
 والفروق العمرية والتعليمية البصرية السرعة اإلدراكية
                                            

 نبيلة عبدالرؤوف شراب/  د                                                         
 تاذ علم الهفس الرتبوي املساعداس                                                                              

 جامعة العريش –كلية الرتبية                                                                                         
 

 :ملخص الدراسة
ىجفت الجراسة إلى معخفة الفخكؽ العسخية كالتعميسية فػػػي الدخعة اإلدراكية البرخية لجى      

 تعميسية كعسخية مختمفة .               مخاحل 
( شالبا كشالبة بسخاحػػػػل تعميسية مختمفة )اإلعجادية كالثانػية 315كتكػنت عيشة الجراسة مغ ) 

                    كالجامعية كالجراسات العميا( كيسثمػف مخاحل عسخية )السخاىقة كالذباب كالخشج السبكخ.                                             
                     كباستخجاـ اختباري تكػيغ األرقاـ كتكػيغ الحخكؼ بالمغة اإلنجميدية، تػصمت الجراسة إلى:                                           

كجػد فخكؽ دالة إحرائيا بيغ متػسصات السخاحل التعميسية في األداء عمى اختباري تكػيغ -
 تكػيغ الحخكؼ لمدخعة اإلدراكية البرخية لرالح مخحمة الجامعة.األرقاـ ك 

كجػد فخكؽ دالة إحرائيا بيغ متػسصات السخاحل العسخية  في األداء عمى اختباري تكػيغ -
 األرقاـ كتكػيغ الحخكؼ لمدخعة اإلدراكية البرخية لرالح مخحمة الذباب .
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 ليميةالسرعة اإلدراكية البصرية والفروق العمرية والتع
                                            

 / نبيلة عبدالرؤوف شراب د                                                             
 استاذ علم الهفس الرتبوي املساعد                                                                                 

 جامعة العريش –كلية الرتبية                                                                                        
 مقدمة:

 السعقجة عجيج مغ العسميات العقميةمل بسثابة نتاج. كلكّشيا كنجركياكنخاىا السثيخات 
جرة عمى تفديخ القىػ يعتبخ اإلدراؾ البرخّي و بالجماغ . سختّرة باإلدراؾ البرخيّ ال

دراسة فخنػف  تػصمتك  .لمعيغ الزػئية السػجاتيا السعمػمات التي تخسم
إلى كجػد دالئل بحثية عمى أف الخؤية البرخية  (Farron&Menon,2008)كميشػف 

خخى ، فيي تسجنا بسعمػمات مغ القذخة السخية مقارنة بالحػاس األ كبيخا   كمعالجتيا تسثل جدءا  
لسا ليا مغ أىسية كبيخة في كل كذلظ إلى التحكؽ أك المسذ أك الذع عغ بيئتشا دكف الحاجة 

 تصػر الخؤية تقجـ كبيخ في فيع جانب مغ جػانب حياتشا اليػمية . كىحه الجالئل أدت إلى
 برخيةأصبح مغ الػاضح أف الػضيفة الك . مغ العسخ مغ الدشػات األكلى بجءا   البرخية

قذخة اـ البرخي يتزسغ العجيج مغ مشاشق أف الشط،حيث لػحظ تتزسغ جػانب مختمفة 
كلكل مشيا دكره الخاص في معالجة جػانب محجدة مغ السعمػمات   بالجماغ كفخكعيا المحاء

 . النتباه البرخي بافتخة الػالدة  مشح  الػضيفة البرخية تبجأ ك . برخيةال
لبرخية االدخعة إلى تذيخ لمسثيخات التي نخاىا  الفػريةقجرتشا عمى االستجابة تعج ك 
معالجة السعمػمات كاتخاذ القخارات بشاء  عمى الحقائق مغ  اششسكتالدخعة  ىحه ألفاإلدراكية 

القجرة عمى التفكيخ ، لحلظ فإف القجرة عمى التػصل إلى حل ببالجرجة األكلى الستاحة كتعتسج 
، أك مػقفحتى إذا لع تحرل عمى نتائج جيجة في أية اختبار  سخيع يسكغ أف تكػف مفيجة 

يسكغ تجريبيا مع ك  نفدوفي الػقت  ميارةقجرة ك ىي البرخية  اإلدراكيةكاألىع أف الدخعة 
 . (  389 ،2007)بدساء أدـ ، الػقت كالسسارسة

( بزخكرة االىتساـ بالدخعة 2014)كأكصت دراسة حياة الشابمدي كعمي مشرػر
 ي جسيع السجاالت .لسا ليا مغ أىسية في الحياة العسمية كالعمسية فالبرخية اإلدراكية 
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ق( بزخكرة االىتساـ بالػسائل كاألساليب 1433)كسا أكصت دراسة دمحم السعافي  
 ، التي تداعج الصبلب عمى االرتقاء بسدتػى الدخعة اإلدراكية إلى أعمى مدتػياتيا لجييع

 تزسيغ السشاىج بعس التجريبات التي تداعج عمى زيادتيا لجى الستعمسيغ . بك 
سثمو مغ تاإلدراؾ البرخي لسا سخعة بجراسة ىسية االىتساـ كمسا سبق يتزح أ 

لمتخكيب التذخيحي  نطخا   - حياة -كإف جاز التعبيخ فيي تسثلحياتشا معطع أنذصة أىسية في 
الزػء عمى مغ  مديج مامشا نحغ الباحثيغ في عمع الشفذ ضخكرة إلقاءأالسحىل كالحي يزع 

 ـالسعمػمات أما افيي تتجفقىحه اآلكنة التي في خاصة  دراسة الدخعة االدراكية البرخية
 ، يعج ىجرا  ، كبالتالي نفقج كقتا كبجقة أيزا ندتجيب بدخعةاعيششا كعمى الخغع مغ ذلظ قج ال 

  تقصعو قصعظ " عػػػػػػػػػػغ ذىب إف لػػػػػػػػػػػػػألف " الػقت مالعمسية كالعسمية  مغ حياتشا
تختمف عغ الدخعة االدراكية البرخية  في خكقا  يطيخ ففيل التقجـ في العسخ عميو  كبشاء  

في الدخعة  قا  فخك  يا  ف التقجـ في العسخ مع التقجـ في التعميع يطيخا سػ أالتقجـ في التعميع أـ 
 دراكية البرخية .اإل

 مشللة الدراسة :
تتدارع خصى الثػرة السعمػماتية كالتقجـ التكشػلػجي بذكل متجفق, ، فالحياة 

التعميسية ، كفي ىحا الدياؽ فإف العسمية في الساضيا  مسا كانت عميو صبحت أكثخ تعقيجأ
 تقجـف يتػافق مع أيدتصيع  عميو يجب اف نعج متعمسا  ك ،  التدارعالتخبػية تقع في قمب ىحا ك 
 ػف يستمك متعمسيغصبحت الحاجة ماسة  إلى إعجاد أ لذاكيتػجو نحػ السدتقبل . عرخال

في ضل تمظ  مثيخاتلسػاجية كل ما يتعخضػف لو مغ خفية السعالعقمية  سياراتالالقجرات ك 
 .السحىمة التصػرات التكشػلػجية 

 ال يدتصيع الفخد كبجكنو األساسية العقمية القجرات غػػػػػػػم البرخي  اإلدراؾعتبخ يك 
أك  سخيعةقج تكػف  يعشي فحلظ  قجرة كألنو  صحيحة برػرة بو يحيط ما كل مع التعامل

،  أفزل بذكل الخارجي السحيط مع التأقمع عمى الفخد ساعجت خيعةس كانت بصيئة ككمسا
 ذلظ دراؾإ في نفديا  الدخعةاالستجابة  كانت معيغ مثيخ دراؾإ في اسخيع العقل كاف ككمسا
 تختمف أف الصبيعي سغف  ،كىحه الدخعة تعخؼ بالدخعة اإلدراكية البرخية كبالتالي،  السثيخ

 التي البرخية فالسثيخات  ،فييا يعير التي البيئة عغ فزبل   مكاناتوإ حدب آلخخ فخد مغ
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كرد  دراسة في ىحا الدياؽ تػصمتك   مكاناتوإ كفق معيا يتعامل ك خكبةمك  كثيخة فخدبال تحيط
أف قجرتشا عمى إدراؾ الحخكة كػنيا أىع العسميات إلى Ward et al)  (2018,كآخخكف 

لجى خؤية الالغخض األساسي مغ  راسةفدخت الجالبرخية كالحيػية لبقائشا في الحياة . ك 
البيئة ألف لجيشا نطاـ برخي يحمل السذيج السثيخات التسكغ مغ التفاعل مع  بأنواإلنداف 

مغ خبلؿ التكامل عبخ السجاؿ البرخي كليذ مجخد  كميا   السخئي بالكامل كيعصي إدراكا  
 التخكيد عمى عشرخ كاحج .

إلى  (Ramkhalawansingh  et al,2016)) رامكياالكنر كاخخكف  دراسةكتػصمت   
 . في العسخ الفخدية  أف الحاسة البرخية ميسة في الحياة كأنيا تداعج عمى إضيار الفخكؽ 

مغ العسميات  البرخي  ( إلى أف اإلدراؾ2015)أدـ  ساءكسا تػصمت دراسة بد
شياء  في في الحياة ، كيديع اإلدراؾ الجيج لمسػضػعات كاأل ػافقالعقمية السيسة لمفخد لمت

  .عجـ الشدياف لمسعمػمات الفخد ليحه السػضػعات كبحلظ يزسغ رحيحاالستخجاع ال
 التعخؼ بيغ دالة  ( إلى كجػد عبلقة إيجابية 2007)دراسة بدساء أدـ  تػصمتك      

 سيمكيا عمى كاإلناث الحكػر بيغ كلع تػجج فخكؽ دالة  ، اإلدراكية كالدخعة الفػري  البرخي 
  .اإلدراكية الدخعة ك الفػري  البرخي  التعخؼ

إلى أف اختبارات الدخعة  (Ackerman &Berier,2007)اكخماف ك بيخركتػصمت دراسة  
اإلدراكية تتشبأ بالفخكؽ الفخدية في األداء ، كأنيا ميسة لمسياـ كالػضائف التي تتصمب سخعة 

 كدقة في األداء . 
تشبئ عة الذائت االدراؾ إلى أف اختبارا (Mccabe,2008)مكابتػصمت دراسة كسا 

 العسخ .الفخدية في بالفخكؽ 
 لكػنيا مرجرا   الدخعة اإلدراكية البرخية دراسةكمسا سبق يتزح بذكل جمي أىسية    

إف اإلدراؾ البرخي يذغل حيدا كبيخا عغ  مغ مرادر الفخكؽ في األداء ، فزبل اساسيا  
  المجكنة يتسيد بخاصية  البرخي  اإلدراؾ  كسا أف . مقارنة بالحػاس  داخل دماغ اإلنداف

Lin –Lu et al,2010,5)  Plasticity )  تجعل. تمظ الخاصية تطل حتى مخحمة الخشج ك 
تمعب  مبكخا  غيخ ثابت كبالتالي تقجيع الخبخات التعميسية كالتخبػية  الشطاـ االدراكي البرخي 

لتقجـ في العسخ الدمشي فيل ا كبشاء عميو ، البرخيةاإلدراكية الدخعة دكرا في تقجـ مدتػى 
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لجيو مدتػى متقجـ في  الستعمع في السخاحل التعميسية العميا أف يطيخ تقجما فييا كبالتالي نتػقع 
 أثخا، أـ أف التقجـ في العسخ كأيزا في مدتػى التعميع ال يتالبرخية  اإلدراكية الدخعة 

 مكانات البيئة تمعب دكرا  إبالعسخ كالتعميع فقط كلكغ مدتػى قجرات الستعمع كشخيقة تفكيخه ك 
ضيػر الفخكؽ في الدخعة البرخية اإلدراكية  يداىع في فيع أكثخ إثخاء لمدخعة  تجعل

الخغع مغ ذلظ لع تيتع بك لكي يتع رفع مدتػاىا لجى جسيع الستعمسيغ  البرخية اإلدراكية 
ية ، بل انرب الجراسات بجراستيا لجى الستعمسيغ السخاىقيغ في سغ السخحمة االعجادية كالثانػ 

االىتساـ أكثخ عمى شبلب الجامعة كالخاشجيغ كبار الدغ كمغ ىشا تدعى الجراسة الحالية إلى 
دراسة الفخكؽ العسخية كالتعميسية في الدخعة اإلدراكية البرخية لجى مخاحل عسخية كتعميسية 

 مختمفة .
 أسئلة الدراسة :

 ة العسخية ؟باختبلؼ السخحمىل تختمف الدخعة اإلدراكية البرخية -
 ىل تختمف الدخعة اإلدراكية البرخية باختبلؼ السخحمة التعميسية ؟ -

 أهداف الدراسة :
 في الدخعة اإلدراكية البرخية .التعخؼ عمى الفخكؽ العسخية -
 التعخؼ عمى الفخكؽ التعميسية في الدخعة اإلدراكية البرخية . -

 أهمية الدراسة :
لحا  ػػػػػػػػي السجتسع، بكياف الفخد كتػاججه ف اىتساما  يعج  برخية دراكية الاالىتساـ بالدخعة اإل -

 .العقميةي سمع القجرات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف متقجما   غ القجرات العقمية السيسة كتحتل مكانا  ػػػػػػػػػتعج م
تدميط الزػء عمى أىسية دراسة الدخعة اإلدراكية البرخية في ضل كفخة السثيخات كالتصػر  -

 .كحياتيع  الستعمسيغ  أداء عمى لسا ليا مغ تأثيخ ايجابي ي السحىل ، التقش
بتقجـ األفخاد عمى السدتػى التعميسي  اىتساما  يعج االىتساـ بجراسة الدخعة اإلدراكية البرخية  -

 كالسجتسعي .
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 مفاهيم الدراسة :
  Visual Perception Speedالسرعة االدراكية البصرية : 

الحخكؼ كاألرقاـ  لتكػيغعة البرخية اإلدراكية بأنيا : سخعة إدراؾ الستعمع تعخؼ الباحثة الدخ 
 مغ األشكاؿ في فتخة زمشية محجدة .

  Differences Ages:  العمريةالفروق 
 . كتعج شخيقة لمتسييد بيشيع العسخ الدمشياالختبلفات التي تطيخ بيغ األفخاد في ىي 

 ces Educational Differenالفروق التعميمية  
  .ىي االختبلفات التي تطيخ بيغ األفخاد في السخحمة التعميسية كتعج شخيقة لمتسييد بيشيع

                                                    (Nazimuddin,2015,180). 
 اإلطار الهظري والدراسات السابقة 

 Visual Perceptionأوال : اإلدراك البصري 
. فقج  العيرقجرات الشفدية التي مكشت الجشذ البذخي مغ يعتبخ اإلدراؾ مغ ال

فجسعػا معمػمات ، استصاع أججادنا القجماء أف يسيدكا بدخعة قجـك العجك كاألحجاث السيمكة 
البقاء .إف دراسة اإلدراؾ كاف مغ خبلؿ اكتذاؼ كيف ندتصيع بدخعة الحساية ك يدخت ليع 

برار كالدسع إلقج ندبت بذكل كبيخ إلى حاستي اك أف نكػف انصباعات أكلية كمفيجة كتمقائية 
كتشاكؿ العمساء بالتجارب عمى أنػاع السػجات الزػئية كالرػتية التي تشقميا األشياء السادية 

حداساتشا كالصخيقة التي تحػؿ السثيخات السادية في احداسشا إلى شيء ذي معشي يدتسخ إإلى 
لتتزسغ  ججيجا   اؾ بعج ذلظ بعجا  . كاتخحت دراسة اإلدر في كثيخ مغ مطاىخ حياتشا

شخاص أيزا كحاليا ييتع العمساء بالصخيقة التي نقجر بيا الشاس لؤلاالنصباعات األكلية 
                                             بدخعات كبيخة عمى أساس مطيخىع كمبلميع 

 . ( 284، 2004،مػسى فاركؽ عبجالفتاح)       
رخية كإعصائيا السعاني كالجالالت خي عسمية تأكيل كتفديخ السثيخات البكعسمية اإلدراؾ البر

 ،كتحػيل السثيخ البرخي الخاـ إلى مثيخ برخي مجرؾ .
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كتػالت الجراسات في ىحا الذأف كمازالت متعمقة بكيفية إدراكشا لآلخخيغ كأىسية إدراكشا  
مخ ميسية كالعسمية كالحياتية األألنيا تؤثخ عمى سمػكشا في كثيخ مغ السػاقف التع لؤلشياء نطخا  

 دراؾ عامة كالبرخي خاصة في الحياة .الحي يجلل عمى أىسية عسمية اإل
 

  معرفي -من منظهر تطهري  البصري االدراك  
ألشفاؿ الخضع الحيغ ال ا بالشدبة لشسػمكانة  ميسة لمغاية  يحتل الشسػ العقمي 

حيث  حداسػ عسميات اإلى ىحا الشسػيدتصيعػف التحجث كالسذي ، كأىع بعج في 
تتحػؿ السػاضيع التي يخبخىا بػاسصة اإلدراؾ السؤقت إلى إدراؾ دائع حيث يبجأ الصفل 

ثع يطيخ  ،باالنتساء لػالجيو كاالحداس بػجػدىسا كباالتراؿ باآلخخيغ كقزاء حاجاتو
ففي  ،في الحكاء مغ العاميغ األكليغ حتى العاـ الدابع تقجما  يتبعو  إدراكوفي  نسػا

العاميغ األكليغ يتخكد إدراكو عمى الشاس كاألشياء بذكل رئيدي في السشاشق األساسية 
إال فالصفل يمسذ الشار بخغع مذاىجتو ليا كال يكف عشيا  ، البرخية كالذسية كالحخكية

كبتصػر ، عغ الشار  البعجكانت كراء  الخؤيةبعج شعػره باأللع أي أف حاسة المسذ دكف 
غ لدبع سشػات يبجأ بترشيف الشاس كاألشياء بشاء عمى الذكل إدراؾ الصفل مغ عامي

خخى أالبرخية دكرا محػريا كىشا يتع تذغيل مشاشق دماغية  الطاىخي أي تمعب الحاسة
يخبط الصفل بيغ إدراكو البرخي لمشار بإدراكو المسدي  عشجئحليحجث اإلدراؾ السصمػب ك 

لسجخد رؤيتيا  كما أف يرل الصفل لمعاـ فيبعج عغ الشار  ، نفديا   كتفديخىسا معا تفديخا  
دراؾ الصفل لؤلشياء كتبخيخىا كيدتصيع إالدابع يتع تػضيف معطع مشاشق الجماغ ليتع 

في ىحه السخحمة شبقا لشطخية الشسػ السعخفي "لجاف بياجيو" الكياـ بعسميات التفكيخ الصفل 
 ببمػغمع بقائيا ك  خخي آلتغيخىا مغ حالة  السختبط بسفيـػ بقاء األشياء ، أيالسشصقي 

الشطخي لمسػاضيع  دراكو لسخحمة التأمل كالفيعإيختقي  االصفل عسخ الثانية عذخ عام
مباشخة بالحػاس الخسدة بل  يختبط التأممي الحي التفكيخ كاألشياء فيسا يعخؼ بال

معو كأيزا  الفخد دراؾإباإلدراؾ الحاتي كعسميات التفكيخ داخل الجماغ كىكحا يتصػر 
                                                ء كالتعمع مغ خبلؿ البيئة كخبخاتيا الستفاعمة الحكا

     .(40 ،1986حسجاف، )دمحم                                                    
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 : نظريات فسرت اإلدراك البصري 
 كمشيا :ت البرخي مغ خبلؿ عجد مغ الشطخياعامة كاالدراؾ فدخ اإلدراؾ 

 أ(نظرية الجشطمت :
كتخى الشطخية أف قامت ىحه الشطخية عمى قانػف رئيدي كىػ "الكل أكبخ مغ مجسػع األجداء " 

يقـػ بعسمو بذكل اميكي شلكػنو نطاـ دي الجماغ عسمية اإلدراؾ كػنيا تعبيخ تشفيحي حخ لعسل 
 الفيديائية السشبيات عتشط السبادئ ىحه كبفزل معتسج عمى مبادئ التشطيع كاالنتطاـ كمي 

كبالتالي الشطخة لمسػقف اإلدراكي نطخة كمية  ,إدراكشا مجاؿ في تبخز كمية صيغ في كالحدية
 كليدت تحميمية .

 المعرفية البنائية ب(النظرية
كفقا لمشطخية البشائية السعخفية  الحجيثة فإف السعالجة اإلدراكية تتزسغ االستجالؿ االستقخائي 

كاء ، كتعسل السعالجة اإلدراكية مع عسميات فيسا كراء السعخفة إلى بشاء أك حل السذكمة بح
كالسعخفة  سثيخطيخ السػقف التأفزل كصف لمسػقف مغ خبلؿ الجسع بيغ الحقائق التي 

ذات الدياؽ السحجد ، كبحلظ يجرؾ الفخد السػاقف السثيخة معتسج عمى السعمػمات الدابقة 
 85ovy &Gepshtein,2013,(Kub-(86 كالدياؽ.

 نظرية إدراك األشكال-ج
"بيت العفاريت" عمى الخغع  السعخكفة باسعك دراؾ البرخي مغ الشطخيات التي تشاكلت اإلىى ك 

 نرارىاأكيفتخض دراؾ األشكاؿ إإال أنيا نطخية ناجحة في تفديخ كيفية   يا،مغ غخابة أسس
ة عغ الذكل, ككل مخحمة بعجة مخاحل لتحميل السعمػمات السجخم تسخأف عسميػة تعػخؼ الذػكل 

مػغ ىػحه السخاحػل ليا عفخيت خاص بيا حيث يرخخ   بعج ىحه السخحمة معمشا بأف مػجخبلت 
يقـػ عفخيت في الذػبكية بتجسيػع السعمػمات السختمفة  ثعمعالجتيا.    تستىػحه السخحمػة قج 

مبلمح ىحا عغ الذكل, كيخسميا إلى عفاريت السبلمػح حيػث يجػج عفخيػت كػل ممسح مغ 
تعتسػج ىػحه الشطخيػة عػمى الحاكخة كالخبخات الدابقة لجى الفػخد عػغ الذػكل كالدػياؽ ك الذػكل, 

 .  (247،  2016)ثشاء عبجالحافظ ،  مكػنات الدياؽك كالتػقعات السبشية عغ السعخفة 



 

 

 

) 409) 

 2015 أغسطس ، 1ج، 95جملة اإلرشاد الهفسي، العدد 

 نبيلة عبد الرؤف شرابد. 

   Visual Perceptual Speed ثانيا : السرعة اإلدراكية البصرية 
 : مفههمها 

 الفخكؽ الفخدية بيغ األفخادعة اإلدراكية أحج السرادر األساسية لمػقػؼ عمى تعج الدخ 
كبالتالي  ،مفيـػ محجد ضسغ مجاؿ اإلدراؾ البرخي , كىي سخعة اصجار الحكع فػرا  كىى 

فيحه الدخعة في اإلدراؾ تتصمب تفكيخا مخكدا أك مجخد تفكيخ ألف السيع ىشا ىػ الدخعة كليذ 
اإلدراؾ الزمة كضخكرية لمشجاح  كالتقجـ في األداء . كبالتالي إذا  السيع مرجرىا كأف سخعة

الدخعة البرخية اإلدراكية ،  أمعاف الشطخ في األمخ فيشا تبصإما أك مػقفا إلى  احتاج مثيخا  
)عمي  لمحكع عمى السػقف   بيشسا إذا تصمب األمخ سخعة الخد فيشا سخعة الخد ىي السحظ 

 . (181، 2014،حياة الشابمديمشرػر ك 
يجاد إ( بأنيا سخعة 15، 1993كيعخفيا أنػر الذخقاكي كسميساف الخزخي كنادية عبجالدبلـ )

 األشكاؿ كإيجاد السقارنات كأداء األعساؿ األخخى التي تتزسغ عسمية اإلدراؾ البرخي .
سخعة مقارنة األشكاؿ أك الخمػز كالسدح إليجاد بأنيا :   (ALLEN,1994) ا اليغكيعخفي
 ؿ كالخمػز أك الكياـ بيساـ بديصة تتزسغ اإلدراؾ البرخي .األشكا

( بأنيا سخعة إدراؾ شبلب 389 ، 2013كيعخفيا عبجالػاحج الكبيدي كحيجر الخصيب )
 الساجدتيخ في تعييغ الكمسات كإجخاء السػازنات كاختيار األشكاؿ .

                         تجاىات السختمفة                 كتعخؼ أيزا عمى أنيا الدخعة في إدراؾ األشكاؿ كاألحجاـ كاأللػاف كاال
 .(  230، 2016)ثشاء عبجالحافظ،

بأنيا  ( 0732) خخكف آبشاء عمى تعخيف اكدتخـك ك (  6102) خخكف آامتثاؿ ك  ياكعخفت
 باإلدراؾخخى البديصة التي تتعمق شكاؿ أك الخمػز أك إتساـ السياـ األسخعة مقارنة األ

 .البرخي" 
بأنيا: سخعة إدراؾ  تعرف الباحثة السرعة البصرية اإلدراكية تشتاجا مغ التعاريف الدابقةكاس

 الحخكؼ كاألرقاـ مغ األشكاؿ في فتخة زمشية محجدة . لتكػيغالستعمع 
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  : قياس السرعة اإلدراكية البصرية 
ا العقمية نزػج  تعج الدخعة االدراكية البرخية مغ القجرات السعخفية السيسة كمغ أكلى القجرات 

كتسثل اختباراتيا أىسية كبيخة في تحجيج األداء لمػضائف التي تتصمب سخعة  ججا   كقياسيا ميسا  
 Akerman & Berier,2007) (249,كدقة .

 مجاؿ في البحػث ف اىتساـأ(  63-62، 2001عمي )دمحم كيحكخ مختار الكياؿ  كجساؿ 
 كإجخاء  األشكاؿ إيجاد سخعة عمى مشربا   كاف اىتساما   اإلدراكية بالدخعة الشفدي الكياس

 األعساؿ كأداء  ،برخية أنساط عجة مغ بيغ البرخي  لمشسط الدخيع كالتحجيج السقارنات،
 العسميات بعس عمى األداء في خىايتأث كأيزا  البرخي  اإلدراؾ عسمية تتزسغ التي البديصة
 في الديمة البشػد كخاصة  العقمية اتكالقجر  كاالنتباه، كاإلدراؾ، كالتحكخ، كالتفكيخ، السعخفية

 جسيع في يػجج اإلدراكية الدخعة كلػحظ أف عامل السعخفية العسميات ىحه يكيذ اختبار أي
  .قجرة كل مغ معيغ مدتػى  في كلكغ العقمية، القجرات

بصارية اختبارات كمغ أشيخىا  ج قيدت الدخعة اإلدراكية البرخية مغ خبلؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكق
عجاد ا  كالتي تحتػى عمى اختبارات عامل الدخعة اإلدراكية  العاممية السعخفية  االختبارات 

كأخخكف أنػر الذخقاكي كقاـ بتعخيب البصارية  (1976 )اكدتخـك ، فخنر ، ىارماف ، ديخمغ 
 ىي :اإلدراكية اختبارات عامل الدخعة  ك 1983عاـ 

( 1-كرمده )رد    األكؿ بارختاال-  :شصب الكمسات  
(     Aشصب الكمسات التي تحتػي عمى حخؼ ) مغ يصمب مغ السفحػص يصمب كفيو

                دقيقتاف . كل قدع  زمغكيتكػف مغ قدسيغ كيحتػى االختبار عمى خسدة أعسجة  
كيصمب فيو مغ السفحػص أف يحجد كل  ( 2-مقارنة األعجاد  كرمده )رد:  الثاني  ختباراال-

 ابييغ أك غيخ متذابييغ كيتكػف مغ قدسيغ زمغ كل قدع دقيقة كنرف .عجديغ متذ
كيصمب فيو مغ السفحػص سخعة مصابقة ( 3-)رد:الرػر الستساثمة كرمده  الثالث ختباراال-

            لذكل مغ بيغ عجة اشكاؿ كيتكػف مغ قدسيغ زمغ كل قدع دقيقة كنرف                   رسـػ األشياء 
 ( . 19- 3، 1993اكي كأخخكف ،)أنػر الذخق
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 ثانيا : السرعة اإلدراكية البصرية والفروق العمرية والتعميمية 
رخية كاحجة مغ السطاىخ السيسة في بكتسثل الفخكؽ الفخدية في عسمية الدخعة اإلدراكية ال

  يةالخاـ إلى مثيخات برخ خبلليا تخجسة السثيخات البرخية  حيث يتع مغعمع الشفذ الفارؽ 
االحداس كاالنتباه كالػعي كتجييد السعمػمات  مثل بسا تذسمو مغ عسميات  معشى ذات

العسميات يشتج عشو سخعة االدراؾ البرخي كالتي تقتزي ىحه كبالتالي يحجث ربط بيغ 
 2015اإلدراؾ الدخيع كإصجار األحكاـ عمى الذيء )عبجالػاحج الكبيدي كحيجر الخصيب،

،37  ).   
ى كجػد أماكغ مخررة لمخؤية البرخية بشدبة تفػؽ الحػاس األخخى كتػجج دالئل عمسية عم

بالقذخة السخية ،مسا يطيخ مجى أىسيتيا لحياة األنداف. كمثمسا تػجج مشاشق مختمفة بالجماغ، 
كحلظ فإف لئلدراؾ عسميات مختمفة ،فالعسميات السدئػلة عغ كضائف برخية معيشة مثل: 

جج مشاشق في الجماغ نػعية تتعامل فقط مع التعخؼ ترػر الحخكة كالمػف كالعسق كأيزا تػ 
عمى الػجو أك األشياء غيخ الحخكية كغيخىا مغ السشاشق التي تقـػ بسعالجة التعخؼ عمى 
الذيء كيسكغ أف يحجث تمف بإحجى مشاشق الخؤية حيث تفقج القجرة عمى التعخؼ عمى 

البرخية ميسة لجراسة مطاىخ الػجػه في حيغ تعخؼ عمى األشياء ال يتأثخ ،لحا تعج الخؤية 
 الجماغ الػضيفية .

؛ فالخضيع يدتكذف"  تشسػ حجة الدخعة البرخية اإلدراكية أشيخ 9- 6كعسخ الخضيع مغ 
أما مغ  .يسكغ نقل األشياء مغ يج إلى أخخى ك ؛  برخيا   بيجيو يفحز األشياء أي   برخيا  
اي حجسو مغ  ) ا  صغيخ  اسجد يسكغ لمصفل أف يخى برخيا   عاـ األكؿال حتىأشيخ  9عسخ 

مغ كلجيو تأىب برخي ،يذاىج الػجػه كيحاكؿ تقميج التعبيخات ك مع( بالقخب مشو ؛  3- 2
نزج الشخاع العربي البرخي يسكغ  كباكتساؿقبل سشتيغ  كذلظ لشاس الججد  كاألشياءا

المػف مثل  لمصفل أف يقمج الحخكات ، كيصابق نفذ األشياء بػاسصة خرائز فخدية )
سشػات ، تتسيد  5-2في عسخ ك  .ما يذيخ إلى صػر محجدة في كتابأيزا كل( ، ك كالذ

يداعج  الحي في الشسػالصفل تقجـ كب عمى معالجة السػقفالحػاس  رةكضائف دماغ الصفل بقج
 كبػصػؿ عسخ الصفل مغالسذاىج السخئية السعقجة كالكائشات كالػجػه السحجدة.   تحميل عمى

قج أكسمت السخية  ألساسية لمسشاشق الحدية السبكخة لمقذخة الػضائف ا فإفسشػات:  5-7
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نسػىا ؛ كمع ذلظ  فإف التصػر الػضيفي لمجماغ لترػر مذاىج برخية معقجة ال يداؿ يدتغخؽ 
       (Farron&Menon,2008, 2).  ػقت البمػغ ل حتى كصػلو أشػؿ.  كقتا  

 

سخحمة اإلعجادية في سمع السخاحل كمسا سبق يتزح أف مخحمة البمػغ كىى تسثل ال          
التعميسية  في شػر التصػر الػضيفي لمجماغ لترػر مذاىج أك أشكاؿ برخية معقجة ما زالت 
تحتاج إلى كقتا لتقجـ األداء بالخغع مغ أف نطخية "جاف بياجيو" قج اعتبخت ىحه السخحمة 

اإلعجادية قج يدتجيب تمسيح السخحمة أف العسخية مخحمة "التفكيخ السجخد " كىحا يجؿ عمى 
كذلظ عمى عكذ شالب السخحمة الثانػية لمسذاىج كالسثيخات البرخية السجخدة بسدتػى بديط 

مغ األداء الػضيفي لمجماغ  ا  بشاء عمى تقجـ سشو فإنو مغ السفتخض قج حقق مدتػى متقجم
ب يحقق بو مدتػى متقجـ لدخعة اإلدراؾ البرخي ،في حيغ نتػقع أداء أكثخ تقجما لصال

مغ األداء  ا  السخحمة الجامعية كندتشتج مغ ذلظ أف التقجـ في العسخ يطيخ مدتػى متقجم
دراكية تكػف أعمى في حالة السذاىج الػضيفي لسشاشق االدراؾ البرخي كبالتالي الدخعة اإل

 كالسثيخات البرخية السعقجة .
في  كالتعميسية ةخيكباالشبلع عمى الجراسات كالبحػث التي اىتست بجراسة الفخكؽ العس  

الفخكؽ  (Ackreman et al,2002)خخكف آدراسة اكخماف ك دراكية البرخية الدخعة اإل
دراكية كالحاكخة العاممة ضسغ شبكة القجرات السعخفية كتكػنت عيشة الفخدية في الدخعة اإل

عاما  30-18عسارىع مغ أ آمخاه( تخاكحت  58رجل ،  77)راشجا  135الجراسة مغ 
دراكية كالحاكخة العاممة كالقجرات السعخفية تػصمت بارات لكياس الدخعة اإلكباستخجاـ اخت

الجراسة إلى كجػد عبلقة بيغ سخعة تجييد السعمػمات في الحاكخة العاممة كالدخعة البرخية 
 . إلدراكيةا

في  ( إلى كجػد فخكؽ دالة إحرائيا  2005تػصمت دراسة أحسج العجؿ كسميع عبجالػىاب)ك   
 اكية بيغ شبلب الفخقة األكلى كالخابعة لرالح شبلب الفخقة الخابعة .الدخعة اإلدر 

دراسة االختبلفات العسخية في األداء عمى إلى  (Mccabe,2008)مكاب دراسة كىجفت     
عمى  أعتسج يااختبارات مقارنة الحخكؼ كالشسط بعز اـاستخجتع اختبارات الدخعة االدراكية ك 

فخدا قدسػا لفئتيغ األكلى  88كشبقت عمى  ى الحاسب األليعماعتسج بعزيا قمع ك الك  ةػرقال
مغ  44. كالفئة العسخية الثانية   27-18شالبا جامعيا تخاكحت أعسارىع مغ  44تكػنت مغ 
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كتػصمت الجراسة إلى أف اختبارات مغ السجتسع فخدا   81-60الكبار  تخاكحت أعسارىع مغ  
بالعسخ الدمشي كليذ كميا تختبط باالختبلفات  ذات تأثيخدراؾ تعتسج عمى قجرات متعجدة ك اإل

  .السدتػيات األعمىذات دراؾ اإلالعسخية في حالة 
دراكية تتأثخ بالعسخ كمسا سبق تذيخ نتائج الجراسات الدابقة إلى أف الدخعة اإل

ف حداسية التأثخ بالعسخ تقل في حالة تعقج أالدمشي لرالح  فئة شبلب الجامعة ، إال 
تقجمو االمخ الحي يذيخ إلى مدتػى امكانات كقجرات الستعمع . كفي ىحا مدتػى اإلدراؾ ك 

دراسة بدساء أدـ الجراسات الدخعة اإلدراكية كعبلقتيا بستغيخات أخخى كمشيا  تالدياؽ تشاكل
إلى تعخؼ شبيعة العبلقة بيغ الدخعة اإلدراكية كالتعخؼ البرخي  التي ىجفت( 2007)

شالبا كشالبة بالفخقتيغ االكلى كالخابعة بكمية التخبية  120الفػري كتكػنت عيشة الجراسة مغ 
 البرخي  التعخؼ لكياس الذكل ذاكخة اختبار كىسا غيأدات الباحثة استخجمتجامعة دمذق 

 آخخكف  اكدتخـكمغ بصارية   االدراكية الدخعة لكياس الستساثمة الرػر كاختبار الفػري،
 دالة  الجراسة إلى كجػد عبلقة إيجابيةكتػصمت  أخخكف  الذخقاكي  أنػر تعخيب ( 1976)

 الحكػر مغ كل كلجى العيشة أفخاد لجى اإلدراكية كالدخعة الفػري  البرخي  التعخؼ بيغ
 اإلدراكية كالتعخؼ الدخعة مكياسي عمى كاإلناث الحكػر كلع تػجج فخكؽ دالة بيغ كاإلناث،
 . الفػري  البرخي 

( الدخعة اإلدراكية كالتفكيخ  2013الخصيب )عبجالػاحج الكبيدي ك حيجر تشاكلت دراسة كسا 
 شالبا   60التأممي لجى شبلب الجراسات العميا كالعبلقة بيشيسا كتكػنت عيشة الجراسة مغ 

كشالبة بسخحمة الساجدتيخ كاستخجمت الجراسة اختبار الدخعة اإلدراكية االليكتخكني كتكػف 
 األكؿ تعييغ الكمسات ، كالثاني مقارنة األعجاد كالثالث األشكاؿ الستذابية  مغ ثبلث أقداـ

أف شبلب الجراسات العميا يتستعػف بسدتػى كمكياس لمتفكيخ التأممي كتػصمت الجراسة إلى : 
جيج ججا في الدخعة اإلدراكية كمدتػى جيج في التفكيخ التأممي كلع تػجج فخكؽ دالة في 

تفكيخ التأممي كفق متغيخ الجشذ كالتخرز الجراسي ك كججت عبلقة دراكية كالالدخعة اإل
 . ارتباشية متػسصة بيغ الدخعة اإلدراكية ككل مغ التفكيخ التأممي كمتغيخ التخرز 

( إلى تعخؼ العبلقة بيغ الدخعة 2014كىجفت دراسة حياة الشابمدي كعمي مشرػر)
الكخة الجماغية كتكػنت عيشة الجراسة مغ اإلدراكية كأساليب التعمع كالتفكيخ السختبصة بشرفي 
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شالبة ( بالدشة الثانية بقدع اإلرشاد الشفدي  143شالبا ،  37كشالبة ) شالبا   180
كمقاييذ اساليب  1976كاستخجمت اختبارات الدخعة اإلدراكية مغ إعجاد اكدتخـك كاخخكف 

بيغ الدخعة اإلدراكية  كجػد عبلقة دالةالتعمع كالتفكيخ لتػرانذ  كتػصمت الجراسة إلى  : 
، ككجػد فخكؽ دالة في الدخعة اإلدراكية حدب متغيخ الجشذ  التعمع كالتفكيخ كأساليب

  لرالح اإلناث كلع تػجج فخكؽ دالة في الدخعة اإلدراكية حدب التخرز .
( إلى التعخؼ عمى الدخعة اإلدراكية لجى شمبة 2018كىجفت دراسة عفاؼ كادي )

 1150كالرخافة كعبلقتيا بسا كراء الحاكخة ، كتكػنت عيشة الجراسة مغ كمية التخبية لمعمـػ 
( بالدشة الثانية كالخابعة كتع استخجاـ اختبارات شالبة 594شالبا ،  556شالبا كشالبة )

خخكف آ( كتعخيب أنػر الذخقاكي ك 1976الدخعة اإلدراكية مغ بصارية اكدتخـك كاخخكف )
كتػصمت الجراسة إلى   2002مغ إعجاد تخكيخ كريتر ،( ك مكياس ما كراء الحاكخة 1993)

أف الصبلب يستمكػف مدتػى مغ الدخعة اإلدراكية ك فيسا كراء الحاكخة كأيزا تػصمت إلى 
 كفيسا كراء الحاكخة .يجابية دالة بيغ الدخعة اإلدراكية إكجػد عبلقة 
  :تعقيب عام

 دراكية البرخية .إلأىسية االىتساـ بالدخعة ا-
 العسخية .الفخدية دراؾ الذائعة السعخكفة بسعخفة الحخكؼ كالشسط تطيخ الفخكؽ ات اإلاختبار -
اغفمت ك مخحمة الذباب كمخحمة كبار الدغ  كلكشيا ركدت عمى تشػعت الفئات العسخية -

 . مخحمة السخاىقة 
  .دراكية تعدى لستغيخ الجشذإلمعطع الجراسات أضيخت عجـ كجػد فخكؽ دالة في الدخعة ا-
  ،)شصب الكمساتدراكيةالدخعة اإلاختبارات  كخاصة العخبية استخجمتجراسات الطع مع-

اكدتخـك ، فخنر،ىارماف مغ بصارية  مصابقة رسـػ األشياء(-تحجيج عجديغ غيخ متذابييغ
 كىى مغ اكثخ البصاريات استخجاما (1993) كاخخكف عخيب أنػ الذخقاكي ت( ك 1976) ،ديخمغ

ال تتأثخ بالعسخ الدمشي فقط ، كإنسا تتأثخ بقجرات الفخد كامكانات  الدخعة اإلدراكية البرخية-
 البيئة كذلظ في حالة السدتػيات السعقجة لئلدراؾ البرخي . 
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 إجراءات الدراسة : 
 منهج الدراسة :

باختيار أكثخ مغ مجسػعة مغ  اتبعت الجراسة السشيج  الشسائي السدتعخض كالحي يقزي    
 . مختمفة األفخاد في أعسار زمشية

 عينة الدراسة :
شالبا كشالبة  50 .شالبا كشالبة بأربعة مخاحل تعميسية  315تكػنت عيشة الجراسة مغ      

.  عاما   14-12( تخاكحت أعسارىع الدمشية مغ شالبة  52شالبا ،  25بالسخحمة اإلعجادية )
 17-15أعسارىع مغ شالبة ( تخاكحت  30شالبا ،  20كشالبة بالسخحمة الثانػية ) شالبا   50ك

شالبة ( تخاكحت أعسارىع  71شالبا ،  40)كشالبة بالسخحمة الجامعية  شالبا   111، ك  عاما  
شالبة(  55شالبا ،  49شالبا كشالبة بسخحمة الجراسات العميا ) 104عاما ،  22-18مغ 

 . عاما   40-23تخاكحت أعسارىع مغ 
كىي مخحمة السخاىقة الستأخخة مغ عسخ  كتع تقديع العيشة أيزا إلى ثبلث مجسػعات عسخية-

عاما  22 -17مخاىقا كمخاىقة ، كمخحمة الذباب مغ عسخ  100 ىععاما كعجد 12-16
 104عاما كعجدىع  40-23شابا كشابة، كمخحمة الخشج السبكخ مغ عسخ  111كعجدىع 

 راشجا كراشجة . 
 أدوات الدراسة :

 . أحمد الغهل و د. لباحثة ااختبار السرعة اإلدراكية البصرية  إعداد : -0
كقج بشى االختبار بصخيقة اختمفت عغ اختبارات الدخعة االدراكية البرخية الذائعة -

 بصارية االختبارات السعخفية كمغ أشيخىا اختبارات  عامل الدخعة اإلدراكية مغ   كالسعخكفة
بحخؼ يتع  كفيو تذصب الكمسات الذصبمثل : اختبار ( 1976خخكف ) أك كدتخـك لالعاممية 

كاختبار مغ مجسػعة أعجاد  ايجاد عجديغ غيخ متذابييغ فيو يتع كاختبار االعجاد  ك   تحجيجه
في فتخة زمشية الرػر الستساثمة كفيو يحجد السفحػص الرػر التي تساثل الذكل السعخكض 

 .كرقة كقمع اختبارات كجسيعيا دقيقة كنرف إلى دقيقتيغ محجدة كقريخة ججا تخاكحت مغ 
  سات اخخى استخجمت ىحه االختبارات بذكل اليكتخكني .كدرا
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أكبخ   كالسبلحظ عمى ىحه االختبارات أنيا تقجـ اإلجابة لمسفحػص كعميو أف يحجد بدخعة-
عجد مغ السصمػب كبالتالي يكيذ الدخعة اإلدراكية لسجخد الدخعة ، كمغ ىشا أرادت الجراسة 

ة اإلدراكية كلكغ بذكل تجعل السفحػص يخكد الحالية أف تقجـ اختبارا يكيذ الدخعة البرخي
 اارقام األبججية بالمغة اإلنجميدية كأيزا يكػف  حخكؼالتفكيخه لكي يكػف مغ شكل ىشجسي 

 ر كتع االستفادة مغ اختبافي فتخة زمشية مجتيا دقيقتاف لكل اختبار  (  9-0مغ ) عجدية تبجأ
  Meyers,1955) & (Meyers باسم المعروف   Test Figure exCompl Rey

Trial Recognition and  يكيذ سخعة التجييد كالقجرات البرخية  حيث قجـ شكبل معقج
  تع بشاء فكخة االختبار الجراسة الحالية  مغ ىحا الذكل السعقج  مع السكانية كالحاكخة البرخية ك

 .(2، 1إضافة ابعاد . )ممحق
 طريقة تصحيح اختبار تكهين األرقام .

كيصمب مغ السفحػص تكػيغ األرقاـ مغ كل ىشجسي برػرة مشقصة عجد عذخة يتع تقجيع ش-
 ( بالقمع الخصاص عمى األشكاؿ  كيتع ترحيح الخقع السكػف :0-9)

 ( في حالة تكػيغ الخقع مغ الذكل برػرة  بارزة ككاممة صحيحا.2يتع إعصاء درجة)-
 ػلة تجؿ عمى الخقع .( في حالة تكػيغ الخقع مغ الذكل برػرة مقب1يتع إعصاء درجة) -
 ( في حالة تكػيغ الخقع مغ الذكل برػرة غيخ صحيحة.0يتع إعصاء درجة) -
 يتع تحجيج اتجاه كخت الخسع سػاء كاف في االتجاه األفقي أك الخاسي .-
 درجة(  .20الجرجة الكمية لبلختبار ) -

 طريقة تصحيح اختبار تكهين الحروف  
 الحخكؼعجد عذخة كيصمب مغ السفحػص تكػيغ يتع تقجيع شكل ىشجسي برػرة مشقصة -

تكػيغ حخفيغ  بالقمع الخصاص عمى األشكاؿ  كيتع بالمغة اإلنجميدية شبقا لتختيبيا  األبججية 
 بذكل بارز كصحيح  في كل شكل ىشجسي بحيث يعصي عجد عذخكف حخفا بالمغة اإلنجميدية 

 السكػف : حخؼترحيح ال
 مغ الذكل برػرة بارزة ككاممة صحيحا. الحخؼ ( في حالة تكػيغ1يتع إعصاء درجة)-
 . غيخ بارزة كصحيحة ( في حالة تكػيغ الخقع مغ الذكل برػرة 0يتع إعصاء درجة) -
 يتع تحجيج اتجاه كخت الخسع سػاء كاف في االتجاه األفقي أك الخاسي .-



 

 

 

) 417) 

 2015 أغسطس ، 1ج، 95جملة اإلرشاد الهفسي، العدد 

 نبيلة عبد الرؤف شرابد. 

 درجة(  .20الجرجة الكمية لبلختبار ) - 
 اكية البصرية حساب ثبات و صدق اختباري السرعة اإلدر 

  مألرقاتكهين ااختبار  -0
ثبات االختبار بصخيقة ثبات السرححيغ كقامت الباحثة  بتصبيق االختبار عمى تع حداب -

شالب ( بالفخقة األكلى بكمية التخبية متػسط  العسخ  8شالبة ،  43شالبا كشالبة ) 61عجد 
باحثة بترحيح االختبار ( كقامت ال 0,576سشة ( كبانحخاؼ معياري )  17,967الدمشي )

قيسة معامل  بمغتكتع حداب معامل االرتباط بيغ درجات السرححيغ ك  11كقاـ مرحح أخخ
 كىى قيسة مختفعة تجؿ عمى ثبات االختبار . 0,951ثبات السرححيغ =

جذصمت  لبلختبار مع اختبار بشجر صجؽ السحظتع حداب االختبار صجؽ  عغ  أما-
قيسة دالة  كىى( 0,44امل االرتباط بيغ االختباريغ )قيسة مع بمغتك البرخي الحخكي 

 .) 0,01عشج)
 األبجدية ف و تكهين الحر اختبار -6
ثبات االختبار بصخيقة ثبات السرححيغ كقامت الباحثة  بتصبيق االختبار عمى تع حداب -

شالب ( بالفخقة األكلى بكمية التخبية متػسط  العسخ  8شالبة ،  43شالبا كشالبة ) 61عجد 
( كقامت الباحثة بترحيح االختبار 0,576سشة ( كبانحخاؼ معياري )  17,967لدمشي )ا

كتع حداب معامل االرتباط بيغ درجات السرححيغ كبمغت قيسة معامل  22كقاـ مرحح أخخ
  .كىى قيسة مختفعة تجؿ عمى ثبات االختبار  0,90ثبات السرححيغ =

تبار مع اختبار بشجر جذصمت أما عغ  صجؽ االختبار تع حداب صجؽ السحظ لبلخ-
قيسة دالة  ( كىى0,54كبمغت قيسة معامل االرتباط بيغ االختباريغ )البرخي الحخكي 

 .) 0,01عشج)
 ،مرصفى فيسي كسيج غشيعاختبار بندر جشطمت : أعداد : لهريتا بندر ) -6
 0721))et al ,2013 Keppeke( 

                                                           
1
 علم نفس تربوي  ومعلم خبير رياضياتد/ أحمد عاشور ..دكتوراه  

2
 د. زينات عبدالرؤوف ..دكتوراه علم نفس تربوي ومعلم خبير لغة إنجليزية - 
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خكية قائع عمى نطخية الجذصمت كمكػف اختبار اعجتو لػريتا بشجر يكيذ القجرة البرخية الح
ػب مغ السفحػص رؤية الذكل كرسسو بالقمع الخصاص عمى كرقة مغ تدع أشكاؿ كالسصم

 .ـ لتقجيخ القجرة البرخية الحخكيةبيزاء كيػجج معاييخ لحداب درجة كل شكل كيدتخج
 حساب ثبات وصدق االختبار:

امت الباحثة  بتصبيق االختبار عمى تع حداب ثبات االختبار بصخيقة إعادة االختبار ، ق-
شالب ( بالفخقة األكلى بكمية التخبية متػسط  العسخ  8شالبة ،  43شالبا كشالبة ) 61عجد 

( كبعج فتخة زمشية أسبػعيغ أعيج تصبيق 0,576سشة ( كبانحخاؼ معياري ) 17,967الدمشي )
 عمى ثبات االختبار . مسا يجؿ 0,8عمى العيشة كبمغت قيسة معامل االستقخار = االختبار 

تكػيغ الحخكؼ بالمغة  أما عغ صجؽ االختبار تع حداب صجؽ السحظ مع اختبار-
 ) 0,01قيسة دالة عشج) ( كىى0,54كبمغت قيسة معامل االرتباط بيغ االختباريغ )اإلنجميدية 

 نتائج الدراسة :
في اإلداء عمى  السخاحل التعميسية: تػجج فخكؽ دالة إحرائيا بيغ متػسصات  الفرض األول

  . لحخكؼ تكػيغ اك ألرقاـ لتكػيغ الدخعة اإلدراكية البرخية  ي اختبار 
االتجاه إليجاد داللة الفخكؽ بيغ متػسصات  ميل التبايغ احاديحكباستخجاـ أسمػب ت-

 ككانت نتائج بالججكؿ التالي : األربع السجسػعات
 ( 1ججكؿ )

 في اإلداء لمسخاحل التعميسيةاإلحراء الػصفي 
 الحخكؼكتكػيغ  ألرقاـاتكػيغ الدخعة اإلدراكية  ي عمى اختبار 

 السخحمة 
 التعميسية

 الحخكؼتكػيغ اختبار  األرقاـ تكػيغ اختبار العجد
االنحخاؼ  الستػسط

 السعياري 
االنحخاؼ  الستػسط

 السعياري 
 3,84 6,28 5,32 7,8 50 اإلعجادية
 3,96 7,02 4,57 9,5 50 الثانػية

 2,15 8,87 4,74 10.22 111 الجامعية
 4,4 8,84 4,87 8,41 104 الجراسات العميا
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 (2ججكؿ ) 
 السجسػعات األربع متػسصات قيسة اختبار "ؼ" لجاللة الفخكؽ بيغ  

 في األداء عمى اختبار الدخعة اإلدراكية لؤلرقاـ 
مجسػع مخبعات  مرجر التبايغ االختبار

 االنحخافات 
درجات 

 الحخية
 قيسة "ؼ" التبايغ

تكػيغ 
 األرقاـ

 4,008 92,421 3 283,264 بيغ السجسػعات
 23,559 311 7326,91 داخل السجسػعات

تكػيغ 
 الحخكؼ

 8,952 115,74 3 347,23 بيغ السجسػعات
 129,29 311 4020,83 داخل السجسػعات

السخحمة  لرالح السخاحل التعميسية( كجػد فخكؽ دالة إحرائيا بيغ 2يتزح مغ ججكؿ )-
( أعمى مغ 4,008السحدػبة ) ، حيث قيسة "ؼ"في األداء عمى اختبار األرقاـ   لجامعية ا

 .0,01عشج مدتػى داللة    3,83=الججكلية  قيسة "ؼ" 
السخحمة لرالح السخاحل التعميسية كجػد فخكؽ دالة إحرائيا بيغ ( 2كيتزح مغ ججكؿ ) -

، حيث قيسة "ؼ"  ية بالمغة اإلنجميديةاألبججالحخكؼ تكػيغ في األداء عمى اختبار الجامعية 
 .0,01عشج مدتػى داللة    3,83( أعمى مغ قيسة "ؼ"  الججكلية =8,925السحدػبة )

( 2005أحسج العجؿ كسميع عبجالػىاب)كتتفق ىحه الشتيجة مع نتائج دراسات  -
( ،عفاؼ 2013(، حياة الشابمدي عمي مشرػر )2007،بدساء آدـ )

 . (2018كادي)
السجسػعة الثبلث مقارنة بستػسصات  شبلب الجامعةمتػسط إداء راسة سبب تقجـ كتفدخ الج-

ألنيا مخحمة تتستع بالتفكيخ السجخد ،فزبل عغ أف مدتػى اإلدراؾ  كخاصة الجراسات العميا،
البرخي يعج في أكج مخاحمو التصػرية كبخغع مغ ذلظ فإف شبلب السخحمة الثانػية كانػا 

 ,Takeichi1كىحه الشتيجة تتفق مع نتيجة دراسة )ات العميا أفزل أداء مغ شبلب الجراس
Arai &  Fujita,2017  التي تػصمت  إلى أف الخصأ السعخفي يدداد مع التقجـ في )

ىحه نتيجة مغايخة لمجراسات كالبحػث التي تػصمت إلى أف اختبارات الدخعة البرخية ، ك العسخ
 د في العسخ يديج مغ مدتػى الدخعة اإلدراكية .اإلدراكية تتأثخ بالعسخ الدمشي كاف تقجـ الفخ 
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مخحمة الجراسات باقي السخاحل كخاصة كتخجع الجراسة الحالية تقجـ السخحمة الجامعية عمى -
كىي أف الدخعة البرخية اإلدراكية تتأثخ بالحاكخة قريخة  العسخخخى غيخ أالعميا إلى عػامل 

، األمخ الحي سا كراء الحاكخة فيمي ككحلظ بػ بالتفكيخ التأم األمج البرخية كالدسعية كأيزا  
يذيخ إلى أف مدتػى قجرات شبلب الجامعة مع تقجـ عسخىع كانا سببا في أف مدتػى الدخعة 

 مغ شبلب الجراسات العميا .لجييع البرخية اإلدراكية كاف أفزل 
رقاـ إال كأيزا تخى الجراسة الحالية بخغع مغ معخفة كفيع جسيع شبلب السخاحل األربع لؤل-

أداء شبلب  في  ا  يطيخ ضعفىشجسي أف القجرة عمى تخيل تكػيغ الخقع مغ خبلؿ شكل 
عجادية ثع الجراسات العميا في التفكيخ التأممي نتيجة استخجاـ شخؽ التعمع كالتجريذ السخحمة اإل

دكف الفيع مغ  لمػسائط الستعجدة السعتسجة عمى الحفظ كالتمقيغ كأيزا االستخجاـ الدصحي 
ستخجاـ الػسيمة أك الػسيط فيسا عسيقا كبالتالي تجيد السعمػمة بسقجار الدمغ الحي استغخقو ا

دراؾ إكىحا يشعكذ بجكره عمى سخعة  نفدو الػقتب تجيد عميوالستعمع لكي يفيع السعمػمات ك 
فإف جيدت السعمػمات بذكل عسيق استصاع الستعمع أف  الستعمع لمسثيخات السقجمة إليو ،

نطخا الكتداب معمػمات بصخيقة مبشية عمى السعشى ية مػقف الحق بذكل أسخع يدتجيب  آل
 دراكية، كىحه الدخعة اإلاألمج كعشج الحاجة إلييا تدتجعى بدخعة  يجاعيا بالحاكخة شػيمةإكتع 

 تقمل مغ مجيػد الستعمع كتحافظ عمى شاقتو العقميةاستيعاب السػاقف السثيخة البرخية في 
، لحا تسثل الدخعة اإلدراكية البرخية حياة تعميسية كاجتساعية  دائو كالحقا  ليتقجـ في أ كسعتيا

  تقصعو قصعظ ". عتػافقا مع السقػلة " الػقت مغ ذىب إف ل
 خاحلالسبيغ متػسصات درجات  كيشز عمى "تػجج فخكؽ دالة إحرائيا   الفرض الثاني-

  لحخكؼ.اتكػيغ األرقاـ ك تكػيغ الدخعة اإلدراكية البرخية  ي في األداء عمى اختبار  العسخية
كباستخجاـ أسمػب تحميل التبايغ احادي االتجاه  إليجاد داللة الفخكؽ بيغ متػسصات -

 السجسػعات ككانت نتائج بالججكؿ التالي :



 

 

 

) 421) 

 2015 أغسطس ، 1ج، 95جملة اإلرشاد الهفسي، العدد 

 نبيلة عبد الرؤف شرابد. 

 ( 3ججكؿ ) 
 في اإلداء لمسخاحل العسخيةاإلحراء الػصفي 

 الحخكؼتكػيغ األرقاـ ك تكػيغ عمى اختباري الدخعة اإلدراكية 
 الحروفتكهين اختبار  األرقامتكهين اختبار  العدد العمريةالمرحمة 

االنحراف  المتهسط
 المعياري 

االنحراف  المتهسط
 المعياري 

 السخاىقة
12-16 

100 8,65 5,12 6,65 3,89 

 الذباب
17-22 

111 10,225 4,74 8,87 2,15 

 الخشج السبكخ
23-40 

104 8,4 4,87 8,85 4,43 

 (4جدول )
  العمرية راحلالماختبار "ف" لداللة الفروق بين متهسطات  قيمة 

 لحروفاتكهين و ألرقام لتكهين االسرعة اإلدراكية  ي في األداء عمى اختبار 
مجمهع مربعات  مصدر التباين االختبار

 االنحرافات 
درجات 
 الحرية

 قيمة "ف" التباين

تكػيغ 
 األرقاـ

 4,449 105,507 2 211,014 بيغ السجسػعات
 23,715 312 7399,158 اخل السجسػعاتد

تكػيغ 
 الحخكؼ

 12,89 166,77 2 333,54 بيغ السجسػعات
 12,931 312 4034,52 داخل السجسػعات

( كجػد فخكؽ دالة إحرائيا بيغ السجسػعات العسخية الثبلث 4يتزح مغ ججكؿ ) -
قيسة "ؼ"  لرالح مجسػعة الذباب الجامعي  في األداء عمى اختبار األرقاـ  ، حيث

عشج مدتػى داللة    3,02( أعمى مغ قيسة "ؼ"  الججكلية =4,449السحدػبة )
0,05. 

العسخية الثبلث لرالح  خاحلكجػد فخكؽ دالة إحرائيا بيغ الس( 4كيتزح مغ ججكؿ ) -
، حيث قيسة  األبججيةالحخكؼ تكػيغ الذباب الجامعي في األداء عمى اختبار  خحمةم

عشج مدتػى داللة    3,02مى مغ قيسة "ؼ"  الججكلية =( أع12,89"ؼ" السحدػبة )
0,01. 
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 ،(2013عبجالػاحج الكبيدي ك حيجر الخصيب )كتتفق ىحه الشتيجة مع دراسات -
(Mccab,2008) . 

  (Welchman,2017&تهصمت إليه دراسة وترى الدراسة الحالية أن ما -
(Schaeffner  

إلى حجكث عسق في مدتػى اإلدراؾ البرخي  مغ أف خبخات االستثارة البيئية السبكخة تؤدي
 لمسثيخات نؤكج نتيجة الفخض .  

تعج مغ  اإلدراكيةالبرخية  الدخعة في ضػء أف نتيجة الفخض الثانيكيسكغ تفديخ   -
 سخعتيع فيالسخاحل العسخية  ختمفت بالتاليك  كذات حداسية بالعسخ الدمشي  ,العقمية القجرات

كبالتالي  نزج الػضيفة الفديػلػجية لئلدراؾ البرخي مع   لمسثيخات البرخية  االدراكية
 في نسػ  دكرا    التعميسية كالتخبػية  لمخبخة كأيزا سػؼ تتأثخ الدخعة اإلدراكية البرخية 

  التأممي كبالتالي االبتكاري . التفكيخ عمى القجرة
الكتب ، حيث يتع عجـ االىتساـ بالقخاءة كالبحث في كتخجع الجراسة الحالية سبب ذلظ إلى  -

تخديغ الرػر العقمية نتيجة الفيع برخيا لسا يقخأ كيجكنو الفخد فيتع تخديغ الرػر العقمية 
لمسعمػمات كالسذاىج التي يخاىا كتكػف أقػى في تخديشيا مغ مجخد سساعيا . كمع تقجـ 

ػتخ كسبي مػبايل أك جيازمغ العرخ كانتذار التكشػلػجيا جعمت الصفل يدتخجميا سػاء كاف 
ػاف لكاأل  كأيزا التخكيد عمى األلعاب الحجيثة كمتابعة الفعل لسجخد جاذبية األداء، 

دكف التخكيد عمى السذاىج أك األشياء كيف رسست كلػنت ككحلظ الحخكة ، كىحا  كالحخكات 
كمو قمل مغ القخاءة كاالشبلع كالبحث كالتجقيق الجيج في الكمسة أك الحخؼ أك الخقع كيف 

بجء مغ السخحمة اإلعجادية  كيجركو ذاتيا الستعمع  كأيزا كيف يتأمموكيخسع  يكتب كيقخأ
كبالتالي أثخ ذلظ عمى الدخعة اإلدراكية البرخية  نفدو الػقت ة كمخسػمة في ببأشكاؿ مكتػ 

أداء  مقارنة بستػسطكىع شبلب الجامعة أعمى متػسصا في األداء فجاءت مخحمة الذباب 
 سبكخ . الخشج المخحمتي السخاىقة ك 
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  التوصيات والبخوث املقرتحة : 
 في ضػء نتائج الجراسة الحالية تػصي باآلتي :

السخحمة اإلعجادية كالبحث عغ السعمػمة مغ مرادر  بجء مغاالىتساـ بإتاحة التعمع الحاتي -
مختمفة كتػثيقيا يجكيا مغ أجل تعسيق مدتػى اإلدراؾ الحاتي كإثخاء عسميات التفكيخ، مسا 

 ابيا عمى زيادة مدتػى الدخعة البرخية اإلدراكية.يؤثخ ايج
االىتساـ بتصػيخ مشاىج السخحمة اإلعجادية كالثانػية كتزسيغ السشاىج أمثمة كتجريبات -

 كمػاقف مثيخة تداعج الستعمع عمى التفكيخ بذكل صحيح كغيخ نسصي .
  ة كالثقافية .حػؿ الدخعة اإلدراكية البرخية كالفخكؽ البيئيإجخاء مديج مغ الجراسات -
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Abstract 

The Study Aimed to Know The Ages and  Educational 

Differences in Speed of Visual Perception at different educational and 

age levels. . 

The Study Sample  consisted  of  (315)  Male and Female 

Students from different Educational Stages (preparatory, secondary, 

university and postgraduate)  and  It  be presented different Ages 

(Adolescence, Youth, Early Adult) .and By using The Letters 

Formation and  The Numbering Formation Tests . 

The Study reached that: 

- there were statistically significant differences between The Average 

of Educational stages in the performance on the Tests  of  Numbering 

Formation  and  Formation Letters  for Speed of Visual Perception  

favor of the University Stage. 

- there are statistically significant differences between the average age 

stages in performance on the tests of  Formation Numbering and 

Formation Letters  for Speed of Visual Perception  favor of the Youth 

Stage. 

  

 


