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طوفان مغزي
شش گام پايه در طوفان مغزي

براي جلسه طوفان مغزي آماده شويد

روش طوفان مغزي مورد استفاده را تعيين كنيد

پديد آمدن ايده ها را تسهيل كنيد

صافی ها را ايجاد كنيد

صافی ها را به كار ببريد

پااليش را جمع بندي كنيد/مذاكرات جلسه طوفان مغزي



پااليش/ آماده شدن براي جلسه طوفان مغزي

رهدا توسد  به انديشه ها و نظرات انتقاد نکنيد حتی اگر تنددترين نظ•
يکی از اعضا با فرياد بيان شود

آنچه را گفته می شود اصالح نکنيد•
را از در اين مرحله به كميت پيشدنهادها توجده كنيدد، بعددار فهرسدت•

طريق فن پااليش مختصر كنيد
. نيدايده هاي ناآشنا، افراطی، اغراق آميز و همراه با شوخی را تشويق ك•

در اين مر حله هدف اساسی خالقيت است
ضدا  مدالالر يکدی از اع)نظر ها را بر پايه نظرهاي ديگر تقويدت كنيدد •

ردهدی ممکن است چيزي بگويد كه جرقه اي براي افروختن شدعله نظ
(عضو ديگر باشد



پااليش/طوفان مغزيتعيين روش 

اظهارنظر آزاد✓

اظهارنظر نوبتی✓

اظهارنظر خاموش✓



پديد آمدن ايده ها را تسهيل كنيد

:طوفان مغزي را هنگامی متوقف كنيد كه

شند؛كنندگان فرصت اظهارنظر پيدا كرده بايکايک شركت•
نظر ديگري اعالم نشود؛•

شما براي آخرين بار همه را دعوت به اظهارنظر كرده باشيد؛•

رده از همه اعضا تيم براي مشاركت و صرف وقت آنان تشکر كد•
.باشيد



(پااليش)ايجاد صافی ها 

برخي صافي ها

هزينه

(جام برسدبينی شده به انفعاليت بايد در تاريخ پيش)زمان 
دسترسی به منابع ديگر

مقاومت مديريت

عملی بودن



به كار بردن صافی ها

هر يک از صدافی ها را يدک بدار در فهرسدت بدا هدر 
هدر روي. پيشنهاد و نظر مقايسه و آن را اِعمال كنيدد

.دنظري كه از هر يک از صافی ها نگذرد خ  بکشي

جمع بندي مذاكرات

ل انتخاب نماينده براي اطالع رسانی به افراد خدار  و داخد
سازمان



برخی انواع ديگر
بارش افکار معکوس

بصريطوفان مغزي

تداعی آزاد كلمات

6-3-5روش 

نقش طوفانی



معيارها و ضواب يبندفن رتبه

یگروهدديگيددرابددزار تصددميم
انتخداب ميدانياست كه بدرا
يهامالکكه قبالر چند گزينه

ضع انتخاب آنان ويبرایدقيق
رودیشده است به كار م



معيارها و ضوابط يبندچه موقع از فن رتبه
کنيماستفاده مي

نتخابانحوهوآوردهعملبهانتخابنهيگزچندميانازبايدگروهكهیهنگام•
.شودیمیتلقمهمآنضواب وكردن

یواقعوینيعميتصمشماگروهكهديابينانياطمديخواهیمكهیهنگام•
وجودمخالفوموافقديشدديعقاكهیهنگاممناسبميتصم)استگرفته
.(دارد

یبانيپشتنآازبتوانندگروهاعضاورديبگیميتصمگروهديخواهیمكهیوقت•
.تاسبودهميتصمپشتیعقالئشهياندنديبگوگرانيدبهوكنند

بهيمغزطوفانازكهیكوتاهفهرستاساسبرديخواهیمكهیهنگام•
ديريبگیميتصماستآمدهدست



ارها و ضواب  انتخابيبرخی مع
اجرايآسان✓
کمترين هزينه✓
برآورده کردن و اجراپذيرييتوانائ✓
به منابعيدسترس✓
کمترين مخاطره✓
ترين راه حلسريع✓
مدتيکاربرد طوالن✓



معيارها و ضوابطيبندهفت گام فن رتبه

ديجلسه را آغاز كن•

.ها را ارائه كنيدفهرست گزينه•

.  ديبه دست آوريرا با طوفان مغزيگيرتصميميهاضابطه•
(ظر جمعميانگين ن. )نسبی هر ضابطه را تعيين كنيد( وزن)ت ياهم•

.، امتياز بدهيديبندها بر اساس مقياس رتبهبه گزينه•
.را محاسبه كنيدیامتيازات نهائ•

.ها را انتخاب كنيدبهترين گزينه•

.كنيديبندمعيارها و ضابطه ها را جمعيبندجلسه فن رتبه•



معيارها و ضوابطيبندبرگ رتبه
(زياد)10تا ( کم)يک يبندمقياس رتبه

(ينماينده براي شرکت در دورة آموزش)ها گزينه
يغفار يارشاد ياصغر وزن ضوابط

6(90)% 5(75)% 3(45)% 15%

20%

10%

15%

15%

25%

100% جمع



كار گروهی



معيارها و ضوابطيبندبرگ رتبه
(زياد)10تا ( کم)يک يبندمقياس رتبه

............. (دورة آموزشي )ها گزينه
............... ............... ............... وزن ضوابط

100% جمع


