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 تکنیک بارش افکار

 رجمه: گلی احمدی فردتگردآوری و 

 

یک بارش ز تکنچندین دهه است که انسانها برای تولید ایده و یافتن راهکارهای خالقانه جهت رفع مشکالت ا

اد و در توسعه د کرد راتبلیغات مدیسون اَوِنیو با نام الکس اوزبورن این رویافکار استفاده می کنند. مدیر ارشد 

 راوانی در تکنیکفآن را منتشر نمود. از آن به بعد محققان اصالحات  1953در سال  "تخیل عملی"کتابی با نام 

 اصلی ایجاد کردند. 

ی اد کمک مه افربرای رفع مشکل است. بارش افکار ترکیبی از رویکردی غیررسمی و مالیم توام با تفکر جانبی ب

ده ها ز این ایرخی اکند که در ابتدای کار هر چه فکر و ایده دارند، ابراز نمایند گرچه مسخره به نظر برسد. ب

ین اباشند.  تر میراهکارهای خالقانه برای رفع مشکالت هستند و برخی دیگر جرقه ای برای تولید ایده های بیش

 ی کند فراتر از روش های نرمال فکر کردن شان بروند. تکنیک به افراد کمک م

کان تمام ام ست کهبه همین دلیل در حین انجام این تکنیک نباید ایده ها را نقد یا تشویق کرد. سعی بر این ا

حلیل تهای موجود مطرح بشوند و فرض های نادرست درباره محدودیت های مشکل شکسته بشوند. قضاوت و 

 حله موجب توقف ایده پردازی و محدودیت خالقیت می شود. ایده ها در این مر

 از تفادهقت اسارزیابی ایده ها در پایان جلسه اتفاق می افتد زمانی که راهکارهای بیشتری کشف شده است و

 رویکردهای قراردادی می باشد.
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 چرا بارش افکار؟

ه آغاز کمانی زرویکرد رفع مشکل قراردادی گروه اغلب به وسیله رفتارهای غیرکمکی گروه ضعیف می شود و در 

 غیرقابل وحدود فرایند ساختارمند و تحلیل گرانه برای رفع مشکل مهم است، گروه را به سمت طرح ایده های م

 تجسم هدایت می کند. 

ب یب و غریای عجد می کند که مشوق مشارکت هر فرد است. ایده هدر مقابل بارش افکار فضایی باز و آزاد ایجا

طرح  موجب پذیرفته می شود و بر اساس آنها همه شرکت کنندگان به همکاری همه جانبه تشویق می شوند که

 راهکارهای خالقانه می گردد. 

د، بدین ی دهمفزایش بارش افکار تجارب متنوع اعضای گروه را در کنار هم می آورد. کشف ایده های غنی را ا

ه بد افراد ان تعهبه عالوه امکمعنا که شما همیشه می توانید راهکارهای بهتری برای رفع مشکالت پیدا کنید. 

ارش بای مفرح ین فضراهکار یافته شده باالتر می رود زیرا خود آنها در یافتن آن راهکار دخیل بوده اند. همچن

 مثبت و تشویق کننده کمک می کند.  افکار به تقویت روابط افراد در فضایی

یال خفراد بی ورت ابرای موثر بودن بارش افکار رویکرد باز و روحیه غیر قضاوتی بسیار مهم است. در غیر این ص

 می شوند و کمیت و کیفیت ایده ها کاهش می یابد و فضای اخالقی آسیب می بیند. 

ر د گروه دز افراکه می خواهیم تعداد زیادی ایده را ابارش افکار یکی از موثرترین روش ها برای زمانی است 

 زمانی کوتاه داشته باشیم.
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 کاربرد

 انسانی نیرویو آموزش  توانمندسازی 

 (و فروش نگیزه،ا کیفیت، افزایش ها،هزینه کاهش تولید، افزایش) مشکالت و مسائل بندیاولویت... 

 حل راه بهترین انتخاب 

 انسانی نیروی در خالقیت و ابتکار قدرت افزایش 

 کارکنان در انگیزه افزایش 

 مشارکتی مدیریت و تیمی کار ایجاد 

 بزرگ هایایده آوردن بدست 

 برخی از قواعد بارش افکار:

  :یک به یافتن دست احتمال باشد، تربیش شوندمی تولید که هاییایده تعداد هرچهتمرکز بر کمیت 

 .است تربیش اثربخش و اساسی حلراه

  :فکر آن بهبود و سعهتو به آن، از انتقاد جای به ایده، یک با اولیه مواجهه در اگراجتناب از انتقاد 

 فکر بازشدن باعث همچنین و شود؛می فراهم غیرمعمول هایایده تولید برای مناسب جو یک کنیم،

 .شودمی باورنکردنی هایحل راه از زیادی دامنه ایجاد سبب متد این از استفاده و شودمی افراد

  :ایده دو هر از که رسید بهتر ایایده به خوب، ایده دو ترکیب با توانمیترکیب و بهبود ایده ها 

 .باشد ترکامل قبلی

  از ایده های غیرمعمول: هر ایده ای حتی عجیب و مسخره می تواند مطرح شود و هیچ یک استقبال

مطرح نباید رد نقد و تحلیل قرار بگیرد. موباید در مرحله اول بارش افکار از این دسته ایده های ن



انجمن تسهیلگران ایران -افکارمقاله تکنیک بارش   

4 
 

کنندگان این ایده ها مورد تمسخر و توهین قرار بگیرند در غیر این صورت خالقیت و نبوغ کار 

 متوقف می شود. 

  ن ایده هن شاذتوجه به نظرات و ایده های دیگران: در حالت عادی تمایل افراد به این است که در

. یستندنخود را بسازند و چون غرق در افکار خودشان می شوند قادر به گوش کردن به دیگران 

 ود. یدن شبایستی فضای آرامش، امنیت و غیر رسمی به گونه ای ایجاد شود که فرد تشویق به شن

 اره انند دربه بتوزمان: به اندازه کافی به افراد چه در بارش افکار فردی و چه گروهی زمان بدهید ک

شود یده بامسایل فکر کنند و ایده بدهند. گرچه ممکن است محدودیت زمانی موجب افزایش تعداد 

 اما کیفیت ایده ها را می کاهد. 

 بارش افکار فردی

ز ه برخی اب است کدر تولید ایده ها می باشد، جال معمولیتر از رفع مشکل در حالیکه بارش افکار گروهی موثر 

د می وهی تولیار گرمطالعات نشان داده است که در بارش افکار فردی ایده های بیشتر و بعضا بهتری از بارش افک

 کند. 

ی مرهای بد رفتا دلیل آن می تواند این باشد که گروه همیشه به خوبی از قواعد بارش افکار پیروی نمی کند و

ران دارند ظرات دیگبه ن تواند در فرایند وارد شود. بیشتر از این مورد، دلیل دیگر این است که افراد توجه بیشتری

، وقتی ی شودمو به همین ترتیب خودشان ایده نمی دهند. یا در زمانی که برای شنیدن به ایده دیگران صرف 

 یند.موش کرده اند. که به این حالیت مسدود شدن می گونوبت به آنها می رسد ایده خودشان را فرا

وقتی برای خودتان بارش افکار را انجام می دهید دیگر نگران منیت و نظرات دیگران نیستید و وسعت عملتان 

بیشتر است و در نتیجه خالق تر خواهید بود. برای مثال ایده ای که برای ابرازش در گروه ممکن است دچار 

 ن حالت به راحتی مطرح می شود. شک شوید در ای
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 رید.ه را نداای گرورسید چرا که تجربه کلیه اعضبید به تنهایی به ایده های زیادی با این حال ممکن است نتوان

 تن و فکری نشسبا این وجود اگر تصمیم گرفتید بارش افکار فردی را اعمال کنید سعی کنید محیطی مناسب برا

ید و می مرکز کنداقل برسانید که بتوانید روی مشکل به خوبی تحپرتی را به س کردن انتخاب کنید. موارد حوا

 توانید از نقشه ذهنی برای مرتب کردن و ارایه ایده ها استفاده بکنید. 

ا ز ایده هستی ابارش افکار فردی در زمانی بهترین جواب را می دهد که بخواهید مشکلی ساده را حل کنید، لی

یده ت پیچیک موضوع وسیع تمرکز بکنید. بارش افکار گروهی بیشتر برای رفع مشکالتولید کنید و یا روی 

 موثرتر است. 

 بارش افکار گروهی

ضا در عا وقتی یکی از در بارش افکار گروهی می توانید بهترین استفاده از تجربه و خالقیت اعضای گروه را ببرید.

ا در مقایسه ب لو ببرد.جا به ابراز ایده ای گیر بکند فردی دیگر با استفاده از تجربه و خالقیت می تواند ارایه ایده ر

 تر توسعه دهید.  بارش افکار فردی می توانید ایده ها را عمقی

 مشکل مزیت دیگر بارش افکار گروهی این است که به تک تک افراد کمک می کند که حس همکاری در رفع

ح حیطی مفرمچون  داشته باشند و به آنها یادآوری می کند که دیگران هم ایده های خالقانه ای دارند و در کل

 می باشد، برای ایجاد فضای کارگروهی عالی می باشد. 

ش د بی ارزل شایرش افکار گروهی برای فرد می تواند تا حدی ریسکی باشد. پیشنهادات غیرمعمول در نگاه اوبا

اشته و رخورد ندبه ها د شرایط را مدیریت بکند تا گروه با این ایدیند و این جایی است که تسهیلگر بابه نظر برس

 موجب خفه شدن خالقیت نگردد. 
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ب تجار یستی شرکت کنندگانی از زمینه های مختلف شرکت یابند. تالقیدر جایی که امکان پذیر است با

 الیت هایند فعمختلف می تواند جلسه را خالقانه تر بکند. گرچه، گروه نبایستی خیلی بزرگ هم باشد و همان

 نفر موثرتر می باشد.  7تا  5تیمی سایزی بین 

    از بارش افکار نحوه استفاده

نکه ه آعالو هی. بهکه هم از بارش افکار فردی استفاده بشود و هم گروبهترین نتیجه را می شود در زمانی گرفت 

ته مرکز داشتصلی اد روی موضوع ند در نظر گرفته بشود. به این طریق افراد می تواننیقوانینی برای مدیریت فرا

 .تولید کنندشند و بیشترین تعداد ایده را با

 مراحل بارش افکار گروهی می تواند به صورت ذیل باشد:

 سازی گروهآماده  .1

فی وجود نور کا برای جلسه فراهم آورید. اطمینان پیدا کنید که در محیطرا در ابتدا فضای محیطی مناسب 

 . مهیا می باشد بع و پذیرایی مورد نیازدارد. ابزار، منا

ادگی ید که آمشته باشاعضای تیم برای ارایه راهکار الزم دارند؟ به خاطر دارا چه میزان اطالعات یا آمادگی 

تی ود و حمادگی بیش از حد می تواند طبیعت روان جلسه بارش افکار محدآجلسه مهم است اما  پیش از

 تخریب نماید. 

 اد باشندبه زیبررسی کنید که چه کسانی در جلسه شرکت خواهند کرد. در فضایی که افرادی با تفکرات مشا

نید ین سعی کنابرابامکان تولید ایده های متنوع و خالقانه کمتر از فضایی است که افراد آن متنوع هستند. 

 د. مختلف را جمع کنیافرادی از حوزه های مختلف ولی مرتبط و در عین حال با طرز تفکر های 
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 برراهرد فید. ضرورتی ندارد که این ردن ایده ها بکنکجمع شدند، یک نفر را مسئول ثبت  وقتی همگی

که هر  گذاریدرا به نمایش ب هم کار مشکلی می باشد.  نوشته هاجلسه باشد زیرا ثبت و مشارکت در عین 

 نید. کیا ویدیو پروژکتور استفاده  کس بتواند ببیند. می توانید از فیلیپ چارت، وایت بورد و

  کنید.باگر افراد به خوبی با هم کار نمی کنند می توانید از یک انرژی زا یا یخ شکن استفاده 

 طرح مساله .2

یزان مترین مشخصا مساله ای که باید بررسی شود را مطرح کنید و اعالم کنید که هدف جلسه تولید بیش

وانند که می ت ده ایمان سکوتی بدهید که برای خودشان بیشترین تعداد ایایده می باشد. در ابتدا به افراد ز

ت را ای مشارکفی بربنویسند. سپس از آنها بخواهید ایده هایشان را به اشتراک بگذارند و به هر کس زمان کا

 بدهید. 

 هدایت بحث .3

راد آغاز ه های افاید ی توسعهبعد از اینکه کلیه افراد ایده هایشان را به اشتراک گذاشتند، بحث گروهی را برا

 رش افکارند بانمایید. ابراز ایده های دیگری بر اساس ایده هایی که گفته شده اند جزو بخش های ارزشم

 گروهی است. 

قرار  د انتقادی موراتک تک افراد حتی ساکت ترین آنها را تشویق به ابراز ایده نمایید و اجازه ندهید ایده 

تمرکز  شیده شدتوجه کنید و در صورتی که گروه به حاشیه ک تک تک ایده هار به بگیرد. به عنوان تسهیلگ

 مجدد را ایجاد کنید. 

علی رغم اینکه بحث را هدایت می کنید یادتان باشد که افراد در حین بارش افکار سرگرم باشند و محیط 

نید که تا می توانند ایده شاد باشد. بدون توجه به اینکه ایده هایشان عملی است یا خیر تشویق شان بک

 بدهند. 
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ا با ردی رفمتنوع باشند و ایده های  فکری نمانید و سعی کنید ایده ها برای مدت طوالنی روی یک خط

ید. و بدهاجزییات کشف کنید. اگر فردی فرصتی احتیاج داشت که بتواند ایده بدهد، این زمان را به 

تا  ه شودد که زمان هایی برای استراحت در نظر گرفتهمچنین اگر زمان جلسه طوالنی است مطمئن شوی

 افراد بتوانند با تمرکز و انرژی ادامه بدهند.

 دسته بندی، اولویت بندی، انتخاب .4

ه االی ایدعداد ب، تعداد زیادی ایده خلق می گردند. گرچه تگروهیفکار فردی یا یان جلسه بارش اپس از پا

ین ایده احلیل ین ایده انتخاب بشود، با این حال قدم بعدی تهای ممکن است به نظر سخت برساند که بهتر

وگانه، دایسه ها می باشد و تکنیک های مختلفی مانند نمودار وابستگی، ماتریس تحلیل تصمیم، تحلیل مق

 شش کاله تفکر، راه گیری چندگانه می تواند برای این کار استفاده بشود.

 روش های مختلف بارش افکار

 اسمیتکنیک گروهی 

 لیه ایدهیلگر کیشان را بدون نام بر روی برگه بنویسند. سپس تسه ایدهاز شرکت کنندگان خواسته می شود تا 

 لند کردنبادگی سبه  گیری می تواندرای می دهد. رای  ند و گروه به هر کدام از ایده هاها را جمع آوری می ک

ا گروه ه گروه یبجددا مکردن، ایده های رای آورده  دست باشد. این فرایند را فیلتر کردن می گویند. بعد از فیلتر

ار کحصول مهای کوچک برای بارش افکار بیشتر داده می شود. به عنوان مثال یک گروه ممکن است روی رنگ 

ودش را خهای  بکند. گروه دیگر روی سایز آن و غیره. هر گروه کوچک به گروه بزرگ برمی گردد و لیست ایده

به  زو نیا بودند دوباره مطرح می شوندواقع ایده هایی که در مرحله قبل حذف شده مطرح می کند. برخی م

 دارد.  اهمیت آنها مجدد ارزیابی
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 تکنیک انتقال گروه

ی ار بیشترا افکتدر گروه دایره ای هر فردی یک ایده را می نویسد و سپس برگه خود را به نفر کناری می دهد 

دی ا حد زیارتیب تتمی یابد تا جایی که برگه شخص به خودش برگردد. به این به آن اضافه بکند. این کار ادامه 

 هر ایده پخته می شود و حداکثر نظرات به هر ایده داده می شود. 

ن آنها اید بیبدرست کرد که شامل اسامی افرادی باشد که کتاب  "کتاب ایده"همچنین می تواند چیزی به نام 

فت می دریا یحاتی درباره مشکل نوشته می شود. اولین شخصی که کتاب راتوزیع بشود. در صفحه اول آن توض

دی هم فر بعنکند لیستی از ایده های خود می نویسد و آن را به فرد بعدی که اسمش در لیست است می دهد. 

ند که یدا می کپدامه می تواند ایده های جدید اضافه نماید و هم به ایده های فرد قبلی اضافه بکند. این روند ا

ا و بحث یده هااسامی لیست شده در کتاب ایده های خودشان را وارد کرده باشند. جلسه پیگیری خواندن  کلیه

د زه می دهد اجادر مورد آنها مرحله بعدی کار می باشد. این تکنیک زمان بیشتری می برد اما به تک تک افرا

 شند.   زمان کافی برای تفکر عمیق تر راجع به مشکل داشته با

 نقشه ایده تیم

اال می را ب اهرا افزایش می دهد و کمیت ایده این روش بارش افکار با روش همکاری انجام می شود. همکاری 

 شود. رد ن برد و به این دلیل طراحی شده است که کلیه حاضرین بتوانند مشارکت داشته باشند و ایده ای

شود. هر شرکت کننده ایده شخصی خود را می نویسد. سپس  فرایند با معرفی کامل و مشخص موضوع آغاز می

کلیه ایده ها به برگه بزرگی که نقشه ایده است منتقل می شود. در این مرحله از آنجاییکه که شرکت کنندگان 

معانی و دالیل ایده خود را برای دیگران مطرح می کنند همگی می توانند به درک مشترکی از موضوع برسند. 

ح شود که به نقشه اضافه می گردد. بعد از گردآوری کلیه رهای جدیدی نیز مطممکن است ایده  در این حال

 ایده ها، گروه آنها را اولویت بندی می کند و از  بین آنها انتخاب می نماید. 
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 بارش افکار جهت دار

تر ا کامپیوبیا  ت دستیبارش افکار  جهت دار گونه ای از بارش افکار الکترونیکی می باشد.  می تواند به صور

این  واشد. بقبل تعیین شده  انجام شود. این روش زمانی کار می کند که شاخصه های ارزیابی ایده خوب از

 ها عمدا برای محدود کردن فرایند ایده پردازی به کار می رود.  شاخص

یک  د فقطهر شرکت کننده برگه ای دریافت می کند و سوال مربوطه مطرح می شود. از آنها خواسته می شو

ز و ا دشو یع میپاسخ را نوشته و کار را متوقف بکنند. سپس برگه ها به صورت تصادفی بین شرکت کنندگان توز

 ر شاخصبمرکز تآن ایده را با  ها خواسته می شود بر اساس ایده ای که در برگه نوشته شده است سعی کنندنآ

ا مرتبه ی کت سهاعالم شده بهتر نمایند. مجددا برگه ها جمع آوری و به صورت تصادفی توزیع می شود. این حر

 بیشتر تکرار می شود. 

ی رونیکی مر الکتدر این روش بهره وری اعضای گروه سه برابر بارش افکا نتایج آزمایشگاهی نشان داده است که

 باشد.

 ش افکار هدایت شدهبار

رد. این ام بگیانجص خادر این روش زمان کنار گذاشته می شود تا بارش افکار فردی یا جمعی در مورد موضوعی 

ل و متعاد پویا روش مانع ایجاد تعارض می شود و با محدود کردن مکالمات تفکر نقادانه و خالق را در محیطی

  تشویق می کند.

کار  از شرکت کنندگان خواسته می شود تا ذهنیت های مختلفی را در بازه زمانی که از قبل تعیین شده است به

اشتن دیدگاه هایی از بر روی نقشه ذهنی که از قبل کشیده شده است انتقال می یابند. با د ده هاگیرند و ای

واهند دید که پیشرفت بیشتری ناشی از فعالیت جمعی شرکت کنندگان راهکارهای آسانی را خ ،جوانب مختلف

 خلق کرده است. 
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ی بوال های سدن به ، تحقیق و پاسخ دابیشتر برای بارش افکار ییشرکت کنندگان با ایده هالسه، به دنبال این ج

رک د رد را بالیستی از ایده های اولویت بندی شده و قابل عمل که هر فنهایت در روبه رو می شوند. پاسخ 

 مشخصی از آنچه باید در ادامه اتفاق بیافتد همراه می سازد.

 سوال بارش افکار

ت بر سواال تمرکزهای فوری و راهکارهای کوتاه مدت، م خبارش افکار به جای رسیدن به پاس فرایند این مدل از

واالت خ به سساراهکار ها بازدارد. پ نیافتاز نباید شرکت کنندگان را  کنیکاست. از دیدگاه تئوری این ت

مکن است مردید گچهارچوبی برای ایجاد اقدامات عملی بعدی را می سازد. پس از اینکه لیستی از سواالت تهیه 

  .اولویت بندی آنها برای رسیدن به بهترین راهکار الزم باشد

 بارش افکار الکترونیکی

اری نرم افز ست کهها بر این اال تالش بارش افکار می تواند از طریق ایمیل یا وب سایت انجام بشود. با این ح

ت کننده ر شرکبرای بهبود یک یا برخی از بخش های دستی فرایند بارش افکار ساخته شود. به عنوان نمونه ه

شبکه  و کنندورت فردی در کامپیوتر وارد بمی تواند ایده خود را همزمان با دیگر شرکت کنندگان یا به ص

ی دهد. مایش مننیتور مرکزی یکجا جمع آوری می کند و مثال روی صفحه مارا ده کامپیوتری کلیه موارد وارد ش

 ثحارزیابی و ب ی دیگری که سیستم می تواند انجام بدهد شامل حذف موارد تکراری، دسته بندی ایده ها،کارها

 ایده های اولویت بندی شده و یا ایده های جنجال برانگیز است. 

تلف و دور از هم هستند مناسب است. خنی که شرکت کنندگان در نقاط ماین مدل از بارش افکار برای زما

نقاط ضعفی  ه چهره پیش می آید می شود.همچنین موجب کاهش موانع روان شناختی که در جلسات چهره ب

مانند فراموشی ایده و یا ترس از قضاوت توسط دیگران حذف می شود. امکان شرکت افراد بیشتری نیز در این 

محض  ایده ها به ،برخی از نرم افزارهادر ل وجود دارد. افراد الزم نیست منتظر بمانند تا نوبت شان برسد. مد
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نسبت به  یمطالعات نشان می دهند که در این مدل ایده های بیشتر. داده می شوند ورود به سیستم نمایش

ی بر ایده های دیگران داشته بارش افکار نوشتاری تولید می شود و به فرد کمک می کند که بتواند تمرکز بیشتر

 باشد.  

 چالش های تکنیک بارش افکار

ر است د مکنمفقط یک نفر در هر زمان می تواند صحبت بکند که نجایی آمسدود شدن ایده پردازی: از  -

ه دیگر دیگر آنچه می خواهد بگوید را فراموش کند یا احساس بکند کطی این زمان شرکت کننده 

 ن را با دیگران به اشتراک نگذارد. مرتبط به موضوع نیست و آ

ا بر ون بعضتثبیت همکاری: تبادل ایده ها در گروه ممکن است حیطه کشف ایده ها را محدود کند. چ -

ز قلم ااساس ایده هایی که مطرح شده است افراد خود را تطابق می دهند و ممکن است حیطه ای 

 ایده ها کم می شود.بیافتد و حیطه ای دیگر غالب شود. به این ترتیب تنوع 

ی ما قضاوت یابی و ترس از ارزیابی: اگر افراد احساس بکنند که ایده ها و نظرات شان توسط دیگران ارزی -

ایده  آنها با ده هایشود در ابراز آزادانه دچار تردید خواهند شد. همچنین اگر به افراد گفته شود که ای

ه رد و بنند که ایده های خودشان ارزشی نداهای دیگران مقایسه خواهد شد، ممکن است احساس بک

 این ترتیب تعداد کمتری ایده تولید بکنند. 

د و ز می کننا ابراویژگی های فردی:  برخی از افراد برونگرا هستند و راحت تر نظرات و ایده های خود ر -

 برخی دیگر درون گرا و گرفتن ایده از آنها سخت تر است. 

 

 


