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 الُمستلَخص

ا   تحصةةي،   تكمن أهمية البحث في هذا الموضوع أنه: يوضح انعكاس فائدة استعمال الخرائط الذهنية الرقمية في العمليةةة التعليميةةة النانونيةةة ف مةة 

كتشةةاح حنةةائي جديةةدة عةةن طريةةي االبية  التي تحا ل الوصول إلى حل إلشكالية محددة  صةةو فمن حيث تنفيذه يُعد من البحوث األكاديمية التجري

 المعلومات الدقينة  أيضا  يعد نِتاج تطبيي عملي ل ذه االستراتيجية في تدريس العلوم النانونية بُكليات النانون مؤخرا .

الذهنية الرقمية تزيد من التفكير اإلبداعي   تحفيز النةةرا ة  المراجعةةة  إضةةافة إلةةى  من خ،ل تنا ل إشكاليةة البحث تم التوصل إلى أن الخرائط  

يَُمكن المحاضةر مةن توزيةةةع الوقةةة   توسيع مجال الف م لألشيا    تُنمي الملكة النانونية للمعلم  المتعلم   أن التدريس باستخدام هذه االستراتيجية

 فة إلى أن مخرجات كليات النانون مرتبطة ارتباطا   ثينا  بمستوى أدا  أعضا  هيئة التدريس.بشةكل سةليم في أثنةا  المحاضةرة  باإلضا

 استراتيجية  التدريس. التعليم  الرقمي  النانوني  الخرائط  الذهنية الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

The importance of search  it  reflects the usefulness of using digital mental maps in the legal educational 

process, understanding and achievement From experimental Academic research that tries to find a solution to a 
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specific problem, to discovering new facts about accurate information. Also, the production of a practical 

application of this strategy in the recent teaching of legal sciences in law Faculties. By addressing the problem 

of research, it has been concluded that digital mind maps increase creative thinking, stimulate reading and 

review, add to the expansion of the understanding of things and develop the legal faculty of teachers and 

education Teaching using this strategy enables the lecturer to properly distribute time during the lecture, in 

addition to the fact that the parameters of the faculties of law are closely related to the level of performance of 

the faculty members.  

Keywords: Legal, Digital, Education, Mind, Maps, Teaching Strategy 

 

 

 الــُمــــقـَــــِدمـــــــَــة

(  التةةي COVID19 – 19لنةةد ريةةرت جائحةةة كور نةةا   كوفيةةد 

كثيةةرا فةةي توجةةه العمليةةة  م(2020   ظ رت في ُمسةةت ل هةةذا العةةام

التعليمية   دفع  بنضايا التحةةول الرقمةةي  تفعيةةل د ر التكنولوجيةةا 

الرقمية إلى الواج ةةة   رافنةة  تلةةال تسةةامالت ُمسةةتمرة حةةول  اقةةع 

المؤسسات التعليمية  الم ارات المطلوبة لذلال  مستنبل ا  خاصة ما 

 بعد الجائحة العالمية.

سببا  في زيادة استخدام التعليم   صحيح أن انتشار هذه الجائحة كان 

إجمةةاال    لكةةن الم،حةة   الرقمي  التعلم النشط باستراتيجياته المتباينة 

ُرها لةةدي م أن   الط،ب مةةؤخرا  فةةي هةةذه الحنبةةة الزمنيةةة التةةي نُعاصةةِ

توجه أكبر نحو التكنولوجيا  بل  بكل ما له ع،قه ب ا   نحةةو البيئةةة 

ى التعامةةل السةةريع مةةع األج ةةزة التعليمية التعلّميةةة التةةي ترتكةةز علةة 

  األد ات الُم،ئمة للتعلم النشط.

 تعد الخرائط الذهنية إحدى أهم إستراتيجيات التعلّم النشةةط  ف ةةي  

تُس م بشكل كبير في استيعاب المعلومةةة بشةةكل أدخ  مختصةةر  بمةةا 

في تلال س ولة تذُكِرها  لةةيس لتمتحةةان فنةةط  بةةل سةةتبنى المعلومةةة 

ال  قد  تميزت بألوان ةةا المتباينةةة الزاهيةةة  تلةةال بذهن الطالب  كيف 

أن الصورة بألف كلمة ف ي تختصر العديد من المعاني  أما األلةةوان 

ف ي تُستخدم كُمنشةةط للةةذاكرة  عامةةل مسةةاعد علةةى اإلبةةداع  فُكلمةةا 

كان  المعلومات مرتبطة بِسياخ الموضوع على هيئةةة صةةورة سةةيتم 

المعلومةةات ريةةر المرتبطةةة   تذَُكرها مستنب،  بشةةكل أفضةةل مةةن تلةةال

 بالصورة. 

 من المعلوم أن التفكيةةر اإلنسةةاني ينةةود إلةةى المعرفةةة   المعرفةةة  

تنةةود إلةةى اتخةةات قةةرار  التصةةرح باتجةةاه حةةل المشةةكلة أ  األمةةر 

الغامض الذي يريد أن يستوضحه   هناك عدة  سائل للوصول إلةةى 

الخبةةرة المعرفة  من بين ةةا التةةي تةةم اسةةتخدام ا هنةةا   هةةى أسةةلوب  

 التجربةةة   تلةةال باإلسةةتعانة بتجةةارب الباحثةةة  تجةةارب البُحةةاث 

األخرين بكل التخصصات؛ ألن العلوم النانونية ندر ما تم التعةةر  

في ةةا ل ةةذا الموضةةوع  مةةن ثةةم كةةان ألسةةلوب النيةةاس المنطنةةي 

 اإلستدالل د ر كبير في طرح هةةذا الموضةةوع خ الخةةرائط الذهنيةةة 

 الَملََكة النانونيةخ.  الرقمية  د رها في تَنمية 

فةةي تبيةةان انعكةةاس فائةةدة اسةةتعمال الخةةرائط   تكمةةنأهمية البحث:  

ا  تحصةةي،   فمةةن  الذهنية الرقمية في العملية التعليمية النانونيةةة ف مةة 

حيةةث تنفيةةذه يُعةةد مةةن البحةةوث األكاديميةةة التجريبيةةة  التةةي تحةةا ل 

جديةةدة   الوصول إلى حل إلشكالية محددة؛  صوال  الكتشةةاح حنةةائي

عةةن طريةةي المعلومةةات الدقينةةة   االعتمةةاد علةةى الطةةرخ العلميةةة  

 تسةةجيل المعلومةةات    صةةف األحةةداث العمليةةة؛  صةةوال  لتن ةةيم 

 تصةةنيف  جمةةع كةةل متفةةرخ  إعةةداد  تحضةةير  دراسةةة  تحليةةل 

 إبداع متفرد   قد جا  البحث في هذا الموضوع نتاج تطبيي عملةةي 

وم النانونيةةة   فةةي محا لةةة ل ةةذه االسةةتراتيجية فةةي تةةدريس العلةة 

متواضعة للباحثة لدراسةةة هةةذه ا ليةةة كون ةةا اسةةتراتيجية حديثةةة تةةم 

 استخدام ا في كليات النانون مؤخرا .

تتمثةةل فةةي أنةةه يعةةد مةةن البحةةوث العلميةةة محةةددة  أهــداا البحــث:

األهداح  بشكل دقيي   طبيعته ت دح إلةةى إثةةرا  المكتبةةة النانونيةةة 
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كةةن تسةةخيرها  اإلسةةتفادة من ةةا فةةي  اقةةع بإضافة معارح جديةةدة يم

فعلي موجود في بعض المؤسسات التعليميةةة  بةةل إنةةه فةةي المؤسسةةة 

 يُعد الواحدة هناك من يستخدم هذه المعارح  البعض ال يستخدم ا  

نتيجة لتجربة تدريس بعةةض المنةةررات بكليةةات النةةانون بالجامعةةات 

يةةة التعليميةةة الرقميةةة الليبية   هي ليس  توثينا  ميدانيا  لوسةةائل العمل

بشكل دقيي بندر ماهي محا لة إضا ة يمكن من خ،ل ا تنييم مواطن 

الضعف  النوة ل ذه التجربة   قةد اقتضى تلال تحديد بعض المفاهيم 

 تارة    عند منارنة بين ا تارة أخرى.

لند لوح  مةةؤخرا تزايةةد اهتمةةام الطلبةةة أسباب اختيار الموضوع:  

ات الرقميةةة؛ لمةةا ل ةةا مةةن د ر فةةي تبسةةيط بكليةةات النةةانون با ليةة 

المعلومة النانونية  فكان البحةةث فةةي هةةذا الموضةةوع فةةي جةةز  منةةه 

 نتاج تطبيي عملي ل ذه االستراتيجية الحديثة. 

لنةةد تةةم تحديةةده بعنايةةة ف ةةو يرتكةةز علةةى مةةدى  نطـا  الموضـوع:

التأثير  التةةأثر الفعةةال فةةي إدمةةاج الوسةةائل اإللكتر نيةةة فةةي العمليةةة 

التعليميةةة للعلةةوم النانونيةةة   انعكةةاس تلةةال علةةى  تبسةةيط المعلومةةة 

 ننل ا بطرينةةة سلسةةة   مةةدى اسةةتفادة الطالةةب من ةةا  تنميةةة الملكةةة 

عةةن نطةةاخ هةةذا الموضةةوع   الفكرية  النانونيةةة لةةه.  مةةن ثةةم يخةةرج

طرينة التعليم عن بعد  طرينةةة التعلةةيم اإللكتر نةةي عبةةر التطبينةةات 

اإللكتر نيةةة  طرينةةة التعلةةيم عبةةر الةةدخول فةةي مجموعةةات دراسةةية 

 مباشرة عبر الشبكة اإللكتر نية.

لتحنيي األهداح المرجةةوة مةةن هةةذ الموضةةوع كةةان   منهج البحث:

 ةج محدد من مناهج البحث  فند تم ِلَزاما  االعتماد على أكثةر مةن من

استخدام المن ج التجريبةةي  المةةن ج التحليلةةةي   المةةن ج الوصفةةةي  

النائم على جمع المعلومات  تصنيف ا  تحليل ةةا  اسةةتخ،ن النتةةائج 

 من ا.

: تتمثةةل فةةي تحديةةد مف ةةوم الخةةرائط الذهنيةةة شــكالية الموضــوعإ

انونية؟  يندرج تحةة  الرقمية  هل ل ا د ر فعلي في تنمية الملكة الن

هذه اإلشكالية عدد من التسامالت  تتمثةةل فةةي األتةةي: هةةل باإلمكةةان 

اعتبار الخرائط الذهنية الرقمية استراتيجية تدريس حديثة  تس م في 

تطةةوير منةةررات النةةانون العةةام؟  هةةل هنةةاك معوقةةات تحةةول د ن 

يم مساهمة األستات الجامعي في تطوير قدراته  اندماجه في بيئة التعل

الرقمي؟  سيتم طرح هذه اإلشكالية  التسامالت التي تنةةدرج تحت ةةا  

 صوال  لوضع  كل الجزئيات المترامية األطراح في إطةةار قةةانوني 

مةةن خةة،ل  تنديم ا في صورة خطة ثنائية منطنية من جيةةة ُمحكمةةة  

 تنسيمه إلةى جانبين رئيسين   في الخطةة ا تية:  

الرقميــة إســتراتيتية تــدرة   المبحــث الو ا الخرةطــة الذهنيــة

 حدةثة.

ــتخدا   ــا  باسـ ــانوم العـ ــررات القـ ــوةر مقـ ــانيا تطـ ــث الثـ المبحـ

 استراتيتية الخرائط الذهنية الرقمية.

ــدرة   ــة اســتراتيتية ت ــة الرقمي المبحــث الو ا الخــرائط الذهني

 حدةثة.

إن الخو  فةةي اسةةتراتيجيات الةةتعلم النشةةط  تفعيل ةةا فةةي قاعةةات 

ينتاب كثيرا من الطلبةةة مةةن الملةةل  الفتةةورفي   الدرس جا  نتيجة لما

أثنا  إلنا  المحاضةةرة بالطرينةةة التنليديةةة  ممةةا أ جةةب علةةى المعلةةم 

استخدام استراتيجيات تنشةةيطية  كةةان مةةن بين ةةا اسةةتراتيجية التعلةةيم 

التعةةا ني   اسةةتراتيجية حةةل المشةةك،ت   اسةةتراتيجية الخريطةةة 

تعليمية تتسةةم بالفاعليةةة   هةةو الذهنية الرقمية  بحيث تجعل العملية ال

ما ينعكس إيجابا على التحصيل العلمي للطلبة   سيتم تحديةةد بعةةض 

المفاهيم المتعلنة بالخرائط الذهنية موضوع البحث  مناقشةةة د رهةةا 

بوصةةف ا اسةةتراتيجية تةةدريس حديثةةة   تلةةال مةةن خةة،ل المطلبةةين 

 ا تيين:

ــ  ب ــة والتميي ــا الو ا مفهــو  الخــرائط الذهني ــي  المطل ينهــا وب

 الخرائط الذهنية الرقمية.

بداية يجب التمييز بين التَْعِليم  التعَلُّم: فةةالتعلُّم هةةدح لتحنيةةي رايةةة 

يم لمةةا حصةةل  معينة   التَْعِليم  سيلة لتحنيي هذا ال ةةدح  فلةةوال التَْعلةةِ

يم بالن ايةةة مشةةر ع إنسةةاني هدفةةه تمكةةين المةةتعلم مةةن  التعَلُّم   التَْعلةةِ

 .[1]راكه  إكسابه م ارة جيدة  توسيع مداركهتغيير سلوكه  إد

 الحنينة أن هنةةاك عةةدة تعريفةةات للتعلةةيم النشةةط  مةةن بين ةةا: أنةةهخ 

العملية التعليمية التي تتيح للطلبة التحدث  اإلصغا  الجيةةد  النةةرا ة 

 الكتابة  التأمل العميي   تلةةال مةةن خةة،ل اسةةتخدام تننيةةات متعةةددة 

 يُعةةد تةةد ين الم،ح ةةات  األفكةةار   [  2] مثةةل حةةل المشةةك،تخ

بطرينةةة مرئيةةة مةةن األسةةاليب التةةي تسةةاعد علةةى سةةرعة اسةةترجاع 

األفكار  المعلومات  فاستعمال الصور  الرموز يُساعد على سرعة 

 تذكر المعلومة  تدفن ا.
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إن هذا األسلوب ليس جديدا   فند استعمل منذ آالح السةةنين  فنجةةده 

نيةةة.  الخريطةةة الذهنيةةة  سةةيلة فةةي رسةةم الك ةةوح   ا ثةةار الفرعو

يسةةتعمل ا الةةدمان لتن ةةيم األفكةةار  صةةيارت ا بنحةةو يسةةمح بتنميةةة 

   بةةذا تُعةةد أداة تفكيةةر تن يميةةة [3]  األفكار  المعلومات  تحويرهةةا

ن ائيةةة  هةةي أسةة ل طرينةةة إلدخةةال المعلومةةات للةةدمان   مةةن ثةةم 

استرجاع هذه المعلومات المخزنة  يضةةاح إلةةى تلةةال طرينةةة فع الةةة 

  إبداعية ألخذ الم،ح ات. 

 بالرجوع إلةةى تةةاريأ نشةةأة الخةةرائط الذهنيةةة نجةةد أن خيةةر معلةةم 

يستخدم أحيانا  رسوما  توضيحية  ( صلى هللا عليه  سلم سيدنا محمد 

لتوصةةل فكةةرة معينةةة لصةةحابته أ  توضةةيح المنصةةود مةةن ك،مةةه  

 يمكن اعتبار مثل هذه الرسوم خةةرائط بسةةيطة.  مةةن األمثلةةة علةةى 

ِ  قَاَل: ُكن ا ِعْندَ الن بِّيِ َصل ى هللاُ َعلَْيِه َ َسل َم  تلال: َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللا 

اِرِه  ثةُةم  فََخط  َخط   ْن يَسةةَ ْيِن عةةَ ط  َخطةة  ِه  َ خةةَ ْن يَِمينةةِ ْيِن عةةَ ا  َ َخط  َخطةة 

»ِ ِذِه   [4]َ َضَع يَدَهُ فِي اْلَخّطِ اأْلَْ َسِط  فَنَاَل: »َهذَا َسبِيُل َّللا  ثُم  تةَةَ، هةةَ

ات بِعُوهُ َ اَل تَت بِعةُةوا ااْ يَةَ:   ا فةةَ َخ َ أَن  َهذَا ِصَراِطي ُمْستَِنيم  ر  بَُل فَتَفةةَ لسةةُّ

 . [5] بُِكْم َعْن َسبِيِله

 إمكانةةات  البشةةري العنةةل عمةةل كيفية دراسة إلى  قد سعى الكثير

 اهتمام محل طاقاته   كان  الندرات الذهنية منه  استغ،ل االستفادة

 اإلنسةةان  يجةةب يمتلك ةةا قدرة خارقةةة هناك التربويين  إت من العديد

 التنليديةةة المةةدارس في الطرخ  فالتعليم بأفضل  استغ،ل ا توظيف ا

 يكون الدمان   التعلم من األيسر النصف على معالجات يركز عادة

 تعةةر  معةةا  فعنةةدما الةةدمان نصةةفا يسةةتثار عنةةدما فاعليةةة أكثةةر

 الةةدمان مةةن نصةةفي ك، فإن  بصريا سمعيا الطلبة على المعلومات

 أكثر الطلبة مما يجعل متزامن  بشكل المعلومات تلال بمعالجة ينوم

  يعمةةل يشةةارك المةةتعلم  يجعلةةه  بذا ينشط  للمفاهيم  إنتاجا تخي،

ا هذا في يشترك إت بفعالية   يفكر  مةةن فةةاأليمن المةةأ  التن ةةيم فصةة 

 – المکةةاني اإلدراك – أح،م الين ة – الموسينى – األلوان( م امه 

الكليةةة   الصةةورة رميةةة التةةي تتطلةةب امالم   کل ) األبعاد – التخيل

 – التسلسةةل –األعةةداد  – المنطةةي– التحةةدث ( م امةةه مةةن  األيسر

  الةةذاكرة اللف يةةة الةةذاكرة تعتمةةد علةة  إن ا أي  )التحليل  – النوائم

 اللف يةةة للمعلومةةات المةةأ األيسر من الشي معا   بمعالجة البصرية

 كفةةا ة ترفةةع البصةةرية للمعلومةةاتالمةةأ  مةةن األيمن الشي  معالجة

 تشةةغل ألنشطة باستخدامه تاكرته ينوي الطالب أن  يستطيع التعلم 

 العامة الندرة من يزيد المأ شني عناصر  الجمع بين الدمان  فصي

  .[6] لألدا 

 يتمثل الشكل التنليدي للخرائط الذهنية في رسم ا باليد   لكن مةةع 

ظ ور البرامج الحاسوبية المتخصصة ظ ةةر التوجةةه نحةةو الخةةرائط 

الذهنيةةة الرقميةةة   إعةةدادها باسةةتخدام البةةرامج الحاسةةوبية األسةةرع 

 األكثر احترافا   التي تمتاز بالم  ر الجيد.  نتيجة للتطةةور التننةةي 

ال التعليمي  التربوي فند ظ رت العديد من البرامج الذي ش ده المج

 IMINDالتننية التي تس م في تطوير الةةتعلم  مةةن بين ةةا برنةةامج   

MAP الةةذي يسةة م فةةي رسةةم الخةةرائط الذهنيةةة الرقميةةة   إضةةافة )

العديد من المةةؤثرات علي ةةا لجعل ةةا أكثةةر متعةةة  فعاليةةة فةةي تحنيةةي 

 .[7]  التعلم المرروب

بأن ةةا: ختعبيةةر عةةن  Tony Bozan) [8]  وزانلندعرف ا توني ب

التفكير المشع   هي بالتالي طرينة طبيعية للعنل البشري  إن ا تننية 

تصويرية قوية تمدنا بمفتاح أ  آفاخ  قدرات العنل المغلنةةة   يمكةةن 

تطبيي هذه الخريطة على كل جانب مةةن جوانةةب الحيةةاة  إت سةةيعمل 

وحا  على تحسين مسةةتوى األدا  التعلم المتطور  التفكير األكثر  ض

 .[9] البشريخ

 قد كان الدافع عنةةد بةةوزان البتكةةار الخريطةةة الذهنيةةة إدراكةةه أن 

األن مة التعليمية تركز بالدرجة الكبرى على توظيةةف جانةةب  احةةد 

من الدمان   هو الجانب األيسر   هناك إهمال للجانب األيمةةن  مةةن 

مان بشنيه األيمن  األيسةةر ثم تعمل الخرائط الذهنية على توظيف الد

عن طريي استخدام الكلمات  الصةةور فةةي إعةةدادها  بحيةةث يوضةةع 

العنوان الرئيس في المركز  تبدأ األفكار الفرعية بالتشعب في جميع 

االتجاهات بتسلسةةل إشةةعاعي عةةن طريةةي التفكيةةر المشةةع المتةةوهج  

 يصةةف هةةذا المف ةةوم كيفيةةة تعامةةل الةةدمان البشةةري مةةع األفكةةار 

ومات المختلفة  يربط بين ما باستخدام األلوان  الصور الدالةةة  المعل

 .[10]  على األفكار

 تشترك جميع الخرائط الذهنية في عدة أشيا  كما في الشكل رقةةم  

خ أن جميع ةةا تسةةتخدم األلةةوان   أن ل ةةا تركيبةةا طبيعيةةا :( من ةةا1 

 احدا  حيث إن ا تبدأ بمركز تتفرع منه الخطوط   هةةي بةةذلال تشةةبه 

الخليةةة العصةةبية   تسةةتخدم الخطةةوط  الرمةةوز   الكلمةةات  شةةكل

المضافة إلى الرسومات التخيلية   ب ةةذا يمكةةن تحويةةل الم،ح ةةات 

 التلخيصات الُمِملة إلى مخطةةط مةةن م  ملةةون  قابةةل للتةةذكر يعمةةل 

 .[11] بشكل مت،ئم  مماثل لكيفية عمل الدمانخ
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 (1رقم )لشكل ا

إن الخريطةةة الذهنيةةة لةةدي ا النةةدرة علةةى مسةةاعدة الطةة،ب علةةى 

االنتنال من مرحلة التفكير األحادي البعد إلى التفكير ثنائي البعد  ثم 

إلى التفكير الشمولي المتعدد األبعةةاد  كمةةا تعةةد أداة تسةةاعد الطةة،ب 

رهةةا  اسةةتيعاب ا  إدراك ةةا علةةى الف ةةم بطرينةةة ميسةةرة يسةة ل تطو

 ف م ةةا  تجميع ةةا  تصةةنيف ا  تن يم ةةا أ  ترتيب ةةا  تخزين ةةا أ  

حف  ةةا  تةةذكرها  تحديةةدها  البحةةث عن ةةا   اسةةترجاع ا  تحليل ةةا 

 اكتشاح ع،قات ا بغيرها  استخدام ا فةةي حيةةات م  مشةةاركت م مةةع 

 .[12] ا خرين

ر   تلةةال عةةن أحدث  سائل التعبيةةر عةةن األفكةةا  اعتبارهاإتا  يمكن  

طريي رسم مخطط باستخدام الكتابةةة  الرمةةوز  الصةةور  األلةةوان  

لترتبط معاني الكلمات بالصور المرسومة  ثةةّم تةةرتبط هةةذه المعةةاني 

ة فيشةةتمل الرسةةم  ا تركيةةب الخريطةةة الذهنيةةّ مع بعضةة ا الةةبعض  أمةةّ

 التوضيح العام في ا   هي تهنيّة لتشبيه طرينة عمل ا بطرينة عمل 

 .[13] نتهن اإلنسا

 الجدير بالذكر هنا أنه يجب التمييز بين أنمةةاط الخةةرائط الذهنيةةة  

العادية   الخرائط الذهنية الرقمية  فاأل لى عبارة عن خرائط تهنية 

يد ية  يتم في ا استخدم الورقة  النلم أ  الرسم باليد علةةى السةةبورة  

 تبدأ برسم دائرة تمثل الفكةةرة المركزيةةة للموضةةوع ثةةم ترسةةم من ةةا 

ألفكار الرئيسية المنبثنة من األفكار   يُفضل أن تكتةةب كلمةةة فر ع ل

 احدة  يمكن  ضع صورة أ  رمز على كةةل فةةرع  مةةع تخصةةي  

 .[ 14] (2لشكل رقم )لون لكل فرع من فر ع األفكار كما في ا

   

 (2لشكل رقم )ا
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النمط الثاني  هو الخرائط الذهنية الرقمية  التي تنطبةةي علي ةةا أما  

نفس خطوات رسم الخةةرائط الذهنيةةة اليد يةةة  ريةةر أن ةةا تعتمةةد فةةي 

تصميم ا  رسم ا علةةى برنةةامج الحاسةةب ا لةةي  التةةي تولةةد بشةةكل 

تلنائي فر عا انسةةيابية لألفكةةار المنبثنةةة مةةن الفكةةرة المركزيةةة  مةةع 

ا  إضةةافة الصةةور  الرمةةوز علي ةةا مةةن إمكانيةةة تعةةديل ا  تحريك ةة 

 مكتبات الصور.

 يمكن تعريف الخرائط الذهنية الرقمية بأن ا: إحدى اسةةتراتيجيات 

التعلُّم اإللكتر ني لتعزيز التعلم من خ،ل حاسة البصةةر   باسةةتخدام 

خرائط رسومية تشمل مف وما رئيسيا أ  مركزيا تتفرع منه األفكار  

إلى األقل   يتم إعدادها من خ،ل برامج  تندرج من األفكار شموال   

حاسةةب آلةةي متخصصةةة  مسةةتخدمة الكلمةةات  األلةةوان  الصةةور 

 الرموز  الر ابط   ب دح تلخةةي   تن ةةيم المعلومةةات  عرضةة ا 

 (.3  كما في الشكل  [15]  بشكل مترابط

   

 [16] (3لشكل رقم )ا

 تعٌرح الخةةرائط الذهنيةةة الرقميةةة أيضةةا  بأن ةةا: رسةةوم تخطيطيةةة 

إبداعية حرة  قائمة على بةةرامج كمبيوتريةةة متخصصةةة تتكةةون مةةن 

فر ع تتشعب مةةن المركةةز باسةةتخدام الخطةةوط  الكلمةةات  الرمةةوز 

 األلةةوان   تسةةتخدم لتمثيةةل الع،قةةات بةةين األفكةةار  المعلومةةات 

 . [17] اإنشائ   تتطلب التفكير العفوي عند 

 يعد منطنيا  جدا  الرأي الذي تهب إلةةى أن األسةةاس الفلسةةفي التةةي 

هةةو الن ريةةة البنائيةةة التةةي تؤكةةد  تستند إليه الخرائط الذهنية الرقمية

على ضر رة أن يبني المتعلم المعرفة الجديدة من خ،ل التفاعل بين 

التي هو بصدد تعلم ةةا  أي إعةةادة بنةةا  معرفته السابنة  بين األفكار  

موضوع   بذلال تعد الخريطة الذهنية الرقمية استراتيجية متسنة مع 

الن رية البنائية؛ ألن المةةتعلم ينةةوم بتصةةميم الخريطةةة اعتمةةادا علةةى 

 .[18] معرفته  أفكاره السابنة المخزنة في بنيته المعرفية

الخريطة الذهنية الرقمية تنوم بنا   على ما تندم  تأسيسا  عليه  فإن  

على فكةةرة تنسةةيم الموضةةوع إلةةى أفكةةار رئيسةةية  اسةةتخراج أفكةةار 

 ال يتوقف التنسيم عند األفكةةار فرعية من كل من األفكار الرئيسية   

الرئيسية فنط   إنما يمتد إلى أفكةةار جزئيةةة مةةن األفكةةار الفرعيةةة   

الخرائط الذهنيةةة   األفكار الجزئية يخرج من ا أفكار أقل حجما   تعد

 Mind Map من أفضل األد ات التعليمية  التي تساعد على دعم )

 .[19] استخدام التعلم البصري في دراسة الموضوعات الدراسية

من ثم  تكاد تتشابه العناصر األساسية للخرائط الذهنية الرقمية في 

مكونات ا   لكن هل يمكننةةا عةةدها اسةةتراتيجية تةةدريس حديثةةة يمكةةن 

االعتماد علي ا كآلية مساعدة في تدريس العلوم النانونيةةة؟  هةةل ل ةةا 

د ر في تنمية الملكة النانونية؟ هذا مةةا سةةيتم توضةةيحه فةةي المطلةةب 

 الثاني:
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المطلــا الثــانيا الخــرائط الذهنيــة الرقميــة اســتراتيتية تــدرة  

 حدةثة تُسهم في تنمية الملكة القانونية. 

لمة اليونانية استراتيجيوس  تعنةةي: كلمة استراتيجية مشتنة من الك

فن النيادة   قد كان  االستراتيجية لفترة طويلة أقرب ما تكةةون إلةةى 

الم ارة خالمغلنةخ التي يمارس ا كبار النادة   اقتصر استعمال ا على 

الميادين العسكرية   ارتةةبط مف وم ةةا بتطةةور الحةةر ب  كمةةا تبةةاين 

البةةد مةةن التأكةةد مةةن   تعريف ا من قائد إلةةى آخةةر   ب ةةذا الخصةةون

 .[20] ديناميكية االستراتيجية  إت ال ينيدها تعريف  احد

 ينصد باالستراتيجية هنا أن ا إجرا  أ  مجموعة مةةن اإلجةةرا ات 

المحددة التةةي ينةةوم ب ةةا المةةدرس لجعةةل عمليةةة الةةتعلم أكثةةر سةةرعة 

 سةة ولة  متعةةة   موج ةةة تاتيةةا  بشةةكل أكبةةر  فضةة،  عةةن قابليت ةةا 

   تعرح أيضا  بأن ةةا: فةةن اسةةتخدام [21]  ى مواقف جديدةل،نتنال إل

الوسائل المتاحة لتحنيي األررا    لم يعةةد اسةةتخدام االسةةتراتيجية 

ينتصةةر علةةى الميةةادين العسةةكرية  حةةدها  إنمةةا امتةةد ليكةةون قاسةةما 

 .[22] مشتركا بين كل النشاطات في ميادين العلوم المختلفة

ذهنية الرقمية ل ا د ر إيجابي  تُجمع الدراسات على أن الخرائط ال

في زيادة االستيعاب النرائي   من بين هذه الدراسةةات التةةي تنا لةة  

( التةةي  جةةد  Peng 2011-الموضوع الدراسة التةةي أجراهةةا  بيةةنج

في ا أن الخريطة الذهنية الرقمية تس م في زيادة االستيعاب النرائةةي 

تجمع بين اللغة  من خ،ل عمل ا على الربط بين شني الدمان؛ إت إن ا

 الكلمةةات  العمليةةات المنطنيةةة  التحليةةل مةةن ج ةةة   بةةين اإلبةةداع 

 الن ةةرة رير أن, [23]  الصور  التركيب  التخيل من ج ة أخرى

 ننةةل عمليةةة تعةةد قديما  فلم عنه سائدا كان تُلغي ما للتدريس الحديثة

 ي ةةدح مخطةةط نشةةاط  لكنةةه للمعلم  الوحيدة الم مة المعلومات هي

 المعلةةم ينةةوم إت لةةدى الطةة،ب  مرروبةةة تعليميةةة نةةواتج تحنيةةي إلى

 النشاط . هذا  إدارة بتخطيط

 بالن ر إلى تننيات التعلم الرقمي يُ،ح  أن ا تختلةةف   يةةأتي هةةذا 

االخت،ح نتاجا  للتطور المستمر في الوسائل التكنولوجية التي يمكن 

لتننيةةات التكنولوجيةةة استخدام ا في العملية التعليمية   من بين هذه ا

المعتمدة على الصوت   من ا أيضةةا تكنولوجيةةا المرئيةةات  الفيةةديو( 

 كذلال الحاسوب  شبكاته   يعد هذا األخير أهم العناصر األساسةةية 

في عملية التعليم الرقمي  فالتعليم بواسطة الحاسوب  شبكاته ثةة،ث 

مثةةل شبكات م مة  أ الهةةا التعلةةيم المبنةةي علةةى الحاسةةوب  التةةي تت

بالتفاعةةل بةةين الحاسةةوب  المةةتعلم فنةةط  فيكةةون فيةةه الحاسةةوب هةةو 

األساس  إما أن يكون التعلةةيم مبنيةةا  عليةةه أ  بمسةةاعدته أ  بإدارتةةه  

ففةةي األ لةةى يكةةون التعلةةيم مبنيةةا  علةةى الحاسةةوب  يتمثةةل تلةةال فةةي 

التفاعل بين الحاسوب  المتعلم  أما الثانية يكون الحاسةةوب مصةةدرا  

ة للتعليم كاسةةترجاع المعلومةةات أ  مراجعةةة األسةةئلة للمعرفة   سيل

 األجوبة  في حين ينتصةةر د ر الحاسةةوب فةةي الثالثةةة علةةى توجيةةه 

 .[24]  إرشاد المتعلم فنط

 تعد الملكة النانونيةةة صةةفة فةةي الةةنفس   لكن ةةا ليسةة  أي صةةفة  

 إنما صفة رسخ   تأصل   يتحني ب ةةا الف ةةم لمناصةةد النصةةون 

انونية  مما يس م في الندرة علةةى إعطةةا  حكةةم  مرامي العبارات الن

قانوني للنضية المعر ضةةة أ  الةةن  المطةةر ح  مةةن خةة،ل الن ةةر 

 التحليةةل  فضةة، عةةن الحرفةةة فةةي الصةةيارة  التفسةةير   تحليةةل 

 تكييف المراكز  الشر ط  الع،قات  الواقعات النانونيةةة   ت  ةةر 

نمةةا أيضةةا أهميةةة الملكةةة النانونيةةة لةةيس فنةةط للنةةانوني  حسةةب   إ

للمجتمع الذي يعيش فيه  فالمستفيد األ ل من  جود الملكة النانونيةةة 

هو النانوني نفسه؛ ألنه يتحصل مةةن  جةةود هةةذه الملكةةة علةةى فوائةةد 

 .[25] عديدة فيزيد تكا  عنله  إضا ة فكره

 بذا  من  ج ة ن ةةر الباحثةةة فالخريطةةة الذهنيةةة الرقميةةة تنضةةي 

المعتمد كليا  على التلنين الةةذي نةةرى أنةةه مةةدمر على التفكير التلنيني  

للفكر النانوني  بحيث يكون الطالةةب مجةةرد متلةةّي  سةةلبي للنصةةون 

 المبادئ النانونية  في حةةين أن الخريطةةة الذهنيةةة تفةةتح آفاقةةا لةةذهن 

الطالب تنشط تهنه  تُنمي مداركه الفكرية لمةةا هةةو مطةةر ح أمامةةه  

مغةةايرة عةةن تلةةال التةةي  تجعله يفكر فةةي طةةرح الموضةةوع بطرينةةة  

تلناها   تلال مةةن خةة،ل إعةةداده لخةةرائط تهنيةةة رقميةةة  فةةي  ج ةةة 

ن ره النانونية  باأللوان التي يفضةةل ا  إن هةةذا النةةوع مةةن الوسةةائل 

سيةُثةةةري المكتبةةة النانونيةةة بةمةوضةةةةوع جديةةد   هةةو الخةريةطةةةة 

الطةة،ب  تساعد  بوصف ا  تةننية تعليمية حديثة الةةذهةنةيةةةةةة الرقمية

فةةي اسةةتيعاب النصةةون النانونيةةة  تحلي،ت ةةا   مةةن ثةةم  زيةةادة 

 تحصيل م األكاديمي  قدرت م على تنمية الملكة النانونية.

 يُستفاد من تلال أن فاعلية التكامل بةةين تبسةةيط المعلومةةة النانونيةةة 

ي بةةد ره االسةةةتيعاب النرائةةةي لةةدى   الخرائط الذهنيةةة الرقميةةة تُنمةةّ

ةدّ األساس لعمليةةةات النةةرا ة جميع ةةا   هةةو العامةةل الطالب؛ بل  يُع

الرئيس في التحكم بجميع م ارات اللغة   يُعد ال دح الن ائي لعملية 

النةةرا ة    مةةةةةن أكثةةةةةر الم ةةةةةارات العنليةةةةةة ارتباطةةةةةا  بالعمليةةة 
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التعليميةةة   يةةؤثر فةةي التحصةةيل الدراسةةي  النجةةةاح فةةةي مختلةةةف 

 . [ 26] الموضوعات الدراسية

 صفوة النول هنا إن الخرائط الذهنية الرقمية ببساطة تمثل مزيجا 

بين العلم  الفن  تلال أن ا تعتمد على العنل من ناحيةةة  كيفيةةة طةةرح 

باسةةتخدام الةةذاكرة البصةةرية أ  السةةمعية أ  مةةن   -المعلومة النانونية  

من ناحية أخرى   مةةن ثةةم  تسةة ل عمليةةة الف ةةم  اإلدراك   -خ،ل ما

لمتلنةةي    ثةةم تنميةةة الملكةةة النانونيةةة لةةه لتوظيةةف المعلومةةة لةةدى ا

 النانونية التوظيف األمثل .

ــتخدا    ــا  باسـ ــانوم العـ ــررات القـ ــوةر ُمقـ ــانيا تطـ ــث الثـ المبحـ

 إستراتيتية الخرائط الذهنية الرقمية.

الم،حةة  أنةةه أصةةبح للمعلةةم  المةةتعلم أد ار جديةةدة  فةةي الن ةةرة 

لم لةةن ينتصةةر عملةةه علةةى إلنةةا  الحديثةةة لعمليةةة التةةدريس  فةةالمع

المعلومات   الط،ب لن ينتصر د رهم على حفةة  تلةةال المعلومةةات 

استعدادا  لتسميع ا   قد أظ رت الدراسات ضةةر رة العنايةةة بةةد افع 

األفراد للتعلم  المعرفة   من ثةةم اسةةتغ،ل ا لزيةةادة د ر المةةتعلم فةةي 

  [    27]  تفيدمنابل تنليل د ر المعلم  فالطالب هو المسةةت دح  المسةة 

في منابل تلال هناك بعض الصعوبات التي تواجه األسةةتات الجةةامعي 

في العلوم اإلنسةةانية فةةي اسةةتخدام الوسةةائل التكنولوجيةةة   لتوضةةيح 

 تلال أكثر سنحا ل التطرخ إلى تلال من خ،ل المطلبين ا تيين: 

المطلا الو ا  بيئة التعليم اإللكتروني ومعوقـات تطـوةر قـدرات 

 التامعي.الستاذ 

إن األزمة التةةي مةةرت ب ةةا ليبيةةا خةة،ل السةةنوات العشةةر الماضةةية 

شكل  عثرة أمام التعليم العالي   ما فرضته من تحديات هائلةةة أمةةام 

اإلدارة  ف ي تعيي تطوير  سةةائل التةةدريس  تةةدريب أعضةةا  هيئةةة 

التةةدريس  رفةةع كفةةا ت م التعليميةةة  العلميةةة  إلةةى جانةةب تطةةوير 

ة  تنويم التدريس  االمتحانةةات  بحيةةث يكةةون ل ةةا اإلمكانيات المادي

مصداقية  موضوعية  إال أن هناك محا الت على أر  الواقع من 

شأن ا الرفع من قدرات األستات الجامعي نةةذكر من ةةا ُمبةةادرة الباحثةةة 

 العلمية  التي تحمل عنةةوان خ نحةةو تطةةوير التعلةةيم النةةانوني بليبيةةاخ

   التي ت دح إلى تعزيز  إحداث ننلة نوعية في االستراتيجية [28]

التعليمية  البحثية  التدريبية النانونية بليبيا  إت تشمل إص،ح العملية 

التعليمية   تلةةال بمواكبةةة المنةةاهج الدراسةةية بكليةةات النةةانون الليبيةةة 

للتطور التكنولوجي  التنوع فةةي إلنةةا  المحاضةةرات باسةةتخدام عةةدة 

ثة  مع تطوير  تنمية الم ارات األساسية لمفةةاهيم التفكيةةر طرخ حدي

النانوني  كمةةا أن ةةا تعمةةل علةةى بنةةا  قةةدرات مخرجةةات المؤسسةةات 

 النانونية الليبية في كل مجاالت العمل  التخطيط المستنبلي.

بعةةد أن اطلةةع  كيةةل  زارة   - في بيان لوزارة التعليم العالي بليبيا  

ئةةات  المراكةةز    كيةةل شةةؤ ن التعلةةيم التربية  التعليم لشةةؤ ن ال ي

أعربةةوا عةةن   -الوزارة علةةى المشةةر عب  ال يئات  ةالعالي  مدير إدار

دعم م  تنديرهم للج ود المبذ لة في هذه المبادرة   هى ا ن طةةور 

 .[29] الدراسة إلمكانية تنفيذها من قبل  زارة التعليم العالي بليبيا

 من الم،ح  أن هذه المبادرة أكةةدت ضةةر رة أن ينةةت ج تطةةوير  

التعليم النانوني بليبيا على عدد من الخطوات التي يجب أن تؤخذ في 

الحسةةبان  نةةذكر من ةةا:  االهتمةةام بالم ةةارات التكنولوجيةةة ألعضةةا  

الكتابةةة  -جةةودة التعلةةيم النةةانوني  -هيئةةة التةةدريس بكليةةات النةةانون

تةةةذليل كةةةل الصةةةعوبات للتواصةةةل  -ب العملةةةيالتةةةدري -النانونيةةةة 

 االستعانة بالفنيين  المختصين فةةي اإلطةةار التكنولةةوجي  الج ةةات 

 كل مةةا   -المختصة بجودة التعليم  تطويره من الن رية الى التطبيي

 .[30] من شأنه تطوير التعليم النانوني بليبيا(

من خةة،ل  إجماال  تستند المبادرة إلى فكرة إص،ح العملية التعليمية

مواكبةةة التطةةورات التكنولوجيةةة فةةي هةةذا المجةةال    ضةةع أسةةاليب 

مبتكرة إللنا  محاضرات باستخدام التننيات الحديثة  باإلضةةافة إلةةى 

التركيز على تطوير “م ارات التفكير” في ضو  المبادئ النانونية  

 قد أكةةد  كيةةل  زارة التعلةةيم العةةالي بليبيةةا أن المبةةادرة تتوافةةي مةةع 

العام للوزارة في دعم االبتكار  تعزيز الثنافةةة اإلبداعيةةة بمةةا   التوجه

  . [31] يس م في تطوير العملية التعليمية  التدريبية

 يُعد عز ح عدد كبير مةةن أعضةةا  هيئةةة التةةدريس عةةن المتابعةةة 

 التطورات العلمية  ريرها من األسباب أدت الةةى تراجةةع  ضةةعف 

هنةةاك عوامةةل أخةةرى  إال أن أدا  ال يئة التدريسية  بةةالررم مةةن أن  

الباحثة ترى أن العب  األكبر فةةي التطةةوير ينةةع أساسةةا علةةى قابليةةة 

األستات التدريسية   تحسةةين مسةةتواه العلمةةي  تحفيةةزه علةةى متابعةةة 

التطةةورات العلميةةة  تعميةةي معرفتةةه علةةى  فةةي تخصصةةه   علةةى 

ترجمةةة األفكةةار األكاديميةةة إلةةى ممارسةةات عمليةةة  مةةن خةة،ل 

 ت التدريس المتباينة الحديثة.إستراتيجيا

 بالن ر إلى  اقع الع،قة بين الطالب  األستات نجد أن األستات هةةو 

المحور الرئيسي للعملية التعليمية   هذا ما  يجب أن نسعى لتغييةةره 
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 بنا  صورة جديدة ل ذه الع،قة؛  تلال بجعل الطالب محور العمليةةة 

لموجةةه   األهةةم مةةن تلةةال التعليمية  المعلم هو النائد   المشةةرح   ا

كله أن ينود عملية التعليم ث،ثةةة أفةةراد لكةةل مةةن م  ظيفتةةه الخاصةةة  

 لكن يعملون في إطار  احد مشترك   هم: المعلةةم أ ال    المشةةرح 

 على العملية التعليمية ثانيا    خبير الوسائط المتعددة ثالثا . 

ي لعةةدة  من ثةةم فةةالمعلم  حةةده ال يكفةةي لتطبيةةي التعلةةيم اإللكتر نةة 

أسةةباب  أ ال ألننةةا نحتةةاج إلةةى التغييةةر الةةذي ال ينتصةةر فنةةط علةةى 

طرينة توصيل المعلومة للطالةةب  بةةل يشةةمل جةةانبين آخةةرين  همةةا 

المةةادة المطر حةةة فةةي المن ةةاج   م، مةةة الوسةةيلة المسةةتخدمة فةةي 

التعليم   بنا  على تلال فند أضحى المعلم يمثل ث،ثةةة أد ار   هةةي: 

ام الوسائل التننية   د ر المشجع علةةى التفاعةةل د ر الشارح باستخد

في العملية التعليمية عن طريي تشجيع طرح األسئلة  االتصةةال مةةع 

الطلبة أثنةةا  المحاضةةرة   كةةذلال د ر المحفةةز علةةى توليةةد المعرفةةة 

 اإلبداع  ف و يحث الط،ب على اسةةتخدام الوسةةائل التننيةةة  ابتكةةار 

 يتيح ل م التحكم بالمادة الدراسية البرامج التعليمية التي يحتاجون ا   

 .[ 32]  بطرح آرا هم   ج ات ن رهم

 هنةةا يمكةةن النةةول إن تطةةوير التعلةةيم النةةانوني يكمةةن فةةي تطةةوير 

الم ارات النانونية ال،زمة لذلال؛ إت أصةةبح  األخيةةرة أكثةةر نجاحةةا 

 استمرارية  فكلما اعتمدت دراسة النانون على الحف   التلنين فنةةط 

جات أقل تأثيرا   إنتاجية  باإلضافة إلى الف م  الحف  أصبح  المخر

تأتي مرحلة تطوير الم ارات  فالمادة العلمية تحتاج   -إن لزم تلال    -

إلى ف م قبل التطبيي   الم،حةة  أن صةةعوبة توظيةةف آليةةات التعلةةيم 

الحديثة لألستات الجامعي جعلته بين المطرقة  السندان  فأمام رربته 

يث   صةةوال لتغييةةر  إحةةداث ننلةةة نوعيةةة فةةي فةةي التطةةوير  التحةةد

تطةةوير المعلومةةات النانونيةةة  يجةةد نفسةةه بةةين انعةةدام اإلمكانةةات 

  صعوبة التوظيف.

 تتبةةاين ا ليةةات التننيةةة الحديثةةة فةةي التعلةةيم النةةانوني  كالسةةبورة 

الذكية   ج از الحاسب ا لي   اللوحات التعليمية    سائل سمعية  

أ فيس  برنامج البوربوين (  فعادة العمليةةة  شبكة إنترن   برنامج  

التعليميةةة تحتةةاج تنليةةديا إلةةى ث،ثةةة أسةةس لتكتمةةل بالصةةورة المثلةةى 

 المعلم كمرسل  حيد  مندم للمعلومةةة   المةةتعلم كمسةةتنبل   المةةادة 

العلمية(  أما اليوم فند أضف  إفرازات العولمةةة  التطةةورات التننيةةة 

حياة  أساليب جديدة نالةة  اهتمةةام الحديثة  التي المس  كل مناحي ال

البةةاحثين األكةةاديميين بالتكنولوجيةةا فةةي الحنةةل التربةةوي  اسةةتخدام 

 البعض ا ليات التننية المس لة بل  ميسرة جدا لتنديم المادة العلمية .

 قةةد اعتمةةدت الباحثةةة فةةي تةةدريس منةةررات النةةانون العةةام علةةى 

وتج   هةةو مةةا ( كةةأُنمPowerpoint  -استخدام  برنامج بوربوينةة   

سنحا ل تحديد خصائصه  أهميته  كيفية تبسيطه للمعلومة النانونية 

 الحنا (  ف و يعةةد مةةن أكثةةر البةةرامج اسةةتخداما فةةي مجةةال المعرفةةة 

 التعلةةيم؛ لمةةا لةةه مةةن أهميةةة قصةةوى فةةي إثةةارة الحةةواس  إيصةةال 

المعلومة   مةةن خصائصةةه فةةي تةةدريس العلةةوم النانونيةةة:   سةة ولة 

ر نة في التعديل  التغيير  أيضا له د ر ملحةةوظ فةةي االستخدام  الم

تبسيط المعلومة النانونية  إيجازهةةا فةةي قالةةب جةةذاب  بمةةا فةةي تلةةال 

إثارة الحواس  تفعيل الندرة على تركيز االنتبةةاه  يضةةاح إلةةى تلةةال 

إمكانية دعم الخرائط الذهنية الرقمية بالصور   كذلال يمتاز بتمكةةين 

 الف ةةم مةةن قبةةل الطالةةب  تعزيةةز  النةةدرة علةةى الحفةة   االسةةتيعاب

 الع،قة بينه  بين األستات الجامعي( .

 السؤال الذي يطرح نفسه هنا في شأن برنامج أ فةةيس بوربوينةة  

في المرحلة الجامعية هةةو مةةاهي اإلمكانيةةات ال،زمةةة  لتطبيةةي هةةذه 

ا لية داخل قاعة الدرس الجامعي  ف،بةةد مةةن ضةةر رة تةةوفر جملةةة 

 وازم في بيئة  محيط العمل نذكر من ا:من اإلمكانيات  الل

 توفير أج زة الحاسوب بندر كاح. .1

تخصةةي  األج ةةزة ال،زمةةة لةةذلال  شاشةةة العةةر (    .2

  آليات تننية متطورة   أتوماتيكية (.

توفر حجةةرات الدراسةةة تات مآخةةذ ك ربائيةةة  مختلةةف  .3

 اللوازم تات الع،قة ب ا  المتغيرة.

االضةةا ة مةةن خةة،ل تةةوفر تةةوفر إمكانةةات الةةتحكم فةةي  .4

الستائر ال،زمة على النوافذ؛ لحجب اإلضا ة الخارجية 

 data تمكين الندرة على اسةةتخدام شاشةةات العةةر   

show. ) 

 ج زة  صيانت ا .متابعه تحديث البرامج   األ .5

أما عن بعض العوائي التي تعيي توظيف األستات الجامعي لبرنامج 

 بوربوين  ف ى:

 زمة التي سبن  اإلشارة إلي ا .نن  اإلمكانات ال، .1

تعةةذر قةةدرة األسةةتات الجةةامعي علةةى اسةةتخدام األج ةةزة  .2

  التننيات الحديثة لدى البعض.
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ننةة  االهتمةةام مةةن قبةةل إدارة الجامعةةة لةةدعم اسةةتخدام  .3

 ا ليات التننية الحديث.

يتطلب تثبي  األج زة  بةةذل ج ةةد   قةة  ممةةا يحةةد مةةن  .4

 الزمني المحدد لزمن المحاضرةإمكانية التحكم في الحيز 

[33]. 

المطلا الثانيا تطبيقات عملية لخرائط ذهنية رقمية في مقررات 

 قسم القانوم العا  أنموذجاً:

إن الطرخ  الممارسات التعليمية التنليدية في كليات النانون  مثل: 

التلنين  الحف  د ن استحضار المعنى   إلنا  المعلومةةة مةةن طةةرح 

التدريس(   االكتفا  بطرينة إلنا  المعلومات من  احد  عضو هيئة  

المصةةدر   اقتصةةار د ر الطالةةب علةةى التلنةةي د ن تفاعةةل لةةم تعةةد 

تجدي  فالطالب اليوم يحتاج لتعليم تتضح فيه قدرة األستات الجةةامعي 

على استخدام المعلومات  الم ارات ال،زمة لتكوين كفا ة متميزة ال 

إثبات الجدارة  الندرة على التعامةةل   لتعليم م فنط؛ بل لتدريب م على

ات قانونيةةة  مع متطلبات العصر   إعداد كوادر تمتلال طاقةةات  ُمْكنةةَ

جةةديرة متوائمةةة مةةع منتضةةيات حضةةارة النةةرن الواحةةد  العشةةرين 

 .[34] بطرينة إيجابية  مثمرة

 حتى ال نةةدخل فةةي الجزئيةةات التننيةةة فةةإن هةةذه الجزئيةةات التننيةةة 

متخص  لتحويةةل المنةةررات النانونيةةة إلةةى شةةكل تحتاج إلى فريي  

رقمي  تحديدا  خرائط رقميةةة   فةةي إطةةار توظيةةف المختصةةين فةةي 

تكنولوجيا التعليم  االستعانة ب م في تصميم الوسائل اإللكتر نية فند 

أفةةرد ال يكةةل التن يمةةي للجامعةةات  مؤسسةةات التعلةةيم  مجموعةةة 

   تتمثةةل فةةي (40اختصاصات تحةة  اسةةم الوسةةائل التعليميةةة فةةي م

إعداد  إنتاج الوسةةائل التعليميةةة بالكليةةة   اإلشةةراح علةةى الناعةةات 

المتخصصة لعةةر  هةةذه الوسةةائل   كةةذلال مسةةاعدة أعضةةا  هيئةةة 

التةةدريس بالكليةةة فةةي إعةةداد األ راخ البحثيةةة للمشةةاركة ب ةةا فةةي 

المؤتمرات العلمية   العمةةل علةةى تةةوفير أج ةةزة عةةر  األشةةرطة 

 .[35] ريرهاالسينمائية  الفيديو  

إن هذه االختصاصات لو القةة  تطبينةةا عمليةةا فِعليةةا سةةتندم حزمةةة 

ليسةة  بالنليلةةة مةةن المنةةررات الدراسةةية اإللكتر نيةةة عبةةةر هةةةذه 

االسةةةتراتيجية التعليميةةةةة الحديثةةةة  بحيةةةث ستشةةةمل هةةةذه الحزمةةةة 

منةةةررات بأرلةةةب التخصةةةصات اإلنةةةسانية  التطبينيةةة   مواكبةةة 

يةةا المعلومةةات  االتصةةاالت  توظيف ةةا فةةي التطةةورات فةةي تكنولوج

اإلدارة  فةةي البةةرامج األكاديميةةة مةةن حيةةث المحتةةوى  أسةةاليب 

   التعا ن المشترك مع الجامعةةات  مراكةةز [36]  التدريس  التنويم

البحةةوث العلميةةة المختلفةةة بالةةداخل  الخةةارج بمةةا يطةةور  يحسةةن 

 ا فيمةةا   من ثةةم تفعيةةل اختصاصةة [37] مستوى التعليم التنني  الفني

يتعلي بالتعةةا ن مةةع المؤسسةةات  ال يئةةات  المن مةةات تات الع،قةةة 

 دراسة االتفاقيات المتعلنة بالتعليم التننةةي  الفنةةي  اقتةةراح إمكانيةةة 

االنضةةمام إلي ةةا سةةيُحدث ننلةةة نوعيةةة فيمةةا يتعلةةي بةةالتطوير التننةةي 

 خاصة فيما يتعلي بكليات النانون.

األد ات التعليميةةة الفعالةةة لتنفيةةذ فالخريطة الذهنية الرقمية تعد من  

عدد كبيةةر مةةن األنشةةطة التدريسةةية فةةي المواقةةف التعليميةةة   هنةةاك 

ثمانية أنشطة الستخدام الخرائط الذهنية الرقمية فةةي التعلةةيم  الةةتعلم 

نذكر من ا أنةةه: مةةن خةة،ل الخريطةةة الذهنيةةة الرقميةةة يمكةةن تكةةوين 

ة للموضوع   ف ي  سيلة الن رة التحليلية  الن رة الشمولية المتكامل

فعالةةة فةةي شةةرح المفةةاهيم  الن ريةةات  المبةةادئ  النةةيم  الم ةةارات 

 األفكار المتضةةمنة فةةي الموضةةوع الدراسةةي   تعةةد أداة فعالةةة فةةي 

تد ين الم،ح ةةات  التعليمةةات  الخطةةوات  تن يم ةةا   األهةةم مةةن 

 .[38] تلال كله كشف الع،قات  الر ابط بين النضايا

لرقمي أتاح  الخريطة الذهنيةةة لألسةةتات الجةةامعي  في ظل التندم ا

النةةدرة علةةى دمةةج محتويةةات موضةةوع الةةدرس  كةةالن   الصةةورة 

 الصوت  الفيديو   ما يميز هذه الطرينة أن ا تعطي فرصة حنينيةةة 

لتبةةداع الخةة،خ مةةن قبةةل األسةةاتذة الةةذين هةةم مولعةةون باسةةتخدام 

تجربةةة هةةذا   التكنولوجيا الحديثةةة   لةةدي م الرربةةة فةةي الخةةو  فةةي

النمط الجديد من إستراتيجيات التدريس باإلضةةافة إلمكانيةةة اسةةتعانة 

األسةةتات الجةةامعي مةةع الكفةةا ات المتخصصةةة داخةةل المؤسسةةات 

 التعليمية  بالررم من أن ا تأخذ  قتا طوي،  في إعدادها .

 للباحثة تجربة في تبسةةيط المعلومةةة النانونيةةة باسةةتخدام الخةةرائط 

 تنديم ا للطلبة بوسائل إلكتر نية  باسةةتخدام ج ةةاز الذهنية الرقمية  

( Computer(  ج ةةاز حاسةةوب  Data showعةةار  صةةور  

(  فةةي إعةةداد المنةةررات المن جيةةة powerpoint تحديدا  برنةةامج  

المحةةددة  فةةي اللةةوائح الداخليةةة لكليتةةي النةةانون   العلةةوم الشةةرعية 

 ا العلميةةة بجامعة طرابلس   كذلال استخدام ا في عر   مشاركات

 في المؤتمرات الداخلية  الد لية  الند ات   رش العمل.

 الم،ح  تفاعل الطلبةةة فةةي المحاضةةرة إت أن ةةا خلنةة  نوعةةا مةةن 

الحوار  طرح التسامالت ا نيةةة فةةي كةةل ننطةةة يةةتم شةةرح ا   بعةةد 

على استخدام الخرائط الذهنية الرقميةةة فةةي التحصةةيل [39]  تدريب ن
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ار عدد مةةن الةةدر س  عمةةل خةةرائط تهنيةةة العلمي تم تكليف ن باختي

تَمتعن فةةي ترجمةةة المنةةرر  في ا  كتطبيي عملي   نتيجة لذلال فند اسةةْ

النانوني في صورة خريطةةة تهنيةةة  مةةن ن مةةن اسةةتخدم  الخةةرائط 

اليد ية   من ن من استخدم  الخرائط الرقمية   أكدن على أن هةةذه 

يةةة المنةةررات الطرينة قد ساعدت ن كثيرا  فةةي تحصةةيل ن العلمةةي ببن

 األخرى. 

سةةنوات  10 مةةن المنةةررات التةةي تةةم اعةةدادها إلكتر نيةةا   خةة،ل 

م بكليات النانون بالجامعات الليبيةةة   من جيةةة البحةةث 2010-2020

الةةن م  -النةةانون الدسةةتوري –قةةانون التن ةةيم الةةد لي –النةةانوني 

تةةاريأ   –خ4ن ريتي النانون  الحي كما في الشةةكل رقةةمخ  -السياسية  

خ(  سةةيتم طةةرح أحةةد هةةذه المنةةررات 5النانون خالشةةكل رقةةمخ  الن م

 آلية استخدام الخرائط الذهنية الرقميةةة في ةةا بمةةا يتوافةةي  متطلبةةات 

 .(40 الجودة

      

   [ 5] لشكل رقما                                                                           [ 4] لشكل رقم ا                             

 

 

( للمقـرر الدراسـي لالتنمـيم 41)  المتطلبات الكادةميـة •

 (.Academic requirements for the course  الدوليل

يُعد هذا المنرر اختياريا تةةم تدريسةةه بكليةةة العلةةوم الشةةرعية  قسةةم 

 الشريعة  النانون  لطالبةةات السةةنة الرابعةةة  تحةة  رمةةز المنةةرر خ

RL249 ساعة خ بن ام العام الدراسي  48خ  برصيد كلي للمنرر خ

ن المخرجةةات التةةي  ليس الفصلي   ي دح هذا المنرر إلى جملةةة مةة 

يفتر  أن تكتسب ا الطالبات بعد إكمال ن المنةةرر الدراسةةي بنجةةاح  

من بين ا أن تتعرح الطالبة على الواقع النةةانوني الةةد لي مةةن خةة،ل 

معرفةةة قةةانون التن ةةيم الةةد لي   معرفت ةةا بنواعةةد  آليةةة إنشةةا  

المن مات الد لية  حنوق ا   اجبات ا علةةى المجتمةةع الةةد لي  أيضةةا  

رفت ا الفرخ بةةين المن مةةات الد ليةةة  المن مةةات اإلقليميةةة  آليةةة مع

تن يم ا  عمل ا  باإلضافة إلى التعرح على د ر المن مات الد ليةةة 

في تطةةوير المجتمةةع الةةد لي   الجةةدير بالةةذكر أن مخرجةةات الةةتعلم 

 المست دفة من هذا المنرر الدراسي  تتمثل في: 

تُعةةد (: Knowledge & understandأوالًا المعرفـة والفهـم )

المعلومات األساسية  المفاهيم الرئيسةةية التةةي يكتسةةب ا الطالةةب بعةةد 

 دراسة المنرر الدراسي بنجاح في مجالي المعرفة  الف م تتمثل في:

المتمثلةةةة فةةةي النةةةدرة علةةةى تةةةذكر  : Knowledgeالمعرفـــة  .1

 استرجاع  تكرار المعلومات   عةةادة  مةةا تتحنةةي المعرفةةة مةةن 

 خ،ل:

معرفة الحنائي المحةةددة للتن ةةيم الةةد لي  من ةةا: معرفةةة الطالةةب  .أ

لمجريات األحداث الد لية   تواريأ إنشةةا  المن مةةات الد ليةةة  

ا  خصائ  المن مات الد لية  أهميت ا في المجتمع الةةد لي كمةة 

 .[6] في الشكل رقم 
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 (6لشكل رقم )ا

 

أن يعرح الطالب  يرسم فةةي تهنةةه المصةةطلحات الفنيةةة  .ب

 مدلوالت الرموز اللف ية للمن مات الد لية  مع توضيح ا ل م مةةن 

بوينةةة  خةةة،ل ج ةةةاز عةةةار  الصةةةور  علةةةى برنةةةامج البةةةا ر 

 POWERPOINT: ،فمث .) 

( UNمعرفةةةة رمةةةز من مةةةة األمةةةم المتحةةةدة  هةةةي    •

  صورة شعار المن مة  ال وية البصرية(.

(  IMFمعرفةةة رمةةز صةةند خ الننةةد الةةد لي  هةةو     •

  صورته  شعاره  ال وية البصرية(..

معرفة االصط،حات المتعةةارح علي ةةا للتعامةةل مع ةةا   •

بحيث يكون الطالب   كاختصار أسما  المن مات الد لية

ملما ب ا  بأشكال ا موضحا بالصور التوضيحية ل ا كما 

 (.7في الشكل رقم  

 

 (7لشكل رقم )ا

 

ان يتبع الطالب من ج األستات في الف م  االسةةتدالل  مةةن  .ج

 المعرفة المست دفة لذلال.ثم االستنتاج  صوال إلى 

 

 

أن يرسم الطالب في تهنه صورة كاملة للمن مات الد لية يسةةتطيع 

 التمييز بين المن مات الد لية  المن مات اإلقليمية.
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 يتمثةةل فةةي النةةدرة علةةى تفسةةير أ   (:Understandالفهــم ) .2

ل ا الطالةةب فةةي مسةةتوى  إعادة صيارة المعلومةةات التةةي حصةةّ

تشمل الترجمة  التفسير  االستنتاج  المعرفة بلغته الخاصة   

مثل: الشرح  اإليضاح  التفسةةير  الوصةةف  الرسةةم  اإلشةةارة 

 إلى.....إلأ 

 تتمثةةل الم ةةارات  (:Mental skillsثانياً: المهارات الذهنيـة )

الذهنية التي يكتسب ا الطالب الذي يدرس منةةرر التن ةةيم الةةد لي فةةي 

 تحديةةةةد  حةةةةل  التحليةةةةل   النةةةةدرة علةةةةى التفكيةةةةر اإلبةةةةداعي 

 المشك،ت...إلأ   من بين هذه الم ارات:

قيةةاس م ةةارة الطالةةب بتكليفةةه بةةاالط،ع علةةى المرجةةع  .1

المنرر  محا لة التلخي   االستنباط تهنيةةا للمواضةةيع 

. 

أهم الننةةاط األساسةةية فةةي الموضةةوع   مةةن ثةةم محا لةةة  .2

 رسم خريطة تهنية يد ية أ  رقمية.

 خةةرائط تهنيةةة فيمةةا تنةةديم  رقةةات عمةةل مةةن الطلبةةة  .3

يخ  المن مات الد لية  اإلقليميةةة  مةةن حيةةث نشةةأت ا 

  د رها في المجتمع الد لي.

االمتحةةان التحريةةري النصةةفي الةةذي يحةةدد مةةدى قةةدرة  .4

الطالةةب علةةى التمييةةز  التحليةةل النةةانوني فيمةةا يخةة  

 المن مات الد لية.

 Practical & professional ثالثاًا المهارات العملية والمهنية

skill  الكتسةةاب الطالةةب الم ةةارات عنةةد دراسةةة هةةذا المنةةرر تةةم :

استخدام بعةةض األج ةةزة  المعةةدات اإللكتر نيةةة  بعةةض الم ةةارات 

 العلمية  تلال من خ،ل:

عطةةا  محاضةةرات   رش عمةةل للطالبةةات إ .1

عن كيفية استخدام الخةةرائط الذهنيةةة اليد يةةة 

  الرقمية.

  استخدم الطالب الخرائط الذهنية بعد تلخي .2

 المنرر  ريره في المنررات الدراسية.

زيارات ميدانية إلةةى مكتةةب التعةةا ن الةةد لي  .3

للوقةةوح علةةى آليةةة عمةةل المن مةةات علةةى 

 أر  الواقع.

الم ارة العلمية  الم نيةةة مةةن خةة،ل:   رش  .4

 العمل  التدريب الميداني.

 Generic andرابعــــاًا المهــــارات العامــــة والمنقولــــة: 

transferable skills :  يكتسب الطالب بعض الم ةةارات العامةةة أ

الم ارات النابلةةة ل،سةةتخدام فةةي مجةةاالت العمةةل عنةةد دراسةةته ل ةةذا 

المنرر الدراسي ب ةةذه ا ليةةة  بحيةةث يمكةةن تطبين ةةا فةةي أي مجةةال  

  تحني الم ارات العامة  المننولة من خ،ل: 

قدرة الطالةةب علةةى االتصةةال  التواصةةل  التحةةدث فةةي  .1

 مةةةةةات الد ليةةةةةة بةةةةةاخت،ح أنواع ةةةةةا أمةةةةةور المن

  تخصصات ا.

رةةرس الرربةةة داخةةل الطالةةب علةةى اسةةتخدام األد ات  .2

التكنولوجيةةةةةة الحديثةةةةةة  تكنولوجيةةةةةا المعلومةةةةةات 

  االتصاالت.

من خ،ل الزيارات التي ينوم ب ا الطالةةب إلةةى الج ةةات  .3

المختصة بعمل المن مةةات الد ليةةة يصةةبح لديةةه النةةدرة 

 حوار .على اإللنا   التنديم  ال

 Teaching and learningخامســاًا قــر  التعلــيم والــتعلم )

methods)  : قد تةةم اسةةتخدام عةةدة إسةةتراتيجيات فةةي تةةدريس هةةذا 

المنرر بشكل يوائم  التطةةور التكنولةةوجي السةةائد اليةةوم   تلةةال مةةن 

  المحاضرات  الزيةةارات العلميةةة  األنشةةطة التدريبيةةة عةةن   :خ،ل

ية   حلنات المناقشة من خ،ل الصةةور كيفية استخدام الخرائط الذهن

المبينة في ج از عار  الصور لموضوع الدرس  على برنةةامج خ 

 (  استراتيجية التعليم التعةةا ني POWERPOINTبوربوين  خ  

 بالتالي فإنه لتفعيل تطبيةةي هةةذه االسةةتراتيجية فةةي تةةدريس التن ةةيم 

النةةانون الد لي  ريره من فر ع النانون العام أ  أي فرع من فر ع  

 إجماال  هو ضر رة توفر اإلمكانات المطلوبة لذلال.

 الم،ح  أن استخدام الخرائط الذهنية الرقميةةة تسةة ل العديةةد مةةن 

المعض،ت التي تواجةةه التعلةةيم عةةن بعةةد  بةةدل تنةةديم الةةدر س عةةن 

طريي التسجيل  المراسلة  بالتالي تس ل الف م  اإلدراك الكافي لدى 

 الدر س بالصوت  الصورة الداعمة للمعنى.الطالب بحيث يتلنى 

نخل  هنا إلى أنه لكي يكون د ر األسةةتات فةةاع،   يجةةب عليةةه أن 

يجمةةع بةةين التخصةة   الخبةةرة   أن يكةةون مةةؤه،  تةةأهي،  جيةةدا   

 مكتسبا  الخبرة ال،زمة لصةةنل تجربتةةه  فةة، يحتةةاج المعلمةةون إلةةى 

لمسةةاعدت م   التدريب الرسمي فحسب  بل  المسةةتمر مةةن زم،ئ ةةم 

ف،بد لألستات أن يمارس د ر المخطةةط  الموجةةه  المرشةةد  المةةدير 

 الُمنيّم للعملية التعليمية  يبحث عن كل ما هو جديد ..مميز.. سةةلس 
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...لتنةةديم المعلومةةة للطالةةب  فمةةث، مشةةاركة الطالةةب بنشةةاطاته    

إكسابه م ةةارات جديةةدة بطبيعةةة الحةةال سةةينعكس تلةةال إيجابيةةا  علةةى 

التفاعلية   م اراته في االتصال  تمكينه مةةن تفجيةةر طاقاتةةه   قدراته

 قدراته   بنةةا  شخصةةيته   اط،عةةه علةةى أحةةدث مةةا توصةةل إليةةه 

العلم  في شتى المجاالت  السيما النانونية من ا   التةةي نحةةن بصةةدد 

 مناقشت ا   صوال  لتنمية ملكة قانونيه مميزة .

االتصةةال بةةين المعلةةم    بما أن التعليم الرقمي هو الةةذي يحنةةي آليةةة

 المةةتعلم إلكتر نيةةا  مةةن خةة،ل شةةبكة أ  شةةبكات إلكتر نيةةة  بحيةةث 

تصبح الكلية مؤسسة شبكية   لتحنيي تلال البد من مكونات أساسةةية 

للتعليم الرقمي   هى المكون التكنولوجي  المكةةون اإلداري   لكةةي 

يتم تحول المن ومة التعليميةةة إلةةى من ومةةة تعلةةيم رقمةةي  البةةد مةةن 

إستراتيجيات معينة من بين ا الخريطةةة الذهنيةةة الرقميةةة  فباإلضةةافة 

الى أن الخريطة الذهنية تن م البنا  المعرفي في بيئته الذهنية  ف ةةي 

تستخدم التفكير اإلبداعي  حل المشك،ت  بالتالي لذلال الذهنيةةة مةةن 

 الس ل استخدام ا في التعليم المباشر أ  التعليم الرقمي .

 

 الخاتمة

طبيي هذه االستراتيجية الحديثة عمليا يمكن من خ،ل ا الحصول بت

على ن رة أكثر شمولية للموضوع  فيشةةعر الطالةةب بةةأّن كةةل شةةي   

 اضح أمامه  مةةن خةة،ل تحنيةةي األهةةداح التةةي يلجةةأ إلي ةةا األسةةتات 

الجةةامعي  بحيةةث تتةةيح لةةه الحصةةول علةةى تحصةةيل بشةةكل  أفضةةل  

التننيةةات التربويةةة الحديثةةة    لذلال فالد ر الجديةةد للمعلةةم فةةي عصةةر

يتطلةةب منةةه أن يكةةون علةةى معرفةةة بالبيئةةة التعليميةةة   خصةةائ  

المتعلمين  م ارات م  قدرات م  اختيار الطرخ التدريسةةية المناسةةبة  

 إشراك م في ا من خ،ل التعليم النشط   تكثيف الةةد رات التةةي مةةن 

اد قلةةي،  شأن ا أن تزيد من م اراته   عن تجربة عملية يجةةب االبتعةة 

عن الوسائل التنليدية  المتمثلة في شرح الكتاب المن جي   تحضةةير 

الدر س   استخدام الوسائل النديمة    ضع االختبارات المتعةةارح 

علي ا بوضةةع سةةؤال أ  اثنةةين يتحةةدد مةةن خ،ل ةةا مسةةتوى الطالةةب  

فحتى طرينة األسئلة تات ا البةةد أن تكةةون متنوعةةة بةةل  متباينةةة مةةن 

 جية  اإلجابة في ا تعتمد علةةى ف ةةم الطالةةب أ ال  قبةةل الدر س المن

 من خ،ل البحةةث فةةي هةةذا الموضةةوع تةةم التوصةةل إلةةى كل شيئ    

 مجموعة نتائج  توصيات نلخص ا في ا تي :

 النتائج: 

إن ما مر   يمرُّ به العالم ا ن من تحديات نتيجة انتشةةار  .1

 - 19 كوفيةةةةةد   مةةةةةا يعةةةةةرح جائحةةةةةة كور نةةةةةا

(COVID19بين ةةا صةةعوبة التةةدريس المباشةةر      من

للطلبةةة بالجامعةةات   تلةةال لخطةةورة التنةةارب المكةةاني 

 الجسدي بين الطلبة  النةةائمين علةةى العمليةةة التعليميةةة 

بشكل عام  هذا بةةد ره أثبةة  بصةةورة كبيةةرة أهميةةة أن 

تستند األن مة التعليمية على إستراتيجيات تننية مبتكةةرة 

 تعلم فاعلة  رير تنليديةةة   اسةةتراتيجية  طرائي تعليم  

الخةةةرائط الذهنيةةةة الرقميةةةة تعةةةد إحةةةدى أهةةةم هةةةذه 

 االستراتيجيات التي تس ل عملية التعليم الرقمي.

الخرائط الذهنيةةة الرقميةةة تزيةةد مةةن التفكيةةر اإلبةةداعي   .2

 إدراك األشةةةيا    رميةةةة الصةةةورة كاملةةةة   زيةةةادة 

افة إلةةى الع،قةةات   تحفيةةز النةةرا ة  المراجعةةة  إضةة 

 توسيع مجال الف م لألشيا .

تتشابه العناصر األساسية للخرائط الذهنيةةة الرقميةةة فةةي  .3

 عدة مكونات ا.

إن الخةةرائط الذهنيةةة الرقميةةة تمثةةل مزيجةةا بةةين العلةةم  .4

 الفن  ف ي تعتمد على العنل من ناحيةةة   كيفيةةة طةةرح 

المعلومةةةة النانونيةةةة باسةةةتخدام الةةةذاكرة البصةةةرية أ  

 ية أخرى.السمعية من ناح

التدريس باستخدام استراتيجية الخريطة الذهنية الرقمية  .5

يمكن المحاضةر مةن توزيةع الوقةةة  بشةةةكل سةةةليم فةةي 

 أثنةا  المحاضةرة.

إن مخرجةةات كليةةات النةةانون مرتبطةةة ارتباطةةا  ثينةةا  .6

 بمستوى أدا  أعضا  هيئة التدريس.

 

 التوصيات :

يةةة فةةي ضر رة تفعيل اسةةتخدام الخةةرائط الذهنيةةة الرقم .1

 المنررات النانونية  تكييف ا مع التعليم الرقمي. 

برنامج بوربوينةة  فةةي مثل لتوظيف ثنافة االستخدام األ .2

 التعليم النانوني .

 ضع خطوات علمية  عملية من شأن ا إعادة االعتبةةار  .3

 الستخدام مختلف تننيات التعليم الحديثة.
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إقامة ند ات عليمةةة  تن ةةيم د رات تعليميةةة للرفةةع مةةن  .4

كفا ة مستوي تعامل األستات الجامعي مةةع الوسةةائل تات 

 التننيات الحديثة .

تةةوفير األج ةةزة  الوسةةائل  أج ةةزة العةةر  ال،زمةةة  .5

للعملية التعليمية  ت يئةةة الناعةةات الدراسةةية بمةةا يتوافةةي 

  األج زة المستعملة.

ضر رة حرن مؤسسات التعلةةيم العةةالي علةةى الولةةوج  .6

لتطةةورات التكنولوجيةةة بنةةوة للعةةالم الرقمةةي  مواكبةةة ا

 لعصرنة أساليب   سائل التعليم النانوني.

تفعيل المبادرات الفردية لألستات الجامعي  صوال لرفع  .7

 مستوى م اراته  كفا ته في استخدام البرنامج التننية .

 

 :الهوامش

أكبر 1]    موضوع  التعليم  التعلم   بين  الفرخ  كفاية   ال ادي    ]

في   نشر  بالعالم   عربي       2018-سبتمبر23موقع 

https://mawdoo3.com . 

الحوسينية  2]    بن   هدى  خميس   بن  هللا  عبد  سعيدي   امبو    ]

عمان    للنشر  التوزيع  المسيرة  دار  النشط   التعلم  استراتيجه 

 . 25  ن2016األردن  

يدات  ت قان أبو السميد  الدمان  التعليم  التفكير  دار الفكر  [عب3]

 . 47  ن2007للطباعة  النشر  التوزيع  عمان  األردن  

باب:  4] عبدهللا   بن  جابر  حديث  من  سننه  في  ماجه  بن  أخرجه   ]

  كتاب: اإليمان  فضائل الصحابة  العلم   اتباع سنة رسول هللا  

 11حديث رقم: 

 (. 153  ا ية  [  سورة االنعام5]

على 6]  الخرائط_الذهنية_االلكتر نية   بعنوان:  منشور  منال    ]

 : /https://marwaelbaz.fandom.com/wikiالموقع 

منال7]    الرشيدي   أثر  [   الذهنية الخرائط استخدام حسين  

 . 3تكره  ن مرجع سبي  اإللكتر نية 

بوزان  8]    توني    ]Tony Bozan   بريطاني نفس  عالم  هو   )

سنة   بريطانيا  في  له  1942 لد  نشرت  في    BBC   قدر 

السبعينيات خمسة كتب تعد االكثر ش رة عالميا  من   بين مجموعة 

البالغة   عام    100كتبه  حتى  في  2019كتاب  الفضل  له  م   يعود 

دراسته في  الذهنية  الخرائط  ب ا    بلورة  قدم  أجراها  التي  التي 

 
(  الخفاجي   Mind Mapsطرينة الخريطة الذهنية أ  ما سماها   

الخرائط  استراتيجية  استعمال  فاعلية  عبيد   الكاظم  عبد  بشرى 

األ ل  الصف  طالبات  لدى  االجتماعيات  مادة  تحصيل  في  الذهنية 

المتوسط  مجلة الدراسات المستدامة  السنة األ لى  المجلد األ ل  

 .  93  ن2019العدد األ ل  السنة 

فاع9]  عبيد   الكاظم  عبد  بشرى  الخفاجي   استعمال [  لية 

 .92استراتيجية الخرائط الذهنية  نفس المرجع  ن

استخدام 10]  أثر  أحمد جرادات   مبارك  يونس  العبادي  حامد   ]

النرائي في مادة   تنمية االستيعاب  الذهنية اإللكتر نية في  الخريطة 

المجلة  األساسي   التاسع  الصف  ط،ب  لدى  اإلنجليزية  اللغة 

  ن 2015  العدد الرابع   11ة  مجلد  األردنية في العلوم التربوي

471 . 

الخرائط  11]  نمط  أثر  سليمان   بن  أحمد  بن  علي  الشاردي    ]

الحاسب  مادة  في  الم ارى  االدا   في  التحصيل  على  االلكتر نية 

االلي لدي ط،ب المرحلة المتوسطة  المجلة الد لية للعلوم التربوية  

محكمة    مجلة  العربية2018 النفسية   المؤسسة  العلمي       للبحث 

 . 268 التنمية البشرية  ن 

[  صفر  عمار   محمد النادري  الخرائط الذهنية  تطبينات ا 12] 

االنسانية   العلوم  مجلة  مرجعية   تحليلية  دراسة  صفية  التربوية 

 . 49  ن39

[  الد يكات  سنا   مف وم الخرائط الذهنية  فوائدها  مارس 13] 

2018  . 

اد احدى طالبات السنة الثانية بمن جية  [ خريطة تهنية من اعد14] 

الدراسي   للعام  النانوني  العلوم 2020-2019البحث  بكلية    

 الشرعية  جامعة طرابلس. 

منال15]  الرشيدي   أثر  [   الذهنية  الخرائط استخدام حسين  

 مادة في االبتدائي الصف الخامس ت،ميذ تحصيل على اإللكتر نية

منشو رير  ماجستير  رسالة   جامعةالعلوم      2019الكوي     رة  

 . 55ن 

[ خريطة تهنية رقمية تم اعدادها من قبل الباحثة ضمن منرر  16] 

 . 2020-2019من جية البحث النانوني بالسنة الثانية للعام الدراسي 

[ عبد الباسط  حسين محمد  الخرائط الذهنية الرقمية  أنشطة 17] 

اإلل التعليم  التعليم  التعلم  مجلة  في  العدد  استخدام ا     1كتر ني   

2013 SEP   مصر الوادي   جنوب  جامعة    

file:///C:/Users/ARIJ2/Desktop 
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446 

 

 ........  الخرائط الذهنية –  سعاد 448-431صفحات        للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة

 
الذهنية اإللكتر نية  18]  الخرائط  [  آل دحيم  بريكان بن مسفر  

الرقمية    المنررات    2016ديسمبر  31تصميم  تطوير 

https://ci576.wordpress.com. 

الرقمية: 19]  الذهنية  الخرائط  محمد   حسين  الباسط   عبد    ]

 أنشطة استخدام ا في التعليم  التعلم  جامعة جنوب الوادي  مجلة 

العدد االلكتر ني   file   1ن   APR   2016  -01التعليم 

:///C:/Users/ARIJ2/Desktop  31-  8 –  2020 .م 

شاهين  عبد  الحميد حسن  استراتيجيات التدريس المتندمة [   20] 

جامعة  التربية   كلية  التعلم   التعلم  انماط   استراتيجيات 

 . 19  ن2011االسكندرية 

استعمال 21]  فاعلية  عبيد   الكاظم  عبد  بشرى  الخفاجي    ]

 . 90استراتيجية الخرائط الذهنية  مرجع سبي تكره  ن

  استراتيجيات التدريس المتندمة [ شاهين  عبد  الحميد حسن22] 

 .19 استراتيجيات التعلم  انماط التعلم  مرجع سبي تكره  ن

[ العبادي  حامد مبارك   يونس أحمد جرادات  أثر استخدام 23] 

النرائي في مادة   تنمية االستيعاب  الذهنية اإللكتر نية في  الخريطة 

 . 480-469اللغة اإلنجليزية   مرجع سبي تكةةةةةةةره  مرجع  ن  

عالم  24]  الناهرة   الحديثة   بالتكنولوجيا  التدريس  أحمد   قنديل    ]

 .94  ط  ن2006الكتب  

[ ال ريش عبد الباسط  منال بعنوان: الملكة النانونية محا لة 25] 

  س 2020-سبتمبر-12للتأمل  صحيفة الرجا  االلكتر نية  

 .  www.arjja.comم  04:15

محمد 26]  سالم  سعاد  أبوسعد   في    [  التعليم  تكنولوجيا  استخدام 

تدريس العلوم النانونية  المؤتمر العلمي الثاني للمعلمين المنعند في 

(  بحوث محكمة   زارة التعليم الليبية   2019مارس    6-4النترة  

 . 51ن

[  شاهين  عبد  الحميد حسن  إستراتيجيات التدريس المتندمة 27] 

 .19جع سبي تكره  ن إستراتيجيات التعلم  أنماط التعلم  مر

التعليم 28]  تطوير  نحو  مبادرة  محمد   سالم  سعاد  سعد   أبو   ]

النانوني بليبياخ مبادرة علمية معتمدة من قبل قسم الشريعة  النانون  

حاصلة   منشورةخ   خرير  طرابلس   جامعة  الشرعية  العلوم  بكلية 

المطبوعات رقم  على  الملكية الفكرية من  زارة الثنافة  فنا  لنانون  

لسنة  76  رقم  1972(  النانون  لسنة  9   على  بشأن   1968(  

إشاري رقم  تح   المؤلف   حي  بتاريأ 22  -ع3433حماية    

 م. 30/1/2020

 
الث،ثا   29]  التعليم   موقع  زارة   ]–  9  / يونيو    .م2020/ 

https://moe.gov.ly/ 

سالم  مبادرة تطوير التعليم النانوني بليبياخ   [ أبو سعد  سعاد  30] 

 .  7-6نفس المرجع  ن 

[ موقع ليبيا المختار اإلخباري   زارةالتربية تستكشف مبادرة 31] 

بتاريأ ليبيا   في  النانوني  التعليم  استراتيجية    02/06/2020تطوير 

 https://libyaalmokhtar.com/?p=  75400   . 

ب32]  التدريس  أحمد   قنديل   سبي  [  مرجع  الحديثة   التكنولوجيا 

 .174تكره  ن

المسيلة  ال نصاري   -[ ج،ب مصباح جامعة محمد بوضياح33] 

عبد النادر   سائل التعليم الحديثة بين توافر االمكانات  صعوبات 

التوظيف  دراسة تطبينية لرصد اهم الصعوبات في استخدام اساتذة  

المكتبة الوطنية الجزائرية    Powerpointالتعليم الثانوي لبرنامج  

 . 2016مركز جيل البحث العلمي 

في  34]  التعليم  تكنولوجيا  استخدام  محمد   سالم  سعاد  أبوسعد    ]

سبي   مرجع  منشور   محكم  علمي  بحث  النانونية   العلوم  تدريس 

 .52تكره  ن

رقم  35]  العامة  الشعبية  اللجنة  قرار  لسنة  22[   بشأن    2008( 

 معات  مؤسسات التعليم . ال يكل التن يمي للجا

( لسنة  96(  من قرار مجلس الوزرا  رقم    3  ح  2[ مادة  36] 

التعليم   2012 التن يمي  اختصاصات  زارة  ال يكل  باعتماد  م  

اإلداري   ج ازها  العلمي  تن يم   العالي  البحث 

https://security-legislation.ly/ar/node/33883 . 

االستراتيجية لل يئة الوطنية للتعليم التنني  ( االهداح    8[  ح   37] 

   https://moe.gov.ly.  الفني 

الرقمية  38]  الذهنية  الخرائط  الباسط  حسين محمد جامعة   [ عبد 

  أنشطة استخدام ا في التعليم  التعلم  مرجع سبي تكره.

بنسم  39]  الثانية   السنة  طالبات  بجامعة [   الشريعة  النانون  

 . 2018-2017طرابلس 

جةةةةةودة  اعتمةةةاد  40]    لضمةةان  الوطةةني  المةةةركز  نموتج   ]

ليبيا التةةةدريبية  التعليميةةة   National Center forالمةةؤسسات 

Quality Assurance and Accreditation of 

Educational and Training Institutions 

(NCQAAETIs). 
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الدراسي  41]  للمنرر  األكاديمية  المتطلبات  أبوسعد  سعاد سالم    ]

أكتوبر   الد ليخ   الوطةةني  2018خالتن يم  المةةةركز  نموتج    

التةةةدريبية   التعليميةةة  المةةؤسسات  جةةةةةودة  اعتمةةةاد   لضمةةان 

 National Center for Quality Assurance andليبيا

Accreditation of Educational and Training 

Institutions (NCQAAETIs). 

 

 المراجع

 القرآم الكرةم برواةة قالوم ع  نافع.

 : الكــتــاأوال 

أحمةةد قنةةديل  التةةدريس بالتكنولوجيةةا الحديثةةة   النةةاهرة   عةةالم  [1]

 . 2006الكتب   

ت قان أبو السميد عبيدات  الدمان  التعليم  التفكيةةر  دار الفكةةر   [2]

 .2007للطباعة  النشر  التوزيع  عمان  االردن 

سةةعيدي امبةةو  عبةةد هللا بةةن خمةةيس  هةةدى بنةة  الحوسةةينية   [3]

اسةةةةتراتيجه الةةةةتعلم النشةةةةط  دار المسةةةةيرة للنشةةةةر  التوزيةةةةع 

 .2016عمان االردن 

سةةنا  الةةد يكات  مف ةةوم الخةةرائط الذهنيةةة  فوائةةدها   مةةارس  [4]

2018     . 

عبةةد  الحميةةد حسةةن شةةاهين  اسةةتراتيجيات التةةدريس المتندمةةة  [5]

 اسةةةتراتيجيات الةةةتعلم  انمةةةاط الةةةتعلم  كليةةةة التربيةةةة  جامعةةةة 

 .2011االسكندرية 

 ثـانـياً ا القرارات والوثائق:

بشأن ال يكل   2008( لسنة  22قرار اللجنة الشعبية العامة رقم    [1]

 التن يمي للجامعات  مؤسسات التعليم .

مي،دي   باعتمةةاد   2012( لسنة  96قرار مجلس الوزرا  رقم    [2]

ال يكةةل التن يمةةي  اختصاصةةات  زارة التعلةةيم العةةالي  البحةةث 

-https://security العلمةةةةةي  تن ةةةةةيم ج ازهةةةةةا اإلداري  

legislation.ly/ar/node/33883. 

 
تج المةةةةةركز الوطةةةةني لضمةةةةان جةةةةةةةودة  اعتمةةةةةاد  نمةةو [3]

 National Center forت التعليميةةةةة التةةةةةدريبية ليةةبالمةةؤسسا

Quality Assurance and Accreditation of 

Educational and Training Institutions 

(NCQAAETIs). 

 ثالثاًا  الرسائل العلمية :

 اإللكتر نية الذهنية الخرائط استخدام الرشيدي  أثرحسين  منال  [1]

العلةةوم   مةةادة فةةي االبتةةدائي الصةةف الخةةامس ت،ميةةذ تحصةةيل على

 .2019الكوي   رسالة  ماجستير رير منشورة   بجامعة

 رابعاًا البحوث و المتالت و المقاالت:    

بشرى عبد الكاظم عبيد الخفاجي  فاعليةةة اسةةتعمال اسةةتراتيجية   [1]

الخرائط الذهنية في تحصيل مادة االجتماعيات لدى طالبات الصةةف 

األ ل المتوسط  مجلة الدراسات المستدامة  السةةنة األ لةةى  المجلةةد 

 . 2019األ ل  العدد األ ل  السنة 

سةةتخدام حامةةد مبةةارك العبةةادي   يةةونس أحمةةد جةةرادات  أثةةر ا [2]

الخريطة الذهنية اإللكتر نية في تنمية االستيعاب النرائةةي فةةي مةةادة 

اللغةةة اإلنجليزيةةة لةةدى طةة،ب الصةةف التاسةةع األساسةةي  المجلةةة 

 .2015  العدد الرابع  11األردنية في العلوم التربوية   مجلد 

سعاد سالم محمد أبوسعد  استخدام تكنولوجيا التعليم في تدريس   [3]

نونية  المؤتمر العلمي الثاني للمعلمين المنعنةةد فةةي النتةةرة العلوم النا

 (   زارة التعليم الليبية.2019مارس   4-6 

سعاد سالم محمد أبوسعد  المتطلبات األكاديمية للمنرر الدراسي   [4]

لكليةةة العلةةوم الشةةرعية بجامعةةة طةةرابلس   العةةام  خالتن يم الةةد ليخ

المةةةةةركز الوطةةةةني لضمةةةةان جةةةةةةةودة   نمةةوتج 2018الدراسةةي 

 National اعتمةةةةةاد  المةةةةؤسسات التعليميةةةةة التةةةةةدريبية ليبيةةا

Center for Quality Assurance and Accreditation of 

Educational and Training Institutions 

(NCQAAETIs. 

نوني سعاد سالم محمد أبوسعد  خمبادرة نحو تطوير التعلةةيم النةةا  [5]

بليبياخ مبادرة علمية ُمعتمدة من قبةةل قسةةم الشةةريعة  النةةانون بكليةةة 

العلوم الشرعية جامعة طةةرابلس  خ ريةةر منشةةورةخ  حاصةةلة علةةى 

حي الملكية الفكرية من  زارة الثنافة  فنا  لنةةانون المطبوعةةات رقةةم 

بشةةأن  1968(  لسةةنة 9   علةةى النةةانون رقةةم  1972( لسةةنة 76 

https://security-legislation.ly/ar/node/33883
https://security-legislation.ly/ar/node/33883
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  بتةةاريأ 22-ع3433حةة  رقةةم إشةةاريحمايةةة حةةي المؤلةةف  ت

 م.30/1/2020

عبد الباسةةط ال ةةريش  منةةال بعنةةوان: الملكةةة النانونيةةة محا لةةة   [6]

  س 2020-سةةبتمبر -12للتأمةةل  صةةحيفة الرجةةا  االلكتر نيةةة  

 . w ww.arjja.comم  04:15

علةةي بةةن أحمةةد بةةن سةةليمان الشةةاردي   أثةةر نمةةط الخةةرائط  [7]

ي االدا  الم ةةارى فةةي مةةادة الحاسةةب االلكتر نية على التحصةةيل فةة 

االلي لدي ط،ب المرحلة المتوسطة  المجلة الد لية للعلوم التربوية 

  المؤسسةةة العربيةةة للبحةةث العلمةةي 2018 النفسية  مجلة محكمةةة 

  التنمية البشرية.

عمةةار صةةفر   محمةةد النةةادري  الخةةرائط الذهنيةةة  تطبينات ةةا  [8]

 رجعية  مجلة العلوم االنسانية.التربوية دراسة  صفية تحليلية م

مصباح جامعة محمد بوضياح ج،ب   ال نصاري عبد النادر    [9]

 سائل التعليم الحديثة بين تةةوافر االمكانةةات  صةةعوبات التوظيةةف  

التعلةةيم   أسةةاتذةدراسة تطبينية لرصد اهةةم الصةةعوبات فةةي اسةةتخدام  

مركةةز  المكتبة الوطنية الجزائريةةة   Powerpointالثانوي لبرنامج  

 .2016جيل البحث العلمي 

 المواقع على شبكة المعلومات الدولية ) االنترنت(.خامساًا 

[1]https://moe.gov.ly  

[2] https://ci576.wordpress.com  

[3]  file:///C:/Users/ARIJ2/Desktop  

[4] https://mawdoo3.com  

[5] https://marwaelbaz.fandom.com/wiki  

[6]  https://libyaalmokhtar.com 

[7]https://moe.gov.ly / 

https://ci576.wordpress.com/
file:///C:/Users/ARIJ2/Desktop
https://mawdoo3.com/
https://marwaelbaz.fandom.com/wiki
https://libyaalmokhtar.com/

