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: يالذهن العصف هفهىم : أولا 
ٌقصد به تولٌد وإنتاج أفكار وآراء إبداعٌة من األفراد والمجموعات لحل مشكلة معٌنة ، وتكون هذه األفكار واآلراء جٌدة ــ 

أي وضع الذهن فً حالة من اإلثارة والجاهزٌة للتفكٌر فً كل االتجاهات لتولٌد أكبر قدر من األفكار حول المشكلة ... ومفٌدة 
.أو الموضوع المطروح ، بحٌث ٌتاح للفرد جّو من الحرٌة ٌسمح بظهور كل اآلراء واألفكار

على أنه موقف به " حل المشكلة "فإنها تقوم على تصور ( حفز أو إثارة أو إمطار للعقل ) أما عن أصل كلمة عصف ذهنً 

من جانب والمشكلة التً تتطلب الحل من جانب آخر ، والبد للعقل من ( المخ ) األخر ، العقل البشري  اأحدهمطرفان ٌتحدى 

أما هذه الحٌل ... االلتفاف حول المشكلة ، والنظر إلٌها من أكثر من جانب ، ومحاولة تطوٌقها واقتحامها بكل الحٌل الممكنة 
 .فتتمثل فً األفكار التً تتولد بنشاط وسرعة تشبه العاصفة



:  أهذاف التعلين ثطزيقة العصف الذهني: ثبنيبا 

.تفعيل دور المتعمم في المواقف التعميميةــ 
أو حلول ، من خالل البحث عن إجابات صحٌحة، ــ تحفٌز المتعلمٌن على تولٌد األفكار اإلبداعٌة حول موضوع معٌن

.ممكنة للقضاٌا التً تعرض علٌهم
.ــ أن ٌعتاد المتعلمون على احترام وتقدٌر آراء اآلخرٌن
.من خالل تطوٌرها والبناء علٌها، ــ أن ٌعتاد المتعلمون على االستفادة من أفكار اآلخرٌن

  :أهوية عولية العصف الذهني لتنوية التفكري اإلثذاعي لذي الطالة

حيث إن الحكم المؤجل لمعصف الذىني ينتج المناخ اإلبداعي ( : حدسية ) لمعصف الذىني جاذبية بدييية   -1
.األساسي عندما ال يوجد نقد أو تدخل مما يخمق مناخًا حرًا لمجاذبية البدييية بدرجة كبيرة 

ألنه ال توجد قواعد خاصة تقٌد إنتاج الفكرة وال ٌوجد أي نوع من النقد أو : العصف الذهنً عملٌة بسٌطة  -2
.التقٌٌم

فعمى كل فرد أن يشارك في مناقشة الجماعة أو حل المشكمة جماعيًا والفكرة : 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 : العصف الذىني عممية عالجية  -4
.يقوم أي فرد برفض رأيو أو فكرتو أو حمو لممشكمة

.الخيال والمرونة والتدريب عمى التفكير اإلبداعيالستثارة ميمةفيي طريقة : العصف الذىني عممية تدريبية  -5



: هجبدئ العصف الذهني : ثبلثبا 
:  إرجاء التقٌٌم . 1

نقد أو تقٌٌم أي فكرة بالنسبة للفرد المشارك سوف ٌفقده ألن ، ال ٌجوز تقٌٌم أي من األفكار المتولدة فً المرحلة األولى من الجلسة 

.المتابعة وٌصرف انتباهه عن محاولة الوصول إلى فكرة أفضل ألن الخوف من النقد والشعور بالتوتر ٌعٌقان التفكٌر اإلبداعً
:  إطالق حرٌة التفكٌر . 2

أي التحرر مما قد ٌعٌق التفكٌر اإلبداعً وذلك للوصول إلى حالة من االسترخاء وعدم التحفظ بما ٌزٌد انطالق القدرات اإلبداعٌة على 

 قد التخٌل وتولٌد األفكار فً جو ال ٌشوبه الحرج من النقد والتقٌٌم ، وٌستند هذا المبدأ إلى أن األخطاء غٌر الواقعٌة الغرٌبة والطرٌفة

. تثٌر أفكاراً أفضل عند األشخاص اآلخرٌن 

:  الكم قبل الكٌف . 3

فاألفكار المتطرفة وغٌر المنطقٌة أو األفكار .. أي التركٌز فً جلسة العصف الذهنً على تولٌد أكبر قدر من األفكار مهما كانت جودتها 

بأن األفكار والحلول المبدعة للمشكالت تأتً بعد عدد من الحلول غٌر المألوفة واألفكار االفتراض إلى الغرٌبة مقبولة ، وٌستند هذا المبدأ 

.  األقل أصالة 

:  البناء على أفكار اآلخرٌن . 4

مشارك تحوٌرها ألي إذ ال ٌحّق المقترحة لٌست حكراً على أصحابها فاألفكار ، أي جواز تطوٌر أفكار اآلخرٌن والخروج بأفكار جدٌدة 

.    وتولٌد أفكار أخرى منها



 : الذهني العصف هزاحل : راثعبا 
: األولى المرحمة ـ

 المتعممين عمى عرضيا أجل من العناصر ىذه وترتيب ، عمييا تنطوي التي األولية عناصرىا إلى وتحميميا المشكمة توضيح فييا ويتم
 يدير لمجمسة رئيس اختيار يتم أن ويفضل ، عنيا الصمة بعيدو واآلخرين ، بالمشكمة عالقة ليا مجموعة ، مجموعتين إلى يقسمون
ثارة المناسب الجو   خمق عمى قادرا ويكون ، الحوار  يعرض ما كل   بتسجيل المشاركين أحد يقوم أن ويفضل ، بالفكاىة ويتسم ، األفكار وا 

( الجمسة مقرر ) الجمسة في
   : الثانية المرحمة ـ

عادة وتجميعيا األفكار من ممكن عدد بأكبر المتعممين إدالء خالل من لمحمول تصور وضع فييا ويتم   . بنائيا وا 
يتم العمل أواًل بشكل فردي ثم يقوم أفراد المجموعة بمناقشة المشكمة بشكل جماعي مستفيدين من األفكار الفردية وصواًل إلى أفكار " 

"جماعية مشتركة 
وتبدأ هذه المرحلة بتذكٌر رئٌس الجلسة للمتعلمٌن بقواعد العصف الذهنً وضرورة االلتزام بها وأهمٌة تجنب النقد وتقبل أٌة فكرة 

.ومتابعتها
    :ــ المرحمة الثالثة 

.فييا تقديم الحمول واختيار أفضمياويتم 
الذهنيآليبت جلسة العصف : خبهسبا 

:ىناك أكثر من آلية يمكن بيا تنفيذ جمسة العصف الذىني منيا 
.تناول الموضوع كاماًل من جميع المتعممين في وقت واحد بحيث ال يزيد عددىم عمى العشرين  -1

وتحذف  عاتزاد عدد المشاركين عمى العشرين فيمكن تقسيميم إلى مجموعات ، ومطالبة كل مجموعة بتناول الموضوع بكاممو ، ثم تجمع األفكار من المجمو إذا : مالحظة 
 .األفكار المكررة

جزاء الموضوع ل أتقسيم الموضوع إلى أجزاء ، وتقسيم المتعممين إلى مجموعات ، وتكمف كل مجموعة بتناول جزء من الموضوع ، ثم تجمع أفكار المجموعات لتشك -2
بكاممو 



:خطىات جلسة العصف الذهني : سبدسبا 
تمر جمسة العصف الذىني بعدد من المراحل يجب توخي الدقة في أداء كل منيا عمى الوجو المطموب لضمان نجاحيا وتتضمن 

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

قد يكون بعض المتعممين عمى عمم تام بتفاصيل الموضوع ، في حين يكون لدى البعض اآلخر فكرة بسيطة عنيا ، وفي ىذه الحالة المطموب من 
 قائد الجمسة ىو مجرد إعطاء المتعممين الحد األدنى من المعمومات عن الموضوع ، ألن إعطاء المزيد من التفاصيل قد يحد  بصورة كبيرة من

 .لوحة تفكيرىم ويحصره في مجاالت ضيقة محددة
: إعادة صياغة الموضوع  -2

 فقد جديد من المختمفة وجوانبو أبعاده يحددوا وأن بو عرف الذي النحو عمى الموضوع نطاق من الخروج المرحمة ىذه في المتعممين من يطمب
  . أخرى جوانب لمموضوع تكون
نما ، المرحمة ىذه في حمول اقتراح المطموب وليس  كتابة ويجب بالموضوع المتعمقة األسئمة طرح طريق عن وذلك ، الموضوع صياغة إعادة وا 
. لمجميع واضح مكان في األسئمة ىذه

  : الذهنً والعصف اإلبداع جو تهٌئة .3

عممية التييئة حوالي خمس دقائق يتدرب وتستغرق ، يحتاج المشاركون في جمسة العصف الذىني إلى تييئتيم لمجو اإلبداعي 
.المشاركون عمى اإلجابة عن سؤال أو أكثر يمقيو قائد المشغل 



: العصف الذىني  -4
 المرحمة في إليو التوصل تم الذي الموضوع صياغة إعادة طريق عن االختيار عمييا وقع التي األسئمة أو السؤال بكتابة القائد يقوم

 في ورقية لوحة أو السبورة عمى بسرعة بتدوينيا المالحظات كاتب يقوم أن عمى بحرية أفكارىم تقديم المتعممين من ويطمب ، الثانية
 المعروضة باألفكار التأمل إلى المتعممين يدعو أن ذلك بعد لمقائد ويمكن ، ورودىا تسمسل حسب األفكار ترقيم مع لمجميع بارز مكان
.منيا المزيد وتوليد

  : فكرة أغرب تحديد -5
 بعداً  وأكثرىا المطروحة األفكار أغرب اختيار إلى المتعممين يدعو أن لمقائد يمكن المتعممين لدى ينضب أن األفكار معين يوشك عندما
 الجمسة انتياء وعند مفيدة عممية فكرة إلى األفكار ىذه تحويل يمكن كيف يفكروا أن منيم ويطمب الموضوع عن الواردة األفكار عن

. المفيدة مساىماتيم عمى المتعممين القائد يشكر

 : التقييم جمسة -6
 ، لمغاية وواضحة بارزة الجيدة األفكار تكون األحيان بعض وفي ، منيا أخذه يمكن ما وتحديد ، األفكار تقييم ىو الجمسة ىذه من اليدف
 وعممية ، أىمية األقل األفكار من العشرات وسط تيمل أن عادة ونخشى ، تحديدىا يصعب دفينة الجيدة األفكار تكون الغالب في ولكن
. الجيدة القمة إلى تصل حتى ويمخصيا ، األفكار بعشرات يبدأ الذي االنكماشي التفكير من نوعاً  تحتاج التقييم



: الذهني العصف اسرتاتيجية ثبستخذام تعليوية هىاقف تنفيذ : سبثعبا 

 » نــــالىط يىـــهست ًلــعالجيئي  ىثــالتلخفض  يتبلــــأس»  
 

 : ( الجمسة موضوع ) المشكمة ومناقشة تحديد -1
 نظرية مقدمة إلعطاء الجمسة موضوع حول المشاركين بمناقشة الجمسة رئيس يقوم .. " الوطن مستوى عمى البيئي التموث خفض أساليب "      
.  دقائق خمس لمدة مناسبة

 
  : المشكمة صياغة إعادة -2

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



 :الذىني والعصف اإلبداع جو تييئة -3
: ( دقائق 5 ) الذىني العصف بقواعد المشاركين وتذكير العمل طريقة بشرح الجمسة رئيس يقوم     

. غرابتيا أو صوابيا أو خطئيا عن النظر بغض أفكارك أعرض ــ       
. عمييا تعترض أو اآلخرين أفكار تنتقد ال ــ       
. استطعت ما االختصار وحاول الكالم في تسيب ال ــ       
. تطورىا أو منيا تستنتج بأن اآلخرين أفكار من االستفادة يمكنك ــ       
. ونفذىا الجمسة رئيس لتعميمات استمع ــ       
. أفكارك لتدوين الجمسة لمقرر فرصة أعط ــ       

. األفكار ليدون لمجمسة مقرر تعيين -4
(دقائق 10 ) لمدة األسئمة عن إجابة أفكارىمب البدء المشاركين من يطمب -5
. المشاركين أمام ورقة عمى أو السبورة عمى متسمسمة األفكار بكتابة الجمسة مقرر يقوم -6
 أغرب تحديد منيم يطمب كأن ، لدييم نضب قد األفكار معين أن الحظ ما إذا المتعممين بتحفيز الجمسة رئيس يقوم -7

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



من أجل ( دقائق  10)يقوم رئيس الجمسة بمناقشة المتعممين في األفكار المطروحة لمدة : التقييم  -8
:تقييميا وتصنيفيا إلى

. أفكار أصٌلة و مفٌدة وقابلة للتطبٌق-
.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 

ــ مشكالت مغمقة ليا حل واحد فقط صحيح أو طريقة واحدة لمحل وتحتاج إلى نوع من التفكير      
.المنطقي 

نما تحتمل حمواًل       ــ مشكالت مفتوحة ليس ليا حل واحد صحيح بالضرورة أو طريقة واحدة لمحل وا 
 .من التفكير اإلبداعي ويصمح معيا أسموب العصف الذىنينوع عديدة وتحتاج إلى 



 : الذهني العصف هعىقبت : ثبهنبا 

 أو القضية حول األفكار من قدر أكبر لتوليد االتجاىات كل في لمتفكير والجاىزية اإلثارة من حالة في الذىن وضع يعني الذىني العصف
 يمتمك منا وكل ، وخياالتو خمجاتو كل عن ليفصح الفكر أمام الشخصية والتحفظات العوائق جميع إزالة يتطمب وىذا ، المطروح الموضوع

 موضع ووضعيا القدرة ىذه تفجر دون يحول ولكن أنفسنا عن نعتقد مما أكثر اإلبداعي التفكير عمى القدرة من بو بأس ال قدراً 
:ومنيا اإلبداعية الطاقات تقيد التي المعوقات من عدد والتطبيق االستخدام

 : ةـــــاإلدراكي المعوقات1.
 تحددىا أبعاد خالل من إال الشيء يدرك ال فيو واألمور األشياء إلى لمنظر ةواحد طريقة اإلنسان بتبني اإلدراكية المعوقات وتتمثل
. الشيء ليذا األخرى الخصائص عنو تخفي التي المقيدة النظرة
 العائق من التخمص وعند ، التعميمي النظام فرضيا واحدة خاصية وىي الجوي الضغط لقياس جياز : البارومتر .. ذلك مثال

. لألطفال لعبة أو االرتفاع لقياس أداة أو ىدية أو بندوالً  استخدامو يمكن أنو منيا أخرى أبعاداً  فيو نرى اإلدراكي

 : النفسية العوائق .2
قناع جديدة أفكار ابتكار عمى وقدراتو بنفسو الفرد ثقة عدم إلى ىذا ويرجع ، الفشل من الخوف في وتتمثل  ولمتغمب ، بيا اآلخرين وا 
 العمماء من العديد عن ومواىبو قدراتو في كثيراً  يقل ال وبأنو اإلبداع عمى وقدراتو بنفسو ثقتو اإلنسان يدعم أن يجب العائق ىذا عمى
. واكتشفوا واخترعوا أبدعوا الذين

 



 

  : اآلخرين مع التوافق ضرورة عمى لتركيز .3
 بالنسبة المألوف عن يكون ما أبعد بشيء أتى ألنو لمسخرية يدعو بمظير اآلخرين أمام الشخص يظير أن الخوف إلى ذلك يرجع
.ليم
 

  : ذاتياً  المفروضة القيود .4
 وعي بدون أو بوعي نفسو تمقاء من الشخص يقوم أن يعني أنو ذلك صعوبة، اإلبداعي التفكير عوائق أكثر من العائق ىذا يعتبر
.المشكالت مع تعاممو لدى عميو تفرض لم قيود بفرض

 
  : لمتفكير محدده بأنماط لتقيد .5

 البعض يسعى قد كذلك ، عنو يتخمى ال مطوالً  النمط بيذا يرتبط ثم األشياء إلى لمنظر معين نمط اختيار إلى البعض يذىب ما كثيراً 
.عنو البحث يجب لممشكالت حالً  ىناك أن افتراض إلى
 

  : لالفتراضات األعمى التسميم .5
. دراستيا الواجب المختمفة االحتماالت وتقميل المشكالت حل تسييل بغرض منا العديد بيا يقوم عممية وىي

 



 

  : األفكار تقييم في لتسرع .6
 ميدىا في بالفكرة تفتك ما عادة التي العبارات ومن اإلبداعي التفكير عممية في األساسية االجتماعية العوائق من وىو
 الفكرة ىذه ، الفكرة ىذه نجاح يضمن من ، قبل من الفكرة ىذه جربنا لقد : مثل جديدة فكرة طرح عند كثيراً  نسمعو ما

. ولونؤ المس عمييا يوافق لن الفكرة وىذه ، لوقتيا جداً  سابقة
 

  : بالسخافة ألفكارنا اآلخرين اتيام من الخوف .7
 في الناجحة األساليب أىم أحد الذىني العصف ويعتبر ىذا ، اإلبداعي لمتفكير االجتماعية العوائق أقوى من وىو

. اإلبداعي التفكير
 

  : العبارات ىذه مثل يسمع عندما إحباط من الفكرة صاحب بو يصاب وما .. األفكار تقويم في التسرع .8
 ( !.. اً جد قديمة وىي .. قبل من الفكرة ىذه جربنا لقد )



 
 النشاط وقائد المتعممين لدى ومعارف معمومات من بيا يتعمق وما البحث مدار المشكمة وضوح1.

 .العصف جمسة قبل
 طرح في دوره متعمم كل يأخذ بحيث المتعممين قبل من بيا والتقيد العمل وقواعد مبادئ وضوح2.

 جمسة في المتعممين توعية الضروري من يكون وقد .. أحد من تجريح أو تعميق دون األفكار
.الجمسة طوال بيا وااللتزام المشاركة قواعد إتباع عمى وتدريبيم تمييدية

 في المعرفية االتجاىات كأحد الذىني العصف أسموب بقيمة وقناعتو وجديتو النشاط قائد خبرة3.
 االطمئنان من أجواء في المشاركين حماس عمى اإلبقاء في دوره إلى باإلضافة اإلبداع حفز

. واالنطالق واالسترخاء



 في لممتعممين األفكار من عدد أكبر توليد أجل من يستخدم تعميمي موقف ىو الذىني العصف ن  إ القول يمكن سبق مما
 والتقييم المصادرة عن بعيداً  األفكار طرح في واألمان الحرية تسوده جو في محددة زمنية فترة خالل مفتوحة مشكمة حل
. النقد أو

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

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


