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 ممخص الدراسة :
برنػعج  اػع ـ ليػى استاػػداـ بلعػعت فػن تالسػةف ا نتبػع  لى التعػرؼ فعليةػة إهدفت الدراسة 

طعلبػػع ، ح الةػػن يػػعف لػػدد  255البصػػرل لػػدط الط ػػعؿن  تي نػػت لةنػػة الدراسػػة السعسػػةة جػػف  
 هـ جف طالت الصؼ السعدس اإلبتػدا ى بعلجػدراس الالي جةػة  055ح  لدد اإلنعن  055الذي ر

شػػػ ا ةة جتعػػػددا الجراالػػػؿ  الػػػى ح جدرسػػػة ح بجدةنػػػة بسػػػة ط ح  تػػػـ ااتةػػػعرهـ بعلطرةلػػػة الطبلةػػػة الع
 ، سنة ن10 -11فصؿ، فى الجدط العجرط جع بةف  

اعجت البعالثة بإلداد ججج لة جف الد ات تجثيت فى ااتبعرات اليتر نةػة للةػعس جي نػعت 
ا نتبػػع  البصػػرط ت ػػجنت ب  ااتبػػعر الت جػػا ح ااتبػػعرالتةلظ ح ااتبػػعر ال ػػبط التن ةػػذط،ح  بلػػدت 

لتالسػػةف ا نتبػػع  البصػػرط بعسػػتاداـ العػػعت اليجبةػػ تر ح اسػػتادجت البعالثػػة ااتبػػعر يػػذلؾ برنػػعج  
ججثيػة ليججتجػ   4255رافف ليػذيع   الػذط اننػا بالجػد لثجػعف صػعلو طنطػع ط ليػى لةنػة ا اج ػع 
، طعلبػػع  ااتةػػر ا 015الجصػػرط ح  اػػد تػػـ تلنةػػةف بد ات الدراسػػة ليػػى لةنػػة اسػػتطاللةة ا اج ػػع  

 ػع ااتةػػعر العةنػة السعسػػةة ح  اػد اعجػت البعالثػػة بعجػؿ تصػػجةـ تجرةبػى جيػػ ف بعلطرةلػة التػى تػػـ ب
                             طعلبػػع ، 13، جن ػػع    05جػػف جججػػ لتةف مالػػدهجع  ػػعبطة  لػػدهع  

 طعلبة،ن 11طعلبع  ،    13، تت جف  05طعلبة، ح  الارط تجربةة  لددهع يذلؾ   11 
جت البعالثػػة لػػدد جػػف السػػعلةت اإلالصػػع ةة تجثيػػت  ليتاللػػؽ جػػف صػػالة ال ػػر ض اسػػتاد 
 ح  ااتبعر  ت، لد لة ال ر ؽ ن " لالسعت ثبعت ا اتبعراتAlpha kronbachجععدلة "فى ب 

 بس رت نتع   الدراسة لف  ج د فر ؽ ذات د لة مالصع ةة بةف جت سطعت درجػعت بفػراد 
ال ػبط التن ةػذط  –التةلػةظ  –لت جا الججج لة التجربةة فى ا دا  ليى ج عـ ا نتبع  البصرط   ا

، فػػى اللةعسػػةف اللبيػػى   ابػػؿ تطبةػػؽ البرنػػعج  ،  البعػػدط بعػػد تطبةػػؽ البرنػػعج  فػػى اتجػػع  اللةػػعس 
البعػػػدط ح  جػػػ د فػػػر ؽ ذات د لػػػة مالصػػػع ةة بػػػةف جت سػػػطعت درجػػػعت بفػػػراد الججج لػػػة التجربةػػػة 

ال ػػبط التن ةػػذط ، فػػى  –تةلػػةظ ال – ال ػػعبطة فػػى ا دا  ليػػى ج ػػعـ ا نتبػػع  البصػػرط   الت جػػا 
اتجع  الججج لة التجربةة ح يجػع بظ ػرت النتػع   لػف لػدـ  جػ د فػر ؽ ذات د لػة مالصػع ةة بػةف 
 –جت سػػطعت درجػػعت بفػػراد الججج لػػة التجربةػػة فػػى ا دا  ليػػى ج ػػعـ ا نتبػػع  البصػػرط   الت جػػا 

ع ت جػػػد فػػػػر ؽ ذات د لػػػػة ال ػػػػبط التن ةػػػذط ، فػػػػى اللةعسػػػػةف البعػػػدط  التتبعػػػػى ح بةنجػػػػ –التةلػػػةظ 
مالصػػع ةة فػػى زجػػف رد ال عػػؿ اإلسػػتجعبى فػػى ااتبػػعرات التػػةلظ النجػػ ذض  ت س،  ااتبػػعر ال ػػبط 
طعرهػع  التن ةذط فى اتجع  اللةعس التتبعى ن  اد فسرت البعالثة نتع   الدراسة فى     فر   ع  ا 

 النظرط ن
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Abstract:  
 

                TThhee  SSttuuddyy  aaiimmeedd  aatt identifying tthhee  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  aa  pprrooggrraamm  

bbaasseedd  oonn  ccoommppuutteerr  ggaammeess  oonn  ddeevveellooppiinngg  vviissuuaall  aatttteennttiioonn  ffoorr  cchhiillddrreenn.    

TThhee  ssttuuddyy  ssaammppllee  ccoonnssiisstteedd  ooff  ((550000))  ssttuuddeennttss  ((220000  mmaalleess--330000  ffeemmaalleess)),,  iinn  

tthhee  aaggee  ooff  ggrroouupp  ((1111--1122  yyeeaarrss))..  TThheeyy  wweerree  ssttuuddeennttss  ffoorrmm  SSiixxtthh  ggrraaddee  

pprriimmaarryy  sscchhooooll  aatt  AAssssiiuutt  cciittyy  wwhhoo  wweerree  sseelleecctteedd  rraannddoommllyy..   

            TThhee  rreesseeaarrcchheerr  pprreeppaarreedd  ssoommee  ttoooollss  rreepprreesseenntteedd  iinn  eelleeccttrroonniicc  

vviissuuaall  aatttteennttiioonn  tteessttss  tthhaatt  iinncclluuddeedd,,  oorriieennttaattiioonn  tteesstt,,  ccoonnttiinnuuoouuss  

ppeerrffoorrmmaannccee  tteesstt,,  eexxeeccuuttiivvee  ccoonnttrrooll  tteesstt,,  pprreeppaarreedd  pprrooggrraamm  bbaasseedd  oonn  

ccoommppuutteerr  ggaammeess..  AAllssoo  tthhee  rreesseeaarrcchheerr  uusseedd  RRaavviinn''ss  iinntteelllliiggeennccee  tteesstt  wwhhiicchh  

wwaass  ssttaannddaarrddiizzeedd  bbyy  AAhhmmeedd  OOtthhmmaann  SS..  TTaannttaawwyy  iinn  aa  ssaammppllee  ooff  77550000  tthhaatt  

rreepprreesseenntt  tthhee  EEggyyppttiiaann  ssoocciieettyy..  TThhee  ssttuuddyy  ttoooollss  wweerree  ssttaannddaarrddiizzeedd  oonn  aa  

ppiilloott  ssttuuddyy  iinn  aa  ssaammppllee  ooff  221100  ssttuuddeennttss  wwhhoo  wweerree  sseelleecctteedd  iinn  tthhee  ssaammee  aass  

tthhee  ssttuuddyy  ggrroouupp..  TThhee  eexxppeerriimmeennttaall  ddeessiiggnn  ccoommppoosseedd  ooff  ttwwoo  ggrroouuppss::  

ccoonnttrrooll  ggrroouupp  tthhaatt  ccoonnttaaiinneedd  ((3300))  ssttuuddeennttss  ((1166  mmaalleess--  1144  ffeemmaalleess))  aanndd  

eexxppeerriimmeennttaall  oonnee  tthhaatt  hhaass  tthhee  ssaammee  nnuummbbeerrss  ooff  mmaalleess  aanndd  ffeemmaalleess..    

TToo  vveerriittyy  tthhee  vvaalliiddiittyy  ooff  aassssuummppttiioonnss,,  tthhee  rreesseeaarrcchheerr  uusseedd  nnuummbbeerr  ooff  

ssttaattiissttiiccaall  mmeetthhoodd  ssuucchh  aass::  tthhee  AAllpphhaa  KKrroonnbbaacchh""  ffoorr  ssttaabbiilliittyy  tteessttiinngg  aanndd  

TT--tteesstt..  

TThhee  ssttuuddyy  hhaass  ccoonndduucctt  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreessuullttss  tthhaatt::  tthheerree  aarree  

ssttaattiissttiiccaallllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreenncceess  iinn  tthhee  mmeeaann  ssccoorreess  ooff  tthhee  eexxppeerriimmeennttaall  

ggrroouupp  oonn  tthhee  pprree--  aanndd  ppoosstt--  tteesstt  iinn  tthhee  vviissuuaall  aatttteennttiioonn  tteessttss  ffaavvoorriinngg  tthhaatt  

ooff  tthhee  ppoosstt  tteessttiinngg  ..AAllssoo,,  tthheerree  aarree  ssttaattiissttiiccaallllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreenncceess  

bbeettwweeeenn  tthhee  mmeeaann  ssccoorreess  ooff  tthhee  ccoonnttrrooll  ggrroouupp  aanndd  eexxppeerriimmeennttaall  oonnee  oonn  

tthhee  vviissuuaall  aatttteennttiioonn  tteessttss  ffaavvoorriinngg  tthhaatt  ooff  eexxppeerriimmeennttaall  ggrroouupp..  IInn  aaddddiittiioonn,,  
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tthhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  ssttuuddyy  rreevveeaalleedd  tthhaatt  tthheerree  aarree  nnoo  ssttaattiissttiiccaallllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  

ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  tthhee  mmeeaann  ssccoorreess  ooff  tthhee  eexxppeerriimmeennttaall  ggrroouupp  oonn  tthhee  

vviissuuaall  aatttteennttiioonn  tteessttss  iinn  tthhee  ddiirreecctt  ppoosstt--tteessttiinngg  aanndd  tthhee  ffoollllooww––uupp  tteessttiinngg,,  

bbuutt  tthheerree  aarree  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  tthhee  mmeeaann  ssccoorreess  ooff  tthhee  

eexxppeerriimmeennttaall  ggrroouupp  oonn  tthhee  RReeaaccttiioonn  --rreessppoonnssee  ttiimmee  iinn  ccoonnttiinnuuoouuss  

ppeerrffoorrmmaannccee  tteesstt  mmooddeell  ((AAPP))  aanndd  eexxeeccuuttiivvee  ccoonnttrrooll  tteesstt  ffaavvoorriinngg  tthhaatt  ooff  

ffoollllooww––uupp  tteessttiinngg.. TThhee  rreesseeaarrcchheerr  iinntteerrpprreetteedd  tthhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  ssttuuddyy  

tthhrroouugghh  qquuaannttiittaattiivvee  aanndd  tthheeoorreettiiccaall  ffrraammeewwoorrkk..    
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 مقدمة الدراسة:
ةعد اليعت جطيبع  بسعسةع  لدط الط عؿ ؛ لنا ةعبػر لػف تطػ ر الط ػعؿ ح فلػد بشػعر جػعف 

 ةشػةر فػى نظرةتػا  بةعجا فى نظرةتا ملى بف اليعت تعبةر لف تط ر الط عؿ  جطيبع  بسعسةع  لا ح
ملى بف اليعت ةرتبط بجراالػؿ النجػ  العليػى  الاالاػى لػدط الط ػعؿ ن تلػـ  نظرةتػا ليػى لجيةتػةف 

؛  ةعػػػػز  جػػػػعف بةعجػػػػا  Accommodation الج ا جػػػػة  Assimilationر ةسػػػػتةف هجػػػػع التجثةػػػػؿ 
ح  ةعػػد  لجيةػػة النجػػ  العليػػى لػػدط الط ػػعؿ ملػػى النشػػعط الجسػػتجر ليعجيةتػػةف  بشػػيؿ جتيعجػػؿ  نشػػط

اليعػػت هػػ  التجثةػػؿ الاػػعلص الػػذط ةالػػ ؿ الجعي جػػعت الجسػػتجدا الػػ اردا لتتنعسػػت جػػ  العجػػعت ال ػػرد 
 جتطيبعتا ح بالةن تصبو هذ  الجعي جعت جز ا   ةتجػزب جػف البنةػة الجعرفةػة لي ػرد ح  ةػرط بةعجةػة 

جػػ  العليػػى بف اليعػػت  سػػةية تعيػػـ بدرجػػة ال لػػى ح  بنػػا بسػػعس النجػػ  العليػػى حبالةػػن  ةتطػػ ر الن
 ،04ح ص0551ليط ؿ م  بججعرسة اليعت ن  جالجد بالجد ص الالة ح

 ةعتبر اليعت ه  الرافػد الػذط تتسػرت ب اسػطتا الجعرفػة ملػى الط ػؿ ح جػف االلػا ةيتشػؼ 
اليثةػػر لػػف ن سػػا ح  لػػف العػػعلـ الػػذط ةعػػةش فةػػا جػػف ال لػػا ح  بػػا ةػػتعيـ يةػػؼ ةسػػةطر ليػػى بة تػػا 

النجػػػ  الجتيعجػػػؿ ليط ػػػؿ فػػػى النعالةػػػة العليةػػػة  ا جتجعلةػػػة   ةسػػػارهع لجصػػػيالتا فعليعػػػت ةػػػ دط ملػػػى
 ,Barlett, C. P., Anderson, C. A., & Swing, E. L., 2009; Henniger) الععط ةةن 

M, 1995) 
يجػع تعػػد اللعػػعت ا ليتر نةػػة هػى مالػػدط نتػػعض تين ل جةػػع هػذا العصػػر  جػػع تريػػز ليةػػا    

هػػذ  ا لعػػعت فػػى ججتجععتنػػع العربةػػة التػػى صػػعرت جػػف تلػػدـ فػػى اسػػتاداـ الالعسػػ تح  اػػد انتشػػرت 
بصػػبالت تسػػتال ذ ليػػى للػػ ؿ بط علنػػع ح فػػال ةيػػعد ةايػػ  بةػػت جن ػػع التػػى جػػف الظػػ اهر الشػػع عة   

ليػى السػعت اللعػعت  هػعبف ةنجػذت الط ػعؿ نال   لػـ ةعػد غرةبػع     بصبالت جز  ا جف غرفة الط ػؿن
 يبػعر السػف ن       جػف الشػبعت لـ تعد الير ا ليى الصغعر بؿ صػعرت هػ س اليثةػر ح   الارط 

 ،131-130ح ص  0515بالجد نعةؿ ح بدةت الن اةسة ح 
العجػؿ فػن صػنعلة اللعػعت اإلليتر نةػة فػن اللػرف التعسػ  لشػر  جػع بف الػؿ  بػدب اػد     

جػف الجنػعزؿ  التى انتشرت الج زا اإلليتر نةة الجشبعة بعللععت الجتن لة فن يثةػر ـ 1651 لعـ
جػػف الط ػػعؿ  االشػػبعت جلعرنػػة بعسػػتاداـ  جاتي ػػة  ازداد لػػدد الجسػػتادجةف ل ػػع جرايػػز الجالهػػن ال

 ,Allison, K.R., et al., 2005; Christakis, D., et al, 2004; Griffiths)التية زة ف ن 

M., & Hunt, N., 1996; Hart, G. M .et al, 2009) 
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اليعػػت التػػى ةجعرسػػ ع  فعليعػػت جػػف اػػالؿ اليجبةػػ تر لػػا طبةعػػة تجةػػز  لػػف بػػعاى بنػػ اع    
ا نسعف جف الةن الداف   ا نتبع  ليجععنى  التالرر جف اللة د ح بعإل ػعفة بنػا ةػ فر د افػ  بسعسػةة 
تال ػػػػز جسػػػػتادجى ا لعػػػػعت ا ليتر نةػػػػة لججعرسػػػػت ع  هػػػػى التالػػػػدط  الاةػػػػعؿ  ال  ػػػػ ؿ  الػػػػتاليـ  ح 

تتجةػز بػا جػف الت علػؿ جػ   ةيجف السبت فػى جعذبةػة ا لعػعت ا ليتر نةػة ملػى  لػ  النػعس ب ػع لجػع 
الاللت ح     ح الصػ را  جعذبةت ػع ح  جػع تتجةػز بػا جػف بلػ اف  الريػة  ا  ػع ا ح بعإل ػعفة ملػى 
بن ع تعتجد ليى العستى البصر  السج  ح  تسػعلد ليػى تنجةػة الج ػعرات الالسػةة  الالريةػة  التػ زر 

االل ػػػع ةلػػػػـ   ، يجػػػػع بف اإلنسػػػعف جػػػػف25حص0551بػػػةف العػػػةف  الةػػػػدن  نجػػػال  نصػػػػةر بشػػػ ر ح 
لػػعدا التجربػػة جػػرات لػػدا ججػػع ةاللػػؽ ل ػػـ انسػػجعـ يبةرفػػى ججعرسػػة ا لعػػعت  بعلتجربػػة  اليعػػت ح  ا 
نتةجػػة شػػع رهـ بعلسػػععدا لنػػدال  ز  التلػػدـ لجراليػػة بيثػػر صػػع بة حم ػػعفة الػػى التعزةػػز ح ال ػػبط 

 (Stagnti,B, 2004, 12)الذاتىن  

ل ػػع بعػػض السػػيبةعت بعإل ػػعفة ملػػى  ؛ الةػػن مفسػػالح ذ الػػدةف اللعػػعت ا ليتر نةػػة     
 اد تنع لت بعض الدراسعت التأثةرات اإلةجعبةة لأللععت ا ليتر نةة  ت صيت ملى بن ع  اإلةجعبةعت

بصػػبالت   تلتصػػر ليػػى اليعػػت  الترفةػػا فلػػط ح ليػػف بصػػبالت طرةلػػة ليت اصػػؿح التثلةؼ  التعيػػةـ 
-.Chiang, I.T., Chen, M.L. & Chang, P.S., 2011; Chuang, T) زةػعدا التالصػةؿ 

Y., & Chen, W.-F., 2009)  ح تسػػػػتادـ فػػػػى تػػػػدرةت ذ ط ا التةعجػػػػعت الاعصػػػػة
(Cameirao, M. S., et al ,2007) ح  اة ع تستادـ فى تالسةف اللدرات العليةة(Cherney, 

I. , 2008)  ح   تزةػد جػف نشػعط الجػر  سػرلة ا سػتجعبة(Green, S., & Bavelier, D. 

,2008 ; Ko, C.H., et al , 2009; Lee. H., et al, 2012; Mathews, V. P., et al, 

2005; Montag, C., et al., 2011)  ح بصػبالت تسػتادـ ي سػةية لزةػعدا بدا  ج ػعـ الػذايرا
 ن(Meijs, C., et al, 2007; Oei, A.C., & Patterson, M.D., 2013) ط ةية الجدطن 

بة ع  ػ تأثةر اللععت ا ليتر نةة  جف اللدرات الجعرفةة التن تنع لت ع     الدراسعت ػ الدةثع  
ليى ا نتبع ؛ لف التعيـ ةتـ فى جست ةعت جتتعبعة ةعتجد يؿ جن ع ليى اآلاػرطح  هػذ  الجسػت ةعت 
تبدب بع نتبع  ثـ ا دراؾ ثـ الذايرا ح الةن مف ال رد بعد بف ةنتبا ح ةتـ ادراؾ الجثةر  التعرؼ ليةػا 

لذايرا الععجية التى تسػتدلى الابػرات السػعبلة الجتصػية بعلج  ػ ع جػف الػذايرا ح  ةتـ تسجةيا فى ا
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 هػى الجػداؿ الػػذل تػتـ فةػا تالدةػد ه ةػػة  ح (Rohl, M. &Pratt, C., 1995)ط ةيػة الجػدط 
الجعي جػػعت   تنلةت ػػع ابػػؿ دا ل ػػع ملػػى لػػعلـ الػػذايراح بالةػػن تسػػجو ليجعي جػػعت الجطي بػػة بف تجػػرح 

جطي بةح بؿ  تجعؿ ال رد فن العلة ةلظة ليتععجؿ جػ  الج اػؼ ح    تلطػ   تجن  الجعي جعت غةر ال
ت اصػػيا بػػعلج اؼ ح يجػػع تتجةػػز بعػػض بن ال ػػع بعللػػدرا ليػػى ت زةػػ  السػػعة ا نتبعهةػػة لج  ػػ لعت 

 ، 031-030ح 0552جاتي ةن  جنةر السف ججعؿ ح

ثعرا ح مذ مف  ةي ف ليعت  ظة ةة السةة  الريةة تتجثؿ فى زةعدا ال لى الالسى ليتنبةا  اإل
بل ػػع  الجسػػـ تنلػػؿ الجعي جػػعت الالسػػةة ملػػى الػػدجعغ لتنظةج ػػع  تنجةت ػػع ؛ الةػػن ةجيػػف جػػف اػػالؿ 

 اليعت التعرؼ ليى الشيعؿ  الالجعـ ح الص ات ن 

 لذلؾ اد ةي ف جف الجنعست ت افر ا لععت اإلليتر نةة لػدط الط ػعؿ لتثةػر اهتجػعج ـ     
ح يجػػع تزةػػد جػػف جسػػت ط ا نتبػػع  لػػدة ـ فتنشػػط اػػدرت ـ ليػػى   تجػػذت انتبػػعهـ لطػػ ؿ فتػػرا ججينػػة 

الت يةر ح التذير  تزةد درجة ةلظت ـ العليةة بعنتلع  جثةرات جنعسبة ليج جة الجطي بة جن ـ  هػذا جػع 
ت صيت الةا العدةد جف الدراسعت ملػى بف اسػتاداـ ا لعػعت ا ليتر نةػة ةزةػد جػف ا نتبػع  البصػرط 

 ,Bavelier, D., et al ,2011; Boot)ال بط التن ةذط،  -التةلظ –نتلع  بجي نعتا  الت جا  ا 

W. R., et al ,2008; Buckley, D., et al ,2010; Cain, M .S., Landau, A.N.& 

Shimamura, A.P.,2012;Chisholm ,J.D., et al ,2010;  Dye, M.W.G., Green, 

C.S., & Bavelier, D. ,2009a; 2009b; Dye, M.W.G., & Bavelier, D. 2010; 

Feng, J., Spence, I., & Pratt, J. ,2007; Wu ,S. et al ,2012 ; Wu,  S.& 

Spence, I.,2013)ن 

 لهجةػػة اسػػتاداـ ا لعػػعت ا ليتر نةػػة جػػف ابػػؿ الط ػػعؿ  تأثةرهػػع ليػػى النجػػ  الجعرفػػى    
لليػة الدراسػعت العربةػة  الجاليةػة فػى الػد د ليػـ  البعالثػة ػ التػى تنع لػت ا لعػعت  ال جػدانىن  نظػرا  

ا ليتر نةة  لالات ع بع نتبع  البصرط ؛ لذا فعلدراسة الالعلةة تلـ  بدراسة فعليةة برنعج  اع ـ ليػى 
 استاػداـ بلععت اليجبة تر فن تالسةف ا نتبع  البصرل لدط الط عؿن
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  سبؽ تتحدد المشكمة فى التساؤالت التالية : فى ضوء ما
ال ػػػػبط  -التػػػػةلظ –جػػػػع ال ػػػػرؽ  فػػػػى ا دا  ليػػػػى ج ػػػػعـ ا نتبػػػػع  البصػػػػرط الت جا  ا نتلػػػػع   ن1

التن ةذط ، بةف بفراد الججج لػة التجرةبةػة فػى اللةػعس اللبيػى  ابػؿ تطبةػؽ البرنػعج ،  اللةػعس 
 ؟البعدط  بعد تطبةؽ البرنعج ، 

ال ػبط التن ةػذط  -التػةلظ – جع ال رؽ فى ا دا  ليى ج عـ ا نتبع  البصرط الت جا  ا نتلع  ن0
، بػػةف بفػػراد الججج لػػة التجرةبةػػة  بفػػراد الججج لػػة ال ػػعبطة بعػػد تطبةػػؽ برنػػعج  بعسػػتاداـ 

 ؟الالس الريةة،   –الععت اليجبة تر  ا ستراتةجةة 

                  -التػػػػػػػػػةلظ –جػػػػػػػػػع ال ػػػػػػػػػرؽ فػػػػػػػػػى ا دا  ليػػػػػػػػػى ج ػػػػػػػػػعـ ا نتبػػػػػػػػػع  البصػػػػػػػػػرط الت جا  ا نتلػػػػػػػػػع   ن0
 ، بػةف بفػػراد الججج لػة التجرةبةػػة فػى اللةػػعس البعػدط  بعػػد تطبةػؽ البرنػػعج   ال ػبط التن ةػػذط

 ؟جبعشرا ،  اللةعس التتبعى  بعد تطبةؽ البرنعج  بش ر  نصؼ، 

 أىداؼ الدراسة:
 :تحدد أىداؼ الدراسة الحالية فيما يمى ت

 -ةلظالتػػػػ –ال ػػػػرؽ فػػػى ا دا  ليػػػػى ج ػػػعـ ا نتبػػػع  البصػػػػرط الت جا  ا نتلػػػع   التعػػػرؼ ليػػػى ن1
ال ػبط التن ةػذط ، بػةف بفػراد الججج لػة التجرةبةػة فػى اللةػعس اللبيػى  ابػؿ تطبةػؽ البرنػعج ، 

 ن اللةعس البعدط  بعد تطبةؽ البرنعج ، 

 -التػػػػةلظ –ال ػػػػرؽ فػػػى ا دا  ليػػػػى ج ػػػعـ ا نتبػػػع  البصػػػػرط الت جا  ا نتلػػػع   التعػػػرؼ ليػػػى ن0
اد الججج لػػة ال ػػػعبطة بعػػد تطبةػػػؽ ال ػػبط التن ةػػذط ، بػػػةف بفػػراد الججج لػػػة التجرةبةػػة  بفػػػر 

 نالالس الريةة،   –برنعج  بعستاداـ الععت اليجبة تر  ا ستراتةجةة 

 -التػػػػةلظ –ال ػػػػرؽ فػػػى ا دا  ليػػػػى ج ػػػعـ ا نتبػػػع  البصػػػػرط الت جا  ا نتلػػػع   التعػػػرؼ ليػػػى ن0
البرنػعج    ال بط التن ةذط ، بةف بفراد الججج لػة التجرةبةػة فػى اللةػعس البعػدط  بعػد تطبةػؽ

 نجبعشرا ،  اللةعس التتبعى  بعد تطبةؽ البرنعج  بش ر  نصؼ، 

 أىمية الدراسة:



 جامعة اسيوط –المجمة العممية لكمية التربية 
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 :تحددت أىمية الدراسة الحالية فى اآلتى       

دلػػػـ اللػػػع جةف ليػػػى العجيةػػػة التعيةجةػػػة  البػػػع   ا ج ػػػعت فػػػى ترشػػػةد الطػػػالت نالػػػ   ن1
نتبػػػع  ت جةػػػا بنشػػػطت ـ لججعرسػػػة ا لعػػػعت ا ليتر نةػػػة التػػػى تسػػػعلد ليػػػى تالسػػػةف ا 

لػػػدة ـ ح  جػػػع ةترتػػػت ليةػػػا جػػػف تالسػػػةف اإلدراؾ ح العجيةػػػعت الجعرفةػػػة اآلاػػػرط ذات 
 الصية بعلتعيةـ الجدرسى ن 

ح يجػػع بن ػػع بداا  لعػػت الط ػػعؿ ليػػى اليجبةػػ تر النجػػ   التػػدرةت العليػػى السػػيةـ ة ةػػد ن0
تالدط للدرات الجستادـ حمذ ت عا بجعـ صع بعت  للبعت تتدرض جػف البسػعطة ملػى 

ح جػػػف الػػػبط  الػػػى السػػػرلة ح بداا لتطػػػ ةر ثلعفتػػػا  ادراتػػػا ح مذ تشػػػد انتبعهػػػا  التعلةػػػد
 بثنع  التعيـن   تنلؿ ملةا الجعي جة بةسر  جتعة  تجعؿ الجتعيـ نشطأ   بيثر تريةزا  

هػذ   اسػتاداـ بلعػعت اليجبةػ تر ليػى ايتسػعت الط ػعؿ الثلػة بػعلن سح الةػن مف ة ةػد ن0
يجػع بن ػع اػد تطيػ  الاللبػةف  حةػة العلػؿ  البدة ػةتالجؿ بلغعز ا تسػعلد فػن تنج اللععت

 ليى بفيعر جدةدا  جعي جعت الدةثةن

 ليى ااتالؼ اشيعل ع  ان ل ع  جع تتجةػز بػا جػف بلػ اف  الريػةتنجن الععت اليجبة تر  ن1
              بثنػػػػػػػػػع  تػػػػػػػػػذير  ترتةػػػػػػػػػت الجعي جػػػػػػػػػعت الجعطػػػػػػػػػعا ال ا نتبػػػػػػػػػع  اػػػػػػػػػدرا الط ػػػػػػػػػؿ ليػػػػػػػػػى

 .لجيةة التعيـ 

لتعيػػػػةـ الط ػػػػؿ؛ مذ ةيتشػػػػؼ الط ػػػػؿ جػػػػف  ع  ج جػػػػ ا  اإلليتر نةػػػػة جصػػػػدر  تعتبػػػػر اللعػػػػعت ن2
االل ػػع اليثةػػرح  تشػػب  اةػػعؿ الط ػػؿ بشػػيؿ لػػـ ةسػػبؽ لػػا جثةػػؿح يجػػع بف الط ػػؿ بجػػعـ 

 ناللععت اإلليتر نةة ةصبو بيثر الة ةة  نشعط عح  بس ؿ اناراط ع فن الججتج 

جػػدط العالاػػة بػػةف تلػػدةـ نتػػع    ت صػػةعت ليبػػعالثةف الج تجػػةف بعلججػػعؿ ت صػػو لػػف  ن3
ججعرسػػػػػة الطػػػػػالت لأللعػػػػػعت ا ليتر نةػػػػػة  تنجةػػػػػة ا نتبػػػػػع  البصػػػػػرط ح التػػػػػى ةجيػػػػػف 

 ا نطالؽ فى دراسعت جشعب ة ن 
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نشعط ةنارط فة ع ا لععت ا ليتر نةة بأن ع  (Salen & Zimmerman, 2004)لرؼ
جعةنةح بشيؿ ة دل ملى نتع   اعبية ليلةعس اليجنن  اللب ف فن نزاع ج تعؿح جاليـ  بل الدال

 ةتـ تشغةي ع لعدا digital فن العؿ ت فرهع ليى هة ة راجةة مليتر نةة  ةطيؽ ليى لعبة جع بأن ع
ي ةة  الج زا ال ح  ال  اتؼ النلعلة Playstation  اإلنترنت  التي عز  ال ةدة  ليى جنصة الالعست

  ن palm devices،  الجالج لة بعليؼ

الى ان ع برججةعت تالعيى  ااعع   ،130حص0515 االجد نعةؿ حبدةت الن اةسة ح ةشةر
 multiاللةلةع  ب  افترا ةع  بع لتجعد ليى اجيعنعت الالعس ت فى التععجؿ ج  ال سع ؿ الجتن لة 

media صدار الص تنيجع بن ع بداا تالدط للدرات الجستادـ حمذ   لرض الص ر  تالرةي ع  ا 
ت عا بجعـ صع بعت  للبعت تتدرض جف البسعطة ملى التعلةد ح جف البط  الى السرلة ح بداا 

 نلتط ةر ثلعفتا  ادراتا ح مذ تشد انتبعها  تنلؿ ملةا الجعي جة بةسر  جتعة
ليى بن ع ن ع جف بلععت ال ةدة  م  بنا  ،03ح ص  0555 نجر د بشةر ح يجع ةعرف ع 

لف بعاى اللععت ا ارط بعلتجعد  ليى الالعست فى ججعرستا حبع  عفة الى ذلؾ ةجيف ةتجةز 
ججعرست ع لف طرةؽ الشبيعت  هى ربط الالعسبعت ببع  ع البعض  ه  جع ةسجى بعلشبية 
ح تتجةز الععت اليجبة تر بستا لنعصر لندجع تشعرؾ ج  بع  ع البعض تصبو بيثر جعذبةة 

النتع    رج   –الت علؿ  –ا هداؼ  الغعةعت  –لجنعفسة  التالدط الصراع  ا – هى   الل الد 
 نالتجثةؿ  الجالعيعا،  –الصدط 

  Visual Attention :البصرى االنتباه -5
الػى بنػا جسػت ط لػعـ جػف التػةلظ  ،015ح ص0552 جالجد لبػد الػرالجف الشػلةرات حةشةر

التعػ د  اللػدرا ليػى التريةػز ب  ت زةػ   التنبا  العلة لعجة جف اإلثعرا  الت جا نال  الجثةرات حجلعبػؿ 
ب  مداجػػة النشػػعط ح  اللػػدرا ليػػى تريةػػز  ت جةػػا الجععلجػػة ب  التاليةػػؿ ليجػػداالت جػػف العسػػة جعةنػػة 

 جثؿ ا نتبع  البصرطن 
 إجراءات الدراسة :

 أوال : منيج الدراسة 
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 Curriculum of Experimentتعتجػػد الدراسػػة الالعلةػػة ليػػى الجػػن   شػػبا التجربةػػى

Similarities    لجال جتا لجتطيبعت الدراسػةح ؛ الةػن اسػتادـ لي اػ ؼ ليػى فعليةػة برنػعج  اػع ـ
ليى استاػداـ بلعػعت اليجبةػ تر فػن تنجةػة ا نتبػع  البصػرل لػدط الط ػعؿ فػى الجراليػة ا بتدا ةػة ح 
ة  اد تـ استاداـ التصجةـ التجربةى ذط الجججػ لتةف   الججج لػة ال ػعبطة ح  الججج لػة التجربةػ

، ثػـ اللةػػعـ بعللةػعس اللبيػػى  اللةػعس البعػػدط  الجلعرنػػة بةن جػع ح يجػػع تػـ تطبةػػؽ اللةػعس التتبعػػى بعػػد 
شػػػ ر  نصػػػؼ جػػػف انت ػػػع  البرنػػػعج  ليتأيػػػد  التاللػػػؽ جػػػف اسػػػتجرارةة فعليةػػػة البرنػػػعج  اللػػػع ـ ليػػػى 

 استاػداـ بلععت اليجبة تر ن
 0جدوؿ 

 يوضح التصميـ التجريبى لمدراسة
 فترة المتابعة عدد القياسات المجموع عدد األفراد ةمجموعتا الدراس

 إناث ذكور

 قياس قبمى ،قياس بعدى ، قياس متابعة 01 01 03 المحموعة التجربية

صؼ
 ون

ير
ش

 

 قياس قبمى ، قياس بعدى 01 01 03 المجموعة الضابطة

 ػ ػ ػ ػ ػ ػ  31 55 05 المجموع

 ثانيا : مجتمع الدراسة 
راسة جف تالجةذ الجراليػة ا بتدا ةػة   الصػؼ السػعدس ا بتػدا ى ، بجدنةػة تي ف ججتج  الد
، سػنة جػف  10 -11ـ ح   اد ترا الػت الجػعرهـ جػع بػةف   0510/0511بسة ط ليسنة الدراسةة 

الػػذي ر  ا نػػعن ح  اػػد بيػػم لػػدد تالجةػػذ الصػػؼ السػػعدس ا بتػػدا ى الجلةػػدةف بعلجػػدراس الالي جةػػة 
  الػى              ج زلةف طبلع  التلسةـ الجغرافى لجدةنة بسة ط  طعلبع ح 3042بجدةنة بسة ط 

 الى غرت،ن –شرؽ 
 ثالثا : عينة الدراسة :

ت ػػجنت الدراسػػة الالعلةػػة لةنػػة اسػػتطاللةة ح  لةنػػة اسعسػػةة ح  لةنػػة تجربةػػة  تػػـ ااتةػػعر 
رةػػػؽ فصػػػؿ، لػػػف ط –جدرسػػػة  –بفػػراد العةنػػػة بعلطرةلػػػة الطبلةػػػة العشػػػ ا ةة جتعػػػددا الجراالػػؿ  الػػػى 

اسػػػتاداـ بالػػػد بػػػراج  ليالعسػػػت اآللػػػى ح  تػػػـ لػػػف طرةػػػؽ العةنػػػة ا سػػػتطاللةة تالدةػػػد الاصػػػع ص 
السةي جترةة لد ات الدراسة ح  تـ جف االؿ العةنة ا سعسةة تالدةد درجة اللط  التى ت صػؿ بػةف 
 جنا  ى  جرت عى ا نتبع  البصرط لدط التالجةذ ح يجع تـ جف االؿ العةنة التجربةػة ااتبعرصػالة

 فر ض الدراسة ح  جنعاشة  ت سةر نتع ج ع ن
 عينة الدراسة االستطالعية : -أ
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لند ااتةعرالعةنة ا ستطاللةة  جدت البعالثة بف تت فر فة ع اصع ص  ج اصػ عت العةنػة 
ا سعسةة ليبالن ح  لػذا فلػد تػـ ااتةعرهػع جػف طػالت  طعلبػعت الصػؼ السػعدس ا بتػدا ى الجلةػدةف 

ـ ح جػػػ زلةف ليػػػى  0510/0511الي جةػػػة بجدنةػػػة بسػػػة ط ليسػػػنة الدراسػػػةة بعلجػػػدراس ا بتدا ةػػػة ال
الػػى شػػرؽ،  تػػـ ااتةػػعر افػػراد العةنػػة جػػف اإلنػػعن  –التلسػػةـ الجغرافػػى لجدةنػػة اسػػة ط   الػػى غػػرت 

فصػؿ ، لػف                –جدرسػة  – الذي ربعلطرةلة الطبلةة العشػ ا ةة جتعػددا الجراالػؿ  الػى 
آللػػػػػىح ب ااػػػػػ  جدرسػػػػػتةف جػػػػػف يػػػػػؿ الػػػػػى  ن  تي نػػػػػت العةنػػػػػة طرةػػػػػؽ اسػػػػػتاداـ بػػػػػراج  ليالعسػػػػػت ا

 %ن01ن0طعلبع ح  هـ ةجثي ف جف ججتج  الدراسة  015ا ستطاللةة جف 
 عينة الدراسة األساسية : -ب

% جػػػف ججتجػػػ  الدراسػػػة ح  جػػػف تالجةػػػذ  63ن4تيجةػػػذا  ةجثيػػػ ف 255تي نػػػت الدراسػػػة جػػػف 
ة الالي جةػػة بجدةنػػة بسػػة ط ليسػػنة الدراسػػةة الصػػؼ السػػعدس ا بتػػدا ى الجلةػػدةف بعلجػػدارس ا بتدا ةػػ

سػػػػنة ح  انالػػػػراؼ  2ن11سػػػػنة،  جت سػػػػط لجػػػػرط 10-11ـ ح فػػػػى جػػػػدط لجػػػػرط   0510/0511
الػػى شػػرؽ،  تػػـ  –ح جػػ زلةف ليػػى التلسػػةـ الجغرافػػى لجدةنػػة بسػػة ط  الػػى غػػرت  13ن2جعةػػعرط 

، بعسػتاداـ االػد ااتةػعر العةنػة بعلطرةلػة الطبلةػة العشػ ا ةة جتعػددا الجراالػؿ  الػى حجدرسػة ح فصػؿ
براج  ليالعست اآللى  اد ر لى فى ااتةعر افراد العةنة بف تي ف جتيعف ة جػف الةػن السػف  الػذيع  
 لتيػعف  العةنػة جػف الةػن الػذيع  التجػدت البعالثػة ليػى ااتبػعر جػ ف رافػف ليػذيع  ن  يػعف جت سػط 

ط درجعت ـ فى ،ح  جت س41ن5درجة،  انالراؼ جعةعرط  43ن02درجعت ـ فى ااتبعر رافف ليذيع   
 ، ن 53ن5،  انالراؼ جعةعرط ادر   62ن25ااتبعرات ا نتبع  البصرط  

 عينة الدراسة التجريبية: -جػ
تـ ااتةعر لةنة الدراسة التجربةة جف العةنػة ا سعسػةة التػى طبلػت لية ػع جلػعةةس الدراسػة 

ذ ط ا نتبػػع    ذلػػؾ لتالدةػػد درجػػة اللطػػ  ليػػى الجلةػػعس ح  التػػى فػػى  ػػ   ع ح ةػػتـ تالدةػػد الطػػالت
البصػػرط الجػػنا ضح بالةػػن مذا الصػػؿ الطعلػػت فػػى الجلةػػعس الييػػى ليػػى درجػػة اللطػػ  ب  جػػع ةلػػؿ 
لن ػع ةصػػنؼ ليػػى انػػا لدةػػا ا نتبػػع  بصػػرط جػنا ض اة ػػع ح بجػػع مذا الصػػؿ الطعلػػت ليػػى درجػػة 
تزةػػػد لن ػػػع حتيػػػ ف الجشػػػيية غةػػػر جت اجػػػد  لدةػػػا ح  ةػػػتـ السػػػعت درجػػػة اللطػػػ  فػػػى جلةػػػعس ا نتبػػػع  

رط بنع  ليى جت سط الدرجعت  ا نالراؼ الجعةعرط ح  اد استادجت البعالثػة الجععدلػة التعلةػة البص
 لالسعت  تالدةد درجة اللط  ليى الجلةعس ب
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ا نالػػراؼ الجعةػػعر ليػػدرجعت  بنػػع  ليةػػا فػػإف العةنػػة  –درجػػة اللطػػ  و جت سػػط الػػدرجعت 
 هػػى الدرجػػة  10سػػع ط التجربةػػة اػػد ت ػػجنت الطػػالت الػػذةف الصػػي ا ليػػى درجػػعت ااػػؿ جػػف ا  ة

اللعطعة التى ت صؿ بةف ذ ط ا نتبع  البصرط الجنا ض   الجرت   فى ااتبعرات ا نتبع  البصػرط 
 ال بط التن ةذط،  -التةلظ –بجي نعتا   ا نتلع  

 اػػد تػػـ تلسػػةـ لةنػػة الدراسػػة التجربةػػة لشػػ ا ةع ملػػى جججػػ لتةف تجثػػؿ االػػدهجع الججج لػػة 
 لججج لة ال عبطة ليى النال  التعلى بالتجرةبةة   تجثؿ الارط ا

 05ب  تجثؿ الججج لة التجرةبةة  هى التى طبؽ لية ع البرنعج   بيم لددهع  المجموعة األولى
جف ذ ط ا نتبع  البصرط الجنا  ةف بعلصؼ السعدس ا بتدا ى ن  طعلبع  

بط لػـ تطبػؽ ب  تجثؿ الججج لة ال عبطة  هى التى لـ تتعرض لط تػداؿ ؛  المجموعة الثانية
جػػػػػف ذ ط ا نتبػػػػػع  البصػػػػػرط الجنا  ػػػػػةف بعلصػػػػػؼ السػػػػػعدس  05لية ػػػػػع البرنػػػػػعج   بيػػػػػم لػػػػػددهع

 ا بتدا ىن
 رابعا :أدوات الدراسة 

 فيما يمى عرض أدوات الدراسة وكيفية اعدادىا وتقنينيا :
 اإللكترونى لقياس الذكاء: Ravin اختبار رافف  -0

 وصؼ االختبار 
اجػػس ججج لػػعت  هػػى   بح ت حض حدح هػػػ، ةت ػػجف يػػؿ  ةتيػػ ف ااتبػػعر رافػػف ليػػذيع  جػػف

فلػرا،  ال لػرا هػى  35فلرا، جتدرجة الست الصع بة ح بط ا اتبعر ييػا ةالتػ ط ليػى   10جن ع  
لبعرا لف شيؿ هندسى اد الذؼ جنا جز  ح  ترتػت الججج لػعت بطرةلػة جتدرجػة الةػن تبػدب جػف 

جسػت ط ا يثػر صػع بة  الػذط ةػزداد الجست ط الس ؿ ثـ الصعت ننن  هيذا الى اف ةصؿ الػى ال
فة ػػػع تعلػػػد العجيةػػػعت الجعرفةػػػة ح  يػػػؿ فلػػػرا جػػػف فلػػػرات ا اتبػػػعر تتطيػػػت جػػػف الطعلػػػت اف ةاتػػػعر 

 ا جعبة الجنعسبة جف لدا بدا ؿ ليؿ س اؿ ن
 :  Validity of tests صدؽ االختبار

ديت ربالجػػد التجػدت البعالثػػة فػػى تالدةػػد صػدؽ ا اتبػػعر فػػى الدراسػػة الالعلةػة ليػػى تلنػػةف ال
ججثيػػػة ليججتجػػػ   4255لثجػػػعف صػػػعلو طنطػػػع ط ح الجشػػػرؼ ليػػػى الرسػػػعلة حليػػػى لةنػػػة ا اج ػػػع 

، ح لجزةػػػػد جػػػػف التأيةػػػػد اسػػػػتادجت البعالثػػػػة الصػػػػدؽ 1655الجصػػػػرط  بالجػػػػد لثجػػػػعف طنطػػػػع ط ح
 التالزجى يعآلتى ب
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  صدؽ المحؾ )الصدؽ التالزمى(: -
تبػعر رافػف بطرةلػة  الصػدؽ اعجت البعالثة فى البالػن الالػعلى بالسػعت جععجػؿ الصػدؽ  ا

طعلبػع جػف طػالت  155التالزجى ح  ذلؾ لف طرةؽ السػعت جععجػؿ ارتبػعط بةرسػ ف بػةف درجػعت 
الصػػػػؼ السػػػػعدس جػػػػف الجراليػػػػة ا بتػػػػدا ى بجدرسػػػػة الجعجعػػػػة الج الػػػػدا ا بتدا ةػػػػةح لبػػػػدا  النػػػػدةـ 

جشػػػػػترية  ليػػػػػى ا بتدا ةػػػػػة الجشػػػػػتريةح ال الػػػػػدا العربةػػػػػة ا بتدا ةػػػػػة الجشػػػػػتريةح درةػػػػػة الالسػػػػػةنى ال
ـ فػػى ججةػػ   0510/0511ااتبعرالػػذيع  لػػرافف  درجػػعت ـ ليػػى اجتالػػعف نصػػؼ العػػعـ الدراسػػى  

 ن 51ن5 ه داؿ االصع ةع لند جست ط  100ن5الج اد  يعف جععجؿ الصدؽ جسع ةع لػ 
 ثبات االختبار :

 تػػـ السػػعت ثبػػعت ا اتبػػعرفى الدراسػػة الالعلةػػة ليػػى العةنػػة ا سػػتطاللةة  بعسػػتاداـ طرةلػػة
رةتشعردس ف"  ذلؾ ليتأيد جف ي ع ا ااتبعر الذيع  لػرافف  اػد بيػم جععجػؿ ثبػعت  –جععدلة "ية در 

 ن51ن5 ه  جععجؿ ثبعت جرت    داؿ لند  لند جست ط  50ن5ا اتبعر
 تصحيح االختبار :

تلػػدر الدرجػػة الييةػػة لالاتبػػعر بعػػدد ا جعبػػعت الصػػالةالة  فلػػع لج تػػعح التصػػالةو ح الةػػن 
ا لإلجعبػػة الصػػالةالة ح  صػػ را لإلجعبػػة الاعط ػػة ح  ب ػػذا تيػػ ف الدرجػػة الييةػػة تعطػػى درجػػة  االػػد

 درجة، ن 35لالاتبعر  
اإلختبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات اإللكترونيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس االنتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه  -5

 Visual  attention                                       البصػػرى

tests  : 

بػػع  البصػػرط  الجلػػعةةس بعػػد ا طػػالع ليػػى الدراسػػعت السػػعبلة التػػى تنع لػػت ج  ػػ ع ا نت
 ا اتبعرات الجستادجة فػى اةعسػا ح  جػع بسػ رت لنػا الدراسػعت السػعبلة جػف نتػع   ح  بنػع  ليػى 
التعرة ػػػػعت التػػػػى اػػػػدج ع البػػػػعالث ف لج  ػػػػـ  ا نتبػػػػع  البصػػػػرط تجينػػػػت البعالثػػػػة جػػػػف ملػػػػداد بعػػػػض 

غت ع بطرةلػػػة ا اتبػػػعرات ا سعسػػػةة فػػػى صػػػ را مليتر نةػػػة للةػػػعس ا نتبػػػع  البصػػػرط  اػػػد تػػػـ صػػػةع
جف ااتبعرات ا نتبع  البصػرط  تتنعست ج  طالت الجرالية ا بتدا ةة  فةجع ةيى  ص ع ليؿ ااتبعر

 الثالثة ب
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 Orientation مياـ قياس عممية التوجو )االنتقاء(: أوال: اختبار

 خطوات بناء االختبارات: - أ
ةة تـ الدادهع ليى التجدت البعالثة فى الداد هذ  الج عـ ليى الدادهع فى ص را اليتر ن

فػػى  سػػط الجثةػػرات غةػػر الجسػػت دفة  (Target)الالعسػػت اآللػػى ح  فة ػػع ةػػتـ تلػػدةـ جثةرجسػػت دؼ 
 ةطيػت جػف الج الػ ص البالػن لػف هػذا الجثةػر  – (Distractors)التى ةطيؽ لية ع بعلجشػتتعت 

 1255ال ػػدؼ فػػى هػػذا اليػػـ جػػف الجشػػتتعتح  التػػى تعػػرض بطرةلػػة لشػػ ا ةة فػػى زجػػف  ةتعػػدط 
لنػػد ظ ػػ ر الجثةػػر ال ػػدؼ ح  ة ػػغط ليػػى  Mةييثعنةػػة نالةػػن ة ػػغط الج الػػ ص ليػػى ج تػػعح ج

لنػػد لػػدـ ظ ػػ ر  ح  اػػد اسػػتادجت هػػذ  ال يػػرا بعػػد الػػتاليـ فػػى يػػـ الجثةػػرات الجشػػتتة  Zج تػػعح 
ح طرةلػػػة لػػػرض الجثةػػػر ال ػػػدؼ  جػػػف الةػػػن  جػػػ د  ليػػػى الج نةتػػػ ر الاعصػػػة بعلالعسػػػت،  لػػػدد 

زجػػػف اإلسػػػتجعبة ن اػػػد اسػػػجت ج ػػػعـ العػػػرض فػػػى اةػػػعس ا نتبػػػع  الجالػػػع  ت  طرةلػػػة اإلسػػػتجعبة   
ا نتلػػع ى  الت جػػػا ، لثالثػػػة جسػػت ةعت  فلػػػع  لعػػػدد الجشػػػتعت   يثعفػػة جنا  ػػػة ح يثعفػػػة جت سػػػطةح 

، ح ج زلػة ليػػى جججػ لتةف جػػف 10ح 3ح 1يثعفػة جرت عػة،ح  ةبيػػم لػدد الجشػػتعت ليػى التػػ الى   
جةييثعنةػة  025ض ب   فى بداةة الجالع لة  ج ة لجدا الجالع  ت   الجالع لة ال االدا هى بف ةعر 

جةييثعنةػػة حثػػـ الجثةػػر الجسػػت دؼ    هػػ  ةيػػ ف الػػرؼ هػػػ بعليغػػة العربةػػة ،  025ح ثػػـ فتػػرا انتظػػعر 
جةييثعنةػػػػة ح ثػػػػـ لػػػػرض شعشػػػػة تالتػػػػ ط ليػػػػى الجثةػػػػرات  025جةييثعنةػػػػة ح ثػػػػـ فعصػػػػؿ  255لجػػػػدا 

جةييثعنةػػة ن  ةعلػػت ذلػػؾ فتػػرا  255يػػ ف ، لجػػدا الجشػػتتة  اػػد ةيػػ ف بةن ػػع الجثةػػر الجسػػت دؼ ب   ة
جةييثعنةػػة ةعلب ػػع الجالع لػػة الجدةػػدا التػػى تبػػدب ب ج ػػة نالججج لػػة ا  لػػى  1255لالسػػتجعبة تبيػػم 

جالع لػػة  اػد التبػػرت البعالثػة هػػذ  الججج لػة تدربةػػةح  الججج لػة الثعنةػػة  01جػف الجالػػع  ت تبيػم 
تة فػػى يػػؿ جالع لػػة جػػف جالػػع  ت ا اتبػػعر بنسػػت جالع لػػة ح ةػػتـ ت زةػػ  الجثةػػرات الجشػػت 15تبيػػم 

، لشػػر ف جالع لػػة ليػػؿ لػػدد جػػف الجشػػتعت حبةنجػػع ايت ػػى بعػػدد  10ح 3جتسػػع ةة لعػػدد الجشػػتعت  
جف جالع  ت ذات الجثةر ال االد بيغت ثجعنى جالػع  ت فلػط ح  تػـ ت زةػ  هػذ  الجالػع  ت بطرةلػة 

%  جػف الجالػع  ت ح  25ت الجسػت دؼ لش ا ةة ح يعنت نست الجالع  ت التى ة جػد ب ػع الجثةػرا
  اة ع ج زلة بشيؿ لش ا ى ن
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 :ختبارالخصائص السيكومترية لإل  -ب
 : Validity of tests االختبار صدؽ 

 إلختبػارلحساب الصػدؽ  طريقة الصدؽ المنطقى ،وصدؽ المحكميفاستخدمت الباحثة 
 مياـ قياس عممية التوجو )االنتقاء( وىى عمى النحو التالى :

لالاتبػػػعر جػػػف اػػػالؿ جػػػدط جسػػػت ط  نب تػػػـ التاللػػػؽ جػػػف الصػػػدؽ الجنطلػػػيلصػػػدؽ المنطقػػػا -
ح  سػ  لة لجيةػة التصػالةو ح ت سػةر  جالع  تػاجنعسبتا ليج ال ص  جدط    ح تعيةجعتػا ح  

 ةلةس بعل عؿ جع     للةعسا ن  اتبعر هؿ ا النتع  

ة ػة التػدرةس ب اعجت البعالثة بعرض ا اتبعر ليى ججج لػة جػف بل ػع  هصدؽ المحكميف -
ت ػو ابييةعت التربةة بعلجعجععت الجصرةة جف بسػعتذا ليػـ الػن س  جنػعه   طػرؽ التػدرةس   

للةػػعس جػػع   ػػ  للةعسػػا ح اػػد اعجػػت  ا اتبػػعر الػػ ؿ صػػالالةة ا ت ػػعؽ جػػ د اػػدر لػػعؿ جػػف 
الجت ػػػػؽ لية ػػػػع ثػػػػـ ملػػػػداد  لجالػػػػع  تا  انتلػػػػع الجاليجػػػػةف  ات ػػػػعؽ% جػػػػف  52البعالثػػػػة بأاػػػػذ 

 تا الن ع ةة نفن ص ر  ا اتبعر

 : ثبات االختبار
بعسػػتاداـ جععدلػػة  ا سػػتطاللةةعجػػت البعالثػػة بتالدةػػد ثبػػعت الجلةػػعس ليػػى لةنػػة الدراسػػة ا

ح اد دلػت النتػع   ااتبعرج عـ اةعس لجيةة الت جا  ا نتلع ، "بل ع ير نبعخ"  ذلؾ ليتأيد جف ي ع ا 
عت جرت ػػ  داؿ لنػػد جسػػت ط  هػػ  جععجػػؿ ثبػػ ،50ن5ليػػى بنػػا ةسػػع ط   (SPSS)بعسػػتاداـ برنػػعج 

 ن  51ن5

 تصحيح االختبار :
تلػػدر الدرجػػة الييةػػة لالاتبػػعر بعػػدد ا جعبػػعت الصػػالةالة  فلػػع لج تػػعح التصػػالةو ؛ الةػػن 

 تعطى درجة  االدا لإلجعبة الصالةالة ح  ص را لإلجعبة الاعط ة ن
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 Continuous  ميػػػاـ قيػػػاس التػػػيقظ )االنتبػػػاه المسػػػتمر(اختبػػػار ثانيػػػا :

performance test: 
 خطوات بناء االختبارات: - أ

التجدت البعالثة فى الػداد هػذ  الج ػعـ ليػى الػدادهع فػى صػ را اليتر نةػة ليػى الالعسػت 
 اآللى  يعنت طرةلة لرض هذ  الج عـ يع تىب 

فى نج ذض   ب س،ب ةظ ر ليػى الشعشػة الػرؼ  ب، ثػـ ةتبعػا الػرؼ  س،  اػد ةتبعػا بط  -1
الجتعبعػة صػالةالة مذا ظ ػر الػرؼ  س،  الرؼ آار جف الر ؼ اليغة العربةػة ح  تصػبو

ليػػى ل الػػة الج ػػعتةو ح  لنػػدجع Mبعػػد الػػرؼ  ب، بالةػػن ة ػػغط الج الػػ ص ليػػى ج تػػعح 
ليػى ل الػة الج ػعتةو الاعصػة  Zةظ ر بط الػرؼ آاػر ة ػغط الج الػ ص ليػى ج تػعح  

بعلالعست اآللى ح  الجالع لة ال االدا هى بف ةعرض ب   فى بداةة الجالع لة  ج ػة لجػدا 
                  جةييثعنةػة حثػـ الجثةػر الجسػت دؼ 025ةة ح ثـ فترا انتظعر جةييثعن 025

جةييثعنةة ح ثػـ  025جةييثعنةة ح ثـ فعصؿ  255 ه  ةي ف الرؼ ب بعليغة العربةة ، لجدا 
لػػرض شعشػػة تالتػػ ط ليػػى الجثةػػر الثػػعنى   هػػ  ةيػػ ف الػػرؼ س بعليغػػة العربةػػة ،  لجػػدا 

جةييثعنةػػػة ةعلب ػػػع الجالع لػػػة  1255سػػػتجعبة تبيػػػم جةييثعنةػػػة ن  ةعلػػػت ذلػػػؾ فتػػػرا لال 255
  لػػدد         الجدةػػدا التػػى تبػػدب ب ج ػػةح  اسػػتادجت فػػى الدراسػػة جججػػ لتةف ا  لػػى

جالع لػػػة ، ن التبػػػرت البعالثػػػة الججج لػػػة ا  لػػػى  01جالع لػػػة ،  الثعنةػػػة   5الجالػػع  ت  
لػػدد الجثةػػػرات تدربةػػة  الثعنةػػة تجربةػػة ن يعنػػػت الالػػر ؼ تظ ػػر بشػػيؿ لشػػػ ا ى ح  بيػػم 

 % جف الجالع  ت ن25الجست دؼ   ب ةتبع ع س ، 

 Double –Letterفػى نجػ ذض  ت س،ب فػى هػذا النجػ ذض الجعػر ؼ بػعلالرؼ الجػزد ض  -2
 فةا ةطيت جف الج ال ص بف ةستجةت لندجع ةظ ر الرفةةف جتتعلةف جتشعب ةف   جثػؿ ب 

ةظ رالػػرفةةف ح  لنػػدجع  Mب ح ص ص نننن الػػر، لنػػدهع ة ػػغط ليػػى ج تػػعح الالعسػػت 
ح  هػػذا النجػػ ذض جشػػعبا لينجػػ ذض  ب س،  Zجتتػػعلةف غةػػر جتشػػعب ةف ة ػػغط ليػػى ج تػػعح 

جػػػف الةػػػن طرةلػػػة لػػػرض الج ػػػعـ  زجػػػف الجالع لػػػة ح  لػػػدد الجالػػػع  ت فػػػى الجججػػػ لتةف 
جالع لػػػػػة ، ن  بة ػػػػػػع  01      جالع لػػػػػػة ،  الججج لػػػػػة الثعنةػػػػػػة 5الججج لػػػػػة ا  لػػػػػى   

تدربةة ح  الججج لػة الثعنةػة تجرةبةػة  نفلػط ا اػتالؼ التبرت البعالثة الججج لة ا  لى 
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، جػػػػع ةلػػػػـ  0، بنةػػػػة الجثةػػػػر  طرةلػػػػة استعرا ػػػػا ح 1بػػػػةف النجػػػػ ذجةف ب س ح ت س فػػػػى
بلةعسػػا يػػؿ نجػػ ذض جػػف جععلجػػعت ح  النجػػ ذجةف هجػػع للةػػعس لجيةػػة ا نتبػػع  الجسػػتجر ب  

صػػػ دا ليعجػػػؿ التػػػةلظ الةػػػن بف النجػػػ ذض ت س ةتجةػػػز بع ػػػعفة بهػػػـ  هػػػى الجععلجػػػة الجل
الج ػػد الاػػعص بعلجعي جػػػعت   ججةػػ  الالػػػر ؼ ة ػػتـ ب ػػػع لػػةس فلػػػط ب س،الةػػن تتصػػػؼ 
الجععلجػػة بػػعلبط  ح تسيسػػؿ الج ػػد الجبػػذ ؿ ح  اسػػتجرار العلػػة التػػةلظ جػػ  يعفػػة الجثةػػرات 

  الالر ؼ ، 

 :ختبارالخصائص السيكومترية لإل  -ب 
 : Validity of testsاالختبار صدؽ 

إلاتبػعر لالسػعت الصػدؽ  الصػدؽ الجنطلػى ح صػدؽ الجاليجػةف طرةلػةاستادجت البعالثػة 
 ج عـ اةعس التةلظ  ا نتبع  الجستجر،ب

لالاتبػػعر جػػف اػػالؿ جػػدط جسػػت ط  نب تػػـ التاللػػؽ جػػف الصػػدؽ الجنطلػػيالصػػدؽ المنطقػػ -
ح  سػػػػ  لة لجيةػػػػة التصػػػػالةو  جالع  تػػػػاجنعسػػػػبتا ليج الػػػػ ص  جػػػػدط   ػػػػ ح تعيةجعتػػػػا ح  

 ةس بعل عؿ جع     للةعسا نةل  اتبعر هؿ ا النتع  ح ت سةر 

ب اعجػػػت البعالثػػػة بعػػػرض ا اتبػػػعر ليػػػى ججج لػػػة جػػػف بل ػػػع  هة ػػػة صػػػدؽ المحكمػػػيف -
التػػػدرةس بييةػػػعت التربةػػػة بعلجعجعػػػعت الجصػػػرةة جػػػف بسػػػعتذا ليػػػـ الػػػن س  جنػػػعه   طػػػرؽ 

للةػػعس جػػع   ػػ  ا اتبعر الػػ ؿ صػػالالةة  ا ت ػػعؽت ػػو  جػػ د اػػدر لػػعؿ جػػف االتػػدرةس   
الجت ػؽ  لجالػع  تا  انتلػع الجاليجػةف  ات ػعؽ% جػف  52الثػة بأاػذ للةعسا ح اد اعجػت البع

 فن ص رتا الن ع ةة ن ا اتبعرلية ع ثـ ملداد 

 : ثبات االختبار
بعسػتاداـ جععدلػة "بل ػع  ا سػتطاللةةعجت البعالثة بتالدةد ثبعت الجلةعس ليى لةنػة الدراسػة ا -

ح   الجسػػػتجر،لنج ذض  ب س، ج ػػػعـ اةػػػعس التػػػةلظ  ا نتبػػػع ذلػػػؾ ليتأيػػػد جػػػف ي ػػػع ا  ير نبػػػعخ"
ةسػػػع ط  ه   يػػػذلؾ لنجػػػ ذض  ت س،  ،42ن5ليػػػى بنػػػا ةسػػػع ط   (SPSS)بعسػػػتاداـ برنػػػعج 

 ن51ن5داؿ لند جست ط  ةثبعت جرت ع تجععجال هى  ،41ن5 
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 تصحيح االختبار :
تلػػدر الدرجػػة الييةػػة لالاتبػػعر بعػػدد ا جعبػػعت الصػػالةالة  فلػػع لج تػػعح التصػػالةو ح الةػػن 

 ا لإلجعبة الصالةالة ح  ص را لإلجعبة الاعط ة نتعطى درجة  االد

 : Executive control مياـ قياس عممية الضبط التنفيذى  ثالثا: اختبار
 خطوات بناء االختبارات: - أ

اعجػػػػت البعالثػػػػػة بإلػػػػداد ج ػػػػػعـ هػػػػػذا اإلاتبػػػػعر  طرةلػػػػػة اإلسػػػػػتجعبة فػػػػى صػػػػػ را اليتر نةػػػػػة 
لتجدت فى ملداد ج عـ هذا اإلاتبعر ليى ج عـ ظعهرا  ,J. R. Stroopمستر ت التى ميتش  ع ح ا 

،  التػػػى سػػػجةت ليػػػى اسػػػجا ح  الج ػػػعـ تعتجػػػد ليػػػى تػػػأثةر يػػػؿ لػػػ ف جػػػف اللػػػ اف  بسػػػجع  (1935
اللػػػ اف  اللػػػ اف الجسػػػتادجة فػػػن يتعبت ػػػعن بالةػػػن تػػػـ تالدةػػػد بربعػػػة ج ػػػعتةو ليػػػى ل الػػػة الج ػػػعتةوح 

زرؽح الصػػ ر،ن  ةطيػػت  ةجثػػؿ يػػؿ ج تػػعح لػػ فح  اللػػ اف الجالػػددا هػػن  الالجػػرح الا ػػرح ال
جػػػف الج الػػػ ص لنػػػدجع ةظ ػػػر لػػػ ف جػػػف اللػػػ اف الربعػػػة ليػػػى الشعشػػػة بف ة ػػػغط ليػػػى الج تػػػعح 

، ح    1الاػعص بػػا ليػػن ل الػػة الج ػعتةو ف نػػعؾ بربعػػة ج ػػعتةو ج تػعح ليػػ ف ا الجرج تػػعح العػػدد   
 0تػعح العػدد  ، ح   بجػ ار  ج تػعح ليػ ف الزرؽ ج  0بج ار  ج تعح لي ف الا ر ج تعح العػدد   

،ن   ليةػػؾ بف تلػػـ  بعل ػػغط ليػػن الج تػػعح  1،   بجػػ ار  ج تػػعح ليػػ ف الصػػ ر ج تػػعح العػػدد   
 الذل ةظ ر ل نا لين شعشة اليجبة تر ن 

 واأللواف تظير بثالث حاالت وىى :
بشػػيؿ جتتػػعلى بيػػ ف  Xب ةػػتـ لػػرض الالػػرؼ  Neutral Conditionالالعلػػة الجالعةػػدا  ،1

 لالرؼ هنع لةس لا د لةن ا –جف الل اف الربعة 

ب ةػتـ لػرض بسػجع  اللػ اف بػن س بل ان ػع  Consistent Conditionالالعلػة الجطعبلػة  ،0
  الالجر ةيتت بعلالجرح  الا ر بعلا رح  الزرؽ بعلزرؽح  الص ر بعلص ر،ن

                 ب ةػػػػػػػتـ لػػػػػػػرض ييجػػػػػػػػعت  Inconsistent Conditionالالعلػػػػػػػة غةػػػػػػػر الجطعبلػػػػػػػة  ،0
  رح بزرؽح بص ر، بي ف جاعلؼ لالسـ ن  بالجرح با



أ.د/أحمد عثماف صالح طنطاوى          فاعمية برنامج قائـ عمى إستخداـ العاب الكمبيوتر   

    أ.د/ خضر مخيمر أبوزيد                                                                      

 أ / ىبو صالح محمد فرغمى                                                                

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 5    ةػتـ ت زةػ  هػػذ  الجثةػرات بالع ت ػػع الػثالن فػػن جججػ لتةف الججج لػػة ا  لػى تدرةبةػػة
، جالع لػػة ن   تشػػتجؿ ليػػى لػػدد جتسػػع ل جػػف  15جالػػع  ت،  الججج لػػة الثعنةػػة تالتػػ ط ليػػى   

ع بشيؿ لشػ ا ةع ن  للػت اةػعـ ، جالع لةن  ةتـ ت زةع 13الالع ت الثالثة ليجثةراتح   ليؿ العلة  
ال ػػػرد بػػػإجرا  التجربػػػة ةلػػػـ  البرنػػػعج  بتسػػػجةؿ النتػػػع   بشػػػيؿ جن صػػػؿ ليػػػؿ العلػػػة رغػػػـ ت زةع ػػػع 
العش ا ن الةن تظ ػر فػى جيػؼ ةػتـ فةػا السػعت زجػف الجالع لػة ال االػدا  لػدد الاطػع  التػن ةلػ  

التػػػػى   ة يػػػػ ف  فة ػػػعح  العلػػػػة الجثةػػػػرات الجعر  ػػػػة  جالعةػػػػداح جطعبلػػػػة ح غةػػػػر جطعبلػػػػة، ح  ذلػػػػؾ
الج ال ص اتجعهع جسبلع ةعتجد لين الت ا  ة سد التجربة ن الجالع لػة ال االػدا هػى بف ةعػرض ب   

جةييثعنةػػػة حثػػػـ الجثةػػػر  255جةييثعنةػػػة ح ثػػػـ فتػػػرا انتظػػػعر  025فػػػى بداةػػػة الجالع لػػػة  ج ػػػة لجػػػدا 
ة ح ثػػػـ فعصػػػؿ جةييثعنةػػػ 255الجسػػت دؼ ظ  ر الييجػػػة الجي نػػػة ب  الرجػػػز الجالعةػػػد الجيػػػ ف،  لجػػػدا 

جةييثعنةػػة ح ةػػتـ السػػعت نتػػع   ظػػعهرا  1255جةييثعنةػػة ح  ةعلػػت ذلػػؾ فتػػرا لالسػػتجعبة تبيػػم  025
استر ت ليى بسعس الجلعرنة بػةف نتػع   الدا  تالػت تػأثةر الشػر ط الثالثػة  اليػ ف بػن س ا سػـح 

 الي ف بعسـ جاتي ةح الشيؿ الجالعةد،  ذلؾ لتالدةد بثر استر ت ليى الدا ن 

 :ختبارالخصائص السيكومترية لإل  -ب  
 : Validity of testsاالختبار صدؽ  

لالسػػػػعت الصػػػػدؽ  طرةلػػػػة الصػػػػدؽ الجنطلػػػػى ح صػػػػدؽ الجاليجػػػػةفاسػػػػتادجت البعالثػػػػة     
 إلاتبعر ج عـ اةعس التةلظ  ا نتبع  الجستجر،ب

لالاتبػػعر جػػف اػػالؿ جػػدط جسػػت ط  نب تػػـ التاللػػؽ جػػف الصػػدؽ الجنطلػػيالصػػدؽ المنطقػػ -
يج الػػػػ ص  جػػػػػدط   ػػػػ ح تعيةجعتػػػػػا ح لبعراتػػػػا ح  سػػػػػ  لة لجيةػػػػة التصػػػػػالةو جنعسػػػػبتا ل
 ةلةس بعل عؿ جع     للةعسا ن  اتبعر هؿ ا النتع  ح ت سةر 

ب اعجػػػت البعالثػػػة بعػػػرض ا اتبػػػعر ليػػػى ججج لػػػة جػػػف بل ػػػع  هة ػػػة صػػػدؽ المحكمػػػيف -
التػػػدرةس بييةػػػعت التربةػػػة بعلجعجعػػػعت الجصػػػرةة جػػػف بسػػػعتذا ليػػػـ الػػػن س  جنػػػعه   طػػػرؽ 

للةػعس جػع   ػ   ا اتبػعرالػ ؿ صػالالةة  ا ت ػعؽت و  جػ د اػدر لػعؿ جػف التدرةس   ا
الجت ػؽ  لجالػع  تا  انتلػع الجاليجػةف  ات ػعؽ% جػف  52للةعسا ح اد اعجػت البعالثػة بأاػذ 

 فن ص رتا الن ع ةة ن ا اتبعرلية ع ثـ ملداد 
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 : ثبات االختبار
بعسػتاداـ جععدلػة "بل ػع  ا سػتطاللةةة عجت البعالثة بتالدةد ثبعت الجلةعس ليى لةنػة الدراسػا -

ةسػػػػع ط  ه   ااتبعرج ػػػػعـ اةػػػػعس لجيةػػػػة ال ػػػػبط التن ةػػػػذط ير نبػػػعخ"  ذلػػػػؾ ليتأيػػػػد جػػػػف ي ػػػػع ا
 ن  51ن5داؿ لند جست ط  ةثبعت جرت ع تجععجال هى  ،452ن5 

 تصحيح االختبار :
ةػػن تلػػدر الدرجػػة الييةػػة لالاتبػػعر بعػػدد ا جعبػػعت الصػػالةالة  فلػػع لج تػػعح التصػػالةو ح ال

 تعطى درجة  االدا لإلجعبة الصالةالة ح  ص را لإلجعبة الاعط ة ن

الحس حركية(  –عمى العاب الكمبيوتر) االستراتيجية قائـ برنامج لمتدريب  -0
 .لتنمية االنتباه البصرى 

اعجػػػت البعالثػػػة بإلػػػداد برنػػػعج  ة ػػػدؼ ملػػػى تنجةػػػة ا نتبػػػع  البصػػػرط لػػػدط طػػػالت الصػػػؼ 
ـ انا ع ػػع فػػى ا نتبػػع  البصػػرط  ذلػػؾ جػػف اػػالؿ اسػػتاداـ العػػعت السػػعدس ا بتػػدا ى الػػذةف لػػدة 

الالس الريةػة،ح  تجثيػت الهػداؼ ا جرا ةػة التػى ةسػعى البرنػعج  الػى  –اليجبة تر  ا ستراتةجةة 
تاللةل عبتنجةػػػة اللػػػدرا ليػػػى ا نتلػػػع   التتبػػػ  ح زةػػػعدا سػػػعة ا نتبػػػع  البصػػػرط  ح داػػػة ا سػػػتجعبة ح 

الطػػػالت ليػػػى ج اصػػػية ا نتبػػػع  ليبػػػر  اػػػت ججيػػػف ح  تػػػـ تصػػػجةـ  سػػػرلة ا سػػػتجعبةح  تػػػدرةت 
الالػس الريةػة،التى  –البرنعج  فى الدراسة الالعلةة بالةن ت ػجف العػعت اليجبةػ تر  ا سػتراتةجةة 

ةتـ استادج ع جف االؿ ججج لة جتعددا جف ا لععت الجتن لة  ا جرا اتن هػذ  ا نشػطة تػ دط 
لنػد التطبةػؽ ح ح  ت ػجف البرنػعج  لػددا جػف الجيسػعت بشيؿ ججعلى لند الشرح  بشيؿ فػردط 

جيسػػة ، حتبػػدب بجيسػػة تج ةدةػػة ح  تنت ػػى بجيسػػة اتعجةػػة  هػػى الجيسػػة  01التدرةبةػػة جتجثيػػة فػػى  
ثالثة جيسعت فى ا سػب ع ح  0، اسعبة  ب اا  4ال االد  العشر ف ح  هذ  الجيسعت ج زلة ليى  

جػػع فة ػػع ال اػت الجسػػتلط  التػػى  ةشػػعر الطػػالت داةلػػة ، ب 12 زجػف يػػؿ جيسػػة ةتػػر اح جػع بػػةف  
بعلجيػػؿ ب  اإلرهػػعؽ ح  تػػـ تلػػ ةـ البرنػػعج  جػػف اػػالؿ اسػػتراتةجةة ذات بربعػػة جالػػع ر  هػػى  التلػػ ةـ 
الجبد ى  تجثؿ فى لرض البرنعج  ليى ججج لة جف الجاليجةف الجتاصصةف جف بل ع  هة ػة 

  ـ  تعدةؿ البرنعج   فؽ جع اججعت ليةػا التدرةس بييةعت التربةة بعلجعجععت الجصرةة إلبدا  آرا



أ.د/أحمد عثماف صالح طنطاوى          فاعمية برنامج قائـ عمى إستخداـ العاب الكمبيوتر   
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اآلرا  ح التل ةـ البنع ى  تجثؿ فى التل ةـ الجصػعالت لعجيةػة التطبةػؽ  الػذط ة ػجف نجػ  البرنػعج  
 تلدجا فى تاللةؽ بهدافا ح  ذلؾ جػف اػالؿ التلػ ةـ الػذط بللػت يػؿ جيسػة لػف طرةػؽ ججج لػة 

 ػػ   بهػػداؼ يػػؿ جيسػػة ح التلػػ ةـ  جػػف ا نشػػطة التطبةلةػػة التػػى ةطيػػت جػػف الطػػالت بدا  ػػع فػػى
الن ع ى  تجثؿ فى تل ةـ البرنعج  بعد ا نت ع  جف تطبةلا ليتعرؼ ليػى فععلةتػا فػى تنجةػة ا نتبػع  
البصػػرط  ذلػػؾ بتطبةػػؽ ااتبػػعرات ا نتبػػع  البصػػرط الجسػػتادجة فػػى الدراسػػة الالعلةػػة ليػػى طػػالت 

ا اتبػعرات جػ  درجػعت التطبةػؽ ابػؿ الججج لتةف التجرةبةة  ال عبطة  جلعرنػة درجػعت ـ فػى هػذ  
البرنػػعج  بػػعلطرؽ ا الصػػع ةة الجنعسػػبة التػػى ةجيػػف الاليػػـ ليػػى فعليةػػة البرنػػعج  بطرةلػػة سػػيةجة 
ح التلػػ ةـ التتبعػػى ب تجثػػؿ ذلػػؾ فػػى تطبةػػؽ ااتبػػعرات ا نتبػػع  البصػػرط فػػى الدراسػػة الالعلةػػة ليػػى 

ةػػػؽ البعػػػدط  جلعرنػػػة نتػػػع   بفػػػراد الججج لػػػة التجرةبةػػػة فلػػػط بعػػػد جػػػر ر شػػػ ر  نصػػػؼ جػػػف التطب
 التطبةؽ التتبعى بنتع   التطبةؽ البعدط التى ةتـ التأيد جف استجرارةة فعليةة البرنعج  الجلترح ن

 نتائج الدراسة وتفسيرىا:
 ينص الفرض األوؿ عمى:

                 ت جػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػر ؽ ذات د لػػػػػػػػػة مالصػػػػػػػػػع ةة فػػػػػػػػػى الدا  ليػػػػػػػػػى ج ػػػػػػػػػعـ ا نتبػػػػػػػػػع  البصػػػػػػػػػرط "
ال ػبط التن ةػذط ، بػػةف بفػراد الججج لػة التجرةبةػػة فػى اللةػعس اللبيػػى  -التػػةلظ –لػع   الت جػا  ا نت

"ح  ليتاللػؽ جػف صػالة هػذا ال ػرض  ابؿ تطبةؽ البرنعج ،  اللةعس البعػدط  بعػد تطبةػؽ البرنػعج ، 
لد لػة فػر ؽ الجت سػطعت ليججج لػعت  T- Testتػـ اسػتاداـ السػي ت اإلالصػع ى " ااتبػعر ت " 

 لى ة  و النتع   الجتعيلة ب ذا ال رضنن الجد ؿ التع

 
 
 

 5جدوؿ
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يوضح قيـ "ت" لداللة الفروؽ بيف متوسطى درجات أفراد المجموعة التجريبية فى القياسيف 
الضبط  -التيقظ –)التوجو واالنتقاء القبمى والبعدى عمى اختبارات مياـ االنتباه البصرى 
 (01التنفيذى (.) ف= 

جست ط  اةجة "ت " التطبةؽ البعدط بةؽ اللبيىالتط ن ع اللةعس ا اتبعرات
 ع ـ ع ـ الد لة

ج ػػعـ ا نتبػػع  
              ا نتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ى 

   الت جا،

لػػػػػػػدد ا سػػػػػػػتجعبعت 
 الصالةالة 

 **51ن5 605ن00- 515ن0 2ن11 50201ن1 11

زجػػػػػػػػػػػػػف رد ال عػػػػػػػػػػػػػؿ 
 ا ستجعبى

 **51ن5 025152ن1 561531ن1 43334ن04 5555ن3 300ن10

تبع  ج عـ ا ن
الجستجر   
 التةلظ،

لػػػػػػػدد ا سػػػػػػػتجعبعت 
الصالةالة لنج ذض   

 ب س،

 **51ن5 514ن00- 2144ن1 5ن01 463ن0 5ن6

زجػػػػػػػػػػػػػف رد ال عػػػػػػػػػػػػػؿ 
ا سػػػػتجعبى لنجػػػػ ذض 

   ب س،

 **51ن5 106411ن2 10544ن1 4333ن15 51003ن0 500ن01

لػػػػػػػدد ا سػػػػػػػتجعبعت 
الصالةالة لنج ذض   

 ت س،

 **51ن5 0023ن16- 0535ن1 1333ن01 055ن0 0333ن6

زجػػػػػػػػػػػػػف رد ال عػػػػػػػػػػػػػؿ 
ا سػػػػتجعبى لنجػػػػ ذض 

   ت س،

 **51ن5 252162ن3 1565ن1 0ن16 45524ن1 533ن00

ج عـ ال بط 
التن ةذط  
ج عـ 

 استر ت ،

لػػػػػػػدد ا سػػػػػػػتجعبعت 
الصالةالة ليشػػػػػػػػػػػػػيؿ 

 الجالعةد،

 **51ن5 3050ن00- 523500 2333ن12 56021ن1 4000ن4

زجػػػػػػػػػػػػػف رد ال عػػػػػػػػػػػػػؿ 
ا سػػػتجعبى  ليشػػػيؿ 

 الجالعةد،

 **51ن5 21100ن10 21010ن1 5000ن10 34133ن5 1ن12

لػػػػػػػدد ا سػػػػػػػتجعبعت 
الصالةالة ليشػػػػػػػػػػػػػيؿ 

 الجطعبؽ،

 **51ن5 0155ن02- 535012ن5 40000ن11 4153ن1 4000ن2

زجػػػػػػػػػػػػػف رد ال عػػػػػػػػػػػػػؿ 
ا سػػػتجعبى  ليشػػػيؿ 

 الجطعبؽ،

 **51ن5 15606ن2 14301ن1 3ن11 1061ن0 6ن10

لػػػػػػػدد ا سػػػػػػػتجعبعت 
الصالةالة ليشػػػػػػػػػػػػػيؿ 

 غةرجطعبؽ،

 **51ن5 515ن02- 32511ن1 0333ن10 110ن1 034ن1

زجػػػػػػػػػػػػػف رد ال عػػػػػػػػػػػػػؿ 
ا سػػػتجعبى  ليشػػػيؿ 

 غةر جطعبؽ،

 **51ن5 55520ن3 32100ن1 2333ن10 55212ن5 5ن11

الدرجة 
الييةة 

 لالاتبعرات 

لػػػػػػػدد ا سػػػػػػػتجعبعت 
 الصالةالة 

 **51ن5 12ن12- 100502ن1 1000ن101 6515ن5 6ن25

زجػػػػػػػػػػػػػف رد ال عػػػػػػػػػػػػػؿ 
 ا ستجعبى

 **51ن5 4614ن15 65100ن2 500ن110 65010ن3 5000ن105

 أف : 5ويتضح مف جدوؿ
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ججة  اةـ " ت" دالة مالصع ةع  ججع ةػدؿ ليػى بنػا ب ت جػد فػر ؽ ذات د لػة مالصػع ةة بػةف 
جت سطى درجعت بفراد الججج لة التجرةبةػة فػى اللةعسػةف اللبيػى   ابػؿ تطبةػؽ البرنػعج  ،  البعػدط 

ر بدا  ج ػػعـ اةػػعس ا نتبػػع  ا نتلػػع ى البصػػرط جػػف الةػػن لػػدد   بعػػد تطبةػػؽ البرنػػعج ، ليػػى ااتبػػع
،  هى اةجػة ذات د لػة مالصػع ةة لنػد 605ن00-ا ستجعبعت الصالةالة الةن بيغت اةجة " ت"  

،  يعنػػت ال ػػر ؽ فػػى اتجػػع  اللةػػعس البعػػدط ججػػع ة يػػد ليػػى دات ػػع  اػػدرت ع ال ع لػػة 51ن5جسػػت ط  
فر ؽ ذات د لة مالصع ةة بةف جت سطى درجعت بفػراد ليى تالدةد ال دؼ  الت جا الةاح يجع ت جد 

الججج لة التجرةبةة فى اللةعسةف اللبيى   ابؿ تطبةػؽ البرنػعج  ،  البعػدط   بعػد تطبةػؽ البرنػعج ، 
ليى ااتبعر بدا  ج عـ اةعس ا نتبع  ا نتلع ى البصرط جف الةن زجػف رد ال عػؿ ا سػتجعبى الةػن 

،  يعنػػت 51ن5ة ذات د لػػة مالصػػع ةة لنػػد جسػػت ط  ،  هػػى اةجػػ025152ن1بيغػػت اةجػػة " ت"  
ال ر ؽ فى اتجع  اللةعس اللبيى الةن بنا استغرؽ  ات بط ؿ فى زجف رد ال عؿ ليى ا ستجعبعت 
لػػف اللةػػعس البعػػدط ججػػع ةثبػػت سػػرلة ا دا  ليلةػػعس البعػػدط ح  ت جػػد فػػر ؽ ذات د لػػة مالصػػع ةة 

اللةعسػػػةف اللبيػػػى   ابػػػؿ تطبةػػػؽ البرنػػػعج  ، بػػػةف جت سػػػطى درجػػػعت بفػػػراد الججج لػػػة التجرةبةػػػة فػػػى 
 البعػػدط   بعػػد تطبةػػؽ البرنػػعج ، ليػػى ااتبػػعر بدا  ج ػػعـ لجيةػػة التػػةلظ  ا نتبػػع  الجستجرالبصػػرط، 

، 514ن00-جػػف الةػػن لػػدد ا سػػتجعبعت الصػػالةالة الةػػن بيغػػت فػػى الػػنجط   بس ، اةجػػة " ت"  
ر ؽ فػػى اتجػػع  اللةػػعس البعػػدطح ،  يعنػػت ال ػػ51ن5 هػػى اةجػػة ذات د لػػة مالصػػع ةة لنػػد جسػػت ط  

- فػػػػػى الػػػػػنجط   ت س، جػػػػػف الةػػػػػن لػػػػػدد ا سػػػػػتجعبعت الصػػػػػالةالة الةػػػػػن بيغػػػػػت اةجػػػػػة " ت"  
،  يعنػػػت ال ػػػر ؽ فػػػى اتجػػػع  51ن5،  هػػػى اةجػػػة ذات د لػػػة مالصػػػع ةة لنػػػد جسػػػت ط  0023ن16

  اللةعس البعدط ججػع ة يػد ليػى اسػتجرار ا نتبػع  بجػع هػ  جالػةط ب ػـ د ف شػع ر بعلجيػؿ ب  انلطػعع
ح يجػػػع ت جػػػد فػػػر ؽ ذات د لػػػة مالصػػػع ةة بػػػةف جت سػػػطى درجػػػعت بفػػػراد الججج لػػػة التجرةبةػػػة فػػػى 
اللةعسةف اللبيى   ابػؿ تطبةػؽ البرنػعج  ،  البعػدط   بعػد تطبةػؽ البرنػعج ، ليػى ااتبػعر بدا  ج ػعـ 
اةػػعس ا نتبػػع  الجسػػتجر البصػػرط جػػف الةػػن زجػػف رد ال عػػؿ ا سػػتجعبى الةػػن بيغػػت اةجػػة " ت" فػػى 

،  يعنػػػػت 51ن5،  هػػػػى اةجػػػػة ذات د لػػػػة مالصػػػػع ةة لنػػػػد جسػػػػت ط  106411ن2ض  ب س،  نجػػػػ ذ
،  هػػى 252162ن3ال ػر ؽ فػػى اتجػػع  اللةػعس اللبيػػىح   فػػى الػنجط   ت س، بيغػػت اةجػػة " ت"   

،  يعنت ال ر ؽ فى اتجػع  اللةػعس اللبيػى الةػن بنػا 51ن5اةجة ذات د لة مالصع ةة لند جست ط  
رد ال عػػؿ ليػػى ا سػػتجعبعت لػػف اللةػػعس البعػػدط ججػػع ةثبػػت سػػرلة اسػػتغرؽ  اػػت بطػػ ؿ فػػى زجػػف 

ا دا  ليلةػػػػعس البعػػػػػدط حيجػػػػػع ت جػػػػػد فػػػػػر ؽ ذات د لػػػػػة مالصػػػػػع ةة بػػػػػةف جت سػػػػػطى درجػػػػػعت بفػػػػػراد 
الججج لة التجرةبةػة فػى اللةعسػةف اللبيػى   ابػؿ تطبةػؽ البرنػعج  ، البعػدط   بعػد تطبةػؽ البرنػعج ، 
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ر ت للةػػعس لجيةػػة ال ػػبط التن ةػػذط  هنػػعؾ ثػػالن الػػع ت ليػػى ااتبػػعر بدا  ج ػػعـ بثػػر ظػػعهرا بسػػت
فػى هػذ  الج ػعـ  هػى الجالعةػػد  الجطػعبؽ  غةػر جطػعبؽ ب بعلنسػػبة ليالعلػة ال لػى  الشػيؿ الجالعةػػد ، 
بظ ػػػرت الججج لػػػة التجرةبةػػػة البعدةػػػة   بعػػػد تطبةػػػؽ البرنػػػعج ، بن ػػػـ اليثػػػر داػػػة جػػػف الةػػػن لػػػدد 

، ح يجػػع 51ن5،  هػػى دالػػة لنػػد جسػػت ط  3050ن00-ا سػػتجعبعت الصػػالةالة  يعنػػت اةجػػة "ت"  
ت جػػد فػػر ؽ ذات د لػػة مالصػػع ةة بػػةف جت سػػطى درجػػعت بفػػراد الججج لػػة التجرةبةػػة فػػى اللةعسػػةف 
اللبيػػػػى   ابػػػػؿ تطبةػػػػؽ البرنػػػػعج  ،  البعػػػػدط   بعػػػػد تطبةػػػػؽ البرنػػػػعج ، جػػػػف الةػػػػن زجػػػػف رد ال عػػػػؿ 

،  هػػػى دالػػػة لنػػػد جسػػػت ط 21100ن10ا سػػػتجعبى فػػػى اتجػػػع  اللةػػػعس اللبيػػػى  يعنػػػت اةجػػػة "ت"  
، الةن بنا استغرؽ  ات بط ؿ فى زجف رد ال عػؿ ليػى ا سػتجعبعت لػف اللةػعس البعػدط  51ن5 

ججع ةثبت سرلة ا دا  ليلةعس البعدط ح بجع الالعلة الثعنةة   الشيؿ الجطعبؽ ، بظ ػرت التاليػةالت 
ـ اليثػر داػة جػف الةػن لػدد اإلالصع ةة بف الججج لة التجرةبةة البعدةة  بعد تطبةؽ البرنعج ، بن 

،  ح يجػع 51ن5،  هػى دالػة لنػد جسػت ط  0155ن02-ا ستجعبعت الصالةالة  يعنت اةجػة "ت"  
ت جػػد فػػر ؽ ذات د لػػة مالصػػع ةة بػػةف جت سػػطى درجػػعت بفػػراد الججج لػػة التجرةبةػػة فػػى اللةعسػػةف 

د ال عػػػػؿ اللبيػػػػى   ابػػػػؿ تطبةػػػػؽ البرنػػػػعج  ،  البعػػػػدط   بعػػػػد تطبةػػػػؽ البرنػػػػعج ، جػػػػف الةػػػػن زجػػػػف ر 
،  هػػػػى دالػػػػة لنػػػػد جسػػػػت ط 15606ن2ا سػػػػتجعبى فػػػػى اتجػػػػع  اللةػػػػعس اللبيػػػػى  يعنػػػػت اةجػػػػة "ت"  

، الةن بنا استغرؽ  ات بط ؿ فى زجف رد ال عػؿ ليػى ا سػتجعبعت لػف اللةػعس البعػدط  51ن5 
ججػػع ةثبػػت سػػرلة ا دا  ليلةػػعس البعػػدط ح  الالعلػػة الثعلثػػة  الشػػيؿ غةرجطػػعبؽ ،  هػػى التػػى تظ ػػر 

 ػػػػبط التن ةػػػػذط ب  ػػػػ ح حالةػػػػن بظ ػػػػرت التاليػػػػةالت اإلالصػػػػع ةة بف الججج لػػػػة التجرةبةػػػػة د ر ال
البعدةػػة   بعػػد تطبةػػؽ البرنػػعج ، بن ػػـ اليثػػر داػػة جػػف الةػػن لػػدد ا سػػتجعبعت الصػػالةالة  يعنػػت 

، ح يجع ت جد فر ؽ ذات د لة مالصع ةة 51ن5،  هى دالة لند جست ط    515ن02-اةجة "ت"  
د الججج لػػػة التجرةبةػػػة فػػػى اللةعسػػػةف اللبيػػػى   ابػػػؿ تطبةػػػؽ البرنػػػعج  ، بػػػةف جت سػػػطى درجػػػعت بفػػػرا

 البعػػدط   بعػػػد تطبةػػؽ البرنػػػعج ، جػػػف الةػػن زجػػػف رد ال عػػؿ ا سػػػتجعبى فػػػى اتجػػع  اللةػػػعس اللبيػػػى 
، الةػػن بنػا اسػػتغرؽ  اػػت بطػػ ؿ  51ن5،  هػػى دالػة لنػػد جسػػت ط  55520ن3 يعنػت اةجػػة "ت"  

اللةػعس البعػدط ججػع ةثبػت سػرلة ا دا  ليلةػعس البعػدطح فى زجف رد ال عؿ ليػى ا سػتجعبعت لػف 
 بعلتػػػعلى النتػػػع   تنسػػػؽ جػػػ  نتػػػع   الدا  ليػػػى ج ػػػعـ ا نتبػػػع  ا نتلػػػع ى ح  الجعػػػر ؼ بف ال ػػػبط 
التن ةذط يعجيةػة تيعػت د را  بسعسػى فػى لجيةػة ا نتلػع  فػى جسػت ط ا نتبػع  ييػؿ ح  بعلتػعلى تيػ ف 

تن ةػػذط فػػى تالدةػػد الهػػداؼ ح  اة ػػع  ت جػػد فػػر ؽ ذات د لػػة هػػذ  النتػػع   ج يػػدا لػػد ر ال ػػبط ال
مالصع ةة بةف جت سطى درجعت بفراد الججج لة التجرةبةة فى اللةعسةف اللبيى ابؿ تطبةػؽ البرنػعج  
، البعدط  بعد تطبةػؽ البرنػعج ، فػى ا اتبػعر الييػى لإلنتبػع  البصػرط جػف الةػن لػدد ا سػتجعبعت 

،  هى اةجة ذات د لػة مالصػع ةة لنػد جسػت ط 12502ن12 -الصالةالة الةن بيغت اةجة " ت"  
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،  يعنػػت ال ػػر ؽ فػػى اتجػػع  اللةػػعس البعػػدط ح يجػػع ت جػػد فػػر ؽ ذات د لػػة مالصػػع ةة بػػةف 51ن5 
جت سطى درجعت بفراد الججج لة التجرةبةػة فػى اللةعسػةف اللبيػى   ابػؿ تطبةػؽ البرنػعج  ،  البعػدط 

اتبػعر الييػى لإلنتبػع  البصػرط جػف الةػن زجػف رد ال عػؿ   بعد تطبةؽ البرنعج ، ليى بدا  ج ػعـ ا 
،  هػػػى اةجػػػة ذات د لػػػة مالصػػػع ةة لنػػػد جسػػػت ط 4614ن15ا سػػػتجعبى الةػػػن بيغػػػت اةجػػػة " ت"  

،  يعنت ال ر ؽ فى اتجع  اللةعس اللبيى الةن بنا استغرؽ  ات بطػ ؿ فػى زجػف رد ال عػؿ 51ن5 
دا  ليلةعس البعدط ح  هذ  النتةجة تاللػؽ ليى ا ستجعبعت لف اللةعس البعدط ججع ةثبت سرلة ا 

 ةجيػػف ت سػػةر نتةجػػة هػػذا ال ػػرض ليػػى بسػػعس بف جالتػػ ط البرنػػعج  ةت ػػجف صػػالة ال ػػرض ال ؿ 
الالػػػس  –العػػػعت اليجبةػػػ تر  ا سػػػتراتةجةة ججج لػػػة جػػػف النشػػػطة التػػػى تسػػػجو ليتيجةػػػذ بإسػػػتاداـ 

العػػػعت اليجبةػػػ تر  ذلػػػؾ لن ػػػع  الريةػػػة،  ح يجػػػع بف البعالثػػػة تلػػػـ  بتلػػػدةـ الت لةػػػة بأهجةػػػة اسػػػتاداـ
تسػعلد ليػى جعػػؿ الجتػدربةف بيثػػر داػة اػػى تالدةػد الجثةػػر الجسػت دؼ ح يجػػع تجعي ػـ فػػى العلػة جػػف 
التأهت ا نتبعهى الدا ـ  هذا جع ةالتعض ملةا يػؿ فػرد فػى ظػؿ ثػ را الجعرفػة ال ع يػة ح  باعصػة فػى 

ؿ هػػذ  الجػػ ر تجعػػؿ التيجةػػذ ججػػعؿ التعيػػةـ التػػى ةيػػ ف تريةػػز  بليػػى فػػى التالصػػةؿ الدراسػػى ح  يػػ
ةبػذؿ باصػػى جػػع فػػى ج ػد  ليػػى ةطبػػؽ جػػع ةلػػـ  بػا جػػف مجػػرا ات بثنػػع  اليعػت ليػػى جػػع ةتنػػع ؿ جػػف 
جعي جػػعت ح  بعلتػػعلى ةسػػعلدهـ فػػى تنجةػػة جي نػػعت ا نتبػػع  البصػػرط ح  هػػ  جػػع تػػـ بعل عػػؿ فػػى هػػذا 

عدةػػد جػػف الدراسػػعت جثػػؿ البالػػن جتبيػػ را  فػػى نتةجػػة هػػذا ال ػػرض ح تت ػػؽ هػػذ  النتةجػػة جػػ  نتػػع   ال
 ,Chisholm ,J.D, Kingstone A. ,2012; Cohen, J.E., Green)دراسػعت يػؿ جػف 

C.S., & Bavelier, D. ,2007;Green, C.S. & Bavelier,D,2003; Kearney, P. 

,2005; Nelson, R.A& Strachan I.,2009; Oei ,A.C&Patterson, M.D;2013; 

Russell, W. D., & Newton, M. ,2008; Sosa, G.W. ,2011; Tahiorglu, A.y 

et al, 2010  )   
 الفرض الثانى الذى ينص عمى :

"ت جد فر ؽ ذات د لػة االصػع ةة فػى الدا  ليػى ج ػعـ ا نتبػع  البصػرط الت جا  ا نتلػع  
 ال بط التن ةذط ، بةف بفراد الججج لة التجرةبةة  بفراد الججج لة ال عبطة بعد تطبةؽ -التةلظ –

الالػػػػس الريةػػػػة، لصػػػػعلو بفػػػػراد الججج لػػػػة  –برنػػػػعج  بعسػػػػتاداـ العػػػػعت اليجبةػػػػ تر  ا سػػػػتراتةجةة 
-Tليتاللػػؽ جػػف صػػالة هػػذا ال ػػرض تػػـ اسػػتاداـ السػػي ت اإلالصػػع ى " ااتبػػعر ت " التجربةػػة"ن   

Test  لد لػػػة فػػػر ؽ الججج لػػػعت غةػػػر الجرتبطػػػة   الجسػػػػتلية ،  ذلػػػؾ ليتأيػػػد جػػػف بف ال ػػػرؽ بػػػػةف
برنعج  بعستاداـ الععت اليجبة تر  ا سػتراتةجةة   فلط ملى الجتغةر الجستلؿ  ه  الججج لتةف ةرج
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الالػػػػس الريةػػػػة، ح  اػػػػد بسػػػػ رت اػػػػةـ "ت" لد لػػػػة ال ػػػػر ؽ بػػػػةف الجججػػػػ لتةف لػػػػف النتػػػػع   الػػػػذط  –
 ة  ال ع الجد ؿ التعلى ب

 0جدوؿ
 يوضح قيـ "ت" لداللة الفروؽ بيف متوسطى درجات أفراد المجموعة التجريبية 

 –)التوجو واالنتقاء لمجموعة الضابطة عمى اختبارات مياـ االنتباه البصرى وا
 (01=  5، ف01= 0الضبط التنفيذى (.) ف -التيقظ 

مستوى  قيمة "ت " المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية نوع القياس االختبارات
 ع ـ ع ـ الداللة

               ميػػػػاـ االنتبػػػػاه االنتقػػػػائى 
 جو() التو 

عػػػػػدد االسػػػػػتجابات 
 الصحيحة 

11.2 0.115 01 1.5025 -56.5531 1.10** 

زمػػػػػػػػػف رد الفعػػػػػػػػػؿ 
 االستجابى

04.43334 1.16013
1 

10.300 3.1550 1.051365 1.10** 

                 مياـ االنتباه المستمر
 ) التيقظ(

عػػػػػدد االسػػػػػتجابات 
      الصػػػحيحة لنمػػػوذج

 ) أ س(

50.5 0.2044 6.5 5.4632 -51.3235 1.10** 

زمػػػػػػػػػف رد الفعػػػػػػػػػؿ 
االسػػتجابى لنمػػوذج 

 ) أ س(

05.4333 0.10144 50.1000 5.1150 1.645354 1.10** 

عػػػػػدد االسػػػػػتجابات 
الصػػػحيحة لنمػػػوذج 

 )ب س(

50.1333 0.0131 6.0333 0.0551 -05.5210 1.10** 

زمػػػػػػػػػف رد الفعػػػػػػػػػؿ 
االسػػتجابى لنمػػوذج 

 ) ب س(

06.0 0.1561 55.133 0.41124 3.41100 1.10** 

مياـ الضبط التنفيذى) 
 مياـ استروب (

عػػػػػدد االسػػػػػتجابات 
الصػػػحيحة) لمشػػػكؿ 

 المحايد(

02.2333 123505 4.6333 0.34160 -50.252 1.10** 

زمػػػػػػػػػف رد الفعػػػػػػػػػؿ 
االسػػتجابى) لمشػػػكؿ 

 المحايد(

05.1000 0.21500 02.1 1.34133
6 

01.6216 1.10** 

عػػػػػدد االسػػػػػتجابات 
الصػػحيحة ) لمشػػكؿ 

 المطابؽ(

01.40000 1.53501
2 

2.0333 0.32101 -54.2005 1.10** 

زمػػػػػػػػػف رد الفعػػػػػػػػػؿ 
االسػػتجابى) لمشػػػكؿ 

 المطابؽ(

00.3 0.14351 00.6 5.00605 1.5136 1.10** 

عػػػػػدد االسػػػػػتجابات 
الصػػحيحة ) لمشػػكؿ 

 غيرمطابؽ(

00.0333 0.32101 1.1 0.01520 -
50.03035 

1.10** 

زمػػػػػػػػػف رد الفعػػػػػػػػػؿ 
االسػػتجابى) لمشػػػكؿ 

 ؽ(غير مطاب

05.2333 0.32105 01.5 1.51202
0 

3.3153 1.10** 

 الدرجة الكمية لالختبارات 

عػػػػػدد االسػػػػػتجابات 
 الصحيحة 

000.1000 1.00015
2 

21.6 5.65116 -11.311 1.10** 

زمػػػػػػػػػف رد الفعػػػػػػػػػؿ 
 االستجابى

005.100 2.61105 001.500
0 

3.65005
0 

00.5310 1.10** 

 أف :  0ويتضح مف جدوؿ
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لػػة مالصػػع ةع  ججػػع ةػػدؿ ليػػى بنػػا ت جػػد فػػر ؽ ذات د لػػة مالصػػع ةة بػػةف ججةػػ  اػػةـ " ت" دا
جت سػػطى درجػػعت بفػػراد الججج لػػة التجرةبةػػة  الججج لػػة ال ػػعبطة ليػػى بدا  ج ػػعـ اةػػعس ا نتبػػع  

، 0035ن06-ا نتلع ى البصرط جػف الةػن لػدد ا سػتجعبعت الصػالةالة الةػن بيغػت اةجػة " ت"  
،  يعنػػػػت ال ػػػػر ؽ فػػػػى اتجػػػػع  الججج لػػػػة 51ن5ط   هػػػػى اةجػػػػة ذات د لػػػػة مالصػػػػع ةة لنػػػػد جسػػػػت  

التجرةبةة ججع ة يد ليػى دات ػع  اػدرت ع ال ع لػة ليػى تالدةػد ال ػدؼ  الت جػا الةػاح يجػع ت جػد فػر ؽ 
ذات د لػػة مالصػػع ةة بػػةف جت سػػطى درجػػعت بفػػراد الججج لػػة التجرةبةػػة  الججج لػػة ال ػػعبطةليى 

ن زجف رد ال عؿ ا ستجعبى الةػن بيغػت اةجػة " بدا  ج عـ اةعس ا نتبع  ا نتلع ى البصرط جف الة
،  يعنػػػت ال ػػػر ؽ فػػػى 51ن5،  هػػػى اةجػػػة ذات د لػػػة مالصػػػع ةة لنػػػد جسػػػت ط  055360ن1ت"  

اتجع  الججج لة ال عبطة الةن بنا استغرؽ  ات بط ؿ فى زجف رد ال عؿ ليػى ا سػتجعبعت لػف 
بعد تطبةؽ البرنعج  ح يجػع ت جػد الججج لة التجربةة ح ججع ةثبت سرلة ا دا  ليججج لة التجرةبةة 

فر ؽ ذات د لة مالصع ةة بةف جت سػطى درجػعت بفػراد الججج لػة التجرةبةػة  الججج لػة ال ػعبطة 
ليػػى بدا  ج ػػعـ لجيةػػة التػػةلظ  ا نتبػػع  الجستجرالبصػػرط، جػػف الةػػن لػػدد ا سػػتجعبعت الصػػالةالة 

لػػة مالصػػع ةة لنػػد ،   هػػى اةجػػة ذات د 3235ن05-الةػػن بيغػػت فػػى الػػنجط   بس ، اةجػػة " ت" 
،  يعنػػت ال ػػر ؽ فػػى اتجػػع  الججج لػػة التجرةبةػػةح  فػػى الػػنجط   ت س، جػػف الةػػن 51ن5جسػػت ط  

،   هػػى 0251ن15-                      لػػدد ا سػػتجعبعت الصػػالةالة الةػػن بيغػػت اةجػػة " ت"
ع ،  يعنت ال ر ؽ فى اتجع  الججج لة التجرةبةػة ججػ51ن5اةجة ذات د لة مالصع ةة لند جست ط  

ة يد ليى اسػتجرار ا نتبػع  بجػع هػ  جالػةط ب ػـ د ف شػع ر بعلجيػؿ ب  انلطػعع  ح يجػع ت جػد فػر ؽ 
ذات د لػة مالصػع ةة بػػةف جت سػطى درجػعت بفػػراد الججج لػة التجرةبةػة  الججج لػػة ال ػعبطة ليػػى 
بدا  ج عـ اةعس ا نتبع  االجستجر البصرط جف الةن زجف رد ال عؿ ا ستجعبى الةن بيغت اةجػة " 

، 51ن5،  هػػػى اةجػػػة ذات د لػػػة مالصػػػع ةة لنػػػد جسػػػت ط  645304ن1" فػػػى نجػػػ ذض  ب س،  ت
 يعنػػػػػت ال ػػػػػر ؽ فػػػػػى اتجػػػػػع  الججج لػػػػػة ال ػػػػػعبطة ح  فػػػػػى الػػػػػنجط   ت س،  بيغػػػػػت اةجػػػػػة " ت"  

،  يعنػػػت ال ػػػر ؽ فػػػى اتجػػػع  51ن5،  هػػػى اةجػػػة ذات د لػػػة مالصػػػع ةة لنػػػد جسػػػت ط  45110ن3 
اػػػت بطػػػ ؿ فػػػى زجػػػف رد ال عػػػؿ ليػػػى ا سػػػتجعبعت لػػػف الججج لػػػة ال ػػػعبطة الةػػػن بنػػػا اسػػػتغرؽ   

الججج لػػة التجربةػػة ح ججػػع ةثبػػت سػػرلة ا دا  ليججج لػػة التجرةبةػػة بعػػد تطبةػػؽ البرنػػعج  ح  ت جػػد 
فر ؽ ذات د لة مالصع ةة بةف جت سػطى درجػعت بفػراد الججج لػة التجرةبةػة  الججج لػة ال ػعبطة 

ل ػبط التن ةػذط  هنػعؾ ثػالن الػع ت اػى هػذ  ليى بدا  ج عـ بثر ظػعهرا بسػتر ت للةػعس لجيةػة ا
الج ػػعـ  هػػى الجالعةػػد  الجطػػعبؽ  غةػػر جطػػعبؽ ب بعلنسػػبة ليالعلػػة ال لػػى  الشػػيؿ الجالعةػػد، بظ ػػرت 
الججج لػػػػة التجرةبةػػػػة   بعػػػػد تطبةػػػػؽ البرنػػػػعج ، بن ػػػػـ اليثػػػػر داػػػػة جػػػػف الةػػػػن لػػػػدد ا سػػػػتجعبعت 

، ح يجػػػع ت جػػد فػػػر ؽ 51ن5،  هػػى دالػػػة لنػػد جسػػت ط  252ن00-الصػػالةالة  يعنػػت اةجػػػة "ت"  
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ذات د لػػة مالصػػع ةة بػػةف جت سػػطى درجػػعت بفػػراد الججج لػػة التجرةبةػػة  الججج لػػة ال ػػعبطة جػػف 
،  51ن5،  هػى دالػة لنػد جسػت ط  6216ن15الةن زجف رد ال عؿ ا ستجعبى  يعنت اةجػة "ت"  

جعبعت فى اتجع  الججج لة ال عبطة الةن بنا استغرؽ  ات بط ؿ فػى زجػف رد ال عػؿ ليػى ا سػت
لف الججج لة التجربةة ح ججػع ةثبػت سػرلة ا دا  ليججج لػة التجرةبةػة بعػد تطبةػؽ البرنػعج  ح بجػع 
الالعلػػة الثعنةػػة   الشػػيؿ الجطػػعبؽ ، بظ ػػرت التاليػػةالت اإلالصػػع ةة بف الججج لػػة التجرةبةػػة   بعػػد 

-"  تطبةػػؽ البرنػػعج ، بن ػػـ اليثػػر داػػة جػػف الةػػن لػػدد ا سػػتجعبعت الصػػالةالة  يعنػػت اةجػػة "ت
، ح يجػػػػع ت جػػػػد فػػػػر ؽ ذات د لػػػػة مالصػػػػع ةة بػػػػةف 51ن5،  هػػػػى دالػػػػة لنػػػػد جسػػػػت ط  2100ن04

جت سػػػػطى درجػػػػعت بفػػػػراد الججج لػػػػة التجرةبةػػػػة  الججج لػػػػة ال ػػػػعبطة جػػػػف الةػػػػن زجػػػػف رد ال عػػػػؿ 
، فػػى اتجػػع  الججج لػػة  51ن5،  هػػى دالػػة لنػػد جسػػت ط  5136ن1ا سػػتجعبى  يعنػػت اةجػػة "ت"  
اػػػت بطػػػ ؿ فػػػى زجػػػف رد ال عػػػؿ ليػػػى ا سػػػتجعبعت لػػػف الججج لػػػة ال ػػػعبطة الةػػػن بنػػػا اسػػػتغرؽ   

التجربةػػة ح ججػػع ةثبػػت سػػرلة ا دا  ليججج لػػة التجرةبةػػة بعػػد تطبةػػؽ البرنػػعج  ح  الالعلػػة الثعلثػػة   
الشػػيؿ غةرجطػػعبؽ ،  هػػى التػػى تظ ػػر د ر ال ػػبط التن ةػػذط ب  ػػ ح حالةػػن بظ ػػرت التاليػػةالت 

تطبةػػػؽ البرنػػػعج ، بن ػػػـ اليثػػػر داػػػة جػػػف الةػػػن لػػػدد اإلالصػػػع ةة بف الججج لػػػة التجرةبةػػػة   بعػػػد 
، ح يجػع 51ن5،  هى دالة لنػد جسػت ط  03130ن00-ا ستجعبعت الصالةالة  يعنت اةجة "ت"  

ت جػػػد فػػػر ؽ ذات د لػػػة مالصػػػع ةة بػػػةف جت سػػػطى درجػػػعت بفػػػراد الججج لػػػة التجرةبةػػػة  الججج لػػػة 
،  هػػػى دالػػػة لنػػػد 3153ن3ال ػػػعبطة جػػػف الةػػػن زجػػػف رد ال عػػػؿ ا سػػػتجعبى  يعنػػػت اةجػػػة "ت"  

، فى اتجع  الججج لة ال عبطة الةن بنا استغرؽ  ات بطػ ؿ فػى زجػف رد ال عػؿ  51ن5جست ط  
ليػػػى ا سػػػتجعبعت لػػػف الججج لػػػة التجربةػػػة ح ججػػػع ةثبػػػت سػػػرلة ا دا  ليججج لػػػة التجرةبةػػػة بعػػػد 

نتلػع ى ح  الجعػر ؼ تطبةؽ البرنػعج   بعلتػعلى النتػع   تنسػؽ جػ  نتػع   الدا  ليػى ج ػعـ ا نتبػع  ا 
بف ال ػػػبط التن ةػػػذط يعجيةػػػة تيعػػػت د را  بسعسػػػى فػػػى لجيةػػػة ا نتلػػػع  فػػػى جسػػػت ط ا نتبػػػع  ييػػػؿ ح 
 بعلتعلى تي ف هذ  النتع   ج يػدا لػد ر ال ػبط التن ةػذط فػى تالدةػد الهػداؼ ح اة ػع  ت جػد فػر ؽ 

لػػة ال ػػعبطة فػػى ذات د لػػة مالصػػع ةة بػػةف جت سػػطى درجػػعت بفػػراد الججج لػػة التجرةبةػػة  الججج  
-ا اتبعر الييى لإلنتبع  البصرط جف الةن لدد ا ستجعبعت الصالةالة الةػن بيغػت اةجػة " ت"  

،  يعنػػػػت ال ػػػػر ؽ فػػػػى اتجػػػػع  51ن5،  هػػػػى اةجػػػػة ذات د لػػػػة مالصػػػػع ةة لنػػػػد جسػػػػت ط  351ن11
الججج لة التجرةبةة ح يجع ت جد فر ؽ ذات د لة مالصع ةة بةف جت سطى درجعت بفراد الججج لػة 

لتجرةبةة  الججج لة ال عبطة ليى بدا  ج عـ اةعس ا نتبع  ا نتلع ى البصرط جػف الةػن زجػف رد ا
،  هػػػى اةجػػػة ذات د لػػػة مالصػػػع ةة لنػػػد 0350ن11ال عػػػؿ ا سػػػتجعبى الةػػػن بيغػػػت اةجػػػة " ت"  

،  يعنت ال ر ؽ فى اتجع  الججج لة ال عبطة الةػن بنػا اسػتغرؽ  اػت بطػ ؿ فػى 51ن5جست ط  
ى ا سػػػتجعبعت لػػػف الججج لػػػة التجربةػػػة ح ججػػػع ةثبػػػت سػػػرلة ا دا  ليججج لػػػة زجػػػف رد ال عػػػؿ ليػػػ

التجرةبةة بعد تطبةؽ البرنػعج  ح  هػذ  النتةجػة تاللػؽ صػالة ال ػرض الثػعنى   تت ػؽ جػ  العدةػد جػف 
الدراسػػػػعت التػػػػى بثبػػػػت بف هنػػػػعؾ لالاػػػػة بػػػػةف تنجةػػػػة جي نػػػػعت ا نتبػػػػع  البصػػػػرط  اسػػػػتاداـ العػػػػعت 
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الالػػػػس الريةػػػػة،  التػػػػى ل ػػػػع تػػػػأثةريبةر ليػػػػى تنجةػػػػة ا نتبػػػػع  البصػػػػرط  – اليجبةػػػػ تر  ا سػػػػتراتةجةة
بجي نعتػا  بف نلػػص اسػتاداـ جثػػؿ هػػذ  اللعػعت ةليػػؿ جػػف ا نتبػع  ح  هػػذا بػػد ر  ةػ دط ملػػى تعطةػػؿ 
يثةػػر جػػف الج ػػعـ ح فع نتبػػع  البصػػرط لػػا بهجةػػة يبةػػرا فػػى الةعتنػػع الة جةػػة الةػػن بننػػع نسػػتادجا فػػى 

  بط اص ر فةا ة ثر ليى تيؾ النشطة نجعظـ بنشطتنع الالةعتةة 
 ,Bialystok, E.,2006; Boot)ح  بف نتةجػة هػذا ال ػرض تت ػؽ جػ  دراسػة يػؿ جػف  

W. R., et al ,2008; Castel, A.D., Pratt, J., & Drummond, E. ,2005; Feng, 

J., Spence, I., & Pratt, J. ,2007; Karle .J.w ,2011; Quaiser-Pohl, C., 

Geiser, C., & Lehmann, W. ,2006; Riesenhuber, M., 2004;  Wu ,S. et al 

,2012 ; Wu,  S.& Spence I,2013   )    التػى بيػدت ليػػى بهجةػة العػعت اليجبةػػ تر
الالػػس الريةػػة، فػػى تنجةػػة ا نتبػػع  البصػػرط بجي نعتػػا جػػف الةػػن لػػدد ا سػػتجعبعت  –ا سػػتراتةجةة 

ع بن ػػع تسػػعلد ليػػى مثػػعرا اةػػعؿ الط ػػؿ ح  تعػػزز ر ح الصػػالةالة  زجػػف رد ال عػػؿ ا سػػتجعبى ح يجػػ
 الجغعجرا ح  الثلة بعلن س ح هذا ةت ؽ ج  جع ت صؿ الةا فى ال رض ال ؿ ن

 الفرض الثالث الذى ينص عمى :
"  ت جػػػػد فػػػػر ؽ ذات د لػػػػة مالصػػػػع ةة فػػػػى الدا  ليػػػػى ج ػػػػعـ ا نتبػػػػع  البصػػػػرط الت جا 

ف بفػػراد الججج لػػة التجرةبةػػة فػػى اللةػػعس البعػػدط  بعػػد ال ػػبط التن ةػػذط ، بػػة -التػػةلظ – ا نتلػػع  
"ن ليتاللػػؽ جػػف تطبةػػؽ البرنػػعج  جبعشػػرا ،  اللةػػعس التتبعػػى  بعػػد تطبةػػؽ البرنػػعج  بشػػ ر  نصػػؼ، 

لد لػة ال ػر ؽ بػةف  T- Testصػالة هػذا ال ػرض تػـ اسػتاداـ السػي ت اإلالصػع ى " ااتبػعر ت " 
يػى د لػة ال ػر ؽ بػةف جت سػطى  درجػعت بفػراد الجت سطعت ليججج لعت الجرتبطة  ذلػؾ ليتعػرؼ ل

الججج لة التجربةبة ليى ااتبعرات ا نتبع  البصرط بةف اللةعسةف   بعػد تطبةػؽ البرنػعج  جبعشػرا ، 
 التتبعػػى   بعػػد تطبةػػؽ البرنػػعج  بشػػ ر  نصػػؼ ،ح  اػػد يعنػػت النتػػع   ليػػى النالػػ  الػػذط ة  ػػالا 

 الجد ؿ التعلى ب
 
 
 

 1جدوؿ
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الفروؽ بيف متوسطى درجات أفراد المجموعة التجريبية فى القياسيف  يوضح قيـ "ت" لداللة
البعدى) بعد تطبيؽ البرنامج مباشرة( والتتبعى) بعد تطبيؽ البرنامج بشير ونصؼ( عمى 

 (01الضبط التنفيذى (.) ف=  -التيقظ –)التوجو واالنتقاء اختبارات مياـ االنتباه البصرى 
مستوى  قيمة "ت " التطبيؽ التتبعى لبعدىالتطبيؽ ا نوع القياس االختبارات

 ع ـ ع ـ الداللة

ميػػػػػػػػاـ االنتبػػػػػػػػاه 
االنتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائى ) 

 التوجو(

عػػػػػػػػػدد االسػػػػػػػػػتجابات 
 الصحيحة 

11.2 0.115 11.5333 0.050560 1.501351 1.1506 
 غير دالة

زمػػػػػػػػػػػػػف رد الفعػػػػػػػػػػػػػؿ 
 االستجابى

04.43334 1.160131 04.6333 0.024442 -1.04221 1.4011 
 غير دالة

مياـ االنتباه 
 المستمر ) التيقظ(

عػػػػػػػػػدد االسػػػػػػػػػتجابات 
) أ   الصحيحة لنمػوذج

 س(

50.5 0.2044 55 0.500431 -0.655305 1.1230 
 غير دالة

زمػػػػػػػػػػػػػف رد الفعػػػػػػػػػػػػػؿ 
االسػتجابى لنمػػوذج ) أ 

 س(

05.4333 0.10144 05.2000 0.52505 5.11003 1.1211 
 غير دالة

عػػػػػػػػػدد االسػػػػػػػػػتجابات 
الصػػحيحة لنمػػوذج )ب 

 س(

50.1333 0.0131 50.2000 0.03325 -1.353110 1.2035 
 غيردالة

زمػػػػػػػػػػػػػف رد الفعػػػػػػػػػػػػػؿ 
االسػػػػتجابى لنمػػػػوذج ) 

 ب س(

06.0 0.1561 06.300 0.15262 -5.11505 1.1553* 

مياـ الضبط 
التنفيذى) مياـ 

 استروب (

عػػػػػػػػػدد االسػػػػػػػػػتجابات 
الصػػػػػػػحيحة) لمشػػػػػػػكؿ 

 المحايد(

02.2333 123505 02.3000 1.33534 -1.132514 1.3120 
 غير دالة

زمػػػػػػػػػػػػػف رد الفعػػػػػػػػػػػػػؿ 
االسػػػػػػتجابى) لمشػػػػػػػكؿ 

 المحايد(

05.1000 0.21500 05.3000 0.163410 -5.050663 1.1511* 

عػػػػػػػػػدد االسػػػػػػػػػتجابات 
الصػػػػػػحيحة ) لمشػػػػػػكؿ 

 المطابؽ(

01.4000
0 

1.535012 01.3 0.010450 -1.2513 1.3050 
 غير دالة

زمػػػػػػػػػػػػػف رد الفعػػػػػػػػػػػػػؿ 
االسػػػػػػتجابى) لمشػػػػػػػكؿ 

 المطابؽ(

00.3 0.14351 05 0.13503 -5.00550 1.1101* 

عػػػػػػػػػدد االسػػػػػػػػػتجابات 
الصػػػػػػحيحة ) لمشػػػػػػكؿ 

 غيرمطابؽ(

00.0333 0.32101 00.333 0.0143 -0.1353 1.0254 
 غير دالة

زمػػػػػػػػػػػػػف رد الفعػػػػػػػػػػػػػؿ 
االسػػػػػػتجابى) لمشػػػػػػػكؿ 

 غير مطابؽ(

05.033 0.11023 05.2333 
 

0.32105 
 

5.5355 1.1001* 

الدرجة الكمية 
 لالختبارات 

ات عػػػػػػػػػدد االسػػػػػػػػػتجاب
 الصحيحة 

000.100
0 

1.000152 000.5000 0.33465 -0.55516 1.5002 
 غير دالة

زمػػػػػػػػػػػػػف رد الفعػػػػػػػػػػػػػؿ 
 االستجابى

005.100 2.61105 000.0000 2.524144 -0.02502  1.0516 
 غيردالة

 
 أف : 1ويتضح مف جدوؿ 



أ.د/أحمد عثماف صالح طنطاوى          فاعمية برنامج قائـ عمى إستخداـ العاب الكمبيوتر   

    أ.د/ خضر مخيمر أبوزيد                                                                      

 أ / ىبو صالح محمد فرغمى                                                                

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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ججة  اػةـ " ت" دالػة مالصػع ةع  ججػع ةػدؿ ليػى بنػا لػدـ  جػ د فػر ؽ ذات د لػة مالصػع ةة 
ةف جت سػػطى درجػػعت بفػػراد الججج لػػة التجرةبةػػة فػػى اللةعسػػةف البعػػدط  التتبعػػى ليػػى بدا  ج ػػعـ بػػ

اةػػػػعس ا نتبػػػػع  ا نتلػػػػع ى البصػػػػرط جػػػػف الةػػػػن لػػػػدد ا سػػػػتجعبعت الصػػػػالةالة ح  زجػػػػف رد ال عػػػػؿ 
ا سػػػػتجعبى ح لػػػػدـ  جػػػػ د فػػػػر ؽ ذات د لػػػػة مالصػػػػع ةة بػػػػةف جت سػػػػطى درجػػػػعت بفػػػػراد الججج لػػػػة 

ف البعػػدط  التتبعػػى ليػػى بدا  ج ػػعـ لجيةػػة التػػةلظ  ا نتبػػع  الجستجرالبصػػرط، التجرةبةػػة فػػى اللةعسػػة
جػػف الةػػن لػػدد ا سػػتجعبعت الصػػػالةالةفى الػػنجط  ب س، ح  زجػػف رد ال عػػؿ ا سػػتجعبى ليػػػنجط  ب 
س،ح  يػػػػذلؾ لػػػػدـ  جػػػػ د فػػػػر ؽ ذات د لػػػػة مالصػػػػع ةة بػػػػةف جت سػػػػطى درجػػػػعت بفػػػػراد الججج لػػػػة 

تبعػػى ليػػى بدا  ج ػػعـ لجيةػػة التػػةلظ  ا نتبػػع  الجستجرالبصػػرط، التجرةبةػػة فػػى اللةعسػػةف البعػػدط  الت
جػػػػف الةػػػػن لػػػػدد ا سػػػػتجعبعت الصػػػػالةالة فػػػػى الػػػػنجط  ت س، ح ليػػػػف  جػػػػدت فػػػػر ؽ ذات د لػػػػة 
مالصع ةة بةف جت سطى درجعت بفراد الججج لة التجرةبةة فى اللةعسةف البعدط  التتبعػى ليػى بدا  

، جف الةن زجف رد ال عػؿ ا سػتجعبى ليػنجط  ت س ، ج عـ لجيةة التةلظ  ا نتبع  الجستجرالبصرط
، 51ن5،   هػػى اةجػػة ذات د لػػة مالصػػع ةة لنػػد جسػػت ط  15500ن0-الةػػن بيغػػت اةجػػة " ت"  

 يعنت ال ر ؽ فى اتجع  التطبةؽ التتبعى ججع ةثبػت سػرلة ا دا  ليججج لػة التجرةبةػة بعػد تطبةػؽ 
مالصػػػع ةة بػػػةف جت سػػػطى درجػػػعت بفػػػراد البرنػػػعج  جبعشػػػراح  اة ػػػع  لػػػدـ  جػػػ د فػػػر ؽ ذات د لػػػة 

الججج لة التجرةبةة فى اللةعسةف البعدط  التتبعى ليى ليى بدا  ج عـ بثر ظعهرا بستر ت للةعس 
لجيةػة ال ػبط التن ةػذط فػى الػثالن الػع ت  هػػى الجالعةػد  الجطػعبؽ  غةػر جطػعبؽ جػف الةػن لػػدد 

ت فػػػػر ؽ ذات د لػػػػة ا سػػػػتجعبعت الصػػػػالةالة حبجػػػػع جػػػػف الةػػػػن زجػػػػف رد ال عػػػػؿ ا سػػػػتجعبى  جػػػػد
مالصػػع ةة بػػةف جت سػػطى درجػػعت بفػػراد الججج لػػة التجرةبةػػة فػػى اللةعسػػةف البعػػدط  التتبعػػى الةػػن 

، فى الشيؿ الجالعةد  هى اةجة ذات د لة مالصع ةة لنػد جسػت ط 051663ن0-بيغت اةجة "ت"  
، فػػػى 11000ن0-،  يعنػػػت ال ػػػر ؽ فػػػى اتجػػػع  التطبةػػػؽ التتبعػػػى ح   بيغػػػت اةجػػػة "ت"  51ن5 

،  يعنػػػت ال ػػػر ؽ لصػػػعلو 51ن5الشػػػيؿ الجطػػػعبؽ  هػػػى اةجػػػة ذات د لػػػة مالصػػػع ةة لنػػػد جسػػػت ط  
، فػى الشػيؿ غةرالجطػعبؽ  هػى اةجػة ذات د لػة 0300ن0التطبةؽ التتبعىح يجع بيغػت اةجػة "ت"  

،  يعنت ال ر ؽ فى اتجػع  التطبةػؽ التتبعػى ججػع ةثبػت سػرلة ا دا  51ن5مالصع ةة لند جست ط  
جرةبةػػة بعػػد تطبةػػؽ البرنػػعج  جبعشػػرا ح لػػدـ  جػػ د فػػر ؽ ذات د لػػة مالصػػع ةة بػػػةف ليججج لػػة الت
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جت سػػطى درجػػػعت بفػػػراد الججج لػػػة التجرةبةػػة فػػػى اللةعسػػػةف البعػػػدط  التتبعػػى فػػػى ا اتبػػػعر الييػػػى 
 هذ  النتةجة لالنتبع  البصرط جف الةن لدد ا ستجعبعت الصالةالة ح زجف رد ال عؿ ا ستجعبى ن 

الالس الريةة، فى  –اليجبة تر  ا ستراتةجةة العاب ةة فعليةة البرنعج  بعستاداـ تدؿ ليى استجرار 
تنجةػػة جي نػػعت ا نتبػػع  البصػػرط لػػدط طػػالت الصػػؼ السػػعدس اإلبتػػدا ى بػػؿ  تػػأثةر  الجتػػرايـ ليػػى 

 تنجةة ا نتبع  البصرط لدط الطالت جع ة يد صالة هذا ال رض ن

              الت  اسػػػػتاداج ـ للعػػػػعت اليجبةػػػػ تر ةجيػػػػف ت سػػػػةر ذلػػػػؾ بأنػػػػا ةرجػػػػ  ملػػػػى ججعرسػػػػة الطػػػػ
الالػػس الريةػػة، طػػ اؿ فتػػرا الجتعبعػػة  هػػذا جػػف شػػأنا بف ةزةػػد جػػف تنجةػػة ا نتبػػع   –  ا سػػتراتةجةة 

البصرط بجي نعتا ح  سعلدهـ فى ا نتبع  ليثةر جػف الجعي جػعت البصػرةة الجتن لػة التػى ةسػتلبي هع 
 ن

الػػػى اسػػػتاداـ العػػػعت اليجبةػػػ تر  هػػػذ  ا لعػػػعت هػػػى يجػػػع ةرجػػػ  اسػػػتجرار فعليةػػػة البرنػػػعج  
الج  ػػية ليثةػػر جػػف الطػػالت فػػى ال اػػت الػػذط نعةشػػا اآلف  جػػع تالت ةػػا جػػف اجيعنػػعت لعلةػػة جػػف 

اليعت ه  بف ؿ طرؽ التعيـ لند الص ت  الالرية ججع تجذت انتبع  الطالت إلستاداج عحيجع بف 
 ي ـ  اػدرات ـ العليةػة  الجسػجةة  ال جدانةػة الط عؿح ف   نشعط ج جػا ةلػـ  بػا الط ػعؿ لتنجةػة سػي

تجثؿ ا لععت اإلليتر نةة بداا تالػدط للػدرات الجسػتادـ ح   ح ةاللؽ فى ن س ال ات الجتعة  التسيةة
حمذا ت ػػعا بجػػعـ صػػع بعت  لل بػػعت تتػػدرض جػػف البسػػعطة ملػػى التعلةػػد ح جػػف الػػبط  ملػػى السػػرلة 

نيجع ةجيػػػف بف  تنلػػػؿ ملةػػػا الجعي جػػػعت بةسػػػر  جتعػػػةح بداا لتطػػػ ةر ثلعفتػػػا  ادراتػػػاحمذ تشػػػد انتبعهػػػا 
ترجػػ  البعالثػػػة بة ػػػع  هػػػذ  ا سػػػتجرارةة ملػػػى الػػػد ر النشػػػط الػػػذط ةلػػػـ  بػػػا الطعلػػػت فػػػى الجيسػػػعت ح 
 بعإل عفة ملى الرغبة الصعداة  اإلابعؿ جف ابػؿ الججج لػة التجرةبةػة ليػى الجشػعرية فػى جيسػعت 

 تنجةة جي نعت ا نتبع  البصرطنالبرنعج  رغبة جن ـ فى تعيـ جع ةسعلدهـ ليى 

 

 

 

 توصيات تربوية :



أ.د/أحمد عثماف صالح طنطاوى          فاعمية برنامج قائـ عمى إستخداـ العاب الكمبيوتر   

    أ.د/ خضر مخيمر أبوزيد                                                                      

 أ / ىبو صالح محمد فرغمى                                                                
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فػػى ضػػوء أىػػداؼ البحػػث ونتائجػػو التػػػى توصػػمت إلييػػا الباحثػػة ، تػػـ التوصػػؿ إلػػػى 
 مجموعة مف التوصيات المقترحات ىى :

 ػػر را تشػػجة  الطػػالت ذ ط ا نتبػػع  البصػػرط الجػػنا ض ليػػى اسػػتجرارةة اسػػتاداـ البرنػػعج   -1
الالس الريةة، لتنجةة ا نتبع  البصرط  -اليجبة تر   ا ستراتةجةة اللع ـ ليى استاداـ الععت

 ن

 ػػػر را اإلهتجػػػعـ بعلتػػػدرةت ليػػػى ت سػػػة  جػػػدط ا نتبػػػع  البصػػػرط لف ا نسػػػعف ةعتجػػػد ليػػػى  -0
             التصػػػػػ رات البصػػػػػرةة بيثػػػػػر جػػػػػف التجػػػػػعد  لػػػػػى الالػػػػػ اس اآلاػػػػػرط لت لةػػػػػد جعي جػػػػػعت لػػػػػف 

 الععلـ الاعرجىن

 سػػػر ب ػػػر را تػػػ فةر ا لعػػػعت اإلليتر نةػػػة لألط ػػػعؿ  جشػػػعريت ـ فػػػى التػػػدرةت زةػػػعدا ت لةػػػة ا -0
لية ػػع  اسػػتغالل ع لتنجةػػة  تالسػػةف الج ػػعرات ا نتبعهةػػة الجاتي ػػة  ح  جسػػعلدت ـ اة ػػع ليػػى 
               ااتةػػػػػعر الجنعسػػػػػػت لبنػػػػػع  ـ ججػػػػػػع ةعػػػػػػ د ليػػػػػة ـ بػػػػػػعلن    ال ع ػػػػػػدا  اسػػػػػتغالؿ ب اػػػػػػعت ال ػػػػػػراغ 

 بشيؿ مةجعبىن

الػػػن  زارا التربةػػػة  التعيػػػةـ بتز ةػػػد الجػػػدراس بػػػأج زا يجبةػػػ تر الدةثػػػة تالتػػػ ط ليػػػى اللعػػػعت  -1
ا ليتر نةة ةتـ ججعرست ع االؿ الصص النشعط الجدرسى  التى تجعؿ الجتعيـ نشػعطع   بيثػر 

 تريةزا  بثنع  لجية التعيـ ن

 

 

 

 

 

 بحوث مقترحة  :
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سػتكمااًل لمجيػد  ترى الباحثة أف ىػذا الموضػوع مػازاؿ ميػدانًا خصػباً  لمدراسػة والبحػث وات
 -فى ىذا المجاؿ توصى الباحثة :

بػإجرا  جزةػد جػػف الدراسػعت العيجةػػة الػ ؿ ن ػس الج  ػػ ع  هػ  اسػػتاداـ اللعػعت اإلليتر نةػػة  -
الل ػػػع  ليػػػى ال الػػػدا ،ح  الع اجػػػؿ  –تالسػػػةف الع اجػػػؿ ال جدانةػػػة جثػػػؿ  تالسػػػةف الجػػػزاض فػػػى 

الػػػػت ا سػػػػتطالع  - ػػػػعرات الت يةرا بػػػػدالى ج -ج ػػػػعرات الػػػػؿ الجشػػػػيالت  الجعرفةػػػػة جثػػػػؿ 
  التاةؿ،ن

مجػػرا  جزةػػد جػػف الدراسػػعت العيجةػػة الػػ ؿ اثػػر ججعرسػػة اللعػػعت اإلليتر نةػػة ليػػى التالصػػةؿ  -
 الدراسى  الذيع ن

نشػعط الجػر مجرا  جزةد جف الدراسعت العيجةة ال ؿ اسػتاداـ اللعػعت اإلليتر نةػة فػى زةػعدا   -
  سرلة ا ستجعبةن

لذ ط ا التةعجعت  الدراسعت العيجةة ال ؿ استاداـ اللععت اإلليتر نةةمجرا  جزةد جف  -
 الع اجؿ الجعرفةة  ال جدانةةن لتالسةف الاعصة
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