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:امللخص
حلخبر خشاةؽ اللِل ئخذي ئظتراجُجُاث الخللم اليشؽ ومً ألادواث الٌلالت في جِىٍت الزآشة واظترجاق
.املللىماث وجىلُذ أًٖاس ئبذاكُت جذًذة هير مألىًت ٓما حعخخذم ٓاظتراجُجُت حللُمُت لشبؽ املٌاهُم ببلظها البلع
لزا جاءث هزه الذساظت لخلشي ئظتراجُجُت خشاةؽ اللِل وأهم مميزاتها والخلشٍٍ بالخؼىاث ألاظاظُت لشظمها
وجإٓذ كلى ًىاةذها التربىٍت وجبين اظخخذاماتها التربىٍت والحُاجُت وأخيرا جىضح الٌشوَ بين خشاةؽ اللِل والخشاةؽ
.املٌاهُم
 خشاةؽ اللِل،  الخللم اليشؽ:الكلمات املفحاحية
Abstract :
Mind maps are one of the active learning strategies and effective tools in strengthening
memory, information retrieval and generating innovative ideas new, unfamiliar and used as an
educational strategy for linking concepts together So this study came to know the most important
attributes of mind maps strategy and definition of the basic steps of drawn and emphasizes
educational benefits and educational uses and life show finally explains the differences between
mind maps and maps of concepts.
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Journal of pedagogy vol 01 Iss01 january2019

- 151 -

إرتساتيجيةرخاطئالقعل

أ.أوابحآسي

مقدمة :
ًخميز كصشها الحالي بالعشكت الٌاةٌت في همى وجؼىس امللشًت الاوعاهُت وما حعخلضمه هذه الحُاة مً ملاسي أصبدذ
أمشا ال بذ مىه لٖل مجخمم هام مخؼىس وفي خظم هذا الدعاسق هدى الخِذم الللمي لم حلذ ألاظالُب الخللُمُت املخبلت في
املجخملاث اللشبُت ُادسة كلى خلّ جُل ًجاسي معيرة الخِذم وإلابذاق مما ًجلل املعإولُت امللِاة كلى كاجّ املإظعاث
التربىٍت جٕبر ًىما بلذ ًىم ٓ ,ما ؿهشث الحاجت امللحت لخدعين ػشَ الخللم ووظاةله للىصى٘ الى آثر هذه الىظاةل ٌٓاًت
وًاكلُت إلكذاد البرامج الخللُمُت املىاظبت ( مدمذ .مهلل ,0222,ص)0
ٔل هذا جلل مً الظشوسي ججذًذ الِؼاق التربىي في شتى املجاالث مثل املجاالث املادًت ٔالخجهيزاث املذسظُت و
املجاالث هير املادًت ٓلىاصش املىهج املذسس ي وػشاةّ الخذسَغ الن الخللُم في هذا اللصش لم ٌلذ مِخصشا بشٖل كام كلى
خٌف الؼلبت للمادة واملللىماث الن في الِشون العابِت جم الاكخماد في الخذسَغ كلى الؼشَ الخِلُذًت التي حلمل كلى خشى
أدموت الؼلبت باملللىماث وألاًٖاس ظىاء ٔاهذ جٌُذهم في خُاتهم أم ال وظىاء ٔاهذ جدىاظب مم أكماسهم او ال مما ًدخم
مشاكاة الٌشوَ الٌشدًت بين الؼلبت في الحاجاث والاهخماماث الِذساث واملُى٘ .
بلذ ٔل الخؼىساث التي خذثذ كبر اللِىد املاطُت ًاهه لم ٌلذ الخللُم مخمشٓضا خى٘ املبدث الذساس ي واملللم بل
اصبذ الخللُم مخمشٓضا خى٘ املخللم (ػِي ,0202,ص)3
)1مشكلة الدراسة:
اخذ أظالُب الخذسَغ الحذًثت التي حلخبر املخللم مدىس اللملُت الخللُمُتٌActive Learningلذ الخللم اليشؽ
باكخباسه ٌلخمذ كلى اًجابُت املخللم في املىٍُ الخللُمي ومشاسٓخه اليشؼت في اللملُت الخللُمُت واُخصاس دوس املللم كلى
تهُئت البِئت وألاجىاء الخللُمُت املىاظبت( جشٔي ,0203 ,ص)00
وفي ظُاَ اظتراجُجُاث الخللم اليشؽ ًان جٌاكل املخللم مم املادة الللمُت وٓزلٗ بزله للجهىد اللِلُت والُذوٍت
املىاظبت ٌعهم في بىاء امللشًت املؼلىبت في رهىه.
ومً ابشص هذه الاظتراجُجُاث ما ٌعمى خشاةؽ اللِل والتي هي الؼشٍِت ألاظهل لخخضًٍ املللىماث في املخ
واظخذكائها وهي وظُلت ئبذاكُت ًلالت لخذوًٍ املالخـاث أداة مميزة للزآشة خُث حعمذ بدىـُم الحِاةّ وألاًٖاس بالؼشٍِت
هٌعها التي ٌلمل بها اللِل وأٓثر ًلالُت مِاسهت باظخلما٘ ألاظالُب الخِلُذًت لخذوًٍ املالخـاث وأًظل ػشٍِت الظدىؼاَ
ألاًٖاس( بىصان ,0226,ص)3
وُذ جم جؼبُّ خشاةؽ اللِل في حللُم مِشساث مخخلٌت في اللذًذ مً املذاسط اللامت في الىالًاث املخدذة ألامشٍُٕت
ومنها مذاسط ملشاخل حللُمُت مخخلٌت وُذ اؿهشث هخاةج جؼبُّ خشاةؽ اللِل في حللم مادة البُىلىجي  carolinaفي شما٘
 Brunswick contryخُث أؿهشث هخاةج جؼبُّ  Virginiaالابخذاةُت في والًت  Newsome parkجِذما ملحىؿا في جدصُل
املادة الللمُت وفي مذاسط خشاةؽ اللِل في جذسَغ الللىم صٍادة في جدصُل ُذسها  01باملئت لخالمُز الصٍ الثالث و 00
باملئت لخالمُز الصٍ الخامغ.
ئن هذه إلاظتراجُجُت جشجٕض كلى مبادب الىـشٍت البىاةُت التي ًشي أصحابها ان آدعاب امللشًت ًٖىن مً خال٘ ُُام
املخللم بىٌعه بملالجت املللىماث في ئػاس بىاةه امللشفي ورلٗ مً خال٘ جصمُم الخشٍؼت اللِلُت اكخمادا كلى ملشًخه
وأًٖاسه العابِت في بىِخه امللشًُت ومً هاخُت أخشي ًان خشاةؽ اللِل جٕمً أهمُتها في دكم جدىٍل املادة اللٌـُت ئلى صىسة
شٖلُت جخظمً سظىماث وسمىصا وصىسا وهىا ًخٌاكل املخللم رهىُا بصىسة ٓبيرة مم املادة الللمُت مما ٌعاكذ كلى جىـُم
ألاًٖاس وَعهل كملُت الخخضًٍ والاظخذكاء مً الزآشة وبالخالي الاخخٌاؾ بالخللم .
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ٓما أن هزه الخشاةؽ حعاكذ املخللمين كلى ئداسة الىُذ بٌٕاءة وجلل الٌٕشة الشةِعت في املىطىق أٓثر وطىخا
وٍمًٕ سبؼها باألًٖاس الٌشكُت وهزا بذوسه ٌعاكذ كلى الاظخذكاء واملشاجلت لألًٖاس بصىسة شاملت وًللُت وهزا مما الًخىاًش
مً خال٘ اظخخذام اظتراجُجُاث الخللم الخِلُذي ( اللخُبي, 0202,ص )03
أما ًُما ًخللّ بأهمُت هزه الخشاةؽ في دكم وجىمُت أهماغ الخٌٕير املخىىكت للمخللم ٔالخٌٕير إلابذاعي والىاُذ
والاظخذاللي والخٌٕير الجماعي ًِذ أشاسث بلع الذساظاث ئلى ئمٖاهُت جىمُت مهاساث الخٌٕير املخخلٌت مً خال٘ ئظتراجُجُت
خشاةؽ اللِل في جىمُت الخٌٕير الىاُذ لذي ػالباث الصٍ الثاوي ثاهىي التي خلصذ الى وجىد ًشوَ في الخٌٕير الىاُذ
لصالح املجمىكت الخجشٍبُت
ٓما ان الباخثين لم ٌوٌلىا كً دساظت اثش اظخخذام هزه الخشاةؽ كلى مجاالث أخشي مً مجاالث الخٌٕير
والخدصُل امللشفي والذساس ي ًِذ أؿهشث دساظت مِلذ ً 0200اكلُت اظخخذام خشاةؽ اللِل بالىظاةؽ املخلذدة في جذسَغ
الذساظاث الاجخماكُت كلى الخدصُل امللشفي وجىمُت الخٌٕير الاظخذاللي ٓ ,ما أؿهشث دساظت الجشي  0200اهمُت خشاةؽ
اللِل في جدعين مهاساث الٕخابت في اللوت الاهجليزًت للؼلبت املبخذةين وجأثيرها كلى اججاهاث هإالء الؼلُت هدى جؼىٍش هزه
املهاساث .
ًظٍُ جىلذ بش هالى ماظبّ أن خشاةؽ اللِل حعهم في جىمُت الخٌٕير الجماعي ئطاًت الى جىمُت الخللم املعخمش
الاًجابي والاكخماد كلى الىٌغ وبلع املهاساث الاجخماكُت.
مً هزا املىؼلّ و بىاءا كلى ما ظبّ جاءث الذساظت الحالُت لإلجابت كً الدعاؤالث الخالُت
 )2جساؤالت الدراسة:
 )0مارا ولني باظتراجُجُت خشاةؽ اللِل؟
 )0ماهي مميزاث خشاةؽ اللِل ؟
 )3ماهي خؼىاث سظم خشاةؽ اللِل ؟
 )1ماهي الادواث التي ٌعخلان بها في الخذوًٍ؟
 )2ماهي الٌىاةذ التربىٍت لخشاةؽ اللِل باليعبت للمللم؟
 )3ماهي الٌىاةذ التربىٍت لخشاةؽ اللِل باليعبت للمخللم؟
 )4ماهي الاظخخذاماث التربىٍت والحُاجُت لخشاةؽ اللِل؟
 )5ما هى الاخخالي بين الخشاةؽ املٌاهمُت وخشاةؽ اللِل؟
 -3أهداف الدراسة:
-0جدذًذ مٌهىم ئظتراجُجُت خشاةؽ اللِل ومميزاتها وخؼىاث سظمها وألادواث التي ٌعخلان بها.
-0جىطُذ الٌىاةذ التربىٍت لخشاةؽ اللِل للمللم وللمخللم .
-3جىطُذ الاظخخذاماث التربىٍت والحُاجُت لخشاةؽ اللِل .
-1جدذًذ الٌشوَ بين خشاةؽ اللِل والخشاةؽ املٌاهُمُت .
-4أهمية الدراسة :
 ٌلشي هزا البدث باظتراجُجُت ًلالت مً اظتراجُجُاث الخللم اليشؽ. ٌعاكذ هزا البدث املللمين في جدعين ػشٍِت الخذسَغ ورلٗ باظخخذام خشاةؽ اللِل التي جخخلٍ كً الؼشَ امللخادةاملخبلت .
 ٌلشي هزا البدث الؼلبت بالؼشٍِت املثلى لالظخزٔاس والحٌف. ُذ ًٌخذ هزا البدث املجا٘ أمام الباخثين للمل دساظاث مُذاهُت خاصت بٌلالُت اظخخذام خشاةؽ اللِل في الخذسَغوالخدصُل الذساس ي.
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مباحث الدراسة
-1إستراثيجية خرائط العقل :
جعريف خرائط العقل :
ػشح مصؼلح خشٍؼت اللِل  Mind Mapsألو٘ مشة جىوي بىصان في نهاًت العخِىُاث وكشًها بانها :
أداة ًٕشٍت مثالُت لخىـُم ألاًٖاس ٓ ,ما انها جِىم بخصيٍُ وجىـُم الحِاةّ وألاًٖاس خُث حعخخذم ألالىان وجخٖىن
مً مٌهىم مدىسي في مشٓض الخشٍؼت جدشلب مىه مٌاهُم سةِعُت ثم مٌاهُم ًشكُت أخشي وٍخم جدذًذها ئما بٖلماث أو سمىص
أو صىس خُث حلٕغ أظلىب كمل الذمان لإلوعان واظدثماس لؼاُاث الذمان بىصٌُه ألاًمً وألاٌعش ئطاًت ئلى جضوٍذ
الؼالب بؼشَ جذًذة ممخلت لحٌف واظخذكاء املللىماث  ,واظخلمالها لخدعين الزآشة وصٍادة الترٓيز والابذاق باخُاء
الخخُل ًهي جىًش أًظل العبل إلظخخذام مىاسد الؼالب الزهىُت ( وُاد ,0226,ص ) 05
وحلذ الخشاةؽ الزهىُت وظُلت ٌعخخذمها الذمان لخىـُم ألاًٖاس وصُاهتها بشٖل ٌعمذ بخذًّ ألاًٖاس وٌٍخذ
الؼشٍّ واظلا أمام الخٌٕير إلاشلاعي الزي ٌلني اهدشاس ألاًٖاس مً املشٓض ئلى الاججاهاث  ,خُث أنها صممذ في طىء خِاةّ
كً الخللم واللِل البششي وهي أن كمل اللِل ال ًخظمً ًِؽ ئظدُلاب ألاسُام والٖلماث وألاوامش والخؼىغ لًٕ ًخظمً
أًظا ألالىان وألابلاد والخخُالث والشمىص والصىس  ,ولٖل دمان خشٍؼخه الزهىُت ولٖل دمان هـام ًشٍذ مً الشوابؽ التي
ًُِمهاً ,ارا ظملىا ٔلمت ٔلمت أو شاهذها صىسة ًان ٔل شخص ًُِم سوابؽ مخخلٌت وسبما كششاث أو مئاث أو مالًين
الشوابؽ التي ال ٌشاسٓه ًيها أخذ( مدمىد,0223,ص)06
وعخخلص مما ظبّ كشطه مً حلشٌٍاث ملٌهم خشاةؽ اللِل ان هزا املٌهىم جىاوله الباخثىن في اججاهين :
-0الاججاه ألاو٘ ًىـش ئلى أنها أداة ًٕشٍت مٕخىبت لخىـُم ألاًٖاس ومثل هزا الاججاه ًخبىاه بىصان Buzan2005
-2بِىما ًشي أصحاب الاججاه الثاوي بان الخشٍؼت اللِلُت وظُلت وػشٍِت ٌعخخذمها الذمان وُذ مثل هزا إلاججاه مدمىد
0223
 – 2خصائص خرائط العقل :
ئن ئظترجُجُت خشاةؽ اللِل لها اللذًذ مً الخصاةص التي جميزها كً هيرها مً إلاظتراجُجُاث ألاخشي  ,والتي ُام
بخىطُدها اللذًذ مً الللماء منهم بىصان , 0223الشًاعي 0203
 حعاكذ خشاةؽ اللِل الٌشد في جؼىٍش أًٖاسه بدُث حلمل كلى جدىٍل الٌٕشة الخُالُت املىجىدة في دماهه ئلى ًٕشة خُُِِت ججلل خشاةؽ اللِل الٌشد ًجمم ٓمُاث ٓبيرة مً املللىماث وألاًٖاس حصجم خشاةؽ اللِل الٌشد بالىـش اللمُّ ئليها وُشاءتها والخمىم هبها جمًٕ خشاةؽ اللِل معخخذميها مً ئظخخذام دماههم بشٖل ٔامل أي الىصٍ ألاًمً وألاٌعش ملا جمًٕ خشاةؽ اللِل الٌشد مً الىصى٘ ئلى الحلى٘ بشٖل أظشق وبجهذ أُل حعاكذ خشاةؽ اللِل الٌشد في جدذًذ الهذي الزي ًشٍذ الىصى٘ ئلُه جىضح خشاةؽ اللِل الٌٕشة الشةِعُت للمىطىق الزي حلمل ًُه جبين خشاةؽ اللِل للٌشد الخؼىاث التي ًجب أن ًِىم بها للىصى٘ ئلى هذًه جبعؽ خشاةؽ اللِل وحعهل املللىماث املشٓبت املىجىدة في الذمان ججلل خشاةؽ اللِل معخخذميها أٓثر ثِت بأهٌعهم وأٓثر ثِت بِشاساتهم التي ظىي ًخخزونها حلمل خشاةؽ اللِل كلى جيشُؽ جمُم أجضاء اللِل حلمل خشاةؽ اللِل كلى جِىٍت رآشة الٌشد حلمل خشاةؽ اللِل كلى جشظُخ الخٌٕير إلاًجابي البىاء لذي الٌشدً(.اظين ػِم ,0202,ص)30- 154 -

Journal of pedagogy vol 01 Iss01 january2019

إرتساتيجيةرخاطئالقعل

أ.أوابحآسي

 -3خطوات رسم خريطة العقلMind Maps :
خذدها جىوي بىصان في ظبم خؼىاث :
 -0ثني وسُت بُظاء A4مً جمُم جىاهبها والبذأ في مىخصٌها  ,ألن رلٗ ٌلؼي الحشٍت لزهىىا لُخدشْ في جمُم الاججاهاث
,وَلبر كً هٌعه بمضٍذ مً الحشٍت والخلِاةُت .
 -0ئظخخذام أخذ ألاشٖا٘ أو ئخذي الصىس للخلبير كً الٌٕشة املشٓضٍت ,ألن الصىسة أًظل مً ألٍ ٔلمت ٓ,ما أنها حعاكذ
كلى ئظخخذام الخُا٘ ,والصىسة املشٓضٍت حشٖل ئثاسة أٓبر وجداًف كلى مىاصلت إلاهدباه والترٓيز
 -3ئظخخذام ألالىان أثىاء سظم خشاةؽ اللِل ,الن ألالىان حلمل كلى ئثاسة الزهً مثل الصىس ٓ,ما أنها جظٌي الِىة والحُاة
كلى الخشاةؽ ,وجمىذ الخٌٕير إلابذاعي الخٌٕير إلابذاعي ػاُت هاةلت ,باإلطاًت ئلى املخلت كىذ اظخخذام ألالىان.
 -1وصل الٌشوق الشةِعُت بالشٖل املشٓضي  ,ووصل الٌشوق ببلظها بين الاو٘ والثاوي .......وهٕزا ألن الزهً ٌلىني بؼشٍِت
الشبؽ الزهني وئرا ُمذ بالخىصُل بين الٌشوق ًعىي جٌهم الٕثير مً ألامىس وجخزٓشها بعهىلت أٓبر.
 -2جلل الٌشوق جخخز الشٖل املىدني بذال مً الخؼىغ املعخُِمت ,ألن الاُخصاس كلى الٌشوق املعخُِمت وخذا ًصِب الزهً
بامللل  ,أما الٌشوق املىدُت واملترابؼت مثل ًشوق ألاشجاس هي أٓثر جاربُت لللين  ,وآثر ئثاسة إلهدباهها.
 -3ئظخخذام ٔلمت سةِعُت واخذة في ٔل ظؼش ,ألن الٖلمت املٌشدة جمىذ اللِل الِىة واملشوهت ,خُث ًيخج كنها مجمىكت مً
الشوابؽ الزهىُت.
 -4ئظخخذام الصىس أثىاء سظم خشٍؼت اللِل ,الن ٔل صىسة أًظل مً ألٍ ٔلمت(.جىوي بىصان ,0225,ص)10
-4أدوات يمكن إلاسحعاهة بها لحدوين املالحظات :
 ألاظهم وحعخخذم لخىطُذ ٌُُٓت ؿهىس املٌاهُم في مخخلٍ أجضاء الخشٍؼت  ,ولهزا ًمًٕ لالظهم أن جٖىن ًشدًت الشأط أومضدوجت  ,ورلٗ إلؿهاس ػبُلت الاججاهاث.
 الشمىص ٔالىجىم وكالماث الخعجب وكالماث الاظخٌهام وجمُم أدواث الاشاسة ألاخشي ئلى جاهب الٖلماث  ,لخىطُذ اللالُاثوالترابؽ ًُىا بُنها
 الاشٖا٘ الهىذظُت ٔاملشبلاث واملعخؼُالث والذواةش لإلشاسة للمعاخاث ’ ًمًٕ اظخخذامها لخدذًذ معاخت الٖلماث او ماٌشابهها في الؼبُلت.
 ألاشٖا٘ ثالثُت ألابلاد ٔل ألاشٖا٘ الهىذظُت العابّ رٓشها وهيرها ًمًٕ أن حلبر كً سؤٍت ً ,مثال كىذ أخز املشبم في شٖلمٕلب وٓخابت بلع ألاًٖاس داخله  ,كىذةز ًان جلٗ ألاًٖاس جأخز دسجت الخلمُداث دون ان ًٖىن لها أي كالُت بدعلعل
املٌاهُم.
 ألالىان جٕمً ًاةذة ألالىان في ٔىنها مثير للزآشة وأداة معاكذة ئبذاكُت ً,هي وألاظهم جِىم بخىطُذ ٌُُٓت جىاصلألاًٖاس املخىاثشة بأجضاء مخخلٌت مً شٖل ما ٓ ,ما ًمًٕ إلاظخلاهت بها لخدذًذ الٌىاصل بين املعاخاث الشةِعُت في جصمُم ما
أشٖا٘ ئبذاكُت ًأحي إلابذاق هدُجت لإلظخلاهت باألبلاد الثالثُت (.وُاد ,0226,ص )33
 -5الفوائد التربوية لخرائط العقل
 1 – 5الفوائد التربوية لخرائط العقل بالنسبة للمحعلم:
 -0سًم الُِذ كً جٌٕير املعتهذي او الؼالب
 -0جدشٍٗ الزهً وجِىٍت الزآشة والترٓيز بشٖل أٓبر
 -3ئظخخذام املللىماث بشٖل ٍٓء وفي الىُذ املؼلىب
 -1جيشُؽ الؼاُت
 -2ئجاخت الخللُم مً خال٘ الللب واملشح
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 -3جِذًم هـشة شمىلُت ملىطىق ٓبير
 -4أداة لخلمُّ الٌهم
 -5جىـُم البىاء امللشفي واملهاسي لذي الؼالب
 -6حصجُم الؼالب كلى خل املشٕالث مً خال٘ ػشَ ئبذاكُت جذًذة.
 -02املشاجلت العشَلت للمللىماث العابِت.
 -00ظهىلت جزٓش البُاهاث واملللىماث الىاسدة باملىطىق مً خال٘ جزٓش ألاشٖا٘ املشظىمت في أرهانهم.
 -00سظم صىسة ٔلُت لجضٍئاث املىطىق الخٌصُلي.
 -03جىمي مهاساث املخللمين في إلابذاق الٌني لخىطُذ البُاهاث واملللىماث املٖىهت للمىطىق.
 2-5الفوائد التربوية لخرائط العقل بالنسبة للمعلم :
 -0حعاكذ املللم كلى خعً أداةه الخذسَس ي والخخلي كً الؼشَ امللخادة في الخذسَغ.
 -0حعاكذ املللم في ملشًت ظىء الٌهم والخصىساث هير الصحُدت املىجىدة لذي املخللمين.
 -3حعمذ للمللم بدباد٘ وجهاث الىـش مم املخللمين  ,واملىاُشت والحىاس خى٘ املللىماث واملٌاهُم ,وئًجاد الشوابؽ بُنها
,مما ٌعاكذ كلى جدُِّ حللم ًلا٘.
 -1جىؿٍُ الخِىُاث الحذًثت في الخللُم والخللم ٔالحاظىب وجهاص اللشض ًىَ الشاط والششاةذ والٌُذًى والدسجُالث
وهيرها.
 -2مِابلت الٌشوَ الٌشدًت بين املخللمين ئر ان ٓال منهم ًشظم صىسة خاصت للمىطىق بلذ مشاهذة خشٍؼت الشٖل
الزي جىضحه خعب ُذساجه ومهاساجه.
 -3ئكذاد الاخخباس املذسس ي ورلٗ مً خال٘ وطىح الجضٍئاث الخٌصُلُت للمىطىكاث
 -4جلخُص املىطىق كىذ كشض امللخص العبىسي.
 -5جىثُّ البُاهاث واملللىماث مً مصادس بدثُت مخخلٌت (هال٘ ,0224,ص )00
(ظلادة ,0202,ص )04
 -6إسحخدامات خريطة العقل التربوية والحياثية:
املجاالت الحياثية
املجاالت التربوية
*حعخخذم في الخللُم الاظاس ي والثاهىي مً جاهب املللمين* .حعخخذم في ئجخار الِشاساث في ٔاًت هىاحي الحُاة.
*حعخخذم في الخللُم اللالي في كذة معخىٍاث (لِعاوغ
* حعخخذم في ػلباث املىاص٘ املتزاًذة.
ماجِعخير ,دٓخىساه).
*حعخخذم في جدعين الزآشة لألًشاد.
*حعخخذم في الاللاب الشٍاطُت في شتى أهىاكها.
*حعخخذم في مجا٘ ٓخابت املِاالث الللمُت.
*حعخخذم في مجا٘ الخلبير كً ألاخاظِغ واملشاكش.
*حعخخذم في الذوساث الخذسٍبُت في املذاسط وامللاهذ.
*حعخخذم في الخخؼُؽ التربىي والخللُمي والثِافي والصحي *حعخخذم في الذوساث للششٔاث واملإظعاث.
حعخخذم في الذًاق كً وجهت هـش ألاًشاد.
 -7الاخحالف بين الخرائط املفاهمية وخرائط العقل
بين كبُذاث  ,أبى العمُذ في الجذو٘ ( )0إلاخخالي بين خشاةؽ املٌاهُم وخشاةؽ اللِل
خشٍؼت اللِل أو الخشٍؼت الزهىُت
الخشٍؼت املٌاهمُت أو امللشًُت
-0سظم مخؼؽ ملىطىق ما ًِىم به الؼالب كادة
-0سظم مخؼؽ ملىطىق ما ًِىم به املللم كادة
 -0جزهب أبلذ مً املللىماث وجدىي كالُاث جذًذة ًظلها
-0جلتزم الخشٍؼت بدذود املللىماث في الذسط
الؼالب بىٌعه.
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-3الخشٍؼت امللشًُت أخز مالخـاث وحسجُلها ٓما وسدث
-1هي ئظتراجُجُت جذسط في ألاظاط لخىطُذ املادو وجىـُمها.
-2هي خشٍؼت مٕخملت.
-3الخشاةؽ امللشًُت مدشابهت خاصت ئرا وطلها املللم
ً-4مًٕ ألي شخص ًهم الخشٍؼت وإلاًادة منها.

أ.أوابحآسي
-3الخشٍؼت اللِلُت هي خلّ سوابؽ وكالُاث جذًذة.
-1هي ئظتراجُجُت حللم ًبني ًيها الؼالب سوابؽ ومهاساث.
-2هي خشٍؼت هاُصت ًمًٕ ئظخٕمالها بشٖل داةم
-3لٖل ػالب خشٍؼت رهىُت خاصت به ال ًمًٕ ئًجاد
خشٍؼخين مدشابهخين.
-4ال ًمًٕ ئظخخذامها ئال مً ُبل صاخبها

خاثمة :
ئهه مً املهم جذا ػشح مىطىق خشاةؽ اللِل في ؿل مىاجهت الصلىباث التي جىاجه اللملُت الخللُمُت ٔاهخٌاض معخىي
الخدصُل الذساس ي وطلٍ داًلُت الخللم ملا لها مً جأثير بالى وهخاةج ًلالت في جدعين الخللم  ,لزلٗ ًجب جٌلُل دوسها مً
خال٘ ئكذاد وسشاث كمل جدىاو٘ جىؿٍُ جِىُت خشاةؽ اللِل في جذسَغ مخخلٍ املىاد ًدظشها الاظاجزة واملللمين
والتربىٍين و أخشي ًدظشها الخالمُز حعاكذهم كلى ئٓدعاب هزه الخِىُت ,وٍجب جٍُُٕ بشهامج الخللُم مم دكم الشؤٍت
الجذًذة للخللم اليشؽ بمخخلٍ ئظتراجُجُاجه.
وفي ألاخير ال ًمًٕ أن هجاسي جؼىس الامم ئرا ٓىا هٌخِذ ألبعؽ ئظتراجُجُاث الخللم اليشؽ التي أصبدذ طشوسة ملحت في
كصشها الحالي مم هزا الدعاسق الشهُب والٕم الهاةل للمللىماث .

- 157 -

Journal of pedagogy vol 01 Iss01 january2019

إرتساتيجيةرخاطئالقعل

أ.أوابحآسي

املراجع:
 .0كبذ الشخمان املهلل ،هادة مدمذ( ، )0222أثش بشهامج خشاةؽ اللِل كلى جدصُل املٌاهُم الللمُت وجىمُت الابذاق سظلت
ماجِعخير هير ميشىسة ، .جاملت الخلُج اللشبي .
 .0ػِم  ،هبت مدمذ ًاظين ( .)0202ئظخخذام اظتراجُجُتي الخٌٕير بصىث هشجٌم وخشاةؽ ًاللِل في جذسَغ الجوشاًُا
الؼالباث الصٍ العابم وأثشهما في الخدصُل والخٌٕير الىاُذ .سظالت ماجعخير هير ميشىسة  ،جاملت الششَ الاوظؽ.
 .3الترٔي  ،هاصْ ( ) 0203أثش بلع ئظتراجُجُاث الخللم اليشؽ في جىمُت الخٌٕير الابذاعي وداًلُت الخالمُز روي صلىباث
الخللم بذولت الٖىٍذ ,مجلت الاسشاد الىٌس ي.
 .1بىصان ،جىوي (  ٍُٓ )0226جشظم خشٍؼت اللِل ،مٕخبت جشٍش ،الشٍاض.
 .2اللخُبي ،خالذ بً هاهغ الشُاص(ً .)0202لالُت الخللم اليشؽ باظخخذام اظتراجُجُت خشاةؽ اللِل في جدعين مهاساث
الخٌٕير الاظخذاللي والذاًلُت الذاخلُت للخللم والخدصُل الذساس ي  ،مجلت جاملت ػُبت لللللىم التربىٍت ،املجلذ ,02
اللذد .0
 .3وُاد ،هذًل أخمذ ابشاهُم( ً .)0226اكلُت اظخخذام الخشاةؽ الزهىُت هلى جدصُل بلع مىطىكاث مِشس الاخُاء ,
سظالت ماجِعدعش هير ميشىسة  ,جاملت ام الِشي ،اململٕت اللشبُت العلىدًت.
 .4بىصان  ،جىوي(.)0225خشٍؼت اللِل .مٕخبت جشٍش ،العلىدًت.
 .5كبُذاث ,روُان ,ابى العمُذ  ,ظهُلت ( 0224ئظتراجُجُاث الخذسَغ في الِشن  00دلُل املللم واملششي التربىي داس
الٌٕش لليشش  ,كمان.
 .6مدمىد  ،صالح(، ) 0223جٌٕير بال خذود سؤي جشبىٍت ملاصشة في حللُم الخٌٕير وحللمه ,كالم الٕخب  ،الِاهشة.
 .02هال٘  ،مدمذ (.)0224مهاساث الخللم العشَم,مشٓض جؼىٍش الاداء والخمُت لليشش ,مصش..
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