
برنامج الخرائط الذهنية

إعداد وتنفيذ 

مشرف التدريب التربوي 

سالم مسفر الغامدي 

هـ1441ـــ 08ـــ 13تاريخ التنفيذ  



مشرفا للبعثة التعليمية جبمهورية جزر القمر املتحدة ❖
جبدة واإلبتعاثمشرفا تربويا يف التدريب ❖

.جبدة واإلبتعاثرئيس وحدة القبول والتسجيل بالتدريب ❖

مساعد مدير مركز التدريب الرتبوي بتعليم جدة❖

:الدورات التي قدمتها خارج اململكة ❖

ألكرتونيومدرب وحرتفمدرب دويل ❖

مستشار يف حتليل الشخصية عن طريق اخلط❖

ساعة تدريبية 500احلصول على أكثر من ❖

دورة فن التعامل ✓
دورة مهارة التجويد✓

دورة اخلط العربي✓
دورة ألئمة وخطباء اجلوامع بدولة جزر القمر✓

حلقات تدريبية تربوية ✓



طاخلرائ

الذهنية

Mind mapping



نظرية سبيري



نظرية سبيري

م أن لكل من 1960اكتشف روجر سبيري عام 
نصفي الدماغ األيمن واأليسر عمل خاص به ونال

سبيري جائزة نوبل على اكتشافه



جانبى الدماغ



عملي تفكيري

شفهي

عقالني

جامد 

بصري

خيالي

روحاني
العقل

مرن

عاطفي

تحليلي

منطقي

الفص االيسر

وهي ولكل من نصفي الدماغ خصائص وضيفيه خاصة به حسب تقسم روجر سبيري

الكالم

التفكير

االرقام

المنطق

الحسابات

القوائم

الحب

المشاعر

االصوات

الرسم

األلوان

الخيال

الفص االيمين



الذين يفضلون الجانب األيسرالذين يفضلون الجانب األيمن

كالتاليوالناس في تفضيلهم لنصفي الدماغ يكونون

يفضلون الشرح اللفظييفضلون الشرح المرئي

يستخدم الصور العقلية

يعالج المعلومات بطريقة كلية

ينتج األفكار بطريقة حدسية

يفضل األعمال التي تتطلب تفكيراً مجرداً 

يتعامل مع أكثر من عمل في وقت واحد

يفضل النشاطات التي تتطلب التأليف والتركيب

يستخدم اللغة ليتذكر

يعالج المعلومات بطريقة متتالية

ينتج األفكار بطريقة منطقية

 ً يفضل األعمال التي تتطلب تفكيراً محسوسا

 ً يركز على عمل واحد دائما

يفضل النشاطات التي تتطلب البحث والتنقيب
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Tony-Buzan
ميالدي 1942ولد توني بوزان في عام 

.و هو مخترع بريطاني 

أهم مؤلفات توني بوزان

كتاب استخدم ذاكرتك

كتاب تحكم بذاكرتك

العقل أولا 

كتاب خرائط الذهن

كتاب القراءة السريعة

كتاب استخدم عقلك

كتاب العقل القوي

كتاب قوة الذكاء الكالمي



مرادفات الخرائط الذهنية



الخريطة الدماغية

الخريطة المعرفية

المخطط الذهني

شجرة المفاهيم

شجرة الموضوعات

المنظمات البنائية

ةالذهنيطاخلرائ



الخرائطعملخطوات
الذهنية

الخرائطتعريف
الذهنية

الخرائطأهداف
الذهنية الخرائطمؤسس

الذهنية

الخرائطفوائد
الذهنية

الخرائط الذهنية



هي طريقةٌ من طُرق الت َّذكر والت َّعلُم، تعتمد على عمل مُلخص َّ للمادّة 
الد َّراسيّة أو خلُطة العمل أو لتنفيذ أي أمر  كان على شكل رسوماتٍ 
باستخدام الورقة والقلم؛ حبيث جتمع مجيع املُعطيّات واملتطلبات 

والنواتج يف ورقةٍ واحدة

اخلريطة الذهنية 



ام استخد"هي تقنية بيانيّة متَّ وضعها على يد الباحث الربيطاني طوني بوزان يف كتابه 
، يتمّ استخدامها يف تدوين املالحظات، وتبادل األفكار، وحل 1972عام " عقلك

املشكالت، وختطيط املشاريع، وتُستخدم لتوضيح الرّوابط بني العديد من األفكار أو 
أجزاء املعلومات؛ حبيث تتم كتابة كل فكرة أو حقيقة، ومن ثم ربطها باستخدام 

اخلطوط أو املُنحنيات مع فكرهتا الرئيسية أو الثانوية، مما سيُشكَّل شبكة من الروابط 
.والعالقات

اخلريطة الذهنية 



اخلريطة الذهنية 
تقنية رسومية قوية ،تزودك مبفاتيح تساعدك على استخدام طاقة عقلك بتسخري 

يف كل مرة ...( ، إيقاععدد،منطق،ألوانكلمة ،صورة ،: )لب مهارات العقل بـ غأ
...،وأسلوب قوي يعطيك احلرية املطلقة يف استخدام طاقة عقلك 

(توني بوزان ) 



وسيلة ناجحة من وسائل الدراسة ،تقوم بربط املعلومات املقروءة يف الكتب واملذكرات 
،بواسطة رسومات وكلمات على شكل خريطة ؛ فأنت أوال تقرأ الفكرة املكتوبة ومن ثم 

...حتوهلا إىل كلمات خمتصرة ممزوجة باألشكال واأللوان 
فبإمكانك اختصار فصل كامل يف ورقة واحدة ،وبتعودك النظر إىل هذه الورقة ستجد 

.من السهولة جدا استخراج املعلومات منها أثناء الدراسة أو االختبارات

(الرفاعيجنيب.الدكتور)

اخلريطة الذهنية 



أنواع اخلرائط الذهنية 



الخرائط الذهنية المكتبية

.يستخدم هذا النوع من الخرائط لتتبع المعلومات

و تُعرف أيًضا باسم الخرائط المرجعية، حيث تُستخدم لتنظيم 

ر المعلومات بصريًا، و ذلك عن طريق تجميع وتوضيح ونسخ األفكا

الصغيرة في خريطة ذهنية في هيكل على شكل شجرة واحدة بها 

لة الفكرة األساسية ويتفرع منها األفكار الكثيرة الصغيرة، وبناء ص

ذه بينهم وبين بعض وبين الفكرة األساسية، باإلضافة إلى تنظيم ه

، األفكار والموضوعات الغير كاملة؛ لتكتمل سويًا في صورة واضحة

.وهي هيكل شجرة تجمع كل المعلومات المهمة

ي في الشركة يمكن أن يتم ذلك في االجتماع برفقة فريق العمل، وف

ع الدراسة قد تقوم بهذا وحيًدا لتسهيل مذاكرة موضوع دراسي ما وتتب

.المعلومات الخاصة به



اخلرائط اذلهنية للعرض

.يس تخدم هذا النوع من اخلرائط لتقدمي الأفاكر بطريقة بس يطة ومبتكرة

يتم استخدام هذا النوع من الخرائط 

الذهنية؛ لتقديم عرض أو تتبع لألفكار 

قول قصة أو القيام بعملية تحفيز : مثل

قرار أو إجراء ما؛ حيث أن هذه إتخاذعلى 

الخرائط الذهنية تساعد على تدفق األفكار 

وتتبع الخطوات والمعلومات المتعلقة بكل 

خطوة يتم عرضها من خاللها في عرض 

.بصري شيق



الخرائط الذهنية للخطط الزمنية للمشروع مثًًل أو المذاكرة

.الزمنيةويُس تخدم هذا النوع من اخلرائط يف ختطيط و تنظمي اخلطة

مكن اس تخدام هذا النوع من اخلرائط اذلهنية عند التخطيط ملرشوع 

رائط معني أأو اختيار قرارات خمتلفة أأثناء تقدم املرشوع؛ فتعمل هذه اخل

طة هبا، من خالل عرض برصي خملتلف القرارات والعالقات الفرعية املرتب

والإجراءات أأو القرارات اليت ميكن توقعها من لك خطة من اخلطط 

مفثالا هذا النوع من اخلرائط اذلهنية ميكن أأن ! املطروحة عىل حدى

ل تُس تخدم خلطة معينة مثل اسرتاتيجية املرشوع أأو خطة العمل أأو ح

املشالكت، حيث أأن املوضوع الأسايس يف اخلريطة اذلهنية يعكس 

ىل الوصول ىل النتيجة املراد حتقيقها، وهنا هيدف لك موضوع فرعي اإ اإ

كون الهدف الأسايس؛ فعىل سبيل املثال ميكن للفكرة الأساس ية أأن ت

رعية ذات زايدة حصة السوق بنس بة معينة، وتركزي التفكري واملواضيع الف

نتاج أأفاكر ووضع خطط لتحقيق هذا الهدف .الصةل عىل اإ



فوائد 
اخلريطة الذهنية



فوائد 
اخلريطة الذهنية

ترتيب األفكار

وسرعة التعلم

القدرة على حفظ المعلومات 

بإذن % 100بدرجة تصل إلى 

هللا تعالى

تقوية التركيز

شكال التسلية ألنها تعتمد على أ

ورسومات وألوان

ليها التنظيم ؛ألنك بعد التعود ع

ستكون منظما في كل شيء 

بإذن هللا تعالى

ناء الحصول على المتعة أث

العملية التعليمية

القدرة على استرجاع 

قة المعلومات المحفوظة بد

وسرعة أكبر

ي تقلل من الكلمات المستخدمة ف

عرض الدرس،كما تساعد على 

وح شدة التركيز وتسهل فهمه بوض

من قبل المتعلمين



ه تشجيع الشخص عىل توسيع تفكير

، أو واسع، وإتاحة المجال للشخص لتوضيحه بنمط أكير إيجاز   توفير فكرة عاّمة حول موضوع كبير
 
ا

، واإلبداع، والتنظيم، والتواصل ز كير .تحقيق مستويات أعىل من الير

 
 
ي التفكير أكير إبداعا

وجعل طريقته فز

توجد العديد من الفوائد الستخدام تقنية الخرائط الذهنية

خاذ الخيارات حول اختيار مصدر المواد الالزمة لمهّمة معينة، والمكان الذي سيتّم وضع هذه المواد في
ّ
.هإتاحة الفرصة للشخص لتخطيط، وات

ز أو للعقل للنظر  .إليهتوفير شكل أكير جاذبية، وُمتعة للعير



سلبيات وعيوب الخرائط الذهنية

حيث ان : من الصعب استخدام من قبل كل االشخاص 
الخرائط الذهنية يمكن أن تكون مفيدة للغاية في جلسة 

ومع ذلك، . العصف الذهني، كما أنها تشجع اإلبداع واالبتكار
قد يجد بعض االشخاص من الصعب أن يثقوا في إبداعهم أو 

الحدس، ألن المنطق هو الجانب المهيمن لنمط تفكيرهم

فالحقيقة هي أن خلق خريطة : تستغرق كثير من الوقت
.العقل يمكن أن يستغرق الكثير من الوقت والمجهود 

قد يكون من الصعب على اآلخرين أن يدركوا تلك الخرائط 
بمجرد إنشاء الخريطة الخاصة بك، قد يكون من : الذهنية 

الصعب بالنسبة ألولئك من حولك ان يفهموا كل ما تبذلونه 
تلك الخرائط الذهنية فىالمتتضمنةمن األفكار والمفاهيم 

.الخاصة بك



أهداف الخرائط الذهنية



إعطائك نظرة شمولية للموضوع

وضع المعلومات كصورة مما يسهل عملية تذكر العقل لها

جمع أكبر قدر من المعلومات في أقل ما يمكن من الكتابة

تجعل قراراتك أكثر صوابا  تمكنك من وضع كل ما يدور في ذهنك من أفكار عن 

الموضوع في ورقة واحدة

تحبب لك النظر إليها بشكلها الجذاب بعكس ما يحدث في 

.الكتب





استخدامات متعددة للخرائط الذهنية



ي الدراس
 
ة ف

لتحسي   
الذاكرة 

ي 
 
ف

الخطابة

ألرقام 
الهواتف

طللتخطي

كتابة 
المقاالت 
او البحوث

طلبات 
ل المن  

تي بللنر

للمخازن

لأللعاب

للدورات

قواني   
البيت

التخاذ 
القرارات

للتعبن  
عن 

المشاعر

لتلخيص
الكتب

للمدرسي   
ح للشر

لبناء 
المشاري    ع



أصفر

أزرق

أحمر

أسود

مثلث

دائرة

مستطيل

مربع



الذاكرة عبارة عن مجموعة ارتباطات تشكلت بين مثيرات 

واستجابات معينة حيث تزداد هذا االرتباطات عددا وتعقيدا 

هانتيجة لتفاعل األفراد المستمر مع البيئة التي يعيشون في

مجموعة الخبرات الشخصية كما هي مسجلة في " الذاكرة بأنها 

الذاكرة هي مستودع التجارب واالنطباعات " .  دماغ اإلنسان 

التي اكتسبها اإلنسان في حياته عن طريق الحواس والعالم 

الخارجي 

تعريف الذاكرة البشرية



البشرية الذاكرة

من النسيان ينتج بسبب مشكلة في طريقة االستذكار 90%

يوم من سماعه 14مما نسمعه يتبخر من الذاكرة بعد 90%

يوم من القراءة 28مما نقرأه بدون عزم على التذكر يختفي بعد 80%





أوال عملية الترميز والتشفير

ة التي تعتبر عملية الترميز والتشفير عملية تحويل المعلومات واالنطباعات الحسي

نستقبلها من العالم الخارجي إلى رموز ومعاني لها مدلول معين لدى الفرد

وأن هذه العملية لها دور أساسي في أشكال السلوك، ويمكن للفرد أن يستخدم أحد 

االستراتيجيتين التاليتين في معالجة المعلومات

استراتيجية المعالجة المتوازيةاستراتيجية المعالجة المتسلسلة



ثانياَ عملية التخزين أو االحتفاظ

وتبقى فيها المرمزةتعمل الذاكرة على االحتفاظ بالمعلومات 
إلى وقت الحاجة ويستدل على وجود المعلومات من خالل 

عملية االسترجاع والتعرف



ثالثاَ عملية االسترجاع

تتوقف عملية استرجاع المعلومات على مدى قوة الذاكرة طويلة المدى وقدرتها 

العالية على التخزين

وتمر عملية التذكر أو االستدعاء في ثالث مراحل

مرحلة البحث عن المعلومة 

مرحلة تجميع وتنظيم المعلومات 

مرحلة األداء الذاكري



انواع الذاكرة

الذاكرة الحسية

الذاكرة قصيرة المدى

المدىطويلةالذاكرة 



العوامل المؤثرة في 

التذكر



عوامل خاصة بالمتعلم نفسه

عوامل خاصة بالخبرات المراد 

.تعلمها

.عوامل خاصة بطريقة التعلم



العوامل المؤثرة في التذكر

(،سهلةصعبة)تعلمهايتمالتيالمادةطبيعة

0(معنىذاتتكونبحيثالمادةفيالموضوعترتيب)المتعلمةالمادةتنظيمطريقة

0(التعلموإتقانعمق)والتدربالتعلمدرجة

0الطالببحاجةوارتباطهاالتعليميةالمادةاهمية

0التعليميةالمادةتعلمفيالفردرغبة

45سنفوقيتدهوروقدالتذكرقمه20-10منالتذكرمستوىانالدراساتتوصلتقدالعمريالمستوى





ة الثقة بالنفس وتجنّب التفكير بالطريقة السلبية التي تؤدي إلى ضعف في الذاكر

والفشل
لتركيز بشكل أكبر في األمور التي يجب على الشخص تذكرها وعدم نسيانها

الحصول على الراحة واالسترخاء الكافي للجسم والعقل

تدوين وكتابة المالحظة التي يحتاج لها الشخص

المواظبة على ممارسة بعض أنواع التمارين الرياضية الخفيفة، ومن أفضل هذه التمارين تمرين المشي 

.لمدة نصف ساعة في اليوم

عند القيام بقراءة أي معلومة، يجب أن يتم فهمها جيداً قبل حفظها، ألّن ذلك يؤّدي إلى ترسيخها وتجنّب 

.نسيانها
تناول األطعمة الصحية والتي تحتوي على العناصر التي تزيد نسبة الذكاء، وتجنّب تناول األطعمة التي 

.تحتوي على نسبة عالية من الدهون

.الحصول على الساعات الكافية لنوم الشخص، والتي تقّدر بثماني ساعات في اليوم



تعريف النسيان

لغة
:  نسَى فالن شيئاً كان يذُكره وإنه لنسيٌّ : جاء في جمهرة اللغة
.رالَمْنسيُّ الذي ال ُيذكَ الشيئ:والن ِّْسُي : أي كثير النسيان 

النسيان ترك اإلنسان ضبط ما استودع إما لضعف قلبه، وإما عن اصطالحا
عن القلب ذكرهينحذفغفلة وإما عن قصد حتى 



اخلوف والقلق

خوف شديدالتوتر، التوتر هو ابن القلق، وينشأأ نتيجة توقع خطر فعيل أأو احامتيل، يصاحبه

.الإرهاق، فالإرهاق والضغوط النفس ية من أأمه العوامل املسببة للنس يان

عدم النظام

عدم الرتكزي

عدم الاهامتم

أسباب النسيان



خطوات عمل خريطة ذهنية 

1

2

3

4

A4 ورقة بيضاء

أقالم وألوان

كتابة الموضوع الرئيسي

إيجاد الجو المناسب



طريقة رسم اخلريطة الذهنية

.أقالم ملوَّنة من اختياران

أو أي لون آخر إن رغبت يف ذلك-ورقة بيضاء 

.أقالم متعد ِّدة األحجام واأللوان واألنواع

.قلم رصاص

الوسائل



خطوات رسم خريطة ذهنية

بيب ميكن وضع صور رمزية على كل فرع من الفروع السابقة تعّب ِّ عن معناه، أما اهلدف من استخدام هذه الصور وكذا األلوان فهو حت
.الرسم للنفس وتوضيحه وتصنيف األفكار

.خنتار االجتاه الذي نريد أن نرسم فيه التفرُّعات، شريطة احلفاظ على االجتاه كل مرة نود فيها رسم خريطة ذهنية

د ِّد لكل فرع كلمة لتمث ِّل األفكار األساسيَّة، وحن-الكلمة اليت ختتصر املوضوع الرئيس-نقوم بوضع تفرُّعات تنطلق من مركز الورقة 
يض من جهة ابستخدام األلوان املختلفة للفروع، على أن تكون هذه الفروع عبارة عن خط منحن عر -نكتبها فوق الفرع-مفتاحيَّة 

.املركز، ليصبح أكثر دقة عند هنايته، مع إمكانية رسم خط أو دائرة حول الفكرة املهمة إلبرازها بشكل الفت

ن املوضوع حند ِّد وسط الورقة كمركز لالنطالق، مث نرسم دائرة صغرية مثال، ونضع موضوعنا يف شكل كتابة أو رمز أو رسم بسيط يعّب ِّ ع
.الرئيس وميث ِّل الفكرة حبيث يسهل تذكُّره

.ةاستخراج املفاهيم األساسي.حتديد املوضوع



في تسهيل المواضيع الطويلة والمعقدة تفيدكوالتي , الشهيرة الذهنيةالخرائطجميل يسمح لك بتصميم عملبرنامجهو

برنامجحيث, على الطالب والمعلمين والمعلمات  Edraw Mind Map  يحتوي على الكثير من االلوان واالشكال الرائعة

برنامج,اكثر جماال وبساطة الذهنيةالخرائطوالتي تجعل Edraw Mind Map رائع ومهم جدا وينصح بتجربته

Edraw Mind

https://forum.education-sa.com/tags/%C8%D1%E4%C7%E3%CC/
https://forum.education-sa.com/tags/%C7%E1%CE%D1%C7%C6%D8/
https://forum.education-sa.com/tags/%C7%E1%D0%E5%E4%ED%C9/
https://forum.education-sa.com/tags/%C8%D1%E4%C7%E3%CC/
https://forum.education-sa.com/tags/Edraw/
https://forum.education-sa.com/tags/Mind/
https://forum.education-sa.com/tags/%C7%E1%CE%D1%C7%C6%D8/
https://forum.education-sa.com/tags/%C7%E1%D0%E5%E4%ED%C9/
https://forum.education-sa.com/tags/%C8%D1%E4%C7%E3%CC/
https://forum.education-sa.com/tags/Edraw/
https://forum.education-sa.com/tags/Mind/
https://forum.education-sa.com/tags/Edraw/
https://forum.education-sa.com/tags/Mind/


Xmind برنامج و تطبيق الويب

http://xmind.net/






MindNodeمن أجمل مميزات تطبيق  هو دعم تحويل أفكاركم إلى مهام عمل 

To Do list  لتحويلها إلى واقع يمكن تنفيذه ومن مجرد أفكار إلى مشاريع عمل

.قابلة للتنفيذ


