اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺗﯿﻤﯽ و ﻓﺮدی

ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت

اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد ﺑﺪون آﻧﮑﻪ اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ از ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻃﻮﻓﺎن
ﻓﮑﺮی ) (Brainstormاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ؟ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ
اﻧﺴﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮑﺒﺎر از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺧﻠﻖ اﯾﺪهﻫﺎ و ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد از ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮز ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ آنرا ﺑﺪاﻧﯿﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی ﭼﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﻣﻔﯿﺪ
اﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.

ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی ﭼﯿﺴﺖ؟
اﻟﮑﺲ آزﺑﻮرن ،ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺴﻮن اوﻧﯿﻮ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  1953در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
 Applied Imaginationﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم  Brainstormاﺷﺎره ﮐﺮد .در آن زﻣﺎن او ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﺎرﻣﻨﺪان در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻠﻖ
اﯾﺪهﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎد ﺗﺎ اﺗﺎقﻫﺎی ﻓﮑﺮی
ﮔﺮوﻫﯽ را ﺑﻪوﺟﻮد آورد .در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪد اﯾﺪهﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه
از ﺳﻮی ﮐﺎرﻣﻨﺪان واﺣﺪ او ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت راﻫﮑﺎر ﺧﻮد را
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دارد ،در ﺳﺎل  1958ﮐﺘﺎب دوم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم  Your Creative Powerﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در
آن ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻓﺼﻞﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ
ﻋﺒﺎرت »ﭼﻄﻮر ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﯾﮏ اﯾﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮﺧﻪ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورﯾﻢ «.ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ روی اﯾﺪه اوﻟﯿﻪ او ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی ﺷﺪﻧﺪ .ﻃﻮﻓﺎن
ﻓﮑﺮی ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺷﺎره دارد .ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭼﻬﺎر اﺻﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﮐﻤﯿﺖ ،دوری ﺟﺴﺘﻦ از اﻧﺘﻘﺎد ،اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﯾﺪهﻫﺎی
ﻏﯿﺮﻣﺮﺳﻮم و ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺑﻬﺒﻮد اﯾﺪهﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد .ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی ﻣﺮدم را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﺪهﻫﺎ و ﺗﻔﮑﺮات ﺧﻮد را
ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﮕﺎه اول ﻋﺠﯿﺐ و دﯾﻮاﻧﻪوار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﯾﺪهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
راهﺣﻞﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﺪهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮد زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺧﻠﻖ اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﻮک ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮﺷﯽ در ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻋﺎدی ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد
آورﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪای ﺑﺎﺷﻨﺪ .از اﯾﻦرو ،در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت
ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ،دﯾﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﯿﺐﺟﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﯾﺪهﻫﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮده و ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮش ﮐﻨﻨﺪ .در روﯾﮑﺮد
ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺘﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺷﮑﺴﺘﻪ و از
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻧﺎﭘﯿﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﺪهﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی روشﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ واﮐﺎوی راهﺣﻞﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﮑﻞ 1

ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟
ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﺎراﯾﯽ و
ﺑﻬﺮهوری ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ در ﺑﺪو اﻣﺮ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺠﺒﻮر
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ روﯾﮑﺮد ﻓﻮق ﻣﺸﮑﻠﯽ دارد .درﺳﺖ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﺷﺮوع
ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺮوه ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻨﻬﺎ روی ﯾﮑﺴﺮی اﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎر ﮐﺮده و آنﻫﺎ
را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ .ﺣﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﺳﺎده ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺟﻠﺴﻪﻫﺎﯾﯽ ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه و ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪﺗﯽ ﻣﯽاﻧﺪازد ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺧﺮوج از آنﻫﺎ ﺛﺎﻧﯿﻪﺷﻤﺎری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ آزاد
و ﺑﺎز را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺑﺤﺚﻫﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﺪهﻫﺎی ﻓﺮﯾﺒﻨﺪهای ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ .ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﯾﮏ ﮔﺮوه را ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻏﻨﯽ از راهﺣﻞﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده ﯾﺎ اﯾﺪهﻫﺎی
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه را ﺑﺴﻂ دﻫﻨﺪ .در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ،ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺣﻀﻮر و ﻧﻘﺸﯽ را ﮐﻪ در ﯾﮏ ﮔﺮوه دارﻧﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮورش اﯾﺪهﻫﺎ ﺷﺪه،
ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راهﺣﻞﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺘﻌﻬﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی
ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺜﺒﺖ ،ﭘﺮ اﻧﺮژی و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺎداش ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی ﮐﺎرآﯾﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارد ،اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ذﻫﻨﯽ ﺑﺎز و ﺑﺪون ﭘﯿﺶ
داوری و ﻗﻀﺎوت درﺑﺎره دﯾﮕﺮان از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﻋﯿﺐﺟﻮﯾﯽ از اﯾﺪهﻫﺎ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﯾﮏ اﯾﺪه را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﻪای را در ﭘﯿﺶ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ ﺟﺒﻬﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﺪهﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ رﻧﺠﯿﺪه ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
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ﺑﻪدﯾﮕﺮان ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ ،اﺳﻢﺷﺎن را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﺪ
ده ﻋﺎدت ﺳﺎده ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی ﻓﺮدی
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی ﮔﺮوﻫﯽ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اراﺋﻪ اﯾﺪهﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه

ﻋﺎدی دارد ،اﻣﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی ﻓﺮدی ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را دارد ﺗﺎ
اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی ﮔﺮوﻫﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورد .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت از آن ﺟﻬﺖ روی ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻮاﻋﺪ ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ از آن ﺟﻬﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﻪ اﯾﺪهﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻫﯿﭻ اﯾﺪهای را اراﺋﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن
) (blockingاز آن ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،دﯾﮕﺮ
ﻧﮕﺮان ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻧﻈﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮان ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ،ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .آزادی ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﯾﺪ و ﺧﻼقﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﺪهای ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ در ﮔﺮوه ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺮدﯾﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻪﻃﻮر اﻧﻔﺮادی روی اﯾﺪه ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﺮده و آنرا ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﺧﺎص ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .اﻣﺎ
ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی ﻓﺮدی ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻧﯿﺰ دارد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﻮﯾﺪ در زﻣﺎن درﺳﺘﯽ روی اﯾﺪهای ﮐﻪ در ذﻫﻦ دارﯾﺪ ﮐﺎر
ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آنﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻏﻨﯽ از ﺗﺠﺎرب اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﯾﺪ .ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی ﻓﺮدی زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ را دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎده از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از اﯾﺪهﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﺷﺪن روی ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎص از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ .ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﯿﺰ اﻏﻠﺐ ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
ﭘﯿﭽﯿﺪه روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽاش را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻘﻂ در  ۶۰ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را روی ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ

ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی ﮔﺮوﻫﯽ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی ﮔﺮوﻫﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ و ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ اﺷﺎره
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ اﯾﺪه ﺟﺬاﺑﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﺪه از ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎم و اوﻟﯿﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ ﭘﺨﺘﮕﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﻮد.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی ﮔﺮوﻫﯽ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﺪهﻫﺎ ﻋﻤﻖ داده و آنﻫﺎ را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی ﻓﺮدی اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺰﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از راهﺣﻞ ﺑﻮده و ﻣﺸﺎرﮐﺖ او در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه
ﻧﯿﺰ دارد ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﯿﻤﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی
ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮدی ﺑﺎ رﯾﺴﮏﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی در ﻧﮕﺎه اول ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎزﯾﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﯾﺪه ﭼﺮا ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﺪه ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪﻫﺎﯾﯽ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺬب ﺑﻮدن را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪای را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺮوه را ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎ،
اﯾﺪهالﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﯿﻦ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ 2

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ اﺑﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟
در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی و ﮔﺮوﻫﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦﮐﺎر ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺮدم را ﺑﺪون آﻧﮑﻪ
وﻗﻔﻪای در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ،ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮔﺎم اول ،ﯾﮏ ﮔﺮوه آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ
در اﺑﺘﺪا ،ﻣﺤﯿﻂ راﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻗﺮارﻣﻼﻗﺎتﻫﺎ و ﺟﻠﺴﻪﻫﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﯿﺪ .اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺗﺎق از روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﯿﻢ
ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ راهﺣﻞﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی را ﺑﺮای ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ﺧﺮاب ﺷﺪن ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽﺷﻮد .آزادی ﻃﺒﯿﻌﺖ ذاﺗﯽ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی اﺳﺖ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ اﻓﺮادی ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻠﺴﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﺗﺎق ﻣﻤﻠﻮ از اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﺪه ﺑﮑﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻧﻤﯽرود ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻨﻮع ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه از ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻓﺮادی در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﺗﻔﮑﺮ آنﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ اﻓﺮاد ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﺮای
ﺛﺒﺖ اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دل ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﺪﯾﺮ ﺗﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﻢ اﯾﺪهﻫﺎ را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﺟﻠﺴﻪ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ
اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮔﺮم را ﺑﻪ وﺟﻮد آورﯾﺪ.

ﮔﺎم دوم ،ﻣﺸﮑﻞ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﮑﻞ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ و در اداﻣﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف از ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﺮﯾﺤﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ
اﻓﺮاد ﻓﺮﺻﺖ دﻫﯿﺪ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮﻧﺪ و در اﺑﺘﺪای ﺟﻠﺴﻪ اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﮑﺘﻮب ﮐﻨﻨﺪ .در اداﻣﻪ از آنﻫﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،اﯾﻦﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﮔﺎم ﺳﻮم ،ﺑﺤﺚ را ﺧﻂدﻫﯽ ﮐﻨﯿﺪ

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪاﺷﺘﺮاک ﻗﺮار دادﻧﺪ ،ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﯽ را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﺪهﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺎزﺗﺮ
ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮﻫﺎ اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻄﺮح ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺎ ارزشﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی
ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﺪهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻗﺮار داده و در اداﻣﻪ روی آنﻫﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ دﻟﺴﺮی ﺷﺪه
و ﺟﻨﺒﻪ اﻧﺘﻘﺎدی آنﻫﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ دوری ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد راﻏﺐ ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
دارﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮوه را ﻋﻬﺪهدار اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن وﻗﺖ و اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﯿﻢ و ﺧﻂدﻫﯽ ﺑﺤﺚﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر زﻣﺎن
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺻﺮف ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻬﺘﺮی ﮐﺎر را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .در ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻂدﻫﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ را ﻋﻬﺪهدار ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﯾﮏ ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی اﻋﻀﺎ ﺑﻪ
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﺧﻼﻗﯿﺖ را ﻣﻮرد ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻗﺮار داده و ﺗﯿﻢ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺎرغ از آنﮐﻪ اﯾﺪهﻫﺎی آنﻫﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎ
ﻏﯿﺮﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ .از آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ورودی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﯾﺎ اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﺑﺮای روﺑﺮو ﺷﺪن
ﺑﺎ اﯾﺪهﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .روی ﯾﮏ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻣﮑﺚ ﻧﮑﻨﯿﺪ .اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ اﯾﺪه ﺧﻮب را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدهاﯾﺪ .اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی ﺑﻪ درازا ﺑﮑﺸﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ
زﯾﺎدی ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ روی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎزدﻫﯽ
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه در ﻣﻮرد رﺷﺘﻪ »ﺷﻮخﻃﺒﻌﯽ در ﮐﺴﺐوﮐﺎر« ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟
ﭼﺮا ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻮخﻃﺒﻊ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻬﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ

درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از روشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮی را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻧﺮدﺑﺎن ) ،(Stepladderﻃﻮﻓﺎن
ﻓﮑﺮی ﻣﻌﮑﻮس
) ،(Reverse Brainstormingﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی ﻣﮑﺘﻮب ) ،(Brainwritingﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی آﻧﻼﯾﻦ )Online
 ،(Brainstormingﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ) ،(Starburstingروﯾﮑﺮد ﭼﺎرت
) (Charette Procedureو ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی ﮔﺮد راﺑﯿﻦ ) (Round-Robinاﺷﺎره ﮐﺮد.

ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ،اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ
ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪﻫﺎی ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی ﮔﺮوﻫﯽ و اﻧﻔﺮادی ،ﺷﻤﺎ اﯾﺪهﻫﺎی زﯾﺎدی در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .در ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮﺗﺐﺳﺎزی و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﯾﺪهﻫﺎ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﺪهﻫﺎ ﯾﮏ ﮔﺎم ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻧﻤﻮدارﻫﺎی واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ
اﯾﺪهﻫﺎ و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ) (Decision Matrix Analysisو
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ زوج ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ) (Paired Comparison Analysisﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از ﺑﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺷﺶ ﮐﻼه ﻓﮑﺮی ) (Six Thinking Hatsﺑﺮای ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ
اﯾﺪهﻫﺎ از زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
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