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ملخص البحث
القيمة , ابإلضنفة إىل الكشف عن  عف ي لدى لباب ادلفلةة الانووةةالكشف عن مستوى الشعور ابلفشل ادل ىدفت الدراسة إىل

اإلدراك ادلكنين( وضبط مشتتنت االوتبنه و التفكَت االستداليل , و , القدرة العددةة , القدرة الةغوةةدلتغَتات القدرات العقةية األولية )التنبؤةة 
بنر أدوات ىي: اخت  فلةة الانووةة , لب  عةيم  أرع  ي ادل ( لنلبنً 686ومشةت عينة الدراسة ) نبؤ ابلفشل ادلعف ي.وسعة الذاكفة العنمةة لةت

استبينن الفشل ادلعف ي , وأشنرت وتنئج الدراسة و اختبنر سعة الذاكفة العنمةة ,  القدرات العقةية األولية, واختبنر ضبط مشتتنت االوتبنه , و 
ل القيمة التنبؤةة لةمتغَتات ادلستقةة زل ابإلضنفة إىل أوو مت حتدةد مقدارعور ابلفشل ادلعف ي ةق   ي لدوده العةين , إىل  أن مستوى الش

%( من التبنةن عةى متغَت  الفشل ادلعف ي لدى لباب ادلفلةة الانووةة 95.7, إذ ؽلكن  تفسَت من ةقنرب )الدراسة لةتنبؤ ابلفشل ادلعف ي
اإلدراك ادلكنين.ة العنمةة , والتفكَت االستداليل,  و مشتتنت االوتبنه ,وسعة الذاكف مبعففة متغَتات ضبط 
 –الذاكفة العنمةة  -مشتتنت االوتبنه -اإلدراك ادلكنين  -التفكَت االستداليل  -القدرة العددةة -القدرة الةغوةة  الكلمات ادلفتاحية :

 ادلفلةة الانووةة.  –لباب  –الفشل ادلعف ي 
Some Primary Mental Abilities and Attention control and Working memory capacity as 

indicators Predictive Function of cognitive failure among secondary school students

Abstract 
     The study aimed to detect the level of a sense of cognitive failure among secondary 
school students, in addition to the detection of the predictive value of variables 
brainpower initial (Linguistic Ability , Spatial Ability  , Reasoning Ability, Numerical 
Ability) and Attention control  and Working memory capacity for predicting cognitive 
failure .
      The study sample consisted (186) students at the secondary school. The results of the 
study to the level of a sense of failure cognitive located at the upper limits, in addition to 
that he was determining the amount of the predictive value of the independent variables 
under study to predict the failure of knowledge, it can be interpreted approximately 
(95.7%) of the variance on the variable cognitive failure among secondary school 
students in variables adjust the distractions of attention, and working memory capacity, 
and, , Reasoning Ability and Spatial Ability. 
Key Words: 
Mental Abilities- Attention control- Working memory- cognitive failure- secondary 
school
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:مقدمة
دلختةف ادلشكبات النفسية والسةوكية ,  إىل التوصل لفم  أعم  Educational Psychologyةمدف عة  النفس الًتعوي 

ىو  اليت عندة من تشًتك فيمن األوشطة االوفعنلية و القدرات والعمةينت ادلعففية , وال ؼلتةف عةمنء النفس  ي أن اذلدف من ذلك  ي النمنةة
ألد  ادلتغَتات اليت  cognitive failures  ةعد الفشل ادلعف يالفغبة  ي استخدام ىذا الفم   ي حتسُت عمةينت التعة  عشكل عنم . و 

  Hasan ; Abbass andعنمن ادلنضية  02لظيت ابىتمنم واس   ي رلنل  البحوث الًتعوةة والنفسية  ي اآلووة األخَتة خنصة  ي الـ
Nader,2013) ًالطبية نء عن لوادث الطفق, واألخط مسئوالً  (, لكن قد ةكون  ذلن أةضن عواقب هتدد لينة الففد , فمي تعترب عنمبا ,

  Ali and ارتفنع مستوايت اإلػلنء واخلينل ,والذكفايت الزائفة , وعدم منطقية ألفكنر وادلشنعف و إصنابت العمل , وتعزز من 
Nisa,2013; Giesbrecht; Lynn; Lilienfeld and  Merckelbach,2010) كمن تعترب مشكةة وفسية وتفعوةة  ,)

, فنلفشل ادلعف ي  ابلنسبة لةمتعة   (Wilkerson; Boals; Taylor 2012)فلةة الانووةة    معيقة لةمسَتة التعةيمية لطباب ادل
ةدف  عو إىل مجةة من اإلخفنقنت سواء عةى مستوى الفشل  ي صينغة أىدافو التعةيمية , والدافعية والفشل  ي تفعيل أسنليب واسًتاتيجينت 

 ;Tsengنت وادلعنرف , وتعمل أةضن عةى احلد من مستوى وعيو مباَتات التعة  تعةمو , كمن تؤثف عةى قدرتو عةى اسًتجنع ادلعةوم
Howe ;Chuang and  Hsieh ,2010)),    وىذا ةستوجب من البنلاُت ضفورة العننةة عدراسة ىذه ادلشكةة مبن ةضمن حتقي

لب مفلةة الانووةة مبن تتضمنو لداثة سنو من مشنعف القة  فندلعنانة اليومية لطن األىداف الًتعوةة الكربى ادلننلة مبؤسسنت الًتعية و التعةي ,
مبن  واالكتئنب كنتيجة لتوايل األلداث اجملمدة  أو اخلربات الصندمة عندة من تكون سببن  ي وصولو إىل لنلة من الشعور ابلفشل ادلعف ي

وةشَت (.  (Boals and Jonathan ,2012السةبية عةى ععض الوظنئف والعمةينت ادلعففية ةًتتب عةيمن مجةة من اآلاثر
Linden; Keijsers; Eling; Schaijk (2005)  إىل أن الوسط العةمي والًتعوي منزال حبنجة مةحة ومستمفة  إىل ضفورة

التحق  من أن الشكنوى من الفشل  ادلعف ي تعد مشكةة لقيقية , وليست رلفد وسيةة اوفعنلية تعكس ععض ادلشنعف  النفسية السةبية اليت 
مية بدةمن الففد . ىذا وقد اصطةح عةمنء النفس عةى تسمية لنالت اذلفوات واألخطنء اليت ةفتكبمن األففاد  ي سينق فعنلينهت  احلينتية اليو ة

ادلعففية أو  مال وسينن األمسنء أو األمكنة أو اإلخفنق  ي مبالظة األشينء وتفسَتىن والتشتت الفكفي الذي ةبازم لنالت االستجنابت
إىل فشل الففد  ي التعنمل  cognitive failures غَت قصد ابس  الفشل ادلعف ي. وةشَت مصطةح الفشل ادلعف ي  األشينء ,عن  إضنعة

كمن ةشَت م  ادلعةومة اليت تواجمو , سواء كنن ذلك  ي عمةية إدراكمن , أم  ي تذكف اخلربة ادلفتبطة هبن , أم  ي عمةية توظيفمن ألداء مممة ,
الىتمنم أبلداث  احلينة اليومية والذي ةكون مصحواب أبخطنء جتميز ومعنجلة ادلعةومنت ,ابإلضنفة إىل ععض التشوىنت تضنؤل اإىل 
 ,Broadbent, Cooper.وتفج  عداايت ظمور مصطةح الفشل ادلعف ي عةى ةد كل من ((Daniel & Jessica 2005ادلعففية 

FitzGerald and Parkes (1982). سنت      التحةيل العنمةي اليت ركزت عةى متغَت الفشل ادلعف ي كدراسة ولبقن لنتنئج درا
Smith; Chappelow; Belyavin, 1995  ؛Wallace; Kass and Stanny ,2002؛Knight; 

McMahon; Green & Skeaff,2004  )  تبُت أن لنلة الفشل ادلعف ي  ومن ةتصل هبن  من تقيي  التمنل الففد ابرتكنب
وعةى الفغ  من االختباف الوظيفي  تعد لنلة متميزة عن لنالت القة  و االكتئنب وسلتةف الضغوط النفسية . -اصلنز ادلمنم أخطنء أثننء 

( الفشل ادلعف ي 0( الفشل ادلعف ي األدائي والذي ةتعة  ععدم قدرة الففد عةى اصلنز ممنم معففية.)6عُت أوواع الفشل ادلعف ي والذي ةشمل:)
أن فظفوف وألداث وخربات وفسية ,  عة  عتقفةف الففد ومدى لكمو عةى ععض قدراتو ادلعففية أو أتثفىن مبن ؽلف عو منالنفسي الذي ةت
لبيعة اوفعنلية ,لذلك فمو ال ؼلتةف  ي لبيعة خصنئصو  االفشل ادلعف ي غنلبن من ةكون ذةفى أن  (Broadbent, 1982عفودعينت )

خفى  اليت تؤثف وتتأثف مبختةف العمةينت ادلعففية ,واليت قد ةكون  ضعف كفنءهتن سببن  ي ظموره  أو العنمة عن عقية ادلتغَتات النفسية األ
استمفاره كنضطفاب اوفعنيل , وةشمل ىذا االضطفاب االوفعنيل العدةد من اإلخفنقنت ادلعففية كنلفشل   ي االوتبنه وتصور األلداث 

 Allahyari ,et alومنت,واإلخفنق  ي إصدار االستجنابت احلفكية ادلننسبة وادلقصودةولبيعة ادلاَتات , واإلخفنق  ي اسًتجنع ادلعة
,2008)). 
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وتيجة اثووةة لسوء الفشل ادلعف ي أبوو  Broadbent ;Cooper ;FitzGerald and Parkes (1982)وةفسف كل من     
ادلنظومة اإلدراكية :وتشمل كل العمةينت ادلسئولة عن  (6) تعنمل أوظمة جتميز ادلعةومنت م  ادلاَتات , وتتكون ىذه األوظمة من :

( ادلنظومة التطبيقية: وىي 3وتشمل عمةينت لفظ وختزةن ادلعةومنت. ) (منظومة الذاكفة:0وحتةيةمن ,وتصنيفمن.) استقبنل ادلعةومنت,
ن الفشل ادلعف ي ػلدث عندمن تفشل مسئولة عن توظيف وتنئج ادلنظومتُت السنعقتُت عةى شكل أفعنل واستجنابت ,   ولبقن  لذلك فن

من ادلنظومة التطبيقية  ي التوسط عُت ادلنظومة اإلدراكية ومنظومة الذاكفة , ىذا م  العة  أبن الفشل ادلعف ي قد ةعود ألسبنب عدةدة ععض
نلبن من ػلدث  ي كاَت أن الفشل ادلعف ي غ Sandberg,et al (2014)ىذا وذكف  ةتصل ابلففد وععضمن اآلخف ةتصل ابدلعةومة وفسمن,

بعض من األلينن اليت ةسيطف عةى الففد فيمن شفود الذىن و ادلةل, والقة ,أو االوتبنه ادلشتت ,لنالت من االوتبنه ادلوزع كمن أهنن تفتبط ع
ى الكاَت من وعةى ضلو وثي  صةة أبسبنب الفشل ادلعف ي ةف الصفنت االجتمنعية مال درجة الوعي الذايت ومستوى القة  االجتمنعي , 

البنلاُت  ي رلنل العةوم العصبية أن اطلفنض لج  احلصُت و قفن آمون عندة من ةكون سببن رئيسن  ي الفشل ادلعف ي كنتيجة لتأثف ادلندة 
إىل ضفورة دراسة الفشل ادلعف ي  ي ضوء العوامل  Maaijwee,et al (2014) وتشَت دراسة ( . (Spellman,2008البيضنء

كنوع من التقيي  النفسي, خنصة  ي ظل توافف مؤشفات قوةة تشَت إىل أن زايدة ادلعنانة من الفشل ادلعف ي قد تسم   ي   ادلعففية  وذلك
  Pfeifer; Van Os; Manon andالتمنل اإلصنعة عبعض األعفاض الذىنوية مستقببا خنصة عند الشبنب

Krabbendam,2009) ًضلو إدمنن الشبنب وادلفاىقُت لباوًتوت ) اً كبَت   (, كمن أن الفشل ادلعف ي  قد ةكون دافعن Ali and  
Nisa,2013.) 

 The Cognitiveإىل أن أغةب الدراسنت العنمةية اليت تننولت استبينن الفشل ادلعف ي  Sandberg; et al. (2014وةشَت)     
Failures Questionnaire (CFQ)   الذي قنم إبعداده كل منBroadbent ;Cooper ;FitzGerald  and 

Parkes (1982)  ابىتمنم واس   من قبل الكاَت من البنلاُت  ي رلنل عة  النفس   ي شىت دول العنمل دون استاننء ؛ وذلك وظَت لظي
كشفت معظ  وتنئج تةك   ,ألكنم الففد لينل فشةو الففد  ي التعنمل م  ادلعةومنت وتوظيفمنادلوثوقية العةمية العنلية  ي الكشف عن 

( الفشل  ي 6تعفف أعفاض الفشل ادلعف ي  ي ععض مظنىف احلينة اليومية,وىي:)ود أرععة أععند ؽلكن من خباذلن عن أن عن وجالدراسنت 
,  الذاكفة : وةتمال  ي العجز عن تذكف عدد من األلداث وادلواقف وادلاَتات اليومية اليت ؽلف هبن الففد كنسينن معنمل الطفة  الذي ةسةكو

( الفشل  ي االوتبنه: وةتمال  ي العجز عن احملنفظة عةى االوتبنه لةماَتات وععض 0لصحيفة اليت قنم عقفاءهتن.)ووسينن مكنن وض  ا
( الفشل  ي إصدار استجنابت سةوكية تننسب ادلواقف وادلاَتات اليت ؽلف هبن الففد كنإلخفنق  ي 3األلداث ومنعو من الشفود والسفلنن. )

( الفشل  ي تذكف األمسنء:وتتمال 4وع , أو القينم ابستجنعة اوفعنلية غَت مفغوعة فيمن وتيجة سوء الفم .)االستجنعة دلن ةنندةو عصوت مسم
(,وعةى الفغ  من تةك األعلية Maaijwee,et al (2014)أو األشينء ,أو األمنكن       ي العجز عن تذكف ععض أمسنء األشخنص,

من خبال مفاجعتو ألدعينت وعننوةن البحوث النفسية العفعية أن ىذا متغَت مل ػلظ  أوو تبُت لةبنلثفكربى دلتغَت الفشل ادلعف ي , ال
 ابلدراسة سواء  ي البيئة العفعية أم احملةية .

وتبُت لةبنلث من خبال مفاجعتو لةعدةد من الدراسنت والبحوث اليت تننولت الفشل ادلعف ي اعتمند وتنئج سلتةف الدراسنت       
عدد من االستبينانت و ادلقنةيس النفسية ذات لنع  التقفةف الذايت اليت تسعى إىل توفَت قينس مننسب لأللكنم  والبحوث النفسية عةى

مقدار  والتقدةفات الذاتية جتنه فشل الففد  ي التعنمل م  ادلعةومنت اليت تواجمو , إال أهنن غنلبن من تفتقف إىل مؤشفات أدائية مننسبة حتدد
دم تفكيز  تةك الدراسنت عةى تقيي  واق  األداء والقدرات ادلعففية ؛ لذا فمن ادلننسب جدا أن ُتصحب تةك ىذا الفشل,خنصة  ي ظل ع

  Lilienfeld and البحوث ابختبنرات أدائية تعزز القيمة العةمية إلجفاءات قينس الفشل ادلعف ي ,ىذا و ةؤكد 
Merckelbach(2010)      اليت تتننول االضطفاابت وادلشكبات النفسية عشكل عنم والفشل عةى أعلية أن تويل الدراسنت النفسية

وذلك وظَت دورىن الكبَت العقةية األولية االوتبنه والذاكفة العنمةة ؛  ادلعف ي عشكل خنص عننةتمن ابلعوامل والقدرات ادلعففية  والسيمن القدرات
 ي تشخيص العدةد من تةك االضطفاابت والضغوط النفسية .

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية



د. مسواى بو عمٌ احلسبٌ الراكسة العاممة كعىامن مهبئة بالفشن املعسيف لدى طالب املسحمة الثانىية    بعض القدزات العقمًة األولًة وضبط مشتتات االنتباه وسعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

67 

؛ لسببُت , األول: ةتمال  ي القيمة  Primary Mental Abilitiesاىتمنم الدراسة احلنلية مبتغَت القدرات العقةية األولية وةفج       
التنبؤةة العنلية دلكوانهتن مبختةف السةوكينت األدائية واالوفعنلية  العنمة واخلنصة , مسنت الشخصية مبن ةسم   ي الكشف عن اخلصنئص 

  Hülsheger and؛  (Schmidt and Hunter,2004 ; Jinabhai;et al ,2004 النفسيةادلعففية لةمشكبات 
Stumpp ,2007 . )  ي التحق    والانين : ةتمال  ي أن استمفار ليوةة البحث  ي رلنل القدرات العقةية األولية من شأوو أن ةسم 

ذكنء الففد, ومبن ةنسج  م  األعلية الًتعوةة لةقدرة   واضحة عن من فعنلية تنظي  القدرات العقةية األولية, عةى ضلو ةسمح إبعطنء صورة
العقةية. وتعفف القدرة العقةية أبهنن ووع من التكوةننت العقةية ةت  اشتقنقو أو استنتنجو من أسنليب األداء القنعةة لةقينس 

لتفسَت والتوضيح ,وتقوم وظفةة العوامل ادلتعددة )القدرات العقةية ( (,وقد تنوعت النظفايت اليت تننولت القدرات العقةية اب0224)خضف ,
عةى أن النشنط العقةي ةتكون من رلموعة متمنةزة من القدرات ادلتعددة ؼلتص كل منمن عنوع معُت من أوواع Thurstone لافستون 

شنط العقةي ادلعف ي متقنرب وعةي الدرجة وفسمن من النشنط العقةية , وأن الوزن النسيب إلسمنم ىذه القدرات ادلتعددة  ي التبنةن لةن
ة ليست األعلية, و إن االرتبنلنت البينية عُت القدرات العقةية ال تفسف ابلضفورة وجود العنمل العنم, ابإلضنفة إىل أن القدرة العقةية العنم

قةية عًتتيب عموميتمن , عةى أسنس أعليتمن شيئًن سوي مزةج من القدرات األولية  عنسب معينة, كمن ؽلكن تنظي  تةك القدرات الع
 (. 0260قدرة   عقةية ) الزغول و اذلنداوي , ة ي لينة الففد العقةية , وعن لفة  ادلعنجلة الفايضية ؽلكن تعيُت الدور الذي تةعبو أة

 ن االختبنرات العقةية الشنئ  استخداممن زلةينً ( إىل أن اختبنر القدرات العقةية األولية ةعد م0227وةشَت الشنفعي ووور الدةن )    
 Linguistic (القدرة الةغوةة6,فمو ةعطي صورة عنمة عن ذكنء الففد ابإلضنفة إىل القدرات اليت ةقيسمن,واليت تتمال  ي: )وعفعينً 

Abilityبَت من الكةمنت اليت تبدأ : وىي القدرة عةي استخدام الكةمنت واأللفنظ و تداعى ابلكةمنت عسفعة وتتضح  ي إوتنج عدد ك
 Spatial ( القدرة ادلكنوية0حبفف معُت  ي زمن  زلدد , أو إوتنج أكرب عدد من الكةمنت ذات ادلعٍت ابستخدام لفوف معينة. )

Ability  : وسفعتمن وتشَت إيل قدرة الففد عةي إدراك العباقنت ادلكنوية ادلختةفة وتصور األشينء  ي ادلكنن كتحدةد موقعمن واجتنىنهتن
وىي القدرة عةى فم  ادلبندئ أو ادلفنىي  الضفورةة حلل :  Reasoning Ability ( القدرة االستداللية3وأشكنذلن ولفكنهتن.)

: وتشَت إيل القدرة عةي معنجلة األرقنم والقينم ابلعمةينت  Numerical Ability ( القدرة العددةة4ادلشكبات وإدراك العباقنت.)
 اجلم  والضفب والطفح والقسمة( عةى ضلو صحيح وسفة  وسمل ودقي  .احلسنعية البسيطة)

 Broadbent ;Cooper ;FitzGerald  andوف  من أشنر إليو –ومن خبال مفاجعة البنلث ألدعينت متغَت الفشل ادلعف ي 
Parkes (1982) ولية والفشل ادلعف ي , وةفج  , تبُت لو وجود ودرة  ي البحوث والدراسنت اليت تننولت كل من القدرات العقةية األ

ولية البنلث ىذه الفجوة ادلعففية إىل احلداثة النسبية دلتغَت الفشل ادلعف ي , أمن عند زلنولة استجباء دور/ أو عباقة القدرات العقةية األ
ف األففاد ادلعفضُت لإلصنعة عكل  ي اكتشن مممنً  ( أن القدرة الةغوةة تعد عنمباً 6مبجمل ادلشكبات واالضطفاابت النفسية, ةتبُت اآليت : )

من اعتباالت وفسية, وتعترب أةضن من األعفاض ادلميزة عُت الذكور واإلانث شلن ةعنوون  من القة  واالكتئنب, كمن أهنن تعد عنمبا فنرقين
 ,Wadman ؛Hurley,2008 ؛Bonifacci; Candria and Contento ,2008) لسوء التواف  النفسي

Botting, Durkin, K. & Conti-Ramsden,2011؛Conti-Ramsden, Mok., Pickles& 
Durkin,2013 .)(0 أن القدرة ادلكنوية  ي ضوء ادلشكبات النفسية مل حتظ ابلنصيب الكن ي من الدراسة , وابلفغ  من ذلك فإن )

شنرت إىل أن العجز  ي إدراك العباقنت وتنئج ععض البحوث والدراسنت اليت تننولت دور أو عباقة القدرة ادلكنوية ابدلشكبات النفسية  أ
 ,Gould,et al) ادلكنوية ادلختةفة وتصور األشينء عندة من تعكس ععض التغَتات االوفعنلية السةبية لدى األففاد العندةُت وغَت العندةُت

النفسية أن اطلفنض  ( أشنرت وتنئج البحوث اليت تننولت القدرة االستداللية وادلشكبات3. )(Narzisi, et al ,2013 ؛  2007
مستوى االستدالل ةفتبط ابرتفنع مستوايت القة  العنلفي , كمن أهنن تقوم عدور وسيط  ي العباقة عُت اإلعداع وععض أشكنل االضطفاابت 
النفسية ,كمن أن اسًتاتيجينت التفكَت االستداليل تسنعد  ي الكشف عن ادلعتقدات السةبية ادلفتبطة عكل من االكتئنب والقة 

(Solomon,et al ,2003؛ Morren; Muris and  Kindt,2008؛Lookup;Mark And 
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Gabriele,2008) .(4أن تدين مستوى القدرة العددةة أو احلسنعية )arithmetic ability    لدى األففاد عندة من ةفتبط مبعنانهت
؛ Wills and Leathem2004) قة %( من التبنةن عةى متغَت ال46من القة , كمن أن إبمكنهنن تفسَت من ةقنرب )

Yüksel,2008 ؛Bekdemir,2010.) 
مة مإلدى العمةينت ادلعففية األسنسية وادل working memoryوعةى ضلو وثي  الصةة ابلقدرات العقةية ,تعد الذاكفة العنمةة      

 ي ورلنالتو واىتمنمنتو , أصبح موضوع الذاكفة زلورا  ي سلتةف األوشطة النفسية وادلعففية واحلفكية , وم  تزاةد االىتمنم ععة  النفس ادلعف 
, أسنسين  ي التننول ادلعف ي لةنشنط اإلوسنين عشكل عنم, ىذا وتعكس االختبافنت لول مفموم الذاكفة العنمةة   تعقد ىذا النظنم ادلعف ي 

ادلعةومنت  ي الذاكفة العنمةة  Contentل زلتوى ولكن ابستعفاض النمنذج ادلعنصفة لةذاكفة العنمةة صلد أهنن تعفف من زوااي سلتةفة ما
(, وةعد النموذج 0260الذاكفة العنمةة)عبد الغٍت؛موسى؛ عدوي ولسنوُت , Functionالذاكفة العنمةة ,ووظيفة Structuer ,وعنية 

ثي ةتكون من ضنعط من أفضل النمنذج  اليت شفلت مفموم الذاكفة العنمةة , وذلك وف  وظنمي ثبا Baddeley (2003الذي قدمو )
 وىو مسئول عن التحك  والتنظي  ومفاقبة العمةينت ادلعففية ادلعقدة , Central Executiveاوتبنىي زلدد السعة ةسمى ادلنفذ ادلفكزي 

و ةمت  ابدلعةومنت الةفظية    The Phonological Loopن , األول: وةسمى دائفة التوظيف الصويت نن ففعيوانوةسنعده مك
وةمت  مبعنجلة الصور البصفةة.  Visuo-Spatial Scratchpadادلكنوية    -وادلكون الانين: ةسمى ادلسودة البصفةةوالصدوةة,

ةعمل من خبال الًتكيز التزامٍت عةى كل من متطةبنت التجميز والتخزةن , فمي هتت   وشطنً  دةننمينً  وعشكل عنم  دتال  الذاكفة العنمةة وظنمنً 
(, كمن أهنن تعد وظنمن زلدود 0260و سعد , دلعةومنت احلنلية م  ادلعةومنت السنع  ختزةنمن )رمضنن؛ عبد هللا عتفسَت وتكنمل وتفاعط ا

السعة ةقوم حبفظ ادلعةومنت ومعنجلتمن عشكل مؤقت,مبن ةدع  عمةينت التفكَت عن لفة  إلداث التداخل عُت  اإلدراك والذاكفة لوةةة 
لذلك تعترب من العوامل ادلعففية احلنمسة  ي حتدةد الففوق عُت اجلنسُت  ي سلتةف االداءات السةوكية ( ؛ 0260عبنس و احلوةةة , )  ادلدى

التنبؤ ابلعدةد من األوشطة  ادلعففية  working memory capacity واالوفعنلية , كمن ؽلكن من خبال  قينس سعة الذاكفة العنمةة
و غَت مبنشف ةتبُت من خبال مفاجعة األدب الًتعوي ادلتعة  ابلذاكفة العنمةة . وعةى ضل(Sanchez & Wiley,2010وغَت ادلعففية )

, أن اطلفنض مستوى سعة الذاكفة العنمةة ةفتبط ابرتفنع مستوايت الشعور ابلقة  واالكتئنب  وععض ادلشكبات والضغوط النفسية
(Eysenck, Santos & Calvo, 2007 ؛ Prevatt; Welles; Huijun; Proctor and Briley,2010؛ 

Rai,et al ,2011فيتبُت  وجود عباقة إرتبنلية  -كحنلة اوفعنلية-دور/أو عباقة الذاكفة العنمةة ابلفشل ادلعف ي ( .  أمن فيمن ةتعة  ع
, كمن أن  عُت  اطلفنض مستوى وكفنءة االستدعنء من الذاكفة قصَتة ادلدى , و الذاكفة الصفػلة و سعة الذاكفة العنمةة وعُت الفشل ادلعف ي

طة األففاد الذةن ةعنوون من ارتفنع معدل الفشل ادلعففية عندة من ةعنوون النسينن , كمن التدرةب عةى ععض االسًتاتيجينت ادلعففية ادلفتب
تبنةن %( من ال62 ي ختفيف مستوى الشعور الفشل ادلعف ي, كمن أن الذاكفة العنمةة تسم   ي تفسَت) مممنً   عتنمية الذاكفة  تةعب دوراً 

 Hallam; McKenna; Shurlock؛ Smith; Chappelow; Belyavin, 1995عةى متغَت الفشل ادلعف ي  ) 
 & ,Sliwinski, Smyth, Hofer؛Wright and Osborne,2005 ؛Groome & Grant,2005؛ 2004,

Stawski, 2006؛Boals,2008; ؛Preiss; Lukavsky; Steinova,2010 ي لُت أشنرت دراسة  , )
Maaijwee,et al (2014) . إىل أن الفشل ادلعف ي ال ةفتبط أبداء الذاكفة قصَتة ادلدى والذاكفة لوةةة ادلدى 

ألد العمةينت ادلعففية اليت ةبٌت عةيمن سنئف العمةينت األخفى,  Attention, ةعترب االوتبنه  وعةى ضلو وثي  الصةة ابلذاكفة العنمةة     
و ماَتات التعة  , ومن خبال ىذه الوظيفة ادلعففية ةستطي  الففد أن ةدرك , وأن ةعفف وأن ؽليز وأن ليث تسنعد عةى تفكيز احلواس ضل

ةتذكف عشكل جيد . وةعفف  االوتبنه أبوو تفكيز النشنط ادلعف ي   ي حلظة معينة عةى ماَت والد من عُت عدة ماَتات معقدة مبن ةسمح 
جواوب لسية عنلية الكفنءة عطفةقة فعنلة ودقيقة تتمال  ي عمةية االوتقنء لذلك ادلاَت  ي لعمةينت اإلدراك لدى الففد ابحلدوث  واختنذ 

 ( التوجو أو االوتقنء6تتكون عمةية االوتبنه من ثباثة مكوانت أسنسية ىي:  )(. 0264السيد , و  ,مطفلدود سفعة ودقة االوتبنه )
Selection or Orientation  دث تننفس م  مصندر ,أو ماَتات أخفى مشتتة, وةصبح ادلطةوب و ىو اختينر ماَت من عندمن ػل
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 ىو التوجو ضلو مصدر من , أو اوتقنئو من عُت عدة مصندر متننفسة, عةى أن ةت  جتنىل ابقي ادلصندر  وادلاَتات األخفى اليت ال تؤثف عةى
 Visual ى االوتبنه ىنن االوتبنه االوتقنئي البصفي, وةت  ذلك  التوجو عةى ضلو عصفي أو مسعي , وةصبح مسمعمةية االوتقنء أو التوجو

Selective Attention  أو االوتبنه االوتقنئي السمعي , Audio Selective Attention ىذا تعد االوتقنئيـة ادلكـون األكاـف,
عل الففد  ي لنلة من االوتبنه وىي عمةية جتVigilance :(التيقظ0 ي دراسنت االوتبنه.) أعلية  ي عمةية االوتبنه. وىي األكاف تننوالً 

دف  ادلستمف, حبيث ؽلكن جلمي  ادلاَتات أن تصبح م  الففد  ي لنلة وشطة, و تقل ىذه احلنلة كةمن قنم الففد ابوتقنء إلدى ادلاَتات, شلن ة
 Executive ( الضبط التنفيذي3الففد أن ةقةل من لنلة التيقظ لىت ةسمح لو ابلًتكيز والتوجو ضلو ادلاَت ادلستمدف.)

control وىي تةك العمةية اليت تسنعد الففد عةى أن ػلتفظ حبنلة التوجو ضلو اذلدف,  ي ظل لدوث التوقف أو االوشغنل أبىداف:
أخفى ,أو جدةدة, دون أن ةؤثف ذلك ابستمفار لنلة التوجو السنعقة ضلو اذلدف, كمن ةقوم ىذا ادلكون ابلعمل عةى جعل ادلاَتات 

وكةمن كنوت ىذه اإلدلنعنت  وشطة, لىت تتضح إدلنعنهتن شلن ةسمل عةى ادلفشح االوتبنىي أن ةقوم ابوتقنئمن أو جتنىةمن, ادلستقبةة لسينً 
واضحة وذات عبء إدراكي منخفض كنن قفار االوتبنه االوتقنئي ةت  عسفعة كبَتة شلن غلعل االوتبنه مبكفاً, وكةمن اطلفضت  ي وضولمن زاد 

دى إىل استغفقمن زمن أكرب  ي تنشيطمن حبانً عن أي إدلنعنت تفتبط ععمةية جتميز ادلعةومنت ادلننسبة, كمن تقوم  عتأكيد ىن اإلدراكي,شلن أؤ عب
( وقل ادلعةومنت ادلنتقنة وىى  ي لنلة  مفور  ادلعةومنت عزايدة تنشيط خصنئص ادلاَت السيمنوتية ضلو وضعمن  ي مفلةة االوتبنه اإلرادي

ادلخية ادلفتبطة ابحلدث, لىت ةت  وقل ادلعةومنت إىل ادلفلةة الانلاة مفلةة الذاكفة العنمةة أو القصَتة , كمن ةقوم الضبط  وشطة عزايدة اجلمود
منت التنفيذي ابلعمل عةى استمفار تنشيط ادلعةومنت  ي الذاكفة العنمةة, والذاكفة لوةةة األمد, وادلفتبطة ابحلدث من أجل درلمن م  ادلعةو 

يت استقبةت ووشطت خبال ادلفالل السنعقة ليث تت  عمةية الدمج النشط ابالعتمند عةى اجلسف ادلفلةي وىذا اجلسف ذو سلزن اجلدةدة ال
مؤقت ةسمح ابستدعنء ادلعةومنت من الذاكفة لوةةة األمد, وىى معةومنت تتعة  مبن لدى الففد من معةومنت؛تتعة  عطبيعة ادلوقف احلنيل 

يزىن  ي النظ  التنععة لةذاكفة العنمةة )الًتدةد الصويت والةولة البصفةة/ ادلكنوية(, ىذا وةتعفض الضبط التنفيذي وادلعةومنت اليت مت جتم
الطلفنض مستوى الكفنءة خنصة عندمن تظمف ادلاَتات عشكل متزامن و قوي جتعل من الصعب عةى الففد أن ةستمف عنفس الكفنءة زلتفظنً 

 (.0226؛ الزايت ,0223؛ الزغول و الزغول ,0223) الشفقنوي , حبنلة التوجو ضلو اذلدف السنع 
إىل أن ععض األففاد لدةم  القدرة  Triantafillou., Pomportsis., Demetriadis & Georgiadou (2004)وةشَت 

تةك ادلاَتات اليت تتداخل عدرجة  عةى جتنىل ماَتات االوتبنه و الًتكيز عةى ادلمنم ادلنولة هب  ,  ي لُت أن البعض اآلخف ال ةستطي  جتنىل 
؛ 0225؛ الشنمي , 0224؛ العتوم , 0223كبَتة م  ادلاَتات األخفى ادلوجودة  ي وفس ادلوقف , وةتف  كل من )الشفقنوي,

ةعد  flixible control vs constricted control ( عةى أن األسةوب ادلعف ي الضبط ادلفن مقنعل ادلقيد0228الزىنر و عةي,
ىل من األسنليب اليت تعٌت عدراسة قدرة الففد عةى جتنىل مشتتنت االوتبنه و إدراك الدالالت واإلشنرات ادلوجودة  ي ادلوقف  , ابإلضنفة إ

 Attentionالقدرة عةى استبعند األفكنر غَت الصحيحة وغَت ادلتعةقة ابدلممة . وةتضح عند استعفاض لبيعة العباقة عُت ضبط االوتبنه 
control  وععض ادلشكبات النفسية إىل أن تشتت االوتبنه ةفتبط ابدلعنانة من ادلستوايت العةين من القة  لدى سلتةف العيننت غَت ادلفضية

(Muris, De Jong and Engelen ,2004     ؛Muris, Meesters and Rompelberg ,2007 ؛ Muris; 
van der; Sigmond and Mayer, 2008 . )ن ةتعة  عطبيعة العباقة عُت ضبط مشتتنت االوتبنه والفشل ادلعف ي أمن فيم

 Hallam; McKenna; Shurlock ,2004) Linden; Keijsers; Eling; Schaijk فأشنرت دراسة كل من
( إىل وجود عباقة إرتبنلية عُت  عينممن , ابإلضنفة إىل أن  Sliwinski, Smyth, Hofer, & Stawski, 2006؛  2005,
 تشتت  االوتبنه ةسم   ي تفسَت لنالت اذلفوات واألخطنء اليت ةفتكبمن األففاد  ي سينق فعنلينهت  احلينتية اليومية مال وسينن األمسنء ضبط/

 أو األمكنة أو اإلخفنق  ي مبالظة األشينء . 
ةعد من ادلشكبات النفسية والًتعوةة اليت مل  ابلنظف لألدعينت والدراسنت والبحوث السنع  عفضمن ةتبُت أن الفشل ادلعف ي كحنلة اوفعنلية و 

القدرة العددةة , و , العقةية األولية )القدرة الةغوةةحتظ ابلنصيب الكن ي من الدراسة  ي البيئة العفعية واحملةية , خنصة  ي ظل القدرات 
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,  ومن مث  تسعى الدراسة احلنلية إىل الكشف عن لذاكفة العنمةةت االوتبنه وسعة ااإلدراك ادلكنين( وضبط مشتتنو , التفكَت االستداليلو 
ب مقدار القيمة التنبؤةة لكل من القدرات العقةية األولية  وضبط مشتتنت االوتبنه وسعة الذاكفة العنمةة لةتنبؤ ابلفشل ادلعف ي لدى لبا

 ادلفلةة الانووةة.
  ؤالت اآلتية:تتحدد مشكةة الدراسة احلنلية  ي التسن :مشكلة الدراسة

 من مستوى الشعور ابلفشل ادلعف ي لدى لباب ادلفلةة الانووةة ؟  6س/ 
اإلدراك و التفكَت االستداليل , و القدرة العددةة , و من مقدار  القيمة التنبؤةة لكل من القدرات العقةية األولية )القدرة الةغوةة ,  0س/ 

 مةة لةتنبؤ  ابلفشل ادلعف ي لدى لباب ادلفلةة الانووةة؟.وسعة الذاكفة العن ,ادلكنين( وضبط مشتتنت االوتبنه
ابإلضنفة إىل حتدةد مستوى الشعور ابلفشل ادلعف ي لدى لباب ادلفلةة الانووةة ,ىدفت الدراسة احلنلية إىل الكشف عن  أهداف الدراسة:

اإلدراك ادلكنين( وضبط مشتتنت و , التفكَت االستداليلو , ةةالقدرة العددو , لعقةية األولية  )القدرة الةغوةةالقيمة التنبؤةة لكل من القدرات ا
 وسعة الذاكفة العنمةة لةتنبؤ  ابلفشل ادلعف ي لدى لباب ادلفلةة الانووةة. ,االوتبنه

 تربز أعلية  الدراسة احلنلية من خبال :  أمهية الدراسة:
اليت تتننول متغَت الفشل ادلعف ي, خنصة  ي  –عةى لد عة  البنلث –أهنن تعترب الدراسة األوىل من ووعمن  ي ادلمةكة العفعية السعودةة  -6

لةتنبؤ  ابلفشل  ظل البحث عن مقدار  القيمة التنبؤةة لكل من القدرات العقةية األولية وضبط مشتتنت االوتبنه وسعة الذاكفة العنمةة
 .ادلعف ي
العنليـة  ي  التنبـؤ مبختةـف ادلشـكبات واالضـطفاابت االوفعنليـة عشـكل عـنم تفكيزىن عةى ععض ادلتغـَتات  العقةيـة و ادلعففيـة ذات ادلوثوقيـة-0

ومبتغَت الفشل ادلعف ي عشكل خنص .
االستفندة من وتنئج الدراسـة  ي اقـًتاح  عـفامج تدرةبيـة تتننسـب هتـدف إىل معنجلـة مشـكةة الفشـل ادلعـف ي لـدى لـباب ادلفلةـة الانووةـة ,  -3

القــدرات العقةيــة األوليــة وضـبط مشــتتنت االوتبــنه وســعة  الفشــل ادلعــف ي و متغـَتاتمت استعفاضــو مــن أدعيـنت والـيت ؽلكــن تةمــس آاثرىـن  ي مــن 
مبـن ةعـزز عمةيــنت  م جيماوتــو الـذاكفة العنمةـة ,وابلتــنيل تسـم  الدراسـة احلنليــة إىل زلنولـة حتقيـ  ىــدف رعنةـة و إرشـند لــباب ادلفلةـة الانووةـة 

التعة  و التعةي  لدةم  . 
 حات الدراسة:مصطل

فشل الففد  ي التعنمل م  ادلعةومة اليت تواجمو , سواء كنن ذلك  ي عمةية إدراكمن , أم : cognitive failures  ( الفشل ادلعريف1)
رلموع  :أبهنن وةعفف إجفائينً  .((Daniel & Jessica, 2005  ي تذكف اخلربة ادلفتبطة هبن, أم  ي عمةية توظيفمن ألداء مممة من 

(  كحد أدىن و 07جنت اليت ػلصل عةيمن ادلفحوص وتيجة إجنعتو عةى استبينن الفشل ادلعف ي , والذي ةنحصف رلموع درجنتو عُت )الدر 
( درجة كحد أعةى, وةشَت لصول ادلفحوص عةى درجة أعةى من ادلتوسط إىل فشةو الففد  ي التعنمل م  ادلعةومة اليت تواجمو , 628)

تضنؤل االىتمنم أبلداث و إىل راكمن , أم  ي تذكف اخلربة ادلفتبطة هبن , أم  ي عمةية توظيفمن ألداء مممة ,سواء كنن ذلك  ي عمةية إد
 .احلينة اليومية,ابإلضنفة إىل ععض التشوىنت ادلعففية

جو من : ىي ووع من التكوةننت العقةية ةت  اشتقنقو أو استنتن Primary Mental Abilities ( القدرات العقلية األولية2)
 (. وتتكون ىذه القدرات األولية من اآليت :0224أسنليب األداء القنعةة لةقينس )خضف ,

الكةمنت عسفعة وتتضح  ي إوتنج تخدام الكةمنت واأللفنظ و تداعى : وىي القدرة عةي اس Linguistic Ability )أ(القدرة الةغوةة
أو إوتنج أكرب عدد من الكةمنت ذات ادلعٍت ابستخدام لفوف معينة.  عدد كبَت من الكةمنت اليت تبدأ حبفف معُت  ي زمن  زلدد ,

, والذي ةنحصف رلموع درجنتو جنعتو عةى اختبنر معنين الكةمنتوتعفف إجفائين أبهنن رلموع الدرجنت اليت ػلصل عةيمن ادلفحوص وتيجة إ
ةى من ادلتوسط قدرة ادلفحوص عةى حتدةد , وةشَت لصول ادلفحوص عةى درجة أع( درجة كحد أعةى48و ) ,ُت )صفف( كحد أدىنع

الكةمة األقفب إىل معٌت ادلففدة الةغوةة  ادلعطنة لو . 
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  ,وتشَت إيل قدرة الففد عةي إدراك العباقنت ادلكنوية ادلختةفة وتصور األشينء  ي ادلكنن:  Spatial Ability )ب( القدرة ادلكنوية
أبهنن رلموع الدرجنت اليت ػلصل عةيمن ادلفحوص وتيجة إجنعتو  وتعفف إجفائينً , فكنهتنكتحدةد موقعمن واجتنىنهتن وسفعتمن وأشكنذلن ول

, وةشَت لصول ادلفحوص ( درجة كحد أعةى02كحد أدىن و )   عةى اختبنر اإلدراك ادلكنين, والذي ةنحصف رلموع درجنتو عُت )صفف(
 ألشكنل السوةة واألشكنل ادلعكوسة أو ادلقةوعة. عةى درجة أعةى من ادلتوسط إىل قدرتو عةى التففة  عُت رلموعة من ا

وىي القدرة عةى فم  ادلبندئ أو ادلفنىي  الضفورةة حلل ادلشكبات وإدراك :  Reasoning Ability )ج( القدرة االستداللية
 االستداليل , والذي ةنحصف أبهنن رلموع الدرجنت اليت ػلصل عةيمن ادلفحوص وتيجة إجنعتو عةى اختبنر التفكَت العباقنت. وتعفف إجفائينً 

( درجة كحد أعةى , وةشَت لصول ادلفحوص عةى درجة أعةى من ادلتوسط إىل قدرتو عةى 32و ) ,رلموع درجنتو عُت )صفف(  كحد أدىن
اكتشنف الطفةقة اليت وضعت هبن رلموعة من سباسل احلفوف األجبدةة  و األعداد .

تشَت إيل القدرة عةي معنجلة األرقنم والقينم ابلعمةينت احلسنعية البسيطة)اجلم  : و  Numerical Ability )د( القدرة العددةة
أبهنن رلموع الدرجنت اليت ػلصل عةيمن ادلفحوص وتيجة  والضفب والطفح والقسمة( عةى ضلو صحيح وسفة  وسمل ودقي  . وتعفف إجفائينً 

( درجة كحد أعةى , وةشَت لصول 64و ) ,عُت )صفف(  كحد أدىنإجنعتو عةى اختبنر القدرة العددةة , والذي ةنحصف رلموع درجنتو 
 ادلفحوص عةى درجة أعةى من ادلتوسط إىل قدرتو التحق  من صحة وتنئج العمةينت احلسنعية البسيطة .

: ىي القدرة عةى االستدعنء الكنمل لسةسةة من العننصف Working memory capacity سعة الذاكرة العاملة( 3) 
أبهنن رلموع الدرجنت اليت ػلصل عةيمن ادلفحوص وتيجة إجنعتو عةى ممميت جتميز الكةمنت  وتعفف إجفائينً  (.0260حلفيب؛والولدات )ا

ىن ءت آخف سةسةة كنمةة ةستطي  استدعنوجتميز األعداد, وةت  التسنب درجة كل مفحوص عةى كل اختبنر ففعي من خبال عدد مففدا
 الكةية لكل اختبنر ففعي. ( الدرجة 62وتعد ) ,استدعنًء كنمباً 

إدراك الدالالت واإلشنرات الففد عةى جتنىل مشتتنت االوتبنه و : ىو قدرة  Attention control ( ضبط مشتتات االنتباه4) 
ع الدرجنت أبهنن رلمو  وتعفف إجفائينً . ادلوجودة  ي ادلوقف, ابإلضنفة إىل القدرة عةى استبعند األفكنر غَت الصحيحة وغَت ادلتعةقة ابدلممة

اختبنر ضبط مشتتنت االوتبنه, وةشَت لصول ادلفحوص عةى درجة أعةى من ادلتوسط إىل  اليت ػلصل عةيمن ادلفحوص وتيجة إجنعتو عةى
 .قدرتو  عةى جتنىل مشتتنت االوتبنه والفصل عُت ادلاَتات ادلتعةقة وغَت ادلتعةقة ابدلاَت ادلطةوب االوتبنه لو

 :وإجراءاهتا،منهج الدراسة 
قنم البنلث ابستخدام ادلنمج الوصفي دلننسبتو ألىـداف الدراسـة, والعتمـنده عةـى وصـف الواقـ  والتعبـَت عنـو تعبـَتاً   أواًل:  منهج الدراسة :

 كمينً عشكل ؽلد البنلث عدالئل قيمة.
دلفلةة الانووةة  ي ادلدةنـة ادلنـورة , مت اختيـنرى  شلن ةدرسون اب ( لنلبنً 686: تكووت  العينة النمنئية لةدراسة احلنلية من ) اثنياً: عينة الدراسة

 (.0.24( شمور ابضلفاف معينري مقداره )4( سنة و )66عطفةقة عشوائية , و عةغ متوسطم  العمفي )
 اثلثاً: أدوات الدراسة

 و.وتقنين : تعفةب البنلثThe Cognitive Failures Questionnaireأوال:استبينن الفشل ادلعف ي 
إىل أن أغةب الدراسنت العنمةية اليت تننولت استبينن الفشل ادلعف ي الذي قنم إبعداده كل من  Sandberg; et al. (2014ةشَت)

Broadbent ;Cooper ;FitzGerald  and Parkes (1982)   لظي ابىتمنم واس   من قبل الكاَت من البنلاُت  ي
 الكشف عن ألكنم الففد ظَت ادلوثوقية العةمية العنلية. و ةمدف االستبينن إىلرلنل عة  النفس   ي شىت دول العنمل دون استاننء ؛ وذلك و

تعفف أعفاض الفشل ادلعف ي  ي ععض مظنىف من أرععة أععند ؽلكن من خباذلن الففد  ي التعنمل م  ادلعةومنت وتوظيفمن, وةتض لينل فشل
(.)ب( الفشل  ي االوتبنه , وتقيسو 03-68-67-66-63-60- 6- 3احلينة اليومية,وىي:)أ( الفشل  ي الذاكفة, وتقيسو العبنرات )

– 9 -8 – 7وتقيسو العبنرات ) (.)ج( الفشل  ي إصدار استجنابت سةوكية,05-00-06-69-65 -5- 4-0- 6العبنرات )
,  جداً  , اندراً  اختينرات ىي :مطةقنً  ة(.وأمنم كل عبنرة أرعع02-7ن  )وتقيسو العبنرات (. )د( الفشل  ي تذكف األمسنء,62-66-64
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االستبينن حبسنب صدق االستبينن عرب إجفاء  ( . وقنم معدو4, 3, 0, 6ج )صفف, , ي أغةب األلينن , وتقدر درجنهتن وف  التدر  ألينانً 
ذلولتينج  principal component حتةيل عنمةي لدرجنت األععند األرععة ادلكووة لباستبينن , وذلك عطفةقة ادلكوانت األسنسية

عن ىذا التحةيل أن  , وقد وتج Kaiser Normalizationم  استخدام زلك كنةزر  Varimax وةف احملنور عطفةقة الفنرؽلنكسوتد
عنمةين إذ اظمف وجود أرععة عوامل ىي: الفشل  ي الذاكفة , والفشل  ي االوتبنه , و الفشل  ي إصدار استجنابت  نقدصصندق االستبينن 

االستبينن حبسنب ثبنت االستبينن ككل ابستخدام معنمل ألفن كفووبنخ فوجدوا أوو  مسنء, كمن قنم معدول  ي تذكف األسةوكية, والفش
.( 2.926ةسنوي)

اخلصائص السيكومرتية لالستبيان يف الدراسة احلالية : 
 لفةقتُت علن: ,حتق  البنلث من صدق  استبينن الفشل ادلعف ي ابستخدام

عةى ععض ادلختصُت  ي كل من الةغة العفعية  الًتمجة ينن إىل الةغة العفعية , مث عفضث عًتمجة االستبقنم البنلليث  صدق احملكمني :(6)
(زلكمُت من ادلختصُت  ي رلنيل عة  النفس 8عةى ) االستبينن مجة وسبامتمن الةغوةة , كمن عفضوالةغة االصلةيزةة لةتأكد من دقة الًت 

دى اوتمنء عبنرات االستبينن إىل األععند الففعية , واىل تقفةف مدى مننسبتمن لبيئة ورلتم  والقينس والتقوًن والصحة النفسية لتحدةد م
% .  وعةيو مت اإلعقنء عةى مجي  عبنرات االستبينن ألهنن انلت وسبة 622-90الدراسة , وقد امتدت النسبة ادلئوةة لتقدةفات احملكمُت من 

 اتفنق عنلية .
لفقــفات  Exploratory Factor Analysis ابلتحقــ  مــن الصــدق العــنمةي االستكشــن ي قــنم  البنلــث (الصدددق العددامل  :2)

 شلـن   ي ادلفلةـة الانووةـة وذلـك عطفةقـة ادلكـوانت األسنسـية ( لنلبـنً 667( عبـنرة عةـى عينـة اسـتطباعية مشةـت )05عـددىن ) االستبينن البـنلغ
principalcomponent  كسذلـــــــــــــــــــولتينج وتـــــــــــــــــــدوةف احملـــــــــــــــــــنور عطفةقـــــــــــــــــــة الفنرؽلـــــــــــــــــــن Varimax    مـــــــــــــــــــ  اســـــــــــــــــــتخدام زلــــــــــــــــــــك

؛ وذلــك لةتأكــد مـن  صــدق البنــنء الكــنمن لكـل ععــد ففعــي , ولباسـتبينن ككــل , وأســففت  النتــنئج  KaiserNormalizationكـنةزر
صــنئية ( عبـنرة  تشــبعت عةــى األععــند األرععـة ادلكووــة لباســتبينن, وكنوــت تشـبعنهتن أعةــى مــن القيمــة اإلل05أن مجيـ  عبــنرات االســتبينن الـــ )

 ( ابإلضنفة إىل دتتعمن عقي  سنلبة.  2.35ادلتعنرف عةيمن ) 
( وتنئج التحةيل العنمةي لعبنرات استبينن الفشل ادلعف ي0جدول )

التشب  عةىرق  العبنرة
العنمل األول

التشب  عةى
العنمل الانين

التشب  عةى
العنمل 
الانلث

التشب 
عةى
العنمل 
الفاع 

 ىالتشب  عة رق  العبنرة
العنمل األول

التشب  عةى
العنمل الانين

التشب  عةى
العنمل الانلث

62.62642.75
02.46652.47
32.86662.44
4264672.57
52.65682.36
62.75692.48
72.522.8502
82.50062.86
92.46002.60
622.772.45032.55
662.7504
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شلــن  ( لنلبــنً 667كمـن قــنم البنلـث حبســنب معنمـل ثبــنت االســتبينن عـن لفةــ  لسـنب معنمــل ألفـن كفووبــنخ عةــى عينـة اســتطباعية مشةـت )
وىــي تعــد وتيجــة مقبولــة تطمــئن البنلــث مــن ليــث اســتخدام ىــذا  ( 2.876ةدرســون  ي ادلفلةــة الانووةــة , وعةغــت قيمــة معنمــل الابــنت )

االستبينن   ي الدراسة احلنلية. 
   Primary Mental Abilities Test اثنيا: اختبار القدرات العقلية األولية :

و عةــى البيئــة العفعيــة ,و ( عتعفةبــو وتقنينــ6970إبعــداد الصــورة األجنبيــة مــن ىــذا االختبــنر , وقــنم صــن  ) Thurstoneقــنم ثفســتون      
القـدرة عةـى اإلدراك التفكـَت االسـتداليل , و و القـدرة العددةـة , و من القدرات العقةية األولية ىي : القـدرة الةغوةـة ,  ةةقيس ىذا االختبنر أرعع

( اختبــنر معــنين 6, ىـي:) ادلكـنين , ابإلضــنفة إىل أوـو ةعطــي صـورة عنمــة عـن ذكــنء ادلفحــوص . وةتكـون االختبــنر مـن أرععــة اختبـنرات ففعيــة
الكةمـنت :وىـو اختبـنر سلصـص لقيـنس قـدرة ادلفحـوص عةـى حتدةــد الكةمـة األقـفب إىل معـٌت ادلفـفدة الةغوةـة  ادلعطـنة لـو , وةتكـون االختبــنر 

ةــ  عــُت ( اختبــنر اإلدراك ادلكــنين : وىــو اختبــنر سلصــص  لقيــنس قــدرة ادلفحــوص عةــى التفف 0( ســؤاال, وؼلصــص ذلــن دقــنئ  فقــط. )48مــن )
( 3وؼلصــص ذلــن عشــف دقــنئ  فقــط. ) ( ســؤاالً 02رلموعــة مــن األشــكنل الســوةة واألشــكنل ادلعكوســة أو ادلقةوعــة , وةتكــون االختبــنر مــن )

اختبــنر التفكــَت االســتداليل : وىــو سلصــص لقيــنس قــدرة ادلفحــوص عةــى اكتشــنف الطفةقــة الــيت وضــعت هبــن رلموعــة مــن سباســل احلــفوف 
( اختبـنر القـدرة العددةـة : وىـو سلصـص لقيـنس 4وؼلصـص ذلـن عشـف دقـنئ  فقـط.  ) ( سـؤاالً 32وةتكون االختبنر من )األجبدةة  و األعداد 

 ( سـؤاالً 64التحق  من صحة وتنئج العمةينت احلسنعية البسيطة ادلوجودة  ي االختبنر , وةتكون االختبنر مـن ) عةى توقدر  توودقسفقة الففد 
( إىل أن 6970فيمــن ةتعةــ  ابخلصــنئص الســيكومًتةة الختبــنر القــدرات العقةيــة األوليــة ,ذكــف صــن  )ؼلصــص ذلــن مــدة عشــف دقــنئ  فقــط. و 

( , وتشــب  2.05( وتشــب  اختبــنر اإلدراك ادلكــنين ابلعنمــل ادلكــنين مبقــدار)2.56اختبــنر معــنين الكةمــنت  تشــب  ابلعنمــل الةغــوي مبقــدار )
( ,  ي لـــُت تشـــب  اختبـــنر القـــدرة العددةـــة ابلعنمـــل العـــددي مبقـــدار 2.75لية مبقـــدار)اختبـــنر التفكـــَت االســـتداليل ععنمـــل القـــدرة االســـتدال

الختبـنر القـدرات العقةيـة األوليـة  إىل أن  (0227الشـنفعي و وـور الـدةن )تشَت وتنئج دراسة  التحةيل العنمةي اليت قنم  هبن , كمن  (2.60)
وكـــذلك االختبـــنر الكةـــي كنوـــت عةـــى النحـــو  ةل مـــن االختبـــنرات الففعيـــة األرععـــوســـبة التبـــنةن  الـــيت مت استخباصـــمن مـــن العنمـــل األول  ي كـــ

%(   وىـــو مـــن ةشـــَت إىل حتقــــ  ألندةـــة قيـــنس كـــل ععــــد ففعـــي ةتـــألف مــــن 47.4% , 46.4% , 48.3% , 47.0% , 44.0اآليت:)
اختبنر القدرات العقةية . 

 اخلصائص السيكومرتية لالختبار يف الدراسة احلالية :  
 Confirmatory Factorبنلـــث مـــن صـــدق اختبـــنر القـــدرات العقةيـــة األوليـــة  ابســـتخدام التحةيـــل العـــنمةي التوكيـــدي حتقـــ  ال 

Analysis( لنلبنً 667, وذلك عةى عينة مكووة من )  , ي ادلفلةة الانووةة ؛وذلك لةتأكـد مـن  صـدق البنـنء الكـنمن لكـل  اختبـنر ففعـي 
 ت العوامل )القدرات العقةية األولية( ابلعنمل الكنمن الوالد  )الذكنء( ( ةوضح تشبعن3ولباختبنر ككل , واجلدول )
( وتنئج تشبعنت العوامل)االختبنرات الففعية( األرع  لةقدرات العقةية  ابلعنمل الكنمن 3جدول )

مستوى قيمة تاخلطأ ادلعينري لتقدةف التشب التشب العنمل ادلشنىد 
الداللة 

2.622.2788.492.26اختبنر معنين الكةمنت 
2.842.28062.302.26اختبنر اإلدراك ادلكنين
2.532.2866.562.26اختبنر التفكَت االستداليل
2.672.2798.492.26اختبنر القدرة العددةة

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية
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اختبنر ففعي لصفة ألندةة  البعد  الذي ةقيسو, وىو شلن ( أن وتنئج التحةيل العنمةي التوكيدي أسففت عن حتقي   كل 3ةتبُت من اجلدول )
ةطمئن البنلث إىل سبامة استخدامو . كمن قنم البنلث حبسنب معنمل ثبـنت اختبـنر القـدرات العقةيـة األوليـة عطفةقـة ألفـن كفووبـنخ وكنوـت 

( , 2.846اختبـنر اإلدراك ادلكــنين ) ل ثبــنت( , وعةـغ معنمـ2.786النتـنئج عةـى النحــو اآليت : عةـغ معنمـل ثبــنت اختبـنر معـنين الكةمــنت )
(. وعةـغ معنمـل ثبـنت 2.824اختبـنر القـدرة العددةـة ) ( ,  ي لـُت عةـغ معنمـل ثبـنت2.775وعةغ معنمل ثبنت اختبنر التفكَت االستداليل)

( . 2.80ألفن كفووبنخ لباختبنر ككل )
 ( 2111اثلثا : اختبار سعة الذاكرة العاملة : إعداد احلريب ) 
ىن ؛ لذلك مت تصمي  ادلمـنم  ي شـكل ءةستطي  الطنلب تشفَتىن , واستدعنةمدف ىذا االختبنر إىل حتدةد عدد الولدات ادلعففية اليت      

ولدات من ادلففدات اليت ال تقدم عصورة مًتاعطة , لتحدةـد عـدد الولـدات ) الكةمـنت و األرقـنم ( الـيت تسـتطي  الـذاكفة العنمةـة تشـفَتىن. 
( مممة اختبنرةـو موزعـة ابلتسـنوي عةـى اختبـنري جتميـز الكةمـنت  و األرقـنم . فندلممـة األوىل مـن  اختبـنر جتميـز 64و ةتكون االختبنر من )

مففدات ال ةوجد عينمن  أةضـن ارتبـنط ,  ية تتكون من مخسالكةمنت تتكون من أرع  مففدات ) كةمنت( ال ةوجد عينمن ارتبنط ,وادلممة الانو
( مفــفدات واختبــنر جتميــز األعــداد عــنفس الطفةقــة ,  62تــزداد مفــفدات الولــدات تــدرغلينً لــىت تصــل إىل ادلممــة الســنععة  الــيت تتكــون مــن) و 

كـل عةـى لـدة    Projector( عواسطة جمنز العفض فوق الفأس 64وتعفض مففدات كل مممة من ممنم جتميز الكةمنت و األعداد الـ ) 
ثـوان  8× ممـنم 7ثوان لباستدعنء ( الختبنر جتميز الكةمـنت ,     )8×ممنم 7ثوان لةعفض ( + ) 7× ممنم 7نلية :  )وف  ادلدة الزمنية الت
ثوان لباستدعنء ( الختبنر جتميز ليث ةطةب من ادلفحوصـُت االوتبـنه جيـداً إىل الكةمـنت أو األعـداد ولفظمـن 62× ممنم 7لةعفض ( + )

احملدد لةعفض ابسًتجنع أكرب قدر شلكن من الكةمـنت أو األعـداد. وفيمـن ؼلـتص عتصـحيح االختبـنر ةـت   ي مث ةطةب منم  ععد اوتمنء الزمن 
التســنب درجــة كــل لنلــب عةــى كــل اختبــنر ففعــي مــن خــبال عــدد مفــفدات آخــف سةســةة كنمةــة ةســتطي  اســتدعنئمن اســتدعنًء كــنمباً وتعــد 

 ( الدرجة الكةية لكل اختبنر ففعي .  62)
( حبسـنب صـدق االختبـنر عـن لفةـ  االتسـنق الـداخةي وذلـك حبسـنب معنمـل االرتبـنط عـُت درجـة كـل مممـة 0266حلـفيب )ىذا وقنم ا     

جتميـــز لةمعةومـــنت  ي االختبـــنرةن الفـــفعيُت عةـــى عينـــة مـــن لـــباب ادلفلةـــة الانووةـــة , وعةـــغ معنمـــل االرتبـــنط عـــُت الدرجـــة عةـــى ممـــنم جتميـــز 
( 2.73 ي لُت عةغ معنمل االرتبنط عُت الدرجة عةى ممنم جتميز األعداد وعُت الدرجـة الكةيـة )  ( ,2.86الكةمنت وعُت الدرجة الكةية ) 

( 0260(.كمـن قـنم احلــفيب )2.86( ,  ي لـُت عةـغ معنمـل ثبــنت االختبـنر ابسـتخدام لفةقـة ألفـن كفووبـنخ )2026وىـي دالـة عنـد مسـتوى )
ميـز لةمعةومــنت  ي االختبـنرةن الفــفعيُت مـ  الدرجـة الكةيــة لباختبـنر عةــى إبعـندة لسـنب معنمــل االتسـنق الـداخةي عــُت درجـة كــل مممـة جت

( , و عةغ معنمل 2.79عينة من لباب ادلفلةة الانووةة , وعةغ معنمل االرتبنط عُت الدرجة عةى ممنم جتميز الكةمنت وعُت الدرجة الكةية ) 
( ,  ي لـــُت عةـــغ معنمـــل ثبـــنت االختبـــنر ابســـتخدام لفةقـــة           2.83) االرتبـــنط عـــُت الدرجـــة عةـــى ممـــنم جتميـــز األعـــداد وعـــُت الدرجـــة الكةيـــة

(. 2.88ألفن كفووبنخ  )

اخلصنئص السيكومًتةة الختبنر سعة الذاكفة العنمةة  ي الدراسة احلنليـة : حتقـ  البنلـث مـن صـدق اختبـنر سـعة الـذاكفة العنمةـة ابسـتخدام  
 ي ادلفلةــــة  ( لنلبــــنً 90, وذلــــك عةــــى عينــــة مكووــــة مــــن )Confirmatory Factor Analysisالتحةيــــل العــــنمةي التوكيــــدي 

( ةوضح تشبعنت العـنمةُت )اختبـنري 4؛وذلك لةتأكد من  صدق البننء الكنمن لكل  اختبنر ففعي , ولباختبنر ككل , واجلدول   )الانووةة
 جتميز الكةمنت واألعداد( ابلعنمل الكنمن الوالد )سعة الذاكفة العنمةة ( .

( وتنئج تشبعنت العنمةُت )اختبنري جتميز الكةمنت واألعداد(  ابلعنمل الكنمن 4) جدول

مستوى  قيمة ت اخلطأ ادلعينري لتقدةف التشب   التشب   العنمل ادلشنىد 
الداللة 

2.522.975.662.26اختبنر جتميز الكةمنت
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2.682.665.362.26اختبنر جتميز األعداد
( أن وتنئج التحةيل العنمةي التوكيدي أسففت عـن حتقيـ   كـل اختبـنر ففعـي لصـفة ألندةـة  البعـد  الـذي ةقيسـو. كمـن 3وةتبُت من اجلدول )

قــنم البنلــث حبســنب معنمــل ثبــنت اختبــنر  ســعة الــذاكفة العنمةــة عطفةقــة ألفــن كفووبــنخ وكنوــت النتــنئج عةــى النحــو اآليت : عةــغ معنمــل ثبــنت 
( , ,  ي لــُت عةــغ معنمــل ثبــنت ألفــن كفووبــنخ 2.797اختبــنر جتميــز  األعــداد ) , وعةــغ معنمــل ثبــنت (2.876اختبــنر جتميــز  الكةمــنت )

 (, وىي تعترب مؤشفات مقبولة  ي تقفةف مدى  ثبنت االختبنر.2.786لباختبنر ككل )
لقدرة عةى جتنىل مشتتنت ةمدف ىذا االختبنر لقينس او (:  0228الصيند)و  ,إعداد الزىنر رابعا : اختبار ضبط مشتتات االنتباه :

( ممنم معففية من األشكنل 4, وةتكون االختبنر من )ةقة ابدلاَت ادلطةوب االوتبنه لواالوتبنه والفصل عُت ادلاَتات ادلتعةقة وغَت ادلتع
جفاء االختبنر دون زمن زلدد ,  ي لُت تؤدى األقواس(, ابإلضنفة إىل مانل تدرةيب ةؤدةو ادلفحوص قيل إ-ادلاةانت –ادلفععنت  –) الدوائف 

( اثوية , ادلممة الانلاة ؼلصص ذلن 32( اثوية , ادلممة الانوية )32(  وف  اآليت : ادلممة األوىل ؼلصص ألدائمن )4االختبنر عةى ادلمنم الـ)
حبسنب معنمل االتسنق الداخةي عُت درجة  ( 0227( اثوية. ىذا وقنم الزىنر و الصيند)57( اثوية ,  ي لُت ؼلصص لةمممة الفاععة )32)

( 2.82, 2.76كل مممة ففعية من ادلمنم الفئيسة األرع  وعُت الدرجة الكةية لباختبنر , وتبُت ذلن أن معنمبات االرتبنط اضلصفت عُت )
(2.76كفووبنخ )(,  ي لُت عةغ معنمل ثبنت االختبنر ابستخدام لفةقة ألفن  2.25ومجيعمن كنوت دالة إلصنئين عند مستوى )

 قنم  البنلث ابلتحق  من الصدق العنمةي  االستكشـن ي   اخلصائص السيكومرتية الختبار ضبط مشتتات االنتباه يف الدراسة احلالية :
Exploratory Factor Analysis ( مممـة ففعيـة موزعـة عةـى أرعـ  ممـنم 42دلمنم اختبنر ضـبط مشـتتنت االوتبـنه  البـنلغ عـددىن  )

 شلــــن ةدرســـــون  ي ادلفلةـــــة الانووةــــة ,  وذلـــــك عطفةقــــة ادلكـــــوانت األسنســـــية نلبـــــنً ( ل629ى عينـــــة اســـــتطباعية مشةــــت )ذلـــــك  عةــــرئيســــة , و 
principalcomponent ذلـــــولتينج وتـــــدوةف احملـــــنور عطفةقـــــة الفنرؽلـــــنكس Varimax  مـــــ  اســـــتخدام زلـــــك كـــــنةزرKaiser 

Normalization (  ةوضـــح وتـــنئج 5اجلـــدول ) ععـــد ففعـــي , ولباســـتبينن ككـــل , و ؛ وذلـــك لةتأكـــد مـــن  صـــدق البنـــنء الكـــنمن لكـــل
 التحةيل العنمةي لتشبعنت ادلمنم الففعية الختبنر ضبط مشتتنت االوتبنه عةى العنمل الكنمن.  

( وتنئج التحةيل العنمةي لتشبعنت ادلمنم الففعية الختبنر ضبط مشتتنت االوتبنه عةى العنمل الكنمن 5جدول )
رق  ادلممة
الففعية  

وسبة التشب  عةى
العنمل الكنمن

رق  ادلممة
الففعية

وسبة التشب  عةى
العنمل الكنمن

رق  ادلممة 
الففعية

وسبة التشب  عةى
العنمل الكنمن

رق  ادلممة
الففعية 

وسبة التشب  عةى
العنمل الكنمن

62.6262.5662.5662.59
02.4502.4702.4902.38
32.3732.5532.4332.48
42.5642.5242.4942.76
52.6452.4452.5552.40
62.5662.3662.6062.46

( وتنئج التحةيل العنمةي لتشبعنت ادلمنم الففعية الختبنر ضبط مشتتنت االوتبنه عةى العنمل الكنمن5اتع  جدول )

رق  ادلممة
الففعية  

وسبة التشب  عةى
الكنمنالعنمل 

رق  ادلممة
الففعية

وسبة التشب  عةى
العنمل الكنمن

رق  ادلممة 
الففعية

وسبة التشب 
عةى

العنمل الكنمن

رق  ادلممة
الففعية 

وسبة التشب 
عةى

العنمل الكنمن
72.7272.4972.5772.40
82.4982.5682.5082.53
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92.4492.6792.4492.52
622.43622.42622.40622.39

( وادلكووـة لباختبـنر تشـبعت عةـى عنمـل كـنمن 42( أن وتنئج التحةيل العنمةي أسففت عن أن مجي   ادلمنم الففعية الــ )5ةتبُت من اجلدول )
ةطمـئن البنلـث  ( ابإلضـنفة إىل دتتعمـن عقـي  سـنلبة, وىـو شلـن 2.35والد , وكنوت تشـبعنهتن أعةـى مـن القيمـة اإللصـنئية ادلتعـنرف عةيمـن ) 

إىل سبامة استخدامو .كمن قنم البنلث حبسنب معنمل ثبنت اختبنر  ضبط مشتتنت االوتبنه عطفةقة ألفن كفووبـنخ  , إذ عةـغ معنمـل الابـنت 
( .2.825لباختبنر ككل )
 ومناقشتها ،نتائج الدراسة

ىذا التسنؤل  عنلدى لباب ادلفلةة الانووةة ؟ولإلجنعة من مستوى الشعور ابلفشل ادلعف ي  نص السؤال األول من الدراسة احلالية على:
 حلسنب داللة الففق عُت ادلتوسطُت احلسنعيُت الواقعي والنظفي. One-Sample T testمت استخدام اختبنر)ت( لعينة والدة 

عور ابلفشل ادلعف ي لدى لباب ( ةوضح ادلتوسطنت احلسنعية واالضلفافنت ادلعينرةة  والنسب ادلئوةة واختبنر )ت( دلستوى  الش6جدول ) 
الانووةة 

ادلتوسط رلنل القينس
احلسنيب
الواقعي 

ادلتوسط 
احلسنيب
النظفي 

االضلفاف 
ادلعينري

النسبة ادلئوةة 
دلتوسط الفشل 

مستوى الداللة  قيمة ت

9.022.22%67.95660.8967.95الفشل  ي الذاكفة 
9.802.22%06.00684.4706.00الفشل  ي االوتبنه 
63.462.22%67.82605.8967.82الفشل السةوكي 
0.742.22%3.6846.543.68الفشل  ي تذكف األمسنء
60.662.22%62.665266.4862.66مقينس الفشل ككل 

عي وادلتوســط احلســنيب النظــفي (  عــُت  ادلتوســط احلســنيب الــواق20226عنــد مســتوى ) ( أوــو ةوجــد فــفق دال  إلصــنئينً 6ةتبــُت مــن اجلــدول )
( ابضلـفاف 67.95)أ( عةـغ متوسـط أداء أفـفاد عينـة الدراسـة عةـى ععـد  الفشـل  ي الـذاكفة ) لةفشل ادلعف ي , وؽلكن توضـيح ذلـك وفـ  اآليت:

عةــى ععــد   %(  مــن الدرجــة الكةيــة عةــى االســتبينن.)ب( عةــغ متوســط أداء أفــفاد عينــة الدراســة67.95( , أي مــن ةعــندل )0.89معيــنري )
%( مـــن الدرجــــة الكةيــــة عةــــى االســــتبينن . )ج( عةــــغ 06.00( , أي مــــن ةعــــندل )4.47( ابضلــــفاف معيــــنري )06.00الفشـــل  ي االوتبــــنه )

( ابضلـفاف 67.82متوسط أداء أففاد عينة الدراسة  عةى أداء أففاد عينة الدراسة  عةى ععد  الفشل  ي إصدار االستجنعة السـةوكية ادلننسـبة )
%( مــن الدرجــة الكةيــة .)د( عةــغ متوســط أداء أفــفاد عينــة الدراســة  عةــى ععــد الفشــل  ي تــذكف 67.82( , أي مــن ةعــندل )5.89ي )معيــنر 

%( مـن الدرجـة الكةيـة )ىــ( عةـغ متوسـط أداء أفـفاد عينـة الدراسـة عةـى 3.68( , أي مـن ةعـندل )6.54( ابضلـفاف معيـنري )3.68األمسنء )
 %(. 62.66( , أي من ةعندل )66.48( ابضلفاف معينري )62.66استبينن الفشل ادلعف ي)

وةفى البنلث أن النتنئج السنعقة تشَت إىل أن مستوى أففاد عينة البحث عةى استبينن  الفشل ادلعف ي عشكل عنم ىـو  ي لـدوده العةيـن      
شــفا غـَت مننســب , خنصـة أن  معظــ  أفــفاد %(  وىــو مسـتوى ةعــد ضـمن اإللــنر النفســي و الًتعـوي غــَت مقبـوال , وةعــد مؤ 62.66إذ عةـغ )

سيتوجمون إىل االلتحنق ابلتعةي  العنيل أو إىل سوق العمل مبن ةتضمن ىذةن اجملنلُت مـن ضـغوط وألـداث وخـربات  منورلتمععينة  الدراسة 
ومـن وجمـة وظـف البنلـث تعتـرب ,  ظـل زلدودةـة اخلـربة النفسـية ذلمـن عةى وجدان الشنب وادلفاى  خنصة  ي وقعنً قد تكون أشد ولأة و  وفسية

النتيجـة الســنعقة ألـد  التحــدايت  النفسـية الــيت قـد تواجــو سلتةــف مؤسسـنت الًتعيــة والتعةـي  العــنم والعـنيل, فنرتفــنع معـدالت  شــعور لــباب 
َت لةنمـوض ابجملتمـ  ضلـو دلسـتقبل شـفػلة ةعـول عةيمـن اجملتمـ  السـعودي الكاـَت والكاـ ادلفلةة الانووةة شلن ةعدون  ي مقبـل العمـف تشـكل مؤشـفاً 
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حتقي  األىداف ادلفسومة لو ؛ لذلك فإن لـباب ادلفلةـة الانووةـة ىـ  أبمـس احلنجـة إىل مؤسسـنت تعةيميـة  تعـي أعليـة  تعزةـز مبـندئ الصـحة 
مم  حملنولــة فمــ  النفســية , وعةيــو فمــن مــن الضــفورة مبكــنن أن تــويل مؤسســنت  الًتعيــة و التعةــي  و البــنلاون النفســيون والًتعيــون جــل  اىتمــن

 ادلشــكبات النفســية  الــيت تواجــو  شــفػلة لــباب ادلفلةــة الانووةــة , وذلــك عــرب تطــوةف عــفامج  اإلرشــند النفســي والًتعــوي عةــى ضلــو أكاــف فعنليــة
 ةة احلدةاة . الًتعو سج  م  لبيعة التوجمنت النفسية و ودةننميكية شلن ىو لنصل  ي الوقت احلنضف  ي معظ  مدارس ادلفلةة الانووةة  مبن ةن

, القدرة العددةةو من مقدار  القيمة التنبؤةة لكل من القدرات العقةية األولية )القدرة الةغوةة ,  نص السؤال الثاين من الدراسة احلالية على:
و لباب ادلفلةة الانووةة؟.اإلدراك ادلكنين( وضبط مشتتنت االوتبنه وسعة الذاكفة العنمةة لةتنبؤ  ابلفشل ادلعف ي لدى و التفكَت االستداليل , و 

ابستخدام لفةقة  Multiple Regression Analysis لإلجنعة عةى ىذا التسنؤل مت استخدام حتةيل االضلدار ادلتعدد
Stepwise. 

Stepwise  ابستخدام لفةقة Multiple Regression Analysis ( ةوضح وتنئج حتةيل االضلدار7جدول  )
مستوى الداللة قيمة "ف" متوسط ادلفععنتدرجنت احلفةةرلموع ادلفععنتمصدر التبنةن
06476.24045367.762996.6602.22االضلدار )التأثَت(
975.3286865.388البواقي 
00446.349685اجملموع 

( ةوضح قيمة معنمل التحدةد8جدول  )
اخلطأ ادلعينريادلعدل Rمعنمل (R² ) معنمل التحدةد  Rمعنمل 
2.9782.9572.9560.30

( ةوضح اضلدار ادلتغَت التنع  عةى ادلتغَتات ادلستقةة .9جدول )
مستوى الداللة قيمة"ت"Betaعيتن اخلطأ ادلعينريBادلعنمل البنئي ادلتغَتات ادلستقةة
2.8702.8666.272.08اثعت االضلدار 

2.9652.2696.2549.982.22ضبط مشتتنت االوتبنه
2.2942.2682.6605.032.22سعة الذاكفة العنمةة

2.8282.2632.96600.462.22القدرة عةى التفكَت االستداليل
2.7462.2372.83202.272.22القدرة عةى اإلدراك ادلكنين

(, أي ؽلكن تفسَت من ةقنرب 2.957قد عةغ ) ( أن معنمل حتدةد اضلدار ادلتغَت التنع  عةى ادلتغَتات ادلستقةة 8ةتبُت من اجلدول )     
, االوتبنه, وسعة الذاكفة العنمةة %( من التبنةن عةى متغَت  الفشل ادلعف ي لدى لباب ادلفلةة الانووةة , وذلك مبعففة ضبط مشتتنت95.7)

ة العددةة( , أمن ابلنسبة ادلتبقية واليت عةغت والقدرة عةى التفكَت االستداليل , والقدرة عةى اإلدراك ادلكنين )عدا القدرة الةغوةة , والقدر 
( مقدار القيمة التنبؤةة9%( فيمكن أن تفسف مبعففة متغَتات أخفى مل تدخل ضمن وطنق الدراسة احلنلية. وةتضح من اجلدول )4.3)

+ 2.870ن ةةي :  الفشل ادلعف ي = لةمتغَتات ادلستقةة زلل الدراسة عةى متغَت الفشل ادلعف ي , وعةيو تكون معندلة االضلدار ادلقدرة كم
+ القدرة عةى اإلدراك ادلكنين 2.828القدرة عةى التفكَت االستداليل    + 2.294+ سعة الذاكفة العنمةة  2.965ضبط مشتتنت االوتبنه

2.746 
, والقدرة ة عةى التفكَت االستداليلوالقدر  وتظمف معندلة التنبؤ السنع  عفضمن صلنح متغَتات ضبط مشتتنت االوتبنه, وسعة الذاكفة العنمةة ,

 ( وف  اآليت :9عةى اإلدراك ادلكنين   ي التنبؤ ابلفشل ادلعف ي لدى لباب ادلفلةة الانووةة, وؽلكن تفسَت ىذه النتنئج ادلبينة  ي اجلدول )

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية



د. مسواى بو عمٌ احلسبٌ الراكسة العاممة كعىامن مهبئة بالفشن املعسيف لدى طالب املسحمة الثانىية    بعض القدزات العقمًة األولًة وضبط مشتتات االنتباه وسعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

67 

عشكل من الدراسة احلنلية أهنن جنءت و  ( فيمن ةتعة  عدور ضبط مشتتنت االوتبنه  ي التنبؤ ابلفشل ادلعف ي , فيظمف من النتيجة السنعقة6)
 ;Linden; Keijsers; Eling (Hallam; McKenna; Shurlock ,2004)   كل من  نتمبنشف متفقة م   وتنئج دراس

Schaijk ,2005  ؛Sliwinski, Smyth, Hofer, & Stawski, 2006 )  واليت أشنرت إىل ارتبنط تشتت االوتبنه ,
ل غَت مبنشف مبتغَت الفشل ادلعف ي , وةتضح أةضن أن ىذه النتيجة جنءت وعشك ئةذه القدرة االوتبنىية تعد منبن ىابلفشل ادلعف ي , واىل أ
 Muris, Meesters and؛   Muris, De Jong and Engelen ,2004) كل من  نتمتسقة م  وتنئج دراس

Rompelberg ,2007 ؛ Muris; van der; Sigmond and Mayer, 2008 ,)رت إىل أن وجود عباقة واليت أشن
قة  إرتبنلية عُت عدم القدرة عةى ضبط االوتبنه وععض ادلشكبات النفسية إىل أن تشتت االوتبنه ةفتبط ابدلعنانة من ادلستوايت العةين من ال

فلةة الانووةة عةى لدى سلتةف العيننت غَت ادلفضية . وةفى البنلث أن ىذه النتيجة تشَت إىل أن ارتفنع أو اطلفنض مستوى قدرة لنلب ادل
دلعففة مدى  نً مننسب نً سةوكي نً تعد منبئ ليث أبورة اوتبنىو وتفكيزه ضلو ماَت زلدد مبن ةضمن استبعند ادلاَتات غَت ادلتعةقة ابدلاَت ادلفاد الًتكيز عةيو

ة كنمنة, وابإلضنفة إىل ذلك ةفى / أو عدم معنانة ذلك الطنلب من الفشل ادلعف ي والذي قد ةعد لنلة وفسية ذات لبيعة اوفعنليمعنانة 
البنلث أن النتيجة السنعقة تدع  ضمنين وعشكل أدائي تقييمي دلكون الفشل  ي االوتبنه كبعد من أععند استبينن الفشل ادلعف ي , وىو من 

عة الطبي امن أن الفشل ادلعف ي ذ .Broadbent, Cooper, FitzGerald and Parkes (1982)ةعزز من ذىب إليو كل من 
الضبط التنفيذي لباوتبنه ؛وذلك ابعتبنرىن  عمةية تسنعد الففد عةى أن ػلتفظ حبنلة التوجو ضلو النفسية لو ععد معف ي ةتعة   مبكون 

اذلدف,  ي ظل لدوث التوقف أو االوشغنل أبىداف أخفى , أو جدةدة, دون أن ةؤثف ذلك ابستمفار لنلة التوجو السنعقة ضلو اذلدف. 
لطباعو , إذ ةؤمل منو  ومفشداً  عصفتو موجمنً  لًتعوةة ةفى البنلث أن ىذه النتيجة تةقي حتمل معة  ادلفلةة الانووةة محبا كبَتاً ومن الننلية ا

 وفسينً  أثننء احلصة الدراسية واليت تعد موقفنً  ي أن ةةحظ وعشكل سفة  ومبنشف مدى قدرة لباعو عةى ضبط أو جتنىل مشتتنت االوتبنه 
وذلك عتسميل ادلمنم الدراسية اليت ةقدممن لطباعو ؛ وذلك جبعةمن ذات عبء إدراكي منخفض دلواكبة  ,ين من الفشل ادلعف يدلن ةعن ضنغطنً 

 مشنعف الفشل ادلعف ي اليت قد ال ةةحظمن عةى ضلو صفةح ومبنشف . 
شكل ( أهنن جنءت وع9لنتيجة  ادلبينة  ي اجلدول )( ابلنسبة دلن ةتعة  عدور سعة الذاكفة العنمةة  ي التنبؤ ابلفشل ادلعف ي , فيظمف من ا0)

 ؛Groome & Grant,2005؛ Hallam; McKenna; Shurlock ,2004كل من )  نتمبنشف  متفقة م   وتنئج دراس
Wright and Osborne,2005؛Sliwinski, Smyth, Hofer, & Stawski, 2006؛Boals,2008; 

كفنءة الذاكفة العنمةة قة إرتبنلية عُت  اطلفنض مستوى  أشنرت إىل  وجود عبا( , واليت Preiss; Lukavsky; Steinova,2010؛
وعُت الفشل ادلعف ي , واىل أن سعة ىذه الذاكفة تسم   ي تفسَت التبنةن عةى متغَت الفشل ادلعف ي . وةفى البنلث أن ىذه النتيجة وسعتمن 

الفشل دائي تقييمي دلكون الفشل  ي الذاكفة كبعد من أععند استبينن أن النتيجة السنعقة مدعمة عشكل أمن  جنءت وعةى ضلو غَت مبنشف
 Baddeleyأن الذاكفة تعترب من احملددات ادلعففية لةفشل ادلعف ي , خنصة عند استحضنر ظلوذج ابديل  ادلعف ي , وىو من ةؤكد عةى

فوق الففدةة  ي  إىل أهنن أصبحت تفسَتًا عدةبًا لةفوالك  الكبَت الذي تزخف عو أدعينت موضوع الذاكفة العنمةة , واليت تشَت  .(2003)
, كمن أهنن أصبحت عنمبًا مممنً  ي تقيي   مستوايت أداء األففاد  ي سلتةف رلنالت السةوك اإلوسنين , وذلك عةى اعتبنر القدرات العقةية 

 أهنن تقدم فممنً شنمباً لةممنرات والقدرات النفسية . 
( أهنن جـنءت 9القدرة عةى التفكَت االستداليل  ي التنبؤ ابلفشل ادلعف ي , فيظمف من النتيجة  ادلبينة  ي اجلدول )( ابلنسبة دلن ةتعة  عدور 3)

  Morren; Muris and ؛Solomon,et al ,2003)كــل مــننت  َت مبنشــف  متفقــة مــ   وتــنئج دراســوعشــكل غــ
Kindt,2008 ؛ Lookup;Mark And Gabriele,2008 وجـــود عباقــة عـــُت اطلفــنض القـــدرة  إىل أنأشــنرت (, والـــيت

االسـتداللية وععــض ادلشــكبات النفســية كــنلقة  العــنلفي , كمــن أهنــن تقـوم عــدور وســيط  ي العباقــة عــُت اإلعــداع وععــض أشــكنل االضــطفاابت 
. وةــفى  ب والقةــ النفسـية ,كمــن أن اســًتاتيجينت التفكــَت االســتداليل تسـنعد  ي الكشــف عــن ادلعتقــدات الســةبية ادلفتبطـة عكــل مــن االكتئــن

ت  البنلــث أن عــدم امــتباك  لنلــب ادلفلةــة الانووةــة عةــى رلموعــة ادلمــنرات العقةيــة االســتداللية الــيت ةــت  مــن خباذلــن  االســتفندة مــن ادلعةومــن
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الًتعوةـة والنفسـية  . ومـن الننليـةووحتسـين ادلتنلة لو  ي البيئة احمليطة عو  ي الكشف عن وتنئج جدةـدة سـةوكية ومعففيـة تسـم   ي تنظـي  إدراكـو
؛ تطوةف ممنرات القدرة االستدالليةةفى البنلث أن ىذه النتيجة أةضن تستوجب من مؤسسنت الًتعية والتعةي  ضفورة العننةة مبقفرات وعفامج 

ةـة لــو دلواجمــة احليــنة حلســن وسـبامة الوضــ  الًتعــوي والنفسـي واحليــنيت لطنلــب ادلفلةـة الانووةــة كوســيةة إعداد اً وكبــَت  نً مممـ نً ألهنـن تشــكل ضــنمن
 ادلستقبةة مبن ةعزز من ففص شعوره جبودة احلينة .

( أهنــن جــنءت 9( ابلنســبة دلــن ةتعةــ  عــدور القــدرة عةــى اإلدراك ادلكــنين  ي التنبــؤ ابلفشــل ادلعــف ي , فيظمــف مــن النتيجــة  ادلبينــة  ي اجلــدول )4)
, والـيت أشـنرت  (Narzisi, et al ,2013 ؛  Gould,et al, 2007)كـل مـن    نتغـَت مبنشـف  متفقـة مـ   وتـنئج دراسـوعشـكل 

إىل أن العجــز  ي إدراك العباقــنت ادلكنويــة ادلختةفــة وتصــور األشــينء عــندة مــن تعكــس ععــض التغــَتات االوفعنليــة الســةبية ,  خنصــة أن ىــذه 
اإلدراكـي دلختةـف مكـوانت ادلوقـف النفسـي  القدرة تتضمن  رلموعة من ادلمـنرات الـيت تنطـوي عةـى عـزل واوتـزاع  ادلوضـوع ادلـدرك والتحةيـل 

أثنــنء لينتــو اليوميــة , فعــدم قــدرة الفــفد عةــى اســتخباص مقومــنت وعننصــف اجملــنل اإلدراكــي  عســفعة ,  ي والســةوكي الــذي ةتعــفض لــو الفــفد 
درك قد تكون عنمباً 

ُ
ة لةموقـف أو لةحـدث أو لةخـربة الـيت  ي ىيمنـة النظـفة الكةيـ مسممنً  وافتقنده لةممنرات التحةيةية والتفصيةية لةمجنل ادل

ةدل عةى لنلة الفشل ادلعف ي اليت قد ةعـنين منمـن لنلـب  اً ومبنشف  صفػلنً  وعنمباً  مف أو ؽلف هبن, وعةيو فنلقدرة عةى اإلدراك ادلكنين تعد مؤشفاً 
 ادلفلةة الانووةة . 

بؤ ابلفشل ادلعف ي , و وقوعمـن وعشـكل غـَت مبنشـف سلنلفـة لدراسـة كـل عةى عدم التن القدرة الةغوةة والعددةةقدرة  عدورن ةتعة  دل( ابلنسبة 5)
 ,Wadman, Botting, Durkin ؛Hurley,2008 ؛Bonifacci; Candria and Contento ,2008) مـن 

K. & Conti-Ramsden,2011؛Conti-Ramsden, Mok., Pickles& Durkin,2013 ) والـيت أشـنرت إىل
 ي اكتشنف األففاد ادلعفضُت لإلصـنعة عكـل مـن القةـ  واالكتئـنب, وةـفى البنلـث أن ىـذه النتيجـة نن مممن ىنتُت القدرتُت تعدان عنمباأن 

عـف ي قد ال تكون وتيجة قنلعة لنمسة , مبـن ةتضـمن وفـي دورعلـن وأتثَتعلـن  ي التنبـؤ ابلفشـل ادلعـف ي , خنصـة أن الدراسـنت ادلتعقةـة ابلفشـل ادل
ض االختبافنت عن القة  واالكتئنب, وةفى البنلث أوو من احملتمل أن ةكـون لكـل مـن القـدرتُت  الةغوةـة أشنرت إىل أن ىذا ادلتغَت لدةو عع

و والعددةة أتثَت سبيب غَت مبنشف عرب متغَتات أخفى سواء دخةت ضمن وطنق الدراسة احلنلية أم مل تدخل , وىنن ةوصي البنلث مبزةد من 
 مة .مدلاسة لينل ىذه النقطة البحاية االبحث والدر 
 التوصيات :

وذلك  ,ضفورة االىتمنم عربامج تدرةبية تعٌت عتنمية ممنرات  واسًتاتيجينت ضبط االوتبنه وسعة الذاكفة العنمةة والقدرات العقةية األولية -6
لإلسمنم  ي ختفيف مشنعف الفشل ادلعف ي لدى لباب ادلفلةة الانووةة  . 

تدرةبيـــة الـــيت تُعـــٌت عتعفةـــف ادلعةمـــُت والطـــباب ابآلاثر الســـةبية لةفشـــل ادلعـــف ي ؛ وذلـــك عـــرب تفعيـــلضـــفورة  العننةـــة ابلـــربامج والـــدورات ال -0
من أقفتو معنةَت الصحة النفسية واإلرشند النفسي والًتعوي .  ,خدمنت اإلرشند الطبايب  ي ادلفلةة الانووةة

تـدرةب عةـى ختفيـف  الفشـل ادلعـف يلعـٌت ابةتـنئج الدراسـة احلنليـة د مـدى فعنليـة عـفانمج معـف ي  قـنئ  عةـى وإجفاء دراسة هتدف إىل حتدة -3
لدى لباب ادلفلةة الانووةة . 

ضفورة دراسة القدرات العقةية األولية وضبط مشتتنت االوتبـنه والـذاكفة العنمةـة والفشـل ادلعـف ي لـدى عينـنت سلتةفـة مـن لـباب ولنلبـنت-4
.لبيعة إرشندةة  ىظلوذج عننئي ذ إىل التعةي  العنيل وصوالً و   ,مفالل التعةي  العنم
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