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 ممخص 
علييالرغييمن لفييةلنظيينا للمنفليينلرغفرمءييالءييالمهييمرالعاةييالفييةلفنيين لرغنةيين لرغة فةيي ل لهيين ل ء لليينلفييةل  يي ل
آلخييمللريينةضل رييالرتخظن يين لرغفرمءةيي لف ييحلر للييظنحل ييءنا لرغة ميي ل  ليينالرهافيينخلفنيي ل ل  لل ييةنةلر يي للييخ ل

ضيي الرغرفلةيين لرغفرمءةيي لر  ن يية لنفيينللارييالرغامر يي لرغمرمليي لفنن غيي لغظنيي لرتخظن يين لرغفرمءةيي لءييا ل. ييا للظ ييتلغلايي 
همةي لرغامر ي ل  لا نسل ن اخار لرغفنن لرغفرفلة لف حلفنف لفايلرغذرنم لرغرنفلي ل  فيظننل نيال يامر لرغيانن لرغفرمءا.

 نليييرلرغانلةيييحلل يييل .ل0‚6:ل± يييل  ل رلنيييمررلفرةييينميلل>5ل‚5;(لفلييينمنًنل فا  ييي لعفيييميل579)علةرةلييي ل  رفنييين
 ,Broadbent, Cooper, fitzGerald)غلف م لرغرم ةي ل  ياخ نملرتخظن ين لرغفرمءةي ع رفحلل عةلخف لارغرنفل

&Parkes ,1982)خظن ين لر لا ين)ل)رغالياة (ل ليم الرغيذمة ل لل مافا   لارخلةنلل  مخظن ن لرغانن لرغالظةذيل ل ر 
 يةةلفيايللعن يةنلار ًللنًلرما ن يل للاينج لرغامر ي   منيملل.مخظن ن لرغاظنعحلر هافنعالل لمخظن ن لرغذرنم ل)رغل يةنة(لل

 ليينحللرماي  لر ارالعلييالفنفي لفييايلرغيذرنم لرغرنفليي لعن يةنًلل ل رغيذرنم لرغرنفليي ل لرغامهي لرغنلةيي لغتخظن ين لرغفرمءةيي 
ارحلفيييعل رضيييير رفحلر ييياخ نملرتخظن يييين لرغفرمءةييي لل ل مييييالعنفيييحلمخظن يييين لرغيييانن لرغالظةييييذيل ل عنفيييحلمخظن يييين ل

عييةلاءةةييالفيياولرغانيي ةةل رغفيياولرغخيينمهال ا ر لرغامر يي لففيينلةيياع لر يياخارفننلن  يينجحل نلييظ لرغلايينج لر لا ن).
  لا نالر لخن لءالرغفنن لرغنة ة لرغاال لانافحلرغنظ ر .

 .طالب الجامعة -التحكم المعرفي-االنتباه-الذاكرة العاممة-اإلخفاقات المعرفيةالكممات المفتاحية: 
 مقدمة

 ةفييرلفهف عيي لفييةلرغ ميينجرلرغلظ يية ل"Cognoscere"للليياولففيي لملرغفرمءيي لفييةلرغنلفيي لرغااةلةيي لر ل"
ل  ر لا يين) لرتامركاضييفةلفظيينمة لفهييما لف ييحللنةم ةلارييمر"ل ل":ل”noscere“رغهيي مللمغةييتاارييايل ن ةييملفيينلةلييةمل

لرغافننةيييييييييييييييييييييييييييي رغا هييييييييييييييييييييييييييييت ل رغييييييييييييييييييييييييييييذرنم ل نةمميييييييييييييييييييييييييييينلفييييييييييييييييييييييييييييةل ميييييييييييييييييييييييييييينجرلرغ لييييييييييييييييييييييييييييم لل رغاظنةييييييييييييييييييييييييييييم 
ل.لل(Ostgathe,Gaertner&Voltz,2008,P.187)"غتل نة

 يام لرغظييمال"مغياEverday Cognitive Functioningءيالرغنةين لرغة فةي ل رغفرمءةيلرغ مةظي ليةملنظينا لا ل
افنليتلفيةلامنةي لرلا نميتلءل(Mogle,2011,P.16)"علالف رهن لرغف نغبلرغفرمءة لرغاالة رهنننلءيالرغرينغ لرغي ر را

 ل  لناييذنملف عييالاليين حلا رال)ننغ ةيينا ل  لرغ ييمرا ( ل ر ييامهنخلفرل فيين ل ا يي لفييةلرغييذرنم ل) ر ييافمرم)لءييالفنفيي لفيينل
فنفي لعفيحلءيالرغ  ي للمافين  ل  ل( ل الظةيذلف نفيالفخ  ي لءيالرغف يا  حل)ننضي ملرهافينخلفني اذنملاءعلرتةهنم

ةهيينالرغ مةييولرغفاجيي لغلا يي ولرغفلن ييب لفنفيي لا رهنليينلة فةيينًلل ةيي الةل نةمميينلففيينل ييالةفييربلنفييم)لفييةلفنيين ل( ل  ر 
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل رغايييييييييييييييييييالارافيييييييييييييييييييالعليييييييييييييييييييال مييييييييييييييييييينجرلفرمءةييييييييييييييييييي لفارييييييييييييييييييياا لف يييييييييييييييييييحلرغيييييييييييييييييييذرنم ل رغاخ ييييييييييييييييييية ل ر لا ييييييييييييييييييين)

ل.(Mogle,2011; Unsworth,Brewer&Spillers,2012ل)



 وعالقتها بمذٌ انذاكزة انعامهت انمعزفُت فٍ انحُاة انُىمُت ثمظاهز اإلخفاقا
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 علييالرغييمن لفييةلنظيينا للمنفليينلرغفرمءييالءييالمهييمرالعاةييالفييةلفنيين لرغنةيين لرغة فةيي ل لهيين ل ء لليينلفييةل  يي ل
  لل ييةنةلر يي للييخ ل لرهافيينخلفنيي لل  لييناآلخييمللريينةضل رييالرتخظن يين لرغفرمءةيي لف ييحلر للييظنحل ييءنا لرغة ميي ل

ل  ل ل  لل يييةنةلف ضيييعلفظيييناةملرغ يييةنم  لمم ييينغتفمء ييين لغل مةيييالر غنام ليييال  يييحللمضييينء   لل يييةنةلل  يييا للظ يييتلغلاييي 
ليينجر لءييالرغنةيين للCognitiveSlips ل لف ييحلمييذ)لر خ يينال رغيي   لرغفرمءةيي رتلنم  يينغفل حفظييناةمللل ييةنةلمنيياو

  ايييمررلف ييحلميييذ)لرغييي   لفيييةللرغة فةيي لفيييةل  ييي لآلخييملغيييايل نليييبلرغلييينس لفييعلذغيييكل ريييالر ءييمرال ن يييملرنافييين ًل
ل.(Berggren,Derakshan& Hutton, 2011; Unsworth& Breweret al.,2012رآلخمةةل)

 ةامايبلعلييالرغخليحلءييالرغ مةظي لرغفرمءةيي لع ر يبل خةفيي ل نغل يي  لغلظيمالءييالرغنةين لرغة فةيي لف يحلل ييةنةلاءييعل
  لييينالعفلةييي لرغ ةييينا  ل فييينلل   رغالييياة (Mogle,2011)فنفييي لعفيييحلءيييالرغ  ييي لرغفلن يييبلمافييين  ل  لعيييا للرتةهييينم

ةامابلعلةتلفةلرنافنحلرغ   خلءالن راثلخ ةم ل ل  لرغالياة ل  لينالعفلةي لرغ يمرا  ل فينلةامايبلعلةيتلفيةلرلخظينال
 .Forster&(Lavie,2007;Forste&Lavie,2008)ر ارالر نناةفا

نييمبلليياةاللمغييارلاظةةييملءييالرغ ييل كل رغفيي رال ءيياللننةيي لرغف يينلمغا رخااغنيينل  ييالةفييحلضييررلرغفرمءيي 
ل.(Ostgath,et al.,2008,P.187)  ةجاتللغللخ 

رةييينملفنل فةييي لةرغفرمءةييي لءيييالرغنةييين لرغلرغ يييام لعليييالف رهنييي لرغف نغيييبلءيييالرغضيييررلرغنييينا ييياخا لننغ ييينلة ل" 
ر ناجييييييييييينبل ر فيييييييييييمرالرغرضييييييييييي ة للنييييييييييينغخمرل  للرغلظ ييييييييييية لف يييييييييييحل ر ضييييييييييي مر نالخةفيييييييييييالغراةيييييييييييالفيييييييييييةل

رغف نغيبلرغفرمءةي لءيالرغنةين لرغة فةي ل يالةي  ملعليال يمرمر للمةظيناءيالل ريالر ءيمرالمخظينونيذغكل ل Dementiaرغرات
ل.(Mogle,2011,P.14)"رغفاءخم امان لعلالرغرةضل ن ا اغة لءالرغرفملل نغنن لعلالاارلو

 ةلرتخظن ييييين للمغيييييالReason,(1984) ل مةييييي ةNorman,(1981) لييييينم لرغ نييييي ثلرغف نيييييم لغل مفييييينةل ل
  لرغ ميينجرللCognitive Controlءييالرغييانن لرغفرمءييالمخظن يين   يي بللاللييءله جةيينًللرغة فةيي ءالرغنةيين ل رغفرمءةيي
 عليييال ييي ةحلرغف ييينحلعليييافنلة اريييالر لا ييين)لعيييةلرغفنفييي لرغننغةييي ل ةا يييء ملعليييالExecutive Functionsرغالظةذةييي 

رغفرمءةيي لءييالر ارالفل نيين لفليياا لخنمهةيي ل  ل ءنيينملارخلةيي لف ييحل نييا لرغة ميي ل لءيي ةلرنافيينحلنييا ثلرتخظن يين ل
ل  ييم) ةلرغن ن يية لغتخظن يين لرغفرمءةيي لاانيياال رنفييحلاننفييالعيين لةفاييالل(Reason,1984)مةيي ةر امن ل لةنيي ةلن ةييمرًل

ل(.لUnsworth&Brewer et al.,2012)غنحلفهن  لرغ مةظ لرغر لة ل
رغ ييام لعلييالا هةييتلرغفرنغهيي ل رغ ييل كلءييالخافيي ل ميياررلرغفنفيي  ل مييال ييام ل" ةلييةملرغييانن لرغفرمءييالمغييال

ل غلييانن .ءييالعاةييالفييةلر عفيينحل رغ ميينجرلمءةريي لرغف ييا يلفنفيينًللا مرًللايي ايغلل ييولرغفرمءييال ل للنًل  ن ييةنًلاف ييحلهنل 
 ل ليينحلاةليينفال رلا يينجالرغفنفيي لانيياةثل ميياررر ناظيينملرغلليي ل ءميياررلرغفنفيي ل ل ل:رغفرمءييالفن ليين لعييا لفلنيينل
 عفيييحلر ييياهن ن لا رء ةيي لفاجفييي لءيييال ل رغنييرل ل رغا يياةحل يييةةلر ميييارر ل يييةةلر مييياررل رناليينرل فمر  ييي لرغفييمرخ

 .((Unsworth& Brewer et al.,2012,P.2" ه الرغفمرخ

 Active ةلرغييييذرنم لرغرنفليييي لل ييييٌول  لظغةييييٌ لغاناظيييينملرغلليييي مغييييال  ليييينملعاةييييالفييييةلرغ نيييي ثلرغناة يييي ل

maintenance.نغفرل فيييين لرغفافييييل ل نغفنفيييي   لنال ارالفنيييين لفرمءةيييي لنيييينغاظنةملرغفنيييينلا ل لنييييحلرغفلييييينا  لل 
 ر  يياا حلل لءنيي لرغلظيي  ل رغييارل ..لمغييةلءييالف رهنيي للرغاييارخحل  لرغاليياة ل يي رالفييةلففييناملخنمهة )ننغفليياان ل

غفيل (ل لارفيحلعلينلفليعلميذ)لرغفرل فين لنةيملرغ ةجة (ل  لففناملارخلة )ن نار لرغذرنم ل  ةل لرغفاىلنةيملذر لر
 Engle, 2001;Engle, Kaneرغف ييياناء لفيييةلرغييياخ حلءيييالرغننغييي لرغللييي   لنةيييثلااضيييفةل يييام لننءييي ل

&Tuholski, 1999,; Kane et al., 2001; Kane & Engle,) 2000;Shah &Miyake , 

1999;Unsworth, et al.,2004,). 



 111 – 27، 7112َناَز (،  1) 5انمجهت انمصزَت نعهم اننفس اإلكهُنُكىىاإلرشادي، 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ٚ٘ 

علييالل-رغييذرنم لرغرنفليي لءييالرغنةيين لرغة فةيي لعاةييا ل لعلييال يي ةحلرغف يينحلةنايينالرغفييماللن يياخارفن ء للغييذغك ل
ناينلة يا ةعلرغيم  ل يةةللكر ناظينمل نفةي لفيةلرغفرل فين لفيةل ارةي لرغني رملءيالننغي لللي   ل ذغيل-مهمرالن رملفن

م لر ناظينملرغللي ل نغفرل فين لضيم لننء لرغفنين لرغفرمءةي لرغايالة اةنينلر ل ينةلة فةيًنللاا لب ارة لرغن رمل لننةات ل ل
ن ييمرا لف يينحلءييالفيينةظ ل  لن يينبلرغف لييدلرغفا  ييالعلييالاءييعلءيي راةملءييالف رهنيي لرغاليياة لتلهيين لفنفييتلفيينل لهيين ل

لللللللللللللللللرغليييييييمرال ل  لر ناظييييييينمل رلييييييي رةلليييييييخ لءيييييييالرغيييييييذمةل  لييييييينالرتلفييييييين لغلارلةفييييييين لرغفارل ييييييي ل نةظةييييييي لرغ فييييييي ح
((Baddeley ,1992;Shah & Miyake , 1999; Swanson&Howell, 2001.. 

 ةلرغظيم وللمغيا Engle&Kane,2004,Hambrick, Kane & Engle,(2005)ذميبلرلهيحل  فيا ) ل
ارنيسلءم  ينلنلةي لءيال يامر لرغيانن لرغفرمءياللWorking memory Capacityرغظماةي لءيال  يعلرغيذرنم لرغرنفلي 

رغريين لرغف ل  يي لءييالن ةييملفييةلرغفنيين لرغفرمءةيي لرغ  يية  ل مءةريي لرغف ييا يل ل ةييءاالرغيياغةحلعلييالمييذ)لرغم ةيي لفييةلعاةييال
رما  يي ل يينغظم ولرغظماةيي لءييالرغييانن لءيياللفييةلرغامر يين لرغاييال  ضيين ل ةلرغظييم ولرغظماةيي لءييال  ييعلرغييذرنم لرغرنفليي 

فنيين لر لا يينالرغاييالاا لييبلفييةلخيياحلرغ نيي ثلرغاييال نييا لا ملرغييذرنم لرغرنفليي لءييالرغييانن لءييالر لا يين)للر لا يين)لف ييح
ييتل رييالرغفرل فيين لنةييملرغف يياناء ل نييارلر لا يين)لمغيينلرغفرل فيين لرغف يياناء لف ييحلرغفليينمنةةلاهنمييحل فنفيي لرغا ه 
 ,Kane, Bleckley, Conway, & Engle, 2001;Unsworth)لAntisaccade taskرغ فيميللرغفرني س

Schrock,&Engle2004ل فنفيييييييييييييييييييييييييييي ل ييييييييييييييييييييييييييييام ب( ل(Kane&Engle,2003)للللللللللللللللللللللللل فنفيييييييييييييييييييييييييييي لءالنييييييييييييييييييييييييييييمل
-TasksSpatialفنييييييييين لر ييييييييياخار لرغنناةييييييييين لرغفننلةييييييييي و(لHeitz&Engle,2006;Redick&Engle,2007ل)

CueingBleckley,Durso,Crutchfield,Engle&Khanna2003)فنفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي لر  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ة لل( لل 
 فنفي ل"لرتفيظنالرغفي ا ال،((Negative primingConway, Tuholski, Shisler&Engle.,1999رغفر  ي 

"(Conway,Cowan&Bunting,2001)  Dichotic listening فنفيييييييييييييييييييييييييييييي لاهلييييييييييييييييييييييييييييييبلر فيييييييييييييييييييييييييييييي ر ل 
مغنل ةل  يعلرغيذرنم لرغرنفلي لفل ي لل-مهفن ًلل– لنم للانجهننلو (Elliott,Barrilleaux&Cowan,2006)رغفلاا 

  منييم ل ةلفلخظضييالفييايلرغييذرنم لل نغ ييام لعليينلنييرلرغاييارخحلفييةلرغال ةنيين لرغفليياا لءييالخافيي ل ميياررلرغفنفيي .
لمم رلالنءسلر  اهن  .لءاغلرفحللنن  حل ام لفةلفماظرةلرغرنفل لننل رل
لميم لرغا لةاةي لغليذرنم لرغفيةللر  ياةناالرغ ينن ةةلفيةلغيايل ريل  غلفظن فًنلناة نًللفظن  لرغذرنم لرغرنفل ل ةرا
رغيذرنم لرغرنفليي لناظيينملءيالفخ ي لرل يةنبلرغفرل فيين ل ل نيحلفنلنينل ياً لفييةلذغيكلءنيم لنفيلا ولغال فيةم لرغفياي

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرغاييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالااضيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييفةلرغاخيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةةل رغفرنغهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
Baddeley,1997;1992; Crowder,1982;EngleCantor&Carullo,1992; Logie, 1995 

Hambrick, Kane &Engle,2005; Just & Carpenter, 1992,)ل.ل
لرغ ني ثلغ ةينسلءيالWorking memory span  ل بلفاىلرغيذرنم لرغرنفلي  علالرغمن لفةل ةلر اخار ل

ءييالضيي الللففيينن   فرنغهاضييفةلفا ل يين لاخيي ةةل للWorking memory Capacity نغذرنم لرغرنفليي   يير
 رغيييذيل(ل,1997Baddeley;1994;1992ل)"لباااادل "ل.Central executiveفظنييي  لرغفنييي ةلرغالظةيييذيلرغفمنييي ي

ءيييي ةل؛ ((AttentionalControlBaddeley,1994,P.360رفلةيييين لرغييييانن لر لا يييينمنةخافييييظالافيييي مل ييييناغال 
ان  لا ملرغذرنم لرغرنفل لءالرغفرمءي لرغخنفي ل نغنةين لرغة فةي  لنةيثلذميبل ريالرغ ينن ةةلمغياللل لانج لمذ)لرغ ن  

 ةلفرمءيييييييييي لرغنةييييييييييين لرغة فةييييييييييي لارافيييييييييييالعليييييييييييالعفلةييييييييييين لفلظفيييييييييييل لعيييييييييييةلاليييييييييييكلرغفاضيييييييييييفل لءيييييييييييالرغامر ييييييييييين ل
غيييييييذرلةنييييييارلرغ نيييييييثلرغييييييمرمةلغظنييييييي لرغرا يييييي ل يييييييةةلل(Pollna,Greene,Tunick&Puckett,1992)رغفرفلةيييييي 
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ةييياف لنيييحلفيييةلر ناظيييينمللنًل  فيييظننللمنفيييل-ر ف مة ةييي لغ يييامر لرغيييانن لرغفرمءيييالف يييحلرغيييذرنم لرغرنفلييي لر خا ييينمر ل
ف ييحلر يياخ نمللرغفرمءةيي لءييالرغنةيين لرغة فةيي لرتخظن يين  ف يينةةسلرغا مةييملرغييذراالغفميينممللل-  ميينجرلرغييانن لرغالظةذةيي 

 .(Broadbent, Cooper, fitzGerald&Parkes ,1982 )لجت  فالرتخظن ن لرغفرمءة لغ م ا ل 

 الدراسةمشكمة
ل:ر  جل لرآلاة لرغمرمةلءا لنًالعلالفنل  ولةفنةل ل م لفلنل لرغ نثل

لرتخظن ن لرغفرمءة ؟لر اخ نملمحلة هال لنالعنفلالف ا ملغلف م لرغرم ة لفةل-ٔ
ل؟لرغذرنم لرغرنفل ل ةةلرغامه لرغنلة لغتخظن ن لرغفرمءة  فايلارغ لمنفنجةنًللرما ن ةتلمحلا هاعا  ل-6
فيايلرغيذرنم لرغرنفلي للارغ لمنفنجةًنل ةةل رالرغفمينمملرغظمعةي لغتخظن ين لرغفرمءةي  لرما ن ةتلعا  لا هالمح-7

ل رتخظن ن لرغفرمءة ؟
لومبررات إجرائياالدراسة أىمية 

رغفرمءةييي لغيييةسلء ييي ل لنييينلاا ييينةةلارغييي لغلظيييم ولرغظماةييي ل ر ضييي مر ن لرغلظ ييية للرتخظن ييين امهيييعل مفةييي لامر ييي لل-ٔ
عليييال يي ةحلرغف ييينحلرغ ييابلر ن يييملرنافييين لل غنييينللايينج لءيييالرغريينغ لرغييي ر را ةل ةضييينرغرفيي ة ل رغرفيييمل ل غنييةل

ف نمليي للم فيينلةيي ا ةل ليينحل  يي رلءييالر خا يينمر لرغانفييةلة لرغفننضييمر ل ليينا  نييا لرغة ميي ل  للييم الرغييذمةل
ل.غلم الرغذمةل ء مرلن لر  حلرنافن ًل

امر يي لرتخظن يين لرغفرمءةيي لا ييفملغليينلغييةسلء يي ل ظنيي ل ءضييحلغنغةيين لرغف ييج غ لعييةللليي المييذ)لرتخظن يين ل غنييةلل-6
ل. ماننبلف حلمذ)لر خ نال ةضنلا فملغلنل ظن ل ءضحلغفةلم ل ن ملرنافن ًل

 ينسل ن ياخار لرغفرمءةي لءيالضي الرغرفلةين لرغفرمءةي لر  ن ية لنفينلا للرتخظن ين ارالرغامر  لرغمرمل لفنن غ لغظني ل-7
ل . لف حلفنف لفايلرغذرنم لرغرنفلرغفنن لرغفرفلة

لف يييييييييييحل يييييييييييف ًلة للرًلفظيييييييييييمالنًلغة يييييييييييةسلفظن فيييييييييييلجيييييييييييترغفرمءةييييييييييي لغ م ا لييييييييييي ل  فالرتخظن ييييييييييين عيييييييييييالر ييييييييييياخ نمل  لل-8
 ل علييالرغييمن لفييةلذغييكلارنمضيي للايينج لرغ نيي ثلر هل ةيي لرغ يين   لنيي حل(Bruce&Ray,2007,P.555) ن ايي 

 .Broadbentetal.,1982;Mattews,Coyle&Cange,1990;Larson et al)رغ ليييينالرغرنفلةف ييييح

,1997;Pollna et al. ,1992; Wallace ,2002,2004)ل  نييالر  يجل لرغهاغةيي لرغننغةي لميي لني لعيياالل 
ل.ة ة ننلر  اخ نمرغفرمءة لرغااللرتخظن ن  لفن ل
طارىا النظري الدراسةمفاىيم   وا 

 المعرفية اإلخفاقات ( مفيومٔ)

ءيييال ارالفنييين ل  ييية  ل لة يييا ةعل يلليييخ لءيييالل خ ييينالذر ل  ييينسلفرمءيييال" مالرغفرمءةيييلن رتخظن ييي
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل"ل لهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين لنمافنفنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير نيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي رحلرغرناةيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ل

ل(.Martin,1983,P.97;Wallace,Kass&stanny,2002, P.238; Wallace&Chen, 2005, P.616ل)
ل:رغفرمءة لءال اثلءجن لرتخظن ن ةفنةلافلةرلل علالرغف ا يلرغلممي

لر ناظييينمل ن لا ييين):ل اليييةملمغييالف ر يييرل لة ييا ةعلرغظيييمالخاغنيينل Attention Failuresاالنتبااااه إخفاقاااتأ( 
الليييءلفيييةلنةلفييينللDistractionنًل يييفالالييياةا ا ل Lapseمظييي  لعنمضييي لمغيييا ر يييافمرم)لءيييالفنفييي لفييينلففييينلةييي ايل

 ل  لر ييافمرململييةةلميينارلءييالرغنهييم ل ل  لنيياةثلهيينل ال  ليينالفماظرييلض ضييناف ييحلل)ال ةنيين لخنمهةيي لفليياا 
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نةلفيينلاللييءلفييةلرغ ييمننةلءييال ءنيينملارخلةيي ل  لللMind Wandering ل ا ييفاللييم الرغييذمةرغ ييمرا ل نغفنا يي (
هين  لرغفيةرلعيةلفناي يلرغيامسلارخيحلم ءنا لرغة م لني حللح)ف حلر للظنل نغفنف للاءفا لنةملفما   لنلةنًل

نةلفينلاي ايلمغيالخ يءلل(Action Slips)   لرغظريحAbsent-Mindednessةةلا يفالرغ ين رغظفح( لءيالني
ر مافن ل نالفن لين لرغفنفي لف يحلايمكلفليم بلعليال ي ملرغ يةنم للر  ارا لل ر غاظنغرا لللممرًللءال ارالءرحلفن

رغانذةمةي لعيةلذغيكل  لايمكل رييال ا ر للغتلينم رغفلي حلغريا لر غاظين للمغيا ل  للظينذل لي ةةلرغ يةنم لءيالرغ مةيول
ل.رغهمرن لءال  ةلرغفمةا

 الييةملمغييالف ر ييرل لة ييا ةعلرغظييمالر ييامهنخلل:لRetrospective Memoryاالسااترجاعية الااذاكرة إخفاقاااتب (
للخظنءين لرغايذنمل فيةمرغفايلم اليفحلل فرل فن ل لينحلهةيالفيةلل يولرغيذرنم لعليالرغيمن لفيةل ي ولر ناظينمل نين

خظن يييييييييين )لف ييييييييييحلل ييييييييييةنةلر يييييييييي للييييييييييخ ل ييييييييييا للظ ييييييييييتلغلايييييييييي (ل ذرنييييييييييم لر نييييييييييارثلرغلخفيييييييييية ل رغ ييييييييييةم لل ر 
لرغخنفيي نلفي لرغفيم ملل ل ليخن ل ل  يفناف يحل)ل يةنةللAutobiographical/Personal Memoryرغذراةي 

لخفييييييية لل نيييييييارث ل لم ييييييينجحلخنفييييييي  للف ضيييييييعلفظناةنيييييييكلرغلخفييييييية ل  للرغلخفيييييييال لارتغنام لييييييي  مةييييييياكل
خظن ييييين ( لرغةفنضيييية .. ف يييييحلل ييييةنةلايييييذنمللSemanticMemoryلFact-basedاييييذنملرغ  ييييينجعل رغن يييينجولل ر 

ل.رغة...لرغم  نا   فنالل ن فاننلن رغفرل فن لرغخنف ل
 اليةملمغيالف ر يرلةل يالخامينلرغليخ للProspective Memory Failuresالاذاكرة المساتقبمية إخفاقااتج( 

  ة ي للممءينو)لف يحلل يةنةلل يةنةل ارال ريالر للي  ل اليفح ءرلت ارال رالف نفا)للءالرغف ا  حل فينلةلاي يل
 ل يةنةلف رعةيال)عيا لرغيذمنبل هافينخل  ل ةينم لغ  ةيبلاي لاناةيالف عيا)لل رالر لاننالفيةلنان ي ل مةيالرغنام ليا(

 Unsworth& Brewer etف ي  ن(ل ل يةنةلرغفلن ي ن لر هافنعةي لف يحلنظيا لرغ ءينرل  عةينالرغفيةاا..مغة

al.,2012;Unsworth, McMillan,) Brewer&Spillers,2012.)ل
رغفرمءةي لءييالرغ نيثلرغيمرمةل نغامهيي لرغنلةي لعلياللرغفيي م لرغرم ةي ل  ياخ نملرتخظن يين للرتخظن ن ا ياةمل اي ل

 (.Broadbent et al.,1982 )لتجرغفرمءة لغ م ا ل ل  فا

 .الذاكرة العاممة ( مفيومٕ)
مغيينللل يولف يج حلعييةلرغاخي ةةلرغف  يي لل-ءيالعليي لرغيلظسلرغفرمءيا-ةليةملفظني  لرغييذرنم لرغرنفلي ل

 ةرييالرفايياراًرل لل فرنغهيي لرغفرل فيين ل  ليينال ارالرغفنيين لرغفرمءةيي لرغفر ييا لنيينغظن  ل رغييارل ل ر  يياا ح...رغة
غليذرنم لذرل  يعلفنييا النفينلفيي ممنلفرياالً لغلفظني  لرغ يين ولغليذرنم ل فييةم لرغفياى ل رغايالارييالفخ ليًنلف  اييًنل

 (Baddeley,1992;1994;1997;Logie,1995).(Atkinson&Shiffrin,1968 للةظمةة)لللف ذال انل  ة
 ةلرغييييذرنم ل فييييةم لل8;=5 يييل للJ.,Hitchض همرمييين لمةييييالA.D.,Baddeleyظ ل ييييناغا ر ايييم ل

رغيذرنم لرغرنفلي لرغيذيلةف يحلنةيي لرغفياىلرغايالاف يحلر ناظينملرغخنفيحلغلفرل فين لفينلميالم لهي الفيةلل يول
عفيييييحلذيل  يييييعلفنيييييا ا لةل  ييييي ل يييييةةل مييييينجرلرغاخييييي ةةل رغفرنغهييييي ل ل ةليييييفحلفخييييين ةلذرنيييييم ل:لرغفنييييي ةل

 Visuo-spatialغاناظيينمل نغفرل فيين لرغلظمةيي  ل رغفن لنغ فييميلرغفنيينلا PhonologicalLoopرغفيي اا

Sketchpadنييييييييييييييييييم لر نييييييييييييييييييارثلغاناظيييييييييييييييييينمل نغفرل فيييييييييييييييييين لرغ فييييييييييييييييييمة لرغفننلةيييييييييييييييييي  لل لفنيييييييييييييييييي ةلذرل
غاناظيينمل نغفرل فيين لرغلظمةيي ل رغ فيييمة لرغفا،غظيي لفرييًن ل  خةييمًرلرغفنيي ةلرغالظةيييذيل EpisodicBufferرغف  ايي 

رغفمن ةنغف يييييج حلعيييييةلرغاخ ييييية  ل رغال يييييةو ل عفلةييييين لرغيييييانن لر لا نم نغفاضيييييفل لءيييييالرغفنييييين لرغفرمءةييييي ل
ءنييي ل  ةرييي لل-فليييذلذغيييكلرغاييينمةةلل-فييي ملرغفر يييا  ل لم ييي لرغيييذرنم لرغرنفلييي ل نغيييذرنم ل  ةلييي لرغفييياى .ل ل 
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رغفن ةلرغالظةيذيلرغفمني يل اضيفلتلءيال ارالرغفنين لرغفرمءةي لرغفر يا لفني ملرمافين لرغ نيثلءيالعلي لرغيلظسل
 .(Baddeley 1997 ;Baddeley, 1992;Baddeley,2002;Hambrick, Kane & Engle,2005)رغفرمءا

لاة ييياخا لففييي لمل  يييعلرغيييذرنم لرغرنفلييي لغةليييةملمغييينلنفةييي لرغفييي رمالر لا نمةييي ل  لرغنةييي لرغفنيييا ل ل
 (,Tirrea&Pina, 1992; Perlowغل ةين ل يي مةظاالاخيي ةةلرغفرل فيين ل فرنغهانينلارخييحلل ييولرغييذرنم لرغرنفليي 

Moore, Kyle& Killen, 1999) . 

ل ,Engle,2001;2002; Feldman-Barrett, Tugade&Engle)" لهيحل  فيا )"ل-نياة نًل– ذميبل
مغيينل ةل  ييعلرغييذرنم لرغرنفليي لةرنييسلرغ ييام لعليينلرغييانن لءييالر لا يين) لرغاييالااضييفةل ليينحل  ن ييالل2004)

ر ناظيينمل نغفرل فيين لرغفافييل ل نغفنفيي  ل نييرلرغفرل فيين لنةييملرغفافييل ل نغفنفيي .ل لةفيي ملغيياىلر ءييمرال
الع لةيي ل ن ييملغلا  ةييعل ييةةلمييناةةلرغرفلةاييةة ل لاةهيي لغييذغكلفيي رملل-رغييذةةلةفلنيي ةل  ييعلذرنييم لعنفليي لفماظييع-

 ن يييملل ةافنليي ةلفيييةلر ناظيينمل فرل فييين لفافيييل ل ن ييملءيييالننغييي للليي  ل ةفلرييي ةلفرل فييين لنةييملفافيييل
ل. ظنعلة ل

لمعيارا ن ياخار لفنفي لفياىلرغرفلةي )لفياىلرغيذرنم لرغرنفلي لل  علرغذرنم لرغرنفل لءالرغ نثلرغمرمةل ةنسل ا 
(ل رغيييذيلة يييامل رييياالرغنلفييين لرغايييالر يييااعنمنل لييينحلفييينةمل  يييلظسلرغاماةيييبلءيييالنيييحلفهف عييين ل=600رغ ننيييثل)
لرغفنف .

 .التصورات النظرية لإلخفاقات المعرفية( ٖ)

مرجيالفهينحلرتخظن ين لرغفرمءةي ل ل فرمي لر مافين لءيالل((J.Reason,1974رالعنغ لرغلظسلهةفسلمةي  ةة ل
ءييالرغ ارةيي ل ن خ يينالنةييملرغف فيي ا لرغاييالة ييعلءةنيينلرغ ةيينم ةلل"مةيي  ة"غييتل لء ييالرمييا ل ييافالفييةل عفنمييذرلرغفهيينحلر ل

لWallace ,Kass&Stanny,2001).)  لنالرغفان لرغه ة 
فةلخاحلامر ن لرغة فةن لفيةلرغفلينمنةةلمع ينا)ل فيرلغءخ ينالرغايالا يعلءيالءرينغةان لمة  ة"ل" لبل

مة  ةلفخ يي لافييلةرلتخظن يين لرغنةييين لء  ليينًالعلييالمييذ)لرغا يينمةمل للييرغة فةيي ل رغاييال  لييولعلةنيينل   لرغظرييحلل ل
 ل انياثلمخظن ين لالليءلفيةل خ ينالءيالرغاخ ية رغلي خلر  حلل. فة ل يةةللي عةةلفيةلرتخظن ين ل لرغة فة ل  هتلعن 

ولفانيينل)لرغهنييحل عييا لرغظنيي ل(ل  لفييةلرغا  ةييارتخظن يين لفييةلل يي لرغفرمءيي ل  لعييا لفيين لرغفرل فيين ل  لعييا لفا
 لييينحلفييينةمل يلخليييحل  لنةييينبلر  ييياا   لفيييةلرغفرل فييين للا  ة نييينلرغخييين  لغل  رعيييال  ل   ييين  لرغظليييحلءيييا

رغفاننييي لرغفييينةن ل ل مييييذ)لرغففيييناملفيييةلر خ يييينالننغ ييينلةنافيييحلنييييا  ننلءيييالفهييين  لنةييييملفءغ ءييي ل  لف ر ييييرل
افةيحل ةلل ميال Executionرغالظةيذالءناللمخظن ن لاللءلفةلمظي ر لءيال يةنول فنلر خ نالفةلرغل خلرغ نل فرضل 

انياثلخيياحلر ءريينحلرغم اةلةيي لرغفءغ ءيي ل لنةييثلةنيياثلءييالف ييحلمييذ)لرغنيين  لخييم ال رضييمل نةييملفا  ييعل ار ييظال
عةلر ل ةنبلرغ لسلرغرينايلغلرفيحلعليافنلااهليالر نيارثل  مة ي لنةيملفا ي  لفيعلرغخ ي ل ل   ليولعلةنينلمةي  ةل

 ل فيةلرغهياةمل نغيذنمل ةلر ءرينحلنةيملرغفخ ي للAction not as Planned"ر ءرينحلنةيملرغفخ ي لغنين"رخافينمرًل
لفينلليفل لرغيذرنم ل رتامركل ر ارالرغنمنيال  لفي ة لفيةل غننلرغاال هلننلمةي  ةلغي لا افيملعليالمخظن ين لر لا ين)ل ر 

ل.((Cheyne,Carriere&Smilek,2006مذ)لرغفهن  ل
ل
ل
ل
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لغتخظن ن لرغفرمءة :لرغرلفنال رالرغاظ ةمر لرغلممة لرغاال افننل ءةفنلةلا
 .وظائف التحكم المعرفي في اً ضعفأواًل: اإلخفاقات المعرفية بوصفيا 

رغفرمءةيي لم فيينلةفالنيي ةل يي م للرتخظن يين  ةلر ءييمرالرغييذةةلةل عيي ةلغل  يي خلءييال(Reason,1988)رءامنمةيي  ة"
ل Cognitive Management Style اخليول  يل بلمارم لفرمءةي ل Strict Attentional Focusرلا نمة لفينمف 

لءظييالرغف ر ييرلرغاييالةفالييكلرغلييخ لرغخ ييم لرغننءةيي لةييافنةلفييةلل ل((Wallace &Chen,2005,P.616ة"نةييملفييمل
ل   لةا لييبلر فييمفنيين ل خييميلففيينن  لءييالرغ  يي للظ ييتللتجيي ييا ةلاييارخحلفييعل ارل  ليينحلظغييال  يين غ لفنفاييت ارا

لميين لفرنغهيي لرغفرل فين لرتل يينلالرغييذيلةفنليتللفييةلر يياخار للر لا يين)ل عليالرغييمن لفييةل ي  لل.في رمالرلا نمةيي لعاةييا ل
رغ رعالرغفنا الءيال ارالعاةيالفيةلر عفينحلرغففينن  ل  يامل لةيحلفيةلر خ ينالءي ةلرا ينخللرغفنين لءةفينل مرالرغفياال

مة  لرغايييال لءنتخظن ييين لرغفرمءةييي لميييال ف ن ييي لرغضيييرتخظن ييين ر ارال نيييا ثللارغفنيييا الغالا ييين)للةييي ايلل لخظييين
ءالرغرفلةين لرغفرمءةي ل  لرغي فةلرغيذيللاءريتلغلني ةل ينامةةلعليالمهيمرال الظةيذلAutomizationاآلليةلاءرننلغان ةول

 .((Clark,2007ا لل  لعاةا لفر ا ل  ر   لر ا فنمل ا مةرلر لا ن)لرغ رعالرغفنا ل

رغاالةا لفيةلخاغنينلالظةيذلر ءرينحل ي رال  مة ي لظغةي ل  ل رعةي لفام  ي ل لر ايم لل غاظ ةملرآلغةن لر لا نمة 
 Supervisory" المراقاب االنتبااىي"نفين:ل ي نةلغليانن لر لا نمةل (Norman& Shallice,2000) لينغةسل مفنل

AttentionلSystem علييييالالظةييييذلفنيييين لهاةييييا ل  لخ ييييم ل ل لل ةرفييييحرغييييذيلة ييييفمل يييينغانن لر لا يييينمالرغيييي رعالل
لSystemContention"لاآلليااااااةُماااااانظم   "فييييييةلرغنييييييرلغا يييييياهن ن لرغفرايييييينا نةملرغفاجفيييييي  للنًلل عءةضيييييينًلةفنم 

Schedulingف ج حلعةلرغانن لءيالر ءرينحلرغفءغ ءي ل رغفارلفي ل لةرفيحل لينحل  ن يالخينمالل ينولرغيانن ل م ل ل
راخينذلرغ ييمرملرغاييالاا ليبلرغلمييملغءميياررلرغرنفي لغلرفييحل فيينلة يفمل يين ارالرغفايي رفةلغراةييالل م لءييال ييةن نل رغي رعا

 يحل ياملفيةلرغفي رمالرغفرمءةي ل عفنحلرغايالاخضيعلغيانن لميذرلرغل يولفةلر ءرنحلءالرغ   للظ ت ل فةل  لاا لبلر 
 اننلعةلن بلغضفنةل ارجننلرغا ةو. لففنلةهرلننلعمض لغلخ ءلغرا لفمر  

لةفنيةل ةلامهيعلمغيا(Reason,1977,1979)  ةلر خ ينالرغايال فيظننلمةي  ةلل"ل مفينةل لينغةس" لر امل ل
ييلم لرآلغةيي "لءلييحلرغانيي حلفلل   لرغفمر ييبلر لا يينما"ل" فل نيين ل ةجةيي لغيي لةهييملنظنيينل  ر يي  ل هيي ال رغفمر ييبل" مغييالف 

ييلم لرآلغة ""ءييمن لنظيينا لل.رغ رعالءييالل يين لنن ييف لغل ييمرملر لا يينما" ل  لليين تلعلييال ارالرغفنيين لرغم اةلةيي لرغفلامفييف 
ءالرغف ر ييرلرغاييالةنايينالءةنيينلرغظرييحلرغم اةلييال"لرغفمر ييبلر لا يينما"ايياخحللمغييالءييالن ةييملفييةلر نةيينةلةناييناء لييتل

فيي ل  مة يي لفيينلغةلن ييبلمييارل  لف لييبلهاةييا ل انيياثل   لرغظرييحلعلييافنلارغفلييام لفنييحلر مافيين لغلانةةييرل رغف ر
ظالرغاييياخحلءيييالرغ  ييي لرغفلن يييبلتنيييارثلرغاييي ر  ل رغا رءيييولغلظريييحلرغم اةليييا ل يييحلم فييينلةظ يييالر لا ييينمةرغفمر يييبلةظليييحل
. ًً  ةلرغي رالذميبلغاظ يةمل   لرغظريحلءيالضي النضي ملفلياان للفيةلعليالرغيمن  ليتلل""Clark نالنامكل للنلةً 

ءي ةلنيحلميذ)ل للة لف يحلرغ ليول رغفليحل ةنا ل   لر لا ن)ل رغظرحل   بلع رفحلارخل ر ام لرغ راخنمهة لءالرغ ةج ل ل
ءييالر لا يين)لغلفليياان لرغارخلةيي ل رغخنمهةيي لعييةل" رغفمر ييبلر لا يينما"رغف ر يرلةفنييةلاظ ييةممنلءييالضيي الرللييظنحلفيي رمال

ل(.  (Clark,2007;Clark , Parakh& Smilek,2012 لر  ن ة ةرغفنف لرغم اةل
 .في ميارات التنظيم الذاتي ضعفاً ثانيا : اإلخفاقات المعرفية بوصفيا 

ةلفيييييةلفنييييينمر لةةل  ن يييييةاة ةلملييييينكلفهفييييي عالAckerman,(1996)&Kanferة"لن"ننلظم"ل " نمفييييي نيييييا
ا يينحللنةييثفنيينمر لرغييانن لءييالر لظريينحل ل فنيينمر لرغييانن لءييالرغارءرةيي ل للمفيين:self-regulatoryرغالميية لرغييذراا

فنينمر لرغييانن لءييالر لظرينحلر ارالعييةل مةييولنيرلرغنيين  لر لظرنغةيي لرغايالم فيينلا يي الرغظريحل لعلييالنييةةلاخييا ل



 وعالقتها بمذٌ انذاكزة انعامهت انمعزفُت فٍ انحُاة انُىمُت ثمظاهز اإلخفاقا
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 78 

رغفرمءةييي للرتخظن ييين ظ يييمللييي  خلر ءيييمرالغل  ييي خلءيييالا  ةييي لر لا ييين)لغلفنفييي ل ل ة للعفلةييي فنييينمر لرغيييانن لءيييالرغارءرةييي ل
رغايارخحلرغفرمءييالعليالرغارنفييحلفيعلرغال ةنيين لرغفاارخليي ل  لل فيااكلفنيينمر لالمية لذراييالضيرةظ ل فيينلة يفمل نييا ث

ل ذميبلفينللال ل(لCited by Wallace&Chen,2005,P.616 )لرغففينن  لنايالفيعلرغفنين لرغايالاا ي ل نآلغةي 
مغييال ةلر ليييخن لليينمايلرغييذمةلةا يييف ةل ((Manly,Robertson,Galloway&Hawkins,1999  فييا )ل

رغف ييافم ل ل ةظا ييا ةلف يينملر ميياررلرغننغةيي ل ةا ييف ةل نغاليياة لعييةلرغظنييم لرغف فيي ا ل  للغءلليي   ظ ييارةلر لا يين)ل
رغظرييييييييييييييييييييييييييييييييحل فل نيييييييييييييييييييييييييييييييين ل يييييييييييييييييييييييييييييييينم  ل غنلنيييييييييييييييييييييييييييييييينلنةييييييييييييييييييييييييييييييييملفافييييييييييييييييييييييييييييييييل لءييييييييييييييييييييييييييييييييال  يييييييييييييييييييييييييييييييي ل ارال

  .ل(CitedbyWallace,.,Kass&Stanny,2001,P.482)رغفنف 

 الدراسات السابقة
ل:رغظجاةةلرغانغةاةةرغ نثلءاللرغفارل  ل ف ض خلةفنةلا  ة لرغامر ن لرغ ن   

 :بوجو عام واألداء المعرفيالتي تناولت  مدي الذاكرة العاممة  ت: الدراسا أوالً 
ءيييال ارالرغفنيين لرغفرمءةييي لرغفخالظيي ل ن ييياخار للرغرنفليي رمافيي لمييذ)لرغظجييي لفييةلرغ نييي ثل ظنيي لا ملرغيييذرنم ل

 لييولعلةنيينلفنيين ل ميي لة يي  لعليينلر يياخار لفنيين لفال عيي لغ ةيينسلفيياىلرغييذرنم لرغرنفليي ل  للفلنييالرغظييم ول ييةةلر ءييمرال 
 فيييياىل لReading spanفيييياىلرغ ييييمرا ف ييييحللComplex span tasksرغفيييياىلرغفمنييييبلغلييييذرنم لرغرنفليييي 

ل(Turner &Engle, 1989)رغرفلةي للى فياListening span(Daneman&Carpenter,1980 ،)رتلفين 
ااضفةلرغفنف ل ريالر للي  لن يمرا لهفيحل  لنيحللنءةن لرغفرنغه ل ر ناظنملءالرغ   للظ تل رغاالالفحلفا ل 

ف يينجحلمةنضيية )غظمالرغفرنغهيي ( ل ءييالرغ  يي للظ ييتلة لييبلفييةلرغفليينمكلر ناظيينمل فرل فيين لفرةليي ل  ييااعنجننل
ءييالف ن ييحلل رغاخيي ةة(ل ن يًنلنن ناظيينمل نغنلفيي لر خةييم لفييةلنييحلهفليي ل  لنلفيي لءييالظخييملنييحلف ييءغ لمةنضيية )غظما

اا لييبلر  ييااعنالرغفا ل ييحللافنيين لرغفيياىلرغ  يية لغلييذرنم ل فييةم لرغفيياى لف ييحلفيياىلرغنلفيين  ل فيياىلر م يين  لرغايي
ل.(Engle& Kane, 2004;Shah&Miyake,1999)رغف نلملغفهف ع لفةلرغنلفن ل ر م ن 

فياىلرغيذرنم لرغرنفلي ل ين ارالعلينلف ينةةسلفهين  لعاةيا لل رما ن ل ارالفنن   ضملرتلانالرغظنميلرغ ن ال
فنين لرغفياىلرغ  ية  لغليذرنم ل فيةم للع رغاالءيالرغ  ي للظ يتلاظا يالغف يحلميذرلر ما ين ففةلرغفرمء لفماظر لرغف يا ى 

رغفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياىلرغف  اييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي لف يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييحلءنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي لرغ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييمرا ل
لللللللللل ءنيييييييييييييييييييييييي لرغلظيييييييييييييييييييييييي (لل Daneman&Carpenter1983;Daneman&Merikle,1996) رتلفيييييييييييييييييييييييين 

(King & Just, 1991; MacDonald, Almor, Henderson, Kempler, &Andersen, 2001 )
ا ييييييييييييييييينخلرغارلةفييييييييييييييييين لرغليييييييييييييييييظ ة ل رغفننلةييييييييييييييييي رغنلفييييييييييييييييين للارلييييييييييييييييي   ل(Engle,Carullo,&Collins,1991)  ر 

(Daneman&Green,1986)خييييييييييييييييييذلرغفليييييييييييييييييينمار لارخييييييييييييييييييحلرغظفييييييييييييييييييحل  (Kiewra&Benton,1988) 
 Barrouillet , 1996 ; kyllonnen) ر  ياا حل(Benton, Kraft, Glover&Plake, 1984) رغنان ي 

&Christal,1990))غرييييييييييييييييييييييييييييييييييييبلرغ فيييييييييييييييييييييييييييييييييييينمل (Clarkson-Smith&Hartley,1990)ا غةييييييييييييييييييييييييييييييييييييالل 
 ارلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي لفنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين لف مفهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي لل(Dougherty&Hunter,2003)رغظيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم ا

ل(Kyllonen&Stephens,1990;Shute,1991). نغنن  ب
علييالفنيين لرلا يين)لل ةيي ل لل ييةةلر ءييمرالءييالفييايلرغييذرنم لرغرنفليي لهييميلعاةييالفييةلرغ نيي ثلغامر يي لرغظييم و ل  ل

اا ليييبلفيييةلرغفلييينمنةةلاهنميييحل ريييالرغفرل فييين لنةيييمل لل انفيييحل يلافن يييحل  لالييين تلفيييعلفنييين لرغيييذرنم لرغا لةاةييي ل
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 لل  لااضييفةلر ييااعنالرغاخيي ةةاا لييبلنيياًرل اليينلفييةل  ييذغكلرغف يياناء ل نييارلر لا يين)لمغيينلرغفرل فيين لرغف يياناء ل
لفمةنًنلفةلرغذرنم ل  ةل لرغفاى.

فماظرييالفيياىلرغييذرنم لرغرنفليي ل Kane et al.(2001) "ن وزمااالؤهيكاا" ل-علييال يي ةحلرغف يينحلل-رخا ييم
ييتل فييميلعمءيي ل ليينحلليينجعل فنفيي لل- ء ييًنل خا يينملفيياىلرغرفلةيي لغلييذرنم لرغرنفليي لل-لننفلخظضيية ل عليينلفنفيي لا ه 
ر ناظينمل ءمياررللى ل منلفنف لنةملغظمة  لاا لبلناًرل النلفيةلفا ل ين لرغايذنم ل لةاريال"التوجٌّو المعكوس"

رغفنف لءيالف رهني لرغايارخحل لنةيثلاا ليبلفيةلرغفلينمنةةلاا يعلمينايل فيميلفظينه لةمنيملءيالرغ ةجي ل ر ياخارفتل
ل.فننلالفرةةلةنا ىلعلنلمارلضعغا هةتلرلا نمن ل  عةلن لف هن لمغنلف ل

ة ياهةبلغيتلرغفلينمكل نغضيظ ل، ""B" "   P"  "   R نيالرغنيم رل:لءيالءيالنيحلفنن غي  اف يحلرغنيارل
ع ييينم لعيييةلل ييي ولمنييي ملرغنيييمرلرغنيييارلف نليييم لمناةييي علييينلرغاييي رغا ل ةل"ٖ"   لل"ٕ" لل"ٔ"علييينل نيييالرغفظيييناةمل

امنييملةفييةةل  لة يينملفلافييرللنليي لرغرييمالغا هةييتلرلا يين)لرغفليينمكلمغيينلرغف ضييعلرغفنيينلالغمنيي مل"ل="رغرافيي 
لمفن:لةرغنمرلرغنار.ل اف حلمن ملرغننايلءالممءةةلاهمة ةة

)نمني ل   ي لرغريةةلر فنفةي (:لنةيثلةمنيملرغنينايلءيالف ضيعللProsaccadeظرف التوجو البصاري المباشارل-5
لمن ملرغنمرلرغنارللظ ت.

نمنييي ل   ييي لرغريييةةلرغرن ييية (:لنةيييثلةمنيييملرغنييينايلءيييال) Antisaccadeالتوجاااو البصاااري المعكاااوس ظااارفل-6
لرغف ضعلرغف ن حلغمن ملرغنار.

 لييينحلارحلمنفييينجةًنلغيياىلفماظريييالرغفييياىل فلخظضييةتلءيييالميييمرللرةل  فيييا )ل ةلر ارال لةخاليية هييالنييي
ا هيتلرغفرني سل ل علينلرغيمن لفيةل ةل ارالرغا هتلر فنفالرغف نلم ل غنيةلةخاليرل لينحلارحلمنفينجةًنلءيالميمرلرغ

نيييحلرغفلييينمنةةلنييينةل يييةجًنل  هيييتلعييين لءيييالفنييين لرغا هيييتلرغفرنييي سل نغف نملييي ل نغا هيييتلرغف نليييم لءييي ةل ارالفلخظضيييال
فلليينل نلةيي لءييالرغفا  يي ل8;5فييةلفماظرييالرغفيياىل لنةييثلنيينةلفماظريي لرغفيياىل  ييمخل فريياحللرًلرغفيياىلنيينةل لييال يي ا

 )فلخظضالرغفاى(لففنلة نال لن لة اخاف ةلر لا ن)لرغفض   ل لنحل ءضح.للغاناةالرغنم رلفةلرغفلنمنةة

اهيم اةةل اىلخاغنفينل يابلTuholski, , Engle, &Baylis(2001 )."ل" تييولساك  وزماالؤه  هيمى
لًفماظريينلًهينفرة ةلفنين لرغيذرنم لرغرنفلي  ل فنيين لعا)رل  يف لمغينلفهفي عاةة:لفهف عي لفنيين لعيالفير   لاا ليبل يامر

 ييامًرلفماظريًنلفييةلامنةيي لر لا ين) لءء ضيين للايينج لرغاهم يي للبفيةلامنةيي لر لا يين) ل فهف عي لفنيين لعييال  ية  ل لاا ليي
لبفلخظضييًنلءييالفنيين لرغرييالرغاييال لاا لييل– ةضيين–ر  غيينل ةلرغفليينمنةةلفلخظضيي لفيياىلرغييذرنم لرغرنفليي لنيينةل ار ميي ل

 عليينلرغييمن للفييةل ةل ارالنييحلل0 ليينال ارالرغفنفيي لرغرااةيي لءييالرغاهم يي لرغ نلةيي لء ييال ضييةظ لفليياان ل لنر لا يين) ل فيي
رغفليينمنةةل)فماظرييالفيياىلرغييذرنم لرغرنفليي ل فلخظضييةنن(لاييء مل  ضيينء لمييذ)لرغفاظةييمر لءيي ةلرغاييء ةملنيينةل ن ييمل نغل يي  ل

م لرغامر  ل ةلرغظم ولءيال  يعلرغيذرنم لرغرنفلي لاضينمنلرغظيم ولءيالرغ يال غفلخظضالفاىلرغذرنم لرغرنفل  ل ر اخلف
 .علنلر لا ن)لرغفض   

ءينخا م رلفماظريالفياىلرغيذرنم لرغرنفلي ل Conway, Cowan &Bunting ( 2001)"ليمياوكوناوا  وزم فينل"
 فلخظضةننلءالفنف لرتفظنالرغف ا الرغنا يةنة رغاالةنيممل ف اضينمنلرغفلينمن ةل في  لفماظيعلم ينغ لف يف ع ل

ر ذلييةة ل ءيينلرغ  يي للظ يتلة لييبلفييلن لاهنمييحل ييفنخلم ينغ ل خييمىلءييالر ذةلر خم يي رغاالاضييفل لءيياللنيياىإمغينل
ل ةناننل  فنالرغفلنمنةةلءالرغاهم  ل.ل
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ءم  ًنلن ةم ل لارغ لءالرغل بلرغفل ة ل نالنرلر  ي لل يةةلفماظرينلفياىلرغيذرنم لرغرنفلي لل    ضن لرغلانج
%ل9:فياىل يفنخلر يفن لءيالرغم ينغ لنةيملرغف ياناء ل لءيالنيةةل يممل%لفةلفماظرالرغ60 فلخظضةننلنةثل ممل

 خ ينالءيالرغانيمرمل ن يملل للرفةلفلخظضالرغفاىل فنخلر فن  .لنفينل  ضين لرغلاينج ل ةلفلخظضيالرغفياىلرمان ي ل
.ل اليييةملميييذ)لرغلاييينج لمغييينل ةلففيينلةليييةملمغييينل ةلفلخظضيييالرغفييياىل رهنيي رلفييير   ل ن يييملءيييال ارالفنفييي لرغانييمرم.ل

فييياىلرغيييذرنم لرغرنفلييي لغييياةن ل يييام ل ءضيييحلعلييينلنيييرلر لا ييين)لغلال ةنييين لرغفلييياا ل نغف نملييي ل فلخظضيييالفييياىلفماظريييال
لننل رل ن ملن ن ة لغلفلاان ل  ن ملفةًال لا رخلر لا ن).للةرغذرنم لرغرنفل  لرغذة

 م فييينللEglyامر ييي ل ن ييياخار للمهيييمرالمهليييالBleckleyet al.(2003)"ل"بمكمااا  وزماااالؤه  هيييميلللل
Homa(لل50(لفلييييينمنةةلفماظريييييالفييييياىلرغيييييذرنم لرغرنفلييييي ل )ل50ر لا ييييينجالعلييييينلعةلييييي لفييييية)لل)غالا يييينل(8>=5)ل

فلنمنةةلفلخظضيالفياىلرغيذرنم لرغرنفلي ل ء ينلغفنفي لفياىلرغرفلةي  ل ةاضيفةلميذرلرتهيمرالمني ملنيمرلفمني يلءيال
رغيينل5 ريًنلفننلةييًنلفم فييًنلفييةل)(لف ل68  ي للنليي لرغرييما لةنة ييتل يياثلنل ين لارجمةيي لذر ل فيينلال  رةيينلااضييفةل)

( ل ة هييالءيييالنيييحلنل ييي ل فنلةييي لف ر يييع ل ة  ليييبلفيييةلرغفلييينمكلءيييالنيييحلفنن غييي للا يييفة لرغنيييمرلرغفمنييي يلرغيييذيل68
ة فالغ   ل هة لءالفلافرلرغلنل ل ف  لفماظعل ل ءنلرغ  ي للظ يتلةنياالف  يعلنيمرلظخيملة  يا لءيالمنياىل

اظيييع ل ة يييهحلرغفهيييمبلا ييي لر  ييياهن  .ل   ضييين لرغلاييينج ل ةلرغنل ييين لرغييي اثل يييءةلةيييذنملم ييي لرغف  يييعلل فييي  لفمل
ءييييالفنفييي لاناةيييالف ضييييعلرغنيييمرل نغف نمليييي للمنفييينجةنًل ن يييملا ييي ل ليييينحلارحللرفماظريييالفييياىلرغييييذرنم لرغرنفلييي لنيييينل ل

ل فلخظضالرغفاى.
 ةلرغظيم ولرغظماةيي لءيال  ييعلرغيذرنم لرغرنفليي لال ييءللل Kane &Engle( 2003)"لن وانجاا ي" كاا رءايمال

 ء ييًنلل-(لفييةلفلخظضييالرغفيياى;8(لفليينمنًنلفييةلفماظرييالفيياىلرغييذرنم لرغرنفليي  ل )80 ب لنةييثلرخا ييمل) ييء مل ييامل
  ل يي لرغارلةفييين لفيييةلرغفليينمنةةلا يييفة لرغليي ةل فييي  لفماظيييعلل-غييءارالعلييينلفنفيي لفييياىلرغرفلةييي لغلييذرنم لرغرنفلييي 

رغرنفلي لنفينلة ينسل فياىلرغرفلةي ل ء فنل مع ل ا  لففنل ل اهنمحل مرا لرغنلف  ل  ضين لرغلاينج ل ةل  يعلرغيذرنم ل
ةيما  ل ن ناظينمل نغنييارل اهنميحلرغفلياان لءييالفنفي ل يام ب لنةييثلرمانيبلفلخظضي لرغفيياىل خ ينًال ن يمل ليينحل

فييةلفماظرييالرغفيياىلنةييثلمنييملاييارخحل ييام بلغيياىلفلخظضييالفيياىلل ارحلمنفينجةًنللءييالرغفنيين   لنةييملرغفا ن  يي
 ييةةلرغفنيين   لل  لغلفنيين   لنةييملرغفا ن  يي ل للمييمًرلغلانيي حلرغفلييامرغييذرنم لرغرنفليي لءييالفيي م ل يي حل فييةلر  يياهن 
لنرلالنءسلر  اهن  .لءانةملرغفا ن   ل رغفنن   لرغفننةا ل ل رغظلحل

ءييييالل ييييةةلر ءيييمرانييييثلرغظيييم ول  Elliott,Barrilleaux&Cowan(2006)يميااااوإلياااوت وزم مييياء لامر يييي ل
اهلبلر ف ر لرغفلياا  لءيالفنن غي لغظني ل عفيولغنغةين لرغفرمءةي لرغفاضيفل للءيالاهليبلرغالياة لفيةللنرغ ام لعل

 ف ر لنافة ل نةملنافة  ل رماف لرغامر  ل ظن لءيمال  ن يالفظينا)ل ةلذ ىل يامر لرغيذرنم لرغرنفلي لرغفماظري ل
اة لرغ يييفرا:لفنفييي لر  يييااعنالةلغلاليييةةلفخالظايييةفنفاامييي ل ن يييملل يييام لعلييينلاهليييبلرغالييياة لرغ يييفرا ل ر ييياخاف

ف ةيينسلفيياىلرغرفلةيي لل رغفا ل ييحلفييعلفليياان ل ييفرة ل فنفيي لا ييفة لرغليي ةلرغ ييمةر لفييعلاليياة ل ييفرا لل ر يياخاف
غلييذرنم لرغرنفليي  ل   ضيين لرغامر يي ل ةلرغييذرنم لرغرنفليي للاييما  لفييعل رييالفهيين  لر ارال  ليينالرغاليياة لرغ يييفرا ل

لةلرغذرنم لرغرنفل لااضفةلف ن ف لرغاارخح.ل مذرلةا ولفعل هن لرغلمملرغاالامىل 
نجاا  ميياء لامر يي ل" رغظييم ولرغظماةيي لءييال  ييعلرغييذرنم لرغرنفليي للءنيي لHeitz&Engle(2006)"لىيتااز وا 

 ل  يير ل خا يينملءييمالفظيينا)ل ةلفماظرييالفيياىلرغييذرنم لرغرنفليي لةن ليي ةل اول ل  ييمخلءييالاناةييالعلينلفنفيي لءالنييم
رلا ييييينمن للغلنيييييارل   يييييحلرنافييييين لغلايييييء مل نغفرل فييييين لرغفلييييياا لءيييييالفنييييين   لعيييييا لرغا ييييين ولف نملييييي ل فلخظضيييييال
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اا لييبلرتهن يي لل،"H" ل "S"في م لفييةلفنفي لءالنييملاءغظيي لفيةلفييظ رلفييةلرغنيم رللل لنغفلنمن.خضررغفاى
  لنةييمل("H HHHH" ل  ل" S SSSS"غلنييمرلرغفمنيي ي ل ننليي لفييظ رلرغنييم رلمفيينلفا يين   ل)

خيمل نينةللفيرلعياالرغفنين   لفا ين  ًن ل رغلفيرلرآلل،(H H S H H"  ل"S S H S S"فا ين   )
  ل"S"نةلنةييملفا يين و ل عليينلرغفليينمكل ةلةلييةملغلنييمرلرغ  يي ل نغضييظ لعليينلفظايين لفرييةةل ةييا)لرغة ييمىلمذرلنيي

 ل  منييم لرغلايينج ل ةلفماظرييالفيياىلرغييذرنم لرغرنفليي لنيينل رل  ييمخل  ن ييملا يي ل ليينحلارحل"H" ةييا)لرغةفليينلمذرلنيينةل
 ءضيحلءيال يامان لغالا ين)للرمنفنجةنلفةلفلخظضالرغفاىللءالرغفنن   لنةملرغفا ن   ل لففنلةلةملمغينل لني لنينل ل

للاان .رلا نجةًنلمغنلرغنمرلرغف انارل ر  رغ لاء ةملرغف
رغظييم ولرغظماةيي لءييال  ييعلرغييذرنم لرغرنفليي لءييالفيي م للRedick&Engle(2007)"لرياادو وأنجاا  ءنيي ل"

"لLغلةفيةةل  لرغة ينمل يءةلةضيظ لرغفلينمكلعلينلفظاين لنيمرل"لسايم مركازيفةلفنف لءالنم لاا لبلاناةالراهين)ل
"ل ن ياخار لمفي علRغلةفيةةل   لفظاين ل"ءالغ ن لرغفظناةمل ن ياخار لمفي علرغ ي ن  لغلةيالرغةفلينلمذرلنينةلرغ ين لةاهيتل
  لل)ف يحل)للمتسااوقةرغ  ن  لغةا)لرغة مىلمذرلننةلرغ ن لةاهتلغلة نمل ل ننل لفظ رلر  ين لمفينل

"للىيتاز وأنجا فيعلامر ي ل"ل  ل راظ ي لرغلاينجلل( )لمحايادة(ل  لف يحل)غير متسااوقة 
 ن ييملغفلخظضييالرغفيياىل نغف نمليي لل ف ضيين ل ةل هيي الرغال ةنيين لرغفاهيين م لنةييملرغفا يين   لننليي لف ةييال)لل:600)ل

ل فماظرالرغفاى لءالض ال ةل  علرغذرنم لرغرنفل لةرنسلرغ ام لعلنلرغانن لءالر لا ن)ل.
 :مقاييس معممية لالنتباهو  المعرفية اإلخفاقاتدراسات حاولت الربطبين ثانيا:

لر  ن ية لف يج غ لعلءخ يينا لييتلة يا لفل  ةينلرعا يينملرغظيم ولرغظماةي لءيالرآلغةيين لر لا نمة فيةللعليالرغيمن ل
رغامر ين لرغايالءنفي لرغرا ي ل يةةل خ ينالرغنةين لرغة فةي لللاينج رغفرمءة ل لءي ةلل نتخظن ن رغنةن لرغة فة لرغفما   ل

نغفرمءةي . ءال نتخظن نافن لين لر لا ين)لةيما  لنةيملفا ي   ل غي لا ضيمل يلننلي ل فنن لر لا ن)لرغفرفلة لنايالرآلةل
رغفرمءةيييي ل ل يييير لرغامر يييين لرغ يييين   لغييييم  لرغف يييينةةسللرتخظن يييين ن لا نمالرغفنافييييحلغاظ ييييةملر  ن يييي يييي ةحلاناةييييال

ل.رغفرفلة لغالا ن)ل امهن لر اخ نملرتخظن ن لرغفرمءة 
نةيييثلةنييي ةلعليييالرغفلييينمنةةللءيييالفنفييي لءالنيييملرغايييالر ييياخاف ل لييينحللييينجعلنفيييةظ لاهمة ةييي لغالا ييين)
 ,Broadbent) م ا ل ل  فاجيتر  اهن  لغلنارل اهنمحلفلاان لفهن م لنةيملفافيل ل نغنيارل لا فيل لامر ي 

Broadbent, & Jones(1986امهييين لر ييياخ نملنظييينا لر ارالعليييالفنفييي لءالنمللعا يي لفيييظمة ل يييةةللمغيييال 
اهييينملن لغنيييم رلل  ليييناب نيييمرلف يييانارلف يييحلمغيييارغفرمءةييي لعليييافنلنييينةلعليييالرغفلييينمنةةلر  ييياهن  للرتخظن ييين 

ف ضيعللمغيا ل اف لةفةةل  لة نملرغنار.. ءالرغامر  للظ ننل ن اخار لفةظ لءالنملف م لي ل نناةين لاليةملاافل
 ر ارالعلييافنلةنيي ةلف ضييعللنًلفنلةنيي ةلف ضييعلرغنييارلفرم ءييا يي  لنظيينا لر لا يين)ل يينغظمول ييةةلر ارالعليي ن لرغنييارل

لرتخظن ين ةلننل لارغ ل يةةللميذرلرغف ةينسل امهين لر ياخ نملر لضرةظ ل لعا  لعن ة لل  ها ل فرم ررغنارلنةمل
ل.رغفرمءة 

رغفرمءةيي لةءخييذ ةللرتخظن يين مغييال ةلر ءييمرالفماظرييالTipper&Baylis (1987)"بيمااز"و"تيباار"ا فييحل ل
ل"ف  ية ا"ءال ه النلفن لفلياا لنةيملفما  ي لا غةينلف يحلنلفي لل" كمب"  انل ن ملغا اهن  لغلنلف لرغف اناء لف حل

ل.علال  ل  ظحلرغنارلفةلفهف ع لر ءمرالفلخظضالرتخظن ن لرغفرمءة   اف ل  رًال
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لرتخظن يييين  ييييةةللنًل ييييل ةلنًلرما ن ييييSmith,Chppelow&Belyavin (1995)سااااميث وزميميااااو  هييييال
رغفرمءةييي للرتخظن ييين غييياةن لامهييين لفماظرييي لءيييالر ييياخ نمللرغفرمءةييي ل  يييمع لرغ نيييثلرغ فيييميل ل يل ةلر ءيييمرالرغيييذةة

ل.   حلغاناةالرغنارلءالفنف لرغ نثلنًلةءخذ ةل  ا
ءييالمييحللر ارالعلييالفنفيي لءالنييملمغييالم يي Lavie&Forster(2007فورسااتر وليفاا ") ميياء لامر يي ل"
(ل5: ان ليي لرغرةليي لفيييةل).رغفرمءةييي لرتخظن يين ةةلعليييالر يياخ نملنهن لرغفليينملامل ييلامرنييياا يينةةلف ييا يلرغرييبالرت

فليينمنًنل لارمضيي رلغفنفيي لاا لييبلرغ نييثلعييةلال ةييتلف ييانارلفييةل ييةةلعييا لال ةنيين ل خييمىلنةييملف يياناء لءييالمييحل
 يةةلخف ي لنيم رل(  Nأو  X )ةمنيملرغنيمرلرغف يانارللعبء إدراكي مانخف::ممرممءةةلفةلرغربالر امرنن:
 )ةمنيملرغنيمرلرغف يانار)لعابء إدراكاي مرتفا  :  ميمر(ل.Oنغنمرلر  هيايل)لي ةتل ينةملف اناء  للهفةرننل

X  أوN  )يةةلخف ي لنيم رلنةيملف ياناء لفخالظي لميا  (H,M, K, Z, W)ة يا ل ةضيًنلءيالنيحلعيمالنييمرل(.ل 
ةنييي ةللظاارف التسااااو : :غلا ييين ولةاهنملييتل ةمنيييملءييالميييمءةةلاهييمة ةةلفلييا لءيييالرغفنيية لة ليييبلفييةلرغفلييينمك

ةنيييي ةلرغنييييمرلرغفلييييا لفخنغظييييًنلغلنييييمرللظاااارف عاااادم التساااااو : لرغنييييمرلرغفلييييا لف ن  ييييًنلغلنييييمرلرغف ييييانار.
غ ةيينسلرغظييم ول ييةةلر ءييمرالءييالرغ ن لةيي للر يياخ نملرتخظن يين لرغفرمءةيي رغف ييانار.   ا لغلفليينمنةةل رييالمهييمرالرغاهم يي ل

 لءييالرغنةيين لرغة فة .   ضيين لرغلايينج ل ةلر ءييمرالفماظريي لرغييامهن لعليينلف ةيينسلرغ ن لةيي لغلاليياة ل ييال منييم رلةغلالييا
الياةاًنل ن ييملءيالر ارالرغنليينلغلاهم يي لفيةلفلخظضييالرغييامهن  لنفينل  ضيين لرغلايينج لاظينعًالارً لمنفيينجةنلغف ييا ىل

 رغا ييين ول رغفهف عييين لرغ مءةييي لغلف ةييينسل لففييينلةليييةملمغييينل ةلر ءيييمرا لرغيييذةةللة يييمم ةلنيييا ثللرنيييارتاملرغريييبال
رغفيلخظال غيةسلءياللرتامرنيارغالاة لغن لءالنةنان لرغة فة لةمنيم ةلايارخًالفليااًنل ن يملءيالرغفنين لذر لرغريبال

رغفماظييعلة لييحلاييارخحلرغفلييا لغهفةييعللرتامرنييارغفماظييع.ل ة ييالا لفييةلمييذرل ةلرغرييباللرتامرنييارغفنيين لذر لرغرييبال
رغفماظييعلغلفنيين لةفنيي لرغظييم ولرغظماةيي للرتامرنييارغفليينمنةةلفماظرييالرغييامهن ل فلخظضييةننل ليينحلففن ييح ل  ةلرغرييبال

ل.ءالرغ ن لة لغلالاة 
  فييظتللمغييالاناةييالا ملرغرييبالرتامرنييالForster&Lavie(2009)مييارل نييثلء م ييامل غةظييالنييذغك

 اف يحلمني ملرغنيمرلرغف يانارلل.ا لغلفلنمنةةلفنف ل نثل فيميلننغاهم ي لرغ ين      للم الرغذملءاللنًلرلا نمةنًلفن ل
 مي لع ينم للر ءنينم  ع بلنيحل نغيبلفنين   لةمنيملفهيسل امرنالننغاهم ي لرغ ين   غلربالرتلةءالممءةةلاهمة ةة

ذغيكلرغ ي رحلفيةلرغفلينمكللعةل  رحلءال  ي للنلي لرغريمالفظينا)"لفينذرلنلي لاظنيملءيالرغلنمي لرغمرملي ؟"ل ةا ليب
مذرلنينةلةظنييمل"A" ةلة يمملرغظنيم لرغايالفيم لعليالذمليتلءيالرغلنميي ل  ةيحلمني ملرغفهيسل ل  ةلةضيظ لعليالفظاين ل

"مذرلنييييينةلةظنيييييملءييييياللييييياالفييييينلنةيييييملفارليييييول نغفنفيييييي لZءيييييالرغفنفييييي لرغايييييالة اةنييييينل  ةلةضيييييظ لعليييييالفظاييييين ل"
رغلانج ل ةلرغل بلرغفج ة لغءءننملنةملرغفارل  ل نغفنفي لرلخظضي ل لينحلارحلمنفينجةنلءيالميمرللرغمرمل .   ضن 

رغرييبالرتامرنييالرغفماظييعلف نمليي ل مييمرلرغرييبالرتامرنييالرغفييلخظا.ل ة يياخل ل ليينًالعلييالمييذ)لرغلاةهيي ل ةلرغرييبال
للة لعلالرغ  را.رتامرنالرغفماظعلةخظاللرغالاة ل  رال ننةلفةلففناملخنمهة ل  لفةلففناملارخ

 عام عمي الدراسات السابقة تعقيب
لفيةل ن لرغ ن   لم ي لرغامهي لرغنلةي ل  ياخ نملرتخظن ين لرغفرمءةي ل ين ارالعليالفنين لرلا نمةي رنن غ لرغامل

ل(Broadbent et al.,1986; Tipper&Baylis,1987;Smith etal.,1995; Forster&Lavie,2007)ف يح
  لامر ييييييييييييي لايييييييييييييء ةملف ر يييييييييييييرلمخظن ييييييييييييين لففييييييييييييي لر لءيييييييييييييالرغفرفيييييييييييييحلءيييييييييييييالر ارالعليييييييييييييالفنييييييييييييين لرلا نمةييييييييييييي ل

ل.(Forster&Lavie,2009)ف ح
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 ةلرغييذرنم لرغرنفليي لةلمييملمغةنيينلننغ يينلنل ييولفرمءييالةيياف ل ييةةلنييحلفييةل ميينجرلرغاخيي ةةلفييةل علييالرغييمن لل
عا ييي لرغيييذرنم لرغرنفلييي ل نتخظن ييين للءنييي ء ليييتلغييي لانييين حل يلفيييةلرغامر ييين لرغ ييين   ل ل  مييينجرلرغيييانن لرغالظةيييذيل

نفيينللWright&Osborn(2005)"مرةا    يي  مة"لرغفرمءةيي لنفيينلا يينسل ن يياخ نمر لرغا يياةملرغييذراال لا فييل لامر يي 
امهيين لر يياخ نملرتخظن يين لرغفرمءةيي لغيي لاييما  ل ليينحلارحل يينغظم ولرغظماةيي لءييال  ييعلر ناظيينملمغييال ةللميي لفا  ييعل

عليالرغهنليبل.ل ل(Crowder,1982)رغفيايلغي لة  ي ل مفةانينلغيءارالرغفرمءيالرغلينهمل فيةملرغفياي لءنغيذرنم ل فيةم 
 ;Broadbent et al.,1986 )لرآلخمرما   لامهن لر اخ نملرتخظن ن لرغفرمءةي ل ين ارالعليالفنين لرلا نمةي لف يح

Tipper&Baylis,1987; Smith et al. ,1995; Forster&Lavie,2007)ااضيفةلرغنيرلرغفرمءيالنءنيالل
رغيياغةحلر ف مة ييالرغف نلييملغارلييولرغييذرنم لرغرنفليي ل نتخظن يين لرغفرمءةيي لءيياللءيي ةل منيي لذغييكل  ميينجرلرغييذرنم لرغرنفليي 

 .رغنةن لرغة فة لغ لا افتلرغ ن ثلرغ ن   
رغظم ولرغظماة لءال  يعلرغيذرنم لرغرنفلي لاي ايلمغينلءيم ولل ةمغالل  مة  لف نلم للرغ ن     لنم لرغامر ن ل

 ةل  ييعلرغييذرنم لرغرنفليي لفييةلرغر رفييحلرغفنيياا لغلفيي رمالر لا نمةيي لرغفاننيي لغلرفلةيين ل لءماةيي لءييالفنيين لرلا يين)لفنيياا  ل
 Kane)(ل فنفييي ل يييام بل)Heitz&Engle,2006;Redick &Engle,2007رغننءييي لءيييالفنفييي لءالنيييم)

&Engle, 2003فنين لرغنناةين لرغفننلةي ل Kane et al., 2001)Bleckley et al., 2003;).ل لة يالا ل
 . ةلرغظم ولرغظماة لءال  علرغذرنم لرغرنفل للا  ملءالءرنغة لرغنرل نظنا لر لا ن)ل  هتلعن ل نغانغا

 فرو: الدراسة
لعن ة لارغ ل ةةلفايلرغذرنم لرغرنفل ل رغامه لرغنلة لغتخظن ن لرغفرمءة .لرما ن ة ا هالعا  للل-5
لفمنمملرتخظن ن لرغفرمءة لغايلعةل لرغامر  .عن ة لارغ ل ةةلفايلرغذرنم لرغرنفل ل  رالل ا هالعا  لرما ن ةل-6

جراءاتي الدراسةمنيج   اوا 
نةييثللا يياخا لرغافييفة لرغف يينالر ما يين ا(ل لنةملرغاهمة يارغ فييظا)لارافيالرغامر يي لرغمرمليي لعلييالرغفييلن 

 نتضيينء لمغيييالرغنلييرلعييةلرغ ليييناللرغامر يي  لي يييةةلفاظةييملل  هنانيينلما ن ةيي رغرا يين لر  ييي  لغنلييرلعييةلمغةنلانييار
همرارات:لرغرنفلالغلف م لرغرم ة لفةلر اخ نملرتخظن ن لرغفرمءة   ل ءةفنلةلالفن لن للمذرلرغفلن ل ر 

 الدراسة( عينةٔ)
فةل ييابلنلةيي لرغفييةاغ ل هنفريي لفليينمننًللةة خف يي ل  ييا(لفنجيي ل5:9عةليي لعفاةيي "لفن ليي لفييةل)"رلا ييناايي ل

.ل رعافيناًرلمفينحل عيا لر يانفنحلرغا  ةيوفلينمنةةلغتل   ولعلةن ل ا ر لرغامر   ل  ا رالفيلن ل ةنلين ل ي ر.  منا
فياىلرغرفلةي  لةهيبل ةلةن يولعلنلءن لرغ ةنلن ل لناًرلعلنلف يا ىلا ي لنيحلرغف ينجحلءيالفني ةلرغفرنغهي لغفنفي ل

%لا ي لعلينلر  يحلءيالنيحلرغف ينجحلرغمةنضية لغنيالةاضيفةلءيالرغانليةا لرغانغةي  ل ذغيكلغضيفنةلا يي ل9>رغفلينمكل
 ةنسلرغذرنم لرغرنفل لرغاالا   لعلنلرغاخ ةةل رغفرنغه لرغففينن  لغلفرل فين  ل ليا لعيةلميذرلرغفرةينملنيذرل ةنلين ل

 ييييييل  ل رلنييييييمررلفرةيييييينميلل>5‚5;(لفليييييينمنًنل فا  يييييي لعفييييييمي579ننجةيييييي ).ل  فيييييي ن لرغرةليييييي لرغلنًل(لفليييييينمن67)
 ل  ليدلعياالل يل ل0‚5:ل± يل ل رلنيمررلفرةينميلل>5ل‚;>فلينمننل فا  ي لعفيميل96 لدلعاالرغذن مل ل .0‚6:±

ل. ل ل0‚5:ل± ل ل رلنمررلفرةنميلل>5ل‚6:فلنمنًنل فا   لعفميلل7>رتلنثل
ل
ل
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 أدوات الدراسة وصالحيتيا القياسية( ٕ
 أوال: ميمة مدي الذاكرة العاممة
 Microsoft Power Pointرغرييم الرغا اةفةيي لل ن يياخار ل مليينف ل(=600 مييالفييةلمعييارالرغ ننييثل)

)فن ةلنييحل ا ييحلفييةلرغف يينجحلرغمةنضيية لرغ  يية  لفيين لاا لييبلفييةلرغفليينمنةةلرغان ييولفييةلفنفيي لف ا هيي ل مييا
 ااف يحلرغفنفي لءيالعيمال لي الفيةل( لفني ةلاخي ةة)  لنالفنن غان لاذنمل نجف لفةلرغنلفن لنةملرغفما  ي لفرنغه (

+نلفي لنةيملفما  ي  لف يح:ل"ميحلل مةنضيةل رغف نجحلرغمةنضة ل رغنلفن لنةملرغفما   ل نةثلةاضفةلنحل لا:ل"ف يءغ
)فيم(ل  ل )خ يء(لعلينلرغنيحلرغف يا  ل ي لل لر ل  ر  اهن ل  ة  لبلفةلرغفلنمكل مرا لرغف ءغ؟ل ل ".ل;=9-(6×:)

لغنالةناظمل ننل  رالذغكلة م ل ةضًنلرغنلف لرغف ه ا لءاللننة لرغف ءغ
ءييال  يي لرغلنليي ل لنةييثلةنيي ةلف ل  ييًنلفييةل"ل رييالنييحلعيياالفرييةةلفييةلرغ ليي الاسااتدع  لامنييملنلفيي ل"ل

عمضيننللظ ييت ل ة ي  ل ايا ةلننلءييالرغفلينمكلر يااعنالرغنلفين لرغاييال ي ول ةلرنياظمل نيينلءيالاليكلرغفهف عيي ل اماةيبل
 رغفرا لغنذرلرغظما.ل  م  لرتهن 

)لفياىلرغيذرنم لرغرنفليي (ل رياالرغنلفين لرغاييالر يااعنمنل لينحلفيينةمل  يلظسلرغاماةييبلل ةانياالفياىلرغرفلةيي 
   رالرغف ييييءغ +رغنلف (لفلنيييينل يييياثللةفهف عيييي لفييييل59فنن غيييي ل)ل59ءييييالنييييحلرغفهف عيييين .ل اانيييي ةلرغفنفيييي لفييييةل

مغينلل6فنن غي ل  ن ية  لااضيفةلنيحلفنن غي لعيااًرلفيةلرغ لي الةايمر  لفيةل56اامة ة ل لاضينرلامهنانين ل فنن   ل
نه لرغفهف ع لءنلرغفنن غ لعلي رجةًنل لنةيثلةمنيملنيحلنهي ل ياثلفيمر  ل ميذرلرغا  ةيعلرغرلي رجاللخ ل ا ل ةا  لل9

غفهف عيييي لمغيييينل ةلةمنييييملميييينايلرغفليييينمكل ةلةال ييييءل نهيييي لرلع ن يييي لغيييياىلنييييحلرغفليييينمنةة ل ذغييييكلنايييينل لة ييييا ة
تللظ يلر  ااعنالءال   لرغلنلي لغةل يتلرغفلينمكل نلانينالرغفهف عي ل ر يااعنالرغنلفين لءيالاليكلرغفهف عي ل نغاماةيب

 ليياًرل  ن ييةًن ل ةاييمر  لفيياىلرغييذرنم لرغرنفليي لفييةلفييظملمغيينلل86.  ييذغكلةفيي ملغيياةلنلاسااتدع  ميينلع يينم لعييةلنلفيي ل
لامه .86

لح ا  لنحلرغف ءغ لفةل هحلايذنملرغنلفين ل لاي ل ضيعلفنيكلا ي ل لة يلن لةضن غلاءنالفةل ةلرغفلنمكل
 لفلن يي ل Data show ل عمضي لرغفنفي لعليالرغفلينمنةةل ن ياخار للنلي لعيمال%لءيالنيحلرغف ينجح.9>عيةل

ل. هنن لنن بلفنف حل
 )أ( الثبات

غفنفيي لفيياىلرغرفلةيين لاييمر  ل ييةةللءييالعييا لامر يين لف ييا ل ل ةلفرنفييحل غظيينلنم ل يين لأنجاا  وزمااالؤه هييال
 ايمر  لفرنفييحلرغ  ين ل  مة ي لمعيينا لللEngle & Kane, 2004,155). مي لفرنفيحل  يين لفماظيع)ل0‚=مغينل0‚;

ل(Turley-Ames & Whitfield, 2003)(ل ريالمعينا لرغا  ةيول ريالعيا لا ينجو0‚0>مغينل0‚0;ر خا ينمل يةةل)
نيذغكل لFriedman &Miyake,  (2004; Klein & Fiss, 1999) )  ريالمعينا لرغا  ةيول ريالعيا ل  ين ةعل

عةلي لفيةلرغفلينمنةةللعلينلل" كاليان وفايس" رخا يملنيحلفيةلل).(Klein & Fiss, 1999 ريالرغا  ةيول رياللينمةة
فنفيي لفييياىلرغرفلةيين ل ل ييي ل عيينالرخا ييينمم لفيييم ل نلةيي ل ريييال ا يي ل  ييين ةعلف ييياخافًنلفيي م لفننءجييي لغلفنفيي  ل ييي ل عييينال

غلفي ملل0‚>>  ن ةعلف اخافًنلفي م لفننءجي ل نغ ي  ل نفيحلعلينلفرنفيحل  ين لف يارم)لل;-: رالرخا نمم لفم ل نغ  ل
 ةلماييبلامهين لر ءيمرالعلينلرغفنفي لءييالل- ةضينل–رغي اث لففينلةرنيسل  نايًنلفماظريًنلغلفنفيي لع يملرغ  ي  لنفينل هيال

ل.Klein&Fiss,1999)رغ   )فمر لر خا نملرغ ا  لفالن ن لمغنلنالفنلففنلةرنسلر ا مرمًرلفماظرًنلع مل
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 نغ ييًنلفييةلل75عليينلعةليي ل لييدلعيياامنل(=600فنفيي لفييايلرغرفلة ) لييمرلفنفيياللهةييبل  ايي لمعيينا لا  ةييول
 ايي ل لة فيينًلل60-;5 ظنفييحل فلييالفييةلل68-لل:5رغييذن مل رتليينثلةلافيي ةلغنلةيين لفال عيي  لءييالرغفيياىلرغرفييمىلفييةل

ففيينلة ضييمللٓ‚ٔٓٛاخار لفرنفييحلرما يين ل ةم يي ة لء لظيي لن يينبلفرنفييحلر ما يين ل ييةةلرغا  ة ييةةلر  حل رغ يينلال ن يي
 ةلرغفنفييي لاافايييعل امهييي لف   غييي لفيييةل  ييين لر  يييا مرم لنفييينلاييي لا  ييية لرغفنفييي  للعلييينل  ييينسلرغفنييين   لرغظماةيييي ل

 اييي لافييينةملرغ ييي حللٓ‚ٜٚٙاييي لن ييينبلفرنفيييحلرغ  ييين ل  مة ييي لرغ  يييف لرغلفيييظة للء ليييدلل  رغفنييين   لرغ  هةييي ل ل ييي
ء ليييدللنفييينلاييي لن ييينبلفرنفيييحل غظييينلنم ل ييين ، ٓ‚ ٕٔٛ يييمر ة"ل لء ليييدلفرنفيييحلرغ  ييين لل-" ييي ةمفنة ن ييياخار لفرناغييي ل

لففنلةلةملمغال ةلرغفنف لاافاعل   ن لرا نولارخلالفماظع.ٓ‚ٕٔٛ
ل579عةليي ل ليييدلنهفنييينللعلاءيييالرغامر يي لرغمرملييي لرغ  يييف لرغلفييظة   يين لرغ ننيييثل ن يينبلفرييينفا ل  يين ل

فلييينمنًنلفيييةل يييابلنلةييي لرغفيييةاغ ل هنفرييي ل ييي منا لنةيييثلاييي لا  ييية لرغفنفييي  للعلييينل  ييينسلرغفنييين   لرغظماةييي ل
 اييي لافييينةملرغ ييي حللٓ‚ٖٔٚاييي لن ييينبلفرنفيييحلرغ  ييين ل  مة ييي لرغ  يييف لرغلفيييظة للء ليييدلل  رغفنييين   لرغ  هةييي ل ل ييي

نفييينلاييي لن ييينبلفرنفيييحل غظييينلنم ل ييين للء ليييدل، ٓ‚ ٔٗ٘ يييمر ة"ل لء ليييدلفرنفيييحلرغ  ييين لل- ن ييياخار لفرناغييي ل" ييي ةمفنة
ل.فر  حففنلةلةملمغال ةلرغفنف لاافاعل   ن للٓ‚ٚٔ٘
 الصد ( ب)

فنفيي لفياىلرغرفلةي ل لنيينلاف يحلعةليي لفف لي لغ مةظي لرغييذرنم لرغرنفلي  لرغاخيي ةةللغفناي يل  هيال ينغظن لرغفييلم 
نييحلف يينجحلمةنضييية )غظمالرغفرنغهيي ( ل ءييالرغ  ييي لغااضييفةل رييالر للييي  للنةيييثرغف  يي ل فرنغهيي لرغفرل فن .

نلفييي لءيييالظخيييملنيييحلف يييءغ ل  ليييبلفيييةلرغفلييينمكلر ناظييينمل فرل فييين لفرةلييي ل  يييااعنجننل ن يييًنلنن ناظييينمللظ يييتلة ل
ر ييياخار لرغيييذرنم لرغرنفلييي  لنةيييثلةناييينالر ءيييمرالغان ةيييحلرلا ييينمن ل لييينحللميييذرةاضيييفةل لمةنضييية )غظمالرغاخييي ةة(.ل

 .(Perlow et al..,1999; Engle et al.., 1999 )ا ناحل ةةلرغفرنغه ل رغا فةعف

- لغظمييال  ل فييمي لييتلةرافييال ةضيينلعليينلامفةييلفييةلفيياىلرغرفلةيي لعليينلرغييمن لغييذغكلءيين ارالعلييالفنفيي 
ل عةي  ل لء لتلةرنسل امهي ل ن يمل يام لرغظيمالعلينلر لا ين)لرغالظةيذيل ن يملفيةلفا ل ين لرغيذرنم ل فيةم لرغفياىلرغفننلا

 ذغيييكل ةلفنييين لفييياىلرغيييذرنم لرغرنفلييي لاا ليييبلفيييةلرغفلييينمكل ةلةنييياظمل  ييي رج لفيييةلرغال ةنييين لءيييالف رهنييي لرغايييارخحل
رغ ييين ولفيييةلرغ ييي رج لرغ ييين   ل  لييينال ارالفنفييي ل نل ةييي )رغان ولفيييةلفييين لنيييحلف ييينغ ( لءةهيييبل ةلانييي ةلرغفرل فييين ل

 يين)لمغيينل  لفييةلفنفيي لرغفرنغهيي لرغ نل ةيي لرغففييينن  ل لرغخنفيي ل نغال ةنيين ل ن ليي لغل فيي حلمغةنيينلخيياحلانيي   لر لا
ءنييييالالايييي خل مةظيييي لرغييييانن لرغالظةييييذي ل ا يييي  لعليييينل يييينبلفيييي رمالفرمءةيييي لفييييةلرغفنيييي ةلرغالظةييييذيلرغفمنيييي يللر منييييذ

(Engle&kane,2004,150 .)غذغكلارفحلمذ)لرغفنين ل لينحلهةيالغاف يحل مةظي لرغيذرنم لرغرنفلي ل لنينلارنيسل يام ل
رغفلنمكلعلنل ارالعفحلع لالضم ميلغف ن ف لايء ةمر لرغايارخحلفيةلفنن غي لمغينلرغايالالةنين ل ع يملفهف عين لفيةل

 العاممة مما يشير لتوفر صد  مضمون مالئم لمميمة لقياس مدي الذاكرة (.(Engle,2001,301رغفنن    ل
 هيال لنينل يالاخياخلرغفلينمك لءيةمةل لنينلرخا ينملغل يام للوبالنظر إل  المظير العاام لميماة ماد  العممياات

عليينلنظييملرغنلفن ) نا رجنيينلعليينلنلفيين ( لءييالل رغمةنضيية ل) نا رجنيينلعليينلف يينجحلمةنضيية (ل  ل لنيينلرخا يينملغل ييامل
يل  لرغفضيي   ل رغييذيلةرييالرغفنيي ةلر  ن ييالءييالعفييحلرغ ييام لعليينلر لا يين)لرغالظةييذلةا لييبرغفنفيي للهيي مملنييةةل ة

وتم التغمب عم  ىذه المشكمة في التعميمات بتأكياد أىمياة حا  المساألة وحفاظ الكمماة فاي الوقات رغذرنم لرغرنفل .ل
ف يا ىللةغذغكلةا لر يا رنالر ءيمرالرغيذةةل لةن  ي لل.لمنجاح في الميمة نفسو وكمييما عم  درجة كبيرة من األىمية

%لءيييالنيييحلرغف ييينجحلءيييالمهيييمرار لن ييينبلفييياىلرغيييذرنم لرغرنفلييي  ل ةلفرلييينلذغيييكل ةلرغفلييينمكل)لضيييننل9>ا ييي ل
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 ار )لعفيحلرغيذرنم لرغرنفلي ل لرغايالااضيفةلءياله مممينلرغاخي ةةللس نغفرنغه لتا نةلر ناظنم( ل  ذغكل ي رل لةرني
  رغفرنغه لرغفا رفل لغلفرل فن .ل

رغرنفل لف حلفاىلرغرفلةين ل فياولاني ةةلفرا يملنةيثل لنينلاال يءل ين ارالعلينلل  علرغذرنم لس اافاعلف نةة
ف ييحلضيي  لر لا يين)ل لرغاظنةيملفن لييًنل  ن ييةًنلءييال ارجنيين.ل ةان ييولفيياولرغانيي ةةلغفنيين لافياىل ر ييعلفييةلرغفنيين لرغاييال

صااادقًا ةضيينل  فيييظتل غنيييةل لصااادقًا تقريريااًا التقائيااااً فيياىلرغيييذرنم لرغرنفليي )ف حلفييياىلرغرفلةيين (لغيييةسلء يي ل  فيييظتل
 لنينلايما  لرما ن يًنلن ةيمًرلفيعل رضيننللءيارغفياولرغا مةيمىل)رتغا ينجن(لغفنين لفياىلرغيذرنم لرغرنفلي  لل ةاضيم.لتمييزياً 

 ة ريمالءةفينلل. ين ارالعلينلرخا ينمر لرغفرمءي لرغفر يا لرغايالةظايمال لنينلارافيالعلينلرغيذرنم لرغرنفلي ل رآلخيم ل ايما 
ةما  لر ارالعلةننل امهي لفماظري لل ين ارالعلينلفنين لفياىلرغيذرنم لرغرنفلي  ل ميذ)لرغ نجفي للةلالغ نجف لفةلرغفنن لرغاا

فنيين لرغفياىلرغ  يية لغلييذرنم ل فيةم لرغفيياىلرغف  اي لف ييحلفياىلر م يين  ل فيةلمييذ)لرغفنيين للعغف ييحلميذرلر ما يين لفيلااظا ي
رغفرمءةييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي لفماظرييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي لرغما ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي :ءن لرغ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييمرا ل

  & King)ل ءنيي لرغلظيي ل (Daneman&Carpenter,1983;Daneman&Merikle,1996) رتلفيين 
Just, 1991; MacDonald et al.,  2001  ) ا نخلرغارلةفن لرغلظ ة ل رغفننلة  (Engle, et al.., 1991 ) ر 

لل(Kiewra&Benton,1988)  خييذلرغفليينمار لارخييحلرغظفييحل(Daneman&Green,1986)رغنلفيين للارليي  ل
Barrouillet,1996;kyllonnen&Christal,1990) ر  يييييياا حBenton,etal.,198) رغنان ييييي  ل(

ل(Dougherty&Hunter,2003) ا غةيييييالرغظيييييم ال(Clarkson-Smith&Hartley,1990) غريييييبلرغ فييييينم
ل(Kyllonen&Stephens,1990;Shute,1991). ارل لفنن لف مفه ل نغنن  ب

 ي ةحلرغف ينحللنفنين لر لا ين)ل ةضين لءرليعليال هال لهحل  فا )ل ةلفنن لفاىلرغذرنم لرغرنفلي لاال يءل ين ارال
علييالرغف نمليي ل ييةةلر ءييمرالرغييذةةلةنفييل ةلعليينلامهيين لا ييعلءييالرغم ةييعلر عليينلفييةلرغا  ةييعلءييالفنيين لفيياىلرغييذرنم ل

 -أن ذو  الربي  األدن  يتسمون بأنيم:ارغرنفل ل ن ءمرالرغذةةلا علامهنان لءالرغم ةعلر النلفةلرغا  ةع ل ه
لللللللللللللللل  لءيييييالف ن فييييي لرلاييييي رخلر لا ييييين)ل ظريييييحلمييييينالخييييينمهنلءيييييالفنفييييي لرغا هيييييتلرغ فيييييميلرغفرنييييي سةهيييييا ةلفييييير لل-5

(Kane et al., 2001;Unsworth et al., 2004).ل
ل.(Bleckley et al., 2003)  ةها ةلفر   لءالاناةالرلا نمن لءنل فننةلنةملفاهن م لفننلةنًلل-6
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاناةيييييييييالفمنيييييييي لر لا يييييييين)لءيييييييييالفنفيييييييي ل نناةيييييييي لرغهنليييييييييبلفييييييييعلفليييييييياان لفالييييييييينءم ل ةهييييييييا ةلفيييييييير   لءيييييييينل-7

. (Heitz&Engle, 2006). 
 .(Kane & Engle, 2003) ةخ ج ةل ن ملءالفنف ل ام بل-8
ل(Kane&Engle, 2000).  ن مل ن لة لغلاارخحلرغ ن ول-9

عيةلفياولافةةي يل ي ىلنةيثل لنينل لاال يءل ين ارالعلينلرغفنين لرغايالل فلينفنلانلرلفنن لفاىلرغذرنم لرغرن
فييمرعًنل  لاييارخًال ييةةلرغال ةنيين (لف ييحلفنفيي لرغا هييتلرغ فييميلرغف نلييملءيياللةغةيي )رغاال لااضييفآلارنييسلرغفرنغهيي لر

 & Conway)ف يحل نيذغكلر  يااعنال/رغاريمرلءيالنةينبلرغايارخح(Kane et al.,2001) اهم ي لرغا هيتلرغ فيميل

Engle, 1994; Kane & Engle, 2000; Rosen & Engle, 1997, 1998).ل
  خةييمرلاافيينة لفنيين لفيياىلرغييذرنم لرغرنفليي لعييةلفنيين لرغفيياىلرغ  يية  لرغا لةاةيي لءييالفييا ننلرغال   نةييثلملنيينل

 ; Conway et al.,2005) نام لعلنلرغال  ل لهن ل نغفرمء لرغفر ا لءالنةةل ةلفنن لرغفاىلرغ  ة  لعنه  لعيةلذغيك

Engle & Kane , 2004 ; Unsworthet al. ,2004).ل
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لهةيب للفنفياغفنفي لفيايلرغرفلةين ل) ليمرلغاخا ينمل يةةلرغفهف عين لرغ مءة ل ا لرخا ينملرغ يام لرغافةة ةي 
)رغم ةعلرغفنفيي عيةل مةيولن ينبلفياىلا غي لرغظيم ول يةةلفا  ي لامهي ل ءيمرالرغفهف عي لفماظري لر ارالعلينل(=600

 لل-)رغم ةعلر اليين(ل ن يياخار لرخا ييينم" "لعلييالرغفنفيي ر عليين( ل فا  يي لامهيي ل ءييمرالرغفهف عيي لفلخظضييي لر ارال
ل.للءالفنف لفايلرغرفلةن  ةةلرغم رةةلر علنل ر النللرغظم وها حلرغانغالرغة ضمل

 ( ٔ(جدو 
 مد  العممياتلمعام  صد  المقارنة الطرفية يوضح

مستو     قيمة ت الربي  األدن  الربي  األعم  االختبار
 الداللة

 ع م ع م

 ٓ‚ٔٓٓ ٜٙ,ٛٔ ٕٚ,ٖ ٛٛ,ٗٔ ٕٖ,ٖ ٛٛ,ٖٙ مد  العمميات

(ل ييةةلفهف عيي لل0,005(لرغ يين ول هيي الءييم ولارغيي لمنفيينجةنل فيينلةاهيين  لف ييا ى)ل5 ةا ييةةلفييةلرغهييا حل)
ةلييةملل رغم ةييعلر عليينل فهف عيي لرغم ةييعلر اليين لففيينلةنلييرلعييةلرماظيينخلفا  يي لر ارالغفهف عيي لرغم ةييعلر عليينل ل

 لفييايلرغييذرنم لرغرنفليي افةيي ل ييةةلر ءييمرالذ  نغييامهن لرغفماظريي ل ر ءييمرالذ ىلرغييامهن لرغفلخظضيي لءيياللرغفنفيي مغيينل ةل
لففنلةاحلعلنلفاولرغافةة .

افييلةرلر ءييمرال ء يينلغفيياىلرغييذرنم لرغرنفليي )فماظع لفا  يي  لل ةفييةلل(ل=600نفيينلان ييولرغ ننييثلرغنيينغال)
لغالا ين)لر لا ينجال يفرة ل  فيمة لءيالراهين)لاظي ولفماظريالرغفيايفلخظا(لة اىلمغنلرخياارلامهينان لعلينلفنين ل

 ل  ةلرغيذرنم لرغرنفلي لاليفحليلرغرفلةين غفنفي لفيا ل لةرالمذرل ف ن  لاغةحلعلينلفياولرغاني ةةلل لنحلارحلمنفنجةنًل
لرغ ام لعلنلر لا ن)لرغفض   ل نرلرغفلاان .

عداد الباحث ترجمة: (ٕٜٛٔ)المعرفية لبرودبنت وزمالئو  اإلخفاقاتاستخبار : ثانيا  .وا 

 ,Broadbent, Cooper)فيف ل م ا لي ل ل ني  مل ل ءةا هةمرغيا  نمن ل ل  ناله جالفةل عفنحلمةي  ة

fitzGerald, and Parkes ,1982)رغفرمءةييي للرتخظن ييين ر ييياخ نملللCFQ))Cognitive Failures 

Questionnaireغ ةيينسلرغظيييم ولرغظماةييي لغل ن لةييي لغل  ييي خلءيييالر خ ييينال  لييينالرغللييين لرغةييي فالرغفراييينال نةيييثلةظ يييال
 ل اضييفةلر  يياخ نمل  ييجل لاخييا ل ءخ يينالءييالرغظرييحل ل ر لا يين)ل رغييذرنم للفهف عيي لفال عيي لفييةلر خ يينالرغليينجر 

(Cheyne,Carriere,&Smilek,2006,579).ل
خياحللعيةل خ ينال  ية  لة يعلءةنينلر ليخن لءيالرغنةين لرغة فةي لانلير ليالل69 ةايءغرلر  ياخ نملفيةلل

 للرتامركمجة ي ل ميياللءجين ةل ياثل يين  ل لي الر  ياخ نملفي يا للين ملفنضية لفيةلاينمةةلا  ةيولر  ياخ نمل ل  ل
 ر ييياخا لايييامة ل لغا يييةسلفرييياحلانيييمرملرغنظييي ر لءيييالميييذ)لرغفهييين  لMotorfunctionرغيييذرنم ل ل ر ارالرغنمنيييا ل

(ل ل امر ني ل8ارجفينل)ل في ً لمغيا)فيظم(للرًلخظنولفرةةل ل رغذيلايمر  لفيةل  يامغةنم لرغخفن الغ ةنسلفراحلانمرمل
ل(.Wallace & Vodanovich,2003,P.506)ل500غالمرغامه لرغنلة لفةلفظمل

 عيمالرغامهفي لعليال ياثل  يناذ ل لغلظي لرغرم ةي لفةلرغلظ لر لهلة ة ل  ن لرغ ننثل امهف ل ل الر  اخ نم
فخافةةل ل غلاءنالفةلاننء لفرنلالرغ ل الل لا لعفحلامهفي لعن ية ل م هري لرغامهفي ل في   لغالن يبلرغلين  ةةل

رغظمف لغل ن ثلرغف نملي ل ل اي لعيمالرغفي م لر  غةي لعلياللتانن  نغلظ لرغرم ة ل ل غ لةا لنذرل  لمضنء ل يل لال
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لرتهن ي ارلةفين لفخافيم ل   ية  ل  يارجحلل ةضينفةل ض  لرغ لي الل ءنفنينل   ضير لل نارلرغاءنالنًل نغ ل59عاال
ل.ر فلة لغا اخ نمل م ا رنلغلف

 )أ( الثبات
ل>;,0ل يةةرخا ينملايمر  للمعينا خظن ين لرغفرمءةي لةفاليكل  ين ل لنم لرغامر ن لرغ ن   لمغال ةلر ياخ نملرت

لللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييينمةةل رييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييال6>,0غييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالم(Larson&Merritt,1991))ل رييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييينمل(ل
(VomHofe,Maine-Marre&Vannier,1998)لمةهن ةييين لل نيييحل لييي الر ييياخ نملر خظن ييين لرغفرمءةييي لرما  ييي ل

ل(Broadbent et al.,1982)غلفي م لر  غةي لغلف ةينسلل=;,0فيحل غظينلنم ل ين لفيعل رضيننلرآلخيمل لنةيثل ليدلفرن
" ر سلءيالامر ي لل7=,0غيالم  ل  فيل ل(VomHofe et al., 1998)رغلننجةي ءيالفي ماتلل=>,0 رماظري لمغيالل
لرتخظن يين  هي العنفييحلعيين لةلييفحلفميينمملمغييالففيينلةلييةملل(Wallace & Vodanovich,2003) ء ارلي ءةاض"

ل.رغفرمءة 
ل579عةليي ل لييدلنهفنيينلل  يين لرغ ننييثل ن يينبلفريينفا ل  يين لر ا يينولرغييارخلالءييالرغامر يي لرغمرمليي علا

ايي لا  يية لر خا يينم للعليينل  يينسلرغ ليي الرغظماةيي ل رغ ليي الفليينمنًنلفييةل ييابلنلةيي لرغفييةاغ ل هنفريي ل يي مناللنةييثل
 اي لافينةملرغ ي حل ن ياخار لفرناغي للٓ‚ٜٙٙا لن نبلفرنفيحلرغ  ين ل  مة ي لرغ  يف لرغلفيظة للء ليدلل رغ  هة ل ل 
ففينلةليةملمغياللٓ‚ٕٛٛنفينلاي لن ينبلفرنفيحل غظينلنم ل ين للء ليدل، ٓ‚ ٕٓٛ مر ة"ل لء لدلفرنفيحلرغ  ين لل-"  ةمفنة

لافاعل   ن لرا نولارخلالفماظع.ر خا نمة ةل
ل(ل ل ننلي لهفةيعلفرينفا لر ما ين لارغي 6نفنلا لن نبلرما ين لرغ ليال نغامهي لرغنلةي لنفينلة ضيملهيا حل)

ل.رغ  ن ففنلةلةملمغال ةل ل الر خا نملاافاعل امه لفماظر لفةلل0,05علالف ا يل
 (ٕجدو  )

 معامالت ارتباط البند بالدرجة الكمية الستخبار اإلخفاقات المعرفية
معام   رقم البند

االرتباط 
بالدرجة 
 الكمية

رقم 
 البند

معام  
االرتباط 
بالدرجة 
 الكمية

رقم 
 البند

معام  
االرتباط 
بالدرجة 
 الكمية

م رق
 البند

معام  
االرتباط 
بالدرجة 
 الكمية

ٔ ٓ,ٖٓٚ** ٚ ٓ,ٖٜٚ** ٖٔ ٓ,٘٘ٓ** ٜٔ ٓ,ٖ٘٘** 
ٕ ٓ,ٖٗٗ** ٛ ٓ,ٗٔٛ** ٔٗ ٓ,ٖٓٚ** ٕٓ ٓ,ٖٗٛ** 
ٖ ٓ,ٜٗٗ** ٜ ٓ,ٕٗٙ** ٔ٘ ٓ,ٕٗٙ** ٕٔ ٓ,٘٘ٙ** 
ٗ ٓ,ٖٕٛ** ٔٓ ٓ,ٖٔٗ** ٔٙ ٓ,ٜٗٚ** ٕٕ ٓ,ٕٙٔ** 
٘ ٓ,ٖٗٛ** ٔٔ ٓ,ٕٜٔ** ٔٚ ٓ,٘ٚٗ** ٕٖ ٓ,٘ٔٔ** 
ٙ ٓ,ٜٕٗ** ٕٔ ٓ,ٕٗٛ** ٔٛ ٓ,٘ٓٓ** ٕٗ ٓ,ٖ٘ٙ** 

ٕ٘ ٓ,ٖٗ٘** 
  1,11( دال عنذ مستىٌ  **)              

 )ب( الصدق
خظن ين لرغفرمءةي لةافايعل فياولخينمهال)ل ةجيا(لفرا يمل ء يال هيالالةملر اغ لرغفانني لمغيال ةلر ياخ نملرت

رغفرمءيييالرغفماظيييعلةا ييي   ةل لييينحللرتخظييينوخظن ييين لرغفرمءةييي لذ يلفريييا  لفماظريييالرغيييامهن لعليييالر ييياخ نملرتل ة
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 ;Larson & Merritt, 1991) ن يملرنافيين لءيالنيي راثلرغ يةنمر لفييةلفلخظضيالرغييامهن لفيةلف ييحلامر ين 

Larson, Alderton, Neideffer, & Underhill, 1997)ل ل ني راثلرغرفيح(Wallace &Vodanovich, 

خظن ين لرغفرمءةي لنفنلننل لامهين لر ياخ نملرتل(Jones,2003& Martin) ةنلن لرغنن  ب ل  خ نالء ال(2003
ل. (Broadbent et al.,1982)رغفماظر لف لمل ماظنخلف ا يلرغضظ  لءال ةج لرغرفحل

غالا يين)لف ييحلفنفييي للعن ييةنلفييعلف يينةةسل يييل نة لفييمةن لرغفرمءةييي لرتخظن يين  رما  يي لامهيين لر يياخ نمل
 Robertson, Manly, Andrade, Baddeley, &Yiend, 1997; Tipper(SART)ر لا ين)لرغفا رفيحل

&Baylis, 1987) لل فنفين لر لا ين)لرغفمني (Meiran, Israeli, Levi, &Grafi, 1994)ل رغنيرلرغفرمءياللل 
(Bloem& Schmuck, 1999.)نةييثلرما  يي لامهيين لر يياخ نملل ءنفيي ل رييالرغامر يين لرغفيياولرغا يينم ا 

ف يييييييييييييييحل"رغ ييييييييييييييين ل  للةهن ةييييييييييييييينل لييييييييييييييينحلارحلفيييييييييييييييعل ريييييييييييييييالرغفظييييييييييييييينمة لرغف نم ييييييييييييييي مرغفرمءةييييييييييييييي للرتخظن ييييييييييييييين 
ل ل رغخ يييمر لر للييي ن ة Absentmindedness(Wallace ,2004Reason & Lucas, 1984;)رغظظلييي "

(Rassin,1999&Merckelbach,Muris)لللللللللللللللللللللللللللللل ل رغفةيييييييييييييييييييييييييييحلغللرييييييييييييييييييييييييييينسل  لييييييييييييييييييييييييييينالرغلنييييييييييييييييييييييييييينمل ل رغفليييييييييييييييييييييييييييح
(Wallace &Vodanovich, 2003)خظن ين لرغفرمءةي ل ل يل  ياخ نملرتةي لنفينل لينم لرغامر ين لغلفياولرغافة

 للeveryday memoryنةيييثلرما  ييي لامهنايييتل يييل ةنل لييينحلارحلفيييعلفظييينمة لف ن لييي لف يييحلذرنيييم لرغنةييين لرغة فةييي 
ل.((conscientiousnessWallace ,2004  لة م لرغضفةمل رتا نة

 ل(Merckelbach et al., 1996)غظين لعيا لف يحلرغن غلاةي لمغيارغفرمءةي للرتخظن ين   الايمه لر ياخ نملل
-García, Martínez& Sánchez) ر  ي نلة ل(Meiran et al., 1994) رغر مةي ل(Klumb, 1995) ر غفنلةي 

Cánovas, 1994)غل  يي حلرغ ر ييعل هييا يلر  يياخ نملففنةلييةمل(Cited byRast,Zimprich, Boxtel& 

Jolles,2009,P.146).ل
 ( األساليب اإلحصائيةٖ)

ل: رتهن  لعةل  جلاننلر اخا لرغ ننثلر  نغةبلرتنفنجة لرآلاة لغلان ولفةلءم الرغامر  
لغلنلرلعةلمعاارغة لا  ةعل ةنلن لرغامر  .لرغفا   ن ل ر لنمرءن لرغفرةنمة ل فرنفحلر غا رال رغاظل مل-5
 .فرنفحلرما ن ل ةم  ةل-6

 .رخا نمل لغلظم ول ةةلرغفهف عن لرغف ا ل ل-7

 .رغفرمءة لرتخظن ن خ نملاغلنلرلعةلرغ لنالرغرنفلال  لرغانلةحلرغرنفلال-8

 ومناقشتيا الدراسةنتائج 

غلنلييييرلعيييييةلرعاارغةييييي لا  ةييييعلرغيييييامهن لر ييييياخمالرغ ننيييييثللفريييينفا لرتنفييييينالرغ فيييييظالرغفا  ييييي ن ل
ن ييياخار لر خا يييينمر لرغفرلفةيييي ل خا يييينمللة ر لنمرءييين لرغفرةنمةيييي ل فريييينفا لر غاييي رال رغيييياظل مل ذغييييكلغا فجليييينةلع

 :(لرغانغا7ة ضملها حل)نفن.ءم الرغ نث

 (ٖجدو  )
 ات المعيارية ومعامالت االلتواء والتفمطح لبيانات الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحراف

االنحاااااااااااااااااااااااراف  المتوسط ن اسم االختبار
 المعياري

 معام  التفمطح اللتواءمعامال

 ٕٓ٘,ٓ ٓٓ,ٔ- ٓٗ,ٖ ٕٓ,ٖٛ ٖ٘ٔ مدي الذاكرة العاممة
 ٖ٘ٓ,ٓ - ٕ٘ٔ,ٓ ٖ٘,ٔٔ ٕٛ,ٕٗ ٖ٘ٔ المعرفية استخباراإلخفاقات
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  يييحلفيييةللفرنفيييحلر غاييي را ل ييية ل لنةيييثلمةرغامر ييي عاارغةييي لا  ةيييعل ةنلييين لم(لرغ ييين ول7ةاضيييملفيييةلهيييا ح)
 &,Kline ,1998,Cited byUnsworth)لرغامر ييي ل ةنليين ءيييالننءييي ل(8 م يييع) يييحلفييةل  رغييياظل ملل(6ر لييةة)

Brewer et al.,2012,P.7ل ر يياخار للرغامر يي  ل ةفنييةلءييالضيي الذغييكلر  فجليينةل عاارغةيي لا  ةييعل ةنليين ل(.ل 
 ءةفيينلةليييال،  ر يياخار لرغانلةييحلرغرييينفلا ل ءفييينةل خا يينملءييم الرغ نيييثلرغامر يي ر خا يينمر لرغفرلفةيي لعليييال ةنليين ل

 :عمالغلانج لرغامر  
 ."؟اإلخفاقات المعرفية استخباريوجد بناء عاممي لمصورة العربية من ى  ، ومفاده "أواًل سؤا  الدراسة

ل7>(لف ن  ييًنل)579رغفن لي لفية)لرغامر ي غرةلي للرغفرمءةي لر ياخ نمرتخظن ن غ لي اللاي لمهيمرالرغانلةيحلرغرينفلن
لهنفرييييييييي ل ييييييييي منالللللللللرتعاراةييييييييي ل نلةييييييييي لرغفيييييييييةاغ ل فيييييييييةلرغيييييييييذن م(لفيييييييييةل يييييييييابلرغظم ييييييييي لل96فيييييييييةلرتلييييييييينثل ل ل

 للنفيينلايي لاييا ةمللHottellingغيييل"لميي اةلةل ل"للPrincipal Components ذغييكل  مة يي لرغفن ليين لر  ن يية ل
ل ذغكل ء نلغللم  لرآلاة ل:ل للKaiserغيل"لننة مل"للVarimaxرغفنن ملاا ةمًرلفارنفاًرل  مة  ل"لرغظنمةفننسل"ل

ل.(لءءن مل8,3±رعا نملرغال علرغفاج لم لرغذىلة لدل)-5
ل.رغا نةةلعةلرغ رنالرغفنةمل لتلةلةملمغنل املضجةحلفةلةة حلهذممنلرغننفلرغاار ا رنالرغر رفحلل-6
ل ل ا.ل نذرلرغر رفحلرغاالغ لةفحلعاالرغ ل الرغاالال ر لعلةننلمغنل ا  -ٖ
 (.9:,0≥   حلرغرنفحلرغذيلةفالكلرا نولارخلالفاج )لفرنفحل غظنلنم ل ن ل-8

فييةلنةييثلمعاارغةيي لا  ةييعلرغ ةنليين لنفيينلة ضييمللفيي لرغ ةنليين لتهييمرالرغانلةييحلرغريينفلااايي لرغان ييولفييةلفا
(ل ل عييييييا ل هيييييي الرما يييييين لذراييييييال ييييييةةل ليييييي الر خا يييييينم)لفليييييينل لر  ا رالرغخ ييييييا( لء ييييييال لييييييدلفنيييييياال7هييييييا حل)

Determinant ( مذرلةرليالعيا ل هي الفرينفا لفماظري لهيارل0,0005)ل( م ل ن ملفة0,006)ففظ ء لر ما ن ل
 مييذرل لل0,005فييةللارغيي لعلييالف ييا يل  ييحلل Bartlett ييةةل ليي الر خا يينمل لنفيينلننليي ل ةفيي لرخا يينمل"ل نمالليي ل"ل

نهي لرغرةلي لل فيا  لظي ل ةفي لرخا ينملفا.رًلةرلالعا ل ه ال لالفرنفحلرما ن تلفيعلنيحل  لفرمي لرغ لي الة ين يلفيظمل
((KMOلففنلةلةملغنظنة لنهي لرغرةلي ل  ياخمرالع رفيحلفخالظي ل ف  ي ولءةنينل0,9 مال ةف ل ن ملفةلل57;,0 ل.

ل لرغامهيي لرغنلةيي لغتخظن يين لرغفرمءةيي ل غيي لانييةل ةفيي لرخا يينمل"ل "للارغيي  ايي لن يينبلرغظييم ول ييةةلرغييذن ملرتليينثلءييال
لمهمرالرغانلةحلرغرنفلالعلالرغرةل لرغنلة .للف ا(لففنلةلةملغفا8نفنلة ضملها حل)
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 (ٗجدو  )
 والعوام  الناتجة الفرو  بين الذكور اإلناث في الدرجة الكمية لإلخفاقات المعرفية

    
 

 المقاييس

مستوي  قيمة ت (ٖٛإناث)ن= (ٕ٘ذكور )ن= 
 الداللة

 ع م ع م

 غيردا  ٕٓ,ٔ- ٙٔ,ٖ ٗٗ,ٖٛ ٙٚ,ٖ ٕٛ,ٖٚ مدي الذاكرة العاممة
 غير دا  ٙٓٗ,ٓ- ٕٙ,ٔٔ ٗٔ,ٖٗ ٚ٘,ٔٔ ٕٖ,ٕٗ الكمية

 غير دا  ٘ٚ,ٓ- ٕ٘,٘ ٘ٚ,٘ٔ ٚٙ,٘ ٖٓ,٘ٔ التحكم التنفيذي
 دا  غير   ٖٙ,ٔ- ٜٙ,ٖ ٜٔ,ٗٔ ٘ٔ,ٗ ٜٛ,ٖٔ االنتباه
 غير دا  ٕٓ,ٔ- ٙٗ,ٖ ٗٚ,ٛ ٜٗ,ٕ ٘ٔ,ٛ الشرود

 غير دا  ٙٔ,ٓ- ٙٛ,ٖ ٚ٘,ٕٔ ٗٔ,ٗ ٙٗ,ٕٔ االجتماعية اإلخفاقات
 غير دا  ٕٔ,ٔ ٓٙ,ٖ ٖٙ,ٚ ٓٓ,ٗ ٖٛ,ٛ الذاكرة

 رييالرغاييا ةملرتخظن يين لرغفرمءة  خا يينملل رفييحعلخفييسايي لرغنفيي حلعليينلر م ريي لرغ يين   لل ء يينلغللييم  ل
ل: مالننآلااللل فةلرغا نةةلرغنلال%6:,88ء م ل

 إخفاقات التحكم التنفيذيالعام  األو  ) نق  ( :
 لنحلل ل ا(=ا ر )لال ررلةت=6,7 هذملننفةللغنلال%لفةلرغا نةةلرل;9,= م لعنفحلل نلر ا عب

علنلمذرلرغرنفحللنغال رن رغانغة ة ضملرغها حلل7;,0  لدلفرنفحل غظنلنم ل ن لغاا نولرغارخلالغل ل اللف هبل 
 ( 5جذول ) 

 انمعزفُت اإلخفاقاثرالستخبااألول عاث عهً انعامم بانتش

رقم 

 انبنذ
  التشبع الـــــبـــــنـــــد

  1,217 ى  تنسي طريقة الدخو  لطري  تعرفو جيدًا ولكنو تستخدمو نادرَا ؟ 17

  1,610 ى  تنسي المكان الذي وضعت فيو شيئًا ما مث  صحيفة أو كتاب ؟ 12

 ى  تفش  في رؤية ما تريده في السوبر ماركت )عمي الرغم من أنو ىناو(؟ 17
ل
ل

1,517  

 1,511 ى  تخمط بين اليمين واليسار عند إعطاء إرشادات التوجو ؟ 1

 1,701 ؟و بغير قصد إلي عم  شئ آخرإنتباىمابالمنز  ثم ينصرف بَعَم  شيِء ى  تبدأ  71

ى  تمقي بطري  الخطأ شيئا تريده وتحتفظ بشيء قصدت رميو كإلقائو عمبة الثقابواحتفاظو بعود  10
 الثقاب المستخدم في جيبو ؟

1,717 

 1,776 ى  تنسي أسماء الناس؟ 71

 1,712 ذا كنت قد أطفأت  اإلنارة  أو الموقد أو أغمقت الباب؟إى  تنسي ما  6

 1,711 ى  تغف  عن مالحظة العالمات اإلرشادية عمي الطري ؟ 7
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 ()التشتيت االنتباهإخفاقات ) نق  ( : العام  الثاني
 ليينحلل لي الا ير علةييتللالي عل>6,7ل هيذملنينفةللغنلييال%لفيةلرغا ينةةلرل96,=ل مي لعنفيحلل ينلر ييا عب

رغاليي رن لعليينلميييذرللرغايينغا ة ضييملرغهييا حلل 0;,0  لييدلفرنفييحل غظيينلنم ل يين لغاا يينولرغييارخلالغل ليي اللف هييبل 
ل.رغرنفح

 (  6جذول )  

 المعرفية اإلخفاقاتر الستخباالثاني عات عم  العام  بالتش
  التشبع الـــــبـــــنـــــد رقم انبنذ

  1,617 ى  تقرأ شيئا وتجد أنو لم تفكر فيو أثناء ىذه القراءة، ويجب قراءتو مرة أخري؟ 1

  1,551 ى  تجد نفسو عاجزا عن التفكير  في أي شيء لتقولو؟ 75

للساِنَو؟طرف بالرغم من أّنو عم   شيء ما تماماً ْذكر ى  تجد نفسو غير قادر عميت 77
ل

1,127  

 1,160 ؟و بغير قصد إلي عم  شئ آخر إنتباىمابالمنز  ثم ينصرف بَعَم  شيِء ى  تبدأ  71

 1,165 ى  تفش  في االستماع إلي أشخاص يتحدثون إليو عند قيامو بفع  شيء آخر؟   7

 1,112 ى  تقو  شيئا وتدرو بعد ذلو أنو ربما يؤخذ بوصفو إىانة ؟ 0

 1,117 ى  تجد نفسو متسائاًل فجأة ما إذا كنت قد استخدمت كممة بشك  صحيح ؟ 11

 1,751 مكان  آلخر في المنز  ؟ من  تى  تنسي لماذا ذىب 7

 1,777 ى  تنسي ما جئت لشرائو من السوبر ماركت أو السو ؟ 77

 شرود الذىن) نق  ( : الثالثالعام  
 لينحلل لي اخف ي للعلةيتلالي عل6,60ل هيذملنينفةللغنليال%لفيةلرغا ينةةلرل7>,>ل م لعنفحلل نلر ا عب

رغالييي رن لعلييينلميييذرللرغاييينغا ة ضيييملرغهيييا حلل;:,0غاا ييينولرغيييارخلالغل لييي الل  ليييدلفرنفيييحل غظييينلنم ل ييين لف هيييبل 
ل.رغرنفح

 (  ٚجدو  ) 
 المعرفية اإلخفاقات رالستخباالثالث عات عم  العام  بالتش

  التشبع الـــــبـــــنـــــد رقم انبنذ

  1,601 ى  تصطدم باألشخاص ؟ 5

  1,671 ذىنو في اتجاه معين؟ شحذى  تجد صعوبة في 15

لى  تستغر  في أحالم اليقظة عندما ينبغي االستماع إلي شيء ؟ 17
ل

1,677  

 1,571 ى  تسقط األشياء من بين يديو؟ 71

 1,727 ى  تنسي المكان الذي وضعت فيو شيئًا ما مث  صحيفة أو كتاب ؟ 12

 .التفاع  االجتماعيإخفاقات ) نق  ( : الراب العام  
 ليينحلل ل ا يي ر لعلةييتلاليي عل6,58ل هييذملنيينفةللغنلييال%لفييةلرغا يينةةلرل>9,>ل ميي لعنفييحلل يينلر ييا عب

رغاليي رن لعليينلميييذرللرغايينغا ة ضييملرغهييا حل ل0;,0  لييدلفرنفييحل غظيينلنم ل يين لغاا يينولرغييارخلالغل ليي اللف هييبل 
لرغرنفحل.
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 (  ٛجدو  ) 
 المعرفية اإلخفاقاتر الستخباالراب   عات عم  العام  بالتش

  التشبع الـــــبـــــنـــــد رقم انبنذ

 ى  تفقد أعصابو وتندم عمي ذلو؟ 11
 

1,672  

  1,551 ى  تسقط األشياء من بين يديو؟ 71

لى  تنسي ما أذا كنت قد أطفأت  اإلنارة  أو الموقد أو أغمقت الباب؟ 6
ل

1,517  

 1,100 ى  تقو  شيئا وتدرو بعد ذلو أنو ربما يؤخذ بوصفو إىانة ؟ 0

 1,111 ى  تفش  في رؤية ما تريده في السوبر ماركت )عمي الرغم من أنو ىناو(؟ 17

 1,176 من مكان  آلخر في المنز  ؟  تى  تنسي لماذا ذىب 7

 1,717 لساِنَو؟طرف بالرغم من أّنو عم   شيء ما تماماً ْذكر ى  تجد نفسو غير قادر عميت 77

ل()النسيانالذاكرة إخفاقات ) نق  ( : الخامسالعام  
ل لينحلف هيبل ل لي ال يا لعلةيتلالي عل6,06ل هيذملنينفةللغنليال%لفيةلرغا ينةةلرل=0,>ل م لعنفحلل نلر ا عب

لرغال رن لعلنلمذرلرغرنفحل.لرغانغا ة ضملرغها حلل >8:,0  لدلفرنفحل غظنلنم ل ن لغاا نولرغارخلالغل ل ال
 (  7جذول ) 

 انمعزفُت اإلخفاقاثرالستخباانخامس  عاث عهً انعاممبانتش

  التشبع الـــــبـــــنـــــد رقم انبنذ

  1,651 محلاامكلم نجحلفنف لا ةلمهن  لل ةن ل؟ 11

  1,677 ى  تغف  عن اإلصغاء إلي أسماء األشخاص  عند مقابمتيم ؟ 2

 1,611 محلال ال  فنالرغلنس؟ 71

  1,517 ى  تنسي ما جئت لشرائو من السوبر ماركت أو السو ؟ 77

 1,177لمحلال الرغف رعةا؟ 16

ى  تمقي بطري  الخطأ شيئا تريده وتحتفظ بشيء قصدت رميو كإلقائو عمبة الثقاب  10
 واحتفاظو بعود الثقاب المستخدم في جيبو ؟

1,717 

لنةيثلايمر  ل فا ي  لارخلةينًللرغفرمءةي لرتخظن ين   ياخ نمللع رفيحخفيسلل هي ال ةاضملفةلرغرمالرغ ين و
 ل56رغييييانن لرغالظةييييذيل الييييفحلرغ ليييي ال)لمخظن يييين  (ل ما7;,0-9:,0فرنفيييحل غظيييينلنم ل يييين لغاا يييينولرغييييارخلالغل لييي ا)ل

خظن يييين (ل ل7 ل: ل60 ل>5 ل65 8 ل57 ;5  ل58 ل> = ل65 66 69 ل5ر لا يييين)ل)رغاليييياة (ل الييييفحلرغ ليييي ال)ل ر 
اظنعييييحلر هافيييينعالل الييييفحلرغ ليييي الرغلمخظن يييين  لل(;5 ل68 =5 ل59 9(  لييييم الرغييييذمة ل ةلييييفحلرغ ليييي ال)67 6

 ل(>5 ل:5 ل67 ل60 ل; ل55رغيييييييييذرنم ل)رغل يييييييييةنة(ل اليييييييييفحلرغ لييييييييي ال)لمخظن ييييييييين (ل ل66 6 57 > : ل68 ل50)
 را يييييييييي  لمييييييييييذ)لرغلايييييييييينج لفييييييييييعل رييييييييييالرغامر يييييييييين لرغ يييييييييين   لرغاييييييييييالر يييييييييياخمه لع رفييييييييييحلعييييييييييا لغا يييييييييياخ نمل

 Matthews,Coyle&Craig,1990;Pollina, et al.,1992;Larsonet al.,1997;Wallaceet)ف ييح

al.,2002;Wallace,2004.) 

له جةيينرغفرمءةيي ل ااظييوللغتخظن يين  رغر رفييحلرغف يياخمه لءييالرغامر يي لرغمرمليي لا ييفمل اناةييالفهيين  لفنيياا ل
ءرليال ي ةحلرغف ينحلعنفيحلل  ل رغيذرنم ل رغ مةظي لرغنمنةي لرتامركءيالمعيارا)لغلف ةينسل يءةلةظ ياللفعلاف مل م ا ل 
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 ل عنفيحلر لا يين)ل"" ىا  تنسااي المواعيااد ؟ف ييحللرغفما  ي ل ن يامهنخلرغفرل فيين ل رغل يةنةلرتخظن يين حلرغيذرنم لةا يولفييعلفهين
ىا  تقارأ شايئا وتجاد أناو لام تفكار "ءالفنن لر لا ن)لرغفل   لف يحلرتامرنة اارنفحلفعلرغفهن  للةاضفةلفهف ع لفةلرغ ل ا

لرًلةلييفحل ليي ال رغاظنعييحلر هافيينعالمخظن يين  عنفييحللييم الرغييذمةل ل عنفييحل، ؟"فيااو أثناااء ىااذه القااراءة، ويجااب قراءتااو ماارة
 ل عنفيحل"ى  تصاطدم باألشاخاص ؟"و  "ى  تسقط األشياء من بين يديو؟فةل  ةح"ااضفةل ارالافمءن لنةملف ف ا ل  ل   لءرحل

  ليينالرغ ييرال ميياررلرغفنفيي لااضييفةلرغ ييام لعلييالفمر  يي لرغافييمءن لءييالعا انيينل نغف نفيياللرًل ةلييفحل ليي الرغييانن لرغالظةييذي
 ."ى  تخمط بين اليمين واليسار عند إعطاء إرشادات التوجو ؟"ف ح

ءيي ةللايينج ل لرغفرمءةي للرتخظن يين ع رفييحلفا ي  لارخلةيينلغلفي م لرغرم ةيي ل  ياخ نملل  عليالرغييمن لفيةلر يياخمرالخف ي
رغ ليينالرغريينفلاللمعيا لر ييا مرمغييالففينلةلييةملل رغامر ين لرغ يين   لننليي لفا نةلي ل لييا لءييالعياالرغر رفييحلرغف يياخمه ل ف ييفةنانن

لرًلفظيمال  ل ليناًللغتخظن ن لرغفرمءة ل  ل  فظننل يف ًللنًلعنفلاف مل م ا ل لرغذيلر ام لعنفاًل رغذيلة ةالفم ل خميل لغلف ةنسل
غرينفلالفيةلعةلي لء يال هيال م ا لي لا ينةةلرغ لينالر  ةلرغرفلةن لرغفرمءة لرغفخالظ لا ايلمغالمظ ر لفما  ي لة رضيننلرآلخم. 
  ييييال مهييييعل رييييالرغ يييينن ةةلل   رغنمنةييييل ذنمةييييا رغل رتامرنةيييياغةييييحلغلظفييييحل ييييةةلءجيييين لرتخظن يييين للت غيييي لةا ييييةةلغييييلخييييمي 

Brasher,2013)& (Bridger, Johnsenلل-ه جةينًلل-آلخيميرغفرمءةي لفيةلامر ي للرتخظن ين ا ينةةلرغ لينالرغرينفلال  ياخ نمل
ف نغيبلرغرفيحل ميذرلرغاظ يةملةل ي يل لغا نةةلر  ياخ نمل ن ن يةاتلغاظةيملرغف نغيبلرغخنمهةي لف يحلرغاظةيمر لءيال ةجي لرغرفيحل ل

لرًلا مللةيي اي ل  ةلرغ ييةنولرغفرمءةيي ل ل رعنتخظن يين  فيير  ن لانلييرلعللظ ييننلءيياللنًلفمن ةييلرًلفيي ماعلييال ةلر  يياخ نملة ييةسل
ل. ةج لرغخنمهة ل عفلةن لرغانن لرغفرمءالغايلرغظمارغ لءنغف ةنسلة ةسلرغاظنعحل ةةللنًلفنف

دالة بين مدي الذاكرة العاممة والدرجة الكمية لإلخفاقات  عكسية توجد عالقة ارتباطيوومفاده ":لمدراسة األو الفر: ثانيا :
 .المعرفية

رغنلةي لغتخظن ين ل خا نملفن لميذرلرغظيمالاي لن ينبلفرنفيحلرما ين ل ةم ي ةل يةةلفيايلرغيذرنم لرغرنفلي ل رغامهي ل ل
(ل50نفينلة ضيملهيا حل) رغفرمءةي للغتخظن ن  ةةلفايلرغذرنم لرغرنفل ل لرغامه لرغنلة لل ل  منملرما ن ءلعن ةنلار ًلرغفرمءة 
لرغانغا:

 (ٓٔجدو  ) 
 ومظاىرىا الفرعية المعرفية واإلخفاقاتالعالقة االرتباطية بين مدي الذاكرة العاممة 

بمدي الذاكرة  طمعامالت االرتبا المقياس
 العاممة

مستوي 
 الداللة

 7ٕٓٓ * 17120 - لإلخفاقاتالدرجة الكمية 
 7ٓٔٓ **1,177 - التحكم التنفيذي

 7ٓ٘ٓ *1,170 - االنتباه

 7ٖٔٓ 1,175 - الشرود
 7ٔٓٓ 1,110 - االجتماعي
 7ٔٔٓ 1,115 - الذاكرة

 ٘ٓ,ٓ ≥داللةدال عنذ مستىٌ   *
 ٔٓ,ٓ ≥داللةدال عنذ مستىٌ   **

ل  نغ يامر لرغفرمءةيرغفرمءةي لءيالرغنةين لرغة فةي لرما  ي للغتخظن ن رغا مةملرغذرااللغال ةم الةملمذ)لرغلاةه ل
مي ل نغضيررلعليالفنين لفيايل ل فيةل ي لرغفلينمنةةلرغيذةةلةا ي ل ارلف حل  علرغذرنم لرغرنفلي لرغف ن  ل نغفنن لرغفرفلة 
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خظن ين رغيذرنم لرغرنفلي لةل عي ةل  ةلة نيال ياغةحلفني لللن ميذرلةفيا لفرمءةي ل ن يمل  هيتلعين لءيالنةينان لرغة فةي للمغة  مرمر 
ءيييالف رهنييي ل رييياللميييذرلرغييياغةحل ة ييير.رغفرمءةييي لءيييالرغرييينغ لرغييي ر رال نتخظن ييين  ل لرغارغف ييينةةسلرغفرفلةييي لا يييا ةعل

فلظفيل لعييةلارافيالعليالعفلةين للEveryday cognitionرغا هنين لرغرلفةي لرغايالايميل ةلفرمءي لرغنةيين لرغة فةي ل
 ةلرغفليينمنةةلءييالرغفنيين لرغفن  يي  لةريياغ ةل ل (Pollina et al.,1992) الييكلرغفاضييفل لءييالرغامر يين لرغفرفلةيي 

 ل نن لغف رهن لرغف نغبلرغفامن لغ ةج لر خا نملف حلرغ مع لففنلةلننكلءيالفياولميذ)لرغفنين لءيال يةن ن لرغرينغ ل
رغييذيللرتضيينءاءيي ةلر خا يينملرغنن يي  الم فيينلة ييةسلرغضييظ ل لرغيي ر رالء ييا لفييةل ةيينسلرغف ييا يلرغ  ةرييالغلضييظ ل
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللغفييييييييييييييييييييييييييينلميييييييييييييييييييييييييييي لفا  يييييييييييييييييييييييييييعلفلييييييييييييييييييييييييييييتلرغخن جيييييييييييييييييييييييييييي لكةلليييييييييييييييييييييييييييءلعيييييييييييييييييييييييييييةلرل  نعيييييييييييييييييييييييييييين لرغفلييييييييييييييييييييييييييينمل

(Van devijer&Fans,1994;Butcher&Perry,2000;Cited by Dutt,2007)لنفيينل ةلءييالعاةييالفييةل 
 هييا للل(Herrman&Neisser1978;Bennett-Levy&Powell,1980)رغظنييميللف ييحلتلاييناررغامر يين لءييال

ر خا ينمر لرغفرفلةيي لغليذرنم ل ل  ةلرغ ةيينسلرغظرلييالل لذرنييم لرغنةين لرغة فةيي للمخظينو ةلر ما ين لضييرةرل يةةلر يياخ نمر ل
لللللللللللللللللللللللللللللللفلييييييييييارمايييييييييي  ل ليييييييييينحل ييييييييييل ال نغلهيييييييييين لءييييييييييالر  ييييييييييااعنالرغفرلءييييييييييالرغنةيييييييييين لرغ ر رةيييييييييي لرغليييييييييينهمغا ييييييييييااعنال

(Cited by Broadbent etal. ,1982,P.2) م فنلافاولمذ)لرغلانج لعلالر  نغةبلرغفا ر لءيالميذ)لرغامر ين لل
 ضير لرغلميم لرغناة ي لغليذرنم لرغرنفلي لءيالن ي نلننلءالنيةةل رغاالمن  لعلالر ناظنملء  ل لغ ةنسلرغذرنم ل

اخ ةلييًنلل- ةضييًنلل- ةلرغيذرنم لرغرنفليي لغة يي لفهييمالفخيي ةلغل ليي ال نيارلر ييامهنخل نييول ل غنلنيينلااضييفةل
 فن ليييًنلغلفرنغهييي لةناييي ىلعلييينلفييي رمالمهمرجةييي للاييي اىلفرنغهييين لل، غللاييينج لرغه جةييي للغلفرنغهييين لرغفاان رييي 

 ر  ييامهنخل ل عفلةيين لمةنضيية ل فل  ةيي لاخالييرل يينخاارلرغفنفيي  ل  ييذغكلا غييالمف ةيي لءرلةيي لننغف نمليي  ل
ل.(Just & Carpenter, 1992) ذراننلرغلانج لرغ  ة  ل رغلننجة لغلفرنغهن ل

رغفرمءة لءالرغنةن لرغة فة ل لاينج لرغامر ين لرغفرفلةي لغلفرمءي ل ا ين للرتخظن ن ام  لمذ)لرغلاةه لامر ن ل ل
 لةافاييعلللرغفرمءةيي لءييالرغنةيين لرغة فةيي  ل علييال هييتلرغاناةييالرتخظن يين ءييالءنيي لرغرفلةيين لرغفرمءةيي لرغاييالا ييرلخلييرل

غنةيين لرغة فةيي  لرغفرمءةيي لءييالرل نتخظن يين  ل لرغاف ةيينسلفييايلرغييذرنم لرغرنفليي لرغفرفلييال فيياول ةجييالخيينمهال ةفنلييتل
 ييولا. االعلييالرغف ةيينسل ل ف ةيينسلظخييملةلييامكلءييالرغانيي ةةلرغظمضانييذغكلةفالييكلفييا نلا مةمةيينلنةييثلرما يين لر ار

رغفرمءةي ل ر ارالعليالرخا ينمر للرتخظن ين مذ)لرغلاةه لفعللانج ل ريالرغامر ين لرغناة ي لرغايالم  ي ل يةةلة فةين ل
ل.(Unsworth,& Brewer et al.,2012;Unsworth&McMillan,et al.,2012)رغذرنم لرغرنفل لف ح

" توجااد عالقااة ارتباطيااو عكسااية دالااة بااين ماادي الااذاكرة العاممااة وبعاا: ومفاااده: ،الثاااني لمدراسااةالفاار: ثالثااا: 
 .مظاىر اإلخفاقات المعرفية في الحياة اليومية

لرتخظن يييين  يييياخ نملر رفارمايييي  لر ارالعلييييالفنفيييي لفييييايلرغييييذرنم لرغرنفليييي لعن ييييةنل ليييينحلارحلفييييعل رض
عن ية لفيعلع رفيحللرغرا ي ر لا ين)ل لنيذغكلننلي للمخظن ين رغيانن لرغالظةيذيل ل عنفيحللمخظن ن عنفحلل ل مارغفرمءة 
 .رتنفنجة رغاظنعحلر هافنعال غنلننلغ لافحلغلا غ لمخظن ن للرغذرنم ل مخظن ن لللم الرغذمةل ل للمخظن ن 

لمخظن ييين )غتخظن ييين ليلرغيييذرنم لرغرنفلييي ل  ريييالر لفييين لرغظمعةييي لر ما ييين لرغرن يييالرغيييارحل يييةةلفيييالةليييةم ل
خظن يين لر لا يين) مغيال ةلرغظييم ولرغظماةيي لءييالرغن ن يية لغفلياان لرغنةيين لرغة فةيي لرما  يي ل يينغظم ولل(رغيانن لرغالظةييذيل ر 
  يعلرغيذرنم لرغرنفلي لف ليبلل ة مذ)لرغلانج لاا ولفعلرغ ني ثلرغ ين   لرغايالا ايم ل لرغظماة لءال  علرغذرنم لرغرنفل ل

لفنييي لغلارنفييييحلفييييعلرغاليييياة ل مييي لهيييي الفييييةلرغ يييي بلرغيييذيلةهرييييحل  ييييعلرغييييذرنم لرغرنفلييي لاييييما  ل نغييييذننالرغريييين لف ييييح
(Engle&Kane 2004; Unsworth&Spillers,2010 ).ل
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بل لم فينلرغ ي  ةةلفايلرغيذرنم لرغرنفلي ل لمخظن ين لرغاظنعيحلر هافينعالحرما ن لعن النةملارلملنكل ننة
لرتخظن ييين  ل مييذرلة يييةةل ةلل ةييينًللفرمءةيينًللةلن لنييينلااضييفةلفن لييينًل ن ييملفيييلرهافنعةييينًللةمهييعلغاضيييفةلمييذ)لرغ لييي الفن ليينًل

ل(.(Broadbent et al.,1982رغفرمءة للر خمىنالفنلعةللمغار هافنعة لفخالظ ل
رغيذرنم لءيال يةنوللمخظن ين   ةري للةظ يمرغيذرنم للعنفيحلمخظن ين  ضررلر ما ن ل ةةلفايلرغذرنم لرغرنفل ل ل

ف ييحلل ييةنةلرغف رعةييا لنةييثل ليينملل  لف ييا  لة ل)لف ييحلل ييةنةل  ييفنالرغليينسرغنةيين لرغة فةيي ل يي رال ننليي لر ييامهنعة 
ل(Wallace et al.,2002,P.245)"فخالظيي لغلاييذنملن يبلليي خلرغفرل فين لمغيال"ا مةييرلخ ي لل ريالرغامر يين 

رغاييال ل لفرنغهيي لظغةيي لخيياحءةنافييحلعلييال يي ةحلرغف يينحل ةلعاةييالفييةلفنيين لرغييذرنم لرغف ييا  لة لءييالرغنةيين لرغة فةيي لاييا ل
فضييي    لفماظرييي للفرنغهييي ارافيييالعليييالمناةييين لعيييا لا ييينعالرغليييخ لعليييالايييذنملف نفيييا)لرغف يييا  لة ل ن يييملفيييةل

 .(Unsworth,Brewer et al.,2012,P.14)رغهنا

لفيينل  ييعلرلا يين)لفضيي   لةرفييحلل غييةسل  ييعلاخيي ةةل  لذرنييم لءيالنييالذرانيينء  يعلرغييذرنم لرغرنفليي ل  ر 
عليينلر ناظيينمل يي رالرغفرل فيين لءييالننغيي للليي  لءييالف رهنيي لرغاييارخحل  لرغاليياة ل يي رالفييةلففيينامل

 & Engle et al., 1999; Un Sworth et al., 2004; Kane et al., 2001; Kane) ملارخلةيففيناخنمهةي   ل

Engle, 2000).ار ييملعييةللظ ييننلعلييافنلا يي بلرغفنفيي لامهيي لفييةلرغفييمرخل  لرغاييارخحل اا لييبلرلا نمييًنلفضيي   ًنل ل
لللللللللللللللللللللللللللللللللللل فهنيييييييييييييي اًرلفماظرييييييييييييييًن ل  لامنييييييييييييييملءييييييييييييييالرغفنيييييييييييييين لرغ  يييييييييييييية  لرغاييييييييييييييالارافييييييييييييييالعليييييييييييييينلرغفرنغهيييييييييييييي لرآلغةيييييييييييييي 

.(Conway & Engle, 1994; 1996) 

ر ءييمرالءييالفييايلرغييذرنم لرغرنفليي لرغاييال  ضيين ل ةلل ييةةللايينج ل نيي ثلرغظييم ول ة ةييالمييذرلرغاظ ييةم
لفيينلاييما  ل ليينحلرلا يينجال يين ارال مييذ)لرغظييم ول لاييما  ل يين ارالءييالنييحلرغف ر ييرلرغاييالاا لييبلر لا يين)ل ل ر 

رنم لعلينلفنين لر لا ين)لرغاييالاضيعلفا ل ين لرلا نمةي لفماظريي لل لغيذرل لامنيملرغظيم ولرغظماةيي لءيالفيايلرغييذ
فييمرعًنل  لاييارخًال ييةةلرغال ةنيين (لفييةللةغةيي )رغاال لااضييفآلرغرنفليي لعليينلرغفنيين لرغاييالارنييسلرغفرنغهيي لر
 ,Conway & Engle)ل"لورفاقااو وانجاا  "ن امر ييلحف ييلفييةلف ييحلر  ييامهنخلءييالنةيينبلاليينءسلر  يياهن  

1994; Kane & Engle, 2000; Rosen & Engle, 1997, 1998).ل
لرغفرمءةي فمينمملغتخظن ين لل عيالنياا للاينج لرغامر ي لرغمرملي مما ساب  يمكان أن نخماص إلاي أن 

لرغفرمءةيي لرتخظن يين   ةيينا لءنفليينلغف ضيي خلل ءييالرغنةيين لرغة فةيي لرغفرمءيياللغتخظيينو للييفهيين  لفرةلاناةييافييةللنافنليي
 ل م فييينل  ييامر لرغييانن لرغفرمءييال  فييظننلر  يينسلرغفرمءييالرغييذيلةظ ييممنلرتخظن يين غارلييولل ر رييااغةحل فاالن يينفيينل

 ل ن ياخار لعةليين للرغفرمءةي ا ين لرغ ني ثلرغف يا  لة لءيالاعي لرغ لينالرغريينفلالغلفي م لرغرم ةي ل  ياخ نملرتخظن ين ل
تلضييفةل  نمةيي لغنظيينا لرغييانن لرغفرمءييال  ةفنييةلر يياخارفلرًلهةييالرًلرتخظن يين لرغفرمءةيي لف لييمللر يياخ نم ةرييالل. خييمي

ل. الالفةلرغ   ل رغنظ ر لرًللنفل ل لا نالر ءمرالرغفاجفةةلغءعفنحلرغنة ة ل رغخ م ل رغاالاا لبلنا
 المراج 

 اج  بالمغة العربيةأواًل مر 
لدور الذاكرة العاممة في أداء ميام االنتباه االنتقائي البصرية والسمعية.(.ل=600 لمرلفنفاللهةبل) -

   منا.لهنفر  لنلة لرآلاربل    لعل لرغلظسلل(،منشورة غيرماجستير)رسالة 
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Faces of Cognitive Failures in Everyday Life and Their Relationship 

toWorking Memory span Among University Students 

 

 

 

Abstract 

Despite the effectiveness of our overall cognitive system in carrying out many 

of our day-to-day tasks successfully, sometimes we experience a cognitive failures. 

For instance, daydreaming during an important meeting   and forgettingthe name of a 

person just introduced himself.The current study tries to understand cognitive failures 

in the light of the fundamental cognitive processes as measured using laboratory tasks 

such as working memory span as acognitive control ability. The author reexamined 

factor structure of the cognitive failuresQuestionnaire(Broadbent, Cooper, FitzGerald, 

&Parkes, 1982). A factor analysis yielded 5 internally consistent factors, these factors 

were labeled executive control, attention, mindwandering , social interaction and 

memory. The study results showedsignificantnegative relation between working 

memory span and the total score of cognitive failures, and factors of  executive control 

and attention. Results support construct and external validity of study tools, which 

support used  it as a means of selecting people in the vital tasks that can not tolerate 

lapses. 
Key words:Cognitive Failures, Working Memory, Attention, Cognitive Control,University 

Student.
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