
 

 

العالقة بني االندفاعية بوصفها مسة متعددة األبعاد وضعف 
 ضبط الكف لدى عينة من الذكور واإلناث

 

 )*(أمل إبراهيم محمود عبد الباقي

 
 : الملخص

االندفاعية بوصفها سمة متعددة تهدف الدراسة الراهنة إلى استكشاف العالقة بين 
األبعاد مقاسة من خالل مقياس تقدير ذاتي، وضعف ضبط الكف المقاس من خالل مهمات 

ضعف ضبط الكف في  تجريبية عبر الحاسب اآللي. كما تهدف إلى التعرف على دور
لتعقيد ا –ضبط الذات  –الحركية  –االندفاعية وأبعادها الستة )االندفاعية االنتباهية ب التنبؤ

المنهج عدم الثبات المعرفي( لدى عينة من الذكور واإلناث.  –المثابرة  –المعرفي 
 ذكًرا، 80)من الجنسين ( 160وقد أجريت الدراسة على عينة متاحة قوامها ): واإلجراءات

، وانحراف معياري 21عاًما بمتوسط  23- 18أنثى(، يتراوح المدى العمري للعينة بين  80و
 ت على العينة أداتان؛ مقياس بارات لالندفاعية )النسخة الحادية عشر(. وقد طبق2,8

(Patton, Stanford & Barratt, 1995)ونموذج مهمة إشارة التوقف ، Logan, 

Schachar,& Tannock, 2007)) .ارتبطت االندفاعية وأبعادها الستة بضعف النتائج :
ضبط الكف، ووجدت فروق ذات داللة بين مرتفعي ومنخفضي االندفاعية على ضبط الكف، 
وكشفت أبعاد االندفاعية االنتباهية، واالندفاعية الحركية، واندفاعية ضبط الذات، واندفاعية 

لكف لدى الشباب بمستويات عدم الثبات المعرفي أن لها القدرة على التنبؤ بضعف ضبط ا
من التباين في ضعف ضبط الكف، بينما لم تكشف االندفاعية  ٪57دالة إحصائيا، وفسرت 

 العامة، واندفاعية التعقيد المعرفي، واندفاعية المثابرة عن أي قدرة تنبئية. 
 الكلمات المفتاحية:

عدم  -التعقيد المعرفى  -ضبط الذات -الحركية  -أبعاد االندفاعية )االنتباهية ،االندفاعية
 .ضعف ضبط الكف (،المثابرة –الثبات المعرفى 
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The relationships between impulsivity as a multidimensional trait 
and inhibition control deficit in a sample of males and females  

 

Amal Ibrahim Mahmoud Abd elbaky  

 

Abstract : 

the purpose of this study is to examine the relationships between 
impulsivity as a multidimensional trait measured by psychometric self –
report scale and inhibition control which measuring by experimental 
laboratory tasks via computer, and also discovering the role of inhibition 
control deficit as predictor of impulsivity and it's six dimensions. We 
used two scales; Barrat impulsivity scale version 11 (BIS- 11) and Stop 
signal task paradigm. Data were collected from sample of 160 male and 
female (80 males, 80 females), ages ranged from18 -23, with mean of 21 
(SD = 2. 8 ). Results: There was a positive statistically significant 
relationship between impulsivity and its six dimensions and inhibition 
control deficit. There was a statistically significant difference between 
higher impulsivity and lower impulsivity on inhibition control. The 
dimensions of impulsivity (attention, motor, self-control &cognitive 
instability) revealed the ability to predict the deficiency of inhibition 
control in youth at high a significant level 0,01and interpreted 57٪ in 
variance in control inhibiton deficit, while the general impulsivity, 
cognitive complexity & perseverance did not reveal any predictive 
power.  

 

Key words: impulsivity,(attention, motor, self-control, 
cognitive complexity, perseverance, and cognitive instability), 
control inhibiton deficit 

 

 مقدمة 
 ,Wilbertz, Deserno)االندفاعية سمة شخصية متعددة األبعاد 

Horstmann, Neumann, et al., 2014)  تعكس الميل إلى التصرف بشكل
سريع، وعدم اعتبار كاف للنتائج المحتملة، وبدرجة تفكير أقل من اآلخرين 

(Marsh, Dougherty, Mathias, Möeller, & Hicks,2002) وهي مصدر .
 اهتمام لكل من علماء نفس الشخصية وعلم النفس المرضي، إذ تمثل عامال
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سمات الشخصية واألمراض النفسية  في فهم وتقييم أشكال متعددة من امهم
(Smith & Meliss, 2016) . 

غم من وجود اتفاق على الخصائص العامة للسلوك وعلى الر  
األسباب المعرفية لهذا السلوك غير معلومة بشكل واضح  االندفاعي، فإن  

(Smith& Meliss, 2016) ، أحد األسباب المحتملة لالندفاعية هي عدم القدرة
الكف أي المنع الناجح لالستجابات الضمنية، أو الصريحة غير على ضبط 

الندفاعية إلى اإذ ينظر  ؛(Enticott& Ogloff,& Bradshaw, 2006)المالئمة
 . (Barkley, 1997, 2001)كنتيجة لضعف الكف 

ويعد ضبط الكف واحد من أهم الوظائف التنفيذية، وهو يعني القدرة 
على منع االستجابات غير المالئمة، وضبط معالجة المعلومات التي سوف 
تعرقل اإلكمال الفعال للهدف. ويرتبط ارتباطا وثيقا بمفاهيم الذات والسلوك 

سعة . ويمثل الكف مجموعة وا(Bari& Robbins, 2013)الموجه نحو الهدف 
من العمليات المعرفية التي تتحد معا من خالل وظيفة مشتركة لتسهيل الكف 
المعرفي والسلوكي من خالل منع السلوكيات، أو العمليات المعرفية غير 

في الدوائر  االمنتجة، وهو يحتوي على العديد من اآلليات، كما أن هناك تنوع
 . (Aron, Robbins,& Poldrack, 2004)العصبية التي تقوم عليها هذه العمليات

وتقيم االندفاعية بوصفها سمة متعددة األبعاد من خالل مقاييس تقرير 
، (3)ومقياس أيزنك لالندفاعية، (2)متعددة، مثل مقياس بارات لالندفاعية(1)ذاتي

. وقد أثبتت عديد من الدراسات UPPS)5((4)للسلوك االندفاعي UPPSومقياس 
 ,.Reynolds, et al)وجود عالقة ارتباطية بين مقاييس االندفاعية المختلفة 

                                                           

(1) self–report scales 
(2) Barratt Impulsiveness Scale (BIS-11) 
(3)Eysenck Impulsiveness Scale  
(4)Impulsive Behavior Scale  

(5) UPPS( Urgency, lack of Premeditation, lack of Perseverance, and Sensation-

Seeking) 
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2006; Aicherta, Wostmanna,& Costa, 2012) في حين يقاس ضبط الكف.
من خالل مهمات معملية عبر الحاسب اآللي، وهناك عديد من البرامج التي 

 ،(1)مثل:برنامج مهمة إشارة زمن رد فعل التوقفصممت لقياس تلك المهمات 
 (4)، ومهمة ستروب(3)، ومهمة بدء/عدم البدء(2)ومهمة األداء المتصل

وقد أثبتت هذه المقاييس المعملية تمتعها بصدق وثبات مرتفع جدا من 
إذ تمتاز هذه  ؛(Enticott, et al., 2006)خالل نتائج العديد من الدراسات 

المهمات بأنها توفر قياسا موضوعيا دقيقا قائم على األداء وخال من تحيز 
المشاركين، أو التأثر بالخبرات السابقة، فيتم تقييم السلوك من قبل المجرب على 
أساس البيانات الصماء المستخرجة عن أداء المشارك عبر الحاسب، وليس 

ها معان مختلفة في السياقات الثقافية بالمفردات اللغوية التي يكون ل امحدد
ومن ثم هي أقل تأثرا ، كما يتم تطبيقها في بيئات محايدة نسبيا ،المختلفة

 بالضغوط الخارجية التي تزيد من استثارة الفرد الذاتية.
ها أكثر قربا وتعد األهمية األكبر لهذه المهمات للعديد من الباحثين أن  

ولذلك تستعين األبحاث الحديثة بتلك المهمات من نماذج البيولوجيا العصبية، 
في علم األعصاب. فمثال، وظفت مهمة إشارة زمن رد فعل التوقف في عدد 
كبير من الدراسات مع تقنية الرنين المغناطيسي للتحقق من األساس العصبي 

نشاط المخ أثناء مهمة إشارة التوقف بفهم لتصوير الالمرتبط بالكف، إذ يسمح 
تركيب العصبي، والكيمياء العصبية(، وكذلك دراسة تأثير التدخالت التشريح )ال

 &,Horn, Dolan, Elliott, Deakin)الجسمية والنفسية على كف االستجابة 

Woodruff, 2003) . 
وقد جادل كثير من الباحثين المهتمين بدراسة االندفاعية بإمكانية 

                                                           

(1) Stop signal Reaction Time (SSRT) 
(2) continuous performing task (CPT) 
(3)Go/ no go task  
(4)Stroop task. 
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وذلك نظرا لما تتمتع به  ،استخدام المقاييس المعملية للكف في قياس االندفاعية
من مزايا، مدعين أن المقاييس المعملية لكف االستجابة هي صميم بناء 
االندفاعية، ألنها تعكس عدم القدرة على مقاطعة االستجابة الحالية، أو قمع 
الفعل الذي أصبح غير مالئما، كما زعموا أن مظاهر عدم القدرة على كف 

تي تظهر فيها االندفاعية، وأن العجز في الفعل تكمن وراء كل السلوكيات ال
 ,.Avila& Parcet, 2001; Enticott, et al)كف الفعل يكمن وراء االندفاعية

2006; Solanto, Abikoff, Sonuga-Barke, Schachar, et al., 2001; 
Rodríguez-Fornells, Lorenzo-Seva& Andrés-Pueyo, 2002; Gay, 

Rochat, Billieux, d'Acremont et al., 2008) . 
وفي سبيل ذلك، افترضوا أن سمة االندفاعية وكف االستجابة المسيطرة 

 باآلتي:  يمثالن بناءات متداخلة ودعموا فرضهم
مع أعراض االندفاعية في عديد من  موجوًداإن ضعف كف االستجابة كان  (1

الحاالت المرضية منها على سبيل المثال ال الحصر: اضطراب ضعف 
. واالضطراب (Roberts, Fillmore& Milich, 2011)االنتباه /النشاط الزائد

، ),et al., Strakowski, Fleck, Del Bello, Adler 2009(ثنائي القطب 
 &,Chamberlain, Fineberg, Blackwell)واضطراب نتف الشعر 

Robbins, 2006)وقرص الجلد المرضي ،(Odlaug, Chamberlain,& 

)2010Grant,  سوء استخدام المادة ، وSmith, Mattick, Jamadar& (

)2014Iredale,  2010(، واضطراب الشره العصبيKemps& Wilsdon, ( ،
 ,Henry, Mitropoulou, Koenigsberg)واضطراب الشخصية الحدية

Silverman, et al., 2001) واضطراب الشخصية المضادة للمجتمع ،
(Swann, Jnlijffijt& Lane, 2009) ويقترح دليل حديث أن اللوازم ،

والوسواس القهري والهالوس ربما تكون مرتبطة بكل من االندفاعية وضعف 
 . (Monterosso, Aron, Cordova, Xu & London, 2005)الكف 

ات من وجود عالقة بين االندفاعية المقاسة من خالل تحقق عدد من الدراس (2
مقياس تقرير ذاتي، وبين ضعف الكف المقاس من خالل مهمات سلوكية 
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 ومنها:معملية من خالل الحاسب اآللي
(Logan, Schachar,& Tannock, 2007); Horn, et al., 2003); Cheung, 
Mitsis,& Halperin, 2004); Dolan, et al. 2004); Aicherta, et al., 2012); 
Schachar& Tannok, 2015). 

 أن التراث النفسي والعصبي الخاص بهذين المفهومين يشكك في هذه إال  
ويؤكد أن االندفاعية وضبط الكف مفهومان مختلفان بعضهما عن  ،الفرضية

 بعض وذلك وفقا لآلتي: 
من وجود عدم تحقق العديد من الدراسات التي أجريت على عينات سوية  .1

عالقة بين االندفاعية كما هي مقاسة من خالل مقياس تقرير ذاتي، وبين 
 ضعف الكف المقاس من خالل مهمات سلوكية معملية ومنها:

(Marsh, et al.,2002); Rodriguez-Fornells, et al., 2002; Lijffijt, Bekker, 
Quik, Bakker,et al., 2004) Enticott, et al. 2006; Reynolds, et al., 2006; 
Lansbergen, Bocker, Bekker,& Kenemans, 2007 ; Roberts, et al., 
2011). 

عدم ارتباط مقااييس المهماات السالوكية ماع مقااييس االندفاعياة المقاررة ذاتياا  .2
على الرغم من أن مقاييس المهمات السلوكية قد ارتبطت بعضها مع بعاض 

 .قررة ذاتيابشكل دال، وكذلك مقاييس االندفاعية الم
(Lane, Cherek, Rhoades, Pietras,& Tcheremissine, 2003; Lawrence, 
Luty, Bogdan, Sahakian,& Clark, 2009b). 

عكس كل من االندفاعية المقررة ذاتيا وضبط الكف بناءات مختلفة في  .3
 ,Aron, Fletcher, Bullmore, Sahakian)المنطقة اللحائية األمامية بالمخ. 

)2004; Aron, et al., 3200; Horn, et al., 2003 et al., . 
 

 مشكلة الدراسة
نشأت مشكلة الدراسة الحالية من محاولة كثير من الباحثين استخدام 
مهمات األداء السلوكي الخاصة بقياس ضبط الكف في قياس االندفاعية، إذ 
زعموا أن المقاييس المعملية لكف االستجابة هي صميم بناء االندفاعية، ألنها 

عل الذي أصبح تعكس عدم القدرة على مقاطعة االستجابة الحالية، أو قمع الف
غير مالئم، إال أن التراث البحثي النفسي ال يقدم إجابات حاسمة حول تلك 
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العالقة، وقد تعارضت نتائج الدراسات السابقة حول العالقة بين االندفاعية 
بوصفها سمة شخصية متعددة األبعاد تقاس من خالل مقياس تقرير ذاتي، 

خالل مهمة أداء سلوكية  وبين ضبط الكف بوصفها وظيفة تنفيذية تقاس من
بما يشير إلى أن مقاييس التقرير الذاتي لالندفاعية،  ،عبر الحاسب اآللي

والمقاييس المعملية لضبط الكف ربما تقيس مفاهيم مختلفة؛ لذا كان هناك 
 حاجة إلى إجراء تلك الدراسة. 

 وبناء على ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية:  
توجاااد فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية باااين الاااذكور واإلنااااث علاااى ضااابط هااال  -1

 الكف؟
هاااال توجااااد فااااروق ذات داللاااااة إحصااااائية فااااي ضااااابط الكااااف بااااين مرتفعاااااي  -2

 ومنخفضي االندفاعية؟

هاال توجااد عالقااة ذات داللااة بااين االندفاعيااة، وأبعادهااا المختلفااة، وضااعف  -3
 الكف؟

باالندفاعيااااة هاااال يسااااهم ضااااعف ضاااابط الكااااف إسااااهاما جوهريااااا فااااي التنبااااؤ  -4
 ؟وأبعادها المختلفة
 أهداف الدراسة 

 من خالل مشكلة الدراسة تتحدد أهداف الدراسة فيما يلي:
 الكشف عن الفروق بين الذكور واإلناث على ضبط الكف.  -1
الكشاف عاان الفاروق فااي ضابط الكااف باين مرتفعااي االندفاعياة، ومنخفضااي  -2

 االندفاعية. 

وأبعادهااااا المختلفااااة، وضاااابط  الكشااااف عاااان شااااكل العالقااااة بااااين االندفاعيااااة، -3
 الكف. 

التعاارف علااى حجاام إسااهام ضااعف ضاابط الكااف المقاااس معمليااا فااي التنبااؤ  -4
 باالندفاعية، وأبعادها بوصفها سمة مقررة ذاتيا. 
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 أهمية الدراسة

 تتضح أهمية الدراسة الحالية على المستويين النظري والتطبيقي: 
على المستوى النظري تحاول الدراسة إلقاء الضوء على العالقة بين 
األبعاد المختلفة لالندفاعية وضبط الكف؛ فالتعرف على العالقة بينهما يمكن 

عديد من االضطرابات، ووضع استراتيجيات الأن يساعدنا في فهم وتشخيص 
م االندفاعية، كما تحاول الدراسة اإلسهام في التأصيل النظري لمفهو ،معالجة لها

فالقارئ ؛وضبط الكف كمفاهيم ظهرت أهميتها حديثا في العديد من الميادين
في مفهوم االندفاعية إذ تعتبر معظم األبحاث  الألبحاث العربية يجد ضعف

التروي، وال يتطرق لالندفاعية كمفهوم متعدد –عدا واحدا هو االندفاعاالندفاعية ب  
تناولت مفهوم -حسب اطالع الباحثة-ربيةاألبعاد، كذلك عدم وجود دراسات ع

ضعف ضبط الكف بوصفها وظيفة تنفيذية يمكن قياسها بشكل دقيق من خالل 
 مهمة معملية عبر الحاسب اآللي. 

أماا علااى المسااتوى التطبيقاي فيتمثاال فااي تقاديم أداتااين عااالميتين واسااعتي 
متعااااددة  االنتشااااار، األولااااى هااااي قائمااااة تقرياااار ذاتااااي لالندفاعيااااة باعتبارهااااا ساااامة

 األبعاد، والثانية هي مهمة أداء سلوكية من خالل الحاسب اآللي. 
 مصطلحات الدراسة 

 االندفاعية -أ
أن  (Bjork, Hommer Grant,& Danube, 2004)يرى بجورك وزمالؤه 

مصطلح االندفاعية مازال يكتنفه بعض الضعف، وذلك يرجع إلى عدم وجود 
اآلن ليس  فحتىعن تعريف شامل،  اتفاق من خالل المجتمع الدولي للبحث

اتفاق بين الباحثين واإلكلينيكيين بخصوص التعريف المحدد لالندفاعية  ثمة
 وكيفية قياسها. 

بأنها عدم القدرة (Berlin, Edmund,& Rolls, 2004a)فعرفها بيرلين 
على تقدير المنبه بشكل كامل قبل االستجابة له، وعدم القدرة على تأخير 
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االستجابة بغض النظر عن العائد األكبر. في حين عرفها ليزيرون وفيل 
(Leiserson& Pihl, 2007) من خالل نموذجين: هما نموذج حساب العائد، إذ

تعرف بأنها عدم القدرة على انتظار العائد األكبر، ونموذج االستجابة السريعة 
 إذ تعرف بأنها االستجابة بدون التقييم المالئم للسياق. 

(بأنها التصرف بدون إدراك الخطر (Clarke, 2006وعرفها كالركه
في حين يعرفها جاكوب وجوتس وبيدروليب وآخرون الكامن في السلوك. 

(Jacob,Gutz, Bader, Lieb, et al.,2010)   بأنها سلوك إنساني بدون فكر
كاٍف، والميل إلى التصرف مع أقل قدر من التعقل )النظر في العواقب( عن 

م األفراد ذات القدرة والمعرفة المساوية له، أو الميل نحو ردود األفعال غير معظ
المخططة بدون اعتبار للنتائج السلبية لردود هذه األفعال، وهي تعكس خلال في 

 الوظائف التنفيذية. 
االندفاعية ميل  ن  أ(Lawrence, et al., 2009a) ويرى لورينس وزمالؤه 

للتصرف بسرعة لمتطلبات البيئة واضعا أهمية للنتائج الفورية على حساب 
اإلنجازات المستقبلية، وهي متناقضة نموذجيا مع السلوك الموجه للهدف 

 ,Dick)الطويل المدى. ويعرفها ديك، وسميث، وأوالوسون، وميتشيل، وآخرون 

Smith, Olausson, Mitchell, et al., 2010)نها نقص حساسية للعواقب، أو بأ
النتائج السلبية، ورد فعل سريع غير مخطط للمنبه )بدون معالجة مالئمة 

 للمعلومات( وضعف، أو عدم اعتبار للعواقب على المدى الطويل. 
بأن ها عدم القدرة  (Dolan& Fullman, 2004)يعرفها دوالن وفولمان و 

ف الفعل السلوكي، أو التصرف المعرفية على تأجيل اإلشباع، أو الفشل في ك
بدون اعتبار للنتائج، كما يعرفها بأن ها سمة شخصية تتصف بسلوك المخاطرة، 

أنها عدم (Avila & Parcet, 2001)أفيال وآخرون  ى ير أو السعي لإلثارة. بينما 
القدرة المعرفية على تأجيل اإلشباع، أو الفشل في كف الفعل السلوكي، أو 

للنتائج، كما يعرفها بأنها سمة شخصية تتصف بسلوك التصرف بدون اعتبار 
 المخاطرة، أو السعي لإلثارة. 
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أنها بناء ب (Ireland & Archer, 2008)ويعرفها كل من أيرالند وأرتشر 
مزدوج، ينطوي على ميٍل إلى التصرف الهوائي وعرض سلوك يتصف بقلة، أو 

 Henry, et)عدم التدبر، والتأمل، والنظر في العواقب. ويعرفها هنري وآخرون 

al., 2001) تعبير سابق ألوانه، محفوف بالمخاطر، وغير مالئم للموقف  بأنها
 ى نتائج غير مرغوبة. الذي غالبا ما يؤدي في كثير من األحيان إل

أنها مظهر من مظاهر الشخصية، (Bjork, et al., 2004) يرى بجورك 
ويعرفها براناس واجستاف وآخرون وعنصر رئيسي لعدد من االضطرابات. 

(Brunas-Wagstaff, Tilley, Verity, Ford, et al., 1997)   ها التصرف قبل بأن
التفكير، وتعتبر شكل من أشكال الخلل الوظيفي التنفيذي، وهي ترتبط مع 
ظواهر أخرى مثل القوة المعرفية )صعوبة وزن البدائل(، أو عدم القدرة على 

 إنتاج استراتيجيات. 
أنها بناء معقد يتمثل في مجالين  (Dickman, 1990)ويرى ديكمان 

لوظيفة التنفيذية. بينما يعرفها أنور الشرقاوي المعرفة والفعل، وهي خلل في ا
( بأنها أسلوب معرفي يميل فيه األفراد إلى سرعة االستجابة 1995)الشرقاوى، 

مع التعرض للمخاطرة، فغالبا ما تكون استجابة المندفعين غير صحيحة، لعدم 
 دقة تناول البدائل المؤدية لحل الموقف، في حين يتميز األفراد الذين يميلون 

إلى التأمل بفحص المعطيات الموجودة في الموقف، وتناول البدائل بعناية، 
 والتحقق منها قبل إصدار االستجابات. 

ها استغراق الفرد ( بأن  1990الشخص،ويعرفها عبد العزيز الشخص )
لوقت قصير قبل تقديم أول استجابة للمواقف المختلفة، ما يؤدي إلى تعرضه 

 ل الوصول إلى اإلجابات الصحيحة لهذه المواقف. لعدد كبير من األخطاء قب
دبيس، ) السمادوني السيد دبيسو سعيد من في حين يعرفها كل

 أن قبل أمامه المطروحة البدائل ( بأنها عدم تفكير الفرد في1997السمادونى، 
 خاللها، يفكر لفترة استجابته يؤجل الذي العادي الفرد بخالف يتخذ قراره، وذلك

 الصحيحة. االستجابة اليعرف حينما أمامه، ويتروى  البدائل المتاحة في ويتأمل
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 أسلوب عن ها عبارةبأن   (2009أبو المعاطى، المعاطي ) ويعرفها وليد أبو
 أو استقبالها، في سواء المعلومات فيتناول المميزة بطريقة الفرد يعني معرفي

 عامة.  بصفة اإلدراكية المواقف مع المميز والتعامل اإلدالء بها،
 في الفرد أسلوب ( بأنها2016 تركستانى،تركستاني ) وتعرفها مريم

 معالجة المعلومات، في اختالفات القرار، وهو ما يعكس اتخاذ سلوك
 يستجيبون  المندفعون  المندفعين، فاألشخاص قبل من المستخدمة واالستراتيجيات

المشكلة،  حل استراتيجيات إلى تفتقر بطريقة نظامي وبشكل غير بعشوائية،
 عند الخطوات الم همة أكثر تفكير، ويتخطون  دون  حدسي بشكل ويستجيبون 

 الخطوط ووضع المعلومات وتحليلها وجمع مراقبة المشكالت، مثل حل
 والتحقق االحتماالت، مايجعل القرار في جميع لخطةالعمل، والنظر العريضة

 والخارجية داخليةال للمثيرات لالستجابة النزعة غير صحيح، مع النتيجة من
 المترتبة.  والنتائج بالمخرجات كاف دون تفكير

القارئ للتعريفات السابقة يمكنه مالحظة أن هذه التعريفات تدور حول 
وإن تداخلت هذه المحاور بعضها مع بعض في بعض  ،عدد من المحاور

كل  التعريفات. فالمحور األول يرى أنها تمثل سمة شخصية ويمثل هذا المحور
، (Avila,& Parcet, 2001; Bjork, et al., 2004; Dolan, et al., 2004)من: 

، دبيس)(، و1990 ،الشخصو)(، 1995 ،الشرقاوي )وشاركهم في الرأي 
(. 2016 ،تركستاني)(، و2009 ،أبو المعاطي)، و)1997 ،والسمادوني

واالتجاه الثاني يرى أنها مفهوم مرتبط بشكل وثيق بالوظائف التنفيذية، ذات 
 Dickman, 1990; Brunas-Wagstaff, 1997; Jacob, et). أساس نفسي عصبي

al., 2010)،  في حين يرى أصحاب االتجاه الثالث أنها سمة نفسية ذات أساس عصبي
 ,.Henry, et al., 2001; Berlin, et al)به. نفسي تتمثل في عدم القدرة على تقدير المن

2004a ;Clarke, 2006; Leiserson, et al., 2007; Ireland, et al., 2008; 

Lawrence, et al., 2009a; Dick, et al., 2010; Jacob, et al., 2010) . 
وترى الباحثة أن اختيار التعريف سواء كان سمة شخصية، أو ميل 

أو خلل في الوظيفة التنفيذية يرجع إلى مجال البحث للتصرف بدون تفكير، 
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للبحث في عديد من فروع علم  اخصب اوموضوعه إذ تمثل االندفاعية مفهوم
كما أن تعدد التعريفات قد يعكس في رأى الباحثة عدم التكامل المعرفي ، النفس

 بين مجاالت علم النفس السلوكية والمعرفية والعصبية. 
وبناء على ما سبق يمكن تعريف االندفاعية بأنها بناء متعدد يظهر  

 ،من خالل سلوكيات متسرعة تتصف بقلة التدبر، والتأمل والنظر في العواقب
 وهي ما يقيسه مقياس بارات لالندفاعية. 

 ضبط الكف –ب 
قدرة الفرد على  بأنه (Bitsakou, et al., 2008) يعرفه بتساكو وآخرون 

بينما يعرفه مونتيروسو وآخرون  االستجابات للمنبهات غير المرتبطة.كف 
(Monterosso, et al., 2005)  بأنه منع مخطط للسلوك المستمر، ويمكن أن

يقاس عمليا من خالل مهمة إشارة زمن رد فعل التوقف ومهمات الكف. في 
ط بأنه القدرة على ضب (Bull,& Scerif, 2001) حين يعرفه بال، وسكيريف

معالجة المعلومات التي تسمح بضبط المعرفة السابقة النشطة، واألفعال غير 
المالئمة، ومقاومة التداخل للمنبهات غير المرتبطة، أو هو القدرة على ضبط 

 معالجة المعلومات التي سوف تعرقل اإلكمال الفعال للهدف. 
أنه القدرة على منع  ((Carver,&White, 1994كما يرى كارفر، ووايت 

في حين  األفعال المرجحة )التي على وشك البدء، أو التي بدأت بالفعل للتو(.
بأنه مجموعة من العمليات المعرفية التي  Dempster, 1991)) يعرفه ديمبستر

تجتمع معا بحكم وظيفة مشتركة لتسهيل الضبط السلوكي والمعرفي من خالل 
 ة، أو المعالجة معرفيا.قمع )كبت( السلوكيات غير المنتج

وتعرفه الباحثة بأنه القدرة على منع االستجابة التي بدأت للتو، وهو ما 
يقاس من خالل برنامج مهمة إشارة التوقف، والمتمثل في متوسط زمن رد فعل 

 محاولة تجريبية بعد سماع صوت إشارة التوقف.  256التوقف عبر 
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 اإلطار النظري 
 االندفاعية :أوال

من سلوك طبيعي يسهم في  ااالندفاعية بوصفها سمة شخصية جزءتعد 
 أن . إال  (Clark, Robbins, Ersche& Sahakian, 2006) السلوك التكيفي

األبحاث النفسية غالبا ما تستهدف السلوك غير التكيفي الذي يتصف بالسرعة 
. (Enticott, et al., 2006)للنتائج المحتملة  ياكاف هغير المدروسة، وعدم اعتبار 

إذ تؤدي دورا بارزا في فهم وتشخيص أشكال عديدة من األمراض النفسية، وهي 
تمثل المحك التشخيصي األكثر شيوعا في الدليل التشخيصي اإلحصائي الرابع 
لالضطرابات النفسية، وقد كشفت كثير من الدراسات ارتباط االندفاعية بمدى 

عديدة  ةسيكومترياالت واسع من المشكالت إذ تمثل سمة مشتركة لح
(Morgan, Gray &Snowden, 2011;Clark, et al., 2006) . 

عديد من العلماء وضع نظريات وتفسيرات متعددة الوقد حاول 
 &Berlin, Rolls)لالندفاعية، فأرجع البعض االندفاعية للسرعة اإلدراكية

Kischka, 2004b) ، على التي ربما تؤدي إلى عدم التروي أو عدم القدرة
. إذ يعتقد أن الساعة (Stahl& Rammsayer, 2007)التفكير قبل التصرف

الداخلية لألشخاص المندفعين ربما تجري بشكل أسرع من هؤالء غير المندفعين 
(Marc& Wittmann, 2008) . وهو ما يدعمه ارتباط االندفاعية بمشكالت إدراك

ططة بشكل إيجابي مع الوقت. إذ ارتبط المقياس الفرعي لالندفاعية غير المخ
 & Mimura, Kinsbourne& O'Connor, 2000; Marc)مشكلة تقدير الوقت 

Wittmann, 2008; Wittmann,  Simmons, Flagan, Lane, et al., 2011)  
في حين يرى أنصار نظرية العائد المزيف، أو االختيار الزمني المؤقت 

اإلشباع، ويظهر هذا عند أن االندفاعية هي نتيجة عدم القدرة على تأخير 
 ,Cardinal)االختيار بين مكافأة صغيرة فورية، ومكافأة أكبر في وقت الحق

Pennicott, Sugathapala, Robbins, et al., 2001)،يميل األفراد االندفاعيين  إذ
إلى اختيار المكافأة الصغيرة الفورية عن المكافأة الكبيرة المؤجلة، وترتبط 
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االندفاعية وفقا لهذه النظرية بالعديد من الصفات الشخصية كالسن والجنس 
 ,Berns)ومستوى الذكاء والثقافة والخصائص االقتصادية واالجتماعية 

Laibson, Loewenstein,2007). 
أنصار التحليل النفسي أن االندفاعية تطور لوظائف األنا الناشئة ويعتقد 

ألنا والضغوط الكفية من األنا األعلى، مع في سياق االندفاعات األساسية ل
وضع اعتبار لدور عالقات الفرد خاصة العالقات الديناميكية بين الطفل 

 .(Ronald, Thompson, John, Teare, et al., 1983)واألم
جة )أو العمليات التلقائية مقابل ويرى أنصار نظرية العمليات المزدو 

العمليات الخاضعة للضبط( أن السلوك االندفاعي يخضع للعمليات العقلية التي 
بدورها تعمل في فئتين رئيسيتين: عمليات تلقائية، وعمليات تخضع للضبط، 
بشكل عام العمليات التلقائية هي عمليات مختبرة في الطبيعة وتحدث بدون 

لى الخبرات السابقة والفطرة، وتتسم بأربع إدراك، وتستند مستويات عالية من اإل
صفات رئيسية فهي تحدث بدون قصد، أو بدون قرار واٍع، وبدون تفكير، وال 
يمكن منعها. في حين تتسم العمليات التي تخضع للضبط بأنها عمليات يبذل 

سم بأنها فيها جهد واٍع حيث يزن الفرد البدائل ويختار أكثر البدائل مالئمة، وتت
، (Amsel, Close, Sadler, Klaczynski, 2009)تحدث عن قصد وتتطلب تفكير

كما يمكن منعها أو التحكم فيها. وتمثل السلوكيات من خالل متصل يبدأ 
بالسلوكيات ذات التحكم أو الخاضعة للضبط وينتهي بالسلوكيات االندفاعية. 

قرار سريع للغاية وال يستطيع تغيير إلى وهي تقترح أن الفرد االندفاعي يصل 
قراره، وأن السلوك االندفاعي ينتج عن عدم القدرة على تنظيم العمليات العقلية 

 . (Gawronski, Creighton, 2013)بشكل مالئم 
يمثل  إذأما جوهر نظرية نضوب األنا المعرفية فهو ضبط الذات، 

 ،(Muraven, 2012)فردضبط الذات القدرة على تنظيم أفكار وسلوك ووجدان ال
وتعتبرها وظيفة تنفيذية، فهي تمثل عملية معرفية ضرورية لتنظيم سلوك الفرد 

 Hofmann, Schmeichel, Baddeley, 2012)من أجل تحقيق أهداف محددة 

http://journals.sagepub.com/author/Teare%2C+John+F
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;Diamond, 2013) كما يشير ضبط الذات إلى القدرة على تغيير استجابات .
م والمثل والتوقعات االجتماعية، وتمكن الفرد لجعلها تتماشى مع المعايير والقي

الفرد من قمع وتجاوز استجابة معينة مما يجعل االستجابات المختلفة ممكنة 
(Baumeister, Vohs, Tice, 2007). 

وطبقا لهذه النظرية فإن تكرار أفعال ضبط الذات ينشأ مخزون لضبط 
تاز التمرينات الذات، فضبط الذات في حاجة إلى تمرينات لزيادة المخزون، وتم

أو الجهود الهادفة التي تستخدم لضبط السلوك في مجال معين إلى تحسن 
 يويؤد .(Vohs, Heatherton, 2000)السلوك في مجاالت أخرى قريبة الصلة

هذا  دنضوب هذا المخزون إلى انخفاض القدرة على تنظيم الذات، وينف
بعد فترة من  المخزون عند كثرة استهالكه بدون وجود مصادر إضافية له

 ،مخزون ضبط الذات يحدث نضوب لألنا المعرفية نفادحالة  يالزمن. وف
 ,Baumeister)ويظهر نضوب األنا في التصرفات والسلوكيات االندفاعية 

Gailliot, Dewall, Oaten, 2006) مع ذلك يمكن لألفراد أن يمارسوا ضبط ،
الذات مع نضوب مخزون ضبط الذات في حالة التعرض لمخاطر شديدة، أو 

 ;Muraven, Baumeister, 2000)إذا كانت هناك حوافز قوية لألداء األقوى 

Muraven, Slessareva, 2003) 
االندفاعية غير الوظيفية إلى ضعف (Dickman, 1990)ويرجع ديكمان 

سترجاع المعرفي للمعلومات من الذاكرة القصيرة والطويلة المدى. في حين اال
ها خلل في نظام النقل العصبي لمادة يفسرها علماء علم النفس العصبي أن  

، واقترح أنها ربما The neurotransmitter system of serotoninالسيروتينين 
والعوامل البيئية تكون ناتجة عن مركب من الجينات والبيولوجيا العصبية 

(Kreek, Nielsen, Butelman, LaForge,  2005; Terracciano, Esko, Sutin, 

De Moor, et al., 2011) . 
ا وجهة النظر الحديثة نسبيا التي تعد األكثر قبوال، فقد فسرت أم  

االندفاعية من خالل ضعف ضبط الكف، حيث يعتقد أن االندفاعية تحدث عند 
 &,Smith)التصرف بدون تفكير مسبق دون النظر في العواقب 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kreek%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16251987
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nielsen%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16251987
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Butelman%20ER%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16251987
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=LaForge%20KS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16251987
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Meliss,2016) وأن الكف عملية تسمح للفرد بمنع االستجابة من أجل اختيار ،
سلوك أكثر مالئمة يتوافق مع الهدف، وبذلك يكون ضعف ضبط الكف أحد 
األسباب المحتملة للسلوك االندفاعي، أو أن االندفاعية قد تكون ناتجة عن 

 Logan, et). وهذا ما يؤكده لوجان وآخرون (Nigg, 2000)ضعف ضبط الكف

al. 2007)  بأن ضعف ضبط الكف يكمن وراء االندفاعية من خالل العديد من
النماذج التي تؤكد أن ضعف الضبط الكفي لالستجابة غير المالئمة ينتج 
سلوكا اندفاعيا، كما هو الحال في العنف االندفاعي.ويفسر إنتيكوت 

ل هذه العالقة بأن ضعف ضبط الكف يمث (Enticott, et al., 2006)وآخرون 
ضعف في العمليات المعرفية التي عادة ما تقمع تطبيق االستجابة غير 

أن  ضبط الكف يسمح بتأخير (Barkley, 1997; 2001)يالمالئمة، ويرى باركل
 يمكن الوظائف التنفيذية من العمل بفعالية في الوقت الراهن. 

نتيجة لضعف بوصفها ووفقا لتلك الرؤية ينظر لالندفاعية بشكل عام 
ائف التنفيذية، أو بشكل أكثر تحديدا، يتم تحديد الفعل االندفاعي من خالل الوظ
 ,Hofmann, Friese)د المشترك مع الخلل الوظيفي لعمليات الكف و الوج

Roefs, 2009) ولذلك كما ذكر سابقا بالمقدمة فهم يجادلون بأن المقاييس ،
قدرة على مقاطعة المعملية للكف هي صميم بناء االندفاعية ألنها تعكس عدم ال

لذا يرى إنتيكوت  ،االستجابة الحالية أو قمع الفعل الذي أصبح غير مالئم
أن التعريفات األكثر دقة لالندفاعية هي تلك  ((Enticott, et al., 2006وآخرون 

 التي ترتبط ببناء الكف أو كف السلوك. 
 ,Smith,& Meliss) ) وعلى الرغم مما سبق يرى سميث وميليس

يمكن  ضٍ ر  إنه ال يوجد تفسير م  فراء المفسرة لالندفاعية، رغم كثرة اآل أنه2016
 .لالندفاعية كامال شاماًل  اعلمي   انموذجً بوصفه أن يتبنى 

 تعددية االندفاعية 
تمثل االندفاعية كما هي محققة إجرائيا من خالل مقاييس التقدير سمة 

وهي بوصفها سمة متعددة األوجه تتنوع ، (Evenden, 1999)متعددة األبعاد 
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. (Stanford, Mathias, Dougherty, Lake, et al. 2009)طبيعيا عبر السكان 
فقد وجدت دراسات التحليل العاملي بشكل شائع من مكونين إلى أكثر لهذه 

 . (Patton, Stanford & Barratt, 1995)السمة من خالل مقاييس متعددة 
برهن على تعددية االندفاعية بعد تصوره  يعد أيزنك من أوائل من

 –ها أحد المكونات األساسية للبعد األول للشخصية )االنبساط لالندفاعية أن  
) &Eysenckها تمثل الدرجات المتطرفة لقطب االنبساط اعتقد أن  إذ االنطواء( 

)1978Eysenck,  ونتيجة لعدم تأكيد الدراسات الفتراض أيزنك وارتباط ،
ة بالذهانية أكثر من االنبساط، جعل ذلك أيزنك يهتم باالندفاعية االندفاعي

بوصفها سمة، ووجدت بحوث أيزنك وزمالئه أربعة مكونات أساسية لبعد 
 المخاطرة –2الندفاعية الضيقة ا–1االندفاعية العام وهي:

الحيوية. كما ميز بين االندفاعية بوصفها سمة تعكس  –4عدم التخطيط –3
تقدير المخاطر وبين حب المغامرة الذي يعكس المخاطرة التحكم وعدم 

المحسوبة، وقد عرف االندفاعية بأنها التصرف بدون تفكير وبدون إدراك 
 . )1997Wagstaff, et al.,  -Brunas( الخطر المتضمن في السلوك

أحادي البعد، وقد استمرت  أن االندفاعية ليست بناءً ب كما أقر بارات 
استخرج باتون  إذ. 1995دة خمسة عقود كان آخرها عام أبحاثه وزمالئه لم

من السمات الفرعية أكثر تحديدا. ستة عوامل من الرتبة  اوبارات وزمالؤهم عددً 
االندفاعية  –2االنتباه )ويركز على مهمة في متناول اليد( –1 األولى وهي:

 ضبط الذات)التخطيط والتفكير بعناية( -3 الحركية ) وفقا لالرتجال(
المثابرة )نمط  –5التعقيد المعرفي )االستمتاع بالمهمات العقلية الصعبة(  –4

عدم الثبات المعرفي، واستخرج ثالثة عوامل من الرتبة الثانية  –6حياة ثابت(
حددت بوضوح السمات الفرعية لالندفاعية الحركية واالندفاعية غير المخططة، 

ه إن  فكبير على البنود المعرفية وعلى الرغم من أن العامل الثالث كان له تشبع 
لم يكن بالضبط السمة الفرعية لالندفاعية المعرفية التي حددها بارات كمفهوم 
في األصل، ونتيجة لذلك سمى هذا العامل باالندفاعية االنتباهية وعرفه بأنه 
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 . (Patton, et al. 1995)القدرة على تركيز االنتباه أو التركيز
 ,Whiteside& Lyman) سايد ولينمان كما استخرج كل من وايت

 –1أربعة أبعاد لالندفاعية في نموذج العامل الخامس للشخصية وهي: (2001
اإللحاح )سلبي لمقاومة الحافز وهو يرتبط بالعصابية، وهو الميل للفعل بارتجال 

نقص التروي )عدم القدرة على  –2بناًء على اللحظة دون اعتبار للعواقب(. 
نقص المثابرة )عدم القدرة على التمسك وهي  –3يرتبط بالوعي(. توقع النتائج و 

السعي  –4صعوبة التركيز على مهمة مملة وصعبة(.  –أيضا ترتبط بالوعي
الميل إلى االستمتاع –لإلثارة )تجربة المشاعر اإليجابية تجاه األفعال الخطرة

 باألنشطة المثيرة والحديثة(. 
أن السلوك االندفاعي يمكن أن  ((Roberts et al. 2011 يرى روبرتس

سبيل المثال الشخص ربما يتعاطى  ييفسر من خالل أكثر من بعد فعل
المخدرات مندفعا للتخفيف من مشاعر سلبية )إلحاح( أو ألنه غير قادر على 

تجربة إلى التنبؤ بالنتائج المرتبطة بهذا السلوك )ضعف االستبصار( أو مياًل 
 . شيء جديد )السعي لإلثارة(

أن هناك نوعين من  (Dickman, 1990) في حين افترض ديكمان 
االندفاعية، اندفاعية وظيفية تتصف بعمل قرار سريع عندما يكون ذلك هو 
األنسب أو األمثل وهذه السمة غالبا مصدر فخر، واندفاعية غير وظيفية 
تتصف بعمل قرارات سريعة غير مناسبة وهذا النوع يرتبط بصعوبات الحياة 

 ا نتائج سلبية وعديد من المشكالت. متضمن
الدليل الحديث من األبحاث البيولوجية العصبية تدعم هذه  أن   ويبدو

ها أثبتت أن السلوك ن  إذ إالنظريات النفسية )التي تنادي بتعددية االندفاعية( 
االندفاعي ليس لديه أساس بيولوجي عصبي واحد وأن هناك عديد من 

العصبية يمكن أن تؤثر على االندفاعية، وهي نتاج الميكانيزمات الكيميائية 
لعديد من العوامل المستقلة المختلفة التي تتفاعل لتعديل السلوك معتبرين أن 

،وهو ما يمد  (Evenden, 1999)ذلك ربما يمد بدعم فكرة تعددية االندفاعية
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برؤية أفضل في علم األمراض إذ أظهرت أن المظاهر المختلفة لالندفاعية 
) ,Odum& Baumannأن تعالج بشكل مستقل من خالل أدوية مختلفة  يمكن

)2010. 
 ثانيا ضبط الكف 

يعد مفهوم ضبط الكف مفهوما أساسيا في بحوث الشخصية وعلم 
فالقدرة على كف االستجابة غير  ،(Avila,& Parcet, 2001)األمراض النفسية 

تسمح  إذ، (Barkley, 2001)المالئمة واحدة من أكثر الوظائف التنفيذية أهمية 
هذه الوظيفة التنفيذية األساسية بضبط المعرفة والسلوك المعقد الضروري 

ويعد ضبط الكف أو كف ، (Bull& Scerif, 2001)للتفاعل الفعال مع البيئة
اللوظيفة التنفيذية الذي يسمح بالتحكم الفعال ويقاوم تداخل امهم  االستجابة مكونً 

 ,Barkley, 2001 ; Bull,& Scerif, 2001 ; Diamond)ة المنبهات غير المرتبط

2013) . 
السلوك  أن  (Michel& Anderson, 2009)فقد أوضح ميتشيل وأندرسون 

الفكري يعتمد على قدرة الفرد على معالجة المعلومات المهمة المرتبطة وغير 
في . هناك عالقة بين كف االستجابة والذكاء المرتبطة بالموضوع، وأوضحوا أن  

ضبط الكف يفوق معدل الذكاء  أن   (Dempster, 1991)حين يرى ديمبستر
أهمية، فهو مفتاح رئيسي لنجاح الفرد في المستقبل، فضبط الكف هو عنصر 
من مجموعة من القدرات في المخ تعرف بالوظائف التنفيذية التي 

تحديد -قدرات حل المشكلة  -التخطيط -االستبصار -العاملة  تتضمن:الذاكرة
األهداف، وال تمثل ارتفاع نسبة الذكاء أهمية إذا لم يكن الفرد قادر على وضع 
استراتيجيات وجعل قدرته العقلية تعمل الستخدام جميع قدرات الوظائف 

 . التنفيذية
 اتكيفً  يمثلإذ يؤثر ضعف ضبط الكف على حياة األفراد العاديين، 

ليس فقط ألنه يسمح بتنفيذ أعمال ال هدف لها أو غير منتجة، لكن أيضا  ًئاسي
 ,Bari& Robbins)ألن بعض هذه األفعال قد تكون سببا في عدم بلوغ الهدف
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.ولتوضيح أهمية الكف تخيل أنك على وشك عبور شارع رئيسي مزدحم (2013
أنت تقرر وقف المشي،  وتغيرت إشارة المرور فجأة، بعد تفكير سريع للموقف

هذا المثال يوضح أهمية الكف كفعل للتحكم )الضبط( ويمثل حالة واضحة 
 . (Odlaug, et al., 2010)للتدخل التنفيذي

 األساس العصبي والمعرفي للكف
لعدد من  اأساسي   اوظيفي   درك ضبط الكف الناقص باعتباره خلاًل أ  

ذلك من خالل العديد من  ق  االضطرابات النفس عصبية، وقد وث   
يحاول االتجاه العالمي الحديث  .(Nigg,2000; Diamond, 2013)البحوث

توظيف تقنية الرنين المغناطيسي أثناء مهمة إشارة التوقف للتحقق من األساس 
يسمح تصوير نشاط المخ أثناء مهمة إشارة  إذالعصبي لهذا الخلل الوظيفي، 

زمن رد فعل التوقف بفهم التشريح )التركيب العصبي والكيمياء العصبية( 
المرتبط بالكف، وكذلك دراسة تأثير التدخالت الجسمية والنفسية والدوائية على 

حددت مناطق إذ. (Horn, et al.,2003)كف االستجابة في الحاالت اإلكلينيكية 
ن خالل الرنين المغناطيسي مرتبطة بوظيفة الكف )خالل مهمة إشارة لحائية م

 ,.Aron, et al)التوقف( وذلك أثناء التحقق من األساس البيولوجي لضبط الكف

2004; Bari& Robbins, 2013) . 
كما اختبر األساس العصبي للكف السلوكي الحركي على مهمة إشارة 

واتضح أن عملية الكف المتمثلة ، المغناطيسيالتوقف باستخدام تصوير الرنين 
في كف االستجابة السلوكية أدت إلى تنشيط الشبكات قبل األمامية اليمنى 

 ,Mostofsky, Schafer)وخط المنتصف أما الكف الفاشل فنشط أماكن أخرى 

Abrams, Goldberg, et al., 2003) ، وقد ارتبط كف االستجابة باتساق
وهو ما يؤكده ، (Monterosso, et al., 2005)للقشرة األماميةبالتنشيط الوظيفي 

ارتباط تضرر اللحاء قبل األمامي البطني بالسلوك ناقص الكف أو غير المالئم 
(Aron, et al., 2004; Bari & Robbins, 2013) . 

يتضح مما سبق ارتباط العمليات المعرفية مع القشرة قبل األمامية وهو 
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إلى المناداة بضرورة اعتبار القشرة األمامية  Stuss, (1992)ما دعا ستاس 
ترتبط بها العمليات إذ بناءات نفسية أكثر من كونها وظيفة موضعية تشريحية، 

األساس العصبي األولي الذي يتوسط السلوك المتوافق، د المعرفية التي تع
 ومرونة التفكير، والفعل، والحصول على الهدف. 

)Wiers, & , Reinoutوبوديويجن  ولهذا يرى رينوات، وويرز،

)1998Boudewijn,  أن مصطلح الوظائف التنفيذية ال ب د أن يستخدم معتمًدا
 ;Barkley, (1997)وقد تزعم باركليعلى التشريح العصبي والبحث السلوكي. 

يحاول أن يربط نتائج العلوم المعرفية وعلم األعصاب  امعرفي   امنظورً  (2001)
وقد أسهم ذلك بشكل كبير في دراسة عدد  ،باألعراض السلوكية لالضطرابات

باركلي بناء الكف السلوكي وحدة معالجة مركزية يقوم د من االضطرابات. يع
 باآلتي: 

 يقوى كف االستجابة األول واألقوى للحدث.  -1
 ر بغرض منح وقت الختيار الفعل المناسب. يقاطع السلوك المستم - 2
 يحمى األفعال ضد األحداث )ردود األفعال( المعرقلة والمشوشة.  - 3

تؤثر هذه العمليات على الذاكرة العاملة وتنظيم الذات والدافعية والتحفيز، 
 ,.Barkley, et alوإعادة تقويم السلوك. وقد افترض باركلي وآخرون 

 ي الناقص يؤثر على الوظائف التنفيذية األخرى. الكف السلوك أن  ((2011
 التفسير النفسي للكف

الدراسات النفسية التي حاولت تفسير مفهوم الكف محدودة للغاية، ويعاد 
أكثااار النمااااذج قباااوال فاااي علااام الااانفس المرضاااي واعتماااد علاااى Queyنماااوذج كاااواي
النفس عصبية التي صنفت نظاامين للدافعياة: نظاام (Gray, 88-97) نظرية جراي

الكاااف السااالوكي ونظاااام التنشااايط السااالوكي وهاااو فاااي سااابيل ذلاااك افتااارض ثالثاااة 
 بناءات عصبية: 
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الذي ينشط من خالل إشاارات العقااب أو عادم BIS((1)(نظام الكف السلوكي (1
 وجود مردود أو تشجيع. 

)BAS(نظاااام التنشااايط السااالوكي (2
الاااذي ينشاااط مااان خاااالل المكافاااأة أو عااادم (2)

 العقاب. 
ينشط من خالل منبه عكسي غير مشروط FFS((3)(الهروب-نظام الهجوم (3

، ويفترض نموذج (Carver& White, 1994)يدعم الهجوم أو الهروب 
يرتبطان بالفروق الفردية في أبعاد (BIS& BAS)جراي للشخصية أن نشاط

 ,Avila, & Parcet)الشخصية المتمثلة في القلق واالندفاعية على التوالي 

عديد من دراسات الشخصية ارتباط نظام الكف غير ال. دعمت (2001
مع ضعف الكف عندما يواجه المفحوص بالعقاب أو عدم  (BIS)النشط 

. وقد ) ,2001Torrubia& Avila, ; 2009Bjtlebier& Beck(وجود مردود
طور كواي نظرية جراي مفترضا أن البناء الرئيسي لحساب ضعف كف 

الذي يتحكم بسلوك التجنب. وحاول الربط بين البناء (BIS)االستجابة هو
وبعض األمراض النفسية فافترض على سبيل المثال أن اضطراب ضعف 

 (BIS)بينما نظام (BIS)االنتباه/النشاط الزائد نظام مستمر غير نشط لنظام
-النشط المستمر ينشط نمط السلوك المالحظ في اضطراب القلق

النشط المستمر هو الركيزة الضطراب (BAS)االنسحاب. في حين أن نظام
. وقد حاول تطوير هذا النموذج من ) ,.2001Torrubia et al(السلوك 

ات خالل جمع كم كبير من المعلومات من مصادر مختلفة تتضمن بيان
إكلينيكية ونفس عصبية ومعرفية ودوائية لتطوير هذا النموذج، واستنتج أن 

 . )Carver& White ,1994(هذه البيانات تدعم فرضه 
 

                                                           

The behavioral inhibition system (BIS). (1) 
The behavioral activation system ( BAS) (2) 

Fight-Flight system ( FFS) (3) 
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 تعددية الكف
ودوائر عصبية عديدة مسئولة عن  كتشف أن هناك ميكانيزماتاحديثا 

عملية الكف، ما دعا البعض إلى افتراض أن الكف ربما يكون ذاته متعدد 
 ,Houghton& Tipper, 1994; Nigg, 2001; Aron et al., 2004; Gay)األبعاد. 

et al. 2008). وقد افترض البعض إمكانية تمييز أنواع الكف بناًء على
نمط الفعل المسيطر من خالل ميكانيزمات  الخصائص الوظيفية مثل نوع أو

كف التفكير أو السلوك، أو تصنف من خالل الدرجة التي تخضع لضبط أو 
 . (Gay, et al., 2008) رقابة الوعي مثل الكف التلقائي أو المتعمد

الكف التي تحكم السلوكيات  وصنفه البعض على أساس ميكانيزمات
الظاهرة على سبيل المثال كف السلوك، وتلك التي تخفض أو تقلل من العبث 
المعرفي من خالل منع معلومات متصلة بمهمة على سبيل المثال ضبط 

 . (Bari & Robbins, 2013)التداخل 
نيج" وضع تصور للكف على أنه بناء متعدد من خالل "وقد حاول 
ة أنواع معتمدا على حقول علم النفس المعرفي والشخصية تصنيف الكف لعد

كف ضبط التداخل )كف المنبه الذي يؤثر في استجابة ( 2كف تنفيذي( 1وهي:
الكف المعرفي )منع أو كف ( 3التداخل إلمكانية إكمال االستجابة األولية(. 

لكف ا( 4 األفكار غير المرغوبة ذات الصلة لحماية الذاكرة العاملة واالنتباه(
كف حركة ( 5السلوكي )منع االستجابة المرجحة أو التي على وشك الحدوث( 

الكف الدافعي )يتضمن ( 6مقلة العين )منع الحركة االنعكاسية للعين( 
الكف التلقائي )يمثل المنبهات المتجاهلة ومنع ( 7االستجابة للعقاب والمكافأة( 

 بعض المنبهات ذات الظهور الحديث(. 
تصنيفه بعديد من المهمات السلوكية التي تهدف إلى ويستشهد على 

قياس مختلف العمليات الواقعة تحت عنوان الضبط الكفي، فعلى سبيل المثال 
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، وكف (1)ضبط التداخل قيم بشكل نموذجي من خالل نموذج مهمة ستروب
(2)االستجابة التي بدأت بالفعل من خالل نموذج مهمة إشارة التوقف

Nigg, (

2000) 
ه بشكل عام لم يستطع أن يقدم برهانا عمليا لتصنيفاته لباحثة أن  وترى ا

المختلفة، ولذلك نجد الدراسات تستشهد بتصنيفه دون محاولة تبنيه، فهو يعد 
 خطوة أولية لدراسة الكف بشكل أوسع. 

 

 الفروق بين الجنسين في الكف 
اإلناث والذكور لم يختلفا في مصطلحات األداء السلوكي على مهمة 
إشارة التوقف، فكالهما لم يختلفا على أداء المهمة العام، ونسب النجاح لكل 
من محاوالت التوقف والبدء )زمن رد الفعل لمحاولة البدء، وزمن رد الفعل 

زمن رد فعل  إلشارة التوقف(. وهذه الفروق كانت ثابتة من خالل مهمة إشارة
 ,Band, Van der Molen & Logan)التوقف وهو ما أكدته عديد من الدراسات: 

Li, Huang, Constable & Sinha,2006 ; Liu, Aron, et al. 2004 ; ; 2003
; Rubia, Lim, Ecker, Liu, Xiao & Shi, 2013Zubieta & Heitzeg,2012 ; 

)2013Halari, Giampietro, Simmons, . 
de Wit, Weafer &ودى ويتويفر  كانت دراسةذلك لعكس وعلى ا

أعلى لكف االستجابة المحتملة  اوقتً يسجلن أكدت أن النساء التي  (2014( 
قبل ظهور المنبه عن  ميكروثانية(5)عندما يقوم البرنامج بتعديل الفترة الزمنية 

 الرجال. 
حديثا فروق جنسية في تنشيط مناطق بالمخ من خالل  كتشفاكما 

) Lim,etالتصوير العصبي الوظيفي لنشاط المخ أثناء أداء المهمات السلوكية

)2013Liu, et al., ; 2012al.,  .أن الذكور واإلناث يختلفون في العمليات  ظهرأ
. ويرى البعض أن ذلك قد (Aron, et al., 2004) المسئولة عن ضبط الكف

                                                           

(1)Stroop task. 
(2)Stop signal task . 
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يفسر وجود اختالف في البروفيالت اإلكلينيكية للحاالت السيكياترية لدى كل 
أظهر الذكور على سبيل المثال مقارنة باإلناث  إذمن الذكور واإلناث، 

لسوء استخدام المادة وهو ما قد يعكس اختالفهم في الضبط الكفي.  اتشخيًص 
(Nederkoorn, Baltus, Guerrieri& Wiers, 2009)  عموما إلى اآلن نحن

نعرف القليل من الميكانيزمات العصبية المسببة للفروق الجنسية في الضبط 
المعرفي خاصة فيما يختص بتفسير كيفية اختالف الذكور عن اإلناث في 

 . (Liu, et al., 2012, 2013)العمليات المكونة للضبط المعرفي 
 الدراسات سابقة

الدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة منفردة )االندفاعية نظرا لكثرة 
والضبط الكفي( سوف يقتصر البحث على ذكر الدراسات التي اهتمت بدراسة 

 ومنها ما يلي:  ،العالقة بين كل منهما
وكانت بعنوان االندفاعية  (Logan, et al., 2007)دراسة لوجان وآخرين 

اختبار الفرض إذا ما كان السلوك  وضبط الكف، وقد أجريت الدراسة بهدف
رجحة، طبقت االندفاعي يعكس ضعف في القدرة على كف االستجابات الم  

أكملوا اختبار االندفاعية وطبقوا مهمة إشارة  اجامعي   اطالبً  136الدراسة على 
أن األفراد االندفاعيين يستجيبون بشكل أبطأ إلشارة إلى  التوقف. النتائج أشارت

الكف )التوقف( عن األفراد غير االندفاعيين، وقد وجد ارتباط دال موجب بين 
االندفاعية وضعف الكف، كما أظهر األفراد االندفاعيون عتبة أكبر لكف 

 االستجابة. 
ة (مقياسين لالندفاعي(Avila& Parcet, 2001واستخدم أفيال وبارسيت 

مقياس أيزنك، ومقياس الحساسية للثواب والعقاب، ومهمة إشارة التوقف لقياس 
شابا، تراوحت أعمارهم بين  58ضبط الكف على مجموعة من الشباب مقدارها 

عاما. أسفرت النتائج عن ارتباط مقياس الحساسية للثواب والعقاب  26–18
مقياس إيزنك  بضعف ضبط الكف على مهمة إشارة التوقف، في حين لم يرتبط

 لالندفاعية بضعف ضبط الكف. 
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فقد استخدموا نموذجين من (Marsh, et al. 2002)أما مارش وآخرون 
مهمات الكف المعملي، ومقياس أيزنك لالندفاعية على عينة من النساء 

عاما، قسموا إلى مجموعتين: مرتفعة  40–18األصحاء تراوحت أعمارهم بين 
من بين ما  43نخفضة االندفاعية ن = ، ومجموعة م43االندفاعية ن = 

أسفرت عنه النتائج عدم اختالف المجموعتين في استجابتهم على نموذجي 
 الكف. 

 Rodriguez-Fornells,et)فورنيلز وآخرين  –وقيمت دراسة رودريجيوز 

al., 2002)  القدرة على كف االستجابة وعالقتها بسمة االندفاعية من خالل
لى مجموعتين منخفضي ومرتفعي االندفاعية، كل عينة من الشباب قسمت إ

شابا من خالل مقياس بارات لالندفاعية، أجروا مهمة  40مجموعة مقدارها 
من بين ما أشارت إليه النتائج أن متوسط زمن رد فعل التوقف ، إشارة التوقف

 )منخفضي ومرتفعي االندفاعية(.  كان متشابه لدى المجموعتين
إلى دراسة ضبط (Horn, et al.,2003)ن فت دراسة هورن وآخريدوه

 19الكف واالندفاعية باستخدام الرنين المغناطيسي. وطبقت الدراسة على 
مفحوصا أنجزوا مهمة إشارة التوقف ومقياس أيزنك لالندفاعية ومقياس بارات 
لالندفاعية، وأشارت النتائج إلى أن ذوي الدرجات العالية على مقاييس 

هم مرتفعة على مهمة إشارة التوقف أثناء كف االستجابة االندفاعية كانت درجات
عن األفراد ذوي االندفاعية األقل، كما كان لديهم تنشيط في مناطق بالمخ 

 مختلفة عن ذوي االندفاعية األقل. 
أن األفراد الذين لديهم (Cheung, et al., 2004)وافترض تشيونج وآخرون 

ضعف في ضبط الكف يجب أن يظهروا ضعفا في االندفاعية والوظائف 
التنفيذية، واستخدم أربعة مقاييس معملية لقياس ضبط الكف، ومقياس بارات 

شابا أصحاء تراوحت  38لقياس االندفاعية. طبق دراسته على عينة من 
باط ضعف ضبط الكف عاما، وأسفرت النتائج عن ارت 23-17أعمارهم بين 

٪ من التباين المحتمل لكف االستجابة 20مع االندفاعية، وكشفت الدراسة أن 
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من خالل المهمات السلوكية األربع يمكن أن يحسب لسمة االندفاعية المقاسة 
 من خالل اختبار بارات. 

العالقة بين المقاييس  ((Dolan, et al.,2004واختبر دوالن وآخرون 
النفسي لالندفاعية من خالل دراسة الفروق الجماعية في السلوكية والقياس 

مقياس -األداء على مقاييس االندفاع السلوكي )مقياس مهمة إشارة التوقف
ستروب للكف( لدى األفراد ذوي االندفاعية المرتفعة والمنخفضة. أسفرت 
الدراسة عن أن ذوي االندفاعية المرتفعة كان لديهم درجات أعلى على القياسات 

سيكومترية لالندفاعية وكف سلوكي ضعيف وعدم القدرة على تأخير ال
 االستجابة عن المفحوصين ذوي االندفاعية األقل. 

من وجود  ) ,.2004Lijffijt, et al(وتحققت دراسة ليجفيجت وآخرون 
ارتباط بين سمة االندفاعية وضبط الكف لدى عينة سكانية، قيم ضبط الكف 

وقيمت االندفاعية من خالل مقياس أيزنك،  من خالل مهمة إشارة التوقف،
طبقت المقاييس على مجموعتين منخفضة ومرتفعة االندفاعية كل مجموعة 

بالًغا، أظهرت النتائج أن مجموعة االندفاعية العالية والمنخفضة لم  31مقدارها 
تختلفا في زمن رد فعل التوقف. كما أجرى تحليل بعدي على دراسته وثالث 

ها الغرض نفسه، وكشف التحليل البعدي أن ذوي االندفاعية دراسات أخرى ل
 0,21-المرتفعة كانوا أبطأ قليال عن ذوي االندفاعية المنخفضة )حجم التأثير 

( واستنتج أن هناك دليال ضعيفا أن االندفاعية في عينة 0,07ومستوى الداللة 
 سكانية عامة تكون مرتبطة مع ضبط الكف الضعيف. 

العالقة بين  ((Enticott, et al., 2006خرون ودرس إنتيكوت وآ
المقاييس المعملية للضبط الكفي واالندفاعية المقررة ذاتيا، واقترح أن االندفاعية 
تنشأ من ضعف الضبط الكفي، وربطت الدراسة بين نتائج مقياس بارات 

فرًدا طبيعي ا  31لالندفاعية وأربعة نماذج سلوكية للضبط الكفي لدى عينة من 
 Stroopج إلى ارتباط مقياس مهمة عاما. أشارت النتائ 51–19بعمر من 

بداللة مع جميع مقاييس االندفاعية الفرعية وكذلك الدرجة الكلية للمقياس، في 
حين ارتبط المقياس الفرعي لالندفاعية غير المخططة فقط مع مهمة إشارة 
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التوقف. ولم ترتبط االندفاعية أو أي مقياس فرعي لها بالمقياسين اآلخرين 
 لضبط الكف. 
ن الدراسات م   ((Reynolds, et al., 2006 دراسة رينولدس وآخرينوتعد 

اختبر العالقة بين ثالثة مقاييس  إذذات األهمية الخاصة في هذا الموضوع 
حالة من  70لالندفاعية المقررة ذاتيا وأربعة مقاييس معملية لكف السلوك على 

مقاييس المتطوعين البالغين. أسفرت الدراسة عن ارتباطات مرتفعة بين 
االندفاعية المقررة ذاتيا، في حين لم ترتبط مقاييس االندفاعية المقررة ذاتيا مع 
مقاييس المعملية لكف السلوك. كما أجرى التحليل العاملي بطريقة المكونات 
األساسية في نفس الدراسة على درجات المقاييس المعملية األربعة على عينة 

العاملي للمهمات األربععاملين، العامل  مشاركا، وقد أخرج التحليل 99قوامها 
األول أطلق عليه ضعف الكف ويحتوي على مقياسي إشارة التوقف، والبدء/ 
عدم البدء، والعامل الثاني أطلق عليه اتخاذ القرار المتهور وشمل مقياسي 

 ستروب ومهمة األداء المتصل. 
لتحقق إلى ا (Lansbergen, et al., 2007)دراسة النسبيرجين وآخرين 

من العالقة بين االندفاعية المقررة ذاتيا وضبط الكف واالرتباطات العصبية 
ألداء التوقف على عينة سكانية عادية قسمت إلى مجموعتين: مرتفعي، 

لكل  38ومنخفضي االندفاعية من خالل مقياس بارات لالندفاعية ن = 
توقف، أشارت مجموعة، تم مقارنة أداء المجموعتين على مقياس مهمة إشارة ال

 النتائج إلى تساوي أداء المجموعتين على مهمة إشارة التوقف. 
من العالقة بين الكف  (Vibert, 2007)كما تحققت دراسة فيبيرت 

طالبا قسمت من  73على عينة مقدارها  ،واالندفاعية المرتفعة والمنخفضة
خفضة ، ومجموعة من18خالل الربيعيات إلى مجموعة مرتفعة االندفاعية ن = 

. استخدم مقياس بارات لالندفاعية ومهمة إشارة التوقف، 18االندفاعية ن = 
أشارت النتائج إلى عدم وجود ضعف فيضبط الكف لدى األفراد ذوي االندفاعية 
المرتفعة، كما أشارت النتائج إلى وجود ارتباط بين ضعف الضبط من خالل 
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رات لالندفاعية: الحركية مهمة إشارة التوقف وبين مقياسين فرعيين لمقياس با
 وتنظيم الذات. 

إلى التعرف على  (Roberts, et al., 2011)وسعتدراسة روبيرتس 
العالقة بين االندفاعية وضبط الكف من خالل مقياسين لمهمات الكف، طبقت 

بالغا ممن يعانون من اضطراب ضعف االنتباه/ النشاط  30الدراسة على 
أشارت النتائج إلى وجود عالقة بين ضعف  بالغا من األسوياء. 28الزائد، و

الكف واالندفاعية لدى ذوي اضطراب ضعف االنتباه / النشاط الزائد، في حين 
 لم توجد عالقة بين ضعف الكف واالندفاعية لدى العينة السوية. 

(من العالقة بين (Aicherta, et al., 2012وتحققت دراسة إشيرتا وآخرين 
أشخاص طبيعيين أكملوا مقياس  504في عينة من  االندفاعية والكف السلوكي

بارات لالندفاعية وأربعة نماذج لمهمات الكف. أسفرت الدراسة عن تشبع جميع 
نماذج مهمات الكف السلوكية بنفس البنية األساسية التي أطلق عليها كف 

٪ من التباين المحتمل لكف االستجابة يمكن 22االستجابة، وكشفت الدراسة أن 
لسمة االندفاعية المقاسة من خالل اختبار بارات، قد ارتبطت  أن يحسب

 االندفاعية بنسب مختلفة مع نماذج مهمات الكف السلوكية. 
الكف وعالقته  ((Wilbertz, et al., 2014نيودرس ويلبيرتز وآخر 

بالغا من  52باالندفاعية متعددة األبعاد. طبقت الدراسة على عينة مقدارها 
سجلوا إما ارتفاعا أو انخفاضا على مقياس بارات لالندفاعية األصحاء الذين 

(. (FMRIوخضعوا لمهمة إشارة التوقف أثناء تطبيق تقنية الرنين المغناطيسي
أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق فيما يتعلق بارتفاع أو انخفاض االندفاعية 

إللحاح في حين ارتبط المقياس الفرعي ل UPPSعلى الدرجة الكلية لمقياس 
 بضعف ضبط الكف. 

إلى (Schachar &Tannok, 2015)وهدفت دراسة سكاتشر وتانوك 
التعرف على العالقة بين وظائف الضبط التنفيذية باستخدام مهمة إشارة التوقف 

مشتركا من  26والسلوك االندفاعي غير االجتماعي. طبقت الدراسة على 
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ذوي الدرجات العالية على  جامعة وارسو. وأشارت النتائج إلى أن المفحوصين
 السلوك االندفاعي أظهروا ضبًطا تنفيذيا ضعيفا. 

 تعقيب على الدراسات السابقة
القارئ للدراسات السابقة يالحظ اختالف نتائجها فهناك عدد من  

الدراسات تحقق من وجود عالقة بين االندفاعية المقاسة من خالل مقياس تقرير 
ذاتي، وبين ضعف الكف المقاس من خالل مهمات سلوكية معملية من خالل 

 الحاسب اآللي وهي:
 (Logan, et al., 2007; Horn, et al., 2003; Cheung, et al., 2004; Dolan, 
et al., 2004; Aicherta, et al., 2012; Schachar& Tannok, 2015). 

في حين لم تتحقق دراسات أخرى من وجود عالقة بين االندفاعية بوصفها سمة 
عامااة مقاسااة ماان خااالل مقياااس تقرياار ذاتااي، وبااين ضااعف الكااف المقاااس ماان 

 :خالل مهمات سلوكية معملية ومنها اآلتي
(Marsh, et al., 2002; Rodriguez-Fornells, et al., 2002; Lijffijt, et al., 
2004; Reynolds,et al., 2006; Lansbergen, et al., 2007; Roberts, et al., 
2011) 

فااي حااين وجاادت بعااض الدراسااات عالقااة بااين بعااض أبعاااد االندفاعيااة وضااعف 
مة عاماة وضااعف الكاف وهااي الكاف ولام تجااد عالقاة بااين االندفاعياة بوصافها ساا

 :دراسات
(Avila& Parcet, 2001; Enticott, et al., 2006; vibert, 2007; Wilbertz, et 
al., 2014) 

 وهو ما يؤكد الحاجة إلى دراسات متعددة لحسم هذا الخالف. 
 فروض الدراسة 

 هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث على الضبط الكفي.  (1
هناك فروق ذات داللة إحصائية في ضبط الكف بين مرتفعي ومنخفضي  (2

 االندفاعية. 

 هناك عالقة إيجابية ذات داللة بين االندفاعية وأبعادها وضعف الكف.  (3
 باالندفاعيااة وأبعادهااايسااهم ضااعف ضاابط الكااف إسااهاما جوهريااا فااي التنبااؤ  (4

 المختلفة. 
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 المنهج واإلجراءات 

 يئالوصفي التنبم المنهج ااستخد المنهج:
فتاى وفتااة مان طاالب الجامعاة بمحافظاة  160تكونت عينة الدراسة من  العينة:

. 21(، متوسااط أعمااار الااذكور 80(، واإلناااث )ن=80اإلسااكندرية الااذكور )ن =
. 2بانحراف معياري  7. 20، ومتوسط أعمار اإلناث 9. 2بانحراف معياري  5
8 . 

طبقاات المقاااييس فااي قاعااة مغلقااة بعياادة عاان الضوضاااء،وقد  إجررراءات التطبيرر :
طبقت بشكل فردي مع أغلب الحااالت وتطبيقاا جماعياا علاى مجموعاات صاغيرة 

حاالت من خالل أجهزة حاسب محماول موضاوع عليهاا نساخة وينادوز  3لم تتعد
ن برنااامج مهمااة إشااارة التوقااف ال يعماال إال علااى هااذه النسااخة(. جاااوب إذإ) 98

ذلك تطبيق برنامج مهماة إشاارة  لى مقياس بارات لالندفاعية ثم تالالمشاركون ع
 التوقف لقياس الضبط الكفي. 

 األدوات 
 استخدمت الدراسة مقياس بارات لالندفاعية وبرنامج نموذج مهمة إشارة التوقف. 

BIS-11  1995أوال : مقياس بارات النسخة الحادية عشر 
(1) 

مقاااييس االندفاعيااة اسااتخداما حااول ماان أكثاار 1995يعااد مقياااس بااارات 
العاااالم، وهاااو أداة تقريااار ذاتاااي صاااممت لتقيااايم االندفاعياااة واضاااعة فاااي االعتباااار 
الطبيعة العالمية المتعددة لالندفاعية. وقد اساتخدم علاى نطااق واساع فاي البحاث 

قااد تطااورت كجاازء ماان  1959النسااخة األصاالية -النفسااي والتربااوي واالجتماااعي
محاولة أكبر لربط القلق واالندفاعية بالكفااءة الانفس حركياة، إال أناه مار بمراحال 

هااي النسااخة األكثاار حداثااة لمقياااس بااارات. وعلااى  BIS_11تطااور متعااددة وتعااد 

                                                           
المؤلف الرئيسي  Baylor University األستاذ بجامعة Pattonتشكر الباحثة البروفيسور باتون  (1)

من المقياس على منحه للباحثة بدون أي مقابل مادي؛ وكذلك  11مع البروفيسور بارات للنسخة 
 إمدادها بعدد من األبحاث الخاصة بموضوع الدراسة. 
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ه طباق علاى نحاو واساع حاول إن افالرغم من أنه طور أوليا في الواليات المتحادة، 
 . (Stanford, et al. 2009) العالم

-بناء المقياس يسمح بتقييم ستة عوامل لالندفاعية من الدرجة األولاى )االنتبااه 
، عادم االساتقرار المعرفاي( –المثابرة  –التعقيد اإلدراكي  –ضبط الذات -الحركة

 –االندفاعياة الحركياة  –وثالثة عوامل من الدرجة الثانية )االندفاعياة االنتباهياة 
الدرجاة الكلياة يحصال -بندا 30فاعية غير المخططة(. المقياس يتكون من االند

ه مان خاالل مقيااس ذي ناعليها من خالل جماع جمياع البناود. المقيااس يجااب ع
بشاكل دائام -4فاي أغلاب األحياان  – 3من حاين آلخار  – 2نادرا -1أربع نقاط:

ته هناااااك بعااااض البنااااود الساااالبية التااااي عكااااس فيهااااا التقاااادير. المقياااااس فااااي صااااور 
 األجنبية له صدق وثبات مرتفع. 
 المقياس في صورته العربية 

بعااد الحصااول علااى موافقااة ماان البروفيسااور باااتون صاااحب المقياااس تاام 
ترجمتااااه إلااااى العربيااااة، وعاااارض المقياااااس فااااي صااااورته العربيااااة واألجنبيااااة علااااى 

تم تطبيق المقيااس وتفرياب بياناتاه ، متخصصين في اللغة اإلنجليزية وعلم النفس
 تم التأكد من ثباته وصدقه من خالل اآلتي: 

تاااام حساااااب ثبااااات مقياااااس االندفاعيااااة العامااااة )الدرجااااة الكليااااة( والمقاااااييس : أوال
 وهي: ، الفرعية بثالث طرق مختلفة

 كرونباخ  –حساب الثبات بمعامل ألفا -1
 ثبات التجزئة النصفية معامل سبيرمان براون.  -2
 20ذكاارا، و 15ذكاارا وأنثااى ) 35إعااادة االختبااار علااى عينااة ماان ثبااات  -3

يومااااا، وكاناااات  15أنثااااى( ماااان المشاااااركين فااااي الدراسااااة بفاصاااال زمنااااي 
 (: 1النتائج كما هو موضحة بالجدول )
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 ( معامالت االرتباط المستخدمة في حساب1جدول )
 مقياس االندفاعية والمقاييس الفرعية

 االختبار
 التجزئة النصفية االختبارإعادة  معامل ألفا

 معامل االرتباط معامل االرتباط معامل االرتباط

 **0.80 **0.90 **0.79 االندفاعية

 **0.92 **0.87 ** 0.90 االنتباه

 **0.95 **0.97 **0.93 الحركية

 **0.91 **0.79 **0.90 ضبط الذات

 **0.82 **0.89 ** 0.80 التعقيد المعرفي

 **0.72 **0.68 **0.71 المثابرة

 ** 0.94 **0.97 **0.92 عدم الثبات المعرفي

 . 01** دال عند مستوى 

( أن جميااع معااامالت االرتباااط دالااة عنااد مسااتوى 1يتضااح ماان جاادول )
 وهو ما يدل على ثبات المقياس ومقاييسه الفرعية.  0,01
: تم حساب القدرة التميزية لبنود المقياس العام والمقاييس الفرعية لالندفاعية ثانيا

إذ من خالل حساب داللة الفروق بين المجموعتين الطرفيتين على كل مقياس، 
٪ )الربيع األدنى( من المشاركين، في حين 25تمثل المجموعة األولى أقل 
ثم بيان داللة الفروق بين ٪ )الربيع األعلى( 25تمثل المجموعة الثانية أعلى 

 المجموعتين المتطرفتين. 
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 ( درجات )ت( وداللتها بين مرتفعي ومنخفضي االندفاعية2جدول )

 المقياس
 مرتفعي االندفاعية

منخفضي 
 االندفاعية

درجات 
 ت

 ع م ع م

 *24.5 4.37 63.14 3.85 85.17 اندفاعية عامة

 *19.36 1.38 8.71 1.01 13.83 اندفاعية انتباهية

 *39.23 0.80 10.61 1.28 19.76 حركية

 *27.77 1.05 10.9 1.51 18.79 ضبط الذات

 *20.79 1.57 9.48 1.10 15.62 تعقيد معرفي

 *19.26 1.03 6.33 1.62 12.02 مثابرة

عدم الثبات 
 المعرفي

12.21 1.02 5.81 1.06 28.09* 

وهي تبين قدرة جميع البنود في المقياس العام والمقاييس  0,01* جميع قيم ت دالة عند مستوى 
 الفرعية على التمييز الجوهري بين المجموعتين الطرفيتين. 

: طريقة تجانس االختبار وهي إحدى طرق حساب صدق التكوين لتحليل ثالثا 
 تي: التجانس الداخلي لالختبار، وتم ذلك من خالل اآل

حساب االرتباط بين مفردات المقياس والدرجة الكلية وكانت معامالت  .1
 0.6و 0.4وتراوحت بين  0.01االرتباط جميعها دالة عند مستوى 

 .تقريبا

 حساب االرتباط بين المقاييس الفرعية والدرجة الكلية للمقياس العام.  .2
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والدرجة ( معامالت االرتباط بين درجات المقاييس الفرعية 3جدول )
 الكلية للمقياس العام

 حركة انتباه المقياس
ضبط 
 الذات

التعقيد 
 المعرفي

 المثابرة
عدم الثبات 

 المعرفي

الدرجة الكلية 
 لالندفاعية

0.42 
* 

0.45* 0.44* 0.46* 0.39* 0.56* 

 0.01* جميع المعامالت دالة عند مستوى 

نها مؤشرات تدل على صفات سيكومترية أويمكن النظر إلى ما سبق على  
 جيدة. 

 (1)برنامج نموذج مهمة إشارة التوقف
من أكثر أدوات التحقق النفس  ايعد برنامج نموذج مهمة إشارة التوقف واحدً 

 Aicherta, et)عصبي المستخدم على نطاق واسع لدراسة مشكالت الكف العامة

al., 2012) الكف. ويعد أفضل مقياس معملي لقياس ضبط(Avila,& Parcet, 

هو عبارة عن نموذج مهمة ثنائية مباشرة من خالل الحاسب اآللي،  ،(2001
يواجه المفحوص شاشة الحاسب ويضغط على مفتاح االختبار الصحيح سواء 

عند ظهور الحرف على الشاشة، وعند سماع نغمة صوتية  Xأو  Oحرف 
مهمة بدء وهي  –ن: أ يتوقف عن المهمة فورا. وبذلك يتضمن النموذج مهمتي

( وهدف مهمة Xأو  Oزمن رد فعل اختياري مع بديلين لالستجابة )التمييز بين 
مهمة توقف وهي تتطلب  –البدء هو االستجابة بدقة وسرعة قدر اإلمكان. ب 

                                                           

تشكر الباحثة كل من البروفيسور جوردون لوجان أستاذ علم النفس التجريبي بجامعة  (1)
والبروفيسورة راسيل سكاتشر أستاذ الطب النفسي بجامعة  Vanderbilt Universityفانديربيلت

مداد الباحثة بنسخة من البرنامج وكذلك إمدادها بالدعم الفني إ على Avenue Universityأفينىو 
 والتقني لتطبيقه دون أي مقابل مادي.

نه يعتمد على لغة إأو ما قبلها حيث  98نسخ ويندوز  به البرنامج. يعمل على CDمرفق بالبحث* 
 البرمجة. يف DOSالدوس 
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كف االستجابة لمنبه البدء األولي عند ظهور إشارة التوقف )نموذجيا نغمة( 
عن االستجابة عند سماعها في تلك  يطلب من المفحوص التوقف النهائي

المحاولة. عملية الكف تنتج من خالل إشارة التوقف التي تتطلب من المفحوص 
أن يتوقف أو يغير المسار الحالي للفعل. فكف االستجابة يعتمد على سباق بين 
العملية األساسية لتنفيذ االستجابة من جانب وعملية الكف على الجانب اآلخر، 

)تنفيذ االستجابة أو التوقف( التي تنتهي أوال هي التي تؤكد  وهذه العملية
لعملية الكف أو ضبط  اخالص ااألداء. لذلك مهمة إشارة التوقف يعطي قياسً 

الكف مستقلة عن مهمة إشارة البدء. مهمة إشارة التوقف تقيس كمية الوقت 
دأت ميكرو ثانية( المطلوبة لكف االستجابة الحركية التي ب 200)نموذجيا 

محاولة تبدأ بنقطة تثبيت  64محاولة، كل  256بالفعل. البرنامج يتكون من 
ميكرو ثانية(.  200الذي يظل لمدة )X أو  Oميكرو ثانية( يتبعها منبه  500)

محاولة تدريبية ال تحتسب لتدريب المفحوص على البرنامج، يطلب  64هناك 
من المشاركين أن يستجيبوا بسرعة قدر اإلمكان من خالل الضغط على مفتاح 

X أوO ويطلب منهم محاولة التوقف عن إكمال االستجابة إذا الهدف قد أتبع
٪ من المحاوالت( وهذه اإلشارة تحدث على 25بإشارة توقف )صوت على 

فترات تأخير متعددة بعد ظهور المنبه، بعد محاوالت التأخير الناجحة فترة 
ميكرو ثانية وبعد محاولة التوقف الفاشلة تقل بمقدار  50التأخير تزيد بمقدار 

 ميكرو ثانية.  50
 :مكونات البرنامج:يتكون البرنامج من برنامجين فرعيين هما

 ويستخدم لتطبيق النموذج على المشاركين. : stopsig2ل األو 
 .ويستخدم لتسجيل بيانات المشاركين: Stopscr3الثاني

 :شروط قبول نتائج المفحوص
ن انخفاض النسبة عن هذا المعدل يعنى إذ إ٪66 يقل مستوى الدقة عن أال   -

عدم تركيز المفحوص أو ال  يضعف تمييز المفحوص للمنبه، وهو ما يعن
 مباالته باالختبار.
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تستبعد نتائج أي مفحوص تكون نسبة احتمال الفشل في التوقف خارج  -
ا فشل المفحوص في االمتثال إم   يألن ذلك يعن 0,80: 0,20المدى من 

للمهمة )سواء كان ذلك من خالل تجاهل صوت الجرس نهائي أو االنتظار 
 لسماع صوت الجرس. 

 35: تم حسابه من خالل ثبات إعادة االختبار على عينة من رنامجثبات الب
ن المشاركين في الدراسة بفاصل زمني أنثى( م   20ذكرا، و 15ا وأنثى )ذكرً 

ن على عينة مقدارها وكانت النتائج كما هي موضحة بالجدول يأسبوعيقدر ب
(4 .) 

 إشارة التوقف( معامالت ثبات إعادة االختبار لبرنامج نموذج مهمة 4جدول )

 االختبار
 ثبات إعادة االختبار

 معامل االرتباط

 0.95 رد فعل التوقف

قيمة معامل الثبات مرتفعة وتوضح أن المقياس على درجة عالية من 
 .الثبات

تعذر الحصول  إذصدق البرنامج: تم االعتماد على صدق المحكمين 
له في البيئة  امشابهً  الم تجد الباحثة برنامجً  إذعلى أنواع أخرى للصدق 

صدق، كما أن نتائج استجابة المفحوص عن  المصرية يمكن اعتباره محك  
يصعب إخضاعها ،ومن ثم محاولة 256المحاوالت تخرج مجمعة عبر 

 لألساليب اإلحصائية المعتادة للتأكد من صدقها. 
عرض البرنامج وطريقة عمله ومكوناته وشروط قبول نتائج المفحوص 
من خالل شرح مستوى الدقة ونسبة احتمال الفشل على مجموعة من أساتذة 

جامعة طنطا. وقد تم  –علم النفس والصحة النفسية بكليتي اآلداب والتربية 
االتفاق بإجماع اآلراء على قدرة البرنامج على قياس ضبط الكف بنسبة 

100 .٪ 
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 النتائج ومناقشتها 
: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث على ولنتائج الفرض األ 

 ضبط الكف

الذكور قامت الباحثة بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمجموعتي 
( يبين نتائج هذا 5على برنامج زمن رد فعل التوقف والجدول ) واإلناث

 الحساب.

ت وداللتها بين الذكور واإلناث على زمن رد فعل التوقف  ( قيم5جدول )
 )الكف(

 

 المقياس

عينة اإلناث ن =  80عينة الذكور ن = 
 الداللة ت 80

 ع م ع م
 9. 0 08. 0 1. 50 470 55 447 زمن رد فعل التوقف

 

( عدم وجود فروق ذات داللة بين متوسط درجات الذكور 5يتضح من الجدول )
واإلناث على مهمة إشارة التوقف من خالل زمن رد فعل التوقف الذي يمثل 

 الضبط الكفي. 
وتتفق هذه النتيجة مع معظم نتائج الدراسات السابقة التي أكدت عدم 

 اإلناث والذكور على متوسط زمن رد فعل التوقف من خاللوجود فروق بين 
 مهمة إشارة التوقف ومنها ما يلي:

(Band, e,- 2003; Aron, et al. 2004 ; Li, Huang, et al., 2006 ; Liu, et al., 
2012; Liu, et al., 2013; Rubia, et al., 2013). 

)de Wit, Weafer &و دى ويتويفر ها تختلف مع نتائج دراسات  أن  إال  

وقتا أعلى لكف االستجابة المحتملة عندما  يسجلنالتي أكدت أن النساء  2014(
ميكروثانية( قبل ظهور المنبه عن  5يقوم البرنامج بتعديل الفترة الزمنية )

 الرجال. 
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اإلناث والذكور على متوسط وترى الباحثة أن عدم وجود فروق بين 
زمن رد فعل التوقف من خالل مهمة إشارة التوقف يرجع إلى أن دراسة الكف 

هي التعامل مع عمليات بسيطة وواضحة وهي ضبط الفعل المخطط و ، لها ميزة
أثبتت الدراسات إمكانية  إذ، (Enticott, et al., 2006)أو الذي بدأ بالفعل 

استخدام تلك المهمات بعد عمل بعض التعديل على البرامج واستخدام التشريط 
قدة يمكن فهو ال يتطلب عمليات عقلية مع وم ن ثمعلى الحيوانات المختبرية. 

 من خاللها ظهور تلك الفروق بوضوح. 
توجد فروق ذات داللة إحصائية في ضبط الكف بين :الثانى نتائج الفرض 

 مرتفعي ومنخفضي االندفاعية 
قامت الباحثة بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمجموعتي 

( 6) منخفضي ومرتفعي االندفاعية على برنامج زمن رد فعل التوقف والجدول
 . النتائجيبين 

( قيم ت وداللتها بين منخفضي ومرتفعي االندفاعية على ضبط 6جدول )
 الكف

 المقياس
 مرتفعي االندفاعية منخفضي االندفاعية

 الداللة درجة ت
 ع م ع م

زمن رد فعل 
 0.01 36.10 1.37 2.482 8.23 2.396 التوقف

( وجود فروق ذات داللة بين منخفضي ومرتفعي 6يتضح من جدول )
االندفاعية على ضبط الكف المتمثل في زمن رد فعل التوقف عند مستوى 

 ,.Logan et al):وتتفق هذه النتيجة مع نتائج عديد من الدراسات منها 0.01

2007; Horn, et al., 2003; Scatchar, et al., 2015; Enticott, et al., 2006) ،

أكدت وجود فروق ذات داللة بين متوسطات مجموعتي االندفاعية التي 
 :المنخفضة والمرتفعة على ضبط الكف، في حين تختلف مع دارسات كل من

(Marsh, et al., 2002; Rodriguez-Fornells, et al., 2002; Lijffijt, et al., 
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2004; Reynolds,et al., 2006; Lansbergen, et al., 2007; Vibert, 

التي أكدت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات (2007
 مجموعتي االندفاعية المنخفضة والمرتفعة على ضبط الكف. 

تؤكد النتائج صحة الفرض وهو ما يشير إلى أن األفراد ذوي االندفاعية 
المرتفعة أقل قدرة على كف االستجابة المحتملة، فهم يستجيبون بشكل أبطأ 

يكون متوسط زمن رد فعل التوقف أكبر من  إذ)التوقف(  إلشارة الكف
األشخاص األقل اندفاعية، وتدعم النتائج فرضية أن المشكلة في ضبط 

أو بمعنى آخر أن األشخاص ، االندفاع تنشأ من الصعوبات في عملية الكف
االندفاعيين يبدولديهم صعوبة في كف االستجابة المسيطرة. وهو ما يعارض 

 ;Monterossoa, 2005)كل من مونتيروساوتشامبيرلين وآخرين  نتائج دراسات

Chamberlain, 2006)  كف االستجابة الضعيف المتمثل في زيادة زمن رد أن
بمعنى أن ضعف ضبط  ،فعل التوقف يرتبط باالندفاعية بوصفها سمة مرضية

حدد في  إذالكف يرتبط بالسلوك االندفاعي المرضي أكثر من السلوك السوي 
 عديد من الحاالت النفسية العصبية المرتبطة باالندفاعية. 

كما تؤكد النتائج حقيقة أن األفراد االندفاعيين لديهم صعوبة في تكامل 
المعلومات وعمل سلوك مالئم، لذلك يظهر السلوك على أنه غير مخطط وغير 

س في متعقل. وعلى المستوى السلوكي فتنظيم االستجابة الضعيف سوف ينعك
،وهذه (Gay, et al., 2008)صعوبة المرونة في إدراك نتائج السلوك المتنوعة 

الصعوبة سوف تنعكس في القدرة على كف االستجابة أو تقدير الوقت الذي في 
حاجة إليه للتراجع عن الفعل الذي بدأ للتو، فهم لديهم استراتيجيات غير 

 أهمية للسرعة أكثر من الدقة.  يمخططة التي تعط
: توجد عالقة ارتباطية دالة بين االندفاعية وأبعادها الستة ثالثنتائج الفرض ال
 وضعف الكف. 

تم حساب معامالت االرتباط بين أبعاد االندفاعية والدرجة الكلية لالندفاعية 
 ( يبين النتائج. 7وبين ضعف الكف من خالل زمن رد فعل التوقف والجدول )
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وداللتها بين كل من االندفاعية وأبعادها ( قيم معامالت االرتباط 7جدول )
 وضعف الكف

 

ضبط  الحركية االنتباه االندفاعية المقياس
 الذات

التعقيد 
الثبات  المثابرة المعرفي

 المعرفي
زمن رد فعل 

 التوقف
0 .57* 0 .43 * 0.47* 0.24* 0 .34* 0.56* 0.66 * 

 0.01* دالة عند مستوى أقل من 
( وجود عالقة دالة وموجبة بين االندفاعية والمقاييس 7يتضح من جدول )

. 0عند مستوى الست الفرعية وضعف الكف المتمثل في زمن رد فعل التوقف 
بمعنى أن السلوك االندفاعي يرتبط باالنخفاض في كف االستجابة )تأخر 01

في كف االستجابة يتمثل في زيادة زمن رد فعل التوقف(. وتتفق هذه النتيجة 
 ج دراسات كل من: مع نتائ

Logan,et al., (2007); Horn, et al.,(2003); Cheung, et al., (2004); Dolan, 
et al., (2004) Aicherta, et al., (2012); Schachar &Tannok, (2015). 

التي أكدت وجود عالقة بين االندفاعية المقاسة من خالل مقياس تقرير ذاتي 
مهمة أداء سلوكية. كما تختلف مع نتائج وبين ضعف الكف المقاس من خالل 

 دراسات كل من
Marsh, et al. (2002); Rodriguez-Fornells, et al., (2002); Lijffijt, et al., 
(2004); Reynolds, et al., (2006); Lansbergen, et al. (2007); Roberts, et 
al., (211) 

من خالل مهمة أداء التي أثبتت عدم وجود عالقة بين ضعف الكف المقاس 
 سلوكية وبين واالندفاعية المقاسة من خالل مقياس تقرير ذاتي.

أن  Hoffmann, et al., 2004)هوفمان وآخرين ) يوتؤكد هذه النتائج رأ
االندفاعية نتيجة لضعف الكف، أو بشكل أكثر تحديدا يتم تحديد االندفاعية من 

ي تدعم وجهة النظر التي د مع عمليات الخلل الوظيفي للكف. وهو خالل الوج
يمثل إذ ترى أن ضعف ضبط الكف أحد األسباب المحتملة للسلوك االندفاعي، 
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في العمليات المعرفية التي عادة ما تقمع تنفيذ  اضعف ضبط الكف ضعفً 
يسمح ضعف الضبط بالسلوك المندفع. كما تؤيد  إذاالستجابة غير المالئمة، 

أن التحكم في ضبط الكف  (Barkley, et al., 1997)وجهة نظر باركلي وآخرين 
 يمنح وقتا يمكن الوظائف التنفيذية من العمل بفعالية. 

فادة من هذه النتائج في مجال األمراض ه يمكن اإلوترى الباحثة أن  
المفهومان دورا بارزا في تشخيص عدد من االضطرابات يؤدي النفسية، حيث 

أن اضطراب  ((MTA, 1999سة حيث أثبتت دراسة قومية أمريكية تعرف بدرا
النشاط الزائد )الذي يعتبر ضعف ضبط الكف سمة أساسية  -ضعف االنتباه

مميزة له( إذا صوحب بالقلق فإن األشخاص المصابين به يكونون أقل اندفاعية 
وال يستجيبون للعالج الدوائي ويستجيبون بشكل أفضل للعالج السلوكي. لذلك 

ربما تكشف أنماط  إذين عدد من االضطرابات يجب دراسة المصاحبة بينهما وب
فرعية جديدة لالضطرابات ذات معنى تشخيصي أو اضطرابات منفصلة وهو 

 ما يساعد في صنع قرارات تشخيصية وخطة عالج ونتائج عالجية أفضل. 

: يسهم ضعف ضبط الكف إسهاما جوهريا في نتيجة الفرض الرابع
التنبؤ باالندفاعية وأبعادها المختلفة. الختبار صحة الفرض تم استخدام تحليل 

أجريت سبعة عمليات الختبار المتغير المنبئ )ضعف  إذاالنحدار البسيط. 
 .(8وجمعت معا في جدول )ة ضبط الكف( مع كل متغير تابع على حد
 
 
 
 
 
 
 



 ( 1001-947 2018أكتوبر  4، ع28دراسات نفسية )مج 

 

989 
 

االنحدار البسيط لتأثير المتغير المنبئ )ضبط الكف( على ( تحليل 8جدول )
 االندفاعية العامة وأبعادها الستة كمتغيرات متنبأ بها.

معامل  المتغيرات المتنبأ بها المتغير المنبئ
 االنحدار

قيمة 
 بيتا

معامل 
 قيمة ت التحديد

الدرجة الكلية  ضعف الكف
 1.29 0.02 0.14 11. 0 لالندفاعية

 **3.21 0.23 0.48 0.31 االنتباه 
 **3.65 0.31 0.56 0.65 الحركية ضعف الكف
 **3.42 0.19 0.44 0.41 ضبط الذات ضعف الكف
 1.09 0.02 0.13 0.19 التعقيد المعرفي ضعف الكف
 1.03 0.01 0.11 16. 0 المثابرة ضعف الكف
 **1.98 0.15 0.38 0.33 عدم الثبات المعرفي ضعف الكف

 0.01** دال عند مستوى 
( أن المتغيااار المساااتقل 8تباااين نتاااائج االنحااادار البسااايط الاااواردة بجااادول )

ضااعف ضاابط الكااف قااادر علااى التنبااؤ باالندفاعيااة االنتباهيااة والحركيااة وضاابط 
( في حاين لام يكان 01. 0الذات وعدم الثبات المعرفي بمستويات عالية الداللة )

عن القدرة في التنبؤ بكل من الدرجاة يكشف المتغير المنبئ ضعف ضبط الكف 
الكلية لالندفاعية والتعقيد المعرفي والمثاابرة. وقاد فسار المتغيار المنبائ ماا مقاداره 

٪ ماااان التباااااين فااااي 31٪ فااااي المتغياااار االندفاعيااااة االنتباهيااااة، ومااااا مقااااداره 23
٪ 15٪ من اندفاعية ضبط الذات، و19المتغير االندفاعية الحركية، وما مقداره 

 متغير اندفاعية المثابرة.من ال
 ;Avila& Parcet 2001)وتتفاااق هاااذه النتيجاااة ماااع دراساااات كااال مااان

Enticott, et al., 2006; vibert, 2007; Wilbertz, et al., 2014) ال تاي وجادت
ارتباط بين بعض مقااييس االندفاعياة الفرعياة )ولايس المقيااس العاام لالندفاعياة( 
وضعف الكف إذ اقترحوا االرتباط بين أبعاد االندفاعية والكاف التاي تتقاارب مان 
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الناحية المفاهيمية. وهو ما ينطبق على دراستنا فنجد ارتبااط ضاعف الكاف كاان 
العملياااة السااالوكية والمعرفياااة للتركياااز االنتقاااائي  ماااع االندفاعياااة االنتباهياااة، وهاااي

وتجاهاال المعلومااات األخاارى، وهااو مااا يمثاال جاازءا أساساايا ماان كااف االسااتجابة. 
وبالنسااابة للمهماااة المساااتخدمة فاااي البحاااث )برناااامج مهماااة إشاااارة التوقاااف( فيجاااب 

( واختيااار اإلجابااة الصااحيحة XأوOالتركياز علااى المنبهااات المتمثلااة فاي حرفااي )
 هذا التركيز. بناء على

وأما بالنسبة لالندفاعية الحركية فهي تمثل جاوهر الكاف السالوكي حياث 
يحسااب درجااة الكااف بقاادرة المفحااوص علااى منااع اسااتجابته الحركيااة، وتقاااس ماان 
خالل المهمة في قدرته على وقف حركة يديه عند سماع صاوت إشاارة التوقاف. 

ها تمثل جاناب أن  (Diamond, 2013)أما اندفاعية ضبط الذات فكما يرى دياموند 
فهااي عمليااة معرفيااة ضاارورية لتنظاايم ؛ ماان جوانااب الكااف، وتمثاال وظيفااة تنفيذيااة

ساااالوك الماااارء ماااان أجاااال تحقيااااق أهدافااااه والوصااااول إلااااى كااااف االسااااتجابة غياااار 
منااع أو كااف األفكااار غياار  يتعناا إذالمالئمااة. وأخياارا اندفاعيااة الثبااات المعرفااي 

تحادث تكامال ماع األناواع األخارى لكاف المرغوبة البعيدة عن الهادف وهاي باذلك 
 السلوك بنجاح.

وعلى الرغم من أن مجمل نتائج البحث تدعم فكرة التداخل بين 
االندفاعية بوصفها سمة متعددة األبعاد مقاسة من خالل مقياس تقرير ذاتي 

إننا ال نستطيع أن فوبين الكف المقاس من خالل مهمة أداء سلوكية معملية، 
التي تقترح إمكانية استخدام مهمات السلوك المعملية في ندعم وجهة النظر 

قياس كف االستجابة، ذلك ألن هذا يعني أن كل من االندفاعية المقررة ذاتيا 
وضعف الكف يمثالن بناًء واحدا وهوما لم تستطع أي دراسة إثباته إلى اآلن، 

لم يسفر تحليل االنحدار عن نسب إسهام لضعف  إذحتى الدراسة الحالية 
ضبط الكف على بعض المتغيرات المتنبأ بها لالندفاعية تصل إلى حد تفسير 
كامل التباين، كما لم يكن هناك إسهام دال على المتغيرات المتنبأة األخرى 
وأهمها الدرجة الكلية لالندفاعية، وذلك على الرغم أن مقياس بارات لالندفاعية 
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ييس التي ثبت صدقها وثباتها المستخدم في الدراسة الحالية يعد من أكثر المقا
نهما يمثالن إعبر ثقافات مختلفة. وإذا افترضنا جدال أنهما بناء واحد أي 

مفهوما واحدا، إذا فنحن نستطيع قياس ضبط الكف من خالل مقياس التقرير 
الذاتيلالندفاعية وهو ما فشلت دراسة دوغيرتي، وماثياس، ومارش، 

 في إثباته.  (Dougherty, Mathias, Marsh,& Jagar, 2005)وجاجار
وترى الباحثة أنه على الرغم من األهمية الكبيرة لمقاييس المهمات 
السلوكية لقياس ضبط الكف، فإن مقاييس التقرير الذاتي لالندفاعية مفيدة في 
قياس مجموعة واسعة من األساليب المعرفية والسلوكية في السياقات 

المهمات السلوكية تفشل في تقييم الخصائص االجتماعية المختلفة. في حين أن 
، كما أن أحد المزايا التي تحسب لهذه Aichert, 2012)االجتماعية لالندفاعية )

فهي أقل تأثرا بالضغوط  وم ن ثمالمقاييس أنها تجريفي بيئة محايدة نسبيا 
ة الخارجية التي تزيد من استثارة الفرد الذاتية التي يعتقد أنها تزيد من احتمالي

 . (Enticott, et al, 2006)حدوث السلوك االندفاعي
شف الطبيعة السببية لكال تكتوترى وجهة نظر حديثة أنه إلى أن 

المفهومين التي ما زال يكتنفها الغموض بشكل كبير يمكن استخدام مزيج من 
يضمن ذلك تقييما أكثر شموال  إذالمقاييس المعملية والذاتية لقياس االندفاعية، 

 ,.Dougherty, et al)االندفاعي نظرا للطبيعة المتعددة لالندفاعية  للسلوك

، كما يساهمصنع تكامل بين العلوم السلوكية والمعرفية والعصبية (2005
(Aichert, 2012; Wilertz, 2014) . 
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