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تعد مرحلة الطفولة من أهم مراحل النمو فى حياة اإلنسان ،فاإلهتمام بطفل الروضة أصبح ضرورة 

ملحة تفرضها أهمية وخطورة هذه المرحلة؛فهى مرحلة تكوينية للفرد جسميا وعقليا وإجتماعيا ،لذلك كاان 

البد من اإلهتمام الجاد بهذه المرحلة،والبحث عن كل ماهو حديث ومعاصر،ويالئم إنساان المساتقبل القاادر 

 ع.على اإلبداع،التوجيه اإلجتماعى،ومن ثم تحقيق الدور اإلنتاجى فى المجتم

وتكوين المفاهيم من المجاالت الهامة فى التعلم ألنها تساعد فى فهام العدياد مان األءايان دون درا اة 

كل منها على حدة، وهناك العديد من المفاهيم التى يجب اإلهتمام بتنميتها لدى طفل الروضة ومنها المفاهيم 

بطااة بدرا ااة الكائنااات الحيااة ماان البيولوجيااةحيث تتناااوح الحقااائق والمهااارات والقواعااد الساالوكية المرت

 ونباتات. وكائنات بحرية، وديدان، وحشرات، وطيور، إنسان،وحيوان،

 (11،2004)فاطمة عبدالرؤوف عبد الحميد،

ومن األ اليب الحديثة التى ظهرت فى طرق التعلم ما يعرف بإ م "خرائط التفكير" ولقد ظهار هاذا 

هدف إلى رعاية وتشاجيع الاتعلم مادى الحيااة حياث إنهاا بأنها أدوات بصرية ت وتعرف 1988النموذج عام 

 تستند على الفهم العميق كما تهتم بتنمية مهارات التفكير المختلفة لدى المتعلم.

Hyerle,2004,87)) 

ويعتباار هااذا النمااوذج  ماان النماااذج التااى أثبتاات فاعليتهااا فااى تكااوين المفاهيم،تنميااة مهااارات التفكياار 

(، 2011(،)دعاان درويا ،2007درا ة كل من )عليان عيساى،مها الخميساى، المختلفة كما جان فى نتائج

األطفااح فاى جمياع مراحال التعليم،وفاى مختلاا المفااهيم والماواد  ماعوحديثا بدأ التركيا  علاى ا اتخدامها 

الدرا ية،وال  يما المفاهيم العلمية التى لها النصيب األكبر من ذلك، وعلى ذلك يجب عليناا أال نتعامال ماع 

وح األطفاح على أنها  الة نعاع فيهاا مانرياد مان المعلوماات والمعاارف والخبارات،وال صافحة بيعاان عق

 .ننق  عليها مانريد 

  البحث: مشكلة

علاى الار م مان أن تعلام العلاوم فاى الروضاة لاه أهمياة خاصاة حياث يشابع حاب الطفال ل  اتطالع 

ون وءغوفون،ودائما مايسألون ويستكشفون وينمى مفاهيمه واتجاهاته العلمية،فعال عن أن األطفاح فعولي

 ويععون الفروض ويتحققون من صحتها وكلها أ ا يات فى تعلم العلوم وتقدم العلم.

(seewald.2007,30)(samarapungavan et al.,2009.530) 

إال أنها لم تحظ باالهتماام الكاافى حياث التا اح منااهج طفال الروضاة تفتقار إلاى األنشاطة المرتبطاة 

األطفاح الحقائق والمهارات وقواعد السلوك المرتبطة بالمفاهيم البيولوجية ومنها مفهومى الحيوانات بتعليم 

والطيور، وبااإلإطالع علاى بطاقاات أنشاطة كتاب"تطبيقاات تربوياة لمانهج حقاى ألعب،أتعلم،ابتكر"اتعاح 

تعامنتها وثيقاة المعاايير للباحثة قلة عدد المفاهيم البيولوجية التى يجب تكوينها لادى طفال الروضاة والتاى 

 القومية لرياض األطفاح فى مصر.

كما وجدت الباحثة أن معلمات الروضة ينصاب اهتماامهم علاى مااهو موجاود داخال الكتاب المقاررة 

على األطفاح من أنشطة تعليمية تقدمها بصورة نظرياة دون االهتماام بالناحياة العملياة،تم إجاران ا اتطالع 

ن رياض األطفاح بهدف تحديد مدى معرفة الطفل ببعض المفاهيم البيولوجية على أطفاح المستوى الثانى م



 2017عشر لسنة  ثامنالعدد ال                                        مجلة البحث العلمى فى التربية
171 

 

وهى مفهومى الحيوانات، والطيور من خالح توجيه بعض األ ئلة التى تتعلق بالمفاهيم البيولوجية لألطفاح 

 فكان ذلك  ببا من –وقد أظهر هذا اال تطالع وجود ضعا لدى األطفاح فى كثير من المفاهيم البيولوجية 

 أ باب اختيار مشكلة البحث الحالى.

 -ويحاول البحث اإلجابة على األسئلة التالية:

 ما فاعلية خرائط التفكير كإ تراتيجية فى إكساب طفل الروضة مفهومى الحيوانات والطيور؟ -1

 فى إكساب طفل الروضة مفهومى الحيوانات القائم على إ تراتيجية خرائط التفكير مافاعلية  البرنامج -2

 والطيور؟

 ما الفروق بين الذكور واإلناث فى معدح اال تجابة للبرنامج القائم على إ تراتيجية خرائط التفكير؟ -3

 فروض البحث:

توجااد فااروق دالااة إحصااائياو بااين متو ااطى درجااات أطفاااح المجموعااة التجريبيااة فااى اختبااار مفهااومى  -1

مج القااائم علااى إ ااتراتيجية خاارائط الحيوانااات والطيورالمصااور لطفاال الروضااة قباال تطبيااق البرنااا

 التفكير وبعده لصالح درجاتهم بعد التطبيق.

توجد فروق دالة إحصائياو بين متو طى درجات أطفاح المجموعة التجريبية ودرجات أطفاح المجموعة  -2

العابطة فى اختبار مفهومى الحيوانات والطيور المصورلطفل الروضة بعد تطبيق البرناامج القاائم 

 تراتيجية خرائط التفكير لصالح المجموعة التجريبية.على إ 

ال توجد فروق دالة إحصائياو بين متو طى درجات أطفاح المجموعاة التجريبياة مان )الاذكور واألنااث(   -3

 على اختبار مفهومى الحيوانات والطيور المصور لطفل الروضة بعد تطبيق البرنامج.

 أهداف البحث: 

عاارف علاى ماادى فاعليااة إ اتراتيجية خاارائط التفكياار فاى اكساااب طفاال إلااى الت يهادف البحااث الحاالى

 الروضة مفهومى الحيوانات والطيور.

 أهمية البحث:

 األهمية النظرية -أ

أهمية مرحلة رياض األطفاح باعتبارها السنوات التكوينية فهى األهم فاى حيااة األنساان ، حياث تتبلاور  -1

 الح هذه الفترة من بداية الحياة .ت الشخصية للفرد وعناصر نموه خمعظم الصفا

توجيه نظر القاائمين علاى العملياة التعليمياة ألهمياة إكسااب الطفال لمفهاومى الحيواناات والطياور التاى  -2

تساعده على فهم كثير مان األءايان التاى تثيار انتباهاه فاى البيئاة وتفسايرها،والتى يمكان أن يساتجيب 

لومااات العلميااة فااى مواقااا حاال المشكالت،فإ ااتيعاب إليها،كمااا ت يااد ماان قدرتااه علااى ا ااتخدام المع

وممار ات يقوم بها الطفل،ثم يصحح منها ءيئا  الطفل لتلك المفاهيم والعالقات يرتبط بتكوين حقائق

 فشيئا حتى تكتسب تعميمات وقواعد ترتبط بالمفهوم الذى يستوعبه الطفل فى مرحلة تالية.
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يتعلاق بإ اتراتيجية حديثاة مثال خارائط التفكيار وفاعليتهاا فاى  أضافة الجديد فى األدبياات النظرياة فيماا -3

 اكساب مفهومى الحيوانات والطيور لطفل الروضة.

 األهمية التطبيقية -ب

أن يسهم البرنامج المعد فى ت ويد مصاممى بارامج ريااض األطفااح باألنشاطة المتنوعاة فاى هاذا يمكن  -1

 المجاح.

علمات رياض األطفاح إلى توظيا إ تراتيجية  فى التعلم تركا  يسهم البحث الحالى  فى توجيه نظر  م -2

ومشااركته الفعالاة فاى العملياة التعليمياة مثال إ اتراتيجية خارائط التفكيار لتقاديم  على إيجابية المتعلم

 نموذج حديث فى اكساب مفهومى الحيوانات والطيور لطفل الروضة.

 أدوات البحث:

 (.1999رافن تعريب عبدالفتاح القرءى )اختبار المصفوفات المتتابعة لجون  -1

 (  نوات .)إعداد الباحثة(.7اختبار مفهومى الحيوانات والطيور المصور لطفل الروضة  فى  ن ) -2

 .مفهومى الحيوانات والطيور لطفل الروضة با تخدام خرائط التفكير)إعداد الباحثة( برنامج لتنمية -3

 منهج البحث:

ذلك فيما يتعلق بمراجعة األدبياات والدرا اات الساابقة التاى تناولات متغيارات المنهج الوصفى التحليلى:و-أ

 الدرا ة الحالية وهى خرائط التفكير،مفهومى الحيوانات والطيور لطفل الروضة.

 العابطة(. -المنهج ءبه التجريبى:القائم على تصميم المجموعتين المتكافئتين)التجريبية-ب

 حدود البحث:

(طفاال وطفلاة فاى 60كونت عيناة الدرا اة مان مجموعاة مان أطفااح الروضاة قوامهاا)تالحدود البشرية: -أ

طفال 30( نوات تم تقسيمهم إلى مجموعتين أحدهم مجموعة ضابطة مكونة من 7-6المرحلة العمرية من )

 طفل وطفلة.30وطفلة واألخرى مجموعة تجريبية مكونة من 

امج فى روضة مدر اة الاوادى اإلبتدائياة التابعاة إلدارة تم اختيار العينة وتطبيق البرنالحدود المكانية: -ب

 ال يتون التعليمية بمحافظة القاهرة.

تااااااااام تطبياااااااااق البرناااااااااامج علاااااااااى األطفااااااااااح فاااااااااى الفتااااااااارة ال منياااااااااة الحددددددددددود ال م يدددددددددة: -ج

( وتماات عمليااة التطبيااق بصااورة 2017-2016(ماان العااام الدرا ااى)22/4/2016(إلااى)8/2/2016ماان)

 (دقيقة تقريبا.45وتستغرق الجلسة الواحدة فترة زمنية ) يومية بواقع جلسة فى اليوم

 مصطلحات البحث:

 Effectiveness فاعلية:

 (447،2005)المعجم الوجي ،"مقدرة الشىن على التأثير"                          -تعرف لغة بأنها:
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غ النتااائج ( بأنها"القاادرة علااى إنجاااز األهااداف أو الماادخالت لبلااو2003ويعرفهااا ))كماااح زيتااون،

 (55،2003)كمال عبدالحميد زيتون،المرجوه والوصوح إليها بأقصى حد ممكن.                

بأنها مدى األثار الاذى يمكان أن تحدثاه إ اتخدام خارائط التفكيار فاى إكسااب طفال وتعرف الفاعلية إجرائيا 

 الروضة مفهومى الحيوانات والطيور.

 (Strategy):االستراتيجية 

اإلجرانات والممار ات التى يتبعها المعلم داخال الصاا للوصاوح إلاى مخرجاات   هى مجموعة من

،فى ضون األهداف التاى وضعها،وتتعامن مجموعاة مان األ االيب واألنشاطة والو ائل،وأ االيب التقاويم 

 (34،2003)أحمداللقانى،على الجمل،  ى تساعد على تحقيق تلك األهداف. الت

ا مجموعة من الخطوات المنظمة والمرتبة التى تقوم بها المعلمة والطفل أنهوتعرف اإلستراتيجية إجرائيا: 

إلكسااابه مفهااومى الحيوانااات والطيااور بإ ااتخدام خاارائط التفكياار بهاادف الوصااوح إلااى تحقيااق األهااداف 

 المنشودة من أنشطة البرنامج.

Thinking mapsخرائط التفكير 

معلم فى تقديم المفااهيم للمتعلماين ومحاولاة وتعرف خرائط التفكير على أنها أدوات بصرية تساعد ال

الربط بين المفاهيم الجديدة التى يكتسبها المتعلم بالمفاهيم الموجودة فى بنيتاه المعرفياة،فكل خريطاة تسااعد 

 ((Brooks,2005,17 المتعلمين فى توليد أفكار جديدة وتنظيمها وترتيبها بشكل دقيق.

اتيجية تعليمية قائمة على نظرية أوزبل للاتعلم المعرفاى القاائم علاى على أنها إ تروتعرفها الباحثة إجرائيا 

أءااكاح بصاارية فااى صااورة خاارائط إلكساااب طفاال الروضااة مفهااومى الحيوانااات  8المعنااى وتتكااون ماان 

والطيور وذلك لمساعدة الطفل على تنظيم أفكاره وإعماح تفكيره،وإعطان فرصة لكل مان المعلماة والطفال 

 شاركة.للتفاعل اإليجابى والم

Conceptالمفهوم: 

المفهااوم هااو اال اام أو المصااطلح الااذى يعطااى لمجموعااة ماان الصاافات أو الساامات أو الخصااائ  

 (342،2003)أحمد ال جدى وأخرون، المشتركة من المالحظات المنظمة                         

قااائق والخصااائ  بأنااه ا ااتنتاج عقلااى يتكااون عاان طريااق تجميااع الحوتعددرف الباحثددة المفهددوم إجرائيددا 

 المشتركة لظاهرة معينة.

Biological of concepts)المفاهيم البيولوجية )الحيوانات،الطيور 

وتعاارف المفاااهيم البيولوجيااة بأنهااا المفاااهيم التااى تتناااوح الحقااائق والمهااارات والقواعااد الساالوكية 

 بحرية ونباتات. المرتبطة بدرا ة الكائنات الحية من حيوانات وطيور وحشرات وديدان وكائنات

 (11،2004)فاطمة عبدالرؤوف،

بأنها المفاهيم التى تتناوح تفسير ودرا ة  وتعرف الباحثة المفاهيم البيولوجية )الحيوانات،الطيور( إجرائيا

الكائنات الحية من حيوانات، وطياور مان حياث الشاكل والتركياب والحركاة والتغذياة  والفوائاد واألضارار 
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وأماكن المعيشة وطرق الدفاع عن النفس وإكسااب األطفااح المعلوماات والمعاارف  والتكاثر ودورة الحياة 

 والحقائق والمهارات المختلفة.

 اإلطار ال ظري للبحث:

  وف تتناوح الباحثة البحث كما يلى :

 المحور األوح: ا تراتيجية خرائط التفكير. 

 المحور الثانى: مفهومى الحيوانات والطيور. 

 ئط التفكير:المحور األول: خرا

 Visual Thikingالتفكير البصرى 

 بصرية مثيرات بإ تخدام العقل يثير الذى المستوى على التفكير أنماط من نمط هو البصرى التفكير

 إلى في األفكار،باإلضافة البصريةواللفظية االتصاح أءكاح بين يجمع وهو إليه النظر عند ما محتوى لفهم

)عبدددع علددى  .فيهااا والتفكياار المعقاادة الموضااوعات لرؤيااة عاالاألف والفهاام لالتصاااح  و اايط أنااه

،83،2006) 

 السامعية الحاوا  ماابين باالتوازن تتصاا اإلنساان عقل طبيعة أن هيريل رأى التعريا هذا ويدعم

 داخل التوازن عدم إلى أدى مما البصرية الحوا  هيمنه هو الواقع فى مايحدث ولكن والبصرية والحركية

 تخيلناا من أكبر المخ فى الدقيقة،والوصالت فى صورة (36000) ا تيعاب على قادر مخال أن حيث المخ

 Hyerle .البصارية األدوات مان عادد خاالح مان وتوظيفهاا البصارية القادرة هاذه إ تغالح ينبغى ثم ومن

2000a,46)) 

 ل:الكريم مث القرأن فى ذكره تكرر وقد الحياه مجاالت كافة فى وأ ا ية كبرى أهمية وللبصر

ااااتُُكۡم اَل تَۡعلَُمااااوَن َءاااايۡ "  هََ ااااِن بُطُااااوُن أُمه ُ أَۡخااااَرَجُكم مب ااااَر َوٱأۡلَفۡ     َوٱَّلله ااااۡمَع َوٱأۡلَۡبَصَ  ا َوَجَعااااَل لَُكااااُم ٱلسه
اااا

 َدةَ لََعلهُكااااۡم   ُ

 (78)ال حل/أيه   "تَۡشُكُروَن 

رة تماد المتعلماين بطريقاة وبالتالى فالتفكير البصارى يسااعد علاى تنمياة التفكيار الفعااح بدرجاة كبيا         

 هلة و ريعة لتو يع قدراتهم وإمكانيتهم على التفكير وهذا يتطلب وضع نظام يتسم بالمرونة ويدعم الثقاة 

والفهم )ويطرح الحوار اإليجابى بين المتعلمين ويشجع على بنان ا تبصارات أفعل تقوم على أ اا  مان 

تساب الفهم العميق وطارح وجهاات نظار جديادة والتشاجيع التغذية الراجعة المستمرة(،كما أنه يساعد فى اك

على التفكير الشامل بين المتعلمين فعال عن االنتقاح بالمتعلم من الطريقاة التقليدياة فاى المواقاا التعليمياة 

إلى ا اتراتيجية جديادة فاى الاتعلم أال وهاى الحاوار البصارى فاالتفكير مان خاالح الصاور يجماع باين بعادى 

ولتفعيل التفكير البصرى فى المواقا التعليمية فإن هذا يتطلاب ا اتخدام أدوات للتفكيار  السمع والرؤية معا

 تمار  من خاللها عملية التعليم والتعلم  فى الروضات والمدار .وفيما يلى عرض لتلك األدوات

 األدوات البصرية:
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تكااوين نمااوذج وءااكل تعاارف األدوات البصاارية بأنهااا رمااوز تصااويرية متصاالة بااروابط عقليااة ل            

للمعرفة )المعلومات( حوح فكرة ما،والنقطة الهامة أن هذه األدوات تستخدم لبنان المحتوى المعرفى ولايس 

 (Csikszentminalyi,1996)فقط كمستودع لألفكار الموجودة بالعقل.                                   

،وستقتصر الباحثة على الشرح التفصييلى لريرا ط  نواعوتنقسم أدوات التفكير البصرى إلى ثالثة أ         

 -عمليات التفكير المعنى بها فى الدراسة الحالية على النحو التالى:

 Thinking Process Mapsخرائط عمليات التفكير

تاادعم خاارائط عمليااات التفكياار كاال ماان التفكياار المفتااوح والمحاادد،وهى أدوات بصاارية تطبيقيااة           

ة المتعلمين تفكيرهم وبنان دعائم ورواباط باين كثيار مان عاادات العقال المرتبطاة بشابكات مصممة لمشارك

–التسااؤح وطارح المشاكالت –العصا الذهنى والمنظمات البيانية مثال جماع البياناات با اتخدام الحاوا  

التقياايم اإلصااغان بااتفهم وتعاطا،كمااا تاادعم هااذه الخاارائط الااتعلم التفاااعلى والتفكياار ذا المسااتويات العليااا و

الحاصل عبر أنماط من المعرفاة الخطياة و يار الخطية،فعاال عان ا اتخدامها كلغاة تحويلياة للاتعلم ودعام 

 .وتع ي  عمليات التعلم والتعليم فى الروضات والمدار 

 (Costa&Kallick,2000,52)(Hyerle,2000,3)(Hyerle,2004,1-5) )  صددددددددددددددددددددددددددددددددددددفا

 (106،1998األعسر،

 قادراتهم تطاوير علاى المتعلماين يسااعد البصارية االدوات ا اتخدام أن ةتدرى الباحثد  سبق وفى ضو  ما

 الاتعلم وتادعم معاين موقاا فاى يدر ونه بما المتعلمين وعى من والمنهجية،وت يد والمثابرة االبتكار على

 .المتعلمين عقوح يتحدى الذى االيجابى الحوار وتطرح التنوع ،وتيسر المستوى عالى والتفكير

 :التفكير خرائط

 فاى الاذهنى العصاا بمخططاات بادأت والتاى البصرية التعلم أدوات من الثالث الجيل التفكير خرائط تمثل

 .السابقين للجيلين امتداد فهى لذا الثمانينات فترة خالح البيانية المنظمات ثم السبعينات فترة

 الماواد كافاة وفاى األطفااح ريااض مان بادنا المراحال التعليمياة مختلاا فاى التفكيار خارائط وتساتخدم

 تستخدم طريقة تعتبر إنها بل المعلومات تنظيم على تقتصر ال التفكير خرائط فائدة أن عن الدرا ية،فعال

  ويا العمل كيفية فى والتفكير االيجابى للتفاعل والمتعلم المعلم من لكل فرصة تعطى فهى المشكالت لحل

 كلغاة التفكير خرائط ا تخدموا البحث وقادة لمينالمع من ،وكثير يدر ونها  وف التى التعليمية المادة فى

 ،وتاوفير والمهاارات المفااهيم اكتسااب إلاى الوصوح فى المتعلمين جميع لمساعدة مرجعى وإطار بصرية

 المناقشااات وإجااران للتفكياار العليااا المهااارات والمتعلمين،وتحفياا  المعلمااين بااين للتواصاال جساار

 وتنشايط جدياد تعلام علاى للحصاوح والمعاارف الدرا اية ادوالماو الصافوف عبار التعلم والحوارات،ودمج

 (Spiegel,2007,49-50),(Hyerle,et al.,2004)  .التعلم مجتمعات

خرائط التفكير بأنها أدوات تمثل لغة بصرية مشتركة بين المعلم والمتعلم  " نية الشافعى" وتعرف          

ل،وتساتخدم فاى كافاة التخصصاات ولكافاة المساتويات تؤدى الى تع ي  التعلم وتشجع التعلم الذاتى والمستق

التعليمية، وتقوم على وضع تصورات ذهنية للمفاهيم المتعلمة مع ربط السابق منها باالالحق لتكاوين وبناان 

 المعرفة الجديدة.
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 (39،2006)س ية الشافعى،    

 المفااهيم قاديمت فاى المعلام تسااعد بصارية أدوات بأنهااخارائط التفكيرBrooks,2005 "باروكس"ويعارف

 بنيتاه فاى الموجاودة بالمفااهيم الماتعلم يكتسابها التاى الجديادة المفااهيم باين الاربط ومحاولاة للطاالب

 ,Brooks)  دقيق. بشكل وترتيبها وتنظيمها جديدة أفكار توليد فى المتعلمين تساعد خريطة المعرفية،فكل

,2005,17) 

 

 -:التفكير خرائط أنواع

 -: Circle Mapالدائرة خريطة-1

 لتعريا وتستخدم  Dialogical Thinkingالحوار على القائم الحوارى التفكير تنمية إلى تهدف

  عن والحالية السابقة المعرفة لتعرف مفهوم،أو معينه،أو فكرة إيعاح ءىن،أو

 تحديدها يحاوح كلمات،أرقام،صور،رموز،أءخاص،فكرة الدائرة مرك  فى يمثل الموضوع،حيث

 .الدائرة خارج ريفهاتع أو فهمها أو

 الفكرة                                                                                            

 المحتوى                                                                                         

 (خريطة الدائرة1شكل)

 -:على ئرةالدا خريطة وتساعد 

 للمحتوى المفتاحيه الكلمات عرض طريق عن الكلمات تعريا. 

 معين موضوع درا ة عند االنطالق أو البدن نقطة تحديد. 

  إليه المتعلمين أنظار لجذب فقط واحد ءىن على التركي. 

 -:Bubble Map الفقاعة خريطة-2

 والمميا ات الخصاائ  وصااوتساتخدم ل Evaluative Thinkingالتقاويمى التفكيار تنمياة إلاى تهادف

 المرك ياااة الااادائرة فاااى يكتاااب النهاياااة،حيث مفتوحاااة عنقودياااة خريطاااة لألءااايان،وهى

 .المرك ية بالدائرة المتصلة الخارجية الدوائر فى والخصائ  الصفات لشىنالموصوف(،وتكتب)االكلمة

 -:على الفقاعة خريطة وتساعد

  الصفات با تخدام الخصائ  وصا. 

  للكتابة الوصفية بالتفاصيل االمداد. 

  الوصا عملية المتداد المتعلمين قدرات إثران. 

 

الشىء 

 المراد

 وصفه
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                                                                           (خريطة الفقاعة2شكل)                                                                                        

 :Double Bubble Mapالم دوجة الفقاعة خريطة -3

 أوجاه وتوضايح المقارناات لعقاد وتساتخدم.Evaluative Thinking التقاويمى التفكيار تنمياة إلاى تهادف

 تكتاب دائارة كل وخارج مرك ية دائرة فى منهما كل يكتب حيث مفهومين أو ءيئين بين واالختالف الشبه

 توصال بينماا المركا يتين بالدائرتين توصل المتشابهة ئ والخصا محيطة دوائر فى منهما كل خصائ 

 .بها الخاصة المرك ية بالدائرة فقط المختلفة الخصائ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (خريطة الفقاعات الم دوجة3شكل)  

 -:على الم دوجة الفقاعة خريطة وتساعد

 للخصائ  ومقابلة مقارنة. 

 عنصر لكل األ ا ية الخصائ  تحديد. 

 بسهولة  المقارنة عملية نظيمت. 

    Tree Mapالشجرة خريطة-4

 األءايان لتصانيا وتساتخدم  Hierarchical Thinkingالمتسلسال الهرماى التفكيار تنمياة إلاى تهادف

 المجموعاات تكتاب األعلى،وتحتاه الخاط فاى الفكارة حياث تكتاب مجموعاات أو فئاات فاى واألفكاار

 .إليها تنتمى فرعية موعاتمج أو أ مان تحدد منها كل الفرعية،وتحت

   -:على الشجرة خريطة وتساعد

 المتعمقة الرئيسية،األفكار الفكرة تحديد. 

 الخاصة وتفصيالتها الموضوعات تنظيم. 

 واال تقرائى اال تنباطى التصنيا من المتعلمين تمكين. 

 جموعة الفرعيةالم       كامال إدراكا وإدراكها المصنفة للموضوعات متكاملة رؤية تكوين

الشى

 ء

 الخصائص

 المتشابهة

 المجموعة الر يسية

 الخصائص
 المتشابهة

 

الشى

 ء

 الخصائص
 المختلفة

 الخصائص

 المختلفة
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 التفاصيل                                                                  

 (خريطة الشجرة4شكل)

                       

 

 

  Brace Mapالدعامة خريطة -5 

 فهم فى ، وتستخدمHierarchical Thinkingالمتسلسل الهرمى التفكير تنمية إلى الدعامة خريطة تهدف

 جهاة الخطاوط وعلاى اليساار علاى المفهوم أو الموضوع ا م كتابة يتم بالكل،حيث الج ن عالقات وتحليل

 .الرئيسية لألج ان عيةالفر المكونات تمثل خطوط بر م الرئيسية األج ان تكتب اليمين

 الفرع

 الج ن

 الموضوع        

 (خريطة الدعامة5ءكل)

 -:على الدعامة خريطة وتساعد

 والج ن الكل بين العالقات فهم. 

 للفهم إطار وضع. 

 معين موضوع قرانة بعد األهداف تحليل. 

  Flow Mapالتدفق خريطة - 6

 ترتياب فاى وتساتخدم  Systems Dynamics Thinkingالمانظم  الاديناميكى التفكيار تنمياة إلاى تهادف

 )األحداث-الخطوات-العمليات-الكلمات-األرقام(وتتابع

 .النهاية حتى البداية من المستطيالت فى تسلسله ثم الحدث ا م المستطيل داخل يكتب حيث

 

 

 الحدث                              الخطوات           

 خريطة التدفق  (6شكل)

 -:على التدفق خريطة تساعدو

 الخطوات ثالحد
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 المتعلمين لدى والتكاملى المنطقى التفكير تنمية. 

 واألحداث الكلمات تحليل. 

 -معنى ذات منظمة كتابة لتحقيق الفقرات تتابع. 

 المعقدة للموضوعات أفعل فهم تحقيق. 

 ألهميتها تبعا المطلوبة األعماح ترتيب. 

 

 

 

 Multi Flow Mapالمتعدد التدفق خريطة -7

 توضايح فاى وتساتخدم System Dynamics Thinking المانظم الاديناميكى التفكيار تنمياة إلاى فتهاد

 وعالقاتهاا األ اباب تلاك خاالح مان المواقاا تحليال علاى المتعلماين تسااعد حياث بالنتيجاة السابب عالقاة

 اليمين إلى مستطيالت فى األ باب كتابة األ ا ى،ويتم المستطيل داخل الحدث أو الموقا بالنتائج،ويكتب

 .                                                        الحدث مستطيل من اليسار إلى مستطيالت فى النتائج الحدث،وكتابة مستطيل من

 

                                                                                    

 

 

 (خريطة التدفق المتعدد                                     7شكل)                                  

 -:على المتعدد التدفق خريطة وتساعد

 والنتائج األ باب إلى بالنظر الموقا تحليل 

 األحداث أو األ باب ضون فى بالنتائج التنبؤ 

 فإن إذا مبدأ على القائمة المقنعة الكتابة من نوع توليد. 

  Bridge Map)الق طرة(سرالج خريطة-8

 باين المتشاابهات توضايح فاى ،وتساتخدمMetapharical Thinkingى المجااز التفكيار تنمية إلى تهدف

 .الخريطة وأ فل أعلى فى المتشابهات طرف،وتكتب فى العالقة تكتب حيث ءيئين

      المتشابهات                                                          العالقة                   

 

 (خريطة الجسر8شكل)

 -:على الجسر خريطة وتساعد

 والتشابهات التناظرات فهم. 

 السبب

 الحدث        

 النتيجة
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 الخر تفكير من وتحولها المفاهيم تطور. 

 .تع ي  فهم عالقة العوامل داخل التناظرات 

(Alper,et al.,2004,187:198) (Hyerle,2004,2-7) (Schlesinger,2007,2) 

 خريطاة كال أن حياث التفكيار وخرائط التفكير مهارات بين وثيقة عالقة هناك أن يتضح بقماس ضو  فى

 .األ ا ية المعرفية العمليات إحدى على تستند الثمانية الخرائط من

 

 التفكير  خرائط أهمية

العاماه  الحياه وفى بل الجامعه وحتى األطفاح رياض من والمراحل األعمار لجميع خرائط التفكير تصلح*

 والعملية خارج النطاق التعليمى.

 لجمياع تصالح يجعلهاا المحتوى،مماا مفااهيم حاوح مختلفاة أنمااط مع تتواصل أن التفكير خرائط تستطيع*

 التعليمية كما تسهم فى الربط بين الخبرات السابقة للمتعلم والخبرات الحالية. المواد

 .التفكير لر م متكاملة عملية بها يبدأ أن تستطيع مستقلة خريطة كل*

 .فهمه تيسر ومهاراته،كما التفكير ممار ة تيسر*

 فاى التفكيار خارائط ا اتخدام المتعلماين حياث يمكان باين والتواصال المستوى عالى التفاعلى التعلم تدعم*

 .مرنة ا تراتيجية لكونها التعاونى والتعلم الفردى التعلم

 بعادا تعايا نهائياة منتجاات إلاى الوصاوح بهادف للمعلوماات عقلية ءبكات لبنان المعلومات وتنظم تولد*

 .والمتعلم للدر  أخر

 تنميااة مهااارات الكتابااة والقاارانة وزيااادة التحصاايل الدرا ااى للمتعلمااين حيااث أثبتاات درا ااة ) اانية *

 التفكيار خارائط با اتخدام در ات التى التجريبية المجموعة بين احصائيا داح فرق (وجود2006الشافعى،

 ومقياا  التحصايلى االختباار مان كاال فاى وذلاك التقليدياة بالطريقاة ر اتد التاى العاابطة والمجموعاة

 .التجريبية المجموعة لصالح الذات تنظيم إ تراتيجيات

 مايعرفوناه باين عالقاة يوجدوا وأن تفكيرهم فى يتمعنوا وأن أنفسهم على االعتماد على المتعلمين تساعد*

 التفكيار مان مختلفاة بنمااذج المعرفة،واالتصااح ،بناناال اتنتاج علاى المتعلمين يعرفونه ،كما تساعد وماال

 المحتوى. مفاهيم حوح

 وتاوفير التعلايم جاودة ورفاع واللغاات الثقافاات مختلاا مان المتعلماين قبل من األدان لتحسين المفتاح هى*

 .لألطفاح المعرفية للبنى جديدة  بل

 أكدت حيث التنظيم حسنة نهائية اتمنتج طرح إلى باإلضافة االبداع على اال ترجاع،تشجع عملية *تسهل

(ضرورة ا تخدام خرائط التفكيار نظارا لفاعليتهاا فاى مسااعدة التالمياذ علاى بناان (Yvette:2002 درا ة

 المعرفة والتواصل واإلبداع فى التوصل للمعنى.

(Innovative,2001)(Hyerle,et al.,2004)(Depinto,2007,8:12) (Gibbs,2010,2440) 
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 : المفاهيم البيولوجية )الحيوانات والطيور(المحور الثانى 

 المفاهيم البيولوجية:

إن وجود مفاهيم علمية أ ا اية ضامن البنياة المعرفياة للطفال هاو المحاك الرئيساى فاى القادرة علاى التفكيار 

السليم ولذلك أصبح من العرورى أن تدرك أهمياة نماو وتطاور مفااهيم األطفااح وخاصاة المفااهيم العلمياة 

ة منذ مرحلة الطفولة المبكرة حتاى ناتمكن مان إعاداد البارامج  التربوياة والطارق واأل االيب التاى البيولوجي

تساعد على إنمان تلك المفاهيم وتطورها، وبالتالى يانعكس كال هاذا علاى الطفال فيكتساب االهتماام والمياوح 

لماا تحققاه مان اهاداف  العلمية بطريقة ءيقة .وهذا يوضح أهمياة المفااهيم البيولوجياة لطفال ماقبال المدر اة

 تظهر فى جوانب نمو الطفل المختلفة مثل الجانب العقلى ، والجانب الوجدانى و يرها . 

(                107، 2010) عبددددددالرازل سدددددويلم همدددددام، خليدددددل رضدددددوان خليدددددل،                                     

تبااه األطفاح،أنهاا مان أكثار المفااهيم المرتبطااة تعتبار الظاواهر البيولوجياة مان أهام الظاواهر التااى تثيار انو

بتساؤالت أطفاح ماا قبال المدر اة،حيث تجاذبهم حركاة الكاائن وتطاور جسامه بإعتبااره كاائن حى،وتربياة 

األطفاح لبعض الكائنات الحية من طيور وحيوانات يعفى عليهم السعادة والفرح؛لذا يجب اإلجابه عليه فى 

وفعوله ،وتر يخها فى أذهانهم عن طريق ا تخدام اال تراتيجيات التعليمية  جميع األ ئله التى تثير انتباه

يبااادو ثرياااا فاااى هاااذه المرحلاااة ألناااه يتااايح للطفااال تعلااام بعاااض  البيولوجياااةالحديثاااة.كما أن مااادخل العلاااوم 

الحقائق،والمهارات،والقواعاد األ ا ااية المرتبطااة بالمجااح البيولااوجى و يرهااا ماع مجاااالت أخاارى للااتعلم 

 المدى ال منى،وظيفة أععان الجسم(التى تدخل بطبيعتها فى أ ا يات خاصة بكل مجاح تعليمى. )ال من،

وماان ذلااك تتعااح أهميااة تكااوين مفهااومى الحيوانااات والطيااور لطفاال الروضااة ألنهااا تتاايح الفرصااة للطفاال 

يفهمهاا ومان ل  تكشاف والبحث وبالتالى زيادة المعرفة والفهم للكثير من الظواهر التى تحيط بالطفال وال 

 ثم نقدم أجياالو واعية مستنيرة لديها القدرة على التفكير بشكل علمى منظم . 

 مفهومى الحيوانات والطيور:

تعتبر الحيوانات والطيور من أهم المفاهيم البيولوجية التى يسعى دائماو الطفل للتعرف والتوصل إلى معرفة 

يتابع حركة الحيوانات المختلفة،فكثيرا ما نرى األطفاح اإلجابة على التساؤالت التى تدور فى ذهنه فالطفل 

فااى الحاادائق يركعااون وران القطااط ،أو يتجهااون بإتجاااه حركااة طيااران العصاافور،أو يسااتمتعون بمنظاار 

الطاوو  الخالب وألوانه الجذابة،وي داد ءغفهم عندما يشاهدون كائنا حيوانيا  يار بارى كاأل اد أو النمار 

ن وجاود قفا  عصاافير فاى الروضاة يعتبار نوعاا مان أناواع الشاغا والمتعاه فى حدائق الحيوانات،كماا أ

والتسلية للطفل،حياث يشااهد ويتعارف علاى أناواع الطيور،ويرصاد حركتها،ويساأح طريقاة ءاربها وأكلهاا 

وقااد  وعالجها.وبهااذه األليااه يكتسااب مقاادارا منا اابا ماان المعرفااة العلميااة فيمااا يخاا  الحيوانااات والطيااور.

أن وجااود األءاايان الحيااة فااى الروضااة يشااجع علااى النمااو اللغااوى (Seefeldet,.2009) ذكاارت  اايفلدت

المبكاار لألطفاااح،وأن االهتمااام بالحيوانااات والطيااور يااوفر تقاادما وظيفيااا ال ااتخدام اللغااة المكتوبااة كااذلك 

ا ااتخدام أنشااطة الر م،وتسااجيل المعلومااات،وأن ا ااتخدام اللغااة المكتوبااة والمقاارونة بهااذا الشااكل يجعاال 

 فاح على وعى مت ايد بأهمية اللغة.األط

كما يساعد مفهومى الحيوانات والطيورطفل الروضة على اكتساب بعض المهارات العقلية والمعرفية مثال 

التصنيا،وإدراك العالقات،والترتيب والتسلسل،والسابب والنتيجاة،كما تكساب الطفال العدياد مان المعاارف 
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فى ءغا للتعرف عليهاا وا تكشاافها،كما تعمال علاى تشاكيل  والمفاهيم عن البيئة المحيطه به،والذى يكون

إتجاهااات إيجابيااة نحااو البيئة،لااذا فااإن عمليااة إعااداد طفاال الروضااة كااى يحقااق التفاعاال الناااجح مااع بيئتااه 

بمايتنا ب مع مستوى نموه،ومع ماتشاتمل علياه مان ماوارد مختلفاة،يتطلب ذلاك اإلعاداد اكساابه المعاارف 

فهم العالقات المتبادلة بين االنسان وعناصر البيئاة المختلفاة،كما يتطلاب تنمياة  والمفاهيم التى تساعده على

 لوكياته وتوجيهها التوجيه األمثل تجاه البيئة،مع إثارة ميولاه واتجاهاتاه نحاو صايانتها والمحافظاة عليهاا.     

 (24،2008)ح ان عبده يوسف،

فهم كثير من األءيان التى تثيار انتباهاه فاى  على أهمية إءباع فعوح الطفل ومساعدته على الباحثة وتؤكد

البيئة وتفسيرها،وزيادة قدرة األطفاح على ا تخدام المعلومات التاى اكتسابوها مان خاالح احتكااكهم بالبيئاة 

فى مواقا حل المشكالت،تنمية قدرتهم على تفسير بعاض الظاواهر العلمياة ،باإلضاافه إلاى تعويادهم علاى 

 االكتشاف(،وكذلك ا تخدام التكنولوجيا الحديثة.-التدريب-البحث-لتساؤحاأل لوب العلمى فى التفكير)ا

 مجال محتوى الم هج للمعايير القومية لرياض األطفال 

 المجال الفرعى: علوم الحياة )المعيار+المؤشرات(

 علوم الحياهالمجال األول:

 تنمية معرفة الطفل بالكائنات الحية وتعامله معهاالمعيار:

 الكائنات الحية واألءيان  ير الحية.يصنا -1المؤشر:

 يتعرف مظاهر التغير فى الحياة.-2

 يتعرف وظائا األععان بالكائنات الحية.-3

 يربط بين احتياجات الكائن الحى وبيئته وخصائصها.-4

 يتعرف النماذج المعبرة عن الكائنات الحية.-5

 يقدم أمثلة لنباتات وحيوانات تعكس البيئات المختلفة.-6

 حظ مظاهر تكيا الحياة مع البيئة.يال-7

 يتعرف أهمية الكائنات الحية ل نسان.-8

 يرعى الكائن الحى ويحافظ عليه.-9

 -أهداف العلوم البيولوجية لطفل الروضة :

 -المفاهيم البيولوجية فى مجال الحيوانات والطيور:

 فات فى النوع الواحد.مالحظة أوجه االختالف والتشابه بين الحيوانات والطيور وكذلك االختال-1

 تميي  أوجه االختالف والتشابه فى التكاثر بين الحيوانات والطيور.-2
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 التعرف على ا تخدامات الحيوان والطائر،فوائده ومعاره.-3

 وصا أج ان الحيوان والطائر ووظيفة كل ج ن.-4

 مالحظة تنوع أحجام أجسام الحيوانات.-5

 نات والطيور.التعرف على نوعية  ذان كل من الحيوا-6

 مالحظة تنوع أءكاح وأحجام الحيوانات.-7

 تصنيا الحيوانات تبعا لنوعية  ذائها.-8

 تصنيا الحيوانات والطيور وفقا لطبيعة مسكنها.-9

 يذكر الطفل ا م الحيوان أو الطائر وطريقة دفاع كل منهما عن نفسه.-10

 ات والطيور.مناقشة الطفل حوح كيفية حمايته لنفسه من أضرار الحيوان-11

 الحذر عند االقتراب.-عدم معاكسته الحيوانات-12

 (97،2002)مها بسيونى،أهمية التحصين ضد المرض.                                    -13

 -خرائط التفكير وتكوين مفهومى الحيوانات والطيور:

نات والطيور والتى يتعلمها طفال تذخر مادة العلوم بالعديد من المفاهيم وخصوصا مفهومى الحيوا           

وتساعد خرائط التفكيار علاى توضايح هاذه المفااهيم وماتحوياه مان موضاوعات هاماة  الروضة ألوح مرة،

نظارا لقادرتها علاى إحتااوان كام كبيار مان المعلومااات بطريقاة ءايقة تساهم فااى عارض المعلوماات بأ االوب 

األنشاطة بطريقاة جيادة فهاى يمكان أن تساهم فاى  يجذب إنتباه األطفاح،ويثير دافعيتهم،ونظرا إلى أنها تانظم

 تحقيق فهم أعمق،وتسهل إقامة عالقات بين أج ائها،وذلك بإ تخدام أنواعها المختلفة.

تستخدم خريطة الدائرة،خريطة الفقاعة فى توضيح المفاهيم المجردة،وتسهل إ تيعابها من خالح ما تتيحه -

مختلفااة دون التقيااد بتحديااد عاادد معااين ماان الخااريطتين ماان التعاارف علااى المفهااوم وخصائصااه ال

 الخصائ ،مما قد يشجع األطفاح على ممار ة العصا الذهنى.

وتسهم خريطة التدفق المتعدد فى تحليل وجهات النظر تجاه األنشطة البيولوجية من خالح تحليل األ باب -

شاجرة فاى تكاوين والنتائج مما قد يسهم فى تجناب الوقاوع فاى أخطاان التفكيار، كماا تساهم خريطاة ال

رؤية كاملة حوح موضوعات المفااهيم البيولوجية.وهكاذا فاى بااقى أناواع الخارائط وتساهم الخارائط 

مجتمعة فى إمتداد عمليتى التفكير والتعلم لدى األطفاح نظرا لكونها أءكاح مرنة يمكن إمتدادها لعدد 

  ير محدد من األءكاح.

بين بععهم البعض،فالطفل  (Make Connections)تتساعد خرائط التفكير األطفاح على عمل اتصاال-

يساتطيع أن ير ام الخريطااة بنفساه وياانظم األفكاار المطلوباة بصااورة فردياة أو جماعيااة ماع زمالئااه 

بشكل تعاونى ثم يتحدث عنها موضحا ما عليها من معلومات،ويحدث تبادح لألدوار كل ذلاك يسااعد 

 .درا ة أكدته ما وهذاثنان التعلم وتقويم تفكيرهم على تشجيع األطفاح على اإلعتماد على أنفسهم أ
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 .(,2010على )هنان 

تهتم خارائط التفكيار بجمياع حاوا  الطفال السامع والبصار واللماس فخارائط التفكيار فعاال عان أنهاا لغاة -

يستمع إلى ءارح المعلماة ويلماس الكلماات واألءاكاح الباارزة بيدياه،كل ذلاك مجتمعاا بصرية إال أنه 

 ثر متعة وبقان ألثر التعلم.يجعل التعلم أك

تسهم خارائط التفكيار فاى تكاوين رؤياة متكاملاة حاوح موضاوعات وأنشاطة المفااهيم البيولوجية،فخريطاة -

 طاان جسامه -أرجله--الفقاعة لجسم الحيوان هنا يقوم الطفل بر م جسم الحيوان ثم يتفرع منه رأ ه

صاارية والساامعية والتنا ااق البصاارى لونااه وهااذا يساااعد فااى تنميااة التميياا  البصاارى والااذاكرة الب–

 الحركى،وكلها مهارات أ ا ية فى تنمية العلوم.

أن إ تراتيجية خرائط التفكير تبنى على ما لدى الطفل من معلومات مسبقة وتجعل الطفال نشاطا فاى تعلام -

العلوم،فهى تساعد الطفل على إ ترجاع حوح مايعرفه عن هذا الموضوع وتو ع معرفته واإلحتفاظ 

  " بايجل" درا ة أكدته ما وعدم نسيانها،وذلك ألن المعرفة تقدم للطفل فى صورة بصرية. وهذابها 

(Spiegel,2006). 

تساعد خرائط التفكير على تنمية أنواع مختلفة من التفكيار مثال التفكيار اإلبتكاارى،والتفكير الناقاد،التفكير -

،ودرا ة  (Manning,2003)نينج"،ودرا ة"ما(Lim,2003) "ليم" درا ة أكدته ما وهذاالتأملى 

(،)منياااار 2008(،ودرا ااااة)مندور عبااااد السااااالم،2007"عليااااان علااااى عيسااااى،مها عبااااد السااااالم،

 (.2009(،)زبيدة قرنى،2008مو ى،

 دراسات سابقة:

 المحوراالول :دراسات ت اولت استراتيجية خرائط التفكير:

 (:2007دراسة ) عليا  عيسى،مها الخميسى،

ه ا تخدام خرائط التفكير فى تنميه التحصيل والتفكير االبتكارى فى مادة العلوم لدى فعالي ع وان الدراسة:

 تالميذ الصا الساد  االبتدائى.

معرفة أثر ا تخدام خرائط التفكيار فاى تنمياه التحصايل والتفكيار االبتكاارى فاى ماادة   -هدفت الدرا ة إلى:

 العلوم.

تلمياذا وتلمياذه ودر ات هااذه  45ريبياة بلاح حجمهاا مجماوعتين مجموعاة تج-وت قسدم عي ده الدراسدة إلدى:

تلميااذا وتلميااذه ودر اات هااذه   45المجموعااة بإ ااتخدام خاارائط التفكياار، ومجموعااة ضااابطة بلااح حجمهااا 

 المجموعة بإ تخدام الطريقة التقليدية.

 وقد استخدمت الباحثتان األدوات التاليه:

 تحليل،التركيب،التقويمإختبارتحصيلى على مستويات التذكر،الفهم،التطبيق،ال- 

 اختبار التفكير االبتكارى على المحاور الطالقة،االصالة، المرونه- 
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تفوق تالميذ المجموعة التجريبية على المجموعة العابطة فاى االختباار  -وقد أسفرت نتائج الدراسة عن:

وعة العاابطة فاى التحصيلى البعدى ككل وفى كل مستوياته ،تفوق تالميذ المجموعة التجريبية على المجم

 اختبار التفكير االبتكارى والبعدى ككل وفى قدرات التفكير االبتكارى

مقيا  دافعية  –اختبار الفهم العميق  –اختبار تحصيلى فى العلوم  -وقد استخدمت الباحثة االدوات التاليه:

 با تخدام خرائط التفكير.برنامج لتنمية التحصيل والفهم العميق ودافعية االنجاز فى مادة العلوم  -االنجاز 

فعالية خرائط التفكير فى تنمية التحصيل والفهام العمياق ودافعياة االنجااز -وقد أسفرت نتائج الدراسة عن:

 فى  مادة العلوم لدى أطفاح المجموعة التجريبية.

 (2011دراسة )أمل السيد خلف،

والقادرات االبداعياه لادى طفال ماقبال  فاعليه خرائط التفكير فى تنمياه المهاارات اللغوياه ع وان الدراسة:  

 المدر ة.

التعاارف علااى أثاار ا ااتخدام خاارائط التفكياار فااى تنميااه المهااارات اللغويااه والقاادرات -هدددفت الدراسددة إلددى:

 االبداعية لدى طفل ماقبل المدر ة.

طفاال وطفلاة ،ومجموعاة ضااابطة  30مجماوعتين مجموعااة تجريبياة قوامهاا-وتتكدون عي دة الدراسدة مدن:

 طفال وطفلة. 30قوامها 

ا ااتمارة جمااع -إختبااار الذكان"ر اام الرجاال لجودانااا هاااريس-وقددد اسددتخدمت الباحثددة االدوات التاليدده:

اختبار المهاارات اللغوياه  المصاور لطفال -البيانات عن الحالة االقتصادية االجتماعيه الثقافية ال رة الطفل

 التفكير.برنامج المهارات اللغوية با تخدام خرائط  –ماقبل المدر ة 

فعالياة خارائط التفكيار فاى تنمياة المهاارات اللغوياة والقادرات االبداعياة  -وقد أسفرت نتائج الدراسة عدن:

ألطفاااح المجموعااة التجريبيااة وأن االطفاااح فااى المراحاال العمريااة المبكاارة هاام أكثاار  الفئااات ا ااتفادة ماان 

 اال تراتيجيات الجديدة فى تقديم المحتوى التعليمى.

 (Hudson,2013)سوندراسة هد-15

 ثر خرائط التفكير على تحصيل العلوم لدى الصا الخامس اإلبتدائى.ع وان الدراسة:أ

هدفت الدرا ة إلى:معرفة أثر ا تخدام ا تراتيجية خرائط التفكيار كاأداة بصارية عال تحصايل العلاوم لادى 

 أطفاح الصا الخامس االبتدائى.

م إلى مجموعتين مجموعة تجريبية،ومجموعة ضابطة (طفل وتم تقسيمه114)وتكونت عي ة الدراسة من:

 من طالب الصا الخامس اإلبتدائى وا تمر البرنامج لمدة  نتين.

برنااامج فااى العلااوم بإ ااتخدام إ ااتراتيجية -اختبااار تحصاايلى فااى العلااومواسددتخدم الباحددث األدوات التاليددة: 

 خرائط التفكير.

 ة التااى در اات بإ ااتخدام خاارائط التفكياار مقارنااةتفااوق المجموعااة التجريبيااوأسددفرت نتددائج الدراسددة عددن:

 بالمجموعة العابطة.
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 درا ات تناولت مفهومى الحيوانات والطيور لطفل الروضة:المحور الثانى: 

 (Dilek Buchholz,2000)دراسة ديليك بوتشل 

 فهم المفهوم البيولوجى )طائر( لدى أطفاح مرحلة رياض األطفاح.ع وان الدراسة: 

إلى: معرفة األطفاح لمفهوم طائر،والتعرف عليه من حيث األ س البيولوجية والخصاائ   هدفت الدرا ة

 والسلوك، وتأثيراألنشطة التعليمية على فهم األطفاح فى مرحلة الروضة لمعنى طائر.

إناث،وتراوحاااات أعمااااارهم  8ذكااااور و 6طفااااال تاااام تقساااايمهم إلااااى  14وتكوناااات عينااااة الدرا ااااة ماااان:  

–مقابلااة ءخصااية –اختبااار المفاااهيم البيولوجيااة -دم الباحددث األدوات التاليدده:اسددتخ وقدددت( نوا6:5بين)

 برنامج لتنمية بعض المفاهيم البيولوجية.–ا تمارة المستوى االجتماعى االقتصادى لأل رة 

أن معرفاة األطفااح عان الطياور محادودة خاصاة فاى الجواناب -وقد أ فرت نتائج الدرا ة عان:              

لشكلية،وكانت هناك فروق ذات داللاة احصاائية باين األطفااح قبال وبعاد ءارح المعارض عان التشريحية وا

الطيور،وعلى الر م من أن األدان اختلا من طفل إلى أخر إال أن بعض األطفاح كانت لاديهم القادرة علاى 

التعاارف علااى بعااض الطيااور وتحديااد ا مها،أيعااا كااان واضااحا أن هااؤالن األطفاااح يحتاااجون إلااى الم يااد 

ن:الخباارة فااى طاارح األ اائلة،والتدريب علااى تقنيااات التمثياال البصاارى،وتطور اللغااة لااديهم لكااى يكونااوا م

 قادرين على ءرح ما يالحظوه.

كما اتعح ان الدرا ة العلمياه للطياور فاى مرحلاة الطفولاه المبكارة مساار ءاحيح اال اتخدام لاتعلم           

 ط على نحو جيد بالمعايير القوميه لتعليم العلوم.مايتعلق  بالكائنات الحيه وأن هذه الدرا ة ترتب

 (megan,2015)دراسة ميغان

 التعرض اليومى للحيوان أ ا  مفاهيم األطفاح البيولوجية.ع وان الدراسة:

معرفة مدى اكتساب الطفال لابعض المفااهيم البيولوجياة )الحيواناات األليفاة(من خاالح  هدفت الدراسة إلى:

 معرفة الطفل حوح الكائنات الحية فى وقت مبكر.التجارب اليومية ،وتطوير 

 (  نوات.6-5(طفال من أطفاح الروضة تتراوح أعمارهم ما بين )24عينة الدرا ة:)

كتااب ومجااالت عاان -الاارحالت الميدانيااة-اختبااار المفاااهيم البيولوجيااةواسددتخدم الباحددث األدوات التاليددة:

 لصورة.الحيوانات األليفة،بعض اللعب، و ائل تسجيل الصوت وا

أن هنااك فاروق ذات داللاة إحصاائية باين األطفااح قبال وبعاد البرناامج حياث  وقد أسفرت نتائج الدراسة :

اختلا أدان األطفاح فكانت لديهم القدرة على التعارف علاى الحيواناات األليفاة وتحدياد ا امها وخصائصاها 

األطفاااح الااذين لاام يتعرضااوا  وأن األطفاااح األكثاار عرضااه للحيوانااات األليفااة لااديهم خباارات إجتماعيااة عاان

 للحيوانات األليفة وذلك لتدريبهم على تقنيات التمثيل البصرى واللغه فى ءرح ما يالحظوه.
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 تعقيب الباحثة وما يفيد البحث الحالى :

 (، 2007اتفقت عدد من الدرا ات العربية واألجنبية مثل درا ة ) عليان عيسى،مها الخميسى، -1

( علاى فاعليااة ا ااتخدام إ ااتراتيجية خارائط التفكياار فااى تنميااة (Hudson ,2013 (،2011) أمال خلااا،

 وتحصيل المفاهيم .

( علااى Megan,2015)(Day,2003)(، ,Dilek Buchholz 2000كمااا أكاادت درا ااة كااال ماان ) -2

(  انوات.وهذا ماا دفاع 10: 4أهمية تنمية مفهومى الحيوانات والطيور لألطفاح فى المرحلة العمرياة مان )

حثة إلى إقامة برنامج يعتمد على إ تراتيجية خرائط التفكير،يهدف إلى تكوين بعض المفاهيم البيولوجية البا

(  نوات،وذلك لما لهذه المرحلة من أهمية ممي ة فى حياة الفرد،حيث يتوقاا 7-6لدى طفل الروضة من )

 عليها باقى مراحل النمو.

 الخطوات اإلجرائية للبحث:

 من اإلجرا ات أث ا  ت فيذ الدراسة التجريبية وهذه الخطوات كما يلى :قامت الباحثة بمجموعة 

( أطفاااح 10قاماات الباحثااة بتطبيااق االختبااار علااى عينااة ا ااتطالعية قوامهااا )الدراسددة االسددتط عية : -1

وهاادفت إلااى الكشااا عاان ماادى مالئمااة أدوات الدرا ااة ودرجااة وضااوح وصااعوبة و ااهولة بنااود االختبااار 

 الختبار.وكذلك تحديد زمن ا

تم تطبيق إختبار مفهومى الحيوانات والطيور المصور لطفل الروضة على عينة قوامها ثبات االختبار: -2

( طفال وطفلة من أطفاح المستوى الثانى مان ريااض األطفااح لحسااب الثباات،وتم إعاادة التطبياق بعاد 30)

رق وأيسارها فاى تعياين معامال مرور أ بوعين علىى التطبيق األوح، وتعتبار هاذه الطريقاة مان أبساط الطا

ثبات االختبار وتتلخ  فى تطبيق االختبار على مجموعة من األطفااح ثام يعااد التطبياق مارة أخارى علاى 

نفس المجموعة ويحسب معامل االرتباط بين التطبيقين بمعامل بير اون،ثم يكشاا عان داللتاه اإلحصاائية 

وهاو داح  (0.973)ثبات اإلختباار بهاذه الطريقاة  فى الجداوح الخاصة بمعامالت اإلرتباط، وقد بلح معامل

 مما يؤكد ثبات اإلختبار. (0.01)عند مستوى 

قامت الباحثة بالتحقق من صدق اإلختبار من خالح صدق المحكمين وقد تراوح معامال صدل اإلختبار: -3

 :100%) 81.82الصدق من )

الختباار علاى األطفااح، وتام ا اتبعاد بعاد حسااب كال مان الصادق والثباات تام تطبياق االقياس القبلى :  -4

األطفاح ذوى الدرجات العليا فى االختبار،وانتقان ذوى الدرجات المنخفعة وذلك ال تبعاد العوامل الدخيلة 

 التى يمكن أن تؤثر على درجات األطفاح فى القيا  البعدى.
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 تصميم أنشطة البرنامج:-5

 األهــــــداف المفهوم ال من األنشطة

 مهيدىنشاط ت
45 

 دقيقة
جلسة 
 إفتتاحية

أن يتعددرف األطفددال علددى الباحثددة ويددتم تكددوين -1

 ع قة مودة وثقة معهم.

أن يتعددرف األطفددال علددى الهدددف مددن أنشددطة -2
 البرنامج.

 أن تطبق الباحثة االختبار مع األطفال.-3

 ال شاط األول
 )أ(

45 

 دقيقة
أشكال 
 الحيوانات

 نات.أن يتعرف الطفل على أشكال الحيوا-1

 أن يعدد الطفل غطا  جسم الحيوانات.-2
أن يص ف الطفل الحيوانات تبعا لغطدا  الجسدم -3

 من خ ل خريطة الشجرة.
 أن يشكل الطفل الحيوانات بالعجين.-4
 أن يشارك الطفل زم ؤه أث ا  ال شاط-5

 ال شاط األول
 )ب(

45 
 دقيقة

أشكال 
 الحيوانات

 ت.أن يتعرف الطفل على أشكال الحيوانا-1

 أن يعدد الطفل غطا  جسم الحيوانات.-2
 أن يشكل الطفل الحيوانات بالخامات المختلفة-3

 أن يشارك الطفل زم ؤه أث ا  ال شاط-4

 ال شاط الثانى
45 

 دقيقة
حركة 
 الحيوانات

أن يددذكر الطفددل عضددو الحركددة فددى الحيوانددات -1

 )األرجل(.

 أن يقلد الطفل حركة الحيوانات.-2
 أرجل القطة. أن يكمل الطفل-3
 أن ي حظ الطفل حركة الحيوانات-4

 ال شاط الثالث
45 

 دقيقة
تكاثر 
 الحيوانات

أن يسددددددددددت تج الطفددددددددددل طريقددددددددددة تكدددددددددداثر -1

 الحيوانات)تلد(.

 أن يصل الطفل كل حيوان بأوالده.-2
 أن يبدى الطفل اهتماما نحو تربية الحيوانات-3

 ال شاط الرابع
45 
 دقيقة

فوائد 
 الحيوانات

 د الطفل فوائد بعض الحيوانات.أن يعد-1
 أن يص ف الطفل فوائد الحيوانات.-2
 أن يشارك الطفل زم ؤه أث ا  ال شاط-3

 ال شاط الخامس
45 
 دقيقة

غذا  
 الحيوانات

 أن يذكر الطفل غذا  بعض الحيوانات.-1
 أن يصل الطفل الحيوان بغذائه.-2
 أن يعت ى الطفل بتغذية الحيوانات.-3

 دقيقة 45 ال شاط السادس
أصوات 
 الحيوانات

أن يتعدددددرف الطفدددددل علدددددى أصدددددوات بعدددددض -1
 الحيوانات.

أن يرفع الطفل بطاقة كدل حيدوان يقدوم بسدماع -2
 صوته.

 أن ي تبه الطفل إلى أصوات الحيوانات-3
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 األهــــــداف المفهوم ال من األنشطة

 ال شاط السابع
45 
 دقيقة

ت وع 
البيئة 
والدفاع 
 عن ال فس

 أن يسمى الطفل أنواع بيئة بعض الحيوانات.-1
الطفددل وسدديلة دفدداع كددل حيددوان عددن أن يحدددد -2

 نفسه.
 أن يصف الطفل بيئة بعض الحيوانات.-3
أن يصددددد ف الطفدددددل الحيواندددددات تبعدددددا للبيئدددددة -4

 الم اسبه له.
 أن يشارك الطفل زم ؤه أث ا  ال شاط.-5

 دقيقة45 ال شاط الثامن
أشكال 
 الحشرات

 أن يتعرف الطفل على شكل الحشرة.-1
 ظلها. أن يلصق الطفل كل حشرة على-2
 أن يشارك الطفل زم ؤه أث ا  ال شاط-3

 ال شاط التاسع
45 
 دقيقة

حركة 
 الحشرات

أن يدددددددذكر الطفدددددددل عضدددددددو الحركدددددددة فدددددددى -1
 أرجل(.-الحشرة)أج حة

 أن يقلد الطفل حركة الحشرات.-2
 أن يتعاون الطفل مع زم ئه فى إنجازالمهمة-3

 ال شاط العاشر
45 
 دقيقة

تكاثر 
 الحشرات

طفددددددددددل طريقددددددددددة تكدددددددددداثر أن يسددددددددددت تج ال-1
 الحشرات)تبيض(

 أن يصل الطفل كل حشرة بأوالدها.-2
أن ي حظ الطفل قدرة الخالق فى خلق الكائ ات -3

 الحية )الحشرات(.

ال شاط الحادى 
 عشر)أ(

45 
 دقيقة

دورة حياة 
 الحشرات

 أن يشرح الطفل دورة حياة بعض الحشرات.-1
 أن يرتب الطفل دورة حيامة بعض الحشرات.-2
 ن يقبل الطفل على العمل مع زم ئهأ-3

ال شاط الحادى 
 عشر)ب(

 دقيقة45
دورة حياه 
 الحشرات

أن يتعددددرف الطفددددل علددددى دورةحيدددداة بعددددض -1
 الحشرات.

 أن يرتب الطفل دورة حياة بعض الحشرات.-2
 أن يشارك الطفل زم ئه أث ا  ال شاط-3

ال شاط الثانى 
 عشر

45 
 دقيقة

غذا  
 الحشرات

 أمثلة لغذا  بعض الحشرات. أن يعطى الطفل-1
 أن يقلد الطفل دور ال حل ى جمع الغذا -2
 أن يتحمل الطفل مسئولية العمل المكلف به-3

ال شاط الثالث 
 عشر

45 
 دقيقة

م افع 
الحشرات 
 وأضرارها

 أن يعدد الطفل فوائد بعض الحشرات.-1
 أن يتعرف الطفل على أضرار بعض الحشرات.-2
 تبعا لفائدتها.أن يص ف الطفل الحشرات -3
 أن يص ف الطفل الحشرات تبعا ألضرارها.-4
 أن يتعاون الطفل مع زم ئه أث ا  ال شاط-5

ال شاط الرابع 
 عشر

45 
 دقيقة

أشكال 
 ال بات

 أن يتعرف الطفل على أشكال ال بات.-1
-أن يص ف الطفل ال باتات التدى يؤكدل )جدذرها-2

 أوراقها(-ساقها
   ال شاطأن يشارك الطفل زم ؤه أث ا-3

ال شاط الخامس 
 عشر

 دقيقة 45
غذا  
 ال بات

 أن يحدد الطفل غذا  ال بات.-1
 أن يص ف الطفل ال بات بإحتياجاته لل مو.-2
 أن يبدى الطفل اهتماما نحو رعاية ال بات-3

ال شاط السادس 
 عشر

 دقيقة 45
مراحل 
 نمو ال بات

 أن يتعرف الطفل على مراحل نمو ال بات.-1
 طفل بعض البذور.أن ي رع ال-2
 أن يبدى الطفل اهتماما نحو زراعة ال بات.-3
 أن ي حظ الطفل نمو ال بات-4

ال شاط السابع 
 عشر

 دقيقة 45
فوائد 
 ال بات

 أن يذكر الطفل فوائد ال باتات.-1
 أن يص ف الطفل فوائد ال باتات.-2
 أن يشارك الطفل زم ؤه أث ا  ال شاط-3
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 األهــــــداف المفهوم ال من األنشطة

ال شاط الثامن 
 عشر

 دقيقة 45

ت وع 
البيئة 
والدفاع 
 عن ال فس

أن يسددت تج الطفددل البيئددة الم اسددبة لكددل نبددات -1
 مائي(-زراعي-)صحراوى

أن يصددل الطفددل كددل نبددات بالبيئددة التددى يعددي  -2
 فيها.

 أن يشارك الطفل زم ؤه أث ا  ال شاط-3

ال شاط التاسع 
 عشر

 دقيقة 45
أشكال 
 الطيور

 أن يتعرف الطفل على أشكال الطيور.-1
 يحدد الطفل غطا  جسم الطيور. أن-2
 أن يصل الطفل بين جسم الطائر ورأسه.-3
 أن يعت ى الطفل بالطيور-4

 دقيقة 45 ال شاط العشرون
حركة 
 الطيور

أن يتعرف الطفل على الطيور التى تطير والتى -1
 التطير.

 أن يلون الطفل الطائر الذى ال يطير.-2
 أن يقلد الطفل حركةا لطيور.-3
 الطفل حركة الطيور أن ي حظ-4

ال شاط الحادى 
 والعشرون

 دقيقة 45
تكاثر 
 الطيور

أن يسددددددددددت تج الطفددددددددددل طريقددددددددددة تكدددددددددداثر -1
 الطيور)تبيض(.

 أن يشكل الطفل بيض الطيور.-2
 أن يشارك الطفل زم ؤه أث ا  ال شاط-3

ال شاط الثانى 
 والعشرون

 دقيقة 45
دورة حياة 
 الطيور

 طيور.أن يشرح الطفل دورة حياة بعض ال-1
 أن يرتب الطفل دورة حياة بعض الطيور.-2
 أن يشعر الطفل بالشفقة تجاه الطيور-3

ال شاط الثالث 
 والعشرون

 دقيقة 45
غذا  
 الطيور

 أن يعدد الطفل غذا  بعض الطيور.-1
 أن يصل الطفل الغذا  الم اسب لكل طائر.-2
 أن يتعاون الطفل مع زم ؤه أث ا  ال شاط-3

ال شاط الرابع 
 لعشرونوا

 
 دقيقة 45

فوائد 
 الطيور

 أن يعطى الطفل أمثلة عن فوائد بعض الطيور.-1
أن يص ف الطفل الطيدور لطيدور تؤكدل وطيدور -2

 التؤكل.
 أن يقدر الطفل الطيور المفيدة لإلنسان.-3
 أن يشكر الطفل ع على نعمه الكثيرة-4

ال شاط الخامس 
 والعشرون

 دقيقة 45
مسكن 
 الطيور

 فل مسكن بعض الطيور.أن يصف الط-1
 أن يصل الطفل الطيور بمسك ها.-2
 أن يشارك الطفل فى تربية الطيور-3

المقترح الكساب مفهومى الحيوانات والطيور ألطفاح المجموعة التجريبية بعد إعداد تطبيق البرنامج:  -6

 أنشطة  البرنامج بما يتنا ب مع المرحلة .

بعااد تطبيااق البرنااامج ثاام تطبيااق اختبااار مفهااومى الحيوانااات  علااى األطفاااحإجددرا  القيدداس البعدددى :  -7

والطيااور وذلااك بهاادف الوقااوف علااى متو ااطات درجااات األطفاااح ومقارنتهااا للتعاارف علااى ماادى ا ااتفادة 

 األطفاح من أنشطة البرنامج.

 تم تحليل وتفسير النتاائج التاى تام الحصاوح عليهاا بعاد تطبياقتحليل ال تائج واختبار صحة الفروض :  -8

أدوات الدرا ة المختلفة وذلك با تخدام األ اليب اإلحصائية المنا بة وتال ذلاك ا اتخراج النتاائج واختباار 

 صحة النتائج 

 

 األساليب اإلحصائية: 
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 استخدمت الباحثة لحساب الصدل والثبات واستخراج نتائج البحث األساليب اإلحصائية التالية: 

 رى لكل من التطبيق القبلى والبعدى لمجموعتى  الدرا ة.المتو ط الحسابى، واالنحراف المعيا -1

 معامل ارتباط بير ون للكشا عن نوع العالقة بين متغيرات الدرا ة. -2

التحليل العاملي بطريقاة المكوناات األ ا اية؛ للتأكاد مان الصادق العااملي الختباار مفهاومى الحيواناات  -3

 والطيور

وق باااين مجماااوعتين مساااتقلتين. للمقارناااة باااين مجماااوعتى لحسااااب داللاااة الفااار T-Testاختباااار "ت " -4

 الدرا ة.

 البعدي(. –. )التطبيقين القبلي لحساب داللة الفروق للمجموعة التجريبية T-Testاختبار" ت"  -5

)للمقارناة باين  30لحساب داللة الفروق بين مجموعتين  ير مارتبطين أقال مان  T-Testاختبار "ت"  -6

 عينة التجريبية فى التطبيق البعدي(.الذكور واإلناث داخل ال

حجم التأثير )أوميجا( لقيا  مدى الترابط بين تباين متغير بتباين متغير اَخر وقيا  هاذا التارابط يمكان  -7

أن يعتباار دلاايال علااى نساابة التباااين فااى متغياار القيااا  )التااابع( التااى يمكاان أن تعاا ى إلااى متغياار المعالجااة 

 )المستقل(.

 رها:نتائج البحث وتفسي

 الفرض األول :

توجااد فااروق دالااة إحصااائياو بااين متو ااطى درجااات أطفاااح المجموعااة التجريبيااة فااى اختبااار مفهااومى  -1

الحيواناات والطياور المصاورلطفل الروضااة قبال تطبياق البرناامج القااائم علاى إ اتراتيجية خارائط التفكياار 

 وبعده لصالح درجاتهم بعد التطبيق.

 نتائج الفرض األول: -2

 (1) جدول 

يوضح داللة الفرل بين متوسطى درجات أطفال المجموعة التجربية فى اختبار مفهومى الحيوانات 

 (س وات قبل و بعد تطبيق البرنامج7والطيور المصور ألطفال الروضة فى سن)

العامل 

 المقاس
 التطبيق

 العدد

 )ن(

 المتوسط

 )م(

االنحراف 

 المعيارى

 )ع(

الخطأ 

 المعيارى

 ف ع

 2م-1م

 حريةدرجة ال

 )د.ح(

قيمة 

 )ت(

 الداللة

 ) ت (

قيمة 

أوميجا

2 

حجم 

 ال أثير

مفهوم 

 الحيوانات
 قبلى

30 
9.966 1.62912 29743. 

29 23.1 
دالة 

 إحصائيا
 كبير 89%

 .11346 .62146 17.60 بعدى 

مفهوم 

 الطيور
 قبلى

 

30 

11.66 1.32179 24132. 
29 28.3 

دالة 

 إحصائيا
 كبير 93%

 .14765 .88072 19.03 بعدى 

 يتضح من الجدول السابق األتى :
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.( باين متو اطى درجاات أطفااح المجموعاة التجريبياة فاى 01وجود فروق دالة عناد مساتوى أقال مان )-1

اختبااار مفهااومى الحيوانااات والطيورالمصااور لطفاال  الروضااة قباال وبعااد تطبيااق البرنااامج لصااالح 

 درجاتهم بعد التطبيق .

مييأ دطفييال الروضيية فييى تحسيي   رييرا ط التفكيييرج القييا ع علييى دسييترداع إسييتراتيجية فاعلييية البرنييام  -2
( عي  متوسيطات درجياتهع فيى 17.60متوسطات درجاتهع فيى القيياا البعيدم لمفهيوع الحيوانيات   

( عي  متوسيطات 19.03( والقياا البعدم لمفهوع الطيور 9.966القياا القبلى لمفهوع الحيوانات  
( علييى ارتبييار مفهييومى الحيوانييات والطيييور 11.66 طيييورلقبلييى لمفهييوع الدرجيياتهع فييى القييياا ا

 المصور لطفل الروضة لصالح القياا البعدم .
درجة اإلنحراف المعيارم فى القياا البعدم دقيل مي  درجية اإلنحيراف المعييارم فيى القيياا القبليى  -3

البرنيامج ،وذليي يرجيأ للتي ثير ،وهذا يدل على قلة التشتت والتباي   فى درجات األطفال بعيد تطبيي  
القوم لتعلع بعض المفاهيع البيولوجية  ب سترداع إستراتيجية ررا ط التفكير مما ددم لتحس  درجيات 

 على اختبار مفهومى الحيوانات والطيور. دطفال المجموعة التجريبية

نسيبة الدالليةلعبعاد و (28.3  طييور( ،ولمفهوع ال23.1قيمة "ت" ألبعاد االرتبار،مفهوع الحيوانات   -4
( وهيى نسيبة عاليية وتيدل عليى داللية الفيرو  بيي  0.01نسبة دالة احصيا يا  عنيد مسيتوم دقيل مي   

 متوسط درجات دطفال المجموعة التجريبية فى القياا القبلى والقياا البعدم لصالح القياا البعدم
تغير التاابع بتبااين المتغيار المساتقل وذلك لبيان مدى تأثر تباين درجات الم 2وقد تم حساب قيمة أوميجا -5

 )البرنامج( وقد كانت النتائج كما يلي:

 60%( وهى نسب أعلى من 93%( ،مفهوم الطيور )89ألبعاد االختبارمفهوم الحيوانات  ) 2قيمة أوميجا

 .   % وهذا يدح على أن تأثير البرنامج كبير بدرجة ملحوظة

 التحقق من صحة الفرض األول :

الفرض األوح إلى حدوث تقدم فى أدان أطفاح المجموعة التجريبية فى إكساب مفهاومى  توصلت نتيجة

الحيوانااات والطيااور بعااد تطبيااق البرنااامج القااائم علااى ا ااتراتيجية خاارائط التفكياار عاان أدائهاام قباال تطبيااق 

لتجريبياة ممايادح البرنامج ، وأن البرنامج أثر تأثيراو إيجابياو فى تكوين هذه المفاهيم لدى أطفاح المجموعاة ا

 على فاعلية وجدوى البرنامج ويرجع ذلك إلى :

فاعلية دنشطة البرنامج القا ع على استراتيجية ررا ط التفكير،حيث كيا  لتقيديع البرنيامج األثير الواضيح  -
 على تقدع المجموعة بعد تطبي  البرنامج بالمقارنة بالتطبي  البعدم.

رنامج،حييييث ددم اسيييتردامها إليييى تنميييية دنيييوا  مرتلفييية مييي  اسيييتراتيجية التفكيييير المسيييتردمة فيييى الب -
التفكير االبتكارم،الناقد،الت ملى( القا ع على النصف األيم  م  المخ حييث دنيا المسيعل عي  االدراي 

( د  طبيعية عقييل Hyrele,2000,46الكليى والقيدرع علييى التجمييأ واليتعلع البصييرم وهيذا ميا دكييد   

لحواا السمعية والحركية والبصرية ولك  ما يحدث فى الواقأ هو اإلنسا  تتصف بالتواز  ما بي  ا
هيمنة الحواا البصيرية مميا ددم إليى عيدع التيواز  داريل الميخ حييث د  الميخ قيادر عليى اسيتيعاب 

صورع فى الدقيقة،والوصالت فى المخ دكبر م  تريلنا وم  ثع ينبغيى اسيتغالل هيذ  القيدرع  36000
ويتفييي  هيييذا ميييأ ميييا دكدتيييا دراسييية"ليع" "األدوات البصيييرية  البصيييرية وتوهيفهيييا ريييالل عيييدد مييي 

(Lim,2003)"ودراسييييية"مانينج،(Manning,2003)،2007،ودراسة علياءعيسى،مهاالرميسيييييى ،)

 (.2009(، زبيدع قرنى،2008(، منيرموسى،2008ودراسة مندورعبدالسالع،
 

قااويم المسااتمر إلااى تثبياات حيااث يااؤدى الت المتبعااة فااى كاال نشاااط ماان أنشااطة البرنااامج، أ اااليب التقااويم-

 المعلومات وتكوين مفهومى الحيوانات والطيور لدى األطفاح.

ترجع الباحثة نتائج الفرض السابق أيعا إلى تدوين المعلومات بطريقة خرائط التفكير،حيث أنها  ااعدت -

فااى تنظاايم وترتيااب المعلومااات فااى الااذاكرة ،كمااا  اااعدت علااى معالجااة البيانااات وتحليلهااا بشااكل 

يح،وأيعا  ااعدت علاى فهام المعلوماات وا اتيعابها بمجارد تاذكر الصاور وتاذكر الخارائط التاى صح

 ر موها بأنفسهم،حيث أنها تعتمد على الف  األيمن من المخ مما ي يد من القدرة على التعلم.
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ولعاال هااذه النتيجااة تعاا ى كااذلك إلااى أن هااذه الطريقااة تساااعد فااى تخاا ين المعلومااات بطريقااة منظمااة -

،فهى تعتباار أ ااا  تنظاايم المعلومااات وترابطهااا عاان طريااق الصااور والرمااوز التااى تساااعد ومرتبااة

األطفااااح علاااى ا اااتدعائها بسهولة،فإ اااتخدام الصاااور المرئياااة تساااهل مساااتويات أعماااق مااان معالجاااة 

المعلومااات ،وتوليااد أفكااار جدياادة ومبتكرة،وتعااالج نقاا  التنظاايم ونقاا  الجهااد المطبااق فااى معالجااة 

وهاذا ماا ذلك ربط المعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة،وبذلك تتحقاق النظرياة البنائياة المعلومات،بما فى 

حيااث جااانت النتااائج تؤكااد فاعليااة ا ااتخدام خاارائط  (Kawryga,2001أكاادت عليااه نتااائج درا ااة )

التفكير فى تحسن مهارات القارانة والكتاباة والتفكيار الناقاد لادى أطفااح المجموعاة التجريبية،ودرا اة 

(حياث تشاير النتاائج إلاى وجاود فاروق دالاه إحصاائيا باين متو اط درجاات تالمياذ 2011لاا،)أمال خ

المجموعااة التجريبيااة التااى در اات بإ ااتخدام خاارائط التفكياار ومتو ااط درجااات تالميااذ المجموعااة 

 Samarapungavan,etالعاااابطة التاااى در ااات بالطريقاااة التقليدياااة،كما كشااافت نتاااائج درا اااة)

al,2009 فااى القيااا  البعادى الختبااار المفاااهيم البيولوجياه،وأن أطفاااح الروضااة  تفااوق األطفااح( عان

تفاعلهااا مااع البيئااة،عن طريااق  -قااادرون علااى تطااوير قاعاادة معرفيااه  نيااه عاان الكائنااات الحيااه تكيفهااا

( عان تفاوق 2012ا تخدام طرق وا تراتيجيات التعلم النشط ،كما تشير نتائج درا اة )جيهاان السايد،

-مهارة الحصاوح علاى العيناات-ريبية فىى إختبار)المهارات العملية بعلم األحيانأطفاح المجموعة التج

مهاارة -مهاارة التجرياب-مهاارة القياا  بعلام األحياان-مهارة الر م والتخطيط-مهارة عمل المالحظات

،( وباذلك توصالت إلاى فعالياة 01(مهارة االتصااح(بعد تطبياق البرناامج عناد مساتوى-تسجيل البيانات

 مقترح فى تنمية المهارات العملية بعلم األحيان لدى أطفاح الرياض.البرنامج ال

 ال منى حيث يعتبر عمر األطفاح عامل مساعد فى تكوين مفهومى الحيوانات والطيور. العمر-

التنوع فى ا تخدام الباحثة الصور والبطاقات الملونة  والتنوع فى ا تخدام خارائط التفكيار مثال )خريطاة -

،الشجرة،التدفق المتعدد(أتاحت درا ة مجموعة من المعلوماات الج ئياة )كال جا ن مان الدائرة،الفقاعة

حده( من أجل الوصوح إلى قاعدة عامة )الحيوانات( وهذا يتفق مع طبيعة خرائط  علىأج ان الحيوان 

التفكير، حيث أنها تقوم بإعادة ترتيب وتنظيم المعلومات بطريقة تسمح للماتعلم بالوصاوح إلاى القاعادة 

العامة،من خاالح تجمياع كال ج ئياات )المعلومات،األفكاار(الموقا فاى مجااح إدراك الطفال فاى ءاكل 

خريطة واحدة تسهل الوصوح إلى تلك القاعدة.وبذلك تتحقق نظرياة الجشاطالت فاى أن الكال أكبار مان 

مجمااوع أج ائااه فهااذه الج ئيااات لاايس لهااا معنااى عناادما توجااد مسااتقلة بااذاتها وإنمااا توجااد فااى جشااتلط 

 حتويها وهو الكل.فكان له أكبر األثر فى تفوق األطفاح فى االختبار البعدى.ي

روعى عناد تصاميم البرناامج أن ينا اب محتاواه ماع خصاائ  واحتياجاات عيناة البحث،وأهمياة تكاوين  -

 2004مفهومى الحيوانات والطيور لدى أطفااح الروضاة هاذا ماا أكاده درا اة )فاطماة عباد الارؤوف،

ى تنمية المفاهيم البيولوجية كطريقة لتحقيق بعض أهداف العلوم بالروضة ، كماا (على دور المسرح ف

( علاى فاعلياة النشااط التلقاائى واال تكشااف الحار فاى تعلايم أطفااح Robinson2005أكدت درا ة )

(حياث ا اتخدمت خارائط التفكيار فاى 2011الروضة بعض المفاهيم البيولوجياة، ودرا اة)أمل خلاا،

غوية والقدرات اإلبداعية لدى طفل ماا قبال المدر اة ، وهاذا يتفاق ماع ماا أءاار إلياه تنمية المهارات الل

(Spiegel,2007,49 أن خاارائط التفكياار تسااتخدم فااى مختلااا المراحاال التعليميااة باادناو ماان رياااض )

األطفاح وفى كافة المواد الدرا ية،فعال عن أن فائدة خرائط التفكير ال تقتصرعلى تنظايم المعلوماات 

ا تعتباار طريقااة تسااتخدم لحاال المشااكالت،فهى تعطااى فرصااة لكاال ماان المعلاام والمااتعلم للتفاعاال باال إنهاا

اإليجابى والتفكير فى كيفية العمل  ويا فى المادة التعليمية التى  وف يدر اونها،وكثير مان المعلماين 

 وقااادة البحااث ا ااتخدموا خاارائط التفكياار كلغااة بصاارية وإطااار مرجعااى لمساااعدة جميااع المتعلمااين فااى

 الوصوح إلى اكتساب المفاهيم والمهارات،وتوفير جسر للتواصل بين المعلمين والمتعلمين.

األنشطة باالعروض البصارية والسامعية والمو اوعات المصاورة والمجسامات والقصا   أثناناال تعانه -

 واأللبومات  اعد ذلك على جعل األنشطة أكثر إثارة ودافعية بالنسبة لألطفاح.

القائم على ا تراتيجية خرائط التفكير على المناقشة والحوار اإليجابى لألطفاح مع بععهم البرنامج  اعتمد-

البعض ومع الباحثة وإبدان األران والعمل كفريق واحد وخلق بيئة أمنه تشجع األطفاح على االكتشااف 

هم فيماا وترتيب المواد والو اائل أماام األطفااح وإعطاائهم الحرياة ل ختياار وممار اة العمال ومناقشات
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توصاالوا إليااه وفيمااا قاااموا بعملااه ومناقشااة أفكااارهم ممااا أدى إلااى إقباااح األطفاااح علااى ممار ااة هااذه 

األنشطة واال تفاده منها مما يساعد على التوصل إلى ا تنتاجات متسلسلة منطقية ومبنية علاى أ اا  

المنظماات  (حياث أظهارت نتاائج الدرا اة فاعلياةClements,2005تدريجى وهذا يتفاق ماع درا اة )

التخطيطية وخرائط التفكير فى تحسن أدان األطفاح بدرجة كبيرة فى فهمهم للمفاهيم العلمياة واكتسااب 

المعلماااون والمتعلماااون العدياااد مااان االتجاهاااات االيجابياااة مثااال التعااااون والمشااااركة ماااع بععاااهم 

لاادى  (حيااث  اااهمت خاارائط التفكياار فااى تنشاايط المعرفااة القبليااةEdward,2010البعض.ودرا ااة)

التالميذ ور بتهم فى اال تماع للقراة الجهرية من خالح اقتنان كتب أدب األطفاح كما  اعدت التالمياذ 

 على الشعور بالمسئولية تجاه تعلمهم.

 الفرض الثانى :
توجد فروق دالة إحصائياو بين متو طى درجات أطفاح المجموعة التجريبية ودرجات أطفاح المجموعة  -1

ر المفااااهيم البيولوجيةالمصاااور لطفااال الروضاااة  بعاااد تطبياااق البرناااامج القاااائم علاااى العاااابطة فاااى اختباااا

 إ تراتيجية خرائط التفكير لصالح المجموعة التجريبية.

 اختبار صحة الفرض :-2
وللتحق  م  هذا الفرض قامت الباحثة باسترداع ارتبار "ت" للمجموعات المرتبطة لمعرفة داللة الفيرو  

فييال المجموعيية التجريبييية ودرجييات دطفييال المجموعيية الضييابطة علييى ارتبييار بيي  متوسييطى  درجييات دط
 المفاهيع البيولوجية المصور لطفل الروضة بعد تطبي  البرنامج، والجدول التالى يوضح ذلي.

 نتائج الفرض الثانى: -1
 (2جدول )

بار داللة الفروق بين متوسطى درجات أطفال المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فى اخت

 (سنوات بعد تطبيق البرنامج7مفهومى الحيوانات والطيور المصور ألطفال الروضة فى سن )

العامل 

 المقاس
 المجموعة

 العدد

 )ن(

 المتوسط

 )م(

االنحراف 

 المعيارى

 )ع(

 الخطأ المعيارى

 ف ع

 2م-1م

 درجة الحرية

 )د.ح(

 قيمة

 )ت(

 الداللة

 ) ت (
 2أوميجا

حجم 

 التأثير

مفهوم 

 الحيوانات

  تجريبيةال

30 

 

17.600 62146. 11346، 

58 34.55 
دالة 

 إحصائيا  
 كبير 95%

 ،19962 1.09334 9.6667 الضابطة

مفهوم 

 الطيور

  التجريبية

30 

19.033 80872، 14765، 
58 27.26 

دالة 

 إحصائيا  
 كبير 92%

 ،23366 1.27892 11.50 الضابطة

 -من الجدول السابق يتضح األتى :

تفوق المجموعاة التجريبياة التاى طباق عليهاا البرناامج علاى المجوعاة العاابطة التاى لام تتعارض لهاذا  -1

 (.0.01البرنامج عند مستوى أقل من )

فاعلياة ا اتراتيجية خارائط التفكياار فاى إكسااب أطفااح الروضااة مفهاومى الحيواناات والطياور وتحساان  -2

تو اااط درجاااات المجموعاااة العاااابطة ( عااان م17.600متو اااطات درجاااات المجموعاااة التجريبياااة )

(9.6667. ) 

درجة االنحاراف المعياارى فاى المجموعاة التجريبياة بعاد تطبياق البرناامج أكبار مان درجاة االنحاراف  -3

المعيااارى للمجموعااة العااابطة ، وهااذا ياادح علااى قلااة التشااتت والتباااين فااى درجااات أطفاااح المجموعااة 

ير البرنامج القوى الذى أدى لتحسن درجاات المجموعاة التجريبية بعد تطبيق البرنامج،وذلك يرجع لتأث

 التجريبية .

( ، ونساابة الداللااة لكاال األبعاااد 27.26(، ، ،ولمفهااوم الطيااور)34.55قيمااة "ت" لمفهااوم الحيوانااات ) -4

( وهاى نسابة عالياة وتادح علاى 0.01الفرعية والدرجة الكلية نسبة دالة احصائياو عندمستوى أقل من ) 



 2017عشر لسنة  ثامنالعدد ال                                        مجلة البحث العلمى فى التربية
196 

 

ن متو ااط درجااات األطفاااح فااى المجموعااة التجريبيااة والمجموعااة العااابطة لصااالح داللااة الفااروق بااي

 المجموعة التجريبية .

وذلك لبيان مدى تأثر تباين درجات المتغير التاابع بتبااين المتغيار المساتقل  2وقد تم حساب قيمة أوميجا -5

 لي:)البرنامج القائم على ا تراتيجية خرائط التفكير( وقد كانت النتائج كما ي

%( ، وهاى نساب أعلاى 92%(،  ولمفهاوم الطياور)95لألبعاد الفرعية ،مفهوم الحيواناات ) 2قيمة أوميجا

 %( وهذا يدح على أن تأثير البرنامج كبير بدرجة ملحوظة.                                          60من )

 التحقق من صحة الفرض الثانى:

ط التفكيرقااد أثاارت تااأثيراو إيجابياااو لاادى أطفاااح المجموعااة التجريبيااة أ اافرت النتااائج أن ا ااتراتيجية خاارائ -

مقارنة بأ طفاح المجوعة العابطة التى لم تتعرض للبرنامج وهو ما دح  على التاأثير الفعلاى للبرناامج 

فااى تكااوين المفاااهيم البيولوجيااة لاادى طفاال الروضااة وتاارى الباحثااة أن هااذه النتيجااة طبيعيااة فااى ضااون 

مج من معلومات ومعارف ومهارات وا تخدام الباحثة إل تراتيجية خرائط التفكير وما ماتعمنه البرنا

تتمي  به من نشاطات مفتوحة بمعنى أنها ال تلت م بالعرورة إجابة واحدة صحيحة بل إنها تهدف لحث 

األطفاح علاى البحاث عان عادة إجاباات قاد تكاون مالئماة ومقبولاة،كما أنهاا تتطلاب واحاده أو أكثار مان 

ظائا العقلية العليا وأيعا ترتك  على توليد األطفاح لألفكار،كما أنها أعطت األطفاح فرصة حقيقية الو

للتعبير عن خبلراتهم الشخصية كما أنهاا تاوفر فرصاا للمعلماة لمراعااة الفاروق الفردياة بيانهم بصاورة 

 فعالة.

لتشااجيع علااى التفكياار  اااعدت خاارائط التفكياار فااى اكتساااب الفهاام العميااق وطاارح وجهااات نظاار جدياادة وا-

الشااامل بااين المتعلمااين فعااال عاان االنتقاااح بااالمتعلم ماان الطريقااة التقليديااة فااى المواقااا التعليميااة إلااى 

ا اتراتيجية جديادة فااى الاتعلم أال وهااى الحاوار البصاارى فاالتفكير مان خااالح الصاور يجمااع باين بعاادى 

عجيال الاتعلم وإدخااح البهجاة والتشاويق السمع والرؤية معا ولذلك يقدم أداة قوياة للاتعلم بشاكل مبساط لت

 على عملية التعلم وتوليد أفكار مبتكرة تؤدى إلى تحسين التعلم.

(أن جاوهر األدوات البصارية تكمان فاى التمثيال اللغاوى Saugus,2006,22ويدعم هاذا ماا أكدتاه )        

،ءااكل تخيلااى أو و ياار اللغااوى للمعلومات،حيااث إن المعرفااة تخاا ن فااى ءااكلين أ ا اايين همااا ءااكل لغوى

تصااورى،وأن المااتعلم  البااا مااا يسااتخدم الشااكلين لتخاا ين المعرفااة،فتكامل الر ااوم أوالصااور فااى خريطااة 

التفكير بجانب الكلمات يكون رابطة عقلية  نية داخل المخ من أجال تاذكر المعلومات،لاذلك تعتبار األدوات 

ى للمتعلم.ولاذلك قامات الباحثاة بادمج نماط البصرية ذاكارة خارجياة للماخ ومارأه للتأمال العقلاى،التقييم الاذات

التعلم األيقونى أو التصويرى عن طريق تقديم صور ونماذج ور وم مرتبطة بالموضاوع وخارائط وربماا 

نماذج مجسمة أو مصورة تساعد الطالب على تكوين صور ذهنية أو تصورات عقلياة لماا ياراد تعلماه ماع 

أو المنطوقة تحت كل صورة مع نمط التعلم النشط من خاالح نمط التعلم الرم ى من خالح الكلمة المكتوبة 

 تقليد الكائنات الحية ،الر م،التلوين  وبذلك تتحقق أنماط التعلم الثالثة لدى نظرية "برونر".

( أنه عندما يستعين المتعلمون بالتعبيرات البصرية فإنهم يشكلون Albert Einstein,2004,125) ويرى

 معرفى،مثلما يحوح النحات )الطفل(إلى صورة حياتية متخيلة كاملة.المعلومات داخل بنائهم ال

اختيار المفاهيم البيولوجية المرتبطة ببيئة الطفل والتاى  ااعدت األطفااح علاى ا اتخدامها فاى أدان المهاام -

(حياث Dilek Bucholz,2000العلمية التى تمثل مشكالت واقعية فى حياتهم وهاذا يتفاق ماع درا اة)

أن معرفااااة األطفاااااح عاااان الطيااااور محاااادودة خاصااااة فااااى الجوانااااب التشااااريحية  توصاااالت النتااااائج

والشاااكلية،وكانت هنااااك فاااروق ذات داللاااة احصاااائية باااين األطفااااح قبااال وبعاااد ءااارح المعااارض عااان 

الطيااور،وعلى الاار م ماان أن األدان اختلااا ماان طفاال إلااى أخاار إال أن أطفاااح المجموعااة التجريبيااة 

( 2002بعض الطيور وتحديد ا مها،ودرا ة )مهاا البسايونى، أصبحت لديهم القدرة على التعرف على

فعاليااة البرنااامج المقتاارح وطاارق الااتعلم التااى تاام اتباعهااا مااع الطفل،وقااد تبااين لنااا ذلااك بمقاربااة النتااائج 

اإلحصااائية قباال وبعااد التطبيااق إذ جااانت النتااائج تؤكااد تفااوق المجموعااة التجريبيااة بعااد التطبيااق وذلااك 
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البياات الشاتوى(فى المجااالت - طاان الجسام-الحركة-التنفس-التغذية-النمو-التكاثرللمفاهيم البيولوجية )

 النباتات(.-الحشرات-ال واحا -الطيور-الحيوانات-)اإلنسان

وبهااذا تؤكااد نتااائج هااذا الفاارض علااى افتقااار التعلاايم فااى الروضااات إلااى اال ااتراتيجيات الحديثااة وهااذا مااا -

ارنااة بخاارائط التفكياار التااى تعاارض لهااا األطفاااح فااى أظهرتااه نتااائج قيااا  المجموعااة العااابطة مق

المجموعة التجريبية،وضرورة ا تخدام اال تراتيجيات الحديثة فى تكوين المفااهيم كماا أظهارت نتاائج 

( والتى أكادت علاى افتقاار الروضاات لال اتراتيجيات التعليمياة الحديثاة مماا 2011درا ة )أمل خلا،

لت إلاى فاعلياة خارائط التفكيار كإ اتراتيجية فاى تكاوين بعاض يؤكد أهمية الدرا ة الحالية حياث توصا

المفاااهيم البيولوجيااة لطفاال الروضااة التااى قاادمت إلااى المجموعااة التجريبيااة،وافتقرت إليااه المجموعااة 

 العابطة والتى لم تتعرض لخرائط التفكير.

  :الفرض الثالث

التجريبية من )الذكور واألناث(   ال توجد فروق دالة إحصائياو بين متو طات درجات أطفاح المجموعة -1

 على اختبارمفهومى الحيوانات والطيور بعد تطبيق البرنامج .

متو طى لحساب داللة الفروق بين اختبار" ت"  والرتبار صحة هذا الفرض تع استرداع            

 (.30 ير مرتبطتين أقل من ) مجموعتين

 (3جدول )

فى اختبار مفهومى األناث من أطفال المجموعة التجريبية داللة الفرل بين متوسطى درجات الذكور و

 (سنوات بعد تطبيق البرنامج7الحيوانات والطيور المصور ألطفال الروضة فى سن )

العامل 

 المقاس
 الج س القياس

 العدد

 )ن(

 المتوسط

 )م(

 مجموع مربع الفرول

 2م(-)س

 درجات الحرية

 )د.ح(

 قيمة

 )ت(

 داللة

 )ت(

مفهوم 

 بعدىال الحيوانات
 6.118 17.588 17 ذكور

28 0.117 

غير دالة   

 إحصائيا  

  5.08 17.614 13 أناث 

مفهوم 

 البعدى الطيور
 10.97 19.058 17 ذكور

28 0.194 

غير دالة 

 إحصائيا  

  8 19.000 13 أناث 

تتضح م  بيانات الجدول الساب  عدع وجود فيرو  دالية إحصيا يا  بيي  متوسيطى درجيات األطفيال 
( فى القياا البعدم الرتبار المفاهيع البيولوجية، حييث ثثرالبرنيامج القيا ع عليى اسيترداع إلناث الذكور وا

استراتيجية ررا ط التفكير لتكوي  بعيض المفياهيع البيولوجيية ليدم جمييأ األطفيال عليى حيد سيواء بغيض 
 النهر ع  جنا األطفال .

 التحقق من صحة الفرض الثالث:
ف تي ثير البرنيامج المقيدع القيا ع عليى اسيتراتيجية ريرا ط التفكيير فيى تكيوي  قد يرجيأ عيدع اريتال 

  -إناث ( إلى عدع دسباب : –بعض المفاهيع البيولوجية لعطفال بارتالف الجنا  ذكور 
عدع إرتالف دساليب التنشي ة االجتماعيية لليذكور واالنياث فيى العصير الحالى،حييث قيل تفضييل وتميييز -

لييي نهييرا للتغييير والتطييوير السييريأ الييذم دثيير علييى دشييكال دسيياليب التنشيي ة الييذكر علييى األنثى،وذ
اإلجتماعييية،مما ددم إلييى تحقييي  قييدر كبييير ميي  المسيياواع فييى معامليية الييذكور واالنيياث فييى مرحليية 

 الطفولة.
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د  الطريقة التى تيع اسيتردامها كانيت سيهلة لكيال الجنسيي  وكانيت األنشيطة البيولوجيية مال مية لهيع مميا -
عليى مواصييلة البرنيامج والحصييول عليى نتييا ج إيجابيية ومناسييبة لقيدراتهع،حيث إ  عامييل  شيجعهع

 التنميط الجنسى عند األطفال ال يههر بشكل فار  فى مرحلة الطفولة المبكرع.
( حيييث كشييفت Mantzicopoulous,2010وتتفيي  نتييا ج هييذ  الدراسيية مييأ النتييا ج التييى توصييل إليهييا  -

ف بي  الذكور،واالناث فيى معيدل االسيتجابا للبرنيامج ،فضيال عي  د  النتا ج ع  عدع وجود ارتال
درجات األطفال كانت دعلى بالنسبة لعلوع الحياع ودقل بالنسبة لعلوع األرض والفضاء،وهذ  النتيجة 
تدحض الحجج التى تنادم ب   مفاهيع علوع الحياع واألرض والفضاء غيير مناسيبة لطفيل الروضية 

(حيث كشفت النتا ج ع  عدع وجود ارتالف ي  الذكور 2007الرميسى،،ودراسة عليا عيسى،مها 
،واالناث بعد تطبي  البرنامج، كما ارتلفت نتا ج هذ  الدراسة مأ النتا ج التيى توصيل إليهيا  حنيا  

تفاااوق إنااااث المجموعاااة التجريبياااة علاااى الاااذكور عناااد (حييييث كشيييفت النتيييا ج عييي  2008يوسيييف،

عاااااي  فيهاااااا الكاااااائن الحى،الكائناااااات المحللة،وعناااااد ،(فاااااى بعااااادى البيئاااااات التاااااى ي01مساااااتوى)

وهنا يمكي  للباحثية القيول بي    ،(فى بعدى خصائ  الكائنات الحية،والسال ل الغذائية.05مستوى)
ررا ط التفكير استراتيجية مناسبة لعطفال فى مرحلة الروضة سواء الذكور دو االناث،حيث يعتبر 

الرمييوز واأللييوا  عييالع الطفييل المحبييب ،ومييا يجعييل بنيياء الرريطيية دميير ممتعييا لعطفييال فالصييور و
ررا ط التفكير اسيتراتيجية نافعية ومفييدع لعطفيال باإلضيافة إليى ميا سيب ،دنها اسيتراتيجية للتمثييل 
الرسومى لعفكار التى تسمح بالتعلع النشط الفعال ،كما دنها دداع بصرية تسمح باالتصال والتواصل 

ل بصرم ورصوصا فى مرحلة الروضة،وفى تصور الطفيل حيث د  معهع األطفال يتعلمو  بشك
لربرتا وذلي ع  طري  استردامها للرسع ففى الرسع نجد األطفيال يرسيمو  ميا يعرفونيا،ويميلو  

 إلى التركيز على األشياء ذات القيمة،دو األكثر دهمية بالنسسبة لهع.
البرنيامج المقيدع لعطفيال كيا  ليا إناث(على دنشطة البرنامج،ود  –ويتضح ديضا إقبال األطفال  ذكور  -

ت ثير إيجابى حيث تنوعت دنشطة البرنامج بيي  فرديية وجماعيية ف عطيت الفرصية لجمييأ األطفيال 
بغض النهر ع  الجنا باإلشتراي النشط اإليجابى الفعال فتعاو  كل دطفال المجموعية مي  ذكيور 

هنيياي تعزيييز مسييتمر لييعداءات وإنيياث فييى المهيياع المرتلفيية التييى كانييت تطلبهييا الباحثيية حيييث كييا  
المطلوبة،ولذلي لع يك  هناي فرو  دالا بي  الذكور واإلنياث باإلضيافة إليى التعزييز الناشيىء عي  

 ممارسة األلعاب والمسابقات.
 أوالً: توصيات البحث:

يات انطالقا م  النتا ج التي دسفرت عنها الدراسة الحالية تقدع الباحثة مجموعة م  التوص               
  -التالية:

إدراج إستراتيجية ررا ط التفكير في كتب دليل معلمة الروضة لتنويأ طر  التعلع المستردمة مأ  -1
 دطفال الروضة.

إقامة دورات تدريبية لمعلمات رياض األطفال،ومساعدتهع على استرداع استراتيجية ررا ط التفكير  -2
 لتقديع المفاهيع بشكل دفضل لعطفال .

نهر فى طبيعة البرامج واألنشطة المقدمة لعطفال،وطر  ودساليب تقديمها كى تتناسب مأ إعادع ال-3
 طبيعة األطفال وطبيعة العصر الذم نعيشا.

 البحوث المقترحة:
فاعلية برنامج مقترح لتنمية بعض مهارات التفكير بإسترداع استراتيجية ررا ط التفكير لدم طفل -1

 الروضة.
ية ررا ط التفكير على بعض العمليات المعرفية مثل االنتبا  واالدراي دثر استرداع استراتيج-2

 والتذكر والتريل.
 برنامج إلكترونى مقترح لررا ط التفكيرلتكوي  بعض المهارات الحياتية لدم طفل الروضة.-3
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 مستخلص البحث:

هاادفت الدرا ااة إلااى تصااميم برنااامج قااائم علااى إ ااتراتيجية خاارائط التفكياار الكتساااب مفهااومى الحيوانااات 

والتأكد من فاعلياة البرناامج المقادم، تكونات عيناة الدرا اة (  نوات، 7والطيور ألطفاح الروضة فى  ن )

( طفاالو وطفلاة 30( طفالو وطفلة وتجريبية)30(طفالو وطفلة،وتم تقسيمهم إلى مجموعتين ضابطة)60من )

،طباااق فاااى الدرا اااة اختباااار ذكاااان المصااافوفات المتتابعاااة )جاااون رافن(،واختباااار مفهاااومى االحيواناااات 

)إعداد الباحثة(،برنامج قائم على إ تراتجية خرائط التفكير الكساب طفال والطيورالمصور لطفل الروضة 

الروضة مفهومى الحيوانات والطيور)إعداد الباحثة(،وا تخدمت الباحثة المنهج )ءبة التجريبى(،وأ فرت 

نتائج الدرا ة عان فاعلياة البرناامج المقتارح الكتسااب طفال الروضاة مفهاومى الحيواناات والطياور حياث 

وق دالة إحصائياو بين متو طى درجات أطفاح المجموعة التجريبياة ودرجاات أطفااح المجموعاة وجدت فر

العابطة فى اختبار مفهومى الحيوانات والطيور المصورلطفل الروضاة بعاد تطبياق البرناامج القاائم علاى 

سيطى كميا وجيدت فيرو  دالية إحصيا يا بيي  متوإ تراتيجية خرائط التفكيار لصاالح المجموعاة التجريبياة،

درجات دطفال المجموعة التجريبية على ارتبيار مفهيومى االحيوانيات والطييور المصيور لطفيل الروضية 
قبل تطبي  البرنامج وبعد  لصالح درجاتهع بعد التطبي  ،كما ال توجد فرو  دالة إحصا يا  بيي  متوسيطى 

حيوانييات والطيييور درجييات دطفييال المجموعيية التجريبييية ميي   الييذكور واإلنيياث( علييى ارتبييار مفهييومى ال
 المصور لطفل الروضة بعد تطبي  البرنامج .

 

 الكلمات المفتاحية : 

 إ تراتيجية خرائط التفكير ،مفهومى الحيوانات والطيور،طفل الروضة(’ )فاعلية 

Abstract: 

The research purpose to design aprogram based on The efficacy of Thinking 

Maps strategy to  KG`s child for developing animals  and birds concepts ,and  to 

define the effectiveness of the program , The study applied on (60) of 

kindergarten children, enrolled in the second grade of kindergarten,ages ranged 

(7)years, The research used  experimental group consisted of (30) children and 
the control group consisted of (30) children,  The researh used (Raven) 

intelligence scale ,The test of animals and birds concepts  and the program 

Acquisition kindergartners animals and birds concepts, The research results as 

found statistically significant differences between the mean scores of children of 

the experimental group on animals and birds concepts test before and after the 

application of the program for the benefit of their grades after application, found 

statistically significant differences between mean scores of children of the 

experimental group and the control group in animals and birds concepts test 

after application of the program for the experimental group,  There were no 

statistically significant differences between the mean scores of children from the 

experimental group (male and female) on the animals and birds concepts test 

after application of the program. 

 

 

 

 


