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مقدمه

هنر زندگي در توانايي و مهارت در كنار آمدن با مشكالت و حل آنهاست

 روبرو ... مهم آن نيست كه در زندگي با مشكل ، دردسر ، گرفتاري و

آن را نشويم  بلكه مهم آن است كه به هنگام ايجاد مشكل بتوانيم به درستي

حل كنيم 

د بعضي از افراد حتي قادر به برطرف كردن مسائل روزمره زندگي خو

تپاچگي ، نيستند و در مقابل كوچكترين مسئله و مشكل دچار پريشاني ، دس

آشفتگي و ناراحتي مي شوند 

كالت افراد ديگري نيز وجود دارند كه سخت ترين ، ناراحت كننده ترين مش

ه به را پشت سر مي گذرانند و نه تنها دچار آسيب و مشكل نمي شوند بلك

وت نظر مي رسد پس از تحمل آن مشكل به سطح باالتري از توانمندي و ق

.رسيده اند 



ارويي يكي از داليل موفقيت اين افراد آن است كه به هنگام روي

ي با مشكالت از روش هاي عقالني منظم و صحيحي استفاده م

ت كنند در حالي كه افرادي كه به هنگام روبرو شدن با مشكال

.دچار پريشاني مي شوند فاقد اين توانمندي مي باشند 



ابند این گونه افراد نمي توانند براي مسائل و مشكالت زندگي خود راه حل مناسب بی

:  زیرا 

ي ، بي وجود مشكل را دليل بر ضعف ، بي كفايتي ، بي لياقت

.استعدادي ، و ناداني خود مي دانند 

تب به هنگام رويارو شدن با مشكالت ، دردسر و گرفتاري، مر

.خود را سرزنش و مالمت مي كنند 

 معتقدند كه در زندگي نبايد مشكل پيش آيد.

ند به جاي حل كردن مشكل ، سعي مي كنند از مشكالت فرار كن

.

جهت حل مشكل بدون تفكر ، تعقل و تامل و از روي عجله و

يده بدون انديشه عمل مي كنند در نتيجه به راه حل هاي بي فا

.، نا پخته و يا مضر دست مي يابند 



ندگیزدرتاثيرگذارومهمبشدتوذهنیفرآيندیگيریتصميم
.استهاانسانهمهاجتماعیوفردی

ها،نگرشها،ارزشواعتقاداتادراک،جملهازمتعددیعوامل
گيریتصميمفرآيندبرتوانندمی…ودانششخصيت،

.باشندداشتهمستقيمکامالتاثيرافراد

وبزرگهایگيریتصميممعرضدرروزههمهانسانیهر
توانندمیتصميماتبرخی.گيردمیقرارفراوانیکوچک
.دهندقرارالشعاعتحتهمراديگرانحتیوفرديکزندگی

تصميممفردصورتبهخودبرایمديران،مانندافرادبرخی
.ردداتاثيرسازمانيکرویتصميماتشانوکنندنمیگيری

ازترمهمبسيارفرآينديکمديرانبرایگيریتصميمحقيقتدر
اهآنتصميمتاثيراتزيراشود،محسوبتواندمیعادیافراد
خواهدمستقيمتاثيرشانمجموعهدرحاضرافرادروی

مسالهحلاساسبربايدمديرانهایگيریتصميم.گذاشت
.شوندسازمسالهتصميماتاينخوداينکهنهگيرد،صورت



تصمیم گیری 

 شما با موقعیتی روبرو هستید که برای آن چندین پاسخ وجود دارد.

و شما باید مهارت انتخاب بهترین گزینه را داشته باشید.



حل مسئله 

نآبرایجوابیهیچداریدکهاطالعاتیباکههستیدروبروموقعیتیباشما

.باشیدمیمسئلهحلنامبهفرایندینیازمندلذاندارید



فرق میان مسئله و مشکل

،درمؤثرمتغيرهايوعواملتمامکهاستايمسئلهمشکل

يآگاهودانسته هااطالعات،وقتي.نيستمشخصمابرايآن

افيکمسئلهيکدرغيرمؤثرومؤثرکننده،ايجادعواملازما

لمشکازگاميکمسئله.هستيمروروبهمشکلبانباشد،

آنهايريشهوچيستمشکلدانيمميوقتي.استجلوتر

یموضوعبهمسئله.هستيمروروبهمسئلهبامااستکدام

.هستوليدباشنبايدياونيستوليباشدبايدکهمي شودگفته

لکهبشوندنميحلمشکالت.استشدهتعريفمشکل،مسئله

.دشوميحلمسئلهبعدوشوندميتبديلمسئلهبهابتدا



شیوه های مختلف تصمیم گیری 



تصمیم گیری احساسی  -1

ردداند؟میدرستراچیزیچهفرداحساسکهاستاینانتخاباینمبنای

ست،افردشخصیارزشهایوذهنیترجیحاتدرونی،حسبرتاکیداینجا

!کند؟میفکریچهاینکهنه



تصمیم گیری اجتنابی-2

کندمیانکارراگیریتصمیملزومفرد.

شوددرستخودبهخودچیزهمهاستامیدوار.

کندمیاستفادهکارهاانداختنتاخیربهتکنیکاز.

باشدمیگزافهزینهبهامامدتکوتاهروانیآسایشفردهدف.



تصمیم گیری تکانه ای -3

نههیچگووگیردمیتصمیمناگهانیاتفاقات،مبنایبروسرعتبهفرد

.نداردحقایقازمنطقیارزیابی



تصمیم گیری مطیعانه-4

گیردمیتصمیمدیگرانانتظاراتاساسبرفرد.

استانفعالروشایناصلیویژگی.

دبگیرنتصمیمویبرایدیگراندهدمیاجازهفرد.



تصمیم گیری اخالقی-5

بهتواندمیکهاستاخالقیمنبعیکگیریتصمیممبنای

اخالقیاصولاساسبریاباشدمربوطمذهبیتعلیمات

.بگیردتصمیمشخصی



تصمیم گیری منطقی-6

هبکهمهمیاطالعاتتمامیمنطقیوطرفانهبیطوربهفرد

هبتوجهباسپسوکندمیارزیابیرااستمربوطتصمیم

.گیردمیراتصمیمبهترینخوداهداف



:عوامل موثر در فرآیند تصمیم گیري

:محیطيعوامل.1

فرهنگيسيستم.الف

اقتصاديسيستم.ب

اجتماعي_سياسيسيستم.ج

تكنولوژيكيعوامل.د

...وجمعيتمانندعواملساير.ه



:سازمانيدرونعوامل-2

سازمانبزرگيوكوچكي.الف

سازمانيساختار.ب

سازمانيكنترل.ج

سازمانيارتباط.د

رهبرينقش.ه

گروههانقش.و



:فرديعوامل.3

تبيينوادراك.الف

آگاهيوشناخت.ب

تحصيالتتجربه،هوش،.ج

شخصيت.د

انگيزه.ه

فردباورهايوارزشها.و



و تصمیم گیریدلیل هاي اصلي شکست حل مسئله

 ناتواني در تعقيب مسئله و حل آن

 ناتواني در فهم دقيق و درست مسئله

 ناتواني در دريافت اطالعات الزم براي حل مسئله

 ناتواني در پيش بيني ناشناخته ها

 انتخاب راه حل ضعيف يا غلط از ابتداي کار

(برخورد هيجان مدار ) که منجر به راه حل غلط شود

 کار کردن بر اساس اطالعات نادرست

 ناتواني در استفاده از تجربه هاي ديگران

 ناتواني در خالقيت و نوآوري در روش هاي حل مسئله

احت استفاده نکردن از فرصت هايي براي درنگ، تأمل و استر

بجا



.دسته تقسيم نمود4مسايل را مي توان به 

1 به مسايلي گفته مي شود كه حل آن ها براي ما : و غیر فوریمسایل مهمـ

.ضروري است ولي براي حل اين گونه مسايل محدوديت زماني نداريم

أله  مهم براي يك دانش آموز سال اول دبيرستان مسأله  قبول شدن در كنكور يك مس: مثالا 

.است اما فوري نيست

2 هم مسايل فوري به مسايلي گفته مي شود كه شايد م: فوريغیر مهم و مسایل ـ

ا بايد حل شوند و اگر آن زمان بگذرد ام كان نباشند اما در يك محدوده ي زماني حتما

.حل مشكل بسيار سخت و حتي غيرممكن خواهد بود

كن است اين كه تماس بگيريد و روز تولد دوستتان را تبريك بگوييد، مم: براي مثال

.براي شما مسأله  ي خيلي مهمي نباشد اما فوريت دارد



3 مسايلي هستند كه هم براي خود فرد مهم است و هم براي: مسایل مهم و فوريـ

.حل آن محدوديت زماني وجود دارد

ك مسايل براي دانش آموز مقطع پيش دانشگاهي مسأله  ي پذيرفته شدن در كنكور هم ي: مثالا 

.مهم مي باشد و هم فوري

4 ه مسايلي هستند كه نه براي فرد مهم هستند و ن: مسایل غیرمهم و غیرفوريـ

.براي حل آن داراي محدوديت زماني مي باشند



گام به عبارت ديگر هن. مسايلي در اولويت قرار دارند كه هم مهم هستند و هم فوري

ويت را رويارويي با مسايل مختلف ابتدا بايد درصدد حل مسأله اي بود كه اولين اول

بيشترين يعني مسأله اي كه در مقايسه با بقيه مسايل براي ما باالترين اهميت و. دارد

.فوريت را دارد

يم تشخيص صحيح اولويت ها جهت حل مسايل با سطح خودآگاهي ما ارتباط مستق

هرچه شناخت ما از خودمان دقيق تر باشد مسايل مهم زندگيمان را هم بهتر و. دارد
ود را پس از اينكه توانستيم اولين اولويت خ. سريعتر مي توانيم تشخيص دهيم

.شناسايي كنيم حال بايد در جهت حل آن مشكل اقدام نماييم



 است" پاسخ مقابله ای"راه حل مسئله، يک  .

 دو نوع مقابله وجود دارد :

 ام به صورت عملی فرد اقداماتی انج) مقابله های مسئله مدار

(:  می دهد جهت کاهش و رفع استرس يا حل کامل مسئله 

 اقدام به عمل نمودن ،فعاليت خاصی انجام دادن ،راهنمايی

گرفتن ، مشورت کردن ، برنامه ريزی کردن ، جمع آوری 

ر اطالعات ، مطالعه کردن ، استفاده از روش حل مسئله ، فک

....  کردن و

 به صورت ذهنی فرد سعی می کند )مقابله های هیجان مدار

.( : خود را آرام سازد و تعادل و آرامش خود را برقرار سازد

، بی دعا و نيايش ، تخليه و ابراز احساسات مانند گريه کردن

ی ، گفتگوی درون( به طور سالم)قراری کردن ،ابراز خشم 

مانند دل داری دادن به خود ، مثبت انديشی،دادن معنی مثبت

به آنچه رخ داده ، توکل ، صبر ، درد دل کردن با دوستان و

....  آشنايان و



مقابله های سالم و ناسالم

 هرکدام از مقابله های مسئله مدار و هيجان مدار می توانند

اسالم مقابله های مسئله مدار ننمونه ای از .سالم يا ناسالم باشند

: عبارتند از 

دزدی کردن ، فرار از منزل ، به زورمتوسل شدن ، استفاده

اززور و تهديد ، استفاده از پرخاش و خشونت ، بزهکاری ،

.  استفاده از نيرنگ وحيله برای رسيدن به هدف ، خودکشی

:  ازعبارتندمقابله های هيجان مدار ناسالم نمونه ای از 

انجام دادن رفتارهايی که بدون فکر و به صورت ناگهانی

و معموال همراه با پشيمانی است ، درمانده و انجام ميشود

نااميد شدن ، دست از کوشش وتالش برداشتن ، به خواب 

...وخيال و رويا فرورفتن ، پناه بردن به خرافات و



مراحل مهارت حل مسئله 



جهت گيري كلي نسبت به مسئله -1

شناسايي كامل مشكل -2

بدست آوردن راه حل هاي متعدد -3

ارزيابي راه حل ها -4

اجراي راه حل و بازبيني -5



استعاديزندگيدرمشكلوجود»كهبپذيردبايدفرد».

ومسائلانواعباوناخواهخواهخودزندگيدرفردهر»

دچاراصالكهنيستاينمهم»«شودميروبرومشكالت

كهمبكوشيمشكلايجادهنگامكهاستاينمهم،نشويممشكل

.«كنيمحلراآن

كهشودميدادهآموزشفردبهمرحلهايندراينبرعالوه

هنگامهبيعني.استتفكروتوقفمشكلحلبرايقدماولين

خوببايدهمهازاولوچيزهرازقبلمشكلباشدنروبرو

.كردفكر



شناسایي كامل مشكل-2

وكندفكرخوبمشكلدرخصوصبايدفردمرحلهايندر

دهكرآوريگردرامشكلبهمربوطدسترسدراطالعاتكليه

شروعكيازشد،مشكلايجادباعثعوامليچهكهدريابدو

تبصورمشكلبايدمرحلهايندر...وبودچهآندليل،شد

نميدباشپيچيدهياومبهممشكليچنانچه.شودمشخصدقيق

.كردپيداآنبرايموثريهايحلراهتوان



بدست آوردن راه حل هاي متعدد-3

دگرديمعلومومشخصدقيقامشكلياومسئلهكههنگامي،

كلمشبرايمتعدديهايحلراهتواندميكهآنجاتابايدفرد

لحراهتعدادياكميتمرحلهايندرمهمموضوع.بيابدخود

ودنبموثرغيروموثروبودنبدوخوبياكيفيتنههاست

.هاحلراه

بارشروشازشودميخواستهفردازكهصورتاينبه

راخودذهن،بگذاردآزادراخودذهن،كنداستفادهفكري

دبچهخوبچهرسيدذهنشبهكهحليراههرونكندسانسور

فردازدليلبدو.بنويسدراآنهامنفيچهومثبتچه،

ذهنشبههرچهونكندسانسورراذهنشكهشودميخواسته

:زيرابنويسدرابدچهوخوبچهآمد



هايحلراهاست، ممكنگذاردميبازوراحتراذهنشفردكههنگامي

ودنشنزديكآنهابهاصالاستممكنمعموليحالتدركهآوردبدستمناسبي

.

حلراهكميتواستزيادتريهايحلراهبهيافتندستفقطمرحلهاينهدف

وقضاوتموردهاحلراهمرحلهايندرزيرا.كيفيتنهوهستندمهمها

)هالحراهكيفيتمورددرقضاوتوارزشيابي.گيرندنميقرارارزشيابي

.استبعدمرحلهبهمربوط(فايدهبييا، كارامنفييامثبت

:ازعبارتستمرحلهاينبهمربوطهايفعاليتخالصهبطور

فراوانومتعددهايحلراهيافتن:الف

فكريبارشروشازاستفاده:ب

آنهابركيفيتهاحلراهكميتترجيح:ج

مرحلهايندرارزشيابيوقضاوتعدم:د



ارزیابي راه حل ها -4

مرحلهدركهراهاييحلراهازيكهرفرد،مرحلهايندر

ميقرارارزشيابيوقضاوتمورديافتهدستآنهابهسوم

هاستحلراهبودنسودمندمرحلهايندرمهمموضوع.دهد

يمبينيپيشراهاحلراهازيكهرنتايجوپيامدهافرد.

وقضاوتموردديگرانوخودبرايراآنمنديسودوكند

دهدميقرارارزشيابي



اجراي راه حل و بازبیني-5

ارشدهانتخابسودمندومفيدهايحلراهفردمرحلهايندر

حلدررااعمالشپيامدهايسپسوكندمياجراءعملدر

رضايتبخشحلراهچنانچه.دهدميقرارتوجهموردمشكل

مينپايامسئلهحلفرآيندوشودميدادهپايانمشكلبهبود

هايحلراهازبايدفردنبودموثرحلراهيكچنانچه.يابد

سئلهمحلفرآيندياونمايداستفادهدارداختياردركهديگري

يابديمپايانزمانيمسئلهحلفرايند،كندتكرارابتداءازرا

.نيستزامسئلهفردبرايموقعيتديگركه



برای روشن شدن مطلب ،يک مثال می آوريم:

خانمی که تا بحال خانه دار بوده،تصميم دارد خارج از منزل

:کار کند و هنوز شغل خاصی مد نظر ندارد

تبديل مشکل به مسئله:گام اول

"سدآسيبی نر( فرزندم)چگونه کارکنم بطوريکه به خانواده".

يا

"چگونه کاری را انتخاب کنم تا به کارهای خانه هم برسم."



در اين مرحله بايد تمام راهها را بنويسد-.بارش ذهنی:گام دوم

.برای نگهداری فرزندم کمک بگيرم(دختر عمه ام)از فاميل-١

.از مهد کودک و يا خانه بازی استفاده کنم-٢

دم کاری راانتخاب کنم که پاره وقت باشد و تنظيم آن با خو-٣

.باشد

.کار در منزل را انتخاب کنم-۴

.با همکارانم جابجايی وقتی انجام دهم-۵

.فرزندم را با خود به محل کار ببرم-۶



.برگردمخانهبهزودترتاکنمانتخابمنزلنزديکمحلی-٧

اآنجنزديکیبهرازندگیمحل،کردمپيداخوبیکاراگر-٨

.کنيممنتقل

.ببردکارمحلبهخودبارابچهبخواهمهمسرماز-٩

.فکرکنمخودمنشود،بهانجامخانهکارهاینيستمهم-١٠

.بگيرمپرستار-١١

برایبهتریموقعيتچونبرگردمخودمشهربه-١٢

......و.کارهست

عملیغيرتقريبا١٢و١٠شمارهمانندکنيد،مواردیدقتاگر

ديباونداريمقضاوتقصداصالمرحلهايندرماولیاست

.بريزدماذهنبهحلراهبيشترچههربگذاريم



حلراهمعايبومحاسنارزيابی:مسئلهحلمهارتسومگام

.زيانوسودجدولروشبهدومگامهای

بار،يکايمنوشتهذهنیبارشدرکهراحلهايیراهتمامابتدا

يرغوياممکنغيرخيلیکهراآنهايیوکنيممیمرورديگر

رتيببتراماندهباقیحلهایراهسپس.ميزنيماست،خطاخالقی

فکرکهارآنکهمعنیبدين.کنيممیبندیاولويتاجراقابليت

دهدمیجواببهترواستاجراترقابلهمهازکنيممی

وودسجدولآنبرایوکنيممیانتخاباّولیاولويت،بعنوان

.کنيممیترسيمزيان



روش ترسيم جدول  :

فرزندم در درسها يش موفقيت چندانی ندارد و به : مشکل

. خواندن دروس اشتياقی نشان نمی دهد

پردازدچطور رفتار کنم تا فرزندم بهتر به درسهايش ب: مسئله  .

م و فرض می کنيم راه حلهای مختلف را نوشته اي:بارش ذهنی

. است"تشويق "اولويت اول ما

 تشويق"جدول سود و زيان برای  :"



              )     (                    )     (       

  .                           -

 )           (                 -        - 

                       

-  .                                                

-   .                             

-   .                     

-   .                                      

-   .                                          

-   .....  

 



همانوبرایرفتهاولويتطبقبربعدیحلراهسراغحال

حلراههمهبرایترتيببهمين.کشيممیوزيانسودجدول

نممککهباشيدداشتهتوجه).کشممیجدولپيشنهادیهای

مانیزبااگرولیباشدگيروقتبسيارکاراينظاهرااست

مقايسهشدخواهدمکررخطاهایوآزمونصرفکه

(.بردخواهدکمیزمانکنيم،بسيار



بلندسودهایبطوريکهحلراهبهترينانتخاب:چهارمگام

.باشدداشتهکمتریمدتبلندزيانهایوبيشترمدت

دادتعکهنيستاينبهترحلراهانتخاببرایمعيار:١ذکرت

داردودسدهاگرمثال.استکمتربيشترياکداميکزيانوسود

تواندمیکهاستبزرگآنقدرآنزيانولیزيانيکولی

.کردنظرصرفحلراهآناز،بايدبپوشاندراسودهاتمام

نآمدتبلندومدتکوتاهبايدوزيانسودنوشتندر:٢تذکر

درکهکردانتخابرواونیو.گرفتنظردرراوزيانسود

زابچهتحريممانندکاریمثال.باشدداشتهسودمدتبلند

استزيانهايیدارایمدتکوتاه،دردارددوستکهچيزهايی

بدرکانتيجهکهفهمدمیبچهواستمفيدمدتبلنددرولی

مراقب.شوداستفادهراهاينازکهداردارزشپس.چيست

نيدکسعیهمينکه.نشويدوسواسدچارخودانتخابدرباشيد

.کنيمتهيهراجدولجامعترين



 ارنوشتن گامهای اجرايی راه حل منتخب و شروع ک:پنجمگام

 بعد از اينکه راه حل های مناسب را انتخاب کرديم ،برای

اجرای آن برنامه ريزی کرده و يک به يک انجام می دهيم تا

. زمانی که به نتيجه دلخواه برسيم



:حتصمیم گیری صحیمختل کنندهعوامل 

مسألهحلوكردنفكرصحيحمانععواملازبرخيوجود

اعثبوقراردادهتأثيرتحترامسألهحلكلينتيجهومي شود

هبعواملايناز.مي گردنداشتباهراه حل هايوتصميماتاخذ

:ازعبارتندومي شوديادمسألهحلبازدارندهعواملعنوان



ـ شتاب1

دردمي توانراجبرانيغيرقابلزيان هايمسألهحلدرتعجيل

دهشذكرمراحلبهمسأله حلفراينددراگر.باشدداشتهپي

ينسريعتركهباشداينذهني ماندغدغه تمامونداشتهتوجهي

ا سازيم،عمليرسيدهذهنبهكهراراه حلي اذاتخراه حلمسلما

تهديدمعرضدروداشتخواهدفراوانيكاستي هايشده

درارپدري:مثالبراي.بودخواهيمجبرانيغيرقابلخطرات

درفرزندشكهمي شودمتوجهوشدهخانهواردكهآوريدنظر

تاكهنبودهقرارچونمي شود،ناراحتوي.نيستخانه

انتظاربهباشد،منزلازبيرونويفرزندشب8ساعت

بهفرزندورودبا.مي كشددرازابهفرزندتأخيرمي نشيند،

حملهدخوفرزندبهتفكربدونوناگهانيصورتبهپدرخانه،

.مي زندكتكرااوومي كند



ههميشكنيمعادتاگركهاستاينمي شودمابهمربوطآنچه

مروربهكنيمدرنگآناجرايوشدهپيداراه حل هايبين

دهشرنگ تركموكم رنگ غيرمنطقيرفتارهاياينگونهزمان

ابحساقدامات مانتمامكهمي شويمتبديلفرديبهمروربهو

ا وتفكررويازوشده .بودخواهدمنطقيطبيعتا



ـ احساسات2

ه هايريشداريم،بيمناشناختهمسايلباروياروييازانسان هاما

.باشدزيرعواملمي تواندنگرانيوبيماين

مستلزماوقاتپاره ايدرجديدراه حل هاي:تغییرازترسـ1

تغييربهنيازاينومي باشدفردزندگيسبكدرتغييراتيكسري

.كندوحشتورعبايجادمي تواند

عملدرشدهاتخاذراه حلكهمي ترسدفرد:شكستازترسـ2

فرارمسألهحلوروياروييازنتيجهدروانجامدشكستبه

.مي  كند

بدستراه حلاجرايباكهمي ترسدفرد:شدنطردازترسـ3

دستازراآن هاتوجهومحبتوكنددلخوررااطرافيانآمده،

.بدهد



ـ تعصب3

گاهي.استگيریتصميمبازدارندهعواملازنيزتعصب

وتاساشتباهنظرمانكهكنيمقبولنيستيمحاضرمااوقات

.استدرستمافرزندياماازكوچكترفرديكنظرمثالا 

ازمختلفنظراتردوقبولدرپذيريانعطافداشتن

تقويتوايجادمادرزمانمروربهبايدكهاستمواردي 

.شود

ذهنشانبهكهراه حلياولينمي كنندفكرافرادازبعضي

دفاعآناززياداصرارباواستدرستراه حلهمانمي رسد

نند،مي كبيانرانظرشانهمهوهستيدجمعيدرمثالا .مي كنند

بيانراآنبرسدشماذهنبهراه حلياگركهاستطبيعي

ا كهباشيدداشتهتعصبنبايداصالا وليداريد طرفزاحتما

.شودپذيرفتهبقيه



ـ خستگي ذهن4

اين حالت ممكن است بر اثر فكر كردن هاي متوالي درباره 

موضوع مورد نظر و يا در اثر انجام كارهاي متعدد ذهني بطور 

.  همزمان، ايجاد شود



ـ توجه زیاد به موانع اجرا5

اجرايكهموضوعاينباكنيمحلرامسأله ايبخواهيممااينكه

ايدنبوهستندجداگانهامردوواقعدراستمشكلچقدرراه حلآن

بگذارندزيادياثرهمروي

شوندعمليراه حل هاتماميباشيمنداشتهانتظار



:انواع مسئله

خوش ساختار-1

بدساختار-2

:انواع تصميمات

ريزی شدهبرنامه-1

ريزی نشدهبرنامه-2



:شرایط محیطی تصمیم گیری برای مدیران

اطمينان

مخاطره

عدم اطمينان

ابهام



شرايط تصميم گيری

کاملسطح اطالعاتهيچ

اطمينانمخاطرهعدم اطمينانابهام



:شرايط اطمينان

حتمالی در شرايط اطمينان، مديران، درباره يک مسئله،راه حلهای جايگزين و نتايج ا

تايج آنها آن راه حلها کامال آگاهی دارند، بنابراين می توانند وقايع موثر بر آنها يا ن

.را پيش بينی کنند



:شرايط مخاطره

حلهررای شناسررد، اطالعررات کررافی برررای شررناخت راهای را مرریفررد مسررئله

جره ممکن در اختيار دارد و براساس اين اطالعات احتمال کسب نتي

.زندحل را تخمين میمطلوب از هر راه



شرایط عدم اطمینان

مبهم بودن مسائل و انواع راه حلهای جايگزين

:دو علت

مواجه شدن با شرايط خارجی خارج از کنترل✓

عدم دسترسی به اطالعات کليدی✓



:در شرايط عدم اطمينان از سه شيوه می توان استفاده کرد

حداکثر حداکثرها(1

حداکثر حداقلها(2

ارزش مورد انتظار با احتمال يکسان(3



:حداکثر حداکثرها

ر شرايط در اين شيوه بهترين نتيجه از بين بهترين نتايج راههای ممکن د

.محيطی مورد نظر انتخاب می شود



:هاحداکثر حداقل

در ايرررن شررريوه برررا بررردبينی ايرررن طرررور فررررض می شرررود کررره بررررای 

ر راه حلهای ممکن بدترين نتيجه در شرايط محيطی مرورد نظر

ميم، حاصل خواهد شد، و بنابراين بايد بره عنروان بهتررين تصر

.بهترين را از ميان بدترينها انتخاب کرد



:ارزش مورد انتظار با احتمال يکسان

در ايررن شرريوه برره علررت نبررود اطالعررات کررافی، احتمررال برررای

س وقوع شرايط مختلرف يکسران فررض می شرود و برر اسرا

.آيدارزش مورد انتظار تصميم گيری به عمل می



:تعريف مدل

و روابط بين است مدل الگويی است که از واقعيت گرفته شده 

ی متغيرها را نشان می دهد و می توان از آن برای پيش بين

.در تصميم گيری استفاده کرد



:مدلهای تصميم گيری

مدل کالسيک(1

مدل اداری(2



:مدل کالسيک

نگرررررش مررررديران در مررردل کالسرررريک بررررر ايررررن فرررررض اسرررتوار اسررررت کرررره 

ميمهايی تصميم گيری، عقاليی و عينی است و در نتيجه آنان هميشره تصر

.را اتخاذ می کنند که به نفع سازمان است



وارد براساس مدل کالسيک افراد بايد هنگام تصميم گيری م

:زير را رعايت کنند

.اطالعات کاملی درباره مسئله داشته باشند

.اهداف تصميم گيری را به روشنی تعريف کنند

.کليه راه حلها را برای حل مسئله بشناسند

.کليه اطالعات درباره تمام راه حلها را جمع آوری کنند

.نتايج کليه راه حلها را به طور عقاليی ارزيابی کنند



تعريف 1مرحله 
مسئله

ايجاد راه حلها2مرحله  ارزيابی راه حلها3مرحله 

اجرای تصميم5مرحله اتخاذ تصميم4مرحله 
ج ارزيابی نتاي6مرحله 

و فراهم آوردن 
بازخور

فرآيند عقاليی  

تصميم گيری



:انواع مدل اداری تصميم گيری

عقالنيت محدود(1

مندیرضايت(2

چگونه 
مدیران به

طور 
واقعی 
تصمیم 

گیری می
کنند



:عقالنيت محدود

ری و  مدير به سبب محدوديتهای زمانی و محدوديت ظرفيت فراگي

ای حفرظ و تحليررل حجرم زيررادی از اطالعرات، توانررايی کرافی بررر

.اتخاذ تصميمهای کامال عقاليی ندارد

شده با تصميم گيری مديريتی تنها در محدوده تعيين

اطالعات موجود عقالنی است



:مندیرضايت

ترينعاليوبهتريننهموجودشرايطدرراه حلبهترينانتخاب

.حلراه



:مزايای تصميم گيری گروهی

ترفراهم کردن اطالعات بيشتر و کامل(1

ايجاد راه حلهای بيشتر(2

پذيرش بهتر يک راه حل(3

افزايش مشروعيت(4



:معايب تصميم گيری گروهی

صرف وقت بيشتر(1

تسلط اقليت(2

فشار برای هماهنگی(3

مسئوليت مبهم(4



:فنون تصميم گيری گروهی

طوفان مغزی

گروه اسمی

فن دلفی

مالقاتهای الکترونيکی



:طوفان مغزی

نسبتا از مشهورترين فنون برای ايجاد خالقيت است زيرا فن

ای است که فشارهای وارد بررای همراهنگی در گرروه ساده

.درا کاهش می دهد تا ايجاد راه حلهای تازه به تاخير نيفت



:قوانين طوفان مغزی

.گيردای مورد انتقاد قرار نمیهيچ عقيده

.باشند بهتر است(ترراديکال)ترهر چه عقايد بنيادی

.کميت ارائه عقيده مورد تاکيد است

.اصالح عقايد بوسيله ديگران تشويق می شود



:روش گروه اسمی

در ايرررن روش اعضرررای گروهررری کررره در موضررروع مرررورد نظرررر بررررای 

.آيندتصميم گيری صاحب نظر و مجرب هستند گرد هم می



:فن دلفی

ی در اين روش برای تصميم گيری در يک مورد خاص گروه

از افررراد صرراحب نظررر را انتخرراب و نظرررات آنرران را بررا 

.پرسشنامه جويا می شوند



:مالقاتهای الکترونيکی

است اين روش جديدترين شيوه تصميم گيری گروهی

و روش گروه اسمی را با فناوری پيشرفته 

.آميزدکامپيوتر درهم می



انواع شیوه های تصمیم گیری

:تصمیم گیری آمرانه-1

ه و که مدير برای رسيدن به نتيجه، تجربدر مواقعی به کار می رود

ه اطالعات الزم را در اختيار دارد و اطمينان ندارد که پيرو در اين بار

در اين وضعيت مدير خود تصميم ها را اتخاذ می کند و  .کمکی کند

.پيروان اطالعات چندانی ندارند

:یتصمیم گیری مشاور ه ا-2

ای زمانی که مدير تشخيص دهد که پيروان در زمينه موضوع تا اندازه

کمک دارای تجربه يا دانش هستند ولی ضمن داشتن تمايل هنوز توانايی

ه را ندارند؛ در اين حالت مدير پيروانی را که می توانند در رسيدن ب

پس از تصميم کمک کنند برمی گزيند و از آنها تقاضای کمک می کند و

.شنيدن نظر نهايی تصميم نهايی را می گيرد



 :تصمیم گیری تسهیل بخش-3

برای،يک اقدام همراه با همکاری است که در آن مدير و پيروان

.رسيدن به يک تصميم مشترک با هم کار می کنند

 :تصمیم گیری تفویضی-4

در مورد پيروانی به کار می رود که دارای آمادگی حداکثر، 

.تجربه و اطالعات الزم برای تصميم گيری هستند 



تکنیک های تصمیم گیری در مدیریت

تکنیک کالمی. ۱

به در اين تکنيک، تصميم اتخاذ شده به صورت يک نوشته و

صورت کالمی به تشريح در می آيد

تکنیک ترسیمی. ۲

کنيک دومين تکنيک از تکنيک های تصميم گيری در مديريت ت

ترسيمی است ، در اين مدل از تصميم گيری ، با استفاده از

نمودار و جداول اقدام، تصميم گرفته شده تشريح می شود



بعدیسهتکنیک.۳

رااجباشندمیوعملياتیکهتصميماتیدرمعموالکهمدلاين

ويدآمیدرنمايشبهشدهاتخاذکهتصميمیازماکتیوشودمی

شودمیپرداختهتصميمبيانبه

ریاضیتکنیک.۴

وتصميمزيانوسود،رياضیارقاموآمارازاستفادهباکه

.گيردمیقرارارزيابیموردتصميمدرستیدرصد

هدفوکلمشنوعبهبستگیگيریتصميممناسبتکنيکانتخاب

عواملدهگيرنبردربايدشدهاتخاذتکنيک.داردگيرندهتصميم

تصورهردر.باشدهستنددخيلگيریتصميمدرکهمتعددی

تردقيقسريعتر،راماکهنمايداتخاذراتکنيکیبايدموفقمدير

.برساندهدفبهراحتترو


