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العدد اخلامس والسبعونمجلة الطفولة العربية فاعلية برنامج قائم على اخلريطة الذهنية فى تنمية بعض املفاهيم البيولوجية  

فاعلية برنامج قائم على اخلريطة الذهنية فى تنمية بعض 
املفاهيم البيولوجية  ومهارات التفكير التوليدي لدى أطفال الروضة

د. أمل السيد خلف
أستاذ مساعد مناهج الطفل بقسم تربية الطفل 

كلية البنات - جامعة عني شمس 

امللخص:
بعض  تنمية  ىف  الذهنية  الخريطة  عى  قائم  برنامج  أثر  عى  التعرف  إىل  الدراسة  هذه  هدفت 
أعمارهم  وطفلة،  طفالً   )30( من  مكونة  عينة  لدى  التوليدى  التفكر  ومهارات  البيولوجية،   املفاهيم 
البيولوجية  املفاهيم  اختباري  من  كل  تطبيق  وبعد  األطفال،  لرياض  الثانى  باملستوى  سنوات   )7:  6)
أساليب  باستخدام  والبعدى  القبى  القياسيني  تحليل  ثم  الكامل،  والربنامج  التوليدي  التفكر  ومهارات 

اإلحصاء الوصفى تم التوصل إىل النتائج التالية: 

التطبيقني  ىف  البحث  عينة  عنارص  درجات  متوسطى  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود    *
القبى والبعدى لكل من اختبار املفاهيم البيولوجية املصور ككل وىف أبعاده الفرعية، واختبار 

مهارات التفكر التوليدى املصور ككل وىف أبعاده الفرعية لصالح التطبيق البعدى. 

تتسم إسرتاتيجية الخريطة الذهنية بالفاعلية ىف تنمية بعض املفاهيم البيولوجية ومهارات   *
التفكر التوليدى لدى طفل الروضة. 

Program Effectiveness Based on Mind Map
To Develop Some Biological Concepts and Generative Thinking Skills 

forKindergartner 
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Abstract
The purpose of the study was to determine the program’s effect based on mind map in 

development of some biological concepts and Generative thinking skills on a sample of (30) 
kid, age ranged between (6 - 7) years, on their second level of kindergarten. Both Biological 
concepts and Generative Thinking skills tests have been applied. Data were collected and 
analysed by using descriptive statistics.

The results showed significant differences between the mean scores of the study sample 
in (pre-post administration in both photographed tests (Biological concepts and Generative 
thinking) as a whole and in the sub dimensions for post administration. 

It was also found that Mind map strategy was characterized by effectiveness in the 
development of some biological concepts and generative thinking skills for kindergarteners

تم تسلم البحث يف يناير  2017 وأجيز للنرش يف يوليو 2017
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مقدمة: 
تعد الطفولة من أهم املراحل العمرية التى يمر بها اإلنسان، فهى مرتكز مهم ىف نمو وتطور 
العديد من املفاهيم والخربات والقدرات التى يكون معها اإلنسان أكثر قابلية للرتبية والتكوين، 
وقد أشارت كثر من الدراسات النفسية والرتبوية إىل حساسية هذه املرحلة ىف مختلف محطاتها 
نمو  ىف  تساهم  التى  باملفاهيم  باالهتمام  وناشدت  الطفل،  شخصية  وبناء  تكوين  ىف  العمرية 

وتطور تلك املهارات والخربات بشكل فاعل. 

وتعترب املفاهيم البيولوجية من املفاهيم التى يجب االهتمام بتنميتها لدى طفل الروضة، 
ألنها تنمي حب االستكشاف واالستطالع لدى الطفل، وهو بحاجة إىل االتصال بالكائنات الحية 
املتاحة  الخربات  زادت  وكلما  العقلية،  وإمكاناته  العلمية  واتجاهاته  مفاهيمه  تنمية  أجل  من 
لألطفال بالكائنات الحية من نباتات وحيوانات... كان ذلك أفضل له )الرشبينى، صادق، 2000، 

 .)97

كما أكد هارلن )Harlen, 2000: 20( عى أهمية تقديم املفاهيم البيولوجية ألطفال الروضة، 
تفكرهم  إلنماء  مهمة  فهى  وبالتاىل  اليومية  وحياتهم  ببيئتهم  وتربطهم  تفكرهم  تثر  ألنها 

وتطويره.

ويعد التفكر بمثابة العملية الذهنية التي بواسطتها يطور املتعلم خرباته وأبنيته املعرفية، 
2005: 138( كما أن تنمية قدرة املتعلمني عى التفكر التوليدى  ويولد أفكاره، ويحللها )عيل، 
هدف نسعى إىل تحقيقه من خالل تعلم العلوم، وذلك بإعطاء املتعلم مزيداً من املسؤولية ىف عملية 
التعليم والتعلم والبعد عن السطحية واالهتمام بالعمق ىف التعلم. )الجندي، حسن، 2004: 703(.

ويعترب التفكر التوليدي عملية بنائية يتم فيها الربط بني املعارف الجديدة واملعارف السابقة 
استخدام  يتضمن  األفكار  فتوليد  والجديدة.  القديمة  األفكار  من  متماسك  نظام  بناء  طريق  عن 
املعرفة السابقة إلضافة معلومات جديدة )Vanzee, 2000: 115(، وتشكل مهارات التفكر التوليدي 
النشاط العقيل الذي يجعل من عملية التفكر النسق املفتوح الذي يتميز اإلنتاج فيه بخاصية فريدة 

هي تنوع اإلجابات املنتجة التي ال تحددها املعلومات املتاحة )الطيطي، 2004: 51(.

أكثر من أى  العلوم أصبحت حاجة ملحة  التوليدى ىف تعلم  التفكر   ومن ثم فإن مهارات 
وقت مىض، وذلك نتيجة التحديات والتعقيدات التى تتطلب قيام املتعلمني بدور نشط ىف العملية 
التعليمية، وعى املعلمة أن تغر من أنماط التفاعل التقليدية وبذلك تتاح الفرصة أمام املتعلمني 
)الجندي،  املعلمة.  ألفكار  االستماع  عى  دورهم  اقتصار  من  بدالً  ومعلوماتهم  أفكارهم  لتوليد 

حسن، 2004: 668(.

وتعترب الخريطة الذهنية التعبر الخارجى للتفكر املشع، والتى تستخدم مدًى واسعاً من 
قدرات التفكر غر املحدودة، وتقوم أيضاً بتحسينها حيث إنها تولد العديد من األفكار وتنظم 
االرتباطات بني املعرفة السابقة واملعرفة الجديدة. واملؤكد أن الخريطة الذهنية عادة ما تؤدي إىل 
ارتباطات ذات معنى بني شيئني أو أكثر، كما أنها مصممة إلنتاج حلول متقاربة عالية الجودة 

.)Hamza & Alhalabi, 1999: 204( من األفكار املتباعدة، وجعل األفكار الغريبة مألوفة

الذهنية ملطابقة احتياجات املخ بالكامل يف شقيها األيرس واأليمن،  وقد صممت الخريطة 
والرموز  والصور  األلوان  إىل  باإلضافة  والتسلسل  والرتتيب  واألرقام  الكلمات  تستخدم  حيث 
واألبعاد. )Ling, 2006: 32(. فرسم الخرائط الذهنية يسهل الوصول إىل اإلمكانات الهائلة للمخ 
عن طريق التمثيل، وباستخدام الكلمات املفتاحية، فهي عبارة عن طريقة منظمة لتوليد األفكار 
تسمح بالنفاذ إىل فكرة محورية مع تصوير أفكارها وتداعياتها عى هيئة فروع متنامية يف كل 
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االتجاهات، ويعني هذا أن الخريطة الذهنية تتشعب يف كل االتجاهات، وتلتقط األفكار من كل 
زاوية، بحيث إن العقل البرشي بمجرد إدراكه لقدرته عى الربط بني األشياء يصبح متمكناً من 

مختلف التداعيات عى الفور.

الحاجة  ومدى  التوليدي  التفكر  ومهارات  البيولوجية،  املفاهيم  أهمية  تتضح  سبق  مما 
املاسة إىل إكسابهما لطفل الروضة، وهذا ما دفع الباحثة إىل إعداد برنامج قائم عى الخريطة 
الذهنية لتنمية بعض املفاهيم البيولوجية ومهارات التفكر التوليدى لدى أطفال الروضة، وذلك 
ملا لهذه املرحلة من أهمية مميزة ىف حياة اإلنسان. فإذا تعلم الطفل كيف يفكر؟ وكيف يتعلم؟ 
وكيف يقوم بمعالجة املعلومات؟ فإن ذلك سيكون بمثابة جعله ينخرط يف سرورة إنتاج عديد 

من املعارف واألفكار التي تتميز بالجدة واألصالة. 

الشعور باملشكلة: نبع الشعور مبشكلة البحث من اآلتي: 
عى الرغم من أن تعلم العلوم يف الروضة له أهمية خاصة، حيث يشبع حب الطفل لالستطالع 
العلمية  واتجاهاته  مفاهيمه  ينمى  ثم  والتحقق،  واالستكشاف  التساؤل  يف  وشغفه  وفضوله 
إال   ،)samarapungavan, Montzicopoulos & Partich, 2009: 530(،)Seewald, 2007: 30)
أنها لم تلق االهتمام الكايف فتعليم املفاهيم البيولوجية وتعلمها داخل الروضة يتم بهدف الحفظ 
مالحظات  خالل  من  ذلك  أتضح  فقد   ، نشط  إيجابي  متعلم  الطفل  جعل  عن  والبعد  والتلقني 
الباحثة، ومن واقع تعاملها الفعيل مع األطفال أثناء إرشافها يف الروضات لعدة سنوات، حيث 
الرياضية  ”املفاهيم  كتاب  بطاقات  من  موجود  هو  ما  عى  الروضة  معلمات  اهتمام  ينصب 
االهتمام  دون  نظرية  بصورة  وأبتكر“  وأتعلم  ألعب  حقي  ”ملنهج  الثاني“  املستوى  والعلمية 
بالناحية العملية والتطبيقية، فضالً عن أنها ال تستخدم طرق تعليم متنوعة ونشطة، األمر الذى 

يبعث عى امللل يف نفوس األطفال، ويحول دون تحقيق األهداف املرجوة لهذه املرحلة.

والعشوائية،  املصادفة  ملحض  يرتك  التوليدى  التفكر  مهارات  عى  التدريب  أمر  أن  كما   
مهارات  لتنمية  واملواتية  الحساسة  املرحلة  هذه  تستثمر  ًما  نادرا  الروضة  معلمة  أن  بحيث 
التفكر التوليدى لدى األطفال، وتهدر نوافذ الفرص املتاحة ىف ضوء قابلية املخ للنمو والتطور 
فقد الحظت الباحثة افتقار األطفال إىل املبادرة واإلقبال عى اإلتيان بأفكار جديدة أثناء تقديم 

األنشطة، باإلضافة إىل النقل والتقليد من زمالئهم عند طرح األسئلة عليهم. 

الثانى من رياض  املستوى  أُجري عى أطفال  أيده استطالع  املشكلة  أن وضوح  فضالً عن 
األطفال بهدف تحديد مدى معرفة الطفل ببعض املفاهيم البيولوجية ومهارات التفكر التوليدى 
من خالل توجيه بعض األسئلة، وقد أظهرت نتائج االستطالع وجود ضعف ىف مستوى أطفال 

الروضة املستوى الثانى ىف املفاهيم البيولوجية ومهارات التفكر التوليدي، )ملحق 1(.

وللتأكد من األمر قامت الباحثة بإجراء دراسة استطالعية، وذلك من خالل تطبيق استبانة 
من إعدادها عى عينة من معلمات الروضة بلغ عددهن )10( معلمات، )ملحق 2(.

استهدف االستبانة:
التعرف عى أساليب التعليم والتعلم املستخدمة من قبل املعلمة يف تقديم املفاهيم البيولوجية.

الكشف عن مهارات التفكر التوليدي التى تقوم املعلمة بتدريب األطفال عليها. 

وأشارت نتائج االستبانة إلى اآلتي: 
البيولوجية  املفاهيم  عرض  عند  واملحارضة  اإللقاء  طريقة  املعلمات  معظم  استخدام   *

بنسبة %70.
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تلك  عى  األطفال  وتدريب  املعلمات  قبل  من  التوليدى  التفكر  مهارات  استخدام  ضعف   *
املهارات بنسبة %20. 

طرق  عن  البحث  أهمية  عن  الحديثة  التوجهات  به  تنادي  ملا  وتأييداً  األسباب  ولهذه 
لدى  التوليدى  التفكر  ومهارات  البيولوجية  املفاهيم  تنمية  ىف  تساعد  حديثة  وإسرتاتيجيات 
األطفال وجد أن الخريطة الذهنية ”لتونى بوزان“ تعمل عى تحسني مستوى الجانب األيمن من 
املخ الذى يتطلب الكلية والبرصية والجانب األيرس الذى يشمل املنطق والتحليل، فمن خالل دمج 
الجانبني من املخ يمكن تطوير عمليات التفكر بالكامل عن طريق تهيئة املواقف التعليمية التى 
إىل  تتطلب من األطفال استدعاء ما لديهم من معرفة مسبقة، وربطها بما يتعلمونه للوصول 

حلول جديدة مبتكرة، نبعت فكرة هذا البحث، وتم التوصل إىل مشكلته. 

مشكلة البحث: 
البيولوجية،  املفاهيم  يف  الروضة  أطفال  مستوى  ضعف  ىف  الحالية  البحث  مشكلة  تمثلت 
وتدني مهارات التفكر التوليدي لديهم. مما يتطلب البحث عن طرق تعلم حديثة تساعد ىف تنمية 

تلك املفاهيم، وتسهم ىف تنمية مهارات التفكر التوليدى لدى األطفال. 

التايل: كيف يمكن إعداد برنامج قائم  الرئيىس  البحث ىف السؤال  ومن هنا تحددت مشكلة 
عى الخريطة الذهنية ىف تنمية بعض املفاهيم البيولوجية وتنمية مهارات التفكر التوليدي لدى 

أطفال الروضة؟ ويتفرع من هذا السؤال التساؤالت الفرعية التالية: 

ما املفاهيم البيولوجية املناسبة لطفل الروضة؟ . 1

ما مهارات التفكر التوليدي املناسبة لطفل الروضة؟ . 2

 ما أسس بناء الربنامج القائم عى الخريطة الذهنية ىف تنمية بعض املفاهيم البيولوجية . 3
ومهارات التفكر التوليدى لدى أطفال الروضة؟ 

 ما مكونات الربنامج؟ . 4

 ما فاعلية الربنامج القائم عى الخريطة الذهنية ىف تنمية بعض املفاهيم البيولوجية لدى . 5
طفل الروضة؟ 

 ما فاعلية الربنامج القائم عى الخريطة الذهنية ىف تنمية مهارات التفكر التوليدي لدى . 1
طفل الروضة؟ 

فـروض البحـث:
يحاول البحث الحايل التحقق من صحة الفروض التالية: 

توجد فروق دالة إحصائياً بني متوسطى درجات أطفال املجموعة التجريبية ىف التطبيقني . 1
التطبيق  لصالح  الفرعية  أبعاده  وىف  ككل،  البيولوجية  املفاهيم  الختبار  والبعدي  القبيل 

البعدى. 

توجد فروق دالة إحصائياً بني متوسطي درجات أطفال املجموعة التجريبية ىف التطبيقني . 2
القبيل والبعدي الختبار مهارات التفكر التوليدي ككل، وىف أبعاده الفرعية لصالح التطبيق 

البعدي.

تتسم إسرتاتيجية الخريطة الذهنية بالفاعلية ىف تنمية بعض املفاهيم البيولوجية وبعض . 3
مهارات التفكر التوليدي لدى أطفال املجموعة التجريبية. 
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حدود البحث:
يقترص البحث الحايل عى: 

* عينة من أطفال الروضة قوامها )30( طفالً وطفلة من )6-7( سنوات باملستوى الثانى 
لرياض األطفال بمدرسة الجليل الرسمية للغات إدارة الزيتون التعليمية -القاهرة للعام 
فكرة  ليمثل  قصدياً  اختياراً  الدراسة  مجموعة  اختيار  وكان   ،2016/2015 الدرايس 

الدراسة.

* بعض املفاهيم البيولوجية واملتمثلة ىف )إنسان - حيوان - طيور - حرشات - زواحف - 
نبات(. 

* بعض مهارات التفكر التوليدي واملتمثلة ىف )الطالقة - املرونة - التنبؤ - إدراك العالقات(. 

حتديد مصطلحات البحث: 
تتحدد مصطلحات البحث الحايل إجرائياً كما ييل: 

:Mind Map اخلريطة الذهنية
شكل  ىف  لألطفال  التعليمى  املحتوى  تقديم  ىف  املعلمة  تستخدمها  وتعلم  تعليم  طريقة 
والنماذج واأللوان،  والرسوم  الصور  تخطيطى منظم ومرتب بصورة شيقة وجذابة مستعملة 
مما يساعد عى تحفيز نصفي املخ للعمل معاً أثناء عملية التعلم، وتيرس عى األطفال استقبال 
املعلومات وتخزينها ىف الذاكرة ومعالجتها واسرتجاعها بسهولة فضالً عن تدفق األفكار لديهم.

 :Biological concepts املفاهيم البيولوجية
وتفسر  بدراسة  املرتبطة  السلوك  وقواعد  واملهارات  الحقائق  تتناول  التي  املفاهيم  تلك 
الكائنات الحية من إنسان - طيور - حيوانات - حرشات - زواحف - نباتات من حيث الشكل، 
الرتكيب، دورة الحياة ويتكون املفهوم بتجميع الخصائص املشرتكة لعنارصه ويعطى اسماً أو 

مصطلحاً أو كلمة للتعبر عنه. 

 :Generative thinking skills مهارات التفكير التوليدي
قدرات ذهنية تمكن الطفل من استخدام املعلومات والبيانات ومعالجتها وتحليلها بطريقة 
تؤدي إىل التوصل إىل معلومات وأفكار وحلول جديدة غر تقليدية ويقاس بالدرجة التى يحصل 

عليها الطفل ىف اختبار مهارات التفكر التوليدى. 

أهداف البحث: 
املفاهيم  بعض  تنمية  ىف  الذهنية  الخريطة  عى  القائم  الربنامج  فاعلية  عى  التعرف   *

البيولوجية لدى طفل الروضة.

*  التعرف عى فاعلية الربنامج القائم عى الخريطة الذهنية ىف تنمية مهارات التفكر التوليدي. 

خطوات البحث وإجراءاته:
تتم اإلجابة عن تساؤالت البحث من خالل الخطوات اإلجرائية التالية: 
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أواًل ـ تحديد أسس بناء الربنامج القائم عى الخريطة الذهنية لتنمية بعض املفاهيم البيولوجية 
الروضة، ويتطلب ذلك االطالع عى األدبيات والدراسات  التوليدي لدى أطفال  التفكر  ومهارات 
السابقة العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع البحث للتوصل إىل إطار نظرى يشمل الخرائط 
يبنى  التى  األسس  منه  تشتق  الذي  التوليدي  التفكر  ومهارات  البيولوجية  واملفاهيم  الذهنية 

عليها الربنامج. 

األنشطة  التعليمية،  الوسائل  التعليمي،  املحتوى  األهداف،  الربنامج:  مكونات  تحديد  ـ  ثانيًا 
التعليمية، طرق التعلم، التقويم، أوراق العمل الخاصة باألطفال إلنجاز املهام التدريبية الخاصة 

بالربنامج، وعرضها عى مجموعة من املحكمني للتأكد من صالحيتها. 

ثالثًا ـ تحديد فاعلية الربنامج القائم عى الخريطة الذهنية ىف تنمية بعض املفاهيم البيولوجية 
ومهارات التفكر التوليدى لدى أطفال الروضة، ويستلزم ذلك إعداد أدوات البحث وتتمثل فيما ييل: 

من  مجموعة  عى  وعرضه  الروضة،  ألطفال  املصور  البيولوجية  املفاهيم  اختبار  إعداد   *
املحكمني )إعداد الباحثة(.

* إعداد اختبار مهارات التفكر التوليدي املصور، وعرضه عى مجموعة من املحكمني )إعداد 
الباحثة(.

* تطبيق أدوات البحث قبلياً عى أطفال الروضة )مجموعة البحث(.

* تطبيق الربنامج عى أطفال الروضة )مجموعة البحث(.

* تطبيق أدوات البحث بعدياً عى أطفال الروضة )مجموعة البحث(.

رابعًا ـ استخالص النتائج ومعاجلتها إحصائيًا ومناقشتها وتفسيرها.
خامسًا ـ تقدمي التوصيات واملقترحات. 

منهج البحث:
اعتمد البحث الحايل عى منهجني وهما: 

* املنهج الوصفي التحلييل عند وصف وتحليل الكتابات واألطر النظرية والدراسات السابقة 
املتعلقة بكل من الخرائط الذهنية واملفاهيم البيولوجية ومهارات التفكر التوليدي.

الربنامج  فاعلية  تحديد  ىف  استخدامه  وتم  الواحدة،  املجموعة  ذو  التجريبي  شبه  املنهج   *
التفكر  ومهارات  البيولوجية  املفاهيم  بعض  تنمية  ىف  الذهنية  الخريطة  عى  القائم 

التوليدي لدى أطفال الروضة )مجموعة البحث(. 

أهمية البحث:
يستمد البحث الحايل أهميته مما يمكن أن يسهم به ىف مساعدة كل من: 

* أطفال الروضة: من خالل تنمية بعض املفاهيم البيولوجية لديهم وتحسني مهارات التفكر 
التوليدي من حيث إعطاء أكرب قدر من األفكار والتنويع فيها، والخروج عن املألوف.

* الباحثين: يوجه انتباههم إىل أهمية الخريطة الذهنية كتوجه حديث ىف املواقف التعليمية 
والحياتية وإجراء املزيد من الدراسات.

* معلمات الروضة: من خالل تحسني أدائهن التعليمي ومسايرتهن لالتجاهات الحديثة يف 
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التعليم والتعلم.

* مخططي ومطوري المناهج ومصممي برامج طفل الروضة: من خالل تضمني الخرائط 
الذهنية، مهارات التفكر التوليدي ىف مناهج وبرامج طفل الروضة.

يعد البحث الحالي - يف حدود علم الباحثة - األول ىف مجال رياض األطفال الذى اهتم   *
بتنمية بعض املفاهيم البيولوجية ومهارات التفكر التوليدي باستخدام الخرائط الذهنية. 

اإلطار النظرى للبحث
يعرض الجزء التايل من البحث متغرات البحث بالدراسة والتحليل بهدف التوصل إىل أسس 
بناء الربنامج ويشمل اإلطار النظري ثالثة محاور أساسية سيتم تناولها بالرشح والتحليل وهي: 

 .Mind maps )أوالً ـ األدوات البرصية )الخرائط الذهنية

 .Biological concepts ثانياً ـ املفاهيم البيولوجية

.Generative thinking skills ثالثاً ـ مهارات التفكر التوليدي

أواًل ـ األدوات البصرية: 
قدم لنا الرتبويون األدوات البرصية visual tools كإطار يشمل عدداً من األدوات البرصية 

املتنوعة التي تصف عمليات التفكر التى يستخدمها املتعلمون لتثبيت نمط املحتوى املعريف. 

أنواع األدوات البصرية

شبكات العصف الذهني 
· المخططات الشبكية	
· الخرائط الذهنية	
· المخططات العنقودية	

منظمات بيانية لمهمات متخصصة
· لوحات المراحل التفصيلية	
· الخطوط الزمنية	
· تنظيمات حل المشكلة	

خرائط عمليات التفكير
· خرائط المفاهيم	
· أنظمة الرسم البياني	
· خرائط التفكير	

شكل )1( أنواع األدوات البرصية

يتبني من هذه الخطاطة أن األدوات البرصية تنقسم إىل ثالثة أنواع سنقترص يف تقديمها عى 
الرشح التفصييل للخريطة الذهنية املعتمدة ىف البحث الحاىل. 

: Mind Map اخلريطة الذهنية

النشأة والتعريف: 
تعد الخريطة الذهنية من أحدث التقنيات املبتكرة ىف املجال الرتبوي، وتعود إىل توني بوزان 
املعلومات،  تلخيص  عى  تساعده  طريقة  ىف  يفكر  بدأ  عندما  الستينات  نهاية  ىف   Tony Buzan
تنظيم وترتيب األفكار، توظيف املهارات ىف التفكر، مما يساعده عى سهولة تخزين املعلومات 
واسرتجاعها، حيث تعتمد الخريطة الذهنية عى مبدأين هما الربط الذهنى والتخيل، كما اطلع 
توني بوزان عى أبحاث العاملني ”سبرى، أورنشتاين“ التى أكدت أن لكل نصف من نصفى املخ 
األيمن  والجانب  األكاديمية،  باألنشطة  األيرس  الجانب  يختص  بحيث  الوظائف،  من  مجموعة 
طريقة  يف  بوزان  توني  يفكر  بدأ  هنا  من  املوسيقا.  الخيال،  األلوان،  الكلية،  الصورة  بمعالجة 
توظف جانبي املخ معاً، ومن هنا ظهرت فكرة الخريطة الذهنية. )بوزان، دويتينو، آي، 2008: 

701(، )بوزان، بوزان، 2010: 9-1(.
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وتُعرف الخرائط الذهنية بأنها تقنية رسومية برصية وغر خطية، حيث يتبلور املوضوع 
الرئيىس ىف صورة مركزية وتشع األفكار األساسية من الصورة املركزية عى هيئة فروع تتضمن 
صورة أو كلمة مفتاحية مطبوعة عى الخطوط التى تربطها، واملوضوعات أو األفكار األقل أهمية 
الرموز،  األلوان،  فيها  وتستخدم  األعى،  املستوى  ذات  بالفروع  ملحقة  فروع  هيئة  عى  تمثل 
الذاكرة عى االسرتجاع وتحريض  األبعاد، مما يساعد عى االستمتاع ومساعدة  الرسوم ثالثية 

.)Malone, 2004, 18( .الدافعية والتعبر

ويعرف شافرز )Shaffers( الخريطة الذهنية كتقنية تعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها 
العقل فهي تدمج الكلمات املفتاحية والصور واأللوان التي يكون من السهل اسرتجاعها أكثر من 
الجمل والفقرات الكبرة، حيث تعكس بنية الخريطة الذهنية الطريقة التي يستخدمها العقل يف 
تنظيم املعلومات فرؤية املتعلم للخريطة الذهنية تمكنه من اسرتجاع النقاط األساسية برسعة 

. )Shaffers, 2002, 10( ألي موضوع

وتعرف الخريطة الذهنية بأنها أداة لتنظيم املعلومات برصياً باستخدام الكلمات املفتاحية 
وتُظهر  هرمياً،  ومرتب  متتابع  بشكل  املتدفقة  املعلومات  تمثيل  فيها  ويتم  والرموز،  والصور 

.)Cunningham, 2005, 26( الطابع الشخيص عن طريق إضافة األلوان والصور والرموز

ويعرفها بوزان؛ بوزان بأنها التعبر الخارجي للتفكر املشع )Radiant Thinking( وكل كلمة 
وصورة تصبح ىف ذاتها مركزاً فرعياً للتداعيات وبذلك تصبح الخريطة الذهنية هى املرآة الخارجية 
للتفكر املشع، بحيث هي التي تساعد املتعلم عى إدخال هذا التفكر الواسع إىل العقل )بوزان؛ 
بوزان، 2010، 66(. فهي أداة برصية ولفظية مفيدة يف بناء وحل املشكالت والحاالت ذات الرتكيب 

.)Victor &Valqui, 2005: 1348( املعقد ويف تحسني معظم مهارات التفكر والذاكرة

وتعرف الخريطة الذهنية بأنها أداة معرفية Cognitive Tool صممت بشكل رئييس لكي تنجز 
مهام ووظائف متعددة. فهي تدعم عمليات التعلم وتساهم يف تعزيز عمليات ما وراء املعرفة، 
املعرفية)Zumback, 2008(  فهي عبارة عن  بنيته  املفاهيم وبناء  بتخيل  للمتعلم  كما تسمح 
تقنية دراسية تتشكل فيها املعلومات من مصادر مختلفة وتتحول إىل تمثيالت رسومية للكلمات 
 Farrand, Hussain, & Hennessy, 2002:( املفتاحية املرتبطة بموضوعات الدراسة األساسية
426(. كما تعرف بأنها وسيلة ناجحة لتجميع املعلومات املقروءة أو الخطط أو األعمال املراد 
االستيعاب  عى  املتعلمني  تساعد  خريطة  شكل  عى  وكلمات  رسوم  بواسطة  وربطها  انجازها 

واالسرتجاع )العتيبي، 2006: 16(.

يتضح من القراءة الفاحصة للتعريفات السابقة أن الباحثني لم يتفقوا حتى اآلن عى تعريف 
موحد ومحدد للخريطة الذهنية نتيجة اختالف املرجعية العلمية التي يتبناها كل واحد منهم، 
 Malone, 2004; Shaffers,( إىل اعتبارها كمنظم تخطيطي وتقنية رسومية فهناك من ذهب 
 Victor &(  ،)2010 بوزان،  )بوزان؛  املشكالت  وحل  للتفكر  أداة  اعتربها  من  وهناك   .)2002
 Farrand,( والتعلم  للتعليم  كطريقة  يعرفها  من  وهناك   .)Valqui, 2005( )Zumbac, 2008

Hussain & Hennessy, 2002(، )العنتيبي، 2006(.

وتعرف الباحثة الخريطة الذهنية إجرائياً بأنها طريقة تعليم وتعلم توظفها املعلمة ىف تقديم 
املحتوى التعليمى لألطفال ىف شكل تخطيطى منظم ومرتب بصورة شيقة وجذابة، مستخدمة 
أثناء عملية  الصور والرسوم والنماذج واأللوان مما يساعد عى تحفيز نصفي املخ للعمل معاً 
واسرتجاعها  ومعالجتها  الذاكرة  ىف  وتخزينها  املعلومات  استقبال  األطفال  عى  وتيرس  التعلم، 

بسهولة فضالً عن تدفق األفكار لديهم. 
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األساس النظري للخريطة الذهنية:

املخ  شقي  من  كل  احتياجات  مع  لتطابق  صممت  الذهنية  الخريطة  أن  بوزان  توني  يرى 
األلوان  إىل  باإلضافة  والتسلسل والرتتيب  الكلمات واألرقام  استخدام  يتم  األيمن واأليرس، حيث 
والصور والرموز، فالتنسيق الرسومي للخريطة الذهنية يسمح للمتعلم أن يستخدم إطاراً مكانىاً 

 .)Ling, 2006: 32( ليفهم، ويستنتج العالقات بني املفاهيم

أن  عى   )Williams, 2012( ووليامز   )Brinkman, 2003: 36( برينكمان  من  كل  ويتفق 
من النصفني األيمن واأليرس من املخ البرشي، مع األخذ يف  الخريطة الذهنية تتطلب استخدام ُكٍل ّ

االعتبار تأديتهما ملهام مختلفة يف الحياة اليومية.

وىف هذا السياق تعد الخريطة الذهنية إحدى املنظمات البرصية والرسوم التخطيطية التى 
تستند إىل نظرية التعلم القائم عى املعنى ”ألوزبل“، حيث يرى أن التعلم يحدث إذا نظمت املادة 
التعليمية ىف خطوط متشابهة لتلك التى تنظم بها املعرفة ىف عقل املتعلم، فهو يرى أن املتعلم 
يستقبل املعلومات ويربطها باملعارف والخربات السابقة وبهذه الطريقة تأخذ املعرفة الجديدة 
تكوين سلسلة من  املتعلم عى  وبالتاىل يشجع  لديه،  السابقة معنى خاص  املعلومات  ىف ضوء 
املفاهيم عن طريق ربط قديمها بجديدها، وتحقق الخريطة الذهنية تعلماً ذا معنى ألنها تقدم 
املعلومات بصورة برصية لها أكرب األثر ىف توضيح املعرفة وتربط املعلومات واملعارف الجديدة 
بالسابقة، كما أن نظرية أوزبل تؤكد عى رضورة تقديم األفكار األكثر عمومية وشمولية أوالً، ثم 
تحليل املعلومات واألفكار بصورة تدريجية. وهذا ما يحدث ىف الخريطة الذهنية، حيث يتم عرض 
األفكار بصورة شاملة ثم يتم بعد ذلك تحديد األفكار بطريقة أكثر تمييزاً ودقة، وبالتاىل تزيد من 
كفاءة الطفل ىف تعلم املزيد من املعلومات الجديدة املرتبطة باملعلومات التى تكون البنية املعرفية 

.)Ruffini, 2008: 59( للطفل لتساعد بعد ذلك يف تسهيل النفاذ إىل املعلومات الجديدة

اإلدراك  دراسة  عى  تركز  التي  الجشطالت  نظرية  عى  كذلك  الذهنية  الخريطة  وتستند 
التى تحكم  املفاجئ للعالقات  للتعلم، وأن االستبصار هو حالة اإلدراك  إىل فهم أفضل  للوصول 
بنية أو تركيب أو صيغة املوقف املشكل وإعادة تنظيم هذه العالقات عى نحو جديد، فضالً عن أن 
التعلم باالستبصار تعلم قائم عى الفهم يمكن تعميمه إىل مختلف املواقف املرتبطة. فهو يدخل 
ىف الذخرة املعرفية للمتعلم أو البناء املعريف الدائم له، ومن ثم يصعب نسيانه كما ترتفع القابلية 
لالحتفاظ به، ويمكن تعميمه وانتقال آثاره إىل مواقف التعلم املماثلة أو املشابهة )الزيات، 1996: 

.)254 ،246

التعلم باالستبصار يتضمن عمليتني من أهم العمليات العقلية هما  الواضح مما سبق أن 
إدراك العالقات والفهم، وهما أساسيان ىف الخريطة الذهنية، بحيث إن الطفل إذا تعذر عليه إدراك 

العالقات املوجودة بني عنارص املوضوع، وكذلك فهم املوضوع، ال يستطيع مواصلة التعلم.

 وقد أكدت مايكبرج )Maeckelbrg, 2006: 62( عى أن الخريطة الذهنية تثر العقل ليدرك 
املتعلم الصورة كاملة، وتزيد من رسعته لفهم األجزاء. 

وبمراجعة قوانني الخريطة الذهنية وجد أنها تتفق مع قوانني نظرية الجشطالت، إذ يالحظ 
الفرعية  فالقوانني  واألرضية.  الشكل  قانون  عى  يقوم  بوزان  عند  التأكيد  استخدام  قانون  أن 
لقانون استخدام التأكيد تؤكد عى استخدام صورة مركزية، صور عى مدى الخريطة، أحجام 
مختلفة ىف الكتابة والخطوط والصور تجعل الشئ بارزاً وسهل اإلدراك بحيث تكون الخريطة هى 

الشكل واألرضية إطاراً له.

بحيث  والوضوح،  التنظيم  قانون  عى  الذهنية  الخريطة  ىف  الوضوح  التزام  قانون  ويقوم 
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ذهب بوزان إىل استخدام قوانني فرعية تساعد وتدعم تنظيم الخريطة الذهنية ليكون إدراكها 
املركزية  الفروع األساسية بالصورة  الخريطة، وربط  سهالً، فيؤكد عى االهتمام بالخطوط ىف 
حتى يبتعد عن التعتيم والتشويش والربط بني الخطوط حتى ال تبقى بدون معنى، وىف النهاية 

الوصول إىل شكل يتسم بالبساطة والوضوح يسهل إدراكها. 

كما يؤكد بوزان عى أن توضع فروع فارغة عندما يتوقف العقل عن إنتاج األفكار، ويرتبط 
هذا بقانون اإلغالق حيث يميل العقل إىل سد الفراغات، وبذلك تثر الفروع الفارغة العقل عى 
إنتاج األفكار، وقوانني التشابه، والتقارب، واالستمرار الجيد اعتمد عليها بوزان ىف التأكيد عى 

استخدام التصنيفات بنفس األلوان حتى يسهل عى املتعلمني إدراكها ككل.

 كما تستند الخريطة الذهنية إىل النظرية البنائية لجان بياجيه، حيث يرى أن املعرفة تبنى 
بصورة نشطة عى يد املتعلم وال يستقبلها بصورة سلبية من البيئة ويسعى من خالل إدراكها 
بنية معرفية جديدة يستخدمها يف فهم معارف جديدة  لتكوين  السابقة  بمعلوماته  ربطها  إيل 
ممارسة  خالل  من  املعلومات  اكتساب  يف  نشاطه  وباستمرار  معلومات  من  لديه  ما  تعديل  أو 

)Seyihoglu & Kartal, 2010(. األنشطة فإنه يصقل بنيته املعرفية وينميها

وبالنظر إىل الخريطة الذهنية نجد أن املتعلم يقوم بالدور األساىس ىف العملية التعليمية فضال 
إىل  البرصية، وهذا يتطلب معرفة سابقة باإلضافة  التصورات  بناء  التي تسهل  عن كونها هي 
بنية معرفية جديدة فاستخدام اإلطار البرصي يجعلنا قادرين عى ربط البنية املعرفية السابقة 
بالجديدة. كما أن الخريطة الذهنية كنظام برصي تخدم عمليتي التمثيل واملواءمة، بحيث يمكن 
لألطفال أن يروا كيف يمكن ألفكارهم أن تتمثل ىف بناء من خالل الخريطة الذهنية التي يمكنهم 
الجديدة،  املفاهيم  مع  السابقة  املعلومات  وارتباط  وتقسيم  تنظيم  إلعادة  كبديل  يتخذوها  أن 
وبالتاىل تعتمد الخريطة الذهنية عى مبادئ البنائية، وهي بناء املعرفة بدالً من التلقي السلبي لها 

ومساعدة األطفال عى ربط املعرفة الجديدة باملعرفة السابقة املوجودة يف بنية الطفل املعرفية.

 ويمكن تلخيص أهمية وفعالية استخدام الخريطة الذهنية يف املواقف التعلمية يف النقاط 
التالية:

* تنظم البناء املعريف واملهاري لكل من املعلم واملتعلم.

* تراعى الفروق الفردية لدى املتعلمني حيث إن كالً منهم يرسم صورة خاصة للموضوع بعد 
مشاهدة خريطة الشكل التى توضحه عى حسب قدراته ومهاراته. 

* توسع الفهم وتضيف بيانات ومعلومات جديدة ملا هو موجود.

* تراجع البيانات السابقة: فالفضاء الفسيح الذي ترسمه الخريطة الذهنية للمتعلم تمنحه 
فرصة مراجعة معلوماته السابقة عن املوضوع.

* تنمى قدرات املتعلمني يف اإلبداع الفني لتوضيح البيانات واملعلومات املكونة للموضوع.

الذهنية يكون  الخريطة  بناء  أثناء  إنه  السلبي، حيث  التعلم  أكثر من  النشط  التعلم  أداة   *
األطفال مندمجني ىف التعلم النشط ىف تناولهم لألفكار والرتابطات والتصنيفات. ويمكن أن 
تصبح الخريطة تعاونية حيث تبتكر بجهد املجموعة الصغرة، وكلما انشغل العقل بيشء 

ما، تعامل معه بشكل أعمق، كلما كانت النواتج ذات معنى. 

* أداة تحسني الذاكرة ومهارات التعلم حيث يرى بوزان )2006( أن الخريطة الذهنية من 
مظهر  لها  ذهنية  خريطة  فكل  للذاكرة،  مساعدة  كوسيلة  وتستخدم  الذاكرة،  معينات 
برصي فريد، ولذلك يكون تذكر املعلومات أرسع والعملية التعليمية أرسع وتدوم املعلومات 

لفرتة أطول، كما تساعد عى االستدعاء والتلخيص. 
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* أداة تحسني التفكر االبتكاري، فالخريطة الذهنية أداة ناجحة ىف تعزيز وتدعيم كل جوانب 
التفكر االبتكارى. فتوليد األفكار والقدرة عى رؤية النماذج والعالقات بني األفكار والقدرة 

عى تنظيم األفكار ووضعها ىف كل له معنى هو التعبر الخارجي للتفكر االبتكاري. 

املكاني،  البرصي  اللغوي،  اللفظي/  الذكاء  وخاصة  املتعددة  الذكاءات  لتنمية  أداة   *
الريايض واملنطقي، الذكاء الشخيص، الحركي والجسمي )Peterson & Snyder, 1998(؛ 
 ،)Buzan, 2003( ،)Budd, 2004( ؛)سعادة، 2003: 16: 17( ، )Brinkman, 2003: 36)

)بوزان، 2006: 18(. 

مهارات اخلريطة الذهنية: 
من العرض السابق لألطر النظرية يتبني لنا أن هناك عدداً من املهارات للخريطة الذهنية 
أفضل، ويصبحوا قادرين عى استخدام  األطفال عليها لتصبح طريقة تفكرهم  تدريب  يمكن 

قدراتهم اإلبداعية الطبيعية، والتى تؤدي إىل تعلم أكثر نجاحاً: 

* مهارة توليد األفكار واملفاهيم.

* مهارة الدقة يف تحديد الكلمات املفتاحية.

* مهارة الربط بني الشكل والصورة والكلمة. 

* مهارة التخيل وهي املقدمة الطبيعية للتفكر االبتكارى.

 Zampetakis, Tsironis, &( واألهمية  الوضوح  حيث  من  هرمياً  املكونات  ترتيب  مهارة   *
)Guo, 2014(. ؛)Seyihoglu & Kartal, 2010( )Williams, 2012( ؛ )Moustakis, 2007

وقد استخدمت الخرائط الذهنية ىف العديد من الدراسات منها: 

 دراسة كوكبورن(Cockburn, 2011)  التى أكدت عى رضورة تدريب األطفال ىف األعمار املبكرة 
الكتابة،  ملهام  والتخطيط  التفكر  لدعم  كأداة  واستخدامها  الذهنية  الخرائط  بناء  كيفية  عى 

وأوصت برضورة تضمينها كإسرتاتيجية تعليمية ىف املناهج الدراسية. 

دراسة عباس(2009)  التى توصلت إىل فاعلية الخريطة الذهنية املصممة بالكمبيوتر ىف تحسني 
 Aydin,( مستوى اتقان تالميذ الصف الخامس االبتدائى ملهارات قواعد اللغة العربية. دراسة آيدن
2009( التى هدفت إىل التعرف عى فاعلية الخرائط الذهنية اليدوية واإللكرتونية ىف تعلم املفاهيم 
باستخدام  درست  التي  املجموعة  تفوق  النتائج  وأظهرت  هيئتنا،  ىف  نظم  وحدة  ىف  املتضمنة 

الخرائط الذهنية اليدوية. 

دراسة بياجيه (Baggett, 2009) التي أثبتت فاعلية الخريطة الذهنية يف توضيح وفهم املفاهيم 
الفنية.

دراسة أبسيل وعبد الخالق(Absel & Abdelkhalick, 2008)  التي كشفت عن فاعلية استخدام 
الخريطة الذهنية ىف إنجاز املتعلمني ىف العلوم حيث حققت املجموعة التجريبية مستوى عالياً من 

الفهم املفاهيمي.

دراسة أكينوجلو ويازار(Akinoglu & Yasar, 2007)  التي أظهرت فاعلية الخريطة الذهنية ىف 
تعليم العلوم لتالميذ الصف السادس االبتدائي، ودورها اإليجابي يف اتجاهات التالميذ وإنجازهم 

األكاديمى.

دراسة برنيان (Brennan, 2006) التي هدفت إىل التعرف عى فاعلية الخريطة الذهنية ومنظمات 
الخط والرسم ىف تحسني الكتابة لدى األطفال من )7-9( سنوات.
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(Polson, 2004) التي راهنت عى تقويم التطور الحادث ىف استخدام الخريطة  دراسة بولسون 
الذهنية ىف املمارسات الرتبوية من خالل قياس إدراك املتعلمني للخريطة الذهنية كأداة تعليمية، 
ىف  الذهنية  الخريطة  فاعلية  النتائج  أظهرت  وقد  أفضل.  متعلمني  ليصبحوا  مساعدتهم  ومدى 

تنمية مهارات التفكر العليا لدى املتعلمني.

 وباستقراء الدراسات السابقة يالحظ ما ييل: 

* قلة الدراسات - يف حدود علم الباحثة - التى أجريت ىف مجال الخريطة الذهنية عى الرغم 
من أهميتها مما يستوجب إجراء املزيد من الدراسات حولها.

واملفاهيم  الذهنية  الخريطة  من  كالً  تناولت   - الباحثة  علم  حدود  يف   - دراسة  توجد  ال   *
البيولوجية ومهارات التفكر التوليدي، وهذا ما تقوم به الدراسة الحالية.

* فاعلية الخريطة الذهنية يف تنمية العديد من املتغرات مثل مهارات قواعد اللغة العربية، 
املفاهيم الفنية، مهارات الكتابة، مهارات التفكر العليا. 

خطوات رسم اخلريطة الذهنية: 
حدد توني بوزان )2008( خطوات رسم الخريطة الذهنية يف تلك الخطوات: 

 يبدأ الرسم من منتصف صفحة بيضاء من مقاس )A4(، ومن األفضل أن تكون الورقة 1. 
موضوعة أفقياً حتى يعطى املخ الحرية لالنتشار يف جميع الجهات.

يستخدم شكل أو صورة تعرب عن الفكرة املركزية.. 2

تستخدم األلوان أثناء الرسم حيث إن األلوان تثر املخ مثل الصور.. 3

توصل الفروع الرئيسية بالصورة املركزية.. 4

جعل الفروع منحنية ألنها أكثر جاذبية وأكثر إثارة لالنتباه.. 5

تستخدم كلمة رئيسية يف كل سطر أو كلمتني أو أكثر بحيث تعرب عن املضمون.. 6

تستخدم صورة عند رسم الفروع. )بوزان، 2008: 45-41(. 7

:Biological Concepts ثانيًا ـ املفاهيم البيولوجية
تساعد املفاهيم البيولوجية طفل الروضة عى اكتساب الكثر من املعلومات العلمية واملفيدة 
عن البيئة التى يعيش فيها وتجعله عى اتصال مبارش بالطبيعة، ويتمتع بمشاهدتها وغرائبها 
التي تثر ىف مخيلته أفكاراً عميقة، ويزيد إدراكه للعالقات التي تربط مختلف املخلوقات ببعضها، 
وتجعله ذا رغبة واحرتام لكل ما هو حقيقي وواقعي وبالتايل فهي مهمة إلنماء تفكره وتطويره. 

ويذكر عيل )2001: 22( أن املفاهيم البيولوجية من أكثر املفاهيم املرتبطة بتساؤالت أطفال 
الروضة، لذا يجب اإلجابة عليها بأداء دور فعال ىف إكسابهم تلك املفاهيم. 

من  تبدأ  البيولوجية  املفاهيم  الكتساب  الالزمة  واملهارات  والقدرات  االستعدادات  أن  كما 
املالحظات واالستكشافات التى يقوم بها األطفال منذ مرحلة ما قبل الروضة، وامتداداً إىل مرحلة 

الروضة. 

وتعرف املفاهيم البيولوجية بأنها مجموعة من الصفات املشرتكة وطريقة لرتتيب العنارص 
بما  الحسية  والخربة  املالحظة  خالل  من  الطفل  إليها  يصل  معني  بيولوجي  بمجال  املرتبطة 
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يساعده عى وصف الظاهرة البيولوجية والتعرف عى مجالها )البسيوني، 2002: 9(.

وتعرفها عبد الرؤوف )2004: 11( بأنها املفاهيم التى تتناول الحقائق واملهارات والقواعد 
السلوكية املرتبطة بدراسة الكائنات الحية من إنسان وحيوان وطيور وحرشات وديدان وكائنات 
عقلية  فكرة  عن  عبارة  البيولوجية  املفاهيم  أن   )48  :1999( النجدي  ويرى  ونباتات.  بحرية 
عليها  يطلق  الحي وعادة  الكائن  داخل جسم  بيولوجية معينة تحدث  تدل عى ظاهرة  مجردة 
أسماً، ويتكون املفهوم بتجميع الخصائص املشرتكة لعنارص هذه الظاهرة ويتميز بدرجة عالية 

من الرمزية والتعميم والتجريد.

وتعرفها صادق، زكي )2007: 129( بأنها استنتاجات عقلية يصل إليها الطفل من خالل 
دراسة واستكشاف أشكال وتراكيب الكائنات الحية. 

الحقائق  تتناول  التي  املفاهيم  تلك  بأنها  إجرائياً  البيولوجية  املفاهيم  الباحثة  وتعرف 
واملهارات وقواعد السلوك املرتبطة بدراسة وتفسر الكائنات الحية من إنسان - طيور حيوانات 
- حرشات - زواحف - نباتات من حيث الشكل والرتكيب ودورة الحياة، ويتكون املفهوم بتجميع 

الخصائص املشرتكة لعنارصه ويعطى اسماً أو مصطلحاً أو كلمة للتعبر عنه. 

أهمية تعلم املفاهيم البيولوجية لطفل الروضة: 
- تقدم للطفل تعلماً مبكراً عن الكائنات الحية.

- تساعد الطفل عى فهم البيئة الطبيعية بعمق.

- تتيح للطفل تعلم بعض الحقائق واملهارات وقواعد السلوك املرتبطة بالكائنات الحية.

- تنمي تفكر الطفل املنطقي والناقد والتحلييل.

- تثر انتباه الطفل وتشجعه عى االستقصاء.

- تنمي لدى الطفل بعض القيم واألخالق مثل احرتام املخلوقات والثقة بالنفس.

- تعمل عى تنمية الذكاء الطبيعى لدى الطفل من خالل احتكاكه بالبيئة.

- تكسب الطفل بعض املهارات العقلية مثل التصنيف - إدراك العالقات - الرتتيب - التسلسل 
- السبب والنتيجة.

- تنمي لدى الطفل مهارات الطالقة واملرونة والتنبؤ واملالحظة.

- تزيد من الحصيلة اللغوية لدى الطفل.

- تولد لدى الطفل حباً للجمال وتزيده متعة وانرشاحاً باأللوان الطبيعية األشكال املنسجمة 
 Seefeldet,( 2000: 123(؛ )Einon, 2002: 14(؛ )Matt, 2008(؛  )الرشبيني، يرسية، 

.)Henry & Buerk, 2008( ؛)2009

 ونظراً ألهمية تعلم املفاهيم البيولوجية فقد أنجزت حولها العديد من الدراسات والبحوث 
ويف مقدمتها:

بعلم  العملية  املهارات  لتنمية  برنامج  فاعلية  أوضحت  التى   (2010) العظيم  عبد  دراسة 
األحياء لدى أطفال الرياض من )5-6( سنوات.

املفاهيم  بعض  لتنمية  برنامج  فاعلية  إىل  توصلت  التي   )Donald, 2010) دونالد  دراسة 
البيولوجية ألطفال الروضة.

(Robinson, 2005) التي هدفت إىل تعليم أطفال الروضة بعض املفاهيم  دراسة روبنسون 
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التلقائى  النشاط  خالل  من  البيئة  يف  املوجودة  والحيوانات  النباتات  ىف  املتمثلة  البيولوجية 
واالستكشاف الحر.

دراسة صادق، زكي (2007) التي توصلت إىل فاعلية أنشطة الخالء يف تنمية بعض املفاهيم 
البيولوجية.

  (Samara pungavan,وبارتيش ومونتزيكوبولوص  بونجافان  سمارا  من  كل  دراسة 
األطفال قادرون عى تطوير قاعدة  أن  إىل  التى خلصت   )Montzicopoulos, & partich, 2009

معرفية غنية عن الكائنات الحية.

دراسة كل من جيردتس وفان وجريتشن (Geerdts, Van & Gretchen 2015) التي ركزت 
عى املسار التنموي الكتساب أطفال الروضة املفاهيم البيولوجية عن طريق العديد من تفاعالتهم 

مع حيواناتهم األليفة. 

ثم أخيرًا دراسة فرار وبويير (Farrar & Boyer, 2011) التي توصلت إىل أن األطفال قادرون 
عى إعطاء استنتاجات متعددة حول الخصائص الداخلية والوظيفية لبعض املفاهيم البيولوجية. 

تبعًا للدراسات السابقة نستخلص ما يلي: 
* استخدام مداخل وإسرتاتيجيات متنوعة لتنمية املفاهيم البيولوجية مثل النشاط التلقائي، 

االستكشاف الحر، أنشطة الخالء، الخربات العملية.

* االهتمام بتنمية املفاهيم البيولوجية ىف مرحلة رياض األطفال ألنها تثر تفكرهم وترتبط 
بيئتهم وحياتهم، وبالتايل فهى مهمة إلنماء تفكرهم وتطويره.

* ال توجد دراسة - يف حدود علم الباحثة - هدفت إىل تنمية املفاهيم البيولوجية ومهارات 
به  سيقوم  ما  وهذا  الروضة،  طفل  لدى  الذهنية  الخريطة  باستخدام  التوليدى  التفكر 

البحث الحايل. 

اخلريطة الذهنية واملفاهيم البيولوجية: 
تعد املفاهيم البيولوجية من املفاهيم التي تتسم بطبيعة خاصة، فهي تهتم بدراسة الكائنات 
ثم  اجسامها، ونشأتها،  ملعرفة حقيقتها وماهيتها وتركيب  انواعها وأشكالها  بمختلف  الحية 
عالقتها ببعضها البعض وبالبيئة التي يعيش فيها والتي يتعذر ىف تعليمها اعتماد الطرق التقليدية 
القائمة التى تعتمد عى التلقني من قبل املعلمة والتلقى السلبي من قبل األطفال بل تحتاج إىل 
طرق تعلم حديثة تعتمد عى شحذ ذهن الطفل وتشجعه عى التفكر، ويتفق هذا مع الخريطة 
الذهنية التي تعمل عى توظيف نصفي املخ معاً أثناء عملية التعلم مما يجعل املخ ىف قمة عطائه، 
كما تركز عى الدور اإليجابى للطفل وتساعده عى تنظيم وترتيب األفكار والربط بينها مما ييرس 
التعلم وتساعده عى  أثناء  ذاته  مراقبة  يف  كما تسهم  البيولوجية.  املفاهيم  استيعاب وفهم  له 
تكوين االتجاهات اإليجابية نحو املفاهيم البيولوجية. باإلضافة إىل ذلك فإن الخريطة الذهنية 
تربز الفكرة الرئيسية - املفهوم الرئييس - وتسمح بعرض كل الحقائق واملعارف وقواعد السلوك 
املرتبطة باملفهوم، وتساعد أيضاً عى تركيز انتباه األطفال من خالل مشاركتهم وتفاعلهم مع 
املعلمة ورسم الخرائط بأنفسهم مما يعمق قدرتهم عى االحتفاظ باملفهوم واسرتجاعه، كما 
التذكر والفهم والتطبيق والتحليل  املخية، وبالتايل تحسني مستوى  القرشة  تجمع كل مهارات 
والرتكيب والتقويم، وفضالً عن ذلك فهي تساعد الطفل عى أن يتعلم كيف يتعلم وعى تكوين 
ذاكرته وتشجيعه  وتوسيع  املعرفية  بالعمليات  وعياً  أكثر  يكون  وأن  متكامل،  مفاهيمي  إطار 
املعلومات  وتطبيق  الطفل،  حواس  من  حاسة  من  أكثر  توظف  كونها  عن  زيادة  التفكر،  عى 
التى اكتسبها ىف مواقف جديدة وتنظيم وتصنيف املعلومات واملعارف والبحث عن أوجه التشابه 
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واالختالف بني املفاهيم البيولوجية، كما تتيح للطفل توليد العديد من األفكار الجديدة وإيجاد 
روابط بينها واستخالص األفكار األساسية. 

:Generative Thinking Skills ثالثًا ـ مهارات التفكير التوليدي
لطفل  املناسبة  التوليدي  التفكر  مهارات  تحديد  إىل  النظري  اإلطار  من  الجزء  هذا  يهدف 
الروضة، والتى سيتم تنميتها من خالل هذا البحث. والواقع أن التفكر التوليدي عبارة عن عملية 
بنائية يتم فيها الربط بني األفكار الجديدة واملعارف السابقة عن طريق بناء متماسك يحكمه 
.)Emily, 2000: 115( توليد األفكار واملعارف الجديدة يف عالقتها مع األفكار واملعارف السابقة

تعلم  يف  األساسية  األهداف  من  يعترب  الذي  اإلبداع  لنشاط  تجسيداً  التوليدي  التفكر  ويعد 
األفكار  توليد  عى  قادراً  بحيث يصبح  املتعلم  لدى  املهارات  تنمية  يعمل عى  الذي  العلوم، فهو 

.)Atherton, 2000: 22( ،)58 :1999 ،الحارثي(

من  سلسلة  وفق  تسر  ذهنية  عملية  املعلومات  توليد  أن  املعريف  االتجاه  منظرو  ويرى 
العمليات التي يتم من خاللها معالجة املوضوع، وربطه بعدد من الخربات التى تم تخزينها ىف 
البنية املعرفية للمتعلم وتعمل عى تذويتها )إكسابها الصفة الذاتية( ثم يقوم بدمجها ىف بنائه 
املعرىف حتى يصل يف النهاية إىل حلول جديدة وأصيلة، ويمكن أن تظهر هذه النتاجات عى صورة 

أداءات ومعالجات وبنى معرفية )سعادة، 2003: 262(.

وتعرف مهارات التفكر التوليدي بأنها نشاط عقيل يجعل عملية التفكر تتم بنسق مفتوح، 
يتميز اإلنتاج فيه بخاصية فريدة هي تنوع اإلجابات املنتجة التي ال تحددها املعلومات املتاحة 
)الطيطى، 2004: 51(. ويعرفها النجدي، عبد الهادي، راشد )2003: 472( بأنها مجموعة من 
املهارات تمكن من التوصل إىل معلومات جديدة وأفكار غر تقليدية ونواتج مستحدثة من خالل 

املعلومات املتاحة، وفيها يصل املتعلم إىل إجابات متعددة لسؤال أو مشكلة محددة. 

 Logotron(. كما تُعرف بأنها مهارات تفكر تتضمن إنتاج معلومات ومعاني وأفكاراً جديدة
)Educational Software, 2011

التوصل  بعملية  التي تسمح  التوليدي هي  التفكر  مهارات  أن   )62 :2003( زيتون  ويرى 
ملعلومات وأفكار تتميز بالجدة واملرونة والطالقة والحساسية للمشكالت، وتنمو باملقدرة عى 

إدراك الثغرات والعيوب ىف األشياء وتقديم حلول غر تقليدية لها. 

وتعرف الباحثة مهارات التفكر التوليدى إجرائياً بأنها مجموعة قدرات ذهنية تمكن الطفل 
من استخدام املعلومات والبيانات ومعالجتها وتحليلها بطريقة تؤدي إىل التوصل إىل معلومات 
وأفكار وحلول جديدة غر تقليدية، ويقاس بالدرجة التى يحصل عليها الطفل يف اختبار مهارات 

التفكر التوليدي.

وتتضمن مهارات التفكر التوليدي ثالثة أبعاد أساسية هى:

البعد التوليدي: حيث تحدث التمثالت املعرفية لبنى وتراكيب ما قبل اإلبداع. 

البعد االستكشايف: حيث يسعى املتعلم من خالله إىل تفسر البنى أو الرتاكيب املهيئة لالبتكار، 
ويمكن أن تكون أساساً لتوليد وتعديل األفكار خالل مرحلة االستكشاف االبتكاري.

البعد اإلنتاجي: يتضمن النواتج االبتكارية، ويتميز بعدة خصائص تحظى بالتقدير واالهتمام، 
ومنها: األصالة، القابلية للتطبيق، املغزى، املعقولية، اإلنتاجية، املرونة، الشمول، عمق االستبصار 

)الزيات، 2001: 351، 353(.
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األفكار،  توليد  عند  تستخدم  مفتاحية  أفعاالً  هناك  أن   )Marzano, 2011( مارزانو  ويرى 
وهي: استنتج - تنبأ - استدل - ارشح - وضح بالتفصيل - اقرتح.

أهمية مهارات التفكير التوليدى فى عملية التعلم: 
ترى الباحثة يف ضوء األدبيات العلمية املتعلقة بالتفكر التوليدى أن أهمية مهارات التفكر 

التوليدي ىف عملية التعلم تكمن ىف: 

* توفر استمرارية التعلم مدى الحياة للمتعلم من خالل تعليمه كيف يولد املعلومات.

* تركز عى وظيفة التفكر أهم من الرتكيز عى نتاج التفكر.

* تركز عى نشاط املتعلم أثناء عملية التعلم فالطفل هو محور العملية التعليمية.

* تزيد من قدرة الطفل عى الربط والفهم، وبقاء أثر التعلم وانتقال أثر التعلم.

* تصل بكل طفل إىل تحقيق ذاته وتنمية قدراته وثقته بنفسه من خالل شعوره بأهمية 
دوره يف إنتاج األفكار.

* توفر املتعة والتسلية التي يشعر بها الطفل أثناء ممارسته إلنتاج األفكار.

* تعلم الطفل كيفية إنتاج املعلومة. 

مهارات التفكير التوليدى: 
مهارات التفكر التوليدي متعددة ومتنوعة، وسوف تتبنى الباحثة تلك املهارات التى يرجى 
تنميتها لدى طفل الروضة ىف البحث الحايل، وذلك ملالءمتها لطبيعة نمو األطفال ىف تلك املرحلة، 

وإلشباعها احتياجاتهم واهتماماتهم وميولهم. 

:Fluency الطالقة
هي القدرة عى توليد عدد كبر من البدائل أو املرتادفات أو األفكار أو املشكالت أو االستعماالت 

عند االستجابة ملثر معني، والرسعة والسهولة يف توليدها )عبد الحميد،2033: 95(.

:Flexibility املرونة
والحلول  األفكار  نوع  من  ليست  جديدة  حلول  أو  متنوعة  أفكار  توليد  عى  القدرة  هي 
الروتينية، وتوجيه مسار التفكر أو تحويله استجابة لتغير املثر أو متطلبات املوقف )جروان، 

.)97 :2002

:Predicting التنبـؤ
إذ يحاول املتعلم تحديد ما سيحدث مستقبالً عى  التنبؤ صورة خاصة من االستدالل  يُعد 
أساس البيانات املتجمعة، أي أنه استقراء للمستقبل من مشاهدات حالية ويختلف التنبؤ عن 
التخمني، فالتنبؤ يعتمد عى البيانات أو عى الخربة السابقة أما التخمني فال أساس له من بيانات 

أو خربات سابقة )زيتون، 2002: 97(.

إدراك العالقات: 
وهي القدرة عى توضيح العالقات بني األشياء واألفكار )الزيات ،2001: 351( ويشمـل: 

- إدراك عالقات التشابه، وهو القدرة عى اكتشاف أوجه التشابه بني العوامل املختلفة.
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- إدراك عالقات االختالف، وهو القدرة عى اكتشاف أوجه االختالف بني العوامل املتشابهة. 

- إدراك عالقات التناظر، وهو القدرة عى اكتشاف العالقة بني العوامل املختلفة قياساً عى 
عالقة متشابهة )اللقاني، الجمل، 2003: 35(.

ومن الدراسات التي اهتمت بالتفكر التوليدي ومهاراته نستحرض ما يأتي:

املشكالت  إسرتاتيجية حل  فاعلية  أكدت عى  التي   (Cai & Hwang, 2002) دراسة كي وهوانج 
الرياضية ىف تنمية التفكر التوليدي لدى كل من تالميذ الواليات املتحدة والصني، ودراسة الغول 
تنمية مهارات  يف  املنظومي  املدخل  باستخدام  العلوم  تدريس  فاعلية  إىل  التي توصلت   )2004)

توليد املعلومات وتقويمها وتنمية مهارات التفكر فوق املعريف. 

ثم دراسة الجندي وحسن (2004) التى استخدمت التفاعل بني بعض أساليب التعلم )السطحى 
- العميق( والدعائم التعليمية ىف تنمية التحصيل والتفكر التوليدى لدى تلميذات الصف الثانى 

اإلعدادي. 

ودراسة ساكس وآخرين(Saxe, et al., 2010)  التي توصلت إىل فاعلية األلعاب القائمة عى حل 
املشكالت ىف تنمية التفكر التوليدي لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي. 

  (Mushoriwa, Sibanda, & Nkambule, 2009)ودراسة كل من ميشوريوا وسيباندا ونكامبول
التى خلصت إىل أن التفكر التوليدي يتبع نمطاً مماثالً لكل من تالميذ الصف الثاني والخامس 

االبتدائي 

وأخيرًا دراسة عبد الفتاح (2006) التي أشارت إىل فاعلية إسرتاتيجية الذكاءات املتعددة ىف تنمية 
التحصيل والتفكر التوليدي ىف العلوم لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائى.

يالحظ على الدراسات السابقة ما يلي: 
* االهتمام بتنمية التفكر التوليدي ومهارته ىف املراحل الدراسية املختلفة.

* استخدام مداخل واسرتاتيجيات متنوعة لتنمية التفكر التوليدي مثل حل املشكالت، املدخل 
املنظومي، الدعائم التعليمية، األلعاب القائمة عى حل املشكالت، الذكاءات املتعددة.

البيولوجية  املفاهيم  بعض  تنمية  إىل  هدفت   - الباحثة  علم  حدود  يف   - دراسة  توجد  ال   *
ما  وهذا  الروضة،  طفل  لدى  الذهنية  الخريطة  باستخدام  التوليدى  التفكر  ومهارات 

سيقوم به البحث الحايل. 

اخلريطة الذهنية ومهارات التفكير التوليدى: 
تستخدم الخريطة الذهنية مدى واسع من قدرات التفكر غر املحدود وتقوم أيضاً بتحسينها، 
حيث إنها تولد العديد من األفكار، وتنظم االرتباطات بني املعرفة السابقة واملعرفة الجديدة، كما 
الغريبة  املتباعدة، وجعل األفكار  أنها مصممة إلنتاج حلول متقاربة عالية الجودة من األفكار 

.)Hamza & Alhalbi, 1999: 204( مألوفة والعكس

ويرى دى بونو )2005: 20( أن األفكار الجيدة قد تأتي بدون إضافة أي معلومات جديدة 
جديدة  بطريقة  أجزائها  ترتيب  إعادة  ثم  وتحليلها،  القديمة  املعلومات  ىف  النظر  إعادة  فيمكن 

تماماً.

وتهدف مهارات التفكر التوليدي إىل تحقيق الهدف نفسه، حيث نجد أن كالً من الخريطة 
الجديدة اعتماداً عى معلومات  التوصل لألفكار  إىل  التوليدي يهدفان  التفكر  الذهنية ومهارات 
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سابقة ورغبة ىف الوصول إىل النتيجة اإلبداعية يف التفكر.

وترى الباحثة أن الخريطة الذهنية تساهم ىف تنمية مهارات التفكر التوليدي من خالل: 

* قيام األطفال باألنشطة يمكن أن يساهم ىف تدريبهم عى مهارات التفكر التوليدي.

* املناقشة يف مجموعات صغرة اثناء إجراء األنشطة يمكن أن يساعد ىف نمو مهارات التفكر 
التوليدي.

* التفاعل اللفظي بني املجموعات يساعد ىف تنمية مهارتى الطالقة واملرونة لديهم.

* قيام األطفال بدور إيجابي ىف النشاط يمكن أن يساعدهم ىف إدراك العالقات بني املفاهيم 
البيولوجية ومحاولة الربط بينها وبني ما يعرفونه فضالً عن تحديد ما سيحدث مستقبالً 

بناء عى البيانات واملعلومات املتوفرة لديهم. 

تعقيب على الدراسات السابقة حملاور البحث احلالي:
بعد عرض الدراسات السابقة التي ارتبطت بمتغرات البحث الحايل، وهي )الخريطة الذهنية 
ً هاماً  - املفاهيم البيولوجية- التفكر التوليدي( اتضح للباحثة أن البحث الراهن يعالج جانبا 
من جوانب العلوم وهي املفاهيم البيولوجية؛ كما أن تنمية قدرات األطفال عيل التفكر التوليدي 
املسؤولية  ً من  املتعلم مزيدا  بإعطاء  العلوم، وذلك  أنشطة  إيل تحقيقه من خالل  هدف نسعي 
البحث  مرحلة عمرية لها خصوصية،  التعليم والتعلم، كما يعالج  واالهتمام بالعمق يف عملية 
وهي مرحلة رياض األطفال وذلك استجابة للعديد من توصيات بعض الدراسات السابقة، والتي 
أقرت أن األطفال بحاجة ملعرفة تلك العلوم يف مراحل مبكرة من حياتهم فضالً عن ثراء مفهوم 
 Samara Pun Gavan,(. العلوم  تعلم مختلف مجاالت  األطفال يف سياق  لدى  النمائية  القدرات 

)Montzicopoulos, & partich, 2009

* تباينت الدراسات فيما بينها من حيث املنهج املستخدم، فقد اعتمدت عى مناهج متعددة 
مثل: الوصفي، التحلييل شبه التجريبي. أما البحث الحايل فقد اعتمد عى ُكٍلّ من: املنهج 

الوصفي التحلييل واملنهج شبه التجريبي.

أطفال  إىل  اتجه  ما  الدراسات  هذه  ومن  العينة،  حيث  من  بينها  فيما  الدراسات  تباينت   *
الروضة والبعض اآلخر كانت العينة من أطفال املدرسة االبتدائية. أما عينة البحث الحايل 

فكانت تخص أطفال املستوى الثاني لرياض األطفال.

* استفادت الباحثة من الدراسات السابقة يف املنهجية العلمية التي اتبعها الباحثون يف هذه 
الدراسات، والتعرف عى األدوات التي استخدمت فيها، وبناء أدوات قياس جديدة للمراحل 
العمرية املبكرة، والتي لم تعالجها العديد من الدراسات السابقة. فضالً عن إعداد املحتوى 
العلمي للربنامج. وتأتي مكانة البحث الحايل من أهمية موضوعه، واألسئلة التي يجيب 

عنها والفرضيات التي يقوم عليها.

اإلجراءات امليدانية للبحث
يتناول الجزء اآلتي من البحث اإلجراءات امليدانية التى سارت وفق الخطوات التالية:

املتعلقة  التدريبية  املهام  باألطفال إلنجاز  الخاصة  العمل  املقرتح، وأوراق  الربنامج  إعداد  ـ  أواًل 
بتقديم الربنامج.

ثانيًا ـ بناء أدوات البحث التي تمثلت ىف اآلتى: 
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)أ( اختبار املفاهيم البيولوجية املصور لطفل الروضة )إعداد الباحثة(.

)ب( اختبار مهارات التفكر التوليدي لطفل الروضة )إعداد الباحثة(.

وفيما ييل تفصيل لكل خطوة من الخطوات السابقة: 

أواًل ـ إعداد البرنامج: 

1- تحديد األهداف التعليمية للبرنامج: تمثل الهدف العام للربنامج ىف تنمية بعض املفاهيم 
إسرتاتيجية  باستخدام  لديه  التوليدى  التفكر  مهارات  وتنمية  الروضة،  لطفل  البيولوجية 

الخريطة الذهنية. 

2- تحديد محتوى البرنامج: تحدد محتوى الربنامج ىف صورة ست وحدات تعليمية - من إعداد 
الباحثة - ثم تقديمها  ىف عدة أنشطة عيل النحو اآلتى: 

وحدة الطيور وحدة الحيوان      وحدة اإلنسان   

وحدة النباتات وحدة الزواحف   وحدة الحرشات 

حيث  الربنامج  تقديم  ىف  استخدمت  التى  التعليمية  الوسائل  تنوعت  التعليمية:  الوسائل   -3
التعليمية  األفالم   - املصورة  البطاقات   - التوضيحية  الرسوم   - النماذج   - املجسمات  تمثلت يف 
- موسوعات علمية - قصص مصورة اللوحات التعليمية )الوبرية - املغناطيسية( - السبورة - 

الرشائح - الشفافيات.

4- األنشطة التعليمية: تم تكليف األطفال بأنشطة متنوعة روعي فيها التنوع وتنمية مهارات 
عديدة ،مثل جمع الصور واملعلومات حول وحدات الربنامج - إعداد خرائط ذهنية عن موضوعات 

الربنامج.

الذهنية  الخريطة  إسرتاتيجية  باستخدام  الربنامج  تقديم  تم  البرنامج:  تقديم  أساليب   -5
باإلضافة إىل بعض أساليب التعلم املساعدة كاملناقشة والحوار - التعلم التعاونى - حل املشكالت 

- طرح األسئلة. 

6- ضبط البرنامج: بعد االنتهاء من إعداد الربنامج وأوراق العمل الخاصة باألطفال، تم عرضه 
عى مجموعة من املحكمني املتخصصني ىف مجال تربية الطفل وىف مجال املناهج وطرق التدريس، 
وقد أقر املحكمون صالحية الربنامج للتطبيق سواء من حيث األهداف أو املحتوى أو األنشطة أو 

التقويم أو أوراق العمل الخاصة باألطفال، كما يتضح ذلك من صورته النهائية يف امللحق )3(.

الجليل  الثاني بمدرسة  املستوى  الروضة  الربنامج عى أطفال  تم تطبيق  البرنامج:  تطبيق   -7
الرسمية للغات إدارة الزيتون التعليمية - القاهرة - بعد تطبيق أدوات البحث قبلياً - يف منتصف 
الربنامج  االنتهاء من تطبيق  أكتوبر )2016( وحتى نهاية شهر ديسمرب )2016(، وبعد  شهر 

طبقت أدوات البحث بعدياً ورصدت النتائج.

ثانيًا ـ بناء أدوات البحث وتمثلت فى اآلتى: 

)أ( اختبار المفاهيم البيولوجية المصور لطفل الروضة: 

تم إعداد االختبار وفقاً للخطوات التالية: 

1 - الهدف من االختبار هو قياس مدى اكتساب طفل الروضة من )6-7( سنوات لبعض املفاهيم 
البيولوجية )إنسان - حيوان - طيور - حرشات - زواحف - نباتات(.
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ويقاس هذا الهدف عن طريق إجراء االختبار بصورة فردية مع كل طفل عى حدة، حيث 
تقوم الباحثة بعرض الصور الثالث امللونة الخاصة بكل بند عى كل طفل مبحوث ليقوم باختيار 
صورة واحدة من ضمنها، مع ذكر السبب ىف بعض األسئلة، وترتيب بعض الصور ىف أسئلة أخرى. 

2 - بناء االختبار: روعي عند بناء مفردات االختبار أن يكون مصوراً وملوناً حتى يجذب انتباه 
واهتمام األطفال. 

 ،2003 الرحمن،  )عبد  التطبيق  إعادة  بطريقة  االختبار  ثبات  حساب  تم  االختبار:  ثبات   -  3
باملستوى  وطفلة  طفالً   )30( قوامها  الروضة  أطفال  من  استطالعية  عينة  عى  وذلك   ،)167
الثاني بمدرسة الجليل الرسمية للغات إدارة الزيتون التعليمية، وقد بلغت نسبة ثبات االختبار 

(0.84( وبداللة مؤكدة عند مستوى 0.01 مما يؤكد ثبات االختبار.

صدق االختبار: تم عرض االختبار عى مجموعة من املحكمني الرتبويني، حيث أقروا صالحيته 
للتطبيق بعد إجراء بعض التعديالت، ثم تم حساب صدق املحكمني بطريقة الوىش لحساب صدق 

االختبار، وقد تراوحت نسبة االتفاق بني آراء املحكمني )0.8 -1(.

حساب زمن االختبار.
املبحوث  الطفل  إلنجاز  املناسب  الزمن  أن  لالختبار  االستطالعية  التجربة  خالل  من  تبني   
جميع مهام االختبار يرتاوح بني 30 و40 دقيقة. ونظراً لطول االختبار تم تقسيمه إىل قسمني 

أثناء التطبيق: 

االختبار في صورته النهائية: احتوى االختبار ىف صورته النهائية عى )46( مفردة مقسمة عى 
املفاهيم البيولوجية ويوضح الجدول رقم )1( توزيع مفردات االختبار عى املفاهيم البيولوجية، 

ملحق )4( كما ييل: 

جدول )1( توزيع مفردات االختبار على املفاهيم البيولوجية

املفاهيم 
البيولوجية

عدد بنود 
االختبار

املفاهيم 
البيولوجية

عدد بنود 
االختبار

املفاهيم 
البيولوجية

عدد بنود 
االختبار

اإلنسان
الحيوان

7
8

الطيور
الحرشات

8
7

الزواحف
النباتات

8
8

تطبيق االختبار وتصحيحه: تم تطبيق االختبار قبل تقديم الربنامج ىف منتصف شهر أكتوبر 
30 عنرصا من أطفال الروضة املستوى الثانى. وكما تم تطبيق  (2016( عى عينة مكونة من 
االختبار بعد تقديم الربنامج يف نهاية شهر ديسمرب )2016( وتحددت الدرجة الكلية لالختبار يف 
(70( درجة مقسمة كاالتي: )11( درجة ملفردات مفهوم اإلنسان، )12( درجة ملفهوم الحيوان، 
(15( درجة ملفهوم الطيور، )10( درجات ملفهوم الحرشات، )8( درجات ملفهوم الزواحف )14( 

درجة ملفهوم النباتات.

)ب( اختبار مهارات التفكير التوليدي لطفل الروضة:

تم إعداد االختبار وفقاً للخطوات التالية: 

لبعض  سنوات   )7-  6( من  الروضة  طفل  اكتساب  مدى  قياس  هو  االختبار:  من  الهدف   -  1
مهارات التفكر التوليدي )الطالقة - املرونة - التنبؤ - إدراك العالقات(.

تتسم  التى  التوليدى  التفكر  مهارات  طبيعة  االختبار  بناء  عند  روعيت  االختبار:  بناء   -  2
باإليجابية، لذلك صيغت املفردات بصورة تشجع األطفال عى اإلنتاج املتجدد لألفكار فضالً عن 

استخدام الصور حتى تجذب اهتمامهم.
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3 - ثبات االختبار: تم حساب ثبات االختبار بطريقة إعادة التطبيق عبد الرحمن )2003: 167(، 
وذلك عى عينة استطالعية من أطفال الروضة قوامها 30 طفالً وطفلة باملستوى الثاني بمدرسة 

الجليل الرسمية للغات )إدارة الزيتون التعليمية، وقد بلغت نسبة ثبات االختبار )0.75(.

4 - صدق االختبار: عرض االختبار عى مجموعة من املحكمني، وقد أقروا صالحيته للتطبيق، 
املحكمني بطريقة الوىش لحساب صدق  استخالص صدق  تم  التعديالت. وقد  إجراء بعض  بعد 

االختبار، حيث تراوحت نسبة االتفاق بني أدائهم بني    )1-0.8(.

5 - زمن االختبار: لقد تبني من خالل التجربة االستطالعية أن الزمن الكيل إلنجاز مهام االختبار 
يرتاوح بني 25 و35 دقيقة. 

6 - االختبار في صورته النهائية: احتوى االختبار ىف صورته النهائية عى )24( مفردة مقسمة 
عى مهارات التفكر التوليدي. كما توضح ذلك مضامني الجدول رقم )2(، ملحق )5(:

جدول )2( توزيع مفردات االختبار على مهارات التفكير التوليدي

عدد بنود االختبارمهارات التفكر التوليدىعدد بنود االختبارمهارات التفكر التوليدى

الطالقة
املرونة

6
6

التنبؤ
إدراك العالقات

6
6

شهر  منتصف  ىف  الربنامج  تقديم  قبل  االختبار  تطبيق  تم  وتصحيحه:  االختبار  تطبيق   -  7
أكتوبر )2016( عى عينة تضم 30 طفالً وطفلة من أطفال الروضة بمدرسة الجليل الرسمية 
للغات. وكما تم تطبيق االختبار بعد تقديم الربنامج يف نهاية شهر ديسمرب )2016(، وقد تحددت 
الطالقة  مهارة  ملفردات  درجة   )36( كاآلتي:  مقسمة  نقطة،   )86( يف  لالختبار  الكلية  الدرجة 
(24( درجة ملفردات مهارة املرونة، )6( درجات ملفردات مهارة التنبؤ )20( درجة ملفردات مهارة 

إدراك العالقات بني األشياء.

نتائج البحث
أواًلـ  للتحقق من صحة الفرض االول تم حساب قيمة ”ت“ للتأكد من داللة الفروق بني متوسطي 
درجات األطفال مجموعة البحث ىف التطبيقني القبيل والبعدي الختبار املفاهيم البيولوجية املصور 

لطفل الروضة. ويتضمن الجدول رقم )3( معطيات وقيم هذه الخطوة.

جدول )3( داللة الفروق بني متوسطي درجات أطفال املجموعة التجريبية يف التطبيق القبلي والبعدي  الختبار 
املفاهيم  البيولوجية املصور لطفل الروضة ككل وفى أبعاده الفرعية

العامل 
املقيس

التطبيق
العدد 
)ن(

املتوسط
)م(

االنحراف 
املعياري

ع ف

الخطأ 
املعياري
ع م ف

درجات 
الحرية
)د.ح(

قيمة
)ت(

قوة 
التأثر

)د(

أوميجا2
مستوى 

الداللة

مفهوم 
اإلنسان 

قبيل
30

5.2
1.280.232922.618.37%890.01

10.4بعدي

مفهوم 
الحيوان 

قبيل
30

5.6
0.910.172934.1112.4%950.01

11.4بعدي

مفهوم 
الطيور

قبيل
30

6.73
1.210.222932.711.5%940.1

13.83بعدي

مفهوم 
الحرشات

قبيل
30

5.9
1.20.222913.64.94%750.1

8.96بعدي

مفهوم 
الزواحف

قبيل
30

4.46
1.0280.192915.215.66%800.01

7.36بعدي
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مفهوم 
النباتات

قبيل
30

5.6
1.480.272928.149.75%920.01

13.6بعدي

االختبار 
ككل

قبيل
30

33.5
3.320.612952.1313.9%970.01

65.27بعدي

يتضح من الجدول رقم )3( أن قيمة ”ت“ املحسوبة لألبعاد الفرعية لالختبار واالختبار ككل 
عى الرتتيب جاءت كالتايل: مفهوم اإلنسان )22.61(، مفهوم الحيوان )34.11(؛ مفهوم الطيور 
)28.14(؛  النباتات  مفهوم  )15.21(؛  الزواحف  مفهوم   ،)13.6( الحرشات  مفهوم   ،)32.7)
االختبار ككل )52.13(، بينما بلغت قيمة ”ت“ الجدولية عند مستوى )0.01( )2.76( مما يدل 
عى وجود فروق دالة إحصائياً بني التطبيقني القبيل والبعدي لصالح التطبيق البعدي ىف االختبار 

ككل، وىف أبعاده الفرعية مما يثبت صحة الفرض األول.

املعطيات  يف  ككل  واالختبار  لالختبار  الفرعية  لألبعاد  التأثر  قوة  )د(  قيمة  تمثلت  وقد   *
 ،)11.5( الطيور  مفهوم   ،)12.4( الحيوان  مفهوم   ،)8.37( اإلنسان  مفهوم  التالية: 
مفهوم الحرشات )4.94(، مفهوم الزواحف )5.66(، مفهوم النباتات )9.75(، االختبار 
التأثر  ككل )13.9(، حيث من املؤكد أن قيمة )د( متى زادت عن )0.8( إال كانت قوية 

ويمكن األخذ بها.  

عى  معطياتها  تدرجت  فقد  ككل،  واالختبار  لالختبار  الفرعية  لألبعاد  أوميجا2   قيمة  أما   *
النحو اآلتي: مفهوم اإلنسان )89 %(، مفهوم الحيوان )95 %(، مفهوم الطيور )94 %(، 
مفهوم الحرشات )75 %(، مفهوم الزواحف )80 %(، مفهوم النباتات )92 %(، االختبار 
ككل )97%(، حيث تعد النسبة دالة كلما زادت عن 60 %، وهذا ما يدل عى األثر الواضح 

للربنامج. 

الفروق بني  داللة  للتأكد من  تم حساب قيمة ”ت“  الثانى  الفرض  للتحقق من صحة  ثانيًا ـ  
متوسطي درجات األطفال مجموعة البحث ىف التطبيقني القبيل والبعدي الختبار مهارات التفكر 
التوليدي املصور لطفل الروضة. ويستعرض الجدول رقم )4( املعطيات والنتائج املرتبطة بهذه 

الخطوة:

جدول )4( داللة الفروق بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية فى التطبيقين القبلى والبعدى  الختبار 
مهارات التفكير التوليدي المصور لطفل الروضة ككل وفى أبعاده الفرعية

التطبيقاألبعاد
العدد 
)ن(

املتوسط 
)م(

االنحراف 
املعياري 

ع ف

الخطأ 
املعياري 

ع م ف

درجات 
الحرية 
)د.ح(

قيمة 
)ت(

قوة التأثر
)د(

أوميجا2
مستوى 

الداللة

الطالقة
قبيل

30
16.2

3.160.572921.58.1%880.01 28.5بعدي

املرونة
قبيل

30
7.2

1.60.292938.614.002%960.01 18.4بعدي

التنبؤ
قبيل

30
2.5

0.830.1529207.4%860.01 5.5بعدي

إدراك 
العالقات

قبيل
30

10.96
1.210.222935.459.7%950.01 18.8بعدي

االختبار 
ككل

قبيل
30

36.96
4.10.752945.1613.9%970.01 71.2بعدي

يتضح من الجدول رقم )4( أن قيمة ”ت“ املستخلصة بخصوص األبعاد الفرعية لالختبار 
إدراك   ،)20( التنبؤ   ،)38.6( املرونة   ،)21.5( الطالقة  كاآلتي:  تدرجت  والتي  ككل،  واالختبار 
العالقات )35.45(، االختبار ككل )45.16(، تؤرش بشكل واضح عى وجود فروق دالة إحصائياً 
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بني التطبيقني القبى والبعدى لصالح التطبيق البعدي ىف االختبار ككل، وىف أبعاده الفرعية مما 
يثبت صحة الفرض الثانى. 

وقد تمثلت قيمة )د( قوة التأثر لألبعاد الفرعية لالختبار واالختبار ككل يف النسب التالية: 
الطالقة )8.1(، املرونة )14.002(، التنبؤ )7.4(، إدراك العالقات )9.7(، االختبار ككل 13.9، حيث 

كلما زادت قيمة )د( عن 0.8 كلما كانت قوية التأثر ويمكن األخذ بها.

أما قيمة أوميجا2  لألبعاد الفرعية لالختبار واالختبار ككل فقد تدرجت معطياتها عى النحو اآلتي: 
الطالقة 88%، املرونة 96%، التنبؤ 86% إدراك العالقات 95%، االختبار ككل 97%، حيث تعد 

النسبة دالة كلما زادت عن 60%، وهذا ما يدل عى األثر الواضح للربنامج. 

للتحقق من صحة الفرض الثالث تم حساب معادلة الكسب املعدل لبالك Blac )الوكيل  ـ  ثالثًا 
واملفتي، 1996، 300( ويستعرض الجدول رقم )5( معطيات وقيم هذه الخطوة:

جدول )5( نسبة الكسب املعدل لبالك وداللته للمفاهيم البيولوجية، مهارات التفكير التوليدي

املتغر
1
م 

2
م 

الدرجة 
العظمى

نسبة الكسب 
املعدل

الداللة

دالة33.565.27701.3املفاهيم البيولوجية

دالة34.271.2861.15مهارات التفكر التوليدي

البيولوجية )1.3(، ونسبة  للمفاهيم  املعدل  الكسب  أن نسبة  الجدول رقم )5(  يتضح من 
الكسب املعدل ملهارات التفكر التوليدي )1.15( تحظيان معاً بالداللة اإلحصائية املطلوبة حسب 
املدى الذي حدده بالك واملرتاوح بني 1 و2. وهذ ما يؤرش عى أن الخريطة الذهنية تتسم بالفاعلية 
التوليدي لدى أطفال الروضة )مجموعة  التفكر  البيولوجية ومهارات  ىف تنمية بعض املفاهيم 

البحث( مما يثبت صحة الفرض الثالث. 

تفسير النتائج: 
أشارت النتائج إىل اآلتي: 

* هناك فرق دال إحصائياً بني متوسطي درجات أطفال املجموعة التجريبية ىف التطبيقني 
البيولوجية املصور لطفل  املفاهيم  القبيل والبعدي عند مستوى داللة )0.01( ىف اختبار 

الروضة ككل، ويف أبعاده الفرعية لصالح التطبيق البعدي. 

* هناك فرق دال إحصائياً بني متوسطي درجات أطفال املجموعة التجريبية ىف التطبيقني 
التوليدى ككل وىف  القبى والبعدى عند مستوى داللة )0.01( ىف اختبار مهارات التفكر 

أبعاده الفرعية لصالح التطبيق البعدي.

ومهارات  البيولوجية  املفاهيم  تنمية  ىف  بالفاعلية  الذهنية  الخريطة  إسرتاتيجية  تتسم   *
التفكر التوليدى لدى أطفال الروضة )مجموعة البحث(.

ويمكن تفسر هذه النتائج كما ييل: 

1 - تفسير نتائج الفرض األول:
اختبار  األطفال عى  دالة بني متوسطي درجات  األول وجود فروق  الفرض  نتائج  أظهرت 
املفاهيم البيولوجية ككل، وىف أبعاده الفرعية قبل وبعد تطبيق الربنامج لصالح درجاتهم بعد 

التطبيق. 
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وترجع الباحثة هذه النتائج إلى: 
* فاعلية أنشطة الربنامج القائم عى إسرتاتيجية الخريطة الذهنية حيث كان لهذا األخر 
األثر الواضح عى تقدم أطفال املجموعة التجريبية بعد تطبيق الربنامج مقارنة بالتطبيق 

القبى.

اسرتاتيجية  فاعلية  السابقة من  الدراسات  اليه  أن توصلت  ما سبق  النتيجة  تدعم هذه   *
 ،)Polson, 2004( بولسون دراسة  املتغرات مثل  العديد من  تنمية  الذهنية يف  الخريطة 
أشارت  حيث   ،)Baggett, 2009( باجيت   ،)2009( عباس   ،)Brennan, 2006( برينان 
نتائج تلك الدراسات أن الخريطة الذهنية حققت أثراً واضحاً يف التطبيق البعدي للمجموعة 

التجريبية.

من  كل  استخدام  عى  األطفال  تشجيع  إىل  الذهنية  الخريطة  إسرتاتيجية  استخدام  أدى   *
نصفي املخ وبالتايل تشجيعهم عى التفكر. 

منظمة  بصورة  املعلومات  تخزين  عى  األطفال  الذهنية  الخريطة  إسرتاتيجية  ساعدت   *
ومرئية بشكل ينسجم مع طبيعة عمل املخ وتركيب الخلية العصبية من خالل استخدام 
البيولوجية،  املفاهيم  فهم  والجذابة مما ساعدهم عى  امللونة  والصور  والرموز  الرسوم 
وتحقيق  املفاهيم  بني  العالقات  وإدراك  استدعائها  وسهولة  املعلومة  تثبيت  إىل  وأدى 
الرشح  عى  قدرتهم  تحسني  ىف  أسهمت  كما  املعلومات،  معالجة  ىف  أعمق  مستويات 

والتفسر والتحليل وجعل عملية التعلم ذات معنى وأكثر متعة. 

* وهذا يتماىش مع ما سبق أن أكد عليه بوزان )2007: 296( من خالل تنصيصه عى أن 
الخريطة الذهنية ىف مجال التعليم تساعد املتعلمني عى الرتكيز والتخطيط وتنظيم األفكار. 
فتدفقها يمكنهم من ربط املعلومات الجديدة بما لديهم من خربات ومعارف سابقة وفق 

إطار تنظيمي جديد يربط بينها داخل بنيتهم املعرفية. 

* ساهمت الخريطة الذهنية يف تلخيص كل املعلومات املرتبطة باملفهوم البيولوجي. وتنظيمها 
وترتيبها يف الذاكرة بشكل مرتابط ومتكامل، حيث يتجمع كل شئ ىف خريطة واحدة. وهذا 
يدعم ما توصلت إليه دراسة أكينوجلو ويازار )Akinoglu & Yasar, 2007( التي أظهرت 
فاعلية الخريط الذهنية يف تعلم العلوم ودورها اإليجابي يف اتجاهات التالميذ وإنجازهم 
 Absel & Abdelkhalick,( إليه دراسة أبسل وعبد الخالق األكاديمي، وكذلك ما أشارت 
حيث  املتعلمني  إنجاز  يف  الذهنية  الخريطة  استخدام  فاعلية  عن  كشفت  التي   ،)2008

حققت املجموعة التجريبية مستوي عال من الفهم املفاهيمي. 

* ساعدت الخريطة الذهنية وما تتميز به من نشاطات مفتوحة ىف إكساب األطفال الفهم 
العميق وإبداء اآلراء وطرح وجهات النظر والتشجيع عى التفكر املشع بينهم واستخدام 
الحوار البرصي الذي يجمع بني بعدي السمع والرؤية معاً، وبذلك يقدم أداة قوية للتعلم 

بشكل مبسط وتوليد أفكار مبتكرة. 

املعلمة  بني  مشرتكة  برصية  لغة  تكوين  عى  ساعدت  الذهنية  الخريطة  أن  عن  فضالً   *
واألطفال وبالتايل عملت عى تحسني عملية التواصل والتعلم. 

* مشاركة األطفال يف الحوار واملناقشة ويف بناء الخرائط الذهنية ساعد عى التواصل املعريف 
والعقيل الفعال بينهم وتنمية روح العمل التعاوني وتحمل مسؤولية التعلم أثناء القيام 

باألنشطة املتنوعة.

* ساهم الربنامج القائم عى إسرتاتيجية الخريطة الذهنية ىف مساعدة األطفال عى تعلم 
إيجابية،  العمل بصورة  أوراق  املطلوبة منهم من خالل  املهام  البيولوجية وحل  املفاهيم 

حيث اتضح ذلك ىف رغبتهم ىف االستزادة حول املفاهيم البيولوجية.
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والقصص  املصورة  واملوسوعات  واملجسمات  والسمعية  البرصية  بالعروض  االستعانة   *
واألغانى ساعد عى جعل األنشطة أكثر إثارة ودافعية بالنسبة للطفل. 

* أدى استخدام التقويم املستمر )قبيل - بنائي - بعدي( ىف كل نشاط من أنشطة الربنامج إىل 
تثبيت املعلومات لدى األطفال ومعالجة املعلومات وتحليلها بشكل جيد.

2- تفسير نتائج الفرض الثانى: 
أظهرت نتائج الفرض الثاني وجود فروق دالة بني متوسطي درجات األطفال عى اختبار 
مهارات التفكر التوليدى ككل، ويف أبعاده الفرعية قبل وبعد تطبيق الربنامج لصالح درجاتهم 

بعد التطبيق. 

وترجع الباحثة هذه النتائج إلى: 
* فاعلية أنشطة الربنامج القائم عى إسرتاتيجية الخريطة الذهنية ىف تنمية مهارات التفكر 
التوليدي حيث اتضح ذلك من درجات األطفال ىف التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكر 
التوليدي، فقد أصبحت إجابات األطفال أكثر وضوحاً وإبداعاً إذ اكتسب األطفال مهارات 

الطالقة - املرونة - التنبؤ - إدراك العالقات.

من  كل  دراسة  توصلت  حيث  السابقة،  الدراسات  بعض  نتائج  مع  النتيجة  هذه  تتفق   *
الغول )2004(، الجندي وحسن )2004(، عبد الفتاح )Saxe, et al. )2010،)2006( إىل 
فاعلية العديد من اإلسرتاتيجيات يف تنمية مهارات التفكر التوليدي مثل املدخل املنظومي 

والدعائم التعليمية والذكاءات املتعددة واأللعاب التعليمية القائمة عيل حل املشكالت.

واملرونة  باالنفتاح  الذهنية  الخريطة  إسرتاتيجية  عى  القائم  الربنامج  أنشطة  تميزت   *
لكونها لم تلتزم بإعطاء إجابة واحدة بل راهنت عى حث األطفال عى توليد العديد من 
أسئلة  والتنبؤ عن طريق  واقرتاح حلول ملشكالت حياتية  إجابات،  األفكار وإعطاء عدة 
األفكار وليس اسرتجاعها  قوامها )ماذا يحدث لو؟(، فكانت األنشطة ترتكز عى توليد 

فقط، كما منحت األطفال فرصة حقيقية للتعبر عن خرباتهم الحياتية. 

ويركبون  ويحللون  يدركون  جعلهم  معنى  ذا  تعلماً  األطفال  الربنامج  أنشطة  أكسبت   *
األفكار ذات العالقة، ويفرسون املعرفة الجديدة اعتماداً عى املعرفة القبلية املوجودة ىف 

بنيتهم املعرفية. 

* ساعدت أنشطة الربنامج يف زيادة دافعية األطفال نحو البحث واالستكشاف والربط بني 
تجارب التعلم السابقة والالحقة وخرباته ىف املوضوعات املختلفة للمفاهيم البيولوجية.

الرسالة  فهم  ىف  الذهنية  الخريطة  إسرتاتيجية  عى  القائم  الربنامج  أنشطة  ساهمت   *
البرصية للمحتوى املعرىف خاصة وأن الخريطة الذهنية تجمع بني أشكال التفكر البرصية 
العالقات  إدراك  خاللها  من  يستطيعون  برصية  بذاكرة  األطفال  يمتاز  حيث  واللفظية، 

والتعرف عى أوجه التشابه واالختالف بني املفاهيم البيولوجية.

* املشاركة اإليجابية لألطفال يف أنشطة الربنامج وىف بناء الخرائط الذهنية حيث قام هؤالء 
بممارسة مهارات التفكر التوليدى )الطالقة - املرونة - التنبؤ - إدراك العالقات( واإلجابة 

عى العديد من األسئلة والتوصل للحلول لتلك األسئلة بأنفسهم وبالتعاون مع أقرانهم.

مناخ  إشاعة  عى  الذهنية  الخريطة  إسرتاتيجية  عى  القائم  الربنامج  أنشطة  ساعدت   *
عى  ومساعدتهم  ومبدعة،  مبتكرة  مقرتحات  إىل  التوصل  عى  لألطفال  ومحفز  مشجع 
استنباط أسئلة جديدة عن املفاهيم البيولوجية التى قدمت إليهم وطورت لديهم العمق 

املعريف واملهاري ملوضوعات التعلم.
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تفسير نتائج الفرض الثالث: 
أظهرت نتائج الفرض الثالث األثر اإليجابي الستخدام إسرتاتيجية الخريطة الذهنية ىف تنمية 
بعض املفاهيم البيولوجية وبعض مهارات التفكر التوليدي يف البحث الحايل لدى أطفال الروضة.

 ويرجع ذلك إىل أن الخريطة الذهنية إسرتاتيجية نافعة ومفيدة ألنها خطة للتمثيل الرسومى 
إن  والتواصل حيث  باالتصال  أداة برصية تسمح  أنها  الفعال. كما  النشط  بالتعلم  لألفكار، تسمح 
معظم األطفال يتعلمون بشكل برصي، وهي أيضاً وسيلة للبحث ىف تصور الطفل لخرباته، وذلك بفعل 

استخدامها للرسم، فاألطفال يرسمون ما يعرفونه ويميلون إىل الرتكيز عى األشياء ذات القيمة. 

وهذا ما ذهب إليه فازيليج )Vasilije, 2007( من خالل التنصيص عى أن استخدام الخريطة 
إىل  يؤدي  املوضوعات، مما  العديد من  إىل توضيح  يؤدي  املبكرة  املراحل  األطفال ىف  الذهنية مع 
زيادة الفرص للحصول عى حلول مبدعة وواقعية وأن اعتماد الخريطة الذهنية عى مجموعات 
الرموز والصور والرسوم واأللوان الجذابة تساعد األطفال عى إدراك العالقات وتسمح لهم برؤية 
الصورة الكلية والتفاصيل الدقيقة. وهذه مسألة سبق لكوكبورن )Cockburn, 2011( أن أكد 
عليه من خالل اإلقرار باألطفال ىف األعمار املبكرة قادرين عى تعلم كيفية بناء الخرائط الذهنية 
التفكر والتخطيط، كما أوىص يف دراسته برضورة تضمني الخريطة  واستخدامها كأداة لدعم 

الذهنية كإسرتاتيجية تعليمية يف املناهج الدراسية.

توصيات البحث:
يف ضوء نتائج البحث تويص الباحثة بما ييل: 

املراحل . 1 كل  ىف  واسع  نطاق  عى  واستخدامها  الذهنية  الخريطة  إسرتاتيجية  تبني 
دافعية  وإثارة وزيادة  ملا تحققه من متعة  األطفال  من مرحلة رياض  بدءاً  التعليمية 

املتعلمني نحو التعلم، فضالً عن تحقيق أجواء أكثر إبداعاً وتجديداً.
حول 2.  أفكار  من  أذهانهم  ىف  يدور  ملا  الذهنية  الخرائط  رسم  عى  الروضة  أطفال  تدريب   

موضوعات التعلم ىف الروضة مما يساعد عى إطالق إبداعاتهم وإدراك الروابط الذهنية بينها.
 عقد دورات تدريبية وورش عمل ملعلمات رياض األطفال أثناء الخدمة لتدريبهن عى 3. 

الذهنية  الخرائط  باستخدام  التعليم  الذهنية وكيفية  الخرائط  إسرتاتيجيات  استخدام 
مع توفر مصادر التعلم الكافية واملتنوعة وإطالعهم بشكل مستمر عى كل جديد ىف 

مستحدثات العلم.
أثناء . 4 التوليدي لدى معلمات رياض األطفال  التفكر  رضورة االهتمام بتنمية مهارات 

الخدمة ملا تحققه من نتائج إيجابية عى مستوى طريقة تفكرهن وسلوكهن التدريبي. 
تضمني مقررات كليات الطفولة املبكرة، وأقسام تربية الطفل بكليات الرتبية أنشطة . 5

عى مهارات التفكر التوليدي.
األفكار . 6 توضح  ذهنية  خرائط  بتضمني  األطفال  رياض  مناهج  واضعوا  يهتم  أن 

املتضمنة ىف أنشطة التعلم وترابطها ببعضها البعض وتسلسل أفكارها بصورة برصية 
وباستخدام أشكال ملونة جذابة لألطفال.

البحوث املقترحة:
يف ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج تقرتح الباحثة القيام بإجراء البحوث التالية: 

 فاعلية إسرتاتيجيات التعلم النشط ىف تنمية مهارات التفكر التوليدي لدى أطفال الروضة. 1. 
فاعلية إسرتاتيجية الخريطة الذهنية ىف تنمية مهارة حل املشكالت لدى طفل الروضة. . 2
دراسة تشخيصية ألهم صعوبات تعلم املفاهيم البيولوجية لدى أطفال الروضة. . 3

 أثر استخدام الخريطة الذهنية ىف تنمية مهارات التفكر اإلبداعي لدى طفل الروضة. 4. 
 فاعلية الخريطة الذهنية يف تنمية املهارات الحياتية لدى طفل الروضة. 5. 
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