
  
  

  الملخص الدراسة باللغة العربیة
  :الدراسة عنوان - :أوالً 

فى تحسن الذكاء السائل لدى  N-Backفاعلیة تدریب الذاكرة العاملة باستخدام برنامج " 
  "طالب الجامعة

 :الدراسة أهداف  :-ثانیاً 
  -:إلى الحالیة الدراسة هدفت   

  فى تحسین درجة الذكاء السائل لطالب الجامعة  N-Backمعرفة مدى فاعلیة برنامج  .١
 .على تحسین الذكاء السائل) سمعى فقط) (بصرى/سمعى(معرفة أثر نوع مهمة التدریب .٢
 .معرفة أثر مدة التدریب على تحسین الذكاء السائل .٣

 :الدراسة فروض -  :ثالثاً 
 - :التالیة الفروض صیاغة أمكن الدراسة وأهداف السابقة الدراسات ضوء في

ــــــــــــــــة إحصــــــــــــــــائیة بــــــــــــــــین متوســــــــــــــــطات درجــــــــــــــــات المجموعــــــــــــــــة التجریبیــــــــــــــــة  .١ توجــــــــــــــــد فــــــــــــــــروق دال
والمجموعـــــة الضـــــابطة ) ســـــمعى فقـــــط (والمجموعـــــة التجریبیـــــة الثانیـــــة ) بصـــــرى/ســـــمعى(األولـــــى

 . للذكاء السائل لصالح المجموعتین التجریبیتین) جلسة٣٠بعد (فى القیاس البعدى الثالث

فى درجات الذكاء ) جلسة٣٠-جلسة٢٠–جلسات١٠(یب یوجد أثر ایجابى دال احصائیًا لمدة التدر  .٢
 .لصالح عدد الجلسات األكبرالسائل للمجموعتین التجریبیتین 

فى درجات ) سمعى فقط–بصرى / سمعى(یوجد أثر إیجابى دال إحصائیًا لنوع مهمة التدریب  .٣
 .لصالح المهمة المزدوجةالذكاء السائل للمجموعتین التجریبیتین 

ومدة ) سمعى(،)بصرى/ سمعى (ل إحصائیًا للتفاعل بین نوع مهمة التدریبیوجد أثر إیجابى دا .٤
للمجموعتین  فى درجات الذكاء السائل)  جلسة ٣٠(، )جلسة٢٠(، )جلسات١٠(التدریب 

 .التجریبیتین
) بصرى/سمعى (للمجموعة التجریبیة األولى ) القیاس التتبعى( یختلف األثر طویل المدى للبرنامج .٥

  .إحصائیا باختالف مدة التدریبإختالفًا داًال 
اختالفًا داًال ) سمعى(للمجموعة التجریبیة الثانیة ) القیاس التتبعى( یختلف األثر طویل المدى للبرنامج .٦

  .إحصائیا باختالف مدة التدریب
  :الدراسة إجراءات :رابعا

 -:مایلي لدراسةا إجراءات تضمنت    
  المنهج التجریبیى: منهج الدراسة  . أ

  : تكونت من :فى الدراسةالمشاركون   . ب



) ٦٠( قوامها للتحقق من الخصائص السیكومتریة لمهام الذاكرة العاملة: مجموعة استطالعیة .١
  .طالب وطالبة من طالب كلیة التربیة

طالب وطالبة من كلیة التربیة وكان اشتراك الطالب  )٣٢٠(تكونت من : عینة التدریج . ٢
  .تطوعیًا وذلك لتطویر وتدریج اختبار الذكاء السائل وسحب الصور االختباریة المختلفة

طالب وطالبة من الفرقة الثانیة بكلیة التربیة جامعة ) ٩٠( تكونت من: المجموعة أساسیة.٣
بمتوسط عمري ) ٣٠=ن(مجموعة تجریبیة أولى :الفیوم، وتم تقسیمهم الى ثالث مجموعات كالتالى

، و )بصرى –سمعى (  N-backوتتدربت على النوع المزدوج من برنامج ٠،٤وانحراف معیارى  ١٩،٢
وتتدربت على النوع  ٠,٤وانحراف معیارى  ١٩،٢بمتوسط عمري ) ٣٠=ن(مجموعة تجریبیة ثانیة 

وانحراف  ١٩،٤ي متوسط عمر ب) ٣٠=ن(، ومجموعة ضابطة  N-backالسمعى فقط من برنامج
  .وتدرس فى الظروف العادیة وال تتلقى أى نوع من البرامج التدریبیة ٠،٤معیارى 

  :التالیة األدوات الباحثة استخدمت  :الدراسة أدوات  . ج
   Buschkuehl,2008&Jonides ،Perrig ،Jaeggi إعداد     N-Back برنامج .١

  الذكاء السائل                                                          اختبار  .٢
اختبار المصفوفات المتتابعة المتقدم (قامت الباحثة بتطویر وتدریج اختبارات الذكاء السائل 

أمال صادق ، فؤاد أبو (المجموعة الثانیة، اختبار كاتل المتحرر من أثر الثقافة  إعداد ) ٢٠٠٨(لرافن
لبناء  باستخدام نموذج راش ))١٩٩٨(لرافن  المعیارىاختبار المصفوفات المتتابعة  ،)٢٠٠٥،حطب 

خمس صور اختباریة متعادلة القیاس وفقا میزان تدرج واحد مشترك لقیاس الذكاء السائل، ثم سحبت 
 .لمقیاس الذكاء السائل المدرج الستخدامها فى القیاسات المتكررة للدراسة

 العاملة                                         إعداد الباحثةالذاكرة  مهام .٣
 مهمة مدى القراءة .١

 مهمة مدى األرقام العكسى  .٢

 مهمة ترتیب الحروف واألرقام .٣

  مهمة المدى المكانى .٤

 :اإلحصائیة األسالیب  . د
              One Way ANOVAتحلیل التباین أحادى اإلتجاه            - ١
   ANOVA Repeated Measuresاإلتجاه للقیاسات المتكررة  تحلیل التباین أحادى  - ٢
                Mixed Models ANOVA تحلیل التباین للنماذج المختلطة  -٣

  خطوات الدراسة.هـ 
  - :قامت الباحثة بمجموعة من االجراءات أثناء هذه الدراسة، یمكن إیجازها فیما یلى     

  .والدراسات السابقة فى مجال الدراسة الحالیةاالطالع على ادبیات البحث العلمى  .١



طالب وطالبة یمثلون العینة االستطالعیة االولى  ٣٢٠تطبیق اختبارات الذكاء السائل على عدد  .٢
لتقنین وتدریج اختبار الذكاء السائل وسحب خمسة صور اختباریة متعادلة القیاس باستخدام 

  .WINSTEPSبرنامج  
طالب وطالبة یمثلون العینة االستطالعیة الثانیة وذلك للتحقق  ٦٠تطبیق مهام الذاكرة العاملة على  .٣

  .SPSSمن الخصائص السیكومتریة لها باستخدام برنامج 
تطبیق النسخة االولى من اختبار الذكاء السائل كاختبار قبلى ومهام الذاكرة العاملة على العینة  .٤

  االساسیة 
ساسیة إلى مجموعتین تجریبیتن واخرى ضابطة والتحقق من التكافؤ فى متغیرات تقسیم العینة اال .٥

  .البحث المختلفة
جلسات حیث تدربت المجموعة األولى  ١٠تطبیق البرنامج التدریبى على المجموعتین التجریبیتن لمده  .٦

فردى وتدربت المجموعة الثانیة على النوع ال)  بصرى/سمعى (على النوع المزودج من البرنامج
  ) .سمعى فقط(

 N-backجلسات تدریب على برنامج  ١٠بعد مرور ) بعدى أول(تطبیق ثانى اختبار للذكاء السائل .٧
  .وتم تسجیل النتائج

  . جلسات اخرى ١٠استكمال التدریب للمجموعتین التجریبیتن على البرنامج لمدة  .٨
وتم  N-backلى برنامج جلسة تدریبیة ع٢٠بعد ) بعدى ثانى(تطبیق ثالث اختبار للذكاء السائل .٩

  .تسجیل النتائج
  .جلسات اخرى للمرة الثالثة  ١٠استكمال التدریب للمجموعتین التجریبیتن على البرنامج لمدة  .١٠
جلسة تدریبیة للمجموعتین التجریبیتن ٣٠بعد ) بعدى ثالث(تطبیق رابع اختبار للذكاء السائل .١١

ائج ثم توقف التدریب لمدة ثالثة وتم تسجیل النت N-backوالمجموعة الضابطة على برنامج 
  .أشهر

بعد مرور ثالث شهور من القیاس البعدى الثالث ) تتبعى(تطبیق خامس اختبار للذكاء السائل .١٢
فى تحسن درجة الذكاء السائل وتم  N-backبهدف التعرف على مدى استمرار أثر برنامج 

  .تسجیل النتائج
  .استخدام االسالیب االحصائیة  .١٣
  .ومناقشتهاتفسیر النتائج  .١٤
  .وضع التوصیات والبحوث المقترحة .١٥

  :الدراسة التى توصلت إلیها أهم النتائج :خامسا
) بصرى/سمعى(متوسطات درجات المجموعة التجریبیة األولىتوجد فروق دالة إحصائیة بین  .١

فى القیاس البعدى للذكاء السائل والمجموعة الضابطة ) سمعى فقط (والمجموعة التجریبیة الثانیة 
  .لصالح المجموعتین التجریبیتین



بصرى /سمعى ([ومهمة التدریب  "مدة التدریب"المتكررة  تأثیر التفاعل بین عاملي القیاسات  .٢
 .غیر دال إحصائیًا  ])سمعى(،)

التى استخدمت مع  N-backالیوجد تأثیر أساسى دال إحصائیًا لنوع مهمة التدریب على برنامج  .٣
) بصرى/ سمعى(المجموعة التى تلقت تدریبا (المجموعتین التجریبیتین فى درجات الذكاء السائل 

 ).والمجموعة التى تلقت تدریبا سمعیا فقط
یوجد تأثیر أساسى دال إحصائیًا لمدة التدریب فى القیاسات المتكررة للذكاء السائل داخل كل  .٤

 .كبیرمجموعة تجریبیة وذات تأثیر 
) جلسات١٠(البعدى األول ( توجد فروق دالة إحصائیا بین القیاس التتبعى وكل من القیاسین  .٥

للذكاء السائل للمجموعة التجریبیة األولى لصالح القیاس التتبعى، ) جلسة  ٢٠(البعدى الثانى (و
عى للذكاء والقیاس التتب) جلسة٣٠(بینما ال توجد فروق دالة إحصائیا بین القیاس البعدى الثالث

 . السائل
للذكاء السائل ) جلسات١٠(توجد فروق دالة إحصائیًا بین القیاس التتبعى والقیاس البعدى االول  .٦

لصالح القیاس التتبعى، بینما ال توجد فروق دالة إحصائیا ) سمعى(للمجموعة التجریبیة الثانیة 
للذكاء ) جلسة٣٠(والبعدى الثالث) جلسة٢٠(بین القیاس التتبعى وكل من القیاسین البعدى الثانى

 السائل للمجموعة التجریبیة الثانیة
   .القرار التربوى صانع تهم تربویة تضمینات من عنها اسفرت وما النتائج هذه مناقشة تم وقد      

                                                 


