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 تعریف طوفان فکری

متعدد در  هایطوفان فکری یک روش برای خلق ایده

ها به عنوان هایی که قرار است از آنیک جلسه است. ایده

 .اولیه در حل مسئله استفاده کنید هایراه حل

حل مشخصی راه ای مواجه هستید کههر زمان با مسئله

رسد، تان نمیبرای آن به ذهنای برای آن ندارید و ایده

تفکر  تواند به عنوان ابزاری برای تقویتفکری می طوفان

ته به شرطی که پیش از جلسه تان بیاید. الببه کمک واگرا

طوفان فکری توانسته باشید صورت مسئله را به شکل 

 .واضح و روشن تعریف کنید

گویند دور می .ای استطوفان فکری در ظاهر کار ساده

رسد مطرح هم بنشینید و هر کس هر حرفی به ذهنش می

های دیگران ایراد نگیرد. ها و حرفاز ایده کسکند و هیچ

تا نهایتاً چند ایده و راهکار  قدر انجام شودید آنکار بااین

 .ها در بیایداجرایی از بین حرف

ها را رعایت هایی وجود دارد که اگر آنظرافت اما در عمل،

نکنیم، ممکن است جلسه طوفان فکری ما به نتیجه 

 .نرسد

 

 (قوانین طوفان فکری )بایدها و نبایدها

 .ممنوع استقضاوت، نقد و ارزیابی 

ها، به خاطر داشته باشیم که قضاوت و ارزیابی و انتخاب میان ایده
 .های تازه ببنددتواند ذهن ما را به روی ایدهمی

ها ، خفه کردن و محدود کردن ایدهخالقیت موانع از یکی کهضمن این
 .است – اولیه بیان از قبل حتی –در ذهن 

بنابراین قضاوت، نقد و ارزیابی تا زمان پایان جلسه ممنوع است و این 
 :کار باعث خواهد شد که

 .نکند حذف خودش ذهن در – بیان از قبل –ای را کسی ایده  

ی کنند، با نقد و تحلیل دیگران، انگیزهای را مطرح میکسانی که ایده  
 .ها افزایش پیدا کندتعداد و تنوع ایده  ز دست ندهندخود را ا

 .اش نیستکس مالک ایدهدر طوفان مغزی هیچ

کس ادعا نکند که این ایده مال من است یا آن ایده مهم است که هیچ
 .را فالنی مطرح کرد

یک جلسه طوفان فکری  اثربخشی تواندها به افراد، میوصل کردن ایده
 :را کاهش دهد. چون

دیگران ترجیح   .کندقضاوت ما در مورد فرد، به ایده هم سرایت می  
ی فرد دیگری را که ایدهی جدیدی مطرح کنند، تا ایندهند ایدهمی

 .اصالح کنند

 

گیری اصالح یا تکمیل یک ایده، ممکن است باعث مقاومت و موضع  
 .کسی که نخستین بار آن را مطرح کرده است بشود
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ی بهتر جلسه طوفان های برگزارراه

 فکری چیست؟

ی مسئله را بسیار محدود در طوفان ذهنی دامنه

اهمیت تعریف  ما پیش از این هم درباره.تعریف نکنید

توانید ایم. بنابراین به خوبی میصحبت کرده مسئله

حدس بزنید که محدود کردن تعریف مسئله، چه اثرات و 

 .تبعاتی دارد

های احتمالی را محدود کردن مسئله، بخشی از پاسخ با

که کنیم. ضمن اینمی حتی قبل از شروع بحث، حذف

 هایشانی ایدهحساسیت و قضاوت ذهنی افراد درباره

اصل عدم  تواند بهابد و این حالت، مییافزایش می

ی طوفان به عنوان زیربنای جلسه قضاوت و ارزیابی

 .فکری آسیب بزند

 

 

 

هر . صورت مسئله را بسیار کوتاه تعریف کنید

تر کنید، احتمال چه تعریف صورت مسئله را طوالنی

که روند ایده پردازی محدود شود افزایش خواهد این

 .یافت

ن قرار بگذارید که صورت مسئله در با خودتا توانیدمی

که اصرار داشته باشید این یا کمتر از ده کلمه تعریف شود؛

 .آن را در قالب یک جمله تعریف کنید
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