
 

 

  

 ٠ 

 

@âa‡ƒn�akíŠ‡nÛa@À@�ç‰Ûa@Ñ—ÈÛa@òîvîma��a ïãaë‡ÈÛa@‹èĐß@‡Ûb‚@O@c@†a‡Çg@
kadwany@gmail.com 

والتأهيل أكسفورد للتدريب  وأكاديمية مركز الرواد الدولي لتنمية المهارات تنفيذ 

 م٥/٩/٢٠١٦-٢٧/٨بالتعاون مع جمعية االتجاه للتنمية  بمحافظة المحويت 

  

يـنـذهـالف ـصـعـال
املنعقدة يف حمافظة  I@µiŠ‡¾a@kíŠ‡mTOTHمقدمة إىل الدورة التدريبية اخلاصة بـ 

  م٢٠١٦/  ٩- ٥حىت و ٨-٢٧ احملويت للفترة

 

 

 

@ @

Çg������������†a‡@ˆb���n��þa@@ @

ï�ãaë‡�È�Ûa@‹�è�Đ�ß@‡�Ûb�‚@ @
  مدير إدارة الجودة واالعتماد بمكتب التربية والتعليم بمحافظة المحويت

  باحث في المناهج وطرائق التدريس

  مدرب في جودة التعليم ومهارات التفكير
@ @

@ @
Zïãë�ØÛ⁄a@‡í�Ûa@ @

kadwany@gmail.com  

kadwany@facebook.com   
@ @

oã�ãüa@òØj’@óÜÇ@ÉÓì¾a@ @
WWW. knanhonlan\kadwany.com 

æìÐÜm@÷maë@@@@Z       00967-777066889  



 

 

  

 ١ 

 

@âa‡ƒn�akíŠ‡nÛa@À@�ç‰Ûa@Ñ—ÈÛa@òîvîma��a ïãaë‡ÈÛa@‹èĐß@‡Ûb‚@O@c@†a‡Çg@
kadwany@gmail.com 

والتأهيل أكسفورد للتدريب  وأكاديمية مركز الرواد الدولي لتنمية المهارات تنفيذ 

 م٥/٩/٢٠١٦-٢٧/٨بالتعاون مع جمعية االتجاه للتنمية  بمحافظة المحويت 

 يف التدريبإسرتاتيجية العصف الذهني خدام ستا

  مفهوم العصف الذهني:
) إلى عدة مرادفـات منهـا: العصـف الـذهني ،       Brainstormingنقل الباحثون العرب  مصطلح (

، وعصـف التفكيـر ، وتنشـيط    والمفاكرة ، وإمطار الدماغ ، وتدفق األفكار ، وتوليد األفكـار  

، كمـا تسـمى اسـتراتيجية العصـف الـذهني بمسـميات       لفكر، وإثارة ا، وإعمال الفكرالتفكير

وحــل  Ideationق األفكــار ، وإطــال Free Wheelingأخــرى أهمهــا التحريــك الحــر لألفكــار     

مصـطلح " العصـف    واهـا قأولكـن أشـهرها     ،Creative problem Solvingالمشـكالت اإلبـداعي   

الــذهني " حيــث إن العقــل يعصــف بالمشــكلة ويفحصــها ويمحصــها بهــدف التوصــل إلــى الحلــول   

ســاني، اإلبتكاريــة المناســبة لهــا، وتعــرف بأنهــا حالــة اســتثنائية مرغوبــة للنشــاط العقلــي اإلن 

  .   تؤدي إلى إنجاز فكري فوق العادة

وتكون هذه األفكار واآلراء جيدة ومفيدة . أي وضع الذهن في حالة من اإلثـارة والجاهزيـة   

للتفكيــر فــي كــل االتجاهــات لتوليــد أكبــر قــدر مــن األفكــار حــول المشــكلة أو الموضــوع   

  األفكار .المطروح، بحيث يتاح للفرد جو من الحرية يسمح بظهور كل اآلراء و

  
 : باسرتاتيجية العصف الذهني التدريبأهداف 
  .  التدريبيةفي المواقف  المتدربتفعيل دور  .١

على توليـد األفكـار اإلبداعيـة حـول موضـوع معـين ، مـن خـالل          المتدربينتحفيز  .٢

 ، أو حلول ممكنة للقضايا التي تعرض عليهم . البحث عن إجابات صحيحة

 على احترام وتقدير آراء اآلخرين.  المتدربينأن يعتاد  .٣

 على االستفادة من أفكار اآلخرين ، من خالل تطويرها والبناء عليها. المتدربينأن يعتاد  .٤

  
  
  



 

 

  

 ٢ 

 

@âa‡ƒn�akíŠ‡nÛa@À@�ç‰Ûa@Ñ—ÈÛa@òîvîma��a ïãaë‡ÈÛa@‹èĐß@‡Ûb‚@O@c@†a‡Çg@
kadwany@gmail.com 

والتأهيل أكسفورد للتدريب  وأكاديمية مركز الرواد الدولي لتنمية المهارات تنفيذ 

 م٥/٩/٢٠١٦-٢٧/٨بالتعاون مع جمعية االتجاه للتنمية  بمحافظة المحويت 

  مبادئ العصف الذهني:
  :تتمثل هذه المبادئ فيما يلي

QM@ZáîîÔnÛa@õbuŠg@ @
جلسة ألن نقـد أو تقيـيم أي   ال يجوز تقييم أي من األفكار المتولدة في المرحلة األولى من ال

فكرة بالنسبة  للفرد المشارك سوف يفقده المتابعة ويصرف انتباهه عن محاولة الوصول إلـى  

  فكرة أفضل ألن الخوف من النقد والشعور بالتوتر يعيقان التفكير اإلبداعي . 

R@–@@Z@�ØÐnÛa@òí‹y@Öý�g 

ول إلـى حالـة مـن االسـترخاء     ويعني التحـرر ممـا قـد يعيـق التفكيـر اإلبـداعي وذلـك للوصـ        

وعدم التحفظ بما يزيد انطالق القدرات اإلبداعية للتخيل وتوليـد األفكـار فـي جـو ال يشـوبه      

الحرج من النقد والتقييم، ويستند هذا المبدأ إلى أن األخطاء غير الواقعية الغريبة والطريقـة  

  قد تثير أفكار أفضل عند األشخاص اآلخرين .

S@M@@ÑîØÛa@ÝjÓ@áØÛa@@Z@ @
ويقصد به التركيز فـي جلسـة العصـف الـذهني علـى توليـد أكبـر قـدر مـن األفكـار مهمـا            

كانت جودتها، فاألفكار المتطرفـة وغيـر المنطقيـة أو الغريبـة مقبولـة ويسـتند هـذا المبـدأ         

علــى االفتــراض بــأن األفكــار والحلــول المبدعــة للمشــكالت تــأتي بعــد عــدد مــن الحلــول غيــر  

  قل أصالة.المألوفة واألفكار األ

T@–@@Z@åí‹‚Ła@ŠbØÏc@óÜÇ@õbäjÛa@ @
أي جواز تطوير أفكار اآلخرين والخروج بأفكار جديدة فاألفكار المقترحة ليست حكراً 

  على أصحابها فهي حق مشاع ألي مشارك تحويرها وتوليد أفكار أخرى منها . 

 قواعد العصف الذهني:

  تتمثل قواعد العصف الذهني فيما يلي:

وال مـن قبـل    المـدرب ال مـن قبـل    المتـدربين ال يجوز انتقـاد األفكـار التـي يشـارك بهـا       •

أن يتقبل جميع األفكار المطروحـة مهمـا بـدت سـخيفة أو تافهـة       المدربالزمالء، على 

 .  المتدربينحتى ينكسر حاجز الخوف لدى 

 يتها. على إعطاء أكبر عدد ممكن من األفكار دون االلتفات لنوع المتدربينتشجيع  •
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 التركيز على الكم المتولد من األفكار اعتماداً على المبدأ الثاني .  •

لجمـع بـين فكـرتين أو أكثـر     ا متـدرب األفكار المطروحة ملك للجميع ويمكـن ألي   •

علــى كتابــة أفكــارهم علــى  المــدرب المتــدربينفكــرة أو تعــديلها، ويشــجع لتحســين 

 الورق قبل نسيانها.

 آليات جلسة العصف الذهني : 

  :هناك أكثر من آلية يمكن بها تنفيذ جلسة العصف الذهني منها     

تناول الموضوع كامالً مـن جميـع المشـاركين فـي وقـت واحـد بحيـث ال يزيـد عـددهم           .١

 على العشرين . 

إذا زاد عدد المشاركين على العشرين فيمكن تقسيمهم إلى مجموعات ، ومطالبة كل  .٢

، ثــم تجمــع األفكــار مــن المجموعــات وتحــذف      مجموعــة بتنــاول الموضــوع بكاملــه   

 األفكار المكررة .  

تقسيم الموضـوع إلـى أجـزاء وتقسـيم المشـاركين إلـى مجموعـات وتكلـف كـل مجموعـة            .٣

 أفكار المجموعات لتشكل أجزاء الموضوع بكامله .   بتناول جزء من الموضوع ثم تجمع

  خطوات جلسة العصف الذهني:
تمر جلسة العصف الـذهني بعـدد مـن المراحـل يجـب تـوخي الدقـة فـي أداء كـل منهـا علـى            

  كما يلي :الوجه المطلوب لضمان نجاحها وتتضمن هذه المراحل 

Q@@M@@@ZHÊìšì¾aI@òÜØ“¾a@ò“Óbäßë@‡í‡¥@ @
ويكمن ذلك في كون بعض المشاركين على علم تام بتفاصيل الموضوع في حين يكون 

لــدى الــبعض اآلخــر فكــرة بســيطة عنهــا وفــى هــذه الحالــة المطلــوب مــن قائــد الجلســة إعطــاء  

اصـيل قـد يحـد    المشاركين الحد األدنى من المعلومات عن الموضوع ألن إعطـاء المزيـد مـن التف   

  بصورة كبيرة من لوحة تفكيرهم ويحصره في مجاالت ضيقة محددة .

@R@@M@@@ZÊìšì¾a@òËbî–@ñ†bÇg@ @
يطلب من المشاركين في هذه المرحلة الخروج من نطاق الموضوع على النحو الذي عرف بـه  

  وأن يحددوا أبعاده وجوانبه المختلفة من جديد فقد تكون للموضوع جوانب أخرى . 

لمطلوب اقتراح حلول في هـذه المرحلـة، وإنمـا إعـادة صـياغة الموضـوع ،وذلـك عـن         وليس ا

  ويجب كتابة هذه األسئلة في مكان واضح للجميع .  ،طريق طرح األسئلة المتعلقة بالموضوع

  



 

 

  

 ٤ 

 

@âa‡ƒn�akíŠ‡nÛa@À@�ç‰Ûa@Ñ—ÈÛa@òîvîma��a ïãaë‡ÈÛa@‹èĐß@‡Ûb‚@O@c@†a‡Çg@
kadwany@gmail.com 

والتأهيل أكسفورد للتدريب  وأكاديمية مركز الرواد الدولي لتنمية المهارات تنفيذ 

 م٥/٩/٢٠١٦-٢٧/٨بالتعاون مع جمعية االتجاه للتنمية  بمحافظة المحويت 

S@M@@@Z�ç‰Ûa@Ñ—ÈÛaë@Êa‡i⁄a@ìu@ò÷îèm 

ستغرق عملية التهيئـة  يحتاج المشاركون في جلسة العصف الذهني إلى تهيئتهم للجو اإلبداعي، وت

  حوالي خمس دقائق يتدرب المشاركون على اإلجابة على سؤال، أو أكثر يلقيه قائد المجموعة. 

T@@M@@@Z�ç‰Ûa@Ñ—ÈÛa@ @
يقوم قائد المجموعة بكتابة السؤال أو األسئلة التي وقع عليها االختيـار عـن طريـق إعـادة     

يـة، ويطلـب مـن المشـاركين تقـديم      صياغة الموضوع الذي تم التوصـل إليـه فـي المرحلـة الثان    

أفكـارهم بحريــة علــى أن يقــوم كاتــب المالحظـات بتــدوينها بســرعة علــى الســبورة ،أو لوحــة   

ورقية في مكان بارز للجميـع مـع تـرقيم األفكـار حسـب تسلسـل ورودهـا، ويمكـن للقائـد بعـد           

  ذلك أن يدعو المشاركين إلى التأمل باألفكار المعروضة وتوليد المزيد منها. 

U@–@@Z@ñ‹ØÏ@l‹Ëc@‡í‡¥@ @
عندما يوشك معين األفكار أن ينضب لدى المشاركين يمكن لقائـد المجموعـة أن يـدعو    

المشاركين إلـى اختيـار أغـرب األفكـار المطروحـة وأكثرهـا بعـداً عـن األفكـار الـواردة وعـن            

الموضـوع، ويطلــب مـنهم أن يفكــروا كيـف يمكــن تحويــل هـذه األفكــار إلـى فكــرة مفيــدة،      

  نتهاء الجلسة يشكر قائد المجموعة المشاركين على مساهماتهم المفيدة . وعند ا

V@–@@Z@áîîÔnÛa@ò�Üu@ @
، وفـى بعـض األحيـان تكـون     تهدف هذه الجلسة إلي تقييم األفكار وتحديـد مـا يمكـن أخـذه منهـا     

ا األفكار الجيدة بارزة وواضحة للغاية ولكن في الغالب تكون األفكار الجيدة دفينة يصعب تحديده

ونخشى عادة أن تهمل وسط العشرات من األفكار األقل أهمية وعملية التقييم تحتاج نوعاً من التفكير 

  االنكماشي الذي يبدأ بعشرات األفكار ويلخصها حتى تصل إلى القلة الجيدة . 

  معوقات العصف الذهني:
االتجاهـات  يضع العصف الذهني الذهن في حالة مـن اإلثـارة والجاهزيـة للتفكيـر فـي كـل       

وهـذا يتطلـب إزالـة جميـع      ،لتوليد أكبر قدر من األفكار حـول القضـية أو الموضـوع المطـروح    

يـدور ببالـه، وكـل منـا يمتلـك       العوائق والتحفظات الشخصية أمام الفكر ليفصح عن كـل مـا  

ولكـن يحـول    ،قدراً ال بأس به من القدرة على التفكير اإلبداعي أكثر مما نعتقد عـن أنفسـنا  

جيــر هــذه القــدرة ووضــعها موضــع االســتخدام والتطبيــق عــدد مــن المعوقــات التــي تقيــد    دون تف

  وهي :الطاقات اإلبداعية 
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Q@@M@@@Z@òî×aŠ†⁄a@pbÓìÈ¾a@ @
وتتمثل المعوقات اإلدراكية بتبني اإلنسان طريقة واحدة للنظر إلى األشياء واألمور، فهو ال 

أبعاد تحددها النظـرة المقيـدة التـي تخفـى عنـه الخصـائص األخـرى        إال من خالل  يءيدرك الش

  .  يءلهذا الش

R@–@@Z@òî�ÐäÛa@ÕöaìÈÛa@ @
، ويرجــع ذلــك إلــى عــدم ثقــة الفــرد بنفســه وقدراتــه علــى   وتتمثــل فــي الخــوف مــن الفشــل 

، وللتغلـب علـى هـذا العـائق يجـب أن يـدعم اإلنسـان        ة وإقنـاع اآلخـرين بهـا   أفكار جديد ابتكار

ثقته بنفسه وقدراتـه علـى اإلبـداع وبأنـه ال يقـل كثيـراً فـي قدراتـه ومواهبـه عـن العديـد مـن             

  وا واخترعوا واكتشفوا . العلماء الذين أبدع

S@M@@@Z@åí‹‚Ła@Éß@ÕÏaìnÛa@ñŠë‹š@óÜÇ@�î×�Ûa@ @
يرجع ذلـك إلـى الخـوف أن يظهـر الشـخص أمـام اآلخـرين بمظهـر يـدعو للسـخرية ألنـه أتـى             

  بشيء أبعد ما يكون عن المألوف بالنسبة لهم . 

T@@M@@@Z@b̀îmaˆ@òšë‹Ð¾a@†ìîÔÛa@ @
، ذلك أنه يعني أن يقوم الشـخص مـن   اإلبداعي صعوبة يعتبر هذا العائق من أكثر عوائق التفكير

  تلقاء نفسه بوعي أو بدون وعي بفرض قيود لم تفرض عليه لدى تعامله مع المشكالت. 

U@–@@Z@�ØÐnÜÛ@ñ†‡«@Âb¹di@‡îÔnÛa@ @
ثـم يـرتبط بهـذا الـنمط وال يتخلـى       ،يذهب البعض إلى اختيار نمط معين للنظـر إلـى األشـياء   

  بعض إلى افتراض أن هناك حالً للمشكالت يجب البحث عنه . ، كما يسعى العنه

V@–@@Z@pbša�ÏýÛ@óàÇþa@áîÜ�nÛa@ @
ــا بغــرض تســهيل حــل المشــكالت       ــد من ــا العدي ــوم به ــه يق ــاالت   ،وهــي عملي ــل االحتم وتقلي

  المختلفة الواجب دراستها .

W@–@@Z@ŠbØÏþa@áîîÔm@À@Ê‹�nÛa@ @
ومـن العبـارات التـي     ،ساسـية فـي عمليـة التفكيـر اإلبـداعي     يعد من العوائق االجتماعية األ

عادة ما تفتك بالفكرة في مهدها وما نسمعه كثيراً عن طرح فكرة جديدة مثل : لقد جربنا 

هذه الفكرة من قبل ، من يضمن نجاح هذه الفكرة ، هذه الفكرة سابقة جـداً لوقتهـا ، وهـذه    

  فق عليها المسئولون . الفكرة لن يوا



 

 

  

 ٦ 

 

@âa‡ƒn�akíŠ‡nÛa@À@�ç‰Ûa@Ñ—ÈÛa@òîvîma��a ïãaë‡ÈÛa@‹èĐß@‡Ûb‚@O@c@†a‡Çg@
kadwany@gmail.com 

والتأهيل أكسفورد للتدريب  وأكاديمية مركز الرواد الدولي لتنمية المهارات تنفيذ 

 م٥/٩/٢٠١٦-٢٧/٨بالتعاون مع جمعية االتجاه للتنمية  بمحافظة المحويت 

X@M@@@Z@òÏbƒ�Ûbi@bãŠbØÏþ@åí‹‚Ła@âbèma@åß@Òì©a@ @
يعتبر من أهم العوائق االجتماعية للتفكير اإلبداعي وهـذا يتطلـب عـدم انتقـاد األفكـار       

  يطرحها المشتركون أو تحقيرها .   التي

  العناصر التي تفعل من جناح عملية العصف الذهني: 
 عصف الذهني وتؤتي بثمارها ، يلزم وجود مجموعة من العناصر أهمها:  لكي تفعل استراتيجية ال

ومعـارف لـدى المشـاركين     ،ومـا يتعلـق بهـا مـن معلومـات      ،وضوح المشـكلة مـدار البحـث    •

 وقائد النشاط قبل جلسة العصف . 

وضوح مبادئ وقواعد العمل والتقيد بهـا مـن قبـل الجميـع ، بحيـث يأخـذ كـل مشـارك          •

دون تعليق أو تجريح من أحد. (وقد يكون مـن الضـروري توعيـة     دوره في طرح األفكار

المشاركين في جلسة تمهيدية وتدريبهم على إتباع قواعـد المشـاركة وااللتـزام بهـا     

 .  )طوال الجلسة

خبرة قائد النشـاط فـي حفـزه وجديتـه وقناعتـه بقيمـة اسـتراتيجية العصـف الـذهني           •

رخاء واالطمئنـان باإلضـافة إلـى دورة    و االسـت  ،كأحد االتجاهات المعرفية فـي النشـاط  

 في اإلبقاء على حماس المشاركين في أجواء من اإلبداع واالنطالق.

يستخدم من أجـل توليـد أكبـر     تدريبيمما سبق يمكن القول أن العصف الذهني هو موقف 

عـدد مــن األفكـار للمشــاركين فــي حـل مشــكلة مفتوحــة خـالل فتــرة زمنيــة محـددة فــي جــو      

األمـان فـي طـرح األفكـار بعيـداً عـن المصـادرة والتقيـيم أو النقـد . ومـن خـالل            تسوده الحريـة و 

القيام بعملية العصف الذهني حسب القواعد والخطوات السابقة أثبت العصف الـذهني نجاحـه   

بـإطالق أفكـار األفـراد دون     في كثير من المواقف التي تحتاج إلى حلول إبداعية، ألنـه يتسـم  

ألفكار أو اإلسراف في تقييمها خاصة عنـد بدايـة ظهورهـا قـد يؤديـان      ، حيث إن انتقاد اتقييم

إلى خوف الشخص، أو إلى اهتمامه بالكيف أكثر من الكم فيبطـئ تفكيـره وتـنخفض نسـبة     

األفكــار المبدعــة لديــه . وهــذا يوضــح أهميــة عمليــة العصــف الــذهني فــي تنميــة التفكيــر   

  اإلبداعي وحل المشكالت.

  


