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 مستخمص البحث
 الخرائط استخداـ عمى قائـ تدريبي التعرؼ عمى فاعمية برنامجإلى ىدؼ البحث 

 عادات عمى وأثره األطفاؿ رياض معممات لدى التخطيط ميارة تنمية في اإللكترونية الذىنية
لدييف، ولتحقيؽ ذلؾ قامت الباحثتاف بإعداد أدوات القياس والتي تمثمت في اختبار  العقؿ

وبطاقة مبلحظة ميارة التخطيط لدى  ،يارة التخطيطتحصيمي لقياس الجانب المعرفي لم
وتمثمت المواد  ،ومقياس عادات العقؿ لدى معممات رياض األطفاؿ ،معممات رياض األطفاؿ

التعميمية في  دليؿ البرنامج لتدريب المعممات رياض األطفاؿ عمى استخداـ وتصميـ الخرائط 
ية لمجالي محتوى المنيج ونواتج التعمـ والخرائط الذىنية اإللكترون ،الذىنية االلكترونية

( معممة مف معممات مدينة 23وتكونت عينة البحث مف ) ،بالمعايير القومية لرياض االطفاؿ
 :وتوصمت نتائج البحث إلى ،أسيوط
وجود فرؽ ذو داللة احصائية بيف متوسطي درجات مجموعة البحث في التطبيقيف  -

الجانب المعرفي لميارة التخطيط لصالح  القبمي والبعدي لبلختبار التحصيمي لقياس
 التطبيؽ البعدي.

وجود فرؽ ذو داللة احصائية بيف متوسطي درجات مجموعة البحث في التطبيقيف  -
 القبمي والبعدي لبطاقة مبلحظة ميارة التخطيط  لصالح التطبيؽ البعدي.

 في لكترونيةاإل الذىنية الخرائط استخداـ عمى وجود فاعمية لمبرنامج التدريبي القائـ -
 .رياض االطفاؿ معممات لدى التخطيط ميارة تنمية

في  اإللكترونية الذىنية الخرائط استخداـ عمى وجود فاعمية لمبرنامج التدريبي القائـ -
 تنمية بعض عادات العقؿ لدى معممات رياض االطفاؿ.

التخطيط ميارة  –الخرائط الذىنية االلكترونية  –برنامج تدريبي  الكممات المفتاحية :
 عادات العقؿ لمعممات رياض األطفاؿ. –لمعممات رياض األطفاؿ 
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Effectivenss of A Training Program Based on 

Using Electronic Mind Maps in Developing 

Planning Skill of Kindergarten Teachers And 

Its Impact on Their Mind Habits 
Research Summary 
 

 The research aims to identify the effectiveness of a training 

program depending on using electronic mind maps in Developing 

planning skill of kindergarten women teachers And its impact on their 

mind habits, the researchers prepared Measurement tools, which were 

an achievement test to measure the cognitive aspect of planning skill 

,Observation Cards planning skill for kindergarten women teachers , 

And the scale of the mind habits of kindergarten women teachers.also 

the researchers prepared Educational material, which were an training 

program guide, And electronic mental maps of curriculum content and 

learning outcomes by national standards for kindergartens. It 

consisted sample of 32 kindergarten women teachers in city of Asyut, 

and the search results reached to: 

- There were statistically significant difference between the 

average scores of the research group in the pre and post-

application of the achievement test in favor of the post 

application. 
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- There were statistically significant difference between the 

average scores of the research group in the pre and post-

application of the Observation Cards in favor of the post 

application. 

- The training program depending on using electronic mind maps 

was effective in developing planning skill of kindergarten 

women  teachers. 

- The training program depending on using electronic mind maps 

was effective in developing some habits of the mind of 

kindergarten women teachers. 

Key words :A training program for kindergarten women teachers - 
Electronic mind maps - Planning skill -Habits of the 

mind. 
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 المقدمة
تشيد المجتمعات اإلنسانية ثوره عمميو وتكنولوجيو متنامية نتج عنيا العديد مف  

التغيرات والتطورات لذا أصبح مف الضروري مواكبو ىذه التغيرات والتطورات في إعداد 
تدريبيا عمي استخداـ  وتأىيؿ المعممة في شتي الجوانب أكاديميًا ومينيًا وثقافيًا مف خبلؿ

طرائؽ وأساليب جديده ومتنوعو تساعدىا عمي ممارسو عمميا ممارسو جاده وىادفو بحيث 
 تكوف قادره عمي التحديث والتجديد وليس تكرار ما فعمو السابقوف.

ويعد تدريب المعممات أثناء الخدمة أمرًا أساسيًا في مسئولياتيف لتطوير نموىف 
ؿ تحسيف طرؽ تدريسيف، واتقانيف فمسفة التطوير، وذلؾ مف المعرفي، وميارتيف مف أج

خبلؿ البحث عف أماكف القوة والضعؼ التي تحتاج إلى تحسيف، وتدرؾ اف ىناؾ مصادر 
ذا لـ يسايرف التطورات الحديثة تصبح ميارتيف أقؿ  متنوعة واستراتيجيات تدريبية مختمفة، وا 

 (.20028112،)ثناء الضبع
إلى معممة ذات مواصفات معينة، معممة تمتمؾ ميارات  ويحتاج تطبيؽ المناىج

التفكير وحؿ المشكبلت والقدرة عمى التخطيط وادارة مواقؼ التعمـ واختيار أساليب التعمـ 
المناسبة ألطفاليا واحتياجاتيـ وممارسة التقويـ الشامؿ والمستمر ألداء األطفاؿ ولدييا الرغبة 

 سيا مينيا.المستمرة في تطوير أدائيا وتنمية نف
فالتخطيط يعد سمو مف سمات العصر وىو أوؿ مسئوليات معممة الروضة والغرض 
منو توجيو العمؿ بحيث ال يترؾ شيء لمصدفة أو االرتجاؿ والتخطيط في التعميـ عمميو 
تسبؽ التنفيذ فيو وضح خطو لمنشاط المقدـ لمطفؿ واتخاذ إجراءات مسبقو مف شأنيا بموغ 

 تي تسعي معممة الروضة الي تحقيقيا. األىداؼ التربوية ال
وتعد الخرائط الذىنية مف أدوات التفكير البصري المفظي فيي بمثابة خريطة 
تنظيمية لصياغو األفكار وتخطيطيا بشكؿ بصري مف خبلؿ استخداـ الموف والصورة والنص 

 بما يعمؿ عمي تحسف الذاكرة وسيولو االسترجاع.
الحديثة التي تساعد في تحقيؽ التعمـ ذي المعني  وىي مف االستراتيجيات التدريسية

وتنظيـ المعرفة مف خبلؿ إعداد مخطط لما يتضمنو المحتوي مف أفكار ومفاىيـ وحقائؽ 
 باإلضافة إلى أنيا تركز عمي استغبلؿ طاقات العقؿ البشري بشكؿ مخطط لو ومدعـو بكافو
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مـ والمتعمـ في تنظيـ المحتوي االمكانيات لتحقيؽ أفضؿ تعمـ كما يمكف أف يستخدميا المع
 (،8102)سوزان محمد،ليسيؿ استيعابو وفيمو 

وتعد العادات العقمية مف المتغيرات الميمة التي ليا عبلقو باألداء االكاديمي لدي 
األفراد في مراحؿ التعميـ المختمفة لذلؾ أكدت العديد مف الدراسات أىمية العادات العقمية 

ييا وتقويميا وتقديـ التعزيز المناسب لؤلفراد مف أجؿ تشجيعيـ عمي وتنميتيا وكذلؾ التفكير ف
 (72،8119)يوسف  قطامي، التمسؾ بيا حتي تصبح جزء مف ذواتيـ وبنيتيـ العقمية.

بضرورة لفت انتباه العامميف في مجاؿ  ( 8117محمد عبد العزيز) وتوصي دراسة 
لخاصة بإعداد المعمـ وكذلؾ تدريبيـ إعداد المعمـ إلي تضميف العادات العقمية لممقررات ا

كما  ،(072،8117)محمد عبد العزيز لمقياـ بالدور المنتظر منيـ في المستقبؿ.  
ضرورة أف يفيـ المعمموف بحؽ معني عادات العقؿ  Campbell(2000,3)يؤكد

والممارسات الخاصة بيذه العادات بحيث يمكنيـ ذلؾ مف غرس تمؾ العادات في سموؾ 
 ومف ثـ تقييـ ىذه العادات والحكـ عمي مدي ممارستيـ.المتعمميف 

يتضح مف ذلؾ أف تنمية عادات العقؿ مف أبرز األىداؼ التي تسعي المؤسسات 
التربوية لتحقيقيا بصفة عامو وتزداد ىذه األىمية عندما يكوف اليدؼ ىو تنمية عادات العقؿ 

واعي مع ظروؼ الحياه لدي معممة الروضة بصفة خاصة لتصبح قادره عمي التعامؿ ال
نسانو في جوىر األمر مما يعود بشكؿ إيجابي عمي تربيو  المتغيرة وتكوف مبدعو وخبلقة وا 

 وتعمـ االطفاؿ.
يتضح مف ذلؾ أف استراتيجية الخرائط الذىنية مف أنسب االستراتيجيات  لتنمية 

ئص فريدة ميارة التخطيط لدي معممة الروضة وكذلؾ عادات العقؿ لما تتميز بو مف خصا
وأثر إيجابي في تسييؿ عمميو التعميـ والتعمـ مف خبلؿ توصيؿ المعمومات بسيولو ويسر 

 وتوفير الوقت والجيد.
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 :مشكمة البحث
 عدة مراحؿ كالتالي:لتبمورت مشكمة البحث الحالي وفقًا 

نبعػػت مشػػكمة البحػػث الحاليػػة مػػف خػػبلؿ تػػدريس الباحثتػػاف لطالبػػات الػػدبمـو الخػػاص  .0
عممػػػف بروضػػػات بمحافظػػػة تمسػػػة اعػػػواـ ماضػػػية ومعظميػػػف معممػػػات عمػػػى مػػػدار خ

أسػػػػيوط وقػػػػد سػػػػجمت الباحثتػػػػاف تكػػػػرار شػػػػكوى المعممػػػػات مػػػػف صػػػػعوبات وعقبػػػػات 
تػػواجييف أثنػػػاء تعمػػػيـ األطفػػػاؿ بالروضػػػات خاصػػػة بمجػػػاؿ التخطػػػيط والػػػذى يتطمػػػب 
مػػنيف إعػػداد خػػاص لتوزيػػع مؤشػػرات مجػػاالت محتػػوى المػػنيج الثمانيػػة  كميػػا والتػػي 

عػػف مػػائتيف مؤشػػر عمػػى المسػػتوييف األوؿ والثػػاني بالروضػػة  ثػػـ أعػػادة توزيعيػػا  تزيػد
فػػػي مخطػػػط سػػػنوي فشػػػيري ثػػػـ اجػػػراء التكامػػػؿ مػػػع مؤشػػػرات مجػػػاالت نػػػواتج الػػػتعمـ 
بالخطػػة  الشػػيرية واألسػػبوعية، االمػػر الػػذي يتطمػػب مػػنيف اعػػداد وخطػػط عمػػى اوراؽ 

ويػػػة ممػػػا يحتمػػػؿ السػػػيو كبيػػػرة وتفريغيػػػا فػػػي جػػػداوؿ اصػػػغر ويػػػتـ ذلػػػؾ بػػػالطرؽ اليد
عادة التخطيط مف جديد  .والخطأ وا 

ما أكدت عمية نتائج بعض الدراسات السابقة مف وجود احتياجات تدريبية عالية   .8
( 8102رماز حمدي )لمعممات رياض االطفاؿ لمتنمية مجاؿ التخطيط  كدراسة 

زمة والتي أكدت عمى وجود قصور في مجاؿ التخطيط كأحد الكفايات المينية البل
يارا لمعممات رياض االطفاؿ في ضوء المعايير القومية بمصر وكذلؾ دراسة  

( معممة 161أىتمت بحصر االحتياجات التدريبية لعدد ) (8100إبراىيم محمد )
برياض االطفاؿ بمحافظة أسيوط حيث سجمت نتائج البحث وجود احتياجات 

 ينية المعممة.تدريبية عالية لممعممات لمتدريب عمى مجالي التخطيط وم
( معممػػػة مػػػف معممػػػات ريػػػاض األطفػػػاؿ 05تػػػـ تطبيػػػؽ اسػػػتطبلع رأي عمػػػي عػػػدد )  .2

بمحافظػػة أسػػػيوط وسػػؤاليف أربعػػػة أسػػئمة ىػػػي : ىػػؿ تقػػػومى بإعػػداد الخطػػػة السػػػنوية 
بنفسؾ ؟ ىؿ تستخدميف الخرائط الذىنية في التخطيط لممػنيج ؟ مػا الصػعوبات التػي 

ت التي تقؼ  حائبًل اماـ تنميػة نفسػؾ مينيػًا؟  تواجيكف أثناء التخطيط ؟ و ما  العقبا
 وكانت النتائج كالتالي :
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% مف المعممات ال تقمف بالتخطيط بأنفسيف وتعتمد 32:  نتيجة السؤال االول
بالرغـ  ،عمى خطط جاىزة تـ اعدادىا مف قبؿ الموجيات وال يتمكف مف تعديميا او تغيرىا

 ؿ روضة.مف اف حرية التخطيط متاحة طبقًا لظروؼ ك
% مف المعممات ال يستخدمف الخرائط الذىنية الورقية او 89: نتيجة السؤال الثاني

 .االلكترونية في التخطيط لممنيج والبعض منيف لـ يسمعف عنيا
 : تواجو المعممات الصعوبات التالية  اثناء التخطيط :نتيجة السؤال الثالث

 لثانية تكرار بعض المؤشرات خاصة بمجالي المغة االولى وا 
 كثرة المعايير المستمرة أو الممتدة 
 المعايير القومية ال يتوافر بيا مؤشرات لممفاىيـ االجتماعية بالقدر الكاؼ والمناسب لمطفؿ 
  كتب الروضة المطبوعة مف الوزارة ال تشمؿ كؿ المجاالت 
  عدـ اتفاؽ المؤشرات مع النشاط خارج القاعة فمعظميا ينفذ في قاعات الروضة 
 لتوازف بيف االنشطة الحرة والموجية داخؿ القاعات عدـ ا 

 
العقبات التالية تقؼ % مف المعممات عمى أف 30: أجمعف أكثر مف نتيجة السؤال الرابع 

 :حائبًل أماـ تنمية نفسيف مينياً 
 زيادة المياـ الممقاة عمى عاتؽ المعممات وعدـ قدرتيف عمى تنظيميا*.       
  قت وخمؽ وقت كافي*عدـ قدرتيف عمى تنظيـ الو. 
  لى التدريب عمى ترتيب وتنظيـ عاداتيف اليومية مف خبلؿ إ* معظميف يحتجف

استراتيجيات وطرؽ حديثة تدعـ نموىف الميني بصورة غير مكمفة ماديًا، وبحصر 
 .نيا تتعمؽ بعادات العقؿأىذه العادات وجد 

التي يمكف أف يكوف قامت الباحثتاف  بالبحث عف المداخؿ واألستراتيجيات الحديثة   .2
 ،ليا دور بارز في تنمية مياره التخطيط لدي معممات رياض األطفاؿ خاصة

ووجدتا أف الخرائط الذىنية اإللكترونية مف أنسب الطرؽ لتدريب المعممات عمى 
 التخطيط لممنيج بصورة أيسر وأوفر لموقت والجيد ويكوف ليا أثر جيد عمى تخفيؼ 



جامعة اسيوط – رياض االطفالالمجمة العممية لكمية   

_____________________________________________________________ 

 

 

    8102ابزيم   -اجلزء األول –انعذد اخلايس  020

والمثابرة وتحمؿ ،ة عادات العقؿ لدييف مثؿ الدقة األعباء عمى المعممات وتنمي
 ،والتفكير في مجموعة،  وتنظيـ معارفيا ومعموماتيا ،والتفكير بالتفكير ،المسئولية

 .وتوظيفيا بالخبرات الجديدة
باستعراض البحوث والدراسات التي تناولت الخرائط الذىنية لممعمـ أو الطالب المعمـ  .0

اىتمت باستخداـ الخرائط الذىنية االلكترونية في تنمية لـ تتوصؿ الباحثتاف لدراسة 
فمعظـ الدراسات أىتمت  ،ميارة التخطيط لمعممات رياض األطفاؿ أثناء الخدمة

باستخداـ الخرائط الذىنية اليدوية في تنمية التحصيؿ والتفكير والجانب المعرفي 
سعودية ومنيا األدائي لبعض ميارات التدريس لدى طبلب كميات التربية بمصر وال

لمتعرؼ  والتي ىدفت( 8108أنوار عمي السيد المصري) عمى سبيؿ المثاؿ دراسة 
عمى فاعمية استخداـ الخرائط الذىنية في تنمية التحصيؿ والتفكير االبتكاري لدي 

والتي عنيت ( 8102وفاء سميمان عوجان )، ودراسة طالبات كمية التربية النوعية
ج تعميمي باستخداـ الخرائط الذىنية في تنمية ميارات بتصميـ ودراسة فاعمية برنام

حنان عبد ودراسة   ،األداء المعرفي لدي طالبات كمية األميرة عالية بالسعودية
نموذج  الستخداـ الخرائط الذىنية اليدوية   والتي اقترحت (8102السالم رضا )

المنظومي لدي  والرقمية في تدريس مقرر الثقافة الصحية وأثره عمي تنمية التفكير
أمل محمد محمد دراسة  طالبات كميو التربية بجامعة جازاف بالسعودية، وكذلؾ

فاعمية برنامج قائـ عمي الخرائط الذىنية في إكساب الجانب  (8109مصطفي )
المعرؼ واألدائي لبعض ميارات تنفيذ الدرس لدي الفرقة الثالثة شعبة الرياضيات 

 بكمية التربية بمصر. 
ما تقدـ سعى البحث الحالي تنمية ميارة التخطيط لدى معممات رياض  وبناء عمى

 .االطفاؿ باستخداـ الخرائط الذىنية االلكترونية واثرىا عمى عادات العقؿ لدييف



 يارا ابزاهيى يحًذد. أ.و.          فاعهيت بزنايج تذريبي قائى عهً استخذاو انخزائط 

 ينال انىر سيذد.            انذهنيت اإلنكتزونيت في تنًيت يهارة انتخطيط نذي 

 يعهًاث رياض األطفال وأثزه عهً عاداث انعقم نذيهن
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  أسئمة البحث :
مػػػا فاعميػػػة البرنػػػامج التػػػدريبي القػػػائـ عمػػػى اسػػػتخداـ الخػػػرائط الذىنيػػػة اإللكترونيػػػة فػػػي  -0

 عممات رياض االطفاؿ  ؟تنمية ميارة التخطيط لدى م
مػػػا فاعميػػػة البرنػػػامج التػػػدريبي القػػػائـ عمػػػى اسػػػتخداـ الخػػػرائط الذىنيػػػة اإللكترونيػػػة فػػػي  -8

 تنمية بعض عادات العقؿ لدى معممات رياض االطفاؿ ؟
مػػػا نػػػوع العبلقػػػة االرتباطيػػػة بػػػيف درجػػػات معممػػػات ريػػػاض االطفػػػاؿ  فػػػي التطبيػػػؽ   -2

 ومقياس عادات العقؿ ؟ لبلختبار التحصيمي لميارة التخطيطالبعدي 
مػػػا نػػػوع العبلقػػػة االرتباطيػػػة بػػػيف درجػػػات معممػػػات ريػػػاض االطفػػػاؿ  فػػػي التطبيػػػؽ   -2

 ومقياس عادات العقؿ ؟ لبطاقة مبلحظة ميارة التخطيطالبعدي 
 أىداف البحث :

 تـ تحديد أىداؼ البحث الحالي في التعرؼ عمي:
رائط الذىنيػة اإللكترونيػػة فػػي قيػاس فاعميػػة البرنػامج التػػدريبي القػائـ عمػػى اسػتخداـ الخػػ -0

 تنمية ميارة التخطيط لدى معممات رياض االطفاؿ.
قيػاس فاعميػػة البرنػامج التػػدريبي القػائـ عمػػى اسػتخداـ الخػػرائط الذىنيػة اإللكترونيػػة فػػي  -8

 .تنمية بعض عادات العقؿ لدى معممات رياض االطفاؿ
طفػػاؿ  فػػي التطبيػػؽ تحديػػد نػػوع  العبلقػػة االرتباطيػػة بػػيف درجػػات معممػػات ريػػاض اال  -2

 ومقياس عادات العقؿ. لبلختبار التحصيمي لميارة التخطيطالبعدي 
تحديػػد نػػوع العبلقػػة االرتباطيػػة بػػيف درجػػات معممػػات ريػػاض االطفػػاؿ  فػػي التطبيػػؽ   -2

 .ومقياس عادات العقؿ لبطاقة مبلحظة ميارة التخطيطالبعدي 
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 أىمية البحث: 
 ات ىي:تبرز أىمية البحث الحالي مف عدة اعتبار 

 األىمية النظرية :
يضػػػع البحػػػث الحػػػالي فػػػي أيػػػدي الميتمػػػيف  المتخصصػػػيف مػػػف وزارة التربيػػػة والتعمػػػيـ  -

مجموعػػة مػػف الخػػرائط الذىنيػػة االلكترونيػػة لمجػػالي نػػواتج الػػتعمـ ومحتػػوى المػػنيج  تػػـ 
اعدادىا الكترونيا و بطريقة  مجممة و مختصرة تساعد المعممات عمػى اعػداد خطػتيف 

 .بصورة ايسر
مواكبتػػو البحػػث الحػػالي لبلىتمػػاـ المتزايػػد عمػػي المسػػتوى الػػدولي بتوظيػػؼ التكنولوجيػػا  -

 الحديثة في التنمية المينية لممعمميف.
 األىمية التطبيقية:

يقػػدـ البحػػث الحػػالي برنػػامج تػػدريبي قػػائـ عمػػى اسػػتخداـ الخػػرائط الذىنيػػة اإللكترونيػػة  -
يمكػػف اسػػتخدامو مػػف قبػػؿ  ،اؿفػػي تنميػػة ميػػارة التخطػػيط لػػدى معممػػات ريػػاض األطفػػ

القػػػػائميف والميتمػػػػيف بتخطػػػػيط منػػػػاىج تربيػػػػة الطفػػػػؿ وتعميميػػػػا بالروضػػػػات لتحقيػػػػؽ 
 .مؤشرات ومعايير مجاؿ معممة  الروضة بمنيج )حقي ألعب وأتعمـ وأبتكر(

يعػػد البحػػث الحػػالي مػػف البحػػوث التطبيقيػػة التػػي رصػػدت الواقػػع الفعمػػي لميػػداف عمػػؿ  -
لمشػػػكبلت التػػػي تػػػواجييف وتقػػػديـ حمػػػوؿ عمميػػػة قابمػػػة المعممػػػات بالروضػػػات ورصػػػد ا

لمتطبيؽ مػف خػبلؿ البرنػامج التػدريبي القػائـ عمػى الخػرائط الذىنيػة االلكترونيػة المقػدـ 
 .بالبحث الحالي

يفػػتح البحػػث الحػػالي المجػػاؿ أمػػاـ بحػػوث تربويػػة أخػػرى تيػػدؼ لتنميػػة عػػادات العقػػؿ  -
فػي تحسػف أدائيػف ممػا يػنعكس  لدى معممات رياض االطفاؿ لما ليا مف تأثير عاؿ   

 .عمى جودة تعميـ اطفاليف بالروضة



 يارا ابزاهيى يحًذد. أ.و.          فاعهيت بزنايج تذريبي قائى عهً استخذاو انخزائط 

 ينال انىر سيذد.            انذهنيت اإلنكتزونيت في تنًيت يهارة انتخطيط نذي 
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 حدود البحث:
 تحدد مجاؿ البحث الحالي بالحدود التالية :

تػػػػػػػـ تطبيػػػػػػػؽ أدوات البحػػػػػػػث الميدانيػػػػػػػة فػػػػػػػي شػػػػػػػيري سػػػػػػػبتمبر  الحـــــــدود الزمانيـــــــة: -0
 ـ.3513واكتوبر

ـــة : -8  اقتصػػػر البحػػػث عمػػػي معممػػػات ريػػػاض االطفػػػاؿ البلتػػػي يعممػػػف الحـــدود المكاني
 .بروضات مدينة أسيوط

( معممػة مػف معممػات ريػاض 23تمثمػت فػي مجموعػة مكونػة مػف ) الحدود البشـرية: -2
االطفػػاؿ والحاصػػبلت عمػػى شػػيادة جامعيػػة مػػف شػػعب أو أقسػػاـ أو 

 كميات رياض االطفاؿ.
 وقد اقتصر البحث عمي: حدود موضوعية: -2

لذىنيػة وىػو برنػامج لتصػميـ الخػرائط ا E-Draw Mind Mapاسػتخداـ برنػامج   - أ
 اإللكترونية.

التفكيػر فيمػا وراء  –الػتحكـ فػي االنػدفاع  –بعض عادات العقػؿ وىػي) المثػابرة  - ب
تطبيػػؽ المعػػارؼ الماضػػية  –التسػػاؤؿ وطػػرح المشػػكمة  –تحػػري الدقػػة  –المعرفػػة 

تحمػػػؿ المسػػػئولية  –اسػػػتخداـ الحػػػواس فػػػي تجميػػػع البيانػػػات  –فػػػي مواقػػػؼ جديػػػدة 
 .وسيتـ التطرؽ ليـ بالتفصيؿ في االطار النظري التفكير التبادلي (. -والمخاطر
 أدوات ومواد البحث:

 قامت الباحثتاف بإعداد المواد واألدوات التالية:
 أدوات البحث: 

 .اختبار تحصيمي لقياس الجانب المعرفي لميارة التخطيط .0
 بطاقة مبلحظة ميارة التخطيط لدى معممات رياض األطفاؿ. .8
 .رياض األطفاؿ مقياس عادات العقؿ لدى معممات  .2
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 ثانيًا: مواد البحث:
دليؿ البرنامج لتدريب المعممات رياض األطفاؿ عمػى اسػتخداـ وتصػميـ الخػرائط  .0

 الذىنية االلكترونية.
الخػػػرائط الذىنيػػػة اإللكترونيػػػة لمجػػػالي محتػػػوى المػػػنيج ونػػػواتج الػػػتعمـ بالمعػػػايير  .8

 القومية لرياض االطفاؿ بمصر.
 منيج البحث:

الي المنيج شبو التجريبي ذو المجموعة الواحػدة الػذي يعتمػد عمػي استخدـ البحث الح 
 .القياس القبمي والبعدي لؤلدوات البحث عمي معممات مجموعة البحث

 المصطمحات اإلجرائية لمبحث:
 : Electronic mind mapsالخرائط الذىنية االلكترونية -0

تضػػمف وي E-Draw Mind Mapرسػػـ تخطيطػػي يػػتـ إعػػداده باسػػتخداـ برنػػامج 
صور ورموز وجمؿ تعبر عف فكػرة رئيسػية وتتفػرع منيػا أفكػار فرعيػة، وتنػدرج فيػو المعمومػات 

 مف االكثر الى االقؿ شمواًل.
 : Planning skill ميارة التخطيط  -8

ىي مجموعة مف الممارسات التفصيمية  المنظمة التػي تقػـو بيػا معممػة الروضػة مػف 
تضػػػمف معيػػػاريف رئيسػػػيف ىمػػػا تحديػػػد االحتياجػػػات أجػػػؿ تحقيػػػؽ أىػػػداؼ الػػػتعمـ المنشػػػودة و ت

وتقاس بالدرجة التي تحصؿ عمييػا المعممػات ببطاقػة ،وتصميـ أنشطة التعمـ ،التربوية لؤلطفاؿ
   .المبلحظة واالختبار التحصيمي الُمعداف بالبحث الحالي

 Habits of the mind:عادات العقل  -2
لميػػػػوؿ التػػػػي تمتمكيػػػػا معممػػػػة ىػػػػي مجموعػػػػة مػػػػف الميػػػػارات الفكريػػػػة واالتجاىػػػػات وا

الروضػػة، والتػػي تػػدعـ ُحسػػف تصػػرفيا إزاء مواقػػؼ الحيػػاة وتسػػاعدىا عمػػى البحػػث عػػف البػػدائؿ 
 واختيار افضميا.

 
 



 يارا ابزاهيى يحًذد. أ.و.          فاعهيت بزنايج تذريبي قائى عهً استخذاو انخزائط 

 ينال انىر سيذد.            انذهنيت اإلنكتزونيت في تنًيت يهارة انتخطيط نذي 
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 فروض البحث:
يوجد فرؽ ذو داللة احصائية بيف متوسطي درجات مجموعة البحث في التطبيقيف  -

ي لميارة التخطيط لصالح القبمي والبعدي لبلختبار التحصيمي  لقياس الجانب المعرف
 .التطبيؽ البعدي

يوجد فرؽ ذو داللة احصائية بيف متوسطي درجات مجموعة البحث في التطبيقيف  -
 القبمي والبعدي لبطاقة مبلحظة ميارة التخطيط  لصالح التطبيؽ البعدي.

توجد فاعمية لمبرنامج التدريبي القائـ عمى استخداـ الخرائط الذىنية اإللكترونية في  -
 .مية ميارة التخطيط لدى معممات رياض االطفاؿتن

يوجد فرؽ ذو داللة احصائية بيف متوسطي درجات مجموعة البحث في التطبيقيف القبمي  -
 .والبعدي مقياس عادات العقؿ لدى معممات رياض األطفاؿ لصالح التطبيؽ البعدي

اإللكترونية في توجد فاعمية لمبرنامج التدريبي القائـ عمى استخداـ الخرائط الذىنية  -
 تنمية بعض عادات العقؿ لدى معممات رياض االطفاؿ.

بيف درجات معممػات ريػاض االطفػاؿ  توجد عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية  -
 .ومقياس عادات العقؿ لبلختبار التحصيمي لميارة التخطيطفي التطبيؽ البعدي 

درجات معممات رياض بيف  توجد عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية -
 ومقياس عادات العقؿ. لبطاقة مبلحظة ميارة التخطيطاالطفاؿ في التطبيؽ البعدي 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 يتضمف اإلطار النظري ثبلثة محاور رئيسية ىي:

 : الذىنيةالمحور االول الخرائط 
 الخرائط الذىنية :

لبصري المفظي فيي بمثابة خريطة تنظيمية تعد الخرائط الذىنية مف أدوات التفكير ا
لصياغة األفكار وتخطيطيا بشكؿ بصري مف خبلؿ استخداـ الموف والصور والنص بما 

 يعمؿ عمي تحسف الذاكرة وسيولو االسترجاع.
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 مفيوم الخرائط الذىنية:
تعددت تعريفات الخرائط الذىنية مف قبؿ الباحثوف فمنيـ مف يري أنيا إحدى 

لتدريس والبعض اآلخر يراىا وسيمة تدريسية مكممة في حيف يراىا آخروف أنيا استراتيجيات ا
وفيما يمي بعض من أداة يستعمميا كؿ مف المعمـ والمتعمـ لتسييؿ عمميتي الفيـ واالستيعاب 

 -ىذه التعريفات:
بأنيا أداة لفظية وبصرية تستخدـ لييكمة المواقؼ  Vidal(2006، 18)فيعرفيا 
 عاعية وموسعو أثناء عممية الحؿ اإلبداعي لممشكبلت.المعقدة بطريقو ش
بأنيا بناء تخطيطي ممثؿ بصريًا يستند  Chik et al (2007، 195) وعرفيا 

إلي مصطمح التفكير المشع الذي يوضح كيفية معالجة مخ اإلنساف لؤلفكار والمعمومات 
 حيث تؤدي األفكار الرئيسية إلى الكثير مف األفكار الفرعية.

أف الخرائط الذىنية تقينو بشرية لمعالجة المعمومات  Boley(2008،220) ويري 
باستخداـ الموف والصور والنص في شكؿ مخطط بأسموب ال خطي مف شأنو أف يحسف 
التعمـ والذاكرة وىى إحدى استراتيجيات التعمـ النشط التي تعمؿ عمي ترتيب المعمومات 

مات بداَل مف التفكير الخطي التقميدي وقد يتـ بطريقو تساعد الذىف عمي قراءة وتذكر المعمو 
 إعدادىا يدويًا أو عف طريؽ برنامج الحاسي األلي.

بأنيا طريقو لتمثيؿ األفكار بصريًا والمساعدة  ( 087، 8117وليم عبيد )وعرفيا 
 في عممية تداعي المعاني عف طريؽ العصؼ الذىني.

ة بأنيا شكؿ تخطيطي يشمؿ الخريطة الذىني (92،8107محمد ربيع )بينما عرؼ 
مفيـو رئيس أو مركزي تتفرع منو األفكار الرئيسية وتتدرج منيا المعمومات مف األكثر شمواَل 

 إلي األقؿ شمواَل وتحتوي عمي رموز وألواف ورسومات.
رسػػػـ تخطيطػػػي يػػػتـ إعػػػداده وُتعـــرف الخـــرائط الذىنيـــة االلكترونيـــة إجرائيـــًا ب نيـــا : 

ويتضػػمف صػػور ورمػػوز وجمػػؿ تعبػػر عػػف فكػػرة  E-Draw Mind Mapباسػػتخداـ برنػػامج 
 رئيسية وتتفرع منيا أفكار فرعية، وتندرج فيو المعمومات مف االكثر الى االقؿ شمواًل.
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 النظريات التي تستند إلييا استراتيجية الخرائط الذىنية :
إلي أف استراتيجية الخرائط الذىنية تنسجـ مع  (010 ،8109نبيل صالح )يذكر 

 -نظريات ومنيا:بعض ال
حيث تعبر الخرائط الذىنية عف البنية المعرفية لممتعمـ بعرض  -النظريو البنائية: -0

مكوناتيا والعبلقة بيف ىذه المكونات وترتيبيا وتفسيرىا بصورة واضحة لخدمة 
 ،فتعمؿ بذلؾ عمي إعادة تمثيؿ وبناء المعرفة لدي المتعمـ ،وتفسير المعرفة الجديدة

تؤكد عميو النظرية البنائية مف أف بناء المتعمـ لمعرفتو الجديدة  وبيذا تتفؽ مع ما
 يكوف نتيجو تفاعؿ معرفتو السابقة وخبراتو الحالية.

حيث تعمؿ استراتيجية الخرائط الذىنية عمي تنظيـ المحتوي  -نظريو أوزوبل: -8
بشكؿ غير خطي وتجعمو متشعب مف خبلؿ مفيـو رئيس يتفرع منو فروع كثيرة مما 

التعمـ قوي ذو معني وىذا ما يتفؽ مع نظرية أوزوبؿ التعميمية )التعمـ ذو يجعؿ 
 .المعني(

الخرائط الذىنية تركز عمي استخداـ المتعمـ لقدرات شقي الدماغ يتضح مف ذلؾ أف 
بحيث يطبؽ المتعمـ المعرفة األيمف واأليسر مما يجعؿ عممية التعميـ والتعمـ أكثر فاعمية، 

 .يسيؿ فيمو وتذكرهذي معني  قويوتعممو السابؽ مما ينتج عنو تعمـ ويبينيا حسب معرفتو 
 أنواع الخرائط الذىنية :

تتعدد أنواع الخرائط الذىنية وذلؾ حسب عدد التعريفات التي تنطمؽ مف النقطة 
 020 ،8109،) أمل محمدالمركزية أو عمي حسب طريقة إعدادىا حيث حددتيا كؿ مف 

 -في األنواع التالية: (82 ،8108 ،)أنوار عمي،(027 -
 وىي الخرائط التي تحوي فرعيف مشعيف مف المركز. الخريطة الذىنية الثنائية : -0
ويكوف فييا متوسط عدد األفرع يتراوح بيف ثبلثة وسبعة  الخرائط الذىنية المركبة: -8

ويرجع ذلؾ الي أف العقؿ البشري المتوسط ال يستطيع أف يتحمؿ أكثر مف سبع 
 .مف المعمومات أو سبعة بنود في الذاكرة قصيرة المديمفردات أساسية 

 ويقـو بتصميميا مجموعو مف األفراد. الخرائط الذىنية الجماعية: -2
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ويتـ إعدادىا الكترونيًا عف طريؽ برامج حاسوبية  الخرائط الذىنية اإللكترونية: -2
 متخصصة.

عين ( أن الخرائط الذىنية تنقسم إلي نو 20،8102وذكرت حنان عبد السالم )
 ،التي تعرض يدويًا عمي السبورة أو األوراؽ أو ما شابو التقميدية : وفقًا لنمط عرضيا وىما

المعززة بالوسائط المتعددة أو الرقمية وىي رسـو تخطيطية يتـ إعدادىا  وااللكترونية
باستخداـ البرامج الكمبيوترية المتخصصة وتتضمف صورًا ورموزًا وروابط كما يمكف أف يرفؽ 

 .word أو power point   أوExcel ممؼ بيا 
بعض التصنيفات األخرى لمخرائط  (90-8102،92وأضافت سوزان محمد )

 -الذىنية كما يمي:
 student:خرائط ذىنية تتمحور حوؿ الطالب أواًل: عمي حسب اليدف منيا وتنقسم إلي

Centered mind mapping  مية ويكوف ىدفيا المتعمـ إلكسابو بعض األىداؼ العم
 Teacher Centered mind mappingوالميارية وخرائط ذىنية تتمحور حوؿ المعمـ 

 ويكوف ىدفيا المنيج وتقديمو في أفضؿ صورة حيث يسيؿ فيمو وتبسيطو وتنفيذه لمطمبة.
 -ثانيًا: عمي حسب اإلطار العام أو الشكل النيائي:

 بسيطة(.خرائط تأخذ شكؿ المدونات أو المبلحظات الصغيرة )خرائط  -0
نما يترؾ لممتعمميف  -8 الخرائط عالية اإلبداع أو المبتكرة وىي ليست ليا شكؿ محدد وا 

 حرية إنشائيا ويترؾ ليـ العناف لئلبداع والتخيؿ.
 الخرائط الذىنية االستقرائية وىي تستخدـ في تعريؼ المعمومات بشكؿ سريع. -2
 اىيـ.الخرائط الذىنية العنكبوتية وىي تتماثؿ مع شكؿ خرائط المف -2
 الشكؿ الشجري المتفرع وىي تشبو الشجرة ذات األفرع المتعددة. -0
 األشكاؿ التخطيطية العادية. -7

 خصائص الخرائط الذىنية :
تتسـ الخرائط الذىنية بالعديد مف الخصائص ومنيا ما أشارت اليو دراستي كبل مف 

 -كالتالي: (027 - 020 ،8100وىشام إبراىيم ) ،(229،8101أمنية راغب )
 حصوؿ مف خبلليا عمي كـ كبير مف المعمومات.ال -0
 رؤيو األفكار في صوره كمية ورؤية االرتباطات والعبلقات بيف األفكار. -8



 يارا ابزاهيى يحًذد. أ.و.          فاعهيت بزنايج تذريبي قائى عهً استخذاو انخزائط 

 ينال انىر سيذد.            انذهنيت اإلنكتزونيت في تنًيت يهارة انتخطيط نذي 

 يعهًاث رياض األطفال وأثزه عهً عاداث انعقم نذيهن
 

 

 

 

    8102ابزيم   - اجلزء األول -انعذد اخلايس 055

 

 تشجع عمي التفكير الخطي. -2
 تشجع عمي التفكير االبتكاري والناقد والحؿ اإلبداعي لممشكبلت. -2
 أشكاؿ تخطيطية توضح المفاىيـ الخاصة بأي فرع مف فروع المعرفة. -0
وصبلت بيف المفاىيـ يكتب عمييا كممات رابطة توضح العبلقة فيما بيف  تتضمف -7

 المفاىيـ مما يسيؿ فيميا عمي القارئ.
 تجعؿ عمميتي التعميـ والتعمـ أكثر سيولو واتباعًا. -9
 اإلدراؾ التفصيمي لممادة الدراسية وسيولة الربط بيف الموضوعات. -2
 ذكر المعمومات.إمكانية اكتشاؼ عبلقات جديدة وسيولو استدعاء وت -7

 (، وفايزة أحمد27،8102شيماء محمد ) كما اضافت دراسة كبل مف
 بعض الخصائص األخرى وىي كالتالي: (071،8102)

 الوضوح الظاىري لمكونات الخريطة.  -0
 تجعؿ قرار المتعمميف أكثر صوابًا. -8
 تشجع التفكير المتكامؿ والمركز في المراحؿ المبكرة. -2
 ة والتدرج والتسمسؿ المنطقي والبلمنطقي.الوحدة الفكرية المترابط  -2
تعزيز التفكير اإليجابي البناء وتنمية ميارات تصنيؼ األفكار ورسـ المخططات  -0

 التفصيمية.
 تساعد األفراد عمي رؤية أفكارىـ بوضوح. -7

 -أىميو الخرائط الذىنية وفوائدىا:
ىا وتأثيرىا تتضح أىمية الخرائط الذىنية مف خبلؿ تعدد استخداماتيا وكثرة فوائد

 Zampetakisفيرى  ،الفعاؿ عمي عمميتي التعميـ والتعمـ بالنسبة لكؿ مف المعمـ والمتعمـ
أنو يمكف استخداـ الخرائط الذىنية في تدويف المبلحظات وتخطيط  ( 272 ،2007)

المشروعات وحؿ المشكبلت وتمخيص الكتب وتحسيف االستدعاء وتنظيـ المبلحظات 
أف الخرائط الذىنية وسيمة  Bidarr , J.et all   (2000، 2 ) وتسريع التعمـ. ويضيؼ

لزيادة اإلبداع مف خبلؿ العصؼ الذىني وتصميـ البناء المعرفي المعقد )مثؿ برمجيات 
الحاسوب( وتوصيؿ األفكار المعقدة ومف أجؿ دمج وتكامؿ المعرفة القديمة والجديدة لدي 

 المتعمـ ولتقييـ الفيـ وتشخيص الخمؿ فيو.
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( أىم فوائد استخدام الخرائط الذىنية 9،8110وباري بوزان )،يذكر  تونى بوزانو 
 -كما يمي:

 تمكف مستخدميا مف إلقاء نظرة سريعة شاممة عمي موضوع  كبير أو مسألة متشعبة. -0
تمكف مستخدميا مف التخطيط لمطرؽ التي سيتبعيا أو اتخاذ القرارات وسوؼ تجعمؾ  -8

لي أيف ذىبت.  تعرؼ أيف كنت وا 
 تجمع كميات كبيرة مف المعمومات في مكاف واحد. -2
 تشجع عمي حؿ المشكبلت بأف تسمح لؾ برؤية أساليب مبتكرة وجديدة. -2
 تمنح متعة النظر الييا وقراءتيا وتدبرىا وتذكرىا.  -0

أف مف أىـ األمور التي يمكف أف نحققيا مف  (Murley&Libr  ،2007)وذكر 
 -وراء عمؿ الخريطة الذىنية ما يمي:

: إف جميع المعمومات ستكوف في ورقة واحدة بداًل مف وجودىا في أوراؽ ختصارا -0
 كثيرة.

 : أف استخداـ الخرائط الذىنية سيمة بؿ سيمة جدًا عندما تمارس كثيرًا.سيولة -8
: إف الخربطة الذىنية تعتمد عمي األشكاؿ والرسومات واأللواف لذلؾ فيي تسمية -2

 اسة.تعطي فترة مناسبة مف التسمية مع الدر 
: تعتمد الخريطة الذىنية عمي تنظيـ األفكار بصورة فعالة لذلؾ فيي تستخدـ تنظيم -2

 في البحوث والتقارير بكفاءة عالية.
: بما أف الخريطة الذىنية تعتمد عمي األشكاؿ واأللواف فإف استرجاعيا مف سرعة -0

عمي  فطبيعة العقؿ البشري في استرجاعو لممعمومات يركز،عقمؾ سيكوف سريعًا جداً 
الصورة واأللواف قبؿ الكممات المطبوعة أو المكتوبة وىذا يكوف الربط بيف الكممة 

 والصورة.
: تمكف الخريطة الذىنية مف التركيز أثناء القراءة وأثناء االستماع تركيز -7

 لممحاضرات، وأثناء الحوارات والمناقشات داخؿ الفصؿ وخارجو.
 ط الذىنية من خالل تحقيقيا لما يمي:( أىمية الخرائ7،8117،ويوجز )نجيب الرفاعي

 تساعد المتعمميف عمي القراءة والكتابة والتخميص. -0
 تساعد عمي الدراسة في مجموعات حيث تنمي ميارات العمؿ الجماعي. -8
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تكسب المتعمميف ميارات التفكير البصري مف خبلؿ تدريبيـ عمي تمثيؿ االفكار  -2
 لمشكمة موضوع الدراسة.بصريًا عف طريؽ عمؿ رموز تخطيطية لمفكرة أو ا

 تساعد عمي ترتيب وتنظيـ األفكار وسرعة التعمـ. -2
 تنمي التفكير اإلبداعي. -0
 تنمي القدرة عمي التذكر واسترجاع المعمومات. -7
 تراعي الفروؽ الفردية بيف المتعمميف. -9
 تساعد عمي اكتشاؼ عبلقات وموضوعات وأفكار جديدة ترتبط بالفكرة الرئيسية. -2
 س أثناء عرض المعمومات في وقت قصير.تنمي الثقة بالنف -7

 تعمؿ عمي منح المياـ التعميمية المتع في العمؿ واألداء. -01
 -دور الخرائط الذىنية بالنسبة لممعمم والمتعمم:

تمعب الخرائط الذىنية اليدوية والمحوسبة ادوارا ىامة في العممية التعميمية ويمكف 
 مـ كالتالي: تحديد ىذه االدوار بالنسبة الى المعمـ والمتع

 :دور الخرائط الذىنية بالنسبة لممعمم- 
توجد العديد مف الوظائؼ واألدوار التي قد تؤدييا بالنسبة لممعمـ، حيث يمكف لممعمـ 
أف يستخدـ الخريطة الذىنية في العديد مف المياـ التعميمية داخؿ الفصؿ الدراسي ومف ىذه 

ماده الدرس، التخطيط لممنيج أو المقرر تمخيص  ،تنفيذ الدرس ،المياـ: التخطيط الدراسي
 ،تقييـ المعرفة السابقة لدي الطمبة عف موضوع ما ،الدراسي ورسـ مسار عمميو التعمـ

 (27،8100،) ىشام إبراىيم استخداميا كوسيمة لبلتصاؿ بيف الطمبة.
 :دور الخرائط الذىنية بالنسبة لممتعمم- 

لمعمومات السابقة لموضوع ما وترسيخ تساعد الخرائط الذىنية المتعمـ عمي مراجعة ا
وتطوير أسئمة جديدة عف بيانات ومعمومات قد حصموا عمييا مف خبلؿ  ،المعمومات الجديدة

الخريطة مما يطور الفيـ ويعمقو، كما تساعد الخرائط الذىنية عمي تنشيط الطاقة اإليجابية 
يجاد حموؿ إبداعية لكؿ مشكمة،و خفض القمؽ الدراسي فيشعر ال متعمـ باالرتياح وخاصًة وا 

عند المراجعة واالمتحانات وتجعمو واثقًا مف نفسو ومف قدراتو في التعمـ وفي مجاؿ الحفظ 
 (001 - 022 ،8102 ،) وفاء سميمان .وتجعمو يشاىد المعمومات بعيوف عقمو
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 -خطوات رسم الخريطة الذىنية:
-90، 8102ونسرين شفيق ) ،( 20 – 20 ،8112من توني بوزان )ذكر كؿ 

 -عدد مف الخطوات لرسـ الخريطة الذىنية نبينيا كالتالي: (98
طبلؽ العناف  -0 ابدأ في المنتصؼ )مركز الورقة البيضاء( وذلؾ إلعطاء الحرية وا 

بداعؾ.  لخيالؾ وا 
أكتب الفكرة الرئيسية واستخدـ ليا أحد الصور أو األشكاؿ أو الرموز لمتعبير عنيا  -8

 ثـ قـ بعمؿ األفرع المتشعبة.
 كتب ما تدؿ عميو ىذه األفرع المتشعبة بكممات أو رموز مختصرة.ا -2
 يفضؿ استخداـ الخطوات المنحنية بداًل مف الخطوط المستقيمة. -2
 يفضؿ استخداـ األلواف ألنيا تثير العقؿ وتحفزه عمي التفكير والخياؿ واإلبداع. -0
خريطة احرص عمي استخداـ كممات مفتاحية ألف الكممة الرئيسة المفردة تمنح ال -7

 الذىنية المزيد مف القوة والمرونة.
 اجعؿ كممة مفتاحية واحدة عمي كؿ فرع مف الفروع ألنيا تحفز عمي اإلبداع. -9
استخدـ التسمسؿ اليرمي المتعدد األبعاد أو المخططات التفصيمية لتحافظ عمي  -2

 وضوح الخريطة واحتواء الفروع.
 .اجعؿ لنفسؾ نمطًا خاص بؾ عند رسـ الخريطة الذىنية -7

يتضح مف ذلؾ أف الخريطة الذىنية تبدأ مف نقطة مركزية محددة وتعتمد عمى 
ويتـ استخداـ  ،تسمسؿ األفكار بما يعمؿ عمي منح الحرية المطمقة لمعقؿ لتوليد االفكار

الفروع والصور واأللواف في التعبير عف الفكرة بما يعمؿ عمي إثارة العقؿ والتحفيز عمي 
 ع.التفكير والتخيؿ واإلبدا

 الخرائط الذىنية االلكترونية: 
تعتبر الخريطة الذىنية االلكترونية مف الوسائؿ الحديثة التي تساعد عمى تسريع 
التعمـ واكتشاؼ المعرفة بصورة اسرع مف خبلؿ مخطط يوضح المفيـو االساسي واالفكار 

استرجاع  ،تعمـسرعة ال ،الرئيسية والفرعية، كما تتميز بقدرتيا السريعة في : ترتيب االفكار
-70، 8102عمار حسن ومحمد عبد القادر )وىذا ما اكدت عميو  دراسة  .المعمومات

 :الخرائط الذىنية االلكترونية تتسم  بعدة خصائص ىيباف  (77
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حيث تتفرع الموضوعات الرئيسة مف  ،تبمور الموضوع الرئيس في صورة مركزية -
 صبل يتصؿ بالموضوع الرئيس.الصور المركزية الى الفروع التي تعد تشكيبًل مت

 تسمط الضوء عمى الكممات المفتاحية  -
تسيؿ التذكر وتزيد القدرة عمى التركيز في أثناء التعمـ، حيث يسيطر عمى المتعمميف  -

 شعور الثقة بالنفس وفي قدراتيـ الذىنية.
 تزيد حب التعمـ  -
 .تساعد في تداعي االفكار وتوليدىا -
 ار وسرعة التعمـ واسترجاع المعمومات ذات قدرة عالية عمى ترتيب االفك -

 اف مميزات الخرائط الذىنية االلكترونية :Chik,V. et all( 2007) ويضيؼ 
 حفظ الخرائط في احد الممفات  -
 نقؿ المعمومات الموجودة في الخرائط الذىنية الى الممفات االخرى  -
 .خرىتخزيف قدر كبير مف المعمومات والبيانات إلى الخرائط الذىنية اال  -
 .إعادة ترتيبيا بأكمميا بعد الحصوؿ عمى معمومات جديدة -

 المكونات األساسية لمخرائط الذىنية االلكترونية :
)سيام سممان محمد، لمخريطة الذىنية االلكترونية ست مكونات رئيسية  حددتيا 

 ىي :(8102،89
 الخطوط : لربط االفكار بعضيا ببعض -
باألجزاء ذات العبلقة وتوضيح اتجاه سير األسيـ : لتوصيؿ االفكار المتناثرة  -

 .االفكار وتدفقيا
 ..الخ.االشكاؿ اليندسية مثؿ المربع والدائرة والمستطيؿ والمعيف -
 الصور : باعتبار أف الصورة الواحدة بألؼ كممة -
 االلواف : وتستخدـ كمنشط لمذاكرة وعامؿ مساعد عمى االبداع  -
ورة الذىنية عف االشياء أو الظاىرات الرموز: وليا نفس قوة الصور في تقريب الص -

 وتكوينيا.
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 أمثمة لمخرائط الذىنية االلكترونية ومواقع وبرامج إنتاجيا:
إلنتاج الخرائط الذىنية االلكترونية العديد مف المواقع والبرامج التي تساعد عمي رسـ   

رة وتحتاج إلي الخريطة الذىنية وبرامج أخري تعد تطبيقًا متكامبًل عمي الموضوع بصورة مباش
 -برامج لرسميا ومف أىـ البرامج ما يمي:

 Mind manager 
 Free mind map 
 E-draw Mind Map  
 Map _ it 
 Mind Genius business 
 Visual mind 
 Mind mapper 

وأعتمد البحث الحالي عمى الخرائط الذىنية االلكترونية والتي يتـ تصميميا 
ج خاص لتصميـ الخرائط الذىنية يتـ تحميمة مجانًا باستخداـ الحاسب اآللي مف خبلؿ برنام

  E-draw Mind Map مف االنترنت وىو
 وتم اختيار ىذا البرنامج ألنو يتمتع بعدة مميزات وىي:

 برنامج تعميمي مجاني يمكف تحميمة مف االنترنت ويدعـ المغة العربية. -
 .لتجارية او الترفيييةيستخدـ إلنتاج الخرائط الذىنية  االلكترونية التعميمية وليس ا -
 . Wordفيو ال يحتاج إال برنامج  ،مناسب لمستوى المعممات وخمفياتيـ الحاسوبية -
 يستخدـ بطريقة فردية او جماعية  -
يتضمف اكثر مف نوع أو نماذج جاىزة لمخرائط الذىنية التي تيسر عمى المعممات  -

 استخداميا في التخطيط لممنيج 
 حؿ اثناء وبعد انتاجيا يمكف حفظ الخريطة عمى عدة مرا -
 Pdf ,Word, Imageيتيح طباعة الخرائط باأللواف وبأكثر مف صيغة مثؿ  -

وفيما يمي عرض ألىـ الدراسات والبحوث السابقة التي أثبتت فاعمية استخداـ 
الخرائط الذىنية كاستراتيجية تعميـ وتعمـ تستخدـ في مختمؼ المراحؿ الدراسية: فقد استيدفت 

إلي معرفو تأثير الخرائط الذىنية كأداة  Wickramsinghe, et al (2008)دراسة 
تعميمية تستعمؿ لتدريس طمبة الطب والتي أفاد فييا كؿ طمبة المجموعة التجريبية بأف الخرائط 
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)نيفين حمزه الذىنية طريقة مفيدة لتمخيص المعمومات وتذكرىا، كما ىدفت دراسة 
خداـ الخرائط الذىنية اليدوية والتقنية عمي تحصيؿ معرفو أثر التدريس باست (8108،البركاتي

الطالبات بجامعة أـ القرى وأوصت بإعادة صياغو محتوي مقرر أسس المناىج وتنظيماتيا 
كما توصمت دراسة  ،بالتعميـ الجامعي بما يتفؽ واستراتيجيات الخرائط الذىنية اليدوية والتقنية

ط الذىنية عمي بعض ميارات التفكير إلي وجود أثر كبير لمخرائ (8102،)والء أحمد
 ،الكشؼ عف المغالطات والوصوؿ الي االستنتاجات( –التفاعمي مثؿ )الرؤية البصرية 

التي اثبتت فعالية برنامج تدريبي مقترح في تنمية  (8102،)سيام سممان محمدودراسة
ارات الثقافة ميارات تصميـ الخرائط الذىنية االلكترونية مف خبلؿ تقنية االنفوجرافيؾ ومي

معرفة تأثير  (8100)عبداهلل ميدي، واستيدفت دراسة  ،البصرية لدى المعممات قبؿ الخدمة
 –األيسر  –الطريقة المتبعة( ونمط التعميـ والتفكير )األيمف  –تفاعؿ )الخرائط الذىنية 

ثاني المتكامؿ( في تنمية ميارات توليد المعمومات وتقديميا في الكيمياء لدي طبلب الصؼ ال
والتي ىدفت الستخداـ الخرائط الذىنية  (8100،)حكمت حسين محمدالثانوي  ودراسة 

االلكترونية لتنمية بعض عادات العقؿ وبعض ميارات القراءة االبداعية لدى طبلب الصؼ 
فاعمية استخداـ الخرائط الذىنية  (8107،)عبد التواب محمدوأثبتت دراسة  ،االوؿ االعدادي

كما أثبتت دراسة  ،التعبير الكتابي اإلبداعي لدي تبلميذ المرحمة اإلعدادية في تنمية ميارات
فاعمية الخرائط الذىنية في عبلج صعوبات تعمـ الرياضيات بمستوياتيا  (8109،)نبيل صالح

 المختمفة لدي تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادي.
اإلطار وقد استفاد البحث الحالي مف بعض ىذه الدراسات والبحوث في إعداد 

 ،وأيضا في تحديد خطوات إعداد الخريطة الذىنية االلكترونية ،النظري لمخرائط الذىنية
ويتفؽ البحث الحالي مع ىذه البحوث عمي ضرورة توظيؼ استراتيجية الخرائط الذىنية في  
العممية التعميمية ولكنو يختمؼ في استخداـ الخرائط الذىنية  االلكترونية لتنميو ميارات 

حيث  ،يط لدي معممات رياض األطفاؿ وأثر ذلؾ عمي تنمية عادات العقؿ لدييفالتخط
اتضح مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة قمة الدراسات التي اىتمت باستخداـ الخرائط 
الذىنية في تنمية ميارات المعمميف والمعممات وخاصًة تنمية ميارات التخطيط لدى معممات 

 ـ الدراسات عمى الطبلب في مختمؼ المراحؿ الدراسية.فقد لوحظ تركيز معظ ،الروضة
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 المحور الثاني ميارة التخطيط :
تتعيف أىميو التخطيط ودوره الكبير في المجاؿ التربوي والتعميمي فإذا أردنا النجاح 
لمعمؿ التربوي والتعميمي في روضاتنا وتحقيؽ األىداؼ المرجوة فإنو البد مف االنطبلؽ مف 

عمي مستوي الروضة أو عمي مستوي المعممة وعند التخطيط  خطط مدروسة سواء
فالتخطيط يمعب دورًا ميمًا وفاعبًل في عمميتي التعميـ والتعمـ ومف ىنا فإف مف أىـ ،لؤلنشطة

 الميارات التي ينبغي توافرىا في معممو الروضة ىي إتقاف ميارة التخطيط لؤلنشطة.
ؿ مسئوليات معممة الروضة أف التخطيط ىو أو  (022،8102رماز حمدي)وتري 

والتخطيط في التعميـ  ،والغرض منو توجيو العمؿ بحيث ال يترؾ شيء لمصدفة أو االرتجاؿ
فيو وضع خطة لمنشاط المقدـ لمطفؿ واتخاذ إجراءات مسبقة مف شأنيا  ،عممية تسبؽ التنفيذ

 بموغ األىداؼ التربوية التي تسعي معممو الروضة إلي تحقيقيا.
التخطيط يساعد عمي تحديد أىداؼ التعميـ واختيار المحتوي المناسب ومف ىنا فإف 

وأفضؿ االستراتيجيات التي مف شأنيا تسييؿ عممية التقويـ، لذا فالتخطيط ينبغي أف يتـ في 
ضوء فيمنا لطبيعة مرحمة النمو وخصائص المجتمع الذي يعيش فيو األطفاؿ ويتفاعموف 

رياض األطفاؿ وأىدافيا واالتجاىات التربوية الحديثة. معو إلى جانب إدراكنا لفمسفة مرحمة 
 (20،8119،)ىدي الناشف

 -تعريف ميارة التخطيط:
أف كفاية التخطيط تتمثؿ  (709،8117 ،وجدان عبد األمير ،) عامرة خميلتري  

 -في قدرة المعممة عمي :
 تحديد األىداؼ السموكية .0
 يـ.تحديد األىداؼ المناسبة مع حاجات األطفاؿ وقدرات .8
تحديد الطرائؽ واالنشطة واالساليب المناسبة مع خصائص األطفاؿ مف جية   .2

 وطبيعة الخبرات المقدمة لؤلطفاؿ مف جية أخري.
 تقديـ الوسائؿ البلزمة لتنفيذ الخبرات، تحديد أساليب مبلحظة األطفاؿ وتقويميـ. .2
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ميارات التخطيط ألنشطة الروضة  (077،8101أبو ىاشم عبد العزيز)ويعرؼ 
بأنيا الخطوات التي تسجميا الطالبة المعممة في بطاقة تخطيط النشاط تحدد فييا أىداؼ 
النشاط وزمف تطبيقو وخطواتو وخبراتو المغوية والرياضية ووسائؿ تنفيذه وأساليب تقويمو 

 باإلضافة إلي إجراءات إعداد بيئة الروضة الفعالة.
يـ والسير بخطوات أف التخطيط يعني التنظ (2،8107ميرفت خميس )وتري 

ويتضمف تحديد األىداؼ والشعور  ،واختيار االستراتيجية البلزمة ،متبصرة نحو إنجاز الميمة
وضع  ،السير بخطوات تنفيذ بشكؿ متسمسؿ ،اختيار االستراتيجية المناسبة ،بالمشكمة

 باإلضافة إلى التنبؤ بالمخرجات المتوقعة. ،الصعوبات المحتممة أثناء التنفيذ
مجموعػػػة مػػػف الممارسػػػات التفصػػػيمية   ُتعـــرف ميـــارة التخطـــيط اجرائيـــًا بانيـــا:بينمـــا 

المنظمػػة التػػي تقػػـو بيػػا معممػػة الروضػػة مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ الػػتعمـ المنشػػودة و تتضػػمف 
وتقػػػاس ،وتصػػػميـ أنشػػػطة التعمـ ،معيػػػاريف رئيسػػػيف ىمػػػا تحديػػػد االحتياجػػػات التربويػػػة لؤلطفػػػاؿ

ت ببطاقة المبلحظة واالختبار التحصيمي الُمعػداف بالبحػث بالدرجة التي تحصؿ عمييا المعمما
   .الحالي

 أىميو التخطيط:
أف التخطيط الواعي لمعمميات  (08-8102،00) محمد محمود الحيمو، يري 

 -التدريسية يساعد المعمـ عمي اآلتي:
إعادة تنظيـ محتوي المادة التعميمية ومستمزماتو بشكؿ يجعميا أكثر مبلئمة  .0

 لمتعمـ واحتياجاتو.إلمكانات ا
تجنب إىدار الوقت والجيد الناتج عف عدـ التخطيط وبالتالي التخبط، وترؾ  .8

 األمور تحت رحمو الصدفة، وتمنع مف االرتجاؿ.
اختيار استراتيجيات التعميـ المبلئمة وكذلؾ الوسائؿ التعميمية ذات العبلقة  .2

 المناسبة.
 ريات التعميـ والتعمـ.األخذ باالتجاىات التربوية الحديثة الخاصة بنظ .2
ووسائمو وطرائقو واحتياجاتو وبيف  ،تحقيؽ الترابط والتكامؿ بيف أىداؼ التعميـ .0

مكاناتيـ.  المتعمميف وا 
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 اختيار أساليب التعميـ، والتقويـ المناسبة التي تقيس فاعمية التعميـ والتعمـ. .7
 -أىمية التخطيط في رياض األطفال:

لمعمـ متطمبات المنيج والتوعية بالمصادر التخطيط يوضح لممعممة كيؼ يحقؽ ا .0
 المختمفة المتاحة.

 يتيح فرص التواصؿ واالتصاؿ. .8
 يساعد عمي التنظيـ في كافو المجاالت. .2
والطفؿ واآلخريف والطفؿ  –يوفر فرص المشاركة والتفاعؿ ) بيف المعممة والطفؿ  .2

 والمنيج(.
لتعميمية وتنظيميا يعمؽ نظرة األطفاؿ ألنشطة المنيج بما يؤثر في خبراتيـ ا .0

 ومشاركتيـ في إعدادىا وتنفيذىا.
يتيح المجاؿ الختيارات المعممة لطريقة تنظيـ المنيج التعميمي وتأكيد دور  .7

 ،)ميا ابراىيم البسيونياألطفاؿ وتحديد الوسائؿ المناسبة لمتطبيؽ.
070،8112) 

 -أنواع التخطيط:
  -التخطيط السنوي/الفصمي:

 ،قد يستغرؽ تنفيذه فصبًل دراسيًا أو سنة دراسية كاممة ،نياً ىو تخطيط طويؿ األمد زم
وتستند إلي تصور مسبؽ لممعمـ  ،وتوصؼ الخطة السنوية )الفصيمة( بأنيا بعيدة المدي

لمنشاطات التعميمية والمواقؼ التي سيقـو بيا وطمبتو عمي مدي عاـ أو فصؿ دراسي وإلعداد 
ومحتواه  ،مف حيث أىدافو العامة ،عمي المنياج الخطة السنوية ينبغي عمي المعمـ االطبلع

وتحديد فئة  ،وطرائؽ تدريسو، والوسائؿ التعميمية المتوافرة واإلمكانيات المتاحة وطرائؽ التقويـ
 (00 ،8102 ،)محمد محمود الحيمةالمتعمميف الذيف سيتولى المعمـ تنظيـ تعمميـ.

 -عناصر الخطة السنوية:
 ا الثبلثة.األىداؼ التعميمية بمجاالتي -0
 المادة التعميمية )المحتوي(. -8
 الوسائؿ التعميمية والنشاطات. -2
 وسائؿ التقويـ المناسبة. -2
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 الزمف البلـز لمتدريس كما وتوقيتًا.  -0
 (07،8102،)محمد محمود الحيموالتغذية الراجعة التطويرية.  -7

 -خطة الوحدة: –الخطة األسبوعية 
رس وقد يجئ محتوي الوحدات وحده التعميـ تتطمب عادة إلتماميا أكثر مف د

وتخطيط  ،التعميمية مف فصوؿ في كتاب أو مف جزء أساسي مف دليؿ المنيج التعميمي
فخطة الوحدة تربط معًا  ،الوحدة قد يكوف أكثر خطرًا عمي أنحاء شتى مف التخطيط اليومي

ة مف ومحتوي األنشطة التي في ذىف المدرس. إنو يحدد التدفؽ الكمي لسمس ،أىدافًا منوعة
وكثيرًا ما يعكس فيـ المدرس لمحتوي التعميـ وعممياتو.  ،الدروس خبلؿ عدة أياـ أو اسابيع

 (822،8110 ،)جابر عبد الحميد جابر
 الخطة اليومية:

والخطة اليومية  ،الخطة اليومية ىي التي تمقي أعظـ اىتماـ والتفات مف الممارسيف
 ،وخطوات محددة وأنشطة لؤلطفاؿ ،الدافعية وأساليب إثارة ،عادة تحدد المحتوى الذي يدرس

ويمكف لمخطة اليومية أف  ،والمواد والوسائؿ التي يتطمبيا الدرس والتعميـ وعمميات التقويـ
 (828-820، 8110،)جابر عبد الحميد جابرتتخذ أشكااًل كثيرة.

وفيما يمي عرض لمبحوث والدراسات السابقة ذات الصمة بمجاؿ التخطيط كدراسة 
التي ىدفت إلي التعرؼ عمي واقع تخطيط الدروس اليومية لدي  (8117،ك بن سعيد)مبار 

عامرة خميل ووجدان )دراسة و  ،معممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة المتوسطة في منطقة أبيا
التي ىدفت إلي التعرؼ عمي الكفايات التعميمية والبلزمة لمعممة الروضة في  (8117 ،الناشئ

 (8101،أبو ىاشم عبد العزيز)ودراسة  ،ب االدوار ومف ضمنيا كفاية التخطيطأثناء طريقة لع
التي قامت بالتعرؼ عمي فاعمية تدريس منيج أنشطة الروضة القائـ عمي الخبرات المغوية 
دارة مواقؼ التعمـ وتطبيقاتيا لدي  والرياضية المتكاممة في اكتساب ميارات التخطيط والتنفيذ وا 

التي تناولت الكفايات المينية  (8102 ،)رماز حمديرياض األطفاؿ، ودراسة الطالبة المعممة ب
البلزمة لتنمية معممة الروضة تنمية مستدامة في ضوء المعايير القومية  لرياض األطفاؿ 

التي اىتمت  (Torgeir & Sonja , 2015)وشممت ىذه الكفايات كفاية التخطيط، ودراسة 
 لمعضبلت المتعمقة بعممية التخطيط وذلؾ مف خبلؿ تجارب بالكشؼ عف التحديات والمشاكؿ وا
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 (Toshiakira , 2016)ودراسة  ،المعمميف في تعميـ األطفاؿ في مرحمة ما قبؿ المدرسة
 (8107) ميرفت خميس التي اىتمت بدراسة أساسيات وكيفية التخطيط لمدروس وأخيرًا دراسة 

تراتيجيات ما وراء المعرفة في تنميو التي ىدفت إلي التعرؼ عمى فاعمية استخداـ بعض اس
 ميارة التخطيط لمتدريس لدي الطمبة المعمميف.

وباستعراض الدراسات السابؽ عرضيا يتضح أف معظـ الدراسات أىتمت بدراسة 
عممية التخطيط ككفاية ميمة مف الكفايات المينية لممعمـ بصفة عامة ولمعممة رياض 

ض الدراسات بالتعرؼ عمي المشكبلت التي تواجو وقد أىتمت بع ،األطفاؿ بصفو خاصة
وبعضيا ىدؼ إلي تنمية ميارة التخطيط باستخداـ طرؽ واستراتيجيات  ،عممية التخطيط 

مختمفة،  وتتفؽ الدراسة الحالية مع ىذه الدراسات في اليدؼ وىو تنمية ميارة التخطيط لدي 
ستخداـ الخرائط الذىنية في معممات الروضة وتختمؼ في االستراتيجية المستخدمة وىي ا

 تنمية ميارة التخطيط لدي معممات الروضة.
 المحور الثالث عادات العقل:

تـ تقديـ مصطمح" عادات العقؿ" باعتباره أحد المصطمحات التي تنطوي عمي جودة 
التفكير الخاص باألفراد ولقد تعددت تعريفات العادات العقمية بتعدد وجيات النظر 

 -تناولتيا منيا ما يمي:واالتجاىات التي 
 ،أف عادات العقؿ ىي معرفو الفرد كيفية التصرؼ بذكاءRicketts (2004، 11 )فيري 

 عندما ال يعرؼ اإلجابة عمي سؤاؿ ما.
بأنيا مجموعة الميارات واالتجاىات والقيـ التي ( 72 ،8101محمد نوفل )ويعرفيا 

بناء عمى المثيرات  ،الذكية تمكف الفرد مف بناء تفضيبلت مف األداءات والسموكيات
بحيث تقوده إلى انتقاء عممية ذىنية أو أداء سموؾ مف مجموعة ،والمنبيات التي يتعرض ليا
 والمداومة عمى ىذا النيج.،أو تطبيؽ سموؾ بفاعمية ،أػو قضية،خيارات لمواجية مشكمة ما

أف عادات العقؿ ىي مجموعة مف الميارات  (072،8112إيمان حسنين )وتري 
لفكرية واالتجاىات والميوؿ واإلرادة التي تساعد الفرد عمي السموؾ بطرؽ ذكية وعمي اختيار ا

 ،أفضؿ االستجابات عندما يواجو مشكبلت أو مواقؼ يصعب حميا وىي تشمؿ العقؿ
 والسموؾ. ،والوجداف
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أف عادات العقؿ عبارة عف تركيبة مف الكثير مف  (8100كوستا وكاليك) بينما يرى
وىي تعني أننا نفضؿ نمطًا مف  ،ات والمواقؼ والتمميحات والتجارب الماضية والميوؿالميار 

السموكيات الفكرية عمي غيره، لذا فيي تعني صنع اختيارات حوؿ أي األنماط ينبغي 
 استخدامو في وقت معيف.

ىي مجموعة مف الميػارات الفكريػة واالتجاىػات  : وُتعرف عادات العقل اجرائيا بانيا
ؿ التػػػػي تمتمكيػػػػػا معممػػػػة الروضػػػػة، والتػػػػػي تػػػػدعـ ُحسػػػػف تصػػػػػرفيا إزاء مواقػػػػؼ الحيػػػػػاة والميػػػػو 

 وتساعدىا عمى البحث عف البدائؿ واختيار افضميا.
 -خصائص عادات العقل:

عادات العقؿ بانيا أنماط األداء  (Costa & Kallick, 2000, 1)وصؼ 
ويتطمب استخداـ  ،تمفةلمواجية مواقؼ الحياه المخ ،العقمي الثابت والمستمر في العمؿ

معني  .عادات العقؿ مركب مؤلؼ مف ميارات عديدة ومواقؼ وخبرات وميوؿ سابقة مختمفة
 ،وىذا يتضمف التمميحات السياقية في موقؼ ما .ىذا أننا نثمف نموذجًا مف التفكير عمي آخر

وىذا  ،التي تشير الي الوقت والظرؼ المناسبيف الذي سيكوف استخداـ ىذا النموذج مفيداً 
  .يتطمب مستوي معيف مف الميارة الستخداـ وانجاز السموكيات عمي نحو فعاؿ بمرور الزمف

 ،(009،8119،)يوسف محمود -وتتسم العادات العقمية بعدة خصائص ىي :
 (827،8101)حسن حسين،و

تتضمف اختيار وتوظيؼ نماذج معينو مف السموؾ العقبلني  :Valueالقيمو  -0
 .ؾ أخر أقؿ فائدة أو إنتاجيةأفضؿ أو بداًل مف سمو 

ىي الشعور بالرغبة نحو استعماؿ نموذج معيف مف  :Inclinationالرغبة  -8
 نماذج السموكيات العقمية الذي تـ تفصيمو أو اختياره.

: تتضمف إدراؾ الفرص ومبلئمتيا الستخداـ السموؾ sensitivityالحساسية  -2
  .العقبلني وتطبيقيا

بلؾ الميارات والقدرات األساسية لتحقيؽ النجاح ىي امت :Capabilityالقابمية  -2
 ومسايرة السموؾ العقمي.
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ىو مواصمة اإلصرار عمي التفكير التأممي ولتحسيف  :Commitmentااللتزام  -0
 أداء نموذج السموؾ العقمي.

دماج السموكيات الفكرية وتحويميا إلي أفعاؿ  :Policyالسياسة  -7 ىي التعزيز وا 
  تي تعترض الفرد.وقرارات وحموؿ لممشاكؿ ال

 -وصف عادات العقل:
لقد توصؿ العالماف كوستا وكاليؾ إلي ستو عشرة عادة عقمية تقود مف امتمكيا إلي 

 ,Costa & Kallick)وىي موزعة عمي جانبي الدماغ عمي النحو التالي:  ،أفعاؿ إنتاجية
2003, 17) 

المعارؼ  تسع عادات عقمية مختصو بالجانب االيمف مف الدماغ وىي ) تطبيؽ -
 ،السابقة عمي أوضاع جديده، التفكير فوؽ المعرفي، التساؤؿ وطرح المشكبلت

 ،المرونة في التفكير ،التفكير والتوصيؿ بوضوح ودقة ،الكفاح مف أجؿ الدقة
 الدعابة (. ،التصور واالبتكار والتجديد، االستجابة بدىشو ورغبو

وىي ) المثابرة، اإلقداـ سبع عادات عقمية مختصو بالجانب األيسر مف الدماغ  -
 ،االستماع إلي اآلخريف بتفيـ وتعاطؼ ،التحكـ بالتيور ،عمي مخاطر مسئولة

 استخداـ جميع الحواس(. ،االستعداد لمتعمـ مدي الحياه ،التفكير التبادلي
 -تصنيف عادات العقل:

إذ يعد ىذا  ،لعادات العقؿ Costa & kellickاعتمد البحث الحالي عمي تصنيؼ 
مف أكثر التصنيفات إقناعًا في شرح  (71،8112محمد نوفل )كما أشار  –نيؼ التص

وتفسير وتطبيؽ العادات العقمية بسبب اعتماده عمي نتائج دراسات بحثية أكثر مف غيره مف 
وقد توصؿ العالماف كوستا وكاليؾ مف خبلؿ دراستيما  .التصنيفات المتعددة التي سبقتو

تقود مف أمتمكيا إلي أفعاؿ انتاجية مثمرة، وقد  ،عادة عقمية 16لنتائج األبحاث السابقة إلي 
 ،(8100،و)كوستا وكاليك ،( 78-8101،72،)محمد نوفلورد ىذا التصنيؼ في 

 ،(0278-0271 8109 ،و)فاطمو رمزي ،(072 - 072، 8102،و)صباح أمين
 -كما يمي: (27-8109،22)بالل حسن
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تصدي والمواظبة وتجربة استراتيجيات : وتعني القدرة عمي التحدي والالمثابرة -0
 متنوعة وطرؽ تحفيز ذاتي عند مواجية مشروعات مثيره لمتحدي.

أي استخداـ الخبرات والمعرفة  تطبيق المعارف السابقة عمي أوضاع جديدة: -8
الموجودة لدي الفرد إلدراؾ المفاىيـ الجديدة عف طريؽ مبلحظة أوجو الشبو 

 وتكويف الروابط.
وتعني حسف االستماع واالىتماـ بما يقولو اآلخروف  وتعاطف:اإلصغاء بتفيم  -2

واالحتفاظ بالرأي حتي الفراغ  ،واإلصغاء بعناية لمتأكد مف الفيـ بشكؿ صحيح
مع األخذ في االعتبار وجود معمومات  ،مف االستماع إلي ما يقولو اآلخروف

 لدي اآلخريف سوؼ تساعدىـ في حؿ المشكبلت.
التأني ودراسة األمور مرات ومرات قبؿ القياـ بأي شيء وتعني  التحكم بالتيور: -2

وأخذ وقت كاؼ في التفكير بشأف مشكمة ما قبؿ  ،ووضح الخطط وتوقع النتائج
 الشروع في حميا.

أي القدرة عمي استخداـ طرؽ غير تقميدية في حؿ المشكبلت  التفكير بمرونة: -0
مات جديدة ولو وتغيير وجيات النظر عند مواجية معمو  ،ومواجية التحديات

 كانت ىذه المعمومات تتعارض مع المعتقدات الراسخة.
وتعني القدرة عمي معرفة حدود ما نعرؼ وما ال نعرؼ  ما وراء المعرفة: -7

فاألشخاص الذيف يمتمكوف ىذه العادة يخططوف الطريؽ  ،والسيطرة عمي التفكير
 ،فذونياويراقبوف مدي نجاح الخطة التي ين ،الذي سيسمكونو لحؿ مشكمة ما

 ويفكروف فيما مضي وما يمكف أف يتعمموه مف التجربة.
وتعني القدرة عمي الترفيو عف النفس، والميؿ إلي اليدوء  البحث عن الدعابة: -9

ضفاء جو المرح إلي العمؿ. ،واالستقرار والتبلعب باأللفاظ  وا 
 ،أي القدرة عمي جعؿ األشياء واضحة قدر اإلمكاف الكفاح من أجل الدقة: -2

والخروج بعمؿ  ،اـ معايير الجودة السائدة في المجاؿ الذي يعمموف فيوواحتر 
 يتوافؽ مع ىذه المعايير.
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إف صياغة مشكمة أكثر أىمية مف حميا، فحب  التساؤل وطرح المشكالت: -7
االستطبلع ىو الدافع األساسي والحقيقي وراء التفكير العميؽ والذي يقود المفكر 

جد مشكبلت في األشياء التي يرضى بيا عمي التفكير البصير ويجعمو ي
 اآلخروف باألمر الواقع.

وتعني القدرة عمي التواصؿ بمغة واضحة محددة  التفكير والتواصل بوضوح: -01
 وتدعيميا لموصوؿ إلي تفكير فعاؿ.

: وتعني تحفيز العقؿ لطمب المعرفة، واالستعداد االستعداد الدائم لمتعمم المستمر -00
 جديدة، واالستمرار في التعمـ مدي الحياة.الدائـ الستيعاب معمومات 

وتعني استخداـ حواس المشاىدة  استخدام كافو الحواس في تجميع البيانات: -08
والسمع والتذوؽ والممس والشـ الكتساب المعارؼ والخبرات مف البيئة المحيطة 

 الستخداميا في إيجاد حموؿ لممشكبلت.
لجدة والطبلقة والقدرة عمي رؤية : وتعني البحث عف ااإلبداع والتخيل واالبتكار -02

األشياء مف منظور مختمؼ وقبوؿ المخاطرة ونقد المرء ألعمالو وطمب النقد مف 
 اآلخريف والعمؿ لمخروج بمنتجات أفضؿ.

 ،وحب االستطبلع ،وتعني القياـ بالتفكير بدافع ذاتي االستجابة بدىشو ورغبة: -02
 واالعتماد عمي الذات.

وتعني القدرة عمي كشؼ الغموض الذي يحيط  ة:القيام بالمخاطرات المحسوب -00
 الموقؼ المشكؿ وتحمؿ مسؤوليات جديدة بتميؼ.

: وتعني القدرة عمي التفاعؿ مع اآلخريف والعمؿ معيـ وتقبؿ التفكير التبادلي -07
 التغذية الراجعة مف خبلؿ نقد اآلخريف وتدعيـ الفرد لجيود الجماعة.

عقمية  ذات الصمة بمتغيرات البحث  وقد اقتصر البحث الحالي عمى تسعة عادات
 –)المثابرة االخرى وتقع ضمف احتياجات معممات رياض االطفاؿ لتنمية انفسيف مينيًا وىي 

 –التساؤؿ وطرح المشكمة  –تحري الدقة  –التفكير فيما وراء المعرفة  –التحكـ في االندفاع 
تحمؿ  –تجميع البيانات  استخداـ الحواس في –تطبيؽ المعارؼ الماضية في مواقؼ جديدة 

 التفكير التبادلي(. -المسئولية والمخاطر
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 فيما يمي التعريفات االجرائية لكال منيم : و
المثابرة: ىي قدرة معممة الروضة عمى مواصمة المياـ الموكمة الييا حتى نيايتيا  .0

 باستخداـ مجموعة مف الطرؽ واالستراتيجيات المنظمة.
ة معممة الروضة عمى التأني والتفكير واالصغاء التحكـ باالندفاع : ىو قدر  .8

 لمتعميمات وفيـ التوجييات وقبوؿ االقتراحات لتحسيف ادائيا.
التفكير فيما وراء المعرفة : ىو قدرة معممة الروضة عمى ذكر الخطوات البلزمة  .2

 لخطة عمميا وشرح خطوات تفكيرىا وتقييـ كفاءة تفكيرىا وتخطيطيا.
عممة الروضة عمى العمؿ المتواصؿ بحرفية واتقاف وتفحص تحري الدقة :ىي قدرة م .2

 المعمومات ومراجعتيا والتأكد مف اف العمؿ يتفؽ مع المعايير والقواعد المحددة.
التساؤؿ وطرح المشكبلت : ىي القدرة عمى طرح اسئمة وتوليد عدد مف البدائؿ  .0

 واختيار افضميا لحؿ مشكمة ما أو اتخاذ قرار ما.
الماضية في مواقؼ جديدة: ىي القدرة عمى استخبلص المعارؼ تطبيؽ المعارؼ  .7

 ومف ثـ تطبيقيا عمى خبرات جديدة. ،والخبرات مف التجارب السابقة
استخداـ الحواس في تجميع البيانات : ىي استخداـ  معممة الروضة لحواس -3 .9

المشاىدة والسمع والتذوؽ والممس والشـ الكتساب  المعارؼ والخبرات مف البيئة 
 المحيطة الستخداميا في إيجاد حموؿ لممشكبلت.

تحمؿ المسئولية والمخاطر: ىي القدرة عمى تبرير االفكار وتقبؿ التغذية الراجعة  .2
 .وتحمؿ مسئوليات جديدة

التفكير التبادلي: ىو قدرة معممة الروضة عمي التفاعؿ مع اآلخريف والعمؿ معيـ  .7
 وتدعيـ الفرد لجيود الجماعة.وتقبؿ التغذية الراجعة مف خبلؿ نقد اآلخريف 

 -أىمية تنمية عادات العقل:
تعد تنمية عادات العقؿ مف أبرز األىداؼ التي تسعي المؤسسات التربوية لتحقيقيا 
لذلؾ فيي ُتسخر كؿ طاقاتيا ليصبح الطمبة قادريف عمي التعامؿ الواعي مع ظروؼ الحياه 

ف الغاية مف تنمية عاد ،المتغيرة التي تحيط بيـ ات العقؿ ىي أف يكوف المتعمـ مبدعًا وا 
نسانًا في جوىر األمر  .وخبلقًا وا 
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 -أىميو تنمية عادات العقؿ في النقاط التالية: (27،8100خالد الرابعي )لخص و 
تساعد عمي تسييؿ تعمـ الطمبة وتساعدىـ عمي توظيؼ الخبرات التي تعمموىا  .0

 في المستقبؿ.
 تنظـ عممية التعمـ وتوجييا. .8
 إلجراء المناسب لمموقؼ الذي يمر بو المتعمـ.اختيار ا .2
 تساعد المتعمميف عمي فيـ أفضؿ لمعالـ ومتغيراتو ومشكبلتو وقضاياه. .2
 إتاحة الفرصة لممتعمـ لرؤية مسار تفكيره. .0
 مساعدة المتعمـ عمي التخطيط بدقو في ضوء متطمبات الميمة التي  يقـو بيا. .7
تعمـ يفكر بطريقتو الخاصة ميما إضفاء جو مف المتعة عمي التعمـ بحيث كؿ م .9

 كانت غريبو وغير مألوفة لآلخريف.
 تدريب المتعمـ عمي تحمؿ المسئولية. .2

وفيما يمي عرض لبعض البحوث والدراسات ذات الصمة بعادات العقؿ كدراسة 
(Lepage & Robinson , 2005)  التي قامت بدراسة أثر تداوؿ الكمبيوتر وعبلقتو

وقد أكدت ىذه الدراسة عمي عادات  ،المصاحبة لتعميـ المعمـ الفعاؿ بتنمية العادات العقمية
باإلضافة إلي تنمية  ،السعي مف أجؿ الدقة ،االستماع العقبلني ،التأمؿ والمثابرة

االستراتيجيات الذىنية والمنيجية التي مف شأنيا مساعدة المعمميف عمي الفيـ والتعمـ، 
الميني واالستعدادات العقمية في مجاؿ إعداد  الخاصة بالحكـ (Dottin , 2009)ودراسة 

ثراء الخبرات  ،المعمـ وتوصؿ مف خبلليا إلي ضرورة إعداد األجواء الصفية الداعمة لممعمـ وا 
 ،)منار السواحودراسة  ،بيدؼ الوصوؿ إلي المتعمـ الخبير الذي يتبني العادات العقمية

ريبي في تنمية بعض عادات العقؿ التي ىدفت الي التعرؼ عمي فعالية برنامج تد ( 8100
 Calik , et all)أما دراسة  ،المنتجة لدي مجموعة مف الطالبات المعممات برياض األطفاؿ

فقد أشارت نتائجيا إلي أف برامج إعداد المعمميف في حاجة إلي تطوير لمساعدة  (2013 ,
تيـ بفاعمية أكبر الطبلب عمي تنمية عادات العقؿ العممية بشكؿ أفضؿ إذا ما أرادت مشارك

 (8107،)إليام عميفي عممية صنع القرار ومناقشة القضايا العممية في صفوفيـ، ودراسة 
التي ىدفت إلي تصميـ برنامج تدريسي قائـ عمي الصفوؼ المقموبة وقياس فاعميتو في تنمية 

نامج األدائية( وعادات العقؿ واتضح مف نتائج البحث أف البر  –كفايات التقويـ )المعرفية 
التدريسي القائـ عمي الصفوؼ المقموبة فعاؿ في تنمية كفايات التقويـ وعادات العقؿ لدي 



 يارا ابزاهيى يحًذد. أ.و.          فاعهيت بزنايج تذريبي قائى عهً استخذاو انخزائط 

 ينال انىر سيذد.            انذهنيت اإلنكتزونيت في تنًيت يهارة انتخطيط نذي 

 يعهًاث رياض األطفال وأثزه عهً عاداث انعقم نذيهن
 

 

 

 

    8102ابزيم   - اجلزء األول -انعذد اخلايس 009

 

)منيرة سعود عبد ودراسة  ،الطالبة/المعممة في جامعو اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية
التي أثبتت فاعمية ممؼ اإلنجاز اإللكتروني في تنمية عادات العقؿ ومفيـو  (8109،العزيز

 كاديمي لدي طالبات كميو التربية بجامعة األميرة نورة.الذات األ
أما عف الدراسات التي بحثت في العبلقة بيف عادات العقؿ وبعض المتغيرات مثؿ 

التي  (fendrson, 2010) المؤىؿ العممي وسنوات الخبرة وغيرىا كدراسةالعمر و 
فاؿ المبتدئات استيدفت الكشؼ عف الفروؽ في عادات العقؿ لدي معممات رياض االط

وأظيرت أف المعممات األكثر خبرة أبديف تفكيرًا تبادليًا أكثر مف  ،والمعممات األكثر خبرة
المعممات الجدد المواتي يمتمكف عادة التعمـ المستمر، كما أشارت نتائجيا إلي اتفاؽ جميع 

قت واحد ىو المعممات عمي أف االستماع النشط لؤلطفاؿ والمثابرة عمي التعميـ والتعمـ في و 
كشؼ التي استيدفت ال (8101،)إيمان أحمدودراسة  ،مف أكثر وسائؿ تعميـ األطفاؿ فاعمية

عف ممارسة معممات رياض األطفاؿ بمكة المكرمة لعادات العقؿ ومعرفة الفروؽ في درجة 
ممارسات معممات رياض األطفاؿ بمكة المكرمة ألبعاد عادات العقؿ تبعًا لمعمر والمؤىؿ 
العممي وسنوات الخبرة التعميمية، وعدد الدورات التدريبية  وقد توصمت إلي أنو ال توجد فروؽ 

لو إحصائية لدرجة ممارسة المعممات عينة الدراسة ألبعاد عادات العقؿ تعزي ذات دال
 ،لمتغيرات الدراسة وأف درجة ممارسة عادات العقؿ لدي معممات رياض األطفاؿ مرتفعة

التي ىدفت إلي التعرؼ عمي عادات العقؿ لدي معممات  (8107)ايمان عباس،ودراسة
دمة والحالة االجتماعية وتوصمت الدراسة عمي رياض األطفاؿ وفؽ متغير العمر ومدي الخ

أف معممات رياض األطفاؿ لدييف عادات عقمية وأف ىناؾ فروؽ في درجة العادات العقمية 
في حيف لـ يكف ىناؾ فرؽ في درجة العادات العقمية  ،حسب متغير العمر ومدة الخدمة
قد ىدفت إلى الكشؼ ف (8109 ،)فاطمو رمزيأما دراسة  ،حسب متغير الحالة االجتماعية

عف عادات العقؿ وعبلقتيا بالتخصص لدي طالبات الدبمـو التربوي بجامعة طيبة وتوصمت 
النتائج إلي وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات عادات العقؿ لعينة 
التخصصات العممية ومتوسطات عينة التخصصات األدبية وكانت الفروؽ لصالح 

 في جميع العادات التخصصات العممية 
 

وباستعراض الدراسات السابؽ عرضيا نجد أف البحث الحالي اتفؽ مع الدراسات 
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و بتنميتيا لدي المعمـ بصفة عامة ومعممة  ،السابقة في المتغير الخاص بعادات العقؿ
ويتفؽ  (8107،)اليام عمي ،(8100،)منار السواح رياض األطفاؿ بصفة خاصة كدراسة

تيف الدراستيف في الفئو المستيدفة وىي معممات رياض األطفاؿ، كما البحث الحالي مع ىا
أكدت معظـ الدراسات السابؽ عرضيا عمى إمكانية تنمية عادات العقؿ باستخداـ بيئة تعمـ 
ثرية مف خبلؿ مداخؿ واستراتيجيات حديثة مثؿ تداوؿ الكمبيوتر في تنمية عادات 

كتروني، لكف توجد ندرة في استخداـ الخرائط الصفوؼ المقموبة، وممؼ اإلنجاز اإلل،العقؿ
الذىنية في تنمية ميارات التخطيط لدي معممات الروضة و في تنمية عادات العقؿ لدييف 

 وىذا ما ييدؼ إليو البحث الحالي.
 إجـراءات البـحث :

 أواًل: مجموعة البحث :
( معممػػػػػة مػػػػػف معممػػػػػات ريػػػػػاض االطفػػػػػاؿ 23تمثمػػػػػت فػػػػػي مجموعػػػػػة مكونػػػػػة مػػػػػف )

صبلت عمى شيادة جامعيػة مػف شػعب أو أقسػاـ أو كميػات ريػاض االطفػاؿ، و قػد قامػت والحا
ومقيػاس  ،الباحثتاف بتطبيؽ البرنامج التدريبي كامبًل وكػذلؾ أداتػي القياس)االختبػار التحصػيمي

بينما تـ االستعانة بثبلثة موجيات )حاصبلت عمػى الماجسػتير وىػف مشػرفات  ،عادات العقؿ(
 .( في تطبيؽ بطاقة المبلحظةيف  تـ تدريبيف مف قبؿ الباحثتافف عممعمى المعممات بأماك

 ثانيًا: أدوات الدراسة :
 قامت الباحثتاف بإعداد أدوات البحث التالية:

 بطاقة مالحظة ميارة التخطيط لدى معممات رياض األطفال: -0
 اليدف من إعداد البطاقة: -أ

قػػويـ  لمجانػػب التطبيقػػي لميػػارة اليػػدؼ مػػف بطاقػػة المبلحظػػة ىػػو اسػػتخداميا كػػأداة ت
وذلػؾ لمتعػرؼ عمػى فاعميػة البرنػامج  التػدريبي القػائـ  ،التخطيط لػدى معممػات ريػاض األطفػاؿ

 .استخداـ الخرائط الذىنية  االلكترونية في تنمية ميارة التخطيط لدي معممات الروضة.عمى 
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   وصف البطاقة: -ب
مفػردة  32ريػاض األطفػاؿ مػف  تكونت بطاقة مبلحظة ميارة التخطيط لػدى معممػات

 في صورتيا النيائية بعد التحقؽ مف صدقيا وثباتيا. 
 خطوات إعداد البطاقة:  -ج

 لموصوؿ إلى الصورة النيائية لمبطاقة تـ القياـ بما يمي:     
الرجوع إلى بعض الدراسات والبحوث التربوية التي اعتمدت عمى مثؿ ىػذه األداة والسػابؽ  (0

 النظري لمبحث.عرضيا باالطار 
( االعتمػػػاد عمػػػى المعػػػايير القوميػػػة لريػػػاض االطفػػػاؿ بمصػػػر ومػػػا يتعمػػػؽ بمعػػػايير معممػػػة 8 

الروضػة الفعالػة وىػو واحػد مػف المعػايير السػتة الرئيسػية لممعػاير القوميػة لمنظومػة ريػػاض 
اسػػاليب التعمػػيـ  ،االطفػػاؿ  بمصػػر والػػذى تضػػمف خمػػس مجػػاالت رئيسػػية ىػػي التخطػػيط

مينيػػػة المعممػػػة وقػػػد اقتصػػػر البحػػػث  ،التقػػػويـ ،المعرفػػػة بالتخصػػػص ،تعمـوادارة مواقػػػؼ الػػػ
   .الحالي عمى المجاؿ االوؿ وىو التخطيط

وبنػاًء  ،إعداد مفردات البطاقػة المعبػرة إجرائيػا عػف الممارسػات الدالػة عمػى ميػارة التخطػيط (2
محكمػيف، عميو تـ التوصؿ لمصورة األولية مف البطاقة والتي تـ عرضيا عمػى لجنػة مػف ال

وفييػػا وضػػعت مجموعػػة مػػف العبػػارات السػػموكية أماميػػا مقيػػاس متػػدرج مكػػوف مػػف خمسػػة 
 أحيانا، نادرا، ال تمارس.  ،أنير: دائمًا، غالبا

 تقدير درجات البطاقة: -د
أسػػُتخدـ أسػػموب التقػػدير الكمػػي بالػػدرجات لموصػػوؿ إلػػى مسػػتويات المعممػػات فػػي كػػؿ 

، حيػػث يوجػػد لكػػؿ سػػموؾ خمسػػة أنيػػر: دائمػػًا، سػػموؾ ممػػارس بصػػورة أقػػرب إلػػى الموضػػوعية
وبػػذلؾ فػػأف اعمػػى  1، 3، 2، 2، 0غالبػػا، أحيانػػا، نػػادرا، ال تمػػارس. ودرجاتيػػا عمػػى التػػوالي 

 .  32درجة وأقؿ درجة  135درجة يحصؿ عمييا الطفؿ ىي 
 
 



جامعة اسيوط – رياض االطفالالمجمة العممية لكمية   

_____________________________________________________________ 

 

 

    8102ابزيم   -اجلزء األول –انعذد اخلايس  020

 عرض الصورة األولية لمبطاقة عمى المحكمين: -ه
( 1ى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف )ممحػػؽُعرضػػت الصػػورة األوليػػة لبطاقػػة المبلحظػػة عمػػ

صػبلحية البطاقػة لمتطبيػؽ. وذلؾ إلبداء الرأي حوؿ: مدى مناسبة صػياغة مفػردات البطاقػة، و 
 وقد تـ إجراء التعديبلت والمقترحات التي أبداىا السادة المحكموف والتي تمثمت في:
عػة ومناسػبة عبارة تـ حذفيا  لتكرار معناىا ضػمنيًا مثػؿ تسػتخدـ المعممػة ادوات متنو 

وعبارة تطبؽ المعممة ادوات قياس متنوعة لتحديػد مسػتوى أداء  ،لقياس جوانب الطفؿ المختمفة
 المقاييس(. ،السجبلت ،االطفاؿ مثؿ ) المبلحظة

 تعديؿ صياغة بعض العبارات، وىي:
تسػػتعيف المعممػػة بأوليػػاء االمػػور وبعػػض المؤسسػػات فػػي وضػػع الخطػػة الػػى تتضػػمف  -

 ة اولياء االمور والمؤسسات الخطة الفصمية مشارك
تحقػػػؽ الخطػػػة جميػػػع مؤشػػػرات نػػػواتج الػػػتعمـ المطموبػػػة  الػػػى تحػػػرص المعممػػػة عمػػػى  -

 تحقيؽ جميع مؤشرات الخطة السنوية.
وكػذلؾ تػػـ اقتػػراح تعػػديؿ بإضػػافة االطفػػاؿ ذوي االحتياجػػات الخاصػػة والموىػػوبيف فػػي 

 .بعض العبارات
 تطبيق البطاقة عمى عينة استطالعية: -و

بيؽ البطاقة عمى مجموعة مف معممات رياض االطفاؿ مف غير العينة األساسية تـ تط
 معممة. 25لمبحث الحالي ولكنيا عينة ليا نفس خصائص العينة األساسية، وبمغ عددىـ 

 صدق البطاقة: وقد تم حساب صدق البطاقة بطريقتين: -ز
خطػػيط لػػدى تػػـ عػػرض الصػػورة األوليػػة لبطاقػػة مبلحظػػة ميػػارة الت الصــدق المنطقــي: (1

( وقػػػد تػػػـ إجػػػراء 1معممػػػات ريػػػاض االطفػػػاؿ عمػػػى مجموعػػػة مػػػف المحكمػػػيف )ممحػػػؽ 
 التعديبلت والمقترحات التي أبداىا السادة المحكموف والموضحة سابقا.

 :Internal Consistency Validityصدق االتساق الداخمي  (8
بيؽ تـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي لبطاقة مبلحظة ميارة التخطيط حيث تـ تط

وتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف  ،معممة 25بطاقة المبلحظة عمى عينة استطبلعية قدرىا 



 يارا ابزاهيى يحًذد. أ.و.          فاعهيت بزنايج تذريبي قائى عهً استخذاو انخزائط 

 ينال انىر سيذد.            انذهنيت اإلنكتزونيت في تنًيت يهارة انتخطيط نذي 

 يعهًاث رياض األطفال وأثزه عهً عاداث انعقم نذيهن
 

 

 

 

    8102ابزيم   - اجلزء األول -انعذد اخلايس 022

 

بيف كؿ فقرة مف فقرات بطاقة المبلحظة والدرجة الكمية عمى بطاقة كما ىو موضح بالجدوؿ 
 التالي:

 ( معامل ارتباط بيرسون بين فقرات بطاقة المالحظة والدرجة الكمية لمبطاقة0جدول )

 االرتباط الفقرات
 بالدرجة الكمية

 االرتباط الفقرات
 بالدرجة الكمية

 االرتباط الفقرات
 بالدرجة الكمية

0 1.287** 7 1.721** 09 1.972** 
8 1.797** 01 1.282** 02 1.908** 
2 1.722** 00 1.202** 07 1.979** 
2 1.279** 08 1.287** 81 1.927** 
0 1.201** 02 1.970** 80 1.219** 
7 1.912** 02 1.991** 88 1.990** 
9 1.901** 00 1.271** 82 1.921** 
2 1.779** 07 1.722** 82 1.270** 

  1.10**دالة عند مستوى 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع قيـ معامبلت االرتباط دالة عند مستوى داللة 
 ( والذي يؤكد صدؽ االتساؽ الداخمي لبطاقة المبلحظة.5.51)
 لبطاقة:ثبات ا -ح

معممػػة 25تػػـ تطبيػػؽ بطاقػػة مبلحظػػة ميػػارة التخطػػيط عمػػى عينػػة اسػػتطبلعية قػػدرىا 
ومعادلػة التجزئػة النصػػفية  ،وتػـ حسػاب ثبػات بطاقػة المبلحظػة باسػتخداـ معادلػة الفػا كرونبػاخ
، كمػػػا بمغػػػت قيمػػػة 5.923حيػػػث بمغػػػت قيمػػػة معامػػػؿ الثبػػػات باسػػػتخداـ معادلػػػة الفػػػا كرونبػػػاخ 

وىػػي قػػػيـ مقبولػػػة ممػػا يػػػدؿ عمػػػى  5.983اـ معادلػػة التجزئػػػة النصػػػفية معامػػؿ الثبػػػات باسػػػتخد
 ثبات بطاقة مبلحظة ميارة التخطيط.
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 :مبطاقة. الصورة النيائية لط
 لبطاقةبعد التطبيؽ االستطبلعي والمعالجات االحصائية التي لوحظ مف خبلليا أف ا

 نيائية صالحةا الفي صورتي لبطاقةا تتمتع بمستوى جيد مف الصدؽ والثبات فأصبح
 (.3لمتطبيؽ )ممحؽ

اإلختبــار التحصــيمي لقيــاس الجانــب المعرفــي لميــارة التخطــيط  لــدى معممــات ريــاض -8
 االطفال :

 اليدف من االختبار التحصيمي : -أ
 .ىدؼ االختبار إلى قياس مدى اكتساب المعممات لمجانب المعرفي لميارة التخطيط 

 خطوات إعداد االختبار: -ب
 الصورة النيائية لبلختبار تـ القياـ بما يمي:     لموصوؿ إلى 

الرجػػوع إلػػى بعػػض الدراسػػات والبحػػوث التربويػػة التػػي اعتمػػدت عمػػى مثػػؿ ىػػذه األداة  (1
 والتي تـ عرضيا باالطار النظري لمبحث.

مطابقػػػة االختبػػػار لمفػػػردات بطاقػػػة المبلحظػػػة والسػػػابؽ إعػػػدادىا والتأكػػػد مػػػف صػػػدقيا  (3
 محتوى المقاس بالبحث.وثباتيا وذلؾ بيدؼ توحيد ال

االعتماد عمى  االدبيػات التربويػة فػي المنػاىج وطػرؽ التػدريس وكيفيػة بنػاء وتخطػيط  (2
المناىج وكذلؾ المعػايير القوميػة لريػاض االطفػاؿ بمصػر ومػا يتعمػؽ بمعػايير معممػة 

   .الروضة الفعالة وما يتعمؽ بمؤشرات ومعايير مجاؿ التخطيط
األسئمة الموضػوعية حتػى ال تتػأثر بالعوامػؿ الذاتيػة  تـ تحديد نوع أسئمة االختبار مف (2

عنػد التصػحيح وذلػؾ لتحقيػػؽ أكبػر قػدر مػف الموضػػوعية والثبػات ولسػيولة التصػػحيح 
والبعػػد عػػف التخمػػيف وقػػد تػػـ مراعػػاة الوضػػوح فػػي الصػػياغة وتجنػػب المجػػوء لمعبػػارات 

تويات المبيمػػػػة أو الغامضػػػػة وارتبػػػػاط األسػػػػئمة بأىػػػػداؼ البرنػػػػامج  والتػػػػدرج فػػػػى مسػػػػ
األىػػداؼ مػػف المسػػتويات الػػدنيا الػػى المسػػتويات العميػػا حتػػى تناسػػب الفػػروؽ الفرديػػة 

 :  المعممات وقد اختارت الباحثتاف ثبلثة أنواع مف األسئمة الموضوعية وىى
 



 يارا ابزاهيى يحًذد. أ.و.          فاعهيت بزنايج تذريبي قائى عهً استخذاو انخزائط 

 ينال انىر سيذد.            انذهنيت اإلنكتزونيت في تنًيت يهارة انتخطيط نذي 

 يعهًاث رياض األطفال وأثزه عهً عاداث انعقم نذيهن
 

 

 

 

    8102ابزيم   - اجلزء األول -انعذد اخلايس 021

 

 .: أسئمة الصواب والخطأ النوع األول
 : أسئمة االختيار مف متعدد. النوع الثاني
 : أسئمة التكممة. النوع الثالث

 تعميمات االختبار :  -ج
وقد تضمف االختبار مجموعة مف التعميمات الميمة التي يجب عمى معممػة الروضػة  

 إتباعيا أثناء اإلجابة عف االختبار وىذه التعميمات ىي : 
 اإلجابة عف األسئمة في النموذج المعد لذلؾ. 
 كتابة االسـ عمى كراسة اإلجابة المعطاة ليف. 
 سة اإلجابة.عدـ وضع عبلمات عمى كرا 
 عدـ البدء في اإلجابة قبؿ أف يؤذف مف قبؿ المسئوؿ عف االختبار. 
 ضرورة اإلجابة عف جميع أسئمة االختبار. 
  عدـ وضع أكثر مف عبلمة أماـ السؤاؿ في أسػئمة الصػواب والخطػأ وأسػئمة االختيػار

 مف متعدد.
 ط.مؿء المكاف الخالي عند اإلجابة عف أسئمة التكممة بإجابة واحدة فق 

 تقدير درجات االختبار وطريقة تصحيحو: -د
تعطػى المعممػة درجػة واحػدة لكػؿ سػؤاؿ إذا كانػت  بالنسـبة لجميـع أسـئمة االختبـار : 

اإلجابػػة صػػحيحة وتعطػػى صػػفرًا إذا كانػػت اإلجابػػة خاطئػػة وذلػػؾ عػػف طريػػؽ مقارنػػة إجابتيػػا 
 باإلجابة الموجودة في مفتاح التصحيح الخاص باالختبار.

( درجة وىى الدرجة الكميػة لبلختبػار 23مجموع درجات االختبار ككؿ ) وبذلؾ يكوف 
 في صورتو النيائية.
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 التجربة االستطالعية لالختبار :  -ز
تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة استطبلعية  ،بعد تصميـ االختبار في صورتو النيائية 

ير عينة الدراسة ( معممة مف معممات رياض األطفاؿ مف غ25مف  المعممات بمغ عددىا )
 األساسية وتـ حساب التالي : 

معامالت السيولة والصعوبة والتمييز لفقرات االختبار التحصيمي: -1  
تـ حساب معامبلت السيولة والصعوبة والتمييز لفقرات االختبار التحصيمي كما ىو 

 موضح بالجدوؿ التالي:

 تبار التحصيمي( معامالت السيولة والصعوبة والتمييز لفقرات االخ8جدول )

معامل  الفقرات
 السيولة

معامل 
 الصعوبة

معامل 
معامل  الفقرات التمييز

 السيولة
معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

0 1.722 1.208 1.282 88 1.222 1.079 1.277 
8 1.722 1.279 1.270 82 1.011 1.011 1.029 
2 1.722 1.279 1.299 82 1.779 1.222 1.220 
2 1.022 1.279 1.721 80 1.279 1.022 1.712 
0 1.701 1.201 1.007 87 1.022 1.279 1.721 
7 1.022 1.279 1.297 89 1.079 1.222 1.222 
9 1.077 1.220 1.722 82 1.279 1.722 1.020 
2 1.011 1.011 1.729 87 1.911 1.211 1.207 
7 1.788 1.292 1.202 21 1.979 1.822 1.282 
01 1.799 1.282 1.077 20 1.279 1.022 1.709 
00 1.711 1.211 1.012 28 1.011 1.011 1.779 
08 1.722 1.279 1.270 22 1.911 1.211 1.220 
02 1.079 1.222 1.207 22 1.079 1.222 1.272 
02 1.722 1.279 1.202 20 1.279 1.722 1.278 
00 1.711 1.211 1.077 27 1.079 1.222 1.079 
07 1.022 1.279 1.022 29 1.200 1.027 1.229 
09 1.722 1.279 1.007 22 1.217 1.070 1.222 
02 1.822 1.979 1.202 27 1.722 1.279 1.220 
07 1.277 1.710 1.210 21 1.222 1.079 1.229 
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معامل  الفقرات
 السيولة

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

معامل  الفقرات
 السيولة

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

81 1.779 1.222 1.277 20 1.079 1.222 1.097 
80 1.211 1.911 1.211 28 1.822 1.979 1.211 

 5.322السابؽ اف قيـ معامبلت السيولة تراوحت بيف  ويتضح مف الجدوؿ
 .5.983الى  5.251بينما تراوحت قيـ معامبلت التمييز بيف  5.363و
صدق االختبار التحصيمي :تم حسابو بطريقتين كالتالي:-8  
بعد االنتياء مف الصورة المبدئية لبلختبار تـ عرضو عمى مجموعة ( الصدق المنطقي: 0

إلبداء الرأي في مدى مبلءمة بنود االختبار ألىداؼ البرنامج   (0 )ممحقمف المحكميف 
وقد أجمع السادة  ،ولممعممات وكذلؾ الصحة العممية والمغوية لؤلسئمة ومدى وضوحيا

وقد تم إجراء  ،المحكموف عمى ارتباط أسئمة االختبار باألىداؼ ووضوح المفردات
  التعديالت المقترحة ومنيا :

 سئمة الصواب والخط  :أواًل : بالنسبة أل
 التعديؿ في الصياغة وذلؾ بالنسبة لبعض األسئمة لعدـ وضوحيا لغويًا.  -
الحػػػذؼ لػػػبعض األسػػػئمة لسػػػيولتيا وأيضػػػًا حػػػذؼ بعػػػض األسػػػئمة نتيجػػػة لكثػػػرة عػػػدد  -

( سػػؤااًل ليصػػبح عػػدد أسػػئمة الصػػواب والخطػػأ 19( أسػػئمة مػػف )2األسػػئمة وتػػـ حػػذؼ )
 لبلختبار. ( سؤااًل في الصورة النيائية12)

 ثانيًا : بالنسبة ألسئمة التكممة : 
( سػػؤااًل ليصػػبح عػػدد األسػػئمة 16تػػـ حػػذؼ سػػؤاليف  نتيجػػة لغمػػوض الصػػياغة مػػف ) -

 .( سؤااًل فى الصورة النيائية لبلختبار12)
 ثالثًا : بالنسبة ألسئمة االختيار من متعدد : 

( 12ختيػار مػف متعػدد )التعديؿ في الصياغة فقط لبعض البدائؿ ليظؿ عػدد أسػئمة اال -
 سؤااًل في الصورة النيائية لبلختبار.
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 :Internal Consistency Validity( صدق االتساق الداخمي 8
معممة، وتـ حساب معامؿ  25تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة استطبلعية قدرىا 

ؿ ارتباط بيرسوف بيف كؿ فقرة مف فقرات االختبار والدرجة الكمية كما ىو موضح بالجدو 
 التالي:

( معامل ارتباط بيرسون بين فقرات االختبار والدرجة الكمية عمى االختبار2جدول )  

 الفقرات
 االرتباط

بالدرجة الكمية   الفقرات 
 االرتباط 

 الفقرات بالدرجة الكمية
 االرتباط

بالدرجة الكمية   
0 1.072**  00 1.277**  87 1.021**  
8 1.002**  07 1.297*  21 1.972**  
2 1.729**  09 1.297**  20 1.222*  
2 1.081**  02 1.292**  28 1.028**  
0 1.297**  07 1.707**  22 1.078**  
7 1.279**  81 1.277**  22 1.080**  
9 1.008**  80 1.227*  20 1.982**  
2 1.007**  88 1.097**  27 1.027**  
7 1.700**  82 1.722**  29 1.017**  
01 1.277**  82 1.717**  22 1.700**  
00 1.287*  80 1.212*  27 1.227**  
08 1.097**  87 1.081**  21 1.022**  
02 1.992**  89 1.728**  20 1.021**  
02 1.970**  82 1.207*  28 1.727*  

1.10*دالة عند مستوى  1.10**دالة عند مستوى   
يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع قيـ معامبلت االرتباط دالة عند مستوى داللة 

 ( والذي يؤكد صدؽ االتساؽ الداخمي لبلختبار.5.51و 5.50)
 ثبات االختبار التحصيمي: -2

معممة وتـ حساب  25تـ تطبيؽ االختبار التحصيمي عمى عينة استطبلعية قدرىا 
ثبات بطاقة المبلحظة باستخداـ معادلة الفا كرونباخ ومعادلة التجزئة النصفية حيث بمغت 



 يارا ابزاهيى يحًذد. أ.و.          فاعهيت بزنايج تذريبي قائى عهً استخذاو انخزائط 
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، بينما بمغت قيمة معامؿ الثبات 5.911عادلة الفا كرونباخ قيمة معامؿ الثبات باستخداـ م
وىي قيـ مقبولة مما يدؿ عمى ثبات االختبار  5.935باستخداـ معادلة التجزئة النصفية 

 التحصيمي.
 زمن تطبيق االختبار : -2

رصػد الوقػت الػذي اسػتغرقتو أوؿ تم حساب زمـن تطبيـق االختبـار بالطريقـة ا تيـة :
رقتو آخػػر معممػػة لئلجابػػة عػػف أسػػئمة االختبػػار ثػػـ جمعيمػػا وقسػػمتيما عمػػى معممػػة والػػذي اسػػتغ

   .دقيقة 05وبذلؾ اصبح زمف االختبار  ،اثنيف
 إعداد جدول مواصفات االختبار :  -0

تػػـ إعػػداد جػػدوؿ مواصػػفات االختبػػار التحصػػيمي وذلػػؾ لمػػربط بػػيف األىػػداؼ السػػموكية  
الختبػار عنػد مسػتويات التػذكر والفيػـ والتطبيػؽ لمبرنامج والمحتوى العممي لو وتحديد مفردات ا

 .جدوؿ مواصفات االختبار التحصيمي في صورتو النيائية (2) ممحق ويوضح 
 الصورة النيائية لالختبار : -و

( سؤااًل موزعػة كػاآلتي : 23( عمى ) 2ممحق اشتمؿ االختبار في صورتو النيائية ) 
( سػؤااًل مػف 12و) ،سػؤااًل مػف أسػئمة التكممػة( 12و )،( سؤااًل مف أسئمة الصػواب والخطػأ12)

   .أسئمة االختيار مف متعدد
 :مقياس عادات العقل لمعممات رياض األطفال  -2
 اليدف من إعداد المقياس : -أ

اليػػدؼ مػػف إعػػداد المقيػػاس ىػػو اسػػتخدامو كػػأداة لقيػػاس عػػادات العقػػؿ لػػدى معممػػات 
التػػدريبي القػػائـ عمػػى اسػػتخداـ الخػػرائط ريػػاض االطفػػاؿ، وذلػػؾ لمتعػػرؼ عمػػى فاعميػػة البرنػػامج  

 .الذىنية االلكترونية في تنمية ىذه العادات لدى معممات رياض االطفاؿ
 وصف المقياس: -ب

مفػػػردة فػػػي صػػػورتو النيائيػػػة بعػػػد التحقػػػؽ مػػػف  28تكػػػوف مقيػػػاس عػػػادات العقػػػؿ مػػػف 
 ،نػػدفاعالػػتحكـ فػػي اال ،وىػػي متضػػمنة لعػػدد تسػػعة عػػادات عقػػؿ وىػػي المثػػابرةصػػدقو وثباتػػو، 
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تطبيػػؽ المعػػارؼ الماضػػية  ،التسػػاؤؿ وطػػرح المشػػكمة ،تحػػري الدقػػة ،التفكيػػر فيمػػا وراء المعرفػػة
تحمػؿ المسػئولية والمخػاطر، التفكيػر  ،اسػتخداـ الحػواس فػي جمػع البيانػات ،في مواقػؼ جديػدة

 (  2)ممحؽ .التبادلي
 خطوات إعداد المقياس: -ج

 ورة النيائية لممقياس.تـ القياـ بالخطوات التالية لموصوؿ إلى الص
االطػػبلع عمػػى بعػػض المراجػػع والمصػػادر التػػي تناولػػت بنػػاء المقػػاييس لمتعػػرؼ عمػػى  (1

كيفية إعدادىا وطرؽ صياغة مفرداتيػا، ثػـ تػـ  االطػبلع عمػى المقػاييس واالختبػارات 
 .   واألدوات التي تناولت عادات العقؿ بصفة عامة ولممعممات بصفة خاصة

 تقدير درجات المقياس: -د
أسػػػُتخدـ أسػػػموب التقػػػدير الكمػػػي بالػػػدرجات لموصػػػوؿ إلػػػى مسػػػتويات المعممػػػات فػػػي 
عػػادات العقػػؿ التسػػعة بصػػورة أقػػرب إلػػى الموضػػوعية، حيػػث يوجػػد لكػػؿ مفػػردة خمسػػة أنيػػر:  

ودرجاتيػػا عمػػى التػػوالي  ،تنطبػػؽ دائمػػًا، تنطبػػؽ غالبػػا، تنطبػػؽ أحيانػػا، تنطبػػؽ نػػادرا، ال تنطبػػؽ
 (.28( درجة وأقؿ درجة )185مى درجة لممقياس ىي )وبذلؾ فأف اع 1، 3، 2، 2، 0
 عرض الصورة األولية لممقياس عمى المحكمين: -ه

تػػػـ عػػػرض الصػػػورة األوليػػػة لممقيػػػاس عمػػػى مجموعػػػة مػػػف المحكمػػػيف المتخصصػػػيف 
 وتـ عمؿ التعديبلت التي ابداىا السادة المحكميف وىي : ،(0)ممحق 
 .بصوت عاؿ   تعديؿ صياغة اجيد التحدث مع نفسي  الى افكر -
و التسػػػاؤؿ وطػػػرح ،فصػػػؿ بعػػػض العبػػػارات لتنقسػػػـ الػػػى عبػػػارتيف بعػػػادة تحػػػري الدقػػػة -

 وتحمؿ المسئولية. ،المشكمة
   .تـ تغيير عبارتيف سالبتيف بعادة تحمؿ المسئولية لتصبح عبارات المقياس كميا ايجابية -

 تطبيق المقياس عمى عينة استطالعية: -و
( معممة مػف 25عية مف المعممات بمغ عددىا )تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة استطبل

 معممات رياض األطفاؿ مف غير عينة الدراسة األساسية وتـ حساب التالي:



 يارا ابزاهيى يحًذد. أ.و.          فاعهيت بزنايج تذريبي قائى عهً استخذاو انخزائط 
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 زمن تطبيق المقياس: -ز
يسػتغرؽ تطبيػػؽ المقيػػاس مػػف المعممػة زمًنػػا قػػدره فػػي المتوسػط )عشػػريف دقيقػػة( وذلػػؾ 

 طبًقا لما تـ التوصؿ إليو في التجربة االستطبلعية. 
 وقد تـ حساب صدؽ المقياس بطريقتيف:دق المقياس: ص -ح
حيث تـ عرض الصػورة األوليػة لممقيػاس عمػى مجموعػة مػف المحكمػيف  ( الصدق المنطقي:0

. وقػػػػد تػػػػـ إجػػػػراء التعػػػػديبلت والمقترحػػػػات التػػػػي أبػػػػداىا السػػػػادة (0)ممحــــق المتخصصػػػػيف 
 المحكموف والموضحة سابقا.

 كالتالي: وقد تـ حسابو  ( صدق االتساق الداخمي:8
معممة، وتـ حساب معامؿ  25تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة استطبلعية قدرىا 

ارتباط بيرسوف بيف كؿ فقرة مف فقرات المقياس ودرجات كؿ بعد وكذلؾ الدرجة الكمية 
 لممقياس وكذلؾ الدرجة الكمية عمى كؿ بعد مف ابعاده كما ىو موضح بالجدوؿ التالي:
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 رسون بين فقرات المقياس ودرجة كل ( معامل ارتباط بي2جدول )
 بعد والدرجة الكمية عمى المقياس

عاد
االب

رات 
لفق
ا

ط  
رتبا

اال
بعد
بال

ط  
رتبا

اال
جة 

لدر
با

مية
الك

عاد 
االب

رات 
لفق
ا

ط  
رتبا

اال
بعد
بال

ط  
رتبا

اال
جة 

لدر
با

مية
الك

 

ابرة
لمث
ا

 

0 1.229** 1.221** 

رف
معا
ق ال

طبي
ت

 

0 1.222** 1.980** 
8 1.902** 1.707** 8 1.291** 1.208** 
2 1.227** 1.990** 2 1.222** 1.929** 
2 1.920** 1.780** 2 1.220** 1.229** 

فاع
الند

م با
حك
الت

 

0 1.770** 1.082** 

س
حوا
م ال

خدا
ست
ا

 

0 1.297** 1.927** 
8 1.099** 1.020** 8 1.001** 1.001** 
2 1.070** 1.712** 2 1.992** 1.907** 
2 1.022** 1.077** 2 1.289** 1.212** 

رفة
لمع
ء ا
ورا
ما 

 

0 1.297** 1.229** 

لية
سئو

الم
مل 

تح
 

0 1.972** 1.910** 
8 1.977** 1.707** 8 1.282** 1.217** 
2 1.790** 1.072** 2 1.972** 1.907** 
2 1.222** 1.222** 2 1.922** 1.729** 

دقة
ي ال

حر
ت

 
0 1.922** 1.772** 0 1.977** 1.917** 
8 1.272** 1.280** 

دلي
لتبا
ر ا
فكي
الت

 

0 1.270** 1.222** 
2 1.970** 1.777** 8 1.229** 1.921** 
2 1.287** 1.900** 2 1.722** 1.227** 
0 1.227** 1.907** 2 1.971** 1.981** 

كمة
مش
ح ال

طر
ل و

ساؤ
الت

 

0 1.971** 1.902**  

8 1.922** 1.912** 
2 1.221** 1.972** 
2 1.229** 1.282** 
0 1.200** 1.227** 

  1.10**دالة عند مستوى 
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ــة لممقيــاس  ــين األبعــاد الفرعيــة والدرجــة الكمي ــاط ب كمــا تــم حســاب معــامالت االرتب
 والجدول التالي يوضح ىذه المعامالت:

 ل( معامالت االرتباط بين األبعاد الفرعية والدرجة الكمية لمقياس عادات العق0جدول )

 االبعاد م
 االرتباط

 بالدرجة الكمية 
 تابع االبعاد م

 االرتباط

 بالدرجة الكمية 

 **5.916 تطبيق المعارف 6 **5.958 المثابرة 1

 **5.922 استخدام الحواس 3 **5.938 التحكم باالندفاع 3

 **5.911 تحمل المسئولية 9 **5.928 ما وراء المعرفة 2

 **5.938 ر التبادليالتفكي 8 **5.912 تحري الدقة 2

  **5.962 التساؤل وطرح المشكمة 0

 1210** دال عند 
ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف األبعاد تتسؽ مع المقياس ككؿ حيث تتراوح 

( مما يشير إلى أف 5051( وجميعيا دالة عند مستوى )50938- 50958االرتباطات بيف: )
 ،و عاـ صادؽ في قياس ما وضع لقياسوىناؾ اتساقًا بيف جميع أبعاد المقياس، وأنو بوج

( السابقة أف جميع قيـ معامبلت االرتباط دالة عند مستوى 0( و)2ويتضح مف الجداوؿ )
 ( والذي يؤكد صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس.5.51داللة )

 ثبات االختبار: -س
طفػؿ وتػـ حسػاب  25تطبيػؽ مقيػاس عػادات العقػؿ عمػى عينػة اسػتطبلعية قػدرىا  تم

المقيػػػاس باسػػػتخداـ معادلػػػة الفػػػا كرونبػػػاخ ومعادلػػػة التجزئػػػة النصػػػفية كمػػػا ىػػػو موضػػػح ثبػػػات 
 بالجدوؿ التالي:
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 ( قيم معامالت الثبات لمقياس عادات العقل 7جدول )

عدد  االبعاد
 الفقرات

 معامل الثبات
 التجزئة النصفية الفا كرونباخ

 1.201 1.280 2 المثابرة
 1.921 1.910 2 التحكم باالندفاع
 1.221 1.972 2 ماوراء المعرفة
  1.277 0 تحري الدقة

  1.220 0 التساؤل وطرح المشكمة
 1.227 1.297 2 تطبيق المعارف
 1.209 1.927 2 استخدام الحواس
  1.222 0 تحمل المسئولية
 1.277 1.228 2 التفكير التبادلي
  1.728 27 المقياس ككل

عامبلت الثبات باستخداـ معادلة الفا كرونباخ ويتضح مف الجدوؿ السابؽ اف قيـ م
، بينما تراوحت قيـ معامبلت الثبات باستخداـ معادلة التجزئة 5.823و 5.351تراوحت بيف 
 وىي قيـ مقبولة مما يدؿ عمى ثبات مقياس عادات العقؿ. 5.966و 5.325النصفية بيف 

اللكترونية لتنمية ميارة بناء برنامج تدريبي قائم عمى استخدام الخرائط الذىنية ا -2
 .(0التخطيط واثرة عمى عادات العقل لمعممات رياض االطفال  ) ممحق 

في ضوء اإلجراءات السابقة وبناًء عمي ما ورد باإلطار النظري واالطبلع عمي  
وتـ أعداد دليؿ البرنامج والذي  ،بعض البرامج التدريبية المرتبطة بمجاؿ البحث الحالي

 تضمف التالي :
و تدريب المعممات عمى  ،معمومات البلزمة عف ميارة التخطيط واعداد الخططال

كما  ، E-draw Mind Mapكيفية تنفيذ الخرائط الذىنية االلكترونية  باستخداـ برنامج 
تضمف الدليؿ مقدمة عف مفيـو الخرائط الذىنية وخطوات رسميا وانتاجيا الكترونيًا، 

ودورىا في تخفيؼ االعباء عمى  ،عميمية ونواتج التعمـومميزات استخداميا في العممية الت
 ،المعممات وتنظيـ عاداتيف العقمية، وكذلؾ تـ تحديد أسس بناء البرنامج )أىداؼ البرنامج

 الخطة الزمنية لمتطبيؽ، التقويـ(.  ،األنشطة والوسائؿ التعميمية،محتواه



 يارا ابزاهيى يحًذد. أ.و.          فاعهيت بزنايج تذريبي قائى عهً استخذاو انخزائط 

 ينال انىر سيذد.            انذهنيت اإلنكتزونيت في تنًيت يهارة انتخطيط نذي 

 يعهًاث رياض األطفال وأثزه عهً عاداث انعقم نذيهن
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 أىداف البرنامج :-أ
داـ الخرائط الذىنية االلكترونية في تنمية تحدد اليدؼ الرئيس لمبرنامج في استخ 

التحكـ  –ميارة التخطيط وبعض عادات العقؿ لدى معممات رياض االطفاؿ وىي) المثابرة 
تطبيؽ  –التساؤؿ وطرح المشكمة  –تحري الدقة  –التفكير فيما وراء المعرفة  –في االندفاع 

تحمؿ  –ميع البيانات استخداـ الحواس في تج –المعارؼ الماضية في مواقؼ جديدة 
 التفكير التبادلي (. -المسئولية والمخاطر

 محتوى البرنامج :-ب
تـ اختيار محتوى البرنامج القائـ عمى الخرائط الذىنية االلكترونية وفقًا ألىداؼ  

محددة لو وفي ضوء احتياجات معممات رياض االطفاؿ لتنمية الجانب المعرفي والتطبيقي 
االحتياجات التربوية لبلطفاؿ واعداد الخطط السنوية والفصمية  لميارة التخطيط في ضوء

 ،والشيرية واالسبوعية واليومية وتصميـ وعرض خرائط ومخططات ذىنية  الكترونية ليا
وكذلؾ امداد المعممات بأسموب لتنظيـ المعمومات يساعدىف عمى فيـ وحفظ تمؾ المعمومات 

مكنة وامداد المعممات بطرؽ انتاج الخرائط والمعارؼ النظرية عف التخطيط ألطوؿ فترة م
الذىنية بصورة الكترونية عمى الحاسب اآللي واتاحة الفرص لممعممات البتكار الخطط 

 وتصميـ انشطة تعمـ مناسبة لكؿ طفؿ  ،الذىنية المناسبة لمتصميـ انشطة التعمـ 
بوينت( وكذلؾ جياز : تـ استخداـ العروض التقديمية ) البور األدوات والوسائل التعميمية-ج

البروجكتور كما تنوعت الوسائؿ التعميمية المستخدمة بالبرنامج حيث اشتممت عمى بعض 
 اقبلـ (.  ،مقصات،أفرخ كانسوف،الخامات والمواد البسيطة مثؿ )األوراؽ، مقصات

 التخطيط الزمني لمبرنامج: -د
فاستغرؽ  ،ياً ( لقاء بواقع تطبيؽ لقاءيف اسبوع16تـ تنفيذ البرنامج عمي مدى)

التطبيؽ ثمانية أسابيع تقريبًا، وقد استعانت الباحثتاف بعدد اربعة بموجيات)حاصبلت عمى 
الماجستير( تـ تدريبيـ عمى تطبيؽ بطاقة المبلحظة عمى المعممات داخؿ قاعاتيف 

 .بالروضات
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 اعتمدت الباحثتاف في تقويميما لمبرنامج عمي:تقويم البرنامج :-ه
ي: ويتـ ىذا النوع مف التقييـ قبؿ البدء في تطبيؽ البرنامج، حيث يوفر التقييـ المبدئ .0

 .معمومات ميمة عف مستوى المعممات ويتـ ذلؾ مف خبلؿ التطبيؽ القبمي ألدوات البحث
بما يضمف سير البرنامج  ،التقويـ البنائي )التكويني( المصاحب لكؿ لقاء وفي نيايتو .8

 في تحقيؽ أىدافو بكؿ لقاء.
النيائي الذي تـ بعد االنتياء مف تطبيؽ البرنامج وذلؾ بتطبيؽ القياس التقويـ  .2

  .البعدي ألدوات البحث
 نتائج البحث وتفسيرىا:

 الفرض األول:
يوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسطي  " ينص الفرض األوؿ عمى انو

الجانب  درجات مجموعة البحث في التطبيقين القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي لقياس
 المعرفي لميارة التخطيط لصالح التطبيق البعدي "

 Pairedولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار "ت" لمعينات المرتبطة 
Samples t Test:وفيما يمي جدوؿ يوضح نتائج ىذا االختبار ، 

( نتائج اختبار "ت" لمكشف عن داللة الفروق بين متوسطي درجات مجموعة 9جدول )
حث في التطبيقين القبمي والبعدي  لالختبار التحصيمي لقياس الجانب المعرفي لميارة الب

 (28التخطيط )ن=

 القياس المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 قيمة "ت" الحرية

االختبار 
 التحصيمي 

 0.17 07.91 القبمي
 2.10 20.71 البعدي **88.00 20

 1.10**دالة عند مستوى 
بيف  5.51ويتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ دالة احصائيا عند مستوى 

 متوسطي درجات مجموعة الدراسة في التطبيؽ القبمي والبعدي عمى االختبار التحصيمي 



 يارا ابزاهيى يحًذد. أ.و.          فاعهيت بزنايج تذريبي قائى عهً استخذاو انخزائط 

 ينال انىر سيذد.            انذهنيت اإلنكتزونيت في تنًيت يهارة انتخطيط نذي 

 يعهًاث رياض األطفال وأثزه عهً عاداث انعقم نذيهن
 

 

 

 

    8102ابزيم   - اجلزء األول -انعذد اخلايس 027

 

وذلؾ لصالح التطبيؽ البعدي، وىذا يدؿ عمى فاعمية البرنامج في تنمية الجانب المعرفي 
لي متوسطي درجات مجموعة الدراسة في التطبيؽ لميارة التخطيط، ويوضح الشكؿ التا
 القبمي والبعدي عمى االختبار التحصيمي

 
 
 
 
 
 

 
 ( متوسطي درجات مجموعة الدراسة في التطبيق0شكل )

 القبمي والبعدي عمى االختبار التحصيمي 
 الفرض الثاني:

ة احصائية بين متوسطي يوجد فرق ذو دالل ينص الفرض الثاني عمى انو "
درجات مجموعة البحث في التطبيقين القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة ميارة التخطيط 

 لصالح التطبيق البعدي "
 Pairedولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار "ت" لمعينات المرتبطة 

Samples t Test:وفيما يمي جدوؿ يوضح نتائج ىذا االختبار ، 
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( نتائج اختبار "ت" لمكشف عن داللة الفرق  بين متوسطي درجات مجموعة 2جدول )
 (28البحث في التطبيقين القبمي والبعدي عمى بطاقة مالحظة ميارة التخطيط )ن=

 القياس المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 قيمة "ت" الحرية

 بطاقة مالحظة ميارة التخطيط 
 2.28 29.07 القبمي

 2.07 018.00 البعدي **22.07 20

 1.10**دالة عند مستوى 
بيف  5.51ويتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فرؽ داؿ احصائيا عند مستوى 

متوسطي درجات مجموعة الدراسة في التطبيؽ القبمي والبعدي عمى بطاقة مبلحظة ميارة 
امج في تنمية ميارة التخطيط وذلؾ لصالح التطبيؽ البعدي، وىذا يدؿ عمى فاعمية البرن

التخطيط لدى مجموعة البحث، ويوضح الشكؿ التالي متوسطي درجات مجموعة البحث في 
 التطبيؽ القبمي والبعدي عمى بطاقة مبلحظة ميارة التخطيط:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

( متوسطي درجات مجموعة الدراسة في التطبيق القبمي والبعدي عمى بطاقة 8شكل )
 مالحظة ميارة التخطيط



 يارا ابزاهيى يحًذد. أ.و.          فاعهيت بزنايج تذريبي قائى عهً استخذاو انخزائط 

 ينال انىر سيذد.            انذهنيت اإلنكتزونيت في تنًيت يهارة انتخطيط نذي 

 يعهًاث رياض األطفال وأثزه عهً عاداث انعقم نذيهن
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 الثالث: الفرض
توجد فاعمية لمبرنامج التدريبي القائم عمى  ينص الفرض الثالث عمى انو "

استخدام الخرائط الذىنية اإللكترونية في تنمية ميارة التخطيط لدى معممات رياض 
 األطفال".

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب قيـ إيتا تربيع وقيـ نسبة الكسب المعدؿ 
مات مجموعة البحث في التطبيقيف القبمي والبعدي عمى بطاقة لببلؾ وذلؾ لدرجات المعم

مبلحظة ميارة التخطيط وعمى االختبار التحصيمي والجدوؿ التالي يوضح قيـ إيتا تربيع وقيـ 
 نسبة الكسب المعدؿ:

(  قيم إيتا تربيع ونسبة الكسب المعدل عمى بطاقة مالحظة ميارة التخطيط 7جدول )
 وعمى االختبار التحصيمي

 المتغيرات
 الدرجة 
 العظمى

 المتوسط الحسابي
 قيمة "ت"

ايتا 
 تربيع

 نسبة الكسب
القياس  المعدل 

 القبمي
القياس 
 البعدي

 0.88 1.72 88.08 20.71 07.91 28 االختبار التحصيمي
 0.80 1.79 22.07 018.00 29.07 081 بطاقة مالحظة ميارة التخطيط

جـ األثر المحسوبة بمعادلة ايتا تربيع كانت يتضح مف الجدوؿ السابؽ اف قيـ ح
، كما يبلحظ اف قيـ نسبة الكسب 5.83و 5.82جميعيا كبيرة حيث تراوحت قيميا بيف 

( حيث تراوحت قيـ نسبة الكسب 1.3المعدؿ كانت أكبر مف النسبة التي حددىا ببلؾ )
ميارة التخطيط  مما يدؿ عمى وجود أثر كبير لمبرنامج في تنمية 1.33و 1.31المعدؿ بيف 

 .لدى معممات رياض االطفاؿ
تم اإلجابة عمى السؤال االول بالبحث والذي نصو ،ومن نتائج الفرض األول والثاني والثالث

" ما فاعمية البرنامج التدريبي القائم غمى استخدام الخرائط  الذىنية االلكترونية في تنمية 
 ميارة التخطيط لدى معممات رياض االطفال ؟ 
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 سر الباحثتان النتائج المتعمقة بمتغير ميارة التخطيط كالتالي:وتف
طبيعة البرنامج التدريبي والقائـ عمى تقنية تكنولوجية حديثة وىي استخداـ الخرائط  -

وما تتميز بو ىذه التقنية مف  ، E-draw Mind Mapالذىنية االلكترونية ببرنامج 
 .ساعد في عممية التعمـالتشويؽ والمتعة في تحويؿ النصوص الى رسومات ت

اشتمؿ البرنامج التدريبي عمى عروض بوربوينت ومقاطع فيديو ومجموعات عمؿ  -
تعاونية ونماذج لخرائط ذىنية االلكترونية سيمت عمى المعممات تعمـ ميارة التخطيط 

واالبتكار في إعداد كؿ مجموعة عمؿ الخطط االسبوعية واليومية وتنظيـ الفترات 
 .بالبرنامج اليومي

ستخداـ الخرائط الذىنية االلكترونية ساىـ في تنظيـ البنية المعرفية لممعممات وتنمية ا -
الميارات المعرفية لدييف خاصة عند تقسيـ مؤشرات محتوى المنيج لممستوييف االوؿ 

 .والثاني والمستوى المستمر
العمؿ التعاوني بيف المعممات ساعد عمى تشجيعيف لبعضيف والتنافس في اعداد  -

باالعتماد عمى الخرائط ،طط مميزة وشاممة لكؿ ما تـ دراستو عف ميارة التخطيطخ
الذىنية االلكترونية وتحويؿ النصوص الى رسـو وصور واستخداـ االلواف لتمييز 

ثـ تنفيذ خطط منبثقة اعتمادًا عمى نفس الموف، وتـ ذلؾ بسيولة  ،عناصر الخطة
 .ويسر باستخداـ اجيزة كمبيوتر محمولة

خريطة ذىنية اإللكترونية لمؤشرات محتوى  10البرنامج تصميـ وتنفيذ حوالى  تضمف -
المنيج ونواتج التعمـ بشكؿ منظـ ساىـ في تنظيـ ونمو الجانب المعرفي لميارة 

 التخطيط لدى المعممات.
أف البرنامج التدريبي ساىـ في تنمية ميارة التخطيط لدى معممات الروضة مف  -

يدؿ عمى قصور البرامج التدريبية المقدمة لمعممات رياض الجانب المعرفي،  وذلؾ 
 االطفاؿ اثناء الخدمة.

 
 



 يارا ابزاهيى يحًذد. أ.و.          فاعهيت بزنايج تذريبي قائى عهً استخذاو انخزائط 

 ينال انىر سيذد.            انذهنيت اإلنكتزونيت في تنًيت يهارة انتخطيط نذي 

 يعهًاث رياض األطفال وأثزه عهً عاداث انعقم نذيهن
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 دراسة كبل مفوتتفؽ نتيجة الفرض االوؿ والثاني والثالث مع نتائج  
(Wickramsinghe , et al (2008  ودراسة  ،(8108نيفين حمزه البركاتي )ودراسة

التي اثبتت  (8102ن محمد )سيام سمما ، ودراسة(8102حنان عبد السالم رضا )
جميعيا فاعمية برامج مختمفة لتدريب المعمميف قبؿ واثناء الخدمة عمى تصميـ الخرائط 

اما ما يتعمؽ بميارة التخطيط لممنيج ودور الخرائط  ،الذىنية االلكترونية  بمجاالت مختمفة 
مان عوجان وفاء سميالذىنية في تنميتيا فجاءت نتائج البحث متفقة مع نتائج دراسة 

في استخداـ الخرائط الذىنية في تنمية ميارات األداء المعرفي لدي طالبات تربية ( 8102)
التي   (8109أمل محمد محمد مصطفي )ودراسة  ،الطفؿ بكمية األميرة عالية الجامعية

اثبتت فاعمية برنامج قائـ عمي الخرائط الذىنية في إكساب الجانب المعرفي واألدائي لبعض 
وتختمؼ نتائج البحث  ،ت تنفيذ الدرس لدي الفرقة الثالثة شعبة الرياضيات بكمية التربيةميارا

( في تنمية ميارة التخطيط لمتدريس لدى طمبة 3516)ميرفت خميس عبد القادرمع دراسة 
 .معمميف ولكف باستخداـ استراتيجيات ما وراء المعرفة

 الفرض الرابع:
وق دالة احصائيا بين متوسطي درجات ينص الفرض الرابع عمى انو "توجد فر 

 المعممات في التطبيقين القبمي والبعدي عمى مقياس عادات العقل لصالح التطبيق البعدي"
 Pairedولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار "ت" لمعينات المرتبطة 

Samples t Testة الكمية ، وذلؾ بالنسبة الى كؿ بعد عمى حدة وكذلؾ بالنسبة الى الدرج
 عمى مقياس عادات العقؿ كما ىو موضح بالجدوؿ التالي:
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( نتائج اختبار "ت" لمكشف عن داللة الفرق بين متوسطي درجات المعممات 01جدول )
 في التطبيق القبمي والبعدي عمى مقياس عادات العقل

 االبعاد
 

 التطبيق القبمي
 

 التطبيق البعدي
 

درجات 
 الحرية
 

 قيمة "ت"
 ع م ع م 

 **07.77 20 0.77 09.07 0.21 9.20 المثابرة
 **02.72 20 8.92 07.72 0.02 9.82 التحكم باالندفاع
 **22.21 20 8.10 81.07 0.77 7.87 ما وراء المعرفة

 **07.78 20 0.22 80.77 8.22 01.77 تحري الدقة
 **82.20 20 0.02 81.87 0.77 9.22 التساؤل وطرح المشكمة

 **21.12 20 0.02 02.11 0.77 9.87 لمعارفتطبيق ا
 **02.29 20 2.82 09.72 0.07 7.82 استخدام الحواس
 **20.92 20 0.28 80.92 0.82 01.02 تحمل المسئولية
 **28.21 20 0.27 02.11 0.12 9.90 التفكير التبادلي

 **78.80 20 01.11 090.27 7.02 97.22 الدرجة الكمية عمى المقياس

 1.10عند مستوى **دالة 
بيف  5.51ويتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ دالة احصائيا عند مستوى 

متوسطي درجات مجموعة الدراسة في التطبيؽ القبمي والبعدي عمى مقياس عادات العقؿ 
، ويوضح الشكؿ التالي 5.51حيث كانت جميع قيـ "ت" دالة احصائيا عند مستوى 

 ي التطبيؽ القبمي والبعدي عمى مقياس عادات العقؿ:متوسطات درجات مجموعة الدراسة ف
 
 
 
 
 
 



 يارا ابزاهيى يحًذد. أ.و.          فاعهيت بزنايج تذريبي قائى عهً استخذاو انخزائط 

 ينال انىر سيذد.            انذهنيت اإلنكتزونيت في تنًيت يهارة انتخطيط نذي 

 يعهًاث رياض األطفال وأثزه عهً عاداث انعقم نذيهن
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( متوسطات درجات مجموعة الدراسة في التطبيق القبمي والبعدي عمى مقياس 2شكل )
 عادات العقل

 الفرض الخامس:
توجد فاعمية لمبرنامج التدريبي القائم عمى  ينص الفرض الخامس عمى انو"

ة في تنمية بعض عادات العقل لدى معممات رياض استخدام الخرائط الذىنية اإللكتروني
 ".االطفال

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب قيـ إيتا تربيع وقيـ نسبة الكسب المعدؿ 
لببلؾ وذلؾ لدرجات األطفاؿ مجموعة البحث في التطبيقيف القبمي والبعدي عمى مقياس 

 وقيـ نسبة الكسب المعدؿ:عادات العقؿ وابعاده والجدوؿ التالي يوضح قيـ إيتا تربيع 
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 ( قيم إيتا تربيع ونسبة الكسب المعدل مقياس عادات العقل وابعاده00جدول )

الدرجة  المتغيرات
 العظمى

 المتوسط الحسابي
 ايتا تربيع قيمة "ت"

نسبة 
الكسب 
 المعدل

القياس 
 القبمي

القياس 
 البعدي

 0.822 1.782 07.77 09.07 9.20 81 المثابرة
 0.802 1.292 02.72 07.72 9.82 81 حكم باالندفاعالت

 0.072 1.722 22.21 81.07 7.87 81 ما وراء المعرفة
 0.819 1.782 07.78 80.77 01.77 80 تحري الدقة

 0.822 1.708 82.20 81.87 9.22 80 التساؤل وطرح المشكمة
 0.292 1.720 21.12 02.11 9.87 81 تطبيق المعارف
 0.810 1.781 02.29 09.72 7.82 81 استخدام الحواس
 0.820 1.791 20.92 80.92 01.02 80 تحمل المسئولية
 0.208 1.790 28.21 02.11 9.90 81 التفكير التبادلي

 0.820 1.778 78.80 090.27 97.22 070 الدرجة الكمية عمى المقياس

ايتا تربيع  ويتضح مف الجدوؿ السابؽ اف جميع قيـ حجـ األثر المحسوبة بمعادلة
، كما يبلحظ اف قيـ نسبة 5.88و 5.83كانت جميعيا كبيرة حيث تراوحت قيميا بيف 

( حيث تراوحت قيـ 1.3الكسب المعدؿ كانت جميعيا أكبر مف النسبة التي حددىا ببلؾ )
مما يدؿ عمى وجود أثر كبير لمبرنامج في تنمية  1.062و 1.351نسبة الكسب المعدؿ بيف 

 .عادات العقؿ
تم اإلجابة عمى السؤال الثاني بالبحث والذي ،ن نتائج الفرض الرابع والخامسوم

نصو " ما فاعمية البرنامج التدريبي القائم غمى استخدام الخرائط  الذىنية االلكترونية في 
 ؟ العقل  لدى معممات رياض االطفال تنمية بعض عادات

 عقل كالتالي:وتفسر الباحثة النتائج المتعمقة بمتغير عادات ال
يمكن ترتيب عادات العقل  (2( وشكل )00( و)01باستعراض النتائج بجدول )

وفق قيمة مربع ايتا ونسب الكسب المعدل كالتالي )التفكير فيما وراء المعرفة، تطبيق 
 ،تحمل المسئولية، التساؤل وطرح المشكمة ،المعارف بمواقف جديدة، التفكير التبادلي

 ويرجع ذلؾ  (التحكم باالندفاع ،استخدام الحواس في جمع البيانات ،ةالمثابر  ،تحري الدقة



 يارا ابزاهيى يحًذد. أ.و.          فاعهيت بزنايج تذريبي قائى عهً استخذاو انخزائط 

 ينال انىر سيذد.            انذهنيت اإلنكتزونيت في تنًيت يهارة انتخطيط نذي 

 يعهًاث رياض األطفال وأثزه عهً عاداث انعقم نذيهن
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الى اف الخرائط الذىنية تعتمد عمى تنظيـ البنية المعرفية وتحسيف ميارات التفكير اكثر مف 
لذلؾ كانت سجمت العادات المرتبطة بميارات التفكير مثؿ التفكير ما وراء المعرفة  ،غيرىا

بينما سجمت العادات العقمية الحسية والوجدانية مثؿ  ،سب في النمووالتفكير التبادلي اعمى ن
ويمكف تفسير ذلؾ باف  ،المثابرة واستخداـ الحواس والتحكـ باالندفاع أقؿ نسب في النمو

عادات العقؿ الوجدانية تحتاج الى وقت اطوؿ لتنميتيا والى استراتيجيات تعتمد عمى تنمية 
إال اف البرنامج  ،ر اقوى مف الخرائط الذىنية االلكترونيةالميوؿ واالتجاىات فيكوف ليا اث

 التدريب اثبت فاعمية في تنمية عادات العؽ جميعيا ويرجع ذلؾ الى: 
استخداـ الخرائط الذىنية اإللكترونية ساىـ في ادراؾ المعممات أف التفكير حوؿ  -

 التفكير يساعدىف في اداء مينتيف وتخطيطيف بصورة اوضح واكثر فعالية.
تنظيـ مؤشرات المنيج والخطط السنوية والشيرية واالسبوعية ساىـ في تحرى - -

 الدقة لدى معممات وتنظيـ افكارىف.
تطبيؽ المعارؼ الجديدة في مواقؼ: ظيرت ىذه العادة بوضوح في قياـ المعممات - -

 باستخداـ الخرائط الذىنية في ميارات عديدة مثؿ :
 الداءتقسيـ االطفاؿ لمجموعات حسب مستوى ا. 
  عمؿ خريطة ذىنية الكترونية لمتخطيط لمزيارات الميدانية والرحبلت

 موضحة بيا كؿ ما تحتاجو مف موافقات وتجييزات وترتيبات.
  قياـ بعض المعممات باستخداـ برنامج"Edrawmind Mind Map" فى

 الخاصة بيف. الذاتيةاعداد السيرة 
ايمان احمد المقماني ودراسة  ، Boley, D (2008)وتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة 

 , Elyousif  & Abdehamied )،دراسة (8100منار السواح )ودراسة  ،(8101)
والتي اوصت جميعيا بأىمية ( 8107ايمان عباس عمى ) ودراسة ، ( 168 , 2013

تنمية عادات العقؿ لدى معممات رياض االطفاؿ مما ينعكس إيجابيًا عمى ادائيا الوظيفي 
  .اؿاتجاه االطف
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 الفرض السادس:
توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية " ينص الفرض السادس عمى انو

بين درجات معممات رياض االطفال في التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي لميارة 
 التخطيط ومقياس عادات العقل"

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات 
األطفاؿ مجموعة البحث في التطبيؽ البعدي لبلختبار التحصيمي لميارة التخطيط ومقياس 

 عادات العقؿ وابعاده كما ىو موضح بالجدوؿ التالي: 
( قيم معامالت االرتباط بين درجات المعممات في التطبيق البعدي لالختبار 08جدول )

 التحصيمي لميارة التخطيط ومقياس عادات العقل وابعاده
االرتباط باالختبار  ابعاد مقياس عادات العقل

 التحصيمي
االرتباط باالختبار  ابعاد مقياس عادات العقل

 التحصيمي
 **5.006 تطبيق المعارف **5.003 المثابرة

 **5.232 استخدام الحواس **5.269 التحكم باالندفاع
 **5.023 تحمل المسئولية **5.091 ما وراء المعرفة
 **5.039 التفكير التبادلي **5.296 تحري الدقة

 **5.293 الدرجة الكمية عمى المقياس **5.033 التساؤل وطرح المشكمة

 1.10**دالة عند مستوى 
ويتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا عند مستوى 

االختبار ( بيف درجات األطفاؿ عينة البحث في التطبيؽ البعدي عمى 5.51داللة )
التحصيمي وبيف درجاتيـ عمى مقياس عادات العقؿ وابعاده حيث تراوحت قيـ معامبلت 

 .5.091و 5.269االرتباط بيف 
وتمت االجابة عمى السؤال الثالث وبذلؾ تـ التحقؽ مف صحة الفرض السادس 

ما نوع العالقة االرتباطية بين درجات معممات رياض االطفال في  بالبحث والذي نصو "
 " التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي لميارة التخطيط ومقياس عادات العقل

 



 يارا ابزاهيى يحًذد. أ.و.          فاعهيت بزنايج تذريبي قائى عهً استخذاو انخزائط 

 ينال انىر سيذد.            انذهنيت اإلنكتزونيت في تنًيت يهارة انتخطيط نذي 

 يعهًاث رياض األطفال وأثزه عهً عاداث انعقم نذيهن
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 الفرض السابع:
توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية "  ينص الفرض السابع عمى انو

بين درجات معممات رياض االطفال في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة ميارة التخطيط 
 ومقياس عادات العقل"

ؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات ولمتحق
المعممات مجموعة البحث في التطبيؽ البعدي لبطاقة مبلحظة ميارة التخطيط ومقياس 

 عادات العقؿ وابعاده كما ىو موضح بالجدوؿ التالي:
ة ( قيم معامالت االرتباط بين درجات المعممات في التطبيق البعدي لبطاق02جدول )

 مالحظة ميارة التخطيط ومقياس عادات العقل وابعاده
االرتباط ببطاقة  ابعاد مقياس عادات العقل

 المالحظة
االرتباط ببطاقة  ابعاد مقياس عادات العقل

 المالحظة
 **5.230 تطبيق المعارف **5.293 المثابرة

 **5.059 استخدام الحواس **5.001 التحكم باالندفاع
 **5.263 تحمل المسئولية **5.233 ما وراء المعرفة
 **5.293 التفكير التبادلي **5.011 تحري الدقة

 **5.615 الدرجة الكمية عمى المقياس **5.062 التساؤل وطرح المشكمة

 1.10**دالة عند مستوى 
ويتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا عند مستوى 

المعممات عينة البحث في التطبيؽ البعدي عمى بطاقة مبلحظة  ( بيف درجات5.51داللة )
ميارة التخطيط وبيف درجاتيـ عمى مقياس عادات العقؿ وابعاده حيث تراوحت قيـ معامبلت 

 .5.615و 5.263االرتباط بيف 
وتمت االجابة عمى السؤال الرابع وبذلؾ تـ التحقؽ مف صحة الفرض السابع 

العالقة االرتباطية بين درجات معممات رياض االطفال في ما نوع  بالبحث والذي نصو "
 " التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة ميارة التخطيط ومقياس عادات العقل
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وباستعراض نتائج الفرضيف السادس والسابع والتي توصمت نتائجيما لوجود عبلقة 
يط والتي تـ ارتباطية موجبة متوسطة بيف ميارة التخطيط )الجانب المعرفي لميارة التخط

والجانب المياري لميارة التخطيط والتي تـ قياسو ببطاقة  ،قياسو باالختبار التحصيمي
 المبلحظة ( وبيف عادات العقؿ 

 وتعزي الباحثتاف ذلؾ إلى :
أعداد الخطة السنوية يتطمب مف معممات المستوى االوؿ والثاني الجموس معًا  -

خطة سنوية وىذا ساىـ في نمو بعض وتبادؿ االفكار معًا والتفاعؿ مف أجؿ وضع 
 العادات مثؿ التفكير التبادلي، و تحرى الدقة، و التفكير فيما وراء المعرفة.

ساىـ استخداـ الخرائط الذىنية اإللكترونية في تنمية قدرة المعممات عمى تحميؿ  -
مياـ وخطوات التخطيط وعمؿ خطط خاصة لمواجية المشكبلت التي قد تواجييف 

 نمو عادة المثابرة لدييف، والتحكـ باالندفاع. مما ادى الى
وتتفؽ ىذه النتائج مع الدراسة الوحيدة التي جمعت بيف متغير ميارة التخطيط  -

ميرفت خميس عبد وبعض عادات العقؿ ولكف لممعمميف بميبيا وىي دراسة  
 (.8107القادر)

 توصيات البحث:
لي محتػػوى المػػنيج ونػػواتج الػػتعمـ المُعػػدة االسػػتفادة مػػف الخػػرائط الذىنيػػة االلكترونيػػة لمجػػا -0

 بالبحث الحالي لمساعدة معممات رياض االطفاؿ عمى التخطيط بسيولو ويسر.
وتػدريبيـ ،دمج استراتيجية الخرائط الذىنية ضمف برامج تنمية معممػات الروضػة مينياً  -8

 عمى استخداميا.
العقػػػؿ لػػػدييف عقػػد نػػػدوات ودورات تدريبيػػػة لمعممػػػات ريػػػاض االطفػػاؿ لتنميػػػة عػػػادات  -2

 بيدؼ تطوير ادائيف الميني.
تضػػميف عػػادات العقػػؿ بمقػػررات إعػػداد المعممػػة بالمرحمػػة الجامعيػػة ضػػمف المقػػررات  -2

 الثقافية.
ضػػرورة إعػػداد بػػػرامج ودورات تدريبيػػة وورش عمػػؿ بصػػػفة مسػػتمرة لمعممػػات ريػػػاض  -0

تحػػديث األطفػػاؿ أثنػػاء الخدمػػة لتػػدريبيـ عمػػى اسػػتراتيجيات حديثػػة لمواكبػػة التطػػور وال
 في العممية التعميمية.



 يارا ابزاهيى يحًذد. أ.و.          فاعهيت بزنايج تذريبي قائى عهً استخذاو انخزائط 

 ينال انىر سيذد.            انذهنيت اإلنكتزونيت في تنًيت يهارة انتخطيط نذي 

 يعهًاث رياض األطفال وأثزه عهً عاداث انعقم نذيهن
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اسػػػػػتخداـ اسػػػػػتراتيجية الخػػػػػرائط الذىنيػػػػػة فػػػػػي تػػػػػدريس المقػػػػػررات الدراسػػػػػية لمطالبػػػػػات  -7
 المعممات بكمية رياض األطفاؿ كمما أمكف ذلؾ.

 البحوث المقترحة:
أثػػر اسػػتخداـ الخػػرائط الذىنيػػة االلكترونيػػة فػػي تنميػػة أنػػواع التفكيػػر المختمفػػة )التفكيػػر  -0

 ( لدى معممات رياض األطفاؿ.التفكير التأممي –ر البصري لتفكيا –المتشعب 
فاعمية برنامج قائـ عمى الخػرائط الذىنيػة االلكترونيػة فػي تنميػة التفكيػر العممػي وحػؿ  -8

 المشكبلت لدى طالبات كمية رياض األطفاؿ.
برنػػامج تػػدريبي قػػائـ عمػػى اسػػتخداـ الخػػرائط الذىنيػػة االلكترونيػػة فػػي تنميػػة  ميػػارات  -2

 .التقويـ لمعممات رياض االطفاؿالتنفيذ و 
برنامج لتنمية عادات العقػؿ لػدى معممػات ريػاض االطفػاؿ وأثػره عمػى اتجػاىيف نحػو  -2

 المينة.
دراسػػة عػػادات العقػػؿ وعبلقتيػػا بػػبعض المتغيػػرات الديموجرافيػػو لػػدى معممػػات ريػػاض  -0

 االطفاؿ.
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 المــراجــع
 المراجع العربية : 

" فاعمية تدريس منيج أنشطة الروضة القائـ عمي  (:8101أبو ىاشم عبد العزيز سميم )  -0
دارة مواقؼ التعمـ  الخبرات المغوية والرياضية المتكاممة في اكتساب ميارات التخطيط والتنفيذ وا 

 مجمة دراسات في المناىج وطرؽ التدريس ،وتطبيقاتيا لدي الطالبة المعممة برياض األطفاؿ "
 .180-163ص ص  ،مايو ،109ع  ،مصر –

" برنامج تدريسي قائـ عمي الصفوؼ المقموبة وفاعميتو في تنمية (:8107م عمي شمبي )إليا -8
 ،كفايات التقويـ وعادات العقؿ لدي الطالبة المعممة في جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية"

 .121-193ص ص  ،سبتمبر ،312ع ،مصر – دراسات في المناىج وطرؽ التدريس
فاعمية برنامج قائـ عمي الخرائط الذىنية في إكساب  (:"8109أمل محمد محمد مصطفي ) -2

الجانب المعرفي واألدائي لبعض ميارات تنفيذ الدرس لدي الفرقة الثالثة شعبة الرياضيات بكمية 
 .162-133، أبريؿ، ص ص 2/ ع 35مصر، مج –مجمة تربويات الرياضيات " ،التربية

يطة الذىنية لتنمية بعض ميارات دليؿ المعمـ في الخر  (:"8101أمنيو راغب حريرة ) -2
 .256-290ص ص  ،11ع ،مجمة البحث العممي في التربية،التفكير"

فاعمية استخداـ الخرائط الذىنية في تنمية التحصيؿ  (:"8108أنوار عمي السيد المصري) -0
، ع 2مج  ،مجمة كمية التربية بالمنصورة،والتفكير االبتكاري لدي طالبات كمية التربية النوعية"

 .339-320يناير، ص ص  ،39
عادات العقؿ لدي معممات رياض األطفاؿ بمكة  ( :"8101إيمان أحمد عبداهلل المقماني )  -7

 جامعة أـ القري. ،كمية التربية ،، الرياضرسالة ماجستير ،المكرمة وعبلقتيا ببعض المتغيرات"
والوعي بيا  برنامج مقترح لتنمية بعض عادات العقؿ (:"8112إيمان حسنين محمد عصفور) -9

 ،مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعيةلمطالبات المعممات شعبة الفمسفة واالجتماع "، 
  .315 – 102ص ص  ،10ع ،جامعة عيف شمس –كمية التربية 

:" عادات العقؿ لدي معممات رياض األطفاؿ وعبلقتيا  (8107إيمان عباس عمي الخفاف )  -2
 ،1ج  ،3ع  ،العراؽ ،النفسية والتربوية بالجامعة المستنصرية مجمة العمـو ،ببعض المتغيرات"

 .239-251ص ص  ،مارس
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( في تدريس Jigsawأثر استخداـ استراتيجية جيجسو ) (: "8109بالل حسن القانوع ) -7
، كمية رسالة ماجستير ،العمـو لتنمية بعض عادات العقؿ لدي طبلب الصؼ التاسع بغزة"

 .132-1ص ص  ،)غزه( التربية، الجامعة اإلسبلمية
؟ ) ترجمو مكتبو جرير( كيؼ ترسـ خريطة العقؿ ( :8110باري بوزان ) ،توني بوزان -01

 الرياض: مكتبة جرير.
 .2طػ ،الرياض : ترجمة مكتبو جرير ،تحكـ بذاكرتؾ (:8112توني بوزان) -00
 القاىرة : دار الفكر العربي. ،التدريس والتعمـ ( :8110جابر عبد الحميد جابر ) -08
 ،تنمية ميارات التفكير رؤية إشراقية في تطوير الذات: (8101حسين زيتون )حسن  -02

 الرياض : الدار الصوليتة لمتربية.
:استخداـ الخرائط الذىنية االلكترونية لتنمية بعض عادات  (8100حكمت حسين محمد ) -02

ر العقؿ وبعض ميارات القراءة االبداعية لدى طبلب الصؼ االوؿ االعدادي، رسالة ماجستي
 .جامعة االسكندرية، مصر ،كمية التربية ،غير منشورة

نموذج مقترح الستخداـ الخرائط الذىنية اليدوية والرقمية  (:8102حنان عبد السالم رضا ) -00
في تدريس مقرر الثقافة الصحية وأثره عمي تنمية التفكير المنظومي لدي طالبات كميو التربية 

 .139-68يناير، ص ص  ،1، ع 13ج ، ممجمة التربية العمميةبجامعة جازاف، 
عماف: مركز ديبونو لتعميـ ،عادات العقؿ ودافعية اإلنجاز ( :8100خالد محمد الرابغي ) -07

 التفكير.
الكفايات المينية البلزمة لتنمية معممة الروضة تنمية  (: "8102رماز حمدي محمد ) -09

كمية  ،لطفولة والتربيةمجمة ا ،مستدامة في ضوء المعايير القومية لرياض األطفاؿ في مصر"
 .312-131 ،ص ص ،، يوليو6ع ،18مج  ،جامعة االسكندرية –رياض األطفاؿ 

: فعالية برنامج تدريبي مقترح في تنمية ميارات تصميـ  (8102سيام سممان محمد )  -02
الخرائط الذىنية االلكترونية مف خبلؿ تقنية االنفوجرافيؾ وميارات الثقافة البصرية لدى 

، ص 2، ج 20، السعودية، ع دراسات عربية في التربية وعمـ النفسؿ الخدمة، المعممات قب
 .23 -12ص
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فاعمية استخداـ الخرائط الذىنية غير اليرمية في  (:"8102سوزان محمد حسن السيد ) -07
تصويب التصورات البديمة لبعض المفاىيـ العممية وتنمية التحصيؿ وبقاء أثر التعمـ في مادة 

، 3ع  ،16مج ،مجمة التربية العمميةلباات المرحمو الثانوية بالسعودية"، األحياء لدي طا
 .111-61ص ص  ،مارس

فاعمية الخرائط الذىنية االلكترونية في تنمية التفكير  (:"8102شيماء محمد عمي حسن) -81
 ،مجمو تربويات الرياضيات ،المنظومي وميارات اتخاذ القرار لدي تبلميذ المرحمة االعدادية"

 .92-21ص ص  ،، أبريؿ3ع  ،16مج 
" فاعمية استخداـ نموذج التحري الجماعي في تدريس القضايا  (:8102صباح أمين عمي ) -80

االجتماعية عمي تنمية عادات العقؿ وميارة اتخاذ القرار لدي الطالبة معممة الفمسفو 
ص  يناير، ص ،29ع  ،مصر – مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية ،واالجتماع "

128-192. 
" الكفايات التعميمية البلزمة  (:8117وجدان عبد األمير الناشي ) ،عامرة خميل إبراىيم  -88

ع  ،العراؽ ،جامعة بغداد ،مجمة كمية اآلدابلمعممة الروضة في أثناء طريقة لعب األدوار "، 
 .353 - 615ص ص  ،85

ىنية وتطبياتيا التربوية الخرائط الذ (:"8102محمد عبد القادر القادري ) ،عمار حسن صفر -82
ص ص  ،28ع ،الجزائر ،مجمة العمـو اإلنسانيةدراسة كيفية وصفية تحميمية  مرجعية"،  –

28-93. 
" عادات العقؿ وعبلقتيا بالتخصص لدي طبلب  (:8109فاطمو رمزي أحمد المدني ) -82

كتوبر بالتعاوف أ 6المؤتمر الدولي الثالث لكمية التربية جامعة  ،الدبمـو التربوي بجامعو طيبة"
 ،مصر –بعنواف: مستقبؿ إعداد المعمـ وتنميتو في الوطف العربي  مع رابطة التربوييف العرب

 .1050-1293، أبريؿ، ص ص 6مج
:" فاعمية وحدة مقترحة لتدريس التاريخ بأستخداـ خرائط العقؿ  (8102فايزة أحمد مجاىد ) -80

دراسات  ،ميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي"في تنمية التفكير البصري والدافعية لئلنجاز لدي تبل
-128فبراير، ص ص  ،( الجزء الرابع26ع ) ،السعودية – عربية في التربية وعمـ النفس

186. 
الكتاب األوؿ )ترجمو مدارس  ،استكشاؼ وتقصي عادات العقؿ" (:8100كاليك )،كوستا -87

 (3555نشر في عاـ )العمؿ األصمي .3طػ ،الظيراف األىمية(، الدماـ : دار الكتاب التربوي
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واقع تخطيط الدروس اليومية لدي معممي الدراسات  ( :8117مبارك سعيد ناصر حمدان )  -89
حولية كمية المعمميف في  ،اإلجتماعية بالمرحمة المتوسطة في منطقو أبيا: ) دراسو تحميمية("

 .133-131ص ص  ،9ع  ،السعودية – أبيا
عماف  ،نمية التفكير بأستخداـ عادات العقؿتطبيقات عممية في ت ( :8112محمد بكر نوفل ) -82

 : دار المسيرة.
عماف  ،تطبيقات عممية في تنمية التفكير بأستخداـ عادات العقؿ ( :8101محمد بكر نوفل ) -87

 : دار المسيرة.
، القاىرة : مطبعة بست طرؽ تدريس الرياضيات الجزء األوؿ (:8107محمد ربيع حسني )  -21

 برنت.
دور مناىج القراءة في تنمية العادات العقمية كأنماط  ( :"8117) محمد عبد العزيز الربعي -20

مجمة دراسات في المناىج وطرؽ  ،دراسة تقويمية في ضوء الواقع والمأموؿ" –لمسموؾ الذكي 
 .125 – 95ص ص  ،128ع  ،مصر – التدريس

 .2طػ  ،عماف : دار المسيرة ،ميارات التدريس الصفي ( :8102محمد محمود الحيمو )  -28
" فاعمية برنامج تدريبي لتنمية بعض عادات العقؿ المنتجة لدي ( :8100منار السواح )  -22

ع ،18مصر، مج  – مجمة العمـو التربوية ،مجموعة مف الطالبات المعممات برياض األطفاؿ"
 .83-00،، ص ص 2
أثر ممؼ اإلنجاز االلكتروني في تنمية عادات العقؿ  (:"8109منيره سعود عبد العزيز )  -22

مجمة البحث العممي  ،يـو الذات األكاديمي لدي طالبات كمية التربية بجامعو األميرة نوره"ومف
 .219-333ص ص  ،1ج ،19ع  ،مصر – في التربية

 ،مناىج الروضة وبرامجيا في ضوء معايير الجودة ( :8112ميا إبراىيم البسيوني ) -20
 المنصورة : المكتبة العصرية.

" فاعمية استخداـ بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة  (:8107ميرفت خميس عبد القادر)  -27
مجمة العمـو  ،في تنميو ميارة التخطيط لمتدريس لدي الطمبة المعمميف : دراسة تجربيبة "

 ،، مارس11ع  ،ليبيا –جامعو بنغازي  –كميو االداب والعمـو بالمرج  – والدراسات اإلنسانية
 .19-1ص ص 

 الكويت : مطابع الخط. ،الخريطة الذىنية خطوة خطوة : (8117نجيب عبداهلل الرفاعي ) -29
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، 3ع  ،01، مج رسالو المعمـالخريطة الذىنية "  (:"8102نسرين شفيق عواد البقاعين ) -22
 .33-31ص ص  ،حزيراف

(:" خرائط العقؿ وأثرىا في تنمية المفاىيـ العممية والتفكير 8102نوال عبد الفتاح  خميل )  -27
"البصري وبعض عادات العقؿ  مجمة  ،لدي تبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي في مادة العمـو

 .132-138يناير، ص ص  ،1ع  ،13مج  ،التربية العممية
 .3ط،القاىرة :دار الفكر العربي،معممة الروضة (:8119ىدى محمود الناشف ) -21
فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمي الخرائط الذىنية وميارات  (:"8100ىشام ابراىيم اسماعيل ) -20

ما وراء المعرفو في تحسيف ميارة حؿ المشكبلت الرياضية المفظية لدي التبلميذ ذوي صعوبات 
  .196 – 139ص ص  ،99ع  ،أكتوبر ،مجمة كمية التربية ببنيا ،التعمـ "

:" تصميـ ودراسة فاعمية برنامج تعميمي بأستخداـ الخرائط (8102وفاء سميمان عوجان ) -28
ء المعرفي في مساؽ تربية الطفؿ في اإلسبلـ لدي طالبات كمية الذىنية في تنمية ميارات األدا

 – 022، ص ص6ع ،3مج  ،المجمة التربوية الدولية المتخصصةاألميره عالية الجامعية"، 
065 . 

استراتيجيات التعمـ والتعميـ في سياؽ ثقافة الجودة أطر مفاىيمية  (:8117وليم عبيد )  -22
 عماف : دار المسيرة. ،ونماذج تطبيقو

:االحتياجات التدريبية لمعممات رياض الطفاؿ واتجاىيف نحو (8100يارا إبراىيم محمد ) -22
المجمة العممية لكمية رياض المينة في ضوء منيج حقي ألعب وأتعمـ وأبتكر)دراسة ميدانية(، 

 .229-290ص ص ،ديسمبر –يوليو  ،، جامعة بورسعيد، العدد السابعاألطفال
 عماف : دار ديبونو لمنشر والتوزيع. ،ادات العقؿع (:8119يوسف محمود قطامي ) -20
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