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چکیده

موفقیترمزکلیدراخوبهایتصمیماخذمدیریتوادیدرهمواره
میمتصکهکندمیپیدانمودزمانیتلقیایناما.اندانگاشتهسازمان
هایزیانازبیشترآنمنافعوفوایدوهمراهخطروریسکحداقلباهایمان
.باشداحتمالی
بیشتراعتمادباکهدهدمیراتوانمندیاینمابهبهینههایگیریتصمیم

مهم.دهیمنظرمانکارکنانکارآئیارتقاءوسازمانیموفقیتخصوصدر
شیوهبهلهمسئیامشکلتعیینغالباًهاگیریتصمیمبحثدرمقولهترین
،غییرتاحتمالشودتعریفخوبیبهاگرمسئله.استعقالئیودرستای

نیزهاتصمیماصالحوجابجائی
.پیونددمیوقوعبهکمترغالباً
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If we know one thing today, it 
is that leaders are made  not born. 
There has to be a systematic way  
to develop the skills of tomorrow. 
Top  management  can  not leave 
this to chance.

4



kordrostami249@gmail.com 5



(AMAZON)1- آمازون

میلیارد دالر150.8: ارزش برند 

kordrostami249@gmail.com 6



2-APPLE
میلیارد دالر146.3: ارزش برند 

% +37: درصد تغییر از سال گذشته 
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گوگل-3
میلیارد دالر120.9: ارزش برند 

% +10: درصد تغییر از سال گذشته 
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سامسونگ-4
میلیارد دالر92.3: ارزش برند 

% +39: درصد تغییر از سال گذشته 
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5-فیس بوک 

میلیارد دالر89.7: ارزش برند 
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ای تی اند تی-6

میلیارد دالر82.4: ارزش برند 

–% 5: درصد تغییر از سال گذشته 
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مایکروسافت-7
میلیارد دالر81.2: ارزش برند 

% +6: درصد تغییر از سال گذشته 
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وریزن-8
میلیارد دالر62.8:ارزش برند 

%-:درصد تغییر از سال گذشته 
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وال مارت-9

میلیارد دالر61.5: ارزش برند 

-%1: درصد تغییر از سال گذشته 
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ICBC 10-بانک صنعتی و بازرگانی چین

میلیارد دالر59.2: ارزش برند 

% +24: درصد تغییر از سال گذشته 
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Decision Makingتصمیم گیری 

:تعریف

.انتخابلقابگزینۀچندیادوبینازانتخابیعنیگیریتصمیم

.استهمراهقضاوتباهموارهگیریتصمیم
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تصمیم

:شاملکههستیمروبروسناریوییباگیریتصمیمهردر

بدیلپاسخچندیایکدارایمسالههرو،Problemمسالهیک*

.استAlternativeپَسگُزینیا
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انواع تصمیم گیری 

:موجودشرایطواطالعاتدرجهمبنایبرتصمیمگیریانواع

کاملاطمینانشرایطدرتصمیمگیری1.

در/کاملاطمینانعدم:اطمینانعدمشرایطدرتصمیمگیری2.

ریسکشرایط

–ناباجت/گرایش–گرایش:تعارضشرایطدرتصمیمگیری3.

اجتناب–گرایش/اجتناب
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انواع تصمیم گیری 

:آنهااخذچگونگیوپیچیدگیمبنایبرتصمیمگیریانواع

:(معمولی)برنامهریزیشدهتصمیمات.1

کارکنانآموزشیبرنامهمورددرمدیرانتصمیم گیری:مثالبرای

:(غیرمعمول)برنامهریزینشدهتصمیمات.2

کارکنانخاصشرایطمورددرمدیرانتصمیم گیری:مثالبرای
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انواع تصمیم 

اطمینان تعارض ریسک
عدم 

اطمینان

:دموجوشرایطواطالعاتدرجهمبنایبرتصمیمگیریطیف
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ی انواع سبک های تصمیم گیر

تصمیمگیریسبکهایماتریس

در“ابهامتحمل”و“کردنفکرشیوه های”متغیردواساسبر
:داردوجودمدیرانتصمیم گیریسبک4تصمیم گیری،

تحلیلی ادراکی

دستوری رفتاری

سبکها

تحمل ابهام کم

عقالیی شهودی

تحمل ابهام زیاد
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ریرشد سازمان و تکامل تصمیم گی

طریقزاولیشوند؛ادارهمتفکرمغزیکوسیلهبهتنهانمیتوانندبزرگسازمانهای

دریاصلسوال.میگرددامکانپذیرامراینبیشتر،مدیرانهماهنگشدهتصمیمات

تهگرفبایدتصمیماتیچهسازمانرشدازمرحلههردرکهاستاینسازمانطراحی

!شود؟
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عوامل موثر بر تصمیم گیری
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ییمراحل تصمیم گیری در مدل عقال

.Iمسالهتعریف

.IIمعیارهاکردنمشخص

.IIIمعیارهابهدادنوزن

.IVهاگزینهخلقوتدوین

.Vهاگزینهبندیرتبهودهینمره

.VIبهینهتصمیممحاسبه
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ریمفروضات مدل عقالیی تصمیم گی

.نددهمیانجامهمراکاراینوکنندتعریفدقیقرامسالهتوانندمیحتمامدیران1.

.دهندمیانجاموکنندشناساییراممکنمعیارهایهمهتوانندمیمدیران2.

.دهندمیوزندرستیبهرامعیارهاهمهمدیران3.

.دهندمیانجامراکاراینوکنندشناساییراممکنهایگزینههمهتوانندمیمدیران4.

.هنددمیانجامراکاراینوکنندشناساییراممکنپیامدهایهمهتواندمیمدیران5.

.ددهنمیانجامراکاراینودهندوزندرستیبهراهاگزینههمهتوانندمیمدیران6.

.نددهمیانجامراکاراینودهندانجامدرستیبهرامحاسباتهمهتوانندمیمدیران7.
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یمفروضات مدل عقالیی تصمیم گیر

است؟صحیحکاملبطورشد،گفتهپیشاسالیددرکههاییپیشفرضاینآیااینستسوال

:ارددوجودگیریتصمیمسیستمنوعدونیستند،صحیحهمیشههاپیشفرضاین

باهمراهوپوشیده،زحمت،بدونخودکار،سریع،نوعاکه،شهودینظام:1سیستم

.افتدمیاتفاقمکررماروزانۀزندگیدرکهاستچیزیاین.استاحساسات

ومنطقباهمراهوآشکار،پرزحمت،تر،آگاهانهکُندتر،که،استداللینظام:2سیستم

.یفتدباتفاقکهشودمیتجویزمنطقاکهاستچیزیاین.استریاضیهایروشمعموال
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تصمیم گیری را
ا  انتخاب یک راه ی

شق از میان راه ها 
یا شقوق موجود 
تعریف نموده اند



(Decision Theory)تئوریتصمیم

گیرندهمتصمیبهبتواندکهباشدمیمرتبطتحلیلیفنونودانشازایمجموعهتصمیمتئوری
ترافشفوتردرخشانکهنمایداتخاذراتصمیمیبتواندموجودمتغیرهایمیانازتانمایدکمک
.باشدداشتهمفیدترومثمرثمرترنتایجی،بوده
وردمقطعیتعدمخطرویاریسکقطعیت،چونهائیجنبهازهاتصمیمغالباًتصمیمتئوریدر

.گیردمیقرارموقعیتیتحلیلوتجزیه



تصمیمگیریدرشرایطقطعیت

الًکاموضعیتکهگرددمیاطالقتصمیمنوعیبهغالباً

ابلقومشخصاینتیجهبهمتغیرهربوده،شفافوروشن

ابانتخبرایمساویشانسمتغیرهاگردد،میمنجرحصول

توضعیشوند،میانتخابنتایجبهتوجهباودارندشدن

اخذالقبدرچندانیدشواریگیرندهتصمیمواستطبیعی

نوعیناموفقیتمیزان.نداردعقالئیوبهینهگیریتصمیم

.استکاندآنزیانبارآثاروخطراتوزیادتصمیم



تصمیمگیریدرشرائطریسکیاخطر

نتایج'یمنتهباشدداشتهبردررانتیجهچندتایکتواندمیمتغیرهرشرائطایندر

اخذنتیجهدرشکستبروزاحتمال،بودهشدهشناختهحدودیتاهدفبهحصول

ایمجموعهیلدلبهحالتایندربنابرایناستباالبسیاربحرانیشرائطدلیلبهتصمیم

مندیتوانودوراندیشیوتخصصبهمنطقیودرستتصمیمانتخابمتغیرها،بودن

الیاحتمخطراتباشدترمجربکنندهتصمیمچقدرهر.بازمیگرددگیرندهتصمیم

.استبیشترهدفبهنیلواحتمالیابدمیکاهش



تصمیمگیریدرشرایطعدمقطعیتیاعدماطمینان

ناختهناشکامالًتصمیممتغیرهایگیریتصمیمنوعایندر

هکفضائیدرراخودهایتصمیمگیرندهتصمیموبوده

خذاباشدمیاندکتصمیمکارپیشینهاطالعات،دانش،

بااًغالبنیزتصمیمنتایجبهحصولحالتایندرنماید

مینگیرندهتصمیمبوده،همراهباالخطراحتمالوتردید

باآنمندیفایده–هزینهمیزانونتایجخصوصدرتواند

.نمایدصحبتقطعیت



"فرایند تصمیم گیری"

مسئلهیامشکلشناسائی-۱
هدفتعریف-٢
موجودهایدادهومتغیرهااتصالوارتباطوتلفیق-٣
موجودوملموسمتغیرهایشناخت-۴
علمیهایقضاوتبهتوجهبانظرموردمتغیرهایانتخاب-۵
هاآندرونیروابطتوجیهطریقازتصمیماخذسازیمدل-٦
نتغیرهاازناشینتایجبینیپیش-۷
نهاییتصمیماخذبرایمتغیربهترینانتخاب-۸



شناسائیمشکلیامسئله-1
(Recognition Of a Problem)

بهمسئلهیامشکلزمانیکه.باشدموجودوضعیتشناسائیبایستمیحرکتشروعنقطهعقالئیگیریتصمیمروندیکدر
زیادیمدتهایتا.نمودحرکتعقالئیومنطقیمسیریکدرمسئلهیامشکلحلراستایدرتوانمیشودشناسائیخوبی
یونیمیلمرگاینبرایوبودماندهباقیدانشمنداناذهاندرمشکلیکعنوانبهاقیانوسهایماهییکبارهوناگهانیمرگ

هایآلودگیکارخانجات،هایفرآوردهازناشیهایآلودگیامروزهکهاینتااستگردیدهمیمطرحزیادیدالیلماهیان
حالستاشدهمطرحاساسیمشکلعنوانبهاقیانوسهاآبهایدرونبهگازیونفتیوشیمیائیسمومورودوانسانومحیطی

که

برایتوانمیراحتیبهاستشدهشناسائیمشکلاین

.نمودارائهمنطقیوعقالئیکارراهمشکلاینحل

درریشهاغتشاشاتبحرانها،سوانح،تصادفات،ازبسیاری

بهشودشناسائیخوبیبهاگرمشکلاینکهداردمشکلی

.استحلقابلراحتی



تعریفهدفیامقصد-2
(Define the Goal or Objection)

مقصدایهدفراهسربرراجدیدمشکلتواندمینشودتعریفبخوبیاگرمسئلهیامشکلهر

وبمطلزندگییکبهنیلبرایراهمانچراغتواندمیفردیهدفهرهمانطوریکه.آوردبوجود

گرددمیمسئلهیکبهمنجرگرددروبروایمسئلهومشکلبااگرهدفهمینباشد

یاشکلماگرحالاستشرکتسودافزایشدنبالبهشرکتهدفهایشرکتیهردرهمانطوریکه

بسیارهدفتعیین.سازدمیمواجهمشکلباراسودمندیهدفاینبهنیلنمایدبروزایمسئله

بخرماتوموبیلخواهممیمنمثالًباشدواضحومشخصبایددلیلهمینبهاستحیاتیومهم

تولیدالدنببهگلفکارخانهاینکهیا.باشممیوامدریافتبهنیازمنداتوموبیلخریدبرایو

.اشدبروشنوقطعیکامالًبایدتعریفبنابراین.باشدمیهفتهدوظرفاتوموبیلسیصد



تلفیقوارتباطواتصالمتغیرهاودادههایموجود-٣
(Assembly of Relevant Data)

اینواندنتگیرندهتصمیماگرکهداردوجودزیادیمتغیرهایوهادادهغالباًتصمیمتعییندر

دراغتشاش"بناممفهومیبامواجهکندانتخابراخودنظرمورددادهونمایدغربالراهاداده

بایکسیستماتصورتیبهعلمیمباحثوادیدرهادادهازبسیاری.گرددمی"گیریتصمیم

ار،ساختچونمتغیرهاییبامجددمهندسیوادیدرمثالً.باشندمیتعاملحالدریکدیگر

مواجهدستاینازمتغیرهائیوتحولتغییروها،مشیخطها،رویهفرایندهاوهدف،تشکیالت،

ونچمتغیرهائیمدیریتهایشیوهبحثدر.داردمجددمهندسیبابیشتریارتباطکهایم

میتظردممشارکتیمدیریتمشورتی،مدیریتتفویضی،مدیریتدستوری،یاآمرانهمدیریت

انسانی،منابعنگهداشتوجذبجونمتغیرهائیبحثایندربخواهیماگرحال.باشند

.گرفتنخواهیمشدهاخذهایتصمیمازمفیدینتایجقطعاًبریمکاربهرامجددمهندسی



شناختمتغیرهایموجود-۴
(Identification of Feasible Alternatives)

بهدستیابیبهمنجرنیافتنیدستاهدافتعیینوبلندپروازی

میندهگیرتصمیم.گرددمیکیفیمواردازبسیاریدروواهیوملموسغیرمتغیرهای

قابلکهنمودمتغیرهائیوضعموجودمتغیرهایبراساسراخودتصمیماتبایست

تصمیمرداگر.باشدسنجشوتحلیلقابلوگیریاندازیقابلیافتنی،دستحصول،

بودخواهدنعقالئیگیریتصمیمخودبخودشودانگاشتهنادیدهموجودمتغیرهایگیری

گرمداخلهمتغیریصورتبهتواندمیموجودناشناختهمتغیرهاازیکهرچون

بهحصولدرانحرافوسازدمواجهدشواریباراپژوهشنتیجهنمودهعمل

.نمایدایجادنتایج



انتخابمتغیرهایموردنظرباتوجهبهقضاوتهایعلمی-۵
(Selection Criteria For Judging Alternatives  )

نتخابااینکهاستاینسئوالحال.استموجودمتغیرهایمیانازدرستانتخابگیریتصمیمهردراصلیوظیفه

تصمیمظیفهواین.گیردصورتمتغیرهابهترینمیانازبایستمیانتخابایناستروشنپاسخگیرد؟صورتچگونه

یکایدباینجادرگیرندهتصمیماستبدیهی.نمایدانتخابرابهترینموجودمتغیرهایمیانازکهاستگیرنده

:گیردصورتزیرچهارچوبوحیطهدرتواندمیعلمیداوریوقضاوتاین.نمایدعلمیداوریوقضاوت

ضعیفضعیفترضعیفترین

بهترینبهترخوب



مدلسازیاخذتصمیمازطریقتوجیهروابطدرونیآنها-6
(Modeling The Interrelation Ships)

دهدیهمبابایستمیمختلف،اجزایومتغیرهامدلها،تصمیماخذفراینددر

ائیشناسبخوبیبایستمیموجودمتغیرهایمرتبط،متغیرهایهدفها،.شوند

محلیوبومیهایتصمیمکهبدانیمبایدامروزدنیایدردیگرعبارتبه.شوند

اندک،مجالایندر.برعکسوگذاشتخواهداثرجهانیهایتصمیمبرقطعاً

برارمتغیرهاوعواملاینتاًثیربتوانیمکهباشددشواروسختکاریشاید

وام،اخذبابخوهیماگرمثالبطور.نمائیمگیریاندازهوشناسائییکدیگر

ونچمتغیرهائیبینداریمعنیوریاضیروابط.کنیمخریداریاتوموبیلی

واماعادهبرایماهانههایپرداختوام،زمانمدتوام،سودنرخوام،میزان

اخذمدلسازییاسازهساختراواممدلاخذبرایروابطساخت.داردوجود

.گویندوامبرایتصمیم



پیشبینینتیجهازهرمتغیر-۷
((Prediction of the outcome for Each Alternative

.باشدیممتغیرهربارابطهدروتصمیمهراجرایازممکننتایجبینیپیشحقیقتدرمدلهر

دوچرخهبجایسیکلتموتورازاستفاده.باشدداشتهدنبالبهتواندمیرامتفاوتینتایجمتغیرهر

هاهمسایهبرایولیباشدترمطلوبوتربخششادیکنندهمصرفبرایاستممکن

سپودادهافزایشراخودهایهزینهومحیطآلودگیوباشدداشتهدنبالبهراناخوشایندی

یمتغیرهابهتوجهباراهاهمسایهناخوشایندیمیزانتوانیممیحال.دهندکاهشراویانداز

.نمائیملحاظمدلانتخابدررابینیپیشایننموده،بینیپیشدیگر



انتخاببهترینمتغیر-8
(Choice of the Best Alternative  )

نهائیمرحلهشدتکمیلقبلیمراحلزمانیکه

فوقعواملاگراستمتغیربهترینانتخاب

بهزنیمتغیرهابهترینباشدشدهاجرابدرستی

ادعادتوانمیگیرندهتصمیموشدهانتخابراحتی

فادهاستعقالئیگیریتصمیمروندازکهنماید

.استنموده



چگونهبهتصمیمگیریهوشمندانهعادتکنیم

آنهاازسالیوسنکمیکهدوستانی.ایمدادهانجاممختلفهایدوراندرکهاستانتخابهاییحاصلما،امروززندگی
درکهاستساختهتصمیماتیرا،ماامروزکهاینجاستنکته.کنندمیدرکرامطلباینعمقبهتراست،گذشته
وکسبدنیایدرانسانهاییعنوانبهچهرو،ایناز.ساختخواهدامروزتصمیماتنیزرافردایمانوایمگرفتهگذشته

یکجامانبرایماوبودخواهدمانفعبهگیریتصمیمزمانیچهیادبگیریمبایدعادی،شهروندانعنوانبهچهوکار
صمیمتخصوصدررامواردیتجربهبهما،ازهرکدامدارمقبول.هستیمشرایطیچهنیازمندصحیح،گیریتصمیم
گیریتصمیمخصوصدرمهمنکته۸کوتاه،یادداشتایندرکهاستاینبرمنتالشاماایم،آموختهصحیحگیری

ایناشیم،بداشتهیادبههستضروریگیریتصمیمشرایطبهپرداختازپیشکهاساسینکتهاما.آورمهمگردرا
عادتیکبهموضوعاینکهباشیمداشتهتکراروتمرینبایدچنانصحیح،گیریتصمیمخصوصدرکهاست

مهمرغینظرمانبهامروزکهمواردیدرماناصحیحتصمیماتاستممکنصورت،اینغیردر.شودتبدیلهمیشگی
امروزهمینازپس.نداردوجودآندرامروزبهبازگشتفرصتهیچکهایآینده.باشدرسانآسیبآیندهدرآید،می
.بگیریمفراراهوشمندانهگیریتصمیمکهکنیمتمرینباید



آندروخاصموضوعیدرماآیاببینیمکهاستاینهوشمندانه،گیریتصمیمیکبهرسیدنبرایشرطاولینـ۱
بهحتماباشید،داشتهخودزندگیبهمروریاگر!نه؟استعجیبینکته.هستیمگیرتصمیممقامدرواقعالحظه،
وایدبودهگیرتصمیمجایگاهدرنهاصالًکهدرحالیاید،زدهگیریتصمیمبهدستشماکهخوردبرخواهیدلحظاتی

حدودیاتوافتادهشماگردنبهمسئولیتجهتبیکهاستشدهگونهاین.داشتشمابهچندانیارتباطموضوعنه
ادبگیریمیکهاینجاستحیاتینکتهصحیح،گیریتصمیمبهرسیدنمسیردرگاماویندرپس.ایدفتادهدردسربه

.دیگرفردیبهنهواستمربوطمابهکمالوتمامکهکنیمگیریتصمیمهاییحوزهدرفقطوفقط



میهلحظدرماکهتصمیماتیازبسیاری.استآرامشهوشمندانه،وصحیحگیریتصمیمبرایدومشرطـ۲
اشتهدزندگیرخدادهایبهبهترواکنشیایمنگیرفتهیادچونواقعدر.دادهاسترخبهنسبتماواکنشگیریم،
ایفاواکنشردراخودنقشکندمیتالشناصحیح،بسیارگاههاییگیریتصمیمبهزدندستباماناخودآگاهباشیم،
لیاصموضوعبهصحبتهنوز.هستیدخانوادهاعضایمیاندرسفریکانجامبررسیحالدرکنیدتصور.نماید

بحثورجبهشروعسفر،آنخصوصدرافتادهپاپیشوسادهبسیارموضوعاتیرویبرهمسفرانازتعدادینرسیده،
باوامهنگایندر.استباالگرفتنحالدربحثلحظههرکهحالیدر.نداریدراوضعیتاینتحملشما.نمایندمی

مااصالً“بگوییدرساوبلندنسبتاًصداییباکهداردمیواراشماناخودآگاهتانموجود،وضعیتازرفتبرونهدف
بهترینموجود،وضعیتازرفتبرونبرایتصمیماینکهاستاینشماحس.”شدلغوماسفررویم،نمیجایی

بهدستوکنیدکنترلومدیریتراجونیزبهترهاییشیوهبهتوانستیدمیشماکهحالیدراست،ممکنانتخاب
تصمیمهبدستآرامشباممکن،موضوعاتترینسادهدرحتیکنیدتمرینرو،ایناز.نزنیمعجوالنهگیریتصمیم
.بزنیدگیری



شرایطیشاملهماصلاین.نکنیدگیریتصمیمندارید،مطلقوکاملتعادلاحساسینظرازکهشرایطیدرـ۳
عوامل،نایدوهر.خوشحالیداندازهازبیشکهشرایطیشاملهموهستیدآشفتهبریاوناراحتنگران،شماکهاست
روبروحناصحیسازیتصمیمازناشیمخاطرهباراشماوبردمیمیانازراهوشمندانهوصحیحگیریتصمیمامکان
.کندمی



سازیتصمیمبهدستمشخص،مسالهیکخصوصدرخودآگاهیارتقاءواطالعاتآوریجمعبدونهرگزـ۴
بایدشماماتتصمیهمهفهمیدخواهیدکنید،حرکتهوشمندانهگیریتصمیمتواناییِبهرسیدنمسیردراگر.نزنید
.استناصحیحتصمیماتگرفتنازبهترنکردن،گیریتصمیمصورت،اینغیردر.شودشمابراینفعییاسودبهمنجر
درشماآگاهیودانشاستالزمبزنید،گیریتصمیمبهدستوسنجیدهراجوانبتمامبتوانیداینکهبرایپس

.باشدبودهبهروزوکاملدارید،راآندرگیریتصمیمقصدکهموضوعیخصوص



جامانعملدرشماکهآیدپیششرایطیندهیداجازههرگزوبگیرندتصمیمشماجایبهدیگرانندهیداجازهـ۵
نوشتهماشمسئولیتپایبهآیندهدردیگرانامروزسازیتصمیمکهداردوجودهمیشهاحتمالاین.گیریدقرارشده
دانشراگ.باشیدمراقبدارد،وجوددیگرانوروداحتمالکهداریدگیریتصمیمقصدموضوعیدراگرنتیجهدرشود،

ولیاصودرستتصمیماتتوانستخواهیدباشیدمطمئنباشید،آرامشکمالدروباشدشدهکاملشماآگاهیو
.بگیرید



نسانهایاکهاستطبیعیبسیار.باشدتاثیرگذارشمارویبردیگراننظراتسازی،تصمیمازبعدندهیداجازهـ۶
اماداردمثبتجنبهنظرهااظهاراینگاه.کنندنظراظهارنمایید،میاتخاذکهتصمیماتیخصوصدرشمااطراف
هرردشما.استدوربهخواهیخیرازکمیکننده،نظراظهارنیتوقصدمتاسفانهکهداشتخواهدوجودهممواقعی

صمیمتانتبهسستیندهیداجازههرگزوکنیددفاعایدگرفتهکهتصمیمیازاقتداروصالبتاوجدربایدحالتدو
.کندپیداراه



از.بپردازددیگریراآنهزینهوکنیدگیریتصمیمشماکهاستدوربهاخالقاز.کنیدگیریتصمیممسئوالنهـ۷
.یردگمیکههستیدتصمیماتیمسئولشماکهبزنیدگیریتصمیمبهدستنکتهاینرعایتبارو،این



ازاستواریکنید،شکدلیلیهربنابهگیریتصمیمازبعداگر.ندهیدراهدلتانبهشکتصمیماتتاناجرایدرـ۸
ان،پایدر.شویدهوشمندوشجاعگیریتصمیمتوانستنخواهیدهرگزشماوبستبرخواهدرختشماروحوذهن

چهوکارهزمیندرچهراپیشرفتتانورشدمسیرگیری،تصمیمدرهوشمندیوصحیحتصمیماتامیداورمصمیمانه
.نمایدهموارپیشازبیشفردی،زندگیحوزهدر



برای تصمیم گیری هوشمندانه۱0-۱0-۱0-۱0تکنیک 

نیازها،یمتوانمیماصورتایندر.دهیمتغییرراخودزمانیچارچوباستبهتربگیریمبهتریتصمیماینکهایبر
تاکندمیکمکتکنیکاین.ببینیمگوناگونمقاطعدررانداریمآگاهیبدانکهموضوعاتیوتمایالتها،ترس
کنیدبندیاولویتوشناساییراخودترعمیقهایارزشواهداف



سوال ساده از خود بپرسید۴برای استفاده از این تکنیک 

چیست؟دقیقه۱0ازبعدتصمیماینپیامد:اولسوال��
چیست؟روز۱0ازبعدتصمیماینپیامد:دومسوال��
چیست؟ماه۱0ازبعدتصمیماینپیامد:سومسوال��
چیست؟سال۱0ازبعدتصمیماینپیامد：چهارمسوال��



تصمیمجهنتیپیوستهطوربهبایدما.استپرسشاساسبروسادهاینکهاستجالبتکنیکاینمورددرکهآنچه
پرورانید،میسردررامدتیبلنداهدافشمااگر.کنیمبررسیداشتخواهندآیندهدرکهتاثیراتیبرابردرراهایمان

موانع،ها،شارزکهاستمعنیبداناین.باشیدآیندهدرپایدارنتایجدنبالبهوکردهاجتنابمقطعیعملکردازباید
کنیدمشاهدهزمانطولدربایدراهاانتخابتاثیراتوتمایالت



تحلیل استراتژیک️♦

دراستممکنمثال.دارندتاثیرخیلیمارویکمبودهانیازها،مسایل،وداریممدتکوتاهنگرشعموماهاانسانما
ونشینیممیومآییمیبالفاصله(چیزیکنداشتنیاامریکندانستن)ایمشدهتحقیرمسالهیکخاطربهجلسهیک

.بخریمیاویادبگیریمراموضوعفالنکهگیریممیتصمیم

رمایهسموضوعیکرویواندرفتهکشورچندکهشنویممیاست،چنیننیزگذاریسرمایهعرصهدرطورهمین️♦
نمانیمعقبقافلهازکهافتیممیفکراینبهبالفاصلهنیزما.اندکردهگذاری



تکنیکاین.مدهیتغییرراخودتحلیلافق(آگاهانه)مصنوعیصورتبهکههستیمهاییتکنیکنیازمندمابنابراین
یمتوانمیکهاستآنگاه.پایدارمشخصنیازهایوعمیقهایارزشبهکنیمگذرامروزهیجاناتازکندمیکمک
میپاسخاماصیلنیازهایبهگذاریسرمایهاینکهباشیممطمئنوکنیمگذاریسرمایهیاوکنیمگیریتصمیم
خامهیجاناتنهودهد



موانعتصمیمگیریهوشمندانه



ترس و دودلی

گیرندهتصمیمفردبرایترسهاییایجادباعثابعادهمین.دارندمتنوعیبخشهایوابعادگیریهاتصمیمازیکهر
تصمیمفیتکیباشیم،داشتهواهمهوبترسیماست،مربوطگیریمانتصمیمبهکهکسییاچیزیازوقتی.شودمی

.میافتدچالشبهگیری
ردتردیدکردنرهابرای.نرویمسراغشانبهوبگذاریمکنارراگزینههابرخیشودمیسببتردیدوترسهمین
میستدازراچیزیچهچیست؟ترسایندلیلترسید؟میچیزیچهازدقیقابپرسیدخودازبایدگیریتصمیم
.بمانیمبازشکوفاییوپیشرفتبهرسیدنازشودمیسببترس.ببریدپیترساصلیدلیلبهبایددهید؟

https://www.ucan.ir/tag/3567/ترس-و-تردید
http://ucan.ir/tag/3085/پیشرفت


ارزیابی و تحلیل بیش از اندازه

دیرتراتتصمیمومشکالتبامواجههدرقطعاًکنید،میفکرچیزیدربارهحدازبیشکههستیدافرادیجملهازاگر
چیزیهرمعایبومزایاازلیستیباید.آمدخواهدوجودبهاختاللگیریتانتصمیمفرآینددرورسیدمینتیجهبه

.برسیدارزیابیبهلیستایندربارهوباشیدداشته
اشتباهیایگیریهتصمیمشودسببویژگیاینگاهیشاید.داریدراخودکردنمتقاعدتواناییانسان،عنوانبهشما

رهاییبرای.ریدگیمیقراراشتباهیمسیردرخوداندازهازبیشتحلیلوگیریتصمیمدرتردیدباپس.باشیدداشته
اشتهدگیریهایمانتصمیمبرایمشخصیزمانیمحدودهیبایداشتباه،تصمیماتدرشدناسیروویژگیایناز

.باشیم



کافیاعتماد به نفسنداشتن 

کهاینماننداشتباهتفکراتوگیریتصمیمدرتردید.هستیمتواناانسانهابقیهبهاندازهیهممارودمییادمانگاهی
.اندازدمیعقبپیشرفتازراماهستیم،ضعیفآنهابهنسبتمایابهترندماازدیگران

یشناسایراضعفتانوقوتنقاطتماموباشیدروراستکنید،باورراخودموفقیتبهیابیدستوپیشرفتبرایباید
متصمیبشناسید،رامحدودیتهاتمام.کنیدبرطرفراضعفهایتانوکردهگذاریسرمایهخودقوتنقاطروی.کنید
.برداریدگامهدفتانسمتبهشجاعتباوباشیدداشتهدرستگیری

https://www.ucan.ir/tag/2993/اعتماد-به-نفس
http://ucan.ir/tag/1566/موفقیت
http://ucan.ir/tag/4007/سرمایه-گذاری


شک و دودلی

یمبزدلوترسوراماشک.شودمیذهنتانوقلبواردبیصداخیلیتردیدوشک
مثالًتند؛نیسمهمهمخیلیکهباشیممسائلینگرانبیدلیلمیشودسببشک.کند

انتظارموردگاهجایدرنداریم،کافیپولباشیم،نداشتهکافیتواناییترسیممیبیدلیل
...ونیستیم
تدرستصمیمایناگرکندمییادآوریمابهمدام.ترساندمیچیزیهرازراماشک

داشتهریبهتگیریهایتصمیمتاکنیدبیرونقلبتانوذهنازراشکپسچه؟نباشد،
.باشید



راحت طلبی

ودشمیباعثکشد،میراانتظارمانچیزهاییچهبدانیموقتیگاهی.باشندآسایشورفاهدردارنددوستهمه
.میبریمبیشتریلذتشدهتعیینپیشازچیزهایازخاطرهمینبه.شودراحتخیالمان

بهطلبیراحتازکهخاطریآسایش.باشیمداشتهدرستیگیریهایتصمیمبایدجلوبهروحرکتوپیشرفتبرای
سائلمحلتواناییوچالشهابامواجهه.شودمیپیشرفتمانورشدمانعوانجامدنمیطولبهخیلیآید،میدست

دهدمیقرارموفقیتمسیردرراما



عجول بودن

مشغولیتازکنیم،آرامراخودبایدشرایط،ایندر.نداریمتواناییهیچرسیممینتیجهاینبهکنیم،میعجلهوقتی
.کنیمگیریتصمیمشجاعتودقت،تمرکزباوشویمدورذهنی
بیشتعللوزدگیشتاببدونپس.گیرندمیراتوانمانوانرژیتمامآنهازیرابگذاریدکناررامنفیافکاراستبهتر
.کنیدمقابلهگیریتصمیمدرتردیدباحداز

http://ucan.ir/tag/3081/تمرکز
http://ucan.ir/tag/1557/انرژی


بی تجربگی

برخی.استمهمتصمیماتگرفتنبرایزندگیدرکافیتجربهینبودنادرست،گیریهایتصمیمعواملازیکی
فرزندانشودمیسببکارایناماکنند؛میریزیبرنامهراخودفرزندانبرایالزمتصمیماتتماموسواسباوالدین
.دهیدییرتغراخودنگرشزودترچههرهستید،خانوادههااینجملهازشمااگر.کنندگیریتصمیمشجاعتبانتوانند
درتردیدتاریدبگیتصمیماستاینمنظور.نیستبیبرنامهوعجوالنهگیریتصمیمسریع،گیریتصمیمازمنظور
.برویدلوجآگاهانهگیری،تصمیمفرآینددروکنیدتحلیلدقتبارامختلفمسائلباید.بگذاریدکنارراگیریتصمیم

http://ucan.ir/tag/6478/برنامه-ریزی


تعدد نظرات

آشنایییرمسبهکهآگاهافرادبامشورتالبته.کنیدنظرخواهیخودگیریهایتصمیمبرایکسیهرازنیستنیاز
کننددرگیرارذهنتانتنهاوبدهندنظرشماگیریتصمیمدرتردیددربارهنیستنیازامااستخوبیبسیارکاردارند،



نداشتن اطالعات کافی

رااولدمقندارید،کافیاطالعاتگیریتصمیمبرایاگر.نیستکافیدرستگیریتصمیمبرایمااطالعاتگاهی
.یابیدستدمطلوبنتایجبهگیریتصمیمدرتردیدگذاشتنکنارباویابیددستمنطقیاطالعاتبهوبردارید



سماجت

عویقتبهمنطقیودرستگیریهایتصمیمشودمیباعثوبودهگیریهاتصمیمدرتردیدبرایعاملیسماجت
راوندشانجامبایدحتماًکهکارهاییدربارهگیریتصمیمومیدهیمدستازراخودمنطقودرکتمامگاهی.بیفتد

.هستنددورمنطقازکهکنیممیتمرکزنکاتیرویتنهاومیاندازیمتأخیربه



ده روش برای بهبود تصمیم گیری هوشمندانه



فایده را انجام دهید-تحلیل هزینه .۱

.بسنجیدرابمعایومزایاحتماگرفت،خواهیدراتصمیمبهترینکهاینازاطمینانبراینهایی،تصمیمگرفتنازقبل
(یمنفچهومثبتچه)راممکنراههرنتیجهیآن،کمکبهکهاستفایده-هزینهتحلیلانجاممستلزمکاراین

واسطهیبههکبشویدآشناچیزهاییبایابشناسیدرافرصتهاارزشمیکندکمکشمابهروشاین.میکنیدبررسی
.بدهیددستازراآنهااستممکندیگر،تصمیماتبرتصمیمیکترجیح



گزینه ها  را محدود کنید .۲

تصمیمرفتنگباشند،بیشترروپیشگزینههایچههر.کنیدمحدودراگزینههافایده،-هزینهتحلیلکردنسادهبرای
مااغلبموالمعچونشود،آیندهدربیشترپشیمانیهایبهمنجرمیتواندبیشترگزینههای.شدخواهدسختترنهایی،
میتوانستیمایدشکههستیمایننگرانومیکنیمفکررفتهدستازاحتماالتتمامبهفورانهایی،تصمیمگیریازپس

.میشودتربیشخاطرآرامشسببگزینههاکردنمحدودکلمه،دقیقمعنایبه.نگرفتیموبگیریمبهتریتصمیم



اهمیت تصمیم  را ارزیابی کنید .۳

بهبستگیااینههمهیبیشتر؟یاساعتدهدقیقه؟دهثانیه؟دهکرد؟صرفبایدزمانچقدراحتمالیتصمیمیکبرای
دکنیمشخصراتصمیمتاناهمیتعذابآور،تردیدهایکردنکمبرای.استخطرمعرضدرچیزیچهکهدارداین
اساسبرو(بود؟خواهدچقدرتصمیماینهزینههایمیزانبود؟خواهدچقدرمنزندگیبرتصمیماینتأثیرمیزان)

کهتصمیمیبیارزیانهاست،تصمیمگیریازپیشارزیابیرویماتأکیدکنیددقت.کنیدتعیینزمانیمهلتیکآن،
.هستیدآنتوجیهدنبالبهفقطوگرفتهایدهماکنون



برای تصمیمات جزئی زیاد وقت صرف نکنید .۴

است،کردناتماشبرایتلویزیونیبرنامهییکانتخابیاناهاربرایرستورانیکانتخابسادگیبهشماتصمیماگر
.دهیداختصاصجزئیتصمیمگیریهایبهراممکنزمانحداقلوبسنجیدراخودتصمیماهمیتکهبیاوریدیادبه
وقتینهها،گزانتخاببرایحدازبیشکردنفکرباپسنمیگذارد،مهمیاثردیگرانیاشماخودبرشماتصمیماگر
.نکنیدتلفراخود



تحقیق کنید .۵

ماشینیالپتاپهمراه،تلفنخریدقبیلازمهمتصمیمگیریهایبهکاروقتیامابرسد،نظربهواضحامراینشاید
خواهداشمرضایتسببنهایتدرمیکنید،نظرتانموردمحصولدربارهیتحقیقصرفکهوقتیوانرژیمیرسد،

.میشودگریبانگیرتانشدیدیپشیمانیِصورت،اینغیردرشد،



با یک فرد آگاه و باتجربه مشورت کنید .۶

بهارکایناست،تصمیمگیریازپیشتدارکاتوحقایقدربارهیپرسوجوازبیشچیزیآگاهفردیکبامشورت
مککباکهمیکنیدپیدااطمینانواعتمادشمازیرامیکند،کمکهمآیندهدرشماتصمیمگیریمهارتبهبود
دربارهییکمکاندوستیکازگرفتنکمکخواه.گرفتخواهیددرستیتصمیمنهایتدرباتجربه،فردیکازگرفتن
رویکرداه،آگافرادبامشورتکردهاند،مصرفشماازپیشرامحصولیکهکسانینظربررسیخواهباشد،ماشینخرید
.استتصمیمگیریفراینددرمفیدیبسیار



مدیریت منازعه را تمرین کنید .۷

آنمثبتجنبههایافزایشونزاعمنفیجنبههایکردنمحدودفرایند:منازعهمدیریتتعریف
برایبنابراینمیبرد،باالراتعارضاحتمالمتعدد،اعضایوجود.میآیدنظربهدشواریکارگروهی،تصمیمگیری

-بردتموقعیبینتفاوت.میآیدکاربههمیشهمعارضه،مدیریتتمرینموقعیتهایی،چنیندرخودتانکردنآماده
بیلقاز)برد-بردو(میکشددستمقابل،طرفنفعبهخواستههایشازطرفیکآن،درکهسازش،قبیلاز)باخت
.نیدکشناساییرا(میکشندچیزهابرخیازدستدیگر،امورسربرتوافقمنظوربهطرفدوهرآن،درکهتطابق،



از پیش برنامه ریزی کنید .۸

کنیدریزیبرنامهپیشازگروهیتصمیماتبرای

ازپیشکهتاساینکاربهترینگروه،اعضایمیانتعارضازاجتناببرایبگیرید،گروهیتصمیمیکاستقراروقتی
میتوانیدروشایناز.کنیدفکرخوبیبهتصمیمآنبهمربوطجزئیاتبهپیشازتصمیمگیری،موعدبهرسیدن
درویردمیگراآنیوعجوالنهتصمیماتجلویروش،اینچونکنید،استفادهشاممهمانیهاییارفتنسینماهنگام
.میکندکمترراگروهاعضایمیانمنازعهاحتمالوبهتررادرگیرافرادهمهیتصمیمگیریمهارتهایحال،عین



مسئولیت را به عهده بگیرید .۹

ثابتیموضعگروهی،تصمیمگیریهنگامهیچکساگر.بودقاطعبایداوقاتگاهیوشدتسلیمبایداوقاتگاهی
بایریتصمیمگبرایتالشدرراخودارزشمندزمانصورت،اینغیردر.بگیریدعهدهبهرامسؤلیتشمانمیگیرد،
کاریاکنیدخودتانتفریحصرفراخودوقتمیتوانستیدکهحالیدرمیدهید،هدرموضوعیکسربردیگران
.دهیدانجاممفیدی

میگیرندهوشمندانهتصمیماتموفقانسانهایچطور:بخوانیدحتما



روی اشتباهات تمرکز نکنید .۱0

بطالتبهکهتاسزندگیآنازسودمندتربلکه،شرافتمندانهترتنهانهباشدشدهسپریکردناشتباهباکهزندگیای
«.باشدشدهسپری

شاوبرناردجرج–
باکردندگیزن.کنیدسرزنشگذشتهاشتباهاتخاطربهراخودتانکهاستایندرستتصمیمگیریِمانعبزرگترین
بنابراینیرساند،مآسیبآیندهدرشمامؤثروسریعتصمیمگیریتواناییبهگذشته،تصمیماتازپشیمانیوتشویش

سامانهبراتصمیمتانکههنگامیوبگیریدتصمیمقاطعانهگذشته،شکستهایواشتباهاترویتمرکزجایبه
نکنیدفکرگذشتهبهدیگررساندید،



چطور انسان های موفق تصمیمات هوشمندانه می گیرند

راندگیمانزروندمیتوانندگاهیکهتصمیماتیگرفتهایم،قراربزرگیتصمیمگیریهایمقابلدرزندگیدرماهمهی
مسائلیازکییشایدتصمیمگیری.کنندمواجهشکستبایابرسانندموفقیتاوجبهرامادهند،تغییرکلیطوربه

.داردقشنسرنوشتماندردیگرچیزهرازبیشترشایدوداریمکاروسرآنبازندگیدرچیزهرازبیشترکهاست



تصمیمبار۷۰روزانهماکهدادهنشانکلمبیادانشگاهدرمطالعهای.هستیممواجهزیادیتصمیمگیریهایباروزهرما
کارسرِسیرمکدامازبخوریم،غذاییچهاینکهبرایتصمیممثلهستند،کماهمیتتصمیماتاینازبعضی.میگیریم

دوبینخابانتمثلهستندمهمترهمتصمیماتازبعضی.کنیمرسیدگیروزانهمانکارهایبهترتیبچهبهیابرویم
قطعبرایگیریتصمیمیاکنیممکاننقلدیگریشهربهداریمدوستشکهکسیخاطربهآیااینکهشغلی،پیشنهاد
رچطوبدانیمکهاستمهمخیلیهستیم،مواجهآنهاباروزدرکهتصمیماتیاینهمهیبا.سمّیافرادبارابطه

کهژیهاییاستراتبامنکهآنجااز.کنیمپیدادستخوشبختیوموفقیتبهتاکنیماولیتبندیراآنهامیتواینم
.ممیآورشمابرایاینجادرراآنهاازتعدادیهستمآشنامیبرندبهکارخودتصمیمگیریهایدرموفقانسانهای



افراد موفق تصمیمات کوچک را تبدیل به روال روزمره می کنند

نتیجهدرودمیشوخستهکنید،استفادهآناززیادروزطولدراگرومیکندکارعضلهیکمانندتصمیمگیریفرایند
میماتتصکهاستاینمیبرندکاربهموفقافرادکهروشهاییازیکی.دهدانجامدرستیبهراخودکارنمیتواند
برایریبیشتذهنیانرژیووقتوکردهحذفراآنهاشکلبدینومیکنندهمیشگیروالیکبهتبدیلراکوچک

.میگذارندپیچیدهترومهمترتصمیمگیریهای

یکهمزهنوزاکربرگمارک.داریمیادبهمیپوشیدکارسرِروزهرکهراجابزاستیویقهاسکیمشکیلباسماهمهی
درراککوچتصمیمگیریهایتااستاینکارشانایندلیلکهگفتهاندآنهادویهر.میپوشدکالهدارسوئیشرت

باراکهمینطور.استمهمچقدرروزدرخوبتصمیمگیریقابلیتکهمیدانستندخوبیبهآنها.کنندحذفزندگ
هکاستاینمیپوشمخاکسترییاسرمهایشلواروکتروزهرمیبینیداینکهدلیل»:میگویدنیزاوباما

خیلیتصمیماتچونکنمفکربخورمچهیابپوشمچهاینکهدربارهیخواهمنمی.کنمکمترراتصمیمگیریهایم
«.دارمگرفتنبرایمهمتری



تصمیمات مهم را صبح ها می گیرند

برایرامیتترکماهتصمیماتکهاستاینکردفرارتصمیمگیریازناشیخستگیِازمیتوانکهراههاییازدیگریکی
ذهنمانکهزمانیوصبحهابهرامهمتصمیمگیریهایوبگذاریمهستیمخستهکهزمانیوکارازبرگشتنازبعد

بیدارودزصبحکهاستاینراهبهترینداریدگرفتنبرایزیادیتصمیماتکهزمانی.کنیمموکولاستشادابتر
روشیک.بگیریدرامهمتصمیماتشوید،(ایمیلهایاتلفنها)کماهمیتترتصمیماتدرگیراینکهازقبلوشوید
مثال.باشیدداشتهتازهشروعیبعدروزتادهیدانجامقبلشبراکوچکترکارهایازتعدایکهاستاینهمدیگر

.نکنیدهمفکرآنبهحتیشدنبیدارازبعدتاکنیدآمادهقبلشبرالباسهایتانمیتوانید



به احساسات خود توجه می کنند

خوداتاحساسموفقافراد«.نگیریدزودگذراحساساتاساسبررادائمیتصمیمات»:میگویدکههستضربالمثلی
تیجهندرو(میگذارندرفتارشانرویبرکهتاثیریوآنهاشدتهمینطور)میکننددرکومیشناسندخوبیبهرا

مدیریتیارکدراخوداحساساتنمیتوانندافرادازخیلیمتاسفانه.بگیرندتصمیمبیغرضومنطقیکامالمیتوانند
قرارآزمایشموردرانفرمیلیونیکازبیشترTalentSmartنامبهکسبوکارمدیریتمشاورهیشرکتیک.کنند
.کنندشناساییلحظهدرراخوداحساساتمیتوانندانسانهااز٪٣٦فقطکهرسیدنتیجهاینبهوداد

قراراعشعتحتاخالقیاتبهنسبتراآنهانظربدروحیهیداشتناستممکنکهمیدانندماهرتصمیمگیرندههای
.دهدحدازبیشاعتمادبهنفسآنهابههمخوبروحیهیودهد



گزینه های خود را بی طرفانه سبک و سنگین می کنند

دهشتعیینپیشازمعیارهایسرییکباراخودگزینههایهستندتصمیمگیریدرگیرکهزمانیموفقافراد
این:ندهستمعیارهاازنمونهچنداینها.میکندموثرتروآسانترراتصمیمگیریکاراینمیدانندزیرامیسنجند،

…رایبزیانیچهدارد؟…برایمنفعتیچهدارد؟منبرایزیانهاییچهتصمیمایندارد؟منبراینفعیچهتصمیم
تصمیمایننگرفتنازآیاشد؟خواهمپشیمانتصمیماینازآیاهست؟منارزشهایازبازتابیتصمیماینآیادارد؟

شد؟خواهمپشیمان



تا روز بعد صبر می کنند

نگاهآنبهشفافتریافکاربامیتوانیدبعدروزفردایباشید،کردهاستراحتراشبتصمیمگیری،ازبعدکهزمانی
برایبیشتریوقتکهزمانی.کنندسپریراخوددورهیکهمیدهداجازهشمااحساساتبهزماناینهمچنین.کنید
.دیدبوگرفتهنادیدهراآنهاقبالشایدکهمیشویدمهمتریجنبههایمتوجهمیگذارید،تصمیمتانبرتمرکز



ولی مدت زیادی صبر نمی کنند

دهندزهاجانبایدکهمیدانندحالعیندرولیجمعکننداطالعاتمیتوانندکهآنجاتابایدکهمیدانندموفقافراد
خودتصمیمبرایشوند،منتظراینکهجایبهآدمهااین.کندزمینگیرراآنهادادههاحدِازبیشتحلیلوتجزیه

ویفشانتکالانجامبرایکردند،مشخصراتصمیمگیریتاریخاینکهمحضبهومیکنندتعیینزمانیبرنامهی
.میسازندآمادهراخودتاریخآنبهرسیدن



ورزش می کنند تا دوباره انرژی بگیرند

راگریزجنگوواکنشکهشیمیاییمادهیهمانمیشود،کورتیزولآزادسازیباعثبزرگتصمیماتگرفتنِاسترسِ
تصمیمکیاتخاذبرایوقتی.میکندسلبانسانازراکردنفکرمنطقیوشفافقابلیتکورتیزول.میآوردبهوجود
ینهمچن.برگرددذهنبهشفافیتوشودآزاداِندروفینتااستکافیدقیقه٣۰.کنیدامتحانراورزشدارید،استرس
ننشامطالعات.شویدخارجگریزوجنگحالتازکهمیکندکمکشمابهکورتیزولکردنمصرفبهباورزش

.میدهدافزایشهستند،مرتبطتصمیمگیریبهکهرامغزازمختلفینواحیکارآییمدتطوالنیدرورزشمیدهند



همیشه به وجدان شان مراجعه می کنند

تاحساساکهزمانی.استبرخوردارویژهایاهمیتازوجدانمهمتصمیمگیریهایهنگامدرکهمیدانندموفقافراد
.کندعملمورداعتمادراهنماییکعنوانبهمیتواندوجدانمیگیرند،رامنطقجلوی



مشورت می گیرند

انتخابراینیجایگزگزینهیکههستمادرغریزیصورتبهگرایشیمیشویم،نزدیکتصمیمگیرییکبهکهزمانی
راگزینهبعدوجمعآوریرااطالعاتابتدااینکهنهکنیم،جمعآوریراگزینهآنتاییدبرایالزماطالعاتبعدوکنیم

کهاستیناتاییدیجهتگیریبامقابلهبرایراهبهترین.میگویندتاییدیجهتگیریکاراینبه.کنیمانتخاب
کمکدیدگاهینا.بشنویمکنندنگاهماموقعیتبهمتفاوتیدیدگاهازمیتوانندکهرادیگریافرادپیشنهاداتونظرات
.بشویمخودغیرمنطقیتمایالتمتوجهوکنیمنگاهگزینههایمانبهبیطرفانهتامیکند



به تصمیمات قبلی فکر می کنند

اماآیند،میتجربهازخوبتصمیمات»:میکندتعریفشکلبدینراتصمیمگیریپیچیدهیطبیعتتواینمارک
یکبهشدنتبدیلبرایراهتنهاکهنیستمعنیبدیناین.«استبدتصمیمگیریهایمحصولتجربه

یادبههمیشهارگذشتهتصمیماتبایدکهمعناستاینبهفقطبلکهاست،کردناشتباهزیادخوبتصمیمگیرندهی
.یکنندماستفادهآنهاازمشابهمواقعدروهستندآگاهگذشتهشانتصمیماتازخوبیبهموفقافراد.باشیمداشته



ابزارها یا فنون
:د ازتصمیم گیری عبارتن



Pareto)پارتوتحلیلوتجزیه-۱ Analysis)
.گرددیجاداتصمیماخذدرداردامکانکهاستتغییراتیترینمهمدنبالبهتحلیلوتجزیهاین

Paired)زوجیهایمقیاستحلیلوتجزیه-۲ Comparison Analysis)
.باشدمیمختلفحاالتارزشیابیدنبالبهتحلیلوتجزیهاین

Grid)شبکهتحلیلوتجزیه-۳ Analysis)
.تاسخوبراههاهمهکهاستوضعیتیدرکارراهانتخابدنبالبهتحلیلوتجزیهنوعاین

Tress)تصمیمدرختوتحلیلتجزیه-۴ Decision making)
.باشدمیانتظارموردنتایجبهتوجهباپروژهمسیرهایوتحلیلتجزیه

P.M.I)ضعفوقوتنقاطتحلیلوتجزیه-۵ Analysis)
.استتصمیمهرضعفوقوتنقاطوضعتعییندنبالبهوتحلیلتجزیهنوعاین

Force)نیرومیدانوتحلیلتجزیه-۶ Field Analysis)
.استنیروبازدارندهوبرندهپیشوفشارنیروهایتحلیلوتجزیه

Six)گانهفکرششکالههایتحلیلوتجزیه-۷ Thinking Hats)
.استنآهایجهتکلیهازتصمیمتبیینبدنبالگانهششفکریکالههایوتحلیلتجزیه

Cost-Benefit)مندیفایده-هزینهوتحلیلتجزیه-۸ Analysis)
خیر؟یااستاقتصادیوصرفهباتصمیماخذآیاکهکنیممیبررسیروشایندر



تجزیهوتحلیلپارتو
Pareto Analysis

ازیکیعنوانبهتحلیلوتجزیهروشاین

درمهمتغییراتاجرایجهتمهمروشهای

براساس.رودمیکاربهتصمیماخذدروسازمان

توانیدمیشماکارهااز%٢۰انجامبااصلاین

رتوپاتحلیلوتجزیه.برسیدکارمزایایاز۸۰%

کهاستتغییراتیتعیینبرایرسمیروشیک

.ندکاعطاسازمانبهرامنافعبیشترینبتواند



تجزیهوتحلیلمقیاسهایزوجی
Paired Comparison Analysis

روشاین.دکننمیاستفادهنمایندحلانتخاب،ازپسونمایندانتخابرامشکالتترینمهمبخواهندکهزمانیتکنیکایناز

دیگراملعبامقایسهدرعاملهرروشایندر.دهدمینشانرامهمهایاولویتتکنیکاین.استسودبیشتریندنبالبهغالباً

.گرددمیمقایسهیکبهیکبصورتو

صورتبهمتغیرهاحالتایندر

کهمتغیریوگریدهمقایسهدوتادوتا

.گرددمیانتخاباستترمهم

اهمیتدرصدتوانمیمقایسهازپس

.نمودمشخصنیزرامتغیرهر



تجزیهوتحلیلشبکه
Grid Analysis

ارزهموازیمویکدیگرباکهاستمتغیرهائیانتخاببهمربوطوتحلیلتجزیهروشاین
تجزیهاینباشدمیتصمیماخذبرایمفیدروشیشبکهوتحلیلتجزیه.باشندمی

راامتغیرهاینخاوهیممیوداریمارزشبامتغیزهائیکهشودمیاخذزمانیوتحلیل
.کنیمگیریاندازه
ورسطصورتبهراعواملوکنیممیبندیفهرستراهستندمهمکهعواملیابتدا
.استمتصمیاخذبرایعواملاهمیتتعیینبعدیقدم.کنیممیگذاریشمارهستون
بامتوانیمیراعواملوزن.دادنشاننیزگذاریشمارهطریقازتوانمیرامتغیرهااین

هایاسمقیتکنیک)قبلحالتشبیهامتیازاتمحاسبه.دهیمنشانآناهمیتبهتوجه
سپ.شودمیختم(خوبخیلی)سهبهوآغاز(ضعیف)صفرازامنیازبندی.است(زوجی

بودخواهدبرندهعاملاستوزنبیشتریندارایکهعاملی،عواملوزنتعییناز



تجزیهوتحلیلدرختتصمیم

ایجنتبراساسپروژهمختلفحاالتبینانتخاب
پروژه
نبیانتخابجهتمناسبیابزارتصمیمدرخت
حالتهایدرختاین.باشدمیمختلفحاالت
وعوقاحتمالومسیرهرنتایجبراساسرامختلف

وتجزیهروشاین.کندمیتعییننتایجآن
وخطراتمیزانازروشنیتصویرهموارهتحلیل
.دهدمینشانرامرحلههربامرتبطهایپاداش



رسمدرختتصمیم

درتدااب.نمائیممیرسمنظرموردنتایجتوجهباراتصمیمدرخت

مربعایناز.نمائیممیرسمراکوچکیمربع،شروعنقطه

یمرسمآناحتمالینتایجبهتوجهباراستطرفبهراخطوطی

یجهنتاگر.کنیممیمالحظهرانتایجمسیرهرپایاندر.کنیم

مرسرادیگریمربعصورتآندرشودجدیدیتصمیمبهمنجر

هارهدایوباشندمیمانهایتصمیمبیانگرمربعهر.کنیممی

مربعاالیبدرراعاملیاتصمیمهر.هستندغیرواقعینتایجبیانگر

نآدرنمائیمتکمیلراحلراههراگر.نمائیممیرسمدایرهیا

نتایجربیانگدایرههر.دهیمنشانراآنبرجستهخطبابایدصورت

.استاحتمالی



خوب

متوسط

ضعیف

ضعیف

ضعیف

ضعیف

متوسط

متوسط

متوسط

خوب

خوب

خوب

توسعه آرام

توسعه سریع

تولیدات قوی

تولیدات ضعیف

تولیدات جدید

تولید بدون 
تغییر در وضعیت  

موجود

تکرار تولید



تجزیهوتحلیلنقاطقوتوضعف
Pros and Cons Analysis

دراخذکهمتغیرهائیکلیهروشایندراستموسومنیزTنموداروتحلیلتجزیهروشبهتحلیلوتجزیهروشاین

نشانمیمتصهربامرتبطضعفوقوتنقاطازفهرستیو.شودمیدادهنشاننموداررویبرباشندمیدخیلتصمیم

بایستمیحتماًکهباشدمیدارارامفیدیغیرومفیدشرائطازایمجموعهتصمیمیهربهرحال.شودمیداده

:تندهسزیرشرحبهورزشیاتوموبیلخریددرضعفوقوتنقاطمثالً.گیردقرارمدنظرگیرندهتصمیمتوسط

نقاط ضعفنقاط قوت

انعطاف و راحتی بیشتر

بدنه محکم تر و بادوام تر

امکان شتاب بیشتر

بیمه نامه های گران تر

مصرف بنزین بیشتر

هزینه های نگهداری بیشتر



تجزیهوتحلیلمیداننیرو
Force Field Analysis

با.باشندیمتغییرعلیهکههستیمنیروهائیتحلیلوتجزیهوتعییندنبالبهروشایندر
عواملثیرتأوکنیدتقویتراپشتیبانعواملتوانیدمیشماتحلیلوتجزیهروشایناجرای

.دهیدکاهشراکاهندهوبازدارنده
:کنیممیاستفادهزیرگامهایازنیرومیدانتحلیلوتجزیهاجرایبرای
دراربازدارندهنیروهایونمودهفهرستستونطرفیکدرراتغییربرندهپیشنیروی-۱

.نمائیممیفهرستستوندیگرطرف
.گیریممینظردررا(۵)قویتا(۱)ضعیفازگانهپنجهایگزینه-٢
.کنیممیرسمرابازدارندهوبرندهپیشنیروهاینمودار-٣

درجدیدهایفرآوردهبرایراجدیدیتجهیزاتبخواهیداگرمدیرعنوانبهشمامثالبطور
زیرتصوربهتواندمینیروهامیدانتحلیلوتجزیهصورتآندرنمائیدنصبکارخانهمحل
:است



نمودارتجزیهوتحلیلمیداننیرو

گران تمام وقترکاهش کا

ترس کارکنان از فناوری جدید

تأثیر محیط بر فناوری جدید

هزینه

توزیع

مشتریان تولیدات جدید را خواهانند

بهبود سرعت تولید

افزایش حجم محصول و تولید

کنترل هزینه های باالی تولید

:برنامه

ارتقاءسطح
کارخانهبا
تجهیزات

تولیدیجدید

عوامل تغییریرعوامل مقابله کننده با تغی



راکارراهدوشماحالتایندر.دهدافزایششمادرراموفقیتبهحصولاحتمالتواندمیتحلیلوتجزیهاین

:داریدرویپیشدرانتخابجهت

بازدارندهعواملفشاروقوتمیزانکاهش-۱

پروژهموافقوتغییرنیروهایقدرتوقوتافزایش-۲

زیردموارنمائیماجراراپروژهبخواهیماگرحال.نمایندمیتوصیهرااولکارراهبررویکارگرانتحلیلاکثر

:گرددمیتوصیه

جدیدتکنولوژیازکارکنانترستوانمی(۱هاهزینهافزایش)کارکنانآموزشافزایشطریقاز-۱
.۲دادکاهشرا

.مفیداستخودشانوسازمانبرایتغییراجرایکهنمائیمتفهیمراموضوعاینکارکنانبه-٢

میسازماندرجدیدمنافعوجدیدمشاغلایجادموجبجدیدهایماشینکهشوندمیمتوجهکارکنان-٣

(+۲جدیدنیروی)گردد

(-۲وقتتمامکارکاهش،+۱هزینه)کاریوریبهرهافزایشبرایدستمزدهاافزایش-۴

(-۱محیطیتأثیر)شودمیکارخانهدرآلودگیکاهشموجبفیلترهانصب-۵

.شودتبدیلپروژهقوتراستایدرو۱٣به۸به،۱۰به۱۱ازتوازنتغییرموجببایستمیتغییراتاین



مدلکالههایششگانهبونودیادوارد
 (Six thinking Hats , Bono de , Edward)

عیینتوگیریتصمیمفرایندهایدربارهمختلفاندازهایچشمکشفبرایمدلیبونودیگانهششکالههایمدل
.استاستراتژی

:باشدزیرهایاندازچشمتواندبیانگرمیمختلفهایرنگباکالهشش
.نیازموردو،عینیهدفهای،اطالعاتبهدستیابیبرتأکید،سفیدکاغذ(گرمشاهده)سفید-۱
.تناسب،آیندهوگذشتهبهتوجهبدونتوصیفیدیدگاه،احساسی،گرما،آتش(دیگران،خود)قرمز-٢
.گرقضاوتنقاد،،رودنمیپیشخوبکارهاچرا،عقالئیمنفینگاه(دیگران،خود)سیاه-٣
.استخوبآنچهودیگرانبهتوجه،مثبتمنطقینگاه،مناسب،درخشان(دیگران،خود)زرد-۴
.جدیدعقاید،سازفرضیهومحقق،اندیشخالق،نگرطبیعت(دیگران،خود)سبز-۵
.کندفکرچگونهکندمیفکر،اداری،نگرمرحله،فرایندکنترل،سرما،آسمان(گرمشاهده)آبی-٦



"منافعاصلیازروشهایتفکرششگانه"

.کنیممطرحخطریاریسکخصوصدررامطالبیدهدمیاجازهمابه-۱
گانهچندوجدیدهایدیدگاهپیدایشونظرارائهبرایآگاهیایجاد-٢
اندیشهفکروبازیبرایمقرراتوضع-٣
متمرکزتفکر-۴
بیشترخالقتفکر-۵
ارتباطاتبهبود-٦
گیریتصمیمبهبود-۷



استفادهکاربردیازمدلهایکاله

شدهایمرحلهچهارچوبیکباشدحیاتیومفیدبسیارتواندمیهاسازمانبرایهموافرادبرایهمکالهششمدل
:استزیرشرحبهمدلایناجراینحوهبرای
(سفیدکاله).دهدمینشانراموجودحقایق:۱گام
(سبزکاله).باشندمادسترسدروقایعچگونهاینکهوکندمیاندیشهخلق:۲گام
).دکنمیلیستراهاکاریدوبارهواشتباهات(زردکاله)منافعبندیفهرستوخوبنظراتارزشیابی:۳گام
(سیاهکاله
(قرمزکاله)متغیرهاخصوصدرافرادباورواحساساتکسب:۴گام
(آبیکاله)جلساتبرگزاریازگیرینتیجهوبندیخالصه:۵گام



فایدهمندی-تجزیهوتحلیلهزینه
Cost- Benefit Analysis

یکبدنبالفایدهمندیازروشهایبسیارشناختهشدهدرمباحثاقتصادیمیباشداینتکن–تجزیهوتحلیلهزینه
استبدیهیاستکهتصمیمگیرندهبه(benefit)وفایدهمندی(cost)اخذتصمیمباتوجهبهدوعاملهزینه

میدنبالآناستکهفایدهمندیراازهزینههابیشترکندتاسودخودراافزایشدهدوهنرخودرادراخذتصمی
–نهالبتهاینروشازسویطرفدارانتجزیهوتحلیلهزی.میداندکهبیشترینفایدهرابرایویداشتهباشد

دالتواجتماعیبهشدتموردانتقادقرارگرفتهآنهامعتقدندکهاگرصرفاًبهدنبالسودباشیمازمفهومسازیع
تامنافعتوسعهاجتماعیدورمیشویمومنافعجامعهفدایمنافعاقلیتیمیگرددکهبهنفعفردیخودمیاندیشد

.جامعه



در آخر

وهفتههاروزها،شاید.بگذاریدکافیانرژیووقتبرایشداردرااینارزشکهاستفرایندیبزرگتصمیماتگرفتن
.میدهدنتیجهتالشتانآخردرباشیدمطمئنولیکنیدفکرآنبهبایدماهها
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