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 تدريب الرئيسي مركز ال



 ٢

  محتويات حقيبة إستراتيجية العصف الذهني
  

  الموضوع
  

  . مبررات إعداد الحقيبة التدريبية  -أوال
  

  :دليل الحقيبة التدريبية   -ثانيا
  موضوع الحقيبة  -
 .الهدف العام   -
 .األهداف التفصيلية  -
 .محتوى الحقيبة التدريبية  -
 .الفئة المستهدفة  -
 .شروط استخدام الحقيبة -
 .نفيذ الحقيبة إرشادات حول ت -
   

  : المواد العلمية واألنشطة التدريبية  -ثالثا
  Brain storming :مفهوم العصف الذهني  •
  .المبادئ األساسية في جلسة العصف الذهني  •
  .أهمية العصف الذهني وفوائده  •
  .معوقات التفكير اإلبداعي  •
  .معوقات أسلوب العصف الذهني  •
  .أشكال تنفيذ العصف الذهني •
  .ة العصف الذهني خطوات جلس •
  أدوار المتعلم الرئيسة في جلسات العصف الذهني  •
 .تنفيذ مواقف تعليمية باستخدام استراتيجية العصف الذهني •
 . العصف الذهنيالتخطيط لدرس ُينفذ باستراتيجية  •



 ٣

 .   تنفيذ درس بالتصوير التلفزيوني يتمثل متطلبات هذه اإلستراتجية  •
  المالحق  : رابعا  •
 ت اإلرشاديةملحق النشرا •

o  ١(نشرة إرشادية رقم(  
o  ٢(نشرة إرشادية رقم( 
o  ٣(نشرة إرشادية رقم( 
o  ٤(نشرة إرشادية رقم( 
o  ٥(نشرة إرشادية رقم( 
o  ٦(نشرة إرشادية رقم( 
o  ٧(نشرة إرشادية رقم( 
o  ٨(نشرة إرشادية رقم( 
o  ٩(نشرة إرشادية رقم( 

  
 ملحق النشرات اإلثرائية •

o  ١(النشرة اإلثرائية رقم:( 
o  ٢(ة اإلثرائية رقم النشر:( 
o  ٣(النشرة اإلثرائية رقم:(  

  
 ملحق البطاقات •

o  بطاقة متابعة جلسة العصف الذهني. 
o بطاقة تقويم ذاتي للمعلم.  

  ملحق االختبار الذاتي لقياس مستوى التحصيل •
  ملحق مراجع الحقيبة •
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  :مبررات إعداد الحقيبة التدريبية
  : وهي وراء بناء هذه الحقيبة أالهناك العديد من المسوغات والمبررات تقف 

رغبة دائـرة تنميـة المـوارد البشـرية  كجهـة مسـؤولة عـن عمليـات اإلنمـاء المهنـي بـوزارة -١
التربية والتعليم في إيجاد مصادر تدريب ذاتي للمعلمين والمشـرفين التربـويين  باعتبـارهم 

 . ال ينضب عناصر أساسية فاعلة في العملية التعليمية التعلمّية تكون زادا لهم
رفــد المعلمــين والمشــرفين التربــويين بحقيبــة تدريبيــة متكاملــة حــول إســتراتيجية العصــف -٢

  . الذهني
ــة إعــداد -٣ ــاء نــوع مــن التكامــل فــي عملي ــات التطــوير التربــوي ، وبن ــات عملي ــة متطلب تلبي

 . المعلمين قبل الخدمة وأثنائها 
ــذه-٤ ني كاســتراتيجية مــن حــث المعلمــين وتشــجيعهم علــى تطبيــق إســتراتيجية العصــف ال

 .لديهم الطاقات اإلبداعية الكامنةٕاطالق ، و  استراتيجيات التفكير اإلبداعي
زيــــادة دافعيــــة المعلمــــين علــــى التــــدريب الــــذاتي ، وتشــــجيعهم علــــى تنويــــع أســــاليبهم -٥

 . واستراتيجيات تدريسهم من خالل وجود مادة تدريبية توازن بين النظرية والتطبيق 
عصــف الــذهني فــي تطــوير أفكــار المتعلمــين وبلورتهــا لتوليــد أفكــار توظيــف اســتراتيجية ال-٦

 .جديدة
للمــتعلم والمعلــم مــن ) الحريــة ،األمــان ، الثقــة بــالنفس( تــوفير المنــاخ النفســي المــريح  -٧

 .خالل تطبيق استراتيجية العصف الذهني
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  :دليل الحقيبة التدريبية 
 :موضوع الحقيبة  •

  .لذهني  في تدريس مادة اللغة العربيةاستخدام استراتيجية العصف ا
 : الهدف الرئيس للحقيبة  •

رفد المعلم والمشرف التربوي بحقيبة تدريبية متكاملة حول  توظيف استراتيجية العصف 
  . الذهني  في التدريس و التدرب الذاتي على تنفيذها 

 :األهداف التفصيلية  •
ربية بعد دراسة محتويات هـذه الحقيبـة يتوقع من المعلم والمشرف التربوي لمادة اللغة الع 

  : وتنفيذ أنشطتها التدريبية والتقويمية أن يكون قادرا على أن
 .  يوضح مفهوم العصف الذهني   -
  .يتعرف المبادئ األساسية التي تعتمدها جلسة العصف الذهني  -
  .أهمية العصف الذهني وفوائده يستنتج   -
  .يوضح معوقات التفكير اإلبداعي  -
  .ات استخدام  أسلوب العصف الذهني يوضح معوق -
 . يبين أشكال العصف الذهني وخطواته  -
 .  يتعرف أهمية استخدام إستراتجية العصف الذهني  في التدريس  -
 . يعد خطة إجرائية لتنفيذ درس بتطبيق استراتيجية العصف الذهني   -
 .ينفذ مواقف صفية باستخدام استراتيجية العصف الذهني   -
ب ويثــري تفكيــرهم باســتخدام جميــع حواســهم أثنــاء عمليــة العصــف ينمــي مــدارك الطــال -

 . الذهني  بعيدًا عن القيود والمثبطات
 . يوظف مهارات العصف الذهني في فروع اللغة العربية المختلفة -
الحـــوار البنـــاء،و تـــدوين األفكـــار : ينمـــي مهـــارات العصـــف الـــذهني لـــدى المـــتعلم مثـــل -

  .وتنظيمها ورصدها وتوثيقها
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  Brain storming :مفهوم العصف الذهني  •
  .ساسية في جلسة العصف الذهني المبادئ األ •
  . أهمية العصف الذهني وفوائده •
  .معوقات التفكير اإلبداعي  •
  .معوقات أسلوب العصف الذهني  •
  .أشكال تنفيذ العصف الذهني •
  .خطوات جلسة العصف الذهني  •
  . صف الذهنيالرئيسة في جلسات الع المتعلم أدوار •
 .ستخدام استراتيجية العصف الذهني تنفيذ مواقف تعليمية با •

 . العصف الذهنيالتخطيط لدرس ُينفذ باستراتيجية  •

 .  ستراتجيةاإلتنفيذ درس بالتصوير التلفزيوني يتمثل متطلبات هذه  •

ــة  ــة التدريبي المعلمــون والمشــرفون التربويــون لمــادة اللغــة  :الفئــة المســتهدفة بالحقيب
 .عربية في الحلقتين األولى والثانية من التعليم األساسي  ال

 :الوسائل واألدوات المساعدة •
 شفافيات                                   

  أوراق عمل   
 أقراص مرنة                              

  سفطات فيديو  
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  ) :المتدرب(إرشادات لمستخدم الحقيبة 
  

  : ُيرجى منك عند استخدام الحقيبة مراعاة اآلتي): المتدرب(أخي 
  . توظيف استراتيجية العصف الذهني  في المواقف الّصفية المختلفة بمهارة وٕاتقان  �
واالتجاهـات التـي تتضـّمنها االعتماد على نشاطك الذاتي في التوصل إلى المعـارف المهـارات  �

 . هذه الحقيبة
كن صادقا مع نفسك وحاول بكل إخالص أن تجيب عن أنشطتها قبـل أن تنتقـل إلـى اإلجابـة  �

 . الواردة في ملحق النشرات اإلرشادية أو اإلثرائية 
تواصــل مــع جميــع األطــراف ذات العالقــة بالتــدريب أو بالموضــوع نفســه إذا كــان لــديك بعــض  �

 . م تتوصل من خالل الحقيبة إلى إجابات عنهاالتساؤالت  ول
 .اتبع التعليمات المطلوبة لتحقق أفضل المستويات في اإلنجاز  �
 : الستيفاء متطلبات التدريب الذاتي عليك تطوير بعض المهارات الذاتية لديك والتي منها  �

o           ـــــــى مصـــــــادر المعرفـــــــة المتنوعـــــــة وتوظيفهـــــــا إتقـــــــان مهـــــــارة الرجـــــــوع إل
  ) . اإلنترنت(المكتبة والحاسوب والشبكة العالمية كاستخدام 

o  المالحظة الدقيقة والقدرة على التحليل والتركيب واالستنتاج .  
o  المقارنــة والــربط بــين الجانــب النظــري لالســتراتيجية وبــين المهــارات التطبيقيــة

  . التي تضّمنها الشريط المصّور المرفق 
o مركز التدريب الرئيسي (رد البشرية التواصل مع المديرية العامة لتنمية الموا (

 .إلبداء مالحظاتك حول تطوير الحقيبة
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  )١: (النشاط
  النشاط القبلي

   :هدف النشاط 
  .  المتعلم اإلبداعي تفكير يوضح المتدرب الطرق والوسائل التي يستخدمها لتنمية

  دقائق)   ١٠(                                                                          
   :أخي المتدّرب 

ـــاختالف المواقـــف الصـــفية ومســـتويات  ـــف ب للتـــدريس طـــرق واســـتراتيجيات متعـــددة تختل
  المتعلمين التحصيلية ، فما الوسائل التي تستخدمها الستثارة تفكير المتعلم اإلبداعي؟ 

  
١. ................................................................ .. 
  
٢.   .................................................................. 
  
٣.   ................................................................. 
  
٤.  ................................................................. 
  
  
  
 

للتعّرف إلى مزيد من )  ١( رقم انظر إلى النشرة اإلرشادية : أخي المتدّرب 
  .المعلومات  
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  ) ٢: (النشاط
  : هدف النشاط 

المتعلم في المواقف الصفية  لدى يوضح المتدرب أثر تنمية مهارات التفكير واإلبداع   
  دقيقة )١٥(                                                                   .المختلفة

  : أخي المتدّرب  
  ما أثر تنمية مهارات التفكير واإلبداع لدى المتعلم في المواقف الصفية المختلفة؟    

  
.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................  
  
  
  
  

للتعّرف إلى مزيد من )  ٢( انظر إلى النشرة اإلرشادية رقم : المتدّرب أخي 
  .المعلومات  
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المواد العلمية المواد العلمية 
واألنشطة واألنشطة 
  التدريبيةالتدريبية
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  Brain storming :مفهوم العصف الذهني 
  )١(المادة العلمية   

ار المتالقحــة العصــف الــذهني أســلوب تعليمــي يقــوم علــى حريــة التفكيــر واســتخدام كــم مــن األفكــ
لمعالجة موضوع من الموضوعات المفتوحة مـن المهتمـين أو المعنيـين بالموضـوع خـالل جلسـة 

  .قصيرة 

ويقصــد بــه توليــد وٕانتــاج أفكــار وآراء إبداعيــة مــن األفــراد والمجموعــات لحــل مشــكلة معينــة،أي 
قدر من األفكـار وضع الذهن في حالة من اإلثارة والتأهب للتفكير في كل االتجاهات لتوليد أكبر 

بحيــث يتــاح للفــرد جــو مــن الحريــة يســمح بظهــور كــل  المطــروح ،حــول المشــكلة أو الموضــوع 
  .اآلراء واألفكار 

" حـل المشـكلة"فإنهـا تقـوم علـى تصـور ) حفـز أو إثـارة أو إمطـار للعقـل ( و تعني كلمة عصف 
انـب والمشــكلة مـن ج) المـخ(العقـل البشــري اآلخـر ،علـى أنـه موقـف بـه طرفــان يتحـدى أحـدهم 

والبـد للعقـل مـن االلتفـاف حـول المشـكلة والنظـر إليهـا مـن . التي تتطلب الحـل مـن جانـب آخـر
أمـا هـذه الحيـل فتتمثـل فـي .ومحاولة تطويقها واقتحامها بكـل الحيـل الممكنـة  جانب ،أكثر من 

  .العاصفة األفكار التي تتولد بنشاط وسرعة تشبه 

لوب لتوليــد األفكــار الجديــدة عــن طريــق االســتفادة مــن يتبــين لنــا أن العصــف الــذهني هــو أســ 
مصــادر معرفــة الجماعــة وطاقتهــا ، بــدال مــن االعتمــاد علــى أفكــار فــرد واحــد أو عــدد قليــل مــن 

  .األفراد
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢

  ) ٣: (النشاط
  

   :هدف النشاط 
  . أن يستخلص المتدرب من خالل التعريفات السابقة أهم خصائص طريقة العصف الذهني

 دقيقة )٢٠(                                                                       
  :أخي المتدّرب 

  تعرفت إلى مفهوم العصف الذهني ،ارجع إليه مرة أخرى ،وحاول أن تستخلص   
  .خصائص طريقة العصف الذهني   
  

١. .......................................................................... 
٢. .......................................................................... 
٣. .......................................................................... 
٤. .......................................................................... 
٥. .......................................................................... 
٦. .......................................................................... 
٧. .......................................................................... 
٨. .......................................................................... 
٩. ..........................................................................   

  

 

للتعّرف إلى مزيد من )  ٣( انظر إلى النشرة اإلرشادية رقم : أخي المتدّرب 
  .المعلومات  
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  :المبادئ األساسية في جلسة العصف الذهني
  )٢(المادة العلمية 

  : ح جلسة العصف الذهني على تطبيق أربعة مبادئ أساسية هي يعتمد نجا
  : إرجاء التقييم  -أوال 

ال يجــوز تقيــيم أي مــن األفكــار المتولــدة فــي المرحلــة األولــى مــن الجلســة ألن نقــد أو تقيــيم أي 
فكــرة بالنســبة للفــرد المشــارك يفقــده المتابعــة ويصــرف انتباهــه عــن محاولــة الوصــول إلــى فكــرة 

  .لخوف من النقد والشعور بالتوتر يعيقان التفكير اإلبداعي أفضل ألن ا
  : إطالق حرية التفكير -ثانيا 

أي التحرر مما قد يعيق التفكير اإلبداعي وذلك للوصول إلى حالة من االسـترخاء وعـدم الـتحفظ 
نقـد بما يزيد انطالق القدرات اإلبداعية على التخيل وتوليد األفكار في جو ال يشوبه الحرج من ال

والتقيــيم ، ويســتند هــذا المبــدأ إلــى أن األخطــاء غيــر الواقعيــة الغريبــة والطريفــة قــد تثيــر أفكــارًا 
  .أفضل عند األشخاص اآلخرين 

  : الكم قبل الكيف  -ثالثا 
أي التركيز في جلسة العصف الذهني على توليد قدر من األفكار مهما كانت جودتها ، فاألفكـار 

ــة أ ــر المنطقي ــار المتطرفــة وغي ــأن األفك ــى االفتــراض ب ــدأ عل ــة ويســتند هــذا المب ــة مقبول و الغريب
  . والحلول المبدعة للمشكالت تأتي بعد عدد من الحلول غير المألوفة واألفكار األقل أصالة 

    :البناء على أفكار اآلخرين  -رابعا 
ــ رًا علــى أي جــواز تطــوير أفكــار اآلخــرين والخــروج بأفكــار جديــدة فاألفكــار المقترحــة ليســت حك

  .أصحابها فهي حق مشروع ألي مشارك لتحويرها وتوليد أفكار أخرى منها 
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤

                                     )٤: (النشاط
  : هدف النشاط 

  ي  العصف الذهنأن يوضح المتدرب أهمية استخدام طريقة 
  دقائق)١٠(                                                                             

  :أخي المتدّرب 
  ما أهمية استخدام طريقة العصف الذهني ؟      

  
.......................................................................... 
.......................................................................... 

.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 

.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
..........................................................................   

  

  
  

للتعّرف إلى مزيد من )  ٤( انظر إلى النشرة اإلرشادية رقم : أخي المتدّرب 
  .المعلومات  

  
  
  
  

         



 ١٥

  :معوقات التفكير اإلبداعي 
  )٣(المادة العلمية 

العصف الذهني يعني وضع الذهن في حالة من اإلثارة والتأهب للتفكير في مختلف االتجاهات 
قضية أو الموضوع المطروح وهذا يتطلب إزالة العوائق لتوليد أكبر قدر من األفكار حول ال

  .والتحفظات الشخصية أمام الفكر ليفصح عن خلجاته وخياالته 
ويمتلك كل فـرد قـدرًا ال بـأس بـه مـن القـدرة علـى التفكيـر اإلبـداعي أكثـر ممـا نعتقـد عـن أنفسـنا 

من المعوقات التـي ولكن يحول دون تفجر هذه القدرة ووضعها موضع االستخدام والتطبيق عدد 
  : تقيد الطاقات اإلبداعية ومنها 

  :المعوقات اإلدراكية  -١
وتتمثل المعوقات اإلدراكية بتبني اإلنسان طريقة واحدة للنظر إلى األشياء واألمور فهو ال يـدرك 
الشــيء إال مــن خــالل أبعــاد تحــددها النظــرة المقيــدة التــي تخفــي عنــه الخصــائص األخــرى لهــذا 

    .الشيء 
  : لمعوقات النفسية ا -٢

وتتمثل في الخوف من الفشل ، ويرجع هذا إلى عدم ثقة الفرد بنفسه وقدراته على ابتكـار أفكـار 
أنــا غيــر مبــدع ( ، )أنــا ضــعيف ( جديــدة وٕاقنــاع اآلخــرين بهــا، ويتمثــل ذلــك فــي قــول بعضــهم 

ب أن يــدعم وللتغلــب علــى هــذا العــائق يجــ)... ال أســتطيع إقنــاع اآلخــرين(’ )أفكــاري مشــتتة(’)
اإلنسان ثقته بنفسه وقدرته على اإلبداع وبأنه ال يقل كثيرًا فـي قدراتـه ومواهبـه عـن العديـد مـن 

  . ذين أبدعوا واخترعوا واكتشفوا العلماء ال
  :التسليم األعمى لالفتراضات  -٣

وهــي عمليــة يقــوم بهــا العديــد منــا بغــرض تســهيل حــل المشــكالت وتقليــل االحتمــاالت المختلفــة 
  .جب دراستها الوا
  :  التسرع في تقييم األفكار  -٤

وهو من العوائق االجتماعية األساسية في عملية التفكير اإلبداعي ومن العبـارات التـي عـادة مـا 
لقـد جربنـا هـذه الفكـرة مـن : تفتك بالفكرة في مهدها ما نسمعه كثيرًا عند طرح فكـرة جديـدة مثـل 

فكــرة ســابقة جــدًا لوقتهــا ، وهــذه الفكــرة لــن يوافــق قبــل ، مــن يضــمن نجــاح هــذه الفكــرة ، هــذه ال
  .عليها المسئولون 



 ١٦

  )٥: (النشاط
  
أن يذكر المتدرب بعض المعوقات التي تقف أمام تطبيق إستراتيجيات :هدف النشاط  

  دقيقة)٢٠(                                           .            التفكير اإلبداعي
  :أخي المتدّرب  
  ل قراءتك لمعوقات التفكير اإلبداعي ، حاول أن تستنتج معوقات أخرى من خال  
  :تعيق التفكير بجلسة العصف الذهني  

  :معوقات تتعلق بالطالب
• ......................................................................................... 
• ......................................................................................... 
• ......................................................................................... 
• ......................................................................................... 

  :معوقات تتعلق بالمعلم
• ......................................................................................... 
• ......................................................................................... 
• ......................................................................................... 
• .........................................................................................  

  :معوقات تتعلق بالبيئة الصفية   
• ...................................................................................... 
• ...................................................................................... 
• ...................................................................................... 
• ......................................................................................  

  
للتعّرف إلى مزيد من )  ٥( انظر إلى النشرة اإلرشادية رقم : أخي المتدّرب 

  .المعلومات
  

  



 ١٧

  )٦: (النشاط
ات التي تقف أمام تطبيق إستراتيجيات أن يذكر المتدرب بعض المعوق:هدف النشاط 
 دقائق )١٠(                                                            .العصف الذهني
  :أخي المتدّرب 

من خالل قراءتك لمعوقات التفكير اإلبداعي بشكل عام ، حاول أن تستنتج معوقات جلسة 
  :العصف الذهني

  
١( ......................................................................... 
٢( ......................................................................... 
٣( ......................................................................... 
٤( ......................................................................... 
٥.......................................................................(...   

٦......................................................................(.... 

٧.....................................................................(.....   

  

  

  

  

  

  

للتعّرف إلى مزيد من )  ٧( انظر إلى النشرة اإلرشادية رقم : أخي المتدّرب 
  .المعلومات  

  
  
  
  
  



 ١٨

  :أشكال تنفيذ العصف الذهني
  )٤(المادة العلمية  

     :الشكل األول

وفي آن واحد مـع بقيـة ) المعلم(كل مشارك يعصف ذهنه لوحده على موضوع محدد من قبل  •
  .زمالئه

وعات صغيرة لتعصف كـل مجموعـة علـى نتـاج العصـف الفـردي وعلـى يتوزع األفراد إلى مجم •
  .نفس الموضوع

تشــكل مجموعــة واحــدة مــن جديــد وتعصــف ذهنيــا علــى نتاجــات عصــف أفكــار  المجموعــات  •
  .األخرى

  :الشكل الثاني

  .المجموعة التدريسية تعصف ذهنيا جميعا في وقت واحد على موضوع واحد •
مشـــاركين فـــي كـــل ) ٤(أو ) ٣(أو ) ٢(عـــات مـــن المجموعـــة التدريســـية تنفصـــل إلـــى مجمو  •

مجموعة وحسب العـدد الكلـي لتعصـف كـل مجموعـة مـن جديـد فـي وقـت واحـد علـى نتاجـات 
  .العصف األول

المجموعة الصغيرة تنفصل إلى أفراد ليعصف كل مشارك وحده من جديـد فـي وقـت واحـد مـع  •
  .زمالئه

  :الشكل الثالث

  .على موضوع محدد في آن واحد المجموعة التدريسية كاملة تعصف ذهنيا •

  
  
  
  



 ١٩

  )٧: (النشاط
  

  . مناقشة إيجابيات أشكال العصف الذهني و سلبياته :هدف النشاط 
  دقيقة)٢٠(                                                                             

  : أخي المتدّرب 
لميدانيــة حــاول أن تفــرق بــين عرفـت ثالثــة أشــكال للعصــف الــذهني ،ومــن خــالل خبراتــك ا

  :الثالثة األشكال وفق الجدول اآلتي
المرحلة العمرية   السلبيات  اإليجابيات  الشكل

  المناسبة
فرع اللغة 
  المناسب

  
  
  
  

        

  
  
  
  
  

        

  
  
  
  

        

  
  

للتعّرف إلى مزيد من )  ٧( انظر إلى النشرة اإلرشادية رقم : أخي المتدّرب 
  .المعلومات  



 ٢٠

  ):الحلقة الثانية(يسة في جلسات العصف الذهني األدوار الرئ
  )٥(المادة العلمية 

  :القائد ويتمثل دوره في -أ

  .االستعداد والتحضير الكامل لموضوع جلسة العصف الذهني .١
  .توضيح الهدف من جلسة العصف الذهني .٢
  .تقديم الموضوع المراد العصف فيه بشكل دقيق .٣
  .تحديد مدة جلسة العصف الذهني .٤
  .جلسة العصف الذهنيشرح قواعد  .٥
  .توفير المواد الالزمة للعصف والتأكد من توفرها .٦
  .تنشيط أعضاء الجماعة الذين لم يشاركوا .٧
  .توزيع فرص المناقشة والتدخل للتوجيه لمن يحاول السيطرة على النقاش .٨
 .مراعاة مباديء أسلوب العصف الذهني .٩

  .حث المشاركين على أعطاء أفكار سريعة  .١٠
  .للتوثيقتصميم آلية دقيقة  .١١
  .ضمان بقاء المشاركين يعملون في اإلطار المحدد .١٢
 .ضبط الجلسة بإيقاف التعليقات على األفكار والمقترحات المقدمة .١٣

  :الموثق ويتمثل دوره في -ب

  .تجهيز المواد التي يستخدمها للتوثيق .١
  .كتابة األفكار أو المقترحات التي يقدمها المشارك في الجلسة .٢
  .ساهماتالتأكد من توثيق كل الم .٣
  .عدم التدخل في عملية العصف الذهني .٤
  .قراءة النتاجات إذا ما طلبت من قبل المعلم .٥
  .االحتفاظ بالوثائق ومتابعة توزيعها على المشاركين .٦



 ٢١

األعضــاء  الفئــة المســتهدفة،: وقــد يطلــق علــيهم أســماء أخــرى مثــل: المشــاركون -ج
  : ويتلخص دورهم في.مولدو األفكار

  .وليد األفكارالمشاركة الفعلية في ت .١
  .الجرأة في التعبير عن األفكار التي لديهم مهما كانت .٢
  .التقليل من المداخل المنطقية التقليدية في التفكير .٣

  :وهناك أدوار ثانوية في جلسات العصف الذهني وهي

  .مساعد القائد .١
  .الموقت .٢
 .مزود المواد .٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 ٢٢

  )٨: (النشاط
  . العصف الذهني  الفردييحدد المتدرب أدوار جلسة  :هدف النشاط 

  دقيقة)٢٠(                                                                             
  : أخي المتدّرب 

تلــك كانــت أدوار جلســات العصــف الــذهني فــي ظــل المجموعــة ،ولكــن مــاذا عــن جلســات 
  .رديالعصف الذهني الفردي،حاول أن تحدد أدوار جلسة العصف الذهني  الف

.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

......................................................  
  

  
  

  لتتعّرف إلى مزيد من المعلومات  )  ٣( انظر إلى النشرة اإلثرائية رقم : أخي المتدّرب 
  
 
     
  
  

  



 ٢٣

  :خطوات جلسة العصف الذهني 
  )٦(العلمية  المادة

  : تمر جلسة العصف الذهني بعدة خطوات يجب توخي الدقة في أدائها ؛ لضمان نجاحها وهي 
  ) :الموضوع(تحديد ومناقشة المشكلة  -١

قد يكون بعض المشاركين على علم تام بتفاصيل الموضوع في حـين يكـون لـدى الـبعض اآلخـر 
ــد الجلســة إع ــي هــذه الحالــة علــى قائ ــرة بســيطة عنــه وف طــاء المشــاركين الحــد األدنــى مــن فك

المعلومات عن الموضوع؛ ألن إعطاء المزيد من التفاصيل قد يحد بصورة كبيرة من سعة فكـرهم 
  .ويحصره في مجاالت ضيقة محددة 

  :  إعادة صياغة الموضوع  -٢
يطلب من المشاركين في هذه الخطوة الخـروج مـن نطـاق الموضـوع علـى النحـو الـذي عـرف بـه 

  .أبعاده وجوانبه المختلفة من جديد فقد تكون للموضوع جوانب أخرى  وأن يحددوا
وليس المطلوب اقتراح حلول في هذه المرحلـة وٕانمـا إعـادة صـياغة الموضـوع وذلـك عـن طريـق 

  .طرح األسئلة بالموضوع ويجب كتابة هذه األسئلة في مكان واضح للجميع 
    :تهيئة جو اإلبداع والعصف الذهني  -٣

اركون فــي جلســة العصــف الــذهني إلــى تهيئــتهم للجــو اإلبــداعي وتســتغرق عمليــة يحتــاج المشــ
  .التهيئة حوالي خمس دقائق يتدرب المشاركون على اإلجابة عن سؤال أو أكثر يلقيه المعلم 

  :  العصف الذهني  -٤
ــار عــن طريــق إعــادة صــياغة  ــة الســؤال أو األســئلة التــي وقــع عليهــا االختي ــم بكتاب ــوم المعل يق

وع الذي تم التوصل إليه في المرحلة الثانية ويطلب من المشـاركين تقـديم أفكـارهم بحريـة الموض
على أن يقوم كاتـب المالحظـات بتـدوينها بسـرعة علـى السـبورة أو لوحـة ورقيـة فـي مكـان بـارز 
للجميع مع ترقيم األفكار حسـب تسلسـل ورودهـا ، ويمكـن للقائـد بعـد ذلـك أن يـدعو المشـاركين 

  .األفكار المعروضة وتوليد المزيد منها إلى التأمل ب
  

  

  

  



 ٢٤

  :  تحديد أغرب فكرة  -٥
عنــدما يوشــك معــين األفكــار أن ينضــب لــدى المشــاركين يمكــن للمعلــم أن يــدعوهم إلــى اختيــار 
أغرب األفكار المطروحة وأكثرها بعدًا عن األفكار الواردة وعن الموضوع ويطلب منهم أن يفكـروا 

  .ار الغريبة إلى فكرة عملية مفيدة كيف يمكن تحويل هذه األفك
  : جلسة التقييم  -٦

الهدف مـن هـذه الجلسـة هـو تقيـيم األفكـار وتحديـد مـا يمكـن أخـذه منهـا ، وفـي بعـض األحيـان 
تكون األفكار الجيدة بارزة وواضحة للغاية ولكن في الغالـب تكـون األفكـار الجيـدة دفينـة يصـعب 

ت مـن األفكـار األقـل أهميـة وعمليـة التقيـيم تحتـاج تحديدها ونخشى عادة أن تهمل وسط العشرا
نوعًا من التفكير االنكماشي الذي يبدأ بعشرات األفكار ويلخصها حتى تصـل إلـى القلـة الجيـدة ، 

  : ويمكن تصنيف األفكار إلى
o  أفكار مفيدة وقابلة للتطبيق مباشرة.  
o  يـد مـن البحـث أو أفكار مفيـدة إال أنهـا غيـر قابلـة للتطبيـق مباشـرة أو تحتـاج إلـى مز

  .موافقة جهات أخرى 
o  أفكار طريفة لكنهاغير عملية.  
o  أفكار مستثناه . 

وفي نهاية جلسة العصف الذهني تكتب قائمة األفكار التي طرحت و توزع على المشاركين 
وقد يساعد هذا اإلجراء على استكشاف أفكار جديدة و دمج أفكار . لمراجعة ما تم التوصل إليه 

ا لجلسة التقييم ، التي قد تعقب جلسة توليد األفكار مباشرة و قد تكون في وقت موجودة تمهيد
   .الحق 

  

وينبغي مالحظة أن المشاركين في جلسة التقييم ليسوا بالضرورة هم الذين شاركوا في جلسة 
توليد األفكار ، وربما كان من األفضل إشراك آخرين من خارج المجموعة األولى ، والسيما إذا 

معنيين بمسؤولية تنفيذ الحلول التي سوف يتم التوصل إليها ، أو كان لهم دور ما في  كانوا
  . تنفيذها 

  
    

  



 ٢٥

ــى  ــر االبتكــاري الــذي يعتمــد عل ــذهني اســتراتيجية موجهــة لتنميــة التفكي ــا نــرى أن العصــف ال هن
نقـد التدفق الحر لألفكار إذا مـا روعيـت تلـك القواعـد ، خاصـة قاعـدة تأجيـل الحكـم ، كـون أن ال

ومن الجدير بالذكر أن كل . المباشر يعطل التفكير االبتكاري ويعمل على الحد من تدفق األفكار 
ــد لهــا مــن قائــد يعمــل علــى حــث الدافعيــة لــدى األفــراد المشــاركين ، والعمــل علــى  مجموعــة الب
 تشجيعهم وتعزيزهم عند توليد األفكار ، وحث المشاركين على استخدام الخيال ، كما يعمـل علـى
تنظيم الوقت ، ويطبق تلك القواعد بفعالية ، ويعمل علـى خلـق جـو مـن الهـدوء والـدفء؛ لجعـل 
أعضاء المجموعة يشعرون بحرية قـول أي فكـرة يملكونهـا ، وعليـه أيضـا أن يشـجع كـل األفـراد 
على المشاركة حتـى ال يسـيطر شـخص أو اثنـان علـى تفكيـر المجموعـة كمـا يجـدر بنـا التفريـق 

موعة والمسؤول عن المجموعة فأحيانًا تقتضي الجلسة وجـود أكثـر مـن مجموعـة بين قائد المج
في غرفة واحدة فيقوم والمسـؤول بتوضـيح الهـدف مـن الجلسـة ، وعـرض المشـكلة وتحديـدها ، 
ويعــين قائــد لكــل مجموعــة ، حيــث يشــارك كــل قائــد فــي مجموعتــه ، ويســجل أفكــار المجموعــة 

األفكــار المنتجـة للمســؤول الــذي يتـولى تقويمهــا مــع  ويطبـق قواعــد العصـف الــذهني ، ثــم تسـلم
  .أعضاء جلسته

  
 
    
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٦

  :في مدارسنا) العصف الذهني(وسائل وأساليب تنمية مهارات التفكير 
  )٧(المادة العلمية 

  
والشــغف بالمعــارف الجديــدة،وبمغامرات استكشـــاف , تنميــة الفضــول المعرفــي، والفكــري  -١

ع إلى البحث لدى الطالب ، من خالل إيجاد حـٍل أو فـك لغـٍز المجهول كأساس لتنمية النزو 
 . أو التنبؤ بأمر

  : أمثلة
ــة؟ لمــاذا تظهــر ( قصــص لمــاذا؟   ــدة عــن األرض؟ لمــاذا األزهــار ملون لمــاذا الســماء بعي

  ..)صدفة السلحفاة وكأنها مشققة؟ لماذا ريش الببغاء ملون؟ الخ
 حيق؟لو ذبلت جميع األزهار من أين يأتي النحل بالر  
  
تنميـة قــدرة الطالـب علــى المبـادأة والمبــادرة والنظــرة النقديـة للواقــع وللفكـر واالســتماع فــي  -٢

خرين والتشديد على أن الحقيقة ليست احتكارًا ألحـد وليسـت آلتواضع ونهم معرفي لجهود ا
 .فالواقع الحياتي متجدد ومتغير، وكذلك هو اإلنسان، ثابتة ومطلقة

   :أمثلة
حل ، وعندما ذهبت لجمع العسل ،كان هناك ثقب في مالبسك ، وبـدأت تخيل أنك مربي ن 

 ماذا تفعل؟..النحالت بالدخول إلى المالبس وٕازعاجك
 
 .مناقشة الطالب في أمور تتطلب إبداء الرأي -٣

   :أمثلة
  .كيف يمكن أن تصبح كاتبًا جيدًا؟  
  من الكاتب المبدع في رأيك؟ ما المميزات المشتركة بين المبدعين؟ 
هـذا السـؤال علـى سـبيل األمثلـة قـد يحفـز ( كاتبك المفضل؟ ولماذا هو مفضل لديك؟ من  

 . )الطالب على البحث عن السيرة الذاتية للكاتب التي تساعده على دعم رأيه
  
  



 ٢٧

    .توجيه األسئلة ذات المستويات العليا وٕاتاحة فترة زمنية أطول لسماع اإلجابة -٤
   :أمثلة

لإلنســـان تـــدافع بهـــا عـــن البيئـــة أو أي حيـــوان مهـــدد اكتـــب رســـالة "األرض" تخيـــل أنـــك 
باالنقراض، وباعتبارك األرض األم، اشرح كم تود وترجو أن يبقى ماؤك نظيفا وجميع مـا 

  .فيك من مخلوقات في سالم مع بعضهم البعض
  .كتابة مقال في جريدة 
. لنـاسرافقتك الكاميرا في رحلتك األخيرة وصورت أماكن، ومناظر، وأجناس مختلفـة مـن ا 

 .اجعل الكاميرا تتكلم عن هذه التجربة
 
توفير المناخ التعليمي المالئم للتفكيـر الناقـد واإلبـداع فـي المدرسـة، بتنميـة روح التسـامح -٥

 .وتشجيع البحث واإلطالع والتعلم المستمر  واالعتدال والحكم المنطقي
  
بمـــا يشـــد انتـــابههم التركيـــز علـــى االنتبـــاه والتـــدريب عليـــه ، وذلـــك بإثـــارة تفكيـــر الطـــالب -٦

 .   وتركيزهم ، للمواضيع المطروحة للتفكير
  

المعالجــة المركــزة وذلــك إلنعــاش الــذاكرة والتأكيــد علــى جميــع المعلومــات ومعالجتهــا بشــكل -٧
ــة ،وذلــك مــن خــالل  ــار أن كــل المعلومــات مهمــة وضــرورية وان بــدت ثانوي عميــق، واعتب

 . األلعاب اللغوية والعلمية
  

ى الرغبة في مساعدة الطالب على تحديد وجهة نظره الخاصة حـول تحديد الهدف، بمعن -٨
ما حققه من نجاح أي تقويم الطالب لنفسه كل فتـرة ؛ليتعـرف علـى نقـاط القـوة وجوانـب 

  . الضعف في عمله وتفكيره
    

  

  

  

  

  



 ٢٨

  
  
  
  
  
  
  

  

  النشرات اإلرشاديةالنشرات اإلرشادية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٩

  نشرة إرشادية 
)١ (  

  
ــي يســتخدمها الم ــين األســاليب الت ــدى مــن ب ــداعي ل ــر اإلب ــارات التفكي ــة مه ــم لتنمي عل

  :المتعلم
 –الـتعلم باللعـب :(التنوع في استخدام الطرق واالستراتيجيات الحديثـة فـي التـدريس مثـل  .١

ـــة  –القصـــة  -الحـــوار والمناقشـــة  -العصـــف الـــذهني المنظمـــات  –الخـــرائط المفاهيمي
  ).العصف الذهني –تحليل المضمون  –المعرفية 

 .ف من حياته الخاصةسرد مشهد أو موق .٢
 .حكاية قصة ويطلب من كل منهم إعادة حكايتها .٣
 .عرض صور ولوحات ويطلب منهم التعبير عنها .٤
  .؟....أسئلة ماذا يحدث لو:استخدام أسئلة إبداعية مفتوحة؛الستثارة تفكيرهم مثل  .٥

  
  

  نشرة إرشادية
)٢ (  

  
  :لصفية المختلفةأثر تنمية مهارات التفكير واإلبداع لدى المتعلم في المواقف ا

 .توفير الفرص المناسبة لتعليم التفكير المنظم وتنظيم نتائجه .١
 .تنمية مهارات الطالقة والمرونة واألصالة .٢
 .تنمية القدرة على مواجهة المواقف .٣
 .تكوين الشخصية بسماتها ومالمحها .٤
  .تنمية القدرة على حل المشكالت .٥
يتعلم ويعتمد على نفسه ويحقـق ذاتـه تعلم مهارات تثقيف الذات  وأن يتعلم المتعلم كيف  .٦

  .ومن ثم يشعر بوجوده
تزويــد المتعلمــين بمهــارات تفكيــر عاليــة يســتطيعوا مــن خاللهــا التعامــل مــع المســتقبل   .٧

  .بظروفه 



 ٣٠

إن التفكيــر الجيــد يســاهم فــي إيجــاد مــواطن صــالح إذ أن التفكيــر الجيــد يســاعد علــى  .٨
وبالتــالي األخــذ بالنــافع وتبنــي القــيم التفريــق بــين الصــواب والخطــأ وبــين النــافع والضــار 

  .اإليجابية من صدق وعدل وأمانة واحترام وتجنب القيم السلبية 
إن التفكير يساعد المتعلم على فهم وممارسة الديمقراطيـة ألن الديمقراطيـة ليسـت شـعارا  .٩

وٕانما قيمـة وعمـل وتحتـاج إلـى مهـارات تفكيـر عاليـة حتـى يسـتطيع المـتعلم  أن يمـارس 
ــ ــه ف ــات اآلخــرين  حريت ــاره بشــكل إيجــابي وأن يتعامــل مــع حري ــه وأفك ــر عــن ذات ي التعبي

  .وأفكارهم بشكل  إيجابي
إن تعلــيم التفكيــر يــؤدي إلــى إنتــاج معرفــة جديــدة ولــيس مجــرد القــدرة علــى حفــظ  .١٠

  .واختزان المعرفة السابقة 
يؤدي تعليم التفكير إلـى التعامـل بنجـاح مـع معطيـات العصـر و الـزخم الهائـل فـي  .١١

  .المعلوماتية الذي نعيشه اليوم 
يتيح للطلبة رؤية األشياء بشكل أوضح وأوسع وتطوير النظـرة اإلبداعيـة فـي حـل  .١٢

 .المشكلة 
ــه  .١٣ ــى أنمــاط مغــايرة فــي معالجــة الموضــوعات والقضــايا المرتبطــة بحيات التحــول إل

 .وتعلمه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣١

  نشرة إرشادية
)٣ (  

  :خصائص طريقة العصف الذهني
 .لتفكيرالحرية في ا-١
 .االعتماد على النفس-٢
  .تحقيق الذات-٣
 .المرونة والطالقة -٤
 ).سرعة البديهة(االستعداد والتأهب-٥
 .تقبل أي فكرة تطرح من اآلخرين مهما كانت درجة غرابتها أو طرافتها-٦
 .التعاون بين المجموعة -٧
 .تبادل الخبرات-٨
  .اتخاذ القرار-٩
  
  

  نشرة إرشادية
 )٤ (  

  
  : الذهني أهمية استخدام طريقة العصف

  .االنتقال بعملية التدريس من مستوى التلقين إلى تنمية مستويات التفكير العليا  -١
  .تدريب الطالب على مهارة إنتاج وتوليد أكبر عدد من األفكار  -٢
  .فسح المجال لجو التفكير كي يسود الفصل مما يضمن مشاركة الجميع  -٣
  مشكالت التي تواجهه في الحياة والعمل على حلها تنمية وعي المتعلم بكيفية التعامل مع ال -٤
منح الطالب الحرية المطلقة في التفكير مما ينـتج عنـه كسـر الجمـود الفكـري الـذي يعـانون  -٥

  .منه
  
  
  

 



 ٣٢

  نشرة إرشادية
)٥ (  

  :معوقات تتعلق بالطالب
 .عدم إلمام المتعلم بجوانب الموضوع المعرفية •
 .اإلبداعي من طالقة ومرونة وأصالة عدم التزام المتعلمين بقواعد التفكير •
  .الشعور بالنقص وعدم الثقة بالنفس  •
  .عدم التعلم واالستمرار في زيادة المحصول العلمي •
  .الخوف من الفشل ومن تعليقات اآلخرين السلبية •
  .الخجل واالنطواء •
  .الرضا بالواقع •
  .التشاؤم •
  .االعتماد على اآلخرين والتبعية لهم •

  :المعلممعوقات تتعلق ب
 .عدم التمكن من األسس التربوية للعصف الذهني •
 .عدم مرونته في تقبل األفكار •
 .قلة امتالكه لمهارات التواصل وتعزيز المتعلمين •

  :معوقات تتعلق بالبيئة الصفية
 .ازدحام الفصول  •
 .الظروف الجوية المناخية •
 .تنظيم الفصل وٕادارته •
 .لمين والمواقف التعلميةنمطية البيئة التعلمية في التعامل مع المتع •

  
  
  
  
  
  



 ٣٣

  نشرة إرشادية
)٦ (  

  : معوقات جلسة العصف الذهني 
الســعي إلــى الوصــول الســريع إلــى حلــول ويــؤثر ذلــك علــى فاعليــة األفــراد فــي التوصــل إلــى  .١

  .الحلول المبتكرة 
  .الجهد في اإلعداد واإلدارة لجلسات العصف الذهني بما يجعلها أكثر قربًا من التطبيق  .٢
  .األساس العلمي المتكامل لعمليات العصف غياب  .٣
  .عدم التزام بعض األعضاء بالسلوك المطلوب أو المرغوب  .٤
ــث الطويلــة  .٥ ــدخل واألحادي ــب الت ــل تجن ــى المناقشــات مث ــأثير بعــض الصــفات الشخصــية عل ت

  .المملة والمقاطعة 
  . خوف الطالب من النقد أو االستهزاء من زمالئهم  .٦
  .أعداد الطالب  عدم كفاية وقت الحصة وزيادة .٧
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٤

  نشرة إرشادية
)٧ (  

  
المرحلة العمرية   السلبيات  اإليجابيات  الشكل

  المناسبة
فرع اللغة 
  المناسب

  
  
  
  األول
  
  

يشجع على أنمـاط الـتعلم  �
ذاتـــي ،تعـــاوني (المختلفــة

 )،نشط
  .ينظم األفكار �
يفعـــــل دور المتعلم،فـــــردا  �

ومجموعــــة فــــي العمليــــة 
  .التعليمية

  بادل الخبراتيسهم في ت �

طـــــول الوقـــــت،زمن  �
الحصــة غيـــر كـــاف 

 .لإلنجاز
قاعات الـدرس غيـر  �

مؤهلـــــــــــة لعمـــــــــــل 
  .المجموعات

� )٤-١( 
  ٢ح �
الصــــــــــــــفين  �

الحـــــــــــــــادي 
عشــــــــــــــــــــر 
والثــــــــــــــــاني 

  عشر

  القراءة �
 النصوص  �
  التعبير �

  
  
  

  الثاني
  
  
  

  تبادل األفكار �
االســــــــــتفادة مــــــــــن آراء  �

 .اآلخرين
 تبرز الفروقات الفردية �
  .تشجع على تعلم األقران �

الـــبعض بأفكـــار  تـــأثر �
 .اآلخرين وترديدها

ــة عمــل  � صــعوبة مراقب
 .المجموعات

ــــــن  � ــــــة زم عــــــدم كفاي
ـــــــــق  الحصـــــــــة لتحقي

  .الهدف

� )٤-١( 
والصـــفين  ٢ح �

الحــادي عشــر 
  والثاني عشر

  القراءة  �
 النصوص  �
  التعبير �

  
  الثالث
  
  

 .تالئم زمن الحصة �
ـــــى التنـــــافس  � تشـــــجع عل

 .الفردي
تناســـــب مختلـــــف فـــــروع  �

  .المادة

تناســـــــــب المراحــــــــــل  �
يـــــــة المتقدمـــــــة العمر 

  .فحسب

� )١٠-٥(،  
� )١٢-١١(  

  التعبير  �
 النصوص  �
  القراءة �

  
  



 ٣٥

  نشرة إرشادية
 )٨(  

  : أدوار جلسة العصف الذهني الفردي 
  :يلعب المعلم جميع أدوار المجموعة:الموثق /المنسق/الموجه /القائد/المعلم 

  . اختيار الموضوع المناسب لتطبيق إستراتيجية العصف الذهني -
 . األفكار العامة أو التي تخدم الموضوع تحديد األنشطة و  -
 .ضبط مداخالت الطالب -
 :تدوين المالحظات على السبورة مع مراعاة التقسيمات الواردة من حيث -
  .أفكار مفيدة وقابلة للتطبيق مباشرة   -
أفكار مفيدة إال أنها غير قابلة للتطبيق مباشرة أو تحتاج إلى مزيد من البحث أو موافقة  -

  .جهات أخرى 
 .فكار طريفة وغير عملية أ -
 . أفكار مستثناه  -
 .تجميع األفكار وتوجيه الطالب للعمل فرديا -

  
  .....مشاركون مولدو أفكار/الطالب 

  

  

  

  
  
  

  
  
  



 ٣٦

  نشرة إرشادية
 )٩ (  

 العصف الذهنيعناصر نجاح عملية 

المشـاركين  وضوح المشكلة مدار البحث وما يتعلـق بهـا مـن معلومـات و معـارف لـدى .١

 .العصفاط قبل جلسة و قائد النش

، بحيـــث يأخـــذ كـــل الجميـــع ،وضـــوح مبـــادئ و قواعـــد العمـــل و التقيـــد بهـــا مـــن قبـــل   .٢

وقــد يكــون مــن ..( تجــريح مــن أحــد  مشــارك دوره فــي طــرح األفكــار دون تعليــق أو

علـى إتبـاع قواعـد المشـاركة  الضروري توعية المشاركين في جلسة تمهيديـة و تـدريبهم

 . ةالجلس و االلتزام بها طوال

و جديتـه و قناعتـه بقيمـة أسـلوب العصـف الـذهني كأحـد االتجاهـات  النشاط قائد خبرة .٣

باإلضـافة إلـى دوره فـي اإلبقـاء علـى حمـاس المشـاركين  ،، اإلبـداع حفـز المعرفيـة فـي

  .االسترخاء و االنطالق و االطمئنان في أجواء من

خدم مـن أجـل توليـد أكبـر مما سبق يمكن القول أن العصف الـذهني هـو أسـلوب تعليمـي يسـت   
عدد مـن األفكـار للمشـاركين فـي حـل مشـكلة مفتوحـة خـالل فتـرة زمنيـة محـددة فـي جـو تسـوده 

ومــن خــالل القيــام . طــرح األفكــار بعيــدًا عــن المصــادرة والتقيــيم أو النقــد  واألمــان  فــيالحريــة 
حـه فـي كثيـر بعملية العصف الذهني حسب القواعد والمراحل السابقة أثبـت العصـف الـذهني نجا

من المواقف التي تحتاج إلى حلول إبداعيـة ألنـه يتسـم بـإطالق أفكـار األفـراد دون تقيـيم، وذلـك 
ألن انتقــاد األفكــار أو اإلســراف فــي تقييمهــا خاصــة عنــد بدايــة ظهورهــا قــد يؤديــان إلــى خــوف 

دعـة الشخص أو إلى اهتمامه بالكيف أكثر من الكـم فيبطـئ تفكيـره وتـنخفض نسـبة األفكـار المب
   .وهذا يوضح أهمية عملية العصف الذهني في تنمية التفكير اإلبداعي وحل المشكالت. لديه

  
  
  
  



 ٣٧

  
  
  

  
  

  النشرات اإلثرائيةالنشرات اإلثرائية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ٣٨

  النشرة اإلثرائية
  )١ (  

  :صفات المبدعين
  .يبحثون عن الطرق والحلول البديلة وال يكتفون بحل أو طريقة واحدة •
  .لديهم تصميم وٕارادة قوية •
  .لديهم أهداف واضحة يريدون الوصول إليها •
  .يتجاهلون تعليقات اآلخرين السلبية •
 .ال يخشون الفشل •
  .ال يحبون الروتين •
  .يبادرون •
  .إيجابيون ومتفائلون •

  :النشرة اإلثرائية
 )٢(  

هناك العديد من العوامل المعينة على تنمية اإلبداع وتشجيعه ، وهـي تتنـوع بـين عوامـل متعلقـة 
  .رة والمنهج الدراسي والمجتمعباألس

  :العوامل المتعلقة بالبيئة األسرية -١
  :الرعاية األسرية لألبناء مثل  -أ 

احترام المواهب و تنميتها                               •.         تشجيع الجد و االجتهاد •
تلبيه االحتياجات                                     • .تشجيع البحث عن الحقيقة •
 .تشجيع النزعات اإلبداعية • تنميه المهارات •
 .طرق متعددة لمواجه الصعوبات تعليم • تخفيف اإلحساس بالقلق •

  .التوافق األسرى  -ب 
  .المتابعة األسرية لألبناء بالمنزل والمدرسة  -ج 

  



 ٣٩

  .العوامل المتعلقة بالمناهج الدراسية -٢
  .يجب أن يشجع محتوى المناهج على إثارة التفكير  -أ 
  .اهج الدراسية بالمرونةأن تتسم المن  -ب 
  .استخدام أساليب تقويم تهتم بمهارات التفكير اإلبداعي  -ج 
  .احتواء المناهج الدراسية على تمرينات لممارسة مهارات التفكير  -د 

  
  :العوامل المتعلقة بالمجتمع -٣

  .تقدير المجتمع للعلم والعلماء و المتعلمين  -أ 
  .احترام المجتمع لذاتية المتعلم و عقليته  -ب 
  :سسات المجتمعية بتعلم األفراد و التفكير اإلبداعي مثلاهتمام المؤ   -ج 
  .وسائل اإلعالم  -د 
  .دور العبادة  -ه 
  .إلخ........األندية و مراكز الشباب  - و 

  
  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٠

  النشرة اإلثرائية
)٣(  

  مهارات التفكير اإلبداعي
  

  
  
  
  
  
  

  :الطالقة
ــدائل أو المترادفــات أو :  الطالقــة ــد عــدد كبيــر مــن الب األفكــار أو تعنــي القــدرة علــى تولي

 : المشكالت أو االستعماالت عند االستجابة لمثير معين وتنقسم إلى
  )طالقة أشكال * طالقة معان * طالقة األلفاظ ( •
  .القدرة على توليد أكبر عدد من األلفاظ استجابة لمثير معين: طالقة األلفاظ  •
  .معين القدرة على توليد أكبر عدد من المعاني استجابة لمثير: طالقة  المعاني •
 .القدرة على الرسم السريع لعدد من األشكال استجابة لمثير معين: طالقة األشكال  •

  :أمثلة
 ).حرية(المضادات لكلمة / هات أكبر قدر من المترادفات  •
 .فّكر في أكبر قدر من االستخدامات لقلم الرصاص •
  .هات أكبر قدر من األمثلة ألشياء سريعة •

  :المرونة
أفكــار متنوعــة ليســت  مــن نــوع األفكــار المتوقعــة عــادة وتوجيــه مســار هــي القــدرة  علــى توليــد  

  .وهي عكس الجمود الفكري, التفكير  مع تغيير المثير أو متطلبات الموقف
 .تنوع األفكار •



 ٤١

  .التحول إلى مجاالت وتصنيفات متعددة •
  :للمساعدة على مرونة التفكير

 .توجيه التفكير إلى تصور عكس ما هو موجود •
  .إلى تمثل رؤية اآلخرينتوجيه النظر  •
  :أمثلة
 .في جمل للداللة على معانيها المختلفة) قضى(استخدم كلمة  •
 .هات أكبر قدر من األمثلة ألشياء ثقيلة •
لتصـنيف ) أشياء سـريعة/ قلم الرصاص(استخدم القائمة التي حصلت عليها في الطالقة  •

  .األفكار
  

  : األصالة
  . فكير اإلبداعي واألصالة بمعنى الجدة والتفردهي أكثر الخصائص ارتباطًا باإلبداع والت

 .استجابات غير عادية •
 .ذكية ومفاجئة •
  .بعيدة عما هو واضح ومشاهد من جميع أو معظم الناس •
  :أمثلة

  .استخدم القائمة السابقة التي حصلت عليها في مهارتي الطالقة والمرونة إلنتاج أفكار أصيلة
  

  : التفاصيل
 .أو إضافة تفاصيل جديدة إلى الحلول المقدمة القدرة على تطوير، توسيع، •
  .القدرة على جعل فكرة ما تظهر بصورة أفضل من خالل البناء واإلضافة إليها •
  :أمثلة

 .اختر فكرة واحدة من القائمة لتطويرها •
 .أضف تفاصيل جديدة لتطوير الفكرة •

  
 



 ٤٢

  اختبار ذاتي للمتدرب
  : اختر المفهوم المناسب للعصف الذهني -١

  . ف الذهني إستراتيجية تعني بتنمية التفكير االبتكاري الذي يعتمد على التدفق الحر لألفكارالعص   -أ

  . العصف الذهني يقصد به توليد وٕانتاج أفكار وآراء إبداعية من األفراد والمجموعات لحل مشكلة معينة - ب

  . لجماعة وطاقتهاالعصف الذهني أسلوب األفكار الجيدة عن طريق االستفادة من مصادر معرفة ا -جـ

  : امأل الفراغ فيما يلي بالكلمة المناسبة -٢

 –أنماط السلوك  –طرائق التدريس  –النقد وٕاصدار األحكام  –العصف الذهني  –الكم قبل الكيف (

  )الكفايات

المعتمدة في مدارسنا في الحد من القدرات والعمليات الذهنية .............................. قد تساهم  

 .  ى الطالبلد

 . شكل من أشكال العصف الذهني..........................................  

 . من العوامل المؤثرة في اإلبداع الفكري.................................. يعتبر  

 ......................................................يعتمد في نجاح جلسة العصف الذهني على  

أمام  ����أمام األفعال التي تبين دور القائد في جلسة العصف الذهني ومثلثًا  ضع دائرة  -٣
أمام األفعال التي تعين دور المشاركين ثم ضع  ����األفعال التي تبين دور الموثق ومربعًا 

  . األفعال السابقة في عبارات توضح أدوار كل منهم
  .يوزع –يضبط  –يكتب      

  .يجهز –يشرح     



 ٤٣

  .يقرأ –يحلل  –يشارك  –يحتفظ     

  . يعرض –يوثق  –يعبر  –ُينشط     

  : أمام كل جملة من الجمل اآلتية ثم صوب الخطأ) ����(أو إشارة ) ����(ضع إشارة صواب  -٤

  )        (       . األولى من جلسة العصف الذهنييجوز تقييم أي من األفكار المتولدة في المرحلة  -أ

  ) (              دعة لحل المشكالت      أو الغريبة تقود إلى األفكار والحلول المباألفكار المألوفة  - ب

  ) (                .     يعد تحديد الفترة الزمنية للعصف الذهني معوقًا من معوقات اإلبداع الفكري -جـ

  )   (                               . للفرد حق البناء على أفكار اآلخرين -د

  )    (                        . تجاهات والقيم السائدة في مجتمعنا تحد من التفكير اإلبداعياال  -هـ

  )   (                         . توجيه األسئلة طريقة من طرق تنمية مهارة العصف الذهني -و

  )    (                            . النقد المباشر يعزز تدفق األفكار وحرية الرأي -ز

                                              )       (     .  والفئات العمرية يستخدم في جميع المواد التدريسيةعصف الذهني موقف تعليمي ال -ح

  : علل لما يأتي -٥

  .مدارس اليوم ومناهجها تخضع لمراجعة دائمة وتطوير مستمر -أ

........................................................................................................  

اعتماد استراتيجية العصف الذهني في طريقة تدريسنا من السبل الهامة لنقل المدرسة التقليدية إلى  - ب

  .المدرسة العصرية



 ٤٤

أخي المتدرب إذا أردت معرفة إجابات ا�ختبار الذاتي فستجده في 

 .مفتاح ا*جابات الصحيحة المرفق بالملحق في الصفحة التالية

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................  

  

  ما عناصر نجاح عملية العصف الذهني؟  -٦

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................  

  

       

    

  

    

         

  

 

  



 ٤٥

  مفاتيح إجابات االختبار الذاتي 
  ب  -١

 .طرائق التدريس ���� -٢

  .العصف الفردي ����

  .النقد وٕاصدار األحكام ����

  . الكم قبل الكيف ����

٣ -   

  أفعال الـقائد 
  يشرح  –ينشط  –يوزع  –ضبط ي  

  .يكتب –يقرأ  –يحفظ  –يجهز  –يوثق   ����  أفعال الـموثق

  . يحلل –يعرض  –يشارك  –يعبر   ����  أفعال المشارك 

  
  .يضع المتدرب األفعال في عبارات توضح أدوار كل من القائد والموثق والمشاركين

٤ -   

  تصحيح الخطأ  )����(أو ) ����(  الرمز

  ����  أ
فكار والحكم عليه إلى نهاية جلسة العصف يجب تأجيل تقييم األ

  . الذهني

   ����  ب

   ����  جـ

   ����  د



 ٤٦

أخي المتدرب إذا أردت معرفة كيفية احتساب الدرجات التي 

حصلت عليھا بعد إجابتك على ا�ختبار السابق انتقل إلى الصفحة 

 .التالية

  .توجد اتجاهات وقيم في مجتمعنا تحد من التفكير اإلبداعي  ����  هـ

    ����  و

  . النقد المباشر يمنع تدفق األفكار وحرية الرأي  ����  ز

    ����  ح

  

ا لمواكبة االنفجار المعرفي والتقويم لتقويم العملية التحليلية التعليمية وتطويرها من جميع جوانبه -أ - ٥

  . العلمي في العالم ولتحسين محرجات التعليم

  ). ٤(لمعرفة اإلجابة عن هذا السؤال أرجع إلى النشرة اإلرشادية رقم  - ب

  ). ٩(لمعرفة اإلجابة عن هذا السؤال أرجع إلى النشرة اإلرشادية رقم  -٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٧

  :موزعة كاآلتي درجة) ٣٠(إجمالي الدرجة المخصصة 

  مــالحظات  الدرجة الكلية  السؤال

أخي المتدرب صحح إجابتك باستخدام مفتاح   درجة واحدة  ١

اإلجابة ثم اجمع ما حصلت عليه من درجات 

  .مقابل كل إجابة صحيحة 

  فأكثر فأنت متمكن بجدارة ٢٥فإن حصلت على  

  فأنت جيد ٢٤ – ٢٠ 

  فأنت متوسط ٢٠ – ١٥

  .   ج إلى رعايةفأنت تحتا ١٥أقل من 

٢  
درجتان للجزء األول وثالث 

  درجات للجزء الثاني

  أربع درجات  ٣

  ثماني درجات  ٤

٥  
  درجتان -أ

  ثالث درجات - ب

  ثالث درجات  ٦

  

  

  

  

  

     



 ٤٨

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٩

  )١(بطاقة رقم 
  بطاقة متابعة جلسة العصف الذهني

  : أخي المتدرب

قـة لألفـراد أو المجموعـات بحيـث يـتم وضـع درجـة فـي خانـة المسـتوى يمكن اسـتخدام هـذه البطا

  : تعبر عن مدى توافر هذا السلوك عند الطالب فتكون الدرجات على النحو اآلتي

  مستوى متوسط) ٢(          مستوى ممتاز ) ٤(

  مستوى ضعيف ) ١(          مستوى جيد ) ٣(

  ). صفر(وٕاذا لم يتوافر السلوك نهائيًا يمكنك وضع 

  : ...................................................................طالباسم ال

  المستوى  نمط السلوك  م

    . وضوح أهداف جلسة العصف الذهني   ١

    . تحمل المسؤولية الفردية   ٢

    .تحمل المسؤولية الجماعية  ٣

    . التفاعل اإليجابي  ٤

    .التعبير عن الذات  ٥

    . خجلالتحدث دون خوف أو   ٦

    . تمثل آداب الحوار والمناقشة  ٧

    .حداثة األفكار وغرابتها  ٨

    .البناء على أفكار اآلخرين  ٩

    .االلتزام بالوقت  ١٠



 ٥٠

    .تسجيل األفكار في جلسة العصف الذهني  ١١

    .انتقاء األفكار الجيدة  ١٢

    . إرجاء التقييم إلى نهاية الجلسة  ١٣

    .ل المشكلةالمثابرة على التوصل إلى ح  ١٤

    . تحقيق الهدف التعليمي المنشود  ١٥

  
  )٢(بطاقة رقم 

  بطاقة تقويم ذاتي بعد تنفيذ درس بطريقة العصف الذهني
  

  : أخي المعلم

ضع مقابـل كـل عبـارة مـن العبـارات الـواردة فـي البطاقـة الدرجـة التـي تراهـا مناسـبة لمسـتوى مـا 

تعبــر عــن أداء ممتــاز ، ) ٣(ي ، حيــث حققتــه فــي درســك الــذي نفذتــه بأســلوب العصــف الــذهن

تعبر عن أداء منخفض حاول أن تعرف مـا حققتـه ومـا لـم ) ١(تعبر عن أداء متوسط ، و) ٢(و

  : تحققه من خالل البطاقة اآلتية

  

  الــدرجــة  نـــمـــط الــســلــوك  م

    .أعددت خطة جيدة لتنفيذ درسي   ١

    . وضعت أهدافًا مناسبة للدرس   ٢

    .درس بما يتناسب وطبيعة العصف الذهنيمهدت لل  ٣

    .وضحت أهداف الدرس لطالبي  ٤



 ٥١

    .قمت بتهيئة غرفة الصف لجلسة العصف الذهني  ٥

    . شرحت قواعد جلسة العصف الذهني للطالب  ٦

    .سمحت لكل طالب بأداء رأيه وفكره  ٧

    . وجهت الطالب إلى إعطاء أفكار إبداعية  ٨

    . شاركة في النقاشأثرت دافعية الطالب للم  ٩

    .راعيت مبادئ جلسة العصف الذهني في تنفيذ درسي  ١٠

    .أجلت مرحلة التقويم إلى نهاية الجلسة  ١١

    .شاركت طالبي في تقويم األفكار في نهاية الدرس  ١٢

    . لخصت أبرز النقاط واألفكار بعد عملية التقويم  ١٣

    . يساهمت في تنمية التفكير اإلبداعي عند طالب  ١٤

    . حققت جميع األهداف المرجوة من الدرس  ١٥

    المجموع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٥٢

  :أخي المتدرب

أجمــع الــدرجات التــي حصــلت عليهــا فــي بطاقــة التقــويم الــذاتي ثــم قــيم نفســك وفــق 

  : اآلتي

  

  الـتـقـيـيـم  الـدرجـة التي حصلت عليها

  متمكن بجدارة  ٤٥ – ٤٠

  متمكن  ٣٩ – ٣٠

  متوسط  ٢٩ – ٢٣

  تحتاج إلى رعاية  ٢٣أقل من 

  

  : عزيزي المتدرب

لدراسـة أساسـيات تـدني ) م(يرجى الرجوع لعبارات التقويم الذاتي التي حصلت فيها على أقل من 

 . الدرجة فيها والتخاذ التدابير الالزمة تجاه تحسين مستواك في استراتيجية العصف الذهني

  

  

  

  

  

  



 ٥٣

  :المراجع 
ميــة مهــارات التفكيــر اإلبــداعي مــن خــالل المنــاهج ، تن) م٢٠٠٥(محمــد جهــاد  جمــل، .١

 .دار الكتاب الجامعي :الدراسية ،العين 
مؤسســة : رام اهللا. آفــاق تربويــة فــي التعلــيم والــتعلم اإلبــداعي) م٢٠٠٢( حــبش، زينــب .٢

  .العنقاء للتجديد واإلبداع
، القــاهرة  ١اتجاهــات حديثــة فــي تعلــيم التفكيــر ،ط)م٢٠٠٣(مجــدي عبــد الكــريم’حبيــب  .٣

  .دار الفكر العربي:
: ،عمـــان ١ط"دليـــل مهـــارات التفكيـــر) " م٢٠٠٢( ثـــائر ،وفخـــرو عبـــد الناصـــر  ،حســـين .٤

 .جهينة للنشر والتوزيع
دار وائــل :،عمــان ١،تعلــيم التفكيــر فــي المــنهج المدرســي،ط)٢٠٠٥(ســرور،ناديا هايــل .٥

 .للنشر
  

  

  

  

  

  

  

 
 


