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 Brain Storming  العصف الذهني  

 : التعريف 

 استمطار االفــكــــار

 : دفـــهـــال

 و االبتكارية او الحلول محاولة جماعية منظمة تشمل كل اعضاء فريق التدريب او االجتماع لتوليد اكبر قدر من االفكار  المختلفة 

 اإالخىىعت، أالفياز م   كائمت وجىلُد للفسد االعُخادي الخفىير هسس أي

 :  االدوات 

او ما  قلم و سبورة -

يوازيها مع مسجل 

 الجلسة 

قلم و دفتر صغير مع  -

 كل عضو 

مكان اجتماع او  -

 تدريب مناسب

وسائط مساعدة تبعا  -

مثل لطبيعة التدريب  

 الخ،ميكروفون او مسجل 

 :  قواعد التطبيق     

 تامة  ويكفل حرية، ها يوجه الجلسه و يضمن تطبيق قواعد و هو من، و هو المدرب فى الجلسات التدريبية :    مدير الجلسة -

 و يمدهم بجميع المعلومات المطلوبة بداء الرأي و االفكار لجميع المشاركين ال

 و هو من يقوم بتسجيل كل المعلومات التى تصدر من فريق العمل كما هي  دون تدخل فى صياغتها  :  مسجل الجلسة -

 بحرية تامةافكارهم عنها  ثم بدء  اعضاء الفريق في اصدار، تم طرح القضية للمناقشة ي -

اى بنظام ، ه عقارب الساعه بالتتابع فى اتجاه او عكس اتجا -علي السبورة بواسطة مسجل الجلسة -علنيا  يتم تسجيل االراء -

 ثابت  

و يمكنه اجراء ، يدير مدير الجلسة مجرياتها بان يضمن لكل عضو ابداء رأيه كامال دون تدخل او تعديل او تعليق من احد  -

 .دورة اخري لتوليد مزيد من االفكار التى قد تطرأ على ذهن المشاركين

و لكن غالبا ما يكون ، ذه  االفكار  و تقييمها و االخذ بانسبها او دمجها يتم  تحليله، فى جلسة اخري منفصله :  جلسة التحليل -

 ذلك في تطبيق العصف الذهني في اجتماعات حلول المشكالت و ليس الجلسات التدريبية 

 المميزات 

 الحصول علي اكبر كم من االفكار في ومن قياسي  -2

 ايجاد حلول غير تقليدية او متكاملة للمشكالت  -3

 و االستفاده المتبادله الموسعه ، تنمية التفكير و توسيع المدارك  -4

 اثارة االبداع في انتاج المزيد من االفكار مع استمرارية التطبق -5

 العيوب  ائق و العو

 مما يقلل او يهدد التالي منها،باول بادرة سخرية او انتقاد لالراء:اجهاض االفكار

 . في المرات التالية للوصول لنتائج افضل  لتكرار التطبيقيحتاج 

 و قدرة المدرب علي تشجيعهم و اكسابهم الثقة ، مشاركة الفريق مدي ب يرتبط
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Make Ideas to BE RAIN  


