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اآلٖ ٛالكسآٌٗٛ
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يَ ْرفَع ِ ه ُ
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االِداٞ

أُهدي هرا اجلهد املتواضع ...

اىل ابنيت الغالية  ...اكسام عالء الدين

املؤلفة
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شهس ٔتكدٖس
احلمددد ا الدد

 يُددتِةا الِضكِمَددَن َددَِ يَوَدداُْ َُ َددَِ يُدد ِتجَ الِضكِمَددَن

فنقندد ِد أُُةدداَ خَيِددرّا ثنددخ اُّ )1(الصدد و ُالمدد ى عاددا خددا الناددي
ذلمدددد ُ )عادددا لددده ال يدددا

ُصدددضا ته امثدددر

ُالتدددا

سدديدنا
ددد

إصمان إىل يوى الديَ… ُ د.
ا أن
أ ددا ُ ددد انتميددث ددَ ثتا ددَ فصددو. .دد ا الكتدداب ....صدد ع عادد ع
كددكر ال عددي ُا تنددانا الاددال إىل االسددتام ى.ى .عاددا رددوان صمددَ
أسددز ع ُ
رئدديم تسمددَ ال الددا ال را يددَ ل ُالوثي د احلصددر لوددرثَ .اسددو يد
عاددا نضدده الخقددَ لددا اسددتمداى اعنعو ددَ ُُد د ما حددو ةا نُن التضديددد
اُ االلتددماى فددمو نيددَ ُالددال ثانددث االسدداا ازلددا .د ا الكتدداب لدده د
رميدد الوددكر ُاال تنددان ل ثمددا اُردده كددكر اىل الم يدد ى.ى .ركددان
عاددداا فادد د

ذلمفدددون لا ااعدددَ ُالتنلددديد ُالم

دددَ) عادددا ثد د

ا د ه لدا دَ اسدنان فد ُاررائدا ُا دداعا ُعمداج رائ دَ اددفث ا ماليدَ
ثد م ددَ ددع
ُالتميددم د ا الكتدداب نيدداةا لدده ددالتوفي ل ثمددا اكددكر ُ
يددَ ال ددون ُاعمدداعدو ِ إزلددا ِ .د ا الكتدداب الد

ن لدهُ أن يكددون
ددا ثددا َ

ل إال عدددَ قريد د الت ددداُن اعخمدددر ُاعودددارثَ الفاعادددَ اعنق
ُاحملاددَ الصددان َ ل ُثدد

دددَ الدددنع

ددَ سددا ِ .إزلددا ُإزلدداو ثتا ددَ فصددو.

ُ فرناج  .ا الكتاب ل رما .اا ع خ ا ماْ .

( )1الاقرو.969 /
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املكدوٛ

ةقددد ث التكنولوريددا ِ عا د الددنفم احلاسددوب ُال الددث لتواثددا الددتا اج
ُالت قيداج الال تحتاش اىل وارمَ ُتحد ِ صياةنا ل ُةمد ا دَ .د ا التقددى اىل ةد لي
الص و اج ُالت ا

ما ُاحلفاظ عاا صضَ االنمان النفميَ ُال قايَ ل َ خ  .ةدوافر

ارممو ُ را س يازأ ا اجملتمع عند ك وره الو َ.اُ عند ا مير حوانذ ةل ف ُة ي
اناْ ُظائفه اع رفيَ ُالال ة د الرا

ال ا م ال

ينه ُ

ضلي

دَ

ه.

ُ م يكتفا ال اماْ اعنعو اج اخلاصَ التوميص ُالتقيي النفما اُ التدريا
لصيد ان صارَ اجملتمع ُال ا

االنمانا يقتلا عاا ال اماْ النعر اىل ال ديد َ الفئاج

الال تحتداش اىل ال د ش ُالتأ.يد ل ُال د ش اع درِ ل

دا ا تلدا ُردوب نعو دَ ةمدت

امكماص ال يَ ي انون دَ ا دراخم رلتافدَ ُ اصدا اج الدد ا

خد ا ا دَ الد ا يدَ ل

ُالوا الد ا فل عَ االقفا َ .مُ االصتياراج اخلاصَ لثا اْ الت ا لُ ت

َ

ناُن ُفرط النواط احلرثا ل ُةوتث االنتااه ل ُاد را اج الت ثر ل ُ ردا االلم.امير ل
ُاال راخم النفميَ ُال قايَ ثدالقا ُالكب دَ ل ُالفصداى ل دَ خد  .التأ.يد اع درِ
ُةنوي ال امياج الادياَ لا ماياج اع رفيَ الال ة زم عَ اناْ ُظائفما.
يقصد إعانو التأ.ي ِ ال

ش اع رِ Cognitive RehabilitationTherapy

( )CRTل عمايَ اعانو ة ا اعمداراج اع رفيدَ الدال دد فث ُاشلفدط نوداقما ُ مدتوى
اليقعَ نتيزَ اصا َ اُ ةاف ِ ثيميائيَ خ يدا الدد ا ل فدإما  م يكدَ دَ اعمكدَ
إعانو الت رف عاا اعماراج ل صلا ة ا

ماراج رديدو لتمكَ الومص َ الت ويط عَ

ُظائفه اع رفيَ الال فقد.ا .
ُ خ اع رفَ " صاَ ُص "

الد ا ُالايئدَ الدال تحدي

ده فأنده ي مد عادا

ةوريه ال مايداج ال قايدَ اعودارثَ ِ اثتمداب اع رفدَ ُالفمد ل الدال ة دد ددرُريَ
الستكما .امنو َ اليو يَ ل لك فأن فقدان خ  .ه الوظائف د يقا
احلياو وك رد .
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يمدَ الودمص

ينتس عَ ةاف الد ا ةأح اج رمديَ ُعقايدَ سدواْ ثاندث أحدر صدد َ اُ ردرُو
الد ا الرديَ اُ ناجتَ عَ اُراى أُ التصاا اعت دن ل ُةتاايَ التأح اج ودك ُاسدع دَ
ثخ و نما كمصيَ الفرن ل ُنررَ ةاف الد ا ل فكخ ا ا

كمص آلخر ناّْ عاا عوا

يواره اعردا ص و َ ِ المثيم اُ اد را اج ِ الك ى فل عَ ص و َ ِ ييم اُ
ةمميَ امكياْ ُامكماص ل اُ د ةعمر التأح اج ِ التوره اعكانا ُال اثرو .
ُ الر

َ ان االختااراج المريريَ ُالربا س ال

ريَ اع دو َ ا ال اماْ ثان

ا نُر ِ الصضَ النفميَ ُال قايَ ل اال انما ال ختاو َ الص و اج ِ ة ايقما ل فل عَ
االفتقار اىل رلتص

ذلمف

ِ دلا .ال

ش اع رِ ل اُ ةوافر قرق ع ريَ

تمدو ِ

التوميص ُال د ش اع درِ ل ثمدا انمدا ال ختادو دَ ال اةيدَ ل ُةتدأحر ومصديَ اع دا
ُاعدرسددَ الددال يتانا.ددا ل

ددا يقتلددا ُرددون اختادداراج ُ ددرا س ع ريددَ

رفيددَ ن يقددَ

ُ ياريَ ذلوساَ ُعاليدَ ا دون و ُ.د ا ال ي د االسدتاناْ عدَ اع دا لا دا .دا لددع
اعمتص ُلكا ةما ِ .زلاو ال

ش ُجتنا االخ اْ الال د يقع ما اع ا سمواّ .

ُة د نعو َ الريماثوى اع رفيَ  RehaCom Cognitive Therapyالرائدو ِ
يع نُ .ال ا م ل ُاع تمدو ِ متوفياج ال

ش النفما ُال ياناج اخلارريَ ُاعراثم

فل عَ ا كانيَ ةوافر.ا اعنم .عا فيمدا دَ خدد اج ختدص ال دارميَ عدَ احلرثدَ اُ
لا يَ صلدُن ص و َ ِ التنق مسااب ةت ا

اعن قَ ا ارافيَ .

ُنج اعنعو ددَ ددربا س ُاختادداراج نوعيددَ ل ددَ خ

ددا يددت اسددتمداى قدداييم

ةوميص رلتافَ اعتماناّ عاا كدو ُنوع ةاف الد ا ُ د طللع اعُرارع لا

ش الادنا اُ

الافعددا فل د عددَ ال د ش النفمددا اع ددرِ ل ُإعددانو التأ.ي د ُف د الددربا س التدريايددَ
لامنعو َ ل لتقاي اللرر ُاست انو اعماراج اعفقونو ل ُة دوير اسدماةيزياج الت دويط ل
ُ ماعدو اعُرارع عاا التقدى إىل أعادا مدتوى
ال فالنزدداو يددتن إىل تحم د
الوظددائف المددايمَ أُ ّ

كدَ دَ االسدتق  .يناادا ةددريا
الخقددَ ددالنفم ل ُةدددريا الوظددائف

اعتلررو وك خاص َ خ  .استمداى ة ايماج ُادضَ ُصرضلَ .
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ُ دددَ ا ددددير الدد ثر ان نودد

دددان نعو دددَ الريمددداثوى اع رفيددَ نخادددث

ال ددراق ِ ةدداري  96ةوددريَ االُ 9107 .جبمددون ا.ى.ن..دددى

يدد عاددد الادد ُالددال

عدددج اعوددرف ُاعدر ددَ عاددا صد يد الددوقَ ال ر ددا فيمددا طلددص نعو ددَ الريمدداثوى
ل ُاالسددتام عاددا رددوان صمددَ ُالدد

عددد الوثيدد احلصددر ل ُ دد لك صصدد اعمتددرب

النفمددا ِ رثددم الاضددوذ النفمدديَ عاددا الريددانو لامددرو الخانيددَ ِ الددوقَ ال ر ددا
ددَ خدد  .اعنعو دددَ اع رفيددَ االُىل ِ المددوق ال اعيدددَ ُالددال ُصددفث اال تصدددانيَ
لت دن ُظائفما ِ التوميص ُالتدريا ُالتأ.ي ُال

ش اع رِ .

ُة دددرف نعو دددَ الريمددداثوى اعنعو دددَ الودددا اَ الصتوائمدددا عادددا ُصدددداج
فضددص ةوميصدديَ ل ُ ددرا س ةدريايددَ ل ةتميددمج دررددَ عاليددَ ددَ الد ددَ ُاعودددوعيَ
ل ُ يدددو عددَ التضيددم ُالتدددخ ل ُُصددفث رادلمددا التكيفيددَ لثمددا ددا ا كانيددَ
خادد الدددافع ُالر اددَ لامددريط ِ التدددريا اسددتق ليَ ُتحكدد ماةددا ل فلدد ّ عددَ
يددماج اخددرى ثددخ و ل ُسددأصاُ .دددمَ فصددو . .د ا الكتدداب ةا يددَ اثددرب ث د
ددَ اع او دداج عنمددا عمددا ان اُف د ِ ةودددي

الدده فائدددو لك د كددرضلَ ددَ كددرائ

اجملتمددع ُاخددص الدد ثر ل مُى االصتياردداج اخلاصددَ ل ُاعردددا الدد يَ  .د حارددَ اىل
ال نايَ ُالتأ.ي .
ُ َ اا التوفي ...
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االٌتبآ االٌتكا39 ............................................... "GONT" Selective Attention ٟ٘
الرانس ٚالعاوم36 ..................................................... "PUME" working memory ٛ
البشح املهاٌ٘ السقى٘ 41 .................................. "NUQU" Spatial Numbers Search
ذانس ٚالهمىات 44 ................................................ "WOMT" Memory for words
االضتداله املٍطك٘ 49 .................................................... "LOGT" logical reasoning
ذلٗط السؤٖا 54 ......................................................................."VITE" visual field
املطح البصس67 .......................................................... "ZIHT" visual scanning ٙ
الفصن الجالح  :الرباور التدزٖبٗ73 ............................................................ Training modeles ٛ
التدزٖب عم ٜالٗكظ76 ............................................... )ALTA( Alertness training ٛ
ضمٕك زد الفعن 84 ..................................................... )REVE( Reaction behavior
العىمٗات املهاٌٗ ٛثٍا ٟٛٗاالبعاد 93 .............. )VROI( Two-Dimensional Operations
التدزٖب عم ٜاالضتعاد ٚالبصسٖ010 .............................)RESE( Restoration training ٛ
الٗكظ ٛاملطتىس( ٚاحلرز) 004 .......................................................... )VIGI( Vigilance
التشهي باالضتذاب093 .................................................. )REA1( Responseivness ٛ
االضتداله املٍطك٘ 030 ................................................ )LODE( Logical reasoning
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الفصن االٔه

الريهاكىم
 ممٗصاتّا

 تطبٗكاتّا

 خطٕاتّا العالدٗٛ

وا ِٗ ٛوٍظٕو ٛالسّٖانًٕ What is RehaCom

بسٌاور التدزٖب املصىي إلعاد ٚالتأِٗن ()RehaCom



ة ويره َ ا ال اماْ ُامقااْ ُاع ا

 إلعانو التأ.ي القائ عاا الكمايوةر ال

.

له الصدارو ِ الموق .

 مُناّ أثخر َ  95عا ا َ اخلربو .
 ي د ثدلي أساسا ُ خاث سريريا ثزمْ َ إعانو التأ.ي اع رِ .
 يقدى ال ديد َ اعماى ميع اجملاالج اع رفيَ ِ

يع راص إعانو التأ.ي .

 توفر ِ رلتاف الاااج َ نُن أ ةكافَ إدافيَ .
 يتدرب اعُرار ون ااتم االى .
 يقدددى ُصددداج فضددص ةدريايددَ لاكوددف عددَ صدداالج اللدد ف ُةوصدديَ ُصددداج
التدريا اعماحاَ .
 ةقدى صاو .رلصصَ لا ياناج ُاعمارسَ .
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ممٗصات وٍظٕو ٛالسّٖانًٕ املعسفٗٛ
 تسنٗب الٕسدات Modular structure
ةل اعنعو َ اثخر َ  95رنا س ةدرييب ِ الوظائف اع رفيَ امساسديَ basic
 functionsاإلدافَ إىل را س اثخر ة قيدا خصصث لاتدريا عادا الوظدائف اعتلدررو
دْاّ ِ مدتوى دنمفط دَ الصد و َ ل ُميكدَ لامُراردع التقددى حلد اعمداى االثخدر
ة قيداّ.
 التهٗف ٔالتفسد Adaptively and Individualization
ةتميددم الددربا س التدريايددَ ِ نعو ددَ الريمدداثوى ددالتكيف التاقددائاauto-
يتكيف ة قيد ث

 adaptiveال

ممَ ةاقائي ّا إىل امناْ الف اا لامُرارع ثما يوفر

الربنا س لامُرارع فرصَ التضد ُةكون اعت اااج ليمث رةف دَ ردداّ ُال نمفلدَ ردد ّا
عمايَ التدريا ُال

ا صل

ش ذلفمو ُختا نررَ عاليَ َ الداف يَ فل عدَ انمدا

دلنا َّ لإلصااط .
 الفعالٗEffectiveness ٛ
ُ.ندداا ال ديددد ددَ الدراسدداج الددال ةدددع عامي د ّا ف اليددَ نعو ددَ الريمدداثوى
 ُ )Rehacomدى ثفاْةما ِ ال ماياج ُالوظائف اع رفيَ ُ ا تحر ه َ ةقدى ِ عم
ةاك الوظائف .
 زدٔد الفعن اخلاص ٛباخلطأ Error-Specific Feedback
ة م اعنعو َ ثمرا ا ُ تا ع ذلايد دع عمد ة ايقداج وددوعيَ عادا أناْ
اعتدربل ُي

ا إما لمى ام ر رنُن الف

اخلاصَ اخل أ ل ُ .ا يتن إىل خا حقدَ أعادا

النفم لامتدرب ُالال ددُر.ا ميكدَ أن ةقاد
ثخ

َ امصيان عَ ةاف ِ الد ا

دَ رلداقر اآلحدار ا انايدَ النا

دَ ِ

خ االثتئاب أُ التقدير الواقئ لا اج – low self

. esteem
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 االضتىسازٖٔ ٛالتشهي Continuity and control
ةقوى نعو َ الريماثوى  )Rehacomحفغ

يع نتائس التدريا ل ُ ةاددأ نُرو

ةدريايَ رديدو َ صيد انتمث خر نُرو ةدريايَ خاصَ اعتدرب ل ُ التالا فمدَ اعمكدَ
المي رو ُالتضك ِ مار ال
اع ا القدرو عاا تحاي

ش ُدا اع امياج  Parametersفور ّا إم يكون لدى

يع ياناج اعفضوص عواصاَ ة وير اسماةيزياج ال

ش.

 الهفاٖEfficiency ٛ
ميكَ ةدريا ال ديد َ اعتدر

َ خ  .نعو َ الريماثوى  (Rehacomإم

يقوى اعتدرب ُاع ا ِ دايَ ُنمايَ التدريا تضديد ا دف َ ال

ش ُ نا ودَ النتدائس
متق ثمدا

ُرماّ لوره .ثما ميكَ لامتدر

استكما .ةدريام اع رِ وك

ميكَ لام ا أن يقلا ُ تاّ أ

ِ ناْ القدراج اع رفيَ ُةنوي مال ُاعميد دَ الو دث

ِ ال م عاا أ.داف أخرى خ ة وير اسماةيزياج االةصا. .
ميكددَ ة اي د الربنددا س التدريايددَ اخلاصددَ ِ اعنعو ددَ ِ ال يدداناج ال ايددَ
لاممتص

ال م

ع ال ديد َ اعُرار

ِ ُ ث ُاصد ؛ ُ .ا ا ميكَ ان يكون ساا

خر ر اما اعنعو داج الرائددو ِ المدوق ال اعيدَ ِ اعدانو التأ.يد اع درِ القدائ عادا
احلاسوب ِ ال ا م ثما انما تا د :
-

صممث الربا س عاا كك

-

ماج ةكيف ةاقائا الصتياراج اعُرار

-

ة د ُسياَ سماَ الستمداى أناو ع ش ُةوميص ةا ا
يع الفئاج ال مريَ .

.
يع االد را اج اع رفيَ ِ

-

ة

-

ة ترب رمدا عد ش قديب يمداعد ِ تحقيد .ددف ال د ش اخلداص داعريط نزداو
ُ مرعَ .

-

.

-

ا الكخ

ماى ةقتلا التضد .

سمولَ الت ا

َ الو ث لرعايَ ال يَ  .حارَ اىل التدريا .

ُالتدريا عَ قري كاكَ الامم ل ُلوصَ اعفاةي اخلاصَ اعُرار

صممَ خصيصا الصتياراج اعُرار

ادافَ لكونما سماَ الت ا ُالفم .

ميكَ اإلكراف عاا التدريا َ ا اع ا عرب اإلنمنث .
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وبادئ ٔوتطمبات عالدٗٛ
ةت اددا االعا ددَ اع رفيددَ  cognitive impairmentاىل

ا ددَ عدددو قوياددَ

ُ اسددتمرار عاددا ددر الددم َ ل فقددد يادددأ ال دد ش ِ اعراثددم النفمدديَ ُال يدداناج اُ
اعمتوفياج ل ُ يمتمر ِ اعنم .اال انه يكون تحث إكراف اع ا .
ة تمددد دددو ال د ش عاددا امناْ الومصددا لامُرارددعل ُُفقداّ لاماددان التوريميددَ
ش ةتاايَ صما صالَ اعريطل فقد ةقتلدا

المريريَ ال اعيَ لامنعو َ فان راماج ال
ان يتدرب :

عدو راج ِ اليوى الواصد دو ةماُو َ  05-01ن يقَ ِ احلاالج اخل رو.
ُِ امسددا يع الددد  8-6التاليددَ ل صلددا أن ةقدداى رامدداج ةدريايددَ ةددماُو دددةما ددَ
 45-31ن يقَ عاا ام

 5-3راج ِ ث اساوع .

ِ اعرصاددَ االخ د و ددَ إعددانو التأ.ي د ل دددمَ التدددريا اعنملددا ل ةصددا التدددريا
َ  5-3راج ِ امساوع ُعدو  5-3أكمر .
ةددوفر نعو ددَ الريمدداثوى  )RehaComال ديددد ددَ اخليدداراج لتمدداعد اعددريط
ِ االسدددتمرار عادددا التددددريا ِ ال يددداناجل ُِ اعندددم .لد د ُ ال زدددم ال لدددو
ُاحلرثا مما ثانث متوياج ملك ال زم ل ُ مما ااث اعرصاَ ال مريَ.

شهن  : 0تدزٖب املطٍني يف املٍصه عم ٜالعىمٗات احلطابٗٛ
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خطٕات التدزٖب ٔالتأِٗن املعسيف
ُددد ث اال.ددداف الرئيمددَ ِ نعو ددَ الريمدداثوى عاددا اسدداا يمدداِ .
ةف يدد ال مايدداج اع رفيددَ الددال اشلفلددث ِ اناْ ُظائفمددا عددَ اعمددتوى ال اي ددا
ُالددال انج اىل خا د

وددك ج ددد ةكددون منيددَ اُ ارتماعيددَ ل ُ التددالا يددانو ملددك

التددد.ور ال يتو ددف عنددد مددتوى
التواص د

د

ل ا ددا ددد يصد

ددع احملددي ل ُثامددا ا.ماددث االعددراخم ُال

ددالفرن اىل االنمددضاب ُصد و َ
دداج الددال ةنادده اىل ُرددون خا د

ددرِ ثامددا ان اال ددر ة قيددد ّا ل ثالنمدديان ل اُ عدددى القدددرو عاددا المثيددم ل اُ
عدددى القدددرو عاددا اصلددان احلاددو .اعن قيددَ ل
ُال ي

ي مددا ع

ا ا.تما داّ ِ صياةده اليو يدَ ُ دد يصد

دداج يدددرثما الفددرن اصيانددا

ده اال در اىل ان يناده دَ اد مُيده ل

لدد ا ال ددد ددَ النعددر اىل التدددريا ِ ال مايدداج اع رفيددَ ُاع اْ.ددا الو ددث الكدداِ ِ
صياةندددا اليو يدددَ من اكدددما ُاحلفددداظ عايمدددا ل ُ دددد ثدددان عنعو دددَ الريمددداثوى نُر
ثددا ِ عدد ش ُةأ.يدد عدددن ثددا

ددَ اعردددا الدد يَ ي ددانون ددَ اللدد ف ِ

عمايدداةم اع رفيددَ ُمر د ملددك ال ددد ددَ فم د ليددَ التدددريا ُخ واةدده ُفدد

نعو ددَ

الريماثوى ُالال ةتامص د 5خ واج ُثما ياا :
أالً  :اختباز املسادع بٕاضطٔ ٛسدات الفشص Screening Models
يت خ  . .ه اخل وو ل انخا .ياناج اعرارع ل ُ يقديم اع دا اُ اعودرف مدتوى
أناْه َ خ ُ .صداج الفضص ل لات رف عاا متوى الوظائف اع رفيَ .
ةوفر ُصداج الفضص نتائس اعقارنَ ع عينَ

ياريَ لألصضاْ healthy sample

َ نفم ا نم ُال مر ل ُ َ ا دير ال ثر ل ان اعنعو َ ةتكون َ ُ 9صدداج فضدص
ُالال سيت ةودي ث ُاصدو نما التفصي ُ.ا :
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الٗكظٛ

االٌتبآ املٍكطي

االٌتبآ االٌتكاٟ٘

divided attention

selective attention

spatial number
search

الرانس ٚالعاومٛ

االضتداله املٍطك٘

working memory

logical reasoning

ذلٗط السؤٖا

املطح البصسٙ

ذانس ٚالهمىات

visual field

visual scan

memory of word

Alertness
""ALET
البشح السقى٘ املهاٌ٘

ُ د اثما .االختادار ُاحلصدو .عادا نتدائس ل يدت التوصديَ تضديدد الربندا س
التدرييب ِ اعنعو َ ا يتناسا ُاصتياراج اعفضوص .
ثاٌٗاً  :اختٗاز الربٌاور املٍاضب
.ناا اثخر َ عورُن رنا س ةدرييب ِ اعنعو َ ل ُلك ُصدو نما ئاج اعماى
ع متوياج رلتافَ َ الص و َ الال ةتدرش َ اعماى المماَ ردا  -إىل اعماى اع قددو ُالدال
ة م عاا التكيف ال اةا احناْ راماج التدريا ل ثما ان .ناا ُصداج تاصدَ ل د ش
الوظائف اع رفيَ امساسيَل ُالوظائف التنفي يَ اللرُريَ احلياو اليو يَ .
ُ َ ا.
خ  .فمو ال

يماج اعنعو َ القدرو عاا التكيدف ُ يداا االناْ احلدالا لامفضدوص
ش ُةتضو .ةاقائياّ إىل متوى اثخدر دَ الصد و َ ل ُ.د ا يلدمَ أفلد

نتائس ع ش لامُرارع .
ثالجاً  :إضفا ٞالطابع الصدص٘ عم ٜالعالز
ميكَ لامورف ان ضلدن ت اااج اعريط ُاصتياراةده ِ التددريا ل فلد ّ عدَ
التكيف ال اةا ِ ث ُصدو ةدريايَ ل ثما ميكَ التضك ُددا اع اميداج دَ
صيد دو ا امَ ل ُعدن اعماى لُسدرعَ رنو الف د ُ
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.دا دَ اع اميداج ل ُ دَ ا ددير

ال ثر ان ال

ش الفرن ليم ورُط قدر يكون أ ر فيه نررَ َ اال.تمداى ُةمداي

اللوْ عاا اصتياراج اعريط ثا يكون عاا است دان عوارمَ ميع التضدياج .
زابعاً  :البد ٞبالعالز
ا

دْ ال

ش عادا اعودرف اُ اع دا ةوددي قاي دَ اعممدَ لامدريط ُكدرو

الت ايماج ُان ة رخم عاا الواكَ لفدالاط يصد ا عاديم فمد التوريمداج اُ المثيدم
عايما ل ُ د ان يايما ل ةدريا اعريط عدو ةماُو َ  61 – 05ن يقَ ع اعتا دَ دَ اد
اعورف ل ثما ي م اعرارع يوك

متق ل فل ّ عَ ان متوياج الص و َ ةكدون

ةاقائيَ احناْ التدريا ةاقائيَ .
خاوطاً  :حتمٗن ٌتاٟر العالز
دمَ  .ه اخل وو يت ختميَ
اعُرارع ثما ميكَ أن يقوى اع دا

يدع نتدائس الفضدص ُال د ش ةاقائيداّ ِ يانداج
تقيدي ُقااعدَ النتدائس عادا أنمدا نعدرو عا دَ أُ

ريقَ فصاَ ل ُ َ خ  .ةمزي ةفاصي
اعقا أ ر سم ل ميكَ تا َ زلاو ال
ةكرار الفضص ُاعقارنَ

النتائس ا ال

مار ال د ش ل يكدون القدرار عمداى ال د ش
ش دد عددن ذلددن دَ ا امداج عدَ قريد
ش ُ ده .
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ٌ٘الفصن الجا

وحدات الفحص
Screening Models
"ALET" Alertness

ٛالٗكظ

"GEAT" Divided Attention

االٌتبآ املٍكطي

"GONT" Selective Attention

ٟ٘االٌتبآ االٌتكا

"PUME" working memory

ٛ العاومٚالرانس

"NUQU" Spatial Numbers Search

٘البشح املهاٌ٘ السقى

"WOMT" Memory for words

 الهمىاتٚذانس

"LOGT" logical reasoning

٘االضتداله املٍطك

"VITE" visual field

ذلٗط السؤٖا

"ZIHT" visual scanning

ٙاملطح البصس

ٔسدات الفشص Screening Models
ي تددرب ال دد ش اع ددرِ أناو .ا ددَ ِ عمايددَ إعددانو التأ.يدد ل اال اندده يقتلددا
ةقيددي احلالددَ د ددَ ادد الادددْ ددأ ارددراْاج ع ريددَ ل صيددد يددت ارددراْ ةقيددي
ةوميصددا لكافددَ الوظددائف اع رفيددَ ددَ أردد تحديددد القصددور ل ُتحديددد الوظددائف
الددال ال ةددما .سددايمَ ل ُ ددَ حدد يددت إنودداْ خ ددَ ال دد ش لتاايددَ االصتياردداج احملدددنو
لامُرارددع ل ُتحدددن يددد ام.ددداف رناداّ إىل رنددا ددع اعُرارددع لكددا يكددون ال د ش نددار
در اإل كان .
ُ دددا ان نعو دددَ الريمددداثوى ) (RehaComأناو ةودددميص ُعددد ش ل فدددان
المثيددم ينصددا عاددا إعددانو ةأ.يد ال زددم اإلنراثددا ُاع ددرِ ل ُعاددا النقدديط ددَ
التقيي اع قد فأن أناو الفر ة

ا ةاميضا فق ُفقا ل سلراف عَ القاعدو .

ُميكَ أن ةماعد الفضوصاج اع ئمَ وك خاص عاا تحديد نقاط الل ف
أُ القصور اع رِ  .فل ّ عَ ا كانيَ ةقيي  .ه اعن قَ السيما االسدت انَ
أنُاج التوميص ل د.ا ة

ميدد دَ

ا النتائس ُرمَ نعر سري َ عَ الوظائف اع رفيَ اعتلررو .

ةتألف اعنعو َ َ دلموعَ اختااراج اُ ُصداج لفضص احلالَ اع رفيَ ل َ خ
يت ةقيي نتائس الفضص ُاحلصو .عاا التوصياج صو .التدريا ال

دا

ينااا استمدا ه .

سددا ُمثرنددا كوندداج نعو ددَ الريمدداثوى .ددا ُصددداج فضددص ل ُ ددرا س
ةدريايَ) ل ُِ  .ا الفص سيت ةا يَ الو االُ .اعت ا

23

وصداج الفضص .

الٗكظ"ALET" Alertness ٛ
ُ.ددا ددَ ا.دد االختادداراج ِ نعو ددَ
الريماثوى ُالال دَ خ

دا يدت يداا راصد

اليقعَ ال .نيَ  .ةوصف اليقعَ صورو عا دَ ل
أصددد انددواع ال مايدداج اع رفيددَ الددال جت د
اعمكَ االسدتزا َ مدرعَ ُ ودك

ددَ

ناسدا

عممَ ذلدنو ل ُ.ا امسداا ِ ا أناْ يقتلدا
نررَ َ االنتااه مما ثان نوع ملك االنتااه ل ُ.دا الودرط اعمدا ِ ا عمد
ُن ي  .يت التمييم

ناسدا

االستخارو النو َ " "tonic arousalل ا احلالَ ال ا َ ِ قداْ

الفرن متيقعاّ " "awakeل ُاالستخارو اعرصايَ "ُ "phasic arousalالال ةوصف ميدانو
سرعَ االستزا َ ُالتو ع لألصداذ .
تحدن اليقعَ ماياج رلتافَ ُ إصلا :
-

الٗكظ ٛالعاو ِ٘ٔ "general tonic" ٛاالضتجاز ٚالٍصط."tonic arousal" ٛ

-

الٗكظ ٛاجلِٕسٖ ِ٘ٔ"intrinsic alertness" ٛاحلفاظ عم ٜاالضتذاب ٛألطٕه فرت ٚوَ الصوَ.

-

الٗكظ ٛاملسسمٗ"phasic arousal" ٛتسنٗص االٌتبآ قصري االود حلدخ وتٕقع.

ُيت فضص "االستخارو النو َ" عَ قري رنُن ف

ِ ماى صريَ مي َ دُن

ناماج صوةيَ ةت اا التضك ) ل ينمدا يكدون فضدص "اليقعدَ اعرصايدَ" دع نامداج
صوةيَ .
شهن االختباز
يت التضق
االُ َ : .ار

َ ُ ث رن الف

ِ اليقعَ تحث ظرف

:

يداا اليقعدَ ا و.ريدَ  intrinsic alertnessاحلفداظ عادا االسدتزا َ

مقو .فمو نيَ

كندَ) "يعمدر عادا الواكدَ كدك .ندسدا و دع حا دث يدتا
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عووائيا دمَ فواص
ميكَ ع الوك ال
الخانا  َ ُ :ار

نيدَ صد و ل ُةكدون ممدَ اعفضدوص أن يتفاعد

أسدرع دا

ةاي ه اللا عاا ر لوصَ اعفاةي .

ياا اليقعَ اعرصايَ  phasic alertnessةرثيم االنتااه ص اال د) ل

يعمر ال وك عاا الواكَ و ع حا ث ل ُ ا ان يتا

فاص عووائا ل ةممع تح ير

إكارو صوةيَ.
التطبٗل ٔود ٚاالختباز Implementation and Duration
يادددأ االختاددار ددع رسددالَ ةعمددر عاددا الواكددَ ِ صالددَ يكددون رن الف دد
اكددرو ا

ا د ظمددور الوددك ُ ا د ةاددي ه عوددوائياّ ل ُال ةنتمددا رصاددَ التمددريَ

اال اما ثانددث رنُن االف ددا .صددضيضَ ثدد ذلدداُالج التمددريَ ل ُيكددون اناْ االختاددار
عاا رمأيَ ُي ا عايه التصمي الامي ُ ABBAثالتالا :
-

ذلاُلَ دُن ناماج تح يريَ .

-

ذلاُلَ ع اكارو صوةيَ .

-

ذلاُلَ ع اكارو صوةيَ .

-

ذلاُلَ دُن اكارو صوةيَ .
ِ اعرصاَ امُىل َ االختاار يت

ظمور ر ع

ياا َ االستزا َ لامفضدوص ِ النقدر دلدرن

تائ عاا الواكَ  .ا ا ِ اعرصاَ الخانيَ ل يدت يداا دَ االسدتزا َ لدنفم

اعناه الاصر أحناْ مساع صوج اإلكارو ا ظمور اعر ع ل ُعاا اعفضوص النقدر فقد عندد
ظمور اعر ع
رن ف

تائ ل ُ االنتعار صتا يعمر ر ع عاا الواكَ لانقر ل ُليم عايه القياى ا

عند مساع االكارو الصوةيَ .
ُِ ث ذلاُلَ يت عرخم ككا

َ اعنامداج عادا الواكدَ ل ُةكدون رنُن

االف ا ِ .ث ذلاُلَ عاا اعناماج الاال عدن.ا  )01عند ا ةعمر عادا الواكدَل فداما
ثانث رنُن االف ا.

صضيضَ سدوف يلداف  )5نامداج ُاثخدر ا ِ ثد ذلاُلدَ

يكون عدن اعناماج  )91دُن اكارو صوةيَ) ُ  )91إكارو صوةيَ) وا ع  )01ناماج
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ِ ث ذلاُلَ َ احملاُالج الدُ 4يلاف اثخر َ  ِ ) 5صالَ رن الف

اخل دأ ُثمدا

ود ِ اع انلَ التاليَ  2+10+(5?)=17 :ل صيد يو :
-

ال دن  ) 07اىل عدن رنُن االف ا .الصضيضَ

-

ُيو ال دن  ) 01اىل عدن اعناماج ِ ث
 ) 91ناه اكاراج صوةيَ ُ  )91ناماج

رصاَ َ اعراص الاال عدن.ا  ) 4وا دع
صوةيَ ل

-

ال دن . ) 9و لاعفَ اعناماج الصوةيَ ُ

-

ُيو ال دن ؟ ) 5ع االستفماى اىل اعناماج الال ةمنان ِ صا .رن الف

الصوةيَ ل
اخل ا

ود ٚاالختباز
يمتارق االختاار دو ا صا.ا  )6ن ائ

دُن رصاَ التمريَ .

حتمٗن البٗاٌات Data analysis
َ نررَ القيمَ المائيَ : Z – VALUE

ِ تحاي النتائس يت اصتماب نوع
-

يمددَ ائيددَ لايقعددَ ال .نيددَ دددُن اكددارو صددوةيَ) ل حمدداب اعتوس د

ميددع

رنُن االف ا .دُن اكارو صوةيَ اليقعَ النو َ) .
-

يمددَ ائيددَ لايقعددَ ال .نيددَ إكددارو صددوةيَ ) ُ.ددا ل حمدداب اعتوس د
رنُن االف ا .اليقعَ اعرصايَ) .

شهن  2عسض الصاش ٛملطتٕ ٝلمٗكظ ٛسطب الكٗى ٛالصا ٟٛٗاملعٗازٖ( ٛبإشاز ٚصٕتٗٔ ٛبدُٔ اشاز ٚصٕتٗ) ٛ
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ميددع

يا

 )9ان متوى اليقعَ نُن ال اي ا ِ رصادَ اليقعدَ النود َ

الوك

ُا و.ريَ ُالال ةكون دُن اكارو صوةيَ ل ُ قيمَ ائيَ ) 0-ل ينمدا ةكدون اليقعدَ
اعرصايَ ع ناماج تح يريدَ ددمَ اعمدتوى ال اي دا ُ درردَ  ) 0ل ن صدغ ِ ميد
الوك ناف و خياراج عمونيا ميكَ َ خ

ا النقر عاا اخليدار االُ .صدا .ر اندا ِ

قااعَ نتائس عدرخم الواكدَ ل اُ الد .اب اىل ةفاصدي " " detailsلي درخم رددُ .اثخدر
ةفصي ّ  َ ُ .ا دير ال ثر اصتماليَ ظمور ع

َ )*( ُالال ة

اُ جتا .اعناماج ل ُِ .د ه احلالدَ ةكدون عمايدَ التقيدي

ياى اعفضوص حد ف

د ثا ادَ ُ

ندا ُلدَ

يكون .ناا يمَ ائيدَ ُ . )z-valueة درخم النتدائس عادا كدك رددُ .ثمدا ِ
ردُ )0.ل ادافَ اىل رل

يانا ةعمدر فيده قاي دَ الدتا اج ُ دث رنُن االف دا .احنداْ

االختاار ثما ود ِ رل
-

ياا توس ُ ث رن الف

 )0ل فل عَ ياا الاياناج التاليَ :
ُعمايَ ُالمرعَ صدورو عا دَ ل ُة تدرب ان التاداقت ِ

االناْ نُن ال اي ا  )z-value 2-,3-د ي ون اىل ةاف الد ا ل االرمان ال .
-

يت ياا متوى االناْ ل َ التا اج ِ دَ رن الف د ل فلد ّ عدَ ان ارةفداع نرردَ
االسلراف اع يار ل ةو اىل اشلفاخم متوى االةمان االنف الا لدى اعفضوص .

-

التأخر ِ االستزا َ ُرن الف
ا يقا

عدو قوياَ يو سرعَ االرمان ال .

َ االستخارو النو َ لديه .

ددٔه ٌ 0تاٟر الٗكظ ٛيف نن وَ املٍبّات الصٕتٗٔ ٛغري الصٕتٗٛ
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لددى اعفضدوص

ُيا

ا دُ 0 .ل نتائس وا ف دُن اصواج تح ير يَ ل ُ دع اصدوج تح يريدَ) ل

فل ّ عَ عدن رنُن االف ا .الصضيضَ ُاحمل ُفَ ل ي ُ ث رن الف

لد اعتوس ل الوسي

ل االسلراف اع يار ) ُالقي  Zاحملمو َ ل يت ةقدي رةاَ د يمَ  Zد
يمَ ةقريايَ ةمتند إىل التو يع االعتدالا ال اي ا ل ُ فيما ياا ةودي

ام دواا ل ُ.دا
تا اج اخدرى

ِ ردُ .النتائس  0عدا اسا ةوديضه ل ُالال ةتلمَ اياا :
-

االرا اج الال اال فا .عنما  : Omissionsةو يدانو اال.مدا .اُ ارتيدا االرا دَ ل
استمرار اعفضوص ِ االرا َ ل المنن ِ اختام القرار .

-

 : Anticipationعند ا ةما االستزا َ دو ظمدور اعناده ددو رن

التو ع اُ التمم
ف

-

ا

َ . )011 m.s
دو ةتزاُ ُ تما احملدن  Outlierل ُتحتما دمَ االرا دَ اعتدأخرو

التأخر رن الف

اما ثان الو ث اعمتارق توس رن ف
ُة رخم ةقارير النتائس ايلا ل رل
ا رن ف

يميد  9335االسلراف اع يار .
يع ع اج رنُن امف ا .ل اال اما  م يق

عند ظمور اعناه اُ ا عرده فاَ يكون .ناا ع

داج الرسدوى الايانيدَ اال

ِ صالَ االرا َ عاا  ) 01ناماج اُ اثخر ل اُ ان ةكدون االرا داج د صدضيضَ ددمَ
اعناماج اع رُدَ َ . 01 -0
ُةود الرسوى الايانيَ ِ رل

 )0نررَ التاايَ ِ دَ رن الف د ُالدال ةدد.

عاا االةمان ِ االناْ ل صيد ان ةاداقت رن الف د نليد سدرعَ االرمدان الد ُ .االعيداْ ل
ُةو الميانو الكا و ِ َ رن الف

ع صوج التض ير إىل اشلفاخم اليقعَ ا و.ريَ

. intrinsic alertness

رلطط 0التباَٖ يف ٔقت زد الفعن ضىَ املٍبّات الصٕتٗٔ ٛغري الصٕتٗ ٛيف الٗكظٛ
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االٌتبآ املٍكطي "GEAT" Divided Attention
يقصددد االنتادداه اعنقمدد " دددرو الفددرن عاددا
االنتاددداه ِ اثخدددر دددَ ممدددَ اُ مددداى ت ددددنو
ُنودداقاج ِ ُ ددث ُاصددد ُِ فددمو نيددَ صدد و" ل
ل د ا ي ددرب عندده أندده نافمددَ اعنامدداج ُي ا د عاي ده
" دددرو اعمدداى اعت دددنو" ل ُي تددرب ددَ ا.دد ال مايدداج
اع رفيَ ِ احلياو اعمنيَ .
ٔصف االختباز
ميخ  .ا االختاار عمايَ االنتااه اعنقم د َ ل صيد ةصميمه دررَ عاليَ َ
الصدق ل ُفيه يتورا عاا اعفضوص االستزا َ عناماج مس يَ ُ صريَ

ريقَ وا يدَ ل

تمخاَ ماى ُ.ا :
-

املّى ٛالبصسٖ . ِ :Visual task ٛا ا مْ َ اعماى يعمر عاا الواكَ ر دع ضلدو 5
نُائر

ي ما فتضَ َ اصد روانا احملي ل ُ د ةتا

ةتا ل ُعاا اعفضوص النقر ُالقياى رن ف
اعر ع اصد الدُائر اخلممَ وك
-

وا ع الفتضداج اال ان الددُائر ال

ِ لوصَ اعفداةي عندد ا ة درخم ددمَ

اا .

املّى ٛالطىعٗ : Auditive task ٛيممع اعفضوص صوة
ل ع ظمور الدُائر ل ُعاا القياى رن ف
كك نامَ ةتكرر رة

تتاليت

اسرع ُ ث

تما نَ عاليَ ل ُ نمفلَ

كَ دلرن مساع الصوج عاا

.

التطبٗل ٔود ٚاالختباز Implementation and Duration
يادأ الفضص تمريَ ل ُ دَ ارد ارتيدا ه نزداو عادا اعفضدوص أن يتفاعد

دع

اعنامدداج المددم يَ ُالاصددريَ ماج الصدداَ ل ددد.ا يادددأ االختاددار الف اددا ل ثمددا عاددا
اعفضوص

صعَ الوك اع رُخم عاا الواكَ ُالد

يتكدون دَ سدم نُائدر دع

فتضاج ِ اعوا ف اعتا و عند ا ةكون الدائرو ااقَ ل ُاللا عاا ر واف
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ودك

تما َ ل ُة رخم االكداراج الصدوةيَ عاليدَ ُ نمفلدَ التنداُب ل ُعندد ا ةصددر نفدم
النامَ رة

عاا التوالا عند.ا فق االستزا َ رن ف

النقر عاا واف ) .

ود ٚاالختباز
 3ن ائ عدا رصاَ التمريَ .
حتمٗن البٗاٌات Data analysis
يت اصتماب نوع
-

َ القي المائيَ :

القيمَ المائيَ ل نتاداه المدم ا اعنقمد ُ :تحتمدا القيمدَ القياسديَ ل ددن رنُن
االف ددا .ل اال فددا )omissions .ل ُاعقصددون مددا عدددن االرا دداج اعفقددونو لامنامدداج
المم يَُ المُريَ ُاعت ا قَ .

-

القيمَ المائيَ ل نتااه الاصر اعنقمد . :دا عددن دراج اإل فدا .الاصدر ل أ عددن
التفاع ج اعفقونو عناه صدر م صداَ ل ُيودد الودك

 )9يمدَ Z- value

لك نواع ِ االنتياه اعنقم .

ُة رخم

شهن ٌ 3تاٟر عسض الصاش ، ٛالكٗى ٛالصا ٟٛٗاملعٗازٖ( ٛالطىعٗٔ، ٛالبصسٖ)ٛ

او اج فصاَ نقر ر "التفاصي " ل صيد ة رخم النتائس صما التداري

ثما ود ِ ردُ. )9 .
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ددٔه ٌ 9تاٟر االٌتبآ املٍكطي لمىٕقف البصسٔ ٙالطىع٘

ِ ا دُ .اع ه ل ة درخم نتدائس صدفا اعوا دف الاصدريَ ُالمدم يَ) ل ُ عددن
التفاع ج الصضيضَ ل ُاعتأخرو عَ الو ث احملدن  outliersل ُالممو  omissionل ُ ي
ل ُ ي ) )Zل ُةقدى الرةاَ اعئويَ ل دد يمدَ  )Z- valueد

رن الف
القيمَ اع

َ

ام دواا ل ُة دد

او ل يمَ ةقريايَ متندو عاا التو يع االعتدالا .

ثم دا يددت اصتمدداب ددَ رن الف د ل ُالوس د  averageل ُاعتوس د  medianل
ُاالسلراف اع يار  SDميع التفاع ج لامنامداج ماج الصداَ ل ثمدا تحددن

اميداج

التفاع ج اعتو َ ُاعتاخرو دمَ دو نيَ ُثما اياا :
-

التو ع . :ا االرا اج الال ةكون رن ف
اعتأخرو . :ا االرا َ اُ رن ف
االسلراف اع يار ال

ل ُال

ا

َ . 011m.s

يقع عاا توس

يميد  9335رو .

ُة رخم ةفاصي النتائس صدورو رل

داج ل لكد

ُالقددي اعت رفددَ ل ُعدددن الفقددراج ثمددا ود د ِ رل د
التفاع ج ودوو لنوع

َ االستزا َ اإلددافَ إىل
دَ عددن امخ داْ ل المدمو ل
 )9ل ُ ددد يص د ا ة ددي

َ اعناماج ل ل ا ة رخم رئيَ فق ِ الصف ثك .

رلطط  9عدد املٍبّات الطىعٗٔ ٛالبصسٖٔ ٛشوَ زد الفعن ذلطٕب بـ ms
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االٌتبآ االٌتكا"GONT" Selective Attention ٟ٘
".دددو القددددرو عادددا القيددداى دددرن ف ددد
ريقددَ ناسدداَ تحددث دددا الو ددث ل ُ وددك
انددا ُالددتضك الدددف اج المدداوثيَ عنددد ظمددور
نامدددداج اخددددرى" ل ُ ددددَ اللددددرُر الددددتضك اُ
المدددي رو عادددا رن الف ددد الندددار عدددَ اعناددده
اخلاررا لصاحل الماوا ال

GONT

يمي ر عايه ناخاي ّا .

ِ  .ا االختاار صلا ةرثيم االنتااه عاا اعناه العا.ر ُال
االنتقائا  selective reactionل ا القياى رن ف

صلتاو اىل رن الف د

سلو ناه ا اُ عدى القياى ا رن ف

.

ٔصف االختباز
يددت عددرخم نق ددَ رثميددَ ِ نتصددف
الواكَ ِ فماج عووائيَ ل ُة درخم عادا الواكدَ
ناماج خب وط أفقيَ أُ خ دوط عمونيدَ ل عندد ا
يعمددر اعنادده مُ اخل ددوط امفقيددَ عاددا اعفضددوص
اللا عاا ر  ِ OKأسرع ُ ث

كدَ ل ينمدا

ال يقددوى ددا رن ف د سلددو اعنادده العددا.ر خب ددوط
عمونيَ .
ُ َ الممولَ التمييم

االككا . ِ .ا االختاار ل فاعتو ع دَ االكدماص الد يَ

لددديم اعا ددَ اُ دد ف يمددت ي ون الددتضك دددف اةم صددا .عددرخم الوددك اعتمخد
اخل وط االفقيَ.
طسٖك ٛالتطبٗل ٔود ٚاالختباز
يادأ التمريَ َ خ  .رسالَ ةعمر عاا الواكَ ةوره لامفضوص يود فيمدا ليدَ
رن الف

عند ظمور اعناماج ل ُة د االرا اج خاقئَ ِ صا .القياى درن ف د يمدا ظمدور
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اعناه اُ القياى رن ف
اعفضوص رن ف

سلو ناده د صدضي ل ُال ةنتمدا رصادَ التمدريَ اال عندد يداى

صضي ل يقتلا  .ا االختاار ا ياا :

-

ةوريه النعر إىل النق َ اعرثميَ ِ نتصف الواكَ .

-

عاددا اعفضددوص اللددا عاددا ر  ِ OKأسددرع ُ ددث

كددَ عنددد ا ي ددرخم

اعناه مُ اخل وط امفقيَ .
-

عاا اعفضوص عدى االستزا َ عند ا يت ةقدي صافم ع خ وط عمونيَ .

ود ٚاالختباز
 9ن يقَ نُن رصاَ التمريَ
تفطري ٔحتمٗن البٗاٌات Data analysis
ِ تحاي د نتددائس االنتادداه االنتقددائا يددت اصتمدداب نددوع

ددَ نررددَ القيمددَ

المائيَ . Z–VALUE
) حماب

يع توس اج دَ رن الف د لامنامداج

-

يمَ ائيَ عتا سرعَ رن الف
َ.
ماج ال

-

يمَ ائيَ عتا التضك رن الف
َ.
ال
ُميكَ عرخم او داج فصداَ لانتدائس عدَ قريد نقدر ر "التفاصدي " عادا

) حماب عدن رنُن االف دا .لامنامداج د ماج

ا انا امميَ َ عرخم التفاصي لصيد يدت سدرن

يدع ال درُخم الدال أرريدث ل نتاداه

االنتقائا صما التاري فل عَ عرخم الواكَ ثما .و ود ِ كك

شهن  4عسض الصاش ٛلالٌتبآ االٌتكا ٟ٘لمكٗى ٛالصا ٟٛٗيف (ضسع ٛزد الفعن ٔالتشهي بسد الفعن )
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)4

يمم التضاي اعفص
ُامخ

الكا

رخم ح ذ نتدائس حدد أ صدا ل ُتحديدد الفضدص امُ.

ل ُ ع ملك اال كدان ةادي التضديدد عدَ قريد النقدر فدوق االختيدار

اعورونو جبانا ةاري النتائس الال ةريد رؤيتما ُيتا ال رخم ِ الرسوى الايانيَ ُفق ّا ل لك
فل ّ عَ ةواف لون خافيَ ث صف َ النتائس ع لون اخل ِ اعم

اج .

ُميكَ احلصو .عاا عمايَ اختام القرار َ الوس ُالوسي ل ُاالسلراف اع يار
ل ُ َ رن الف

ل فل ُتحاي

درو اعفضوص ا لتضك ِ نف اج رنُن الف

َ عدن

امخ اْ ل ام يود ال ددن اعتمايدد ِ امخ داْ عادا دد ف الدتضك الددف اج ل ُيدمنان
اصتماليَ التضك دف اج رنُن الف د عندد ا ةكدون توسد اج دَ رن الف د أقدو.
ثما .و ود ِ ردُ. )3 .

ددٔه ٌ 3تاٟر االٌتبآ االٌتكأ ٟ٘فل ضسعٔ ٛالتشهي زد الفعن ٔالتشهي بْ
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يدع

ُ َ ار ةفم النتائس ي ريقَ اثخدر ةفصدي ّ ُُددوصاّ ل نددرش لكد
اعتا اج اعخاتَ ِ ردُ .نتائس االنتااه االنتقائا ُثالتالا :
ًٖٕ االختباز

Date

عدد ردود االفعال الصحيحة ذات العالقة اقصى 02

Correct

عدد ردود االفعال غير ذات صلة

Mistakes

عدد ردود االفعال التي اغفلت باإلجابة بأقصى وقت 02

Omissions

االجابات التي لم تحصل على رد فعل ضمن مدى الوقت وبانحراف معياري اكثر من 03.2

Outliers

اجابات رد الفعل المتوقعة بوقت يسبق ظهور المنبو على ان يكون اقل من  022م ث
معدل جميع ردود االفعال للمنبهات ذات العالقة بملي ث

Anticipation
Avg. Reac Time

متوسطات جميع ردود الفعل للمنبهات ذات العالقة ب م ث

Median Reac. Time

االنحراف المعياري عن القيمة المتوسطة ألوقات رد الفعل للمؤثرات ذات الصلة في ms
SD Reac time
ددٔه  4نن وتػري وَ املتػريات املدزد ٛيف ددٔه الٍتاٟر اخلاص ٛباالٌتبآ االٌتكاٟ٘

ُ ي رخم ِ صق النتائس ايلاّ ل اعم
اعناماج ماج الصاَ رل
ة ي

أ ع

الايانا لتودي "اُ اج رن الف

 )3ل ا ا اما  م يصدر رن ف

ل أُ اد أن يدت ةقددي اعناده ل ال

َ  . ِ .ا االختاار يتورا عاا اعفضوص التفاع

دع  )91ناده ل ا دا ِ

صالَ صدُذ أخ اْ فموف يميد عدن اعناماج اىل  )96ثضد أ صا .

رلطط ٔ 3قت زد الفعن لمىٍبّات ذات الصمٔ ٛاالدابات الصشٗٔ ٛاخلاطٛ٠
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" ميع

الرانس ٚالعاوم"PUME" working memory ٛ
ِ  .ا االختاار يت ياا :
-

دددى ال د اثرو الاصددريَ اعكانيددَ visual-spatial
. memory span

-

ُظيفَ ال اثرو الاصدريَ اعكانيدَ visual-spatial
. memory functions
فل ّ عَ الت ا الاصر اعكانا ُال اثرو ال ا ادَ ل ُميكدَ ة ايقده ددمَ

دلا ِ .عا النفم التزرييب ل ُعا النفم ال صديب ل ُإعدانو التأ.يد ُال دا النفمدا ل
ُعا النفم ال قاا ُعا النفم الصناعا .
طسٖك ٛالتطبٗل
ِ  .ا االختاار ة رخم عاا الواكَ ر ع ادون ا رق
ل داخاه دلموعَ نقاط فرنيَ ماج لون ا يط عادا كدك
نائدرو ااقدَ ل ةتضددو .النقداط الفرنيددَ التتدا ع إىل الاددون
اممحر ح ختتفا ل ُيتكدون التمامد امُ .دَ نق دت
عووائيت

َ

 )01نقاط ِ ةرةيا

ل ُ د عرخم

التمام ل عادا اعفضدوص تحديدد النقداط دنفم المةيدا الد
تمام رديد ل ُ.ا ةمام ج

عرددما ده ُلكد

ا ادَ لاتكدرار دع التمامد المدا

ل فدإما اختدار

اعريط ساماَ َ النقاط وك صضي يتضو .لون النق َ اىل االخلر ل ُيدمنان عددن
النقاط ِ اعراص التاليَ ل ختاار ُعاا اعفضوص ة ثر النقاط اعليئَ د اختفائما .
ي ترب اختاار ال اثرو ال ا اَ مُ قاي َ ةكيفيَ ام يقيم متوى الص و َ دَ
اناْ اعفضوص ُيقاد
النقاط اعليئَ رة

نمدا اما ا تلدا ملدك ل ُ ينتمدا االختادار ِ صالدَ نمد اعفضدوص
تواليت

وك

صضي أُ د  7ن ائ .
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التٍفٗر ٔود ٚاالختباز
يادددأ االختاددار تمددريَ ل .ددو ممددَ إعددانو إنتدداش سامدداَ ددَ نق ددت
صددضي ل ُ ددد انتمدداْ التمددريَ ل يادددأ االختاددار ُالدد

وددك

يمددتورا اعددريط أن ضلفددغ

وا ددع ُةمامدد النقدداط الوا لددَ اعاونددَ ُ .يتكددون التمامدد امُ .ددَ نق ددت
لدديئَ ل ُعاددا اعددريط إعددانو إنتدداش المامدداَ وددك صددضي ل حدد يددمنان عدددن
النقدداط الددال ةلدداْ ل ُيددت

ديددد التمام د عنددد ا يددت نم د

تددواليت

َ نفم اعددى نُن خ دأ  .فداما صددذ خ دأ ِ النمد يدت ةقددي عددن أ د

تتدداليت
دَ النقداط

ُيقدد قددو .ةمامدد النقدداط  .ينتمددا الفضددص ا ددا ِ نمدد ةمامدد ن تتاليددان
وك

صضي ل ُ ينتما الفضص ِ صالت

:

-

اما نم ةمام ن تتاليان وك

-

إما ثددان ال مدد عاددا اعممددَ اسددتمرار نُن إعددانو إنتدداش ةمامددا

وك
ود ٚاالختباز

صضي .
تتددالي

صضي ل عند.ا ينتما د  7ن ائ .

ةماُو دو االختاار َ  7 – 9ن يقَ .
حتمٗن البٗاٌات
يددت اصتمدداب يمددَ ائيددَ ُاصدددو فقدد اخلاصددَ ددد دددى الدد اثرو) ل ُالددال
ي تمددد عاددا قددو .اعاددا ةتددا ع ُ يدداا اثددرب عدددن ددَ النقدداط اعمتنمددمَ دددُن
أخ ددداْ ِ اعوددددع ُ المةيدددا ل ُيدددت ةأثيدددد ددددى الدد اثرو دددَ خدد  .إثمدددا.
ةمامددا

تتددالي

ددع نفددم ال دددن ددَ النقدداط  ُ .ة ددرخم الواكددَ ةقريددر اُ .عددَ

النتائس ثما ود ِ كك

. )5

شهن ٌ 5تاٟر تكسٖس عسض الصاشٛ
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ُيمددم التضايدد اعفصدد الدد

ي دددرخم ددالنقر عاددا ثامددَ ةفاصدددي ل

ددرخم ا صددا ح د ذ نتددائس ِ نفددم الو ددث ل صيددد يددت تحديددد الفضددص امُُ .امخ د
الكا دد ل ثمددا ميكددَ ةاددي التضديددد عددَ قريدد النقددر فددوق االختيددار اعورددون
جباندا ةدداري النتدائس الددال ةر ددا ِ رؤيتمدا ُ ددا ودد ِ رددُ .النتددائس  )5ل ثمددا
ميكددَ ةاددي الرس د الايددانا لددألناْ ل فل د ّ عددَ ةواف د لددون خافيددَ ث د صددف ددَ
النتددائس ددع لددون اخلدد ِ الرسدد التم ي ددا ثمددا وددد ِ رل دد
ةقدددي الرةاددَ اعئويددَ ددد يمددَ  Zدد

ام ددواا ل ُة ددد القيمددَ اع

ُ . )4يددت
دداو يمددَ

ةقريايَ ةمتند إىل التو يع ال اي ا .

ددٔه ٌ 5تاٟر ود ٝالرانس ٚالعاومٛ

رلطط  4لُٕ خمفٗ ٛنن صف وَ الٍتاٟر وع لُٕ اخلط يف السضي التدطٗط٘

ي دددرخم اعم د د اعدد ه ل مدددتوى االناْ ِ ددددى الد د اثرو ل ُعددددن اعدددانو
النتدددائس اعمدددمر َ ودددك صدددضي لكد د
صصددراّ دددمَ دددى ال د اثرو) ل ن صددغ اعم د

ددددى نمدددال ُيكدددون امناْ اعتميدددم
 )4ل اع ددى ِ المامدداَ  )5نمددمث

 )01نقدداط صددضيضَ ل ُسامدداَ  )6نمددمث  )5نقدداط صددضيضَ ُ دد
 َ )9النم صضيضاّ ل امن يكون ا صا اناْ .و ِ المامَ . )6
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 )7ثانددث

ُ َ ار ان ةكون اعدتا اج اخلاصدَ ددى الد اثرو اثخدر ُددوصا نددرش ِ
ا دُ .انناه

يع اعتا اج الال ةلمنما ردُ .النتائس  )5ل التفصي ُثما ود ِ

ردُ: )6 .
ًٖٕ ادسا ٞاالختباز
اطول سلسلة تم قياسها مع عدد النقاط بدون اخطاء في الموضع او الترتيب
اقصى مستوى وصل اليو المفحوص من  7 -0مدى

Date
Memory span
Max. level

عدد النقاط الصحيحة مهما كانت طول السلسلة جميعها سوية
مجموع كل التسلسالت والنقاط الصحيحة ولكن بترتيب خاطئ
مجموع المراحل مع بمواضع غير صحيحة

Correct
Mistakes Order
Mistakes Position

القيمة الزائية المحسوبة لمدى الذاكرة
Z-Value Memory Span
ددٔه  6املتػريات اخلاص ٛظدٔه ٌتاٟر الرانس ٚالعاومٛ
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البشح املهاٌ٘ السقى٘ "NUQU" Spatial Numbers Search
يمتمدى الاضد اعكانا الر ما أر اى الختاار
سددددرعَ امناْ speed

 performanceل ُاالنتادددداه

االنتقددائا  .فلدد ّ عددَ اال.مددا .الاصددر
ُ neglectيرةا

visual

مدرعَ امناْ االنراثدا اع درِ

ُاعمدداراج الددال ةوصددف الدد ثاْ المددائ

fluid

 intelligenceل ُ دراج المدرعَ اإلنراثيدَability
perceptual-speedلُ ا َ المرعَ Processing speedل فل ّ عَ ياا سرعَ امناْ
اع رِ  cognitive performanceل ُملك َ خ  .سرعَ التقاط ال نصر الر ما .
يواه  .ا االختادار ِ قاي دَ ما ده اختادار االةصدا .الر مدا الود يب popular
) Number Connection Test (NCTل ُاختاار صنع احملاُالج Trail Making Test
 (TMT) .ل ُ م يكدَ .د ا االختادار ددمَ الواكدَ لفضدص ادد راب احملدي
الاصر ل ُا ا لتفم

رُنَ التضك االنتااه ُسرعَ

 TMT-Bةاي اج ال دن– احلدرف) ل ُالد

ُاال.مدا.

ا َ اع او اج ل ُ وا ه الختاار

ي تدرب قياسد ّا ةنفيد ياّ لامرُندَ ُالقددراج

التكيفيَ ل ينما يماعد الاضد اعكانا الر ما) عاا فضص اال.ما .الاصدر ل فلد ّ
عَ ُصدةا اعمد الاصدر ل ُدلدا .الرؤيدا ل الاد ان ي تدربان دَ افلد ُصدداج الفضدص
الد راب دلا .الرؤيا ُاال.ما .الاصر .

بٍا ٞاالختباز
ِ  .ا الوصدو يتورا عاا اعفضوص اناْ ممَ ال خور عاا امر اى َ  )0إىل )94
مةيا ةصاعد عاا الواكَ الر ميَ اع رُددَ عادا الواكدَ ل صيدد ة درخم االر داى
صورو تتاليَ ل اال ان َ اللرُر الاضد ُاالستكواف اعرئا عرب صق الر
ل ُيادأ االختاار تمريَ استمداى امر اى َ  0إىل  5فقد ِ التمدريَل فداما

الكا د
اختيدار ر د

خدارش التمامد ل يدت عددرخم رسددالَ ة ايمداج إدددافيَ لامفضدوصل ُ زددرن اثتمددا.
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التمريَ يادأ الفضص ل ُعاا اعفضوص تحديد امر اى َ  0إىل  ِ 94ةرةيا تمايدد عادا
الواكَ ل يعمر الر التالا ِ التمام أسف صق الر .
ُ د ي انا اعردا ال يَ ي انون َ اإل.ما َ .واث ال خور عاا امر داى عندد
صافَ احلق ل فإما  م يت ال خور عاا ر خ  91 .حانيَ ل يمتمر الاضد الر التالا.
ٔقت االختباز : Implementation and Duration
ا صا دو ل ختاار  8ن يقَ دُن رصاَ التمريَ
حتمٗن البٗاٌات data analysis
ِ  .ا االختاار يت صماب ح ذ ي ائيَ لك

دتا

دَ االختاداراج الفرعيدَ

ُثما ياا :
-

يمَ  Zل لامرعَ ال ا اَ  working speedل اصتماب َ توس الو دث الكادا
لااضد .

-

يمَ  Zل نتااه ل ا صتماب االسلدار اخل ا لو ث الاضد الكاا ل ُةو

يانو خ

االسلدار إىل اشلفاخم أناْ انتااه أحناْ التدريا
-

يمَ  Zل .ما .الاصر ل تحما قارندَ توسد ُ دث الاضدد ِ النصدف امميدَ
ُاميمر َ الواكَ ل صيد يو التااقت الواد عادا راندا ُاصدد إ دا اىل اإل.مدا .أُ
ال ما ُ .مر

تحاي الاياناج يت عرخم ح ذ نتائس حد أ صدا ِ نفدم الو دث ل ُ

تحديد الفضص امُُ .امخ

الكا

ودك

مدا ؛ ُ دع ملدك ل ميكدَ ةادي

التضديد النقر فوق خانَ االختيار اعورونو جبانا ةاري النتائس الال ةر ا ِ رؤيتمدا ل
ُفقاّ ل لك يتا ال رخم ِ الرسوى الايانيَ ثما يت ا
النتائس ع لون اخل ِ ا دُُ .لون أكرقَ الو ث ِ اعم

لون خافيَ ث صدف دَ
.

المددرعَ ال ا اددَ  : working speedةمددتند المددرعَ عاددا توسدد ُ ددث الاضددد ِ
يمددَ ) (Z-1ل ُيكمددَ ةقيددي المددرعَ ال ا اددَ ددَ قارنددَ ال يندداج اع ياريددَ ل فدداما
ثانددث سددرعَ رن الف دد ا دد

ددَ سددرعَ رن الف دد اع ياريددَ .دد ا يودد اىل ةادداقت
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سددرعَ االناْ اع ددرِ ُاالنراثددا ُيقادد
رةاددَ اعئويددَ ددد يمددَ  )Zد
القيمَ اع

ددَ اناْ االنتادداه االنتقددائا  .ثمددا ةقدددى

ام ددواا ثمددا ودد ِ ردددُ )7 .لانتددائس ل ُة ددد

او يمَ ةقريايَ ةمتند إىل التو يع ال اي ا االعتدالا .

ددٔه ٌ7تاٟر البشح املهاٌ٘ السقى٘  ،الصا ٟٛٗيف الطسع ٛالعاومٔ ٛاالٌتبآ ٔاالِىاه البصسٙ

ُي رخم الرس الايانا ِ االر اى ا انايَ ُ ث ث حد لدر

د

ل ِ اعوددع

دمَ صق الر  ُ .خ امكرقَ ِ نمايَ الصفوف ُامعمدو يانيا ل يمَ توس ُ دث
رن الف

ِ صف أُ عمون

ل ُةو ا لميانو ِ ُ ث الاضد لا ط اعناق إىل إ.مدا.

صر أُ عما ِ  .ه اعن قَ ثما ود ِ ردُ. )8 .

ددٔه  8ازتفاع وتٕضط ٔقت البشح يف وٍاطل االِىاه البصسٙ

تكٗٗي الٍتاٟر Result evaluation
ضلتاش احلق الر ما عناصر أناْ رلتافَ َ اعفضوص ُ.ا :
أ-

اثتواف اعناماج ِ اجملا .الاصر اعرثم ُاحملي ا .

ب -القدرو عاا تحوي ةرثيم االنتااه . Focused attention
ش-

را اَ صرثَ ال

.

ن -اسماةيزياج الاضد اع رِ .
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حتدٖد االعاقٔ ٛتأثريِا عم ٜاملّاً
ش عاا قاي دَ االعا دَ اُ اللد ف اعتاار.دا ةدتحر عادا اناْ اعممدَ

ي تمد ال

ُختتاف الواصدو عَ االخرى ُثما ياا :
-

فاعردا ال يَ ي انون َ ال زم الاصدر اُ احلدو (Hemianopsia) .نُن ان يكدون
لدديم ا.مدا .ل يكددون ة ا ادم ِ اعممدَ وددك أ دأ ُةتدأحر النقدداط 0،9،3،4ل
اع ثورو ِ ةقيي النتائس اُ  9نما ل ا دا ِ اسدماةيزيَ الاضدد يكدون ِ المد ر
الواصد اُ ال مون

-

نعمَ ُعووائا ِ ا مْ التنفي

.

ط اعردا الد يَ ي دانون دَ اإل.مدا .الد يَ ي دانون دَ وداث ِ المثيدم
ُةرثيم االنتااه ر ا يكونوا اثخر
ال

أ َ احلالَ الما قَ ماا صرثَ الدرأا دع

ُيكون النقاط ا ا َ لتقدى .تالْ اعردا أنم انرُن عاا "احلماب"

رفيدا ل

حخم ورماّ سلو ا دف ُيت التضك ِ التا يَ اعرةدو .
ميكَ لامردا ال يَ ليم لديم أ عيا ِ دلدا .الرؤيدَ أن يكوندوا أ د

دَ

اعتوس إما ثدان لدديم عزدم ِ اعرُندَ اإلنراثيدَ  cognitive flexibilityأُ سدرعَ
اي

انم افلد ل أناْ ُاالنتاداه ل

اع ا َ اع رفيَ  cognitive processing speedل

فمَ اعمتضمَ االستمرار ِ فضص االنتااه ُإرراْ ُصداج ال

ش لاتددريا عادا االنتاداه .

ُيود اعم

َ الاضد د ى ذ) لك ر ِ اعتتالياج ال دنيَ ل فاما دْ دَ الاضدد

اال نيان ع ا ماب نمايَ عرخم الواكَ  .ا ي

ةرارع عمايَ االنتااه .

رلطط  5تكدً شوَ زد الفعن يف اختباز البشح املهاٌ٘ السقى٘
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ذانس ٚالهمىات "WOMT" Memory for words
يقيم اختاار ماثرو الكاماج راناّا َ ال اثرو الافعيَ  verbal memoryل
ُفقاّ لنمومش احلرُف اعتكررو ل ُيت اا  .ا االختاار راْو الكاماج ُة امما التكرار
ُصفعمدا ِ الد اثرو قويادَ اعددى long term memoryل ُعادا اعفضدوص اسدمراع
اع او اج اعكتماَ َ خ  .قريقَ التمييم .recognition
ٔصف االختباز
يما ة اي االختاار الف اا ل اختاار ااا  pre-testلتددريا اعفضدوص ُاختادار
التواي ل ُ.و اكاه االختاار القااا لاتأثد َ أن اعفضوص انر عاا ييم الكامداج
وك عاى .
ُمير االختاار  3اختااراج فرعيَ دمَ االككا .التاليَ :
-

االختادار القاادا  :ييدم الكامداج  : pre-test Discrimination of wordsيدت
ةقدي ثامت

عاا الواكَ ِ ُ ث ُاصدل ُعاا اعفضدوص أن يقدرر دا إما ثاندث

الكاماج توا مَ  -رلتافَ)ل ُميكَ القيداى د لك دَ خد  .النقدر عادا المدم
اعناسا استمداى ر اعاُا اميمر ل أُ عَ قري اللدا عادا فداةي امسدم عادا
لوصَ فاةي الكمايوةر أُ لوصَ اعفاةي اعنعو َ ِ االجتاه اعناسا .

شهن  6اختباز متٗٗص الهمىات (تصابْ – اختالف) Discrimination of words

44

-

الت رف عادا الكامداج اعكدررو  :Recognize recurring wordsة درخم

يدع

الكاماج ِ ُس الواكدَ ل ُي ادا دَ اعفضدوص تحديدد دا إما ثدان دد كدا.د
الكامَ َ ا ِ االختاار ُلك ثامَ َ الكاماج ل ُعاا اعفضوص ان ضلدن
ا اما ثانث الكامَ " كررو" اى "رديدو" ل َ خد  .النقدر عادا امسدم اسدتمداى
الفارو ل ا ا إما ةوافرج كاكَ الامدم ل ُةكدون االرا دَ عدَ قريد عدم امسدم عادا
الواكَ.
ميكدددَ اسدددتمداى فددداةي امسدددم اليمندددا ُاليمدددرى عادددا لوصدددَ فددداةي
عانيددَ ل أُ فدداةي امسددم اعناسدداَ عاددا لوصددَ اعفدداةي اعنعو ددَ ل ُيددت عددرخم

يددع

الكامدداج لكميدداج تمدداُيَ ددَ الو ددث ح د ذ حددوان) ح د ختتفددا ُ لدددى اعفضددوص
ُ ددث إددداِ لإلرا ددَ عاددا المددتا .زددرن إخفدداْ الكامدداج  .يادددأ االختاددار ددالت رف
عاددا الكامدداج اعكددررو  :يددت عددرخم الكامدداج التتددا ع ل اال ان الكامددَ امُىل
الددال ة ددرخم ِ اُ .الكامدداج ال ميكددَ أن ةكددون كددررو ل ُ ددع ملددك ل صلددا
عاددا اعددريط أن يقددرر ددَ أُ .ثامددَ سددواْ ثانددث تكددررو أُ رديدددو ل ُيقددرر إ ددا
عَ قري النقر عاا المم اعناسا أُ استمداى فاةي امسم اليمرى ُاليمنا .

شهن  7حتدٖد الهمى ٛوهسز - ٚددٖدٚ

-

ةكرار االختاار القااا  : repeat pre-testاإل كان اعانو االختادار القاادا الد
ة ايقه ِ اُ .االختاار ل ُ ا ي ترب احملاُلَ  )3اعرصاَ الخالخَ ل ختادار ل فدإما ثدان
التنفي ِ ال يما.

صضي ل فمَ اعمتضمَ أن يت إيقاف الفضص.
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التٍفٗر ٔود ٚاالختباز Implementation and duration
 عند االنتماْ َ االختاار امُلا ُاختاار التواي نزاو ل يادأ االختاار الف اا.-

يددت ةقدددي  79ثامددَ ل حيددد يددت إنودداْ  )6ثت د

 blocksددَ الكامدداج ل

نمدددا  09ثامدددَ) ل .دد ا الانددداْ يكدددون ناخادددا النمددداَ لاكتدد ُال

ثدد

يكون اضوظ اُ رئا عند عرخم الكاماج عاا الواكَ) .
-

.ناا  )5ثاماج متمدفَ ل ةعمر ث  6راج رو ُاصدو لك ثتاَ) ل ُلك
ثامَ متمدفَ .ناا ثامَ وا مَ ا وك

اح ُثامَ

اع نا ةعمر الكاماج الد 39اعتاقيَ رو ُاصدو فق ُ.ا
-

احادَ لكامدَ

توا مَ .

ُةماُو فماج التكرار ا  91 ُ 9ثامَ.
ا ا ا يت ا دو االختاار ل فيكون ُ ث ال رخم لك ثامَ  3111ااا حانيَ) ل
ُ ال يما .إ كان اعفضوص أن يقرر ا إما ثان د كا.د الكامَ ا ان ينتما ُ ث
ال رخم ل ُِ صالَ  م يقرر اعريط د  91رُر حانيَ ل ةعمر
عايه اختام رار ل فاما  م يمتزا اعريط د ن يقت

صعَ عاا الواكَ أنه

ل فميت إلااْ الفضص .

حتمٗن البٗاٌات data analysis
يددت صمدداب حدد ذ ددي لددألناْ  :التائيددَ  ُ Tيمددَ  Z-normالرةاددَ اعئويددَ
ةو د
ا

دداي

 )Tدررددَ أثخددر ددَ  )61نررددَ إىل أالناْ فددوق اعتوس د ل ُة ددد نررددَ

َ  )41اىل شلفاخم االناْ نُن اعتوس  .ثما ِ كك

. )8

شهن ٌ 8تاٟر عسض الصاش ٛتٕضح الدزد ٛالتا ٟٛٗضىَ وطتٕ ٝاملتٕضط ٔدُٔ املتٕضط
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ُي ددرخم ا دددُ .التفصددياا ددالنقر اعددمنُش عاددا اعندداق اعاونددَ ِ الرسدد
المدددا

ل ثمدددا ميكدددَ أيلددداّ تحديدددد عدددرخم "ماثدددرو الكامددداج" ِ ائمدددَ

"النتائس" ل ِ ع

َ التاويا "الفر " ل ح النقر عاا ر "التفاصي " عاا اليمار .

ددٔه الٍتاٟر Results table
يتلمَ ردُ .النتائس ا ياا لوصدو فضص ماثرو الكاماج اياا :
-

الصضيضَ  : Correctالت رف عاا الكامَ اعكررو وك صضي .
االخ دداْ  : Mistakesالتكددرار احملدددن وددك

دد صددضي

الكامدداج الددال

تحديد.ا عاا أنما التكرار ُلكنما ليمث التكرار) .
-

الفدددرُق الصدددضيضَ – اخلاقئدددَ) ميخد د الفدددرق عددددن التكدددراراج اع دددمف مدددا
وددك صددضي

رُصددا نمددا الكامدداج الددال ُدددع ع

صضي عاا أنما ةكرار ثما ود ِ رل

ددَ عايمددا وددك

)6

ددٔه  9الٍتاٟر ،يف االدابات الصشٗشٔ ، ٛاخلاطٔ ٛ٠الفسٔم ٔوتٕضطات ٔقت زد الفعن لإلدابات الصشٗشٔ ، ٛاخلاط ، ٛ٠لكٗاس الكدز ٚعمٜ
التعمي المفظ٘ يف ذانس ٚالهمىات
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رلطط  6االخطا ٞاملرتانى ٛضىَ الهتن

-

اجملا يع  ِ :Blocksاجملموعَ  )0ال يعمر ا نالَ ل منه ال ميكَ أن يكون .نداا
ةكرار الكاماج ِ ثتاَ اجملموعدَ 0ل ثدا يدت عرددما لامدرو امُىل  .ثمدا
ود ِ كك

-

توس رن الف د ل را داج الصدضيضَ  :Median reac. time correctيصدف .د ا
ال مون

-

. )8

توس

د .توس

َ رن الف

لتمييم الكاماج الصضيضَ اعكررو .

ُ دث رن الف د لألخ داْ  : Median reac. time mistakesيصدف ِ .د ا

ال مون ي توس

ُ ث رن الف

ِ فو ةأثيد ةكرار الكامَ

وعمىٗات االختباز Test parameter
ميكددَ الت ددرف عاددا اميدداج االختاددار الدد

تحقدد

ددَ خ لدده الفضددص ل

ُاع دددرُخم ِ اسدددف رددددُ .النتدددائس رددددُ)8 .ل ُالدددال مثر.دددا ددددمَ ةنفيد د
االختادددار ُ دةددده" .التنفيد د ُ ددددو االختادددار (Implementation and durationل
ُيتلمَ دا اع امياج االعداناج الال تحدن قي
-

ينَ ُ.ا :

التكددرار اُ االعددانو الصددضيضَ ُ : )Repetitions correctالددال خد دلمددوع عدددن
يع الكاماج اعكررو .

-

ُ ث ال رخم لك عنصدر ُ : Presentation time per itemالد

ي درخم إ

دالا

ُ ث ال رخم الخا ث لاكامَ .
-

فاص اعناماج الداخايدَ  : Inter stimulus intervalالفاصد الدم
الف

إىل الكامَ ُال رخم التقدي لاكامَ التاليَ .
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الخا دث د

رن

االضتداله املٍطك٘ "LOGT" logical reasoning
ِ ُصددو فضددص االسددتدال .اعن قددا ل ة ددرخم عاددا الواكددَ دلموعددَ اكددكا.
تمامداَ ُعادا اعفضدوص اثمددا. .د ه المامداَ اعن قيدَ الددال يدت عرددما الختيددار
الوك اعناسا الثما ا.
ضلتو  .ا االختاار عاا  )03ساماَ ةتا يَ ل ُةدمنان ِ ثد سامداَ فرعيدَ
متوى الص و َ عَ سا قتما ُملك َ خ  .ا مع

خصائص االكدكا .ماج ال

دَ

ثالوددك ل ُاحلز د ل ُالاددون ل ُاالجتا.دداج ل ُيلدداف اىل يددانو الص د و َ ِ اعراص د
تضديد الو ث ال

ي

ا لك ساماَ ُل ختاار أثماه ُ .ي د الادرخم دَ تحديدد

الو ث .و ياا رانا م ِ االناْ التنفي
-

 executive performanceلامفضوص خ :

التنات إنارو الو ث .

-

ياا القدرو عاا االستدال .اعن قا .

-

دا ُ ث ذلدن ِ االرا اج الصضيضَ .

-

ُسرعَ قفيفَ ع ُ ث ذلدن إلصلان احلاو. .
ُدمَ رمْ تحاي اع او داج ِ لاضادو .اعن قيدَ ل فدان .نداا ار دع اكدكاِ .

ا انا االيمدر لاواكدَ عادا كدك صدف رئدا يودد خصدائص ثد كدك

دَ

االككا .ل ُةكون ممَ اعفضوص اثما .الماماَ الودك اخلدا م ل ُددمَ .د ه
الم سدد يمةددا عاددا اعفضددوص
اعتمان انون ن قا دم ضلداُ.
ه التمييم ُالت رف عادا احلادو .ل ام
ة رخم عاا الواكَ ار ع صاو .عادا
ا انا االميَ ُعادا اعفضدوص ادئ
احلق اعمتمدف االختيار اعن قا .
شهن  9اختباز االضتداله املٍطك٘
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تعمٗىات االختباز Instruction
َ ار ة ريف اعفضوص اليَ الم س التتا يدَ ِ اختادار االسدتدال .اعن قدا
لي رخم عاا الواكدَ فقدرة

ِ الادايدَ لتوددي ثيفيدَ اصلدان ال

دَ اعن قيدَ ل

ُةكون انُاج انخا .االرا َ ا ا ب الفدارو  mouseلاُ لوصدَ اعفداةي ل اُ كاكدَ الامدم ل
ُة ان التوريماج ردما عاا الواكَ دلدنا ِ صا .االرا َ اخلاقئَ ِ التمريَ ل ُال يت
ارتيا  .ه اعرصاَ صتا يفم اعفضوص اختيار احلاو .الصضيضَ ُةكون التوريماج ثما
ياا :
-

وكدو ٛتعسٖفٗ ٛيف تصىٗي املّاً ٔخمل احلمٕه املٍاضب َ : ٛار اثمدا .احلادو.

ريقدَ

ن قيَ ل ي رخم عاا اعفضوص اككا .عاا ا انا االميَ ُالال ميكَ تحريكمدا
اجتاه احلق اع اوب ُال

يكون ِ اخر المامداَ التتا يدَ ُميكدَ لامفضدوص

االست انَ الفدأ رو اُ كاكدَ الامدم اُ لوصدَ اعفداةي ثمدا يتوردا عادا اعفضدوص
ةأثيد احل

َ خ  .اللا عادا  )OKاعوردونو اسدف كاكدَ ال درخم اُ كدري

اعمافَ ) )spacebarل ُالنقر ل ستمرار .

شهن 10وكدو ٛعَ االختباز

ُع

ِ صالَ اراب اعفضوص صورو صضيضَ ِ الم س يدت ةاقائيدا ُددع ثامدَ
َ ُ )ضلاط احل الصضي اقار اخلر الاون
ا ا اما ثانث االرا َ خاقئَ ةعمر عاا الواكَ ان االرا دَ خاقئدَ ُصلدا اعدانو

احملاُلَ ُتحاط اقار امحر الاون ُع

َ ُ )ثما ود ِ الوك
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. )00

شهن  00االداب ٛاخلاط ٛ٠يف متسَٖ االضتداله املٍطك٘

ُِ صالددَ ثددان ددَ االرا ددَ اثخددر ددَ  91حانيددَ ددَ اختددام ددرار االختيددار
لةعمر رسالَ عاا الواكَ لامفضوص التمُيد
-

او اج اثخر الختيار احلاو. ).

االشاز ٚاىل خصاٟص رلتمف ٛيف االشـهاه  :طلتاف التمريَ الخانا ع اخت ف خصدائص
امر اى اع رُدَ صيد يت إ

اعفضوص أن امر اى د يكون ا خصائص رلتافدَ

عاا ساي اعخا .ل ِ ند الت ايماج أنناه :أصزاى رلتافَ).

شهن  09تعمٗىات االشاز ٚاىل خصاٟص االشهاه

-

ادازٔ ٚحتدٖـد ٔقـت االختبـاز  : Time management and time limitsدَ ددمَ
التوريماج ال صقَ اع ى اعفضوص ان .ناا ُ ث ذلدن لإلرا َ ُاختيار احلادو .إلنارو
الو ث ل ُةمز أر ع نُائر فار َ ِ أعاا الواكَ الو ث) عندد ا يصدا عادا ُكدك
النفام ل ُ يعمر
لُيااد الو ددث اإل

ْ الدُائر دمَ فواص

نيدَ  01حانيدَ) دع انتمداْ الو دث احملددن

ددالا  )03ن يقددَ ل ُ.د ا ي د أن اعددريط ميكددَ أن ينف د ِ

اعتوس ن يقَ ُاصدو لك ةمام ل ثما ميكَ احلصو .عادا "اصتيداقا د "
لاتمام ج امثخر ص و َ َ خ  .االناْ مرعَ لاتمام ج الما قَ ُالال ةكون
اسم

َ ال صقَ صيد ال يما .ل ث

ند لديه صد
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فرن

َ  9ن يقدَ  ُ ...دالر

َ ان احلد اال صا لإلرا َ يكون  )9ن يقَ اال عادا اعفضدوص عددى الوصدو .لد لك
ثا ال تحتما االرا َ ا فا ) omission .ل ُة رخم د.ا الماماَ التاليَ .
يمتارق دو االختاار  03ن يقَ ُث

ا ان عَ ملك ضلتما ثإرا َ ممادَ)

ِ ةقيي النتائس ل فاما  م يت اختيار أ ص أُ صاو .اُ ثانث د صدضيضَ ل دد ح حدَ
ةمام ج تتاليَ يت إيقاف الفضص ُينتما االختاار عمور النتائس الاياناج دَ نق دَ
التو ف .
حتمٗن البٗاٌات Data analysis
ِ  .ا االختاار يت ةقيي اع اماج التاليَ :
 الصضيضَ  : correctاالككا .الال اختيار.ا ثضاو .صضيضَ . اخلاقئَ  : mistakesاالككا .الال اختيار.ا صورو خاقئَ . اعتزا.اَ   : omissionم يت اختيار ا كك دمَ الو ث احملددن اُ صتدا انتمداْ ُ دثاالختاار.
ا ددا اما  م يددت اختيددار صاددو .ل

نددا اخددر  م يكددَ .ندداا ا رن ف د

ددَ ا د

اعفضوص ل يكون ا صا ُ ث حلاو .الفقراج دمَ الو ث الكاا ل ختاار .
ٌتاٟر االختباز
مر استمراش النتائس ل يتخ االعتاار عددن االرا داج ل ُيدت اصتمداب الددرراج
اع ياريَ التاليَ اعودضَ ِ عرخم الواكدَ الدرردَ التائيدَ  T-normsل ُالرةدا اعئينيدَ
 percentile ranksل ُالقيمددَ المائيددَ  Z-normsل ُيددت
اع ياريَ الال يت عردما ِ نتائس عرخم الواكَ كك
د

 41 ُ 31ل أ د

قارنددَ النتددائس ال ينددَ

 ) 09ل صيد ة د الدررَ الال ةقع

ددَ اعتوسد ِ امناْ لادررددَ اع ياريددَ  .يمددَ  z-valueل ُ عنددد ا

ةكون < 31ل فأنما ةو اىل عزم كديد ِ التفك االستنتارا التقار ا ل
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شهن ٌ 03تاٟر عسض الصاش ٛيف االضتداله املٍطك٘ ٖٕضح الدزد ٛاقن وَ  ( 41دُٔ املتٕضط)

تفاصٗن الٍتاٟر
ميكَ تحديد اختادار االسدتدال .اعن قدا ِ نافد و "النتدائس" ل دالنقر عادا ر
"التفاصي " ُعرخم النتائس ِ اعم د خبافيدَ ماج لدون يت دا
ُثما ود ِ ردُ .النتائس ُ )01رل
-

عدددددن احلاددددو .الصددددضيضَ

-

 )7ل ُالال ةتلمَ اياا: :

solutions

ُاحل ف omission.فل عَ ةقدي

دع ارا داج اعفضدوص

correctل ُامخ دددداْ  mistakesل

َ االرا َ لك ةمام .

ة رخم اعرةاَ اعئويَ د يمَ Z- value

ام دواا ل ُة دد القيمدَ اع

يمَ ةقريايَ ةمتند إىل التو يع ال اي ا ثما .و ود ِ الوك

داو .دا

. )00

ددٔه ٌ 01تاٟر االضتداله املٍطك٘ ٖٕضح ٔ ،قت االختباز  ،عدد الفكسات ٔ ،الصشٗشٔ ٛاخلاطٔ ٛ٠املّىمٔ ، ٛالٍطب ٛامل ٖٕٛ٠لهن وٍّا وع
وتٕضطات ٔقت االدابٛ

رلطط  7ميٗص خبمفٗ ٛلُٕ وطابل جلدٔه الٍتاٟر لٕقت االدابات الصشٗشٔ ٛاخلاطٛ٠
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ذلٗط السؤٖا "VITE" visual field
ي دددد دلدددا .الرؤيدددا اختادددار اُلدددا عتا دددَ
ُةقيددي ال زددم اُ اللدد ف اعورددون دددمَ صدددُن
اجملددا .الاصددر ل ُةددوف

او دداج عددَ كدددو ال زددم

ال .
ليوك التقيي امثخر مشو ّ
ةمتمدى ُصدو فضص اجملدا .الاصدر ةصدميماّ
حندائا اعممدَ  dual-task designل اعممدَ اعرثميدَ
central taskل ُاعممَ احملي يَ . peripheral task
املّى ٛاملسنصٖCentral Task ٛ
ا دف َ  .ه اعممَ صصر االنتااه عاا الدائرو اعوردونو ِ ُسد كاكدَ ال درخم ل صيدد
ةعمر صورو تق
الدائرو احملي

َ نائرو صا و ل داخاما نائرو أخف لونا ُأصار ناخ صزما ل ينما ةكون

اون ا م ُأثرب صزماّ ل ُ ةودك .د ه اعممدَ اعرثميدَ صدوالا  )٪ 41دَ

اعناماج ِ االختاار َ خد . .د ا التندا ط د

الددائرو الداخايدَ اعلديئَ ل ُالددائرو اخلارريدَ

احملي َ وصفما االثخر عتمَ  darkerثما ود ِ كك  )04ل صيدد جت د اعفضدوص
انرا عاا انراا التنا ط ال

ضلدذ فق اما رثم دمَ  )5نرردَ دَ نتصدف الددائرو  .فداما

ُره االنتااه نعره إىل احملي ل يفقد اعفضوص القدرو عاا ييم التاايَ ِ الدائرو اعرثميدَ ل
ُيفل ُدع دوداْ خفيفَ اي ّ ُصماسيَ التاايَ ال اي دال لتمداعد عادا ييدم الددائرو
ألداخايَ االخف ل ُميكَ التضق

َ ملك ِ

رصاددَ ددا ادد االختاددار أحندداْ التمددريَ ل
ُةمتارق ُ ث عرخم اعناماج اعرثميَ 911
ى ذ ال

ي د ُ ث ص رد ّا .
شهن  04الصهن الكٗاض٘ ٌٕٔع زد الفعن يف املّى ٛاملسنصٖٛ
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املّى ٛاحملٗطٗPeripheral task ٛ
ِ .دد ا االختاددار ل ةت اددا اعممددَ احملي يددَ ل سدداوا رن الف دد ل ُاالنتادداه االنتقددائا
 selective attentionل ُيكددون اعنادده ما ال
ُيمددتمر ل ةددا

ددَ عاددارو خ د يوددع ددَ اعرثددم ددع نائددرو

دددائرو اخددرى ِ النمايدداج ل ا ددا اعنامدداج د ماج الصدداَ فمددا خ د يوددع

ددَ اعرثددم دددُن نائددرو ِ نمايتدده ُ ثمددا ود د ِ كددك

 )05ل ُعنددد ا يددت ةقدددي

نادده د م صدداَ ل عاددا اعفضددوص عدددى القيدداى دأ رن ف د ل ُي ددد دددا عاددا اعفتدداو
عنددد ظمددور نادده دد ماج صدداَ خ ددأّ) ل ا ددا  م يقددوى اعفضددوص ددا رن ف دد ا اْ اعنامدداج
ماج الصددداَ صينمدددا تحمدددا االرا دددَ ذل ُفدددَ اُ ا.ما دددا ل ُة دددرخم الواكدددَ ِ اعممدددَ
احملي يَ ث اعنام

عدو  )ms 911فق .

شهن  05ميجن الصهن عم ٜالٗىني املٍبّات غري ذات الصم ٛاملّى ٛاحملٗطٛ

ا ا اما ثان اعفضوص لديه عزم ذلي ا فمو ضلتاش اىل دو اقوُ .يتدوفر ال درخم و دث
 )9111 msل ُيادأ ُ ث رن الف

 reaction timeع ُ ث عرخم اعنامداج القصد و ل ُيمدتمر

اىل ا د عرخم اعناه ل ليمم حد أ صا ُ ث ل ستزا َ دو أقو َ .عرخم اعناده ُلكدا
يتمكَ اعردا اال أ َ التكيف ُمن اعناه يعمر ِ ُ ث ص رد ّا ل ال يتدوفر لددى اعدريط
الو ث لتوريه ةرثيمه سلو و ع اعناه .
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فشص وٕاقع املٍبّات Examination of the sites of stimulus
يقصددد وا ددع اعنامدداج اعكددان الخا ددث لك د
دد

و ددع

نامددَ رئددا ي ددرخم عاددا الواكددَ

دددمَ دلددا .الرؤيددا ل ُ ةقمدد اعنامدداج صمددا اعوا ددع الددال مددمث ِ .دد ا

االختاار اىل  4ار اعياج ُصنفث ثما ياا :
-

ضلتو ث ر ع َ االر اع عاا  ) 09نامه ةتو ع لتا ا وا ع

-

يكون دلموع اعناماج  ) 48ناما

-

ةتو ع اعنماج ِ ث ار اعا ُيت عردما ِ اعوا ع  ) 9ماج صاَ ُ )0

-

لك

ينَ َ االر اعياج

ماج صاَ

نامده دَ اعنامداج  ) 3اندواع دَ االسدتزا َ ميكدَ ان يكدون اصددا.ما ُارن دَ

اعفضوص ل ارا َ صضيضَ  correctل خاقئَ  errorل اال فا. omission .
ُة ترب اسدتزا اج اعفضدوص لامندام

ماج الصداَ ِ ثد

كدان ل صامسدَ لتفمد

إنراثه ِ ذلي الرؤيا ُةعمر النتائس ح حَ أ اط لاتقيدي ُالدال ةصدنف عادا كدك ر دو
صرفيَ ُلك ر م ةفم يا
-

 2x : RRل ةفمر ان رن ف

قاي َ االرا َ ُالنماَ اعئويَ ا ُثما ياا :
اعفضوص صضيضَ ُ نماَ  )%011ل ُاعقصون ما ان اعفضدوص

يتمتع انراا خالا ف ا active optimal perception .عوا ع لامناماج ماج الصاَ .
-

 1x :RAل ةفمر ان رن ف

اعفضوص صضيضَ ُ نماَ  )% 51ل ُاعقصون مدا ان اعفضدوص

انرا و ع ناه  )0ماج صاَ ل ُ اال فا .اُ الممو عَ االخر ُالال ةفمدر اصتماليدَ االنراا
لدى اعفضوص لامناماج  م يكَ ا َ ". "Insecure
-

 :AAعند ال ةكدون .نداا ا رن ف د اُ المدمو " ) 9 ِ "omissionدَ اعنامداج ُ د ا
ةكون النماَ اعئويَ  ) %1ل ُةفمر ورون عزم انراثا عالا ردا دمَ وا ع اعناماج .
ُمن النتيزدددَ الصدددضيضَ لامنامددداج ددد ماج صددداَ يدددت اسدددتنتارما دددَ عددددى

االسدددتزا َ ل ال يدددت اسدددتمداى رنُن ف دد اعدددريط جتددداه اعنامددداج دد ماج الصددداَ لتقيدددي
ذلددي الرؤيددا ل ُين ادد الودداْ نفمدده عاددا أخ دداْ " دد االثيدددو " "uncertaintyإما  م
يكَ اعناه ماج الصاَ وروناّ . existed
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ُيكون التفم االفل .و االخ اْ االنتقائيَ عاا اساا ةخاي

نار لرن الف د

ا عند ا ةكون  .ه اعناماج ورون نصف ذلي ال ا.ميَ ا ُليمث ماج ةأح فيه .
 half-fieldل اُ الر ع دمَ اصد ارماْ احملدي ل

ُيماعد ةو يع االخ اْ ِ نصف احملي

سواْ ثانث نعا يَ  systematicاُ عووائيَ  randomعاا اع اْ احااج ُةفمد ُادد عدَ
ذلي الرؤيا ل فل ّ عَ ان ساوا اعفضوص ي د صدر خر لاتفم ل فكخ ا ا يدلا

رفته

اختيار اعناماج

ماج صاَ ماا التمرع ل اُ القياى رنُن اف ا.

صرثَ رم

متقرو احناْ اناْ االختاار ل .د ا الندوع دَ االخ داْ ايادَ  .دَ اللدرُر ِ

اختاار ذليد الرؤيا

رفَ اع اماج الكربى ال راخم التقيي ُ.ا ثالتالا :

رنُن اف ا .صضيضَ دمَ ا صا ُ ث تاو لرن الف
رنُن ف

قيدو ثرفدع الصدوج اُ

.

مق َ  omissionعند ا يتزاُ اعفضوص رن الف

توس ُ ث رن الف

الو ث اال صا .

ل لرنُن االف ا .الصضيضَ

تفطري دٕد ٚاالداInterpretation of performance quality ٞ
َ ار ةقيي رونو ُصدو الفضص ل .ناا
-

امياج صلا ةفم .ا :

النماَ اعئويَ  %لخااج الد َ  fixation accuracyرن الف

-

االخ اْ  errorsل فقدان التخاي لامناماج

-

ةو يع اعناماج اعمق َ ُ omissionاالخ اْ ِ لك

-

ُ ث رن الف

ب ى ذ  )msلك

اعناماج اعرثميَ) .

ماج الصاَ .

ناه َ اعناماج ماج ال

رصاَ فمو التو ف

الفواص ) .

َ.

اقصٔ ٜقت لسد الفعن ٔتٕقفات املٍبّات الداخمٗٛ
يكون الو ث اال صا لرن الف
ماةه

ِث

َ اعماى اعرثميَ ُاحملي َ ُالو دث االفدماخم

دو  9111اا حانيَ ل ُميكَ ان ميدن اىل  9511اا حانيَ ِ صق

فإما ثان .ناا رن ف
الفقرو ُيتا ما فاص

ديد ُ دث االناْ ل

َ اعفضوص عاا ساي اعخا .خ  611 .ادا حانيدَ ل سدوف ةكتمد
ا عرخم اعناه التالا .
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ُيأخدد الفاصدد الددم

لامنامدداج الداخايددَ كددك التو يددع ال وددوائا ُ )%51 ±ال

ميكددَ التناددت دده ل فالفاص د الددم
دددا.ا دد

لامنامدداج الداخايددَ و ددث  0811اددا حانيددَ ددد يص د

 9711–911اددا حانيددَ ل ُعنددد ُ ددث  9711اددا حانيددَ يصدد الفاصدد

دد

اعناماج الداخايَ دى . 3751–0951
ضبط املعمىٗات Parameter settings
ِ اختاددار ذلددي الرؤيددا ل يادددأ عددرخم الواكددَ لددا الواكددَ ُثمددا ودد انندداه
كك

 )06ل ُيتلمَ دا اع امياج التالا :

شهن  06ضبط وعىمٗات اختباز دلاه السؤٖا

 .1سذي الصاشٔ ٛاملطاف ٛبني العني ٔالصاشSize screen / Distance eye – screen ٛ
يادأ دا الواكَ ع ظمور الوك
ة ي

 )06ل ُ عندد اسدتمداى الفضدص مُ .درو ل صلدا

صز الواكَ الصورو اعرئيَ) ل ح يت صفغ اإلعداناج ةاقائياّ ميع القياساج ال صقدَ

عاا نفم الكمايوةر ل َ  .ه الاياناج ل ضلما صز ذلي الرؤيا اعقاا درراج اُيا ال
ُيت إظمار النتائس ِ تحاي الاياناج . data analysis
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 .2متدٖد ودٔ ٚقت املعاجلExtended processing time ٛ
خ د  .رصاددَ التدددريا ل ميكددَ را اددَ سدداوا اعفضددوص عنددد ا ةكددون اسددتزا ته
رن الف د ُعددرخم اعنادده ل ُاالسددت دان لامنادده

يئددَ اُ ِ صددا .صارتدده اىل ُ ددث اثخددر د

التددالا ل ُميكددَ خدد  .رصاددَ التدددريا انمدداْ االختاددار ددَ خدد  .اللددا عاددا اعفتدداو
يئدددَ نوعدداّ دددا احنددداْ التددددريا ُ ادد

 )ESCل ُِ الودددك دددأن رن ف دد اعفضدددوص

ددددْ

االختاددار ل ميكددَ ديددد الت ايدد اىل دددو ُ ددث اقددوُ .لكددَ صلددا ان يكددون ديددد
اع ا ددَ ند الادايددَ ل ددع تحديددد دددو اع ا ددَ اعمتدددو ل ةتاددع اعددخ اج فددماج نيددَ أقددو. .
يددت إع دداْ اعفضددوص اعميددد ددَ الو ددث لاددرن عاددا اعنامدداج اع رُدددَ ُُ ددث أثخددر ادد
ةقدددي احلددافم التددالا ل ُ من اعفضددوص ميددن

ميددد ّا ددَ الو ددث ل يصددا ة ايد االختاددار أ د

دددا اّ النمدداَ لدده لثمددا ان االكددماص ال د يَ ي ددانون ددَ ةددأخر عقاددا اُ اعا ددَ رمددديَ
يصاضون اثخر درو عاا اثما .االختاار دُن اصااط .
 .3شٖاد ٚالتشهي بالتجبٗت Increased fixation control
اال كدددان اددددافَ يدددانو الدددتضك التخايدددث عمددداعدو اعفضدددوص الد د

لديددده

صدد و َ ِ المثيددم ُيادددأ لديدده فقدددان المثيددم وددك عفددو ُةاقددائا ل ُِ .دد ه
احلالددَ ل سددوف يددت ةاددي اعنامدداج اعرثميددَ ددَ %41اىل  )%61ددَ اردد

يددانو رددونو

القيددداا ُن دددَ التخايدددث فميدددانو النمددداَ اىل  )%61لصيدددد يصدددا ةخايدددث اعناددده اثخدددر
اصتماليددَ ِ ان يكددون اعددريط اثخددر انتاا.ددا ل ُيصددا االختاددار دددو اقددو .نوعدداّ ددا
ُ صان يَ اثرب ِ النتائس ُاثخر ةكيفا عند ديد دو الت اي .
 .4تػٗري املعمىٗات Change parameters
اال كددان ة ددي

امي داج إدددافيَ ل كددرط ان يددت دددا اعنعو ددَ لتتناسددا ددع

أندددواع ال دددرخم اعمتافدددَ ل ُاال خددد احلمددداان يئدددَ القيددداا اعمتافدددَ لُالتقايددد
الماوثياج ال

د ةتحر عاا اناْ االختاار .
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دددَ

 .5بد ٞاالختباز مبشٗط اميَ  /اٖطس
عددانوّ ددا يددت إرددراْ االختاددار ددع اعردددا ال د يَ يُ تقددد أنم د ي ددانون ددَ د د ف ِ
ذلددي الرؤيددا ل ُعايدده ميكددَ دددْ االختاددار ةا داّ اىل ن دوع اخلا د اُ االعا ددَ الددال تحدددن فددإما
ثانددث ميدد
الت اي

ذلددي الرؤيددا اُ دداحملي يمدداره فيددت اختيددار رمددَ ذلدددنو ُ ددَ حدد يتضددو.

لياّ اىل احملي الخانا .

متدٖد املعمىٗات Extended parameters
ميكَ التضك ِ س وع ُةاايَ اعممدَ اعرثميدَ ُة ددي ال درخم دا ي ئد ندوع
الواكَ ل ف اا ساي اعخا .راعاو االخت ف ِ كاكَ أرممو الكمايوةر ل التافميون ) لُ ا دف
.و إعدان اعناماج اعرثميَ

ريقَ ال ميكَ أن ينعدر إىل ةادي المد وع إىل دا يتزداُ ايدَ

سلراف  ) 5°عَ نق َ اعرثم ُ.يكون الفرق ِ الم وع د

دي الددائرو ام مد امثدرب ل

الونائرو امخف الداخايَ .و  01ل ُالال ميكَ إنراثما ممولَ إما ثانث الارفدَ عامدَ ادي ّ
كري َ ان ال ةمق أك َ الومم عاا الواكَ) فدإما  م يكدَ لددى اعدريط فقددان صماسديَ
التاددايَ ل ةكددون القيمددَ االفماددديَ لادددُائر .ددا  071/907ددع نررددَ س د وع ِ اخلافيددَ
.45ثما ود ِ كك

.)07

شهن  07متدٖد وعمىٗات االختباز
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تعمٗىات االختباز Instruction
ددَ خ د  .الت ايمدداج ل يصددا اعفضددوص اثخددر

رفددَ ُنرايددَ اعنامدداج اعرثميددَ

ُاحملي َ لُةتكون الت ايماج َ  3خ واج :
-

ريَ عاا اعماى اعرثميَ .

-

ريَ عاا اعماى احملي َ .

-

ريَ ِ اعماى اعرثميَ ُاحملي َ ِ الو ث ماةه .
د ث خ وو لات ايماج يت اإل

عَ النتيزَ رو أخرى ل ُِ صالَ صدُذ أ خ دأ

أُ سمو ل ميكَ اختيار ةكرار التمريَ أُ اعتا َ إىل اخل وو التاليَ ُِ صالَ عدى ُرون أخ اْ ل
ينتق اعريط إىل اعممَ التاليَ ل يت ةنفي الت ايماج كفمي ّا َ اد

مدتُ .االختادار ل فلد ّ

عَ ةقدي ندص الت ايمداج عادا الواكدَ ثمدا ودد ِ كدك

 )08ل ا دا اما ظمدر عادا

اعفضوص ط الص و اج يقوى متُ .االختاار قراْو الت ايماج صوج عا ٍ.لاتودي .

شهن  08متسَٖ املّاً املسنصٖٔ ٛاحملٗطٔ ٛدور املّىتني يف ٔقت ٔاسد

التٍفٗر وع فرتات التٕقف Implementation with breaks
يكون عرخم نق َ التخايدث رثميدا عادا الواكدَ احنداْ االختادار ل ُعادا القدائ
االختاار المثيم عاا النق َ اعرثميَ قو .دو االختاار ُال ينعر سلو اعنامداج اعدرثدَ اُ
م الواكَ الصتماليَ المثيم عاا ناماج ذلي َ اخرى
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ُمر د ةخايددث النعددر ُ ةرثيددم االنتادداه ل يددت

كد

دددو لاتو ددف  pausesاحن داْ

ة ايدد اختاددار ذلددي الرؤيددا ل ُخدد . .دد ا التو ددف يمددت يع اعفضددوص تحريددك صددره
حريددَ ل ثمددا ميكددَ ة دددي ُدددع ا اددوا احندداْ فددمو التو ددف الددال ةتضدددن دددةما عاددا
اعفضددوص ل ُ ددَ حدد يددت اسددتئناف االختاددار عنددد اللددا عاددا اعفتدداو  OKل ُيكددون
الفاصدد احندداْ الت ايدد  61حانيددَ ل ا ن يقددَ ُاصدددو ل ُعايدده ي تمددد دددو االختاددار عاددا
دددو االيقدداف خدد  .عددرخم اعنامدداج ل ُخدد  .دددو االيقدداف يددت ةمُيددد المثيددم لد يقددَ
ُاصدو فق ل ُعايه تضفغ االختاار أعاا متوى لاخااج .
ود ٚاالختباز Duration of the test
ة تمد دو االختاار دُن رصاَ التدريا) ل عاا اللا اع اما ُالماوا الد

ي مد

ه اعفضوص لُميكَ ايلاّ اللا اعما لام امياج دو افماديَ ل اُ ديد الفاصد الد
يتلمنه االختاار احناْ عرخم اعناماج الداخ
صالَ اختيار اللا االفمادا ل يكون

ا صا ُ ث ُارةفاع نماَ التضك الخاداج ل ُ ِ
د ُ .ث االستزا َ  ) 600–800اا حانيَ ل ُةو فاج

ص و ل صيدد يمدتارق اردراْ االختادار ايقدارب  01ن دائ ل ا دا اما ثدان لامفضدوص دط
اعوك ج ِ المثيم ُاالنتااه سوف يمتارق االختاار دو اقو. .
ٌظس ٚشاومComplete overview ٛ
ِ  .ا االختاار يت اصتماب ث

َ يمَ ا م ْ االميَ ُااليمر حملي الرؤيا لك

الرةاَ اعئينيَ ل ُالقيمَ التائيَ اع ياريَ ل المائيَ ثما ود ِ نتائس كك

شهن ٌ09تاٟر عسض الصاش ٛلهن وَ قٗي الدزد ٛاملعٗازٖٔ ٛالتأ ٟٛٗامل ٍٛٗ٠يف ذلٗط السؤٖا
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. )09

دَ

ثمددا يددت عددرخم نررددَ االسلددراف اع يددار ل ُ االرا دداج اعمماددَ مئددا ذلددي
الرؤيا ُي تمد التفم اع يار عاا اصتماب االرا اج الممو ُف
-

ا ياا :

ضلتما االسلراف اع يار لامناماج الال اال فا .عنما اُ نُن ا رن ف د لتكدون  %7دَ
اعناماج اعفقونو اُ اعاياَ  ِ missedالنصدف احملي دا ةكدون  84=9x94يكدون ُ.دا
االرا َ الال  %011ا دلا .الرؤيا دررَ َ اعخاليَ .

-

ي كدددم االسلدددراف اع يدددار لإلرا ددداج المدددمو) ودددك

اضدددوظ ِ اجملموعدددَ

اللددا َ ُةمددم سددريرياّ لاتقيددي ُالتفم د صددو .ددا اما ثددان لدددى اعفضددوص عزددم اُ
د ف ِ اصد نصفا دلا .الرؤيا .
-

يود د االسلددراف اع يددار

اد

ددَ اع ددد ).اُ نُن الوس د يعمددر ُرددون خا د ُاد د ِ

اصددد انصدداف اجملدداُ .عاددا سدداي اعخددا ِ .ا دددُ .انندداه  م يمددتزيا اعفضددوص عاددا
 34ددَ اعنامدداج ماج صدداَ ل ِ النصددف االميددَ ددَ دلددا .الرؤيددا ُ.ددو ددا ي ددان %70 .ددَ
ارا ددداج المدددمو  ُِ omissionsالت ريدددف التزدددرييب االرا ددداج المدددمو =7%omissions
نررَ  0اسلراف

يار ) ُ يمَ . )1=T

ِ النعرو الوا اَ ميتد اخل الر ان اىل  ِ )1اعن قَ احلمراْ لازمْ االميَ دَ دلدا.
الرؤيا ل ينما  م يمز ا ارا َ دمَ الممو) لازدمْ االيمدر جملدا .الرؤيدا ل لد لك ياقدا اخلد
الر ان ِ اعن قَ اخللراْ ُ .ةعمر نتدائس االناْ الثدرب ار دع دي ِ االختادار لانصدفا دلدا.
الرؤيا ثما .و ود ِ ردُ. )00 .

ددٔه ٌ 11تاٟر اقص ٜاالدا ٞالنرب قٗي يف ذلٗط السؤٖا
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فل عَ رنُن اف ا .عدن االرا اج الصضيضَ ل ُاعفقونو ل صيدد ان توسد ُ دث رنُن
االف ا َ .القي اعممَ ايلاّ ل ثما ةمتند الفرُق ُاالخت فاج الال يت اعقارنَ ما د
دلا .الرؤيا عاا توس
ةااقت توسد

َ رن الف

ُال

نصدفا

ي ترب تكر .اى عاا اعراخم اال.ما .ل صيد يدد.

دَ رن الف د ِ اصدد االردماْ احملي دَ اىل ادَ المثيدم ُاالنتاداه ُاشلفداخم

صماسيَ التاايَ ُ .ة ترب الدرراج الال ضلص عايما اعفضوص ِ ن َ التخايث ل ُ النماَ اعئويدَ
ل ستزا َ لامناماج اعرثميَ ل ُاالنتقائيَ لرن الف د ددمَ اعمداى احملي دَ ل ُالنمداَ اعئويدَ
لامخا دداج الصددضيضَ ل ممددَ ايلداّ ل ف اددا سدداي اعخددا .عنددد ا ضلصد اعفضددوص ِ اعمدداى
اعرثميَ نماَ  ِ ) %011ن َ التخايث ل .و اي ان .نماَ  َ )%41اعناماج ل ُالال ةو

ان

اعفضوص يتمتع ةرثيم ريد ل ُِ صا .ككاث نماَ االنتقائيَ  )%99دَ رنُن الف د

د

خا َ لد  َ )4اعناماج ل اعو عَ التماُ عاا نصدفا اجملدا .ل .د ا ي د ان اعفضدوص ددمَ
اعمتوى ا يد ل ُال يورد ا عزم اضوظ ِ دلا .الرؤيا .
السوٕش ٔاملٍاطل ضىَ السضي البٗاٌ٘ يف دلاه السؤٖا Visual field graphic
 )91اعنامدداج ِ نصددفا دلددا .الرؤيددا ُاال مدداى الر اعيددَ ُسددوف

يوددد الوددك

يددت ةودددي ثدد ر ددم لاددرخم ان يكددون اثخددر ُدددوصا لاقددار ِ التفمدد ُتحايدد
الاياناج ُالنتائس ُالال ةتمخ

ا ياا :

شهن 20السضي البٗاٌ٘ يف دلاه السؤٖا Visual field graphic
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-

ةود د اعنددداق الايلددداْ اىل رنُن اف دددا .اعفضدددوص دددع اعنامددداج ماج الصددداَ صدددورو
صضيضَ دمَ نقاقما ُير م ا احلرُف ُالنما د . )RR 100%

-

ةو د االر دداى ددالاون االخلددر عاددا وا ددع اعنامدداج ِ االر اعيدداج ل ُالددال ةود د ُ ددث رن
الف

-

لامناماج ماج ال

ا ددم ْ اععادد

َ ب اعاا حانيَ .

ددالاون االخلددر ددَ االعدددان ِ صددواف الرسدد الايددانا ل يوددد

يمَ َ رن الف

لامناماج ماج ال

-

قو .دو رن الف

ةو اىل ةااقت اناْ اعفضوص .

-

ةودد اعندداق

توسدد

َ ِ الصف ُال مون) .

ددالاون الر ددان اىل ان اعفضددوص ةفاعدد

ددع اعنامدداج ماج الصدداَ عنادده

ُاصد فق ُير م ا احلرف ُالنماَ اعئويَ ). (RA 50%
ير م له احلرف  Aالاون االمحر .

-

الممو ِ رن الف

-

يود الاددون الر ددان الاددا

عنددد عرددده دددمَ اعم د ل ددأن اعفضددوص  م يقددوى ددرنُن

اف دددا .لامنامددداج ماج الصددداَ ُير دددم لددده ددداحلرف ُالنمددداَ اعئويدددَ )ُ (AA 0%الد د
ميكَ ةقييمه ورون عزم ِ االنتااه ُاالنراا .
-

يو د احلددرف  Fددالاون االمحددر اع ددرُخم ِ ندداق اعنامدداج ددأن اعفضددوص يتفاع د
اعناماج

-

ماج الصاَ .

ةو د الدددُائر اعتضدددو اعرثميددَ اىل ُايددا ال د
اعمافَ

ددع

اعقاسددَ ُختتاددف  .د ه

الواكَ ُاعفضوص ُصز الواكَ .

رلطط  8االخطأ ٞاالدابات املّىم ٛضىَ وساسن االختباز
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تمدددو عاددا

-

يود اعم

 )8ل ِ االعمددو ماج الادون االمحدر اىل االرا داج اخلاقئدَ ل ُالمدمو احنداْ

رصاَ ةنفي االختاار ُعدن.ا لامناماج ماج الصاَ .
-

ةود االعمدو اعاونَ الاون الم.ر عدن االخ اْ ُرنُن االف ا .لامناماج
عدن رنُن االف ا .لامناماج

ماج صداَ دع

ماج صاَ اخل أ = الاون الم.ر .

رلطط ٔ 9قت زدٔد االفعاه لمىٍبّات ذات العالقٛ

-

ميخ اعم

 )9ل ُ ث رنُن االف ا .ميدع اعنامداج ماج الصداَ االكدرقَ المدوناْ) ُ ددو

التو فاج الاون اال رق .
-

ا ا اخل االمحر فأنه يو اىل توس

-

يانو امخ اْ أُ أُ اج التفاع

ةو

َ رن الف

الفاص

التو فاج ِ ارراْ االختاار .

رب نمايَ االختاار إىل اإلرمان ُةدنا المثيم ل ُصلا

اعتااره تا ّا تداخ ّ ِ ةفم عزم اجملا .الاصر .
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املطح البصس"ZIHT" visual scanning ٙ
ِ  .ه الوصدو ةكون ممدَ اعفضدوص الكودف عدَ ر دم
اعمتمدف) ل اعتوارد ِ صق

د ل ُيودار اليده اعناده

دَ الر دو اعووكدَ اُ د ماج صداَ) ل ُالدال يدت عرددما عادا

الواكَ .يتضدن اعناده اعمدتمدف داحلرف " "Eل ينمدا يمدتمدى احلدرف " "Fميدع اعنامداج د
اعمتمدفَ ل ُعاا اعفضوص اللا عاا المم االيمر ِ صاُ .رون احلرف "  " Eل ُاللا عاا
المم امميَ ِ عدى ُرونه احلرف"  " Eعاا كاكَ ال رخم ل ُةادأ ُصددو الفضدص دالتمريَ عددو
ص و كونَ َ  )01عناصر عماعدو اعفضوص عاا فمد اصلدا القيداى ده ثمدا ميكدَ
ةكرار التمريَ ِ صالَ صدُذ أخ اْ .
د التمريَ ل ةمتمر ُصدو الفضص ع االختادار ل الد
 )91عنصر ّا لك

يتكدون دَ  )01مداى ل وا دع

ممَ .

ةقم اعماى إىل دلموعت

ِ ُصدو اعم الاصر :

 parallel search modeد  )5ماى .

-

دلموعَ الاضد اعوا

-

دلموعَ الاضد التماماا  serial search modeد  )5ماى .
ُ اد ثد فقددرو .ندداا فاصد دددمَ

اعنامدداج ل ي ددرخم عاددا سدد

كاكددَ سددوناْ ل

ُسددد ما صدددايا أ رق يعمرثمدددا ودددد ِ
الوك

 )90ل لفدمو صد و ُعادا اعفضدوص

المثيم عاا الصايا خ  .الفاص .
ُ د الفاص الدم

ل يدت عدرخم اعنامداج عادا

الواكَ لك دلموعدَ دَ اعمداى ل ُيميدد عددن
ناماج
الف

اعمتمدفَ ووكَ) ِ ثد

شهن  90فاصن املٍبّات الداخمٗٛ

ممدَ ثمدا ودد ِ الودك

خ أ ِ احلاالج التاليَ :
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 . )99ة تدرب رنُن

عند ا يت اللا عاا فتاو المم اميمر

-

َ عدى ُردون أ

عاا الر
رن ف
-

ناده مدتمدف

إصلا ا ثامب) .

عنددد ا يددت اللددا عاددا فتدداو المددم
امميدددَ عادددا الدددر

دددَ ُردددون ناددده

مددتمدف رن ف د سددايب ثددامب)  .عنددد ا
ال يكدددون .نددداا رن ف د د عادددا عنصدددر

شهن  99وٍبّات التصٕٖض

اإل فا..
تعمٗىات االختباز Instruction
يمددا التنفي د الف اددا ممددَ ددريَ ةتكددون ددَ  ) 01عناصددر ل ُ ي ددرخم ث د
عنصر ناه ُاص ُد ا ا " "Eأُ ". "F
ةتامص ممَ اعريط ِ الاضد عَ احلرف ""E
عاا الواكَ ُاالسدتزا َ ودك

ناسدا اللدا

عاا فتاو المم اميمدر أُ امميدَ عمارسدَ ُ دث رن
ف

اعفضوص

ماج صاَ  .ا ا إما ددا اعفضدوص

عاا فتاو المم

الصضي ل ةعمدر ثامدَ " د

صضي " عاا الواكَ اعود ِ كك

شهن  93تعمٗىات االختباز الكبم٘ ٕٖ ،ضح الٍكس عم ٜالطّي
االٖطس لمىٍبْ اهلدف ٔالطّي االميَ لمىٍبّات غري ذات صمٛ

.)94

ُِ صالددَ ارةكدداب اخ دداْ أحندداْ التمددريَ ل
اال كان ةكرار التمريَ ل ُِ صالدَ عددى ةكدرار
التمريَ ل يادأ االختادار ُ ال يتاقدا ا رسدائ ةنايده
ل نصر

صضي .
شهن 94الٍكس عم ٜالطّي غري الصشٗح

التٍفٗر ٔود ٚاالختباز Implementation and duration
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ددد اثتمددا .التمددريَ نزدداو ل يادددأ االختاددار زموعددَ اعمدداى الددال ةت اددا ُدددع
الاضددد اعددوا

فق د ل ُةددمنان ص د و َ اعمدداى ددع يددانو ثخافددَ اعنامدداج اعمددتمد َ ِ أصددد

ال ناصددر ثمددا .ددو وددد ِ ا دددُ )09 .ل ثمددا ةقدد سددمولَ التمييددم دد

اعنامدداج

اعمددتمدفَ ُ د اعمددتمدفَ ُةقد سددمولَ ييددم اعنامدداج اعمددتمدفَ عددَ د اعمددتمدفَ ل ددَ
الودددع اعتددوا

إىل ُدددع الاضددد التمامدداا ل يتكددون ثدد ُدددع لامنامدداج ددَ سددم

ماى ُ كخافَ تمايدو صما اعماى .

ود ٚاالختباز

ددٔه  09شٖاد ٚوطتٕ ٝنجاف ٛاملٍبّات يف نن وّى ٛوَ املّاً الـ ()01

يمتارق االختاار  09ن يقَ .
عسض الكٗي الكٗاضٗ ٛالصاومOverall view standard values ٛ
ِ ُصدو اعم الاصر ل يت صماب ي نوع

دَ االناْ ُيدت ةقددميمما عادا أسداا

ُالرةا اعئويَ ثما ود ِ الوك

 )94ل ُعاا أساا ال ينَ اع ياريَ ُ.ما :

 البشــح املــٕاش: parallel search ٙ

ددد .يمددَ توسدد ُ ددث رن الف دد لاممدداى  )5-9ل

فق عاا رن الف

الصضي ِ احملاُالج اعمتمدفَ .

 البشــح السقىــ٘ : serial search
فق عاا رن الف

ددد .يمددَ توسدد ُ ددث رن الف دد لاممدداى  )01-7ل

الصضي ِ احملاُالج اعمتمدفَ .
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شهن 95سطاب قٗي البشح السقى٘ ٔاملٕاش ٙيف قٗي الدزدات الصأ ٟٛٗالتأ ٟٛٗاملٍٛٗٗ٠

صيد ةو القيمَ التائيَ ِ الوك اع ه ل ان الدررَ ُ )61اثخدر ة دد اعادا دَ
اعتوس ِ د .االناْ ينما ةكون نررَ  )41فما نُن .ا نُن اع د ِ .االناْ .
َ ار احلصو .عاا ةفاصدي اثخدر صدو .اعمداى اعمدتمدفَ ِ اختادار اعمد الاصدر
ميكَ النقر رة

عاا ثامَ  )Detailsاسف مي

الواكدَ لصيدد ي درخم رددُ .يودم

اعماى اعمتمدفَ ِ االناْ دمَ ا والج الد  ِ 01االختاار ل ُال
ث

ضلتو

او اج ةفصديايَ عدَ

ممَ َ اعماى ثما ود ِ ردُ. )03 .

ددٔه ٌ 03تاٟر املطح البصس ٙيف نجاف ٛاملٍبّات ٔ ،زدٔد االفعاه ٔ ،املّىمٔ ، ٛالصشٗش ، ٛاملٕاشٔ ٙالسقى٘

ُضلتددو ردددُ .النتددائس
ان ةكون اثخر ُدوصا لاقار

يددع اعددتا اج اخلاصددَ وصدددو اعم د الاصددر ل ُ ددَ ار د

انرارما ِ ا دُ04 .

70

عدد املّاً

Task no.
Stimuli density

كثافة المنبهات (االحرف) الظاىرة على الشاشة
النموذج (موازي ام رقمي)

Mode

عدد ونسبة االجابات الصحيحة تستند االجابة الصحيحة على المنبو المستهدف بين المنبهات االخرى
االخطاء ونسبتها المئوية والتي تعتمد على اساس المنبو الهدف بين المنبهات االخرى

]Correct [%
]Mistakes [%

ال توجد اي رد فعل او رد فعل بطئ جداً والذي يكون ضمن اقصى مدة

Omissions

متوسطات وقت ردود االفعال الصحيحة لإلجابات الصحيحة (ملي ثانية)

]Median RT [ms

متوسط وقت رد الفعل لإلجابات غير الصحيحة (ملي ثانية)

]Median RT [ms

متوسط وقت رد الفعل لإلجابات الصحيحة عند ظهور المنبهات المستهدفة على الشاشة (ملي ثانية)
]Median RT Target Runs [ms
ددٔه  04املتػريات اخلاص ٛظدٔه الٍتاٟر ضىَ ٔسد ٚاملطح البصسٙ

ُيتلمَ عرخم النتائس اعم

َ رنُن الف

اج التوديضيَ ِ توس رنُن االف دا .لاو دث لكد

اخلاقئَ ُالصضيضَ ِ اعماى الال عردما ُثما ود ِ رل

. )01

رلطط  01زدٔد االفعاه الصشٗشٔ ٛالطّٕ

ثما يا

اعم

 )00توس ُ ث رن الف

لإلرا اج الصضيضَ ُاخلاقئَ .

رلطط  00أقات زد الفعن لإلدابات الصشٗشٔ ٛاخلاطٛ٠
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الفصن الجالح

الربامج التدريبية
Training modeles
)ALTA( Alertness training

ٛ الٗكظٜالتدزٖب عم

)REVE( Reaction behavior

ضمٕك زد الفعن

)VROI( Two-Dimensional Operations  االبعادٟٛٗ ثٍاٌٛٗالعىمٗات املها
)RESE( Restoration training

ٖٛ البصسٚ االضتعادٜالتدزٖب عم

)VIGI( Vigilance

) (احلرزٚ املطتىسٛالٗكظ

)REA1( Responsiveness

ٛالتشهي باالضتذاب

)LODE( Logical reasoning

٘االضتداله املٍطك

)AUEM( Attention &Concentration

االٌتبآ ٔالرتنٗص

الرباور التدزٖبٗTraining modeles ٛ
تحتدددو

نعو دددَ الريمددداثوى عادددا اثخدددر دددَ 95رندددا س ةددددرييب ل ُالدددال

سدددنضاُ .ةا يدددَ ا اامدددا التفصدددي ِ ثتا ندددا .د د ا ل ُ دددَ اللدددرُر ان نودد د
االخددت ف ِ ذلتددوى الددربا س التدريايددَ ُ تا اةم دا ددَ صيددد قاي ددَ الددربا س ل ممددَ
التدددريا ُا دددف ُاعنامدداج اُ نوعمددا ل نا.يددك عددَ دددو ا امددَ ُ مددتوياج الص د و َ ل
ُ اميدداج التدددريا ل لدد ا يمددتدعا .دد ا االخددت ف ل مثددر ثدد ُصدددو ةدريايددَ
ك د ةفاصددياما ثددا ةكددون اثخددر ُدددوصاّ ُفمم داّ لاقددار فل د ّ عددَ ان الدددخو.
ِ ةفاصددي ثدد ُصدددو لاتدددريا يددا
ةات ددد عددَ النم يددَ ُالددرُة
الداف يددَ ُاالناْ ُتحمدد

ان ددرا س نعو ددَ الريمدداثوى اع رفيددَ ل

ِ نعا مددا التدددرييب

ددا يمدداعد عاددا ة ميددم مددتوى

ُظددائف ال مايدداج اع رفيددَ ددا فيمددا االنتادداه ُالمثيددم ل

الدد اثرو ل دلددا .الرؤيددا ل فلدد ّ عددَ الوظددائف التنفي يددَ ل ُسددنضاُ .ةايددان ا.ميددَ
ثدد

رنددا س ُ ا.يتدده ل ُ ليددَ التدددريا فيدده ل عمددا ان نوفدد ِ ايصددا ا

اسم ُاثخر ن َ ...
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ريقددَ

التدزٖب عم ٜالٗكظ)ALTA( Alertness training ٛ
وّى ٛالتدزٖب Training task
ُدع ُصدو ةددريا عادا اليقعدَ ل كدماص الد يَ ي دانون ادد را اج عصدايَ أُ
نفميَ ةت ا

نواط عماياج االنتااه.

ةرثم الوصدو عاا تحمد
 pahsicل ُةنوي

راصد

 tonicاليقعَل ُةكون

ممَ اعفضوص القيداى درن ف د عندد ظمدور
.

ناه

يقدديم .دد ا الربنددا س االسددتزا اج
ُضلدددن ددا إما ثددان اعددريط ددانر ّا عاددا
دددع اعنامددداج ُالفواصددد ددددمَ

ال مددد
اعناماج .

ُةمددتمدى الوصدددو صددور ّا ددَ الوا ددع
لاتدددريا عاددا ُظددائف اليقعددَ اخلاصددَ
اعريط ل َ خد  .عدرخم وا دف رُريدَ ل
عاا ساي اعخا .يعمر رم فزأو خ صيدوان أُ رثادَ أُ كدمص) عادا ال ريد
اعتدرب اللا عاا ر  ِ OKأ رب ُ ث

ل ُ عادا

كَ زرن ظمور اعناه .

ضلتددو الربنددا س  06مددتوى لاصد و َ ل فيمددا يددت ةقدددي  )91ناده لكد

مددتوى

اعتمان ّا عاا عدن رنُن االف ا .الصضيضَ ل ُعايده ا دا ان يصد اعتددرب اىل مدتوى اعادا إما
ثانث رنُن االف ا ِ .الو ث احملدن ا ُ نماَ َ ٪91

يع اعناماج اع رُدَ) ل اُ ياقدا ِ

نفم اعمتوى إما ثانث رنُن االف ا ِ .و تما نماَ  %91ُ %75ميع اعناماج) اُ ينضدر اىل
مدتوى انندا ل ثمدا ميكدَ ةادي اللدا االفماددا دا ُ دث د الو دث االفماددا .
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صممث اعمتوياج َ  )6-0لتضم

اليقعَ اعرصايَ  phasic alertnessل ُيدت تحد ير

اعتدرب واس َ اكارو صوةيَ ا ظمور اعناه ل ح يت عرخم اعناده عادا الواكدَ ِ إقدار د
ذلموب عووائياّ  3751 - 0951ااا حانيَ) ُي
حانيَ) لاقياى رن الف

عاا ث

ا لامتدرب ُ ث ا يص إىل  ) 0951ياا

ناه ِ اعمتوى امُُ .ال

يكون ا صا ُ ث لدرن الف د ل

ح يادأ التنا ص ثاما ارةفع اعمتوى .
صممث اعمتوياج َ ُ 7اثخر لتضم

اليقعَ التنوي يَ  tonic alertnessل صيد ال

ةورد ا اصواجّ اُ اكاراج صوةيَ ا عرخم اعناماج ميع اعمتوياج ل ثمدا ختتادف الفدماج
نماَ ةص إىل  ٪51أثخر أُ أ

َ الو ث احملدن

ِ عدن اعناماج الال يت عردما ُالال ةماُو ا

امكياْ ل فل ّ عَ ان  .ا الربنا س يتنوع
 48–39انو رلتافَ .

الف ٛ٠العىسٖٛ
ي ْى  .ا الربنا س االعمار َ  6سنواج ُاثخر .
تكٗٗي االداPerformance feedback ٞ
ةعمددر احندداْ االناْ اكدد اراج معدد ى اعتدددرب ثامددا ان اعمددتوى "سيمددتمر التدددريا
ددع ممددَ أثخددر صد و َ") ل اُ ِ صالددَ الاقدداْ عاددا نفددم اعمددتوى أندده "سيمددتمر التدددريا
ددنفم مددتوى الصد و َ") أُ ِ صالددَ النددمُ" .سيمددتمر التدددريا ددع مددتوى أ د ص د و َ")
ثمددا يددت اعدد ى اعتدددرب عددَ زلاصدده أندده "لقددد ُصدداث إىل أعاددا مددتوى  .سيمددتمر
التدددريا عاددا .دد ا اعمددتوى لت ميددم دددراةك") قاعددا أن اعممددَ ددد اثتماددث د ددَ ن ددَ ≥
 )٪91ل حدد يمددتمر اعتدددرب ِ ةكددرار أعاددا مددتوى صتددا ينمددا ا امددَ ل ِ صدد
يكدون .نداا ا

لددَ

او دداج ةقددى اما فد اعفضدوص عدَ اصددد اعنامداج احندداْ التددريا ل ا ددا اما

ددرج  61حانيددَ ُ م يق د اعتدددرب ددأ اسددتزا َ فمددوف ةعمددر اضوظددَ عاددا الواكددَ ادددا
عاا المر ) )OKدلرن ظمور الكائَ عاا الواكَ ُادا نفم اعفتاو ل ستمرار) .
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وطتٕٖات الصعٕبLevel of difficulty ٛ
سا ُان مثرنا ان رنا س اليقعَ يتكون َ  06متوى لاصد و َ ل ُالد

يقمد

دمَ اعناماج الداخايَ الال ةت ْى ع متوى الص و َ لفقد يكون .ناا تا اج ِ متوياج
نُن ُرون.ا ِ متوياج اخرى نما :
 التض يراج الصوةيَ
ددَ اعمددتوى 6 -0يكددون ال ددرخم التدددرييب ددع صددوج تحدد ير عنددد اناْ اعمدداى ينمددا لدديم
.ناا ا ذلامير صوةيَ َ اعمتوى . 06 – 7
 االكاراج
ِ اعمتوى ل  9 ُ 0ل ال ةورد ا اكاراج رُريَ ينما ةمتمر االكاراج اعرُريَ العمور دَ
اعمتوى  06–3ل فل ّ عَ تا اج اخرى دمَ دا اع امياج ل خ ا صدا ددو ِ رن الف د
دمَ اعمتوياج ُاننا دو ِ رن الف

.

وعمىٗات التدزٖب Training parameters

ميكَ دا إعداناج ذلدنو لوصدو التدريا ُفيما ياا ث ُصدو ُثيفيَ دا ه .

شهن  96ضبط وعمىٗات االختباز
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ةتلمَ

امياج التدريا اياا :

أالً  :وطتٕ ٝالتػٗري Level change
ةدرش تحته اعتا اج التاليَ :
ود ٚاجلمطDuration of session ٛ
ُالال ة تمد عاا نررَ الصمون لددى اعتددرب ُتحماده ُ.دا ختتادف دَ تددرب آلخدر ل
ميكَ دا ه َ  )61–5ن يقَ ل ُالو ث االفمادا  01ن ائ .
اعم ٜوطتٕLevel up ٝ
َ ار االنتقا .اىل متوى اعاا ؛ عاا اعتدرب القياى رن ف

صدضي الع داْ النمداَ

اعئويَ ل را َ ُةكون القيمَ االفماديَ . %91
وطتٕ ٝادٌLevel down ٜ
ينتق اعتدرب اىل مدتوى ا د صد و َ اما ثاندث رنُن اف دا .اعتددرب ا د اُ مداُيَ
لانماَ االفماديَ . %75
عدد الفكسات Number of items
ُي

ما اعناماج ل ميكَ ددا عددن اعنامداج لكد

مدتوى دَ  )011 - 5ناده ل

ينما ياا ال دن االفمادا لامناماج . )91
ثاٌٗاً  :فٕاصن املٍبّات الداخمٗInterstimulus intervals ٛ
يت دا

القي اع اّمَ ثقي ةقريايدَ ل ُختتادف ددو فاصد

اعنامداج فيمدا ينمدا

قدار  َ ±50 %القيمَ الال يت دا ما .
وا ٖطبل عسض الفكسات before items
.و الو ث التقرييب ال يما صوج التض ير أُ عرخم اعناه التالا ل ُميكَ ةادي ه إىل
ا

 ) 0113111-951ااا حانيَ ل ينما ة ي
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القيمَ االفماديَ ِ  9511ااا حانيَ .

صٕت التٍبّٗات التشرٖسٖٛ
.و الو ث التقرييب
إىل أ ر

صوج التض ير ُاعناه العا.ر عاا الواكَ ُميكَ ةادي القيمدَ

 )01111 - 011ااا حانيَ ينما ةاا القيمدَ االفمادديَ  )0511ادا حانيدَ

ثما يت ص ف  .ه الفمو الم نيَ إما  م يت
بعد الفكسAfter item ٚ
اما إخفاْ الفاص
ااا حانيَ ل ُيت ة ي

ك

أ صوج تح ير .

د اعناه ل ميكَ ةادي القيمدَ إىل أ ر د د

)01111 - 011

القيمَ االفماديَ د  )511ااا حانيَ .

ثالج ًا  :التٕقف االل٘ لمربٌاور Automatic abort of module
الٕقت الرٖ ٙطبل صٕت التشرٖس Time before warning:
إما  م يكَ .ناا رن ف

ِ ددمَ الو دث احملددن ل سدتعمر الت ايمداج عادا الواكدَ ل

ة اا أن يتفاع اعتدرب .
ٔقت وا بعد التشرٖس
إما  م يكَ .ناا رن ف

د التض ير ِ الو ث احملدن ل سيت إيقاف التدريا .

زابعاً  :شوَ زد الفعن Reaction times
شوَ تجبٗت االضتذابٛ
عنددد ا يددت اختيددار .د ا الادددي سدديكون ا صددا ُ ددث ِ رن الف د نفمدده ِ

يددع

متوياج الص و َ .
اطٕه  /اقصس شوَ لالضتذابٛ
ا صا َ لرن الف

سيت استمدا ه ِ

يع متوياج الص و َ .

خاوطاً  :اصٕات التشرٖس Warning sound
ة تمد اصواج التض ير عاا متوياج الص و َ ل ُتحتو اعمتوياج َ  ) 6 -0ذلدامير
صوةيَ ةما عرخم اعناماج الاصريَ عاا الواكَ .
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اٖكاف الصٕت Sound off
عند ايقاف

يدع اعمدتوياج ادط النعدر عدَ

اميَ الصوج ل سوف يت ايقافده ِ

منوى الص و َ
تصػٗن الصٕت Sound on
عند ةف ي

اميَ ةواي الصوج ) ل سدوف يدت مسداع اصدواج التضد ير ِ

يدع

متوياج الص و َ متقاَ عَ متوى الص و َ
لمىتدزبني اجلدد
يت دا اع امياج ِ اليقعَ اعمتمرو مُ .رو افماديا ُف ا دُ: )05 .
10 minutes

Current level of difficulty
Duration of Session

1
90%

Level up

اعلى مستوى لردود االفعال الصحيحة

75%

Level down

ادنى مستوى لردود االفعال الصحيحة

20

Number of items

2500 ms

Interstimulus intervals Before item
Interstimulus intervals From sound until
item
Interstimulus intervals After item
Automatic abort of module
Time before Warning
Automatic abort of module Time after
Warning
Response time

وقت االستجابة

Depending on level

Warning sound

اصوات التحذير

1500 ms
500 ms
60 s
60 s
Longer response time

ددٔه  05الضٕابط املعمىٗ ٛاالفرتاضٗٛ
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مدة الجلسة الزمنية

عدد المنبهات في المستوى الواحد
فاصل الزمن للمنبهات الداخلية
فاصل المنبهات الداخلية حتى ظهور المنبو
فاصل المنبهات الداخلية بعد ظهور المنبو
االنهاء التلقائي للبرنامج قبل التحذير
االنهاء التلقائي للبرنامج بعد التحذير

حتمٗن البٗاٌات Data analysis
د اثما .رامَ التدريا االفمادديَ اُ التو دف دَ اد اعددرب ل يدت ُددع
راماج التدريا ِ رل

ددمَ ع

يدع

دَ التاويدا "النتدائس  "Results tabيدت تحديدد رامدَ

ةدريا عَ قري النقر اعمنُش عاا الودري ِ اعم د ل زدرن تحديدد.ا يدت عدرخم نتدائس
ا امَ ِ ع

َ التاويا ا داُ .ل ثما .و ود ِ ردُ. )06 .

ددٔه 06بٗاٌات دمطات التدزٖب
عدد الفكسات اليت ٖتي عسضّا يف نن وّىٛ
عدد ردود االفعال الصحيحة ضمن اقصى وقت لرد الفعل

Items
Correct

عدد ردود االفعال الصحية ضمن اقصى وقت لرد الفعل محسوب بالنسبة المئوية
عدد المنبهات التي لم يستجب لها المفحوص باي رد فعل  omittedاو خارج الوقت االقصى لرد الفعل

عدد ردود االفعال خالل فاصل داخل المنبهات التي يتم عرضها

]Correct [%
Omissions
React. Inter stim.

متوسط زمن رد الفعل ()MS

]Median react.Time[MS
ددٔه 07تٕضٗح ٔسدات الٍتاٟر لهن ٔسد ٚوَ ٔسدات اجلدٔه 06
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ُ َ ا دير ال ثر أن ا يت عرده ِ اع امياج ل ُعرخم التقارير َ رداُُ .رسوى
ُرل

اج .و رب س ي رخم لياّ دمَ اخلياراج الال نر ا

اخرى عاا الواكَ ثما ودضَ ِ رل
-

رفتما ثما لامدرب اظمار خياراج

09ل ُُ 03الال ة رخم :

النماَ اعئويَ ال صا ُ ث ل دن رنُن االف ا .الصضيضَ رل
توس رن الف

ب اا حانيَ رل

. ) 09

. ) 03

رلطط  09الٍطب ٛامل ٖٕٛ٠القصٔ ٜقت لعدد زدٔد االفعاه الصشٗشٛ

رلطط 03وتٕضط زد الفعن بـ وم٘ ثاٌٗٛ
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ضمٕك زد الفعن )REVE( Reaction behavior
وّى ٛالتدزٖب Training task
صم  .ا الربنا س عاا اساا دلموعَ َ اإلكاراج اعرُريَ ثدخ و اال نتودار لتضقيد
صدا يَ الايئَ اخلارريَ ِ صياةنا اليو يَ .ُ .و ل عمار َ  6سنواج ُاثخر ) .
ةتمخدد اعممددَ ِ النقددر عاددا اعفتدداو اعقا دد ل كددارو ِ لوصددَ اعفدداةي ل صيددد
ة ددرخم نامدداج ماج صدداَ) عاددا الواكددَ إكدداراج ددرُر يددَ ذلدددنو) ل ُ نامدداج
صاَ) ال ينااا التفاع
-

ما ُ .عاا اعتدرب االلتماى اخل واج التاليَ :

اإلكدداراج اعرُريددَ الددال ةت ادد
ُيتفاع

دد ماج

االجتا.دداج – عاددا اعتدددرب االسددتدارو مييندد ّا ُ/أُ يمددار ّا

اللا عاا فتاصا االسم امميَ ُاميمر .

النمددداَ إلكددداراج اعدددرُر دددف  ) stopل .دددا اكدددارو رُريدددَ محدددراْ ل ُعادددا اعتددددرب
التفاع ثاما ظمرج عاا الواكَ النقر عاا فتاو ). (OK
ةتلمَ ث

-

ممَ َ رصات

.ما :

رصاَ التضل  :خ  . .ه اعرصاَ ل َ اعم ان يكون اعتدرب عاا نرايدَ
انعر الوك  )97ل ُعايه صفغ ث
ةعمر ِ  .ه اعرصاَ ناماج

اي دَ اعممدَ

فتاو صلا اللا عايه لامناماج ماج الصاَ ل ُال

ماج صاَ ل

ةعمر ِ ُ ث الصد  .ينمدا اعتددرب اعرصادَ

التضل يَ اللا عاا فتاو .OK

شهن  97وسسم ٛالتشضري
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رصاَ التدريا ِ رن الف

-

 :يتاع رصاَ التضل ل رصادَ التددريا عادا رن الف د

انعدر

الوك  )98ل د ظمور إكارو اعرُر ل صلا اللا عادا فتداو لوصدَ اعفداةي اعمصصدَ
أسرع ا ميكَ ل صيد ةكون ةرثيااج اعفاةي اخلاصدَ اعنامداج رئيدَ عادا ا اندا
امميَ َ الواكَ ُعادا اعتددرب ان ال يتفاعد

دع اعنامداج د ماج الصداَ  م ة درخم ِ

اعرصاَ التضل يَ ) فل عَ اع صعاج الصوةيَ ُ الاصريَ عند اختام درار د صدضي .
امياج التدريا .

ةنتما اعممَ عند ا يعمر عدن اعناماج الال تحدن.ا

شهن 98وسسم ٛالتدزٖب عم ٜزد الفعن

-

.ناا ح ذ انواع َ اخل ا ميكَ تحديد.ا ِ التدريا عاا ساوا رن الف
تأخر ا صا د .لاو ث .
رن ف
عدى القياى أ رن ف
رن ف

سلو اعناماج ماج ال

صضي سلو ناه ماج ع

َ اُ

:

َ.
ماج ع

َ .

اد دددْ التدددريا ل ال ددد ددَ يدداى اعتدددرب ددالت ا ُاالقد ع عاددا اعمدداى ُالتفاصددي
الال جت اه أثخر أثتماب لنوع اعماى .
تكٗٗي دٕد ٚاالداٞ
كد اع صعداج الصدوةيَ
صضي اما
 ميكَ مساع إكارو صوةيَ د ث رارِ ائمَ اع اماج .
-

طلتاف نوع اإلكارو لكد ندوع دَ أندواع اخل دأ ل ثمدا ةدتا لدون اخلافيدَ دع عدرخم
اع صعدداج ددَ امخلددر إىل اممحددر) دددو حلعدداج ل ُ ال ةورددد
الصضيضَ .
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صعدداج رئيددَ لاقددراراج

يت الت ا

-

ع رنُن الف

صضيضَُ .ميكَ ة
ِ نمايَ ث

-

الال تحددذ دد ُ دث رن الف د ام صدا عادا أنمدا دراراج د

ي الت ايقاج الصوةيَ ُاعرئيَ لتزنا تحمم اعتدرب .

ممَ ل يت إخاار اعتدرب عَ عدن امخ داْ إن ُرددج) ل ُإما ثاندث سدرعَ

ُ ث التفاع تحتاش إىل ةاي ل اُ إما ا كان اعتدرب االنتقا .إىل اعمتوى التالا
وطتٕٖات الصعٕبLevels of difficulty ٛ
ي م الربنا س
-

ريقَ ةكيفيَ ُ نعمَ صو .اع اي التاليَ :

اعتمان  3انواع َ اعماى .

-

استمداى رن الف

-

االكاراج اعرثميَ ُاحملي يَ و عَ عووائيا خ  .ذلي التدريا .

-

الامي ُاالختيار ُ ت دن اخلياراج .

ال م ِ االكاراج ماج ال

َ ُعكمما .

املّى ٛاالٔىل first task
ِ اعممددَ االُىل يعمددر اعنادده التددالا ددد يدداى اعتدددرب ددرن ف دد ُيددت تحديددد
المرعَ الال سدي م
التددالا ِ اعممددَ ُال د

مدا ِ التددريا ل ُ دَ حد تحددن فدمو نيدَ
يددت دددا ه ددَ خ د  .اع امي داج د

ُ )%51 -/ةاقددا اعنامدداج ماج ال
ف د

د

ا ددا اعنامدداج د ماج ال

يندَ اد ان يعمدر اعناده

اعنامدداج ُالفواص د ةكددون

ددَ االكدد اراج) عاددا الواكددَ لاايددَ يدداى اعتدددرب ددرن
ددَ ةاقددا عاددا الواكددَ عدددو مدداُيَ م فاص د

د

اعناماج ح ختتفا وصو .اعناماج .
املّى ٛالجاٌٗsecond task ٛ
يعمر اعناه و ث ذلدن اع امياج ُال

يكون ربدلاّ ماقاّ .

املّى ٛالجالجthird task ٛ
يددتا ُ ددث دددو ظمددور اعنامدداج

ريقددَ ةكيفيددَ

تمدددو عاددا نوعيددَ رنالف د

ل ُةادددأ دددو ظمددور اعنامدداج التنددا ص صددا .رنُن االف ددا .الصددضيضَ ل ينمددا ة دمنان ددرنُن
الف

اخلاقئدَ ل ُلدَ يكدون .نداا ا ةادي ِ الو دث ِ صدا .عددى يداى اعتددرب درن ف د

86

لامنامدداج د ماج ال

ددَ ِ  .د ه اعممددَ التضديددد .ندداا ت اادداج اعاددا ددم َ رن الف د

يددم مددا دددرو اعتدددرب عاددا التمييددم د

االكدداراج  .يتكددون رنددا س سدداوا رنالف د

 06مدددتوى لاصد د و َ ل ُيوددددس رددددُ ) 08 .ندددوع اعممدددَ ُُصدددف ثد د

مدددتوى دددَ

اعمتوياج .
الٕصف

املطتٕٝ

الٍٕع

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

اختيار ( ).ردود الفعل مع تقريباً  ٪ 22من المحفزات غير ذات صلة  ،والمنبهات العشوائية موزعة في جميع أنحاء الشاشة

6

1

اختيار  .ردود الفعل مع تقريباً  ٪ 22من المنبهات غير ذات الصلة  ،ومنبهات مترابطة وغير مترابطة في (االتجاه ،

7

2

لكل المستوى ، .يتم اختيار  0من ردود الفعل دون المنبهات غير ذي صلة

8

2

لكل المستوى  ، 4يتم اختيار  0ردود الفعل مع المنبهات غير ذات صلة

9

2

وفق المستوى  2اختيار ( ) .ردود افعال

10

2

المستوى  2اختيار(  ).ردود افعال

11

3

وفق المستوى  4اختيار  0رد الفعل

12

3

المستوى  2اختيار  .رد فعل

13

3

المستوى  2اختيار  4رد فعل

14

3

حسب المستوى  4ولكن المنبهات تكون من ذات العالقة

15

3

حسب المستوى  2لكن منبهات ذات العالقة فقط

16

3

مستوى  2بدون منبهات من غير ذات العالقة

رد فعل بسيط بدون منبهات غير ذات صلة  ،منبو مركزي مرتبط ب(إشارات مرور خاصة بوظيفة االيقاف الطبيعي بالنقر على
زر (3)OK
رد فغل بسيط ومنبهات غير ذات صلة  ،منبو مركزي  ،استخدام محفزات غير مرتبطة (ال يوجد اتصال بين العالمات
والمفاتيح)  ،إشارات مرور مختلفة الشكل واللون
اختيار ( )0من ردود الفعل بدون مثيرات ( غير ذي صلة)  ،المنبو المركزي  ،المحفزات مرتبطة ب (االتجاىات)  ،على
سبيل المثال :إشارات المرور لمنحنى يمين ومنحنى يسار يماثل الضغط على السهم األيمن ومفتاح السهم األيسر على لوحة
المفاتيح3
اختيار ( )0ردود فعل مع مايقارب  ٪ 22من المحفزات غير ذات صلة  ،منبو مركزي  ،منبهات مرتبطة بـ (االتجاىات)3

وال تحتوي اإلشارات غير ذات الصلة على أي معلومات اتجاىية ( "مثل وقوف السيارات" أو "محطة البنزين")3
 ،ومنبهات ترابطية (معلومات االتجاىات والتوقف)3
والتوقف  ،ومعلومات غير محددة)3

ددٔه ٌٕ08ع املّىٔٔ ٛصف نن وطتٕ ٝوَ املطتٕٖا
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ددَ

وعمىٗات التدزٖب Training parameters
يتلمَ  .ا احلق ل دا إعداناج ذلدنو ِ التدريا ل ُسديت ُ صدف ثد إعددان
ُيورو ثيفيَ دا ه .ثما .و ود ِ الوك

. )99

شهن  99وعمىٗات التدزٖب

ود ٚاجلمط ٛالٕاسدٚ
 31ن يقَ .
املطتٕ ٝاالعمٔ ٜاألدٌٜ

د إثما .اعممَ ُ ) 0الال ةوم اعمتوياج َ  )6–0ل ُ اعممدَ  )9لامدتوياج دَ
 )01-7ل يت صماب يمَ النماَ اعئويَ لاقدراراج الصدضيضَ ماج ال

دَ

ددناعناماج  .يدمنان

متوى الص و َ عند ا ةتزاُ النماَ احملمو َ نماَ اع اميَ ِ اعاا مدتوى ل " لكدَ .د ه
القيمَ صلا ان ةقا إما استمر اعريط ِ وارمَ ص و اج قدو .الفدمو الم نيدَ ِ التددريا
صيد ان ةقاي أن ةقاي

يمَ "اعمتوى امعاا" يماعد ِ احلفاظ عادا ناف يدَ اعدريط  ُ .ا

يانو ِ  .ه اع امَ صل

ام ر أثخر ص و َ ل نتقا .إىل اعمتوى التالا .

ا ا النماَ لامممَ ُ )3الال ةوم اعمتوياج َ  )06-00ل ي تمد رار ةاي
الص و َ عاا أُ اج رن الف

متوى

ِ النصف الخانا َ اعممَ ل ينما يقتصر النصف امُ َ .اعممَ

ةفاع اعريط وك صضي ل حيد يت ةقاي الفاص الم
اع امَ "اىل احلد امننا َ الفاص الدم

التضفيم اعودما ِ يمدَ

التكيفدا" .ل فداما  م يصد اعدريط اىل .د ا احلدد ل

سيكون َ اللرُر ة دي دا اع امَ ِ "احلد امننا لاتكيف ِ ددو الفاصد الدم
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اعناماج لتتناسا ع درو اعريط ل ُعاا اعريط ِ النصف الخانا لامممَ ل احلفداظ عادا
متوى االناْ ل فإما ثان رن ف
سيت ةقيي رنُن الف

اعريط و ث ا

َ الفاص الم

التكيفا د

ل فاما يمث النماَ اعئويَ لرن الف د ةفدوق اعمدتوى االعادا احملددن ل

سيت يانو متوى الص و َ اىل اعممَ التاليَ ل ا ا إما ثانث النماَ اعئويَ ا
الف

اعنامداج ل

َ نمداَ رنُن

الصضيضَ احملدنو لاممتوى االننا ل فإن مدتوى الصد و َ يدنمفط ل ا دا إما ثاندث

نماَ االرا اج صضيضَ لقي "اعمتوى امعاا" ُ "اعمتوى ُاالننا " ل يت ةكرار اعمتوى .
عدد املٍبّات ضىَ املطتٕٝ
ُ.ددا عدددن االكدداراج اعرُريددَ ماج الصدداَ ُ د ماج الصدداَ الددال ة ددرخم ِ أ

ممددَ

ذلدددنول فال مدد ِ اعممددَ  ) 3يمددتورا أال يقدد عدددن اعنامدداج عددَ  ) 011ل لاتأثددد
َ استقرار اعتوس اج الم نيَ ِ فواص اعناماج.
فٕاصن بني املٍبّات ب وم٘ ثاٌٗ)Inter stim. Interval ms ( ٛ
تحم اع امياج ِ  .ه اعممَ
-

اعممددَ  )0ل يددت صمدداب الفددمو د
اعناه التالا فمو ا

-

انا رلتافَ ل ففا :
اعنامدداج عاددا انمددا ُ ددث رن الف د صتددا ظمددور

اعناماج = الفواص

ُِ اعممدَ  )9تحمددا الفدمو د

اعناماج ) +/- 50%

اعنامداج ددَ ُ دث دايددَ ُ دث اعنادده االُ .اىل دايددَ

اعناه الخانا .
-

إما  م يكَ .ناا أ رن ف
الف

-

ل يت ةقييمه أنه

عاا اعنامداج م الصداَ اد انقلداْ الو دث ام صدا لدرن
صضي ُيعمر اعناه التالا .

ِ اعممَ  3لفان الفمو الم نيَ امُليَ

اعناماج ة د يمَ لافاصد الدم

اعنامداج نمداَ  ٪5ل

الداخاا ل ُ د ث رن ف

صدضي ةققد الفدمو الم نيدَ د

ُعند ا يكون رن الف

صضي أُ عند ا ال يكون .ناا ا ةفاع

صاَ ل يت يانو الفمو الم نيَ

اعناماج نماَ . ٪5
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لامنامداج
دع ناده م

اقن ود ٚتهٗفٗ ٛلفاصن املٍبْ Minimum adaptive stimuli interval
ِ اعممَ  )3ل يت استمداى الفمو احملفمو التكيفيَ انعر مدتوياج الصد و َ) ل فدإما
ةفاع اعريط وك صضي يت ةقايص فمو اعناماج ل ا دا إما ة دي

يمدَ .د ه اع امدَ

فمو صا و ل فقد يتن ملك إىل إصااط اعريط فا ي د .ناا ا يكفا دَ الو دث لاتفاعد
ع اعناماج ل لتزنا  .ا اإلصااط ل ميكَ دا احلد امننا لفماج اعنامداج القا ادَ لاتكيدف
الال ةكون دمَ ا كانيَ اعريط .
اقص ٜود ٚلسد الفعن )Maximum reaction time (ms
ِ اعماى  )9 ُ 0عند انقلاْ ُ ث رن الف
التفاع عاا أنه

ُ دو ُ ث االستزا َ ام صا ل يدت ةقيدي

صضي ل ُِ نوع اعممَ  )3ل يُمتمدى ُ ث االستزا َ ام صا ثم يدار

لتضديد ا إما ثدان صلدا ةادي

مدتوى الصد و َ ل ُ يدانو "أ صدا دَ رن ف د " ل فدالارخم

المثيم عاا ردونو رن ف د اعدريط ُلديم عادا سدرعَ التفداع ج ل ثمدا ان سدرعَ
االستزا َ د ةوك دا عاا اعريط ل اال انه َ اللرُر إعانو ة ي

دَ

اع امَ إىل القيمدَ

االفماديَ عند ا يتضمَ اعريط .
املٍبّات غري ذات العالقWith irrelevant stimuli ٛ
عند ةف ي  .ه اع امَ ل ة رخم ث
ط اعمتوياج ل ُعند ظمور اعناماج
اللا عاا أ

:

َ اعنامداج ماج الصداَ ُ د ماج الصداَ أحنداْ

ماج الصاَ ِ اصد اعمتوياج ل يفمخم اعريط عددى

فتاو .

االشعازات الصٕتٗAcoustic Feedback ٛ
عند ا يصدر َ اعريط رن ف

صضي ل ميكدَ مسداع نامدَ تحد ير ل ُِ صالدَ

ُرون أثخر َ ريط ُاصد ِ الارفَ ل ميكَ أن ةتماا الناماج الصوةيَ ِ صددُذ ةدداخ
ُصلا ة

ياه ل ُ ك

اع صعاج اعرئيَ دال عنه .
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االشعازات البصسٖVisual Feedback ٛ
ةددتا اخلافيددَ اخللددراْ إىل الاددون اممحددر لفددمو ص د و ددد صدددُذ ةفدداع ج د
صضيضَ  .وك عاى ل ثما صلا ك الت ايقاج الصوةيَ نائم ّا .
ُعند دا الربنا س التدرييب مُ .رو ف د َ ان يكون اللا قي افماديَ صما
القي ِ ا دُ: )09 .
Current level of difficulty
مدة الجلسة

1
30 min
95 %

اعلى مستوى

75 %

ادنى مستوى
عدد المنبهات في المستوى

50
2000ms

وقت الفاصل بين المنبهات الداخلية

500ms

اقل فاصل زمني تكيفي للمنبو

1200 ms

اقصى وقت لرد الفعل

Disabled

مع المنبهات غير ذات العالقة

Enabled

االشعارات الصوتية
االشعارات البصرية

Disabled
ددٔه  09الكٗي االفرتاضٗ ٛلالشعازات البصسٖٛ

حتمٗن البٗاٌات Data analysis
لكا ةكون الاياناج اثخر ُدوصاّ ِ التفاصي ُةفم النتائس ام يت ُددع
راماج التدريا ِ رل

دمَ ع

يدع

َ التاويا "النتائس"  . chart and resultsثمدا ودد

اننداه ل ُتحديدد رامدَ ةددريا عدَ قريد النقدر اعدمنُش عادا الودري ِ اعم د ل ُ زددرن
تحديد.ال يت عرخم نتائس ا امَ ِ ع

َ التاويا  .ثما ةعمر نتائس عدن ا امداج ددمَ

ردُ .يوم النتائس صورو ثا اَ َ عدن ُ دو ا امداج ل ُ توسد اج رن الف د الكادا ل
ُ

.ا ثما ود ِ ردُ. )91 .

ددٔه ٌ91تاٟر اجلمطات بالتفصٗن
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يعمر ِ الوري ا انيب ال او ايمر الصفضَ ل ح ذ خياراج ل "نتائس ُيعمر َ خ

دا

عدن ا اماج ل الرسوى الايانيَ لك رامَ ل ُ َ خد  .النقدر ثامدَ  )(barاعوردونو اسدف
يمار ث اعم

اج الايانيَ لازاماج ميكَ ةادي عدرخم نتدائس ا امداج ُفد

اعدرب االق ع عايه اعمدتوياج ل رنُن االف دا .الصدضيضَ ل النمدا اعئويدَ ُ

دا ير دا

.دا)  .ا دا عادا

ا انا االميَ فتعمر نتائس ث رامَ ُميكَ التضك ُعرخم تفاصي ثخدر ُفد عددو
اعتا اج اعودوصَ ِ ردُُ ) 90 .ثما ياا :
المنبو

املطتٕ ٝاحلال٘ لمصعٕبٛ

Level
Stimuli

منبهات ذات العالقة

Stimuli rel.

منبهات ليست ذات عالقة

Stimuli irrel.

النسبة المئوية لردود االفعال الصحيحة للمنبهات ذات العالقة

Correct

مجموع االخطاء لردود االفعال غيرا الصحيحة

Mistakes total

االخطاء الناتجة عن المفاتيج الخطا

Mistakes wrong key

االخطاء الناتجة عن التاخر برد الفعل

Mistakes delayed

االجابات التي يم يصدر عنها اي رد فعل

Omissions

عدد ردود االفعال خالل فترة المنبهات الداخلية

Reac. Inter stim.

متوسط جميع اوقات ردود االفعال في المنبهات ذات العالقة بـ ملي ثانية

Median reac. time

وقت رد الفعل الربع  0في مللي ثانية

Quartil1 reac. time

وقت رد الفعل الربع الثالث ب ملي ثانية

Quartil3 reac. time

زمن مهمة التدريب

Train. time task

عدد الوقفات التي حدثت بسبب المتدرب

Breaks

ددٔه 90نن وتػري وَ املتػريات املدزد ٛيف ددٔه الٍتاٟر

اهلدف وَ التدزٖب
ُدع  .ا الربنا س لتضم

متوى الد َ لدى اعردا ُسرعَ رن الف

َ اعناماج الاصريَ ماى ت دنو ُ مي َ ُلاتمييم
الربنا س صلا عاا اعفضوص القياى رن ف
ةرثيم االنتااه ُالقدرو عاا ييم الده ع

اعناه اع

ا ُرن الف

اسرع اميكَ ُ َ خ

َ خ  .دلموعَ
المريع ل ِ  .ا

ه ميكَ تحم

دَ ُا.مدا .داليم لده ع

عمايدَ

دَ ُ.ندا يقدوى اعتددرب

تمريَ االنتااه االنتقائا الاصدر  visual selective attentionثمدا ينصد .د ا التددريا
لا يَ ي انون َ ص و َ ِ رن الف

ُل نتااه االنتقائا الاصر .
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العىمٗات املهاٌٗ ٛثٍا ٟٛٗاالبعاد )VROI( Two-Dimensional Operations
ٔصف الربٌاور ٔوّى ٛالتدزٖب
صممث ُصدو ال ماياج اعكانيَ حنائيَ
ام دان لتضمد

ال مايدَ اعكانيددَ الاصددريَ)

لامتدرب ل ُخاصَ القددرو عادا ةنميدَ التددُير
ال قاددا عاددا كاكددَ الكمايددوةر ل ددَ خ لدده
ميكَ رؤيَ دلموعَ َ االككا .اعمتافَ الال
ُد ما ِ صفوفَ  3ل  6ل . )9

شهن  31االٌتبآ املهاٌ٘ ثٍا ٟ٘االبعاد

فل ّ عَ ا كانيَ رؤيَ صورو فرنيدَ نفصداَ عادا راندا الواكدَ ل ُة دا

صدورو

ُاصدو فق ِ اعصفوفَ ع الصورو اعنفصاَ ل ُةكون ممَ اعتدرب تحديد ُاختيار الصورو َ
اعصفوفَ ل صيد يت عرخم الصور

ريقَ تحتاش اىل التدُير ُالال صلا أن ةت دا

الفرنيَ اعنفصاَ ُثما ود ِ الوك
الصضي ل عايه تحم

دع الصدورو

 َ ُ . )31أرد ان يدتمكَ اعتددرب دَ االنتقداْ

درةه التمداريَ اخلاصدَ التددُير ال قادا لألرمداى حنائيدَ ام دان .

ُ إ كان اعتدرب اختيار الصورو اع ا قَ َ اعصفوفَ َ خ  .لوصَ فاةي اعنعو َ ل أُ اعاُا
ل أُ كاكَ الامدم touch screenل فلد ّ عدَ أ رار امسدم الكدا و اخلاصدَ اوصدَ اعفداةي
التقايديَ ِ تحريك إالقار الربةقالا ال
ار ُدع ع

ضلي صورو ا إىل صورو اخدرى ِ اعصدفوفَ ل ُ دَ

َ ذلدنو ل عاا اعفضوص اللا عاا ر ). )OK

ُدع  .ا الندوع دَ الدربا س لألكدماص الد يَ ي دانون دَ وداث التدب ر احلرثدا
الاصر  -ل ُ واث أخرى

احاَ ع صرثَ اليد .

ُةكون عمايَ نق الصور خ  .اعصفوفاج ل رضلَ لااايَ ل صيد يت نق المم عدرب
الواكَ فإما ثان المم فوق الصورو فميعمر إقدار رةقدالا صدو .الصدورو لتأثيدد التضديدد ل
ُيلا اعتدرب اماقَ عاا كري اعمافَ  backspaceثادي ل ُة ترب افلد ُسدياَ ِ
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 .ا الربنا س لاقيداى درن الف د .دا كاكدَ الامدم ل إم يامدم اعتددرب الصدورو ُيعمدر اإلقدار
الربةقالا ل ُميكَ نق الصورو قاعا أن اعريط ال يما .يامم الواكَ ل  .ا الندوع دَ اعفداةي
اعوصا ه لتدريا االقفا. .
الف ٛ٠العىسٖٛ
ي ئ  .ا الربنا س االعمار َ  01سنواج ُاثخر .
تكٗٗي االداPerformance feedback ٞ
د اختيار اعريط لاصورو ل ةقوى الوصدو تقيي ملك االختيار ل ُال

يت تحديده ادون

اخلر) ِ االختيار الصضي لا ا اما ثانث االرا َ خاقئَ فيت تحديد.ا الاون االمحر) ل ثما
يمنان متوى ارةفاع الوري ا انيب ع االرا اج الصضيضَ ل ُينمفط اإلرا اج اخلاقئَ .
َُ

االك اراج ِ  .ا الربنا س التدرييب مساع نامدَ لإلرا دَ اخل دأ) .د ا ِ صالدَ

دا اظمار اعناماج الصوةيَ .
ُي صغ عند استمرار اعتدرب ِ االناْ ُُصو .الوري ا انيب إىل أ صا نق دَ ل سدوف
ةنتما اعممَ ل ا ا إما اى اعتدرب الكخ

َ امخ اْ ُُصد

قيداا الودري ا دانيب إىل احلدد

امننا ل فمتنتما اعممَ أيل ّا ل ح يت عرخم ةقيي امناْ ل د.ا يدت إعددان مدتوى الصد و َ
التالا أُ الما

ل اعتماناّ عاا ةقيي امناْ نزاو  -اعتا َ إىل اعمدتوى التدالا ل د النارضدَ -

ةكرار اعمتوى الما ) .
وطتٕٖات الصعٕبLevels of difficulty ٛ
تحم متوياج الص و َ ِ  .ا التدريا قا ع ةكيفا ل ُ يتكدون الربندا س دَ )8
راص

َ الص و َ ُ ذلتوى صور

مي َ رد ّا إىل دلموعاج

ا يقارب  81إىل  )061صورو ل ُالدال ةتادايَ دَ ثائنداج

قدو.

ُ د كَ اعصممون َ ختصيص الماماَ الصضيضَ دَ الصدور لكد مدتوى دَ
اعمتوياج ل ُ د تحق ملك َ خ  .ياا د .الو ث ل ُعدن امخ اْ الال ارةكاتمدا دلموعدَ
َ اعفضوص  .ساعد  .ا الت اي ِ ُدع اي عمتوياج الص و َ َ متوياج أعادا دَ
الص و َ فل ّ عَ ةوافر استمداى ت مد لماماَ َ الصور أسم دَ صد آلخدر لاضفداظ عادا
ناف يَ اعتدرب .
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ُةقم راص الربنا س اىل  3متوياج َ الص و َ قاقاّ حلز اعصدفوفَ عادا سداي
اعخا .ل صفوفَ تحتو عاا  3أُ  6أُ  )9صور.
ي د  .ا الربنا س مُ ا.ميَ ثدا و ِ ة دوير القددرو عادا اعقارندَ ِ ال دوُ .احلزد
ُالماُيَ ُاعمافَ ُاعقدار ُالنم ل عَ قري التدُير ال قاا ل ُةكون ال اع اعماى رلتافَ دع
عدن الصور ل فاعممَ اعكونَ َ . )3ا

اي َ احلدا .أسدم

كدخ

ُفيما ياا ردُ )99 .عمتوياج الص و َ اعصفوفَ ُ راص دمَ ث

دَ ةادك دع  )6أُ  )9ل
متوى َ اعمتوياج .

Stages of difficulty
نمط بسيط  ،وطول  ،والموقف والمقارنة الحجم مع مطالب بسيطة في الدوران العقلي3

Matrix
3

Level
0

نمط بسيط  ،وطول  ،وا لموقف والمقارنة الحجم مع مطالب بسيطة في الدوران العقلي3

6

9

نمط بسيط  ،وطول  ،والموقف والمقارنة الحجم مع مطالب بسيطة في الدوران العقلي3

9

3

مقارنة إضافية للمسافة والزاويا مع متطلبات طفيفة على الدوران العقلي3

3

4

مقارنة إضافية للمسافة والزاويا مع متطلبات طفيفة على الدوران العقلي3

6

5

9

6

مقارنة إضافية للمسافة والزاويا و متطلبات طفيفة في الدوران العقلي3

يتم تدوير الكائن  02درجة ،و يؤخذ باالعتبار ( )0عنصر لكل كائن ،و الدوران العقلي مطلوب

3

7

يتم تدوير الكائن  02درجة  ،و يؤخذ باالعتبار ( )0عنصرلكل كائن ،و الدوران العقلي مطلوب.

6

8

يتم تدوير الكائن  02درجة  ،و يؤخذ باالعتبار ( )0عنصر لكل كائن ،و الدوران العقلي مطلوب

9

9

اي نوع من التدوير  ،يؤخذ باالعتبار  0من العناصر3

3

1

اي نوع من التدوير  ،يؤخذ باالعتبار  0من العناصر.

6

00

اي نوع من التدوير  ،يؤخذ باالعتبار  0من العناصر.

9

09

تدوير الكائن  02درجة  ،ويؤخذ  .عناصر باالعتبار3

3

03

تدوير الكائن  02درجة  ،ويؤخذ  .عناصر باالعتبار

6

04

تدوير الكائن  02درجة  ،ويؤخذ  .عناصر باالعتبار

9

05

3

06

6

07

اي نوع من التدوير للكائن  ،ويؤخذ عناصر باالعتبار

9

08

تدوير اكبر من  > 02درجة  .عناصر تؤخذ باالعتبار 3

3

09

تدوير اكبر من  > 02درجة  .عناصر تؤخذ باالعتبار

6

91

تدوير اكبر من  > 02درجة  .عناصر تؤخذ باالعتبار

9

90

أي نوع من التدوير اكبر >  .عناصر تؤخذ باالعتبار3

3

99

أي نوع من التدوير اكبر >  .عناصر تؤخذ باالعتبار3

6
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أي نوع من التدوير اكبر >  .عناصر تؤخذ باالعتبار 3

9

94

اي نوع من التدوير للكائن  ،ويؤخذ عناصر باالعتبار
اي نوع من التدوير للكائن  ،ويؤخذ عناصر باالعتبار

ددٔه  99وطتٕٖات الصعٕبٛ
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وعمىٗات التدزٖب Training parameters
ميكَ دا إعداناج ذلدنو لوصدو التدريا ليصدا التددريا اثخدر ن دَ ل لد ا سدوف
نت رق ِ  .ا احلق اىل ث إعدان ُثيفيَ دا ه ل ليتمنا لازميع فم ذلتوى الودك
ُ )30ال

يتلمَ اياا:

شهن  30وعمىٗات التدزٖب

ود ٚاجلمط ٛبالدقٗكDuration of session in min ٛ
يوصا ان ةكون دو التدريا َ . 31 – 91
اعم ٜوطتٕLevel up ٝ
لاوصددو .إىل اعمددتوى امعاددا التددالا لصلددا أن يتزدداُ عدددن اإلرا دداج الصددضيضَ عدددن
اإلرا اج

الصضيضَ َ خ  .الر اعورون ِ صق "  " Level upل صيد ةدتن القدراراج د

الصضيضَ إىل ةقاي كري امناْ عاا ا انا اميمر َ الواكَ ينما ةميد اإلرا اج الصدضيضَ
ارةفاع مدتواه ل ُ ياددأ اعمدتوى التدالا عندد ا يصد كدري امناْ إىل احلدد ام صدا ل ُةدمنان
متوياج التقدى مرعَ أثرب إما  م يت إردراْ أ أخ داْ ل فدإما  م طل دئ اعدريط ِ ال ناصدر
دمَ اعمدتوى ل سديمكنه دَ الوصدو .إىل اعمدتوى التدالا زدرن ثاندث نصدف اإلرا داج
الصضيضَ ل ُعاا ساي اعخا .ل إما ثانث القيمَ االفماديَ اعمتمد َ ِ اعادا مدتوى .دا
 )Level Up 20ل ُ م يقوى اعفضوص أ خ ا ِ ال ناصر الدد  )01امُىل ل عندد.ا يتنقد اىل
اعمتوى التالا ل ُ ع ملك فإن روانا خيار اع امَ ينااا أيلا أن ةتخ ِ االعتاار .
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ادٌ ٜوطتٕLevel down ٝ
يادأ اعمتوى امننا التالا عند ا يكون عدن ال ناصر الال صاما وك

صضي

التتا ع ماُياّ لار اعورون ِ اعمتوى المفاا ل أُ إما ُصد كدري امناْ إىل أسدفاه ل رواندا
خيار اع امَ صلا أن يتخ التكرار

االعتاار .

التهساز Repetitions
يتا اعمتوى إما ص عدن اعماى خااج سواْ نزاو أى ال لُ
الص و َ فق

نا اخدر يدتا

مدتوى

د أن يُعمر اعدريط أناّْ حا دثّ ِ مدتوى الصد و َ ل إ دا اما ددا

اع امدَ

ةكرار ) دررَ  )1ل يتا اعمتوى د أن يت ص ث

ممَ .

الطكف الصوين لمشمٕه Time limit solution
عند ك

ك

المقف الم

ل يكون لدى اعريط ُ دث ذلددُن حلد اعمداى ل ُ

ي تمد عاا مدتوى الصد و َ ل صيدد يدت ددا
ُيتقدى د.ا قدار  )5حوان ِ ث

رصاَ َ راص الص و َ ل صتا يصد ةقرياداّ اىل )3

ن ائ عاا أعاا متوى لاص و َ ل ا ا اما عند ا
ُ تّاّ

 ) 0ن يقدَ السدم

ممدَ ِ اعمدتوى  )0ل

ة

ي  .ه اع امَ ل يكون لدى اعتدرب

ذلدُن حل ُاختيار اعماى .

سدٔد ٔقت عسض االخطاTime limit error display ٞ
د اختيار صورو ل يتاقا اعريط اك ار ل إ ا "صضي " أُ " خ ا" ل صيد يت ةأق الصورو
الصضيضَ إقار رةقالا ل ُيعا

الاون االخلر عاا الواكَ عددو  )3حدوانٍ ل ميكدَ ةقاديص

 .ه اعدو اللا عاا ر واف ل ا ا عند ا طلتار اعريط وك
أمحر ل ُإما ة

ي عرخم االخ اْ دمَ َ ذلدن ل ميكَ قارنَ الصور ددُن سدقف د

ُ رفَ االخت فاج ل ُال يعمر الوك
ل ُِ صالَ ك

صدضي ل ةعاد

إقدار

التالا) إال د أن يقوى اعتدرب اللا عاا الدمر OK

اع امَ ُ ث اخل ا ""Time errorل سيكون لدى اعريط عور حوانٍ فقد

عقارنَ الصور ل د ملك الو ث يعمر عنصر رديد ل عند.ا يصا

97

َ الص ا ص  .ه اعممَ .

املعمٕوات الصٕتٗAcoustic feedback ٛ
عند ا يت

ك

 .ه اع امَ ل يممع اعريط نامَ صوةيَ إما اخت اعريط رار ّا

صضي ل ا ا إما ثان .ناا أثخر َ كمص تدرب ِ الارفَ ل د ةتماا  .ه اعيمو ِ صددُذ
ةداخ ُِ  .ه احلالَ فل ة

ي الت اي الصوج أُ استمداى مساعاج الرأا .

الطىاح بتهبري الصٕزAllow zoom ٚ
 .ا اخليار م وك خاص لامردا ِ رصاَ إعانو التأ.ي ُلامردا ال يَ ي انون
َ واث ِ اجملا .الاصر ل ُ َ ار ان ةكون الصورو اثخدر ُددوصاّ ل يدت ةوداي .د ه
اع امَ لالرُرو ِ ص الَ ةصا اُ ةكا الوك ُ لتممي عمايَ اعقارنَ دَ خد  .النقدر
عاا ر اإلددافَ ) ُ ةكدا الصدورو ِ اإلقدار الربةقدالا ُة دي
ةصا الصورو اُ فصاما فور النقر أ

الصدورو رناد ّا إىل رندا ُ

فتاو ِ لوصَ فاةي الريماثوىُ .عند دْ  .ا التدريا

لامرو امُىلل يمتمدى النعاى القي االفماديَ التاليَ ةاقائياّ ثما ِ ردُ) 93 .
1

املطتٕ ٝاحلال٘ لمصعٕبٛ

25 minutes

مدة الجلسة

20

اعلى مستوى

5

ادنى مستوى

1

التكرار

Keys

مفاتيح االدخال

Disabled

حدود الوقت للحلول

Enabled

الوقت المحدد لعرض االخطاء

Enabled

اشارات صوتية

Disabled

السماح بتكبير الصور

)]5000 (milliseconds [ms

فاصل زمني واحد
طبيعة الصورة

normal
ددٔه 23الكٗي االفرتاضٗ ٛيف التدزٖب لمىس ٚاالٔىل
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حتمٗن البٗاٌات Data analysis
اال كان عرخم يع راماج التدريا ِ رل
يت تحديد رامَ ةدريا النقر اعمنُش عاا الوري ِ اعم

دمَ ع

َ التاويا "النتائس" صيد

ل زدرن تحديدد.ا ُثمدا .دو

ود ِ ردُ .النتائس  ) 94ل ُ . ) 95

ددٔه  94ددٔه الٍتاٟر

ددٔه 95ددٔه ٌتاٟر التدزٖب لهن دمط ٛميني الصهن

ُ َ ار ةودي ذلتوى ردُ .النتائس ُ تا اةه  ) 94ل ندررما التفصي لك ُصدو
ُاصدو دمَ ردُ. ) 96 .
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وطتٕ ٝاحلال٘ لمصعٕبٛ

Level

عدد المهام التي تم حلها

Decisions

عدد القرارات غير الصحيحة

Mistakes

عدد االخطاء التي حدثت بسبب مرور الوقت اقصاه في ضبط معلميات الزمن

Omissions

ويحسب من مدة من ظهور المصفوفات لغاية النقر

Reaction time

االدنى برد الفعل محسوب بالثانية

Min. react. time

اقصى وقت محسوب بالثانية

Max. react. time

الربع االول لرد الفل محسوب بالثانية

Quartil 1 react. time

متوسط زمن جميع ردود االفعال بالثانية

Median react. time

زمن رد الفعل بالربع .

Quartil 3 react. time

متوسط جميع وقت ردود االفعال للصور اليسار بالثانية

Median reac. Time left

متوسط رد الفعل للصور المركزية

Median react. time center

وقت رد الفعل للصور اليمين

Median react. time right

زمن مهمة التدريب

Train. time task

عدد الوقفات التي حدثت بسبب المتدرب

Breaks
ددٔه 96تفصٗن ٌتاٟر

اهلدف وَ التدزٖب training aim
ا دف َ رنا س ال ماياج حنائيَ ام ان .و ةدريا عاا ال ماياج اعكانيدَ ل ُال سديما
الدُران ال قاا  mental rotationلألرماى حنائيَ ام ان ل ُ ةت اا .د ه التضدوالج اإلنراثيدَ
ددراج صدريَ كانيدَ أساسديَ ُ دد التضمديناج الدال ناممدما ِ التددريا عادا الوظددائف
امساسدديَ اعكانيددَ الاصددريَ ل ميكددَ ةو ددع ةقدددى لألفلدد فيمددا يت ادد

وددك ج

ثالتضمدديناج القدددراج الانائيددَ ل ُالددال يكددون اساسددما مدداا د د ف ِ االنتادداه ُاإلنراا
الاصر .
ُ َ اعميماج الال ر اث  .ه الوصددو اثخدر ر ادَ ل ثونمدا ةد ْى امقفدا .دَ سدَ 01
سنواج فما فوق ورط أال يكون لديم أ ةدأخ ِ النمدو أُ ادد را اج ل ُيفلد ثد لك ان
يكون اعورف وروناّ َ اعراص االُىل لاتدريا ثما يوصا استا ان امفدران الد يَ ي دانون
َ عزم مثائا خ

َ عمايَ التدريا .
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التدزٖب عم ٜاالضتعاد ٚالبصسٖ)RESE( Restoration training ٛ
ةصدددمي رندددا س ةددددريا االسدددت انو الاصدددريَ لتضمد د
دلددا .الرؤيددا الاصددر اُ ال زددم الدد

اللد د ف اُ ال زدددم ِ

ينوددأ مسددااب عصددايَ ل خدد ال مددا ِ ُاصددد اُ

اثخر َ االر اع .
يتلمَ الربنا س عرخم ناماج دوئيَ تضرثَ ُثدا و ُ را دَ ودك

كخدف ل

دْ ّا َ صدُن احملي الاصر الماي ُاعرئا الل يف ل ُعاا اعتدرب اللا عاا ) )OKدلدرن
النعر إىل اعناه اعلاْ ل ُعادا اسداا سداوا االسدتزا َ دَ اعتددرب ل يقدوى الربندا س حمداب
اعرثم التالا ال
اد

سيت فيه عرخم اعناه اللوئا .

دددْ التدددريا ل صلددا أن يكددون اعكددان الد

سدديت ال مد

دده يد ْى رامدداج

التدددريا ُيود ر دده اعتدددرب االرةيدداو ل صيددد ةكددون قريقددَ ا اددوا عاددا مددافَ ذلدددنو
دددَ كاكدددَ الكمايدددوةر ُفددد

اميددداج التددددريا) ل ُأن يكدددون ِ صالدددَ اسدددتقرار

ُ رةكم حا ث وره نعره نائماّ إىل نق َ التخايث ِ نتصف الواكَ .

شهن ٌ 39كط ٛالتجبٗت ٔاملٍبّات احملٗطٛ
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Implementation
ةعمر ِ رثم الواكَ نق َ ي ا عايما نق دَ التخايدث " "fixation pointصدورو
رئيَ يتا ككاما ُ لونما وك
ُالقياى رن ف

تق ع ل ُعاا اعتدرب النعر اسدتمرار إىل .د ه النق دَ ل

ثاما صدذ ةا ِ نق َ التخايث ل ُ ةقوى ةقنيَ اع او اج وك

تكرر

إعانو ةوريه اعتدرب إىل اعممَ اما أ.م المثيم عاا نق َ التخايث ثما يدت ةقددي ناده
عاا كك

ر ع لاْ ثا مُ لون ا يط ل دْاّ َ صدُن اجملا .الاصر المداي حد يمدتمر

الو يط عاا قو .اعمار امفقا توره اىل ن قدَ اجملدا .الاصدر اللد يف ل ُعادا اعتددرب
ةأثيد ث ُ لَ اللا عاا ر ) )OKل ُ َ اللدرُر ةايده اعتددرب دأن ال يتدا ع اعناده
احملي ا نعره ل

ياقا رثما ِ نق َ التخايث ل ُعند ا يص اعناه إىل اعن قَ الل يفَ

ِ اجملا .الاصر سوف لَ يتمكَ اعتدرب َ رؤيدَ اعدتحراج ُةأثيدد.ا عندد.ا سديا اعناده
اجتا.ه ُي ون إىل احلق الاصر الماي

ل ُ زدرن أن يرا.دا درو اخدرى عايده ان يتثدد ملدك

اللا عاا المر " "OKل ح ينتق اعناه رو أخرى إىل ود ه امخ اىل اعن قَ الدال  م ضلددذ
ما ايَ استزا َ ل اُ رن ف

ليتضرا رو أخرى سلو احلق الماي صتا يت ةأثيدده ل ُ ةكدرر

 .ه احملاُالج عدو راج ل صتا يعمر اعناه اللوئا ِ ُدع أفقا رديد عاا قدو .صافدَ اجملدا.
الاصدر المداي ل ُيتضدرا ددرو أخدرى ِ اجتداه اعن قددَ الدال ة دانا ددَ دد ف ل مداا .د ه
اخلوار يَ ل يمتمر اعناه التضرا عاا قو .احلدُن
وك

احلقد الاصدر المداي ل ُ اللد يف

كخف .
ُ د يواره اعريط ص و َ ِ الادايَ عند االنتااه إىل ممت

االستزا َ لاتضك ِ

التخايث  ُ )fixation controlاعناه اللوئا  ِ )light stimuliنفم الو ث لد ا دَ اللدرُر
اع اْ اعريط ط الو ث لاتكيف دع اعمداى ل ُ را ادَ اعتددرب عدَ ثخدا ُذلاُلدَ ةكدرار
ُةودي الت ايماجل فاما اصتاش اعريط إىل ماعدو إددافيَ ل ميكدَ ةدرياده دَ اد اعودرف
عاا اعممت وك نفص  .أُالّ ل ي اا نه جتا .ناه اللوْ ُالمثيم فق عاا نق َ
التخايث ُاالستزا َ عممَ التضك ِ التخايدث ل دد أناْ .د ه اعممدَ ودك ريدد ل ةكدون
اعرصاَ الخانيَ .ا ةلم االستزا َ لامتحراج اللوئيَ .
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ُ َ اللرُر اإلكراف عاا راماج التدريا امُىل وك

متمر دَ اد اع دا

ُان

يتدخ ِ صالَ :
-

اما فقد اعريط المثيم عاا نق َ التخايث ذلوال ةرثيمه عتا َ ناه اخر.

-

اما ا سددتمر اعتدددرب اللددا عاددا ر االسددتزا َ ر دد عدددى ُرددون نامدداج دددوئيَ اُ
ةاي ِ نق َ التخايث .
ُ َ ار عاا انتااه اعريط ُةرثيمه ل اإل كدان ددا فاصد
ائمَ اع امياج ل يت

َ خ له ةقدي صورو لفمو

صد

دع الصدور ِ

ينَ َ الم َ ل ُ يما عينيه ممخيت

حيد ال يو ر اإلرمان َ المثيدم لفدماج قويادَ عادا نق دَ التخايدث ُي اد عادا .د ه
ال ريقَ ثمر الصورو) ل ُ ا

دْ التدريا يت ةوريه اعتدرب َ ا اع دا  ُ .دع ملدك فدإن

التدريا عاا الم ي يتميم أيل ّا إنتاش الصدوج  .ميكدَ كد

.د ا اخليدار أُ ة

ياده ِ

ائمَ اع امياج .
تكٗٗي االداPerformance feedback ٞ
يتميم ةدريا االسدت انو إكد اراج صدوةيَ تنوعدَ د لفعيدَ لكد

دَ رن الف د

الصضي ُاخل أ ُعدى االستزا َ لامناماج ُثما ياا :
-

اما ثانث استزا َ اعتدرب د عرخم اعناماج اُ ةأثيد التخايث صضيضَ ) يكون صدوج
االك ار مر . )pleasant

-

اما اى اعتدرب النقر ُالقياى رن ف
ةأخر م صا دو لرن الف
خاقئَ) ل يكون الصوج ال

-

ا ظمور اعناه عاا الواكدَ اُ ةأثيدد التخايدث ل اُ اما

عاا اعناه اع رُخم عاا الواكَ ُالال تحما استزا َ اصلا يَ
يت عرده عاا الواكَ نامَ ة رب عَ رن ف

خاقئ .

اما فقد اعتدرب احر نق َ التخايث ِ صف اعناماج اُ نقر عاا  ) OKعدو راج نُن احلاردَ
اىل ملك سوف ةعمر

صعَ صدوةيَ دع الت ايقداج ل " لقدد فقددج المثيدم يرردا اعدانو

احملاُلَ" أُ "لقد دا ث رار ّا ُةكرار ّا ِ ُ ث تأخر رداّ أُ اكر ّا رد ّا .يررا المثيم!".
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وطتٕ ٝالصعٕبLevels of difficulty ٛ
ةمتمدى .د ه الوصددو لتددريا االكدماص الد يَ لدديم ودكاَ اُ خاد ِ ا اندا
الاصر

ا انا اميمر أُ امميَ َ الد ا ل أُ ِ أ

َ امر اع امر دَ ددمَ اجملدا .الاصدر ل

ُ ع ث ُاصدو َ  .ه اعوك ج المتَ ضلدذ اخت ف ِ دلاُ .ايا ال

.

ةتوفر ِ  .ا الربنا س ةميئتان ل اصدا.ا لامردا ال يَ ةأحرج رؤيدتم ودك قفيدف ل
ُاخرى لامردا ال يَ ةأحرُا وك خ
ُعت عدسَ ال

ِ االنتااه أُ المثيم ل ُ صرثَ الرؤيا احملي دَ ل

الوديد ل أُ اد را اج ِ اإلصماا املوان ُصماسيَ التاايَ .

ُيكون دا

اإلعداناج لألكماص امثخر ةدأحراّ ل ان ة درخم عادا الواكدَ نامداج

اثخر ثخافَ ل ُةا االلوان دررَ ماج ةاايَ عالا ِ نق َ التخايدث ل فلد ّ ان ُ دث عدرخم
اعناماج ل ُ َ استزا َ يكون اثرب َ دو الو دث ل صدا اج ال فيفدَ ُ دَ اعمكدَ أيلد ّا
دا اع امياج صورو فرنيَ .
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التدزٖب املٕدْ Action-oriented training
ِ رنددددا س االسددددت انو الاصددددريَ ل يكددددون
التدددريا كخددف عاددا اعندداق اجملددا .الاصددر
اُ احملي ددددَ دددددمَ اجملددددا .الاصددددر ل ُ الددددال
يمدددتمدى كخافدددَ ِ صياةندددا اليو يدددَ .ثمدددا
ودددد ِ الوددددك
ُعوا

 ) 39اعنددداق اعتقا اددددَ

ةرريضما.

 يددت تحفيددم اعن قددَ اخللددراْ ح د ذ ددراج ِ
َ امصيان عَ اعن قَ احلمراْ .

ثخ

 يدددت تحفيدددم اعن قدددَ الصدددفراْ فقد د

دددع

صددد و اج الرؤيددددا  )hemianopsiaددددرة
ِ ثخ

َ امصيان خ اعن قَ احلمراْ .

وعمىٗات التدزٖب Training parameter
يتكون  .ا الربنا س َ متوى ُاصد فق
ددَ الص د و َ ل ُ .د ا .ددو المدداا ِ أندده ال ميكددَ
ةاي ه ِ ائمَ التدريا ثما ود ِ الوك
انناه ل ُر د ملدك ميكدَ ددا إعدداناج ذلددنو
مددتوى ُاصددد لاتدددريا  )33ل ُسنود د ِ  .د ا
اجملا.

يع االعداناج اخلاصَ تا اج اعدررَ ِ

كك

 )34ع امياج التدريا .

شهن 33وٍاطل العذص البصس( ٙاالِىاه البصس)ٙ
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شهن 34وعمىٗات التدزٖب ضىَ منط ٔاسد ملطتٕ ٝالصعٕبٛ

املد ٚالصوٍٗ ٛلمذمطDuration of session ٛ
يوصا ان ةكون دو ا امَ ال ةميد عَ  )05ن يقَ فق .
املساقبMonitor ٛ
ياا عرخم الواكَ ُإنخا .القي اعقاسَ اعاايمم ِ ناف و اع اميداج ل يدت اسدتمداى
عرخم الواكَ لتضديد اعمافَ اعخاليَ لامريط إىل الواكَ ؛ ل لك َ اعم رد ّا إنخا . .ه الاياناج
وك صضي ل ُ ال ميكدَ جتداُ اعمدافَ اعخادا احملمدو َ ل ُ ال ينصد
ُالواكَ أ

ا دد د

اعدريط

َ  311ا .

العذص احملٗط٘ Visual field deficit
يوفر  .ا الربنا س ةدرياياج ذلدنو لألنواع المتَ امثخر ةكرار لفقدان اجملا .الاصدر
صيد ميكَ دا

ن قَ عزم اجملا .اعرئا لك

يرثم عاا اعن قَ اعصا َ فق .
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ريط عادا صددو ُددا التددريا حيدد

وؤشسات Configurations
يتمخ دا  .ه اع امَ ُف نررَ اخلا ِ الوظيفَ ل ثدأن يكدون ددمَ اخدت .
ُظيفا قفيف  Mild dysfunctionل ميكَ استمداى  .ا اإلعدان إما ثان اعريط ي انا َ
د ف مي ِ اإلنراا اع رِ أُ د ف فق
اللا

استخناْ فقدان اجملا .اعرئدا ُ .ميكدَ ةادي

لامردا ال يَ ال و تحمَ وك ثا ِ التدريا ُاللا ُف

ال زم الوظيفا

احلان ل حلارتم إىل يانو ِ متوى الص و َ .
ُصل

 .ا االعدان ال زم ال فيف ) التدريا اثخر سمولَ خاصَ ع احلاالج الال لدديما

ص و اج ِ االنتااه اعنقم ل اُ التااقت االنراثا الاصدر
.تالْ ِ ثخ

 retorted visual perceptionل

َ االصيان ال يمت ي ون تحم االرمان ل ا صلا ان ال ةميد دو رامَ التددريا

 05-01ن يقَ ل ا ا اما ثانث .ناا صارَ لودع اعداناج خاصَ فموف يدت ُددع نالدَ اُ ع

دَ

ختص ملك االعدان الال ةدخ دمَ التفلي ج . Preferences
التفضٗالت Preferences
ة د اإلعداناج الال ميكَ إرراؤ.دا لتددريا االسدت انو الاصدريَ ُ Restorationاسد َ
وك استخنائا ل ففا

ع احلاالج ل ةكون اع امَ اعتوفرو ِ اإلعداناج الامي َ ثافيَ

ا ّا ل ُلكَ د ةكون .ناا صاالج ضلتاش فيما اعريط إىل إعدان ذلدن لااايَ .

شهن 35قاٟى ٛالتفضٗالت
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الداٟس ٚالصزقا(i) in the blue circle ٞ
ةمتدعا اللوا
الوك الما

اخلاصَ اىل ُدع نالَ اُ ع

َ مييم.ا عَ اللا التقايدد ل الصدغ

ل ةعمر ِ احلقو .ا االخ و ) (iعاا اعتادار ان احلزد  sizeل ُالوداكَ

 gridل ُفضدص التخايدث  fixation checkل ةتلدمَ

صعداج خاصدَ ل ُلكنمدا ال ةكدون

ن يقَ ِ كاكاج ال رخم اُ االداْو القويَ الال ةوره احناْ ال رخم ل ُيمتمدى دا نررَ ُايدا
ال

مر احلز ل ُصال يكون اإل كان اعقارنَ ِ الاياناج فل ّ عَ ظمور ال

احلقو .اعاا الوك ل ا مسا  .ا احلق

َ ِ اصد

اس الدائرو المر اْ .

التعمٗىات الصٕت٘ Acoustical instructions

يت ةقدي عرخم الت ايماج اعكتو َ وك صوةا ل حيد ميكَ لامريط اعصاب
فقدان الاصر اعرئا الوديد اةااع الت ايماج .
احلذي التهٗف٘ Adaptive size
ِ  .ا احلق

َ التفلي ج يت دا اعناماج وك

اإلنراا ِ اجملا .الاصر

اي ته يكون

ِ اعرثم َ خ  . .ا االعدان ميكَ ر
لات ا

نتع عاا اعتاار ان ةو يدع

تماٍُ ل ُ اعناماج ا

ةو ي ّا عندد احلدواف نمدا

احلز التكيفدا لامنامداج أثدرب عندد احلافدَ

ع اإلنراا الل يف عاا صافَ اجملا .الاصر .

سذي الصبهGrid size ٛ
َ خ  .دا صز الواكَ ل ميكدَ أن ةتدأحر اعمدافَ د
عرخم لاواكَ ل ُيت إع اْ صز الواكَ لدررَ ُايا ال
يررا

ظمدور اعنامداج ِ ثد

انعر  ِ )iالدائرو المر اْ).

صعدَ أن ةددريا االسدت انو ضلتداش إىل سمدَ كداكاج عادا ام د

دع 6

كاكاج ةكيفيَ احلز ) ِ اجملا .الاصر لامريط ل فإما دا الواكَ وك ثدا
؛ يت عرخم ة ايماج عند دْ ةواي الوصدو .
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عسض شهن الصبهGrid size: ٛ
صعَ  :صلا ة

ي  .ا اخليار أحناْ ةدريا اعريط ! .و اماقَ لتمك

ال خور عاا اإلعدان ام خ حلز الواكَ ل إما

ك

َ

اع ا

 .ه الوظيفَ ؛ يدت عدرخم الوداكَ

أحناْ التدريا .
التٕقف وع الصٕزBreak with image ٚ
ميكَ أن ةدرش ُصدو التدريا نُرياّ فواص ل إم يت ةقدي صورو لامريط لفمو
ِ الو ث ال

ينَ

ال ةورد ممَ إلثما ا أحناْ عرخم الصورو فق لتتي لامريط أن يري عينيده

َ المثيم عاا نق َ التخايث فل ّ عَ ا كانيَ :
-

ةكرار ملك التو ف ع ث صورو يت عردما .

-

عرخم دو التو ف لك صورو َ الصور اع رُدَ .

الٕقت بني املٍبّات الداخمٗInter stimulus ٛ
يت تحديد احلد امننا ُاحلد ام صا َ الو ث ناخد اعنامداج أحنداْ التددريا ل ُ اختيدار
يمَ عووائيَ

احلد امننا ُاال صا لك فاص

.

املٍبّات stimulus
-

الو ددث امننددا ل سددتزا َ  :ميكددَ اعتاددار ثميددَ الو ددث خ د  .عددرخم اعنامدداج ُ ادد
النقر عاا ر واف ) رن ف

-

صاحل ّا لامناه .

الو ددث اال صددا ل سددتزا َ  :ميكددَ اعتاددار احلددد ام صددا لكميددَ الو ددث الدد
فيه اللا عاا ر واف استزا َ صضيضَ .

-

دو ال رخم  :قو .الفمو الم نيَ ل رخم اعناه .

-

احلز  :يقصد ه صز اعناماج ِ نررَ ُايا ال

-

الم وع . :ا نررَ س وع اعناماج دى يماُو . )٪ 011-1
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انعر  ِ )iالدائرو المر اْ) .

يددت

التشكل وَ التجبٗت Fixation check
 احلد امننا لو ث االستزا َ  :ي ترب الو ث خ  .عرخم ناه نق َ التخايدث ل ُ اد اللداعاا ر واف ل .و ُ ث ثاِ لررن ف صضي لُ لاتا اىل نق َ ةخايث اخرى .
-

ا صا ُ ث ل ستزا َ . :و اثرب ثميَ َ الو ث الختيار اللا عاا ر وافد ل يفمدر
عاا انه استزا َ صضيضَ .
دو ال رخم . :و ُ ث عرخم التضق

-

احلز  :التضق

-

نماَ التخايدث  :ةااد نمداَ التضقد

َ التخايث .

َ االرةفاع ِ نررَ الرؤيَ الاصريَ انعر  ِ )iالدائرو المر اْ) .
دَ التخايدث دَ  .٪51-1نعدر ّا من اعقددار الد

يميدد

فيد ُال ميكَ ة دي  .ه اع امَ أعاا َ . ٪51
عَ ٪51
ضبط املعمىٗات االفرتاض٘
َ ةفاصي دا اع امياج ُ ا ةلمَ الربنا س َ دا ذلدن ُ تا اج اخرى ل
الر
اال ان َ اللرُر االق ع عاا القي االفماديَ رو لامتدرب ا ديد ِ راص التددريا االُىل
ُالال يت دا ما لياّ ُ.ا ثما ياا :
15 minutes
Mild dysfunction
Right
Disabled
Enabled
Disabled
]on [X
30 seconds
7 seconds
1.0
Disabled
)200 milliseconds (ms
1000 ms
150 ms
1200 ms
250 ms
1.1
96%
150 ms
1200 ms
200 ms
0.7
15%

ود ٚاجلمطٛ
اعتكراج
ال زم اجملا .الاصر
اخلياراج اعتقد َ
ة ايماج صوةيَ
احلز الكيفا
التو ف ع الصورو
اعانو لك صورو
عرخم اعدو
صز الواكَ
عرخم خ وط الواكَ
ا دو ُ ث ناخ اعناماج
ا صا دو ُ ث ناخ اعناماج
ا ُ ث ل ستزا َ ناخ اعناماج
ا صا ُ ث ل ستزا َ ناخ اعناماج
دو عرخم اعناماج
صز اعناماج
اإلداْو ِ اعناماج
ا ُ ث ل ستزا َ ةأثيد التخايث
ا صا ُ ث ل ستزا َ ةأثيد التخايث
عرخم دو االستزا َ ةأثيد الخايث
صز ناه التخايث
النماَ اعئويَ لاتخايث

Duration of session
Configurations
Visual field deficit
Advanced preferences
Acoustical instructions
Adaptive size
Break with image
Repeat each
Display duration
Grid size
Show grid
Interstimulus: Min. duration
Interstimulus: Max. duration
Stimulus: Min. response time
Stimulus: Max. response time
Stimulus: Display duration
Stimulus: Size
Stimulus: Brightness
Fixation check: Min. response time
Fixation check: Max. response time
Fixation check: Display duration
Fixation check: Size
Fixation proportion

ددٔه 27وعمىٗات الكٗي االفرتاضٗ ٛلمىتدزب اجلدٖد
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حتمٗن البٗاٌات
يت ُدع

دمَ ع

يع راماج التدريا ِ رل

َ التاويا "النتائس"ل ُيت تحديد

رامَ التدريا عَ قري النقر اعمنُش عاا الودري ِ اعم د  .زدرن التضديدد يدت عدرخم
نتائس ا امَ ِ ع

انعر ردُ.)98 .

َ التاويا ا دُُ .اعم

ددٔه 98عسض ددٔه الٍتاٟر وفصن ٌتاٟر التدزٖب ٔاجلمطات

ُ َ ار ان ةكون الوصداج اخلاصَ النتائس اثخدر ُددوصاّ ل نددرش رددُ )99 .ضلدو
ة ريف لك ُصدو ِ ردُ .النتائس اع ه ) 98ل ُال

يتلمَ اعتا اج التاليَ ُثالتالا :

املطتٕ ٝاحلال٘ لمصعٕبٛ

Level

عدد المنبهات

Stimuli

عدد المنبهات التي اجاب عليها المتدرب استجابة صحية

نسبة عدد المنبهات التي حصلت على استجابة صحيحة%

Correct stim.
Correct stim. %

عدد تأكيدات الثبيت

Fix. Checks

عدد التحقق من التثبيت التي اجابها المفحوص بصورة صحيحة

عدد نسبة التحقق من التثبيت التي اجابها المفحوص بصورة صحيحة%

Correct fix. checks
Correct fix. checks %

االخطاء

Mistakes

اختبارات الحدود

Border tests

معدل وقت رد الفعل ب ملي ثانية

Aver. reac. time

وقت التدريب الفعال  -الساعة  -الدقيقة –الثانية

Train. time task

عدد الوقفات التي كانت بسبب المتدرب

Breaks

ددٔه 29شسح وفصن عىٕد ٙجلدٔه الٍتاٟر ٔوتػرياتْ التدزٖبٗٛ
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شهن  36اضتذابات اسد املسضٜ

يا

الوك الواكا  )36ل استزا اج اصد اعردا ُالال ع

-

اعر ع اال يط دُن نائرو  :ي

-

نائرو خبافيَ يلاْ الاون  :ة

 م ة رخم ا

اةما ثما ياا :

ناماج ليئَ ِ  .ه اعناق .

ناه ُاصد اُ اثخر عرده ِ  .ه اعن قَ ُِ ث

رو

يت عرخم اعناماج اعليئَ ل يتثد اعتدرب رؤيتمدا اللدا عادا فتداو وافد ( (OKل
ميكَ َ  .ا االناْ االستنتاش أن دلا .الرؤيا لدى اعتدرب ساي ِ  .ه اعن قَ .
-

الاون االسون  :يفمر الاون االسون ِ و ع ا أن ناه ُاصد اُ اثخر عرده ِ  .ا اعو دع ل
ُ م يعمر َ اعتدرب ا رن ف

النقر عاا فتاو واف ( )OKل ميكَ االسدتنتاش دَ .د ا

االناْ ل عدى ُرون ُظيفَ دمَ  .ا لامزا .الاصر ِ  .ه اعن قَ .
-

الاون الر ان  . :ا ي

انه عرخم اعناماج اعليئَ ِ  .ا اعو ع عدو راج ل ُيقوى اعتدرب

اصيانا فق عاا االستزا َ د  OKا النقر عاا الا ط نما ليتثد انه يرا.ا ل ُي د الادون
الر ان الاا.ث اُ الفاة .ا اال داثَ الدال الاداّ دا يمدتزيا اعرددا لامنامداج الدال يدت
عردما ِ  .ه اعناق ُي ا عايما ِ النتائس ُالرسدوى الايانيدَ اسد اعن قدَ االنتقاليدَ
ن قَ الرؤيا اعتاقيَ ل ُتحم الر م ". "ARV
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ان ا دف الرئيمدا دَ التددريا عادا االسدت انو الاصدريَ دا عادا افدماخم ل اعدانو
الوظائف الاصريَ ماج التاف الوظيفا ا مئا ِ اعناق الر انيَ عاا انما ال الث دانرو عادا
تحم

انراثما ُعماياةما الاصريَ التكرار اعمتمر ل رخم اعناماج .
ا دف الخانو ل ةوسيع ن اق "  ِ " ARVاجتاه د ف اجملا .اعرئدا حيدد ةاددأ اعنداق

اعرئيَ

ال ا اَ صالي ّا أ اعناق الموناْ ِ اعم

ا َ اع او اج اعرئيَ .

)ِ

ُال د َ االكارو أن اعن قَ الال يت عردما الاون االسدون لديم الودرط ان يكدون
اختاار.ا ِ احملي

أثماده ل صيدد دلدرن ُصدو .اعنامداج اعلديئَ اىل ن قدَ ُ م يددرثما

اعتدرب ل سوف لَ ة رخم رو اخرى ِ ةاك اعن قَ ل ُ َ ال رخم اعود

الرسد يفدمخم عددى

ُرون ُظائف جملا .الرؤيا ل ُ َ اعناق احملي يَ اىل اعناق االنتقاليدَ "" ARV

ي مدا سدوف

يت عردما الاون االسون .
اهلدف وَ تدزٖب
ا دف َ التدريا .و االست انو ُ تحديد اعناق ماج القدرو عادا االسدت انو دَ خد .
التضفيم اعكخف لالوْ لامن قَ احلدُنيَ أثماما
الاصر لامريط ُ َ ح الورُع ِ عمايَ تحم

اعناق اعصا َ ُاللد يفَ ِ اجملدا.

ُاست انو دلا .الرؤيَ اللد يف السديما ان

تحراج اللوْ الوديدو ةوزع المثيااج ال صايَ ا مئيَ التالفَ عاا اعوارثَ رو أخرى ِ
عمايَ التكيف الاصر ُإعانو إنواْ ُظائف اإلنراا احلما ِ احلق الاصدر ل دَ الناصيدَ
اعخاليَ ل ُ َ ار تحم

اجملا .الاصر لامناق االنتقاليَ ف د َ رامت

يو ي ّا .

اجلّ ٛاملطتّدفTarget groups ٛ
ينص التدريا لامردا ال يَ ي انون َ خا ِ الرؤيَ ال صايَ خ ال ما أُ ر اعا
امُعيَ ل ميكَ لامرددا الد يَ ي دانون دَ دد ف إنراثدا إدداِ ل خد ةودتث االنتاداه
ُالمثيم أُ ةااقت اإلنراا ُالوظائف احلرثيدَ ل التددريا عادا اسدتمداى دط التفلدي ج
اعتقد َ صيد ميكَ دا اع اماج ُفقد ّا الصتيارداج اعدريط ل ُين اد الوداْ نفمده عادا
د د ف الاصددر اإلددداِ خ د إعتدداى عدسددَ ال د
ُصماسيَ التاايَ  .الربنا س ا
الن

الكخيفددَ ُاد د را اج اإلصمدداا دداملوان

لات اي صتا النماَ لامردا الد يَ ي دانون دَ دد ف ِ

أُ ِ الك ى ُالفم الكامَ د قد َ ن يقَ .

الف ٛ٠العىسٖ :ٛي ْى  .ا الربنا س االعمار َ  6سنواج ُاثخر .
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الٗكظ ٛاملطتىس( ٚاحلرز) )VIGI( Vigilance
وّى ٛالتدزٖب
ي م نعاى التدريا ِ اليقعَ اعمتمرو عاا تحمد
ال ديد َ اعناماج ُةوف
ُةتمخ

مدتوى التأ.دا دَ خد .

دع

يئَ تنوعَ ُصان َ عاليَ ا ونو ِ الت دا عدَ احملدي اخلداررا ل

ممَ اعريط ِ اختاار امكياْ الال ةنمل ثما لو ثانث عادا خد التزميدع رلتافدَ

اال راخم ُإ الَ االكياْ الال ال ةت ا

ع

اي ا ونو ال اليَ اعرئيَ اعمتمرو َ خ التزميع ل

ُمير كري التزميع وس الواكَ َ اليمار اىل اليمَ مرعَ

ينَ انعر الوك . )37

شهن 37شسٖط التذىٗع يف الٗكظ ٛاملطتىسٚ

يعمر خ التزميع ِ اعن قَ امفقيَ ِ ُس الواكَ ل صيد ةنماب امكياْ اسدتمرار
َ اليمار إىل اليم

.

ِ  .ا الربنا س ل لك
-

ممه َ اعماى .ناا رصات

:

وسسم ٛالتشضري  : preparation phaseخ  .رصاَ التضل ُي رخم عاا اعتدرب ِ س
الواكَ لائع ياسيَ ل ُعاا اعتدرب ان يت ثر

يع روانا اعناه اع رُخم ُميكدَ لده

إنماْ اعرصاَ التضل يَ عَ قري اللا عاا فتاو . OK
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-

وسسمــ ٛالعىــن  : working phaseرصاددَ ال مدد ةاددا اعرصاددَ التضلدد يَ ل ن صددغ ِ
الوك اع ه ِ نمايَ خ التزميع  assembly lineل عاا ا اندا امميدَ دَ الواكدَ ل
.ناا  )4أسم

يم اعن قَ صيد ميكَ إ الَ نتس رلتاف ال يتوا ه ع االكياْ اعوردونو

عاا كري التزميع) ُملك النقر عاا ر  )OKل ُ عاا اعتدرب أن يكتوف كئ خاقئ
ِ اعنتس اُ الكائَ ل ُالنقر عاا ر ( (OKعند ا يكون الكائَ اعمتاف تحث امسم حد
طلتفا َ خ التزميع فوق سماى اعن قَ ل ُيت إ الدَ الكائنداج د الصدضيضَ ع ددوْ
يوفر نوع ّا َ الت ايقاج اعرئيَ يلاْ الاون امخلر ثمدا ودد ِ كدك  )38خد .
القرار الصضي ل ُلون امحر عند اختام رار

صضي .

االددداْو فددوق االسددم امر ددَ ددالاون االخلددر ِ صالددَ االختيددار الصددضي

اعرصاددَ

ال ا اَ). working phase

شهن 38وسسم ٛالعىن ٔاالضتذابٛ

ِ عمايَ التدريا ل يت ةقيي القراراج التاليَ عاا انمدا د صدضيضَ تمييم.دا عادا
النضو التالا :
-

جتا .االكياْ اُ االكياْ الوارا استا ان.ا دُن ا رن ف

-

اختيار الوك الصضي عاا كري التزميع عاا اساا انه خاقئ ). )incorrect
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. )omission

تكٗٗي االداPerformance feedback ٞ
 ةتوافر احناْ التدريا اي ا اج صوةيَ ُ صريَ خلراْ ُمحدراْ) يدت ُصدفما ددمَ التددريا
ُميكَ ةف ي اعناماج الصوةيَ عاا كك اصدواج رلتافدَ ةتوافد
اصلا اّ) قياى اعتدرب رن ف

دع القدرار سداااّ اُ

صضي اُ ال كم .

 يتو ف الوري ةاقائياّ عماعدو اعتدرب عاا اعقارنَ

النوعيت

ل ُاختياره ُ َ ح ي اُن

احلرثَ ةاقائي ّا .
وطتٕٖات الصعٕبlevels of difficulties ٛ
ة م الوصدو التدريايَ

ريقَ ةكيفيَ ِ التدريا عاا اليقعَ ُاحل ر اعمتمر صيد

يددت اسددتمداى  )5ل دلموعدداج رسددو يَ ددَ امكددياْ الصددااَ امحدداذ ُالمراردداج ُالنعدداراج
ُالكائناج اعنمليَ الصا و ُالكا و) اُ اكياْ دلرنو ر و ل أككا. .ندسيَ) ضلتو ثد
كك عاا  3اُره سماَ ل توس َ ُص اَ) ل ُالال ةمتمدى لتضديد االخت فاج ِ الكائناج
اعمتافَ َ الكائناج امصايَ .
ُةمنان ص و َ اعماى

ريقت

 :عدن امرماى الدال سديت

ا قتمدا دع يدانو عدرخم

ثميَ اعنتس ل د.ا ل ةصا االخت فاج الكدائَ ) أصدار ُأ د ُددوص ّال ُ دَ اعمد ان مييدم
اعتدرب

االكياْ التزريديَ ُالصااَ .
.ناا  )05متوى لاص و َ ثما ي رخم ِ ردُ )31 .ل ُنرردَ الصد و َ ِ صدورو

اعنتس ل ُعدن االكياْ القياسيَ لك

متوى .

116

no. of standard objects
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5

image difficulty
low
medium
high
low
medium
high
low
medium
high
low
medium
high
low
medium
High

level of difficulty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ددٔه  31وطتٕ ٝلمصعٕبٔ ٛدزد ٛالصعٕب ٛيف صٕز ٚاملٍتر ٔعدد االشٗا ٞالكٗاضٗ ٛلهن وطتٕٝ

-

د االنتماْ َ ممَ
فيما يت ا

دن إ

ا َ عدن ذلدن َ الكائناج) ل يت صماب عدن القراراج الصضيضَ
الا الكائناج ثنمداَ ئويدَ ل فدإما جتداُ ج .د ه النمداَ احلددُن

احملدنو أنما "اعتا َ إىل اعمتوى التالا" ل يقوى اعريط تدريا اعمتوى التالا َ الص و َ .
-

إما اشلفلددث النمدداَ إىل ددا نُن القيمددَ احملدددنو عاددا أنمددا "ةكددرار اعمددتوى المددا " ل
فيزا عاا اعريط إعانو اعمتوى الما

-

إما ثانددث النمدداَ اعئويددَ ةقددع دد

إىل اعمتوى ال

ثان ي م عايه .

"اعتا ددَ إىل اعمددتوى التددالا" ُ "ةكددرار اعمددتوى

الما " ل فإن اعريط يكرر اعمتوى نفم الص و َ الال ثان ي م عايما.
ُ ددَ اعمدد اإلكددارو إىل اخت فدداج التدددريا ددع واددديع ذلدددنو ُأكددياْ دلددرنو ل صيددد
يكددون التدددريا ددع الكائندداج اجملددرنو أ م د
دلرنو ُلتضديد.ا دمَ اع امياج .
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وددك عدداى قارنددَ ال مد

أرمدداى د

وعمىٗات التدزٖب Training parameters
ِ ددا اع اميدداج سددوف يددت ةودددي دددا ُصددداج الربنددا س التدددرييب اعورددونو ِ
الوك اننداه ددْاّ دَ مدتوياج الصد و َ ُانتمداْ تضديدد المدرعَ ِ عدرخم االكدياْ احنداْ
التدريا.
عند االنتماْ َ ممَ

ا َ عدن ذلدن دَ الكائنداج) ل ةقدوى الوصددو حمداب عددن

القراراج الصضيضَ فيما يت ا

الا لاكائناج ثنماَ ئويَ ل فدإما جتداُ ج .د ه

ال دن اإل

النمدداَ احلدددُن احملدددنو ل يقددوى اعتدددرب التدددريا عاددا اعمددتوى التددالا ددَ الصد و َ ل ا ددا إما
اشلفلث النماَ إىل ا نُن القيمَ احملدنو عادا أنمدا "ةكدرار اعمدتوى المدا " ل فيزدا عادا
اعتدرب إعانو اعمتوى الما
ةقع

إىل اعمتوى ال

ثان ي م عايده ل ُإما ثاندث النمداَ اعئويدَ

"اعتا َ إىل اعمتوى التالا" ُ "ةكدرار اعمدتوى المدا " ل فدإن اعدريط يكدرر اعمدتوى

نفم الص و َ الال ثان ي م عايما .
اإلدافَ إىل ملك ل َ اعم اإلكدارو إىل اخت فداج التددريا دع وادديع ذلددنو ُأكدياْ
دلرنو ل يكون التدريا ع الكائناج اجملرنو أ م

وك عاى قارنَ ال م

أرماى اخرى

ل َ اللرُر النعر ِ التدريا عاا استمداى امكياْ التزريديَ عند ةفم نتائس التدريا .

شهن  39وعمىٗات التدزٖب
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ود ٚالتدزٖب  31-91 : Duration of the sessionن يقَ .
-

اعاددا مددتوى  : %99يددت اصتمدداب عدددن القددراراج الصددضيضَ ددالرروع إىل إ

ددالا عدددن

الكائندداج اع رُدددَ ثنمدداَ ئويددَ ل يددمنان مددتوى الص د و َ عنددد ا ةتزدداُ النمدداَ
الصضيضَ اع دِ .
-

امَ التدريا ُالال ةكون اثخر َ . %99

اننا متوى  :يت اصتماب عدن القراراج الصدضيضَ دالرروع إىل إ

دالا عددن الكائنداج

اع رُدَ ثنماَ ئويَ صيد يدنمفط مدتوى الصد و َ عندد اشلفداخم النمداَ اعئويدَ
الصضيضَ إىل أ
-

َ اع دِ .

عدن االكياْ  :يت ة ريف إ

امَ التدريا اىل . 96
الا عدن الكائناج الال ةعمر أحناْ ممَ عادا خد التزميدع

ودوو ل ُي تمد اختيار عدن الكائناج عاا صالَ اعريط ل ا ا النماَ لامردا امد ف ل
َ اعمتضمَ ة ي

عدن الكائناج إىل  ِ 51الادايَ ل ُ زرن أن يعمر أناْ اعريط تحمن ّا

ِ ممَ اليقعَ ل يوصا ت ي

القيمَ االفماديَ لدد  011ثدائَ درو أخدرى ل ُ النمداَ

لامردا مُ امناْ ال الا ل يوصا ميانو عدن الكائناج الال ةص إىل  951ل ثما ينااا
دا
-

د .خ التزميع عاا "سريع".

نمداَ القدراراج د الصدضيضَ ) : Ratio of incorrect objects (Faultyةدماُو نمداَ
اع امَ لاقراراج

الصضيضَ َ ُ %51 – 5عند ا ةأخ  .ه النماَ النقصان ِ القراراج

الصضيضَ ل سوف يمثم
انج نماَ القراراج

التدريا صدو .اليقعدَ اعمدتمرو  vigilanceل ينمدا اما

الصضيضَ ِ

امَ التدريا اثخر دَ احملددن و فالتددريا يتضددن

ِ المثيم اعمتمر ل ُِ  .ه احلالَ عاا اعدرب ُدع اصتماليَ التدريا ث التصدنيفاج
التدريايَ ل فاما التدريا عاا المثيم اعمتمر ل عايه صلا دا نماَ االخ اْ اىل .%51
-

اعناماج اع رُدَ  :اما ثانث اعناماج تنوعَ اُ دلرنو عاا خ التزميع ميكَ اختيار.ا
َ إعدان اع امَ ل َ اعمتضمَ أن يت استمداى التدريا ع امكدياْ اعاموسدَ اعانيدَ ل .د ا
يمم لاوصدو أن ة كم الوا ع د َ أثرب ل ُ ميانو متوى الداف يَ .
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-

سر عَ االكياْ  :ختتاف سرعَ االكدياْ عادا كدري التزميدع ل فكامداج ثدان الودري
مدريان

دئ ثدان المثيدم عاددا اليقعدَ اعمدتمرو  ِ vigilanceصد

ثامددا انج

المرعَ فيه ع متوياج الص و َ ل فالتدريا يكون عاا المثيم اعمتمر .
-

التا يَ صوةيَ مس يَ  :ميكَ ةف ي اك اراج الصوج ل ُدرُرو ايقافه صالَ ُرون اثخر
َ تدرب ِ الارفَ .

-

االك اراج الاصريَ . : Visual feedbackا ال
ُال يمم

-

اج اخللراْ ُاحلمدراْ ِ ندوع االرا داج

إيقاف اعناماج الاصريَ .

التو ف التاقائا  : Auto stopان كد
الصضي ل

أخ ائه ع رفَ رن الف

االيقداف اآللدا ل ي

دا اعتددرب فرصدَ لتضايد

د.ا ميكَ لامريط تا َ التددريا عدَ قريد

اللا عاا فتاو  OKل ُةدع  .ه اعيمو ا كانيَ الت رف عاا االخت فاج اخلاصدَ د
الكائناج القياسيَ ُامكياْ اع ياَ صورو أثخدر ُددوصاّ النمداَ ل فدإما ة
اخليار ل فإن رامَ التدريا
-

قدو ُةتناسا وك أفل

يد .د ا

ع اعتدرب مُ امناْ ال الا .

سرعَ كري التزميع  :ميكَ أن ختتاف سرعَ الكائنداج اعوردونو عادا خد التزميدع.
يرثم خ التزميع الا اْ عاا ممَ اليقعدَ ل يميدد خد التزميدع امسدرع دَ مدتوى
الص و َ ُيرثم عاا ممَ المثيم اعمتمر  ُ .الر

َ دا اع امياج الما قَ ُن تمدا

ل اال ان دا اع امياج لامتدرب مُ .رو يمتند عاا القي االفماديَ فق ُثما ياا :
ود ٚاجلمطٛ

20 min
99 %

اعلى مستوى لإلجابات الصحيحة

Duration of Session
Level up

96 %

ادنى مستوى لإلجابات الصحيحة

Level down
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عدد االشياء او المنبهات

Number of objects

)10% (Training of Vigilance

افشل اختيار االشياء

Faulty objects

Concrete

نوع المنبهات واالشياء

Type of objects

Slow

سرعة عرض االشياء

Object speed

Enabled

المعلومة الصوتية

Enabled

المعلومة السمعية

Visual Feedback

Enabled

التوقف التلقائي للشريط

Automatic stop

ددٔه  30ضبط املعمىٗات لمىتدزب ألٔه وس ٚسطب الكٗي االفرتاضٗٛ
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Acoustic Feedback

حتمٗن البٗاٌات Data analysis
يت ُدع

يع راماج التدريا ِ ردُ .دمَ ع

َ ةاويا "النتدائس" ل ُيدت تحديدد

ث رامَ ةدريا عَ قري النقر اعمنُش عاا الوري ِ اعم
نتائس ا امَ ِ ع

َ التاويا رداُُ .رل

ل زرن تحديدد.ا ُة درخم

اج ثما ود ِ رددُ .النتدائس  ) 39رفد

دن االرا اج اعمماَ ِ رامَ ُاصدو .

ددٔه 32ددٔه الٍتاٟر وسفل بعدد االدابات املّىم ٛيف دمطٔ ٛاسدٚ

وطتٕ ٝاحلال٘ لمصعٕبٛ

Level

عدد االخطاء

Mistakes

عدد السهو

Omissions

زمن رد الفعل بين المنبهات

React. Between objects

الوقت المحسوب من بدء المهمة حتى النقر على اسفل محسوب بالثانية OK
عمل خط التجميع بالدقيقة والثانية

Acquisition time
Assembly line running time

فعالية وقت التدريب ساعة دقيقة ثانية

Train. Time task

عدد التوقفات التي كانت من قبل المتدرب

Breaks

ددٔه 33تفطري الٕسدات يف ددٔه ٌتاٟر الٗكظ ٛاملطتىسٚ
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اهلدف وَ التدزٖب عم ٜالٗكظ ٛاملطتىسٚ
ا دف احملدن َ ةدريا اليقعَ .و تحم

امناْ ِ ن قدَ النوداط ُةف يادما اعرصادَ

االُىل عند رؤيَ اعناه) ل ع االنتااه وك ذلددن ل رثدم اّ عادا اليقعدَ الاصدريَ اعتواصداَ
اع صعَ ِ صاالج اعوا ف الص اَ ثاعرا اَ اعمتمرو لواكَ الرانار ثمرا ا صرثَ رويدَ)
ل ُِ التدريا  .ا ةكون مارو رن الف
ماج ع

َ عايده الت ا د

ُتحم

لامتدرب تحث اللا

َ خ ُ .ردون نامداج ليمدث

مدا ُةمددف ُصددو التددريا لتضقيد االسدتقرار ِ يقعدَ اعدريط

ماراج انتااه اعريط ُ دو االنتااه)  ِ .ممَ التدريا ل يت ةقدي سامداَ رةيادَ دَ

ذلفماج صريَ

احاَ ل ميكَ أن طلتاف ةواةر امرماى اعمتافَ َ أر اختاار اليقعَ ايد

َ امكياْ اعمتافَ) أُ المثيم اعمتمر ثائناج رلتافَ تكدررو) ل يدت إردراْ ال ااداج ِ
نفم الو ث عاا دى الكائناج عدن تمايد َ ال ناصر الال صلا راعاةما) ُ رُنَ ِ ةرثيم
االنتااه ةناُب اعماى)  . ِ .ه احلالَ دَ الصد و َ كدان احلفداظ عادا نُافدع اعدريط أحنداْ
التدريا .
 .ا الربنا س ناسا لامردا اعصا

أ راخم الد ا فل ّ عَ االكماص ال يَ ي دانون

َ اد را اج المثيم ُاالنتااه اعتواص ِ صياةم اليو يَ .
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التشهي باالضتذاب)REA1( Responseivness ٛ
ةمدددف  .د ه الوصدددو إىل تحم د

سددرعَ ُن ددَ رن الف د ِ اعددخ اج اعرئيددَ ُالصددوةيَ

ل صيددد يددت اسددتمداى مدداى ةفدداع ج ُاختيدداراج مددي َ ل ُ مدداى عاددا كددك رنُن اف ددا.
ت دددنو ِ القيدداى اسددتزا َ عاددا ددط اعددخ اج صددورو سددري َ ُرلتافددَ دددر اال كددان
كك  . )41ي ئ  .ا الربنا س االعمار َ  8سنواج ُاثخر .

شهن 41اختباز االضتذابٛ

وّى ٛالتدزٖب

ةمتمدى ُصدو التدريا االستزا َ) رنُن الف
لاتدريا عاا المرعَ ُالد َ ِ رن الف
اعفضوص القياى رن ف
اعقا

الامي َ ُاالختياريَ ت ددنو اخليداراج

.ضلتو التدريا عاا ناماج صريَ ُصوةيَ ل ُعاا

ذلدن زرن ظمدور .د ه اعنامداج عادا الواكدَ ل ُأن يلدا عادا ر

ل جتاه أسرع ُ ث

كَ .

صلددا عاددا اعتدددرب خ د  .رصاددَ االثتمدداب صفددغ ممددَ اعددخ اج ماج الصدداَ إىل
ام رار اعقا اَ ل ُيت ياا سرعَ ُن َ التفاع ُةقييمه .
تحتو ث

ممَ َ اعماى عاا رصات

اُ ح ذ :

 .0رصاَ اثتماب اع او اج .
 .9رصاَ التمريَ ان ُردج دمَ ائمَ اع امياج .
 .3رصاَ التدريا عاا رن الف

.

123

ةتمخ

ُاعناماج ُثيفيَ

رصاَ اثتماب اع او اج اق ع اعتدرب عاا ماى رن الف

اناْ اعماى سلو.ا ل ُعايه ان يت ثر االكاراج ُاعناماج الال تحتداش اىل رن ف د عادا اعتاارا.دا ما
ع

َ اعماى ُعاا اعتدرب عدى القياى أ رن ف

لامناماج

ماج صاَ  irrelevantل ُةنتمدا

رصاَ اثتماب اع او اج دلرن النقدر عادا فتداو اعوافقدَ ل فدإما ثدان .د ا االختيدار نود
 ِ enabledاع امياج فان رصاَ االثتماب ةما
يع اعناماج رة

ل ُ رصاَ التمدريَ ودا مَ

التاري ُالاياناج الومصيَ عاا اعتاار.ا

رصاَ التدريا  . ِ .ه اعرصاَ يت عدرخم
اي تمدا اىل رصادَ التددريا عددا دا يت اد
او َ ل فل ّ عَ انتماْ رصاَ التمدريَ دلدرن

القياى رنُن اف ا .صضيضَ إ اْ اعناماج الال يت التدريا عايما د.ا ةادأ رصاَ التدريا .
ةتلدمَ اعممددَ ل ةقددي عدددن دَ اعنامدداج الدال تحدددن.ا
الوك

 )40ل ُعند عرخم ناه ماج صداَ ل صلدا اللدا عادا ر

أسرع ُ ث

كَ ل ُال د َ ان نا

أ رن ف

د

ل ُةت اإلكارو إىل القراراج

ماج صداَ ل صلدا عادا اعدريط أال

الصضيضَ َ خ  .الت ايقاج اعرئيَ .

شهن 41االشازات ذات الصم ٛذلدد ضىَ املعمىٗات

عاا اعتدرب التمييم
 .0القياى رن ف
 .9عدى القياى رن ف
 .3رن ف

 3انواع َ االخ اْ :

عناماج ع ماج صاَ
ل اُ رن ف

دَ لوصدَ اعفداةي

ان قاي دَ اعنامداج ُ فداةي االسدت ما .ةكدون رئيدَ

نائم ّا عاا رانا الواكَ  .ا ا إما ظمرج ناماج اُ اكاراج
يتفاع

اميداج التدددريا ثمددا ِ

تاخر لامناماج ماج صاَ

صضي عناماج ماج صاَ صالَ النقر فتاو
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صضي ) .

ُةعمددر ا د ث د
الص و َ عاا اعتا ار ان لك

ممددَ ِ التدددريا ل ة ايمدداج ة تمددد ِ لددمونما عاددا مددتوى
متوى َ اعمدتوياج يتكدون دَ مداى ذلددنو ُةمداعد .د ه

الت ايماج اعتدرب عاا ة ا اعماى التدريايَ

ريقَ اسرع .

تكٗٗي االداPerformance feedback ٞ
ةتوافر ِ  .ا الربنا س التدرييب نوع

َ االك اراج  :صوةيَ ُ صريَ ُلأل راخم التاليَ :

االرا َ

الصدضيضَ :ةعمدر ثامدَ"  "INCORRECTاحلقد االمحدر عندد ا يلدا

اعتدرب عاا اصد اعفاةي

د رُر فمو  )9111اا حانيَ ل ُةعمر ثامَ " ئ رداّ"

 : INCORRECT+CORRECTة تمد  .ه الكامدت
ثان صضي اُ خ ا ل ا ا اما  م يقوى اعتدرب رن ف

عادا ندوع رن الف د ل فيمدا إما

د لا  9111ادا حانيدَ) ةعمدر

ثامَ " ئ رداّ" .
ُ ث رن الف
التفاع

 :يت عرخم أُ اج رن الف
صضي ل يعمر الوري

لد  )01ناماج االخ و ثرس يانا ل فدإما ثدان

الاون اممحر ِ ص

ا صا ُ ث ستعمر الاون ام رق ل ا ا اما ثان رن الف

ةعمر االرا داج الصدضيضَ ددمَ
و ث خارش ا صدا ددو لدرن الف د

سيكون ظموره الاون امصفر ل ُيعمر دالاون االمحدر عندد ا ال يكدون .نداا ا رن ف د
خ  .حانيت

َ عدرخم اعناده اُ عندد ا ةكدون رنُن االف دا .د صدضيضَ ل ُال ةوردد ا

اك اراج صريَ  ُِ .نمايَ ث
ُ ا إما ثان صلا عايه ال م

ممَ ل يت اع ى اعريط عَ عدن امخ اْ الدال إرراؤ.دا
وك أسرع أى ال ِ صالَ عدى ثفايَ سرعَ رن الف

ِ

الو ث نفمه يت اإلكارو إىل متوى الص و َ لامممَ التاليَ ل ُةمتمدى االك اراج الصدوةيَ
لاتض ير احناْ اعماى ل ُيفل ايقاف
نررَ َ اللوداْ ةتحر عاا اناْ اعتدر

اماةما اما ثان .ناا اثخر َ تدرب صتا الشلاد
.
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وطتٕٖات الصعٕبٛ
ة م  .ه الوصدو
الما قَ أ

ريقَ ةكيفيفيَ ل ةادأ اعممَ التاليَ عند ا ةكون نتائس اعممَ

َ احلددُن الدال ددا ما لكد

دَ

دد .رن الف د ل ُ دد .اخل دأ ُةمدتند

متوياج الص و َ عاا اع اي التاليَ :
-

استمداى اككا .اعمتوياج امر َ .

-

استمداى رنُن االف ا .الامي َ ُاالختيارُ -اعت دنو .

-

اعرثميَ و ع حا ث) ُال درِ يكدون عدرخم اعناده عودوائا التو يدع ِ

يدع أسلداْ

التدريا).
-

استمداى اعناماج ماج الصاَ ُ
)0

 ِ .0متوى النم

م صاَ .
)  :يعمر اعناه التالا فق

ناه رديد د رن الف

د رن الف

دَ

اعريط لامناه احلالا اُ د رُر  )61حانيَ ل ُضلدن اعريط سرعَ اع ا َ ل ُ دد يا ده
رن ف
ف

ل ي رخم اعناه ا ديد ل ُة رخم اعناماج ماج الصاَ استمرار صتا ياى اعريط درن
ل ِ  .ا النم

 ِ .9متوى النم

َ اعمتوى ال ةعمر ناماج

ماج صاَ .

 )9فاص حا ث لامناه)  :صيد ضلددن ظمدور اعناده لفدمو حا تدَ ذلددنو

صيد ضلدن الكمايوةر سرعَ اع ا َ .
 ِ .3اعمتوى النم

 )3فاص

ناماج عووائا )  :ي رخم اعناه التالا د فمو

ذلددنو

َ الو ث لضلدن الكمايدوةر سدرعَ اع ا دَ ل ُ دد يداى اعدريط درن ف د ل تحددن فدمو
امياج فاص اعنامداج ل صيدد يمدت يع  1إىل

عووائيا ظمور اعناه التالا ل ُالال تحدن
 َ .٪75اعردا التفاع
 ِ .4متوى النم
اعناماج وك
اعريط رن ف

ع اعناه صتا انتماْ الو ث احملدن له .

 )4فاص

نامداج ةكيفدا لامناده )  :يدتا الو دث د

يتناسا ع نوع رن الف

 ُ .يقد الفاصد

صضي ل ُميتد عند ا يتفاع اعريط وك
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د

ثد  9دَ

اعنامداج عندد ا يقدوى
صضي .

.ناا ح ذ امش لامناماج .ا :
-

النمومش  : )0يتكون  .ا النمدومش دَ  91مدتوى  ِ :ثد
سمَ ماى رلتافَ ُ ال يورد ةدريا أ
ُختتاف ث

-

مدتوى يدت نائمد ّا ةددريا

ناماج صوةيَ ل ِ اعممَ  3 ُ 9فق

ممَ َ اعماى اخلمم عند متوى

ِة ي

النمومش  : )9ةتألف ُصدو اعناماج  91 َ 9متوى  :لك

دَ اعمدتوى ل

فتاو ُاعناماج ُاالكاراج.

نما ممَ ُاصدو فق  .ةمتمدى

يع أنواع اعمتوياج امر َ اإلدافَ إىل احملفماج الاصريَ ُالصوةيَ ل التدريا ع الوصددو
9
-

كَ فق إما ثانث نُاساج القدى تصاَ اوصَ فاةي .

النمومش  : )3ةتألف ُصدو اعناماج  91 َ 3متوى  :لك

نما ممَ ُاصدو فق ةمدتمدى

يع أنواع اعمتوياج امر َ اإلدافَ إىل احملفماج الاصريَ ُالصوةيَ .
وعمىٗات التدزٖب Training parameters
ِ

ايماج التدريا اعدررَ ِ الوك

 )49ل ددوا

لكد

دَ مدتوى الصد و َ

ثو ث ا صا ُاننا ل قاي َ التا يَ الرار َ ُانوعما ُ دو عرخم اعناماج ُ

شهن  42ضٕابط وعمىٗات التدزٖب
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.ا .

اال ان ددددا اع اميددداج لامتددددرب لامدددرو االُىل يكدددون رلتادددف اعتمددداناّ عادددا
القي االفماديَ ُثما ود ِ ا دُ. )34 .
الدزد ٛاحلالٗ ٛملطتٕ ٝالصعٕبٛ

1
30 min

Current degree of difficulty
Duration of session

مدة الجلسة

10 %

Max. percentage of error

اقصى نسبة مئوية للخطأ

800 ms

Max. reaction time

اقصى وقت لرد الفعل

50

Number of stimuli per task

عدد المنبهات لكل مهمة

3000 ms

Stimulus interval

فاصل المنبهات,وقت

2000 ms

Stimulus duration

مدة المنبهات

Disabled

With irrelevant stimuli

منبهات غير ذات صلة

Enabled

Performance bar

شريط االداء

Enabled

Acoustic feedback

االشعارات الصوتية

Enabled

Visual feedback

التمرين

Disabled

Practice

االشعارات البصرية

Enabled

With imagination of stimuli

منبهات صورية

Disabled

Start level with task 1
ددٔه  34الكٗي االفرتاضٗٛ

بدا المستوى بمهمة 0

حتمٗن البٗاٌات Data analysis
ِ تحاي الاياناج ل يت عرخم يع راماج التدريا ِ رل د ددمَ ع دَ ةاويدا
ميكَ لاقار االقد ع عادا رددُ .النتدائس
"النتائس" ُ .النقر اعمنُش عاا الوري ِ اعم
ال ضلتو ةفاصي ثا اَ خد عددن اعمداى ل مدتوياج الصد و َ اعنامداج اعمدتمد َ ُ د
اعممدفَ فل عَ االرا اج الصضيضَ ُاخلاقئَ ُ دو ا امَ ُ َ رن الف ُثما ود ِ
ردُ )35 .اعرف

م

يود عدن رنُن االف ا .الصضيضَ .

ددٔه  35الٍتاٟر بالتفصٗن وسفل مبدطط لعدد زدٔد االفعاه الصشٗش ٛضىَ عدد اجلمطات
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ثمددا ي ددرخم رل دد  )04نتددائس ُ ددث رن الف دد امخ دداْ ُ توسدد الو ددث ِ
رنُن الف دد الصددضيضَ ُ ددتا اج اخددرى ددألوان رلتافددَ ثدد لددون يودددع لداللددَ يدداا
تا

ا ثما ِ رل

. )04

رلطط ٌ04تاٟر ٔقت زد الفعن ٔبعض الٕسدات بألٕاُ ذلددٚ

 :اقصٔ ٜقت لسد الفعن
 :االدابات الصشٗش . ٛعدً الكٗاً بسد فعن لمىٍبّات غري ذات صمٛ
 :االخطا . ٞالكٗاً بسد فعن عم ٜاملٍبّات غري ذات صمٛ
 :زد فعن صشٗش ٛلمىٍبّات ذات العالقٛ
 :زد الفعن غري صشٗح لمىٍبّات ذات العالقٛ
 :االخطا . ٞعدً الكٗاً بسد فعن ملٍبّات ذات العالقٛ
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ُ َ ار ةودي اعميد صو .النتائس ُقاي َ الاياناج الال يت اعتمان.ا ُةفم .ا ل ندرش
انناه ردُ .ةفصياا يوم اعتا اج ُةفم .ا :
وطتٕ ٝالصعٕب ٛاحلال٘

Level

نوع مستوى المهمة (1-5) of 2 -0

Task type

مجموع المنبهات غير ذات العالقة وذات صلة

Stimuli

المنبهات ذات عالقة

Stimuli rel.

عدد المنبهات غير ذات صلةi

Stimuli irrel.

عدد نسبة ردود الفعل الصحية%

Correct total

العدد الكلي لألخطاء من ضمنها عدم اتخاذ رد فعل

Mistakes total

عدد ردود الفعل الخاطئة بالنقر

Mistakes button

عدد ردود الفعل غير الصحيحة ل منبهات غير ات صلة

Mistakes irr. stim.

عدد المنبهات ذات عالقة بدون اي رد فعل

Omissions

غدد ردود الفعل خالل فاصل المنبهات الداخلية

Reac. interstim.

م ث متوسط وقت رد الفعل الكلي

Reac. time Median

عدد رد الفعل الصحيحة للمنبهات ذات صلة

Correct button

عدد المنبهات الصحيحة ذات الصلة دون رد فعل

Correct irrel. stim.

الربع االول لوقت رد الفعل ب ملي ثانية

Reac. time Quartil1

الربع الثالث لوقت رد الفعل

Reac. time Quartil3

فعالية مدة التدريب الساعة الدقيقة الثانية

Train. time task+

عدد الوقفات التي تعود للمتدرب

Breaks
ددٔه  36تفطري وفصن ملتػريات ددٔه الٍتاٟر

ُ َ اعم ان نود صماب الر ع  0ل . )3و توس الو ث ُ توسد رن الف د ا دا الر دع 3
يت صما ه َ رن الف

لامناماج ماج الصاَ فق ل ُ َ خ  . .ا التضايد اعفصد لاتددريا ل

ميكَ اإلكارو إىل صاالج ال زم ُاستم ص النتائس اماج التدريا التاليَ .
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االضتداله املٍطك٘ )LODE( Logical reasoning
وّى ٛالتدزٖب
داريَ صد اعودك ج problem

ةمتمدى ُصددو االسدتدال .اعن قدا عادا كدك

 solvingل ي اا دَ اعدريط إثمدا .سامداَ دَ الصدور ُ.دا تحايد أساسدا لامودكاَ
ُعناصر.ا ل ُ َ خ  .يانو ص و َ الماماَ اعن قيَ ُةداخ ال ديد َ ا ياث اعن قيدَ ل
يت ا الت رف عاا اعفا.ي الال ةقوى عايما ث

ممَ ُيمتمدى  .ه اعفا.ي ع ا َ اعوا ف .

الف ٛ٠العىسٖٛ
ي ئ  .ا الربنا س االعمار َ  01سنواج ُاثخر .
ِ  .ا الربنا س يت عرخم ساماَ َ الصور ع أر داى يانيدَ مدي َ ُعادا اعدريط أن
صلد ال
ةود

َ

الصور الفرنيَ ِ الماماَ ل ُ َ خ  .التضق ل يمدتمد اعددو اعن د ) الدال

ا .ا الصورو التاليَ ِ الماماَ ل عندد ا ضلددن اعدريط ا.يدَ القاعددو ل صلدا عايده

تحديد الصورو ماج الصاَ َ صفوفَ لاتأثد َ أنه استنا القاعدو الصضيضَ اى ال .
ةعمر ساماَ الصور ِ ا مْ ال ادو

دَ الواكدَ ثمدا ودد الودك

 )43ل الدال

يماُو عدن.ا  7صور ثضد أننا ُ  04صورو ثضد أ صا ل فإما ثان عدن الصور أثرب َ  7ل
يت ةو يع الماماَ اعن قيَ عادا
صددف

تااعدددة

فددوق لددمما

الا ط ُدع الصورو الصدضيضَ ِ
احلقدد الفددار

ددَ خدد  .اختيددار

الصورو الصضيضَ َ صدفوفَ دَ
الصور ِ ا مْ المفاا َ الواكَ.
شهن  43االضتداله املٍطك٘
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رار ل يدت اكد ار اعدريط فيمدا إما ثاندث الصدورو احملددنو صدضيضَ أى د

دث

صضيضَ ل ُيورد كري
ف

عمون عاا ا انا اميمر َ الواكدَ ل يدمنان ارةفاعده دع ثد رن

صضي ُيمنان متوى الص و َ ِ اعماى ع ثد

مدتوى دَ اعمدتوياج ِ صدا .ثاندث

االرا اج صضيضَ استمرار ل ا ا إما ثانث االرا اج اُ احلاو .خاقئَ ل فميق
لامممَ التاليَ ل فاما ثان كدري امناْ

تادئ إىل نق دَ دا د

ال

متوى الص و َ

دَ اخللدراْ ُاحلمدراْ

اعورونو ِ كري االناْ ل عندئ يتكرر نفم اعمتوى َ الص و َ أحناْ اعممَ التاليَ .
ِ دايَ اعممَ ل ميكَ ةقدي ةوريماج إىل اعدريط صدو .ثيفيدَ إثمدا .المامداَ
ُ َ اعمتضمَ أن يادأ اعردا مُ امناْ ال الا مدتوى أ د إلع ائده فرصدَ ع رفدَ ثيدف
ةتا الصور ِ الماماَ الوك ُالاون ُاحلز ) ُيفل
صيد ةكون اصلان احلاو .ا

تا َ اعتددرب ِ ا امداج االُىل

ص و َ ل ُيصا اثخر اق عا ِ اختيار احلاو .الصضيضَ .

تكٗٗي االداPerformance feedback ٞ
ةقدددي اع صعدداج لكدد
ةقدددي اع صعدداج لكدد

ممددَ زددرن تحديددد صددورو ددَ اعصددفوفَ صيددد يددت

ممددَ زددرن تحديددد صددورو ددَ اعصددفوفَ ل عنددد تحديددد إرا ددَ

صددضيضَ ل يتضددو .لددون العدد لاصددورو احملدددنو إىل الاددون امخلددر ُيتضددو .احلقدد اعورددون
القرب َ أعاا مي

الواكَ إىل الاون امخلر ُي رخم ثامَ ""صضي ".

ا ددا عنددد صدددُذ خ ددأ ِ اصددد اخليدداراج ل فمددوف يددت تحديددد اختيددار اعددريط عدد
يتضددو .إىل الاددون اممحددر ل ُال نصددر الصددضي ضلتددو عاددا ظ د يتضددو .إىل الاددون امصددفر ل
ُِ صالدددَ

كدد

تحايدد اخل دددأ ِ ائمدددَ اع امددداج ل فمدددتتضو .احلقدددو .اعوردددونو

أعاددا الواكددَ إىل الاددون اممحددر ل ددرخم ددا ال ةناسدداه يددمو اختيددار اعددريط لاددنم ِ
المامددداَ الودددك ُالادددون ُاحلزددد )  .أيلددداّ إما

كددد

رنُن الف ددد الصدددوةيَ ِ

القائمدَ اع امدَ ل يدت إع دداْ رنُن الف د الصدوةيَ أيلدا ِ صالددَ ُردون أخ داْ ل فلد ّ عددَ
ظمور متوى الص و َ احلالا ِ اعاا كري االناْ .
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وطتٕٖات الصعٕبٛ
إنواْ اعماى استمداى دلموعَ َ الصور
رلتافَ ل ُ 3أصزاى رلتافدَ ُيدت ة ددي

دن  099ل ُ  06كك رلتاف ل ُ د 4ألوان

مدتوى الصد و َ عدَ قريد ةادي قدوُ .ة قيدد

الماماَ الال يدت عرددما ل ثمدا ان .نداا مدتوياج ديادَ تاصدَ ُالدال ميكدَ

ارسدتما

ُميكَ أيل ّا ن س اُ خا

يدع مدتوياج الصد و َ الدال ة ايقمدا ُاسدتمدا ما عميدد دَ

التدريا  .ثما .و احلاِ .

يع ُصداج اعنعو َ ل فإن ت اااج امناْ عند متوياج أننا دَ

الص و َ نمفلَ وك .انف ليوفر دايَ أسم لامردا ال يَ لديم درو أ

ِ  .ا النوع

َ االناْ  َ ُ .اعتو ع ان يكم اعريط امثخر ثفداْو .د ه اعمدتوياج امنندا دَ الصد و َ
مرعَ أثرب ُيص إىل ن ا اج امناْ الال ةت ْى وك أفل
امُ َ .اعماى عمتوى

ودك صدضي ِ ُ دث رن الف د  5حدوان ل عندد.ا سديت إيقداف

اعمتوى احلالا ُيادأ متوى أعاا عاا الفور ُ الر
ِ االناْ ل اال ان َ

ع متواه ل فإما ص النصف

اعمتضمَ الادْ

م

َ ان ط اعردا يعمر ثفاْو اثدرب

متوى اعاا ااكرو .

يتكون رنا س االستدال .اعن قا َ  )93متوى لاصد و َ ُفيمدا يادا رددُ)37 .
ُصف ث

متوى َ اعمتوياج .

133

الٕصف االشهاه
.تعرض نفس الصور  ،مع قليل من التباين
يكون التباين في اشال الصور بسط جدا بين شكل واخر  ، 0،0،0،0مثل مربع ،دائرة  ،مربع

املطتٕٝ
1
2

دائرة  ،مع ثبات لون  ،وحجم ،و شكل الكائن

اشكال متنوعة او خليط

3

يصبح االختالف في االشكال بدرجة بسيطة بين شكل واخر نمط  ، 0 ، 0 ،0 ،0، 0مثال شكل

4

احمر ،اصفر  ،احمر  ،اصفر ،مع ثبات الحجم وشكل الكائن
اشكال متنوعة او خليط

5

بسيط اختالف في الحجم  ، 0 ، 0 ،0 ،0، 0مثال  (،كبير  ،صغير  ،كبير  ،صغير ) مع ثبات

6

في لون وشكل الكائن
اشكال متنوعة او خليط

7

تباين في الشكل واللون والحجم ،على نمط  ، 00.00. ،مثال ( تقاطع  ،دائرة  ،مربع  ،تقاطع ،

8

دائرة  ،مربع ) او( احمر  ،اصفر  ،ازرق  ،احمر  ،اصفر  ،ازرق )
اشكال متنوعة او خليط

9

التباين في االشكال او االلوان او االحجام يصبح اكثر تعقيدا ،وعلى نمط  0000..مثال (

10

تقاطع  ،تقاطع  ،دائرة  ،دائرة  ،مربع  ،مربع  )333333او نمط  ،123212321,او

 ، 122122322122وىنا اليزال االختالف ب(بصفة واحدة بين االختالفات في الصور
اشكال متنوعة او خليط

11

تكون االشكال معقدة كما ىو الحال في المستوى  02؛ ىناك ميزتان تتغيران بالتوازي (الشكل /

12

اللون أو اللون  /الحجم أو الشكل  /الحجم) 3تظل الميزة الثالثة ثابتة.
اشكال متنوعة او خليط

13

تتغير ميزتين في أنماط مختلفة وبسيطة  30000.تظل الميزة الثالثة ثابتة

14

اشكال متنوعة او خليط

15

تتغير ميزتين في أنماط مختلفة ومعقدة  ،وتبقى الميزة الثالثة ثابتة

16

اشكال متنوعة او خليط

17

تتغير ميزتان متوازيتان مع بعضهما البعض بنفس النمط3وتتغير الميزة الثالثة ايضا تتبع نمطا مختلفا

18

اشكال متنوعة او خليط

19

تختلف جميع المميزات الثالث حتى في نمطها البسيط ( الشكل  ، 0000اللون ، 00.00.

20

الحجم . 3)00.400.4
اشكال متنوعة او خليط

21

نوعا ما.
تتغير كل الميزات الثالثة في نمط مستقل عن الميزات األخرى وفي نمط معقد ً

22

اشكال متنوعة او خليط

23
ددٔه ٔ 37صف نن وطتٕ ٝوَ املطتٕٖات
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وعمىات التدزٖب
ة ترب
تحم

امياج التدريا ا.د ردمْ ِ التددريا ُ دُنده ال ميكدَ ان سلدر ا ةقددى ِ

اناْ ال ماياج اع رفيَ ل يا

 )44ل دا

الوك

امياج االسدتدال .اعن قدا ُالدال

سنود ث ُصدو َ ُصداةما .

شهن  44وعمىٗات التدزٖب

ود ٚاجلمطٛ
 35 – 95ن يقَ .
-

اعاا متوى  : Level upصلا ان ةكون نمداَ القدراراج الصدضيضَ دا ال يقد عدَ %91
ليتضو .اىل اعمتوى االعاا .

-

اننا متوى  : Level downاما اث االرا اج الصدضيضَ عدَ ُ %61عايده يوصدا تقايد
متوى الص و َ اىل متوى

-

فقراج ث

اما ا

.

متوى  : Items per Levelتحدن دمَ

الال ة رخم عاا اعريط ُعايه صاما دمَ ث
-

اميداج التددريا عددن الم سد

متوى َ متوياج الص و َ .

ا صا ُ ث لاضاو : Maximum solution time .ا صا ُ ث لإلرا َ  ) 311حانيَ .
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-

التا يَ الرار َ الصدوةيَ  : Acoustic feedbackميكدَ كد
ففا صالَ االرا َ

الصضيَ ل يعمر صوج تح ير لامريط ل ُ دالر

اعمتضمَ ايقافما صالَ ُرون عدن ثا
-

اع او داج الصدوةيَ ل
دَ ا.ميتمدا اال دَ

َ اعردا ِ رفَ التدريا .

تحاي اخل أ  : Error analysisميكَ ةف ي تحاي اخل أ ِ اع امياج ُالد

يودد

او اج لامريط صا .اختياره ارا َ خ أ اال انه ميكَ ايقافه لامردا مُ االناْ ال دالا ل
ُ.و صورو عا َ درُر لتايان نوع االختيار لدى اعتدرب .
-

ك

ال رخم  : Previewإما

الماماَ.ُ .ا النماَ عردا

ُدع اع اينَ ل فمتعمر الصورو احملددنو صاليّدا ِ نمايدَ
ين

ل ا نُر ثا ِ ر

اعماى اثخر سمولَ .

ا دددا اللدددا اع امدددا لامتددددرب ِ التددددريا الُ .دددرو فيكدددون دددي افمادددديَ
ُثما ود ِ ردُ: )38 .
1

وطتٕ ٝالصعٕبٛ

Difficulty level

25 minutes

مدة الجلسة

Duration of session

90 %

اعلى مستوى

Level up

60 %

ادنى مستوى

Level down

30

عدد الفقرات لكل مستوى

Items per level

)300s (5 minutes

اقصى مدة وقت للحلول

Max. solution time

Mouse

وحدات االدخال

Input mode

Enabled

المنبهات الصوتية

Acoustic Feedback

Enabled

تحليل الخطأ

Error analysis

العرض
Preview
Disabled
ددٔه  38الكٗي االفرتاضٗ ٛيف التدزٖب الٔه وس ٚالكٗي االفرتاضٗ ٛيف التدزٖب الٔه وسٚ

حتمٗن البٗاٌات Data analysis
ِ تحاي الاياناج يت ُدع

يع راماج التددريا ِ رل د ددمَ ع

دَ التاويدا

"النتائس" ل ُتحديد رامَ ةدريا عدَ قريد النقدر اعدمنُش عادا الودري ِ اعم د ُ زدرن
تحديد.ا ل يت عرخم نتائس ا امَ ثما ود ِ ردُ. )39 .
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ٛ٠ ٔاخلاطٛ بالتفصٗن وع عدد املّاً ٔاالدابات الصشٗشٛر اجلمطٟ عسض ٌتا39 ددٔه

. نما التفصي

 ) يتلمَ ُصداج النتائس ُةفم لك41 .ُُفيما ياا رد
ٛ احلال٘ لمصعٕبٕٝاملطت

Level
Picture series

Current level of difficulty
Number of picture series per level of difficulty

Correct

Number of correctly solved picture series

Correct %

Correctly solved picture series in %

Mistakes total

Median reac. time

Number of incorrectly solved picture series
Number of errors due to exceeding the given
time
Median of all reaction times in s

Mistakes shape

Number of shape errors

عدد االشكال الخاطئة

Mistakes color

Number of colour errors

عدد االلوان الخاطئة

Mistakes size
Quartil 1 reac.
time
Quartil 3 reac.
time
Train. time task

Number of size errors

Breaks

Number of interruptions by the patient

Mistakes time

عدد الصور لكل سلسلة في مستوى الصعوبة
النسبة المئوية عدد الحلول الصحيحة في السلسلة
النس ــبة المئوي ــة لع ــدد الص ــور الت ــي ت ــم حله ــا بص ــورة
صحيحة
عدد الحلول غير الصحية في السلسلة
عدد االخطاء نتيجة اجابة خارج الوقت المحدد
متوسط جميع ردود الفعل محسوب بملي ثانية

عدد االحجام الخاطئة

Reaction time quartile 1 in s

 ب ملي ثانية0 زمن رد الفعل للربع

Reaction time quartile 3 in s

 ب ملي ثانية. زمن رد الفعل للربع

Effective training time in h:mm:ss

ر ٔتفطريِأٟسدات شسٖط الٍتا40 ددٔه
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ث3د3وقت التدريب ب س
عدد التفسيرات من قبل المريض

االٌتبآ ٔالرتنٗص )AUEM( Attention &Concentration
وّى ٛالتدزٖب
ِ  .ه اعممَ التدريايَ ي رخم عاا اعتدرب صورو نفرنو ِ ا انا امميَ دَ الواكدَ
ُي اا نه إصلان اع ا

ا َ

صفوفَ َ الصور عاا يمار الواكدَ ل دَ الصد ا ييدم

الصور اعورونو ِ اعصفوفَ ؛ ثاما ارةفع متوى الصد و َ ُ الاايدَ دَ .د ا الربندا س ةنميدَ
القدرو عاا التمييم ُالمثيم ُاالنتااه ِ ُ ث ُاصد ي ئ  .ا الربندا س االعمدار دَ  6سدنواج
ُاثخر .

شهن  45االٌتبآ ٔالرتنٗص

ةقم كاكَ التدريا ِ  .ا الربنا س اىل رمأيَ ل االُ .ضلتو
 .0صفوفَ كونَ َ  3صور .
 .9صفوفَ كونَ َ  6صور .
 .3صفوفَ كونَ َ  9صور .
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صفوفَ َ اخلياراج :

ُقاقاّ عمتوياج الص و َ يمنان عدن الصور ِ اعصفوفَ الال يت عردما عاا الواكدَ ل
ُعاا اعتدرب ان يت رف عاا الصورو ددمَ اعصدفوفَ ُالدال ةكدون
اعورونو مي

الواكَ ل ُعند ا طلتار اعتدرب الصورو الصضيضَ يأقر كك الصورو اون اخلر

ل ثما ةعمر ثامَ صضي ) اعاا مي
عند اختيار صورو
مي

ا قدَ لاصدورو الفرنيدَ

الواكَ ل ُي

الواكَ ل ُيت عرخم الصورو التاليَ د  3حانيَ ل ا دا

صضيضَ ل ةأقر الصورو اون امحر ُةعمدر ثامدَ د صدضيضَ) اعادا
ا اعتدرب فاص

ص لامقارنَ

الصور .

شهن  46وصفٕف ٛوَ  9صٕز

وطتٕٖات الصعٕبLevels of difficulty ٛ
يتكون رنا س االنتااه ُالمثيم ) َ  94مدتوى لاصد و َ ثمدا ِ رددُ) 93 .ل
ةقع د  8راصد ةقمد لكد

رصادَ  )3مدتوياج لاصد و َ ل ُ دع ةقددى اعمدتوياج ةصدا

اعصفوفاج َ  3اىل  9صور ل ُ داخ ث
اساا ودوع
اككاالّ رلتافَ خ

رصادَ ددا دلموعدَ دَ الصدور نعمدَ عادا

ل ُيكون ودوع الصور ِ اعراص اعاكرو عمتوياج الصد و َ صدور ماج
انُاج ل فاثمَ ل رثااج) ل ُثامدا ةقدد ث راصد الصد و َ ثامدا

اصاضث اعواديع اثخر ن َ .
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Level Difficulty (discriminability of images) Number of images in matrix
1
1
3
2
1
6
3
1
9
4
2
3
5
2
6
6
2
9
7
3
3
8
3
6
9
3
9
10
4
3
11
4
6
12
4
9
13
5
3
14
5
6
15
5
9
16
6
3
17
6
6
18
6
9
19
7
3
20
7
6
21
7
9
22
8
3
23
8
6
24
8
9
 وع عدد املساسنٛ وطتٕٖات الصعٕب40 ددٔه

Training parameters وعمىٗات التدزٖب

 وعمىٗات التدزٖب47 شهن
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امي داج التدددريا ِ الددربا س االخددرى ل

ين ا د عاددا  .د ا الربنددا س ددا دددا ه ددَ
ُالال سيت ةودي ث ُصدو نما ُثما ياا :
ود ٚاجلمطDuration of session ٛ
يكون الو ث اعوصا ه  31ن يقَ االفمادا).

 اعمدتوى امعادا  : Level upلاوصدو .إىل اعمدتوى امعادا ل صلدا أن يفدوق عددن اإلرا داجالصددضيضَ عدددن اإلرا دداج د الصددضيضَ ل ُان ةددمنان اإلرا ددَ الصددضيضَ معاددا مدتوى ِ
اع امياج الاال عدن  )91ل فإما ثانث االرا اج الد 01االُىل صضيضَ دُن اخ اْ عند.ا يت
االنتقا .اىل اعمتوى التالا .
 اعمتوى امننا  :Level downيادأ اعمتوى امننا التالا عند ا يكون عدن ال ناصر الالصاما وك

صضي

التتا ع ماُياّ لادر اعوردون ِ اعمدتوى االنندا لام امدَل أُ إما

ُص كري امناْ إىل اننا نررَ ُصما

اميَ االنتااه ُالمثيم ياا انندا مدتوى عددن

.)5
 انُاج اإلنخا : Input device .صف اعفاةي ل كاكَ الامم ل اعاُا التقايديَ ل فتاو فرن. ُ ث احل احملدن  : Limited solution timeختا اع امَ الم نيدَ احملددنو لاضد دداوقّانيَ مُلئك اعردا ال يَ صلدُن ال ناصر سماَ االستمداى ل فإما ةنوي  .ه اع امَ ل فإن
ُ ث اعريط حل أصد ال ناصر يكون ذلدُن ّا ُي تمد الو ث عاا اعمتوى فال ناصر اخلاصَ
اعمتوى امُ .ا صد

دره ن يقَ ُاصددو ُ  5حدوانٍ ل ثمدا يدت ةوسديع الو دث لا ناصدر

امثخددر صد و َ دددمَ اعمددتوى  )94ليص د اىل  3ن ددائ ل ا ددا اما  م يددت دددا اع امددَ ل
فميكون ُ ث االرا َ

قيد .

 التو ف ع االخ اْ  : Stop on errorsعند ةف ي اع امَ ل يت ايقاف الصورو ع اع اْ ُ ثلامريط لامقارنَ

الصور ل ُِ صالَ ايقافما ي

ا دو  01حوانا لامقارنَ .

 اع او اج الصدوةيَ  : Acoustic feedbackعندد ةف يد .د ا اخليدار يمدمع اكدارو صدوةيَعند ا ةكون االرا َ خاقئَ .
 -المماو تكا صز الصورو  : Allow zoomيمم

تف ي  .ا اخليدار دَ ارد

اعوك ج الاصريَ ُص ج ال زم احملي ا اُ اصد الر اعياج .
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راعداج

Data analysis حتمٗن البٗاٌات
.  النتائس لربنا س االنتااه ُالمثيم.ُ ورو فص عتا اج رد.ُانناه رد
Level

Current level of difficulty

Decisions

Number of decisions per task

Correct

Number of correct decisions per task

Correct [%]

Percent correct decisions per task

Mistakes

Mistakes in differentiation per task

Omissions

Omissions - exceeding time limitation

Median reac. time

Max. reaction time

Median of all reaction times in seconds (s)
Median of all reaction times of left column
in s
Median of all reaction times of center
column in s
Median of all reaction times of right
column in s
Highest measured reaction time [s]

Min. reaction time

Lowest measured reaction time [s]

Quartil 3 reac. time

Reaction time quartile 3 in s

Quartil 1 reac. time

Reaction time quartile 1 in s
Effective duration of the training in
h:mm:ss
Number of breaks caused by the patient
رٟ وتػريات الٍتا49 ددٔه

Median reac. time left
Median reac. time
center
Median reac. time right

Train. time task
Breaks
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ٛ احلاه لمصعٕبٕٝاملطت
عدد القرارات في كل مهمة
عدد القرارات الصحية في كل مهمة
النسبة المئوية للقرارات لكل مهمة
االخطاء التفريقي لكل مهمة
السهو عن االجابات اكثر من الوقت المحدد
متوسط رد الفعل الكي للوقت بالثانية
متوسط وقت رد الفعل للعمود االيسر
متوسط وقت رد الفعل للعمود المركزي
متوسط وقت رد الفعل للعمود االيمن
اعلى قياس لوقت رد الفعل بالثانية
ادنى قياس لوقت رد الفعل بالثانية
وقت رد الفعل بالربع الثالث
وقت رد الفعل بالربع االول
المدة الزمنية للتدريب الفعلي
عدد توقفات المريض

الكدزات البٍا ٟٛٗالبصسٖ)KONS( Visuo-constructive abilities ٛ
وّى ٛالتدزٖب Training task
يت استمداى ُصدو "  " KONSلاتدريا عاا إعانو الاناْ الاصر لاصور الصااَ ح حيدَ
اال ان three dimensional concrete objectsل ُي ئ االعمار َ  8سنواج فاثخر  . ِ .ا
الربنا س ل يكون لك

ممَ رصات

:

شهن  48الكدزات البٍا ٟٛٗالبصسٖٛ

-

انتطاب املعمٕو ٛأ خصٌّا Acquisition phase

ِ رصاَ اثتماب اع او َ ل االكياْ ة رخم الصورو عاا الواكَ ا فيما َ ذلتويداج

ُعاا اعتدرب صفعمال ُيت انماْ اعرصاَ زرن اللا عاا ر . )OK

شهن 49انتطاب املعمٕوٛ
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-

اعاد ٚاٌتاز الصهن Reproduction
ة رخم الصورو ثتصمي لام) عاا الواكَ وك اردماْ قمدمَ إىل عددو

دع)

ودوعَ ِ كري فيا رانيب اميَ الواكَ د ملك ل صلا عاا اعتدرب إعانو ناْ الصورو عاا
كاكَ اعر اج ايمر الواكَ وك صضي ل يت نق اإلقار امخلر استمداى فاةي اعتكر
عاا لوصَ فاةي الريماثوى ُ نق رمْ َ الاام َ إقدار الفديا إىل الوداكَ  gridل ُيعمدر
اإلقار امخلر ِ الواكَ ا اللا عاا ر  )OKلاتأثيد ل ُ م ه ال ريقدَ يدت تحريدك
ث رمْ َ الاام

َ د اخرى ل فإما

نق إقار صورو أخلر َ اليمار إىل اليم
فإنه يقفم دَ الوداكَ إىل إقدار الفديا ل
ُعند اختيار صورو َ إقدار الفديا ةصدا
ممَ ال خدور عادا اعكدان اعناسدا دا ِ
الواكَ اعورونو عادا اليمدار ل ُميكدَ
استمداى لوصَ فداةي اعنعو دَ ل اُ اعداُا

شهن 51اعاد ٚاٌتاز الصهن

التقايد ل فل ّ عَ كاكَ الامم.
ُةتميم ماى التدريا ِ القدراج الانائيَ الاصريَ ل أن ةراف

متوياج الص و َ ةددُير

اككا .الصور ِ إقار الفيا إىل  91نررَ أُ  081نررَ أُ  971نررَ) ا أن ضلتداش اعدرْ إىل
ةرةياما ِ اعودع الصضي ُ.و ا ي ا عايه "التدُير ال قاا" ل ثما ميكدَ ةددُير الصدورو
فق عند ا ةكون ِ إقار الفيا ل ُينقر اعتدرب عاا الصورو اع او َ يتا اعتكر د ملدك
إىل سم التدُير) فل ّ عَ كاكَ الامم الال ميكَ ةدُير الصورو َ خ
قداّ نوعاّ ا اال ان اعتدر

دا  ُ .دد ياددُ اال در

ع الت ايد ُةكدرار اعمداى يصدا اثخدر سدمولَ  ُ .دد يندد.

اعتدرب عاا انائه د ان يكتم كك الصورو ُختتفا ر اج الوداكَ  ُ .دد االنتمداْ ل
يت ةقيي اعممَ ُ صماب
ةت ا

اي ةاي اعمتوى َ خ .

صعَ عدن القراراج الصضيضَ الال د

دن احملاُالج الال إرراؤ.ا ل ُ َ ح صماب النماَ اعئويَ ُ قارنتما القي احملددنو لدد

"اعتا َ إىل اعمتوى التالا" أُ "ةكرار اعمتوى الما " .
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تكٗٗي االداPerformance biofeedback ٞ

َ اع او اج الال ةماعد اعتدرب عاا ةقيدي اناؤه ل كدري أ رق يعمدر اسدف الواكدَ ل
ةمنان ماصَ الوري

ل عث

َ اليمار إىل اليم

رار صضي ل ثما اإل كان ة

ياه ِ

ائمَ اع اماج ل فل ّ عَ عرخم متوى الص و َ عاا ال رف اميمر َ الودري ل فلد ّ عدَ
اعناماج الصوةيَ ُالال ميكَ مساعما صا .ثانث االرا َ

صضيضَ ُالال اإل كان ايقافمدا

ايلاّ صاُ .رون اثخر َ تدرب ِ الارفَ .
وطتٕٖات الصعٕبLevel of difficulty ٛ
يتكون  .ا الربنا س دَ  08مدتوى لاصد و َ ل دَ ارد ان يكدون التددريا اثخدر
ف اليَ ِ ةرسي القدرو الانائيَ الاصريَ ع متوياج الص و َ ل يص عدن الصور ددمَ اعمداى
اىل  011صورو ل ُماج ذلتوى ليم لاراكديَ فضما ا دا ير امدا االقفدا .ايلداّ ل ُ دَ ارد ان
ةكون متوياج الص و َ اثخر ُدوصاّ ل ندرش ا دُ ) 95 .الد
الصور ُنوع التدُير .
التدٖٔس
no
no
no
no
no
no
no
no
no
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes

عدد االدصا ٞيف الصٕز
4
6
9
12
16
20
25
30
36
4
6
9
12
16
20
25
30
36

املطتٕٝ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ددٔه  43وطتٕٖات الصعٕب ٛوع عدد الصٕز ٌٕٔع التدٖٔس
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يودد اعمدتوى ل دع عددن

عنددد ا ةددتا

ممددَ ال مي د

ددَ اعمددتوى  9إىل  01ل ال ددد ان يددت ادددافَ مدداى اخددرى

اددافيَ صيدد يددت ةوداي أردماْ الصددورو ُصلدا ةصددضيضما ل ُ دا التوصد اليدده دأن ا اددا
اعتدر

ةكون اعمتوياج َ  )9-0دن االرماْ . )36 - 4ا االثخر سمولَ .
ُعاددا اعتدددرب ان يكددون عاددا يق د

ِ ازلددا اعمدداى اىل اعاددا مددتوى لاص د و َ ل

ُعددددا.ا ال ي دددد اعمدددتوى  9اُ  01ثافيددداّ ِ االناْ ُ ددد

ددد ْى لاضكددد ِ ان اعتددددرب

كَ َ ة ميم ةاك القدرو .
ُ ددَ ار د ان يكددون التدددريا مُ ف اليددَ ُاثخددر ن ددَ ل ف ددد ددَ د دا اع اميدداج
خ الربا س الما قَ .
وعمىٗات التدزٖب parameters training
ِ

امياج التدريا لاقدراج الانائيَ الاصريَ يت اعدان ُددا ال ديدد دَ اعدتا ان

دْاّ َ متوى الص و َ صتا كري االناْ ُاالكاراج الصوةيَ ثما ود ِ الوك . 50

شهن  50وعمىٗات التدزٖب
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ود ٚاجلمطDuration of session in min ٛ
يوصا ان ةكون دو ا امَ  31 -95ن يقَ .
-

اعم ٜوطتٕ / ٝادٌ٘ وطـتٕ : ٝيكدون اعادا مدتوى لإلرا دَ الصدضيضَ
متوى اعاا ُال

-

يداراّ ل نتقدا .اىل

يوك  %81ل ُاننا متوى لإلرا اج اخلاقئَ نماَ  %61اُ اثخر .

الٕقت احملدد لإلداب : Limited solution time ٛاما ةف ي  .ه اع امدَ سديكون ُ دث
احل ذلدن و ث دمَ اع امَ ل ُال
االُ 0 .ن يقَ ُ 5حانيَ ل ِ ص
فل ّ عَ

ي تمد عاا متوى الص و َ ل ُيكون ِ اعمدتوى

يص اىل  3ن يقَ اعمتوياج االعاا لاص و َ .

امياج اخرى مثر.ا سا قاّ خ ل االيقاف التاقدائا لامناده ل االكد اراج

الصوةيَ ل كري االناْ ل المماو تكا صز الصورو .
ا ا النماَ لامتددر

ا ددن ف دد دَ ددا اع امداج ُفد القدي االفمادديَ ُالدال

يكون دا ما لياّ دُن صارَ اىل ا ادافَ ُثما ود انناه ِ ا دُ: )44 .
وطتٕ ٝالصعٕبٛ

1
25 Minutes

مدة جلسة التدريب

80 %

االستمرار للمستوى التالي

60 %

تكرار المستوى السابق

Mouse

level of difficulty
duration of training/Consultation
continue to the next level
repeat the previous level

مفاتيح االدخال

input device

on

شريط االداء

on

االشعارات الصوتية

off

لون الصور متدرج

grayscale image

on

كسب المعلومة الجديد

new acquisition

الموضع الصحيح

correct position

on
99 s (no clock
)appears
1

performance bar
acoustic feedback

اقصى وقت إلعادة نتاج الصور

max. reproduction time

االعادة والتكرار

repetitions

ددٔه  44الكي االفرتاضٗ ٛيف وعمىٗ ٛالتدزٖب
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حتمٗن البٗاٌات Data analysis
مثرنا ِ صق تحاي الاياناج ل يت ُدع
ع

يدع رامداج التددريا ِ رل د ددمَ

َ التاويا "النتائس" ل ثما يت ُتحديد رامَ ةدريا عَ قري النقر اعمنُش عاا الوري
ل زرن تحديد.ا يت عرخم نتائس ا امَ ِ ع

ِ اعم

َ التاويا ردُُ .خت ي ثمدا

ود ِ ردُ.)45 .

ددٔه 45عدد املّاً وع وطتٕٖات الصعٕبٔ ٛادصا ٞالصٕز الصشٗ ٛوع عدد احملأالت الصشٗشٔ ٛاخلاطٔ ٛ٠اخطا ٞالتدٖٔس

ُيود الوك

 )59اننداه ددو اثتمداب اع او دَ ُخمنمدا ثمدا ةود

اعددرراج

ال مونيَ ل انه ان االرةفاع ثاما انج فمو اثتماب اع او َ ِ الودك ُعددن اعمداى )01
يعمر َ خ

ا ا صا دو ُ ث لامتدرب ِ اعممَ ُ )01الال ااث  30حانيَ .

شهن 52ود ٚانتطاب املعمٕوٛ
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ُتحتما النماَ اعئويَ ل دن االختياراج الصضيضَ الرماْ الصور اعنتقاو ُاعادا نمداَ
ل دن احملاُالج الصضيضَ ل خا .الوك
ُ )0الال ككاث ُ )%011ا

 )53فيه اعاا نماَ ل ختياراج الصدضيضَ ِ اعممدَ

نماَ ِ اعممَ ُ )3الال ااث . )%43

شهن 53الٍطب ٛامل ٖٕٛ٠لعدد الصٕز الصشٗش ٛاليت مت اٌتكاِٞا

ُلارخم ةودي ذلتوى اعتا اج اخلاصَ جبدُ .النتائس ل ُ انق التفاصدي لتمداعد ِ
التفم ُاالستنتاش ندرش

يع الوصداج اخلاصَ ه ُة ريف ا.يته ِ ردُ) 46 .
املطتٕٝ

املطتٕ ٝاحلال٘ لمصعٕبٛ

اجزاء الصور

عدد اجزاء الصور
عدد اجزاء الصور الصحيحة

الصور الصحيحة

عدد المحاوالت في االختيار

المحاوالت

عدد االختيارات الصحيحة

المحاوالت الصحيحة

عدد االختيارات الصحيحة (النسبة المئوية ) %نسبة المحاوالت الصحيحة
عدد المواقع الخاطئة

مواقع الخطا

عدد التدوير الخطأ

خطا التدوير
عدد المعلومات الجديدة

عدد المكتسبات التي تم تجديدىا
وقت اكتساب وخزن المعلومات

مدة اكتساب المعلومة

وقت اعادة نتاج محسوب بالثواني

مدة التقرير
وقت مهمة التدريب

الوقت الفعلي للتدريب

التوقف

التوقفات من قبل المتدرب

ددٔه  46املعمٕوات االضافٗ ٛلتشمٗن البٗاٌات

149

الرانس ٚالتصٕٖسٖ)BILD( Figural Memory ٛ
وّى ٛالتدزٖب Task Training
ةت اا ممَ التدريا عاا ال اثرو التصدويريَ ل ايدداع ُخدمن اع او داج ِ الد اثرو
الاصريَ  visual memoryل ُ ييم.ا اُ الت رف عايمدا دَ د

اع او داج د ماج صداَ ُ.دو

رنا س ي ئ االعمار َ  )6سنواج ُاثخر ُ .ياخ .د ا الربندا س عددو دامش ثدأن ةكدون
ثامَ – كاْ) ُ word – objectثما ياا :
-

عرخم الصورو = الت رف عاا الصورو الال عردما .

-

عرخم الصورو = الت رف عاا الصورو َ الكامَ .

-

عرخم الكامَ = الت رف عاا الكامَ َ الصورو .
خ  .راماج التدريا ةتضدن ث

ممَ رصات

:

وسسم ٛانتطاب املعمٕوات acquisition phase

ِ .د ه اعرصاددَ ي ددرخم عاددا اعددريط الصددور ُالكامدداج اخلاصددَ امكددياْ الصددااَ ل
ُة تمد عدن الصور ُالكاماج عاا متوى الصد و َ ل ُتحددن ددو اثتمداب اع او دَ عادا
اعريط الال ةنتما صا .اللا عاا  )OKلاتأثيد .

شهن  54وسسم ٛانتطاب املعمٕوات
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وسسم ٛالتىٗٗص بني االشٗاrecognition phase ٞ

ِ رصاَ التمييم صلا عاا اعريط أن يت درف عادا أمسداْ ُ صدور امكدياْ ل ُالتقداط

الصورو اُ الكامَ َ

عدن َ اعناماج الال ة رخم تضرثَ عاا الواكَ َ رانا إىل خر ل

ُعاا اعريط ان طلتار ثامَ اُ صورو ماج صاَ َ خ  .النقر لاتاثيدد ل ُصدا .الوصدو .إىل
اعن قَ ماج الاون اممحر عاا اعريط اختيدار الكامدَ اُ الصدورو ماج ال
التمييم عند ا ة رخم
ُاع

دَ ل ُةااد

رصادَ

يع الكاماج ُالصدور ددمَ اعممدَ ل عندد.ا يدت ةقيدي أناْ اعدريط

ه دن امخ اْ الال اى ُالقرار فيما سيمتمر إىل اعمتوى التالا أُ ي ون إىل سا قه .

شهن 55التىٗٗص بني االشٗاٞ

ُميكَ التضك دررَ سرعَ صرثَ الصور الال يت عردما عاا الواكدَ دَ خد .
اللا عاا فتاو  )0اُ  ِ )9لوصَ فاةي اع دا ل ُ ةادي اجتداه احلرثدَ دَ اليمدار اىل
اليم

ُ َ اليم

اىل اليمار ل صما اصتيارداج اعدريط ل ثمدا ميكدَ ددا االجتا.داج ِ

اع امياج اخلاصَ التدريا .
تكٗٗي االداPerformance feedback ٞ
ميكَ دا ردونو االناْ دَ اد اعددرب اُ اعودرف دَ ائمدَ اع اميداج لإلكد اراج
الصوةيَ Acousticل ُالاصريَ ُ Visualالتو ف التاقائا اعورمَ لتقيي االناْ احناْ التدريا .
K

ان اختيار الصور ُالكاماج ِ  .ا الربنا س صم ي ريقَ ةلمَ ُرون ارةاداط ُادد
ن ا ان ير

اعريط صورو ع اس رلتاف عَ االس ال
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صفعه ل ُ التالا يرةكا خ أ .

التٕقف التمكاٟ٘
دا اع امياج ُ ك )  .ه اع اميَ ل يمتا اعتدرب
الكاماج ُالصور ماج الصاَ ل ُميكَ ةصضي الكاماج ُالصور
ا ا اما

ك

صعاج ةودد اخ داؤه ِ
الصضيضَ .

االك اراج الاصريَ اُ ُ/المم يَ ل فأن ث استزا َ َ اعتدرب

سيت ةقييمما رنُن اف ا .رئيَ صوةيَ ل صيد ة رخم ُرده ا تمدا َ اصلا يدَ ِ صدا.
القراراج الصضيضَ ل ُة رخم ا تما َ ساايَ عند القرار

الصضي ل فل ّ عَ االصدواج

االصلا يددَ ِ صددا .القددرار الصددضي ُاالكدداراج الصددوةيَ المدداايَ ِ صددا .القددراراج د
الصضيضَ .

شهن  56االداب ٛالصشٗشٔ ٛاخلاطٛ٠

وطتٕٖات الصعٕبlevels of difficulty ٛ
ِ  .ا الربنا س يت استمداى ا يقارب  )091صورو تنوعدَ صيوانداج ل اكدزار ل
انُاج) ل ُصدنج لك صورو َ الصور اس ) ميكَ عرده ِ رصاَ التمييم .
ي م الربنا س عم الربا س المدا قَ

ريقدَ ةكيفيدَ ل ددمَ  )9مدتوياج

لاص و َ ل ُعاا اساا عدن متوياج الص و َ يت تحديد عدن الصور الوارا ة ثر.ا ل
ُختتاف الصور ايلاّ ل فكاما انج متوياج الص و َ ثامدا اصداضث ممدَ التمييدم
اثخر ة قيداّ ُ .يت ةقيي اعممَ خ

ا صاما ل ثدان يكدون عددن امخ داْ ا د

دَ

اخل أ احملدن .ل ُ د ُدضنا صد اخل أ ل ثما ود ِ ردُ )47 .ل دْ ّا دَ اعمدتوى -0
 )7ال يمم اخل أ ل ُ َ اعمتوى  )8فصاعداّ ميكَ عمد خ دأ ُاصدد ُميكدَ دد.ا
االنتقا .إىل اعمتوى التالا ل عند.ا ة رخم صور رديدو يت اختيار.ا عووائياّ ل ُةمتا د

152

ا َ اعتددرب ةد ثر.ا ِ اعرصادَ احلاليدَ ل ُاالنتقدا .اىل اعرصادَ التاليدَ ل
الصور الال قُا َ
ُيمم ِ اعمتوى ُ )8اثخدر خب دأ ُاصدد صيدد ال يدما .االنتقدا .اىل اعمدتوى االعادا
كناّ ل فاما ثانث االرا اج صضيضَ ل ينتق اىل اعرصاَ التاليَ ل ُيت اسدتا ان الصدور
الال عردما ِ اعرصاَ احلاليَ .

ا ددا اما

ددٔه  47اقص ٜعدد لألخطأ ٞعدد الصٕز ٔفل وطتٕٖات الصعٕبٛ

ص د اعممددَ وددك

د صددضي ل فمددوف يددت عددرخم نفددم الصددور

عدددو ةصد إىل  5ددراج) ل ُ م د ا ميددن اعددريط فرصددَ صفددغ نفددم الصددور ددرو أخددرى ل
عنددد.ا ل يددتا ةمام د اعنادده ِ رصاددَ التمييددم لُةاقددا رصاددَ اثتمدداب الصددور
عنددد اعددانو عردددما دددُن ان ةددتا ل ُيددت

ادد الوصدددو

ددد  5ددَ احلاددو .دد

الصضيضَ ُةتضو .الوصدو إىل اعمتوى امننا َ الص و َ.
وعمىٗات التدزٖب Training parameters
ثما ُدضنا ِ الربا س التدريايَ الما قَ ل صو .ا.ميَ
َ دا

اماج ث

رنا س ةدرييب ُف

لامريط  .يود الودك اننداه

ا ضلو

اميَ التدريا ل ف دد

َ تا اج ل فل ّ عَ دمان فائددو

اميداج التددريا لاد اثرو التصدويريَ ُالدال سديت

ةودي ث ُصدو نما التفصي :
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ود ٚاجلمطDuration of session ٛ
تحما دو ا امَ الد ائ ل ُ دو وصا ما
-

 31–05ن يقَ .

عاون الهمىات  : factor wordsيدت اسدتمداى عا د ددا الكامداج ل دَ ارد
تحديد عدن اعناماج ِ رصاَ التمييم ل عاا اعتاار ان ال دن الكاا لنتدائس اعنامداج
يأةا َ عدن اعناماج الوارا ة ثر.ا َ ا اعريط ل ُعايه يت عدرخم دا ال يقد
الكاماج َ  )01–5ل فاما اختيار ال ا

عَ  )01ثاماج ل ُيماُو دى عا

اعنمفط ل سيكون ُ ث التميي م اُ الت ثر ا صر ل ا ا اما اختيدار ال ا د االعادا ل
فموف ال يقتصر التدريا عاا ال اثرو التصويريَ فضما ل ا ا يوم

دى االنتاداه

قوي اال د .
-

ٔضاٟط التدزٖب  : Training-modesدمَ  .ه اع امياج ل ميكَ لامودرف ةادي
ُدع ُذلتوى التدريا َ خ  .خياراج توافرو ِ

امياج التدريا ل صيدد ميكدَ

أن ةعمر الكاماج ُالصور ِ رصاَ االثتماب ُالتمييم ل ُ دع ملدك فدإن اسدتمداى
الكاماج ِ ث

َ رصاال االثتماب ُالتمييم

توفر ِ  .ه الوصدو ل ل لك

ميكَ االست انَ وصدو ماثرو الكاماج .
-

وٍبّات صٕتٗ َ : Acoustic feedback ٛاللرُر ةف ي  .ه اعيمو احناْ التددريا ل
ُميكَ ايقافما ِ صالَ ثان اعتدرب مُ اناْ عالا ُ ع ارةفاع متوى الص و َ يمنان
الو ور اللا لديم ل ثما يمتورا ايقافما ِ صالَ ُرون اثخدر دَ تددرب ِ
نفم الارفَ ُاستادا .مساعاج الراا .
ا ا النماَ لامناماج الاصريَ ل فيفل ةف ياما لألقفا ِ .راماج التدريا .

-

السضاٟن الٍصٗ : Textual feedback ٛةعمر الرسائ عاا الواكدَ لتدا
ةقد ه دمَ اعمدتوياج اُ

لامتددرب

ئمدَ االناْ دَ صيدد المدرعَ لا دا عندد يدانو مدتوى

الص و َ ُارةفاع متوى االناْ ف د َ ايقاف  .ه اعيمو .
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-

اعدادات التدزٖب  ِ : Trainings Settingصالدَ ا ددف إردراْ ة ددي ج فرنيدَ دا
يت ا
ك

-

مرعَ اعناماج خ  .رصاَ الت رف ل ك

اختيار إعداناج التدريا ل ُعندد

 .ا اإلعدان ل يت جتاُ .صدو التضك لامرعَ ِ إعداناج اع امَ .

الطسع : speed ٛميكَ ة دي

د .صرثَ اعناماج عرب الواكَ ِ ائمَ اع اماج

أُ أحناْ التدريا ل ُميكَ التضك المرعَ ُةاي .ا اد
التدريا د دأ الف

ل فإن المر " "0أُ " "9عاا لوصدَ فداةي اع دا ميكنده ةقايد

المرعَ أُ يانةما ل عاا التوالا  .إما
استمداى إعدان المرعَ ال
اعتددرب دع

ددْ التددريا ل إما ثدان

كد

اع امدَ إعدداناج التددريا ل فمديت

ة يينه أحناْ التدريا  ُ .وك عداى صلدا أن ي مد

دد .توسد المدرعَ ل ُاعوصدا ده .دو التادي اىل المدرعَ الا يئدَ

لامردا ال يَ لديم متوى أناْ أد ف ل ُ َ ح ال ونو إىل المرعَ اعتوس َ عندد ا
يتضمَ امناْ .
-

االجتآ  : Directionميكَ ةاي االجتاه ال
اختيار اجتاه اليمار ل ةنتق احملفماج َ اليم
اجتاه القراْو َ اليمار إىل اليم
َ اليمار إىل اليم

ُيتواف

ةتضرا فيه اعناماج عرب الواكَ ل فدإما
إىل اليمار . .د ا يتوافد ان يكدون

ل ا ا إما اختيار االجتاه الديم
ع اجتاه القراْو دَ الديم

فمدتنتق اعنامداج

إىل اليمدار  ُ .دالر

دَ ان

اع اماج الال ةوديضما عا َ ُ وصا مدا ِ رامداج التددريا لاال انمدا ختتادف دع
اعتدر

مُ .رو ل ُالال ةودع ُف القي االفماديَ ُاع د دا ما لياّ ثالتالا :
املطتٕ ٝاالٔه

1

املطتٕ ٝاحلال٘ لمصعٕبٛ

 .2دقيق

30 minutes

مدة جلسة التدريب

7

7

عامل الكلمات

بطئ

slow

السرعة

تمكين

Enabled

المعلومات الصوتية

تشغيل

enabled

المعلومات البصرية

تشغيل

enabled
Acquis. picture -> Repro.
picture
to left

المعلومات النصية

اكتساب الصور
الى اليسار
ايقاف

وسائط التدريب
االتجاه
مساعدة ( شرح الصور )

disabled
ددٔه  48ضبط وعمٗىات االفرتاضٗ ٛلمىتدزبني الٔه وسٚ
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حتمٗن البٗاٌات Data analysis
يت ُدع

يع راماج التدريا ِ رل

دمَ ع

دَ التاويدا "النتدائس" .يدت

تحديد رامَ التدريا عَ قري النقر اعمنُش عاا الوري ِ اعم
يت عرخم نتائس ا امَ ِ ع

ل ُ زرن تحديد.ا

َ التاويا ردُُ .خت ي .

ان ا مييدم نعو دَ الريمداثوى  RehaComعدَ اعنعو داج االخدرى ل التوددي
اعفص لااياناج ُاعتميم اعرُنَ فل ّ عَ ان النتائس ةأخ اثخدر دَ كدك لاتوددي
ُلتكون اثخر فمماّ لاقار  .د ان ينتما اعتدرب َ الت اي ة رخم ُارمدَ ةفصديايَ
النتائس ُالال ة رخم ةاقائياّ دُن ا ةدخ

َ اعدرب اُ اعورف .

ُندددرش انندداه اصددد خيدداراج التقددارير  )57ل الددال سلص د عايمددا نقددرو ُاصدددو ل
ُسنضاُُ .صف ث ردُ َ .ا داُُ .ثما ياا :

شهن  57اسد اشهاه عسض التكازٖس يف وٍظٕو ٛالسّٖانًٕ

دلرن انتماْ رامَ التدريا ةعمر ناف و النتائس ل ثمدا ِ الودك اعد ه يعمدر
درش الاون االمحر ُال

ميخد ا امداج التدريايدَ ل يودد ال مدون االيمدر مدتوياج

الص و َ ل ُاع .ا يعمر كري

د  3خياراج النتدائس  resultsل اعم د ُا دداُtable .

 and chartل متوى التقدى  )level progressionل ا ا مي

الوك عاارو عدَ رددُ.

يتلمَ نتدائس التددريا ثا ادَ دَ يانداج اعتددرب االسد االُُ .االخد ل اليدوى ل ُ دث
التدريا ل دو راماج التدريا ذلمو َ الماعَ ُالد يقَ ُالخانيَ ل ُ ث التدريا الكاا
ُاس اع ا ) .
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ُ َ ار احلصو .عاا ةفاصي اثخر ميكَ النقر اسف ميد
ُالال دَ خ

رددُ .النتدائس ل

دا ةعمدر نافد و اثخدر ةفصدي ّ لكد رامدَ دَ ا امداج ل ُ مدتوياج

الص و َ ل فل ّ عَ رل

يود االرا اج الصضيضَ ث ددن صدضي ُنمداتما اعئويدَ

ُعدن االرا اج اخلاقئَ ل عدا اعناماج الال  م يت القياى أ رن ف
ظمور ةفاصي لك

اميَ عاا اليم

َ اعتدرب ل فلد ّ عدَ

جبدُ .نفرن ث رامَ َ ا اماج ةتلمَ

االرا اج الصضيضَ ُاخلاقئَ ل ُ ث اثتماب اع او اج ل الو ث احملدن لإلرا َ ُ
اع امياج ثمدا .دو ودد ِ الودك

 )58ل ُالد

.ا َ

ي درخم ةقريدر فصد لازامدَ

التدريايَ االُىل ُالال ةعمدر دالاون االمحدر ددمَ اعم د ل ُعادا رمدَ الديم
ي رخم اعمتوى ل ُالفقراج ل ُاالرا اج الصضيضَ ُاعمماَ ل ُ َ رن الف

ل رددُ.

ُُ ث اعممَ

شهن  58تفاصٗن اجلمط ٛالتدزٖبٗ ٛاالٔىل

ُة رخم ناف اخرى لانتائس دلرن النقر عاا ا داُُ .اعم
ع ُصف ثا

))table and chart

لك اعماى دمَ متوياج الص و َ ُثما ود ِ ردُ. ) 49 .

ددٔه ٌ 49تاٟر التدزٖب سطب املدٔ ، ٚعدد املّاً ٔالفكسات ٔ ،االدابات الصشٗشٔ ، ٛاخلاطٔ ٛ٠الٍطب املٖٕٛ٠
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ُميكَ لاااصد اعقارنَ ُاالستنتاش َ خد  .قارندَ نتدائس التددريا دد اللدا
التدرييب اع اما لاقي االفماديَ اعدرش اسف ا دُُ . .الت رف عاا متوى التقدى ال
ُص اليه اعريط زرن النقر عاا احلق

 )3الد

ةودديضه ِ كدك

 )59ددمَ

متوى التقدى ُ level progressionثما ود ِ كك أنناه .

شهن  59وطتٕ ٝالتكدً يف التدزٖب عم ٜالرانس ٚالتصٕٖسٖٔ ٛالرٖ ٙبني وطتٕ ٝالتكدً يف املطتٕ 4 ٝلمصعٕبٛ
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