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  البحث الثامن
  :بیاناته
  م ٢٠١٩ – منشور بمجلة كلیة التربیة جامعة االسكندریة) ٢(بحث مشترك       )١(

  وأثره في تحسین التنظیم المعرفي االنفعالي   N-Backالتدریب على برنامج "

  " والحساب الذهني لدى الطلبة المعلمین بكلیة التربیة 

"  
  أبوبكر مصطفى حفیضة سلیمان/ د.م.أ

  أستاذ علم النفس التربوى المساعد
 جامعة الفیوم –كلیة التربیة 

  أسماء حمزة محمد عبد العزیز/ د
  مدرس علم النفس التربوى

 جامعة الفیوم –كلیة التربیة 
  م ٢٠١٩

 
   : ملخص الدراسة

 N-Backهدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر التدریب بواسطة البرنامج االلكترونى 
لدى الطلبة المعلمین بكلیة التربیة جامعة  الذهنيوالحساب  االنفعالي المعرفيفى تحسین التنظیم 

وذلك  ،مقیاس التنظیم المعرفي االنفعالي :هما ،الفیوم، وقد أعد الباحثان أداتین لجمع البیانات
ا الستخدام برنامج الذهنيفي شكل أحكام موقفیة واختبار الحساب  ً ، كما أعد الباحثان دلیًال تدریبی

N-Back  .  
ا وطالبًة بالفرقة الرابعة عام ) ١٣٣(ستطالعیة من وتكونت عینة الدراسة اال ً طالب

للتحقق من الخصائص السیكومتریة ألداتي الدراسة، ) ریاضیات، فیزیاء، كیمیاء، بیولوجي(
ا وطالبًة عوملت كمجموعتین) ٨١(وتكونت العینة األساسیة من  ً األولى تجریبیة مكونة من : طالب

ا وطالبةً ) ٤٢( ً ا ) ٣٩(، والثانیة ضابطة مكونة من ) الفیزیاءقسم الریاضیات و (طالب ً طالب
ة ً ا من أسالیب التحلیل اإلحصائي ) قسم الریاضیات والفیزیاء(وطالب ، كما استخدم الباحثان عددً

المتوسط، واالنحراف المعیاري، ومعامل (لإلجابة عن فروض الدراسة وهى اإلحصاءات الوصفیة 
، والتحلیل العاملي االستكشافي باستخدام التدویر )لبیاناتارتباط بیرسون، والتحویل اللوغاریتمي ل

للعینات المستقلة، وتحلیل تباین القیاسات " ت"المائل، والتحلیل العاملي التوكیدي، واختبار 
  . المتكررة، واختبار حجم األثر
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ا بین متوسطي درجات   ً وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائی
لصالح  الذهنيوالحساب  االنفعالي المعرفيبیة والضابطة في كل من التنظیم المجموعتین التجری
ا ( االنفعالي المعرفيووجد أن حجم تأثیر المعالجة التجریبیة فى التنظیم . المجموعة التجریبیة وفقً

ا ) لمعامل كوهین ً ا یمتد من متوسط إلى قوي)0.7(مساوی ً كما وجد . ؛ تلك القیمة التي تعني تأثیر
ً ( الذهنيم تأثیر المعالجة التجریبیة فى الحساب أن حج ً ) ا لمعامل كوهینوفق ؛ ) 1.99(ا مساوی

ا ، كما وجد أن التأثیر األساسي  تلك القیمة التي تعني أن حجم تأثیر المعالجة التجریبیة قوي جدً
ا ً دالة حیث أشارت النتائج إلى وجود فروق  ؛للمعالجة التجریبیة بمرور الوقت تأثیر دال إحصائی

ا بین متوسطي القیاسین القبلى والبعدى في التنظیم  ً والحساب الذهني  االنفعالي المعرفيإحصائی
ا بین متوسطي القیاسین القبلى  ً لصالح القیاس البعدي، عالوة على وجود فروق دالة إحصائی

لم تكن والحساب الذهني لصالح القیاس التتبعي، بینما  االنفعالي المعرفيوالتتبعي في التنظیم 
ا بین متوسطي القیاسین البعدي والتتبعي فى كل من المتغیرین التابعین بما  ً الفروق دالة إحصائی

حتى  ،یعكس استمراریة أثر التدریب في تحسین مستوى هذین المتغیرین لدى المجموعة التجریبیة
 .سات السابقةوناقش الباحثان النتائج في ضوء اإلطار النظري والدرا. بعد انتهاء فترة التدریب
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