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املشتخلص
ىدف البحث إلي التعرف عمى أثر استراتيجيتي محطات التعمم والخرائط الذىنية في تنمية
مفاىيم الثقافة الصحية لدي طفل الروضة.
وتكونت العينة من ( )48طفبلً موزعين عمي ثبلث فصول ،المجموعة التجريبية األولى

( 62طفبلً ) ويتم فييا تنمية مفاىيم الثقافة الصحية باستخدام استراتيجية محطات التعمم
والمجموعة التجريبية الثانية ( 64طفبلً) ويتم فييا تنمية مفاىيم الثقافة الصحية باستخدام
استراتيجية الخرائط الذىنية والمجموعة الضابطة ( 62طفبلً) ويتم فييا تنمية مفاىيم الثقافة

الصحية باستخدام الطريقة التقميدية.

وتم إعداد قائمة بمفاىيم الثقافة الصحية المناسبة لطفل الروضة ،واختبار مصور
لمفاىيم الثقافة الصحية ،وكذلك تصميم دليل المعممة لتنمية مفاىيم الثقافة الصحية باستخدام
استراتيجية محطات التعمم ودليل المعممة لتنمية مفاىيم الثقافة الصحية باستخدام استراتيجية
الخرائط الذىنية.
وتوصل البحث إلى وجود أثر دال إحصائياً لكل من استراتيجيتي محطات التعمم والخرائط

الذىنية فى تنمية مفاىيم الثقافة الصحية لدي طفل الروضة.

الكلنات املفتاحية:
*مفاىيم الثقافة الصحية

* استراتيجية محطات التعمم

*طفل الروضة
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Abstract
The research aimed to identify the impact of learning stations strategy
and mental maps on the development of some Health culture concepts in
kindergarten child.
The sample consists of (80) children divided into three classes, the first
experimental group (26 children) in which the health culture concepts was
developed by using learning stations strategies, and the second
experimental group (28 children) the health culture concepts was
developed by using mental maps, and The control group (26 children) in
which the health culture concepts was developed using the traditional
method.
A list of health culture concepts suitable for kindergarten child was
prepared, and design visual Test of health culture concepts for
kindergarten child, as well as the teacher's guide was designed to develop
health culture concepts using learning stations strategies, the teacher's
guide was designed to develop health culture concepts using mental maps
strategy.
The research concluded that there is a statistically significant effect of
both learning stations strategies and mental maps in developing Health
culture concepts in kindergarten child.
Keywords: * Health culture concepts
* Mental maps strategy

*learning stations strategies

* Kindergarten child
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مكدمة
األطفال مصدر الثروة الحقيقية ألي مجتمع ،وىـم األمـل في تحقيـق مـستقبل أفضل لو،
واالىتمام برعايتيم وصحتيم الجسدية والعقمية والنفسية ،وتحقيق أمنيم وسبلمتيم أمر حيـوي
تتحـدد فى ضـوئو معالم المستقبل ،وىو كذلك من أىم مؤشرات التنمية الحقيقية ومقياساً

لتطور المجتمعات وتقدميا ،لذلك تُعد مرحمة الطفولة المبكرة من أىـم وأكثـر المراحـل تـأثي ارً في
مستقبل الفرد والمجتمع.
ولقد تزايد االىتمام بالثقافة الصحية عمى المستوي القومي والعالمي نظ ارً لتعدد القضايا

والمشكبلت الصحي ة التي تيدد الدول ،إذ ظيرت في اآلونة األخيرة مشكبلت صحية جديدة
ممحة وتفاقمت مشكبلت أخري موجودة بالفعل ،ومن أىم ىذه المشكبلت :سوء التغذية ،انتشار
األمراض المعدية والمتوطنة ،التقصير فى ممارسة الرياضة ،باإلضافة إلى مشكبلت التموث
(ماء ،ىواء ،غذاء) وما ليا من أبعاد صحية خطيرة تؤثر عمى الكفاءة الجسمية والذىنية
لؤلفراد بصفة عامة واألطفال بصفة خاصة.
وتُعد مرحمة الطفولة المبكرة مرحمة ال نظير ليا في نمو الطفل ،إضافة إلى أنيا من
الفترات الحرجة التي يمكن أن يصاب الطفل فييا بمشاكل صحية خطيرة تؤثر عمى حياتو
المستقبمية ،من ىنا تتضح أىمية التثقيف الصحي لمطفل( .عبد المؤمن)692 ،6804 ،
وأشار سبلمة ( )068 ،6880إلى أن أىمية مرحمة الطفولة المبكرة تكمن في أن ما
يتعممو الطفل من سموكيات صحية في ىذه المرحمة تستمر معو طوال حياتو ،لذلك يجب
إ كسابيم الحقائق الصحية المرتبطة بأعمارىم وتعويدىم عمى ممارسة العادات الصحية
السميمة ،عمى أن يتم غرس العادات الصحية السميمة من خبلل برامج التثقيف الصحي
المناسبة والموضوعة بإتقان والمبنية عمى األسس العممية السميمة.
وذكرت عبد الجواد وعمي ( )043 ،6800أن الثقافة الصحية تسيم في إكساب األطفال
مجموعة من المعمومات والمعارف المتعمقة بالسموكيات الصحية السميمة التي تمكنو من
الحفاظ عمى حياتو وتحميو من التعرض لممخاطر واإلصابة باألمراض المعدية وتمكنو من
الحفاظ عمى نظافة أ سنانو ،وتحثو عمى تناول الغذاء الصحي السميم ،وتبصره بطرق الوقاية
من أضرار التدخين السمبي.
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ولقد اىتمت أيضاً العديد من الدراسات بتنمية مفاىيم الثقافة الصحية لدي طفل الروضة

من خبلل استخدام ب رامج واستراتيجيات متنوعة منيا دراسة مبارز ( )6802التي ىدفت إلى
تنمية بعض مفاىيم التربية الصحية (الحفاظ عمى النظافة الشخصية ،والوجبة الغذائية
المتكاممة ،والبيئة النظيفة وغير النظيفة ،ومصادر الخطر والكوارث وكيفية التعامل معيا،
واإلسعافات األولية البسيطة) لدى طفل الروضة من خبلل كتاب إلكتروني مصور بتقنية السينما
جراف
وىدفت دراسة بمبوش وتوفيق ( )6803إلى تنمية مفاىيم الثقافة الصحية لدي طفل
الروضة من خبلل برنامج قائم عمى أنشطة الفنون البصرية وتوصمت الدراسة إلى أن أنشطة
الفنون البصرية ليا دور في تنظيم الخبرة العقمية لدي الطفل وتزويده بالحقائق والمعمومات
عن الثقافة الصحية.
أما دراسة محمود ( )6804فقد ىدفت إلى تنمية مفاىيم الصحة واألمان (الغذاء،
والنظافة ،واأل من والسبلمة) لدي الطفل من خبلل برنامج أنشطة متكاممة في ضوء المعايير
القومية لرياض األطفال.
مما سبق تتضح أىمية البدء بتنمية مفاىيم الثقافة الصحية لمطفل بدءاً من مرحمة

الروضة وذلك لترسيخ المفاىيم والمعمومات الصحية لدييم وجعميا عادات سموكية ثابتة في
تكوينيم وتصبح أنماطاً سموكية تمقائية في الكبر ،عمى أن يتم ذلك من خبلل استخدام
األنشطة والبرامج المناسبة واالستراتيجيات الحديثة.

وتُعد استراتيجية محطات التعمم من االستراتيجيات الحديثة نسبياً والتي قام بتصميميا
 )1997( Denise Jonesوتمثل أحد أشكال التنوع والتميز ألساليب وطرق التدريس ،حيث
يتحول فييا شكل الفصل التقميدي إلى بعض الطاوالت التي يطوف حوليا المتعممون وفقاً

لنظام محدد ،وتُعد كل منيا محطة تعميمية مزودة بأدوات ومواد تعميمية وأوراق عمل لممارسة
ميمة تعميمية كنوع من أنواع األنشطة التعميمية المختمفة والمتنوعة ،وتتنوع محطات التعمم
فمنيا االستقصائية االستكشافية ،والصورية ،والسمعية البصرية ،واإللكترونية( ......ذكي،
)33 ،6804
وتُؤكد ا ستراتيجية المحطات التعميمية عمى الدور اإليجابي والنشط لممتعمم فيو محور
العممية التعميمية ،وىو الذي يبني معرفتو بنفسو من خبلل األنشطة العممية المختمفة ،ومن
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خبلل تنقميم من محطة ألخرى بالتناوب خبلل وقت محدد من قبل المعمم( .قشطة،6804 ،
)3
وتُعد استراتيجية المحطات التعميمية من استراتيجيات التدريس الممتعة في تدريس
الدروس العممية والنظرية معاً ،وتدعم ىذه االستراتيجية تدريس المفاىيم المجردة باإلضافة

إلى المفاىيم التي تحتاج إلى تكرار إضافة إلى أنيا تضفي عمى الصف جواً من المتعة

والتغيير والحركة البلزمة لتنشيط المتعممين وزيادة دافعيتيم لمتعمم( .امبو سعيدي والبموشي،

)644 ،6804
ويؤكد  )2011, 47( Edigerعمى أن استراتيجية المحطات التعميمية تمبي احتياجات
المتعممين وتراعى ما بينيم من فروق فردية ،كما أن األنشطة التعميمية في ىذه االستراتيجية
يتم تصميميا لتقابل أنماط التعمم المختمفة لدى المتعممين.
ويري  )2007, 12( Jonesأن استراتيجية المحطات العممية أنسب لمتدريس في
المراحل الدراسية المبكرة حيث يتم تدوير األطفال عمى المحطات التي تمبي احتياجاتيم
التعميمية ،والبد لكل طفل المرور عمى جميع المحطات وممارسة جميع األنشطة ،ولعل أكبر
فائدة تعود من استخدام محطات التعمم ىي تقديم المفاىيم بأساليب تعميمية مختمفة.
ولقد أكدت دراسة سميمان ) )6803عمى أىمية محطات التعمم في تنمية المفاىيم
العممية (المفاىيم البيولوجية ،الفيزيائية ،والبيئية) وعمميات العمم لدي طفل الروضة.
وتُعد استراتيجية الخرائط الذىنية ( )Mind Maps strategyمن االستراتيجيات
التدريسية الحديثة  -ابتكرىا ( - )Tony Buzanالتي تساعد عمى استثارة التفكير وتنمية
مياراتو المختمفة ،وليا فوائد عدة منيا تقوية الذاكرة واسترجاع وتنظيم المعمومات وتوليد
أفكار إبداعية جديدة غير مألوفة( .بني دومي)382 ،6802 ،
وتعتمد الخرائط الذىنية عمى رسم مخطط يوضح الفكرة أو الموضوع الرئيسي ،ثم ترسم
ويكتب عمى كل فرع كممة واحدة
منو فروعاً لؤلفكار الرئيسية والفرعية المتعمقة بيذا الموضوعُ ،
فقط لمتعبير عنو ،ويمكن وضع صور ورموز عمى كل فرع تمثل معناه ،وكذلك يمكن استخدام
األلوان المختمفة لمفروع وفي النياية نصل إلى شكل خريطة تعبر عن الفكرة بكل جوانبيا،
وبذلك تساعد الخريطة الناتجة عمى تسريع التعمم واكتشاف المعرفة بصورة أفضل(Kiong .
 et al, 2012, 189).و(فرحات وغنيم وفرجون)242 ،6803 ،
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وتعمل الخرائط الذىنية بنفس الخطوات التي يعمل بيا العقل البشري بما يساعد عمى
تنشيط واستخدام شقي المخ وترتيب المعمومات بطريقة تساعد الذىن عمى تذكر المعمومات
بشكل أفضل ،لذلك تُعتبر أداة لمتعمم مدى الحياة)Aliye, 2017, 1( .
وأكد بوزان ( )038 ،6882عمى أىمية استخدام الخرائط الذىنية ،فيي استراتيجية
تساعد عمى التخطيط والتفكير وتنظيم البناء المعرفي بطريقة مرتبة داخل العقل حيث تجمع
بين النصوص المكتوبة والرسوم والصور واأليقونات البصرية ،مما يساعد عمى ربط الشيء
المراد تذكره برسوم وأيقونات بصرية.
وتساعد الخرائط الذىنية المتعمم لموصول إلى أعمى درجات التركيز ألنيا تحول المادة
المكتوبة إلى تنظيم يسيل عمى العقل استيعابو وتذكره ،كما أنيا تحول المغة المفظية إلى
رسوم وصور وألوان جذابة تنظم المعمومات واألفكار بصورة فنية وبصرية تضفى عمى التعمم
المتعة والبيجة( .األسمري)02 ،6802 ،
والخرائط الذىنية من االستراتيجيات الميمة والمفيدة لمطفل فيي أداة تفكير تنظيمية
تعمل عمى تحفيز واستثارة التفكير ،إضافة إلى أنيا من أسيل الطرق إلدخال المعمومات إلى
عقل الطفل حيث تعتمد عمى الصور والرسوم( .كرم الدين والسرسي وحسين)44 ،6802 ،
واستجابة لمتوجيات الحديثة التي تنادي باعتماد االستراتيجيات الحديثة التي تتمركز
حول المتعمم في تنمية المفاىيم المختمفة ونظ ارً لندرة الدراسات التي تناولت كبل من
استراتيجية محطات التعمم واستراتيجية الخرائط الذىنية -عمى حد عمم الباحثة -في مرحمة

الروضة مع إمكانية تطبيقيما ،جاء ىذا البحث كمحاولة لدعم استخدام االستراتيجيات الحديثة
في تنمية مفاىيم الثقافة الصحية لدي طفل الروضة.

مشكلة البحح
عمى الرغم من إدراك أىمية مرحمة الروضة كمرحمة جوىرية وتأسيسية في بناء اإل نسان
بل تبني عمييا مراحل النمو التالية فإنيا مازالت تواجو العديد من أوجو القصور فى
بناء متكام ً
ً
الطرق واالستراتيجيات المستخدمة في تنمية المفاىيم المختمفة لدي الطفل ،وقد انعكس ذلك
سمباً عمى تدني مستوي مفاىيم الثقافة الصحية وىذا ما أثبتو الواقع الفعمي الذي كشفت عنو
الدراسات السابقة حيث أكدت دراسة الزىار ( )6808عمى أن أسباب فشل البرامج التي
أٌعدت ألطفال الروضة في مجال التوعية الصحية يرجع إلى استخدام الطرق التقميدية وأساليب
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التمقين؛

لذلك عمى الروضة أن تقدم برامج موجية وفق أساليب عممية لؤلطفال لتنمية

السموكيات والعادات الصحية والغذائية السميمة ،ولتساعدىم في المحافظة عمى أمنيم
وسبلمتيم من األخطار ،ولقد توصمت نتائج الدراسة إلى فاعمية الوحدات التعميمية المتكاممة
في تنمية عوامل الصحة والسبلمة لدى طفل الروضة.
ولقد اتفقت العديد من الدراسات مع دراسة الزىار ( )6808وأكدت انخفاض مستوي
الثقافة الصحية والمعمومات المرتبطة بيا لدي طفل الروضة ومن ىذه الدراسات دراسة حممي
( ،)6800ودراسة أحمد وفراج ( ،)6804ودراسة بمبوش وتوفيق ( ،)6803ودراسة زكي
()6803
ولقد أكدت العديد من الدراسات عمي أىمية تنمية مفاىيم الثقافة الصحية باستخدام
استراتيجيات حديثة ،بدءاً من مرحمة الروضة إذ أنيا أنسب مرحمة الكتساب العادات
والسموكيات الصحية الصحيحة ،إضاف ًة إلى أن التثقيف الصحي فى السنوات األولي يدعم

السموكيات الصحية فى السنوات البلحقة ومن ىذه الدراسات دراسة محمد ( )6889التى
تمكنت من تنمية مفاىيم الثقافة الصحية من خبلل برنامج قائم عمى مسرح العرائس ،ودراسة

محمد ( )6808التى استخدمت األلعاب التعميمية في تنمية المفاىيم الصحية ،ودراسة عبد
الحميد ( )6804التي استخدمت استراتيجية فكر -زاوج  -شارك فى تنمية الوعي الصحي
لدي أطفال الروضة ،ودراسة أحمد ( )6803فى استخدام برنامج لؤللعاب االلكترونية لتنمية
المفاىيم الصحي ة واألمان (العادات الصحية السميمة ،مفاىيم االمن والسبلمة) ،ودراسة عبد
المؤمن ( )6804التي استخدمت القصة الرقمية فى تنمية المفاىيم الصحي لدي طفل
الروضة.
مما سبق يتضح ت زايد الحاجة إلى تطبيق استراتيجيات حديثة لتنمية مفاىيم الثقافة
الصحية لدى أطفال الروضة بما يتناسب مع قدراتيم وخصائصيم ،وتجعل عممية التعميم
والتعمم أكثر فاعمية وايجابية.
ومن االستراتيجيات الحديثة التي أثبتت فاعميتيا فى تنمية المفاىيم المختمفة لدى طفل
الروضة استراتيجية المحطة العممية واستراتيجية الخرائط الذىنية حيث توصمت دراسة سميمان
( ) 6803إلى فاعمية المحطات العممية في تنمية المفاىيم العممية وعمميات العمم لدي طفل
الروضة.
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ولقد توصمت دراسة  )2009( Howittإلي فاعمية الخرائط الذىنية ثبلثية األبعاد في
تقديم تجارب حسية جذابة في مرحمة الطفولة المبكرة.
ولقد توصمت دراسة بخاري ) (2012إلى فاعمية استخدام الخرائط الذىنية في تنمية
بعض الجوانب الوجدانية والحركية في وحدة الغذاء لدى طفل الروضة
أما دراسة الزير ( )6802فقد توصمت إلى فاعمية استخدام الخرائط الذىنية في تنمية
بعض المفاىيم اليندسية لدي طفل الروضة
ولقد توصمت دراسة  (2017( Polat, Yavuz, Tuncإلى فاعمية رسم الخرائط
الذىنية في تنمية ميارات الرياضيات والعموم لؤلطفال من عمر  34إلى  28شي ارً

وبالنظر إلى الدراسات السابقة يتضح أن ىناك ندرة في الدراسات التي اىتمت باستخدام

كل من استراتيجية محطات التعمم والخرائط الذىنية في تنمية المفاىيم المختمفة لدي طفل
الروضة بالرغم من فاعمية االستراتيجيتين في تنمية المفاىيم العممية والرياضية.
وبالنظر إلى الواقع الحالي في الروضات وذلك من خبل ل إجراء بعض الزيارات لمروضات
واإلشراف عمى مجموعات التربية العممية ،وجدت الباحثة ما يمي:
 أن ىناك قصور في تنمية بعض مفاىيم الثقافة الصحية لدى أطفال الروضة.
 ظيور بعض السموكيات الصحية الخاطئة لمطفل عند تناول الطعام فى فترة الوجبة.
 ظيور بعض المشكبلت الصحية مثل تسوس األسنان ،السمنة المفرطة ،النحافة ،زيادة
التعرض لمعدوي ببعض اإلمراض مثل االنفمونزا.
 ظيور بعض اإلصابات والجروح لدي بعض األطفال نتيجة لمنشاط الزائد دون أخذ
االحتياطات الضرورية أثناء فترة المعب فى الخارج.
 عمى الرغم من وجود منيج تربوي ييتم بيذا الجانب (وحدة صحت وسبلمتي) ،إال أن ىذه
السموكيات السمبية تتم ممارستيا من قبل األطفال ولعل السبب الرئيس في ذلك يكمن في
االعتماد عمى األساليب التقميدية في تقديم األنشطة داخل الروضة.
 إغفال الدور الكبير الذي تمعبو االستراتيجيات التربوية الحديثة ،ومنيا استراتيجيتي
محطات التعمم والخرائط الذىنية كاستراتيجيات يمكن أن يكون ليا دو ارً فعاالً وكبي ارً في

تنمية مفاىيم الثقافة الصحية بطريقة ممتعة وشيقة تجذب انتباه األطفال ،وتساعدىم في
اكتساب السموكيات الصحية الصحيحة.
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ومن ثم تتبمور مشكمة البحث الحالي فيما يمي:


عدم فاعمية األنشطة المقدمة لطفل الروضة في تنمية مفاىيم الثقافة الصحية.

 الحاجة إلى استخدام استراتيجيات جديدة ذات فاعمية في تنمية مفاىيم الثقافة الصحية
بأسموب مشوق وفعال .وىذا دفع الباحثة لمحاولة تصميم أنشطة قائمة عمى استراتيجيتي
محطات التعمم والخرائط الذىنية لتنمية بعض مفاىيم الثقافة الصحية لدي طفل الروضة،
ويمكن صياغة مشكمة البحث في السؤال الرئيسي التالي:

ما أثس اسرتاتيذييت ذلطات التعله واخلسائط الرٍيية يف تينية بعض مفاٍيه
الجكافة الصحية لدي طفل السوضة؟

وينبثق من السؤال الرئيسي السابق األسئمة الفرعية

التالية:
 ما نتائج اختبلف استخدام استراتيجيات التدريس (محطات التعمم ،والخرائط الذىنية،
والطريقة التقميدية) في اكتساب مفاىيم الثقافة الصحية لدى طفل الروضة؟
 ما أثر كل من استراتيجية محطات التعمم واستراتيجية الخرائط الذىنية فى تنمية مفاىيم
الثقافة الصحية لدي طفل الروضة؟

فسوض البحح
 توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوي داللة ( )8.83بين متوسط درجات أطفال
المجموعة الضابطة ومتوسط درجات أطفال المجموعتين التجريبيتين األولي والثانية عمى
اختبار مفاىيم الثقافة الصحية البعدي تُعزي الستراتيجية التدريس لصالح المجموعتين
التجريبيتين األ ولي والثانية.

 ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوي داللة ( )8.83بين متوسط درجات أطفال
المجموعتين التجريبيتين األولي والثانية عمى اختبار مفاىيم الثقافة الصحية البعدي تُعزي
الستراتيجيتي محطات التعمم والخرائط الذىنية.



يوجد أثر دال إحصائياً لكل من استراتيجيتي محطات التعمم والخرائط الذىنية فى تنمية

مفاىيم الثقافة الصحية لدي طفل الروضة.
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أٍداف البحح:

ييدف البحث إلى التعرف عمى:

 .0المستوي الحالي ألطفال الروضة فيما يتعمق ببعض مفاىيم الثقافة الصحية.
 .6أثر استراتيجية محطات التعمم في تنمية مفاىيم الثقافة الصحية لدي طفل الروضة.
 .4أثر استراتيجية الخرائط الذىنية في تنمية مفاىيم الثقافة الصحية لدي طفل الروضة.
أٍنية البحح :تتمثل أىمية البحث فى:
األىمية النظرية:
 .0تناول البحث مرحمة عمرية من أىم المراحل التي يمر بيا اإلنسان أال وىي مرحمة
الطفولة المبكرة من ( 2-3سنوات) إذ تُعد مرحمة جوىرية وتأسيسية تُبني عمييا مراحل
النمو التي تمييا.
 .6أىمية تنمية مفاىيم الثقافة الصحية لدي الطفل في ىذه المرحمة لما لو من أثر بالغ في
إكسابيم السموكيات الصحية السميمة.
ُ .4يعد ىذا البحث استجاب ًة لمتوجيات الحديثة التي تنادي باعتماد االستراتيجيات الحديثة
التي تتمركز حول المتعمم في تنمية المفاىيم المختمفة.
األىمية التطبيقية
 .3تقديم قائمة بمفاىيم الثقافة الصحية المناسبة لطفل الروضة.
 .3تقديم اختبا ارً مصو ارً لبعض مفاىيم الثقافة الصحية المناسبة لطفل الروضة.

 .2تقديم مجموعة من األنشطة التعميمية التي تعتمد عمى استراتيجية محطات التعمم لتنمية
مفاىيم الثقافة الصحية لدي طفل الروضة.
 .2تقديم مجموعة من األنشطة التعميمية التي تعتمد عمى استراتيجية الخرائط الذىنية لتنمية
مفاىيم الثقافة الصحية لدي طفل الروضة.

حدود البحح:

اقتصر البحث عمى الحدود التالية:

الحدود الموضوعية :مفاىيم الثقافة الصحية ،استراتيجية محطات التعمم ،استراتيجية الخرائط
الذىنية
الحدود المكانية :تم تطبيق البحث في الروضة السادسة بمنطقة نجران التعميمية بالمممكة
العربية السعودية.
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الحدود الزمانية :تم تطبيق تجربة البحث الحالي في الفصل الدراسي األ ول من العام الدراسي
(.)6809 /6804
الحدود البشرية :أطفال المستوي الثاني ( )kg2والبالغ عددىم ( )48طفبلً.

مواد وأدوات البحح:

إعداد الباحثة

 .0قائمة مفاىيم الثقافة الصحية المناسبة لطفل الروضة.
 .6اختبار مفاىيم الثقافة الصحية المصور لطفل الروضة
 .4دليل المعممة لتنمية مفاىيم الثقافة الصحية باستخدام استراتيجية محطات التعمم
 .3دليل المعممة لتنمية مفاىيم الثقافة الصحية باستخدام استراتيجية الخرائط الذىنية

مصطلحات البحح:
مفاٍيه الجكافة الصحية Health culture concepts
وتُعرف إجرائياً عمى أنيا جميع المعمومات والمعارف والحقائق الصحية الصحيحة التي
يمكن أن يكتسبيا طفل الروضة والتي تؤثر بطريقة فعالو عمى اتجاىاتو وتنعكس عمى سموكو
الصحي ،وتزوده بالميارات التي تمكنو من التعامل مع المواقف المختمفة بطريقة صحية
سميمة وتقاس بالدرجة الكمية التي يحصل عمييا أطفال الروضة فى اختبار مفاىيم الثقافة
الصحية المصور.

اسرتاتيذية ذلطات التعله Learning Stations Strategy
وتُعرف إجرائياً عمى أنيا استراتيجية لمتدريس يتنقل فييا مجموعات صغيرة من األطفال
(أربعة أطفال فى كل مجموعة) عبر سمسمة من المحطات التعميمية (االستكشافية ،الصورية،
االلكترونية ،االستشارية) وذلك بيدف تنمية بعض مفاىيم الثقافة الصحية لدى طفل الروضة.

اخلسائط الرٍييةMind Maps strategy:
وتُعرف إجرائياً عمى أنيا تقنية بصرية تستخدم الصور والخطوط الممونة لتنمية مفاىيم
الثقافة الصحية لدى طفل الروضة ،وتعتمد عمى رسم دائرة تمثل المفيوم الرئيسي ويتفرع
عنيا مجموعة من الفروع تتضمن صو ارً تمثل ىذا المفيوم.

ميَر البحح:

يعتمد البحث الحالي عمى:

المنيج شبو التجريبي :وذلك فيما يتعمق بتجربة البحث واجراءاتيا وضبط متغيراتيا.
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المنيج الوصفي التحميمي :وذلك فيما يتعمق بالدراسة النظرية لموضوع البحث ،ووصف
اإلجراءات التي اتُبعت إلعداد األدوات ،وتحميل النتائج وتفسيرىا وتقديم التوصيات والبحوث
المقترحة

ثاىياً :اإلطاز اليظسي للبحح
احملوز األول :مفاٍيه الجكافة الصحية Health Literacy concepts:
تعسيف الجكافة الصحية
الثقافة الصحية جزء ىام من الثقافة العامة ،وال تقتصر رسالتيا عمى أن يعيش الفرد في
بيئة تبلئم الحياة الحديثة ،بل تتعدى ذلك إلى إكساب األفراد تفيماً وتقدي ارً أفضل لمخدمات
الصحية المتاحة في المجتمع ،واالستفادة منيا عمى أكمل وجو ،وكذلك تزويد أفراد المجتمع

بالمعمومات واإلرشادات الصحية المتعمقة بصحتيم بغرض التأثير الفعال عمى اتجاىاتيم
والعمل عمى تعديل وتطوير سموكيم الصحي لمساعدتيم عمى تحقيق السبلمة والكفاية البدنية
والنفسية واالجتماعية والعقمية( .باخطمة)63 ،6882 ،
ويعرفيا الغرباوي وابراىيم ( )04 ،6886عمى أنيا ترجمة المعمومات والحقائق الصحية
ُ
وتحويميا إلى أنماط سموكية صحيحة عمى مستوي الفرد والمجتمع وذلك باستخدام أساليب
التربية الحديثة لمنيوض بالمستوي الصحي لكافة أفراد المجتمع.
وتري خاطر ( )023 ،6882أن الثقافة الصحية ىي اكتساب معارف وميارات واتجاىات
ترتبط بمفاىيم الصح ة العامة لمطفل مثل التغذية ،القواعد الصحية ،حماية الطفل من أخطار
البيئة (أمراض وحوادث) والتحصينات.
وتُعرف عمى أنيا إلمام طفل الروضة بالمعمومات والبيانات والسموكيات الصحية التي
تبصره بكيفية الحفاظ عمى صحتو وحمايتو من اإلصابة باألمراض والتعرض لممخاطر(عبد
الجواد وعمي)038 ،6800 ،
وتتفق معيما أحمد وفراج ( )6804فتُعرفان الثقافة الصحية عمى أنيا إلمام طفل
الروضة بالمعمومات والمعارف والممارسات الصحية التي تتعمق بالنظافة والغذاء واألمن
والسبلمة والوصول بيم إلى مرحمة تطبيق تمك المعمومات والمعارف من خبلل األ نشطة.
وتُعرف أيضاً عمى أنيا عممية ترجمة الحقائق الصحية المعروفة إلى أنماط سموكية
صحية سميمة عمى مستوى الفرد والمجتمع ،بيدف تغيير االتجاىات والعادات السموكية غير
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السوية ،وكذلك مساعدة الفرد عمى اكتساب الخبرات وممارستو العادات الصحية الصحيحة.
(بدح ومزاىرة وبدران)03 ،6809 ،
وتُعرف إجرائياً عمى أنيا جميع المعمومات والمعارف والحقائق الصحية الصحيحة التي
يمكن أن يكتسبيا طفل الروضة والتي تؤثر بطريقة فعالو عمى اتجاىاتو وتنعكس عمى سموكو
الصحي ،وتزوده بالميارات التي تمكنو من التعامل مع المواقف المختمفة بطريقة صحية
سميمة وتقا س بالدرجة الكمية التي يحصل عمييا أطفال الروضة فى اختبار مفاىيم الثقافة
الصحية المصور.

أٍداف الجكافة الصحية
ال تقتصر أىداف التثقيف الصحي عمى نشر المعمومات والحقائق الصحية بين أفراد
المجتمع لزيادة المعرفة حول السموك الصحي الشخصي ،ولكن تتضمن أيضاً "تعزيز الميارات

والكفاءة الذاتية الصحية التخاذ إجراءات تحسين الصحة( .منظمة الصحة العالمية)6800 ،

ومن أىم أىداف الثقافة الصحية (سبلمة )64 ،6882 ،و (محمد:048 ،6808 ،
 ( ،)040بمبوش وتوفيق ،مرجع سابق)369 ،
 تدريب االطفال عمى ممارسة القواعد الصحية (نظافة الجسم ،الشعر ،العينين.....،
 إثارة وعي الطفل بحاجتو إلى الغذاء والماء النظيف.
 تشجيع األطفال عمى اتباع نظام غذائي صحي.
 تقديم كافة المعمومات لمتعرف عمى األمراض المنتشرة فى البيئة.
 تدريب األطفال عمى القواعد البسيطة المتعمقة بأمنيم وسبلمتيم ووقاية أنفسيم من
أخطار البيئة.


تدريب األطفال عمى حماية أنفسيم من األوبئة واالمراض المعدية

 تدريب الطفل عممياً عمى الميارات والسموكيات التى من شأنيا تحسين الحالة الصحية
 تعزيز النشاط البدني لدي االطفال من خبلل ممارسة الرياضة.

مما سبق يتضح أن أىداف الثقافة الصحية لم تعد مجرد إكساب المعمومات الصحية التى
سرعان ما تتبلشي من أذىان األطفال ،بل تتضمن أيضاً فيم ىذه المعمومات والحقائق ،إضافة
إلى تطبيق الميارات والسموكيات الصحية الصحيحة وتعزيزىا وتغيير السموكيات الصحية الغير

صحيحة ،وأخي ارً تكوين االتجاىات اإليجابية نحو الصحة.
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مفاٍيه الجكافة الصحية املياسبة لطفل السوضة:
تعددت اآلراء حول مفاىيم الثقافة الصحية المناسبة لطفل الروضة وفيما يمي عرضاً لبعض

ىذه اآلراء:

تري خاطر ( )039 ،6882أن محتوي الثقافة الصحية المناسب لطفل الروضة يتضمن
النظافة العامة والشخصية ،حماية البيئة من التموث ،االمراض االنتقالية وسبل الوقاية منيا،
التغذية الصحية ،السموكيات غير الصحيحة ومخاطرىا ،الرياضة البدنية.
وأشارت محمد ( )046 ،6808إلى أن من مفاىيم الثقافة الصحية المناسبة لطفل
الروضة ىي الصحة الشخصية وتتضمن (صحة الجسم والحواس) ،التغذية الصحية وتتضمن
(أطعمة البناء والطاقة والوقاية والوجبة المتكاممة) ،األمراض الشائعة فى الطفولة وتتضمن
(التطعيمات والبرد واالنيميا) ،قواعد األمن والسبلمة وتتضمن (الحوادث ،الحرق ،الكيرباء،
قواعد المرور)
وتري عبد المنعم وشرف ( )003 ،6800أن مفاىيم الثقافة الصحية الميمة بالنسبة
لطفل الروضة ىي (التغذية ،التطعيمات ،ممارسة الرياضية ،الوقاية من األمراض واألخطار،
العادات السموكية الجيدة.
أما دراسة أحمد وفراج ( )6804تضمنت تنمية مفاىيم الثقافة الصحية التالية لدي طفل
الروضة النظافة الشخصية (نظافة األيدي ،وقاية األسنان من التسوس) ،التربية الغذائية،
األمن والسبلمة
وتري بمبوش وتوفيق ( )6803أن الثقافة الصحية لطفل الروضة تتضمن مفاىيم
(الصحة الشخصية ،الصحة الغذائية ،التدخين والمخدرات ،األمن والسبلمة ،الصحة البيئية،
الصحة العقمية ،الوقاية من االمراض).
أما عتمان ( )6802فيري أن الثقافة الصحية تتضمن (النظافة الشخصية ،التغذية
الصحية ،الوقاية من الحوادث واالسعافات األولية ،الصحة البيئية ،صحة المستيمك ،األمراض
وكيفية الوقاية منيا).
وسوف يركز البحث الحالي عمى مفاىيم الثقافة الصحية التالية (الصحة الشخصية،
األمن والسبلمة ،االسعافات األولية ،الوقاية من األمراض ،صحة البيئة)
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األسص الشيكولودية للجكافة الصحية
تقوم الثقافة الصحية لطفل الروضة عمى األسس السيكولوجية التالية-:

محمد

( )94 ،6888وبمبوش وتوفيق ( ،) 344 ،6803ومحمد ()048 ،6808
 التربية الحسية ىى المدخل إلى تعميم الحقائق والميارات والقواعد المرتبطة بالصحة.
 يؤثر المستوي االقتصادي واالجتماعي والثقافى ألسر األطفال عمى سموكيم الصحي.
 تتكون عادات السموك الصحى كالنظافة باألداء والممارسة والنشاط الذاتي
 يمعب تقميد الطفل لمكبار من حولو دو ارً ميماً فى ممارسة أو عدم ممارسة الطفل
لمسموكيات الصحية المرغوبة.

 التربية الصحية مشتقة من بيئة األطفال ومتصمة بواقع حياتيم مما يزيد من تأثيرىا عمى
عواطفيم ومشاعرىم وبذلك يسيل تقبميا واالستجابة ليا.
 عند تزويد األطفال بالمعمومات الصحية يجب عدم إغفال عامل البيئة التى يعيشون فييا.

احملوز الجاىي :اسرتاتيذية ذلطات التعله Learning Stations Strategy
تعسيف اسرتاتيذية ذلطات التعله
يشير األدب التربوي والدراسات السابقة إلى عدة تعريفات الستراتيجية محطات التعمم ومن
أىميا:
عرفيا  (6882، 16) Jonesعمى أنيا عبارة عن استراتيجية لمتدريس يتنقل فييا
مجموعات صغيرة من المتعممين عبر سمسمة من مراكز التعمم ،أو المحطات ،مما يمكن
المعممين ذوي المصادر المحدودة بتنويع طرق التعميم من خبلل فيم احتياجات المتعممين
واىتماماتيم التي تستنتج من خبلل تطبيق ىذه االستراتيجية.
وتعرفيا  ( 2010, 56( Jarrettعمى أنيا التدريب العممي عمى األنشطة التى يقوم
بيا مجموعات صغيرة من المتعممين عبر سمسمة من المحطات لمتحقيق حول موضوع معين.
وعرفيا الشمري ( )4 ،6800عمى أنيا استراتيجية تدريسية تقوم عمى مجموعة
األنشطة العممية المختمفة التى يقوم المعمم بوضعيا والتى ينفذىا المتعمم باستمرار وبالتعاقب
عمى طاوالت محددة بيدف تحقيق أىداف معينة وفق تسمسل زمني يتناسب وطبيعة األنشطة.
واتفقت ذكي ( )06 ،6804مع الشمري فعرفتيا عمى أنيا استراتيجية تدريسية تتمثل
فى مجموعة من المحطات يقوم المتعمم بالمرور عمييا وممارسة األنشطة التعميمية الموجودة
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بكل منيا والتى تكون استقصائية ،استكشافية ،أو بصرية صورية أو الكترونية ...وغيرىا،
ويتاح لممتعمم من خبلليا العمل فى مجموعات صغيرة ( )2 -3لممارسة بعض عمميات العمم
والتفكير اإلبداعي وزيادة دافعيتيم لتعمم العموم.
أما قشطة ( )02 ،6804فتعرفيا عمى أنيا استراتيجية تقوم عمى مجموعة من
األنشطة المتنوعة من (قراءة ،استكشاف ،صورية ،الكترونية وذلك من خبلل مجموعة من
المحطات لكل محطة نشاط أو ميارة موضح كيفية التنفيذ بورقة عمل تختمف من محطة إلى
أخري ،ويتم تنقل الطالبات بصورة مجموعات بالتناوب ،مما يتيح لكل طالبة تأدية جميع
األنشطة والميارات من خبلل الطواف عبر ىذه المحطات.
وتعرف أيضاً عمى أنيا مجموعة من األنشطة المتنوعة موزعة عمى عدة طاوالت

يتعمم فييا المتعممين عن طريق تجواليم عمييا تعاقباً وتحت إشراف المعمم( .كشاش وىادي،

)063 ،6809

وتُعرف إجرائياً عمى أنيا استراتيجية لمتدريس يتنقل فييا مجموعات صغيرة من األطفال
(أربعة أطفال فى كل مجموعة) عبر سمسمة من المحطات التعميمية (االستكشافية ،الصورية،
االلكترونية ،االستشارية) وذلك بيدف تنمية بعض مفاىيم الثقافة الصحية لدى طفل الروضة.

االجتاٍات الفكسية السرتاتيذية ذلطات التعله
أتفق كل من الباوي والشمري ( )6 ،6806وحسن ( )02 :03 ،6804والشمري ورشيد
( )424 ،6802والشرابي ( )32 :36 ،6802عمى أن محطات التعمم تعتمد عمى بعض
االتجاىات الفكرية من أىميا االتجاه البنائي ،االتجاه االستكشافي ،االتجاه االستقصائي،
وفيما يمي توضيحاً ليذه االتجاىات.
أوالً :االتجاه البنائي

ويري  )2010,87( Bulunuz& Jarrettأن استراتيجية محطات التعمم تحقق مبادئ

الفمسفة البنائية لبياجيو وفيجوتسكي والتي تؤكد عمى أن المتعمم يبني معرفتو وفيمو من
خبلل خبرتو وتفاعمو مع اآلخرين ،وأن الخبرات الحقيقية تسمح لو بأن يبني معارفو وفيمو
بطريقة ذات معني ،وأن التعمم عممية نشطة تتطمب االنخراط البدني والعقمي في ميام التعمم.
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فالمتعمم وفقاً الستراتيجية محطات التعمم ىو محور العممية التعميمية حيث يمارس

النشاط ويبحث ويكتشف ويصل إلى المعرفة بنفسو فى بيئة محفزة وغنية بالخبرات بمعزل عن
المعمم ،وبالتالى يكون نشطاً وفعاالً وايجابياً.

ثانياً :االتجاه االستكشافي

وأشارت إلى أن استراتيجية محطات التعمم تستند إلى نظرية برونر االستكشافية حيث

يمارس المتعمم االستكشاف فيكتشف المعمومة بنفسو وال تقدم لو جاىزة.
واستراتيجية محطات التعمم تتيح لمطفل الفرصة لمتقصي واالكتشاف ويتحول الطفل إلى
عالم صغير فى البحث عن المعمومات بنفسو وتنظيم األفكار وترتيبيا وصوالً إلى النتائج من
خبلل االندماج فى األنشطة والتفاعل المباشر مع األدوات( .الزىراني ،مرجع سابق)038 ،

ثالثاُ :االتجاه االستقصائي

وتستند استراتيجية محطات التعمم أيضاً إلى نموذج )(Schuman’s Inquiry model

عن طريق الحوار والنقاش واإلجابة عن التساؤالت المطروحة (الباوي والشمر ،مرجع سابق،
)6
واالستقصاء نوع من التعمم الموجو يتحمل فيو المتعمم مسؤولية تعممو وينمى فيو قدراتو
التفكيرية عن طريق النقاش وطرح االسئمة لجمع المزيد من المعمومات ،وعن طريق استثارة
التفكير واعادة تنظيم األفكار لحل المشكبلت والوصول إلى المفيوم بنفسو؛ وبذلك يندمج
المتعمم بفاعمية فى العممية التعميمية( .الشفعي)432 ،6802،

أىواع ذلطات التعله:
توجد أنواع عده لمحطات التعمم يعتمد تصميميا عمى طبيعة المفيوم ،وطبيعة الفئة
المستيدفة ،والوقت المتاح فى كل محطة ،وبنياية العمل بكل محطة توجد أسئمة أو أوراق
عمل ينبغي أن يجيب عنيا المتعمم ،وفيما يمي عرضاً ليذه المحطات كما تناوليا كل من

الباوي والشمر ( )4 ،6806والعنكبي ( ،)42 :43 ،6803حبوش ()62 :63 ،6802
وأمبو سعيدي والبموشي ( ،)644 :642 ،6804والزىراني ()036 :030 ،6804

 المحطة االستقصائية /االستكشافية :وتختص ىذه المحطة باألنشطة المعممية ،والتي
تتطمب إجراء تجربة معينة ال يستغرق تنفيذىا وقتاً طويبلً.
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 المحطة القرائية :وفى ىذه المحطة يوضع فييا مادة عممية قرائية كمقال من صحيفة ،أو
من االنترنت ،أو مطبوعة عممية ،ويقوم المتعمم بقراءة المادة الموجودة في المحطة وذلك
بيدف تكوين نوعية من المتعممين يستطيعوا االعتماد عمى أنفسيم في الحصول عمى
المعمومات ،بدون الحاجة إلى وسيط كالمعمم أو الكتاب المدرسي ،مما يزيد من دافعيتيم
لمتعمم ،ومن ثم اإلجابة عمى عدد من األسئمة المصاحبة.
الصورية :تتميز ىذه المحطات بوجود عدد من الصور أو الرسومات ،يتصفحيا
 المحطة ُ
المتعمم ويجيبون عمى األسئمة المتعمقة بيا ،وقد يكون مصدر الصور موسوعة عممية،
أو ممصقاً جاى ازً ،أو قصص عممية مصورة ،فتساعد عمى تقريب المفاىيم العممية
والخبرات المحسوسة إلى أذىانيم.

 المحطة السمعية /بصرية :في ىذه المحطة يمكن وضع جياز تسجيل أو فيديو لمشاىدة
فيمم تعميمي ذو صمة بموضوع الدرس ،إذ يستمع المتعممين أو يشاىدون المادة العممية
المعروضة ،ويجيبون عمى األسئمة المصاحبة في أوراق العمل ،ويمكن لممعمم تصميم
المادة العممية بمساعدة بعض المتعممين.
 المحطة االلكترونية :وفى ىذه المحطة يوضع جياز حاسوب ويقوم المتعممين بمشاىدة
عرض تقديمي  ،P.Pأو أفبلم تعميمية مرتبطة بموضوع الدرس ،أو يقومون بالبحث في
االنترنت ،ثم اإلجابة عمى األسئمة المصاحبة ليذه المادة العممية.
عد ىذه المحطة مخصصة لمخبراء ،فيقف المعمم خمف ىذه
 المحطة االستشارية :تُ ّ
المحطة ،أو استقدام زائر كخبير متخصص لو عبلقة بموضوع الدرس ،وعند وصول
المتعممين ليذه المحطة يمكنيم أن يسألوا أيو أسئمة يقترحونيا وتتعمق بموضوع الدرس،
في صورة مناقشة فيمكن عندئذ توسيع مداركيم حول الجوانب المختمفة لممادة العممية،
التي لم يستطيعوا فيميا.
 محطة متحف الشمع :وفى ىذه المحطة يطمب المعمم من أحد المتعممين سواء داخل
الفصل أو خارجو ،تقمص شخصية عممية ،مثل أحد العمماء ويتحدث عن المادة العممية
المرتبطة بموضوع الدرس بنفسو.
 محطة الـ (نعم) والـ (ال ) :تعتبر ىذه المحطة من المحطات الممتعة والمثيرة لمتفكير لدى
المتعممين  ،حيث يقوم المعمم في ىذه المحطة بإجراء تجربة معينة ولمحصول عمى تفسير
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ن تائج ىذه التجربة تبدأ المجموعة التي تصل ليذه المحطة بصياغة أسئمة يكون اإلجابة
عنيا بـ (نعم أو ال).
 مراكز التعمم :يمكن تطوير المحطات لتصبح مراكز لتفعيل التكامل بين المواد الدراسية
ويتم معالجة الموضوع من نواحي مختمفة دينياً ،ورياضياً وعممياً واجتماعياً.

 مراكز الذكاءات المتعددة  :كما يمكن تطوير طريقة محطات التعمم لتخاطب الذكاءات
المتعددة كالذكاء المغوي ،والذكاء الرياضي ،والذكاء الحركي ،والذكاء الموسيقي ،والذكاء
الشخصي ،والذكاء البصري ،والذكاء الطبيعي.

احملطات التى مت تطبيكَا ضنً ٍرا البحح:
تم اعتماد محطات التعمم التالية (االستكشافية ،االستشارية ،الصورية ،االلكترونية) وذلك
لؤلسباب التالية:
 مناسبتيا لطفل الروضة حيث المثيرات المتنوعة (صور ،أصوات ،فيديو )،والتى تراعى
مبدأ الفروق الفردية.
 مبلئمتيا لمفاىيم الثقافة الصحية بما تتضمنو من أنشطة متنوعة وصور لبعض المفاىيم
التي يصعب إكسابيا لمطفل من خبلل الخبرة المباشرة.
 تتيح الفرصة أمام األطفال لممارسة التجريب العممي من خبلل التجارب التى توفرىا
المحطة االستكشافية
 سيولة توفير الوسائل التعميمية لكل محطة.

طسائل تطبيل اسرتاتيذية ذلطات التعله
أوضح كل من العنكبي ( ،)42 ،6803وأمبو سعيدي والبموشي ()696 ،6804
والزيناتي )48:40 ،6803( ،طرائق تطبيق استراتيجية محطات التعمم كما يأتي-:
 الطواف عمى كل المحطات :وفييا تحدد المعممة عدد المحطات ويتم تقسيم األطفال إلى
مجموعات تساوي عدد المحطات ،كل مجموعة تضم ( )2-3أطفال وبعد مرور ()08-2
دقائق تعمن المعممة عن انتياء الوقت ،وتطمب من المجموعات االنتقال إلى المحطات
التي عمى يمينيا أو يسارىا بحسب القانون الذي تضعو في بداية النشاط وبعد االنتياء
من زيارة جميع المحطات تعود المجموعات إلى أماكنيا ،ثم تبدأ المعممة مناقشة ورقة
العمل ومناقشة نتائج المجموعات في كل محطة ،ثم تغمق المعممة النشاط.
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 الطواف عمى نصف المحطات :عندما تحتاج األنشطة الى وقت أكثر من ( )08دقائق
فتمجأ المعممة إلى اختصار المحطات إلى نصف العدد ،وبدالً من المرور عمى ()3

محطات مثبل يتم المرور عمى محطتين ،وىنا يتم تصميم ( )3محطات كل اثنتين
متشابيتين ويستغرق المكوث عند كل محطة نحو ( )03دقيقة.



التعمم المجزأ :وتمجأ إلييا المعممة عندما يراد اختصار الوقت ،وفييا يتم توزيع أعضاء
المجموعة الواحدة بين المحطات المختمفة ،إذ يزور كل عضو من أعضاء المجموعة
محطة واحدة فحسب ،ثم يجتمعون بعد انتياء الوقت المحدد ،ويدلي كل طفل بما قام بو
وشاىده في المحطة التي زارىا ،وبذلك يتبادلون الخبرات.

وتم اختيار الطريقة األولى (التجوال عمى كل المحطات) لؤلسباب اآلتية-:
 ألنيا تبلئم طبيعة البحث من حيث عدد المجموعات في داخل الصف ونوعية المحطات
التي تم تصميميا.
 ألن المجموعة بكامل أعضائيا تمر عمى كل محطة مما يتيح الفرصة لكل متعمم اكتساب
المعرفة العممية بنفسو ،مما قد يساعد عمى رفع مستوى التحصيل العممي لدييم .

آلية تيفير األىشطة وفكاً السرتاتيذية ذلطات التعله
اعتماداً عمى ما أقترحو  )2007( Jonesومحمد ( )94 ،6802يتم تنفيذ األنشطة وفقاً
لمخطوات التالية- :

 تحديد المفيوم واليدف من النشاط،
 تحديد المحطات المناسبة لتحقيق اليدف ،إضاف ًة إلى تجييز األدوات والمواد البلزمة لكل
محطة.

 تجييز أوراق العمل الخاصة بكل محطة.
 تشكيل المجموعات عمى أن تكون غير متجانسة وتوزيعيا عمى المحطات.
 يعرض المعمم مقدمة عن النشاط واليدف منو ،مع توضيح التعميمات قبل البدء ،وتحديد
إشارة البدء واالنتياء ،وطريقة التنقل بين المحطات.
 بعد االنتياء من الوقت المخصص يطمب المعمم من المجموعات االنتقال إلى المحطة
التالية عمى أن يكون فى اتجاه عقارب الساعة ،مع التأكيد عمى مرور المجموعات عمى
جميع المحطات،
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يطمب المعمم من المتعممين الرجوع إلى أماكنيم ،ثم تتم مناقشة المعمومات والنتائج التى



تم التوصل إلييا

مميزات استخداو اسرتاتيذية ذلطات التعله
لمحطات التعمم العديد من المزايا يمكن توضيحيا كما يمي :سميمان ( )06 ،6803زكي
( )24، 6803أبو صبح ( )62 ،6802و  (2017, 212) Chienوكشاش وماىر
()064 ،6809
 تقميل الوقت البلزم لتقديم المادة العممية مع االستفادة من جميع الوسائل التعميمية
والموارد المتاحة.
 خمق فرص أمام المتعممين لتحمل المسؤولية فى بيئة التعمم الخاصة بيم
 تحرير المعمم من دوره التقميدي لمساعدة المتعممين فى كل محطة أثناء عرض المفاىيم
األكثر صعوبة.
 تسيم في تنوع الخبرات العممية والنظرية.
 مرور المتعممين بخبرات حسية واكتشافيم المعمومات من خبلل االستقصاء تجعل التعميم
والتعمم أبقى أث ارً.

 العمل في مجموعات تعاونية ينمى العديد من الميارات االجتماعية لدي المتعممين.
 يمكن تناول مفيوم واحد بأكثر من طريقة ،وباستخدام أكثر من نوع من األنشطة
التعميمية ،مما يجعل التعمم أكثر متعة ،وأكثر فيماً ،وترابطاً داخل أذىان المتعممين

 إشباع حب الفضول واالستكشاف عند المتعممين خاص ًة األطفال.

 تضفي جوا من المتعة والتغيير في القاعة وتتيح لممتعممين تحريك أجسادىم مع عقوليم،
وتغيير الجمسة التقميدية

عيوب اسرتاتيذية ذلطات التعله:
من عيوب استراتيجية محطات التعمم ما يمي :سميمان ( )04 ،6803وقشطة (،6804
)63
 تتطمب المزيد من التخطيط المسبق من قبل المعممين.
 تتطمب أدوات ومواد وامكانيات عديدة لتنفيذ األنشطة قد ال تتوافر في جميع المدارس.
 احتمالية إشاعة الفوضى وعدم القدرة عمى إدارة الصف.
- 4383 -

أثر استراتيجيتي محطات التعلم والخرائط الذهنية في تنمية بعض مفاهيم الثقافة الصحية .............................

 صعوبة التنفيذ مع األعداد الكبيرة.
 تحتاج إلى وقت أطول مما يتطمب تدريب المتعممين وتقسيميم إلى مجموعات مسبقاً

دوز املعلنة يف اسرتاتيذية ذلطات التعله
ويمكن توضيح دور المعممة فى ما يمي :حبوش ( )44 ،6802وقشطة ()63 :63 ،6804
 تحديد اليدف من كل محطة.
 تحديد األسئمة التي سيجيب عمييا المتعمم في كل محطة.
 تجييز المحطات باألدوات والمواد البلزمة لكل محطة.
 تجييز أوراق العمل الخاصة بكل محطة.
 تدريب المتعممين عمى االستراتيجية.
 متابعة االداء فى كل مجموعة.
 ضبط الوقت بحيث تتم عممية التدوير عمى المحطة فى المدة الزمنية المحددة.

احملوز الجالح :اسرتاتيذية اخلسائط الرٍيية Mind Maps strategy
تعسيف اسرتاتيذية اخلسائط الرٍيية
الخرائط الذىنية وسيمة تعبيرية عن األفكار والمخططات فبل تقتصر عمى الكممات فقط بل
يستخدم فييا األلوان والرسومات والصور والرموز التعبيرية التي تتكون منيا الفكرة الرئيسية،
وتعتمد عمى الذاكرة البصرية برسم توضيحي يسيل استرجاعو وتذكرة بأساسيات وتعميمات
سيمة وميسرة( .ىاني)684 ،6802 ،
عرفيا ىبلل ( )042 ،6882بأنيا استراتيجية تعميمية فعالة ،ليا دور فاعل في ربط
المعمومات المقروءة ،بواسطة رسومات وكممات عمى شكل خارطة ،أي تحويل الفكرة المقروءة
إلى خريطة تضم أشكاالً مختصرة ،ممزوجة باأللوان ًًواألشكال في شكل واحد ،تعطي المتعمم
الفرصة الكافية لمتفكير ،وتمنحو فرصة استرجاع المعمومات السابقة ،وترسيخ البيانات

الجديدة في مناطق المعرفة الذىنية.
ويعرفيا بوزن ( )03 :03 ،6889عمى أنيا أداة لتنظيم التفكير وأسيل طريقة إلدخال
المعمومات إلى الذىن واخراجيا منو ،فيي إحدى السبل اإلبداعية المبتكرة لتدوين
المبلحظات ،وتستخدم فييا األلوان والخطوط والرموز والكممات والصور طبقاً لقواعد بسيطة
وأساسية وطبيعية يحبذىا العقل.
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إذ تساعد المتعمم لموصول إلى أعمى درجات التركيز ،ألنيا تحول المادة المكتوبة إلى
تنظيم يسيل عمى العقل استيعابو وتذكره ،كما أنيا تحول المغة المفظية إلى رسوم ورموز
وصور والوان جذابة تنظم المعمومات واألفكار بصورة فنية وبصرية ،وتضفي عمى التعمم
المتعة والتشويق واإلثارة التي تفتقدىا الطرق التقميدية ،وترسخ المفاىيم العممية في أذىان
المتعممين وتحسن مستواىم التحصيمي( .دايرسون)63 ،6800،
وتعرفيا ضيير ( )2 ،6804عمى أنيا تقديم المعمومات بطريقة منظمة ومرتبة بحيث
تساعد عمى التخطيط والتعمم والتفكير البناء ،وىى تعتمد عمى رسم وكتابة كل ما نريد عمى
ورقة واحدة بطريقة مرتبة تساعد عمى التركيز والتذكر ،بحيث تجمع بين الجانب الكتابى
المختصر مع الجانب الرسمي الصوري مما يساعد عمى ربط الشيء المراد تذكره برسمو
معينة.
ويعرفيا األسمري ( )09 ،6802عمى أنيا مخطط لفكرة معينة عمى شكل مجموعة من
الرسوم والكممات المختصرة والمرتبطة بعضيا بالبعض اآلخر بأسيم تساىم عمى استيعاب
المعمومات من الذاكرة البعيدة وبشكل بسيط وسيل وفعال يوفر الوقت والجيد.
وتعتمد الخرائط الذىنية عمى رسم دائرة تمثل الفكرة أو الموضوع الرئيسي ثم ترسم منو
فروع لؤلفكار المتعمقة بيذا الموضوع ونكتب عمى كل فرع كممة واحدة فقط لمتعبير عنو
ويمكن وضع صورة رمزية عمى كل فرع تمثل معناه وتستخدم األلوان المختمفة لمفروع ،كما
يمكن استخدام األلوان والصور( .عامر)23 ،6803 ،
وتُعرف إجرائياً عمى أنيا تقنية بصرية تستخدم الصور والخطوط الممونة لتنمية مفاىيم
الثقافة الصحية لدى طفل الروضة ،وتعتمد عمى رسم دائرة تمثل المفيوم الرئيسي ويتفرع
عنيا مجموعة من الفروع تتضمن صو ارً تمثل ىذا المفيوم.

األسص اليظسية السرتاتيذية اخلسائط الرٍيية
النظرية البنائية:
تُعد استراتيجية الخرائط الذىنية استراتيجية تقنية إلعادة تمثيل المعرفة عن طريق
تنظيميا في مخطط شبكي غير خطي ،ويرى كثير من الباحثين أن ىذه التقنية متسقة مع
النظرية البنائية والتي تؤكد بأن المتعممين يبنون فيميم أو معرفتيم الجديدة من خبلل
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التفاعل بين معرفتيم السابقة وبين األفكار واألحداث التي ىم بصدد تعمميا( .فرحات وغنيم
وفرجون ،مرجع سابق)486 :480 ،
نظرية التعمم ذو المعني:
تعتمد استراتيجية الخرائط الذىنية عمى نظرية التعمم ذو المعني حيث يرى أوزبل أن كل
مادة تعميمية ليا بنية تنظيمية تتميز بيا عن المواد األخرى ،وفي كل بنية تشغل األفكار
والمفاىيم األكثر شموالً وعمومية موضع القمة ،ثم تندرج تحتيا األفكار والمفاىيم األقل شموالً
وعمومية ثم المعمومات التفصيمية الدقيقة ،وأن البنية المعرفية ألي مادة دراسية تتكون في

عقل المتعمم بنفس الترتيب من األكثر شموال إلى األقل شمول( .حوراني)64 ،6800 ،
وتعمل الخرائط الذىنية بنفس الطريقة حيث تحقق تعمما ذا معنى ،وذلك ألنيا تزود
المتعمم بصورة بصرية قوية تمثل العبلقات والمعمومات المعقدة ،وتربط بين المعمومات
السابقة والجديدة .كما أنيا تعتمد عمى نظرية أوزبل من ناحية أن المعرفة تنتظم في
الخريطة الذىنية بنفس الطريقة التي تنتظم فييا في عقل المتعمم وذلك من المفاىيم واألفكار
األكثر شموال إلى األقل شموال ثم المعمومات التفصيمية الدقيقة( .فرحات وغنيم وفرجون،
مرجع سابق )484 ،و (عامر)22 ،6803 ،
نظرية الجشتالت :
ولقد دمج بوازن مبادئ عمم النفس الجشتالت فى طريقتو ،فالخريطة الذىنية تساعد
عمى استخدام الميل الفطري والطبيعي لمعقل لتكممة الكل وكذلك إغبلق األجزاء المفتوحة أو
الغير كاممة ،وتضم الخرائط الذىنية عناصر مختمفة من كبل نصفى المخ وتقابل احتياجات
المخ بالكامل من استخدام الكممات واألرقام ،والنظام والتسمسل واأللوان والصور واألبعاد
واإليقاعات البصرية ،وبذلك تعكس ىذه التقنية عمميات التفكير الطبيعية( ،الغامدي،6804 ،
)003
وأثناء استخدام الخرائط الذىنية نجد أن االفكار تتميز بالتمقائية وعدم التوقع (التعمم
باالستبصار) فتسمح الخرائط الذىنية باستخبلص المعرفة والتى تتم معالجتيا عمى المستوي
البلشعوري وبذلك تساعد فى استكشاف معمومات جديدة من الصعب استكشافيا بالطرق
التقميدية( .المرجع السابق)003 ،
نظرية الترميز الثنائي:
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وترتبط استراتيجية الخرائط الذىنية بنظرية الترميز الثنائي والتي تفترض وجود شقين
لممخ أحدىما متخصص فى معالجة المثيرات المفظية واألخر متخصص فى معالجة المثيرات
المرئية ،وطبقاً ليذه النظرية فإن تقديم المعمومات عن طريق القناتين معاً بدالً من قناة
واحدة ،يعمل كجرعة مزدوجة مما يعزز ويزيد من قدرة تخزين ىذه المعمومات( .فرحات ،مرجع

سابق)242 ،

أىواع اخلسائط الرٍيية
أوالً :الخرائط الذىنية التقميدية

وىي التي تستخدم الورقة والقمم فى رسميا وتبدأ برسم دائرة تمثل الفكرة أو الموضوع

الرئيسي ،ثم نرسم منيا فروع لؤلفكار الرئيسية المتعمقة بيذا الموضوع ونكتب عمى كل فرع
كممة واحدة فقط لمتعبير عنو ويمكن وضع صورة رمزية عمى كل فرع تمثل معناه ،وكذلك
تستخدم األلوان المختمفة لمفروع المختمفة وكل فرع من الفروع الرئيسية يمكن تفريعو إلى
فروع ثانوية تمثل األفكار ليذا الفرع ويستمر التشعب حتى تكون فى النياية شكبلً أشبو

بالشجرة أو خريطة تعبر عن الفكرة بكل جوانبيا( .رحاب؛ محمد؛ أمين)93 ،6804 ،

ويري الشاردي والعديل ( )623 :624 ،6804أن الخرائط الذىنية التقميدية تتضمن:
 خرائط ذىنية ثنائية :وىي الخرائط التي تحوي فرعين مشعين من المركز.
 خرائط ذىنية مركبة أو متعددة التصنيفات :تشمل عمى عدد من الفروع األساسية ،وقد
ثبت من خبلل التجربة أن متوسط عدد الفروع يتراوح بين ثبلثة وسبعة وىذا يرجع إلى
كون العقل المتوسط ال يستطيع أن يحمل أكثر من سبع مفردات أساسية من المعمومات
فى الذاكرة قصيرة المدي.
 الخرائط الذىنية الجماعية :يصمميا عدد من المتعممين معاً فى شكل مجموعات ،وأىم ما
يميزىا أنيا تجمع بين معارف عدد من المتعممين وبالتالي يحدث ارتجال جماعي لؤلفكار

وتكون نتيجتو خريطة ذىنية جماعية مميزة.
ثانياُ :الخرائط الذىنية الرقمية

وىي التي تعتمد فى تصميميا عمى برامج الحاسب اآللي مثل )(Mind View 3

)(Mind Map
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) (Fee Mind 9) – (Mind Manager 8و ال تتطمب تمك البرامج أن يكون المستخدم
لديو ميارات رسومية ألنيا تقوم بشكل تمقائي بتصميم الخرائط (الزىراني ب)062 ،6804 ،

استخدامات اخلسائط الرٍيية
أوالً :استخدام الخرائط الذىنية فى التخطيط

يمكن استخدام الخرائط الذىنية فى التخطيط لتنمية المفاىيم المختمفة بشكل مستقل حيث

يمكن لممعمم بناء خريطة ذىنية لكل مفيوم يوضح فييا المفيوم (موضوع النشاط) وعبلقتيا
باألفكار الرئيسية والفرعية لمنشاط ،عمى أن يتم وضع موضوع النشاط فى مركز الخريطة ثم
يتم رسم فروع من المركز لتمثيل أبعاد النشاط ،ويتم ترميزىا بأشكال وألوان مختمفة وباستخدام
الصور ،وىذا يمكنو من تنظيم االفكار واالستبصار والرؤية الشاممة لجميع عناصر المفيوم
فى مرحمة التخطيط لمنشاط( .رضا )43 :44 ،6803 ،و(ياسر والعمري)00 ،6806 ،
ثانياً :استخدام الخرائط الذىنية كأداة لمتدريس

ويري بوزن وبوزن ( )33 ،6808أن الخرائط الذىنية يمكن استخداميا لشرح وتقديم

الدرس وذلك عن طريق إعداد خريطة ذىنية لدرس معين وتوضيح كافة التفاصيل المتعمقة
بو ،وتقديمو لممتعممين عن طريق جياز العرض فوق الرأس او برنامج Power Point
وىذا سوف يثير انتباه المتعممين ويدعم الفيم واستذكار المحتوي العممي ،ويمكن اتباع نمط
آخر عن طريق توزيع خرائط ذىنية لممتعممين تحمل صورة الييكل العام لمخريطة ويطمب منو
استكمالو أو توزع نسخ مصورة بالمونين األبيض واألسود لكي يقوم المتعممين بتموينيا
بأنفسيم.
وىي بذلك تساعد عمى ربط المفاىيم الجديدة مع ما تم تعممو من قبل لتصبح لدييم بنية
معرفيو متكاممة ،كما تساعدىم فى ترتيب المعمومات فى موضوع معين مما يسيم في
وضوحيا وسيولة تذكرىا ،وأيضاً تساعد فى الكشف عن الفيم الخاطئ لمعبلقات بين المفاىيم

لدي المتعممين والعمل عمى تصحيحيا( .حسن)03 ،6802 ،

ثالجاً :استخداو اخلسائط الرٍيية كأداة للتكويه
وتري حوراني ( ) 38 ،6800أنو إذا كان اليدف من االختبارات ىو معرفة مدي فيم
المتعمم ،فإن الخريطة الذىنية ىي الحل األمثل ،حيث تمكن المعمم من معرفة إذا كان المتعمم
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يعرف المادة العممية بشكل عام أم ال ،كما أنيا ستمقي الضوء وبطريقة فورية عمى نقاط قوتو
ونقاط ضعفو.
ويوضح إسماعيل ( )044 ،6800أنو يمكن استخدام الخرائط الذىنية كأداة لمتقويم
بعدة أساليب منيا مقارنة خريطة المتعمم بخريطة محكية نموذجية ،ويمكن لممعمم إعطاء
درجة وفقاً لمدي التطابق بين الخريطتين ،وتكون ىذه الخطوة بمثابة عممية تشخيصية ،كما
يستطيع المعمم من خبلل المقارنة تحديد الفجوات الموجودة فى خريطة المتعمم واألجزاء

المفقودة منيا والتصورات غير الصحيحة ،وعمى ىذا األساس يقوم المعمم بتقديم برنامج
التدريس العبلجي ،وتكون ىذه الخطوة بمثابة خطوة عبلجية.

مميزات استخداو اخلسائط الرٍيية
يحقق استخدام الخرائط الذىنية العديد من المزايا منيا ما يمي :ىاني ()684 ،6802
وضيير ()60 ،6804
 تجعل التعمم أكثر متعة.
 إتاحة التعمم من خبلل المعب والمرح.
 تعطي صورة شاممة عن الموضوع أو المفيوم الذي يتم تنميتو ودراستو.
 تشجيع المتعممين عمى حل المشكبلت من خبلل طرق إبداعية جديدة.
 المراجعة السريعة لممعمومات السابقة.
 تساعد عمى دمج المعارف الجديدة مع المعارف السابقة.
 الجمع بين أكبر عدد من المعمومات فى ورقة واحدة بشكل مركز ومختصر
 تساعد عمى تطوير ذاكرة المتعمم وزيادة تركيزه.
 سيولة تذكر المعمومات من خبلل تذكر األشكال والصور.

خطوات بياء خسيطة ذٍيية
حدد بوزن (ب  )068 ،6889وصبري ( )028 ،6802سبع خطوات لبناء الخريطة الذىنية
وىي كما يمي:
 البدء من منتصف صفحة بيضاء ألن البدء من المنتصف يعطي المخ الحرية لبلنتشار
فى جميع االتجاىات
 استخدام شكل أو صورة تعبر عن الفكرة المركزية ألن الصورة تغني عن ألف كممة.
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 وصل الفروع الرئيسية بالصورة المركزية ،ألن المخ يعمل من خبلل الربط الذىني فيو
يربط بين شيئين أو ثبلثة أو أربعة أشياء معاً.

 جعل الفروع متعرجة وليست عمى شكل خطوط مستقيمة ألن الخطوط المستقيمة تصيب
المخ بالممل ،أما الفروع المتعرجة فأكثر جاذبية وابيا ارً لمعين.

 استخدم كممة رئيسية ومفردة فى كل سطر ،ألن استخدام كممات رئيسية مفردة تولد
سمسمة من الروابط والعبلقات الذىنية ،أما العبارات فإنيا تعوق ىذا التأثير المحفز.
 استخدام صور عند رسم الفروع أل ن كل صورة شأنيا شأن الصور المركزية تغني عن
ألف كممة.

ثالجاُ :أدوات البحح
 .0قائنة مفاٍيه الجكافة الصحية املياسبة لطفل السوضة

إعداد الباحثة

لتحديد مفاىيم الثقافة الصحية المناسبة لطفل الروضة تم اآلتي:
 االطبلع عمى البحوث والدراسات السابقة التي تناولت مفاىيم الثقافة الصحية لطفل
الروضة.
 إعداد قائمة مفاىيم الثقافة الصحية في صورتيا األولية.
 عرض القائمة في صورتيا األولية عمى مجموعة من المحكمين المختصين.
 التوصل الي الصورة النيائية لمقائمة وتضمنت (الصحة الشخصية ،واألمن والسبلمة،
واإلسعافات األولية ،وأساليب الوقاية من األمراض ،والمين المرتبطة بالصحة والسبلمة،
وصحة البيئة) ممحق ()0

 .6إعداد اختباز مفاٍيه الجكافة الصحية لطفل السوضة

إعداد الباحثة

لمتوصل إلى ما ىدف إليو البحث من التعرف عمى أثر استراتيجيتي محطات التعمم
والخرائط الذىنية في تنمية بعض مفاىيم الثقافة الصحية لدى طفل الروضة تم بناء اختبار
مفاىيم الثقافة الصحية وفقاً لمخطوات التالية:

أ .اليدف من االختبار :تم بناء اختبار مفاىيم الثقافة الصحية لقياس مدي تمكن أطفال
الروضة من بعض مفاىيم الثقافة الصحية ،وأيضا لمكشف عن مدي فعالية استراتيجيتي
محطات التعمم والخرائط الذىنية في تنمية ىذه المفاىيم.
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مر بيا
ب .وصف االختبار :فيما يمي وصف لبلختبار وطريقة تصميمو ومراحل البناء التى ً
وىى (الصورة األولية ،الصورة التجريبية ،الصورة النيائية).
الصورة األولية لبلختبار - :مر إعداد الصورة األولية لبلختبار بالخطوات اآلتية:
 القراءة الناقدة لئلطار النظري عن الثقافة الصحية
 االطبلع عمي بعض االختبارات التي تناولت الثقافة الصحية لدي طفل الروضة.
 صياغة مفردات االختبار وكانت فى صورة اختيار من متعدد حيث تضمنت كل مفردة
عبارة يمييا ثبلث بدائل مصورة وعمى الطفل أن يختار البديل الصحيح من وجية نظره،
وقد روعي أن تكون البدائل المصورة واضحة ومناسبة من حيث الحجم والشكل واأللوان،
كما تم مراعاة الدقة والوضوح وااليجاز فى صياغة العبارات.
 وضع تعميمات االختبار في الصفحة األولي من كراسة األسئمة وقد تضمنت شرح مختصر
لميدف من االختبار ،بيان بعدد مفردات االختبار ،اإلشارة إلي أن اإلجابة ستكون في
ورقة مستقمة ،عمي أن تقوم المعممة بسؤال الطفل ثم تقوم بتسجيل درجة الطفل ،مع
إعطاء مثال يوضح لمطفل كيفية اإلجابة عن األسئمة وذلك باإلشارة إلي صورة واحدة من
الصور ،ال يبدأ الطفل باإلجابة عن أسئمة االختبار حتى يؤذن لو بذلك ،ضرورة اإلجابة
عن جميع أسئمة االختبار.
 تقدير درجات االختبار وذلك بوضع درجة واحدة لئلجابة الصحيحة ،و(صفر) فى حالة
اإلجابة الخاطئة.
الصورة التجريبية لبلختبار :لموصول إلى الصورة التجريبية لبلختبار تم ما يمي:
حساب صدق االختبار:
الصدق الظاىري:
لمتأكــد مــن صــبلحية الصــورة األوليــة الختبــار مفــاىيم الثقافــة الصــحية تــم عرضــو عمــى
مجموعة من المحكمين المختصين بمغ عددىم ( )9وذلك لمحكم عمى مـدي صـبلحيتو وسـبلمتو
العممية ،صحة الصياغة المغوية لمفردات االختبار ،وضـوح االختبـار ومناسـبتو لطفـل الروضـة،
قيــاس مفــردات االختبــار لممفــاىيم التــي يقيســيا ،مبلحظــات أخــري قــد يــرون إضــافتيا ،وقــد تــم
إجراء بعض التعديبلت في صياغة بعض المفردات مع تعديل بعـض الصـور غيـر الواضـحة بمـا
يتبلءم وطفل الروضة ،وبذلك تحقق لبلختبار صدق المحكمين.
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صدق االتساق الداخمي- :
 .0معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو:
تم حساب معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات االختبار مع الدرجة الكمية لمبعد ،والجدول
التالي يوضح ذلك ()0

جذول ( )1معبمم االرتببط بٍن كم عببرة وانذرجت انكهٍت نهبعذ انذي تنتمً انٍه

انصحت
انشخصٍت

األمن
وانضالمت

انبعذ األول
معبمم
رلم
االرتببط
انضؤال
**0.495
1
**0.560
2
**0.527
3
**0.514
4
*0.391
5
**0.563
6
**0.661
1
**0.597
1
انبعذ انخبنً
معبمم
رلم
االرتببط
انضؤال
**0.556
1
12

صحت
انبٍئت

انذالنت
دانت احصبئٍب
دانت احصبئٍب
دانت احصبئٍب
دانت احصبئٍب
دانت احصبئٍب
دانت احصبئٍب
دانت احصبئٍب
دانت احصبئٍب

اإلصعبفب
ث
االونٍت

انمهن
انمزتبطت
ببنصحت
وانضالمت

انذالنت
دانت احصبئٍب

**0.551

دانت احصبئٍب

*0.406
11
*0.438
12
**0.549
13
**0.569
14
انبعذ انضبدس
معبمم
رلم
االرتببط
انضؤال
2.546
23
2.136
24
2.661
25

دانت احصبئٍب
دانت احصبئٍب
دانت احصبئٍب
دانت احصبئٍب

انبعذ انخبنج
معبمم
رلم
االرتببط
انضؤال
**0.538
15
*0.392
16
**0.597
11
**0.422
11
انبعذ انزابع
معبمم
رلم
االرتببط
انضؤال
**0.560
11
**0.460
22
**0.475
21
**0.567
22

انذالنت
دانت احصبئٍب
دانت احصبئٍب
دانت احصبئٍب
دانت احصبئٍب
انذالنت
دانت احصبئٍب
دانت احصبئٍب
دانت احصبئٍب
دانت
احصبئٍب

انبعذ انخبمش
أصبنٍب
انىلبٌت
من
األمزاض

رلم
انضؤال
26
21
21
21
32

معبمم
االرتببط
**2.515
**2.511
**2.613
**2.661
**2.550

انذالنت
دانت احصبئٍب
دانت احصبئٍب
دانت احصبئٍب
دانت احصبئٍب
دانت احصبئٍب

انذالنت
دانت احصبئٍب
دانت احصبئٍب
دانت احصبئٍب

** (ر) عند مستوي داللة ( )8.80ىو ()8.33

* (ر) عند مستوى داللة ( )8.83ىي ()8.43

ثبات االختبار
التجزئة النصفية :لمتحقق من ثبات االختبار تم تطبيقو عمى عينة استطبلعية مكونة من()48
طفل بطريقة التجزئة النصفية وذلك بحساب معامل االرتباط بين درجات أفراد العينة
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االستطبلعية عمي االسئمة الفردية واالسئمة الزوجية بحساب معامل االرتباط بين النصفين،
وقد كانت قيمة الثبات ()8.244
معادلة كودر – ريتشارد سون  : )Kuder-Richardson 21( 60ولقد وجد أن معامل
ثبات اختبار مفاىيم الثقافة الصحية ( ،)8.223يتضح مما سبق أن معامل الثبات يشير إلى
أن االختبار ذو درجة ثبات مناسبة يمكن معيا استخدامو في قياس مفاىيم الثقافة الصحية.
معامبلت السيولة والصعوبة والتمييز
تم حساب معامل السيولة وتراوحت قيمة معامبلت سيولة مفردات االختبار بين (– 8.6
 ،)8.4بينما تراوحت قيمة معامبلت الصعوبة بين ( ، )8.22 -8.68ولقد بمغ معامل
الصعوبة لمفردات االختبار ككل ( )8.30وبذلك تكون جميع المفردات مقبولة ومبلئمة ألطفال
الروضة ،كما تم حساب معامبلت التمييز ،ولقد بمغ معامل التمييز لمفردات االختبار ككل
( )8.33وعميو فإن جميع الفقرات مقبولة.
جذول ( )2معبمالث انصعىبت وانتمٍٍز الختببر انخمبفت انصحٍت
معبمم
رلم
معبمم
معبمم
رلم
معبمم
معبمم
رلم
انضؤال انصعىبت انتمٍٍز انضؤال انصعىبت انتمٍٍز انضؤال انصعىبت
2.23
21
2.4
2.32
11
2.2
2.63
1
2.52
22
2.5
2.66
12
2.5
2.32
2
2.26
23
2.5
2.23
13
2.4
2.36
3
2.46
24
2.4
2.22
14
2.1
2.56
4
2.23
25
2.4
2.62
15
2.1
2.23
5
2.66
26
2.3
2.53
16
2.3
2.36
6
2.56
21
2.5
2.26
11
2.4
2.33
1
2.33
21
2.2
2.16
11
2.3
2.26
1
2.56
21
2.3
2.32
11
2.1
2.42
1
2.26
32
2.1
2.53
22
2.5
2.52
12
حساب زمن االختبار

معبمم
انتمٍٍز
2.3
2.1
2.2
2.6
2.5
2.3
2.1
2.2
2.5
2.4

تم حساب زمن االختبار برصد الزمن الذي يستغرقو كل طفل من أطفال العينة التي
أجريت عمييا التجربة االستطبلعية لبلختبار في اإلجابة عنو ،وفي نياية التجربة قامت
الباحثة بحساب متوسط زمن االختبار ووجد أنو ( 63دقيقة).
الصورة النيائية لبلختبار
بعد حساب صدق وثبات وزمن االختبار أصبح االختبار فى صورتو النيائية صالحاً

لمتطبيق ،وتكونت الصورة النيائية من صفحة الغبلف ،البيانات ،التعميمات ،مثال توضيحي،
- 4303 -

أثر استراتيجيتي محطات التعلم والخرائط الذهنية في تنمية بعض مفاهيم الثقافة الصحية .............................

ورقة اإلجابةـ ،ويتكون االختبار في صورتو النيائية من ( )48سؤاالً تقيس مفاىيم الثقافة

الصحية

 .4دليل املعلنة لتينية مفاٍيه الجكافة الصحية باستخداو اسرتاتيذية ذلطات التعله:
إعداد الباحثة
مرت عممية إعداد دليل المعممة بعدة خطوات وىي:
 االطبلع عمى األدبيات التي اىتمت بإعداد أدلة المعمم بغرض االستفادة منيا فى إعداد
الدليل الحالي.
 تحديد اليدف من الدليل وىو تصميم مجموعة من األنشطة التي تسيم في تنمية مفاىيم
الثقافة الصحية لدي طفل الروضة وفقاً الستراتيجية محطات التعمم.

 إعداد مقدمة الدليل وتضمنت األىداف المراد تحقيقيا ،والتوزيع الزمني لؤلنشطة،
واألنشطة المتضمنة ،والوسائل التعميمية ،واألدوات المستخدمة في تنفيذ األنشطة،
وخطوات التنفيذ ،وأسئمة التقويم بأنواعو المختمفة ،إلى أن خرج الدليل فى صورتو
األولية.
 عرض الصور األولية عمي مجموعة من المحكمين وتم التعديل في ضوء آراء المحكمين
وتم الوصول إلى الصورة النيائية لمدليل.

 .3دليل املعلنة لتينية مفاٍيه الجكافة الصحية باستخداو اسرتاتيذية اخلسائط
الرٍيية:

إعداد الباحثة

مرت عممية إعداد دليل المعممة بعدة خطوات وىي:
 االطبلع عمى األدبيات التي اىتمت بإعداد أدلة المعمم بغرض االستفادة منيا فى إعداد
الدليل الحالي.
 تحديد اليدف من الدليل وىو تصميم مجموعة من األنشطة التي تسيم في تنمية مفاىيم
الثقافة الصحية لدي طفل الروضة وفقاً الستراتيجية الخرائط الذىنية.

 إعداد مقدمة الدليل وتضمنت األىداف المراد تحقيقيا ،والتوزيع الزمني لؤلنشطة،
واألنشطة المتضمنة ،والوسائل التعميمية ،واألدوات المستخدمة في تنفيذ األنشطة،
وخطوات التنفيذ ،وأسئمة التقويم بأنواعو المختمفة ،إلى أن خرج الدليل فى صورتو
األولية.
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 عرض الصور األولية عمي مجموعة من المحكمين وتم التعديل في ضوء آراء المحكمين
وتم الوصول إلى الصورة النيائية لمدليل.

ب .اإلدساءات التذسيبية للبحح
اختياز دلنوعات البحح
تكونت مجموعات البحث من (( ))48طفبلً من أطفال المستوي الثاني الفصل

الدراسي األول لمعام الدراسي  ،6804وتضمنت ثبلث فصول ،وتم اختيار المجموعات
بالطريقة العشوائية ،وقد تراوح العمر الزمني لؤلطفال بين  3سنوات و 3.2سنوات ،كما أن
الروضة ال يشترط بيا أي مستوي اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي معين ،وتم اختيار أحد
الفصول ليمثل المجموعة التجريبية األ ولي ( )62طفل وطفمة يتم فييا تنمية مفاىيم الثقافة
الصحية باستخدام استراتيجية محطات التعمم ،والمجموعة التجريبية الثانية ( )64طفل وطفمة
يتم فييا تنمية مفاىيم الثقافة الصحية باستخدام استراتيجية الخرائط الذىنية ،والمجموعة
الثالثة تمثل المجموعة الضابطة ( )62طفل وطفمة ويتم فييا تنمية مفاىيم الثقافة الصحية
باستخدام الطريقة التقميدية.
التصنيه التذسييب :أعتمد البحث عمى التصميم التجريبي المكون من مجموعتين تجريبيتين
ومجموعة ضابطة باختبار قبمي وبعدي ،حيث تم تنمية مفاىيم الثقافة الصحية فى المجموعة
استخدمت استراتيجية الخرائط الذىنية
التجريبية األولى باستخدام استراتيجية محطات التعمم ،و ُ
فى تنمية مفاىيم الثقافة الصحية فى المجموعة التجريبية الثانية والمجموعة الضابطة
استخدمت فييا الطريقة التقميدية لتنمية مفاىيم الثقافة الصحية ،ويمكن تمثيل التصميم
ُ
بالمخطط التالي:
O

X1

E1G: O

O

X2

E2G: O

O

---

CG : O

حيث ( )E1Gالمجموعة التجريبية األولى :تم تنمية مفاىيم الثقافة الصحية باستخدام
استراتيجية محطات التعمم.
( )E2Gالمجموعة التجريبية الثانية :تم تنمية مفاىيم الثقافة الصحية باستخدام استراتيجية
الخرائط الذىنية.
- 4302 -

أثر استراتيجيتي محطات التعلم والخرائط الذهنية في تنمية بعض مفاهيم الثقافة الصحية .............................

استخدمت فييا الطريقة التقميدية لتنمية مفاىيم الثقافة الصحية.
) :)CGالمجموعة الضابطة ُ
( )Oاختبار مفاىيم الثقافة الصحية قبمياً وبعدياً )X1( ،المعالجة باستخدام استراتيجية
محطات التعمم )X2( ،المعالجة باستخدام استراتيجية الخرائط الذىنية )--- ) ،الطريقة

التقميدية.
املعاجلة اإلحصائية:
بعد تطبيق المعالجة التجريبية تم استخدام تحميل التباين األحادي المصاحب One – Way

) )ANOVAلنتائج المجموعات الثبلث التجريبيتين والضابطة عمي المتغير التابع لمبحث
مفاىيم الثقافة الصحية ،ولتحديد حجم األثر ( )Effect Sizeاستخدم مربع إيتا ( )η2وذلك
لمعرفة أثر االستراتيجيتين في تنمية مفاىيم القافة الصحية لدى طفل الروضة.

زابعاً :ىتائر البحح وتفشريٍا
اإلدابة عً أسئلة البحح:
لئلجابة عن السؤال األول والذي نصو:
 ما نتائج اختبلف استخدام استراتيجيات التدريس (محطات التعمم ،والخرائط الذىنية،
والطريقة التقميدية) في اكتساب مفاىيم الثقافة الصحية لدى طفل الروضة؟ تم صياغة
الفرضين التاليين:
 توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوي داللة ( )8.83بين متوسط درجات أطفال
المجموعة الضابطة ومتوسط درجات أطفال المجموعتين التجريبيتين األولي والثانية عمى
اختبار مفاىيم الثقافة الصحية البعدي تُعزي الستراتيجية التدريس لصالح أطفال
المجموعتين التجريبيتين األولي والثانية.
 ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوي داللة ( )8.83بين متوسط درجات أطفال
المجموعتين التجريبيتين األولي والثانية عمى اختبار مفاىيم الثقافة الصحية البعدي تُعزي

الستراتيجيتي محطات التعمم والخرائط الذىنية .ولمتحقق من فروض البحث تم استخراج

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات األطفال فى اختبار مفاىيم الثقافة الصحية
القبمي والبعدي وكانت النتائج كما يمي-:
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جذول ( )3انمتىصظ انحضببً واالنحزاف انمعٍبري
الختببر مفبهٍم انخمبفت انصحٍت فى انتطبٍك انمبهً وانبعذي تبعب ً نمتغٍز (اصتزاتٍجٍت انتذرٌش)
انتطبٍك انبعذي
انتطبٍك انمبهً
انعذد
اصتزاتٍجٍت تذرٌش
انمجمىعت
االنحزاف
االنحزاف انمتىصظ
انمتىصظ
انمعٍبري
انمعٍبري انحضببً
انحضببً
5.111
23.23
3.112
12.11
26
محطبث انتعهم
(تجزٌبٍت أونً)
1.151
21.43
3.113
12.1
21
انخزائظ انذهنٍت
(تجزٌبٍت حبنٍت)
4.246
11.12
3.261
1.24
26
انطزٌمت انتمهٍذٌت
(انضببطت)

يتضح من جدول ( )3وجود فروق بين المتوسط الحسابي لدرجات األطفال فى
مجموعات البحث الثبلث ،إذ بمع المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية األولى التي
استُخدمت فييا استراتيجية محطات التعمم ( )64.64بانحراف معياري ( ،)3.949وبمغ
المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية الثانية التي استُخدمت فييا استراتيجية الخرائط

الذىنية ( )60.34بانحراف معياري ( ،)2.032وبمغ المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة
( )02.06بانحراف معياري ( )3.632ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات
الحسابية استُخدم تحميل التباين األحادي ) )One – Way ANOVAوكانت النتائج كما ىو
موضح بالجدول التالي ()3

جذول ()4
دالنت انفزوق اإلحصبئٍت بٍن انمتىصظ انحضببً بطزٌمت تحهٍم انتببٌن األحبدي One – Way
))ANOVA
حجم
مضتىي
(ف)
متىصظ
درجبث
مجمىع
مصذر انتببٌن
انتأحٍز
انذالنت
انمحضىبت
انمزبعبث
انمزبعبث انحزٌت
η2
0.000
25.121 614.45
1
694.45
االختببر
0.146 0.003
6.416
113.45
2
346.90
انطزٌمت بٍن
انمجمىعبث
26.11
76
انخطأ (داخم 2035.68
انمجمىعبث)
79
انمعذل انكهً 3244.99

يتبين من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة ((0.05
يعزي ألثر االستراتيجية (محطات التعمم والخرائط الذىنية) ،إذ بمغت قيمة (ف) المحسوبة
( )2.322وبمستوي داللة إحصائية ( ،)8.884ولتحديد لمن تعزي الفروق فى المجموعات
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الثبلث تم استخراج المتوسط الحسابي المعدل والخطأ المعياري في المجموعتين التجريبيتين
والمجموعة الضابطة عمى اختبار مفاىيم الثقافة الصحية.
جذول ()5
انمتىصظ انحضببً انمعذل واالخطبء انمعٍبرٌت نهمجمىعبث انخالث عهً اختببر مفبهٍم انخمبفت انصحٍت
انخطأ انمعٍبري
انمتىصظ انحضببً
انعذد
انمجمىعت
انمعذل
1.017
22.87
26
(انتجزٌبٍت األونً)
0.979
21.17
21
(انتجزٌبٍت
انخبنٍت)
1.023
17.75
26
(انضببطت)

يتضح من الجدول السابق أن الفروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعتين
التجريبيتين فى مقابل المجموعة الضابطة وبذلك يكون ىناك أثر ذو داللة إحصائية لكل من
استراتيجيتي محطات التعمم والخرائط الذىنية فى اكتساب مفاىيم الثقافة الصحية لدي طفل
الروضة مقارنة بالطريقة التقميدية ،ولمكشف عن مصدر الفروق الدالة إحصائياً بين

متوسطات درجات المجموعات الثبلث عمي اختبار مفاىيم الثقافة الصحية استُخدمت
المقارنات البعدية باستخدام أقل فرق دال ( (LSDوكانت النتائج كما ىي موضحة في

الجدول.

جذول( )6نتبئج انممبرنبث انبعذٌت بطزٌمت ( )LSDنهكشف عن مصذر انفزوق فى انمتىصطبث
انحضببٍت عهً اختببر مفبهٍم انخمبفت انصحٍت تبعب الصتزاتٍجٍت انتذرٌش
اصتزاتٍجٍت انخزائظ
اصتزاتٍجٍت محطبث انتعهم
اصتزاتٍجٍت انتذرٌش
انذهنٍت
انمتىصظ
انمعذل
22.87
اصتزاتٍجٍت محطبث انتعهم
1.70
21.17
اصتزاتٍجٍت انخزائظ انذهنٍت
*3.42
*5.12
17.75
انطزٌمت انتمهٍذٌت
* دال إحصائياً عند ()0.05

يتبين من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ( )0.05بين
متوسط درجات أطفال المجموعة الضابطة من جية ومتوسط درجات أطفال المجموعة

التجريبية األولي والتجريبية الثانية من جية أخري فى التطبيق البعدي الختبار مفاىيم الثقافة
الصحية لصالح أطفال المجموعتين التجريبيتين
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كما يتبين أنو ال توجد فروق ذو داللة احصائية عند مستوي داللة ( )8.83بين متوسط
درجات أطفال المجموعتين التجريبيتين األولي والثانية عمى اختبار مفاىيم الثقافة الصحية
البعدي تُعزي الستراتيجية التدريس

لئلجابة عن السؤال الثاني والذي نصو:
 ما أثر كل من استراتيجية محطات التعمم واستراتيجية الخرائط الذىنية فى تنمية مفاىيم
الثقافة الصحية لدي طفل الروضة؟

تم وضع الفرض التالي:
 يوجد أثر دال إحصائياً لكل من استراتيجيتي محطات التعمم والخرائط الذىنية فى تنمية
مفاىيم الثقافة الصحية لدي طفل الروضة.

وتم حساب مربع إيتا لتحديد حجم األ ثر لمتغير استراتيجية التدريس فى تنمية مفاىيم الثقافة
الصحية.
جذول()1
حجم االحز نمتغٍز اصتزاتٍجٍت انتذرٌش فى تنمٍت مفبهٍم انخمبفت انصحٍت
مضتىي
(ف)
متىصظ
درجبث
مجمىع
مصذر انتببٌن
انذالنت
انمزبعبث انمحضىبت
انحزٌت
انمزبعبث
االختببر
انطزٌمت بٍن
انمجمىعبث

694.45
346.90

1
2

614.45
113.45

25.121
6.416

0.000
0.003

حجم
انتأحٍز
η2
0.146

يتبين من الجدول السابق أن قيمة معامل مربع إيتا وحجم األثر ) ( 0.146وىي درجة تأثير
كبيرة وتشير إلى أن االستراتيجيتين ليما حجم أثر كبير فى تنمية مفاىيم الثقافة الصحية لدى
طفل الروضة

وتعزو الباحجة اليتيذة لألسباب التالية :
أوالً :ذلطات التعله
 ساعدت استراتيجية محطات التعمم عمى إضفاء جو من المتعة والتغيير والحركة في
الفصل ،حيث يستخدم الطفل طاقاتو الجسمية والعقمية متعاوناً مع أقرانو أو منفرداً متجوالً
بين المحطات المختمفة ،وىذا ساعد فى تنمية مفاىيم الثقافة الصحية ،فى حين أن
األطفال فى المجموعة الضابطة حصموا عمى المفاىيم بالطريقة التقميدية.
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 استخدام محطات التعمم في عرض مفاىيم الثقافة الصحية ساعد عمى اكتسابيا وتثبيتيا
فى أذىان األطفال.
 استخدام أكثر من حاسة فى عممية التعمم حيث استخدمت حاستي السمع والبصر فى
المحطة االلكترونية والسمع بصرية ،وتم إجراء التجارب فى المحطة االستكشافية ،وطرح
االسئمة الستكشاف األفكار الجديدة فى المحطة االستشارية كل ىذا ساىم فى بقاء أثر
التعمم وجعل التعمم أكثر متعة.
 تنوع األ نشطة والميام المطموبة فى كل محطة والعمل فى مجموعات صغيرة تخمميا
المناقشات الثرية حقق التعمم الفعال ذو المعني وساعد فى اكتساب مفاىيم الثقافة
الصحية.
 اعتماد األنشطة عمى الدور الفعال لمطفل ساىم فى اكتساب مفاىيم الثقافة الصحية وتم
ربطيا بخبراتيم السابقة إضاف ًة إلى اكتساب خبرات جديدة.

 ا ىتمت االستراتيجية بالجوانب التطبيقية لمفاىيم الثقافة الصحية من خبلل التدريب
العممى ومن خبلل التركيز عمى نشاط الطفل العقمى والجسمي.
 اعتمدت األنشطة عمى الحوار والمناقشة واإلجابة عن التساؤالت المطروحة عممياً أو من
خبلل الصور الجذابة.

 تناول المفيوم الواحد بأكثر من طريقة داخل كل محطة جعل التعمم أكثر متعة ،وكانت
مفاىيم الثقافة الصحية أكثر فيماً وترابطاً داخل أذىان األطفال

 وفرت محطات التعمم مناخاً تعميمياً يتميز باإليجابية والنشاط بين األطفال أنفسيم وبين
األطفال والمعممة.

وىذا يتفق مع نتائج دراسة ( Peterson & Davis (2008التى كشفت عن أن
استراتيجية محطات التعمم تعد أداة قوية لتحسين انخراط المتعممين فى عممية التعمم كما أنيا
ساىمت فى تركيز االنتباه وتذكر المعمومات.
واتفقت النتائج أيضا مع دراسة ) Ocak (2010التي توصمت إلى فاعمية استراتيجية
محطات التعمم في تنمية بعض مفاىيم العموم والتكنولوجيا لدي عينة الدراسة ،ودراسة
) Nermin & Olga (2010التي أكدت نتائجيا عمى أن ممارسة معممي العموم
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الستراتيجية محطات التعمم كان أكثر فاعمية فى تنمية مفاىيم العموم (األرض والفضاء) لدي
عينة الدراسة.
واتفقت نتائج البحث أيضاً مع دراسة )Suprabha, & Subramonian (2014

التي توصمت نتائجيا إلى فاعمية استراتيجية محطات التعمم فى تعمم المغة االنجميزية لدي
عينة الدراسة ،وأيضاً تتفق مع نتائج دراسة سميمان ( )6803التي أكدت أن استخدام
محطات التعمم في عرض المفاىيم العممية يجعميا مشوقة وجذابة لممتعممين ،ويساعد عمى

تعمميا بسيولة وفاعمية ،عبل وة عمى أن قيام األطفال بأنفسيم بأداء التجارب البسيطة وتنفيذ
األنشطة العممية يساعد فى اكتسابيم المفاىيم العممية وتثبيتيا فى أذىانيم.

ثاىياً :اخلسائط الرٍيية
 توظيف استراتيجية الخرائط الذىنية بطريقة شيقة وجذابة تحتوي عمي صور ومخططات
لمفاىيم الثقافة الصحية.
 استخدام األلوان الزاىية المحببة والمناسبة ألعمار األطفال.
 اعتماد االستراتيجية عمى الصور واكتشاف العبلقات بينيا ساعد عمى تحميل المعمومات
بشكل منطقي وربطيا بخبراتيم السابقة فأصبحت مفاىيم الثقافة الصحية شيقة وىذا
ساعد عمى زيادة حجم االثر.
 تجسيد المفاىيم المجردة بصورة بصرية حسية ساعد في تنمية مفاىيم الثقافة الصحية
بدون جيد وفي وقت مناسب ،وجعل الطفل أكثر فيماً واستيعاباً ليذه المفاىيم.

 طريقة تصميم الخرائط الذىنية تتفق مع طريقة عمل العقل البشرى وبالتالى أصبح التعمم
ذا معني.
 ساعدت استراتيجية الخرائط الذىنية عمى تذكر المفاىيم بشكل أكبر من خبلل الترابط
الفكري لمفاىيم الثقافة الصحية حيث تم ربط المفاىيم مع بعضيا البعض بروابط
ووصبلت ذىنية مشتركة مما ساىم فى تذكر المفيوم بشكل أفضل من الطريقة التقميدية
 ساعدت خرائط الذىنية عمى ربط مفاىيم الثقافة الصحية الجديدة مثل (الجروح ،الحروق،
 ).....فى البنية المعرفية لمطفل ،وسيولة تذكرىا فيما بعد.
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 ساىمت الخرائط الذىنية بما تحتوي عميو من رسوم ومخططات فى استرجاع المعمومات
وتوليد األفكار الجديدة وترتيب األفكار وبالتالي تمكن األطفال من االحتفاظ بمفاىيم الثقافة
الصحية.
 ولقد تم مراعاة أن تكون الصور واضحة ذات ألوان جذابة مما ساعد عمى قراءة
مضمونيا وتفسيرىا والتمييز بينيا وبين موضوعات الخرائط األخرى.
 تعتمد استراتيجية الخرائط الذىنية عمى تقديم فكرة المفيوم بطريقة عامة ثم يتم االنتقال
إلى المفيوم الجزئي وىي بذلك تثير انتباه الطفل واىتمامو لتعمم المعمومة الجزئية
المكونة لممفيوم.
 مناخ البيئة الصفية المجيز ساعد األطفال عمى االندماج فى األنشطة والتعبير عن
أفكارىم دون خوف
وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة نتائج دراسة بخاري ( )6806التي
أظيرت وجود فروق دالة إحصائياً لصالح أفراد المجموعة التجريبية في اكتساب مفاىيم وحدة

الغذاء باستخدام الخرائط الذىنية .وتتفق أيضاً مع نتائج دراسة ( Daghistan (2016التي
توصمت إلي فاعمية الخرائط الذىنية فى تعديل نقص االنتباه لدي طفل الروضة ،ودراسة

(الزير ) 6802 ،التي توصمت إلى فاعمية الخرائط الذىنية فى تنمية بعض المفاىيم اليندسية
(المربع  ،المستطيل ،المعين ،المثمث ،الدائرة ،البيضاوي) لدي طفل الروضة،
وتتفق أيضاً مع نتائج دراسة ) Polat, Yavuz, Tunc, (2017التي توصمت إلى

فاعمية أنشطة رسم الخرائط الذىنية فى تنمية الميارات الرياضية والعممية لدي عينة الدراسة
من عمر ( 34شي ارً إلى  28شي ارً)،

وتتفق نتائج البحث أيضاً مع نتائج دراسة محمود ( )6804التي توصمت إلى فاعمية

الخرائط الذىنية في تنمية بعض المفاىيم العممية لدي طفل الروضة.
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توصيات البحح
في ضوء النتائج التي توصل إلييا البحث الحالي يمكن تقديم التوصيات اآلتية- :
 دمج االستراتيجيات الحديثة لتنمية المفاىيم المختمفة لدي طفل الروضة
 تطوير برامج إعداد معممات رياض األطفال بكميات التربية بحيث تشتمل عمى مداخل
واستراتيجيات حديثة ومتنوعة ،وتدريبيم عمييا وعمى كيفية تنفيذىا أثناء تقديم األنشطة
المختمفة التي تنمي مفاىيم الطفل ومياراتو.
 عقد دورات تدريبية لمعممات الروضة بصورة مكثفة أثناء الخدمة عمي استخدام
االستراتيجيات الحديثة في تنمية المفاىيم المختمفة لدي طفل الروضة.
 إعادة تنظيم محتوي الوحدات التعميمية فى ضوء االستراتيجيات الحديثة إل ثراء التعمم.
 توفير بيئة تعميمية داخل الروضات محفزة ومبدعة تسيم في تنمية المفاىيم المختمفة مع
التركيز عمى أن يكون الطفل محور العممية التعميمية.

البحوخ والدزاسات املكرتحة
 فاعمية استراتيجية محطات التعمم في تنمية بعض الميارات الحياتية لدى طفل الروضة.
 فاعمية استراتيجية محطات التعمم في تنمية ميارات حل المشكبلت لدي طفل الروضة.
 فاعمية استراتيجية الخرائط الذىنية في تنمية ميارات القراءة والكتابة لدى طفل الروضة
 فاعمية استراتيجية الخرائط الذىنية في تنمية ميارات التفكير البصري لدى طفل الروضة.
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املسادع
أوال :املسادع العسبية
أبو صبح ،كفاح عصام عودة ( :)6802أثر تدريس العموم باستخدام استراتيجية المحطات العممية

فى التحصيل وتنمية عمميات العمم لدى طمبة الصف الخامس األساسي فى األردن،
رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية العموم التربوية ،جامعة آل البيت ،األردن.

أحمد ،صباح يوسف ( :) 6803برنامج لؤللعاب االلكترونية لتنمية مفاىيم مجال الصحة واألمان لدي
طفل الروضة في ضوء معايير منيج التعمم الذاتي لرياض األطفال ،مجمة الطفولة

والتربية ،كمية رياض األطفال ،جامعة اإلسكندرية ،العدد  ،63الجزء  ،6أكتوبر ،ص

ص 22 :03

أحمد ،عابر محمد سيد وأبو سريع ،محمد عمي ( :)6884برنامج صحي رياضي مقترح قائم عمى
النظرية البنائية لتنمية الثقافة والوعي بالسموكيات الصحية والرياضية في مرحمة رياض

األطفال ،المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضة ،مصر ،العدد  ،32ص ص :634

.622

أحمد ،نجوى الصاوي وفراج ،عبير بكري ( :)6804برنامج قائم عمى الفنون األدائية لتنمية الثقافة
الصحية لطفل الروضة ،مجمة الطفولة والتربية ،كمية رياض االطفال ،جامعة

اإلسكندرية ،العدد  ،02جزء  ،6ص ص 302 :339

امبو سعيدي ،عبد اهلل خميس والبموشي ،سميمان محمد ( :)6804طرائق تدريس العموم مفاىيم
وتطبيقات عممية ،ط ،3عمان ،دار المسيرة.

إسماعيل ،ىشام إبراىيم ( :)6800فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى الخرائط الذىنية وميارات ما وراء
المعرفة فى تحسين ميارات حل المشكبلت الرياضية المفظية لدي التبلميذ ذوي

صعوبات التعمم ،مجمة كمية التربية ببنيا ،العدد  ،44مجمد  ،66ص ص :064

.042

األسمرى ،حسن شداد ( :)6802معوقات استخدام الخرائط الذىنية المحوسبة فى تدريس

االجتماعيات بالمرحمة المتوسطة من وجية نظر المعممين بمنطقة عسير بالسعودية،

مجمة العموم التربوية والنفسية ،العدد  ،2مجمد  ،0ص ص.42 .09
باخطمة،

بمقيس

(:)6882

الثقافة

الصحية

مفيوميا

 4 ،6804/0/6 ،https://balkees.wordpress.comصباحاً.
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الباوي ،ماجدة إبراىيم والشمر ،ثاني حسين ( )6806أثر استراتيجية المحطات العممية في تنمية
عمميات العمم لدى طبلب معاىد إعداد المعممين ،مجمة جامعة كركوك لمدراسات

اإلنسانية ،العراق ،العدد  ،4مجمد  ،2ص ص .62 :0

بخاري ،جييان إسماعيل إبراىيم ( )6806فاعمية استخدام الخرائط الذىنية في تنمية بعض الجوانب
الوجدانية والحركية في وحدة الغذاء لدى طفل الروضة بمدينة مكة المكرمة ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة ام القري.

بدح ،احمد محمد ومزاىرة ،أيمن سميمان وبدران ،زين حسن :)6809(:الثقافة الصحية ،عمان ،دار
المسيرة.

بمبوش ،مشيرة مطاوع وتوفيق ،سامية نسيم ( :)6803تصميم برنامج قائم عمى أنشطة الفنون

البصرية لتنمية مفاىيم الثقافة الصحية لدي طفل الروضة ،دراسات عربية في التربية

وعمم النفس ،السعودية ،العدد  ،33ص ص.336 :309

بني دومي ،حسن و العمرو ،رانية أحمد ( :)6802أثر تدريس الفيزياء باستخدام الويكي والخرائط
الذىنية اإللكترونية في اكتساب طالبات الصف العاشر األساسي لممفاىيم الفيزيائية في

لواء المزار الجنوبي ،مجمة العموم التربوية ،العدد  ،4جزء ،63جامعة القاىرة ،ص ص

.344 :383

بوزان ،توني ( :)6882العقل القوي ،الرياض ،ترجمة مكتبة جرير
بوزان ،توني ( :)2009كيف ترسم خريطة العقل ،ط ،7الرياض ،ترجمة مكتبة جرير.

بوزان ،توني ( ب :)6889الكتاب األمثل لخرائط العقل ،الرياض ،ترجمة مكتبة جرير.

بوزان ،توني وبوزان ،باري ( :)6808خريطة العقل ،ط ،2الرياض ،ترجمة مكتبة جرير.

حبوش ،سارة محمود محمد ،أثر استخدام استراتيجية المحطات التعميمية في تنمية مفاىيم وميارات
اتخاذ القرار فى التكنولوجيا لدى طالبات الصف السادس األساسي ،رسالة ماجستير

غير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة االسبلمية ،غزة.

حسن ،عمر أحمد حسن ( :)6802أثر استخدام الخرائط الذىنية في تحصيل المفاىيم الفقيية لدى

طبلب الصف العاشر في دولة الكويت ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية العموم
التربوية ،جامعة آل البيت.

حسن ،وردة يحي ( :) 6804فاعمية استراتيجية المحطات العممية فى حل المسائل الرياضية والميل
نحو المادة لدى تمميذات الصف الخامس االبتدائي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية

التربية األساسية ،الجامعة المستنصرية.
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حممي ،رانيا وجيو ( :)6800فاعمية برنامج قصصي الكتروني في تنمية الوعي الصحي لدي طفل
الروضة في ضوء معايير الجودة في رياض األطفال ،رسالة ماجستير غير منشورة،

معيد الدراسات العميا لمطفولة ،جامعة عين شمس

حوراني ،حنين سمير صالح ( :)6800أثر استخدام استراتيجية الخرائط الذىنية فى تحصيل طمبة
الصف التاسع فى مادة العموم وفى اتجاىاتيم نحو العوم فى المدارس الحكومية فى
مدينة قمقيمية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح

الوطنية ،فمسطين.

خاطر ،فايقة إسماعيل ( :)6882بحث فاعمية برنامج تدريبي في تنمية الثقافة الصحية والتربوية
لمعممات دور الحضانة ،مجمة كمية التربية ،طنطا ،العدد  ،43ص ص .603 :033

دايرسون ،مارغريت ( :)6800استخدام خرائط المعرفة لتحسين التعميم ،الدمام ،دار الكتاب لمنشر،
ترجمة مدارس الظيران األىمية ،ط .4

ذكي ،حنان مصطفي أحمد ( :)6804اثر استخدام استراتيجية المحطات العممية في تدريس العموم
عمى التحصيل المعرفي وتنمية عمميات العمم والتفكير اإلبداعي والدافعية نحو تعمم

العموم لدي تبلميذ الصف الرابع االبتدائي ،مجمة التربية العممية ،مصر ،العدد ،2المجمد

 ،02ص ص 066 :34

رحاب ،عبد الشافي أحمد سيد؛ محمد ،شفاء محمد حسين؛ أمين ،عبدالرحيم عباس (:)6804
استخدام الخرائط الذىنية الرقمية فى تدريس المغة العربية ،مجمة العموم التربوية ،كمية

التربية بقنا ،جامعة جنوب الوادي ،العدد  ،43ص ص .084 :42

رضا ،حنان رجاء عبد السبلم ( :)6803نموذج مقترح الستخدام الخرائط الذىنية اليدوية والرقمية فى

تدريس مقرر الثقافة الصحية وأثره عمى تنمية التفكير المنظومى لدى طالبات كمية

التربية بجامعة جازان ،المجمة المصرية لمتربية العممية ،العدد  ،0مجمد  ،02ص ص

.064 :29

زكي ،إيناس أحمد عبد العزيز ( :)6803تنمية بعض سموكيات األمان واالتجاه نحو ممارستيا لدى

طفل الروضة (تصور مقترح) ،مجمة الطفولة والتربية ،العدد  ،60السنة السابعة،

يناير ،ص ص 382 : 394

الزىار ،نجبلء السيد عمي ( :)6808فاعمية برنامج مقترح قائم عمى الوحدات التعميمية المتكاممة

لتنمية عوامل الصحة والسبلمة لدى طفل الروضة ،مجمة دراسات الطفولة ،كمية
الدراسات العميا لمطفولة ،جامعة عين شمس ،العدد  ،32المجمد  ،04ص ص :30

.23
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الزىراني ،عزة صالح ( :)6804أثر استراتيجية المحطات العممية فى التحصيل وبعض عمميات العمم
فى العموم لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي بمدينة مكة المكرمة ،مجمة العموم

التربوية والنفسية ،العدد  ،02المجمد  ،6ص ص.022 :033

الزىراني ،عمى محمد سعيد العمري ( 6804ب) :أثر استخدام الخرائط الذىنية االلكترونية فى تنمية
المفاىيم العممية فى مادة الحاسب لطبلب المرحمة المتوسطة ،المؤسسة العربية لمبحث

العممي والتنمية البشرية ،العدد  ،08ص ص .039 :068

الزير ،عائشة سعد محمد ( :)6802فاعمية استخدام الخرائط الذىني فى تنمية بعض المفاىيم
اليندسية لدي طفل الروضة ،عالم التربية ،مصر ،العدد  ،34ص ص .43 :0

الزيناتي ،فداء محمود صالح ( :)6803أثر استراتيجية المحطات العممية فى تنمية عمميات العمم
وميارات التفكير التأممى فى العموم لدي طالبات الصف التاسع األساسي فى خان

يونس ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة

سبلمة ،بياء الدين إبراىيم ( :)6880الجوانب الصحية في التربية الصحية ،دار الفكر العربي،
القاىرة.

سبلمة ،بياء الدين إبراىيم ( :)6882الصحة والتربية الصحية ،دار الفكر العربي ،القاىرة.

سميمان ،تياني محمد ( :) 6803برنامج أنشطة مقترح قائم عمى المحطات العممية إلكساب أطفال
الروضة بعض المفاىيم العممية وعمميات العمم ،مجمة التربية العممية ،مصر ،العدد ،6

المجمد  ،04ص ص .33 :0

الشاردي ،عمي بن أحمد بن سميمان؛ العديل ،عبد اهلل بن خميفة ( :)6804أثر نمط الخرائط الذىنية
االلكترونية عمى التحصيل في االداء الميارى في مادة الحاسب اآللي لدى طبلب

المرحمة المتوسطة ،المجمة الدولية لمعموم التربوية والنفسية ،المؤسسة العربية لمبحث
العممي والتنمية البشرية ،العدد  ،08ص ص.633 :430

الشافعي ،سيام أحمد رفعت ( :)6802أثر استخدام استراتيجية المحطات العممية فى تنمية ميارات
التفكير الناقد وبعض عادات العقل فى مادة االقتصاد المنزلى لدى تمميذات المرحمة
االعدادية ،مجمة بحوث عربية في مجاالت التربية النوعية ،رابطة التربويين العرب،

مصر ،العدد  ،4ص ص.440 :440

الشرابي ،ىبو نور الدين أبو المعاطي ( :)6802فاعمية استخدام استراتيجية المحطات العممية فى
تنمية ميارات التدريس االستقصائي لدي الطبلب المعممين شعبة العموم ،رسالة دكتوراه

غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة المنوفية.
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الشمري ،ثاني حسين خاجي ( :)6800أثر استراتيجيتي المحطات العممية ومخطط البيت الدائري فى
تحصيل مادة الفيزياء وتنمية عمميات العمم لدى طبلب معاىد إعداد المعممين ،رسالة

دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية – أبن الييثم ،جامعة بغداد.

الشمرى ،ثاني حسين خاجي ورشيد ،محمد عبد الكريم ( :)6802أثر استراتيجيتي المحطات العممية
وويتمى فى تحصيل طبلب الصف الرابع األدبي بمادة الرياضيات وتنمية اتجاىاتيم

نحوىا ،مجمة دراسات عربية فى التربية وعمم النفس ،العدد  ،26ص ص :439

.422

صبري ،ماىر إسماعيل؛ وحجاج ،أية أحمد؛ البعمى إبراىيم عبد العزيز ( :)6802فاعمية استخدام
الخرائط الذىنية فى اكتساب المفاىيم العممية لدي تبلميذ الصف األول اإلعدادي ،مجمة

بحوث عربية فى مجاالت التربية النوعية ،رابطة التربويين العرب ،العدد  ،4ص ص

.024 :036

ضيير ،غادة محمد رمضان ،توظيف الخرائط الذىنية لتنمية ميارات التفكير المنظومي والتحصيل فى
التكنولوجيا لدي طالبات الصف التاسع األساسي ،رسالة ماجستير غير منشورة،

الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

عامر ،طارق عبد الرؤوف ( :)6803الخرائط الذىنية وميارات التعمم :طريقك إلى بناء األفكار
الذكية ،القاىرة ،المجموعة العربية لمتدريب والنشر

عبد

الجواد،

سيا

ىاشم

وعمى،

أماني

عبد

الفتاح

(:)6800

الثقافة الصحية لدى طفل الروضة وعبلقتيا بمستويات قراءة الصور ،مجمة القراءة

والمعرفة ،مصر ،العدد  ،060ص ص .026 :043

عبد الحميد ،شادية محمد ( :)6804فاعمية استراتيجية فكر زاوج شارك فى تدريس منيج رياض
األطفال المطور عمى تنمية الوعي الصحي وبعض ميارات التواصل الشفوي لدي أطفال

الروضة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة سوىاج.

عبد المنعم ،زينب محمد وشرف ،إيمان عبد اهلل محمد ( :)6800فاعمية مسرح الطفل في إكساب
طفل الروضة بعض مفاىيم التثقيف الصحي ،مجمة البحث العممي في التربية ،كمية

البنات لآلداب والعموم والتربية جامعة عين شمس ،العدد  ،06الجزء  ،0ص ص

.028 ،000

عبد المؤمن ،مروة محمود الشناوي ( :)6804توظيف القصة الرقمية في تنمية بعض المفاىيم
الصحية لدى طفل الروضة ،مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات التربوية والنفسية،

فمسطين ،العدد  ،4مجمد  ،62ص ص .462 :692
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عمارة ،سامي فتحي ( :)6886المتطمبات الصحية واألمنية لطفل الروضة ودور معممة رياض
األطفال في تحقيقيا ،العموم التربوية ،مصر ،العدد  ،3مجمد  ،08ص ص .39 :69

العنبكي ،وفاء عبد الرزاق ( :)6803أثر التدريس باستراتيجية المحطات العممية عمى التحصيل
واالستبقاء في مادة العموم العامة لدى تمميذات الصف الخامس االبتدائي ،مجمة كمية

التربية األساسية ،جامعة بابل ،العدد  ،03ص ص .080 :46

الغامدي ،إبراىيم بن محمد عمى ( :)6804فاعمية استراتيجية الخرائط الذىنية في تنمية الحس
العددي والتحصيل الرياضي لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي ،مجمة تربويات

الرياضيات ،العدد  ،6مجمد  ،02ص ص .029 :083

الغرباوي ،رسمي إسماعيل وابراىيم ،مسعود محمد ( :)6886مبادئ الثقافة الصحية ،الرياض ،دار
النشر الدولي

فرحات ،أحمد رمضان وغنيم ،محمد عبد السبلم وفرجون ،خالد محمد ( :)6803أنماط الدعم
باستخدام الخرائط الذىنية التفاعمية وأثرىا عمى التفكير البصري ،دراسات تربوية

واجتماعية ،كمية التربية ،جامعة حموان ،العدد  ،4مجمد  ،60ص ص .444 :244

فوزي ،ياسر محمد والعمري محمد بن حمود ( :)6806النسق المفاىيمي لخرائط العقل كأداة لمتفكير

ودورىا فى إثراء ميارات الطبلب المعممين فى التخطيط لتدريس التربية الفنية

واتجاىاتيم نحوىا ،العموم التربوية ،العدد  ،68الجزء  ،4ص ص .33 :0

قشطة ،زينب جمال سعيد ( :)6804أثر توظيف استراتيجيتي المحطات العممية واأللعاب التعميمية في

تنمية ميارات التفكير اإلبداعي في العموم لدى طالبات الصف السابع ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة االسبلمية ،غزة.

كشاش ،أزىار عموان وىادي ،ماىر جاسم ( :)6809إثر استراتيجي معالجة المعمومات والمحطات
العممية في تحصيل طمبة كمية التربية ألبن رشد لمعموم اإلنسانية ،المجمة العربية لمعموم
التربوية والنفسية ،العدد  ،2ص ص 043 :060

كرم الدين ،ليمي أحمد السيد والسرسي ،أسماء أحمد وحسين ،دينا محمد عمى ( :)6802فاعمية

استخدام الخرائط الذىنية لتنمية التفكير اإلبداعي لدى أطفال ما قبل المدرسة ،مجمة

دراسات الطفولة ،مصر ،العدد  ،22مجمد  ،68ص ص .94 :42

مبارز ،منال عبدالعال :)6802( ،كتاب إلكتروني مصور بتقنية السينما جراف لتنمية مفاىيم التربية
البدنية والصحية واإلدراك البصري لدى طفل الروضة ،دراسات عربية في التربية وعمم

النفس ،السعودية ،العدد  ،42ص ص .639 :044
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محمد ،صفاء أحمد محمد ( :)6808فاعمية األلعاب التعميمية فى تنمية المفاىيم الصحية لطفل
الروضة ،دراسات عربية فى التربية وعمم النفس ،العدد  ،3مجمد  ،3أكتوبر ،ص ص

.682 :039

محمد ،عواطف إبراىيم ( :)6888الطرق الخاصة بتربية الطفل وتعممو ،القاىرة ،االنجمو.
محمد ،مني مصطفي كمال ( :)6802فاعمية استراتيجية المحطات العممية القائمة عمى التعمم
التعاوني فى تنمية التحصيل العممي واألداء التدريسي لدى طبلب كمية التربية شعبة
الفيزياء والكيمياء ،مجمة التربية العممية ،مصر ،العدد  ،2مجمد  ،68ص ص :43

.000

محمد ،ياسمين أحمد حسن ( :)6889فعالية برنامج مسرحي عرائسي فى التثقيف الصحي ألطفال
الروضة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية رياض األطفال ،جامعة القاىرة

محمود ،ضحي عادل ( :)6804أثر الخرائط الذىنية في تنمية بعض المفاىيم العممية ألطفال
الرياض ،دراسات عربية في التربية وعمم النفس ،السعودية ،العدد  ،93ص ص :692

.402

محمود ،نو ار رمضان عبد الحميد ( :)6804برنامج أنشطة متكاممة لتنمية مفاىيم الصحة واآلمان
لدي طفل القرية في ضوء المعايير القومية لرياض األطفال ،رسالة ماجستير غير

منشور ،كمية رياض األطفال ،جامعة القاىرة.

منظمة الصحة العالمية ،التثقيف الصحي ( :)6800المفاىيم النظرية ،استراتيجيات فعالة والكفاءات
األساس،

=http://applications.emro.who.int/dsaf/EMRPUB_2012_EN_1362.pdf?ua

،1
 01 ،2 /01/8102مسا ًء.
ىاني ،مرفت حامد محمد ،فاعمية استخدام التكامل بين الخرائط الذىنية اليدوية وااللكترونية لتنمية

التحصيل فى العموم وميارات التفكير التحميمى والدافعية لدى التبلميذ مضطربى االنتباه

مفرطى النشاط بالمرحمة اإلبتدائية ،المجمة المصرية لمتربية العممية ،العدد  ،4مجمد

 ،68ص ص .639 :092

ىبلل ،محمد عبد الغني حسن ( :)6882ميارات التعمم السريع "القراءة السريعة والخريطة الذىنية"،
القاىرة ،مركز تطوير األداء والتنمية لمنشر.
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