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 مقدمة

إن االهتمام باإلنسان من الشروط األساسية لتقدم أي مجتمع ولذلك أولت العديد من الدول اهتمامًا كبيرًا بالطرق 
والوسائل التعليمية الحديثة التي تتناسب مع عقله بغية االرتقاء من طرق التدريس التقليدية إلى طرق أكثر كفاءة 

 .وفاعلية

ومن هنا كانت الحاجة الستخدام استراتيجيات تؤدي لتنمية التفكير اإلبداعي لدى الطلبة وتفعيل دور كل من نصفي 
 .متكاملةالدماغ بصورة 

ومن األساليب واالستراتيجيات التربوية الحديثة استراتيجية الخرائط الذهنية التي تهدف إلى تحسين الناتج التعليمي 
تمتع به من استخدامها في المجال التربوي لما ت إبداعية والبدي تعد بمثابة الطريق نحو آفاق فه التعليم،وتعزز عملية 

من خصائص وآثار إيجابية تسهل من عملية التعليم والتعلم من خالل التوصل إلى المعلومات بسهولة إضافة لما 
 .تساهم به من توفير للوقت والجهد

طالب على كيفية استخدام هكذا تقنية لما لها من أهمية في ضمان ومن هنا ظهرت الحاجة إلى ضرورة تدريب ال
 .انتقال أثر التعلم إلى ما يواجهه المتعلم من مشكالت ومواقف حياتية

 االلكترونيةمفهوم الخرائط الذهنية -1

تعد الخرائط الذهنية االلكترونية إحدى استراتيجيات التعلم النشط ومن األدوات الفاعلة في تقوية الذاكرة واسترجاع 
المعلومات وتوليد أفكار إبداعية جديدة غير مألوفة حيث تعمل بنفس الخطوات التي يعمل بها العقل البشري بما 

مات بطريقة تساعد الذهن على قراءة وتذكر المعلومات بداًل يساعد على تنشيط واستخدام شقي المخ وترتيب المعلو 
رامج ويتم إعدادها من خالل بمن التفكير الخطي التقليدي لدراسة المشاكل ووضع استراتيجيات بطريقة غير خطية 

 .الحاسوب

هم يكتب سكما تستخدم الخرائط الذهنية كاستراتيجية تعليمية لربط المفاهيم ببعضها البعض من خالل خطوط أو أ
عليها كلمات تسمى كلمات الربط لتوضيح العالقة بين مفهوم وآخر على هيئة بنية هرمية متسلسلة توضع فيها 

المفاهيم األكثر عمومية وشمولية عند قمة الخريطة والمفاهيم األكثر تحديدًا عند قاعدة الخريطة ويتم ذلك في صورة 
ة أي مدى ارتباط المفاهيم األكثر تحديدًا بالمفاهيم األكثر عمومي ،إلى مستوى التمايز بين المفاهيم تشير تفريعيه



وتمثل العالقات بين المفاهيم عن طريق كلمات أو عبارات وصل تكتب على الخطوط التي تربط بين أي مفهومين 
 .ستخدامها كأسلوب للتقويمويمكن استخدامها كأدوات منهجية وتعليمية باإلضافة إلى ا

 لذهنيةتعريف الخرائط ا-2

 ،المخ، واستخراجها منهالطريقة األسهل لتخزين المعلومات في  :الذهنية بأنهاالخرائط  (21، 2111)بوزان، عرف 
  .ألفكاركوهي وسيلة إبداعية فعالة لتدوين المالحظات التي ترسم خرائط 

" طريقة تعتمد على رسم كل ما تريده في ورقة واحدة بشكل منظم  :بأنها (17، 2114)العثمان والشطي، وعرفها 
تحاول فيها قدر االستطاعة استبدال الكلمات برسمه تدل عليها بحيث تستطيع وضع كل ما تريد في ورقة واحدة 

     “.بطريقة مركزة ومختصرة وسهلة التذكر بالنسبة لك 

 األساس العلمي للخرائط الذهنية-3

  :كالتاليالطريقة توني بوزان الخريطة الذهنية يوضح مخترع هذه 

وذلك ألنهم يستغلون جزءًا صغيرًا فقط من عقلهم أثناء عملية تدوين  مالحظات،ينسى الكثيرون ما سبق ودونوه من 
ة_ وتستخدم أنظمة تدوين المالحظات القياسي بالجملة،وتقنية خرائط الذهن ستساعدك على تذكر الكتاب  الملحوظات،

العبارات والجمل والقوائم واألسطر واألرقام _ وهذه األنظمة ال تستخدم إال مبادئ ذاكرة اللحاء األيسر فيما يخص 
للون تاركة بذلك الخيال والربط والمبالغة واالختصار والفكاهة وا واألرقام،الكلمات والقوائم والمنطق والترتيب والتسلسل 

 .واإليقاع والحواس

ولكي تنجح في تدوين الملحوظات جيدًا عليك أن تعارض التقاليد وتستخدم جزئي مخك األيسر واأليمن وباإلضافة 
نك لتستخدم في هذا النظام المتبع لتدوين الملحوظات صفحات بيضاء غير مسطرة  إلى كل مبادئ الذاكرة األساسية وا 

فرع من هذه ويت ،) الجزء األيمن ( تلخيص الفكرة الرئيسية للملحوظة التي تدونهاوباإلضافة إلى صور داللية هامة 
الصورة الرئيسية سلسلة من الخطوط المتصلة المكتوب عليها )الجزء األيسر( أو المرسوم عليها )الجزء األيمن ( 

 . في المقام األولللمفردات الداللية الهامة أو صور حقيقية للمواقع واألفكار الفرعية التي تود ذكرها 

ريطة وبهذه الطريقة تتمكن من إنشاء خ هامة،ويتفرع من هذه األسطر التي تضمنها ميزة اخرى مفردات وصورًا داللية 
 وعن طريق تدوين مالحظات،ذهنية مليئة باأللوان والخيال والترابط واألبعاد المتعددة لكل ما تريد تذكره من 



المالحظات بهذه الطريقة ستتمكن من تذكر كل ما تكتبه فورًا وبشكل كامل لتطبيقات كل مبادئ الذاكرة كما ستجد 
كما ستجد أن هذا األسلوب يتيح أمامك الفرصة لتوجيه  الذاكرة.أسلوب تدوين المالحظات متعددة األبعاد بما يقوي 

ستخدام المفردات والصور الداللية فإن تقنية إعداد خرائط وبا منه،كامل انتباهك للمحاضر أو الكتاب الذي تتعلم 
لتفكير االذاكرة و الذهن تمكنك من تذكر كتاب بأكمله في هيئة تمثيل توضيحي ذي جانب واحد وبتطبيق مبادئ 

اإلبداعي هكذا في مالحظات خرائط الذهن الخاصة بك فإنه يمكنك التعامل مع أي موضوع جديد بسهولة وتنجح في 
 (2117 ،27 ،بتفوق. )بوزان" ارات االختب

  الذهنيةفوائد الخريطة -4

هناك عدة فوائد للخرائط منها مراعاة الفروق وتنمية مهارات التفكير كما أنها تحفز على اإلبداع وتنشيط الذهن وتشوق 
قدرته على  وتنمي الجديدة،الطالب للمادة التعليمية ألنها تضفي عليها المتعة وتشجعه على توليد األفكار واآلراء 

  .جيدتوظيف مهارة الرسم واإلخراج بشكل 

  :منهاالخرائط الذهنية على المعلم والمتعلم بعدة فوائد وتعود 

 :للمتعلمالفوائد التربوية للخريطة الذهنية بالنسبة -4-1

 .الطالبرفع القيد عن تفكير المستهدف أو -

 .أكبرتحريك الذهن وتقوية الذاكرة والتركيز بشكل -

 .استخدام المعلومات بشكل كفء وفي الوقت المطلوب -

 المطلوب دراسته. لموضوعلتقديم نظرة شمولية -

 .جديدةتشجيع على حل المشاكل من خالل طرق إبداعية -

 .والسريعةالمراجعة للمعلومات السابقة -

 .المرسومة في أذهانهمسهولة تذكر البيانات والمعلومات الواردة في الموضوع من خالل تذكر األشكال -

 .التفصيليرسم صورة كلية لجزئيات الموضوع -

 . تنمي مهارات المتعلمين في اإلبداع الفني لتوضيح البيانات والمعلومات المكونة للموضوع-



  الفوائد التربوية للخريطة الذهنية بالنسبة للمعلم-4-2

ى ز العرض فوق الرأس والشرائح والتسجيالت األخر توظيف التقنيات الحديثة في التعليم والتعلم كالحاسوب وجها-
 .وغيرها

 .ينالمتعلمتقلل الكلمات المستخدمة في عرض الدرس فتساعد في التركيز وتسهل فهمه بوضوح من قبل -

مراعاة الفروق الفردية عند الطلبة إذ أن كل منهم يرسم صورة خاصة للموضوع بعد مشاهدة خريطة الشكل الذي -
 .ومهاراتهتوضح حسب قدراته 

  .للموضوعاتإعداد االختبار المدرسي وذلك من خالل وضوح الجزئيات التفصيلية -

  .مختلفةتوثيق البيانات والمعلومات من مصادر بحثية -

ة إلى هذه الفوائد فإن للخريطة الذهنية العديد من المزايا والفوائد التي ساعدت على إعطائها أهمية كبرى في وباإلضاف
 .الحديثة في العملية التعليميةعملية التدريس الحديثة والتي من خاللها اعتبرت أحد أهم االستراتيجيات 

 االلكترونيةالخرائط الذهنية  وقواعد رسم مكونات-5
  االلكترونية هي:هناك ستة مكونات أساسية للخرائط الذهنية 

 الخطوط: لربط األفكار بعضها ببعض.  -
 األفكار المتناثرة باألجزاء ذات العالقة وتوضيح اتجاه سير األفكار وتدفقها.  لتوصيل األسهم: -
 األشكال الهندسية: مثل المربع والدائرة والمستطيل والمعين ...الخ  -
 : باعتبار أن الصورة الواحدة بألف كلمةالصور -

 األلوان: وتستخدم كمنشط للذاكرة وعامل مساعد على االبداع. -
 (2113، )خطابالرموز: ولها نفس قوة الصور في تقريب الصورة الذهنية عن األشياء أو الظاهرات وتكوينها.  -
 
 

 

 

 



 االلكترونيةالفروق الجوهرية بين الخرائط الذهنية اليدوية والذهنية -6

امج وظهور بر  الذهنية.قبل ظهور برامج رسم الخرائط كان الرسم باليد هو الحل الوحيد المتاح إلنشاء الخريطة 
مرسومة فالبعض يفضلون الخريطة ال الطريقتين،متخصصة أثار جداًل بين مستخدمي الخرائط حول االختالفات بين 

والبعض اآلخر يفضل البرامج المتاحة إلنشاء الخريطة الذهنية االلكترونية  تكلفة،باليد كونها أسهل وأكثر مرونة وأقل 
وفيما يأتي مثال توضيحي حيث يشير المثال األول إلى الخرائط  .اإلخراجكونها أسرع وأكثر احترافًا وأفضل من ناحية 

 الثاني إلى الخرائط االلكترونية. ، والمثالاليدوية
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 االلكترونيةالجدول التالي أبرز االختالفات بين الخرائط الذهنية اليدوية والخرائط الذهنية يوضح و 



 

جوانب  
 المقارنة 

 الخرائط الذهنية االلكترونية الخرائط الذهنية اليدوية

 
1 

 
 األدوات  

 
 أقالم وورق                 

إحدى برامج الخرائط  حاسوب،جهاز 
الذهنية أو أحد أدوات الخرائط الذهنية 

 العنكبوتية.المتاحة على الشبكة 
 
 
 
2 

 
 
 
 السرعة  

الوقت وقد يمتد إلى ساعات حتى ولو كان من 
يعدها فنان بارع وذلك بسبب كونها تنشأ في 

قوالب أو نماذج  وليس منورقة بيضاء 
 موجودة.

تتميز بسرعة عالية وذلك ألنها ال تتطلب 
هذا باإلضافة إلى  لتنفيذها،مهارة فنية 

كونها مزودة بصور ورموز وقصاصات 
وعالوة على ذلك  لالستخدام.فنية جاهزة 

كما  لالستخدام،وجود قوالب عديدة جاهزة 
 مسبقًا.يمكن العمل على خريطة معدة 

 
 
3 

   
 
 نة المرو   

 ة،التحريريأقل مرونة من ناحية تعديل األخطاء 
ولكنها مرنة في اختيار وتصميم ونمط الخريطة 

  الذهنية.

* يتيح البرنامج للمستخدم مرونة في إعادة 
غيير وت األخطاء،ترتيب المواضيع وتحرير 

نمط وتصميم وبناء الخريطة للوصول إلى 
 المطلوب.المستوى 

* كما يمكن تصدير الخريطة إلى تنسيقات 
مختلفة من الملفات مثل الصور والعروض 
التقديمية كما تتيح تصميم خريطة ذهنية 

 آخرون.بالتزامن مع أشخاص 
 
 
4 

 
 
 الجودة   

قد ال تبدو بشكل جذاب إذا كان معدها ال 
كما أن كون أدواتها  فنية،يمتلك أي مهارات 

المستخدمة هي الورق والقلم فهذا كفيل بأن 
  بسهولة.تفقد الخريطة جودتها 

* إن الخريطة العقلية المعدة من قبل 
رامج تبدو أكثر احترافًا وجمااًل وذلك ألن بال

القصاصات الفنية المتوفرة في البرنامج 
 جيدة.مصممة بصورة 

* يمكن االحتفاظ بالخريطة لفترات طويلة 
وذلك إلمكانية تخزينها في جهاز الحاسوب 

 جودتها.فتحافظ على 



 

 ة للخرائط الذهنية االلكترونية االستخدامات التعليمي ميزات-7
 همها:أيحقق استخدام الخرائط الذهنية االلكترونية في التعليم العديد من المميزات والعائد التربوي الجيد من 

  .جعل التعلم أكثر متعه 
  .تعطى صورة شاملة عن الموضوع الذي يتم دراسته بحيث يتم عرض الموضوع بصورة أكثر شمولية 
   فعند البدء بالرسم ووضع كافة جوانب الموضوع المعرفة،تساعد على توليد األفكار وتصميم هيكل معقد من 

 مله.همر عليه ألنه يتعامل مع عقله بطريقة مشابهه لطريقة عفي الخريطة يفاجأ المتعلم بكمية األفكار التي تن
  .تعمل على توصيل األفكار المعقدة وتساعد المتعلم على دمج المعارف الجديدة مع المعارف السابقة 
   قدر ممكن من المعلومات في ورقة واحدة بشكل مركز ومختصر. أكبرتضع 
  كار الموضوع في ورقة واحدة.تمكن من وضع كل ما يدور في ذهن المتعلم وكل أف 
   تجعل قرارات المتعلم أكثر صوابا فحينما توضع المشكلة في ورقة واحدة فانه يمكن النظر إليها نظره شاملة

 لكافة جوانبها.
  .تعمل على تطوير ذاكرة المتعلم وزيادة تركيزه 
 .تعمل على تطوير ذاكرة المتعلم وزيادة تركيزه 
  طاقة المخ بالكامل.تساعد المتعلم على استخدام 

 الب الخرائط الذهنية االلكترونيةفي تعليم الط المعلمدور -8
إن الخرائط الذهنية وسيلة فعالة لتنظيم وتلخيص وعرض المعلومات وتساعد المتعلم على زيادة سرعة وكفاءة الدراسة 

بد أن يتولى المعلم عدة مهام وجعلها أكثر سهولة ويسر وأكثر إبداعًا ولالستفادة من هذه المميزات للخرائط ال 
  اآلتي:لمساعدة المتعلمين في اكتساب مهارة رسم الخرائط الذهنية االلكترونية ويتم ذلك من خالل 

 ناسب.محيث يقوم بتدريب الطالب على مهارات رسم الخريطة الذهنية االلكترونية باستخدام برنامج  التدريب:-
رشادهم إلى االستفادة من أدوات برنامج الرسم في رسم الخريطة  واإلرشاد:التوجيه  يقوم المعلم بتوجيه الطالب وا 
 وتعديلها.الذهنية 

ا مع وكذلك تقييمه به،من خالل متابعة كل طالب أثناء رسمه للخريطة الذهنية على الحاسوب الخاص  التقييم:-
 الطالب.مراعاة الفروق الفردية لدى 

تاحة الفرصة أمامهم لتطبيق هذه  والتشجيع:االستماع -  ألفكار،احيث يستمع المعلم ألفكار الطالب دون انتقادها وا 
  الذهنية.كما أنه يشجع التالميذ منخفضي التحصيل على رسم الخرائط 

  اآلتي:في إعداد الخريطة فيتحدد في  دور الطالب أما



قدمها صلة وارتباط باألفكار والمفاهيم الرئيسة التي يالقيام بتقديم أفكار ومفاهيم ومعلومات لها  التدريس:قبل -
كما يقوم الطالب بمناقشة وتصنيف األفكار والمفاهيم  (،المعلم لهم من خالل جلسة العصف الذهني )االستمطار

  خريطة.ويبين العالقات بينها ويرسمها في شكل  متشابهة،والكلمات في مجموعات 
يقوم الطالب بقراءة موضوع الدرس المحدد قراءة صامتة وفي هذه األثناء يركز الستخراج المزيد  التدريس:أثناء -

 .إلضافتها لخريطة ما قبل التدريس والتفاصيل الضرورية األساسية،من المعلومات 
ثم  ،الدرسوذلك بمناقشة المعلومات المتضمنة في موضوع  أخرى،يقوم الطالب ببناء خريطة  التدريس:بعد -

طة لبيان اوجه الشبه واالختالف بينهما للتوصل إلى الخري التدريس،يقارن خريطة ما قبل التدريس وخريطة ما بعد 
 (2111 )الفقي، الدرس.الذهنية المكتملة لموضوع 

  االلكترونية:إنشاء الخرائط الذهنية برامج -9
 

 منها:هناك العديد من البرامج التي تستخدم في رسم الخرائط الذهنية االلكترونية 
 

 نبذة عنه  اسم البرنامج
Mindomo 

 

أحد التطبيقات، التي تسمح لك بسهولة رسم وانشاء الخرائط الذهنية لكل ما ترغب في 
تطويره، مثل رسم المشروعات الشخصية أو كوسيلة للقيام بملخصات للدراسة، 

( يعتبر وسيلة جيدة لتنظيم المفاهيم في عقلك ورؤية األشياء Mindomoوتطبيق )
بطريقة أكثر وضوحًا، فضال عن كونها وسيلة ممتازة لنقل األفكار إلى اآلخرين 

 ومشاركتها معهم.
  

X-mind وبكل  لمتعلملح يتوي هو احدى البرامج المستخدمة لتصميم الخرائط الذهنية االلكترونية
كما أنه باإلمكان استخدم باللغة  اآلخرين،سهولة إنشاء خريطة ذهنية ومشاركتها مع 

إلى مميزات أخرى كثيرة من بينها تصدير هذه الخرائط بصيغة  باإلضافةالعربية 
word   أوPDF . 

 

 
 
 



  موقعMindomo  : لرسم الخرائط الذهنية اإللكترونية 
 

االلكترونية بأكثر من طريقة من أهمها انتاجها عن طريق مواقع إنشاء الخرائط الذهنية يتم انتاج الخرائط الذهنية 
 . /https://www.mindomo.comرها موقع هااللكترونية والمتاحة على االنترنت والتي من أش

 ؟  Mindomoلماذا 

تم اختيار هذا الموقع للعديد من األسباب فهو موقع تعليمي ال يهدف إلى ربح وليس تجاري أو أي شيء آخر حيث  
وهو  عليمي،تيتم من خالله إنتاج خريطة ذهنية الكترونية تعليمية وليس ترفيهية أو تجارية أو ألي غرض آخر غير 

 Rssوقارئ ملخصات األخبار  Facebookالجتماعية يدعم أكثر من خدمة للبرمجيات االجتماعية مثل الشبكات ا
 و يدعم اللغة العربية . ، Blogerوالمدونات 

 
 مزايا الموقع :

 الطالب.يمكن المعلم من بناء خريطة وعرضها على   

 متعددة.إمكانية إدراج وسائط  

 ذهنية.يمكن تكليف الطالب بشكل فردي او تعاوني إلنشاء خريطة  

 والمعلم.إمكانية مشاركة الخرائط الذهنية بين الطالب  

 الطالب.متابعة أعمال  

 والطالب.يتيح المناقشة بين المعلم  

 الجهاز.إمكانية العمل عليه دون االتصال باالنترنت من خالل تحميله على  

 الذكية.يوجد تطبيق له على األجهزة  

 

 

https://www.mindomo.com/


 
 تقويم ذاتي

 أحد برامج الخرائط الذهنية وطبق المراحل األساسية لتصميم خريطة ذهنية حاول تنزيل وتثبيت 
 الكترونية ألحد وحدات مقرر تكنولوجيا المعلومات         

 
 
 
 

  ميةالتعلي العملية الخرائط الذهنية فيامات استخد-11
 :من أجل الخرائط الذهنية في التعليمتستخدم 

 .معين استيعاب معلومة أو مفهوم -
 مراجعة وحدة دراسية. -
 تلخيص كتاب. -
 ترتيب خطوات مشروع دراسي. -
 التخطيط لدرس جديد. -
 تلخيص محاضرة. -
 ترتيب األفكار )قبل كتابة بحث أو تصميم عرض(. -
 .وحل المشاكلالتفكير االبداعي  -

 الشائعة في رسم الخرائط الذهنية األخطاء-11
 الذهنية:من األخطاء الشائعة في رسم الخرائط 

 أن تكون بخطوط مستقيمة.  
 أن تكون خالية من األلوان. 
 أن تستخدم جمل وعبارات طويلة. 
 أال تتوسطها صورة أو عبارة رئيسة. 
 أن تكتب الشرح أو الكلمات في نهاية الفرع والواجب كتابتها على الفرع. 
 عدم وجود عنوان رئيسي لكل فرع. 
 عدم اتصال الفروع ببعضها. 



  ة.توضيحيعدم وجود صور 

 
 التقويم الذاتي

  ؟الذهنية الخرائط وضح مفهوم-1

 ؟الذهنية الخرائط عرف-2

          ؟الذهنية للخرائط العلمي حدد النقاط التي يقوم عليها األساس-3

 ؟الذهنية الخرائط عدد فوائد-4

 ؟االلكترونية الذهنية الخرائط رسم وقواعد قارن بين مكونات-5

  ؟وااللكترونية اليدوية الذهنية الخرائط بين الجوهرية ستنتج الفروقا-6

  ؟االلكترونية الذهنية للخرائط التعليمي االستخدام لخص ميزات-7 

 ؟االلكترونية الذهنية الخرائط الطالب تعليم في المعلم بين دور-8

 ؟االلكترونية الذهنية الخرائط إنشاء طبق مراحل العمل وفق برامج-9

 التعليمية. العملية في الذهنية الخرائط استخدامات ما-11

 الذهنية. الخرائط رسم في الشائعة الحلول لألخطاءبعض  قترحا-11

 

 
  :الخالصة

وهكذا نرى أن طرق التدريس التقليدية المتبعة في مدراسنا أسهمت في تحقيق نتائج غير مرضية في التعليم بشكل 
ولتالفي هذا القصور والرفع من كفاءة المتعلمين علينا االستعانة بتقنيات التعلم الحديثة التي تساهم في تقديم  عام،

 فاعلية.المادة العلمية بصورة منظمة ومشوقة وأكثر 



فاستراتيجية الخريطة الذهنية وحسب الدراسات السابقة قد حققت نتائج أفضل لدى الطالب بفضل إسهامها في تكوين 
 العليا.دافعية إيجابية نحو التعلم وكونها تساعد الطلبة على تنمية مهارات التفكير 

خريطة الذهنية يل استراتيجية الينبغي على المسؤولين عن العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية المختلفة تفع
قة.إبداعية  وبوصفها طريقةااللكترونية لما لها من إيجابيات    خالا
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