
 סיעור מוחות  10.5
 
 איציק סיון  - BABOKערך וסיכם מתוך  
 

 המטר 10.5.1
 

 סיעור מוחות הוא דרך מצוינת לטפח חשיבה יצירתית על בעיה. 
 המטרה של סיעור מוחות היא לייצר רעיונות חדשים רבים, ולגזור מהםה

 נושאים לניתוח נוסף
 

 

  תיאור 10.5.2
 

  .אפשרויותשל  סיעור מוחות הוא טכניקה המיועדת לייצר קבוצה רחבה או מגוונת
 (קל שאלות ספציפיות כגון )אך לא רזה עוזר לענות ע

 אילו אפשרויות זמינות לפתרון הבעיה?  

 מסויימת גישה או אפשרות אילו גורמים מגבילים את הקבוצה מלהתקדם עם 

  מה עלול לגרום לעיכוב בפעילות 'א'? 

   בעיה 'במה יכולה הקבוצה לעשות כדי לפתור את' 
 

פתרונות אפשריים רבים  להציעות בנושא או בעיה ולאחר מכן סיעור מוחות עובד על ידי התמקד
הניסיון והיצירתיות מ שהיא שואבת כיוןלכך. טכניקה זו מיושמת בצורה הטובה ביותר בקבוצה 

 של כל חברי הקבוצה. 
דרכים חדשות לבחון ם מעודדים יצירתיות, המשתתפי להגבירוכדי לעורר רעיונות חדשים. 

מהנה,  כראוי, סיעור מוחות יכול להיות מונחהבאופן חופשי לכל כיוון. כאשר  להסתכל על דבריםו
 ., ופרודוקטיבימרתק

 



 

 

 אלמנטים 10.5.3

 
 הכנה 1. 
 
 ןהגדרה ברורה ותמציתית של תחום העניי פיתוח  • 

הזמן הנדרש  ,כל שהקבוצה גדולה יותרמגבלת זמן עבור הקבוצה כדי ליצור רעיונות; כ קביעת   •
 ריותארוך 

משתתפים המייצגים מגוון של רקע  שש עד שמונה מומלץהמשתתפים בפגישה )המנחה וקביעת    •
 (אנֹוש  ה וניסיון עם

 ךלתהלי הסכמתם תקבלציפיות עם המשתתפים והגדרת    •
 .הקריטריונים להערכת ודירוג הרעיונותקביעת   • .

 
 מהלך . 2
 
 הרעיונות חדשים ללא כל דיון, ביקורת או הערכשיתוף  •  

 תכל הרעיונוום שיר   •
 רעיונות חדשים על בסיסרעיונות מוגזמים ולבנות גם המשתתפים להיות יצירתיים, לשתף  עידוד • .

 םאחרי של רעיונות שהוצגו על ידי משתתפים
 בתוך פרק הזמן רבים ככל האפשררעיונות המטרה היא לעורר , אין להגביל את מספר הרעיונות   •
 
 סיכום . 3
 
 שקריטריונים להערכה שנקבעו מראה הרעיונות באמצעות דיון והערכת   •
 תכפילויו ולמנוערעיונות לפי הצורך,  אחדליש יצירת רשימה מרוכזת של רעיונות,    •
 .לנמעניםן הרלוונטייםהרשימה הסופית  הפצתהרעיונות, ולאחר מכן ג וריד  •
 

 וששיקולי שימ 10.5.4



 
 יםחוזק 1
 
 היכולת לעורר רעיונות רבים בפרק זמן קצר.• 
 סביבה לא שיפוטית מאפשרת חשיבה יצירתית.• 
 יכול להיות שימושי במהלך סדנה כדי להפחית את המתח בין המשתתפים.• 
 
 מגבלות. 2
 

 .תרוםאינדיווידואלית ובנכונות ל תיותההשתתפות תלויה ביציר. 

 הפוליטיקה הארגונית והבינאישית עשויה להגביל את ההשתתפות הכוללת.• 
 משתתפי הקבוצה חייבים להסכים להימנע מויכוחים על הרעיונות שהועלו במהלך• 

 סיעור מוחות.
 
 

 
. 


