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 ملخص

بادئ ذي بدء ٌجب االعتراف بأن الموضوع الذي سنتناوله فً الصفحات التالٌة شغل بال الكثٌر من أهل العلم 

للمعرفة هً على نفس القدر من حاجته إلى الطعام والشراب، فقد  اإلنسانوالبحث من تقدم منهم ومن تأخر، فحاجة 

عن النار  اإلنسانرفة مكنوناتها وما احتك حجر بحجر لٌكشف هذا البدائً نفسه بالكشف عن البٌئة ومع اإلنسانشغل 

المعرفة مبكراً، وفً عصر أكثر تقدما نشأت  ألبوابواستمر فً سعٌه لٌكشف عن مصادر أخرى ما هذا إال طرق 

ٌة، اإلنسانالحضارات على جوانب األنهار وفً الصحاري الجرداء لٌشع نور جدٌد وتبدأ مرحلة جدٌدة من مراحل 

زخرت دائماً  اإلنسانقٌمة الفرد، وهكذا مسٌرة  إلعالءماذا عن المدارس الفلسفٌة والحركات الفكرٌة جاءت إال و

 .بجدٌد ٌكشف عنه البشر

فرعٌة كتبت فً سبٌل هذا األجزاء  أجزاءتنطوي على  أساسٌة* من عنوان البحث هذا سنتعرض لثالثة مطالب 

رد كل هذا فً ورقات قلٌلة سأكون كاذًبا إذاً!!!مؤلفات عدة من مدارس مختلفة، فكٌف لً س  

وهو أمر ال ٌخفى  اإلبداعٌةوالمهارات  اإلنسانسنتناول أمر  أننا* سنتعرض، كما ٌتضح ذلك من العنوان الفرعً، 

 ما فٌه من تعقٌد.

وسوف نتعرض من ذكر كل التفاصٌل ننفرد به مدرسة واحدة فً التألٌف و أن أبًدا* أمر التعلٌم نفسه لم ٌكن سهاًل 

خالل مراجعنا المتاحة لمدارس مختلفة ووجهات نظر متباٌنة فً الشكل واتفقت فً مضمونها وهً العملٌة التعلٌمٌة 

 بكل أجزاءها من طالب ومعلم وبٌئة تعلٌمٌة ومادة وغٌر ذلك مما نعجل فً سرده هنا.

خرائط المعرفٌة أو كما ٌسمٌها البعض الخرائط * الوسائل التعلٌمٌة كثٌرة واستخداماتها جَمة وقد تناولنا أمر ال

 أنالذهنٌة، تستخدم الكلمتان بالتبادل، وهو أمر لٌس جدٌد ولكنه عٌر واضح االستخدام بالنسبة للكثٌر ولذا لم نرد 

نقتطف  أنالتعقٌد باإلسهاب فً سرد تفاصٌل هً من شأن المتخصصٌن بٌنما نحاول نحن  ننضفً علٌه مزٌد م

خالً من التشبٌك والعقٌد بغٌة تحقٌق الفائدة بشكل مباشر. أسلوبمنال حلوة المذاق ونسوغها فً ثمرة سهلة ال  

عقلٌة البشر معقدة جًدا فتلك الكتلة التً ال تحٌد عن نصف كٌلو جرام وزًنا تزدحم بملٌارات الخالٌا العصبٌة معقدة 

إبداعٌة كبٌرة، هذا اإلبداع الذي طال النجوم فً جًدا فً فهمها وإخراج كل ما تزخر به من مهارات معرفٌة، طاقات 

وها هو ٌحاول جاهًدا فً  ،لٌستكشف ولٌقف على أسرار جدٌدة، لم ٌكل ٌوًما ما أعماقهاسماءها وهبط إلى البحار فً 

 البحث عن الجدٌد كل ٌوم ومثٌر لالهتمام ألبعد الحدود.

إلى عملٌة الفهم الواضحة الخالٌة من  اإلنسانٌصل فضول العلم ال ٌتوقف ومعرفة الجدٌد وتسخٌر كل ممكن حتى 

كان صبوراً ما ٌكفً لٌصل إلى كل هذا اإلبداع. اإلنسانالشوائب واللغط لم تكن سهلة ولكن   

والمهارات اإلبداعٌة لدٌه؟ وما عالقة ذلك بالخرائط الذهنٌة أو  اإلنسانأذاً لماذا نخوض فً الحدٌث عن عقلٌة 
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تركٌب معقد والعقل البشري وما فٌه من ملٌارات الخالٌا العصبٌة ال تسٌر  اإلنسانبداٌة المعرفٌة؟ قلت لك فً ال

 األمور فٌه بهذه البساطة المعتقدة، إذ ٌحال رسم خرٌطة ذهنٌة حتى ٌحل هذا التعقٌد وٌحول دون اإلبهام والغموض

هندسٌة وغٌرها هو تسخٌر لكل ما هو ال واألشكالاأللوان والدوائر والرسوم  البشري، فاستخدامالذي ٌكتنف العقل 

رة البشر حتى ٌصل إلى عملٌة الفهم ومن ثم االنطالق بهذا الفهم إلى األبداع الذي ال ٌتوقف وٌسٌر بمسٌ أمامهمتاح 

ة وجه نالصفحات التالٌة سوف نناقش، بقدر ما هو متاح، عملٌة التعلٌم فً نظرة عامة وبالطبع م األرض، فًعلى 

بخالصة مفٌدة، ثم ننتقل فً المطلب الثانً إلى تعرٌف  ٌجأو غربٌة لنخرج من هذا المز إسالمٌة نظر مختلفة سواء

مبدع. أنتلك بشرى سعٌدة، كل أنسان مبدع بطرٌقة ما، فكن معً لتعرف كم  وأزف ،وتكوٌنه اإلبداع  

ك المهارات اإلبداعٌة لدٌك، رها فً تنمٌة تلووفً المطلب الثالث واألخٌر تعرضنا للخرائط الذهنٌة أو المعرفٌة ود

وال ٌفوتنً فً هذه الورقة تقدٌم هدٌة متواضعة حول أفضل التطبٌقات المتاحة لعمل تلك الخرائط، إضافة إلى بعض 

ما لم ٌكن ٌعلم أن تحصل الفائدة وأن ٌعم  اإلنسانالمواقع المفٌدة فً عمل تلك الخرائط الذهنٌة، أسال هللا الذي علم 

  تعالىالنفع إن شاء هللا
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  مقدمة

عن العٌش دفعه للتعلم  الدؤوب اإلنسانفسعً  ،أطواًراعبر تارٌخ البشرٌة الطوٌل بمراحل التعلٌم  اإلنسانر م

 نالبدائً األول الذي سكن األرض ٌقبل أ اإلنسانفلم ٌكن  ،واكتشاف البٌئة من حوله وتلك بكورة مراحل التعلٌم

البد من استغالل  أٌضا نوكا ،ٌتعلم أنالفسٌح لذا كان البد له  الكونبه قاصرة فً هذا ن موارده محدودة وأسالٌوتك

كن وصلنا إلى هذا نولوال هذا السعً لتأخرت البشرٌة قروًنا طوٌلة ولم  ،كافة الموار المتاحة بأفضل وسٌلة ممكنة

ة البشر الطوٌلة فً هذا الكون ال وبرغم ما قطعه عبر رحل ،حتى إنسان العصر الحاضر، الطور الذي نحن فٌه اآلن

ا ًٌ ابعد نقطة ٌمكن للبشر تحملها  إلىهبط  أن أبًداصعد إلى القمر ولم ٌكتفً  أنلم ٌكتفً أبداً  ،باحًثا متعلًما ،ٌزال ساع

جدٌد المعرفة والعلم  نٌحول بٌنه وبٌ نحدود أو أ دتنتهً مسٌرته التعلٌمٌة عن أن أبًدالم ٌرضى  ،فً قاع المحٌط

وفً  ،حدود دٌقف عن وٌنغلق هذا الفصل أ أنتنتهً هذه المسٌرة أو نأمل  أن نٌمك أٌنسأل نأن  أبًداال ٌمك  ،شًء

 ،تتبدل األمور وأن ٌكون هناك وسائل تسهل العملٌة التعلٌمٌة وتسٌرها وتعزز من مسٌرتها أنذا السعً كان البد ه

عن التعلٌم  الٌونٌسفتالٌة من المقدمة ما ذكره مقال السطور ال فً ونقتطف، باختصاروله قن أنهذا ما ٌمكننا 

أن نذكر  رأٌناوتلك بالطبع قطفة من مقدمة طوٌلة ال ٌساع إلٌها بحثنا ولكن  ،فً حٌاة األفراد والجماعات وأهمٌته

مختصًرا. جزءً منها   

كأفراد  مٌة لتنمٌتنا والتعلٌم أمر فً غاٌة األه ،ولكل طفل حق فٌه ،اإلنسانالتعلٌم حق أساسً من حقوق  " إن

األطفال ٌحصلون  وعندما نتأكد من أن  ،ومجتمعات، وهو ٌساعد على تمهٌد الطرٌق من أجل مستقبل ناجح ومثمر

   لألجٌال القادمة. نا نخلق فرصاً هامة فإنعلى حقهم فً التعلٌم الجٌد المتأصل فً المساواة بٌن الجنسٌن، 

المستدامة. وٌزود  الفقر والمرض بٌن األجٌال، وٌتٌح أساساً لتحقٌق التنمٌة إن التعلٌم ٌعزز الحٌاة، وٌنهً دورات 

الحٌاة الصحٌة، وحماٌة أنفسهم  التعلٌم األساسً األفضل الفتٌات والفتٌان بالمعارف والمهارات الالزمة التباع أنماط 

تصال الجنسً، والقٌام بدور بواسطة اال من فٌروس نقص المناعة البشرٌة/اإلٌدز وغٌره من األمراض التً تنتقل 

فترة انتقالهم إلى مرحلتً المراهقة والرشد. ومن  فعال فً اتخاذ القرار االجتماعً واالقتصادي والسٌاسً خالل 

األطفال، وٌطلعون على المعلومات المتعلقة بممارسات تربٌة  المرجح أن األشخاص المتعلمٌن ٌنجبون عدداً أقل من 

)الٌونسٌف( الدراسة فً الموعد المحدد، وٌكونوا مستعدٌن للتعلم" ة أن ٌبدأ أطفالهم األطفال الصحٌحة، لكفال  

فً ظل التطورات التً ٌشهدها العالم الٌوم البد للطالب العربً أن ٌسأل نفسه أٌن موقعه فً خضم هذه الثورات 

ً ال تتوافق مع الحٌاة العصرٌة وتفكٌر العلمٌة والصناعٌة، فما زال العالم العربً ٌعتمد أسالٌب التدرٌس التقلٌدٌة الت

.((6102)العقاد، ) الطالب والمعلم فً عصر التكنولوجٌا والتطور  

 



 

 Electronic Interdisciplinary Miscellaneous Journal  ( EIMJ ) 

 

 

مفي التعليم والتعل -األول: المطلب   

  التعريف والمتطلبات -

 ساببها الكتالتً تتجلى وتتطور من خالل النشاطات التً ٌقوم  اإلنسانٌعتبر التعلم إحدى القدرات األساسٌة لدى 

، هذا ((6101)عوض، ) الخبرات التً تساعده فً تحرٌر نفسه من الجهل وإلى تشكٌل أو تعدٌل أو تغٌٌر سلوكه

العلم  أهلمن  المتأخرٌنالمتقدمٌن بنفس القدر الذي نال به اهتمام  اهتمامم والتعلم ٌعلتلقً موضوع الوقد 

م ٌعلتولهذا السبب سوف نتناول مفهوم األولٌن عن ال ،روقد عرضنا فً المقدمة سبًبا لذلك األم ،البحثوواالستقصاء 

الغزالً للمعلم  اإلمامهو تشبٌه  أٌدٌناولعل أول ما قعت علٌه  ،والمعلم فً لمحة سرٌعة العلموالتعلم ونظرتهم لطالب 

ح والطالب فالمعلم من وجهة نظر الغزالً هو الفال ،والمتعلم بالفالح الذي ٌتعهد الزرع بالرعاٌة حتى ٌجنً ثماره

كل من المعلم والمتلقً. إنتاجهاالتً تحتاج إلى رعاٌة وانتباه والعلم هو الثمرة التً ٌتعاون على  األرضهو   

البٌئة  أتاحتههذا التشبٌه هو خٌر مثال لما  التعقٌد ولعلهذا تشبٌه للعملٌة التعلٌمٌة فً صورتها البسٌطة البعٌدة عن 

ولكن بساطة التشبٌه ال جعلنا نغفل  ،فً حقبة األمام الغزالً سوى هذا الشبٌه البسٌطفبالطبع لم ٌحتاج التعلم  ،حٌنئذً 

الغزالً واهل عصره من جلٌل اهتمام بالعلم والتحصٌل فقد وضعوا شروًطا صارمة ٌجب تحققها فً  اإلمام أوالهما 

فً سبٌل المعرفة  ٌدخرواولو  ،واظهروا فً سبٌل ذلك جَم احترام إجاللالعلم عظٌم  أهلوقد اجلَوا  ،طالب العلم

قر إلى كثٌر من المقومات التً ٌزخر بها عصرنا فقد قطعوا تتف والتًفرغم البٌئة الفقٌرة التً عاشوا فٌها  ،جهًدا

كنا نقدم شًٌئا ٌذكر فما هو إلى تطوٌر لما قدموه وسبغه بطابع إن فً تحصٌل العلوم ونحن اآلن  أشواطاشوًطا بل 

 القرآنهً تعلم  وأولهاالفرد تعلمها  ٌجب على أصلٌةقسم األمام الغزالً العلوم إلى علوم عصرنا، الحداثة التً فٌها 

وقد صنفها إلى علوم محمودة تقوم  األخرىالعلوم  حصٌلةالكرٌم والسنة النبوٌة والسٌر واألشعار ثم بعد ذلك إلى 

وكشف الغطاء عما  ،إعادة العلم األصلً للنفسوفً تعرٌفه للعلم ٌقول " هو وتستقٌم أموره،  اإلنسانٌها حٌاة عل

النفس البشرٌة بفطرتها متعلمة ولكن  أنٌحصل فً النفوس بالفطرة" وفً هذا التعرٌف نرى أن األمام الغزالً ٌرى 

فالعلم دعوة للعودة بالنفس  ،وصلها الجهل مع الحداثة والعلم ٌزٌل هذا الجهل وٌنفٌه كما ٌنفً الكٌر صدأ الحدٌد

ة إلى فطرتها السلٌمة التً ُصقلت علٌها.البشرٌ  

-: ((6102)سهل، ) الغزالً للتعلم نراه ٌشترط اإلماموفً الشروط التً وضعها   

فهو القوة المطلقة أو  ،عملٌة النمو واالرتقاء النفسً فً مقابل عملٌة التعلم واالكتساب بالنضجالنضج: وٌقصد  -0

 هاتتؤدي مهمالموروثة لدى الكائن الحً ال  أومن السلوك النامٌة  نماطأفهناك  ،التمٌٌز أو جودة الذهن واكتماله

ذلك التطور  ،من التطور  نإذا بلغ الكائن الحً مستوى معٌ إالحتى عند توفٌر المثٌرات الالزمة  ،بصورة مطلوبة

 ،متكامل ائنك اإلنسانوالنضج عقلً وجسدي ألن  ،الذي ٌتوقف على نمو األجهزة الداخلٌة خاصة الجهاز العصبً
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ا فً أثرهفكل صفة تظهر فً القلب ٌفٌض  ،الجسدي والعكس صحٌح بالموت إالوبالتالً فالنمو العقلً ال ٌتحقق 

ألن المظهر والمخبر كثًٌرا ما ٌتالزمان. ،ٌجري على القلب أثره فإنالجوارح وكل فعل ٌجري على الجوارح   

 

"والذي ٌعرفه  أخرىبالنٌة والباعث تارة والغرٌزة والشهوة تارة  الدافع والمٌل: الدافع وهو الذي ٌسمٌه الغزالً -6

ٌوجه الذي  الواعًهو االتجاه التلقائً  عنده "فالدافعنه كل ما هو مقصود بالفطرة وهو المحرك األول للسلوك أب

طلق علٌه فً الغزالً ن اإلمامالمٌل فً ما اشترطه  أوونرى هنا ا الدافع  ،موضوع ما أونحو الهدف  اإلنسانسلوك 

العملٌة  سٌراألمر برتابة وممل ٌثقل  وسٌر ،فبدونه ال ٌملك الطالب تقبل مجال دراسته ،االتجاه الحدٌث الشغف

وٌعبر عن هذا الشغف بالمقولة الشائعة " كن قمة فً قاع  ،على الوجه المرغوب به أهدافهاوٌعوق تحقٌق  التعلٌمٌة

حسب ما  علىكلٌات دون ذلك وي ٌقسم مجاالت الدراسة إلى كلٌات قمة وال تكن قاع فً قمة" وهو ضد االتجاه الذ

الشرقٌة التً ننتمً إلٌها. الثقافاتهو شائع فً بعض   

حتى  أٌضا التدرٌببل البد من عنصر  ،المٌل كً ٌتعلم أوٌكون لدٌه فقط الدافع  أن لإلنسانالتدرٌب: ال ٌكفً  -3

ال  اإلنسان أنولكن ال ٌعنً هذا  ،كرار نفس رد الفعلت أور نفس الموقف وهً العملٌة التً تعرف بتكرا ،ٌتقن التعلم

ع التعلم بسٌطا والدافع عند وخاصة إذا كان موض ،مرة واحدة ودون تدرٌبولكن قد ٌتعلم من  ،بالتدرٌب إالٌتعلم 

بدن فً البداٌة ال ٌولد ال أنلمتعلم فٌقول " كما لالتدرٌب بالنسبة  أهمٌة نحدث عتونجد الغزالً ٌ ،المتعلم قوي جدا

والتغذٌة وبالعلم. األخالقوإنما تكتمل بالتزكٌة وتهذٌب  ،ٌكمل بالنشوء والتربٌة فكذلك النفس تخلق ناقصة إنماكاماًل   

 ،كبرى بالنسبة لعملٌة التعلم أهمٌةعنصر الفهم ٌأخذ  فإن ،اختالف الناس فً تحصٌل العلم والمعرفة أماالفهم:  -2

بأن ٌخاطبوا الناس على قدر  ،والمربٌن األساتذةقائمون على عملٌة التعلم ابتداء من األنبٌاء إلى ومن هنا طولب ال

بل ٌتوقف كذلك على  ،الفهم عند الغزالً ال ٌتوقف تحقٌقه على المعلم فقط فإن ،والتدرج فً عملٌة التفهم ،عقولهم

مسائل الغامضة ألن المتعلم إذا فهم العلة اشتغل السؤال عند ال أهمهاالمتعلم الذي ٌضع الغزالً له بدوره قواعد 

 بالعالج.

الغزالً عن طالب العلم والمعلم وفً السطور التالٌة سوف نناقش واقع التعلٌم فً الوطن  اإلمامكان هذه نظرة 

ا ًٌ حالً فً ردنا أن نقدم مالحظة سرٌعة وهً تفرٌط القائمٌن على العملٌة التعلٌمٌة فً الوقت الأ ولذلك ،العربً حال

عدة عوامل تتحكم فً العملٌة التعلٌمٌة بعًٌدا عن الهدف السامً وهو دور العلم فً  وأصبحتتطبٌق تلك الشروط 

تتحكم فهو عصر  ،المسائل تدار بشكل شخصً للحصول على بعض المنافع المادٌة وأصبحت واألممب وارتقاء الشع

التطوٌر والحداثة واالستفادة  إدخالفبٌنما ٌستفٌد الغرب من  العربًحتى فً سٌر التعلٌم بالوطن  األموال رؤوس فٌه

 األموال رؤوسشوهت  ،جٌل ٌواكب متطلبات العصر الحالً إلخراجبالمستحدثات التكنولوجٌة ودمجها فً العلٌم 

قة بٌن بدورها إلى انهٌار العال أدتفالدروس الخصوصٌة  ،بتدخلها فً العملٌة التعلٌمٌة مسٌرة التقدم العلمً المنشود

بنٌة بشكل ملحوظ إلى خوار فً أدت لٌست الدروس الخصوصٌة فحسب ولكنها احدى العوامل التً  ،الطالب والمعلم
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جمع.أالعربً ن فً الوط التعلٌم  

 

 

ًواقع التعلٌم فً الدول العربٌة فً الوقت الحال -  

ن البعض أنها أزمة مستعصٌة على ال شك أن التعلٌم فً العالم العربً ٌعانً من أزمة عنٌفة ومزمنة، وربما ظ

العالج؛ بسبب كثرة العوامل واألسباب شدٌدة التداخل والتعقٌد الكامنة وراء هذه األزمة، وفً الحقٌقة ودون أدنى 

أزمة التعلٌم فً العالم العربً هً أزمة مصٌرٌة؛ ألنها أزمة تمس عن قرب هوٌة األمة  فإنمبالغة أو تهوٌل، 

ن هنا فعندما نفتح هذا الملف البد أن نفتحه بقدر كبٌر جدا من االهتمام والحذر، والجدٌة وم، وحاضرها ومستقبلها

!والشمول بحٌث نراعً الجزئٌات والتفاصٌل الكثٌرة المبعثرة والتً تشكل جزءا من اللغز أو األحجٌة   

 التقارٌر الدولٌة حول التعلٌم فً العالم العربً: 

الجهات الدولٌة المعنٌة إلى تدنً مستوٌات المخرجات التعلٌمٌة فً الوطن تشٌر معظم التقارٌر الصادرة عن  

ر ، العربً، مقارنة بالدول النامٌة األخرى فً العالم ومن ذلك التقرٌر الذي صدر مؤخراً عن البنك الدولً والذي حذَّ

:-: (6102ة، )قرار فٌه من تخلف التعلٌم فً العالم العربً، ومن أهم ما جاء فً هذا التقرٌر ما ٌلً  

العالممستوي التعلٌم فً الوطن العربً متخلف بالمقارنة بالمناطق األخرى فً   . *  

االقتصادٌةٌحتاج نظام التعلٌم العربً إلً إصالحات عاجلة لمواجهة مشكلة البطالة وغٌرها من التحدٌات   . *  

االستفادة من التعلٌم اإللزامً، وتقلصت  * على الرغم من أن معظم األطفال فً العدٌد من الدول العربٌة استطاع 

 .الفجوة بٌن تعلٌم الجنسٌن؛ إال أن الدول العربٌة ما زالت متخلفة عن كثٌر من الدول النامٌة فً هذا المجال

من إجمالً اإلنفاق الحكومً على التعلٌم  % 61و% فقط من إجمالً الناتج المحلً،  5* خصصت الدول العربٌة  

ة الماضٌةخالل األربعٌن سن . 

* توجد فجوات كبٌرة بٌن ما حققته األنظمة التعلٌمٌة فً العالم العربً، وبٌن ما تحتاجه المنطقة فً عملٌة التنمٌة  

 .االقتصادٌة

* وأشار التقرٌر إال أن أحد أسباب ضعف العالقة بٌن التعلٌم وضعف النمو االقتصادي هو انخفاض مستوى التعلٌم  

 .بشكل كبٌر

تقرٌر أنه برغم كل الجهود العربٌة للقضاء على األمٌة، مازال معدل األمٌة فً الوطن العربً ٌماثل * وذكر ال 
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 .المعدل فً دول شرق آسٌا وأمرٌكا الالتٌنٌة

* وخلص التقرٌر إلى أن جمٌع البلدان العربٌة تحتاج إلى مسارات جدٌدة فً إصالح أنظمتها التعلٌمٌة؛ من أجل  

عامة، إلى جانب اتخاذ اإلجراءات الفاعلة لتحسٌن مستوٌات المخرجات التعلٌمٌة إلى سوق الحوافز والمساءلة ال

 العمل

  أهمية التعليم في العصر الحاضر:

بسب هذا الوضع التعلٌمً المتردي نتوقف قلٌال للحدٌث عن أهمٌة التعلٌم فً  ٌهددناوحتى ندرك فداحة الخطر الذي 

التعلٌم ٌعد فً حٌاة األمم والمجتمعات المعاصرة القاعدة الصلبة واألساس فً أن  ٌشككالعصر الحاضر، فال أحد 

ولنأخذ الوالٌات المتحدة  العلم،الذي تقوم علٌه، فالدول المتطورة فً عالمنا الٌوم تؤسس نهضتها على  المتٌن

المصدر األبرز من  األمرٌكٌة على سبٌل المثال، حٌث نجد أن التعلٌم الراقً المتطور والبحث العلمً الراسخ هما

مصادر قوتها وهٌمنتها، فبسبب البحوث العلمٌة المتطورة والدؤوبة صارت الوالٌات المتحدة أكثر البالد تقدماً على 

، والعسكرٌة، والمعلوماتٌة، والتقنٌة، ومازال نظام والسٌاسٌةكافة األصعدة وفً مختلف المجاالت: االقتصادٌة، 

موذجا لمعظم دول العالم األخرى، وما تزال الوالٌات المتحدة تحتفظ بأسرارها التعلٌم األمرٌكً ٌعد مرجعا ون

 العلمٌة والتقنٌة، والتً تعد أقوى أسلحتها على اإلطالق.

 العالم العربي والفجوة الرقمية

  -:مفهوم الفجوة الرقمٌة

ا وتوظٌف هذه المعرفة فً تولٌد ٌتضمن مفهوم الفجوة الرقمٌة عدم القدرة على النفاذ إلى مصادر المعرفة واستٌعابه

.((6102)جوهري، )  لهذه الدورة المعرفٌةالتحتٌة  البنٌةمعرفة جدٌدة غً ضوء توافر هذه   

  -مستوٌات الفجوة الرقمٌة:

 المستوى األول: الفجوة بٌن األفراد والطبقات

والحاسوب قد أزاحت بعض الحواجز التً تعوق الوصول إلى المعلومات فقد تخطت عوائق  االتصالأن تقنٌات 

تتعلق بالفهم مثل اللغة كوسٌلة لتلقً المعلومات وعوائق مادٌة مثل: أدوات الوصول إلى المعلومات وعوائق مكانٌة 

اآلخر من العملة إذ أن التطور  واتاحة مصادر المعلومات، وإذا كنا قررنا ذلك كله فانه ٌنبغً النظر إلى الجانب

التقنً أوقفنا أمام حواجز جدٌدة من إفرازه منها: الحاجة إلى مهارات متخصصة، ومستوى بعٌنه من اإلمكانٌات  

.((6100)السمٌر، ) أو المالٌة  االقتصادٌة  

  -أدى التطور التقنً والتكلفة المادٌة إلى مسارٌن منفصلٌن:
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ٌستطٌعون الوصول إلى المعلومات من  فهؤالءمن أبناء المجتمع،  واألثرٌاء األعمالل مسار القادرٌن و ٌنعم به رجا

لحواسٌب خاصة  امتالكهمخالل استخدام قواعد البٌانات ومحطات العمل التً ٌمولها القطاع الخاص، فإمكانٌة 

نً أي مسار الفقراء وهم وفً المقابل ٌجًء المسار الثا متوافرة على األرجح وكذلك مدارسهم التً ٌتعلمون فٌها،

ٌقفون فً  وإنمافئات الناس الذٌن ال ٌستطٌعون تحمل النفقات المطلوبة لالستفادة  من المعلومات بتقنٌاتها الحدٌثة، 

 أو بتقنٌاتأماكنهم مكتفٌن باالستخدام المنقوص لمصادر المعلومات فالوصول إلى المعلومات ٌتاح لهم بشكل ٌدوي 

)السمٌر، ) ٌة، ال تتناسب إطالقا مع حركة المعلومات المدوٌة االنفجار فً عالمنا المعاصرمتواضعة أن لم نقل بال

6100)).  

-المستوى الثانً: الفجوة بٌن الدول والمجتمعات:   

ومن ثم تقدر قٌمة المعلومات  االقتصادٌةنحن أمام خرٌطة تبرز فٌها دول غنٌة تمتلك سلة ملٌئة بالسلع والخدمات 

لوماتٌة أٌما تقدٌر اال ان  هناك الكثٌر من السلع التً تؤدي هذه المعلومات إلى إنتاجها، وفً المقابل والخدمات المع

هناك دول سلتها من الخبز وغٌره من ضرورات الحٌاة خاوٌة، أو شبه خاوٌة، وتقنٌات المعلومات ترف ٌصعب 

نة تتمثل فً عدم وجود أٌة بنٌة أساسٌة ٌبنى تواجه مشكلة غٌر هٌ األخٌرةالتطلع إلى تحقٌقه ، بل إن هذه البلدان 

وفً ظل المكاسب اإلنتاجٌة التً وفرتها وتوفرها  علٌها االستخدام الفعال للتقنٌات المذكورة والحاسوب فً مقدمتها،

 ةاالقتصادٌمثابرة على تحسٌن سلعها وخدماتها  األخٌرةالمعلومات ووسائلها وأدواتها المتاحة للدول الغنٌة، فإن هذه 

والتوسع فٌها، ومن ثم ٌزدادون ثراء على ثرائهم، ومع ازدٌاد ثرائهم فإنهم سٌسعون إلى تحقٌق أكبر قدر من الفعالٌة 

لسوق المعلومات ، بٌمنا نجد الدول الفقٌرة، على العكس من ذلك، ال تستطٌع  مجرد النهوض من عثراتها وتنأى عن 

  .((6100)السمٌر، ) استخدام الموارد المعلوماتٌة استخداماً كامال

 المطلب الثاني: التفكير اإلبداعي 

 مفهوم التفكير اإلبداعي وتكوينه

م وولكنه ٌق ،بالمعنى الشامل ًاإلنسانالذكاء  أنواع أحدوهو  ،نفسه على األرض اإلنساناإلبداع فً البشر قدٌم قدم 

منطلق علمً لم ٌتحقق بمعناه سوى فً  من اإلبداعشٌوع  اإلبداعً ولكنوهو التفكٌر على نوع ممٌز من التفكٌر 

وقد ركزت  ،التطبٌقٌة أو األساسٌةمنتصف القرن الماضً ومنذ ذلك الوقت اعترف بقابلٌته للدراسة العلمٌة سواء 

-: ((6103)دروٌش، ) الدراسات على  

مختلف العناصر  طبٌعة العملٌة اإلبداعٌة والخطوات والمراحل التً تمر بها والتفاعل الدٌنامً بٌن استكشاف -0

 فٌها.

العلمٌة أو  القدراتوالمالمح الممٌزة لها عن غٌرها من المختلفة مكونات الرئٌسٌة من القدرات اإلبداعٌة ال تحدٌد -6

 المعرفٌة األخرى.
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لف صوره.تتحدٌد الخصال النفسٌة الممٌزة للمبدعٌن وما ٌرتبط منها بالسلك المبدع والنشاط اإلبداعً بمخ -3  

من  أوالعلمٌة المختلفة  األسالٌباإلبداعً لدى األفراد عن طرٌق التعلٌم والتدرٌب باستخدام التفكٌر قدرات تنمٌة  -2

 خالل تهٌئة الظروف المالئمة.

فً خضم سٌل من  األفرادإلبداع لدى لنحاول من خاللها صٌغ تعرٌف مناسب  اإلبداعقدمنا توطئة مبسطة عن 

عدٌدة هو معطٌاتتعرٌف الذي استخلصناه من التعرٌفات لمفهوم اإلبداع وهذا ال  

الصعوبة تحسس لمواطنبأنه: "عملٌة  -ع ّ تورانس  ( نًقال6103)عرفه أبو جادو   

ووضع فً المعلوماتبجوانب االختالل وعدم االنسجام أو النقص  والمشكالت والوعً  

إعادة اختبارهاوتعدٌلها وومراجعتها الفرضٌات وتخمٌن الحلول المناسبة واختبار الفرضٌات   

" تقدٌم النتائج فً ضوء المعطٌات المتوفرة  وأخًٌرا  

 نفكل إنسان مبدع بطرٌقة ما تمٌزه عن غٌره ومن ثم ٌمك ،وأشكالعناصر واإلبداع وفق ما سردنا ٌتجلى فً عدة 

-: ((6103)دروٌش، ) شخص مبدع إذا ما أياعتبار   

من قبلاخترع شًٌئا غٌر مسبوق أو لم ٌوجد  نإذا أبدع أ *  

أصاًل اخترع شًٌئا ما وجد فً مكا ما ولكن لم ٌكن ٌعرف بوجوده  ن* إذا أبدع أ  

 * إذا أبدع ووضع خطة لفعل شًء ما بطرٌقة غٌر مسبوقة 

ولكن بصورة جدٌدة أو مختلفة أو مطورة. ،أصاًل موجودة  ،طرٌقة إنتاج مادة ما وخطة عمل أ تطبٌق* إذا أعاد   

آخرٌن إلى شًء ما  أشخاص ونظر بها شخص أٌطرٌقة  تغٌٌرامكنه  إذا*   

معٌنة وترتب على ذلك ناتج مادي أو فكري جدٌد أفكار و* إذا حور فً شًء ما أ  

وسنزود  ،وهذا تقدٌم مختصر لتعرٌف اإلبداع وتكوٌنه ،ٌمكن اعتباره شخًصا مبدًعا نهذا ما ٌصل بتعرٌف اإلبداع م

لدى األفراد وطرق االستفادة منها بأفضل وسٌلة  اإلبداعٌةالمهارات  فً قائمة المراجع مزٌد من المصادر عن تنمٌة

 ممكنة.

 كٌفٌة تطبٌق مهارات التفكٌر اإلبداعً فً العملٌة التعلٌمٌة

وتعدد اتجاهاته، فٌفترض طرق العلماء بجمٌع مدارسهم موضوع التفكٌر بكل تعقٌداته مما أدى إلى تعدد تعرٌفاته،  
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، فهً ٌمكن لمسها عن مفاهٌمهاالمشكالت والتغلب علٌها وتبسٌطها وتحلٌلها  لحة لمعالجةأن التفكٌر هو األداة الصا

 فً المواقف المختلفة، وقد واجه علماء النفس المعرفٌون صعوبة فً فهم أنماط اإلنسانٌظهره  طرٌق نتائجها، وما

المهارات البحثٌة  الباحثٌن فً وأسالٌب تفكٌر األفراد، مما تطلب دراسة طوٌلة أخذت جهداً ووقتاً طوٌالً من 

.((6103)العساف، ) المختلفة، وٌشٌر إلى التفكٌر بأنه ما ٌحدث عندما ٌحل شخص مشكلة ما    

م هذه العملٌة هو إعادة صٌاغة المناهج الدراسٌة بما ٌتناسب مع مهارات الطالب اإلبداعٌة ومن ثم توظٌف هذه ومفه

وهو أمر ٌحتاج إلى تعامل احترافً من قبل  ،قدراته فً التحصٌل العلمً المهارات فً زٌادة إنتاجٌة الطالب ورفع

وبالطبع ٌحتاج إلى تفصٌل فالقدرات اإلبداعٌة لدى الطلبة متباٌنة باختالف الظروف المعٌشٌة  ،القائمٌن على التعلٌم

  -منها: وعملٌة الدمج هذه تحتاج إلى عدة خطوات نذكر  ،والبٌئٌة المحٌطة بالطالب

المهارة وأهمٌتها فً حٌاة الطالب * شرح  

 * بٌان أهداف الدرس والمهارة التفكٌرٌة 

 * التفكٌر النشط 

حول التفكٌر نفسه  التفكٌر*   

 * تطبٌق التفكٌر

 * تقٌٌم التفكٌر 

-منها: وال ٌفوتنا أن نذكر أهمٌة تلك العملٌة والفوائد المرجوة   

ا وشمولٌة عمقً  أكثرالدراسً بشكل  للمحتوى* تعلم المتعلم   

 * رفع دافعٌة التعلم 

  األساسٌة* تعلَم تطبٌقً لمهارات التفكٌر 

والقدرة على توظٌفه فً مجاالت مختلفة  ،* تنمٌة تقدٌر الذات عند المتعلم نتٌجة السٌطرة على التفكٌر  

هارات فً بٌئات ت التفكٌر فً مجاالت تعلٌمٌة مختلفة ٌساعد المتعلم على تطبٌق المااره* تنوع أشكال تطبٌق م

 حٌاتٌة مختلفة

لك المهارات التً نرغب فً ضمها إلى العملٌة التعلٌمٌة ونقسمها توالنقطة األخٌرة فً هذا الجزء هو أن نعرف اهم 

تنظٌم  ،االستٌعاب والتفسٌر ،إلى مهارات تفكٌر أساسٌة وهً عشر مهارات نسردها فً المعرفة واالستدعاء
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ونضٌف إلٌها مهارات  ،وأخٌراً التلخٌص ،التصنٌف ،المقارنة ،التطبٌق ،المالحظة ،لعالقة الجزء بالك المعلومات،

والتفاصٌل. ،واألصالة ،المرونةالطالقة،  ،مهارات أربعالتفكٌر اإلبداعً وهً   

  

 

 

 

 

 المطلب الثالث: الخرائط المعرفية

  مفهوم الخرائط المعرفية

وهً  ،فرعٌة أفكاركرة رئٌسٌة فً المنتصف وتتشعب منها وضٌحً له فتالخرائط المعرفٌة هً عبارة عن رسم 

وتحلٌل البٌانات على نحو دقٌق كما أنها سهلة الذكر وتعتمد على الذكاء البصري  المعلوماتسهولة تذكر  فًمفٌدة 

 أوالخرائط الذهنٌة ٌتعدى كونه وسٌلة سهلة للتذكر  واستخدام ،العمل علٌها أولدى الشخص الذي ٌقوم بعملها 

انات على نحو ٌسهل قواعد البٌ إنشاءلتنمٌة مهارات التفكٌر العلٌا وأكثر من ذلك  هً وسٌلة أٌضاولكن  ،الستذكارا

 ،فً التذكر بست مرات عن غٌرها من وسائل االستذكار أفضلوحسب الدراسات فالخرائط الذهنٌة من استخدامها، 

أضف إلى ذلك أنها ٌمكن  ،والرسومات واأللوانر سهلة التذكر بسبب أنها تحتوي على مزٌج من الصو أنهاكما 

وأكثر من ذلك ٌمكن استخدامها  لبشكل دقٌق والتخطٌط للحٌاة المهنٌة ب المعلوماتاستخدامها على بطرٌقة ما لتحلٌل 

 على سبٌل المثال فً تعلم لغة جدٌدة. 

 كٌفٌة تصمم الخرائط الذهنٌة؟

د للخرائط الذهنٌة هناك بعض ٌَ اللوحٌة أو  األجهزةالتطبٌقات المواقع التً ٌمكن استخدامها من خالل  لتقوم بتصمٌم ج

 ،فً نهاٌة البحث والتطبٌقاتبالطبع سوف ٌتم سرد بعض هذه المواقع  ،الكمبٌوتر لتصمٌم تلك الخرائط أجهزة

  -: (6102)إدراك،  وٌجب اتباع الخطوات السبع التالٌة فً عملٌة التصمٌم

والتعبٌر عن هذه األفكار  االتجاهاتلرئٌسٌة، لماذا؟ سٌعطى عقلك الحرٌة للتفكٌر بجمٌع *من المركز برسم الفكرة ا

 فٌما بعد

للفكرة الرئٌسٌة، لماذا؟ ألن الصورة بألف كلمة وستساعدك على التخٌل أكثر،  توضٌحً* استخدم صورة أو شكل 
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الوسط ستبقى على تركٌزك وستجعل عقلك أكثر ٌقظة فًكما أن صورة ملفتة   

عبارة عن صور، كما أنها ستضٌف حٌوٌة أكثر لخرٌطتك  هًعقلك  فً* استخدم األلوان، لماذا؟ ألن األلوان  

تحفٌزي الذهنٌة وتجعلها  

*قم بتفرٌع الفكرة الرئٌسٌة إلى أفكار فرعٌة واألفكار الفرعٌة ألخرى وهكذا، وقم بربط األفكار ذات صلة ببعضها 

قة الروابط، فإذا قمت بربط أكثر من فكرة سٌسهل هذا عملٌة التذكر والفهم لدٌكالبعض لماذا؟ ألن عقلك ٌعمل بطرٌ  

 *اجعل الروابط بٌن األفكار عبارة عن خطوط ملتوٌة، لماذا؟ ألن الخطوط المستقٌمة بالنسبة لعقلك مملة

وأكثر مرونة قوة أكثر*استخدم كلمة مفتاحٌة واحدة لكل رابط، لماذا؟ ألن الكلمات المفتاحٌة ستجعل خرٌطتك    

الصورة تعادل ألف كلمة، فلو كان  فإن*استخدم الصور لألفكار الفرعٌة، لماذا؟ كما األمر بالنسبة للصورة الرئٌسٌة  

كلمة 01.111صور فكأنك كتبت  01خرٌطتك  فً  

الخرائط الذهنٌة فً تنمٌة مهارات التفكٌر اإلبداعً لدى الطالب  أهمٌة  

للتدرٌس بالطرٌقة  أخرىرٌس موضوع معٌن مرة باستخدام الخرائط الذهنٌة ومرة باحثان للتد أجراهفً اختبار 

  -هً:  االختبارنتائج البحث فروًقا فً مستوى الفهم والتحلٌل للموضوع وكانت نتٌجة  أظهرت ،االعتٌادٌة

 

على حل أظهر الطالب الذٌن ٌستخدمون الخرائط الذهنٌة مهارة كبٌرة فً تحلٌل الفرضٌات ومن ثم القدرة 

مرات على حفظ المعلومات بطرٌق الخرائط التدفق وغٌرها  تقدرة بس أكثروكان الطالب  ،أسرعالمشكالت بشكل 

من غٌرهم من  االختبار كانت أكثر دقة ماهٌةالنتائج التً وصل إلٌها الطالب فً  ،من أنماط الخرائط الذهنٌة

ذٌن ٌستخدمون الخرائط الذهنٌة سرعة فً تذكر كان لدى الطالب ال ،ٌستخدمون الوسائل التعلٌمٌة األخرى

 المعلومات عند االستذكار.

 الخرائط الذهنية والخلية العصبية

بٌنها و بٌن شكل الخرٌطة الذهنٌة من التشابهالبسٌطة األولٌة  لصورة الخلٌة العصبٌة تكشف مدى  النظرةان    

تقال النبضات العصبٌة ٌكون من المركز متجهاالناحٌة الخارجٌة. و من الناحٌة الداخلٌة و العلمٌة فإن ان  

 نحو محور الخلٌة و أطرافها. و هذا تماما عند انتقال المعلومات فً الخرٌطة الذهنٌة. حٌث نبدأ من

. و كما ان الخلٌة العصبٌة ملٌئة بالروابطاألطرافالى  االنتشارالمعلومات فً  سٌالنالمنتصف ثم ٌبدأ   

  .((6105)المحسن، ) هنٌة ملٌئة بالخطوط التً تصل بٌن المعلوماتالعصبٌة ، كذلك الخرٌطة الذ
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فيدة في عمل الخرائط الذهنيةقائمة بأهم التطبيقات الم  

(6102)إدراك،  الٌف هاكر الشهٌر فً عمل الخرائط الذهنٌة حسب موقع خمسة تطبٌقاتهذه هً اهم    

 

1- Mindjet – Windows/Mac/iOS 

 

2- XMind – Windows/Mac/Linux 

 

3-Coggle – Webapp 

 

4-Freemind – Windows/Mac/Linux 

 

5-MindNode – Mac/iOS 

  (6102)إدراك،  دعمل الخرائط الذهنٌة فٌما بع فًقد تلهمك  التًهذه بعض المصادر واألمثلة 

Mappio 

Mind Map Art 

MindMappingStrategies 

Mind-Mapping.org 

Learning Fundamental 
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مةتوصيات وخات  

فهذا دور الباحث  ،كان البد من الخروج بتوصٌات نرجو أن تفٌد بطرٌقة ما فً مجال بحثنا أوردناهوفً نهاٌة ما 

تقدم شًٌئا جدًٌدا ٌفٌد  أووما ٌجب علٌه من بعد التعرض لموضوع ما أن ٌخرج بتوصٌات تساهم فً حل المشكلة 

  -هً: وهذه التوصٌات  ،القارئ وٌنال رضاه

بدورهم بجانب المعلمٌن  المسؤولونمن قبل القائمٌن على العملٌة التعلٌمٌة وان ٌقوم  أكبرالبد من وجود نشاط  *

معنوي وحتى نعود بمكانة المعلم المستحقة. أووتقدٌم ما ٌحتاجه المعلم من دعم مادي   

األمور بدور المعلم حتى ٌنشأ  اءأولٌبدوره فً توعٌة  اإلعالمٌقوم  أن* التوعٌة على كافة المستوٌات ومن بٌنها 

 الطفل على احترام المعلم وتوقٌره من بٌئة المنشأ.

حتى  األطفال* الدعم على كافة المستوٌات بمعنى توفٌر الوسائل التعلمٌة المتقدمة فً كافة المراحل من رٌاض 

 مرحلة التعلٌم الجامعً.

فً هذه األٌام  نواكبثة تناسب العصر التكنولوجً الذي حدا أكثر* استبدال الوسائل التعلٌمٌة التقلٌدٌة بوسائل   

بالمراحل التعلٌمٌة وحتى  التحاقهمفً استكشاف مهارات الطالب قبل  وأهمٌتها* ضرورة اختبارات المهارات 

 نضمن تفٌر عامل الشغف أو الحافز لدى الطالب فً دراسته العلمٌة.
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الطالب من خالل االهتمام بتعوٌد الطالب على القٌام  ناءهاأبتضطلع األسر بدورها فً تنمٌة مهارات  أن* ٌجب 

تنمً عقلٌة الطالب فً مرحلة الصغر.  التفكٌرببعض األنشطة الخفٌفة والتً تتطلب مستوٌات من   

الطالب عن تنمٌة مهاراته واكتساب المعارف  ال ٌتوقفبالتعلٌم الذاتً والتسوٌق له كما ٌجب حتى  االهتمام* 

 الجدٌدة.

ستفادة من الذكاء االصطناعً وضرورة دمجه فً العملٌة التعلٌمٌة حتى تكون لدٌنا آلٌات عمل جدٌدة * اال

التعلٌمٌةومستحدثة فً العملٌة   

تتحد للخروج بمنج ٌناسب متطلبات  أنمعرفٌة ومهارات دراسٌة ٌجب  أدوات* العملٌة التعلٌمٌة كل متكامل من 

 العصر 

ن المرونة فً عملٌة التفكٌر النشط لذا ٌجب أن ٌتم التسوٌق لها من خالل الكتب * الخرائط الذهنٌة تضفً كثٌر م

 الدراسٌة

الذكاء  أنواعالمعروف فً التعلم والذي ٌعتمد على التلقٌن وضرورة بناء منهج دراسً ٌحترم  اإلطار* الخروج عن 

 المختلفة لدى الطالب 

 األقللتكنولوجٌة المتاحة لذا ٌجب بن تحل تلك الوسائل على لدٌه القدرة على استخدام وسائل ا أصبح* طالب الٌوم 

 محل جزء من الكتاب المدرسً الذي ٌعتمد على نمط تعلٌمً ممل إلى حد ما.

  

 

 خاتمة 

القارئ على نحفز  أنواردنا  ،نضع فً هذا العرض الموجز لبحثنا أن نقدم شًٌئا ذا فائدة ونفع أنهذا وقد حاولنا 

وقد اسلفنا الحدٌث عن أهمٌة هذا الموضوع وما  ،هذا المجال وبما أن بحثنا كان بصدد التعلٌمفً  االطالعمزٌد من 

فً حٌاة  أهمٌتهبعٌد إلى اآلن وسوف ٌستمر على هذا النحو بسبب  أمدالعلم والبحث منذ  أهلالقاه من اهتمام 

فقد  ،ون لفرد على فرد الغلبة بهالشعوب فهو سبب فً ارتقاءها وهو المٌزان الذي تثقل به جماعة عن جماعة وٌك

تربٌنا على مقولة " العلم ٌرفع بٌوًتا ال عماد لها والجهل ٌهدم بٌوت العز والكرم" وال نبرهن على صدق هذه المقولة 

 أنونرجو  ،المرٌد النظر والتفكٌر حتى تعرف قٌمة ما تحدثنا عنه أٌهاولك  ،من حدٌثنا ولكن واقعنا ٌحمل كل ذلك

ا أنا اسفل بشًء ذا نفع تزودك مصادرن ًٌ كان من  فإنهذا ما أراد أن تجود به قرائحنا  ،كنت لمزٌد اطالع ساع

وهللا الموفق وهو  ،توفٌق فمن هللا وإن كان من خطأ أو سهو أو نسٌان فمنً ومن الشٌطان وهللا ورسوله منه براء

 الهادي إلى سواء السبٌل.
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