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 والقدرة املكانية لدى مستخدمي األلعاب اإللكرتونية ابململكة العربية السعودية  االنتباه 
 الرمحن القضيب   د. نورة عبد

 ي ورة علي الذكر ن جنود حممد القحطان  رمي حممد الدوسري  عبري خالد املقرين  أثري عامر الشهري  
 ناألمرية نورة بنت عبد الرمحقسم علم النفس، كلية الرتبية، جامعة 

)عدد   :الدراسة إىل معرفة الفروق يف االنتباه والقدرة املكانية لدى مستخدمي األلعاب اإللكرتونية يف ضوء عدد من املتغرياتهذه  هتدف    :املستخلص
اب اإللكرتونية، مت اختيارهم بطريقة عشوائية ( فرًدا من مستخدمي األلع287وتكونت عينة الدراسة من )  سنوات اللعب، نوع األلعاب، العمر، النوع(.

-ح بوردن من متابعي حساابت األلعاب اإللكرتونية احمللية الشهرية على مواقع التواصل االجتماعي. ولتحقيق هدف الدراسة مت استخدام مقياس التصحي
لقدرات العقلية األولية لثريستون، بعد التحقق من ثباهتا وصدقها.  أنفيموف لقياس االنتباه، واختبار القدرة املكانية أحد االختبارات الفرعية الختبار ا

فروق دالة إحصائًيا يف االنتباه والقدرة املكانية  عدم وجود  و   ،مبستوى متوسطوالقدرة املكانية  لالنتباه  وأسفرت نتائج هذه الدراسة عن امتالك أفراد العينة  
الدراسة   اللعب، فيما وجدت  املكانية  فروقً ابختالف عدد سنوات  القدرة  العمر لصاحل ا يف  الذكاء، وابختالف  ألعاب  ابختالف نوع األلعاب لصاحل 

مل تكن هناك فروق  األعمار األكرب، بينما مل تظهر تلك الفروق يف االنتباه. وكشفت النتائج عن وجود فروق بني اجلنسني يف االنتباه لصاحل الذكور، بينما 
  بني اجلنسني يف القدرة املكانية. 

 ، إدمان اإلنرتنت.الكلمات املفتاحية: ألعاب الفيديو، القدرة املكانية، االنتباه
 

 

Attention and Spatial Ability among Electronic Games Users in the Kingdom of Saudi Arabia 

Dr. Nourah Abdulrahman Algadheeb 

Atheer Amer Alshehri Abeer Khalid AlMugairen  Reem Mohammed Aldosri 

Njoud Mohammed Alqahtani  Noura Ali Althekri 

Princess Nourah bint Abdulrahman University 

 

Abstract: This study aims at identifying differences in attention and spatial ability among electronic games users 

in light of some variables Namely: (number of years of gaming, games type, age, and gender). The sample study 

was made up of (287) They were randomly selected from popular local game account users on social media 

electronic gaming accounts. To achieve the objective of the study applied Burdon-Anfimov correction Test, and 

the Spatial Ability test, which is one of the subtests of the Thurstone Primary Mental Abilities Test. The validity 

and reliability of the scales were verified. The study results showed that the sample have a medium level of both 

attention and spatial ability. Moreover, the study did not find any differences on these variables based on years 

of gaming. However, there were differences on the two variables based on games type for intelligence games. 

Age difference for older ages, while those differences in attention did not appear. The results revealed gender 

disparities in attention for males, while there were no gender differences in spatial capacity. 
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 املقد ِّمة 
  Electronic Gamesشهدت السنوات العشر األخرية زايدة مضطردة يف استخدام األلعاب اإللكرتونية  

اإللكرتونية  األلعاب  تعد  فلم  معها،  والتعامل  استخدامها  طريقة  سّهل  مما  صناعتها،  والتوسُّع يف  التطوُّر  بسبب 
إمنا ميكن استخدامها عرب أجهزة احلواسيب احملمولة   اللعب عرب جهاز اثبت،  ، واألجهزة laptopمقتصرة على 

الTabletsاللوحية   اهلواتف  خالل  من  استخدامها  ميكن  ميكن Smart Phonesذكية  ، كما  وبذلك   ،
 للمستخدم اللعب هبذه األلعاب يف أي مكان وساعة يشاء.

يشمل كل ألعاب الفيديو اخلاصة أبلعاب الكمبيوتر،   ،نشاط ذهين ابلدرجة األوىل  واأللعاب اإللكرتونية هي 
ذات الصيغة اإللكرتونية، بصفة عامة يضم كل األلعاب  و   ، وألعاب اهلواتف النقالة، وألعاب اللوحات اإللكرتونية

أو  وهو ميارس بشكل   اإلفردي  العناصر    سامهتولقد      . نرتنتمجاعي عن طريق  انتشار بعض  بشكل كبري يف 
؛  األسلوب القصصي املمتع ، و جودة رسوم اللعبة، منها:  األلعاب اإللكرتونية وشيوعها وازدايد عدد املمارسني هلا

اللعب   التلفظ ابلكلمات  ، وإمكانية ارستها من قبلكوهنا سلسلة )مواصلة( للعبة مفضلة متت مم  )مشري،  أثناء 
2017) . 

هي األلعاب اليت تعتمد على استخدام العني واليد و األلعاب اإللكرتونية إىل: ألعاب احلركة:    وميكن تصنيف
اللعبة حمتوى  على  اعتمادها  من  و أكثر  املشكالت ،  حل  على  حتتوي  اليت  األلعاب  وهي  املغامرة:  ألعاب 

هي ألعاب تشبه االسرتاتيجيات سواًء لعبت من العب واحد أو من و األلعاب الرايضية والقتالية: ، و واالستكشاف
 . (2011)الشحروري والرمياوي،    الفريق الرايضي

تنّمي الذاكرة وسرعة التفكري، كما تطّور حّس املبادرة فإن األلعاب اإللكرتونية  (  2011)   يللجارود  ووفقاً 
ومثل هذا النوع من األلعاب يسهم يف التآلف مع التقنيات اجلديدة، حبيث جييد األطفال تويل   ،والتخطيط واملنطق

تلك   مع  والتعامل  التوجيه،  واستعمال عصا  املقود،  الدفاع   التقنياتتشغيل  مبهام  القيام  تعّلمهم  ابحرتاف، كما 
أو ابتكار   األلغاز ألهنا تقوم على حل    ؛ نتباه، وتنّشط الذكاءوحتّفز هذه األلعاب الرتكيز واال  ، واهلجوم يف آن واحد 

  . (2201 )قويدر،مع اآلخرين    تساعد على املشاركة كما    خيالية،عوامل  
األ يرى  إجيابيات عدة2010)  نباريكما  اإللكرتونية  لأللعاب  أن  الرتويح   ،(  أوقات   منها:  النفس يف  عن 

كما تعلي   التفكري، تنمية  على ن بعض األلعاب حتمل ألغازًا تساعد إتفكري الالعب وخياله، حيث   ، وتوسيع الفراغ
امل األلعاب  الالعبنيهذه  متعددة  ابأللعاب  اللعب  خالل  من  األصدقاء  بني  تزويد   ، نافسة  إىل  الالعبني   إضافة 

 . ( 2010 )اهلدلق،  فكار جديدة ومعلومات حديثةأب
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 ( حجازي  تتضم2010وأشارت  اإللكرتونية  األلعاب  أن  إىل  حل (  واسرتاتيجيات  الرتكيز  مهارات  ن 
املشكالت والتفكري والفهم والتحليل، وقد يكون لديها القدرة على تنمية مهارات التفكري املختلفة؛ كالتخطيط، 

 واملقارنة، والتقومي، ومهارات اإلبداع أبنواعه؛ إذا ما مورست بطريقة منظمة مدروسة خمطط هلا مسبًقا. 
من   العديد  املعرفية وتوجهت  العمليات  على  اإللكرتونية  األلعاب  أتثري  مدى  ملعرفة  والبحوث  الدراسات 

االنتباه، واإلدراك، والتذكر، والقدرات العقلية، وأظهرت نتائج عدد منها أتثريًا إجيابًيا عليها، مثل: القدرة املكانية، و 
العلمي،  واخليال  املعرفية،  والفعالية  القرار،  واختاذ  املشكالت،  والذكاء   وحل  والتجريدية،  احلسية  والقدرات 

 االجتماعي 
)  Adams, 2013; Blacker, 2013; Hubert-Wallander, Green & Bavelier,2010; 

Muilwijk, 2010; Oei & Patterson, 2013; Russell, 2013; Sanchez, 2012; Sosa, 

2017،حسن   ;2012 2007 ؛ الشحروري،2007  ؛ الشافعي،2009لنجومي،ا)  ; . 

ويتطلب اللعب ابأللعاب اإللكرتونية عدد من العمليات املعرفية والقدرات العقلية كاالنتباه والقدرة املكانية، 
كيز واالنتباه؛ ملتابعة حركة اللعبة، واختيار اإلجراء املناسب؛ لتحقيق الكسب فهي حتتاج إىل درجة عالية من الرت 

والفوز، كما تتطلب كذلك مستوى من القدرة املكانية ملعرفة املوقع الصحيح للهدف، وإجراء بعض التحويالت 
 والتدوير ملعرفة املكان أو الشكل أو االجتاه الصحيح. 

سة والبحث يف العديد من العلوم؛ كعلم النفس املعريف والعصيب والرتبوي، ويعد االنتباه موضوًعا مهًما للدرا
ويقوم االنتباه بدور رئيس ال ميكن إنكاره يف معظم األنشطة واملهام اليومية، السيما التعليمية والتحصيل الدراسي 

املعرفية  2019)كداف،   العمليات  عليها  تعتمد  اليت  املعرفية  العمليات  أحد  فاالنتباه  خالله (،  فمن  األخرى، 
 (. 2014يتمّكن الفرد من التعّرف واإلدراك والتمييز والتذكر بشكل جيد )مطر والسيد،  

أبنه: تركيز النشاط املعريف يف حلظة معينة على مثري واحد من بني عدة مثريات Attentionويـَُعرَّف االنتباه  
معقدة، مما يسمح لعمليات اإلدراك لدى الفرد ابحلدوث، واختاذ جوانب حسية عالية الكفاءة بطريقة فعالة ودقيقة 

 (. 2015تتمّثل يف عملية االنتقاء ملثري يف حدود سرعة ودقة االنتباه )احلريب، 
االنتقاء  ويتكو  أو  التوجه  االنتباه من ثالثة عناصر، هي:  العنصر selection or orientationن  ، وهو 

األهم، ويعين اختيار مثري معني وانتقاءه من بني العديد من املثريات مع جتاهل تلك املثريات. والعنصر الثاين هو 
وانتباهVigilanceالتيقُّظ   تركيزه  الفرد على  ه خالل فرتة زمنية طويلة ويسمى ابالنتباه ، ويعين مستوى حمافظة 

، وهي العملية اليت تساعد الفرد أن Executive Controlاملستمر. أما العنصر الثالث فهو الضبط التنفيذي  
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السابقة حنو  التوجُّه  يؤثِّر على حالة  أن  انشغاله أبهداف أخرى، دون  اهلدف يف حال  التوجه حنو  حيتفظ حبالة 
 بق(. اهلدف )املرجع السا

، وهي عملية حسية أكثر من كوهنا Detectionومتر عملية االنتباه بثالث مراحل، هي: مرحلة الكشف  
معرفية، حيث حياول الفرد أن يكشف عن وجود أي مثريات حسية يف البيئة من خالل احلواس. واملرحلة الثانية  

ولًيا يتطلب تفحًصا وانتقاء ومعاجلة أولية ، وتعترب هذه املرحلة نشاطًا معرفًيا أRecognitionهي مرحلة التعرف  
للمثريات؛ وذلك لتحديد مدى أمهيتها، ومدى احلاجة إليها واالستمرار يف استقباهلا. واملرحلة األخرية هي مرحلة 

للمثري احلسي، وتتمثل ابختيار الفرد ملثري معني من بني عدة مثريات حسية على نفس   Responseاالستجابة  
 (.2012العتوم،  القناة احلسية )

وتتعدد العوامل املؤثرة على االنتباه، منها عوامل مرتبطة ابلفرد ذاته، مثل: الذكاء والقدرات العقلية، واحلالة 
مثل:  املثري  أو  ابملوقف  ترتبط  عوامل  ومنها  الذهين.  والتهيؤ  والتوقع  احلاجات،  وإشباع  واملزاجية،  االنفعالية 

، والشكل، واحلجم، والشدة، وجدة املثري وحداثته، وتغري املثري وتنّوعه، كما أن اخلصائص الفيزايئية للمثري كاللون 
 (. 2003التدريب واملمارسة على االنتباه ملثريات معينة يؤثر على كفاءة االنتباه )الزغول والزغول،  

رفية الرايضية اليت تعد من أهم القدرات املع  Spatial Abilityومن القدرات العقلية املهمة القدرة املكانية  
اليت أوالها علماء النفس املعريف اهتماًما خاًصا، وحظيت بعناية الباحثني الرتبويني يف جمال التعليم والتعلم؛ ملا هلا 

 (. 2017من أمهية ابلغة يف توجيه الفرد تربواًي ومهنًيا؛ الرتباطها بتطوير مهارات التعامل مع البيئة )العنزي، 
الباحث  من  حاول كثري  جالتون  ولقد  من  ابتداء  مكوانهتا  ومعرفة  املكانية  القدرة  دراسة  وحىت   Galtonني 

سبريمان   من  لكل  العاملية  من  Thurston,1938))وثرستون    Sperman,1904))البحوث  متكنوا  الذين   ،
(.  كما استطاع القوصي 2007خالهلا من عزل هذه القدرة كإحدى مكوانت الذكاء أو القدرة العامة )يعقوب،  

( عرب أوىل الدراسات العاملية فصل هذه القدرة والتعامل معها؛ كقدرة مستقلة عن الذكاء، فحدد معناها 1935)
بطريقة علمية، مشريًا إىل أهنا القدرة على التصور البصري املكاين حلركة األشكال، واجملسمات، وأخريًا ما توصل 

أن هناك سبع من القدرات العقلية املستقلة نسبًيا،  يف نظريته للذكاءات املتعددة  (Gardner,1983)إليه جاردنر 
 (. 2017وتعد القدرة املكانية إحدى هذه القدرات السبعة )العنزي، 

وتـَُعرَّف القدرة املكانية أبهنا: تكوين صورة عقلية للشيء يف وضعه املكاين وإدراك عالقته ابألشياء األخرى 
(Sternberg,1998).   ذهنية لألشكال وأجزائها يف بعدين أو ثالثة أبعاد، وتتمثل يف كما تعرف أبهنا املعاجلة ال

للحركة  قابلة  للشكل كأجزاء  أكثر  أو  مكون  حتريك  أو  متكاملة  األشكال كوحدات  دوران  ختيل  على  القدرة 
((Olkun,2003    ،(. 2013يف )درويش 



 م( 2020 ، ديسمربهـ1442 )ربيع اثين، (2(، العدد )14اجمللد ) ،جملة العلوم الرتبوية والنفسية

865 

 

لتصوُّر والتخيُّل املكاين حلركة ( القدرة املكانية أبهنا: نشاط عقلي معريف، يتميز اب2015كما يُعرِّف السعود )
األشكال واألجسام يف الفراغ، وتعتمد على إدراك العالقات اهلندسية بني األشكال واألجسام، وفق معايري السرعة 
والدقة يف ذلك، واستعمال الشكل الذهين أو حتويله لتنظيم بصري آخر أو إحداث بعض التغريات يف األشكال 

 مدركة بصراًي. املدركة ذهنًيا إىل أشكال  
( سليمان  بوضوح، 2010ويرى  وصفها  صعوبة  بسبب  القدرة؛  هذه  تعريف  على  اتفاق  يوجد  ال  أنه   )

واستخدام كثري من املصطلحات بصورة تبادلية يف البحوث للداللة عليها؛ كالقدرة املكانية، والعالقات املكانية، 
البصري املكاين، وقد تكون نقط تتمّثل يف وصفها واإلدراك املكاين، والتصور  القدرة  ة االلتقاء يف تعريفات هذه 

 أبهنا ختيل حركة األشكال يف بعدين أو ثالثة أبعاد، ومعاجلتها ذهنًيا.  
القدرة وهي    ،Spatial Relationإدراك العالقات املكانية    : يوه  من ثالثة عوامل،   لقدرة املكانيةتتكون ا

وتشرتك يف إدراك كل من املكان الثالثي البعد   ،دقيًقا ومقارنتها ببعضها البعضعلى إدراك األمناط املكانية إدراًكا  
القدرة على   ووه  ،Spatial Visualization  التصور البصري املكاين   . والعامل الثاين: هو واملكاين الثنائي البعد 

ه التوجُّ   الثالث: فهو  عاملال  أما .  فهم احلركة املخيلة يف املكان الثالثي البعد والقدرة على معاجلة األشياء يف اخليال
وهو القدرة على االحتفاظ ابلنمط املكاين ابلرغم من االجتاهات املختلفة اليت   ،Spatial Orientation  املكاين

 . (2013 ، درويشميكن أن يعرض هبا )
تعامل مع كما تربز أمهية القدرة املكانية بشكل خاص يف الوظائف واملهن العملية اليت تتطلب قدرة على ال

الديكور  وفنيي  والرسامني،  االفرتاضي؛ كاملهندسني  املستقبلي  والتفكري  واخلرائط،  واألشكال،  البيانية،  الرسوم 
وجرين،  )الزعيب  وتقييمها  لألفكار،  وتدويرًا  ختطيطًا،  حتتاج  اليت  للمهام  سابًقا  مطلًبا  القدرة  هذه  وتعد  والبناء. 

2015 .) 
د من الباحثني يرون أن املهارات املكانية أساسية يف العديد من الفنون ( أن العدي2017ويضيف العنزي ) 

التطبيقية، مدعمني قوهلم أبن االختبارات املكانية هي احملددة لدخول  االبتكارية وليس فقط يف اهلندسة والعلوم 
يف اختبار املستوايت اجلامعات العاملية مثل جامعة هارفارد وستانفورد، وإىل استخدام االختبارات املكانية كذلك  

 العليا من الوظائف. 
( املعريف لدى 2017ولقد ساق صبح  النمو  املكانية، منها تطور  القدرة  هبا  تتأثر  اليت  العوامل  ( عدًدا من 

إبداعية  للمتعلمني حلواًل  القدرة  تيسر هذه  املختلفة، واجلنس واملوهبة، حيث  املكانية وأمناطها  األفراد، واخلربات 
  تواجههم، وتعزز تعلم الفرد ملواضيع جديدة، وختيل التغريات احلادثة يف مكوانهتا. للمشكالت اليت
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من العرض السابق يتضح أمهية االنتباه والقدرة املكانية يف حياة الفرد وقيامه أبنشطته املتعددة، ومن األمهية 
اة األفراد والذي متثل األلعاب مبكان دراسة ما له من أتثري على مثل هذه القدرات، ولعل التحول الرقمي يف حي

 اإللكرتونية أحد أشكاله أتثريًا على تلك القدرات.
 مشكلة الدراسة

ا علـــــــى األلعـــــــاب اإلإرت اململكـــــــة العربيـــــــة الســـــــعودية قائمـــــــة الـــــــدول العربيـــــــة األكثـــــــر  تصـــــــدّ    ،لكرتونيـــــــةنفاقـــــــً
ا حبســـــــــب تقريـــــــــر شـــــــــركة األلعـــــــــاب اإللكرتونيـــــــــة   العامليـــــــــة  نيـــــــــوزو   فيمـــــــــا احتلـــــــــت املركـــــــــز التاســـــــــع عشـــــــــر عامليـــــــــً

(newzoo,2018). 
، مت إنشـــــــــــاء االحتـــــــــــاد الســـــــــــعودي للرايضـــــــــــات  2030رؤيـــــــــــة اململكـــــــــــة العربيـــــــــــة الســـــــــــعودية  متاشـــــــــــًيا مـــــــــــع  و 

ــا يعكــــــس االهتمــــــام2017اإللكرتونيــــــة والذهنيــــــة يف أواخــــــر   ــة  ؛ وذلــــــك  أللعــــــاب اإللكرتونيــــــةاملتزايــــــد اب  ، ممــــ ألمهيــــ
ا علـــــــى احليـــــــاة    األمـــــــر الـــــــذي يكـــــــون أتثـــــــريه  ،اجملـــــــاالتهـــــــذه الرايضـــــــات يف تنميـــــــة أبنـــــــاء اململكـــــــة يف كـــــــل   إجيابيـــــــً

 (.  2019اجملتمعية )االحتاد السعودي للرايضات اإللكرتونية والذهنية،  
ــ ــةإن هــــــ ــاب اإللكرتونيــــــ ــع لأللعــــــ ــار الواســــــ ــاعات املصــــــــروفة مــــــــن قبــــــــل املســــــــتخدمني    ،ذا االنتشــــــ وزايدة الســــــ

ــربِّّ   ذكـــــــورًا وإاناًث يف اللعـــــــب، بـــــــدأ يثـــــــري التســـــــاؤالت مـــــــن قبـــــــل ــاء االجتمـــــــاع حـــــــول  املـــــ ــاء الـــــــنفس وعلمـــــ ني وعلمـــــ
اثرهـــــــا املعرفيـــــــة أو االنفعاليـــــــة. وأصـــــــبح هـــــــذا املوضـــــــوع مثـــــــار جـــــــدل قـــــــائم بـــــــني العلمـــــــاء، وانقســـــــم العلمـــــــاء إىل  آ

ــائمني ــني متشـــ ــة وبـــ ــاب اإللكرتونيـــ ــائلني للعـــــب ابأللعـــ ــني متفـــ ــا بـــ ــريقني مـــ ــة    ،فـــ ــريقني وجهـــ ــل مـــــن الفـــ ــام كـــ ــد أقـــ وقـــ
 .(2011الرمياوي،  الشحروري و )  االفرتاضات اليت ال ميكن جتاهلهانظره على أساس من احلجج و 

لقــــــد حــــــاول البــــــاحثون التحقــــــق مــــــن اآلاثر النفســــــية واالجتماعيــــــة الســــــتخدم األلعــــــاب اإللكرتونيــــــة، ولكــــــن  
نتــــــــائج الدراســــــــات مل تكــــــــن متفقــــــــة مــــــــع بعضــــــــها؛ إذ ميكــــــــن رصــــــــد اجتــــــــاهني خمتلفــــــــني: اجتــــــــاه إجيــــــــايب يــــــــرى أن  

ي املهـــــــارات الذهنيـــــــة لـــــــدى التالميـــــــذ، وتزيـــــــد مـــــــن قـــــــدرهتم  علـــــــى التفكـــــــري املنهجـــــــي  األلعـــــــاب اإللكرتونيـــــــة   تنمـــــــّ
ــن خالهلـــــا،   ــون مــ رون هبـــــا ويتعلمــ ــّ ــيت يفكــ ا للكيفيـــــة الــ ــً ــر إدراكــ ــرد، وجتعلهـــــم أكثــ ــري اجملــ ــثهم علـــــى التفكــ ــنظّم، وحتــ املــ

ــدوان،   ــاب اإللكرتونيـــــــة يزيـــــــد مـــــــن العنـــــــف، والعـــــ ــريى أن اســـــــتخدام األلعـــــ ــاه الســـــــليب فـــــ ــا االجتـــــ واالنســـــــحاب  أمـــــ
؛ املــــــــويل والعبيــــــــدي،  2007االجتمـــــــاعي، واإلدمــــــــان علــــــــى االســــــــتخدام، واملشــــــــكالت الصــــــــحية )الشــــــــحروري،  

2012.) 
  Barlett,  Anderson, &  Swing)  ويف حماولة حيادية ملعرفة أتثري األلعاب اإللكرتونية قام

العنيفة وغري  برصد    (2009 , الفيديو  للتعرض أللعاب  املؤكدة واحملتملة  السليب   ىعنيفة عل ال اآلاثر  جانبيها 
 وقد توصلت الدراسة إىل   .، من خالل مراجعة عدد من األدبيات والدراسات اليت حبثت يف هذا املوضوعواإلجيايب
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 واألاننية،حنو العنف    مليلبينما ا  ة،للتعرض لأللعاب اإللكرتونيالالعب من أهم اآلاثر املؤكدة  شخصية  أن تشكيل  
أوضحت نتائج كما    .للتعرض لأللعاب اإللكرتونيةاحملتملة    األعراضوتدين مستوي التعاطف مع اآلخرين من أبرز  

 ابألعراض السلبية مقارنة    األعراض من  أكرب    بعددلأللعاب اإللكرتونية العنيفة    إجياابً   الدراسة ارتباط عملية التعرض
االستثارة زايدة  ، و والعدوان   ،واضطراب االنتباه  لعصيب املركزيالتحكم يف اجلهاز ا  ىفقد القدرة عل   مثل:،  اإلجيابية
فتمثّلت يف:   ،النفسية اإلجيابية،  األعراض  و   أما  اإلجيابية،  التعلم  أساليب  البصريزايدة  اكتساب  مثل:   ، اإلدراك 

 . الدوران املكاين  ةقدر 
ب اإللكرتونية، مثل: العنف، والعدوان، واالنسحاب االجتماعي، والقلق، وابلرغم من اآلاثر السلبية لأللعا

وزنة،  )أبو  مثل:  الدراسات،  من  جمموعة  أظهرهتا  االنتحاري، كما  والتفكري  النوم،  واضطراابت  واالكتئاب، 
احلشاش،  2011 الشورجبي،  2008؛  الصواحل2005؛  اليعقو 2016،  ة ؛   ,Bond؛  2009وأدبيس،    ب ؛ 

2011 ( الشحروري  فإن  نتيجة 2007(،  اآلاثر كانت  هذه  أن  يرون  اإلجيايب  االجتاه  أصحاب  أن  ترى   )
وهو  اإللكرتونية،  األلعاب  حملتوى  األسرية  املراقبة  وضعف  اللعب،  معدل  زايدة  يف  واملتمّثل  اخلاطئ  االستخدام 

 السبب املباشر يف ظهور مثل هذه املشكالت. 

( أنه ميكن احلد من خماطر األلعاب اإللكرتونية إذا وجدت 2009)   مال ويضيف بقالوة والدسوقي وعبد الس
ضوابط حمددة يتم التقيد هبا مبوجب تراخيص نظامية وإبشراف تربوي، مما جيعل هلذه األلعاب بعض اإلجيابيات، 

 حبيث يستطيع الطفل أن يقضي فيها جزًءا من وقت فراغه دون خوف أو قلق عليه. 
ة من الدراسات أتثريًا إجيابيًّا لأللعاب اإللكرتونية على القدرات العقلية والعمليات كما أظهرت نتائج جمموع

املكانية   القدرة  تنمية  يف  اإللكرتونية  األلعاب  دور  عن  للكشف  الدراسات  من  جمموعة  توّجهت  فقد  املعرفية، 
إىل ،  ((Sanchez, 2012دراسة  ك هدفت  عل  اليت  عل  ىالتعرف  التدريب  ومم  ى أثر  األلعاب استخدام  ارسة 

تعزيز األداء البصري املكاين بني صفوف الطالب اجلامعيني يف جماالت العلوم البصرية املكانية.   علىاإللكرتونية  
وقد توصلت الدراسة إىل فعالية استخدام األلعاب اإللكرتونية املناسبة يف تعزيز األداء البصري املكاين، وأساليب 

  م البصرية املكانية.التفكري، وكذا تعلم موضوعات العلو 
هدفت إىل التعرف على أثر    على عينة من طالب جامعة كاليفورنيا،   دراسةب  (,Adams   (2013وكما قام 

الثابتة واملتحركة، وكذا التعرف على أثر ممارسة    علىممارسة األلعاب اإللكرتونية   لعبيت اكتساب املهارات املكانية 
 ىثنائية األبعاد عل  Tetrisوترتس  أول شخص يطلق النار،    Unreal Tournament  2004تورانمنت    أنريل

ابللعب األداء  مهارات  املهارات   ، زايدة  تعزيز  يف  اإللكرتونية  األلعاب  ممارسة  فعالية  إىل  الدراسة  توصلت  وقد 
 بني اللعبتني وبني اإلدراك املكاين.    إجيابية  املكانية الثابتة واملتحركة، ووجود عالقة
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على عينة من طلبة جامعة إلينوي اجلنوبية إىل التعرف (  (Russell, 2013  ويف االجتاه نفسه هدفت دراسة
البصرية املكانية يف ضوء مدخل االستدالل  املهارات  العالقة بني ممارسة األلعاب اإللكرتونية احلركية وتعزيز  على 

التعلم اإلحصائية  من خالل   ، االحتمايل الدراسة إىل وجود عالقة إجيابية بني   .توظيف أحد مهام  وقد توصلت 
املكانية البصرية  الطالب  مهارات  تنمية  وبني  احلركية  اإللكرتونية  األلعاب  االستدالل   وتعزيز  ،ممارسة  مهارات 

كما أوضحت نتائج الدراسة   النوع من األلعاب.  االطالب املمارسني ملثل هذ   ىاالحتمايل، واالنتباه البصري لد 
ن مستوايت أداء الطالب بزايدة الوقت املستهلك يف وجود عالقة بني ممارسة األلعاب اإللكرتونية احلركية وبني حتسُّ 

 ممارسة هذه األلعاب. 
واإلدراك كدراسة  االنتباه  عملييت  تنمية  يف  اإللكرتونية  األلعاب  دور  على  الدراسات  بعض  رّكزت  يف حني 

(Hubert-Wallander, Green & Bavelier,2010)  ،إىل هدفت  استخدام التعرُّ   اليت  أثر  على  ف 
األفراد لدى  البصري  االنتباه  معدالت  إطالة  يف  اإللكرتونية  ومراجعة من خالل  وذلك    ،األلعاب  النتائج   مسح 

مثل اإلدراك الزماين السابقة اليت تناولت آاثر األلعاب اإللكرتونية على معدالت اإلدراك بصورة عامة    والدراسات
إىل أن الدراسات   من مراجعتها  وقد توصلت هذه الدراسة   . واملكاين، وعلى اإلدراك البصري للفرد بصفة خاصة

 العام  واإلدراكا يف معدالت االنتباه  ها يف جمال األلعاب اإللكرتونية أظهرت جمموعاهتا التجريبية حتسنً ؤ اليت مت إجرا
اليت   األخرى  احلسية مقارنة ابجملموعات  اإللكرتونية  ملواملعاجلة  األلعاب  توصل  ،تستخدم  أن   الدراسة إىل  تكما 

يف   أتثريًا  األلعاب  مستوايتأكثر  البصري    حتسني  واأللعاب كانت  اإلدراك  الوترية،  سريعة  اإللكرتونية  األلعاب 
 يت تتطلب تقسيم االنتباه. اإللكرتونية القائمة على املهام املرئية واحلركية ال

ذاته هدفت دراسة السياق  طُبِّقت    ((Oei & Patterson, 2013  ويف  طلبة جامعة اليت  عينة من  على 
 .اإلدراك  وتعزيزالعالقة بني ممارسة األلعاب اإللكرتونية احلركية وغري احلركية    ىف علىل التعرُّ إ  اننيانج التكنولوجية

ممارس أن  إىل  الدراسة  توصلت  اإلدراكية وقد  القدرات  من  العديد  تعزيز  شأنه  من  احلركية  اإللكرتونية  األلعاب  ة 
التحسن   وعملية  ،آليات التعلمو عال، مثل: االنتباه،    ى مستو   ىإجراء العمليات العامة عل  ىواملعرفية، والتدريب عل

ملرتبط مبمارسة األنواع املختلفة من . وتلفت الدراسة االنتباه إىل أن مستوايت التحسن املعريف ااملعرفية  املهام   أداء يف
التنفيذي   االنتباهيعملية الضبط    حمددة، مثلاالستخدام املتكرر لعمليات معرفية    األلعاب اإللكرتونية يرجع إىل 

  جمموعة واسعة من األنظمة املعرفية العامة.   ى أثناء ممارسة اللعبة، وليس التدريب عل
     (Muilwijk, 2010)  دراسة وركَّزت بعض الدراسات على أتثري األلعاب اإللكرتونية يف تنمية الذاكرة، ك

إىل التعرف على أثر االستعانة ابأللعاب احلاسوبية على مستوى استثارة الذاكرة قصرية املدى للطالب   اليت هدفت
ارتباطياجلامعيني من   الدراسة إىل وجود عالقة  بني استخدام األلعاب   ة جامعة توينيت هبولندا. وقد توصلت هذه 
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ا لأللعاب احلاسوبية حيث أوضحت نتائج الدراسة أن الطالب كانوا أكثر استخدامً   ،احلاسوبية وبني متغري النوع
ابلطالبات.   احلاسوبيةالأوضحت  كما  مقارنة  االستعانة ابأللعاب  أن  تذكُّ   نتائج  على  املواد يساعد  من  العديد  ر 

سواء كان ذلك يف بداية اللعبة أم يف  ،عند عرض اللعبة ووقت مناسبنياإلعالنية شريطة أن يتم إدراجها يف موضع 
 هنايتها.  

قام ذاته  االجتاه  إىل  (Blacker, 2013)  ويف  هدفت  على   بدراسة  قائم  تدرييب  برانمج  أثر  استقصاء 
اإلل األلعاب  املرئية  استخدام  الذاكرة  يف  اختزاهنا  يتم  اليت  ابملعلومات  اخلاص  والكيف  الكم  على حتسني  كرتونية 

لدى عينة من الطلبة اجلامعيني. وقد توصلت هذه الدراسة إىل فاعلية الربانمج التدرييب القائم على   قصرية املدى 
امل  قصرية  البصرية  ابلذاكرة  اخلاصة  القدرة  اإللكرتونية يف حتسني  مقارنة األلعاب  التجريبية  اجملموعة  أفراد  بني  دى 

 الضابطة.   أبفراد اجملموعة
((Sosa, 2012دراسة  يف حني توّجهت  

أثر التدخل ابأللعاب   على ف  إىل التعرُّ   إىل كبار السن؛ إذ هدفت  
الـنينتندو دي إس   مثل:  الدماغ  Nintendo DSاإللكرتونية،  املعريف،   ىعل  Brain Age، ولعبة عمر  األداء 

، وتقدير الذات، واالجتاهات حنو األلعاب اإللكرتونية بني فئة املتقدمني يف العمر. وقد توصلت يةوالفعالية الذات
كلفة أو بعض األلعاب املتخصصة مثل عمر املالدراسة إىل فعالية ممارسة بعض األلعاب اإللكرتونية البسيطة غري  

األدا تعزيز بعض جوانب  املعريفالدماغ يف  املعرفية  ،ء  املهارات والقدرات  العديد من  تعزيز    ،وحتسني  كل وكذلك 
أن االنتظام يف ممارسة األلعاب اإللكرتونية ذات   النتائجتقدير وفاعلية الذات لدى هذه الفئة. كما أوضحت  من:  

مني يف العمر من خالل اكتساب الفعلي بني فئة املتقدّ   واألداءاملهام اليومية احملددة من شأنه تعزيز األداء املعريف  
 . اليومية  احلياة مهارات  بعض  

( بدراسة هدفت إىل معرفة أثر ممارسة األلعاب 2007وعلى مستوى الدراسات العربية قامت الشحروري ) 
العقلي،  التصور  القرار،  اختاذ  املشكالت،  حل  التذكر،  اإلدراك،  )االنتباه،  املعرفية:  العمليات  على  اإللكرتونية 

لية املعرفية( والذكاء االنفعايل لدى أطفال مرحلة الطفولة املتوسطة، وأظهرت النتائج وجود فروق يف العمليات الفعا
 املعرفية والذكاء االنفعايل لصاحل اجملموعة التجريبية.

 ( الشافعي  توصلت  مث 2007كما  الفضاء  مغامرات  ألعاب  هي  دراستها  لعينة  املفضلة  األلعاب  أن  إىل   )
مي مث السباق مث احلروب والقتال، وأن متوسط وقت اللعب لذوي التفكري الشمويل أعلى من متوسط اخليال العل

وقت اللعب لذوي التفكري التحليلي، كما وجدت الدراسة وجود فروق يف اخليال العلمي لصاحل األطفال الذي 
 لكرتوين وبني اخليال العلمي. ميارسون األلعاب اإللكرتونية، كما توجد عالقة إجيابية بني معدل وقت اللعب اإل
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إىل قيــــــــاس أثــــــــر األلعــــــــاب اإللكرتونيــــــــة يف تنميــــــــة القــــــــدرات العقليــــــــة  (  2009وهــــــــدفت دراســــــــة النجــــــــومي )
ــة ــة الثانويـــ ــنهج التجــــــرييب    ،للمرحلـــ ــة املـــ ــد اعتمــــــدت الباحثـــ ــةوقـــ ــة الثانويـــ ــة مـــــن طلبــــــة املرحلـــ ــدى عينـــ ، وتوصــــــلت  لـــ

 اإللكرتونية يف تنمية القدرات احلسية التجريدية واللفظية.نتائج الدراسة إىل فاعلية األلعاب  
دراســــــة أثــــــر ممارســــــة األلعــــــاب اإللكرتونيــــــة علــــــى الــــــذكاء    بدراســــــة هــــــدفت إىل  (2017  )حســــــن،كمــــــا قــــــام  

ــاعي لـــــدىاللغـــــوي واال ــطة يفامل  طـــــالب  جتمـــ ــة املتوســـ ــورة  رحلـــ ــة املنـــ ــرج واملدينـــ ــن الـــــرايض واخلـــ ــل مـــ ــعودية،  اب  كـــ لســـ
ــائج ــلت النتــــ ــذين ال ميارســــــوهنا يف    وتوصــــ ــة والــــ ــاب اإللكرتونيــــ ــون األلعــــ ــذين ميارســــ ــني الــــ ــروق بــــ ــود فــــ ــدم وجــــ إىل عــــ

َدت فــــــروق بينهمــــــا يف الــــــذكاء االجتمــــــاعي لصــــــاحل الــــــذين ميارســــــوهنا. كمــــــا أظهــــــرت   الــــــذكاء اللغــــــوي، بينمــــــا ُوجــــــِّ
ى ملتغــــــري النــــــوع بــــــني متوســــــطات درجــــــات أفــــــراد العينــــــة الــــــذين  عــــــزَ وق دالــــــة إحصــــــائًيا تُ وجــــــود فــــــر   النتــــــائج عــــــدم

ــائًيا   ــا وجـــــدت فـــــروق دالـــــة إحصـــ ــذين    بـــــنيميارســـــون األلعـــــاب اإللكرتونيـــــة علـــــى مقيـــــاس الـــــذكاء اللغـــــوي، بينمـــ الـــ
 اإلانث. ميارسون األلعاب اإللكرتونية على مقياس الذكاء االجتماعي لصاحل 

ظهــرت نتــائج ســلبية للعمليــات املعرفيــة مــن جــرّاء اســتخدام األلعــاب اإللكرتونيــة فلــم جتــد  أمــا الدراســات الــيت أ
ز  علـى عمليـة االنتبـاه، مهـا: دراسـة -حّد علمهن-الباحثات على  الـيت   ،(Mckelvey,2009) سوى دراستني ركـّ

والســاعات الــيت يقضــيها الفــرد يف ممارســة    ،هــدفت إىل التعــرف علــى العالقــة بــني أعــراض إدمــان األلعــاب اإللكرتونيــة
ة  واضطراابت فـرط احلركـة ونقـص االنتبـاه. وقـد توصـلت هـذه الدراسـة إىل وجـود عالقـة ارتباطيـ ،األلعاب اإللكرتونية

اللعـــب،  إجيابيـــة بـــني الســـاعات األســـبوعية الـــيت يقضـــيها الفـــرد يف ممارســـة األلعـــاب اإللكرتونيـــة وبـــني أعـــراض إدمـــان  
إجيابيــة بــني أعــراض إدمــان األلعــاب اإللكرتونيــة وبــني أعــراض اضــطراابت فــرط احلركــة    ةقــة ارتباطيــوكــذلك وجــود عال

ذات داللــة إحصــائية بــني الســاعات الــيت    ةكمــا أظهــرت الدراســة عــدم وجــود عالقــة ارتباطيــ  .ونقــص االنتبــاه للبــالغني
 اضطراب فرط احلركة ونقص االنتباه.  سبوعية وبني أعراضأيقضيها الفرد يف ممارسة األلعاب اإللكرتونية بصورة 

قام     إىل   دراسةب  (Wallace, 2012)كما  األلعاب   هدفت  ممارسة  عادات  بني  ما  العالقة  على  التعرف 
. أبمريكاالصفوف من الثالث إىل السادس االبتدائي يف إحدى املدارس االبتدائية  لدى طالب واالنتباهاإللكرتونية 

الدراسة   ارتباطيوج  إىلوقد توصلت هذه  الطالب يف ممارسة   بني  إجيابية  ةود عالقة  اليت يقضيها  الساعات  عدد 
املعلم لتقديرات  وفًقا  االنتباه  نقص  اضطراب  أعراض  انتشار  وبني  اإللكرتونية   ،االندفاعية  :املتمثلة يف  ،األلعاب 

الزائد  ارتباطي  ،والنشاط  عالقة  وجود  االنتباه. كذلك  بني    ةونقص  ما  العمسلبية  في  ر متغري  بدأ  الطالب   هالذي 
حيث أوضحت نتائج الدراسة أن الطالب الذين  ،أعراض اضطراب نقص االنتباه اإللكرتونية وبنيممارسة األلعاب 

عليهم أعراض اضطراب نقص االنتباه بصورة أكرب   تيف استخدام األلعاب اإللكرتونية يف عمر متأخر ظهر   بدأوا
ذات   ةوكذلك عدم وجود عالقة ارتباطي  ،ممارسة األلعاب اإللكرتونية يف مرحلة مبكرة  بدأوامقارنة ابلطالب الذين  
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اضطراب  أعراض  وبني ظهور  للمدرسة  الذهاب  قبل  الصباح  اإللكرتونية يف  األلعاب  ممارسة  بني  داللة إحصائية 
 نقص االنتباه. 

ــري ) ــاب اإل  أثــــــــر(  2017يف حــــــــني حبثــــــــت مشــــــ ــةاأللعــــــ ــرب اهلواتــــــــف الذكيــــــ ــة عــــــ ــيل    لكرتونيــــــ علــــــــى التحصــــــ
  إىل  وتوصــــــلت نتــــــائج الدراســــــة  ،أوليــــــاء األمــــــور مبدينــــــة أم البــــــواقي  مــــــن وجهــــــة نظــــــرالدراســــــي للتلميــــــذ اجلزائــــــري،  

لكرتونيـــــة عـــــرب  أللعـــــاب اإلل  ســـــليب  أتثـــــري، ووجـــــود  ا وعـــــرب اهلواتـــــفأن أغلـــــب التالميـــــذ يســـــتخدمون األلعـــــاب يوميـــــًّ 
 .استخدام اللعب اإللكرتويننظرًا إىل اإلفراط يف  ؛اهلواتف على التحصيل الدراسي

وأتسيًسا على ما مت عرضه من نتائج الدراسات السابقة يالحظ تعارٌض يف نتائج أتثري هذه األلعاب على 
السلوك اإلنساين، وعليه فإن احلاجة ماسة إىل دراسات ترصد أتثري استخدام األلعاب اإللكرتونية على األفراد يف 

اجملت خاصة يف  العربية،  واجتماعية اجملتمعات  اقتصادية  تغريات  األخريين  العقدين  يف  شهد  الذي  السعودي،  مع 
هائلة، رافقها شكل من االنفتاح الثقايف، وزايدة يف القوة الشرائية، وتوسع يف حركة التحديث التكنولوجي، مبا يف 

 ذلك التحديث املتعلق مبجاالت الرتفيه واللعب. 
حاول معرفة الفروق يف االنتباه والقدرة املكانية لدى مستخدمي ، فإن الدراسة احلالية ستقبناء على ما سب

األلعاب اإللكرتونية، حيث إن كثريًا من األلعاب اإللكرتونية؛ كألعاب السباق، والرماية، واملغامرات يعتمد الفوز 
و  والدوران  واحلركة  االجتاهات  وحتديد  البصري،  والتمييز  واإلدراك  االنتباه  يف  املهارة  على  والعمق فيها  االلتفاف 

 تتحدد مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن األسئلة التالية: وبذلك    والتهديف )التصويب(. 

 مستخدمي األلعاب اإللكرتونية؟ عينة الدراسة من  املكانية لدى  االنتباه والقدرة ما مستوى   .1
ــائية  هـــــــل توجـــــــد فـــــــروق .2 ــاه والقـــــــدرة املكانيـــــــة  ذات داللـــــــة إحصـــــ ــن: االنتبـــــ ــدد    يف كـــــــل مـــــ ا الخـــــــتالف عـــــ ــً تبعـــــ

 مستخدمي األلعاب اإللكرتونية؟  عينة الدراسة من  سنوات اللعب لدى

ــد فـــــــروق .3 ــة إحصـــــــائية  هـــــــل توجـــــ ــة    يف  ذات داللـــــ ــدرة املكانيـــــ ــاه والقـــــ ــتالف  كـــــــل مـــــــن: االنتبـــــ ا الخـــــ ــً   نـــــــوعتبعـــــ
 مستخدمي األلعاب اإللكرتونية؟  عينة الدراسة مناأللعاب لدى  

ــدرة املكانيـــــة    كــــل مـــــن:  يف  ذات داللـــــة إحصـــــائية  هــــل توجـــــد فــــروق .4 ــتالف العمـــــر لـــــدىاالنتبـــــاه والقــ ا الخــ   تبعـــــً
 مستخدمي األلعاب اإللكرتونية؟ عينة الدراسة من

ا الخـــــتالف    االنتبـــــاه والقـــــدرة املكانيـــــة  كـــــل مـــــن:  يف  ذات داللـــــة إحصـــــائية  هـــــل توجـــــد فـــــروق .5   لـــــدى  النـــــوعتبعـــــً
 مستخدمي األلعاب اإللكرتونية؟  عينة الدراسة من
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 الدراسةأمهية 
 األمهية النظرية:

تواكب هذه الدراسة التغريات احلديثة يف أسلوب احلياة املعاصر الذي أصبحت فيه التكنولوجيا تسيطر   .1
على  احملتملة  أتثرياته  له  يكون  قد  مما  واألطفال،  املراهقني  لدى  بشكل كبري خاصة  األفراد  حياة  على 

 الشخصية والسلوك اإلنساين. 

إضافة علمية للدراسات اليت تناولت أتثري األلعاب اإللكرتونية   -كما أتمل الباحثات-الدراسة  تعد هذه   .2
حمدودية  إىل  إضافة  متضاربة،  السابقة كانت  الدراسات  نتائج  وأن  خاصة  اإلنساين،  السلوك  على 

 ونية.الدراسات خاصة العربية اليت تناولت التأثري اإلجيايب والعمليات املعرفية لأللعاب اإللكرت 

 األمهية التطبيقية:

السرعة    .1 مقياسي  تطوير  اإلنرتنت، حيث مت  النفسي عرب  القياس  إضافة إىل جتارب  الدراسة  تقّدم هذه 
 اإلدراكية والقدرة املكانية إىل صورة إلكرتونية تفاعلية. 

لتنمية .2 األلعاب؛  هذه  وتطويع  تصميم  من  والباحثني  النفسيني  املرشدين  الدراسة  نتائج  تفيد  هذه   قد 
 القدرات العقلية والعمليات املعرفية لدى الطلبة.   

 ات الدراسةمصطلح
أي نوع من أنواع األلعاب   : هناأبف األلعاب اإللكرتونية  عرَّ تُ :   Electronic Gamesاأللعاب اإللكرتونية  

 . (Wong, 2008)  م هبا اليت تعتمد يف املقام األول على العناصر اإللكرتونية يف إدارهتا والتحكُّ 
أبهنا:   الباحثات  والربح وتعرِّفها  املنافسة  على  تقوم  وقوانني حمددة،  متنوعة  أفكار  ذات  إلكرتونية  تطبيقات 

واخلسارة، وغالًبا ما تكون متصاعدًة من حيث الصعوبة، تتم برجمتها بلغات الكمبيوتر املتطورة، ويتم اللعب هبا 
أو عرب  للعب،  أجهزة متخصصة  أو عرب  احلاسوب،  اللوحية، عرب  األخرى؛ كاهلواتف واألجهزة  الذكية  األجهزة   

ومتكِّن مستخدميها من اللعب الفردي أو اجلماعي، كما ميكن اللعب هبا مباشرة عرب اإلنرتنت من خالل مواقع 
 خمصصة. 

عمليـــــة معرفيـــــة تنطـــــوي علـــــى الرتكيـــــز علـــــى مثـــــري معـــــني مـــــن بـــــني عـــــدة مثـــــريات مـــــن  :  Attentionاالنتبـــــاه  
 (.  2012م، حولنا )العتو 

 اليت حيصل عليها املفحوص يف االختبار املستخدم يف الدراسة.  الكلية  لدرجةابإجرائًيا: يتحدد االنتباه  
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ــّ   :Spatial ability  القــــــدرة املكانيــــــة ــة يفتتمثــــ ــري    ل القــــــدرة املكانيــــ ــتقبال الصــــــور والتفكــــ القــــــدرة علــــــى اســــ
ــا ــراغ  ،فيهــــ ــى الشــــــكل والفــــ ــوم  ،والتعــــــرف علــــ ــوان وخطــــــوط ورســــ ــن ألــــ ــمنه مــــ ــا يتضــــ ــرية    ،ومــــ ــار البصــــ ــل األفكــــ ونقــــ

 .(2014  الدابيب،و  واملكانية واستخدامها لبناء املعاين )الزغول
ــة   ــدرة املكانيـــــ ــدد القـــــ ــًّ وتتحـــــ ــدرة  : اباإجرائيـــــ ــار القـــــ ــا املفحـــــــوص يف اختبـــــ ــل عليهـــــ ــة الـــــــيت حيصـــــ ــة الكليـــــ لدرجـــــ

     املكانية.
 راسةإجراءات الد
وبشكل خاص على املنهج الوصفي السبيب املقارن، حيث   ،على املنهج الوصفيتعتمد الدراسة    :منهج الدراسة

االنتباه والقدرة ومن مث املقارنة بني اجملموعات يف    ،مت تقسيم عينة الدراسة إىل جمموعات حسب متغريات الدراسة
   املكانية.

الذين يتفاعلون مع حساابت مواقع التواصل  مجيع مستخدمي األلعاب اإللكرتونية ذكورًا وإاناًث    : الدراسةجمتمع    
وهو العام الذي   ، 2019الفصل الدراسي الثاين من العام  يف    االجتماعي السعودية املهتمة ابأللعاب اإللكرتونية

فيه  بِّ طُ  ووفًقاقت  والالحتاد    الدراسة،  اإللكرتونية  للرايضات  هناك  فإ لذهنية  السعودي  مليون مستخدم   ( 8,6) ن 
اململكة مستوى  على  اإللكرتونية  ذكور  %52)  ،لأللعاب  منهم  إانث    (%48) و(  السعودي )االمنهم  حتاد 

 (. 2019،  للرايضات اإللكرتونية والذهنية 
( فـــــــــرًدا مــــــــن مســـــــــتخدمي  60العينــــــــة االســــــــتطالعية: تكونـــــــــت العينــــــــة االســـــــــتطالعية مــــــــن )عينةةةةةةةةةة الدراسةةةةةةةةةة   

ــة ؛ للتحقــــــــق مــــــــن  ( مــــــــن الــــــــذكور29( مــــــــن اإلانث، )31مت اختيــــــــارهم عشــــــــوائًيا؛ مــــــــنهم )  األلعــــــــاب اإللكرتونيــــــ
 ثبات وصدق أدوات الدراسة.

ــن ):  العينةةةةةةةة األساسةةةةةةةية ــة مــــ ــة الدراســــ ــرًدا  (  320تكونــــــت عينــــ ــةفــــ ــتخدمي األلعــــــاب اإللكرتونيــــ ــد  مــــــن مســــ ، وبعــــ
مت اختيـــــــارهم ابلطريقـــــــة    ( فـــــــرًدا287لعينـــــــة )اســـــــتبعاد االســـــــتباانت غـــــــري الصـــــــاحلة للتحليـــــــل اإلحصـــــــائي بلغـــــــت ا

ملواقــــــع التواصــــــل  مــــــن التــــــابعني    مــــــن جمتمــــــع الدراســــــة)ذكــــــور وإانث، فئــــــات عمريــــــة خمتلفــــــة(    العشــــــوائية    الطبقيــــــة
ــنة   ــة ملـــــدة ال تقـــــل عـــــن ســـ ــة لأللعـــــاب اإللكرتونيـــ االجتمـــــاعي املهتمـــــة ابأللعـــــاب اإللكرتونيـــــة، وممـــــن لـــــديهم ممارســـ

ــدة ــع  واحـــــ ــل مـــــ ــع  ، حيـــــــث مت التواصـــــ ــاون مـــــ ــويرت؛ للتعـــــ ــى تـــــ ــة علـــــ ــاب اإللكرتونيـــــ ــهرية لأللعـــــ ــاابت شـــــ ــة حســـــ أربعـــــ
ــويرت   ــل تــــــ ــاعي مثــــــ ــل االجتمــــــ ــع التواصــــــ ــى مواقــــــ ــم علــــــ ــابعني هلــــــ ــراد التــــــ ــى األفــــــ ــاييس علــــــ ــر املقــــــ الباحثــــــــات يف نشــــــ

 . ( يبني توزيع أفراد العينة على متغريات الدراسة1واإلنستقرام، واجلدول )
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 (278معلوماهتم األولية )ن = توزيع عينة البحث وفق  (1جدول )

 النسبة العدد  اجملموعة الفرعية املتغريات النسبة العدد  اجملموعة الفرعية املتغريات

 اجلنس 

%52.9 147 ذكر  

عدد سنوات اللعب  
 ابأللعاب اإللكرتونية

%25.5 71 سنة   

%15.1 42 سنتني  

%47.1 131 أنثى  
%17.3 48 ثالث سنوات   

سنوات أربع    29 10.4%  

%31.7 88 مخس سنوات فأكثر  

 العمر 

سنة  12إىل    7من    59 21.2%  

نوع األلعاب  
 اإللكرتونية 

%15.8 44 ألعاب املغامرات   

سنة   18إىل   13من    51 18.3% %15.8 44 ألعاب احلركة    

سنة   22إىل   19من    57 20.5% %11.9 33 ألعاب الذكاء   

سنة   29إىل   23من    52 18.7% %43.5 121 ألعاب قتالية    

%21.2 59 ثالثون سنة فأكثر %12.9 36 األلعاب الرايضية    

 أدوات الدراسة

   أنفيموف لقياس االنتباه:-التصحيح بوردن مقياس  

  البيئــــــــةعلــــــــى    ، وقــــــــام بتقنينــــــــه(1968عــــــــام )  نفيمــــــــوفأ  -الباحــــــــث الروســــــــي بــــــــوردن س  قيــــــــاهــــــــذا امل  عــــــــد أ
مــــــن    يتكــــــون   ، وهــــــو مقيــــــاس شــــــطب يهــــــدف إىل قيــــــاس دقــــــة الرتكيــــــز،(1972)اجلــــــواد طــــــه عــــــام    عبــــــد   العربيــــــة

ــطرً   واحــــد وثالثــــني ــة  اســ ــام العربيــ ــن  و   ،مــــن األرقــ ــون مــ ــل ســــطر يتكــ ــام  (10)كــ ــات مــــن األرقــ ــة    ،جمموعــ كــــل جمموعــ
ا، ووضــــــــعت األرقــــــــام برتتيــــــــب وتسلســــــــل    (40)ويتكــــــــون كــــــــل ســــــــطر مــــــــن    ،أرقــــــــام  (5-3)تكونــــــــت مــــــــن   رقمــــــــً

ــة التوز   ،مقـــــــنن ــون منتظمـــــ ــة  حبيـــــــث تكـــــ ــار دقيقـــــ ــدة االختبـــــ ــادي احتمـــــــاالت احلفـــــــظ، مـــــ ــاوية لتفـــــ ــري متســـــ يـــــــع وغـــــ
ــرقم املطلــــــوب شــــــطبه   ــار الــــ ــام العربيــــــة97هــــــو )و واحــــــدة فقــــــط، يقــــــوم املفحــــــوص ابختيــــ وهــــــو      ،( مكتــــــواًب ابألرقــــ

 املقياس كالتايل:( مرة. ويصحح  36مكرر )

ملخترب خالل دقيقة، ويرمز ( اليت وصل إليها ا97حساب احلجم الكلي للجزء املنظور، أي: عدد األرقام )  -
 .Aله ابلرمز  

 . C( اليت قام املخترب بشطبها خالل دقيقة، ويرمز هلا ابلرمز  97حساب عدد األرقام )  -
 . Wحساب عدد األرقام اليت قام املخترب بشطبها خطأ يف اجلزء املنظور، ويرمز له ابلرمز   -
 .O( اليت نسيها املخترب ومل يشطبها يف اجلزء املنظور، ويرمز هلا ابلرمز  97حساب عدد األرقام )  -
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 التعويض ابلقيم اليت حساهبا يف اخلطوات السابقة يف املعادلة التالية: -

U = A(C-W)/(C+O) 

، وأقــل    36حــدة االنتبــاه، وأعلــى درجــة حيصــل عليهــا املفحــوص هــي    Uحيــث متثــل     ومتثــّل درجــة انتبــاه عــال 
 درجة هي صفر.

ــات )طــــــه،   ــة املصـــــرية يف عــــــدد مـــــن الدراســـ ــدق املقيــــــاس يف البيئـــ ــات وصـــ ــد مت التحقـــــق مــــــن ثبـــ ،  1975ولقـــ
عاليـــــــــــــة  (، وتوصـــــــــــــلوا إىل معـــــــــــــامالت صـــــــــــــدق وثبـــــــــــــات  1985،  ر؛ جـــــــــــــاب1982؛ ســـــــــــــعد،  1980خضـــــــــــــرة،  
 (.1994)البطيخي،  

تفـــــاعلي، حيـــــث يـــــتم النقـــــر    إلكـــــرتوين  مقيـــــاسورقـــــي إىل    يـــــاسمـــــن مق  سقيـــــااملمت حتويـــــل  يف الدراســـــة احلاليـــــة  
علــــــى العــــــدد املطلــــــوب، وحتســــــب درجــــــة واحــــــدة لكــــــل إجابــــــة صــــــحيحة، وميكــــــن اســــــتخدام هــــــذا املقيــــــاس عــــــرب  

    ا إىل العينة عرب روابط إلكرتونية.األجهزة اللوحية واهلواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، ومت إرساهل
كمــــــا مت حســــــاب معــــــامالت ثبــــــات وصــــــدق هــــــذا املقيــــــاس، وذلــــــك بعــــــد تطبيقــــــه علــــــى عينــــــة اســــــتطالعية  

 ( فرًدا، من خالل استخدام الطرق التالية:60قوامها )
ســــــــطرًا(، ابعتبــــــــار أن كــــــــل ســــــــطر    31)بعــــــــدد أســــــــطر املقيــــــــاس وهــــــــو    Alpha-Cronbachمعامــــــــل   -

املقيــــــاس، ويف كــــــل مــــــرة يــــــتم حــــــذف درجــــــات أحــــــد البنــــــود مــــــن الدرجــــــة الكليــــــة    ميثــــــل بنــــــًدا مــــــن بنــــــود
ـــ   ــفية لـــــ ــة التجزئـــــــة النصـــــ ــاس بطريقـــــ ــات الكلـــــــي للمقيـــــ ــاب الثبـــــ ــا مت حســـــ ــاس. كمـــــ -Spearmanللمقيـــــ

Brown  .وكذلك ألفا كرونباخ 
ــد والدرجــــة الكليـــــة   - ــة البنــ ــاب معامــــل االرتبــــاط بـــــني درجــ ــاس عـــــن طريــــق حســ ــدق بنــــود املقيــ ــاب صــ حســ

 للمقياس، واجلدول التايل يوضح النتائج اليت مت التوصل إليها:

 ( 60)ن = مقياس االنتباه معامالت ثبات وصدق  (2جدول )

 معامل ألفا كرونباخ البند 
 

معامل ارتباط درجة البند ابلدرجة الكلية 
 للمقياس

 معامل ارتباط درجة البند ابلدرجة الكلية للمقياس 
البندعند حذف درجة    

1 0.884 0.45**  0.41**  

2 0.885 0.38**  0.33*  

3 0.885 0.46**  0.39**  

4 0.881 0.58**  0.51**  

5 0.882 0.55**  0.48**  

6 0.881 0.59**  0.55**  

7 0.881 0.64**  0.61**  

8 0.882 0.53**  0.48**  

9 0.886 0.30*  0.28*  
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10 0.886 0.30*  0.28*  

11 0.881 0.60**  0.55**  

12 0.882 0.53**  0.48**  

13 0.886 0.30*  0.28*  

14 0.878 0.70**  0.64**  

15 0.885 0.52**  0.44**  

16 0.886 0.30*  0.28*  

17 0.878 0.73**  0.71**  

18 0.882 0.55**  0.50**  

19 0.880 0.63**  0.59**  

20 0.887 0.27*  0.25*  

21 0.887 0.27*  0.25*  

22 0.884 0.46**  0.40**  

23 0.881 0.59**  0.52**  

24 0.879 0.64**  0.59**  

25 0.879 0.66**  0.62**  

26 0.883 0.49**  0.43**  

27 0.883 0.49**  0.43**  

28 0.882 0.54**  0.49**  

29 0.881 0.60**  0.56**  

30 0.886 0.30*  0.28*  

31 0.887 0.30*  0.25*  

 0.887الكلي للمقياس =    Alpha-Cronbach  معامل ألفا كرونباخ  

 Spearman-Brown    =0.895معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لـ  

 .(0.01** دال إحصائيًا عند مستوى )

 ما يلي: (2)  يتضح من جدول
حالة  أ - يف  ألفا كرونباخ  معامالت  مجيع  العام   حذفن  ألفا كرونباخ  معامل  يساوي  أو  من  أقل  البند 

أي بنوده،  معامل   : للمقياس يف حالة وجود مجيع  اخنفاض  إىل  يؤدي  بنوده ال  من  بند  أي  تدخل  أن 
  الثبات الكلي للمقياس، وهذا يشري إىل أن كل بند يسهم بدرجة معقولة يف الثبات الكلي للمقياس. 

(، α ≤ 0.05د ابلدرجة الكلية للمقياس دالة إحصائًيا عند مستوى )أن مجيع معامالت ارتباط درجة البن -
 مجيع بنود مقياس االنتباه.   وثبات  مما يدل على االتساق الداخلي 

الكلي بطريقيت   ي ن معاملأ - النصفية  و   ألفا كرونباخ   الثبات  الكلي مما يدل على    ، مرتفعان التجزئة  الثبات 
 للمقياس. 
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البند ابلدرجة الكلية للمقياس )يف حالة حذف درجة البند من الدرجة أن مجيع معامالت ارتباط درجة   -
 ( مستوى  عند  إحصائًيا  دالة  للمقياس(  مقياس (،  α ≤ 0.05الكلية  بنود  مجيع  صدق  على  يدل  مما 

 االنتباه.
 القدرة املكانية اختبار

قيــــــاس عــــــامل الــــــنفس األمريكــــــي  أحــــــد االختبــــــارات الفرعيــــــة ملقيــــــاس القــــــدرات العقليــــــة األوليــــــة، أعــــــدَّ هــــــذا امل
اختبـــــار  البيئـــــة املصـــــرية، وهـــــو عبـــــارة عـــــن    علـــــى، وقـــــام بتقنينـــــه الـــــدكتور أمحـــــد زكـــــي صـــــاحل  Thurston  ثريســـــتون 
ــدً 19تكــــــون مــــــن )ر يمصــــــو  ــة  والبنــــــود،  ا( بنــــ ــكال رئيســــ ــارة عــــــن أشــــ ــتة  و ،  عبــــ ــدائلســــ ــد علــــــى    لإلجابــــــة،  بــــ يعتمــــ

ر مـــــــن بـــــــني البـــــــدائل الشـــــــكل املشـــــــاهبة للشـــــــكل  ، واملفحـــــــوص  تـــــــاالتفريـــــــق بـــــــني األشـــــــكال الســـــــوية واملعكوســـــــة
 ( دقائق.10، والزمن املقدر لالختبار )جابة قد تصل إىل أكثر من إجابة صحيحةالرئيس، واإل

ــام صـــــاحل ) ــاملي  1975ولقـــــد قـــ ــل العـــ ــن خـــــالل التحليـــ ــاب الصـــــدق مـــ ــار وحســـ ــايري االختبـــ ــتخراج معـــ ( ابســـ
ــة لالختبــــــار، واالت ــة املكونـــ ــفر عـــــن العوامــــــل األربعـــ ــذي أســـ ــة والدرجــــــة  الـــ ــارات الفرعيـــ ــداخلي بــــــني االختبـــ ــاق الـــ ســـ

ــراوح بــــــني ) ( )أبــــــو حطــــــب وصــــــادق وعثمــــــان،  96-.81الكليــــــة لالختبــــــار، كمــــــا مت حســــــاب الثبــــــات الــــــذي تــــ
1997.) 

ــة احلاليـــــــة   ــارمت حتويـــــــل  يف الدراســـــ ــارمـــــــن    االختبـــــ ــارورقـــــــي إىل    اختبـــــ ــتم    إلكـــــــرتوين  اختبـــــ تفـــــــاعلي، حيـــــــث يـــــ
ة مـــــــع الشـــــــكل املطلـــــــوب، وحتســـــــب درجـــــــة واحـــــــدة لكـــــــل إجابـــــــة  النقـــــــر علـــــــى الشـــــــكل أو األشـــــــكال املتماثلـــــــ

صــــــحيحة، وميكــــــن اســــــتخدام هــــــذا االختبــــــار عــــــرب األجهــــــزة اللوحيــــــة واهلواتــــــف الذكيــــــة وأجهــــــزة الكمبيــــــوتر، ومت  
 إرساهلا إىل العينة عرب روابط إلكرتونية. 

القـدرة املكانيـة، وذلـك بعـد تطبيقـه علـى العينـة    اختبـارويف البحث احلـايل مت حسـاب معـامالت ثبـات وصـدق  
واجلـدول التـايل يوضـح النتـائج الـيت  ،  يف ثبـات وصـدق مقيـاس االنتبـاهالطرق املوضـحة   ابستخدام ذاتاالستطالعية 

 :مت التوصل إليها
 (60)ن = القدرة املكانية  اختبارمعامالت ثبات وصدق  ( 3جدول )

البند أو  
 السطر

كرونباخمعامل ألفا    
 

معامل ارتباط درجة البند ابلدرجة 
 الكلية للمقياس

عند  معامل ارتباط درجة البند ابلدرجة الكلية للمقياس  
البندحذف درجة    

1 0.763 0.49**  0.39**  

2 0.774 0.33*  0.26*  

3 0.771 0.37**  0.27*  

4 0.775 0.34*  0.25*  

5 0.765 0.48**  0.37**  

6 0.769 0.42**  0.32*  
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7 0.769 0.42**  0.32*  

8 0.764 0.48**  0.38**  

9 0.768 0.43**  0.33*  

10 0.775 0.35**  0.25*  

11 0.768 0.43**  0.33*  

12 0.763 0.50**  0.40**  

13 0.772 0.38**  0.27*  

14 0.761 0.52**  0.44**  

15 0.754 0.60**  0.51**  

16 0.775 0.39**  0.26*  

17 0.763 0.50**  0.42**  

18 0.758 0.56**  0.47**  

19 0.760 0.54**  0.46**  

 0.776معامل ألفا كرونباخ الكلي للمقياس =  
 Spearman-Brown    =0.801معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لـ  

 .(0.01** دال إحصائًيا عند مستوى )

 ما يلي: (3جدول )يتضح من 
أقل من أو يساوي معامل ألفا كرونباخ العام   البند ن مجيع معامالت ألفا كرونباخ يف حالة غياب  أ -

ال يؤدي إىل اخنفاض معامل   بنوده من   بندأن تدخل أي   :، أيبنودهللمقياس يف حالة وجود مجيع  
 . ختبارلالسهم بدرجة معقولة يف الثبات الكلي  ي  بندالثبات الكلي للمقياس، وهذا يشري إىل أن كل  

(، α ≤ 0.05ابلدرجة الكلية للمقياس دالة إحصائًيا عند مستوى )  لبند أن مجيع معامالت ارتباط درجة ا -
 املكانية.  اختبار   بنودمما يدل على االتساق الداخلي وثبات مجيع  

الثبات الكلي مما يدل على    ،تفعان مر التجزئة النصفية  و   ألفا كرونباخالثبات الكلي بطريقيت    ي ن معاملأ -
 . لالختبار

من الدرجة البند ابلدرجة الكلية للمقياس )يف حالة حذف درجة    البند أن مجيع معامالت ارتباط درجة   -
 اختبارمما يدل على صدق مجيع عبارات  (، α ≤ 0.05الكلية للمقياس( دالة إحصائًيا عند مستوى ) 

 القدرة املكانية.

   األساليب اإلحصائية
 وهي: ،سئلة الدراسةأ  لإلجابة عنمت استخدام جمموعة من األساليب اإلحصائية 

 املتوسط احلسايب والنسبة املئوية. -

 .  One-Sample T-Test الواحدةاختبار )ت( للعينة   -
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 . Independent-Sample T-Test املستقلتنياختبار )ت( للعينتني   -

 LSD متبوًعا ابختبار أقل فرق دال، One-Way ANOVA حتليل التباين يف اجتاه واحد  -

Least significant difference. 

 نتائج الدراسة 
مسةةتخدمي األلعةةاب    عينةةة الدراسةةة مةةن   املكانيةةة لةةدى  االنتبةةاه والقةةدرةالسةةلال األول  مةةا مسةةتوى  إجابةةة  
 اإللكرتونية؟

لتحديـد مســتوايت    ؛والنسـب املئويــةالتكــرارات  ، و ملتوســطات احلسـابيةا  مت اسـتخدام  لإلجابـة عــن هـذا الســؤال:
بعـد تقســيم درجـات أفــراد العينـة إىل ثالثـة مســتوايت )مـنخفض، متوســط، مرتفـع( متســاوية    والقـدرة املكانيــة  االنتبـاه
الفـــرق بـــني متوســـط العينـــة والقيمـــة العليـــا يف مـــدى  لدراســـة داللـــة    ؛للعينـــة الواحـــدة  T-Testاختبـــار )ت(  ، و املـــدى

 :والن التاليان يوضحان النتائج اليت مت التوصل إليهاواجلد املستوى املتوسط، 
 أوال: مستوى االنتباه                              

 التكرارات والنسب املئوية ونتائج اختبار )ت( للعينة الواحدة عند دراسة الفرق بني متوسط االنتباه لدى العينة وأعلى قيمة   (4جدول ) 
 ( 278يف مدى مستوى االنتباه املتوسط )ن=

 النسبة العدد  مستوى االنتباه* 

 %   21.58 60 (12منخفض )من صفر إىل  

 %   63.31 176 (24إىل    12متوسط )أكثر من  

 %   15.11 42 ( 36إىل  24مرتفع )أكثر من  

 17.40 املتوسط احلسايب 
 7.02 االحنراف املعياري 

 24 القيمة اليت نقارن هبا )أعلى قيمة يف مدى مستوى االنتباه املتوسط( 
 15.67 قيمة )ت( 

 0.01 مستوى الداللة 
 درجة.    12إىل ثالثة مستوايت متساوية، طول كل منها    ىفقد مت تقسيم هذا املد  ،(36إىل  نظرًا ألن مدى الدرجات على مقياس االنتباه )ميتد من صفر * 

 ( ما يلي:4يتضح من جدول )
بلغت   - حيث  املتوسط،  االنتباه  مستوى  ذوي  من  البحث كانت  عينة  من  نسبة  أعلى  من   (%63.31)أن 

بلغت  الدراسةإمجايل عينة   اليت  املنخفض  االنتباه  تليها نسبة ذوي مستوى  الثالثة (% 21.58) ،  املرتبة  ، ويف 
 .الدراسةمن إمجايل عينة    ( %15.11)بنسبة بلغت    ، واألخرية جاءت نسبة ذوي مستوى االنتباه املرتفع 
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-  ( بلغ  البحث  عينة  لدى  لالنتباه  العام  املتوسط  االن  ،(17.40أن  مستوى  مدى  يف  يقع  متوسط  تباه وهو 
أكثر من   ميتد من  )الذي  متوسط 24إىل    12املتوسط  لديهم مستوى  البحث  عينة  أن  إىل  يشري  (، وهذا 

 لالنتباه.

( بني متوسط االنتباه لدى العينة 0.01أن قيمة اختبار )ت( تشري إىل وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوى ) -
(، وهذا يؤكد على 24توسط اليت تساوي )وأعلى قيمة يف مدى مستوى االنتباه امل  ، (15.67الذي يساوي ) 

 أن عينة البحث لديهم مستوى متوسط لالنتباه. 

 اثنيا: مستوى القدرة املكانية:
املكانية لدى العينة لتكرارات والنسب املئوية ونتائج اختبار )ت( للعينة الواحدة عند دراسة الفرق بني متوسط القدرة ا( 5جدول )    

 ( 278)ن= يف مدى مستوى القدرة املكانية املتوسط وأعلى قيمة
 مستوى القدرة املكانية** 

 
 النسبة العدد 

 %   0.00 0 (19منخفض )من صفر إىل  

 %   51.80 144 (38إىل    19متوسط )أكثر من  

 %   48.20 134 ( 57إىل  38مرتفع )أكثر من  

 38.47 املتوسط احلسايب 

 5.55 االحنراف املعياري 

 38 القيمة اليت نقارن هبا )أعلى قيمة يف مدى مستوى االنتباه املتوسط( 
 1.41 قيمة )ت( 

 غري دالة  0.16 مستوى الداللة 
 درجة.    19إىل ثالثة مستوايت متساوية، طول كل منها   ىفقد مت تقسيم هذا املد  ،(57مقياس القدرة املكانية )ميتد من صفر إىل  نظرًا ألن مدى الدرجات على ** 

 ما يلي: (5جدول ) يتضح من  
 ( %51.80) كانت من ذوي مستوى القدرة املكانية املتوسط، حيث بلغت  الدراسة  أن أعلى نسبة من عينة   -

من إمجايل عينة   (%  48.20) ، تليها نسبة ذوي مستوى القدرة املكانية املرتفع اليت بلغت  العينةمن إمجايل  
 بينما انعدمت نسبة ذوي مستوى القدرة املكانية املنخفض. ،  البحث

لدى   - املكانية  للقدرة  العام  املتوسط  ) أن  بلغ  البحث  املكانية   ،(38.47عينة  القدرة  بداية مستوى  ويقع يف 
(، وهذا يشري إىل أن عينة البحث لديهم مستوى أعلى قلياًل من 57إىل    38املرتفع )الذي ميتد من أكثر من  
 مستوى القدرة املكانية املتوسط.

رة املكانية لدى العينة الذي أن قيمة اختبار )ت( تشري إىل عدم وجود فرق دال إحصائًيا بني متوسط القد  -
اليت تساوي )  ،(38.47يساوي ) املتوسط  االنتباه  قيمة يف مدى مستوى  أن 38وأعلى  (، وهذا يشري إىل 

 لديهم مستوى أعلى قلياًل من مستوى القدرة املكانية املتوسط.   لدراسةعينة ا
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يف كةةةةةةل مةةةةةةن  االنتبةةةةةةاه والقةةةةةةدرة    ذات داللةةةةةةة إحصةةةةةةائية  هةةةةةةل توجةةةةةةد فةةةةةةروق   الثةةةةةةانالسةةةةةةلال    إجابةةةةةةة
ا الخةةةةةةةةتالف عةةةةةةةةدد سةةةةةةةةنوات اللعةةةةةةةةب لةةةةةةةةدى  املكانيةةةةةةةةة مسةةةةةةةةتخدمي األلعةةةةةةةةاب    عينةةةةةةةةة الدراسةةةةةةةةة مةةةةةةةةن  تبعةةةةةةةة 

 اإللكرتونية؟  

اجلـــدول  ،  One-Way ANOVAليــل التبــاين يف اجتـــاه واحــد  حت  مت اســتخداملإلجابــة عــن هــذا الســؤال:  
 :يها يوضح النتائج اليت مت التوصل إلالتايل

لداللة الفروق يف كل من االنتباه والقدرة املكانية لدى مستخدمي األلعاب اإللكرتونية اليت اجتاه واحد  نتائج اختبار حتليل التباين يف    (6جدول )
 تعزى الختالف عدد سنوات اللعب ابأللعاب اإللكرتونية 

 مستوى الداللة  قيمة ف املربعاتمتوسط   درجات احلرية  جمموع املربعات مصدر التباين  املقياس

 االنتباه 
 48.24 4 192.95 بني اجملموعات 

0.98 
0.42 
 49.35 273 13473.73 داخل اجملموعات  غري دالة

 القدرة املكانية 
 39.60 4 158.40 بني اجملموعات 

1.29 
0.27 
 30.73 273 8388.87 داخل اجملموعات  غري دالة

 ما أييت:  (6جدول )يتضح من 
ى الختالف عدد سنوات اللعب ابأللعاب عزَ عدم وجود فروق دالة إحصائًيا يف درجة االنتباه تُ  -

 .لدى مستخدمي األلعاب اإللكرتونية اإللكرتونية

ى الختالف عدد سنوات اللعب عزَ عدم وجود فروق دالة إحصائًيا يف درجة القدرة املكانية تُ  -
 . لدى مستخدمي األلعاب اإللكرتونية  ابأللعاب اإللكرتونية

كةةةةةةل مةةةةةةن  االنتبةةةةةةاه والقةةةةةةدرة    يف  ذات داللةةةةةةة إحصةةةةةةائية  هةةةةةةل توجةةةةةةد فةةةةةةروقالسةةةةةةلال الثالةةةةةةث   إجابةةةةةةة  
   مستخدمي األلعاب اإللكرتونية؟  عينة الدراسة من األلعاب لدى  نوعتبع ا الختالف  املكانية 

ا  One-Way ANOVAحتليـــل التبـــاين يف اجتـــاه واحـــد    مت اســـتخداملإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال:   ، متبوعـــً
يــان يوضــحان النتــائج الـــيت مت  التال  ن اجلـــدوالو لتحديــد اجتـــاه الفــروق الدالــة إحصــائًيا،    LSDابختبــار أقــل فــرق دال  

 :التوصل إليها
ة املكانية لدى مستخدمي األلعاب لداللة الفروق يف كل من االنتباه والقدر اجتاه واحد نتائج اختبار حتليل التباين يف ( 7جدول )

 اإللكرتونية اليت تعزى الختالف نوع األلعاب 
 مستوى الداللة  قيمة ف متوسط املربعات درجات احلرية  جمموع املربعات مصدر التباين  املقياس

 االنتباه 
 9.31 4 37.25 بني اجملموعات 

0.19 
0.95 
 49.92 273 13629.43 داخل اجملموعات  غري دالة

 القدرة املكانية 
 88.24 4 352.98 بني اجملموعات 

2.94 0.05 
 30.02 273 8194.29 داخل اجملموعات 
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 ما أييت:  (7جدول )يتضح من 
ى الختالف نوع األلعاب لدى مستخدمي عزَ يف درجة االنتباه تُ عدم وجود فروق دالة إحصائًيا   -

 . األلعاب اإللكرتونية

ى الختالف نوع عزَ تُ ( يف درجة القدرة املكانية  0.05مستوى  عند وجود فروق دالة إحصائًيا ) -
مت الكشف   LSDوابستخدام اختبار أقل فرق دال   ،األلعاب لدى مستخدمي األلعاب اإللكرتونية

 : لتايلعن مصدر تلك الفروق كما ابجلدول ا
لدى   تعزى الختالف نوع األلعابللكشف عن مصدر الفروق يف القدرة املكانية اليت  LSDنتائج اختبار أقل فرق دال  (8جدول )

 مستخدمي األلعاب اإللكرتونية 

 األلعاب الرايضية ألعاب قتالية ألعاب الذكاء  ألعاب احلركة ألعاب املغامرات املتوسط احلسايب العدد  نوع األلعاب

     - 38.91 44 ألعاب املغامرات 

    - 0.73 38.18 44 احلركة ألعاب  

   - *3.03 2.30 41.21 33 ألعاب الذكاء

  - *3.61 0.58 1.31 37.60 121 ألعاب قتالية 

 - 1.09 2.52 0.51 0.21 38.69 36 األلعاب الرايضية 

 .بني املتوسطني  (0.05)* تعين وجود فروق دالة عند مستوى  

املكانيــة بــني  ( يف درجــة القــدرة  0.05عنــد مســتوى  إحصــائًيا )وجــود فــروق دالــة    (8جــدول )يتضــح مــن  
وأفـراد العينــة    ،وكــل مـن: أفـراد العينــة الـذين يلعبـون )ألعــاب احلركـة(  ،أفـراد العينـة الـذين يلعبــون )ألعـاب الـذكاء(

 الذين يلعبون )ألعاب قتالية(، وذلك لصاحل متوسط أفراد العينة الذين يلعبون )ألعاب الذكاء( يف احلالتني.
االنتبةةةةةةاه والقةةةةةةدرة    كةةةةةةل مةةةةةةن   يف  ذات داللةةةةةةة إحصةةةةةةائية  هةةةةةةل توجةةةةةةد فةةةةةةروقالسةةةةةةلال الرابةةةةةةع     إجابةةةةةةة
 اب اإللكرتونية؟مستخدمي األلع  عينة الدراسة من  تبع ا الختالف العمر لدىاملكانية 

ا  One-Way ANOVAحتليـــل التبـــاين يف اجتـــاه واحـــد    مت اســـتخداملإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال:   ، متبوعـــً
واجلـــدوالن التاليــان يوضــحان النتــائج الـــيت مت    لتحديــد اجتـــاه الفــروق الدالــة إحصــائًيا،  LSDابختبــار أقــل فــرق دال  

 :التوصل إليها
لداللة الفروق يف كل من االنتباه والقدرة املكانية لدى مستخدمي األلعاب اجتاه واحد نتائج اختبار حتليل التباين يف  (9جدول )

 اإللكرتونية اليت تعزى الختالف العمر 
 مستوى الداللة  قيمة ف متوسط املربعات درجات احلرية  جمموع املربعات مصدر التباين  املقياس

 االنتباه 
 43.40 4 173.59 اجملموعات بني  

0.88 
0.48 
 49.43 273 13493.09 داخل اجملموعات  غري دالة

 القدرة املكانية 
 215.86 4 863.44 بني اجملموعات 

7.67 0.01 
 28.15 273 7683.83 داخل اجملموعات 
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 ما أييت:  (9)  يتضح من جدول
الختالف عمر مستخدمي األلعاب  ى عزَ عدم وجود فروق دالة إحصائًيا يف درجة االنتباه تُ  -

 اإللكرتونية. 

ى الختالف عمر عزَ ( يف درجة القدرة املكانية تُ 0.01وجود فروق دالة إحصائًيا )عند مستوى   -
مت الكشف عن مصدر   LSDوابستخدام اختبار أقل فرق دال    ،مستخدمي األلعاب اإللكرتونية
 تلك الفروق كما ابجلدول اآليت: 

ى الختالف العمر لدى  عز  ت  للكشف عن مصدر الفروق يف القدرة املكانية اليت  LSDنتائج اختبار أقل فرق دال  (10جدول )
 مستخدمي األلعاب اإللكرتونية 

 ثالثون سنة فأكثر 29إىل    23 22إىل    19 18إىل    13 12إىل    7 املتوسط احلسايب العدد  الفئات العمرية

     - 37.80 59 سنة  12إىل    7من  

    - 0.29 37.51 51 سنة   18إىل   13من  

   - 0.16 0.13 37.67 57 سنة   22إىل   19من  

  - 0.44 0.28 0.57 37.23 52 سنة   29إىل   23من  

 - **4.62 **4.18 **4.34 **4.05 41.85 59 ثالثون سنة فأكثر

 .بني املتوسطني  (0.01)** تعين وجود فروق دالة عند مستوى  

( يف درجــة القـدرة املكانيـة بـني أفــراد  0.01فــروق دالـة إحصـائًيا )عنـد مسـتوى    وجـود(  10مـن جـدول )يتضـح  
ســنة فــأكثر( ومجيــع أفــراد العينــة ذوي الفئــات العمريــة األخــرى، وذلــك لصــاحل متوســط    30العينــة ذوي العمــر )

 سنة فأكثر( يف مجيع احلاالت.  30أفراد العينة ذوي العمر )
االنتبةةةةةاه والقةةةةةدرة    كةةةةةل مةةةةةن   يف  ذات داللةةةةةة إحصةةةةةائية  توجةةةةةد فةةةةةروقهةةةةةل     اخلةةةةةام السةةةةةلال    إجابةةةةةة
 مستخدمي األلعاب اإللكرتونية؟    عينة الدراسة من  لدى النوعتبع ا الختالف   املكانية

واجلدول التايل يوضـح النتـائج الـيت مت  اختبار )ت( للعينتني املستقلتني،    مت استخداملإلجابة عن هذا السؤال:    
 :التوصل إليها
لدى مستخدمي  النوع والقدرة املكانية تبع ا الختالف كل من  االنتباه   الفروق يف لداللة  للعينتني املستقلتنياختبار )ت(  (11)جدول 

 األلعاب اإللكرتونية 
 مستوى الداللة  قيمة ت  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد  العينة املقياس

 االنتباه 
 6.56 18.90 147 ذكور 

3.86 0.01 
 7.17 15.72 131 ثإان

 القدرة املكانية 
 5.65 38.65 147 ذكور 

0.58 
0.56 
 5.46 38.27 131 انثإ غري دالة

 ما أييت:   (11)  يتضح من جدول
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( بني الذكور واإلانث يف درجة االنتباه لصاحل متوسط 0.01وجود فرق دال إحصائًيا )عند مستوى   -
 أن الذكور أعلى انتباًها من اإلانث.  :أي  ، درجات الذكور

القدرة املكانية أن   :أي ،عدم وجود فرق دال إحصائًيا بني الذكور واإلانث يف درجة القدرة املكانية -
 .الفرد لدى مستخدمي األلعاب اإللكرتونية  نوعال ختتلف ابختالف  
 مناقشة وتفسري النتائج 

أوقات األطفال واملراهقني، بل وحىت األشخاص البالغني، مما من تشغل األلعاب اإللكرتونية حيًزا كبريًا من 
زاد قلق اآلابء والرتبويني من آاثر مثل هذه األلعاب على القدرات الذهنية والعمليات املعرفية، وعلى الصحة 

 النفسية بشكل عام. 
القدرة املكانية لدى عينة اختربت هذه الدراسة بعض املتغريات على العمليات املعرفية وحتديًدا على االنتباه و 

والقدرة  متوسط  مبستوى  االنتباه  ميتلكون  العينة  أفراد  أن  الدراسة  وأظهرت  اإللكرتونية،  األلعاب  من مستخدمي 
املكانية مبستوى أعلى قلياًل من املتوسط، كما كشفت الدراسة عن أتثري ألعاب الذكاء والعمر على القدرة املكانية 

اللعب فلم يكن له أتثري على تلك العمليات، وتوصلت الدراسة إىل تفوق الذكور يف  فقط، أما متغري عدد سنوات
االنتباه، بينما مل تظهر بينهما فروق يف القدرة املكانية. وبشكل عام فإن هذه الدراسة خرجت بنتيجة حيادية عن 

 ثري إجيايب أو سليب واضح. مدى أتثري األلعاب اإللكرتونية على االنتباه والقدرة املكانية، فلم يكن هناك أت
وبذلك فإن النتائج تتفق جزئيًّا مع نتائج الدراسات اليت أظهرت أتثريًا إجيابيًّا لأللعاب اإللكرتونية على القدرة 

ومع نتائج الدراسات (،  (Russell, 2013 ، و(,Adams   (2013، و ((Sanchez, 2012 : املكانية؛ كدراسة
اإلدراك كدراسة:   والقدرة  االنتباه  على  اإللكرتونية  لأللعاب  اإلجيايب  الدور  على  أكدت  -Hubert)اليت 

Wallander et al, 2010) ،& Patterson, 2013) Oei).    
أفراد  امتالك  الدراسة من  به هذه  فتتفق ما خرجت  النفس،  املسلمات يف علم  النتائج مع عدد من  وتتفق 
والتوزيع  الفردية  الفروق  مسلمة  مع  املتوسط  من  أعلى  إىل  املتوسط  املستوى  يف  املكانية  والقدرة  لالنتباه  العينة 
حبيث  املتوسط،  حول  األفراد  من  العظمى  الغالبية  يقع  حيث  العقلية،  والقدرات  النفسية  للسمات  االعتدايل 

 ميتلكون القدرة بدرجة متوسطة.
ملتعلقة بوجود فروق يف القدرة املكانية بني املراحل العمرية املختلفة لصاحل األعمار بينما ميكن تفسري النتائج ا

هلا  يتعرض  اليت  واخلربة  النضج  مع  القدرة  هذه  تنمو  العقلية، حيث  للقدرات  النمائي  اإلطار  من خالل  األكرب 
الث يف  األفراد  فئة  لصاحل  املكانية  القدرة  يف  الفروق  أن  الدراسة  وجدت  إذ  جتد الفرد؛  مل  بينما  العمر،  من  الثني 
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الدراسة فروقًا جوهرية يف االنتباه واليت قد تنمو مع العمر كذلك، إال أنه قد تلعب عوامل أخرى غري العمر يف 
    ، تعدد املهام، التعب واإلرهاق. التأثري على هذه القدرة، منها: الضغوط احلياتية

مقاًسا بعدد السنوات على القدرة املكانية واالنتباه، فلم ُتظهِّر    أما ابلنسبة لتأثري اللعب ابأللعاب اإللكرتونية
الدراسة فروقًا بني املستخدمني تبًعا الختالف عدد السنوات على تلك القدرات، وعلى الرغم من أن هذه الدراسة 

نية، ومن توجهت للمستخدمني لأللعاب اإللكرتونية عرب حساابت التواصل االجتماعي الشهرية ابأللعاب اإللكرتو 
السنوات  قد تكون طريقة غري كافية لتحديد  مث تقسيمهم إىل فئات حسب سنوات استخدامهم، إال أن عدد 
درجة وقوة اللعب، وإمنا قد يكون استخدام طرق أخرى قد يؤثر يف النتائج؛ كاختيار العينة بناء على استبانة تقيس 

 ينة، أو القيام بتجارب حمددة، مما قد حيدث تغيريًا يف النتائج. االستخدام الفعلي، أو استخدام طريقة املقابلة مع الع
املتعلقة بتطبيق الدراسة يف إحداث مثل هذه النتائج؛ كاملدة الزمنية املستغرقة   كما قد تلعب بعض العوامل 

تع اليت  اإللكرتونية  املقاييس  استخدام  االنتباه دقيقة واحدة، كذلك  تطبيق مقياس  تمد للتطبيق، حيث كان مدة 
 على اإلنرتنت. 

أما النتيجة املتعلقة ابلفروق بني الذكور واإلانث يف االنتباه والقدرة املكانية، فأظهرت الدراسة تفوق الذكور 
يف االنتباه، وعدم وجود فروق بني الذكور واإلانث يف القدرة املكانية؛ وذلك على الرغم من أن غالبية الدراسات 

 ( الزهراين  امل 2012حبسب  القدرات  يف  فروقًا  وجدت  إىل (  الباحثني   بعض  عزاها  اليت  الذكور،  لصاحل  كانية 
من  أفضل  اإلانث  أداء  يكون  أنه من جانب آخر  الزهراين  احليوية، ويضيف  العوامل  وليس إىل  احلياتية  اخلربات 
ر البعض هذه األفضلية ابلقدرة  الذكور على بعض اختبارات السرعة النفسية احلركية مثل اختبار رموز األرقام، ويفسِّّ

هذا ا نتائج يف  من  إليه  التوصل  مت  ما  تفسري  وميكن  لفظيًّا،  ترميزًا  اجملردة   الرموز  تلك  ترميز  على  لديهن  لعالية 
اجلانب بتقارب الثقافة واخلربات بني الذكور واإلانث من جانب، وقدم االختبارات من جانب آخر، األمر الذي 

 مة حاليًّا.  حيتم على الباحثني إعادة النظر يف االختبارات املستخد
 التوصيات والدراسات املقرتحة 

 االهتمام أبلعاب الذكاء وتطويرها يف احملتوى الرقمي العريب.  -
 توظيف األلعاب اإللكرتونية املناسبة يف مهام التعلم.  -
 دراسة العمليات املعرفية ألبطال األلعاب اإللكرتونية املشاركني يف املسابقات احمللية والدولية.  -
 دراسة فاعلية برانمج تدرييب قائم على ممارسة ألعاب إلكرتونية منتقاة لتنمية االنتباه والقدرة املكانية. -
 املعاجلة املعرفية املتتابعة واملتزامنة.  وغري املستخدمني يف  ةدراسة الفروق بني مستخدمي األلعاب اإللكرتوني -
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