
 درس دهم: مهارت تصمیم گیری در عمل

 از طالب فراگیر انتظار می رود پس از مطلعه این درس بتوانند:

 روندهای مختلف تصمیم گیری را بیان کند 

 با شناخت موانع تصمیم گیری از به وجود آمدن آن ها جلوگیری کند 

 

 ای یشهود یبا روند یریگ میمملن است تصم .چند اقدام مختلف است ایدو  نیانتخاب کردن ب یبه معن  یریگ میشال،  تصام نیترسااد  در

 .دو  انجام شود نیاز ا یبیترک ای یاستدالل

 

 شهود

 .دیریبگ شیدر پ دیتوانیکه م یاقدامات مملن یدربار  تانیدرون یاستفاد  از احساس و ندا یعنی شهود 

ه و گذشت اتیاز تجرب یبیشههود واععا تر اسات  اما  «ییجادو یحسا» ایکه گو کنندیحس صاببت م نیا یدربار  یافراد طور گرچه

 یاست که تاکنون دربار  ییزهایبازتاب چ رایارزشمند است  ز اریحساب آوردن و توجه به شهودتان بس. بهخود شما است یدرون یهاارزش

ت  که شل، گرفته اس تیندارد و در واقع بر اساس درک و برداشت شما از واقع تیدر واقع شهیر شهیحال  شاهود هم نیا ا. بدیاگرفته ادی یزندگ

 .ستیچندان کام، ن جهیشما داشته و در نت یدر کودک شهیدرک ر نیا یدر موارد متعدد

کار  نیا اب رایز دارد  تیاهم اریبس تانیاحسااس درون قیدق یبررسا د یدار یمنف یاحسااسا دایشاد یاگر نسابت به اقدام خاصا ژ یوبه ن یبنابرا

 .نه ایاست  ریپذهیتان توجاحساس ایآ نینه و همچن ای دیکن دایحس را پ نیا ،یدل دیتوانیم ایکه آ دیفهمیم

 

 استدالل

 .یریگ میتصم یبرا تانیرو شِیبه خدمت گرفتن شواهد و آمار و ارقام پ یعنی استدالل 

نار را ک میمربوط به تصم یعاطف یهاجنبه تواندیدارد. اساتدالل کردن م شاهیو شاواهد ر اتیدر واقع نیو همچن« و اکنون نجایا»در  اساتدالل

 .ردیبگ د یداشته باشند  ناد ریتأث یریگ میروند تصم یمسائ، برآمد  از گذشته را که مملن است رو ژ  یبگذارد و به طور و

تر است. مناسب عیسر ایساد   ماتیتصام یاسات  اما عموما برا یریگ میتصام یبرا یکه شاهود رو  کام  قاب، قبول دیخاطر داشاته باشا به

 انیم نیدر ا .شودیم یو استدالل یاتخاذ شوند  که معموال شام، هر دو رو  شهود ترافتهیو ساختار تریرسم یبا روش دیبا ترد یچیپ ماتیتصام

 .دیو مبتاط باش اریهش ها تیخود به موقع یآن یهاکه نسبت به واکنش ستالزم ا

 استدالل و شهود یری ارگبه

 یآورو آمار و ارقام را جمع دیدو جنبه به نوبت اسات. بهتر اساات که با اساتدالل کردن شاارو  کن نیا یریکارگکار  به نیانجام ا یهااز را  یلی

ه نظر درست ب ایآ ست؟یچ« پاسخ» نیا ی. احساس شما دربار رسدینوبت به شاهود م د یدیمشاخ  رسا «میتصام» کیکه به  ی. هنگامدیکن

 د؟یآیم



و  یخوببه د ینلن احساس دیاکه گرفته یمینسابت به تصام یعاطف ینه. اگر تعهد ای دیفهمیرا م لشیکه دل دینیو بب دیکن ینه  دوبار  بررسا اگر

 .بست دیطور مؤثر آن را به کار نخواهبه

 

 مؤثر یریگ میتصم

و  یشخص شدن را داشته باشند  چه در سطح یعمل تیقابل دیشما با ماتیگفت که تصم دیاول با ست یچ یریگ میسوال که تصم نیپاسخ به ا در

آن داشته  یایزام یرا دربار  گرانیمتقاعد کردن د ییو توانا دیمتعهد باش تانمیشخصا نسبت به تصم دیشما با ن ی. بنابرایچه در ساطح ساازمان

 . دارد ازین زیانجام آن ن ییاز توانا نانیمؤثر به اطم یریگ میروند تصمرو   نیاز هم .دیباش

 

 شود؟یمؤثر م یریگ میمانع تصم یزیچ چه

 ینداشتن اط عات کاف .۱

  یریگ میتصم یاط عات الزم برا یآورمنظور جمع به .دیریگیو اساس م هیپایب یمیتصم دیمملن است احساس کن د یندار یاط عات کاف اگر

 یترشیب تیها اهمکدام داد  نلهیا نییاط عات را با تع یآور. در صااورت لزوم  جمعدیدار یمبدود اریاگر زمان بساا یحت د یزمان صاارک کن

 .دیکن یبندتیدارند  اولو تانیبرا

 

 یادیداشتن اط عات ز .۲

را  اصاا، مطلب دنیکه د یاساات  به طور ادیداشااتن اط عات متناقو و ز افتد یاتفاق م ادیز یزیبرانگکه به طرز تعجب یمتضاااد یمسااهله

 .کندیم رمملنیغ

به کار  زین یسازمان یهایریگ میانداختن تصم قیتعوبه یبرا یبه عنوان ترفند یکه گاه شاودیگفته م زین یلیفلج تحل تیوضاع نیبه ا یگاه

 .هستند یشتریو ب شتریخواهان اط عات ب م یاز اتخاذ تصم شیدائما پ یریگ میحالت  افراد مسهول تصم نی. در ارودیم

رد. ترند  برطرک کترند و چرا مهمکدام اط عات مهم نلهیا نییو تع رند یگمیبا گرد هم آوردن افراد تصم توانیرا اغلب م یادیاط عات ز معض،

 .باشد زیاط عات ن یآورجمع یدرست کرد که شام، مرحله یریگ میتصم یبرا یجدول زمان کی دیبا ن یهمچن

 

 

 رند یگمیتعدد افراد تصم .۳

 یچگونگ و ییو چرا هادگا ید نیدانستن ا نلهیخود را دارد و با ا یهاو ارز  دیهر کس د رایمشل، است ز اریگرو  بس کیتوسط  یریگ میمتص

از  یمیگرفتن هر تصم  ی. گاهردیرا بر عهد  بگ یریگ میتصم تینفر مساهول کیباشاد که  یضارور دیمهم اسات  شاا اریهر کدام  بسا تیاهم

 .است تربه یمیتصمیب



 

 وجود منافع پنهان .۴

باشند.  یبلمموانع م توانندیاما م شوند ینم انیمنافع پنهان معموال ب نی. ارندیگیمنافع پنهان قرار م یهیسا ریغالبا ز  یریگ میتصام یروندها

خارج  یمنافع را به فرد نیکشف ا توانیم یمشل، است  اما گاه اریکردن آنها  بس دایو پ  یتشخ شوند یاز آنجا که آشلارا مطرح نم نیهمچن

 .قرار دارد یمشابه تیاز گرو  سپرد که در موقع

 یبانیشتپ یبرا یرونیب یکنند ،یعام، تسه کیبه همرا   نفعان یبه همرا  تمام ذ ی/شهودیعق ن یهاتمام جنبه یمعموال بررسا ن یبر ا ع و 

 .باشد دیمف تواندیم ند یفرا نیاز ا

 

 یعاطف یهایوجود وابستگ .۵

نظر افراد سخت به ترشیب یبرا تیوضع رییتغ نیکنند  که ا جادیا یراتییقرار است تغ ماتیاند و تصموابسته اریموجود بس تیافراد به وضاع معموال

 .است میتصم کیخود  زین« نگرفتن میبه تصم میتصم»که  دیبه خاطر داشته باش اما .رسدیم

 

 یعاطف یعدم وابستگ .۶

 یریگ میروند تصم کیمورد   نیرا  را! در ا یلیآن  ای دیرا  را برو نیکه ا ساتیشاما مهم ن یبرا رایمشال، اسات ز یریگ میتصام زین یگاه

 .دیشان فلر نلرد  بودقب  دربار  دیکه شا دیده  یرا تشخ یاقدامات خاص یواقع بیو معا ایکه مزا کندیاغلب کمک م افته یساختار

 :که کندیکار کمک م نیمسائ، غلبه کرد. ا نیا شتریبر ب توانیم افتهیساختار یریگ میروند تصم کی یریکارگبه با

 شوند تقسیمتر ساد  یهابه گام ترد یچیپ ماتیتصم. 

 چگونه گرفته شد  است میکه هر تصم دیبفهم. 

 دیکن یزیردر مهلت مشخ  برنامه یریگ میتصم یبرا. 

 

 اندکی تام،: در میان موقعیت های تصمیم گیری اخیرتان جستجو کنید و بیابید که چه وانعی بر سر تصمیم گیری شما وجود داشته است؟ 

 

 

 


