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 2021- 2020محاضرات مقرر المنطق العلمي  
 جامعة الشام الخاصة -د. رنا ميا    

 المحاضر ة 4- العصف الذهني
  

 

      

 

 

 

هو احد اساليب التفكير االبداعي التي تساعد علي االبداع الفكري وهو وسيلة أو أداة  العصف الذهني 

 . حل المشكالت   االفكار من اجل او توليد  جماعية للتحليل 

 اهمية العصف الذهني: 

   يساعد العصف الذهني علي:

 معرفة اسباب مشكلة معينة  -1

 وسائل تحسين المنتجات والخدمات  التعرف علي  -2

 التوصل الي حل مشكلة معينة  -3

 التعرف علي وسائل تحسين االداء   -4

 

 يشكل العصف الذهني بداية االبداع 

 

 تقوم الفكرة الجوهرية للعصف الذهني علي الفصل بين عملية توليد االفكار ، وعملية تقويمها   ➢
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 قوانين اجراء العصف الذهني

 

 التقويم لألفكار في مرحلة توليد االفكار عدم  •

 التفكير في اردأ االفكار والمقترحات  •

 توليد اكبر كمية ممكنة من االفكار   •

 البناء علي االفكار المطروحة من االخرين  •

 ما يجب مراعاته 

 عدم تقويم االفكار في مرحلة توليدها الن ذلك قد يؤدي الي توقيف وإعاقة عملية التوليد  •

 ت السلبية خالل الجلسة لئال يمتنع البعض عن عرض افكاره تجنبا للتعليقات   منع التعليقا •

تقبل واحترام جميع اآلراء وعدم االستخفاف او رفض أي فكرة لئال يمتنع البعض عن عرض   •

 افكاره خوفا من رفضها او عدم وصولها للمستوي المطلوب او التحرج من االستخفاف بها       

لة ألفراد المجموعة إلبداء آرائهم مهما كانت سخيفة ، ففي ذلك مجال  يجب اعطاء الحرية الكام •

 لسعة خيالهم وظهور االفكار االبداعية  

 ينفذ العصف الذهني في جو من االسترخاء والراحة الفكرية   •

 ادارة الجلسة:

 دقيقة(  وكلما زاد عدد االفراد زاد الوقت المقرر للجلسة  25مدة الجلسة  لضبط الوقت ) متوسط -1 

 ولضبط افراد المجوعة وردهم الي الموضوع كلما خرجوا عنه    - 2 

 

 



 
 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 خطوات العصف الذهني: 

 تحديد المشكلة وكتابتها بوضوح جمع اراء الحضور حول المشكلة.   •

 تسجيل اآلراء والمقترحات علي السبورة.   •

 : تصنيف األفكار

 

 :خطوات العصف الذهني

 اجراء العصف الذهني 

 سبورة

 دفتر ق الب

 ق لم

األفكار

بلة أفكار مفيدة وقا

رةللتطبيق مباش

ة أفكار مفيد

إال أنها غير 

مألوفة

ة أفكار طريف

وغير عملية

أفكار 

مستثناه
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 وضع المعايير الختيار االفكار االفضل لحل المشكلة  •

 يفضل ان تبدأ المعايير بعبارة ينبغي ان  •

( إلعطاء كل فكرة  عالمة  حسب  تلبيتها   للمعايير وتجمع العالمة 5- 0وضع سلم خماسي )  •

 للفكرة علي كل المعايير الموضوعة 

 (اراء اتفق الجميع عليها   5اختيار احسن ) •

 : نتيجة العصف الذهني

الحل الصحيح للمشكلة وهذه هي نتيجة العصف  ان الفكرة التي تحصل علي اعلي   الدرجات   ستكون  هي

 الذهني   الوصول الي حل المشكلة

 ال  يكفي ان تفكر  ،    فكر بعمق  نتيجة العصف الذهني

 
 : تمرين عصف ذهني

 ؟ ما هي أفضل األساليب لتوعية أفراد المجتمع حول الفحص الدوري الطبي •


