جامعة األنبار – مركز التعليم المدتمر
العصف الرهني

األستاذ الدكتوز ياسس خلف زشيد الشجريي

جامعة األنباز /كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية
 تعريف العرف الذهني:
ازداد االهتطام بالعصف الجهظي في الطجاالت التحبوية عطوماً وفيي ريحام تعليم الطوهيوب أ أو

اعييات التج ييارة

الطتفييو أ علييا وص ي ال صييوصه و ييث ج ي سيورت هييجا الطظطجميية أجاج ياً لط يياعثة
والصظاعة في عطلمات اإلنتاج والت ويقه وظطحت نطاذج عثيثة للعصف الجهظي تعطل علا تظطمة
مط ييارات التف ييح بم ييلل ع ييام والتف ييح اإلر ييثاعي بم ييلل يياص ط ييا أنطي يا ت ييور ييثرة الف ييحد عل ييا

إجييتعطال الططييارات فييور الطعحرميية رثرصيية عالميية عظييثما يواص ي ممييللة تترييثل ثرت ي الع لمييةه إن

العصييف الييجهظي ععطييل علييا مالحظيية الفييحد لل ن ييح مييأ الطمييلالت فييي الطوا ييف التييي يواصططييا
وإدراك األ

اء ونواحي الظ ص ويض إرتفاع م تول الوعي وزيادت .

اجتعطل الباحنون مص لح العصف الف حيه وال صف الجهظيه واجتط ار األف اره واجتط ار

اليثما،ه والطفيياةحةه وتيثفق األف يياره وتول يث األف يياره وغ حهيا إال أن مصي لح العصيف الييجهظي ععييث
أةنح الطص لرات اجت ثاماً وش وعاً ح ت أن أ حب للطعظاه فالع ل ععصيف بالطميللة ويفرصيطا
و عطرص ييطا رط ييث

التوص ييل إل ييا الرل ييول اإلرثاعم يية الطظاج ييبة لط يياه و ييث ظط ييحت تعحيف ييات ةن ي يحة

للعصف الجهظي نج ح مظطا:

 اجييت ثام الييثما ،فييي عصييف ممييللة مييأ الطمييلالته وهييي ت ظميية ت ييتعطلطا مجطوعيية
مييأ األف يحاد فييي مراوليية إلعجيياد حييل لطمييللة مرييثدةه وذل ي لجط ي ةييل األف ييار التييي
ت

ح ربال أفحادها بصورة عفوية.

 أجلوب لتظطمة الرلول اإلرثاعمة للطميلالته إذ عيتتي بلن يح ميأ الرليول غ يح العادعية

هألن ي عطلييأ مييأ الرصييول عييثد ةب ييح مييأ اآلراء مييأ مجطوعيية مييأ األف يحاد فييي مييثة
ص حة.

حل ةن ح ميأ الطميلالت العلطمية و الرماتمية
 أجلوب للتف ح الجطاعي أو الفحدي في س
الط تلفة.
 عثم اال تظاع بتول ف حة أو راي أو حله فطظاك دائطاً حلول وأف ار متعثدة.

والطتتمل في هجا التعحيفات عالحظ أن لطا نفد الطعظا ت حيباًه وهي أنطا:
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عطلميية جييحح أةبييح عييثد مييأ األف ييار واالحتطيياالت والرلييول لطو ييف أو ممييللة مع ظيية دون

الظظح في وا عمة هجا االحتطاالت (التح خ علا ال

ولمد الظوع)

فرييص اآلراء واألف ييار واالحتطيياالت بييل ات يياذ ال يحاره أو عييثة حلييول بييل ا تمييار حييل
نطائيه وفحز هجا اآلراء واألف ار والرلول ومظا متطا وت ويحها وا تمار الطظاجب مظطا.

 مبادئ العرف الذهني:
إن للعصف الجهظي أربعة مبادئ رئم ةه هي:

 .1تتص ل ن ث األف ار أو ت وي األف ار إلا و ة الحق.
 .2إجالر ححية التف ح و الترحر مطا ث ععم .
 .3إنتاج أةبح ثر مأ األف ار (ال

بل ال مف).

 .4البظاء علا أف ار اآل حيأ وتر ظطا وت ويحها
 ميزات تطبيق جلدة العرف الذهني:
 .1عفتح الطجال أمام الجطث الجطاعي ال الر.
 .2يولث الرطاجة للتعل ه فبواج ة ال م حة علا ال مال يت ثم معظ ال لبة ب حعة.
 .3يظطي مطارات االتصال لثل ال لبة.
 .4تظطمة مطارات القمادة.

 .5يظطي الوعي بتهطمة الو ة.

 .6ع اعث الطثرس علا إدارة الصف.
 .7إعجاد أصواء تعلمطمة مراجة بالجاذرمة البثيطمة مأ الل جحح األف ار في صو آمأ ومحيح.
 .8الب اجة والت لمة والبطجة والتظافد العلطي مأ أصل حل ممللة أو رمان راي أو ف حة.
 .9الصييفة العالصميية و صوص ياً ال لبيية الييجيأ لييثيط تييحدد و جييل و ييو
الظفد احتحام راي اآل ح وت بل وإملانمة مظا مت

اصتطيياعي وتييخرع فييي

 المهضهعات التي فيها العرف الذهني :
عطلأ اجت ثام العصف الجهظي بملل أجاجي في األمور اآلتمة:
 .1مملالت ترتاج إلا حلول.

 .2غاعات ترتاج إلا وجائل صثيثة.
 .3ات اذ ال احرات.
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 جلدة العرف الذهني:
هظاك آل تان الجت ثام اجتحاتمجمة العصف الجهظي هطا:

أوالً :تقديمها بدمج مبادئ العرف الذهني مع مفردات المنهج الدراسي:
 تظيياول الطوضييوع ةييامالً مييأ صطم ي الطمييار أ فييي و يية واحييث بر ييت ال يخيييث عييثده عييأالعمحيأ.

 إذا زاد ع ييثد الطم ييار أ عل ييا العمي يحيأه عطل ييأ ت ييمطط إل ييا مجطوع يياته وم الب يية ة ي سيلمجطوعيية رتظيياول الطوضييوع بلامل ي ه ث ي تجط ي األف ييار مييأ الطجطوعييات وترييج األف ييار
الطلحرة.

 ت م الطوضوع إلا أصخاء وت م الطمار أ إلا مجطوعات وت لف ةل مجطوعية رتظياولصخء مأ الطوضوع ث تجط أف ار الطجطوعات لتملل أصخاء الطوضوع بلامل .

ثانياً :تقديمها منفرلة عن المهضهعات الدراسية التقليدية في المهاقف اآلتية:
ثرس غ ييح م ييتعث لت ييثع مييادة أو موضييوع صثيييث مييأ موضييوعات الطييظط
 عظييثما علييون الطي سالثراجي.

ثرس أن ال لبة غ ح م تعثيأ لثراجة موضوع صثيث.
 عظثما عمعح الط س أنهاع العرف الذهني:
عطلظظا أن ن

العصف الجهظي ح ب ت ورا إلا

ط أ:

 نهع تقليدي نمطيي( :الطتعيار علمي مظيج نميتة هيجا الظيوع ميأ التف يح الجطياعي) ويتط يخهجا الظوع بالرحية الط ل ة في التف ح دون حواصخ أو ود.

 العرف الذهني المتقدم( :ععتطث علا إد ال عظاصح صثيثة غ يح العظاصيح البميحية منيلالوجي ييائل التعلمطمي ييةه ر ي يحام الراجيييوبه صي ييور مترح ي يية وغ حهيييا) إلي ييا صل ي ييات العصي ييف

الييجهظيه ت ييون وظمفتطييا الترف ييخ الييجهظي للرضييور مييأ أصييل إنعيياش ذاة يحتط حتييا ت ييون
ادرة علا التف ح بملل غ ح نط ي أو ت ل ثي.

ةطا عطلظظا أن ن

العصف الجهظي ح ب جحي ة التظف ج إلا

ط أ:

 مباشر :وهظا علون عأ جحيق توصم جياال مباشيح للطجطوعية وتيثويأ االجيتجابات وردودالفعل بملل مباشح.

يثء مييأ الفييحد إلييا النظائميية إلييا مجطوعيية
 متييدر  :عطييح العصييف الييجهظي بط اححييل متثرصيية ري ًصيي حة إلييا مجطوعيية ب يحةه ويييت التييثرج فييي جييحح اثييارة العصييف الييجهظي بمييلل مت ل ييل
ومظ ي.
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 خطهات جلدة العرف الذهني :
هظاك عثد مأ ال

وات التي يظبيي محاعاتطا عظث ت ب ق العصف الجهظيه وهي:

 .1تحديد المذكلة ومناقذتها.

 .2تهيئة جه العرف الذهني اإلبداعي :عرتاج الطمار ون إلا التط ئةه وت تيحر عطلمية التط ئية
طد د يائق ت حيبياًه يتيثرب رمي الطميار ون عليا التريحر و إريثاء األف يار وذلي لإلصابية عيأ

جاال أو أةنح ع حح رئمد الجل ة.

 .3استمطار األفكار (بدء العرف) :علتب رئمد الجل ة في هجا ال

وة ال اال الجي و علم

اال تماره ث ع لب مأ الطجطوعات جحح صطم األف ار التي تحد علا أذهانط ه وتت لب هيجا

الطححلة تول ث أةبح عثد مطلأ مأ األف ار.

 .4تحديييد األفكييار األصيييلة :فييي هييجا ال

ييوة يييثعو ائييث الطجطوعيية عظييثما توش ي األف ييار علييا

الظضوب إلا ا تمار األف ار األص لةه وأةنحها بعثا عأ الت ل ثه وي لب ال ائث ميأ الطميار أ

أن عف حوا ةمف عطلأ ترويل هجا األف ار إلا أف ار عطلمة ومف ثةه وعظيث انتطياء الجل ية ع يثم
الملح إلا الطمار أ.

األحمييان ت ييون

 .5جلديية تقييهيم األفكييار :وف طييا ُعرييثد مييا عطلييأ أ ييجا مظطييا وت ويطي ه وفييي بعي
األف ار الج ثة واضرةه ول ظطا غالبا ما ت ون دف ظة عصعب ترثيثها وي ما أن تططيل وجي

العميحات ميأ األف يار األ ييل أهطمية .وعطلمية الت ييوي هيجا ترتياج إليا نييوع ميأ التف يح الترل لييي
التح بي الجي يبثأ بعمحات األف اره ث ت لمصطا للوصول إلا ال لة الج ثة مظطا.

 خرائص مجمهعة العرف الذهني:
مأ تل ال صائص:

 .1عيدد األفيراد داخي المجمهعيية :ةلطيا ييان عيثد افيحاد الطجطوعية صيي ح انيية الجل ية افضييله
ويظبيي أن يتحاوح حج الطجطوعة الواحثة مأ ( )14-4ح ب عثد الصف.

 .2اللغييية :وهييي مييأ ال صييائص الطططيية لطجطوعيية العصييف الييجهظيه وف طييا عجييب علييا رئييمد
الجل ة أن يتعح علا اللية التي ع ت ثمطا الطمار ون ويت ظونطا لطا لطا مأ أثيح فيي جبمعية
الط حصات اللفظمة.

 .3العمر :ةلطا ةانة الطجطوعة متجان ة في العطح ةان ذل أدعا للتعياون و التميارك معياً فيي
جحح األف ار والتظافد ر أ الطجطوعات.

 .4التخرييص :تيحتب فاعلميية صل ييات العصييف الييجهظي ارتباجييا وثم ياًه فيياذا ةييان أفيحاد الطجطوعيية
عرطلييون الت صييص نف ي جييطل إع يياء أف ييار نوعميية ه وصييحل عطييل هييجا الطجطوعيية ب حي يية
مم حة.
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 معهقات تطبيق جلدة العرف الذهني:
هظاك عثد األجباب التي ث تع ق ت ب ق صل ة العصف الجهظي بالملل الط لوب مظطا :

.1

ال و

.2

المعور بضحورة التوافق م اآل حيأ.

.3

مأ الفمل.

الت لم األعطا لالفتحاضات .

.4

ال و

.6

ث يتعارض العصف الجهظي م ض ق و ة الط حرات الثراجمة.

.5
.7
.8
.9

مأ اتطامات اآل حيأ ألف ارنا بال

افة.

ال عي إلا الوصول ال حي إلا الرلول والت حع في الرل علا األف ار الجثيثة و اليحيبة.
ث ت ون غ ح ذات صثول إذا ل ت أ الطمللة مظاجبة.

ض امة عثد ال لبة في الصف ع لل مأ ممار تط صطمعا.
هظاك صعوبة في التخام ال لبة دوما ب واعث العصف الجهظي.

 .11ييث تيياثح الصييفات الم صييمة لييبع

التالم ييج علييا نجيياح الريوار الصييفي رمطييا ر ييظط ه ومييأ

هجا الصفات :حب التث له الط اجعةه ادعاء الطعحفةه حجب الفحص عأ اآل حيأ.

 .11عطنل رئمد الجل ة أهطمة ةب حة في نجاح أو فمل صل ات العصف الجهظي.
 .12ترت يياج صل ييات العص ييف ال ييجهظي ل ييبع

الو يية إلتاح يية الفحص يية لطظا م يية ف ييح األعض يياء

بصورة تفص لمة

ثرج أ في تحصطة ورب مرتول الط حر الثراجي بطملالت حماتمية تن يح اهتطيام
 .13عثم بحة الط س
التالم ج لتول ث األف ار و ارت ار الرلول.
 نماذ العرف الذهني:
ي ييحل بعي ي

الب يياحن أ أن العص ييف ال ييجهظي لي ي نط يياذج عثي ييثةه مظط ييا انط ييوذج الر ييل اإلر ييثاعي

للطمييلالته الييجي ظطييحت بييادئ األمييح فييي االتريياد ال ييوف تي– جيياب اً -علييا يييث العييال الططظييثس
الحوجييي هظييحي آلتمييح عييام )Henry Altshuller( 1446ه صيياحب نظحييية (الرييل اإلرييثاعي

للطمييلالت )TRIZ.وهيجا االنطييوذج ولييث نتمجيية الترل ييل الطلنييف ألةنييح مييأ مائيية أليف مييأ ريحاءات
أن
اال تحاعه أدت ر ي(آلتمح) إليا معحفية ال مةمية الطعتطيثة فيي ح سيل الطميلالته توصيل اللطيا إليا س
الييظظ الطظثجييمة والت ظميية تت ييور وف ياً ل يوان أ مع ظيية عطلييأ اةتمييافطا واالجييتفادة مظطييا فييي ترثيييث
حل الطملالت وهجا رثاعة لتتلمف انطوذج ((TRIZ
م ارات الت ور الط ت بلمة بملل م صود في س
وعلا الحغ مأ أن هجا االنطيوذج نميت فيي األربع ظميات ميأ ال يحن الطاضييه عليا ييث هظيحي

آلتم ييحه إال أني ي لي ي ع ييتعطل عل ييا ن ييار واجي ي إال بع ييث إنطم ييار اإلتر يياد ال ييوف تيه وي ت ييحح ه ييجا

االنطوذج إصحاءات وأدوات تطلأ م تعطلطا مأ ت ب ق اعيثة الطعحفية للوصيول إليا حليول صثييثةه
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وف ييي ع ييام  2113ظط ييح انط ييوذج تحي ييخ ( )TRIZف ييي الع ييال العحب ييي ع ييأ جحي ييق د ارج ييات ييثمطا

(صييالح أرييو صييادو) مييأ الططل يية األردنميية الطاشييطمةه اذ ت ي ت ثعط ي انطوذص ياً مييأ الظطيياذج التعلمطميية

ال اصة رتظطمة التف ح اإلرثاعي وحل الطملالته باعتطاد ال
-

خطهات انمهذ تريز (:)TRIZ

وات اآلتمة:

أن أفضييل وج ي لة لترثيييث الطمييللة هييو اجييتبانة الطو ييف اإلرييثاعي عييأ
 .1ترثيييث الطمييللة :وصييث س
جحيق الطصادر الطتاحة والط لوبة.
الطادي أو اليطوض.

أن تتضطأ التظا
 .2صماغة الطمللة :والتي يظبيي س
 .3البرت في أفضل الرلول :باجتعطال الطبادئ اإلرثاعمة والطعاي ح اإلرثاعمة.
 .4البرت في الطملالت الطظاظحة.

ومييأ البيياحن أ الططتطي أ رطييجا المييتن العييال أوزبييورن ( )Osbornالييجي ييان ععطييل فييي س يياع

اإلعالن التجاري في مثيظة ن ويوركه و ث أنمت ماج ة التحبمة اإلرثاعمة في صامعية والعية ن وييورك

في بافلو ( )Buffalo, 1954الجي انة لجطودا الطتط خة عأ جحيق د ارجيت وترل لي لخشي اص

الييجيأ ت ي وصييفط بالطبييثع أ أو مييأ لط ي ييثرات إرثاعميية بييارزةه و مييف ععبييحون عييأ هييجا ال ييثرات

أثظيياء م يواصطتط لري سيل الطمييلالتو و ييان مييا عميييل ف يحا مييف ع ييثم هييجا العطلمييات بر ييت تصييبح
متاحة ويطلأ دراجتطاه و ليص ميأ هيجا الث ارجية إليا أن عطلمية اإلريثاع ال ت تصيح عليا أشي اص
مرثديأ طا ان ععت ث جاب اًه ونتمجة لطجا الجطث ت تتجيمد ماج ية تحبويية تعظيا بالتيثريب عليا
اإلرثاع (الطاج ة التحبوية اإلرثاعمة) لت ط ل نمح أف ارا وتميجم الث ارجيات حيول البيحام التحبويية

والتيثريب لتعليم اإلريثاعه وبعيث ذلي انضي إلمي جيثني بيارند ( )Sidney parnes, 1992وتياب

نفيييد إهتطامي ييات أوزبي ييورن و ي ييان ثط ي يحة هي ييجا التعي يياون ت ي ييويح نطي ييوذج الري ييل اإلري ييثاعي للطمي ييلالت

( )Cps,Solving creative problemععح باج نطوذج أوزبورن – بارند.

لطجا ععث اوزبورن األب المحعي في تظطمة التف ح اإلرثاعي والر سيل االريثاعي للطميلالته اليجي
ييثم العص ييف ال ييجهظي ف ييي ع ييام 1451مه وه ييو م ييأ األوائ ييل ال ييجيأ وض ييعوا أج ييد أج ييلوب الر ييل

اإلري ي ييثاعي للطمي ي ييلالت ومظطج ت ي ي ي ه ح ي ي يت أورد في ي ييي تاب ي ي ي ال مي ي ييال الت بم ي ي ييي
" Imagination, 1953جب محاحل للرل اإلرثاعي للطملالت وهجا ال
 .1التوص  :ترثيث الطمللة.

"Applied

وات هي:

 .2اإلعثاد :صط البمانات.

 .3الترل ل :ت م الطثة الطظاجبة.

 .4الفحص :صط البثائل بجط اآلراء.

 .5اإل تطار :ال لون حتا يت ق اإلشحار.
 .6التولمف :وض األصخاء معاً.

6

جامعة األنبار – مركز التعليم المدتمر
 .7تر ق :ت م األف ار التي ت اإلنتطاء إل طا.

وهجا التصور ععبح عأ بحت في مجال اإلعالناته واجتطحت دراجات أوزبورن إليا صانيب

ت بم ات إلجتحاتمجمات الطحاحل ال ب في عطلمة الرل اإلرثاعي للطملالت في الظ

ال مال الت بم ي ( )1463أعاد ت م

ة النانمية ميأ

وات الظطوذج ال ب إلا ثالث محاحله وهي:

 .1البرت عأ الر ائق.
 .2البرت عأ األف ار.
 .3البرت عأ الرل.

وبعييث وفيياة (أوزبييورنه  )1466أةطييل بييارند شييحح أجييلوب الرييل اإلرييثاعي للطمييلالت فييي

ةتاب بارند (ال لوك اإلرثاعيه  )1467أشار رم إلا طد محاحله هي:
 .1البرت عأ الر ائق.

 .2البرت عأ الطملالت.
 .3البرت عأ األف ار
 .4البرت عأ الرل.

 .5البرت عأ بول الرل.
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