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 ملخص الدراسة
  :  عنوان الدراسة:أوالً 

 " أثر تنشیط الذاكرة العاملة فى تحسین عملیة الترجمة لدى طالب الجامعة"  
  أھداف الدراسة :ثانیًا 

 -: تعرف اآلتى إلىهدفت الدراسة الحالیة   
 الــذاكرة العاملـة فــى تحســینعلــى تنشـیط  القـائمالتـدریبى الحاســوبى  أثـر البرنــامج

كلیـــة التربیـــة جامعـــة  طـــالبلـــدى ) التحریریـــة والشـــفهیة التتابعیــة(  بنوعیهـــا جمـــةالتر  عملیــة
  .الفیوم تخصص اللغة اإلنجلیزیة 

 الدراسة  فروض:ثالثًا 

  صـــــــاغت الباحثــــــــة الســـــــابقة ضـــــــوء أهــــــــداف البحـــــــث ونتـــــــائج الدراســــــــات  فـــــــي  
  -:التالیة  الفروض
یبیـــة والمجموعـــة بـــین متوســـطى درجـــات المجموعـــة التجر  دالـــة إحصـــائیاً  توجـــد فـــروق .١

المكـون الصـوتى ( مكوناتهـالو ككـل  لمهـام الـذاكرة العاملـةالضابطة فى التطبیق البعـدى 
 . لصالح المجموعة التجریبیة )المنفذ المركزى –المكون البصرى المكانى  –

بـــین متوســـطى درجـــات المجموعـــة التجریبیـــة والمجموعـــة  دالـــة إحصـــائیاً  توجـــد فـــروق .٢
بعادهــا لصــالح المجموعـــة ألالتحریریــة ككــل  و لترجمــة لى الضــابطة فــى التطبیــق البعــد

 .التجریبیة
بـــین متوســـطى درجـــات المجموعـــة التجریبیـــة والمجموعـــة  دالـــة إحصـــائیاً  توجـــد فـــروق .٣

ــــق البعــــدى  ــــى التطبی ــــة ككــــل و لترجمــــة لالضــــابطة ف بعادهــــا لصــــالح ألالشــــفهیة التتابعی
  .المجموعة التجریبیة 

مهـــام ل )تتبعـــى –بعـــدى  –قبلـــى (اســـات المتكـــررة القی بـــین دالـــة إحصـــائیاً  توجـــد فـــروق .٤
المنفـذ  –المكـون البصـرى المكـانى  –المكـون الصـوتى (مكوناتهـالو  ككـل الذاكرة العاملـة

 . لصالح القیاسین البعدى والتتبعى المجموعة التجریبیة لدى )المركزى
رجمــة لتل )تتبعــى –بعــدى  –قبلــى (القیاســات المتكــررة بــین  دالــة إحصــائیاً  توجــد فــروق .٥

 .لصالح القیاسین البعدى والتتبعى المجموعة التجریبیة بعادها لدىوأل  ككل التحریریة
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لترجمــة ل )تتبعــى –بعــدى  –قبلــى (القیاســات المتكــررة  بــین دالــة إحصــائیاً  توجــد فــروق .٦
لصـــالح القیاســـین البعـــدى  المجموعـــة التجریبیـــة بعادهـــا لـــدىألو  ككـــل الشـــفهیة التتابعیـــة

   . والتتبعى
 

 :منھج الدراسة : رابعاً 

  -: العینة:-أ 
كلیـــــة التربیـــــة جامعـــــة الفیـــــوم  مـــــن اً طالبـــــ) ٧١(عینـــــة الدراســـــة علـــــى  اشـــــتملت

فــى الفرقــة الثالثــة بمتوســط ) ٢٠١٤ – ٢٠١٣(، للعــام الدراســي  تخصــص اللغــة اإلنجلیزیــة
، تــــم تقســــیمهم الــــى مجمــــوعتین ) ٠,٤٥(وانحــــراف معیــــاري قــــدره ) ٢٠,٠٣(عمــــري قــــدره 
  . )اً طالب ٣٥(واألخرى ضابطة ) اً طالب ٣٦(ئیة ،إحداهما تجریبیة بطریقة عشوا

  -: أدوات الدراسة -  ب

) إعداد الباحثة(     Memory Tasks  Working الذاكرة العاملة مهام )  ١( 
  وتتضمن

  مهام قیاس المكون الصوتى  .أ 

  مهام قیاس المكون البصرى المكانى  .ب 

  مهام قیاس مكون المنفذ المركزى  .ج 

ـــ)  ٢(   ـــة اتار اختب ـــة الترجم ـــة( Tests Translation Written التحریری ) إعـــداد الباحث
  :وتتضمن 

  )أ(اختبار الترجمة التحریریة الصورة   .أ 

  )ب(اختبار الترجمة التحریریة الصورة   .ب 

 )ج(اختبار الترجمة التحریریة الصورة   .ج 

  

Tests  Consecutive Interpreting  Oralالشـفهیة التتابعیـة  الترجمـة اتاختبـار )  ٣( 
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) إعـــــــــــداد الباحثـــــــــــة(           
  :وتتضمن 

  )أ(الشفهیة التتابعیة الصورة  اختبار الترجمة  .أ 

  )ب(الشفهیة التتابعیة الصورة  اختبار الترجمة  .ب 

  )ج(الشفهیة التتابعیة الصورة  اختبار الترجمة  .ج 
   Activating working memory programبرنـامج تنشـیط الـذاكرة العاملـة)  ٤( 

 )ةإعـــداد الباحثـــ(          
  : ویتضمن

  مهام تنشیط المكون الصوتى  .أ 

  مهام تنشیط المكون البصرى المكانى  .ب 

 مهام تنشیط مكون المنفذ المركزى  .ج 
 -: االسالیب اإلحصائیة - ج

          Explatory Factor  Analysisالتحلیل العاملى االستكشافى  -أ 
         Confirmatory Factor Analysisالتحلیل العاملى التوكیدى  - ب 
 T-test                                                          )ت(اختبار   - ج 
 Repeated Measures ANOVAتحلیـــل التبــــاین للقیاســــات المتكــــررة     -د 
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  :نتائج الدراسة : خامسًا 
 -:ئج التالیة اأسفرت الدراسة عن النت  

عــة بــین متوســطى درجــات المجموعــة التجریبیــة والمجمو  دالــة إحصــائیاً  توجـد فــروق .١
ـــق البعـــدى  ـــةالضـــابطة فـــى التطبی المكـــون (مكوناتهـــالو  ككـــل  لمهـــام الـــذاكرة العامل

  لصـــــالح المجموعـــــة  )المنفـــــذ المركـــــزى –المكـــــون البصـــــرى المكـــــانى  –الصـــــوتى 
 . التجریبیة

بــین متوســطى درجــات المجموعــة التجریبیــة والمجموعــة  دالــة إحصــائیاً  توجـد فــروق .٢
بعادهـا لصـالح المجموعـة أللتحریریـة ككـل و الترجمـة لالضابطة فى التطبیق البعدى 

 .التجریبیة
بــین متوســطى درجــات المجموعــة التجریبیــة والمجموعــة  دالــة إحصــائیاً  توجـد فــروق .٣

بعادهــا لصـــالح ألالشــفهیة التتابعیــة ككــل و لترجمـــة لالضــابطة فــى التطبیــق البعــدى 
  .المجموعة التجریبیة

مهـام ل )تتبعـى –بعـدى  –قبلـى ( القیاسـات المتكـررة بـین دالـة إحصـائیاً  توجد فروق .٤
 –المكــون البصــرى المكــانى  –المكــون الصــوتى (مكوناتهــا لو ككــل الــذاكرة العاملــة 

ـــــــــدى) المنفـــــــــذ المركـــــــــزى ـــــــــة ل   لصـــــــــالح القیاســـــــــین البعـــــــــدى  المجموعـــــــــة التجریبی
 . والتتبعى

 )تتبعــــى –بعــــدى  –قبلــــى (القیاســــات المتكــــررة بــــین  دالــــة إحصــــائیاً  توجــــد فــــروق .٥
ـــة بعادهـــا لـــدىألریـــة و التحریترجمـــة لل   لصـــالح القیاســـین البعـــدى  المجموعـــة التجریبی

 .والتتبعى
 )تتبعــــى –بعــــدى  –قبلــــى (القیاســــات المتكــــررة  بــــین دالــــة إحصــــائیاً  توجــــد فــــروق .٦

لصـــــالح  المجموعـــــة التجریبیـــــة بعادهـــــا لـــــدىألو  ككـــــل الشـــــفهیة التتابعیـــــةلترجمـــــة ل
   . القیاسین البعدى والتتبعى

  اقشــــــة النتــــــائج فــــــي ضــــــوء اإلطــــــار النظــــــري والدراســــــات وقــــــد قامــــــت الباحثــــــة بمن  
 .السابقة 

  


