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التباين يف االنتباه الب�صري تبعًا الأ�صلوب املعاجلة املعريف

امللخ�ص

هدفت الدرا�سة احلالية اإىل الك�سف عن اأثر امليل لأ�سلوب املعاجلة املعريف التحليلي اأو الكلي 

على النتباه الب�سري. �ساركت 106 طالبة من طالبات جامعة امللك �سعود يف تخ�س�سات ومراحل 

درا�سية خمتلفة يف هذه الدرا�سة، حيث مت اأوًل تطبيق اختبار الأ�سكال املت�سمنة الفردي املحو�سب 

ثم اأداء مهمة البحث عن هدف. وقد اأظهرت النتائج با�ستخدام حتليل التباين املختلط املتعدد اأن 

الطالبات الالتي اأظهرن مياًل نحو تف�سيل اأ�سلوب املعاجلة التحليلي ُكن اأ�سرع يف الو�سول للهدف 

بغ�س النظر عن مكانه داخل ال�سورة "يف الو�سط/ يف الأطراف/ غائب". وظهور هذا الفرق على 

مهمة تتطلب انتباهًا موجهًا نحو الهدف ي�سري اإىل �سرورة اأخذ هذه الفروق بعني العتبار عند 

تقدمي املواد الب�سرية كما يف بناء املناهج للطالب وامل�ستفيدين بوجه عام.

الكلمات املفتاحية: النتباه الب�سري، اأ�ساليب معاجلة املعلومات، الأ�ساليب املعرفية، الأ�سلوب التحليلي، 

الأ�سلوب الكلي، زمن ال�ستجابة.

* تاريخ ت�سلم البحث: 2018/12/20م                                                                                                                   * تاريخ قبوله للن�سر: 2019/11/12م

http: //dx.doi.org/10.12785/jeps/210204
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The Effect of Cognitive Processing Types on Visual Attention 

Abstract

The current study aimed at investigating the effect of processing style 
"analytic/ holistic" on visual attention using a demanding task. The study was 
applied to 106 female students from different specialisations and levels at King 
Suad University. The sample were assigned a task  that was a visual search 
which required participants to direct their attention to find a target presented 
in the real world photographs. 2 x 3 mixed design ANOVA showed that 
individuals who tend to process information more analytically were faster at 
detecting the target regardless of its position in the scene. This result suggests 
that Analytic- Holistic cognitive processing can influence the allocation of 
visual attention when individuals inspect visual environment surrounding 
them. 

Keywords: Visual attention, cognitive processing, analytic/holistic style, reaction 
time, E-Prime.

Dr. Albandri S. Alotaibi Ashwag A. Alshehri
Department of psychology

King Saud University
Department of Psychology
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املقدمة

اإن النتباه الب�سري Visual Attention عملية عقلية حتدد اختيار بع�ٍس من املو�سوعات 

الب�سرية لتخ�سع للمعاجلة العقلية وتتجاهل البع�س الآخر. هذا الختيار Selection لتوجيه 

اإحدى املعاجلتني  ُيقاد يف املجمل حتت مظلة  النتباه نحو مثريات ب�سرية معينة دون غريها 

Bottom- up، واملعاجلة من الأعلى اإىل  الأ�سا�سيتني وهما: املعاجلة من الأ�سفل اإىل الأعلى 

التلقائي  الر�سد  الأعلى  اإىل  الأ�سفل  من  املعاجلة  تعني   .Top-down processing الأ�سفل 

املحيطة  املثريات  عن  متيزها  خا�سة  فيزيقية  بخ�سائ�س  تتمتع  التي  اأو  اجلديدة  للمثريات 

بها، كحدة اللون اأو احلجم اأو اجتاه احلركة )Treisman & Glade, 1980(، ووفقًا لذلك 

لها  النتباه  اأن جتذب  املتوقع  بها من  يحيط  ب�سفات متيزها عما  تخت�س  التي  املثريات  فاإن 

ب�سكل اأ�سرع من غريها. اأما املعاجلة من الأعلى اإىل الأ�سفل فتعني اأن يقوم الفرد طوعًا بتوجيه 

.)Luke, et al., 2002( انتباهه للمثريات املرتبطة بخ�سائ�سه اأو بهدف ما وجتاهل البقية

من العوامل التي توؤثر يف النتباه الب�سري والتي تقع حتت املظلة الثانية ال�سابق عر�سها 

خ�سائ�س الفرد وخرباته اخلا�سة وتوقعاته٬ فعلى �سبيل املثال اأظهرت اإحدى الدرا�سات اأن 

جمال تخ�س�س الفرد يلعب دورًا هامًا يف طريقة توزيع النتباه على املدرك الب�سري وذلك من 

اأعني املفحو�سني عند م�ساهدة  بت�سجيل حركات  العني والذي يقوم  خالل جهاز تعقب حركة 

فيما  الأمريكية  الدرا�سات  طالب  ت�سابه  النتائج  بينت  الدرا�سة.  حمل  ال�سور  من  جمموعة 

بينهم يف ا�سرتاتيجيات توزيع النتباه على ال�سور كما ت�سابه طالب الهند�سة فيما بينهم يف 

املجموعة  ا�سرتاتيجيات  عن  اختلفت  والتي  انتباههم  توزيع  يف  يتبعونها  التي  ال�سرتاتيجيات 

اأي�سًا  العوامل  تلك  ومن   .)Underwood, Foulsham, & Humphrey, 2009( الأوىل 

 Chua,( الثقافة املحيطة بالفرد وقد ك�سفت درا�سات عديدة عن دورها املوؤثر على انتباه الفرد

.)Boland, & Nisbett., 2005; Masuda & Nisbett, 2001; Jenkins, et al., 2010

توؤكد هذه الدرا�سات اأن اأ�سلوب املعاجلة املعريف كلي Holistic -والذي ي�سود يف الثقافات 

التباين يف االنتباه الب�صري تبعًا الأ�صلوب املعاجلة املعريف
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املف�سر  العامل  وهو  الفردية-،  الثقافات  يف  ي�سود  -والذي   Analytic حتليلي  اأو  اجلمعية- 

والفردية عند  للثقافات اجلمعية  املنتمني  الأفراد  اأن تظهر بني  املمكن  التي من  لالختالفات 

 Chua, Boland, &( توجيه انتباههم ملناطق انتباه حمددة عند اأداء مهمات انتباه ب�سري

التف�سريات  اأقوى  من  باعتباره  التف�سري  هذا  �سيوع  من  الرغم  على  ولكن   .)Nisbett, 2005

الفروق  تاأثري  درا�سة  اأن  هنا مالحظة  املهم  من  اأنه  اإل  الب�سري  النتباه  الثقافية يف  للفروق 

الثقافية يف امليل للمعاجلة املعرفية التحليلية/ اأو الكلية على النتباه الب�سري مل ُيفح�س ب�سورة 

مبا�سرة، اأي باإجراء اختبارات تقي�س امليل للمعاجلة املعرفية التحليلية اأو الكلية ومن ثم درا�سة 

الفروق يف النتباه الب�سري وفقًا للفروق يف هاتني املعاجلتني. نحن هنا نرجح اأن قبول امليل 

للمعاجلة الكلية اأو التحليلية كتف�سري للفروق الثقافية م�ستند اإىل اأمرين اأ�سا�سيني وهما: اأوًل/ 

اإىل تعزيز املعاجلة الكلية  الثقافات اجلمعية متيل  اأن  اإىل  ال�سابق الذي ي�سري  الرتاث العلمي 

 Kühnen, Hannover & Schubert,( والثقافات الفردية متيل اإىل تعزيز املعاجلة التحليلية

 2001; Gutchess et al. 2006a; Na et al., 2010; Nisbett 2003; Nisbett and

)Masuda 2003; Nisbett et al. 2001

 Henderson &( الب�سري  لالنتباه  مقيا�سًا  اعتبارها  ميكن  والتي  العني  حركات  ثانيًا/ 

Hollingworth, 1999; Duchowski, 2007(. ففي الدرا�سات من هذا النوع يتم فح�س 

توزيع نظرات العني Fixations ومدتها Duration of fixations فاإذا تركزت على مناطق 

اهتمام Areas of interest حمددة فهذا موؤ�سر على امليل للمعاجلة التحليلية واإذا توزعت على 

)Miyamoto, 2013(. جتدر الإ�سارة  املثري الب�سري كاماًل فهذا دليل على املعاجلة الكلية 

بالق�سرة  ترتبط  الكلية  املعاجلة  باأن  تفيد  الع�سبي  املجال  يف  الدرا�سات  بع�س  اأن  اإىل  هنا 

 For( اإل اأن ذلك غري حم�سوم متامًا )See Ramon & Rossion, 2012( اليمنى يف الدماغ

 instance, Toga & Thompson, 2003; Ries, Dronkers & Knight, 2016; &

Westen, Burton, & Kowalski,2006( ومو�سوع اأن الق�سرة الب�سرية الي�سرى م�سئولة 

عن املعاجلة التحليلية واليمنى م�سئولة عن املعاجلة الكلية ما زال مو�سوعًا للبحث والدرا�سة 

ذات منحى  احلالية  الدرا�سة  اأن  وحيث   )Kuaffmann, Romanoel & Peyrin, 2014(

ّبي ع�سبي �سنكتفي بهذه الإ�سارة.  �سلوكي Behavioural وغري َع�سَ

ال�سبب  كان  اإذا  مما  التاأكد  يف  هامًا  اإ�سهامًا  ُت�سهم  احلالية  الدرا�سة  فاإن  �سبق  ملا  ووفقًا 

الرئي�سي للفروق يف النتباه الب�سري بني الثقافات يرجع فقط اإىل الفروق يف امليل للمعاجلة 

تثبيت  اأي ب�سمان  لثقافة واحدة٬  ينتمون  اأفراد  الكلية؛ وذلك من خالل فح�س  اأو  التحليلية 

جميع العوامل املتعلقة بالفروق الثقافية ما عدا امليل اإىل اإحدى املعاجلتني املعرفيتني، وفح�س 
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يزداد  الإ�سهاُم  الب�سرية. هذا  املدركات  النتباه على  توزيع  مبا�سر على  ب�سكل  امليل  اأثر هذا 

لعوامل  تعود  النتباه  الثقافية يف  للفروق  اأخرى  تف�سريات  العتبار وجود  اأخذنا يف  اإذا  اأهمية 

 Davidoff, Fonteneau &( بالفرد  املحيطة  الب�سرية  البيئة  ات�ساع  اأو  كازدحام  خارجية 

.)Fagot, 2008 See

البحث عن  الب�سري مهمات  النتباه  بوفرة يف جمال  ت�ستخدم  التي  التجريبية  املهام  من 

 Visual Search Tasks )Donnelly, et al., 2007; Neider & Zelinsky, هدف 

اأن  مُيكن  ل  اإذ،  اليومي  الب�سري  النتباه  لن�ساط  جيد  ب�سكل  عاك�سة  لكونها  وذلك   )2006

ينق�سي يوم اأحد منا اإل وقد قام بالبحث ب�سريًا عن العديد من الأهداف. اإ�سافة لذلك٬ فاإن 

هذه املهمة من طبيعتها توجيه النتباه نحو هدف حمدد Goal -driven task لهذا٬ ف�سيكون 

ر�سد اأية فروق دالة بني هاتني املعاجلتني عند ممار�سة هذه املهمة يف الدرا�سة احلالية دلياًل 

جمال  يف  الدرا�سات  من  عدد  الب�سري.  النتباه  على  املعاجلتني  هاتني  تاأثري  عمق  على  قويًّا 

البحث عن هدف والتي اهتمت بدرا�سة العوامل املوؤثرة يف النتباه قد ا�ستخدمت ت�سميمات 

يف  "الأمريكية  الغربية  الثقافات  اأن  اعتبار  على  و�سرقية  غربية  ثقافات  من  واأفراًدا  متعددة 

الغالب" متيل اإىل اأ�سلوب املعاجلة التحليلي، والثقافات ال�سرقية "دول �سرق اآ�سيا" متيل اإىل 

 paradigm املعاجلة الكلية. قد اأظهرت اأحد هذه الدرا�سات التي ا�ستخدمت ت�سميم الومي�س

Flicker اأن املفحو�سني من الوليات املتحدة الأمريكية و�سرق اآ�سيا قد ك�سفوا عن تباُين عند 

ر�سدهم للهدف والذي كان اإيجاد املختلف بني �سورتني ُتعر�سان ب�سكل متتابع يف�سل بينهما 

�سا�سة بي�ساء. فقد لحظ الباحثان اأن الأمريكيني كانوا اأ�سرع يف ر�سد التغريات التي حدثت 

على املثريات املوجودة يف منطقة الهتمام يف ال�سورة – اأو ما ُيتعارف على ت�سميته بال�سكل- 

يف  موجودة  كانت  التي  الختالفات  ر�سد  يف  اأ�سرع  كانوا  فقد  اآ�سيا  �سرق  من  الأفراد  بينما 

اخللفية "الأر�سية" )Masuda & Nisbett, 2006(. كما اأظهرت اإحد الدرا�سات التي طبقت 

على اأطفال من الثقافة الأمريكية واليابانية اأن الأمريكيني كانوا اأ�سرع يف ايجاد الأهداف من 

اليابانيني )Kuwabara & Smith, 2012(. يف الدرا�سة احلالية مت ا�ستخدام ٣ �سروط لو�سع 

ال�سورة  و�سط  الأول مت و�سعه يف  ال�سورة" ال�سرط  الكائن احلي داخل  اإيجاد  "وهو  الهدف 

ال�سرط اأن يكون الزمن لإيجاده هو الأق�سر على الإطالق  هذا  يف  املتوقع  من  "ال�سكل" حيث 
)Central Tendency Bias Tatler, 2007(، على  الو�سط  بتحيز  ملا يعرف  للر�سد نظرًا 

الرغم من توقع فروق يف الزمن بني الأفراد الذين مييلون للمعاجلة التحليلية مقارنة باأولئك 

الذين يف�سلون املعاجلة الكلية ل�سالح التحليليني. يف ال�سرط الثاين و�سع الكائن احلي يف اأحد 
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اأطراف ال�سورة ومن املتوقع هنا اأنه على الرغم من اأن الُكّليني مييلون اإيل اإيالء ال�سياق انتباها 

ولطبيعة مهمة  اأنه  اإل  اأعاله،  الإ�سارة  كما متت  املجال  بهذا  املتعلقة  الأدبيات  على  بناء  اأكرث 

البحث عن الهدف قد يعترب الكائن احلي بغ�س النظر عن موقعه يف ال�سورة �سكاًل Focal لهذا 

فاإنه من املحتمل هنا اأي�سًا اأن ير�سده التحليليون ب�سكل اأ�سرع. ال�سور املتعلقة بال�سرط الثالث 

حتُلوا من الكائن احلي. وجود ال�سرط الأخري �سروري لفح�س جدية املفحو�سني من عدمها 

كما اأن الوقت الذي ينق�سي يف البحث عن الكائن احلي عند عدم وجوده ي�سهم يف ت�سور كيف 

يوزع الأفراد ذوي املعاجلات املختلفة انتباههم على املثريات.

املعرفية  املعاجلة  يف  الفروق  تاأثري  اختبار  يف  احلالية  الدرا�سة  م�سكلة  تتحدد  املجمل  يف 

على النتباه عند ا�ستخدام مهمة البحث عن هدف وذلك با�ستخدام جمموعتني من الأفراد 

فروق  اأي  فاإن  وبذلك  واحدة٬  ب�سرية  بيئة  داخل  ويعي�سون  واحدة  ثقافٍة  اإيل  ينتمون  الذين 

ميكن احل�سول عليها بينهما ل ميكن اأن ُتعزى لأية تف�سريات اأخرى عدا عن الفروق يف اأ�سلوبي 

املعاجلة الكلي والتحليلي. اإن الو�سول اإىل نتائج ت�سري اإىل تاأثري املعاجلات التحليلية والكلية على 

النتباه يف الدرا�سة احلالية من املتوقع اأن يفيد امل�سئولني يف جمالت متعددة، فعلى �سبيل املثال 

يف جمال الرتبية والتعليم اأخذ التمايز على بعد املعاجلة التحليلية/ الكلية بعني العتبار �سرورة 

عند بناء ال�سرتاتيجيات فوق املعرفية للطالب ولبناء املناهج ب�سكل عام. كما يجب اأن ُتراعى 

يف عدد من املجالت الأخرى كتوجيهات املرور والدعاية والإعالن وغريها. 

فرو�ص الدرا�صة

توجد فروق دالة بني اأفراد عينة الدرا�سة الذين مييلون اإىل اأ�سلوب املعاجلة الكلي والذين   -

املجموعة  الب�سري ل�سالح  الهدف  لر�سد  امل�ستغرق  الزمن  التحليلي يف  لالأ�سلوب  مييلون 

التي متيل لالأ�سلوب التحليلي وذلك ينطبق ب�سكل خا�س على الأهداف املوجودة يف و�سط 

ال�سورة والأهداف يف الأطراف.

ال�سورة  و�سط  يف  املوجودة  الأهداف  لر�سد  امل�ستغرق  الزمن  بني  دالة  ذات  فروق  توجد   -

والزمن امل�ستغرق لر�سد الأهداف املوجودة يف اخللفية والأهداف الغائبة حيث اأن الأهداف 

املوجودة يف و�سط ال�سورة يتم ر�سدها ب�سكل اأ�سرع من غريها.

االأهمية النظرية للدرا�صة

تربز اأهمية الدرا�سة احلالية يف حماولتها الدقيقة للك�سف عن اأثر املعاجلة املعريف حتليلي 

رئي�س  اقرتاحه ك�سبب  والذي قد مت  الب�سرية،  املدركات  النتباه على  توزيع  ُكليًّا على  اأو  كان 
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البيئة  تاأثري  عزل  عند  وذلك  خمتلفة  ثقافات  من  الأفراد  بني  النتباه  توزيع  يف  لالختالفات 

الب�سرية، والذي قد مت اقرتاحه ك�سبب بديل كما ناق�سنا ذلك �سابقًا. وتكمن اأهمية هذا البحث 

اأي�سًا يف تناوله ملو�سوع النتباه الب�سري والعوامل التي قد ت�سهم يف توزيعه على املو�سوعات يف 

اإىل  الباحثتني-  –على حد علم  ال�سعودية  العربية ومنها  الأدبيات  تفتقر  العربية حيث  البيئة 

مثل هذا النوع من البحوث٬ ووفقًا لهذا فاإن الدرا�سة احلالية قد تفتح املجال لبحوث ودرا�سات 

لحقة تتناول مو�سوع النتباه الب�سري يف البيئة العربية والعوامل التي من املمكن اأن توؤثر فيه. 

االأهمية التطبيقية للدرا�صة

ميكن اأن تت�سح الأهمية التطبيقية لهذه الدرا�سة يف مدى الفائدة التي من املمكن اأن تقدمها 

علمية٬  كانت  �سواء  الب�سرية  املواد  ت�سميم  عند  خمتلفة  قطاعات  يف  والعاملني  للم�سوؤولني 

اأوتربوية، توجيهية واإر�سادية٬ اأو دعائية وذلك لإر�سال الر�سائل املرجوة من هذه الت�ساميم. 

هدف الدرا�صة

ة اإىل الك�سف عن مدى تاأثري اختالف املعاجلة املعرفية "حتليلية/  تهدف الدرا�َسة احلاليَّ

كلية" على النتباه الب�سري على عينة من طالبات جامعة امللك �سعود بالريا�س.

التعريفات االإجرائية مل�صطلحات الدرا�صة

Holistic/ Analytic Processing Style املعاجلة املعرفية التحليلية/ الكلية

املجال  على  العتماد  ال�ستقالل/  لبعد  امتدادًا  التحليلية-الكلية  املعاجلة  بعد  يعترب 

)Masuda & Nisbett, 2001(. وهو يعرف باأنه: "ميل الفرد وتف�سيله ملعاجلة املعلومات اإما 

 .)Davies & Graff, 2006, p. 990( "باعتبارها كالًّ متكاماًل اأو باعتبارها اأجزاء منف�سلة

وميكن و�سف معاجلة املعلومات كليًا باأنها امليل اإىل النتباه للعالقات بني املعلومات الأ�سا�سية 

Focal واحلقل الذي وجدت بداخله، وتف�سري الأحداث والتنبوؤ بها وفقًا لهذه العالقات، بينما 

امليل لالأ�سلوب التحليلي يعني ف�سل املعلومات الرئي�سة عما يحيط بها وا�ستخدام قواعد املنطق 

احلالية مت  الدرا�سة  )Norenzayan, Choi, & Peng, 2010(. يف  بها  والتنبوؤ  لتف�سريها 

قيا�س هذين البعدين بح�ساب متو�سط الوقت الذي تق�سيه املفحو�سة لإيجاد ال�سكل الب�سيط 

داخل ال�سكل املركب يف اختبار الأ�سكال املت�سمنة الفردي املحو�سب والذي تعني فيه الدرجة 

املرتفعة مياًل لالأ�سلوب الكلي بينما تعني الدرجة املنخف�سة مياًل لالأ�سلوب التحليلي. وقد مت 



125

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
20

20
  
و

ــ
ي

ــ
ون

ــ
ي
 2

د 
د

ع
ال

  
21

  
د

ل
ج

مل
ا

تق�سيم امل�ساركات اإىل عينة متيل اإىل الأ�سلوب التحليلي واأخرى متيل اإىل الأ�سلوب الكلي بناء 

على قيمة الو�سيط على هذا الختبار.

حدود الدرا�صة

تتحدد الدرا�سة احلالية مبا يلي:

احلد الزماين: مت اإجراء هذه الدرا�سة يف عام 2019-2018.

احلد املكاين: مت تطبيق هذه الدرا�سة يف جامعة امللك �سعود مبدينة الريا�س.

 احلد املو�سوعي: تناولت الدرا�سة متغريات النتباه الب�سري واملعاجلة املعرفية التحليلية الكلية 

طالبات  على  الدرا�سة  طبقت  كما  املت�سمنة٬  الأ�سكال  اختبار  من  الفردية  بال�سورة  مقا�سة 

جامعة امللك �سعود. 

منهج الدرا�صة واجراءاتها

واأخريًا  الدرا�سة  واأدوات  العينة  امل�ستخدم وخ�سائ�س  الدرا�سة  الق�سم منهج  يعر�س هذا 

�سيتم عر�س اإجراءات التطبيق.

منهج الدرا�صة

 Mixed مت ا�ستخدام املنهج �سبه التجريبي وقد كان الت�سميم املتبع هو الت�سميم املختلط

الدرا�سة  اأفراد  بني  م�ستقل  متغري  كلي(  )حتليلي/  املعريف  املعاجلة  اأ�سلوب  حيث   design

Between subjects ومكان الكائن احلي يف ال�سورة )و�سط/ طرف/غائب( متغري م�ستقل 

اأثر هذين املتغريين كاًل على حدة وتفاعلهما على  Within subjects وقيا�س  داخل الأفراد 

الزمن امل�ستغرق لإيجاد الهدف "الكائن احلي يف ال�سورة". 

عينة الدرا�صة 

للقوة  وفقًا   G*Power 3-1 برنامج  ا�ستخدام  مت  الدرا�سة  يف  امل�ساركني  حجم  لتحديد 

املرجوة لر�سد فر�س الباحث اإذا كان �سحيحًا٬ والتي يتم تقديرها عادة يف العلوم الجتماعية 

0٬80، ووفقًا حلجم التاأثري املتو�سط 0٬25 والذي عادة ما يتم ر�سده يف البحوث ذات العالقة. 

٣8 فرد داخل كل جمموعة عدد كايف  ٧6 م�سارك يف الدرا�سة بواقع  واأظهر التطبيق اأن عدد 

اإن كانت هذه الفروق �سحيحة كما يبني ال�سكل )1(.  لر�سد الفروق بني جمموعتي الدرا�سة 
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بعد تلك اخلطوة مت تق�سيم امل�ساركات وعددهن 106 طالبة من جامعة امللك �سعود من الأق�سام 

يف  الو�سيط  قيمة  على  بناء  جمموعتني  اإىل  خمتلفة  درا�سية  م�ستويات  ومن  والأدبية  العلمية 

اختبار الأ�سكال املت�سمنة الفردي كقيمة فا�سلة بني امليل للمعاجلة الكلية والتحليلية كما �سيتم 

تف�سيل ذلك لحقًا )انظر النتائج(. تكونت املجموعة التي متيل اإىل الأ�سلوب التحليلي من 5٣ 

طالبة متو�سط اأعمارهن )٢٠.٩٠( بانحراف معياري قدره )١.٦٤(٬ ومبتو�سط معدل تراكمي 

)٤.١٩(٬ وانحراف معياري وقدره )٠.٥٦( 50٪ يف تخ�س�سات علمية و٤٢.٦٪ يف تخ�س�سات 

اأدبية. وتكونت املجموعة التي متيل لالأ�سلوب الكلي من 5٣ طالبة متو�سط اأعمارهن )٢٠.٩٨( 

بانحراف معياري قدره )١.٦٦(٬ ومبتو�سط معدل تراكمي )٤.٣٦(٬ وانحراف معياري وقدره 

)٠.٤٤( 18٪ منهن يف تخ�س�سات علمية و81٪ منهم يف تخ�س�سات اأدبية. 

ال�صكل )١(

يو�صح نافذة برنامج G*Power واملدخالت التي مت اعتمادها بناء

 على ما هو متعارف عليه يف العلوم االن�صانية
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اأدوات الدرا�صة

جمموعة ال�صور

 Outdoor اخلارجية  البيئة  من  طبيعية  �سورة  و�سبعني  اثنتني  على  الدرا�سة  ا�ستملت 

حي"  كائن  بداخلها  يوجد  منها  �سورة  واأربعون  ثماٍن  بيك�سل.   ٤٥٠X  ٧50 بحجم   Scenes

حيوان/ طائر/ ح�سرة" يف ن�سف هذا العدد "٢٤�سورة" يتواجد هذا الكائن احلي يف و�سط 

ال�سورة تقريبًا ويف الن�سف الآخر "٢٤" يتواجد يف الأطراف. اأربٌع وع�سرون �سورة تخلو من 

اأي كائن حي وذلك للتاأكد من دقة اأداء اأفراد العينة، ال�سكل )2( يقدم اأمثلة لل�سور امل�ستخدمة 

 Miellet et al.,( درا�سة  من  ماأخوذ  ال�سور  من   55 عدد  ال�سور.  من  الثالثة  للت�سنيفات 

قبل  من  �سورة   1٧ اإ�سافة  متت  كما  احلالية،  الدرا�سة  يف  ال�سور  ل�سروط  لتحقيقها   )2010

الإح�سائية.  القوة  لزيادة  )Canon EOS 650D( وذلك  با�ستخدام كامريا  الثانية  الباحثة 

http://editor.pho. وجميع ال�سور مت حتويلها من امللون اإىل الأبي�س والأ�سود من خالل موقع

to/edit/ من اأجل زيادة �سعوبة مهمة البحث عن الكائن احلي وذلك من خالل جتنب التاأثري 

 Gegenfurtner & Rieger, 2000;( الب�سري  البحث  مهمات  اأداء  عند  لالألوان  املي�سر 

Tanaka, Weiskopf & Williams, 2001( اإ�سافة اإىل �سبط التاأثري املتعلق بخائ�س املثري 

نف�سه Bottom- up كما متت الإ�سارة اإلْيِه �سابقًا.

ال�صكل )٢(

يو�صح ٣ اأمثلة لل�صور امل�صتخدمة يف الدرا�صة احلالية حيث ال�صورة االأوىل من اليمني متثل وجود 

الهدف يف و�صط ال�صورة وال�صورة الو�صطى متثل وجوده يف الطرف٬ كما تو�صح

 ال�صورة االأخرية حالة عدم وجود الهدف )كائن حي(

:EFT اختبار االأ�صكال املت�صمنة الفردي

على  الفرد  قدرة  لقيا�س   Embedded Figures Test املت�سمنة  الأ�سكال  اختبار  �سمم 

اأمامه ليدرك الأجزاء املت�سمنة بداخله كاأجزاء منف�سلة عن املحيط.  تفكيك ال�سكل املنظم 

املجال.  على  العتماد  ال�ستقالل/  املعريف  الأ�سلوب  قيا�س  على  القدرة  الختبار  هذا  ويوفر 

لل�سكل   Holistic اإىل الإدراك الكلي  يف العتماد على املجال مييل الفرد املعتمد على املجال 
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الذي  الفرد  فاإن  املقابل  يف  "مدجمة"،  بداخله  من�سهرة  له  املكونة  الأجزاء  باعتبار  املركب 

مييل اىل ال�ستقالل عن املجال يدرك هذه الأجزاء باعتبارها متمايزة عن خلفيتها اأو اإطارها 

.)Witkin, Oltman, Raskin & Karp, 1971( مت اختيار هذا الختبار حتديًدا لعدد من 

الأ�سباب حيث اأنه من الختبارات التي ت�ستخدم على مدى وا�سع ويف عدد من ال�سياقات لقيا�س 

بعدي املعاجلة التحليلية/الكلية )Chapman & Calhour, 2006 & Frith, 2003(، كما 

 Kühnen, Hannover & Schubert,( مت ا�ستخدامه للتميز بني الثقافات اجلمعية والكلية

2001(.. وعلى الرغم من اأنه الأكرث �سيوعًا اإل اأن به بع�س العيوب املتعلقة به كت�سبعه بالذكاء 

.)McKenna, 1990( والت�سور املكاين

وقد قام ال�سرقاوي وال�سيخ )2002( بتقنني ال�سورة اجلمعية من هذا الختبار يف البيئة 

امل�سرية. وقد مت تطبيق هذه ال�سورة يف البيئة ال�سعودية وح�سل على معامالت �سدق وثبات 

اأمثلة ورقية على   ٣ مر�سية )العيفان٬ 2009(. يف الدرا�سة احلالية ُعر�س على املفحو�سات 

اختبار الأ�سكال املت�سمنة قبل البدء بالختبار الفعلي وذلك ل�سمان فهم اأفراد العينة لتعليمات 

بداخله  حممل  حا�سوب  جهاز  على  �سكل(   11( املت�سمنة  الأ�سكال  عر�س  ومت  الختبار.  هذا 

برنامج E-Prime والذي يقوم بت�سجيل الزمن امل�ستغرق لإيجاد الأ�سكال بدقة اأكرب من القيا�س 

ال�سكل  لإيجاد  اأطول  املرتفعة متو�سط وقت  الدرجة  تعني  املحو�سب  اليدوي. يف هذا الختبار 

الب�سيط داخل املركب اأي مياًل اإىل الأ�سلوب الكلي "العتماد على املجال"٬ يف حني تعني الدرجة 

املنخف�سة متو�سط وقت اأق�سر لإيجاد ذلك ال�سكل اأي مياًل لالأ�سلوب التحليلي "ال�ستقالل عن 

الثبات با�ستخدام  100 مفحو�س وبلغ معامل  املجال". مت يف وقت �سابق تطبيق املقيا�س على 

معادلة �سبريمان- براون )0٬96( 

ال�صكل )٣(

مثال على االأ�صكال امل�صتخدمة يف اختبار االأ�صكال املت�صمنة الفردي
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اإجراءات الدرا�صة

مت اأوًل �سرح حقوق امل�ساركة يف اإجراء التجربة. وبعد اأن زودت الباحثة ببياناتها وموافقتها 

عطيت املفحو�سة �سكلني مطبوعني على ورق 
ٌ
مت �سرح تعليمات اختبار الأ�سكال املت�سمنة ومن ثم اأ

للتاأكد من فهمها للتعليمات. بعد ذلك مت النتقال جلهاز الكمبيوتر لإجراء الختبار مع مالحظة 

اأن لكل �سكل من الأ�سكال املت�سمنة زمن اأق�سى ل يتجاوز ثالث دقائق. بعد اأن انتهت املفحو�سة 

من اأداء هذا الختبار ُطلب منها قراءة التعليمات املعرو�سة اأمامها على ال�سا�سة والتي تن�س 

على التايل "�سيتم عر�س جمموعة من ال�سور يف البيئة الطبيعية اخلارجية بالأبي�س والأ�سود. 

�سيكون بداخل بع�س هذه ال�سور كائن حي "حيوان/ ح�سرة/ طري" يف حني �سيخلو بع�سها من 

ذلك. املطلوب منك عند روؤية الكائن احلي �سغط املفتاح رقم 1 يف لوحة املفاتيح وعند عدم 

روؤيته �سغط املفتاح رقم 0". بعد التاأكد من فهم املفحو�سة للتعليمات مت �سغط مفتاح امل�سافة 

حتى تبداأ التجربة. عندما مت النتهاء من عر�س جميع ال�سور �ُسكرت املفحو�سة على م�ساركتها 

يف التجربة كما متت الإجابة على كّل ت�ساوؤلت لديها بخ�سو�س البحث.

املعاجلات االإح�صائية

مت ا�ستخدام برنامج SPSS الن�سخة 22 ملعاجلة الزمن امل�ستغرق لإيجاد الكائن احلي حيث 

مت ا�ستخدام حتليل التباين املتعدد 3x2 mixed design ANOVA لتحليل هذه البيانات. 

 Pearson product-moment correlation بري�سون  ارتباط  معامل  ا�ستخدام  اأي�سًا  مت 

coefficients لدرا�سة اأية عالقات حمتملة بني امليل اإىل اأ�سلوب معاجلة معني والوقت امل�ستغرق 

لإيجاد الهدف. 

عر�ص النتائج ومناق�صتها

مت تق�سيم بيانات جميع املفحو�سني على اختبار الأ�سكال املت�سمنة الفردي املحو�سب اإىل 

جمموعتني با�ستخدام الو�سيط كقيمة فا�سلة بني امليل اإىل املعاجلة الكلية والتحليلية. اإذ متثل 

املجموعة التي ح�سلت على زمن اأطول من قيمة الو�سيط وعددهم )5٣( اأفراد العينة الذين 

مييلون اإىل اأ�سلوب املعاجلة الكلية، بينما متثل املجموعة التي ح�سلت على زمن اأقل من قيمة 

الو�سيط )5٣( اأفراد العينة الذين مييلون اإىل اأ�سلوب املعاجلة التحليلي. وبعد التاأكد من دقة 

الأداء حيث ح�سلت جميع ال�سور على دقة اأداء 100٪ ومت تطبيق حتليل التباين املتعدد على 

متو�سطات اأزمنة ال�ستجابة على ال�سور التي يكون فيها الهدف يف و�سط ال�سورة ويف طرفها 
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وغري موجود كمتغري داخل الأفراد وامليل اإىل اأ�سلوب املعاجلة املعريف )كلي/ حتليلي( كمتغري 

بني الأفراد. وفيما يلي عر�س النتائج ومناق�ستها تبعًا للفرو�س.

اأواًل: نتائج الفر�ص االأول ومناق�صتها

لأ�سلوب  مييلون  الذين  الدرا�سة  عينة  اأفراد  بني  دالة  فروق  "توجد  اأنه  على  ين�س  والذي 

املعاجلة الكلي والذين مييلون لالأ�سلوب التحليلي يف الزمن امل�ستغرق لر�سد الهدف الب�سري 

بغ�س النظر عن موقعه ل�سالح املجموعة التي متيل لالأ�سلوب التحليلي". على الرغم من اأنه ل 

يوجد تفاعل موؤثر بني مكان وجود الهدف وامليل لأ�سلوب املعاجلة ف= ٠.٣٥ عند م�ستوى دللة 

)α= 0٬6٧(، اإل اأنه وب�سكل عام اأظهر حتليل التباين املتعدد اأنه توجد فروق دالة كميًا ُتعزى 

اإىل اأثر امليل اإىل اأ�سلوب املعريف الكلي اأو التحليلي على �سرعة اإجناز املهمة حيث كانت قيمة ف 

= ٤.٤٣ عند م�ستوى الدللة )α= 0٬0٣8( ل�سالح املجموعة التي متيل اإىل اأ�سلوب املعاجلة 

التحليلي كما يو�سح ذلك ال�سكل )٤(. 

ال�صكل )٤(

يو�صح الفروق بني متو�صط الزمن امل�صتغرق )حم�صوبًا بالدقائق( الإيجاد الهدف اأيًا كان موقعه بني 

املجموعة التي متيل لالأ�صلوب التحليلي واملجموعة التي متيل اإىل اأ�صلوب الكلي.

هذه النتيجة مت�سقة مع الدرا�سات الثقافية يف هذا املجال والتي ف�سرت الفروق يف النتباه 

والكلي  التحليلي  الأ�سلوب  يف  بالفروق  وال�سرقية  الغربية  الثقافات  من  الأفراد  بني  الب�سري 

 Chua, Boland, & Nisbett., 2005; Masuda & Nisbett, 2001; Jenkins, et al.,(

Kuwabara & Smith, 2012 ;2010(. نتيجة هذا الفر�س تعترب موؤ�سًرا قوًيا على اأن امليل 

واأقل عر�سه  الهدف  ال�سلوك نحو  اأعلى على توجيه  التحليلي يعني قدرة  اأ�سلوب املعاجلة  اإىل 
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اأزمنة ال�ستجابة  بال�سياق. مما يدعم هذا ال�ستنتاج فح�س معامالت الرتباط بني  للت�ستت 

واختبار الأ�سكال املت�سمنة حيث نالحظ ارتباطًا موجبًا داًل بني زيادة املدة الزمنية يف هذا 

الختبار وطول زمن ال�ستجابة عند حماولة ر�سد الأهداف يف اخللفية والأهداف الغائبة كما 

ي�سري اإىل ذلك جدول )1( ٬ كما يدعم ذلك نتائج اإحد الدرا�سات التي اأظهرت اأن املفحو�سني 

باليونانيني  مقارنة   Puzzle الأحجية  قطع  من  قطعة   ٥٤ حل  يف  اأ�سرع  كانوا  ال�سويد  من 

)Audickas, Davis & Szczepańska, 2006( مما يجعلنا نقرتح اأن الأفراد الذين مييلون 

نحو  ليتوجه  النتباه  �سبط  يف  اأعلى  قدرة  لديهم  تكون  اأن  املمكن  من  التحليلية  املعاجلة  اإىل 

. Goal Oriented املهمة املطلوبة

نظرًا للفروق يف ن�سب التخ�س�سات العلمية والأدبية بني جمموعتي الدرا�سة احلالية فاإنه 

التخ�س�سات.  لختالف  راجًعا  والكلي  التحليلي  جمموعتي  بني  الفرق  يكون  اأن  املحتمل  من 

ولختبار هذا الحتمال مت تطبيق اختبار ت للعينات امل�ستقلة لفح�س الفروق بني الطالبات من 

التخ�س�سات العلمية والطالبات من التخ�س�سات الأدبية يف الزمن امل�ستغرق لر�سد الهدف 

جمموعتي  متو�سطات  بني  فروق  وجود  عدم  النتيجة  اأظهرت  وقد  موقعه،  كان  اأيًا  الب�سري 

التخ�س�سات العلمية والأدبية على الزمن لر�سد الهدف الب�سري ذات دللة جوهرية )م�ستوى 

جمموعتي  بني  �سابقًا  لنا  ظهرت  التي  الفروق  اإن  القول  ميكن  وبذلك   .)0٬9٧  =α الدللة 

اأ�سلوب املعاجلة التحليلي والكلي ل ميكن اأن تعزى اإىل الفروق يف التخ�س�سات الأدبية والعلمية 

بينهما.

يجب التاأكيد هنا على اأن ظهور فروق جوهرية بني املجموعتني التحليلية والكلية يف مهمة 

البحث عن هدف -وهي من املهمات التي من طبيعتها تقليل التباين بني الأفراد كون طبيعتها 

موجهة نحو الهدف-دليل قوي على اأن تاأثري املعاجلة املعرفية )الكلية/ التحليلية( قوي وعميق 

الب�سري  النتباه  مهمات  يف  الثقافية  للفروق  الرئي�سية  الأ�سباب  كاأحد  افرتا�سه  يدعم  مما 

 Chua, Boland, & Nisbett., 2005; Masuda & Nisbett, 2001; Jenkins, et al.,(
)2010

جدول )١(

قيم معامالت ارتباط بري�صون بني اختبار االأ�صكال املت�صمنة واالأهداف

 يف الو�صط واخللفية واالأهداف الغائبة )ن= ١٠٦(

الأهداف غائبةيف اخللفيةالأهداف يف الو�سط

0٬22*0٬20*0٬19الأ�سكال املت�سمنة

*دالة عند م�ستوى 0٬05 
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ثانيًا: نتائج الفر�ص الثاين ومناق�صتها

الأهداف  لر�سد  امل�ستغرق  الزمن  بني  دالة  فروق  "توجد  اأنه  على  الثاين  الفر�س  ين�س 

املوجودة يف و�سط ال�سورة والزمن امل�ستغرق لر�سد الأهداف املوجودة يف اخللفية والأهداف 

الغائبة حيث اأن الأهداف املوجودة يف و�سط ال�سورة يتم ر�سدها ب�سكل اأ�سرع من غريها". وقد 

اأ�سار حتليل التباين املتعدد اأنه ل توجد فروق دالة اإح�سائيًا ُتعزى اإىل اأثر مكان وجود الهدف 

على �سرعة اإجناز املهمة حيث كانت قيمة ف > 1 عند م�ستوى الدللة )α= 0٬٧5(. اجلدول 

)2( يو�سح متو�سطات الزمن حم�سوبًا باملّللي-ثانية لالأداء على مهمة البحث عن الكائن احلي 

وهو يف موقع بوؤرة الهتمام "ال�سكل" واخللفية وعند غيابه.

على الرغم من اأنه كان من املتوقع اأن الأهداف يف الو�سط حت�سل على زمن اأق�سر لإيجادها 

بناء على ما يعرف بتحيز الو�سط اإل اأن ذلك مل يحدث يف الدرا�سة احلالية وميكن تف�سري هذه 

النتيجة يف �سوء ال�سور التي مت انتقاوؤها لتمثيل هذا ال�سرط حيث مت ت�سميم معظمها ليكون 

الكائن احلي يف و�سط ال�سورة �سغري ن�سبيًا وذلك جتنبًا للوقوع فيما يعرف بتاأثري ال�سقف، كما 

اأن ال�سور كانت بالأبي�س والأ�سود مما زاد من �سعوبة متييز الهدف. 

جدول )٢(

املتو�صطات واالنحراف املعياري بني قو�صني الأزمنة اال�صتجابة لالأهداف

 يف و�صط/ خلفية ال�صورة وعند غيابها

الهدف غائبالهدف يف اخللفيةالهدف يف الو�سط

امليل للمعاجلة التحليلية
1٣0٣02٬86

)51056٬26(

1٣2660٬95

)٥٠٦7٤.٤٠(

١٣٠٩٢7.٤٠

)٤٩٥٩7.٩١(

امليل للمعاجلة الكلية
١٥٤٢٣٢.٣٨

)6٧91٧٬٣1(

١٥٤٤١٩.٤٠

)٦٤٤٠٤.٢٩(

15561٧٬1

)6٣582٬11(

لحظ اأن اأزمنة ال�ستجابة باملّللي- ثانية

اال�صتنتاجات والتو�صيات

اأو  الكلي  املعاجلة  اأ�سلوب  اإىل  امليل  تاأثري  مدى  من  التحقق  اإىل  احلالية  الدرا�سة  هدفت 

التحليلي على توزيع النتباه على املدركات الب�سرية عند اأداء مهمة البحث عن هدف. وك�سفت 

ا اأم كليًّا يوؤثر على توزيع النتباه الب�سري  النتائج عن اأن امليل اإىل اأ�سلوب املعاجلة املعريف حتليليًّ

عند اأداء مهمة البحث عن هدف٬ حيث اأظهر الأفراد ذوي امليل نحو تف�سيل اأ�سلوب املعاجلة 

التحليلي �سرعة اأكرث من الأفراد َذُوو امليل للمعاجلة الكلية يف الو�سول اإىل الهدف بغ�س النظر 

احلالية  الدرا�سة  نتائج  توؤيد  غائب".  الأطراف/  يف  الو�سط/  "يف  ال�سورة  داخل  مكانه  عن 

اعتبار اأن الفروق الثقافية يف النتباه الب�سري تعود اإىل الفروق يف الأ�ساليب املعرفية ال�سائعة 

 .)Nisbett 2003; Nisbett and Masuda 2003; Nisbett et al. 2001( يف هذه الثقافات
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ميكن اأن ت�سهم نتائج الدرا�سة احلالية يف �سياغة عدٍد من الت�ساوؤلت البحثية التي تخطو 

خطوات اأعمق يف هذا املجال؛ مثل ما هو مدى تاأثري امليل اإىل اأحد املعاجلتني املعرفيتني على 

النتباه للمدركات الب�سرية؟ وميكن اختبار ذلك با�ستخدام مهام انتباه متفاوتة يف درجة توجيه 

النتباه كمهمة البحث عن الفرق بني �سورتني، ومهام انتباه متفاوتة يف درجة تعقيد الأدوات 

امل�ستخدمة كا�ستخدام �سور مبثريات حمدودة العدد و�سور مبثريات كثرية العدد ومقاطع فيديو 

اإجراء  ال�سابق من خالل  الت�ساوؤل  اختبار  اأي�سًا  املمكن  ومن  ا.  بع�سً ببع�سها  النتائج  ومقارنة 

 Eye Tracking هذا النوع من التجارب با�ستخدام تقنيات متقدمة كتقنية تعقب حركة العني

 .FMRI وكذلك تقنية الت�سوير الوظيفي للدماغ بالرنني املغناطي�سي Technique

من املحتمل اأن يت�سمن امليل اإىل اأ�سلوب املعاجلة التحليلي خا�سية يف توجيه النتباه نحو 

املهمة املطلوب اأداوؤها وعدم الت�ستت باملثريات املحيطة Task oriented لذلك من املمكن اأن 

التي متيل  الفروق بني املجموعات  امل�ستقبلية هذا الحتمال من خالل درا�سة  البحوث  تخترب 

لالأ�سلوب التحليلي واملجموعات التي متيل اإىل الأ�سلوب الكلي عند ت�سميم مهمات البحث عن 

هدف متدرجة يف درجة حاجتها لنتباه موجه. 

تت�سمنه  الفروق فيما  اأي�سًا حماولة معاجلة  امل�ستقبلية يف هذا املجال  للبحوث  كما ميكن 

التي  تنعك�س على الختبارات  والتي  الكلي  التحليلي/  الأ�سلوب  بعدي  اإىل  ت�سري  التي  املفاهيم 

تقي�س هذين الأ�سلوبني املعرفيني من اأجل الو�سول لفهم اأعمق مل�سامني هذين املفهومني ومن ثم 

بناء اختبارات اأو طرق قيا�س اأكرث �سدقًا. من الختبارات ال�سائعة لقيا�س بعد املعاجلة الكلية/

التحليلية يف الأدبيات املت�سلة باملو�سوع اختبار املوؤ�سر والطار واختبار تعديل اجل�سم واختبار 

نافون واختبار الأ�سكال املت�سمنة )see for a review Riding & Cheema, 1991(. وتتفق 

هذه الختبارات على اأن اأحد طريف البعد هو امليل اإىل معاجلة املو�سوعات بالتف�سيل اأو معاجلة 

اأجزاوؤها )التحليلي( واأن الطرف الآخر ميثل امليل اإىل معاجلة املو�سوع بطريقة كلية )الكلي(، 

ولكن ا�ستخدام هذه الأدوات دون مراعاة لحتمالية وجود فروق بينها يطرح ت�ساوؤًل حول مدى 

دقة ما تتو�سل اإليه من نتائج. 
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