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الملخص:
          هدفت الدراسة إىل التحقق من فعالية استخدام األلعاب اإللكرتونية يف تمنية الذاكرة العاملة لدى 
املتفوقني عقليًا. مشلت عينة الدراسة (27) طالبة من مرحلة املتوسطة، مقمسني ملجموعتني (13) طالبة 
مجموعة جتريبية و(14) طالبة مجموعة ضابطة. وقد مت استخدام املهنج شبه التجرييب. تكونت أدوات 
الدراسة من اختبار مصفوفات رافن للكشف عن الفائقني، واختباري األرقام واألشاكل اهلندسية للذاكرة 
العاملة كتطبيق قبيل وبعدي، وبعد املعاجلة اإلحصائية باستخدام (األوساط احلسابية واالحنرافات 
املعيارية، واختبار التباين األحادي للعينات املرتابطة)، جاءت النتاجئ لتبني فروق دالة إحصائية لصاحل 
املجموعة التجريبية، واكنت الفروق واحضة يف اختبار سعة الذاكرة العاملة (األشاكل اهلندسية) ومل 
يكن هناك فروق يف نتاجئ اختبار رسعة الذاكرة العاملة (حفظ األرقام). مما يشري ألثر استخدام األلعاب 

اإللكرتونية يف تمنية الذاكرة العاملة لدى املتفوقات عقليًا يف الصف السابع بدولة الكويت.

The Effect of a Training Program for the Development of Working 
Memory Using Electronic Games Among Female Gifted students 

  

Abstract
The present study aimed to verify the effectiveness of the use of electronic games on the 

working memory development in gifted students. The sample included (27) students from 
the intermediate stage, divided into two groups (13) students as an experimental group, (14) 
students as a control group. The semi-empirical method was used. The study's consisted 
of tools Raven (IQ Test) for the detection of the study sample of gifted children: and used 
two tests to test the working memory for  pre and post test. (Mean, standard deviations, 
and test the variance of the samples correlated) were used. The results showed statistically 
significant differences in favor of the experimental group, and were clear differences in the 
test of working memory capacity (Geometric Shapes). There were no significant differences 
in working memory speed test results (Remember numbers), which indicates the impact of 
the use of electronic games on memory development of the mentally gifted students in the 
seventh grade in Kuwait.
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مقدمة: 
يــؤدي اللعــب دورًا كبــريًا يف منــو النشــاط العقــيل املعــريف، ويف منــو الوظائــف العقليــة 
العليــا اكإلدراك والتفكــري والذاكــرة والــكالم لــدى الطفــل، فهــو يســاعد الطفــل عــىل أن يــدرك 
العــامل الــذي يعيــش فيــه، وأن يتحــمك فيــه، مفــن خــالل اللعــب يتعــرف الطفــل عــىل األمســاء 
واألشــاكل واأللــوان واألجحــام، وميــز األشــياء احمليطــة بــه، ويتعــرف عــىل خصائصهــا، ومــا 
جيمــع بيهنــام مــن عالقــات، وبذلــك تمنــو لديــه قــدرة المتيــز بــني موضوعــات وأشــياء العــامل 
احمليــط بــه، مكــا يعــزز اللعــب منــو الذاكــرة ومهــارات التفكــري وحــل املشــكالت، والســميا تلــك 

.(Cohen, 1993 العامــري،2007؛) األلعــاب الــيت تعمتــد عــىل املالحظــة واملتابعــة واالكتشــاف

يؤكــد اكي (Kay, 2000) أن للعــب عالقــة وطيــدة بالتفكــري كأســلوب حيــاة ومصــدر رئيي 
للتعــمل، وعنــد تنــاول هــذه العالقــة يــربز اجلانــب اآلخــر للعــب، واملمتثــل يف عالقــة األلعــاب 
اإللكرتونيــة بــل مــن التفكــري حبلــول املشــكالت، وتكويــن العالقــات االجمتاعيــة، ودوره يف 
مــدى اتســاع حلقــة املعرفــة االجمتاعيــة أو درجــة االنطــواء االجمتــايع، وتضييــق العالقــات 

االجمتاعيــة واالنغــامس يف األلعــاب لســاعات طويلــة،  (ورد يف: دويــدي، 2004).

تــي األلعــاب القــدرات الذهنيــة والمنــو املعــريف لــدى األفــراد خــالل املراحــل المنائيــة 
املتعــددة الــيت تمتــز لك مهنــا خبصائــص معينــة، ولك مرحلــة تســتوعب املرحلــة الــيت 
تســبقها، وهتــيء لملرحلــة الــيت تلهيــا، عملــًا أن لك فــرد ينتقــل مــن مرحلــة إىل أخــرى حســب 
ــك الــيت تســاعد عــىل التجميــع  قدراتــه اخلاصــة، واأللعــاب الــيت تــي هــذا اجلانــب يه تل
ــاء والتصنيــف والتذكــر واالنتبــاه، مفــن املالحــظ أن اللعــب بالورقــة والقــمل  والرتكيــب والبن
يســاعدنا عــىل تدريــب مهــارات الــرمس والتشــكيل، بيمنــا حتريــك قطــع الرتكيــب يعمَلنــا شــياًئ 
حــول املياكنيــاك، واللعــب باألغــراض املتنوعــة تعــمل الطفــل ابتــداع طــرق جديــدة يف التــرف 

ــط، 2006). (حطي

هنــاك عالقــة وطيــدة مــا بــني اللعــب والمنــو املعــريف تظهــر ملــن يراقــب األطفــال، فلكــام 
ــك عــىل منــو  ــد لعهبــم دّل ذل ــوع اللعــب لدهيــم، ولكــام تعق ــة تغــري ن ازدادت قدراهتــم املعرفي
معــريف أرىق، وتظهــر هــذه العالقــة واحضــة يف رشح النظريــات املهمتــة باللعــب والمنــو 

املعــريف (الزغــول والزغــول، 2009 ).

هشــد العــامل تطــور تكنولــويج رسيــع، وبــرزت أشــاكل عديــدة من األلعــاب مل تكــن معروفة 
مــن قبــل عــىل شاشــة التلفــاز (ألعــاب الفيديــو)، أو عــىل شاشــة احلاســوب (ألعــاب احلاســوب)، 
وبســبب اإلبداعــات التكنولوجيــة املتعــددة، أصبحــت األلعــاب اإللكرتونيــة متوافــرة يف احلياة 

اليوميــة (الحشروري، 2008).

ونتيجــة للتغــري الرسيــع الــذي هشــده العــامل هشــد مفهــوم اللعــب عنــد األطفــال تغــريًا 
ملحوظــًا، بعــد أن اكن اللعــب مرتبطــًا باحلركــة واأللعــاب امجلاعيــة يف منطقــة مكشــوفة غالبــًا 
ــاب  ــة وألع ــاب اإللكرتوني ــار يتجــه إىل األلع ــح اهمتــام الصغ ــزل، أصب ــة امل ــون حديق ــا تك م

الفيديــو الــيت بــدأت جتذهبــم مــن كال اجلنســني (الشــافي، 2005).

وعــىل الــرمغ مــن تركــز العملــاء عــىل اآلثــار الســلبية لأللعــاب اإللكرتونيــة املمتثلــة يف 
العنــف والعزلــة االجمتاعيــة واإلدمــان ومضيعــة الوقــت، حيــث قــد تكــون هــذه األلعــاب غــري 
مناســبة لعمــر الطفــل، وقــد تلحــق الــرر احلــي واملعنــوي بالطفــل، إال أن هنــاك باحثــني 
ركــزوا جهــودمه يف البحــث عــن اآلثــار اإلجيابيــة لتلــك األلعــاب عــىل العمليــات املعرفيــة 

ــال (الحشــروري، 2008). ــرة واخلي ــاكري، والذاك ــري املنطــي، واالبت والتفك

فاأللعــاب اإللكرتونيــة مل تعــد فقــط للتســلية أو لألطفــال فقــط، حيــث مت اســتخدمها يف 
الفصــول الدراســية كأدوات تعلمييــة، مكــا اســتخدمت يف املستشــفيات للعــالج الرسيــري 
وإعــادة التأهيــل، مكــا مت اســتخدامها يف اجليــش للتدريــب عــىل مهــارات خمتلفــة، واهلــدف 
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مــن اســتخدامها هــو تغيــري ســلوك الالعــب بالتدريــب مثــل تدريــب جتريــيب لتحســني الدقــة يف 
حتديــد اهلــدف أو التدريــب عــىل التحــمك يف ردة الفعــل.

 (Feng, et al., 2007; Green & Bavelier, 2003) أظهــرت بعــض الدراســات الســابقة
أن ألعــاب FPS اإللكرتونيــة ميكــن أن تنتــج تغــريات مفيــدة يف اإلدراك واالنتبــاه واإلدراك 
ــيت هتــدف إىل حتســني  ــة ال ــاب اإللكرتوني ــر األلع ــا التوجــه حنــو تطوي ــك علين املــاكين، لذل

. (Feng & Spence, 2008) :الوظائــف املعرفيــة، ورد يف

ــا  ــة، فنحــن نســتخدم ذاكرتن ــاة اليومي ــرة أساســًا ألنشــطة اإلنســان واحلي تشــل الذاك
عندمــا نتلــى أي معلومــات مثــل أمســاء األصدقــاء، وأرقــام اهلاتــف والعنــوان واحملــارضات 
اهلامــة، وقــوامئ التســوق، وكذلــك املعلومــات املســتفادة مــن البيئــة احمليطــة بنــا، ســواء اكنــت 
ــث إهنــا  ــرة، حي ــىل الذاك ــة ويعمتــد ع ــو مصــدر املعرف ــمل ه ــة، مكــا أن التع ــة أو أاكدميي عام

معليــة عقليــة أساســية، والذاكــرة مهمــة لإلنســان مــن والدتــه وحــىت املــامت.

وقــد أشــار الكثــري مــن العملــاء يف جمــال عــمل النفــس املعــريف إىل أن هنــاك ثالثــة أنــواع 
مــن الذاكــرة: الذاكــرة قصــرية املــدى، والذاكــرة العاملــة، والذاكــرة طويلــة املــدى، وتــم معليــة 
 Hindal,) التذكــر خــالل مراحــل، ويه: االكتســاب والرتمــز، مث التخزيــن، وأخــريًا االســرتجاع

.(2014

وتوجــد عالقــة قويــة بــني الذاكــرة العاملــة والــذاكء العــام، مكــا أن هنــاك عالقــة قويــة بــني 
ســعة الذاكــرة العاملــة ودرجــة الــذاكء، حيــث إن ســعة الذاكــرة العاملــة مرتبطــة ارتباطــًا وثيقــًا 
ــذاكء مرتبطــان  ــة وال ــرة العامل ــول إن ســعة الذاك ــك نســتطيع أن نق ــرد، لذل ــذاكء العــام للف بال
ــات  ــدمي جلس ــق تق ــن طري ــة ع ــرة العامل ــدرات الذاك ــادة ق ــاكن زي ــض، وباإلم ــام البع ببعضه
ــة مــن املهــام  ــة، مفــن خــالل ممارســة درجــة عالي ــرة العامل ــة الذاك ــرة تمني ــدمع فك ــة ت تدريبي

.(Feng & Spence, 2008; Hindal, 2014) التدريبيــة ميكــن أن يتحســن األداء

الدراسات السابقة: 
تنقسم الدراسات املتصلة باملوضوع إلى محورين:

احملور األول: دراسات تناولت الذاكرة العاملة وعالقتها مبتغيرات مختلفة:
هدفــت دراســة العــدل (2000) إىل التعــرف عــىل تأثــري لك مــن إســرتاتيجية التجهــز 
ــة والتفاعــل الثــاليث  ــك التفاعــالت الثنائي ــرة وكذل ــاس الذاك ــة قي واألســلوب املعــريف، وطريق
بيهنــم درجــات طــالب املرحلــة الثانويــة يف لك مــن االســتدعاء والتعــرف مــن الذاكــرة يف إطــار 

ــن والتجهــز. وظيفــيت التخزي

مت تطبيــق اختبــار ذاكء عــىل مجموعــة كبــرية مــن طــالب الصــف األول الثانــوي مبحافظــة 
اإلمساعيليــة، وبعــد التصحيــح واســتخدام املعايــري مت اســتبعاد احلــاالت املتطرفــة، مث مت 
ــا  ــني، إحدامه ــالب إىل مجموعت ــع الط ــا مت توزي ــة وبعده ــاكل املتضمن ــار األش ــق اختب تطبي
معمتــدة عــىل املجــال اإلدرايك، والثانيــة مســتقلة عنــه، وأخــريًا طبــق اختبــار الذاكــرة العاملــة.

واتضحــت النتــاجئ إجيابيــة لــل مــن تأثــري إســرتاتيجيات جتهــز املعلومــات وطريقــة 
عرضهــا عــىل الطــالب.

وقــد هدفــت دراســة ســلميان (2009) إىل استكشــاف مــدى أمهيــة األداء يف عــدد مــن 
مهــام الذاكــرة العاملــة يف التنبــؤ بالتحصيــل الــدرايس، واستكشــاف الفــروق بــني اجلنســني 
يف األداء يف مهــام الذاكــرة العاملــة، وكذلــك استكشــاف العالقــة بــني األداء يف مهــام الذاكــرة 

ــدرايس. ــل ال ــر والتحصي ــة والعم العامل
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واســتخدم الباحــث تطبيــق بطاريــة تتضمــن ســت مهــام لقيــاس األداء يف الذاكــرة العاملــة 
مقارنــة مبتوســط حتصيــل التالميــذ يف ثــالث مــواد دراســية خــالل فصــل درايس اكمــل، عــىل 

عينــة قوامهــا 286 تمليــذ وتمليــذة.

أوحضــت النتــاجئ أن األداء يف مهــام الذاكــرة العاملــة يــزداد بوصفــه دالــة للعمــر، وأن أداء 
اإلنــاث أفضــل مــن الذكــور، مكــا كشــفت النتــاجئ عــن أن هنــاك ارتباطــًا إجيابيــًا بــني أداء مهــام 

الذاكــرة العاملــة والتحصيــل الدرايس.

قــام عامــر (2009) بدراســة هدفــت إىل الكشــف عــن العالقــة بــني أداء مهــام الذاكــرة العاملــة 
ــروق  ــن الف ــف ع ــدادي، والكش ــاين اإلع ــف الث ــذ الص ــدى تالمي ــرايئ ل ــم الق ــتويات الَفه ومس
يف أداء مهــام الذاكــرة العاملــة باختــالف إســرتاتيجية التدريــب عــىل الَفهــم القــرايئ، وكذلــك 
الكشــف عــن الفــروق يف أداء مهــام الذاكــرة العاملــة باختــالف طريقــة عــرض اإلســرتاتيجية، 
والكشــف عــن تأثــري التفاعــل بــني طريقــة عــرض اإلســرتاتيجية واإلســرتاتيجية املســتخدمة 

عــىل أداء مهــام الذاكــرة العاملــة.

ــاين اإلعــدادي وعــددمه (45)  ــذ الصــف الث ــة البحــث مجموعــة مــن تالمي ــت عين وتضمن
ــني (13-14) ســنة، ومت تقســميهم  ــا ب ــر الشــيخ، وتــرتاوح أمعــارمه م ــة كف مــن الذكــور مبدين

إىل مجموعتــني املجموعــة االســتطالعية واملجموعــة التجريبيــة.

اســتخدم الباحــث املهنــج الوصــي التحليــيل، واملهنــج التجريــيب يف فــرتة مل تتجــاوز 
الهشريــن املتتاليــني، ومت االســتعانة بالعديــد مــن أدوات البحــث املرتبطــة باملوضــوع، وأســفرت 
نتــاجئ البحــث عــن وجــود عالقــة بــني أداء مهــام الذاكــرة العاملــة ومســتويات الَفهــم القــرايئ، 
واختــالف أداء مهــام الذاكــرة العاملــة باختــالف إســرتاتيجية التدريــب عــىل الَفهــم القــرايئ، 
وكذلــك اختــالف أداء مهــام الذاكــرة العاملــة باختــالف طريقــة عــرض اإلســرتاتيجية، وأنــه ال 
يوجــد تفاعــل بــني طريقــة عــرض اإلســرتاتيجية واإلســرتاتيجية املســتخدمة عــىل أداء مهــام 

الذاكــرة العاملــة.

قــدم لك مــن دمحم، الشــايب، وصبــاح (2009) دراســة هدفــت إىل التعــرف عــىل أثــر التفاعل 
بــني الــذاكء والتحصيــل يف الرياضيــات عــىل رسعــة ودقــة األداء يف مهــام مكونــات الذاكــرة 

العاملــة لــدى تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة.

اكنــت عينــة البحــث تتكــون مــن 44 تمليــذًا وتمليــذة مــن الصــف الرابــع االبتــدايئ، طبقــت 
علهيــم مجموعــة مــن األدوات مثــل: اختبــار حتصيــيل يف الرياضيــات، واختبــار الــذاكء 

املصــور، ومهــام حاســوبية لقيــاس مكونــات الذاكــرة العاملــة.

وأســفرت النتــاجئ عــن وجــود تفاعــل دال إحصائيــًا بــني مســتوى التحصيــل والــذاكء يف 
درجــة تأثريمهــا املشــرتك يف دقــة األداء عــىل مهمــة اللوحــة البريــة املاكنيــة، مكــا اتضــح 
وجــود تفاعــل دال إحصائيــًا بــني مســتوى التحصيــل والــذاكء يف درجــة تأثريمهــا املشــرتك 
عــىل رسعــة األداء عــىل مهمــة الضبــط التنفيــذي املركــزي، واكن لملجموعــة (ج) األثــر األكــرب 

عــىل التفاعــل.

ــر برنــاجم تدريــيب ملهــارات الذاكــرة  ــدم احلســاين (2011) دراســة هدفــت إىل قيــاس أث ق
العاملــة يف مســتوى االســتيعاب القــرايئ لــدى طلبــة مــن ذوي مشــكالت القــراءة، مت اختيــار 
60 طالبــًا مث مت تقســميهم إىل مجموعتــني إحدامهــا جتريبيــة واألخــرى ضابطــة مــن الصفــني 

الثالــث والســادس االبتــدايئ يف حمافظــة جــدة.

ولقــد مت اختيــار العينــة بعــد تطبيــق مقيــاس االســتيعاب القــرايئ الختيــار الطلبــة الذيــن 
لدهيــم تــدٍن يف مســتوى االســتيعاب، واعتــرب اختبــارًا قبليــًا، وللتأكــد مــن وجــود قصــور يف 
مهــارات الذاكــرة العاملــة طبــق علهيــم مقيــاس الذاكــرة العاملــة، مث بعــد ذلــك مت تدريــب الطلبــة 
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مــن خــالل برنــاجم تدريــيب ملهــارات الذاكــرة العاملــة، ومــن مث طبــق مقيــاس االســتيعاب 
القــرايئ اكختبــار بعــدي.

وجــاءت النتــاجئ بوجــود فــروق بــني العينتــني عــىل األبعــاد املختلفــة لالختبــار البعــدي 
لصــاحل العينــة التجريبيــة مــن الصــف الثالــث، مكــا تبينــت الفــروق بــني العينتــني عــىل 
االختبــار البعــدي يف ُبعــد قــراءة النــص وتسلســل امجُلــل لصــاحل طلبــة الصــف الثالــث أيضــًا، 
كذلــك اتضــح وجــود الفــروق يف االختبــار البعــدي عــىل درجــات االختبــار اللكــي لصــاحل 

ــني. ــة يف كال الصف ــة التجريبي العين

قــدم األنصــاري وســلميان (2012) دراســة هدفــت إىل استكشــاف البنيــة العامليــة للمنــوذج 
ــيت تطــرأ عــىل  ــريات ال ــت إىل استكشــاف التغ ــة، مكــا هدف ــرة العامل ــات الذاك ــاليث ملكون الث
البنيــة العامليــة الثالثيــة العوامــل للذاكــرة العاملــة عــرب ســنوات الطفولــة مــن معــر 4 إىل 12 

ســنة.

وأجريــت هــذه الدراســة عــىل عينــة كبــرية مــن األطفــال الكويتيــني بلــغ عــددمه 891 طفــاًل 
وطفلــة ميثلــون حمافظــات الكويــت الســت، مــن خــالل اســتخدام بطاريــة مهــام الذاكــرة العاملــة 

بعــد تقنيهنــا عــىل البيئــة الكويتيــة، عــن طريــق انهتــاج املهنــج الوصــي للبحــث.

وأشــارت النتــاجئ إىل أن المنــوذج ثــاليث املكونــات الــذي يتضمــن وحــدة معاجلــة مركزيــة 
ــايئ  ــود إحص ــه وج ــة ل ــن بري ــة وختزي ــدة معاجل ــة ووح ــن لفظي ــة وختزي ــدة معاجل ووح

حقيــي لــدى األطفــال مــن أمعــار مبكــرة (4 إىل 12 ســنة) وحــىت قبــل املراهقــة.

احملور الثاني: دراسات تناولت الذاكرة العاملة والتدريب واأللعاب اإللكترونية: 
قــام دويــدي (2004) بدراســة هدفــت إىل اســتقصاء أثــر اســتخدام ألعــاب احلاســب اآليل 
وبراجمــه التعلمييــة يف التحصيــل ومنــو التفكــري اإلبــدايع لــدى تالميــذ الصــف األول 

االبتــدايئ يف مقــرر القــراءة والكتابــة باملدينــة املنــورة.

وقــد اســتخدم الباحــث املهنــج التجريــيب لدراســة هــذا األثــر، ومتثلــت عينــة البحــث 
العشــوائية يف 59 تمليــذًا مت توزيعهــم إىل ثــالث مجموعــات، ومت اســتخدام ألعــاب احلاســب 
اآليل التعلمييــة مــع املجموعــة التجريبيــة األوىل، واســتخدم برنــاجم حاســب آيل تعلــي 
إضافــة أللعــاب احلاســب اآليل لملجموعــة التجريبيــة الثانيــة، بيمنــا درســت املجموعــة الثالثــة 

بالطريقــة املعتــادة مكجموعــة ضابطــة.

ولقيــاس أثــر اســتخدام ألعــاب احلاســب اآليل وبراجمــه التعلمييــة يف التحصيــل مت 
اســتخدام أدوات متثلــت يف اختبــار حتصيــيل ملقــرر القــراءة والكتابــة واألناشــيد، مــع اختبــار 
تورانــس للتفكــري االبتــاكري (األشــاكل ب) لتحديــد أثــر اســتخدام ألعــاب احلاســب اآليل 

ــة. ــه التعلميي وبراجم

 وأســفرت النتــاجئ عــن ظهــور فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى (0.05) يف منــو 
لك قــدرة مــن قــدرات التفكــري اإلبــدايع عــىل حــدة (الطالقــة، واملرونــة، واألصالــة، والتفاصيــل)، 
ــة قــدرة التفكــري اإلبــدايع كل لصــاحل املجموعــة التجريبيــة األوىل، والــيت  ــك يف تمني وكذل

اســتخدمت ألعــاب احلاســب اآليل التعلمييــة.

 Bohlin, Klingberg,) قــام لك مــن بولــني ولكينغــربغ وثوريــل وليندقفســت ونوتــيل
الذاكــرة  أداء  Thorell, Lindqvist, & Nutley, 2008) بإجــراء دراســة هدفــت إىل حتســني 
ــة مــن خــالل التدريــب، عــىل عينــة مــن أطفــال قبــل ســن املدرســة الذيــن تلقــوا تدريــب  العامل
حموســب ملــدة 5 أســابيع، وأظهــرت النتيجــة أن العمــل عــىل تدريــب الذاكــرة ميكــن أن يكــون 

ــة. ــار كبــرية وإجيابي ــه آث ل



60

العدد الواحد والسبعونمجلة الطفولة العربية أثر برنامج تدريبي لتنمية الذاكرة العاملة باستخدام األلعاب اإللكترونية 

مكــا قــام لك مــن الحشــروري وعــودة (2011) بدراســة هدفــت إىل اســتقصاء أثــر ممارســة 
األلعــاب اإللكرتونيــة عــىل معليــات التذكــر وحــل املشــكالت، واختــاذ القــرار لــدى أطفــال مرحلــة 

الطفولــة املتوســطة يف األردن.

ــغ  ــًا، حيــث بل ــدايئ ذكــورًا وإناث ــة الصــف اخلامــس االبت ــد طبقــت الدراســة عــىل طلب فق
عــدد أفــراد الدراســة (75) طالبــًا وطالبــة، قمســوا إىل مجموعــة جتريبيــة، مث قمســت إىل 
مجموعتــني فرعيتــني: مجموعــة تلعــب ألعابــًا موجهــة، ومجموعــة تلعــب ألعابــًا غــري موجهــة، 

مكــا اكن هنــاك مجموعــة ضابطــة.

مت إعــداد بطاريــيت ألعــاب إلكرتونيــة، البطاريــة األوىل تضمنــت ألعابــًا موجهــة والبطارية 
الثانيــة اشــمتلت عــىل ألعــاب غــري موجهــة، ومارســت املجموعــة التجريبيــة هــذه األلعاب.

وقــد أظهــرت نتــاجئ الدراســة أن لأللعــاب اإللكرتونيــة أثــرًا عــىل معليــات التذكــر وحــل 
املشــكالت، واختــاذ القــرار لــدى أفــراد املجموعــة غــري املوجهــة مقارنــة باملجموعتــني املوجهــة 
والضابطــة، مكــا أظهــرت أن لأللعــاب اإللكرتونيــة أثــرًا عــىل معليــة اختــاذ القــرار لــدى العينــة 

مــن الذكــور يف املجموعــة غــري املوجهــة.

وهدفــت دراســة الفــار (2012) إىل التحقــق مــن فاعليــة التدريــب عــىل مهــام الذاكــرة 
ــدى  ــة، ل ــرة العامل ــات الذاك ــاءة مكون ــع كف ــة املربجمــة حاســوبيًا، عــىل حتســني أو رف العامل
عينــة قوامهــا (40) طفــاًل وطفلــة، يف معــر الثامنــة، ومت تقســميهم عشــوائيًا إىل مجموعتــني: 

واألخــرى ضابطــة. إحدامهــا جتريبيــة، 

ــات  ــاءة املكون ــع كف ــة يرف ــرة العامل ــب احلاســويب للذاك ــاجئ إىل أن التدري وأشــارت النت
األربعــة للذاكــرة العاملــة، وأن األداء يظــل بالكفــاءة ذاهتــا حــىت بعــد مــرور هشــر عــىل التدريب، 

ولكــن هــذا التحســن يقتــر عــىل املكونــني اللفظــي والبــري - املــاكين فقــط.

مكــا قــام اهلدلــق (2013) بدراســة اكن هدفهــا التعــرف عــىل إجيابيــات وســلبيات األلعــاب 
اإللكرتونيــة، ودوافــع ممارســهتا مــن وجهــة نظــر طــالب التعلــمي العــام مبدينــة الريــاض، عــىل 
عينــة تألفــت مــن359 طالبــًا، وهلــذا الغــرض مت إعــداد اســتبانة مكونــة مــن 71 فقــرة موزعــة 
عــىل حمــاور الدراســة الثالثــة. هــذا وتوصلــت الدراســة إىل عــدد مــن النتــاجئ أمههــا وجــود 
عــدد مــن العوامــل الــيت تدفــع طــالب التعلــمي العــام ملامرســة األلعــاب اإللكرتونيــة مثــل الســي 
للفــوز، املنافســة، التحــدي، حــب االســتطالع، التخيــل والتصــور وغريهــا مــن عنــارص اجلــذب 

والتشــويق واإلثــارة. 

مكــا يــرى طــالب التعلــمي العــام أن ملامرســة األلعــاب اإللكرتونيــة آثــارًا إجيابيــة، وأخــرى 
 Online ســلبية. مفــن اآلثــار اإلجيابيــة أن األلعــاب اإللكرتونيــة الــيت متــارس عــرب اإلنرتنــت
games أهنــا تهســم يف حتســني بعــض املهــارات االجمتاعيــة واألاكدمييــة لــدى الالعبــني مثــل: 
مهــارة البحــث عــن املعلومــات، مهــارة الطباعــة، مهــارة الكتابــة، مهــارة اكتســاب اللغــات 

األجنبيــة، مهــارات التفكــري الناقــد، ومهــارات حــل املشــكالت.

أمــا فميــا يتعلــق باآلثــار الســلبية املرتتبــة عــىل ممارســة األلعــاب اإللكرتونيــة فهــي عديدة 
ومت تصنيفهــا إىل ســت فــائت: أرضار دينيــة، أرضار ســلوكية وأمنيــة، أرضار حصيــة، أرضار 
اجمتاعيــة، وأرضار أاكدمييــة، وأرضار عامــة، وينــدرج حتــت لك فئــة عــدد مــن اآلثــار الســلبية. 

ونظــرًا ملــا ترتكــه األلعــاب اإللكرتونيــة مــن أثــر عــىل ممارســهيا، فــإن هــذا البحــث يســىع 
لتوضيــح تأثــري ممارســة األلعــاب اإللكرتونيــة عــىل الذاكــرة العاملــة، لــدى املتفوقــني عقليــًا 

مــن طلبــة الصــف الســابع يف دولــة الكويــت.
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مشكلة الدراسة:
مــع انتشــار األلعــاب اإللكرتونيــة بشــل واســع، وزيــادة عــدد الســاعات الــيت يقضهيــا 
األطفــال يف اللعــب هبــا أصبحــت ممارســهتا ظاهــرة تلفــت االنتبــاه وتســتحق البحــث، حيــث 
إهنــا مــا زالــت حديثــة، ومل يتصــد هلــا أحــد بالبحــث والدراســة الواســعة حســب عــمل الباحثني.

بعــد توجــه الكثــري مــن الطلبــة حنــو اســتخدام التكنولوجيــا، وتوافــر األلعــاب اإللكرتونيــة 
بكــرة بــني أيدهيــم تــربز أمامنــا مشــلكة البحــث احلــايل الــيت تتطلــب منــا تركــز اجلهــود عــىل 
دراســة أثــر األلعــاب اإللكرتونيــة يف تمنيــة الذاكــرة العاملــة لــدى املتفوقــني عقليــًا مهنــم مــن 
أجــل االســتفادة مــن النتــاجئ الــيت يــم التوصــل إلهيــا يف الــرباجم واإلســرتاتيجيات الــيت 

تســتخدم مــع املتفوقــني عقليــًا يف الدراســات املســتقبلية.

أسئلة الدراسة:
الســؤال األول: هــل هنــاك فــروق دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى (0.05) يف مســتوى ســعة الذاكرة 

العاملــة املمتثلــة يف اختبــار األشــاكل اهلندســية بــني املجموعتني التجريبيــة والضابطة؟

ــد مســتوى (0.05) يف مســتوى رسعــة  ــًا عن ــة إحصائي ــروق دال ــاك ف ــي: هــل هن ــؤال الثان الس
ــة والضابطــة؟ ــني التجريبي ــني املجموعت ــام ب ــار األرق ــة يف اختب ــة املمتثل ــرة العامل الذاك

أهداف الدراسة: 
هدفت الدراسة إىل:

أ. الوقوف عىل فعالية استخدام األلعاب اإللكرتونية يف تمنية الذاكرة العاملة.
ب.  تدريب الطالبات عىل تطبيقات تطور أداء الذاكرة العاملة 

ج. توظيف األلعاب اإللكرتونية يف تمنية سعة ورسعة الذاكرة العاملة.

أهمية الدراسة:
تمكــن أمهيــة الدراســة يف جــدة املوضــوع الــذي يتناولــه البحــث، حيــث إنــه يتوجــه  أ.  

حنــو االهمتــام باأللعــاب اإللكرتونيــة ومــدى تأثريهــا عــىل املتعملــني.
ب.  تصمــمي مــادة تدريبيــة قامئــة عــىل بــراجم مكونــة مــن األلعــاب اإللكرتونيــة هبــدف 

ــة. تمنيــة الذاكــرة العامل

مصطلحات الدراسة:
تضمنت الدراسة عددًا من املصطلحات، عىل النحو اآليت:

األلعــاب اإللكترونيــة: مجيــع أنــواع األلعــاب املتوافــرة عــىل هيــائت إلكرتونيــة، وتمشــل 
ــاب  ــة، وألع ــف النقال ــاب اهلوات ــو، وألع ــاب الفيدي ــت، وألع ــاب اإلنرتن ــاب احلاســب، وألع ألع

اللوحــات الرمقيــة (اهلدلــق، 2013).

مكــا ُتعــرف عــىل أهنــا نــوع مــن األلعــاب الــيت تعــرض عــىل شاشــة التلفــاز (ألعــاب 
ــن  ــة م ــرد باملتع ــزود الف ــيت ت ــوب)، وال ــاب احلاس ــوب (ألع ــة احلاس ــىل شاش ــو)، أو ع الفيدي
ــات  ــآزر البــري/ احلــريك)، أو حتــدي لإلماكن ــع العــني (الت ــد م خــالل حتــدي اســتخدام الي

ــة (الحشــروري، 2008). ــرباجم اإللكرتوني ــر ال ــن خــالل تطوي ــذا م ــة، وه العقلي

الذاكــرة العاملــة: يه الذاكــرة املســؤولة عــن معليــيت التجهــز والتخزيــن املؤقــت لملعلومــات 
(الرشيــدة، الوطبــان، 2012).
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ويه الذاكــرة الــيت تقــع بــني الذاكــرة قصــرية املــدى والذاكــرة طويلــة املــدى، وهلــا مــدى 
للتخزيــن ُيعــرف مضنــًا مــن خــالل خمــزن الذاكــرة القصــرية والطويلــة، إال أن كاًل مــن (كنتــور 
واجنــل ومهلتــون) Cantor, Engle & Hamitton أشــاروا بــأن الذاكــرة العاملــة أكــر مرونــة 
وســعهتا غالبــًا مــا حتتــوي عــىل الســلوك املركــب، مثــل ســلوك االســتدالل وحل املشــلكة والذاكء 
الــيت  الذاكــرة  (2005) بأهنــا  1995)، ومكــا يعرفهــا عبــد املجيــد نشــوايت  (دمحم،  العــام 
ــة املــدى فتجمعهــا وتســد الفجــوات  تقــوم باســتقبال املعلومــات الصــادرة عــن الذاكــرة طويل

بيهنــا، وتنمظهــا مــن أجــل إنشــاء اســتجابة ذاكريــة منطقيــة معقولــة.

التفــوق العقلــي: قــدرة تســاعد الفــرد عــىل القيــام بإجنــاز معقــد ومركــز يف جمــال أو أكــر مــن 
جمــاالت العمــل اإلنســاين، وذلــك بشــل هســل ورسيــع نســبيًا، إذا مــا قــورن ذلــك اإلجنــاز مــع 

أفــراد آخريــن مــن العمــر نفســه (الزعــيب، 2008).

البرنامــج التدريبــي: هــو مجموعة من األســاليب واألنشــطة املدونة واملربجمة عىل احلاســوب، 
واهلادفــة إىل إكســاب الّطلبــة مهــارات حمددة يف حمتوى الربناجم (مطــر، والعايد، 2009).

حدود البحث:

احلدود الزمانية: تطبيق البحث يف العام الدرايس 2016/2015.أ. 

احلــدود املاكنيــة: مــدارس املرحلــة املتوســطة مــن املــدارس احلكوميــة يف دولــة ب. 
الكويــت.

احلدود البرشية: طالبات الصف السابع الفائقات عقليَا يف مدارس دولة الكويت.ج. 

احلــدود املوضوعيــة: يقتــر البحــث عــىل أثــر برنــاجم تدريــيب باســتخدام األلعــاب د. 
اإللكرتونيــة لتمنيــة الذاكــرة العاملــة لــدى املتفوقــني عقليــًا مــن طــالب الصــف الســابع 

يف دولــة الكويــت.

منهج الدراسة:
تعمتــد هــذه الدراســة عــىل املهنــج شــبه التجريــيب، وذلــك باســهتداف مجموعتــني، 
الــدرايس  املســتوى  حيــث  مــن  املتاكفئتــني  الضابطــة  واملجموعــة  التجريبيــة،  املجموعــة 
ــدرايس،  ــل ال ــار املســتخدم، ونســبة التحصي ــيت حيددهــا االختب ــذاكء ال (الصــف)، ونســبة ال
حيــث يتناســب هــذا التصمــمي مــع هــدف الدراســة يف التحقــق مــن فاعليــة برنــاجم تدريــيب 
ــًا، واعمتــدت  ــني عقلي ــدى املتفوق ــة ل ــرة العامل ــة الذاك ــة لتمني ــاب اإللكرتوني باســتخدام األلع

ــدي. ــيل والبع ــني القب ــالل القياس ــن خ ــني م ــني املجموعت ــة ب املقارن

مجتمع الدراسة:
يتكــون جممتــع الدراســة مــن مدرســتني مضــن مــدارس منطقــة مبــارك الكبــري التعلمييــة 
التابعــة لــوزارة الرتبيــة يف دولــة الكويــت يف العــام الــدرايس 2015 /2016، والذيــن بلــغ عــددمه 

176 طالبــة.

عينة الدراسة:
عينــة الدراســة تكونــت مــن (27) طالبــة مــن املرحلــة املتوســطة يف دولــة الكويــت مقمســان 
إىل مجموعتــني جتريبيــة وضابطــة، (14) طالبــة مــن مدرســة القبليــة املتوســطة كعينــة 
ضابطــة، و(13) طالبــة مــن مدرســة هيلــة بوطيبــان املتوســطة كعينــة جتريبيــة، مت اختيارهــن 

عــن طريــق الكشــف عــن قدراهتــم العقليــة باســتخدام اختبــار مصفوفــات رافــن.
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أدوات الدراسة:

أواًل ـ اختبار رافن للمصفوفات املتتابعة:
 إصــدار عــام 1999، مت تقنينــه عــىل البيئــة الكويتيــة مــن قبــل فتحيــة عــوض، وهــو مــن 
أهشــر اختبــارات الــذاكء املتحــررة مــن أثــر الثقافــة، ألنــه ال يعمتــد عــىل النــوايح اللفظيــة يف 

قيــاس الــذاكء بــل عــىل األداء العمــيل، وقــد أعــده رافــن عــام 1938.

ويتكــون االختبــار مــن 60 مصفوفــة مقمســة إىل مخــس مجموعــات، لك مجموعــة حتتــوي 
عــىل 12 مصفوفــة متدرجــة يف الصعوبــة مــن دقــة املالحظــة حــىت الوصــول إىل قيــاس إدراك 

العالقــات العامــة الــيت تتصــل باجلوانــب العقليــة املجــردة.

يطبــق االختبــار بصــورة فرديــة أو مجاعيــة، مث يــم تصحيحــه برسعــة ودقــة، باســتخدام 
مفتــاح التصحيــح حبيــث حتســب لملفحــوص درجــة واحــدة عــن لك إجابــة حصيحــة والدرجــة 

اخلــام للفــرد يه مجموعــة عــدد إجاباتــه الصحيحــة مــن بنــود االختبــار.

ثانيًا ـ اختبار سعة الذاكرة العاملة من خالل األشكال الهندسية:
اختبــار وضعــه ســرياليون عــام 1970، مت اســتخدامه عــىل نطــاق واســع يف العديــد مــن 
الدراســات املقدمــة يف جامعــة جالســكو، وهــو عبــارة عــن اختبــار كتــايب هســل التطبيــق قــامئ 
ــد يتكــون مــن شــلكني إىل  ــدًا، ولك بن ــار مــن 36 بن عــىل األشــاكل اهلندســية، ويتكــون االختب
ــوم  ــة يق ــية متداخل ــاكاًل هندس ــم أش ــة تض ــني، مجموع ــني مجموعت ــة ب ــاكل موزع ــة أش مثاني
ــرى  ــة األخ ــة يف املجموع ــاكل املبين ــع األش ــني مجي ــرتكة ب ــاحة املش ــد املس ــوص بتحدي املفح
املتفرقــة، يطلــب مــن املفحوصــني حتديــد نقطــة االحتــاد بيهنــم، ومــن يســتطيع حتديــد نقطــة 
االحتــاد وفقــًا لتصحيــح املقيــاس يكــون قــد أظهــر ســعة الذاكــرة العاملــة، حيــث يــم وضــع 
ــة  ــة الصحيح ــدة لإلجاب ــة واح ــاء درج ــات وإعط ــة اإلجاب ــالل متابع ــن خ ــار م ــة االختب عالم

.(Hindal, 2007, 2014)

ثالثًا ـ اختبار سرعة الذاكرة العاملة من خالل حفظ األرقام:
تمتثــل إحــدى طــرق قيــاس رسعــة وســعة الذاكــرة العاملــة يف عــدد األرقــام الــيت ميكــن 
االحتفــاظ هبــا يف الذاكــرة العاملــة، حيــث إن متوســط ســعة األرقــام املمكــن االحتفــاظ هبــا هــو 

ســبعة أرقــام (ليــي، 2009).

يتكــون هــذا االختبــار مــن قمســني، ولك مهنــام يتكــون مــن 14 بنــدًا، حيــث يتكــون البنــد 
الواحــد مــن رمقــني إىل تســعة أرقــام، يــم ذكرهــا عــىل ممســع املفحــوص، ومــن مث هيلع 
تجسيلهــا بالرتتيــب املطلــوب منــه، مث ينتقــل إىل القســم الثــاين مــن االختبــار وبعــد مســاع 

.(Alenezi, 2008 ليــي، 2009؛) األرقــام هيلع أن يجســل تسلســل األرقــام بطريقــة عكســية

رابعًا ـ األلعاب اإللكترونية املتضمنة للبرنامج التدريبي:
تكــون الربنــاجم التدريــيب مــن مجموعــة جلســات متتابعــة مــن أجــل قيــاس أثــر األلعــاب 
اإللكرتونيــة املختــارة واحملمكــة مــن قبــل املتخصصــني، وفقــًا ملعايــري حمــددة عــىل طالبــات 
الصــف الســابع مضــن املرحلــة املتوســطة، وهــو برنــاجم تربــوي موجــه لتمنيــة قــدرات الذاكــرة 

العاملــة لدهيــن.

فلسفة البرنامج:
ــدى  ــة ل ــرة العامل ــة الذاك ــة يف تمني ــاب اإللكرتوني ــة األلع ــور الفلســفة حــول أمهي تمتح
الطالبــات الفائقــات عقليــًا، حيــث إن املتفوقــني عقليــًا يمتــزون بقــوة ورسعــة الذاكــرة  العاملة، 
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ــام  ــن امله ــدى واســع م ــرب م ــل ع ــن أن يعم ــات ميك ــز املعلوم ــام لتجه ــرب نظ ــث إهنــا تعت حي
ــري  ــم والتفك ــل الفه ــة مث ــة خمتلف ــات معرفي ــب معلي ــد، وتتطل ــن البســيط إىل املعق ــاوت م تتف
وحــل املشــكالت، مكــا تعتــرب حلقــة وصــل بــني الذاكــرة احلســية والذاكــرة طويلــة املــدى مــن 
حيــث إهنــا تســتقبل املعلومــات مــن الذاكــرة احلســية، وتعمــل عــىل اســرتجاع اخلــربات 
املرتبطــة هبــا مــن الذاكــرة طويلــة املــدى لتعمــل عــىل ترمزهــا واســتخالص املعــاين مهنــا، مكــا 
أهنــا حتــدد اإلجــراءات الســلوكية املناســبة حيــال املثــريات واملواقــف اخلارجيــة، وبتطويرهــا 
ميكــن رفــع كفاءهتــم، وذلــك مــن خــالل ممارســة األلعــاب اإللكرتونيــة واالســتفادة مــن تطبيــق 

إســرتاتيجيات تطويــر الذاكــرة، ملــا هلــا مــن أمهيــة يف حيــاة الفــرد بشــل عــام.

مراحل التحقق من البرنامج قبل تطبيقه:
اســتخالص املعايــري الختيــار األلعــاب اإللكرتونيــة واملوازنــة بيهنــام، واســتخالص . 1

املتفــق علهيــا وفقــًا لملجمتعــات العربيــة وتنســيقها يف قامئــة لتحكــمي اختيــار األلعــاب 
اإللكرتونيــة.

ــوي لتحكــمي مجموعــة مــن . 2 عــرض قامئــة املعايــري عــىل (6) حممكــني يف املجــال الرتب
األلعــاب اإللكرتونيــة املختــارة ومــدى مناســبهتا للربنــاجم، ووفقــًا آلراء احملمكــني مت 

اعمتــاد األلعــاب اإللكرتونيــة.

اســتخدام األلعــاب اإللكرتونيــة عــىل عينــة اســتطالعية لقيــاس مــدى تقبــل الطالبــات . 3
لأللعــاب واستحســاهنا ومــدى اندماجهــن هبــا.

مــن . 4 لعــدد  وتقدميــه  التقومييــة  وأنشــطته  الهنائيــة  الربنــاجم بصورتــه  إعــداد  مت 
احملمكــني، وبنــاًء عــىل رأهيــم مت تطويــر بعــض األنشــطة االســهتاللية وإجــراء بعــض 
التعديــالت مــن الناحيــة الفنيــة، وتنســيق بعــض اجلــداول، وترمــز أوراق األنشــطة.

إجراءات البحث:
ِبَع عدد من اإلجراءات لتنفيذ الربناجم ملخصة يف النقاط اآلتية: اتُّ

تطبيق اختبار للكشف عن الفائقات عقليًا.أ. 

تطبيــق االختبــارات القبليــة عــىل العينــة الضابطــة والعينــة التجريبيــة، يف مدرســتني ب. 
مــن املرحلــة املتوســطة بدولــة الكويــت.

تطبيق الربناجم عىل العينة التجريبية.ج. 

التجريبيــة د.  العينتــني:  عــىل  الربنــاجم  أثــر  لقيــاس  البعديــة  االختبــارات  تطبيــق 
والضابطــة؟

نتائج الدراسة: 
لإلجابة عن أسئلة الدراسة جاءت النتاجئ اكآليت:

لإلجابــة عــن الســؤال األول: هــل هنــاك فــروق دالــة إحصائيــًا عند مســتوى (0.05) يف مســتوى 
ســعة الذاكــرة العاملــة املمتثلــة يف اختبــار األشــاكل اهلندســية بــني املجموعتــني: التجريبيــة 

والضابطة؟

ــرة  ــري مســتوى ســعة الذاك ــة ملتغ ــات املعياري مت حســاب األوســاط احلســابية واالحنراف
ــن  ــل التباي ــروق مت اســتخدام حتلي ــة الف ــن دالل ــق م ــاجم، وللتحق ــق الربن ــد تطبي ــة بع العامل

املصاحــب أحــادي االجتــاه.
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جدول )1( األوساط احلسابية واالنحرافات املعيارية ملستوى سعة الذاكرة العاملة

االنحراف المعياريالوسط الحسابيالمجموعةالمتغير

اختبار سعة الذاكرة العاملة
 (األشكال الهندسية) البعدي

التجريبية
 الضابطة

19.61
13.785 

6.3447
6.612 

ولفحــص داللــة الفــروق املالحظــة يف اجلــدول رمق (1) مت اســتخدام حتليــل التبايــن 
املصاحــب أحــادي االجتــاه، إذ مت حســاب مجمــوع مربــع االحنرافــات اللكــي املعــدل ومجمــوع 
مربــع االحنرافــات املعاجلــة (الربنــاجم) املعــدل ومجمــوع مربــع احنرافــات داخــل املجموعــات 
ــاس  ــب (القي ــري املصاح ــن لملتغ ــات التباي ــع احنراف ــوع مرب ــدل، إذ حــذف مجم ــأ) املع (اخلط

القبــيل)، واجلــدول رمق (2) يبــني ذلــك:

جدول )2( نتائج حتليل التباين املصاحب على سعة الذاكرة العاملة )األشكال الهندسية(

FSGمتوسط المربعاتDFمجموع المربعاتمصدر التباين
794.5111794.51174.2020.0المتغير المصاحب للقياس

283.0551283.05526.4410.0المجموعة التجريبية
256.9232410.705الخطأ

1280.51926 المجموع الكلي

يتضــح مــن اجلــدول رمق (2) املتعلــق بتحليــل التبايــن املصاحــب أن هنــاك فروقــًا ذات داللة 
إحصائيــة بــني القيــاس القبــيل (املتغــري املصاحــب) ومتغــري القيــاس البعــدي لســعة الذاكــرة 
العاملــة (اختبــار األشــاكل اهلندســية)، إذ اكنــت قميــة الداللــة أقــل مــن (0.05)، باإلضافــة إىل 
أن النتــاجئ أشــارت إىل أن هنــاك تأثــريًا ذا داللــة إحصائيــة للربنــاجم يف تمنيــة ســعة الذاكــرة 
العاملــة (اختبــار األشــاكل اهلندســية) لصــاحل املجموعــة التجريبيــة، إذ جــاءت قميــة الداللــة 

اإلحصائيــة أقــل مــن (0.05).

لإلجابــة عــن الســؤال الثانــي: هــل هنــاك فــروق دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى (0.05) يف 
ــة  ــني التجريبي ــني املجموعت ــام ب ــار األرق ــة يف اختب ــة املمتثل ــرة العامل ــة الذاك ــتوى رسع مس

والضابطــة؟

مت حســاب األوســاط احلســابية واالحنرافــات املعياريــة ملتغــري مســتوى رسعــة الذاكــرة 
ــن  ــل التباي ــروق مت اســتخدام حتلي ــة الف ــن دالل ــق م ــاجم، وللتحق ــق الربن ــد تطبي ــة بع العامل

املصاحــب أحــادي االجتــاه.

جدول )3( األوساط احلسابية واالنحرافات املعيارية ملستوى سرعة الذاكرة العاملة

االنحراف المعياريالوسط الحسابيالمجموعةالمتغير

اختبار سرعة الذاكرة العاملة
 (حفظ األرقام) البعدي

التجريبية 
الضابطة

18.5385
20.2143

4.59
5.885

ولفحــص داللــة الفــروق املالحظــة يف اجلــدول رمق (3) مت اســتخدام حتليــل التبايــن 
املصاحــب أحــادي االجتــاه، إذ مت حســاب مجمــوع مربــع االحنرافــات اللكــي املعــدل ومجمــوع 
مربــع االحنرافــات املعاجلــة (الربنــاجم) املعــدل، ومجمــوع مربــع احنرافــات داخــل املجموعــات 
ــاس  ــب (القي ــري املصاح ــن لملتغ ــات التباي ــع احنراف ــوع مرب ــدل، إذ حــذف مجم ــأ) املع (اخلط

البعــدي)، واجلــدول رمق (4) يبــني ذلــك:
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جدول )4( نتائج حتليل التباين املصاحب على سرعة الذاكرة العاملة )اختبار حفظ األرقام(

FSG متوسط المربعاتDF مجموع المربعاتمصدر التباين
218.3111218.31110.7970.003المتغير المصاحب للقياس القبلي

40.636140.6362.0100.169المجموعة التجريبية
485.2772420.220الخطأ

722.51926المجموع الكلي

ــًا ذا  ــاك ارتباط ــب أن هن ــن املصاح ــل التباي ــق بتحلي ــدول رمق (4) املتعل ــن اجل ــح م يتض
ــة بــني القيــاس القبــيل واملتغــري املصاحــب ومتغــري القيــاس البعــدي لرسعــة  ــة إحصائي دالل
ــة  ــن (0.05) باإلضاف ــل م ــة أق ــت قميــة الدالل ــام)، إذ اكن ــظ األرق ــار حف ــة (اختب ــرة العامل الذاك
إىل عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــًا بــني متوســط املجموعتــني: التجريبيــة والضابطــة عــىل 
ــة  القيــاس البعــدي ممــا يشــري إىل عــدم وجــود تأثــري للربنــاجم عــىل رسعــة الذاكــرة العامل

(حفــظ األرقــام).

مناقشة النتائج:
مناقشــة نتائــج الســؤال األول: تبــني لنــا أن هنــاك ارتباطــًا ذا داللــة إحصائيــة بــني القياس 
القبــيل (املتغــري املصاحــب) ومتغــري القيــاس البعــدي لســعة الذاكــرة العاملــة (اختبــار األشــاكل 
اهلندســية)، إذ اكنــت قميــة الداللــة أقــل مــن (0.05) باإلضافــة إىل أن النتــاجئ أشــارت إىل أن 
هنــاك تأثــريًا ذا داللــة إحصائيــة للربنــاجم يف تمنيــة ســعة الذاكــرة العاملــة (اختبــار األشــاكل 
اهلندســية) لصــاحل املجموعــة التجريبيــة، إذ جــاءت قميــة الداللــة اإلحصائيــة أقــل مــن (0.05).

وذلــك يــوحض أثــر اســتخدام األلعــاب اإللكرتونيــة املختــارة بدقــة مــىت مــا وضعــت مضــن 
بــراجم موجهــة لتمنيــة قــدرات الذاكــرة العاملــة، وذلــك يتفــق مــع مــا ورد يف الدراســات الــيت 
تناولــت حمــور الذاكــرة العاملــة والتدريــب واأللعــاب اإللكرتونيــة (الحشــروري وعــودة، 2011، 

.(2012 الفــار، 

فاأللعــاب اإللكرتونيــة يف الدراســة قامــت بتمنيــة ســعة الذاكــرة العاملــة لــدى املتفوقــات 
عقليــًا مــن طالبــات الصــف الســابع يف املرحلــة املتوســطة اتفاقــًا مــع مــا ورد يف اإلطــار 
النظــري عــن إجيابيــات األلعــاب اإللكرتونيــة (الحشــروري، 2008)، فاألدبيــات والدراســات 
والبحــوث الــيت تناولــت أثــر اســتخدام األلعــاب اإللكرتونيــة عــىل العمليــات املعرفيــة أوصــت 

ــة بأفضــل شــل ممكــن. ــار األلعــاب املســتخدمة لتحقيــق النتــاجئ اإلجيابي بــرورة اختي

هــذه الدراســة قامــت بإثبــات ذلــك بطريقــة معليــة من خــالل نتاجئهــا الهنائيــة يف االختبارات 
البعديــة لصــاحل االختبــار البعــدي عنــد املجموعة التجريبيــة، ومن مَثَّ جند أن األلعــاب اإللكرتونية 

الــيت مت اســتخدامها بالربنــاجم التدريــيب هلــا أثــر يف تمنية ســعة الذاكــرة العاملة.

مناقشــة نتائــج الســؤال الثانــي: تبــني أن هنــاك ارتباطــًا ذا داللــة إحصائيــة بــني القيــاس 
القبــيل واملتغــري املصاحــب ومتغــري القيــاس البعــدي لرسعــة الذاكــرة العاملــة (اختبــار حفــظ 
األرقــام) إذ اكنــت قميــة الداللــة أقــل مــن (0.05) باإلضافــة إىل عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــًا 
بــني متوســط املجموعتــني التجريبيــة والضابطــة عــىل القيــاس البعــدي ممــا يشــري إىل عــدم 

وجــود تأثــري للربنــاجم عــىل رسعــة الذاكــرة العاملــة (حفــظ األرقــام).

ورمبــا يكــون ذلــك بســبب مــا ذكرتــه املصــادر املســتخدمة يف اإلطــار النظــري مــن هــذه 
الدراســة، حيــث ذكــر أن فاعليــة الذاكــرة العاملــة تعمتــد عــىل العديــد مــن العوامــل مثــل: زمــن 
النطــق لألرقــام أو اللكــامت، وتتأثــر برسعــة التحــدث إن اكن اختبــار الذاكــرة العاملــة يعمتــد 
عــىل المســع مكــا هــو احلــال يف اختبــار األرقــام، كذلــك للقلــق والتوتــر أثــر كبــري عــىل الطالــب 

املختــرب (الزيــات، 1998).
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التوصيات:
يف ضــوء النتــاجئ الــيت توصلــت إلهيــا الدراســة، والــيت أثبــت مــن خالهلــا أثــر األلعــاب 
اإللكرتونيــة عــىل تمنيــة قــدرات الذاكــرة العاملــة لــدى طالبــات الصــف الســابع، ومــن خــالل 
الرجــوع إىل اإلطــار النظــري والدراســات الســابقة، ميكــن اقــرتاح التوصيــات املوضوعيــة 

اآلتيــة:

توظيف األلعاب اإللكرتونية يف املناجه الدراسية بطريقة مدروسة.أ. 

رضورة توعيــة أوليــاء أمــور املتفوقــني عقليــًا بأمهيــة األلعــاب اإللكرتونيــة يف تمنيــة ب. 
القــدرات املعرفيــة للطفــل، واختيــار املناســب مهنــا.

تعــاون الرتبويــني مــع مصــي األلعــاب اإللكرتونيــة لوضــع رؤيــة هادفــة أثنــاء تصمــمي ج. 
مراحــل األلعاب.

توجــه الرتبويــني إلنتــاج ألعــاب إلكرتونيــة موجهــة لتمنيــة القــدرات املعرفيــة لطــالب د. 
املــدراس بالتعــاون مــع كــوادر إنتاجيــة متخصصــة.
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كتاٌب جديد
إبداعاتي

مجموعة قصصية لألطفال
للفئة العمرية من (6-12) عامًا

تأليف: اكملة سامل العياد
الكويت، 2014

ــال  ــب األطف ــة لكت ــة العاملي ــاد ـ عضــو اهليئ ــة ســامل العي صــدر مؤخــرًا لألســتاذة/ اكمل
(KUBBY) ـ فــرع الكويــت بامجلعيــة الكويتيــة لتقــدم الطفولــة العربيــة كتــاب: "إبداعاتــي: 

ــًا". ــة (6-12) عام ــة العمري ــال للفئ ــة لألطف ــة قصصي مجموع

ــتديع  ــال، تس ــاة األطف ــة يف حي ــات مهم ــة موضوع ــة القصصي ــذه املجموع ــش ه وتناق
أفــاكرمه ورؤامه جلعــل احليــاة أمجــل هبــا، حفــني يتحــىل الطفــل بالثقــة املتبادلــة الــيت ختلــق 
احلــوار املتبــادل، يكتشــف األرسار ويفــك رموزهــا وحيــاول حلهــا. إهنــا مهــارة جتعــل عاملهــم 

أمجــل فهــل نعيهنــم عــىل ذلــك،!
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