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 تقديـم

 

 

، والصالة والسالم عىل سيدنا محمد خاتم الحمد هلل رب العاملني..  الرحمن الرحيم الـلـهبسم 

 ..الصحابة أجمعني األنبياء واملرسلني وعىل آله و

 .....أما بعد 

املجتمعات العرصية ورقيها وتلبية أصبح االهتامم بالرثوة البرشية من الرضوريات لتقدم لقد   

تشهد عملية التدريس يف جميع مستوياتها اهتامم العديد من الدول العربية . لتطورات ومستجدات العرص

ثة لالنتقال من طرق وتدريس تقليدية إىل طرق تتالئم  وتجريب الطرق والوسائل الحدياكتشافوالعاملية ب

  .مع عقل اإلنسان وكيفية عمله للوصل بالتلميذ إىل مستوى من الكفاءة والفاعلية يف األداء

كانت الحاجة الستخدام اسرتاتيجيات تؤدي لنمو القدرات واملهارات العقلية وتؤدي إىل ومن هنا  

 الطالب وتعمل عىل تفعيل دور كل من نصفي العقل البرشي بصورة ي لدىبتكارتنمية مهارات التفكري اال

 .متكاملة

الرتبوية التي تعتمد عىل تطبيق ًولقد ظهرت يف السنوات األخرية كثريا من االسرتاتيجيات واألساليب  

أسس ومبادئ مستمدة من نظريات التعلم بغرض تحسني العائد التعليمي، وتعد اسرتاتيجية الخرائط 

من االسرتاتيجيات التي تتفق مع نظرية التعلم القائم عىل الدماغ فهي متثل تنظيم مريئ الذهنية 

ًللمعلومات أو منوذج عقيل للمتعلم معتمدا عىل األلوان والرموز واالتصاالت والنظم التنظيمية والكلامت 

 .لتعزيز عملية التعلم
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عقل كوحدة متكاملة يتناغم فيها النصف األمين مع وتعد الخرائط الذهنية اسرتاتيجية يعمل بها ال          

األيرس وذلك ملا تحويه الخرائط الذهنية من ألفاظ وصور ورسومات، وتعمل الخرائط الذهنية عىل النصف 

تنظيم املحتوى التعليمي بشكل غري خطي متشعب وذلك عن طريق وضع املفهوم الرئييس يف الوسط أو 

 .ًل وهنا يجعل التعلم قويا وذا معنىعمل فروعه متصلة منه بشكل متسلس

جغرافية  ً مثلها مثل خريطة الطريق تعطينا ملخصا ملسافة  والخريطة الذهنية مثلها مثل خريطة 

ًكبرية لخريطة اإلنسان الذهنية ملوضوع ما تساعده أوالً عىل التفكري وتجعله يستمتع بالتعلم ثانيا، وهذا 

 .التلخيص والتخيل للموضوع املراد تعلمهبدوره يربر عمليات الفهم والتحليل و

لذلك تعد الخرائط الذهنية من االسرتاتيجيات الهامة التي يجب استخدامها يف املجال الرتبوي  

والتعليم ملا لها من خصائص فريدة وأثر إيجايب يف تسهيل عملية التعليم والتعلم من خالل التواصل إىل 

 . والجهداملعلومات بسهولة وتيسري وتوفري الوقت

 املتعلمة ولذلك يجب تدريب التالميذ عىل استخدام تلك الخرائط الذهنية من مذاكرة املوضوعات 

 .إليجاد عالقة بني الصحة الذهنية  للمتعلم وبني نواتج التعلم املرغوبة

 

 

فـاملـؤل



 

 

 األولالفصل 

 خريطة الذهنيةال

  أهدافها - نشأتها -مفهومها 

 

 

 :رص التاليةيناقش هذا الفصـل العنا

 

 مقدمـــة

 ًالخرائط الذهنيةمفهوم : أوال. 

 ماهية الخرائط الذهنية: ًثانيا. 

 نشأة الخرائط الذهنية: ًثالثا. 

 تاريخ وتطور الخرائط الذهنية: رابعا. 

 أهداف الخرائط الذهنية: خامسا. 

 أهمية الخرائط الذهنية: سادسا . 

  فوائد الخرائط الذهنية: سابعا . 

 خصائص الخرائط الذهنية: ثامنا . 

 الذهنيةالنظريات التي تستند إليها اسرتاتيجية الخرائط: تاسعا  . 
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 األول الفصل

 " أهدافها - نشأتها -مفهومها ": الخرائط الذهنية

 

 

 :مقدمـة

ت عىل مر القرون تواجه البرشية اليوم ثورة علمية معلوماتية رهيبة فاقت ما سبقتها من ثورا 

 لذلك أصبح ،السابقة نتيجة ملا يعيشه مجتمعنا اآلن يف عامل رسيع التغري تحيطه تحديات محلية وعلمية

االهتامم بالثورة البرشية من الرضوريات لتقدم املجتمعات العرصية ورقيها، حيث يسعى كل مجتمع 

 استثامر ممكن ولعل هذه هي مسئولية لتوجيه موارده البرشية خري توجيه واستثامر طاقات أبنائه أفضل

التعليم بالدرجة األوىل ألنه جهد مقصود وتوجه منظم نحو تنمية عقل اإلنسان والتعلم الذي تريده هو 

التعلم ذو املعنى، والتعلم املفيد والتعلم ذو القيمة والتعلم القابل للبقاء واالستمرار الستخدامه يف حياة 

 اكتشاف والذي ميكن املتعلمني من مامرسة التفكري النقدي والتفكري الخالق واملتعلم الراهنة واملستقبلية

    .الحلول مام يساهم يف تحسني نوعية حياة الفرد وحياة املجتمع يف آن واحد

وتلبية لتطورات ومستجدات العرص تشهد عملية التدريس يف جميع مستوياتها اهتامم العديد من  

 وتجريب الطرق والوسائل الحديثة لالنتقال من طرق وتدريس تقليدية شافاكتالدول العربية والعاملية ب

إىل طرق تتالءم مع عقل اإلنسان وكيفية عمله للوصول بالتلميذ ألعىل مستوى من الكفاءة والفاعلية يف 

 .األداء

ــاه الطــالب  ــارة انتب ــساعد عــىل إث ــدريس ت ــن االهــتامم باســتخدام اســرتاتيجيات ت ــد م ــذلك الب  ل
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نهم من املشاركة لتهيئة موقف التدريس باالسرتاتيجيات التدريسية املناسبة حيث أن استخدام مام ميك

اسرتاتيجيات تدريس مثرية يزيد من تشغيل املخ للمعلومات املقدمة، كام تنمو بها القدرات واملهارات 

 .العقلية ومن ثم ينمو التفكري

فكري بوجه خاص رضورة من رضورات العرص والتفكري بوجه عام واإلبداع بوصفه منط من أمناط الت

ملا نواجهه من مشكالت عديدة وأصبح اإلبداع من األفكار الشائعة يف العديد من املؤمترات والندوات 

 .واملناقشات وحلقات البحث

ً أيضاومن هنا كانت الحاجة الستخدام اسرتاتيجيات تؤدي لنمو القدرات واملهارات العقلية وتؤدي 

 لدى الطالب وتعمل عىل تفعيل دور كل من نصفي العقل البرشي بصورة االبتكاريالتفكري لتنمية مهارات 

متكاملة حيث أن نصف الكرة الدماغي األمين مرتبط بالتفكري البرصي وغري اللفظي واملكاين واملتشعب 

صيل وكذلك والتفكري الحديس بينام النصف األيرس من الدماغ مسئول عن التفكري املتقارب واملوجة بالتفا

 .التفكري التصنيفي واملنطقي واللفظي ويعمل الدماغ األيرس مع التفاصيل والتحليل

ًولقد ظهرت يف السنوات األخرية كثريا من االسرتاتيجيات واألساليب الرتبوية التي تعتمد عىل تطبيق 

 الخرائط أسس ومبادئ مستمدة من نظريات التعلم بغرض تحسني العائد التعليمي وتعد اسرتاتيجية

الذهنية من االسرتاتيجيات التي تتفق مع نظرية التعلم القائم عىل الدماغ فهي متثل تنظيم مريئ 

للمعلومات أو منوذج عقيل للمتعلم معتمدة عىل األلوان والرموز واالتصاالت والنظم التنظيمية والكلامت 

 .لتعزيز عملية التعلم

 رسعة وكفاءة التعلم وجعله أكرث سهولة ويرس يف وتساعد الخرائط الذهنية يف اكتساب يف زيادة

 لفروق عالقات جديدة، ومراعاة ااكتشافتذكر املعلومات وفهمها والربط بني املوضوعات املختلفة، و

ًالفردية عند املتعلمني فالخريطة الذهنية يرتاح لها العقل كثريا، وفيها يقوم املتعلم باستخدام الدماغ 

 .فيحدث تكامل بني النصفني الكرويني مام يؤدي إىل إنتاج لغة متوازنةبجانبيه األمين واأليرس 

 لــذلك تعــد الخــرائط الذهنيــة مــن االســرتاتيجيات الهامــة التــي يجــب اســتخدامها يف املجــال

  الرتبوي والتعليمـي، ملـا لهـا مـن خـصائص فريـدة وأثـر إيجـايب يف تـسهيل عمليـة التعلـيم والـتعلم 

 ات بـسهولة و يـرس وتـوفري الوقـت والجهـد، كـام يتـضح مـن خاللهـا من خالل التوصـل إىل املعلومـ
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البناء املعريف واملهاري لكل متعلم يف فهم وتفسري املنظومة الرتكيبة للموضوع الذي يتم دراسته مبا يتضمنه 

 .من عالقات متداخلة من جوانب شتى بني عنارص املوضوع

 :مفهوم الخرائط الذهنية: أوالً

 أول من وظف القدرة الذهنية يف تعليم صحابته الكرام عندما ىل أن الرسول إ 2007أشار هالل 

ًرسم لهم خطا مستقيام وقال هذا سبيل  ً وخطا خطا عن ميينه وخطا عن شامله وقال هذا سبيل الـلـهً ً

 .الشيطان

هناك قدرة خارقة ميتلكها اإلنسان يجب أن يوظفها ويستغلها بأفضل الطرق فابتكر توين بوزان 

Tony Buzan ما يعرف بالخريطة الذهنية أو خرائط العقل أو خرائط التفكري أو  1971 يف نهاية الستينيات

الخرائط الذهنية، وهي أداة تساعد عىل التفكري والتعلم وتعتمد عىل نفس الطريقة املتسلسلة للخاليا 

 .يةالعصبية حيث تنترش خاليا املخ وتتفرع يف شكل انتشار وتفرع الخريطة الذهن

وأن قوة الخريطة الذهنية يرجع ألنها نفس النهج التفكريي لإلنسان حيث تتوافق من تكوين 

 ).الفرع - األصل( وأسلوب عمل املخ البرشي وتتوافق مع النواميس الطبيعية يف الحياة

قروءة يف املالة تقوم بربط املعلومات ََّعاسرتاتيجية تعليمية ف: الخريطة الذهنية بأنها 2007ف هالل َّرَع

الكتب واملذكرات بواسطة رسومات وكلامت عىل شكل خريطة تحول الفكرة املقروءة إىل خريطة تحوي 

أشكاالً مخترصة ممزوجة باأللوان واألشكال يف ورقة واحدة، حيث تعطي املتعلم مساحة واسعة من 

املعلومات الجديدة يف التفكري، ومتنحه فرصة مراجعة معلوماته السابقة عن املوضوع وترسيخ البيانات و

 .مناطق املعرفة الذهنية

ًوأن الخريطة الذهنية هي مخطط يستخدم ليمثل أفكارا أو وظائف أو أشياء موصلة ببعض 

 من Tony Buzanومنظمة بشكل مشع حول فكرة أساسية واحدة ويعترب عامل النفس الربيطاين توين بوزان 

 .تينياتأشهر من كتب عن الخريطة الذهنية يف نهاية الس

 الخــرائط الذهنيــة مــن الناحيــة الرتبويــة بأنهــا مــنهج عقــيل فعــال  2007 هــالل ًأيــضاعــرف ُكــام ي

ــاء املعــريف ــد للبن ــب أو املــتعلم مــن جانــب آخــر يف التنظــيم الجي ــساعد الطال ــع ي ــاري وأســلوب رسي   وامله
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راسة من خالل تجزئته وإضافة معارف جديدة لدى كل منهام، ويرسم خارطة لتوسيع التفكري يف موضوع الد

 تقليل واختصار الكلامت املستخدمة وإضافة بيانات ومعلومات جديدة ملا هو موجود يف العقل ويعمل عىل

يف عرض املوضوع أو الدرس حيث يستخدم املنطق والكلامت القصرية املعربة والخطوط والرسومات 

 .التوضيحية والصور واأللوان والربط بني الرسومات

 الخرائط الذهنية بأنها اسرتاتيجية تدريس يستخدمها املعلم لتقديم املعلومات ًأيضا فَّعرُكام ت

للطالب بشكل مرتب ومنظم وبالتايل تساعده عىل تنظيم بنائه املعريف،  وتساعده عىل تدفق األفكار 

والفهم التفصييل للمفاهيم من جهة ووسيلة يستخدمها الطالب يف تلخيص املعلومات من جهة أخرى، 

 بحيث تتمركز الفكرة الرئيسية يف املنتصف وتتفرع منها األفكار الفرعية A4بشكل منظم يف ورقة واحدة 

 .مستخدمني األلوان والصور والرموز

ف الخرائط الذهنية بأنها هي أداة تفكري تنظيمية نهائية تعمل عىل تحفيز التفكري أو َّعرُكام ت

تعترب الخارطة الذهنية أسهل طريقة إلدخال املعلومات استثارة التفكري وهي يف غاية البساطة حيث 

 . هذه املعلومات، فهي وسيلة إبداعية وفعالة لتدوين املالحظاتاسرتجاعًللدماغ وأيضا و

 اسرتاتيجية الخرائط الذهنية بأنها هي عبارة عن منظم 2009ويعرف أمبو سعيدي والبلويش 

ألفكار الرئيسة وتتدرج فيها املعلومات من األكرث تخطيطي يشمل مفهوم رئييس أو مركزي تتفرع منه ا

 .شموالً إىل األقل شموالً وتحتوي عىل رموز ألوان ورسومات

كام عرفت الخرائط الذهنية هي اسرتاتيجية تدريس تساعد يف تعميق التعلم وتذكر املعلومات 

 .وتسهم يف تنمية اإلبداع عن طريقه

ذهنية بأنها تقنية رسومية قوية تزودك مبفاتيح تساعدك  الخرائط الBuzan 2006ف بوزان َّرَكام ع

 عدد، منطق، ألوان، إيقاع، يف كل -عىل استخدام طاقة عقلك بتسخري أغلب مهارات العقل بكلمة صورة

 .مرة وأسلوب قوي يعطيك الحرية املطلقة يف استخدام طاقات عقلك

 البديل الذي األسلوب"كل متشالكو بأنها  الخرائط الذهنية نقالً عن ماي2006 بوزان ًأيضاف َّرَكام ع

تأخذك يف كل االتجاهات وتلتقط األفكار من  )فهي(يستخدم جميع أجزاء املخ بدالً من التفكري الخطي 

 ".أية زاوية
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 يف رؤية وهي اسرتاتيجية تساعد يف جعل الدماغ يعمل يف أقىص وأفضل طاقاته وحاالته وتسهم

 .الصورة الكلية من قبل املعلم

 الخرائط الذهنية بأنها تعرب عن التفكري املشع وهي بالتايل Tony Buzan 2010 ف توين بوزانَّعرُيو

وظيفة طبيعية للعقل البرشي وأنها تقنية تصويرية قوية متدنا مبفتاح آفاق قدرات العقل املختلفة، 

ياغتها بشكل يسمح بتدفق  الخريطة الذهنية بأنها وسيلة يستخدمها املخ لتنظيم األفكار وصًأيضاف َّعرُوت

 .ًاألفكار، ويفتح الطريق واسعا أمام التفكري اإلشعاعي

ف الخريطة الذهنية بأنها هي مجموعة من الصور والرسوم التخطيطية املنظمة التي متثل َّعرُكام ت

يف رؤية الطالب للامدة الدراسية والتي تعمل عىل تنظيم وتفسري ومتثيل العالقات والرتابطات املتضمنة 

موضوعات الدرس، بحيث تعتمد عىل مهارات وجهد الطالب إلعادة تنظيم املادة كام يفهمها ويرسمها يف 

 .عقله

 الخرائط الذهنية بأنها طريقة وسيطة بني الطرق اللفظية وغري اللفظية 1988ف كامل زيتون ِّعرُكام ي

 .ويعد هذا التكنيك مقاالً بدرجة كبرية يف عمليتي التعليم والتعلم

العتامدها عىل اللفظية وهذا ما مينح الخرائط الذهنية خاصية االستغالل األمثل لقوى العقل البرشي 

 والتي ميثلها الجانب األمين من والتي ميثلها الجانب األيرس من  عقل اإلنسان واعتامدها عىل غري اللفظية

 اكتساب الحقائق واملهارات عقل اإلنسان وهذا التكامل مينحها القوة يف تحقيق األهداف وميكنها من

ج من إدراك عالقات وروابط جديدة من خالل الرسومات واأللوان التي تحتويها غري توتنمية أفكار النا

 .اللفظية

ً أن الخرائط الذهنية مجهزة وفقا الحتياجات املخ فهي ال تشتمل فقط عىل 2007ويرى توين بوزان 

 عىل ألوان وأبعاد وإيقاع برصي ووعي مكاين أي ًأيضا ألفاظ، وأرقام ومتتابعات وخطوات ولكن تشتمل

من حيث الفكرة الرئيسية يف املنتصف وتتفرع منها األفكار ) املخ(أنها تعمل نفس عمل خرائط العقل 

 .الرئيسية املرتبطة

 أن الغرض األسايس منها هو تبسيط املعلومات ومساعدة املتعلمني عىل  Hyerle 2004 هرييل ُذكرُوي

 وتنظيمها ومعالجتها وهذا ما مينح الخرائط الذهنية خاصية قدرتها عىل التنظيم والتبسيط تذكرها

 .للمعلومات، مام يشجع عىل استخدامها يف تنمية التحصيل لدى الطالب
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 الخرائط الذهنية بأنها اسرتاتيجية للتفكري وتنظيم املعلومات بشكل واضح 2009ف توين بوزان ِّعرُوي

تعة مستخدمة أشكال، ألوان أو رسومات واألسلوب املمتع الذي تتمتع به الخرائط ومريئ وبأساليب مم

الذهنية مينحها خاصية أخرى وهي ضامن استمرار املتعلم بواقعية يف عملية التعلم دون ملل وإيجابية يف 

 .تحقيق التعلم والتشوق لذلك

 قدرتها عىل استيعاب أكرب كم والطريقة املتبعة يف رسم الخرائط الذهنية متنحها خاصية أخرى وهي

من املعلومات والحقائق ومناسبتها بذلك للمقررات التي تشتمل عىل كم كبري من الحقائق واملعلومات 

فهي منائية مبعنى إمكانية إضافة أفرع لها يك تستوعب كل ما يطرأ من أفكار إليها مام يعمل عىل ترابط 

 .يحفز تدفق األفكار دون وجود قيود عليهاالحقائق واملعلومات واكتسابها بصورة كلية، و

 بأنها وسيلة يستخدمها الدماغ لتنظيم األفكار وصياغتها بشكل 2006وهذا ما يؤكد هديل محمود 

ًيسمح بتدفق األفكار وبفتح الطريق واسعا أمام التفكري اإلشعاعي الذي يعني انتشار األفكار من املركز إىل 

 .كل االتجاهات

 الخرائط الذهنية بأنها عبارة عن أشكال تخطيطية تربط املفاهيم ببعضها البعض ًأيضاف َّعرُكام ت

 وآخر معن طريق خطوط أو أسهم يكتب عليها كلامت تلمس لكلامت الربط لتوضيح العالقة بني مفهو

ًكام أنها متثل بنية هرمية متسلسلة توضح فيها املفاهيم األكرث تحديدا عند قاعدة الخريطة ويتم ذلك يف 

ًصورة تفريعية تشري إىل مستوى التاميز بني املفاهيم أي مدى ارتباط املفاهيم األكرث تحديدا باملفاهيم 

األكرث عمومية ومتثل العالقات بني املفاهيم عن طريق كلامت أو عبارات وصل تكتب عىل الخطوط التي 

إىل استخدامها كأسلوب تربط بني أي مفهومني وميكن استخدامها كأدوات منهجية وتعليمية باإلضافة 

 .للتقويم

 :كام وردت العديد من التعريفات حول الخرائط الذهنية والتي من أهمها ما ييل

متثيل لبنية املفاهيم يف أي فرع من "ف الخرائط الذهنية بأنها ِّعرُ إىل أن هرتج ي2001ذكر الفارس و

 :فروع املعرفة أو جزء منه وذلك يف بعدين هام

 .فاهيم نفسهاامل -1

 .لعالقة بني هذه املفاهيما -2
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 فإنه يشبه الخريطة الذهنية بخرائط املدن حيث Cliburn & Joseph 2008أما جوزيف وكاليربن 

ميكن متثيل املفاهيم باملدن ولكنه يرى أن هناك اختالفات بني خريطة املفاهيم وخريطة املدن حيث أن 

فية العامة ولكنها ال تقدم أي معلومات خريطة املدن تحوي فقط عىل املدن وتوضح العالقات الجغرا

تتعلق بكيفية السفر بني املدن بسهولة، أما خريطة املفاهيم فإنها متدنا مبعلومات عن العالقات بني 

 .املفاهيم وتصنف هذه املفاهيم

  الخرائط الذهنية بأنها عبارة عن رسوم تخطيطية ثنائية األبعاد ,Chen, et. Al 2011ف شني ِّعرُوي

 .العالقات بني املفاهيم يف أي نوع من فروع املعرفة واملستمدة من البناء املفاهيمي لهذه الفروعتوضح 

 إىل أن الخرائط الذهنية عبارة عن شكل تخطيطي يربط املفاهيم ببعضها Sysegat2010 وأشارت 

هوم وآخر البعض عن طريق خطوط أو أسهم يكتب عليها كلامت تعرف بكلامت الربط تبني العالقة بني مف

وعند إعداد هذه الخرائط يراعى وضع املفاهيم األكرث عمومية يف قمة الشكل ثم تتدرج إىل املفاهيم األقل 

 .فاألقل

 الخرائط الذهنية بأنها وسيلة تساعد عىل التخطيط والتعلم Tony Buzanف توين بوزان ِّعرُوي

ط األشياء ببعضها لتسهيل عملية تذكر والتفكري تعتمد عىل األلوان والرسوم والكتابة وتساعد عىل رب

ف الخرائط الذهنية بأنها عبارة عن منظم تخطيطي يشمل مفهوم رئييس أو مركزي َّعرُاملعلومات كام ت

تتفرع منه األفكار الرئيسة وتندرج فيها املعلومات من األكرث شموالً إىل األقل شموالً و تحتوي عىل رموز 

 .وألوان ورسومات

 الخرائط الذهنية بأنها هي وسيلة تساعد عىل التخطيط والتعلم والتفكري والبناء ًاأيضف َّعرُكام ت

يقة مرتبة تساعدك عىل الرتكيز والتذكر روهي تعتمد عىل رسم وكتابة كل ما تريده عىل ورقة واحدة بط

شموالً إىل وتشمل مفهوم رئييس أو مركزي تتفرع منه األفكار الرئيسية وتتدرج فيها املعلومات من  األكرث 

 . ألوان ورسوماتواألقل شموالً وتحتوي عىل رموز 

 الخريطة الذهنية بأنها تقنية رسومية قوية تزود الفرد مبفاتيح تساعده عىل  Buzanف بوزان َّعرُوي

استخدام طاقة عقله بتسخري أغلب مهارات العقل بكلمة، صورة، عدد، منطق، ألوان، إيقاع يف كل مرة 

 مختلف مجاالت الحياة ويف تحسني تعلمه وتفكريه وبأوضح طريقة وأفضل أداء وميكن أن تستخدم يف

 .برشي
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فكار املتعلقة  بأنها طريقة مرسومة لتمثل االتصاالت بني املفاهيم واألMuelerفها ميلر ِّعرُوي

ًباملوضوع املتمركز يف منتصف الصفحة مستخدما األشكال والروابط واأللوان من أجل تصنيف األفكار 

باإلضافة إىل وجود عدة فروع وميثل كل فرع مفاهيم أو أفكار جديدة ترتابط مع بعضها من أجل تكوين 

 .صورة كلية للتفكري املخطط

ً بأن الخريطة الذهنية هي رسم توضيحي مبني عىل أفكار مرتابطة مستخدما Haillويذكر هايل 

 .الصور واأللوان والكلامت املفتاحية

 الخرائط الذهنية بأنها خريطة إبداعية متثل 2009يدات، وسهيلة أبو السميد ف ذوقان عبِّعرُ كام ي

رؤية الطالب للامدة الدراسية والعالقات والروابط التي يقيمها بنفسه بني أجزاء املادة، وهي عبارة عن 

 .عمل مالحظات ومذكرات خاصة وليس مجرد أخذ مالحظات

رتاتيجية مرئية تعرب عن رؤية املتعلم للامدة الدراسية أو  الخرائط الذهنية بأنها اسًأيضاف َّعرُكام ت

املشكلة الرياضية حيث متثل املشكلة الرياضية بصورة مركزية محاطة بتفرعات وأفكار ومالحظات 

ًمأخوذة من معلومات معطاة فيتم الدمج بينها بروابط وأسهم معتمدا عىل األشكال واأللوان والرموز 

ً الكامنة لدى املتعلم وتوليد أفكار جديدة واستخدام نيص الدماغ معا األمين والصور إلثارة كل الطاقات

 .والتعبري عن كل ما يريده املتعلم يف ورقة واحدة بطريقة مركزة ومخترصة) التحلييل(واأليرس ) اإلبداعي(

 . الخريطة الذهنية بأنها أداة تساعد عىل التفكري والتعلم2008ف العريي ِّعرُوي

 الخرائط الذهنية بأنها أداة لتنظيم التفكري وتحوي شكل طبيعي متفرع من 2009زان ف بوِّعرُوي

ًالشكل املركزي وتستخدم فيه األلوان والخطوط والرموز والكلامت والصور طبقا لقواعد بسيطة وأساسية 

   .وطبيعية يحبذها العقل

 يتم رسمها يف منتصف مركز بأنها عبارة عن دائرة) العقل( طريقة الذهن 2003 الـلـهويعرف عوضة 

 يطلب من كل متعلم أن يذكر ما لديه من معلومات حول هذا ُّمورقة ويكتب أو يرسم فيها موضوع ما ث

 .املوضوع خالل اإلجابة عن بعض التساؤالت

 أن الخريطة الذهنية عبارة عن اسرتاتيجية فعالة تقوم عىل اختيار املحور املركز  2007ويذكر هالل 

) أكواد وأشكال وكلامت( للموضوع وميكن أن يكون هذا االختيار عبارة عن كلامت أو مفاتيح أو الرئييس

    .رئيسية معربة عن املحور الرئييس
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ف الخرائط الذهنية بأنها هي طريقة أو أسلوب لرتتيب املعلومات ومتثيلها عىل شكل أقرب َّعرُوت

راد تعلمه يف أشكال ورسومات منظمة تتيح للذهن، حيث تعتمد عىل متثيل كل ما يحيط باملوضوع امل

ورموز وألوان ورسومات تدل عليها، مام ييرس الفرصة الستبدال الكلامت التي يحتوي عليها املوضوع بأشكال 

 .عىل املتعلم رسعة التعلم واالستيعاب والفهم

كتوبة يف املواد  الخرائط الذهنية بأنها تصور عقيل إلعادة صياغة ومعالجة النصوص املًأيضاف َّعرُوت

 .يف صورة رسومات وأشكال ترابطية تفريعية تنظيمية تيرس عىل املتعلم الفهم واالستيعاب والتعلم

ف الخرائط الذهنية بأنها أسلوب يعتمد عىل رسم كل ما يرتبط باملوضوع املراد تعلمه يف ورقة َّعرُوت

ة للنص املكتوب برسمة تدل عليها، واحدة بشكل منظم حيث ميكن استبدال الكلامت والعبارات اللفظي

 .مام يسهل عمليات الفهم والتذكر واالستيعاب والتخيل لدى املتعلم

ً الخرائط الذهنية بأنها مخطط يستخدم ليمثل أفكارا أو وظائف أو أشياء موصلة ًأيضاف َّعرُوت

 .ببعض ومنظمة بشكل مشع حول فكرة أساسية واحدة

َّتعرف الخرائط الذهنيةكام  ها مخطط ميثل مجموعة من املفاهيم املتضمنة يف موضوع ما ويتم  بأنُ

م يف أعىل الخريطة ثم املفهوم األقل عمومية بالتدرج يف اترتيبها بطريقة هرمية بحيث يوضع املفهوم الع

 واحد ويتم الربط بني ٍاملستويات التالية، مع مراعاة أن توضع املفاهيم ذات العمومية املتساوية يف مستو

 .اهيم املرتابطة بخطوط أو أسهم تكتب عليها بعض الكلامت التي توضح أنواع العالقات بينهااملف

 الخرائط الذهنية بأنها عبارة عن اسرتاتيجية تعلم تهتم بتجميع املفاهيم الخاصة ًأيضاف َّعرُكام ت

كرث عمومية يف قمة باملوضوع املراد تعلمه، ثم وضع هذه املفاهيم يف بنية هرمية توضع فيها املفاهيم األ

ًالخريطة تليها املفاهيم  األقل عمومية ثم املفاهيم األكرث تحديدا عند قاعدة الخريطة وتحديد ما بني هذه 

املفاهيم من عالقات عن طريق كلامت أو عبارات تكتب عىل الخطوط التي تربط بني أي مفهومني بهدف 

ط التي تربط بني أي مفهومني بهدف تعلم تعلم الفرد عن طريق كلامت أو عبارات تكتب عىل الخطو

 .ًالفرد تعلام ذا معنى يضمن بقاء هذه املفاهيم يف بنية الفرد
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 الخرائط الذهنية بأنها أشكال تخطيطية ثنائية األبعاد تبني Toll Free 2005ف تول فريي ِّعرُكام ي

 .ناء املفاهيمي لهذه املعرفةالعالقات املتسلسلة بني مفاهيم فرع من فروع املعرفة واملعتمدة عىل الب

 الخرائط الذهنية بأنها خرائط تتضمن مجموعة من Ojjma Maki 2004ف أوجام ماك ِّعرُيف حني ي

املفاهيم املنظمة يف ضوء عالقات أفقية تربط املفاهيم الفرعية التي عىل نفس املستوى من العمومية 

األقل عمومية حيث يتم ربط املفاهيم الفرعية يف وعالقات رأسية تبدأ من املفهوم الرئييس إىل املفاهيم 

 .االتجاه األفقي أو الرأيس بأسهم يكتب عليها كلامت رابطة تعطي تعبريات ذات معنى بني املفاهيم

 الخريطة الذهنية بأنها وسيلة تساعد عىل 2010 كل من خريي سليامن، وشهرذاد صالح ًأيضاف ِّعرُوي

 وهي تعتمد عىل رسم وكتابة كل ما تريده عىل ورقة واحدة بطريقة التخطيط والتعلم والتفكري البناء

 فيها بني الجانب الكتايب املخترص بكلامت معدودة مع ُجمعُ بحيث ت،مرتبة تساعدك عىل الرتكيز والتذكر

 .املراد تذكره برسمة معينةء الجانب الرسمي مام يساعد عىل ربط اليش

ًريطة الطريق تعطينا ملخصا ملساحة جغرافية كبرية وبذلك فإن الخريطة الذهنية مثلها مثل خ

ًفخريطة اإلنسان الذهنية ملوضوع ما تساعده أوالً عىل التفكري وتجعله يستمتع بالتعلم ثانيا، وهذا بدوره 

ييرس عمليات الفهم والتحليل والتلخيص والتخيل للموضوع املراد تعلمه، لذلك يجب عىل املعلمني 

احل التعليمية تدريب التالميذ عىل استخدام تلك الخرائط الذهنية يف مذاكرة واملربني يف مختلف املر

 .املوضوعات املتعلمة إليجاد عالقة بني الصحة الذهنية للمتعلم وبني نواتج التعلم املرغوبة

لتعريفات املختلفة التي تناولت الخرائط الذهنية ميكن استخالص لومن خالل العرض السابق 

 :النقاط اآلتية

 ريفات إىل أن الخرائط الذهنية أشكال تخطيطية توضح املفاهيم بأي فرع من عارت معظم التأش

 .فروع املعرفة

  الخرائط الذهنية توضح العالقات بني املفاهيم يف صورة هرمية إذ يحتل قمة الخريطة املفهوم العام

 .ثم تندرج أسفله مفاهيم األقل عمومية
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 ملفاهيم يكتب عليها كلامت رابطة توضح العالقة بني املفاهيم تتضمن الخرائط الذهنية وصالت بني ا

 .مام يسهل عملية الفهم عند قارئ الخريطة 

 تساعد الخريطة الذهنية يف التعلم والتذكري للموضوعات املراد تعلمها. 

 الخرائط الذهنية تعترب وسيلة تساعد عىل الرتكيز والتخطيط والتفكري والتعلم. 

 ة عىل الرسم والكتابة مام يساعد عىل سهولة التذكرتعتمد الخريطة الذهني. 

 :ماهية الخرائط الذهنية: ًثانيا

 ببعض  هو مخطط يستخدم ليمثل أفكار أو وظائف أو أشياء موصلةMind mapالخريطة الذهنية 

 من Tony Buzanومنظمة بشكل مشع حول فكرة أساسية واحدة ويعترب عامل النفس الربيطاين توين بوزان 

 . من كتب عن الخريطة الذهنية وأهميتها يف نهاية الستيناتأشهر

ف الخريطة الذهنية بأنها هي عبارة عن شكل تخطيطي يدور حول فكرة مركزية رئيسية ِّعرُوت

واحدة ويكون تصميمها بشكل عنكبويت حيث تكون الفكرة الرئيسية يف الوسط وتخرج منها التفريعات 

لطابع البنايئ الشجري ويتم متثيل العالقات بني املفاهيم عن طريق بشكل مشع من جميع الجهات وتأخذ ا

كلامت أو عبارات وصل يتم كتابتها عىل الخطوط التي تربط بني أي مفهومني وميكن أن تنتهي مبثال 

 .توضيحي

 معظم األحيان كمرادف للخريطة الذهنية وهو خرائط املفاهيم ُمَستخدُوهناك مصطلح آخر ي

مع فريق من الباحثني يف أمريكا ) خرائط املفاهيم( بتطوير هذا املصطلح Novak 1972حيث قام نوفاك 

ولذلك لقياس التغريات والتطورات للبنية املعرفية لدى التالميذ حني تعلمهم للمفاهيم يف العلوم الطبيعية 

ة التمثيل ومل يكن هناك وسيلة لفهم ما يدور داخل مخ كل تلميذ من معرفة إال من خالل استخدام طريق

 .والتطوير التخطيطي والتي أدت إىل ظهور هذه الطريقة

والخرائط الذهنية أداة تفكري تنظيمية نهائية وهي أسهل طريقة إلدخال املعلومات للدماغ ومن ثم 

 هذه املعلومات املخزنة والخريطة الذهنية طريقة فعالة وإبداعية ألخذ املالحظات وتشرتك اسرتجاع

 :نية يف عدة أشياء منهاجميع الخرائط الذه
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  أنها جميعها تستخدم األلوان ولها تركيب طبيعي واحد حيث أنها تبدأ مبركز تتفرع منه الخطوط

 .وهي بذلك تشبه الخلية العصبية

  تستخدم جميع الخرائط الذهنية الخطوط والرموز والكلامت باإلضافة إىل الرسومات التخيلية، وبهذا

صات اململة إىل مخطط منظم وملون وقابل للتذكر يعمل بشكل يخلميكن تحويل املالحظات والت

 .متالئم ومامثل لكيفية عمل الدماغ

 :نشأة الخرائط الذهنية: ًثالثا

 يف نهاية الستينات وهو من مواليد Tony Buzanأول من ابتكر هذه الوسيلة هو السيد توين بوزان 

ب سجل حافل باألعامل والكتابات املميزة يف حقل  ويعرف بأستاذ الذاكرة وهو صاح1942مدينة لندن عام 

 .الذاكرة وهو واضع الخرائط الذهنية والتي تعترب أداة التفكري متعددة األساليب لتقوية الذاكرة

 أوليمبيا واأللعاب الذهنية له العديد من الكتب منها اًسا أسTony Buzanوقد وضع توين بوزان 

ومتت ترجمة العديد من مؤلفاته إىل عدد كبري من اللغات ومن كتاب الخرائط الذهنية واستخدم عقلك 

 .أهم إنجازاته تصميم برامج كمبيوتر خاصة بالخرائط الذهنية

 وذلك عندما أدرك بوزان أهمية 1970 عام Tony Buzanوقد ابتكر هذه االسرتاتيجية توين بوزان 

 :استخدام جانبي املخ وهام

 - النامذج- النظرة الكلية– األلوان - الخيال- املوسيقى-االتزاناملسئول عن الصور و: الجانب األمين -1

 .فالعواط

 - الرموز- الخطية-اك التفاصيلر إد- املتتابعات-  األرقام- املنطق-املسئول عن اللغة: الجانب األيرس -2

 . مام يساعد يف تحسني الذاكرة واستدعاء املعلومات  السابقة- التقييم-إعادة التقديم

ًخريطة الذهنية اعتامدا عىل نظرية التعلم ذي املعنى ألوزبل والتي تنص وقد نشأت ال

عىل أن املواد ذات املعنى أسهل يف تذكرها من املواد عدمية املعنى لذلك فالخربة السابقة 

والتوقعات تساعد يف عملية اكتساب املعلومات الجديدة واملرتبطة مبوضوع التعلم وأن 

 وضوع سوف يتم تذكرها أفضل من املعلومات غري املرتبطة املعلومات املرتبطة بسياق امل
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وبناء عىل هذه النظرة فإن املخططات املعرفية تعمل كاملرشح أو الفلرت أثناء ،بالسياق التي مل يتم ذكرها

عملية الرتميز أو التشفري الختيار املعلومات املرتبطة باملخططات وتنظمها وتعالجها، وتطرد املعلومات غري 

رتبطة باملخططات املعرفية وهكذا فإن املعلومات املرتبطة بالسياق سوف يتم تذكرها بشكل أفضل ألنها امل

 .املعلومات التي يتم تنقيتها

فهي وسيلة تعبريية عن األفكار واملخططات بدالً من االقتصاد عىل الكلامت فقط حيث تستخدم 

 .الفروع والصور واأللوان يف التعبري عن الفكرة

م كطريقة من طرق استخدام الذاكرة فهي تعتمد عىل الذاكرة البرصية واللفظية يف رسم وتستخد

 فهذه Tony Buzanتوضيحي سهل املراجعة والتذكر بقواعد وتعليامت ميرسة من أفكار توين بوزان  

بط الطريقة الفعلية التي يستخدمها العقل البرشي يف التفكري حيث يتم ربط الكلامت ومعانيها بصورة ور

املعاين املختلفة ببعضها البعض بالفروع كام أنها تستخدم نيص الدماغ األمين واأليرس فرتفع من كفاءة 

 .املتعلم

 :تاريخ وتطور الخرائط الذهنية: ًرابعا

يظهر التاريخ أن الخرائط الذهنية أو ما كانت تسمى الرسوم الشعاعية استخدمت منذ عدة قرون، 

شكالت من قبل مربني ومهندسني وبعض من عامة الناس وقد كان حيث استخدمت للتعلم وحل امل

يستعمل يف رسمها الحجر السامقي أو الحجر األرجواين وهو نوع من الصخور النارية الذي يتكون من 

 الرومانية والبيزنطية وظهرت هذه اإلمرباطوريةبلورات عدة وقد استخدم يف املنحوتات والتامثيل يف 

 يف القرن الثالث ًأيضا مرة يف القرن الثالث امليالدي عىل يد أرسطو أو استخدمها  الرسوم الشعاعية ألول

 .لسوفيعرش الف

ً يستخدم أحيانا رسوم توضيحية لتوصيل فكرة معينة إىل صحابته أو لتوضيح وكان النبي 

 :املقصود من كالمه، وميكن اعتبار مثل هذه الرسوم خرائط ذهنية بسيطة ومن األمثلة عىل ذلك

ً أنه خط خطا مربعة وخطا وسط عن النبي   عنهامالـلـهمسعود ريض  بن الـلـهعن عبد  ً

ً إىل جانب الخط الذي وسط الخط املربع وخطا خارجا من الخط املربع، فقالًاالخط املربع وخطوط ً :

 هذا اإلنسان الخط األوسط وهذه الخطوط إىل:  ورسوله أعلم قالالـلـه: أتدرون ما هذا؟ قالوا
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جنبه األعراض تنهشه من كل مكان، فإن أخطاة هذا أصابه هذا والخط املربع األجل املحيط والخط  

 .الخارج األمل، رواه ابن ماجة صحيح

أتدرون :  يف األرض أربعة خطوط فقال الـلـهخط رسول : قال   عنهامالـلـهريض  عن ابن عباس

أفضل نساء الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة :  لـهالـ ورسوله أعلم فقال رسول الـلـه: ما هذا فقالوا

 .، ومريم ابنة عمران،  وآسية ابنة مزاحم امرأة فرعونابنة محمد 

ً، فخط خطا، وخط خطني عن كنا عند النبي :  قال  عنهامالـلـهريض  الـلـهعن جابر بن عبد 

رواه "  وهذه سبل الشيطانهذا سبيل: ميينه وخط خطني عن يساره ثم وضع يده يف الخط األوسط فقال

 .وهو صحيح" ابن ماجة

ًوقام حديثا بتطوير الخرائط الذهنية العامل الربيطاين املشهور توين بوزان الذي فضل االبتعاد عن 

استخدام املذكرات التقليدية يف أخذ وتدوين املالحظات واستخدام بدالً منها الخرائط الذهنية حيث أنها 

 والصور التخيلية واأللوان وبذلك يستخدم اإلنسان النصفني األمين واأليرس تجمع بني الكلامت والرموز

 .للدماغ فيكون يف قمة عطائه

 وميكن اعتبار الخرائط الذهنية بأنها مخطط برصي غري خطي للمفاهيم واألفكار والعالقات بينها، 

 الرسومات والكلامت والخرائط الذهنية تشمل شبكة من املفاهيم املتصلة وذات العالقة والتي تحوي

 ملستوياتها من األكرث شمولية إىل األقل شمولية والخريطة ًاوالرموز وتتدرج املعلومات يف املخطط تبع

 .الذهنية هي تعبري عن التفكري اإلشعاعي الذي يتم يف كافة االتجاهات

سـلوب الـرسدي وهناك عدة أساليب رئيسة تستخدم يف تدوين املالحظات واملذكرات ومنها العبارة واأل

 من يستخدم الرموز واألعـداد، وكلهـا ًأيضاالذي يعتمد فيه الطالب عىل كتابة املعلومات بشكل رسدي وهناك 

ولهــذه املــذكرات ،تعتــرب أســاليب تقليديــة لتــدوين املعلومــات، وميكــن أن نطلــق عليهــا املــذكرات التقليدية

يسة، حيث يتم عادة طـرح األفكـار الهامـة عـن التقليدية عدة مساوئ فهي ال تسلط الضوء عىل الكلامت الرئ

طريق الكلامت الرئيسة أو املفتاحية والتي تتمثل عىل شكل كلامت أو أفعال قوية تعيد إىل األذهان تداعيات 

 معينة عند قراءتهـا أو سـامعها، لكـن يف املـذكرات التقليديـة نجـد أن هـذه الكلـامت الرئيـسة سـوف تظهـر 

ــوف ــة وس ــفحات مختلف ــادة يف ص ــل ع ــذه العوام ــة، وه ــل أهمي ــامت األق ــة الكل ــط مجموع ــي وس   تختف
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تعيق العقل البرشي ومتنعه من عمل تداعيات وروابط مناسبة بني الكلامت واملفاهيم الرئيسة، وتخلق 

كذلك صعوبة يف التذكر فاملذكرات التقليدية والتي تعتمد عىل لون واحد تكون مثرية للضجر املريئ، 

بالرفض والنسيان حيث أن هذه املذكرات تتخذ عادة شكل القوائم التقليدية وبالتايل سوف تقابل 

الالنهائية التي تسبب امللل وبالتايل يجد العقل صعوبة يف تذكرها، وتعترب مضيعة للوقت، أن النظم 

التقليدية لتدوين وإعداد املذكرات تعترب مضيعة للوقت، وذلك ألنها تشجع عىل تدوين بعض األشياء غري 

ًرضورية، ومن ثم قراءة مذكرات غري رضورية تتضمن البحث عن الكلامت الرئيسة وأخريا تعجز عن ال

تحفيز اإلبداع العقيل، فالغرض الخطي للمذكرات التقليدية بطبيعته مينع العقل من صنع روابط 

 .وتداعيات وبالتايل يعيق اإلبداع والذاكرة

ىل حيز الوجود كتقنية يف أوائل السبعينات يف وظهرت عملية رسم الخرائط الذهنية بشكل منظم إ

 وهو باحث مخ بريطاين كبديل للتفكري الخطي املستقيم Tony Buzanالقرن املايض عىل يد توين بوزان 

يعتمد عىل استخدام املخ بأكمله، ويسهل رسم الخرائط الذهنية الوصول إىل اإلمكانات الهائلة للمخ عن 

الكلامت املفتاحية وهي عبارة عن طريقة منظمة للعصف الذهني للتواصل طريق متثيل األفكار باستخدام 

إىل فكرة محورية ثم تصوير األفكار والتداعيات عىل هيئة عروق نامية يف كل االتجاهات من الفكرة 

املركزية، وتتشعب الخريطة الذهنية يف كل االتجاهات وتلتقط األفكار والخواطر يف كل زاوية، وما أن 

ل البرشي أن بإمكانه أن يربط يشء بأي يشء آخر حتى يجد التداعيات عىل الفور وبعد رسم يدرك العق

خريطة األفكار ميكن عندئذ البحث عن أمناط وصالت موحدة قد تربط أفكار أو موضوعات مختلفة 

ًظاهريا وتنتج فكرة جديدة أو حل إبداعي ملشكالت التصميم وتشكل الخريطة الذهنية أداة مهمة 

عدة عىل استمرار تداعيات األفكار بصورة واعية ومدروسة حتى يتسنى لنا عمل صالت أو روابط للمسا

تنا اإلبداعية الخالقة وهي أداة هامة يف تنظيم التفكري وتعترب تقنية تذود التفكري قتخيلية وإطالق طا

رة أو األعداد أو مبفاتيح تساعد عىل استخدام طاقة العقل وتسخر أعىل مهارات العقل بالكلمة أو الصو

 .األلوان

وتتوفر عدة عوامـل للخـرائط الذهنيـة تجعلهـا تتفـوق عـىل عمليتـي اإلعـداد والتـدوين 

الخطي للمذكرات ومن هذه العوامل أو املميزات أنها تلقي الضوء عىل الكلامت الرئيـسة وهـذا 

 ت قـلون اإيعمل عىل تحسني عمليتي اإلبـداع والتـذكر، كـام تعمـل عـىل تـوفري الوقـت حيـث 
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باإلضافة إىل ذلك فإن العقل % 95.50الذي يتم توفريه من خالل قراءة الكلامت الهامة فقط يرتاوح ما بني 

يتذكر بشكل أسهل الخرائط الذهنية متعددة األبعاد واأللوان بدالً من املذكرات الخطية ذات اللون 

ت متعددة وهذا يفتح املجال ملزيد من الواحد، كام أن الخريطة الذهنية تسمح للعقل بالتفكري يف اتجاها

ًات وتعمل الخريطة الذهنية يف انسجام وفقا لرغبة العقل الطبيعية يف االستكامل أو كتشافاألفكار واال

 .نمي الرغبة يف التعلمُالشمولية مام ي

 أوراق رسم غري مخططة، أقالم رصاص، وأقالم ملونة، واألهم" وكل ما يلزم لتطبيق الخرائط الذهنية

 .من كل ذلك استخدام الدماغ والتخيالت

 :أهداف الخريطة الذهنية: ًخامسا

إن الهدف من استخدام الخريطة الذهنية هو مساعدة املتعلمني عىل أن يصبحوا مستقلني يف 

تعلمهم ويعرفون كيفية القراءة والتعلم دون الرجوع إىل املعلم، إضافة إىل تذكر األفكار املهمة وتنظيم 

 :ادرين عىلن قعنها، ومن خالل استخدامها يكونوتعبرياتهم 

 .إيجاد األفكار الرئيسية -1

 .اتخاذ قرار بشأن املعلومات املهمة التي يجب تعلمها -2

ذكر األفكار املهمة وتنظيم تطرح األسئلة التي تدور يف أذهانهم وتساعد عىل اكتامل املعرفة و -3

 :نهامتعبرياتهم 

 .عرفةتنمي اكتساب املفاهيم العلمية وامل -

 . املعلومات من الذاكرةاسرتجاعأن الخرائط الذهنية تحسن التذكر وتيرس  -

 :أهمية الخرائط الذهنية: ًسادسا

من أهم األساليب الحديثة أسلوب الخرائط الذهنية التي تتيح للطالب التعلم عن طريق اللعب 

بطرق إبداعية تساعد عىل حل واملرح وتساعد عىل تقديم نظرة شمولية ملوضوع كبري وتساعد عىل التعلم 

املشكالت كام أنها تساعد عىل الرتكيز أثناء التعلم بشكل كبري، كام أنها تحرر التعليم من الطرق التقليدية 

املعتمدة فقط عىل املعلم حيث أنها تسعى إىل زيادة نشاط الطالبة داخل البيئة التعليمية ومشاركة 

قتها بنفسها وتساعد عىل التعلم الذايت من خالل املناقشة الطالبة وتحفيز قدرتها الشخصية وزيادة ث

 .واألسئلة وأول من ابتكرها هو توين بوزان
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 عىل أهمية الخريطة الذهنية التي تساعد 2007 من ذوقان عبيدات وسهيلة أبو السعيد ويؤكد كالً

سان أن عىل خزن املعلومات بشكل منظم وهي إحدى أهم وأقوى وسائل التخطيط التي ميكن لإلن

يستخدمها بل هي وسيلة من وسائل رفع مقدار االستفادة من إمكانيات عقولنا يف مجال التخطيط 

 .الذهني املبدع

 :وتتمثل أهمية الخرائط الذهنية يف الجوانب التالية

بناء الخرائط الذهنية يؤدي إىل تحويل املفاهيم املجردة إىل مخططات ميكن التعامل معها بالفهم  -1

ًوذلك عرب تنظيم املفاهيم يف منظومة  متكاملة أفقيا ومتدرجة رأسيا مام يؤدي إىل زيادة واالستيعاب  ً

 .تفاعل التلميذ مع مضامني املادة الدراسية وتصحيح بعض تصوراته الخاطئة عن بعض املفاهيم

يز تجعل التلميذ يستخدم التفكري والتحليل والرتكيب والتقويم عندما يقوم بتصنيف املفاهيم والتمي -2

ًبينهام مستخدما العمليات العقلية املختلفة ويعمل املعلم موجها ومخططا لعملية التعلم ويساعد  ً ً

 .ن من فهم محتوى املادة املراد تعلمهاِّحسُ العالقات بني املفاهيم مام ياكتشافالتالميذ عىل 

من ثم تزيد من فهم تساعد التالميذ عىل تنظيم بنيتهم املعرفية وشبكة إدراكهم يف أمناط متكاملة و -3

 .التلميذ للعالقات املعرفية لعنارص املعرفة املتعلمة

ن التالميذ من متثيل معرفتهم بأشكال توضيحية ِّكُتقدم وسيلة تكنولوجية منخفضة التكاليف مت -4

 .بسيطة

منة تساعد عىل انتقال التالميذ من املعرفة النظرية الساكنة غري الفعالة إىل املعرفة الديناميكية املتض -5

 .يف سياق املوضوع بدالً من االعتامد عىل الحفظ بدون فهم

 :وباإلضافة إىل ذلك تتمثل أهمية الخريطة الذهنية يف الجوانب التالية

 .تقود املتعلم إىل املشاركة الفعلية يف تكوين بنية معرفية متامسكة متكاملة مرتابطة -1

وذلك مبساعدة الطالب عىل رؤية املعرفية توفري قدر من التنظيم الذي يعترب جوهر التدريس الفعال  -2

 .املفاهيمية الهرمية الرتابطية

 .ي لدى املتعلمني وتصحيح املفاهيم الخاطئة لديهمبتكارتعمل عىل تنمية التفكري اال -3
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تساعد خرائط املفاهيم املتعلمني عىل مواجهة التحديات التي تواجههم عند تعلمهم مادة دراسية  -4

 . املفاهيم ومعرفة كيف يتعلمونمعينة وتكوين عالقات بني

 .تساعد عىل توضيح بنية املادة املتعلمة يف صورة شبكة مفاهيمية متكاملة -5

 عىل تساعد خرائط املفاهيم عىل التنظيم الهرمي للمعرفة ومن ثم يتبعها تحسني يف قدرة املتعلمني -6

 .استخدام املعلومات املوجودة لديهم

ألنه يتطلب من )  والرتكيب والتقويم- التحليل -التطبيق (م العليا تساعد املعلم عىل قياس مستويات بلو -7

  . من التجريدٍاملتعلم مستوى عال

 : أن أهمية الخرائط الذهنية يكمن يف األهمية التالية2009وتذكر حليمة عبد القادر 

 .تنمية القدرة عىل الرتكيز الذي يساعد الدماغ عىل العمل واإلبداع -1

عميق للنص املقروء وشدة االنتباه يف ما تقرأ ومن ثم الرتكيز عىل يشء محدد أو  تنمية مهارة الفهم ال -2

 .ًفكرة محددة حتى تكون منطلقا لرسم الخريطة الذهنية

تنمية القدرة عىل تنظيم وتصنيف املعلومات واالستنتاج ثم محاولة البحث عن معلومات جديدة  -3

 .التصميمأعمق يف النص مام يساعد عىل اإلبداع يف الرسم أو 

 أن أهمية الخرائط تنبع من أنها تساعد الطالب عىل استنتاج واستنباط 2009وترى هالة سعيد 

 .املعرفة العلمية وتحقيق الرتابط بني املعارف السابقة والالحقة ووضع االفرتاضات الالزمة

اعد املتعلم  إىل أن أهمية الخرائط الذهنية ينبع من أنها تسGold Bery .G 2004ويشري جولد بريي 

 .عىل التعلم التعاوين والتعلم املستمر اإليجايب واالعتامد عىل النفس وتنمية بعض املهارات االجتامعية

كام تساهم يف تنمية التفكري التأميل واإلبداعي لدى املتعلم وتحسني استيعابه للمفاهيم وتزويده 

 .مبهارات التواصل املعريف والعقيل الفعال

الذهنية تتمثل أهمية استخدامها يف الجوانب الخرائط وانب التالية ألهمية وباإلضافة إىل الج

 :الرتبوية والتعليمية يف الجوانب التالية
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أنه يف ضوء ما تقدم نستطيع أن نؤكد عىل أن هناك إمكانية كبرية يف استخدامها يف التدريس بحيث 

 : التايلتزيد فعاليته كأحد التطبيقات الرتبوية يف االستفادة منها يف

 .مراعاة الفروق الفردية -1

 .تنمية مهارات التفكري -2

 .تحفيز الطالب عىل اإلبداع وتنشيط الذهن -3

 .التشويق للامدة العلمية والدراسة بشكل عام وتحقيق املتعة -4

 .توليد األفكار واآلراء الجديدة التي تصل ملرحلة اإلبداع -5

 .تنمية القدرة عىل توظيف مهارة الرسم واإلخراج بشكل جيد -6

 . املعلومات بسهولة وتبسيطها بشكل مناسباسرتجاعتذكر األفكار املهمة و -7

 .تنمية القدرة عىل تنظيم املعلومات -8

 .رفع املستوى التحصييل للمتعلم -9

 .تزيد من ثقة املتعلم بذاته وأنه قادر عىل اإلنتاج واإلبداع -10

ن املواد التعليمية واملعارف طريقة تتمتع باملرونة إلمكانية توظيفها واالستفادة منها يف العديد م -11

 :التخصصية املختلفة كام أن استخدامها يؤدي إىل

 حفظ املعلومات ملدة أطول وتذكر جيد للمعلومات املهمة. 

 مزيد من التعلم النشط . 

 توجه املتعلمني إىل رضورة استكامل النقص يف املعلومات إن وجد. 

 :لدراسية يف الجوانب التاليةوتتمثل أهمية استخدام الخرائط الذهنية يف املواد ا

 :أهمية استخدام الخرائط الذهنية يف تعلم الرياضيات يف الجوانب التالية   -أ

 .تساعد الخرائط الذهنية عىل تنظيم املعلومات -1

 ً.تجعل الخرائط الذهنية الرتكيب البنايئ للمتعلمني أكرث وضوحا -2

 .علوماتتستخدم الخرائط الذهنية كإسرتاتيجية تساعد عىل تذكر امل -3

 .تساعد الخرائط الذهنية عىل استدعاء املعلومات وتلخيصها -4

 .تساعد الخرائط الذهنية يف تلخيص أفكار العديد من املتعلمني -5
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 .تساعد الخرائط الذهنية يف تحقيق الرتابط بني املعلومات الجديدة واملعلومات السابقة -6

 .تساعد الخرائط الذهنية يف تقديم املفاهيم الجديدة -7

 .الخرائط الذهنية عىل اإلبداعتشجع  -8

 :أهمية الخرائط الذهنية بالنسبة للجغرافيا  -ب

للخريطة الذهنية دور مهم يف العملية التعليمية بالنسبة للمتعلم واملعلم فهي تساعد يف عرض 

 :األفكار وتوضيحها وتسهم كذلك بالنسبة للمتعلمني يف تعليم مادة الجغرافيا يف الجوانب التالية

 .مراجعتها يف أي وقت وبزمن قصريسهولة  -1

 .ربطها مبوضوعات أخرى ومبواد دراسية وأحداث جارية وأخبار طارئة ومواقف حياتية -2

إبراز قدرات املتعلمني الفكرية وكيفية معالجة أو تناول املوضوع وتوظيف بعض ما تعلمه من  -3

 الخريطة ميكن توظيفها مبادئ الجغرافيا يف رسم الخريطة الذهنية مثل الرموز املستخدمة يف رسم

 .ويكشف عن قدرة الطالبة عىل التطبيق يف مواقف جديدة

 .إضافة معلومات جديدة يف أي وقت -4

 .توسيع األفق واملعلومات وتنمية حب اإلطالع من أجل إعداد خريطة ذهنية ثرية وشاملة -5

 يقوم به ويتضح من ذلك أن الخريطة الذهنية هي اسرتاتيجية تعتمد عىل رسم مخطط ملوضوع ما

الطالب بغرض إنشاء روابط وعالقات جديدة تعتمد عىل مهارات الطالب بنفسه لذا فإن لكل طالب 

 .خريطة ذهنية خاصة به وال تستخدم إال من قبل صاحبها وال ميكن إيجاد خريطتني متشابهتني

في املخ ل نصِّفعُلذلك تتضح أهمية الخريطة الذهنية واستعاملها يف املناهج الدراسية ألنها ت

واستثامر طاقاته، لتطوير قدرات الطالب الدراسية واإلبداعية إضافة إىل تزويد الطالب بطرق جديدة 

ممتعة لحفظ واستعامل املعلومات وتحسني الذاكرة والرتكيز واإلبداع والتخيل، فهي توفر أفضل السبل 

ً انسجام معا وكذلك تجعل الستخدام قدرات الطالب الذهنية، عن طريق استخدام نصفي املخ لتعمل عىل

 .التعلم والتفكري أكرث فاعلية
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يسهم يف تنمية وأن تقديم برنامج قائم عىل إعامل نصفي املخ باستخدام الخرائط الذهنية ميكن من 

 .مهارات التفكري واالتجاه نحو املادة الدراسية لدى التالميذ يف املرحلة اإلعدادية

 :فوائد الخرائط الذهنية: ًسابعا

اك عدة فوائد للخرائط منها مراعاة الفروق وتنمية مهارات التفكري كام أنها تحفز عىل اإلبداع هن

وتنشيط الذهن، وتشوق الطالب للامدة التعليمية ألنها تضفي عليها املتعة، وتشجعه عىل توليد األفكار 

 .واآلراء الجديدة، وتنمي قدرته عىل توظيف مهارة الرسم واإلخراج بشكل جيد

 الفوائد كلها تساعد الطالب عىل تذكر األفكار املهمة وتزيد من ثقته بذاته وبالتايل ترفع وهذه

املستوى التحصييل للمتعلم، كام أن استخدامها يؤدي إىل حفظ املعلومات ملدة أطول وتذكر جميع 

 .ه املتعلمني إىل رضورة استكامل النقص يف املعلومات إن وجدِّوجُاملعلومات املهمة وت

 : الفوائد التي تم استخالصها وميكن أن يحققها استخدام الخرائط الذهنية ما ييلومن

 وقراءة تنمي مهارة الفهم العميق للنص املقروء وشد االنتباه يف ما تقرأ متى ميكنها رسم الخريطة -1

 لرسم الخريطة اجميع العبارات و من ثم الرتكيز عىل يشء محدد أو فكرة محددة حتى تكون منطلًق

 .هنيةالذ

 .تنمي القدرة عىل الرتكيز الذي يساعد الدماغ عىل العمل واإلبداع -2

ن تنمية القدرة عىل تنظيم وتصنيف املعلومات واالستنتاج ثم محاولة البحث عن معلومات ِّكمُت -3

 .جديدة أعمق يف النص مام يساعد عىل إبداع يف الرسم أو التصميم

 لدى  املخزون العلمي والفكرياكتشافمية التفكري وأن هذه الطريقة تعد مبثابة عامل أو حافز لتن -4

 .الطلبة

تعطي صورة شاملة عن املوضوع املراد دراسته أو التحدث عنه ألنك سرتى املوضوع بصورة أكرث  -5

 .شمولية

 ً.تجعل قدراتك أكرث صوابا -6
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مصدر إلهام لألفكار الجديدة حول املوضوع الذي يشغل ذهنك فعندما تبدأ يف عمل الخريطة  -7

 .ذهنية تنهمر عليك األفكار ألنك تتعامل مع عقلك بطريقة مشابهة لطريقة عملهال

وفيص املخ األيرس )  املوسيقى-الخاص باأللوان والخيال(تساعد الفرد عىل استخدام فيص املخ األمين  -8

ح ًمعا مام يؤدي ذلك إىل استغالل الفرد قدراته الذهنية فيصب)  الرتتيب- التحليل- األرقام-الكلامت(

 .ًقادرا عىل حل املشكالت واتخاذ القرارات

 : أن الخرائط الذهنية تعود عىل املعلم واملتعلم بعدة فوائد منها2007ويذكر هالل 

 :الفوائد الرتبوية للخريطة الذهنية للمتعلم   -أ

 .رفع القيد عن تفكري املستهدف أو الطالب -1

 .تحريك الذهن وتقوية الذاكرة والرتكيز بشكل أكرب -2

 .دام املعلومات بشكل كفء ويف الوقت املطلوباستخ -3

 .تنشيط الطاقة -4

 .إتاحة التعليم من خالل اللعب واملرح -5

 .تقديم نظرية شمولية ملوضوع كبري -6

 .تشجيع عىل حل املشاكل من خالل طرق إبداعية جديدة -7

 .أداة لتعميق الفهم -8

 .تنظيم البناء املعريف واملهاري لدى كل منهام -9

 .سابقة والرسيعةاملراجعة للمعلومات ال -10

 .سهولة تذكر البيانات واملعلومات الواردة يف املوضوع من خالل تذكر األشكال املرسومة يف أذهانهم -11

 .رسم صورة كلية لجزئيات املوضوع التفصييل -12

 .تنمي مهارات املتعلمني يف اإلبداع الفني لتوضيح البيانات واملعلومات املكونة للموضوع -13

 :ريطة الذهنية بالنسبة للمعلمالفوائد الرتبوية للخ   -ب

توظيف التقنيات الحديثة يف التعليم والتعلم كالحاسوب وجهاز العرض فوق الرأس والرشائح  -1

 .والتسجيالت األخرى وغريها
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تقلل الكلامت املستخدمة يف عرض الدرس فتساعد يف الرتكيز وتسهل فهمه بوضوح من قبل  -2

 .املتعلمني

لبة إذ أن كل منهم يرسم صورة خاصة للموضوع بعد مشاهدة مراعاة الفروق الفردية عند الط -3

 .خريطة الشكل الذي توضح حسب قدراته ومهاراته

 .إعداد االختبار املدريس وذلك من خالل وضوح الجزئيات التفصيلية للموضوعات -4

 .تلخيص املوضوع عند عرضه للملخص السبوري -5

 .توثيق البيانات واملعلومات من مصادر بحثية مختلفة  -6

باإلضافة إىل هذه الفوائد فإن للخريطة الذهنية العديد من املزايا والفوائد التي ساعدت عىل و

إعطائها أهمية كربى يف عملية التدريس الحديثة والتي من خاللها اعتربت أحد أهم االسرتاتيجيات يف القرن 

 .الحايل

 : مميزات وفوائد الخرائط الذهنية فيام ييل2006وقد حدد عرفة 

 .يف وضوح الفكرة الرئيسية يف املوضوعتسهم  -1

 .ربط الفكرة الرئيسية باألفكار األساسية بصورة متتابعة -2

 .تساعد عىل االستدعاء واملراجعة لألفكار بصورة شاملة وفعالة -3

 . موضوعات وأفكار جديدة ترتبط بالفكرة الرئيسيةاكتشافمتكن من  -4

 .  اتصاالت جديدة بني األفكارتتميز بالنهايات املفتوحة التي تسمح للعقل بأن يعمل -5

وباإلضافة إىل ذلك ميكن تلخيص الفوائد الرتبوية للخرائط الذهنية لكل من املعلم واملتعلم فيام 

 :ييل

 .تنظيم البناء املعريف واملهاري لكل منهام -1

مراجعة ة املراجعة للمعلومات السابقة فالفضاء الفسيح الذي ترسمه الخريطة للمتعلم متنحه فرص -2

 .ماته السابقة عن املوضوع فرتسخ البيانات واملعلومات الجديدة يف مناطق الذهنمعلو

ــا  -3 ــدة مل ــات جدي ــات ومعلوم ــافة بيان ــم وإض ــع الفه ــا توس ــوع إذا أنه ــررة للموض ــة املتك  املراجع
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هو موجود فبعض املتعلمني قد يجدون صعوبة يف رسم خريطة ذهنية للدرس أثناء عرضه، ولكن يسهل 

 .راجعتهعليهم ذلك يف م

مراعاة الفروق الفردية عند املتعلمني إذ أن كالً منهم يرسم صورة خاصة للموضوع بعد مشاهدة  -4

 .ربطة الشكل الذي توضحه حسب قدراته ومهاراته

 .إعداد االختبار وذلك من خالل وضوح الجزئيات التفصيلية للموضوعات -5

 . امللخص السبوري-تلخيص املوضوع عند عرضه -6

ً للموضوعات من قبل املتعلمني، عندما ال تجدون متسعا من الوقت ملراجعة املراجعة الرسيعة -7

 .تفاصيله

 .تنمي مهارات املتعلمني يف اإلبداع الفني لتوضيح البيانات واملعلومات املكونة للموضوع -8

 .توظيف التقنيات الحديثة يف التعليم والتعلم كالحاسوب أو جهاز العرض فوق الرأس وغريها -9

 .ت املستخدمة يف عرض الدرس فتساعد يف شدة الرتكيز وتسهل فهمه بوضوحتقلل من الكلام -10

 :وباإلضافة إىل ما سبق فإن للخرائط الذهنية فوائد منها

 .مراعاة الفروق الفردية -1

 .تنمية مهارات التفكري -2

 .تحفز عىل اإلبداع وتنشيط الذهن -3

ىل توليد األفكار واآلراء تشوق الطالب للامدة التعليمية ألنها تضيف عليها املتعة وتشجعه ع -4

 .الجديدة

ًومن العرض السابق لفوائد الخرائط الذهنية نجد أن لها مجاالً واسعا واستخدامات متعددة يف 

مجال التعليم يف كافة التخصصات ويف جميع املواد سواء كانت نظرية أو عملية تطبيقية فهي تساعد عىل 

 .إلبداع والتلخيص وانتقاء املعلومات املعلومات وتنشيط الذاكرة والتقدم وااسرتجاع
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 :خصائص الخرائط الذهنية: ًثامنا

ف الخرائط الذهنية بأنها طريقة وسيطة بني الطرق اللفظية وغري اللفظية، ويعد هذا التكنيك َّعرُت

 .فعاالً بدرجة كبرية يف عمليتي التعليم والتعلم

ستغالل األمثل لقوى العقل البرشي  مينح الخرائط الذهنية خاصية االفوبناء عىل هذا التعري

العتامدها عىل اللفظية، والتي ميثلها الجانب األيرس من عقل اإلنسان واعتامدها عىل غري اللفظية والتي 

ميثلها الجانب األمين من عقل اإلنسان وهذا التكامل مينحها القوة يف  تحقيق األهداف وميكنها من 

اط التفكري الناتج من إدراك عالقات وروابط جديدة من خالل اكتساب الحقائق واملهارات وتنمية أمن

 .الرسومات واأللوان التي تحتويها غري اللفظية

ً أن الخرائط الذهنية مجهزة وفقا الحتياجات املخ فهي ال تشتمل Buzan 2007ويرى توين بوزان 

 وإيقاع برصي ووعي  عىل ألوان وأبعادًأيضافقط عىل ألفاظ وأرقام ومتتابعات وخطوات ولكن تشتمل 

من حيث الفكرة الرئيسية يف املنتصف وتتفرع منها ) املخ(مكاين أي أنها تعمل نفس عمل خرائط العقل 

 .األفكار الرئيسية املرتبطة

 أن الغرض األسايس منها هو تبسيط املعلومات ومساعدة املتعلمني عىل Hyerle 2004ويذكر هرييل 

ا مينح الخرائط الذهنية خاصية قدرتها عىل التنظيم والتبسيط تذكرها وتنظيمها ومعالجتها وهذا م

 .للمعلومات مام يشجع عىل استخدامها يف تنمية التحصيل لدى الطالب

 الخرائط الذهنية بأنها اسرتاتيجية للتفكري وتنظيم للمعلومات 2009 توين بوزان ًأيضاف ِّعرُكام ي

وألوان أو رسومات واألسلوب املمتع الذي تتمتع بشكل واضح ومريئ وبأساليب ممتعة مستخدمة أشكال 

به الخرائط الذهنية مينحها خاصية أخرى وهي ضامن استمرارية املتعلم بواقعية يف عملية التعلم دون 

 .ملل وإيجابية يف تحقيق التعلم والتشوق لذلك

 والحقائق توالطريقة املتبعة متنحها خاصية أخرى وهي قدرتها عىل استيعاب أكرب كم من املعلوما

ومناسبتها بذلك للمقررات التي تشتمل عىل كم كبري من الحقائق واملعلومات فهي منائية مبعنى إمكانية 

إضافة أفرع لها يك تستوعب كل ما يطرأ من أفكار إليها مام يعمل عىل ترابط عرض الحقائق واملعلومات 

  .اواكتسابها بصورة كلية ويحفز تدفق األفكار دون وجود قيود عليه
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 بأنها وسيلة يستخدمها الدماغ لتنظيم األفكار وصياغتها بشكل 2006 هديل محمود هوهذا ما تؤكد

ًيسمح بتدفق األفكار ويفتح الطريق واسعا أمام التفكري اإلشعاعي الذي يعني انتشار األفكار من املركز إىل 

 .كل االتجاهات

 :ومن أهم خصائص اسرتاتيجية الخرائط الذهنية ما ييل

نها تعتمد عىل التعددية يف استخدام الحواس ألنها تضمن يف عملها األلوان والصور والرسومات أ -1

 .التخطيطية مام ييرس انتقال املعلومات من الذاكرة قصرية املدى للذاكرة طويلة املدى

 واألسهم والتفرعات استخدام األلوان والرموز واألرقام والكلامت املفتاحية أو الرئيسية والصور والرسومات -2

أو الرفيعة،  واالستعارات  املتنوعة الشكل واملغزى والخطوط متعددة الشكل السميكة أو املغلظة

وتلك املكونات أو األسس املرئية . والتخيالت واملخازن والتنظيامت الطولية أو الخطية للمعلومات

األفكار والكلامت والبرصية لألفكار تكون مفعمة بالحيوية وتساعد املتعلم عىل ترسيخ وإبراز 

 .املفتاحية املتعلقة باملوضوعات بالذهن

 .اقتناء الخريطة الذهنية يف مركزها كلمة مفتاحية واحدة -3

ميكن أن تعمل عىل شفرات رمزية ثنائية أو مزدوجة املعنى وييل ذلك تعزيز ترجمتها إىل موضوعات  -4

 .بالذاكرة يف شكل صور برصية مرئية أو افرتاضية

للطالب املبرصين وكذلك ذوي النشاط الزائد لجعل التعلم أسهل وأرسع وذا ميكن استخدامها  -5

 .فاعلية

 .ميكن دمجها مع عمليات التقييم أو استخدامها يف التقييم ذاته -6

ًالوضوح الظاهري ملكونات الخريطة، كام أن كل مفردة أو عبارة موجودة بها وميكن أن تصبح مكونا  -7

ًمركزيا مؤثرا يف خريطة أخرى مبفر  .دهاً

 ذهنية هذا النمط من الخرائط تعمل مبارشة عىل مركز التذكر باملخ وتسعى لتقويته ورسم صورة -8

للمعلومات به وبالتايل فإنها تتقبل أي رسومات يقوم بها املتعلم مهام كانت بسيطة فهي صحيحة 

 .دون التقيد بقالب معني أي ال يوجد إرصار عىل منط معني ليتبعه املتعلم
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 .جتهال وعالقات متبادلة بني األفكار الصعبة وعمليات معاارتباطات عىل عمل ًتقوم أساسا -9

تقوم عىل التفكري الكيل للمخ وتؤكد عىل رضورة الرتكيز واالنتباه الشديدين وهام يعدان من  -10

أساسيات تقوية الذاكرة لدى املتعلم وبالتايل تحقيق تذكر أقوى وأفضل وتحصيل أعىل للمعلومات 

   .هاجاعاسرتمع سهولة 

وبالتايل فإن الخرائط الذهنية هي تعبري عن التفكري املشع للعقل وهي بالتايل وظيفة طبيعية للعقل 

البرشي وأنها تقنية تصويرية قوية متدنا مبفتاح آفاق قدرات العقل، وأن هناك عدة خصائص متيز الخريطة 

 :الذهنية والتي من أهمها

 .زية متثل املوضوع الرئييستبلور مادة االنتباه يف شكل صورة مرك -1

 . وفروعأشعةاملوضوعات األساسية للامدة تشع من مركز الصورة يف شكل  -2

تشمل الفروع صورة أو كلمة رئيسية مطبوعة عىل خط مرتبط بها أما املوضوعات األقل أهمية فهي  -3

 .تتمثل يف شكل فروع ذات مستوى أعىل

 باستخدام األلوان ، وميكن إثراء خريطة العقل ودعمهاً متربعام من الوصالتًبناءتكون الفروع مع بعضها  -4

 .والصور والرموز والكلامت

 :النظريات التي تستند إليها اسرتاتيجية الخرائط الذهنية: ًتاسعا

 :تستند اسرتاتيجية الخرائط الذهنية إىل عدد من النظريات والتي من أهمها

 :النظرية البنائية  1-

إلعادة متثيل املعرفة عن طريق تنظيمها يف مخطط شبيك غري خطـي ن الخرائط الذهنية هي تقنية إ

ويرى الكثري من الباحثني أن هذه التقنية متسقة مع النظرية البنائية يف التعلـيم والتـي تؤكـد بـأن األفـراد 

يبنون فهمهم أو معـرفتهم الجديـدة مـن خـالل التفاعـل بـني معـرفتهم الـسابقة وبـني األفكـار 

 هـو واضـع هدد تعلمهـا ويـرى معظـم منظـري البنائيـة أن جـان بياجيـحداث التي هم بصواأل

 نظرية متكاملة حول النمو املعريف ويرى أن عملية املعرفـة هاللبنات األوىل لها، فقد وضع بياجي

 هو عملية تنظـيم ذاتيـة هتكمن يف بناء أو إعادة بناء موضع املعرفة، والتعلم املعريف عند بياجي

 مـن تفاعلـهيف مع الـضغوط املعرفيـة الناشـئة كد بهدف مساعدته عىل التلألبنية املعرفية للفر

ــطراب ــن االض ــة م ــؤدي إىل حال ــا ت ــا م ــضغوط غالب ــذه ال ــي وه ــم التجريب ــات العل ــع معطي   ً م
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 حالة التوازن املعريف من خالل عملية التنظيم الذايت أو املوازنـة مبـا تـشمله مـن عمليتـي الستعادةتدفعه 

 .ن ثم تحقيق التكيف مع الضغوط املعرفيةاملامثلة واملوامئة وم

 يقوم وتعترب الخرائط الذهنية اسرتاتيجية متسقة مع النظرية البنائية وذلك ألن الطالب  أو املتعلم

 .ًبتصميم الخريطة الذهنية اعتامدا عىل معرفته وأفكاره السابقة املخزنة يف بنيته املعرفية

 أن تحصيل الطلبة الذين تعلموا Harkirat: Makrimi 2010وتشري دراسة هاريكرات ومكارميي 

باستخدام اسرتاتيجية الخرائط الذهنية يف بيئة تعليمية بنائية كان أعىل وبفروق ذات داللة إحصائية أكرث 

حيث يشري (Buzan: Buzan 2006)  بوزان وبوزان همن الطلبة الذين تعلموا بطريقة تقليدية وهذا ما يؤكد

 .ط الذهنية يحسن من تحصيل الطلبة يف العلومإىل أن استخدام الخرائ

فالخريطة الذهنية تعرب عن البنية املعرفية للفرد من حيث مكوناتها والعالقات بني هذه املكونات، 

ميكن أن تفرس بعض ومبا أنها تعتمد عىل البنائية فإن ذلك يحقق مساعدة للمتعلمني لفهم كيف وملاذا 

 وذلك عن طريق إتاحة الخربات ؟)املعلومات السابقة(علومات األخرى املعلومات بصورة أكرث صحة من امل

والفرص للمتعلمني التي تشجعهم عىل بناء املعلومات الصحيحة وبذلك فإن تعلم العلوم بهذه الطريقة 

يحقق إعادة ترتيب لبعض األفكار وهكذا فإن املعلومات الجديدة تستخدم لتصحيح املعلومات السابقة 

أن املعلم هو املعطي للمعلومات وتتفق مع فكرة أن املتعلم يجب أن يكون ذه تختلف مع ووجهة النظر ه

 . املعلوماتًصانعا لهذه

وميكن للمعلم تطبيق نظرية البنائية باستخدام اسرتاتيجية الخرائط الذهنية عن طريق تشجيع 

ل طالب بتصميم الطلبة أن يشاركوا يف الحصة الصفية بشكل فردي أو جامعي ويتضمن ذلك قيام ك

 هخريطة ذهنية ملوضوع معني وبالطبع سيكون تصميم كل خريطة ذهنية خاص بكل طالب عىل حد

 أن يقوم بتقسيم الطلبة إىل مجموعات صغرية وتقوم ًأيضاالختالف املعرفة من طالب آلخر، وميكن للمعلم 

ً أيضاملعارف وسنحصل كل مجموعة بتصميم خريطة ذهنية ملوضوع معني عن طريق املناقشات وتبادل ا

 .عىل خرائط ذهنية مميزة لخربات وأفكار أكرث من طالب

 :نظرية أوزبل  2-

 حيــث ) الــتعلم ذو املعنــى(تعتمــد اســرتاتيجية الخــرائط الذهنيــة عــىل نظريــة أوزبــل التعليميــة 
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تشغل األفكار يرى أوزبل أن كل مادة تعليمية لها بنية تنظيمية تتميز بها عن املواد األخرى يف كل بنية 

واملفاهيم األكرث شمولية وعمومية موضع القمة، ثم تندرج تحتها األفكار واملفاهيم األقل شمولية 

وعمومية ثم املعلومات التفصيلية الدقيقة وأن البنية املعرفية ألي مادة دراسية تتكون يف عقل املتعلم 

 .بنفس الرتتيب من األكرث شموالً إىل األقل شموالً

زبل أن التعلم يحدث إذا نظمت املادة الدراسية يف خطوط مشابهة لتلك التي تنتظم بها ويفرتض أو

ن املتعلم يستقبل املعلومات ويربطها باملعرفة والخربات السابق أاملعرفة يف عقل املتعلم حيث يرى 

 ويشجع اكتسابها وبهذه الطريقة تأخذ املعرفة الجديدة باإلضافة للمعلومات السابقة معنى خاص لديه،

ًكذلك املتعلم عىل تكوين سلسلة من املفاهيم عن طريق ربط املفاهيم املكتسبة لديه سابقا واملفاهيم 

الجديدة وبهذا يصبح من الصعب نسيان املعرفة املكتسبة بهذه الطريقة، وتعمل الخرائط الذهنية بنفس 

ية قوية متثل العالقات ًالطريقة حيث تحقق تعلام ذا معنى وذلك ألنها تزود املتعلم بصورة برص

واملعلومات املعقدة وتربط بني املعلومات السابقة والجديدة، كام أنها تعتمد عىل نظرية أوزبل من ناحية 

أن املعرفة تنتظم يف الخريطة الذهنية بنفس الطريقة التي تنتظم فيها يف عقل املتعلم وذلك من املفاهيم 

 . ثم املعلومات التفصيلية الدقيقةواألفكار األكرث شموالً إىل األقل شموالً

 وذلك عن )متشعب( الخرائط الذهنية عىل تنظيم املحتوى التعليمي بشكل غري خطي ًأيضاكام تعمل 

طريق وضع املفهوم الرئييس يف الوسط وعمل فروع متصلة فيه بشكل متسلسل، وهذا يجعل التعلم قوي 

ن بأن الخرائط الذهنية متاثل وتسهل عمل الدماغ وذو معنى وهذا ما يؤكده تويت وباري بوزان حيث يقوال

 .أكرث من اإلنشاءات الخطية التقليدية بسبب طبيعتها الشعاعية باإلضافة الستعامل األلوان والرسومات
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 مقدمة

 رسيعة مبا نعيش اآلن يف عرص يتسم باالنفجار املعريف الذي صاحبه تزايد املعرفة العلمية مبعدالت

تتضمنه من حقائق ومبادئ ومهارات حيث يوجد لكل مجال من مجاالت التعليم املصطلحات واللغة 

به والتي متيزه عن اآلخر وتشكل بنية املتعلم املعرفية، كام أنه يتعامل بها الكتساب مزيد من الخاصة 

ن  يف واملفاهيم والتعميامت  لذا عىل املتعلم اإلملام بها ومالحظة هذا التطور الكبري وهذا ما دفع القامئ

ابطات وعالقات جديدة بني واملعلومات وإيجاد ترميدان الرتبية والتعليم إىل محاولة تنظيم املعارف 

 . البرشيالحقائق واملفاهيم املتفرقة واملتعددة والعقل

ولقد ركزت املنظومة الرتبوية يف العقود األخرية من القرن العرشين  عىل االهتامم بتنمية إمكانات 

طوير املتعلمني وقدراتهم الذهنية عىل أفضل وجه ممكن بعد ان تأكد ما للرثوة البرشية من أهمية يف ت

 .املجتمع وتقدمه

 بالعقل البرشي وإمكاناته وأساليب منوه وتطويره يربز لنا بدون شك، مالمح هتاممإن هذا اال

املنظومة الرتبوية املميزة ملستهل األلفية الثالثة فهي منظومة تراهن عىل تفتيح عقول املتعلمني ورعايتها 

 .لتكون يف مستوى تطلعات مجتمعاتها

 ن هنــاك ثــورة يف مجــال البحــوث الخاصــة بالعقــل تهــدد الــنامذج التعليميــة ويؤكــد إيريــك جــنس أ
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ًات الجديدة قد تجربنا عىل التوقف نهائيا عن استخدام تلك النموذج الجديد كتشافالحالية، بل أن هذه اال

إن الذي يطلق عليه اسم التعلم القائم عىل املخ مبا يحققه من مهارات التفكري بل ويعمل عىل توسيعها، 

الفصل الدرايس التقليدي واملعلم الذي يرص عىل إتباع الطرق التقليدية املعتمدة يف الغالب عىل التلقني 

ًويتجاهل عقول الطالب سوف يحد من اسرتاتيجيات التفكري لدى طالبه، فالعقل ليس مصمام لهذه 

 إن التعلم عبارة عن عملية النوعية املتواضعة من التعلم لألساليب التقليدية الخاصة بحفظ ما يف الكتب،

ًبرصية وسمعية وحركية وإرادية وغري إرادية، إن العقل نادرا ما يصل إىل مستوى الحفز املفرط داخل 

الفصل الدرايس أما الحد األقىص للتعلم فهو يحدث عندما ينخرط الطالب يف بيئة واقعية ثرية تثري لديه 

فضل فصل درايس هو الفصل الخارجي الذي يعقد من العديد من املنبهات الحسية ولهذا السبب فإن أ

 .خالل الرحالت امليدانية والرحالت املدرسية واملناسبات الخاصة

وتعد الخرائط الذهنية اسرتاتيجية يعمل بها العقل كوحدة متكاملة يتناغم فيها النصف األمين مع 

ائط الذهنية ترشك نصفي املخ يرس وذلك ملا تحويه الخرائط من ألفاظ ورسومات وصور فالخرالنصف األ

ألنها تستخدم الصور واأللوان والخيال وكلها متثل مهارات النصف األمين من الدماغ باإلضافة إىل الكلامت 

 بتكارواألعداد وهي متثل مهارات النصف األيرس من الدماغ، كام أن الطريقة التي ترسم بها تحفز التفكري ال

بطة ببعضها البعض، مام يساعد العقل عىل عمل قفزات من الفهم املزيد من األفكار والتي تكون مرت

والتخيل عن طريق الرتابط الذهني،  وهي بذلك تطلق العنان للقدرات العقلية وتعكس املوجود داخل 

 .العقل

 املتعلمني عىل التعلم دوالخرائط الذهنية اسرتاتيجية هامة ومفيدة للتعلم فباإلضافة إىل أنها تساع

دم بفاعلية لتدعيم املستويات العليا ملهارات التفكري باإلضافة إىل أنها أداة فعالة ملساعدة فإنها تستخ

 .املستوى املطلوبإىل املتعلمني منخفيض التحصيل حتى يصلوا 

وتعمل الخرائط الذهنية عىل تنظيم املحتوى التعليمي بشكل خطي متشعب وذلك عن 

روع متصلة منه بشكل متسلسل وهذا يجعل طريق وضع املفهوم الرئييس يف الوسط وعمل ف

ًالتعلم قويا وذا معنى، فالخرائط الذهنية متاثل وتسهل عمل الدفاع أكرث من اإلنشاءات الخطية 

 بسبب صيغتها الشعاعية باإلضافة الستعامل األلوان والرسومات والخريطة الذهنية مثلها 
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ة فخريطة اإلنسان الذهنية ملوضوع ما تساعده ًمثل خريطة الطريق تعطينا ملخصا ملساحة جغرافية كبري

ًأوالً عىل التفكري، وتجعله يستمتع بالتعلم ثانيا، وهذا بدوره ييرس عمليات الفهم والتحليل والتلخيص 

والتخيل للموضوع املراد تعلمه لذلك يجب عىل املعلمني واملربني يف مختلف املراحل التعليمية تدريب 

 الخرائط الذهنية يف مذاكرة املوضوعات املتعلمة إليجاد عالقة بني الصحة التالميذ عىل استخدام تلك

 .الذهنية للمتعلم وبني نواتج التعلم املرغوبة

 أنواع الخرائط الذهنية: أوالً

 : الخرائط الذهنية، إىل عدة أنواع وهي كالتايل2006قسم بوزان وبوزان 

  : الخرائط الذهنية الثنائية1-

 .حوي فرعني مشعني من املركزوهي الخرائط التي ت

 : الخرائط الذهنية املركبة أو متعددة التصنيفات2-

عدد الفروع يرتاوح بني تشمل أي عدد من الفروع األساسية وقد ثبت من خالل التجربة أن متوسط 

ثالثة وسبعة وهذا يرجع إىل كون العقل املتوسط ال يستطيع أن يحمل أكرث من سبع مفردات أساسية من 

 .لومات أو سبعة بنود يف الذاكرة قصرية املدىاملع

 النوع من الخرائط أنها تساعد عىل تنمية القدرات العقلية الخاصة ومن أهم مميزات هذا

 .بالتصنيف يف إعداد الفئات والوضوح والدقة

 : الخرائط الذهنية الجامعية3-

 .ًيقوم بتصميمها عدد من األفراد معا يف شكل مجموعات

 أنها تجمع بني معارف ورؤى  Bloch 1999رائط الذهنية الجامعية كام يراها بلوتشميزة للخوأهم 

يف عدد من األفراد أو حيث أن كل فرد يتعلم مجموعة متنوعة من املعلومات تخصه وحده وعند العمل 

مجموعات سوف تتجمع معارف أفراد كل املجموعة ويحدث ارتجال جامعي لألفكار وتكون نتيجة خريطة 

 .جامعية رائعة ومميزةذهنية 
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 : الخرائط الذهنية املعدة عن طريق الحاسوب4-

ًوحديثا ميكن أن تقوم بتصميم الخرائط الذهنية عن طريق الحاسوب حيث هناك العديد من برامج 

التي تساعد يف إعداد وحفظ الخرائط فهناك برامج تساعد عىل رسم الخريطة الذهنية الحاسب اآليل 

 الذي I Mind Mapعىل املوضوع بصورة مبارشة، ومن هذه الربامج تطبيق متكامل وبرامج أخرى تعترب 

 Mind Genius Business, Free Mindقدمه توين بوزان رائد الخريطة الذهنية، ويوجد برامج أخرى مثل 

ولكل من الخرائط الذهنية املرسومة باليد واملعدة عن طريق الحاسوب مميزات وميكن توضيحها يف 

 :التايلالجدول 

 جدول يوضح مقارنة بني الخرائط الذهنية املرسومة باليد 

  الذهنية املعدة عن طريق الحاسوبوالخرائط

 عيوبها مميزاتها نوع الخريطة

الخريطة 

الذهنية 

 املرسومة باليد

 .غري مكلفة -1

 .ال يوجد قيود عىل تصميم الخريطة الذهنية وتخطيطها -2

ت باسـتعامل ميكن تخطيط الخريطة الذهنيـة يف أي وقـ -3

 .الورقة والقلم

 .كل خريطة ذهنية هي إبداع مميز من تصميم صانعها -4

ميكن أن يتعـاون مجموعـة مـن األشـخاص يف رسـمها إذا  -5

 .كانوا يف نفس املكان

ال ميكن تخزينها إال باسـتخدام 

scanner ـــــا ـــــام أن حجمه  ك

 .محدود

الخريطة 

الذهنية املعدة 

عن طريق 

 الحاسوب

 .مع وصالت أخرى مثل اإلنرتنتالقدرة عىل االرتباط  -1

 .القدرة عىل تعديل املعلومات أو الرسم بسهولة -2

  أخرىSoftwareميكن دمج الخريطة الذهنية مع برامج  -3

 .ميكن عمل عدة نسخ منها بسهولة -4

 .تسمح بتعاون عدة أشخاص -5

ال حدود للخريطة الذهنية حيث ميكن اإلضافة عليهـا يف  -6

 .أي وقت

ــربامج  -1 ــة لل ــة العالي التكلف

 .ري املجانيةغ

ال ميكن اسـتخدامها يف أي  -2

وقت حيث تتطلب وجود 

 .حاسوب

أن تـــــصميم الخريطـــــة  -3

الذهنية مقيـد بتعلـيامت 

 .الربنامج
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ًوباإلضافة إىل هذه األنواع وأمناط الخرائط الذهنية فقد تعددت أنواعها،  ومن أكرثها شيوعا بدراسة 

 & Akino giuo وأكينوجلو ويسار Firefox m2012  وفريفوكسAydin. G & Balim 2009كل من أيدين وباليم 

Yasarوكوكوتوفينش  Kokotorich وموسوعة ويكيبدياWikipedia 2011 وفن ومسكات Fun. G. S. & 

Maskat. N. 2010ييل  ما: 

 :من ناحية إعدادها -أ

 .وتعد باليد سواء من املعلم أو الطالب أثناء الدرس أو االستذكار : by handيدوية  -1

 يف صورة برامج إلكرتونية لبعض وحدات أو مناهج نيوتعد بواسطة متخصص: By computerونية إلكرت -2

د عرض ا أو ميكن للمعلم إعدادها يف شكل موE- Booksالعلوم ككل وتتواجد عادة يف كتب إلكرتونية 

 .خاصة بدرس معني

 :من ناحية الهدف -ب

إلكسابه بعض األهداف العلمية خرائط ذهنية تتمحور حول الطالب ويكون هدفها املتعلم  -1

 .واملهارية

 وتدريبية خرائط ذهنية تتمحور حول املعلم أو يكون هدفها املعلم وتنمية مهاراته التدريسية والعلمية -2

 .عىل كل جديد يف مجال تخصصه

خرائط ذهنية تتمحور حول املنهج أو يكون هدفها املنهج وتقدميه يف أفضل صورة حيث يسهل  -3

 .نفيذه للطالبفهمه وتبسيطه وت

 :من ناحية اإلطار العام والشكل النهايئ لها  -ج

 الهامة تأخذ شكل املدونات أو نوت املالحظة الصغرية أو تعتمد عىل تدوين املالحظات والنقاط -1

 .املحددة وهذا النوع يفيد يف توليد األفكار

 إلنشائها وترتك للمتعلمنيوهي ال تنتمي إىل رسم أو شكل محدد : الخرائط عالية اإلبداع أو املبتكرة -2

 .حسب رؤيتهم الخاصة دون التقيد بشكل أو منط أو قالب محدد ويرتك العنان لإلبداع والتخيل

 بشكل رسيع وتعد بشكل رسيع أثناء املوقف التعليمي ليقرب املعلومات: الخرائط الذهنية اإلستقرائية -3

 ).كرويك(سواء للطالب أو املعلم 
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 نظرة لها تشبه بشبكة العنكبوت وهذا النوع يتامثل مع لوهي من أو: تيةالخرائط الذهنية العنكبو -4

 .شكل خرائط املفاهيم

 .وهي تشبه الشجرة ذات األفرع املتعددة: الشكل الشجري املتفرع -5

 .األشكال التخطيطية العادية -6

 .بالنسبة لرتتيب وتنظيم املعلومات والروابط بها -د

 :التايلولسهولة تناولها سوف توضحها بالجدول 

 غري هرمية الشكل هرمية الشكل وجه املقارنة

 .Buzan. Tابتكرها بـوزان  من حيث املنشأ -1

1995 

 Kokotovich. 2004ابتكرها كوكو توفيتش 

أســـاس هـــام يف تنظـــيم  تأكيداتها -2

 وترتيب املعلومات

تؤكد عىل العالقات املتبادلة والروابط املتشابكة 

 .أثناء تنظيم األفكار واملعلومات

ــب  منطها -3 ــدي برتتي ــوذج تقلي من

ــــــصنيف  ــــــيم وت وتنظ

 .املعلومات واألفكار

 .منوذج حديث ومطور عن منوذج بوزان

إبــراز العالقــات  -4

ـــــــــــروابط  وال

 املتبادلة

تعتمـــد عـــىل العالقـــات 

ـــــــني  ـــــــات ب واالرتباط

ـــــار  ـــــات واألفك املعلوم

 تجــاهواملعلومــات ذات اال

 .الواحد

ت تعتمد عىل العالقات واالرتباطات بني املعلوما

ات تجاهـ الواحـد وذات االتجاهواألفكار ذات اال

ات املتعددة فهـي تـشكل تجاهالثنائية وذات اال

شبكة متكاملة للعالقات واإلرتباطات بـني كافـة 

 .األفكار واملعلومات عىل طول الخريطة

ــــرؤوس  منط األسهم بها -5 ــــهم ذات ال األس

 الواحدة

األسهم ذات الرؤوس الواحدة والتنائية املختلفـة 

ــواء ذات رأس وال ــة س ــرى متقطع ــسية وأخ عك

 .واحد أو ذات رأسني
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ــصاالت  -6 ــط االت من

بــني املعلومــات 

 واألفكار

ــة  محدودة ومفيدة ــة وديناميكي ــة وفعال ــدودة ومفتوح ــري مح غ

 وشاملة ونشطة

تراكيـــب توجـــد  -7

 بها

ـــــتخدام  ـــــشرتط اس ال ي

ـــــوامش  الحـــــوايش واله

 واملسودات التوضيحية

ش واملسودات أساس بها تواجد الحوايش والهوام

التوضيحية واألرقـام لتفـسري بعـض النـصوص أو 

 رشح بعض الغموض بالخريطة

تــذكر مجــرد للمعلومــات  فوائدها -8

 .األكرث شهرة بالدرس

تتجاهــــل الكثــــري مــــن 

ــايل يأخــذ  التفاصــيل وبالت

ــــرث  ــــا أك ــــب وقت ًالطال

  املعلوماتسرتجاعال

تـــذكر شـــامل لكافـــة املعلومـــات والعالقـــات 

 .بالدرسوالتفاصيل الصغرية 

 أو أي باالمتحـان سـرتجاعًأكرث نفعا ورسعـة يف اال

 .وقت للتقويم

منـــوذج ضـــعيف وقليـــل  الخالصة -9

 املردود التعليمي

 منوذج قوي وفعال وكثري املردود التعليمي

  

 :استخدام الخرائط الذهنية: ًثانيا

عد املتعلمني عىل قد أصبحت الخرائط الذهنية واسعة االستخدام يف املجال الرتبوي حيث أنها تسا

تعرف الشبكة الرتابطية لعالقات متداخلة من جوانب شتى بني عنارص املوضوع املراد تعلمه فبواسطة 

الخرائط الذهنية يتضح البناء املعريف واملهاري لدى املتعلم يف فهم وتفسري املنظومة الرتكيبية للموضوع 

 .املراد تعلمه
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 سواء يف مجال التعليم أو يف املجاالت األخرى ومن أهم وأن للخرائط الذهنية استخدامات متعددة

 :استخداماتها

 تقويم املعرفة السابقة وتفهم الطلبة للمفاهيم الجديدة. 

 تخطيط ملادة الدرس. 

 تدريس مادة الدرس. 

 تلخيص مادة الدرس. 

 تخطيط للمنهج. 

  رحلة يف التخطيط ألي قضاء   يف العمل والتسوقًأيضاوال تقترص عىل املنهج الدرايس ولكن تستخدم

 عمل ما وغريها

 :ومن أهم استخدامات خرائط العقل هي كالتايل

 .إعطاء مالحظات بأرسع ما ميكن -1

 .بأرسع ما ميكن) التصور البرصي(تدريب العني  -2

 .تستخدم يف تلخيص معلومات املحارضة -3

 .كتابة التعينات أو قراءة املواد -4

 . والنتيجةبتستخدم لتوضيح السب -5

 .ثتسلسل األحدا -6

 :مجاالت استخدام الخرائط الذهنية: ًثالثا

 إىل مجاالت استخدام Wikipedia 2011 وموسوعة ويكيبيديا Wiziq 2010تشري دراسة كل من وايزيك 

 :خرائط الذهن والتي من اهمها

 العصف الذهني. 

 التعليم والتعلم. 

 تقوية الذاكرة. 

 التفكري البرصي. 

 حل املشكالت. 

 التقييم. 
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 الحظاتعمل مدونات امل. 

 عرض وتقديم املعلومات املختلفة. 

 التفكري الشمويل. 

 تصميم األطر واملخططات التمهيدية. 

 بناء املناهج مكثفة بشكل موجز وحجم معني. 

 التدريب. 

 تعزيز أخالقيات العمل. 

 :دواعي استخدام الخرائط الذهنية: ًرابعا

 :Buzanمن أهم دواعي استخدام الخرائط الذهنية بحسب بوزان 

 نها تفيد يف إيصال املتعلم إىل أعىل درجات الرتكيزأ. 

 تحويل املادة املكتوبة إىل تنظيم يسهل استيعابه ويتمثل يف تصميم الخارطة الذهنية. 

  ًتعمل عىل تحويل املادة اللفظية إىل رسوم ورموز وصور وهذا يتفاعل املتعلم ذهنيا بصورة كبرية مع

 .املادة العلمية

 املادة ا تنتظم فيهًة تخطيطيًةتيب أفكار ومعلومات املتعلم ألنها تعترب منظمتساعد عىل تنظيم وتر 

 .العلمية واألفكار واملعلومات بصورة فنية وبرصية تتيح للمتعلم الفرصة للتفاعل مع املادة العلمية

  عملية ًون كثريا مع م عىل إدماج املتعلمني بفاعلية يف العملية التعليمية حيث يندمج املتعلًأيضاتعمل

ًبناء الخرائط الذهنية ظاهريا وذهنيا ويستمتعون كثريا ويجدون يف هذا النشاط تغيريا للروتني  ً ً ً

 .االعتيادي

 :أهمية استخدام الخرائط الذهنية: ًخامسا

 كأحد تهن هناك إمكانية كبرية يف استخدام الخرائط الذهنية يف التدريس بحيث تزيد فعاليإ

ية يف كن من خاللها توظيف هذه الطريقة تبدو أهمية تطبيقاتها الرتبوالتطبيقات الرتبوية التي مي

 :االستفادة منها يف التايل
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 .مراعاة الفروق الفردية وتنمية مهارات التفكري -1

 .تحفيز الطلبة عىل اإلبداع وتنشيط الذهن -2

 .التشويق للامدة العلمية والدراسة بشكل عام وتحقيق املتعة -3

 .ديدة التي تصل ملرحلة اإلبداعتوليد األفكار واآلراء الج -4

 .تنمية القدرة عىل توظيف مهارة الرسم واإلخراج بشكل جيد -5

 . جيد املعلومات بسهولة وتبسيطها بشكلاسرتجاعتذكر األفكار املهمة و -6

 .ظيم املعلوماتنتنمية القدرة عىل ت -7

 .رفع املستوى التحصييل للمتعلم -8

 .نتاج واإلبداعتزيد من ثقة املتعلم بذاته وأنه قادر عىل اإل -9

 التخصصية طريقة تتمتع باملرونة إلمكانية توظيفها واالستفادة منها يف العديد من املواد التعليمية واملعارف -10

 :املختلفة وباإلضافة إىل ذلك فإن استخدام الخرائط الذهنية يؤدي إىل

 حفظ املعلومات ملدة أطول وتذكر جيد للمعلومات املهمة. 

 مزيد من التعلم النشط. 

 دور ًأيضاه املتعلمني إىل رضورة استكامل النقص يف املعلومات إن وجد وللخريطة التعليمية ِّوجُت 

مهم يف العملية التعليمية بالنسبة للمتعلم واملعلم فهي تساعد يف عرض األفكار وتوضيحها 

 :وتسهم كذلك بالنسبة للمتعلمني يف الجوانب التالية

 . وقت قصريسهولة مراجعة املادة يف أي وقت ويف -1

 مواقف - أخبار طارئة- أحداث جارية-كمواد دراسية أخرى(ربط املادة الدراسية مبوضوعات أخرى  -2

 ).حياتية

إبراز قدرات املتعلمني الفكرية وكيفية معالجة أو تناول املوضوع وتوظيف بعض ما تعلمته من  -3

ميكن توظيفها ويكشف مبادئ يف رسم الخريطة الذهنية مثل الرموز املستخدمة يف رسم الخرائط 

 .عن قدرات الطالب عىل التطبيق يف مواقف جديدة

إضافة معلومات جديدة يف أي مكان أو وقت وتوسيع األفق واملعارف واملعلومات وتنمية حب  -4

 .اإلطالع من أجل إعداد خريطة ذهنية ثرية وشاملة
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 :كام تتمثل أهمية استخدام الخرائط الذهنية يف الجوانب التالية

 .الخرائط الذهنية عىل تنظيم املعلوماتتساعد  -1

 ً.تجعل الخرائط الذهنية الرتكيب البنايئ للمتعلمني أكرث وضوحا -2

 .تستخدم الخرائط الذهنية كإسرتاتيجية تساعد عىل تذكر املعلومات -3

 .تساعد الخرائط الذهنية عىل استدعاء املعلومات وتلخيصها -4

 .من املتعلمنيتساعد الخرائط الذهنية يف تلخيص أفكار العديد  -5

 .تساعد الخرائط الذهنية يف تحقيق الرتابط بني املعلومات الجديدة واملعلومات السابقة -6

 .تساعد الخرائط الذهنية يف تقديم املفاهيم الجديدة -7

 .تشجع الخرائط الذهنية عىل اإلبداع -8

 :كام توصلت عدد من الدراسات إىل فاعلية استخدام الخرائط الذهنية عىل كل من

 عوبات تعلم الربهان الهنديسعالج ص. 

 تحسني عمليات التقويم والتعلم. 

 املساعدة يف تنمية التفكري الناقد. 

 ة متقدمةتحسني كتابات الطالب باعتبار أن الخرائط الذهنية كمنظم. 

 التخطيط الختيار املهن. 

 :التطبيقات الرتبوية للخرائط الذهنية: ًسادسا

 : الخرائط الذهنية فيها فاعليتها ومن هذه التطبيقاتتعددت التطبيقات الرتبوية التي أثبتت

 :الخرائط الذهنية بوصفها أداة تدريسية 1-

متثل الخرائط الذهنية أداة تعليمية مهمة تؤدي إىل تيسري حدوث التعلم، حيث أنها تستخدم 

ها تعد مبثابة ووحدة دراسية أو مقرر ما كام أن ٍلتوضيح العالقات بني املفاهيم املتضمنة يف موضوع واحد

 .متثيالت مخترصة لألبنية املعرفية التي يتم تدريسها للتالميذ

 بنجاح وتعترب الخرائط الذهنية أداة لرؤية العالقات  بني املفاهيم بأسلوب متكامل وقد استخدمت

 .وفاعلية يف املجال التعليمي يف مواد كثرية لزيادة التعلم ذي املعنى والتدريس الفعال
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 أن الخرائط الذهنية ميكن استخدامها أداة للتدريس لتساعد التالميذ عىل Novak 1991ويؤكد نوفاك 

 .ربط املفاهيم الجديدة مع ما تم إنجازه من قبل

وحتى يصبح التدريس بالخرائط الذهنية ذا قيمة يجب أن يشارك التالميذ يف إعداد الخرائط 

املعلم من التالميذ أن يقلدوا خرائط ذهنية تم الذهنية وتصبح الخرائط الذهنية عدمية القيمة إذا طلب 

 . بواسطة آخرين، فاملنفعة األساسية للخرائط الذهنية تنشأ لدى التلميذ الذي يقوم ببنائهاإعدادها

مة يف بداية الحصة إلعطاء فكرة عامة عن موضوع الدرس ومنظة متهيديمة كام أنها تستخدم منظ

 .يسية وفرعيةلخص املوضوع يف صورة مفاهيم رئة تبعدي

 :الخرائط الذهنية بوصفها أداة تقويم 2-

تعد الخرائط الذهنية أداة لتقويم تعلم التالميذ بدالً من االختبارات التقليدية التي تقيس الحفظ، 

 .إذ تبني قدرة التالميذ عىل ربط ومتييز املفاهيم الرئيسية للامدة

 :يتم بعدة أساليب منهاواستخدام الخرائط الذهنية أداة تقويم من املمكن أن 

حيث يطلب املعلم من التالميذ ببناء خريطة ذهنية : مقارنة خريطة التلميذ بخريطة محكية  - أ 

للموضوعات التي تعلموها ثم تقارن هذه الخريطة بخريطة أخرى منوذجية وميكن للمعلم إعطاء 

ة عملية تشخيصية، كام ًالتلميذ درجة وفقا ملدى التطابق بني الخريطتني وتكون الخطوة مبثاب

يف خريطة التلميذ واألجزاء املفقودة يستطيع املعلم من خالل املقارنة تحديد الفجوات املوجودة 

 يقوم املعلم بتقديم برنامج التدريس العالجي التصورات غري الصحيحة وعىل هذا األساسومنها 

 .وتكون هذه الخطوة مبثابة خطوة عالجية

تبار تحصييل يقيس قدرة التالميذ عىل اكتساب املفاهيم ومعرفتهم العالقات يقوم املعلم بإعداد اخ -ب

بينها ثم يقوم املعلم بإعداد اإلجابات النموذجية لكل سؤال ومن هذه اإلجابات إعداد خريطة 

ذهنية، ثم يستخدم استجابات التالميذ يف إنشاء خريطة ذهنية خاصة بهم ثم يقارن بني الخريطتني 

 .لقصور يف خريطة التالميذومعرفة جوانب ا
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 ً:الخرائط الذهنية إلعداد املعلم تربويا 3-

ظهرت اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة لتساعد املعلم عىل تنمية التعلم القائم عىل املعنى، ومساعدة 

 الخرائط الذهنية أداة تساعد التالميذ عىل تنظيم إطارهم ُعدُ كام ت؟التالميذ ليتعلموا كيف يتعلمون

 أداة تبني ما وراء التعلم وما ُعدُعريف داخل البنية املعرفية وفهم العالقات بني املفاهيم وبهذه الطريقة تامل

 .وراء املعرفة

ًأن للخرائط الذهنية وما وراء املعرفة دورا مهام يف برامج إعداد املعلم NOVAK 1990 ويرى نوفاك  ً

 :من جانبني

 ًواألقل حفظا، ستخدام أساليب تؤدي إىل التعلم ذي املعنى هذه األدوات تزيد من قدرة املعلم عىل ا

 وارتباطات بني املفاهيم ً واضحا يتيح للتالميذ عمل عالقاتًبناءمام يجعلهم يبحثون لبناء املحتوى 

 .وبعضها

  ًسوف يصبح املعلم ماهرا يف استخدام أدوات ما وراء املعرفة مبا فيها الحاسب اآليل مام يكسبهم الثقة

 .خدامها مع تالميذهميف است

 :استخدام الخرائط الذهنية لتنظيم وتخطيط املنهج 4-

 للخرائط الذهنية استخدامها لتنظيم وتخطيط املنهج ورسم مسار ًأيضامن التطبيقات الرتبوية 

 .عملية التعلم، واستخدامها وسيلة لالتصال الفعال بني التالميذ

 :ريطة الذهنية ما ييلتطبيقات الخ من أهم 2006وأضاف نجيب الرفاعي 

 تلخيص أهم أفكار املحارضة. 

 استخدامها يف البحوث. 

 حفظ القوانني. 

 اتمتحاناإلعداد لال. 

 إلقاء ورقة بحث.  
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 :املضامني الرتبوية للخريطة الذهنية: ًسابعا

 :من أهم املضامني الرتبوية للخريطة الذهنية هي كالتايل

 .تايل تحفزهم عىل اإلبداعأنها طريقة متنح الحرية للمتعلمني وبال -1

 .إمكانية اإلضافة إىل الرسم يشجع املتعلم عىل بذل املزيد من الجهد ليك يحقق إنجاز ما لذاته -2

 .إعطاء الشعور باملتعة يف التعليم وقيمة املادة العلمية الرتبوية -3

لدى تهتم بحاجات املتعلمني وتناسب القدرات واإلمكانات وتسمح بالرسم حسب الرسعة والرغبة  -4

 .املتعلم

 .ًشطا فاعالً أثناء التعلماكونه ن تجعل املتعلم محور العملية التعليمية من خالل -5

 بالجانب التطبيقي من حيث توظيف التعلم يف الحياة اليومية أو يف مواد أخرى من خالل هتامماال -6

 .بشكل مستمر)  أثر التعلمانتقال(رسم الخريطة ملواد أخرى 

 والبحث عن كتشافلم نحو التعلم وتبعث يف نفس املتعلم حب التعلم واالطريقة تثري دافعية املتع -7

 .طرق جدية وأفكار أخرى إبداعية يف الرسم



 

 

 الفصل الثالث

 بناء وإعداد الخريطة الذهنية 
 
 

 :يناقش هذا الفصـل العنارص التالية

 
 مقدمـــة

 ًالذهنيةرطة الخاهدف بناء :أوال. 

 ط الذهنيةالخرائقواعد بناء : ًثانيا. 

 الخرائط  الذهنيةرشوط إعداد : ًثالثا. 

 الذهنيةةطيالخرخطوات إعداد : رابعا  . 

 كيفية عمل الخرائط  الذهنية: خامسا . 

 لخرائط الذهنيةأسس عمل اسرتاتيجية ا: سادسا. 

 أدوات الخريطة الذهنية: سابعا. 

 االفرتاضات التي تقوم عليها الخرائط الذهنية: ًثامنا. 

 مراحل عمل الخريطة الذهنية: ًتاسعا. 

 اسرتشاد املعلم عند إعداد الخريطة الذهنية: ًعارشا. 

 ما يجب مراعاته عند إعداد الخريطة الذهنية: الحادي عرش . 

 الذهنيةاألخطاء التي يجب تجنبها عند إعداد الخريطة: الثاين عرش  . 

 معايري تقييم الخريطة الذهنية: الثالث عرش 
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 مقدمة

 املعريف الهائل الذي أفرزه القرن واالنفجاريف ظل التطورات التقنية والتكنولوجية املتسارعة 

العرشون، والتحديات التي فرضها القرن الحادي والعرشين عىل كل من املعلم والطالب من أعباء ومهام 

. الزيادة املعرفية والثورة املعلوماتية حتى سمي العرص الحايل بالعرص املعلومايتإضافية تزامنت مع 

حتياجات أساسية يف عمليتي التعليم والتعلم تسهم يف استوجب ذلك البحث عن أساليب واسرتاتيجيات كا

    .تيسري وتقليص الفجوة بني الواقع املأمول

نظيم األفكار وصياغتها بشكل يسمح بتدفق وتعد الخرائط الذهنية وسيلة يستخدمها الدماغ لت

ًاألفكار ويفتح الطريق واسعا أمام التفكري اإلشعاعي والذي يعني انتشار األفكار من املركز إىل كل 

 حني نفكر يف موضوع ما فإننا نضع هذا املوضوع يف املركز ثم نالحظ اإلشعاعات التي تظهر االتجاهات

 .ماغ أن يصدر إشعاعات مختلفة عن دماغ آخروتصدر عن هذا املوضوع ويستطيع كل د

وقد صممت خرائط الذهن يف ضوء حقائق عن التعلم والعقل البرشي وهي أن العقل 

 يعمــل بكفــاءة أعــىل مــع املعلومــات التــي تــتم مــن خــالل ثقــب صــغري وأن عمــل العقــل

 أللوان اًأيضا يتضمن ليس فقط استيعاب األرقام والكلامت واألوامر والخطوط ولكن يتضمن 
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 وتذكر استيعابواألبعاد والتخيالت والرموز والصور فمن خالل مالحظة عابرة رسيعة يستطيع الذهن 

 . عدد من التفاصيل املرتبطة باملالحظة، فهناك خرائط ترسم يف الذهن تحمل تلك التفاصيلاسرتجاعو

 وهذه ،لتذكرية واإلبداعيةومن األفكار الهامة يف الخرائط الذهنية هو ما يعرف باأللفاظ الداللية ا

 هذه األفكار اسرتجاعتضمن مجموعة كبرية من األفكار بالدماغ وتم تاأللفاظ والجمل الداللية التذكرية 

 يف الدماغ عند تذكر لفظ أو داللة لصفات أو حالة معينة هنا تصبح اللفظة تذكارية اختزالهاًمجددا بعد 

 األفكار فإنها تصبح لفظة إبداعية وتتسم كل لفظة بتعدد أما إذا كانت اللفظة محفزة للذاكرة وصياغة

داللتها مام يعني أنها مبثابة مركز إشعاعي تلتف حوله مجموعة من اإلشعاعات تؤدي إىل معان جديدة 

 .مختلفة، فاللفظة قد تكون واحدة ولكنها لها معنيان يف موضوعني مختلفني

ًيفرتض دامئا فهي  طبيعة تلك املفاهيم الداللية كام ويتألف الهيكل األسايس للذاكرة لدى األفراد من

 الوصف بإعادة ن، فهم يبدأو أو أماكن قد زاروهاقرءوهاًليست عملية حرفية فعندما يصف األفراد كتبا 

ًقراءة ما بالذاكرة من أحداث، ودامئا ما يقومون بإيجاز املفهوم الداليل من خالل تحديد الشخصيات 

األحداث والتفاصيل الوصفية األخرى وباملثل تستعيد اللفظة أو الجملة الداللية الرئيسية والتجهيزات و

 .كافة التجارب أو املواقف املثرية

 :هدف بناء الخارطة الذهنية: أوالً

 بالتعلم ألن خصائص الخارطة الذهنية متيزها وتهيؤها االحتفاظيهدف بناء الخارطة الذهنية إىل 

ويلة املدى، ألن الدماغ يتعامل مع الصورة بشكل أكرث سهولة من املادة للبقاء مدة أطول يف الذاكرة ط

 بطبيعتها ألنها اقتصادية، فالصور االستدعاءاملكتوبة سواء يف عمليات املعالجة الذهنية أو التخزين أو 

 :ًتخترص كثريا من تفصيالت املشهد املرسوم أو املصور بطريقتني هام كالتايل

 ستلزم عند إعدادها استخدام الرموز والصور للتعبري عن املفاهيم املختلفةأنها ت: الطريقة األوىل. 

 بها كصورة كاملة فيصبح االحتفاظأنها بحد ذاتها صورة واحدة فيعمل الدماغ عىل : الطريقة الثانية 

 .ًالتذكر عاليا ولو بعد مدة طويلة
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رب عن املفاهيم واملعلومات  والفهم عند الطلبة وذلك ألن يعاالستيعاب إىل زيادة ًأيضاوتهدف 

ًبالصور والرموز األمر الذي يستلزم قدرا عليا من الفهم للمفهوم املطلوب حتى يتم التعبري عنه رمزيا أو  ً ً

 ً.صوريا

ومن أهدافها تنمية اإلبداع حيث يعترب بناء الخارطة الذهنية فرصة ملامرسة اإلبداع وتوليد عدد من 

 .اء الخارطةاألفكار التي تساهم يف تحسني بق

ويسهل رسم الخريطة الذهنية الوصول إىل اإلمكانات الهائلة للمخ عن  طريق متثيل األفكار 

باستخدام الكلامت املفتاحية وهي عبارة عن طريقة منظمة للعصف الذهني للتوصل إىل فكرة محورية 

 املركزية وتتشعب  من الفكرةاالتجاهاتثم تصوير األفكار والتداعيات عىل هيئة عروق نامية يف كل 

 .االتجاهاتالخريطة الذهنية يف كل 

وتلتقط األفكار والخواطر يف كل زاوية، وما أن يدرك العقل البرشي أن بإمكانه أن يربط يشء بأي 

يشء آخر حتى يجد التداعيات عىل الفور وبعد رسم خريطة األفكار ميكن عندئذ البحث عن أمناط وصالت 

ًوضوعات مختلفة ظاهريا وتنتج فكرة جديدة أو حل إبداعي ملشكالت ًموحدة قد تربط أفكارا أو م

 تداعيات األفكار بصورة واعية استمراريةالتصميم، وتشكل الخريطة الذهنية أداة مهمة للمساعدة عىل 

ومدروسة حتى يتسنى لنا عمل صالت أو روابط تخيلية وإطالق طاقتنا اإلبداعية الخالقة، وهي أداة هامة 

لتفكري وتعترب تقنية تذود التفكري مبفاتيح تساعد عىل استخدام طاقة العقل وتسخر أعىل يف تنظيم ا

 .مهارات العقل بالكلمة أو الصورة أو األعداد أو األلوان

 :قواعد بناء الخرائط الذهنية:  ًثانيا

 :ًيتم بناء الخريطة الذهنية وفقا للقواعد اآلتية

تم الربط بينها بخطوط معنونة بكلامت أو عبارات ذات يتم وضع املفاهيم داخل إطارات دائرية ي -1

 .معنى

 .تشكل الروابط املنطقية مع املفاهيم ما يطلق عليه األفكار -2

ترتب املفاهيم يف الخريطة الذهنية بطريقة هرمية بحيث يقع املفهوم األكرث عمومية عند قمتها،  -3

تبط كل مفهومني يف الخريطة بنوعني من بينام تقع املفاهيم األقل عمومية عند املستويات التالية وير

 :الروابط هام
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 .تجاهنياوهي الروابط بني كل مفهومني متتالني وتشري إىل عالقة ربط ذات  :الروابط الخطية  - أ 

وهي روابط بني مفهومني من مستويني مختلفني وعادة ما تكون عالقة  :الروابط املتقاطعة  -ب

 .تجاه واحداالربط هذه عالقة ذات 

 .ًتوضع األمثلة يف أطر ألنها تشكل مفاهيم وتوضع دامئا يف نهاية الخريطة  4-

 

 شكل يوضح منوذج لخريطة ذهنية يدوية

 

 
 

 :رشوط بناء الخرائط الذهنية: ًثالثا

 :يتطلب بناء الخرائط الذهنية الرشوط التالية

 .عرفة السابقة للتلميذأن تكون املادة املتعلمة واضحة مفهومة ومقدمة بلغة وأمثلة مرتبطة بامل -1

 .أن ميتلك التلميذ معرفة سابقة متعلقة باملوضوع -2

 .أال يجرب التلميذ عىل رسم خريطة -3
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 :كام أن بناء الخريطة الذهنية يتضمن أربعة نشاطات كربى هي

 تحديد املوضوع األسايس أو املفهوم األسايس للخريطة. 

 تحديد املفاهيم الفرعية التي ترتبط باملفهوم األسايس. 

 تحديد العالقة بني املفهوم األسايس واملفاهيم الفرعية. 

 التأكد من دقة وصحة العالقات بني املفاهيم. 

   :خطوات إعداد الخريطة الذهنية: ًرابعا

 :هناك عدة خطوات إلعداد الخريطة الذهنية هي كالتايل

 باملوضوع يسة املتعلقةالبداية يجب وضع عنون الخارطة يف املنتصف ثم تحديد وحرص العناوين الرئيف 

ومن ثم العناوين املتفرعة عنها، وتتم كتابة العناوين الرئيسة والفرعية عىل خطوط أو فروع مائلة وذلك 

فوق الخطوط وحتى تكون الخريطة الذهنية جذابة يفضل تزويدها بالصور والرموز والرسومات واملختلفة 

رى باختالف الشخصية يف التصميم واملسحة اللونية واستخدام األلوان، وتختلف كل خريطة ذهنية عن األخ

 من تصميم الخريطة الذهنية يجب إلقاء نظرة عليها حتى االنتهاءاللتان تختلفان من شخص آلخر، وبعد 

 .ترتسخ يف الذاكرة

 :وأنه عند إعداد الخريطة الذهنية البد من إتباع الخطوات التالية

باستخدام شكل أو رسم ) املنتصف(ك لوضعها يف املركز البحث عن الفكرة العامة أو األساسية وذل -1

 . والتعبري بشكل طبيعياالتجاهات يف جميع االنتشارصورة، ألن ذلك يعطي املخ حرية 

وضع األفكار الفرعية ذات الصلة بالفكرة األساسية أو العامة ووضعها بشكل إشعاعات تخرج من  -2

 .املركز

رة من األفكار الفرعية ألن املخ البرشي يعمل بالربط وضع األفكار الثانوية بشكل إشعاعات صاد -3

 ً.الذهني بني شيئني أو أكرث معا

كام أن الربط يسهل عملية التذكر، كذلك البد من جعل الفروع أو األفكار الفرعية يف شكل خطوط 

 .متعرجة وليست مستقيمة حتى تبعد امللل، كون الخطوط املتعرجة أكرث جاذبية وإبهار
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 :تحديد عدة خطوات تتمثل فيام ييلإىل هذه الخطوات عند إعداد الخريطة الذهنية يتم وباإلضافة 

 .خذ ورقة كبرية وضعها بشكل أفقي أمامك -1

ملونة مبقاس معقول والتي توضح الحديث الذي سوف نخطط ) يف املنتصف ( ارسم صورة مركزية  -2

 .له

 وتأكد من استخدام لون مختلف لكل ارسم عىل األقل أربع فروع سميكة تنبثق من الصورة املركزية -3

 .فرع

 .اكتب كلامت رئيسة خالل هذه الفروع لتقديم الصورة املركزية واملوضوع الذي نخطط له -4

ارسم فروع إضافية متتد من الفروع الرئيسية والكلامت الخاصة عىل هذه الفروع هي موضوعات  -5

 .فرعية للكلامت التي كتبتها عىل الفروع الرئيسة

سيع الخريطة الذهنية للخارج بإضافة موضوعات فرعية وثانوية إضافية وكلامت رئيسة استمر يف تو -6

 .وفروع

 : خطوات إعداد الخرائط الذهنية يف سبع خطوات رئيسة هي كالتايلBuzan 2006ويحدد بوزان 

 قم بثني ورقة بيضاء من جميع جوانبها وابدأ يف منتصفها، ألننا عندما نبدأ يف املنتصف فإننا نعطي -1

 .االتجاهاتالحرية لذهننا للتحرك يف جميع 

استخدام أحد األشكال أو إحدى الصور للتعبري عن الفكرة املركزية ألن الصورة أفضل من ألف كلمة  -2

كام أنها تساعد عىل استخدام خيالك والصورة املركزية تشكل إثارة أكرب وتجعلك تحافظ عىل مواصلة 

 .انتباهك وتساعدك عىل الرتكيز

 كام أنها تضفي  األلوان أثناء رسم خرائط العقل ألن األلوان تعمل عىل إثارة الذهن مثل الصور،استخدام -3

 .القوة والحياة عىل خرائط العقل ومتنح تفكريك اإلبداعي طاقة هائلة

وصل الفروع الرئيسة بالشكل املركزي، وأوصل فروع املستويني الثاين والثالث بفروع املستويني األول  -4

 .كذا، ألن الذهن يعمل بطريقة الربط الذهنيوالثاين وه
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املستقيمة  قتصار عىل الخطوطن االكاجعل الفروع تتخذ الشكل املنحني البد من الخطوط املستقيمة ل -5

فهي أكرث جاذبية للعني وحدها يصيب الذهن بامللل، أما الفروع املنحنية واملرتابطة مثل فروع األشجار 

 .نتباهناوأكرث إثارة ال

 املزيد من م كلمة رئيسية واحدة يف كل سطر، ألن الكلمة الرئيسية املفردة متنح خريطة العقلاستخدا -6

 .القوة واملرونة

 .استخدام الصور أثناء رسم خريطة العقل ألن كل صورة مثل الثورة املركزية أفضل من ألف كلمة -7

 :كيفية عمل الخرائط الذهنية: ًخامسا

بتكر الخريطة الذهنية أن الخريطة الذهنية تعمل عىل ربط  وهو مBuzan 2006يعترب توين بوزان 

 .جانبي الدماغ األمين واأليرس فريى بوزان وجود متاميز بني الجانبني األمين واأليرس للدماغ

 يف نتائج بحثهم عىل أكرث Rogers: Kuipeer, Kirker 1977وقد أثبت كل من روجرز وكيوبر وكريكر 

 الوظائف ،أن فيص املخ يتقاسامن فيام بينهام) القرشة الخارجية للمخ(ملخ ًأقسام املخ تطورا وهو لحاء ا

 :ًالفكرية الكربى حيث أن الشق األمين يبدوا مهيمنا عىل الجوانب الفكرية التالية

 اإليقاع واإلدراك الحيس. 

 الجشطالت أو الصورة الكاملة. 

 التخيل. 

 أحالم اليقظة واللون والبعد. 

 

ًا مهمينا يف نطاق مختلف ولكن يف مجموعة من املهارات العقلية التي ال تقل أما الشق األيرس فيبدو

 :أهمية عن مهارات الشق األمين وهي

 الكلامت 

 املنطق 

 األعداد 
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 التسلسل 

 التعليم الخطي 

 والتحليل والقوائم 

بط ومبا أن هناك متايز بني الجانبني األمين واأليرس للدماغ فهذا يتطلب البحث عن طريقة تدريس تر

األمين واأليرس مام يضع الدماغ يف قمة عطائه لذا ابتكر بوزان الخارطة الذهنية فهي تعترب من الطرق التي 

 .تساعد عىل تحسني كفاءة الربط بني جانبي  الدماغ أو التدريس لكل الدماغ

  أن الخريطة الذهنية هي أداة تفكري تنظيمية نهائية تعمل عىل تحفيزBuzan 2002ويوضح بوزان 

أو استثارة التفكري وهي يف غاية البساطة حيث تعترب الخارطة الذهنية أسهل طريقة إلدخال املعلومات 

 . هذه املعلومات فهي وسيلة إبداعية وفعالة لتدوين املالحظاتسرتجاعًللدماغ وأيضا ال

ز وتقوم الخرائط الذهنية عىل وصف ما يف العقل عن طريق الخرائط واألشكال بحيث يكون املرك

 أو التصنيف وميكن مقارنة االختصاصهو الفكرة الرئيسية ويتفرع من هذه الفكرة فروع عىل حسب 

الخرائط الذهنية بخرائط املدينة حيث أن مركز الخريطة هو مثل مركز املدينة وميثل الفكرة األكرث أهمية 

ثل األفكار الرئيسية يف يف املوضوع الذي تتم دراسته والطرق الرئيسية التي تتفرع من مركز املدينة مت

 .عمليات التفكري والطرق الثانوية أو التفرعات متثل األفكار الثانوية

وتعتمد الخريطة الذهنية عىل رسم دائرة متثل الفكرة أو املوضوع الرئييس ثم ترسم منه 

ًفروعا لألفكار الرئيسية املتعلقة بهذا املوضوع وتكتب عىل كل فرع كلمة واحدة فقط للتعبري 

عنه، وميكن وضع صورة رمزية عىل كل فرع متثل معناه وكذلك استخدام األلوان املختلفة 

للفروع املختلفة كل فرع من الفروع الرئيسة ميكن تفريعه إىل فروع ثانوية متثل األفكار 

 لهذا الفرع وباملثل تكتب كلمة واحدة عىل كل فرع ثانوي متثل معناه، كام ميكن ًأيضاالرئيسية 

 األلوان والصور ويستمر التشعب يف هذه الخريطة مع كتابة كلمة وصفية أو داللية استخدام

وهي من األفكار الهامة من الخرائط الذهنية وميكن أن يطلق عليها املفاهيم الداللية التذكرية 

 وهي داللة لصفات حالة معينة أو مفاهيم داللية إبداعية عندما تكون هذه اللفظة محفزة 
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 أو خريطة تعرب ياغة األفكار واستخدام األلوان والصور حتى تكون يف النهاية شكالً أشبه بشجرةللذاكرة وص

 .عن الفكرة بكل جوانبها

 .ميثل رسم مبسط لخريطة ذهنيةالتايل والشكل 

 

 رسم مبسط لخريطة ذهنية يوضح شكل 

 http://epforum.net/showthowthread.php?=580: املصدر

 

نية بأنها وسيلة يستخدمها الدماغ لتنظيم األفكار وصياغتها بشكل يسمح بتدفق وتعد الخرائط الذه

 األفكار من املركز إىل كل انتشارًاألفكار، ويفتح الطريق واسعا أمام التفكري اإلشعاعي الذي يعني 

 .االتجاهات

هولة، كام وتساعد إسرتاتيجية الخرائط الذهنية عىل تجميع املعلومات وتوصيلها إىل عقل الطالب بس

 املعلومات وميكن رسم الخريطة الذهنية اسرتجاعتساعد عىل ربط األفكار بعضها ببعضها، وتسهل عملية 

 . إما باليد أو باستخدام الكمبيوتر
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 :أسس عمل إسرتاتيجية الخرائط الذهنية: ًسادسا

حيث من أسس ترتبط إسرتاتيجية الخرائط الذهنية بالنظرية البنائية وبعض إسرتاتيجيات التدريس 

 :عملها هو

 املعلومات الجديدة وربطها مبا لديه من معارف اقتناء يف عقل املتعلم ُخِّرسُإحداث تعلم ذا معنى ي

ًسابقة وأيضا ما لديه من معرفة حالية وهذا ما يعتمد عليه اإلطار املفاهيمي للنظرية البنائية وهو دمج 

 .نالثالث أمناط من املعرفة وبناء املعلومات بالذه

  أن تطبيق الخرائط الذهنية يف مجال Fun G S & Maskat 2009 من فان وماسكات وقد ارتأى كالً

 ثم Harlen 1985 وتالهم هارلني Driver & Erickson 1983 تدريس العلوم بدأ عىل يد دريفر وأريكسون 

اإلنجاز والتجريب  العلمي وواالستقصاءتوالت الدراسات التي أثبتت فعاليتها يف مجال التعلم النشط 

والبحث العلمي وعمل املالحظات وتعلم املفاهيم واستخراج املفاهيم الخاطئة وتنمية التحصيل العلمي 

 . نحو املادةاالتجاهاتوتنمية 

 Farrand P. Hussain. F & Hennessy E 2002 وفاراند وحسني وهنيس Boley 2008واتفق كل من بويل 

 أن الخرائط Bell, J 2009 وبيل وآخرون ،Abi- El Mona, Abd- El Khalick 2008وعبد الخالق وأيب املنى 

 . املعلومات من الذاكرةاسرتجاعن التذكر وتيرس ِّحسُالذهنية ت

 أن الخرائط الذهنية أثبتت فعاليتها يف مادة الفيزياء Mollberg. at. el 2011كام أشار مولربج وآخرون 

 القرار وإمناء مهارات البحث العلمي وتشخيص مشكالت اتخاذ حتى التمكن، وأنها ساعدت املتعلمني عىل

  .التعلم

 يف دراستهم الوصفية Burgess. Allen J & Owen. Smith . N 2010ووصف بريجس وأوين وسميث 

ة الكمية للمعلومات والبيانات حيث إنها تعطي مجاالت ار ذا أهمية لإلدالًدخلخرائط الذهن أنها تعد م

للمعلومات والبيانات وتكوين التمثيالت والتشبيهات وتحليل البيانات وبذلك تعد تصويرية ومرئية 

 . املفاهيم العلمية واملعرفةاكتسابًاسرتاتيجية ناجحة للتدريس نظرا ألنها تيرس الفهم وتنمي 

  فارتابــا أن الخــرائط الذهنيــةCrowem & Sheppard. L 2010 أمــا  كــروي وشــيبارد 
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ريئ لتحديد صعوبات ومشكالت التعلم لدى املتعلمني وبالتايل البحث عن حلول لها، تساعد يف التصور امل

 بالتعلم االحتفاظ اسرتاتيجية تدريسية ناجحة، إذ أنها توجه وترشد الطالب وتيرس له ًأيضاكام تعد 

 . والتحقق العلميواالستقصاءوتساعده عىل البحث 

ًأن اسرتاتيجية خرائط الذهن أظهرت تفوقا كبريا Tattersall. Et. Al 2011 كام أكد تاتريسال وآخرون  ً

 . العلميكتشافواالعند مقارنتها بغريها من اإلسرتاتيجيات التدريسية مثل خرائط املفاهيم 

  :أدوات الخريطة الذهنية: ًسابعا

 االستعانةليك يكتمل إعداد الخريطة الذهنية بصورة صحيحة البد من توافر عدد من األدوات ميكننا 

 -:بها لتدوين املالحظات عند رسم الخريطة الذهنية وتتمثل فيام ييل

 :األسهم 1-

ويتم االستعانة بها لتوضيح كيفية تواصل األفكار املتناثرة بأجزاء مختلفة من شكل ما ويكون السهم 

 . أمامية وخلفيةاتجاهاتًإما أحاديا أو مزدوج الرأس ويشري إىل 

 

 

 :الرموز 2-

 وجميع أدوات اإلشارة األخرى إىل االستفهامالنجوم وعالمات التعجب وعالمات  باالستعانةميكن 

 .جانب الكلامت لتوضيح العالقات واألبعاد األخرى

 

             

 

 

 

 

؟
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 :األشكال الهندسية 3-

 بها االستعانة، يتم ...بعض األشكال الهندسية كاملربعات واملستطيالت والدوائر والقطع الناقصة 

 .ىل مساحاتلإلشارة إ

 

 

 

 

 :األشكال اإلبداعية 4-

 باألبعاد الثالثية يف األشكال الزخرفية التي تتناسب واملوضوع الذي االستعانةيأيت اإلبداع نتيجة  

 .توضح فيه

 :األلوان 5-

تكمن الفائدة يف استخدام األلوان يف كونها منشطة للذاكرة وأداة مساعدة إبداعية يف تعميق الربط  

 .وتساعد يف تحديد الفواصل بني املساحات الرئيسية يف تصميم مايف الدماغ 

ويعد استخدام األلوان والصور والرموز اإلبداعية من أكرث األدوات التي من شأنها أن تسهم يف  

تحريك فص الدماغ األمين يف حني أن وجود الكلامت املفتاحية واألعداد تسهم يف تحريك الفص األيرس 

 .جتمعان يسهم يف تحريك الفصني وبالتايل الدماغ اإلنساين يف أفضل حاالتهوبالتايل وجودهام م

 : التي تقوم عليها الخرائط الذهنيةاالفرتاضات: ًثامنا

 أن مصطلح 2008وتوين بوزان  2003 طالل الزعبي Novack & Gwin 1989أشار كل من نوفاك وجوين 

 وهي ترجمة لألفكار التي اقرتحها أوزبل Gwin وجوين Novackخرائط املفاهيم كام هو من تطوير نوفاك 

Ausubel الخاصة بفكرة املنظامت املتقدمة والتي يستهدف فيها مساعدة املتعلمني عىل ربط 1963 يف سنة 

املعلومات الجديدة مبا لديهم يف أذهانهم هي كام أشار أوزوبل العامل الهام والحاسم يف التعلم وبالتايل 

تقدم يعمل عىل توجيه تعلم الطلبة وربط املعلومات املوجودة يف البنية املعرفية ميكن من خالل املنظم امل

 .باملعلومات
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والشكل التايل يوضح الخلية العصبية وتفرعاتها التي تشبه الخريطة الذهنية وهذه صورة للخلية 

قة يف العصبية يف جسم اإلنسان وكيف هي متشعبة ومتفرعة االتجاهات فإن استخدمت نفس هذه الطري

ًعملية ترتيب وإدارة العقل فإنك سوف تجد ارتياحا وتذكرا رسيعا للمعلومات ألنك بهذه الطريقة تعكس  ً ً

صورة لطريقة عمل العقل داخل الجسم فهذه هي صورة فعالة لتفعيل وظائف الدماغ خاصة الشق األمين 

 .واأليرس

 

 

 هنيةالخلية العصبية وتفرعاته التي تشبه الخريطة الذيوضح شكل 

 

 :مراحل عمل الخريطة الذهنية: ًتاسعا

 : إىل أن عمل الخريطة الذهنية يقسم إىل مراحل وهي كالتايلBuzan 2006يشري بوزان 

 :بيئة العمل واألدوات املطلوبة  -أ

 . تستخدم بالعرض وال يشرتط لون معنيA4ورقة كبرية ويستحسن مقاس أكرب من  -1

 . ألوان عىل األقل3وان، حاول أن تكون أقالم متعددة األحجام واألنواع واألل -2

 :خطوات العمل  -ب

 من منتصف الورقة اكتب الفكرة الرئيسية للعمل فإن كنت تريد عمل ملخص ملادة معينة ابدأ -1

 .فضع اسم املادة يف منتصف الصفحة

قة ًابدأ بجعل األفكار تتدفق من عقلك ال تجعل قيودا تحكمك يف وضع األفكار، ضع أية أفكار لها عال -2

باملوضوع وأن كانت األفكار غري مرتبة فال تهتم بذلك، ولكن تذكر أن تستغل وقتك يف هذه الخطوة 

 . دقائق7 إىل 5حيث أن العقل البرشي يعمل بكفاءة عىل طرح األفكار الجيدة ملدة ترتاوح بيم 
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واستخدم فتتاحية تدل عليها، وكلمة ا) الفكرةعنوان (ًاجعل لكل فكرة فرعا يف منتصف الصفحة  -3

 .هنا األلوان والرسومات املرتبطة بالفكرة لتميز كل واحدة من األفكار عىل حدة

 .إذا انتهيت من الخطوتني السابقتني قم بعملية فحص شاملة عىل الورقة -4

 :تقييم الخرائط الذهنية  -ج

 : إىل أنه ميكن تقييم الخرائط الذهنية عن طريق2011تشري موراين 

 . الرتكيز-لعمق ا-سعة األفق: املحتوى -1

 .تغطية األفكار الخاصة -2

 .تطبيق اسرتاتيجيات الخرائط الذهنية -3

 اللون 

 الرمز 

 األسهم 

 :سرتشاد املعلم عند إعداد الخرائط الذهنيةا: ًعارشا

 :عند إعداد الخرائط الذهنية من املمكن أن يسرتشد املعلم بالخطوات التالية

 :اإلعداد: أوالً

 :وات التاليةوتتمثل خطوات اإلعداد يف الخط

 تصفح الكتاب أو املوضوع املراد دراسته: االستعراض. 

 الوقت املخصص للتعلم ومقدار الجهد الواجب إنجازه. 

 شتيت خريطة الذهن للمجال املعريف بغرض تحسني القدرات الرتكيزية لدى املتعلم وعدم ت

 .انتباهه

 وتحديد األهدافتوجيه األسئلة وتحديد األهداف حيث تزداد أهمية توجيه األسئلة . 

 التطبيق: ًثانيا

 :ويتمثل يف الخطوات التالية
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 التعليامت  العام أي أخذ فكرة جيدة عن املوضوع قبل التعلم وذلك من خالل قراءة االستعراض

 واإلحصائيات والهدف من والفهارس والصور واألشكال والنتائج والجداول والعناوين الفرعية والتواريخ

 .عرفة جيدة عن املوضوعذلك تزويد املتعلم مب

  العام ويف مرحلة املعاينة االستعراضاملعاينة السابقة وفيها يتم تغطية ما مل يتم تغطيته يف مرحلة 

 .السابقة يتم تركيز املتعلم عىل نقاط داخل املوضوع

 االنتهاء  بعداملراجعةود من الضوء عىل املناطق غري الواضحة يف النص يالنظرة الفاحصة من خالل إلقاء املز 

 العام واملعاينة السابقة والنظرة الفاحصة وإذا ظهرت معلومات ناقصة فالبد من االستعراضمن 

 .املراجعة وتكملة الخريطة الذهنية حول املوضوع محل التعلم

 :ما يجب مراعاته عند إعداد الخريطة الذهنية: الحادي عرش

مور يجب مراعاتها عند وضع الخريطة  عدة أ2005وقد عرضت ذوقان عبيدات وسهيلة أبو السعيد 

 :الذهنية كالتايل

إغناء الخريطة بالرسوم أو الصور والرموز فالصور تساعد عىل التذكر بدرجة تفوق الكلامت وليس  -1

، فيجب قبول الرسم من املتعلمني مهام كانت درجة نتقُمن الرضوري أن تكون الرسوم بشكل م

 .إتقانه

الً من الصورة يستحسن أن تكون الكلمة كبرية ملونة أو ثالثية إذا استخدمت كلمة يف املركز بد -2

 .األبعاد

استخدام األلوان يف داخل الخريطة، فالصورة يف املركز ميكن أن تكون ثالثية األلوان وكام أن  -3

 .اإلشعاعات الصادرة عنها ميكن أن تكون ملونة

 .استخدام األسهم والرموز لتوضيح العالقات بني أجزاء الخريطة -4

 .ستخدام مساحة واسعة واجعل الخريطة مفتوحة تسمح بإضافات حديثةا -5

 :األخطاء التي يجب تجنبها عند إعداد الخريطة الذهنية: الثاين عرش

عند إعداد الخرائط الذهنية يجب تجنب األخطاء التي قد تحدث عند بناء الخريطة كام حددها 

 : وهي كالتايل2006نجيب الرفاعي 
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 يس، ال يكون العنوان أو املوضوع الرئييس يف املركز طويالً جداصياغة املوضوع الرئي.ً 

 إغفال العناوين الفرعية. 

 عدم استخدام األشكال أو الرسوم التوضيحية. 

 بناء الخريطة بشكل عمودي. 

 الخريطة بالتفاصيلازدحام . 

 كتابة املصطلحات يف نهاية القاموس. 

 عدم استخدام األلوان. 

 عدم التناسق بني األلوان. 

 :معايري تقييم الخريطة الذهنية: الثالث عرش

 :يتم تقييم الخريطة الذهنية بناء عىل الجوانب التالية

 :التسلسل الهرمي  -أ

 من املفهوم  وهل كل مفهوم تال أقل عمومية وأكرث خصوصية؟هل توضح الخريطة التسلسل الهرمي

 . عندئذ ميكن وضع خمس درجات لكل تسلسل هرمي صحيح؟الذي فوقه

 :الوصالت العرفية  -ب

 وهل العالقة ؟هل توضح الخريطة توصيالت صحيحة بني جزء وآخر من التسلسل الهرمي للمفهوم

املبنية مهمة وصحيحة؟ عندئذ ميكن وضع عرشة درجات لكل وصلة عرضية صحيحة ومهمة، أو وضع 

 .هيم أو القضاياًدرجتني لكل وصلة عرضية صحيحة ولكنها ال توضح تركيبا بني مجموعة من املفا

 :األمثلة  -ج

األحداث أو األفعال املحددة التي تعرب عن أمثلة للمفاهيم تعطي درجة كام يجب أن ال تحاط 

 .بدائرة ألنها ليست مبفاهيم وإمنا أسامء أعالم

باإلضافة إىل ما سبق ميكن تصميم خريطة ذهنية من قبل املعلم ليك تستخدم كمعيار وتوضع لها 

تقسم درجات الطالب عىل هذه الخريطة إليجاد النسبة والبد من اإلشارة هنا إىل أن بعض عالمة ومن ثم 

الطالب قد يصمموا خريطة مفاهيم أفضل من الخريطة التي أعدها املعلم وبالتايل قد يحصلون عىل 

 %.100 ـدرجة نهائية فوق ال
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  : التاليةيناقش هذا الفصـل العنارص

 

 مقدمـــة

 ًالذهنيةةطيالخررسم :أوال . 

 معايري رسم الخريطة الذهنية: ًثانيا . 

 مواصفات رسم الخريطة الذهنية: ًثالثا . 

 القواعد اإلرشادية يف رسم الخريطة الذهنية: رابعا . 

 خطوات رسم الخريطة الذهنية: خامسا . 

 دوات رسم الخريطة الذهنيةأ: سادسا . 
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 مقدمة

ًإن عقل اإلنسان ميثل مخزنا للمعلومات واملهارات التي تساعده عىل الترصف الواعي يف كافة أمور 

الحياة والتعايش مع اآلخرين والتفاعل مع الظواهر الطبيعية املحيطة به لذا كان من الرضوري يف مجال 

إذ ظهر توجه عام : رتاتيجيات تدريسية تركز عىل تنمية وتقوية وظائف العقل باساالهتاممطرق التدريس 

ً الكثري من الدراسات عددا من أنواع الخرائط وإمكانية استخدامها يف ْنحو خريطة التعلم وقد تناولت

ائط تدريس مادة العلوم، ومنها خرائط التفكري والخرائط املعرفية وخرائط املجادالت أو املناظرات ثم الخر

الذهنية والتي تعد أكرث أنواع الخرائط التي تركز عىل استغالل طاقات العقل بشكل مخطط له ومدعوم 

 .بكافة اإلمكانيات والرؤى املمكنة لتحقيق أفضل تعلم يتحقق به الفاعلية التعليمية بصفة عامة

ــث  ــة تعتمــد يف إوحي ــان الخــرائط الذهني ــصور واألشــكال إجراءاته  عــىل الرســومات وال

 الخرائط الذهنية يف صورتها الحديثة والتـي Tony Buzan 1974لتخطيطية فقد ابتكر توين بوزان ا

ًتستخدم حاليا يف مجال التعليم والتعلم وعالقة الخرائط الذهنية بوظـائف املـخ فأشـاروا إىل أن 

 الخرائط الذهنيـة تعتمـد بـشكل عـام عـىل عمـل القـرشة الدماغيـة بكـل مـن الفـصني األميـن 

ــ ــسبة واألي ــرشية ووجــد أن بعــضها وبن ــارات الب ــني بامله ــل %) 99(رس للمــخ واملتعلق ــا مث  منه

الحدس واملهارات فوق املنطقية غري مستخدمة وبالتايل فهي تشجع عىل تقويـة التـذكر وتنميـة 

 املهارات اإلنسانية كام أشـاروا لكونهـا تـشبه لحـد كبـري يف رسـوماتها الخليـة العـصبية لإلنـسان 
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 نقطة مركزية وتتفرع منها نقاط فرعية وبالتايل يقوم العقل بصناعة الروابط بني تلك النقاط فكالهام له

 - الرسومات- األصوات- األلوان-التخيل(كام أوضحوا الوظائف التي يقوم بها الفص األمين للمخ وهو 

 - الحسابات-نطق امل-التفكري (ـأما الفص األيرس للمخ فيقوم ب)  املشاعر واألحاسيس-التحليق والتأليف

 .وبالتايل فالخرائط الذهنية تيرس أداء فيص املخ)  استخدام الكلامت واألرقام-عمل القوائم

وترتبط اسرتاتيجية الخرائط الذهنية بالنظرية البنائية وبعض اسرتاتيجيات التدريس حيث من أسس 

جديدة وربطها مبا لديه من  املعلومات الاقتناءعملها هو إحداث تعلم ذا معنى يرسخ يف عقل املتعلم 

ًمعارف سابقة وأيضا ما لديه من معارف حالية، وهذا ما يعتمد عليه اإلطار املفاهيمي للنظرية البنائية 

 .وهو دمج الثالث أمناط من املعرفة وبناء املعلومات بالذهن

 :رسم الخريطة الذهنية: أوالً

 التدريس اسرتاتيجية الخرائط الذهنية من ضمن اإلسرتاتيجيات التي ميكن أن يستخدمها املعلم يف

وميكن تعريف الخرائط الذهنية بأنها تصميم أو رسم تخطيطي يجمع بني رسم وكتابة املعلومات إذ يقوم 

 . وتذكرهاستيعابهاملعلم والطالب بتنظيم ما هو مكتوب ليسهل عىل العقل 

 عملية التعرف ًاسيا يف تسهيلً بأن الرسم التخطيطي يلعب دورا أسWindersee 1987  ورأى وندريس

 .عىل بنى الطلبة املفاهيمية إذ يعمل عىل تجميع أجزاء املعرفة التي ميتلكها الطلبة

والخريطة الذهنية هي أداة تفكري تنظيمية نهائية تعمل عىل تحفيز التفكري وهي يف غاية البساطة 

 هذه املعلومات فهي سرتجاعالً وأيضا  املعلومات للدماغالتصالحيث تعترب الخريطة الذهنية أسهل طريقة 

 .وسيلة إبداعية وفعالة لتدوين املالحظات

 :وميكن القيام بعمل خريطة ذهنية عن طريق

 ساسية يف مركزها داخل أي شكل أو صورةتجهيز ورقة بيضاء وكتابة الفكرة األ. 

  بـالفكرة األساسـيةمـن القيـود وكتابـة مـا يتـدفق مـن أفكـار متعلقـة ) املتعلمـني(تحرير عقـل املـتعلم  
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باستخدام خطوط منحنية تصل الفكرة األساسية بالفكرة الفرعية، مع استخدام الصور والرموز والكلامت 

 .واأللوان واألقالم املختلفة ثم حاول فهم ما توصلت إليه

تعتمد اسرتاتيجية الخرائط الذهنية عىل رسم خريطة أو شكل مياثل كيفية قراءة الذهن للمعلومات 

 أو التصنيف االختصاصث يكون املركز هو الفكرة الرئيسية ويتفرع من هذه الفكرة فروع عىل حسب حي

الخريطة هو مثل مركز املدينة وميثل الفكرة وميكن مقارنة الخرائط الذهنية بخرائط املدينة حيث أن مركز 

ركز املدينة متثل األفكار  الرئيسية التي تتفرع من ماألكرث  أهمية يف املوضوع الذي تتم دراسته والطرق

 وتساعد اسرتاتيجية .الرئيسية يف عمليات التفكري والطرق الثانوية أو التفرعات متثل األفكار الثانوية

الخرائط الذهنية عىل تجميع املعلومات وتوصيلها إىل عقل  الطالب بسهولة كام تساعد عىل ربط األفكار 

 وميكن رسم الخريطة الذهنية إما باليد أو باستخدام بعضها ببعض، وتسهل عملية اسرتجاع املعلومات

 .برامج الكمبيوتر

 

 

 رسم مبسط للخريطة الذهنيةيوضح  شكل 

 http://epforum.net/showthread.php?t=580: املصدر
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 :معايري رسم الخريطة الذهنية: ًثانيا

 : التاليةتتمثل معايري رسم الخريطة الذهنية حتى تتضح يف ذهن الطالبات يف املعايري

من القواعد الرئيسية لرسم ) استخدام الصورة وكتابة العنوان يف املركز (وضوح الفكرة الرئيسية -1

الخريطة الذهنية والتي البد من مراعاتها رضورة وضع عبارات وصور واضحة ال يعرتيها الغموض، 

تفكري اإلبداعي وتزيد تعرب عن الفكرة الرئيسية أو املوضوع الرئييس للخريطة حيث تسهم يف تنمية ال

 ً.من كفاءة الذاكرة كام أن وضع الصورة يف املنتصف يجعل الرسم متميزا

رسمها له، ويف  رضورة شمول الخريطة لكافة أبعاد املوضوع املراد : والتدرجواالستمراريةالشمولية  -2

 حتى ال تنقطع واالبتكارات ،واالمتدادات بحيث تكون قابلة لإلضافات االمتدادنفس الوقت مستمرة يف 

األفكار لدى قارئ الخريطة كام أنه البد من األخذ يف الحسبان رضورة التدرج يف الخريطة من العام 

بالبدء من املنتصف بالفكرة العامة ثم التدرج بالتسلسل إىل إىل الخاص ثم األكرث خصوصية وذلك 

 .األقل عمومية بسهولة ويرس

لرئيسية التي يجب التأكيد عليها عند رسم الخرائط الذهنية  من القواعد ا:األلوان والصور والكلامت -3

ًوالتي تعد أساسا لرسمها هو استخدام األلوان والصور والرموز والكلامت ألن األلوان والصور تساعد 

عىل تحريك فص الدماغ األمين، أما العبارات أو الكلامت من شأنها تحريك فص الدماغ األيرس مام 

ً زيادة احتاملية تحريك الفصني سويا األمر الذي يحقق فعالية لعمل الدماغ يساعد الجمع بينها إىل

كام يفضل أن توزع الصور يف كل جزء من الخريطة لكونها تسهم يف تحقيق املتعة يف الدماغ وتنشيط 

 اسرتجاعًالذاكرة يف حني أن األلفاظ تعطي الخريطة دقة ووضوحا مام يسهل قراءتها وتساعد عىل 

                .كل أشمل وأفضلالكلامت بش

 يفضل الرتكيز عىل استخدام الكلامت الرئيسة بدون تفاصيل ليك تحقق الفكرة الرئيسة : االختصار -4

 وعدم التوسع يف الكلامت مع مراعاة أن تكون الكلامت االختصارمن استخدام الخريطة وهي 

 .مفتاحية لها داللة عند الشخص مستخدم الخريطة

 قواعد الهامة عند رسم األفرع يف الخريطة الذهنيـة أن يقـل سـمكها كلـام اتجهنـا من ال:األفرع -5

ــشابه  ــى تت ــك حت ــة وذل ــم تأخــذ يف الدق ــدأ ســميكة ث   مــن املنتــصف إىل الخــارج،  حيــث تب
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 باتساق ومن ثم تسهل عملية التذكر، وال بد أن تكون ًامع شكل الخاليا العصبية يف الدماغ وتتوافق مع

 .وغري مستقيمة حتى تشبه شكل نتؤات خاليا الدماغالفروع متعرجة 

 أحد أبرز قواعد رسم الخريطة الذهنية كون الشكل العام لها متناسق وجذاب ألن :الشكل العام -6

 .العني تألف النظر إىل األشكال املتناسقة وتسهل عملية املراجعة والتذكر

لذهنية لتوضيح داللة الرموز عند  يفضل أن يكون هناك مفتاح للخريطة ا:مفتاح الخريطة الذهنية -7

ال سيام أنه ال يوجد خريطتان متطابقتان متاما، كام يفضل أن يوضع املفتاح أسفل : مراجعة الخريطة

 .الخريطة حيث يوضع الرمز ومعناه بالقرب منه

 يفضل أن تكون أفكار الخريطة منظمة تتدرج تحت موضوعات عامة يف مجاالت :أفكار الخريطة -8

ًقل من عموم املجال إىل خصوص املوضوعات، ثم تندمج يف أفكار أكرث تخصيصا، كام متنوعة فتنت

 .تندمج مع جزيئات أكرث دقة يف مجاالت أخرى مام يحقق متاسك األفكار يف الخريطة

 عنرص الرتابط بني الصور والكلامت واملعاين أمر أسايس يف الخريطة، حيث تعترب الخرائط :الرتابط -9

 .لطرق التي تساعد عىل عملية الربط يف التعلم وتنظيم املعلوماتالذهنية من أبرز ا

 تفرعات جديدة من استيعاب قابلية الخريطة الذهنية للتوسع وقدرتها عىل :التوسعات يف التفرعات -10

 .أبرز األمور التي تزيد التشعب

 ينبغي أن تكون  عند البدء يف وضع األفكار أثناء رسم الخريطة: الدائري من أعىل اليمنيتجاهبدء اال -11

 عقارب الساعة وهذا التنظيم يسهم يف ترتيب األفكار اتجاهعىل اليمني وبطريقة دائرية يف أمن 

للخارطة، األمر الذي يعزى إليه حدوث اإلثراء يف الدماغ عىل املدى الطويل، كلام زاد عدد الخرائط 

 .نعها الفرد زاد أثر ذلك عىل تنظيم الدماغ وقوة التعلمصالذي ي

 :مواصفات رسم خرائط العقل:  ًلثاثا

ا يف كل شكل من أشكال خرائط العقل هعند رسم خرائط العقل هناك عدة مواصفات البد من توافر

 :وهي
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 التكامل 

 املرونة 

  التأمل 

 اإلتساق 

 النامئية 

 باإلضافة إىل 

 األلوان الجذابة 

 الشكل املميز 

 . املتعلمنينتباهاوطريقة العرض الجيدة واملناسبة حتى ميكنها جذب 

  :القواعد اإلرشادية يف رسم الخرائط الذهنية: ًرابعا

 :تتمثل القواعد اإلرشادية يف رسم الخرائط الذهنية يف القواعد التالية

 : الفكرة الرئيسية 1-

اكتب هذه "تطوير أحد منتجات األثاث املعدين وهو تتحدد الفكرة الرئيسية يف موضوع املشكلة 

ارسم ) كلام كانت كبرية كلام كان ذلك أفضل( تصف جوهر املوضوع عىل ورقة كبرية الجملة القصرية والتي

 ".صورها حولها وإن كنت تفضل ارسم صورة متثل املوضوع

 : الكلامت املفتاحية 2-

متكننا الكلامت املفتاحية من استخالص كلامت ذات صلة من خالل عملية التداعي الحر لألفكار 

 معقدة من التداعي من عدد قليل من الكلامت املفتاحية اكتب بأرسع ما ومن املمكن استخالص أمناط

 :ميكن األفكار املتداعية املرتبطة بالفكرة الرئيسية وهذه الكلامت املفتاحية

 التصور أو الهدف. 

 أو جمع املعلوماتاالستقصاء . 

 تحليل املعلومات التي تم جمعها. 

 التصميم وهو وضع األفكار. 
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 التصميمالعرض وهي مستندات . 

 الذي تم تطويرهاالقرتاحة م  وهي التأكد من قياالختبار . 

 املتابعة والتحسني. 

 اإلنتاج النهايئ. 

 . وتكتب حول الفكرة الرئيسية بشكل دائري

 :تداعيات األفكار 3-

ستطيع بكتابة كل التداعيات املنظمة ت الصفحة بأرسع ما مألااكتب كل يشء يرد إىل ذهنك و

ُ نفسك عاجزا من التقدم خً بدت مثرية للسخرية أو غري ذات صلة وإذا وجدتوالعفوية حتى إن  أي ْذً

 .واحدة من الكلامت املفتاحية أو األفكار يف الخريطة واكتب أول تداعي حول تلك الفكرة يرد عىل ذهنكم

 : التواصل بني األفكار 4-

ملفتاحية مع األفكار التي اربط الكلامت املفتاحية بخطوط متفرعة من املركز وكذلك الكلامت ا

بأخرى وتبدأ يف رؤية عالقات ن طريق ربط األفكار يتبني لك بوضوح كيف ترتبط فكرة عوضعت حولها، ف

  .ستعينكم عىل جمع أفكارك وتنظيمها عىل هيئة تجمعات عناقيد

 . عند الرضورةتصالأضف كلامت إضافية عىل خطوط اال

 :التنوع يف الخطوط واألشكال 5-

تخدام األلوان والصور والرموز يف إبراز األفكار املهمة وتوضيح العالقات بني املناطق ميكن اس

 روح اإلبداع والبهجة الستثارةاملختلفة يف الخريطة وميكن تحديد ألوان معينة لكل فئة من األفكار وذلك 

 .عىل العمل

 :تجميع األفكار 6-

ن يتم تجمع األفكار حتى ميكنك أن تنتقل نظم التجمعات الرئيسية عىل هيئة أفكار رئيسية وما أ

من حالة املصور إىل حالة الناقد الذي يشاهد األفكار للمرة األوىل وبالتايل معرفة النواحي التي تحتاج فيها 

 .إىل جمع املزيد من املعلومات حول املشكلة
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 :تعديل ومثال األفكار 7-

طور والتواصل يبقى التفكري نشط وفاعل من خالل إخضاع خريطتك الذهنية للتعديل والتلقيح والت

 .بحيث يقرتب أكرث وأكرث من الحلول املمكنة للمشكلة

والخريطة الذهنية عملية مولدة لألفكار وال يتمثل دورها يف اإلمداد باملادة الخام فقط ويأيت ذلك 

تكن موجودة من خالل الجمع بني أفكار متباعدة عىل الخريطة أو متقاربة لنحصل عىل فكرة جديدة مل 

وبتكرار هذه العملية نحصل عىل أفكار عديدة مل تكن يف الحسبان وقت بدء العمل ألن الجمع بني األفكار 

 ً.يف تصورات جديدة يكسبها هوية جديدة متاما

وجدير بالذكر أنه ميكن تطبيق هذه الطريقة مع الطالب يف قاعات الدرس مبا يسمى الخرائط 

 وهي حل املشكلة التصميمية وتعليم الطالب هذه االتجاهنيوائد مضاعفة يف الذهنية الجامعية فتكون الف

 .التقنية ليستفيدوا منها يف جوانب كثرية يف دراستهم يف مجال التصميم

  :خطوات رسم الخريطة الذهنية: ًخامسا

قام العديد من العلامء بتحديد خطوات لرسم الخرائط الذهنية وفيام ييل خطوات رسم الخرائط 

 2004، نانيس مارجيولز ونوزامال 2006، الغوثاين 2006ذهنية وفق أسس علمية حيث أورد كالً من جنس ال

 :خطوات رسم الخريطة الذهنية يف الخطوات التالية

 :لتهيئةا 1- 

 .التفكري التأميل يف موضوع الخريطة الذهنية ومحتواها - أ 

 .التصور املبديئ للشكل النهايئ للخريطة -ب

ًالقرار يف رسم الخريطة يدويا أو إلكرتونياإتخاذ  -ج ً. 

 :ستعداد والتحضرياال  2-

 .ةالورق األبيض غري املسطر أو الربامج اإللكرتوني: توفري املستلزمات الرئيسية  - أ 

 أقالم األلوان )رفيعة السن واملتوسطة(األدوات الخاصة بالرسم وهي أقالم التخطيط مختلفة السمك  -ب

 .م ملونة عريضة للتحديد واإلبرازاملتنوعة، أقال

 :التوليد 3-

 .البدء بالصورة املركزية للموضوع ورسمها يف منتصف الورقة - أ 
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رسم التفرعات بحيث تنطلق من الصورة املركزية وهي تشبه فروع الشجرة تبدأ بسمك كبري  -ب

 .عند القاعدة ويقل سمك التفرع كلام ابتعد عن املركز ويسرتق يف األطراف

ربط الفروع الرئيسية بالشكل املركزي حيث يعمل الدماغ بطريقة الربط الذهني وإذا تم التوصيل  -ج

 .بني الفروع سوف تنساب املعلومات ويسهل الربط مام يعمق التشعيب املعريف

 بدالً من الخطوط املستقيمة وحدها يصيب الذهن بامللل، أما الفروع ًا منحنى شكالًُ التفرعاتُمَّرسُت -د

 .نتباههااملنحنية واملرتابطة مثل فروع األشجار فهي أكرث جاذبية للعني وأكرث إثارة ال

استخدام األلوان والصور أثناء رسم الخرائط الذهنية والستخدام األلوان مزايا عديدة حيث أجرى  - ه

طن،  للعقل الباًستجابةاعدد كبري من الدراسات حول تأثري األلوان عىل طريقة تفكري الطالب و

 .ًعند الكتابة عىل امللصقات واإلشارات أو حامل العرض وقد ثبت أن له تأثريا عىل الطالب

 :الكلامت الرئيسية 4-

املالحظات اختيار كلمة واحدة لكل تفرع يف الخريطة، ويتم التدرب عىل تنمية عادة تقليل  - أ 

 التعريف وحروف الجر أدواتبالرتكيز عىل العنارص الجوهرية مع مالحظة أن الكلامت والضامئر و

 .ال متثل كلامت رئيسة

 .الكتابة الواضحة -ب

كتابة الكلامت الرئيسية بأعىل التفرع بحيث تبدو الكلامت مرتبطة بالصورة املركزية والتفرعات  -ج

األخرى بحيث ترسم رسيعة عند القاعدة ثم ترسم الفروع بشكل مالئم لشكل الخاليا العصبية 

 .بحيث تكون منحنية

تسجل الكلامت املهمة ألن التوكيد يساعد عىل تعميق املعرفة واستقرارها يف : إضافة التوكيد -د

 .الذاكرة طويلة املدى فاملعلومات ال يتم تعلمها دفعة واحدة

ــة - ه ــة يف بدايــة رســم الخريط ــسك بالقواعــد خاص ــة واحــدة مفتــاح : رضورة التم  وضــع كلم

ــل ك ــادة، تحوي ــساحة للزي ــرك م ــة، ت ــيلة للخريط ــلة، وس ــق الواص ــن طري ــة ع ــني إىل كلم  لمت
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 .سمرشح يوضع بها النص املقتبس لكلمة واحدة لتداعي األفكار واللقب يوضع قبل اال

 .ًقلب الكلامت رأسا عىل عقب -و

 :الرموز 5-

تتكون الرموز من رسوم، صور، أرقام، حروف، رموز رياضية وداللة الصور عىل املعنى أكرث من  - أ 

 .الكلامت

ًترسم الرموز بدالً من الكلامت وعند الحاجة ميكن وضع الرموز جنبا إىل جنب مع الكلامت  -ب

 .الرئيسية

عند وجود صعوبة يف اختيار الرسم، ميكن وضع رسم تخطيطي وترتك مسافة لوضع الرسم املالئم  -ج

هنية، فيام بعدـ، لذا يفضل التعرف عىل الرموز منذ بداية التدريب عىل رسم الخريطة الذ

 .واختيار الرموز التي تتسم بالداللة والطرافة والغرابة

 :التداعي الحر لألفكار 6-

 .ترتك الحرية للدماغ بتداعي األفكار دون أي تقييد أو تقييم -أ

 .استعامل األلوان والفروع والرموز والكلامت الرئيسة -ب

 .كلام كانت الخريطة سهلة ميرسة لذاتك فهي فعالة -ج

 .ًتيار فكرة تريد أن تتوسع فيها لتجعلها مركزا لخريطة جديدةميكن اخ -د

 :املراجعة 7-

 .مراجعة الخريطة بناء عىل املحتوى والشكل - أ 

 .إضافة أفكار جديدة أثناء وبعد املراجعة -ب

 :الحضانة 8-

 .ترك الخريطة لفرتة من الزمن تسمح بتخمر الفكرة - أ 

 . تكامل املعلوماتالرجوع من وقت آلخر ليك يساعدك عىل -ب

 .إضافة أفكار جديدة -ج

 :التنظيم  9-

 .يف هذه املرحلة يعاد النظر لرؤية الخريطة مبنظور تكاميل وتحدد النقاط املهمة فيها - أ
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 .ميكن إضافة الشفرات للخريطة وتحديد األفكار املرتابطة مع الرموز واألسهم -ب

 . الخارطة أكرث من املحتوىإعادة التنظيم يف هذه املرحلة بناء عىل شكل -ج

 :أفكار جديدة وخريطة جديدة 10-

 .بعد املراجعة والتنظيم ميكن إعادة رسم الخريطة بتنظيم يعتمد عىل بناء الشخص ملعرفته - أ 

 عقارب الساعة كتنظيم ينمو مع التعمق واإلجادة وال يعترب اتجاهيفضل أن ترسم الخريطة يف  -ب

ًرشطا مقيدا ً. 

ًامل قلام محددا إلبراز أفضل األفكارميكن استع -ج ً. 

 .أقسام معينةًم خطا حول كل فرع متميز لتحديد َّرسُي -د

 .كارفالعالقات بني األإضافة أسهم إلبراز  - ه

 :التنفيذ 11-

 .بعد رسم الخريطة بأكملها، يتم التعامل معها وتطبيقها حسب الهدف الذي وضعت من أجله

 الخريطة الذهنية بأسلوب بسيط بوضع عنوان رئييس يف املركز،  خطوات رسم2009ويلخص الرفاعي 

ثم رسم الفروع بحجم الكلامت، وبعدها اختيار مفاتيح الكلامت املناسبة ثم الكتابة بخط كبري ويف النهاية 

 .عمل رسومات لتوضيح املعلومات، وترك العمل فرتة ثم الرجوع للخريطة مرة أخرى

 :ذهنيةأدوات رسم الخريطة ال: ًسادسا

 بها لتدوين املالحظات أثناء رسم الخريطة الذهنية وتتمثل فيام االستعانةتوجد عدة أدوات ميكن 

 :ييل

 األسهم 1-

يستخدم السهم لتوضيح كيفية ارتباط املفاهيم وتوصل األفكار املتناثرة بأجزاء مختلفة من شكل 

 .واحد
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 الرموز 2-

 وذلك إىل جانب الكلامت لتوضيح العالقات هاماالستفمتثل النجوم وعالمات التعجب وعالمات 

 .واألبعاد األخرى

 األشكال الهندسية 3-

 .متثل املربعات واملستطيالت والدوائر والقطع الناقصة

 األشكال ثالثية األبعاد 4-

 .كاألشكال الزخرفية املناسبة للموضوع

 األلوان 5-

 .ةوتساعد يف توضيح ترابط األفكار املوجودة يف أجزاء مختلف

 



 

 

 

 الفصل الخامس

 الخرائط الذهنية والتعلم  

 

 
 :يناقش هذا الفصـل العنارص التالية
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 الفصل الخامس

 ط الذهنية والتعلم  الخرائ

 

 

 مقدمة

تواجه البرشية اليوم ثورة علمية معلوماتية فاقت ما سبقتها من ثورات عىل مر القرون تتطلب 

ملواجهتها وجود قاعدة علمية قوية األساس تؤهلنا ملواكبة التغريات الرسيعة التي تنتج عن هذه الثورة بل 

 بتنمية القدرات العقلية االهتاممغريات، فإن عىل الرتبية تؤهلنا باألحرى إىل املساهمة يف أحداث هذه الت

لدى جميع الطالب، كام ينبغي عىل الرتبية أوالً أن تتيح الفرصة أمام الطالب ملعرفة كيفية عمل عقل كل 

 .منهم باإلضافة إىل  معرفة الطرق املناسبة التي يتعلمون بواسطتها

 والفكرية والعلمية مل تعد هناك حاجة إىل عيةاالجتام و االقتصاديةفمع حدوث تلك التطورات 

 اآلن هو التدريس من أجل تنمية التفكري والعقل، االتجاه ال يتقنون إال الحفظ والتلقني، بل أصبح خريجني

ومن هنا . ًليكون الطالب قادرا عىل مجابهة جميع املشكالت التي تتحداه والعقبات التي تقف يف طريقه

 تطوير مناهج التعليم وأساليبه لتصبح وسيلة صالحة وبيئة مناخية لنمو العقول ظهرت الحاجة امللحة إىل

 .ونضج األفكار وتفتح املواهب للنهوض بواقعهم وواقع أمتهم إىل مستوى أفضل

 أي أن عىل الرتبية مساعدة املتعلم عـىل فهـم عمليـات التفكـري وخاصـة العمليـات العقليـة 

 كـذلك متـد املـتعلم باملعلومـات الكافيـة عـن إسـرتاتيجيات التي يستخدمها هو نفـسه يف الـتعلم و
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التعلم املختلفة وتساعده عىل اختيار أنسبها بالنسبة له الستخدامها يف املواقف التعليمية التي مير بها 

 .ًوبالتايل يتعلم جيدا أو بالطريقة التي تناسب تفكريه

ُاتيجيا للتعليم يف الدول املتقدمة إذ ميًوأصبح التعليم من أجل تنمية مهارات التفكري هدفا اسرت ن ِّكً

 .ذلك املتعلم من التعامل بكفاءة وفاعلية مع تضجر املعرفة ومع متغريات العامل املعارص

ًويعد التعليم من أهم املظاهر التي تلعب دورا هاما يف تقدم الشعوب ويقاس هذا التقدم مبدى  ً

يس وأن استخدام اإلسرتاتيجيات الحديثة يف التعليم يحول استخدام الوسائل واألساليب الحديثة يف التدر

البيئة التقليدية إىل بيئة تتسم بالتعاون واملنافسة واملناقشة بني املعلم واملتعلم، وهذا العبء يقع عىل 

ً ركيزة العملية التعليمية حيث يجعله شخصا إيجابيا يساهم يف تطوير العملية باعتبارهعاتق املعلم  ً

 .التعليمية

 اللعب ومن هذه األساليب الحديثة أسلوب الخرائط الذهنية التي تتيح للطالب التعلم عن طريق

واملرح وتساعده عىل تقديم نظرة شمولية ملوضوع كبري وتساعد عىل التعلم بطرق إبداعية تساعد عىل 

عليم من الطريقة حل املشكالت كام أنها تساعد عىل الرتكيز أثناء التعلم بشكل كبري، كام أنها تحرر الت

التقليدية املعتمدة فقط عىل املعلم حيث أنها تسعى إىل زيادة نشاط الطالب داخل البيئة التعليمية 

ومشاركة الطالب وتحفيز قدراته الشخصية وزيادة ثقته بنفسه، وتساعد عىل التعلم الذايت من خالل 

 .املناقشة واألسئلة وأول من ابتكرها هو توين بوزان

 الدراسات عىل أن معظم املتعلمني يصنفون كمتعلمني برصيني حيث أن الطالب وأشارت بعض

 له املعلومات بشكل مريئ أو برصي وتقوم عىل تدفق األفكار بطريقة ُقدمُما تديتعلم بشكل أفضل عن

إبداعية مام يساعد عىل تذكر املادة الدراسية بسهولة وتساعد الطلبة التي لديهم ذاكرة ضعيفة عىل تذكر 

 .فاصيل الصورة البرصيةت

ًكام تشري الدراسات إىل أن إسرتاتيجية الخرائط الذهنية من أكرث اإلسرتاتيجيات استخداما يف اآلونة 

ً  إىل أهمية الخرائط الذهنية حيث تقدم مفتاحا للمفاهيم املتضمنة يف Cilchrish 1993األخرية، فقد أشار 

يف تصميم تعليمي مثري وجذاب تساعد الطالب عىل الفهم موضوع معني من  خالل العالقات املرتبطة بها 

 .الجيد لتلك املفاهيم وتيرس دمجها يف البنية املعرفية
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 أن الخرائط الذهنية تساعد عىل ربط املفاهيم الجديدة بالبنية املفاهيمية 2003ويرى طالل الزغبي 

اهيم وتستخدم كوسيلة لتقويم الطالب  بني املفواالختالف أوجه الشبه استقصاءلدى املتعلم كام تساعد يف 

 .وأشار إىل أنها تنمي مهارات التفكري العلمي مثل املالحظة والتصنيف والرتكيب

 إىل أن استخدام الخرائط الذهنية تساعد عىل رفع القدرات التحليلية وتعميق 2000وأضاف زلوم 

 .الصورة الذهنية ودعم العالقات املتبادلة

الذكاءات  وهو مكتشف الخرائط الذهنية إىل أنها تعمل عىل تنمية Buzan 2006بينام أكد بوزان 

 مع معلومات مرتبة املتعددة مثل الذكاء الحريك والذكاء اللغوي والذكاء املنطقي كنتيجة لتعامل الطالب

 .ودقيقة ومنطقية وأكد عىل أنها تعمل عىل ربط جانبي الدماغ األمين واأليرس ومتايزهام

ًإىل أن الخرائط الذهنية تقدم مفتاحا للمفاهيم املتضمنة يف املوضوعات  Cilchrish 1993ويشري 

متسلسل منطقي للعالقات املرتبطة بينها يف تصميم تعليمي جذاب يوضح املستويات املختلفة والصعبة 

لتلك املفاهيم من ناحية التجريد والشمول وذلك بهدف مساعدة الطالب للوصول إىل الفهم العميق لتلك 

 .ملفاهيم وتوظيفها يف تجهيز املعلومات للمستويات املعرفية العليا كالتطبيق والرتكيب والتقويما

ً إىل أن أغلب الطالب يجدون يف إعداد املقال شيئا من الصعوبة ويعود 2003ًكام أشار أيضا الفريس 

ر خريطة املفاهيم ذلك إىل أنهم غري قادرين عىل تجميع أفكارهم عندما يجلسون للكتابة وهنا يأيت دو

فمن السهل عىل هذا املتعلم أن يضع قامئة لبعض املفاهيم التي سيتضمنها مقاله، وبعد ذلك يستطيع بناء 

ملخص لخريطة املفاهيم يف بضع دقائق رمبا تكون غري كاملة إال أنها سوف تقوده إىل كتابة الفقرات األوىل 

 .قال أو البحثمن بحثه وقد ينطلق منها إىل كتابة بقية فقرات امل

 إىل أن الخرائط الذهنية نشاط إبداعي يحتاج إىل عمق يف التفكري 2009ًوأضاف أيضا طه الداميي 

 متعددة وبكافة املستويات املعرفية ويعتمد باتجاهاتووضوح يف املعاين وتكامل يف التفاصيل والتفكري 

تقدمي والتكاميل أي الربط بني مفهومني أو تصميم الخرائط الذهنية عىل البنية املعرفية للفرد والتامئز ال

 .أكرث
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 : تعلمكإسرتاتيجيةدور الخرائط الذهنية : أوالً

 Davies 2010 تعلم يف ضوء دراسة كل من دايفز كإسرتاتيجيةميكن تحديد دور الخرائط الذهنية 

 Wikipedia, The Free Encyclopedia ، وموسوعة وكيبيدياZoonan 2012 وذونان Zipp et, al 2009وزيب 

 :  كالتايلZipp 2011، وزيب Fun, G, S & Maskat .N 2010 وفن ماسكات 2011

تساعد يف تنظيم وترتيب املعلومات لدى املتعلم كذلك وتركيب وبناء وتصنيف األفكار واملعلومات  -1

األدبية والتعبري عن اآلراء واألفكار برسعة أكرث وبصورة مخترصة بدالً من استخدام الجمل والعبارات 

 .املطولة

تعمل عىل ربط األفكار واملعتقدات بالرموز بصورة أفضل بدالً من استخدام الكلامت والتأكيد عىل  -2

 بني املعلومات بأنواعها املختلفة تجعل واالرتباطاتتواجد وتوليد العديد من العالقات املتبادلة 

 .املتعلم أكرث إبداعية

 .كار وعمل روابط جديدةتحفز املتعلمني من خاللها إىل توليد أف -3

يرس ُتنه ذو عالقة وطيدة بالخرائط الذهنية ألن الخرائط الذهنية  إتشجع العصف الذهني إذ -4

 .استحضار األفكار وعمل العالقات وصوالً لكثري من املداخل والحلول املتعددة الفعالة

لم ترتيب األولويات تفيد املتعلمني بأنها ذات أمناط متعددة من التعلم ومن خاللها يستطيع املتع -5

كام أنها تالئم كافة املستويات الطالبية تحصيالً، كام تنمي معدالت التحصيل وتنمي مهارات التواصل 

 ).االستامع - التحدث- القراءة-الكتابة(العلمي بأنواعها 

تنمي مهارات التفكري املتعددة الناقد واإلبداعي والعلمي والتأميل واملنطقي، وذلك من خالل  -6

ستها عادة أثناء إعداد الخريطة وترسيخ العالقات الغري خطية بني املفاهيم واقتناء الطالب مامر

 . القراراتواتخاذألساسيات املعرفة والقدرة عىل حل املشكالت 

 للعديد من املعينات مثل األنشطة والتصويرات الستخدامهاتشجع عىل التحصيل العميق للمعلومات  -7

 .ان واملراجعاتوالتخيالت واملجازات واأللو



 103الخرائط الذهنية والتعلم  : الفصل الخامس
 

 

 التعليمي إىل ما يسمى بتعزيز املهارات الحياتية والتأكيد عىل االنتقالالتأكيد عىل مفهوم التحول أو  -8

امرسات املهنية الناجحة يف كافة ممفهوم التعلم مدى الحياة وهذا يعد من األسس الرئيسية  لل

 يف التعلم واملامرسة العملية ملهارات املجاالت وعمل الخرائط من املصادر املفيدة ملساعدة املتعلمني

 .التنظيم للمعلومات املفتاحية الفعالة

 .االستنتاجاتعمل وتساعد املتعلم عىل التفسري وترجمة األفكار والتلخيص  -9

توفري وتقديم املعرفة واملعلومات العلمية يف صورة مرئية وتنمي قدرات املتعلم عىل التخطيط  -10

ة والتخطيطية، ومتثيل البيانات واملعلومات يف صورة جديدة الجيد، وعمل الرسومات البياني

 .ومتعددة

تطلق العنان لذهن املتعلم للتغيري املستمر يف شكل وأمناط الخرائط الذهنية وتراكيبها والتجديد  -11

 .ها وعدم إتباع قوالب وأمناط معينةئاملستمر يف بنا

 .عقيل البرصي والاالنتباهتراعي البعد الجاميل والتشويق وجذب  -12

بشكل عام أن خرائط الذهن لها دور اسرتاتيجي يف كل من التعليم والتعلم، حيث تساعد يف إزالة  -13

صعوبات التعلم وتنمية الحفز والدفع والثقة للمتعلم ومساعدته يف تنقيح وتعديل التعلم، وكذلك 

 املتعلمني إىل يف تقوية التذكر والتحصيل العلمي، حيث تحول املعلومات واملعارف يف عقول وأذهان

خرائط واإلملام البرصي لكل أجزاء منهج العلوم ككل بوضوح، والقدرة عىل مراجعة الدروس برسعة 

ويف التفكري، كام تدرب الذهن إليجاد الحلول ألداء أي عمل نظامي وتصنيفي وكذلك يف التخطيط 

ًوأيضا يف التواصل حيث  منها يف جزء من ورقة االنتهاءحيث تيرس التخطيط للمهام من البداية حتى 

 .تساعد يف تسلم أو توصيل أي منط أو منوذج من املعلومات بوضوح ودقة

 املتعلمني وأوجه القصور العلمي لديهم، احتياجاتميكن استخدامها كأداة تشخيصية لتحديد  -14

 .وصعوبات أو مشكالت التعلم وتحديد أسبابها لبحث فروع عالجها

 

 

 



 104 الخرائط الذهنية ومهارات التعلم
 

 

 :اتيجية الخرائط الذهنية يف التدريسكيفية استخدام اسرت: ً ثانيا

 :عند استخدام هذه االسرتاتيجية يف التدريس يراعى اآليت

كتابة الكلامت بوضوح مع توضيح املفهوم الرئييس بلون مخالف أو إضافة صورة صغرية بجواره  -1

 .متاثله أو تحديده بدائرة أو مثلث

ً تبعا لدرجة ا عىل خطوط كل خط يرتبط بخط آخراألفكار أو املعلومات املتناولة يف الخريطة يتم كتابته -2

 .قرب املعلومات أو بعدها عن بعضها البعض مكونة بذلك بنية للمعلومات

يراعى عند كتابة املعلومات عىل شكل خطوط عىل الخريطة أن تكون كل معلومة عىل نفس الخط  -3

 . التفكريعد عىل حرية ومرونةاحتى يسهل إجراء وصالت خطية بني املعلومات وهذا يس

استخدام األلوان بقدر اإلمكان وذلك ملا تقوم به من تحسني يف الذاكرة من إثارة وتنشيط عمليات  -4

 .النصف األمين من القرشة املخية هذا باإلضافة ملا متنحه بهجة مثرية للعني

، ترك الحرية الكافية للعقل بقدر اإلمكان من أجل استدعاء جميع املعلومات املتواجدة يف العقل -5

خاصة وأنه يف بعض األحيان قد يكون رسعة توارد األفكار أرسع من القدرة عىل كتابتها، فنتيجة 

لطبيعة الخريطة املفتوحة فإنها تسمح للعقل بعمل مزيد من اإلضافات يف بنيته املعرفية ومن ثم 

 .تصبح كل خريطة مختلفة عن الخريطة األخرى وهذا يساعد عىل عمليات التذكر

 أنه ميكن إيجاد النقاط السابقة يف خمس 2004إىل هذه الخطوات أضافت مارجيولز وباإلضافة 

 :خطوات تتبع يف أي موقف تعليمي وهي كالتايل

 . وألوانA4بتحضري املستلزمات من ورق : االستعداد: الخطوة األوىل  1-

 .ز وتداعي األفكاربتحديد الصورة املركزية والكلامت الرئيسية والرمو: التوليد: الخطوة الثانية 2-

 .ترك الخريطة فرتة ثم العودة إليها: الحضانة: الخطوة الثالثة 3-

 .ممكن تجميع بعض األفكار باستخدام الرموز واألسهم: التنظيم: الخطوة الرابعة 4-

 .عرض الدرس وتنفيذه:  التنفيذ:الخطوة الخامسة 5-
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 :تطبيقات الخريطة الذهنية يف مجال التعليم: ًثالثا

ن للمعلم أن يستخدم الخرائط الذهنية من خالل العديد من الطرق العلمية ليك يحول عملية ميك

 ومن تطبيقات الخرائط الذهنية تحضري املذكرات ًعاالتدريس والتعليم إىل عملية أكرث سهولة وإمتا

ًثريا الخاصة باملحارضات، إن تحضري املحارضة عىل شكل خريطة ذهنية سوف يكون أرسع ك) املالحظات(

ًمن تدوينها كتابيا، كام أنها متلك يف نفس الوقت ميزة كبرية تتمثل يف السامح لكل من املحارض والطالب 

بتكوين صورة إجاملية كاملة للموضوع ككل يف كل األوقات كام أنه سيكون من السهل تحديث الخريطة 

لذاكرة سوف تضمن تحديث إحداث فوىض، كام أن طبيعتها املنشطة لالذهنية من سنة إىل أخرى دون 

 ألن معرفة املحارض سوف تزداد مع ًااملوضوع مبجرد إلقاء نظرة مخترصة عىل الخريطة قبل املحارضة ونظر

ًمرور الوقت فإن نفس الخريطة الذهنية سوف تثمر محارضات مختلفة متاما عند تطبيقها من عام إىل آخر 

 دون أن واضحبشكل  تدوين املذكرات الخاصة باملحارضةوهذا من شأنه أن يحول دون اإلصابة بالسأم نتيجة 

ًيتطلب ذلك أي جهد إضايف، كام أنه يحول املحارضة إىل مهمة أكرث إمتاعا وتشويقا لكل من املحارض والطالب أو  ً

املستمع ومن خالل دور الخريطة الذهنية كإطار للمحارضة فإنها سوف متكن املتحدث من الحفاظ عىل توازن 

 الحديث التلقايئ من جهة، وتقديم عرض واضح وجيد البناء من جهة أخرى، باإلضافة إىل ذلك فإن مثايل بني

 الذهنية متكن املحارض من توزيع الوقت بشكل سليم أثناء املحارضة، إما إذا أحدث أي تغيري يف الخريطة

لفرتة الزمنية الوقت ألي سبب من األسباب فإنها متكن املتحدث من التكيف بشكل لحظي مرتجل مع ا

 .املتاحة

كذلك ميكن استخدام الخرائط الذهنية للتخطيط السنوي حيث ميكن أن تستخدم الخريطة الذهنية 

ملخ املدرس نظرة شاملة عن الربنامج التعليمي للسنة الدراسية كاملة، مع التعرف عىل األقسام الخاصة 

ً االتخطيط لنصف العام الدرايس ويعترب فرعًوأيضا بكل مرحلة دراسية ونوعية الدروس التي يجب أن تدرس 

ً للخطة السنوية ويتخذ عادة شكل خريطة ذهنية أصغر حجام متتد من فرع أو فروع عىل الربنامج ًاسنوي

 املنهج  بخطة تصف العام الدرايس لتحديد املوضوعات التي سوف يتم تناولها ضمناالستعانةالسنوي، وميكن 

يته باإلضافة إىل تحديد النمط أو الرتتيب الذي سيتبعه بشكل تقريبي أما الدرايس الذي ينوي املدرس تغط

التخطيط اليومي خارطته الذهنية ستتضمن تفصيالت دقيقة مثل تحديد الوقت لبداية ونهاية اليوم 

 .الدرايس واملواضيع التي سيتم تغطيتها وحالة الغرفة الصفية
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نية لرشح أو تقديم الدروس وذلك عن طريق وباإلضافة إىل ذلك ميكن استخدام الخريطة الذه

إعداد خريطة ذهنية لدرس معني وتوضيح كافة التفاصيل املتعلقة به، وتقدميه للطلبة عن طريق جهاز 

 وهذا سوف يثري انتباه الطلبة ويدعم الفهم  )power point( و  )over head projector(العرض الرأيس 

رائط ذهنية للطلبة تحمل صورة الهيكل العام خ عن طريق توزيع واستذكار املادة وميكن إتباع منط آخر

لبة بتلوينها طللخريطة، ويطلب منهم استكامله أو توزيع نسخ مصورة باللونني األبيض واألسود ليك يقوم ال

 .بأنفسهم

رفة  هو اختبار معاالمتحان إذا كان الهدف من وراء لالمتحاناتًكام ميكن استخدام الخرائط الذهنية أيضا 

 الخريطة ْثبتُالطالب وفهمه وليس قدرته عىل الكتابة فإن الخريطة الذهنية هي الحل األمثل حيث ميكن أن ت

ًللمدرس ما إذا كان الطالب يعي املادة بشكل عام أو ال، كام أنها سوف تلقي الضوء فورا عىل نقاط قوته 

ًفة التي يتمتع بها الطالب بعيدا عن أي وضعفه، وسوف متنح املدرس فكرة واضحة وموضوعية عن مستوى املعر

أمور ميكن أن تؤثر عىل موضوعية التصحيح مثل جامل الخط اليدوي، ودقة الرصف والنحو فضالً عن أن هذا 

 .ً يوفر قدرا هائالً من الوقت الذي يقضيه املدرس يف القراءة وتصويب األخطاء الواردة يف االختبارسوف

 : عند تنفيذه باستخدام الخرائط الذهنيةلالختبارايل وميكن إتباع نظام التقييم الت

 العالمة ارـــاملعي 

 املحتوى -أ

 5 )تغطية نطاق النظريات واملفاهيم(سعة األفق   -

 5 ) تغطية التفاصيل(العمق والرتكيز   -

  4 تغطية األفكار الخاصة  -ب

 تطبيق اسرتاتيجيات خرائط العقل  -ج

 2  اللون  -

 2  الرمز  -

 2 ألسهما  -

 20 النتيجة اإلجاملية
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 فهي تشجع وتعترب الخريطة الذهنية إحدى الوسائل املثالية يف التخطيط واملراقبة وتقديم املرشوعات،

الفكر املتكامل واملركز يف املراحل املبكرة، ومتكن كل من املدرس والطالب عىل متابعة تقدم عملية التعلم، 

ًات املرتابطة كام أنها يف النهاية تقدم إطارا مثاليا سواء للعروض املكتوبة ومراقبة الشبكة املتواصلة للمعلوم ً

 .أو الشفهية

 :تحسني خريطة العقل: ًرابعا

 :هناك بعض النقاط التي تحسن خريطة العقل والتي من أهمها

 ).الكلمة الرئيسية(استخدام كلمة واحدة أو عبارة بسيطة للمعلومات  -1

 .بة تسهل صعوبة القراءةالكلامت املطبوعة أو املكتو -2

 .استخدام األلوان لتحديد مختلف األفكار وللمساعدة يف التصور وتساعد عىل التعميامت -3

 الرموز أكرث من الكلامت عن يشء معني بالنسبة لك وكذلك ِّربَُعاستخدام الرموز والصور حيث قد ت -4

 .الصور تساعد عىل تذكر املعلومة

 .للربط بني املعلوماتاستخدام األشكال والدوائر والحدود  -5

 .استخدام األسهم للتوضيح واألثر -6

 ؟كيفية كتابة أساسيات خريطة العقل: ًخامسا

 :يوضع أساسيات خريطة العقل بهذه الطريقة

 .بدأ يف مركز الصفحة ضع عنوان املوضوع يف دائرةأ -1

 . لها صلة به واقرتح كلمة لتصف أو ترمز إىل املوضوع أواتجاهً سهام يخرج يف أي جمن املركز أخر -2

 .ًمن الخط الرئييس سوف تأخذ واحدا أو أكرث لكل موضوع فرعي -3

 .استخدام األسهم لتوضيح املفاهيم املرتبطة بعضها واأللوان للربط بني املوضوعات -4

 : ذلك يف2003وقد لخص البنك الدويل 

 يقوم املعلم برسم دائرة يف منتصف الورقة ويضع فيها موضوع ما. 

 ن يذكر ما لديه عن معلومات عن هذا املوضوع بحيث يجيب عن بعض يطلب من كل تلميذ أ

 .وغريها.... األسئلة مثل ما، وأين
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 كلام ذكر التلميذ فكرة يقوم املعلم بكتابتها واإلشارة إليها بسهم يخرج من دائرة املوضوع. 

 :ولذلك يجب أن يراعى ما ييل عند رسم خريطة العقل

 من، ما، كيف، متى (أن نجيب من الخريطة عىل أسئلة مثل.( 

 أن تكون يف صفحة واحدة. 

 أن يرتك فيها مكان لإلضافة. 

 أن يستخدم األلوان والرسومات لتوضيح العالقات واألهمية. 

 أن تكون قابلة للتنفيذ. 

 ):الذهن(املكونات الرئيسية لخريطة العقل : ًسادسا

 :تاليةتتمثل املكونات الرئيسية لخريطة العقل أو الذهن يف املكونات ال

 .املوضوع الرئييس أو الفكرة الرئيسية توضع يف منتصف الصفحة -1

 .املعلومات الهامة يتم إلقاء الضوء عليها باألشكال التوضيحية أو األسهم أو خطوط ثقيلة -2

 .تستخدم األلوان لتثبيت األفكار وتنظيم املفاهيم املختلفة -3

 .تصال األفكاراالكلامت املفتاحية تؤدي إىل زيادة  -4

 .سل تزودنا باملفاهيم أو الصالت ليك تعطي وتؤكد ترابطات وخلق عالقات بني األفكارالسال -5

 .الشكل البرصي مثل التوضيحات باألمثلة والصور تسهل التذكر -6

 ؟ماذا نفعل بخريطة الذهن: ًسابعا

 :وهي تعني أن خريطة الذهن لها فوائد متعددة مع عدة أنظمة :أخذ املالحظات  1-

 جديدًةًاارميكن أن تولد أفك .  

 ميكن أن تعيد كتابة املفاهيم يف كلمة واحدة. 

 نتائج خرائط بالعني ويتم تذكرها بالذاكرة البرصية. 

 فخريطة العقل تـساعد يف إنتـاج أفكـار غـري محـددة :الكتابة اإلبداعية والكتابة التقريرية 2-
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ة إبداعية وكتابة تقريرية كام أنها بالتايل ترتبط وكالهام كتابونظم كل فكرة ُوجديدة ويف نفس الوقت ت

 .طريقة سهلة لكتابة الجمل أو الفقرات من الكلامت املفتاحية

الً  حيث ميكن عمل خريطة عقل له بوضع الفكرة الرئيسية أوالتذكرة بطريقة سهلة ملوضوع تقرأه 3-

 .ً فكرة جديدة ميكن ربطها بها أيضا، وهكذااكتشافثم عند 

 ملا قرأت فيمكن تذكره برسعة ًاءة سوف تصل إىل خريطة عقل متثل ملخص من القرااالنتهاءوعند 

 .ومراجعته

 :إذا كانت مجموعة أفراد تريد عمل خريطة عقل فعليها إتباع اآليت :الدراسة كمجموعة أو عائلة  4-

 .ميكن عمل خريطة عقل بطريقة فردية عام تعرفه بالفعل عن املوضوع - أ 

 .ًموضحا فيها ما تعرفه عن املوضوعارسم خريطة عقل جامعية  -ب

 ).الجامعية(قرر ما تحتاج تعلمه من هذه الخريطة  -ج

 . املادة التي تعطي عمق للمعرفة وهنا كل فرد يكمل الخريطة بنفسهدريسابطريقة فردية  -د

 .مرة أخرى كمجموعة ميكن رسم وخلق خريطة عقل جامعية رئيسية - ه

 :أشكال الخرائط الذهنية: ًثامنا

 .خذ الخرائط الذهنية الشكل التايلميكن أن تأ   -أ

ً املؤلف للخريطة ميكن أن يضع الفكرة الرئيسية يف وسط الصفحة ثم يسأل، من يرتبط مبن؟ وأيضا -ب

هل توجد وصالت متضمنة؟ وهل توجد معلومات متضمنة؟ وما هي املفاهيم اإلضافية التي : يسأل

 ستضاف؟

 :ة بوظائف املخعالقة الخرائط الذهني: ًتاسعا

أشاروا إىل أن الخرائط الذهنية بشكل علم تعتمد عىل عمل القرشة الدماغية بكل من الفصني 

منها مثل الحدس % 99األيرس واألمين للمخ واملتعلقني باملهارات البرشية ووجدوا أن بعضها وبنسبة 

 .ذكر وتنمية املهارات اإلنسانيةواملهارات فوق املنطقية غري مستخدمة، وبالتايل فهي تشجع عىل تقوية الت
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 الفكرة الرئيسية 

 

 

توضح الفكرة وتجيب عن األسئلة كيف الحقائق التي  

 . ما- متى -

 

 وضوح الفكرة 

 

 

كام أشاروا لكونها تشبه لحد كبري يف رسوماتها الخلية العصبية لإلنسان وتتفرع منها نقاط فرعية 

 تلك النقاط كام أوضحوا الوظائف التي يقوم بها الفص األمين وبالتايل يقوم العقل بصناعة الروابط بني

أما الفص )  املشاعر واألحاسيس- التخليق والتأليف- الرسومات- األصوات- األلوان-التخيل(للمخ وهي 

وبالتايل )  استخدام الكلامت واألرقام- عمل القوائم- الحسابات- املنطق-التفكري(األيرس للمخ فيقوم بـ 

 .أداء فيص املختيرس الذهنية فالخرائط 

وترتبط اسرتاتيجية الخرائط الذهنية بالنظرية البنائية وبعض اسرتاتيجيات التدريس حيث من أسس 

 املعلومات الجديدة وربطها مبا لديه من اقتناءخ يف عقل املتعلم ِّرسُعملها هو إحداث تعلم ذا معنى، ي

ذا ما يعتمد عليه اإلطار املفاهيمي للنظرية البنائية ًمعارف سابقة وأيضا ما لديه من معارف حالية وه

 . أمناط من املعرفة وبناء املعلومات بالذهنةوهو دمج الثالث

 

 البداية

 الوسط

 النهاية
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 أن تطبيق الخرائط الذهنية يف مجال Fun .G. S & Maskat .V 2010 فان ومسكات ْنِ موقد ارتأى كالً

 ثم Harlen 1985 وتالهم هارلني Driver & Erickson 1983تدريس العلوم بدأ عىل يد دريفر وإريكسون 

 العلمي واإلنجاز والتجريب واالستقصاءتوالت الدراسات التي أثبتت فعاليتها يف مجال التعلم النشط 

 املفاهيم الخاطئة وتنمية التحصيل العلمي واستخراجوالبحث العلمي وعمل املالحظات وتعلم املفاهيم 

 . نحو املادةاالتجاهاتوتنمية 

 



 

  

 

 

 

 



 

 

 

 الفصل السادس

 إيجابيات ومميزات الخرائط الذهنية 

 

 

 :يناقش هذا الفصـل العنارص التالية

 

 مقدمـــة

 ًالعمليات الذهنية والتصور املكاين: أوال . 

 تدوين املالحظات: ًثانيا . 

 الفرق بني الخرائط الذهنية وخرائط املفاهيم: ًثالثا . 

 لذهنيةإيجابيات وسلبيات الخرائط ا: رابعا . 

 مميزات الخرائط الذهنية: خامسا . 
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 إيجابيات ومميزات الخرائط الذهنية 

 

 

 مقدمة

نه يف الوقت ذاته شهدت الحقبتان األخريتان من نهايات القرن العرشين وبدايات القرن الحادي إ

ا األبحاث الخاصة بأمناط التفكري والعرشين طفرة يف األبحاث الخاصة بعالقة الدماغ بالتفكري مبا فيه

ومفهوم السيطرة الدماغية األمر الذي جعل الباحثني يكشفون عن وجود عالقة وثيقة بني أسلوب التفكري 

 بشكل منسق  عىل أحد جانبي االعتامدوالتعلم عىل جانبي الدماغ، وأشار الباحثون أن األفراد مييلون إىل 

علومات حيث أشري إىل هذا الجانب بالجانب املسيطر السائد لدى من اآلخر أثناء معالجة امل املخ أكرث

 .الفرد

وتشري كل من الدراسات التي استندت إىل نظرية النصفني الكرويني للدماغ للعامل روجر سبريي التي 

 الجانب األمين والجانب األيرس إىل أن أمناط التفكري السائدة لدى الطلبة - بوظائف جانبي الدماغاهتمت

ملدارس والجامعات بناء عىل وظائف جانبي الدماغ تركز عىل منط التفكري التحلييل واللغوي  واملنطق يف ا

الريايض وهذه األمناط من التفكري متثل وظائف الجانب األيرس للدماغ يف حني أن وظائف الجانب األمين 

ي والكيل وهذه األمناط يف للدماغ تركز عىل منط التفكري البرصي واملكاين والحديس والرتكيبي واإلبداع

 .تراجع مستمر خاصة الوظيفية األهم وهي التفكري اإلبداعي

 ًويعمل العقل اإلنساين يف أرقى حاالته عندما يعمل الفصني الدماغيني معا بنفس الجودة
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 )2007جنس (وال يطغى جزء عىل آخر، وحتى يتم ذلك البد أن تتحقق مفاتيح اإلثراء الدماغي، وكام ذكر  

الحداثة والتحدي والرتابط : توصلت إىل عدد من النتائج املشرتكة وهي: بفحص دراسات عدة عن إثراء املخ

التدريس يف القرن الحايل تحقيق خصائص اإلثراء والوقت والتغذية املرتجعة الفورية ومن شأن اسرتاتيجيات 

 .هنية هي إسرتاتيجية الخرائط الذالخاص بالتعلم وإحدى هذه اإلسرتاتيجيات

ونتيجة للتطور التقني الذي غزا كافة املجاالت وخاصة املجال التعليمي والرتبوي وظهور العديد من 

الربامج التقنية التي تسهم يف زيادة فعالية التعلم ظهر برنامج يسهم يف تسهيل رسم الخرائط الذهنية 

 .م الذي يعمل عىل إثراء الدماغً حيث يوفر الربنامج جوا من املتعة ويحقق التعل )Mind Mapped(مبسمى 

 :العمليات الذهنية والتصور املكاين: أوالً

 :ترتبط هذه العمليات بعدة عنارص ميكن تصنيفها فيام ييل

) األيقونية(وتتمثل يف وعي املتعلم بأنظمة الذاكرة البعيدة  :العمليات الذهنية الخاصة بالذاكرة 1-

 . معاين األشياء والرموز والظواهرءباستدعاوالعاملة وطويلة األمد املرتبطة 

وتتمثل يف وعي املتعلم بالصعوبات املرتبطة بتفسري وترجمة  :العمليات الذهنية الخاصة بالفهم 2-

 . من خالل الحواس املختلفةاستقبالهامعاين األشياء والظواهر التي تم 

هو عبارة عن رؤية واعية متهد ويعترب من العمليات الذهنية يف التصور البرصي واملكاين و :األشياء 3-

 .لإلدراك البرصي من قبل الفرد للعامل املحيط من حوله

وتتمثل يف العمليات : )االستبصار(العمليات الذهنية الخاصة باإلدراك الكيل للعالقات بني األشياء  4-

 غري مألوفة الذي يتم من خاللها إيجاد الصالت املنطقية بني الصفات املميزة لألشياء والظواهر بصورة

لدى اآلخرين، كام يتمثل ذلك يف تحديد الصالت املكانية بني الظواهر املتجاورة ويتم التعبري عن 

 ).ً بعيدا عن-ً قريبا من- خلف- أمام- أسفل-أعىل(ذلك بصالت مفاهيمية مثل 

والبعيدة كام تتضمن هذه العمليات الذهنية إيجاد الصالت الزمانية بني األحداث التاريخية القريبة  

 .منها
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 وهو يرتبط بوعي االنتباهيأيت اإلدراك البرصي بعد  :اإلدراك البرصي وتكوين الصورة الذهنية 5-

املتعلم مبا حوله ومتثل الحواس الخمس أدوات اإلدراك البرصي لتكوين الصورة الذهنية لدى الفرد 

 يف صورة نبضات كهربائية فهي تجمع املعلومات وترسلها إىل الجهاز العصبي الذي يرسلها بدوره

 .راك البرصيدوكيميائية إىل املخ، األمر الذي ينتج عنه اإل

  :هم خصائص اإلدراك البرصي ما ييلأومن 

 أي أنه يختلف من فرد إىل فردًااإلدراك البرصي نسبي وليس مطلق . 

  تبطة باألشياء ، أي أن املخ البرشي مييل إىل تنظيم العنارص املرانتقايئاإلدراك البرصي اختياري

 .والظواهر املعروضة أمام الحواس التي تتميز بالوضوح والتنسيق

  اإلدراك البرصي منظم، أي أن املخ البرشي مييل إىل تنظيم العنارص املرتبطة باألشياء والظواهر

 .املعروضة أمام الحواس

 ميوله ودوافعه للتعلم اإلدراك البرصي هادف، أي أن الفرد مييل إىل اإلدراك البرصي إلشباع حاجاته و

 .واملعرفة

  اإلدراك البرصي عملية دائرية، أي أن خطوات اإلدراك البرصي متداخلة ومتفاعلة، حيث تبدأ

 .باالختيار ثم التنظيم ثم التفسري لعنارص املثريات البرصية يف صورة دائرية

 .يتأثر اإلدراك البرصي باإلطار الثقايف والتعليمي للفرد

  :التخيل 6-

عملية عقلية تعتمد عىل تكوين عالقات جديدة من خربات سابقة بحيث تنظم هذه الخربات هو  

 .يف أشكال وصور جديدة مل يألفها الفرد من قبل

 .فه بأنه القدرة العقلية النشطة لتكوين الصور والتصورات الجديدة لألشياء والظواهرِّعرُ يْنَوهناك م

لتي ميكن تكوينها لدى الفرد يف ضوء خربات املايض ويرتبط هذا التعريف بالتصورات الذهنية ا

 .والحارض عن تلك األشياء والظواهر

  عالقاتكام عرفه البعض بأنه العملية العقلية العليا التي تقوم يف جوهرها عىل إنشاء
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عن  الفرد لخرباته السابقة اسرتجاع جديدة بني األشياء يف صورة غري مألوفة للفرد من قبل وذلك من خالل 

 .تلك األشياء

 :وهناك عدة أنواع للتخيل من بينها ما ييل

 . الصورة الذهنية لألشياء كام هي بدون تعديالتاسرتجاعبيرتبط  :يسرتجاعالالتخيل ا  1-

 الصورة الذهنية لألشياء ثم إجراء التعديالت عليها بصورة غري اسرتجاعبط بيرت :التخيل اإلنشايئ 2-

 .مألوفة

التخيل املطلق ليس له حدود وأبعاد كأحالم اليقظة والنوم، أما  :والتخيل املقيدالتخيل املطلق  3-

 .التخيل املقيد فهو تخيل هادف وشعوري

حيث يجمع الفرد أبعاد الصورة الذهنية لديه حيال األشياء ويعيد متثيلها بطرق  :التخيل التمثييل 4-

 .ًمختلفة، ليكون أمناطا جديدة

 . الصورة الذهنية لألشياء التي تم إدراكها من خالل الحواس املختلفةاسرتجاعب يرتبط :التخيل العقيل 5-

 :تدوين املالحظات: ًثانيا

بينها والخرائط   الخرائط الذهنية بأنها مخطط برصي غري خطي للمفاهيم واألفكار والعالقاتاعتبارميكن 

 والكلامت والرموز وتندرج الرسوماتالذهنية تشمل شبكة من املفاهيم املتصلة وذات العالقة والتي تحوي 

ًاملعلومات يف املخطط تبعا ملستوياتها من األكرث شمولية إىل األقل شمولية والخريطة الذهنية هي تعبري 

 .االتجاهاتعن التفكري اإلشعاعي الذي يتم يف كافة 

لوب وهناك عدة أسـاليب رئيـسة تـستخدم يف تـدوين املالحظـات واملـذكرات ومنهـا العبـارة واألسـ

 ًالــرسدي الــذي يعتمــد فيــه الطالــب عــىل كتابــة املعلومــات بــشكل رسدي وهنــاك أيــضا مــن يــستخدم

واألعداد وكلها تعترب أساليب تقليدية لتدوين املعلومات وميكن أن نطلق عليها املـذكرات  الرموز 

ــة عــدة مــساوئ فهــي ال تــسلط الــضوء عــىل الكلــامت  ــة، ولهــذه املــذكرات التقليدي  التقليدي

يسية حيث يتم عادة طرح األفكار الهامة عن طريق الكلـامت الرئيـسية أو املفتاحيـة والتـي الرئ

 تتمثــل عــىل شــكل كلــامت أو أفعــال قويــة تعيــد إىل األذهــان تــداعيات معينــة عنــد قراءتهــا 

ــر  ــوف تظه ــسية س ــامت الرئي ــذه الكل ــد ان ه ــة نج ــذكرات التقليدي ــن يف امل ــامعها، لك  أو س
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تعيق ، وسوف تختفي وسط مجموعة الكلامت األقل أهمية، وهذه العوامل عادة يف صفحات مختلفة

 وتخلق كذلك العقل البرشي ومتنعه من عمل تداعيات وروابط مناسبة بني الكلامت واملفاهيم الرئيسية،

صعوبة يف التذكر فاملذكرات التقليدية والتي تعتمد عىل لون واحد تكون مثرية للضجر املريئ، وبالتايل 

ابل بالرفض والنسيان، حيث أن هذه املذكرات تتخذ عادة شكل القوائم التقليدية الالنهائية التي سوف تق

تسبب امللل وبالتايل يجد العقل صعوبة يف تذكرها وتعترب مضيعة للوقت ، وأن النظم التقليدية لتدوين 

غري الرضورية، ومن ثم وإعداد املذكرات تعترب مضيعة للوقت، وذلك ألنها تشجع عىل تدوين بعض األشياء 

ًقراءة مذكرات غري رضورية تتضمن البحث عن الكلامت الرئيسية وأخريا تعجز عن تحفيز اإلبداع العقيل، 

فالعرض الخطي للمذكرات التقليدية بطبيعته مينع العقل من صنع روابط وتداعيات وبالتايل يعيق اإلبداع 

 .والذاكرة

 :ن املالحظات والتي من أهمها ما ييل بها لتدوياالستعانةوهناك أدوات ميكن 

 وتستخدم لتوضيح كيفية ظهور املفاهيم يف مختلف أجزاء الخريطة ولهذا ميكن لألسهم أن  :األسهم

 .االتجاهاتتكون فردية الرأس أو مزدوجة وذلك إلظهار طبيعة 

 جانب  وجميع أدوات اإلشارة األخرى إىلاالستفهامكالنجوم وعالمات التعجب وعالمات  :الرموز 

 .األبعاد األخرىوالكلامت لتوضيح العالقات والرتابط فيام بينها 

 كاملربعات واملستطيالت والدوائر لإلشارة للمساحات ميكن استخدامها لتحديد  :األشكال الهندسية

 .مساحة الكلامت أو ما يشابهها يف الطبيعة

 ها ميكن أن تعرب عن رؤية فمثالً عند كل األشكال الهندسية السابق ذكرها وغري: األشكال ثالثية األبعاد

أخذ املربع يف شكل مكعب وكتابة بعض األفكار داخله، عندئذ فإن تلك األفكار تأخذ درجة 

 .التلميحات دون أن يكون لها أي عالقة بتسلسل املفاهيم

 م  للذاكرة وأداة مساعدة إبداعية فهي واألسهم تقوةتكمن فائدة األلوان يف كونها مثري: األلوان

 بها لتحديد االستعانةرة بأجزاء مختلفة من شكل ما، كام ميكن ثبتوضيح كيفية تواصل األفكار املتنا

 .الفواصل بني املساحات الرئيسية يف تصميم ما

 باألبعاد الثالثيةلالستعانةيأيت اإلبداع نتيجة : أشكال إبداعية . 
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 :الفروق بني الخرائط الذهنية وخرائط املفاهيم: ًثالثا

 الخرائط الذهنية -أ

طور العامل بوزان هذا النمط من املنظامت التخطيطية املرئية، وفيها يوضع مفهوم رئييس أو مركزي 

ًتتفرع منه األفكار الرئيسية والتي تجعل املعلومات أكرث بروزا، وبذلك فإن الخرائط الذهنية تسمح 

 .رتة زمنية طويلةللمتعلمني بتنظيم املعلومات بالشكل الذي ميكنهم من تذكرها لف

 خرائط املفاهيم  -ب

 ويف هذا النمط ترتب املفاهيم بحيث يكون املفهوم Novak, Gewin 1995طورها العامل نوفاك 

 :الرئييس يف قمة الهرم واملفاهيم األقل عمومية أسفل منه وهكذا وتتكون من أربع مكونات رئيسية وهي

 املفهوم الرئييس. 

 املفاهيم ذات الصلة. 

 لربط والوصلكلامت ا. 

 األمثلة. 

خرائط املفاهيم تسمح للمتعلم بتنظيم املعرفة التي ميكن أن تخزن يف الذاكرة الطويلة املدى 

 . باملعرفة لفرتة زمنية أطول وتسهل تعلم املادة التعليمية الجديدةباالحتفاظومتثيلها مام يسمح 

 االختالف بني الخرائط املفاهيمية والخرائط الذهنية

 . يف الجدول التايل االختالف بني خرائط املفاهيم وخرائط الذهن2007دات وأبو السعيد يبني عبي
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 مثال لخريطة املفاهيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكل يوضح مثال لخريطة املفاهيم

 

 

 

 

 

 الغالف املايئ

 يوجد عىل شكل يوجد عىل شكل 

 مياه تحت سطحية مياه مسطحة

 تصنف حسب امللوحة تتجدد باستمرار عن طريق

مياه مالحة  ياه قليلة امللوحةم مياه عذبة عملية التبخر
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  بني خرائط املفاهيم وخرائط الذهناالختالفجدول يوضح 

 طة الذهنيةيالخر الخرائط املفاهيمية أو املعرفية

مخطط ملوضـوع مـا يقـوم بـه املعلـم رسم  -1

 .عادة

ـــات يف  -2 ـــة بحـــدود املعلوم ـــزم الخريط تلت

 .الدرس

الخريطة املعرفية أخذ مالحظات وتسجيلها  -3

 .كام وردت

س يف األسـاس لتوضـيح َّدرُهي اسرتاتيجية تـ -4

 .املادة وتنظيمها

 .هي خريطة مكتملة -5

ـــشابهة خاصـــة إذا  -6 ـــة مت الخـــرائط املعرفي

 .وضعها املعلم

ص فهــم الخريطــة واإلفــادة ميكــن ألي شــخ -7

 .منها

 .رسم مخطط ملوضوع ما يقوم به الطالب عادة -1

تذهب أبعد من املعلومات وتحوي عالقات جديـدة  -2

 .يضعها الطالب بنفسه

ــات  -3 ــط وعالق ــق رواب ــي خل ــة ه ــة الذهني الخريط

 .جديدة

 يبنــي فيهــا الطالــب روابــط ْمُعلــَهــي اســرتاتيجية ت -4

 .ومهارات

 .ها بشكل دائمهي خريطة ناقصة ميكن إستكامل -5

لكل طالب خريطة ذهنية خاصة به ال ميكـن إيجـاد  -6

 .خريطتني متشابهتني

 .ال ميكن استخدامها إال من قبل صاحبها -7

 

 :والخرائط املفاهيمية بقولها) خرائط العقل( الفرق بني خرائط الذاكرة 2007وتوضح شيامء الحاروين 

فاهيمية يف الفكرة من حيث كونها رسومات تتشابه خرائط الذاكرة أو خرائط العقل مع الخرائط امل

تخطيطية ولكن يختلفان يف كيفية التكوين، حيث تعتمد خرائط الذاكرة عىل التفرعات الشجرية أو ما 

يسمى برتكيب الشجرة، بينام تعتمد خرائط املفاهيم عىل العالقات بني املفاهيم وبعضها يف أحد فروع 

 .لامت رابطة توضح العالقة بني هذه املفاهيماملعرفة بحيث يصل بني هذه املفاهيم ك

 أما خرائط الذاكرة وهي عبارة عن صور لألفكار املختلفـة وترابطاتهـا املعقـدة وهـو ميثـل 
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ًتكثيفا لألفكار باستخدام الكلامت املفتاحية لكن كل منهام يعمالن عىل تحسني عمليتي التعليم والتعلم 

فكري يف استخراج الطاقات الكامنة سواء كانت معرفية أو حدسية أو وجعله ذا معنى بينام تتميز خرائط الت

 .مكانية أو حتى الصور البالغية املجازية

 بني الخرائط الذهنية والخرائط املعرفية يف االختالف أوجه 2006وباإلضافة إىل ذلك فقد ذكر محمود 

 :التايل

 هي ترجمة للعامل املحيط بنا، وهذه الخرائط املعرفية تعني عملية متثيل عقيل للفرد ملكان ما، ف

الرتجمة تتم يف العقل بحيث يحدث نوع من التمثيل اإلدرايك للبيئة، وميكن التعرف عىل هذه 

الخرائط من خالل التعبري اللفظي أو الرسوم التخطيطية، وعىل ذلك فهي تأخذ تكوينني أحدهام 

ط السلوك املكاين، ويتعلق اآلخر يتعلق بالبحث عن حلول للمشكالت املكانية بهدف توجيه أمنا

باإلطارات املرجعية لفهم وتفسري البيئة املكانية وأن الخرائط املعرفية تعتمد عىل الروابط بني 

 .املفاهيم

 دفق أما الخرائط الذهنية فهي وسيلة يستخدمها الدماغ لتنظيم األفكار وصياغتها بشكل يسمح بت

 األفكار من املركز إىل كل انتشارري اإلشعاعي الذي يعني  أمام التفكًاألفكار، ويفتح الطريق واسعا

، وقد صممت خرائط الذهن يف ضوء حقائق عن التعلم والعقل البرشي، وهي أن العقل االتجاهات

  . األرقام والكلامت واألوامر والخطوط باإلضافة إىل األبعاد والتخيالت والرموز والصوراستيعابيتضمن 

 : بني الخرائط املعرفية والخرائط الذهنية يف الجوانب التاليةاالختالفو التشابهكام توضح أوجه 

 أوجه الشبه 1-

 كالهام أداة التفكري والتعلم. 

 كالهام يعتمد عىل مبدأ نظرية أوزبل التعلم ذي معنى. 

 كالهام منظامت تخطيطية برصية. 

 كالهام تعتمد يف بنائها عىل املفاهيم العلمية. 

  رسعة التعلمكالهام أداة تساعد عىل. 

 تراعى الفروق الفردية. 
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 التعلمئي تساعد بطي. 

 كالهام يساعد عىل التلخيص. 

 كالهام يساعد عىل رؤية املوضوع بشمول. 

 أداة سهلة للمراجعة وتثبيت املعلومات. 

 :االختالفأوجه : ًثانيا

 رائط الذهنية بني الخرائط املفاهيمية والخاالختالفيبني أوجه  جدول

 لباحثمن وجهة نظر ا

وجه 

 االختالف
 الخرائط الذهنية الخرائط املفاهيمية

خرائط املفاهيم، خرائط املعرفة، خـرائط  التسمية

 شجرية

خرائط التفكري، خرائط العقل، خـرائط الـذاكرة، 

 خرائط الذهن

 الشكل العام
 

 

 

ــىل  ــام يف أع ــوم الع ــث املفه ــي بحي هرم

الخريطة وتليه املفـاهيم األقـل عموميـة 

 فاألقل

 

 

ــصف  ــة يف املنت ــرة العام ــث الفك ــعاعي بحي ش

 .االتجاهاتواألفكار الفرعية منترشة منها يف كل 

تعتمد خرائط املفاهيم عىل العالقات بني  التكوين

املفاهيم وبعضها يف أحـد فـروع املعرفـة 

بحيث يصل بـني هـذه املفـاهيم كلـامت 

 .رابطة توضح العالقة بني هذه املفاهيم

 التفرعـات الـشجرية تعتمد خرائط الذهن عـىل

 Tree structureأو ما يسمى برتكيب الشجرة 
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وجه 

 االختالف
 الخرائط الذهنية الخرائط املفاهيمية

تعتمد عىل املفـاهيم وترتيبهـا والـروابط  االعتامد

 بني املفاهيم

تعتمد عىل البنيـة املعرفيـة ككـل مـن مفـاهيم 

وقواعد ومبـادئ ونظريـات أي تحليـل املحتـوى 

 ككل

ــنص  املفاهيم ــي يف ال ــراز املفــاهيم املجــردة الت إب

عالقـات املوجـودة بينهـا فقـط وإظهار ال

 )تعتمد عىل املفاهيم وترتيبها فقط(

وإظهـار إبراز املفاهيم بتفاصيلها التي يف الـنص 

ــراز ــا، وإب ــودة بينه ــات املوج ــداداتها العالق  إمت

والظــروف التــي وتحوالتهــا وتحديــد العمليــات 

وتعتمد عىل التفـسري ( .تؤدي إىل تلك التحوالت

 ).للموضوع املكونة والتحليل للجزئيات

ــن  تتكون من ــامت : تتكــون م ــة، كل ــاهيم علمي مف

 ربط، روابط عرضية، األمثلة

مفاهيم علمية، روابط بني املفاهيم، : تتكون من

حقــائق، نظريــات، ونــستخدم يف ذلــك الخيــال، 

الــصور، الرمــوز، األشــكال، الرســوم التوضــيحية، 

 .األلوان

هي خريطة مكتملة، وهي أقـل شـمولية  الشمول

ــن الخ ــىل م ــد ع ــة وتعتم ــة الذهني ريط

 .الشكل الهرمي فقط

ــم، وهــي اســتكاملهاناقــصة ميكــن  ــشكل دائ  ب

أشمل من الخريطة املفاهيمية، حيـث ميكـن أن 

تضم أكرث من خريطة، مفاهيميـة أو شـجرية أو 

 .تحليل أو تدفق أو فقاعات أو دائرية

ــة إذا  التشابه ــشابهة خاص ــة مت ــرائط املعرفي الخ

 وضعها املعلم

ب خريطة ذهنية خاصـة بـه، ال ميكـن لكل طال

 .إيجاد خريطتني متشابهتني

ميكن ألي شخص فهم الخريطـة واإلفـادة  اإلفادة منها

 .منها

 .ال ميكن استخدامها إال من قبل صاحبها

 تيجية تسهل اإن الخرائط الذهنية اسرت ال تسهل فهم النص ألنها تعتمد  فهم النص
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 الــنص ألنــه يبنــي عــىل طبيعــة الــذاكرة فهــم .عىل املفاهيم املجردة فقط 

 .البرشية

تلتــزم ) تفكــري محــدد(مقيــدة التفكــري  التفكري

 .بحدود الدرس

تحـوي ) تفكـري متـشعب(غري مقيـدة التفكـري 

 .عالقات جديدة

 

وباإلضافة إىل ذلك فإن الفرق بني خريطة املفاهيم وبني الخريطة الذهنية هو أن الخريطة الذهنية 

 الفكرة ُكونُدور حول فكرة مركزية رئيسية واحدة ويكون تصميمها بشكل عنكبويت حيث تًأكرث تبسيطا وت

الرئيسية يف الوسط وتخرج منها التعريفات بشكل مشع من جميع الجهات ونأخذ الطابع البنايئ الشجري، 

ون  حول عدة مفاهيم يف حيز قضية محددة يف مجال معريف ما، ويكُكونُبعكس خريطة املفاهيم التي ت

 املفاهيم يف مستويات اتكون الفكرة الرئيسية يف األعىل ومن ثم تنظم فيهت تتصميمها بشكل هرمي حي

 باملفاهيم واألمثلة الفرعية ويجب وانتهاءرأسية متعاقبة بداية من املفاهيم العامة الشاملة ) رتبةُم(هرمية 

تضمن كل خط كلمة رابطة توضح أن تكون الخطوط املوصلة بني كل مفهوم ذا عالقة دالة مبعنى أن ي

 .طبيعة ونوعية العالقة بني مفهوم وآخر

 بني الخريطة الذهنية وخريطة املفهوم حيث يبدأ يف خريطة املفهوم من اعىل ًاكام أن هناك فروق

بإنشاء عالقات غري  وتعزز التفكري الناقد ًاألسفل وال تستخدم األلوان أو الصور والربط بينها يكون كثري

 وتنتقل للفرعيات وتستخدم )األفكار األساسية(ني املفاهيم، بينام الخرائط الذهنية تبدأ من املركز خطية ب

 . املعلومات عرب استخدامات ديناميكية من البرصياتاستدعاءفيها األلوان والصور والروابط وتعزز 

 :إيجابيات وسلبيات الخرائط الذهنية: ًرابعا

ها وكذلك ال تخلو أي طريقة من بعض السلبيات والخرائط لكل طريقة تعليمية ميزات متتاز ب

 .الذهنية كغريها من الطرق التعليمية لها إيجابيات وسلبيات
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 :ومن اهم إيجابيات الخرائط الذهنية ما ييل

ًستعدادا لتلقي املعرفة اًأنها تعمل عىل بث روح التشويق لدى الطالب وبالتايل تجعله أكرث تعاونا و

ًس والعروض أكرث تلقائية وإبداعا وإمتاعا سواء بالنسبة للطالب أو املعلم وبالتايل متثل كام تجعل الدرو ً

فرصة أكرب للطالب يف الحصول عىل عالمات أفضل يف االختبارات وذلك ألن الخرائط الذهنية متثل مادة 

ط عىل إظهار ًالكتاب يف شكل واضح وقابل للتذكر ومخترص غري متشعب وتتميز أيضا بأنها ال تقترص فق

ًالحقائق وإمنا تبني العالقات بني الحقائق وهذا يحقق تعلام ذا معنى، كام متثل الخرائط الذهنية أهمية 

 .خاصة بالنسبة للطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم وخاصة من يجدون صعوبة يف القراءة والكتابة

ركيب قابل للتمدد حيث أنه ال يوجد ًومن إيجابياتها أيضا شكلها الجذاب واملريح للمنظر ولها ت

 .قيود عىل األفكار فيمكن إضافة عدد ال متناهي من األفكار وتشجع عىل التفكري اإلبداعي

 :أما سلبياتها فهي كالتايل

ًمتثل سلبيات الخرائط الذهنية يف صعوبة فهمها أو قراءتها من قبل اآلخرين وأحيانا تكون الصالت 

 . تكون الخارطة الذهنية معقدةغري واضحة بني األفكار وقد

 :مميزات الخرائط الذهنية: ًخامسا

يكشف األدب الرتبوي املتعلق بالخرائط الذهنية مجموعة من املميزات منها مراعاة أمناط التعلم 

التعلم ئي حيث تتنوع أمناط التعلم أثناء بناء الخرائط الذهنية فعىل سبيل املثال تتم مراعاة الطلبة بطي

ك عىل تنمية الذكاءات املتعددة كالذكاء الحريك والذكاء اللغوي والذكاء املنطقي حيث يتعامل وتعمل كذل

 .الطالب مع معلومات منطقية ودقيقة ويعمل عىل تصنيفها ويستخدم كذلك األرقام

ه الخرائط الذهنية عىل املستوى العاملي واستخدامها يف ت الرسيع الذي حققاالنتشاروبسبب 

 : فهي تتمتع بعدد من اإليجابيات واملميزات منهامختلف املجاالت

 .تفاعل كامل لقدرات الدماغ -1

 .متعددة األغراض -2
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 .تستثري الدماغ -3

 .تفعيل الجانب العاطفي -4

 .الخروج عن املألوف -5

 .تعلم الخيال واإلبداع -6

 .وضوح الفكرة الرئيسية يف املوضوع -7

 .ربط الفكرة األساسية باألفكار الثانوية بصورة متتابعة -8

 . واملراجعة لألفكار واملوضوعات بصورة شاملةاالستدعاءعد عىل تسا -9

 : عىل أن الخريطة الذهنية تتميز بقدرتها الرسيعة عىل2006 مع الرفاعي 2007 هالل اتفقوقد 

 .ترتيب األفكار -1

 .رسعة التعلم -2

 . املعلوماتاسرتجاع -3

َوباإلضافة أيضا إىل هذه املميزات للخرائط الذهنية ت  بعض املميزات 2007اروين ر شيامء الحذكًُ

 :للخرائط الذهنية والتي من أهمها

 .تحسني القدرة عىل تذكر املعلومات -1

 .تحقق إبداعات فردية وجامعية -2

 . محكماتصالتنظيم األفكار بوضوح يف  -3

 . يف التمثيلباالندماجتوليد أفكار جديدة  -4

 .تنشيط قدرات التفكري -5

 :ليةًوتتميز أيضا الخريطة الذهنية باملميزات التا

  املعلوماتاسرتجاعترتيب األفكار وزيادة رسعة التعلم مع الفهم وسهولة . 

 واملعلمبتنظيم البناء املعريف للطال . 

 إتاحة مراجعة املعلومات السابقة عن املوضوع. 

 توفري الوقت(م َّلَتعُاملساعدة يف توضيح وتلخيص املوضوع وامل.( 

 زيادة القدرة عىل حل املشكالت. 
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 يط والرتكيز وتنظيم األفكار والتواصل مع اآلخرين وتذكر األشياء بصورة أفضلتحسني التخط. 

 كام تتميز خرائط العقل باملميزات التالية: 

  يف صفحة واحدةواختصارهااإلملام بجميع جوانب املوضوع . 

 إمكانية إضافة وحذف بعض األفكار بسهولة. 

 رسعة التجهيز واملرونة. 

  منها يف الدراسة االستفادةيف حل املشكالت بطريقة سهلة ميكن تنمية أسلوب التفكري العلمي 

 .والحياة اليومية

 ٍمنسق وٍمساعدة التالميذ يف عرض أفكارهم حول موضوع ما بشكل منظم ُ . 

 : ميزات تتميز بها الخريطة الذهنية والتي تتمثل يف اآليت2006كام أضاف نجيب الرفاعي 

 .ت املعلومااسرتجاعوالقدرة عىل التذكر  -1

 .إيجاد عالقة بني املتغريات والربط بينها -2

 .استخدام أفضل للمخ -3

 .إيجاد الحلول للمشكالت بصورة أرسع وأسهل -4

 .تساعد عىل التفكري اإلبداعي -5

 .ترسيخ التفكري اإليجايب البناء -6

 .راحة النفس -7

 .تضاعف نسبة ذكاء الفرد -8

 : بعض املميزات للخرائط الذهنية والتي من أهمها2006وأضاف محمود 

 .وضوح الفكرة الرئيسية يف املوضوع -1

 .ربط الفكرة الرئيسية باألفكار األساسية بصورة متتابعة -2

 . واملراجعة لألفكار واملوضوعات بصورة شاملة وفعالةاالستدعاءتساعد عىل  -3

 . موضوعات وأفكار جديدة ترتبط بالفكرة الرئيسيةاكتشافمتكن من  -4

 .ت جديدة بني األفكاراتصاالل أن يعمل تتميز بالنهايات املفتوحة التي تسمح للعق -5
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 : بعض املميزات منها2007وتضيف شيامء الحاروين 

 .متنح الثقة بالنفس أثناء عرض املعلومات يف وقت قصري -1

 .تبسط وتسهل املعلومات املركبة -2

 .تحسن القدرة عىل تذكر املعلومات -3

 .تحقق إبداعات فردية وجامعية -4

 .تصال محكماتنظم األفكار بوضوح يف  -5

 . يف التخيلباالندماجتولد أفكار جديدة  -6

 .تنشط قدرات التفكري -7

 .متنح املهام املتعة يف العمل واألداء -8

كام أن هذه اإلسرتاتيجية تنمي القدرة عىل التفكري املتشعب من خالل إتاحة الفرصة للمتعلم 

يف الدرس بطريقة أكرث  كل من األفكار املمكنة واملتوفرة لديه حول ما يتم تناوله من مفاهيم الستدعاء

 .سهولة ورسعة عن كتابتها يف قوائم مثالً

 ً:ومن أهم مميزات الخرائط الذهنية أيضا

 .رسيعة حيث ميكن للفرد أن يسجل العديد من املعلومات يف نفس الوقت -1

 .ميكن إضافة أفكار أو روابط أخرى للخريطة الذهنية فيام بعد -2

 .قات بني األفكار أفضل من املعلومات غري املتصلةتساعد عىل الرتكيز عىل املعلومات والعال -3

 . والتشابهات بني املعلومات التي يستقبلها الفرداالرتباطيتضح من خالل الخرائط الذهنية  -4

 .ميكن أن تتضمن الخريطة الذهنية مجموعة من املواد الدراسية -5

 .وماتتساعد الخرائط الذهنية يف مراجعة املادة العلمية وتساعد عىل تذكر املعل -6

 :وباإلضافة إىل ذلك تتميز الخرائط الذهنية بعدة سامت وخصائص والتي من أهمها

 .وضوح الفكرة الرئيسية يف املوضوع -1

 .ربط الفكرة الرئيسية باألفكار األساسية بصورة متتابعة -2

 . واملراجعة لألفكار واملوضوعات بصورة شاملة وفعالةاالستدعاءتساعد عىل  -3
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 .ت وأفكار جديدة ترتبط بالفكرة األساسية موضوعااكتشافمتكن من  -4

 .ت جديدة بني األفكاراتصاال عمَلَيتتميز بالنهايات املفتوحة التي تسمح للعقل أن  -5

 :كام أن من أهم مميزات الخرائط الذهنية هي كالتايل

 .سهلة وبسيطة ورسيعة -1

 .رسيعة يف تذكريك باملعلومات الضخمة -2

 .سهلة يف تحضريها وإعدادها -3

 .قراءتهابسيطة يف  -4

 . للمعلومات حيث تكون جميعها يف ورقة واحدةاالختصار -5

 . قد تطول إىل سنوات أي بقاء أثر التعلم الذي يتم من خالل الخريطة الذهنيةاستمرارية -6

 .التنظيم حيث تعتمد عىل تنظيم األفكار بصورة فعالة -7

 . املعلومات والبياناتاسرتجاعالرسعة يف  -8

 .الرتكيز يف الحوار واملناقشة -9

ف التوظيف الرتبوي للخريطة الذهنية ملا لها من أثر َّرِوباإلضافة إىل هذه املميزات يؤيد فوزي ح

إيجايب يف تسهيل عملية التعليم والتعلم لكل من الطالب واملعلم من خالل توصيل املعلومات والتوصل 

 .إليها بسهولة ويرس، وتوفري الوقت والجهد

 متعددة يف ً الخرائط الذهنية نجد أن لها مجاالً واسعا واستخداماتوأنه من خالل العرض السابق ملزايا

مجال التعليم يف كافة التخصصات ويف جميع املواد سواء كانت نظرية أو عملية تطبيقية فهي تساعد عىل 

 . املعلوماتوانتقاء املعلومات وتنشيط الذاكرة والتقدم واإلبداع والتلخيص اسرتجاع

 



 

  

 

 

 

 



 

 

 

 بعالفصل السا

 دماغ اإلنساين والعقل البرشي ال

 

 

 :يناقش هذا الفصـل العنارص التالية

 

 مقدمـــة

 ًمكونات الدماغ اإلنساين: أوال . 

 التطور التاريخي للدماغ(أطوار منو الدماغ : ًثانيا .( 

 وظائف العقل البرشي: ًثالثا . 

 حقائق عن دماغ اإلنسان: رابعا . 

 عمل نصفي املخالحقائق املتعلقة ب: خامسا . 

 قدرات الدماغ الكامن: ًسادسا . 
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 الفصل السابع

 الدماغ اإلنساين والعقل البرشي 

 

 

 مقدمة

 عز وجل علينا والعقل البرشي مبا ميتلكه من الـلـهإن العقل البرشي هو التكريم الرباين الذي أنعم 

قدة من إدراك وفهم وتحليل وتفكري إمكانات وقدرات تختلف من إنسان آلخر يقوم بعدة عمليات مع

وتدبر وربط وتخيل وغريها والقدرات التي يجب عىل اإلنسان املعلم  أن يوظفها يف الخري كالتأمل يف 

 وقد وردت العديد من اآليات يف القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة التي تدلنا عىل الـلـهمخلوقات 

 .التدبر والتفكري

أول من وظف القدرة الذهنية يف تعلم صحابته الكرام عندما   أن الرسول  إىل2007وأشار هالل 

ًرسم لهم خطا مستقيام عن ميينه وقال هذا سبيل    .ً، وخطا عن شامل وقال هذا سبيل الشيطانالـلـهً

ًحتى يعمل الدماغ اإلنساين يف أفضل وأرقى حاالته البد من تنشيط فيص الدماغ األمين واأليرس سويا، 

 .رتاتيجية التي تسهم يف تنشيط عمل فيص الدماغ مجتمعني هي اسرتاتيجية الخرائط الذهنيةواإلس

  وهي اسرتاتيجية تساعد يف جعل الـدماغ يعمـل يف أقـىص وأفـضل طاقاتـه وحاالتـه وتـسهم

  )Gamon & Bragdon 2001(يف رؤية الصورة الكلية من قبل املتعلم ويؤكـد عـىل ذلـك كـل مـن 

ــذهني ــدريب ال ــرصيةأن الت ــات الب ــىل املخطط ــسني األداء ع ــسمح بتح ــصل ي ــستمر واملت   امل
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والخرائط الذهنية وإحداث تعميق للتعلم وهذا ما جعل املربني وعلامء الرتبية يؤكدون عىل 

 . أدوات تعمل عىل استخدام املعرفةباعتبارهااالسرتاتيجيات الخاصة باملعرفة التقديرية 

 العديد من الرتبويني حيث أن هناك قدرة خارقة اهتاممية محل وبالتايل أصبحت تلك القدرة الذهن

يف نهاية  Tony Buzanميتلكها اإلنسان يجب أن يوظفها ويستغلها بأفضل الطرق، فابتكر توين بوزان 

 ما يعرف بالخريطة الذهنية أو خرائط العقل أو خرائط التفكري أو الخرائط الذهنية وهي 1971الستينيات 

 التفكري والتعلم وتعتمد عىل نفس الطريقة املتسلسلة للخاليا العصبية حيث تنترش خاليا أداة تساعد عىل

 . وتفرع الخريطة الذهنيةانتشاراملخ وتتفرع عند اإلنسان يف شكل 

 أن قوة الخريطة الذهنية يرجع ألنها نفس النهج التفكريي لإلنسان حيث 2007ويضيف هالل 

 ). الفرع-األصل(البرشي وتتوافق مع النواميس الطبيعية يف الحياة تتوافق مع تكوين وأسلوب عمل املخ 

 مكونات الدماغ اإلنساين: أوالً

يتكون الدماغ من نصفي كرة دماغية مخية نصف الكرة األيرس ونصف الكرة األمين ويرتبط هذان 

 يحتوي  عىل  والذيCorpus Gallo sumالنصفان بحزم من األلياف العصبية يعرف أكربها بالجسم الجايس 

ً مليونا من األلياف العصبية إن هذا التداخل بني نصفي الكرة الدماغية يسمح لكل جانب من الدماغ 250

 االفرتاضاتبتبادل املعلومات بحرية أكرث ورغم أن كل جانب يعالج األشياء بطريقة مختلفة إال بعض 

 .السابقة عن الدماغ األمين والدماغ األيرس مل تعد مقبولة

 : كالتايل2004ون الدماغ اإلنساين من ثالثة أقسام رئيسية وهي كام أوردتها نادية السلطي ويتك

 الدماغ الخلفي  -1

 الدماغ األوسط -2

 الدماغ األمامي -3

 : أن املخ يتكون من ثالثة أجزاء رئيسية هي2009يف حني يرى زيتون 
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 فيص املخ األمين واأليرس -1

 جذع املخ -2

 املخيخ -3

مخ والدماغ اإلنساين كل جزء منها مسئول عن عمل جزء معني يف اإلنسان هذه املكونات الرئيسية لل

حيث يعد الدماغ مبثابة املولد املحرك لبقية أجزاء الجسم ويعترب شق الدماغ األمين واأليرس مسئوالً عن 

 .لصورة الكلية أثناء التعلما

 جانبي الدماغ

 ويضطلع كل جانب من القرشة املخية توصل علامء الدماغ إىل أن املخ مقسم إىل شقني أمين وأيرس

 التفاصيل والرياضيات، أما - الوقت- التتايل- املنطق-بوظائف مختلفة فالجانب األيرس مسئول عن الكالم

ويتعامل .  الحادة والحدس والصور والتلخيصاالنفعالية واالستجابةالجانب األمين فريتبط باإليقاع والفن 

 من باتساقًالجزء األمين فيتعامل مع الكليات ويعمل هذان النصفان معا الجانب األيرس مع الجزئيات أما 

 . أجل حياة مثالية

ًن جانبي الدماغ يعمالن يف نفس الوقت يف كل نشاط من األنشطة التي منارسها تقريبا فعىل إو

ي الرغم من أن كل شق له تخصص محدد بدرجة أو بأخرى فإن كل جزء يستلزم عمل الجزء اآلخر ليك يؤد

دورة كامالً، ولكن هذه التخصيصات تتفاوت بدرجة كبرية من شخص إىل آخر، رمبا يكون من األفضل لكل 

ً نظاما راقيا تعمل كل أجزاباعتبارهطالب علم أن ينظر إىل املخ  ه مع بعضها البعض، وحتى يتم شحذ ئً

ًتساعا وثراء التعليمية أكرث الذاكرة الطبيعية للحد األقىص ويتم التعلم بشكل أفضل عندما تكون الصورة ا

وعندما تكون هناك أمناط كاملة وعالقات متبادلة ومن أبرزها الخيارات التي ينبغي أن تراعى يف تنمية 

 . املدخالت وهذا ما يؤكد من قبلاتفقتالدماغ بأنه ال يوجد دماغني لديهام نواتج متشابهة مهام 

 .االعتبارالخريطة العقلية يضعان كل هذه األمور يف  بأن التفكري املشع و2006وقد أورد بوزان وباري 

وباإلضافة إىل هذه املكونات للمخ يقسم العلامء الدماغ إىل أربع مناطق يطلق عليها فصوص وهذه 

 :الفصوص هي

 .ويقع يف وسط مؤخرة الدماغ وهو املسئول بشكل رئييس عن األبصار :الفص الخلفي -1
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فص الجبهي يف املنطقة املحيطة بالجبهة ويعني باألعامل يقع ال :الفص األمامي أو الفص الجبهي -2

 .الهادفة مثل إصدار األحكام واإلبداع وحل املشكالت والتخطيط

ويقع الفص الجداري يف أعىل مؤخرة الرأس وتتضمن مسئولياته معالجة الوظائف  :الفص الجداري -3

 .اللغوية واألحاسيس الدقيقة

يقعان فوق األذنني وحولهام وهذه املنطقة مسؤولة بشكل ف: )األمين واأليرس(الفصان الصدغيان  -4

 رئييس عن السمع والذاكرة واملعنى واللغة وهناك بعض التداخل يف وظائف تلك الفصوص

 )التطور التاريخي للدماغ(أطوار منو الدماغ : ًثانيا

ا بياجية إن أطوار منو الدماغ حقيقة علمية ثابتة كام هي حقيقة مراحل النمو العقيل كام عرفه

 عند دراسات لألبحاث التي عنيت بوزان وحجم الدماغ ومحيط Epstein 1974 وأتباعه، لقد توصل أيبسنت

 .ميتد كل طور إىل ستة شهور) أطوار مفاجئة(الرأس إىل أن منو الدماغ إمنا يتم عىل فرتات زمنية 

 :وهذه األطوار تقع بني الفرتات الزمنية التالية

 ما بني الشهر الثالث والشهر العارش من عمر الطفل. 

 ما بني السنة الثانية والسنة الرابعة من عمر الطفل. 

 ما بني السنة العارشة والسنة الثانية عرشة من عمر الطفل. 

 ما بني السنة الرابعة عرشة والسنة السادسة عرشة من عمر الطفل. 

 حيث يكون النمو اسرتخاءسبي يف منو الدماغ أي فرتة  وركود ناستقرارًيتبع كل طور منو دامئا فرتة 

 .ًفيها بطيئا وذلك إلتاحة املجال للتكامل ما بني منو الدماغ والنمو العقيل

ً شهر تقريبا منذ الوالدة فالسؤال هو أين تكون 18وأن الدماغ يتوقف عن تكوين خاليا جديدة بعد 

 الزيادة أو النمو يف الدماغ؟

 صة مـن الدراســات واألبحـاث البيولوجيــة نـدرك أن الزيــادة يف وزن مـن النتـائج املستخلــ

 الــدماغ بعــد الــشهر الثــامن عــرش مــن الــوالدة تعكــس تغــريات يف الخاليــا نفــسها وخاصــة يف 

ــييك  ــو نكل ــربوين ويف حــامض الريب ــزداد هــذهRNAال ــضا ت ــدهنيات وكــذلك يف املــاء أي  ً ويف ال
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 Dendrites التفرعات يف املحاور العصبية ويف الشعريات الهيولية زديادااملواد نتيجة منو الخاليا املتمثل يف 

وكذلك يف املادة العازلة التي تنمو عىل املحاور العصبية والتي يطلق عليها الغمد النخاعي، فمثل هذا 

ري يزيد من فاعلية نقل الرسائل العصبية بينام تزيد املخ وتفرعات الخاليا من تغي) الغمد النخاعي(النمو 

 .التعقيدات الشبكية العصبية لتساعد عىل زيادة تعقيد املهارات والوظائف العقلية

أعىل األذنني  دليل آخر عىل منو وتطور الدماغ، يتم قياس محيط الرأس من) الجمجمة(إن محيط الرأس 

 . الجمجمةًمتاما، إن أية زيادة يف حجم الدماغ من الطبيعي أن تصب يف زيادة أبعاد

 بقياس وزن الدماغ ومحيط الرأس أي الجمجمة Winisk and Rosso 1969ك وروسو قام وينيس

لضحايا الحوادث، كانت النتيجة أنهام وجدا عالقة سببية بني وزن الدماغ وحجم ومحيط الجمجمة وبالتايل 

 .ميكن استخدام محيط الجمجمة كمؤرش ملا يحدث يف وزن الدماغ

و الدماغ بعد الوالدة تتمثل يف سوء التغذية والحرمان  التي تطرأ عىل تطور ومناالنتكاساتإن 

البيئي، إن سوء التغذية يتسبب يف نقص عدد الخاليا العصبية وبالتايل نقص يف التعقيد الشبيك لهذه 

الخاليا، أما الحرمان البيئي مثل فقدان الخربات فهو سبب هام من أسباب األداء املتواضع لدى كثري من 

 من التنوع البيئي الغني بالتجارب والخربات العقلية والتعليمية من هنا تأيت أهمية األطفال املحرومني

 واختيار عصبية لها انتقاءالتجارب التي مير بها األطفال أثناء التطور العقيل، إن دور التجربة التعليمية هو 

فلرمبا تتسبب يف فقدان وإىل جذور وراثية، فإذا مل تتوفر التجربة التي يحتاج إليها مثل هذا البناء العصبي 

 .األبد الوظائف الناتجة عن الشبكات العصبية املفقودة

الوظيفة  ألداء ومن املحتمل أن تحل شبكة عصبية أخرى مكان الشبكة املفقودة أثناء تطور الدماغ

التجربة  تستطيع فهم دور املفقودة ولكنها تكون ذات اسرتاتيجية ثانوية ليس لها تأثري قوي وبهذه الطريقة

والبيئة يف تشكيل معارف وعقول األطفال وكذلك تدرك مدى العواقب الوخيمة من جراء فقدان التجربة 

 .أو فقدان التوازن يف بدايات العمر ما بني الطفل والبيئة

 .إن تحليل املعلومات عن طريق مالحظة الزيادة الزمنية أي كل سنتني

 .ناوجهله منو وتطور الدماغ أن تشري إىل و Epstein 1980كام أوضحا إبستني 
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 يظهر زيادة وزن الدماغ املتعلق بزيادة وزن الجسم: األول. 

 من وزن الجسم  % 10 -5يظهر الزيادة عىل شكل أطوار حيث يرتاوح مقدار الزيادة بنسبة : الثاين

 .سنة 16 -14 سنة، 12 -10 سنوات، 8 -6 سنوات، 4 -2أثناء األطوار 

 سنة يكون أكرب بكثري 12 -10ًيضا أن مقدار النمو يف الطور الواقع يف فرتة ومام هو جدير بالذكر أ

عند اإلناث منه عند الذكور حيث تبلغ الزيادة عند اإلناث ثالثة أضعاف الزيادة عند الذكور وتنعكس اآلية 

 . سنة حيث يكون مقدار النمو أكرب بكثري عند الذكور16 -14يف الطور املمتد ما بني 

 سنة فقد كان يشار إىل الدماغ 2000مناذج بدائية حول طريقة عمل الدماغ منذ ما يقارب وأن هناك 

 .2000كام ذكر إيريك 

  وذج اإلغريقيميف الن(كجهاز هيدرولييك.( 

  يف عرص النهضة(كجهاز يعتمد عىل ميكانيكا السوائل.( 

  يف عرص الثورة الصناعية األوىل(وكمسئول سحري.( 

  من بداية القرن التاسع عرش إىل منتصفه(كلوحة مفاتيح املدينة.( 

  الثامنينيات-1950من سنة (كحاسب آيل .( 

ون عىل نظرية الدماغ الثاليث، التعلم الدائم يكون يف الجزء السفيل من ب تعرف املر1952ويف عام 

جزء العلوي الدماغ، وتعالج املشاعر يف الجزء األوسط من الدماغ بينام تعالج عمليات التفكري العليا يف ال

 .من الدماغ

وظهر املتعلم الكياموي يف التسعينيات وفيه أن أصحاب كيامويات الدماغ األمين الذين لديهم 

سريوتونني دوبامني أو مركبات أخرى ذات صلة سيحرزون النجاح يف حني أن املتعلمني الذين تكون 

 .نف وعدم الدافعية والعاالنتباهكياموياتهم غري مناسبة سيتصفون بعدم 

 العلامء والباحثون عىل وجود مثل هذا النمو املرحيل أي عىل أطوار من دراسة تطور استدللقد 

 . وامليل للتعلماالستعداد مبوضوع ارتباطوظائف الدماغ الحسية ملا لها من 

 العلامء معرفة بعض مـن معجـزات خلـق استطاعومن هنا وبتطور العلم وتطور األجهزة 

  الرتبويون من خـالل ذلـك أن يوظفـوا هـذه األبحـاث يف الـتعلم واستطاع لدماغ اإلنسان، الـلـه
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 للذاكرة بنفس اسرتاتيجيات تدريس تسهل دخول املعلوماتابتكار  استطاعوامبعرفتهم لكيفية عمل الدماغ 

 للمعلومات اسرتجاعالطريقة التي يعمل بها املخ وبنفس التنظيم للحصول عىل نتائج رسيعة ودقيقة من 

 .نها ومعالجتهاوتخزي

 جدول يوضح خصائص النصفني الكرويني

 )شمويل(وظائف النصف األمين  )تحلييل(وظائف النصف األيرس 

 قراءة التفاصيل. 

 البحث عام هو أكيد أو حقيقة. 

 الكلامت واألسامء والتواريخاسرتجاع . 

 التفكري اللفظي. 

 التفكري املنطقي. 

 التوصل لتنبؤات بطريقة منظمة. 

 يشء واحد يف نفس الوقتالتعامل مع . 

 الضبط والنظام. 

 
 الكتابة الواقعية. 

 حضور الذهن الدائم. 

 سامح الرشح اللفظي وتنظيمه يف خطوات. 

 تذكر األشياء املتعلمة فقط. 

 تجميع األشياء. 

  غري مغامر(الرهان عىل ما هو مؤكد.( 

 رشح املشاعر بلغة مبارشة. 

 حب الهدوء أثناء القراءة أو الدراسة. 

 يط الواقعيالتخط. 

 

 

 القراءة لألفكار الرئيسية. 

 البحث عن اإلختصاصات غري املؤكدة. 

 تذكر الصور والتخيالت. 

 لتخيالتالتفكري يف الصور وا. 

 التفكري الحدس. 

 التنبؤ عن طريق الحدس. 

 التعامل مع عدة أشياء يف وقت واحد. 

  ـــع ـــار جمي ـــب واختي ـــات يف التجري ـــدم الثب ع

 . املمكنةاالحتامالت

 الكتابة الخيالية. 

 رشود الذهن أحيانا.ً 

 مشاهدة اليشء ثم محاولة القيام به. 

 تذكر الحقائق املستنتجة من غري املتعلمة. 

 تحسني الهواياتاإلبداع و. 

  مغامر(حب التخمني.( 

  رشح املشاعر عن طريق الـشعر والغنـاء والرسـم

 .واملوسيقى

 للموسيقى أثناء القراءة أو الدراسةاالستامع . 

 الحلم والخيال يف التخطيط. 
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 )شمويل(وظائف النصف األمين  )تحلييل(وظائف النصف األيرس 

 معرفة ما يجب عليه عمله. 

 اإليجابية ملا هو منطقياالستجابة . 

 التفكري أثناء الجلوس. 

 جدي. 

  االختالفاتيرى ويالحظ. 

  بأمثلة واقعيةاالستعانةيحبون . 

 
 يعمل بالتتايل. 

 موضوعي. 

 يحلل. 

 العمل منفردا.ً 

  واالستامعيفضل الصمت. 

  مكتــب (يفــضل الدراســة ضــمن تــصميم رســمي

 ).ريسوك

 ال يحب تناول الطعام أو الرشاب أثناء الدراسة. 

 يعالج من الجزء إىل الكل. 

 يفضل األضواء الساطعة أثناء الدراسة. 

 يحب أن يتعلم يف الصباح الباكر وينام مبكرا.ً 

 حب التعليامت غري املحددة. 

 املوجبة ملا هو وجدايناالستجابة . 

  االستلقاءالتفكري أثناء. 

 مرح. 

 حظ املتشابهات والعالقات الرابطةيرى ويال. 

  يــــستمتعون بــــالتعلم مــــن خــــالل القــــصص

 . والتشبيهواالستعارات

  حديس -عشوايئ. 

 ذايت. 

 يركب. 

 العمل يف جامعة. 

 يكرث األسئلة. 

 يدرس وهو مضطجع عىل كتبه أو عىل األرض. 

 يكرث من تناول الوجبات الخفيفة أثناء الدراسة. 

 ًيعالج بشكل كيل أوال. 

 ضواء الخافتة أثناء الدراسةيفضل األ. 

  يحب أن يتعلم يف وقت متأخر يف النهـار ويتـأخر

 .يف التوجه للنوم ليالً

   

 إىل أن معظم الوظائف السلوكية متثل بدرجـة مـا يف 2003وأشار محمد أمني عبد الرحمن 

 أنكل من نصفي املخ والفروق بني النصفني يعتقد أنها كمية وليـست نوعيـة، وهـذا يرجـع إىل 
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ًاملراكز العصبية املسئولة عن وظائف مجموعة واملوجودة يف إحدى النصفني تكون أكرث نشاطا وتأثريا يف  ً

 .سلوك الفرد من املراكز العصبية املوجودة يف النصف اآلخر والتي تختص بنفس الوظائف

اعاتهام يف  أن التفكري الفعال يتطلب إعامل النصفني لذا يجب مراستنتاجوبناء عىل ذلك ميكن 

 ً.تايل أساليب وطرق التدريس املناسبة ألعامل النصفني معالاألنظمة الرتبوية وبا

ومن الجدير بالذكر أن معظم املواد املدرسية وأساليب التعليم والتقييم تركز عىل املواد واملعلومات 

 .وهو الجانب اإلبداعياملرتبطة بالجانب األيرس وتهمل إىل حد كبري املواضيع املرتبطة بالجانب األمين 

 مبهارات الشق األيرس للمخ اهتمتحيث أشار إىل أن األنظمة التعليمية ) توين بوزان(وهذا ما أكده 

الفنون واملوسيقى وتعليم (عىل حساب مهارات الشق األمين مثل ) الرياضيات والعلوم واللغة(مثل 

رات شق واحد فقط من شقي املخ فإن نظامنا وبالرتكيز عىل مها) مهارات التفكري وخاصة التفكري اإلبداعي

فقط  %) 1( أذكياء بنسبة ُوجدُ أنصاف أذكياء بل والقياس الدقيق أثبتت أن هذا النظام يُوجدُالتعليمي ي

 .ألن الرتكيز عىل شق واحد من املخ وتجاهل الشق اآلخر يحد من القدرات العقلية بشكل كبري

جانب األمين من العقل لدى الطلبة، ليحققوا التوازن يف كام دعت ليندا إىل العمل تنشيط قوة ال

مهارات التفكري ولينشطوا إىل درجة عالية قدراتهم اإلبداعية، ومن األنشطة التي ميكن أن يوظف بها جانبا 

 إىل واالستامعالتفكري البرصي والخيال واملجاز و التشبيه واستخدام جميع الحواس : العقل، األمين واأليرس

ى وإجراء التجارب املخربية، والقيام بالرحالت امليدانية، وهذه األنشطة مفيدة لجميع فئات الطلبة املوسيق

 .ويف جميع املراحل الدراسية

ونخلص من ذلك إىل أهمية تفعيل نصفي املخ يف التعلم وأن التعلم املرتكز عىل املخ يتطلب طريقة 

 .هأكرث نظامية لكيفية التعلم وتسهيل

 والتي استخدمت قامئة عىل استخدام 2005نتائج دراسة عبد املعبود عىل داود  ذلك مع وأتفق

الحواس يف ضوء النموذج الكيل لوظائف املخ بهدف إكساب مهارات الهجاء لألطفال ذوي صعوبات الهجاء 

 .ويتضح من ذلك أهمية تفعيل الوظائف الكلية لنصفي املخ
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فروق وجود والتي هدفت إىل التحقيق من ) 2009ين عبد الوهاب األتريجا(ًوتؤكد ذلك أيضا دراسة 

 .بني املوهوبني والعاديني يف استخدام أجزاء املخ وحل املشكالت والتوافق الدرايس

وعىل ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية كان من أهم توصيات الباحث مجموعة من 

 :التوصيات وهي كالتايل

  من املخ لدى الطالب املوهوبنيتنمية الجزء األمين واأليرس. 

  ن خالل حلقات التدريب وورش العملمتنمية الجزء األمين والتكاميل لدى الطالب العاديني. 

 تدريب الطالب العاديني عىل أساليب وطرق حل املشكالت والتوافق الدرايس. 

خ يكون التعلم  الجانبني اليمن واأليرس من املباستعاملونستنتج من ذلك أنه عندما يقوم املتعلم 

 .ًتعلام فعاالً

ولعل سبب النجاح يف أي مرشوع هو التخطيط السليم وتحقيقه أكرب قدر من الفاعلية خالل أقرص 

وقت ممكن والتخطيط يف الواقع ما هو إال تنظيم لألفكار مبا يتفق مع املهمة املراد إنجازها فنحن بحاجة 

 بها ملدة زمنية أطول فالتخطيط الذهني واالحتفاظها لعملية تنظيم املعلومات يف أذهاننا وعدم نسيان

 . بأكرب قدر من املعلوماتاالحتفاظيدرب أدمغتنا عىل 

 املعريف من االنفجاروقد باتت الحاجة ملحة الستخدام اسرتاتيجيات تدريسية تستطيع التعامل مع 

انني التي يتلقاها الطالب حيث قدرتها عىل تنظيم كم املفاهيم واملعلومات والعالقات والنظريات والقو

أثناء دراسته بحيث يتحقق صفة التكامل والرتابط والوظيفية ومن ثم يستطيع الطالب استخدام تلك 

 .من مشكالته املعرفة يف حل ما يواجه

ومام هو جدير بالذكر أن الطفل ال يولد هكذا بجانب أيرس وأمين، ولكن سبب سيطرة أي جانب 

ية التعليم والتعلم، فنجد أن األنشطة املدرسية تسهم يف بناء الجانب األيرس الطريقة التي تتم فيها عمل

مخية يرسى إىل مينى من ) سيادة( أن ينتقل طالب من سيطرة نكمُيومن املخ أكرث من الجانب األمين، 

منها خالل األنشطة والطرائق واإلجراءات، وعليه البد من التفكري يف بعض اسرتاتيجيات تنمية جانبي املخ و

 .الخرائط الذهنية

ــخ  ــات يف امل ــزين املعلوم ــهل لتخ ــة األس ــي الطريق ــة ه ــرائط الذهني ــوزان أن الخ ــوين ب ــرى ت  وي
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 منه وأنها وسيلة إبداعية فعالة لتدوين املالحظات التي ترسم خرائط لألفكار، كام أنها تعد واستخراجها

نفس الطريقة الفطرية التي يعمل بها أداة متميزة للذاكرة حيث تسمح لك بتنظيم الحقائق واألفكار ب

ً املعلومات يف وقت الحق سيصري أمرا أسهل وأكرث فعالية مقارنة واستحضارر العقل، وهذا يعني أن تذكُّ

 طبيعي إلدراك املرئيات، لذلك فإننا استعدادباستخدام األساليب التقليدية، ويرجع ذلك إىل أن املخ لدية 

ما نستخدم الصور لتجسيدها ألن العقل البرشي ال يفكر بالحروف كام نتذكر املعلومات بشكل أفضل عند

 .نكتبها وإمنا يفكر يف الصورة املحسوسة واأللوان

ومثال لذلك عندما نذكر كلمة فاكهة فإنه ال يتبادر إىل ذهننا حروف هذه الكلمة فاكهة وإمنا يتبادر 

الخرائط الذهنية تستخدم موهبة املخ إلدراك إىل الذهن فاكهة مجموعة أو رمبا سلة مليئة بالفواكه، إن 

ًاملرئيات، وعند مزجها باأللوان والصور والفروع املتعرجة سوف تصبح أكرث تحفيزا للمخ مقارنة بالطرق 

 :التقليدية والخرائط الذهنية كام يذكر بوزان لها مميزات أخرى فهي

 لوماتقدر يريده من املع تساعد الفرد عىل تعلم وتنظيم وتخزين أكرب. 

  ملا ) ذاكرة قوية(كام تساعد عىل تصنيف املعلومات بطريقة طبيعية تجعله يصل بسهولة وبرسعة

 . ومعرفة املزيدهُمعلَوتعلم أكرث زادت سهولة ت يريد، أي أن كلام عرف الفرد

ويؤكد كل من ذوقان عبيدات وسهيلة أبو السعيد عىل أهمية الخريطة الذهنية التي تساعد عىل 

علومات بشكل منظم، وهي إحدى أهم وأقوى وسائل التخطيط التي ميكن لإلنسان أن ن امليخزت

 من إمكانيات عقولنا يف مجال التخطيط االستفادةيستخدمها بل هي وسيلة من وسائل رفع مقدار 

 .الذهني للدماغ

الب  فهو يرى أن الخرائط الذهنية تساعد الطHus, et. al 2008 مع هذا الرأي هوس وآخرون وأتفق

 من استفادةعىل تعزيز التفكري وخاصة التفكري اإلبداعي والقدرة عىل حل املشكالت وتحقق أقىص 

برصية أو صور ل نصفي املخ األمين واأليرس وذلك ألن العقل ما هو إال ِّفعُإمكانات العقل البرشي فهي ت

يمي ألنها تساعد عىل مصورة عن التفكري كام أوىص برضورة تطبيق الخرائط الذهنية يف الحقل التعل

 .تحسني الفهم واملعرفة

  لتثبت فاعلية الخرائط الذهنية واسرتاتيجيةWilliams 1999وجاءت دراسة ويليامس 

 



 146 الخرائط الذهنية ومهارات التعلم
 

 

 التعلم القائم عىل املخ وتأثريها عىل إنجاز البالغني وتنمية نصفي املخ وتم استخدام الخرائط الذهنية 

ًل نصفي املخ معا لتحقيق فهم أفضل ِّفعُ عىل املخ والتي ت من اسرتاتيجيات التعلم القائمكإسرتاتيجية

 .ومساعدة الطالب ليصبحوا متعلمني مؤثرين فاعلني يف املواقف التعليمية

 . أهداف الخرائط الذهنية هو إعامل نصفي املخ األمين واأليرسأهمويعد من 

 رشيوظائف العقل الب: ًثالثا

العقل وميزه فضله عىل باقي الكائنات الحية وأعطاه نعمة  سبحانه وتعاىل اإلنسان والـلـهلقد كرم 

َولقد كَرمنا بني آدم وحملناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من  (: به وجعله محور التكليف قال تعاىل ُ ُ َِّ ْ َ َْ َ َ َْ َ َ َ َ َ َِ َ ْ ْ ْ َ َِّ َ ِ ْ ََ ِ َّ ْ

لناهم عىل كَثري ممن خلقنا تَفضيالً ِالطيبات وفضَّ ِْ ْ َ َ َْ ََ ْ َُّ ِّ ٍ َ ْ َ َ ِ َ ِّ العقل هو تلك الحاسوب العضوي . ]70: اإلرساء[ ) َّ

الحيوي الذي يتكون من عدد هائل من الخاليا حيث يقدر عدد خاليا املخ البرشي مبليون خلية وتحتوي 

عىل عدد هائل من املركبات الكيميائية الكهربائية ونظام مجهري قوي لفك ) خلية عصبية(كل خلية مخية 

شديد التعقيد، إال أنه ميكن تثبيته يف رأس (كام أنها تحتوي عىل نظام إرسال رموز املعلومات ومعالجتها، 

دبوس صغري وتتخذ كل خلية من خاليا املخ شكل أخطبوط عمالق، ذو جسم مركزي  وعرشات بل مئات 

ورمبا آالف املجسات وهذه املجسات عبارة عن فروع تتفرع من جسد الخلية املركزية وهي تشبه فروع 

ج األسايس للمعلومات املرسلة ِّخرُاك فرع كبري وطويل يسمى باملحور أو الذيل والذي يعد املالشجرة وهن

 .من الخلية

أهتم العلامء بالبحث يف فهم تركيب املخ ووظائفه وتأثريه يف عملية التعلم وبذلك ظهرت نظرية 

 بدراسة الجهاز العصبي تاهتمالتعلم القائم عىل املخ الذي تشمل العلوم املعرفية وعلم األعصاب والتي 

 .لإلنسان واملخ البرشي وفهم األساس الحيوي للشعور واإلدراك والذاكرة والتعلم

 : خمس وظائف للعقل البرشي كالتايلBuzan 2007وقد ذكر توين وبراي بوزان 

 . عن طريق الحواس الخمساستقبالهأي يشء يتم : االستقبال -1

  من التخزين أي القدرة عىل حفـظ املعلومـات ويقصد به عمل الذاكرة مبا يف ذلك: الحفظ -2
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 .القدرة عىل الوصول إىل املعلومات املخزنة أو املحفوظةأي  أو التذكر سرتجاعواال

 التي تعرضنا  أن التدريب يعترب أحد العوامل املشرتكة يف حفظ املعلومات2006ويضيف ماسون ألكون  -3

 .لها

 .وماتالتعرف عىل األمناط ومعالجة املعل: التحليل -4

 . أو اإلبداع مبا يف ذلك التفكرياالتصالأي شكل من أشكال : اإلرسال أو اإلخراج -5

 .إشارة إىل كل الوظائف العقلية والجسامنية: التحكم -6

 : بعض الوظائف منها Mason. L. Kohn 2006ويضيف ماسون ألكون 

 التفكري -1

 التذكر -2

 التخطيط -3

 اإلبداع -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .يشكل يبني وظائف العقل البرش

 

التحكم

االستقبال
اإلرسال
 واإلخراج

الحفظ اإلبداع

التحليل
التخطيط

التذكر التفكري
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وبناء عىل هذه الوظائف التي يقوم بها العقل البرشي نجد أن الخاليا العقلية يف الدماغ تعمل يف 

 واحد يف نفس الوقت وهذا ما أكد عليه هالل بأن هذه اتجاهخطوط متداخلة باإلضافة للعمل يف 

 العالقات  لإلنسان فقط ووهبه القدرة عىل التفكري وجعله يستطيع تفسريالـلـهالقدرات وهبها 

قوي الطالب ذاكرته يجب أن تكون الخاليا ُ الشبكية والتي ال تكون يف خط واحد، وحتى يواالرتباطات

 وأن يربط املعرفة الجديدة واالستنتاجاتالعصبية مرتابطة، وذلك باستخدامه للربط واملقارنات والتحليل 

ن التعلم ذو معنى، فكلام كانت الروابط مبا لديه من خربة سابقة وبالتايل تتحقق نظرية أوزبل يف أن يكو

 .بني الخاليا العصبية قوية كلام كانت الذاكرة قوية

 فحسب كام أن الذهن يتمتع ًاوقد أثبتت األبحاث املتعلقة باملخ أن املخ معقد ومتشابك ليس خطي

مية متأمالً كل ًبقدرة فائقة عىل تحصيل املعلومات غري الخطية، حيث أنه يقوم بذلك دوما يف الحياة اليو

 مجتمعنا الهائل اعتامد الرسوم البيانية، وأن - الصور الخزفية: ًما يحيطه من أشياء تتضمن أمناطا غري خطية

 .عىل املعلومات الخطية وحده هو الذي قد أعامنا عن تلك القضية

 حيث ذكرت أن الدماغ يعمل بصورة ال خطية ويعالج 2007وتؤكد عىل ذلك شيامء الحاروين 

علومات عىل تلك الصورة فيستخدم األلوان واألشكال والصور العقلية ويقرر املهم ويهمل غري املهم، ويف امل

النهاية تخرج منه األفكار بصورة خطية عىل هيئة كالم أو كتابة يف العادة وأشارت نتائج بعض األبحاث 

جزاءه بعضها ببعض عرب شبكة التي متت عىل عمل الدماغ البرشي إىل أنه عضو يف غاية التعقيد ترتبط أ

 ).األعصاب الدقيقة(متشعبة العصبوتات 

ويتضح مام سبق أنه عندما تذكر لشخص موضوع عن الفاكهة ومن ضمنها التفاحة مثالً فإنه يقوم 

 أحمر طعمها حلو، شكلها دائري، مكانها  لديه حول املوضوع نفسه مثل لونهابربط ما يقال بأفكار مسبقة

فيقارن ويحلل ويقيم ويربط وعندما أتكلم يقوم بعمليات ربط منطقي أو تحثه بعض يف سلة الفاكهة 

نتبه إىل أمرين يستوعب صور وبيانات أو يًاألفكار عىل تذكر معلومات قدمية أو يستدعى صورا جديدة أو 

 .ًمختلفني يف آن معا وكلها أشياء ال خطية
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 نسانحقائق عن دماغ اإل: ًرابعا

ع عىل األدبيات املتعلقة مبوضوع دماغ اإلنسان كان هناك عدة حقائق والتي من خالل اإلطال نه منإ

 :أهمها ما ييل

 :وزن الدماغ

وأن متوسط وزن الدماغ عند ) مجرا 1400 -1300(أرطال أي ما يقارب ) 3(اإلنسان الراشد حوايل 

 دماغ اإلنسان كبرية بالنسبة عند املرأة وبالتايل يعترب)  جرام 1250( بينام يصل إىل )  جرام1380(الرجل 

  %).8(والربوتني %) 10(والدهون  %) 78(لوزن جسمه بتكون معظمه من املاء 

  :بنية الدماغ

إن الدماغ يكمن داخل قفص الجمجمة العظمي الواقي، وهو بشكله وسطحه أشبه بلب جوزة 

ق وطيات وتجعدات وتغطية ضخمة، ويشكل الدماغ الجزء األكرب منه نصفان متامثالن متصالن بينهام شقو

طبقات رقيقة من الغشاء يعرف بالقرشة املخية، وهو الجزء املتعقل واملدرك من املخ حيث تنبع منها 

 التفكري -اإلرادة الشخصية(جميع عمليات التفكري  املبدع، باإلضافة لتحديد كافة الظواهر النفسية املدركة 

هائل من الخاليا  عدد  الجهاز العصبي ملا تحتويه منمن % 70وهي متثل ) النشاطات الذهنية الراقية

آالف مليون خلية ولكل مجموعة منتظمة من ) 10( وتصل إىل  )Neuron نيورون(العصبية تدعى 

 أن درجة ذكاء الفرد ال تتوافق عىل Anokinاملجسامت التي يحوي كل منها آالف النتؤات ويذكر إنوكني 

ً ما بني مجسامت الخاليا التي تشكل طرفا واالرتباطعىل درجة التفاعل عدد الخاليا املوجودة يف املخ بل 

 .وعىل عدد هذه الطرق يتوقف الذكاء اإلنساين، فكلام زادت هذه الطرق كلام زاد ذكاء اإلنسان

 100,000 أن كل بيورون ميكنه أن يتفاعل مع عدد يرتاوح ما بني واحد إىل 2007وقد ذكر بوزان 

 ددة فإن عدد التفاعالت يفبيورون آخر بطرق متع

 تفاعل1000000: الثانية  

 تفاعل 6000000: الدقيقة 

 تفاعل360000000: يف الساعة  
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  يف اليوم.......... 

  يف السنة............. 

 :منو الدماغ

 Diamond 1998يف بيئة غنية باملثريات وتؤكد عىل ذلك دياموند  % 20تزيد نسبة منو الدماغ بنسبة 

التعلم يزيد من النمو املادي للدماغ وتزداد كتلة الدماغ وثقله وروابطه العصبية عندما تزداد التي ترى أن 

ًمتفاعالتنا مع الحياة فإذا كان اإلنسان مندمجا يف تفاعالتها ومواقف صعبة فإن النيرتونات العصبية تنشط 

 .وتزدهر

 :العقل والدماغ

 : بوجود أربعة عنارص هييختلف العقل عن الدماغ إذ أن العقل ال يتحقق إال

 الواقع املحسوس 

 الحواس 

 الدماغ 

 املعلومات السابقة 

أما الدماغ فهو مركز الجهاز العصبي يف اإلنسان والحيوان ويهيمن عىل جميع أجهزة الجسم من 

 خالل وظائف عديدة

 :فيص الدماغ

 مخ أمين ومخ نتيجة ألبحاث العلامء املختصني أتضح أن مخ اإلنسان منقسم إىل قسمني متساويني

أيرس، كال املخني يتحكم يف الحركات وغريها التي يقوم بها اإلنسان بصورة عكسية مبعنى أن املخ األمين 

مسئول عن األعضاء من يد ورجل املوجودة يف الجهة اليرسى من اإلنسان والعكس صحيح املخ األيرس 

 .مسئول عن األعضاء املوجودة يف جهة اليمني

يف الخمـسينيات ) روجـر سـبريي(ئج األبحاث التي قام بها الربوفيـسور ولقد أثبت ذلك نتا

 ختبـارات خاصـة بالوظـائف الذهنيـة اوالستينيات من القرن العرشين عندما قـام بـإجراء عـدة 

 يف ) روبــريي أورنــستني(بالتعــاون مــع الربوفيــسور ) القــرشة الخارجيــة للمــخ(عــىل لحــاء املــخ 

 رســـة الطلبـــة لـــبعض األنـــشطة الذهنيـــة مثـــل قيـــامهام بقيـــاس موجـــات املـــخ عنـــد مام
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 إىل املوسيقى واالستامعأحالم اليقظة والحساب والقراءة والرسم والتحدث والكتابة وتلوين األشكال 

وخلصت نتائج تلك األبحاث إىل أن القرشة املخية تنقسم فيها الوظائف الذهنية إىل فئتني الفئة اليمنى 

 .والفئة اليرسى

 مهام كل شق حيث أن الشق األمين يختص باإليقاع واإلدراك 2006وباري بوزان وقد أوضح توين 

 .املكاين، الصورة الكامنة، التخيل أحالم اليقظة، اللون، البعد

 :أما الشق األيرس فيختص باملهارات العقلية التالية

 القوائم- التحليل- التنظيم الخطي- التسلسل- األعداد- املنطق-الكلامت . 

نشطة الذهنية يكون  الفص األيرس بهذه األانشغالان من كتاب استخدم عقلك أنه أثناء وأضاف بوز

 إذا لزم األمر وأن عقول أعظم العباقرة كانت االستعداد مع اسرتاحةالفص األمين عىل موجة ألفا أو يف حالة 

ًما يف جميع مناحي ستغالالً تااتدمج ما بني قدرات الفصني وأنه عىل اإلنسان أن يستغل طاقاته العقلية 

الحياة بصفة عامة، ويف طلب العلم بصفة خاصة، حيث أن عىل الطالب أن يستغلوا الطاقات الذهنية لكال 

فيص املخ األمين واأليرس أي املنطق والتحليل والقوائم والتسلسل مع الخيال والصورة الكاملة واأللوان يف 

فيص املخ لب أن يقووا ذاكرتهم باستخدامهم لألنشطة  لدروسهم، وبالتايل يستطيع الطالاستذكارهمأثناء 

نوا املالحظات واملعلومات بخطط ذهنية و لدروسهم البد من أن يداستذكارهممثل العباقرة، فأثناء 

 يف مجال اإلبداع والذاكرة وخرائط العقل، التي أكدت 2007متطورة، وأكد ذلك خالصة نتائج توين بوزان 

 .ي املخ األمين واأليرس يزيد من القدرة العامة لألداءعىل أن الجمع بني عنارص شق

 :الحقائق املتعلقة بعمل نصفي املخ: ًخامسا

 نظرية نصفي املخ عندما قدم رور سبريي مجموعة من الدراسات بهدف الوقوف عىل اكتشافتم 

بريي إىل الفص املخي وتحديد الوظائف املختلفة املرتبطة بكل نصف من النصفني الكرويني حيث أشار س

عندما يبدأ املخ يف  نشطيعن مجموعة من األنشطة والنصف األيرس  ٌلوأن النصف األمين من املخ مسئ

التعامل مع املنطق والقوائم والخطوط والكلامت واألرقام والتحليل، أما النصف األمين فهو ينشط عندما 

 .ة الصورة الكلية لألشياءيحتاج املخ إىل التعامل مع اإليقاعات أو األلوان أو الصور أو رؤي
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 أن نتيجة ألبحاث سبريي ظهرت صورة لكيفية تقسيم املخ للعمل ووجد أن Rossويذكر روس 

الجانب األيرس ميكن أن يجمع األجزاء كوحدة منظمة أما الجانب األمين فيستطيع أن يرى الشكل بالكامل 

رس هو أساس النجاح األكادميي حيث ميكن وأجزاء هذا الشكل، كام يذكر أن التفكري عن طريق الجانب األي

 .قياسه أما التفكري عن طريق الجانب األمين هو أساس اإلبداع

 :وهناك مجموعة من الحقائق املتعلقة بعمل نصفي املخ وهذه الحقائق تشمل ما ييل

ًيتوىل النصف الكروي األمين من املخ إدارة النصف األيرس من الجسم حركيا وحسيا، بينام يتوىل -1 ً 

 .النصف الكروي األيرس إدارة الجانب األمين من الجسم

ًهناك نصف من نصفي املخ يكون سائدا يف وظائفه عىل النصف اآلخر وهو النصف األيرس يف غالبية  -2

وهم األفراد الذين يستخدمون اليد اليمنى يف الكتابة بينام تكون السيادة للنصف %) 90 -85(الناس 

 .من األفراد وهم الذين يستخدمون اليد اليرسى يف الكتابة%) 15 -10(الكروي األمين يف 

تعني السيادة أن بعض الوظائف ترتكز يف نصف عن آخر وتتم من خالله وأن هذا النصف هو الذي  -3

ً، ومع ذلك فال توجد سيادة مطلقة بل نسبية ألن كل نصف يلعب دورا يف كل هيقود السلوك ويوجه

 ً.سلوك تقريبا

ًي املخ يف كل الوظائف وإن كانت الوظيفة ترتكز يف نصف ما، فهي توجد أيضا هناك تكامل بني نصف -4

 .يف النصف اآلخر ولكن ليست بنفس الدرجة والكفاءة

ًإن نصفي املخ يرتبطان معا من خالل حزمة من األلياف الرتابطية مام يعمل عىل تكامل النصفني  -5

وص املوجودة يف كل نصف كروي وأخرى ًمعا، باإلضافة إىل وجود ألياف ترابطية ترتبط بني الفص

 .تربط بني الفيص ونظرية يف كل نصف

 أن النصفني الكرويني لهام وظائف أخرى غري 2009وباإلضافة إىل ذلك فقد ذكرت نادية السلطي 

 . الوظائف العقلية من الناحية الرتبوية والنفسية

  أن عملـه يـتموبالرغم من وجود وظائف متخصصة لكل نصفي كـروي للمـخ البـرشي إال

  يف تكامــل تــام، كــام أنــه توجــد عالقــة ثنائيــة بــني جــانبي املــخ مبعنــى أن كــل نــصف كــروي 
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يشرتك يف الوظائف مع النصف الكروي اآلخر وكال النصفني الكرويني يشاركان بعضهام البعض يف معظم 

 يقوم بتشغيل األنشطة بصورة متكاملة وبالرغم من هذه املشاركة الثنائية إال أن كل نصف كروي

 .ًاملعلومات تشغيالً مختلفا عن النصف اآلخر

 :قدرات الدماغ الكامن: ًسادسا

 :يعترب الدماغ البرشي مزود مبجموعة من القدرات الكامنة مثل

  األمناطاستكشافالقدرة عىل . 

  والهائلة ألنواع متعددة من الذاكرةاالستثنائيةالقدرة . 

 من الخربة بواسطة تحليل البيانات الخارجية والتأمل الذايتالقدرة عىل التصحيح الذايت والتعلم . 

  واالبتكارقدرة ال متناهية عىل اإلبداع. 

 

  

 

 



 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 الفصل الثامن

 التعلم املستند إىل الدماغ  

 

 

 :يناقش هذا الفصـل العنارص التالية

 

 مقدمـــة

 ًاألقسام الوظيفية األساسية للدماغ: أوال . 

 الدماغ عىل طاقته للتعلم حصول: ًثانيا . 

 الخرائط الذهنية والدماغ: ًثالثا . 

 املبادئ الرئيسية للتعلم املستند إىل الدماغ: رابعا. 

 املستند إىل الدماغخصائص التعلم  :خامسا. 

 الذاكرة وطبيعة عملها:سادسا . 

 عمل العقل خالل التعلم: سابعا. 

 ذاكرة الكبار: ًثامنا. 

 وبات التشفري واالسرتجاع عند كبار السنصعً:تاسعا. 

 الدماغالتعلم الفعال داخل : ًعارشا. 

 يف التعليمتوظيف أبحاث الدماغ: الحادي عرش . 
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 مقدمة

ًتعترب نظرية التعلم املستند إىل الدماغ البرشي أسلوبا ومنهجا شامالً للتعلم وال يستند إىل علم تعليم ً

الدماغ والعلوم الرتبوية أدى  ًاألعصاب الحديث ومع التطور الذي يربز مؤخرا يف كل من علم النفس وعلوم

   . بالوظائف والقدرات العقلية والتعلم والتذكر والتفكرياالهتامم

ذج الذكاء لذا فقد ظهرت العديد من النامذج السلوكية التي تناولت مناذج تعليم التفكري، ومنا

 .ومعالجة، املعلومات

وقد قدم بعضهم طرق غري مبارشة لتحسني أداء املتعلمني باستخدام منهجيات واسرتاتيجيات خاصة 

 .Adler  وأدلر Arthur Costa ومن أشهر هؤالء بريكنز وآرثر كوستا 

ة جديدة تستند ويف الفرتة األخرية متيزت بحوث العقل البرشي بالرثاء الذي قاد إىل ظهور نظم تربوي

إىل التعلم املتناغم مع الدماغ وهو نظام سيكون له أثارة عىل النظام التعليمي والبيئة الصفية واستخدام 

 .التقنية وهو ثورة يف التعلم ألنه يساعد املتعلمني

ويعرف الدماغ اإلنساين عىل أنه كتلة رخوية رمادية اللون من الخارج بيضاء من الداخل محمية 

جمة بعدة طبقات متتالية عظمية صلبة لينة ثم ليفية هالمية تتكون من نوع من الخاليا داخل الجم

 . يف الحياة اإلنسانية مبختلف أنشطتهاُحكمََتوته ِّوجُ وتُخططُتسمى بتورنات أو الخلية العصبية ت
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 اهاالنتبهذا وقد حصلت بحوث الدماغ يف السنوات األخرية عىل املصداقية والدعم املادي ولفت 

إليها حيث ظهر ذلك من خالل إبراز موضوعات بحوث الدماغ العديد يف املجالت والجرائد وأصبحت 

محور نقاشات العديد من املؤمترات والندوات وتناقلت وسائل اإلعالم املختلفة أهم ما يتوصل إليه العلامء 

قها يف امليدان الرتبوي ولكن  عدد الرتبويني بدراسة بحوث الدماغ ومحاولة تطبيازداديف هذا املجال كام 

 .كيف يتم التعلم الفعال داخل الدماغ

 :األقسام الوظيفية األساسية للدماغ: أوالً

 :بع مناطق يطلق عليها فصوص وهذه الفصوص هي كالتايلريقسم العلامء الدماغ إىل أ

 :الفص الخلفي  1-

 . اإلبصارويقع الفص الخلفي يف وسط مؤخرة الدماغ وهو مسئول بشكل رئييس عن

 :الفص األمامي أو الفص الجبهي 2-

   :ويقع الفص الجبهي يف املنطقة املحيطة بالجبهة ويعني باألعامل الهادفة مثل

 إصدار األحكام 

 اإلبداع 

 حل املشكالت 

 التخطيط 

   الفص الجداري 3-

يقع الفص الجداري يف أعىل مؤخرة الرأس وتتضمن مسئولياته معالجة الوظائف اللغوية 

 .حاسيس الدقيقةواأل

 ):األمين واأليرس(الفصان الصدغيان  4-

فيقعان فوق األذنني وحولهام وهذه املنطقة مسؤولة بشكل رئييس عن السمع والذاكرة واملعنى 

 .واللغة

 .وهناك بعض التداخل يف وظائف تلك الفصوص
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 :حصول الدماغ عىل طاقته للتعلم: ًثانيا

ه بعنارص غذائية مثل الجلوكوز والربوتني والعنارص الكياموية إن مصدره الرئييس هو الدم الذي يزود

 .واألكسجني

ً جالونا يف اليوم إضافة 198 جالونات من الدم كل ساعة أي ما يقرب من 8يحصل الدماغ عىل حوايل 

ً  كوبا12 -8إىل ذلك يوفر املاء التوازن اإللكرتوين لقيام الجسم بوظائفه بشكل مناسب ويحتاج الدماغ إىل 

 .من املاء يف اليوم للعمل عىل النحو األمثل

ويعترب نقص املاء مشكلة عامة تؤثر يف عملية التعلم ويجب أن تعرف أن األنظمة الغذائية الجيدة 

 .تساعد عىل التعلم، هذا ويستهلك الدماغ خمس األكسجني الذي يستهلكه الجسم

) الغراء العصبي(والخاليا الفردية ) روناتالنيو(ويوجد نوعان من خاليا الدماغ وهي الخاليا العصبية 

 - الخاليا العصبية -املتبقية  % 10 ـهي من الخاليا الغروية إال أن ال % 90ورغم أن أغلبية خاليا الدماغ 

 .دماغ عضو التعلم والتفكريالهي التي تجعل 

عي تعمل بليون نيورون والخلية العصبية التي تؤدي وظيفتها بشكل طبي) 100(ميتلك اإلنسان 

 عىل إثارة املعلومات ودمجها وتوليدها، والتعلم عمل مهم تقوم به الخاليا العصبية مجتمعة وال باستمرار

ميكن تحقيقه بشكل فردي من قبل خلية عصبية واحدة بل يحتاج  إىل تضافر مجموعات من الخاليا 

 .العصبية

مع كل تنبيه أو خربة جديدة ويغري التعلم الدماغ ألن الدماغ يستطيع أن يعيد تركيب نفسه 

ًومعرفتنا بأسس الخطوات التي يتم بها التعلم قد يعطينا تبرصا مفيدا يف كيفية تعلم املتعلمني ً. 

 :الخرائط الذهنية والدماغ: ًثالثا

 املتخصص باملعلومات فالبد أن تصاغ تلك املعلومات يف حيز مناسب همبا أن املخ أو الدماغ وحد

إذا كان عمل الدماغ عىل أساس املفاهيم الداللية بطريقة مشابهة فالبد وأن تصاغ  بطريقة مبسطة يف حني

 .املالحظات والكلامت عىل نفس الشاكلة
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ويجدر بنا اإلشارة إىل تلك القدرة العجيبة التي متتلكها الخرائط الذهنية وذلك لكونها ترشك شقي 

هارات الشق األمين من الدماغ باإلضافة إىل املخ فهي تستخدم الصور واأللوان والخيال، وكلها متثل م

م بها َّرسُالكلامت واألعداد واملنطق، وهي متثل مهارات الشق األيرس من الدماغ، كام أن الطريقة التي ت

 املزيد من األفكار والتي تكون مرتبطة ببعضها البعض مام يساعد العقل عىل عمل البتكارتحفز التفكري 

ن طريق الرتابط الذهني فهي بذلك تطلق العنان للقدرات العقلية وتعكس قفزات من الفهم والتخيل ع

 .املوجود داخل العقل

ولكل دماغ نظام فريد من الروابط التي يقيمها لذا فإن كل فرد يقيم روابط مختلفة ورمبا عرشات 

 :أو مئات الروابط التي ال يتوافق فيها مع أحد فالدماغ البرشي ينفرد بعدة خصائص تجعل

 . فرد يحمل أفكار أو روابط تختلف عن ما يحمله غريهكل -1

تنوع األفكار ظاهرة صحية، وأن كل فرد ميكن أن يشارك بجانب مهم يف عملية التفكري أو البحث عن  -2

 .املعلومة

فالخرائط الذهنية متثل صورة رائعة لطريقة عمل الدماغ عىل الورق وقد تم تصميمها وفق حقائق 

ي وهي أن العقل يعمل بكفاءة أعىل مع املعلومات وأن عمل العقل يتضمن عن التعلم والعقل البرش

 . األرقام والكلامت واألوامر والخطوطاستيعاباأللوان واألبعاد والتخيالت والرموز والصور إىل جانب 

 :املبادئ الرئيسية للتعلم املستند إىل الدماغ: ًرابعا

 :دماغ هي كالتايلمن أهم املبادئ الرئيسية للتعلم املستند إىل ال

أي يستطيع أن يقوم بعدة نشاطات متزامنة أو متوازية يف وقت  :املخ البرشي يعمل بشكل متزامن -1

واحد فهو مسئول عن التفكري بأنواعه واملشاعر والتفاعل مع اآلخرين كل ذلك يتم بدون أي فرصة 

 .حدوث الخطأ أو عدم التناغم

آلخرين من خالل األنشطة واملناقشات والحوار أكرث يف حيث يتفاعل مع ا : بطبيعتهاجتامعيالدماغ  -2

 . تفاعلية ثرية أكرث من البيئة املغلقةاجتامعيةبيئة 
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أي أن املخ البرشي مييل بطبيعة تكوينه وتفاعله العصبية إىل  :ًالدماغ البرشي دامئا يبحث عن املعنى -3

ي حتى يصبح التعليم لديه ربط أي معرفة جديدة عليه مبا يوجد من معلومات داخل العقل البرش

 .ذوي معنى

حيث مييل الدماغ البرشي إىل التصنيف من خالل عمل  :ًالدماغ البرشي دامئا يسعى إىل التصنيف -4

ً ومقارنتها ببعضها وذلك يتم فسيولوجيا من واالختالفمجموعات منطية وذلك بإدراك أوجه الشبة 

تعطي نبضات كهربائية ويستطيع الفرد  مجموعات متعددة من خالل الدماغ البرشي اشرتاكخالل 

 .من خالل تلك العملية عمل خرائط زمنية ومكانية ومعرفية داخل عقله

إدراك املعرفة الكلية وكذلك األجزاء املكونة لها يف وقت واحد تشري هذه الخاصية إىل ما يسمى  -5

 والتتابع واملنطق بينام واالستداللبنظرية املخ األمين واأليرس حيث مييل النصف األيرس إىل التحليل 

يتميز الجزء األمين بأنه تركيبي تكاميل عاطفي يختص بحل املشكالت بصورة إدراكية لألشياء 

 .واملفاهيم

 إىل تقسيم املخ البرشي إىل أربعة أجزاء وكل جزء له وظائف منوطة Ned Hermannويشري منوذج  

 ويتميز (A) األسلوب املنطقي ويرمز له بالحرف  ويسمى(Cerebral)به حيث أن الجزء األيرس العلوي للمخ 

 ويسمى (Limbic) منطقي، أما الجزء األيرس السفيل للمخ - تقني- تحلييل- حقائقي- نقدي–بأنه كمي 

 ويتميز بقدراته عىل التخطيط والتحكم والتنظيم ويركز عىل (B)األسلوب التخطيطي ويرمز له بالرمز 

 ويتميز بأنه (C) ويرمز له بالحرف االجتامعي ويسمى األسلوب (Limbic) التفاصيل أما الجزء األمين السفيل

 ويسمى األسلوب (Cerebral) رمزي والجزء األمين العلوي- عاطفي- روحي- فني- شاعري-موسيقى

 . تجريبي- برصي- تحلييل- ويتميز بأنه مفاهيمي(D) ويرمز له بالرمز االبتكاري

من املعروف أن كل املستندات التي يتلقاها املخ البرشي  :ييتم التعليم بعمليات وعمليات ال وع -6

تدخل إليه دون وعي منا وكذلك تتفاعل بداخله يف مستوى الالوعي وبعد فرتة تظهر يف مستوى 

الوعي وتؤثر يف دوافعنا وحياتنا وتشري الدراسات إىل أن قدرة الفرد عىل تطور الوعي املعريف 

داد مع تقدم العمر وكذلك كلام زادت مالحظات التفكري يصبح  فيام وراء التفكري تزواالستغراق

 . عن تعلمهاملتعلم مسئوالً
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يوجد داخل املخ البرشي ذاكرة طبيعية ال تحتاج إىل تدريب لحفظ  :تنظيم الذاكرة يتم بطريقتني -7

اء املعلومات وهي تسمى ذاكرة فورية يتم تسجيل خربات اإلنسان التي مير بها داخلها هذا عن األشي

الروتينية اليومية أما املعارف والحقائق واملهارات فإن املخ ينظمها بطريقة مختلفة حيث يحتاج إىل 

تدريبات وتفكري ويحتفظ بها يسرتجعها ويف هذه الحالة تصبح املعلومات غري ذات معنى للمخ 

  .حيث يحتاج إىل املزيد من التفكري والحفظ حتى يستطيع أن يحتفظ بها

ة عالية يف حالة مواجهته يعمل املخ بكفاء : التعلم بالتحدي ويقل ويضمحل بالتهديديزداد ويرتقي -8

 للتعلم واستجابةمع موقف فيه تحديات مناسبة لقدرات اإلنسان وترتاجع قدراته ويصبح أقل مرونة 

 .يف حالة مواجهة موقف يف خوف أو تهديد

كون عقوالً وأجهزة دماغية إال أنهم عىل الرغم أن جميع البرش ميتل :كل دماغ يعترب حالة فريدة -9

  .ن يف تركيب أجزاء املخ وتكاملها مع بعضها البعض وتفاعلها مع اآلخرينومختلف

 .الدماغ البرشي جهاز حيوي والجسم والدماغ والعقل وحدة ديناميكية واحدة -10

 ختالفاتواالالبحث عن املعنى من خالل التنميط أو التنميط الذي يتم من خالل إدراك املتشابهات  -11

 -املنظم الشكيل(ومقارنتها ومن اإلسرتاتيجيات التي تتوافق مع البحث عن املعنى من خالل األمناط 

 ). التصنيف-االستقراء -الخرائط الذهنية

 اختزاليدرك كل دماغ األجزاء والكل بشكل متزامن، فهناك نزعتان منفصلتان تعمل أحدهام عىل  -12

ن أعها بشكل سلسلة من الكليات وتشري الدراسات والبحوث إىل املعلومات ألجزاء واألخرى تتعامل م

 .الدماغ السليم يعمل بصورة متكاملة بني كال النصفني

 :خصائص التعلم املستند إىل الدماغ: ًخامسا

ًإذا كان التعلم وظيفة الدماغ البرشي الطبيعية فإن نظرية التعلم املستند إىل الدماغ متتلك عددا 

 :من الخصائص منها

 .طريقة يف التفكري بشأن التعلم والعمل -1
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 ً. مسبقاًاًنظام يف حد ذاتها وليست تصميام معد -2

 .طريقة طبيعية وداعمة إيجابية لتعظيم القدرة عىل التعلم والتعليم -3

 :الذاكرة وطبيعة عملها: ًسادسا

 عواسرتجا الذاكرة بأنها عملية ذهنية لتخزين Mason, L. Kohn 2006ف ماسون أل كون َّرَع

املعلومات والتجارب وتدخل املعلومات إىل الذاكرة من خالل الحواس ثم تعالجها نظم متعددة داخل املخ 

 . فيام بعدلالستخدامثم تخزن 

 :. وهي2006وطبيعة عمل الذاكرة يكمن يف ثالث مراحل كام ذكرها ماسون أل كون 

 .التشفري -1

 .التخزين -2

 .االسرتجاع -3

د أن تستقبل الحواس املعلومات بطريقة صحيحة وتخزن وحتى تعمل الذاكرة بشكل فعال الب

بشكل صحيح يف الذاكرة قصرية األجل ثم الذاكرة طويلة األجل وذلك بالتدريب وبالتايل يصبح من السهولة 

 . املعلوماتاسرتجاعوالدقة 

 :وميكن توضيح تلك املراحل كالتايل

 : أو التشفرياالستقبال  1-

ن طريق الحواس تختلف من طالب آلخر فقد يكون الطالب برصيني  املعلومات عاستقبالإن عملية 

 استقبال املعلومات أو سمعيني أي يعتمدوا عىل األذن يف اسرتجاعأي أنهم يعتمدوا عىل البرص يف تشفري أو 

 . للمعلوماتاستقبالهماملعلومات أو حسيني أي أنهم يجب أن يستخدموا األيدي واإلحساس يف 

 بأنه فلسفة تعليمية تربوية تقـدم 2007علم الرسيع الذي عرفه هالل وهذا ما نادى به الت

  املعرفـة الذاتيـة والحـصول اكتـساببعض املبادئ اإلرشادية التي تساعد عـىل تطـوير مهـارات 

 عقــل وجــسم وحــواس املــشاركني يف عمليــات  عليهــا بــشكل رسيــع وفعــال حيــث أنــه يــرشك

  عـىل تـصميم بـرامج يـستطيع اتجهـوا الرتبيـة التعليم والتـدريب املختلفـة ولـذلك فـإن علـامء

 عقل اإلنـسان أن يـستخدمها يف البحـث عـن املعرفـة وفرزهـا واختيـار املناسـب منهـا ويخزنهـا 
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 وتداولها ويف أوقات قياسية، فظهرت لنا ما يعرف باملخططات البرصية أو املخططات واسرتجاعها

 .البرص والسمع والحسالتخطيطية ومنها الخرائط الذهنية التي تعتمد عىل 

 ):الحفظ(التخزين   2-

 والرموز االختصاراتلكل طالب قدرة معينة يف تخزينه للمعلومات حيث يستخدم الطالب 

واملقارنات ويعمل الدماغ عىل تخزين املعلومات يف الذاكرة برموز وأشكال وتخيل تختلف من شخص آلخر 

ذلك ولكن قد تواجه بعض الطالب ما يطلب منه  ما تم تخزينه عنداسرتجاعبعد ذلك يستطيع الطالب 

 . ما تم حفظهاسرتجاع استطاعتهمشكلة النسيان أي عدم 

 أو سوء التخزين للمعلومات وتثبيتها يف الذاكرة طويلة االستقبالوقد يرجع ذلك إىل سوء التشفري أو 

 وقت للراحة وهذا ما األجل ويساعد يف ذلك التدرب أو املراجعة وليك تجنب ذلك يجب أن يتخلل التعلم

القدرة عدم  يف ذكره أن عدم أخذ أقساط من الراحة أثناء التعلم هو السبب وراء 2007يؤكد عليه بوزان 

 املادة التي تم تزداد استعادةعىل تذكر املعلومات بعد ساعات من التعلم والفهم، وبالتايل فإن القدرة عىل 

 .حةًسوءا ما مل ينل العقل القسط الكايف من الرا

 وهذه الفرتات ال تتجاوز الخمس استذكارهمومن هنا يتضح أن عىل الطالب أخذ فرتات راحة أثناء 

 أنها تساعد عىل التخلص من الشد 2007دقائق ملا لفرتات التوقف فائدة كربى تتضح فيام ذكره بوزان 

 .العصبي والعضيل الذي يظهر ال محالة خالل فرتات الرتكيز

راحة يف تعليم ديننا اإلسالمي الحنيف حيث أن مجالس العلم وخطبة ويتضح فائدة فرتات ال

الجمعة خاصة تتكون بينها فرتة راحة، ففي خطبة الجمعة يكون بني الخطبة األوىل والخطبة الثانية فرتة 

 ومن هذا املنطلق ينبغي عىل الطلبة أثناء االسرتجاع وزيادة الرتكيز وسهولة االنتباهراحة، ملا يف ذلك شد 

 . لدروسهم أخذ فرتات للراحة ال تتجاوز الخمس دقائقاستذكارهم

 : فوائد أوقات الراحة يف املذاكرة2007وقد ذكر بوزان 

 .ستجامم وبالتايل يزيل تراكم التوتراتمتنح البدن الفرصة للراحة واال -1

 .االستعادة والقدرة عىل االستيعابتحسن من عمليتي  -2

 . من معلومات وما سبقهااستيعابهاخيل بني ما تم تعني عىل إحداث نوع من الرتابط الد -3
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ومن خالل األدبيات املتعلقة بقدرة التخزين عند اإلنسان وجد أن لدى اإلنسان قدرة هائلة عىل 

 نقالً عن الربوفسور مارك روزنزن ويج من جامعة كاليفورنيا الذي 2006التخزين، وقد أكد ذلك الرفاعي 

خزين لدى الذاكرة البرشية أكتشف بهذا البحث الطويل أن لإلنسان كان يدرس سنوات طوال قدرة الت

قدرة هائلة عىل التخزين واكتشف أنه لو تم تغذية املخ مبعلومات جديدة تساوي عرش معلومات يف كل 

ثانية وملدة سنة بدون توقف من ليل أو نهار فإن مقدار ما تم تغذيته يف مخ اإلنسان من املعلومات 

 .ف املساحة املخصصة لتخزين املعلومات فيهيعادل أقل من نص

 سبحانه وتعاىل قد أنعم عىل اإلنسان هذه النعمة القدرة الفائقة يف التخزين وهي الـلـهومبا أن 

 األمثل، أي يجب عليه أن يخزن املعلومات االستخدامتفوق أفضل جهاز كمبيوتر فإن عليه أن يستخدمها 

 اسرتجاعها امت التخطيطية التنظيمية من جهة وحتى يستطيعيقة منظمة ومرتبة باستخدام املنظربط

 .وقت ما يطلب منه من جهة أخرى

 باملعلومات هو تقديم املادة بطريقة منظمة ومرتبة االحتفاظوأن من الطرق املساعدة عىل 

 .واسرتجاعهاباستخدام املخططات التخطيطية التنظيمية حتى يسهل تخزينها 

 :  االسرتجاع3-

 فكلام كان والتخزين،) االستقبال( للمعلومات تعتمد عىل كفاءة التشفري املبديئ السرتجاعاإن عملية 

 سهلة ورسيعة ولذلك يجب عىل الطالب االسرتجاع والتخزين بصورة صحيحة كلام كانت عملية االستقبال

ساعد الذاكرة تنظيم املعلومات ثم تخزينها يف الذاكرة وذلك باستخدام املنظامت التخطيطية التي تسهل وت

 .عىل التخزين الجيد ومن ثم املراجعة والتدريب حتى تثبت يف الذاكرة

عىل األقل من املعلومات املفصلة بها بعد  % 80 أن الذاكرة قد تفقد Buzan 2007وقد ذكر بوزان 

 .مرور أربع وعرشين ساعة تعلم واحدة

تشفري فقط، ولكن هناك أسباب  أو الاالستقبالومام سبق ال تتوقف مشكلة النسيان عىل طريقة 

 :2006أخرى قد تؤدي إىل النسيان منها ما ذكره الرفاعي 

 قلة الذاكرة -1

 قلة مترين وتدريب الذاكرة -2
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 قلة الثقة بالذاكرة -3

  الذنوب واملعايصاقرتاف -4

 كرثة الهموم واملشاكل الشخصية -5

ائط ذهنية وهي  يجب استخدام األساليب املالمئة للمراجعة ووضع خراالنخفاضوحتى يتم هذا 

إحدى املنظامت التخطيطية أو إحدى خرائط التفكري التي تتميز بأنها تعطي الصورة الكلية للموضوع 

باإلضافة إىل جزئيات املوضوع وتعتمد عىل استخدام شقي املخ وبالتايل تساعد عىل تقوية الذاكرة، فهي 

ها يركز عىل عدة ءلتدوين من جهة، وأن بناأفضل أداة للتلخيص واملراجعة باملقارنة بالطرق املعتادة يف ا

 .مهارات تعني عىل التذكر منها التخيل والربط والرتتيب من جهة أخرى

 . حيث أنه ذكر أن من املهارات التي تعني عىل التذكر2006ووضح ذلك الرفاعي 

 . التي تعني عىل التذكراسرتجاعالتخيل عىل قدرة تشغيل طاقة هذا املخ عىل قدر ضامن  -1

 .ني للمواد ألن الحامس يولد النجاحتحس -2

تعترب قاعدة الربط من أشهر القواعد املعينة عىل التذكر الرسيع وهي تساعدك عىل تذكر : الربط -3

 .األشكال والرسومات

تستطيع أن تتذكر األشياء املرتبة واملنظمة بصورة أكرب مام لو كانت هذه األشياء مبعرثة : الرتتيب -4

 .وغري منظمة

 . املعلومات الصعبةاسرتجاعًكتشف العلامء أن النوم يعني كثريا عىل ا: حفظ قبل النوماملذاكرة وال -5

 :عمل العقل خالل التعلم: ًسابعا

 املعرفة النتائج التي توصل إليها العلامء يف دراسـة الـدماغ إىل اكتسابترتجم اسرتاتيجيات 

يس والتعلم حيث أن منوذج عميل يستخدمه املعلمون داخل حجرة الصف لتحسني جودة التدر

ــتعلم  ــدريس وال ــي الت ــني عمليت ــة ب ــاء العالق ــادة بن ــن يف إع ــي يكم  جــوهر أي إصــالح تعليم

ًفالتدريس الفعال يعكس التعلم الفعال ومع ذلك فنحن كمـربني مل نبـذل جهـدا جـادا لتنظـيم  ً

  اسـرتاتيجيات تعليميـة كاملـة تـدعم وتـساندئ التدريس حول عملية التعلم ومل نحاول أن ننش
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 .ما نعرفه عن كيفية عمل الدماغ وعن عمليات التعلم أي مل ننب التعليم من القاعدة للقمة

ًومل نفعل هذا ألنه حتى وقت قريب نسبيا كنا نعرف القليل عن العمليات املعرفية الكامنة وما 

 يرتبط بها من عمليات عقلية ماذا عرفنا؟

ًالتعليم يتضمن ويتطلب نظاما معقدا من العملي ات التفاعلية، ولكن هناك خمسة أمناط من ً

 البدائل التي كان واستكشافالتفكري ميكن أن نفتح عيوننا عىل طرق جديدة للرؤية وتجعلنا نهتم بفحص 

 .ال ميكن أن تتبعها ونجربها بغري هذا التصور

ج قوية وتصور التعلم كنتاج لخمسة أبعاد أو أمناط من التفكري سوف يتيح للمربني أن يحققوا نتائ

 .ومحددة يف حجرة الدراسة

 :وهذه األمناط هي

يف هذا النمط نبني البعد األول للتعلم والذي يبدأ بتحقيق التوازن بني الجوانب  :النمط األول -1

الوجدانية واملعرفية ويخاطب النموذج دوافع املتعلم نحو املوقف التعليمي بكل عنارصه فيساعد 

 .و التعلم إيجايب نحاتجاهاملتعلم عىل تكوين 

يف هذا النمط نبني البعد الثاين للتعلم وذلك بتحقيق نوع من التكامل بني وظائف  :النمط الثاين -2

 : املعرفة فيساعد املتعلم عىلواكتساباملخ البرشي 

 عادات إيجابية يف حفظ املعرفة والحفاظ عليهااكتساب . 

يف خطوات إجرائية ويوظفها ملعالجة ) مثاين عمليات(يقدم تحليالً للعمليات املعرفية  :النمط الثالث -3

 :املعلومات فيساعد املتعلم عىل

 مامرسة عمليات التفكري املنتج واستخدامها إلثراء املعرفة وتعميقها. 

ًويتناول ما يسميه النموذج استخدام املعرفة استخداما ذا معنى حيث يتم توظيف  :النمط الرابع -4

 :فيساعد املتعلم عىلاملعرفة يف مواجهة مواقف الحياة اليومية 

 خلق معنى للتعلم يصل بني حياته اليومية وما يكتسبه من معرفة. 

يف هذا البعد الخامس تكتمل عملية التعلم حيث تتجمع األمناط األربعة السابقة  :النمط الخامس -5

 :من اجل بناء عادات العقل املنتجة فيساعد املتعلم عىل عادات العقل

 العقل املنتجتحقيق النموذج من أجل عادات . 
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 :ومن أهم العالقة بني األمناط الخمسة هي كالتايل

 استخدام املعرفة. 

 ًاستخداما ذا معنى. 

 توسيع املعرفة وصقلها. 

 املعرفة وتكاملهااكتساب . 

 اتجاهات أو إدراكات سلبية فإنه سوف يتعلم القليل وإن كان لديه اتجاهاتفإذا كان لدى املتعلم 

ًعلم تعلام أكرث وسوف يكون التعلم أيرس وباملثل حني يستخدم عادات عقلية وإدراكات موجبة فسوف يت

 . منطان دامئان يف عملية التعلم5، 1منتجة فإنه ييرس تعلمه فالبعد 

 اإليجابية واستخدمت العادات العقلية املنتجة يصبح التعلم مسألة االتجاهاتومتى توفرت 

وأن يطبق ) 3النمط (ع معرفته ويصقلها وهو يكتسب وعادة ما يوس) 2النمط ( معرفة جديدة اكتساب

 .وهذا هو السبب يف تداخل الدوائر الثالثة) 4النمط (ًمعرفته ويستخدمها استخداما له معنى 

 :ذاكرة الكبار: ًثامنا

 أن البحوث التي أجريت عىل عالقة الذاكرة بتقدم السن عند الكبار أشارت بصفة 2001ذكر موىس 

ريات طفيفة واضحة يف الذاكرة الحسية والذاكرة القريبة مع تقدم الشخص يف العمر عامة إىل وجود تغي

ولكن إذا صوحب ذلك باستخدام وعادة ما ينىس الكبري تفصيالت التعلم إذا قدم له صورة لفظية فقط 

 أربعة فروق يف الذاكرة البعيدة عند الكبار معينات سمعية وبرصية فإن تعلم الكبري يكون أجدى، هناك

 ومستوى تصنيفها ورسعة هذا واسرتجاعهااملعلومات  اكتساب مبقارنتهم بالصغار، وتتضمن التغيريات يف

التخزين أو القدرة عىل خزن املعلومات يف الذاكرة البعيدة عىل مدى  إمكانية التصنيف وهذه التغيريات تشمل

 أو اسرتجاعهالومات أو تحصيلها أو  الكبار أقل من الصغار يف القدرة عىل كسب املعالحياة، وهذا يبني أن

 .تنظيمها

 بعض الباحثني يف تعليم الكبار بعض الطرق التي يتكامل فيها تدريب الكبار اقرتحوقد 

عىل مهارات الذاكرة مع برامج تعليمهم باستخدام معينات لفظية ومكتوبة، وهذه املعينات 

  الطرق التي استخدمت يف تساعد الكبار عىل التغلب عىل جوانب الضعف يف ذاكرتهم ومن
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هذا التدريب املراجعة املركزة ملا سبق تعليمه يف بداية كل درس جديد، وهذا ما تتميز به الخرائط 

الذهنية فهي تعطي الرؤية الكاملة والشاملة للموضوع وبالتايل فهي تعترب أفضل أداة للمراجعة 

 .والتلخيص

 : السن عند كبارواالسرتجاعصعوبات التشفري : ًتاسعا

 إىل بعض الصعوبات التي قد يواجهها كبار السن عند Mason ,L. Kohn 2006أشار ماسون أل كون 

 : منها ما ييلواالسرتجاع) االستقبال(التشفري 

قد يكون نتيجة مصاعب يف استخدام الصورة املرئية التي تسهل مستويات أعمق من معالجة  -1

 .املعلومات

 نقص التنظيم -2

 . معالجة املعلوماتنقص الجهد املطبق يف -3

 .االنتباه اختالف -4

 .ًالتشتت األكرث تعميام نتيجة القلق -5

 .االكتئاب -6

 :التعلم الفعال داخل الدماغ: ًعارشا

 :يحدث التعلم الفعال واألفضل يف تسلسل قابل للتنبؤ وتشتمل عىل خمس مراحل كام هي

هني للمواضيع ذات الصلة وتتضمن هذه املرحلة فكرة عامة عن املوضوع وتصور ذ :مرحلة اإلعداد -1

 .باملوضوع املتعلم مام يساعد يف متثيل املعلومات الجديدة وتعلمها

وتتم خالل تلك املرحلة تشكيل ترابطات تشابكية جديدة من خالل املدخالت  :االكتسابمرحلة  -2

 األدوات -املحارضة( بالعديد من املصادر االكتساباملألوفة للعقل والتي تحقق التعلم ويتأثر 

 ).، لعب األدوار، الفيديو، التعلم التعاوينتالبرصية، الخربا

وتتأثر تلك املرحلة بالرتابطات بني الخربات السابقة والخربات الجديدة فكلام توفرت خربات سابقة 

 . العالقات بني املوضوع الجديد وتلك الخرباتاكتشاف احتاملكثرية كلام زاد 
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التوسع يف معنى التعلم حيث توجد فجوة بني ما يرشحه وتهتم تلك املرحلة ب :مرحلة التفاصيل -3

املعلم وما يفهمه املتعلم ولتقليل تلك الفجوة يتطلب ذلك تخطيط أنشطة صفية تعليمية يندمج 

ع يف موضوع التعلم بصورة تساعد عىل سًن مام يحقق تعلام أفضل ويتطلب ذلك التووخاللها املتعلم

 والتحليل واالنتقاءتوسع للمتعلمني فرصة من أجل التصنيف التعلم الفعال حيث يتيح التفصيل وال

 وتعميق التعلم وتؤدي األساليب التعليمية مثل أرشطة الفيديو ولعب األدوار والرحالت واالختبار

 .ًات الحياتية الواقعية دورا فعاالً يف تحقيق التوسع الفعالامليدانية والخرب

 واالسرتجاع االستدعاءة من أجل تقوية التعلم مام يسهل تهدف هذه املرحلة لتكوين الذاكر :الذاكرة -4

 والراحة الكافية والسياق والتغذية الراجعة ونوع باالسرتجاعللمعلومات وتتأثر عملية تكوين الذاكرة 

 .الرتابطات ومستوى النضج والتعلم السابق

ً تعزيزه الحقا وتؤدي هذه املرحلة إىل استخدام التعلم الجديد بهدف :مرحلة التكامل الوظيفي -5

 .والتوسع فيه

   :توظيف أبحاث الدماغ يف التعليم: الحادي عرش

نحن اآلن عىل عتبة ثورة تتمثل يف تطبيق األبحاث الجديدة عن الدماغ عىل عمليتي التعليم 

 وأساليب التقويم االنضباطوالتعلم ومن املتوقع أن تغري هذه الثورة أوقات بدء الدوام املدريس وأنظمة 

اتيجيات التعليم وأولويات امليزانية والبيئة الصفية والتقنيات وهي الطريقة التي ننظر بها إىل الرتبية واسرت

   .الفنية واملوسيقية والبدنية

 و (FMRI) بنوعية (MPI)قدمت لها أجهزة مسح الدماغ مثل جهاز التصوير بالرنني املغناطييس 

(NMRI) وجهاز باستخدام آشعة البوزترون (PET)  ًطرقا جديدة لفهم الدماغ ورؤية ما بداخله وأصبحنا

 .نتمكن من قياس تسلسل التفكري عرب مناطق ضعيفة من الدماغ

عىل نظرية الدماغ الثاليث األجزاء ويقول هذا النموذج )  الثامنينيات-1950من سنة (تعرف املربون 

 يف الجزء األوسط من واالنفعاالتعر بأن التعلم الدائم يكون يف الجزء السفيل من الدماغ، وتعالج املشا

 بعد ًاالدماغ، بينام تعالج عمليات التفكري العليا يف الجزء العلوي من الدماغ هذا النموذج أصبح اآلن ملغي

ًظهور األنظمة الشاملة األكرث تركيبا وتعقيدا لفهم الدماغ ً. 
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 االنتباهعم املادي ولفت هذا وقد حصلت بحوث الدماغ يف السنوات األخرية عىل املصداقية والد

إليها حيث ظهر ذلك من خالل إبراز موضوعات بحوث الدماغ العديد يف املجاالت والجرائد وأصبحت 

اإلعالم املختلفة أهم ما يتوصل إليه العلامء محور نقاشات العديد من املؤمترات والندوات وتناقلت وسائل 

الدماغ ومحاولة تطبيقها يف امليدان الرتبوي ولكن كيف ن بدراسة بحوث و الرتبويازداديف هذا املجال، كام 

 ؟يتم التعلم الفعال داخل الدماغ

وأكدت نتائج بحوث علم النفس العصبي والتي تشري إىل أثر البيئة يف تعديل البناء الترشيحي أن 

ر ما يعرف  هذه القدرات الذهنية يف التعلم وظهاستغلوا عىل ذلك فإن الرتبويني ًبناءاملخ قابل للنمو و

 .التعلم املستند عىل الدماغ

 التعلم املستند عىل الدماغ بأنه التعلم مع حضور الذهن والذي يحدث يف 2006وعرف محمود 

 .صورة ترابطات وتشابكات طبيعية داخل املخ

 أن الرتبويني وضعوا أربعة رشوط لبناء النظريات املقرتحة لتدريس 2007وأضافت شيامء الحاروي 

 :ضوء نتائج أبحاث املخ وعلم النفس التجريبي وهي كالتايلالعلوم يف 

 .االستطالعإثارة حب  -1

 .االبتكارية -2

 .التمكن والكفاية -3

 .الرأفة -4

 بتنميـة إمكانيـات االهتاممولقد ركزت املنظومة الرتبوية يف العقود األخرية من القرن العرشين عىل 

مـن أهميـة يف تطـوير تأكد ما للرثوة البـرشية  أناملتعلمني وقدراتهم الذهنية عىل أفضل وجه ممكن، بعد 

 منوه وتطويره يربز لنا بدون شك  الكبري بالعقل البرشي وإمكاناته وأساليباالهتامماملجتمع وتقدمه ، إن هذا 

مالمح املنظومة الرتبوية املميزة ملستهل األلفية الثالثة فهي منظومة تـراهن عـىل تفتـيح عقـول املتعلمـني 

 . مستوى تطلعات مجتمعاتهاورعايتها لتكون يف

 ويؤكد إيزيك جنس أن هناك ثورة يف مجال البحوث الخاصة بالعقل تهدد النامذج التعليمية

ً الجديدة قد تجربنا عىل التوقف نهائيا عن استخدام تلك النامذج االكتشافاتالحالية بل أن هذا 

 مبــا يحققــه)  املــخالــتعلم القــائم عــىل(واســتخدام النمــوذج الجديــد الــذي يطلــق عليــه اســم 

  من مهارات التفكري بل ويعمل عىل توسيعها، إن الفصل الدرايس التقليدي واملعلـم الـذي يـرص 
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ىل إتباع الطرق التقليدية املعتمدة يف الغالـب عـىل التلقـني ويتجاهـل عقـول الطـالب سـوف يحـد مـن ع

تواضـعة مـن الـتعلم أو لألسـاليب ًاسرتاتيجيات التفكري لدى طالبه، فالعقل ليس مصمام لهـذه النوعيـة امل

 .التقليدية الخاصة بحفظ ما يف الكتب

ًإن التعلم عبارة عن عملية برصية وسمعية وحركية وإرادية وغري إرادية، إن العقل نادرا ما يصل إىل 

مستوى الحفز املفرط داخل الفصل الدرايس أما الحد األقىص للتعلم فهو يحدث عندما ينخرط الطالب يف 

قعية ثرية تثري لديه العديد من املنبهات الحسية، ولهذا السبب فإن أفضل فصل درايس هو الفصل بيئة وا

 .الخارجي الذي يعقد من خالل الرحالت امليدانية والرحالت املدرسية واملناسبات الخاصة

 إن أبحاث املخ ال تقول بأن النامذج واألساليب والطرق الرتبوية القدمية كانت خاطئة بالرضورة،

ولكنها تظهر أن تلك الطرق ليست متناغمة مع املخ وال هي الطريقة الفضىل لكيفية تعلم املخ، كام أن 

أبحاث املخ تزودنا باألساس لفهم طرق التعليم التي تساعد الطلبة عىل التعلم بشكل أفضل وحينئذ 

 .شد الطلبة ملعرفة أعمق من املعرفة السطحية التي تعتمد عىل التذكرنسن

هرت بحوث الدماغ يف السنوات األخرية والتي أدت إىل التداخل والتعاون والتكامل ما بني وقد أظ

علم األعصاب والفسيولوجيا والبيوكيميا والطب وعلم املعرفة وعلم النفس وعلم : عدة حقول منها

 الجانب الكمبيوتر أن الدماغ البرشي ينقسم إىل جانبني جانب أمين وجانب أيرس، حيث الجانب األمين عىل

ًاأليرس من حركة الجسم ويسيطر الجانب األيرس عىل الجانب األمين من حركة الجسم، ويرتبطان معا 

 .بواسطة حزمة من األلياف العصبية والحسية تسمى الجسم الجايس

 

 



 

 

 

 التاسعالفصل 

 املنظامت  التخطيطية 

 "  أمناطها- ماهيتها -مفهومها "

 

 
 :ليةيناقش هذا الفصـل العنارص التا

 

 مقدمـــة

 ًمفهوم املنظامت التخطيطية: أوال . 

 ماهية املنظامت التخطيطية: ًثانيا . 

 فوائد املنظامت التخطيطية: ًثالثا . 

 املنظامت التخطيطية) تصنيفات(أمناط : رابعا . 

 أنواع املنظامت التخطيطية: خامسا . 

 مبادئ استخدام املنظامت التخطيطية: ًسادسا . 

 املنظامت التخطيطيةطرق تنفيذ: ًابعاس  . 

 لمنظامت التخطيطيةالقيمة الرتبوية ل: ًثامنا . 

 املنظامت التخطيطية وحدوث التعلم: ًتاسعا . 
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 التاسعالفصل 

 املنظامت  التخطيطية  

  " أمناطها- ماهيتها -مفهومها "

 

 

 مقدمة

 والتقدم ة، أال وهي االنفجار املعريف الكبري،يتميز العرص الذي نعيش فيه بخصيصة واضحة وجلي 

التكنولوجي العظيم، هذه الخصيصة وضعت املجتمعات بشكل عام والنظم الرتبوية بشكل خاص يف تحد 

 .كبري واملتمثل يف قدرتها عىل االستفادة منها من ناحية، وكيفية التأثري فيها من ناحية أخرى

ًاسية تأثرا بهذا االنفجار والتقدم وذلك لكون ما تم يف هذا وتعد مادة العلوم من أكرث املواد الدر 

العرص من تقدم كان يف مجال العلوم بفروعها الثالثة الرئيسية، البيولوجية والفيزيائية والكيميائية، ولذا 

فال غرابة يف نعت هذا العرص بعرص العلوم واالستنارة، وليك يستطيع الفرد مواجهة تلك التحديات والسري 

ى ثابتة يف الحياة، البد من إعداده لذلك من خالل مناهج وأساليب تدريسية تجعله محور العملية بخط

 :التعليمية، وتنمي لدية مهارات وقدرات متنوعة مثل

 حل املشكالت 

 ربط العالقات 

 تفسري البيانات 
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 فرض الفروض 

 إتخاذ القرارات 

م نجد افتقار العديد من الطلبة القدرة عىل وبالنظر إىل واقع تعليم العلوم وتعلمها يف دارسنا اليو 

تنظيم أفكارهم وهم يكتبون تذكر األفكار املهمة يف النصوص التي يقرءونها، وكذلك افتقارهم القدرة عىل 

 يف مشاكل تحصيلية متعددة تجعلهم يف موضوع ما، ونتيجة الفتقارهم ملثل هذه القدرات فإنهم يقعون

 .ية يف االختباراتًأحيانا يحصلون عىل درجات متدن

ومن هنا ظهرت طرائق وأساليب تدريسية مختلفة تسعى إىل التقليل من تلك الصعوبات وزيادة  

 .تحصيل الطلبة ومن ضمنها ما يعرف باملنظامت التخطيطية أو املنظامت البرصية

 :مفهوم املنظامت التخطيطية: أوالً

 :ية والتي من أهمها كالتايلهناك العديد من التعريفات الرتبوية للمنظامت التخطيط

 املنظامت التخطيطية بأنها مجموعة من امللخصات البرصية ملحتوى درس 2000عرفها بهجات  

 ةالعلوم تستخدم لتنظيم أفكار ومفاهيم الدرس يف شكل هرمي، تقع فيه املفاهيم العامة يف قمة املنظم

 .ى املحسوسةثم تندرج تحتها مجموعات أخرى من املفاهيم األقل شموالً حت

 املنظامت التخطيطية بأنها ملخصات برصية ملحتوى املادة التي يدرسها 1998بينام عرف كالرك  

 .الطالب تعرض بشكل متقدم أثناء تدريس العلوم لربط معلومات الطالب الجديدة مبعلوماته السابقة

 التخطيطية بأنها  املنظامتLrwin De vitis and Peas 1995وكذلك عرفها لروين دي فيتس وبيز  

 ؟اسرتاتيجية برصية لتنظيم املفاهيم وإبراز كيفية ارتباطها مع بعضها

 املنظامت التخطيطية، بأنها شبكات مخططة أو Martin et. Al, 1997كام عرفها مارتن وآخرون  

ارة عن رسومات توضيحية تستخدم يف إظهار العالقة بني املفاهيم الرئيسة واملفاهيم الفرعية، لذا فهي عب

توضيحات برصية لألفكار الرئيسة وللعالقات الهرمية املوجودة بني األفكار كام تستخدم يف إظهار تتابع 

 .العمليات املختلفة

 ًكام تعرف أيضا املـنظامت التخطيطيـة بأنهـا عبـارة عـن تخطيطـات بـرصية تعمـل عـىل مـساعدة  
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 .سهل استخدامها يف املواقف التعليمية املختلفةكل من املعلم واملتعلم عىل تنظيم املعلومات العلمية لي

ا املنظامت التخطيطية عىل و فقد عرفRobinson et, al. 1998أما روبنسون وكاتاياما ودبوس وديفاين  

 .أنها عرض مكاين ملعلومات نص ما والتي ميكن تقدميها للطلبة كنوع من املساعدة لدراسة ذلك النص

 :طيةماهية املنظامت التخطي: ًثانيا

 التي ميكن تعد املنظامت التخطيطية أو ما يعرف باملنظامت البرصية من األساليب أو االسرتاتيجيات 

 لتطبيقات نظرية أوزبل يف امتدادهم املعريف وهي ئاستخدامها يف مساعدة الطلبة عىل تنظيم املعرفة يف بنا

ظهرت جهود العديد من الرتبويني يف التعلم ذي معنى الذي تبقى فيه املعلومة ألطول فرتة زمنية ممكنة 

 .تطوير هذه االسرتاتيجيات وظهرت عدة نظريات وتصنيفات لها

 :فوائد املنظامت التخطيطية: ًثالثا

 :تتمثل فوائد املنظامت التخطيطية يف الجوانب التالية

 .تركز عىل العنارص األساسية ملوضوع الدرس -1

املتعلم إىل نوعية ه ِّوجُا بطريقة منظمة، كام أنها تتعطي نظرة متكاملة عن املعلومات املراد تعلمه -2

 .املعلومات املراد منه الرتكيز عليها

تعمل عىل تحقيق التكامل والرتابط بني املعلومات السابقة لدى املتعلم واملعلومات الجديدة  -3

 .املقدمة له يف موضوع الدرس

 .ع عىل املفاهيم وتطورها لدى املتعلمِّشجُت -4

 .القراءة والكتابة وعمليات التفكري لدى املتعلمتعمل عىل إثراء  -5

 .تساعد عىل تحسني الكتابة لدى املتعلم وذلك يف عمليتي التخطيط واملراجعة -6

 .تشجع عىل املناقشة واملواجهة -7

 .تساعد عىل التخطيط لعملية التدريس -8
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 .ميكن استخدامها كأداة للتقويم -9

 ). األقسام- الفروق- الحياة دورات-التصنيفات(تيرس وتنظم تعلم املفاهيم مثل  -10

 :املنظامت التخطيطية) تصنيفات(أمناط : ًرابعا

 يف كتاب 2008 املنظامت التخطيطية إىل عدة تصنيفات ومنها أمبو سعيدي والعرميي ْنفتُص 

 O Brienف كل من براين، بايت، شارون، باركيس وبالكيس ناملنظامت التطبيقية مفاهيم وتطبيقات وقد ص

1997, Patti and Sharon 1996, Parks and Blacks 1990 قد صنف هؤالء الرتبويني املنظامت التخطيطية إىل 

 :أربعة أنواع هي كالتايل

 .التنظيامت التخطيطية املرتبة -1

 .ةالتنظيامت التخطيطية التصوري -2

 .ةالتنظيامت التخطيطية التتابعي -3

 .ةالتنظيامت التخطيطية الدوري -4

تيب وتسمية هذه املنظامت ولكل تربوي رأيه الخاص يف ترتيبه لهذه  الرتبويون يف ترأختلفولقد  

 :أن هناك أربعة أمناط رئيسية من هذه املنظامت وهيإىل ) 2005أمبو سعيدي (املنظامت منها ما ذكره 

 :التنظيامت التخطيطية املرتبة 1-

ثلتها خرائط ومفاهيم أقل تحت املفهوم الرئييس ومن أمة  رئيسيٍيحتوي هذا النمط مفهومات 

 .املفاهيم، وخرائط العقل الذهني، والخرائط العنكبوتية

 :الخرائط الذهنية -أ

طور العامل بوزان هذا النمط من املنظامت التخطيطية املرتبة وفيها يوضح مفهوم رئييس أو مركزي  

نية تسمح ، وبذلك فإن الخرائط الذهًكار الرئيسة والتي تجعل املعلومات أكرث بروزافتتفرع منه األ

 .للمتعلمني بتنظيم املعلومات بالشكل الذي ميكنهم من تذكرها لفرتة زمنية أطول
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 :خرائط املفاهيم -ب

 ويف هذا النمط ترتب املفاهيم بحيث يكون املفهوم Novak, Cewin 1995طورها العامل نوفاك  

خرائط املفاهيم من أربع الرئييس يف قمة الهرم، واملفاهيم األقل عمومية أسفل منه وهكذا، وتتكون 

 :مكونات رئيسة هي

 املفهوم الرئييس. 

 املفاهيم ذات الصلة. 

 كلامت الربط أو الوصل. 

 األمثلة. 

وخرائط املفاهيم تسمح للمتعلم بتنظيم املعرفة التي ميكن أن تخزن يف الذاكرة الطويلة املدى  

 .تعلم املادة التعليمية الجديدة باملعرفة لفرتة زمنية أطول وتسهل باالحتفاظومتثيلها مام يسمح 

وهناك بعض النقاط التي تتميز بها الخرائط الذهنية عن الخرائط املفاهيمية حيث أنها سهلة  

التعلم والتطبيق وتزود القارئ بصورة مرتبة ومصغرة كام أنها سهلة التمدد وميكن إضافة املعلومات إليها 

 املقابل تزود الخرائط املفاهيمية القارئ مبعلومات بسهولة وتشجع اإلبداع والتعبري عن النفس، ويف

ًرسيعة، كام ميكن استخدامها ملراجعة املعلومات، ومن مميزاتها أيضا أنها تؤكد العالقات والروابط بني 

 .املفاهيم وميكن تقييم خريطة املفاهيم من خالل قواعد للتقييم

 :الخرائط العنكبوتية -ج

 التي تربط قة بني مفهوم مركزي وتفاصيل مساندة عن طريق الفروعتصف الخريطة العنكبوتية العال 

 : أجزاء هي كالتايلةاألفكار باملفهوم الرئييس، وللخريطة العنكبوتية لها ثالث

 الفكرة الرئيسية وتكون موضوعة يف دائرة يف مركز الخريطة. 

 الخصائص الهامة  وتوضع عىل الفروع التي تخرج من مركز الخريطة. 

  الخريطةالسائدة التي توضع عىل خطوط أو دوائر تتفرع من الخصائص املهمة وتدور حولاألفكار . 
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 :التنظيامت التخطيطية التصويرية 2-

 بني املفاهيم واملوضوعات  واالختالفتستعمل بشكل رئييس للمقارنات والتعرف عىل أوجه الشبه 

 .ومن أمثلتها أشكال من مخطط للمقارنة

 :ية التابعيةاملنظامت التخطيط  3-

تتمثل يف سلسلة األعامل يف عملية ما ومن أمثلتها منظم السبب والنتيجة املنظم التخطيطي  

 .املتسلسل

 :املنظامت التخطيطية الدورية 4-

 .مفيد للمعلومات التي توجد يف سلسلة أو تعاقب دوري مثل متثيل دورة الحياة 

 أنواع، وقد درجت ٍللمنظامت التخطيطية إىل مثان يف تقسيمها 2007ومنها ما ذكرته عيىس، الخمييس  

تنظيامت لرسوم خطية تحمل تحليل املحتوى "هذه املنظامت مبا يسمى بخرائط التفكري التي عرفتها بأنها 

املعريف ليك تعكس مستويات التفكري وتعزز التعلم عن طريق البرص ويتم من خاللها تقديم املعرفة يف 

 ومامرسة واالستيعاباملختلفة بني أجزاء املعرفة بشكل يساعد عىل الفهم صورة خرائط توضح العالقات 

 ".مستويات عليا من التفكري

 .جدول يوضح ويبني نوع واستخدام وتصميم كل خريطة 
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 نوع واستخدام وتصميم كل خريطة عند علياء عيىس ومها الخمييس: (1)جدول 

 تصميمها واستخدامها/ نوع الخريطة 

تـستخدم لتعريـف وإيـضاح / يةالخريطة الدائر -1

 .فكرة

 

تـستخدم لوصـف النوعيـات / خريطة الفقاعات -2

 .واألشياء

 

ـــة -3 ـــات املزدوج ـــة الفقاع ـــستخدم يف / خريط ت

 .املقارنات بني موضوعني

 

وتستخدم للتصنيف من األكـرث / خريطة الشجرة -4

 .عمومية إىل األكرث خصوصية

 

تـستخدم يف فهـم العالقـة بـني / خريطة التحليل -5

 .، أي تحليل وتركيب موضوع مازءالكل والج

 

تـستخدم يف توضـيح التتـابع أو / خريطة التدفق -6

 .خطوات علمية

 

توضــح العالقــة بــني / خريطــة التــدفق املتعــدد -7

 .السبب والنتيجة  وتحليل املوقف

 

تخدم لتوضـيح املتـشابهات ست/ خريطة القنطرة -8

 .والعالقات

 

 

 بني الخرائط املفاهيمية أو الخرائط املعرفية ًاقة يتبني إن هناك تباينومن خالل عرض األمناط الساب 

 بني االختالف كثري من الرتبويني، وفيام ييل توضيح أوجه االختالفاتوبني الخرائط الذهنية وأوضح تلك 

 .الخرائط املفاهيمية والخرائط الذهنية
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 :أنواع املنظامت التخطيطية: ًخامسا

د من املراجع تم التوصل إىل أن هناك أربعة أمناط رئيسة من املنظامت من خالل مراجعة العدي 

وفيام ييل إيجاز ) املرتب والتصوري والتتابعي والدوري(التخطيطية لتنظيم املعرفة، وهذه األمناط هي 

 :لهذه األنواع

 :املنظامت التخطيطية املرئية -أ

ًيحتوي هذا النمط مفهوما رئيسا ومفهوما أقل تحت امل  ً  :فهوم الرئييس، وهناك ثالثة أنواع منه هيً

  :خرائط املفاهيم 1-

املفاهيم قام العامل نوفاك بتطوير هذا النمط من املنظامت التخطيطية املرتبة ويف هذا النمط ترتب  

 وخرائط املفاهيم  منه وهكذا،لبحيث يكون املفهوم الرئييس يف قمة الهرم، واملفاهيم األقل عمومية أسف

 باالحتفاظتعلم بتنظيم املعرفة التي ميكن أن تخزن يف الذاكرة طويلة املدى ومتثيلها مام يسمح تسمح للم

 .باملعرفة لفرتة زمنية أطول وتسهل تعلم املادة التعليمية الجديدة

 :خرائط العقل 2-

ظامت التخطيطية املرتبة وفيها يوضح مفهوم ن بتطوير هذا النمط من املBuzanقام العامل بوزان  

ًرئييس أو مركزي تتفرع منه األفكار الرئيسة والتي تجعل املعلومات أكرث بروزا وبذلك فإن خرائط العقل 

 .تسمح للمتعلمني بتنظيم املعلومات بالشكل الذي ميكنهم من تذكرها لفرتة زمنية أطول

 :الخرائط العنكبوتية 3-

التي تربط اندة عن طريق الفروع تصف الخريطة العنكبوتية العالقة بني مفهوم مركزي وتفاصيل مس 

 : أجزاء هيةالخريطة العنكبوتية لها ثالث. األفكار باملفهوم الرئييس

 .موضوع يف دائرة يف مركز الخريطة: الفكرة الرئيسية   - أ 

 ).الفكرة الرئيسة(وتوضع عىل الفروع التي تخرج من مركز الخريطة : الخصائص الهامة  -ب

 .ع عىل خطوط تتفرع أو دوائر من الخصائص املهمة وتدور حول الخريطةتوض: األفكار املساندة -ج
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 .ومشكالتاء  وأشي شبكة العنكبوت مثال أشخاصباستعاملموضوع أو يشء ميكن أن ينظم أي ًوتقريبا فإن 

 :  املنظامت التخطيطية التصويرية-ب

والتعرف  شكل رئييس للمقارنةاملنظامت التخطيطية التصورية من املنظامت التخطيطية التي تستعمل ب 

 فن، مخطط املقارنة بني  بني املفاهيم واملوضوعات ومن األمثلة عىل ذلك أشكالواالختالفعىل أوجه الشبة 

 .واالختالفأوجه التشابه 

 :أشكال فن 1-

ومقارنة )  موضوعني-مفهومني(يتضمن هذا املخطط دائرتني أو أكرث لعمل عالقة مقارنة بني مادتني  

 بينها يسمح للطالب بفهم تلك املعلومات والتمييز بني املفهوم واالختالفومات وبيان أوجه الشبه املعل

الجديد واملفاهيم املشابهة وأشكال فن تركيبات مألوفة لتصوير نظرية املجموعات يف الرياضيات وميكن أن 

 بني واالختالفاتت  بالطريقة نفسها لعرض التشابهاالستعاملهاتقدم يف مجاالت أخرى مثل العلوم 

 .املجموعات مثل مقارنة بني املخلوط واملركب واإللكرتون والربوتون والنيرتون

 ):واالختالف التشابه(مخطط املقارنة  2-

 بشكل برصي واالختالفظيم أوجه التشابه نيستعمل هذا املنظم التخطيطي ملساعدة الطلبة عىل ت 

 .ني الذرة والجزئ أو الخلية النباتية أو الخلية الحيوانيةبني فكرتني أو شيئني مثل عمل مخطط مقارنة ب

 ):يةاالنسياب(املنظامت التخطيطية التتابعية  3-

 سلسلة األعامل يف عملية ما حيث أن املعلومات يف الدوائر تشري إىل االنسيابية املخططات ُظهرُت 

 االنسيايب من خطوات املخطط  سهم النهاية، وكل خطوةاتجاهبداية خطوات فردية وحركات العملية يف 

 .تعتمد عىل السابقة

 :ومن أمثلة هذا النوع مخططات السبب والنتيجة واملنظم التحلييل املتسلسل

 ميكن أن يستعمل هذا النمط لعرض العالقة السببية بني األحداث  :منظم السبب والنتيجة التخطيطي

 ).النتيجة(حيث يفيد يف إظهار السبب وعالقته بالتأثري 
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 ويستعمل يف عرض االستمراريًميكن أن نطلق عليه أيضا املخطط  :املنظم التخطيطي املتسلسل 

 .التسلسل الزمني لسلسلة من األحداث مثل التطور الزمني لنموذج الذرة ومن أمثلتها خط الوقت

 :املنظامت التخطيطية الدورية   4-

 .ن نهايتها متصلة بالبدايةيستخدم هذا النمط عندما تكون هناك سلسلة من األحداث تكو 

ومن امثلة ذلك . فاملنظم الدوري مفيد للمعلومات التي توجد يف سلسلة أو تعاقب دوري 

 .استخدامها لتمثيل دورة حياة كائن حي

 .أمثلة ومناذج ألنواع املنظامت التخطيطية

 ):خرائط املفاهيم(املنظامت التخطيطية الهرمية 

 املنظامت التخطيطية بشكل هرمي بحيث يكون املفهوم الرئييس ترتب املفاهيم يف هذه الفئة من 

 .يف قمة الهرم، ثم تأيت بعده املفاهيم األقل عمومية وهكذا

وميكن استخدام أنواع هذه الفئة يف مواقف تعليمية مختلفة منها تنظيم معرفة املتعلم حول  

ولعل خرائط املفاهيم لنوفاك وجاوين مفاهيم معينة مثل مفهوم تصنيف الكائنات الحية يف مادة األحياء 

NOVAK and Gawin 1986مثال عىل هذا النوع . 

 :املنظامت التخطيطية املفاهيمية

تستخدم األنواع املنتمية إىل هذه الفئة عندما تكون هناك فكرة أو مفهوم رئييس يحتوي عىل  

 كام ميكن استخدامها عندما خصائصه أو مميزاته أو أمثلة له،: مجموعة من املعلومات الخاصة به مثل

 .يرغب املعلم أو املتعلم عمل مقارنة بني املفاهيم أو األفكار ولعل أشكال فن أحد أنواع هذه الفئة
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 .)أعضاء الجسم يف اإلنسان(مثال عىل املنظامت التخطيطية الهرمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكل يوضح مناذج من املنظامت التخطيطية

 

 . بني امليثان واإلثنيواالختالفطيطية املفاهيمية أوجه الشبه مثال عىل املنظامت التخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكل يوضح املنظامت التخطيطية املفاهيمية

أعضاء الحس يف اإلنسان

 الجلداألنف اللساناألذن العيــن

جانبا اللسان  مؤخرة اللسانطرف  اللسان

الحموضـة الحموضـةالحموضـة

ــة1- ــل كثاف  أق
مـــن الهـــواء

 .الجوي
ــــــــحيح2-  ش

ــــذوبان يف ال
 .املاء

امليثــان
ــــــــرتق1-  يح

بلهـــب أزرق
 . غري ميضء

ـــــــل2-  يتفاع
 .باالستبدال

 اإليثيـن 
 يــــــــذوب1-

ــــسهولة يف ب
املــــــذيبات

 . العضوية
ـــــــل2-  يتفاع

 .باإلضافة
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 : املنظامت التخطيطية املتسلسلة-ج

يستخدم هذا النوع من املنظامت عندما تكون هناك سلسلة من األحداث مرتبة بشكل منطقي  

 .ومتتابع

داث التي لها بداية ونهاية، ويف خطوات حل مشكلة ما، ويف حالة وتصلح هذه األنواع يف األح 

 .األحداث الخاصة بالسبب والنتيجة

أو ) بعظم السمكة(وميكن استخدام عدة أنواع من األشكال يف هذه الفئة لعل من أشهرها ما يعرف  

 ).خط الوقت(مبا يعرف بـ 

 .ئرةوتكون هذه األشكال يف هذه الفئة خطية وليست عىل شكل دا 

تكون الصيغة الجزئية للمواد املتفاعلة يف الجانب اليرس والناتجة يف الجانب األمين للمعادلة ويرسم  -1

 .تجاه التفاعلابينهام سهم يدل عىل 

   .   تكتب رشوط التفاعل فوق السهم وإذا كان التفاعل يحتاج إىل تسخني ويرمز له بالرمز -2

 . جزيئية ثنائية الذرةزية بصورةاارص الغنمراعاة كتابة معظم الع -3

 ً.إذا كان الناتج راسبا  )  (بجوار النواتج الغازية وبسهم إىل أسفل   ) ( يرمز بسهم إىل أعىل  -4

 .وذلك مبساواة عدد ذرات كل عنرص يف طريف املعادلة) وزن املعادلة(يتم ضبط املعادلة  -5

 : املنظامت التخطيطية الحلقية أو الدائرية-د

حداث مرتبطة بعملية معينة، كام أن الفئة عندما تكون هناك مجموعة من األتستخدم أنواع هذه  

تلك األحداث ليس لها بداية وال نهاية، وإمنا هي مجموعة متصلة مع بعضها بحيث أن الحدث األخري 

 .متصل بالحدث األول، وتكون األشكال الخاصة بهذه الفئة حلقية أو دائرية وليست خطية

علوم عىل هذا النوع دورات حياة الكائنات الحية ودورات العنارص واملركبات يف واألمثلة يف مادة ال 

 .الطبيعة
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 ).دورة الصخور يف الطبيعة(مثال عىل املنظامت التخطيطية الحلقية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مبادئ استخدام املنظامت التخطيطية: ًسادسا

 :التخطيطيةهناك أربعة مبادئ من نظريات التعلم تدعو إىل استخدام املنظامت 

 .يقوم عقل املتعلم بتنظيم املعلومات وخزنها بطريقة منظمة ومرتبة -1

 املفاهيم املكونة للظاهرة العلمية فإن ذلك سيسهل عليه عملية ارتباطعندما يرى املتعلم كيفية  -2

التعلم، كام أن فصل املعلومات الهامشية والرتكيز عىل املعلومات األساسية سيجعل عملية التعلم 

 .سهولة ويرسأكرث 

إن تقديم املعلومة عن طريق منظم برصي يحتوي عىل األفكار الرئيسية أسهل يف تذكره من تقدميها  -3

 .ًيف نص طويل بغض النظر عام إذا كان هذا النص معروضا عن طريق الصور أو الكلامت

 تعلم إن استخدام كل من اللغة املنطوقة واللغة املصورة لتكوين املنظامت التخطيطية يؤدي إىل -4

نشط وفعال ففي املنظامت التخطيطية يقوم املتعلم باستخدام كال اللغتني يف سبيل تكوين البناء 

 .املعريف يف عقله وتنظيمه

 

الصخور الرسوبية

رواسب

 رواسبالصخور النارية

املجمــا

ضغط

ضغط وحرارة

طضغ
 وحرارة

عوامل التجوية 
 والتعرية والضغظ

تجويه وتعرية

 انصهار
برودة وتبلور
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 :طرق تنفيذ املنظامت التخطيطية: ًسابعا

نه ميكن استخدام املنظامت التخطيطية بفاعلية يف أي مرحلة خالل عملية التدريس، أي أن املعلم إ 

.  من رشح درسهاالنتهاءًستخدام املنظامت التخطيطية يف بداية عملية التدريس وأثنائها وأخريا بعد ميكنه ا

 :أما تنفيذ املنظامت التخطيطية وتقدميها للمتعلمني داخل غرفة الصف فيمكن أن يتم بعدة طرق منها أن

 . كل موضوعيقوم املعلم بتصميم منظامت تخطيطية معيارية تقدم للطلبة بعد انتهاء دراسة -1

نتهائه من رشحه وهنا ايقوم املعلم بالتعاون مع الطلبة يف تصميم املنظم التخطيطي لكل درس بعد  -2

 .نرى بداية قيام املتعلم بالعمل عىل تصميم املنظامت التخطيطية وإن كانت باملشاركة مع املعلم

الطريقة األخرية هي  املنظم التخطيطي املناسب وتصميمه ملوضوع الدرس وباختياريقوم املتعلم  -3

 .التي يجب الرتكيز عليها خاصة بعد ما يتعود الطلبة استخدام هذا النوع من أدوات التدريس

 أن تأثري املنظامت التخطيطية عىل عملية التعلم يكون أكرب Dunston 1992وقد وجدت دنستون  

 .تصميمها أنفسهموأعمق عندما يتعلم الطلبة ويتدربون عىل استخدامها وكذلك عندما يقومون ب

 :القيمة الرتبوية للمنظامت التخطيطية للطلبة: ًثامنا

 :ن القيمة الرتبوية للمنظامت التخطيطية تتضح فيام ييلإ 

 .مساعدة الطلبة عىل ربط املعرفة السابقة باملعرفة الجديدة بصورة فاعلة -1

 .ترسع التعلم -2

ة التعليمية ترتتب يف عقولهم يحدث  العالقات وعندما يتم ذلك فإن املادنتنظم أفكارهم ويفحصو -3

 .التعلم ذو املعنى

 . طويل املدى للمعلوماتاالستدعاءيف تحسني  -4
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 الخاصة يف فهم املادة التعليمية وتنظيمها االحتياجاتتساعد الطلبة متوسطي التحصيل وذوي  -5

 .بشكل جيد

 .تساعد الطلبة يف مراجعة املعلومات التي يتم تقدميها يف الحصص السابقة -6

 أوًال باالستقبالويتبني من هنا فوائد املنظامت التخطيطية عىل عمل الذاكرة حيث أن الذاكرة تقوم  

كد عليه يف أن للمنظامت ُ عن طريق الحواس، وهذا ما أاالستقبال، فيكون االسرتجاعثم التخزين ثم 

يتعلم منه الطلبة التخطيطية عالقة مبارشة بأساليب وأمناط التعلم فأسلوب التعلم هو الطريق الذي 

 األدوات استعاملالسمعيون، وهم الذين يتعلمون بصورة أفضل من خالل استخدام العينني ولعل 

املساعدة البرصية والسمعية يف مجال التعليم بشكل عام ومجال تعليم العلوم بشكل خاص يقلل من 

 .اللفظية ويجعل التعليم ذي معنى وقابل للفهم وبالتايل تتحقق نظرية أوزبل

ًكام أشار أيضا بعض الباحثني الرتبويني أن القيمة الرتبوية للمنظامت التخطيطية او البرصية تتمثل  

 :يف اآليت

 .تعمل عىل مساعدة الطالب عىل ربط املعرفة السابقة باملعرفة الجديدة بصورة فاعلة -1

 .أنها ترسع عملية التعلم الحايل -2

 .تحصيل الطلبة لها تأثري إيجايب عىل -3

 : املنظامت التخطيطية وحدوث التعلمً:تاسعا

ًمتدادا وتطبيقا لنظرية أوزبل يف التعلم ذي املعنى، التي تؤكد عىل اتعد املنظامت التخطيطية   ً

 .التعلم ذي املعنى الذي تبقي فيه املعلومة ألطول فرتة زمنية ممكنة

 :وحدد أوزبل رشطني أساسيني لحدوث التعلم ذي املعنى هام

ًعلم مستعدا ذهنيا ملثل هذا النوع من التعلم فإذا ما أجرب عىل تعلمها فسيلجأن يكون املت 1-  إىل أً

 .حتاملية نسيانها ستكون اكرباًترديد املعلومة حرفيا وبالتايل فإن 

 :أن تكون املعلومة ذات معنى بالنسبة إىل املتعلم ويتحقق هذا الرشط بتوافر عاملني رئيسيني هام 2-

 .ً مرتبة منطقيا غري عشوايئأن تكون املعلومات -أ
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ًرتباطا جوهريا غري قهريم ليقوم بربطها ببيئته املعرفية اأن تتاح الفرصة للمتعل -ب ً. 

وللمنظامت التخطيطية عالقة مبارشة بأساليب أو أمناط التعلم، فأسلوب التعلم هو الطريق الذي  

 .يتعلم من خالله الطالب بصورة أفضل املعلومات املقدمة له

اك الطلبة السمعيون، وهم الذين يتعلمون أفضل من خالل السمع والطلبة البرصيون وهم الذين فهن

 .يتعلمون بصورة أفضل من خالل استخدام العينني وهكذا

ستعامل األدوات املساعدة البرصية والسمعية يف مجال التعليم يقلل من اللفظية ويجعل اولعل  

يم املادة من خالل الوسائل الشفوية والبرصية يسمح للطالب بشكل التعلم ذي املعنى وقابالً للفهم، فتقد

 ً.اة البرصية تجعل الطالب يتصور املفاهيم التي يتعلمها شفوياد باملعلومات ألن األباالحتفاظدائم 

 :ومن أمثلة األدوات البرصية املستعملة يف العلوم هي كالتايل

 الصور 

 األفالم 

 الرسوم البيانية 

 املخططات 

 ح املصورةالرشائ 
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  (1)ملحق رقم 

 مناذج من املنظامت التخطيطية لدروس وحدة الدراسة

 

 

 

 

   الخرائط العنكبوتية      خريطة املفاهيم 

 

 

 

  أشكال فـن              الخرائط العنقودية 

 

 

 

 

 مخطط السبب والنتيجة               مخطط الشبه واالختالف 

 

 

5 4 3 2 1 

     

 املنظم التخطيطي الدوري                    خط الوقت 

السبــب

النتيجة
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    (2)ملحق رقم 

  مناذج من املنظامت التخطيطية لدروس وحدة الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عبارة عن تعبري رمزي مجز
يدل عىل حدوث تفاعل 

كيميايئ أو هي متثيل مبسط 
 بالرموز لتفاعل كيميايئ

 املعادلة
 الكيميائية

لها طرفان أحدهام للمواد 
املواد (الداخلة يف التفاعل 

لطرف اآلخر وا) املتفاعلة
للمواد الناتجة من التفاعل 

 )املواد الناتجة(

السهم بني الطرفني يشري إىل 
اتجاه سري التفاعل ويكتب 

 عليه رشوط التفاعل
 حرارة      
 للنواتج الغازية 
 الناتج عبارة عن راسب 

يتم وزن املعادلة وذلك
مبساواة عدد ذرات كل 
 عنرص يف طريف املعادلة

2Na + 2 HCl 
 

2NaCl + H2 
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   ًأصغر جزء من املادة ميكن أن يوجد منفردا 

 ويحتفظ بخواص املادة 

 الجزئ تتكون جزئيات املادة من دقائق أصغر منها

 

 "الذرات"تسمى  

 جزئيات العنارص تتكون من نوع واحد من الذرات

  

 أما جزئيات املركب فتتكون من نوعني أو أكرث من الذرات 

 

  

    

   أصغر جزء من العنرص ميكن أن تشرتك يف  

 التفاعالت الكيميائية دون أن تنقسم   

 الذرة يتم االتحاد الكيميايئ بني ذرات العنارص بأعداد

 

 ) فالذرة ال تنقسم(ات صحيحة من الذر 

 ذرات العنرص الواحد متشابهة وتختلف عن ذرات العنارص األخرى

  

   ًوترتبط الذرات معا لتكون جزئيات 
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حالتها يف الظروف  صلبة وسائلة وغازية
 العادية

صلبة
 عدا الزئبق

 ليس لها بريق 
 أو ملعان

 الربيق
 واللمعان

تتميز
 بربيق وملعان

 غري
 قابلة

 القابلية
 للتشكيل

لها
 قابلية

ًغالبا رديئة للتوصيل 
 الحراري والكهربايئ

التوصيل للكهرباء
 والحرارة 

جيدة التوصيل للحرارة
 والكهرباء

 منخفضة 
 ًنسبيا

 درجة 
 االنصهار

عالية
 ًنسبيا

أوجه االختالف

كل منهام من العنارص
 لكل منهام استخدامات كثرية يف حياة اإلنسان 

 أوجه التشابه

الالفلزاتالفلزات



 

 

 

 الفصل العارش

 الخرائط الذهنية واملواد الدراسية 

 

 

 :يناقش هذا الفصـل العنارص التالية

 

 مقدمـــة

 ًخرائط الذهنية والدراسات االجتامعيةال: أوال . 

 أهمية الخرائط الذهنية يف تدريس الجغرافيا: ًثانيا . 

 الخرائط الذهنية واالتجاهات نحو العلوم: ًثالثا . 

 الخريطة الذهنية كخريطة تدريس ملادة األحياء: رابعا . 

 استخدام الخرائط الذهنية يف تعلم الرياضيات: خامسا . 

 استخدام الخرائط الذهنية يف تدريس الكمبيوترً:سادسا  . 

  

 



 

  

 



 

  

 

 

 

 

 الفصل العارش

 الخرائط الذهنية واملواد الدراسية 

 

 

  مقدمة

لقد متيزت املنظومة الرتبوية يف العقود األخرية من القرن العرشين يف العديد من دول العامل بالرهان 

عىل تنمية إمكانات املتعلمني وقدراتهم الذهنية عىل  هتامم االَركزَعىل الرتبية املتسمة بالجودة،  حيث ت

 ٌ أنها مورداعتبارأفضل وجه ممكن بعد أن تأكد للرثوة البرشية من أهمية يف تطور املجتمع وتقدمه عىل 

 الكبري بالعقل البرشي وإمكاناته وأساليب منوه وتطويره البد أن هتاممعىل اإلطالق،  إن هذا اال ٌتنموي

 هتاممريات الرسيعة للعرص الذي نعيشه ويطغى عليه طابع التعقيد،  وهو ما يتطلب االيتامىش مع املتغ

 ليك يواكب هذا التغيري،  وهذا اإلعداد البد أن ينصب عىل تنمية تفكري ًا جيدًاباملتعلم وإعداده إعداد

 . املتعلمني وفهمهم للعامل

ريقة تفكري املتعلم منذ املراحل األوىل ومن ثم يأيت تطوير  التعليم كرضورة قيمة تهدف إىل تغيري ط

ًمن عمره حتى يكون قادرا عىل التفكري العلمي السليم، بعيدا عن الحفظ والتلقي وبرمجة العقول، وقادرا  ً ً

 هتاممعىل أن يبحث بنفسه عن املعلومة ويقتنع بها، ويستفيد منها يف حياته اليومية ويستلزم ذلك اال

من ثقافة تلقي املعلومات إىل ثقافة بناء وفهم املعلومات وضبط كيفية باملتعلم من خالل الخروج به 

 من مرحلة املعرفة إىل مرحلة الوعي باملعرفة واملتمثلة يف التأمل يف املعرفة االنتقالتذكرها مبا ميكنه 

 .والتعمق يف فهمها وتفسريها
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ه املختلفة لدى املتعلمني كام أن الفهم هو الغاية والهدف الذي يسعى كل معلم لتنميته مبستويات

 ً.يف مختلف املراحل التعليمية ورمبا يعد أكرث العمليات العقلية املعرفية تعقيدا

ً بأن الرسم التخطيطي يلعب دورا أساسيا يف تسهيل عملية الفهم إذ wandersee 1987ويرى واندريس  ً

 .نويعمل عىل تجميع أجزاء املعرفة التي ميتلكها املتعلم

 أن الخريطة الذهنية هي أداة تفكري تنظيمية نهائية تعمل عىل تحفيز Buzan 2002 ويوضح بوزان

 التفكري وهي يف غاية البساطة حيث تعترب الخريطة الذهنية أسهل طريقة إلدخال املعلومات استشارةأو 

 . هذه املعلومات فهي وسيلة إبداعية وفعالة لتدوين املالحظاتسرتجاعًللدماغ وأيضا ال

 هو مبتكر الخريطة الذهنية والخريطة الذهنية تعمل عىل ربط جانبي Buzan 2006 وزان ويعترب ب

 . وجود متايز بني الجانبني األمين واأليرس للدماغ" بوزان"الدماغ األمين واأليرس فريى 

وتقوم الخرائط الذهنية  عىل وصف ما يف العقل عن طريق الخرائط واألشكال بحيث يكون املركز 

 أو التصنيف، وميكن مقارنة االختصاصالرئيسية ويتفرع من هذه الفكرة فروع عىل حسب هو الفكرة 

الخرائط الذهنية بخرائط املدينة، حيث أن مركز الخريطة الذهنية هو مثل مركز املدينة وميثل الفكرة 

ثل األفكار  تتم دراسته، والطرق الرئيسية التي تتفرع من مركز املدينة متياألكرث أهمية يف املوضوع الذ

 .الرئيسية يف عمليات التفكري والطرق الثانوية أو التفرعات متثل األفكار الثانوية

ن الخرائط الذهنية أداة تفكري تنظيمية نهائية وهي طريقة إلدخال املعلومات للدماغ ومن ثم إ

ت وتشرتك  هذه املعلومات املخزنة والخريطة الذهنية طريقة فعالة وإبداعية ألخذ املالحظااسرتجاع

جميع الخرائط الذهنية يف عدة أشياء منها، أنها جميعها تستخدم األلوان وأنها تركيب طبيعي واحد، حيث 

ًأنها تبدأ مبركز تتفرع منه الخطوط وهي بذلك تشبه شكل الخلية العصبية وأيضا تستخدم جميع الخرائط 

يلية وبهذا ميكن تحويل املالحظات الذهنية الخطوط والرموز والكلامت باإلضافة إىل الرسومات  التخ

والتلخيصات املمثلة إىل مخطط منظم، وملون وقابل للتذكر يعمل بشكل متالئم ومامثل لكيفية عمل 

 . الدماغ

 وذلـك) متشعب(وتعمل الخرائط  الذهنية عىل تنظيم املحتوى التعليمي بشكل خطي 
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 فيه بشكل متسلسل، وهذا يجعل التعلم عن طريق وضع املفهوم الرئييس يف الوسط وعمل فروع متصلة

 حيث يقوالن بأن الخرائط الذهنية متاثل وتسهل Buzan توين وباري بوزان ه معنى، وهذا ما يؤكدا وذًاقوي

 األلوان الستعاملعمل الدماغ أكرث من اإلنشاءات الخطية التقليدية بسبب طبيعتها الشعاعية باإلضافة 

 . والرسومات

لخرائط الذهنية عىل تجميع املعلومات وتوصيلها إىل عقل الطالب بسهولة، كام وتساعد اسرتاتيجية ا

 املعلومات وميكن رسم الخريطة الذهنية اسرتجاعتساعد عىل ربط األفكار بعضها ببعضها، وتسهل عملية 

 .إما باليد أو باستخدام برامج الكمبيوتر

 يف مواد بعينها فقط بل ميكن استخدامهايقترص استخدام اسرتاتيجية الخرائط الذهنية عىل مادة  وال

 بدراسة فاعلية الخرائط الذهنية يف تحصيل مادة الدراسات 2000دراسية محددة، حيث قامت القورى 

اتهن نحوها، وكان الستخدام الخرائط الذهنية نتائج إيجابية اتجاهية لدى طالبات الصف التاسع وجتامعاال

 ت املجموعة التي درست باستخدام هذه االسرتاتيجية تحصيًالية حيث حققجتامعيف مادة الدراسات اال

 استخدام الخرائط  الذهنية يف اتجاهات إيجابية اتجاهأعىل يف كل املستويات وأشارت كذلك إىل وجود 

 .يةجتامعمادة الدراسات اال

قيق  هذه القدرة الذهنية وتوظيفها لتحاستغاللولهذا أصبح عىل العاملني يف الرتبية والتعليم 

األهداف املنشودة باستخدام الخرائط الذهنية يف تدريس املقررات الدراسية حيث تعمل الخرائط الذهنية 

عىل تحديد تداخل العالقات بني عنارص املوضوع بكافة تفاصيله الدقيقة واملتشابكة لذلك فهي أفضل 

 .ما يطلب منها ذلك املعلومات عنداسرتجاعالطرق للتدريس مام يسهل عىل الذاكرة حفظ وتخزين و

وقد أثبتت الدراسات أن استخدام هذه االسرتاتيجية قد يساعد الطالب عىل تنظيم وترتيب األفكار 

 عن طريق ربط املعلومات املقروءة يف الكتب واملذكرات بواسطة رسومات وكلامت عىل االستذكارأثناء 

كتوبة من ثم تحويلها إىل كلامت شكل خريطة منظمة لألفكار فالطالب يستقرأ الفكرة يف املادة امل

 فصل كامل يف ورقة واحدة مام يفيد املعلم بشكل اختصارمخترصة ممزوجة باألشكال واأللوان فيمكن 

 .عام يف تطبيق طريقة تدريس تنظم العملية التعليمية بجميع  عنارصها وتحسن مخرجات التعلم
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 :يةجتامع الخرائط الذهنية والدراسات اال-أوالً

 :ية تتبع الخطوات التاليةجتامعالخرائط الذهنية يف مادة الدراسات االإلعداد 

 .يةجتامعتخيل املساحة التي يحتاجها توضيح العالقات املتداخلة لعنارص موضوعات الدراسات اال -1

استخدام الكلامت املفتاحية لكل مكون من املكونات الرئيسية والفرعية املرتبطة بعنارص موضوعات  -2

 .يةامعجتالدراسات اال

 .وضع الفكرة الرئيسية املراد توضيحها يف مركز الخريطة الذهنية املقرتحة -3

 .تعرف العالقات التي تربط بني أطراف املوضوع املراد تعلمه -4

استخدام األسهم والخطوط والتفريعات لربط العنارص الفرعية للموضوع بالفكرة الرئيسية يف مركز  -5

 .الخريطة الذهنية املقرتحة

 .لوان يف  التمييز بني العنارص الرئيسية والفرعيةاستخدام األ -6

 والتلخيص وبني التفصيل االختصارن يف عرض األفكار الرئيسية والفرعية املرتبطة باملوضوع بني زالتوا -7

 .والتطويل

 .االجتامعيةاستخدام األبعاد الثالثية يف بناء الخريطة الذهنية يف الدراسات  -8

تاحة الفرصة للمتعلم إلضافة بعض التعليقات واملالحظات أثناء ترك مساحات عىل جانبي الخريطة إل -9

 .التعلم

مراعاة األبعاد الفنية يف إخراج الخريطة الذهنية يف الدراسات من تناسق األلوان وحجم الرموز  -10

 .واألشكال والصور واألسهم والخطوط

 :  أهمية الخرائط الذهنية يف تدريس الجغرافيا: ًثانيا

دور مهم يف العملية التعليمية بالنسبة للمتعلم واملعلم فهي تساعد يف عرض للخريطة الذهنية 

 :الجوانب التاليةيف األفكار وتوضيحها وتسهم كذلك بالنسبة للمتعلمني يف تعلم مادة الجغرافيا 

 . وقت وبزمن قصرييسهولة مراجعتها يف أ -1
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 .  مواقف حياتية-رئة  أخبار طا- أحداث جارية-ربطها مبوضوعات أخرى مبواد دراسية أخرى -2

إبراز قدرات املتعلمني الفكرية وكيفية معاملة أو تناول املوضوع وتوظيف بعض ما تعلمته من  -3

مبادئ الجغرافيا يف رسم الخريطة الذهنية مثل الرموز املستخدمة يف رسم الخرائط ميكن توظيفها 

 .ويكشف عن قدرة الطالب عىل التطبيق يف مواقف جديدة

 . مكان أو وقتي جديدة يف أإضافة معلومات -4

 . توسيع األفق واملعارف واملعلومات وتنمية حب اإلطالع من أجل إعداد خريطة ذهنية ثرية وشاملة -5

دراسة فاعلية الخرائط الذهنية يف تحصيل مادة ( بعنوان 2010وأنه يف دراسة قامت بها القورى 

حوها، وكان الستخدام الخرائط الذهنية اتهن ناتجاه لدى طالبات الصف التاسع واالجتامعيةالدراسات 

 حيث حققت املجموعة التي درست باستخدام هذه االجتامعيةنتائج إيجابية يف مادة الدراسات 

 اتجاهات إيجابية اتجاه أعىل يف كل املستويات املعرفية وأشارت كذلك إىل وجود االسرتاتيجية تحصيالً

 .جتامعيةاالاستخدام الخرائط الذهنية يف مادة الدراسات 

 :ات نحو العلومتجاهالخرائط الذهنية واال: ًثالثا

 نحو العلوم بأنه مفهوم يرتبط مبعنى العلم وركائزه وأسسه وهو يعرب عن تجاه اال1988عرف زينون 

 الفرد نحو موضوع ما من موضوعات العلم والعلوم وذلك من حيث تأييد الفرد لهذا استجاباتمصلحة 

ً  الفرد لفظيا أو سلوكيا استجابةً العلمي إجرائيا بأداء أو تجاهه ضد ويقاس االاملوضوع مع أو معارضة ل ً

   .لذلكً  يعد خصيصاالذيات العلمية تجاهعىل مقياس من مقاييس اال

ات الطلبة نحو مادة اتجاهتسعى معظم الدراسات التجريبية يف مجال تدريس العلوم إىل تحسن 

 . مبادة العلوم وبالتايل زيادة تحصيل الطلبةهماهتاممالعلوم ألن ذلك سينعكس عىل 

 ات التي أثبتـت اتجاهوهناك العديد من الدراسات التجريبية يف مجال تدريس العلوم إىل 

 ات الطلبة نحـو مـادة العلـوم، ومـن هـذه اتجاهفاعلية اسرتاتيجية الخرائط الذهنية يف تحسني 
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 الخرائط الذهنية عىل اسرتاتيجيةفها تقيص أثر  التي كان من أهداTrevino 2005الدراسات دراسة ترفينو 

ات الطلبة واملقارنة بني  الخرائط الذهنية والتلخيص والطريقة التقليدية من حيث تأثريها عىل اتجاه

ات اتجاهات يف مادة األحياء، وبينت أن الطلبة الذين درسوا باستخدام الخرائط الذهنية ميتلكون تجاهاال

ًئية، كام أشار الطالب أيضا بأنهم استمتعوا يف تطبيق اسرتاتيجية الخرائط إيجابية وذات داللة إحصا

 والتي هدفت إىل معرفة أثر عملية أخذ Akinoglui zeynep2007الذهنية وكذلك دراسة أكينوجلو وزينب 

ات الطلبة يف العلوم وأظهرت النتائج وجود فروق ذات اتجاهاملالحظات بواسطة الخرائط الذهنية عىل 

 .اتتجاهة إحصائية لصالح املجموعة التجريبية التي درست بالخرائط الذهنية بالنسبة لالدالل

 :الخريطة الذهنية كخريطة تدريس ملقرر األحياء: ًرابعا

 يختص بدراسة الذيتتصف مقررات األحياء بالرتابط بني أجزائها حيث أن علم األحياء هو العلم 

تركيزها الداخيل ونشأتها ومنوها وتطورها وتوارثها ووظائف الكائنات الحية من حيث شكلها الخارجي و

 .أعضائها وعالقتها ببعضها والبيئة التي يعيش فيها وغري ذلك

 ًه وعمل املقارنات واملخططات التفصيلية أفضل أداءئلذلك يعتمد مقرر األحياء عىل الرتابط بني أجزا

نها ترتب وتنظم  املعرفة من جهة وتساعد عىل  يستخدم يف دراسة هذا املقرر بصفة خاصة، ألًاأو أسلوب

 .  ورسعة التعلم والتفكري من جهة أخرىسرتجاعسهولة اال

ًومبا أن الطالب أصبحوا مثقلني دامئا بكم هائل ومرتاكم من املعلومات التي يكادوا ينوءوا بحملها 

ناول أو دراسة هذا الكم الهائل وبينام تتواصل الثورة املعلوماتية مبعدالت مذهلة إال أن قدرة الفرد عىل ت

 الكايف، وليسد اإلنسان هذا الخلل يتعني عليه أن ال يقبل هتامممن املعلومات تظل محدودة  وال تلقى اال

عىل تعلم املزيد من الحقائق واملعارف وإمنا عليه أن يبحث عن أساليب جديدة لكيفية التعامل مع هذه 

 -االستدعاء  -راته الطبيعية لتفعيل عمليات التعلم، التفكرياملعلومات ودراستها وكيفية توظيفه لقد

 إن Buzan 2007والخريطة الذهنية أفضل طريقة لرتتيب وتنظيم األفكار وقد ذكر بوزان . االبتكارو

 املخ فهي ال تشتمل فقط عىل األلفاظ وأرقام ومتتابعات وخطوات الحتياجاتذلك األداء مجهزة 

  مبعنى آخر خرائط ذهنية، أي ن وأبعاد وإيقاع برصي ووعي مكاين أوًولكن تشتمل أيضا عىل ألوا
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من حيث الفكرة الرئيسية يف املنتصف وتتفرع منها من جميع  ) املخ (إنها تعمل نفس عمل خرائط العقل 

 . وهكذاالرئييسالجوانب األفكار الرئيسية املرتبطة بفكرة املوضوع 

الذاكرة من ناحية ومن ناحية أخرى  طبيعة مقررات كام إنها تستخدم فيها شقي املخ مام يقوي 

 .األحياء حيث أنها مليئة باملفاهيم والحقائق واملبادئ واملهارات إنها تشمل عمليات كال فيص املخ

ميكن استخدام الخرائط الذهنية بفاعلية يف أي مرحلة خالل عملية التدريس لألحياء، أي أن املعلم 

 من رشح الدرس، كام أن الطالب قد االنتهاءًها وأخريا بعد ئية التدريس وأثناميكنه استخدامها يف بداية عمل

 .يستخدمه يف التلخيص واملراجعة أي أنه ميكنه أن يلخص فصالً كامالً يف ورقة واحدة

 :استخدام الخرائط الذهنية يف تعلم الرياضيات: ًخامسا

 :التاليةة يف األهميتتمثل أهمية استخدام  الخرائط الذهنية يف تعلم الرياضيات 

 .تساعد الخرائط الذهنية عىل تنظيم املعلومات −1

 ً.تجعل الخرائط الذهنية الرتكيب البنايئ للمتعلمني أكرث وضوحا −2

 . تساعد عىل تذكر املعلوماتكإسرتاتيجيةتستخدم الخرائط الذهنية  −3

 . املعلومات وتلخيصهااستدعاءتساعد الخرائط الذهنية عىل  −4

 .نية يف تلخيص أفكار العديد من املتعلمنيتساعد الخرائط الذه −5

 .تساعد الخرائط الذهنية يف تحقيق الرتابط بني املعلومات الجديدة واملعلومات السابقة −6

 .تساعد الخرائط الذهنية يف تقديم املفاهيم الجديدة −7

 .تشجع الخرائط الذهنية عىل اإلبداع −8

 يف تعلم الرياضيات، فهي تساعد عىل  أهمية الخرائط الذهنيةBrinkman 2002لقد أوضح برنكامن 

، كام أنها واستدعائهاتنظيم املعلومات الرياضية املدعمة باأللوان والصور مام يؤدي إىل رسعة تذكرها 

توضح البناء املعريف للمتعلمني من خالل رسم كل متعلم للخريطة الخاصة به، وتلخيصه للعديد من 

 .جديدة ذات معنى من خالل املعلومات املعطاةأفكاره مام ميكنه من الحصول عىل معلومات 
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 :استخدام الخرائط الذهنية يف تدريس الكمبيوتر: ًسادسا

يعتمد إعداد الخريطة الذهنية يف مجال تدريس الكمبيوتر عىل عدة أسس نابعة من طبيعة املادة 

 :الدراسية وعالقتها بخصائص التعلم املستند إىل الدماغ كام ييل

مرتبطة بفكرة التفكري اإلشعاعي من املركز إىل األطراف ولذلك عند استخدامها يف الخريطة الذهنية  -1

 . تدريس الكمبيوتر يجب البدء أوالً بتحديد نواة املوضوع املراد تدريسه ثم التفرع يف باقي الفروع

 لألفكار سرتجاعااليجب وضع ألفاظ داللية أو مفتاحية داخل كل درس بحيث يستخدمها الدماغ يف  -2

 .ً يف الدماغ مسبقا والتي تدور حول املوضوعاختزالهاتي تم ال

 املعرفة الجديدة وارتباطتكامل املعاين والدالالت داخل الدماغ البرشي من خالل الخريطة الذهنية  -3

 .بالقدمية

لكل طالب داخل الفصل الدرايس طريقة ذهنية مختلفة عن باقي الطالب يجب عىل املعلم التنوع  -4

 .ملادة العلمية حتى تناسب جميع الطالبيف أساليب عرض ا

استخدام معظم حواس الطالب لرسم الخريطة الذهنية فمثالً يجب استخدام األلفاظ املكتوبة من  -5

 . وكذلك استخدام اللغة املنظومة من خالل املناقشات Data showخالل السبورة أو جهاز عرض 

مي لتتناسب مع قدرات الطالب املتنوعة توفري فرص تعليمية متنوعة للطالب داخل املوقف التعلي -6

 .وتساعدهم عىل رسم الخريطة الذهنية املرتبطة باملوضوع املراد رشحه

 .تشجيع الطالب عىل النقاش وتبادل األفكار إلثراء آليات رسم الخريطة الذهنية لدى كل طالب -7

 .ة بلغات الرتجمةرزميات الربمجية عند رشح موضوعات مرتبطااستخدام بعض الرموز املرتبطة بالخو -8

مساعدة الطالب عىل عمل تصنيف للامدة العلمية داخل املوضوع الواحد حتى يستطيع الطالب  -9

 .عمل روابط بني املوضوعات املختلفة داخل مقرر الكمبيوتر
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 .إبراز العنارص الرئيسية داخل كل موضوع مع  بيان عالقتها بباقي عنارص املوضوع الفرعية -10

 .م الخرائط الذهنية يف تدريس مادة الكمبيوترإجراءات وخطوات استخدا

 فكرة مبسطة عن الدرس من خالل تعرف بإعطاءوفيها يقوم معلم الكمبيوتر  :مرحلة التمهيد -1

 .الطالب عىل اسم الدرس والخطوات املبدئية يف الدرس

 منتصف  ة الرئيسية يف املوضوع يفيوفيها يقوم املعلم بوضع الكلمة الدليل :مرحلة املركز اإلشعاعي -2

 .السبورة يف دائرة ويبدأ النقاش حولها

 العناوين باستعراضويف هذه املرحلة يقوم معلم الكمبيوتر  :مرحلة تفرع العناوين الرئيسية -3

 .اإلشعاعيالرئيسية املرتبطة بالكلامت الدليلية داخل املركز 

 الفرعية املرتبطة واملواضيعوفيها يقوم املعلم بوضع ورشح تفصيالً كل عنوان رئييس : مرحلة التفصيالت -4

 .به مع تكليف الطالب ببعض األنشطة املرتبطة باملوضوع

يف هذه املرحلة يقوم معلم الكمبيوتر برشح األجزاء  التي تتم تغطيتها يف  :مرحلة املراجعة الشاملة -5

 .املراحل السابقة

قات بني الدرس الحايل  املرحلة بعمل روابط وعالهويقوم املعلم يف هذ : املعنىيرتباط ذمرحلة اال -6

واملعلومات املتضمنة فيه وما سبقه من دروس حتى يستطيع الطالب تكوين عالقات ترابطية داخل 

 .ذهنية ويصبح التعلم بالنسبة له ذو معنى

 . حول موضوع الدرسواستفساراتهموفيها يتلقى املعلم أسئلة الطالب : مرحلة التغذية للراجعة -7

 بعض األسئلة املتنوعة بهدف التأكد من تحقيق أهداف بإعطاء املعلم وفيها يقوم: مرحلة التقويم -8

 .الدرس والتأكد من وضوح الخريطة الذهنية لدى الطالب
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 :يناقش هذا الفصـل العنارص التالية

 مقدمـــة
 ًةمفهوم املهار: أوال. 

 مفهوم التعلم: ًثانيا. 

 طبيعة التعلم: ًثالثا. 

 خصائص التعلم: ًرابعا. 

 الجيدرشوط التعلم: ًخامسا . 

 ميادين التعلم: ًسادسا. 

 جوانب التعلم: ًسابعا. 

 نظريات التعلم: ًثامنا. 

 الدافعية للتعلم: ًتاسعا. 

 أهمية دراسة ظاهرة التعلم: ًعارشا. 

 أمناط وأنواع التعلم: الحادي عرش. 

 العوامل التي تؤثر يف حدوث التعلم: الثاين عرش. 

 مؤرشات حدوث عملية التعلم: الثالث عرش. 

 التعلم ذو االستجابات املتعددة: الرابع عرش. 

 التعلم عن طريق الفهم: الخامس عرش. 
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 مقدمة

ًامما من قبل جميع الرشائح يف أي مجتمع ًيعترب التعلم من املظاهر السلوكية األكرث استقطابا واهت

 االهتامم من قبل املجتمعات إىل حياة اإلنسان ذاته ذلكإنساين عىل اختالف التوجهات والرؤى ويرجع 

 فهو ،التي هي عبارة عن سلسلة متصلة ومستمرة من عمليات التعلم منذ والدة ذلك اإلنسان وحتى وفاته

ًالوالدة وأيضا يتعلم العبارات الحركية منذ صغره ثم املهارات اللغوية يتعلم كيفية التعبري عن حاجاته منذ 

ن عالقات اجتامعية مع اآلخرين وحل املشكالت التي تواجهه وتجنب املواقف غري يوالقراءة والكتابة وتكو

ية ً وأخريا يتعلم الفرد كيف،السارة والسعي إىل املواقف السارة التي تشجع حاجاته البيولوجية والنفسية

   .القيام مبسئوليات العمل والعناية باألرسة وتربية األطفال وهكذا يستمر التعلم مع استمرار الحياة

 فهي تبدأ منذ ميالده وعن طريقها يتم اكتساب العادات ،فالتعلم عملية أساسية يف حياة الفرد

كامل ياله املختلفة ووالتقاليد وأساليب السلوك بوجه عام، فنحن نجد الرضيع ينسق حركاته وردود أفع

ها، حيث ال يتم هذا إال عن طريق التعلم، واألمثلة عىل هذا كثرية فهو يتعلم الصياح يك يلفت األنظار نبي

إليه، ويف مرحلة الطفولة املبكرة يتعلم عادات حركية كثرية كالقبض عىل األشياء والوقوف دون املساعدة 

 . الغري كذلك نجده يتعلم بعض املهارات اللفظية والنطق بهامن الوالدين وتناول الطعام دون االعتامد عىل
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 بل هو ومجمل القول فإن التعلم يعترب األساس فيام يكتسبه الطفل من مهارات حركية ومعرفية،

العامل األسايس يف اكتساب أساليب التعامل االجتامعي املختلفة من أجل تحقيق مزيد من التكيف سواء 

 .مع نفسه أو مع اآلخرين

كذلك فالتعلم مبفهومه الشائع لدى العامة وغري املتخصصني هو اكتساب املعارف واملهارات من 

ًخالل التحاق الطفل باملدرسة ، والتعلم بهذا املفهوم ليس خاطئا ولكنه فهام  إذ ال يقترص التعلم ً، قارصاً

رص عىل الجانب العقيل أو عىل املعارف واملهارات واملعلومات بل يشمل اكتساب خربات أخرى كثرية ال تقت

الجسمية واالجتامعية والخلقية ومبعنى أخر فهو يشمل كل املعريف فقط، بل تتعداه إىل الجوانب األخرى 

 ، اللعب بكرة السلة تعلم، وإتقانه ملهارة العزف عىل البيانو تعلم فإجادة الطفل،جوانب  الشخصية

فية التفكري يف حل املشكالت التي تجابهه تعلم وهكذا ًومعرفته كيفية التعامل مع اآلخرين تعلم وأيضا كي

ًنجد أن املشتغلني بعلم النفس يركزون عىل السلوك ويرون أن التعلم يهدف إىل تغيري السلوك أيا كان 

 .نوعه سواء يف النواحي املعرفية أو الحركية أو االنفعالية

تكوين واكتساب اإلنسان لعاداته ومن ثم تأيت أهمية دراسة ظاهرة التعلم ليك نتعرف عىل كيفية 

 عالوة عىل أساليب تكوين االتجاهات وامليول لديه وأساليب توافقه مع البيئة الطبيعية ،ومهاراته ومعارفه

 .أو االجتامعية

 مفهوم املهارة: أوالً

لطبيعة ً بعدد من التفريعات وفقا هاى مفهومحظتعد املهارة إحدى جوانب الخربة ومن ثم فقد 

ًنظريا وعلميا"املجال  ً وفقا للمدرسة ومن هنا فقد جاءت بعض التعريفات متطابقة واختلفت بعضها" ً

الفكرية أو االتجاه أو املجال الذي تعالج فيه، ولتجليه مفهوم املهارة والوقوف عىل خصائصها وتحديدها 

 .بوضوح

 :ومن أهم هذه التعريفات ما ييل

  تعريف دريفرDriverوالرسعة والدقة عادة يف أداء عمل حريك للمهارة بأنها السهولة . 

  ويعرفهـا جانيـه وفليـشامنGange & Fleishmanبأنهـا نتــاج السـتجابات تعودهـا اإلنــسان   

ًويـتم ترتيـب هـذه االسـتجابات جزئيـا أو كليـا يف ضـوء التغذيـة الرجعيـة الناتجـة عـن  ً 
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 يتعلمه الفرد ويقوم بأدائه بسهولة ً أيضا املهارة بأنها اليشء الذيGoodاالستجابات السابقة ويعرف جود 

ًودقة سواء كان هذا األداء جسميا أو عقليا وتعني الرباعة يف التنسيق بني  . والعني حركات اليد واألصابعً

  ويقرر كرونباخCronbach بأن املهارة سهل وصفها صعب تعريفها ويعرف الحركة املاهرة بأنها عملية 

 .وتصحيح مستمر لألخطاءًمعقدة جدا تشتمل عىل قرائن معينة 

  ويذكر بورجر سيبورنBorger & Seabornاإلشارة إىل نشاط معقد :   أن لكلمة مهارة عدة معان منها

معني يتطلب فرتة من التدريب املقصود واملامرسة املنظمة والخربة املضبوطة مع الرتكيز عىل النشاط 

 .واإلنجاز واملعالجة الفعلية والواقعية

 املهارة بأنها أي يشء تعلمه الفرد ليؤديه بسهولة ودقة وهي بوجه عام ه1424جار ويعرف شحاتة الن 

السهولة والدقة يف إجراء عمل من األعامل تنمو نتيجة العملية التعليمية والقيام بعملية معينة بدرجة 

 .من الرسعة واإلتقان مع اقتصاد يف الجهد املبذول

  ًاء السهل الدقيق القائم عىل الفهم ملا يتعلمه اإلنسان حركيا  بأنها األد2003كام يعرف اللقاين والجمل

 املهارة بأنها قدرة عالية عىل أداء 1980ًوعقليا مع توفري الوقت والجهد والتكاليف كام يعرف بدوي 

 .فعل حريك معقد يف مجال معني بسهولة ودقة

  تستدعي إىل الذهن العقل أن املهارة قدرة مكتسبة لألداء الجيد فكلمة مهارة  ه1410ويرى بادي

 واملهارات املعقدة تنتج عن التعلم اإلدرايك الحريك مثل الكتابة والشعر، كام أن كلمة مهارة ،الحريك

ًأيضا تشري إىل التفكري، كام أنها تستخدم للتعبري عن املهارات املعرفية املرتبطة باللغة والتي يحتاج 

 . فيها مثل املحادثة والقراءة واالستامع والكتابةإليها يف مدارس عديدة من أجل مطالب التعليم

 . التعريفات التالية للمهارة1998كام أورد عبد الرحيم 

  ًاألداء السهل الدقيق القائم عىل الفهم ملا يتعلم اإلنسان حركيا وعقليا مع توفري الوقت والجهد ً

 .والتكاليف

 ًنيا أو ذهنياأي يشء يتعلمه الفرد ليفعله بيرس ودقة وقد يكون أداء بد ً. 

 مقدرة تكتسب باملالحظة أو الدراسة أو التجربة يف األداء العقيل أو األداء البدين. 
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 . املهارة بأنها السلوك الذي يؤدى بدرجة عالية من اإلتقان واألداء الرسيعه1422ويعرف ستيتيه 

 : أن املهارة تعرف عىل أنهاه1424ويرى إبراهيم 

 يف أقل ما ميكن من الوقت العمل  أداء ايرس عىل صاحبهتقان التي الوصول بالعمل إىل درجة اإلت

 .وبأقل ما ميكن من الجهد

  ًالرسعة والدقة يف أداء عمل معني من األعامل مع االقتصاد يف الجهد املبذول وقد يكون بسيطا أو

 ً.مركبا

 القدرة عىل أداء عمل معني بإتقان مع االقتصاد يف الوقت والجهد وتحقيق األمان. 

 القدرة عىل أداء العمل عىل مستوى عال من اإلتقان عن طريق الفهم. 

 ًاألداء الذي يقوم به الفرد يف سهولة ودقة سواء كان هذا األداء جسميا أو عقليا ً. 

 القدرة عىل القيام بعملية معينة بدرجة من الرسعة واإلتقان مع االقتصاد يف الجهد املبذول. 

  يؤديه عن فهم ويرس ودقة وقد يؤدى بصورة عقلية أو بدنيةذلك اليشء الذي تعلم الفرد أن. 

  نشاط معقد يتطلب فرتة من التدريب املقصود واملامرسة املنظمة والخربة املضبوطة بحيث يؤدى

 .بطريقة مالمئة

  :ويتضح من خالل هذه التعريفات ما ييل

 يركز مفهوم املهارة عىل األداء القائم عىل الفهم. 

 قة واإلتقاناملهارة تتطلب الد. 

 النشاط املنظم واملامرسة واملران املستمر أسس لتكوين املهارة. 

 تتطلب املهارة الرسعة يف األداء واالقتصاد يف الوقت والجهد. 

 بأن املهارة األساسية بأنها املهارة األساسية الالزمة إلتقان مادة دراسية كالجمع 1980ويعرف بدوي 

 .والطرح يف الحساب
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 م التعلممفهو: ًثانيا

 ًنظرا الهتامم الكثري من العلامء بظاهرة التعلم فقد تعددت التعريفات الخاصة بتلك الظاهرة. 

  فقد عرف جيتسGates التعلم بأنه اكتساب الوسائل التي تسهم يف إشباع الدوافع والحاجات ومن ثم 

 .ًتحقيق األهداف والتي غالبا ما تتخذ صورة حل املشكالت لدى اإلنسان

 يلفورد وعرف جGuliford التعلم بأنه أي تغري يف السلوك ناشئ عن استثارة وهذا التغري السلويك يأيت 

 .نتيجة وجود مثريات أو منبهات أو مواقف تتميز بالتعقيد

  ًومن تلك التعريفات يتضح أن التعلم مفهوم افرتايض ميثل تغيريا يف سلوك الفرد أو تعديالت لهذا

 .ل الفرد بسبب تفاعله مع البيئة املحيطةالسلوك من خالل نشاط من داخ

 وهناك من العلامء من عرف التعلم بأنه عملية تدريب العقل. 

 وهناك من عرفه بأنه عملية تذكر. 

 وفريق ثالث عرف التعلم بأنه عملية تغيري أو تعديل يف سلوك الكائن الحي. 

 لمواقف يف الحياةوفريق رابع عرف التعلم بأنه ذلك الحدث الناجم عن اإلدراك الكيل ل. 

 كام عرف دودورث أن التعلم هو نشاط يقوم به الفرد ويؤثر يف نشاطه املقبل. 

  كام عرف التعلم بأنه عبارة عن عملية تعديل يف السلوك أو الخربة. 

 ًكام عرف أيضا ماكوجويس التعلم هو تغيري يف األداء يحدث مع رشوط املامرسة. 

 حظة السلوك ومعنى هذا أننا نفرتض حدوث التعلم لدى والتعلم هو مفهوم يستدل عليه من مال

 .الفرد عىل أساس التغيريات الناتجة يف سلوكه

 ويف الحقيقة أنه يوجد أكرث من تعريف للتعلم إال أننا سنأخذ بالتعريف التايل: 

 التعلم هو عملية تغيري شبه دائم يف السلوك نتيجة الخربة واملامرسة وبحيث يهدف هذا التغيري إىل"

 ."إشباع دوافع الكائن الحي ويظهر هذا يف تغيري األداء لديه

ويتضح من التعريف السابق للتعلم أن التغيري يف السلوك ال يتم يف فراغ بل يحدث 

 ًنتيجة ذلك التفاعل املستمر بني الكائن وبيئته وأنه تغري شبه دائم أي تغري ثابت نسبيا يف 
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ختلفة التالية حيث يجعله يفكر أو يعمل كام فكر أو عمل من السلوك يبدوا أثره يف نشاطات الفرد امل

 .قبل

ًويقصد بالسلوك هنا كل استجابات الفرد الظاهرة املالحظة كالحركية وأيضا الداخلية كالعمليات 

العقلية املتمثلة يف التفكري والحاالت الشعورية، وهذا التغيري يف السلوك يحدث عن طريق الخربة 

 .بواملامرسة والتدري

ومعنى هذا أال يكون نتيجة النضج الطبيعي الذي تحدده الوراثة أو الظروف طارئة، كاملرض و 

ًالتعب ويهدف هذا التغيري إىل إشباع دوافع الفرد وبلوغ أهدافه فقد يحدث أن يقف الفرد عاجزا أمام 

م يصبح التعلم هنا ًاملوقف الجديد وذلك نظرا العتامده عىل األساليب القدمية والطرق املألوفة ومن ث

 .عملية تكيف ومواءمة مع املواقف الجديدة

التدريس ويف ولقد كان لهذه التعريفات واملفاهيم األثر األكرب يف املناهج والخطط املدرسية يف طرق 

 والتجارب الحديثة إال أن العملية الرتبوية مجملة وهي وإن كان البعض منها قد ثبت خطوة نتيجة األبحاث

ً وما زال قامئا وما زال مرتبطا بالكثري من مشكالت الرتبيةهناك البعض ً. 

 الفرد من فالتعلم ال يعني التعلم املدريس املقصود بل يعني إنه مفهوم واسع يشمل جميع ما حصله

معلومات وما اكتسبه من مهارات وقدرات وعادات واتجاهات سواء تم ذلك االكتساب عن وعي من الفرد 

 .أو غري ذلك

ام سبق لنا أن عملية التعلم تهدف إىل تعديل السلوك والدوافع الفطرية واكتساب مهارات ويتضح م

ً فاإلنسان يولد مزودا بدوافع فطرية تجعله عىل احتكاك بالبيئة التي يعيش فيها، ومن ثم ،وخربات جديدة

ات ًتأيت أهمية ورضورة التكيف مع ظروف تلك البيئة ومن ثم يكتسب من ذلك كثريا من العاد

 .واالتجاهات واملعارف واملهارات والقدرات وتنظيمها وتطويرها بصفة متصلة

 طبيعة التعلم: ًثالثا

التعلم نشاط ذايت يقوم به املتعلم ليحصل عىل استجابات ويكون مواقف يستطيع بواسطتها أن 

  .يجابه كل ما قد يعرتضه من مشاكل يف الحياة
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هو متكني املتعلم من الحصول عىل االستجابات املناسبة واملقصود بالعملية الرتبوية كلها إمنا 

 .واملواقف املالمئة

وما الطرق الرتبوية املختلفة واألعامل املدرسية عىل اختالف أنواعها إال وسائط تستثري املتعلم 

علية مبقدار ما تستثري فاوتوجه عملياته التعليمية وقيمه التعليمية وقيمة هذه الطرائق واألعامل إمنا تقاس 

 ومن هنا كان من األهمية مبكان عظيم عتربها املجتمع صحيحة،ياملتعلم وتوصله إىل االستجابات واملواقف 

للمعلم أن يفهم كيفية تعلم الناس ذلك بأن قيامه بواجباته املهنية إمنا يتوقف عىل فهمه هذا، وبديهي 

التعلم كل ما يكون سلوك الفرد املميز له أننا ال نقصد بالتعلم تعلم املواضيع املدرسية فقط وإمنا نريد ب

والذي يشمل إىل جانب ما هو موروث ما اكتسبه املتعلم من اتصاله بالبيئة، إن مواقف الفرد والقيم التي 

 .ًيؤمن بها ومظاهر اهتاممه ومختلف دوافعه وحوافزه تتوقف جميعا عىل خرباته يف الحياة وإعداده لها

لفرد ومتكينه من النشاط للتعلم ثم تركه لنفسه ليحل الكثري من ًوإذا كان صحيحا أن استثارة ا

ًمشاكله ويكسب خربة مثينة يفيد منها يف مواجهة املشاكل املقبلة أمرا مفيدا جدا،  ً ًفإنه صحيح أيضا أن يف ً

  من جهته، ومن جهة أخرى فقد الًهذا إتالفا للوقت والجهد ال تسمح به حياتنا الحارضة الرسيعة املتالحقة

ًيتواصل الفرد بنفسه إىل أحسن الطرق دوما، ولذلك كان البد من داللة الطالب عىل خري هذه الطرق 

 والفرق كل الفرق هو بني أن تقدم ،ًوأنجحها وأكرثها اقتصادا يف الوقت والجهد ملواجهة الحياة ومصاعبها

سه تحت إرشاف املعلم هذه الخربات للمتعلم جاهزة هينة وبني أن تهيأ له فرص الحصول عليها بنف

 .ومساعدته

ثم تهيئة ومن هنا كان أهم أهداف الرتبية والتعليم إمنا هو خلق حاجات للتعلم يف نفس الطفل 

ًفرص هذا التعلم له، إن مطالب البيئة هي التي تجعل سلوك املتعلمني متنوعا أو محددا ًوذلك تبعا لغنى البيئة  ً

 وشتان بني ،لتحقيق أهدافه يف بيئتهعىل املعرفة واملهارة الرضوريتني أو فقرها، ثم أن املتعلم يعمل للحصول 

 يف صياغة أهدافه وغاياته أوالً، ومساعدته يف الحصول عىل اًمن يعمل لتحقيق غاية وبني ما يعمل طالب

 .ًالوسائل والطرائق التي تحقق هذه الغايات ثانيا ووصفه وذلك يف كل ميدان من ميادين لحياة

  املدرسة أن تعمل عىل خلق أوضاع اجتامعية متنوعة وعديدة تشجعجباإن من و
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 فيها واإلفادة منها وتؤدي بالتايل إىل خلق عالقات شخصية وأوضاع اجتامعية مرغوب اإلسهامالطالب عىل 

 :فيها ونحن نستند يف الطالب إىل حقيقتني وهام كالتايل

االستجابة لها بشكل صحيح إمنا تنتج عن مقدار  أن قدرة الفرد عىل فهم األوضاع االجتامعية و:األوىل

 .الخربة التي حصل عليها هذا الفرد بالتعامل مع اآلخرين وعن تنوع هذه الخربة

 أن القدرة عىل متييز العوامل الهامة والتفاصيل ذات القيمة يف موقف أو وضع ما وكذلك ً:ثانيا

 وأن هذه القدرة إمنا تنمو نتيجة الرتبية ،القدرة عىل إدراك العالقات بني هذه العوامل والتفاصيل

استجابات اآلخرين له فإنه واملامرسة وهذا هو السبب يف أن اإلنسان حني يالحظ أثر سلوكه وترصفاته يف 

 .ينجح إىل انتخاب أمناط من السلوك االجتامعية تفيده وتحقق غاياته

 خصائص التعلم: ًرابعا

كن املالحظ فقط األداء الناشئ عن عملية التعلم فاألداء يتأثر نه ال ميكننا مالحظة التعلم مبارشة ولإ

 هو االستجابة الناتجة عن وجود ،بعوامل كثرية ميكن أن يكون إحدى هذه العوامل هو األداء فاألداء

 ).مثري(موقف تعليمي معني 

وي فالتغري أي أن التعليم هو متغري وسيط بني املثري واالستجابة كام يقول معظم علامء النفس الرتب

يف السلوك ناتج عن تعلم وليس التغيري يف السلوك هو التعلم ذاته وعىل ذلك فالتعلم هو عملية تستبق 

 :التغيري يف السلوك ومن أهم خصائص التعلم

 .ينتج عن التعلم تغري يف السلوك -1

 .رسة والخربة والتدريباميحدث نتيجة للم -2

كالتغريات يف ًري مؤقت يف السلوك ال ميكن اعتباره تعلام التعلم يتميز بالثبات النسبي مبعنى أن أي تغي -3

 األسباب سيعود السلوك أو األداء إىل السلوك بسبب املرض أو التعب أو النضج الطبيعي ألنه بزوال تلك

 .الوضع األول قبل التغيري

 رشوط التعلم الجيد: ًخامسا

 :تتلخص رشود التعلم الجيد فيام ييل
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 النضج  -أ

و عملية منو مستمر ومتتابع تشمل جميع جوانب الفرد سواء الجانب الجسمي يعترب النضج ه

كالطول والحجم والوزن أو الجانب االجتامعي أو االنفعايل أو العقيل فهو عملية منو طبيعي تشمل 

التغريات الفسيولوجية الطبيعية ألحشاء الجسم والنضج بهذا املعنى يحدد مدى ما يتمتع به الفرد من 

 سلوكية وما يستطيع القيام من أنشطة تعليمية أو مهارات معينة يتصل التعلم بالنضج اتصاًال إمكانيات

 والحق أن النضج والتعلم ،ادفتنيرتًوثيقا حتى لقد ذهب بعض علامء النفس إىل حد اعتبار الكلمتني م

 أن الحس والقدرة يف منو العضوية، ثم أن اشتامل التعلم عىل النمو أمر يتضح حني تذكريساهامن كالهام 

كالتدريب والتمرن، (يف حل املشاكل من أصل عملية التعلم عىل أن النضج منو يحدث دون استثارة خاصة 

قد إن الكثري من األعامل تظهر يف سلوك األطفال بالرتتيب نفسه ويف الوقت عينه بالرغم من أن األطفال 

 الفسيولوجية، ق الصلة بنمو العضويةيثوصل عاشوا يف محيطات مختلفة ذلك بأن ظهور هذه التفاعالت مت

أما التعلم فهو تغري يف السلوك متوقف عىل رشوط استثارة خاصة، وهذا هو السبب يف أن ما يتعلمه 

الطفل متوقف عىل طبيعة محيطه ونوع خرباته ولذلك كله كان إرصار طفل ما بعض املهارات والقدرات 

علم مثل هذه املهارات والقدرات املعينة كام انه رهن مبقدار الخاصة وهنا بالفرص التي هيئت له ليك يت

 .التدرب ونوعه أكرث منه بنمو العضوية

والنضج هو مجموعة التغريات الداخلية التي تحدث يف الجانب العضوي والفسيولوجي للكائن 

فة جسمية ًالحي خالل مراحل منوه املختلفة وفقا لخصائصه الوراثية ولهذه التغريات عدة مظاهر مختل

وفسيولوجية وحسية وحركية وعقلية وجسمية وهي تغريات أساسية وسابقة الكتساب أي تعلم أو تدريب 

ًويعتمد هذا النضج إىل حد يثري عىل الجهاز العصبي حيث تتناسب رسعة تعقيد الجهاز العصبي طرديا مع 

 .املكانة التي يحتلها الكائن يف سلسلة الكائنات الحية

 انبني أحدهام عضوي واآلخر عقيل ويتطلب النضج يف الجانـب العـضويويشتمل النضج ج

بلوغ أعضاء الجسم إىل درجـة مـن النمـو تـسمح للكـائن بالقيـام بالـسيارات املرتبطـة بهـذه 

األعضاء، فالوليد ال يستطيع امليش إال إذا نضج جهازه العظمي للساقني بالقدر الذي متكنه من 

 ثـر محاولـة املـيش، ويف الجانـب العقـيل نعنـي بالنـضج أنحمله أوالً ليك يستطيع الوقـوف أ

  يصل الطفل إىل املستوى املعريف الذي يؤهله إلدراك العالقات املختلفـة بـني عنـارص املوقـف 
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يقدر عىل تعلم عمليات الجمع والطرح قبل أن يصل إىل العمر الزمني الذي يسمح له بذلك، أي  فهو ال

ً بالقدر الذي يصبح فيه مهيئا لتعلم تلك النوعية من الخربات ًالعمر الذي يكون فيه قد نضج عقليا

 .املعرفية

ًوإذا كانت الوراثة هي العامل األسايس والجوهري لعملية النضج فإن البيئة أيضا هي العامل املحدد 

ملدى ما ميكن أن تصل إليه تلك الخصائص والصفات الوراثية إىل أقىص حد ميكن بلوغه من خالل املدرسة 

كتامل من كل النواحي اال ومبعنى آخر فإن منو أعضاء الفرد ووصولها إىل درجة النضج و،لتدريبوا

الجسمية والعقلية والتفاعلية واالجتامعية وقدرته عىل االستيعاب وما لديه من استعداد إلحداث املزيد 

ًمن التغري يف سلوكه يعترب كل هذا رشطا جوهريا من رشوط التعلم الجيد ً. 

 فعيةالدا -ب

ًمتثل الدافعية تلك الطاقة الكامنة لدى الفرد التي تعمل عىل استثارته ليك يسلك سلوكا معينا يف  ً

مثل الجوع والجنس وقد يكون ) خارجي( وقد يكون الدافع أويل ه حاجة لديإشباعبيئته الخارجية بهدف 

 .مثل الحصول عىل جائزة أو مكافأة أو تحقيق الهدف) خارجي(ثانوي 

لتوتر اهمية الدافعية يف عملية التعلم إىل أنها تستثري نشاط الفرد وتولد لديه حالة من وتعزز أ

ًثري نشاطه ويوجهه إىل إشباع الدافع والذي يحرك الفرد ملوقف معني دون غريه وأيضا يعمل الدافع تيس

 .عىل تعزيز استجابة الفرد ودعمها

تأيت أهمية وجود ثم إىل الكسل والرتكن ومن وبذلك فإن فقدان الدافعية للتعلم تجعل الفرد مييل 

دافعية لحدوث التعلم الجيد والدافعية رغم أهميتها إال أنها ال تؤدي مبفردها إىل تعلم جيد ما مل يتوفر 

 .رشطي النضج واملامرسة

والدافع هو حالة فسيولوجية وسيكولوجية داخل الكائن الحي، تجعله ينزع إىل العمل يف 

سم الدوافع إىل قسمني أولهام الدوافع األولية وهي تكمن يف الطبيعة اتجاه محدد، وتنق

البيولوجية للفرد، لذا أطلق عليها البعض الدوافع البيولوجية أو الفطرية، وهي متارس دون تعلم 

 بها، وتشمل دوافع كالجوع والعطش والجنس، أم النوع اآلخر فهي اًألن الكائن يولد مزود

  تأيت من خالل خربة الفرد مبجتمعه سواء عىل محيط األرسة أو املدرسة أو الدوافع الثانوية والتي
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الجامعة أو العمل، ومن ثم يطلق البعض عليه الدوافع االجتامعية أو املتعلمة أو املكتسبة وتشمل دوافع 

 . وتحقيق الذاتباالنتامءكالنجاح والتقدير واإلنجاز والشعور 

ًا هاما يف هذه الدوافع، كذلك فإن نقص الحاجةهذا ويلعب كل من الثواب والعقاب دور  لدى الكائن ً

ًحددا نحو بيئته بغية مًالحي تؤدي به إىل حالة من التوتر تدفعه إىل املزيد من النشاط ليك يسلك سلوكا 

والحركة طاملا كان لديه مستوى إشباع تلك الحاجة، ويظل الكائن الحي يف حالة من الحيوية والنشاط 

 وعىل النقيض من هذا نجد أنه يركن إىل زم إلشباع حاجة لديه أو تحقيق هدف من األهدافالدافعية الال

الدعة والكسل والخمول عندما يفرت مستوى الدافعية أو يفقده تجاه اليشء العائل للتعلم، ومن ثم نجد 

 بإحدى أن تجارب التعلم التي تجري عىل الحيوانات ال بد وأن يوضع الحيوان يف املوقف وهو مدفوع

الدوافع األولية، حيث كان أغلبها يعتمد عىل دافع الجوع، إذ كان يقدم لحيوان التجربة الطعام املحبب 

 .هلدي

ًوعزم اإلنسان عىل التعلم والحفظ والتذكر عامل هام من عوامل تعلمه إننا كثريا ما نستطيع تذكر 

لتعلم العارض ال يوثق به وال ا النوع من ًأشياء كثرية كانت عىل هامش انتباهنا ولكنه صحيح أيضا أن هذا

بنتائجه فقد دلت التجارب عىل عجز اإلنسان عىل تذكر الكثري من تفاصيل أشياء تعامل بها مرات كثرية أو 

مشاهد رآها باستمرار، ويف هذا دليل عىل أنه أضمن للحفظ والتذكر أن ننتبه مبارشة ومنذ البداية 

 .ة واملهارات الرضوريةللحقائق الهامة واملبادئ األساسي

  املامرسة -ج

ًتعترب املامرسة رشطا هاما من رشوط التعلم، وهي تشمل نشاط الكائن الحي خالل تفاعله ببيئته  ً

وهي قد تكون عىل املستوى الحريك كالرضب عىل اآللة الكاتبة، أو عىل املستوى املعريف كاكتساب 

تكرار، فالتكرار هو إعادة العن تختلف املامرسة وري، هذا املعلومات أو عىل املستوى الفكري كعمليات التفك

 ويرجع هذا إىل عدم تعرف الفرد عىل نتائج ه منطية للموقف دون حدوث أي تغري يذكر يف االستجاباتبش

أدائه ليك يعدل من استجاباته يف ضوئها، مام يؤدي به تكرار األخطاء واالستمرار فيها إىل تثبيتها بحيث 

 .لعادةتصبح يف حكم ا

 عن طريق إمداد هأما املامرسة فهي تكرار موجة أي تكرار االستجابات مع التوجي

 الفرد باإلرشادات الالزمة عن نتائج أدائه واستجاباته الناجحة وغري الناجحة يف املوقف املراد
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فسه  صادر من داخل الفرد نهاء وقد يكون هذا التوجيد حيث يؤدي هذا إىل تحسن تدريجي يف األ،تعلمه

ويف هذه الحالة يقوم الفرد بتعديل استجاباته بنفسه دون أي تدخل وهذا إما يطلق عليه بالتغذية املرتدة 

وقد يكون من الخارج عن طريق إمداد الفرد باملعلومات عن نتائج خطوات أدائه أو عن نتائج استجاباته 

ًاستجاباته وفقا للتوجيهات سواء عن طريق املدرسة أو أي شخص بديل له إذ يقوم املتعلم بتعديل 

أو وهذا التحسن يف األداء يتضح يف التناقض الزمني املستغرق وقلة عدد األخطاء  واإلرشادات امللقاة عليه

 .الحركات حتى يثبت الزمن أو تثبت عدد الحركات

ويقصد باملامرسة هي النشاط الذي يبديه الكائن الحي أثناء تفاعله مع البيئة وبذلك فقد تكون 

ملامرسة عىل املستوى املعريف كتحصيل املعارف أو عىل املستوى الفكري كعمليات التفكري االبتكاري أو ا

 .الناقد أو عىل املستوى الحريك كإجادة السباحة مثالً

 :وهناك نوعان من املامرسة الفعالة وهام

 .الستيعاب نتيجة التبرص واإلرادة الواعية اه املامرسة القامئة عىل التوجي:النوع األول

والتي تثبت السلوك بسبب تحقيقها ) مكافأة أو جائزة( املامرسة التي يتبعها معزز :النوع الثاين

 .إلشباع معني لدى الكائن الحي

وتختلف املامرسة الفعالة عن التكرار اآليل فهو ال يؤدي إىل تغري يف سلوك الكائن الحي فالفرد قد 

يط الشعر أو تنظيف األسنان دون أن يحدث تحسن أو تعديل ما يكرر أعامالً مستمرة بصورة يومية كتمش

يف السلوك وتظهر أهمية املامرسة الفعالة يف التعلم الجيد يف بعض األمثلة كتعلم الحساب وإتقان حل 

 .املسألة الحسابية وإعراب الكلامت والجمل

 :ستعداد للتعلماال -د

بنموه الجسدي والعقيل والعاطفي واالجتامعي استعداد الطفل لتعلم أمر ما مرتبط أوثق االرتباط 

نضج أجهزته الجسدية ولذلك كان حد الطفل العقيل ليس العامل الوحيد يف تعلمه القراءة مثالً، بل أن 

 وقدرته عىل التفكري املجرد البدايئ واهتاممه بالقراءة وخربته السابقة وقدرته عىل اإلفادة من األفكار واستعاملها

بسيطة وقدرته عىل تذكر األفكار وشكل الكلامت وأصواتها وغري ذلك من العوامل ذات وحل املشاكل ال

 .العالقة
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إن هذه العوامل جميعها هامة يف تعلم القراءة ومن الثابت أن التقدم يف القراءة يتوقف عىل الخربة 

 وقد دلت ،ب والتدريهن البد من تهيئة الطفل للقراءة عن طريق التوجياوالتدريب السابقني ولذلك ك

 .بعض البحوث عىل أنه البد من عمر عقيل قدره ست سنوات ونصف للبداية بالقراءة بداية مناسبة

 ميادين التعلم : ًسادسا

 :تتمثل ميادين التعلم يف امليادين التالية

ويقصد به تعلم املعاين واملعلومات كمعرفة الكلامت ومعناها واملبادئ العلمية : التعلم املعريف 1-

 .فاهيم والقوانني والنظريات العلمية وغريهاوامل

ويتمثل يف التعلم املرتبط باملهارات الحركية كالجري والسباحة والكتابة عىل اآللة : التعلم الحريك 2-

 .الكاتبة واستخدام األجهزة والكمبيوتر وغري ذلك

عن نفعاالت الناشئة ويشمل جميع مظاهر العالقات اإلنسانية املبنية عىل اال: التعلم االنفعايل 3-

 . وغريهاالتفاعل بني األفراد يف املجتمع ويؤدي ذلك إىل اكتساب االتجاهات والقيم والعواطف

 جوانب التعلم: ًسابعا

 :تتمثل جوانب التعلم يف الجوانب التالية

 التعلم كعملية تدريب للعقل 1-

ون لوك ج(لسوف اإلنجليزي يفيرتبط هذا املفهوم بنظرية ما زالت ماثلة حتى اليوم وهي نظرية ال

John locke (ًالتي بنيت أساسا عىل أن العقل يقسم إىل عدد من امللكات مثل  ة العقلياتالخاصة بالتدريب

 التصور، وأن التعلم ينتج من تدريب هذه امللكات العقلية ومثال ذلك أن - التذكر- التمثيل-التفكري

ياضية فإنه ميكنه أن يستخدم تفكريه يف أي ناحية أخرى الطالب إذا تدرب عىل التفكري يف املسائل الر

وبذلك تقوى ملكة التفكري عنده وإذا تدرب عىل تذكر اللغات فإنه يستطيع أن يتذكر أي ناحية أخرى 

 .وهكذا

  غايــة يف بعــض املــواد عــىل وجــه مــن األهميــة ألن تعلمهــا أصــبحتعتــرب وبنــاء عــىل هــذه النظريــة 
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يف التالميذ بأعامل معينة هو تدريب عقولهم وأصبح لبعض املواد أهمية حد ذاته وأصبح الهدف من تكل

نها وأن يحفظها مهام كانت هذه املواد جافة أو غري محببة قخاصة يف نظر املدرس، وعىل التلميذ أن يت

 .للتلميذ أو ذات فائدة بالنسبة له وأخذ املدرس يستخدم العديد من الطرق لتلقني التلميذ هذه املواد

 من ا فإن العديدخطأه كانت النظريات الرتبوية الحديثة قد نقضت هذه النظرية وأثبتت ولنئ

 .الرتبويني ما زال يرص عىل قيمة بعض املواد دون األخرى يف تدريب العقل

 التعلم كعملية تذكر 2-

ل هو العقتركز هذه النظرية عىل الخربة والتعلم فهام اللذان يوصالن املعرفة كاملة إىل العقل وأن 

أن عملية الحفظ تأيت مبثابة مخزن للمعلومات املحفوظة التي ميكن أن تستدعى وقت الحاجة ومعنى ذلك 

بواسطة الحفظ والتعلم وفق هذا بالدرجة األوىل من األهمية ، حيث كان يعتقد أن عملية التعليم تتم 

 مازالت عملية الحفظ هي السائدة يف  إذااملنظور مازال يجد املؤيدين له يف العديد من البالد ومنها بالدنا،

التعلم وما زالت االختبارات التقوميية للتعلم تقوم عىل أساس مدى استطاعة التلميذ اسرتجاع املادة 

 .املحفوظة يف ذهنه

ولقد ترك هذا املفهوم أثار ملموسة يف طرق التدريس وتخطيط املناهج حيث قسمت املعارف إىل 

 .كام تم تقسيم املادة الواحدة إىل موضوعات يسهل حفظها وتصنيفهامجموعة من املواد الدراسية، 

غري أن الدراسات الرتبوية الحديثة أفادت أن التلميذ ال يحفظ بعد فرتة من حفظه ألية مادة إال 

بقدر معني من املادة التي حفظها وأن هذا القدر يأخذ بالتضاؤل مع مرور الوقت، كام ركزت األبحاث 

ً فهم املادة املتعلمة يف عملية التعلم وأكدت أيضا عىل رضورة أن يوضع الفهم موضع ًأيضا عىل أهمية

االعتبار األول ثم يليه عملية التذكر وذلك أن املادة يجب أن يفهمها التلميذ أوالً يك يتمكن من اسرتجاعها 

 .وتذكرها بسهولة ويرس

 التعلم كتعديل للسلوك  3-

ألخذ به أغلب االتجاهات الحديثة وهو يعني أن عملية وهذا هو املفهوم الذي متيل إىل ا

 التعلم هي عملية تغري وتعديل يف السلوك، عن طريـق الخـربة ونـشاط املـتعلم فالطفـل منـذ 
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 التي يواجهها يف الوالدة يقوم مبحاوالت للتكيف مع البيئة فيحاول أن يعدل من سلوكه ليك يتفق مع املواقف

 نجده يكتسب أساليب جديدة للسلوك تتفق مع قدراته وميوله وتؤدي الحياة وخالل عملية التكيف هذه

 .إىل تحقيق أهدافه

ويف إطار هذا املفهوم أصبح النظر إىل التعلم عىل اعتبار أنه عملية تتضمن كل أنواع الخربات 

العمل للحصول عىل النتائج التعليمية املطلوبة وأن التعلم يحدث عندما يتعرض التلميذ لخربة كاملة منها 

والنشاط وفيها املعرفة والتعلم بهذا املعنى يغري نظرته إىل األشياء ويتعدل سلوكه ويصبح أكرب قدرة عىل 

 .معالجة البيئة والحياة

 التعلم كحقيقة ناتجة عن اإلدراك الكيل لألشياء 4-

 لت إذ يجدون أن التعلم يحدث نتيجة اإلدراك الكيل للموقفاأصحاب هذه النظرية وهم الجشط

من صفاته وخصائصه وليس نتيجة اإلدراك املنفصل لألشياء ذلك أن هذا املوقف الكيل طاملا يفقد العديد 

 إىل بعض بل يشمل أكرث من ذلك إذا تم تحليله إىل أجزاء والكل ال يعني مجرد إضافة أو جمع األجزاء بعضها

 .هافالجملة مثالً تشتمل عىل أكرث من الكلامت أو الحروف التي ترتكب من

وتتحدد وجهة نظر الجشطالت بأن نبدأ بالكل ثم بعد ذلك نبحث يف األجزاء أما إذا كانت الخربة 

 :املراد تعلمها معقدة يف حالة أخذها ككل فريى الجشطالت أن هناك طريقتني ميكن للمدرس أن يتبعهام

 ا وخصائصها العمل عىل تبسيط هذه الخربة قدر اإلمكان مع عدم إهامل صفاته:الطريقة األوىل. 

 له بإدراكهام  أن يؤجل عرض الخربة حتى يتم التأكد من أن خربة التعلم ونضجه يسمحان:الطريقة الثانية 

 .ككل

التعلم وخربته ويف هذا تؤكد النظرية هنا عىل رضورة حدوث االستبصار الذي يتم من خالل نضج 

 إدراك العالقة بني الهدف قيض برضورةوتنظيم املوقف الذي يحتوي عىل املشكلة واالستبصار هنا هو ما ي

 .والوسيلة يف عملية التعلم

ويجب التنويه هنا إىل أن هناك تباين يف وجهات نظر القائلني بتعديل السلوك وهـم 

 نصرية التعلم عـن طريـق اإلدراك) الجشطالت(وبيم وجهات نظر ) الربطي(أنصار التعلم 
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 . النفس املعارص النظر هو محك املشكالت التي يتناولها علم وهذا التباين واالختالف يف وجهات،واالستبصار

 نظريات التعلم: ًثامنا

نادى بها مثة ثالث نظريات أساسية تناولت موضوع التعلم أولها نظرية املحاولة والخطأ والتي 

نظرية ال:  وثالثتهامنظرية الفعال املنعكسة الرشطية التي نادى بها بافلوف وواطسون،: ثورنديك، وثانيهام

 .املجالية ونادى بها أصحاب الجشطالت

 نظرية التعلم بطريقة املحاولة والخطأ   1-

وتبنى تلك النظرية عىل أساس أن الحيوان ال يتعلم من التجربة وحدها أو من تكرار التجربة بل 

وميثل يتعلم عندما يكتشف بطريقة املصادفة أن بعض الحركات التي يقوم بها ال تؤدي به لتحقيق الهدف 

 .بعضها فقط رضورة للوصول إىل الغرض

ًوتتلخص التجربة التي قام بها ثورنديك بإجرائها يف أنه عد قفصا له باب يفتح ويغلق بواسطة 

ًحيث ميكن فتح الباب متى احتك به قط، حيث وضع بالقفص قطا جائعا ووضع خارج ) Lock(سقاطة  ً

، انفتح الباب واستطاع عندها الحصول عىل القفص سمكة، ومتى حرك القط السقاطة بطريقة خاصة

الغذاء فوجد ثورنديك أن القط يحاول بالعرض تارة وبالرفض تارة أخرى دون جدوى إىل أن ملس السقاطة 

 .عىل نحو معني فانفتح الباب وخرج وحصل عىل السمكة

 عدة مرات، وقام ثورنديك بتسجيل الوقت الذي استغرقه القط يف املحاولة األوىل ثم كرر التجربة

ًفوجد أن القط يستغرق وقتا أقل مع تكرار التجربة يف كل مرة وهذا التدرج يف تعلم فتح القفص قد 

 .أوحى لهذا العامل بأن القط يتعلم االستجابات الصحيحة والتخلص من االستجابات الخاطئة

 :مراحلويستفاد من التجربة السابقة يف أن أساس التعلم هو العمل وانه يتم خالل ثالث 

مرحلة املحاولة وارتكاب األخطاء، أي بأعامل عشوائية ال طائل منها بل تعوق نجاح التجربة وتحمل  -أ

 .الحيوان عىل بذل جهد ال داعي له
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مرحلة املحاولة مع نبذ األخطاء أي ترك األعامل العشوائية السابقة بطريقة تدريجية مع استمرار   -ب

 . وتشعر بالرضاالحركات الناجحة التي توصل للغرض

مرحلة التكرار وفيها يتمرن الحيوان عىل مامرسة األعامل الناجحة يف صورتها الخالية من األخطاء  -ج

 .حتى تستقر يف ذاته

 أو التكرار أساس وقد أكد ثورنديك أن التعلم عبارة عن ارتباطات بني املثريات واالستجابات وأن التمرين

قليالً، وبالتايل ال تنطبق هذه النظرية عفها ضوية االرتباطات وأن العقاب يللتعلم، وإن اإلثابة تساعد عىل تق

ًأيضا ذلك أن ملحاولة والخطأ وحذف األخطاء هي  عىل تعلم الحيوان فحسب بل إنها تنطبق عىل تعلم اإلنسان

 التي يتقنها كاللعب بكرة السلة والسباحة وغريها من املهاراتالطريقة املتبعة يف اكتساب املهارات العلمية 

اإلنسان بعد تكرار ومامرسة طويلة كام تستخدم تلك الطريقة يف تعلم مهارات القراءة والكتابة والرسم 

 .وغري ذلك

 نظرية التعلم بطريقة األفعال املنعكسة الرشطية 2-

نسان يتعلم بالتعود عىل القيام بالعمل الذي يقرتن مبؤثر سار إلترى تلك النظرية أن الحيوان أو ا

 ).مؤمل(وأن يتجنب العمل الذي يقرتن مبؤثر غري سار 

رب إلثبات وجهة نظرهم ومن أهم تلك التجارب اوقد قام العاملان بافلوف وواطسون ببعض التج

 :تجربة الكلب الشهرية وميكن بتمثيل تلك التجربة كاآليت

 ).فعل منعكس طبيعي(إفراز اللعاب    ) مثري طبيعي(طعام   - أ 

 .إفراز اللعاب   ) مثري طبيعي(الطعام ) + مثري اصطناعي(س صوت الجر -ب

 ).فعل منعكس رشطي(إفراز اللعاب   ) مثري طبيعي(صوت الجرس  -ج

 الرضا ىل تبعث ع)منبهات(وبذلك ميكن توجيه سلوك الفرد إىل السلوك املرغوب فيه عند ربطه مبثريات 

ًوالرسور، فإذا صدر عن الفرد سلوكا خاطئا أو غري عدم ب مرغوب فيه فإن أعامله ترتبط يف هذه الحالة ً

 .ملةؤالتعزيز أو مبؤثرات غري سارة م

 : مبادئ أساسية يف جميع نظريات املثري واالستجابة وهيةعبوتلك التجربة توضح أر

أي أن استجابة إفراز اللعاب لصوت الجرس كمثري قد قويت بسبب تقديم الطعام عدة مرات : التعزيز -أ

 . صوت الجرسبعد سامع



 226 الخرائط الذهنية ومهارات التعلم
 

 

ي ففسوف تخت) الطعام(إذا دق الجرس عدة مرات بدون أن يصاحبه أو يتبعه املعزز  :االنطفاء -ب

 ).إفراز اللعاب(االستجابة 

 .مثل ميل الكلب إىل االستجابة ألي صوت يشبه صوت الجرس :التعميم -ج

تقديم املعزز ملشابهة يجب ليك يتعلم الكلب أن مييز بني صوت الجرس وغريه من األصوات ا : التمييز-د

 . لهه بعد سامع صوت مشاباالنتقايئ، مبعنى أن يتم تقديم الطعام بعد سامع صوت الجرس فقط وليس

 نظرية التعلم بالتبرص أو االستبصار 3-

يف بداية القرن العرشين ويف نفس الوقت الذي كان فيه ثورنديك يراجع قوانينه ظهرت مجموعة 

بتجارب عديدة عىل " وكوفكا" اهتموا بدراسة ظاهرة اإلدراك حيث قام كوهلر من علامء النفس األملان

مثل القرود بهدف إثبات أن الحيوانات الراقية " الرئيسيات"لتي تيل اإلنسان ابعض الحيوانات الراقية 

 .تتعلم بالتبرص الذي يعتمد عىل إدراك العالقات بني عنارص  املوقف وفهم األسباب واملسببات

 دلت عىل  أو االستبصار ال يتم يف البداية بطريقة مبارشة ولكن يتم بعد تكرار التجارب والتيوالتبرص

 .وجود البرص لدى تلك الحيوانات والذي ينشأ بدوره من الذكاء الذي تتمتع به

 :وميكن تلخيص النتائج التي توصل إليها علامء الجشطالت فيام ييل

بني ظروف البيئة املحيطة و عند حدوث توافق بني سلوكه الحيوان ال يستطيع أن يعيش يف بيئة إال -1

 .به

 التي لتقلب عىل العقباتايتم التوافق بسبب تنظيم الحيوان لسلوكه بحيث يكون أكرث قدرة عىل  -2

 .توجه بالبيئة

تنظيم السلوك من جانب الحيوان تكسبه عادات ومهارات وخربات تساعد الوصول إىل النتائج  -3

 .قل وقتاملرغوبة بأقل جهد وأ

 .اكتساب العادات واملهارات والخربات يتم نتيجة حدوث ما يعرف بالتعلم -4

 .تم التعلم مبجرد املحاولة والخطأ ثم حذف الخطأ بل يصاحبه يشء من التبرص أو عمق النظرال ي -5
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 والعقبات ها اتصاالت وثيقة وهي الفرد وأهدافهنك العالقة بني عوامل ثالثة بياإن التبرص بتضمن إدر -6

 .تي تحول دون الوصول إىل تلك األهدافال

يكتسب الحيوان ال يتبرص املوقف يف عنارصه، بل يدركه يف وحدة أو صورة متكاملة وبالتايل ال  -7

بل يكتسبها كوحدة ، هالحيوان أو اإلنسان العادات والخربات واملهارات بإتقان كل جزء فيها عىل حد

 .متكاملة

لتعلم أن نظرية املحاولة والخطأ تصدق عىل تعلم ويالحظ من خالل هذا العرض لنظريات ا

الحيوانات األقل ذكاء وتعتمد عىل املحاوالت العملية يف الوصول إىل الهدف النهايئ يف حني أن نظرية 

أما نظرية االستبصار فتصدق الفعل املنعكس الرشطي تؤدي عىل أن التكرار واملامرسة تساعدان عىل التعلم، 

 . باملوقف وإدراك العالقات داخل املوقفة، والتي تتمتع بذكاء ميكنها من االستبصارعىل الحيوانات الراقي

 الدافعية للتعلم: ًتاسعا

حاالت ًتعترب الدافعية إحدى املتغريات املهمة لنجاح املتعلم وتقدمه إذ كثريا ما يعرب الطلبة عن 

 إىل الساعة  حتى ة  النظرمإداضيقهم وتربمهم من الجلوس يف غرفة الصف وانتظار املعلم حتى يدخل و

 .يخرج املعلم وهكذا يف معظم الحصص الصفية

 الحالة النفسية التي تسود مشاعره افامذا ينتظر هذا الطالب وماذا يحقق من بقائه يف الصف وم

إن الحاالت السابقة هي عينة لبعض أمناط السلوك . وانفعاالته ومباذا يصف نفسه وكيف يقدر ذاته

الطلبة متدين الدافعية للتعلم كام وميكن ذكر بعض االستجابات التي يصدرها الطلبة ممن السائدة لدى 

 :يعانون من تدين الدافعية للتعلم وهي كاآليت

 إن الدرس ممل، ما أطول الدرس. 

 ماذا يفيد تعلمنا عن املغناطيس؟ 

 ما أهمية معرفة خط االستواء؟ 

 أنا ال أحب قول الشعر وال أحب االستامع إليه. 

 أرجو أن يغيب املعلم هذا اليوم حتى نلعب كرة القدم. 

 ها مبناسبة وبغري مناسبة؟اما الهدف من االمتحانات التي ميطروننا إي   
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 سلوك ظة أنفسهم ومن مالحىلسئلة التي يتناقلها الطلبة، أو التي يطرحونها عإىل غري ذلك من األ

ن الوصول إىل أكرث من مظهر من املظاهر الطالب يف الصف الذي يتصف بتدين الدافعية للتعلم ميك

 :السلوكية للطالب وتكون كاآليت

 إدامة التلفت من حوله. 

  يف حقيبتهأو االنشغال بأغراضه عىل املقعد.  

 سلوك النتش من زميله ورمي أغراضه. 

 الحركة املتكررة يف املقعد والخروج من الصف. 

 خرق أنظمة وقوانني الصف والنظام. 

 املشاغبة. 

 شاركة يف التفاعل الصفيعدم امل. 

 تدين الحامس إلجراء ما يطلب إليه من عمل صفي. 

 تدين االنفعال ملا يحرزه من عالمات عالية أو متدنية. 

 متزيق الكتب أو األوراق. 

 عدم ميله للتحدث أو االشرتاك يف الحديث عن املدرسة أو مواقف التعلم مع اآلخرين أمام والديه. 

 محايات- أقالم-م االهتامم بكل ما يتعلق بالعمل الصفي، مثل دفاترضياع كتبه أو حقيبته وعد - 

 .نظافة املقعد

 .ات التي ال حرص لها والتي تنبؤ بوضوح تدين الدافعيةيوغري ذلك من السلوك

حالة داخلية لدى الفرد تستثري سلوكه وتعمل عىل استمراره وتوجيهه "ًلدافعية عموما بأنها اوتعرف 

 ".نحو تحقيق هدف معني

الحالة الداخلية أو الخارجية لدى املتعلم "أما الدافعية للتعلم من وجهة نظر سلوكية فتعرف بأنها 

 )."معني(التي تحرك سلوكه وأداءاته وتعمل عىل استمراره وتوجيهه نحو تحقيق هدف أو غاية محددة 
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 :ويالحظ من تعريف الدافعية للتعلم أنها

 حالة داخلية لدى املتعلم. 

 وكه وأداءاتهتحرك سل. 

 تعمل عىل استمرار السلوك وصيانته. 

 توجه السلوك نحو تحقيق هدف محدد يعيه املتعلم. 

حالة داخلية تحرك أفكار ومعارف املتعلم "أما الدافعية للتعلم من وجهة نظر معرفية فتعرف بأنها 

ىل حالة توازن معرفية وبناة املعرفية ووعيه وانتباهه وتلح عليه ملواصلة أو استمرار األداء للوصول إ

 ".معينة

 :يتضمن تحليل تعريف الدافعية  من وجهة نظر معرفية ما ييل

 حالة داخلية. 

  بنى املتعلم املعرفية ووعيهومن أفكار ومعارف (تحرك الحالة الداخلية(. 

أما الدافعية للتعلم من وجهة نظر إنسانية فقد أخذت منحى آخر، إذ قامت بالرتكيز عىل مساعدة 

علم عىل استغالل أقىص إمكاناته لتحقيق التعلم األمثل ومن ثم إىل إبداع نواتج تساعد املتعلم عىل املت

تحقيق ذاته وميكن تحديد الدافعية للتعلم من وجهة نظر إنسانية بأنها حالة استثارة داخلية تحرك 

وافعه للمعرفة املتعلم الستغالل أقىص طاقاته يف أي موقف تعليمي يشرتك فيه ويهدف إىل إشباع د

 .وصيانة تحقيق الذات

 :وميكن مالحظة أن تعريف الدافعية للتعلم يتضمن العنارص اآلتية

 حالة استثارة داخلية تحرك املتعلم. 

 ات املتعلمقاستغالل أقىص طا. 

 إشباع دوافع املعرفة وصيانة تحقيق الذات. 

تعلم من أي سلوك يجريه هو نظر التحليلية فرنى أن غاية املالأما الدافعية للتعلم من وجهة 

 .تحقيق  السعادة وتجنب األمل ولذلك فإن سلوك الفرد ومن ضمنه تعلمه يسعى نحو تحقيق هذه الغاية
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حالة داخلية تحث املتعلم للسعي : وميكن تحديد الدافعية للتعلم من وجهة النظر التحليلية باآليت

 .تكيف والسعادة وتجنب الوقوع يف الفشلبأية وسيلة ميتلكها من األدوات واملواد بغية تحقيق ال

 :ومن تحليل التعريف ميكن مالحظة ما ييل

 حالة داخلية تحث املتعلم. 

 استغالل املواد واألدوات. 

 خلق بيئة تعليمية. 

 تحقيق السعادة والتكيف وتجنب الوقوع يف الفشل. 

 بأن حالة تدين ن االستنتاجومن خالل التحليل املفاهيمي الذي تم استعراضه ملفهوم دافعية التعلم ميك

الحالة التي تتدىن فيها دوافع التعلم، بحيث يفقد فيها االستثارة ومواصلة التقدم واندفاعه : الدافعية هي

اق يف تحقيق هدفه أو بلوغ التكيف فوانتباهه ووعيه وضبطه للخربة التي يتفاعل معها مام يؤدي إىل اإلخ

 .وتجنب الفشلأو التوازن املعريف أو تحقيق السعادة 

  أهمية دراسة ظاهرة التعلم: ًعارشا

 :تتمثل أهمية دراسة ظاهرة التعلم يف الجوانب التالية

 تربويني ًإن دراسة سيكولوجية التعلم تفيد كثريا املشتغلني بالرتبية والتعليم من معلمني وأخصائيني -1

 .ونفسيني للتعرف عىل السلوك اإلنساين وكيفية اكتسابه وتعديله

 ى الشخصية لدد أولياء األمور من معرفة أو دراسة ظاهرة التعلم، أو اإلملام به عىل األقل يف تشكيليستفي -2

ومن خالل فهم العوامل التي ًبنائهم من حيث خلق عادات سلوكية جديدة مرغوب فيها اجتامعيا أ

و مناخ املالمئة وتجنب أي ظروف أتؤدي إىل تعلم جيد، ومن ثم العمل عىل تهيئة جميع الظروف 

 .ه من جانب الطفليتربوي ينتج عنه سلوك غري مرغوب ف

يوفر دراسة التعلم من جانب املشتغلني بالعملية التعليمية الكثري من الوقت والجهد واملال وذلك  -3

 .من خالل معرفتهم بأفضل الطرق وأقلها تكلفة للوصول إىل التعلم ألبناء املجتمع
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 أمناط وأنواع التعلم: الحادي عرش

ًح العامل جانييه مثانية أمناط أو أنواع التعلم يرتتب بعضها عىل بعض أي أن لها تنظيام هرميا يقرت ً

 :وهي

 :التعلم اإلشاري 1-

 استجابة لحدوث) إثارة(وهو من أبسط أنواع التعلم وهو تعلم ناشئ عن استخدام املثري الخارجي 

 .تي قام بها العامل سكرنمعينة، وميثل ذلك النمط تجارب التعلم الرشطي اإلجرايئ ال

  االستجابة-تعلم املثري 2-

 املرغوبة، وعدم كالتعلم باملحاولة والخطأ والتعلم الرشطي اإلجرايئ، ويتطلب التعزيز املبارش لالستجابة

 .تعزيز ما ليس مرغوب فيه، مثل تعلم النطق السليم لكلامت أجنبية

 تعلم السلسلة 3-

ملثري واالستجابة يف تتابع رسيع وبرتتيب سليم فتعزز كل وبقصد به ما يحدث من ترابط بني ا

استجابة ما قبلها فسائق السيارة عند تعلم القيادة يتعلم كيفية البدء يف تشغيل املحرك بأن يتأكد من 

 الضغط عىل - االنتظار حتى سامع صوت املحرك- املفتاح يف مكانه-الفتيس يف حالة الحياد(خربات سابقة 

 ).مضخة البنزين

 )اللفظي(الرتابط اللغوي  4-

 فكل تلك فالطفل الذي يتعلم كلمة عود ثقاب البد أن يكون قد تعلم الحرارة والضوء واالحتكاك

 .عمل عود ثقابباملفاهيم لها ارتباط مبارش 

 تعلم التمييز من متعدد 5-

 يغاير من مع تزايد مخزن الطفل من االستجابات املتصلة باالرتباطات اللغوية فإنه سيتعلم أن

 .استجاباته

 تعلم املفاهيم  6-

 طفل معني حيث يستجيب الطفل لألشياء كمجموعة أو كفئة فعند عرض مجموعة من الكرات عىل

 .ًوطلب منه التعرف عىل أوساطها حجام، فإنه يشري إليها بغض النظر عن حجمها أو شكلها
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 تعلم القواعد أو األساسيات 7-

ل من املفاهيم سبق أن اكتسبها، فالطفل يربط بني مفهوم املستدير يتعلم الطفل أن يربط بني سالس

 .والكرة، ألنه تعلم اليشء املستدير يتدحرج عىل األرض

 تعلم حل املشكالت 8-

يتعلم الطفل أن يربط القواعد بعضها ببعض وبالتايل يستطيع تطبيق قاعدة عىل مواقف جديدة 

ستديرة ميكن أن تتدحرج فإنه سوف يضع الكرة يف مكان ال ومتنوعة، فالطفل الذي تعلم أن األشياء امل

 .تتدحرج فيه

 تؤثر يف حدوث التعلم العوامل التي: الثاين عرش

يتوقف نجاح التعلم عىل بعض العوامل التي يعود بعضها للفرد املتعلم ذاته ويعود البعض اآلخر 

 .أو املوقف الخارجي) طبيعة املشكلة(إىل طبيعة املادة املتعلمة 

 :ومن أهم هذه العوامل ما ييل

 :العوامل الداخلية 1-

 :وتتمثل العوامل الداخلية يف العوامل التالية

 األقل ذكاء بسبب ًيستطيع اإلنسان األكرث ذكاء االستفادة كثريا من خرباته أكرث من الشخص : ذكاء الفرد

 .قدرة األول عىل التحصيل وتطبيق ما تعلمه يف مواجهة املواقف الجديدة

 التي يتعرض ًفمعرفة الفرد لألسلوب العلمي يف التفكري يساعد كثريا يف حل املشكالت: الخربات السابقة 

 .لها بطريقة علمية صحيحة

 يؤثر املرض واإلجهاد والجوع عىل انتباه الفرد وقدراته عىل التعلم: الحالة الجسامنية. 

 عىل تحديد الوسائل املناسبة تساعد معرفة الطالب للهدف من تعلمه: وضوح الهدف من التعلم 

 .لبلوغ الهدف

 تسهم معرفة الطفل بنتائج تعلمه عىل إتقانه لعمله وزيادة دافعيته لتعلم  :معرفة نتائج التعلم

 .جديد كام يساعده ذلك عىل معرفة ذاته وقدراته بصورة أوضح

 : العوامل الخارجية 2-

 :وتتمثل العوامل الخارجية يف العوامل التالية 
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 لتعلم املوجة أفضل من غريه فالتعليامت الواردة من املعلمني اإن : اد والتوجيه من ذوي الخربةاإلرش

ًظيم الجيد للموقف التعليمي يساهم كثريا يف درجة ومستوى استيعاب نوالنظام اإلداري باملدرسة والت

 .الطالب

  كرث من غريها كتعلم بعض املواد تحتاج إىل مزيد من الجهد لتعلمها أ: )املشكلة(طبيعة املادة

 .السباحة مثالً

 ويقصد بها البيئة الطبيعية كاإلضاءة والهدوء ودرجة الحرارة أو البيئة االجتامعية : البيئة الخارجية

 .كعالقة الفرد مبعلميه أو املناخ الرتبوي داخل املؤسسة التعليمية

 مؤرشات حدوث عملية التعلم: الثالث عرش

طريق قياس سلوك الفرد قبل التعلم وبعده والفرق بني السلوكني ميكن قياس التعلم الحادث عن 

 .ناتج عن التعلم برشط تثبيت جميع املتغريات الوسيطة التي ميكن أن تؤثر يف السلوك الناتج

 : دالئل أو مؤرشات تدل عىل حدوث التعلم وهيةومثة ثالث

 كلام دل ذلك عىل مضيه يف فكلام  قلت األخطاء التي يقع فيها الفرد عند تعلمه: ص األخطاءقن 

 .ًعملية التعلم بشكل صحيح حتى تختفي األخطاء نهائيا وهذا يدل عىل حدوث التعلم بشكل كامل

 كلام قل الزمن املستغرق يف محاوالت التعلم دل ذلك عىل حدوث التعلم، أي كلام قل : نقص الزمن

 .ةوحدوث االستجاب) املثريات(الوقت املستغرق بني تقديم املنبهات 

 ًفالتطور االيجايب يف تحصيل الفرد يدل حتام عىل مقدار تعلمه فاكتساب الفرد: زيادة التحصيل 

 .للمعلومات واملعارف واملهارات ومتتع ذلك بالثبات النسبي يدل عىل مستوى تعلم الفرد

ويتم قياس مقدار التعلم الحاصل عن طريق منحنيات بيانية تسمى مبنحنيات التعلم، وكل منحنى 

 .رتبط مبؤرش من مؤرشات قياس التعلمي

 منحنى األخطاء. 

 منحنى الزمن. 

 منحنى التحصيل. 
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 التعلم ذو االستجابات املتعددة: الرابع عرش

يركز الناظرون إىل التعلم باعتباره ذو استجابات متعددة عىل كون العادات أو الروابط هي مبثابة 

ت ذاته يؤكدون عىل دور الفهم يف ذلك فهم يدركون أنواع من العالقات ما بني مثري واستجابة ويف الوق

ًأهمية وجود املعاين يف املواد املتعلمة وأيضا رضورة وأهمية معرفة النتائج ولكن نجدهم يشددون 

 .بشكل واضح أكرث من الرتكيز عىل عملية الفهم ويؤكدون عىل أهمية املظاهر الخارجية

 :ومن أبرز أنواع التعلم ما ييل

 غيبا ًا حفظهو واحد من تصنيفات التعلم اللفظي واملقصود باالستظهار هو الحفظ الغيبيو: الستظهارا ً

 .كلمة كلمة مقابل حفظ املعنى فقط

الذي يجاريه ) 1935إبنجهاوس (ومن العلامء الذين ركزوا عىل هذا النوع من التعلم العامل األملاين 

ملقاطع ليك يستبعد أثر التعلم السابق الذي قد ًحول مقاطع لفظية ال معنى لها مستخدما هذا النوع من ا

 .يظهر يف الكلامت املألوفة

ويتوقف اختبار املادة اللفظية املستخدمة يف التعلم اللفظي عىل طبيعة مشكلة البحث وعىل 

العمليات التي يرغب الباحث يف دراستها وقد درج الباحثون عىل استخدام مقاطع لفظية عدمية املعنى 

 . حروف أو أكرث أو كلامت مؤلفة من مقطع واحد أو أكرث أو جمل نرثية تامة أ غري تامةةثمؤلفة من ثال

 الكالسيكية للتعلم اللفظي عىل تنوع متعدد وكبري من األساليب والطرق وذلك اإلجراءاتوتنطوي 

وف أو ًوفقا للهدف املطلوب إذ قد يطلب من األفراد تعلم القوائم من املواد اللفظية املختلفة كالحر

الكلامت أو الجمل أو املقاطع عدمية املعنى، وقد تعرض هذه املواد بطريقة سمعية أو برصية ولتقويم 

العمليات املتنوعة يف التعلم اللفظي يلجأ الباحثون إىل إدخال تنويعات عديدة عىل املواد اللفظية 

 دراسة أثر الفروق الفردية يف التعلم املستخدمة وعىل التعليامت املعطاة إىل املتعلم كام يلجأ الباحثون إىل

 .اللفظي
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 التعلم عن طريق الفهم: الخامس عرش

ن الفهم مبثابة دافع للفرد، ذلك أن كل مسعى الباحث وتواصل هذا السعي هو الحصول إىل إ

 .تحديد املعنى املراد، فاملعنى هنا هو هدف يسعى الباحث لتحقيقه من أجل تحقيق املعرفة والفهم

 تركز مجملة عىل  واالستجابات املتعددةاإلجرايئدنا أن التعلم الرشطي الكالسييك والرشطي ولقد وج

تنظيم السلوك اإلنساين باالستناد إىل تحديد أنواع العالقات بني ما هو مثري وبني االستجابة، إنهم ينظرون 

 التعلم تدرك إىل حد إىل تنظيم السلوك عىل أساس من العادات أو الروابط، ولكن نجد هذه األنواع من

 .بعيد أهمية دور الفهم يف هذا التنظيم السلويك

فأصحاب هذه النظريات التعليمية يدركون أهمية وجود املعنى يف املواد املتعلمة وأهمية الوقوف 

عىل النتائج ومعرفتها يف الوقت الذي يؤكدون فيه عىل الدور الكبري الذي تلعبه املظاهر الخارجية أكرث من 

هم عىل الفهم وعملياته ويصبح التعلم هنا نوع من املحاولة والخطأ إىل أن يتم الوصول إىل تشدد

 .األهداف املنشودة
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 مراجع الكتاب  

 

   العربيةاملراجع : أوال

 محمد سليم، فاعلية التعلم النشط القائم عىل الخرائط الذهنية يف تدريس الدراسات الـلـهإبراهيم عبد  

 . تنمية الفهم الجغرايف والتفكري الناقد لدى تالميذ الصف األول اإلعدادياالجتامعية ل

 .  يوليو9أحمد إبراهيم رشيف، الخرائط الذهنية، موقع نحو القمة تنمية برشية، السبت 

http:://www.ahmedsherif-blogsppt.com 

فيس لغوي، دراسة ميدانية، أحمد جمعة محمد، رشدي أحمد طعيمة، املهارات اللغوية ومستوياتها، تحليل ن

مكة املكرمة جامعة أم القرى، معهد اللغة العربية، وحدة ) 20(سلسلة دراسات يف تعليم اللغة العربية 

  . ه1410البحوث واملناهج 

أحمد عبد الرشيد حسني عبد الرحمن،  أثر استخدام الخرائط الذهنية الجغرافية لتنمية قدرات التصور املكاين 

 .2008، ع، أكتوبر 14رايس لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي،  مجلد والتحصيل الد

أحمد محمد رجايئ الرفاعي، فاعلية اسرتاتيجيات الذكاءات املتعددة والخرائط الذهنية يف تحسني التحصيل القائم 

 .عىل معايري محتوى الجرب لدى طالب السنة التحرضية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

كوستابيتا كاليك، استكشاف ونقص عادات العقل، ترجمة مدارس الظهران، الدمام السعودية، دار الكتاب أرثر 

 .2009الرتبوي للنرش والتوزيع 

أزهار عبد املنعم محمد تلة، إعامل نصفي  املخ باستخدام الخرائط الذهنية يف تنمية مهارات التفكري التاريخي 

 . لة اإلعداديةواالتجاه نحو املادة لتالميذ املرح

 .2012أعضاء هيئة التدريس، كلية الرتبية، جامعة األزهر، علم النفس التعليمي سيكولوجية التعلم، 

 أمينـة الــسيد الجنـدي، أثــر التفاعـل بــني اسـرتاتيجية خــرائط املفـاهيم ومــستوى الـذكاء يف التحــصيل 

 دة العلـوم، املـؤمترواكتساب بعض عمليات العلم لدى تالميذ الـصف الخـامس االبتـدايئ يف مـا
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العلمي الثالث للجمعية املرصية للرتبية العلمية مناهج العلوم للقرن الحادي والعرشين رؤية مستقبلية أبو 

 . مجلد أول1999 يوليو 28-25سلطان 

أنور عيل عيد السيد املرصي، فاعلية استخدام الخرائط الذهنية يف تنمية التحصيل والتفكري االبتكاري لدى طالبات 

 . كلية الرتبية النوعية

 .2006إيريك جنس،  التدريس الفعال، الرياض، مكتبة جرير 

 .2007إيريك جينس، التعلم املبني عىل العقل، الرياض، ترجمة مكتبة جرير، 

 الظهران األهلية إيريك جينس، كيف توظف أبحاث الدماغ يف التعليم، الرياض، دار الكتاب الرتبوي، ترجمة مدارس

2006. 

 .2010م فضل مطاوع،  دراسة نظرية حول الدماغ وجانباه األيرس واألمين،  مجلة دنيا الرأي، بسا

 .2002 طبعة األلفية،  ترجمة مكتبة جرير ، توين بوزان، استخدم عقلك

 .2007جريرتوين بوزان، استخدم عقلك، الرياض، ترجمة مكتبة 

 .2008توين بوزان، تحكم بذاكرتك، الرياض، مكتبة جرير 

 .2002وين بوزان،  استخدم ذاكرتك، الرياض، مكتبة جرير ت

 .2006توين بوزان،  باري بوزان، كتاب خريطة العقل، الرياض  ترجمة مكتبة جرير، 

 .2006توين بوزان، العقل أوالً عرش طرق لتحقيق أقىص استفادة من قدراتك الطبيعية، الرياض، ترجمة مكتبة جرير 

 .2007لخرائط العقل،  ترجمة مكتبة جرير،  الرياض توين بوزان، الكتاب األمثل 

 .2009توين بوزان، حصن عقلك ضد الشيخوخة، ترجمة مكتبة جرير، الرياض 

 .2006توين بوزان، خريطة العقل، ترجمة مكتبة جرير 

 .2009توين بوزان، كيف ترسم خريطة العقل، ترجمة مكتبة جرير، الرياض، 

أداة التفكري الخارقة التي ستغري وجه حياتك،  ترجمة مكتبة جرير،  : قلتوين بوزان، كيف نرسم خريطة الع

 .2006الرياض 

جون كالرك، املنظامت البرصية، أطر لتدريب أمناط التفكري املختلفة، ترجمة صفاء األعرس، القاهرة، دار قباء للنرش 

 .1998والتوزيع، 

رائط الذهنية واملعرفية واإلنرتنت عىل كل من التحصيل جيهان محمد الليثي،  فاعلية برنامج تعليمي باستخدام الخ

 . واالتجاه نحو مادة تكنولوجيا التعلم، املؤمتر العلمي الدويل الرابع لكلية الرتبية الرياضية
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 .1999حسن حسني زيتون، تصميم التدريس، عامل الكتب، 

  منشأة املعارف ي والرتبوي، اإلسكندرية،حسن حسني زيتون، كامل عبد الحميد زيتون، البنائية من منظور إبستمولوج

1992. 

 . حسن زيتون،  تنمية مهارات التفكري رؤية إرشافية يف تطوير الذات،  الرياض، دار الصوتية للرتبية

 .2003حسن زيتون، اسرتاتيجيات التدريس رؤية معارصة لطرق التعليم والتعلم، القاهرة، عامل الكتب 

 .ه1424، م املصطلحات الرتبوية والنفسية،  القاهرة، الدار املرصية اللبنانيةحسن شحاتة، زينب النجار، معج

حسني أحمد عبد الرحمن التهامي، املدخل إىل دراسة السلوك اإلنساين مقدمة يف العلوم السلوكية، القاهرة، الدار 

 .2008العاملية للنرش والتوزيع 

 .2008 ،44وير الرتبوي،  سلطنة عامن، عحسني عيل سامل العربي، الخريطة الذهنية،ودورية التط

حنني سمري صالح حوراىن، أثر استخدام الخرائط الذهنية يف تحصيل طلبة الصف التاسع يف مادة العلوم ويف 

اتجاهاتهم نحو العلوم يف املدارس الحكومية يف مدينة قلقيسية ماجستري، كلية الدراسات العليا، جامعة 

 .2011النجاح الوطنية 

 ماجستري، كلية لفاريس، أثر استخدام خرائط املفاهيم يف تدريس طالبات املرحلة اإلعدادية يف مادة الجغرافيةخديجة ا

 .2003الرتبية، جامعة السلطان قابوس 

خري سليامن شواهني، زاد صالح برندي، التفكري وما وراء التفكري، استخدام الخرائط الذهنية واملنظامت البيانية 

 .2010األردن، عامن دار املسرية للنرش والتوزيع ملنهجة التفكري، 

ترجمة مدارس الظهران األهلية، الدمام، دار ،  استخدام خرائط املعرفة لتحسني التعلم(2002)دايرسون، مارغريت 

 .الكتاب الرتبوي للنرش والتوزيع

 .2004دوجالس ماسون وآخرون، كتاب تدريبات الذاكرة، الرياض ترجمة مكتبة جرير، 

 .2005ان عبيدات وآخرون، البحث العلمي مفهوم وأدواته وأساليبه، األردن، عامن، دار الفكر ذوق

 .2005ذوقان عبيدات، سهيلة أبو السعود،  الدماغ والتعلم والتفكري، عامن دار دبولو للنرش والتوزيع 

 دليل املعلم واملرشف ذوقان عبيدات، سهيلة أبو السعود، اسرتاتيجيات التدريس يف القرن الحادي والعرشين،

 .2005الرتبوي، دار دميولر للطباعة والنرش والتوزيع، عامن 

ذوقان عبيدات، سهيلة أبو سمري، اسرتاتيجيات التدريس يف القرن الحادي والعرشين دليل املعلم واملرشف الرتبوي،  

 .2006الرياض، مركز ديبونو لتعليم التفكري، 
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 أثر استخدام الخرائط الذهنية يف رفع مستوى التحصيل يف الرياضيات لدى رانيا عبد الرحمن إبراهيم الجندي،

 .تالميذ املرحلة اإلعدادية،  بحث ضمن متطلبات الحصول عىل الدكتوراه، كلية الرتبية،  جامعة دمياط

 رحاب أحمد إبراهيم، فعالية استخدام خرائط املفاهيم يف تدريس النحو عىل التحصيل وبقاء أثر التعلم لدى

 .2006طالب الصف األول الثانوي، ماجستري، كلية الرتبية ببور سعيد، جامعة قناة السويس 

 ، التفكري اإلبداعي، )2005(زينب حبش 

Retrieved 15/1/2010 From Website:   

http://www.zeinab- habash.ws/education/bboks/Creative_thinking.htm 

 .2001، 62ألسس وطرق التقييم، مطبوعات جامعة اإلمارات العربية، عسامي عبد القوي، علم النفس العصبي ا

  .ه1422سمري رشيف ستيتة، املشكالت اللغوية يف الوظائف واملصطلح واإلزدواجية، ديب، دار القلم 

سوزان محمد حسن السيد، فاعلية استخدام اسرتاتيجية الخرائط الذهنية غري الهرمية يف تصويب التصورات البديلة 

عض املفاهيم العلمية وتنمية التحصيل وبقاء أثر التعلم يف مادة األحياء لدى طالبات املرحلة الثانوية لب

 .2013، مارس 16، مجلد 2بالسعودية، مجلة الرتبية العلمية، ع

، ، مجلة الرتبية1الجامعي جشاكر محمد عبد الرحيم، اسرتاتيجية مقرتحة لتدريس مهارات اللغة العربية يف املستوى 

  . ه1998 الرتبية ، الكويت، مركز البحوث الرتبوية واملناهج بوزارة26ع 

شيامء الحاروىن، اسرتاتيجية مقرتحة يف تنمية بعض املفاهيم العلمية واملهارات الوجدانية ومهارات ما وراء الذاكرة 

لية الرتبية، جامعة عني ًلدى تالميذ املرحلة اإلعدادية من املتفوقني عقليا ذوي صعوبات التعلم، دكتوراه لك

 .2007شمس، 

لدى تالميذ أثر اسرتاتيجيات العمليات الذهنية املصاحبة للتعرف عىل استيعاب املقروء : صفاء عبدالعزيز محمد سلطان

الصف الثالث اإلعدادي يف تعبريهم الكتايب، رسالة دكتوراه، غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة حلوان، 

2006. 

ة محمود، تفكري بال حدود رؤى تربوية معارصة يف تعليم التفكري وتعلمه، القاهرة، عامل الكتب صالح الدين عرف

2006. 

 يف الرتبية  الذعبي،  العالقة بني استخدام أسلوب الخرائط الذهنية يف تدريس مادة مناهج البحثالـلـهطالل عبد  

 .2003، 2، ع3ة مجلد وعلم النفس لطلبة دبلوم الرتبية، مجلة دراسات العلوم الرتبوي
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 الذعبي، ورنده سليامن، أثر استخدام الخرائط املفاهيمية يف تدريس مفاهيم القواعد والتطبيقات الـلـهطالل عبد 

،  1، ع1اللغوية يف التحصيل ومستوى البنية املفاهيمية، مجلة، دراسات يف املناهج واإلرشاف الرتبوي، مجلد 

2009. 

 .2009ئق التقليدية واإلسرتاتيجية التجديدية، األردن، عامن، عامل الكتب الحديث، طه عيل الداميي، بني الطرا

عادل حسني، تأثري منط التعلم وطريقة عرض املعلومات والجنس عىل التذكر يف ضوء بعض مناذج املخططات 

ة واالعتامد يف املعرفية لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية املؤمتر العلمي الثاين التقويم الشامل وضامن الجود

، القاهرة، املركز القومي لالمتحانات والتقويم 2008 يوليو 21 -20التعليم قبل الجامعي الحارض واملستقبل 

 .   الرتبوي

 .2010عامر إبراهيم علوان، التعليم املستند بالدماغ منوذج لتداخل الرتبية يف علم النفس،  شبكة النباه املعلوماتية 

الرحمن، أثر استخدام اسرتاتيجي خرائط املفاهيم والتدريس التبادىل يف تنمية التحصيل عبد الرحمن كامل عبد 

 .2007، مارس 6النحوي لدى تلميذات الصف األول اإلعدادي، مجلة كلية الرتبية، جامعة الفيوم ع 

 العصف عبد الرحيم أحمد سالمة، برامج لتدريب معلمي العلوم عىل مهارة خرائط املفاهيم باستخدام أسلوب

الذهني وأثره عىل أدائهم يف هذه املهارة ويف تنمية التفكري االبتكاري لديهم، الجمعية املرصية للقراءة 

 .2004، 33واملعرفة، مجلة القراءة واملعرفة،  ع

 .2007الرشدعبد الرحيم محمد، طرق تدريس العلوم، الرياض، مكتبة 

م الكبار منظور عاملي، املجلة الرتبوية، جامعة الكويت، مجلس  عبد العزيز السنبل األبعاد السياسية لحركة  تعلي

 .   2005، يونيو 19، مجلد 75النرش العلمي  ع 

عبد العزيز السنبل، متويل برامج محو األمية يف األمية يف الوطن العريب دراسة مقارنة، مجلة العلوم الرتبوية 

 .2005عود ، الرياض، جامعة امللك س18والدراسات اإلسالمية مجلد 

عبد العزيز السنبل، عوائد برامج محو األمية من منظور الدارسني واملدرسني باململكة العربية السعودية، مجلة 

 .2005، 6علوم الرتبية، كلية الرتبية، جامعة قطر، ع 

 .2004عبد العزيز السنيل وآخرون، نظام التعليم يف اململكة العربية السعودية، الرياض، دار الخريجي، 

 أبو سعيدي، فاطمة الرشجي، أثر استخدام املنظامت التخطيطية عىل التحصيل الدرايس واتجاهات طلبة الـلـهعبد 

 2، ع24الصف الحادي عرش علمي نحو استخدامها يف تعليم الكيمياء، املجلة العربية للرتبية، مجلد 

 .2004ديسمرب 
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مفاهيم وتطبيقات، الكويت، مكتبة ) التخطيطية(رفية  أمبو سعيدي، باسمة العرميي، املنظامت املعالـلـهعبد 

 .2008الفالح للنرش والتوزيع 

 أمبو سعيدي، سليامن البلويش، طرائق تدريس العلوم مفاهيم وتطبيقات عملية، األردن، عامن، دار الـلـهعبد 

 .2009املسرية للنرش والتوزيع 

ت التخطيطية واالحتفاظ بالتعلم يف مادة العلوم لدى  أمبو سعيدي، محمد عوض، أثر استخدام املنظامالـلـهعبد 

طالبات الصف الثامن من التعليم العام، املجلة الرتبوية، الكويت، جامعة الكويت، مجلس النرش العلمي، 

 .2006 يونيو 79ع 

 ،" التفكري ومهارات التفكري"، (2002)عزيز محمد أبو خلف 

Retrieved 5/2/2010 From Website:  

http://www.islamway.com/?iw_s=Article&iw_a=view&article_id=269 

 .1967عيل بن أيب بكر الهيثمي، مجمع الزوئد ومنبع القوائد، ببريوت، دار الكتاب العريب 

علياء عيىس، مها الخمييس، فاعلية استخدام خرائط التفكري يف تنمية التحصيل والتفكري االبتكاري يف مادة العلوم 

لصف السادس ابتدايئ، املؤمتر العلمي التاسع عرش تطوير مناهج التعليم يف ضوء معايري لدى تالميذ ا

 .3 مجلد 2007  يوليو 26- 25الجودة 

علية عبد القادر عابد املولد،  أثر استخدام الخرائط الذهنية والتدريس عىل التحصيل لدى طالبات الصف الثالث 

 .الثانوي يف مادة الجغرافيا

وسيمي،  أثر استخدام اسرتاتيجية خرائط املفاهيم عىل التحصيل واالحتفاظ والتعلم وتنمية االتجاه عامد الدين ال

نحو مادة العلوم لدى تالميذ املرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية،  مجلة دراسات يف املناهج 

 .2001، 75وطرق التدريس ع 

يات ملخطط املفاهيم يف تعليم الرياضيات عىل التحصيل لطالب عمرو إسامعيل عقانة، أثر استخدام ثالث اسرتاتيج

الصف الثامن واتجاهاتهم نحو كل من الرياضيات واالسرتاتيجيات املستخدمة، مجلة دراسات يف املناهج 

 .1999، 61وطرق التدريس، ع

جتامعية لدى الدارسني يف عيىس يرسي، أثر اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف تنمية التعبري الشفهي وبعض املهارات اال

 .2008فصول محو األمية ذوي صعوبات التعلم، دكتوراه، جامعة القاهرة، 

غسان خالد بادي، العالقة بني التفكري الناقد والتحصيل الدرايس للطالب املعلمني وبني تحديدهم لألخطاء اللغوية 

  . ه1410، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة3وتصنيفها، مجلة جامعة أم القرى للبحوث العلمية، ع 

 .2008فؤاد سليامن قالدة، النامذج التدريسية وتفعيل وظائف املخ البرشي، اإلسكندرية، دار املعرفة الجامعية 
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، )3(فتحي مصطفى الزيات األسس البيولوجية والنفسية للنشاط العقيل املعريف، سلسلة علم النفس املعريف، رقم 

 .1998ت القاهرة،  دار النرش للجامعا

فوزي الرشبينى، عفت الطناوي،  مداخل عاملية يف تطوير املناهج التعليمية عىل ضوء تحديات القرن الحادي 

 .2001والعرشين، القاهرة، مكتبة األنجلو املرصية 

 .1997كوثر حسني كوجك، اتجاهات حديثة يف املناهج وطرق التدريس، القاهرة عامل الكتب، 

دار : الرياض. تخطيط الذهن). 2004) (الرشكة العربية، القاهرة: ترجمة(نوزا مار جيولز، نانيس ومال، 

 .امليمنان للنرش والتوزيع

مارجريت دايرسون، استخدام خرائط املعرفة لتحسني التعلم، الدمام دار الكتاب الرتبوي للنرش والتوزيع، ترجمة 

 .2000مدارس الظهران األهلية 

 . يك يتذكروا، الظهران،  دار الكتاب الرتبوي للنرش والتوزيع مارييل سرينجر، كيف تعلم الطلبة

  . ه1424، األردن، عامن، دار املسرية 5، 4، 1مجدي عزيز إبراهيم، موسوعة التدريس، ج 

محمد السعودي،  تفعيل الفلقتني املخية يف األساليب الحديثة للتعلم عرب استخدام الخرائط الذهنية،  منتديات 

 .2007 املكرمة السعودية،  مكة

محمد أمني عبد الرحمن، أثر اسرتاتيجية بنائية مقرتحة باستخدام الكمبيوتر يف ضوء مفهوم السيادة النصفية عىل 

تصويب التصورات الخاطئة وإكساب املفاهيم وتنمية حب االستطالع يف العلوم، دكتوراه كلية الرتبية، 

 .2003جامعة الزقازيق 

، أثر استخدام الخرائط الذهنية عىل املستويات املعرفية العليا لبلوم لدى عينة من محمد عبد الستار أحمد سامل

 يناير 2 ج 33ع )(ASEPطالب قسم الرتبية الخاصة بجدة مجلة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس، 

2013. 

القاهرة مركز تطوير محمد عبد الغني حسن هالل، مهارات التعلم الرسيع القراءة الرسيعة، والخريطة الذهنية، 

 .2007األداء والتنمية، 

محمد عبد القادر عابدين، تحليل األهداف السلوكية يف خطط دروس الطلبة املعلمني يف أكادميية القاسمي إلعداد 

 .2007، 12املعلمني، مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات ع

رات الفهم ومستوياته يف املرحلة اإلعدادية يف دولة اإلمارات محمد عبيد، تقويم أسئلة تعليم القراءة يف ضوء مها

 .1996العربية املتحدة، ماجستري، كلية الرتبية، جامعة عني شمس 

، فاعلية استخدام خريطة العقل يف عالج صعوبات تعلم الربهان الهنديس حول بعض الـلـهمحمد عيد حسن عوض 

علوم يف ضوء أمناط تعلمهم املفضلة، مجلة كلية الرتبية املفاهيم الكيميائية واالتجاهات نحو مادة ال

 .2003 ديسمرب 2، مجلد 32جامعة طنطا، ع
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محمد عيد محمد عوض، فاعلية استخدام خريطة العقل يف عالج صعوبات تعلم الربهان الهنديس لدى تالميذ 

 .2003، 32املرحلة اإلعدادية، مجلة كلية الرتبية جامعة طنطا، مجلد

عبد السالم الجندي، فاعلية استخدام الخرائط الذهنية يف تدريس مادة الكمبيوتر يف التعليم الثانوي محمد محمود 

، سبتمرب 60التجاري يف تنمية التحصيل املعريف وأداء الطالب وامليل نحو املادة، مجلة الثقافة والتنمية ع 

2012. 

  .ه1409فيصل الثقافية، محمود أحمد السيد، اللغة تدريسها واكتسابها، الرياض، دار ال

محمود موىس،  فاعلية استخدام خرائط التفكري يف تنمية التفكري اإلبداعي والتحصيل يف الهندسة لدى طالب 

الصف األول الثانوي،  مجلة دراسات يف املناهج وطرق التدريس، القاهرة، الجمعية املرصية للمناهج 

 .2011 مارس 168وطرق التدريس ع 

 حسن الزهراين، فاعلية مجمعات تعليمية يف تنمية املهارات اللغوية لدى طالب املستوى ـلـهالمريض بن غرام 

األول يف كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى واتجاهاتهم نحوها، السعودية، وزارة التعلم العايل، جامعة 

 .2010أم القرى، معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي، 

 .  2006ج، املدخل إىل علم النفس العام، دار اليازوري العلمية للنرش والتوزيع، عامن، األردن، مروان أبو حوي

 .2001مصطفى عبد السالم، االتجاهات الحديثة يف تدريس العلوم، القاهرة، دار الفكر العريب 

ايئ لدى معلامت العلوم مالك بنت السليم، فاعلية منوذج مقرتح لتعليم البنائية يف تنمية مامرسات التدريس البن

الصف األول املتوسط مبدينة وأثرها يف تعديل التصورات البديلة ملفاهيم التغريات الكيميائية لدى طالبات 

 . 2004، 21ع، 16 اإلسالمية، مجلدالرياض، مجلة جامعة امللك سعود، العلوم الرتبوية والدراسات

 .2004دن،  عامن،  دار املسرية ناديا السلطي،  التعليم املستند إىل الدماغ،  األر

نانيس مارجيولز،  توزامال،  تخطيط الذهن،  ترجمة الرشكة العربية،  القاهرة، الرياض، دار امليامن للنرش والتوزيع 

2004. 

 . 2004نانيس مارجيولز، تخطيط الذهن تعلم وتعليم التخطيط املريئ، الرياض، امليامن 

 .2006ة خطوة، الكويت،  مهارات لالستشارات والتدريب نجيب الرفاعي، الخريطة الذهنية خطو

 بجامعة أم نيفني بنت حمزة الربكاين، أثر التدريس باستخدام الخرائط الذهنية اليدوية والتقنية عىل تحصيل الطالبات

 .2012 يونيو 2، ج103عالقرى، املجلة الرتبوية، جامعة الكويت، مجلس النرش العلمي 
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در العمودي،  فاعلية الخرائط العقلية لتدريس الكيمياء يف تنمية التفكري الناقد واستيعاب هالة سعيد أحمد، باقا

املفاهيم لدى طالبات املرحلة الثانوية ذوات األساليب املعرفية املختلفة التعقيد، التبسيط املعريف باململكة 

 .2009، 3، ع 3شيد،  مجلد العربية السعودية، مجلة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس، مكتبة الر

هديل أحمد إبراهيم وقاد، فاعلية استخدام الخرائط الذهنية عىل تحصيل بعض موضوعات مقرر األحياء لطالبات 

 .2009الصف األول ثانوي الكبريات مبدينة مكة املكرمة ماجينز، كلية الرتبية، جامعة أم القرى 

ئم عىل الخرائط الذهنية ومهارات ما وراء املعرفة يف تحسني هشام إبراهيم إسامعيل، فاعلية برنامج تدريبي قا

مهارة حل املشكالت الرياضية اللفظية لدى تالميذ ذوي صعوبات التعليم، مجلة كلية الرتبية، جامعة بنها، 

 .2011، أكتوبر 88ع

 مارس 10 -7الكويت، وليم تارضوس عبيد، التوجهات املستقبلية ملناهج املرحلة الثانوية املؤمتر العلمي الثاين، 

1998. 

يحيى القوثاين، توظيف إسرتاتيجية الخرائط الذهنية يف التدريس عىل نظام توين بوزان، اإلحساء،  اإلدارة العامة 

 .2006للرتبية والتعليم 

 .  2008يحيى محمد نبهان، مهارات التدريس، دار اليازوري العلمية للنرش والتوزيع، عامن، األردن، 
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