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 الذهين والعصف النقاش جمموعات – الثالث احملور 

 األهداف التعليمية:  

اية اجللسة من   :يتمكن املشاركون يف 

  .تعريف العصف الذهين -
  .ٍحتديد جماالت استخدام العصف الذهين بشكل فعال يف التعليم -
  . يف التعليمحتديد مزايا وعيوب العصف الذهين -
  .شرح مراحل العمل عند استخدام العصف الذهين يف التعليم -
 .شرح دور املعلم ودور الطالب يف استخدام العصف الذهين يف التعليم -
 .ًحتديد الشروط الواجب توفرها حىت يكون استخدام العصف الذهين فعاال -

 الطرق المستخدمة في الجلسة :  

  .عصف ذهين -
  .ومناقشةجمموعات عمل  -
  .عروض إيضاحية -
  .عرض باحلاسب أو جهاز اإلسقاط -
 .مواد تعليمية مطبوعة يتم استخدامها يف التعليم الذايت وتعليم األقران -

 المواضيع األساسية:  

ُإن مــن أهــم متطلبــات تنفيــذ أي جمموعــة نقــاش هادفــة، يــستخدم فيهــا العــصف الــذهين كــأداة جلمــع أكــرب قــدر  -
  :فكار ومقرتحاتممكن من آراء وأ

  . وجود مشكلة حباجة إىل حل -
، ولــديها الرغبــة الــصادقة يف ) أشــخاص10-5( وجــود جمموعــة مــن األفــراد ترغــب يف العمــل كفريــق  -

  .تعبئة ومتكني جمتمعها، وتنفيذ برامج التنمية الشاملة فيه
 علـى اجلـدار، وأقـالم  توفر لوح أبيض، أو أسود، أو لوح قالب مع جمموعة أوراق كبرية بيـضاء، تثبـت -

  .خبط عريض وواضح
 وجــود ميــسر حيــادي قــادر علــى تــسجيل كافــة آراء وأفكــار النــاس دون تغيــري فيهــا، أو فــرض لــرأي أو  -

  .وجهة نظر خاصة به، لديه مهارات القيادة والتواصل والتنظيم مبا فيها تنظيم الوقت
ة من األفراد، يشجع هذه اجملموعة على اختاذ إن هدف العصف الذهين هو خلق بيئة أو مناخ مناسب جملموع -

 .قرارات مجاعية مناسبة وملصلحة اجلميع
جيب خالل جلـسات النقـاش اهلادفـة و العـصف الـذهين اإلقـالل مـن احتمـال سـيطرة واحـد أو أكثـر مـن أفـراد  -

د اجملموعــة، مــع اجملموعــة علــى آراء وأفكــار ومواقــف وقــرارات األفــراد اآلخــرين فيهــا، وتــشجع مــشاركة مجيــع أفــرا
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ًتركيــــز خــــاص علــــى أولئــــك األفــــراد الــــذين ال يــــشاركون عــــادة يف النقــــاش واختــــاذ القــــرارات  ألي ســــبب مــــن (ٍ
  ).األسباب

لــيس اهلــدف األساســي مــن جمموعــات النقــاش اهلادفــة والعــصف الــذهين اإلبــداع أو االبتكــار، ومــع ذلــك فــإن  -
وعليــه ال تعتــرب هــذه . ٌ احللــول أمــر مــستحب ومرغــوب فيــهٌاإلبــداع واالبتكــار ســواء يف طــرح األفكــار أو اقــرتاح

  .اجللسات فاشلة إذا مل يتم فيها اخلروج عن التقليدي أو املألوف من أفكار وآراء وحلول
ًيف جمموعـات النقـاش اهلادفـة والعـصف الـذهين يـتم تقـسيم األفكـار العامـة إىل أخـرى أكثـر حتديـدا ودقـة، ويـتم  -

ٍني يف النقــاش ليتعــرف بــذلك كــل فــرد مــنهم إىل مجيــع اآلراء واألفكــار البــسيطة منهــا تقــدميها إىل مجيــع املــشارك
  .واملعقدة، واجلديدة منها واملألوفة

ٍيف جمموعـات النقــاش اهلادفـة والعــصف الـذهين يكتــشف أفــراد اجملموعـة أن لكــل مـنهم دور هــام يف طــرح اآلراء  -
جملموعة، وأن له احلق يف املشاركة بطرح األفكار واحللول مهمـا واقرتاح احللول وال يقل أمهية عن غريه من أفراد ا

ًكانت بسيطة أو مألوفة، وأن من واجبه أن يكون إجيابيا وفعاال يف النقاش ً.  

  :مهام المدرب في مجموعات النقاش الهادفة والعصف الذهني

ن موضــوع إىل آخــر ومــن  وضــع هيكليــة معينــة للجلــسة، ومراحــل يــتم مــن خالهلــا طــرح األفكــار، واالنتقــال مــ -
  .فكرة إىل أخرى

ٍ ضمان سري اجللسة ضمن هذه البنية احملددة، ومواجهة كل ما ميكنه أن يغـري مـن مـسار اجللـسة بـشكل سـريع  - ٍ
  .وفعال

  .  تشجيع مشاركة مجيع أفراد اجملموعة يف طرح اآلراء واألفكار ووضع احللول واختاذ القرارات -
  .تسلسل ومنطقي، وضمن ما هو مطلوب ويف الوقت املطلوبٍ تنظيم سري اجللسة بشكل م -
جيــب علــى امليــسر يف املرحلــة األوىل مــن اجللــسة تــشجيع وتــسجيل مجيــع االقرتاحــات واألفكــار، مبــا فيهــا غــري  -

املناســــبة و غــــري املفيــــدة و اخلارجــــة عــــن املوضــــوع، دون توجيــــه أي نقــــد أو مالحظــــة أو تقيــــيم هلــــذه األفكــــار 
  .واملقرتحات

شجع هذه الطريقة مجيع أفراد اجملموعة على املـشاركة دون خـوف أو خجـل، فتوجيـه النقـد أو تـصحيح اخلطـأ ت -
أو إسقاط األفكار جيعل بعض أفراد اجملموعة خيافون من املشاركة ويلتزمـون الـصمت، يف حـني أنـه مـن املمكـن 

  .أن يكون لديهم أفكار خالقة واقرتاحات مبدعة ومفيدة
ًستخدام هذه الطريقة إىل مشاركة مجيع أفراد اجملموعة، خاصة أولئـك الـذين اعتـادوا أن يكونـوا يهدف امليسر با -

م، أو ال يــــشاركوا يف اقــــرتاح احللــــول واختــــاذ القــــرارات بــــشأن تنميــــة  ســــلبيني أو ال تــــسمع أفكــــارهم ومقرتحــــا
م، كالنساء والفقراء واملعوقيني واألميني وغريهم من املهمشني   .جمتمعا

ختطيط جمموعات النقاش اهلادفة يقـوم امليـسر باسـتخدام واحـدة مـن ثالثـة منـاذج مـستخدمة مـن األسـئلة يف يف  -
  حتديد حمتوى اجللسة 
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