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 –بصري( ، ومستوى تركيز االنتباه )مرتفع  –دفت الدراسة الحالية إلى معرفة أثر نوع التنبيو )سمعي ى
مكانية التنبؤ من مستوى لدى طالب الجامعة من الجنسين ، و  منخفض ( عمى سرعة زمن الرجع المركب ا 

وقد اعتمدت الدراسة  .  المركب لدى الذكور واإلناث الجامعيينسرعة زمن الرجع االنتباه ونوع التنبيو ب
ولقد قسمت تمك  الحالية عمى المنيج التجريبي ، وتم استخدام التصميم التجريبي العاممي بين األفراد . 

، والتي أجريت عمى عينة  لحساب الكفاءة القياسية لألدوات ميدانيةاستطالعية تجربة  -التجربة إلى : 
مون اليد اليمنى ، ممن يستخدإناث (  002ذكور ، و 002طالبًا وطالبة ( ، قسمت إلى )  042قواميا )

 ( سنة 0,0 ( ، وانحراف معياري )نة س 02,22( سنة بمتوسط عمر )  04:  01بين )  وتراوحت أعمارىم
. وتم مراعاة إحداث التكافؤ بين أفراد العينة في العمر والمستوى االقتصادي االجتماعي ومستوى الذكاء 

من  02من الذكور( قسمت إلى ) 44والتي أجريت عمى عينة قواميا )مختبرية : األساسية التجربة ال
مرتفعات من  02من اإلناث ( قسمت إلى )  44منخفضي االنتباه ( ، ) من  02مرتفعي االنتباه ، و

بناءًا عمى  ومنخفضات االنتباه ( . وقد تم تقسيميم إلى مرتفعي االنتباه ومنخفضيمن  02االنتباه ، و
شطب الحروف . وقد تم اختبار درجاتيم عمى اختبار شطب األرقام ، وذلك ألنو كان أكثر تمييزًا من 

،  دماغمن كان لديو تاريخ مرضي مثل : ) الصرع ، والتشنجات ، والكيرباء الزائدة بال استبعاد كل
باإلضافة إلى المدخنين والمدمنين ، كما تم استبعاد المتزوجات وكذلك الذين يستخدمون اليد اليسرى ، وكان 

دراسة باستخدام وأجريت ىذه ال. ( سبب االستبعاد أن تمك العوامل تؤثر عمى سرعة زمن الرجع المركب 
.  اختبار شطب الحروف ، واختبار شطب األرقام ، وبرنامج حساب زمن الرجع المركب األدوات التالية :

معامل االرتباط  قد تحققت جميع فروض الدراسة حيث توصمت الدراسة الى عدد من النتائج باستخداملو 
، ىما  المتغيرين المستقمين مع التفاعل بين الثنائي التباين وتحميل المتعدد التدريجي االنحدار البسيط وتحميل

بين مجموعيتين غير اختبار )ت( لحساب داللة الفروق بين المتوسطات و النوع وأثر االنتباه ونوع التنبيو ، 
ذكور أسرع من اإلناث في زمن الرجع المركب ، أظيرت نتائج الدراسة أن النتائج الدراسة :  . مرتبطتين

 ومنبيات السمعية أسرع من المنبيات البصرية ، كما أوضحت أيضًا أن الطالب مرتفعكما أوضحت أن ال
االنتباه أسرع  اتمرتفع اتبالالط، وكذلك كانت لرجع المركب من منخفضي االنتباه االنتباه أسرع في زمن ا

نتباه بسرعة ، كما تبين إمكانية التنبؤ من مستوى تركيز االلرجع المركب من منخفضات االنتباه في زمن ا
 زمن الرجع المركب فكمما زاد االنتباه زادت سرعة زمن الرجع المركب .    

 الكممات المفتاحية : 



 نوع المثير ، المنبو السمعي ، المنبو البصري ، مستوى تركيز االنتباه ، زمن الرجع المركب .  

 


