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  * مشتخلص البخح :

( طالبًا وطالبة بالفرقتين )الثانية والرابعة( بالتخصصات 636أجري البحث عمى )
م( ؛ بيدف الكشف عن 99/0202األول بالعام ))العممية( بخمس جامعات مصرية بالفصل 

مستوياتيم في البخل المعرفي وما وراء االنفعال وعن الفروق بينيم فييما وفقا لمجنس 
والفرقة الدراسية ، وعن العبلقة بينيما ، وعن إمكانية التنبؤ بمستوياتيم بالبخل المعرفي من 

( لقياس مستوى البخل CRTاختبار ) خبلل مستوياتيم بما وراء االنفعال ، وباالعتماد عمى
المعرفي )تعريب الباحث( ومقياس مستوى ما وراء االنفعال )إعداد الباحث( ، وباستخدام 

( لتحميل البيانات أشارت النتائج إلى أن أفراد العينة لدييم SAS( و )SPSSبرنامجي )
إجماال بمستوى )أعمى من مستويات متفاوتة بالبخل المعرفي وما وراء االنفعال رغم ظيورىم 

لى وجود فروق بينيم لصالح اإلناث  المتوسط( في األول و)أقل من المتوسط( في الثاني ، وا 
والفرقة الثانية بمستوى البخل المعرفي ولصالح الذكور والفرقة الرابعة بمستوى ما وراء 

لى وجود عبلقات سالبة قوية بين البخل المعرفي وما وراء اال  لى االنفعال ، وا  نفعال لدييم ، وا 
لى  معادلة لمتنبؤ بمستوياتيم بالبخل المعرفي من خبلل مستوياتيم بما وراء االنفعال ، وا 
النسب التي يسيم بيا كل بعد من أبعاد ما وراء االنفعال في مستوياتيم بالبخل المعرفي ، 

لى إمكانية التنبؤ بـ ) رجاتيم عمى %( من درجاتيم الكمية بالبخل المعرفي من خبلل د70وا 
أبعاد ما وراء االنفعال ، وطبقا لذلك تم تقديم بعض التوصيات التربوية واألفكار البحثية 

 المقترحة .
          

 .ما وراء االنفعال  –المعرفي  بخل* الكممات المفتاحية : ال
  



 .......................................................................... البخل المعرفي وعالقته بما وراء االنفعال

- 677 - 

 
Cognitive miserliness and its relation to meta-emotion of 

university students 

* Abstract: 
  

This research occurred on (436) male & female of the 2
nd

 & 4
th

 

grade students of  five Egyptian  universities  through the 1
st
 session of the  

academic year (19/2020) , to reveal their levels of cognitive miserliness and 

meta-emotion, the differences between them in the two variables according 

to gender and grade of study , the relationships between the two variables 

and the possibility of prediction of cognitive miserliness level from meta-

emotion level , by using two tools : (CRT) test and meta-emotion level scale 

and, by analyzing extracted data using SPSS& SAS programs , the results 

referred to a more than  average level in cognitive miserliness and to a less 

than average level in meta-emotion  , also gender and grade of study 

caused differences in both of cognitive miserliness and meta- emotion 

levels, a predictive equation was extracted for the cognitive miserliness 

level according to meta-emotion levels , the contribution percentages of 

meta-emotion dimensions in prediction of cognitive miserliness levels was 

extracted also, just (72%) of the scores of cognitive miserliness levels could 

be predicted by the meta-emotion dimensions scores,  so some educational 

recommendations and new research points had been submitted .  

  

* Key Words:  Cognitive miserliness      –     Meta-emotion. 
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 البخح:* مكذمٕ 

ليس من إبداع التوجيات  Emotionواالنفعال  Cognitionإن الجمع بين المعرفة 
البحثية الحديثة في عمم النفس ، بل أشار إليو بعض المنظرين القدماء في التراث 
السيكولوجي ، ورغم أن تمك اإلشارات لم تكن باإلسياب الكافي إال أنيا فتحت المجال أمام 

 الباحثين الجدد لفحص تمك العبلقة التفاعمية المفترضة . 
( إلى تمك القضية الخاصة بالعبلقة بين كل 9898ذ العام )فمقد تنبو وليم جيمس من

من الجانب العقمي والوجداني لشخصية الفرد ، بل واعتبرىا تمثل مشكمة عمى المستوى 
إلى ضرورة اعتبار  دعاالنظري والتطبيقي ، وتعاطى مع ىذا التنبيو جيل من الباحثين 

داخمة وليست مستقمة تماما عن بعضيا العمميات المتضمنة في المعرفة واالنفعال جميعيا مت
، وشكموا  (LeDoex , 1996 , 32 – 35)البعض وليس أحدىا عكس اآلخر كما يدعي البعض 

تيارًا بحثيًا جديدًا يركز عمى العبلقة بين تمك العمميات من منطمق أنو ال يمكن عزل عقل الفرد 
ليما معًا عمى سموك الفرد عن انفعاالتو ، وال يمكن التمييز بين التأثيرات المشتركة 

(Damasio , 1994 , 46) . 
ويأتي البحث الحالي في إطار ىذا المنطمق ، حيث يحاول الكشف عن طبيعة العبلقة 

 Cognitiveبين أحد متغيرات شخصية الفرد في الجانب العقمي وىو البخل المعرفي 
miserliness النفعال وأحد متغيراتيا في الجانب االنفعالي وىو ما وراء اMeta-emotion : 

فمن المعروف أن عقل كل فرد لو حدود معينة تجعل الغالبية العظمى منيم ال 
يستطيعون تحديد الخيار األمثل لحل مشكمة ما تواجييم ، فنجدىم بداًل من السعي لتحسين 

يوفر ليم جيودىم العقمية التي كانوا  قراراتيم يضحون ويعتمدون عمى أي حل ُمرض  
 . (Klein , 2001 , 103 – 106)ا لو سعوا إلى الحل األمثل والدقيق لتمك المشكمة سيبذلوني

، مات حاسوبية مختمفة لمتعامل معيافعندما نواجو أية مشكمة فإن لدى عقولنا ميكانيز 
ويتم المفاضمة بينيا عمى أساس مبدأ الموازنة بين طاقة الفرد المخزونة وما سيتم استنفاده 

لفرد من حل عدد كبير من فر طاقة عقمية حاسوبية ىائمة تمكن امنيا ، فبعضيا يو 
لى المشكبلت ، وبعضيا اآلخر يستنفد قدرًا كبيرًا جدًا من انتباه الفرد فيؤدي ذلك إلى البطء وا 

التأثير عمى األفكار واألفعال األخرى المطموب منو تنفيذىا في نفس الوقت ، فضبًل عن 
وىو ما قد يكرىو البعض نظرًا لما يتطمبو ذلك من وعي كامل  احتياجيا لقدر كبير من التركيز
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 – Westbrook & Braver , 2015 , 396)ومستمر من الفرد بانفعاالتو في ىذا الموقف 
400) . 

ويوصف ميل الكثير من األفراد بشكل شبو دائم إلى استخدام ميكانيزمات حاسوبية 
، وىم بذلك ال يخرجون عن القاعدة التي  ذات استنفاد أقل لجيدىم العقمي بالبخل المعرفي

بأن أغمب البشر ال يشغمون عقوليم إال إذا فشل كل شيء آخر  (Hull , 2001 , 37) أطمقيا
 , Richerson & Boud , 2005)وقبل ذلك ال يفعمون ، وينطبق عمييم أيضا ما أشار إليو 

ضغط صارم لمقاومة  بأن كل الكائنات الحية بما فييا اإلنسان تكون دائما تحت (135
 .  Rationalityالتصرف بغباء بنفس القدر الذي يظيرىم بعيدين عن العقبلنية 

ولقد ظمت مسألة البخل المعرفي تشغل مسار البحث في مجال عمم النفس المعرفي 
 Dualمنذ ما يقرب من الخمسين عاماً حتى اآلن ضمن ما يسمى بنظريات العمميات المزدوجة 

processes theories  التي خمصت إلى أنو عندما تواجينا مشكمة ما فإن عقولنا لدييا
 , Evans & Stanovich , 2013)ميكانيزمات مختمفة تفاضل بينيا لمتعامل مع تمك المشكمة 

، وىي االختيار ما بين إما عمميات النمط األول لممعالجة التي ينتج عنيا  (237 – 234
كون تنفيذىا سيل ، أو عمميات النمط الثاني لممعالجة استجابات حدسية دون أي جيد وي

التي ينتج عنيا استجابات مدروسة ومجيدة جدًا لمفرد ؛ ألنيا تتطمب منو ضرورة االستمرار 
 . (Toplak , West & Stanovich , 2014 , 148)في مراقبة انفعاالتو وتوجيييا خبلليا 

كون لدى عقوليم ميل قوي وعمى ىذا األساس يصف الباحثون األفراد الذين ي
لبلعتماد عمى نمط المعالجة الحدسية الموفرة لمجيد العقمي بالبخل المعرفي مقارنة بالذين 

 – Evans , 2008 , 255)تعتمد عقوليم عمى نمط المعالجة المراقبة المتعمدة المجيدة لمعقل 
257) . 

ستجابات الحدسية ىم الذين يعتمدون عمى اال Cognitive misersفالبخبلء معرفيًا 
وعمى المعالجة غير المنيجية لممعمومات أثناء مواجيتيم لممشكبلت المعقدة وذلك بيدف 

، وغالبا ما يستخدمون  (Fiske & Taylor , 1991 , 23 – 25)توفير مواردىم العقمية 
لحل كل مشكمة يواجيونيا في حياتيم  Mental shortcutsاالختصارات العقمية استراتيجية 

من االعتماد عمى التفكير المراقب الفعال فيكونون بذلك عرضة الرتكاب العديد من  بدالً 
 . (Ariely , 2008 , 11 – 28)األخطاء التي كان يمكنيم تجنبيا ببذل بعض الجيد العقمي 
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ونظرًا ألن األفراد يختمفون في قدرتيم عمى تجاوز االستجابة الحدسية السريعة التي 
، وكذلك في قدرتيم عمى االنشغال بالتفكير المراقب الذي يقودىم إلى غالبا ما تكون خاطئة 

 (Toplak , et al. , 2014 , 148 – 149)االستجابة المدروسة التي غالبًا ما تكون صحيحة 
، ونظرا أيضًا ألن اعتماد الكثير من األفراد عمى البخل المعرفي يعوقيم عن تحقيق اليدف من 

فقد اىتم الباحثون بتحديد الفروق الفردية في استخدام ىذا النمط  الميمة المطروحة أماميم ،
وىذا ضمن ما  (Stanovich , West , 2000, 645 – 648)من المعالجة البخيمة لممعمومات 

 أيضا لدى طبلب الجامعة .  يستيدفو ىذا البحث
وحيث إن الظاىرة النفسية تتسم بالوحدة التي تتفاعل فييا كل العوامل )عقمية كانت 
أو انفعالية( ، وتذوب فييا جميع األبعاد )عقمية كانت أو انفعالية( ؛ لتقدم في النياية سموكًا 

، وانطبلقا من الفكرة  (36 – 33،  0299)عمي الشمري ، واحدًا في الموقف الذي يواجيو الفرد 
ي أكد عمييا العديد من الباحثين بأن العمميات العقمية لمفرد قد تختل أثناء االنفعال الت
(Gazzaniga , 2000 , 1293)  فقد أكد العديد من الباحثين منذ ستينيات القرن الماضي ،

عمى أن أية محاولة لتفسير أداء الفرد عمى أية ميمة بمعزل عن النظر لحالتو االنفعالية 
ون محاولة قاصرة ، وكان منطمقيم في ذلك أن الحالة االنفعالية لمفرد توجو خبلليا سوف تك

تفكيره وأنو يمكنو قراءة نفسو من خبلل فيمو لتمك الحالة االنفعالية قبل وأثناء وبعد أداء تمك 
 الميمة . 

دراتيا بشكل يتوافق مع مثيرات الموقف ىو مستوى  ولمَّا كان فيم الفرد النفعاالتو وا 
 , Gottman , Katz & Hooven)مجرد االنفعال تجاه تمك المثيرات أطمق عميو  أعمى من

مصطمح ما وراء االنفعال ، وعرفوه بأنو مجموعة من المشاعر واالستعارات  (243 , 1996
المنتظمة التي تجعل الفرد عمى وعي بعممياتو المعرفية أثناء الميام المختمفة ، وتساعده عمى 

 Bartsch , Appel & Starch)ي لمموقف ككل وعمى تعديل استجاباتو فيو إعادة التقييم المعرف
، فإن ثمة شك أن يكون لمستوى ما وراء االنفعال عبلقة ما باعتياد البعض  (175 , 2010 ,

استخدام االستراتيجيات المؤدية لمبخل المعرفي عند التعامل مع الميام التي يكمفون بيا ، أو 
من منطمق  وىذا ما يسعى البحث الحالي إلى التحقق منواجييم ، المواقف المشكمة التي تو 

بأن ما وراء االنفعال ال يركز  (Gottman , Katz & Hooven , 1997 , 231)ما أشار إليو 
فقط عمى طبيعة انفعاالت الفرد نحو انفعاالتو الذاتية ، ونحو انفعاالت المشاركين لو في 
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الموقف ، بل يركز أيضًا عمى الوظائف التنفيذية لبلنفعال في مختمف جوانب الشخصية ، 
من أن قدرة الفرد عمى السيطرة  (8،  0228)عمي المعموري ، وكذلك من منطمق ما أشار إليو 

عمى انفعاالتو ووعيو بيا والتعبير عنيا بدقة يدعم عمميات التفكير لديو في المواقف التي 
 اعده عمى اجتيازىا .   تواجيو ويس

ىذا فضبًل عن أن مجال سيكولوجية ما وراء االنفعال ما زال معقدًا لمغاية ولم يتم 
 (Lundh , Johnsson , Sundqvist & Olsson , 2002 , 361)فيمو إلى اآلن بشكل كامل 

قة قد من الضوء عميو خاصة أن الدراسات الساب ، مما يحفز الباحثين إلى محاولة إلقاء مزيد  
أشارت إلى أن الفروق في مستوى ما وراء االنفعال ال ترجع إلى اختبلف األفراد في انفعاالتيم 
لى اختبلفيم في  نفسيا ، بل ترجع إلى اختبلفيم في طريقة التفكير حول تمك االنفعاالت وا 

ضمن ما يحاول البحث الحالي  وىذا أيًضاً ،  (Schwab , 2001 , 28)مستوى الوعي بيا 
 بين طبلب الجامعة .  ف عنوالكش

 البخح : مظللٕ* 

عن أن أغمب البخبلء معرفيَّا  لقد أسفرت الدراسات في مجال معالجة المعمومات
التي من خبلليا  Attribution substitutionاستبدال العزو يعتمدون عمى استراتيجية 

يستبدلون العزو الحقيقي الصعب المعروض أماميم في المشكمة بعزو آخر بديل أسيل منو ، 
ولكنو ذو عبلقة بو كمحاولة الستيعاب االنفعاالت التي تثيرىا لدييم عناصر تمك المشكمة ، 

 , Neys)وأن نجاحيم في ذلك يتأثر بمستوى وعييم بتمك االنفعاالت ومراقبتيم وتنظيميم ليا 
Rossi , Houde , 2013 , 269 – 270) . 

كما أشارت العديد من تمك الدراسات إلى أن أحد مصادر الفروق الفردية بين البشر 
ىو أن البعض منيم يميمون إلى إعطاء استجابات حدسية مقارنة ببعضيم اآلخر الذين 
يميمون إلى إعطاء استجابات أكثر تدبرًا ، وذلك عند مواجيتيم لممشكبلت في مواقف عديدة ، 

 Backenholt , 2012)كن فصمو عن الخصائص االنفعالية لكل منيم وأن ىذا االختبلف ال يم
، وأن ذلك يرجع إلى أنيم يفكرون بإحدى طريقتين : األولى طريقة مجيدة ، والثانية  (388 ,

بدون أي جيد ، وأن الطريقة األولى تعود عمى الفرد بعدة فوائد منيا الوصول إلى الحمول 
بًل عن الرضا بما تم التوصل إليو وقبول االنفعاالت التي الدقيقة لممشكمة المطروحة عميو فض

، ونظرُا ألن تمك الطريقة المجيدة  (Kahneman , 2011 , 86 – 112)بدت عميو خبلل ذلك 
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في التفكير تكون بطيئة ، وال تناسب المواقف التي تكون السرعة فييا ىي العامل الحاسم 
ئر فادحة ، فإن البعض اآلخر يعتمدون في منعًا الستيبلك الوقت الذي قد يؤدي إلى خسا

ظنًا  Speed mental reasoningاالستدالل العقمي السريع الطريقة الثانية عمى استراتيجية 
منيم أنيا أكثر وظيفية في مثل تمك المواقف ، رغم أنيا تدل عمى ارتفاع مستوى البخل 

وراءىا أثناء التعامل مع تمك المعرفي لدييم ، وتعوقيم عن الوعي بانفعاالتيم ومراقبة ما 
 .  (Gigerenzer & Goldestein , 1996 , 650 – 660)المواقف 

وىذا النمط من المعالجة البخيمة لممعمومات يؤدي إلى استجابات دون المستوى 
المطموب بسبب فشل الفرد في السيطرة عمى انفعاالتو ، مما يؤدي إلى فشمو في كبح ميمو 

، فبل يستطيع السيطرة عمى العمميات الحدسية ، وال يستطيع منعيا  الطبيعي لمبخل المعرفي
من التعامل مع الميمة التي تواجيو ، ورغم ذلك فإنو يمكننا أن نؤكد أن االستجابات الخاطئة 
التي يصدرىا الفرد ال تنتج فقط بسبب تمك المعالجة البخيمة لممعمومات المدفوعة بتدني 

يو ، وذلك بنفس القدر الذي نؤكد بو أن االستجابات الصحيحة مستوى ما وراء االنفعاالت لد
 , Stanovich)التي يصدرىا الفرد ال تنتج فقط بسبب نمط معالجة المعمومات المجيد لمفرد 

2018 , 423). 
عمى أن البخل المعرفي يدل عمى أن لدى  (Kahneman , 2011 , 86 – 112)ويؤكد 

-Selfلممحافظة عميو من النفاذ ، أال وىو التنظيم الذاتي  الفرد موردًا ما يميل إلى البخل فيو
regulatory  الذي يعد أمرًا حيويًا لمغاية يحتاجو الفرد إلكمال الكثير من الميام خاصة تمك ،

التي تثير لديو قدرًا كبيرًا من االنفعاالت ، فيساعده ذلك عمى تجنب اإلغراءات والمثابرة عمى 
لدليل عمى صحة ذلك بأن الفرد يصبح أكثر بخبًل معرفيَّا عن ذي اجتياز العقبات ، ويسوق ا

قبل كمما استنفذ أحد موارد التنظيم الذاتي لديو ، فيميل أكثر إلى المحافظة عمى بقية الموارد 
، فيندفع أكثر نحو استخدام استراتيجيات البخل المعرفي ؛ ليحفظ بيا ما تبقى لديو من تمك 

ي الميام المستقبمية ، وأن ما يسبب لو ذلك ىو تدني مستوى وعيو الموارد لبلعتماد عمييا ف
 بما وراء االنفعاالت التي يثيرىا ىذا الموقف منذ البداية .

إلى أن  (Gigerenzer & Todd , 1999 , 4 – 13)وعمى العكس من ذلك يشير 
دون أي  استخدام الفرد الستراتيجيات البخل المعرفي يمكنو من الوصول إلى قرارات سريعة

عناء أو جيد ، وأن تمك القرارات تكون أحيانا بنفس جودة القرارات التي يمكن الوصول إلييا 
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عبر الطريقة المجيدة لمتفكير التي تسبب معاناة لمفرد ، وأن استخدام الفرد ليذه 
االستراتيجيات يقمل من وعيو بما يثيره الموقف من انفعاالت لديو ، ولدى المشاركين لو أثناء 

 تمك الميمة مما يؤدي إلى زيادة احتمال وقوعو في األخطاء .
قد أشار إلى ما ىو عكس ذلك أيضًا ، من أن  (Vonasch , 2016 , 6 – 7)كما أن 

البخبلء معرفيَّا يتوفر لدييم موارد عقمية لمتنظيم الذاتي أكثر من غيرىم ، فيستخدمونيا في 
ك يرجع الرتفاع مستوى ما وراء االنفعال لدييم تحسين أدائيم خبلل الميام البلحقة ، وأن ذل

مما يمكنيم من عدم نبذ أوتجاىل االنفعاالت المحيطة بالموقف سواء كانت انفعاالتيم الذاتية 
، أو انفعاالت المشاركين ليم ، وأن ذلك يخالف ما يقوم بو من يعتمدون عمى استراتيجيات 

ن مواردىم العقمية لمتنظيم الذاتي سوف التفكير المراقب المجيدة عند حل المشكبلت ، فإ
تنضب سريعًا مما يؤثر سمبًا عمى أدائيم في الميام البلحقة مستقببًل ، وأن السبب في ذلك 
أنيم ال ييتمون كثيرًا بما يشعرون بو من انفعاالت ، وبما يظيره اآلخرون المشاركون ليم 

مك الميام ؛ ألنيم لم يوفروا ليا القدر من تعبيرات انفعالية ، مما يجعميم أقل كفاءة في أداء ت
 الكافي من الموارد العقمية واستنفذوا أغمبيا في ميام سابقة .

من أن مستوى ما وراء  (Koven , 2011 , 1256)وتجدر اإلشارة ىنا إلى ما أكده 
االنفعال لدى الفرد لو أثر مباشر عمى درجة تنظيمو النفعاالتو ، وغير مباشر عمى درجة 
تنظيمو الذاتي لمختمف ميامو الذي يتحدد بناء عمى درجة خبرة الفرد بما وراء االنفعال تجاه 

 انفعاالتو نفسيا وتجاه انفعاالت المشاركين لو في الميمة .
لك وبما أن البخل المعرفي وما وراء االنفعال ليما تأثير ىام من األول وبناًء عمى ذ

بشكل مباشر ، ومن الثاني بشكل غير مباشر عمى طريقة الفرد في التنظيم الذاتي لميامو 
المختمفة ، فإنو من المتوقع أن تكون ثمة عبلقة ما تجمعيما يسعى البحث الحالي لمحاولة 

 التحقق منيا إمبيريقيًا .
من أن  (Lagaca & Gionet , 2009 , 367 – 370)دعم ىذا التوقع ما أشار إليو وي

األفراد الذين لدييم مستوى مرتفع من ما وراء االنفعال يكون لدييم ميل أكبر إلى إجياد 
أنفسيم في استخدام مواردىم العقمية لحل المشكبلت التي تواجييم )مستوى منخفض من 

لعكس من األفراد الذين يكون لدييم مستوى منخفض من ما البخل المعرفي( ، وذلك عمى ا
وراء االنفعال يكون لدييم ميل أقل إلى إجياد أنفسيم في استخدام مواردىم العقمية لحل 
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 , Mishra)المشكبلت التي تواجييم )مستوى مرتفع من البخل المعرفي( ، وما أشار إليو 
Kang & Chatterjee , 2005 , 1363 – 1364) األفراد الذين يكون لدييم ميل أكبر  من أن

لئلدراك والمعرفة والتفكير بطريقة مجيدة يقل لدييم مستوى البخل المعرفي ، ويعتمدون بشكل 
كبير عمى وعييم بانفعاالتيم وانفعاالت اآلخرين أثناء المواقف التي تواجييم ، وذلك مقارنة 

والتفكير بطريقة مجيدة يزيد لدييم  باألفراد الذين يكون لدييم ميل أقل لئلدراك والمعرفة
مستوى البخل المعرفي ، ويعتمدون عمى الحدس واالستدالل دون أي وعي بانفعاالتيم 

 الشخصية ، أو انفعاالت اآلخرين المشاركين ليم في الميمة . 
كما يدعم ىذا التوقع أيضًا الكثير من المشاىدات اليومية التي نرى فييا الكثير من 

فون ببخل معرفي في المواقف الحياتية التي تصادفيم ؛ بحجة أنيم يسعون إلى األفراد يتصر 
اتخاذ قراراتيم دون استيبلك مواردىم العقمية ، ورغم أن ذلك يظيرىم أمام اآلخرين بمظير 

 – Taylor , 1981 , 189)الغير مبالي ، والغير واعي بانفعاالتيم إال أنيم يستمرون فيو 
االستدالل االنفعالي ر سوءًا أنك تجدىم يعتمدون عمى استراتيجية ، ومما يزيد األم (194

Emotional reasoning  فيحولون بيا الميام المعقدة التي تواجييم إلى ميام أكثر بساطة
لى تجاىميم  وسيولة دون أن ينتبيوا إلى أن ذلك يؤثر عمى دقة نتائجيم أحيانًا ، وا 

الميام في صورتيا األولى قبل تبسيطيم ليا بيذا  لبلنفعاالت األصمية التي كانت تصاحب تمك
الشكل المخل ، فيعتمدون عمى أول حل يرد إلى عقوليم لتمك الميام بحجة أنو طالما توفر 

 . (Corcoran & Mussweiler , 2010 , 79)ىذا الحل في عقوليم اآلن فإنو يكون صحيحًا 
إلى أن البخبلء  (Chaiken , Liberman & Eagly , 1989 , 212 – 215)وىنا يشير 

معرفيَّا يسمكون ىكذا ألنيم يرون أن المعمومات المتوفرة في السياق العام لمميمة المطروحة 
أماميم أكثر إقناعًا ليم وأكثر نجاعًة في التوصل لمحل من السعي وراء الحجج ، والبراىين 

 , Kruglanski & Sleeth)المجيدة ليم ، والمثيرة النفعاالتيم ، وىو ما يتفق معيم فيو 
المذان أشارا إلى أنو من منظور البخيل معرفيا فإن المعالجة األسيل  (121 – 117 , 2007

لممعمومات ىي األكثر جدوى من المعالجة المعقدة في التوصل لحمول المشكبلت منعا لسيطرة 
قدرتو االنفعاالت التي تثيرىا تمك المشكبلت عمى عقمو وعدم قدرتو عمى مواجيتيا لضعف 

 Fiske & Taylor , 1984 , 139)عمى المراقبة المستمرة لتمك االنفعاالت ، وىذا ىو ما جعل 
ذو دوافع تكتيكية ال مبالي  Omnipresentتصفان البخيل معرفيا بأنو كمي المعمم  (156 –
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)صبلح الدين النفعاالتو والنفعاالت اآلخرين ؛ لعدم وعيو بيا من األساس بشكل جيد ، وجعل 
يتوقع أن األفراد الذين لدييم مستوى مرتفع من ما وراء االنفعال لن  (063،  0296حمد ، م

تطغى عمييم انفعاالتيم الحالية ، ولن يعجزوا عن تفادييا ولن تسيطر عمييم ألنيم يدركون 
ما وراءىا ، وأن ذلك سيساعدىم عمى بذل مزيد  من الجيد العقمي لبلستمرار في الوعي بيا 

 ي الموقف .والنجاح ف
 وبذلك يمكن إيجاز منطمقات اإلحساس بمشكمة البحث الحالي في النقاط التالية :

تناولت البخل المعرفي ،  –في حدود عمم الباحث  –( عدم وجود أية دراسة عربية سابقة 9)
وأنو رغم اإلشارات الواضحة لو في التراث السيكولوجي ، ورغم المشاىدات اليومية الدالة 
عميو ورغم ما يؤدي إليو من آثار إال أنو لم يسترع انتباه أحد من الباحثين العرب ، وىذا 

ة إلضافة أداة كمحاولة لمتأصيل النظري لو ومحاولما دفع الباحث إللقاء الضوء عميو ؛ 
 . جديدة لقياسو

( أن معظم الدراسات العربية التي تناولت ما وراء االنفعال قد ركزت عمى أنماطو فقط عند 0)
بما يعد فجوة الفرد تجاه انفعاالت اآلخرين دون أي تركيز عمى مستواه لدى الفرد نفسو ، 

دراسات قد ركزت فقط ، وىذا فضبًل عن أن تمك ال بحثية يسعى البحث الحالي الستكماليا
عمى أثر أنماط ما وراء االنفعال لدى الفرد عمى جوانب مختمفة في شخصية اآلخرين ، 
ولم تتناول أي منيا عبلقة مستوى ما وراء االنفعال لدى الفرد بجوانب شخصيتو األخرى 

 . أيضا مما يحاول البحث الحالي الوقوف عميو، وبسموكياتو المختمفة ، وىو 
( أن ىناك غموضًا يكتنف مسألة الفروق الفردية في مستوى البخل المعرفي الراجعة إلى 3)

متغير الجنس ، حيث وجد الباحث أن بعض الدراسات األجنبية التي تناولت البخل 
 , Ebenbach & Kelther)المعرفي قد عزلت متغير الجنس عند دراستو مثل دراسة 

 .Neys , et al)، ودراسة  (Stupple , Gale , & Richmond , 2013)، ودراسة  (1998
التي كانت  (Vonasch , 2016)التي كانت جميعيا عمى الذكور فقط ، ودراسة  (2013 ,

عمى اإلناث فقط ، بما يوحي أن ذلك كان مراعاة الحتمال وجود فروق دالة إحصائيَّا 
تشر إلى ذلك ولم  راجعة لمجنس في مستوى البخل المعرفي ، رغم أن تمك الدراسات لم

 , Stupple)، ودراسة  (Toplak , et al. , 2014)تختبره ، بينما وجد الباحث أن دراسة 
et al. , 2017)  لم تعزال متغير الجنس عند دراسة البخل المعرفي وتناولتو لدى الذكور
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 واإلناث معا ، ورغم ذلك لم تختبر الفروق بينيما فيو ، ولم تشر إلييا بما يوحي بعدم
قد ركزت  (Bockenholt , 2012)وجودىا ، أو عدم داللتيا عمى األقل ، إال أن دراسة 

عمى فحص مثل تمك الفروق في مستوى البخل المعرفي الراجعة إلى الجنس لدى طبلب 
الجامعة ، ووجدت أن الذكور قد ظيروا بمستوى أقل من اإلناث في البخل المعرفي 

ذا التضارب والغموض وعدم التوافق بين الدراسات بفروق دالة إحصائيَّا ، ونظرًا لي
البحث الحالي لم يعزل متغير الجنس سعيًا إلى فحص الفروق الراجعة السابقة ، فإن 

 لدى طمبة الجامعة . إليو في مستوى البخل المعرفي
( أن ىناك تضاربًا في نتائج الدراسات السابقة فيما يخص الفروق في مستوى ما وراء 6)

)ماجدة العمي وعمي السمطاني ، االنفعال الراجعة إلى متغير الجنس ، حيث توصمت دراسة 
إلى  (0298)أنس شطب ، إلى عدم وجود مثل تمك الفروق ، بينما توصمت دراسة  (0293

)تياني لصالح الذكور ، وذلك عمى عكس ما توصمت إليو دراسة وجودىا بداللة إحصائية 
ولذلك يسعى البحث الحالي من وجودىا ولكن لصالح اإلناث ،  (0299طالب وأنعام عبيد ، 

 لدى طمبة الجامعة . لفحص ذلك لموقوف عمى وجود مثل تمك الفروق من عدمو
فحصت الفروق في مستوى  –في حدود عمم الباحث  –( أنو ال توجد أية دراسات سابقة 3)

يحاول البحث الحالي الكشف عن مثل البخل المعرفي الراجعة إلى عامل السن ، ولذلك 
 بين طمبة الجامعة . تمك الفروق الراجعة إلى متغير الفرقة الدراسية )الثانية / الرابعة(

إلى  ( أن الدراسات السابقة التي فحصت الفروق في مستوى ما وراء االنفعال الراجعة6)
 –في حدود عممو  –السن كانت قميمة لمغاية ، حيث لم يجد الباحث إال دراستين فقط 

التي أشارت إلى أن مستوى ما وراء االنفعال  (Gottman , et al. , 1996)ىما دراسة 
التي أشارت إلى عكس ذلك عندما  (0298)أنس شطب ، يتأثر بعامل السن ، ودراسة 

لة إحصائيَّا بين طبلب الجامعة في مستوى ما وراء توصمت إلى عدم وجود فروق دا
يسعى البحث الحالي إلى االنفعال راجعة إلى الفرقة الدراسية ) األولى / الثالثة( ، ولذلك 

اختبار مثل تمك الفروق بين طبلب الجامعة الراجعة إلى الفرقة الدراسية )الثانية / 
 . الرابعة(

معة في مستوى ما وراء االنفعال الراجعة إلى ( أنو تم فحص الفروق بين طبلب الجا7)
في ىذا  (0298)أنس شطب ، التخصص الدراسي )عممي / إنساني( ، فتوصمت دراسة 
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الشأن إلى وجود مثل تمك الفروق بداللة إحصائية لصالح التخصص العممي ، ورغم أن 
 –ابقة مثل تمك الفروق لم يتم فحصيا فيما يخص مستوى البخل المعرفي بأية دراسة س

إال أن وجودىا بداللة إحصائية في المتغير الثاني لمبحث جعل  –في حدود عمم الباحث 
من األفضل أن يتم عزل متغير التخصص الدراسي باختيار أفراد العينة من تخصص 

 واحد فقط ىو العممي .
إلى احتمال  –في حدود عممو  –( أن ىناك إشارات بالتراث السيكولوجي الذي أتيح لمباحث 8)

وجود عبلقة ما بين مستوى البخل المعرفي لمفرد ومستوى ما وراء االنفعال لديو ، فضبل 
عن أن تمك اإلشارات جاءت متناقضة سواء من حيث تحديد اتجاه التأثير والتأثر ، أو 

 , Kahneman , 2011)من حيث تحديد نوعيا ىل ىي موجبة أم سالبة : ففي حين أن 
أشار إلى أن ميل الفرد الستخدام استراتيجيات البخل المعرفي يزيد  مثبل قد (91- 89

كمما تدنى لديو مستوى وعيو بما وراء انفعاالتو )عبلقة سالبة( ، فإننا نجد أن 
(Vonasch , 2016 , 6 – 7)  عمى سبيل المثال قد أشار إلى ما ىو عكس ذلك من أن

عال )عبلقة موجبة( بما يمكنيم من البخبلء معرفيا يرتفع لدييم مستوى ما وراء االنف
 Gigerenzer)عدم نبذ انفعاالتيم وانفعاالت المشاركين ليم في الموقف ، وفي حين أن 

& Todd , 1999 , 6 – 9)  قد أشارا إلى أن استخدام الفرد الستراتيجيات البخل المعرفي
ثير يكون من يؤدي إلى تقميل وعيو بانفعاالتو وانفعاالت اآلخرين )أي أن اتجاه التأ

 , Lagaca & Gionet , 2009)البخل المعرفي إلى ما وراء االنفعال( ، فإننا نجد أن 
قد أشارا إلى ما ىو عكس ذلك من أن ارتفاع مستوى ما وراء االنفعال  (369 – 368

لدى الفرد ىو الذي يجعل لديو ميل أكبر إلى تخصيص المزيد من مواردىم العقمية لحل 
اجييم )مستوى بخل معرفي منخفض( ، وأن انخفاض مستوى ما وراء المشكبلت التي تو 

االنفعال لدى الفرد ىو الذي يجعل لديو ميل أقل إلى تخصيص المزيد من مواردىم 
العقمية لحل المشكبلت التي تواجييم )مستوى بخل معرفي مرتفع( )أي أن اتجاه التأثير 

رغم كل تمك اإلشارات المتضاربة في يكون من ما وراء االنفعال إلى البخل المعرفي( ، و 
التراث السيكولوجي إال أنيا ظمت عمى المستوى النظري ولم تتصّد ليا أية دراسة سابقة 

 . وىذا ىو ما يسعى إليو البحث الحاليلمتأكد من طبيعة تمك العبلقة إمبيريقيًا ، 
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عمى وفي ضوء كل ما سبق يمكن تحديد مشكمة البحث الحالي في محاولة اإلجابة 
 السؤال الرئيسي التالي : 

ما ىي العبلقة بين مستوى البخل المعرفي ومستوى ما وراء االنفعال لدى طمبة 
 الجامعات المصرية ؟ 

ولئلجابة عمى ىذا السؤال الرئيسي سيحاول الباحث اإلجابة عمى األسئمة الفرعية 
 التالية :

 ( ما مستوى البخل المعرفي لدى أفراد عينة البحث ؟9)
( CRT( ىل توجد فروق دالة إحصائيَّا بين متوسطات درجات أفراد العينة عمى اختبار )0)

لمستوى البخل المعرفي راجعة إلى أي من الجنس )ذكور / إناث( ؟ ، أو الفرقة الدراسية 
ن وجدت فمصالح من ؟   )الثانية / الرابعة( ؟ ، وا 

 ( ما مستوى ما وراء االنفعال لدى أفراد عينة البحث ؟3)
( ىل توجد فروق دالة إحصائيَّا بين متوسطات درجات أفراد العينة عمى مقياس مستوى ما 6)

وراء االنفعال راجعة إلى أي من الجنس )ذكور / إناث( ؟ ، أو الفرقة الدراسية )الثانية / 
ن وجدت فمصالح من ؟  الرابعة( ؟ ، وا 

( لمستوى البخل CRTعمى اختبار ) ( ىل توجد عبلقة دالة إحصائيَّا بين درجات أفراد العينة3)
 المعرفي ودرجاتيم عمى مقياس مستوى ما وراء االنفعال ؟

( لمستوى البخل المعرفي من CRT( ىل يمكن التنبؤ بدرجات أفراد العينة عمى اختبار )6)
 خبلل درجاتيم عمى مقياس مستوى ما وراء االنفعال ؟ 

 البخح : أينّٕ* 

 توضيحيا من خبلل ما يمي :يمكن  )أ( األينّٕ الهظرِٕ :
  ( أينّٕ املتغريِو حمل انظغالٌ :1)

قد اعتبر أن البخل المعرفي يعتبر لمبعض  (Vonasch , 2016 , 40)فنجد مثبل أن 
بمثابة التجارة الرابحة عمى المدى البعيد ، ورغم أنيا تبدو لآلخرين غير عقبلنية اآلن ، إال 

حين أشار  (P. 6)أنيا تيدف إلى العقبلنية وتنظيم الذات مستقببًل ، وأكد ذلك في موضع آخر 
ا الفرد بدائل تبدو لآلخرين أنيا غير عقبلنية إلى أن ىناك العديد من األمثمة التي يختار فيي

ودون المستوى المطموب نتيجة لبخمو المعرفي ، ورغم ذلك فإن ىذه البدائل قد تنجح في حل 



 .......................................................................... البخل المعرفي وعالقته بما وراء االنفعال

- 689 - 

المشكبلت بشكل صحيح أحيانا مما يؤدي إلى حفظ الطاقة العقمية لمفرد فبل يكون مدفوعًا 
 Lau & David , 2001)ذا ما أيده أيضا باستمرار لممقايضة بين الجيد والدقة في التفكير، وى

بإظيارىما أىمية تصرف الفرد ببخل معرفي في بعض المواقف ؛ بحجة أنو  (962 – 951 ,
يؤدي إلى معالجة أكثر كفاءة لممعمومات أحيانا نتيجة العتماده عمى تبسيط عممية اتخاذ 

يا مفيدا عمميَّا في القرار ، كما أنو يوفر لذوي الخبرة فيو خيارات واسعة قد يكون بعض
حين أشارا  (Gigerenzer & Goldstein , 1996 , 650 – 660)الموقف ، وأيدىما في ذلك 

إلى أن البعض يعد البخل المعرفي استراتيجية عقبلنية رغم ما قد يتعرض لو الفرد بسببيا 
لقرار رغم أحيانًا إلى أخطاء كان يمكنو تجنبيا ، والسبب في ذلك أنيا تسيم في سرعة اتخاذ ا

العتباره أن البخل  (Vonasch , 2016 , 1)اعتمادىا عمى االستدالالت الحدسية ، ويؤكد ذلك 
المعرفي يؤدي إلى منع نفاد الموارد العقمية المحدودة لمفرد من أجل استخداميا في ميام أكثر 

 أىمية يتوقع أن يواجييا مستقببًل مما يسيم في تنظيمو الذاتي .
أن البحث في مجال ما وراء االنفعال يعتبر حديثًا نسبيًا عمى التراث  كما نجد أنو رغم

 ,Cook)السيكولوجي ؛ نظرا لعدم تطور الدراسات فيو إال منذ بداية القرن الحادي والعشرين 
قد ضمنو في موضوعات عمم  (Koven , 2011 , 1255 – 1256)، إال أن  (17 , 2004

ير ىام عمى عممية اتخاذ القرار عند حل المشكبلت التي النفس المعرفي عمى اعتبار أن لو تأث
من أن ما وراء االنفعال لو أىمية خاصة  (3،  0298)أحمد كيشار ، تواجو الفرد ، وىو ما أيده 

في معالجة المشكبلت التي تواجو الفرد ، وبخاصة طمبة الجامعات الذين يظيرون الرغبة في 
نعام عبيد ، مي ، وأيدتو أيضًا تحسين تفكيرىم وتحسين مستواىم األكادي ،  0299)تياني طالب وا 

من أن ما وراء االنفعال ىام لمفرد في جميع جوانب حياتو وبخاصة األسرية والدراسية  (623
نظرا لحاجتو إلى امتبلك مستوى مرتفع منو لينعكس عميو وعمى من حولو عند التعامل في 

من أن ما وراء  (Pushpam & Srinivasan , 2016 , 118)المواقف المختمفة ، وأيده كذلك 
االنفعال ىام لمطبلب وبخاصة الجامعيين في كثير من الجوانب ؛ ألنو يزيد من تحمميم 
المسؤولية تجاه التعمم والمعمم ، وينمي مياراتيم في اتخاذ القرار ، ويؤىميم لممواقف الحياتية 

)السيد بريك ، فضبًل عن ذلك فقد أشار الصعبة ويحسن قدراتيم التعممية وأدائيم األكاديمي ، و 
إلى أن ما وراء االنفعال ىو أحد الجوانب اليامة التي تساعد عمى حدوث قدر  (996،  0298

 Song , Nahm , 2013)جيد من االنسجام النفسي بين الفرد والمحيطين بو ، وأيده في ذلك 
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، وبخاصة في المراحل النمائية من أن ما وراء االنفعال لو دور ىام في سموك الفرد  (3 – 1 ,
من حياتو ، وخاصة المرحمة الجامعية التي تتضح فييا مبلمح شخصيتو معرفيًا وانفعاليًا ، 
حيث يعمل ما وراء االنفعال عمى إزاحة خوف الفرد ، أو توتره ، أو حزنو عن طريق تمكينو 

 . (7،  0928شطب ،  )أنسمن إدراك ذاتو ومعرفة أفكاره والسيطرة عمى حالتو االنفعالية 
 ( أينّٕ الفٕٚ املشتًذفٕ مو البخح :0)

حيث يعتبر طبلب الجامعة أحد الفئات اليامة في أي مجتمع ، وعمى األخص 
لى  المجتمعات النامية مثل المجتمع المصري الذي يسعى جاىدًا إلى بناء عقول أبنائو ، وا 

كسل أو إىمال ، ومن ىنا يجب  تدريبيم عمى إعماليا باستمرار في شتى مناحي الحياة دون
االىتمام بدراسة كل ما يساعدىم عمى ذلك من أجل دعمو لدييم ، وأيضا دراسة كل ما قد 
يعوقيم عن ذلك من أجل منعو ، وىذا ما يسعى إليو البحث بالتركيز عمى دراسة ىذين 

 المتغيرين لدى تمك الشريحة اليامة من شرائح المجتمع المصري .
 يمكن توضيحيا من خبلل ما يمي ::  التطبّكّٕ)ب( األينّٕ 

 ( أينّٕ التأصّل ملتغريٓ البخح :1)

 –حيث تفتقر البيئة العربية ، وبخاصة فيما يخص البخل المعرفي ألي تغطية بحثية 
، وستكون ىذه أول محاولة لسد تمك الفجوة ، فضبًل عن أن غالبية  -في حدود عمم الباحث 

اولت ما وراء االنفعال قد ركزت فقط عمى دراسة أنماطو لدى الفرد الدراسات العربية التي تن
وأثرىا عمى اآلخرين دون تركيز مناسب عمى مستواه لدى الفرد ، وعبلقتو بجوانب شخصيتو 

 األخرى ، وىو ما يحاول البحث الحالي تغطيتو .
 ( األينّٕ املتُقعٕ ألدَات َنتاٙج البخح : 0)

ضافة أداتين جديدتين أحدىما معربة لقياس مستوى حيث سيسيم البحث الحالي في إ
البخل المعرفي ، واألخرى تم إعدادىا عمى ضوء مدى أوسع من نماذج التفسير عن سابقييا 
لقياس مستوى ما وراء االنفعال ، وىو ما قد يفيد الباحثين مستقببل في ىذا المجال ، فضبًل 

لبحث سوف تقدم صورة تقديرية لمستوى عن أن النتائج التي يحتمل الوصول إلييا في ىذا ا
البخل المعرفي ، وما وراء االنفعال ، والعبلقة بينيا لدى طمبة الجامعة ، بما قد يسيم مع 
الجيود البحثية السابقة في تكوين قاعدة بيانات تساعد الباحثين مستقببًل في إعداد بعض 

صيات التربوية واألفكار البحثية البرامج الموجية لتحسين كبل المتغيرين باالعتماد عمى التو 
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التي يمكن استنتاجيا من ىذه النتائج ، والتي يمكن أيضا أن تعتمد عمييا الجامعات المصرية 
 في نفس الغرض سواًء كان لطبلبيا أو لباقي فئات شباب المجتمع المناظرين ليم .

 البخح : أيذاف* 

 ييدف ىذا البحث الحالي إلى محاولة الكشف عن :
( مستوى كل من البخل المعرفي وما وراء االنفعال لدى أفراد عينة من طمبة بعض 9)

 الجامعات المصرية . 
( الفروق في مستوى كل من البخل المعرفي وما وراء االنفعال الراجعة لمتغيرّي الجنس 0)

)ذكور / إناث( والفرقة الدراسية )الثانية / الرابعة( بين أفراد عينة من طمبة بعض 
 جامعات المصرية . ال

( العبلقة بين كل من مستوى البخل المعرفي ومستوى ما وراء االنفعال لدى أفراد عينة من 3)
 طمبة بعض الجامعات المصرية .

( إمكانية التنبؤ بمستوى البخل المعرفي من خبلل مستوى ما وراء االنفعال لدى أفراد عينة 6)
 من طمبة بعض الجامعات المصرية .  

 البخح : اتمصطلخ* 

 : Cognitive miserliness( البخل املعريف 1)

بأنو اعتماد الفرد عمى أي من استبداالت  (Frederick , 2005 , 26 – 27)عرَّفو 
العزو المغرية أو االختصارات العقمية أو االستدالالت العقمية السريعة أو االستدالالت 
االنفعالية عند التعامل مع ميام تحتاج في األساس إلى استجابات تحميمية مجيدة ؛ وذلك 

 Cognitive reflectionاس المعرفي توفيرا لموارده العقمية ، ويقاس من خبلل اختبارات االنعك
التي تحدد مدى قدرة المفحوص عمى مقاومة االستجابات الناتجة عن تمك االستدالالت 

عقمية عند التعامل مع تمك الحدسية أوعن استبداالت العزو المغرية أوعن االختصارات ال
 .الميام

صيص موارد تعمد الفرد عدم بذل جيد عقمي كبير وعدم تخوُيعرفو الباحث بأنو 
عقمية كافية لمتعامل مع الميام التي تواجيو ، وبداًل من ذلك يعتمد عمى مجموعة من 
االستدالالت الحدسية ، أو االنفعالية السريعة ، أو عمى مجموعة من الصيغ العقمية 
المختصرة التي تبسط البدائل التي بدت لو معقدة في تمك الميام ، ظًنا منو أن ذلك سيؤدي 
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عقبلنية صحيحة بنفس كفاءة الحمول التي يصل إلييا اآلخرون عبر طرق التفكير  إلى حمول
 .  المجيدة

لمبخل المعرفي الذي حدده وفقًا  (Frederick , 2005)وسوف يتبنى الباحث تعريف 
 Kahneman)( ، ونموذج Fiske & Taylor , 1991)ألبعاده التي تم اإلشارة إلييا في نموذج 

& Frederick , 2005)  : وىي 
: وىي استراتيجية يستبدل فييا المفحوص العزو  Attribute substitution)أ( استبدال العزو 

الحقيقي المعروض عميو في الميمة بعزو آخر بديل أسيل منو ولكنو ذو عبلقة بو ، 
 وذلك الستيعاب الضغط االنفعالي الذي تسببو لو مثيرات تمك الميمة . 

: وىي استراتيجية يعتمد فييا  Rapid mental reasoning)ب( االستدالل العقمي السريع 
المفحوص عمى الربط السريع بين بعض أجزاء الميمة لموصول إلى سبب ونتيجة ومن 

 ثم البناء عمى ذلك لموصول إلى حل لمميمة دون التأكد منو عبر خطوات موثقة . 
: وىي استراتيجية يعتمد فييا المفحوص عمى  Mental shortcuts)ج( االختصارات العقمية 

استخدام صيغ عقمية جاىزة موجودة لديو مسبقًا في التعامل مع الميام الجديدة بحجة 
 أنيا نجحت من قبل وستوفر لو الجيد والوقت اآلن . 

: وىي استراتيجية يعتمد فييا المفحوص  Emotional reasoning)ء( االستدالل االنفعالي 
أول حل يرد إلى عقمو عند مواجية أية ميمة بحجة أنو طالما توافر ىذا الحل في  عمى

 عقمو اآلن فإنو يكون مناسبًا لتمك الميمة .
الدرجة التي يحصل عمييا كل فرد من أفراد ويعرف الباحث البخل المعرفي إجرائيَّا بأنو 
في  (Frederick , 2005)( الذي أعده CRTالعينة األساسية عمى اختبار االنعكاس المعرفي )

 Toplak , et)و (Bockenholt , 2012)و (Stanovich , 2009)األساس وأضاف إليو كل من 
al. , 2014)  بعض المفردات في مراحل متتالية ، وذلك بعد تعريبو وتقنينو عمى العينة
   . االستطبلعية
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 : Meta-emotion ( ما َرا٘ االنفعال0)
بأنو مجموعة من المشاعر واالستعارات  (Gottman , et al. , 1996 , 243)عرَّفو 

 المنتظمة التي تجعل الفرد عمى وعي بعممياتو المعرفية أثناء الميام المختمفة .  
مستوى وعي الفرد بانفعاالتو تجاه انفعاالتو الذاتية وتجاه وُيعرفو الباحث بأنو 

مفة ، ومدى قدرتو عمى مراقبتيا ، وتنظيميا بما انفعاالت المشاركين لو في الميام المخت
  يساعده في توجيو عممياتو العقمية أثناء تنفيذ نمك الميام .

الدرجة التي يحصل عمييا كل فرد من أفراد العينة وُيعرفو الباحث إجرائيَّا بأنو 
والذي يتضمن ثبلثة  ، األساسية عمى مقياس مستوى ما وراء االنفعال الذي أعده الباحث

 اد ىي :أبع
: وىو مستوى إدراك الفرد النفعاالتو والنفعاالت  Emotion awareness)أ( الوعي باالنفعال 

اآلخرين ومدى استيعابو ليا أثناء أداء الميمة المطموبة منو ، بما يجعمو قادرًا عمى 
ستثارة الزائدة ، تكوين مشاعر إيجابية نحوىا تساعده عمى التخمص من االرتباك ومن اال

وتمكنو من التعامل مع عناصر تمك الميمة دون تيوين ، أو تيويل يخل بعممياتو 
 العقمية أثناء ذلك . 
: وىي مدى قدرة الفرد عمى متابعة انفعاالتو  Emotion monitoring)ب( مراقبة االنفعال 

االنفعاالت ، بما  األولية تجاه مثيرات الميمة المطموبة منو ، ومبلحظة شعوره تجاه ىذه
العقمية المطموبة لحل تمك يمكنو من منعيا من التأثير سمبًا عمى استخدام موارده 

 . الميمة
: وىو مدى قدرة الفرد عمى استخدام آليات متعددة  Emotion regulation)ج( تنظيم االنفعال 

أدائو بالميمة لمتعامل مع انفعاالتو وانفعاالت اآلخرين ، فيتمكن من تمطيف آثارىا عمى 
صبلح ما نتج عنيا من آثار سمبية  ، ، والتحكم في طريقة التعبير عنياالمطموبة منو ، وا 

بما يجعمو يتقبميا فيظير مشاعر إيجابية نحوىا تدعم جيده العقمي المبذول ألداء تمك 
  . الميمة

  



 .......................................................................... البخل المعرفي وعالقته بما وراء االنفعال

- 696 - 

 البخح : حذَد* 

 يتحدد ىذا البحث بخصائص كل من : 
( من طمبة التخصصات العممية 627البحث : والتي كان قواميا )( العينة الكمية موضع 9)

( فردًا لمعينة االستطبلعية 979بالفرقتين الثانية والرابعة بخمس جامعات مصرية بواقع )
 ( فردًا لمعينة األساسية . 636و)

 ( األدوات المستخدمة في جمع بيانات البحث وىي :0)
في األساس وأضاف  (Frederick , 2005)أعده  ( :CRT)أ( اختبار االنعكاس المعرفي )

 , .Toplak , et al)و (Bockenholt , 2012)و (Stanovich , 2009)إليو كل من 
بعض المفردات في مراحل متتالية ، وقام الباحث بتعريبو وتقنينو عمى العينة  (2014

 .  األساسيةمعرفي لدى أفراد العينة االستطبلعية الستخدامو في قياس مستوى البخل ال
)ب( مقياس مستوى ما وراء االنفعال : أعده الباحث في ضوء مدى واسع من النماذج 
النظرية المتاحة في التراث السيكولوجي لتفسير ما وراء االنفعال ، وقام بتقنينو عمى 
العينة االستطبلعية الستخدامو في قياس مستوى ما وراء االنفعال لدى أفراد العينة 

 األساسية .  
( الفترة الزمنية : حيث تم تطبيق أدوات البحث عمى أفراد العينة خبلل الفصل الدراسي 3)

 ( م . 0202/  99األول من العام الجامعي )
( األساليب اإلحصائية : حيث تم االعتماد عمى أساليب إحصائية متعددة في تحميل 6)

لحسابية ، واالنحرافات البيانات ومن ثم استخراج النتائج وتفسيرىا ، وىي المتوسطات ا
المعيارية واختبار )ت( لمفروق بين مجموعتين غير متساويتين ، ومعامبلت ارتباط 

، وتحميل  Multiple linear regressionبيرسون ، وتحميل االنحدار الخطي المتعدد 
، فضبل عن التحميل العاممي ،  Cannonical correlation analysisاالرتباط القانوني 

براون ، والنسبة الحرجة )ف( لمتأكد من صدق  –ت ألفا كرونباخ ، وسبيرمان ومعامبل
( من البرنامج 06وثبات األدوات ، وجميعيا تمت باستخدام كل من اإلصدار رقم )

 ( .SAS( والبرنامج اإلحصائي )SPSSاإلحصائي )
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 : املراجعٕ األدبّٕ* 

قام الباحث في ىذا الجزء بالرجوع إلى األطر النظرية والدراسات السابقة التي توفرت 
بالتراث السيكولوجي في ىذا المجال ، وذلك بغرض التغطية النظرية  -في حدود عممو  –لو 

 لممتغيرين موضع انشغالو ، ويمكن توضيح ما أسفر عنو ذلك من خبلل المحورين التاليين :   
 املعريف : )أَال( البخل

 )أ( مفًُمٌ :

أول من أشار إلى فكرة أن بعض األفراد  (Simon , 1956 , 129 – 132)لقد كان 
غالبا ما يعتمدون عمى ميكانيزمات معالجة المعمومات األكثر اقتصادا لمجيد والوقت بداًل من 
االنشغال في ميكانيزمات معالجة تفصيمية مجيدة وشاقة عند مواجية الميام التي تثير 

لم يطمق عمى ذلك مفيومًا محددًا  انفعاليم ؛ وذلك نظرًا لمحدودية مواردىم المعرفية ، ولكنو
 أو مصطمحًا عمميًا صريحًا .

 Susanوكان الظيور الصريح األول لمصطمح البخل المعرفي عمى يد الباحثتين 
Fiske  وShelly Taylor ( ضمن نظريتيم لممعرفة االجتماعية 9986في العام )Social 

cognition س ، والسياسة ، واالقتصاد وغيرىالنف، وبعد ذلك امتد أثره إلى عموم أخرى كعمم ا ،
عمى اعتبار أنو الميل المقصود من الفرد إلى بذل القميل من الجيد العقمي بالقدر الضروري 

 . (Fiske & Taylor , 1984 , 140 – 142)فقط البلزم إلكمال أي ميمة 
ن كما أنو يدل عمى درجة ميل الفرد إلى التفكير وحل المشكبلت واالختيار من بي

 , Fiske)البدائل بأقل جيد عقمي ممكن بداًل من االنشغال في طرق التفكير األكثر إجيادًا 
Taylor , 1991 , 12 – 25)  ا عمى المعالجة الكسولة لممعمومات التي من خبلليا ، ويدل أيضَّ

ال يعطي البخبلء معرفيَّا أية فرصة إال لبلختصارات العقمية واالستدالالت الحدسية عند حل 
المشكبلت واتخاذ القرارات ؛ ألنيا تقتصد ليم أكبر قدر ممكن من جيودىم العقمية عند 

 .(Augoustinos & Walker , 1995 , 9 & 33)معالجة المعمومات في الميام المطموبة منيم 
بأنو اعتماد الفرد عمى أي من استبداالت  (Frederick , 2005 , 26 – 27)وعرَّفو 

الختصارات العقمية ،أو االستدالالت العقمية السريعة ، أو االستدالالت العزو المغرية ، أو ا
االنفعالية عند التعامل مع ميام تحتاج في األساس إلى استجابات تحميمية مجيدة ؛ وذلك 
توفيرا لموارده العقمية ، ويقاس من خبلل اختبارات االنعكاس المعرفي التي تحدد مدى قدرة 
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جابات الناتجة عن تمك االستدالالت الحدسية ، أو عن المفحوص عمى مقاومة االست
 استبداالت العزو المغرية ، أو عن االختصارات العقمية عند التعامل مع تمك الميام .

ومن خبلل ذلك يمكن لمباحث الحالي تعريف البخل المعرفي بأنو تعمد الفرد عدم بذل 
ع الميام التي تواجيو ، وبدال جيد عقمي كبير وعدم تخصيص موارد عقمية كافية لمتعامل م

من ذلك يعتمد عمى مجموعة من االستدالالت الحدسية ، أو االنفعالية السريعة ، أو عمى 
مجموعة من الصيغ العقمية المختصرة التي تبسط البدائل التي بدت لو معقدة في تمك الميام 

ل التي يصل إلييا ؛ ظنَّا منو أن ذلك سيؤدي إلى حمول عقبلنية صحيحة بنفس كفاءة الحمو
 اآلخرون عبر طرق التفكير المجيدة .
لمبخل المعرفي الذي حدده وفقا  (Frederick , 2005)وسوف يتبنى الباحث تعريف 

 ألبعاده األربعة التي تم اإلشارة إلييا في مصطمحات البحث .  
 )ب( تفشريٍ :

قبل أن تظير نظرية البخل المعرفي كان النموذج السائد ىو نموذج العزو الذي قدمو 
(Heider , 1958 , 79 – 92)  والذي يقوم عمى فكرة مؤداىا أن جميع البشر يفكرون ،

بطريقة عقبلنية أثناء انشغاليم بعمميات التفكير في التفاصيل ، واالختبلفات الدقيقة 
 عقدة أو الروتينية . المصاحبة لمميام سواء الم

ووفقا ليذا النموذج فإنو يمكن لجميع األفراد أن يفكروا بطريقة العمماء التي تبدو 
ساذجة حين ال ييممون بيا أية بدائل لحل المشكمة التي تواجييم حتى لو بدت غير عقبلنية 

 & Crisp)فإنيم يحممونيا ؛ بحثًا عن التناسق وعن النظرة العقبلنية لؤلمور من حوليم 
Turner , 2014 , 67 – 81)  . 

 , Tversky & Kahneman , 1974)وظمت أفكار ىذا النموذج سائدة إلى أن قدم 
نموذجًا نظريًا آخر يقوم عمى فكرة مؤداىا أن بعض األفراد يعتمدون عمى  (1126 – 1124

أنماط مختمفة من االستدالالت ، واالختصارات العقمية توفر ليم الوقت والطاقة العقمية ، 
فيعتمدون عمييا بداًل من التحميل الدقيق لعناصر الميمة ، فتظير معالجاتيم لمعمومات 

ه االستدالالت التي يعتمدون عمييا حددىا ىذا النموذج في اآلتي الميمة بصورة متحيزة ، وىذ
(Kahneman & Tversky , 1973 , 237 – 243)  ،(Tversky & Kahneman , 1974 , 

1125 – 1127) : 
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 :  Representativeness heuristics ( االستدالالت التمثيمية )النموذجية(9)
مثاليًا أو نموذجيًا إلى الفئة التي  وىي التي بمقتضاىا يضم الفرد أي شيء يراه

تشبيو ، فنجده مثبل يميل إلى افتراض وجود سمات معينة في شخص ما فقط لمجرد أنو 
 ينتمي إلى مجموعة أفراد تتصف عامًة بتمك الصفات .

 :  Available heuristics( االستدالالت المتاحة 0)
و أثناء الميمة بحجة أنيا وىي التي بمقتضاىا يوظف الفرد أي فكرة وردت إلى عقم

طالما توافرت في عقمو اآلن فإنيا ستكون مناسبة لمحل ، أو عمى األقل فإنو يعطييا أرجحيًة 
أعمى من غيرىا ؛ ألنيا تغنيو عن بذل جيد كبير في التفكير بغيرىا من البدائل رغم أنيا 

 تحتاج إلى مزيد من التيقن والتأكد .
 :  Anchoring heuristics( االستدالالت الراسخة 3)

وىي التي بمقتضاىا يعطي الفرد أىمية مناسبة لكل معمومة حتى لو كانت صغيرة 
 جدا قبل اختيار بديل معين لحل الميمة .

وبذلك فإن ىذه الطريقة التي وصفيا ىذا النموذج والتي بمقتضاىا يستخدم البعض 
استدالالت حدسية أو انفعالية ، أو اختصارات عقمية ؛ لتقييم بدائل حل الميمة كانت بمثابة 
األرضية التي ميدت لظيور فكرة أن العقل البشري قد يؤدي وظائفو بكفاءة دون أية عمميات 

 . (Barone , Maddux & Snyder , 1997 , 86 – 112)تحميمية مجيدة 
 Dual processesبعد ذلك ظير توجو آخر تحت مسمى نظريات العمميات المزدوجة 

theories  تقوم عمى فكرة مؤداىا أنو يوجد نظامان مختمفان من المعالجة لدى كل فرد ،
(Kahneman & Frederick , 2005 , 269 – 273)  بالمعالجات غير ، يختص النظام األول

الواعية السريعة التمقائية وبدون أي جيد عقمي ، عمى عكس عمميات النظام الثاني الذي 
يختص بالمعالجات الواعية البطيئة المقصودة ، فتؤدي عمميات النظام األول إلى استدالالت 

من  سريعة متحيزة تكون صحيحة أحيانًا رغم أنيا تبدو غير عقبلنية ، وال يدل ذلك عمى أن
يعتمدون عمى ىذا النظام يفتقرون إلى الموارد المعرفية البلزمة بقدر ما يدل عمى بخميم في 

 .     (Stanovich & west , 2008 , 673 – 675) استخداميا
وعند المفاضمة بين عمميات النظام األول والثاني لممعالجة التي افترضتيا تمك 

كل منيما ، فإننا نجد أنو في حين أن النظام النظريات من حيث الجيد العقمي المنصرف في 
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الثاني يمكن الفرد من حل مدى واسع من المشكبلت بدقة عالية ، إال أنو يستيمك جزءًا كبيرًا 
جدًا من موارده المعرفية ، فيجعمو أبطأ مع احتمال حدوث تداخل مع الميام األخرى التي يقوم 

بذل جيد عقمي مرتفع ، في حين أن الفرد ال بيا في نفس الوقت ، ويحتاج الفرد خبللو إلى 
يحتاج في عمميات النظام األول إلى طاقة عقمية عالية ، بل يكون أقل كمفة في ذلك ، ولكن 
ال يمكن االعتماد عميو في حل مدى واسع من المشكبلت التي تحتاج إلى دقة عالية ال تتوافر 

تعطي فرصة أصبل لحدوث تداخل مع في ىذا النظام من المعالجة التي تعتمد عمى سرعة ال 
 . (Toplak , et al. , 2014 , 148)الميام األخرى التي يقوم بيا الفرد في نفس الوقت 

 Tversky)وبعد أن أنيى النموذج النظري القائم عمى االستدالالت العقمية الذي قدمو 
& Kahneman , 1974)  ىيمنة نموذج العزو الذي قدمو(Heider , 1958)  ئم عمى القا

افتراض أن األفراد قد يقدمون أفكارًا ساذجة بطريقة عقبلنية كالعمماء ، فإن نظريات العمميات 
لتقديم نظرية البخل  Taylorو Fiskeالمزدوجة قد قدمت أفكارًا ميدت الطريق أمام كل من 

كن المعرفي التي تفترض أن بعض األفراد يميمون إلى أن يشغموا أنفسيم بعمميات التفكير ول
بطريقة اقتصادية توفر ليم جيودىم العقمية بدال من أن يتصرفوا كالعمماء الذين يقيسون كل 

،  (Fiske & Taylor , 1991 , 12 – 25)األمور بعقبلنية تستنفد مواردىم المعرفية يوميًا 
حيث تعتبر تمك النظرية بمثابة المظمة التي جمعت البحوث السابقة في مجال العزو 

والعمميات المزدوجة معا لشرح : كيف ولماذا تتسم عقول بعض األفراد بالبخل واالستدالل 
 .  (Toplak , et al. , 2014 , 147 - 149)المعرفي ؟ 

ووفقا ليذه النظرية فإن كثيرًا من األفراد يميمون إلى التصرف ببخل معرفي من خبلل 
تاحة أماميم سواء في الميام التي االعتماد عمى االختصارات العقمية إلجراء التقييم لمبدائل الم

 , Scheufele & Lewenstein)ال يعرفون عنيا إال القميل أو حتى الميام ذات األىمية الكبيرة 
2005 , 660 – 664) . 

تشيران إلى أن تصرف  (Fiske & Taylor , 1991 , 12 – 25)ومن المحير ىنا أن 
اليائل من المعمومات التي يتعرضون ليا ،  البعض ببخل معرفي يعد أمرًا عقبلنيًا نظرًا لمحجم

وفي نفس الوقت أكدتا أن ىناك باحثين آخرين اعترضوا عمى ذلك مؤكدين أن ميل ىؤالء إلى 
 , Top;ak , et al. , 2014)البخل المعرفي ىو السبب الرئيسي الذي يجعميم أقل عقبلنية 

147 – 168) . 
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ولقد كان من آثار تمك النظرية أنيا أفرزت أسئمة ىامة حول طبيعة العبلقة بين كل 
والسموك البشري ، فباإلضافة إلى تبسيط الميام المعقدة التي تحتاج  Cognitionمن المعرفة 

ا عندما يواجو  في األساس إلى عمميات تحميمية ، فإن البخيل معرفيَّا يفعل نفس الشيء أيضَّ
 Fiske & Taylor)ر مألوفة سواء كانت بسيطة ، أو عمى درجة كبيرة من األىمية أية ميام غي

, 1991 , 32 – 46) . 
ورغم أن ىناك توجيات نظرية أخرى ظيرت بعد ذلك تنادي بأنو من الممكن أن يتم 
الجمع بين نظرية البخل المعرفي ونظرية التفكير العقبلني الياديء لمعمماء ، إال أن فكرة 

 Stanovich)معرفي لمعقل البشري مازالت تمقى رواجاً في أروقة عمم النفس حتى اآلن البخل ال
نموذجًا  (Kahneman & Frederick , 2005 , 275 – 286): فقد قدم  (71 – 56 , 2011 ,

نظريًا آخر لتفسير البخل المعرفي أطمقا عميو اسم نموذج استبدال العزو يقوم عمى فكرة 
د يجيبون عمى األسئمة الصعبة التي تصادفيم عن طريق استبداليا مؤداىا أن بعض األفرا

بأسئمة أخرى أسيل منيا يجيبون عمييا ، وأن ذلك ال يحدث بالضرورة وىم واعون إلى ىذا 
 االستبدال.

( طالبًا 067ولمتأكد من ىذا النموذج قام ىذان الباحثان بدراسة عمى عينة قواميا )
يم استبيان مكون من سؤالين فقط: األول ىو ما مستوى وطالبًة جامعية، طرحا فييا عمي

بالجنس اآلخر خبلل الشير  سعادتك في حياتك عامة ؟، والثاني ىو ما عدد لقاءاتك
؟، فكان معامل االرتباط بين إجابة السؤالين عندما قدما لمعينة بيذا الترتيب ىو الماضي

ىذا الترتيب، وىذا يعني أن الطبلب ( عندما عكس 2.7)صفر(، بينما ارتفع ىذا المعامل إلى )
في الحالة الثانية قد اتخذوا من عدد المقاءات بالجنس اآلخر معيارا استدالليا لمحكم عمى 
مستوى سعادتيم العامة، وىنا تأكد الباحثان أن الميل إلى استبدال المشكمة األسيل محل 

ل عمى سيولة ورود المشكمة األصعب ىو خاصية عامة لدى البخبلء معرفيا؛ ألنيا تعم
اإلجابة إلى عقوليم وتشعرىم بصحة تمك اإلجابة، مما يدعم لدييم االستراتيجية القائمة عمى 

 استبدال العزو في كل المسائل المشابية. 
كما أن ىذا النموذج يقوم أيضا عمى افتراض أساسي مؤداه أن االستجابات 

التي افترضتيا  –م األول لممعالجة االستداللية التي ينتجيا الفرد في ضوء عمميات النظا
السابقة ال تخرج أصبًل إال إذا لقت تأييدًا مبدئيًا من عمميات  –نظريات العمميات المزدوجة 
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النظام الثاني التي تحتاج إلى قدر كبير من الموارد المعرفية لمراقبة عمميات النظام األول ، 
النظام الثاني يفقد السيطرة عمى  فإذا نقصت تمك الموارد أو نفدت في عمميات أخرى فإن

 Bockenholt, 2012)عمميات النظام األول ، فتخرج االستجابة التي تعبر عن البخل المعرفي 
، ونظرا ألن المعالجة الحدسية تكون سريعة وأقل إجيادًا لمفرد فإنيا تكون مفيدة في (390 ,

دال العزو التي من خبلليا بعض المواقف ألنيا تدفع الفرد إلى استخدام استراتيجية استب
يمكنو أن يواجو السؤال الصعب بإجابة حدسية سريعة عمى سؤال آخر أسيل منو فيشعر بقدر 

 Kahneman & Frederick , 2002)كبير من السيطرة عمى انفعاالتو المصاحبة لمميمة ككل 
, 49 – 56) . 

فراد يكون لدييم إلى أن غالبية األ (Stanovich , 2009 , 74 – 77)بعد ذلك أشار 
ميل إلى البخل المعرفي دون أن يرتبط ذلك بمستويات ذكاء معينة ، وذلك بسبب ميميم 
الشديد إلى استخدام ميكانيزمات النظام األول لممعالجة التي تعتمد عمى جيد حسابي منخفض 

احدة جدا ، وبالتالي فإنو يرى أن استخدام ىؤالء لجزء بسيط من مواردىم المعرفية في ميمة و 
يعني أنيم يستيدفون توفير الجزء األكبر منيا لميمة أخرى يجب عمييم أداؤىا في الوقت 
نفسو ، وبالتالي فإن ميل ىؤالء إلى الميكانيزمات األبسط ؛ لكونيم بخبلء معرفيَّا يجعميم أقل 
 عقبلنية أمام اآلخرين العتمادىم فقط عمى الحمول السريعة األقرب في الورود إلى الذىن ،

تمد عمى الحمول البدييية وىذا األسموب بالطبع يتنافى مع كثير من الميام التي ال تع
 . السريعة

حين أكد أن الفرد يكون أسرع عند  (Vonasch , 2016 , 2)وىذا ىو ما دافع عنو 
استخدام االستدالالت والطرق الجانبية لمتفكير ، ألن ذلك يعفيو من البحث عن المنطق وراء 
كل شيء ، مما يجعمو يبذل جيدًا عقميًا محدودًا ، وىذا ما تعتبره نظرية البخل المعرفي ىامًا 

 Selr-regulatoryيم الذاتي وأكثر وظيفية في حفظ قدرة الفرد عمى االنشغال في التنظ
استعدادا لمميام القادمة ، وذلك من منطمق أنو إذا كانت موارد الفرد في التنظيم الذاتي 
محدودة أصبًل فإن عميو أن يحفظيا من أجل الميام األكثر أىمية التي ستقابمو فيما بعد ، 

 وذلك باالعتماد عمى البخل المعرفي .
 & Fiske)وفي ضوء ما سبق ، فإن البحث الحالي سيعتمد عمى نموذج كل من 

Taylor , 1991) و(Kahneman & Frederick , 2005)  في تفسير البخل المعرفي ، نظرا ألن
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الذي تبناه الباحث قد تم تحديده في ضوء األبعاد التي عرضيا  (Frederick , 2005)تعريف 
، كما أنيما األكثر اكتمااًل من حيث تحديد اآللية التي يحدث  ىذان النموذجان لمبخل المعرفي

بيا البخل المعرفي واالستراتيجيات التي يعتمد عمييا البخبلء معرفيَّا ، فضبًل عن توافق ىذين 
النموذجين مع التوجيات التي ينطمق منيا البحث الحالي الخاصة بالجمع بين المعرفة 

    واالنفعال في تفسير سموك الفرد .
 )ج( قّاسٌ :

يقاس البخل المعرفي باستخدام اختبارات االنعكاس المعرفي التي تقوم فكرتيا عامة 
ابات حدسية لممشكبلت التي عمى قياس مدى ميل المفحوص إلى مقاومة إصدار استج

، وذلك باالعتماد عمى عمميتين معا : األولى ىي أن يبلحظ أن الحدس يؤدي إلى تواجيو
فيمنعو ، والثانية ىي أن يبذل جيدًا عقميًا كافيًا إلعطاء االستجابة  استجابات خاطئة

 . (Campitelli & Gerrans , 2104 , 434 – 441)الصحيحة 
أي أن مصمم ىذه االختبارات يتبنى فكرة قياس مدى قدرة المفحوص عمى منع 

البطيئة ، ومن  االستجابات االستداللية السريعة لصالح االعتماد عمى االستجابات التحميمية
ىنا اعتبرت جميع الدراسات السابقة أن األداء عمى ىذا االختبار منبيء قوي بمستوى البخل 

 . (Stupple , et al. , 2013 , 1396)المعرفي لدى المفحوصين 
عندما وجد أن أغمبية المفحوصين  (Vonasch , 2016 , 5 – 6)وىو ما أيده 

ئة عند محاولة اإلجابة عمى مفردات اختبار االنعكاس يصمون إلى االستجابات الحدسية الخاط
المعرفي ، وأن ذلك عمى عكس القميل منيم الذين يصمون إلى االستجابات الصحيحة ، ويشير 

(Toplak , et al. , 2014 , 147)  إلى أن ىذه االختبارات تفرق بين ثبلثة أنواع من
ودون بذل أي جيد عقمي ، والثانية االستجابات : األولى خاطئة ناتجة عن البخل المعرفي 

ا عن  خاطئة ناتجة عن الحساب الخاطئ رغم بذل جيد عقمي ، والثالثة صحيحة ناتجة أيضَّ
بذل جيد عقمي ، ولذلك تعتبر ىذه االختبارات مثالية لقياس مستوى المعالجة البخيمة 

 لممعمومات عند المفحوصين .
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 , Frederick , 2005)( الذي طرحو CRTولقد كان أول ىذه االختبارات ىو اختبار )
 (Kahneman & Frederick , 2005)اعتمادًا عمى نموذج استبدال العزو الذي قدمو  (27

لتفسير البخل المعرفي ، وكان يتكون ىذا االختبار من ثبلثة مفردات عمى ىيئة مسائل كبلمية 
 ىي :

وكانت تكمفة المضرب أكثر من  ( دوالر ،9.92( إذا كانت تكمفة كرة ومضرب معا ىي )9)
 ( دوالر ، فما ىي تكمفة الكرة ؟ 9تكمفة الكرة بـ )

( قطع ، فكم دقيقة 3( دقائق إلنتاج )3( ماكينات مدة زمنية قدرىا )3( إذا استغرقت )0)
 ( قطعة ؟ 922( ماكينة إلنتاج )922تستغرقيا )

ان حجم تمك البقعة يتضاعف ( إذا كانت توجد بقعة من الطحالب عمى سطح بحيرة ما ، وك3)
( يوما لتغطية كامل سطح البحيرة ، 68يوميَّا ، فمو افترضنا أن تمك البقعة تستغرق )

 فكم يومًا تستغرق تمك البقعة لتغطية نصف سطح ىذه البحيرة ؟ 
ويعتبر ىذا االختبار ىو األكثر شيوعًا حتى اآلن في قياس البخل المعرفي رغم أن الميام 

منة فيو تبدو ألول وىمة مشابية لمميام العادية المتعارف عمييا في قياس قدرة الثبلث المتض
الفرد عمى حل المشكبلت عامًة ، إال أنيا تختمف عنيا جوىريَّا : فالميام العادية ال تثير 
استجابات تقديرية أو حدسية تجذب المفحوصين ، بل عمى العكس فإنيم ينغمسون بالتفكير 

ية لمحاولة الوصول لمحل الصحيح ، بينما في الميام الثبلث باختبار في تمك الميام العاد
(CRT يقع الكثير منيم ضحية لمبخل المعرفي الذي ال يجعميم قادرين عمى تجاوز )

 . (Frederick , 2005 , 28 – 32)االستجابات الحدسية السريعة التي ترد إلى أذىانيم 
 خرى إلى ىذا االختبار ىي : مفردة أ (Stanovich , 2009 , 75)ولقد أضاف 

( إذا كان جاك ميتمًا بآنا ، ولكن آنا ميتمة بجورج ، فإذا عممت أن جاك متزوج وجورج 6)
ليس كذلك ، فيل ييتم ىنا شخص متزوج بآخر غير متزوج ؟ اختر إجابة )أ( نعم )ب( 

 ال )ج( ال يمكن تحديد اإلجابة .
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 ( مفردة أخرى إلى ىذا االختبار ىي : Bockeholt , 2012 , 390كما أضاف )
( أميال بمعدل سرعة بطيء ىو 92( إذا كان لدينا دراج يكمل مسار السباق البالغ طولو )3)

( أميال في الساعة ، فما ىي السرعة المطموبة منو في المفة الثانية فقط من مسار 92)
 اعة ؟ ( ميبًل في الس02السباق ليصبح معدل سرعتو في المفتين معا ىو )

 ( أربع مفردات أخرى لبلختبار ىي :Toplak , et al. , 2014 , 151ثم أضاف )
( أيام ، وكان بإمكان ماري شرب 6( إذا كان بإمكان جون شرب برميل واحد من الماء في )6)

( يومًا ، فكم يومًا يستغرقانو معا لشرب برميل واحد من 90برميل واحد من الماء في )
 الماء ؟ 

( درجة في الفصل ، فكم عدد تبلميذ 93( درجة وأدنى )93( استمم جيري تقريرا بأعمى )7)
 الفصل ؟ 

( 82( دوالرًا ، ثم أعاد شرائو بـ )72( دوالرًا ، ثم باعو بـ )62( اشترى رجل خنزيرًا بـ )8)
 ( دوالرًا ، فكم ربح ىذا الرجل ؟ 92دوالرًا ، ثم باعو أخيرا بـ )

( دوالر في سوق األوراق المالية بأحد األيام في بداية 8222ستثمار )( قررت سيمون ا9)
( يوليو انخفضت قيمة 97( أشير من ىذا اليوم وتحديدا في )6( ، وبعد )0228العام )

( يوليو حتى 97%( ، ولكن لحسن حظيا خبلل الفترة من )32تمك األسيم بنسبة )
، اختر : )أ( لقد ربحت سيمون  %(73( أكتوبر ارتفعت قيمة تمك األسيم بنسبة )97)

مااًل حتى اآلن )ب( لقد عادت سيمون كما بدأت دون مكسب أو خسارة حتى اآلن )ج( 
 لقد خسرت سيمون مااًل حتى اآلن. 

وىذه الميام التسع ستؤدي إلى إجابات حدسية خاطئة لدى البعض تدل عمى ارتفاع 
( ال 6يومًا ) 06( 3دقيقة ) 922( 0سنتات ) 92( 9مستوى البخل المعرفي لدييم وىي : )

دوالرات  92( 8تمميذًا ) 32( 7أيام ) 9( 6ميبًل في الساعة ) 32( 3يمكن تحديد اإلجابة )
 ( ب .  9)

بينما سيصل البعض إلى إجابات مجيدة لكن صحيحة تدل عمى انخفاض مستوى 
 02( 3أ ) (6يومًا ) 67( 3دقائق ) 3( 0سنتات ) 3( 9البخل المعرفي لدييم ، وىي : )

 .( ج 9دوالرًا ) 02( 8تمميذًا ) 09( 7أيام ) 6( 6ميبًل في الساعة )



 .......................................................................... البخل المعرفي وعالقته بما وراء االنفعال

- 726 - 

أما باقي اإلجابات األخرى التي من المحتمل أن يصل إلييا البعض اآلخر من 
ا ، وتدل عمى مستوى متوسط من البخل المعرفي ، وناتجة عن  المفحوصين فيي خاطئة أيضَّ

 مل مع تمك الميام رغم بذل جيد عقمي من الفرد .عدم تخصيص موارد عقمية كافية لمتعا
 , .Toplak , et al)ووفقًا لنموذج استبدال العزو في تفسير البخل المعرفي فإن 

( سنتات عمى المفردة األولى 92قد فسر اإلجابة الحدسية الخاطئة ) (1282 – 1275 , 2011
يقي الموجود في الميمة ، وىو ( بأن أصحابيا قد قاموا باستبدال العزو الحقCRTمن اختبار )

كممة )أكثر من( التي تجعميا صعبة بعزو آخر أسيل منو فوضعوا مكانيا كممة )ىي( لتكون 
( دوالر ، وبالتالي يسيل عمييم حل المشكمة ، أي أن ىؤالء قد قدموا 9تكمفة المضرب ىكذا )

ا يؤكد   Kahneman , Frederick)بالفعل إجابة صحيحة ، ولكن عمى سؤال خاطئ ، وىنا أيضَّ
أن تمك الميمة لم تكن بيذه الصعوبة التي يستحيل معيا الحل ، وأنو  (282 – 267 , 2005 ,

كان من المؤكد لو أن ىؤالء البخبلء معرفيَّا تأمموىا لدقيقة واحدة وأجيدوا عقوليم بقدر 
لضغط طفيف فإنيم سيدركون خطأىم فورا ، ولكنيم آثروا الحل السيل الذي يخفف عنيم ا

 االنفعالي الناتج عن مثيرات الميمة .
في دراستيم أن طريقة ىؤالء في اإلجابة عمى تمك  (Neys , et al. , 2013)وافترض 

المفردة تجعمنا ننظر إلى عقبلنيتيم بطريقة سمبية ، وذلك ليس ألنيم يفكرون كالحمقى 
ن ، وىذا ما دعاىم  ويشعرون بالسعادة في نفس الوقت ، بل ألنيم ال يدركون أنيم مخطئو

( طالبًا جامعيًا ، طبقوا عمييم المفردة 068إلى إجراء تمك الدراسة عمى عينة مكونة من )
إذا ( كميمة أصمية ، كما طبقوا عمييم ميمة أخرى جديدة ىي : CRTاألولى فقط من اختبار )

فكم تكمف ( دوالر ، 0( دوالر ، وكانت المجمة تكمف )0.92كانت مجمة وموزة تكمفان معا )
ونبلحظ ىنا أن تمك الميمة الجديدة ال تتضمن كممة )أكثر من( الموجودة بالميمة  ، الموزة ؟

األصمية ، وقارن ىؤالء الباحثون بين أداء أفراد العينة عمى الميمتين ، فأشارت النتائج إلى 
أن األفراد الذين أعطوا إجابات حدسية خاطئة تدل عمى ارتفاع مستوى بخميم المعرفي في 

كانوا عمى وعي ولو قميل باحتمالية أن تكون إجابتيم ىذه خاطئة ، والدليل الميمة األصمية 
عمى ذلك أنيم عندما تم سؤاليم عن مدى شكيم في إجابتيم عمى الميمة الجديدة كان ردىم 
يدل عمى أنو أقل كثيرا من شكيم في إجابتيم عمى الميمة األصمية ، وبذلك توصمت تمك 

ا ال يفعمون ذلك وىم يشعرون بسعادة كالحمقى كما افترضت في الدراسة إلى أن البخبلء معرفيَّ 
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بدايتيا ، بل يفعمون ذلك نتيجة لفشميم في تحمل العبء المعرفي والضغط االنفعالي الزائد 
 لمثيرات الميمة األصمية وخشية من فشميم في مراقبة انفعاالتيم خبلل ذلك .

ألداء الضعيف لغالبية ا (Pennycook, et al. , 2016 , 341 – 342)ويفسر 
( ، بأن ذلك يأتي متناسقا مع الفكرة التي طرحتيا نظريات CRTالمفحوصين عمى اختبار )

العمميات المزدوجة التي ترى أن االستجابة الحدسية يسيل الوصول إلييا ، ولذلك فيي تييمن 
توى كاف عمى معظم المفحوصين في ذلك االختبار ، وأن القميل منيم فقط من يكون لديو مس

صحيحة بعد بذل جيود من عمميات النظام الثاني لممعالجة التي تجعميم يصمون لئلجابات ال
 .عقمية مناسبة

إلى أنو بينما يؤدي البخل المعرفي  (Stupple , et al. , 2017 , 3 -5)وىنا ينبو 
ن يجب ( ، إال أنو يجب أال ننسى أن ىناك مفحوصيCRTدورًا ىامًا في األداء عمى اختبار )

، وذلك ألنيم يبذلون جيودًا عقميًة كبيرًة جدًا  Cognitive wastrelsوصفيم بالمسرفين معرفيَّا 
عمى ىذا االختبار ورغم ذلك ال يصمون إلى اإلجابة الصحيحة وال إلى اإلجابة الحدسية 

 الخاطئة التي يصل إلييا البخبلء معرفيَّا .
( لقياس مستوى البخل المعرفي لدى CRTولقد اعتمد غالبية الباحثين عمى اختبار )

دراسة عمى عينة قواميا  (Ebenbach & Keltner , 1998)عينات مختمفة ، حيث أجرى 
، لقياس مستواىم في البخل المعرفي (CRT( طالبا بجامعة ماديسون باستخدام اختبار )399)

التي يتخذونيا في واستبيان آخر مكون من ثبلثة أجزاء : أحدىما يقيس مستوى دقة األحكام 
المواقف االجتماعية الصراعية تجاه معارضييم ، والثاني يقيس مستوى انفعاالتيم السمبية 
تجاه معارضييم ، والثالث يقيس مستوى شعورىم بالسمطة التي يمتمكيا معارضوىم ، 
 وتوصمت الدراسة إلى أن االنفعاالت السمبية واألحكام غير الدقيقة والنظرة السمبية لسمطة
المعارضين كانت ناتجة جميعيا عن ارتفاع مستوى البخل المعرفي لدى أفراد العينة عند 
تفكيرىم في ىؤالء المعارضين ، وتتفق ىذه الدراسة مع توجيات البحث الحالي من حيث 

 الجمع بين البخل المعرفي ومتغيرات أخرى في الجانب االنفعالي لمشخصية .  
( طالبًا جامعيًا 660دراسة عمى عينة قواميا ) (Bockenholt , 2012)كما أجرى 

( لمكشف عن مستوى CRT( مشاركًا آخر عبر االنترنت ، وذلك باستخدام اختبار )997و)
البخل المعرفي لدييم والفروق بينيم فيو الراجعة لمجنس ، وأشارت النتائج إلى إرتفاع مستوى 
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ل63البخل المعرفي لدى أكثر من ) ى وجود فروق دالة إحصائيَّا بينيم %( من أفراد العينة وا 
فيو راجعة لمجنس لصالح اإلناث ، حيث أظير الذكور مستوى أفضل منين في كبح 

 االستجابات الحدسية فظيروا بمستوى أقل منين في البخل المعرفي .
( طالبة بجامعة 63دراسة عمى عينة قواميا ) (Stupple , et al. , 2013)وأجرى 

( لقياس CRT( عامًا ، وذلك أيضا باستخدام اختبار )63:  98) ديربي أعمارىن ما بين
مستوى البخل المعرفي لديين ، وباالعتماد أيضا عمى بعض ميام سعة الذاكرة العاممة ، وذلك 
لمكشف عن مدى إمكانية التنبؤ بمستوى البخل المعرفي من خبلل األداء عمى تمك الميام ، 

عمى تمك الميام نجح في أن يكون أحد أىم المنبئات وأشارت النتائج إلى أن أداء العينة 
لى أن ذوي سعة الذاكرة العاممة المرتفعة الذين CRTبأدائيم عمى اختبار ) ( لمبخل المعرفي ، وا 

( ىم من يجب وصفيم بالبخل المعرفي ؛ CRTيقدمون استجابات استداللية عمى اختبارات )
لكنيم فضموا أال يستخدموىا عند حل مفردات ألنيم يمتمكون الموارد المعرفية المناسبة ، و 

( ، وذلك عمى عكس ذوي سعة الذاكرة العاممة المنخفضة الذين بذلوا جيدا CRTاختبار )
ا إلى نفس اإلجابة التي نعتبرىا CRTووقتا كبيرين لحل مفردات اختبار ) ( ، ووصموا أيضَّ

في ؛ ألنيم من األساس ال استداللية ، فإنو من غير البلئق أن يتم وصفيم بالبخل المعر 
 يمتمكون الموارد المعرفية المناسبة حتى يبخموا في استخداميا.

( من 97( من الذكور و)63دراسة عمى ) (Toplak , et al. , 2014)كما أجرى 
( مكونة CRT( عامًا ، وذلك باستخدام نسخة جديدة من اختبار )02.7اإلناث بمتوسط عمر )

أن معامل االرتباط لصدق المحك بين األداء عمييا واألداء عمى ( مفردات بعد أن ظير 7من )
( وأن معامل الثبات بالنسبة ليا كان 2.38( األصمي كان )CRTالنسخة األصمية من اختبار )

( ، وذلك بيدف الكشف عن العبلقة بين البخل المعرفي والتفكير العقبلني ، وتوصمت 2.70)
أفراد العينة عمى ميام التفكير العقبلني من خبلل الدراسة إلى أنو أمكن التنبؤ بدرجات 

 ( الجديد .CRTدرجاتيم عمى اختبار )
( طالبة جامعية ، وأيضا باستخدام 63دراسة عمى ) (Vonasch , 2016)وأجرى 

، وتوصمت  Self-depletion( ومقياس لمتنظيم الذاتي وآخر لنضوب الذات CRTاختبار )
يم الذاتي لدى أفراد العينة تزيد مستوى البخل المعرفي لديين الدراسة إلى أن نفاد موارد التنظ

، وأن االعتماد عمى البخل المعرفي يوفر لين تمك الموارد لبلستخدام في الميام المستقبمية ، 
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وأنو عن طريق االعتماد عمى البخل المعرفي تجنب أفراد العينة اآلثار السمبية الناتجة عن 
يعني أحد احتمالين : إما أن البلتي استنفذن مواردىن العقمية نضوب الذات لديين ، وأن ىذا 

أصبح لديين طاقة ذىنية منخفضة وبالتالي لجأن إلى استراتيجيات البخل المعرفي ، أو أنين 
أصبحن أكثر تحمسًا لممحافظة عمى تمك الطاقة الذىنية المحدودة لبلستخدام في الميام 

 جيات البخل المعرفي لتحقيق ذلك .المستقبمية فمجأن إلى استخدام استراتي
( 006( طالبًا جامعيَّا بواقع )399دراسة عمى ) (Stupple , et al. , 2017)وأجرى 

( طالبًا من جامعة ديربي 96( طالبة و)67( طالب من جامعة النكستر و)86طالبة و)
بار بانجمترا ، وذلك بيدف التأكد من دور البخل المعرفي كمحدد لضعف األداء عمى اخت

(CRT واعتمدت تمك الدراسة عمى تكنيك جديد ىو حساب زمن اإلجابة عمى مفردات ، )
االختبار لمتنبؤ من خبللو بما إذا كان ىناك عبلقة بين البخل المعرفي والوصول إلى اإلجابات 
الحدسية الخاطئة ، وبالفعل أشارت النتائج إلى وجود عبلقة موجبة دالة إحصائيا بين زمن 

( وعدد اإلجابات الصحيحة التي يعطييا أفراد العينة عمى ىذا CRTعمى اختبار ) االستجابة
االختبار ، وبالطبع فإن ىذا يؤكد أن األفراد الذين يعطون االستجابات الحدسية عمى اختبار 

(CRT ىم بالفعل البخبلء معرفيَّا ، خاصة وأن تمك الدراسة قد تأكدت من أن مفردات ىذا )
 ية عاممية واحدة .االختبار تقيس بن

 )ثانّا( ما َرا٘ االنفعال :

 )أ( مفًُمٌ :

إن أول إشارة إلى مفيوم ما وراء االنفعال بدأىا أرسطو حين ذكر أن مشاعر الروح 
( ، وىو المعنى In : Silvia , 2008 , 101إما أن تكون مصحوبة باأللم أو بالسرور )

 إما أن يكون سالبًا أو موجبًا .الذي يوحي بأن تقييم الفرد لمشاعره والنفعاالتو 
ىو عمى  Meta-emotionبينما كان أول ظيور صريح لمصطمح ما وراء االنفعال 

( في إطار دراستيم لمحياة االنفعالية لؤلسر ، Gottman , et al. , 1996 , 243يد )
التي كان  Meta-cognitionوكان تعامميم معو بشكل مماثل لمصطمح ما وراء المعرفة 

 , .Gottman , et alإلييا عمى أنيا المعرفة حول المعرفة ، وىو بالفعل ما فعمو )ينظر 
( حين نظروا إلى ما وراء االنفعال عمى أنو يعبر عن مستوى انفعال الفرد نحو 6 , 1997

( حين أكد أن ما وراء انفعال الفرد Wong , 2010 , 2انفعاالتو ، واتفق معيم في ذلك )
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وي لديو موجو نحو انفعال أولي سابق وناتج عنو ، كأن يشعر الفرد ىو بمثابة انفعال ثان
بالضيق نتيجة لغضبو في موقف معين ، فيكون الغضب ىنا ىو االنفعال األساسي والضيق 

 ( .89،  0293ىو الثانوي )عبد الفتاح مطر ، 
إنو في فما وراء االنفعال يقوم عمى فكرة مؤداىا أنو كمما أظير الفرد انفعااًل معينًا ف

الواقع يتأثر بما وراءه من انفعاالت تتصل بمستوى خبرتو السابقة حول ىذا االنفعال األولي ، 
بما يعكس درجة الوظائف الحصرية النفعالو بنفس قدر ما يعكس مستوى انفعالو تجاه 

،  0296انفعاالتو الذاتية وتجاه انفعاالت المشاركين لو في الميمة )صبلح الدين محمد ، 
( ، فالفرد مثبل ال يشعر فقط بانفعاالت كالخوف والحزن والغضب والفرح تأثرا 036 – 033

بما يحيط بو من مثيرات ، بل أيضا يشعر بانفعاالت أخرى تجاه تمك االنفعاالت األصمية 
(Hofmann , 2013 , 94. ) 

فظيور تعبيرات انفعال معين عمى فرد ما في موقف حالي من المحتمل أن يكون 
لمستوى انفعالو تجاه انفعال آخر سابق شعر بو ، وىذا ىو ما يجعل مفيوم ما وراء انعكاس 

االنفعال يعطي مدلواًل مزدوجًا أحدىما عمى مستوى االنفعال األصمي ، والثاني عمى مستوى 
االنفعال الثانوي ، كأن يفرح فرد ما سعادة بنجاحو في التعبير عن غضبو في موقف معين ، 

 Ferrariالفرد ندما عمى إظياره تعبيرات تدل عمى فرحو في موقف آخر )أو يغضب نفس ىذا 
& Koyama , 2002 , 197 وىذا أيضا ىو ما جعل ما وراء االنفعال كسمة تعتبر ، )

ثنائية االرتباط والتأثير ، بمعنى أنيا ال ترتبط بالفرد نفسو وتؤثر فيو فقط ، بل ترتبط أيضا 
( ، وكحالة فإن تأثيرىا يكون 093 – 096أ ، 0296ك ، باآلخرين وتؤثر فييم )السيد بري

عمى الفرد نفسو فقط : فاألشخاص الذين يتمتعون بمستوى ما وراء انفعال مرتفع ال تسيطر 
عمييم انفعاالتيم الحالية ، وال يعجزون عن الخروج منيا ألنيم عمى وعي بما وراءىا من 

فقا لدرجة وعييم بما وراءىا وبتأثيرىا عمى انفعاالت ، فنجدىم يتفادونيا أو يستمرون فييا و 
وىو ما يركز عميو البحث الحالي حيث يتم التعامل مع ما وراء أداء مياميم الحالية ، 

 مستقرة لدى الفرد . االنفعال كحالة فقط وليست كسمة 
 وبذلك يتضح أن مفيوم ما وراء االنفعال يختمف عن مفيوم االنفعال نفسو :
فاالنفعال ناتج عن تقييم الفرد لمثيرات الميمة المكمف بيا وموجيًا نحوىا ، أما ما وراء 

 , Schmidt , et al. , 2010االنفعال فناتج عن تقييم الفرد النفعالو ىذا وموجيًا نحوه )
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( ، كما أن االنفعال دائما ما يكون حالة يمر بيا الفرد مؤقتا ، أما ما وراء االنفعال فقد 66
يكون حالة أو سمة مستقرة لدى الفرد ، ىذا فضبًل عن أن االنفعال يكون فطريًا ، بينما ما 

 (. 69،  0297وراء االنفعال يتعمق بالخبرة ويكتسب بالتدريب من البيئة )عبد الفتاح مطر ، 
ورغم أن مصطمح ما وراء االنفعال قد ارتبط ظيوره أصبًل بالوالدين لمعرفة تأثيره 

 , Lee , 2012سموك أبنائيم ، إال أنو يمكن أن يعمم عمى أي شخص آخر )لدييم عمى 
( من قبل ، بأن مصطمح ما وراء االنفعال ال Wong , 2010 , 16( ، وىو ما أكده )6

يقتصر عمى مشاعر الوالدين تجاه انفعاالت أبنائيم فقط ، بل يصمح بشكل بدييي أن يستخدم 
و غيرىما ؛ ألنو يعتبر بمثابة إطار يتحرك خبللو الفرد في أطر أخرى مثل الطبلب والمعممين أ

عندما يقوم بتحميل انفعاالتو تجاه انفعاالتو الشخصية ، أو تجاه انفعاالت المحيطين بو ، 
خاصة وأن ما وراء االنفعال ال ينشط لدى الفرد إال بغرض أن يقوم بتقييم طريقة تعبيره ، أو 

( ، فيكون سمبيًا حين يقوم بنبذ Wong , 2010 , 12 – 14تعبير غيره عن انفعال معين )
أو رفض أو إىمال أو كبح أو ربما قمع تمك التعبيرات ، أو يكون إيجابيًا حين يقوم بتقبل أو 
تفيم أو تدريب تمك التعبيرات سواء لديو أو لدى اآلخرين ، وبناء عمى أي االتجاىين سيسمك 

أداء الميام المختمفة )عبد الفتاح مطر ،  الفرد تزيد أو تقل المشكبلت التي تواجيو في
0293  ،80. ) 

ومما يؤكد أن مجال سيكولوجية ما وراء االنفعال ما زال معقدًا لمغاية ، ولم يتم فيمو 
( ىو تعدد التعريفات التي Lundh , et al. , 2002 , 361حتى اآلن بشكل كامل )
  ريفات في ثبلثة محاور ىي :ويمكن لمباحث أن يصنف تمك التعتناولت ىذا المفيوم ، 

احملُر األَل : تعرِفات ركزت علٖ مذٗ قذرٔ الفرد علٖ إظًار انفعاالت تذل علٖ مشتُٗ َعٌّ 

 بعنلّاتٌ العكلّٕ أثها٘ التعامل مع املًام املختلفٕ ، مجل أنٌ : 

( مجموعة من المشاعر ، واالستعارات المنتظمة التي تجعل الفرد عمى وعي بعممياتو 9)
 ( .Gottman , et al. , 1996 , 243عرفية أثناء الميام المختمفة )الم

( مجموعة منتظمة من مشاعر الفرد ، واستعاراتو التي تجعمو عمى دراية بعممياتو العقمية 0)
 ( .096ا ، 0296التي يقوم بيا خبلل المواقف المختمفة )السيد بريك ، 
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لفرد علٖ استخذام انفعاالتٌ يف تُجٌّ تفلريٍ احملُر الجانْ : تعرِفات ركزت علٖ مذٗ قذرٔ ا

 َسلُكٌ أثها٘ التعامل مع املًام املختلفٕ ، مجل أنٌ : 

( مدى قدرة الفرد عمى الشعور بانفعاالتو وبانفعاالت من حولو بالموقف ، واستخدام ىذا 9)
 ( .Goleman , 1995 , 3في اتخاذ قراراتو تجاه ىذا الموقف )

ى مراقبة انفعاالتو ، وانفعاالت اآلخرين ، والتمييز بينيا ، واالعتماد ( مدى قدرة الفرد عم0)
 ( .Salovey & Mayer , 1996 , 189عمى ذلك في توجيو تفكيره بالموقف )

( مدى قدرة الفرد عمى استخدام انفعاالتو في توجيو تفكيره ، وسموكو بطرق تعزز من أدائو 3)
 ( .Weisinger , 1998 , 3عمى الميام المختمفة )

( مدى قدرة الفرد عمى استخدام انفعاالتو بنجاح حتى تساعده في توجيو تفكيره وسموكو 6)
 Stettler & Katz , 2014 , 162بطريقة تحسن من أدائو عمى الميام المختمفة )

– 163.) 
( مدى قدرة الفرد عمى مراقبة مشاعره الشخصية والسيطرة عمى انفعاالتو بما يمكنو من 3)

 ( .96،  0298توجيو تفكيره وسموكو في موقف معين )محمد عبد اهلل ، 
احملُر الجالح : تعرِفات ركزت علٖ طعُر الفرد َتكّّنٌ ََعٌّ َإدراتٌ النفعاالتٌ جتاٍ انفعاالتٌ 

 َانفعاالت املظاركني لٌ يف املًام املختلفٕ ، مجل أنٌ : 

ف التي يواجييا ، فيكون ذلك إما موجبا إذا ( مدى قدرة الفرد عمى تقييم انفعاالتو بالمواق9)
أظير الفرد انفعااًل ثانويَّا موجبًا تجاه انفعالو األصمي ، أو سالبًا إذا أظير انفعااًل ثانويَّا 

 ( .Bloser , 2004 , 22سالبًا تجاه انفعالو األصمي )
إلبقاء عمييا أو ( مستوى مراقبة الفرد النفعاالتو ومستوى تقييمو ليا وما يفعمو من أجل ا0)

 ( .Bartsch , et al. , 2008 , 8تجنبيا أو السيطرة عمييا )
 , .Mitmansgruber , et al( أفكار الفرد ومشاعره تجاه انفعاالتو وانفعاالت اآلخرين )3)

2008 , 1359. ) 
( أفكار الفرد ومشاعره تجاه انفعاالتو الشخصية وتجاه انفعاالت اآلخرين خاصة السمبي 6)

 ( .Lee , 2012 , 10) منيا
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( مجموعة منظمة من االنفعاالت واإلدراكات حول االنفعاالت الخاصة بالفرد وباآلخرين 3)
دارتو ليا دون االنغماس فييا )صبلح الدين محمد ،  تعكس مستوى وعيو ، وتقبمو ، وا 

 ( .063و  036،  0296
( أفكار ومعتقدات ومشاعر الفرد تجاه انفعاالتو وتجاه انفعاالت اآلخرين خاصة السمبي 6)

 (.87،  0293منيا )عبد الفتاح مطر ، 
( مدى انتباه ووعي وتقييم الفرد النفعاالتو والنفعاالت المحيطين بو ، وما ينتج عن ذلك 7)

بطيا وتنظيميا بما يعكس من انفعاالت سالبة أو موجبة ، وما يفعمو من إجراءات ؛ لض
 ( . Couyoumdjian , et al. , 2016 , 1طريقتو في التفكير بتمك االنفعاالت )

( تفكير الفرد في انفعاالتو وانفعاالت اآلخرين ، وتقييمو ليا ، ومشاعره نحوىا وليس مجرد 8)
 ( .073،  0298وصف الحالة االنفعالية لمفرد )سربناس وىدان وعبير عمي ، 

ي وتقييم الفرد النفعاالتو والنفعاالت اآلخرين ، ومشاعره تجاىيا ، وما يفعمو بغرض ( وع9)
 ( .   966،  0298تنظيميا )رضا الجمال ، 

وفي ضوء ذلك يمكن لمباحث تعريف ما وراء االنفعال بأنو مستوى وعي الفرد 
م المختمفة ، ومدى بانفعاالتو تجاه انفعاالتو الذاتية وتجاه انفعاالت المشاركين لو في الميا

قدرتو عمى مراقبتيا وتنظيميا بما يساعده في توجيو عممياتو العقمية أثناء تنفيذ نمك الميام ، 
تنظيم  –مراقبة االنفعال  –وىو يتضمن ثبلثة أبعاد أساسية ىي ) الوعي بما وراء االنفعال 

 االنفعال ( والتي سبق تعريفيا في مصطمحات البحث . 
 )ب( تفشريٍ :

 لقد حاولت نماذج نظرية مختمفة تفسير ما وراء االنفعال ، ومنيا :
 ( :Mayer & Salovey , 1993( منُرج )1)

( نموذجًا لخبرة ما وراء Mayer & Salovey , 1993 , 434 – 439قدم )
االنفعال التي يمر بيا الفرد عمى اعتبار أنيا تظير مدى قدرتو عمى مراقبة انفعاالتو 

التغذية الراجعة الناتجة عنيا في توجيو تفكيره الجتياز الميام المختمفة ، وعمى واالستفادة من 
 اعتبار أنيا تتضمن نوعين من األبعاد تحدث من خبلليما ىما : 
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: وىي تشمل جميع الوسائل  Regulatory dimensions( أبعاد تنظيمية 9-9)
انفعاالت المشاركين لو في  الدفاعية التي يستخدميا الفرد في التعامل مع انفعاالتو ومع

، والتمطيف  Maintenance، والصيانة  Repairing، مثل : اإلصبلح الميمة
Dampening  . 

: وىي تشمل معتقدات الفرد  Evaluation dimensions( أبعاد تقويمية 9-0)
ض( واتجاىاتو نحو انفعاالتو ونحو انفعاالت المشاركين لو في الميمة ، مثل : )القبول / الرف

، و)الوضوح / الغموض( ، و)القوة / الضعف( ، و)الطول / القصر( ، و)العمومية / 
 الخصوصية( ، و)السببية / العشوائية( ، و)النمطية / عدم النمطية( .

 ( : Gottman , et al. , 1996( منُرج )0)

ولعممياتو لقد فسر ىذا النموذج ما وراء االنفعال بأنو ناتج عن إعمال الفرد لتفكيره 
المعرفية في انفعاالتو أثناء الميمة ، ومن ثم ينتج عن ذلك انفعال آخر ثانوي تجاه تمك 
االنفعاالت األولية ، وأن األفراد يختمفون فيما بينيم حول جدوى ىذا األمر : فمنيم من يرى 
ك أن تفكيره في انفعاالتو ىو أمر غير صحي وأن عميو أن يتجنبو ، ومنيم من يرى عكس ذل

من ضرورة أن يفكر الفرد في انفعاالتو ؛ ألنيا قد تترك لو خبرة إيجابية أو سمبية يعتمد 
( ، ومن ثم فإن ظيور ما وراء Gottman , et al. , 1997 , 7عمييا في أداء ميامو )

االنفعال وفقا ليذا النموذج يتوقف عمى عدد من العوامل في شخصية الفرد وفي الموقف 
 ( .Gottman , et al. , 1997 , 90إلى تمك الحالة لديو ) نفسو ىي التي تؤدي

ولقد حدد ىذا النموذج ىذه العوامل عمى ىيئة أبعاد لما وراء االنفعال تتمثل في 
 اآلتي : 

: وىو يشير إلى مدى قدرة الفرد عمى إدراك انفعاالتو  Awareness( الوعي 0-9)
فعاالت ، فتيدأ نفسو ، ويتخمص من وانفعاالت اآلخرين بما يمكنيم من إدراة تمك االن

القمق ومن سرعة االستثارة أثناء تنفيذ الميام المطموبة منو ، ويتحمل نتائج الفشل 
 في تمك الميام .

: وىو يشير إلى مدى قدرة الفرد عمى تقبل انفعاالتو  Acceptance( التقبل 0-0)
 يم . وانفعاالت اآلخرين ، فبل تعوقو عن تنفيذ الميام المطموبة من
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: وىو يشير إلى اإلجراءات التي يقوم بيا الفرد لتنظيم  Regulation( التنظيم 0-3)
 تعبيراتو االنفعالية تجاه انفعاالتو وتجاه انفعاالت اآلخرين المشاركين لو في الميمة . 

: وىو يشير إلى مدى قدرة الفرد عمى تقديم دعم انفعالي  Coaching( التدريب 0-6)
المشاركين لو في الميام المختمفة ، وذلك بغرض تدريب نفسو  لنفسو ولآلخرين

 , Gottmanوتدريبيم عمى ضبط تمك االنفعاالت حتى ال تعوق تنفيذ تمك الميام )
et al. , 1996 , 245 - 250 .) 

 ( :Mayer , Salovey & Caruso , 2002( منُرج )3)

وفقًا ليذا النموذج فإن ما وراء االنفعال يمثل قدرة عقمية لدى الفرد مثمو مثل باقي   
 أشكال الذكاء األخرى ، ويتضمن أربعة أبعاد ىي : 

( إدراك االنفعال : ويظير من خبلل مدى قدرة الفرد عمى استيعاب انفعالو ، والتعبير 3-9)
 عنو بشكل دقيق .

ن خبلل مدى قدرة الفرد عمى استثارة انفعاالتو في الوقت ( توظيف االنفعال : ويظير م3-0)
المناسب الستعماليا في توجيو تفكيره من أجل التركيز عمى أجزاء معينة في الميمة 

 المطموبة منو . 
( فيم االنفعال : ويظير من خبلل مدى قدرة الفرد عمى معرفة أسباب انفعالو وعمى 3-3)

 التنبؤ بتمك األسباب مستقببًل .
( ضبط االنفعال : ويظير من خبلل مدى قدرة الفرد عمى التحكم في االنفعاالت المتعمقة 3-6)

 بو ىو شخصيَّا والمتعمقة باآلخرين المشاركين معو في الموقف .
 ( : Norman & Furnes , 2016( منُرج )4)

، وفقًا ليذا النموذج فإن ما وراء االنفعال يعكس ثبلثة جوانب تعبر عن مكوناتو   
 وىي :

: وىي تتمثل في  Metaemotional experiencesخبرات ما وراء انفعالية  (6-9)
 مستوى خبرات الفرد حول مشاعره تجاه انفعاالتو المختمفة وتجاه انفعاالت اآلخرين .

: وىي تتمثل في مستوى  Metaemotional knowledgeمعرفة ما وراء انفعالية  (6-0)
 قة تفكيره في انفعاالتو وانفعاالت اآلخرين .إدراك الفرد ، ووعيو ، وطري
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: وىي تتمثل في  Metaemotional strategiesاستراتيجيات ما وراء انفعالية  (6-3)
مستوى الوظائف العقمية التنظيمية التي يستخدميا الفرد لمتحكم في انفعاالتو ، 

 ( .  Norman & Furnes , 2016 , 189 – 190ولتنظيم التعبير عنيا )
 ب( :0216( منُرج )الشّذ برِم ، 5)

وفقا ليذا النموذج فإن الفرد يظير مياراتو في ما وراء االنفعال من خبلل أربعة أبعاد 
 أساسية ىي : 

( الوعي بما وراء االنفعال : وىو مدى إدراك الفرد النفعاالتو والنفعاالت اآلخرين من 3-9)
 حولو .

وىو مدى قدرة الفرد عمى أن يسمك وفقًا إلدراكو  ( ما وراء االنفعال اإلجرائي :3-0)
دراكو النفعاالت اآلخرين .   النفعاالتو وا 

( مراقبة الذات : وىو مدى قدرة الفرد عمى المثابرة لتحقيق ىدفو وتعديل أدائو إذا ثبت 3-3)
 خطؤه في الميمة دون أن تعوقو انفعاالتو عن ذلك .

وىي مدى قدرة الفرد عمى أن يستفيد من مواقف انفعالية  ( خبرة ما وراء االنفعال :3-6)
 ( .923ب ، 0296سابقة في التعامل مع المواقف االنفعالية الجديدة )السيد بريك ، 

ووفقا ليذه النماذج التي وضعت تصورًا نظريًا ألبعاد ما وراء االنفعال ، فقد حاول 
 ي ما وراء االنفعال بالمواقف المختمفة :العديد من الباحثين تحديد النمط الذي يظيره كل فرد ف

نف )  ( ىذه األنماط إلى :Gottman , et al. , 1996 , 244 – 249حيث صَّ
: ويتصف أصحاب ىذا النمط  Emotion coaching type( نمط تدريب االنفعال 9)

بالوعي بانفعاالتيم ، وبالقدرة عمى الحديث عنيا ، وبالوعي بانفعاالت المشاركين ليم 
الميام المختمفة ، ويرون أن تمك االنفعاالت ىي بمثابة الفرصة ليم ليدربوا أنفسيم  في

 واآلخرين عمى التعامل والتجاوب معيا حتى ال تعوق تنفيذ تمك الميام . 
:  Emotion avoidance / dismissing type( نمط )تجنب / نبذ( االنفعال 0)

وانفعاالت اآلخرين خاصة السمبي منيا ويتصف أصحاب ىذا النمط بتجاىل انفعاالتيم ، 
، وميميم المستمر إلى عدم التدخل فييا ، ألنيا ال تمثل ليم أي فرصة لتعديميا سواء 

 لدييم أو لدى اآلخرين ، مما قد يؤثر سمبا عمى أدائيم لمميام المطموبة منيم . 
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:  Emotion refusing / disapproving type( نمط )رفض / معارضة( االنفعال 3)
ويتصف أصحاب ىذا النمط برفضيم ، أو معارضتيم إلظيار أي تعبيرات انفعالية سواء 
منيم ، أو من المشاركين ليم حتى لوكانت ىذه التعبيرات مناسبة لمموقف ؛ ألن ذلك 

فرصة لغيرىم لمسيطرة  يجعميم يستحقون العقاب والتأديب ، ألنيم يعتبرونو بمثابة
 تعنيف أنفسيم واآلخرين إذا حدث ذلك .، فيتجيون مباشرة إلى عمييم

 ( ىذه األنماط إلى : Mitmansgruber , 2008 , 1359كما صنَّف )
: ويتصف  Positive meta-emotion type( النمط اإليجابي لما وراء االنفعال 9)

أصحاب ىذا النمط بتقبل انفعاالتيم ، فيقيمونيا بشكل إيجابي ، ويحتفظون بمشاعر 
، ويعبرون عنيا بشكل إيجابي ، فيساعدىم ىذا عمى تنظيميا ، ويميمون إيجابية نحوىا 

 دائما إلى تدريب انفعاالتيم وانفعاالت اآلخرين .
: ويتصف  Negative meta-emotion type( النمط السمبي لما وراء االنفعال 0)

 أصحاب ىذا النمط بعدم تقبل واضح النفعاالتيم ، فيقيمونيا بشكل سمبي ، ويحتفظون
بمشاعر سمبية نحوىا ، ويعبرون عنيا بشكل سمبي ، فبل يساعدىم ىذا عمى تنظيميا ، 
ىمال ورفض انفعاالتيم وانفعاالت اآلخرين أو القصور االنفعالي  ويميمون دائمًا إلى نبذ وا 

 عموما .
 ( ىذه األنماط إلى : Lagaca & Gionet , 2009 , 369 – 370كما صنَّف ) 

ال : ويتصف أصحاب ىذا النمط بوعييم باالنفعاالت السمبية واإليجابية ( نمط تدريب االنفع9)
لدييم ولدى المحيطين بيم ، فيتقبمونيا عمى اعتبار أن ىذا التقبل ىو منطمقيم لتعمميا 
وتحسين التعبير عنيا ، فتجدىم يساعدون أنفسيم واآلخرين في التعبير عن انفعاالتيم 

ثار الناتجة عنيا ، عمى اعتبار أن ىذه االنفعاالت ، بل ويشاركونيم في التعامل مع اآل
 ىي فرصة لمتعمم ولمتعاون مع اآلخرين .

( نمط تجاىل االنفعال : ويتصف أصحاب ىذا النمط بتجاىميم النفعاالتيم وانفعاالت 0)
اآلخرين خاصة السمبي منيا ، بل ويرفضونيا ، وال يعممون عمى التعامل مع اآلثار 

 نيم ال يرون أنيا فرصة لمتعمم أو لمتقرب من اآلخرين . الناتجة عنيا ، أل 
 ( ىذه األنماط إلى : Baker , et al. , 2011 , 412 – 416كما صنف )
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( نمط تدريب االنفعاالت : ويتميز أصحاب ىذا النمط بالوعي بانفعاالتيم وبانفعاالت 9)
وعمى التعبير عنيا اآلخرين ، وبأنيم يساعدون أنفسيم واآلخرين عمى فيم انفعاالتيم 

 بشكل صحيح ألنيا بالنسبة ليم فرصة لمتعاون والتعمم . 
: ويعتقد أصحاب ىذا النمط أن انفعاالت  Emotion avoiding( نمط تجنب االنفعاالت 0)

، االنفعاالت سريعااآلخرين خاصة األطفال مضرة ليم ، وأن عمييم أن يخمصوىم من تمك 
الت وعمى األخص السمبي منيا لن تدوم ، فيتعاممون فتجدىم يعممونيم أن تمك االنفعا

 معيا بحساسية زائدة من باب الحرص عمييم . 
 :  Emotion disapproving( نمط الرفض )عدم االستحسان( لبلنفعاالت 3)

حيث يعنف أصحاب ىذا النمط اآلخرين عمى انفعاالتيم حتى لو كانت مناسبة ، مؤكدين ليم 
عكس ذلك بأنيا غير صالحة ، وبذلك يتسببون ليم في بطء تنظيم تمك االنفعاالت 
خاصة أنيم يرون أن كل انفعال يتطمب منيم استجابة تأديبية عنيفة تجاه اآلخرين ، 

 وسيمة لمسيطرة عمييم وخاصة األطفال .  عمى اعتبار أن تمك االنفعاالت
 )ج( قّاسٌ :

( إلى أن أىم إشكالية في قياس Norman & Furnes , 2016 , 192يشير )
ما وراء االنفعال يمكن أن تواجو الباحثين ، ىي كيفية قياسو كخبرة )حالة( بشكل مستقل عن 

لى أن أفضل طريقة لذلك ىي استخدام ا لتقرير الذاتي بعبارات االنفعال األصمي نفسو ، وا 
 تقيس تمك الحالة بشكل منفصل عن االنفعال األصمي .

وىناك العديد من الدراسات التي اعتمدت عمى ىذه الطريقة ، ومنيا دراسة 
(Gottman , et al. , 1996( التي أجريت عمى )06( أسرة أمريكية من بينيم )36 )

( 3:  6وتراوحت أعمار األطفال ما بين ) ( أسرة لدييا طفل أنثى ،30أسرة لدييا طفل ذكر و)
سنوات ، وذلك باستخدام مقياس تقرير ذاتي لما وراء االنفعال أعده الباحثون وطبقوه تميفونيًا 
وبالمقاببلت المنزلية ، وأشارت نتائجيا إلى أن مستوى ما وراء انفعال الوالدين يتغير مع 

ؤثر عمى مستوى انتباه أطفاليم وعمى تقدميم في العمر ، كما يتأثر بجنس الوالدين ، وي
 مستوى فيميم وعمى نموىم األكاديمي . 

( التي أجريت Cunningham , Kliewer & Garner , 2009وكذلك دراسة )
( عامًا باستخدام مقياس تقرير ذاتي أيضا 99.09( طفبًل أمريكيًا بمتوسط عمر )69عمى )
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عال لدى مقدمي الرعاية ليؤالء األطفال ( مفردة لقياس مستوى ما وراء االنف90مكون من )
من أسرىم تجاه انفعاالتيم ، وأشارت نتائجيا إلى أن مستوى ما وراء االنفعال لدى مقدمي 

 الرعاية األسرية كان عامبل منبئا بمستوى فيم ىؤالء األطفال .
( طالبًا بالصف الثاني 823( التي أجريت عمى )Wong , 2010وكذلك دراسة )

( 60( من معممييم ، وذلك باستخدام مقياس تقرير ذاتي مكون من )93انوي و)والرابع الث
مفردة لقياس مستوى ما وراء انفعال المعممين تجاه طبلبيم ، وكشفت نتائجيا عن وجود 
عبلقة موجبة دالة إحصائيا بين مستوى ما وراء انفعال المعممين ومستوى ارتباط طبلبيم 

 بالمدرسة . 
( مراىقا 930( التي أجريت عمى )Hunter , et al. , 2011وكذلك دراسة )

( من آبائيم 926( من أمياتيم و)968( عامًا و)98:  96ومراىقة أعمارىم ما بين )
( مفردة ُطبِّق شفييًا بعد تقسيم العينة إلى 36باستخدام مقياس تقرير ذاتي مكون من )

( من المراىقين العاديين ، 77نية )( فردًا من المراىقين المكتئبين والثا73مجموعتين األولى )
وأشارت نتائجيا إلى وجود عبلقة موجبة بين مستوى ما وراء انفعال اآلباء واألميات تجاه 

 انفعاالت أبنائيم ومستوى ما وراء انفعال المراىقين المكتئبين .
( تمميذًا وتمميذة 997( ، التي أجريت عمى )Lee , 2012وكذلك اعتمدت دراسة )

( من معممييم ، عمى استبيان تقرير ذاتي أعده 90( عامًا و)99:  8ا بين )أعمارىم م
الباحث وطبقو عمى المعممين ، وأشارت نتائجيا إلى إمكانية التنبؤ بإدراك التبلميذ لممناخ 

 الصفي وبمستواىم األكاديمي من خبلل درجات معممييم عمى استبيان ما وراء االنفعال . 
( طالب 622( ، التي أجريت عمى )0293اء زغير ، وكذلك اعتمدت دراسة )لمي

( مفردة 32وطالبة بالجامعة المستنصرية العراقية ، عمى مقياس أعدتو الباحثة مكون من )
تقرير ذاتي لقياس مستوى ما وراء االنفعال لدييم ، لمكشف عن العبلقة بين مستواىم في ما 

تائجيا إلى أن أفراد العينة لدييم وراء االنفعال وقدرتيم عمى حل المشكبلت ، وأشارت ن
مستوى متوسط من ما وراء االنفعال ، وعن وجود عبلقة موجبة دالة إحصائيَّا بين مستوى ما 

 وراء االنفعال والقدرة عمى حل المشكبلت لدى طبلب الجامعة . 
( معممًا ، 32( ، التي أجريت عمى )0293كما اعتمدت دراسة )عبد الفتاح مطر ، 

( 36( لما وراء انفعال المعممين مكون من )0220) Yehتقرير ذاتي أعده عمى مقياس 



 .......................................................................... البخل المعرفي وعالقته بما وراء االنفعال

- 798 - 

مفردة ، وأشارت نتائجيا إلى وجود فروق دالة إحصائيَّا في ما وراء انفعال المعممين وفقا 
لى وجود عبلقة موجبة دالة إحصائيَّا بين ما وراء  لسنوات الخبرة لصالح األكثر خبرة ، وا 

معممين ونقص المشكبلت السموكية لدى طبلبيم ، وعبلقة سالبة دالة االنفعال اإليجابي لدى ال
إحصائيَّا بين ما وراء االنفعال السمبي لدى المعممين وزيادة المشكبلت السموكية لدى طبلبيم 

 . 
( 622( التي أجريت عمى )0293وكذلك دراسة )ماجدة العمي وعمي السمطاني ، 

بيدف الكشف عن مستوى ما وراء االنفعال لدييم ،  طالب وطالبة بالمرحمة اإلعدادية ببغداد
وعن الفروق بينيم فيو الراجعة إلى الجنس ، فقد اعتمدت عمى مقياس تقرير الذاتي أعده 

( مفردة لقياس مستوى ما وراء االنفعال ، وأشارت نتائجيا إلى أن 30الباحث مكون من )
االنفعال ، وعدم وجود فروق دالة  أفراد العينة لدييم مستوى أعمى من المتوسط في ما وراء

 إحصائيَّا بينيم فيو راجعة إلى الجنس .
( عضوًا بييئة التدريس بجامعة 969( دراسة عمى )0298كما أجرى )السيد بريك ، 

الممك سعود لمكشف عن طبيعة ما وراء االنفعال لدييم وعن الفروق بينيم فيو الراجعة إلى 
األكاديمي والخبرة التدريسية ، وذلك باستخدام مقياس  الجنس والحالة االجتماعية والتخصص

( مفردة أعده الباحث ، وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة 33تقرير ذاتي مكون من )
إحصائيَّا بينيم في ما وراء االنفعال راجعة إلى الجنس أو الحالة االجتماعية أو التخصص 

 األكاديمي أو سنوات الخبرة .
( طالب 622( دراسة عمى عينة مكونة من )0298أنس شطب ، وكذلك أجرى )

وطالبة بجامعة القادسية العراقية موزعين عمى التخصصات العممية واإلنسانية بيدف الكشف 
عن مستوى ما وراء االنفعال لدييم وعن الفروق بينيم فيو وفقا لمجنس والتخصص والفرقة 

( مفردة 62عمى مقياس تقرير ذاتي مكون من ) الدراسية )األولى / الثالثة( ، واعتمد الباحث
لقياس مستوى ما وراء االنفعال ، وأشارت النتائج إلى أن أفراد العينة لدييم مستوى ضعيف 
لى وجود فروق دالة إحصائيَّا بينيم فيو راجعة لمجنس لصالح الذكور  في ما وراء االنفعال ، وا 

ل تمك الفروق تبعا لمتغير الفرقة وراجعة لمتخصص لصالح العممي ، بينما لم توجد مث
 الدراسية . 
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( فرد من مقدمي 922( دراسة عمى )0299كما أجرت )تياني طالب وأنعام عبيد ، 
الرعاية في دور المسنين ببغداد لمكشف عن مستوى ما وراء االنفعال لدييم ، وعن الفروق 

االنفعال والفاعمية الذاتية بينيم فيو وفقا لمجنس والخبرة ، وعن طبيعة العبلقة بين ما وراء 
( مفردة لقياس 06لدييم ، وذلك باستخدام مقياس تقرير ذاتي أعدتو الباحثتان مكون من )

مستوى ما وراء االنفعال ، وأشارت النتائج إلى ارتفاع مستوى ماوراء االنفعال لدى أفراد 
لى وجود فروق دالة إحصائيَّا بينيم فيو راجعة لمجنس لصالح اإلناث ، وعدم وجود  العينة ، وا 

لى وجود عبلقة موجبة دالة إحصائيَّا بين مستوى ما وراء  مثل تمك الفروق تبعًا لمخبرة ، وا 
 االنفعال ومستوى الفاعمية الذاتية لدى أفراد العينة .   

 البخح : فرَض* 

يمكن لمباحث صياغة  المراجعة األدبية السابقة لمتغيري البحث ، بناء عمى
 الفروض التي سيتم اختبارىا عمى النحو التالي : 

 ( توجد مستويات مختمفة من البخل المعرفي لدى أفراد العينة . 9)
( CRT( ال توجد فروق دالة إحصائيَّا بين متوسطات درجات أفراد العينة عمى اختبار )0)

إناث( أو الفرقة الدراسية  لمستوى البخل المعرفي راجعة إلى أي من الجنس )ذكور /
 )الثانية / الرابعة( .

 ( توجد مستويات مختمفة من ما وراء االنفعال لدى أفراد العينة .3)
( ال توجد فروق دالة إحصائيَّا بين متوسطات درجات أفراد العينة عمى مقياس مستوى ما 6)

اسية )الثانية / وراء االنفعال راجعة إلى أي من الجنس )ذكور/ إناث( أو الفرقة الدر 
 الرابعة( . 

( لمستوى البخل CRT( ال توجد عبلقة دالة إحصائيَّا بين درجات أفراد العينة عمى اختبار )3)
 المعرفي ودرجاتيم عمى مقياس مستوى ما وراء االنفعال .

( لمستوى البخل المعرفي من CRT( ال يمكن التنبؤ بدرجات أفراد العينة عمى اختبار )6)
 اتيم عمى مقياس مستوى ما وراء االنفعال .خبلل درج
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 البخح :إجرا٘ات * 

 )أَال( العّهٕ : 

( 69( فردًا ، بواقع )979تم االعتماد في ىذا البحث عمى عينة استطبلعية قواميا )
( طالبة من التخصصات العممية بالفرقتين الثانية والرابعة بجامعات المنوفية 920طالبًا و)

وبنيا والزقازيق ، وذلك خبلل الفصل الدراسي الثاني من العام ومدينة السادات وطنطا 
( فردًا في شكميا النيائي بعد 636م( ، وعمى عينة أساسية بمغت )0299/  98الجامعي )

أثناء الفحص ،  م إظيارىم اىتمام كاف( فردًا آخر دون عمميم لعد37أن تم استبعاد إجابات )
( فردًا بالفرقة 032من نفس التخصصات وبواقع ) ( طالبة066( طالبًا و)990وذلك بواقع )
( بالرابعة بنفس الجامعات ، ولكن خبلل الفصل الدراسي األول من العام 986الثانية و)
م( ، وتم االعتماد عمى الطريقة العشوائية في اختيار أفراد العينتين ، 0202/ 99الجامعي )

وانحراف ( عامًا 09.96قدره ) ( عام بمتوسط حسابي00:  99فتراوحت أعمارىم ما بين )
 ( يوضح الوصف الدقيق لمعينة الكمية .9وجدول )( عام ، 2.69معياري قدره )

 (1جذٔل )

 (606ٔصف انؼُٛت انكهٛت نهبحذ فٙ شكهٓب انُٓبئٙ )ٌ = 

 انفشلت انجبيؼت
 انؼُٛت انكهٛت انؼُٛت األعبعٛت انؼُٛت االعخطالػٛت

 إَبد ركٕس إَبد ركٕس إَبد ركٕس

 انًُٕفٛت
 55 43 33 32 16 11 انزبَٛت

 40 22 26 21 13 3 انشابؼت

يذُٚت 

 انغبداث

 44 33 31 25 13 3 انزبَٛت

 33 23 24 13 2 5 انشابؼت

 طُطب
 32 26 22 12 10 6 انزبَٛت

 22 21 21 15 3 6 انشابؼت

 بُٓب
 34 24 25 13 2 6 انزبَٛت

 26 21 13 14 3 6 انشابؼت

 انضلبصٚك
 24 23 16 16 3 6 انزبَٛت

 22 13 15 13 6 5 انشابؼت

 انًجًٕع
 33 انزبَٛت

62 
56 

102 
111 

122 
132 

244 
142 

261 
126 

346 
 150 112 105 31 45 31 انشابؼت
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  )ثانّا( األدَات : 

 ( :CRT( اختبار االنعلاض املعريف )1)

لقياس مستوى البخل المعرفي  (Frederick , 2005)أعد ىذا االختبار في األصل 
 إليو مفردة رابعة ، ومن بعده أضاف (Stanovich, 2009)متضمنا ثبلث مفردات ، ثم أضاف 

(Bockenholt , 2012)  المفردة الخامسة ، وأخيرا أضاف(Toplak , et al. , 2014) 
 المفردات من السادسة حتى التاسعة . 

وتعديل صياغة بعض مفرداتو بما يبلئم  قام الباحث الحالي بتعريب ىذا االختبار ،
ثقافة البيئة المصرية ، ولكن دون أي إخبلل بعدد مفرداتو التسعة أو بمضمون أي منيا ، 
حيث تم عرض النسخة المعربة عمى مختصين في المغة اإلنجميزية ، وطمب منيم إعادة 

عكسية باالختبار األصمي ترجمتيا إلى المغة اإلنجميزية ، ثم طمب منيم مقارنة تمك الترجمة ال
قبل تعريبو ، ونتج عن ذلك أن تم إضافة بعض التعديبلت في النسخة المعربة عمى األسماء 
وبعض العمبلت الواردة في األصل األجنبي ، باإلضافة إلى كتابة بعض المعمومات اإلرشادية 

 األخرى في النسخة المعربة لضمان أن جميع المفحوصين عمى عمم مسبق بيا .
 ( َصف االختبار :1-1)

( مفردات ، كل منيا عبارة عن ميمة مصاغة عمى ىيئة 9يتكون ىذا االختبار من )
مسألة كبلمية ، وىذه المفردات موزعة عمى أربعة أبعاد لبلختبار ، كل بعد منيا يحدد مستوى 

تم تعريفيا في مصطمحات  –المفحوص في استخدام أحد استراتيجيات البخل المعرفي األربع 
 ( يوضح توزيع تمك المفردات عمى أبعاد االختبار .0، وجدول ) -البحث 

 (2جذٔل )

 ( نهبخم انًؼشفٙ ػهٗ أبؼبدCRTِحٕصٚغ يفشداث اخخببس )

 أسلبو انًفشداث األبؼبد

 3،  2،  1 اعخبذال انؼضٔ

 2،  6 االخخصبساث انؼمهٛت

 3،  5 االعخذالل انؼمهٙ انغشٚغ

 6،  4 االعخذالل االَفؼبنٙ
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 ( تصخّح االختبار :1-0)

 يستجيب المفحوص عمى كل مفردة بأحد احتماالت ثبلثة ىي : 
وىي إجابة معروفة ومحددة لكل مفردة ، يصل إلييا  ( اإلجابة الصحيحة :9-0-9)

المفحوص نتيجة الستخدامو موارد عقمية كافية لمتعامل مع الميمة ، وىي تدل عمى 
 أن لديو مستوى منخفض من البخل المعرفي ، ويعطى عمييا درجة واحدة .

ة ، يصل ( اإلجابة الحدسية : وىي إجابة خاطئة معينة ومعروفة ومحددة لكل مفرد9-0-0)
إلييا المفحوص الذي يعتمد بشكل أساسي عمى أحد استراتيجيات البخل المعرفي ، 
وىي تدل عمى أن لديو مستوى مرتفع من البخل المعرفي ، ويعطى عمييا ثبلث 

 درجات . 
( إجابة خاطئة غير حدسية : وىي أية إجابة خاطئة أخرى غير اإلجابة الحدسية 9-0-3)

ردة ، يصل إلييا المفحوص نتيجة األخطاء الحسابية رغم الخاطئة المحددة لكل مف
لمميمة )لكنيما غير كافيين( ، إال أنو لم  عقميةً  اً وخصص موارد اً عقمي اً أنو بذل جيد

يصل ال إلى اإلجابة الصحيحة وال إلى اإلجابة الحدسية الخاطئة ، وىي تدل عمى أن 
( 3ا درجتين ، وجدول )لديو مستوى )متوسط( من البخل المعرفي ، ويعطى عميي

 يوضح ذلك .  
 (3جذٔل )

 ( نًغخٕٖ انبخم انًؼشفٙ ٔفمب العخجبببث انًفحٕصCRTٍٛحؼهًٛبث حصحٛح اخخببس )

سلى 

 انًفشدة

 انذسجت انًغخحمت نهًفحٕص اعخجبببث انًفحٕصٍٛ انًحخًهت

 أخشٖ حذعٛت صحٛحت أخشٖ حذعٛت صحٛحت

 2 3 1 غٛشًْب عُخبث 10 عُخبث 5 1

 2 3 1 غٛشًْب دلٛمت 100 دلبئك 5 2

 2 3 1 غٛشًْب ٕٚيب   24 ٕٚيب   46 3

 2 3 1 غٛشًْب )س( ال ًٚكٍ ححذٚذْب )أ( َؼى 4

5 
يٛال  فٙ  20

 انغبػت
 2 3 1 غٛشًْب يٛال  فٙ انغبػت 30

 2 3 1 غٛشًْب أٚبو 2 أٚبو 4 6

 2 3 1 غٛشًْب حهًٛزا   30 حهًٛزا   22 6

 2 3 1 غٛشًْب جُّٛ 100 جُّٛ 200 3

 )س( خغشث 2
)ة( نى حشبح ٔنى 

 حخغش
 2 3 1 )أ( سبحج

وبذلك تكون أعمى درجة يمكن أن يحصل عمييا المفحوص عمى ىذا االختبار ىي 
( درجة وبانحراف معياري قدره 98( ، بمتوسط فرضي قدره )9( وأدنى درجة ىي )07)
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( يوضح 6وجدول ) ( ،979( درجة بعد تقنينو عمى العينة االستطبلعية )ن = 6.38)
 مستويات البخل المعرفي التي تعكسيا درجات ىذا االختبار .

 (4جذٔل )

 ( انًغخخذوCRTيغخٕٚبث انبخم انًؼشفٙ ٔفمب  نخؼهًٛبث اخخببس )

 انذسجت انكهٛت
 يغخٕٖ انبخم انًؼشفٙ

 إنٗ يٍ

 يُخفض 13 2

 ألم يٍ يخٕعظ 16 4

 يخٕعظ 12 16

 أػهٗ يٍ يخٕعظ 22 20

 يشحفغ 26 23

 ( احملذدات الشّلُمرتِٕ لالختبار : 1-3)

 ( الصذق :1-3-1)

( ، وتصحيحو وفقًا 979بيق ىذا االختبار عمى أفراد العينة االستطبلعية )ن = تم تط
( ، وحساب معامبلت الصعوبة لمفرداتو ، فترواحت ما بين 3لتعميماتو الواردة بجدول )

( حتى 2.69( ، وحساب معامبلت التمييز ليا ، فتراوحت ما بين )2.39( حتى )2.36)
ع مفردات االختبار بدرجة متوسطة من الصعوبة ودرجة ( ، وجميعيا قيم تدل عمى تمت2.86)

 عالية من القوة التمييزية ، ثم تم التأكد من الصدق التكويني ليذا االختبار بطريقتين ىما : 
 ( املكارنٕ الطرفّٕ : 1-3-1-1)

%( من 07%( وأدنى )07)ف( لمنسبة الحرجة بين أعمى ) حيث تم حساب  قيمة
أفراد العينة االستطبلعية عمى درجة كل بعد من أبعاد االختبار ، وكذلك عمى درجتو الكمية ، 

 ( يوضح النسب الفائية الحرجة التي تم التوصل إلييا :3وجدول )
 (5جذٔل )

 (161انبخم انًؼشفٙ )ٌ = ( نًغخٕٖ CRTيؼبيالث صذق انًمبسَت انطشفٛت الخخببس )

 يغخٕٖ انذالنت انُغبت انفبئٛت انحشجت األبؼبد

 0801 6832 اعخبذال انؼضٔ

 0801 4866 االخخصبساث انؼمهٛت

 0801 4852 االعخذالل انؼمهٙ انغشٚغ

 0801 4861 االعخذالل االَفؼبنٙ

 0801 2832 انذسجت انكهٛت



 .......................................................................... البخل المعرفي وعالقته بما وراء االنفعال

- 706 - 

( أن جميع قيم النسب الحرجة )ف( ألبعاد االختبار ولدرجاتو 3من جدول ) ويتضح
( ، مما يدل عمى قوتو التمييزية وصدقو في 2.29الكمية كانت دالة إحصائيَّا عند مستوى )

 قياس ما وضع من أجمو .
 ( االتشاق الذاخلْ : 1-3-1-0)

االستطبلعية عمى  حيث تم حساب معامبلت ارتباط بيرسون بين درجات أفراد العينة
كل مفردة باالختبار ودرجاتيم عمى البعد الذي تنتمي لو ، وكذلك بين درجاتيم عمى كل مفردة 
ودرجاتيم الكمية عمى االختبار ، وذلك بعد حذف درجة المفردة في الحالتين ، وكذلك بين 

( 6ل )درجاتيم عمى كل بعد ودرجاتيم الكمية عمى االختبار بعد حذف درجة البعد ، وجدو
 يوضح معامبلت صدق االتساق الداخمي المستخرجة : 

 
 (6جذٔل )

 (161نًغخٕٖ انبخم انًؼشفٙ )ٌ =  CRTيؼبيالث صذق االحغبق انذاخهٙ الخخببس )

 انًفشدة األبؼبد
 اسحببطٓب

 ببنبؼذ 

 اسحببطٓب

 ببنذسجت  

 انكهٛت

 اسحببط

 انبؼذ 

 ببنذسجت 

 انكهٛت 

 انًفشدة األبؼبد
 اسحببطٓب

 ببنبؼذ 

 اسحببطٓب 

 ببنذسجت

 انكهٛت 

 اسحببط

 انبؼذ 

 ببنذسجت 

 انكهٛت 

ا

عخبذال 

 انؼضٔ

1 
0

861** 

0

866** 

0

866** 

 اخخصبساث ػمهٛت

6 
0

864** 

0

853** 0

862** 
2 

0

863** 

0

861** 
2 

0

861** 

0

854** 

3 
0

862** 

0

863** 
 اعخذالل اَفؼبنٙ

4 
0

841* 

0

832* 0

ا **856

عخذالل 

ػمهٙ 

 عشٚغ

5 
0

866** 

0

852** 0

866** 

6 
0

856** 

0

842** 

3 
0

864** 

0

855** 

 (0805(                                              )*( دال ػُذ يغخٕٖ )0801)**( دال ػُذ يغخٕٖ )

( أن جميع معامبلت االتساق الداخمي كانت دالة إحصائيا ، 6ويتضح من جدول )
الذي تنتمي لو ، وأن كل بعد يقيس بالفعل الظاىرة  مما يعني أن كل مفردة تقيس بالفعل البعد

 التي صمم االختبار من أجميا ، وبذلك يكون قد تم التأكد من صدق ىذا االختبار .
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 ( الجبات :1-3-0)

 تم التأكد من ثبات ىذا االختبار بطريقتين ىما :
 :  Split – halfالتجزئة النصفية  (9-3-0-9)

وذلك بحساب معامل االرتباط بين درجات أفراد العينة االستطبلعية عمى النصف 
األول من االختبار )المفردات الفردية( ودرجاتيم عمى النصف الثاني منو )المفردات الزوجية( 

( وىي دالة 2.677، فكانت قيمتو ) Sperman – Brownبراون  –بطريقة سبيرمان 
 ( .2.29إحصائيا عند مستوى )

 :  Alpha Cronbachألفا كرونباخ  (9-3-0-0)
حيث تم حساب معامبلت ألفا كرونباخ لدرجات أفرد العينة االستطبلعية عمى كل بعد 

( يوضح تمك المعامبلت ، 7من أبعاد االختبار األربعة ، وكذلك لدرجاتيم الكمية ، وجدول )
األربعة لبلختبار كانت أقل  ويتضح منو أن جميع قيم معامبلت ألفا كرونباخ ألي من األبعاد

من معامل ألفا كرونباخ لمدرجة الكمية ، فضبًل عن أن جميعيا كانت دالة إحصائيَّا عند 
( ، وبذلك يكون تم التأكد من ثبات ىذا االختبار ، وكذلك من صبلحيتو 2.29مستوى )

 لمتطبيق عمى العينة األساسية .
 (6جذٔل )

 (161( نًغخٕٖ انبخم انًؼشفٙ )ٌ = CRT) يؼبيالث رببث أنفب كشَٔببخ الخخببس

 يؼبيالث أنفب كشَٔببخ أبؼبد االخخببس

 08366 اعخبذال انؼضٔ

 08343 االخخصبساث انؼمهٛت

 08321 االعخذالل انؼمهٙ انغشٚغ

 08621 االعخذالل االَفؼبنٙ

 08362 انذسجت انكهٛت نالخخببس

 ( مكّاض مشتُٗ ما َرا٘ االنفعال :0)

( ، 979قام الباحث ببناء ىذا المقياس ، وتقنينو عمى العينة االستطبلعية )ن = 
 , .Gottman , et alوذلك ألن أغمب الدراسات السابقة إما اعتمدت عمى مقياس )

( ، وىو ُمَعدٌّ في األصل لتصنيف المفحوصين وفقًا لثبلثة أنماط من ما وراء االنفعال 1996
وليس لقياس مستواه لدييم ) وىو ما يستيدفو الباحث( ، أو اعتمدت عمى مقاييس أخرى 
أعدت في بيئات أجنبية ، ورغم أنو تم تعريب بعضيا إال أنيا ظمت تعبر عن البيئة األصمية 

، أو عن البيئات العربية األخرى التي تم تقنينيا لبلستخدام فييا بشكل أكبر التي أعدت فييا 
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عن البيئة المصرية ، فضبًل عن أن غالبية المقاييس في الدراسات السابقة كانت تنطمق من 
منظور فمسفي ضيق لتفسير ما وراء االنفعال دون االستفادة من النماذج النظرية المتعددة 

لظاىرة ، ولذلك قام الباحث ببناء ىذا المقياس لتبلفي ىذه العيوب ، المتاحة لتفسير تمك ا
ا وصفًا دقيقًا لو :    وذلك وفقا لمخطوات التالية والتي تتضمن أيضَّ

( تحديد اليدف من المقياس : وىو قياس مستوى ما وراء االنفعال لدى طمبة 0-9)
 الجامعات المصرية .

يث قام الباحث بتعريف ما وراء االنفعال عمى ضوء ( تحديد المفيوم المراد قياسو : ح0-0)
التعريفات السابقة وعمى ضوء مدى واسع من نماذج التفسير التي تم عرضيا في 

 المراجعة األدبية لمبحث ، وقد تم عرض ىذا التعريف ضمن مصطمحات البحث .
في األدب ( تحديد أبعاد المقياس : بعد االطبلع عمى المقاييس السابقة التي توفرت 0-3)

سواء التي أعدت في بيئات أجنبية أو عربية  –في حدود عمم الباحث  –السيكولوجي 
، وباالستفادة من جميع نماذج التفسير التي تم عرضيا في المراجعة األدبية لمبحث ، 
 –تم تحديد ثبلثة أبعاد لما وراء االنفعال مثمت أبعاد المقياس وىي )الوعي باالنفعال 

تنظيم االنفعال( ، وبالطبع ىي األبعاد الثبلثة المتعارف عمييا في  –ل مراقبة االنفعا
قياس أي ظاىرة ما ورائية ، وتم عرض وتعريف تمك األبعاد الثبلثة في مصطمحات 

 البحث .
( صياغة مفردات المقياس : تم صياغة المفردات الخاصة بكل بعد في ضوء تعريفو ، 0-6)

( مفردات لكل بعد 92( مفردة ، بواقع )32من )فتكون المقياس في صورتو األخيرة 
، يستجيب عمييا المفحوص بطريقة التقرير الذاتي وفقا لمقياس ليكرت ثبلثي 

( يوضح توزيع المفردات الموجبة 8التدريج )دائما / أحيانا / أبدا( ، وجدول )
 والسالبة ليذا المقياس عمى أبعاده :

 (3جذٔل )

 يفشداث يمٛبط يغخٕٖ يب ٔساء االَفؼبل انًٕجبت ٔانغبنبت ػهٗ أبؼبدِ حٕصٚغ

 انًفشداث انغبنبت انًفشداث انًٕجبت األبؼبد

 12 – 13 – 10 – 6 23 – 25 – 22 – 16 – 4 – 1 انٕػٙ ببالَفؼبل

 26 – 23 – 16 – 14 – 2 22 – 20 – 11 – 3 – 5 يشالبت االَفؼبل

 حُظٛى االَفؼبل
3 – 6 – 2 – 12 – 13 – 21 – 

30 
15 – 24 – 26 
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 ( حتذِذ طرِكٕ تصخّح املكّاض :   0-5)

 – 3يصحح ىذا المقياس بحيث يعطى المفحوص عمى المفردات الموجبة الدرجات ) 
( ، وبذلك 3 – 0 – 9( وفقا لمتدريج المستخدم ، وعمى المفردات السالبة الدرجات )9 – 0

يكون لكل مفحوص درجة عمى كل مفردة ، ودرجة عمى كل بعد ىي مجموع درجات مفرداتو ، 
ودرجة كمية عمى المقياس ىي مجموع درجاتو عمى األبعاد الثبلثة ، وتكون أعمى درجة عمى 

( درجة ، 62( ، بمتوسط فرضي قيمتو )32( ، وأدنى درجة ىي )92المقياس ىي )
 ( .979( درجة بعد تقنينو عمى العينة االستطبلعية )ن = 9.36دره )وبانحراف معياري ق
( يوضح مستويات ما وراء االنفعال التي تعكسيا درجات ىذا المقياس :9وجدول )  

 (2جذٔل )

 يغخٕٚبث يب ٔساء االَفؼبل ٔفمب نخؼهًٛبث انًمٛبط انًغخخذو

 انذسجبث انكهٛت
 يغخٕٚبث يب ٔساء االَفؼبل

 إنٗ يٍ

 يُخفض 44 30

 ألم يٍ يخٕعظ 51 45

 يخٕعظ 63 52

 أػهٗ يٍ يخٕعظ 65 62

 يشحفغ 20 66

 ( حشاب احملذدات الشّلُمرتِٕ للنكّاض :0-6)

 ( الصذق :0-6-1)

حيث تم استطبلع رأي بعض المحكمين في مجال التخصص حول صبلحية األبعاد 
صبلحية صياغة المفردات في الثبلثة لمقياس المفيوم الذي وضع من أجمو المقياس ، وحول 

( مفردة لقياس تمك األبعاد وفقا لتعريف كل بعد منيا ، وفي 36وضعيا المبدئي وكان عددىا )
( 6ضوء ما أسفر عنو ذلك تم االستقرار عمى األبعاد الثبلثة كما ىي ، ولكن تم حذف عدد )

( مفردة بعد 32)%( ، وتم اإلبقاء عمى 32مفردات ؛ لضعف نسبة التوافق عمييا ألقل من )
 ( مفردات منيا .3إدخال تعديبلت طفيفة عمى صياغة عدد )

ق المقياس في صورتو النيائية عمى العينة االستطبلعية ، وتم تصحيحو وفقًا ثم طب
( 2.69( إلى )2.33لتعميماتو ، ثم تم حساب معامبلت الصعوبة لمفرداتو ، فتراوحت ما بين )
( 2.88( إلى )2.69، وكذلك تم حساب معامبلت التمييز لتمك المفردات ، فتراوحت ما بين )
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تمتع مفردات المقياس بدرجة متوسطة من الصعوبة ، ودرجة عالية ، وجميعيا قيم تدل عمى 
 من القوة التمييزية ، ثم تم التأكد من الصدق التكويني ليذا المقياس بطريقتين ىما : 

 ( الصذق العاملْ : 0-6-1-1)

حيث تم إجراء تحميل عاممي لدرجات أفراد العينة االستطبلعية عمى )مفردات( 
، وتدوير متعامد لممحاور  Principal componentsنات األساسية المقياس بطريقة المكو 

( 92( وفقا لمحك كايزر ، وجدول )2.3، وحذف التشبعات األقل من ) Varimaxبطريقة 
 يوضح مصفوفة العوامل المستخرجة بعد التدوير وحذف التشبعات غير الدالة :

(10جذٔل )  

 (161يمٛبط يغخٕٖ يب ٔساء االَفؼبل )ٌ = يصفٕفت انؼٕايم األعبعٛت نذسجبث )يفشداث( 

 انًفشدة
 انؼٕايم األعبعٛت

 انًفشدة
 انؼٕايم األعبعٛت

 انزبنذ انزبَٙ األٔل انزبنذ انزبَٙ األٔل

1 0843   16 0842   

2   0863 16   0846 

3  0865  13  0863  

4 0851   12 0862   

5   0866 20   0842 

6  0851  21  0845  

6 0863   22 0861   

3   0856 23   0832 

2  0846  24  0853  

10 0863   25 0852   

11   0841 26   0845 

12  0853  26  0862  

13 0855   23 0846   

14   0861 22   0856 

15  0854  30  0846  

( أنو تم استخراج ثبلثة عوامل متمايزة عن بعضيا البعض 92ويتضح من جدول )
 تمثل األبعاد الثبلثة لممقياس ، وأن درجات مفردات كل بعد قد تشبعت عمى عامل مستقل . 

وبنفس الطريقة السابقة تم إجراء تحميل عاممي لدرجات أفراد العينة االستطبلعية 
( يوضح مصفوفة العوامل 99اتيم )الكمية( عميو ، وجدول )عمى )أبعاد( المقياس وكذلك لدرج

ويتضح منو نو تم استخراج التي تم استخراجيا بعد التدوير وحذف التشبعات غير الدالة ، 
ثبلثة عوامل متمايزة عن بعضيا البعض تمثل األبعاد الثبلثة لممقياس ، وأن درجات كل بعد 
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، وأن الدرجة الكمية قد تشبعت عمى جميع قد تشبعت عمى أحد تمك األبعاد بشكل مستقل 
العوامل الثبلثة معا وبقيم أعمى من محك كايزر وأقل من تشبعات كل بعد ، وىذا يدل عمى 

 الصدق العاممي لمفردات وأبعاد المقياس . 
(11جذٔل )  

 (161يصفٕفت انؼٕايم األعبعٛت نذسجبث )أبؼبد( يمٛبط يغخٕٖ يب ٔساء االَفؼبل )ٌ = 

 األبؼبد
 انؼٕايم األعبعٛت انًغخخشجت

 انزبنذ انزبَٙ األٔل

   0862 انٕػٙ ببالَفؼبل

 0856   يشالبت االَفؼبل

  0864  حُظٛى االَفؼبل

 0851 0856 0854 انذسجت انكهٛت

 ( االتشاق الذاخلْ : 0-6-1-0)

حيث تم حساب معامبلت ارتباط بيرسون بين درجات أفراد العينة االستطبلعية عمى 
مفردة ودرجاتيم عمى األبعاد التي تنتمي لو ىذه المفردات بعد حذف درجة المفردة ،  كل

وكذلك بين درجاتيم عمى كل مفردة ودرجاتيم الكمية عمى المقياس بعد حذف درجة المفردة ، 
وكذلك بين درجاتيم عمى كل بعد ودرجاتيم الكمية عمى المقياس بعد حذف درجة البعد ، 

 امبلت االتساق الداخمي المستخرجة .( يوضح مع90وجدول )
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 (12جذٔل )

 (161يصفٕفت يؼبيالث االحغبق انذاخهٙ نًفشداث ٔأبؼبد يمٛبط يغخٕٖ يب ٔساء االَفؼبل )ٌ = 

بد
بؼ
أل
ا

 

 انًفشدة
اسحببطٓب 

 ببنبؼذ

اسحببطٓب 

ببنذسجت 

 انكهٛت

اسحببط 

انبؼذ 

ببنذسجت 

 انكهٛت

بد
بؼ
أل
ا

 

 انًفشدة
اسحببطٓب 

 ببنبؼذ

اسحببطٓب 

ببنذسجت 

 انكهٛت

اسحببط 

انبؼذ 

ببنذسجت 

 انكهٛت

بل
فؼ
الَ
بب
 ٙ
ػ
ٕ
ان

 

1 0864** 0852** 

0864** 

بل
فؼ
الَ
 ا
بت
ال
يش
غ 
بب
ح

 

16 0856** 0843** 

 

4 0861** 0862** 20 0846** 0832* 

6 0852** 0851** 23 0841* 0833* 

10 0841* 0833* 26 0861** 0854** 

13 0851** 0842** 22 0853** 0852** 

16 0832* 0834* 
بل
فؼ
الَ
 ا
ٛى
ظ
حُ

 
3 0863** 0863** 

0831** 

12 0862** 0854** 6 0862** 0851** 

22 0854** 0842** 2 0865** 0862** 

25 0866** 0861** 12 0862** 0853** 

23 0862** 0866** 15 0853** 0843** 

بل
فؼ
الَ
 ا
بت
ال
يش

 

2 0862** 0861** 

0866** 

13 0842** 0841* 

5 0853** 0856** 21 0863** 0854** 

3 0855** 0843** 24 0861** 0861** 

11 0861** 0852** 26 0866** 0864** 

14 0842** 0841* 30 0864** 0853** 

 (0805(                                              )*( دال ػُذ يغخٕٖ )0801يغخٕٖ ) )**( دال ػُذ

( أن جميع معامبلت االتساق الداخمي لممفردات ولؤلبعاد 90ويتضح من جدول )
بما يؤكد أن كل مفردة تقيس بالفعل البعد الذي تنتمي إليو ، وأن كل بعد إحصائيَّا كانت دالة 

فيوم الذي وضع المقياس من أجل قياسو ، وبذلك يكون تم التأكد من صدق يقيس بالفعل الم
 ىذا المقياس . 

 ( الجبات :0-6-0) 

 تم التأكد من ثبات ىذا المقياس بطريقتين ىما :
 : Split – half( التجزٕٙ الهصفّٕ 0-6-0-1)

وذلك بحساب معامل االرتباط بين درجات أفراد العينة االستطبلعية عمى النصف 
األول لممقياس )المفردات الفردية( ودرجاتيم عمى النصف الثاني لممقياس )المفردات 

( وىي 2.790، فكانت قيمتو ) Sperman – Brownبراون  –الزوجية( بطريقة سبيرمان 
 ( .2.29مستوى ) قيمة دالة إحصائيَّا عند
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 :  Alpha Cronbach( ألفا كرَنباخ 0-6-0-0)

حيث تم حساب معامبلت ألفا كرونباخ لدرجات أفراد العينة االستطبلعية عمى كل بعد 
( يوضح تمك المعامبلت ، 93من أبعاد المقياس الثبلثة ، وكذلك لدرجاتيم الكمية ، وجدول )

اخ ألي من األبعاد الثبلثة لممقياس كانت أقل ويتضح منو أن جميع قيم معامبلت ألفا كرونب
من معامل ألفا كرونباخ لمدرجة الكمية ، فضبًل عن أن جميعيا كانت دالة إحصائيَّا عند 

( ، وبذلك يكون تم التأكد من ثبات ىذا المقياس ، وكذلك من صبلحيتو 2.29مستوى )
 لمتطبيق عمى العينة األساسية .

 (13جذٔل )

 (161كشَٔببخ نًمٛبط يغخٕٖ يب ٔساء االَفؼبل )ٌ =  يؼبيالث رببث أنفب

 يؼبيالث أنفب كشَٔببخ أبؼبد انًمٛبط

 08311 انٕػٙ ببالَفؼبل

 08631 يشالبت االَفؼبل

 08316 حُظٛى االَفؼبل

 08336 انذسجت انكهٛت نهًمٛبط

 َتفشرييا :البخح نتاٙج * 

مستويات مختمفة من البخل توجد ( اختبار الفرض األول : وينص عمى أنو " 9)
( عمى العينة CRTالمعرفي لدى أفراد العينة " ، وتم اختبار ىذا الفرض بتطبيق اختبار )

( ، ومن ثم تحديد 3( وتصحيحو وفقًا لتعميماتو الواردة في جدول )636األساسية )ن = 
ب ( ، وكذلك حسا6مستوياتيم في البخل المعرفي وفقا لمتعميمات الواردة في جدول )

المتوسطات الحسابية لمدرجات الكمية ألفراد كل مستوى من المستويات الخمسة ، ثم تم 
حساب قيم )ت( لمفروق بين المتوسطات الحسابية والمتوسط الفرضي لبلختبار الوارد في 

 ( يوضح النتائج التي تم التوصل إلييا .96تعميماتو ، وجدول )
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 (14جذٔل )

 (436أفشاد انؼُٛت األعبعٛت )ٌ = يغخٕٚبث انبخم انًؼشفٙ نذٖ 

يغخٕٚبث انبخم 

 انًؼشفٙ

 دسجبحٓى انكهٛت

 ػذدْى
َغبخٓى 

 انًئٕٚت

انًخٕعظ 

 انحغببٙ

االَحشا

ف 

انًؼٛبس

٘ 

انًخٕعظ 

 انفشضٙ
 لًٛت ث

يغخٕٖ 

 إنٗ يٍ انذالنت

 3853 11861 %12 51 13 2 يُخفض

13 

686 0805 

 غٛش داال 2853 1831 15832 %13 56 16 14 ألم يٍ يخٕعظ

 غٛش داال 0846 1824 16862 %22 23 12 16 يخٕعظ

 غٛش داال 2833 1862 20816 %16 63 22 20 أػهٗ يٍ يخٕعظ

 3861 25836 %36 156 26 23 يشحفغ
1384

6 
0801 

 436 انؼُٛت األعبعٛت  أػهٗ يٍ يخٕعظ
100

% 
21846 12833 5802 0805 

 فٙ يغخٕٖ انبخم انًؼشفٙ انفشٔق بٍٛ انًشحفؼٍٛ ٔانًُخفضٍٛ
2386

6 
0801 

 ( ما يمي : 96ويتضح من جدول )
، وىي (90.83راد العينة األساسية كان )( أن اإلنحراف المعياري لمدرجات الكمية ألف9-9)

( المستخدم ، بما يدل عمى CRTقيمة كبيرة تدل عمى تشتت درجاتيم عمى اختبار )
وىذا يثبت صحة الفرض األول وجود مستويات مختمفة لدييم في البخل المعرفي ، 

 . لمبحث
%( 93%( من أفراد العينة األساسية لدييم مستوى منخفض و)90حيث ظير أن )
%( مرتفع في 36%( أعمى من متوسط ، و)97%( متوسط ، و)00أقل من متوسط ، و)

 قًا لبلختبار المستخدم .البخل المعرفي وف
( درجة ، 09.66( أن المتوسط الحسابي لمدرجات الكمية ألفراد العينة األساسية كان )9-0)

( درجة ، 98وىي قيمة أعمى من المتوسط الفرضي لبلختبار الوارد في تعميماتو )
وتقع ضمن شريحة )أعمى من متوسط( وفقا لتعميماتو ، وبذلك يمكننا القول إجمااًل 

 . أفراد العينة لدييم مستوى أعمى من المتوسط في البخل المعرفيأن 
( أن قيمة )ت( لمفروق بين المتوسط الحسابي لمدرجات الكمية ألفراد العينة األساسية 9-3)

( لصالح المتوسط 3.20( والمتوسط الفرضي لو ىي )CRTككل عمى اختبار )
( ، بما يؤكد 2.23وىي قيمة دالة إحصائيَّا عند مستوى ) الحسابي لمدرجات الكمية ،

أن أفراد العينة األساسية ككل بالفعل لدييم مستوى أعمى من المتوسط في البخل 
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" الوارد في تعميمات  6.38) ممحوظة : االنحراف المعياري الذي تمت المقارنة معو ىو" المعرفي . 
 االختبار(

لمتوسط الحسابي لمدرجات الكمية لمجموعة مرتفعي البخل ( أن قيمة )ت( لمفروق بين ا9-6)
( لصالح مرتفعي 93.66( والمتوسط الفرضي لو ىي )CRTالمعرفي عمى اختبار )

( ، بما يؤكد أن أفراد 2.29البخل المعرفي ، وىي قيمة دالة إحصائيَّا عند مستوى )
 تمك المجموعة بالفعل لدييم مستوى مرتفع في البخل المعرفي .

( أن قيمة )ت( لمفروق بين المتوسط الحسابي لمدرجات الكمية لمجموعة منخفضي 9-3)
( لصالح 6.7( والمتوسط الفرضي لو ىي )CRTالبخل المعرفي عمى اختبار )

( ، بما 2.23المتوسط الفرضي لبلختبار ، وىي قيمة دالة إحصائيَّا عند مستوى )
 منخفض في البخل المعرفي .يؤكد أن أفراد تمك المجموعة بالفعل لدييم مستوى 

( أن قيمة )ت( لمفروق بين المتوسط الحسابي لمدرجات الكمية لمجموعة متوسطي 9-6)
( ، وىي قيمة 9.96( والمتوسط الفرضي لو ىي )CRTالبخل المعرفي عمى اختبار )

غير دالة إحصائيَّا ، بما يؤكد أن أفراد تمك المجموعة بالفعل لدييم مستوى متوسط 
 المعرفي . في البخل

( أن قيمة )ت( لمفروق بين متوسطي الدرجات الكمية لمجموعة مرتفعي ومجموعة 9-7)
( لصالح مرتفعي البخل المعرفي ، وىي قيمة 03.77منخفضي البخل المعرفي ىي )
وىذه الفروق الجوىرية ىي التي يحاول البحث ( ، 2.29دالة إحصائيَّا عند مستوى )

 . ستويات ما وراء االنفعال لدى أفراد العينةالحالي الكشف عن عبلقتيا بم
من أن  (Bockenholt , 2012)وتتفق تمك النتيجة مع ما أشارت إليو نتائج دراسة 

%( من طمبة الجامعة لدييم مستوى مرتفع من البخل المعرفي ، وكذلك مع ما 63أكثر من )
بة الجامعة قد أظيروا من أن غالبية طم (Neys , et al. , 2013)أشارت إليو نتائج دراسة 

( بما يدل عمى ارتفاع مستوى البخل المعرفي CRTأداًء سيئًا عمى المفردة األولى من اختبار )
 لدييم .

 – Pennycook , et al. , 2016 , 341)كما تتفق تمك النتيجة مع ما أشار إليو 
( CRTار )من أن غالبية المفحوصين يظيرون مستوى يدل عمى األداء السيء في اختب (342

لمبخل المعرفي ، وأن القميل منيم فقط يظيرون مستوى يدل عمى األداء الجيد فيو ، حيث 
%( من طمبة الجامعة المشاركين في البحث قد أظيروا إما 33أشارت تمك النتيجة إلى أن )
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مستوى مرتفع أو أعمى من المتوسط عمى ىذا االختبار بما يشير إلى أدائيم السيء فيو ، 
%( منيم إما مستوى منخفض أو أقل من متوسط عمى ىذا االختبار بما 03ظير فقط )بينما أ

 .يم مستوى متوسط عمى ىذا االختبار%( من00يدل عمى أدائيم الجيد فيو ، في حين أظير )
ويمكن لمباحث تفسير تمك النتيجة ، بأن أغمبية المفحوصين يميمون إلى االستجابات 
الحدسية القائمة عمى االستدالالت العقمية السريعة ، وعمى االستدالالت االنفعالية ، وكذلك 
يميمون إلى استبداالت العزو المغرية التي تشعرىم بسيولة الموقف رغم ما يبدو عميو من 

من التشجيع ألنفسيم ؛ ليخفف عمييم تبعات الشعور باحتمال الفشل ، وكذلك صعوبة ، كنوع 
يميمون إلى االختصارات العقمية ظنَّا منيم أنيا ستحفظ ليم مواردىم العقمية من النفاذ في 
ميمة بسيطة ال تتطمبيا ، وىذا ما أظير أداءىم عمى ىذا النحو من السوء وكشف عن تمك 

 في . المستويات من البخل المعر 
ال توجد فروق دالة إحصائيَّا بين وينص عمى أنو "  ( اختبار الفرض الجانْ :0)

( لمستوى البخل المعرفي راجعة إلى أي من CRTمتوسطات درجات أفراد العينة عمى اختبار )
الجنس )ذكور / إناث( ، أو الفرقة الدراسية )الثانية / الرابعة( " ، والختبار ىذا الفرض تم 

( ، 066( ، ولمجموعة اإلناث )ن = 990رجات الكمية لمجموعة الذكور )ن = تحديد الد
( 986( ، ولمجموعة أفراد الفرقة الرابعة )ن = 032ولمجموعة أفراد الفرقة الثانية )ن = 

( لمستوى البخل المعرفي ، ثم تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات CRTعمى اختبار )
ومن ثم حساب قيم )ت( لمفروق بين متوسطي الدرجة الكمية المعيارية لتمك الدرجات ، 

لمجموعتي الذكور واإلناث ، وبين متوسطي الدرجة الكمية لمجموعتي الفرقة الثانية والرابعة ، 
 ( يوضح النتائج التي تم التوصل إلييا :93وجدول )

 (15جذٔل )

 (436ٛت )ٌ = انفشٔق فٙ يغخٕٚبث انبخم انًؼشفٙ انشاجؼت نهجُظ ٔنهفشلت انذساع

 انؼذد انًجٕػبث
انًخٕعظ 

 انحغببٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘
 يغخٕٖ انذالنت لًٛت ث

 3851 10834 122 انزكٕس
42814 0801 

 3866 25862 244 اإلَبد

 1832 21836 250 انفشلت انزبَٛت

انفشلت  0801 36824

 انشابؼت
136 15823 1836 

 ( ما يمي : 93ويتضح من جدول ) 
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قيمة )ت( لمفروق في مستوى البخل المعرفي بين أفراد العينة األساسية  ( أن0-9)
( ، وىي قيمة تشير إلى وجود فروق دالة إحصائيَّا فيو عند 60.96الراجعة إلى الجنس ىي )

( لصالح اإلناث ، بمعنى أنين أظيرن مستوى أسوأ من الذكور في البخل 2.29مستوى )
 ( المستخدم . CRTالمعرفي عمى اختبار )

( أن قيمة )ت( لمفروق في مستوى البخل المعرفي بين أفراد العينة األساسية 0-0)
( ، وىي قيمة تشير إلى وجود فروق دالة إحصائيَّا 37.06الراجعة إلى الفرقة الدراسية ىي )

( لصالح طمبة الفرقة الثانية ، بمعنى أنيم أظيروا مستوى أسوأ من 2.29فيو عند مستوى )
 رفض تموبذلك ( المستخدم ، CRTة الفرقة الرابعة في البخل المعرفي عمى اختبار )طمب

 . الفرض الثاني من البحث 
التي  (Bockenholt , 2012)وتتفق تمك النتيجة مع ما أشارت إليو نتائج دراسة 

أظيرت وجود فروق دالة إحصائيَّا في مستوى البخل المعرفي لصالح اإلناث مقارنة بالذكور ، 
حيث أظير الذكور فييا أيضا مستوى أفضل من اإلناث في البخل المعرفي ، كما تتفق أيضا 
تمك النتيجة مع المشاىدات الحياتية التي يظير فييا الذكور بالمرحمة الجامعية أكثر واقعية 

 من اإلناث البلتي يظيرن في الغالب بشكل حالم وعاطفي . 
ذكور في المرحمة الجامعية يكون لدييم ميل ويمكن لمباحث تفسير تمك النتيجة بأن ال

لى بذل مزيد من الجيد العقمي في الميام  أكبر من اإلناث إلى كبح االستجابات الحدسية ، وا 
التي تعرض عمييم ، وذلك حتى يظيروا أمام اآلخرين أكثر قدرة عمى تحمل المسؤولية ، 

ؤدي إلى انخفاض مستوى البخل وأكثر صبلبة ، ومقاومة لبلنجرار وراء انفعاالتيم ، مما ي
المعرفي لدييم ، وذلك عمى العكس من اإلناث في تمك المرحمة البلتي يممن في الغالب إلى 
االعتماد عمى مشاعرىن وانفعاالتين وعواطفين نحو ما يعرض عميين من ميام ، فيممن إلى 

مزيد من الجيد إصدار استجابات استداللية سريعة واستجابات انفعالية ، حتى يتجنبن بذل 
العقمي يظيرن عمى نحو صارم جاف ال يرغبن فيو ، ظنا منين أن اآلخرين ال يفضمون ذلك 
لؤلنثى ويفضمون العاطفية الحالمة التي تعتمد عمى مشاعرىا ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى 

 البخل المعرفي لديين . 
توى أفضل في البخل كما يمكن لمباحث أيضا أن يفسر ظيور طمبة الفرقة الرابعة بمس

المعرفي من طمبة الفرقة الثانية ، بأن دراستيم الجامعية في تخصصاتيم العممية والتي امتدت 
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إلى ما يقرب من األربع سنوات قد دربتيم عمى ضرورة إعمال العقل وبذل الجيد العقمي 
مية وليس المناسب لمتفكير حسب كل موقف ، وعمى ضرورة االعتماد عمى األدلة الواقعية الفع

عمى ما يشعر بو الفرد أو ما توحي بو كل ميمة من انفعاالت تحميا مثيراتيا ، وبالتالي فإن 
مستواىم في البخل المعرفي قد تحسن مع انتقاليم من فرقة دراسية إلى الفرقة التي تمييا ، 

يبًل إلى كما أنو من الطبيعي أنو كمما تقدم الشاب في العمر كمما أصبح أكثر عقبلنية وأكثر م
تجنيب االنفعاالت عند الحكم عمى األمور المحيطة بو ، وأكثر ميبًل إلى عدم االنسياق وراء 
المشاعر واالنفعاالت المصاحبة لممواقف حتى ال تعوق تفكيره وتؤثر عميو ، وبالتالي ينخفض 

التي مستوى بخمو المعرفي كمما تقدم في السن ، وخاصة خبلل تمك المرحمة اليامة في حياتو 
 تتحدد فييا مبلمح شخصيتو عامًة .

توجد مستويات مختمفة من ما وراء وينص عمى أنو " :  ( اختبار الفرض الجالح3)
االنفعال لدى أفراد العينة " ، وتم اختبار ىذا الفرض بتطبيق مقياس مستوى ما وراء االنفعال 

( وتصحيحو وفقا لتعميماتو ، ومن ثم تحديد مستوياتيم في 636عمى العينة األساسية )ن = 
لك حساب المتوسطات الحسابية ( ، وكذ9ما وراء االنفعال وفقا لمتعميمات الواردة في جدول )

لمدرجات الكمية ألفراد كل مستوى من المستويات الخمسة ، ثم تم حساب قيم )ت( لمفروق بين 
( يوضح 96المتوسطات الحسابية والمتوسط الفرضي لبلختبار الوارد في تعميماتو ، وجدول )

 النتائج التي تم التوصل إلييا . 
(16جذٔل )  

 (436يب ٔساء االَفؼبل نذٖ أفشاد انؼُٛت األعبعٛت )ٌ =  يغخٕٚبث

يغخٕٚبث انبخم 

 انًؼشفٙ

 دسجبحٓى انكهٛت
 ػذدْى

َغبخٓى 

 انًئٕٚت

انًخٕعظ 

 انحغببٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

انًخٕعظ 

 انفشضٙ
 لًٛت ث

يغخٕٖ 

 إنٗ يٍ انذالنت

 6852 36813 %33 145 44 30 يُخفض

60 

2586

6 
0801 

 2813 43832 %16 62 51 45 يخٕعظألم يٍ 
1082

4 
0805 

 غٛش داال 1815 2864 53822 %24 105 63 52 يخٕعظ

 0805 3853 2806 61824 %12 52 65 62 أػهٗ يٍ يخٕعظ

 6821 34863 %15 65 20 66 يشحفغ
1281

2 
0801 

 436 انؼُٛت األعبعٛت  ألم يٍ يخٕعظ
100

% 
46863 20864 3801 0805 

 انًشحفؼٍٛ ٔانًُخفضٍٛ فٙ يغخٕٖ يب ٔساء االَفؼبل انفشٔق بٍٛ
1282

3 
0805 

 ( ما يمي : 96ويتضح من جدول )
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( ، وىي 02.76( أن اإلنحراف المعياري لمدرجات الكمية ألفراد العينة األساسية كان )0-9)
قيمة كبيرة تدل عمى تشتت درجاتيم عمى مقياس ما وراء االنفعال المستخدم ، بما 

وبذلك يثبت صحة يدل عمى وجود مستويات مختمفة لدييم في ما وراء االنفعال ، 
%( من أفراد العينة األساسية لدييم 93أن ) ، حيث ظير الفرض الثالث لمبحث
%( أقل 96%( متوسط ، و)06%( أعمى من متوسط ، و)90مستوى مرتفع ، و)
%( منخفض في مستوى ما وراء االنفعال وفقا لممقياس 33من متوسط ، و)

 المستخدم .
ة ، ( درج66.78( أن المتوسط الحسابي لمدرجات الكمية ألفراد العينة األساسية كان )0-0)

( درجة ، وتقع 62وىي قيمة أقل من المتوسط الفرضي لممقياس الوارد في تعميماتو )
أفراد ضمن شريحة )أقل من متوسط( وفقا لتعميماتو ، وبذلك يمكننا القول إجمااًل أن 

 . العينة لدييم مستوى أقل من المتوسط في ما وراء االنفعال
ي لمدرجات الكمية ألفراد العينة األساسية ( أن قيمة )ت( لمفروق بين المتوسط الحساب0-3)

( 8.29ككل عمى مقياس مستوى ما وراء االنفعال والمتوسط الفرضي لو ىي )
( ، 2.23لصالح المتوسط الفرضي لممقياس ، وىي قيمة دالة إحصائيَّا عند مستوى )

ا بما يؤكد أن أفراد العينة األساسية ككل بالفعل لدييم مستوى أقل من المتوسط في م
" الوارد في  9.36) ممحوظة : االنحراف المعياري الذي تمت المقارنة معو ىو" وراء االنفعال . 
 تعميمات المقياس (

( أن قيمة )ت( لمفروق بين المتوسط الحسابي لمدرجات الكمية لمجموعة المرتفعين 0-6)
( لصالح 99.99عمى مقياس مستوى ما وراء االنفعال والمتوسط الفرضي لو ىي )

( ، 2.29رتفعي مستوى ما وراء االنفعال ، وىي قيمة دالة إحصائيَّا عند مستوى )م
 بما يؤكد أن أفراد تمك المجموعة بالفعل لدييم مستوى مرتفع في ما وراء االنفعال .

( أن قيمة )ت( لمفروق بين المتوسط الحسابي لمدرجات الكمية لمجموعة المنخفضين 0-3)
( لصالح 03.67نفعال والمتوسط الفرضي لو ىي )عمى مقياس مستوى ما وراء اال 

( ، بما 2.29المتوسط الفرضي لممقياس ، وىي قيمة دالة إحصائيَّا عند مستوى )
 يؤكد أن أفراد تمك المجموعة بالفعل لدييم مستوى منخفض في ما وراء االنفعال .

المتوسطين  ( أن قيمة )ت( لمفروق بين المتوسط الحسابي لمدرجات الكمية لمجموعة0-6)
( ، وىي 9.93عمى مقياس مستوى ما وراء االنفعال والمتوسط الفرضي لو ىي )
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قيمة غير دالة إحصائيَّا ، بما يؤكد أن أفراد تمك المجموعة بالفعل لدييم مستوى 
 متوسط في ما وراء االنفعال .

 ( أن قيمة )ت( لمفروق بين متوسطي الدرجات الكمية لمجموعة مرتفعي ومجموعة0-7)
( لصالح المرتفعين ، وىي قيمة 90.98منخفضي مستوى ما وراء االنفعال ىي )

وىذه الفروق الجوىرية ىي التي يحاول البحث ( ، 2.23دالة إحصائيَّا عند مستوى )
 . الحالي الكشف عن عبلقتيا بمستويات البخل المعرفي  لدى أفراد العينة

( من أن 0293)لمياء زغير ،  وىذه النتيجة تختمف عما أشارت إليو نتائج دراسة
طمبة الجامعة لدييم مستوى متوسط من ما وراء االنفعال ، وعما أشارت إليو نتائج دراسة 

( من أن تبلميذ المرحمة اإلعدادية لدييم مستوى 0293)ماجدة العمي وعمي السمطاني ، 
طب ، أعمى من متوسط في ما وراء االنفعال ، وعما أشارت إليو نتائج دراسة )أنس ش

( من أن طبلب الجامعة لدييم مستوى منخفض في ما وراء االنفعال ، وعما أشارت 0298
( من أن مقدمي الرعاية لممسنين لدييم 0299إليو نتائج دراسة )تياني طالب وأنعام عبيد ، 

 مستوى مرتفع في ما وراء االنفعال .
ول ىو اختبلف ويمكن لمباحث تفسير ىذا االختبلف بواحد من ثبلثة أسباب : األ 

طبيعة العينة كما في الدراسة الثانية والرابعة ، والثاني ىو اختبلف طبيعة المقياس المستخدم 
في ىذا البحث عن تمك الدراسات التي تبنت كل منيا نموذج معين لتفسير ما وراء االنفعال ، 

تي تدل عمى وىو ما جعل مقاييسيا محدودة المجال وال تقيس مدًى واسعًا من االستجابات ال
مستوى ما وراء االنفعال ، وىو ما تبلفاه المقياس المستخدم في البحث الحالي باالعتماد 

التنظيم (  –المراقبة  –عمى األبعاد الثبلثة في قياس أية ظاىرة ما ورائية ، وىي ) الوعي 
يؤثر  دون التقيد بنموذج واحد فقط يركز عمى بعض تمك األبعاد وييمل بعضيا اآلخر ، مما قد

سمبًا عمى دقة المقياس ، وىذا ما يعطي المقياس المستخدم في ىذا البحث دقة أكبر في 
تحديد مستوى الظاىرة محل الدراسة لدى افراد العينة ، والسبب الثالث ىو أن جميع الدراسات 
السابقة قد أجريت في بيئة غير البيئة المصرية التي يظل ليا خصوصيتيا عند دراسة مثل 

 ظواىر الخاصة بالجانب االنفعالي لمشخصية . تمك ال
كما يمكن لمباحث تفسير تمك النتيجة التي تم التوصل إلييا بأن أفراد العينة األساسية 
ال ينتمون إلى جامعة مصرية واحدة كما في الدراسات السابقة ، وبالتالي فإنيم يتعرضون إلى 
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مثيراتيا ، وىو ما يسبب اختبلفيم في مواقف متفاوتة من حيث االنفعاالت التي تحمميا 
مستوى ما وراء االنفعال الذي يظير تجاه انفعاالتيم األساسية ، ىذا فضبل عن أن أفراد 

الجنس وال من نفس الفرقة الدراسية ، وىي المتغيرات  العينة األساسية لم يكونوا من نفس
حيث مستويات ما وراء  التي ربما كان ليا دور في إظيارىم عمى ىذا النحو المتفاوت من

 االنفعال 
ال توجد فروق دالة إحصائيَّا بين وينص عمى أنو " :  ( اختبار الفرض الرابع4)

متوسطات درجات أفراد العينة عمى مقياس مستوى ما وراء االنفعال راجعة إلى أي من الجنس 
الفرض تم تحديد )ذكور / إناث( أو الفرقة الدراسية )الثانية / الرابعة( " ، والختبار ىذا 

( ، ولمجموعة 066( ، ولمجموعة اإلناث )ن = 990الدرجات الكمية لمجموعة الذكور )ن = 
( عمى مقياس 986( ، ولمجموعة أفراد الفرقة الرابعة )ن = 032أفراد الفرقة الثانية )ن = 

مك مستوى ما وراء االنفعال ، ثم تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لت
الدرجات ، ومن ثم حساب قيم )ت( لمفروق بين متوسطي الدرجة الكمية لمجموعتي الذكور 

( 97واإلناث ، وبين متوسطي الدرجة الكمية لمجموعتي الفرقة الثانية والرابعة ، وجدول )
 يوضح النتائج التي تم التوصل إلييا :

(16جذٔل )  

 (436جُظ ٔنهفشلت انذساعٛت )ٌ = انفشٔق فٙ يغخٕٚبث يب ٔساء االَفؼبل انشاجؼت نه

 انؼذد انًجٕػبث
انًخٕعظ 

 انحغببٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘
 لًٛت ث

يغخٕٖ 

 انذالنت

 5831 66833 122 انزكٕس
63856 0801 

 4866 43846 244 اإلَبد

انفشلت 

 انزبَٛت
250 50816 2824 

22824 0801 
انفشلت 

 انشابؼت
136 62831 2813 

 ( ما يمي : 97ويتضح من جدول )  
( أن قيمة )ت( لمفروق في مستوى ما راء االنفعال بين أفراد العينة األساسية الراجعة 6-9)

( ، وىي قيمة تشير إلى وجود فروق دالة إحصائيَّا فيو عند 68.36إلى الجنس ىي )
في ( لصالح الذكور ، بمعنى أنيم أظيروا مستوى أفضل من اإلناث 2.29مستوى )

 مستوى ما وراء االنفعال عمى المقياس المستخدم . 
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( أن قيمة )ت( لمفروق في مستوى ما وراء االنفعال بين أفراد العينة األساسية الراجعة 6-0)
( ، وىي قيمة تشير إلى وجود فروق دالة إحصائيَّا 90.06إلى الفرقة الدراسية ىي )

ة ، بمعنى أنيم أظيروا مستوى ( لصالح طمبة الفرقة الرابع2.29فيو عند مستوى )
 تموبذلك أفضل من طمبة الفرقة الثانية في ما وراء االنفعال عمى المقياس المستخدم ، 

 . الفرض الرابع من البحث  رفض
من أن  (Gottman , 1996)وتتفق تمك النتيجة مع ما أشارت إليو نتائج دراسة 

)عبد الفتاح مطر مستوى ما وراء االنفعال يتأثر بعامل السن ، ومع ما أشارت إليو نتائج دراسة 
من أن مستوى ما وراء انفعال المعممين يتحسن مع زيادة سنوات الخبرة ليم ، ومع  (0293، 

ذكور من وجود فروق دالة إحصائيَّا لصالح ال (0298)أنس شطب ، ما أشارت إليو نتائج دراسة 
 من طمبة الجامعة في مستوى ما وراء االنفعال .

)ماجدة العمي وعمي السمطاني ، بينما تختمف تمك النتيجة عما أشارت إليو نتائج دراسة 
من عدم وجود فروق دالة إحصائيَّا راجعة لمجنس بين طمبة المرحمة اإلعدادية في  (0293

من عدم وجود  (0298)السيد بريك ، دراسة مستوى ما وراء االنفعال ، وعما أشارت إليو نتائج 
فروق دالة إحصائيَّا راجعة لمجنس بين أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات العراقية في مستوى 

من عدم وجود فروق  (0298)أنس شطب ، ما وراء االنفعال ، وعما أشارت إليو نتائج دراسة 
( بين طمبة الجامعات العراقية في مستوى دالة إحصائيَّا راجعة لمفرقة الدراسية )األولى / الثالثة
من وجود  (0299)تياني طالب وأنعام عبيد ، ما وراء االنفعال ، وعما أشارت إليو نتائج دراسة 

فروق دالة إحصائيَّا راجعة لمجنس ولكن لصالح اإلناث من مقدمي الرعاية لممسنين في 
 مستوى ما وراء االنفعال .

: حد من ثبلثة أسباببلف مع نتائج تمك الدراسات بواويمكن لمباحث تفسير ىذا االخت
األول ىو اختبلف طبيعة العينة كما في الدراسة األولى والثانية والرابعة التي تناولت عينات 
أخرى غير طمبة الجامعات ، والثاني ىو اختبلف طبيعة المقياس المستخدم في البحث الحالي 

لسابقة من حيث شمولو لمظاىر سموكية أوسع عن المقاييس المستخدمة في تمك الدراسات ا
لقياس مستوى ما وراء االنفعال ، والثالث ىو أن جميع تمك الدراسات كانت في بيئة مغايرة 

 لمبيئة المصرية .



 .......................................................................... البخل المعرفي وعالقته بما وراء االنفعال

- 769 - 

ا بأن الذكور في المرحمة الجامعية يكونون  كما يمكن لمباحث تفسير تمك النتيجة أيضَّ
مراقبتيا أثناء تنفيذ الميام المكمفين بيا ، وأكثر قدرة  أكثر وعيا بانفعاالتيم ، وأكثر قدرة عمى

عمى تنظيم تعبيراتيم االنفعالية وفقا لطبيعة كل موقف ، وذلك مقارنة باإلناث في تمك المرحمة 
التي يظيرن فييا نقص في الوعي بانفعاالتيم الحقيقية تجاه المواقف التي تواجيين ، وعدم 

ن انفعاالت ومتابعتيا باستمرار أثناء تنفيذ الميام المختمفة قدرة عمى مبلحظة ما يبدر منين م
، فضبًل عن عدم قدرتين عمى التحكم في التعبيرات االنفعالية التي تظير منين في كثير من 

 المواقف ليظير ضعفين في مستوى ما وراء االنفعال مقارنة بالذكور في تمك المرحمة .
وراء االنفعال لدى طمبة الفرقة الرابعة  كما يمكن لمباحث تفسير ارتفاع مستوى ما

دارتيا تزداد مع تقدميم  مقارنة بالثانية ، بأن قدرة ىؤالء الطمبة عمى التحكم في انفعاالتيم وا 
في الدراسة الجامعية ؛ نتيجة لتراكم الخبرات من المواقف االنفعالية المختمفة التي يمرون بيا 

في إظيارىم بشكل أفضل من حيث الوعي  منذ بداية الدراسة الجامعية ، مما يساىم
بانفعاالتيم ومراقبتيا بشكل جيد وتنظيميا وفقًا لممواقف المختمفة بشكل أكثر كفاءة قرب 

 نياية الدراسة الجامعية . 
ال توجد عبلقة دالة إحصائيا بين  ”وينص عمى أنو  ( اختبار الفرض اخلامص :5)

( لمستوى البخل المعرفي ودرجاتيم عمى مقياس CRTدرجات أفراد العينة عمى اختبار )
، وتم اختبار ىذا الفرض باستخراج معامبلت ارتباط بيرسون بين مستوى ما وراء االنفعال " 

( ودرجاتيم )الكمية CRTدرجات أفراد العينة األساسية )الكمية ودرجة كل بعد( عمى اختبار )
( يوضح النتائج التي تم 98، وجدول )ودرجة كل بعد( عمى مقياس مستوى ما وراء االنفعال 

 التوصل إلييا:
 (13جذٔل )

 يصفٕفت يؼبيالث اسحببط بٛشعٌٕ بٍٛ دسجبث أفشاد انؼُٛت األعبعٛت 

 (436( نًغخٕٖ انبخم انًؼشفٙ ٔػهٗ يمٛبط يغخٕٖ يب ٔساء االَفؼبل)ٌ = CRTػهٗ اخخببس )

 األبؼبد
انٕػٙ 

 ببالَفؼبل

يشالبت 

 االَفؼبل

حُظٛى 

 االَفؼبل

يغخٕٖ يب ٔساء االَفؼبل 

 )انذسجت انكهٛت(

 0866- 0863- 0831- 0832- اعخبذال انؼضٔ

 0865- 0866- 0866- 0862- االخخصبساث انؼمهٛت

 0866- 0862- 0866- 0863- االعخذالل انؼمهٙ انغشٚغ

 0862- 0836- 0832- 0834- االعخذالل االَفؼبنٙ

يغخٕٖ انبخم انًؼشفٙ )انذسجت 

 انكهٛت(
-0866 -0865 -0866 -0865 
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 ( ما يمي : 98ويتضح من جدول )
( أنو توجد عبلقة سالبة قوية بين الدرجات الكمية ألفراد العينة األساسية عمى 3-9)
( لمستوى البخل المعرفي ودرجاتيم الكمية عمى مقياس مستوى ما وراء CRTاختبار )
( ، وىي قيمة دالة إحصائيَّا عند 2.73-حيث بمغت قيمة معامل االرتباط بينيما ) االنفعال ،
( ، بما يشير إلى أنو كمما ارتفع مستوى ما وراء االنفعال لدى الفرد كمما 2.29مستوى )

انخفض مستواه إجمااًل في البخل المعرفي ، وىذا يعني أن الدرجات الكمية ألفراد العينة 
مستوى ما وراء االنفعال ربما تسيم بقدر ما في درجاتيم الكمية عمى  األساسية عمى مقياس

 ( لمستوى البخل المعرفي ، وىو ما سيتم اختباره في الفرض السادس لمبحث .CRTاختبار )
( أنو توجد عبلقات سالبة قوية بين الدرجات الكمية ألفراد العينة األساسية 3-0)

ودرجاتيم عمى كل بعد من أبعاد مقياس مستوى  ( لمستوى البخل المعرفيCRTعمى اختبار )
-ما وراء االنفعال ، بحيث كان معامل ارتباطيا مع بعد )الوعي باالنفعال( ىو األكبر بقيمة )

( ، ثم يميو معامل 2.76-( ، ويميو معامل ارتباطيا مع بعد )تنظيم االنفعال( بقيمة )2.77
( ، وجميعيا قيم دالة إحصائيَّا عند مستوى 2.73-ارتباطيا مع بعد )مراقبة االنفعال( بقيمة )

( ، بما يشير إلى أنو كمما ارتفع مستوى الفرد في كل من الوعي باالنفعال ومراقبة 2.29)
االنفعال وتنظيم االنفعال كمما انخفض مستواه إجمااًل في البخل المعرفي ، وىذا يعني أن 

ما وراء االنفعال ربما تسيم بقدر ما  درجات أفراد العينة األساسية عمى أبعاد مقياس مستوى
( لمستوى البخل المعرفي ، وىو ما سيتم اختباره في CRTفي درجاتيم الكمية عمى اختبار )

 الفرض السادس لمبحث .
( أنو توجد عبلقات سالبة قوية بين الدرجات الكمية ألفراد العينة األساسية 3-3)

( CRTمى كل بعد من أبعاد اختبار )عمى مقياس مستوى ما وراء االنفعال ودرجاتيم ع
لمستوى البخل المعرفي ، فكان معامل ارتباطيا مع بعد )االستدالل االنفعالي( ىو األكبر 

( ، ثم يميو 2.77-( ، ويميو معامل ارتباطيا مع بعد )استبدال العزو( بقيمة )2.79-بقيمة )
( ، ثم يميو في المرتبة 2.76-معامل ارتباطيا مع بعد )االستدالل العقمي السريع( بقيمة )
( ، وجميعيا قيم دالة 2.73-األخيرة معامل ارتباطيا مع بعد )االختصارات العقمية( بقيمة )

( ، بما يشير إلى أنو كمما ارتفع مستوى الفرد إجمااًل في ماوراء 2.29إحصائيَّا عند مستوى )
معرفي ، وىذا يعني أن االنفعال كمما قل ميمو إلى استخدام أي من استراتيجيات البخل ال
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( لمستوى البخل المعرفي ربما تتأثر CRTدرجات أفراد العينة األساسية عمى أبعاد اختبار )
بقدر ما بدرجاتيم الكمية عمى مقياس مستوى ما وراء االنفعال ، وىو ما سيتم اختباره في 

 الفرض السادس لمبحث .
العينة األساسية عمى أبعاد ( أنو توجد عبلقات سالبة قوية بين درجات أفراد 3-6)
( لمستوى البخل المعرفي ودرجاتيم عمى أبعاد مقياس مستوى ما وراء االنفعال CRTاختبار )

( ، 2.86-، بحيث كان أعبلىم ىو معامل االرتباط بين االستدالل االنفعالي وتنظيم االنفعال )
( ، 2.76-النفعال بقيمة )وكان أدناىا ىو معامل االرتباط بين االختصارات العقمية ومراقبة ا

( ، بما يشير إلى أنو كمما ارتفع مستوى الفرد 2.29وجميعيا قيم دالة إحصائيَّا عند مستوى )
عمى كل بعد من أبعاد ماوراء االنفعال كمما قل ميمو إلى استخدام استراتيجية البخل المعرفي 

ية عمى أبعاد مقياس مستوى المرتبطة بيذا البعد ، وىذا يعني أن درجات أفراد العينة األساس
( CRTما وراء االنفعال ربما تسيم بقدر ما في درجاتيم عمى األبعاد المرتبطة بيا من اختبار )
 رفض تملمستوى البخل المعرفي ، وىو ما سيتم اختباره في الفرض السادس لمبحث ، وبذلك 

 الفرض الخامس من البحث .
من أن ما  (Gottman , et al. , 1997 , 231)وىذه النتيجة تتوافق مع ما أشار إليو 

وراء االنفعال لدى الفرد ليس موجيا فقط النفعاالتو الذاتية ، أو النفعاالت اآلخرين كما يظن 
ا موجو نحو دعم الوظائف التنفيذية ألداء ىذا الفرد في مختمف جوانب  البعض ، بل ىو أيضَّ

من أن  (8،  0228)عمي المعموري ، يو شخصيتو ، كما تتوافق تمك النتيجة مع ما أشار إل
ارتفاع مستوى ما وراء االنفعال لدى الفرد يدعم لديو عمميات التفكير في كل المواقف التي 

 تواجيو ويساعده عمى اجتيازىا .
 , Lagaca & Gionet)وتتفق تمك النتيجة أيضا مع ما أشارت إليو نتائج دراسة 

ن لدييم مستوى مرتفع من ما وراء االنفعال يكون من أن األفراد الذي (370 – 367 , 2009
لدييم ميل أكبر إلجياد أنفسيم في استخدام مواردىم العقمية لحل المشكبلت التي تواجييم ، 
وذلك عمى عكس األفراد الذين لدييم مستوى منخفض من ما وراء االنفعال يكون لدييم ميل 

ل تمك المشكبلت ، كما تتفق تمك النتيجة أقل إلجياد أنفسيم في استخدام مواردىم العقمية لح
من أن  (Mishra , et al. , 2005 , 1363 – 1364)أيضا مع ما أشارت إليو نتائج دراسة 

األفراد الذين يكون لدييم ميل أكبر لئلدراك والمعرفة والتفكير بطريقة مجيدة يقل لدييم مستوى 



 .......................................................................... البخل المعرفي وعالقته بما وراء االنفعال

- 766 - 

االتيم وبانفعاالت المشاركين ليم في البخل المعرفي ، ويعتمدون بشكل كبير عمى وعييم بانفع
الموقف ، وذلك مقارنة باألفراد الذين يكون لدييم ميل أقل لئلدراك والمعرفة والتفكير بطريقة 
مجيدة يزيد لدييم مستوى البخل المعرفي ، ويقل لدييم الوعي بانفعاالتيم وبانفعاالت 

 المشاركين ليم بالموقف .
أبعاد البخل المعرفي تأثرًا بمستوى ما وراء االنفعال لدى وتظير تمك النتيجة أن أكثر 

الفرد ىو االستدالل االنفعالي ، الذي يعتمد الفرد من خبللو عمى أول حل يرد إلى عقمو عندما 
تعرض عميو الميمة ، بحجة أنو طالما توافر ىذا الحل في عقمو اآلن فإنو سيكون ىو 

ثل ىذا الفرد ال يسعى إال إلى تبسيط الميام الصحيح ، وىذا يمكن لمباحث تفسيره بأن م
المعقدة التي تواجيو ، حت يخفف من الضغط االنفعالي اليائل الذي تسببو لو مثيراتيا ، 
وذلك بسبب عدم قدرتو عمى االستمرار في مراقبة تعبيراتو االنفعالية طول مدة تنفيذ ىذه 

اج إلى بذل كل ىذا الجيد العقمي ، الميام ، فيتعامل معيا كما لو كانت ميام بسيطة ال تحت
 فيريح نفسو باستخدام أول حل يرد إلى ذىنو لمتخمص من االرتباك الناتج عن الموقف ككل .

كما تظير تمك النتيجة أيضا أن البعد الثاني األكثر تأثرا من أبعاد البخل المعرفي 
لو يوىم الفرد نفسو أنو بمستوى ما وراء االنفعال لدى الفرد ىو استبدال العزو ، الذي من خبل 

قد حل المشكمة الرئيسية التي تواجيو في الميمة ، وذلك من خبلل حل مشكمة أخرى أبسط 
منيا تشترك معيا في جزء من السبب ، ويعمم ىذا الحل عمى المشكمة الرئيسية الصعبة ، 

ل ىو عمى ورغم ذلك فإنو ال يشعر بالسعادة ، ألنو ليس أحمقًا أو ال يعي أنو عمى خطأ ، ب
وعي بأن ىذا الحل صحيح بالفعل ولكن لمشكمة أخرى ، وىذا ما يتوافق مع ما أشارت إليو 

من أن البخبلء معرفيَّا ال يفعمون ذلك وىم يشعرون  (Neys , et al. , 2013)نتائج دراسة 
 بالسعادة ، بل يكونوا عمى وعي ولو قميل باحتمالية أن تكون إجابتيم تمك خاطئة .

ضا تمك النتيجة أن البعد الثالث في التأثر من أبعاد البخل المعرفي بمستوى وتظير أي
ما وراءا االنفعال لدى الفرد ىو االستدالل العقمي السريع ، الذي من خبللو يربط الفرد بسرعة 
كبيرة بين أي عنصرين من أجزاء الميمة المطروحة عميو عمى أنيما سبب ونتيجة ، وذلك 

قبلنية تثبت ذلك ، فقط من أجل أن يتخمص من مشاعره المتضاربة دون المرور بخطوات ع
التي ال يستطيع أن يعييا ، والتي تخمتمط عميو وتسبب لو قدر كبير من االرتجال والعشوائية 

 عند محاولة إنجاز تمك الميام التي تثير لديو انفعاالت متضاربة تخرج عن سيطرتو .
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ألقل تأثرا من أبعاد البخل المعرفي بمستوى ما كما تظير تمك النتيجة أيضا أن البعد ا
وراء االنفعال لدى الفرد ىو االختصارات العقمية ، التي من خبلليا يستخدم الفرد صيغ عقمية 
جاىزة وموجودة لديو مسبقا في التعامل مع الميام التي تثير انفعاالتو ، نظرًا ألن تمك الصيغ 

لبعض الميام المشابية ، وذلك ىروبًا من  البسيطة نجحت من قبل في الوصول إلى حمول
تحمل أعباء عقمية زائدة ، ورغبًة في الظيور بمظير الخبير الذي لديو لكل مشكمة كبيرة حل 
بسيط ، وفي واقع األمر فإن ىذا يدل عمى الفشل في منع االنفعاالت التي تثيرىا عناصر تمك 

الفرد تطبيق مثل تمك الصيغ الجاىزة الميام من التأثير عمى خطوات حميا ، فيفضل مثل ىذا 
لمقفز إلى حمول سريعة قد يتصادف أن تكون صحيحة أحيانا ، مما يكسبو قدرًا جيدًا من 
الشعور بالراحة ويوفر لو جيودًا عقمية كان يعدىا ميدرة ، إال أن تمك الحمول السريعة كثيرًا 

ن فقدانو السيطرة عمى انفعاالتو ما تكون خاطئة ، مما يزيد لديو الشعور باالرتباك تعبيرا ع
 المصاحبة لتمك الميمة . 

ا تمك النتيجة أن أكثر أبعاد ما وراء االنفعال تأثيرًا في مستوى البخل  وتظير أيضَّ
المعرفي لدى الفرد ىو الوعي باالنفعال ، الذي من خبللو يدرك الفرد انفعاالتو وانفعاالت 

ن مشاعر إيجابية نحوىا اآلخرين ويستطيع استيعابيا أثناء أداء ا لميمة المطموبة ، فيكوِّ
تساعده عمى التخمص من االرتباك ومن االستثارة الزائدة وتمكنو من التعامل مع عناصر تمك 
الميمة دون تيوين أو تيويل يخل بعممياتو العقمية أثناء ذلك ، وبالتالي فإنو يجعمو قادرًا عمى 

 ف فبل يظير بمظير البخيل معرفيَّا .تخصيص الموارد العقمية المناسبة لكل موق
ا تمك النتيجة أن البعد الثاني من أبعاد ما وراء االنفعال من حيث التأثير  وتظير أيضَّ
في مستوى البخل المعرفي لدى الفرد ىو تنظيم االنفعال ، الذي من خبللو يستخدم الفرد 

ن من تمطيف آثارىا عمى أدائو آليات متعددة لمتعامل مع انفعاالتو وانفعاالت اآلخرين ، فيتمك
صبلح ما قد ينتج عنيا من آثار سمبية ، والتحكم في طريقة  بالميمة المطموبة منو ، وا 
التعبير عنيا ، بما يجعمو يتقبميا ، فيظير مشاعر إيجابية نحوىا تدعم جيده العقمي المبذول 

 مما تطمبت الميمة ذلك .ألداء تمك الميمة وال تجعمو يبخل في بذل المزيد من الجيد العقمي ك
وتظير أيضا تمك النتيجة أن البعد الثالث من أبعاد ما وراء االنفعال من حيث التأثير 
في مستوى البخل المعرفي لدى الفرد ىو مراقبة االنفعال ، الذي من خبللو يتابع الفرد 
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النفعاالت بما انفعاالتو األولية تجاه مثيرات الميمة المطموبة منو ويبلحظ شعوره تجاه ىذه ا
 يمكنو من منعيا من التأثير سمبًا عمى استخدام موارده العقمية المطموبة لحل تمك الميمة .

ال يمكن التنبؤ بدرجات أفراد العينة عمى اختبار وينص عمى أنو "  ( اختبار الفرض الشادض:6)
(CRTلمستوى البخل المعرفي من خبلل درجاتيم عمى مقياس مستوى ما وراء االن ) ، " فعال

 وتم اختبار ىذا الفرض بطريقتين ىما : 
 Multiple linearوىي تحميل االنحدار الخطي المتعدد  ( الطرِكٕ األَىل :6-1)

regression  باستخدام طريقة االنحدار المنتظم ،Enter regression  ؛ وذلك لحساب
انحدار درجات أفراد العينة األساسية في األبعاد الثبلثة لمقياس مستوى ما وراء االنفعال عمى 

( يوضح النتائج 99( لمستوى البخل المعرفي ، وجدول )CRTدرجاتيم الكمية في اختبار )
 التي تم التوصل إلييا .

 (12ٔل )جذ

  ححهٛم االَحذاس انخطٙ انًخؼذد نهذسجبث انكهٛت

 (436فٙ انبخم انًؼشفٙ يٍ خالل دسجبث أبؼبد يب ٔساء االَفؼبل )ٌ = 

يغخٕٖ انبخم 

 انًؼشفٙ

أبؼبد يب ٔساء 

 االَفؼبل

رببج 

 االَحذاس

يؼبيم 

االَحذاس 

R 

يؼبيم 

االسحببط 

 انًخؼذد

يشبغ يؼبيم 

االسحببط 

 انًخؼذد

انذسجبث انكهٛت 

ػهٗ اخخببس 

(CRT) 

 انٕػٙ ببالَفؼبل

51832 

-0836 

 0815- يشالبت االَفؼبل 0862 0862-

 0822- حُظٛى االَفؼبل

 ( ما يمي : 99ويتضح من جدول )
 أنو يمكن أن نستنتج المعادلة التنبؤية التالية : (6-9-9)

 ( مستوى ما وراء االنفعال2.89) – 39.39مستوى البخل المعرفي = 
وراء االنفعال لدى الفرد ومن ىذه المعادلة يتضح أن االنخفاض في مستوى ما 

سيؤدي إلى زيادة في مستوى البخل المعرفي لديو ، حيث كانت جميع معامبلت االنحدار التي 
( الوارد في المعادلة 2.89-تم استخراجيا قيما سالبة ، مع مبلحظة أن معامل االنحدار )

موضحة قرين كل التنبؤية ىو حاصل جمع جميع معامبلت االنحدار ألبعاد ما وراء االنفعال ال
 ( .99منيا في جدول )

أن نسبة اإلسيام المشترك ألبعاد ما وراء االنفعال في مستوى البخل   (6-9-0)
المعرفي عند دخوليا مجتمعة معا كمتغيرات مستقمة كانت نسبة متوسطة ، حيث وصمت نسبة 
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( ، وىي قيمة 2.60التباين المشترك )مربع معامل االرتباط المتعدد( الناتج عنيا إلى )
 متوسطة القوة .

رجة ارتباط بين أبعاد ما وراء االنفعال مع مستوى البخل أن أقصى د (6-9-3)
( ، وىي قيمة تدل عمى أن 2.79-( ىي )CRTالمعرفي المحدد بالدرجة الكمية عمى اختبار )

 االرتباط عكسي وقوي الدرجة .
التي بعاد ما وراء االنفعال وحتى يمكن الحكم عمى مدى كفاءة  الدرجات الممحوظة أل

، تم حساب قيم درجات  لمستوى البخل المعرفينبؤ بالدرجات المتوقعة يعتمد عمييا في الت
الناتجة عن طرح الدرجات المتوقعة " المتنبأ بيا " من  ستوى البخل المعرفيالبواقي لم

الكمية لمبخل  درجاتالبين  راً أن الفرق ليس كبي، ووجد  الدرجات الممحوظة " المقاسة " 
أبعاد  المتنبأ بيا وتمك المقاسة ، وىذا يدل عمى اعتدالية النتائج التي أظيرتيا درجات المعرفي

مما يؤكد ارتفاع قيمة الداللة العممية ليا ) مربع معامل االرتباط المتعدد ( ما وراء ااالنفعال 
 الدرجات الكمية لمستوى البخل المعرفي .في التنبؤ ب
الدرجات الكمية لمستوى البخل المعرفي ( عبارة عن رسم بياني لمعبلقة بين 9شكل )و 

؛ وتمك المقاسة أو المبلحظة " عمى المحور السيني" ، المتنبأ بيا " عمى المحور الصادي " 
) بالمون األحمر ( عمى  رفيستوى البخل المعلتحديد احتماالت التصاعد لمدرجات الممحوظة لم

ويتضح ، المتنبأ بيا ) بالمون األخضر (  مدرجات الكمية لمبخل المعرفيخط االنحدار القياسي ل
) بالمون األخضر ( وتمك ستوى البخل المعرفي وجود تقارب بين الدرجات المتنبأ بيا لمو من

في التنبؤ أبعاد ما وراء االنفعال المقاسة ) بالمون األحمر ( ، وىذا يعني أن كفاءة درجات 
 . كانت كفاءة جيدة بمستوى البخل المعرفي

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: ANALYSIS
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 (9شكل )
 الممحوظة والمتنبأ بيا البخل المعرفيمنحنى العبلقة بين احتماالت التصاعد لدرجات 

 Cannonical correlationوىي تحميل االرتباط القانوني  ( الطرِكٕ الجانّٕ :6-0)
analysis  وىو أسموب إحصائي يستيدف الكشف عن أعمى درجة ارتباط بين المنبئات ،

)درجات أفراد العينة عمى أبعاد ما وراء االنفعال( ، والمحكات )الدرجات الكمية ألفراد العينة في 
مستوى البخل المعرفي( من خبلل قيم معامبلت االرتباط القانوني ، ويستيدف أيضا تحديد 

رك ألبعاد ما وراء االنفعال في تحديد قيم الدرجات الكمية لمستوى البخل نسبة اإلسيام المشت
المعرفي والتنبؤ بيا من خبلل قيم الجذر الكامن ، ويستيدف كذلك تحديد نسبة إسيام كل بعد 
منيا بشكل منفرد في تحديد مستوى البخل المعرفي ، وبالتالي معرفة أييا أكثر قدرة عمى 

النسبة التي يمكن التنبؤ بيا من الدرجات الكمية لمستوى البخل  التنبؤ بو ، وكذلك تحديد
( يوضح النتائج التي تم التوصل إلييا 02المعرفي من خبلل أبعاد ما وراء االنفعال ، وجدول )

  باستخدام ىذا األسموب :
 (20جذٔل )

 (436يؼبيالث االسحببط انمبََٕٙ ٔانؼٕايم انمبََٕٛت نًجًٕػت انًُبئبث ٔانًحكبث )ٌ = 

 انؼبيم انزبَٙ انؼبيم األٔل انؼٕايم انمبََٕٛت

 0804 0861 انجزس انكبيٍ

 0802- 0866- يؼبيالث االسحببط انمبََٕٙ

 انًُبئبث

  0832- انٕػٙ ببالَفؼبل

  0813- يشالبت االَفؼبل

  0821- حُظٛى االَفؼبل

  0862- انذسجت انكهٛت نًغخٕٖ انبخم انًؼشفٙ انًحكبث

( أنو تم استخراج عاممين قانونيين : أحدىما تم حذفو وىو 02ويتضح من جدول )
( وىي غير دالة 2.29-العامل الثاني ؛ ألن معامل االرتباط القانوني الخاص بو كانت قيمتو )

إحصائيَّا ، والعامل األول تم اإلبقاء عميو ألن معامل االرتباط القانوني الخاص بو كانت قيمتو 
 : ن خبلل ىذا العامل نستنتج ما يمي( ، وم2.29ي دالة إحصائيَّا عند مستوى )( وى2.76-)

( أن جميع المعامبلت الخاصة بيذا العامل كانت قيما سالبة ، وىذا يعني 6-0-9)
أن األفراد المرتفعين في درجات أبعاد ما وراء االنفعال)المنبئات( يكون لدييم مستوى منخفض 

 ت(  .في البخل المعرفي )المحكا



 .......................................................................... البخل المعرفي وعالقته بما وراء االنفعال

- 769 - 

( أن أقصى درجة ارتباط بين أبعاد ما وراء االنفعال ومستوى البخل المعرفي بمغت 6-0-0)
( ، وىي قيمة معامل االرتباط القانوني الخاص بيذا العامل ، وىي دالة إحصائيَّا عند 2.76-)

رجات %( من القيم المتنبأ بيا من الد69( ، وأن ىذا االرتباط يفسر فقط ما قيمتو )2.29مستوى )
 الكمية لمستوى البخل المعرفي وفقا لمجذر الكامن .

( أن أبعاد ما وراء االنفعال تسيم بنسب متفاوتة في تحديد القيم المتنبأ بيا من 6-0-3)
الدرجات الكمية لمستوى البخل المعرفي ، حيث كان بعد الوعي باالنفعال ىو األكثر إسياما بنسبة 

%( ، وىو 98%( ، ثم بعد مراقبة االنفعال بنسبة )09بنسبة ) %( ، ويميو بعد تنظيم االنفعال30)
 ما يتوافق مع نتائج اختبار الفرض الخامس . 

%( فقط من الدرجات الكمية لمستوى البخل 70( أنو يمكن التنبؤ بما نسبتو )6-0-6)
 رفض تمالمعرفي من خبلل درجات أفراد العينة عمى أبعاد ما وراء االنفعال ، ومن خبلل كل ذلك 

 الفرض السادس من البحث .
من أن جل ما  (Kahneman , 2011 , 86 – 112)وتتفق تمك النتيجة مع ما أشار إليو 

يسبب لمفرد الميل الستخدام استراتيجيات البخل المعرفي ىو تدني مستوى وعيو بما يثيره الموقف من 
تبقى لديو من موارد معرفية لم انفعاالت لديو منذ البداية ، وأنو يفعل ذلك فقط لممحافظة عمى ما 

 تستنفد بعد . 
من أن مستوى ما وراء  (Koven , 2011 , 1256)كما تتوافق تمك النتيجة مع ما أشار إليو 

االنفعال لدى الفرد لو أثر غير مباشر عمى درجة تنظيمو الذاتي أثناء الميام المختمفة ، حيث اتضح 
فعال يؤثر أوال عمى درجة ميل الفرد الستخدام من خبلل تمك النتيجة أن مستوى ما وراء الن

استراتيجيات البخل المعرفي ، ومن ثم ينعكس ذلك عمى مستواه في التنظيم الذاتي وفقًا لما أشار إليو 
(Vonasch , 2016 , 6 – 7)  من أن الفرد يستخدم استراتيجيات البخل المعرفي مباشرة لتحسين

 التنظيم الذاتي لديو . 
تفسير تمك النتيجة بأن عدم وعي الفرد بما تثيره الميمة المكمف بيا من  ويمكن لمباحث

انفعاالت لديو ، وعدم قدرتو عمى مراقبة ىذه االنفعاالت أثناء االنشغال في تمك الميمة ، وعدم قدرتو 
 عمى تنظيم تعبيراتو عن تمك االنفعاالت ، يجعمو أكثر ميبًل إلى البعد عن االنشغال في التفكير بعمق
في عناصر تمك الميمة ، حتى ال يزيد لديو الشعور بفقدان السيطرة عمى انفعاالتو ، وبالتالي يمجأ 
إلى االستدالالت السريعة في التعامل مع الموقف تجنبًا الستمرار تمك الحالة االنفعالية غير المستقرة ، 

مبذول حفاظًا عمى تنظيمو مما يظيره بمظير البخيل معرفيَّا الذي يسعى إلى تقميل جيده العقمي ال
الذاتي ، وىو في الواقع يميل إلى تمك المعالجات البخيمة معرفيَّا لمعمومات الميمة ليخفف بيا من 

  وطئة االضطراب االنفعالي الناتج عن انخفاض مستوى ما وراء االنفعال لديو .
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 التُصّات الرتبُِٕ :* 

في ضوء ما أسفر عنو ىذا البحث من نتائج يمكن توجيو بعض التوصيات التي ربما 
 تكون مفيدة وضرورية لبعض مؤسسات المجتمع ، ومنيا :

( عمى المؤسسات الجامعية تطعيم المناىج الدراسية ببعض المواقف التي تتضمن استثارة 9)
 ك المواقف في الحياة العممية .انفعالية لطبلبيم ؛ لتعويدىم وتدريبيم عمى التعامل مع تم

( عمى المؤسسات الجامعية عقد دورات تدريبية ، وبرامج تثقيفية لطبلبيا تيدف إلى 0)
 إكسابيم ميارات إدارة االنفعاالت أثناء المواقف المختمفة .

( عمى المؤسسات التي تشارك الجامعات في تربية الشباب ضرورة توعيتيم بأىمية ضبط 3)
 د التعامل مع الميام التي تحتاج إلى جيود عقمية كبيرة .االنفعاالت عن

( عمى وسائل اإلعبلم الترسيخ لمباديء إعمال العقل ، والتفكير ، والبعد عن العشوائية ، 6)
 واالرتجالية عند اتخاذ القرارات في المواقف التي تتضمن شحنًا انفعاليًا متزايدًا .

ى أن كل نتيجة يصمون إلييا ترتبط بسبب منطقي ، ( عمى األسرة ضرورة تعويد أبنائيا عم3)
 وأنو من الضروري بذل الجيود العقمية بشكل يناسب طبيعة كل موقف . 

 أفلار حبجّٕ مكرتحٕ :* 

في ضوء ما أسفر عنو ىذا البحث من نتائج يمكن توجيو اىتمام الباحثين إلى األفكار 
 البحثية التالية : 

م الذاتي وما وراء االنفعال والبخل المعرفي لدى شباب الجامعات ( نمذجة العبلقات بين التنظي9)
 المصرية .

 ( البخل المعرفي وعبلقتو بسعة الذاكرة العاممة لدى طمبة الجامعة .0)
 ( البخل المعرفي وعبلقتو بالذاكرة المستقبمية لدى طمبة الجامعة .3)
 الجامعة .( البخل المعرفي وعبلقتو بالسرعة اإلدراكية لدى طمبة 6)
 ( التحيزات المعرفية المنبئة بمستوى البخل المعرفي لدى طمبة الجامعة .3)
( فاعمية برنامج إرشادي قائم عمى ميارات ما وراء االنفعال في حفض البخل المعرفي لدى 6)

 طمبة الجامعة .
ى طمبة ( نمذجة العبلقات بين التحيزات المعرفية والبخل المعرفي والذاكرة المستقبمية لد7)

 الجامعة .   
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 املراجع  

 املراجع العربّٕ:

( . فعالية برنامج تدريبي قائم عمى بعض استراتيجيات ما وراء 8102أحمد عبد الهادي كيشار )
االنفعال في تنظيم الذات األكاديمي لدى طالب الدبموم التربوي بجامعة الطائف ، مصر : 

 . 31 – 0:  08( 43مجمة كمية التربية جامعة أسيوط ، )
(. التفكير المستقبمي والبيئة اإلبداعية المدركة وعالقتهما بما وراء االنفعال 8102) أنس أسود شطب

لدى طمبة الجامعة ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، العراق : كمية التربية لمعموم الصرفة ابن 
 الهيثم جامعة بغداد . 
نعام مجيد عبيد ) عمية الذاتية لدى مقدمي الرعاية ( . ما وراء االنفعال وعالقته بالفا8102تهاني طالب وا 

 310:  8( 41في دور المسنين ، العراق : مجمة العموم النفسية بمركز البحوث النفسية ، )
– 353 . 

( . عالقة ما وراء االنفعال لدى األمهات بالكفاءة االنفعالية والسموك 8102رضا مسعد الجمال )
مة دراسات عربية في التربية وعمم العدواني لدى أطفالهن في مرحمة الروضة ، مصر : مج

 . 071 – 042:  24النفس ، 
( . فعالية برنامج إرشادي ألمهات التمميذات ذوات 8102سربناس ربيع وهدان وعبير حسين عمي )

دراة الذات لدى بناتهن بمحافظة  الصعوبات االنفعالية في تنمية مهارات ما وراء االنفعال وا 
 .  442 – 815:  84( 01لخاصة والتأهيل ، )الطائف ، مصر : مجمة التربية ا

أ( . مهارات الميتاإنفعالية وعالقتها بالمساندة االجتماعية والتخصص 8101السيد رمضان بريك )
الدراسي لدى طالب السنة التحضيرية بجامعة الممك سعود ، السعودية : مجمة العموم التربوية 

 .  405 – 824:  8( 82جامعة الممك سعود ، )
ب( . مهارات ما وراء االنفعاالت لدى الطالب ذوي اإلعاقة السمعية ، 8101يد رمضان بريك )الس

 .  002 – 28:  04( 3مصر : مجمة التربية الخاصة والتأهيل ، )
( . أنماط ما وراء االنفعال لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الممك سعود 8102السيد رمضان بريك )

:  50مصر : المجمة التربوية بكمية التربية جامعة سوهاج ،  وعالقتها ببعض المتغيرات ،
003 – 031 . 

( . ما وراء االنفعال الوالدي ونمط التعمق الوالدي لدى األطفال ، 8103صالح الدين عراقي محمد )
 . 823 – 850( : 47مصر : مجمة اإلرشاد النفسي ، )
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ممي ذوي اإلعاقة الفكرية وعالقته ( . ما وراء االنفعال لدى مع8105عبد الفتاح رجب مطر )
 – 72:  7( 8بالمشكالت السموكية لطالبهم ، مصر : مجمة التربية الخاصة والتأهيل ، )

004  . 
( . سيكولوجية ما وراء االنفعال لدى العاديين وذوي االحتياجات الخاصة 8107عبد الفتاح رجب مطر )

 ، عمان : دار بداية لمنشر والتوزيع . 
( . إدراة االنفعاالت واستقطاب التعبير وعالقتهما بأنماط التفكير لدى 8102لمعموري )عمي حسين ا

 تدريسي الجامعة ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، العراق : كمية التربية جامعة المستنصرية .
فكار ( . التفكير االنفعالي وعالقته باالستراتيجيات المعرفية وتنظيم األ8100عمي عبد الكاظم الشمري )

 لدى متعاطي الحشيش ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، العراق : كمية اآلداب جامعة بغداد .
( . الوعي باالنفعال وعالقته بالقدرة عمى حل المشكالت لدى طمبة الجامعة ، 8104لمياء ياسين زغير )

 . 123 – 113:  4( 80العراق : مجمة جامعة بابل لمعموم اإلنسانية ، )
( . ما بعد االنفعال لدى طمبة المرحمة اإلعدادية ، 8105العمي وعمي محسن السمطاني )ماجدة هميل 

 . 581 – 514( : 1العراق : مجمة كمية التربية جامعة المستنصرية ، )
( . اإليثار وعالقته بما وراء االنفعال والمهارات االجتماعية لدى التالميذ 8102محمد قاسم عبد اهلل )

 01:  71( 02األساسي بمدينة حمب ، الكويت : مجمة الطفولة العربية ، )في مرحمة التعميم 
– 41  . 
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