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 العصف الذهنٍ  حسرتاتُجٍإ
 
 :ٌ هفهىم العصف الذهن: أوالً 
نتاج أفكار وآراء إبداعية من األفراد والمجموعات لحل مشكمة معينةيقصد ــ  ، وتكون ىذه األفكار واآلراء  بو توليد وا 

أي وضع الذىن في حالة من اإلثارة والجاىزية لمتفكير في كل االتجاىات لتوليد أكبر قدر من . ..جيدة ومفيدة 
 . من الحرية يسمح بظيور كل اآلراء واألفكار لمفرد جوّو ، بحيث يتاح  األفكار حول المشكمة أو الموضوع المطروح

 
عمى أنو "  حل المشكمة"فإنيا تقوم عمى تصور ( حفز أو إثارة أو إمطار لمعقل ) أما عن أصل كممة عصف ذىني 
من جانب والمشكمة التي تتطمب الحل من جانب (  المخ )، العقل البشري  األخر اموقف بو طرفان يتحدى أحدىم

، ومحاولة تطويقيا واقتحاميا بكل  والنظر إلييا من أكثر من جانب، والبد لمعقل من االلتفاف حول المشكمة ،  آخر
  . أما ىذه الحيل فتتمثل في األفكار التي تتولد بنشاط وسرعة تشبو العاصفة. ..الحيل الممكنة 

 
 

 :  ثطزَقخ العصف الذهنٍ التعلُنأهذاف : ثبنًُب 
  . في المواقف التعميمية تفعيل دور المتعممــ 
أو ، خالل البحث عن إجابات صحيحة من، تحفيز المتعممين عمى توليد األفكار اإلبداعية حول موضوع معينــ 

  . حمول ممكنة لمقضايا التي تعرض عمييم
 . عمى احترام وتقدير آراء اآلخرين المتعممونأن يعتاد ــ 
  . من خالل تطويرىا والبناء عمييا، عمى االستفادة من أفكار اآلخرين المتعممونأن يعتاد ــ 

 

 : أهوُخ عولُخ العصف الذهنٍ لتنوُخ التفكري اإلثذاعٍ لذي الطالة

حيث إن الحكم المؤجل لمعصف الذىني ينتج المناخ اإلبداعي ( :  حدسية )لمعصف الذىني جاذبية بدييية   -1 
 .  ىية بدرجة كبيرةيمناخًا حرًا لمجاذبية البد تدخل مما يخمقاألساسي عندما ال يوجد نقد أو 

ألنو ال توجد قواعد خاصة تقيد إنتاج الفكرة وال يوجد أي نوع من النقد أو : العصف الذىني عممية بسيطة  -2
 . التقييم

جماعيًا والفكرة فعمى كل فرد أن يشارك في مناقشة الجماعة أو حل المشكمة : العصف الذىني عممية مسمية  -3
 . ىنا ىي االشتراك في الرأي أو المزج بين األفكار الغريبة وتركيبيا

كل فرد من األفراد المشاركين في المناقشة تكون لو حرية الكالم دون أن يقوم : العصف الذىني عممية عالجية  -4
 . أي فرد برفض رأيو أو فكرتو أو حمو لممشكمة

 . الستثارة الخيال والمرونة والتدريب عمى التفكير اإلبداعي ميمةفيي طريقة :  العصف الذىني عممية تدريبية -5
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 :  هجبدئ العصف الذهنٍ: ثبلثًب 
  :إرجاء التقييم . 1

ألن نقد أو تقييم أي فكرة بالنسبة لمفرد المشارك  ، ال يجوز تقييم أي من األفكار المتولدة في المرحمة األولى من الجمسة
سوف يفقده المتابعة ويصرف انتباىو عن محاولة الوصول إلى فكرة أفضل ألن الخوف من النقد والشعور بالتوتر يعيقان 

 . التفكير اإلبداعي
:  إطالق حرية التفكير . 2

ة من االسترخاء وعدم التحفظ بما يزيد انطالق القدرات أي التحرر مما قد يعيق التفكير اإلبداعي وذلك لموصول إلى حال
، ويستند ىذا المبدأ إلى أن األخطاء غير  اإلبداعية عمى التخيل وتوليد األفكار في جو ال يشوبو الحرج من النقد والتقييم

 .  الواقعية الغريبة والطريفة قد تثير أفكارًا أفضل عند األشخاص اآلخرين
:  الكم قبل الكيف . 3

فاألفكار المتطرفة وغير .. أي التركيز في جمسة العصف الذىني عمى توليد أكبر قدر من األفكار ميما كانت جودتيا 
االفتراض بأن األفكار والحمول المبدعة لممشكالت تأتي بعد عدد  إلى، ويستند ىذا المبدأ  المنطقية أو األفكار الغريبة مقبولة
  . ألقل أصالةمن الحمول غير المألوفة واألفكار ا

:  البناء عمى أفكار اآلخرين . 4
ألي مشارك  إذ ال يحقّو فاألفكار المقترحة ليست حكرًا عمى أصحابيا ، أي جواز تطوير أفكار اآلخرين والخروج بأفكار جديدة 

   . تحويرىا وتوليد أفكار أخرى منيا
 

 :  هزاحل العصف الذهنٍ: راثعًب 
ىذه العناصر  وترتيب،  توضيح المشكمة وتحميميا إلى عناصرىا األولية التي تنطوي عمييا ويتم فييا   :المرحمة األولى  ــ

، ثالثة منيم عمى عالقة متعممًا ( 12-10)الذين يفضل أن تتراوح أعدادىم ما بين  المتعممينمن أجل عرضيا عمى 
رئيسًا لمجمسة  المتعممون، ويفضل أن يختار  ىابالصمة  بعيدو فيم، أما بقية المتعممين بالمشكمة موضوع العصف الذىني 

ثارة األفكار ، ويكون قادرًا عمى خمق الجو المناسب لمحوار ، يدير الحوار  ، كما  ويتسم بالفكاىة، وتقديم المعمومات ، وا 
 . ( مقرر الجمسة)  يفضل أن يقوم أحد المشاركين بتسجيل كل ما يعرض في الجمسة دون ذكر أسماء 

عادة  المتعممينويتم فييا وضع تصور لمحمول من خالل إدالء   :الثانية ـ المرحمة ـ بأكبر عدد ممكن من األفكار وتجميعيا وا 
  .بنائيا 

يتم العمل أواًل بشكل فردي ثم يقوم أفراد المجموعة بمناقشة المشكمة بشكل جماعي مستفيدين من األفكار الفردية وصواًل " 
 " إلى أفكار جماعية مشتركة

ين بقواعد العصف الذىني وضرورة االلتزام بيا وأىمية تجنب النقد وتقبل أية تعمممرحمة بتذكير رئيس الجمسة لممأ ىذه الوتبد
 . فكرة ومتابعتيا

 . ويتم فييا تقديم الحمول واختيار أفضميا   :ـ المرحمة الثالثة ـ
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 . آلُبد جلسخ العصف الذهنٍ: خبهسًب 
 :  تنفيذ جمسة العصف الذىني منياىناك أكثر من آلية يمكن بيا 

 .  في وقت واحد بحيث ال يزيد عددىم عمى العشرين المتعممينتناول الموضوع كاماًل من جميع  -1
، ثم تجمع األفكار  ، ومطالبة كل مجموعة بتناول الموضوع بكاممو إذا زاد عدد المشاركين عمى العشرين فيمكن تقسيميم إلى مجموعات

  . وتحذف األفكار المكررةمن المجموعات 
ثم ، وتكمف كل مجموعة بتناول جزء من الموضوع ، إلى مجموعات  المتعممينوتقسيم ، تقسيم الموضوع إلى أجزاء  -2

 .  تجمع أفكار المجموعات لتشكل أجزاء الموضوع بكاممو
 

 : خطىاد جلسخ العصف الذهنٍ: سبدسًب 
توخي الدقة في أداء كل منيا عمى الوجو المطموب لضمان نجاحيا  تمر جمسة العصف الذىني بعدد من المراحل يجب

 :  وتتضمن ىذه المراحل ما يمي
( :  الموضوع ) تحديد ومناقشة المشكمة  -1

وفي ىذه ، في حين يكون لدى البعض اآلخر فكرة بسيطة عنيا ، عمى عمم تام بتفاصيل الموضوع  المتعممينقد يكون بعض 
ألن إعطاء المزيد ، الحد األدنى من المعمومات عن الموضوع  المتعممينالحالة المطموب من قائد الجمسة ىو مجرد إعطاء 

  . بصورة كبيرة من لوحة تفكيرىم ويحصره في مجاالت ضيقة محددة من التفاصيل قد يحدّو 
:  إعادة صياغة الموضوع  -2

لخروج من نطاق الموضوع عمى النحو الذي عرف بو وأن يحددوا أبعاده وجوانبو في ىذه المرحمة ا المتعممينيطمب من 
  . المختمفة من جديد فقد تكون لمموضوع جوانب أخرى

نما إعادة صياغة الموضوع ، وليس المطموب اقتراح حمول في ىذه المرحمة  وذلك عن طريق طرح األسئمة المتعمقة ، وا 
 . مكان واضح لمجميع بالموضوع ويجب كتابة ىذه األسئمة في

:  تييئة جو اإلبداع والعصف الذىني  -3
وتستغرق عممية التييئة حوالي خمس دقائق ، يحتاج المشاركون في جمسة العصف الذىني إلى تييئتيم لمجو اإلبداعي 

 .  يتدرب المشاركون عمى اإلجابة عن سؤال أو أكثر يمقيو قائد المشغل
 : العصف الذىني  -4

عن طريق إعادة صياغة الموضوع الذي تم التوصل إليو في  األسئمة التي وقع عمييا االختيارقائد بكتابة السؤال أو اليقوم 
تقديم أفكارىم بحرية عمى أن يقوم كاتب المالحظات بتدوينيا بسرعة عمى السبورة أو  المتعممينويطمب من ، المرحمة الثانية 

إلى  المتعممين، ويمكن لمقائد بعد ذلك أن يدعو  يم األفكار حسب تسمسل ورودىالوحة ورقية في مكان بارز لمجميع مع ترق
 . التأمل باألفكار المعروضة وتوليد المزيد منيا
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:  تحديد أغرب فكرة  -5
إلى اختيار أغرب األفكار المطروحة  المتعممينلقائد أن يدعو ليمكن  المتعممينعندما يوشك معين األفكار أن ينضب لدى 

وأكثرىا بعدًا عن األفكار الواردة عن الموضوع ويطمب منيم أن يفكروا كيف يمكن تحويل ىذه األفكار إلى فكرة عممية مفيدة 
 .  عمى مساىماتيم المفيدة المتعممينقائد الوعند انتياء الجمسة يشكر 

:  جمسة التقييم  -6
وتحديد ما يمكن أخذه منيا ، وفي بعض األحيان تكون األفكار الجيدة بارزة  ، تقييم األفكاراليدف من ىذه الجمسة ىو 

ونخشى عادة أن تيمل وسط العشرات من ، ولكن في الغالب تكون األفكار الجيدة دفينة يصعب تحديدىا ، وواضحة لمغاية 
ويمخصيا حتى تصل إلى ، ماشي الذي يبدأ بعشرات األفكار وعممية التقييم تحتاج نوعًا من التفكير االنك، األفكار األقل أىمية 

 . القمة الجيدة
 

 : تنفُذ هىاقف تعلُوُخ ثبستخذام اسرتاتُجُخ العصف الذهنٍ: سبثعًب 
( :  موضوع الجمسة ) المشكمة : ـ أواًل 

 " أسبلُت خفض التلىث الجُئٍ علً هستىي الىطن" 
( :  موضوع الجمسة ) تحديد ومناقشة المشكمة  -1

يقوم رئيس الجمسة بمناقشة المشاركين حول موضوع الجمسة  " .. أساليب خفض التموث البيئي عمى مستوى الوطن "       
 .  دقائقخمس إلعطاء مقدمة نظرية مناسبة لمدة        

 
:  إعادة صياغة المشكمة  -2

:  عمى النحو التالي  خمس دقائقيعيد رئيس الجمسة صياغة المشكمة في      
:  ، ويطرحيا من خالل األسئمة التالية  التموث البيئي يعني تموث اليواء والماء واألرض     
 كيف تقمل من تموث األرض ؟ ....... كيف تقمل من تموث الماء ؟ ...... كيف تقمل من تموث اليواء ؟     

  
:  تييئة جو اإلبداع والعصف الذىني -3

 : (دقائق  5) يقوم رئيس الجمسة بشرح طريقة العمل وتذكير المشاركين بقواعد العصف الذىني      
 .  أعرض أفكارك بغض النظر عن خطئيا أو صوابيا أو غرابتيا ــ       
 .  تنتقد أفكار اآلخرين أو تعترض عمييا ال ــ       
 .  في الكالم وحاول االختصار ما استطعت ال تسيبــ        
 .  يمكنك االستفادة من أفكار اآلخرين بأن تستنتج منيا أو تطورىاــ        
 .  استمع لتعميمات رئيس الجمسة ونفذىاــ        
 .  أعط فرصة لمقرر الجمسة لتدوين أفكاركــ        
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 .  تعيين مقرر لمجمسة ليدون األفكار -4
 (  دقائق 10) أفكارىم إجابة عن األسئمة لمدة بيطمب من المشاركين البدء  -5
 .  يقوم مقرر الجمسة بكتابة األفكار متسمسمة عمى سبورة معدنية أمام المشاركين -6
كأن يطمب منيم تحديد أغرب فكرة ، إذا ما الحظ أن معين األفكار قد نضب لدييم  المتعممينيقوم رئيس الجمسة بتحفيز  -7

الربط بينيا وصواًل  أو، واالستنتاج منيا ، أو مطالبتيم بإمعان النظر في األفكار المطروحة ، وتطويرىا لتصبح فكرة عممية 
 .  إلى فكرة جديدة

 : من أجل تقييميا وتصنيفيا إلى (دقائق 10)في األفكار المطروحة لمدة  المتعممينيقوم رئيس الجمسة بمناقشة : التقييم  -8
 .  أفكار أصيمة و مفيدة وقابمة لمتطبيق       -

 .  أفكار مفيدة ولكنيا غير قابمة لمتطبيق المباشر وتحتاج إلى مزيد من البحث      - 
 .  أفكار مستثناة ألنيا غير عممية وغير قابمة لمتطبيق      - 

 
 (دقائق  10) يمخص رئيس الجمسة األفكار القابمة لمتطبيق ويعرضيا عمى المشاركين لمدة  -9

:  ولكن يجب أن نمفت النظر إلى نوعين من المشكالت 
 . مشكالت مغمقة ليا حل واحد فقط صحيح أو طريقة واحدة لمحل وتحتاج إلى نوع من التفكير المنطقيــ      
نما تحتمل حمواًل عديدة وتحتاج إلى نوع   مشكالت مفتوحة ليس لياــ       حل واحد صحيح بالضرورة أو طريقة واحدة لمحل وا 

  . من التفكير اإلبداعي ويصمح معيا أسموب العصف الذىني       
 

 : هعىقبد العصف الذهنٍ: ثبهنًب 
العصف الذىني يعني وضع الذىن في حالة من اإلثارة والجاىزية لمتفكير في كل االتجاىات لتوليد أكبر قدر من األفكار حول 

وىذا يتطمب إزالة جميع العوائق والتحفظات الشخصية أمام الفكر ليفصح عن كل خمجاتو ، القضية أو الموضوع المطروح 
بو من القدرة عمى التفكير اإلبداعي أكثر مما نعتقد عن أنفسنا ولكن يحول دون تفجر ، وكل منا يمتمك قدرًا ال بأس  وخياالتو

  : ىذه القدرة ووضعيا موضع االستخدام والتطبيق عدد من المعوقات التي تقيد الطاقات اإلبداعية ومنيا
 : المعوقات اإلدراكية  -1

لمنظر إلى األشياء واألمور فيو ال يدرك الشيء إال من خالل  ةبتبني اإلنسان طريقة واحد اإلدراكيةوتتمثل المعوقات 
 .  أبعاد تحددىا النظرة المقيدة التي تخفي عنو الخصائص األخرى ليذا الشيء

، وعند التخمص  جياز لقياس الضغط الجوي وىي خاصية واحدة فرضيا النظام التعميمي: البارومتر .. مثال ذلك 
عادًا أخرى منيا أنو يمكن استخدامو بندواًل أو ىدية أو أداة لقياس االرتفاع أو لعبة إلدراكي نرى فيو أبامن العائق 

 .  لألطفال
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 : العوائق النفسية  -2

قناع  وتتمثل في الخوف من الفشل ، ويرجع ىذا إلى عدم ثقة الفرد بنفسو وقدراتو عمى ابتكار أفكار جديدة وا 
يدعم اإلنسان ثقتو بنفسو وقدراتو عمى اإلبداع وبأنو ال يقل كثيرًا  ، ولمتغمب عمى ىذا العائق يجب أن اآلخرين بيا

 .  في قدراتو ومواىبو عن العديد من العمماء الذين أبدعوا واخترعوا واكتشفوا
 

 : التركيز عمى ضرورة التوافق مع اآلخرين  -3
ء أبعد ما يكون عن يرجع ذلك إلى الخوف أن يظير الشخص أمام اآلخرين بمظير يدعو لمسخرية ألنو أتى بشي

  . المألوف بالنسبة ليم
 

 : القيود المفروضة ذاتيًا  -4
يعتبر ىذا العائق من أكثر عوائق التفكير اإلبداعي صعوبة، ذلك أنو يعني أن يقوم الشخص من تمقاء نفسو بوعي 

  . أو بدون وعي بفرض قيود لم تفرض عميو لدى تعاممو مع المشكالت
 

 : التقيد بأنماط محدده لمتفكير  -5
، كذلك قد  كثيرًا ما يذىب البعض إلى اختيار نمط معين لمنظر إلى األشياء ثم يرتبط بيذا النمط مطواًل ال يتخمى عنو

 . يسعى البعض إلى افتراض أن ىناك حاًل لممشكالت يجب البحث عنو
 

 : التسميم األعمى لالفتراضات  -6
 .  منا بغرض تسييل حل المشكالت وتقميل االحتماالت المختمفة الواجب دراستياوىي عممية يقوم بيا العديد 

 

 : التسرع في تقييم األفكار  -7
وىو من العوائق االجتماعية األساسية في عممية التفكير اإلبداعي ومن العبارات التي عادة ما تفتك بالفكرة في 

،  بنا ىذه الفكرة من قبل ، من يضمن نجاح ىذه الفكرةلقد جر: ميدىا ما نسمعو كثيرًا عند طرح فكرة جديدة مثل 
 .  ولونؤوىذه الفكرة لن يوافق عمييا المس،  ىذه الفكرة سابقة جدًا لوقتيا

 

 : الخوف من اتيام اآلخرين ألفكارنا بالسخافة  -8
الناجحة في  ىذا ويعتبر العصف الذىني أحد أىم األساليب، وىو من أقوى العوائق االجتماعية لمتفكير اإلبداعي 

 .  التفكير اإلبداعي
 

 : ب بو صاحب الفكرة من إحباط عندما يسمع مثل ىذه العبارات اوما يص.. تسرع في تقويم األفكار ال -9
 ..! ( ًا وىي قديمة جد.. الفكرة من قبل  لقد جربنا ىذه) 

 
 



 8الصفحة 
 

 
 : العنبصز التٍ تفعل هن جنبح عولُخ العصف الذهنٍ: تبسعًب 

 

  .وقائد النشاط قبل جمسة العصف المتعممينوضوح المشكمة مدار البحث وما يتعمق بيا من معمومات ومعارف لدى  .1
دوره في طرح األفكار دون تعميق أو  تعممبحيث يأخذ كل م المتعممينوضوح مبادئ وقواعد العمل والتقيد بيا من قبل  .2

في جمسة تمييدية وتدريبيم عمى إتباع قواعد  المتعممينوقد يكون من الضروري توعية .. تجريح من أحد 
  . المشاركة وااللتزام بيا طوال الجمسة

خبرة قائد النشاط وجديتو وقناعتو بقيمة أسموب العصف الذىني كأحد االتجاىات المعرفية في حفز اإلبداع باإلضافة  .3
 .  واالنطالق إلى دوره في اإلبقاء عمى حماس المشاركين في أجواء من االطمئنان واالسترخاء

 
 لممتعممينالعصف الذىني ىو موقف تعميمي يستخدم من أجل توليد أكبر عدد من األفكار  نّو إمما سبق يمكن القول 

في حل مشكمة مفتوحة خالل فترة زمنية محددة في جو تسوده الحرية واألمان في طرح األفكار بعيدًا عن المصادرة 
 .  والتقييم أو النقد

بعممية العصف الذىني حسب القواعد والمراحل السابقة أثبت العصف الذىني نجاحو في كثير من ومن خالل القيام 
المواقف التي تحتاج إلى حمول إبداعية ألنو يتسم بإطالق أفكار األفراد دون تقييم، وذلك ألن انتقاد األفكار أو 

إلى اىتمامو بالكيف أكثر من الكم  اإلسراف في تقييميا خاصة عند بداية ظيورىا قد يؤديان إلى خوف الشخص أو
وىذا يوضح أىمية عممية العصف الذىني في تنمية التفكير .. فيبطئ تفكيره وتنخفض نسبة األفكار المبدعة لديو 

 .  اإلبداعي وحل المشكالت
 
 
 
 

***************** 
 
 
 

 واهلل الموفق ،،،
 (اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعميمية لغة عربية ـ الموجية )    يسرى الدريعي. أ /  إعداد 
 (لغة عربية ـ اإلدارة العامة لمنطقة الجيــــــراء التعميمية الموجو )    رفـاع العنـــــزي. أ /  إعداد 

  
 


