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 انذهنية اخلزائط اسرتاتيجية

، واسترجاع المعمومات ، الفاعمة في تقوية الذاكرة ومف األدوات ، يجيات التعمـ النشط إحدى استراتاإللكترونية تعد الخرائط الذىنية 
، حيث تعمؿ بنفس الخطوات التي يعمؿ بيا العقؿ البشرى بما يساعد عمى تنشيط وتوليد أفكار إبداعية جديدة غير مألوفة  

وتذكر المعمومات بداًل مف التفكير الخطي التقميدي ، وترتيب المعمومات بطريقة تساعد الذىف عمى قراءة ، واستخداـ شقي المخ 
 .ضع استراتيجيات بطريقة غير خطية وو، لدراسة المشاكؿ 

 : تعزيف اخلزيطة انذهنية  ◇
 وبيف ، الموضوع في الواردة والشخصيات والمفاىيـ  ، األفكار بيف العالقات تبيف ، مرئية صورة في المقروء الموضوع تنظيـ تعني

 أو مربعات، أو دوائر، رسـ طريؽ عف الجزئية بالتفاصيؿ الرئيسة واألفكار  ، بالكؿ الجزء عالقة توضحمتعمـ ، ولؿ السابقة المعرفة
 الدوائر في يوجد ما بيف العالقة توضح وخطوط بأسيـ بعضيا مع وترتبط فرعية، وأخرى أساسية كممات عمى تحتوي مستطيالت
 . والمستطيالت والمربعات

 :وىناؾ برامج حديثة في الحاسب اآللي أو الحاسب الموحي يمكف االستعانة بيا لتصميـ مثؿ ىذه الخرائط ومف أفضميا 
 ( . simple mind) يباد أما الحاسب الموحي اآل(  free mind) لمحاسب اآللي برنامج 

أو أسيـ يكتب عمييا كممات ، تعميمية لربط المفاىيـ ببعضيا البعض مف خالؿ خطوط  كاستراتيجيةكما تستخدـ الخرائط الذىنية 
تسمى كممات الربط لتوضيح العالقة بيف مفيـو وآخر عمى ىيئة بنية ىرمية متسمسمة توضع فييا المفاىيـ األكثر عمومية 

صورة تفريعو تشير إلى مستوى التمايز  يويتـ ذلؾ ؼ، والمفاىيـ األكثر تحديدا عند قاعدة الخريطة ، وشمولية عند قمة الخريطة 
، وتمثؿ العالقات بيف المفاىيـ عف طريؽ كممات ، بيف المفاىيـ ، أي مدى ارتباط المفاىيـ األكثر تحديدا بالمفاىيـ األكثر عمومية 

ويمكف استخداميا كأدوات منيجية وتعميمية باإلضافة إلى ، أي مفيوميف  أو عبارات وصؿ تكتب عمى الخطوط التي تربط بيف
 . استخداميا كأسموب لمتقويـ

 
 

يوضح الييكؿ التنظيمي لرسـ الخريطة الذىنية يشكؿ تخطيط  
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أسرع مف خالؿ بصورة وتعد الخريطة الذىنية اإللكترونية مف الوسائؿ الحديثة التي تساعد عمى تسريع التعمـ واكتشاؼ المعرفة 
: كما تتميز بقدرتيا السريعة في الرئيسية والفرعية و يقـو بيذا النشاط المتعمـ ذاتيا رسـ مخطط يوضح المفيـو األساسي واألفكار 

. استرجاع المعمومات،  ترتيب األفكار، سرعة التعمـ

وىى تختمؼ عف خرائط المفاىيـ والتي تستخدـ كوسيمة لتمثيؿ العالقات بيف المفاىيـ ،  خزائط انعقمويطمؽ عمى الخرائط الذىنية 
والتي تؤكد عمى أىمية المعرفة السابقة كإطار لتعمـ المعرفة الجديدة ، أما الخرائط الذىنية أو ؛ وترتكز عمى نظرية التعمـ البنائية 

وتنظـ ، وىى خرائط بصرية تعتمد عمى استخداـ الرموز واأللواف ،  خرائط العقؿ فيي تقنية رسومية لتمثيؿ األفكار والمالحظات
يتمثؿ الفرؽ األساسي بيف خرائط  يمف األفكار ذات الصمة ، وبالتاؿ الخريطة حوؿ مفيـو واحد مركزي أو كممة أو فكرة وليا فروع

 :أف  فيالمفاىيـ والخرائط الذىنية 
 

 عمى العديد مف المفاىيـ حيث  يي حيف أف خرائط المفاىيـ قد تحتوؼ؛ عمى مفيـو مركزي واحد  يالخرائط الذىنية تحتو
 مف تبدأأو عمى شكؿ شبكة  ػػ رأسية متعاقبةػػ يـ بطريقة ىرمية تكوف الفكرة الرئيسية في األعمى ثـ تنظـ فييا المفاه

  .القائمة بيف المفاىيـ  وابطبالمفاىيـ واألمثمة الفرعية ، واالثناف لدييما الر تنتييالمفاىيـ العامة الشاممة و
  أي تأخذ الطابع البنائي الشجري  الخريطة الذىنية تعد بصرية أكثر ويمكف تمثيميا عمى أنيا شجرة. 
 الخريطة الذىنية أكثر تبسيطا مف خرائط المفاىيـ واألكثر تعقيدا وتنظيما مف الخرائط الذىنية . 

نح العقؿ الحرية ـو، فكار ، ثـ تسمح بتدفؽ األ دأ مف نقطة مركزية محددةعمى تسمسؿ األفكار، حيث تبوتعتمد الخريطة الذىنية  
وتفكيرؾ وبأوضح طريقة وبأحسف أداء ، وفي تحسيف تعممؾ ، ويمكف استخداميا في مختمؼ مجاالت الحياة ، فكار أالمطمقة لتوليد 

كطريقة مف طرؽ استخداـ الذاكرة وتعتمد عمى وتستخدـ ، بشري ، حيث تستخدـ الفروع والصور واأللواف في التعبير عف الفكرة 
 . الذاكرة البصرية في رسـ توضيحي سيؿ المراجعة والتذكر بقواعد وتعميمات ميسرة وىى تظير األفكار بوضوح في شكؿ عالقات

خراجيا مف الخرائط الذىنية مف أسيؿ الطرؽ التكنولوجية التعميمية فيي طريقة تعميمية أو وسيمة لمتعمـ إلدخاؿ المع وتعدّد  لومات وا 
العقؿ ، كما تساعد عمى تخطيط األفكار تخطيطا كامال ، وتشترؾ جميع الخرائط الذىنية في خصائص معينة مف احتوائيا عمى شكؿ 

طبقا لمجموعة مف القواعد البسيطة طبيعي متفرع مف الشكؿ المركزي مستخدمة فييا الخطوط والرموز والصور والكممات  
وىذه الطريقة ىي الطريقة الفعمية التي يستخدميا العقؿ البشرى في التفكير حيث ، ة والقواعد التي يحبذىا العقؿ واألساسية والطبيعي

وىى تستخدـ فصي الدماغ األيمف واأليسر ، بعض بالفروع با بصور ، وربط المعاني المختمفة بعضيا يتـ ربط الكممات ومعانيو
 . فترفع مف كفاءة التعمـ

 انذهنية اخلزائط أمناط
: تصنؼ الخرائط الذىنية إلى نمطيف كما يمي 

  : األوؿ النمط-1
ثـ ترسـ منيا فروعا ، وتبدأ برسـ دائرة تمثؿ الفكرة أو الموضوع الرئيسي ؛ والتي تستخدـ الورقة والقمـ  انتقهيذية الذىنية الخرائط

ويمكف وضع صور رمزية عمى كؿ ، عنو  واحدة فقط لمتعبيرى كؿ فرع كممة وتكتب عؿ، لألفكار الرئيسية المتعمقة بيذا الموضوع 
وكؿ فرع مف الفروع الرئيسية يمكف تفريعة إلى فروع ثانوية ، فرع تمثؿ معناه ، وكذلؾ استخداـ األلواف المختمفة لمفروع المختمفة 

ؿ معناه ، كما يمكف استخداـ األلواف تمثؿ األفكار الرئيسية أيضا ليذا الفرع ، وبالمثؿ تكتب كممة واحدة عمى كؿ فرع ثانوي تمث
النياية شكال أشبو  فيوالصور ، ويستمر التشعب في ىذه الخريطة مع كتابة كممة وصفية واستخداـ األلواف والصور حتى تكوف 

 . بالشجرة أو خريطة تعبر عف الفكرة بكؿ جوانبيا
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  : الثاني النمط-2
: حاسب مثؿ اؿتصميميا عمى برامج  فيوالتي تعتمد   االلكترونية الذىنية الخرائط

I Mind Map  ،MindView3  ، FreeMind9 ،  MindManager8 
تقـو بشكؿ تمقائي بتخميؽ خرائط مع منحنيات انسيابية  اف يكوف المستخدـ لديو ميارات رسومية ألنوأالبرامج وال تتطمب تمؾ  

لقاء الصور مف مكتبة الرسـو  : تضيؼ إمكانيات وقدرات قوية وجديدة لمخريطة الذىنية منيا ما يمي، ولمفروع ، كما تتيح سحب وا 
o  وىذا يجعؿ تخزيف المعمومات أكثر بكثير مف الخرائط  فروعاؿفي  التوسعترتيب المعمومات في الموضوع مع إمكانية ،

كف خمقيا مف خالؿ الورقة وبالتالي يمكف استخداميا لخمؽ نماذج المعرفة المتطورة التي لـ يكف مف المـ، الذىنية المنتجة 
 . والقمـ

o  مكانية تحويميا إلى ، والمذكرات وغيرىا مف البيانات داخؿ الخريطة  ػػ الروابط ػػتضميف الوثائؽ بالخريطة وعمؿ الوصالت وا 
 في كممة أوعمى ثروة مف المعمومات الوفيرة المخزنة  ي، أي أف الخريطة تحتو ما يعادليا مف قاعدة بيانات بصرية قوية

لكتروني وكؿ ىذا يمكف االنتقاؿ إليو بمجرد الضغط عميو إأو حتى رسائؿ بريد  إلكترونيةأو صفحات وثيقة أو جدوؿ بيانات 
باإلضافة إلى تجنب الفوضى البصرية مف خالؿ عمؿ خرائط فرعية وربطيا معا في خريطة واحدة يمكف ، مما يوفر الوقت 

 . التحكـ بيا
o الخرائط التقميدية ، مما يساعد  يؼعممو صعب ييقونات وىذا فكار مف خالؿ تحريؾ بعض األواأل ضوعاتإعادة ترتيب المو

 . عمى توليد أفكار جديدة ورؤية الوصالت بيف األفكار الموجودة
o  وبالتالي يمكف تطوير الخريطة ، تحديث محتويات الخريطة حسب الحاجة مما يجعميا أداة قوية لمتتبع والتقدـ باستمرار

 ... بحيث تصبح خريطة أخرى جديدة وىكذاالحالية 
o  تصدير األفكار الموجودة بالخريطة إلى أنواع أخرى مف البرامج مثؿ معالجة النصوص مما يتيح استخداـ الخرائط الذىنية

 . بشكؿ مبتكر وخالؽ
o  لكترونية إخريطة ذىنية حيث مف الممكف عمؿ ؛  الخرائط الذىنية التقميدية يتوفر فيإتاحة الفرصة لمعمؿ التعاوني وىذا ال

رساليا ب باقي الخريطة  استكماؿلعمؿ مساحة عمؿ مشتركة بيا وفريؽ العمؿ التعاوني  يالبريد االلكتروني إلى اآلخريف ؼوا 
 . حيث يمكف التعديؿ فييا واإلضافة إلييا كذلؾ مف الممكف عمؿ عدة أشخاص عمى الخريطة في الوقت نفسو

o مما يساعد عمى مساىمتيا  يفالمستفيد المتعمميفيميا إلى عرض تقديمي مع تعميقات مف تحديث الخرائط الذىنية بعد تحو
 . في نشر األفكار

o  عرض األفكار مف خالؿ جمسات العصؼ الذىني باستخداـ أجيزة العرض ويتـ ذلؾ مف خالؿ تسجيؿ األفكار مع أفكار
 . آخريف وعرضيا في الوقت نفسو

o  وتوحيد البيانات التي نحتاج إلداراتيا وتنظيميا في شاشة واحدة بصريةإتاحة عمؿ لوحة لممعمومات الخاصة . 
o  نشاء قوائـ المياـ ، المرونة حيث يمكف مف خالؿ برامج الخرائط الذىنية عمؿ قاعدة بيانات مف األفكار وتتبع التقدـ ، وا 

 . مجاالت األخرىوكذلؾ التخطيط لألعماؿ كما يمكف استخداميا في التعميـ واؿ، المحرز الخاص عمييا 

القدرة عمى التكامؿ مع برامج أخرى ، والقدرة عمى التعديؿ والتنقيح بسيولة ، وعدـ محدودية  يكما تتمثؿ مزايا الخرائط الذىنية االلكترونية ؼ 
مكانية العمؿ بصورة تعاونية في الوقت نفسو  مكانية عرض األفكار خالؿ جمسات العصؼ الذىني ، وا   .حجـ الخريطة ، وا 

 
Free Mind  برنامج الخريطة الذىنيشكؿ يوضح شعار  
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 : يهي يا ينها املشايا ين عذيذ انتعهيى يف اإلنكرتونية انذهنية اخلزائط واستخذا وحيقق 
 ة جعؿ التعمـ أكثر متع. 
 صورة شاممة عف الموضوع الذي يتـ دراستو بحيث يتـ عرض الموضوع بصورة أكثر شمولية يتعط . 
  يالرسـ ووضع كافة جوانب الموضوع ؼ يمعقد مف المعرفة ، فعند البدء ؼ األفكار وتصميـ ىيكؿتساعد عمى توليد 

 . لطريقة عممو ةنو يتعامؿ مع عقمو بطريقة مشابوالخريطة يفاجأ المتعمـ بكمية األفكار التي تنيمر عميو أل
 ع المعارؼ السابقةتعمؿ عمى توصيؿ األفكار المعقدة وتساعد المتعمـ عمى دمج المعارؼ الجديدة ـ . 
  ورقة واحدة بشكؿ مركز ومختصر يكبر قدر ممكف مف المعمومات ؼأتضع . 
  ورقة واحدة يذىف المتعمـ وكؿ أفكار الموضوع ؼتمكف مف وضع كؿ ما يدور في . 
 افة جوانبيانو يمكف النظر إلييا نظره شاممة لؾإورقة واحدة ؼ يكثر صوابا فحينما توضع المشكمة ؼتجعؿ قرارات المتعمـ أ . 
 تعمؿ عمى تطوير ذاكرة المتعمـ وزيادة تركيزه . 
 تساعد المتعمـ عمى استخداـ طاقة المخ بالكامؿ . 
 تسيؿ دراسة المواد الدراسية الصعبة . 
 لعرض المعرفة بشكؿ بصري يمكف تدريسو أو معرفة القصور لدى المتعمـ مف خاللو اً توفر إطار . 

 : يهي يا ينها اخلصائص ين عذيذالب ونيةاإلنكرت انذهنية اخلزائط وتتًيش
 . في صورة مركزية( محور االىتماـ )تبمور الموضوع الرئيسي   ◇
 .الُمراد تعميمو متصؿ بالموضوع  تشكيؿ ىيكؿؿ تتفرع الموضوعات الرئيسية مف الصورة المركزية إلى الفروع  ◇
يتـ  وأفعاؿ قوية تساعد عمى التركيز وتسميط الضوء عمى الكممات المفتاحية لموضوع الدراسة وىي عبارة عف كممات   ◇

 . طرح األفكار مف خالليا    
عمى المتعمميف شعور بالثقة في النفس وفي القدرات  ، حيث يسيطر سيولة التذكر وزيادة القدرة عمى التركيز أثناء التعمـ  ◇

 . العقمية
 . التعمـ زيادة حبّد   ◇
   ، أي عمى شكؿ خطوط مستقيمة  ف عقؿ اإلنساف ال يفكر مثؿ الحاسب اآلليأث حي( :  المتوىج )التفكير المشع   ◇

 . ىي في نفس الوقت فكرة ومركز ألفكار أخرى ة متوىجة ومشعة فكؿ كممة أو صورة، بؿ يفكر بطريؽ طويمة ومتتالية    
 . وتوليدىاتداعي األفكار   ◇
 . القدرة الكبيرة عمى ترتيب األفكار وسرعة التعمـ واسترجاع المعمومات  ◇

األفكار ومف  ، أفكار 10إلى  5وتقـو الخريطة الذىنية اإللكترونية عمى فكرة تقسـ الموضوع إلى أفكار رئيسية قد تكوف مف 
.  أفكار 10إلى  5كذلؾ مف ، وقد تكوف  الرئيسية يمكف استخراج أفكار فرعية لألفكار الرئيسية

أفكار فقط قد يمتد إلى أفكار جزئية لألفكار الفرعية واألفكار الجزئية يخرج منيا وال يتوقؼ التقسيـ عند األفكار الرئيسية والفرعية 
.  أقؿ حجما وىكذا

في شكؿ مخطط يبدأ مف  ، يمكف توضيح المعمومات عمى التعمـ بسرعةولكي يكوف المخطط بالشكؿ الواضح الذي يساعد المتعمـ 
 الخريطة ثـ تتدرج المعمومات مف أعمى إلى أسفؿ ألفكار فرعية وجزئية وىكذاحيث تكوف الفكرة الرئيسية في أعمى أعمى إلى أسفؿ 

. تتفرع إلى أفكار فرعية وجزيئو عمى الجانبيفأو قد تكوف تنطمؽ الفكرة الرئيسية مف الوسط ثـ ، 
 

واهلل الموفؽ ،،، 
 (لغة عربية ػ اإلدارة العامة لمنطقة الجيػػػػػػراء التعميمية فني موجو )    رفػاع العنػػػػػزي.  أ/  إعداد 


