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DES IG N  G U IDE  
 

This PowerPoint 2007 template produces a 

36”x48” presentation poster. You can use it 

to create your research poster and save 

valuable time placing titles, subtitles, text, 

and graphics.  

 

We provide a series of online tutorials that 

will guide you through the poster design 

process and answer your poster production 

questions. To view our template tutorials, go 

online to PosterPresentations.com and click 

on HELP DESK. 

 

When you are ready to print your poster, go 

online to PosterPresentations.com 

 

Need assistance? Call us at 1.510.649.3001 

 
 

QU ICK  START  
 

Zoom in and out 
 As you work on your poster zoom in 

and out to the level that is more 

comfortable to you.  

 Go to VIEW > ZOOM. 

 

Title, Authors, and Affiliations 
Start designing your poster by adding the title, the 

names of the authors, and the affiliated institutions. 

You can type or paste text into the provided boxes. 

The template will automatically adjust the size of 

your text to fit the title box. You can manually 

override this feature and change the size of your 

text.  

 

TIP: The font size of your title should be bigger than 

your name(s) and institution name(s). 

 

 

 

 

Adding Logos / Seals 
Most often, logos are added on each side of the title. 

You can insert a logo by dragging and dropping it 

from your desktop, copy and paste or by going to 

INSERT > PICTURES. Logos taken from web sites are 

likely to be low quality when printed. Zoom it at 

100% to see what the logo will look like on the final 

poster and make any necessary adjustments.   

 

TIP:  See if your school’s logo is available on our 

free poster templates page. 

 

Photographs / Graphics 
You can add images by dragging and dropping from 

your desktop, copy and paste, or by going to INSERT 

> PICTURES. Resize images proportionally by holding 

down the SHIFT key and dragging one of the corner 

handles. For a professional-looking poster, do not 

distort your images by enlarging them 

disproportionally. 

 

 

 

 

 

 

 

Image Quality Check 
Zoom in and look at your images at 100% 

magnification. If they look good they will print well.  
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QU ICK  START ( con t . )  
 

How to change the template color 

theme 
You can easily change the color theme of your poster 

by going to the DESIGN menu, click on COLORS, and 

choose the color theme of your choice. You can also 

create your own color theme. 

 

 

 

 

 

 

 

You can also manually change the color of your 

background by going to VIEW > SLIDE MASTER.  After 

you finish working on the master be sure to go to 

VIEW > NORMAL to continue working on your poster. 

 

How to add Text 
The template comes with a 

number of pre-formatted 

placeholders for headers and 

text blocks. You can add 

more blocks by copying and 

pasting the existing ones or 

by adding a text box from the 

HOME menu.  

 

 Text size 
Adjust the size of your text based on how much 

content you have to present. The default template 

text offers a good starting point. Follow the 

conference requirements. 

 

How to add Tables 
To add a table from scratch go to the 

INSERT menu and  

click on TABLE. A drop-down box will 

help you select rows and columns.  

You can also copy and a paste a table from Word or 

another PowerPoint document. A pasted table may 

need to be re-formatted by RIGHT-CLICK > FORMAT 

SHAPE, TEXT BOX, Margins. 

 

Graphs / Charts 
You can simply copy and paste charts and graphs 

from Excel or Word. Some reformatting may be 

required depending on how the original document 

has been created. 

 

How to change the column 

configuration 
RIGHT-CLICK on the poster background and select 

LAYOUT to see the column options available for this 

template. The poster columns can also be 

customized on the Master. VIEW > MASTER. 

 

How to remove the info bars 
If you are working in PowerPoint for Windows and 

have finished your poster, save as PDF and the bars 

will not be included. You can also delete them by 

going to VIEW > MASTER. On the Mac adjust the Page-

Setup to match the Page-Setup in PowerPoint before 

you create a PDF. You can also delete them from the 

Slide Master. 

 

Save your work 
Save your template as a PowerPoint document. For 

printing, save as PowerPoint or “Print-quality” PDF. 

 

Print your poster 
When you are ready to have your poster printed go 

online to PosterPresentations.com and click on the 

“Order Your Poster” button. Choose the poster type 

the best suits your needs and submit your order. If 

you submit a PowerPoint document you will be 

receiving a PDF proof for your approval prior to 

printing. If your order is placed and paid for before 

noon, Pacific, Monday through Friday, your order will 

ship out that same day. Next day, Second day, Third 

day, and Free Ground services are offered. Go to 

PosterPresentations.com for more information. 

 

Student discounts are available on our Facebook 

page. 

Go to PosterPresentations.com and click on the 

FB icon.  

© 2015 PosterPresentations.com 
    2117 Fourth Street , Unit C         
     Berkeley CA 94710 

    posterpresenter@gmail.com 

ظهرت الدراسة الحالية أن الميل ألسلوب أ

المعالجة المعرفي تحليلي أم كلي يؤثر على توزيع  

 ٬االنتباه البصري عند أداء مهمة البحث عن هدف

حيث يظهر األفراد ذوي الميل نحو تفضيل أسلوب 

المعالجة التحليلي أسرع في ايجاد الهدف بغض 

في / في الوسط"النظر عن مكانه داخل الصورة 

لفحص تأثير هاتين المعالجتين ". غائب/ األطراف

على االنتباه بشكل أكثر شموالً وعمقاً فإن البحوث 

المستقبلية من الممكن أن توجه نحو بناء اختبارات 

أكثر صدقاً لقياس هذين الميلين لتجنب بعض 

العيوب المتعلقة باختبار األشكال المتضمنة كتشبعه 

 ,e.g. McKenna)بالذكاء والتصور المكاني 

كما يمكن أن يتم استخدام مهام انتباه . (1990

مختلفة مع عينات أوسع وكذلك استخدام تقنيات 

حديثة تثري ما تم الحصول عليه في الدراسة 

 Eye Trackingالحالية كتقنية تعقب حركة العين 

Technique . 

 

 الخالصة

 

 أهداف البحث

-:الفرض االولى    

توجد فروق ذات داللة احصائية بين أفراد عينة " 

الدراسة الذين يميلون ألسلوب المعالجة الكلي 

والذين يميلون لألسلوب التحليلي  في الزمن 

المنقضي لرصد الهدف البصري بغض النظر عن 

 موقعه لصالح المجموعة التي تميل لألسلوب 

".  التحليلي  

أظهر تحليل التباين المتعدد أنه توجد فروق دالة 

احصائيا تعزى إلى أثر الميل لألسلوب المعرفي 

الكلي أو التحليلي على سرعة انجاز المهمة حيث 

عند مستوى الداللة   ٤.٤٣= كانت قيمة ف 

(α=0.038)   لصالح المجموعة التي تميل

).1)ألسلوب المعالجة التحليلي كما يوضح الشكل   

 

 

 

 

 منهجية العمل

 :الدراسةمنهج 

تم استخدام المنهج التجريبي وقد كان التصميم      

  Mixed designالمتبع هو التصميم المختلط 

)  كلي/ تحليلي) حيث أسلوب المعالجة المعرفي 

 Betweenمتغير مستقل بين أفراد الدراسة 

subjects  و مكان الكائن الحي في الصورة

متغير مستقل داخل ) غائب/طرف/ وسط)

وقياس أثر هذين   Within subjectsاألفراد

المتغيرين كالً على حدة وتفاعلهما على الزمن 

الكائن الحي في "المستغرق إليجاد الهدف 

 ". الصورة

 

مجموعة من طالبات جامعة : عينة الدراسة 

 الملك سعود 

 أدوات الدراسة -:

 -:الصورمجموعة :  أوالً -

اثنان وسبعون صورة طبيعية من البيئة       

الخارجية  ثمانية وأربعون صورة منها يوجد 

في " حشرة/ طائر/ حيوان" بداخلها كائن حي

يتواجد هذا الكائن " صورة٢٤"نصف هذا العدد 

الحي في وسط الصورة تقريباً وفي النصف اآلخر 

أربعة وعشرون . يتواجد في األطراف" ٢٤"

صورة تخلو من أي كائن حي  وذلك للتأكد من دقة 

 أداء أفراد العينة

 اإلستنتاج النتائج

  

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن أثر الميل 

ألسلوب المعالجة المعرفي تحليلي أم كلي على 

طالبة من  106تم استخدام . االنتباه البصري

طالبات جامعة الملك سعود في تخصصات 

ومراحل دراسية مختلفة في هذه الدراسة حيث 

طبقن أوالً اختبار األشكال المتضمنة الفردي 

المحوسب ثم قمن بأداء مهمة البحث عن هدف 

أظهرت النتائج . والموجود داخل صور طبيعية

باستخدام تحليل التباين المختلط المتعدد أن 

الطالبات الالتي ألظهرن ميالً نحو تفضيل أسلوب 

المعالجة التحليلي كن أسرع في ايجاد الهدف 

/  في الوسط"بغض النظر عن مكانه داخل الصورة 

ظهور هذا الفرق على ". غائب/ في األطراف

مهمة تتطلب انتباهاً موجهاً نحو الهدف يشير إلى 

ضرورة أخذ هذه الفروق عند االعتبار عند تقديم 

المواد البصرية كما في بناء المناهج للطالب 

 .والمستفيدين بوجه عام
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 شكر وتقدير

 قسم علم النفس كلية التربية جامعة الملك سعود 

 

أشواق الشهري / البندري العتيبي      الطالبة /الدكتورة   

الكلي على االنتباه /أثر اختالف أسلوب المعالجة المعرفي التحليلي
 البصري

 عمادة البحث العلمي

 عمادة إلى بالشكر  الباحثتان تتقدم"
 سعود امللك جامعة في العلمي البحث

 املشروع هذا وتمويل دعم على
   –    URSP – 3    – 18) رقم البحثي

 أبحاث دعم برنامج خالل من (    90

 ".البكالوريوس طلبة

 مقدمة
 Visual Attentionيعتبر االنتباه البصري  

عملية عقلية تحدد اختيار بعضاً من الموضوعات 

البصرية لتخضع للمعالجة العقلية وتتجاهل البعض 

تلعب خصائص الفرد وخبراته الخاصة .  اآلخر

كما , وتوقعاته دوراً فاعالً في هذه المعالجة 

أظهرت العديد من الدراسات أن أسلوب المعالجة 

هو  Analyticأم تحليلي  Holisticالمعرفي كلي 

العامل المفسر لالختالفات التي من الممكن أن 

تظهر بين األفراد المنتمين للثقافات الجمعية 

والفردية عند توجيه انتباههم لمناطق انتباه محددة 

 ,e.g., Chua)عند أداء مهمات انتباه بصري 

Boland, & Nisbett, 2005.( 

تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في اختبار تأثير 

الفروق في المعالجة المعرفية على االنتباه عند 

استخدام مهمة البحث عن هدف وذلك باستخدام 

مجموعتين من األفراد المنتمين لثقافة واحدة 

وبذلك فإن أي  ٬ويعيشون داخل بيئة بصرية واحدة

فروق يمكن الحصول عليها بينهما ال يمكن أن 

تعزى ألية تفسيرات أخرى عدا عن الفروق في 

  .  أسلوبي المعالجة الكلي والتحليلي

تهدف الدراَسة الحاليَّة إلى الكشف  

عن مدى تأثير اختالف المعالجة 

على " كلية/ تحليلية"المعرفية 

االنتباه البصري على عينة من 

طالبات جامعة الملك سعود 

.بالرياض  

  
 

 

اختبار األشكال : ثانياً -

 -:EFTالفردي المتضمنة 

 صمم اختبار األشكال  

 Embedded Figures المتضمنة

Test  لقياس قدرة الفرد على تفكيك الشكل

المنظم أمامه ليدرك األجزاء المتضمنة 

يوفر . بداخله كأجزاء منفصلة عن المحيط

هذا االختبار القدرة على قياس األسلوب 

 .  االعتماد على المجال/ المعرفي االستقالل

تدعم هذه النتيجة ما توصلت إليه أحد الدراسات 

التي أظهرت أن المفحوصين من السويد كانوا 

قطعة من قطع األحجية  ٥٤أسرع في حل 

Puzzle مقارنة باليونانيين   (Audickas, 

Davis & Szczepańska, 2006)  مما

يجعلنا نقترح أن األفراد الذين يميلون للمعالجة 

التحليلية من الممكن أن  تكون لديهم قدرة أعلى 

 في ضبط االنتباه ليتوجه نحو المهمة المطلوبة 

Goal Oriented 

 
 
 

توجد فروق ذات داللة " :  الفرض الثاني 

احصائية بين الزمن المنقضي لرصد األهداف 

الموجودة في وسط الصورة والزمن المنقضي 

لرصد األهداف الموجودة في الخلفية واألهداف 

الغائبة حيث أن األهداف الموجودة في وسط 

".الصورة يتم رصدها بشكل أسرع من غيرها  

 

  

أظهر تحليل التباين المتعدد أنه ال توجد فروق 

دالة احصائيا تعزى إلى أثر مكان وجود الهدف 

على سرعة انجاز المهمة حيث كانت قيمة ف 

 . (α= 0.75)عند مستوى الداللة   ١> 

. 

(1)شكل   

p.33 
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