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وما كل هاو للجميل بفاعل 
وال كل فعال له بمتمم



البحثاهداف
الموضوعات التي ليس لها إجابة طالبأن يدرس ال•

ة صحيحة واحدة وتحتاج إلى أفكار ابداعية بطريق

(    Brainstorming )العصف الذهني

أن يطلق الطالب العنان ألفكارهم في البحث عن كل•

ي اإلجابات الصحيحة والحلول الممكنة للقضايا الت

.تعرض عليهم

.يهاأن يعتاد الطالب تطوير أفكار زمالئهم والبناء عل•

.أن يحترم الطالب أفكار زمالئهم•



البحثموضوعات
.مفهوم العصف الذهني•

.المبادئ األساسية في العصف الذهني•

.خطوات جلسات العصف الذهني•

.معوقات العصف الذهني•

.التقويم في العصف الذهني•



البحثموضوعاتتابع 
.العصف الذهنيأهداف•

.العصف الذهنيخصائص•

.العصف الذهنيمزايا•

.العصف الذهنيقواعد نجاح•

.في العصف الذهنيجلسة التقييم•

تمرين•



 Brain )العصف الذهني

storming)  

مصطلحات شائعة

تعصيف .//النزف الفكري •

.األفكار

 .استمطار المخ. //استدراج األفكار•

.المطر الفكري.  //األفكار المجنونة •

 .عصر األفكار•

القصف الذهني أو التفتق الذهني



:وفى النهاية سوف نتعرف على 

ماذا يعني لك مفهوم •

العصف الذهني ؟

أهدافه وخصائصه وما هـي •

؟ومميزاتهفوائدهو



ما هي معوقات •

العصف الذهني ؟



ما هي خطوات جلسة •

العصف الذهني ؟



لسة متى يتم تقويم ج•

العصف الذهني ؟ 

وكيف ؟



عيةالوسيلة األفضل لتوليد األفكار اإلبدا

العصف الذهني 

Brain Storming



العصف الذهني

أسلوب يستخدم من أجل توليد  أكبر كم من 

األفكار لمعالجة موضوع في جو تسوده 

الحرية واألمان في طرح األفكار بعيداً  عن 

المصادرة والتقويم



العصف الذهني

إن مصطلح العصف الذهني يعد أكثر استخداماً 

وشيوعاً حيث هو أقربها للمعنى ، فالعقل 

يعصف بالمشكلة ويفحصها و يمحصها 

بهدف التوصل إلى الحلول اإلبداعية المناسبة 

لها



العصف الذهني

و من كلمة واحدة أ:)استجابات وردود أفعال لفظية•

و كالرسم أو الكتابة أ:)أو غير لفظية(عدة كلمات 

مشارك أو موظف :) من شخص واحد، (الحركة 

) أو أكثر من شخص(الخ ..أو متدرب أو طالب 

(الخ ..جماعة أو فريق أو لجنة أو مجموعة 

مقدمة من مصدر (سؤال أو مهمة ) :لمثيرات 

لتحقيق هـدف أو(أستاذ أو مدرب أو مدير ) مثير

حل مشكلة أو تقديم اقتراحات أو اعداد ) أكثر

.في فترة زمنية محدودة(.الخ.. جدول أعمال 



العصف الذهنيأهداف

.  حل المشكالت حال إبداعيا •

.  إيجاد مشكالت ، أو مشاريع جديدة •

.تحفيز وتدريب تفكير وإبداع الطالب•



مبادئ العصف الذهني

ضرورة تجنب النقد•

إطالق حرية التفكير •

كم األفكار مطلوب•

البناء على أفكار اآلخرين •
راج تطويرها أو الجمع بين فكرتين الستخ)

(  فكرة جديدة أو غيرها



خصائص العصف الذهني 

(التفكير اإلبداعي)

يعتمد على التخيل واإلبداع •

يعتمد على تدفق األفكار وتعددها•

تفكير أفقي يتعرض لكل األفكار الممكنة •

لة أو يأخذ األفكار المرتبطة وغير المرتبطة بالمشك•

الحالة حتى لو كانت أفكاراً غير عملية 

يتبع كل المسارات حتى قليلة االحتمال•



خصائص العصف الذهني تابع 

(التفكير اإلبداعي)

لةيعتمد على المنطق وإتباع الخطوات العملية الموص•

انكماشي يقلص األفكار المعروضة •

تفكير رأسي يحلل المشكلة ويتدرج في الحل•

يتجنب التفرعات غير المرتبطة بالمشكلة •

يتبع المسارات األكثر احتماالً •



ويل من سهل التطبيق فال يحتاج إلي تدريب ط•
.قبل مستخدميه في برامج التدريب

.اقتصادي•

.مسلي ومبهج•

.ينمي التفكير اإلبداعي•

.ينمي عادات التفكير المفيدة •

آراءه ينمي الثقة بالنفس من خالل طرح الفرد•
.دون تخوف من نقد اآلخرين لها .بحرية 

العصف الذهنيمزايا



قواعد نجاح العصف الذهني

قناعة قائد النشاط  بقيمة أسلوب العصف الذهني  •

وضوح موضوع البحث لدى المشاركين و قائد النشاط قبل الجلسة•

مبادئ و قواعد الحوار والتقيد بها من قبل الجميعوضوح•

وال التمهيد بتوعية المشاركين على إتباع قواعد المشاركة لاللتزام بها ط•

الجلسة

المشاركين في أجواء من اإلطمئنان و قدرة القائد على اإلبقاء على حماس•

اإلسترخاء و اإلنطالق



(التفكير اإلبداعي)معوقات العصف الذهني 

والتقيد بأنماط محددة من التفكير .المعوقات اإلدراكية .1•

.العوائق النفسية .2•

الخوف من الظهور بشكل مختلف عن اآلخرين –

الخوف من اتهام اآلخرين ألفكارنا بالسخافة –

التسليم األعمى لالفتراضات أو القيود من الذات –

.التركيز على ضرورة التوافق مع اآلخرين .3•

.القيود المفروضة ذاتيا   .4•

.التقيد بأنماط محددة للتفكير .5•

.التسليم األعمى لالفتراضات .6•



:من خالل ما سبق 

ه ما الذي يميز أسلوب العصف الذهني عن غير•

من األساليب التي عرفتها كما يبدو لك من 

التعريف

عد إلى المبادئ األربعة التي يقوم عليها •

العصف الذهني وبين أهمية كل مبدأ من 

المبادئ في تحقيق أهداف جلسة العصف 

الذهني



انتبه 

و الخوف من النقد أو االستهزاء  يضعف أ•

يوقف القدرة على التفكير اإلبداعي



خطوات جلسة العصف الذهني

(الموضوع) تحديد ومناقشة المشكلة •

.إعادة صياغة الموضوع•

ف والعص( االبتكار ) تهيئة جو اإلبداع •

.الذهني

.تحديد أغرب فكرة•



تقويم جلسة العصف

إلى تحتاج عملية التقويم لجلسة العصف الذهني•

شرات الذي يبدأ بع) نوعاً من التفكير االنكماشى 

. نها األفكار وتلخص حتى تصل إلى القلة الجيدة م

.:ويمكن تصنيف األفكار إلى

.أفكار مفيدة وقابلة للتطبيق مباشرة•

ث أفكار مفيدة ، ولكنها تحتاج إلى مزيد من البح•

.أو موافقة جهات أخرى

.وغير عمليةةأفكار طريف•

.أفكار مستثناة•



يمبادئ التدريس بطريقة العصف الذهن

(الميسر) بالنسبة للمدرب

.ال تنزعج.. كن مبتسماً •

• ً .Be your Self          .كن طبيعيا

.تعدد األدوات واألساليب.  // الجاهزية واالستجابة•

كسر الجمود.           // النشاط•

.التدخل للتوجيه فقط•

.االنفتاحية في مقابل االنغالقية.    //   الحيادية•

.كن صياداً لألفكار.    //  القدحية الفكرية •



قل أي شيء تريده بغض النظر عن خطئه أو •

.صوابه أو غرابته

.ال تنتقد أفكار اآلخرين أو تعترض عليها•

.ال تسهب في الكالم وحاول االختصار•

.ايمكنك أن تطور أفكار زمالئك أو تستنتج منه•

.اسمع تعليمات المدرب ونفذها•

.لتدوين أفكارك( الكاتب ) اعط فرصة للمقرر •

مبادئ التدريس بطريقة العصف الذهني

(المشترك) بالنسبة للمتدرب



انتبه 

عدم وجود أفكار جديدة ال يعني إضاعة الوقت بل يوضح •

ة قدرة المجموعات العاملة على تنفيذ كل األفكار اإلبداعي

ة الممكنة وعندها يمكن إعطاء الفريق العامل الثقة من اإلدار

لعدم القدرة على إيجاد أفكار جديدة ممكنة



جلسة التقييم
.:الرجاء تصنيف األفكار إلى•

.أفكار مفيدة وقابلة للتطبيق مباشرة•

ر و أفكار مفيدة ، إال أنها غير قابلة للتطبيق المباش•

.تحتاج إلى مزيد من البحث أو موافقة جهات أخرى

.أفكار طريفة وغير عملية•

تطبيقأفكار مستثناة ألنها غير عملية أو غير قابلة لل•

.



لكمالصادقدعائي

ادبالتوفيق والسد

مصطفي محمد قاسم


