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 ٢٤٨

  الدراسة ملخص

هدفت الدرسة الحالية إلى الكشف عن تأثير كل من التجنيب والنوع والمدة الفاصـلة بـين                
اسة على مجموعة   التنبيهين على تداخل المهام الثنائية لدى الطالب الجامعيين، وقد أجريت الدر          

  ). من اإلناث٢٨ منهم من الذكور، و٢٢(طالباً، ) ٥٠( وعددهم من الطالب الجامعيين،

  :وتمثلت فروض الدراسة فيما يلي

 التجنيب والتعاكس والنوع والمدة الفاصلة بين التنبيهين على أداء المهمة الثنائيـة             يؤثر )١
  .لدى الطالب الجامعيين في حالة المهام الثنائية

التجنيب والتعاكس والنوع والمدة الفاصلة بين التنبيهين على أداء المهمة الثانيـة             يؤثر )٢
  . في حالة المهام الثنائيةالجامعيين لدى الطالب

يمكن أن يساهم التجنيب والمدة الفاصلة بين التنبيهين بدرجات متفاوتة في التنبؤ بكـل               )٣
  .امعيينمن متوسط زمن االستجابة األولى والثانية لدى الطالب الج

  :األدوات

رصـد   في تصميم مهـام الدراسـة، وتقـديم التنبيهـات و     E-Primeوقد استخدم برنامج    
  . تفضيل اليد، لضمان اختيار الطالب األيامن دون غيرهمةاناالستجابات، كما استخدمت استب

  :النتائج

كشفت نتائج الدراسة الراهنة عن تحقق معظم فروضها، حيـث تبـين وجـود تـأثير دال           
، فقد كان األداء فـي ظـرف التعـاكس أقـل            نيب على كفاءة أداء المهمة األولى والثانية      للتج

جوهرياً منه في ظروف التجنيب األخرى، كما كشفت النتائج عن تفوق الذكور على اإلناث في               
أداء المهام الثنائية، لكن النتائج أشارت إلى أن إسهام متغيرات الدراسـة فـي التنبـؤ بـزمن                  

  .ولى والثانية كان قليالً للغايةاالستجابة األ

  



 ٢٤٩

Abstract  

The current study aimed to detect the effect of laterality, sex and 
stimulus onset a synchrony (SOA) on dual task interference among 
university students. The study was conducted on a group of university 
students, who were (50) students (22 males and 28 females). 

The study hypotheses were as the following:  

1) The laterality, crossing, sex and stimulus onset a synchrony have 
an effect on the performance of the first task among the university 
students, in dual task performance. 

2) The laterality, crossing, sex and stimulus onset a synchrony have 
an effect on the performance of the second task among the 
university students, in dual task performance. 

3) The laterality, crossing and stimulus onset a synchrony could 
contribute, with varying degrees, in predicting the response time 
average for the first and second response among the university 
students.  

Tools:  

We used E-Prime program for designing the study tasks, presenting 
stimuli and monitoring responses. Also, we used hand-preference 
questionnaire to ensure the selection of the right-handed students.  

Results:  

Results of the current study show the verifying of most hypotheses, 
where there was significant effect for laterality on the performance 
efficiency for the first and second task. The performance in the crossing 
condition was substantially less than it in the other lateral conditions. 
Findings also revealed the superiority of males to females in the dual 
tasks performance. But Results indicated that the contribution of the 
study variables was too little, concerning predicting the response time of 
the first and the second. 



د  

  رس الموضوعات األساسيةفه

  الصفحة  المــوضوع
  ١   موضوع البحث وأهميته: الفصل األول

  :مدخل إلى مشكلة البحث: أوالً
   موضوع البحث -١             
   مشكلة الدراسة -٢             
   مبررات القيام بالبحث -٣             

  :أهمية الدراسة: ثانياً
  رية للدراسة ـ األهمية النظ-١             
   األهمية التطبيقية للدراسة -٢             
  الملخـص 

٢  
٢  
١١  
١٢  
١٤  
١٤  
١٥  
١٦  

  ١٧  المفاهيم األساسية: الفصل الثاني
   المهام الثنائية -)أ(

   مفهوم المهام الثنائية-١     
  : طرق التجريب في المهام الثنائية-٢     

  تصميم الومضة االنتباهية)           أوالً
  تصميم مدة المقاومة النفسية)           ثانياً

  :محددات مفهوم مدة المقاومة النفسية                    
   محدد التساوق: المحدد األول                              
  محدد الممارسة : المحدد الثانى                              

   تداخل المهام الثنائية-٣     

١٨  
١٨  
١٩  
٢٠  
٢٤  
٣١  
٣١  
٣٧  
٤١  

  .مفهوم التجنيب واالنتقال العصبي) ب(
  .التجنـيب: أوالً     
  .االنتقال العصبي: ثانياً     
  .طرق التجريب في دراسة التجنيب الدماغي: ثالثاً     
  السيادة اليدوية) ج
  الفروق بين الجنسين) د

  الملخـص

٤٣  
٤٣  
٥٢  
٥٧  
٦٩  
٧١  
٧٣  

  ٧٤  ريةاألطـر النظ: الفصل الثالث
  األطـر النظرية المفسرة لتداخل المهام الثنائية ) أ

  نموذج التماثل والتعارض ) ١     
  عنق الزجاجة أو انتقاء االستجابةنموذج ) ٢     
  نموذج الوسع ) ٣     

٧٥  
٧٥  
٧٨  
٨٥  



ه  

  الصفحة  المــوضوع
 نظرية المصادر المتعددة ) ٤     

  األطر النظرية المفسرة للتكامل بين الشقين) ب
  ثل في نقل المعلوماتنظرية عدم التما )١     
  نظرية الكفّ الشقي أو التوازن الوظيفي بين الشقين )٢     
  نظرية االستخدام الشقي )٣     
  نظرية الترشيح المزدوج بالتكرار )٤     

   الملخـص

٩١  
٩٦  
٩٧  
٩٨  
١٠١  
١٠٣  
١٠٥  

  ١٠٧  الدراسات السابقة : الفصل الرابع
   مجال التجنيبدراسات المهمة الثنائية في )١
   تعقيب على هذه الفئة من الدراسات-
  دراسات اهتمت بكشف التداخل، وحاولت إثبات وجوده في ظروف متنوعة )٢
   تعقيب على هذه الفئة من الدراسات-
  دراسات اهتمت بتأثير التساوق على تداخل المهمة الثنائية )٣
   تعقيب على هذه الفئة من الدراسات-
  ثير الممارسة على تداخل المهمة الثنائيةدراسات اهتمت بتأ )٤
   تعقيب على هذه الفئة من الدراسات-

  تعقيب العام على الدراسات 
  فـروض الـدراسة

  الملخـص

١٠٨  
١١٦  
١١٧  
١٣١  
١٣٢  
١٤٤  
١٤٥  
١٦٢  
١٦٣  
١٦٤  
١٦٥  

  ١٦٦  منهج البحث وإجراءاته: الفصل الخامس
  :منهج الدراسة

  :تصميم الدراسة) أ(
  .المتغيرات المستقلة وتعريفاتها اإلجرائية: والًأ               
  .المتغيرات التابعة وتعريفاتها اإلجرائية: ثانياً               
  ضبط المتغيرات الدخيلة: ثالثاً               

  عـينة الـدراسة) ب(
  أدوات الـدراسة) ج(
  إجـراءات التجـربة) د(

  :ستطالعيةالدراسة اال                              
   أهداف الدراسة االستطالعية-١                              
  :E-Prime الخصائص السيكومترية لبرنامج -٢                              

  الصدق: أوالً                                             
  .تالثـبا: ثانياً                                             

١٦٧  
١٦٧  
١٦٧  
١٦٨  
١٧٠  
١٧٣  
١٧٣  
١٧٦  
١٨٢  
١٨٢  
١٨٣  
١٨٣  
١٨٤  



و  

  الصفحة  المــوضوع
   التحليالت اإلحصائية للدراسة االستطالعية-٣                              
   نتائج الدراسة االستطالعية-٤                              
   تعقيب على نتائج الدراسة االستطالعية-٥                              

  التحليالت اإلحصائية للدراسة األساسية) هـ(
  الملخـص

١٨٤  
١٨٥  
١٩٠  
١٩٤  
١٩٤  

  ١٩٦  وصف النتائـج: الفـصل السادس
  التحليالت اإلحصائية الوصفية: أوالً
  أساليب التحليل اإلحصائي االستداللي: ثانياً

   األول العام          نتائج الفرض
   الثاني العام          نتائج الفرض

       نتائج الفرض الثالث     
  الملخـص

١٩٧  
٢١٠  
٢١٠  
٢١٥  
٢١٩  
٢٢٤  

  ٢٢٥  مناقشة النتائـج : الفصل السابع
  مدى اتساق نتائج البحث الحالي مع نتائج البحوث السابقة: أوالً

  النتائج المتصلة بالفرض العام األول) ١           (
   الثاني  العاممناقشة نتائج الفرض) ٢           (

  مناقشة نتائج الفرض الثالث) ٣      (     
  ما تؤيده وتضيفه نتائج البحث الحالي إلى نتائج البحوث السابقة: ثانياً

  الملخـص

٢٢٦  
٢٢٦  
٢٣٤  
٢٤١  
٢٤٤  
٢٤٦  

  ٢٤٧  سةاردملخـص ال
  ٢٥٠  المراجـع

  



ز  

  فهـرس الجداول

  الصفحة  الجــدول
  الفكري الحركيللفروق بين تساوق التنبيه واالستجابة والتساوق) ١(جدول 

  يوضح التصميم العاملي للدراسة) ٢(جدول 
  يوضح نتائج معامالت الثبات) ٣(جدول 
تحليل التباين المتعدد لتأثير المتغيرات المستقلة على زمـن االسـتجابة األولـى فـي               ) ٤(جدول  

  جميعها، ما عدا محاوالت القالب األولالمحاوالت
 المتغيرات المستقلة على زمـن االسـتجابة األولـى فـي            تحليل التباين المتعدد لتأثير   ) ٥(جدول  

 محاوالت القالب الثاني والثالث
تحليل التباين المتعدد لتأثير المتغيرات المستقلة على زمـن االسـتجابة األولـى فـي               ) ٦(جدول  

  المحاوالت جميعها، ما عدا محاوالت القالب الرابع

٣٢  
١٦٩  
١٨٤  
  
١٨٥  
  
١٨٦  
  
١٨٧  

اين المتعدد لتأثير المتغيرات المستقلة على زمـن االسـتجابة الثانيـة فـي              تحليل التب ) ٧(جدول  
 المحاوالت جميعها، ما عدا محاوالت القالب األول

تحليل التباين المتعدد لتأثير المتغيرات المستقلة على زمـن االسـتجابة الثانيـة فـي               ) ٨(جدول  
 محاوالت القالب الثاني والثالث

عدد لتأثير المتغيرات المستقلة على زمن االستجابة الثانية في جميـع           تحليل التباين المت  ) ٩(جدول  
  المحاوالت، ما عدا محاوالت القالب الرابع

  معامل االلتواء والتفلطح لزمن االستجابة األولى والثانية لدى الطالب) ١٠(جدول 
دة الفاصـلة   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتأثير كل من التجنيب والم        ) ١١(جدول  

  بين التنبيهين على زمن االستجابة للمهمة األولى لدى الطالب الجامعيين
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتأثير كل من التجنيب والنـوع والمـدة         ) ١٢(جدول  

  الفاصلة بين التنبيهين على زمن االستجابة للمهمة الثانية لدى الطالب الجامعيين

  
١٨٨  
  
١٨٩  
  
١٩٠  
١٩٨  
  
١٩٩  
  
٢٠٢  

  متغير التجنيب وتأثيره على دقة االستجابة األولى لدى الطالب الجامعيين )١٣(جدول 
  متغير المدة الفاصلة وتأثيره على دقة االستجابة األولى لدى الطالب الجامعيين )١٤(جدول 
  الجامعيين متغير التجنيب وتأثيره على دقة االستجابة الثانية لدى الطالب )١٥(جدول 

  الجامعيين متغير المدة الفاصلة وتأثيره على دقة االستجابة الثانية لدى الطالب )١٦(دول ج
  لتحليل التباين المتعدد، وداللة الفروق بين المتغيرات لدى الطالب الجامعيين )١٧(جدول 
  يوضح نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لمتغير التجنيب لدى الطالب الجامعيين )١٨(جدول 

٢٠٤  
٢٠٥  
٢٠٧  
٢٠٧  
٢١١  
٢١٢  

 لداللة تأثير كل من النوع والمدة الفاصلة بين التنبيهين والتجنيب على دقة             ٢ختبار كا  )١٩(جدول  
  االستجابة األولى لدى الطالب الجامعيين

  لتحليل التباين المتعدد، وداللة الفروق بين المتغيرات لدى الطالب الجامعيين )٢٠(جدول 
   اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لمتغير التجنيب لدى الطالب الجامعيينيوضح نتائج )٢١(جدول 
 لداللة تأثير كل من النوع والمدة الفاصلة بين التنبيهين والتجنيـب علـى            ٢اختبار كا  )٢٢(جدول  

  
٢١٤  
٢١٦  
٢١٦  
  



ح  

  الصفحة  الجــدول
  دقة االستجابة الثانية لدى الطالب الجامعيين

  بين التنبيهين لدى عينة الذكورتحليل االنحدار التدريجي للتجنيب والمدة الفاصلة ) ٢٣(جدول 
  تحليل االنحدار التدريجي للتجنيب والمدة الفاصلة بين التنبيهين لدى عينة اإلناث) ٢٤(جدول 
  تحليل االنحدار التدريجي للتجنيب والمدة الفاصلة بين التنبيهين لدى العينة الكلية) ٢٥(جدول 
   والثانية لدى الذكور واإلناث والعينة الكليةالمتغيرات المنبئة بزمن االستجابة األولى) ٢٦(جدول 

٢١٨  
٢٢٠  
٢٢١  
٢٢٢  
٢٢٣  

  



ط  

  فهـرس األشكال

  الصفحة  الشــكل
  يوضح العارض البصري المسلسل السريع المستخدم في تجارب الومضة االنتباهية) ١(شكل 
  رسم توضيحي لتصميم مدة المقاومة النفسية) ٢(شكل 
 قى الدماغ عند استقبال المدخالت البصريةرسم تخيلي لش) ٣(شكل 
  صورة لتشريح الدماغ )٤ (شكل

  يوضح طبيعة المهمة المستخدمة في نموذج بوفينبيرجر) ٥(شكل 
   رسم توضيحي للتنظيم العصبي التشريحي للمسارات البصرية) ٦(شكل 

٢٢  
٢٧  
٤٥  
٥٥  
٦٠  
٦٣  

  ضافييوضح طبيعة المهمة المستخدمة في نموذج الهدف اإل) ٧ (شكل
  يوضح طبيعة المهمة المستخدمة في نموذج ديموند) ٨(شكل 
  يوضح طبيعة المهمة المستخدمة في نموذج بانيتش) ٩(شكل 
  نموذج عنق الزجاجة المركزي) ١٠(شكل 
 يوضح عنق الزجاجة النتقاء االستجابة) ١١(شكل 

  يوضح عملية المعالجة وفقاً لنظرية الوسع) ١٢(شكل 

٦٤  
٦٥  
٦٦  
٨٠  
٨٢  
٨٨  

  )ب(و) أ(يوضح إمكان توزيع الوسع للعمليات المركزية للمهمتين ) ١٣(كل ش
  مهام تجربة باشلر وزمالئه) ١٤(شكل 
  تصميم تجربة موسلّر) ١٥(شكل 
   يوضح تجربة سنايدر)١٦(شكل 
  يوضح تجربة كورالّو وزمالئه) ١٧(شكل 
  يوضح التصميم العاملي) ١٨(شكل 

٨٩  
١١٠  
١١٢  
١٢٧  
١٢٩  
١٦٩  

   الجامعيينأثير متغير التجنيب على متوسط زمن االستجابة األولى لدى الطالبت) ١٩( شكل
تأثير متغير المدة الفاصلة بين التنبيهين على متوسط زمن االسـتجابة األولـى لـدى               ) ٢٠(شكل  
   الجامعيينالطالب
  تأثير متغير النوع على متوسط زمن االستجابة األولى) ٢١(شكل 
   الجامعيينيب على متوسط زمن االستجابة الثانية لدى الطالبتأثير متغير التجن) ٢٢(شكل 
تأثير متغير المدة الفاصلة بين التنبيهين على متوسط زمن االسـتجابة الثانيـة لـدى               ) ٢٣(شكل  
   الجامعيينالطالب
  تأثير متغير النوع على متوسط زمن االستجابة الثانية) ٢٤(شكل 

٢٠٠  
  
٢٠٠  
٢٠١  
٢٠٣  
  
٢٠٣  
٢٠٤  

   الجامعيينير متغير التجنيب على معدل دقة االستجابة األولى لدى الطالبتأث) ٢٥(شكل 
 تأثير متغير المدة الفاصلة بين التنبيهين على معدل دقة االستجابة األولى لدى الطالب            ) ٢٦(شكل  

  الجامعيين
  تأثير متغير النوع على معدل دقة االستجابة األولى) ٢٧(شكل 
 لدى الطـالب  صلة بين التنبيهين على معدل دقة االستجابة الثانية   تأثير متغير المدة الفا   ) ٢٨(شكل  

٢٠٥  
  
٢٠٦  
٢٠٦  
  



ي  

  الصفحة  الشــكل
  الجامعيين

   الجامعيينتأثير متغير التجنيب على معدل دقة االستجابة الثانية لدى الطالب) ٢٩(شكل 
  تأثير متغير النوع على معدل دقة االستجابة الثانية) ٣٠(شكل 
  يوضح عملية تجميع االستجابات) ٣١(شكل 

٢٠٨  
٢٠٨  
٢٠٩  
٢٣٢  

  




