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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 

يوجد تنافس بين العمليات الحسابية ومهام الذاكرة العاملة 

 .، أدت النخفاض األداء في الذاكرة العاملة 

المنافسة كانت أقوى على المخزن اللفظي ، والدليل على 

ذلك أن زمن الرجع كان أطول بشكل دال في العمليات 

 .الحسابية عند أداء مهمة الذاكرة اللفظية 

 

 :التي تثيرها هذه النتائج هي واألسئلة 

لو تم تحديد وقت االستجابة هل ستتأثر دقة األداء في -1

 .عمليات الحساب الذهني

لو تم مراعاة الفروق الفردية في الذاكرة العاملة بحيث -2

يعطى كل فرد مهمة تناسب سعة الذاكرة لديه ، فهل 

سيمنع ذلك انخفاض األداء في الذاكرة العاملة ، وبالتالي 

نستطيع القول أن االنخفاض في التجربة األولى كان 

 .بسبب استهالك مصادر الضبط التنفيذي 

هل دور الذاكرة البصرية يكون فقط في العمليات التي -3

، ( 4× 13، أو  9+42: مثل )تحتاج استراتيجية العد 

،  2+ 5: مثل )وال يكون في العمليات التي تحتاج التذكر 

نحتاج أن نسأل المشتركات عن (. )4×3أو 

 (.االستراتيجيات بعد كل مجموعة من المحاوالت

هل دور الذاكرة البصرية يكون في تنظيم األرقام -4

لو رتبت األرقام عاموديا )بشكل بصري لحل المسألة 

للمشترك هل ينخفض تأثير مهمة الذاكرة البصرية 

 (.الثانوية

هل دور الذاكرة اللفظية هو في استراتيجيات العد -5

دورها في العمليات التي سيظهر والتحليل ، وبذلك 

سواء رتبت ( 4×13، أو  9+42)تحتاج لعد أو تحليل 

 . المسألة بشكل عامودي أو أفقي

باتباع و بحسب هذه األسئلة تم تصميم التجربة الثانية 

  و هوك تيتشنرنموذج 

(Tschentscher&Hauk,2015) والذي يقارن بين

العمليات الحسابية البسيطة و المعقدة أثناء عرضها بشكل 

 .أفقي و عامودي

 الخالصة

 أهداف البحث

  
:يهدف البحث إلى  

التعرف على دور الذاكرة العاملة بمخزنيها البصري و -

الجمع، و )اللفظي في عمليات الحساب الذهني االربعة 

(.الطرح، و الضرب ، و القسمة  

التعرف على مدى وجود ارتباط بين استراتيجيات الحل و -

في عمليات الحساب الذهني أثناء ( الدقة)مستوى األداء 

الذاكرة العاملة البصرية و الذاكرة ) وجود المهام الثانوية 

(.العاملة السمعية  

  

 

ما ( ANOVA) اختبارات تحليل التباينأوضحت نتائج 

 :يلي 

بين متوسطات درجات إحصائيا توجد فروق دالة ال -1

العمليات الحسابية في ( في كال المجموعتين)المشاركات 

األربعة في مرحلة الخط القاعدي ومرحلة المهام 

 .المزدوجة

 

فروق دالة إحصائيا بين متوسطات زمن توجد  \أ -2

في مجموعة المهمة  -الرجع الستجابات المشاركات 

في العمليات الحسابية األربعة في مرحلة الخط  –اللفظية 

 .القاعدي ومرحلة المهام المزدوجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات زمن ال  \ب -2

في مجموعة المهمة  -الرجع الستجابات المشاركات 

في العمليات الحسابية األربعة في مرحلة  –البصرية 

 .الخط القاعدي ومرحلة المهام المزدوجة

 

 

 

 

 

 

 

 

في كلي المجموعتين من  –توجد فروق دالة إحصائيا -3

في ( الدقة)بين متوسطات درجات األداء  –المشاركات 

الذاكرة العاملة في مرحلة الخط القاعدي ومرحلة المهمة 

 .المزدوجة

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

عدم ( Chi Square)سكواير كاياختبار أوضح  

وجود ارتباط دال إحصائيا بين نوع استراتيجية الحل 

 .ونوع العملية الحسابية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلستنتاج النتائج منهجية العمل

تهدف الدراسة الحالية الى التعرف على دور الذاكرة  -

العاملة بمخزنيها البصري و اللفظي في عمليات الحساب 

الجمع، و الطرح، و الضرب ، و )الذهني االربعة 

 .  وعالقتها باستراتيجيات الحل( القسمة

طالبة من طالبات  50شملت عينة التجربة األولى  -

جامعة الملك سعود، طبقت عليهم مهام الحساب الذهني 

 .  مفردة أو مع مهام الذاكرة العاملة

كانت النتيجة أن الذاكرة العاملة بمخزنيها البصري و  -

اللفظي قد تأثرت سلبا عند تطبيقها مع الحساب الذهني، 

 . مما يدل على دور الذاكرة العاملة في الحساب الذهني

سيتم اجراء التجربة دور الذاكرة العاملة الستقصاء  -

الثانية التي ستقارن بين طرق عرض العمليات الحسابية 

 و مستوى تعقيدها 
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 شكر وتقدير

قسم علم النفس \جامعة الملك سعود كلية التربية   

باتيسعائشة علي   
عبدهللا النجاشي سمية.د  

الحساب الذهني وعالقته باالستراتيجيات دور الذاكرة العاملة في 
 المستخدمة في الحل

 عمادة البحث العلمي

 عمادة إلى بالشكر  الباحثين يتقدم"
 سعود امللك جامعة في العلمي البحث

 املشروع هذا وتمويل دعم على
 من ( URSP –3–17–49) رقم البحثي
 طلبة أبحاث دعم برنامج خالل

 ".البكالوريوس

 مقدمة

أن الحساب الذهني مهمة يومية في الدراسة والعمل *

و عادة في الحساب يستخدم األشخاص . واألمور المنزلية

استراتيجيات مثل العد، التحليل و التذكر أو خليط فيما 

تختلف سرعتهم و دقتهم حسب على ذلك و بناًء بينهم 

 .  االستراتيجية المستخدمة

نظراً ألن عمليات الحساب الذهني تحتاج تمثيالت * 

عقلية عليا فقد اهتم الباحثون بدور الذاكرة العاملة 

كأحد العمليات العقلية ( البصري ، و اللفظي)بمخزنيها 

 . العليا في الحساب الذهني

(    (Hubber, 2013على سبيل المثال دراسة هوبر*

التي أظهرت أن اتباع استراتيجية العد في حل مسائل 

 .الجمع يتأثر بمهام الذاكرة البصرية 

يالحظ ان دراسة هوبر استخدمت مهمة بصرية تستنفذ * 

أي أنها ال تقتصر على مخزن )مصادر التحكم التنفيذي 

 .فقطو اقصرت على عمليات الجمع ( الذاكرة البصرية

لهذا فالدارسة الحالية  ستقارن بين تأثير كل من * 

مخزني الذاكرة العاملة البصرية و اللفظية على عمليات 

الحساب الذهني األساسية األربعة و مدى ارتباطها 

 .باستراتيجيات الحل

من االناث الراشدات من طالبات  50اشتملت العينة على 

في  25جامعة الملك سعود، تم تقسيمهم إلى مجموعتين 

عشوائي وتتراوح أعمارهم بين كل مجموعة بشكل 

 سنة( 18-28)

تم اتباع المنهج التجريبي، واستخدم فيه اختبارات 

و اشتملت  E-primeبرنامج بواسطة  مصممةحاسوبية 

 :التجربة على مجموعتين

 مجموعة الذاكرة العاملة البصرية -1

 اللفظيةمجموعة الذاكرة العاملة -2

حيث تحتوي كل مجموعة على مرحلتين و كان التصميم 

 :الدقيق للتجربة كما يلي

طبقت المجموعتان قياس الخط القاعدي في المسائل أ-

 :  الحسابية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبقت كل مجموعة قياس الخط القاعدي لمهمة  -ب

الذاكرة + الحساب )الذاكرة العاملة و المهمة المزدوجة 

 (:العاملة

 

 :المجموعة األولى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتم تكرار هذه الخطوة على جميع أنواع المسائل *

 .  الحسابية في مجموعة الذاكرة العاملة البصرية

 

 :المجموعة الثانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتم تكرار هذه الخطوة على جميع أنواع المسائل * 

 .  اللفظيةالحسابية في مجموعة الذاكرة العاملة 

 

  

 

 

 التذكر

 التذكر

http://www.facebook.com/pages/PosterPresentationscom/217914411419?v=app_4949752878&ref=ts

