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دمه  مق 
 تبریک

 :هدایت کرده است هکه شما را به این صفح ایدکردهتبریک! به احتمال زیاد تصمیمات بسیاری را اتخاذ 
 .فروشیکتاببرای وارد شدن به یک  •
 .وکارکسببرای مشاهده بخش  •
 .گیریتصمیم یزمینه دربرای انتخاب یک کتاب  •
 .و در حال حاضر ممکن است شما تصمیم به خرید بگیرید •

شما آگاهانه با هدف خرید یک کتاب تصمیم به  اینکهاند مگر ناخودآگاه اتخاذ شده طوربه هاتصمیمبیشتر این 
 طوربهعمیق و اغلب  وتحلیلتجزیه، بدون باشندمی ناخودآگاهما  هایگیریتصمیم اکثر بیرون رفتن بگیرید.

از عوامل وابسته به موقعیت قرار ندارند. یک  ایگستردهولی همیشه تحت تأثیر محدوده  - باشندمیخودکار 
رویم که چه لباسی بپوشیم، صبحانه چه چیزی بخوریم و چگونه به محل کار ب گیریممیروز صبح، ما تصمیم 

برخی مرتبط با کار، برخی شخصی. مطمئناً، تصمیمات  - گیریممیمحل کار، تصمیمات دیگری  در و ... .
 .سازندمیکه تا حدودی نتایج را متأثر  شوندمیاتخاذ  غیررسمیفرمولی، رسمی یا  ایشیوهمرتبط با کار به 
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دمه  مق 
 ساختار این کتاب چگونه است

 

 است. هاانتخاببین  گیریتصمیم چگونگی - ریگیتصمیماین کتاب در مورد 

 است: ساختاریافتهدر دو بخش و 

اتخاذ  برای چارچوب، تعریفی از یک تصمیم واقعی و یک مقدمه شامل (2و  1 هایفصلبخش اول ) •

 تصمیم است.

و  یشناسروش، دینامیک، کندمیاین چارچوب را بررسی  زیربنای زمینه و (6تا  3 هایفصل)بخش دوم  •

 .دهدمیرا با چندین توصیه را مورد توجه قرار  گیرینتیجهو  گیریتصمیمابزار گروهی و چگونگی ارتباط 
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دمه  مق 
 یک تصمیم چیست؟

با توجه به یک فرهنگ لغت، فعل تصمیم گرفتن به معنای تعیین کردن، پایان دادن،  - چه چیزی است
اقدام سامان دادن،  گیریتصمیماسم  کهدرحالی باشدمیکردن، سامان دادن و عزم خود را جزم کردن حل

و ما به افرادی  شودمیگفته  گیرندهتصمیم. به فردی در موقعیت قدرت باشدمیعزم خود را جزم کردن و ... 
 .شودمیاطلاق  قدمثابتقاطع یا  کنندمیکه عزم خود را جزم 

اشاره دارد: قطع  یک تصمیم واقعی است آنچهریشه لاتین این واژه به معنای قطع کردن است. این به 
 گیریتصمیمهدف و به وسیله  به سویکردن آشفتگی اطراف، توانمند ساختن یک فرد در مشاهده یک مسیر 

 این مسیر را با تمام مسائل آن دنبال کردن. (از تصمیمات ایمجموعه)
. اگر شما شودمیدر مسیر خودشان  ناخواه رویدادهاتصمیمی که مانع قرار گرفتن خواه - چه چیزی نیست

یا  شودمیولی یک فرد با توجه به مسائل اطراف متأثر ن -این کار را انجام دادید، پیامدی به همراه دارد 
به یک نتیجه  یابیدستو  وتحلیلتجزیه. چنین پیامدی نشانگر ناتوانی یا نبود تمایل برای گیردنمیتصمیم 

 عنوان مثال در زمان انتخاب عطر ممکن است این مورد رویاست، کنترل محاط شده است. به 

 ولی موردی که مستلزم تصمیمات تجاری یا حیاتی دیگر باشد نتایج مهمی را به همراه دارد. -ندهد 
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دمه  مق 
 یک تصمیم چیست؟

 (هملت)بودن، یا نبودن، مسئله این است 
یک موقعیت یا نتیجه و  فعالانه سازیبهینهبرای یک انتخاب یا بیشتر،  عمدی گیریتصمیماتخاذ تصمیم، 

 است. فرضپیش طوربهجلوگیری از وقوع آن 
ساندن عنصر شانس یا خطر در زندگی، با اتخاذ تصمیمات و همچنین در مورد تلاش برای به حداقل ر

 .کندمیاقداماتی که نتیجه را به نفع یک فرد تحت تأثیر قرار خواهند داد صدق 
 :گیریتصمیمدر مجموع، 

 دیگر هایگزینهاز بین  ایگزینهانتخاب  •
 (شودمیکه شامل هیچ اقدامی ن)
 .دهدمیکه شما را در معرض خطر قرار  نامشخصتحت شرایط  •
 .مقصد خاصبه یک هدف یا  یابیدستدر جهت •

 باید انتخابی وجود داشته باشد و باید فعالانه انتخاب
 ویداد است.شده باشد، در غیر این صورت تنها یک ر
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دمه  مق 
 اجزای اصلی

 
 

. دهدمیاین فرآیندی از یک نیاز مشخص تا یک تصمیم است که نیاز و موضوعات اصلی را مخاطب قرار 

 به حداقل رساندن خطرات ناشی از این موضوعات و پیامدهای این تصمیم ضروری است. حالدرعین
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دمه  مق 
 باشندمیی دیگر هامتصمیاز  ترسخت هاتصمیمچرا برخی از 

 
 العاده مشکلفوق هاتصمیمبیشتر  (چه غذایی برای شام خوردن) باشندمیآسان  هاتصمیمبرخی از  کهدرحالی

 یا در برخی موارد سطح بالاتری از تعهد منبع است. تربزرگ. معمولاً یک تصمیم سخت شامل پیامدها / مسائل باشندمی
 :کنندمی. برخی با توجه به مقیاس سختی بیشتری را احساس باشندمی مشکلی هایمتصمدر واقع، نه تمام به اصطلاح 

او قرض دهید به احتمال زیاد بدون فکر کردن در مورد آن خود را ملزم  به 5£اگر یک دوست از شما درخواست کند  •
 .دانیدمیبه کمک 

و پرسش  کنیدمیمال زیاد با احتیاط عمل او قرض دهید به احت به 1,000£اگر یک دوست از شما درخواست کند  •
با توجه به اعتبار. ولی در جایی که مبلغ بیشتر است، به نظر ما  -. این تصمیم در ماهیت یکی است نماییدمیمطرح 

 1,000£چه کسی مهم است؟ ولی  برای 5£. باشندمیاست به این دلیل که پیامدها بیشتر  ترسختاین تصمیم 
افراد حاضر نیستند آن را از دست بدهند. این نشانگر یک خطر است ولی این تصمیم در چه  است که بیشتر مبلغی

و بنابراین  برنگرداندیا بیشتر؟ خطر این است که ممکن است دوست پول را  -25£ ,6£ شودمیمشکل  ایمرحله
خطر و میزان اتلاف  ممکن است برای این تصمیم خود متأسف شوید. ممکن است این تصمیم شما بر مبنای ملاحظه

 باشد اگرچه ممکن است به این ترتیب این موارد را نبینید.
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دمه  مق 
 تعریف تصمیمات مشکل

 

 مشکل تعریف کنیم زمانی که: هایویژگییک تصمیم را دارای  توانیممیما 
 ی وجود دارد و همچنین زمانی که:تربزرگیعنی: خطر  -وضعیت نامشخص است  •
به عنوان مثال ساختن یک هواپیمای  - یاری از موضوعات مختلف پیچیده استبس وضعیت ذاتاً با•

مسیرهای پرواز، کنترل )جدید بسیار پیچیده است، به خصوص در این زمان، به دلیل توجه به عواملی چند 
 (ترافیک هوایی، زمان و مکان، ساکنان، خطوط ارتباطی و ...

 و نیازمند مصالحه و مبادله است. شده استد بلوکه اهداف متعددی وجود دارند ولی یک یا دو مور•
به خصوص زمانی که دو یا چند نفر در  - به نتایج مختلف منتهی شوند توانندمیمختلف  هایدیدگاه•

، نتایج احتمالی یا حتی تصمیم توافق هافرضیه یزمینه در هاآن، ممکن است باشندمیدخیل  گیریتصمیم
ی چگونگی رسیدگی به تصمیمات مشکل برای اطمینان از اتخاذ آسان و بدون موضوع اصل. نداشته باشند

ضروری در  -. این مستلزم کاربرد رویکردی قوی و پایدار و سطح مناسبی از جزئیات باشدمی هاآندردسر 
 .باشدمیجهت اطمینان از کاهش خطر یا حداقل شناخت آن 
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دمه  مق 
 منافع رویکرد مناسب

 

 حمایتی مورد نیاز: وتحلیلتجزیهایدار در اتخاذ تصمیم، با یک رویکرد قوی و پ
 شوند دهیسازمان توانندمیبه وسیله فراهم کردن یک ساختار که موضوعات در آن  هاپیچیدگیمقابله با  •
 (متغیر یا بیشتر مشکل دارد 5انسان در مقابله با )
 و مفید ساختاریافتهو سپس ارائه آن به روشی  عدم اطمینانشناسایی  •
 اهداف و مبادلاتمقابله با تعدد  •
، تصمیمات/  نظراتفاقبه  یابیدستمختلف و تسهیل ارائه منطقی، در جهت  هایدیدگاه وتحلیلتجزیه •

 به خصوص جایی که نظرات متعددی وجود دارند
صمیم را و ممکن است تناسب ت کنندمیکه شرایط تغییر  طورهمانبرای تغییر  پذیریانعطافترغیب  •

 .نامعتبر یا اساساً آن را متغیر سازد
چگونگی اتخاذ تصمیم، چه چیزی مورد توجه است، چه  یدهندهنشان مسیر رسیدگیفراهم ساختن یک  •

 (بسیار مفید است شودمیو تأسف در نظر گرفته  آیدمیزمانی که مشکلی پیش )کسی درگیر است و ... 
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دمه  مق 
 گیریتصمیمبرخی از خطاهای 

 ، به خصوص:اندکردهرا ارائه  گیریتصمیمتحقیقات خطاها یا نکات بسیار متداول مورد توجه در زمان اتخاذ 
 باشندمیکه در دسترس  شودمینباید به سرعت دچار اشتباه شد. یک تصمیم در برابر حقایقی اتخاذ  - عجله•

 تأسف در آرامش. -جله با ع گیریتصمیماین حقایق را مورد توجه قرار دهید.  اینکهبدون 
در نظر  واقعی از قبل ه موضوعکبه این دلیل  شودمیمنجر اغلب به پرداختن به موضوع غلط  -دیدگاه بسته•

 محدود شده است. وتحلیلتجزیهگرفته شده یا در چارچوبی نامناسب از 
 یا بیشتر در شناخت موضوع و حقایق. گیریتصمیمیا در  - بیش از حد نفساعتمادبه•
 کافی. هایوتحلیلتجزیهو مسیرهای کوتاه برای تصمیمات مهم به جای انجام  هاچارچوباتکا به  - قانون•

 .کنندمیکه از مفاهیم یا تصمیم شما حمایت ن هاییآننامطلوب یا  هاییافتهکنار گذاشتن  - پالودن• 
از  ایقطعهاری از متغیرها یا نبود چارچوب تحلیلی و بنابراین تلاش در جهت مدیریت بسی - تطبیق دادن•

 اطلاعات در ذهن خود.
 یک چارچوب کامل در رفع این مسائل سودمند است.
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ی ب رای  وب  ارچ  صمی مچ 
ت 

ری  گی 
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ی ب رای  وب  ارچ  صمی مچ 
ت 

ری  گی 
 هفت مرحله اصلی

 وجود دارند: گیریتصمیمهفت مرحله اصلی در 
 
 واقعی گیریتصمیمتعریف درست  1
 گیرییمتصمشناخت زمینه  2
 هاگزینهشناسایی  3
 ارزیابی پیامدهای هر گزینه 4
 هاآنو انتخاب یکی از  هاگزینه بندیاولویت 5
 (کار دوباره محتمل)بازبینی تصمیم اتخاذ شده  6

صورت نپذیرد هیچ تصمیم واقعی اتخاذ نشده  هفتزمانی که مرحله  تتصمیما اثربخشیاقدام در جهت  هفت
است. البته شما باید با پیامدهای تصمیم زندگی کنید. به هر حال اگر شما به دنبال  هفایدبیاست و اقدامی 

 که در بالا شرح داده شد، پس باید انتظار داشته طورهمان، ایدبودهیک فرآیند منطقی 

 در توان شما باشند. هااینباشید که 
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ی ب رای  وب  ارچ  صمی مچ 
ت 

ری  گی 
 هفت مرحله اصلی
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ی ب   وب  ارچ  صمی مرای چ 
ت 

ری  گی 
 پیش از اتخاذ تصمیم هایپرسش

 

پیش از اقدام برای اتخاذ یک تصمیم لازم است با توجه به چند نکته در مورد تطبیق تصمیم با زمینه و  
 .بیندیشیدفرآیند  ریزیطرح

 یا مکانیسم چیست: نظرتبادل ترینمناسب -این تصمیم چگونه باید اتخاذ شود  •
 چه کسی باید نقش داشته باشد؟ -                    گروهی؟ -             ؟       به تنهایی -
 چیست؟ هادرساگر این چنین است، نتایج یا  - ؟                      آیا این تصمیم قبلًا اتخاذ شده بود •
 اگر این چنین است، چگونه؟ -         ؟دهدمیآیا تصمیمات دیگر را تحت تأثیر قرار  •
 اضافی است؟آیا این کار،  -                            ؟ا باید در هر حال اتخاذ شودآی •
 چه زمانی باید اتخاذ شود؟ - ؟                             چیست بندیزمانضرورت /  •
. به آن را کنترل کند تواندمیبه دیدگاه مختلف، توجه داشته باشید که چگونه فرد دیگری  یابیدستبرای  •

 ؟کندمیچگونه رقیب اصلی شما به این موضوع رسیدگی  وکارکسب یزمینه درعنوان مثال، 
 ...(؟و مشاوره، ارتباطاتوتحلیل، تجزیهاطلاعات،  آوریجمع) ؟تأکید بیشتر باید در کجای این فرآیند قرار گیرد •
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ی ب رای  وب  ارچ  صمی مچ 
ت 

ری  گی 
 . تعریف تصمیم1

 

 مرحله است. ترینممهاین اولین و همچنین 

 وتحلیلتجزیهبر مبنای  هاآن، به این دلیل که باشندمیبرخی از تصمیمات بدون شک نادرست  کهدرحالی

 -به این دلیل که موضوع اشتباه شناسایی شده است  باشندمی، بیشتر تصمیمات اشتباه باشندمیضعیف 

 .باشندمیعلائمی به جای دلایل واقعی مورد توجه 

واقعی موقعیت و شناسایی موضوعات درست است که  هایمحرک وتحلیلتجزیهن، اولین مرحله شامل بنابرای

 :باشندمیکلیدی به شرح زیر  هایپرسشبپردازد.  هاآناین تصمیم باید به 

 هدف من از اتخاذ این تصمیم چیست؟ - گیرممیچرا من این تصمیم را  •

 ر حال حاضر نیازمند یک تصمیم است و واقعاً که د انجامدمیچه چیزی به این موقعیت  •

 مستلزم چه چیزی است؟
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ی ب رای  وب  ارچ  صمی مچ 
ت 

ری  گی 
 تصمیم مثال. تعریف 1

، به آسانی پرمشغلهروی هم چیده شده تا بالا و افراد  هایپروندهدر بازدید از یک شرکت و دیدن انبوهی از 

برای خرید  بایستمیبایگانی یک موضوع است و اولیه سطحی فرض کرد که  وتحلیلتجزیهاز یک  توانمی

 ترعمیقبایگانی بیشتر و شاید استخدام کارکنان بایگانی بیشتر تصمیم گرفت. شناخت بهتر و  هایقفسه

که مشکلی با خود فرآیند وجود دارد که پراکنده و بسیار  دهدمیعلت و معلولی نشان  وتحلیلتجزیهمبتنی بر 

دقیق علت واقعی،  وتحلیلتجزیهکند بازدهی و تأخیرهای طولانی است.  هایانزمناکارآمد است. نتیجه 

از همه  ترمهمو  سازدمیبایگانی را مرتفع  هایقفسهاحتمالاً به وسیله پردازش مهندسی مجدد، نیاز به خرید 

 .سازدمی مندبهرههم کارکنان و هم مشتریان را 

 چگونه بایگانی را بهبود بخشم؟ :پرسش سطحی

 کنم؟ کارچهبرای بهبود مدیریت کاغذ باید  :پرسش واقعی

 این به معنای فرآیند است.
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ی ب رای  وب  ارچ  صمی مچ 
ت 

ری  گی 
 . تعریف تصمیم1

 اهداف: اصلی در مقابل کمکی
مهم است. مواردی که شما باید در  (اهداف کمکیاغلب با عنوان ) ف فرعیاهداو  صلیاهداف اشناخت تفاوت بین 

عنوان مثال، ممکن است یک هدف شخصی لذت بردن از یک سبک  به د.یابیت دس هاآنلی خود به مسیر اهداف اص
 از این هدف پشتیبانی کنند: توانندمیزندگی مناسب در مراحل بعدی عمر باشد. اهداف فرعی 

 کافی هایصلاحیتبه  یابیدست -
 یافتن شغلی مناسب با درآمد خوب -
 خرید یک کلبه ییلاقی اسکی -
 به سرمایه مناسب بازنشستگی یابیدست -
 سالگی 55بازنشستگی در سن  -

 گیریتصمیم استفاده از اهداف اصلی در پیشبرد فرآیند
 یابیدستتنها باید زمانی که به  حیاتی است. اهداف فرعی

 گرفته شوند. در نظر بخشندمیاصلی سرعت  به اهداف
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ی ب رای  وب  ارچ  صمی مچ 
ت 

ری  گی 
 . تعریف تصمیم1

 شما هایانگیزهی برای روشن شدن هایپرسش
 ؟اندشدهشناسایی  هاگزینهآیا تمام  •    آیا هدف روشن است؟ •      از خودتان بپرسید:

 شده است؟ آوریجمع وتحلیلتجزیهبرای حمایت از  هاییدادهآیا  •

 آماده شده است؟ ایخلاصهانجام و  وتحلیلتجزیهآیا  •

 یر را شرح دهد:این خلاصه باید موارد ز

 خطر گزینه -تأثیر هر گزینه                                -

 هزینه انجام آن -احتمال وقوع خطر                           -

 بندیزمان -مسائل انجام ندادن آن                      -
بنابراین شما  ؛یم صریح نخواهید بودپاسخ دهید پس در مورد دلیل اتخاذ تصم هاپرسشتا زمانی که شما به این 

 .ایدکردهرا درک  گیریتصمیم واقعی نیاز به هایمحرکو  گیریدمیید امیدوار باشید که تصمیم درست توانمین
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 از توجه شما به این کتاب سپاسگزارم

 دوست خوبم

 نسخه کامل کتاب دیخر یبرا

علم  تیبه سا(  pdf و ینسخه چاپ(

 .دیما مراجعه کن

:  تیاز سا ینترنتیا دیو خر سفارش

www.ElmeMa.com  

www.ELMEMA.com/?p=8013 
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