
 (Brainstorming) فکری طوفان 

 طوفان فکری چیست؟

کند. همی به حل مسئله را، با تفکر جانبی و غیرمستقیم ترکیب میرویکردی راحت و دورتکنیک طوفان فکری 

کند که شاید در ابتدا احمقانه به نظر بیایند. ترغیب می اهایده ای ازطیف گسترده طوفان فکری افراد را به تولید

تبدیل شوند. بعضی دیگر از آنها هم ای های خالقانهحلتوانند به راهها میبا کمی دستکاری، بعضی از همین ایده

ندان از ز شود که افرادباعث می شود وهای بعدی را بزنند. به این شکل ذهن افراد باز میممکن است جرقه ایده

 .شوندمتعارف تفکرشان رها 

قوانینی که الکس  برای اولین بار الکس آزبورن، مدیر تبلیغاتی آمریکایی بود که این تکنیک را به وجود آورد.

های تشویق به داشتن ایدهها را نقد نکنید، آزبورن به حالت تحمیلی برای تکنیکش قرار داده بود، شامل: ایده

ی جدید از آن، ترغیب کردن و انگیزه دهی به د تمرکز کردن و ایجاد یک ایدههای موجومتعدد، روی ایده

 تکنیک او را توسعه دادند. از آن موقع به بعد بسیاری از محققان  .های عجیب و غیرمتعارفذاشتن ایدهاشتراک گ

 

 

 ؟کنیمروش طوفان فکری استفاده می چرا از

شود که در آن محیط، افراد یا کارکنان در شرکت و آزاد میروش طوفان فکری موجب ایجاد یک فضا و محیطی 

نظرات متفاوت و مختلف مورد تشویق و استقبال قرار  شوند.ها تشویق و ترغیب مینظردهی راجع به ایده

شود طوفان فکری باعث میشود. های کارکنان باعث حل شدن بسیاری از مشکالت گروهی میگیرند و ایدهمی

. بیشتر قبول داشته باشند است را انتخاب شدهبا تصمیم گیری یکدیگر حلی را که در نهایت راه گروهاعضای 

و با بیشتر به آن پایبندند و برای عملی شدنش  در نیجه اند،چون خودشان هم در رسیدن به آن نقش داشته



خوش  هاگروهی از آنجایی که وقت طوفان فکری به همهاز طرف دیگر، تالش خواهند کرد.  جدیت بیشتری

با هم گروهی خود  کنند،بخش مسائل را حل میدر عین اینکه در فضایی مثبت و رضایت گروهگذرد، اعضای می

 آید.شوند و جو و فضایی صمیمی به وجود میتر مینزدیک

 

 

 

 انواع طوفان فکری

شده و از تجارب  های افراد باهم به اشتراک گذاشتهطوفان فکری گروهی: در طوفان فکری گروهی، ایده (1

خورد و درواقع به بن بست توان بهره برد. هنگامی که یکی از اعضای گروه به مشکلی برمییکدیگر می

ها را توسعه و گسترش دهد تواند ایدهی یکی دیگر از اعضای گروه میرسد، خالقیت، نوآوری و تجربهمی

ت و پراز انرژی باشد باعث همکاری و اگر فضایی که در آن طوفان فکری در حال رخ دادن است، مثب

 .گذرانندبیشتر بین افراد و زمان بهتر و خوشی را درکنار هم می

 ی فردی در گروه متناسب نباشد نباید ایده و این است که اگر ایده ی مهم در طوفان فکری گروهینکته

خود طرف را تحقیر و مسخره کرد بلکه باید ایده پردازی را تشویق کرد و به افراد گروه یادآوری شود که 

های جدیدی توان ایدههای نامتناسب با شرایط ایده هستند و با تغییرات و بسط آنها میحتی ایده

 شود.ن مورد موجب افزایش انگیزه و خالقیت در افراد میساخت و همی

های گروهی از روش طوفان فکریطوفان فکری انفرادی: با توجه به تحقیقات انجام شده به طور معمول  (2

نتیجه  باشد، اما در بسیاری از موارد دیده شده است که طوفان فکری انفرادیگروهی میحل مسئله  عام

بهتر بوده است. یکی از عللی که باعث شده طوفان فکری انفرادی ی و کمیتی تر و از لحاظ کیفیتبخش

است، در این شرایط افراد  blockingتر بوده است به خاطر اتفاق انسداد یا در مواردی نتیجه بخش



انی کنند یا زمکنند که دیگر خود این افراد به تولید ایده اقدام نمیها و افراد دیگر توجه میآنقدر به ایده

 برند.شان را از یاد میشود، ایدهپردازی آنها میکه نوبت ایده

 

 

 سخن آخر

روش طوفان فکری، روشی تاثیرگذار و سودآور برای حل مسائل و مشکالت در یک شرکت یا یک 

الکس آزبورن ذکر شد، در این روش ما باشد. همان طور که در باالتر راجع به اصول و قوانین سازمان می

ای را ارائه دهند. بهترین های خالقانهکنیم و ما باید فضایی را ایجاد کنیم که افراد بتوانند ایدهها انتقاد نمیاز ایده

باشد که بهتر است با روش طوفان فکری، ادغام روش طوفان فکری انفرادی و گروهی میروش برای 

 این ادغام صورت گیرد.وضع قوانین و مقرراتی 

  

 

 

 

 

 

 


