
 

 

 
 فعالية استخدام الخرائط المعرفية في تنمية التذكر البصري لدى أطفال الروضة

 اعداد 
  بدير األستاذة الدكتورة / كرميان

 آالء سلطان الزماميالطالبة / و 
 

خصـائص الصـور  هدفت الدراسـة للتعـرف علـى فاعليـة اسـتخدام اخلـرائط املعرفيـة  يف تنميـة التـذكر البصـري ألطفـال الروضـة اسـتناداً إىل أن

كـذلك طريقـة عـرض الصـور وعمليـة التنظـيم الشـكلي   االسرتجاعامسائها كما أن املالمح املميزة لألشياء تؤثر على عملية  اسرتجاعتؤثر يف عملية 

خـرائط معرفيـة  10م اخلرائط املعرفية تعترب من الوسائط البصرية اليت ميكـن أن تنمـي الـذاكرة البصـرية ، وقـد قامـت الباحثـة بتصـميعلى اعتبار أن 

ملوضــوعات مرتبطــة مبنهــاج طفــل الروضــة ، وقامــت بتصــميم مقيــاس مصــور لقيــاس التــذكر البصــري ألطفــال الروضــة واســتخرجت معــايري صــدقه 

عتني وثباتــه (صــدق التكــوين العــاملي والتجزئــة النصــفية ملعامــل الثبــات وكانــت مجيعهــا دالــة واســتخدمت الباحثــة املــنهج شــبه التجــرييب ذو اجملمــو 

و مت حساب فعالية استخدام اخلـرائط املعرفيـة يف تنميـة القـدرة علـى التـذكر البصـري  للتعرف على فاعلية اخلرائط الذهنية يف تنمية التذكر البصري

، واوضـحت النتـائج وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى (Black)لدى أطفال الروضة باستخدام معادلة الكسب املعدل لـ "بالك" 

) بــني متوســط درجــات أطفــال اجملموعــة التجريبيــة ىف التطبيــق القبلــي و التطبيــق البعــدي علــى مقيــاس التــذكر البصــري لطفــل الروضــة، 0.05( ≤

) بـــني متوســـطي رتـــب درجـــات أطفـــال اجملموعـــة 0.05( ≤لصـــاحل التطبيـــق البعـــدي ، وايضـــاً وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى 

درجات اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار لصاحل اجملموعة التجريبية ، مما دل على فاعلية اسـتخدام اخلـرائط التجريبية ومتوسط رتب 

يت تسـاهم املعرفية يف تنمية القدرة على التذكر البصري لدى أطفال الروضة ، وأوصت الدراسة بضـرورة تبـين الـربامج التدريبيـة الالزمـة لألطفـال والـ

 قدرة على التذكر البصري لدى أطفال الروضة باستخدام اخلرائط املعرفية، تدريب األطفال على كيفية استخدام اخلرائط املعرفية .يف زيادة ال



Abstract 
 

Effectiveness of using cognitive maps in the development of visual memory of kindergarten 
children 

The study aimed to identify the effectiveness of the use of cognitive maps in the 

development of visual memory of kindergartens based on the characteristics of images affect the 

process of retrieval of names and the distinctive features of things affect the process of retrieval as 

well as the presentation of images and the process of formal organization on the basis that 

cognitive maps are visual media that The visual memory can be developed. The researcher 

designed 10 cognitive maps of subjects related to the kindergarten curriculum and designed a 

visual scale to measure the visual memory of kindergartens and extracted the criteria of sincerity 

and stability. The researcher used the semi-experimental method of the two groups to identify the 

effectiveness of mental maps in the development of visual memory. The effectiveness of the use of 

cognitive maps in the development of visual memory ability in kindergarten children was 

calculated by using the black gain equation for Black. Results There were statistically significant 

differences at the level of ((0.05) between the mean scores of experimental group children in the 

tribal application and the post-application on the visual memory scale of the kindergarten child for 

the benefit of the post-application. Also, there were statistically significant differences at ((0.05) 

The degrees are gentler The experimental group and the average grade of the control group scores 

in the post-test application for the experimental group. This indicates the effectiveness of the use 

of cognitive maps in developing the visual memory capacity of Kindergarten children. The study 

recommended adopting the necessary training programs for children, Kindergarten children using 

cognitive maps, training children on how to use cognitive map. 

 

 

 

 



 

 اعداد  معرفية في تنمية التذكر البصري لدى أطفال الروضةفعالية استخدام الخرائط ال
  بدير األستاذة الدكتورة / كرميان

 آالء سلطان عبداهللا الزماميالطالبة / و 

  المقدمة:

عرفـة اىل بتقـدمي امل  ميثل الطفل حموراً جوهرياً يف عمليات التعلـيم املعاصـر ، فهـو أمـل الغـد و عـدة املسـتقبل لوطنـه لـذا توجـه البـاحثون

واملهتمـون بشـؤون  فيما يتعلق  باألساليب والطرق الفاعلة اليت ميكن  تساعد الطفـل  علـى اكتسـاب املعرفـة وبنـاء اخلـربة املعرفيـة بيسـر وسـهوله

طفــل الطفــل التعليميــة والرتبــويني عكفــوا علــى تقــدمي الــرؤى واالســرتاتيجيات املناســبة للمســامهة يف ختفيــف املشــكالت املرتبطــة بالتــذكر لــدى 

 .الروضة ألن عديد من الدراسات أشارت اىل أن عملية التذكر البصري ترتبط بعوامل عديدة ، منها العرض الشكلي وتذكر املفاهيم 

ويعتمــد الطفــل يف مرحلــة الروضــه علــى االدراك البصــري يف الــتعلم  بنســبة تفــوق احلــواس األخــرى ونظــراً ملــا تتميــز بــه اســرتاتيجية اخلــرائط 

ميزات قـد تكـون األنسـب يف  حتويـل األفكـار واملفـاهيم اجملـردة للطفـل إىل حمتـوى خمتصـر مصـور، فهـي عبـارة عـن لوحـة مجيلـة ومسـلية املعرفية من 

ه لـه ، وثرية بالرموز واألشكال والصور امللونة والرسومات والكلمات املبسـطة الـيت تعطـي الطفـل صـورة كليـة جلزئيـات املوضـوع بقوالـب ممتعـة وحمببـ

م يف توحيــد الفهــم وســرعته بشــكل أكــرب لكافــة املســتويات العقليــة لألطفــال املتلقــني للمعلومــة ، فاخلريطــة املعرفيــة تســاعد الطفــل علــى ممــا يســاه

ه ة، إذ تسـاعدتنظيم ربط اخلربة التعليمية املقدمة له و ادراك العالقات بـني املفـاهيم وجتـاوز الكثـري مـن معوقـات الـتعلم املقدمـة لـه بـالطرق التقليديـ

 )  162،2013على إدراك العالقات بني املفاهيم املقدمة بشكل متسلسل يسهل معه سرعة اسرتجاع وتذكر املعلومة .(سليمان،

كمـــا حتفـــز الطفـــل علـــى تطـــور مهاراتـــه العقليـــة يف االســـتنباط ألســـئلة جديـــدة تولـــد أفكـــار أخـــرى تثـــري معارفـــة كمـــا تســـاعد اخلـــرائط 

لتذكر البصري وبالتايل بناء معرفة دائمـة ومتنوعـة مـن خـالل تنسـيق عمـل العقـل بـالربط بـني كافـة الصـور التعليمية الطفل على سرعة وسهولة ا

عديـد مـن والرموز فيبقى أثر التعلم ملـدة أطـول وبصـورة أسـرع وبطريقـة حمببـة لـه ، وتعـد الـذاكرة البصـرية مـن العمليـات العقليـة املعرفيـة وتعتمـد ال

          يف التفكـري بنشـاط  اال�مـاكباملعلومـات و يف نفـس الوقـت  االحتفاظية العاملة ألن ذلك يتطلب من الطفل أنشطة التعلم على الذاكرة البصر 

(تصــورات) إدراكيــة ألشــياء أو حركــات أو مواقــف انفعاليــة أو مفــاهيم أو قواعــد أو مبــادئ ومنــاذج ، ومعــىن ذلــك أن تــذكر الطفــل البصــري ال 



لـذلك يركـز هـذا البحـث علـى ).6، ص:2008،(املهنـا، )13، ص:2016،تبط بفهـم الصـورة ( دالل عـوضا يـر يعتمد على فهم املعـىن وإمنـ

 معرفة فاعلية استخدام اخلرائط املعرفية يف تنمية القدرة على التذكر البصري لدى أطفال الروضة. 

 أوالً : مشكلة الدراسة :

رحلـــة ريـــاض األطفـــال يواجـــه مشـــكلة يف عمليـــة اســـرتجاع أمســـاء مـــن الدراســـات العربيـــة واألجنبيـــة اىل أن الطفـــل يف م ديـــأشـــارت عد

أن أطفــال الروضــة يواجهــون ) 2012املهنــا ( تنوفــا) 2004األشــياء أو تــذكر معلومــات عنهــا ،وقــد أوضــحت نتــائج دراســة فاطمــة العقــال (

 .املختلفة  مشكالت عديدة يف عملية التذكر البصري يف املواقف التعليمية

) يف أن  2007امسائهـــا واتفقـــت معـــه دراســـة جـــوخ ( اســـرتجاعإىل أن خصـــائص الصـــور تـــؤثر يف عمليـــة  طلعـــت منصـــورأشـــار وقـــد 

كـذلك طريقـة عـرض الصـور وعمليـة التنظـيم الشـكلي كمـا أشـارت دراسـة سـوليفان إىل أن   االسرتجاعاملالمح املميزة لألشياء تؤثر على عملية 

% يف عــدم 40% وتــنقص نســبة اإلســرتجاع إىل 80وافر املالمــح الدالليــة بنســبة طريقــة عــرض الصــور تــؤثر يف عمليــة اإلســرتجاع يف ضــوء تــ

 وجود املالمح بالنسبة لقوائم صور ( احليوانات واألزهار ) وأظهرت النتائج داللة عملية التصنيف .

 النطـــق إىل أن تـــذكر إســـم الصـــورة يتضـــمن الـــزمن املســـتغرق مـــن حلظـــة رؤيـــة الصـــورة إىل Resing,(1999)وقـــد أشـــارت دراســـة 

 بامسها ( الكمون ) متأثراً مبعرفة تفاصيل الصورة . 

) إىل أن الطفـــل بامكانـــة أن يتـــذكر املعلومـــات عـــن طريـــق عمليـــة التعـــرف واالســـرتجاع  2012وقـــد أشـــارت دراســـة فـــاتن املهنـــا ،( 

)75،2009. ( 

وتصـبح فـل للفئـة الـيت ينتمـي اليهـا الشـيء وأوضحت نتائج دراسة بريان واكرمان أن وجود املثريات يف سياق يساعد على توصـل الط

). وأشــارت دراســة هنــاء عبــد 2009بريــان واكرمــان (اخلصــائص الشــكلية فاعليــة لــه داللــة جوهريــة يف اســرتجاع أمســاء الصــور وأكــدت علــى 

هــم نتــائج دراســة امــرية ) واتفقــت مع2010اجلــواد اىل أن أطفــال الروضــة يعتمــدون علــى االســرتاتيجيات الشــكلية يف التــذكر(هناء عبــد اجلــواد 

 ).2005عباس (



 مما تقدم ميكن حتديد مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيسي التايل :

 ما فاعلية استخدام الخرائط المعرفية في تنمية القدرة على التذكر البصري لدى أطفال الروضة ؟ 

 ثانياً : أهداف الدراسة

 لطفل الروضة . لتذكر البصري على تنمية اعرفية املرائط اخل التعرف على فاعلية -1

 تذكر البصري لدى أطفال الروضة معرفة العوامل املرتبطة بتذكر اسم الصورة  كقدرة على ال -2

 :أهمية الدراسة  ثالثاً:

تسـجيل  اخلـرائط املعرفيـة لزيـادة القـدرة علـى يف اسـتخدام املتخصصني ومعلمات رياض األطفـال مساعدة املربيني و قد رتساهم النتائج يف  -1

 املعلومات واسرتجاعها .

 لدى أطفال الروضة التذكر البصري وضع إطار علمي تطبيقي لألسرة والروضة فيما يتعلق بتنمية تيسري  -2

 

 :الطار النظريرابعاً :ا

 الخرائط المعرفية :: مفهوم المحور األول  

واليت تنص على إن املواد ذات املعىن أسهل يف تذكرها مـن املـواد نشأت اخلريطة املعرفية اعتماداّ على نظرية التعلم ذي املعىن ألوزبل، 

ملرتبطـة عدمية املعىن لذلك فاخلربة السابقة والتوقعات تساعد يف عملية اكتساب املعلومات اجلديدة واملرتبطـة مبوضـوع الـتعلم ، وإن املعلومـات ا

)، وبنـاء علـى 15ص: ،م 2008 حسـني،سياق اليت مل يتم تـذكرها (بسياق املوضوع سوف يتم تذكرها أفضل من املعلومات غري املرتبطة بال

هـا وتعاجلهـا يناء عملية الرتميز أو التشفري الختيار املعلومات املرتبطة باملخططـات وتنمثفإن املخططات املعرفية تعمل كاملرشح أو الفلرت أذلك 

أفضـل أل�ـا املعلومـات ات املرتبطـة بالسـياق سـوف يـتم تـذكرها بشـكل املعلومـأي أن املعلومات غري املرتبطـة باملخططـات املعرفيـة ،  تغفل ، و 

 اليت مت تنقيتها  .



بدالً من االقتصار علـى الكلمـات تستخدم الرسوم والصور االيضاحية وسيلة تعبريية عن األفكار واملخططات وتعترب اخلرائط املعرفية 

 ن الفكرة .، واأللوان يف التعبري عواألصول تستخدم الفروع  كما فقط ،  

بأ�ـا جمموعـة املهـام الـيت تقـوم هبـا املعلمـة هنـا ونعـين مبصـطلح اسـرتاتيجية  املهمـة وتعد خرائط املفاهيم إحدى اسرتاتيجيات التدريس 

 ).92، ص:2007( مرفت،مع املتعلمني  نقاش  استقصاء، ،تدريب، تنسيق من عرض،

علــى الــذاكرة البصــرية واللفظيــة ، يف رســم توضــيحي ســهل املراجعــة  ، فهــي تعتمــدتــدعيم عمليــة التــذكر وتســتخدم كطريقــة مــن طــرق 

 ،2006) مـــع الرفـــاعي (140ص:، 2007اتفـــق هـــالل ( و.)2012(راغـــب ،والتـــذكر بقواعـــد وتعليمـــات ميســـرة مـــن أفكـــار تـــوين بـــوزان. 

 مات وحتريك الذهن وإتاحة التعلم باملرح ترتيب األفكار وسرعة اسرتجاع املعلو ) على أن اخلريطة الذهنية تتميز بقدرهتا السريعة يف 129ص:

، وربـط املعـاين خاصـةيـتم ربـط الكلمـات ومعانيهـا بصـورة  ثهذه الطريقة هي الطريقة الفعليـة الـيت يسـتخدمها العقـل البشـري يف التفكـري حيـو 

علـى رسـم البصـرية م . وتعتمـد اخلريطـة املختلفة ببعضها البعض بالفروع، كما أ�ا تستخدم فصي الدماغ األمين واأليسر فرتفع من كفاءة الـتعل

قــط دائــرة متثــل الفكــرة أو املوضــوع الــرئيس ، مث ترســم منــه فروعــاً لألفكــار الرئيســية املتعلقــة هبــذا املوضــوع وتكتــب علــى كــل فــرع كلمــة واحــدة ف

املختلفــة، كــل فــرع مــن الفــروع  للتعبــري عنــه، وميكــن وضــع صــور رمزيــة علــى كــل فــرع متثــل معنــاه، وكــذلك اســتخدام األلــوان املختلفــة للفــروع

ية أو الرئيسية ميكـن تفريعـة إىل فـروع ثانويـة متثـل األفكـار الرئيسـية أيضـاً هلـذا الفـرع ، ويسـتمر التشـعب يف هـذه اخلريطـة، مـع كتابـة كلمـة وصـف

عيـة عنـدما تكـون هـذه ( ) هي داللـة لصـفات أو حالـة معينـة أو مفـاهيم دالليـة إبدا302م،ص:2006(هي كما ذكر حممود التذكاريةداللية 

لفيـة حمفـزة للـذاكرة وصــياغة األفكـار ) واسـتخدام األلـوان والصــور ، حـىت تكـون يف النهايــة شـكالً أشـبه بشـجرة أو خريطــة تعـرب عـن الفكــرة اخل

 بكل جوانبها  .

 هيم ، فمـن خالهلـا اسـتطاع ريات اليت بنيت عليها خرائط املفاظمن أهم الن Ausbul ألزوبل وتعترب نظرية الرتكيب اهلرمي للذاكرة 

Novak ) ( يــل اهلرمــي للمفــاهيم الــيت قــدمها ثتطــوير فكــرة التمAusbul   رشــا خمتــار) إىل مــا امســاه بــاخلرائط املعرفيــة أو خــرائط املفــاهيم

 ).15،ص:2008، موسى

 :ط المفاهيمئخراطرق استخدام  -ب



عنــد الــتعلم الالحــق وذلــك يــتم عنــد املقارنــة  يف موقــف  يــةذات أمهتكــون وآخــرون أن املفــاهيم (اخلاطئــة)  أوزبــل  Ausbulيــرى 

مث تسـتطيع  فهمـه للموضـوعات اجلديـدة حمـل النقـاش ومـنللطفـل ومـدى أو االمسـي ، فهي خترب املعلمات عن التطور املفاهيمي التعلم اجلديد 

 ,Ali Bibadillaاملختلفــة   ال بــني املوضــوعاتعلــي اســتمرارية اخلــربة وتطورهــا والتأكيــد علــي األنشــطة الــيت حتــدث تكــام التأكيــداملعلمــة 

2004,Figueiredo 2004 , Elizabth , Arroyo .Others , 2004 &  Mancinelli.2004. 

إحـــدى طـــرق تلخـــيص وتقـــدمي  كـــاخلرائط والـــيت تعتـــرب وجيـــب أن حيصـــل األطفـــال علـــي خـــربات بـــبعض األشـــكال املنظمـــة واملصـــورة  

النباتـــات)  -احليوانـــات - للطفـــل لبنـــاء خريطـــة املفـــاهيم يف ســـياق موضـــوع بســـيط ومـــألوف مثـــل (األســـرةاملعلومـــات، وان تـــتم احملاولـــة األويل

مثالً ) مع ضرورة توضيح العالقات بـني املفـاهيم ألن األطفـال جيـدون صـعوبة يف تصـوير العالقـات  4-2باستخدام عدد صغري من املفاهيم (

 املتدرجة البسيطة بدون معينات بصرية.

 : المعرفية الخرائط أنواع -ج

رائط املعرفـة ميكـن تنميـة مهـارات التفكـري األساسـية لـديهم، عـرب تنظـيم خلـ املتعلمـني  أنـه باسـتخدام (Hyerle, 1996) يـذكر هـريل

منهـــا الـــدائرة  والفقاعـــة أفكـــارهم علـــى الـــورق أو بواســـطة الكمبيـــوتر، حيـــث يســـتطيعون بعـــد ذلـــك حتســـني الفهـــم القرائـــي والكتـــايب لـــديهم. و 

 .Hyerle,( 2009 )& Hyerle, (1996) & Holzman,( 2004)الشجرة و 

 يالبصر  المحور الثاني التذكر 

مـن أهـم العمليـات العقليـة العليـا يف حيـاة اإلنسـان ويقـوم عليهـا عـدد مـن العمليـات األخـرى مثـل الـتعلم والتفكـري عمليـة التـذكر تعد 

علــى الــذاكرة ، بــل إن احلضــارة تنتقــل مــن جيــل إىل جيــل عــن طريــق الــذاكرة.( يعتمــد  نفعلــهوحــل املشــكالت والتحــدث وبصــفة عامــة كــل مــا 

 .)263ص:،2000أمحد عبداخلالق،

لفـرتة  وختزينهـا تعلمهـا لـه سـبق الـيت واملعلومـات اخلربات استحضار علىالقدرة  اإلنسان املعرفية النشطة والفعالة  قدرة بأ�ا الذاكرة  تعرفو 

ــــة ــــد أو احلــــر االســــتدعاء بطريقــــة إمــــا ارهاواستحضــــ تقصــــر، أو تطــــول قــــد زمني ؛  289،  1990وآخــــرون، بطريقــــة التعــــرف (الســــيد أو املقي

Fivush&Hudson,1990,11( . 

ــــــــــون ويعــــــــــرف  ــــــــــة املعرفي ــــــــــذكر عملي ــــــــــذ املــــــــــتعلم مبــــــــــا يقــــــــــوم الــــــــــيت واملعاجلــــــــــات النشــــــــــاطات مــــــــــن سلســــــــــلة بأ�ــــــــــا الت  حلظــــــــــة من

 ويضــــــــــــــــــيف اســــــــــــــــــرتجاعها. أجــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن هبــــــــــــــــــا الحتفــــــــــــــــــاظوا املــــــــــــــــــدى طويلــــــــــــــــــة للــــــــــــــــــذاكرة إدخاهلــــــــــــــــــا هبــــــــــــــــــدف املنبهــــــــــــــــــات إدراك



ـــة أن غـــامن ـــزمن خـــالل مـــن تظهـــر املعاجلـــة نوعي ـــأثر االســـرتجاع، عنـــد املعلومـــة تســـتغرقه الـــذي ال  هـــي: عمليـــات بـــثالث الـــذاكرة مضـــمون ويت

 :(غامن ،)واالسرتجاع واالحتفاظ الكتسابا

الذاكرة إىل عـامل الـنفس املعـريف النوع من لبلورة مفهوم هذا  على أساس الصورة البصرية ، ويعود الفضل عملية التذكر البصري  تقومو 

عندما اقرتح هذا االسم واسـتخدم مفهـوم الـذاكرة التصـويرية للداللـة علـى االنطباعـات البصـرية الـيت جتعـل جتعـل  (Neisser)الشهري نيسر ( 

) بـــأن  Habrlandtهـــذه املثـــريات ويشـــري هابريالنـــدت (املثـــريات الـــيت تســـتقبلها هـــذه الـــذاكرة متاحـــة للتجهيـــز واملعاجلـــة حـــىت بعـــد اختفـــاء 

فـاظ هبـا الذاكرة البصرية تعرف بالذاكرة االيقونة أل�ا تُعىن باستقبال الصور احلقيقية للمثريات اخلارجيـة كمـا هـي يف اخلـارج ، حيـث يـتم االحت

 Bruce & Green & Ceorgeson(وجرجيسـون )، كمـا يـرى كـل مـن بـروك وكـارن Iconعلـى شـكل خيـال يعـرف باسـم إيقونـه (

كــاللون مــثالً يف حــني   يف هــذه الــذاكرة هــي معلومــات ســطحية عــن خصــائص املثــريات الفيزيائيــةالــبعض يــرى أن مــا يــتم ترميــزه بــأن  )2003

 ) .107:ص ،2004يصعب استخالص أي معىن للمثريات يف هذه الذاكرة (العشاوي،

بأ�ــا هـــي الـــذاكرة الـــيت تتعلـــق بالصـــور الـــيت ســـبق اكتســـاهبا مثـــل ) Visual Memory(ويف ضــوء مـــا تقـــدم ميكـــن تعريـــف الـــذاكرة البصـــرية 

 ).91:،ص2006األشكال اهلندسية والرسوم املختلفة والصورة بأنواعها (سامل وآخرون ،

 خصائص تذكر أطفال الروضة:

) PIAGT(لعقلـــي لبياجيـــه ســـنوات ، وتســـمى يف مراحـــل النمـــو ا 6إىل  4مـــن مرحلـــة الروضـــة  األطفـــال يف العمـــر الـــزمين تشـــمل 

اسـتخدام األطفـال للرمـوز ولكـن اسـتخدامهم ال يكـون  يلجـأوفيهـا ،  PRE-OPERA TIONAL STAGمرحلـة مـا قبـل العمليـات 

قبــل اإلجــراء ، حيــث تليهــا مرحلــة العمليــات اإلجرائيــة ، والــيت يقــم الطفــل خالهلــا بعمليــات إجرائيــة  منمــاً وقــد مساهــا بياجيــه أيضــاً مرحلــة مــا

كما يطبق علـى األشـياء امللموسـة ألفاظـاً    ABSTRACTIONقية من حيث ترتيب األشياء طبقاً خلاصية معينة ، ويستخدم التجريد منط

 سنة. 11-7، ويبدأ يف االستنباط ويفكر يف بدائل االحتماالت االهرة ، وهي متثل الفرتة الزمنية 

، عمليـــة متـــر بــه يف وم بــاختزان الصـــور العقليــة عــن األشـــياء واخلــربات الــيتمرحلــة الطفولــة املبكـــرة يقــ ويشــري بياجيــه إىل أن الطفـــل يف

لـذلك يظهـر زيادة النمـو اللغـوي  عوبرتاكم الصور املخزونة تنمو الذاكرة ، ويتزامن منو العمليات الصورية مSTORAGE تسمى التخزين

 .املرحلة املبكرة تلك ميل للطفل لالحتفاظ بصورة األشياء يف



أوليـة ويرجـع التحسـن ىف هـذه العمليـات إىل  ىل أن الصور اليت يتم اختزا�ا ىف هذه املرحلة تكون غري مكتملـة ، وتعتـربيشري بياجيه إ

االحتفــــــــاظ كتقســــــــيم املعلومــــــــات يف فــــــــات أو إجــــــــراء عمليــــــــات التكامــــــــل  تســــــــاهم يف يســــــــتخدمها األفــــــــراد، والــــــــيت الــــــــيت االســــــــرتاتيجيات

INTEGRITY املكونة عن األشياء ، ويؤثر يف عملية التنظيم درجة األلفة باملوضوعات ودرجات التعقيد ، والتنظيم بني الصور العقلية 

:لدراسات السابقة خامساً : ا  
.دراسات التذكر:1  
 ، : Frankel & Moye (2013دراسة فرنكل وموي ( –أ

ك املعــــــــريف والقــــــــدرة مهــــــــارات اإلدرا األطفــــــــال إكســــــــاب يف املســــــــتخدم الربنــــــــامج فاعليــــــــة مــــــــن التحقــــــــق الدراســــــــة هــــــــدفت هــــــــذه

 واالنتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه. والتفكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــري حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل املشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكالت وأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــلوب واحلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــظ والتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر الفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

واألخــرى  جتريبيــة أحــدمها ، مث تقســيمهم جممــوعتني:) ســنوات6-5( أعمــارهم تراوحــت طفــالاأل ريــاض مبرحلــة وطفلــة طفــال )51( تكونــت

إىل ســـــــــــــــــتة فئـــــــــــــــــات تقـــــــــــــــــيس بعـــــــــــــــــض  بطاقـــــــــــــــــة مرســـــــــــــــــومة ومقســـــــــــــــــمة ) 18( عـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــارة الدراســـــــــــــــــة أداة ضـــــــــــــــــابطة ، كانـــــــــــــــــت

 واحليوانـــــــــــــــــــات، ووســـــــــــــــــــائل النقـــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــرض الطعـــــــــــــــــــام، ،املالبـــــــــــــــــــس األثـــــــــــــــــــاث، مثـــــــــــــــــــل بالطفـــــــــــــــــــل يطـــــــــــــــــــةاحمل البيئـــــــــــــــــــة جوانـــــــــــــــــــب

 . حمتوى البطاقات وكان يُطلب من كل طفل أن يتذكر ،دقائق )5( ملدة األطفال على اقاتالبط هذه

ت أفــراد اجملموعــة التجريبيــة ( الــذين تلقــوا الربنــامج) وأفــراد اجملموعــة بــني متوســطي درجـا إحصــائية داللــة ذات فــروق وجــود : النتــائج أوضـحت

 بينها قدرة التذكر . واليت من الضابطة يف مهارات اإلدراك املعريف مجيعها 

 :    Apple,et al (2011) ابل وآخرون دراسة – ب

لــى كــل طفــل أن يــتفحص جمموعــة مــن ســنة ) وكــان ع 11،7،4مــن األطفــال يف األعمــار ( جمموعــات بدراســة قــام ابــل وآخــرون ،

األطفــال يف عمــر أربــع ســنوات تصــرفهم  أن النتيجــة وكانــت .أن يتــذكرها البطاقــات حــي طلبــوا منــه أن ينظــر إليهــا ، مث طلبــوا منــه بعــد ذلــك

 ســــنوات ســــبع عمــــر يف األطفــــال أمــــا . مــــن البطاقــــات يف كــــل واحــــدة العــــدد نفــــس يتــــذكروا أن اســــتطاعوا حيــــث املهمتــــني كلتــــا يف واحــــدا 

 .املتطلبات الذاكرة  تبعا سلوكهم يكيفوا أن الرغم من أ�م قد حاولوا على الذاكرة من الكثري اسرتجاع يستطيعوا مل

 :  Istomina(2005) استومينا دراسة –ج 



ــــــالث إىل ســــــبع ســــــنوات . وكــــــان علــــــى هــــــؤالء  بــــــني تــــــرتاوح أعمــــــارهم األطفــــــال مــــــن جمموعــــــة علــــــى دراســــــة اســــــتومينا أجــــــرى ث

ـــــــــذكروها يتـــــــــذكروا أن علـــــــــيهم دراســـــــــته أجـــــــــرى الـــــــــذين األطفـــــــــال ـــــــــيت طلـــــــــب مـــــــــنهم أن يت يتعلـــــــــق  وفيمـــــــــا نفـــــــــس الكلمـــــــــات اخلمســـــــــة ال

هـذه الكلمــات يف موقــف اللعـب علــى أ�ــا قائمــة  تقــدمي مت بينمــا هلـم ، قاهلــا أن بعــد الكلمـات تلــك أن يتــذكروا ببسـاطة مــنهم طلــب بالـذاكرة

لــوحظ أن األطفــال األكــرب ســناً يتــذكرون عــدداً مــن الكلمــات أكــر ممــا وقــد يشــرتوها مــن احملــل . مــن األشــياء الــيت جيــب عليهــا أن يتــذكروا أن 

 اللعب فقد تذكر كل األطفال عدداً أكرب من الكلمات  يتذكره األطفال األصغر سناً. أما يف موقف

 ) : 2004(  العقال فاطمة دراسة –د 

– 5الفئــة العمريــة ( لــدى عينــة مــن األطفــال يف املــدى قصــرية الــذاكرة نميــةلت تعليمــي برنــامج فاعليــة مــن التحقــق إىل الدراســة هــذه

 ) من خالل مقارنة جمموعتني متكافئتني إحدامها خضعت لربنامج تنمية الذاكرة قصرية املدى واألخرى مل ختضع هلذا الربنامج.  سنوات6 

 جمموعتني أحدمها جتريبية ، األخرى ضابطة .سعودياً من اجلنسني مث تقسيمهم إىل  طفالً  )31( من عينة الدراسة تكونت

قصــــــــــرية املــــــــــدى بــــــــــني  للــــــــــذاكرة البعــــــــــدي القيــــــــــاس درجــــــــــات متوســــــــــطي بــــــــــني إحصــــــــــائية داللــــــــــة ذات فــــــــــروقومــــــــــن نتائجهــــــــــا :وجــــــــــود 

ــــــــراد ــــــــى يــــــــدل التجريبيــــــــة ممــــــــا اجملموعــــــــة لصــــــــاحل الضــــــــابطة واجملموعــــــــة التجريبيــــــــة اجملموعــــــــة أف  الــــــــذين التجريبيــــــــة اجملموعــــــــة أطفــــــــال أن عل

 التعليمي. هلذا الربنامج يتعرضوا مل الذين الضابطة اجملموعة أطفال على تفوقوا قد لتنمية الذاكرة قصرية املدى تعليمي لربنامج اتعرضو 

 :  towse (2001 ،Hutton دراسة(-ه 

 " املعرفية املهارات على األداء يف العاملة الذاكرة ، املدى قصرية الذاكرة من كل دور " بعنوان

 سنة . 11-10طفًال يرتاوح عمرهم بني  25سنوات ،  8-7 عمرهم الزمين بني  ) يرتاوح طفالً  29( عن عبارة طفالً  54:  العينة-

 serial recall  التسلســـلي االســـتدعاء ومت تطبيـــق برنـــامج.1990 رأفـــت إعـــداد مـــن االســـتداللية القـــدرة لقيـــاس مقيـــاس واســـتخدم

 على مجيع املهام  األداء يف سنوات )8-7(  أطفال على سنة )11-10( أطفال فوقتوأظهرت النتائج  بواسطة احلاسب اآليل يعرض 

 اخللف. اىل االستدعاء مدى من أعلى ) األمام إىل ( األرقام استدعاء مدى أنكما وجد 

 :Swanson, Howell(2001) و- دراسة 

 ء يف مهارات القراءة "التنبؤ باألدا يف املدى قصرية والذاكرة العاملة الذاكرة من كل دور " بعنوان



 طفل 50 من تتكون جمموعة كل جمموعتني ايل تقسيمهم مت طفل100 : العينة-

 العاملــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــــــذاكرة لقيــــــــــــــــــــــــــــــــاس مهــــــــــــــــــــــــــــــــام عــــــــــــــــــــــــــــــــدم الدراســــــــــــــــــــــــــــــــة اســــــــــــــــــــــــــــــــتخدمت قــــــــــــــــــــــــــــــــد : املســــــــــــــــــــــــــــــــتخدمة االدوات-

مهــــــــــــــــــــام وأظهــــــــــــــــــــرت النتــــــــــــــــــــائج أن . املــــــــــــــــــــدى قصــــــــــــــــــــرية الــــــــــــــــــــذاكرة لقيــــــــــــــــــــاس مهــــــــــــــــــــام وأربعــــــــــــــــــــة املكانيــــــــــــــــــــة والبصــــــــــــــــــــرية اللفظيــــــــــــــــــــة

  يتحسن املكانية والبصرية اللفظية العاملة كرةالذا  على

 : Hitch,woodin,Bakr ( 1998)دراسة -

 بعنوان " حتديد طبيعة املكونات اليت تعتمد عليها األطفال يف تذكر األشياء املصورة وتسميتها " .

طفـالً مخـس سـنوات واجملموعـة الثانيـة ) 18جمموعـات مشلـت كـل جمموعـة ( 3) طفـالً ، مت تقسـيمهم إىل  54تكونت عينة الدراسة : من (-

 .املفردات املتشاهبة بصرياً أقل استدعاء من غريها أن  وأشارت النتائج اىل سنوات . 10سنوات والثالثة  8

 ):1996( حسانين عواطف دراسة -

ركــــة وغــــري املدركــــة، للمعلومــــات اللفظيــــة املد املباشــــر االســــتدعاء تســــهيل يف للصــــورة الــــوظيفي التــــأثري حتديــــد الدراســــة هــــذه هــــدف

ـــأثري وكـــذلك ـــة مألوفـــة علـــى غـــري أم مألوفـــة الصـــورة مـــن حيـــث أ�ـــا هـــذه ت ـــة الدراســـة اللفظـــي. االســـتدعاء عملي ) 106(  مـــن وتكونـــت عين

) ومت 36، جمموعــة اللفــظ والصــورة معــاً ()35: جمموعــة اللفــظ فقــط (االبتــدائي قســموا إىل ثــالث جمموعــات الرابــع الصــف يف وتلميــذة تلميــذ

فــأة اجملموعــات الــثالث يف متغــريي العمــر الــزمين ونســبة الــذكاء وباســتخدام بعــض املقــاييس منهــا اختبــاري االســتدعاء املباشــر للمعلومــات مكا

 جمموعـة وىلاجملمـوعتني األ أفـراد علـى ) معـاً  والصـورة اللفـظ (جمموعـة الثالثة اجملموعة أفراد تفوق النتائج ضحتأو و  املدركة املدركة وغري اللفظية

   االستدعاء املباشر للمعلومات اللفظية للصور املألوفة وغري املألوفة . ، جمموعة الصور فقط ) يفاللفظ فقط

 :    Hashimoto(1990) هاشيموتو دراسة –ك 

ـــــــــــــــــــــذكرة املســـــــــــــــــــــاعدة االســـــــــــــــــــــرتاتيجيات تطـــــــــــــــــــــور وصـــــــــــــــــــــف إىل الدراســـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــذه هـــــــــــــــــــــدفت ـــــــــــــــــــــد األطفـــــــــــــــــــــال للت يف  عن

) طفــل و طفلــة 84مكانيــة وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( بعالقــات بــني املثــريات للــربط جديــدة قطــر  ابتكــار طريــق عــن املبكــرة الطفولــة مرحلــة

) طفـل وطفلـة يف 21) طفـل وطفلـة يف اخلامسـة مـن العمـر ، (19أعـداهم علـى التـوايل هـي ( سـنوات وكانـت )5 - 9( بـني ترتاوح أعمارهم

ومجيعهم أيضاً مـن ريـاض األطفـال واملـدارس االبتدائيـة باملدينـة  باليابان اكااوس هي واحدة مدينة من كانوا األطفال ومجيع .التاسعة من العمر



رأســية يف مخــس صــفوف ورتبــت باجتاهــات خمتلفــة إىل  وضــعت بطريقــة رســوم مخــس بطاقــات عليهــا عــن عبــارة الدراســة أداة نفســها ، وكانــت

ومت  ،تـذكرها مـنهم طفـال م تسـتبعد ويطلـبقات تعرض علـى األجهيت اليمني واليسار، على أن تضم القائمة االجتاهني معاً وكانت هذه البطا

 تسجيل سلوك األطفال واستجاباهتم بالتفصيل وذلك بغرض حتليل اسرتاتيجيات الرتميز اليت يستخدمو�ا للتذكر . 

هــا باجتــاه ســنوات ) جنحــوا يف تــذكر مصــفوفات البطاقــات الــيت كانــت الرســوم في 6– 5الصــغار (معظــم األطفــال وأضــحت النتــائج أن 

  واحد إما اليمني أو اليسار

 الذاكرة املنظمة تتحسن بتقدم عمر األطفال وتتعلق مبدى تعقد املثريات املقدمة هلم -

 .دراسات عن الخرائط المعرفية. 2

 ::Rosario Merida ( 2010)  دراسة-أ 

ى أطفــال الروضــة يف ســـن مخــس ســـنوات الــتعلم حيــث قامـــت التجربــة علـــ علـــى األطفــال قـــدرات تنميــة يف املفــاهيم خـــرائط اثــر عــن

 واسـتخدمت أســلوب الــتعلم التعـاوين واملشــاركة اجلماعيــة يف األنشـطة واملناقشــة الشــفهية والـتعلم اللفظــي ( ذي املعــىن ) حيـث أســفرت النتــائج

املفـاهيم املناسـبة  خـرائط اءبنـ كيفيـة يف الدراسـات هـذه مـن الباحثـة اسـتفادت قـد عن استطاعة األطفال إنتاج خرائط مفاهيم مجاعية وفرديـة.

 .لألطفال واخلطوات اليت تتبعها حىت تصل يف النهاية إىل أن يتمكن األطفال من اكتساب املفاهيم وبناء خرائطهم بأنفسهم

 : Maria Birbili (2007)دراسة -ب 

لــيم األطفــال مــن خــالل اســتطاعت أن تضــع خطــوات متدرجــة لكيفيــة تع فقــد الروضــة أطفــال تعلــيم يف املفــاهيم خــرائط اســتخدمت

وأن مـــن  وابتكـــاراهتم إبـــداعاهتم فيهـــا  يضـــعوا وأن بأنفســـهم يبنـــوا خـــرائطهم أن اســـتطاعوا خـــرائط املفـــاهيم وتوصـــلت تـــدرجيياً إىل أن األطفـــال

 خالهلا يتعلم األطفال أ�ا وسيلة وأداة لتنمية العالقات وبالتايل ميكن اإلضافة إليها دائما والتعبري عن أفكارهم .

 Gallenstein , Nancyl (2005)  : دراسة- ج

يم عن التغذية السليمة بواسطة هيف الروضة حيث اكتسبوا مفا الصغار األطفال مع املفاهيم خرائط استخدام استطاعت وفيها

 خرائط املفاهيم باستخدام الصور واألشياء . 

 Badilla Sonia (2004) : دراسة-د 



تطوير خريطة املفاهيم عن املنزل  اخلامسة على سن يف األطفال عدةملسا واألشياء الصور استخدمت وفيها

األطفال ببعض املفاهيم خلصائص خرائط املفاهيم مثل هيكلها وإمكانية الربط بأدوات الربط بني املفاهيم على اخلريطة  تزويد يف وجنحت

 بطرق خمتلفة . 

 :Figueir and others) 2004( دراسة -ه

إىل مخــس ســنوات وذلــك ث مــن ثــال البقــرة " لــدى األطفــال " املفــاهيم عــن بعــض لتنميــة املفــاهيم خــرائط اســتخدام إيل هــدفت والــيت

ع املفــاهيم يف بتمثيــل األشــياء كمفــاهيم عقليــة باســتخدام املناقشــة ومنــاذج لألشــياء مث صــور مث تزويــدهم بنمــاذج للخــرائط تســاعدهم علــى وضــ

 هيكلها التدرجيي. 

 ::Mancinelli and others) 2004( لدراسةا-ح 

وذلـك باسـتخدام املعاجلـة اليدويـة لألشـياء واملقـابالت االكلينكيـة، احملادثـات،  األطفـال ريـاض يف املفاهيم خرائط استخدمت حيث 

 الورقي " والرسم لألطفال ما بني الرابعة واخلامسة وذلك لبناء خرائط املفاهيم اخلاصة هبم يف عملية صناعة " املاكيت 

 : Sparks Linfield and others) 2003( دراسة-

 إيل دراســــتهم يف أشـــاروا وقـــد إلــــيهم بأنفســـهم وجعـــل الــــتعلم ممتعـــاً بالنســـبة املفـــاهيم خــــرائط بنـــاء كيفيـــة األطفــــال تعريـــف إىل هـــدفت والـــيت

 خـالل مـن وقـدموا بنائهـا يف ينجحـوا أن قبـل همبأنفسـ  املفـاهيم خـرائط بنـاء كيفيـة بسـيط بأسـلوب يتعلمـوا أن حيتـاجون الصغار األطفال أن

   م.من املفاهي صغري عدد باستخدام مناذج عدة دراستهم

 الدراسة : وض : فر سادساً 

) بــني متوســط درجــات أطفــال اجملموعــة التجريبيــة ىف التطبيــق القبلــي و التطبيــق 0,05توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى ( -1

 التذكر البصري لطفل الروضة .سم الصورة كقدرة على تذكر االبعدي على مقياس 

) بــني متوســط درجــات أطفــال اجملموعــة التجريبيــة و متوســط درجــات اجملموعــة 0,05توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى ( -2

 التذكر البصري لطفل الروضة .تذكر اسم الصورة كقدرة على الضابطة ىف التطبيق البعدى على مقياس 



 د عوامل مرتبطة بتذكر اسم الصور لدى أطفال الروضة منها: توج -3

 يرتبط التذكر البصري السم الصورة بالتكرار -

 يرتبط التذكر البصري السم الصورة بالكمون -

   يرتبط التذكر البصري السم الصورة باأللفة بالصور -

 اإلجرائية  الدراسة مفاهيم بعاً:سا

 العينة ،ويعرب االسم عن وصف الشيء بدقة . أطفال غالبية من طىاملع االسم تذكر االسم الصحيح للصورة هو

 H كما مت حسابه عن طريق العملية اإلحصائية :

نســـبة األطفـــال الـــذين أعطـــوا كـــل اســـم ، والعمليـــة  متثـــل piو صـــورة، لكـــل الـــيت مت تـــذكرها املختلفـــة األمســـاء عـــدد إىل تشـــري حيـــث

القيمة األعلى له ،على أن األطفال يستخدمون عدداً أكرب من األمسـاء البديلـة ، بينمـا ميثـل العـدد األدىن هي مقدار ثابت تشري  Hاحلسابية 

 .على اتفاق أكرب على االسم

 البديلة(**). األمساء ـ ب

يهـا ، ولـذلك يعتــرب اسـم الشــيئ املفهـوم يف ضـوء تعريــف الفئـة الـيت ينتمــي إل لفئــة تنتمـى أل�ـا االســم، ملفهـوم املعـىن  املرتادفــة يف األمسـاء وتعتـرب

 ) .Hاملشابه يف الشكل واملعىن ضمن األمساء احملددة بدقة وتقاس يف البحث احلايل بالعاملى (

 األمساء اخلاطئة (**) . -ج

ا الشـيء الشـيء) أو متثل األشياء املتماثلة بصرياً، واليت ليس هلا عالقة بـاملفهوم فشـالً يف التسـمية ، كمـا تعتـرب االسـتجابات بــ ( ال أعـرف هـذ

( ال أعرف امسة ) ضمن القصور يف التسمية ،الذي يعكس غياب الصورة عن القاعدة الداللية ، أل�ـا ال تصـف املفهـوم بدقـة ،ولـذلك تعتـرب 

 هذه األمساء خاطئة .

 طول االسم :-د

 يقاس بعدد حروف االسم الشائع أو املنوايل .



 : COMPLIEXITYالتعقيد  -هـ

) . الــنمط البســيط 1-5،3العناصــر املكونــة للشــيء بالصــورة وطريقــة تنظيمهــا ، وتــرتاوح الــدرجات احملســوبة للتعقيــد بــني ( هــو زيــادة عــدد 

 يعطي درجة واحدة ، املتوسط يعطى ال درات ، واألكر تعقيداً يعطى مخس درجات .

 : LATENCY التسمية كمون - و

 سم الصورة هو الزمن احملسوب من حلظة التعرض للصورة حىت نطق ا

FAMILIARTY األلفة بالصورة -ز  

يقيس مدى معرفة الطفل بالشيء وكم مرة رآه ، وفيم يستخدم .وعندما ال يعرف الطفل الشيء إال قليالً أو نادرا يعطي درجة واحدة ، 

س درجات. وعندما يكون الشيء مألوفاً بعض الشيء ، أو أحياناً يعطي ثالث درجات ، وعندما يعرفه جيداً فإنه يعطى مخ . 

 ح ـ الترميز:

هـو عمليــة حتويـل الصــور إىل رمـز لــه معـىن، وتقــاس بتعـرف الطفــل علــى املفهـوم الــذى تنتمـى الصــورة الطفـل للفئــة، الـيت يعتــرب الشــيء 

 ) .1،3،5املصور جزءاً منها ، وتقاس بالقيم الوزنية (

 :RETENTLONاالحتفاظ أواالستبقاء-3

الذاكرة، عملية التسمية بتكوين االرتباطات بني آثار االنطباعات ومعىن األشياء يف صياغة تسهل هي عملية استبقاء االنطباعات ىف 
 باستدعاء االسم .

 RECALL :االستدعاء-4

ويف هذه العملية حيدث إحياء أو جتديد للروابط ، اليت تكونه  هي عملية اسرتجاع ملا استبقاه الفرد ىف ذاكرته من انطباعات وصور وآثار،
 بل يف فرتة االحتفاظ .من ق

 FIXATION TRA CES :عملية ترسيخ االنطباعات أو اآلثار -5



، وتعتمد  REPRESENTATIONيبذل الفرد يف هذه العملية نشاطاً ملعرفة املعلومات اليت تسهل تكوين التصورات الذهنية 
االنتباه إىل إخفاق الفرد أثناء عملية تسجيل  ) . يؤدي عدمGUESهذه العملية على مدى انتباه الفرد لعالمات األشياء الدالة (

 . العقلية غري دقيقة وغري صحيحة . املعلومات ؛ لذلك تكون الصورة

 اإلجرائية :  ا: منهج الدراسة وخطواتهثامناً 

القياســني اســتخدم و املــنهج املتبــع يف هــذه الدراســة هــو املــنهج شــبه التجــرييب ذو اجملمــوعتني (اجملموعــة الضــابطة، واجملموعــة التجريبيــة) 

  فاعلية استخدام اخلرائط املعرفية يف تنمية القدرة على التذكر البصري لدى أطفال الروضةاالختبار القبلي والبعدي وذلك للتحقق من معرفة 

 مجتمع الدراسة:

 دينة الرياض .مب) 6-5جمتمع الدراسة من أطفال الروضة من عمر (متثل 

  : عينة الدراسة 

بروضــة جامعــة األمــرية نــورا ) ســنوات 6-5)  طفــالً وطفلــة ، مــن عمــر (40مثل يف عينــة عشــوائية يبلــغ عــددها (عينــة الدراســة ســتت

 ) طفًال يطبق عينة ضابطة .  20) طفًال يطبق على عينة جتريبية  (20(،

  :  أدوات الدراسة 

  ام على عينة الدراسة احلالية استخراج معامالت صدقه وثباته ليناسب االستخد مت استخدام مقياس سنود جراس وقد مت

 وكانت معامالت صدقه وثباته عالية .

) أيام يف االسبوع ، ومراعاة ملفهوم مقياس التذكر الذي 4) أسابيع كاملة ، بواقع (10مت التطبيق على مدار شهرين ونصف أي ( -

باحثة من متابعة التحسن الذي طرأ على هدف البحث إىل تنميته ، مت تطبيق اخلرائط الذهنية على األطفال على فرتات لتتمكن ال

األطفال وحتديد طبيعة الربنامج والتعديل أو اإلبقاء على خطة تقدمي الربنامج وكان اإلجراء يتم فرديا لكل طفل مبعدل ثالث فرتات 

 مخسة وعشرين دقيقة. 25يومياً، وتستغرق الفرتة الواحدة 

   



 : المعرفية أنشطة الخرائط 

الفواكة و واألدوات الكهربائية و أدوات النجارة ومت وضع ثالث خرائط خمتلفة لكل نوع  جمموعات،ث مت تقسيمها إىل ثال •

حبيث يصبح جمموعها تسعة خرائط خمتلفة منها ومت استخدام الوسائل البصرية وبعضها مت عرضها باستخدام جهاز عرض 

ء الصور على عينة الدراسة اليت فشلت يف تذكر التسمية مت تطبيق مقياس سنود جراس لتذكر أمسا جلذب انتباه واهتمام الطفل

 واليت تذكرت أمساء بديلة واليت طبق عليها أنشطة اخلرائط البصرية 

 أساليب المعالجة االحصائية :تاسعاً  •

فال مت استخدام اختبار(ت) للتعرف على داللة الفروق بني درجات األطفال قبل وبعد استخدام اخلرائط وكذلك بني درجات األط -

 على مقياس تذكر اسم الصورة للمجموعة التجريبية والضابطة 

  يةواستخدمت مصفوفة معامالت االرتباط ملعرفة العوامل املرتبطة بتذكر أمساء الصور يف ضوء استخدام اخلرائط املعرف

 صفوفة معامالت االرتباط.مت استخدام التحليل العاملي بطرقة الفارميكس لكايزر للعوامل املرتبطة بتذكر اسم الصورة ،وم -

 مقياس سنود جراس لتذكر أسماء الصورتطبيق -

، وهــو مناســب األطفــال 1996وسـنة  1990) ومت تعديلــه عــام 1980لألطفــال تصــميم ســنود جـراس (تــذكر اســم الصـورة مقيـاس -1

ـــع املقيـــاس بكفـــاءة عاليـــة يف 260ســـنوات ، وهـــو عبـــارة عـــن  8-4ســـن  تـــذكر اســـم الصـــورة قيـــاس  رمســـاً خطيـــا ألشـــياء شـــائعة، ويتمت

 ألطفال، وبعض مهارات النمو اللغوي.ل

 طريقة اإلجراء:-

 اسم الصورة.تذكر ثانية، ويطلب من الطفل  15يشاهد الطفل صورة واحدة ( مبفردها) تعرض ملدة 

 ويسأل الطفل عن عدد املرات اليت يفكر فيها بشأن الصورة.

 درجات) قليال جداً يأخذ درجة واحدة. 3، وأحيانا يأخذ (درجات  5إذا كانت اإلجابة بـ " كثرياً" يأخذ 

 الصورة ، يطرح عليه سؤاال يساعد يف حتديد اذا كان يعرف املفهوم ام ال. يتذكر اسم ال يستطيع الطفل ان  وعندما



 أو أين تراه؟ األسئلة التالية: ماذا ميكنك ان تفعل هبذا الشيء؟عليهم فاألطفال يفهمون قبل ان يعربوا باأللفاظ فتطرح 

 إذا كانت لدى  الطفل معرفة عن الشيء؟ فيسأل عن عدد املرات اليت يفكر فيها بشأن الصورة ؟ مث عن سهولة أو صعوبة رمسه .

وعنـــد تلفـــظ الطفـــل بـــأول اســـم عـــن الصـــورة يتبـــادر إىل ذهنـــه ، ينتقـــل الطفـــل مـــن صـــورة إىل صـــورة حســـب ســـرعته وحيســـب الـــزمن 

-6قـدرة (طفـالً ذكـوراً وإناثـاً مبتوسـط عمـر زمـىن  30طبقت الباحثة مقياس الصور لسنود جـراس  علـى عـدد قد ،و  تذكر االسماملستغرق يف 

) أيــام يف االســبوع ، 4) أســابيع كاملــة ، بواقــع (10شــهرين ونصــف أي (بالريــاض ، واســتغرق تطبيــق مقيــاس الصــور واحــة الغــد بروضــة ) 5

(ســاعة وربــع تقريبــاً لكــل مخســة وعشــرين دقيقة. 25رتات يوميــاً، وتســتغرق الفــرتة الواحــدة وكــان اإلجــراء يــتم فرديــا لكــل طفــل مبعــدل ثــالث فــ

 طفل )

 :على عينة الدراسة الحالية  تقنين مقياس الصوروتم طريقة -

 :الصدق الظاهري) 1(

تـذكر اسـم يف قيـاس  من اخلرباء يف جمال تربية الطفل واللغـة وعلـم الـنفس  لتعـرف مـدى صـدق املقيـاس7مت عرض املقياس على عدد 

 0.85، وأخذت نسبة االتفاق للحكم األعلى من الروضة  ألطفالالصورة 

 .لتذكر اسم الصورةومل حتذف الباحثة بعض الصور لدراسة متغري األلفة وعدم األلفة باملوضوع وفاعليته بالنسبة 

 :ثبات المقياس) 2(

يعتـرب معامـل ألفـا حالـة خاصـة مـن قـانون كـودر  وباسـتخدام معامـل ألفـامت جتزئة الصور إىل نصفني ومت التعامل مع درجـات النصـفني 

 وريتشاردسون ، وميثل معامل الفا متوسط املعامالت الناجتة عن جتزئة االختبار، واستخدمت املعادلة .

 =  ∝معامل  

 الثبات الناتج مناسباً  . ب هي جمموع تباين البنود من درجات االطفال يف كل متغري.واعترب معامل 2حيث مج ع



 الصدق العاملي لمقياس تسمية الصور:-

مت حســـاب الصـــدق العـــاملي بـــإجراء حتليـــل عـــاملى للـــدرجات الناجتـــة عـــن تســـمية األطفـــال للصـــور الـــيت اعتربوهـــا مألوفـــة هلـــم ودرجـــة 
 تكرارها. وعدد حروف الكلمة املمثلة لالسم ودرجة ؛)، وحسبت نسبة االتفاق على االسمالصعوبة التعقيد

 ) تشبعات العوامل الناجتة ، بعد التدوير، باستخدام طريقة الفارميكس لكايزر.2ويوضح اجلدول (

 لدى األطفال.تذكر اسم الصورة ) تشبعات العوامل الناجتة عن مقياس 2جدول (

 العامل الثالث العامل الثاني  العامل األول المتغيرات 
H -0.94  0.18 0.01 

0.06- 0.17 0.94 نسبة االتفاق  
0.31- 0.00 0.60 األلفة  

0.14- التعقيد   0.08 0.96 
0.79- 0.13 التكرار  0.03 

 0.12 0.82 0.29 دد حروف االسم 
يد عنها داًال، وفقا هلذا وفقا حملك جيلفورد حبيث بعد التشبع ايل يبلغ هذه القيمة أو يز  0.30بعد حذف التشبعات األقل من 

 احملك..

 .الروضةالصور، ألطفال  تذكر اسم عوامل الناجتة عن التحليل العاملي لدرجات ) : ال3جدول(

 العامل الثالث العامل الثاني  العامل األول المتغيرات 
H -0.94    

   0.94 نسبة االتفاق
0.31-  0.60 األلفة  
 0.96   التعقيد
0.79-  التكرار   

  0.82  عدد حروف االسم
 

 

 أن:ويتضح من هذا اجلدول 

التفـاق علـى االسـم يف وجـود ألفـة مبوضـوع الصـورة: حيـث بلغـت ا تذكر اسم الصورة يف ضوءسميته بعامل ت ميكن العامل األول:-

تعــىن أنــه يف حالــة األلفــة باملوضــع  Hكمــا أن وجــود تشــبعات عاليــة ســالبة   0.60واأللفــة مبوضــوع الصــورة  0.94تشــبعات نفســة االتفــاق  

 بديلة بدرجة كبرية.اليستخدم األطفال أمساء 



 

تكرار االسم قليل احلروف: أو عدم شيوع االسم الذي حيمـل حروفـا كثـرية تذكر االسم يف وجود فيمكن تسميته بعامل  :الثانيأما العامل -

 أي إن االسم إذا زادت حروفه صعب تكراره 0.82وعدد حروف االسم  0.79-بلغت درجة تشبع التكرار –

وعــدم األلفــة باملوضــوع: والتشــبعات عــدم تــذكر اســم الصــورة يف ضــوء كثــرة تفاصــيله ن تســميته بعامــل فــيمك أمــا العامــل الثالــث:-

 .تذكرهأو تغايرت أوصافه ، فإنه يصعب يف الصورة بالعامل تعىن أنه كلما زادت تفاصيل الشكل  0.96املرتفعة للتعقيد واليت تساوى 

ذه النتائج تؤكـد ان هـذه العوامـل الثالثـة تشـكل عوامـل أساسـية، جيـب ان فإن ه 0.01ونظراً الن هذه التشبعات دالة عند مستوى 

يف قياس تذكر أطفال الروضة السم الصورة واعتربت الصور الـيت فشـل األطفـال يف تسـميتها تؤخذ يف االعتبار، عندما حناول استخدام الصور 

لــداخلي ملقيــاس تــذكر  الصــور واجلــدول التــايل يوضــح قــيم ومت حســاب صــدق التجــانس ا مصــدراً ملوضــوعات اخلــرائط البصــرية يف هــذا البحــث

 درجات معامالت االرتباط لكل صورة بالدرجة الكلية للمقياس 

قيم معامالت االرتباط المتعلقة بمقياس التذكر البصري ألطفال الروضة (عينة البحث )) 4(جدول  

 الفقرة
ارتباط الصورة  مع 

 العامل
 الصورة الداللة اإلحصائية

الصورة  مع  ارتباط
 العامل

 الداللة اإلحصائية

1 0.60 0.00** 8 0.42 0.001** 
2 0.29 0.03** 9 0.56 0.00** 
3 0.59 0.00** 10 0.31 0.02** 
4 0.60 0.00** 11 0.32 0.01** 
5 0.40 0.001** 12 0.26 0.04** 
6 0.66 0.00** 13 0.65 0.00** 
7 0.47 0.00**    

 ).0.05α = حصائية عند مستوى الداللة االحصائية(** تعني: ذات داللة إ

)، وقد كانت 0.66 – 0.26) سابق الذكر أن قيم معامالت االرتباط لفقرات املقياس قد تراوحت ما بني (4ويالحظ من اجلدول رقم (

رجة مقبولة من الصدق )، وهذا يدل على توافر دα  =0.05مجيع قيم معامالت االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 التكويين لفقرات مقياس التذكر البصري

حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل من نسبة االتفاق على األسم ، ودرجة تعقيد الصور، واأللفة مبوضوع الصور، مت  -

 وزمن كمون التسمية ، والقدرة على الرتميز.



 التحليل يف ضوء مصفوفة معامالت االرتباط. -

 حليل يف ضوء التحليل العاملي بطريقة الفارميكس لكايزر بعد التدوير.الت -

) مصفوفة معامالت االرتباط بني املتغريات املرتبطة 4) قيمة معامالت االرتباط بني املتغريات السابقة جدول (7ويوضح جدول (

 سماء الصوراألطفال ألبتذكر 

 المتغيرات
اسماء تذكر 

 بديلة

النسبة المئوية 
على   لالتفاق

 االسم

األلفة 
 بالموضوع

 التعقيد
طول االسم (عدد 

 الحروف)
 الترميز التكرار

 االحتفاظ
 باالسم

 H % F C L R E L 
أمساء بديلة  تذكر)1(  - -0.93 **  0.386*  0.206*  0.246*  -0.218*  -0.506*  0.702*  
)النسبة املئوية لالتفاق 2(

 على االسم 
- - 0.425*  0.242*  -0.244*  -0.212*  -0.579  -0.73*  

)األلفة باملوضوع  3(
FAMILIARITY 

- - - 0.223*  -0.064  0.187*  -0.427  0.336*  

–)التعقيد 4( CoM 
PLEXLTY 

- - - - 0.146 -0.070  0.307*  0.195*  

)تكرار االسم معرفة 5(
 املضمون

- - - - - -0.335*  0.363*  0.246*  

)طول االسم (عدد 6(
 احلروف املكونة لالسم)

- - - - - - -0.386  -0.217*  

)الرتميز7(  - - - - - - - 0.47*  
–)االحتفاظ باالسم 8(

NAMINGLATE
NCY 

- - - - - - - - 

 0.01** دالة عند               0.005*دالة عند 

 ):4كما في جدول (  ،الصورة ال سماءبالنظر إلى مصفوفة معامالت االرتباط للمتغيرات المرتبطة بتذكر األطفال 

بــني نســبة االتفــاق علـى األســم واســتخدام األمســاء البديلــة ،  0.01) عنـد مســتوى 0.93-) نالحـظ وجــود درجــة ارتبــاط دالــة (1(

 وهو عالقة عكسية توضح أنه كلما كان األطفال متفقني على االسم بدرجة عالية، قل استخدامهم لألمساء البديلة.

استخدام االمساء البديلـة واأللفـة مبوضـوع الصـور، وهـي عالقـة سـلبية تعـىن انـه  )بني 0.93-وكذلك تظهر النتائج وجود عالقة دالة (

كلمــا كــان االطفــال علــى الفــه باملوضــوع ، فــإن تبعــا لــذلك اســتخدامهم لألمســاء البديلــة . وجــود عالقــة دالــة موجبــة بــني درجــة تعقيــد الصــور 

 ر اكثر تعقيدا على االطفال ، زاد استخدامهم لألمساء البديلة.واستخدام االمساء البديلة ، وهذه العالقة توضح انه كلما كانت الصو 



كــذلك كلمـــا زاد عـــدد احلـــروف املكونـــة لالســـم. دفـــع ذلـــك االطفـــال إىل اســتخدام امســـاء بديلـــة؛ أي اســـم الصـــورة كلمـــا كـــان ممـــثال يف عـــدد 

 حروف أقل، قل استخدام األمساء  البديلة.

ة عـن مصـفوفة معـامالت االرتبـاط وجـود عالقـة دالـة سـالبة بـني اسـتخدام الطفـل ألمسـاء بديلـة وتوضح النتـائج أيضـاً يف ضـوء الـدرجات الناجتـ

والــذاكرة الضــمنية (تكــرار االســم)، وهــذا معنــاه ان وجــود االســم يف ذهــن الطفــل بصــفه متكــررة جيعــل الطفــل غــري مضــطر الســتخدام امســاء 

 سبة لقدرة الطفل على الرتميز وعدم استخدام امساء بديلة.بديلة، وهذا منطقى ايضاً بدليل وجود ارتباط  واضح ودال بالن

 )0.47وهذا من شأنه ان يساعد على االحتفاظ باالسم ، كما يظهر من العالقة االرتباطية بني درجة االحتفاظ بالرتميز (

كر االسـم يكـون اقـل، عنـدما )ويوضح جدول مصفوفة معامالت االرتبـاط أن عمليـة االحتفـاظ باالسـم، تشـري إىل ان الوقـت املسـتغرق لـذ 2(

 يكون هناك اتفاق على االسم بدرجة كبرية.

كمــا ان االتفــاق علــى االســم يــرتبط بعــدد اقــل حلــروف اســم الكلمــه ، وعنــدما يكــون املوضــوع مألوفــا لألطفــال، ويقــل االتفــاق علــى االســم،  

 وترميزها ، وهذا يساعد على عدم االحتفاظ باالسم. ) مما يؤدي إىل صعوبة متثيلها0.24-كلما زاد تعقيد الصورة املعروفة للموضوع (

 ) كما أن اعتياد املوضوع يرتبط سلبيا مع تعقيد بالصورة ،مما يصعب عملية الرتميز وكذلك االحتفاظ.3(

تبـاط ) ولكـن اعتيـاد املوضـوع يؤكـد معرفتـه ضـمنيا بدرجـة ار 0.427-) (0.22-وهذه االرتباطات توضحها درجات االرتباط على التـوايل (

) ، وهـي عالقـة دالـة تعـىن 0.339-) وتفسري العالقة االرتباطية العكسية بني االلفة باملوضوع ، ودرجـة االحتفـاظ باالســـم  (0.187دالة (

 انه كلما كانت درجة االعتياد مرتفعة باملوضوع ، فإن ذلك رمبا يؤدي إىل امللل وعدم االحتفاظ.

الصور وطول االسم (زيادة عدد حروفه)، فهي تشري إىل عدم وجـود داللـة  احصـائية . وهـي تعـىن عـدم ) أما العالقة االرتباطية بني تعقيد 4(

ط وجود عالقة بني تعقيد الصورة وزيادة عدد حروف االسم املعرب عنها، وهي نتيجـة منطقيـة تعـين أنـه لـيس بالضـرورة  أن الصـورة املعقـدة تـرتب

 باسم أطول (أكثر يف عدد احلروف).

 يجة تتفق مع نتيجة التحليل العاملي، حيث مل تسفر العوامل عن وجود عامل، حيمل تشبعات بالتعقيد وعدد حروف االسم.وهذه النت

كذلك أظهرت النتائج عدم وجود عالقة بني تعقيد الصورة، فتكرار الطفـل لالسـم بدرجـة كبـري ال يعـىن فهمـه لصـورة متزايـدة يف التفاصـيل أو 

تنوعــة املعــامل، فرمبــا ادى ذلــك إىل تشــتيت الــذهن يف هــذا الســن وعــدم الرتكيــز عليهــا ، كمــا يــدل االرتبــاط إجيابيــا العناصــر  غــري املنظمــة وامل



ى فهـم القدرة على الرتميـز اجيابيـا بالتعقيـد ، علـى أنـه كلمـا كـان الطفـل ذا قـدرة علـى حتويـل وترمجـة املثـريات البصـرية إىل رمـوز ، كـان اقـدر علـ

 ).0.307ذا أوضحته الدالة املوجبة بني تعقيد الصورة  والقدرة على الرتميز (التزايد يف العناصر، وه

كـــذلك ظهـــرت العالقـــة  املوجبـــة ولكنهـــا منخفضـــة بـــني التعقيـــد ودرجـــة االحتفـــاظ باالســـم ، فالصـــورة املتزايـــدة يف العناصـــر ميكـــن االحتفـــاظ 

مميـزة لــرتك آثارهــا)، تكـرار االســم (يف الــذاكرة ) يـرتبط ســلبيا بزيــادة بامسهـا، ألن الطفــل قــد حيـتفظ  خباصــية أو أكثــر  مـن عناصــرها ( كعالمــة 

عدد حروفه ، فالطفل  يكرر االسم  بدرجة كبرية ، عندما يكـون اقـل يف عـدد احلـروف اذا كـان االسـم ذا العـدد القليـل يف حروفهـه و معروفـا 

 جيدا للطفل، وهذه العالقة  تأكدت سابقاً.

روفهــا) يــرتبط ســلبيا بالقــدرة علــى الرتميــز ، فكلمــا زاد عــدد حــروف اســم الكلمــة ، يصــعب علــى الطفــل ) طــول الكلمــة (زيــادة عــدد ح5(

 وهي معامل  ارتباط دال وسليب. 0.22-حتويلها إىل رموز ذهنية فقد بلغت نسبة االرتباط 

 .)0.47قيمتها (وهى عالقته منطقية اً ) أما قدرة الطفل على حتويل املثري الشكلي ( الصوري  إىل رمزي فقد ارتبطت اجيابيا ارتباط6(

 كان من أهم النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة: :الدراسة نتائج عاشرًا: 
 

) بــــــني متوســــــط درجــــــات أطفــــــال اجملموعــــــة التجريبيــــــة ىف التطبيــــــق 0.05( ≤وجــــــود فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية عنــــــد مســــــتوى  -

 ي لطفل الروضة، لصاحل التطبيق البعدي.التطبيق البعدي على مقياس التذكر البصر   القبلي و

ـــــــد مســـــــتوى  - ـــــــة إحصـــــــائية عن ـــــــب درجـــــــات أطفـــــــال اجملموعـــــــة التجريبيـــــــة 0.05( ≤وجـــــــود فـــــــروق ذات دالل ـــــــني متوســـــــطي رت ) ب

 ومتوسط رتب درجات اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار لصاحل اجملموعة التجريبية.

 ة القدرة على التذكر البصري لدى أطفال الروضة. فاعلية استخدام اخلرائط املعرفية يف تنمي -

 :التوصيات

 توفري كافة التقنيات الالزمة والبنية األساسية الالزمة لتبين اخلرائط املعرفية. -1

 رفية.تبين الربامج التدريبية الالزمة لألطفال واليت تساهم يف زيادة القدرة على التذكر البصري لدى أطفال الروضة باستخدام اخلرائط املع -2

 استخدام الوسائل واألنشطة اليت تساعد على منو التذكر البصري لدى أطفال الروضة. -3

  :حبوث مستقبلية



 دراسة اسرتاتيجية اخلرائط املعرفية يف تنمية مهارات حل املشكلة.- .1

 )اخلرائط املعرفية (دراسة مسحيةدراسة مدى متكن أطفال الروضات باململكة العربية السعودية من استخدام  .2
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