
األداء واحلكم وتنببه  حتيز اإل يفالشلبية تنشيط الصور النمطية أثر 
 الشبهب الشلوكي لدى 

 

 هنهء عزت حممد عبد اجلواد.د
 اسبهذ مشهعد علم النفص الرتبوي

 كلية الرتبية، جهمعة الفيوم 

  :املكدمة
أن يحكخ أحجهؼ أمامشا أن ، هل يكفي ؟تجوم طؾيالأن ولى البج و هل االنظباعات األ

نغامشا ن كأ، و ؟فالنا يهؾديا لكي نؾصسه بكل الرفات الدمبية عمى السدتؾى السعخفي
مرجرا  Stereotypeنقابمهؼ لتربح الرؾر الشسظية أن مدبقا قبل األفخاد قج أدرك  السعخفي

 . الدمؾكأيزا و  والحكؼنتبا  وتبخيخا لمتحيد والعشرخية في اإل
التحيد القائؼ عمى الرؾر الشسظية في عمؼ الشفذ ب  تعخف هح  الغاهخ 

Stereotype Bias ،  تفظ بالسثيخات ي ضؾء الحاكخة االجتساعية التي تحفالباحثؾن  هاويفدخ
تتحجد في  ةلها خرائص معيش  Social Targetsهجاف اجتساعية السعخفية في صؾرة أ 

انثى متفؾقة في ذكخ متفؾق في الخياضيات،  "هحا السثيخ، مثللها ضؾء الجساعة التي يشتسي 
السعخفية  عمؾماتكل الس نذظتاالجتساعية،  السثيخاتحج هح  ما استقبل الفخد أ إذا، ف"المغات

وتكؾن  يخا ،أن ما يخيج  فقطيخى ن بالفخد ألذلػ يؤدي قج ، و في الحاكخةله حؾ  دنهتالسخ
 حكامأمؽ  اما يتختب عميهسواالدراك و نتبا  اإل في الشتيجه سمدمة مؽ تذؾ  وتحيد

(Donders, Correll, Wittenbrink, 2008; Koster, Crombez, Verschuere, 
DeHouwer ,2004);  

التحيد القائؼ عمى الرؾر  Newheiser& Dovidio(2012)يفدخ وعميه 
 لحا، االتداق والتختيب والترشيفإلى الشغام السعخفي االجتساعي يسيل أن الشسظية في ضؾء 

جرجة التي في الحاكخة لم دنةتيخون تؾقعاتهؼ السخاألفخاد جعل ا يساستؾفخ الرؾر الشسظيه أ
يجابيا إفي الؾاقع ما يخو   كانن إحتى و  ،خالف الؾاقع تؾقعاتهؼ تجعمهؼ يذعخون بالزيق إذا

مؽ الثقافة الغخبية يذعخون بعجم أن األفخاد تزح ا، فسثال لجيهؼ سمبيةنسظية  اويخالف صؾر 
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نغامهؼ السعخفي ن ، ألنه عخبيخبختهؼ أأأن طيب بعج ان ند)س( إأن خبختهؼ أإذا الخاحه 
 .أنه شخص فظ غيخ لظيفعمى االجتساعي يرشف العخبي 

فتخة للمسثيخات الشسظية الدمبية نتبا  يحجث تحيد في اال ،نتبا  اإلعسمية  ى في مدتؾ ف
 Levin تؾصل إليهويؤكج ذلػ ما  السحايج ؛أو  جابيةيمسثيخات اإللنتبا  االطؾل مؽ أ

(، في )صؾر  نسظية سمبية فخيقيسخع  في البحث عؽ وجه أأ اؾ كانأن األفخاد مؽ  (2000)
، أفارقة وجؾ  تزؼ في مجسؾعةبيض ا بيزاء مقارنة بالبحث عؽ وجه أمجسؾعة تزؼ وجؾه

فارقة مقارنة خة أطؾل لؾجؾد األالسفحؾصيؽ قج انتبهؾا لفتأن  Koster (2004)كسا وجج 
فتخ  نتبا  فخيقي قج جحبت االصؾرة األأن  Donders et al(2008)ووجج  برؾر محايجة.

 .أطؾل عؽ الؾجؾ  البيزاء
األفخاد الظخيقة التي يرجر بها إلى فقط بل تتعجا  نتبا  وال تؤثخ الرؾر الشسظية في اإل

 ؛بالرؾر الشسظيةأثخ الظخيقة التي نرجر بها احكامشا قج تتأن حيث وجج الباحثؾن  حكامهؼ؛أ
بهجف عمى طالب كمية الحقؾق  Sommers&Ellsworth(2000)أجخاها ففي دراسة

مؽ خالل اعادة الحكؼ عمى قزايا  االحكام إصجارالرؾر الشسظية عمى أثخ التعخف عمى 
الستهسيؽ دانة ارقة في إمؽ قبل الظالب األف حيداتوججا حيث ، أكام فيها حفعميه تؼ اصجار 

حيشسا تؼ تشذيط الرؾر فارقة دانة الستهسيؽ األمؽ قبل الظالب البيض في إ اوتحيد  ،ضالبي
 ، كسا وجج الشسظية لالفخيقي ضسشيا

  Castelli,Zecchini,Deamicis,Sherman(2005)                         
 إصجارتحيد في إلى التشذيط غيخ السباشخ لمرؾر الشسظية لكبيخ الدؽ  يؤدي أن 

جبخ السفحؾصؾن إذا  أنه إلى أ Dumont et al, 2003حكام ضج هح  الفئة، كسا انتهى  أ
 حكام.األ إصجارازون في هؼ يشحفإنعمى قسع الرؾر الشسظية بظخيقة مباشخ  

الفعمي األداء في أيزا ، تؤثخ  االحكام إصجارو نتبا  اإلوكسا تؤثخ الرؾر الشسظية في 
فارقة في مهام مشظقية قج انخفض حيشسا األ أن أداء الباحثيؽمجسؾعة مؽ  تفقج وججفخاد؛ لأل

 Stone,Lynch,Sjomeling and)فارقةبية لألتؼ تشذيط الرؾرة الشسظية الدم
Darley,1999)  ،  بعج لغؾية  مهسة أداءفي في استجابات الذباب  بظأكسا وجج الباحثؾن

ا ، وانخفاض,Dovidio  Kawakami, Young 2002 ;تشذيط صؾر نسظية لكبار الدؽ
في هح  السهام  لمتفؾق الحكؾري في مهام التفاوض بعج  تشذيط صؾر نسظية أداء اإلناث  في

https://scholar.google.com.eg/citations?user=GzDh3KgAAAAJ&hl=ar&oi=sra
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(Kray ,Thompson,  Galinsky,2001)   في أيزا أداء اإلناث ، وانخفاض
 ,Cvencek)بعج تشذيط الرؾر الشسظية لتفؾق الحكؾر في الخياضيات  الخياضيات

Andrew, Meltzoff, Kapur,2014)  
فقج يتحيد الفخد ليبحث عؽ  ،مختمفة أشكااللتحيد القائؼ عمى الرؾر الشسظية خح اويأ

قج يتحيد الفخد أو ،  Confirmation Bias Stereotype ة لجيهما يجعؼ الرؾر الشسظي
،  Disconfirmation Bias Stereotypeمرؾر الشسظية ل عكدي مخالففي إتجا  

وطخيقة تشذيط الشسط؛ ذلػ بعؾامل معخفية مثل مجى التحسيل عمى مرادر الحاكخة،  أثخ ويت
التحسيل عمى الحاكخة أن   .Allen,Sherman, Conrey, strossner(2009)وجج  حيث
السعمؾمات غيخ الستدقة مع إلى أكثخ  ، فيتؾجه االهتسامنتبا  في اإل عكدي تحيدإلى  يؤدي

السعمؾمات إلى نتبا  أكثخ يتؾجه اإل)الالتحسيل(  الرؾرة، بيشسا في حالة اكتسال سعة السعالجة
 Noorweider&Stapel (2011)  وأختمف ذلػ مع دراسة الرؾرة الشسظية،الستدقة مع 
بعجم الخاحة حيشسا اختمفت تؾقعاتهؼ األفخاد لسعخفي شعخ في حالة التحسيل انه حيث وججا أ

دحض الرؾر إلى األفخاد تحسيل مال البيشسا في حالة الإليهؼ، عؽ السعمؾمات السقجمة 
 تخالف الرؾر الشسظية.التي السعمؾمات إلى أكثخ وانتبهؾا الشسظية 

غيخ متدق مع الرؾرة الشسظية( بالتحسيل السعخفي  اتجا  التحيد)متدق أوأثخ وال يت
 ()عاهخ أو ضسشيطخيقة تشذيط الرؾر الشسظية أن إلى بعض الجراسات أشارت فقط؛ فقج 

تشذيط الشسط بظخيقة مباشخة أن  Kray et al (2001)وجج  حيثتؤثخ عمى اتجا  التحيد؛ 
 األفخادخبار إأن بسعشى  ؛تحيد عكدي في اتجا  دحض الرؾرة الشسظيةإلى يؤدي عاهخية 

بيشسا هؼ يترخفؾن بظخيقة مخالفة لمشسط، تبظخيقة ما جعم ؾن يترخف ؼسيجعمه ؼتشسيظهأن ب
 ضسشية.عشج تشذيط الشسط بظخيقة  بظخيقة متدقة مع الرؾر الشسظيةاألفخاد  نفذترخف 

 مشكلة الدارسة:
 ما يأتي:يتزح مؽ العرض الدابق      
هتسؾا بالتحيد في العسميات ا  في مجال السعخفة االجتساعية قج الغخبفي  الباحثيؽن إ اوال:

وهي صؾرة  ،مخيكير الشسظية الذائعة في السجتسع األالقائؼ عمى الرؾ  األداءالسعخفية و 
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 قل مهارة مؽ الخجل،، والرؾرة الشسظية لألنثى األبيضذكاء مؽ األمخيكي األ األقل1األفخيقي
الرؾر الشسظية في عمؼ الشفذ  ية دراسة عخبيةأ لؼ تتشاول -الباحثة إطالع في حجودو 

لرؾرة الشسظية ا مثل  ؛مشها في مجتسعاتشاالخاصة بالسجتسع العخبي بالخغؼ مؽ وجؾد العجيج 
رؾرة مع نؾع ال قافة السرخية، فقج تتفاعل الثة، والسخأة القائجة غيخ الشاجحةألم الدوج الذخيخ 

السعمؾمات الشسظية بظخيقة مخالفة لشتائج الجراسات فعال تجا  الشسظية السشذظة في ردود األ
فسثال هل تشذيط الرؾر الشسظية ألم  ،الغخبية التي لؼ تتشاول نؾع الرؾرة الشسظية كستغيخ

وهؾ ما األداء ، الدوج سيؤثخ بشفذ الظخيقة التي تؤثخ بها الرؾرة الشسظية لالنثى مشخفزة 
سرخي السجتسع الإلى قخب اول صؾر نسظية ألجراسات التي تتشمديج مؽ اإلى  يؾضح الحاجة

 تشا.والظخيقة التي تؤثخ بها في أحكامشا وأداءا
بالظخيقة التي يحجث بها التحيد  تبطختمفت الجراسات في الستغيخات السعخفية التي تخ ا ثانيا:

، وأحيانا حيانا يحجث التحيد في اتجا  دعؼ الرؾر الشسظيةفأ القائؼ عمى  الرؾر الشسظية ،
 او Explicit عاهخ؛بظخيقة تشذيط الشسط  ػتجا  عكدي لمرؾر الشسظية ويختبط ذلإفي 

بالتحسيل عمى مرادر الحاكخة وهؾ ما يتظمب مديجا مؽ الجراسات أيزا و  Implicit ضسشي
 .التي تتشاول الستغيخات السعخفية والسؾقفية التي تؤثخ في التحيد القائؼ في الرؾرة الشسظية

لجى السعمؼ األداء تحيد السعخفة و  الدابقة عمى الجانب التخبؾي لؼ تتشاول الجراسات :ثالثا
بالخغؼ مؽ شيؾع صؾر نسظية بسجارسشا مثل الرؾر الشسظية لمظالب مشخفض التحريل عمى 

 ،حكؾرلاقل تفؾقا في الخياضيات مؽ أ ؽنه غيخ مؤدب، والرؾر الشسظية لإلناث عمى أنهأ
، ويؾضح ذلػ الحاجة مؽ اإلناث في المغات قل تفؾقانهؼ أعمى أ والرؾر الشسظية لمحكؾر

سرخية وكيف تؤثخ في تحيد دراسة تتشاول بعض الرؾر الشسظية الذائعه في السجرسة الإلى 
 مشهؼ. السعمؼ خاصة الذباب

 :مؽ ثؼ تتمخص مذكمة الدراسة الحالية في التداؤل الرئيس التاليو       
وما  ،لدى الذااباألداء والحكؼ و نتاا  ال  تحيز فيالسختمفة تشذيط الرؾر الشسظية أثر ما 

 العؾامل السعرفية السؤثرة في ذلػ؟ هي 
 
 

                                                           
1
 استخدمت الباحثة كلمة افريقي بدال من كلمة أسود 
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 اآلتية: شاثق مؽ هذا التداؤل التداؤالت الفرعية وي     
، وهل يختمف ذلػ باختالف نتبا في تحيد اإلالدمبية تشذيط الرؾر الشسظية أثخ ما  . أ

 ؟مرادر الحاكخة التحسيل عمى
 إصجارفي التحيد في  ضسشيا(-عاهخاتشذيط الرؾر الشسظية )سمؾب أأثخ ما   . ب

 وهل يختمف ذلػ باختالف الرؾرة الشسظية مؾضع الحكؼ؟ ،حكاماأل
ال  -ضسشي-عاهخ) لمتفؾق الحكؾري تشذيط الرؾر الشسظية سمؾب أأثخ ما   . ت

 الناث؟لجى الحكؾر وااألداء تشذيط( في 
 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة الحالية إلى:     
تحجيج أثخ تشذيط الرؾر الشسظية الدمبية في تحيد اإلنتبا  والعؾامل السؤثخ  في  .1

 ذلػ.
ضسشي( في تحيد الحكؼ تجا  -تحجيج أثخ طخيقة  تشذيط الرؾر الشسظية )عاهخ .2

 بعض الرؾر الشسظية االجتساعية والتخبؾية.
تشذيط ضسشي( لمرؾرة  -تشذيط عاهخ -تحجيج أثخ أسمؾب التشذيط )ال تشذيط .3

 الشسظية لمتفؾق الحكؾري عمى اإلناث في األداء الفعمي لمحكؾر واإلناث.
 :همية الدراسةأ

 الجراسات والبحؾث فيهسيتها الشغخية الستسثمة في تشاولها مؾضؾعا ججيجا لمجراسة أ     
وضسشية في معالجة  بظخيقة عاهخة ؤثخوكيف ت ،االجتساعية الرؾر الشسظيةوهؾ  ،العخبية

هسيتها الشغخية الستسثمه في لمجراسة أ أن كسا  ،والعؾامل السؤثخة في عسمهااألداء، و السعمؾمات 
سرخي صؾر نسظية تختبط بالسجتسع ال وهي ،لؼ تتشاولها دراسات الغخب انساط ججيجة هاتشاول

دراسات قامت عمى  نساط االجتساعية التي وضعت في ضؾءوذلػ بغخض تعسيؼ نغخيات األ
 االفخيقي.الشسط نسط واحج وهؾ 
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والحي قج لجى السعمؼ االجتساعية وخرؾصا حكام األ إصجاركسا تشاولت الجراسة قزية 
ثل صؾرة التمسيح م بعض الرؾر الشسظية الذائعة في السجرسةبقخاراته وسمؾكياته أثخ تت

 عؽ الحكؾر.األداء نها مشخفزة أنثى بوصؾرة األنه سيء الخمق، مشخفض التحريل بإ
 الحكؼ تحيدباألفخاد بشاء بخامج تجريبية قائسة عمى تبريخ في الجراسة   وربسا تدهؼ هح       

السعتقج أن و  ةالحقيق حيح ليذنه صأ ن ما يعتقجو أن و  ،عميه نذأوا لجيهؼ وكيف يختبط ذلػ بسا
 ي يختمف عؽ الحقيقة.أوالخ أ

 مصطلحهت الدراسة:
  Stereotype  : الرؾرة الشسظية .1

األفخاد مؽ  أنها صؾرة معخفية حؾل جساعةالحالية الرؾر الشسظية بتعخف الباحثة 
، حجاث التي تختبط بهح  الجساعةراك وتفديخ األدعمى إهح  الرؾر يتؼ تكؾيشها مبكخا وتؤثخ 

 بها.وتدهل معالجة السعمؾمات الخاصة حداس بالتسيد عميها، وتحقق اإل
 Stereotype Bias  Confirmation الرؾر الشسظية القائؼ عمى  التحيز .2

vs. Disconfirmation 
وذلػ  ،السؾضؾعية يبجأ معخفيا ويشتهي سمؾكياانحخاف عؽ  تعخفه الباحثة الحالية بأنه

الحاكخة االجتساعية في  دنة فيتبدبب االعتساد عمى السعتقجات والسعمؾمات الشسظية السخ
في البحث عؽ األفخاد رغبة بدبب أيزا عمى الحقائق، و مؽ االعتساد أكثخ  حجاثتفديخ األ

متدقا مع  وقج يكؾن التحيدالحقيقه،  مؽ البحث عؽأكثخ الذؾاهج التي تؤكج تؾقعاتهؼ 
 . Disconfirmation Biasلها امخالفأو  Confirmation Bias السعمؾمات الشسظية
 والدراسهت الشهبكة: االطهر النظري

 :القائؼ عمى الرؾر الشسظية السعرفي والدمؾكي لتحيزا
  Social Cognitionأوال:الرؾر الشسظية مؽ السشغؾر السعرفي االجتساعي

ا وتعشي جامج  Stereosكمسة هؾ  Stereotypeالشسظية صل مرظمح الرؾرأ
Solid وكمسة ،Typos سؾذجن وتعشي  Model  خجسه الحخفية لمسرظمح تعشي التفإن وهكحا
إلى بالفعل ليذيخ  االمخ في بادئالسرظمح استخجم  وقجالجامجة،  وأ ج الرارمةالشساذ
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 ,Sameness  (Shneider ، والتساثل DuplicationوالشدخRigidity  الجسؾد
2004,p.8) 

 مؽ قخن مؽ أكثخ  حالرؾر الشسظية في الكتابات االجتساعية مشإلى شارة ت اإلأبجقج و 
 رؤسشامرظمح صؾر في   Walter Lippman  استخجم  الكاتب الرحفيحيث  الدمان؛

"Images in our head   تذكيلالعادة إ  قائسة عمى  معخفية عامة ةبشيإلى ليذيخ بها 
الحي يؤثخ عمى و  هؼ،بشاء عمى التذابه السفتخض السؾجؾد بيشاألفخاد مؽ سجسؾعة ل السعخفي

وفقا لمتسثيالت الثقافية الستؾافق  ليهؼإ خخون بها اآل الظخيقة التي يشغخ
 (Lipperman,1922 in Yzerbt, Steve,&Schardon, 1997, p.20عميها

بحاث في أجاءت ر الشسظية كغاهخ  نفدية لكؽ بجاية دراسة الرؾ 
Katz&Braly(1933-1935)  يخاجعؾا صفات أن فيها مؽ طالب الجامعة  والتي طمبا

لجى وانظباعات غيخ صادقة بالفعل وجؾد صؾر نسظية  واتزح ،عذخ جساعات عخقية
تخاك باحيؾن، واألالدنؾج إو ، عقؾلهؼ عمسيةن السفاأل ؛عات معيشهاالعجيج مؽ الظالب حؾل جس

ا انظباع سائج نهأالرؾر الشسظية عمى إلى ن افي ضؾء هح  الجراسة نغخ الباحثو جالف، أ
كجت هحا السعشى كتابات وقج أ ويشتج مؽ الحكؼ قبل السالحغة ،يختبط بجرجه محجودة بالحقيقة

Allport(1954) ة بجساعةمختبظ امبالغ فيه اتنها معتقجالحي نغخ  لمرؾر الشسظية عمى أ 
الرؾر الشسظية تعسيؼ حؾل جساعه أن إلى شار الحي أ Brigham,1971 وتعخيف ،معيشه

 ((In  David Shneider,2004 p.16 عخقية ليذ له ما يبخر  مؽ مذاهجات
ى محتؾى بحاث والكتابات تخكد عمكانت األوحتى عهؾر عمؼ الشفذ السعخفي 

تجعؼ الالمداوا  والعشرخية،  سمبية انالرؾر الشسظية لجساعات معيشة وما تتزسشه مؽ مع
درجة االندانية  وخرؾصا الرؾر الشسظية لمجساعات العخقية والتي دائسا ما تتزسؽ تجني

Less human ، مخاضوالعخضة لأل، والتحريل االكاديسي ،انخفاض القجرات السعخفيةو    
( Durante&Fiska,2017,p.44 ) 

الشفذ السعخفي في  عمؼتدامؽ مع تظؾر  اتظؾر وقج شهج مرظمح الرؾر الشسظية 
التي تفدخ الرؾر الشسظية االهتسام بالعسميات السعخفية بجأ  حيث ؛سبعيشيات القخن الساضي

وصار االهتسام بعسميات  ،نغخيات السخظظات العقمية ومعالجة السعمؾمات مع عهؾرخاصة 
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االهتسام بسحتؾى  عؾضا عؽ وذلػ دراك والتحكخ القائسة عمى الرؾر الشسظية،واإلنتبا  اال
 ((Shneider,2004 p.20 سائجا في سبعيشيات القخن الساضي كانالحي  الرؾر الشسظية

تعخيفات السرظمح تراغ في ضؾء العسميات السعخفية  بشاء عميه صارتو 
 McGarty, Yzerbyt تعخيف مؽ امثمتها و بجال مؽ محتؾى الرؾر الشسظية، بها  السختبظة

and Spears (2002) الحيؽ األفخاد نه تسثيل نفدي لخرائص لمرؾرة الشسظية عمى أ
لمسجتسع الحي  مذتخكةسثيل خرائص ثالث : معتقجات لهحا الت، و معيشة يشتسؾن لجساعة

 راكدفي إاألفخاد نها تؾفخ جهج أ، و وضع هح  الرؾر الشسظية تعكذ معاييخ هحا السجتسع
مؽ السجسؾعات التي  فخادرك فيها أمعاني لمسؾاقف التي يذا نها تسشحوأ ،هح  الرؾر الشسظية

 نها بشاءألمرؾر الشسظية عمى  Catalin(2014)، وتعخيف  تحسل هح  الرؾر الشسظية
السعمؾمات وفقا لسجسؾعة األفخاد يؤثخ في الظخيقة التي يعالج بها  ةمعخفي حؾل جساع

 (Catalin, 2014, p.321).بظة حؾل هح  الجساعةختالسعتقجات الس
كيف تتذكل وتعسل نغخية السخظظات العقمية في تفديخ وقج اعتسج الباحثؾن عمى 

 وال ثؼنشا نرشف الشاس أأ عمى فكخةتقؾم نغخية السخظظات العقمية الرؾرة الشسظية،حيث 
 يكؾن لجيهؼ نؾعاناألفخاد خالص استشتاجات حؾلهؼ، وهكحا فندتخجم هح  الترشيفات الست
،  Category-based Knowledgeعمى الترشيفات  مؽ السعخفة: السعخفة السبشية

نؾعي السعخفه هي خالصة وتربح  تؼ مالحغتها لحغيا وتفديخها وترشيفها،التي توالسعخفة 
 السعارف الدابقه، هح ليسثل  Schema، وقج استخجم مرظمح السخظط السعخفي السعمؾمات

طار لهؼ ما ندسعه ونخا  بسثابة إ حؾل الفئات والتي تكؾن الفعمية خبخاتشا و والخبخات الشغخية 
 Shnieder,2004))الرؾر الشسظية هي مخظظات معخفية فإن وبهحا السعشى 

مؽ  -األفخاد اثشاء تكؾيؽ االنظباعات حؾل  -السعخفيةويخفض تشذيط السخظظات 
تؼ تكؾيؽ االنظباعات بجون هح   إذاالسرادر السعخفية التي يدتخجمها االفخاد، عؽ ما 

بالرؾرة  ةالسخظظات، كسا تدهل وتدخع هح  السخظظات مؽ معالجة السعمؾمات السختبظ
 .(Kawakami, Young, & Dovidio, 2002) الشسظية

والتفديخ لمسثيخات  والترشيف ثشاء عسمية التعخفسخظظات السعخفية أتعسل الو 
 معالجةإلى وتؤدي  ،ربسا تعؾض السعمؾمات غيخ السؾجؾدةوتؤثخ عمى ذاكخة السعمؾمات و 

صحاب السخظظات السعخفية أاألفخاد ويكؾن سعمؾمات السختبظه بالسخظط السعخفي، كفء لم
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في معالجة األفخاد السخظظات   حتداعج ههحا السخظط ،حيث الجيج  خبخاء في مجال 
ت اعالوالتحكخ واالستجالل وهؾ ما يجعل تفنتبا  تقمل مؽ الجهج السبحول في اإلالسعمؾمات، و 

 (Shneider, 2004, p.21)كفاءة أكثخ بالعالؼ الخارجي األفخاد 
مؽ  -  Spencer-Rodgers, Hamilton&Sherman(2007)وقج تؾصل 

 ،سؾدمثل األ -نسظية لجساعات لمغة السدتخجمة في وصف صؾرا لسجى ثخاءتحميمه  لخال
 ؛خخائط معخفية شكلالرؾر الشسظية تسثل في العقل في أن إلى  -استاذ الجامعة  ،بيضاأل

تالف الفئة التي طمب مؽ خحيث اختمف معجل استخجام األسساء واألفعال والسحدشات بإ
 وتمقائية. وصفها بظخيقة سخيعة السفحؾصيؽ

لمفئات ثخاء فهسشا في إ ةهح  السخظظات مهسأن عمى  Shneider(2004)ويؤكج 
ؾكيات ال دراكها في وقتها، فبعض الدمشياء ال يسكششا إحيث تدسح لشا باستشباط أ الشسظية؛

السخظظات فإن وهكحا  ،هشاك مخظط معخفي حؾلها كانإذا ال يسكؽ تفديخها في وقتها إ
 ،ثؼ الترشيفنتبا  في مدتؾى اإلل التأثيخ أوال المؽ خالسعخفية تؤثخ في معالجة السعمؾمات 

  .الرؾر الشسظيةهح  استجالالت حؾل التختيب والحاكخ  ثؼ عسل كحلػ و 
 Stereotype Confirmation Bais: القائؼ عمى الرؾر الشسظية التحيزثانيا: 

البحث عؽ إلى  قج يسيمؾن أن األفخاد االجتساعية  يخى الباحثؾن في مجال السعخفة
إلى ؤدي هحا ت خاطئة، ويكانن إا حتى و االفتخاضات التي يزعؾه تؤكجالذؾاهج التي 

في األفخاد لسعمؾمات التي تخص السثيخ السعشي بدبب رغبة في معالجة ا  biasتحيد
البحث عؽ إلى األفخاد خح هحا التحيد أشكاال مختمفة فقج يدعى أوي، ترجيق افتخاضاتهؼ

السعمؾمات  عادة تفديخإ أو ،تجاهل  السعمؾمات التي تفشجهاأو  انظباعاتهؼج الذؾاهج التي تؤك
 (Shneider,2004,p.8)تهؼالتي ال تتدق مع فخضيا

ه فإن ةاعتبخنا الرؾر الشسظية تحسل افتخاضات حؾل خرائص جساعات معيش إذاو 
تخص الفخد الحي يشتسي لشسط  في معالجة السعمؾمات التي متؾقعة مؽ التحيد تؾجج درجة

األداء حتى في أو الحكؼ أو االستخجاع  وانتبا  ، وقج يغهخ هحا التحيد في مدتؾى اإلمعيؽ
 .الدمؾكي
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تجعيؼ االفتخاضات السذتقه  في اتجا  اتحيد  يكؾن  فقج ،اتجاهيؽ هح  التحيد وقج يأخح
الرؾر  اتجا  دحضالتحيد في  يكؾن  وقج confirmation bias الرؾر الشسظية  مؽ

 Disconfirmation biasالشسظية 
اختمفت نتائج الدراسات في تحديد العؾامل التى تؤثر في فقد  وبشاء عمى ما ساق

 األداء وأثشاء  ،السعمؾماتمعالجة  ثشاءأالرؾر الشسظية التحيز القائؼ عمى  دوثح يةكيف
، السعمؾمات الشسظيةومتى يكؾن التحيز متدقا مع السعمؾمات الشسظية ومتى يدحض 
والحكؼ نتاا  ال  تحيزوستعرض الااحثة في الجزء التالي كيف تؤثر الرؾر الشسظية في 

  .ذلػالعؾامل التي تؤثر في وبعض األداء و 
  Attention biasالقائؼ عمى الرؾر الشسظية نتاا  تحيز ال  .1

الرؾر الشسظية فإن    Schematic Filter Models خخائظيةال  وفقا لشساذج التخشيح
االفتخاضات أو ، حيث تعسل التؾقعات Allocation of Attentionنتبا  مؾضع اإل فىتؤثخ 

السختبظة بالرؾر الشسظية كسخشحات تدهل مؽ معالجة السعمؾمات الستدقة مع التؾقعات 
ة السدتخجمة في معالجة لتقميل مرادر الحاكخ األفخاد يتدامؽ ذلػ مع محاوالت و االجتساعية، 

مؽ السعمؾمات غيخ أكثخ  السعمؾمات الستؾقعةإلى نتبا  اإلإلى األفخاد ، وهكحا يسيل السعمؾمات
 مؽ زمؽأكثخ  السعمؾمات الستؾقعةإلى نتبا  جخائيا بديادة زمؽ االويعبخ عؽ ذلػ إ، الستؾقعة
 Allen) الرؾر الشسظية معمسعمؾمات غيخ الستدقه ل االنتبا 

,Sterman&Corney,stroessner,2009,p.2). 
تحيد إلى  مسا يؤديطؾل لفتخة أنتبا  الرؾر الشسظية ستجحب االفإن وبهحا السعشى 

ما يؤكج إلى نتائج العجيج مؽ الجراسات أشارت ، وبالفعل تجا  دعؼ التؾقعاتفي إنتبا  اال في
 Attention  التمسيح اإلنتباهي باستخجام مهسة Levin (2000)فقج وجج  هحا الترؾر؛

Cueing Task 2   صؾر  نسظية  فخيقيأأسخع في البحث عؽ وجه  ؾاكانالسفحؾصيؽ أن(
                                                           

2
أو   لمرؾر الشسظية مؽ خالل عخض صؾرة نسظية سمبيةنتبا   اإل تقيذ التحيد فيتقميجية  ةمهس 

أو غهخ صؾرة مخبع ثؼ تختفي الرؾرة وت حج جؾانب الرفحة،صؾر عادية ألجداء مؽ الثانية في أ
ثؼ  ،ثؼ تختفى مؽ الثانية،40/1000يدخ مؽ الذاشة في اقل مؽدائخ  في الجانب األيسؽ أو األ

الذكل الحي مكان في تحجيج  وتكؾن الدخعة ،مكان السخبع في الذاشةيظمب مؽ السفحؾص تحجيج 
 مؤشخا عمى مقارنة بالرؾر السحايجة  الدمبيةالحي عهخت فيه الرؾر الشسظية سكان عهخ في ذات ال
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، بيض بجاخل وجؾ  أفارقةزاء مقارنة بالبحث عؽ وجه أبي ا( في مجسؾعة تزؼ وجؾهسمبية
التحيد طؾل وهي درجة مؽ لفتخة أنتبا  فخيقي قج جحب االنسط األأن وهؾ ما فدخ  الباحث 
    .لمسثيخ الشسظي الدمبي

صؾرا نسظية  -ؽ السفحؾصيؽم ةعمى مجسؾع - Koster et al(2004)كسا عخض 
ما في محايجة تغهخ في مؾاضع مختمفة ، إ سؾد(، تتبعها مثيخاتأ -)أبيض يجابيةسمبية وإ

السثيخات  كانتحجيج ميجابية، ثؼ طمبؾا مؽ السفحؾصيؽ مؾضع الرؾرة الدمبية او اإل
 كان سخع في تحجيج مكانؾا بالفعل أالسفحؾصبؽ أن إلى الشتائج أشارت السحايجة، وقج 

وهؾ  ،شسظية سمبيةالسثيخات الالحي عهخت به  كانعهخت في ذات الس إذا سحايجةالسثيخات ال
طؾل كسا لفتخة أنتبا  الرؾر  الشسظية الدمبية قج جحبت االأن ما استجل مشه الباحثؾن عمى 

 الرؾر  مقارنة بالرؾر السحايجة.لهح  نتبا  يقاس بالفتخة التي يسزيها الفخد باإل
التي  Donders, Correll,Wittenbrink(2008)دراسة نتائجواتدقت مع هح  الشتائج 

مؽ طالب جامعة  وذلػ لجى عيشةنتبا  فخيقي في تحيد االالرؾر الشسظية لألأثخ تشاولت 
أن وقج اتزح ،  Attentional Cueing Task  ينتباهالتمسيح اال شيكاغؾ باستخجام مهسة

قجم الباحثؾن تفديخا ، وقج 3فتخ  أطؾل عؽ الؾجؾ  البيزاءنتبا  فخيقي قج جحبت االؾرة األص
الرؾر الشسظية تثيخ الخؾف وتقؾم بؾعيفة السثيخات السخيفة في أن إلى شاروا مختمفا حيث أ

 .نتبا جحب اإل
كسا يقاس بدمؽ نتبا  الرؾر الشسظية تؤثخ عمى االأن وبالخغؼ مؽ اتفاق الجراسات عمى 

هشاك عؾامل معخفية أن إلى الباحثيؽ  نتهى بعضإلمرؾر الدمبية بالسيممي ثانية، نتبا  اال
 هؼ هح أ ومؽ لمرؾر الشسظية الدمبية، نتبا  تؤثخ في احتسالية تحيد االأن ومؾقفية يسكؽ 

صادر  عمى وهل هشاك تحسيل ،لمرؾر الشسظيةنتبا  ثشاء االالعؾامل مرادر الحاكخة الستاحة أ
تحت عخوف التحسيل السعخفي يفزمؾن االعتساد أن األفخاد بسعشى ؛ م اللحاكخة العاممة أا

وذلػ لتؾفيخ  دنة في الحاكخة طؾيمة األمجتالسخ بالرؾرة الشسظية عمى السعمؾمات السختبظة
                                                           

3
أن هحا الجانب قج جحب اإلنتبا  لفتخة أطؾل، وال يتؼ التخكيد عمى الجقة ألن السهسه سهمه ججا، ولكؽ عمى  

سخعة تحجيج العالمة، وقج استخجمت الباحثة هح  السهسه في الجراسة الحالية بعج اجخاء تعجيل فيها وفقا لشتائج 
 االستظالعية.الجراسة 
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أكثخ قج يشذغل السفحؾصؾن أو الفعمية التي يشذغمؾن بها،  لمسهسةالعاممة مرادر الحاكخة 
 .مرؾرة الشسظيةل السخالفةبالسعمؾمات 

لمسعمؾمات نتبا  تحيد االمرادر الحاكخة في وفي صجد بحث كيف يؤثخ التحسيل عمى 
 .Allen,Sherman, Conrey, strossner(2009) أجخى السختبظه بالرؾر الشسظية 

 تحيدالتحسيل السعخفي وقؾة الرؾر الشسظية في أثخ هجافها بحث دراسة كان مؽ بيؽ أ 
يكؾنؾا أن ( طالبا جامعيا 29، في هح  الجراسة طمب الفاحرؾن مؽ عيشه مكؾنه مؽ )نتبا اال

بعج )صؾرة نسظية سمبية(،  سؾد مؽ شيكاجؾعؽ شخص أ form impressionsانظباعا 
ذلػ عخض صفات  لهحا الذخص عمى شاشة كسبيؾتخ، تميافتخاضية ذلػ تؼ عخض صؾرة 

وثمثها )غيخ نغيف(،  فخيقيع نسط األتدق مثمثها سمبية ي  ؛وسمؾكيات ترف هحا الذخص
 اشتخى قسيروثمثها األخيخ محايج )أ)تخك مقعج  في الباص لخجل مدؽ(  تدقالثاني ال ي

عمى شاشة  (، وقج تؼ عخض الدمؾكيات السقبؾلة وغيخ السقبؾلة في صؾرة ثشائياتاججيج
، ثؼ يسيؽ الرفحةأو يدار  عمى)*(  الذكلها ثؼ يغهخ بعج ،لسجة ثالث ثؾاني الكسبيؾتخ

ت سخعة كان، و عمى مؾضع العالمة قرى سخعةزغط بأيأن يظمب مؽ السفحؾص 
أكثخ ه إنتباهكثخ،  وبالتالي السفحؾص لهحا الجانب مؽ الرفحة أنتبا  ااالستجابة تجل عمى 

أو يسيؽ  كانت تعخض عمىالتي ال تتدق مع الشسط والتي  مؾضع الدمؾكيات السقبؾلةإلى 
ثيخ التحسيل عمى الحاكخة أح  السهسة تحت تتقؾم به كانت نرف العيشةو  ،يدار الرفحة

نه في حالة التحسيل إلى أالشتائج أشارت وقج ، خخ بجون تحسيل)تحكخ أرقام( والشرف اآل
نتبا  اال كان حيث ، Disconfirmation Biasنتبا  في االعكدي  عمى الحاكخة حجث تحيد

تعسل  كانت الرؾر الشسظيةأن السعمؾمات غيخ الستدقة مع الرؾرة الشسظية بسعشى إلى أكثخ 
كؾسيمة لجسع البيانات الججيج  حيشسا يتؼ التحسيل عمى مرادر الحاكخة بيشسا في حالة اكتسال 

الرؾرة السعمؾمات الستدقة مع إلى أكثخ  السفحؾصؾن )الالتحسيل( فقج انتبه  سعة السعالجة
 . الشسظية

أثخ خخى تشاولت سة أراد Noorweider&Stapel(2011) جخى في ذات الدياق أ
لمسعمؾمات السختبظة بالرؾر نتبا  التحسيل السعخفي عمى مرادر الحاكخة في تحيد اإل

الرؾر بعج عخض معمؾمات متدقه مع األفخاد فحص مذاعخ خالل الشسظية، وذلػ مؽ 
جل بتقجيؼ صؾر نسظية لخ ن ا، في هح  الجراسة قام الباحثمعها ومعمؾمات مختمفة ،الشسظية
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مؽ  لساني)صؾرة نسظية إيجابية( لسجسؾعة مكؾنة)صؾرة نسظية سمبية( ورجل أ عخبي
تبعؾا ذلػ بسعمؾمات ثؼ أ ،مخيكيةالستحجة األ( طالبا مؽ طالب الجامعة في الؾاليات 108)

مخجل يجابية لوالرؾرة الشسظية اإل، خجل العخبيالرؾرة الشسظية الدمبية لمتختمف عؽ 
أشارت وقج  ،التحسيلرقام( وشخوط ال)تحكخ أ وذلػ تحت شخوط التحسيل السعخفياأللساني، 

بعجم الخاحة حيشسا اختمفت تؾقعاتهؼ األفخاد نه في حالة التحسيل السعخفي شعخ إلى أالشتائج 
دحض الرؾر الشسظية إلى األفخاد تحسيل مال البيشسا في حالة العؽ السعمؾمات السقجمة 

 ت السعمؾمات تخالف الرؾر الشسظية.كانحيشسا 
شخرية الفؾضؾى في  وهي أخخى بجراسة أخخى عمى صؾر نسظية ن اوقج قام الباحث

تحت  ( طالبا مؽ شباب الجامعة109مؽ ) ةؾزيخ وذلػ لجى عيشة مكؾنالمقابل شخرية 
ثشاء رقام أأ ةعجدية )تحكخ عجد مكؾن مؽ تدع تحسيل باستخجام مهسةالشخوط التحسيل وال

في حال التحسيل السعخفي تديظخ التحيدات الشسظية عمى  هأنكجت الشتائج التجخبة( وقج أ أداء
 .التؾقعاتبمؽ اهتسامهؼ أكثخ بالشتائج األفخاد السعخفي بيشسا في حالة الالتحسيل يهتؼ األداء 

 الرؾر الشسظيةأن شبه اتفاق عمى  يؾجج هأن الدابقة يتزح مؽ عخض نتائج الجراسات
حظ عمى ، ويالإليهانتبا  كسا يقاس بديادة زمؽ اإل ،تجاههانتبا  تحيد اإلإلى الدمبية تؤدي 

التحسيل في نؾع التحيد) تحيد متدق مع الرؾر أثخ ها لؼ تتفق عمى هح  الجراسات أن
ؼ الجراسات قج معغأن أيزا ، كسا يالحظ (لمرؾرة الشسظية مخالفالشسظية ام تحيد 
بيشسا هحا  ،شيؾعا في الثقافة االمخيكيةكثخ سؾد وهؾ الشسط األيقي األفخ استخجمت نسط األ

يحجث هحا يسكؽ أن هل  سجتسع السرخي، وهشا يشهض سؤال:لالشسط غيخ مؾجؾد في ا
م السجتسع السرخي مثل صؾرة أب مختبظةخخى أ ج عخض صؾر نسظيةشعنتبا  التحيد في اال

 .الجراسة الحاليةاوله الباحثة في التجخبة االولي مؽ الدوج ، والسخأة القائجة وهؾ ما ستتش
 :الحكؼ القائؼ عمى الرؾر الشسظية تحيز .2
ه مؽ فإنبالرؾرة الشسظية  السعمؾمات السختبظةإلى سيتجه أكثخ األفخاد نتبا  كان ا إذا

حكام؛ األ إصجار ساسالتي هي أخخى العجيج مؽ العسميات السعخفية األأثخ تتأن الستؾقع 
ارتبط  إذا أسباب داخميةإلى فالفذل يخجع  ؛باختالف الفاعل حكاماأل تختمف وهكحا فقج
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 ارتبط بذخص عاديإذا  أسباب خارجيةإلى و ، سؾد()فذل مخشح أ سمبية برؾرة نسظية
(Wyne,2004,p.706) 

 حكام،األ تحيد مجال عمؼ الشفذ االجتساعي والسعخفي بقزيةوقج اهتؼ الباحثؾن في 
أكثخ حكام الشسظية في األ ثيخ الرؾرتأأن القخارات في الحياة اليؾمية حيث اتزح  إصجارو 

(، عاهخ –)ضسشي  مثل نؾع التشذيط معخفيةو  حيث تتجخل عؾامل مؾقفيةتعقيجا مسا يبجو؛ 
)قسع لمرؾر الشسظية، أم حخية  التشذيط عخوف م ال(،الشسظية أ السفحؾص) يشتسي لمرؾر

الحكؼ،  إصجارعمى الرؾر الشسظية( في الظخيقة التي يتؼ بها  فكار قائسةأفي تبشي 
يكؾن عمى  حيث ،هحاعؽ الهجف  ار السفحؾص بسعمؾمات متشاقزةتؼ اخبإذا وخرؾصا 
 يؾازن بيؽ نؾعي السعمؾمات القجيسة والسؾقفيةأن السفحؾص 

                            (Chan&Mendelsohn,2010, pp.251-252)  
التشذيط عاهخيا كان  إذا وما  -طخيقة تشذيط الرؾر الشسظيةأن إلى وقج انتبه الباحثؾن 

هؼ الستغيخات التي تؤثخ في طخيقة الحكؼ، فهشاك دائسا فخوق بيؽ ما يغهخ  مؽ أ  -ضسشيا أم
الكثيخ ما يذعخون به، فسثال نجج  بيؽ حقيقةو  ،نسظية معيشةمؽ تعرب تجا  صؾرة األفخاد 

كجت أدار  وهكحا، وقج لؾاقع الجسيع يفزمؾن الخجل في اإلا فيبيشسا ، ة خأ دعاوى تسكيؽ السمؽ 
نهؼ خي الرؾرة الشسظية إال أعمى السدتؾى الغاهاألفخاد يشكخ  عشجمانه عمى أنتائج الجراسات 

،  Dual Attitudes هحا التشاقض بازدواجية االتجاهات ويعخف ،في الحقيقة يقتشعؾن بها
ولكؽ باستخجام السقاييذ ، قج يغهخ عجم رضا تجا  فخد عشرخي  الفخدأن إلى وتذيخ 

 Blascovich ) األفخاد مع العشرخييؽ أكثخ مؽ تؾحج  مع نه يتؾحج قاطية قج يتزح أساإل
et at, 2001, in Castelli et al ,2005,p.13)  . 

 جخى تؤثخ طخيقة التشذيط في تحيد األحكام أ اختبار كيف إطارفي و 
(Sommers&Ellsworth(2000  طالبا بكمية الحقؾق جامعة ميتذجان،  (62عمى )دراسة

، طمب مؽ البيض ؽكييمؽ األمخياآلخخ فارقة، ونرفهؼ األ كييؽمخينرفهؼ مؽ األ
 ةيعميهؼ سيشاريؾهات حقيق تيقؾمؾا بجور السحمفيؽ كسذاريع دراسية، وعخضأن سفحؾصيؽ ال

 )حخق كشيدة مثل فارقةاألبيض أو مؽ الفيها  ؾن الستهس كان لسحاكسات في قزايا عخقية، 
ؽ ي، ثؼ طمب مؽ السحمف(سؾدها استهدأت بأفخاد مؽ عخق مختمف، طعؽ فتا  ألنيستمكها أ

م ال في ضؾء مقياس تحجيج هل الفخد محنب أأيزا العقؾبات، و  قانؾن حكؼ في ضؾء  إصجار
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ن احيث ك ،فارقةاأل حكامأثخ في الستهسيؽ قج أ عخق أن  الشتائجأعهخت وقج سباعي، 
أكثخ السحمفؾن البيض كان حكامهؼ ضج البيض بيشسا في أ تحيداأكثخ فارقة السحمفؾن األ

 قجهح  الشتيجة أن لمستهسيؽ البيض، وقج افتخض الباحثؾن  إدانةأكثخ و  حيادية تجا  األفارقة
فخيقي ، حيث بدبب رغبة الظالب البيض بالغهؾر بسغهخ الحيادي تجا  الستهؼ األ عهخت
االنحياز في الحكؼ فإن التشذيط ضسشيا  ربسا لؾ تؼتشذيط الرؾر الشسظية عاهخيا، و كان 

 ربسا يبجو واضحا.
بيض في مؽ الن اتظؾعت سيجت حيث؛ بجراسة ثانيةن اقام الباحث والختبار هح  الشتيجة 

 ،خيكيةأحج السظارات األممؽ السدافخيؽ عشج بؾابات االنتغار في  االقتخاب مؽ مجسؾعة
تكؾنت هح  العيشة الؾاقعية مؽ  ،نها تقؾم بسذخوع عؽ وجهات الشغخ القانؾنيةوأخبختهؼ أ

ونرفهؼ اإلناث نرفهؼ تقخيبا مؽ  ،مؽ األفارقة( 55، و)مؽ البيض (156 مشهؼ) (،211)
نفذ  تتؼ عخض ؽ،نيابيؽ العذخيؽ حتى التاسعة والثسعسارهؼ أ  خاوحتت، مؽ الحكؾر
األولى طخيقتيؽ في  ىحجالعخض يتؼ بإ كان القزايا الدابقة، ولكؽ هح  السخة سيشاريؾهات

 اسؾدتذتسي أأن تجل عمى جشده مثل" لؼ يكؽ جيجا  تهؼ في السحاكسةحكخ عبارات ذكخها الست
صحابه" طمب مؽ أ أمام تذتسي رجالأن ضسشية مثل "لؼ يكؽ جيجا  شارةإأو صحابه، أ أمام

هل هي ترشيف الجخيسه أيزا العقؾبات و  قانؾن في ضؾء  أحكام إدانة إصجارالسذاركيؽ 
 ؟م الأ ةعخقي

وتشذيط  ،، جشذ السحمفثالثي لجشذ الستهؼتبايؽ متعجد جخاء تحميل تؼ إ
اإلدانة وترشيف القزيه كستغيخيؽ وأحكام  ضسشي( كستغيخات مدتقمه، -سط)عاهخالش

ط ونؾع التشذي لمتفاعل بيؽ جشذ السحمف وجشذ الستهؼأثخ الشتائج وجؾد أعهخت ، وقج تابعيؽ
أن ، و تحيد األحكام لجى البيض واألفارقةجشذ الستهؼ يؤثخ في أن دانه، و في حكؼ اإل

لمعخق ضسشية  اإلشارةدانة لالفارقة عشجما كانت إأكثخ لمبيض، والبيض  دانةإأكثخ  األفارقة
في سيشاريؾ  العخق يحكخ صخاحةكان حيادية حيشسا أكثخ البيض  كان، بيشسا )تشذيط ضسشي(

 السحاكسة.
التشذيط  أن مؽ  Castelli&,Arcuri (2001)هح  الشتائج ما تؾصل اليه  تأكجوقج 

في الجراسة  عهخ السفحؾصؾن حيث أ  ؛حكاماأل تحيد يؤثخ عمى الزسشي لمرؾر الشسظية
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 سؾد، وذلػ ألنه مؽ غيختقييسات سمبية لذخص أبيض يتحجث  بظخيقة سمبية عؽ شخص أ
ما ال يشدجؼ مع السعاييخ االجتساعية  وهؾ ابيض متعربيغهخ األأن السقبؾل اجتساعيا 

إلى قخب األفخاد أهؤالء أن لمخيخ والخقي لمبيض، لكؽ اتزح مؽ خالل القياسات الزسشية 
 العشرخي مؽ الفخد غيخ الستحيد .الفخد 

نتائج مؤكجة إلى Castelli, Zecchini ,Deamicis,Sherman (2005)وقج تؾصل 
الحكؼ بخالف التشذيط الغاهخ،  تحيدإلى يؤدي لمرؾر الشسظية التشذيط الزسشي أن لفكخة 

كبار تجا   اتجاهات الذباب الغاهخية والزسشيةوال بقياس اسة قام الفاحرؾن أفي هح  الجر 
مخيكي، مؽ خالل مقياس سباعي لرفات ر الشسظية الدمبية في السجتسع األالدؽ كأحج الرؾ 

وواثق،  مقابل صفات غيخ نسظيه مثل: مبجع يشدى فيو  لدؽ مثل: وحيجنسظية لكبيخ ا
باستخجام معتقجات نسظية  امدش شاب متعرب يرف رجالإلى  بعجها استسع السفحؾصؾن 
Stereotypic Beliefs   ناالسفحؾصيؽ لسجة خسذ ثؾ  أمامت الرفات تغهخ مكتؾبة كان 

في  يظمب مؽ السفحؾصيؽ عج الحخوف بأقرى سخعة مسكشةكان بها حخوف و  يميها صفحة
وبعج  ليها الذاب مؽ قبل.تغهخ في جانب الرفحة الشتيجة التي تؾصل إ  تكانالؾقت الحي 

عمى قبؾل  حؾل الذاب كجالةحكخوا انظباعاتهؼ يأن انتهاء العخض طمب مؽ السفحؾصيؽ 
سئمة مثل هخيا، كسا تؼ قياس اتجاهات العيشة تجا  الذاب مؽ خالل أالرفات الشسظية عا

الشتائج  انتهتوقج ، ، هل هؾ شخص لظيفيكؾن صجيقػأن هل تحب هحا الذاب، هل تؾد 
ه عجابهؼ بعاهخيا بيشسا اتزح إ ؽ قج اعهخوا رفزا لمذاب الستعرب السفحؾصيأن إلى 

الحخوف دون القيام بعسمية جابات الذاب عمى مهسة عج وبارائه ضسشيا مؽ خالل اختيار إ
 نفدهؼ.العج بأ
طمب  إذا في الحكؼ  اتحيد نه لؽ يحجث سؽ الستؾقع أفهحا االفتخاض صحيحا كان إذا و 

إلى  ما رئيذ عسل وتؾصية، عمى سبيل السثال تؾجيه ؽ قسع الرؾر الشسظيةمؽ السفحؾصي
 ف بغض الشغخ عؽ لؾنه.ختيار مؾعإ

قسع أثخ لبحث  Dumont et al ( 2003) بهادراسة قام طار أجخيت في هحا اإلوقج 
 لظيفة لفاحرؾن الرؾرة الشسظية لمكؾافيخة كديجةحكام، وقج اختار االرؾر الشسظية عمى األ

ؽ أنهؼ برجد التحاور مع كؾافيخة، يخبخ الباحثؾن السفحؾصاجتساعيا لكشها غيخ ذكية، أ
ؾر سئمة ليذ لها عالقة بالرؾرة الشسظية لمكؾافيخة )قسع لمروطمب مؽ نرفهؼ اختيار أ
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الشتائج قج أن سئمة كسا يخيجون، وبالخغؼ مؽ لؾا أأيدأن خخ بالشسظية(، بيشسا سسح لمشرف اآل
قسع الرؾر الشسظية في اختيار األسئمة قج  السجسؾعة التي طمب مشهاأن إلى بالفعل أشارت 

 كانت هح  السجسؾعة احكام عمى الكؾافيخة إصجارنه عشجما طمب مشهؼ استجابت لحلػ ، إال أ
القسع الغاهخي لمرؾر الشسظية يؤدي أن وتؤكج هح  الشتيجه  ،الشسظية لالحكامتحيدا أكثخ 
 حكام في اتجا  دعؼ الرؾر الشسظية.األ تحيدإلى 

في  -ضسشيا عاهخيا أو -التشذيط اسمؾب أثخ الجراسات ال تبجو متدقه في إن  فوهكحا 
 حكام  القائؼ عمى الرؾر الشسظية.األ تحيد

 الرؾر تشذيطأثخ قزية   ostmes, Spears&Lea(2002) وقج تشاولت دراسة
االسهام الشدبي  ولكؽ بظخيقة مختمفة حيث قامؾا بتقجيخ ،عمى تحيد الحكؼ الشسظية

 ،قخار إصجارالسعمؾمات الشسظية في أيزا الرؾرة الشسظية و عؽ  يتؼ تقجيسهالمسعمؾمات التي 
ول مخ ، وقج تؼ ناث يتعارفؾن ألن حؾارات صادقة بيؽ طالب ذكؾر وإثؾ استخجم الباح وقج

مخيكي(، ، أ)أبيض أسؾد، أسيؾي  الرؾرة الشسظيةؽ بسعمؾمات عؽ يمجاد السفحؾصإ
ن ؾ الشسظية، ثؼ قام الباحثت وتختمف عؽ السعمؾماخرية عؽ كل فخد تتدق أومعمؾمات ش

الرؾر أن الشتائج أعهخت و  ،حكاماأل إصجارسهام الشدبي لهح  السعمؾمات في بتقجيخ اإل
 مؽ السعمؾمات الفخدية.أكثخ حكام األ تفديخب ئلشسظية متغيخ مشبا

مؽ أشارت بالرؾر الشسظية حيث األفخاد أثخ تفديخا لت  Wyne, N.(2004)وقج قجمت
تحيد إلى األفخاد قؾة الشسط هي التي تجفع  ودرجة التعرب أأن  تجارب خالل نتائج ثالث

استخجمت الباحثة  ففي التجخبة األولىدحزها.أو كيج السعمؾمات الشسظية تأ بهجفم احكاأل
غيخ األفخاد لفحص فخضية هل  Information Seekingالسعمؾمات  البحث عؽطخيقة 

تتزسؽ استخاتيجية طمب الستعربيؽ يبحثؾن عؽ السعمؾمات التي تجحض الرؾرة الشسظية، و 
معيشة،  أسئمة تخص أفخاد مجسؾعات نسظيةدأل يأن يدسح لمسفحؾص بأن السعمؾمات 

وصافا قريخة تتكؾن يقخأوا أأن با بجامعة كاليفؾرنيا، طمب مشهؼ ( طال67تكؾنت العيشة مؽ )
خاد )إثشان يجابية ترف أربعة أفاوصاف سمبية، وثسانية أوصاف إ ثسانية :صفه( 16مؽ )

ية اسئمة يخيجونها ثؼ ا أويدألؾ األفخاد حج يختاروا أأن مشهؼ ( ثؼ طمب أفارقة بيض واثشان
لرؾر األفخاد باختيارات  أالتعرب قج تشبأن إلى الشتائج أشارت وقج  ،هيكؾنؾا انظباعا عش
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ؽ لشسظية، بيشسا اختار غيخ الستعربيستعربؾن الذخريات ايث اختار ال؛ حنسظية
سئمة تجعؼ السعمؾمات الشسظية الستعربؾن أسأل كسا  ،شخريات تخالف الرؾر الشسظية

 سئمة عادية.غيخ الستعربيؽ أسأل بيشسا 
مرفات لمذخرية العدو الجاخمي لبتجخبة ثانية استخجمت فيها فشية  Wyneثؼ قامت 

internal attribution  ،عدو الشخريته هكحا، و ن ترخف هكحا ألن فال عمى سبيل السثال
، تكؾنت external attributions ترخف هكحا بدبب السؾقفن فالمثل خارجي لمغخوف 
لترخفات صؾر نسظية  ، طمب مشهؼ تقجيؼ تفديخطالبا بالجامعة(  84)عيشة الجراسة مؽ 

وبعزها  ،بعزها يجعؼ الرؾر الشسظية ؼترخفات لهفارقة مؽ خالل عخض فخاد بيض وأأل
أن ولى مؽ الجراسة األ هليا تؾصمت إكجت الشتائج موقج أ يجحض الرؾر الشسظية،

يجابية لمغخوف لمجساعة الشسظية، واإلاألفخاد الستعربيؽ يخجعؾن الترخفات الدمبية النتساء 
يجابية اإل، ويخجعؾن خوفبيض الدمبية لمغسؾد، بيشسا يخجعؾن سمؾكيات األاألفي حالة 

 لمظبيعة.
وقج حكام؛ التحسيل السعخفي عمى تحيد األأثخ الثة الث Wyne كسا فحرت دراسة 

حتى في حالة تقميل  ؾن الرؾر الشسظيةغيخ الستعربيؽ يجحزأن إلى الشتائج أشارت 
في اتجا  الرؾر الشسظية األفخاد تحيد أن عمى مرادر الحاكخة، وتجل هح  الشتائج مجتسعه 

هجافه ودوافعه وأ متغيخات تختبط بجرجة تعرب الفخد إلى دحض الرؾر الشسظية يخجع أو 
 . الذخرية

سة عؽ العؾامل دراNewheiser&Dovidio(2012) جخى أفي ذات الدياق 
ظية لمسدمسيؽ في السجتسع سعمى الرؾر الش ةكام القائساألح إصجارالذخرية السختبظة ب
راء شسظية لمسدمسيؽ مؽ خالل استظالع أفي البجاية بتحجيج الرؾر الالغخبي؛ حيث قاما 

اختيار سبع صفات متكخرة تعبخ عؽ الرؾر الشسظية وتؼ  عيشة مؽ الخاشجيؽ البيض،
 ، يتبعؾن أ سخة، ضج السخ ، يهتسؾن باألؾن ن، مخمرؾ متجيش لمسدمسيؽ )يهتسؾن بالذخف،

وست  ،ن(، بعج ذلػ قام الباحثؾن بالجمج بيؽ هح  الرفات الدبعؾ ، مشغساعج برخامةالقؾ 
ن( ومجسؾعة ؾ ن، متفائمؾ ن، مخيحؾ خخى غيخ نسظية عؽ السدمسيؽ مثل)متحسدأصفات 

بعج ذلػ تؼ بحث العالقة بيؽ  ،بيؾن، مزغؾطؾن، غيخ مؾثؾق فيهؼ (صفات سمبية )عر
خخى راء مجسؾعه أوأ ،التعرب ضج السدمسيؽ()التظخف اليسيشي،  بعض الدسات الذخرية
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البيانات ن اخزع الباحثثؼ أ، مؽ الخاشجيؽ حؾل الرفات الشسظية والالنسظية لمسدمسيؽ
بسدار غيخ مباشخ قجر ارتبط التظخف اليسيشي والتعرب أن  أوضحوالحي جة حلتحميل الشس

 باالحكام الشسظية.
الرؾر الشسظية تؤثخ عمى أن أشارت إلى الجراسات قج أن يتزح مؽ العخض الدابق    

أو هحا التحيد قج يكؾن في اتجا  دعؼ الرؾر الشسظية أن و  ،االحكام إصجارالتحيد في 
خخ في مؾقف وال يتحيدون في مؾقف آاألفخاد يتحيد  إذا العؾامل التي تفدخ لسأن و  ،دحزها

جرجة تعرب بط كحلػ بم ضسشيا وتختط بشؾع التشذيط عاهخا أوربسا تختب لت غيخواضحةاماز 
 ودوافعهؼ الذخرية.األفخاد 

 إصجارسظية كستغيخ مؤثخ في لؼ تتشاول نؾع الرؾرة الشكل الجراسات أن ويالحظ 
، فكثيخا ما نجج معمؼ عمى الرؾر الشسظية في السجرسةاالحكام  إصجار، ولؼ تتشاول الحكؼ

ويؾضح ذلػ الحاجه  هدرجاته مشخفزأن نه غيخ مهحب لسجخد أيرجر حكسا عمى طالب ب
في تحيد  ةنؾع الرؾرة الشسظيطخيقة تشذيط الرؾر الشسظية و  التفاعل بيؽأثخ دراسة إلى 

 الباحثة في الجراسة الحالية: ه، وهؾ ما تشاولتحكاماأل
 الشسظية: القائؼ عمى الرؾر الدمؾكي األداء التحيز في  - 3
فخاد فهي تؤثخ لألنه كسا تؤثخ الرؾر الشسظية في الشذاط السعخفي أإلى ن ؾ شار الباحثأ
بالرؾرة الشسظية لمتفؾق الحكؾري في  الدابقة الجراسات توقج اهتس، األداءفي أيزا 

وهي صؾرة نسظية تجج ما يجعسها مؽ نتائج ، األداءثخها في وأ,الخياضيات والهشجسة 
 أداءالظالب الحكؾر في السخاحل الجراسية العميا يختفع عؽ  أن أداءإلى الجراسات التي انتهت 

في األمخيكية العالسية التي تعتسج عميها الجامعات  SAT ،GRA اختبارات فياإلناث 
نها وعائف ذكؾرية وهي الهشجسة وعمؾم هشاك وعائف متعارف عمى أأن بل و  ،القبؾل

 ة التي جعمت رئيذلمجرج ((p.825) Kiefer& Sekaquaptewa, 2007,الكسبيؾتخ 
الخجال عمى  إن أسباب تفؾق  يقؾل  Lawrence Summers(2005)جامعة هارفارد 

قجرات  هالة عؽ ذلػ ولكشو العؾامل االجتساعية ليدت السدؤ أن و   الشداء هي أسباب بيؾلؾجية
 (Summers, 2005 in Good et al, 2008, p.18)فظخية .
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في ضؾء ما يعخف بالتهجيج الحي األداء الشسظية في  الرؾرةأثخ وقج فدخ الباحثؾن 
 هدائيتؼ تقييؼ أأن والحي يعشي خؾف الفخد مؽ Stereotype Threat الرؾرة الشسظيةه تذكم
، الفعمياألداء وهؾ الخؾف الحي يخفض مؽ  ليها،ضؾء الجساعة الشسظية التي يشتسي إ في

 فارقة في السهام العقمية، األ أداءفي الخياضيات وانخفاض اإلناث  أداءمثمته انخفاض ومؽ أ
(Spencer, Steel, & Quinn, 1999). 

 أن أداء Stone, Lynch, Sjomeling and Darley(1999)وجج  وفي هحا الدياق
لتشذيط الزسشي لمرؾرة القؾقازييؽ في لعبة الجؾلف حيشسا تؼ اأداء فارقة قج انخفض عؽ األ

أن خبار السذاركيؽ العقمية وذلػ مؽ خالل إي القجرات نه مشخفض فالشسظية لألفخيقي عمى أ
الشجاح أن فارقة  في ذات المعبة حيشسا تؼ اخبارهؼ بيشسا تفؾق األ ،المعبة تتظمب قجرات عقمية

التشذيط الزسشي لمرؾرة الشسظية أن  عمى العزمية. وتجل نتائج الجراسة مبشي عمى القؾةفيها 
 الحيؽ يشتسؾن لهح  الفئة الشسظية.   األفخاد  أداءعمى ا سمبيؤثخ 

 فخاد يختبط بالظخيقة التيالفعمي لألاألداء الرؾرة الشسظية في أثخ أن ي الباحثؾن وقج رأ
 kray etقام فسثال  ،ضسشيام تشذيظا عاهخيا أكان إذا تشذيط الرؾرة الشسظية وما  يتؼ بها

al(2001)   في اإلناث التشذيط الغاهخ والزسشي لتفؾق الحكؾر عمى أثخ بتجخبتيؽ الختبار
مؽ  وطالبة ا( طالب36في التجخبة األولى ) شارك ،لهؼالفعمي األداء مهارات التفاوض عمى 

معيشة، وعشج  ةالحيؽ طمب مشهؼ التفاوض مع العسيل حؾل سعخ سمع إدارة األعسالطالب 
السحاور الجيج خبار السجسؾعه التجخيبية أن الحكؾري عمى اإلناث بإالزسشية لمتفؾق ستثارة اال

 يف االنفعاليات ذكؾرية( في مقابل السحاور الزع)صف كيج الحات والعقالنيةيتسيد بتأ
لتي لؼ الزابظة ا عؽ السجسؾعة الحكؾر في السجسؾعة التجخيبية أداءرتفع إنثؾية(. )صفات أ

 .الزسشيبالتشذيط اإلناث  أداءأثخ تشذيط، بيشسا لؼ يت تتعخض ألي
قج ، و لمتفؾق الحكؾري عاهخيا لرؾرة الشسظيةنذظؾا فيها اقام الباحثؾن بتجخبة ثانية ثؼ 
بظخيقة  ؽقج ترخفاإلناث بسعشى أن  يجابيا،واإلناث إالحكؾر  أداءأثخ تالشتائج أعهخت 

 Stereotype Reactance. عشج االستثارة الغاهخيةمخالفة لمشسط 
يط تشذأثخ  دراسة تشاوال فيها ,Davis and Silver (2003) وفي ذات اإلطار أجخى 

الفعمي لهؼ في األداء قل في السعمؾمات الدياسية عمى نه أفخيقي عمى أالرؾرة الشسظية لأل
عؽ االسئمة الدياسية  ؾا أقل في اإلجابةفارقة كانألاأن الشتائج أعهخت بخامج التحاور. وقج 
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فخيقي وذلػ أبيض مقارنة بالسحاور األفيها شخص يكؾن السحاور في السقابالت التي 
 الدياسي مؽ البيض.األداء قل في فارقة أاألأن إلى استجابة لمرؾرة الشسظية التي تذيخ 

 McGlone, Aronson,and Kobrynowicz  كجت هح  الشتائج ما تؾصل إليهوقج أ
ل في قنها أي لمرؾر الشسظية لمسخأ  عمى أالتشذيط الغاهخ أثخ بفحص لحيؽ قامؾا ا (2006)

الشداء  أداءحرائيا لمرؾر الشسظية عمى إ داال اأثخ الباحثؾن  السعخفة الدياسية، وقج وجج
رنة بالشداء في في السجسؾعة التي تعخضت لمتشذيط  مقاحيث انخفض أداء اإلناث الدياسي 

 السجسؾعة الغابظة.
التي تشاولت أثخ التشذيط   Kiefer&Sekaquaptewa(2007)دراسة  وكحلػ 

 تكؾنت العيشة وقج في الخياضيات،اإلناث  أداءالخياضيات عمى في الزسشي لمتفؾق الحكؾري 
والغاهخة في مقياس الرؾر الشسظية الزسشية  ؽتؼ اختباره( طالبة جامعية 138)    مؽ

 الشتائجأعهخت  ج. وق( بشجا12مؽ ) ومقياس رياضيات مكؾن ، لمتفؾق الحكؾري في الخياضيات
الرؾرة الشسظية الزسشية لتفؾق الحكؾر في التفاعل بيؽ أن باستخجام تحميل االنحجار 

ن اما فدخ  الباحثؾ وهفي الخياضيات ،األداء ب قج تشبأوتهجيج الرؾرة الشسظية الخياضيات 
بالرؾرة الشسظية لمتفؾق الحكؾري في الخياضيات مؽ خالل ما أثخ قج تاإلناث  أن أداءعمى 

  stereotype threatيعخف بتهجيج الشسط 
دراسة جاءت  Good, Aronson,&Harder.(2008) أجخى وفي ذات الدياق 

 ,يجرسؾن الخياضيات طالبا وطالبة ( 157) لمججل حيث تكؾنت العيشة مؽ نتائجها مثيخة
بار ، ثؼ تؼ إخت،وهؼ مؽ الستسيديؽمخيكية ى الجامعات األحجفي إ والهشجسة والعمؾم الظبيعية

أنه ال يؾجج أساس عمسي لتفؾق الحكؾر عمى اإلناث في الخياضيات" وذلػ ببإخبارهؼ "نرفهؼ 
 بيشسا تؼ إختبار الشرف اآلخخ ،اإلناثي تشذيط لمرؾرة الشسظية لتفؾق الحكؾر عمى جون أب

االختبار يقيذ القجرة الخياضية أن خبارهؼ حيث تؼ إتهجيج الرؾرة الشسظية لجيهؼ  بعج استثارة
 بتظبيق اختبارختبار السجسؾعتيؽ وذلػ تؼ إ لسعخفة لعسميات السكؾنه لها وكيف تعسل، ثؼ

في  أداء اإلناث قج تفؾق عمى اداء الحكؾرأن إلى الشتائج أشارت وقج .عميهساحداب متقجم 
بيشسا لؼ تتزح فخوق بيؽ الحكؾر لشسظية االتي تمقت تهجيجا لمرؾرة  التجخيبية السجسؾعة

تشذيط. وقج عسل الشسط هشا عمى تحفيد  لسجسؾعة الزابظة التي لؼ تتمق أيفي ااإلناث و 
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بها الشسط تتفاعل مع  الظخيقة التي يعسلأن وهؾ ما قج يجل عمى  ،الجيجاألداء عمى اإلناث 
 الستفؾقات ججا في الخياضيات.مؽ  نؾع العشية التي هي

أثخ  Cvencek, Andrew, Meltzoff , Kapur (2014) كسا تشاولت دراسة
وهي بالد -فؾرا اشغفي ساإلناث  أداءفي  لمتفؾق الحكؾري في الخياضياتالزسشي تشذيط ال

عيشة مكؾنه مؽ  أداءتؼ اختبار عشج الشداء وقج  خاصةبالتفؾق في الخياضيات و  تتسيد
في  ول والثالث والخامذ االبتجائياأل ؾفل السخحمة االبتجائية مؽ الرفطفاأ( مؽ 172)

  الزسشي لمرؾرة الشسظية.تشذيط السمبيا باإلناث  أداءأثخ الشتائج تأعهخت ، وقج مهام رياضية
األداء بيؽ تشذيط الرؾر الشسظية و  العالقة  Pruysers& Blais(2014)وقج فدخ 

الرؾر أثخ ن اتشاول  الباحث ؛ حيثالحات والرؾر الشسظيةفي ضؾء العالقة بيؽ فعالية 
ن ألذلػ و الشسظية عمى فعالية الحات الدياسية والسعخفة الدياسية لجى الخجال والشداء، 

، وتظمعاتها مؽ الخجل قل ترؾيتاهي أنها أة في مجال الدياسة أ الرؾر الشسظية لمسخ 
( مؽ طالب 226تكؾنت العيشة مؽ ) الدياسية محجودة واقل اهتساما بالحيا  الدياسية.

ول رئيدة مؽ أ "عؽ السعخفة الدياسية مثل الجامعة بكشجا الحيؽ أكسمؾا استبانة إليكتخونية
حيانا تكؾن أ"لفعالية الحات الدياسية مؽ خالل سؤال واحج وهؾ  ، واستبانة؟"وزراء في كشجا

ثؼ تؼ تؾزيع ."يفهسهاأن شخص مثمي ال يدتظيع أن معقج  ججا لجرجة  امؾر أالدياسه والحكؼ 
ء في فزل مؽ الشدا)الخجال أ نسظية مهجدة احجاهسا تشاولت صؾر  إالظالب عمى مجسؾعتيؽ 

 ثقةأكثخ ؾا كانالخجال أن إلى الشتائج أشارت ية تعميسات.وقج كل شيء(، والثانية لؼ تتمق أ
بيشسا لؼ يتأثخ  ،كفاءة في الحيا  الدياسيةقل   بأنها أعشجما تؼ تشذيط الرؾرة الشسظية لمسخأ 

 ناث بتشذيط الرؾرة الشسظية.أداء اإل
أكثخ  liftاألداء ارتقاء إلى تشذيط الرؾرة الشسظية قج يؤدي أن وقج دعست هح  الشتائج 

ذلػ ؤدي لجى الفخد فيوذلػ مؽ خالل رفع الرؾر الشسظية لفعالية الحات األداء مؽ تهجيج 
 Walton &Cohenالشسظية وهؾ ما اطمق عميه  ةفي مقابل تهجيج الرؾر األداء زيادة إلى 

أو  ةعمى مهساألداء ها بانها زيادة في اترعيج الرؾر  الشسظية التي عخفعاهخة  (2003)
 ,Walton & Cohen)”اجتساعية مشخفزه في هحا ةاك جساعهشأن الؾعي ب بدبباختبار 

2003, p. 456). 
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تشذيط صؾرة أن إلى خخى مؽ الجراسات مجسؾعة أنتائج أشارت خخى مؽ ناحية أ
أن بسعشى  ،الشسظية فخد الحيؽ ال يشتسؾن لهح  الرؾرةاأل أداءا عمى يؤثخ سمبسمبية نسظية 

 (2002) ففي دراسة  ؛خخيؽلرؾرة الشسظية له مؽ وجهة نغخ اآلباأثخ فخد قج يت أداء
Dovidio  Kawakami, Young,  لي لمرؾرة التذيط اآلأثخ بحث إلى التي هجفت

االجتساعي لجى عيشة مؽ الذباب وقج تؼ األداء الشسظية لكبار الدؽ)صؾرة نسظية سمبية( في 
ؾك، بيشسا لؼ يتؼ بظأ في الدمالدؽ عمى أنهؼ أوصف لكبار إلى تعخيض نرف السفحؾصيؽ 

ؾعة التجخيبية والزابظة في السجس أداءمقارنة  تثؼ تس ية تشذيط،تعخيض الشرف اآلخخ أل
وقج اتزح  م ال( ،حكؼ عمى مجسؾعة مؽ الحخوف،هل تذكل كمسة أ إصجار) لغؾية مهسة

بظأ مؽ ؾا أكانحيث  ،بار الدؽبالفعل بالرؾرة الشسظية لكأثخ السجسؾعة التجخيبية قج تأن أداء
 سخع لمرفاتت استجابتهؼ أكانمهسة تذكيل الحخوف، بيشسا  أداءالسجسؾعة الزابظة في 

 .التي ترف كبار الدؽ
الحيؽ يشتسؾن األفخاد  أداءتشذيط الرؾر الشسظية يؤثخ فعميا عمى أن ويتزح مسا سبق 

قج اختمفت في تحجيج عخوف  الجراساتأن و  ،هح  الرؾرة الشسظيةإلى والحيؽ ال يشتسؾن 
 م سمبيا.إيجابيا أثخ التشذيط التي تجعل هحا األ

 طهر النظري والدراسهت الشهبكة:البعليل على اإل
في متحيديؽ األفخاد الرؾر الشسظية خخائط معخفية تؤثخ في معالجة السعمؾمات وتجعل 

هؼ إصجار تؤثخ في أيزا ليها والتي تجعؼ تؾقعاتهؼ و اختيار السعمؾمات التي يشتبهؾن إ
، كسا تؤثخ الرؾر الشسظية في تي متحيد  ضج صؾرة نسظية معيشةتأ والتي قج ،لالحكام
 فخاد الحيؽ يشتسؾن لهح  الرؾر الشسظية.الدمؾكي لألاألداء 

لكؽ الجراسات اختمفت في تحجيج العؾامل السؾقفية والسعخفية التي تؤثخ في التحيد القائؼ 
في اتجا  أو ،قج يكؾن التحيد في اتجا  دعؼ الرؾر الشسظية  عمى الرؾر الشسظية، فسثال

التحسيل أو وقج يحجث ذلػ بدبب طخيقة تشذيط الرؾرة الشسظية  ،دحض الرؾر الشسظية
 .السعخفي السراحب لتشذيط الرؾرة الشسظية

https://scholar.google.com.eg/citations?user=GzDh3KgAAAAJ&hl=ar&oi=sra


 
 

 

) 360) 

2017 ديشمرب ،2ج ، 52جملة اإلرشهد النفشي، العدد   

 أثر تنشيط الصور النمطية الشلبية يف حتيز االتنببه  واحلكم واالداء الشلوكي  

فسثال طخيقة تفاعل  ا؛مؤثخ  امتغيخ أيزا طبيعة الرؾر الشسظية قج تكؾن أن  ةوتخى الباحث
ت كانن إالسجيخة و  ة مع نسط السخأ األفخاد ختمف عؽ طخيقة تفاعل تم الدوج مع صؾرة أاألفخاد 

 الباحثة. إطالعوذلػ في ضؾء  ،خال تؾجج دراسة تشاولت نؾع الرؾر الشسظية كستغيخ مؤث
  :اآلتيةوفي ضؾء ذلػ صاغت الااحثه التداؤالت       

 :تشهؤالت الدراسة
، وهل يختمف ذلػ باختالف نتبا الشسظية الدمبية في تحيد اإلتشذيط الرؾر أثخ ما  .1

 ؟التحسيل عمى مرادر الحاكخة
وهل ، الحكؼ  ضسشي( في تحيد-)عاهخطخيقة تشذيط الرؾر الشسظية أثخ ما  .2

، السجيخة الذخيخة م الدوج)أمؾضع الحكؼ  يختمف ذلػ باختالف نؾع الرؾر الشسظية
نثى مشخفزة األ -خالقسيء األ التحريل، التمسيح مشخفض الفاشمة نثىاأل

 ؟الحكخ مشخفض التحريل في المغات-في الخياضيات التحريل
مرؾرة الشسظية لتشذيط ضسشي(  -تشذيط عاهخ -)ال تشذيط تشذيطال سمؾبأأثخ ما  .3

 ناث.لمحكؾر واإل الفعمياألداء في اإلناث لمتفؾق الحكؾري عمى 
دراسات فرعية تشاولت كل دراسة هداف الدراسة فقد قامت الااحثة بثالث ونغرا لتعدد أ     

دوات وأساليب أباستخدام عيشات و  ةتداؤل مؽ تداؤالت الدراسة الثالث عؽجابة ال
 حرائية مختمفة.إ

 مشهج الدراسة:     
استخجمت الباحثة السشهج التجخيبي القائؼ عمى التجخل ببعض الستغيخات السدتقمة      

 :يأتيوذلػ كسا  وضبط بعض الستغيخات
 (1)دراسة

ب، أم الزوج، زوجة األ)تشذيط الرؾر الشسظية الدماية أثر تحديد إلى  (1دراسة)الهدفت 
تجا  السعمؾمات نتاا  تحيز ال في السحامي( نثى، السديرة األ  ،التمسيذ مشخفض التحريل

يجابية الستشاقزة مع الرؾرة الة الشسظية في مقابل السعمؾمات الستدقة مع الرؾر الدماية 
 العاممة. السعرفي عمى مرادر الذاكرةو الالتحسيل أالتحسيل  ، تحت شروط الشسظية
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 عيشة الدارسة:
العام الجامعي كمية التخبية  ،طالبا وطالبة بالفخقة الثانية( 30)تكؾنت عيشة الجراسة مؽ

، تؼ تقديسهؼ اتظؾعفي التجخبة  شاركؾاقج ، و )19.7 (، متؾسط اعسارهؼ2017-2018
: مجسؾعه تعخضت لتشذيط الرؾر الشسظية في عخوف التحسيل، مجسؾعتيؽإلى  عذؾائيا

 تشذيط الرؾر الشسظية بجون تحسيل.لوالسجسؾعة الثانية تعخضت 
 4دوات الدراسة:أ
 Attentional CueingTask ينتااهالتمسيح ال  مهسة .1

الرؾرة التقميجية لهح  السهسة بغخض قياس تحيد  Koster et al(2004)وضع 
الدمبية مقارنة بالرؾر الشسظية االيجابية،  تجا  الرؾر الشسظية)مقاسا بدمؽ االنتبا ( نتبا  اإل

ميممي ثانية  (500)عخض عالمة )+( في وسط الرفحه لسجة صمية األالسهسة  تزسشتوقج 
عهؾر ، ثؼ ةحج جؾانب الرفحثانية في أ( ميممي 40بيض لسجة )أأو فخيقي وجه أل عهؾرثؼ 

يدخ في األأو يسؽ في الجانب األعهؾر مثيخ ميممي ثانية ، ثؼ (  150)عالمة حيادية لسجة 
هل سثيخ ال كان يظمب مؽ السفحؾص تحجيج م كان و  ،ميممي ثانية (1500)لسجة  ةالرفح

لؾ  (A)اليسيؽ، والزغط عمى  جهةفي كان لؾ  (L)بالزغط عمى  الرفحةاو يدار يسيؽ  في
 ،الرؾرة الدمبية الشسظيةكان حيانا في ذات متغهخ أ السثيخاتت كاناليدار. جهةفي  كان

تحجيج يتؼ حداب الفخوق بيؽ زمؽ كان يجابية، و الرؾر اإل كان مذات في  أخخى  حياناوأ
التي  تحجيج السثيخاتزمؽ لرؾر الدمبية و التي عهخت في نفذ مؾضع امكان السثيخات 

 لفتخة أطؾل.نتبا  رؾر جحبت اإلال لتحجيج أييجابية الرؾرة اإلعهخت في نفذ مؾضع 
مهسة قخيبة مؽ هح  السهسة  -ور بؾيشت اباستخجام الب –باحثة صسست الفي ضؾء ذلػ   

  : يأتيوذلػ كسا  في ضؾء الجراسة االستظالعية لمتجخبة جخاء بعض التعجيالتمع إ
عخض ثشائيات  ، ثؼثالث ثؾانفي وسط الرفحه لسجة  صؾرة نسظية سمبية ةعخضت الباحث  

حجاهسا تتدق مع الرؾر الشسظية الدمبية مثل قاسية )تتدق مع مؽ الرفات اإلندانية إ
)ال تتدق مع الرؾرة   في مقابل ودود،الرؾرة الشسظية ألم الدوج في السجتسع السرخي( 

                                                           
4
(1ملحق)   



 
 

 

) 362) 

2017 ديشمرب ،2ج ، 52جملة اإلرشهد النفشي، العدد   

 أثر تنشيط الصور النمطية الشلبية يف حتيز االتنببه  واحلكم واالداء الشلوكي  

ثؼ ، خخى أن ات الثشائيات تغهخ لسجة ثالث ثؾ كانو  ،الشسظية ألم الدوج في السجتسع السرخي(
ميممي ثانية ( 150)لسجة  تغهخ عالمة خزخاء في أحج جؾانب الرفحةو  تختفي الثشائيات،

يؽ تدأل الباحثة السفحؾص "أ وأثشاء عهؾر هح  الرفحةخزخاء،  ةثؼ تختفي وتغهخ صفح
ي حالة العالمات التي عهخت يتؼ تدجيل زمؽ االستجابة بالسيممي ثانية ف، و "عهخت العالمة

الرفات الستدقه مع الرؾر الشسظية، وزمؽ االستجابة في حالة العالمات التي  كانفي م
 .الرفات السختمفة مع الرؾر الشسظيةكان عهخت في م

ربعة ثشائيات مؽ كل صؾرة ترفها أمؽ خسذ صؾر نسظية سمبية،  ةوقج تكؾنت السهس 
 كسا يأتي:  الدوجم ض صؾرة أعخ لسهسة مثال  الرفات،

   

 
 (1شكل )

 مثال ألحد بشؾد مهسة االنتاا  االنتقائي 
 

شؾد والب ات،يجابية والعالمالتالي مؾضع عهؾر الرفات الدمبية واإل( 1ويؾضح ججول)    
وكسا يتزح مؽ  ،يجابيةأو الرفة اإل الدمبية فةمع الر التي عهخت فيها العالمة متدقة

عذخ  ةاتدقت مع الرفات الدمبية في سبعة بشؾد واختمفت في ثالثالعالمات أن الججول 
بشجا، ولحا قامت الباحثة بحداب متؾسط زمؽ البشؾد الستدقة مع الرفات الدمبية بقدستها 

يجابية اتدقت فيها العالمه مع الرفات اإلوحداب متؾسط زمؽ البشؾد التي  ،عمى سبعة
في حالة  متؾسط زمؽ االستجابةخق بيؽ وذلػ حتى يتزح الف ،بقدستها عمى ثالثة عذخ

في حالة العالمات غيخ ومتؾسط زمؽ االستجابة  ،العالمات الستدقه مع الرؾرة الشسظية
الدمبية دل ذلػ ى حالة العالمات الستدقه مع الرؾرة الشسظية قل فالدمؽ أ كانإذا ف ،الستدقه

وهؾ ما يدتجل  ،يجابيةالرفات اإلطؾل مؽ ألفتخة نتبا  الرفات الدمبية قج جحبت اإلأن عمى 
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فى حالة العالمات قل في الدمؽ أ كان إذاالرفات الدمبية، و إلى األفخاد إنتبا  مشه عمى تحيد 
لفتخة نتبا  يجابية قج جحبت اإلالرفات اإلأن دل ذلػ عمى مع الرؾرة الشسظية  الستدقةغيخ 

السعمؾمات إلى األفخاد إنتبا  وهؾ ما يدتجل مشه عمى تحيد  ،طؾل مؽ الرفات الدمبيةأ
 .السخالفة لمرؾرة الشسظية 

 (1ججول)
 ينتباهيجابية والعالمات في مهسة التمسيح االالرفات الدمبية واإل ضع عهؾرامؾ 

رقؼ 
 الاشد

مؾضع 
عهؾر 
 الرفة
 الدماية

مؾضع 
عهؾر 
 الرفة

 االيجابية

مؾضع 
عهؾر 
 العالمة

العالمات 
الستدقة مع 

الرؾرة 
 الشسظية

رقؼ 
 الاشد

مؾضع 
عهؾر 
 الرفة
 الدماية

مؾضع عهؾر 
الرفة 

 يجابيةال

مؾضع 
عهؾر 
 العالمة

العالمات 
الستدقة 

مع الرؾرة 
 الشسظية

مؾضع  يسيؽ يدار يسيؽ 1
الرفة 
 الدمبية

  يدار يدار يسيؽ 11

مؾضع  يدار يسيؽ يدار 2
الرفة 
 الدمبية

مؾضع  يسيؽ يدار يسيؽ 12
الرفة 
 الدمبية

  يدار يدار يسيؽ 13  يدار يدار يسيؽ 3
  يسيؽ يسيؽ يدار 14  يسيؽ يسيؽ يدار 4
  يدار يدار يسيؽ 15  يدار يدار يسيؽ 5
مؾضع  يدار يسيؽ يدار 6

الرفة 
 الدمبية

  يسيؽ يسيؽ يدار 16

  يسيؽ يسيؽ شسال 17  شسال شسال يسيؽ 7
مؾضع  يدار يسيؽ يدار 8

الرفة 
 الدمبية

مؾضع  يدار يسيؽ يدار 18
 الرفة
 الدمبية

  يدار يدار يسيؽ 19  يسيؽ يسيؽ يدار 9
مؾضع  يسيؽ يدار يسيؽ 10

الرفة 
 الدمبية

  يدار يدار يسيؽ 20
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 :(1دراسة )الاجراءات 
 .تحجيج بعض الرؾر الشسظية في السجتسع السرخي  .1

باختيار الرؾر الشسظية في السجتسع السرخي وفقا لمخظؾات وال قامت الباحثة أ
 :اآلتية
مؽ طالب الجراسات العميا)دبمؾم خاص  ةلسجسؾعشخح فكخة الرؾر الشسظية  . أ

عؽ الرؾر سؤالهؼ ثؼ  ،يؾس والميدانذ بكمية التخبيةالبكالؾر  وماجدتيخ( ومخحمة
 .الشسظية الذائعة في السجتسع السرخي 

مؽ بيؽ ما ساس ديشي وعخقي واجتساعي عمى أنساط ذكخ الظالب مجسؾعة مؽ األ . ب
 .ذكخوا

لحداسية دراستها واختارت فقط  ساس ديشي وعخقيساط عمى أالباحثة األناستبعجت  . ت
أم الدوج، زوجة األب، الظالب  األنساط االجتساعية والسهشية والتخبؾية وهي:

 في الخياضيات، نثى مشخفزة التحريلاأل ،سيء االخالق مشخفض التحريل
 .، السحاميالسجيخة االنثى الحكخ مشخفض في المغات،

رات، وقج تؼ االباحثة مؽ السفحؾصيؽ تحجيج صفات لهح  الفئات في شكل تكخ طمبت  . ث
 % مؽ الظالب عمى وجؾدها.90اختيار الرفات التي اتفق 

جخاء وإ ،وتجخيبها عمى عذخة مؽ طالب قدؼ عمؼ الشفذ ينتباهالتمسيح اإلعجاد مهسة . إ 2
يحة الرفات ت شخ كان، حيث وطخيقة تدجيل الؾقت ،تعجيالت في زمؽ عخض الذخائح

، وقج تؼ حداب الدمؽ ميممي ثانية (150) لسجةتعخض  ةبيشسا العالمأن تعخض لسجة ثالث ثؾ 
 . Hybrid Interval Timerباستخجام بخنامج 

حجاهسا مجسؾعة : إمجسؾعتيؽ فخعيتيؽإلى تقديسها عذؾائيا :تؼ  تقديؼ عيشة الجراسة. 3
 سعخفي، والثانية مجسؾعة الالتحسيل.التحسيل ال

خبار كل بسداعجة طالبة ماجدتيخ، وقج تؼ إ فخدياتظبيق السهسة  تظبيق السهسة: تؼ .4
مؽ السجتسع نه ستغهخ لهؼ فئات وأوالتحكخ، نتبا  تقيذ اال ظبيق مهسةبرجد ت بأنهمفحؾص 
جيجا لمرفات التي نتبا  عميهؼ االأن و  مةثؼ عال ،تتبعها صفات ترف هح  الفئات السرخي،

تدجل أيزا و  ،ت الباحثة تحجد زمؽ رجع االستجابةكانوبالفعل  ،العالمة كانولس ،ستغهخ
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حكخها السفحؾص فقط ليهتؼ السفحؾصؾن بهح  الرفات وال يخكدوا فقط في الرفات التي ي
 .غيخ صادقةفتربح السهسة  ةالعالمكان م
يحتفظ بخقؼ مكؾن مؽ أن تظمب مؽ السفحؾص  ةت الباحثكانفي مجسؾعة التحسيل  .5
 .ةويدتخجعه بعج ذلػ في نهاية السهس يبجأ السهسةأن رقام قبل سانية أث

 كان لعالمات التي عهخت في متحجيج مؾضع ات الباحثة تحدب متؾسط زمؽ كان.6
التي عهخت في  تحجيج مؾضع العالماتومتؾسط زمؽ  ،الرفات الدمبية الستدقه مع الشسط

نتبا  الفخوق كجالة عمى التحيد في االوحداب بالسيممي ثانية، يجابية الرفات اإلكان م
 يجابية.اإلأو لمسعمؾمات الدمبية 

خزعت الباحثة الشتائج لتحميل تبايؽ مختمط لمتفاعل بيؽ عخوف التحسيل وزمؽ تحجيج .أ7
 .العالمات وفقا لسكانها

 :( ومشاقذتها1)نتائج دراسة 
تشذيط الرؾر الشسظية أثر ما "لالجابة عؽ تداؤل الدراسة األول والذي يشص عمى 

 "، وهل يختمف ذلػ باختالف التحسيل عمى مرادر الذاكرةنتاا  في تحيز اال الدماية 
تحجيج مؾضع وال بحداب متؾسط زمؽ هحا التداؤل قامت الباحثة أ عؽة جابلإل      

التي عهخت في نفذ مؾضع الرفات الدمبية الستدقة مع الرؾرة الشسظية،  العالمات
يجابية التي عهخت في نفذ مؾضع الرفات اإلزمؽ تحجيج مؾضع العالمات ومتؾسط 

ي مي ثانية كجاله عمى ابيشهؼ بالسيمالستشاقزة مع الرؾرة الشسظية، ثؼ بحث الفخوق 
كمسا انخفض زمؽ الخجع دل ذلػ  عمى اعتبار أنهطؾل، لفتخة أنتبا  السعمؾمات قج جحبت اإل

أم إيجابية، ثؼ ت سمبية كانهحا الشؾع مؽ الرفات سؾاء إلى أكثخ  كان نتبا  اإلأن عمى 
ال  -)تحسيللستغيخ التحسيل السعخفي  Mixed Anovaمختمط ؽالباحثة تحميل تبايجخت أ

داخل كستغيخ مدتقل  مؾضع العالماتو كستغيخ مدتقل بيؽ السجسؾعات  تحسيل(
تؤثخ الرؾر الشسظية وحتى يتزح كيف  والدمؽ بالسيممي ثانية كستغيخ تابع، ،السجسؾعات
 لمسعمؾمات الشسظية تحت شخوط التحسيل السعخفينتبا  في تحيد اإل
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بيؽ شخوط  تفاعل( نتائج تحميل التبايؽ السختمط لم3(، )2) ويؾضح ججوال
خت في مؾضع الرفات تي عهتحجيج مؾضع العالمات الوزمؽ  التحسيل(-)تحسيلالتحسيل

 يجابية .الدمبية أو اإل
 (2ججول)

) الدمبية وااليجابية( وفقا لذخوط رفاتال التي عهخت في مؾضعالعالمات  تحجيج مؾضع زمؽ متؾسط 
 (التحسيل-التحسيل )تحسيل

 عروف التحسيل                             
 

 مؾضع العالمة

 مجسؾعة التحسيل
 15ن=

 مجسؾعة الالتحسيل
 15ن=

 ع م ع م
دماية ال رفاتعالمات عهرت في مؾضع ال

 رؾرة الشسظيةستدقه مع الال
541.8 139.5 510.7 76.3 

االيجابية الرفات عالمات عهرت في مؾضع 
 لمرؾرة الشسظيةالسخالفة 

626.5 152.8 519.5 154.9 

 (3ججول)
) الدمبية  لدمؽ تحجيج مؾضع العالمات التي عهخت في مؾضع الرفات نتائج تحميل التبايؽ السختمط 

 (التحسيل-التحسيل )تحسيلوااليجابية( وفقا لذخوط 
مجسؾع  مردر التاايؽ

 السربعات
درجات 
 الحرية

 الداللة قيسة ف متؾسط السربعات

 غير دال 2.3 71106.7 1 71106.7 عروف التحسيل
 0.05 6 32522.7 1 32522.7 العالمات مؾضع

التفاعل بيؽ عروف التحسيل 
 ومؾضع العالمات

21403.9 1 21403.9 3.96 0.05 

الرفات  كانلسؾضع العالمات)م حرائياإ أثخ دال يؾججأن  (3)ججولمؽ  يتزح     
نتبهؾا السفحؾصيؽ قج اأن بسعشى نتبا  في تحيد اإل يجابية(الرفات اإل كانو مالدمبية أ
تحجيج انخفاض متؾسط زمؽ في ذلػ  وعهخطؾل الدمبية الستدقة مع الشسط  فتخة ألمسثيخات 

بدمؽ تحجيج مؾضع التي عهخت في نفذ مؾضع السعمؾمات الدمبية مقارنة  مؾضع العالمات
بغض الشغخ عؽ عخوف  يجابيةلرفات اإلا في نفذ مؾضع العالمات التي عهخت

 التحسيل.
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سخع ؾا أكانأن األفخاد مؽ  Koster et al(2004)ليه وتتدق هح  الشتائج مع ما تؾصل إ   
مثيخات  فيهالحي عهخت  كان عهخت في ذات الس إذا  مثيخات محايجة كان في تحجيج م
الرؾرة أن مؽ  Donders, Correll,Wittenbrink(2008)ليه ، وما تؾصل إنسظية سمبية
 طؾل مقارنة برؾر البيض.لفتخة أنتبا  فخيقي قج جحبت اإلالشسظية لأل

 Schematic Filterفقا لشساذج التخشيح الخخائظيةو وتفدخ الباحثة هح  الشتيجة 
Models  األفخاد حؾل الرؾر الشسظية تجعل األفخاد لجى  التؾقعات السختدنةأن التي تتزسؽ
طؾل لمسعمؾمات التي تتدق مع الرؾر الشسظية وذلػ لتؾفيخ مرادر ولفتخة أأكثخ يشتبهؾن 

طؾل في حالة ر الشسظية ستجحب االنتبا  لفتخة أن الرؾ ، وهؾ ما يدتجل مشه عمى أالحاكخة
حيث  تحسيل وهؾ ما اتزح بالفعل في الجراسة الحالية؛الال عؽ حالة الحاكخةالتحسيل عمى 

مؾضع العالمات  تحجيجزمؽ انخفض و ، ومؾضع العالمات لمتفاعل بيؽ التحسيلأثخ عهخ 
عؽ زمؽ تحجيج الرؾرة الشسظية مع  السعمؾمات الدمبية الستدقة كانفي م التي عهخت 

نه وهؾما يجل عمى أيجابية في عخوف التحسيل، اإلالسعمؾمات  كان العالمات التي عهخت م
يعتسجون أن األفخاد لفتخة اطؾل بسعشى نتبا  اإل التحسيل جحبت السعمؾمات الدمبية في عخوف

أيزا تزح حالة التحسيل عمى الحاكخة، كسا ا عمى تؾقعاتهؼ القائسة عمى الرؾر الشسظية في
في حالة كبخ أكان يجابية سعمؾمات اإلالكان عهخت م تحجيج مؾضع العالمات التي زمؽ أن 

األفخاد التحسيل عمى الحاكخة يجفع أن حالة الالتحسيل وهؾ ما يؤكج عمى  عؽالتحسيل 
وقج اختمفت هح  الشتيجة مع نتائج دراسة  ،لالعتساد عمى السعمؾمات الشسظية

Allen,Sherman, Conrey, strossner(2009)  ؽ يشتبهؾن السفحؾصيأن والتي وججت
إلى عمى الحاكخة بيشسا يشتبهؾن  لدمبية حيشسا ال يكؾن هشاك تحسيللرفات ااإلى أكثخ 

حيث ، Disconfirmation biasالرفات السخالفة لمرؾر الشسظية في حالة  الالتحسيل 
الرؾر أن السعمؾمات غيخ الستدقة مع الرؾرة الشسظية بسعشى إلى نتبا  أكثخ اإل كان 

البيانات الججيج  حيشسا يتؼ التحسيل عمى مرادر الحاكخة بيشسا  الشسظية تعسل كؾسيمة لجسع
السعمؾمات إلى أكثخ )الالتحسيل( فقج انتبه الفاحرؾن  في حالة اكتسال سعة السعالجة

 الستدقة مع الشسط.
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ؾن مرادر الحاكخة الباحثة هحا التعارض في الشتائج بأنه في عخوف التحسيل تك وتفدخ
هحا الشقص في السرادر في االعتساد األفخاد فيعؾض  محجودة  نتبالعسمية اإل العاممة الستاحة

مثمتها السعمؾمات الشسظية ويؤدي هحا ؽ أالظؾيل وم السعمؾمات السخدنة في ذاكخة األمجعمى 
 .)عخوف التحسيل( ثشاء انذغال الحاكخةهح  السعمؾمات خاصة أإلى نتبا  تحيد االإلى 

نه في حالة مؽ أ Noordewier &Stapel(2011)ويتدق هحا التفديخ مع ما وجج  
االعتساد عمى السعمؾمات الشسظية إلى األفخاد التحسيل السعخفي عمى مرادر الحاكخة، يسيل 

 يجابية ألنها تخالف تؾقعاتهؼ الدمبية.ويذعخون بعجم الخاحة لؾ قجمت لهؼ معمؾمات إبل 
إلى هؼ نتباهايتحيدون في األفخاد السعخفي يجعل  العبءأن وتجل هح  الشتائج 

ه مؽ نفإساس لمعجيج مؽ العسميات السعخفية، انتبا  اإلن ، وألالشسظية السعمؾمات الدمبية
، وتؼ زاد العبء السعخفي إذا مؽ تحيدهؼ لمحقيقه أكثخ لمسعتقجات األفخاد يتحيد أن الستؾقع 

تحيد الحكؼ القائؼ عمى وهؾ  (2جدئيا دراسة) تشذيط الرؾرة الشسظية وهؾ ما ستتشاوله
 معتقجات مختبط بالرؾرة الشسظية.

 (2دراسة )
 في ضسشي(-)عاهر طريقة تشذيط الرؾر الشسظيةأثر  فحصإلى هدفت الدراسة 

، السديرة الذريرة م الزوج)أ وهل يختمف ذلػ باختالف نؾع الرؾر الشسظية الحكؼ تحيز
في  نثى مشخفزة التحريلاأل  -خالقسيء األ التحريل ، التمسيذ مشخفضالفاشمة نثىاأل 

 الذكر مشخفض التحريل في المغات.-الرياضيات
 العيشة: 

في الجراسات  المغة العخبية  السقيجات اتمؽ معمس طالبة(  100تكؾنت العيشة مؽ )     
، ( عاما28-23بيؽ ) ؽعسارهستتخواح أ ، 2017-2016العميا بكمية التخبية العام الجامعي 

حجاهسا مجسؾعة مجسؾعتيؽ، إإلى عذؾائيا  تقديسهؽتؼ  وقج، 25.6بستؾسط عسخ قجر  
 زسشي.ال، والثانية مجسؾعة التشذيط لغاهخالتشذيط ا

 دوات الدراسة:أ
 5عداد الااحثةم القائسة عمى الرؾر الشسظية مؽ إحكاالتحيز في األمقياس      

 عداد السقياس:خظؾات إ
                                                           
5
(2ملحق )   
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حكام في ضؾء األ إصجارقياس التحيد في  اساليبال بسخاجعة قامت الباحثة أو  . أ
الجراسات قج اعتسجت عمى أن ، فؾججت جشبيةفي الجراسات األ الرؾر الشسظية

عمى الحكؼ في قزايا جشائية واقعيه حجثت أيزا تكؾيؽ االنظباعات و طخيقة 
يدا ، ولؼ تجج الباحثة مقايفي الجراسة الحالية هبالفعل، وهؾما سيرعب تظبيق

 عخبية لقياس التحيد القائؼ عمى الرؾرة الشسظية.
بدؤال طالب قامت الباحثة بسدح لمرؾر الشسظية السؾجؾد  عشج الذباب  . ب

 ا عؽ الرؾر الشسظية السؾجؾدةمفتؾح الميدانذ سؤاالالجراسات العميا ومخحمة 
 لجيهؼ وذلػ بعج شخح معشى الرؾر الشسظية.

قامت الباحثة بدؤالهؼ عؽ صفات هح   السشاسبةبعج تحجيج الرؾر الشسظية  . ت
ججول تكخاري ثؼ اختيار الرفات التي اتفق  في الرؾر الشسظية ورصج الرفات

 % مؽ العيشة.90عميها 
اختارت الباحثة بعض الرؾر الشسظية االجتساعية مثل الرؾرة الشسظية ألم  . ث

الرؾرة   القائجة الزعيفه، وبعض الرؾر الشسظية التخبؾية مثل أ السخ  -الدوج
الرؾر الشسظية خالق، عمى أنه سيء األ الشسظية لمظالب مشخفض التحريل

نه عمى أالرؾرة الشسظية لمحكخ ، في الخياضياتاألداء مشخفزة نها عمى أنثى لأل
 .في المغاتاألداء مشخفض 

حؾل صؾرة نسظية،  الحكؼ إصجارمؾاقف مؽ  قامت الباحثة برياغة مجسؾعة . ج
مؽ الشتائج  مجسؾعةإلى مؽ السقجمات قج تؤدى  ةيذسل كل مؾقف مجسؾع

، وتقجم يتشبأ بالشتيجة في ضؾء السعظياتأن الستؾقعه، ويظمب مؽ السفحؾص 
نتيجة تؤكج الرؾرة الشسظية، والثانية نتيجة  -أحجهؼمدتؾيات،  ةالبجائل في ثالث

 .والثالثة نتيجة متحخر  حيادية تجحض الرؾرة الشسظية،
بسؾقفيؽ وبالتالي  نسظية تؼ قياسها عذخة مؾاقف، كل صؾرةتكؾن السقياس مؽ  . ح

تعبخ عؽ خسذ صؾر نسظية  ةدرجات فخعي يحرل كل مفحؾص عمى خسذ
 مختمفة .
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سجرسة، تقجمت أو مجيخة لممجيخ وعيفة أعمشت إحجى السجارس الخاصة عؽ مثال: 
دارة إي والء لجيها خبخ  طؾيمة ف ، الديجةوالديج فؤاد لذغل الؾعيفةالديج  والء 

دارة إطؾيمة في  خبخة يزافؤاد لجيه أبسرخ وخارج مرخ، الديج  السجارس الخاصة
، ةالذجيج دارة بالحيخةشعخ رئيذ مجمذ اإل السجارس الخاصة في مرخ وخارجها،

 :لقد اختار رئيس مجمس االدارةمخ ، دؼ أوبعج تفكيخ ح
 .ة(ؾرة الشسظية الدمبية إلدارة السخأ الديج سسيخ)حكؼ يؤكج الر .1
 .حكؼ يجحض الرؾرة الشسظية(والء ) ةالديج .2
 .القخعة)حكؼ حيادي( .3
  عؽ التحيد  التي تعبخ شتيجةيسشح السفحؾص ثالث درجات لؾ اختار الو

الشتيجة ودرجتيؽ لؾ اختار  ،فؤاداختار الديج )مثل الشسظيةمرؾرة لالسجعؼ 
دحض الشتيجة التي تعبخ عؽ اختار إذا درجة واحج  ، )القخعة( الحيادية

وبالتالي فالجرجة السختفعة تجل عمى تحيد في  ،(الديجة والء) الرؾرة الشسظية
حيد في اتجا  دحض اتجا  الرؾر الشسظية والجرجة السشخفزة تجل عمى ت

 لكلويحرل الظالب عمى خسذ درجات فخعية، درجة الرؾر الشسظية، 
 .(6إلى  2صؾرة نسظية تتخواح بيؽ )

 صدق السقياس:
 صدق السحكسيؽ:

جخاءات تحجيج الرؾر الشسظية في السجتسع السرخي مؽ خالل باالضافة الى إ
ثة بعخض مقياس قامت الباحمدح الرؾر الشسظية عشج الذباب التي سبقت االشارة اليها، 

يقيذ إذا ثؼ سؤالهؼ م ،مؽ السحكسيؽ الستخرريؽ في عمؼ الشفذ السؾاقف عمى مجسؾعة
خبخت الباحثة أ، بعجها الحياتية حكامالتحيد في األت االجابات يقيذ كان، و ؟السقياسهحا 

ثؼ  ،حكام في ضؾء الرؾرة الشسظيةاأل إصجارالسقياس بالفعل يقيذ التحيد في أن السحكسيؽ 
التي يخونها تحقق جابة السعخوضة وفي بجائل اإلفي السؾاقف جخاء التعجيالت طمبت مشهؼ إ
والتي كانت  اتفق عميها معغؼ السحكسيؽ وقج قامت الباحثة بالتعجيالت التي .هجف السقياس

 .متحيد عكديا( -حيادي-جابة لتكؾن السدافة بيشها متداوية)متحيدمعغسها في بجائل اإل
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 ثاات السقياس:
 ثاات اعادة االختاار:

وطالبة مقيجيؽ  ا( طالب24قامت الباحثة بتظبيق االختبار عمى مجسؾعة مكؾنة مؽ )
عادة التظبيق بعج إ ثؼ  ،2017-2016العام الجامعي ،قدؼ عمؼ الشفذ –بالفخقة الخابعة

وهي قيسة ثبات  0.844التظبيق  مختي وقج بمغت قيسة معامل االرتباط بيؽ ،سبؾعيؽأ
 .مختفعة

 :اجراءات الدراسة
بعض الرؾر الشسظية  تشذيط طخيقةأثخ لتحقيق هجف الجراسة الخاص بتحجيج   

حكام تجا  بعض الرؾر الشسظية الخاصة األ إصجارفي التحيد في االجتساعية والتخبؾية 
مجسؾعتيؽ: مجسؾعة إلى قامت الباحثة بتقديؼ عيشة الجراسة عذؾائيا بالسجتسع السرخي، 

 .والسجسؾعة الثانية تمقت تشذيظا ضسشيا لمرؾرة الشسظية،عاهخا تمقت تشذيظا 
 .الغاهرمجسؾعة التشذيط  . أ

سقخر القياس الشفدي بشذاط تعميسي خاص بنهؼ برجد القيام خبار السفحؾصيؽ أإتؼ        
حكؼ إلى عميهؼ قخاءة مجسؾعة مؽ السؾاقف االجتساعيه ومحاولة الؾصؾل أن ، و السقيجيؽ فيه

هح  السؾاقف تتعمق ببعض السعتقجات الدائجة في السجتسع السرخي حؾل أن ، و فيها صحيح
نخفاض إنثى في الخياضيات، األ أداءنخفاض إدارة، عمى اإل أة عجم قجرة السخ و م الدوج، أتدمط 

 .خالق التمسيح مشخفض التحريل، سؾء أالحكؾر في المغاتأداء
 مجسؾعة التشذيط الزسشي:ب.     

نهؼ برجد القيام بشذاط تعميسي خاص بسقخر القياس الشفدي تؼ إخبار السفحؾصيؽ أ       
 قج تحجث في حياتهؼ التي ةعميهؼ قخاءة مجسؾعة مؽ السؾاقف االجتساعيأن السقيجيؽ فيه، و 

 عسال الدشة.السقياس سيحتدب مؽ درجات أ ن أل حكؼ دقيقإلى الؾصؾل ومحاولة اليؾمية، 
 (2نتائج دراسة )

تشذيط الرؾر   اسمؾبما أثخ " الحي يشص عمىالثاني جابة عؽ تداؤل الجراسة لإل      
ضسشي( في تحيد الحكؼ، وهل يختمف ذلػ باختالف نؾع الرؾر الشسظية  -الشسظية )عاهخ
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مؾضع الحكؼ )ام الدوج الذخيخة، السجيخة االنثى الفاشمة، التمسيح مشخفض التحريل سيء 
 "الحكخ مشخفض التحريل في المغات-االنثى مشخفزة التحريل في الخياضيات -االخالق

ضسشي( كستغيخ مدتقل  –عاهخ) التشذيط مؾبسأالباحثة تحميل تبايؽ مختمط لستغيخ  أجخت
يتزح كي  بيؽ السجسؾعات، ومتغيخ نؾع الرؾر الشسظية كستغيخ مدتقل داخل السجسؾعات

 االحكام إصجارفي مؾضع الحكؼ التشذيط ونؾع الرؾر الشسظية  أسمؾبالتفاعل بيؽ أثخ 
 .  كستغيخ تابع

تائج تحميل التبايؽ السختمط لمعالقة بيؽ حراء الؾصفي ون( اإل5(، )4) ويؾضح ججوال     
 .االحكام تجا  الرؾر الشسظية السختمفة إصجارالرؾر الشسظية والتحيد في  تشذيطأساليب 

 (4ججول)
 ؽ عمى الرؾر الشسظية السختمفة ؾصيالحراء الؾصفي الحكام السفحا

 والزسشي غاهخفي مجسؾعتي التشذيط ال
 التشذيط اسمؾب

 الرؾر الشسظية
 50ن= ،ضسشي 50ن= ،عاهر

 ع م ع م
 1.5 3.4 1.66 4.38 الذريرة أم الزوج

 1.2 4.56 1.67 4.38 سيء الخمق التمسيذ مشخفض التحريل
 0.97 3.8 1.02 4.48 في الرياضياتاألداء االنثى مشخفزة 
 1.3 3.3 1.2 3.9 في المغاتاألداء الذكر مشخفض 
 0.82 4.4 1.08 3.8 الفاشمة السديرة االنثى

 

 (5ججول)
ونؾع الرؾرة الشسظية  ضسشي(-عاهخ) تشذيط الرؾرة الشسظية اسمؾبكل مؽ ثخ ألنتائج تحميل التبايؽ السختمط 

  االحكام إصجارفي التحيد في 
مجسؾع  مردر التاايؽ

 السربعات
درجات 
 الحرية

متؾسط 
 السربعات

 الداللة ف

 0.05 3.9 8.33 1 8.33 اسمؾب التشذيط
 0.01 5.9 8.16 4 32.66 السشذظه نؾع الرؾر الشسظية

التفاعل بيؽ اسمؾب التشذيط ونؾع الرؾر 
 الشسظية

31.7 4 7.9 5.7 0.01 
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طخيقة التشذيط ونؾع لمتفاعل بيؽ أثخ وتغهخ نتائج تحميل التبايؽ السختمط أنه يؾجج      
حكام وفقا الختالف الرؾر تحيد األ ؛ حيث اختمفت درجةمؾضع الحكؼ الرؾرة الشسظية

 .الشسظية
درجة التحيد في ( الحي يعبخ عؽ متؾسط 1التفاعل هحا في شكل )أثخ ويتزح       

 .في مجسؾعتي التشذيط الرؾر الشسظيةالسختمفة

 
 (2شكل)

 التفاعل بيؽ نؾع الرؾرة الشسظية ونؾع التشذيط 
 

 تمخيص هذ  الشتائج فيسا يأتي:  ويسكؽ
حكام في اتجا  دعؼ الرؾرة تحيد واضح في األإلى  الغاهخالتشذيط يؤدي  . أ

التحيد العكدي الحي يجحض الرؾرة إلى التشذيط الزسشي يؤدي بيشسا  الشسظية،
  .وتختمف هح  الشتائج مع ما تؾصل اليه الشسظية

مؽ أن تشذيط الرؾر الشسظية ضسشيا يؤدى  Sommers&Ellsworth(2000) . ب
بيشسا يسيل األفخاد إلى الحيادية في حالة التشذيط  في إصجار األحكامإلى تحيد  

التي  Castelli, Zecchini ,Deamicis,Sherman(2005)السباشخ، ودراسة 
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ودراسة   أشارت إلى أن التشذيط الزسشي لمرؾر الشسظية يؤثخ عمى تحيد االحكام،
Dumont et al, (2003)  الشسظية يؤدي إلى  رالتي انتهت إلى أن قسع الرؾ

 حكام الشسظية.في إصجار األ تحيد
وتفدخ الباحثة االختالف بيؽ نتائج الجراسة الحالية ونتائج الجراسات االجشبية في 
ضؾء أن العالقة بيؽ تشذيط الشسط وتحيد الحكؼ هي أكثخ تعقيجا مسا تبجو، فقج عهخ تفاعل 

راسات الغخبية في الجراسة بيؽ أثخ التشذيط ونؾع الرؾر الشسظية ،وبالتالي فإن  نتائج الج
التي قامت في معغسها عمى نسط األفخيقي واألمخيكي ال يسكشها أن تقجم تفديخا لكيفية عسل 
الرؾر الشسظية، حيث اتزح أن كل صؾرة نسظية تتأثخ بظخيقة ما بأسمؾب تشذيظها وتؤثخ 

 في الحكؼ وفقا لهحا التشذيط.
أكثخ الحكؼ  كان حيث  ؛الشسظية السشذظة ةوفقا لشؾع الرؾر األفخاد حكام تختمف أ . ت

ميه ت تمسيح مشخفض التحريل سيء الخمق،الرؾرة الشسظية لمتحيدا في حالة 
  القائجة مسخأ الرؾرة الشسظية لثؼ  ، الرؾرة الشسظية لمتفؾق الحكؾري في الخياضيات

األداء مشخفض  لمحكخ ، ثؼ الرؾرة الشسظية الدوج الرؾرة الشسظية ألمالزعيفة، ثؼ 
خ الباحثة هح  الشتائج في ضؾء عيشة الجراسة التي هي مؽ االناث في المغات، تفد

كانت الرؾر الشسظية يذ في السجارس الخاصة، وبالتالي العامالت في التجر 
التخبؾية اكثخ الرؾر تشذيظا لمسعمؾمات الشسظية وخرؾصا صؾرة التمسيح مشخفض 

 .ؽالتحريل التي تذكل احج اهتساماته
سمؾب تشذيط الرؾر الشسظية ونؾع الرؾر الشسظية في لمتفاعل بيؽ أأثخ عهخ  . ث

في السفحؾصؾن نحاز األحكام ففي حالة التشذيط الغاهخ إ إصجارالتحيد في 
حكامهؼ تجا  تجعيؼ الرؾر الشسظية ألم الدوج الستدمظة في مقابل مجسؾعة أ

 . الحياديةإلى التشذيط الزسشي التي مالت 
مؽ  كالأن تزح إسيء الخمق في حالة الرؾر الشسظية لمتمسيح مشخفض التحريل  . ج

 كيج الرؾر الشسظيةا في اتجا  تأحكامهسانحازتا في أمجسؾعتي التشذيط قج 
 الدمبية.
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نثى تجا  تجعيؼ الرؾر الشسظية لأل كانت األحكام مشحازةالتشذيط الغاهخ في حالة  . ح
ي مقابل فالمغات في األداء مشخفض والحكخ  ،في الخياضياتاألداء مشخفزة 

 .حيادية مجسؾعة التشذيط الزسشي
مجسؾعة التشذيط أن دارة اتزح في اإل ة أ في حالة الرؾر الشسظية لفذل السخ  . خ

الحيادية في مقابل انحياز في الحكؼ تجا  تجعيؼ الرؾر إلى قج مالت  الغاهخ
 .ناث()العيشة مؽ اإل الشسظية بالشدبة لسجسؾعة التشذيط الزسشي

تشذيط الرؾر الشسظية في أثخ أن  مجتسعة عمىنتائج )ت، ث، ج، ح(  وتجل
نه يختبط بعجد مؽ الستغيخات مؽ بيشها نؾع الرؾر تعقيجا مسا يبجو وأأكثخ الحكؼ  تحيد

فسثال الرؾرة الشسظية ألم الدوج مؽ الرؾر الشسظية السديظخة في السجتسع  ؛الشسظية
دحض هح  إلى مجسؾعة التشذيط الزسشي قج مالت فإن وعمى الخغؼ مؽ ذلػ  ،السرخي 

ويؤكج ذلػ أن مجسؾعة التشذيط الزسشي قج تحخت الجقة وقسعت التحيد  .الرؾر الشسظية
عشجما تؼ إخبارها أن السقياس سيحدب مؽ درجات أعسال الدشة فرار الجافع لمحرؾل عمى 

وتحيد في اتجا  دحض وقج أدى ذلػ إلى حيادية ،بل  درجات مختفعة أهؼ مؽ أي شيء،
 الرؾرة الشسظية.

ية وتظبيقها، فقج يشذط أحج في الجراسة الحالية بيؽ تشذيط الرؾرة الشسظ ةوتفخق الباحث     
ؾن بهحا التشذيط ، وأن م الدوج بأنها قاسية، لكؽ ليذ بالزخورة أن يتأثخ السدتسعصؾرة أ

 kundaيذيخالجوافع كسا  أن يختبط بجافع قؾي ومؽ بيؽ هح ذلػ البج 
&Sinclaure(1999) ،وعميه فإن التحيد في إصجار األحكام السختبط  رفع قيسة الحات

بالرؾرة الشسظية سيحجث فقط إذا تحقق دافع لمفخد، وتربح بحلػ كل صؾرة نسظيه لها 
خرؾصيتها في إحجاث التحيد وهؾ ما عهخ في التفاعل بيؽ طخيقة التشذيط ونؾع الرؾر 

ع االساسي لسجسؾعة التشذيط الزسشي هؾ الحرؾل عمى درجات مختفعه الشسظية، وألن الجاف
في اعسال الدشة ألن الدياق الحي تؼ فيه التشذيط سياق اختباري اشبه بجؾ امتحان، لحا لؼ 
تقؼ السجسؾعه بتظبيق الرؾرة الشسظية بالخغؼ مؽ تشذيظها ألنه ال يؾجج دافع مؾقفي لتظبيق 

ى أن تظبيق الرؾر الشسظية في األحكام يخزع بالفعل يجل ذلػ عمهح  الرؾر الشسظية، 
 إلى اختيارات األفخاد وأن لمذخص اختيار في تشذيط معمؾمات وكف معمؾمات أخخى.
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كسا يسكؽ تفديخ االنحياز العكدي الحي حجث لجى مجسؾعة التشذيط الزسشي في 
الرؾر لجحض يكؾن لجيهؼ دافع األفخاد بعض أن مؽ  Wyne(2004)ضؾء ما ذكخ  

الشسظيه بشاء عمى خبخة ماضية إقتخن فيها التحيد لمرؾر الشسظية بسذاعخ سمبية مؽ 
 (p.708)ؽ غيخ الستعربي فخاداإلحداس بالحنب وهؼ األ

هشاك دافع لحلػ كان إذا سيحجث فقط  التحيد القائؼ عمى الرؾر الشسظيةفإن  وهكحا 
 .مؾضع الجراسة وسيختمف باختالف الرؾر الشسظية

في االنتبا  وتؤثخ في االحكام فإنه مؽ تؤثخ الرؾر الشسظية  السا أنطوتفتخض الباحثة أنه 
لى تحيد في االداء وهؾ ما ستتشاوله الباحثه في قع ان يؤدي تشذيط الرؾر الشسظية إالستؾ 

 .(3دراسة )
ال  -ضسشي-)مااشر التشذيط اسمؾبأثر فحص إلى ( 3) هدفت دراسة: (3دراسة )
عمى ( في القدرة عمى الترؾر الارري السكاني اتالشسظية )إناث مشخفز لمرؾرةتشذيط( 

 . في اتجا  دعؼ الرؾرة الشسظية الناث لدى الذكؾر و األداء تحيز 
 (3دراسة ) عيشة

نرفهؼ مؽ الحكؾر ونرفهؼ مؽ  وطالبة، ا( طالب  66)مؽ ( 3جراسة )التكؾنت عيشة 
،وقج تؼ تقديسهؼ  2017-2016مقيجيؽ بالفخقة الخابعه بكمية التخبية العام الجامعي اإلناث 

عخوف تشذيط إلى ولى األ ةتعخضت السجسؾع–ظخيقة عذؾائيةثالث مجسؾعات فخعية بإلى 
الثالثة  ةولؼ تتعخض السجسؾع عخوف تشذيط ضسشيةإلى تعخضت السجسؾعة الثانية  –مباشخة 

 .يكانالترؾر البرخي السفي مهسة األداء مقارنة السجسؾعات الثالث في  تتس ألي تشذيط.
 دوات الدراسة:أ

ط نسط التفؾق الحكؾري ثخ تشذيلباحثة هجف الجراسة الخاص بقياس ألكي تحقق ا
مهسة متعارف أن الحكؾر يتسيدون عؽ اإلناث فيها  ةفي أداء اإلناث والحكؾر أختارت الباحث

ؾلؾجية، يب يخجع لفخوق  التفؾق الحكؾري  وهي الترؾر البرخي السكاني والحي يخى البعض أن
صخار السجتسع عمى ترشيف إوهي  ةسباب اجتساعيخخ انه يخجع ألبيشسا يخى البعض اآل

 ,Good et al, 2008) .ؾمكثخ تفؾقا في الخياضيات والهشجسة والعمنهؼ أأالحكؾر عمى 
p.18) لمترؾر البرخي السكاني لسقارنة أداء الحكؾر واإلناث ، لحا صسست الباحثة مقياسا

 فيه في عخوف تجخيبية مختمفة.
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 6:مؽ إعداد الااحثة يكانالارري الس الترؾرمقياس 
  خظؾات بشاء السقياس:

عمى القجرة  نهااجخائيا بأية وتعخيفها كاندب التخبؾي الخاص بالقجرة السمخاجعة األ . أ
 فهؼ والتعامل مع العالقات البرخية والسكانية بيؽ العشاصخو تحكخ 

شكال، ة بيؽ األمقاييذ السداوجمثل  يكانمخاجعة مقاييذ الترؾر البرخي الس- . ب
عا يالخخائط، والتي تقؾم فكختها جسو تجسيع االشكال، و تجويخ السجسؾعات، ومقياس 

 عمى القجر  عمى تخيل العشاصخ والتذابه بيشها وحخكتها في السدتؾى والفخاغ. 
مؽ بعض  اتؼ اقتباسهس مشهؼ بشجان تجخيبيانن اثش،إ بشجا( 17صسست الباحثة ) . ت

 كل بشج عبارة، اختبارية عذخة بشجاخسدة و ي ، كاناختبارات الترؾر البرخي الس
أن مؽ السفحؾص  فيها مختمفة يظمبشكال هشجسية ة أ، يتبعه ثالثشكل هشجسي عؽ
إلى ولكي يرل السفحؾص  ،صمير الذكل الحي يتظابق مع الذكل األيختا
ن يجرك السدتؾى وأ يتخيل الذكل وهؾ يجور فيأن عميه  جابة الرحيحةاإل

 جداء الذكل بعزها البعض.العالقات السكانية بيؽ ا
 

 مثال:
 
 

 
 

 
A                                   B                                       C    

 ( يؾضح مثال لسفردة اختاارية بسقياس الترؾر الارري السكاني3شكل)
عمى الذكل قميال سيشظبق  السدتؾى درنا  في ألنشا لؾ أ Aاالجابة الرحيحة هي و 

رأس الدهؼ يتجه الى الجائخة الدؾداء مسا يجعمها إجابة خاطئة،  (B)، بيشسا الذكل صمياأل

                                                           
6
(3ملحق)   
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ن تجويخ الذكل في عمى استقامة واحجة،عمى الخغؼ مؽ أالجوائخ الرغيخة لدت  (C)والذكل 
 .السدتؾى سيعظيشا نفذ الذكل االصمي

 :ترحيح السقياس
 .الخاطئةأو  الستخوكة ، ال تحدب االجابةدرجة لكل إجابة صحيحةيسشح السفحؾص  

 الدراسة االستظالعية لمسقياس :
مؽ طالب الثانؾية العامة  (80)طبقت الباحثة السقياس عمى عيشة استظالعية قؾامها 

بغخض تحجيج زمؽ تظبيق حتى الخابعة،  –الفخقة األولىوكمية التخبية  ،وكمية الهشجسة
الباحثة عمى متؾسط ة لمسقياس، وقج اعتسجت وبغخض تحجيج الخرائص الديكؾمتخي ،السقياس

 :السقياسدقائق كدمؽ لتظبيق جابات الظالب في اختيار ثسان إ
 صدق السقياس:
 صدق السحكسيؽ

عمى مجسؾعة مؽ  عمى الترؾر البرخي السكانيمقياس القجرة قامت الباحثة بعخض       
عمؼ الشفذ لتحجيج ارائهؼ في صجق السقياس في قياس ما و التخبية، ميجان السحكسيؽ في 
عمى الترؾر وقج اشار الباحثؾن برجق السقياس عاهخيا في قياس القجرة  وضع لقياسه،

 البرخي السكاني.
 الردق التجرياي:

( 21) الب كمية التخبية قدؼ عمؼ الشفذ بأداءط( مؽ 21) أداءقامت الباحثة بسقارنة      
وجؾد فخوق دالة إلى الشتائج أشارت وقج  ،عمى االختباراألداء طالب كمية الهشجسة في مؽ 

الحيؽ يفتخض  ،لرالح طالب الهشجسة، 0.05أقل مؽ مدتؾى  جدالة عش (2.3)ت=حرائيا إ
وهؾ ما يجل عمى صجق السقياس في  عمى الترؾر البرخي السكانينهؼ يتفؾقؾن في القجرة أ

 .القجرةهح  قياس 
 ثاات السقياس:

 عادة االختاار:ثاات إ
وطالبة مقيجيؽ  ا( طالب28االختبار عمى مجسؾعة مكؾنة مؽ )قامت الباحثة بتظبيق      

وقج بمغت قيسة معامل االرتباط  ،يؽسبؾعأعادة التظبيق بعج ثؼ إ  ،بالفخقة الخابعةبكمية التخبية 
 .مختفعةوهي قيسة  0.885التظبيق  مختيبيؽ 
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 (3اجراءات دراسة )
 دبيةعة الذعب األالثالثة والخاب الفخقتيؽ طالبمؽ  قامت الباحثة باختيار مجسؾعة .1

 نرفهؼ؛ وطالبة ا(طالب66وعجدهؼ)  (SPSS)باستخجام بخنامج  عذؾائية بظخيقة
 ناثونرفهؼ مؽ اإل مؽ الحكؾر

 :ثالث مجسؾعات فخعيةإلى عذؾائيا الظالب  قامت الباحثة بتقديؼ .2
عميها ي كانالس البرخي  تؼ تظبيق اختبار الترؾر)ال تشذيط( ( 1) ةمجسؾع . أ

يقيذ القجرة عمى الترؾر البرخي  نه اختبارتعميسات مع إخبار الظالب أ بجون أي
 السكاني.

 جابة عؽ تؼ إخبار الظالب أنهؼ برجد اإل (تشذيط عاهخ)( 2) ةمجسؾع  . ب
مؽ عؽ اإلناث وإنه ي الحي يتفؾق فيه الحكؾر دائسا كاناختبار الترؾر البرخي الس

وائل كمية الهشجسة مؽ أأن ية و كانالقجرة السنثى في الحكخ أفزل مؽ األأن السعخوف 
السجتسع يفزل السهشجس أن و  ،يشخفض ادائهؽ في هحا االختبارأن اإلناث الحكؾر، و 

 .الحكخ
تؼ اخبار الظالب انهؼ برجد االجابة عمى اختبار ( تشذيط ضسشي)( 3) مجسؾعة  . ث

بالتفاصيل ولكؽ تهتؼ وهحا االختبار يتظمب شخرية قؾية ال تهتؼ كاني، لمترؾر البرخي الس
هحا  جابة عؽيفذمؾن في اإل مؽأن و  )صفات ذكؾرية( واقعية غيخ عاطفية ،بالكميات

 .)صفات انثؾية(يقة الحداسة التي تهتؼ بالتفاصيلاالختبار هسا ذوي الذخرية الخق
بسداعجة بعض  بسعسل عمؼ الشفذ بالكميةلكل مجسؾعة  تؼ التظبيق برؾرة جساعية

 .اعزاء الهيئة السعاونة
 (3نتائج دراسة)

تشذيط  -" ما أثخ أسمؾب تشذيط )ال تشذيطالحي يشص عمىالجابة تداؤل الجراسة  .1
في األداء تشذيط ضسشي( الرؾرة الشسظية لمتفؾق الحكؾري عمى اإلناث  -عاهخ

 طخيقة 3قامت الباحثة باجخاء تحميل تبايؽ ثشائي االتجا ) الفعمي لمحكؾر واإلناث،
 .نؾع( 2تشذيط* 

 في مجسؾعات التشذيط السختمفةاإلناث و  الحكؾرداءألاالحراء الؾصفي (6) ويؾضح ججول      
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 (6ججول )
 66ن=االحراء الؾصفي ألداءالحكؾر واإلناث في مجسؾعات التشذيط السختمفة، 

 الشؾع           
 االناث الذكؾر التشذيطاسمؾب 

 ع م ع م 
 2.2 9.1 2.3 10.36 ال تشذيط

 2.8 11 1.3 11.9 تشذيط عاهر
 2.2 10.36 1.4 11.8 تشذيط ضسشي

 

 (7ججول)
 66نتائج تحميل التبايؽ ثشائي االتجا  لستغيخ عخوف التشذيط والشؾع ن=

مجسؾع  مردر التاايؽ
 السربعات

درجات 
 الحرية

متؾسط 
 السربعات

 الداللة ف

 0.05 3.7 17.22 2 34.45 اسمؾب التشذيط
 0.05 4.9 23 1 23 إناث( -)ذكؾر الشؾع

التفاعل بيؽ اسمؾب 
 التشذيط والشؾع

 غيخ دال 0.088 0.409 2 0.818

 

اإلناث الحكؾر و  أداءثخا لتشذيط الرؾرة الشسظية في هشاك أأن تذيخ نتائج الجراسة 
في حالة التشذيط الغاهخ والتشذيط األداء حيث ارتفع كاني؛ مهسة التخيل البرخي الس في

 كلأثخ يغهخ اثخا لمتفاعل بيؽ التشذيط والشؾع حيث ت بيشسا لؼاإلناث و  لجى الحكؾر الزسشي
حيث األداء لمشؾع في أثخ  وجؾدإلى كسا تذيخ الشتائج  .بحالة التشذيطاإلناث و  مؽ الحكؾرا

 ناث.داله احرائيا عؽ اإل الحكؾر بفخوق أداءارتفع 
وهؾما في الجراسة الحالية  الحكؾر أداءري ارتفع ؾ ومع تشذيط الرؾرة الشسظية  لمتفؾق الحك

مثل  يخفع اداء الحكؾر تشذيط نسط التفؾق الحكؾري أن أشارت يتدق مع نتائج الجراسات التي 
التشذيط الغاهخ والزسشي لتفؾق الحكؾر أثخ التي اختبخت   Kray et al(2001)دراسة 
والحكؾر في مهام اإلناث الفعمي لسجسؾعة مؽ األداء في مهارات التفاوض عمى اإلناث عمى 

عؽ التي تعخضت لمتشذيط  الحكؾر في السجسؾعة التجخيبية أداءارتفاع أشارت إلى التفاوض و 
  Pruysers& Blais(2014)، ودراسة ية تشذيطتي لؼ تتعخض أللالزابظة ا السجسؾعة

 ن تشذيط نسط التفؾق الحكؾري قج رفع مؽ فعالية الحات لجى الحكؾر.التي وججت أ
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بتشذيط الشسط  عكديه بظخيقة الجراسة الحاليةفي اإلناث  أداءأثخ مؽ ناحيه اخخى ت
العيشة التي تعخضت لمتشذيط  أداءارتفع  حيث؛  stereotype reactanceي الحكؾر 

ما  وهؾ ،السجسؾعه التي لؼ تتعخض الية تشذيط ثؼالزسشي  التشذيط تميها مجسؾعة، الغاهخ
مؽ  تشذيط الشسط الحكؾري يخفض انإلى مؽ الجراسات التي انتهت  يخالف نتائج العجيج

التي    Kray et al(2001)في السهام الخياضية والهشجسية ما عجا دراسة أداءاإلناث 
داء االناث في أتشذيط الرؾرة الشسظية لتفؾق الحكؾر عاهخيا قج حدؽ مؽ  اشارت إلى أن

أن اإلناث قج ترخفؾا بظخيقة مخالفة لمشسط عشج االستثارة الغاهخية. و اوض، مهام التف
Stereotype Reactance  وهؾما اكجته دراسة ،Good, Aronson, &Harder. 

عشج مجسؾعه مؽ اإلناث الستفؾقات في التي تشاولت تشذط نسط التفؾق الحكؾري  (2008)
هشا  التشذيطعسل ، حيث شتائج ان تشذيط الشسط قج رفع مؽ أداء اإلناثواشارت ال الخياضيات

لشسط عمى تحفيد اإلناث عمى األداء الجيج، وهؾ ما قج يجل عمى أن الظخيقة التي يعسل بها ا
 يات.ة التي هي مؽ الستفؾقات ججا في الخياضتتفاعل مع نؾع العيش

بالتحجي لهحا الشسط الذائع وبالفعل قج شعخن أن اإلناث وتفدخ الباحثة هح  الشتائج ب
افزل أن اإلناث بأنشا سشثبت  –بعض الظالبات بعج تشذيط الباحثة لمشسط الحكؾري أشارت 

 .دافع قؾي لمتخكيد واالجابة بجقةؼ وهؾ ما اعظاه
الفتا  أن هشاك عالقة بيؽ تشذيط الشسط وثقافة عيشة الجراسة بسعشى أن وتخى الباحثة 

وهؾ  ،لسحاوالت الشجاح الخجل وهؾ ما يجفعها دائسا أمامتحجي الثبات ذاتها  لجيها السرخية
مع اإلناث األداء انخفاض أشارت إلى الجراسات التي أن و  ما عهخ في الجراسة الحالية

في االعتبار في دراسات الرؾر  تؾضعأن  والثقافة يجبفؾرا التشذيط تست في سشغا
  الشسظية.

 منهقشة عهمة:
ة بعض الرؾر الشسظية الذائعة في السجتسع السرخي االجتساعية يتشاولت الجراسة الحال     

إلى انتهت الجراسة الحالية والتخبؾية وكيف تؤثخ في تحيد االنتبا  والحكؼ واألداء، وقج 
 .متعارضه في الغالب مع نتائج الجراسات الغخبيةفي معغسها عجدمؽ الشتائج التي جاءت 
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متغيخ مؤثخ في العسميات  الرؾرة الشسظيةأن  يسكؽ استخالصها هؾ الشتيجة االساسية التيو 
في تحيد العسميات  الفعمي لجى الذباب لكؽ كيفية تاثيخ الرؾر الشسظيةاألداء السعخفية وفي 

؛ حيث تتفاعل ثقافة العيشة ونؾع الرؾرة تعقيجا مسا يبجوأكثخ مخ هؾ أاألداء السعخفية و 
التي يتؼ بها قبؾل  الشسظية والسؾقف الحي يتؼ فيه تشذيط الرؾرة الشسظية في الظخيقة

 السعمؾمات الشسظية او رفزها.
في  مع تشذيط الرؾر الشسظيةعمى الحاكخة العاممة تفاعل التحسيل نتبا  فعمى مدتؾى اإل

الرؾر الشسظية أن بسعشى التاثيخ عمى تحيد االفخاد تجا  السعمؾمات الستدقة مع الشسط، 
، وأن العبء وإن الحيادية تتظمب عقال صافيا  ؽ معخفيا السشذغمياألفخاد ستؤثخ اكثخ عشج 

 السعخفي سيجعل األفخاد أكثخ تعربا.
الحاتية هي التي تحجد هل فخاد أتزح أن دوافع األ ،االحكام إصجارمدتؾى أما عمى 

فال يكفي أن اتحجث بظخيقة سمبية عؽ شخص ، سيقؾم االفخاد بتظبيق الرؾرة الشسظية ام ال
ما لكي يدتجيب السدتسع بإصجار حكؼ سمبي ولكؽ يجب ان يكؾن لجى هحا الذخص دافع 

ظخيقة ليأخح هح  الدمبيات في اعتبار  في اصجار االحكام، فسثال لؾ قام امخيكي بالتحجث ب
بتظبيق الشسط ألنه ال يؾجج دافع  ي سمبية عؽ رجل اسؾد أمام رجل مرخي، لؽ يقؾم السرخ 

 لحلػ.
تائج الجراسات الغخبية حث ارتفع مخالفة لشأيزا جاءت الشتائج األداء وعمى مدتؾى 

داء الذابات السرخيات في مهسة الترؾر البرخي السكاني بعج تشذيط نسط تفؾق الحكؾر أ
متغيخ يتفاعل مع الرؾرة الشسظية في تأثيخها عمى  ةثقافة العيشأن ما يؤكج  وهؾفي األداء، 

 األداء .
وتقتخح الباحثة القيام بسديج مؽ الجراسات التي تتشاول كيف تعسل الرؾر الشسظية في 

وكيف  الرؾر الشسظيةالسجتسع السرخي والسجرسة السرخية والعؾامل التي تختبط بتظبيق 
 .تؤثخ في أداء السعمؼ السرخي 

 :البطبيكهت الرتبوية
السعمسيؽ والسعمسات بالرؾر الشسظية التخبؾية التي تعسل داخل الفرل تؾعية  . أ

ر في قخارات السعمسيؽ وسمؾكياتهؼ، فسثال قج يعتقج السعمؼ أن ف تؤثخ هح  الرؾ يوك
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لظالبه دون ان يذعخ وهؾ الحكؾر أكثخ تفؾقا مؽ اإلناث وربسا يرجر هح  الفكخة  
 ما يؤثخ عمى اداء اإلناث.

تؾعية الظالب والظالبات ان االقتشاع بسعتقج يؤثخ عمى األداء الفعمي فسثال اقتشاع  . ب
 .ن الحكؾر افزل سيخفض مؽ ادائهؽأاإلناث 

 خاطئة الذائعة في السجتسع السرخي الشسظية البالرؾر  عسل محاضخات تؾعؾية . ت
 دحزها.وتجريب الذباب لى كيفية 

وامكانية  في السجتسع السرخي  لشسظية الدمبية ضجهؽتؾعية اإلناث بالرؾر ا . ث
معتقجات متؾارثه، فهشاك أم الدوج الظيبه تغييخها، وأنها ليدت مبشيه عمى عمؼ ولكؽ 

 وهشاك السجيخة الشاجحة.
عالم التخبؾي بجور  في ترحيح هح  الرؾر الشسظية الذائعة في يجب أن يقؾم اإل . ج

 السرخي السجتسع 
وترحيح السشاهج التي تتزسؽ مؾضؾعات تجعؼ الرؾرة الشسظية  مخاجعة . ح

 والتعرب والعشرخية ضج فئات معيشة مؽ السجتسع السرخي.
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