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 به کارتان می آید هنگام تصمیم گیریمهارت مهم که در  7

 

 دیگر بعضی و ساده تصمیمات این از بعضی. هستیم گیری تصمیم حال در روز هر ما

 فکر ایلحظه بدون که اندشده عادی تانزندگی در حدی تا تصمیمات این از بعضی. اندپیچیده

 تریبیش تفکر و بررسی به نیاز پیچیده و سخت تصمیمات اما. کنیدمی اتخاذ را آنها کردن

 :شوندمی زیر موارد شامل تصمیمات گونه این. دارند

 

 .باشند ناشناخته حقایق از خیلی است ممکن: قطعیتعدم

 یمهه باید و هستند مرتبط هم به که باشند داشته وجود زیادی عوامل است ممکن: پیچیدگی

 .گرفت نظر در را آنها

 .باشد داشته همراه به زیادی تأثیرات شما تصمیم است ممکن: خطرناک عواقب

 آنها از کدام هر که باشند داشته وجود نیز دیگری هایگزینه است ممکن: دیگر هایگزینه

 .باشند داشته را خود به مربوط هایقطعیت عدم و عواقب

 بینیشپی درستی به تانتصمیم به را متفاوت افراد هایواکنش باید شما: فردیبین مسائل

 .کنید

 دارد، پی در را دست این از ایپیچیده مسائل که دارید قرار تصمیمی برابر در شما وقتی

 رآیندیف باید مواقع این در. بگیرید کار به هم با را تانگیریتصمیم و مسئله حل مهارت باید

 خوب ایجنت به و کرده بهتر را تانتصمیمات کیفیت بتوانید تا بگیرید کار به مطمئن و مؤثر

 .کنید پیدا دست

 

 لح های استراتژی و گیریتصمیم هایمهارت از ترکیبی که را فرایندی چنین مقاله این در

 .یمکنمی معرفی شما به آیدمی کارتان به پیچیده تصمیمات اتخاذ مواقع در و است مسئله
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 گیریتصمیم در یافتهسازمان رویکردی

 تندنیس واضح خوبی به ابتدا همان از هاگزینه بهترین که دلیل این به تجاری، هایموقعیت در

 اب اغلب تصمیمات شوند،نمی گرفته نظر در فرایند از بخشی عنوان به کلیدی عوامل یا

 و گیریتصمیم هایاستراتژی باید شما اتفاق، این از جلوگیری برای. شوندمی مواجه شکست

 .ببخشید بهبود موقعیت از را خود شناخت تا دهید قرار هم کنار در را مسئله حل

 

 که همیم عوامل تمامی گرفتن نظر در با تا کند کمک شما به تواندمی منظم و منطقی فرایندی

 .دهید انجام را کار این هستند؛ نیاز مورد مطلوب اینتیجه به رسیدن برای

 

. دهدمی کاهش را مهم عوامل گرفتن نادیده احتمال یافتهسازمان روشی به فرایند این انجام

 :کندمی کمک شما به راه این در ما ایمرحله ۷ رویکرد

 

 سازنده محیطی ایجاد

 جزئیات تمامی گرفتن نظر در با موقعیت بررسی

 مناسب جانبی هایگزینه ایجاد

 هاگزینه بررسی

 حلراه بهترین انتخاب

 نقشه ارزیابی

 .الزم اقدامات انجام و دیگران با تصمیم گذاشتن میان در

 .کنیم بررسی جزئیات با را موارد این از کدام هر بدهید اجازه
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 :نکته

 نید،ک اتخاذ مناسبی تصمیم پیچیده هایموقعیت در که دهدمی اطمینان شما به فرایند این

 بر مواقع این در. نباشد مفید کوچک و ساده هایموقعیت برای فرآیند این است ممکن اما

 .کنید تمرکز است، شده اشاره آنها به ۵ یمرحله در که هاییتکنیک

 سازنده محیطی ایجاد: ۱یمرحله

 پیچیده گذارند،می تأثیر آنها بر یا گیرندمی بر در نیز را دیگری افراد که زمانی هاگیریتصمیم

 هایگزینه و کرد بررسی را موقعیت بتوان آن در که سازنده محیطی ایجاد بنابراین شوندمی

 .است مفید سنجید را ممکن

 

 ارید،د دیگری افراد به نیاز آن اجرای برای که هستید هاییگیریتصمیم مسئول وقتی اغلب،

 به را متصمی که است این راه ترینمناسب اگر. کنید جلب خود به را آنها حمایت بتوانید باید

 وارد باید را کسی چه شود مشخص تا کنید تحلیل را نفعذی افراد کنید، اتخاذ گروهی صورت

 این زا اینماینده باید حتما کنید، متعهد را دیگران بتوانید اینکه برای. کنید فرایند این

 ینماینده عنوان به نفر ۷ تا ۵ که است این حالت بهترین. )باشید داشته گروه در نفعانذی

 (.باشند داشته حضور گروه در آنها

 

 نظر اظهار حق نهایی تصمیم اتخاذ در چقدر افراد این از کدام هر که نیستید مطمئن اگر

 آنها اب فقط باید آیا ببینید تا کنید استفاده جاگو-یتان-وروم گیریتصمیم مدل از دارند،

 .بدهید هم رأی حق آنها به اینکه یا کنید مشاوره

 

 ویقتش را آنها ،(گروه افراد سایر با بودن عقیدههم برای تمایل) گروهی تفکر از اجتناب برای

 و اهبحث در بترسند، گروه افراد دیگر توسط هایشانایده شدن رد از اینکه بدون تا کنید

 رسیدن اصلی، هدف دانندمی همه که کنید حاصل اطمینان. کنند شرکت هاتحلیل و تجزیه

 و تعریف خود هایگزینه از بخواهند که نیست آن جای اینجا. است ممکن تصمیم بهترین به

 .کنند تمجید
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 نفعذی افراد از زیادی تعداد از اطالعات آوریجمع برای یافتهسازمان فرایندی چارِت، روش

 نای در. است معروف تاشو نردبان تکنیک به که دارد وجود آن جای به دیگری یگزینه. است

 اینکه از ناطمینا با شوندمی اضافه گیریتصمیم فرایند به بیشتری افراد رفته رفته تکنیک

 .شود شنیده آنها یهمه نظر

 

 جزئیات تمامی گرفتن نظر در با موقعیت بررسی: ۲ یمرحله

 درک کامال را موقعیت که شوید مطمئن باید کنید، گیریتصمیم به شروع اینکه از قبل

 آن احتمال اما کنید، بررسی را نظر مورد موضوع فقط که باشد نیاز است ممکن. کنیدمی

 به .شوند گرفته نظر در باید که باشند داشته وجود زیادی مرتبط عوامل که است بیشتر

 رد غیرمستقیمی تأثیرات است ممکن شده، انجام بخش یک در که تغییراتی مثال، عنوان

 هداشت بر در معکوس ینتیجه نظر مورد تغییر که شوند باعث و باشند داشته دیگر جاهای

 .باشد

 

 از. بگیرید نظر در کند رفع است قرار که مشکلی یزمینه در را تصمیم چیز، هر از قبل

 اینکه یا دشو حل باید شده مطرح که مشکلی آیا شود مشخص تا کنید استفاده چرا پنج تکنیک

 .است ترعمیق مشکلی از اینشانه فقط مشکل این

 

 دانیدمی که چیزهایی از را اطالعات بیشترین کردید، پیدا را ریشه و دالیل اینکه از بعد

 بهتری کدر تا کنید برداشت حقایق از را درست نتایج استقرایی استدالل با و کنید استخراج

 ایایزو از مشکالت بررسی با کنید سعی و بیاورید دست به است وقوع حال در که اتفاقی از

 .ایدنینداخته جا را مهمی چیز شوید مطمئن مختلف
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 مناسب جانبی هایگزینه ایجاد: ۳یمرحله

 .بود خواهد بهتر شما نهایی تصمیم باشند، بیشتر کنیدمی بررسی که هاییگزینه چقدر هر

 

 این اب اما کند، ترپیچیده را شما تصمیم مختلف هایگزینه بررسی رسدمی نظر به ابتدا، در

 که تاس مفید زمانی کار این. اندازیدمی مشکل به بیشتری دید زوایای از و ترعمیق نگاه کار

 هایالگو از تا کندمی کمک شما به این. کنید استفاده خالق تفکر تکنیک چند از بخواهید

 .برسید جدید هایحلراه به و شده خارج خود عادی فکری

 

 طوفان. است فکری طوفان مختلف، هایایده به رسیدن هایروش ترینرایج از یکی احتماال

 خواهیدمی چطور که کندمی شروع سؤال این با اما کند،می را کار همین نیز معکوس فکری

 .برسید حلراه به آن از بعد و کنید پیدا دست دارید نظر مد که چیزی متضادِ نتایج به

 

 دهیممی پیشنهاد گروهی صورت به مختلف هایایده به رسیدن برای که دیگری متدهای

 این دوی هر از استفاده. است چرخشی فکری طوفان و کرافورد نویسییادداشت روش

 و قدرت به توجه بدون و بشنوید را همه هایایده تا دهدمی شما به را قابلیت این ها،روش

 .کنید سنگین و سبک را ایده کرده، بیان را آن که فردی اجتماعی جایگاه

 

 گذارندمی شما تصمیم بر تأثیری چه دارند قرار شما گروه از خارج که افرادی کنید فکر این به

 بندیچارچوب ماتریس مانند ابزاری کمک با را کار این توانیدمی. گیرندمی تأثیر آن از چطور یا

 افراد و Potential توانایی ،Planning ریزی برنامه ،Product محصول)بعد ۴ از که مجدد

People) انجام مختلف زوایای از مشکل به کردن نگاه برای روشی عنوان به شده، تشکیل 

 .دهید
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 و شوند ملحق بحث به که بخواهید هستند گروه بیرون در که افرادی از توانیدمی همچنین

 از ال،مث عنوان به) بگیرند کار به را مختلف کاربردی هایدیدگاه کنید تشویق را گروه افراد

 .(کند نگاه مسئله به مالی مدیر دیدگاه از که بخواهید بازاریاب

 

 شما هب تکنیک این. بگیرید کمک خالقانه هایایده ازبخش است، کم هایتانگزینه تعداد اگر

 روش. کنید نگاه آن به ترعمیق دیدگاه یک از و بگیرید فاصله مشکل از تا دهدمی اجازه

 ظرن در را مسائلی و کندمی نگاه مشکل به مثبت یجنبه از که است گزارارج تحقیق دیگر

 وقتی. گذاردمی کنار را دارند مشکل که هاییقسمت و روندمی پیش خوب که گیردمی

 روش این از استفاده هستندد نزدیک مشکل به دارند دخالت گیریتصمیم در که افرادی

 .باشد مفید تواندمی

 

 نهاآ تا کنید استفاده وابستگی نمودارهای از کنند،می شدن پدیدار به شروع هاایده وقتی

 .کنید بندیدسته مشابه هایگروه و هازمینه به را

 

 کنید بررسی را هایتانگزینه: ۴یمرحله

 ن،شد عملی امکان که است آن وقت آوردید، دست به مناسبی واقعی هایگزینه اینکه از بعد

 .کنید ارزیابی را آنها پیامد و خطرات

 

 تا هددمی شما به را امکان این ریسک تحلیل. است همراه ریسک کمی با تصمیمی هر تقریبا

 بروز احتمال و کنید بررسی طرفانهبی صورت به را تهدیدها این ساختاری، رویکردی با

 موجود خطرات سپس. کنید ارزیابی را آنها کنترل و مدیریت یهزینه و ناسازگار رویدادهای

 .نیدک تمرکز است بیشتر شانوقوع احتمال که آنهایی بر بتوانید تا کنید بندیاولویت را
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 کدام هر احتمالی عواقب که است این دارد وجود هایتانگزینه ارزیابی برای که دیگری راه

 میمتص عواقب سپس و ببینید مختلف هایزاویه از را جایگزین هایگزینه. بگیرید نظر در را

 بینیپیش غیرقابل عواقب مورد در فکری، طوفان کمک به توانیدمی همچنین. کنید ارزیابی را

 .کنید استفاده سردربیاورند شما تصمیم از است ممکن که

 

 حلراه یاآ دارید؟ اختیار در مناسب منابع آیا: هستند اینها بگیرید نظر در باید که نکاتی دیگر

 برای گوست؟جواب بلندمدت در تصمیم این آیا است؟ هماهنگ شما اهداف با آمده دست به

 رایب شوید متوجه تا کنید استفاده افشانی ستاره تکنیک از سؤاالت این به دادن پاسخ

 .دهید پاسخ باید سؤاالتی چه به جانبی هایگزینه از کدام هر ارزیابی

 

. نیدک بررسی مالی یجنبه از را تانتصمیم بودن عملی فایده-هزینه تحلیل از استفاده با

 مانند یمختلف هایتکنیک با تا کندمی کمک شما به مالی بینیپیش و پروژه ارزیابی همچنین

NPV و IRR کنید ارزیابی را نویدبخش مالیِ هایجایگزین بتوانید. 

 

 حلراه بهترین انتخاب: ۵یمرحله

 تانتصمیم باالخره که است این بعدی یمرحله کردید، بررسی را جایگزین موارد اینکه از بعد

. شودیم آسان گیریتصمیم باشد بقیه از بهتر جایگزین هایگزینه از یکی اگر. کنید اتخاذ را

 ونچ نشوید ناامید هستند، نزدیک هم به بسیار که دارید زیادی هایگزینه اگر حال، این با

 .کنید انتخاب را یکی آنها بین از کنندمی کمک شما به که هستند زیادی هایتکنیک

 

 هم اب درستی به را آنها بتوانید باید بگیرید، نظر در باید که هستند زیادی معیارهای اگر

 سلهسل یمقایسه کنید، مشخص را آنها اهمیت یدرجه خواهیدمی اگر بنابراین. کنید مقایسه

 .ارندد بیشتری اهمیت شما تصمیم در آنها از یک کدام شوید متوجه تا دهید انجام را مراتبی
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 تکنیک این. است مفید گیریتصمیم درخت از استفاده مالی، مختلف هایگزینه بین انتخاب در

 ای موفقیت احتمال و بدهید قرار هم کنار شفاف صورت به را هاگزینه کندمی کمک شما به

 .بگیرید نظر در نیز را تانپروژه شکست

 

 گروهی تصمیمات

 در مهارت افزایش برای هاییتکنیک شود، گرفته گروه در است قرار شما تصمیم اگر

 .کنند ککم مناسب تصمیم یک به رسیدن برای شما به توانندمی که دارند وجود گیریتصمیم

 

 وندش متنفر یکدیگر از است ممکن هاگیرندهتصمیم دارد، اهمیت بودن ناشناس که زمانی

 اب مواقع این در کنند؛ پیدا تسلط فرایند بر افراد از بعضی که دارد وجود احتمال این یا

 زا تکنیک این. رسید خواهید طرفانهبی و عادالنه تصمیمی به دِلفی تکنیک از استفاده

 شوند،می مدیریت کننده تسهیل توسط که آزادی و نوشتاری هایبحث گمنام، هایچرخه

 در انیکس چه دانندنمی حتی گاهی و کنندنمی مالقات هم با هاکننده شرکت. کندمی استفاده

 .دارند حضور گیریتصمیم

 

 رد شرکت به را همه کنید سعی کنید،می کار است شده ریزیپایه قبل از که تیمی با اگر

 مسئولیت ید،کنمی کار بزرگی نسبتا گروه یا مختلف تیم چند با اگر. کنید ترغیب گیریتصمیم

 دخو هایمسئولیت همه کار، این با. کنید مشخص را گیریتصمیم فرایند مراحل از کدام هر

 .شد خواهد جلوگیری کشمکشی هرگونه از و شناخت خواهند را

 

 کنید ارزیابی را خود یبرنامه: ۶یمرحله

 همرحل این در دادید، انجام جایگزین هایگزینه ارزیابی و انتخاب برای که تالشی تمامی با

 نظر از ار تانتصمیم باید دیگری زمان هر از بیشتر حاال ولی. بروید پیش جلو به دارید تمایل

 . کنید بررسی منطقی
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 مدنآ پیش علت توانیدمی بهتر کنیدمی نگاه عقب به آمد پیش مشکل اینکه از بعد وقتی

 .گیریمب را آن افتادن اتفاق جلوی ابتدا از که است این کار بهترین اما شوید، متوجه را مشکل

 

 تا بیندازید آن به عمیقی و طرفانهبی نگاه کنید، تانتصمیم اجرایِ به شروع اینکه از قبل

 .ایدنگذاشته باقی اشتباه برای جایی هیچ شوید مطمئن

 

 وابسته دکردی استفاده آن به رسیدن برای که حقایقی و ابتدایی تحقیق به شما نهایی تصمیم

 رایب را تانتالش تمامی و هستند اعتماد قابل تاناطالعات که کنید حاصل اطمینان. است

 زوج که تأییدی، سوگیری از شودمی باعث این. ایدداده انجام منابع بهترین از آنها انتخاب

 .کنید اجتناب است، گیریتصمیم در متداول خطاهای

 

 آن عفض نقاط بتوانند تا بگذارید میان در کلیدی نفعانذی با را آمده دست به ابتدایی نتایج

 نیز خود نیدرو الهامات به. کنند پشتیبانی شما نتایج از و بدهند پیشنهاد کنند، شناسایی را

 تانجربهت برخالف که تصمیماتی و فرضیات یافتهسازمان صورت به و سکوت در و کنید گوش

 یزیچ چه شوید متوجه تا کنید بررسی دقت با نیز را خود هایتردید. کنید امتحان را هستند

 .است کرده درگیر را تانذهن

 

 دنش زیاد حد، از بیش اعتماد مانند هاگیریتصمیم در رایج مشکالت آیا که کنید بررسی

 .نه یا اندکرده مواجه تهدید با را شما فرآیند تیمی، تفکرات یا تعهدات

 

 آورید عمل به را الزم اقدامات و بگذارید میان در دیگران با را تانتصمیم: ۷یمرحله

 یانم در دیگران با بخشالهام روشی به را آن باید کردید، اتخاذ را تانتصمیم اینکه از بعد

 .بگذارید
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 رسیدید، تصمیم این به چگونه و چرا اینکه مورد در کردن صحبت با

 زیادی اطالعات چقدر هر. کنید سهیم تصمیم کردن اجرایی در را آنها

 شما تصمیم از افراد اینکه احتمال دهید، قرار آنها اختیار در آن فواید و خطرات یدرباره

 .است بیشتر کنند حمایت

 

 نهاآ نظر و دهید خرج به تواضع کردند، مشاهده نقصی شما گیریتصمیم فرایند در افراد اگر

 ودش دیر اینکه از قبل و حاال همین است بهتر. کنید مرور را تانبرنامه دوباره و بپذیرید را

 .بدهید انجام را کار این کنند پیدا افزایش هاهزینه و


