشخاص الذيف Rosenthal , et al. , 1984 , 72المواقؼ ، وما أشار إليو )

يصابوف باضطرابات انفعالية في موقؼ ما يكونوف أكثر عرضة لئلخفاؽ المعرفي مقارنة 
  Ekmanبغيرىـ الذيف يمروف بتمؾ المواقؼ دوف أي اضطرابات انفعالية ، وما أكده 

تمر بيـ  ( مف أف الصعوبات التي يواجيا البعض في التجييز االنفعالي لؤلحداث التي8999)
تؤدي إلى استجابات انفعالية لدييـ مف المرجح أف تكوف ثابتة وقوية فتقتحـ عقؿ الفرد عند 

( مما يؤدي إلى 28،  2382محاولتو استئناؼ سموكو المعتاد )في : صبلح الديف محمد ، 
( Rachman , 2001 , 164 – 165وقوعو في بعض اإلخفاقات المعرفية ، وما توصؿ إليو )

فرد إذا لـ يستطع أف يمتص المثيرات المزعجة التي تصادفو فإنو سيواجو صعوبات مف أف ال
في تجييزىا انفعاليا تجعمو دائما يتصرؼ بمستوى عاؿ مف االستثارة وبتداخؿ كبير بيف 
مشاعره مما يصعب عميو التركيز عمى ميامو اليومية أو النجاح في ميامو المعتادة ، وما 

( مف ارتباط اإلخفاؽ المعرفي Sullivan & Payne , 2007 , 1664 – 1665استنتجو )
( مف أف 2388) Sathish & Jayaبحاالت التقمب المزاجي واالنفعالي لمفرد ، وما توقعتو 

كثير مف أسباب اإلخفاؽ المعرفي ترجع إلى الحالة االنفعالية لمفرد وخاصة السمبية منيا )في 
، وما أشار إليو )أحمد عثماف والسيد الشربيني  (9،  2382: رانيا الفار وسممى السبيعي ، 

( مف أنو إذا مر الفرد بحدث انفعالي مزعج وأكمؿ تجييزه بنجاح فإف 22 – 20،  2382، 
ىذا االنزعاج يتناقص بالتدريج مع مرور الوقت إلى أف ينتيي تماما ويتابع الفرد ميامو 

وبات في آلية التجييز االنفعالي االعتيادية بشكؿ طبيعي عمى عكس لو واجيت الفرد أية صع
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كأف يفشؿ في تسجيؿ ىذا الحدث أو في تقييمو معرفيا أو في التعبير عنو بدالالت انفعالية 
مناسبة أو في االستجابة لو بشكؿ مقبوؿ فإف التجييز االنفعالي ليذا الحدث ال يكتمؿ بالشكؿ 

ىذا الحدث حتى بعد انتيائو المطموب فيتصرؼ الفرد بمستوى عاؿ مف االستثارة لمجرد تذكر 
وينعكس ذلؾ عمى أدائو لمياـ حياتو اليومية فبل يستطيع إنجازىا بنجاح كالمعتاد ، وما 

( مف أف اكتماؿ التجييز االنفعالي 02 – 02،  2382توصؿ إليو )صبلح الديف محمد ، 
كيز عمى لؤلحداث يسيـ في تسييؿ األنشطة المعرفية لمفرد ويدفع نظامو المعرفي إلى التر 

أداء مياـ المحظة الراىنة بنجاح عمى عكس عدـ اكتمالو الذي يؤدي إلى تشويش وتعطيؿ 
النظاـ المعرفي لمفرد أثناء أداء ميامو االعتيادية ، وما أشارت إليو )سحاب الرشيدي ، 

( مف أف كثرة المعمومات والمنبيات التي يتعرض ليا الفرد أثناء 881 – 882،  2381
ما قد يتسبب لو في نوع مف اإلجياد االنفعالي يؤدي إلى بعض التغيرات غير أدائو لميمة 

المتوقعة عمى عممياتو العقمية التي يستخدميا في تمؾ الميمة مما يسبب إخفاقات معرفية 
 غير معتادة .

وفضبل عف تمؾ اإلشارات السابقة نجد أيضا أف التراث السيكولوجي ال يخمو مف دراسات 
خفاقو في بعض أنشطتو سابقة حاولت الك شؼ عف العبلقة بيف الحالة االنفعالية لمفرد وا 

 المعرفية ، ومف تمؾ الدراسات عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:
( بأف اإلخفاؽ المعرفي Robertson , et al. , 1997 , 754ما أشارت إليو نتائج دراسة )

ا فتؤدي إما إلى نتائج يرتبط بحاالت القمؽ لدى األفراد وبمشاعر الضيؽ التي يمروف بي
مزعجة فقط ولكف غير مؤلمة في بعض األحياف أو إلى نتائج خطيرة ومؤلمة بؿ وميددة 
لسبلمة الفرد في أحياف أخرى وأرجعت ذلؾ إلى أف تمؾ الحاالت االنفعالية تسبب أخطاء في 

 , Yamanakaاالنتباه ويستتبعيا بالضرورة إخفاقات معرفية ، وما أظيرتو نتائج دراسة )

( التي مف أف الحالة االنفعالية ىي سبب مشترؾ في جميع اإلخفاقات المعرفية ، وما 2003
( مف أف المجموعة التي لدييا كآبة دائمة Sullivan & Payne , 2007كشفت عنو دراسة )

وتمؾ التي لدييا كآبة موسمية مف أفراد العينة قد أظيرتا مستوى متقارب مف اإلخفاؽ المعرفي 
عبلقة موجبة مع درجة الكآبة لدى كؿ فرد منيـ بينما المجموعة التي ليس لدييا أية يرتبط ب

أعراض اكتئابيو قد أظيرت مستوى أقؿ كثيرا في اإلخفاؽ المعرفي ، وما أشارت إليو نتائج 
( مف أف الحالة االنفعالية السمبية تقؼ وراء معظـ Payne & Schnapp , 2014دراسة )
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لتي سجميا أفراد العينة وترتبط بيا بعبلقة موجبة دالة إحصائيا عمى اإلخفاقات المعرفية ا
عكس الحالة االنفعالية اإليجابية التي لـ ترتبط بعبلقة دالة إحصائيا مع أي مف اإلخفاقات 

( بأف ذوي االنفعاالت Carrigan & Barkus , 2016المعرفية ، وما خمصت إليو دراسة )
مب لدييـ إخفاقات معرفية أكثر في مياـ االستدعاء والتعرؼ غير المستقرة وذوي المزاج المتق

 والتذكر مقارنة بغيرىـ .
التي تناولت اإلخفاؽ  –في حدود عمـ الباحث  –ورغـ كؿ ذلؾ فإف معظـ الدراسات السابقة 

المعرفي مف حيث تحديد أسبابو قد ركزت فقط عمى متغيرات معرفية ولـ يتناولو أي منيا 
( مف أف اإلخفاؽ المعرفي 10،  2382كحالة انفعالية ، وىذا ما نوه إليو )مرواف الحربي ، 

تماـ الكافي مف كحالة انفعالية ىو أحد المشكبلت النفسية والتربوية اليامة التي لـ تحظ باالى
الباحثيف ، وىو ما لـ يغفمو البحث الحالي بالتركيز عمى التجييز االنفعالي عمى اعتبار أنو 
المتغير األكثر أىمية بيف متغيرات الجانب االنفعالي لمشخصية والمتحكـ األوؿ فييا وفقا لما 

فعالي الخاص ( باعتبار نظاـ التجييز االنVuilleumier , 2005 , 585 – 586أشار إليو )
بالفرد ىو الذي يتحكـ في مشاعره وتصرفاتو أثناء األحداث اليومية المختمفة وعند التفاعؿ 
مع اإلشارات المستحثة مف البيئة المحيطة بو ومف داخؿ الفرد نفسو ، ومع األخذ في 
االعتبار أيضا أف ىذا النظاـ محدود السعة فإف ذلؾ يعني أف تمؾ اإلشارات المستحثة قد 

ىماؿ تف وؽ ىذه السعة في بعض األحداث مما يدفع الفرد إلى التركيز فقط عمى بعضيا وا 
البعض اآلخر وفقا لمداللة االنفعالية لكؿ منيا ووفقا لدرجة شدتيا وأىميتيا لكؿ فرد )زينب 

( ، وىذا يعني أف أي خمؿ في تحديد الداللة االنفعالية لتمؾ األحداث 812،  2388بدوي ، 
المتضمنة فييا بواسطة نظاـ التجييز االنفعالي سيؤدي إلى قياـ الفرد بتوزيع  أو لممعمومات

أولويات استجاباتو بشكؿ خاطئ أو عمى األقؿ بشكؿ غير متوازف مما قد يعرضو لموقوع في 
أخطاء تسيـ في إخفاقو المعرفي بيذا الموقؼ ككؿ ، وىذا ما يسعى البحث الحالي لمتحقؽ 

 منو .
( بأف تعدد Vuilleumier & Huang , 2009 , 148 – 149ما أشار إليو ) ولقد أكد ىذا أيضا

اإلشارات االنفعالية المستحثة في األحداث اليومية يؤدي إلى التنافس فيما بينيا لبلستحواذ 
عمى أكبر قدر مف سعة نظاـ التجييز االنفعالي لمفرد المحدود أصبل ، وعندئذ يبرز دور ىذا 

ت االنفعالية لتمؾ المستحثات لتوجيو االنتباه ليا ، فيكوف أفضؿ في النظاـ في تحديد الدالال
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حالة المثيرات التي تحمؿ شحنة انفعالية عف تمؾ المحايدة وفي حالة التي تحمؿ شحنة 
انفعالية سالبة عف تمؾ الموجبة وفقا لقاعدة ىامة يعمؿ بيا ىذا النظاـ ىي أف التجييز يكوف 

( التي Williams , et al. , 1996لفرد ، وىذا ما أثبتتو دراسة )أوال لبلنفعاالت التي تيدد ا
تعرض خبلليا  Emotional stroop taskاستخدمت نسخة مف ميمة ستروب االنفعالية 

كممات ذات شحنة انفعالية موجبة أو سالبة أو محايدة وجميعيا مكتوبة بألواف أحبار مختمفة 
ممة دوف نطقيا بغض النظر عف مدلوليا ، ويطمب مف المفحوص فييا تسمية لوف حبر كؿ ك

فظير أف المفحوصيف يكونوف أقؿ سرعة في االستجابة لمكممات المحايدة مقارنة بالكممات 
ذات الشحنة االنفعالية وكذلؾ في االستجابة لمكمات ذات الشحنة االنفعالية الموجبة مقارنة 

التي استخدمت نسخة أخرى ( Richards & Blanchette , 2004بالسالبة ، وكذلؾ دراسة )
مف ميمة ستروب االنفعالية تعرض صورا لشخص منفعؿ ومكتوب أسفؿ كؿ صورة منيا اسـ 
انفعاؿ معيف قد يطابؽ داللة الصورة أو ال يطابقيا ويطمب مف المفحوص تسمية انفعاؿ كؿ 
بة صورة دوف نطؽ الكممة المكتوبة تحتيا ، فظير أف المفحوصيف يكونوف أسرع في االستجا

عند تطابؽ الداللة االنفعالية لمصورة مع منطوؽ الكممة المكتوبة تحتيا مقارنة باالستجابة 
 عند عدـ التطابؽ بينيما كأف يكوف مكتوب كممة )سعيد( أسفؿ صورة لوجو حزيف .

ويتوقع الباحث أف ىذا كمو ربما يرجح أف نجاح األفراد أو فشميـ في إكماؿ التجييز االنفعالي 
لتي تمر بيـ وسرعتيـ أو بطئيـ في ذلؾ ودرجة صعوبتو عمييـ سوؼ يسبب لؤلحداث ا

تفاوت بينيـ في مستوى اإلخفاقات المعرفية التي ربما يقعوف فييا ، ألنو مف المحتمؿ أف 
كفاءة الفرد في التجييز االنفعالي ىي التي توجو انفعاالتو بشكؿ صحيح مما يجعمو يتحرر 

نتباىو أثناء أداء ميامو االعتيادية فينجح فييا ويقؿ احتماؿ مف تبعية المثيرات المشتتة ال 
( Kanfer , Ackerman , 1996 , 160وقوعو في أية إخفاقات معرفية ، وىو ما نبو إليو )

مسبقا ويسعى البحث الحالي إلى التحقؽ منو بمحاولة إثبات أف مستوى اإلخفاؽ المعرفي 
دني في مستوى التجييز االنفعالي ألنو يجعميـ ربما يكوف أكبر لدى األفراد الذيف لدييـ ت

يميموف مثبل إلى كبت انفعاالتيـ بشكؿ مبالغ فيو مما يؤدي إلى تقويض أدائيـ أثناء العمؿ 
عمى انجاز الميمة المكمفيف بيا مسببا عمى األرجح إخفاقيـ فييا رغـ اعتيادىـ النجاح فييا 

 مف قبؿ بشكؿ روتيني.
 جاز مصادر اإلحساس بمشكمة البحث الحالي في النقاط التالية :ومف خبلؿ ما تقدـ يمكف إي
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( وجود بعض المبلحظات الميدانية الدالة عمى زيادة نسبة اإلخفاؽ المعرفي بيف طمبة 8)
الجامعة بمصر بشكؿ كاف يجب أف يسترعي اىتماـ الباحثيف ، ورغـ ذلؾ فيناؾ ندرة شديدة 

 –بيئة المصرية التي لـ يوجد بيا إال دراسة واحدة في الدراسات السابقة التي تناولتو في ال
 تناولتو فقط في موقؼ االختبار . –في حدود عمـ الباحث 

( وجود بعض اإلشارات في األطر النظرية المتاحة باألدب السيكولوجي تممح إلى احتماؿ 2)
يـ في كفاءة تأثر الفروؽ الفردية بيف طمبة الجامعة في اإلخفاؽ المعرفي بالفروؽ الفردية بين

نظاـ التجييز االنفعالي سواء مف ناحية مستواه ) مكتمؿ / غير مكتمؿ ( أو سرعتو ) سريع 
/ بطئ ( أو درجة صعوباتو ) مرتفعة / منخفضة ( ، وىو ما يسعى البحث الحالي إلى 

 التحقؽ منو .
أسبابو أو ( أف معظـ الدراسات السابقة التي تناولت اإلخفاؽ المعرفي مف حيث تحديد 0)

العوامؿ المؤدية إليو ركزت عمى متغيرات في الجانب المعرفي لمشخصية مثؿ االنتباه والذاكرة 
والوظائؼ التنفيذية وتناقضات اإلدراؾ وأساليب معالجة المعمومات ، ومنيا دراسة كؿ مف 

(Houston , 1989(و )Cheyne , et al. , 2006(و )Unsworth , et al. , 2012 ( و)رانيا
( و)منتيى عبد الصاحب وفضؿ 2382( و)عمار الشمري ، 2382الفار وسممى السبيعي ، 
( ، بينما كانت ىناؾ ندرة شديدة في الدراسات السابقة التي 2831حسف وخميس يابر ، 

ربطت بيف اإلخفاؽ المعرفي ومتغيرات في الجانب االنفعالي لمشخصية ، ومنيا دراسة كؿ مف 
(Robertson , et al. , 1997(و )Yamanaka , 2003(و )Sullivan & Payne , 2007 )
( ، ولـ يكف ىناؾ أي Klockner & Hicks , 2015( و)Payne , Schnapp , 2014و)

دراسة سابقة في البيئة العربية عموما وال في البيئة المصرية خصوصا ركزت عمى ىذا األمر 
ركز أي منيا عمى مدى تأثر مستوى ، فضبل عف أف تمؾ الدراسات السابقة المشار إلييا لـ ي

اإلخفاؽ المعرفي بمستوى وسرعة ودرجة صعوبات التجييز االنفعالي التي يواجيا طمبة 
 الجامعة في المواقؼ االعتيادية ، وىو ما يفعمو البحث الحالي .

( أف ىناؾ تضارب بيف نتائج الدراسات السابقة فيما يخص وجود فروؽ دالة إحصائيا في 2)
خفاؽ المعرفي بيف أفراد عينات متنوعة راجعة إلى متغير الجنس : ففي حيف اتفقت مستوى اإل

( و)تمارا الدوري ، 2383( و)أنعاـ الركابي ، 2331نتائج دراسة كؿ مف )كماؿ الخيبلني ، 
( و)سمية 2382( و)محمود التميمي وأريج ميدي ، 2382( و)غفراف كامؿ ، 2382
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وجود مثؿ تمؾ الفروؽ ، فإننا نجد أف نتائج دراسة كؿ ( عمى عدـ 2381الجماؿ وآخروف ، 
( قد 2381( و)حساـ عباس ، 2382( و)عمار الشمري ، 2382مف )صافي صالح ، 

أظيرت مثؿ تمؾ الفروؽ رغـ اختبلفيا في توجيييا ، حيث كانت لصالح اإلناث في الدراسة 
 حث الحالي ىذا األمر .األولى والثانية ولصالح الذكور في الثالثة ، ولذلؾ سيختبر الب

( أف ىناؾ تضارب بيف نتائج الدراسات السابقة فيما يخص وجود فروؽ دالة إحصائيا في 2)
مستوى اإلخفاؽ المعرفي بيف أفراد عينات متنوعة راجعة إلى التخصص الدراسي : ففي حيف 

( و)غفراف 2382( و)صافي صالح ، 2382اتفقت نتائج دراسة كؿ مف )تمار الدوري ، 
( عمى عدـ 2381( و)سمية الجماؿ وآخروف ، 2381( و)حساـ عباس ، 2382اصر ، ن

( و)عمار 2383وجود مثؿ تمؾ الفروؽ ، فإننا نجد أف نتائج دراسة كؿ مف )أنعاـ الركابي ، 
( قد أظيرت وجود مثؿ تمؾ الفروؽ رغـ اختبلفيا في توجيييا ، حيث كانت 2382الشمري ، 

دراسة األولى ولؤلدبي في الثانية ، ولذلؾ سيختبر البحث لصالح التخصص العممي في ال
 الحالي ىذا األمر . 

( أف ىناؾ ندرة في الدراسات السابقة التي حاولت أف تختبر وجود فروؽ دالة إحصائيا في 2)
مستوى اإلخفاؽ المعرفي راجعة إلى الفرقة الدراسية ، حيث فعمت ذلؾ فقط دراسة كؿ مف 

( و)سمية الجماؿ 2381( و)حساـ عباس ، 2382)محمود التميمي وأريج ميدي ، 
ا عف عدـ وجود مثؿ تمؾ الفروؽ ، وىو ما يعتبر غير ( وكشفت جميعي2381وآخروف ، 

كاؼ لبلعتماد عميو خاصة مع اختبلؼ طبيعة عينات تمؾ الدراسات الثبلثة فيما بينيا ، ولذلؾ 
 سيختبر البحث الحالي ىذا األمر . 

( أف ىناؾ ندرة في الدراسات السابقة التي تناولت التجييز االنفعالي في البيئة العربية ، 1)
أ ( 2380إال دراسة كؿ مف )نياؿ حامد وآخروف ،  –في حدود عمـ الباحث  –ال يوجد  حيث

( في البيئة المصرية 2382ب( و)صبلح الديف محمد ، 2380و)نياؿ حامد وآخروف ، 
( في البيئة السعودية ، مع مبلحظة أف 2382ودراسة )أحمد عثماف والسيد الشربيني ، 

قاييس تقرير ذاتي تحدد صعوباتو فقط ، ولذلؾ يسعى جميعيا قد اعتمدت في قياسو عمى م
البحث الحالي إلى محاولة مؿء ىذه الفجوة وكذلؾ إلى االعتماد عمى أدوات أكثر شموال في 
قياس التجييز االنفعالي مف خبلؿ مستواه وسرعتو باستخداـ ميمة ستروب االنفعالية وكذلؾ 
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ي أعده الباحث ليناسب البيئة المصرية مف خبلؿ درجة صعوباتو باستخداـ مقياس تقرير ذات
. 
اختبرت وجود فروؽ دالة  –في حدود عمـ الباحث  –( أنو ال توجد أي دراسة سابقة 1)

إحصائيا في درجة صعوبات التجييز االنفعالي راجعة إلى أي مف متغيرات الجنس أو 
 األمر. التخصص الدراسي أو الفرقة الدراسية ، ولذلؾ سوؼ يختبر البحث الحالي ىذا

وبذلؾ يمكف تحديد مشكمة البحث الحالي في محاولة اإلجابة عمى السؤاؿ رئيسي ىو: ىؿ 
توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف طمبة الجامعة في مستوى اإلخفاؽ المعرفي راجعة إلى مستوى 

 وسرعة ودرجة صعوبات التجييز االنفعالي لدييـ ؟ 
 ة عف األسئمة التالية : ويتفرع ىذا السؤاؿ الرئيسي إلى محاولة اإلجاب

 ( ما مستوى اإلخفاؽ المعرفي لدى أفراد العينة؟8)
 ( ما مستوى التجييز االنفعالي لدى مرتفعي ومنخفضي اإلخفاؽ المعرفي مف أفراد العينة ؟2)
 ( ما سرعة التجييز االنفعالي لدى مرتفعي ومنخفضي اإلخفاؽ المعرفي مف أفراد العينة ؟0)
التجييز االنفعالي لدى مرتفعيف ومنخفضيف اإلخفاؽ المعرفي مف أفراد  ( ما درجة صعوبات2)

 العينة ؟
( ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات أفراد العينة المرتفعيف والمنخفضيف 2)

عمى مقياس اإلخفاؽ المعرفي راجعة إلى أي مف الجنس أو التخصص الدراسي أو الفرقة 
 الثنائية والثبلثية بينيا ؟ ولصالح مف إف وجدت ؟ الدراسية  ؟ أو لمتفاعبلت

( ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات أفراد العينة المرتفعيف والمنخفضيف 2)
عمى مقياس صعوبات التجييز االنفعالي راجعة إلى أي مف الجنس أو التخصص الدراسي أو 

 ة بينيا ؟ ولصالح مف إف وجدت ؟الفرقة الدراسية ؟ أو لمتفاعبلت الثنائية والثبلثي
( ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات أفراد العينة المرتفعيف والمنخفضيف 1)

عمى مقياس اإلخفاؽ المعرفي راجعة إلى أي مف مستوى وسرعة ودرجة صعوبات التجييز 
 ف وجدت ؟االنفعالي لدييـ ؟ أو لمتفاعبلت الثنائية والثبلثية بينيا ؟ ولصالح مف إ
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 ايبشح : أُٖٝة* 

يمكف توضيح أىمية البحث الحالي مف خبلؿ أىمية المتغيريف محؿ انشغالو ، ومف خبلؿ 
أىمية الفئة المستيدفة منو ، باإلضافة إلى أىمية نظرية وتطبيقية يحتمؿ أف تضيفيا نتائجو 

 إلى التراث األدبي في ىذا المجاؿ ، وذلؾ عمى النحو التالي :
النظر إلى المتغيريف موضع البحث نجد أنيما يغطياف قطاع مستعرض في  ( عند8)

الشخصية ، فاألوؿ يتعمؽ بالجانب الوجداني لمشخصية والثاني يمر عبر الجانب العقمي ليا 
ويظير أثرىما في الجانب السموكي لمفرد ، وىذا مف المفترض أف يعكس التقدير المتوازف 

تيجو ىذا البحث ببل تحيز لجانب معيف أو تيميش لجانب لجوانب الشخصية الثبلثة الذي ين
آخر رغـ إغفاؿ الكثير مف البحوث في الفترة األخيرة ليذا األمر خضوعا لمتوجيات الفكرية 
التي تتوىـ وجود ىوة ما تفصؿ بيف الوجداف والعقؿ والسموؾ في الشخصية اإلنسانية ، وىو 

 ره ويؤصؿ لو ، حيث :ما لـ يغفمو البحث الحالي بؿ ويتحرؾ في إطا
)أ( يأتي وقوؼ البحث الحالي عمى دراسة اإلخفاؽ المعرفي في إطار اىتماـ الباحثيف بدراسة 

( أنو مسار 889،  2332النشاط المعرفي عامة لدى األفراد والذي يؤكد )عدناف العتوـ ، 
لتعرؼ عمى اىتماـ بيف الباحثيف منذ أفبلطوف وأرسطو حتى اآلف ، وألف دراستو تساعد في ا

األخطاء واليفوات التي يقع فييا الفرد أثناء معالجتو لممعمومات مما قد يكوف لو آثارا سمبية 
( ، كما أف دراستو تساعد ليس 89،  2382عمى نشاطو المعرفي عموما )تمارا الدوري ، 

نما أيضا في تقديـ فيما أفضؿ لمف ىـ عرض ة فقط في التعرؼ عمى اآلليات التي تؤدي إليو وا 
( ، فضبل عف أنو لـ يعد مجرد شكاوي مؤقتة Wallace , 2004 , 307 – 308لموقوع فيو )

مف البعض أو مجرد مظير خارجي يعبر عف الحالة السمبية التي يمروف بيا )مرواف الحربي 
( بؿ أصبح أحد أىـ المشكبلت التي قد تؤدي في النياية إلى إعاقة مسيرة 29،  2382، 

 , Wilkerson , et al. , 2012مية التعميمية إذا لـ يتـ مواجيتيا )بعض الطبلب في العم

( بأف العمؿ Dewitte & Schouwenburg , 2002 , 470 – 471( وفقا لما أكد عميو )134
عمى الحد مف تمؾ الظاىرة لدى الطمبة يؤدي إلى دفع العممية التعميمية ونجاحيـ فييا ، ألف 

مى سبيؿ المثاؿ دوف مواجية يمكف أف يكوف دافعا ليـ إىماؿ تكراره لدى طمبة الجامعة ع
لبعض السموكيات السمبية كإدماف اإلنترنت وغيرىا مف قبيؿ محاولتيـ اليروب مف الواقع 

( ، فكمما زاد Ali & Nisa , 2013 , 114 – 115األليـ الذي تسببو تمؾ اإلخفاقات المعرفية )
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 Matthews & Wells , 1988في االختبارات )تكراره لدى ىؤالء الطمبة كمما انخفض أداؤىـ 

( ، وكمما تكرر باستمرار لدى البعض منيـ كمما أدى إلى سوء التوافؽ في كثير مف 123 ,
مجاالت الحياة األكاديمية والمينية واالجتماعية وغيرىا ، وىو ما ينبو إليو البحث الحالي 

فقا لما نوه عنو )صافي صالح ، ويحذر منو خاصة إذا ما نظرنا إلى اإلخفاقات المعرفية و 
( بأنيا موجودة بقدر أو بآخر في حياة كؿ فرد منا وأنيا تندرج مف اإلخفاقات 89،  2381

البسيطة مثؿ فقداف األشياء ونسياف األسماء والتخمص مف الضروريات واالحتفاظ بما يجب 
يتة أو إصابات التخمص منو عف غير قصد إلى اإلخفاقات الجسيمة التي قد تؤدي لحوادث مم

 خطرة .
)ب( يأتي وقوؼ البحث الحالي عمى دراسة التجييز االنفعالي في نفس إطار التوجيات 
البحثية المعاصرة التي تنادي بضرورة التركيز عمى عناصر الجانب االنفعالي لمشخصية مف 

الفرد حيث المتغيرات التي تتأثر بيا أو تمؾ التي تؤثر فييا وكيفية انعكاس ذلؾ عمى أداء 
( ، فنجاح الفرد في التجييز االنفعالي  812،  2388لمياـ حياتو االعتيادية )زينب بدوي ، 

ال يؤدي فقط إلى استمراره في امتصاص الخبرات االنفعالية المزعجة التي تصادفو بقدر ما 
سيؤدي إلى تجاوزه لتمؾ الخبرات الضاغطة بأقؿ قدر ممكف مف اإلخفاقات وسينعكس ذلؾ في 

( ، وىذا ما يجب أف يحفز Rachman , 1980 , 59تحسف مستمر لمفيوـ الذات لديو ) صورة
الباحثيف عمى تصميـ البرامج المختمفة لتحسينو لدى الطمبة وخاصة الجامعييف كخطوة عمى 
الطريؽ لمساعدتيـ في مواجية إخفاقات ومشكبلت التعمـ التي تعترضيـ نتيجة عدـ قدرتيـ 

تيـ أو تنظيميا بشكؿ يناسب األحداث التي يتعرضوف ليا )نياؿ حامد عمى التعبير عف انفعاال 
( ، وىو ما يجب أف يسبقو أوال التأكد مف كوف التجييز 813ب ، 2380وآخروف ، 

االنفعالي عامؿ فارؽ في إحداث اإلخفاقات المعرفية أـ ال ؟ وىو ما يسعى لمتحقؽ منو البحث 
 الحالي .

ف البحث الحالي ، فبل شؾ أف الجامعة تمثؿ أحد الدعامات ( أما عف الفئة المستيدفة م2)
األساسية ألي مجتمع يرغب أف يوفر ألبنائو خبرات جديدة يدربيـ عمى إنجازىا حتى إذا مروا 
فييا سعى إلى معرفة أسبابيا وساعدىـ عمى تبلفي تمؾ األسباب ليجنبيـ الوقوع في تمؾ 

بناء مجتمعيـ ألنيـ بالنسبة لو الجسر الذي  اإلخفاقات بشكؿ متكرر يؤثر عمى إسياميـ في
سينقؿ مف خبللو تمؾ الخبرات إلى باقي فئاتو ، فضبل عف أنيـ أحد أكثر فئات المجتمع 



 يــــــــــــــــــــــــــاق المعرفــــــــــــــاإلخف يــضـــــعي ومنخفــــــمرتف يينامعـــــلبة الجـــــــــــطالدى ــــــــــالي لـــــــــيز االنفعــــــالتجه

- 032 - 

تعرضا لؤلحداث المزعجة انفعاليا كوف الجامعة يختمط فييا جمع كبير مف البيئات المتفاوتة 
ي التجييز االنفعالي لتؾ األحداث التي ربما يؤدي تفاعميا إلى إظيار مدى كفاءة الطمبة ف

وكيؼ سينعكس ذلؾ عمى وقوعيـ في اإلخفاؽ المعرفي سواء أثناء أداء مياميـ التعميمية أو 
 مياـ حياتيـ اليومية االعتيادية .

( فضبل عمى ذلؾ فإنو مف المأموؿ أف تقدـ نتائج البحث الحالي لمؤسسات المجتمع 0)
مى أسباب لـ تكف تؤخذ في الحسباف لئلخفاقات المعرفية وخاصة التعميمية منيا أدلة جديدة ع

المتكررة كتمؾ التي تتعمؽ بالجانب االنفعالي لمشخصية ، مما قد يساعد تمؾ المؤسسات عمى 
تطويع مناىجيا الدراسية وطرؽ التدريس المتبعة فييا لؤلخذ بآليات جديدة لمحد مف تمؾ 

رشادية وربما عبلجية األسباب عف طريؽ االعتماد عمى تمؾ النتائج ف ي بناء برامج تدريبية وا 
لمتقميؿ مف التعرض لحاالت اإلخفاؽ المعرفي لدى الطمبة مما سيكوف لو أكبر األثر عمى 

 نواتج العممية التعميمية .
( ومما يعكس أىمية البحث الحالي أيضا أنو لف يعتمد فقط في قياس التجييز االنفعالي 2)

لذي تـ بناؤه لقياس صعوباتو ، بؿ سيوظؼ إلى جانب ذلؾ أداة عمى مقياس التقرير الذاتي ا
جديدة عمى البيئة العربية وىي ميمة ستروب االنفعالية التي سيتـ االعتماد عمييا لتحديد 
مستوى وسرعة التجييز االنفعالي لدى طمبة الجامعة ، مما سيشكؿ دعوة جادة لمباحثيف في 

نظرا لما تظيره مف كفاءة في قياس الظاىرة محؿ  المستقبؿ لبلعتماد عمى مثؿ تمؾ األداة
 الدراسة عبر مواقؼ عممية تتجاوز العيوب المتعارؼ عمييا لمقاييس التقرير الذاتي .  

 ايبشح : أٖداف* 

 ييدؼ البحث الحالي إلى محاولة الكشؼ عف :
أي مف ( مستوى اإلخفاؽ المعرفي لدى أفراد العينة ، والفروؽ بينيـ فيو الراجعة إلى 8)

 الجنس والتخصص الدراسي والفرقة الدراسية والتفاعبلت الثنائية والثبلثية بينيا .
( مستوى وسرعة ودرجة صعوبات التجييز االنفعالي لدى مرتفعي ومنخفضي اإلخفاؽ 2)

 المعرفي مف أفراد العينة .
أي مف ( الفروؽ بيف أفراد العينة في درجة صعوبات التجييز االنفعالي الراجعة إلى 0)

 الجنس والتخصص الدراسي والفرقة الدراسية والتفاعبلت الثنائية والثبلثية بينيا .
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( الفروؽ بيف أفراد العينة مرتفعي ومنخفضي في اإلخفاؽ المعرفي الراجعة إلى أي مف 2)
 مستوى وسرعة ودرجة صعوبات التجييز االنفعالي لدييـ والتفاعبلت الثنائية والثبلثية بينيا .

 

 ايبشح : ًشاتَصط* 

 : Emotional Processing( ايتذٗٝص االْفعايٞ 0)

( بأنو اآللية التي يستخدميا الفرد المتصاص أو استيعاب Rachman , 1980 , 51عرفو )
المثيرات المزعجة انفعاليا أثناء أي ميمة وخفضيا إلى الحد الذي يسمح لخبراتو األخرى 

 انقطاع أو إخفاؽ  .ولسموكو المعتاد أف يستمر دوف خمؿ أو 
ويعرفو الباحث الحالي بأنو اآللية التي يستخدميا الفرد لمعالجة المعمومات المتضمنة في 
األحداث االنفعالية التي تصادفو بيدؼ التحكـ فييا ومنعيا مف التأثير عمى أدائو لميامو 

 االعتيادية ، وتختمؼ كفاءة كؿ فرد فييا وفقا لكؿ مف :
ىو مدى اكتماؿ تجييز المثيرات المزعجة انفعاليا التي تصادؼ  ْفعايٞ :َطتٛى ايتذٗٝص اال -أ

الفرد أثناء أدائو لميامو اليومية ، ويتحدد إجرائيا بعدد األخطاء التي يقع فييا كؿ فرد مف 
 أفراد العينة أثناء أدائو عمى ميمة ستروب االنفعالية المستخدمة في البحث الحالي .

: ىو مدى سرعة الفرد في إتماـ تجييز المثيرات المزعجة انفعاليا  يٞضسعة ايتذٗٝص االْفعا -ب
التي تصادفو أثناء أدائو لميامو اليومية ، وتتحدد إجرائيا بالزمف الذي يمضيو كؿ فرد مف 

 أفراد العينة إلتماـ ميمة ستروب االنفعالية المستخدمة في البحث الحالي . 
درجة الصعوبة التي يواجيا الفرد في تجييز  : ىي دزدة صعٛبات ايتذٗٝص االْفعايٞ -ز

المثيرات المزعجة انفعاليا التي تصادفو في ميامو اليومية ، وتتحدد إجرائيا بالدرجة الكمية 
التي يحصؿ عمييا كؿ فرد مف أفراد العينة عمى مقياس صعوبات التجييز االنفعالي الذي تـ 

 ؿ بعد مف أبعاده التالية :بناؤه وتقنينو واستخدامو في البحث الحالي وعمى ك
: ىي الصعوبات التي تواجو الفرد نتيجة لنقص خبراتو  صعٛبات ْكص اخلربة االْفعايٝة -0

االنفعالية ، فتؤدي إلى فشمو في التمييز بيف مشاعره الجسمية المرضية ومشاعره الجسمية 
تي مر بيا وفي اختيار االنفعالية وفي الربط بيف مشاعره الحالية واألحداث المزعجة القديمة ال

 البدائؿ الصائبة في المواقؼ المزعجة .  



 يــــــــــــــــــــــــــاق المعرفــــــــــــــاإلخف يــضـــــعي ومنخفــــــمرتف يينامعـــــلبة الجـــــــــــطالدى ــــــــــالي لـــــــــيز االنفعــــــالتجه

- 031 - 

: ىي الصعوبات التي تواجو الفرد نتيجة لعدـ قدرتو عمى تنظيـ  صعٛبات ايتٓعِٝ االْفعايٞ -9
انفعاالتو سواء في موقؼ واحد أو في مواقؼ متعددة ، فتؤدي إلى نقص كفاءتو المعيودة في 

 اظو وحركاتو الجسدية وتقمب مشاعره باستمرار .عممو وتناقض انفعاالتو مع ألف
ىي الصعوبات التي تواجو الفرد عند محاولتو مقاومة اقتحاـ  صعٛبات َكاَٚة اإلقشاّ : -3

األفكار السمبية لعقمو ، فتؤدي إلى تكرار انفعاالتو لمواقؼ مختمفة وتركيزه عمى التفكير في 
 أ إلى األشخاص أو األحداث التي يصادفيا .نقطة واحدة مدة طويمة وتوجيو انفعاالتو بالخط

: ىي الصعوبات التي تواجو الفرد عند محاولتو مقاومة رغبتو في  صعٛبات َكاَٚة ايهبت -4
كبت انفعاالتو الحقيقية تجاه المواقؼ أو األشخاص أو األحداث ، فتؤدي إلى مباغتتيا لو 

 دوف إرادتو وانفجار مشاعره دوف قصد منو .
: ىي الصعوبات التي تواجو الفرد نتيجة محاوالتو المستمرة تجنب  تذٓب ايصائدصعٛبات اي -5

أماكف أو أشخاص أو مواقؼ بعينيا يتوقع أنيا ستزعجو ، فتؤدي إلى إظياره انفعاالت في 
 غير موضعيا وانشغالو بأمور في غير توقيتيا المناسب .

الفرد عند محاولتو التعبير عف : ىي الصعوبات التي تواجو  صعٛبات ايتعبري االْفعايٞ -6
انفعاالتو لفظيا أو حركيا ، فتؤدي إلى طوؿ فترة انفعاؿ معيف أو إساءة التعبير عف انفعاؿ 

 آخر أو إظيار تعبيرات جسمية غير مبلئمة لمموقؼ .
: ىي الصعوبات التي تواجو الفرد نتيجة لضعؼ ذاكرتو  صعٛبات ايرانسة االْفعايٝة -7

مشاعره القديمة إلى ذاكرتو الموقفية ، فتؤدي إلى تبمده في بعض المواقؼ  االنفعالية في نقؿ
 وتعديؿ رأيو في مواقؼ أخرى بعد أف استقر عميو وشكوكو المرضية المستمرة .   

 : Cognitive Failure( اإلخفام املعسيف 9)

المتضمنة ( بأنو فشؿ الفرد في معالجة المعمومات Broadbent , et al. , 1982 , 11عرفو )
في الميمة المطموب منو إنجازىا سواء عمى مستوى االنتباه أو اإلدراؾ أو التذكر فيعجز عف 

 توظيفيا في أداء تمؾ الميمة  .
ويعرفو الباحث الحالي بأنو أي خطأ جزئي أو فشؿ كمي يقع فيو الفرد أثناء أداء ميمة ما 

ـ المعرفي لمفرد سواء عمى مستوى اعتاد النجاح فييا مف قبؿ نتيجة حدوث خمؿ ما في النظا
االنتباه أو اإلدراؾ أو الذاكرة أو النزوع الحركي ، ويعرؼ إجرائيا بأنو الدرجة الكمية التي 
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يحصؿ عمييا كؿ فرد مف أفراد العينة عمى مقياس اإلخفاؽ المعرفي المستخدـ في البحث 
 الحالي وعمى كؿ بعد مف أبعاده التالية :

: ىي األخطاء واليفوات والزالت التي يقع فييا الفرد بسبب فشمو في  إخفاقات االْتباٙ -أ
 التركيز عمى المثيرات الحسية ذات الصمة بالميمة المطموب منو إنجازىا .

: ىي األخطاء واليفوات والزالت التي يقع فييا الفرد بسبب فشمو في  إخفاقات اإلدزاى -ب
 في الميمة المطموب منو إنجازىا .معرفة معنى وداللة المثيرات الحسية المتضمنة 

: ىي األخطاء واليفوات والزالت التي يقع فييا الفرد بسبب فشمو في  إخفاقات ايرانسة -ز
 استرجاع معموماتو وخبراتو السابقة ذات الصمة بالميمة المطموب منو إنجازىا .

: ىي األخطاء واليفوات والزالت التي تشوب أداء واستجابات الفرد  إخفاقات ايٓصٚع احلسنٞ -ء
دراكو ليا بشكؿ  في الميمة المطموب منو إنجازىا رغـ انتباىو لممعمومات المتضمنة فييا وا 

 صحيح وربطو ليا مع خبراتو السابقة . 
 ايبشح : سدٚد* 

 يتحدد البحث الحالي بخصائص كؿ مما يمي : 
( طالب وطالبة مف التخصصات العممية 299: والتي تكونت مف ) َٛضع ايبشح( ايعٝٓة ايهًٝة 8)

( فرد لمعينة 839واألدبية بالفرقتيف الثانية والرابعة ببعض كميات جامعة المنوفية مف بينيـ )
 ( فرد لمعينة األساسية .093االستطبلعية و)

 :وىي  ( األدٚات املطتددَة يف مجع بٝاْات ايبشح9)
لقياس مستوى  (Smith & Waterman , 2003)وىي مف إعداد  :االْفعايٝة  َُٗة ضرتٚب -أ

ليذه الميمة وتحميؿ  DEMOوسرعة التجييز االنفعالي لدى أفراد العينة ، حيث تـ تحميؿ 
الموجود  Psycholabe، وذلؾ مف معمؿ  Laptopلتشغيميا عمى جياز  InQuisit 4برنامج 

 بشبكة االنترنت العالمية .  Psytoolkitأو   Millisecondعمى أي مف موقع 
وىو مف إعداد الباحث وذلؾ لقياس درجة صعوبات  َكٝاع صعٛبات ايتذٗٝص االْفعايٞ : -ب

 التجييز االنفعالي لدى أفراد العينة .
وىو مف إعداد الباحث وذلؾ لقياس مستوى اإلخفاؽ المعرفي لدى  َكٝاع اإلخفام املعسيف : -ز

 أفراد العينة .
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التي تـ فييا تطبيؽ أدوات البحث عمى أفراد العينة وىي خبلؿ العاـ  ايفرتة ايصَٓٝة (3)
 ـ .  2389/  2381الجامعي 

التي تـ االعتماد عمييا في تحميؿ البيانات ومف ثـ استخراج  ( األضايٝب اإلسصائٝة4)
النتائج وتفسيرىا مثؿ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ت لمفروؽ بيف 

( 0 × 2ذي التصميـ ) MANOVAمجموعتيف غير متساويتيف وتحميؿ التبايف المتعدد 
براوف والنسبة الحرجة )ؼ( ،  –ماف فضبل عف التحميؿ العاممي ومعامبلت بيرسوف وسبير 

 ( .22( اإلصدار رقـ )SPSSوجميعيا تمت باستخداـ برنامج )
 

 : املسادعة األدبٝة* 

يحاوؿ الباحث في ىذا الجزء تغطية المتغيريف محؿ انشغالو بالرجوع إلى األطر النظرية 
بالتراث األدبي السيكولوجي في ىذا  –في حدود عممو  –والدراسات السابقة التي أتيحت 

 المجاؿ ، وذلؾ مف خبلؿ محوريف عمى النحو التالي :
 )أٚال( ايتذٗٝص االْفعايٞ :

 )أ( َفّٗٛ ايتذٗٝص االْفعايٞ :

في دراسة   Emotional processingلقد كاف الظيور األوؿ لمصطمح التجييز االنفعالي 
(Lang , 1977 , 862 عف تحميؿ الخوؼ ) المتخيؿ وكيفية تحصيف انفعاالت الفرد ضده ، إال

 أنو لـ يقدمو كمفيوـ مستقؿ ولـ يحاوؿ تطويره في أبحاثو البلحقة .
( التجييز االنفعالي كمفيـو مستقؿ Rachman , 1980واستمر الحاؿ ىكذا إلى أف درس )

مات المتضمنة عمى اعتباره يمثؿ الطريقة التي تميز كؿ فرد منا عف غيره عند تجييز المعمو 
في األحداث االنفعالية التي تواجينا ، وعرفو بأنو اآللية التي يستخدميا الفرد المتصاص أو 
استيعاب المثيرات المزعجة انفعاليا أثناء أي ميمة وخفضيا إلى الحد الذي يسمح لخبراتو 

ه أحد ( ، واعتبر p. 51األخرى ولسموكو المعتاد أف يستمر دوف خمؿ أو انقطاع أو إخفاؽ )
العوامؿ الفارقة بيف الناس لكوف بعضيـ ينجحوف في إكماؿ تجييز تمؾ المثيرات والبعض 

 ( .p. 56اآلخر ال ينجح في إكماؿ تجييزىا )
( لمتجييز االنفعالي باعتباره آلية يتـ مف خبلليا قياـ الفرد Baker , 2001 , 8ثـ نظر)

ضوء خبراتو االنفعالية السابقة مف أجؿ بالتقييـ المعرفي لمحدث االنفعالي الذي يواجيو في 
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 & Brewinالتحكـ في طريقتو لمتعبير االنفعالي عنو ، وىو نفس المعنى الذي فصمو )

Holmes , 2003 , 361 عندما أشار إليو باعتباره طريقة تميز كؿ فرد عند تجييز )
مف العمميات المعمومات المتضمنة في األحداث االنفعالية التي تواجيو باستخداـ مجموعة 

 النفسية والنفسية العصبية والنفسية الفسيولوجية تخص كؿ منيـ .
وفي ضوء ذلؾ يمكف لمباحث الحالي أف يعرؼ التجييز االنفعالي بأنو اآللية التي يستخدميا 
الفرد لمعالجة المعمومات المتضمنة في األحداث االنفعالية التي تصادفو بيدؼ التحكـ فييا 

عمى أدائو لميامو االعتيادية ، وتختمؼ كفاءتيا مف فرد إلى آخر وفقا  ومنعيا مف التأثير
 لمستوى اكتماليا وسرعتيا ودرجة صعوباتيا عميو . 

 ب( تفطري ايتذٗٝص االْفعايٞ :)
لقد حاوؿ الكثير مف الباحثيف تفسير آلية حدوث التجييز االنفعالي ، وقدـ البعض منيـ 

 نماذج نظرية خاصة بذلؾ ، ومنيا :
 املطتٜٛات املتفاعًة :  ( منٛذز0)

( مفترضا فيو أف آلية الفرد في تجييز Teasdale , 1999 , 55 – 61قدـ ىذا النموذج )
معمومات الحدث االنفعالي تكوف وفقا لمستوييف متفاعميف : أحدىما موضوعي واآلخر ضمني 

أي حدث إما بإبقائيا  ، وأنو وفقا لمتفاعؿ بينيما فإف الفرد يعبر عف انفعاالتو عند مواجية
مستمرة أو بتعديميا ، حيث عف طريؽ المستوى الموضوعي يتكوف لديو معنى عقمي عف 
الحدث دوف أي تأثر بالمعمومات الحسية المحيطة مثؿ نبرات األصوات ودرجة االستثارة أو 
 غيرىا مف المثيرات البصرية ، بينما عف طريؽ المستوى الضمني يتكوف لديو معنى انفعالي
عف الحدث متأثرا بجميع المعمومات الحسية المحيطة التي قد ال يكوف ليا أي قيمة ىامة مف 
األساس ، إال أنيا قد تجعمو يصدر رد فعؿ ما بمعزؿ عف المعنى العقمي الذي كونو عف 

 الحدث . 
ويؤكد ىذا النموذج أف اإلنساف الطبيعي ىو الذي يستطيع إجراء آلية التجييز االنفعالي 

داث وفقا لمتفاعؿ والتمييز بيف المعنى الموضوعي والضمني ليا ، أما الذي يفيـ المعنى لؤلح
الضمني لمحدث بطريقة تثير انفعاالتو رغـ أف المعنى الموضوعي ال يتفؽ مع ىذا فإنو سوؼ 
يواجو صعوبات تؤثر عمى سرعة ومستوى التجييز مف حيث االكتماؿ أو عدـ االكتماؿ ، مثاؿ 

حينما يمتقي شخصاف بينيما مشاحنة قديمة ويتبادالف الحديث لمدة قصيرة في ذلؾ ما يحدث 
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ظرؼ ما ثـ يفترقا ونجد أف أحدىما قد نظر إلى المعنى الموضوعي ليذا الحدث فمـ يسبب لو 
أي خمؿ انفعالي بينما اآلخر قد نظر لممعنى الضمني فقط لمحدث بالتركيز عمى نبرات الصوت 

ات الوجو لمطرؼ اآلخر مما يثيره انفعاليا ويستدعي مرة أخرى مف أو حركات اليد أو تعبير 
الذاكرة المخزونة ظروؼ المشاحنة القديمة بينيما التي لـ يكتمؿ تجييزىا االنفعالي منذ 

 ( .Teasdale , 1999 , 56)البداية فيمر بيا مف جديد وكأنيا تحدث لممرة األولى 
اجية لمفرد تؤثر عمى تجييزه االنفعالي لؤلحداث ، كما يؤكد ىذا النموذج عمى أف الحالة المز 

فحالة الضيؽ مثبل تجعمو يرى تصرفات اآلخريف عمى أنيا عدائية أو مثيرة لمغضب أو لغيره 
مف االنفعاالت السالبة ، وعندما ييدأ وتنتيي حالة الضيؽ فإنو يدرؾ الحدث بصورة صحيحة 

 (Teasdale , 1999 , 57)ألولى ويستنكر ما مر بو مف انفعاالت سالبة في المرة ا
وفي ضوء ىذا النموذج يمكف توقع أف األحداث االنفعالية التي تصادؼ الفرد أثناء أدائو 
لبعض ميامو االعتيادية اليومية يحتمؿ أف تثير لديو انفعاالت سمبية مكبوتة لـ ينجح في 

ثر ذلؾ سمبا عمى أدائو تجييزىا انفعاليا مف قبؿ في مواقؼ مشابية سابقة ، وبالتالي ربما يؤ 
لتمؾ المياـ التي ربما اعتاد النجاح فييا مف قبؿ وباستمرار ، وىذا ما يحاوؿ البحث الحالي 

 التحقؽ منو .
 ( منٛذز ايتُجٌٝ املصدٚز : 9)

( وافترضا فيو أف محاولة الفرد Brewin & Holmes , 2003 , 339 - 376قدـ ىذا النموذج )
االنفعالي ألي حدث يواجيو يمكف أف تؤدي إلى أحد ثبلثة نواتج محتممة : إتماـ آلية التجييز 

إما اكتماؿ ىذا التجييز بنجاح أو امتداده لمدة زمنية طويمة أو تعطمو مبكرا ، وأف ذلؾ يتحدد 
 وفقا لمتفاعؿ بيف الذاكرة الموقفية والذاكرة المفظية ليذا الفرد .

بحدث انفعالي مؤلـ مثبل ، ثـ حاوؿ تشتيت انتباىو عف ووفقا ليذا النموذج فإنو إذا مر الفرد 
ذكريات ىذا الحدث بحفظ المعمومات الحسية والصور الذىنية الخاصة بو في ذاكرتو الموقفية 
فقط ، فإف ىذا يجعمو عرضة ألفكار سمبية تقتحـ ذاكرتو المفظية لمجرد مروره بعد ذلؾ بأحد 

فتنشط ذاكرتو الموقفية ويستعيد الشعور بالحدث  المثيرات المرتبطة بيذا الحدث مرة أخرى ،
األصمي كما لو كاف يحدث في الحاضر نتيجة لعدـ اكتماؿ تجييزه في المرة األولى ، أما 
الشخص الطبيعي فعند مروره بحدث انفعالي ما فإنو يحفظ المعمومات الحسية والصور 

عا ، ثـ يتوالى بعد ذلؾ نقؿ تمؾ الذىنية المرتبطة بو في كؿ مف الذاكرة المفظية والموقفية م
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المعمومات مف الذاكرة الموقفية إلى المفظية يوميا ، وكمما تـ ذلؾ فإنو يتـ تحديد سياؽ معيف 
ليذا الحدث في الذاكرة المفظية ، وبالتالي فإف فرص معاودة الشعور بو تقؿ يوميا ألف الذاكرة 

ر ، مما يؤدي إلى تثبيط الذاكرة الموقفية الممفظية محدودة السعة وتفقد تمؾ المعمومات باستمرا
أيضا بالتدريج إلى أف يكتمؿ التجييز االنفعالي لمحدث ، أما إذا فشمت الذاكرة المفظية في 
تحديد سياؽ لمحدث يوميا فإف ذكرياتو تظؿ معزولة في الذاكرة الموقفية تنتظر أي مثير يتعمؽ 

 & Brewin)ور بالحدث وكأنو يحدث ألوؿ مرة بيا ليتـ استثارتيا مرة أخرى فيعاود الفرد المر 

Holmes , 2003 , 356 - 359 ويتوقع الباحث الحالي أف ىذا قد يترؾ آثارا سمبية عمى ، )
أداء الفرد لميامو اليومية خاصة أنو يحدث دوف سابؽ إنذار فيؤدي إلى احتماؿ إخفاؽ الفرد 

 في أداء تمؾ المياـ .
( مف أف االرتباط بيف الذاكرة 2339) LeDouxويتفؽ ىذا النموذج مع ما أشار إليو 

واالنفعاؿ يتأثر بكيفية تعبير الفرد عف انفعاالتو ، فالفرد الذي يكبت انفعاالتو ال يناؿ نفس 
األثر المحسف لبلنفعاؿ عمى الذاكرة مثؿ الفرد الذي يعبر عف انفعاالتو بشكؿ صريح )في : 

 (.829أ ، 2380وآخروف ،  نياؿ حامد
 ( منٛذز ايتذٗٝص االْفعايٞ : 3)

نموذجا لتفسير التجييز االنفعالي يقـو عمى ثبلثة  Baker( قدـ 2338في بداية العاـ )
، ثـ أخذ في  Outputثـ المخرج  Processثـ العممية  Inputعمميات متتابعة ىي المدخؿ 

( عندما أضاؼ عممية رابعة 2383العاـ ) إجراء تعديبلت عمى ىذا النموذج وكاف آخرىا في
 : Regulationىي التنظيـ 
( أف آلية التجييز االنفعالي تبدأ بالحدث االنفعالي الذي Baker , 2001 , 8 – 11حيث يرى )

يعتبره بمثابة مدخؿ ، ثـ يقـو الفرد بمحاولة التقييـ المعرفي ليذا الحدث بغرض التحكـ فيو 
ممية ، ويعتمد فييا الفرد عمى خبراتو االنفعالية التي استقاىا مف والتي يعتبرىا بمثابة الع

تجاربو السابقة ، ثـ يمي ذلؾ قياـ الفرد بالتعبير االنفعالي عف ىذا الحدث والذي يعتبرىا 
 ( يوضح ىذا النموذج الذي تتفاعؿ عناصره عمى النحو التالي :8بمثابة المخرج ، وشكؿ )

: وىو الحدث المثير  Input emotional event ( احلدخ االْفعايٞ املدخ3-0ٌ)
النفعاؿ الفرد والذي فور وقوعو يتـ تسجيمو في الذاكرة االنفعالية بشكؿ واع أو غير واع ، 
وقد يكوف بسيط كتمقي الفرد انتقاد مف صديؽ ما أو ضياع متعمقاتو الشخصية العادية ، أو 
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قد يكوف كبير كموت شخص قريب مف الفرد ، كما قد يكوف مفاجئ كالتعرض لحادث سيارة ، 
 أو يكوف غير مفاجئ كالعمؿ في وظيفة ضاغطة . 

وعادة ما يتـ تقدير معنى الحدث في ضوء الذكريات السابقة لمفرد ومستوى نموه المعرفي ، 
امة في ذاكرتو بسبب وجود عائؽ فإذا حدث أف فشؿ الفرد في تسجيؿ األحداث االنفعالية الي

ما أماـ اإلحساس بتمؾ االنفعاالت ، أو إذا تـ تقدير معنى الحدث بشكؿ سريع أو غير واع 
فإف الفرد عمى األرجح سيواجو صعوبات في تجييزه انفعاليا وقد يستتبع ذلؾ آثارا سمبية عمى 

 أدائو لميامو االعتيادية .
، كالشخص الذي يفسر كؿ حركة أو إشارة بريئة  فقد يكوف تقدير معنى الحدث غير صحيح

مف اآلخريف عمى أنيا تيديد لو ، وقد يكوف ىناؾ مبالغة مف الفرد في تقدير الحدث نتيجة 
لحساسيتو الزائدة ، ورغـ أف كؿ ذلؾ لف يسبب اختبلفا كبيرا في االنفعاالت التي يشعر بيا 

زه انفعاليا بشكؿ كامؿ وصحيح ، وعمى الفرد في ىذا الحدث إال أنو يمثؿ صعوبة أماـ تجيي
سبيؿ المثاؿ إذا قيـ شخص ما حدث ما عمى أنو ظمـ وافتراء يقع عميو فإنو سيشعر بالمرارة 

 ( .Baker , 2007, 131 – 134واأللـ سواء كاف تقييمو ىذا صحيح أو كاف خاطئ )
 

 
 
 
 
 
 

 

 (8شكؿ )
 لمتجييز االنفعالي (Baker , 2001)نموذج 

: وىي العممية التي يقـو مف  Emotional experience( اخلربة االْفعايٝة 3-9) 
( أف Baker , 2007 , 135 – 137خبلليا الفرد بالتقييـ المعرفي لمحدث المدخؿ ، بؿ ويؤكد )

تمؾ العممية تتـ بقدر كبير مف التفرد في وصؼ وتفسير الحدث المدخؿ ، مع األخذ في 
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وقؼ ما ال يمكف فصميا عف أحاسيسو االعتبار أف االنفعاالت التي يشعر بيا الفرد في م
الجسمية ، فبل يحدث انفعاؿ بدوف أثر جسمي رغـ أنو مف السيؿ حدوث العكس ، كأف يشعر 

 الفرد بحكة في قدمو مثبل وال يسبب ذلؾ لديو أي قدر مف االنفعاؿ .
 وتمر عممية التقييـ المعرفي لمحدث االنفعالي عبر أربعة مراحؿ رئيسية ىي : 

: وىي أف يشعر الفرد بالمعنى  Gestalt Experienceايهًٝة باالْفعاٍ اخلربة  -أ
النفسي لبلنفعاؿ ككؿ ، كأف يقوؿ مثبل لقد كنت غاضبا أو كنت سعيدا ، وىي جممة يصؼ 
بيا الحدث ككؿ ، إال أف البعض يكوف نموىـ االنفعالي غير مكتمؿ بشكؿ طبيعي فبل يدركوف 

إجماال ، بؿ يركزوف فقط عمى االنعكاسات الجسمية ليذا الخبرة الكمية التي يعكسيا الحدث 
الحدث عمييـ ، وبالتالي ال تتاح ليـ إطبلقا فرص التفكير في االنفعاالت المتضمنة بالحدث ، 
فيغفموف تماما عف المعنى الحقيقي الكامف لتمؾ االنفعاالت بسبب الفشؿ في التعرؼ عمى 

لحقيقي ، فمثبل عندما يبلحظ موظؼ ما أف أطرافو سبب االنفعاؿ أو الربط بينو وبيف مثيره ا
ترتعش بشكؿ مبالغ فيو وال يربط ىذا العرض بالتأنيب الذي تمقاه مف رئيسو في الصباح 
واستمر في العمؿ بشكؿ عادي ، ثـ نجده يقرر الذىاب لمطبيب فيخبره أف تمؾ االعراض ما 

 مؿ تجييزه االنفعالي . ىي إال بسبب انفعاؿ الغضب الذي مر بو صباحا دوف أف يكت
( أف أحد الصعوبات التي تواجو الفرد في التجييز Baker , 2007 , 137 – 138ويؤكد ) 

االنفعالي بتمؾ المرحمة ىي التحكـ المبالغ فيو باالنفعاؿ الذي يصؿ إلى الكبت أو التحكـ في 
 االنفعاؿ بطرؽ غير مناسبة كالمجوء لممخدرات أو الخمور . 

: وىو مدى وعي الفرد بانفعاالتو  Emotional awarenessفعايٞ ايٛعٞ االْ -ب
وباالنعكاسات الجسمية الناتجة عنيا ، فيكوف التجييز االنفعالي ناجحا طالما ظؿ ىذا الوعي 
في حدود معقولة ، أما إذا كاف الفرد عمى وعي شديد بكؿ تغير أو إحساس جسمي يحدث لو 

بتسارع ضربات قمبو أو بصعوبة تنفسو فإنو سيواجو  نتيجة االنفعاؿ ، كشعوره المبالغ فيو
صعوبات في التجييز االنفعالي ، ويجدر اإلشارة ىنا إلى أف الوعي االنفعالي ليس متطمبا 
أوليا لمتجييز االنفعالي الكامؿ بقدر ما ىو يعبر عف مدى قدرة الفرد عمى تقييـ واقع الحدث ، 

 تحدث بشكؿ غير واع مف األساس . وذلؾ ألف معظـ عمميات التجييز االنفعالي 
يقـو العاديوف بتسمية انفعاالتيـ بدقة  : Emotional labelingتطُٝة االْفعاٍ  -ز

وبشكؿ تمقائي ، وعادة ما يتـ ذلؾ بشكؿ غير واع ، حيث يشعروف باالنفعاؿ كحالة ثـ 
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يكونوف غير يقوموف بتسمية تمؾ الحالة في البلوعي ، أما ذوو صعوبات التجييز االنفعالي ف
قادريف عمى تسمية انفعاالتيـ في تمؾ المرحمة ، بؿ يمروف بيا ويظيروف فقط مجموعة مف 
ردود االفعاؿ الجسمية أو التعبيرات الوجيية ، ويرجع ىذا االختبلؼ إلى أف العادييف يكتسبوف 

 ونيا . تمؾ الميارات أثناء الطفولة وخبلؿ مرحمة البموغ ، عمى عكس اآلخريف الذيف لـ يتعمم
: وىي عممية خاصة بمدى قدرة الفرد عمى الربط بيف انفعاالتو  Linkageايسبط  -ء

واألحداث المثيرة ليا ، ويمكف أف يتـ ذلؾ بشكؿ واع أو غير واع ، كما يمكف أف يتـ بشكؿ 
مناسب أو غير مناسب ، وقدرة الفرد عمى الربط الصحيح لبلنفعاالت بمثيراتيا تتوقؼ عمى 

عمى التسمية الصحيحة ليا ، فإف كاف ضعيؼ في التسمية فمف غير المحتمؿ أف مدى قدرتو 
 يكوف قادر عمى ربطيا باألحداث المثيرة ليا . 

: وىو ما يقـو بو الفرد لمتعبير Emotional expression( ايتعبري االْفعايٞ 3-3)
ءا وصحيا ، عف تجربة االنفعاؿ بشكؿ مباشر أو غير مباشر ، وقد يكوف ىذا التعبير بنا

كمحاولة التفاىـ مع الشخص مصدر االنفعاؿ أو تفيـ الحدث المزعج ، وقد يكوف غير بناء 
ومدمر لآلخريف مثؿ الصراخ والشتـ أو حتى ضرب اآلخريف أو مدمرا لمذات مثؿ إيذاء النفس 

 أو القيادة بسرعة جنونية أو االنتحار .  
الصراخ والضحؾ والبكاء ىي مف السموكيات التي ( إلى أف Baker , 2010 , 48 – 57ويشير )

يعبر بيا الفرد عف انفعاالتو ، وأف ذلؾ يتحدد بناء عمى الخبرة االنفعالية ، فاالنفعاالت السارة 
يعبر عنيا بالضحؾ مثبل والحزينة بالبكاء والصراخ والغاضبة بعبوس الوجو أو حتى غمؽ 

ذا مر الفرد بانفعاؿ قوي جدا لكنو كبتو بشدة ولـ يعير عنو ، فمف  األبواب بقوة مفرطة ، وا 
 المحتمؿ أف تواجيو صعوبات في التجييز االنفعالي تنعكس عمى أدائو لميامو اليومية .

 – Baker , 2010 , 58يرى ) : Emotional regulation( ايتٓعِٝ االْفعايٞ 3-4)

قد يؤثر عمى أي  ( أف كؿ فرد يطور نمط خاص بو لتنظيـ انفعاالتو ، وأف ىذا النمط62
مرحمة مف مراحؿ التجييز االنفعالي الثبلثة السابقة ، حيث قد يفضؿ البعض أنماطا جيدة 
مثؿ عدـ استخداـ العنؼ لمتعبير عف انفعاؿ الغضب واالتزاف في التعبير عف االنفعاالت تجاه 

ا يستخدـ اآلخريف ، وبالتالي فإف ىؤالء ال تواجييـ صعوبات في التجييز االنفعالي ، بينم
البعض اآلخر أنماطا أخرى سمبية لتنظيـ انفعاالتيـ مثؿ الكبت المبالغ فيو والتجنب التاـ 
لمخبرة االنفعالية والتحكـ المفرط في إظيار التعبيرات االنفعالية كحجب الدموع عند الحزف 
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عمى  الشديد مثبل ، وبالتالي فإف ىؤالء يكونوف عرضة لصعوبات التجييز االنفعالي ، ويؤكد
أف المطموب ىو الدرجة المناسبة مف التنظيـ االنفعالي بشكؿ وسطي بيف المنع واإلفراط في 
التعبير عف االنفعاالت ، وىذه العممية قد تحدث في المراحؿ الثبلثة بالنموذج : فقد تحدث في 
د مرحمة إدخاؿ الحدث االنفعالي ، بأف يمنع الفرد نفسو مف مشاىدة بعض المناظر أو المشاى

التي تزعجو أو يتجنب المواقؼ الخطرة أو التي تشتمؿ عمى تحدي كبير لو ، وقد تحدث في 
ف وصمت تمؾ العممية إلى درجة  مرحمة الخبرة االنفعالية أو في مرحمة التعبير االنفعالي ، وا 
ف وصمت لدرجة  التحكـ الشديد في الخبرة االنفعالية فإنيا تمنع الفرد مف الوعي بانفعاالتو ، وا 
المبالغة الشديدة في كبت االنفعاالت فإنيا قد تتسبب في وقفيا حتى قبؿ تسجيميا في خبرة 
البلوعي ، مما قد يتسبب إما في االستخفاؼ )كما في الحالة األولى( أو التيويف )كما في 
الثانية( عند تعامؿ الفرد مع مياـ حياتو اليومية ، وكؿ ذلؾ يسبب عدـ اكتماؿ التجييز 

 لديو بشكؿ ناجح ، مما قد يؤدي إلى وقوعو في بعض اإلخفاقات غير المتوقعة .  االنفعالي
( أف الفرد الذي يميؿ إلى كبت انفعاالتو وبخاصة السمبي Baker , 2010 , 63 – 64ويؤكد )

منيا ألنيا تسبب لو قدر مف األلـ واالنزعاج ، فإنو كمما زادت شدة الحدث االنفعالي المدخؿ 
و االنفعالية حادة ، فإنو يصعب عميو تجييز ىذا الحدث بشكؿ كامؿ ، ألف وكمما كانت خبرت

كؿ ما يفعمو الكبت أنو يؤجؿ إحساس الفرد باأللـ االنفعالي لبعض الوقت وال يزيمو بمرور 
الوقت ، ودائما يظؿ مكبوتا وغير مكتمؿ التجييز إلى أف يتسبب أي عامؿ عارض مثؿ مشيد 

و غيرىا في إظياره بشكؿ مفاجئ مسببا عودة الفرد لمشعور بو في فيمـ أو صورة في جريدة أ
مرة أخرى وكأنو يحدث لممرة األولى في الوقت الحاضر ، ويتوقع الباحث أف ىذا قد يسبب 
لمفرد قدر مف االرتباؾ أثناء أداء ميامو االعتيادية نتيجة ىذا القصور القديـ في التجييز 

ة تسبب اإلخفاؽ في بعض تمؾ المياـ رغـ االعتياد االنفعالي مما قد يكوف لو آثارا سمبي
 المسبؽ عمى النجاح فييا باستمرار ، وىذا ما يحاوؿ البحث الحالي التحقؽ منو .

وتعقيبا عمى ىذه النماذج الثبلثة لمتجييز االنفعالي يبلحظ الباحث أنو رغـ أف نموذج 
Baker االنفعالي ، إال أنو لـ يفرد  قد أشار إلى دور الذاكرة في تسجيؿ وتقدير معنى الحدث

ليا عنصر خاص بيا في ىذا النموذج ، رغـ أف النموذجاف اآلخراف قد أشارا بكؿ وضوح إلى 
 دور الذاكرة في تفسير اكتماؿ أو عدـ اكتماؿ التجييز االنفعالي .
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( مسبقا عندما أشار إلى أف االنفعاؿ يؤثر LeDoux , 1993 , 70 – 76وىذا األمر قد تناولو )
عمى الذاكرة بطريقتيف : األولى ىي األثر الذي يتركو )المحتوى االنفعالي( لممعمومات 
المتضمنة في الحدث عمى الذاكرة ، حيث نجد أف الناس غالبا ما يميموف إلى تذكر األحداث 

تذكر االنفعاالت التي صاحبت  المشحونة انفعاليا أكثر مف غيرىا ، وأف ذلؾ يكوف مف خبلؿ
تمؾ األحداث وليس تذكر داللة أو معنى كؿ حدث ، والطريقة الثانية ىي األثر الذي تتركو 
)الحالة المزاجية( لمفرد عمى الذاكرة ، سواء أثناء تشفير الحدث أو استرجاعو ، وذلؾ إما بأف 

بمعنى إف كاف سعيدا اآلف  -يميؿ الفرد لتذكر األحداث التي تتفؽ مع حالتو المزاجية اآلف 
 Moodوىذا ما يسمى التوافؽ المزاجي  -يتذكر األحداث المشابية والعكس صحيح 

congruence  أو أف الفرد يسترجع نفس الحالة المزاجية التي مر بيا أثناء مروره بالحدث ،
 . Mood dependenceأسيؿ مف استرجاع غيرىا وذلؾ ما يسمى االعتماد المزاجي 

ا يتوقع الباحث أنو لو صادؼ مرور الفرد بيذه المعالجات االنفعالية أثناء أداء ميامو ومف ىن
االعتيادية اليومية ، فإنو مف المحتمؿ أف يتأثر أداؤه عمييا ، وقد يصؿ ذلؾ إلى الحد الذي 
يوقعو في إخفاقات معرفية تتسبب في إحداث فروؽ فردية أثناء األداء حتى عمى المياـ 

 ، وىو ما يحاوؿ البحث الحالي التحقؽ منو .  االعتيادية 
 )ز( قٝاع ايتذٗٝص االْفعايٞ :

الدراسات السابقة في قياس التجييز االنفعالي عمى واحد فقط مف مظاىره الثبلثة اعتمدت 
 اآلتية :

: وذلؾ باالعتماد عمى أحد إصداري ميمة ستروب االنفعالية ليذا الغرض ، التي  ( ضسعت0٘)
الكممة( بينما  –يقـو اإلصدار األوؿ منيا عمى استخداـ مياـ تعتمد عمى تكنيؾ )الموف 

 Strauss , etالكممة( ) –اإلصدار الثاني يقوـ عمى استخداـ مياـ تعتمد عمى تكنيؾ )الصورة 

al. , 2005 , 330. ) 
فيقدـ لممفحوص في مياـ اإلصدار األوؿ عدد مف الكممات بعضيا يحمؿ داللة انفعالية سالبة 
وبعضيا موجبة والبعض اآلخر متعادؿ أي ال يحمؿ أي داللة انفعالية ، وىذه الكممات تكوف 
مكتوبة بألواف أحبار متعددة وغير ثابتة بحيث ال تكتب الكممات الدالة عمى انفعاؿ معيف بموف 

د باستمرار ، ويطمب مف المفحوص أف يسمي لوف الحبر المكتوب بو كؿ كممة تعرض واح
عميو بسرعة كمما أمكف ولكف دوف نطؽ الكممة نفسيا ، ويحسب الفاحص زمف التفاعؿ 
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(RT لكؿ مفحوص في كؿ محاولة ، أما في مياـ اإلصدار الثاني فيقدـ لممفحوص عدد مف )
ص بحيث تعكس مجموعة منيا تعبيرات ألوجو الصور لوجو شخص ما أو مجموعة أشخا

تحمؿ داللة انفعالية سالبة ومجموعة أخرى تعكس تعبيرات ألوجو تحمؿ داللة انفعالية موجبة 
ومجموعة ثالثة تعكس تعبيرات ألوجو ال تحمؿ أي داللة انفعالية أي متعادلة ، وبحيث يكوف 

صادؼ أنو يطابؽ الداللة االنفعالية مكتوب أسفؿ كؿ صورة منيا كممة تدؿ عمى انفعاؿ ما قد ي
لمصورة أو ال يطابقيا ، ويطمب مف المفحوص أف يصؼ انفعاؿ كؿ صورة دوف نطؽ الكممة 

( لكؿ مفحوص في كؿ RTالمكتوبة أسفؿ منيا ، ويحسب الفاحص ىنا أيضا زمف التفاعؿ )
 ( .Dresler , et al. , 2009 , 364محاولة )

اـ اإلصدار األوؿ يظيروف قدرا متفاوتا مف التداخؿ عندما ولقد لوحظ أف المفحوصيف في مي
يحاولوف تسمية لوف حبر الكممات ذات الداللة االنفعالية مقارنة بالكممات المتعادلة ، وكذلؾ 
الحاؿ في مياـ اإلصدار الثاني عندما يحاولوف وصؼ انفعاؿ الصور التي ال تنطبؽ داللتيا 

تيا مقارنة بالصور التي تنطبؽ داللتيا االنفعالية مع االنفعالية مع الكممات المكتوبة تح
( Ruiter & Brosschat , 1994 , 315 – 316الكممات المكتوبة تحتيا أو الصور المتعادلة )

. 
وتقاس سرعة التجييز االنفعالي في مياـ اإلصدار األوؿ بحساب الزمف الكمي إلنياء الميمة 

المفحوص لموف الكممات ذات الداللة االنفعالية أو بحساب الفارؽ الزمني بيف تسمية 
وتسميتو لموف الكممات المتعادلة ، وفي مياـ اإلصدار الثاني بحساب الفارؽ الزمني بيف 
وصؼ المفحوص لمصور غير المتطابقة الداللة االنفعالية مع الكممات التي تحتيا ووصفو 

 Dodonovaأو الصور المتعادلة ) لكؿ مف الصور المتطابقة الداللة مع الكممات التي تحتيا

& Dodonov , 2012 , 432 – 433 والمفحوص الذي يستطيع مقاومة أثر تداخؿ منطوؽ ، )
الكممة والداللة االنفعالية لمصورة ىو الذي يحقؽ فارؽ زمني أقؿ وبالتالي يكوف أسرع مف 

انوف في تسمية غيره في التجييز االنفعالي مقارنة بالذيف يقعوف ضحية ليذا التداخؿ فيع
 Halbig , et al. , 2011 , 1321الموف أو وصؼ انفعاؿ الصور ويحققوف فارؽ زمني أطوؿ )

– 1322. ) 
 Knight , etومف الدراسات التي اعتمدت في قياس التجييز االنفعالي عمى سرعتو : دراسة )

al. , 2007( التي أجريت عمى )21( عاـ و)29:  81( مفحوص أعمارىـ ما بيف )20 )
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( 92( عاـ ، وذلؾ باستخداـ ميمة ستروب مكونة مف )10:  22مفحوص أعمارىـ ما بيف )
( صورة ذات داللة انفعالية سالبة بعضيا لو درجة استثارة عالية وبعضيا 02صورة بواقع )
( صورة ذات داللة انفعالية موجبة بعضيا استثارتو عالية وبعضيا منخفضة 02منخفضة و)

، حيث تـ تقديـ تمؾ الصور عمى ىيئة أزواج )موجبة + متعادلة(  ( صورة متعادلة02و)
و)سالبة + متعادلة( و)موجبة + سالبة( ، وطمب مف المفحوصيف وصؼ كؿ زوج مف الصور 
خبلؿ مدة زمنية معينة ، فأشارت النتائج إلى أف المفحوصيف كانوا أكثر سرعة في التعبير 

والموجبة مقارنة بالمتعادلة ، وكذلؾ مع الصور  عف الصور ذات الداللة االنفعالية السالبة
لى أف كبار  ذات الداللة السالبة مقارنة بالموجبة ومع ذات االستثارة األعمى مقارنة باألقؿ ، وا 

 السف كانوا أقؿ سرعة في االستجابة لمدالالت االنفعالية السالبة مقارنة بصغار السف .
( طالب وطالبة 03التي أجريت عمى ) (Pollatos & Schandry , 2008وكذلؾ دراسة )

( مقسميف لمجموعتيف 2.1( عاـ وانحراؼ معياري )21.2بجامعة ميونيخ بمتوسط عمر )
أحدىا أكثر وعيا مف األخرى بدقات القمب لدييـ ، وباستخداـ ميمة ستروب مكونة مف 

( صورة بعضيا ذي داللة انفعالية وبعضيا متعادؿ ، تـ عرضيا عمييـ وتركيـ 802)
لبلستراحة لمدة ساعة ، ثـ طمب مف المجموعتيف استدعاء الصور ووصؼ انفعاالتيا ، 
فأشارت النتائج إلى أف مجموعة ذوي الوعي المرتفع بدقات القمب كانوا أسرع وأكثر استرجاعا 
لعدد أكبر مف الصور ذات الداللة االنفعالية بفروؽ دالة إحصائيا عف المجموعة األخرى ذات 

ض بدقات القمب بما يدؿ عمى أفضميتيـ في التجييز االنفعالي ، بينما لـ تظير الوعي المنخف
أي فروؽ دالة إحصائيا بيف المجموعتيف في استرجاع الصور ذات المحتوى المتعادؿ انفعاليا 

يقصد بمستوى التجييز االنفعالي درجة االكتماؿ التي وصؿ إلييا الفرد في  ( َطتٛاٙ :9)
ت المتضمنة في الحدث االنفعالي ، بحيث يدؿ المستوى )المكتمؿ( مف معالجة كافة المعموما

التجييز عمى أف الفرد قد أنيى معالجة كافة المعمومات المتضمنة في الحدث بنجاح وال يؤدي 
مروره بأية مثيرات الحقة ذات عبلقة بيذا الحدث إلى معاناتو مف األفكار المقحمة بؿ يقاوميا 

رتو بنفس الدرجة التي واجو بيا الحدث ألوؿ مرة ، بينما يدؿ وال تنجح مطمقا في استثا
المستوى )غير المكتمؿ( عمى أف الفرد لـ ينو معالجة كافة المعمومات المتضمنة في الحدث 
بنجاح وأف ىناؾ مثيرات لـ تكتمؿ معالجتيا ، مما قد يؤدي إلى سيولة استثارة ىذا الفرد عند 

قة بيذا الحدث االنفعالي فيفشؿ في مقاومة األفكار مروره بأية مثيرات الحقة ذات عبل
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المقحمة ويستثار بنفس الدرجة التي واجو بيا الحدث وكأنو يمر بو ألوؿ مرة ، مما يؤدي 
يواجو فييا نقص  –إلى زيادة إخفاقاتو العصبية المعرفية وبخاصة في أوقات معينة مف اليـو 

ياـ التي يعاني فييا مف حرماف أو نقص في أو في بعض األ –اليقظة عند التعامؿ مع المياـ 
 ( . Chayo , et al. , 2017 , 1 – 2النـو )

واعتمد بعض الباحثيف عمى تكنيؾ يقـو عمى ىذه الفكرة لمكشؼ عف مستوى التجييز 
االنفعالي لدى الفرد بعد مروره بحدث انفعالي ما ، وذلؾ بسؤالو عف شيء ما يتعمؽ بيذا 

مثبل( بشكؿ فجائي ، فإف تمت استثارتو بشكؿ مبالغ فيو دؿ ذلؾ  الحدث )كشخص عزيز فقده
عمى مستوى )غير مكتمؿ( مف التجييز االنفعالي لمحدث منذ البداية ، أما لو تفاعؿ مع 
السؤاؿ بطريقة بيا قدر معقوؿ مف التحكـ ودوف استثارة عالية دؿ ذلؾ عمى مستوى )مكتمؿ( 

 – Leone & Greenberg , 2007 , 875البداية )مف التجييز االنفعالي ليذا الحدث منذ 

876 . ) 
بينما اعتمد باحثوف آخروف في الكشؼ عف مستوى التجييز االنفعالي عمى مياـ ستروب 
في إصدارييا األوؿ والثاني ، وذلؾ بحساب عدد األخطاء التي يقع فييا المفحوص أثناء 

والموجبة في مياـ اإلصدار األوؿ ، بحيث تسمية لوف الكممات ذات الداللة االنفعالية السالبة 
أف الفرد الذي يبدأ محاوالتو بعدد مف األخطاء ينقص حتى ينيي محاولتو األخيرة بدوف 
أخطاء يكوف قد وصؿ إلى مستوى )مكتمؿ( مف التجييز االنفعالي ، أما الذي ينيي محاوالتو 

مكتمؿ( مف التجييز  األخيرة بعدد مف األخطاء فإنو يكوف أنيى الميمة بمستوى )غير
االنفعالي ، وكذلؾ الحاؿ في مياـ اإلصدار الثاني يتـ حساب عدد األخطاء التي يقع فييا 
الفرد عند وصؼ الصور التي ال تنطبؽ داللتيا االنفعالية مع الكممات المكتوبة تحتيا ، فكمما 

تجييز االنفعالي أنيى محاوالتو األخيرة بدوف أخطاء كمما دؿ ذلؾ عمى مستوى )مكتمؿ( مف ال
، وعند إنيائيا بقدر مف األخطاء فإف ذلؾ يدؿ عمى مستوى )غير مكتمؿ( مف التجييز 

 ( .Compton , et al. , 2003 , 81 – 84االنفعالي )
 , Selvaومف الدراسات التي اعتمدت في قياس التجييز االنفعالي عمى مستواه : دراسة )

ات االضطرابات الوظيفية واألمراض الجسمية ( مريضة مف ذو 81( التي أجريت عمى )2006
البلئي أظيرف قصورا واضحا في التجييز االنفعالي بمستوى )غير مكتمؿ( مف التجييز 
االنفعالي عمى ميمة ستروب بسبب كبتيف العالي لبلستجابات المناعية لمجسـ مما يجعميف 
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مد عمى بعض الفنيات عرضة أكثر لمموت المبكر ، حيث تـ تطبيؽ برنامج عبلجي عمييف يعت
لتسييؿ إكماؿ التجييز االنفعالي لؤلحداث الماضية ، فأشارت النتائج إلى حدوث تحسف 
ممحوظ في الحاالت المرضية لممشاركات حيث أظيرف مستوى مكتمؿ مف التجييز االنفعالي 

 ( يـو بعد ذلؾ فموحظ عمييف أنيف82عمى ميمة ستروب بعد البرنامج ، وتـ متابعتيف لمدة )
حافظف عمى تعافييف مف األمراض الجسمية التي أصابتيف ، وتـ تفسير ذلؾ بأنيف أصبحف 
 أكثر قدرة عمى إكماؿ التجييز االنفعالي سواء لممثيرات الداخمية أو الخارجية التي تمر بيف .

( 21:  03( مشارؾ أعمارىـ بيف )03( التي أجريت عمى )Laura , 2012وكذلؾ دراسة )
عمى ميمة ستروب االنفعالية ، وتوصمت إلى أف المستوى المكتمؿ مف عاـ باالعتماد 

التجييز االنفعالي يعمؿ عمى تنظيـ انفعاالت المريض والتحكـ بيا وبالتالي وجد أنو يرتبط 
 موجبا بانخفاض اآلالـ المزمنة لدييـ ، وذلؾ عمى عكس المستوى غير المكتمؿ .

ظـ الدراسات السابقة اعتمدت في قياس التجييز في حدود عمـ الباحث فإف مع ( صعٛبات٘ :3)
( Rachman , 1980 , 56االنفعالي عمى تحديد درجة صعوباتو التي تواجو الفرد ، وأرجع )

 العوامؿ التي تؤدي إلى تمؾ الصعوبات إلى أربعة أنواع ىي : 
بيا الفرد : وىي العوامؿ المتعمقة بالحالة التي يمر  State factorsعٛاٌَ خاصة باحلاية  -أ

أثناء أدائو ميامو ، فحاالت كالمرض والقمؽ والتوتر الزائد تؤدي إلى عدـ قدرة الفرد عمى 
التعامؿ بشكؿ فعاؿ مع مشكبلت ميامو اليومية وال مع االنفعاالت المستحثة منيا ، بينما 

 حاالت كاالسترخاء تسمح لو بمواجية المثيرات المزعجة انفعاليا وتجييزىا بشكؿ كامؿ .
: وىي العوامؿ المتعمقة بالخصائص  Personality factorsعٛاٌَ خاصة بايػدصٝة  -ب

الشخصية لمفرد ، فاألشخاص ذوو الكفايات المرتفعة والمستوى العالي مف تأكيد الذات غالبا 
ما ينجحوف في التجييز الكامؿ لبلنفعاالت وبشكؿ جيد ، وذلؾ عمى عكس األشخاص ذوي 

ا يفشموف في تجييز الكفايات المنخفضة والمستوى المتدني مف تأكيد الذات الذيف غالبا م
 االنفعاالت بشكؿ كامؿ خبلؿ األحداث المصاحبة لمياـ حياتيـ اليومية .

: وىي العوامؿ المتعمقة بالمثيرات االنفعالية  Stimulus factorsعٛاٌَ خاصة باملجريات  -ز
نفسيا ، فعندما تحدث تمؾ المثيرات بشكؿ متدرج فإف االنفعاؿ الذي ستؤدي إليو سيكوف 

بقا ، مثؿ وفاة شخص عزيز بعد مروره بفترة طويمة مف المرض ، وبالتالي ال متوقع مس
يواجو الفرد صعوبات كبيرة عند تجييز تمؾ المثيرات انفعاليا ، بؿ يجيزىا بشكؿ مكتمؿ ، 
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وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لممثيرات المتضمنة في األحداث التي ال تمثؿ خطورة عمى الفرد والتي ال 
ية ، أما بالنسبة لممثيرات التي تأتي بشكؿ صادـ أو غير متدرج أو تكوف طارئة أو فجائ

فجائي فإف البعض يواجو صعوبات في تجييزىا بشكؿ مكتمؿ إال إذا اعتمد عمى عدـ المبالغة 
 وعمى االعتداؿ في رد الفعؿ . 

وىي العوامؿ المتعمقة بالنشاط المتطمب مف :  Activity factorsعٛاٌَ خاصة بايٓػاط  -ء
فرد القياـ بو إزاء كؿ حدث ، فإذا جاءت األحداث متضمنة لعدد كبير مف المثيرات االنفعالية ال

وبشكؿ مترافؽ أو متعاقب فإف ىذا يشعره بفقداف التحكـ في تمؾ المثيرات بشكؿ متزايد ، 
وبالتالي يعرقؿ التجييز االنفعالي الكامؿ لتمؾ المثيرات ، أما إذا كانت األنشطة المتطمبة مف 
الفرد ال تحتاج سوى جيد متوسط فإنيا تعطي الفرد الشعور بالتحكـ المتزايد في األحداث 

 المثيرة انفعاليا وبالتالي ينجح في تجييزىا بشكؿ كامؿ . 
( فقد حدد ثماف صعوبات تواجو البعض عند Baker , et al. , 2007 , 167 – 169أما )

إما إلى عدـ اكتماؿ التجييز أو فشمو تماما ، التجييز االنفعالي لؤلحداث التي تمر بيـ تؤدي 
( لتوضيح عمى أي عنصر 2338وربط تمؾ الصعوبات بعناصر النموذج الذي قدمو في العاـ )

( مفردة تقرير ذاتي 01مف النموذج سوؼ تؤثر كؿ صعوبة منيا ، وصمـ مقياسا مكوف مف )
 لقياس ىذه الصعوبات وعرفيا عمى النحو التالي :

: وىو ما يحدث حينما ال يستطيع الفرد التركيز  Lake of attunementغِ ْكص ايتٓا -أ
عمى انفعاالتو أثناء الحدث ، وبالتالي ال يسمح لنفسو بالتعرؼ عمى شعوره الكامؿ تجاه ىذا 
الحدث ، فبل يستطيع وصؼ انفعاالتو حتى لو تـ سؤالو مباشرة ما ىي انفعاالتؾ تجاه ىذا 

 انفعاالتو واألحداث الماضية .  الحدث ، فإنو ال يربط بيف
: وىو ما يحدث حينما ال يستطيع الفرد فيـ انفعاالتو  Discordantايتضازب )ايتعازض(  -ب

، وال يشعر بالراحة تجاىيا ، ويتمنى لو استطاع ازالتيا عند مواجية الحدث في البداية ، 
بشكؿ جيد لؤلحداث التي وىذا يدؿ عمى أف ىذا الفرد تواجيو صعوبة في )الوعي االنفعالي( 

 تواجيو . 
: وىو ما يحدث حينما يكوف لدى الفرد توجيات  Externalizedإظٗاز ايػهٌ اخلازدٞ  -ز

جسدية تجاه مكونات انفعاالتو المرتبطة بأسباب خارجية ، كأف تجده عمى )وعي( كبير جدا 
 بأحاسيسو الجسدية أثناء الحدث االنفعالي .



 يــــــــــــــــــــــــــاق المعرفــــــــــــــاإلخف يــضـــــعي ومنخفــــــمرتف يينامعـــــلبة الجـــــــــــطالدى ــــــــــالي لـــــــــيز االنفعــــــالتجه

- 022 - 

( أف تمؾ الصعوبات الثبلثة السابقة تؤثر عمى عناصر Baker , et al. , 2007 , 172وأكد )
 ( .2338الربط وتسمية االنفعاؿ والوعي االنفعالي في نموذجو الذي قدمو بالعاـ )

: وىو يحدث حينما يفرط الفرد في السيطرة عمى انفعاالتو أثناء  Suppressionايهبت  -ء
 الحدث االنفعالي وبعده .

: وىو ما يحدث حينما يواجو الفرد صعوبة في التحكـ في  Uncontrolledعدّ ايتشهِ  -ٖـ
 التعبير عف انفعاالتو أثناء الحدث االنفعالي وبعده . 

: وىو ما يحدث حينما يعجز الفرد عف تفكيؾ أو فصؿ انفعاالتو  Dissociationايتفهو  -ٚ
الحدث الحالي نظرا لتشابيو السابقة عف التجربة االنفعالية التي يمر بيا أثناء التعامؿ مع 

 مع أحداث سابقة . 
وىو ما يحدث حينما يتعمد الفرد تجنب مثيرات معينة أو مشاىدة :  Avoidanceايتذٓب  -ش

 مناظر محددة يختارىا بنفسو بناء عمى خبرتو أنيا ستثير انفعاالت معينة لديو يكرىيا .
األربعة السابقة مباشرة تؤثر عمى ( أف تمؾ الصعوبات Baker , et al. , 2007 , 172وأكد )

( ، حيث يؤثر التجنب عمى كؿ مف التحكـ 2338بعض عناصر نموذجو الذي قدمو بالعاـ )
في إدخاؿ الحدث والخبرة االنفعالية الكمية والتعبير االنفعالي ، بينما يؤثر التفكؾ عمى الخبرة 

ية الكمية والتعبير االنفعالي ، في االنفعالية الكمية ، ويؤثر الكبت عمى كؿ مف الخبرة االنفعال
 حيف يؤثر عدـ التحكـ عمى التعبير االنفعالي . 

وىو ما يحدث حينما ال يتمكف الفرد مف إكماؿ التجييز :  Intrusionايتداخٌ )اإلقشاّ(  -ح
االنفعالي لكؿ المعمومات المتضمنة في الحدث ، فنجده دائما ما يميؿ إلى إظيار نفس 

ر نتيجة لعدـ قدرتو عمى مقاومة إقحاـ أو تطفؿ ىذا االنفعاؿ باستمرار رغـ االنفعاؿ باستمرا
 أنو ال يرغب ذلؾ . 

( أف الدرجة العالية عمى تمؾ األبعاد لممقياس تدؿ عمى Baker , et al. , 2007 , 172وأكد )
 المستويات الضعيفة مف التجييز االنفعالي ألنيا تدؿ عمى أف الفرد يعاني مف صعوبات أكثر

 مف غيره . 
( مفردة 22( صورة جديدة مف ىذا المقياس مكونة فقط مف )Baker , et al. , 2010ثـ قدـ )

( أبعاد أساسية تمثؿ صعوبات التجييز االنفعالي المحتممة لدى 2تقرير ذاتي موزعيف عمى )
 البعض وىي : 
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بشكؿ مبالغ  : وىو ما يحدث حينما يكبت الفرد انفعاالتو ويتحكـ Suppressionايهبت  -أ
فيو في الخبرة االنفعالية التي يمر بيا ، باإلضافة إلى التحكـ الزائد في التعبير عف انفعاالتو 

 . 
: وىو ما يحدث حينما ال يكتمؿ  Unprocessed emotionsاالْفعاالت غري املعاجلة  -ب

لدى الفرد تجييز الخبرة االنفعالية بشكؿ تاـ ، فيؤدي ذلؾ إلى اقتحاـ تمؾ الخبرة لمشاعر 
 الفرد بشكؿ مستمر دوف أف يتحكـ فييا . 

: وىو ما يحدث حينما يعجز الفرد  Unregulated emotionsاالْفعاالت غري املٓعُة  -ز
 فعاالتو ، فتبدو لآلخريف بشكؿ غير متناغـ وغير منظـ . عف التحكـ في التعبير عف ان

وىو ما يحدث حينما يتجنب الفرد المثيرات التي تسبب لو خبرة :  Avoidanceايتذٓب  -ء
انفعالية سالبة ، فيتجنب مثبل الصور والمشاىد المزعجة ، ويتحاشى أف يراىا أو يسمع عنيا 

 ة .حتى ال تستثير لديو تمؾ االنفعاالت السالب
: وىو ما يحدث  Impoverished emotional experienceاخلربة االْفعايٝة ايفكرية  -ٖـ

حينما يكوف لدى الفرد فقر أو نقص في االستبصار االنفعالي نتيجة لمتباعد بيف خبرات الفرد 
 الماضية وانفعاالتو الحالية ، وبالتالي فإنو مثبل ال يستطيع أف يميز بيف االنفعاالت التي ليا
سبب خارجي وبيف مروره ببعض الحاالت أو المشاعر الجسمية مثؿ اإلرىاؽ أو التعب أو 

 غيرىا ، فيختمط عميو األمر بيف ىذا وذاؾ . 
ومف الدراسات التي اعتمدت في قياس التجييز االنفعالي عمى تحديد صعوباتو : دراسة 

(Baker , et al. , 2004التي أجريت عمى عينة مف األصحاء قوام )( مف لندف 232يا )
( مف المصابيف باضطراب اليمع ، وأشارت 23( مف أبيرديف بإنجمترا باإلضافة إلى )822و)

نتائجيا إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف المجموعتيف في التجييز االنفعالي لصالح 
مجموعة األصحاء مقارنة بمصابي اليمع الذيف أظيروا صعوبات تجييز انفعالي أكثر سواء 

خبلؿ الكبت الشديد النفعاالتيـ أو اإلدراؾ المبالغ فييا لتمؾ االنفعاالت أو صعوبات مف 
 تسمية تمؾ االنفعاالت . 

( التي أجريت عمى مجموعتيف تجريبيتيف  Weissberg & Obrien , 2004وأيضا دراسة )
( طالب جامعي مف ذوي وجية الضبط الخارجي ، وىدفت 23وأخرى ضابطة قواـ كؿ منيا )

ى الكشؼ عف أثر كؿ مف التحكـ االنتباىي واالسترخاء عمى التجييز االنفعالي لدييـ ، إل
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وتوصمت نتائجيا إلى أف المجموعة التجريبية األولى التي تـ تطبيؽ برنامج لمتحكـ االنتباىي 
عمييا قد تحسف لدييـ التجييز االنفعالي أكثر مف المجموعة الثانية التي تـ تطبيؽ برنامج 

اء عمييا وذلؾ نتيجة النخفاض صعوبات التجييز االنفعالي لدى األولى أكثر مف لبلسترخ
الثانية ، كما انخفضت صعوبات التجييز االنفعالي لدى المجموعتيف التجريبيتيف بشكؿ أكبر 

 مقارنة بالمجموعة الضابطة التي لـ تعتمد عمى أي مف التحكـ االنتباىي أو االسترخاء . 
( مريض 90( التي أجريت عمى عينة مكونة مف )Consoli , et al. , 2006وكذلؾ دراسة )

صابتيـ باضطرابات  صدفية وكشفت عف وجود عبلقة عكسية بيف التجييز االنفعالي لدييـ وا 
نفسية مثؿ االكتئاب واألليكسيثيميا ، حيث أظير المضطربوف منيـ درجات مرتفعة عمى 

في الوعي االنفعالي كمقياس يعبر عف  مقاييس تمؾ االضطرابات مقارنة بدرجات منخفضة
 صعوبات التجييز االنفعالي لدييـ عموما . 

( طالبا وطالبة بالفرقة 822أ( التي أجريت عمى )2380وأيضا دراسة )نياؿ حامد وآخروف ، 
الثانية بكمية التربية باإلسماعيمية جامعة قناة السويس بيدؼ الكشؼ عف النموذج البنائي 

ف التجييز االنفعالي والذاكرة االنفعالية والوعي االنفعالي ، واستخدمت لمعبلقات بيف كؿ م
( لصعوبات التجييز االنفعالي واختباريف آخريف أعدىما Baker , et al. , 2010مقياس )

الباحثوف أحدىما لمذاكرة االنفعالية واآلخر لموعي االنفعالي ، وأشارت النتائج إلى أف النموذج 
ف تمؾ المتغيرات يحدد وجود مسارات إيجابية مباشرة مف التجييز االنفعالي البنائي لمعبلقات بي

الكمي إلى أبعاده الخمسة ومسارات إيجابية مباشرة مف الوعي االنفعالي الكمي إلى أبعاده 
الثبلثة ومسار سمبي مباشر مف الذاكرة االنفعالية إلى الوعي االنفعالي ومسار سمبي مباشر 

لى التجييز االنفعالي الكمي ومسارات سمبية مباشرة مف الوعي االنفعالي مف الوعي االنفعالي إ
الكمي وأبعاده إلى ثبلثة فقط صعوبات التجييز االنفعالي وعدـ وجود أي مسار داؿ إحصائيا 

 مف الذاكرة االنفعالية إلى التجييز االنفعالي الكمي أو إلى أي مف أبعاده الخمسة .
( طالبا وطالبة 822ب( التي أجريت عمى )2380وف ، وكذلؾ دراسة )نياؿ حامد وآخر 

( طالبة يقعف 02بالفرقة الثانية بكمية تربية اإلسماعيمية جامعة قناة السويس ، اختير منيـ )
( ، Baker , et al. , 2010في اإلرباعي األعمى لصعوبات التجييز االنفعالي وفقا لمقياس )

( 82وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف أحدىما تجريبية واألخرى ضابطة كؿ منيا مكوف مف )
طالبة ، وطبؽ عمى المجموعة التجريبية برنامج لتحسيف التجييز االنفعالي قائـ عمى العبلج 
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بااللتزاـ والقبوؿ ، وأشارت النتائج إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا في التجييز االنفعالي 
موعة الضابطة مما يعني تحسف طالبات المجموعة التجريبية في التجييز لصالح المج

االنفعالي نتيجة انخفاض درجاتيف عمى مقياس صعوبات التجييز االنفعالي ، كما ظيرت 
فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات التطبيؽ القبمي والبعدي ألفراد المجموعة التجريبية 

ى انخفاض درجاتيف في القياس البعدي لمبرنامج بما يشير لصالح القياس القبمي مما يدؿ عم
إلى فاعمية البرنامج في تحسيف التجييز االنفعالي لدى أفراد العينة ، فضبل عف عدـ ظيور 
أي فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات التطبيقيف البعدي والتتبعي مما يدؿ عمى 

 لوقت . استمرار أثر البرنامج وعدـ تأثره بعامؿ مرور ا
( طالبا بمسار 81( التي أجريت عمى )2382وأيضا دراسة )أحمد عثماف والسيد الشربيني ، 

اإلعاقة العقمية بكمية التربية جامعة الطائؼ جميعيـ منخفضيف في التجييز االنفعالي والوعي 
موعتيف االنفعالي والذاكرة االنفعالية وفقا ألدوات أعدىا الباحثاف ، وتـ تقسيـ العينة إلى مج

متساويتيف أحدىما تجريبية واألخرى ضابطة ، بحيث تـ تطبيؽ برنامج تدريبي لتحسيف 
التجييز االنفعالي عمى التجريبية فقط ، فوجدت عبلقات موجبة بيف التجييز االنفعالي 
والوعي االنفعالي وبيف التجييز االنفعالي والذاكرة االنفعالية وفروؽ دالة إحصائيا في القياس 

ي لمتجييز االنفعالي لصالح المجموعة التجريبية بما يدؿ عمى نجاح البرنامج في البعد
تحسيف التجييز االنفعالي ، ولـ توجد أي فروؽ دالة إحصائيا بيف التطبيؽ البعدي والتتبعي 
لطبلب المجموعة التجريبية بما يدؿ عمى استمرار فاعمية البرنامج دوف التأثر بعامؿ مرور 

 الوقت . 
( طالبة 811( طالب و)822( التي أجريت عمى )2382دراسة )صبلح الديف محمد ، وكذلؾ 

( شير ، واعتمدت 81( عاـ وانحراؼ معياري )23بكمية التربية جامعة بنيا بمتوسط عمري )
( ، وأشارت نتائجيا إلى أف الطبلب ذوي االكتئاب Baker , et al. , 2010عمى مقياس )

انفعالي غير مبلئمة وبفروؽ دالة إحصائيا عف الطبلب  الشديد يستخدموف أساليب تجييز
غير المكتئبيف ، وأنو توجد عبلقة موجبة دالة إحصائيا بيف التجييز االنفعالي لدييـ 

صابتيـ باالكتئاب .       وا 
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 )ثاْٝا( اإلخفام املعسيف :

 )أ( َفّٗٛ اإلخفام املعسيف :

ارع ليا ، إال أنو قد يتعرض لمممؿ مثبل رغـ أف اإلنساف باحث نشط عف المعمومات ومنظـ ب
في المواقؼ التي تتضمف معمومات غير متغيرة ، فتصبح بمثابة عائؽ إدراكي بالنسبة لو 
يضاؼ إلى احتماؿ إخفاقو في استقباؿ التنبييات البلزمة لبدء تشغيؿ جيازه اإلدراكي في تمؾ 

 ( .89،  8912المواقؼ )قاسـ صالح ، 
مكف الفرد مف الشعور بالمنبيات المحيطة بو ، وباالنتباه يتمكف مف ورغـ أنو باإلحساس يت

التركيز عمى بعضيا ، وباإلدراؾ يعطي معنى وداللة لتمؾ المنبيات المنتقاة فيرمزىا وينظميا 
وينقميا إلى الذاكرة ليستخدميا بعد ذلؾ عمى ىيئة أنماط سموكية خاصة بيذا الموقؼ ) ميند 

ال أف ىذا ال يمنع وقوعو ببعض اإلخفاقات رغـ احتفاظو بيذه ( ، إ2،  2339النعيمي ، 
 Davies , et al. , 2000 , 117 – 118األنماط السموكية ، كتمؾ اإلخفاقات التي أشار إلييا )

( وأرجعيا إلى أف انتباه الفرد محدود وال يتسع لكؿ المنبيات التي يرسميا الموقؼ ، فبل يتمقى 
عض اآلخر نتيجة لتركيزه لمدة قصيرة فقط عمى المنبيات التي اعتاد الفرد إال بعضيا ويغفؿ الب

عمييا مف قبؿ في مثؿ ىذا الموقؼ ، وربما يرجع ذلؾ إلى التعب أو اإلرىاؽ أو غيرىما مف 
خفاقات لـ يعتادىا ، أو كتمؾ التي أشار إلييا )  , Lavieالعوامؿ ، فيتخمؿ أداء الفرد أخطاء وا 

et al. , 2004 , 339 – 341 وأرجعيا إلى قياـ الفرد بتأدية أعماؿ ومياـ متكررة وروتينية )
حتى يصبح بحكـ العادة قادرا عمى القياـ بيا دوف أي مراقبة واعية فيكوف أداؤه عرضة 

 , Reason , 1988لئلخفاقات الفجائية ، أو لواحدة أو أكثر مف اإلخفاقات التي أشار إلييا )
كتمؾ التي يقع فييا الفرد أثناء التخطيط ألداء  Mistakes( بأنيا إما تكوف أخطاء 412

الميمة نتيجة لنقص المعمومات أو عدـ صحتيا أو إساءة تطبيقيا ، أو تكوف ىفوات 
Lapses  كتمؾ التي يقع فييا الفرد أثناء عممية التخزيف نتيجة لمفشؿ في أي مف االنتباه أو

كتمؾ التي يقع  Slipsاإلدراؾ أو الذاكرة أو في اثنيف منيـ أو في الثبلثة معا ، أو تكوف زالت 
فييا الفرد أثناء التنفيذ نتيجة لمممارسة العشوائية لؤلعماؿ الروتينية ، أو كتمؾ اإلخفاقات 

( وىي إما الفشؿ في فاعمية االنتباه Yamanaka , 2003 , 153 – 155التي أشارت إلييا )
واإلدراؾ أو الفشؿ في فاعمية الذاكرة أو الفشؿ في فاعمية االستجابة والتصرؼ وجميعيا ترتبط 

 , Normanبالحالة االنفعالية والمزاجية أثناء الموقؼ ، أو كتمؾ اإلخفاقات التي أشار إلييا )
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( بأنيا إما ناتجة عف خطأ الفرد في تكويف النية نحو الفعؿ أو عف خطأه في 12 – 9 , 1982
أداء الفعؿ نفسو أو عف خطأه في تنشيط مخططاتو العقمية المخزونة مف قبؿ حوؿ ىذا الفعؿ 

 . 
( مسبقا إلى أف معمومات Broadbent , et al. , 1982 , 1 – 3ولتوضيح ذلؾ فقد أشار )

يعالجيا الفرد تمر خبلؿ ثبلثة منظومات : األولى ىي المنظومة اإلدراكية وىي  الميمة التي
التي تستقبؿ وتحمؿ وتصنؼ تمؾ المعمومات ، ثـ تنتقؿ إلى المنظومة الثانية وىي الذاكرة 
حيث تعمؿ عمى تخزينيا ، ثـ تتولي المنظومة الثالثة وىي التطبيقية توظيؼ نتائج 

يئة استجابات أو تصرفات وأفعاؿ ، فإذا فشمت ىذه المنظومة المنظومتيف السابقتيف عمى ى
التطبيقية في التوسط بيف المنظومة اإلدراكية والذاكرة ألي سبب راجع إلى الفرد أو لممعمومات 
نفسيا فإف الفرد يكوف عرضة لئلخفاؽ المعرفي في ىذا الموقؼ ، ويتفؽ ىذا مع ما أوضحو 

( بأف المعمومات المدخمة عندما تكوف Behrmann , et al. , 1998 , 1011 – 1014أيضا )
معقدة يصعب عمى الفرد انتقاء المثير المستيدؼ مف بينيا وبالتالي يزيد ىذا مف عبئيا 
اإلدراكي فيفشؿ الفرد في االستجابة المناسبة ويظير ذلؾ عمى ىيئة إخفاؽ معرفي غير متوقع 

 . 
 .Broadbent , et alالمعرفي منذ أف عرفو )ولـ يختمؼ الباحثوف كثيرا حوؿ مفيـو اإلخفاؽ 

( بأنو فشؿ الفرد في معالجة المعمومات المتضمنة في الميمة المطموب منو 11 , 1982 ,
أدائيا سواء عمى مستوى االنتباه أو اإلدراؾ أو التذكر فيعجز عف توظيفيا في أداء تمؾ 

يؽ الفرد عف إنجاز ميمة ما ( بأنو األخطاء التي تعMartin , 1983 , 97الميمة ، وعرفو )
اعتاد عمى القياـ بيا بنجاح وسيولة في أوقات سابقة وذلؾ بسبب حدوث انييار مفاجئ في 
أحد الوظائؼ اإلدراكية لمفرد ، وىذا يعني أف اإلخفاؽ المعرفي يعبر عف مشاكؿ تواجو البعض 

أخطاء معرفية تحدث في أي مف االنتباه أو التركيز أو اإلدراؾ أو التذكر وتظير عمى ىيئة 
 & Wallace( ، كما عرفو )MacQueen , et al. , 2002 , 252وتزداد في ظروؼ معينة )

Vodanoich , 2003 , 504 بأنو فشؿ الفرد في إنجاز ميمة معينة رغـ أنو عادة ما كاف )
( بأنو فشؿ الفرد في إكماؿ الميمة بعد أف Wallace , 2004 , 308ينجح فييا ، وعرفو )

ا رغـ قدرتو عمى إتماميا وىو ال يشير بالضرورة إلى حاالت مرضية بقدر ما ينتشر أكثر بدأى
( بأنو حدوث أخطاء في Daniel & Jessica , 2005 , 104بيف األسوياء األصحاء ، وعرفو )
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الذاكرة أو تشوىات إدراكية مصاحبة لتضاؤؿ اىتماـ الفرد بمياـ الحياة اليومية فيؤدي ذلؾ 
،  2339أه في بعض مف تمؾ المياـ االعتيادية ، ويؤيد ذلؾ )ميند النعيمي ، إلى تكرار خط

( عندما أشار إلى أف اإلخفاؽ المعرفي ىو حدوث قصور أو تشويش أو قطع لسير 0
العمميات العقمية لمفرد فيفشؿ في تنفيذ الميمة الحالية رغـ اعتياده النجاح فييا مف قبؿ ، 

( بأنو تدني قدرة الفرد في السيطرة عمى انتباىو 82،  2383كما عرفتو )أنعاـ الركابي ، 
وفي التحكـ بعممياتو العقمية وفي التركيز ومعالجة المعمومات وفي التخطيط والتنظيـ فيرتكب 

 2382بعض األخطاء أثناء تنفيذ ميامو االعتيادية ، وعرفتو )رانيا الفار وسممى السبيعي ، 
د أثناء أدائو لمياـ اعتاد النجاح فييا مف قبؿ ، وىذا ( بأنو فشؿ النظاـ المعرفي لمفر 2، 

( مف أف اإلخفاؽ المعرفي ىو فشؿ الفرد Ekici , et al. , 2016 , 56يتفؽ مع ما أشار إليو )
في أداء بعض مياـ حياتو اليومية بسبب بعض أخطاء الذاكرة وبعض التشوىات اإلدراكية ، 

( 033،  2381بوسة الغريب وىانـ سالـ ، وىو نفسو ما أشارت إليو )سمية الجماؿ وبس
بأف اإلخفاؽ المعرفي يعبر عف فشؿ النظاـ المعرفي ككؿ أثناء أداء الفرد لمياـ اعتاد القياـ 

 بيا مف قبؿ . 
وفي ضوء ذلؾ يمكف لمباحث الحالي النظر لئلخفاؽ المعرفي باعتباره أي خطأ جزئي أو فشؿ 

اعتاد النجاح فييا مف قبؿ نتيجة حدوث خمؿ ما في كمي يقع فيو الفرد أثناء أداء ميمة ما 
 النظاـ المعرفي لمفرد سواء عمى مستوى االنتباه أو اإلدراؾ أو الذاكرة أو النزوع الحركي .

 )ب( تفطري اإلخفام املعسيف :

لقد حاوؿ الكثير مف الباحثيف تفسير كيفية حدوث اإلخفاؽ المعرفي ، وقدموا لذلؾ بعض 
 النماذج النظرية منيا : 

 
 :  Information processing model( منٛذز َعاجلة املعًَٛات 0)

( كاتجاه مضاد لمسموكييف يعتمد في األساس 8929في العاـ ) Shannonقدـ ىذا النموذج 
( ، ولقد 211،  8999طييف ولكف بشكؿ أكثر دقة )في : محمد عدس ، عمى آراء الجشتم

( إلى ىذا النموذج باعتباره ثورة عممية في دراسات العمميات المعرفية 8910) Howardنظر 
،  2381واعتبره األكثر قبوال في تفسير كيفية حدوث اإلخفاؽ المعرفي )في : حساـ عباس ، 

( يشير إلى أف اإلخفاؽ المعرفي يمكف أف 8910) Howard( ، ووفقا ليذا النموذج فإف 21
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يحدث في أي مرحمة مف مراحؿ معالجة المعمومات ، وذلؾ ألحد األسباب األربعة التالية : )في 
 ( 828،  2382: كاظـ الكعبي ، 

نقص قدرة الفرد عمى االنتباه لكؿ المثيرات المتضمنة بالميمة ، ففي حيف يركز عمى  -أ
إف بعضيا اآلخر يتبلشى دوف أي معالجة ، مما يزيد احتمالية اإلخفاؽ بعضيا كمدخبلت ف

 المعرفي لمفرد خاصة إذا كانت المعمومات التي تبلشت ذات عبلقة باالستجابة المتوقعة منو . 
تجاىؿ الفرد لبعض المثيرات عف قصد عمى اعتبار أنيا غير ىامة قد يوقعو أيضا في  -ب

 ؾ . بعض اإلخفاقات إذا ثبت عكس ذل
غموض بعض المثيرات وعدـ وضوحيا بالنسبة لمفرد فيفشؿ في استخبلص أي معاف  -ج

 منيا مما يزيد مف فرص إخفاقو في الميمة ككؿ . 
فشؿ الفرد في ترميز بعض المثيرات وبالتالي في معالجتيا بباقي أنظمة الذاكرة مثؿ  -ء

 الميمة فيحدث اإلخفاؽ المعرفي .التخزيف ، ومف ثـ يحدث الفشؿ في االسترجاع عند أداء 
 ( أضاؼ سببيف آخريف محتمميف وفقا ليذا النموذج ىما : Ashcraft , 1989 , 54غير أف )

االضمحبلؿ التمقائي لآلثار الحسية التي تركتيا مثيرات الميمة في الذاكرة لمجرد مضي  -ىػ
ي أداء تمؾ الميمة الوقت حتى ولو لـ يتعرض الفرد لمدخبلت حسية جديدة فيخفؽ الفرد ف

 رغـ اعتياده النجاح فييا مف قبؿ . 
التداخؿ واإلحبلؿ بيف المعمومات سابقة اإلدخاؿ إلى الذاكرة والمعمومات الجديدة التي  -و

حبلؿ ليا دوف وعي مف الفرد  توفرىا مدخبلت حسية جديدة ترافؽ الميمة فيحدث تداخؿ وا 
 فيوفر ذلؾ الفرص لحدوث اإلخفاؽ المعرفي . 

 :  Early selection theory( ْعسٜة االْتكاء املبهس 9)

( حتى 8921ىذه النظرية مف خبلؿ مجموع أبحاثو في الفترة مف ) Broadbentقدـ 
( ، وكانت في األساس بغرض تفسير االنتباه االنتقائي لممثيرات ، وتقوـ عمى 8928)

مفرد يتـ معالجتيا وفقا افتراض أساسي مفاده أف المثيرات التي تصؿ إلى النظاـ الحسي ل
لخواصيا الفيزيائية فقط بناء عمى افتراض وجود مصفاة أو مرشح ىو المسؤوؿ عف تحديد 
أي مف ىذه المثيرات يمر إلى مراحؿ المعالجة المقبمة وأييا ال يمر ، وىذا يعني أف انتقاء 

مقت ىذه المثيرات يحدث قبؿ حدوث أي تمييز مبكرا عف عممية التحميؿ اإلدراكي ، وانط
النظرية مف مسممة أساسية ىي أف اإلنساف ذو سعة انتباىية محددة ، ولذلؾ فإنو يحتاج إلى 
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تصفية المدخبلت الحسية الكثيرة واالنتقاء مف بينيا عبر مصفاة افتراضية وظيفتيا أف تفرز 
غير  أييا مفيد وأييا غير مفيد وفقا لمبدأ الكؿ أو ال شيء ، فتمرر المعمومة المفيدة وتيمؿ

المفيدة ، وال يمر منيا إال معمومة واحدة فقط في ذات الوقت ، فتنقؿ تمؾ المعمومة إلى مراحؿ 
عطاء داللة ومف ثـ تشفير ثـ تخزيف في  المعالجة المتقدمة ويحدث ليا تفسير وتأويؿ وا 

 Broadbentالذاكرة طويمة المدى ومف ثـ يمكف استرجاعيا عند تنفيذ الميمة ، ويؤكد 
أف اإلخفاؽ المعرفي يمكف أف يحدث في أي خطوة مف تمؾ الخطوات : كأف يفشؿ ( 8921)

الفرد في تحديد المثير األىـ حتى تمرره المصفاة فيمر بدال منو المثير الثاني غير المفيد ، أو 
أف يفشؿ الفرد في الترميز نتيجة لقصر المدة الزمنية لبقاء المعمومة في الذاكرة قصيرة المدى 

إلى مخزف الذاكرة طويمة المدى ، أو أف يفشؿ الفرد في االسترجاع مف الذاكرة  فبل تنتقؿ
طويمة المدى ألي آلية مف اآلليات المتعارؼ عمييا المسببة لمنسياف كاإلحبلؿ أو التداخؿ أو 
االضمحبلؿ التمقائي ، وفي جميع تمؾ الحاالت يحدث اإلخفاؽ المعرفي )في : كاظـ الكعبي ، 

2382  ،839 - 882. ) 
وبذلؾ يتضح أف اإلخفاؽ المعرفي وفقا ليذه النظرية يمكف أف يحدث في أحد ثبلثة مراحؿ : 

السبب ىو القصر الشديد لمدة بقاء  ويكونSensation األولى ىي مرحمة اإلحساس 
المعمومات في المخزف الحسي وبالتالي إذا لـ تسترجع تمؾ المعمومات خبلؿ مدة زمنية أقصر 
فإف المصفاة االنتقائية عندما تعود لتمريرىا تجدىا قد تبلشت دوف أف يحدث ليا أي نوع مف 

،  2331ي )حممي المميجي ، التحميؿ اإلدراكي وبالتالي يكوف الفرد عرضة لئلخفاؽ المعرف
وىي أولى مراحؿ التحميؿ اإلدراكي بأف  Recognition( ، والثانية ىي مرحمة التعرؼ 11

يفشؿ الفرد في تحويؿ تمؾ المدخبلت الحسية التي عبرت المصفاة إلى رموز وصور عقمية 
ة )أنور فيفشؿ في إعطائيا مدلوؿ أو معنى فبل تتعرض بذلؾ لباقي مراحؿ المعالجة المتبقي

كأف يفشؿ الفرد في  Response( ، والثالثة ىي مرحمة االستجابة 888،  8992الشرقاوي ، 
استدعاء تمؾ المعمومات مف مخزف الذاكرة طويمة المدى ليوظفيا في أداء الميمة نتيجة 

 ( .      Dykeman & Jessica , 1998 , 360 – 361لقصر مدة بقائيا في المعالجة )
 :  Attenuation theoryعاف )ايتدفٝف( ( ْعسٜة اإلض3)

ىذه النظرية تقوـ عمى مبدأ أساسي ىو أف المثيرات الغير منتبو ليا يتـ إضعافيا أو تخفيفيا 
أو تيوينيا وليس تصفيتيا أو ترشيحيا أو تنقيتيا عمى أساس خواصيا الفيزيائية كما في 
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 , Treisman , 1960ات قدمتيا )النظرية السابقة ، وتستند تمؾ النظرية إلى مجموعة افتراض
 ( وىي : 248 – 242

نما يمكف أف تمر أيضا عبر المصفاة  -أ أف المثيرات الغير منتبو ليا ال تختفي وال تيمؿ وا 
 االنتقائية .

أف ىذه المثيرات يتـ إضعافيا فقط فتحظى بقدر قميؿ مف المعالجة ولكف يكفي لمتعرؼ  -ب
 تبو ليا . عمييا وذلؾ عمى عكس المثيرات المن

أف المثيرات اليامة المنتبو ليا تمر إلى مراحؿ المعالجة التالية ، أما غير اليامة فيجري  -ج
 تخفيفيا أو تيوينيا ولكف بقدر يسمح بإعطائيا معني يكفي لمتعرؼ عمييا . 

وبذلؾ فإنو وفقا ليذه النظرية ال يتـ منع المثيرات غير اليامة مف المرور عبر المصفاة كما 
نما يتـ التركيز عمى المثيرات اليامة بإعطائيا أولوية المرور ليتـ تف ترض النظرية السابقة ، وا 

معالجتيا بالكامؿ في مقابؿ تيميش المثيرات غير اليامة التي يمكف أف تمر أيضا بقدر أقؿ ال 
( ، فعندما يتكمـ شخص ما 890 – 898،  2333يكفي إلتماـ معالجتيا )روبرت سولسو ، 

مثبل مع آخر وفي نفس الوقت يوجد آخروف يتحدثوف بالقرب منيما ، فإذا حاوؿ ىذا 
الشخص تركيز انتباىو إلى أحد المحادثتيف فإف عميو أف ييمش أو يخفؼ مف االنتباه 

 ( . 882،  2332لؤلخرى )فتحي الزيات ، 
قاء المبكر واإلضعاؼ عمى وجود المصفاة وبذلؾ يتضح أف ىناؾ اتفاؽ بيف نظريتي االنت

االنتقائية وعمى عمميا مبكرا قبؿ التحميؿ اإلدراكي ، ولكف االختبلؼ بينيما فقط في آلية عمؿ 
تمؾ المصفاة ، حيث تؤكد النظرية األولى أنيا تعمؿ وفقا لمبدأ الكؿ أو ال شيء بينما ترفض 

ات غير المنتبو ليا تمر عبر تمؾ المصفاة الثانية ىذا المبدأ وتسوؽ الدليؿ بأف بعض المثير 
وال يتـ إبعادىا وتحدد دور المصفاة فقط في أنيا ال تسمح لتمؾ المعمومات بأف تحمؿ إدراكيا 

 بصورة كاممة عمى عكس سماحيا بذلؾ لممعمومات اليامة فقط . 
ة سابقة كما تتفؽ النظريتاف عمى المستوى األوؿ مف االنتقاء الذي يعتبرانو بمثابة معالج

تقـو بيا القنوات الحسية لمبحث عف المثيرات  Preatientive processingعمى االنتباه 
األكثر تميزا في الخصائص الفيزيائية وذلؾ عبر المصفاة االنتقائية ومبكرا عف عممية التحميؿ 

ابة اإلدراكي ، إال أنيما يختمفاف حوؿ المستوى الثاني مف االنتقاء الذي تعتبره األولى بمث
يمكف لمفرد مف خبللو أف يرفض بعض المعمومات  Attentive processingتجييز انتباىي 
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فبل ينتقييا حتى قبؿ أف يتعرؼ عمييا وذلؾ بمنع مرورىا عبر المصفاة ، وىذا ما ترفضو 
الثانية التي ترى أف الفرد يتعرؼ أوال عمى تمؾ المثيرات ثـ يقرر تمرير الياـ منيا بالكامؿ 

ضعاؼ أو تيميش غير الياـ منيا فيمرر منو عبر المصفاة فقط لمراحؿ ا لمعالجة التالية وا 
القدر الذي يسمح بإعطائو معنى يكفي لمتعرؼ عميو ثـ يقرر بعد ذلؾ رفضو او انتقائو 

(Dykeman & Jessica , 1998 , 360 – 362. ) 
وفقا لخواصيا  وعمى ىذا فإف ىناؾ احتماؿ لحدوث إخفاؽ في تحديد مدى أىمية المثيرات

عطائو معنى فورا وأييا يتـ تخفيفو ، وىذا كمو  الفيزيائية لتحديد أي منيا يتـ انتقائو مبكرا وا 
 ( . 821 – 822،  2381يكوف مبعث الحتماؿ حدوث اإلخفاؽ المعرفي )صافي صالح ، 

مية وبذلؾ يتضح لمباحث أف اإلخفاؽ المعرفي وفقا لمنظرية الثانية يحدث عندما ال تميز عم
اإلضعاؼ بيف المثيرات سواء في مرحمة المعالجة السابقة عمى االنتباه أو في مرحمة التجييز 
االنتباىي ، مما يساىـ في إخفاؽ الفرد في التعرؼ عمى بعض معاني المثيرات والمعمومات 
المتضمنة فييا ، فيحدث اإلخفاؽ المعرفي في الميمة رغـ اعتياد الفرد مف قبؿ عمى انجازىا 

 نو خفؼ في تمؾ المرة مف أىمية بعض المثيرات رغـ دورىا الياـ في أداء الميمة .   أل 
 :  Late selection theory( ْعسٜة االْتكاء املتأخس 4)

( أفكار ىذه النظرية التي 8912) Deutch & DeutchوNorman (8921 )قدـ كؿ مف 
، حيث يروف أف عممية اإلدراؾ لدى اإلنساف غير محدودة  Broadbentتخالؼ تماما نظرية 

، وأف جميع المدخبلت الحسية يمكف لمفرد تمييزىا دوف حاجة لبلنتقاء المبكر منيا ، وأف 
جميع ىذه المدخبلت الحسية يمكف معالجتيا معا في نفس الوقت حتى الوصوؿ إلى أعمى 

متأخرا بعد اإلدراؾ الكمي ليا ، بمعنى أف  درجات المعالجة ، وأنو ال يتـ االنتقاء منيا إال
االنتقاء يكوف عند إعطاء االستجابة وليس عند استقباؿ المثيرات ألف المصفاة وفقا ليذه 

 : Inالنظرية توجد متأخرة وال تعمؿ إال في الوقت الذي يتحفز فيو الفرد إلصدار االستجابة )

Cowan , 1988 , 172 – 173 . ) 
رفي وفقا ليذه النظرية نتيجة لمحدودية سعة الذاكرة قصيرة المدى ، ويحدث اإلخفاؽ المع

ونتيجة لسرعة انحبلؿ المعمومات منيا ، فيحدث النسياف إف لـ يتدرب الفرد بقدر كاؼ مف 
 ( . 29،  2382االىتماـ )تمارا الدوري ، 
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ؼ عمييا ، حيث ويبلحظ الباحث أنو وفقا ليذه النظرية فإف االنتباه لممثيرات يمي عممية التعر 
ترسؿ أوال ىذه المثيرات إلى الذاكرة ليجري عمييا عمميات التحميؿ اإلدراكي مف أجؿ التعرؼ 
عمييا ، فإذا حدث أي خطأ في فيـ داللة أي مثير منيا فإنو سيتـ التعرؼ عميو بشكؿ خاطئ 

ؽ المعرفي ، وربما ييمؿ الفرد االنتباه لو في ضوء ذلؾ ، وبالتالي يكوف الفرد عرضة لئلخفا
إذا تبيف بعد ذلؾ أنو لـ يتعرؼ عمى أحد الدالالت اليامة المتضمنة في ىذا المثير والتي كاف 
ينبغي عمى المصفاة االنتقائية أف تمررىا عند االستجابة وىو ما لـ يحدث وأدى إلى اإلخفاؽ 

 المعرفي . 
 :  Strict attention theory( ْعسٜة االْتباٙ ايصازّ 5)

( في البداية تحت مسمى Houston , 1989 , 85 – 86ىذه النظرية عمى يد ) ظيرت أفكار
نظرية المراقبة الزائدة ، منطمقة مف فكرة أف األفراد الذيف يسجموف درجات مرتفعة في اإلخفاؽ 
المعرفي يكونوف عمى وعي بنزعتيـ الرتكاب تمؾ األخطاء أثناء الميمة ، وبخاصة عندما 

 ىية لتنفيذ تمؾ الميمة كثيرة وتفوؽ قدراتيـ االنتباىية . تكوف المتطمبات االنتبا
( في نفس ىذا اإلطار عمى تأثير متطمبات Mazloumi , et al. , 2010 , 17 – 24ثـ ركز )

االنتباه والعبء اإلدراكي في اإلخفاؽ المعرفي ، حيث أكدوا عمى أف األفراد الذيف لدييـ ميؿ 
وف بسبب تركيزىـ االنتباىي الصاـر الذي يولد لدييـ أكبر لموقوع في اإلخفاؽ المعرفي يك

أسموب معرفي غير مرف يؤدي إلى انييار األداء أثناء تنفيذ الميمة ، وبخاصة تمؾ التي 
( ، وبالتالي فإف ىذه النظرية تنطمؽ مف فكرة أف P.17تحتاج إلى متطمبات انتباىية متزامنة )

جو الفرد عند توزيع انتباىو أثناء الميمة مما اإلخفاؽ المعرفي ينشأ مف الصعوبات التي توا
ىماؿ بعضيا الذي قد يكوف  يؤدي إلى التركيز االنتباىي الصاـر عمى بعض تمؾ المتطمبات وا 
مف بينيا بعض المتطمبات الضرورية البلزمة لتنفيذ الميمة بنجاح مما يؤدي إلى اإلخفاؽ 

ف الميؿ لئلخفاؽ المعرفي يكوف عالي ( مف أP.18المعرفي ، وىذا ما أكده ىؤالء الباحثوف )
عندما يكوف انتباه الفرد صاـر وغير مرف وغير قادر عمى االستجابة لممتطمبات المتغيرة 
المتضمنة في الميمة وغير قادر عمى تحمؿ كؿ المعمومات الواردة فييا ألنيا تفوؽ قدرتو 

ة متزامنة ذات مستويات االنتباىية ، وكذلؾ يكوف عالي عندما يواجو الفرد ميمات انتباىي
مختمفة ، فيؤدي ذلؾ في الحالتيف النييار األداء وبالتالي يكوف الفرد عرضة لموقوع في 

 اإلخفاؽ المعرفي . 
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 :  Cognitive dissociation model( منٛذز ايتفهو املعسيف 6)

واجو يتضمف التفكؾ العديد مف اآلليات التي يمجا الفرد إلى واحدة منيا أو أكثر عندما ي
صعوبات في معالجة المعمومات ، وبخاصة تمؾ المتضمنة في االنفعاالت واألحاسيس 

( ، وبالتالي فإف ىذه Wright & Osborne , 2005 , 103 – 104الجسمية المختمفة )
الصعوبات تؤثر في العمميات المعرفية التي سيعالج بيا الفرد الميمة كاإلدراؾ واالنتباه 

 , Carlson & Putnamلتي يؤدي تأثرىا إلى اإلخفاؽ المعرفي )وغيرىما مف العمميات ا

( ، واألشخاص ذوو المعدالت المرتفعة في التفكؾ يحدث لدييـ تداخؿ بيف آليات 16 , 1993
تمؾ العمميات المعرفية وبالتالي فإنيـ يسجموف درجات مرتفعة أيضا في اإلخفاؽ المعرفي 

 ( .821،  2381ي : صافي صالح ، بمياـ حياتيـ المعتادة مقارنة بغيرىـ )ف
( إلى أف االنفعاؿ يؤثر إيجابا أو سمبا في 2332) Dolcosوفي نفس ىذا اإلطار أشار 

الناحية المعرفية لمفرد ، حيث قد يكوف محسنا جيدا لمتذكر ، أو يجعؿ الفرد يستخدـ أحد 
لمثيرات اليامة آليات التفكؾ وىي صرؼ االنتباه التي تجعؿ الفرد يصرؼ انتباىو عف بعض ا

في الموقؼ التي تؤثر عمى األداء بحجة التركيز فقط عمى ما يخص موضوع االنفعاؿ منيا 
 ( . 22،  2382مما قد يسبب في وقوع الفرد في إخفاقات معرفية )في : تمارا الدوري ، 

 وبذلؾ يتضح أنو وفقا ليذا النموذج فإف الفرد قد يمجأ لبعض آليات التفكؾ المعرفي كأحبلـ
اليقظة أو صرؼ االنتباه أو غيرىما وذلؾ عندما تواجيو صعوبات في معالجة معمومات بعض 
 المياـ ، إال أف ىذه اآلليات تكوف في نفس الوقت مسؤولة عف بعض إخفاقاتو المعرفية .   

وفي ضوء تعدد وجيات ىذه النظريات يرى الباحث أنو ال يصح االعتماد عمى نظرية واحدة 
فقط منيا لتبرير حدوث اإلخفاؽ المعرفي أو في قياسو ، بؿ يجب أخذىا جميعا في االعتبار 

 عند إعداد المقاييس لتحديد اإلخفاؽ المعرفي وىو ما تـ تبنيو في ىذا البحث . 
 

 عسيف :)ز( قٝاع اإلخفام امل

سواء في البيئة األجنبية أو  –التي أتيحت لو  –الحظ الباحث أف جميع الدراسات السابقة 
العربية قد تبنت نظرية االنتقاء المبكر عند قياس اإلخفاؽ المعرفي ، وذلؾ إما باالعتماد عمى 

( نفسو أو بتصميـ مقياس جديد ولكف في ضوء نفس Broadbent , et al. , 1982مقياس )
( إلى Sandberg , et al. , 2014 , 56 – 57اد ىذا المقياس ، وفي ىذا الصدد أشارت )أبع

أف معظـ الدراسات التي أجرت تحميؿ عاممي ليذا المقياس قد توصمت إلى أنو إجماال يكشؼ 
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عف حكـ الفرد تجاه فشمو في معالجة المعمومات أو توظيفيا مف خبلؿ أربعة ابعاد أساسية 
ذاكرة والفشؿ في االنتباه والفشؿ في إصدار استجابات سموكية مناسبة ىي : الفشؿ في ال

( ىذا المقياس Broadbent , et al. , 1982لمموقؼ والفشؿ في تذكر األسماء ، ولقد أظير )
( 81( مشاركة تتراوح أعمارىـ ما بيف )291( مشارؾ و)232في دراستيـ التي أجريت عمى )

شؼ عف االرتباط بيف اإلخفاؽ المعرفي مف جانب ( عاـ والتي ىدفت إلى الك23إلى )
ومجموعة كبيرة مف المتغيرات مف جانب آخر ىي )االنتباه والعبء اإلدراكي والتعمـ العرضي 
واليقظة الذىنية والتعرض لمضغوط واالحتراؽ النفسي والقمؽ والكآبة( والتي كشفت نتائجيا 

ا أفضؿ وخاصة في حاالت القمؽ ، عف أف ذوي اإلخفاؽ المعرفي المنخفض يظيروف انتباى
كما ارتبط اإلخفاؽ المعرفي المرتفع موجبا بالتعمـ العرضي وبالعبء اإلدراكي الزائد وبالتعرض 

 لمضغوط وباالحتراؽ النفسي وبالكآبة المرتفعة وسالبا باليقظ الذىنية . 
( 22( التي أجريت عمى )Houston , 1989ومف الدراسات التي تبنت ىذه النظرية دراسة )

طالب وطالبة جامعية ، وكشفت عف وجود ارتباط موجب داؿ بيف درجاتيـ في االنتباه 
المتمركز حوؿ الذات ودرجاتيـ في اإلخفاؽ المعرفي يدؿ عمى العبلقة السببية بيف المتغيريف 

 . 
معيا ( طالبا جا012( التي أجريت عمى )Wallace & Vodanovich , 2003وكذلؾ دراسة )

( ، وكشفت عف وجود عبلقة سالبة Broadbent , et al. , 1982أمريكيا باستخداـ مقياس )
دالة إحصائيا بيف عامؿ الضمير الحي مف عوامؿ الشخصية واإلخفاؽ المعرفي عمى عكس 

 عامؿ العصابية الذي ارتبط بو بعبلقة موجبة . 
( طالبا جامعيا 13مى )( التي أجريت عWright & Osborne , 2005واعتمدت دراسة )

( وأظيرت نتائجيا وجود عبلقة موجبة Broadbent , et al. , 1982أيضا عمى مقياس )
ضعيفة دالة إحصائيا بيف اإلخفاؽ المعرفي والتنافر المعرفي وعبلقة موجبة قوية دالة 

 إحصائيا بيف اإلخفاؽ المعرفي واضطرابات الذاكرة العاممة . 
( طالبا وطالبة جامعية 229( التي أجريت عمى )Cheyne , et al. , 2006وكذلؾ دراسة )

( ومقياس آخر أعده الباحثوف لقياس Broadbent , et al. , 1982بكندا باستخداـ مقياس )
اإلخفاؽ المعرفي ، وأظيرت النتائج وجود عبلقة موجبة دالة إحصائيا بيف كؿ مف ىفوات 

 خفاؽ المعرفي مف جانب آخر . االنتباه وىفوات اإلدراؾ الواعي مف جانب واإل
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( تمميذ وتمميذة بالمرحمة االبتدائية 13( التي أجريت عمى )2339أما دراسة )ميند النعيمي ، 
( عاـ ، فقد اعتمدت عمى مقياس أعده الباحث في ضوء 88:  83تراوحت أعمارىـ ما بيف )

عرفي المرتفع كانوا نظرية االنتقاء المبكر أيضا ، وكشفت نتائجيا عف أف ذوي اإلخفاؽ الم
أقؿ مف اآلخريف في حؿ التناظرات المفظية ، ولـ توجد فورؽ دالة إحصائيا بينيـ راجعة إلى 

 التفاعؿ بيف اإلخفاؽ المعرفي والجنس . 
( 220( طالب و)892( في دراستيا التي أجريت عمى )2383وكذلؾ فعمت )أنعاـ الركابي ، 

واإلنساني ، حيث اعتمدت عمى مقياس جديد  طالبة بجامعة بغداد مف التخصصيف العممي
%( مف 82.02ولكف في ضور نظرية االنتقاء المبكر أيضا ، فكشفت نتائجيا عف أف )

%( لدييـ 82.22%( لدييـ مستوى متوسط و)21.80العينة لدييـ مستوى مرتفع و)
اجعة مستوى منخفض في اإلخفاؽ المعرفي ، وعف عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بينيـ فيو ر 

 إلى الجنس ، بينما وجدت تمؾ الفروؽ بسبب التخصص الدراسي لصالح العممي . 
( مشاركة مف 20( مشارؾ و)882( دراسة عمى )Unsworth , et al. , 2012كما أجرى )

( عاـ باستخداـ مقياس 02:  81المرتاديف ألحد حمامات السباحة تراوحت بأعمار بيف )
(Broadbent , et al. , 1982 ، ) وكشفت نتائجيا عف وجود فروؽ بينيـ في اإلخفاؽ

 المعرفي ترتبط إلى حد كبير بالفروؽ بينيـ في القدرات العقمية المختمفة . 
( طالبة بجامعة ديالى 233( طالب و)233( دراسة عمى )2382وأجرت )تمارا الدروي ، 

ستخداـ مقياس العراقية مقسميف بالتساوي عمى التخصصات العممية واإلنسانية ، وذلؾ با
(Broadbent , et al. , 1982 ، وكشفت النتائج أف 2383( مع مقياس )أنعاـ الركابي ، )

أفراد العينة لدييـ مستوى أقؿ مف المتوسط الفرضي لممقياس وأنو ال توجد فروؽ دالة 
إحصائيا بينيـ فيو راجعة لمجنس والتخصص وأنو توجد عبلقة موجبة دالة إحصائيا بيف 

لمعرفي والعصابية وسالبة بينو وكؿ مف االنفتاح عمى الخبرة وحسف المعشر وحيوية اإلخفاؽ ا
 الضمير بينما لـ توجد عبلقة دالة إحصائيا بيف اإلخفاؽ المعرفي لدييـ واالنبساطية . 

( طالبة دراسات 812( فقد أجريت عمى )2382أما دراسة )رانيا الفار وسممى السبيعي ، 
( عاـ باستخداـ مقياس 22.11عة أـ القرى بمتوسط عمري )عميا بكمية التربية جام

(Broadbent , et al. , 1982 وكشفت نتائجيا أف الوظائؼ التنفيذية موضع الدراسة وىي ، )
)الكؼ والتحويؿ والضبط االنفعالي والمبادرة والذاكرة العاممة والتخطيط والتنظيـ والمتابعة ( 
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ت العينة عمى مقياس اإلخفاؽ المعرفي ، وأف وظيفة جميعيا تنبئ بشكؿ داؿ إحصائيا بدرجا
الضبط االنفعالي ىي األكثر قدرة في ذلؾ ، وأف أربعة منيا فقط ىي )الكؼ والضبط االنفعالي 
والتخطيط والمتابعة( يمكف لكؿ منيا بشكؿ منفرد أف تميز بيف مرتفعي ومنخفضي اإلخفاؽ 

 ثر قدرة في ذلؾ . المعرفي إال أف وظيفة الضبط االنفعالي ىي األك
( طالبة وطالبة بالصؼ الرابع والخامس 233( دراسة عمى )2382وأجرى )صافي صالح ، 

والسادس اإلعدادي بمحافظة األنبار العراقية مف التخصصيف العممي واألدبي بأعمار ما بيف 
( عاـ ، ولكف باستخداـ مقياس أعده الباحث بنفسو في ضوء نظرية االنتقاء 81:  82)

( مفردة موزعة عمى أربعة أبعاد ىي )تشتت االنتباه وىفوات اإلدراؾ 29كر مكوف مف )المب
وأخطاء الذاكرة والفشؿ الحركي الوظيفي( ، وأسفرت النتائج عف عدـ وجود فروؽ دالة 
إحصائيا بينيـ فيو وفقا لمتغير التخصص وعف أف جميع أبعاد اإلخفاؽ المعرفي األربعة تسيـ 

اوتة وعف إمكانية التنبؤ بمستوى اإلخفاؽ المعرفي ألفراد العينة مف في إحداثو بنسب متف
 خبلؿ بعض أساليب التفكير وأساليب التعمـ لدييـ .     

( طالب وطالبة 233( التي أجريت عمى )2382بينما اعتمدت دراسة )غفراف ناصر ، 
نتقاء المبكر بالصؼ الخامس اإلعدادي بالعراؽ عمى مقياس أعدتو الباحثة وفقا لنظرية اال 

أيضا ، وأسفرت نتائجيا عف أف أفراد العينة كاف لدييـ مستوى أقؿ مف المتوسط الفرضي 
لممقياس وأنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيا بينيـ في اإلخفاؽ المعرفي راجعة إلى الجنس 
والتخصص باستثناء أف ذكور التخصص العممي كانوا أكثر إخفاقا مف إناث نفس التخصص ، 

 ـ توجد عبلقة دالة إحصائيا بيف اإلخفاؽ المعرفي وأساليب التعمـ موضع الدراسة . كما ل
( موظؼ بأستراليا 92( التي أجريت عمى )Klockner & Hicks , 2015أما دراسة )

( فقد أشارت نتائجيا إلى وجود عبلقة Broadbent , et al. , 1982باستخداـ مقياس )
إلخفاؽ المعرفي المرتفعة والمستويات المنخفضة مف موجبة دالة إحصائيا بيف مستويات ا

اليقظة العقمية وكذلؾ مع المستويات المنخفضة مف الثبات االنفعالي ، بينما وجدت عبلقة 
موجبة دالة إحصائيا بيف مستويات اإلخفاؽ المعرفي المنخفضة وعامؿ االنبساطية ولـ توجد 

 قي عوامؿ الشخصية . أي عبلقة دالة إحصائيا بيف اإلخفاؽ المعرفي وبا
( طالب 823( التي أجريت عمى )2382كما اعتمدت دراسة )محمود التميمي وأريج ميدي ، 

وطالبة نصفيـ مف معيد إعداد المعمميف ونصفيـ اآلخر مف معيد إعداد المعممات بالكرخ 
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 Broadbent , et( بالفرقة الرابعة عمى مقياس )12( بالفرقة الثانية و)23العراقية بواقع )
al. , 1982 وأظيرت النتائج أف أفراد العينة لدييـ مستوى أعمى مف المتوسط الفرضي ، )

لممقياس في اإلخفاؽ المعرفي ولـ توجد فروؽ دالة إحصائيا بينيـ فيو راجعة إلى الجنس 
 والفرقة الدراسية . 

بالمرحمة ( طالبا 812( التي أجريت عمى )2382وكذلؾ اعتمدت دراسة )مرواف الحربي ، 
( عمى مقياس 2.32( عاـ وانحراؼ معياري )82.0الثانوية بالمدينة المنورة بمتوسط عمر )

(Broadbent , et al. , 1982 أيضا بعد أف أجرى لو تحميؿ عاممي أسفر عف أربعة عوامؿ )
مستقمة ىي )الفشؿ في الذاكرة والفشؿ في االنتباه والفشؿ في االستجابة والفشؿ في تذكر 

اء( ، وأسفرت النتائج عف أف أفراد العينة ظير لدييـ مستوى اإلخفاؽ المعرفي في األسم
حدوده العميا بمتوسط أعمى مف المتوسط الفرضي لممقياس ، وكذلؾ عف إمكانية التنبؤ 
باإلخفاؽ المعرفي بدرجات متفاوتة مف خبلؿ كؿ مف ضبط مشتتات االنتباه وسعة الذاكرة 

 لي واإلدراؾ المكاني .العاممة والتفكير االستدال 
( 833( طالب و)833( التي أجريت عمى )2382وأيضا اعتمدت دراسة )عمار الشمري ، 

طالبة مف جامعة بغداد نصفيـ مف التخصص العممي ونصفيـ مف اإلنساني عمى مقياس 
(Broadbent , et al. , 1982 وكشفت عف أفراد العينة لدييـ مستوى منخفض مف ، )

بمتوسط أقؿ مف المتوسط الفرضي لممقياس ، وكذلؾ وجدت فروؽ دالة  اإلخفاؽ المعرفي
 إحصائيا بينيـ فيو راجعة لمجنس لصالح اإلناث ولمتخصص لصالح التخصص اإلنساني . 

( طالب وطالبة بالصؼ 233( التي أجريت عمى )2382واعتمدت دراسة )محسف الزىيري ، 
( ، وكشفت عف أف أفراد Broadbent , et al. , 1982الرابع اإلعدادي ببغداد عمى مقياس )

العينة لدييـ مستوى مرتفع مف اإلخفاؽ المعرفي بمتوسط أكبر مف المتوسط الفرضي لممقياس 
 ، كما وجدت عبلقة سالبة دالة إحصائيا بيف السموؾ الفوضوي واإلخفاؽ المعرفي . 

( طالب 233( التي أجريت عمى )2381وكذلؾ دراسة )منتيى عبد الصاحب وآخروف ، 
( طالبة بجامعة واسط العراقية نصفيـ مف التخصص العممي ونصفيـ مف اإلنساني 233و)

( ، وكشفت نتائجيا أف أفراد العينة كاف Broadbent , et al. , 1982اعتمدت عمى مقياس )
لدييـ مستوى متوسط مف اإلخفاؽ المعرفي بمتوسط قريب مف المتوسط الفرضي لممقياس ، 

 بعض أساليب معالجة المعمومات وبالفشؿ في حؿ المشكبلت .وعف ارتباطو ب
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( طالب عراقي 022( التي أجريت عمى )2381واعتمدت أيضا دراسة )حساـ عباس ، 
( 002( أدبي وكذلؾ )10( عممي و)292بالصؼ الرابع والخامس والسادس اإلعدادي بواقع )

 .Broadbent , et al) ( أدبي عمى مقياس13( عممي و)222طالبة بنفس الصفوؼ بواقع )

( ، وأظيرت النتائج أف أفراد العينة لدييـ مستوى أقؿ مف المتوسط الفرضي في 1982 ,
اإلخفاؽ المعرفي ، كما أظيرت وجود فروؽ دالة إحصائيا بينيـ فيو راجعة إلى الجنس لصالح 
الذكور وعدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بينيـ فيو راجعة إلى الصؼ أو التخصص أو 

 لتفاعبلت الثنائية والثبلثية بيف الجنس والتخصص والصؼ . ا
( طالب وطالبة 233( التي أجريت عمى )2381وكذلؾ اعتمدت دراسة )فاطمة السعدي ، 
( ، وأظيرت أف أفراد Broadbent , et al. , 1982بجامعة البصرة العراقية عمى مقياس )

سط أكبر مف المتوسط الفرضي لممقياس العينة لدييـ مستوى مرتفع مف اإلخفاؽ المعرفي بمتو 
 وبفروؽ دالة إحصائيا بيف المتوسطيف .

( طاب بالسنة التحضيرية بجامعة 221( دراسة عمى )2381وأجرت )سحاب الرشيدي ، 
( عادي بالتحصيؿ ، واستخدمت 823( متفوؽ بالتحصيؿ و)21القصيـ السعودية مف بينيـ )

( ، وتوصمت إلى أف أفراد العينة لدييـ إجماال Broadbent , et al. , 1982أيضا مقياس )
مستوى متوسط في اإلخفاؽ المعرفي ، وأف العادييف في التحصيؿ أكثر وقوعا في اإلخفاؽ 
المعرفي مف المتفوقيف بفروؽ دالة إحصائيا وأنو توجد عبلقة موجبة دالة إحصائيا بيف 

 ضغوط الحياة واإلخفاؽ المعرفي لدييـ .        
التي أجريت في البيئة المصرية وىي دراسة  –في حدود عمـ الباحث  –سة الوحيدة أما الدرا

( طالبا 228( التي أجريت عمى )2381)سمية الجماؿ وبسبوسة الغريب وىانـ سالـ ، 
وطالبة بالفرقتيف األولى والرابعة مف التخصصيف العممي واألدبي بكمية التربية جامعة الزقازيؽ 

( عاـ فقد اعتمدت أيضا عمى مقياس 8.21وانحراؼ معياري )( عاـ 23بمتوسط عمر )
(Broadbent , et al. , 1982 وأسفرت نتائجيا عف أف مرتفعي قمؽ االختبار كاف لدييـ ، )

مستوى أعمى مف المتوسط الفرضي في ثبلثة أبعاد لمقياس اإلخفاؽ المعرفي ىي )أخطاء 
ى عكس منخفضي قمؽ االختبار الذيف اإلدراؾ وأخطاء التذكر وأخطاء األداء( ، وذلؾ عم

أظيروا مستوى أقؿ مف المتوسط الفرضي في ىذه األبعاد ، كما وجدت فروؽ دالة إحصائيا 
في مستوى اإلخفاؽ المعرفي لصالح مرتفعي قمؽ االختبار مقارنة بمنخفضي قمؽ االختبار ، 
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فاؽ المعرفي راجعة ولـ توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف مرتفعي قمؽ االختبار في مستوى اإلخ
 لمجنس والتخصص والفرقة الدراسية .          

 ايبشح : فسٚض* 

في ضوء المراجعة األدبية السابقة يمكف لمباحث صياغة الفروض التي سيحاوؿ اختبارىا عمى 
 النحو التالي : 

 ( يوجد لدى أفراد العينة مستويات متشتتة في اإلخفاؽ المعرفي .8)
( يوجد لدى أفراد العينة مرتفعي ومنخفضي اإلخفاؽ المعرفي مستويات تجييز انفعالي 2)

 متشتتة. 
( يوجد لدى أفراد العينة مرتفعي ومنخفضي اإلخفاؽ المعرفي سرعات تجييز انفعالي 0)

 متشتتة .
( يوجد لدى أفراد العينة مرتفعي ومنخفضي اإلخفاؽ المعرفي درجات صعوبات تجييز 2)

 ي متشتتة . انفعال
( ال توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات أفراد العينة المرتفعيف والمنخفضيف 2)

عمى مقياس اإلخفاؽ المعرفي راجعة إلى أي مف الجنس أو التخصص الدراسي أو الفرقة 
 الدراسية أو لمتفاعبلت الثنائية والثبلثية بينيا .

سطات درجات أفراد العينة المرتفعيف والمنخفضيف ( ال توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متو 2)
عمى مقياس صعوبات التجييز االنفعالي راجعة إلى أي مف الجنس أو التخصص الدراسي أو 

 الفرقة الدراسية أو لمتفاعبلت الثنائية والثبلثية بينيا .
فضيف ( ال توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات أفراد العينة المرتفعيف والمنخ1)

عمى مقياس اإلخفاؽ المعرفي راجعة إلى أي مف مستوى وسرعة ودرجة صعوبات التجييز 
 االنفعالي لدييـ أو لمتفاعبلت الثنائية والثبلثية بينيا .
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 ايبشح :إدساءات * 

 )أٚال( ايعٝٓة : 

( فرد بواقع 093اعتمد البحث الحالي عمى عينة أساسية بمغ قواميا في شكميا النيائي )
( فرد بالفرقة 222( طالبة ببعض كميات جامعة المنوفية مف بينيـ )222( طالب و)821)

( فرد مف 232( فرد مف التخصص العممي و)811( فرد بالفرقة الرابعة بواقع )821الثانية و)
( بمتوسط 81/2389التخصص األدبي ، تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية خبلؿ العاـ الجامعي ) 

( عاـ ، وتجدر اإلشارة إلى أف تمؾ العينة 3.912وانحراؼ معياري )( عاـ 28.222عمر )
( فرد منيـ 12( فرد ولكف تـ استبعاد بيانات )212األساسية بمغ قواميا في شكميا المبدئي )

دوف عمميـ ألسباب مختمفة مف بينيا أف البعض منيـ لـ يظير اىتماـ كاؼ أثناء االستجابة 
لـ يكمؿ االستجابة عمى كؿ تمؾ األدوات ، ىذا فضبل عف عمى أدوات البحث والبعض اآلخر 

( طالب وطالبة آخريف 839العينة االستطبلعية التي تـ اختيارىا بنفس الطريقة وبمغ قواميا )
مف نفس الفرقتيف الثانية والرابعة بنفس كميات جامعة المنوفية ونفس التخصصات العممية 

( 8( ، وجدوؿ )81/2389مف العاـ الجامعي )واألدبية وذلؾ خبلؿ الفصؿ الدراسي األوؿ 
 يوضح وصفا دقيقا لعينة البحث الكمية .
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 (0ددٍٚ )

 (499ٚصف ايعٝٓة ايهًٝة يًبشح يف غهًٗا ايٓٗائٞ )ٕ = 

 التخصص الفرقة الكمية
 العينة الكمية العينة االستطبلعية العينة األساسية

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 التربية

 الثانية
 01 81 1 2 08 82 عممي

 22 21 1 2 02 22 أدبي

 الرابعة
 02 81 2 2 21 80 عممي

 01 22 1 2 08 28 أدبي

 اآلداب
 20 22 2 2 01 81 أدبي الثانية

 02 88 1 2 21 9 أدبي الرابعة

 العموـ
 03 08 88 1 89 20 عممي الثانية

 82 82 2 0 83 88 عممي الرابعة

حاسبات 
 ومعمومات

 82 81 2 2 88 82 عممي الثانية

 82 88 2 2 88 1 عممي الرابعة

 المجموع

 الثانية
 10 22 22 81 28 21 عممي

 11 23 80 83 12 23 أدبي

 الرابعة
 20 22 82 88 29 08 عممي

 10 01 82 1 21 03 أدبي

 المجموع الكمي
821 222 22 20 892 032 

093 839 299 

 )ثاْٝا( األدٚات : 

 )أ( َُٗة ضرتٚب االْفعايٝة :

( عمى غرار ميمة Smith & Waterman , 2003وىي عبارة عف ميمة حاسوبية أعدىا )
( فئات مف الكممات كؿ 2( ، وىي عبارة عف )Stroop , 1935ستروب األصمية التي أعدىا )
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( كممة بحيث تعبر فئة منيا عف انفعاؿ السعادة وأخرى عف االكتئاب وأخرى عف 22منيا بو )
اإليجابية وأخرى عف السمبية وأخرى محايدة ال تعبر عف أي انفعاؿ ، أي بواقع )فئتاف 
لبلنفعاالت الموجبة وفئتاف لبلنفعاالت السالبة وفئة واحدة محايدة( ، وكممات كؿ فئة منيا 

( كممات 2أخضر( بحيث أف كؿ ) –أصفر  –أحمر  –واف أحبار مختمفة ىي )أزرؽ مكتوبة بأل
منيا بموف معيف والكممة األخيرة بموف عشوائي مف األربعة وجميعيا ليس ليا ترتيب معيف 

 يستطيع المفحوص اكتشافو .
وتبدأ الميمة بعشرة محاوالت تجريبية ال تحتسب نتائجيا لممفحوص ، وىي عبارة عف كممات 
األرقاـ مف )واحد( حتى )عشرة( مكتوبة بنفس األلواف األربعة السابقة ولكف ال تقدـ بالتسمسؿ 

( محاولة األصمية التي يبدأ فييا 822بؿ عشوائيا بغرض تدريب المفحوص قبؿ البدء في الػ )
المفحوص بعد أف ينبو عميو الفاحص أال ييتـ بنطؽ أو قراءة تمؾ الكممات وال بمدلوليا بؿ 

( في لوحة المفاتيح عندما يكوف dو فقط أف يستجيب لموف حبر الكممة بالضغط عمى زر )عمي
( عندما k( عندما يكوف أزرؽ والزر )j( عندما يكوف أخضر والزر )fلونيا أحمر والزر )

يكوف أصفر وأف يثبت أصابعو عمى تمؾ المفاتيح األربعة حتى ال يضيع الوقت وأف يستجيب 
( لتبدأ محاوالتو spaceف ، ثـ يطمب منو أف يبدأ بالضغط عمى مفتاح )بسرعة ودقة كمما أمك

األصمية ويبدأ البرنامج في حساب نتائجو مف أوؿ محاولة حتى المحاولة األخيرة ، حيث 
( عمى كؿ محاولة وكذلؾ الزمف الكمي ويحسب لو عدد األخطاء RTيحسب لو زمف التفاعؿ )

( أسفؿ الشاشة xفقط عند كؿ خطأ بظيور الحرؼ ) الكمي ، ويعطيو البرنامج تغذية راجعة
بالموف األحمر ، وبمجرد انتياء المفحوص مف كؿ محاوالتو يضغط الفاحص عمى مفتاح 

(space إلنياء الميمة ليذا المفحوص فيظير أسفؿ الشاشة زر يضغط عميو الفاحص )
 ذا .إلظيار النتائج ونسخيا ، ثـ يبدأ التجربة مف جديد مع مفحوص آخر وىك

( وتـ التأكد مف صدقيا بطريقة 839وتـ تطبيؽ تمؾ األداة عمى العينة االستطبلعية )ف = 
%( في كؿ مف 21%( وأدنى )21المقارنة الطرفية بحساب النسبة الحرجة )ؼ( بيف أعمى )

( الكمي وعدد األخطاء الكمي عمى الميمة ، فكانت قيمة )ؼ( بينيما ىي RTزمف التفاعؿ )
( عمى الترتيب ، وىما قيمتاف دالتاف إحصائيا تدالف عمى كفاءة 88.822( و )82.110)

تمؾ الميمة في التمييز بيف المرتفعيف والمنخفضيف في سرعة ومستوى التجييز االنفعالي مما 
يدؿ عمى صدقيا ، كما تـ حساب الثبات لتمؾ األداة بطريقة إعادة التطبيؽ بعد فاصؿ زمني 



 يــــــــــــــــــــــــــاق المعرفــــــــــــــاإلخف يــضـــــعي ومنخفــــــمرتف يينامعـــــلبة الجـــــــــــطالدى ــــــــــالي لـــــــــيز االنفعــــــالتجه

- 022 - 

( وىي قيمة دالة 3.212ات بيرسوف بيف درجات التطبيقيف ىو )قدره أسبوعاف فكاف معامؿ ثب
( ، وبذلؾ يكوف قد تـ التأكد مف صبلحية تمؾ األداة لمتطبيؽ 3.38إحصائيا عند مستوى )

 عمى العينة االساسية لقياس كؿ مف سرعة ومستوى التجييز االنفعالي لدييـ .
 )ب( َكٝاع صعٛبات ايتذٗٝص االْفعايٞ :

ببناء ىذا المقياس وتقنينو نظرا لعدـ وجود أداة في البيئة العربية لقياس صعوبات قاـ الباحث 
( Baker , et al. , 2010التجييز االنفعالي مما دفع الباحثيف السابقيف إلى تعريب مقياس )

عدة مرات ليناسب بيئات عربية مختمفة ، ولقد الحظ الباحث أنو رغـ كؿ تمؾ المحاوالت إال أف 
مت تعبر عف بيئتو األصمية وعف البيئات العربية التي ترجـ فييا بشكؿ أكبر عف مفرداتو ظ

البيئة المصرية التي ليا خصوصية تختمؼ كثيرا في جوانبيا االنفعالية ، وتـ ذلؾ وفقا 
 لمخطوات اآلتية التي تتضمف كذلؾ وصفا دقيقا لممقياس :

تجييز االنفعالي لدى طمبة وىو قياس درجة صعوبات ال :حتدٜد اهلدف َٔ املكٝاع  -0
 الجامعات المصرية .

حيث تـ تحديد مفيـو صعوبات التجييز االنفعالي في ضوء  :حتدٜد املفّٗٛ املساد قٝاض٘  -2
 & Brewinو ) Teasdale , 1999)( ونماذج كؿ مف )Rachman , 1980تعريؼ )

Holmes , 2003( و )Baker ,et al. , 2001 وقد تـ عرض ىذا المفيـو ضمف ، )
 .مصطمحات ىذا البحث 

في حدود  –باالطبلع عمى التراث السيكولوجي الذي توفر لمباحث  :حتدٜد أبعاد املكٝاع  -3
( ونسخو المعربة وفي ضوء نماذج التفسير Baker , et al. , 2010وعمى مقياس ) –عممو 

( أبعاد ليذا المقياس كؿ منيا يقيس نوع 1التي عرضت في اإلطار النظري لمبحث تـ تحديد )
 معيف مف صعوبات التجييز االنفعالي ، وتـ عرض تعريفاتيا في مصطمحات البحث .

حيث تمت صياغة المفردات الخاصة بكؿ بعد في ضوء تعريفو ،  :صٝاغة َفسدات املكٝاع  -4
، ويستجيب  ( مفردات لكؿ بعد2( مفردة بواقع )22فتضمف المقياس في صورتو األخيرة )

عمييا المفحوص بطريقة التقرير الذاتي وفقا لمقياس ليكرت خماسي التدريج )موافؽ تماما ، 
( يوضح مفردات المقياس الموجبة 2موافؽ ، أحيانا ، ال أوافؽ ، ال أوافؽ نيائيا( ، وجدوؿ )

 والسالبة وتوزيعيا عمى أبعاده .
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 (9ددٍٚ )

 االْفعايٞ املٛدبة ٚايطايبة عًى أبعادٙتٛشٜع َفسدات َكٝاع صعٛبات ايتذٗٝص 

 المفردات السالبة المفردات الموجبة األبعاد

صعوبات نقص الخبرة 
 االنفعالية

8  ،1  ،29  ،02 82  ،22 

 01،  03 20،  82،  9،  2 صعوبات التنظيـ االنفعالي

 81،  83 01،  08،  22،  0 صعوبات مقاومة اإلقحاـ

 88 09،  02،  22،  81 ، 2 صعوبات مقاومة الكبت

 89،  82،  2 23،  00،  22 صعوبات التجنب الزائد

 23 28،  02،  21،  80،  2 صعوبات التعبير االنفعالي

 02،  28 22،  21،  82،  1 صعوبات الذاكرة االنفعالية

،  2يصحح المقياس بحيث تعطى المفردات الموجبة الدرجات ) : حتدٜد طسٜكة ايتصشٝح -5
( عمى الترتيب وذلؾ 2،  2،  0،  2،  8( عمى الترتيب والمفردات السالبة )8،  2،  0،  2

وفقا لمتدريج المستخدـ ، مع مبلحظة أف المفردات الموجبة تدؿ عمى وجود الصعوبات 
وص درجة عمى كؿ مفردة ودرجة عمى كؿ والسالبة عمى عدـ وجودىا ، وبذلؾ يكوف لكؿ مفح

بعد ىي مجموع درجات مفرداتو ودرجة كمية لممقياس ىي مجموع درجات أبعاده ، وتكوف 
( 822( بمتوسط فرضي ىو )22( وأدنى درجة ىي )283أعمى درجة عمى المقياس ىي )
( يوضح درجة صعوبات التجييز 0( ، وجدوؿ )82.22درجة وانحراؼ معياري قدره )

 عالي التي تعكسيا درجات ىذا المقياس .االنف
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 (3ددٍٚ )

 دزدة صعٛبات ايتذٗٝص االْفعايٞ ٚفكا يًُكٝاع املطتددّ

 الدرجات
 درجة صعوبات التجييز االنفعالي

 إلى مف

 منخفضة 10 22

 أقؿ مف متوسط 832 12

 متوسطة 821 832

 أعمى مف متوسط 821 821

 مرتفعة 283 821

 ايطٝهَٛرتٜة يًُكٝاع : سطاب احملددات -2

: تـ استطبلع رأي بعض المحكميف في مجاؿ التخصص حوؿ صبلحية األبعاد لقياس  ايصدم -أ
المفيـو الذي صمـ مف أجمو المقياس وحوؿ صبلحية صياغة المفردات لقياس األبعاد التي تنتمي 

 ليا وفقا لتعريفاتيا المحددة ، وفي ضوء ذلؾ تـ التوافؽ عمى المفردات واألبعاد بصياغيا الحالية.
( وصحح وفقا لتعميماتو وحسبت 839المقياس عمى العينة االستطبلعية )ف = ثـ طبؽ 

( ومعامبلت التمييز 3.22( حتى )3.22معامبلت الصعوبة لمفرداتو فتراوحت قيميا ما بيف )
( ، وجميعيا قيـ تعكس مبلئمة درجة 3.12( حتى )3.22ليا فتراوحت قيميا ما بيف )

 صعوبة المفردات وقوتيا التمييزية .
 ولمتأكد مف صدؽ التكويف ليذا المقياس تـ االعتماد عمى الطريقتيف اآلتيتيف :

: حيث أجري تحميؿ عاممي لدرجات العينة االستطبلعية عمى )مفردات(  * ايصدم ايعاًَٞ
وتدوير المحاور المتعامد  Principal Componentsالمقياس بطريقة المكونات األساسية 

( ، وجدوؿ 3.0ى محؾ كايزر في حذؼ التشبعات األقؿ مف )واالعتماد عم Varimaxبطريقة 
( يوضح مصفوفة العوامؿ المستخرجة بعد التدوير وحذؼ التشبعات غير الدالة ، ويتضح 2)

منو أنو تـ استخراج سبعة عوامؿ متمايزة عف بعضيا البعض ، وأف درجات مفردات كؿ بعد 
 قد تشبعت عمى عامؿ مستقؿ .
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 (4ددٍٚ )

 (019ايعٛاٌَ األضاضٝة يدزدات )َفسدات( َكٝاع صعٛبات ايتذٗٝص االْفعايٞ )ٕ = َصفٛفة 

 المفردة
 العوامؿ األساسية

 المفردة
 العوامؿ األساسية

 السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األوؿ السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األوؿ

8   3.22     22   3.28     

2       3.28 20       3.29 

0     3.22   22     3.22   

2 3.19       22 3.11       

2      3.09  22      3.22  

2    3.22    21    3.28    

1  3.22      21  3.28      

1   3.29     29   3.22     

9       3.29 03       3.21 

83     3.20   08     3.28   

88 3.22       02 3.29       

82      3.22  00      3.18  

80    3.22    02    3.19    

82  3.22      02  3.11      

82   3.09     02   3.22     

82       3.22 01       3.18 

81     3.29   01     3.28   

81 3.18       09 3.18       

89      3.22  23      3.10  

23    3.22    28    3.11    

28  3.22      22  3.29      

وبنفس الطريقة السابقة تـ إجراء تحميؿ عاممي لدرجات أفراد العينة االستطبلعية عمى )أبعاد( 
( يوضح مصفوفة العوامؿ التي تـ استخراجيا 2المقياس وكذلؾ لدرجاتيـ )الكمية( ، وجدوؿ )

 التشبعات غير الدالة .بعد التدوير المتعامد وحذؼ 
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 (5دٍٚ )ـــد

 (019َصفٛفة ايعٛاٌَ األضاضٝة يدزدات )أبعاد( َكٝاع صعٛبات ايتذٗٝص االْفعايٞ )ٕ = 

 أبعاد المقياس
 العوامؿ األساسية

 أبعاد المقياس
 العوامؿ األساسية

الساب الخامس الثالث األوؿ
 ع

 السادس الرابع الثاني

صعوبات نقص الخبرة 
  االنفعالية

3.1
 3.19   صعوبات التجنب الزائد   8

3.2    صعوبات التنظيـ االنفعالي
1 

صعوبات التعبير 
 االنفعالي

 3.2
9 

 

  3.11   صعوبات مقاومة اإلقحاـ
صعوبات الذاكرة 

 االنفعالية
3.2
0   

3.2 صعوبات مقاومة الكبت
8    

 الدرجة الكمية
3.2
0 

3.2
2 3.18 

3.2
2  

3.2
2 

3.2
8 3.29 

( أف العوامؿ المستخرجة كاف عددىا سبعة ، وأف جميعيا متمايزة عف 2ويتضح مف جدوؿ ) 
بعضيا البعض ، وأف درجات كؿ بعد مف أبعاد المقياس قد تشبعت بشكؿ منفرد عمى أحد تمؾ 
العوامؿ ، كما تشبعت الدرجة الكمية لممقياس عمى جميع عوامؿ المقياس في نفس الوقت 

ايزر المستخدـ ، وىذا كمو يدؿ عمى الصدؽ العاممي لمفردات وأبعاد وبقيـ أعمى مف محؾ ك
 المقياس .

وذلؾ بحساب معامبلت ارتباط بيرسوف بيف درجات أفراد العينة  * االتطام ايداخًٞ : 
االستطبلعية عمى كؿ مفردة ودرجاتيـ عمى األبعاد التي تنتمي لو وبيف درجاتيـ عمى كؿ 
مفردة ودرجاتيـ الكمية عمى المقياس بعد حذؼ درجة المفردة ، وبيف درجاتيـ عمى كؿ بعد 

( يوضح معامبلت االتساؽ الداخمي المستخرجة ، 2ودرجاتيـ الكمية عمى المقياس ، وجدوؿ )
ويتضح منو أف جميع المعامبلت كانت دالة إحصائيا ، وىذا يؤكد أف كؿ مفردة تقيس بالفعؿ 

 البعد الذي تنتمي إليو وأف كؿ بعد يقيس بالفعؿ المفيـو الذي صمـ المقياس مف أجمو .
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 (6ددٍٚ )

 (019عاد َكٝاع صعٛبات ايتذٗٝص االْفعايٞ )ٕ = ٜٛضح َعاَالت االتطام ايداخًٞ ملفسدات ٚأب

 المفردة األبعاد
ارتباطيا 
 بالبعد

ارتباطيا 
بالدرجة 
 الكمية

ارتباط 
البعد 
بالدرجة 
 الكمية

 المفردة األبعاد
ارتباطيا 
 بالبعد

ارتباطيا 
بالدرجة 
 الكمية

ارتباط 
البعد 
بالدرجة 
 الكمية

لية
فعا
االن
رة 
لخب
ص ا

 نق
ات
عوب
ص

 

8 3.20** 3.20** 

3.12 
ت 
وبا
صع

بع 
تا

بت
 الك
ومة

مقا
 

22 

02 

09 

3.22* 3.02* 

 1 3.29** 3.21** 3.11** 3.29** 

82 3.28* 3.09* 3.28** 3.22** 

22 3.22** 3.28** 
زائد
ب ال

تجن
ت ال

وبا
صع

 
2 

82 

89 

22 

00 

23 

3.11** 3.29** 

3.11** 

29 3.18** 3.22** 10** 3.18** 

02 3.12** 3.12** 3.11** 3.19** 

الي
نفع
 اال
ظيـ

التن
ت 
وبا
صع

 

2 3.09* 3.01* 

3.19** 

3.21** 3.22** 

9 3.22** 3.21** 3.21** 3.29** 

82 3.11** 3.22** 3.12** 3.22** 

20 3.28** 3.22** 

الي
نفع
 اال
بير
لتع
ت ا

وبا
صع

 

2 

80 

23 

21 

02 

28 

3.19** 3.18** 

3.12** 

03 3.29** 3.28* 3.21** 3.21** 

01 3.21** 3.22** 3.28* 3.01* 

حاـ
اإلق
مة 
قاو
ت م

وبا
صع

 
0 3.21** 3.28** 

3.19** 

3.22** 3.22** 

83 3.22** 3.21** 3.18** 3.12** 

81 3.22* 3.02* 3.29** 3.21** 

22 3.11** 3.29** 

لية
فعا
االن
رة 
ذاك
ت ال

وبا
صع

 

1 

82 

28 

21 

02 

22 

3.22** 3.21** 

3.12** 

08 3.12** 3.22** 3.22** 3.22** 

01 3.29** 3.21** 3.09* 3.02* 

مة 
قاو
ت م

وبا
صع

بت
الك

 

2 3.20** 3.21** 

3.11** 

3.29** 3.28* 

88 3.18** 3.22** 3.18** 3.22** 

81 3.21** 3.22** 3.28** 3.21** 

 (3.38(                                                         )**( داؿ عند مستوى )3.32)*( داؿ عند مستوى ) 
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 : تـ التأكد مف ثبات ىذا المقياس بطريقتيف ىما : ايجبات -ب
* إعادة التطبيؽ : طبؽ المقياس عمى العينة االستطبلعية مرتاف بفاصؿ زمني قدره أسبوعاف 

( يوضح معامبلت 1حسبت معامبلت ارتباط بيرسوف بيف درجات التطبيقيف ،  وجدوؿ )، ثـ 
 ( .3.38الثبات التي تـ الحصوؿ عمييا وأف جميعيا داؿ إحصائيا عند مستوى )

* التجزئة النصفية : وذلؾ بفصؿ درجات أفراد العينة االستطبلعية عمى مفردات المقياس 
عمى مفرداتو الزوجية )النصؼ الثاني( ، ثـ حسبت الفردية )النصؼ األوؿ( عف درجاتيـ 

فكاف  Sperman – Brownبراوف  –معامؿ الثبات بيف درجات النصفيف بطريقة سبيرماف 
 ( .3.38( وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )3.118)

وبذلؾ يكوف قد تـ التأكد مف الخصائص السيكومترية لمقياس صعوبات التجييز االنفعالي 
 يتو لمتطبيؽ عمى عينة البحث األساسية .ومف صبلح

 (1جدوؿ )
 معامبلت ثبات بيرسوف لمقياس صعوبات التجييز االنفعالي بطريقة إعادة التطبيؽ

معامؿ الثبات بيف  أبعاد المقياس
معامؿ الثبات بيف  أبعاد المقياس درجات التطبيقيف

 درجات التطبيقيف

صعوبات نقص الخبرة 
 **3.12 صعوبات التجنب الزائد **3.18 االنفعالية

 **3.10 صعوبات التعبير االنفعالي **3.11 صعوبات التنظيـ االنفعالي

 **3.12 صعوبات الذاكرة االنفعالية **3.22 صعوبات مقاومة اإلقحاـ

 **3.11 الدرجة الكمية **3.18 صعوبات مقاومة الكبت

 )ز( َكٝاع اإلخفام املعسيف :

المقياس وتقنينو نظرا ألف معظـ الباحثيف السابقيف في الدراسات قاـ الباحث ببناء ىذا 
( عدة مرات ليناسب بيئات Broadbent , et al. , 1982السابقة قد قاموا بتعريب مقياس )

عربية مختمفة ، ولقد الحظ الباحث أنو رغـ كؿ تمؾ المحاوالت إال أف مفرداتو ظمت تعبر عف 
العربية التي ترجـ فييا بشكؿ أكبر عف البيئة المصرية  ، وتـ بيئتو األصمية وعف البيئات 

 ذلؾ وفقا لمخطوات اآلتية التي تتضمف كذلؾ وصفا دقيقا لممقياس :
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وىو قياس مستوى اإلخفاؽ المعرفي لدى طمبة الجامعات  حتدٜد اهلدف َٔ املكٝاع : -0
 المصرية.

حيث تـ تحديد مفيـو اإلخفاؽ المعرفي في ضوء تعريؼ  حتدٜد املفّٗٛ املساد قٝاض٘ : -9
(Broadbent , et al. , 1982 , 11 وفي ضوء نماذج التفسير التي تـ عرضيا في اإلطار )

 ىذا المفيـو ضمف مصطمحات ىذا البحث .النظري ، وقد تـ عرض 
في حدود  –احث بعد االطبلع عمى التراث السيكولوجي الذي توفر لمب حتدٜد أبعاد املكٝاع : -0

( ونسخو المعربة وعمى المقاييس التي Broadbent , et al. , 1982)وعمى مقياس  –عممو 
صممت في بيئات عربية أخرى وفي ضوء نماذج التفسير التي تـ عرضيا في اإلطار النظري 

( أبعاد ليذا المقياس بحيث أف كؿ بعد منيا يقيس إخفاقات معرفية معينة 2لمبحث تـ تحديد )
 وتـ تعريؼ ىذه األبعاد وعرضيا في مصطمحات البحث . ،
حيث تمت صياغة المفردات الخاصة بكؿ بعد في ضوء تعريفو ،  : صٝاغة َفسدات املكٝاع -4

( مفردات 83( مفردة جميعيا موجبة االتجاه بواقع )23فتضمف المقياس في صورتو األخيرة )
الذاتي وفقا لمقياس ليكرت رباعي لكؿ بعد ، يستجيب عمييا المفحوص بطريقة التقرير 

( يوضح توزيع مفردات المقياس عمى 1التدريج )كثيرا ، أحيانا ، نادرا ، أبدا( ، وجدوؿ )
 أبعاده .

 (8ددٍٚ )

 تٛشٜع َفسدات َكٝاع اإلخفام املعسيف عًى أبعادٙ

 أرقاـ المفردات األبعاد

 01،  00،  29،  22،  28،  81،  80،  9،  2،  8 إخفاقات االنتباه

 01،  02،  03،  22،  22،  81،  82،  83،  2،  2 إخفاقات اإلدراؾ

 09،  02،  08،  21،  20،  89،  82،  88،  1،  0 إخفاقات الذاكرة

 23،  02،  02،  21،  22،  23،  82،  82،  1،  2 إخفاقات النزوع الحركي

 2،  0،  2يصحح المقياس بحيث تعطى مفرداتو الدرجات ) حتدٜد طسٜكة ايتصشٝح : -5
( عمى الترتيب وفقا لمتدريج المستخدـ ، وبذلؾ يكوف لكؿ مفحوص درجة عمى كؿ مفردة 8، 

ودرجة عمى كؿ بعد ىي مجموع درجات مفرداتو ودرجة كمية لممقياس ىي مجموع درجات 
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( بمتوسط 23درجة ىي )( وأدنى 823أبعاده ، وتكوف أعمى درجة عمى المقياس ىي )
( يوضح 9( درجة ، وجدوؿ )82.12( درجة وانحراؼ معياري قدره )833فرضي قيمتو )

 مستويات اإلخفاؽ المعرفي التي تعكسيا درجات ىذا المقياس .
 (9ددٍٚ )

 َطتٜٛات اإلخفام املعسيف ٚفكا يًُكٝاع املطتددّ
 الدرجات

 مستوى اإلخفاؽ المعرفي
 إلى مف

 منخفض 29 23

 أقؿ مف متوسط 12 13

 متوسط 882 12

 أعمى مف متوسط 829 882

 مرتفع 823 803

 سطاب احملددات ايطٝهَٛرتٜة يًُكٝاع : -2

تـ استطبلع رأي بعض المحكميف في مجاؿ التخصص حوؿ صبلحية األبعاد  ايصدم : -أ
األبعاد لقياس المفيوـ الذي صمـ مف أجمو المقياس وحوؿ صبلحية صياغة المفردات لقياس 

التي تنتمي ليا وفقا لتعريفاتيا المحددة ، وفي ضوء ذلؾ تـ التوافؽ عمى المفردات واألبعاد 
 بصياغيا الحالية.

( وصحح وفقا لتعميماتو وحسبت 839ثـ طبؽ المقياس عمى العينة االستطبلعية )ف = 
ت التمييز ( ومعامبل3.21( حتى )3.22معامبلت الصعوبة لمفرداتو فتراوحت قيميا ما بيف )

( ، وجميعيا قيـ تعكس مبلئمة درجة 3.18( حتى )3.20ليا فتراوحت قيميا ما بيف )
 صعوبة المفردات وقوتيا التمييزية .

 ولمتأكد مف صدؽ التكويف ليذا المقياس تـ االعتماد عمى الطريقتيف اآلتيتيف :
عمى )مفردات( حيث أجري تحميؿ عاممي لدرجات العينة االستطبلعية  * ايصدم ايعاًَٞ :

وتدوير المحاور المتعامد  Principal Componentsالمقياس بطريقة المكونات األساسية 
( ، وجدوؿ 3.0واالعتماد عمى محؾ كايزر في حذؼ التشبعات األقؿ مف ) Varimaxبطريقة 
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( يوضح مصفوفة العوامؿ المستخرجة بعد التدوير وحذؼ التشبعات غير الدالة ، ويتضح 83)
تـ استخراج أربعة عوامؿ متمايزة عف بعضيا البعض ، وأف درجات مفردات كؿ بعد قد  منو أنو

 تشبعت عمى عامؿ مستقؿ .
 (01ددٍٚ )

 (019َصفٛفة ايعٛاٌَ األضاضٝة يدزدات )َفسدات( َكٝاع اإلخفام املعسيف )ٕ = 

 المفردة
 العوامؿ األساسية

 المفردة
 العوامؿ األساسية

 الرابع الثالث الثاني األوؿ الرابع الثالث الثاني األوؿ

8   3.20  28   3.19  

2 3.21    22 3.21    

0    3.22 20    3.18 

2  3.22   22  3.20   

2   3.29  22   3.21  

2 3.18    22 3.11    

1    3.21 21    3.21 

1  3.21   21  3.12   

9   3.22  29   3.21  

83 3.18    03 3.29    

88    3.12 08    3.22 

82  3.20   02  3.22   

80   3.18  00   3.22  

82 3.11    02 3.10    

82    3.22 02    3.12 

82  3.18   02  3.11   

81   3.29  01   3.22  

81 3.21    01 3.10    

89    3.12 09    3.11 

23  3.28   23  3.21   
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إجراء تحميؿ عاممي لدرجات أفراد العينة االستطبلعية عمى )أبعاد( وبنفس الطريقة السابقة تـ 
( يوضح مصفوفة العوامؿ التي تـ 88المقياس وكذلؾ لدرجاتيـ )الكمية( ، وجدوؿ )

 استخراجيا بعد التدوير المتعامد وحذؼ التشبعات غير الدالة .
 (00ددٍٚ )

 (019املعسيف )ٕ = َصفٛفة ايعٛاٌَ األضاضٝة يدزدات )أبعاد( َكٝاع اإلخفام 

 أبعاد المقياس
 العوامؿ األساسية المستخرجة

 الرابع الثالث الثاني األوؿ

  3.22   إخفاقات االنتباه

    3.11 إخفاقات اإلدراؾ

 3.29    إخفاقات الذاكرة

   3.12  إخفاقات النزوع الحركي

 3.28 3.21 3.22 3.29 الدرجة الكمية

( أف العوامؿ المستخرجة كاف عددىا أربعة ، وأف جميعيا متمايزة عف 88ويتضح مف جدوؿ )
بعضيا البعض ، وأف درجات كؿ بعد مف أبعاد المقياس قد تشبعت بشكؿ منفرد عمى أحد تمؾ 
العوامؿ ، كما تشبعت الدرجة الكمية لممقياس عمى جميع عوامؿ المقياس في نفس الوقت 

كايزر المستخدـ ، وىذا كمو يدؿ عمى الصدؽ العاممي لمفردات وأبعاد وبقيـ أعمى مف محؾ 
 المقياس 

: وذلؾ بحساب معامبلت ارتباط بيرسوف بيف درجات أفراد العينة  * االتطام ايداخًٞ
االستطبلعية عمى كؿ مفردة ودرجاتيـ عمى األبعاد التي تنتمي لو بعد حذؼ درجة المفردة ، 

ودرجاتيـ الكمية عمى المقياس بعد حذؼ درجة المفردة ، وبيف  وبيف درجاتيـ عمى كؿ مفردة
( يوضح معامبلت 82درجاتيـ عمى كؿ بعد ودرجاتيـ الكمية عمى المقياس ، وجدوؿ )

 االتساؽ الداخمي المستخرجة .
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 (09ددٍٚ )

 (019ٜٛضح َعاَالت االتطام ايداخًٞ ملفسدات ٚأبعاد َكٝاع اإلخفام املعسيف )ٕ = 

 المفردة األبعاد
ارتباطيا 
 بالبعد

ارتباطيا 
بالدرجة 
 الكمية

ارتباط 
البعد 
بالدرجة 
 الكمية

 المفردة األبعاد
ارتباطيا 
 بالبعد

ارتباطيا 
بالدرجة 
 الكمية

ارتباط 
البعد 
بالدرجة 
 الكمية

باه
النت
ت ا

فاقا
إخ

 

8 3.20** 3.21** 

3.11** 

كرة
الذا
ت 
فاقا
إخ

 

0 3.22** 3.22** 

3.10 

2 3.22** 3.21** 1 3.21** 3.21** 

9 3.12** 3.21** 88 3.29** 3.28** 

80 3.22** 3.22** 82 3.10** 3.22** 

81 3.28** 3.21** 89 3.29** 3.21** 

28 3.29** 3.28* 20 3.12** 3.22** 

22 3.21** 3.29** 21 3.21** 3.09* 

29 3.10** 3.22** 08 3.28** 3.28* 

00 3.21** 3.21** 02 3.20** 3.2211 

01 3.29** 3.22** 09 3.11** 29** 

راؾ
إلد
ت ا

فاقا
إخ

 

2 3.11** 3.21** 

3.29** 

ركي
الح
وع 
لنز
ت ا

فاقا
إخ

 

2 3.10** 3.22** 

3.12** 

2 3.18** 3.20** 1 3.11** 3.18** 

83 3.22** 3.22** 82 3.18** 3.29** 

82 3.12** 3.28** 82 3.11** 3.12** 

81 3.21** 3.29** 23 3.29** 3.22** 

22 3.22* 3.09* 22 3.18** 3.20** 

22 3.29** 3.28* 21 3.19** 3.22** 

03 3.22** 3.21** 02 3.29** 3.28** 

02 3.22** 3.21** 02 3.21 3.28** 

01 3.12** 3.28** 23 3.12** 3.12** 

 (3.38(                                                               )**( داؿ عند مستوى )3.32مستوى ) )*( داؿ عند
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( أف جميع معامبلت االتساؽ الداخمي لممفردات واألبعاد كانت دالة 82ويتضح مف جدوؿ )
بعد يقيس إحصائيا ، وىذا يؤكد أف كؿ مفردة تقيس بالفعؿ البعد الذي تنتمي إليو وأف كؿ 

 بالفعؿ المفيـو الذي صمـ المقياس مف أجمو .
 تـ التأكد مف ثبات ىذا المقياس بطريقتيف ىما : :ايجبات  -ب

طبؽ المقياس عمى العينة االستطبلعية مرتاف بفاصؿ زمني قدره أسبوعاف  :* إعادة ايتطبٝل 
يوضح معامبلت  (80، ثـ حسبت معامبلت ارتباط بيرسوف بيف درجات التطبيقيف ،  وجدوؿ )
 ( .3.38الثبات التي تـ الحصوؿ عمييا وأف جميعيا داؿ إحصائيا عند مستوى )

 (03ددٍٚ )

 َعاَالت ثبات بريضٕٛ ملكٝاع اإلخفام املعسيف بطسٜكة إعادة ايتطبٝل

معامؿ الثبات بيف  أبعاد المقياس
معامؿ الثبات بيف  أبعاد المقياس درجات التطبيقيف

 درجات التطبيقيف

 **3.29 إخفاقات الذاكرة **3.19 إخفاقات االنتباه

 **3.18 إخفاقات النزوع الحركي **3.10 إخفاقات اإلدراؾ

 **3.18 الدرجة الكمية

وذلؾ بفصؿ درجات أفراد العينة االستطبلعية عمى مفردات المقياس  * ايتذصئة ايٓصفٝة :
الفردية )النصؼ األوؿ( عف درجاتيـ عمى مفرداتو الزوجية )النصؼ الثاني( ، ثـ حسبت 

فكاف  Sperman – Brownبراوف  –معامؿ الثبات بيف درجات النصفيف بطريقة سبيرماف 
 ( .3.38( وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )3.291)

وبذلؾ يكوف قد تـ التأكد مف الخصائص السيكومترية لمقياس صعوبات اإلخفاؽ المعرفي ومف 
 صبلحيتو لمتطبيؽ عمى عينة البحث األساسية .

 )ثايجا( اخلطٛات اإلدسائٝة يًبشح : 

 تمت الخطوات اإلجرائية ليذا البحث وفقا لمترتيب التالي : 
 االستطبلعية مف بيف طمبة بعض كميات الجامعة .االختيار العشوائي لمعينة  -8
 ـ  81/2389ي امعتطبيؽ أدوات البحث عمييـ ببداية الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الج -2
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التأكد مف الخصائص السيكومترية لؤلدوات بحساب معامبلت الصعوبة والتمييز والصدؽ  -0
( دقائؽ 1تجابة عمييا وىو )والثبات ، وكذلؾ حساب الزمف الذي يحتاجو المفحوص لبلس

( دقيقة لمقياس 23( دقيقة لمقياس التجييز االنفعالي و)23لميمة ستروب االنفعالية و)
 اإلخفاؽ المعرفي .

التطبيؽ عمى العينة األساسية والذي امتد خبلؿ باقي أسابيع الفصؿ األوؿ مف نفس العاـ  -2
ا في حيف كاف تطبيؽ األداتيف الثانية الجامعي ، وذلؾ ألف األداة األولى كاف تطبيقيا فردي

( فرد 23والثالثة جمعيا بعد أف تـ تقسيـ المفحوصيف إلى مجموعات ال يتجاوز العدد فييا )
 لممجموعة الواحدة .

ومعالجتيا إحصائيا ، ومف ثـ التوصؿ  SPSSإدخاؿ البيانات المستخرجة إلى برنامج  -2
في ضوئيا ، وبعض المقترحات البحثية لمنتائج وتفسيرىا ، وتقديـ توصيات تربوية 

 المستقبمية .
 ٚتفطريٖا :ايبشح ْتائر * 

وينص عمى أنو " يوجد لدى أفراد العينة مستويات متشتتة في اإلخفاؽ  اختباز ايفسض األٍٚ :
المعرفي " ، حيث تـ تطبيؽ مقياس اإلخفاؽ المعرفي عمى العينة األساسية وتصحيحو وتحديد 
مستوياتيـ عميو وفقا لتعميماتو ، وحساب المتوسط الحسابي لمدرجات الكمية ألفراد كؿ فئة 

ثـ حساب قيمة ت لمفروؽ بيف المتوسط الفرضي لممقياس وكؿ ولمعينة األساسية ككؿ ، ومف 
( يوضح النتائج التي تـ التوصؿ إلييا 82متوسط مف تمؾ المتوسطات المحسوبة ، وجدوؿ )

 ، ويتضح منو أف :
( درجة ، وىو 81.00االنحراؼ المعياري لمدرجات الكمية ألفراد العينة األساسية ىو ) -8

في مستوى اإلخفاؽ المعرفي بما يثبت صحة  يدؿ عمى تشتت درجاتيـ وتفاوتيـ
%( منيـ لدييـ مستوى مرتفع ، 22.9الفرض األوؿ مف البحث ، حيث ظير أف )

%( لدييـ مستوى 22.32%( لدييـ مستوى أعمى مف المتوسط ، و)22.08و)
%( لدييـ مستوى 22.8%( لدييـ مستوى أقؿ مف المتوسط ، و)2.2متوسط ، و)

 في وفقا لتعميماتو.منخفض في اإلخفاؽ المعر 
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 (04ددٍٚ )

 (391َطتٜٛات اإلخفام املعسيف يدى أفساد ايعٝٓة األضاضٝة )ٕ = 

مستوى اإلخفاؽ 
 المعرفي

درجاتيـ 
عدد الكمية

 ىـ
نستيـ 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

االنحرا
ؼ 
المعيار 
 ي

المتو 
سط 
الفرض
 ي

قيمة ت 
 الداللة لمفروؽ

 إلى مف

 0.12 21.22 %22.8 92 29 23 منخفض

833 

20.21 3.32 

غير  2.22 2.92 12.20 % 2.2 22 12 13 أقؿ مف متوسط
 داؿ

88 12 متوسط
2 

12 22.32
% 

880.1
9 

غير  9.29 0.90
 داؿ

أعمى مف 
 متوسط

88
2 

82
9 

11 22.08 821.1
2 

2.12 89.11 3.32 

 مرتفع
80
3 

82
3 

83
8 22.9% 

821.0
2 0.11 20.19 3.32 

 العينة األساسية ككؿ
09
3 833% 

839.9
2 

81.0
0 2.21 

غير 
 داؿ

 الفروؽ بيف المرتفعيف والمنخفضيف عمى مقياس اإلخفاؽ المعرفي
822.2
2 3.38 

( درجة ، وىو 839.92المتوسط الحسابي لمدرجات الكمية ألفراد العينة األساسية ىو ) -2
( درجة ، ويقع ضمف شريحة )متوسط( وفقا 833أكبر مف المتوسط الفرضي لممقياس )

 لتعميماتو فيمكننا مف القوؿ إجماال أف أفراد العينة لدييـ مستوى متوسط في اإلخفاؽ المعرفي 
وؽ بيف المتوسط الحسابي لمدرجات الكمية لمعينة األساسية والمتوسط قيمة )ت( لمفر  -0

( ، وىي قيمة غير دالة إحصائيا بما يؤكد أف أفراد العينة 2.21الفرضي لممقياس ىي )
 األساسية بالفعؿ لدييـ مستوى متوسط في اإلخفاؽ المعرفي .    
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قيمة )ت( لمفروؽ بيف المتوسط الحسابي لمدرجات الكمية لمرتفعي اإلخفاؽ المعرفي  -2
( 3.32( ، وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )20.19والمتوسط الفرضي لممقياس ىي )

 بما يؤكد أف أفراد تمؾ المجموعة بالفعؿ لدييـ مستوى مرتفع في اإلخفاؽ المعرفي .    
ف المتوسط الحسابي لمدرجات الكمية لمنخفضي اإلخفاؽ المعرفي قيمة )ت( لمفروؽ بي -2

( 3.32( ، وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )20.21والمتوسط الفرضي لممقياس ىي )
 بما يؤكد أف أفراد تمؾ المجموعة بالفعؿ لدييـ مستوى منخفض في اإلخفاؽ المعرفي .    

ة لمجموعة مرتفعي ومجموعة منخفضي قيمة )ت( لمفروؽ بيف متوسطي الدرجة الكمي -2
( وىذه 3.38( ، وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )822.22اإلخفاؽ المعرفي ىي )

 الفروؽ الجوىرية ىي التي يحاوؿ البحث الحالي تفسيرىا .    
( التي أظيرت نتائجيا 2383وىذه النتيجة تتفؽ مع نتائج دراسة كؿ مف )أنعاـ الركابي ، 

أفراد العينة في اإلخفاؽ المعرفي ، ومع نتائج دراسة كؿ مف )منتيى عبد تفاوت مستوى 
( المتاف أظيرت نتائجيما أف أفراد 2381( و)سحاب الرشيدي ، 2381الصاحب وآخروف ، 

العينة لدييـ إجماال مستوى متوسط في اإلخفاؽ المعرفي ، بينما اختمفت مع نتائج دراسة كؿ 
( و)محمود التميمي وأريج ميدي ، 2382اف ناصر ، ( و)غفر 2382مف )تمارا الدوري ،

( و)عمار الشمري ، 2382( و)محسف الزىيري ، 2382( و)مرواف الحربي ، 2382
( التي أظيرت عيناتيا 2381( و)حساـ عباس ، 2381( و)فاطمة السعدي ، 2382

 مستويات منخفضة أو أقؿ مف متوسطة أو مرتفعة في اإلخفاؽ المعرفي .
تمؾ النتيجة بأف بعض تمؾ الدراسات اعتمدت عمى عينات بالمراحؿ قبؿ ويمكف تفسير 

الجامعية وأنيا جميعا اعتمدت عمى مقياس ذي مرجعية نظرية محدودة تـ إعداده في ضوء 
نموذج واحد لتفسير اإلخفاؽ المعرفي ، وذلؾ عمى عكس مقياس البحث الحالي الذي استند 

ضوء نماذج متعددة لمتفسير، مما جعمو يغطي إلى مرجعية نظرية أوسع وتـ إعداده في 
مواقؼ أكثر يحتمؿ أف يتعرض فييا طمبة الجامعة لئلخفاؽ المعرفي مما يعطي مصداقية أكبر 

 لنتائجو .
يوجد لدى أفراد العينة مرتفعي ومنخفضي اإلخفاؽ وينص عمى أنو "  اختباز ايفسض ايجاْٞ :

الختبار ىذا الفرض تـ تحديد المرتفعيف في المعرفي مستويات تجييز انفعالي متشتتة " ، و 
( ، ثـ 82( وفقا لنتائج جدوؿ )92( والمنخفضيف وعددىـ )838اإلخفاؽ المعرفي وعددىـ )
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تـ تطبيؽ ميمة ستروب عمييـ جميعا بشكؿ فردي وتحديد عدد األخطاء التي وقع فييا كؿ 
كتمؿ / غير مكتمؿ( ، مفحوص منيـ لنستدؿ منيا عمى مستوى التجييز االنفعالي لدييـ )م

وكذلؾ تحديد المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لعدد األخطاء الكمي لكؿ فرد مف أفراد كؿ 
 ( النتائج التي تـ التوصؿ إلييا ، ويتضح منو ما يمي :82مجموعة منيما ، وجدوؿ )

روب أف المتوسط الحسابي لعدد أخطاء مجموعة مرتفعي اإلخفاؽ المعرفي عمى ميمة ست -8
( محاولة ، وىي قيمة كبيرة تفيد إنياء غالبيتيـ 822( خطأ خبلؿ )29.22االنفعالية ىو )

لمميمة بعدد كبير جدا مف األخطاء ، مما يدؿ عمى معاناتيـ الشديدة في نطؽ لوف حبر كؿ 
كممة دوف قراءتيا وفي عزؿ منطوقيا عف مدلوليا االنفعالي ، بما يشير إلى إنيائيـ لتمؾ 

 مستوى )غير مكتمؿ( مف التجييز االنفعالي .الميمة ب
 (05ددٍٚ )

 (095َطتٛى ايتذٗٝص االْفعايٞ ملستفعٞ َٚٓدفضٞ اإلخفام املعسيف ٚفكا ملُٗة ضرتٚب االْفعايٝة )ٕ = 

 عددىـ العينة
المتوسط 

الحسابي لعدد 
 األخطاء

االنحراؼ 
 المعياري

مستوى 
التجييز 
 االنفعالي

مجموعة مرتفعي اإلخفاؽ 
 المعرفي

 غير مكتمؿ 2.90 29.22 838

مجموعة منخفضي اإلخفاؽ 
 المعرفي

 مكتمؿ 8.12 2.21 92

  08.21  892 المجموعتيف معا

أف االنحراؼ المعياري لعدد األخطاء الكمي لمجموعة مرتفعي اإلخفاؽ المعرفي عمى ميمة  -2
تقاربيـ الشديد في مستوى ( خطأ ، وىي قيمة صغيرة تدؿ عمى 2.90ستروب االنفعالية ىو )

 التجييز االنفعالي .
أف المتوسط الحسابي لعدد أخطاء مجموعة منخفضي اإلخفاؽ المعرفي عمى ميمة  -0

( محاولة ، وىي قيمة صغيرة جدا تفيد 822( خطأ خبلؿ )2.21ستروب االنفعالية ىو )
بما ال يزيد عف ثبلثة عدد قميؿ منيـ أنياىا  إنياء غالبيتيـ لمميمة بدوف أخطاء تقريبا عدا
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وىذا يدؿ عمى تحديدىـ لموف حبر  –مما تسبب في ظيور ىذا المتوسط الحسابي  -أخطاء 
كؿ كممة بمعزؿ عف منطوقيا بسيولة ودوف تأثر بمدلوليا االنفعالي ، بما يشير إلى إنيائيـ 

 لتمؾ الميمة بمستوى )مكتمؿ( مف التجييز االنفعالي .
لعدد األخطاء الكمي لمجموعة منخفضي اإلخفاؽ المعرفي عمى أف االنحراؼ المعياري  -2

( ، وىي قيمة صغيرة جدا تدؿ عمى تقاربيـ الشديد في 8.12ميمة ستروب االنفعالية ىو )
 مستوى التجييز االنفعالي .    

أف االنحراؼ المعياري لعدد األخطاء الكمي لجميع أفراد المجموعتيف عمى ميمة ستروب  -2
( خطأ ، وىي قيمة كبيرة جدا تدؿ عمى التشتت والتباعد الشديد بيف 08.21و )االنفعالية ى

مرتفعي ومنخفضي اإلخفاؽ المعرفي في مستوى التجييز االنفعالي ، وىذا يثبت صحة الفرض 
 الثاني مف البحث .    
يوجد لدى أفراد العينة مرتفعي ومنخفضي اإلخفاؽ وينص عمى أنو "  اختباز ايفسض ايجايح :

المعرفي سرعات تجييز انفعالي متشتتة " ، والختبار ىذا الفرض تـ تحديد المرتفعيف في 
( ، ثـ 82( وفقا لنتائج جدوؿ )92( والمنخفضيف وعددىـ )838اإلخفاؽ المعرفي وعددىـ )

تـ تحديد زمف إنياء كؿ مفحوص منيـ لميمة ستروب االنفعالية لنستدؿ منو عمى سرعة 
يـ )سريع / بطئ( ، وكذلؾ تحديد المتوسط الحسابي واالنحراؼ التجييز االنفعالي لدي

 ( النتائج التي تـ التوصؿ إلييا.82المعياري لكؿ مجموعة منيـ في ىذا الزمف ، وجدوؿ )
 (06ددٍٚ )

 (095ضسعة ايتذٗٝص االْفعايٞ ملستفعٞ َٚٓدفضٞ اإلخفام املعسيف ٚفكا ملُٗة ضرتٚب االْفعايٝة )ٕ = 

المتوسط الحسابي لزمف  عددىـ العينة
 إنياء الميمة

سرعة التجييز  االنحراؼ المعياري
 االنفعالي

 بطئ 02.122 232.202 838 مجموعة مرتفعي اإلخفاؽ المعرفي

 سريع 29.290 822.201 92 مجموعة منخفضي اإلخفاؽ المعرفي

  898.230  892 المجموعتيف معا

 ( ما يمي :82ويتضح مف جدوؿ )
أف المتوسط الحسابي لزمف إنياء مجموعة مرتفعي اإلخفاؽ المعرفي لميمة ستروب  -8

( ثانية ، وىو زمف كبير جدا يدؿ عمى بطئيـ الشديد في نطؽ لوف 232.202االنفعالية ىو )
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حبر كؿ كممة مف كممات الميمة دوف قراءتيا وفي عزؿ منطوقيا عف مدلوليا االنفعالي ، 
 تمؾ الميمة بعد تجييز انفعالي بطئ لمثيراتيا .مما يدؿ عمى إنيائيـ ل

أف االنحراؼ المعياري لزمف إنياء مجموعة مرتفعي اإلخفاؽ المعرفي لميمة ستروب  -2
( ، وىو قيمة صغيرة جدا تدؿ عمى تقاربيـ الشديد في سرعة 02.122االنفعالية ىو )

 التجييز االنفعالي .
منخفضي اإلخفاؽ المعرفي لميمة ستروب  أف المتوسط الحسابي لزمف إنياء مجموعة -0

( ثانية ، وىو زمف صغير جدا يدؿ عمى سرعتيـ في نطؽ لوف 822.201االنفعالية ىو )
حبر كؿ كممة مف كممات الميمة دوف قراءتيا وببل أي بطأ في عزؿ منطوقيا عف مدلوليا 

 لمثيراتيا . االنفعالي ، مما يدؿ عمى إنيائيـ لتمؾ الميمة بعد تجييز انفعالي سريع 
أف االنحراؼ المعياري لزمف إنياء مجموعة منخفضي اإلخفاؽ المعرفي لميمة ستروب  -2

( ، وىو قيمة صغيرة جدا تدؿ عمى تقاربيـ الشديد في سرعة 29.290االنفعالية ىو )
 التجييز االنفعالي.

نفعالية ىو أف االنحراؼ المعياري لزمف إنياء جميع أفراد المجموعتيف لميمة ستروب اال  -2
( ثانية ، وىو قيمة كبيرة تدؿ عمى التشتت والتباعد الكبير بيف مرتفعي 898.230)

ومنخفضي اإلخفاؽ المعرفي في سرعة التجييز االنفعالي ، وىذا يثبت صحة الفرض الثالث 
 مف البحث .    

يوجد لدى أفراد العينة مرتفعي ومنخفضي اإلخفاؽ وينص عمى أنو "  اختباز ايفسض ايسابع :
" ، والختبار ىذا الفرض تـ تطبيؽ مقياس المعرفي درجات صعوبات تجييز انفعالي متشتتة 

( وتصحيحو ، ثـ تـ فصؿ 093صعوبات التجييز االنفعالي عمى العينة األساسية )ف = 
( عميو ، ومف ثـ 892=  الدرجات الكمية لمجموعة مرتفعي ومنخفضي اإلخفاؽ المعرفي )ف

حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لتمؾ الدرجات الكمية لكؿ مجموعة منيما ، 
 ( يوضح النتائج التي تـ التوصؿ إلييا .81وجدوؿ )
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 (095دزدة صعٛبات ايتذٗٝص االْفعايٞ يدى َستفعٞ َٚٓدفضٞ اإلخفام املعسيف )ٕ = 

 عددىـ العينة
المتوسط الحسابي 

عمى مقياس صعوبات 
 التجييز االنفعالي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة صعوبات 
التجييز 
 االنفعالي

 مرتفعة 0.12 891.22 838 مجموعة مرتفعي اإلخفاؽ المعرفي

 منخفضة 2.22 29.01 92 مجموعة منخفضي اإلخفاؽ المعرفي

  12.80  892 المجموعتيف معا

 يمي :( ما 81ويتضح مف جدوؿ )
أف المتوسط الحسابي لمدرجات الكمية لمجموعة مرتفعي اإلخفاؽ المعرفي عمى مقياس  -8

( درجة ، وىي قيمة أكبر مف المتوسط الفرضي 891.22صعوبات التجييز االنفعالي ىو )
( درجة ، وتقع ضمف شريحة درجة صعوبات التجييز االنفعالي المرتفعة وفقا 822لممقياس )
 لتعميماتو . 

أف االنحراؼ المعياري لمدرجات الكمية لمجموعة مرتفعي اإلخفاؽ المعرفي عمى مقياس  -2
( درجة ، وىي قيمة صغيرة جدا تدؿ عمى عدـ تشتتيـ 0.12صعوبات التجييز االنفعالي ىو )

 وعمى تقاربيـ في درجة صعوبات التجييز االنفعالي .
اإلخفاؽ المعرفي عمى مقياس  أف المتوسط الحسابي لمدرجات الكمية لمجموعة منخفضي -0

( درجة ، وىي قيمة أصغر كثيرا مف المتوسط 29.01صعوبات التجييز االنفعالي ىو )
( درجة ، وتقع ضمف شريحة درجة صعوبات التجييز االنفعالي 822الفرضي لممقياس )

 المنخفضة وفقا لتعميماتو .
خفاؽ المعرفي عمى مقياس أف االنحراؼ المعياري لمدرجات الكمية لمجموعة منخفضي اإل -2

( درجة ، وىي قيمة صغيرة جدا تدؿ عمى عدـ تشتتيـ 2.22صعوبات التجييز االنفعالي ىو )
 وعمى تقاربيـ في درجة صعوبات التجييز االنفعالي .

أف االنحراؼ المعياري لمدرجات الكمية لجميع أفراد المجموعتيف عمى مقياس صعوبات  -2
( درجة ، وىي درجة كبير جدا تدؿ عمى التشتت والتباعد 12.80التجييز االنفعالي ىو )
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الكبير بيف مرتفعي ومنخفضي اإلخفاؽ المعرفي في درجة صعوبات التجييز االنفعالي ، وىذا 
 يثبت صحة الفرض الرابع مف البحث .

ويمكف تفسير نتائج الفروض مف الثاني حتى الرابع بأف األفراد الذيف ال يكمموف التجييز 
الي لؤلحداث التي تمر بيـ ، والبطيؤوف في ذلؾ ، والذيف يواجيوف درجة صعوبات االنفع

مرتفعة في ذلؾ ، جميعيـ ال يستطيعوف التحرر مف أثر تمؾ األحداث بسيولة وال يفصمونيا 
عف الميمة التي يؤدونيا فيقعوا في إخفاقات معرفية كثيرة بتمؾ الميمة ، عمى عكس اآلخريف 

يز االنفعالي لؤلحداث التي تمر بيـ ، والسريعوف في ذلؾ ، والذيف الذيف يكمموف التجي
يواجيوف درجة صعوبات منخفضة في ذلؾ ، فإنيـ يستطيعوف بكؿ سيولة التحرر مف أثرىا 
 وفصميا تماما عف الميمة التي يؤدونيا مما يقمؿ كثيرا مف إخفاقاتيـ المعرفية بتمؾ الميمة .

( مف أف التجييز االنفعالي Rachman , 1980 , 51) وىذه النتائج تثبت ما أشار إليو
المكتمؿ والذي يتـ سريعا وبدرجة صعوبات أقؿ يؤدي إلى استيعاب الفرد وامتصاصو لممثيرات 
المزعجة وخفضيا إلى الحد الذي يسمح لو بأداء ميمتو الحالية دوف إخفاؽ ، وىذا ىو ما 

االنزعاج الناتج مف الداللة االنفعالية لبعض حدث حيف استطاع بعض أفراد العينة امتصاص 
كممات ميمة ستروب بسرعة ، والتركيز فقط عمى اليدؼ المطموب منيا وىو نطؽ لوف الحبر 
المكتوب بو تمؾ الكممات ، وىـ أنفسيـ مف أظيروا درجة صعوبات تجييز انفعالي  منخفضة 

لـ يستطيعوف ذلؾ والذيف أظيروا  ، فنقصت إخفاقاتيـ المعرفية كثيرا مقارنة باآلخريف الذيف
 درجة صعوبات تجييز انفعالي مرتفعة .
( مف أف نجاح الفرد في الفصؿ Teasdale , 1999,56وتؤكد تمؾ النتائج أيضا ما أشار إليو )

بيف المعنييف الموضوعي والضمني لمثيرات الميمة بسرعة ودوف صعوبات كبيرة يضمف لو 
مف نجاحو في أداء الميمة عموما دوف إخفاقات كثيرة ، عدـ إعطاء معنى انفعالي ليا ويض

وىذا ىو ما حدث حيف استطاع بعض أفراد العينة الفصؿ السريع بيف الداللة االنفعالية 
لمكممات المتضمنة في ميمة ستروب ولوف الحبر المكتوبة بو ، وىـ أنفسيـ مف أظيروا 

المعرفية كثيرا مقارنة بالذيف لـ  درجة صعوبات تجييز انفعالي منخفضة ، فنقصت إخفاقاتيـ
 يستطيعوف ذلؾ وأظيروا درجة صعوبات تجييز انفعالي مرتفعة .

( مف أف Brewin & Holmes , 2003 , 258وتتوافؽ تمؾ النتائج أيضا مع ما أشار إليو )
نجاح الذاكرة المفظية لمفرد في تحديد سياؽ معيف لمثيرات الميمة سريعا ودوف صعوبات كبيرة 
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ا يسمح باكتماؿ تجييزىا انفعاليا وبالتالي عدـ تأثيرىا عمى أداء الفرد لتمؾ الميمة ، ىو م
وىذا ىو ما حدث حيف نجح بعض أفراد العينة في نقؿ كممات ميمة ستروب المزعجة انفعاليا 
سريعا مف ذاكرتيـ الموقفية إلى ذاكرتيـ المفظية وتحديد سياقيا في مجرد نطؽ لوف الحبر 

فقط دوف التأثر بمدلوالتيا االنفعالية ، وىـ أنفسيـ مف أظيروا درجة صعوبات  المكتوبة بو
تجييز انفعالي منخفضة ، مما ساعد في نقص إخفاقاتيـ المعرفية عمى تمؾ الميمة لمحد 
األدنى مقارنة باآلخريف الذيف لـ يستطيعوف فعؿ ذلؾ وأظيروا درجة صعوبات تجييز انفعالي 

 مرتفعة .
( مف أف محاولة الفرد أداء Baker , 2010 , 63 – 64النتائج  ما أشار إليو )كما تؤيد تمؾ 

ميمة جديدة تتضمف مثيرات ذات عبلقة بانفعاالت سالبة مكبوتة لديو سببتيا مثيرات سابقة 
غير مكتممة التجييز االنفعالي أو واجيتو فييا صعوبات كبيرة عند تجييزىا ألوؿ مرة يؤدي 

فعاالت السالبة وكأنيا تحدث لممرة األولى مما قد يؤثر عمى أدائو إلى الشعور بتمؾ االن
لمميمة الجديدة ، وىذا ىو ما حدث حيف سببت بعض كممات ميمة ستروب ذات الداللة 
االنفعالية المزعجة عودة شعور بعض أفراد العينة بانفعاالت سالبة مشابية كانت مكبوتة 

انفعاليا أو واجيتيـ فييا درجة صعوبات تجييز لدييـ مف مواقؼ قديمة لـ يكمموا تجييزىا 
انفعالي مرتفعة ، مما أدى إلى وقوعيـ في إخفاقات معرفية أكثر مف غيرىـ الذيف نجحوا 
مسبقا في إكماؿ تجييز انفعاالتيـ السمبية بسرعة في مواقفيا األولى ولـ يكبتوىا وأظيروا 

 درجة صعوبات تجييز انفعالي منخفضة .
ال توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات وينص عمى أنو "  خلاَظ :اختباز ايفسض ا

درجات أفراد العينة المرتفعيف والمنخفضيف عمى مقياس اإلخفاؽ المعرفي راجعة إلى أي مف 
" ،  الجنس أو التخصص الدراسي أو الفرقة الدراسية أو لمتفاعبلت الثنائية والثبلثية بينيا

( عمى 92( والمنخفضيف )ف = 838درجات المرتفعيف )ف = والختبار ىذا الفرض تـ تحديد 
مقياس اإلخفاؽ المعرفي ، وتـ حساب الفروؽ بيف متوسطات درجات المجموعتيف عمى ىذا 
المقياس الراجعة إلى المتغيرات الثبلثة )الجنس و التخصص الدراسي والفرقة الدراسية( 

( ، 0 × 2ذي التصميـ ) MANOVAولمتفاعبلت بينيا باستخداـ تحميؿ التبايف المتعدد 
 ( يوضح النتائج التي تـ التوصؿ إلييا .81وجدوؿ )
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 دالية ايفسٚم بني املستفعني ٚاملٓدفضني عًى َكٝاع اإلخفام املعسيف 

 (095ايسادعة ملتػريات اجلٓظ ٚايتدصص ٚايفسقة ايدزاضٝة ٚايتفاعالت ايجٓائٝة ٚايجالثٝة بٝٓٗا )ٕ = 

مجموع  مصدر التبايف
مستوى  قيمة ؼ التبايف درجة الحربة المربعات

 الداللة

 غير داؿ 8.120 29.202 8 29.202 الجنس )ذكور / إناث( )أ(

 غير داؿ 8.121 20.212 8 20.212 التخصص الدراسي )عممي / أدبي( )ب(

 غير داؿ 2.299 11.222 8 11.222 الفرقة الدراسية )الثانية / الرابعة( )ج(

 غير داؿ 8.282 28.220 8 28.220 ب( ×التفاعؿ الثنائي  )أ 

 غير داؿ 3.900 08.100 8 08.100 ج( ×التفاعؿ الثنائي  )أ 

 غير داؿ 2.201 12.022 8 12.022 ج( ×التفاعؿ الثنائي )ب 

 غير داؿ 3.120 29.222 8 29.222 ج( ×ب  ×التفاعؿ الثبلثي  )أ 

قيـ ؼ لمفروؽ بيف متوسطات الدرجات الكمية لمجموعة ( أف جميع 81ويتضح مف جدوؿ )
المرتفعيف ومجموعة المنخفضيف عمى مقياس اإلخفاؽ المعرفي الراجعة ألي مف متغيرات 
الجنس )ذكور / إناث( والتخصص الدراسي )عممي / أدبي( والفرقة الدراسية )الثانية / 

الة إحصائيا بما يؤكد صحة الفرض الرابعة( والتفاعبلت الثنائية والثبلثية بينيا لـ تكف د
الخامس مف البحث ، وىذا يعني أيضا أف الفروؽ الجوىرية التي ظيرت بيف المجموعتيف 

( والتي يحاوؿ البحث الحالي تفسيرىا ال 82عمى مقياس اإلخفاؽ المعرفي الموضحة بجدوؿ )
 .ترجع إلى أي مف تمؾ المتغيرات أو لمتفاعبلت الثنائية والثبلثية بينيا 

( و)تمارا 2382وىذه النتيجة تتفؽ مع ما أشارت إليو نتائج دراسة كؿ مف )أنعاـ الركابي ، 
( مف 2382( و)محمود التميمي وأريج فيمي ، 2382( و)غفراف ناصر ، 2382الدوري ، 

عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا في اإلخفاؽ المعرفي راجعة إلى الجنس ، ومع ما أشارت إليو 
( و)غفراف ناصر ، 2382( و)صافي صالح ، 2382مف )تمارا الدوري ،  نتائج دراسة كؿ

( مف عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا فيو راجعة إلى 2381( و)حساـ عباس ، 2382
التخصص الدراسي ، ومع ما أشارت إليو نتائج دراسة كؿ مف )محمود التميمي وأريج فيمي ، 

الة إحصائيا فيو راجعة إلى الفرقة ( مف عدـ وجود فروؽ د2381( و)حساـ عباس ، 2382
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( مف عدـ وجود فروؽ 2381الدراسية ، ومع ما أشارت إليو نتائج دراسة )حساـ عباس ، 
 دالة إحصائيا فيو راجعة إلى التفاعبلت الثنائية والثبلثية بيف الجنس والتخصص والفرقة .

( 2382في صالح ، بينما تختمؼ تمؾ النتيجة مع ما أشارت إليو نتائج دراسة كؿ مف )صا
( التي أظيرت نتائجيا وجود فروؽ دالة 2381( و)حساـ عباس ، 2382و)عمار الشمري ، 

إحصائيا في اإلخفاؽ المعرفي لصالح اإلناث في األولى والثانية ولصالح الذكور في الثالثة ، 
( و)عمار الشمري ، 2382ومع ما أشارت إليو نتائج دراسة كؿ مف )أنعاـ الركابي ، 

( التي أظيرت فروؽ دالة إحصائيا فيو لصالح التخصص العممي في األولى ولؤلدبي 2382
( التي أظيرت فروؽ 2382في الثانية ، ومع ما أشارت إليو نتائج دراسة )غفراف ناصر ، 

دالة إحصائيا فيو راجعة إلى التفاعؿ بيف الجنس والتخصص لصالح ذكور العممي ، ويمكف 
بيعة العينة في تمؾ الدراسات التي اعتمد بعضيا عمى عينات مف إرجاع ىذا االختبلؼ إلى ط

لى اعتماد المقياس الذي استخدمتو تمؾ الدراسات عمى مرجعية  المرحمة اإلعدادية والثانوية وا 
 نظرية محدودة بعكس المقياس المستخدـ في البحث الحالي .

إحصائيا بيف متوسطات ال توجد فروؽ دالة وينص عمى أنو "  اختباز ايفسض ايطادع :
درجات أفراد العينة المرتفعيف والمنخفضيف عمى مقياس صعوبات التجييز االنفعالي راجعة 
إلى أي مف الجنس أو التخصص الدراسي أو الفرقة الدراسية أو لمتفاعبلت الثنائية والثبلثية 

 وتـ اختبار ىذا الفرض عمى خطوتيف : " ،  بينيا
( عمى مقياس 093مستويات أفراد العينة األساسية )ف = تـ تحديد  )اخلطٛة األٚىل(

وحساب المتوسط الحسابي لمدرجات الكمية ألفراد صعوبات التجييز االنفعالي وفقا لتعميماتو ، 
كؿ فئة ولمعينة األساسية ككؿ ، ومف ثـ حساب قيمة ت لمفروؽ بيف المتوسط الفرضي 

( يوضح النتائج التي تـ 89وجدوؿ ) لممقياس وكؿ متوسط مف تمؾ المتوسطات المحسوبة ،
 ويتضح منو أف : التوصؿ إلييا ، 

( درجة ، وىو 28.22االنحراؼ المعياري لمدرجات الكمية ألفراد العينة األساسية ىو ) -8
قيمة مرتفعة تدؿ عمى تشتت درجاتيـ وتفاوتيـ في درجة صعوبات التجييز 

%( 20.00رتفعة ، و)%( منيـ لدييـ درجة م21.23االنفعالي ، حيث ظير أف )
%( 2.20%( لدييـ درجة متوسطة ، و)82.28لدييـ درجة أعمى مف متوسط ، و)
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%( لدييـ درجة منخفضة في صعوبات 22.80لدييـ درجة أقؿ مف متوسط ، و)
 التجييز االنفعالي وفقا لتعميمات المقياس .

 (09ددٍٚ )

 (391)ٕ = دزدة صعٛبات ايتذٗٝص االْفعايٞ يدى أفساد ايعٝٓة األضاضٝة 

درجة صعوبات 
 التجييز االنفعالي

 درجاتيـ الكمية
نستيـ  عددىـ

 المئوية
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

قيمة ت 
 لمفروؽ

 الداللة
 إلى مف

 2.20 18.20 %22.80 91 10 22 منخفضة

822 

22.12 3.32 

 غير داؿ 1.00 0.12 838.92 %2.20 22 832 12 أقؿ مف متوسط

 غير داؿ 1.11 2.11 822.21 %82.28 22 821 832 متوسطة

 3.32 28.02 0.21 820.12 %20.00 98 821 821 أعمى مف متوسط

 3.32 21.20 2.92 232.02 %21.23 888 283 821 مرتفعة

 غير داؿ 2.92 28.22 809.22 %833 093 العينة األساسية ككؿ

 3.38 811.19 والمنخفضيف عمى مقياس صعوبات التجييز االنفعاليالفروؽ بيف المرتفعيف 

( درجة ، وىو 809.22المتوسط الحسابي لمدرجات الكمية ألفراد العينة األساسية ىو ) -2
( درجة ، ويقع ضمف شريحة )متوسط( وفقا لتعميماتو 822أكبر مف المتوسط الفرضي )

 درجة متوسطة في صعوبات التجييز االنفعالي .فيمكننا القوؿ إجماال أف أفراد العينة لدييـ 
قيمة )ت( لمفروؽ بيف المتوسط الحسابي لمدرجات الكمية لمعينة األساسية والمتوسط  -0

( ، وىي قيمة غير دالة إحصائيا بما يؤكد أف أفراد العينة 2.92الفرضي لممقياس ىي )
 األساسية بالفعؿ لدييـ درجة متوسطة في صعوبات التجييز االنفعالي .    

الحسابي لمدرجات الكمية لمرتفعي صعوبات التجييز قيمة )ت( لمفروؽ بيف المتوسط  -2
( ، وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى 21.20االنفعالي والمتوسط الفرضي لممقياس ىي )

( بما يؤكد أف أفراد تمؾ المجموعة بالفعؿ لدييـ درجة مرتفعة في صعوبات التجييز 3.32)
 االنفعالي .    

سابي لمدرجات الكمية لمنخفضي صعوبات التجييز قيمة )ت( لمفروؽ بيف المتوسط الح -2
( ، وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى 22.12االنفعالي والمتوسط الفرضي لممقياس ىي )

( بما يؤكد أف أفراد تمؾ المجموعة بالفعؿ لدييـ درجة منخفضة في صعوبات التجييز 3.32)
 االنفعالي .    
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لمجموعة مرتفعي ومجموعة منخفضي صعوبات قيمة )ت( لمفروؽ بيف متوسطي الكمية  -2
 ( .3.38( ، وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )811.19التجييز االنفعالي ىي )

( ودجات مجموعة 91)ف = تـ تحديد درجات مجموعة المنخفضيف  )اخلطٛة ايجاْٝة(
ف ، وتـ حساب الفروؽ بي عمى مقياس صعوبات التجييز االنفعالي( 888المرتفعيف )ف = 

متوسطات درجات المجموعتيف عمى ىذا المقياس الراجعة إلى المتغيرات الثبلثة )الجنس 
والتخصص الدراسي والفرقة الدراسية( ولمتفاعبلت بينيا باستخداـ تحميؿ التبايف المتعدد 

MANOVA ( يوضح النتائج التي تـ التوصؿ إلييا .23( ، وجدوؿ )0 × 2ذي التصميـ ) 
 (91ددٍٚ )

 دالية ايفسٚم بني املستفعني ٚاملٓدفضني عًى َكٝاع صعٛبات ايتذٗٝص االْفعايٞ 

 (099ايسادعة ملتػريات اجلٓظ ٚايتدصص ٚايفسقة ايدزاضٝة ٚايتفاعالت ايجٓائٝة ٚايجالثٝة بٝٓٗا )ٕ = 

 مستوى الداللة قيمة ؼ التبايف درجة الحربة مجموع المربعات مصدر التبايف

 غير داؿ 2.822 22.022 8 22.022 إناث( )أ(الجنس )ذكور / 

 غير داؿ 2.221 29.222 8 29.222 التخصص الدراسي )عممي / أدبي( )ب(

 غير داؿ 2.999 92.222 8 92.222 الفرقة الدراسية )الثانية / الرابعة( )ج(

 غير داؿ 8.208 21.810 8 21.810 ب(× التفاعؿ الثنائي  )أ 

 غير داؿ 8.822 02.222 8 02.222 ج(× التفاعؿ الثنائي  )أ 

 غير داؿ 2.182 10.188 8 10.188 ج(× التفاعؿ الثنائي )ب 

 غير داؿ 8.322 02.282 8 02.282 ج(× ب × التفاعؿ الثبلثي  )أ 

( أف جميع قيـ ؼ لمفروؽ بيف متوسطات الدرجات الكمية لمجموعة 23ويتضح مف جدوؿ )
مقياس صعوبات التجييز االنفعالي الراجعة ألي مف المرتفعيف ومجموعة المنخفضيف عمى 

متغيرات الجنس )ذكور / إناث( والتخصص الدراسي )عممي / أدبي( والفرقة الدراسية )الثانية 
/ الرابعة( والتفاعبلت الثنائية والثبلثية بينيا لـ تكف دالة إحصائيا بما يؤكد صحة الفرض 

 السادس مف البحث .
ة بأف مثيرات الحدث االنفعالي ، والتقييـ المعرفي لو في ضوء الخبرة ويمكف تفسير تمؾ النتيج

االنفعالية السابقة لمفرد ، وطبيعة المياـ التي يؤدييا الفرد ، والحالة المزاجية التي عمييا 
الفرد أثناء أداء تمؾ المياـ ، وسعة ذاكرتو الموقفية والمفظية ، وقدرة الفرد عمى التعبير عف 

ؿ مناسب ىي المتغيرات التي حددتيا نماذج تفسير التجييز االنفعالي لتشكؿ انفعاالتو بشك
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العامؿ الفارؽ في تحديد إذا ما كاف الفرد سيواجو صعوبات في تجييز ىذا الحدث انفعاليا أـ 
ال ، وىذه النماذج لـ تشر مف قريب أو مف بعيد إلى أف درجة صعوبات التجييز االنفعالي 

نس أو التخصص الدراسي أو الفرقة الدراسية ، ولذلؾ لـ يكف ليا تختمؼ وفقا ألي مف الج
 تأثير معنوي في إحداث فروؽ جوىرية بيف أفراد العينة في ذلؾ.

ال توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات وينص عمى أنو "  اختباز ايفسض ايطابع :
المعرفي راجعة إلى أي مف درجات أفراد العينة المرتفعيف والمنخفضيف عمى مقياس اإلخفاؽ 

 مستوى وسرعة ودرجة صعوبات التجييز االنفعالي لدييـ أو لمتفاعبلت الثنائية والثبلثية بينيا
( ومنخفضي )ف = 838تحديد العدد الكمي ألخطاء مرتفعي )ف = " ، والختبار ىذا الفرض تـ 

توى التجييز ( اإلخفاؽ المعرفي عمى ميمة ستروب االنفعالية ) لنستدؿ بو عمى مس92
االنفعالي لدييـ ( وكذلؾ الزمف الكمي إلنيائيـ تمؾ الميمة ) لنستدؿ بو عمى سرعة التجييز 
االنفعالي لدييـ ( وكذلؾ درجاتيـ الكمية عمى مقياس صعوبات التجييز االنفعالي  ) لنستدؿ 
بو عمى درجة صعوبات التجييز االنفعالي لدييـ ( ، وتـ حساب الفروؽ بيف متوسطات 
درجات المجموعتيف عمى مقياس اإلخفاؽ المعرفي الراجعة لممتغيرات الثبلثة )مستوى وسرعة 
ودرجة صعوبة التجييز االنفعالي ( ولمتفاعبلت بينيا باستخداـ تحميؿ التبايف المتعدد 

MANOVA ( يوضح النتائج التي تـ التوصؿ إلييا ، 28( ، وجدوؿ )0 × 2ذي تصميـ )
 ويتضح منو ما يمي :

( بيف مرتفعي ومنخفضي اإلخفاؽ المعرفي 3.38توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى ) -8
راجعة إلى مستوى التجييز االنفعالي لدييـ ، وبحساب معامؿ شيفيو لتوجيو داللة تمؾ 

( لصالح مجموعة مرتفعي اإلخفاؽ المعرفي غير مكتممي 8.229الفروؽ فكانت قيمتو )
( ، وذلؾ مقارنة بمجموعة منخفضي اإلخفاؽ المعرفي 838التجييز االنفعالي وعددىا )

( ، بما يشير إلى أف تمؾ المجموعة كانت ىي األسوأ 92مكتممي التجييز االنفعالي وعددىا )
 في اإلخفاؽ المعرفي .

( بيف مرتفعي ومنخفضي اإلخفاؽ 3.32توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى ) -2
الي لدييـ ، وبحساب معامؿ شيفيو لتوجيو المعرفي راجعة إلى سرعة التجييز االنفع

( لصالح مجموعة مرتفعي اإلخفاؽ المعرفي 8.229داللة تمؾ الفروؽ فكانت قيمتو )
( مقارنة بمجموعة منخفضي اإلخفاؽ 838بطيئي التجييز االنفعالي وعددىا )
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( ، بما يشير إلى أف تمؾ المجموعة 92المعرفي سريعي التجييز االنفعالي وعددىا )
 األسوأ في اإلخفاؽ المعرفي .ىي 

 (90ددٍٚ )

 دالية ايفسٚم بني َستفعٞ َٚٓدفضٞ اإلخفام املعسيف ايسادعة ملتػريات 

 (095َطتٛى ٚضسعة ٚدزدة صعٛبات ايتذٗٝص االْفعايٞ يدِٜٗ ٚايتفاعالت ايجٓائٝة ٚايجالثٝة بٝٓٗا )ٕ = 

 مستوى الداللة قيمة ؼ التبايف درجة الحربة مجموع المربعات مصدر التبايف

 3.38 20.022 812.12 8 812.12 مستوى التجييز االنفعالي )أ(

 3.32 29.322 881.20 8 881.20 سرعة التجييز االنفعالي )ب(

 3.38 19.228 022.329 8 022.329 درجة صعوبات التجييز االنفعالي )ج(

 غير داؿ 2.390 23.121 8 23.121 ب(× التفاعؿ الثنائي  )أ 

 غير داؿ 0.921 82.819 8 82.819 ج(× الثنائي  )أ  التفاعؿ

 غير داؿ 2.112 89.291 8 89.291 ج(× التفاعؿ الثنائي )ب 

 غير داؿ 0.220 82.122 8 82.122 ج(× ب × التفاعؿ الثبلثي  )أ 

( بيف مرتفعي ومنخفضي اإلخفاؽ المعرفي 3.38توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى ) -0
صعوبات التجييز االنفعالي لدييـ ، وبحساب معامؿ شيفيو لتوجيو داللة تمؾ  راجعة إلى درجة

( لصالح مجموعة مرتفعي اإلخفاؽ المعرفي مرتفعي صعوبات 8.022الفروؽ فكانت قيمتو )
( مقارنة بالمجموعات األخرى : منخفضي اإلخفاؽ المعرفي 838التجييز االنفعالي وعددىا )

( ومرتفعي اإلخفاؽ المعرفي منخفضي صعوبات 92)منخفضي صعوبات التجييز وعدىا 
( ، 83( ومنخفضي اإلخفاؽ المعرفي مرتفعي صعوبات التجييز وعددىا )2التجييز وعددىا )

 بما يشير إلى أف تمؾ المجموعة كانت ىي األسوأ مف بينيـ في اإلخفاؽ المعرفي .
المعرفي راجعة إلى ال توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف مرتفعي ومنخفضي اإلخفاؽ  -2

بيف مستوى وسرعة ودرجة صعوبات التجييز االنفعالي لدييـ ،  ة والثبلثيةالتفاعبلت الثنائي
 وبذلؾ يثبت خطأ الفرض السابع مف البحث جزئيا .
( مف ارتباط Robertson , et al. , 1997وتتفؽ تمؾ النتيجة مع ما أشارت إليو نتائج دراسة )

االنفعالية السالبة التي يمر بيا الفرد ، ومع ما أشارت إليو نتائج اإلخفاؽ المعرفي بالحالة 
( مف أف الحالة االنفعالية ىي سبب مشترؾ في جميع Yamanaka , 2003دراسة )

 & Sullivanاإلخفاقات المعرفية التي يقع فييا الفرد ، ومع ما أشارت إليو نتائج دراسة )
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Payne , 2007لمعرفية لدى األفراد الذيف يمروف بحاالت ( مف ارتفاع نسبة اإلخفاقات ا
( مف أف Payne & Schnapp , 2014انفعالية متقمبة ، ومع ما أشارت إليو نتائج دراسة )

الحالة االنفعالية السالبة لمفرد ىي التي تقؼ وراء معظـ اإلخفاقات المعرفية التي يقع فييا ، 
( مف وجود عبلقة موجبة Klockner & Hicks , 2015ومع ما أشارت إليو نتائج دراسة )

دالة إحصائيا بيف مستويات اإلخفاؽ المعرفي المرتفعة والمستويات المنخفضة مف الثبات 
( مف أف عدـ Carrigan & Barkus , 2016االنفعالي ، ومع ما أشارت إليو نتائج دراسة )

 ختمفة .استقرار الحالة االنفعالية لمفرد تدفعو لموقوع في اإلخفاقات المعرفية الم
( مف أف الفروؽ الفردية 2338) Bosma & Kunnenكما تثبت ىذه النتيجة ما أشار إليو 

بيف الناس في التجييز االنفعالي قد تكوف أحد أىـ األسباب لمفروؽ الفردية بينيـ في 
نجاحيـ عند أداء مياـ حياتيـ اليومية أو في إخفاقيـ فييا )في : نياؿ لطفي وآخروف ، 

( Allahyari , et al. , 2008 , 150 – 151( ، وتثبت أيضا ما أشار إليو )821أ ،  2380
مف أف ظاىرة اإلخفاقات المعرفية دائما ما تكوف ذات طبيعة انفعالية لمدرجة التي يمكف معيا 
وصفيا بأنيا اضطراب انفعالي يظير أثره عمى ىيئة إخفاقات في االنتباه أو االسترجاع أو 

حيث أظيرت النتائج أف جميع أفراد عينة البحث الحالي ذوي المستوى  االستجابات الحركية ،
المرتفع في اإلخفاؽ المعرفي قد أظيروا مستوى غير مكتمؿ وسرعة بطيئة ودرجة صعوبات 

 مرتفعة في التجييز االنفعالي مقارنة بغيرىـ .
مر بيا الفرد ويمكف تفسير تمؾ النتيجة بأف عدـ اكتماؿ التجييز االنفعالي لؤلحداث التي ي

يؤدي إلى إعاقة تقدمو في إنجاز المياـ اليومية االعتيادية ووقوعو في األخطاء خاصة إذا ما 
واجيتو أية مثيرات جديدة ذات عبلقة مف قريب أو بعيد بمثيرات األحداث التي لـ يكمؿ 

المزعجة تجييزىا انفعاليا مسبقا ، وكذلؾ بطء الفرد في التجييز االنفعالي لمثيرات األحداث 
التي تواجيو يؤدي إلى انشغالو عف إنجاز ميامو االعتيادية بما يؤدي إلى وقوعو في أخطاء 
كثيرة تشوب أدائو لتمؾ المياـ ، كما أف ارتفاع درجة الصعوبات التي تواجو البعض في 
التجييز االنفعالي لمثيرات األحداث المزعجة التي تواجيو تؤثر سمبيا عمى أدائو لميامو 

 تيادية اليومية ويظير ذلؾ في صورة أخطاء غير مبررة وغير مفيومة لآلخريف .االع
 
 



 يــــــــــــــــــــــــــاق المعرفــــــــــــــاإلخف يــضـــــعي ومنخفــــــمرتف يينامعـــــلبة الجـــــــــــطالدى ــــــــــالي لـــــــــيز االنفعــــــالتجه

- 012 - 

 
 ايتٛصٝات ايرتبٜٛة :* 

 عمى ضوء ما أشارت إليو نتائج البحث يمكف تقديـ التوصيات التربوية التالية : 
عمى مسؤولي العممية التعميمية ضرورة اإلشارة الستراتيجيات التجييز االنفعالي الناجحة  -8

 في المناىج الدراسية لمتقميؿ مف اإلخفاقات المعرفية لمطبلب .
عمى المرشديف التربوييف واألخصائييف االجتماعييف والنفسييف بالمدراس والجامعات  -2

ضرورة تدريب الطمبة متكرري اإلخفاؽ المعرفي عمى االستراتيجيات الناجحة في التجييز 
 االنفعالي . 

تدريب أبنائيـ عمى تجاوز األحداث المزعجة وعدـ تركيـ عمى أولياء أمور الطبلب  -0
 ضحية لصعوبات التجييز االنفعالي حتى ال تؤثر عمى مياراتيـ العممية المختمفة .

عمى المؤسسات التعميمية ضرورة إحاطة العممية التعميمية بجو مف االتزاف والثبات  -2
 ؤثر ذلؾ سمبا عمى نواتجيا .االنفعالي لجميع أطرافيا مف معمميف ومتعمميف حتى ال ي

عمى المؤسسات اإلعبلمية توجيو برامج توعوية مستمرة تستيدؼ استقرار الجوانب  -2
 االنفعالية لمشباب حتى ال تؤثر سمبا عمى الجوانب المعرفية والميارية ليـ .   

 أفهاز حبجٝة َكرتسة :* 

 لدى طمبة الجامعة .صعوبات التجييز االنفعالي المنبئة باإلخفاقات المعرفية  -8
فاعمية برنامج قائـ عمى مكونات الكفاءة االنفعالية في تقميؿ اإلخفاقات المعرفية لدى  -2

 طمبة الجامعة .
نمذجة العبلقات السببية بيف اليقظة العقمية واإلخفاؽ المعرفي والتجييز االنفعالي لدى  -0

 طمبة الجامعة .
ف تبلميذ المرحمة االبتدائية متفاوتي سعة الذاكرة صعوبات التجييز االنفعالي لدى عينة م -2

 العاممة .
فاعمية برنامج قائـ عمى بعض الوظائؼ التنفيذية في التقميؿ مف صعوبات التجييز  -2

 االنفعالي لدى طبلب المرحمة الثانوية .
 األساليب المعرفية المنبئة باإلخفاقات المعرفية لدى طمبة الجامعة . -2
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 : عــــاملساد* 

( . فعالية التدريب في تحسيف 2382أحمد عبد الرحمف عثماف والسيد كامؿ الشربيني )
التجييز االنفعالي لدى طبلب التربية الخاصة مسار اإلعاقة العقمية بكمية التربية المتدربيف 
بالفصوؿ الممحقة بالمدارس العادية بمدينة الطائؼ ، مصر : مجمة كمية التربية جامعة 

 .  11 – 28( : 81بورسعيد ، )
( . عبلقة الكفاءة االنفعالية بتنظيـ الذات لدى طمبة الجامعة ، 2381آماؿ إسماعيؿ حسيف )

 .  213 – 208( : 08العراؽ : مجمة كمية التربية بجامعة واسط ، )
( . الفشؿ المعرفي وعبلقتو بمركزية التفكير في نظاـ األنيكراـ 2383أنعاـ مجيد الركابي )

الجامعة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، العراؽ : كمية التربية لمبنات جامعة بغداد لدى طمبة 
. 

( ، القاىرة : مكتبة 8( . عمـ النفس المعرفي المعاصر )ط8992أنور محمد الشرقاوي )
 األنجمو المصرية . 
ة ( . اإلخفاؽ المعرفي وعبلقتو بعوامؿ الشخصية الخمسة لدى طمب2382تمارا قاسـ الدوري )

الجامعة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، العراؽ : كمية التربية لمعمـو اإلنسانية بجامعة 
 ديالى . 

( . التسويؼ األكاديمي وعبلقتو باإلخفاؽ المعرفي لدى طمبة 2381حساـ حميد عباس )
 المرحمة اإلعدادية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، العراؽ : كمية التربية جامعة القادسية . 

( ، القاىرة : دار النيضة العربية 8( . عمـ النفس المعرفي )ط2331حممي المميجي )
 لمطباعة والنشر والتوزيع . 

( . القدرة التنبؤية لموظائؼ المعرفية 2382رانيا محمد الفار وسممى صالح السبيعي )
راسات التنفيذية والعوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية في اإلخفاؽ المعرفي ، مصر : مجمة د

 .  21 – 8( : 8) 80عربية في عمـ النفس ، 
( . عمـ النفس المعرفي ، ترجمة محمد نجيب الصبوة ومصطفى 2333روبرت سولسو )

 محمد كامؿ ومحمد الحسانيف الدؽ ، القاىرة : مكتبة األنجمو المصرية . 
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عالي وبعض ( . النموذج البنائي لمعبلقات بيف اإلبداع االنف2388زينب عبد العميـ بدوي )
متغيرات تجييز المعمومات االنفعالية ، مصر : مجمة دراسات تربوية ونفسية بكمية التربية 

 .  222 – 821( : 12جامعة الزقازيؽ ، )
( . الضغوط الحياتية وعبلقتيا باإلخفاؽ المعرفي لدى طمبة السنة 2381سحاب الرشيدي )

التحضيرية في جامعة القصيـ ، العراؽ : مجمة كمية التربية األساسية لمعموـ التربوية 
 .  829 – 882( : 09واإلنسانية بجامعة بابؿ ، )

( . ضبط االنتباه 2381) سمية أحمد الجماؿ وبسبوسة أحمد الغريب وىانـ أحمد سالـ
واإلخفاؽ المعرفي لدى مرتفعي ومنخفضي قمؽ االختبار مف كمية التربية جامعة الزقازيؽ ، 

 مصر : مجمة دراسات تربوية ونفسية بكمية التربية جامعة الزقازيؽ . 
( . اإلخفاؽ المعرفي وعبلقتو بأساليب التفكير وأساليب التعمـ 2382صافي عماؿ صالح )

لدى طمبة المرحمة اإلعدادية ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، العراؽ : كمية التربية  التجريبي
 لمعموـ اإلنسانية جامعة تكريت . 

( . سيكولوجية اإلخفاقات المعرفية ، األردف عماف ، دار صفاء 2381صافي صالح عماؿ )
 لمطباعة والنشر والتوزيع . 

معالجة االنفعالية لدى طبلب الجامعة ( . أساليب ال2382صبلح الديف عراقي محمد )
 21 – 8( : 832) 21المكتئبيف وغير المكتئبيف ، مصر : مجمة كمية التربية جامعة بنيا ، 

. 
( . اإلبداع االنفعالي وعبلقتو بكؿ مف قوة السيطرة المعرفية والقيـ 2339عادؿ سعد خضر )

 – 92( : 813) 01ربية ، لدى عينة مف طبلب الصؼ الثالث اإلعدادي ، قطر : مجمة الت
823  . 

( . عمـ النفس المعرفي النظرية والتطبيؽ ، األردف عماف : دار 2332عدناف يوسؼ العتـو )
 المسيرة لمنشر والطباعة والتوزيع . 

( . تناقضات إدراؾ الذات وعبلقتو باإلخفاقات المعرفية ، 2382عمار عبد عمي الشمري )
 .  022 – 088( : 281) 2العراؽ : مجمة األستاذ ، 

( . اإلخفاقات المعرفية وعبلقتيا بأساليب التعمـ لدى طمبة المرحمة 2382غفراف ناصر كامؿ )
 اإلعدادية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، العراؽ : كمية التربية جامعة واسط .  
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( . الفشؿ المعرفي وعبلقتو بالتدريس اإلبداعي لدى طمبة 2381فاطمة ذياب السعدي )
جامعة ، العراؽ : مجمة كمية التربية األساسية لمعموـ التربوية واإلنسانية بجامعة بابؿ ، ال
(02 : )222 – 202 . 

( . سيكولوجية التعمـ بيف المنظور االرتباطي والمنظور 2332فتحي مصطفى الزيات )
 ( ، القاىرة : دار النشر لمجامعات . 2المعرفي )ط

ء االنفعالي وعبلقتو بالتحصيؿ الدراسي والقدرة عمى ( . الذكا2338فوقية محمد راضي )
( : 22التفكير االبتكاري لدى طبلب الجامعة ، مصر : مجمة كمية التربية جامعة المنصورة ، )

810 – 232  . 
 ( . سيكولوجية إدراؾ الشكؿ والموف ، بغداد : دار الرشيد لمنشر .8912قاسـ حسيف صالح )
لفشؿ المعرفي بيف النظرية والتطبيؽ استضافة أكاديمية ، ( . ا2382كاظـ محسف الكعبي )

 . 821 – 800( : 88العراؽ : مجمة الفمسفة بالجامعة المستنصرية ، )
( . نظرية المصفاة االنتقائية لبرودبنت رؤية نقدية ، العراؽ : 2382كاظـ محسف الكعبي )

 .  822 – 839( : 80مجمة الفمسفة بالجامعة المستنصرية ، )
( . األلـ االجتماعي وعبلقتو بالذاكرة الصدمية واإلخفاقات 2331ؿ محمد الخيبلني )كما

 المعرفية ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، العراؽ : كمية اآلداب جامعة بغداد . 
( . الوعي باالنفعاؿ وعبلقتو بالقدرة عمى حؿ المشكبلت لدى طمبة 2380لمياء ياسيف زغير )

 .  218 – 222( : 0) 28ة جامعة بابؿ لمعموـ اإلنسانية ، الجامعة ، العراؽ : مجم
( . السموؾ الفوضوي وعبلقتو بالفشؿ المعرفي لدى طمبة 2382محسف صالح الزىيري )

 .  282 – 212( : 882المرحمة اإلعدادية ، العراؽ : مجمة اآلداب ، )
( ، األردف 8)ط( . تدني اإلنجاز الدراسي أسبابو وعبلجو 8999محمد عبد الرحيـ عدس )

 عماف : دار الفكر . 
( . اإلخفاقات المعرفية لدى طمبة معاىد 2382محمود كاظـ التميمي وأريج حاـز ميدي )

( 03) 1إعداد المعمميف والمعممات وعبلقتو بالنوع والصؼ ، العراؽ : مجمة دراسات تربوية ، 
 :828 – 822  . 
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( . بعض القدرات العقمية األولية وضبط مشتتات االنتباه وسعة 2382مرواف عمي الحربي )
الذاكرة العاممة كعوامؿ منبئة بالفشؿ المعرفي لدى طبلب المرحمة الثانوية ، السعودية : مجمة 

 .  19 – 21( : 22جامعة الممؾ خالد لمعموـ التربوية ، )
( . اإلخفاقات 2381منتيى مطشر عبد الصاحب وفاضؿ شاكر حسف وخميس شياؿ يابر )

المعرفية وعبلقتيا بأساليب معالجة المعمومات وحؿ المشكبلت لدى طمبة الجامعة ، العراؽ : 
 .  823 – 822( : 22مجمة البحوث التربوية والنفسية ، )
فاقات المعرفية والسيادة النصفية ( . تأثير اإلخ2339ميند محمد عبد الستار النعيمي )

لمدماغ في حؿ التناظرات المفظية لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية ، بحوث مؤتمر نحو استثمار 
، سوريا : كمية  29 – 8( : 8أفضؿ لمعمـو التربوية والنفسية في ضوء تحديات العصر ، )

 التربية جامعة دمشؽ . 
اؿ عباس حسانيف وعبد الناصر السيد عامر نياؿ لطفي حامد وسامي محمد ىاشـ واعتد

أ( . النموذج البنائي لمتجييز االنفعالي والذاكرة االنفعالية والوعي االنفعالي لدى 2380)
 . 821 – 821( : 8) 22طبلب الجامعة ، مصر : مجمة كمية التربية باإلسماعيمية ، 

ناصر السيد عامر نياؿ لطفي حامد وسامي محمد ىاشـ واعتداؿ عباس حسانيف وعبد ال
ب( . أثر برنامج قائـ عمى العبلج بالقبوؿ وااللتزاـ في تنمية التجييز االنفعالي لدى 2380)

 . 232 – 821( : 22طبلب الجامعة ، مصر : مجمة كمية التربية باإلسماعيمية ، )
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