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امللخص

هدفــت الدراســة إىل الكشــف عــن أثــر برنامــج تدريبــي قائــم عــىل تقنيــة اإلنفوجرافيــك )التمثيــل 

البيــاين للمعلومــات(  يف تحســني الذاكــرة البرصيــة الحركيــة لــدى أطفــال ريــاض األطفــال مبنطقــة مكــة 

املكرمــة. وتكونــت عينــة الدراســة مــن )515( طفــاً وطفلــة مــن مــدارس ريــاض األطفــال التابعــة إلدارة 

ــة،  ــني التجريبي ــي ذي املجموعت ــم شــبه التجريب ــم اســتخدام التصمي ــم مبنطقــة مكــة املكرمــة. وت التعلي

والضابطــة. وقــد بينــت النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف مهــارات الذاكــرة البرصيــة الحركيــة 

ــح املجموعــة  ــار البعــدي،  وكان الفــرق لصال ــة والضابطــة يف االختب ــني متوســطات املجموعــة التجريبي ب

التجريبيــة، وال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف مهــارات الذاكــرة البرصيــة الحركيــة تعــزى إىل متغــر 

الجنــس أو تفاعــل الجنــس مــع املجموعــة.

الكلمات الرئيسية: اإلنفوجرافيك،  الذاكرة البرصية الحركية، رياض األطفال.
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Abstract 

This study aimed to identify the impact of a training program 
based on infographic technology in enhancing Motor-visual 
memory among kindergarten children in Makkah Al-Mokarramah 
area. The sample of the study consisted of (515) male and female 
children from kindergarten schools in Makkah Al-Mokarramah 
area. Semi-experimental design was used, of experimental and 
control groups. Results showed significant statistical differences 
in Motor-visual memory skills between the means of experimental 
and control groups, in the post test in favor of the experimental 
group. There were no significant statistical differences in the 
Motor-visual memory skills attributed to the gender variable or to 
gender interaction with the group.

Keywords: infographic, motor-visual memory, kindergarten.
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مقدمة

تعــد مرحلــة ريــاض األطفــال مــن املراحــل التعليميــة املهمــة، ولهــا مكانــة تربويــة يف الســلم 

التعليمــي، ألنهــا تعتــر األســاس والقاعــدة لجميــع املراحــل التعليميــة، وقــد أكــد عــامل النفــس »بلــوم« أن 

مــا يقــارب مــن )80 %( مــن النمــو العقــي يتــم خــال هــذه الفــرة، مــا يــرز أهميــة العنايــة باألطفــال يف 

هــذه املرحلــة، والتــي تعتــر مرحلــة تكويــن مفاهيــم وأســاليب تفكــر وتعلــم ذايت )قنــاوي،  2005(، ويشــر 

ــاء العقــي للطفــل يتكــون شــيئاً فشــيئاً مــع نهايــة املرحلــة الحســية الحركيــة، وبدايــة  بياجيــه إىل أن البن

ظهــور الوظائــف الرمزيــة، ويدعــم هــذا البنــاء يف مرحلــة مــا قبــل املفاهيــم )2-4( ســنوات، ويصبــح أكــر 

نضجــاً يف مرحلــة العمليــات املحسوســة )4-7( ســنوات، وعــىل هــذا النحــو ياحــظ الطفــل األشــياء املختلفــة، 

ومييــز مــا بينهــا مــن تشــابهات واختافــات، حيــث يســتطيع أن مييز بــني األمثلــة الســالبة واملوجبــة للمفهوم، 

ويقــوم بعمليــة التصنيــف )قربــان،2012 (. لــذا يعتــر توفــر التعلــم البــرصي يف املناهــج املقدمــة لريــاض 

األطفــال يعتــر كخيــوط أساســية يف النســيج العــام للمنهــج، حيــث يتعلــم األطفــال مــن خــال خــرات 

متنوعــة وشــاملة، تــري املنهــج، وتجــذب الطفــل، وتثــر اهتامــه، كالخــرات املبــارشة والتجــارب العلميــة 

ــني األشــياء  ــط ب ــل النشــط والرب ــات التمثي ــال يف عملي ــق اشــراك األطف ــة، عــن طري والقصــص التعليمي

واألحــداث بصــورة ســليمة،  وتوظيــف عمليــة التعليــم إلثــارة الفضــول الطبيعــي لــدى الطفــل للتعــرف عــىل 

ــد مــن الدراســات كدراســة درويــش،  ــج العدي ــت نتائ ــد توصل ــا )شــلتوت،  2014(. وق ــي يعيــش فيه ــة الت البيئ

والدخنــي )2015(،  ودراســة بريتــاين وســميز )Brittany and Sims,  2014(،  ودراســة الجويــري )2014(، وكذلــك 

دراســة منصــور )2015(،  ودراســة عمــر)2016(، إىل أن املتعلــم يســتطيع الحصــول عــىل معلومــات أكــر وضوحــاً 

وتأثــراً مــن خــال الصــور والرســوم واألشــكال واملخططــات اإللكرونيــة مقارنــًة باملعلومــات التــي تعتمــد عــىل 

اللفــظ، حيــث يصعــب عــىل املتعلــم اســرجاع مــا تعلمــه مــن معلومــات،  وعــىل هــذا ينبغــي أن تتوفــر لــدى 

ــط )2015( أن  ــرى الباس ــة. وي ــة اإللكروني ــومات التوضيحي ــورة والرس ــم للص ــراءة والتصمي ــارة الق ــم مه املتعل

التعليــم عــىل تقنيــة اإلنفوجرافيــك ينمــي عمليــات االنتبــاه الســليم، والقيــام بعمليــات عقليــة تتصــف بالعمــق 

ــارة  ــم، وإث ــاه املتعل ــررات الدراســية وجــذب انتب ــق أهــداف املق ــع عــىل تحقي ــارش ورسي ــر بشــكل مب ــا يؤث م

اهتامــه وســهولة فهــم املحتــوى، وتوضيــح معــاين وأفــكار معقــدة، حيــث تبــدو ســعة الذاكــرة لدينــا أكــر بكثــر 

للمعلومــات املرئيــة منهــا للمعلومــات اللفظيــة.

ــد  ــريئ جدي ــكل م ــاء ش ــة إلضف ــة يف محاول ــا املتنوع ــك بتصمياته ــة اإلنفوجرافي ــرت تقني ــد ظه وق

لتجميــع وعــرض املعلومــات ونقــل البيانــات يف صــورة جذابــة إىل املتعلــم، إذ أن تصميــات اإلنفوجرافيــك 

مهمــة جــداً ألنهــا تعمــل عــىل تغيــر أســلوب التفكــر تجــاه البيانــات واملعلومــات املعقــدة، كــا تســاعد 
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 واإلنفوجرافيــك مصطلــح تقنــي يشــر إىل تحويــل املعلومــات والبيانــات املعقــدة إىل رســوم مصــورة يســهل 

 .)Akkoyunlu, &Kibar,2014(عــىل مــن يراهــا اســتيعابها دون الحاجــة إىل قــراءة الكثــر مــن النصــوص

ــرض  ــة لع ــا جاذبي ــام وأكره ــذه األي ــة ه ــة والفعال ــائل املهم ــدى الوس ــك إح ــة اإلنفوجرافي ــر تقني وتعت

ــي،  ــا إىل املتلق ــة وتوصيله ــرض املعلوم ــلية يف ع ــة، والتس ــهولة والرسع ــني الس ــج ب ــا تدم ــات ألنه املعلوم

أي أنههــا تحقــق تبســيط املعلومــات املعقــدة والكبــرة وجعلهــا ســهلة الفهــم واعتادهــا عــىل املؤثــرات 

البرصيــة يف توصيــل املعلومــة وتحويــل املعلومــات والبيانــات مــن أرقــام وحــروف مملــة إىل صــورة ورســوم 

شــيقة مــع ســهولة نرشهــا وانتشــارها عــر التطبيقــات اإللكرونيــة )عيــى، 2014(.

تســاعد تقنيــة اإلنفوجرافيــك يف تعليــم مهــارات التواصــل البــرصي وتصميــم الرســالة البرصيــة التــي تعــر 

عــن القــدرة عــىل قــراءة املعلومــات املقدمــة يف الصــور واألشــكال البيانيــة وتفســرها وفهمهــا. وترتبــط 

بالتفكــر البــرصي الــذي يعــرف عــىل أنــه القــدرة عــىل تحويــل املعلومــات بجميــع أشــكالها إىل صــور أو 

رســوم بيانيــة تســاعد عــىل توصيلهــا، وتأسيســاً عليــه تتضــح العاقــة الربويــة والتقنيــة بــني اإلنفوجرافيــك 

والذاكــرة البرصيــة يف تقديــم الــدروس للمتعلــم وإكســابه مهــارات عاليــة يف الحصــول عــىل املعلومــات 

بطريقــة وأســلوب جديديــن.

أمــا يف مجــال الذاكــرة البرصيــة فتوضــح كوزميانــو )Cusimano, 2015( أن عمــل الذاكــرة البرصيــة 

يركــز يف البيئــة األكادمييــة عــىل الصــور، والرمــوز، واألرقــام، والحــروف والكلــات، وفيــا يخــص الكلــات 

يجــب أن يكــون  األطفــال قادريــن عــىل النظــر للكلمــة مــن خــال صورتهــا بعقولهــم، ليكونــوا قادريــن 

عــىل اســتعادة مظهرهــا، ومــن هنــا عندمــا يقــدم املعلــم كلمــة جديــدة، يقــوم بكتابتهــا عــىل الســبورة، 

ويطلــب مــن الطلبــة مشــاهدتها، وتهجئتهــا ومــن ثــم قراءتهــا، واســتخدامها يف جملــة. وبعدهــا ميســح 

ــدة يتعرفــون عــىل الكلمــة نفســها  ــة جي ــن ميلكــون ذاكــرة برصي الكلمــة عــن الســبورة، فاألطفــال الذي

بقراءتهــا أينــا تــرد يف النــص؛ ألنهــم قــادرون عــىل اســتعادتها فيــا بعــد. ومــن هنــا جــاءت هذه الدراســة 

لبنــاء طريقــة تعليميــة خليــط مــن اإلنفوجرافيــك والذاكــرة البرصيــة الحركيــة مــن خــال بنــاء برنامــج 

تدريبــي قائــم عــىل تقنيــة اإلنفوجرافيــك لتنميــة الذاكــرة البرصيــة الحركيــة لــدى أطفــال ريــاض األطفــال.

ــة  ــة الحركي ــرة البرصي ــة الذاك ــك لتنمي ــة اإلنفوجرافي ــتخدام تقني ــة حــول اس إن الدراســات العربي

لــدى أطفــال ريــاض األطفــال قليلــة إىل حــد مــا، وفيــا يــأيت اســتعراض بعــض مــا تيــرس مــن دراســات:

ــر النفــي  ــوان »األث أجــرى كل مــن بايســن وبيشــتي )Bicen and Beheshti, 2017( دراســة بعن

لإلنفوجرافيــك يف التعليــم«،  حيــث هدفــت الدراســة إىل التحقــق مــن تصــورات الطــاب حــول اســتخدام 

اإلنفوجرافيــك يف التعليــم. اتبــع الباحثــان األســلوب الكمــي.  وكان العــدد اإلجــايل للطــاب 
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الجامعيــني املشــاركني يف هــذا البحــث هــو )163( طالبــاً وطالبــة. تــم جمــع بيانــات الدراســة مــن 

ــة  ــرت الدراس ــد أظه ــات.  وق ــذه البيان ــل ه ــم تحلي ــن ث ــه، وم ــان بتصميم ــام الباحث ــتبيان ق ــال اس خ

ــة  ــارو إىل أن البيئ ــك. وأش ــول اإلنفوجرافي ــايب ح ــم رأي إيج ــاَ لديه ــات تقريب ــاب والطالب ــع الط أن جمي

التعليميــة هــي بيئــة غنيــة، وأن هــذه الطريقــة أدت إىل إتقــان املهــارات التعليميــة،  والدافعيــة، 

ــة.   ــواد التقليدي ــب أو امل ــن الكت ــاً ع ــة فض ــواد البرصي ــة بامل ــون الدراس ــذا يفضل ــة، ل واإلبداعي

وأجــرى مــريس )2017( دراســة هدفــت للتعــرف عــىل أثــر التفاعــل بــني منطــي عــرض اإلنفوجرافيــك 

وتوقيتــه يف بيئــة التعلــم اإللكــروين عــىل التحصيــل واالتجــاه نحــو بيئــة التعليــم لــدى طــاب املرحلــة 

الثانويــة. حيــث قــام الباحــث باســتخدام املنهــج التجريبــي للوقــوف عــىل أثــر منــط عــرض اإلنفوجرافيــك 

)الــكي - الجــزيئ( ومنــط توقيــت عــرض اإلنفوجرافيــك )قبــي – بعــدي( باملحتــوى املقــدم يف بيئــة التعلــم 

اإللكــروين عــىل التحصيــل املعــريف واالتجــاه نحــو بيئــة التعلــم لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة.  اشــتملت 

الدراســة عــىل عينــة عشــوائية مــن طــاب الصــف األول الثانوي مبدرســة شــيبة الثانويــة املشــركة مبحافظة 

الرشقيــة وعددهــم )60( طالبــاً تــم تقســيمهم إىل أربــع مجموعــات تجريبيــة وفقــاً للتصميــم التجريبــي،  

وضمــت كل مجموعــة )15( طالبــاً.  أشــارت نتائــج الدراســة إىل وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بني متوســطي 

درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة األوىل التــي ُدرســت بنمــط العــرض الــكي لإلنفوجرافيــك وطــاب 

ــرق  ــك، وأن اتجــاه الف ــي درســت بنمــط العــرض الجــزيئ لإلنفوجرافي ــة الت ــة الثانوي ــة التجريبي املجموع

جــاء لصالــح املجموعــة التجريبيــة التــي تعرضــت للمعالجــة التجريبيــة التــي اســتخدمت منــط العــرض 

ــطي  ــني متوس ــاً ب ــة إحصائي ــروق دال ــود ف ــج إىل وج ــارت النتائ ــا أش ــك، ك ــرض اإلنفوجرافي ــكي يف ع ال

درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة األوىل التــي ُدرســت بنمــط العــرض الــكي لإلنفوجرافيــك وطــاب 

املجموعــة التجريبيــة الثانيــة التــي درســت بنمــط العــرض الجــزيئ لإلنفوجرافيــك بــرصف النظــر عــن منــط 

التوقيــت لــدى هــؤالء الطــاب عــىل اتجاهاتهــم نحــو بيئــة التعلــم يرجــع للتأثــر األســايس لنمــط عــرض 

اإلنفوجرافيــك املســتخدم، وأن اتجــاه الفــرق جــاء لصالــح املجموعــة التجريبيــة التــي تعرضــت للمعالجــة 

التجريبيــة التــي اســتخدمت منــط العــرض الــكي يف عــرض اإلنفوجرافيــك.

ــي،  ــك التعليم ــم اإلنفوجرافي ــر تصمي ــد معاي ــت إىل تحدي ــة هدف ــن )2017( دراس ــرت حس وأج

حيــث قامــت الباحثــة باســتعراض األدب النظــري والكتابــات العلميــة املتعلقــة بتصميــم اإلنفوجرافيــك 

التعليمــي،  ومــن ثــم قامــت بصياغــة املعايــر التــي تــم التوصــل إليهــا مــن هــذه املصــادر عــىل هيئــة 

ــكل  ــىل ش ــر ع ــة اللمعاي ــم قامئ ــت بتحكي ــم قام ــن ث ــار، وم ــت كل معي ــدرج تح ــؤرشات تن ــر وم معاي

ــداد  ــة بإع ــت الباحث ــا قام ــا التعليم.ك ــال تكنولوجي ــا للخــراء واملتخصصــني يف مج ــم تقدميه ــتبانة ت اس
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مبــا يتوافــق مــع التقــدم العلمــي املثبــت يف أبحــاث اإلنفوجرافيــك التعليمــي، وبنــاء قامئــة معايــر 

خاصــة بــكل منــط مــن أمنــاط اإلنفوجرافيــك عــىل حــدة.

وأجــرت عبــد الصمــد )2017( دراســة هدفــت إىل معرفــة أثــر قيــام الطــاب بأنفســهم بالتجســيد 

املعلومــايت باإلنفوجرافيــك ملفاهيــم مقــرر مصــادر املعلومــات املرجعيــة عــىل تنميــة مفاهيــم هــذا املقــرر 

وعــادات العقــل والكفــاءة الذاتيــة املدركــة لــدى طــاب تكنولوجيــا التعليــم ذوي كفــاءة التمثيــل املعــريف 

للمعلومــات )عاليــة – متوســطة – منخفضــة(.  اســتخدمت الباحثــة بعــض تصميــات املنهــج الوصفــي 

ــتمل  ــة. اش ــات التجريبي ــايث املجموع ــي ث ــج التجريب ــم، واملنه ــل والتصمي ــة والتحلي ــة الدراس يف مرحل

مجتمــع الدراســة عــىل ) 255( طالبــاً وطالبــة مــن طــاب تخصــص معلــم صــف.  تكونــت عينــة الدراســة 

مــن) 62 ( طالبــاً وطالبــة.  وخلصــت الدراســة إىل أن هنــاك فرقــاً داالً إحصائيــاً بــني متوســطي درجــات 

طــاب املجموعــة التجريبيــة األوىل )ذوي كفــاءة التمثيــل املعــريف املرتفــع( يف التطبيقــني القبــي والبعــدي 

ــدي،  ــق البع ــح التطبي ــة لصال ــات املرجعي ــادر املعلوم ــرر مص ــم مق ــاس مفاهي ــي لقي ــار التحصي لاختب

وكذلــك األمــر بالنســبة للمجموعــة التجريبيــة الثانيــة )ذوي كفــاءة التمثيــل املعــريف املتوســط( واملجموعة 

ــك  ــتخدام اإلنفوجرافي ــي أن اس ــا يعن ــض(،  م ــريف املنخف ــل املع ــاءة التمثي ــة )ذوي كف ــة الثالث التجريبي

ســاعد عــىل إقامــة حــوار بــرصي أتــاح فرصــة لتقديــم لغــة مشــركة بــني طــاب املجموعــات التجريبيــة 

الثاثــة،  وعــىل التفاعــل اإليجــايب فيــا بينهــم، كــا أعطــى لهــم فرصــة يف ربــط املفاهيــم مــع بعضهــا يف 

بنائهــم املعــريف مــا ســاعد طــاب املجموعتــني التجريبيتــني األوىل والثانيــة وفــق كفــاءة متثيلهــم املعــريف 

املتوســط والعــايل يف اســتيعاب املفاهيــم العلميــة ملقــرر مصــادر املعلومــات املرجعيــة بشــكل أفضــل.

وأجــرت الدهيــم )2016( دراســة هدفــت إىل معرفــة أثــر اســتخدام تقنيــة اإلنفوجرافيــك يف تحصيــل 

طالبــات الصــف الثــاين املتوســط يف األعــداد الحقيقيــة ملــادة الرياضيــات، وقــد اســتخدمت الباحثــة املنهــج 

ــت  ــاين املتوســط، وتكون ــات الصــف الث ــن طالب ــة م ــن )63( طالب ــة البحــث م ــت عين ــي، وتكون التجريب

ــات الصــف  ــة درســت فصــل األعــداد الحقيقــة املقــررة عــىل طالب ــة مــن )30( طالب املجموعــة التجريبي

الثــاين املتوســط يف مــادة الرياضيــات باســتخدام تقنيــة اإلنفوجرافيــك، ومجموعــة ضابطــة وعددهــا )33( 

طالبــة درســت الفصــل نفســه باســتخدام الطريقــة التقليديــة،  وخضعــت املجموعتــان الختبــار تحصيــي 

بعــدي، وأظهــرت النتائــج وجــود فــرق ذي داللــة إحصائيــة بــني متوســط عامــات الطالبــات الــايت ُدرســن 

باســتخدام تقنيــة اإلنفوجرافيــك ومتوســط عامــات الطالبــات الــايت درســن بالطريقــة التقليديــة لصالــح 

املجموعــة التــي اســتخدمت تقنيــة اإلنفوجرافيــك.

ــاب  ــدى ط ــحابية ل ــبة الس ــم الحوس ــة مفاهي ــت إىل تنمي ــة هدف ــور )2015( دراس ــرت منص وأج



أثر برنامج تدريبي قائم عىل تقنية اإلنفوجرافيك يف تحسني الذاكرة البرصية الحركية لدى أطفال رياض األطفال مبنطقة 

60

ــموا إىل) 6 ( ــاً قس ــم )30( طالب ــيوط وعدده ــة أس ــة بجامع ــة الربي ــخ بكلي ــعبة التاري ــة، ش الثاني

ــاد  ــل(، واالعت ــي التحصي ــني )مختلف ــر متجانس ــاب غ ــن )5 ( ط ــة م ــون كل مجموع ــات، تتك مجموع

عــىل أنفســهم وتكويــن نظــام عقــي للتفكــر لديهــم يصبــح جــزءاً مــن عاداتهــم الذهنيــة العقليــة التــي 

ميارســونها يوميــاً ويوظفونهــا يف ربــط مفاهيــم الحوســبة الســحابية بحياتهــم اليوميــة مــن خــال وضــع 

ــام  ــو ألداء مه ــم ملارزان ــاد التعل ــم عــىل منــوذج أبع ــك القائ ــة اإلنفوجرافي تصــور مقــرح الســتخدام تقني

ــم التعــاوين وأســلوب العصــف  ــاد عــىل اســراتيجية التعل ــة عــىل مــدى خمــس جلســات باالعت تعليمي

الذهنــي مــن خــال: بيئــة التعلــم االلكــروين Online باســتخدام موقــع الـــ Flickr لــكل مجموعــة مــن 

املجموعــات الســت عــىل حــدة )مجموعــات خاصــة( يف اإلجابــة عــن مجموعــة مــن األســئلة االســتقصائية 

ــة  ــة يف اإلجاب ــت مجتمع ــث الس ــات البح ــر( offline ملجموع ــل الكمبيوت ــي )معم ــم الصف ــة التعل وبيئ

عــن مجموعــة مــن األســئلة املثــرة للتفكــر مفتوحــة النهايــة، ثــم تقــدم كل مجموعــة ملخــص لألفــكار 

ــم  ــات، وت ــل املجموع ــل األدوار داخ ــم تبدي ــة يت ــة كل جلس ــك. ويف نهاي ــة اإلنفوجرافي ــتخدام تقني باس

تطبيــق أدوات البحــث قبليــاً وبعديــاً والتــي متثلــت يف اختبــار تحصيــي يف مفاهيــم الحوســبة الســحابية 

ومقيــاس عــادات العقــل املنتــج عــىل الطــاب مجموعــة البحــث، وتوصلــت الدراســة إىل وجــود فــروق 

ذات داللــة إحصائيــة بــني متوســطات درجــات الطــاب مجموعــة البحــث بــني التطبيــق القبــي والبعــدي 

وذلــك لصالــح التطبيــق البعــدي يف تنميــة كٍل مــن مفاهيــم الحوســبة الســحابية وعــادات العقــل املنتــج، 

وأن الســتخدام تقنيــة اإلنفوجرافيــك القائــم عــىل منــوذج مارزانــو ألبعــاد التعلــم أثــر كبــر عــىل تنميــة 

مفاهيــم الحوســبة الســحابية وبلــغ )0.99( وعــىل تنميــة عــادات العقــل املنتــج وبلــغ )0.097(.

وأجــرت الجريــوي)2014( دراســة هدفــت إىل معرفــة فعاليــة اســتخدام برنامــج تدريبــي مقــرح يف 

تنميــة مهــارات تصميــم الخرائــط الذهنيــة اإللكرونيــة مــن خــال تقنيــة اإلنفوجرافيــك ومهــارات الثقافــة 

ــة  ــة الربي ــات كلي ــن طالب ــة م ــار مجموع ــث قامــت باختي ــة، حي ــل الخدم ــات قب ــدى املعل ــة ل البرصي

ــة وقامــت بتدريــب هــذه املجموعــة  شــعبة معلمــة صفــوف مــن قســم املناهــج وعددهــن )15( طالب

ــك  ــم اإلنفوجرافي ــارات تصمي ــاس مه ــار لقي ــداد اختب ــم إع ــد ت ــرح، وق ــي املق ــج التدريب ــىل الرنام ع

ــة  ــة ماحظ ــم، وبطاق ــة يف التعل ــة اإللكروني ــط الذهني ــم الخرائ ــة يف تصمي ــة البرصي ــارات الثقاف ومه

لتصميــم الخرائــط الذهنيــة مــن خــال تقنيــة اإلنفوجرافيــك ومهــارات الثقافــة البرصيــة،  كــا اســتخدم 

اختبــار ويلكوكســون Wilcoxon لتحليــل النتائــج، وقــد أشــارت النتائــج إىل أن الرنامــج املقــرح قــد أســهم 

يف تحســني مســتوى معرفــة مهــارات الثقافــة البرصيــة ومهــارات تقنيــة تصميــم اإلنفوجرافيــك يف تصميــم 

خرائــط ذهنيــة ال إلكرونيــة لــدروس التعلــم.
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- تختلــف الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة يف طبيعــة الرنامــج التدريبــي، الــذي تــم إعــداده 

ــاض  ــال ري ــدى أطف ــة ل ــة الحركي ــرة البرصي ــارات الذاك ــني مه ــك لتحس ــة اإلنفوجرافي ــتناد إىل تقني باالس

ــال.  األطف

مشكلة الدراسة وأسئلتها

ــني   ــك لتحس ــة اإلنفوجرافي ــىل تقني ــم ع ــي قائ ــج تدريب ــاء برنام ــة بن ــذه الدراس ــن ه ــرض م الغ

مهــارات الذاكــرة البرصيــة الحركيــة لــدى أطفــال ريــاض األطفــال يف منطقــة مكــة املكرمــة. وقــد حاولــت 

ــة: ــة التالي ــة عــن األســئلة الفرعي الدراســة اإلجاب

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني متوســطات درجــات أفــراد املجموعــة التجريبيــة والضابطة - 

يف درجــة مهــارات الذاكــرة البرصيــة الحركيــة عــىل االختبــار البعــدي تعــزى إىل الرنامــج التدريبي؟

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة جوهريــة بــني متوســطات درجــات أفــراد املجموعــة التجريبيــة - 

والضابطــة يف درجــة الذاكــرة البرصيــة الحركيــة عــىل االختبــار البعــدي تعــزى إىل الجنــس؟

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة جوهريــة بــني متوســطات درجــات أفــراد املجموعــة التجريبيــة - 

والضابطــة يف درجــة الذاكــرة البرصيــة الحركيــة عــىل االختبــار البعــدي تعــزى للتفاعــل بــني املجموعــة 

والجنــس ؟

فرضيات الدراسة
من أَجل اإلجابة عىل األسئلة السابقة املطروحة يف مشكلة الدراسة صيغت الفرضيات التالية:

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α ≤ 0.05( بــني متوســط درجــات - 
ــار  ــىل االختب ــة ع ــة الحركي ــرة البرصي ــة الذاك ــة يف درج ــة والضابط ــة التجريبي ــراد املجموع أف

البعــدي تعــزى إىل الرنامــج التدريبــي.

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α ≤ 0.05( بــني متوســط درجــات - 
ــار  ــىل االختب ــة ع ــة الحركي ــرة البرصي ــة الذاك ــة يف درج ــة والضابط ــة التجريبي ــراد املجموع أف

البعــدي تعــزى إىل الجنــس.

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α ≤ 0.05( بــني متوســط درجــات - 
ــني  ــل ب ــزى للتفاع ــة تع ــة الحركي ــرة البرصي ــار الذاك ــة يف اختب ــة والضابط ــة التجريبي املجموع

املجموعــة والجنــس.

أمهية الدراسة
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اإلنفوجرافيــك يف التعليــم، مــا ســيمكنهم مــن التفاعــل الجيــد مــع هــذه الفئــة، لتحقيــق أهــداف 

الربيــة، ولزيــادة فاعليــة التعلــم يف ريــاض األطفــال، وقــد يزيــد اســتخدام اإلنفوجرافيــك يف تعليــم أطفــال 

ــدة  ــات الجدي ــم واملعلوم ــم للمفاهي ــادة تقبله ــه وزي ــم في ــم ورغبته ــم للتعل ــن حبه ــال م ــاض األطف ري

بطريقــة ممتعــة ومشــوقة.كا أنهــا قــد تلفــت انتبــاه مطــوري املناهــج ســواء التقليديــة أو اإللكرونيــة 

بــرورة االهتــام بوضــع تصاميــم إنفوجرافيــة يف املناهــج الدراســية لتســهيل عمليــة التعلــم. 

أهداف الدراسة:

 هدفت الدراسة إىل:

ــال يف  ــس األطف ــس وجن ــة التدري ــني طريق ــل ب ــك والتفاع ــة اإلنفوجرافي ــتخدام تقني ــر اس ــة أث 1- معرف

ــاض األطفــال يف منطقــة مكــة املكرمــة. ــدى أطفــال ري ــة يف وحــدة الغــذاء ل ــم العلمي اكتســاب املفاهي

ــال يف  ــس األطف ــس وجن ــة التدري ــني طريق ــل ب ــك والتفاع ــة اإلنفوجرافي ــتخدام تقني ــر اس ــة أث 2- معرف

ــاض األطفــال يف منطقــة مكــة  ــدى أطفــال ري ــة يف وحــدة الغــذاء ل ــة الحركي ــم البرصي اكتســاب املفاهي

ــة. املكرم

حمددات الدراسة

احلدود املكانية: تم تطبيق الدراسة يف منطقة مكة املكرمة،  لكون الباحثة تقيم فيها.

احلدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة يف الفصل الدرايس الثاين من العام 1437هــ/1438هـــــ.

ــن  ــة والعرشي ــة، والرابع ــني الثالث ــال يف الروضت ــاض األطف ــة يف ري ــق الدراس ــم تطبي احلــدود البشــرية: ت
ــة.   ــة املكرم ــة مك ــم يف منطق ــن إلدارة التعلي التابعتن

احلدود املوضوعية: اقترصت الدراسة عىل وحدة الغذاء.

مصطلحات الدراسة

:Infographic أواًل: اإلنفوجرافيك

اإلنفوجرافيــك فــن تحويــل البيانــات واملعلومــات واملفاهيــم املعقــدة إىل صــور ورســوم ميكــن فهمها 

ــة  ــة بطريق ــدة والصعب ــات املعق ــرض املعلوم ــز بع ــتيعابها بوضــوح وتشــويق وهــذا األســلوب يتمي واس

.)Dalton, & Design, 2014( سلســة وســهلة وواضحــة
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ــم  ــال إمكانياته ــاض األطف ــال ري ــتخدام أطف ــه: اس ــة بأن ــذه الدراس ــاق ه ــاً يف نط ــرف إجرائي ويُع

ــال)  ــاض األطف ــذايت لري ــم ال ــج التعل ــة يف منه ــم العلمي ــرصي للمفاهي ــل الب ــم يف التمثي ــة وقدرته العقلي

وحــدة الغــذاء( بشــكل بــرصي مرســوم يســهل فهمــه واســتيعابه وتشــجيعهم عــىل الفهــم العميــق لهــذه 

ــذه  ــادة نســبة اســتيعابهم له ــن خــال زي ــة م ــم العقلي ــة وقدراته ــم الذهني ــة تصوراته ــم وتنمي املفاهي

ــم . املفاهي

اثنيــاً: الذاكــرة البصريــة احلركيــة )Visual-Motor  Memory(: وهــي القــدرة عــىل إنتــاج حــركات 
تســبق الخــرات البرصيــة؛ حيــث تتضمــن تخزيــن النــاذج الحركيــة بشــكل متسلســل، واالحتفــاظ بهــا 

وإعادتهــا )متــويل، 2016(.

وتعــرف الذاكــرة البرصيــة الحركيــة يف نطــاق الدراســة بأنهــا القــدرة عــىل التخيــل البــرصي الــذي  

يســاعد األطفــال عــىل تذكــر تسلســل النــاذج الحركيــة، فالذاكــرة الحركيــة تجعــل تســهل تنظيــم الجســم 

ألداء سلســلة مــن الحــركات ، كــا أن حاســة اللمــس، واإلحســاس العميــق بالحركــة، تُعــدان دامئــاً جزأيــن 

ــكلة يف  ــن مش ــل م ــاىن الطف ــإذا ع ــة. ف ــكال الحرك ــن أش ــكل م ــكل ش ــية ل ــة الحس ــن الخلفي ــني م مهم

الذاكــرة البرصيــة الحركيــة، قــد يرتــب عــىل ذلــك معاناتــه مــن مشــكلة يف تعلــم بعــض املهــارات، كارتــداء 

املـــابس، وخلعهــا وربـــط الحـــذاء، والكتابـــة، ورمـــي الكـــرة. وتقــاس الذاكرة البرصيــة الحركيــة بالدرجة 

التي يحصل عليها الطفل يف اختبار املفاهيم  الذي أعدتة الباحثة يف هذه الدراسة.   

منهج الدراسة

يف ضــوء الهــدف الرئيــس للدراســة، وهــو معرفــة أثــر برنامــج تدريبــي قائــم عــىل تقنيــة 

اإلنفوجرافيــك يف تنميــة مهــارات الذاكــرة البرصيــة الحركيــة لــدى األطفــال امللتحقــني بريــاض األطفــال، 

تــم اتبــاع املنهــج التجريبــي مســتخدماً التصميــم شــبه التجريبــي؛ ألنــه يعتــر املنهــج املناســب لطبيعــة 

ــار مجموعتــني لتكــون إحداهــا  الدراســة وأهدافهــا، لذلــك قامــت الباحثــة وفــق هــذا التصميــم باختي

ــة. ــة الضابط ــرى املجموع ــة، واألخ ــة التجريبي املجموع

متغريات الدراسة

متثلت متغرات الدراسة يف:

املتغري املستقل: طريقة التدريس ولها مستويان )استخدام اإلنفوجرافيك؛ الطريقة االعتيادية(.

املتغري التابع: تنمية مهارات الذاكرة البرصية الحركية لدى األطفال امللتحقني برياض األطفال.
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جمتمع الدراسة

تكــّون مجتمــع الدراســة مــن جميــع األطفــال امللتحقــني بريــاض األطفــال يف منطقــة مكــة املكرمــة،  

البالــغ عددهــم)5265( طفــاً حســب أحــدث إحصائيــة رســمية )انظــر امللحــق )1((،  وتــراوح أَعارهــم 

بــني )4-6( ســنوات،  وهــم موزّعــون عــىل ثاثــني مدرســة ريــاض أطفــال يف  منطقــة مكــة املكرمــة.

عينة الدراسة

متثلــت عينــة الدراســة بروضتــني مــن ريــاض األطفــال يف منطقــة مكــة املكرمــة، وتــم تقســيم العينــة 

ملجموعتــني: مجموعــة تجريبيــة ُدرســت باســتخدام اإلنفوجرافيــك، ومجموعــة ضابطــة درســت بالطريقــة 

االعتياديــة، وتــم اختيــار املجموعــة الضابطــة مــن أقــرب روضــة إىل روضــة املجموعــة التجريبيــة، لضــان 

التقــارب يف املســتويات الثقافيــة واالقتصاديــة واالجتاعيــة، وكان عــدد أفــراد املجموعــة الضابطــة )110 

طفــاً و14 1طفلــة(، وعــدد أطفــال املجموعــة التجريبيــة )145 طفــاً و146 طفلــة(.

ضبط املتغريات املؤثرة على التجربة

تم ضبط املتغرات التي قد تؤثر عىل كفاءة املتغر املستقل،  كا يي:

العمــر الزمــي: متــت مراجعــة ســجات األطفــال، للتأكــد مــن تكافــؤ أعارهــم، وكانــت تــراوح بــني )6-4( 
سنوات.

املســتوى االجتماعــي والثقــايف واالقتصــادي: قامــت الباحثــة باختيــار أفــراد العينــة مــن منطقــة مكــة 
املكرمــة، ويف مجتمــع ميتــاز بالتشــابه يف املســتويات الثقافيــة واالقتصاديــة واالجتاعيــة، ومــن روضتــني 

متقاربتــني، لضــان الوصــول إىل التكافــؤ والتجانــس بــني أفــراد العينــة.

احملتوى وعدد األنشطة:

• حرصــت الباحثــة عــىل أن يــدرس أطفــال املجموعتــني: التجريبيــة والضابطــة املحتــوى نفســه،  كــا بــدأ 	

التطبيــق ورشح املفاهيــم يف الفصــل الــدرايس الثاين للعــام الــدرايس 1437هـ/1438هـــ.

• ــال 	 ــديئ ألطف ــد املســتوى املب ــة بتحدي ــم العلمي ــني يف اكتســاب املفاهي ــؤ املجموعت ــن تكاف ــد م التأك

املجموعــة التجريبيــة والضابطــة قبليــاً، قبــل خضــوع املجموعــة التجريبيــة للتدريــس وفقــاً الســتخدام 

اإلنفوجرافيــك. والجــدول )1( يوضــح توزيــع األَطفــال حســب متغــرات الدراســة. 
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اجلدول )1(: توزيع أفراد الدراسة حسب اجملموعة، املدرسة، اجلنس.

اجملموعاجلنساملدرسةاجملموعة

الروضة الثالثةالتجريبية
145ذكور

146إناث

الضابطة
110ذكورالروضة الرابعة والعرشون

114إناث

515اجملموع

أدوات الدراسة

اختبار مهارات الذاكرة البصري احلركي

وهــو اختبــار غــر لفظــي لقيــاس القــدرة عــىل استنســاخ أشــكال رمزيــة مــن الذاكــرة قصــرة املــدى، 

ويشــمل قيــاس الخصائــص التاليــة : اســتدعاء رمــوز برصيــة مــن الذاكــرة، والقــدرة عــىل التتابــع البــرصي، 

ــارات  ــرصي ، وامله ــل الب ــدرة عــىل التكام ــة، والق ــة الحركي ــدرة البرصي ــرصي، والق ــارات التداعــي الب ومه

املتعلقــة بالتكامــل الرمــزي .ويتألــف مــن عــرشة حــروف كل منهــا يف مربــع تحتــه رمــز معــني يقــرن بــه 

ومــا عــىل الطفــل ســوى توصيــل خــط بــني الصــورة وأول حــرف منهــا داخــل املربــع، انظــر امللحــق )2(.

ثبات االختبار: ُحسبت قيم ثبات االختبار بطريقتني،  ها:

الطريقــة األوىل: الطريقــة النصفيــة )فــردي – زوجــي(،  وتــم تصحيــح القيــم الناتجــة باســتخدام معادلــة 
ســبرمان – بــروان وقــد بلغــت قيــم معامــات الثبــات النصفــي املصحــح للصــورة املعدلــة )0.884(.

ــة  ــة يف العين ــورة املعدل ــا للص ــت قيمته ــث بلغ ــا حي ــاخ ألف ــة كرونب ــتخدام معادل الطريقــة الثانيــة: باس
الكليــة )0.791( 

صدق االختبار: استخرجت دالالت صدق االختبار بطريقة الصدق التازمي:

حيث تم استخدام العاقة االرتباطية بني األداء عىل االختبار،  واألداء عىل اختباري التكامل البرصي 
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ــريك  ــرصي الح ــل الب ــار التكام ــع اختب ــاط م ــل االرتب ــة معام ــت قيم ــد بلغ ــرصي،  وق ــل الب ــريك والتحلي الح

) 0.896(، ومــع اختبــار التحليــل البــرصي ) 0.862( وكاهــا ذو داللــة إحصائيــة، وذو قيمــة مرتفعــة نســبياً.

الربانمج التدرييب لتنمية الذاكرة البصرية احلركية لألطفال امللتحقني برايض األطفال

ــاض  ــة لألطفــال امللتحقــني بري ــة الحركي ــة مهــارات الذاكــرة البرصي يهــدف هــذا الرنامــج إىل تنمي

األطفــال يف منطقــة مكــة املكرمــة ملــا لهــا مــن أثــر وفاعليــة يف تحســني عمليــة التعليــم، ويتكــون الرنامــج 

مــن مجموعــة مــن التدريبــات والنشــاطات التــي بنتهــا الباحثــة.

اهلدف العام للربانمج: تنمية الذاكرة البرصية الحركية لألطفال امللتحقني برياض األطفال.
األهداف السلوكية

تنمية قدرة األطفال عىل تذكر املثرات التي تقدم إليهم برصياً.- 1

 تنمية قدرة األطفال عىل تذكر املثرات التي تقدم إليهم برصياً وحركياً.2- 

تنميــة قــدرة األطفــال عــىل التذكــر باســتخدام اســراتجية التصــور العقــي خــال املواقــف التعليميــة - 3

. ملختلفة ا

األساس النظري للربانمج التدرييب

تُعــّد النظريــة املعرفيــة مــن النظريــات املهمــة التــي تُفــرس طــرق حــدوث التعلــم لــدى األطفــال، 

وتوكـــد عــىل الروابــط املوجـــودة بــني أعــال املتعلــم وكل مــن أفــكاره، ومهاراتــه العقليــة، وتفيــد هــذه 

النظريـــة املعلــم واملتعلــم عــىل حـــٍد ســواء. ويُعــّد التدريــب لقــدرات املتعلــم النائيــة جــزءاً مهــاً مــن 

ــم عــىل  ــُث ينظــر إىل األســلوب القائ ــا، حي ــة األساســية الدني ــل املدرســة واملرحل ــا قب ــة م مناهــج مرحل

ــة املتعلمــة،  ــات العقلي ــات النفســية األساســية، عــىل أنهــا سلســلة مــن العملي ــل املهمــة،  والعملي تحلي

فمعرفــة هــذه السلســلة، أو الســلوكات املطلوبــة ألداء مهمــة مــا تُعــّد محــددة؛ لــذا تكــون قابلــة للقيــاس، 

والتعديــل مــن خــال التدريــب )قطامـــي ، 2016 (.

األساليب اليت اشتمل عليها الربانمج :

إعطــاء التعليمــات ) Instructions (: يتــم تزويــد األطفــال باملعلومــات عــن كيفيــة تنفيــذ - 1
املهــارة لتحقيــق الهــدف النهــايئ الــذي يتوخــى أن يتحقــق بعــد تنفيــذ خطــوات التدريــب بطريقــة 

ــوة  ــة أداء كل خط ــا، وكيفي ــازم إتباعه ــوات ال ــح الخط ــم بتوضي ــوم املعل ــك يق ــد ذل ــة، بع صحيح



د. أماين حمد منصور الشعيبي

67

التغذيــة الراجعــة ) Feedback ( : بعــد اســتاع األطفــال إىل التعليــات، وخــال تنفيــذ - 1
الخطــوات الازمــة ألداء املهمــة، يــزود املعلــم األطفــال مبعلومــات عــن كيفيــة تأديتهــم لــكل خطــوة 

لتصحيــح أخطائهــم، كــا يقــدم املعلومــات بعــد أداء املهمــة كاملــة، للتأكــد مــن تحقــق الهــدف .

املمارســة الســلوكية )Behavior Rehearsal(: يطلــب املعلــم مــن األطفــال تكــرار - 2
ــدف . ــق اله ــن تحق ــد م ــاعدة للتأك ــارة دون مس ــان امله ــم إتق ــى يت ــة حت ــرق متنوع ــب وبط التدري

التعزيــز ) Reinforcement (: وهــو العنــرص املهــم، حيــث يقــوم املعلــم بتعزيــز ســلوك - 3
ــززات  ــة، واملع ــة صحيح ــة بطريق ــان املهم ــؤدي إىل إتق ــي ت ــوات الت ــم للخط ــن تأديته ــال ع األطف

املســتخدمة متنوعــة منهــا مــا هــو مــادي، ومنهــا مــا  هــو معنــوي .

إجراءات إعداد الربانمج التدرييب 

قامت الباحثه بإعداد الرنامج التدريبي لتنمية الذاكرة البرصية الحركية وفق الخطوات اآلتية :

مراجعة األدب الربوي السابق والدراسات السابقة ذات العاقة مبوضوع الدراسة.- 

تحديد االحتياجات التدريبية لألطفال من أجل ترسيخ املفاهيم الغذائية لديهم.- 

تم وضع الرنامج بصورته األولية بناًء عىل األدب السابق للموضوع .- 

تــم عــرض الرنامــج عــىل عــرشة محكمــني مــن ذوي االختصــاص يف جامعــة أم القــرى، ووزارة التعليــم - 

. وكان الهــدف مــن عــرض الرنامــج معرفــة مــدى ماءمتــه للبيئــة الســعودية، ومــدى وضــوح صياغتــه 

اللغويــة، ومــدى مناســبة االســراتيجيات واألســاليب املســتخدمة فيــه لتنميــة الذاكــرة البرصيــة الحركيــة 

ألطفــال ريــاض األطفــال.

ــى وصــل إىل -  ــا حت ــا وتعديله ــم حــذف بعــض فقــرات الرنامــج وإضافته ــاًء عــىل آراء املحكمــني ت وبن

ــة، )انظــر امللحــق )3((.  ــي تتناســب واألهــداف املوضوع ــة الت ــه النهائي صيغت

حمتوى الربانمج 

ــة الحركيــة ألطفــال  ــة الذاكــرة البرصي نظــراً لعــدم وجــود محتــوى محــدد ســابقاً يهــدف إىل تنمي

ــال  ــوي الســابق  ألطف ــاًء عــىل األدب الرب ــوى بن ــة باشــتقاق املحت ــت الباحث ــد قام ــال. فق ــاض األطف ري

ــوى الرنامــج مــا يــي :  ــاض األطفــال، وقــد روعــي يف عــرض محت ري
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• تنويع التدريب العاجي من منهج التعلم الذايت لرياض األطفال)وحدة الغذاء(.	

• تركيز أنشطة التدريب يف الرنامج عىل عمليات الذاكرة البرصية الحركية.	

• اعتــاد الرنامــج الحــايل عــىل املشــاركة، والتفاعــل بــني املعلــم واألطفــال بشــكل فــردي، أو بشــكل 	

مجموعــات صغــرة.

• ــة 	 ــرات املختلف ــرض املث ــة ع ــع االهتــام بطريق ــال، م ــتوى األطف ــايل ملس ــج الح ــاة الرنام  مراع

باســتخدام تقنيــة اإلنفوجرافيــك. 

صدق احملتوى للربانمج التدرييب 

ــة  ــدى ماءم ــرف إىل  م ــدف التع ــني، به ــن املحكم ــة م ــىل مجموع ــج ع ــرض الرنام ــم ع   ت
األهــداف، وارتباطهــا مبحتــوى الرنامــج، ومــدى ماءمــة اإلجــراءات التعليميــة املســتخدمة، ومــدى ماءمــة 

الصياغــة اللغويــة، للفئــة العمريــة املســتهدفة مــن األطفــال امللتحقــني بريــاض األطفــال. وقــد تــم تعديــل 

ــدُّ هــذا  الرنامــج يف ضــوء ماحظــات املحكمــني، وقــد بلغــت نســبة االتفــاق بــني املحكمــني )86%( ويُع

ــة. ــراض الدراس ــوالً ألغ ــوى ومقب ــدق املحت ــىل ص ــاً ع ــؤرشاً مه م

التقويــم 

1-التقــومي القبلــي: ويهــدف إىل تحديــد املســتوى املبــديئ ألفــراد عينــة الدراســة بتطبيــق اختبــار الذاكــرة 
البــرصي الحــريك الــذي أعدتــه الباحثــة ألغــراض الدراســة، قبــل البــدء بتنفيــذ جلســات الرنامــج.

2- التقــومي التكويــي ) املرحلــي(: ويهــدف إىل التعــرف عــىل مــدى تقــدم أفــراد عينــة الدراســة، ومــدى 
تحقيــق األهــداف الســلوكية للرنامــج، وتــم التقويــم التكوينــي بعــد كل نشــاط، ويف نهايــة كل بُعــد مــن 

أبعــاد الرنامــج، واســتخدم املعلمــة األســئلة، واملاحظــة يف هــذا التقويــم.

ــرة  ــار الذاك ــق اختب ــم تطبي ــث ت ــة الرنامــج املقــرح حي ــاس فاعلي 3- التقــومي اخلتامــي: ويهــدف إىل قي
ــي. ــاء مــن جلســات الرنامــج التدريب ــة، بعــد االنته ــه الباحث ــذي أعدت البــرصي الحــريك ال

تنفيذ الربانمج

  التقــت الباحثــة مبجموعــة مــن معلــات املجموعــة التجريبيــة يف الروضــة املشــمولة بالدراســة، وهــي 

الروضــة الثالثــة، ووضحــت لهــّن أهميــة الدراســة، وغرضهــا، والــدور املطلــوب منهــّن القيــام بــه، وقامــت 
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املعلــات عــىل التدريــس باســتخدام تقنيــة اإلنفوجرافيــك، حيــث عقــدت أربــع جلســات متتاليــة 

لتعريــف املعلــات باســتخدام تقنيــة اإلنفوجرافيــك؛ واســتغرقت هــذه الجلســات أربــع ســاعات ونصــف، 

وزعــت عــىل ثاثــة أيــام، ثــم قامــت الباحثــة بإعطــاء حصتــني دراســيتني باســتخدام اإلنفوجرافيــك بوجــود 

ــات  ــم قامــت املعل ــات، ث ــن أســئلة املعل ــة ع ــذ، واإلجاب ــة التنفي ــح طريق ــن أجــل توضي ــات م املعل

ــذ  ــم التباحــث يف طريقــة تنفي ــة، وت بتنفيــذ حصتــني دراســيتني باســتخدام اإلنفوجرافيــك بوجــود الباحث

ــا، بهــدف تحســني األداء، وحــرت  ــة والســلبية فيه املعلــات للحصــة، والوقــوف عــىل النقــاط اإليجابي

ــان عــىل  ــاء التدريــس باســتخدام اإلنفوجرافيــك، لإلطمئن الباحثــة حصتــني أســبوعياً عنــد كل معلمــة أثن

قيامهــن بالتنفيــذ بالشــكل املطلــوب، والتباحــث ومناقشــة مــا يســتجد مــن أمــور.

نتائج الدراسة

أواًل : النتائــج املتعلقــة ابلســؤال األول الــذي نصــه "هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني 
متوســطات درجــات أفــراد املجموعــة التجريبيــة والضابطــة يف درجــة مهــارات الذاكــرة البرصيــة الحركيــة 

عــىل االختبــار البعــدي تعــزى إىل الرنامــج التدريبــي؟".

ــكّل  ــة ل ــات املعياري ــابية واالنحراف ــطات الحس ــاب املتوس ــم احتس ــؤال ت ــذا الس ــن ه ــة ع ولإلجاب

ــدى األطفــال امللتحقــني بريــاض األطفــال لاختباريــن القبــي  ــة والضابطــة  ل مــن املجموعتــني: التجريبي

ــا يوضــخ الجــدول)2( .  والبعــدي، ك

جدول )2(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات األطفال امللتحقني برايض األطفال 
على اختبار الذاكرة البصرية احلركية القبلي والبعدي تبعاً ملتغري اجملموعة 

العدداجملموعة
االختبار البعدياالختبار القبلي

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايباالحنراف املعيارياملتوسط احلسايب

29127.925.82751.553.699جتريبية

22428.696.51444.184.820ضابطة

ياحــظ مــن الجــدول )2( أن متوســط درجــات املجموعـــة التجريبيــة علـــى االختبــار القبــي كان 

)27.92( يف حــني بلــغ متوســط درجـــات أفـــراد املجموعـــة التجريبيــة علـــى االختبــار البعـــدي )51.55 ( 
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درجــات املجموعــة الضابطــة عــىل االختبــار القبــي )28.69( يف حــني بلــغ متوســط درجـــات أفـــراد 

املجموعـــة الضابطة علـــى االختبار البعـــدي )44.18(.

وملعرفــة داللــة هــذه الفــروق بــني املتوســطات الحســابية وتحديــد اتجاههــا تــم اســتخدام تحليــل 

التبايــن املشــرك )ANCOVA( والجــدول  )3( يوضــح نتائــج هــذا التحليــل.

جدول )3(: حتليل التباين املشرتك ألثر اجملموعة لدى األطفال امللتحقني برايض األطفال  يف 
اختبار الذاكرة البصرية احلركية

مستوى الداللةفمتوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التباين

0.08910.0890.0050.944القبلي

6845.65816845.658383.0810.000اجملموعة

9149.43451217.870اخلطأ

1219728.00515الكلي

ــة  والضابطــة  ــني : التجريبي ــني متوســطي درجــات املجموعت ــروق ب ــن الجــدول )3( أّن الف يتضــح م

دالـّـة إحصائيــاً، حيــُث بلغــت قيمــة ف )383.081( وهــي دالـّـة إحصائيــاً عنــد مســتوى داللــة )0.000 (؛ لــذا 

ترفــض الفرضيــة الصفريــة األوىل،  وتقبــل الفرضيــة البديلــة، مبعنــى أن هنــاك فروقــاً ذات داللــة إحصائيــة 

عنــد مســتوى داللــة )α ≥ 0.05( بــني متوســط الدرجــات املتحققــة عــىل اختبــار التذكــر البــرصي الحــريك 

البعــدي بــني أفــراد املجموعــة التجريبيــة ) التــي تعرضــت للتدريــب( ومتوســط درجــات أفــراد املجموعــة 

الضابطــة )التــي مل تتعــرض للتدريــب ( .

اثنياً: النتائج املتعلقة ابلسؤالني الثاين والثالث: 

ــراد  ــات أف ــطات درج ــني متوس ــة ب ــة جوهري ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــل توج الســؤال الثــاين: "ه
املجموعــة التجريبيــة والضابطــة يف درجــة الذاكــرة البرصيــة الحركيــة عــىل االختبــار البعــدي تعــزى إىل 

ــس؟". الجن

ــني  ــة )α ≤ 0.05( ب ــتوى الدالل ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــل توج الســؤال الثالــث: "ه
متوســط درجــات املجموعــة التجريبيــة والضابطــة يف اختبــار الذاكــرة البرصيــة الحركيــة تعــزى للتفاعــل 

ــس؟". ــني املجموعــة والجن ب
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ــي  ــن القب ــىل االختباري ــاث ع ــور واالن ــني : الذك ــن املجموعت ــكّل م ــة ل ــات املعياري ــابية، واالنحراف الحس

والبعـــدي، والجــدول)4( يوضــح ذلــك.

جدول )4(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات الذكور واإلانث على 
االختبارين القبلي والبعدي

الكلياانثذكوراجلنس

االختباراجملموعة
املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

التجريبية
27.565.75828.285.89327.925.827القبلي

51.753.65151.353.74851.553.699البعدي

الضابطة
28.966.72528.426.32228.696.514القبلي

44.234.92844.144.73544.184.820البعدي

ياحــظ مــن الجــدول )4( أّن متوســط درجــات الذكــور عــىل االختبــار البعــدي يف املجموعــة 

ــد  ــة )44.23( . وق ــة الضابط ــور يف املجموع ــط أداء الذك ــغ متوس ــني بل ــغ )51.75(، يف ح ــة بل التجريبي

ــغ  ــة )51.35(، يف حــني بل ــة التجريبي ــدي يف املجموع ــار البع ــىل االختب ــاث ع ــغ متوســط درجــات اإلن بل

متوســط درجــات اإلنــاث يف املجموعــة الضابطــة )44.14( . وملعرفــة داللــة هــذه الفــروق بــني املتوســطات 

ــة  ــر املجموع ــرك )ANCOVA( ألث ــن املش ــل التباي ــتخدام تحلي ــم اس ــا  ت ــد اتجاهه ــابية وتحدي الحس

ــل . ــذا التحلي ــج ه ــح نتائ ــا، والجــدول )5( يوض ــل بينه ــس والتفاع والجن
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جدول )5(:حتليل التباين املشرتك ألثر اجملموعة واجلنس والتفاعل بينهما لدى األطفال 
امللتحقني برايض األطفال يف اختبار الذاكرة البصرية احلركية.

مستوى الداللةفمتوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التباين

0.18710.1870.0100.919القبلي

6845.15516845.155382.0710.000اجملموعة

7.59217.5920.4240.515اجلنس

3.22013.2200.1800.672اجلنس× اجملموعة

9137.13351017.916اخلطأ

1219728.00515الكلي

ياحــظ مــن الجــدول)5( أن الفــروق بــني متوســطي درجــات الذكــور واإلنــاث يف التذكــر البــرصي 

الحــريك مل تبلــغ مســتوى الداللــة اإلحصائيــة، حيــُث بلغــت قيمــة ف )0.424(، ومبســتوى داللــة )0.515(، 

وهــي أكــر مــن مســتوى الداللــة املســتخدمة يف هــذه الدراســة )α ≥0.05(، مــّا يعنــي قبــول الفرضيــة 

ــر  ــارات التذك ــاث  يف مه ــور واإلن ــني الذك ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــه ال توجــد ف ــة و هــي أنّ الصفري

البــرصي الحــريك. أمــا فيــا يتعلــق بالتفاعــل بــني أثــر املجموعــة والجنــس، فلــم تبلــغ الفــروق مســتوى 

الداللــة اإلحصائيــة أيضــاً، حيــُث بلغــت قيمــة ف )0.180(، ومبســتوى داللــة )0.672(، وهــي أكــر مــن 

ــة، أي  ــة الصفري ــول الفرضي ــي قب ــة املســتخدمة يف هــذه الدراســة )α ≥0.05(، مــا يعن مســتوى الدالل

عــدم وجــود فــروق يف التذكــر البــرصي الحــريك تعــزى للتفاعــل بــني املجموعــة والجنــس .

مناقشة نتائـج الدراسـة

مناقشة النتائج املتعلقة ابلفرضية األوىل 

نصــت الفرضيــة األوىل عــىل أنــه »ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة 

)α ≤ 0.05( بــني متوســط درجــات أفــراد املجموعــة التجريبيــة والضابطــة يف درجــة الذاكــرة البرصية 

الحركيــة عــىل االختبــار البعــدي تعــزى إىل الرنامــج التدريبــي«. وقــد أظهــرت نتائــج تحليــل التبايــن 

ــني  ــة ب ــة الحركي ــرة البرصي ــارات الذاك ــة يف مســتوى مه ــة إحصائي ــروق ذات دالل املشــرك وجــود ف

املجموعــة التجريبيــة واملجموعــة الضابطــة، وكانــت الفــروق لصالــح املجموعــة التجريبيــة. حيــُث 



د. أماين حمد منصور الشعيبي

73

ــج  ــت للرنام ــي تعرض ــة )الت ــة التجريبي ــراد املجموع ــني أف ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف وج

ــة . ــة التجريبي ــح املجموع ــرق لصال ــه( ، وكان الف ــرض ل ــي مل تتع ــة )الت ــة الضابط ــي( واملجموع التدريب

ــج  ــا نتائ ــق نتائجه ــة تواف ــابقة أي دراس ــات الس ــىل الدراس ــا ع ــدود اطاعه ــة يف ح ــد الباحث مل تج

ــني  ــة ب ــت العاق ــة تناول ــم الباحث ــه اليوجــد أي دراســة يف حــدود عل ــا؛ ألن ــة، أو تخالفه الدراســة الحالي

ــال. ــاض األطف ــال ري ــدى أطف ــة ل ــة الحركي ــرة البرصي ــارات الذاك ــك ومه ــة اإلنفوجرافي تقني

وميكــن أن يُعــزى التحســن يف مســتوى الذاكــرة البرصيــة الحركيــة لــدى أفــراد املجموعــة التجريبيــة 

لتأثرهــم بالرنامــج الــذي هــدف إىل تنميــة ذاكرتهــم البرصيــة الحركيــة باســتخدام تقنيــة حديثــة وهــي 

تقنيــة اإلنفوجرافيــك. وقــد جــاءت املهــات التدريبيــة التــي قُدمــت لهــم خــال جلســات الرنامــج ملبيــًة 

حاجتهــم لتذكــر مــا يـَـَوّدون تعلمــه خــال تعرضهــم للمواقــف التعليميــة املختلفة ما حّســن من مســتوى 

ــاطتها.  ــوا بوس ــي تعلم ــة الت ــة الواضح ــراءات التعليمي ــاً لإلج ــة وفق ــة الحركي ــرة البرصي ــم يف الذاك أدائه

ومــا عــزز إتقــان أفــراد املجموعــة التجريبيــة لتعلــم اســراتيجيات الذاكــرة البرصيــة الحركيــة تعريضهــم 

لجميــع مكونــات التدريــب مثــل: إعطــاء التعليــات، والتغذيــة الراجعــة، واملارســة الســلوكية، والتعزيــز 

املتنــوع، والنمذجــة، والواجبــات البيتيــة. ورمبــا كان للتعليــم الفــردي، والتعليــم ضمــن مجموعــات صغــرة 

) 4- 5 ( طفــل وطفلــة يف كل مجموعــة تدريبيــة داخــل املجموعــة التجريبيــة ميــزة إعطــاء فــرص أفضــل 

لتطبيــق املهــات التعليميــة، وســّهل متابعتهــم مــن املعلمــة، مــا أدى إىل تحســن مســتوى أداءهــم يف 

الذاكــرة البرصيــة الحركيــة. 

مناقشة النتائج املتعلقة ابلفرضية الثانية والثالثة :

ميكــن أن تُعــزى نتيجــة هــذه الدراســة إىل أن التدريــب عــىل اسراتيجيـــات الذاكــرة ال يتأثــر بجنــس 

األطفــال، مبعنــى أن الرنامــج التدريبــي لتنميــة الذاكــرة البرصيــة الحركيــة كان ذا فاعليــة لــكا الجنســني 

عــىل حــٍد ســواء لــدى فئــة األطفــال امللتحقــني بريــاض األطفــال. 

كــا ميكــن أن يُعــزى عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً إىل جنــس األطفــال يف الدرجــات املتحققــة 

ــة املســتهدفة )4 - 6 ســنوات(  ــدى الفئ ــة. إال أن ســن األطفــال ل ــة الحركي ــاس الذاكــرة البرصي عــىل مقي

ال يُظِهــر فروقــاً واضحــة يف القــدرات التعلميــة بــني الذكــور واإلنــاث. حيــُث تبــدأ الفــروق بالتايــز بــني 

الذكــور واإلنــاث إبتــداًء مــن نهايــة ســن العــارشة أو الحاديــة عــرشة. 

ــج  ــا نتائ ــق نتائجه ــة تواف ــابقة أي دراس ــات الس ــىل الدراس ــا ع ــدود اطاعه ــة يف ح ــد الباحث مل تج

ــة  ــني تقني ــة ب ــت العاق ــا تناول ــا؛ لعــدم وجــود أي دراســة يف حــدود علمه ــة، أو تخالفه الدراســة الحالي
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ومهارات الذاكرة البرصية الحركية لدى أطفال رياض األطفال.

التوصيـات 
يف ضــوء مــا توصلــت إليــه هــذه الدراســة مــن نتائــج أظهــرت فعاليــة الرنامــج التدريبــي يف تنميــة 

الذاكــرة البرصيــة الحركيــة لــدى فئــة األطفــال امللتحقــني بريــاض األطفــال، فإنهــا تــويص مبــا يــي:

- رضورة تضمني مناهج رياض األطفال نصوصاً إنفوجرافية تتناسب مع هذه املرحلة.

- توصيــة إىل وزارة التعليــم بعقــد دورات لتدريــب معلــات ريــاض األطفــال عــىل تحويــل املــادة 

التعليميــة إىل نصــوص إنفوجرافيــة واســتخدامها يف  الصــف.

- رضورة اســتخدام معلــات ريــاض األطفــال لتقنيــة اإلنفوجرافيــك التعليميــة يف تعليــم األطفــال 

إىل جانــب طــرق التعليــم األخــرى.

- تضمــني برامــج إعــداد املعلــم لخــرات متكنــه مــن اســتخدام تقنيــة اإلنفوجرافيــك يف تخطيــط 

التدريــس، وتنفيــذه، وتقوميــه.
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