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 مقدمه

0Fگيري تصميم

نامه و به طور  بخش جدايي ناپذير زندگي ماست، هرچند در اين ويژه 1
شود  گيري در فضاي سازماني نگريسته مي هاي مديريت، به تصميم كلي متون كتاب

ها نيز داراي مفهوم و كاربرد  از سازمان ولي بسياري از نكات پيرامون آن فراتر
 هستند.

مديران در سطوح مختلف اعم از عالي، مياني و عملياتي به طور مستمر 
هاي شغلي خود مرتب تصميم  كنند. كاركنان هم در حيطه فعاليت گيري مي تصميم

گيري مديران آن قدر گسترده و جامع است كه برخي  گيرند. وظيفه تصميم مي
 اند. گيري را مترادف با مديريت تعريف نموده تصميمدانشمندان 

نامه  ، در اين ويژهگيري هاي كالسيك و مدرن موجود در بحث تصميم فارغ از تئوري

» گيري اصل تصميم 53«كتاب  و تلخيص تالش شده است تا با مبنا قرار دادن

1Fنوشته روبرت گانتر و ترجمه محمدرضا شعبانعلي

نبع و استفاده جزيي از چند م 2

گيري در اختيار  پيرامون اصول تصميم متني روان، ساده و كامالً كاربرديديگر، 

  مخاطبان قرار دهيم.

                                                            
1 - Decision Making 

 اين كتاب توسط انتشارات نص منتشر شده است. - 2
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 بخوابيد قبل از تصميم هاي مهم، كمي 1

اي  ي اتمي گيري هاي فاجعه آميز منجر شود. فاجعه تواند به تصميمي كم خوابي، مي
شب به وقوع پيوست. برخي از  كه در ايالت پنسيلوانياي آمريكا روي داد، در شيفت

مديران پروژه چلنجر، كه در آخرين لحظات تصميم به پرتاب آن گرفتند و فاجعه 
2Fبزرگ سقوط چلنجر

ساعت  72را رقم زدند، در زمان اتخاذ اين تصميم، بيش از  3
دهد يك چهارم تصادفات در بزرگراه  خوابي داشتند. هم چنين مطالعات نشان مي بي

آلودگي رانندگان است. دكتر ديويد ديننگز رييس دپارتمان خواب  ها ناشي از خواب
 و مسئول آزمايشگاه خواب آلودگي

هيچ وقت «گويد: پنسيلوانيا مي
هاي مهم خود را در  تصميم گيري

حوصلگي و خواب  زمان خستگي، بي
آلودگي انجام ندهيد. اين يك نوع 
خودكشي است. ميزان توانايي شما 

هاي فيزيولوژيك بدن شما است. در حالت خواب  يژگيدر تصميم گيري تابع و
خالصة سخن اين كه در » توانيد ذهن خود را به درستي به كار گيريد.  آلودگي نمي

 هاي مهم به وضعيت فيزيكي خود توجه داشته باشيد.  تصميم گيري

هيچوقت تصميم گيري هاي مهم خود را در زمان خستگي، بي حوصلگي و 

  ندهيد.خواب آلودگي انجام 

                                                            
3 - Challenger 
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 آزاد بودن ذهن و تمركز، كمك بزرگي براي تصميم گيري است 2

ها، معموالً در هنگام دوش گرفتن، دويدن يا پياده روي و حتي در  بهترين ايده
ها  آيند. چرا؟ پاسخ روشن است. چون در اين زمان هنگام خواب به سراغ ما مي

هاي كارِ  ي كه در محيطتوانيم از نظر ذهني تمركز كنيم. كار آرامش داريم و مي
امروزي به سادگي امكان پذير نيست. تنها زماني كه ذهنمان آزاد و متمركز است 

هاي عملي،  توانيم تصميم مي
 خالقانه و اثربخش بگيريم.

بسياري اوقات، اگر ذهن 
شمادر فضا و موقعيت 
مناسبي باشد پاسخ صحيح 
خود به خود بدان راه 

هاي پي در  يابد. وقفه مي
كارهاي موازي، تنش و  پي،

خستگي همگي تمركز و 
برند. مديران براي دستيابي به تصميم هاي درست و  شفاففيت ذهن را از بين مي

 ارزشمند بايد بر اين موانع غلبه كنند. 

 آزاد بودن ذهن و تمركز، براي تصميم گيري هاي خالقانه يك ضرورت است.



 

 

 در تصميم گيري 4
 اصل كليدي 30

www.myindustry.ir 
 

 تويژه نامه پايگاه اطالع رساني صنع

 از مشكل فاصله بگيريد 3

را چند روز به حالت تعويق در  توانستيم هر تصميمي شد اگر مي چقدر خوب مي
توانستيم  آوريم و سپس، مجدداً آن را بررسي كنيم. در اين صورت احتماالً مي

تصميم هاي بهتري بگيريم. اما در اكثر تصميم گيري ها محدوديت زماني وجود 
نيم. در چنين مواردي كه فرصت دارد و متأسفانه غالباً مجبوريم زود و سريع عمل ك
ي كافي دور شويم بايد سعي كرد  كافي در اختيار نداريم تا از صورت مسئله به اندازه

تا در ذهن خود از آن فاصله بگيريم. تغيير موقعيت فيزيكي، معذرت خواهي و ترك 
توانند كمك  موقت جلسه جهت راه رفتن و پنج تا ده دقيقه تمركز كردن همگي مي

ا ذهن شما از صورت مسئه فاصله بگيرد. در ذهن خود تصور كنيد كه گزينه كنند ت
ي مورد نظر را انتخاب كرده ايد و آينده اي را در ذهنتان تجسم كنيد كه بر اساس 

ي كدام گزينه برايتان  تصميم شما شكل گرفته است. با خود بررسي كنيد كه نتيجه
 تر است.  مطلوب

 گيرد مجسم كنيد و تصميم بگيريد. شكل مي آينده اي را كه با تصميم شما
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 از دنياي واقعي فاصله نگيريد 4

را به صورت جدي و درست تحليل كنيد  خواهيد تصميمي واقع گرا باشيد. اگر مي
هاي مجرد، به دنياي واقعي بياوريد. اين مثال تفاوت دنياي  آن را از فضاي ايده

 MBAيم گروه فارغ التحصيالن دهد. زماني كه از  مجرد و واقعي را نشان مي
ترين عواملي كه آن ها در انتخاب شغل در  دانشگاه استنفورد، پرسيده شد كه مهم

گيرند چيست، اكثر آن ها حقوق را در اواخر ليست آورده اند. به نظر عجيب  نظر مي
رسد! واقعيت اين است كه حقوق براي آن ها مهم بود اما آن ها دوست نداشتند  مي

انساني جلوه كنند كه در پي پول است. زماني كه با استفاده از روش  به عنوان
تحليل همه جانبه گزيته هاي مشخصي پيش روي آن ها قرار داده شد، مشخص 
گرديد كه اتفاقاً حقوق براي آن ها از اهميت بااليي برخوردار است. آن ها قصد 

ها، در ذهن خود و در  اننداشتند دروغ بگويند اما عمالً اشتباه پاسخ دادند. ما انس
شويم  گيريم و وقتي وارد دنياي واقعي مي فضاي مجرد به يك شيوه تصميم مي

 كنيم.  شيوه هاي متفاوتي را دنبال مي

ها پاسخ  ن كنيم براي آ ي دنياي واقعي به مسائل نگاه مي وقتي از دريچه 

 يابيم. هاي متفاوتي مي
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 از يك فرآيند سيستماتيك استفاده كنيد 5

گذاشته  PROACTكنند كه نام آن را  جان هاموند و همكارانش روشي را توصيه مي
) ، هدف Problemاز حروف نخستين كلمه هاي: مشكل ( PROACTاند. 

)Objectives) گزينه هاي مختلف ، (Alternatives نتايج ، (
)Consequences) و ارزيابي داد و ستد نهفته در هر تصميم (Trade-Off (

تشكيل شده است. همچنين عالوه بر رعايت سيستم در تصميم گيري بايد به 
 بودن تصميم ها توجه داشته باشيم.منطقي 

در صورتي كه زمان كافي در اختيار داريد از فرآيندهاي سيستماتيك 

 تصميم گيري استفاده كنيد.
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 گيري خود را بشناسيد شيوة تصميم6

ي خود را بشناسيد. بديهي است كه شما  هبايد روش تصميم گيري مورد عالق
هميشه به يك سبك تصميم گيري 

كنيد. بلكه احتماالً با توجه به  نمي
موضوع و نوع تصميم مورد نظر شيوه 

كنيد. تشخيص  خاصي را انتخاب مي
شيوه تصميم گيري خود و شيوه 
تصميم گيري ديگران كه با شما در 

كند  ارتباط هستند فرصتي فراهم مي
هاي خود را  هاي مختلف نگاه به يك مسئله واحد را بشناسيد و تصميم وانيد راهتا بت

 بهبود دهيد.

عالوه بر اين كه بايد سبك تصميم گيري خود را بشناسيد الزم است سبك 

هايي كه در اطراف شما قرار دارند را هم  تصميم گيري ساير انسان

 بشناسيد.
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 هاي ديگران درس بگيريد از تصميم گيري 7

اشتباهات بزرگي كه در عرصه هاي سياست، جنگ و كسب و كار اتفاق افتاده را 
شود. بيل  مرور كنيد. خصوصاً براي مديران بررسي مطالعات موردي پيشنهاد مي

3Fگيتس

4Fو وارن بافت 4

چگونه موفق و ثروتمند شدند؟ تصميم گيري هاي مهم  5
موفقيت يا شكست آن ها  ديگران را مطالعه و بررسي كنيد و ببينيد چه عواملي در

ي تصميمات اشتباهي است كه در  نقش داشته اند. فرصت يادگيري شما به اندازه
گيريد. پس سعي كنيد با بررسي و مشاهده اشتباهات ديگران فرصت  زندگي مي

 يادگيري بيشتري به دست آوريد.

تواند به شما كمك كند تا  مطالعات موردي و شبيه سازي شرايط واقعي مي

يم گيري را تمرين كنيد و بدون نگراني از عواقب منفي تصميم ها به تصم

 اتخاذ تصميم بپردازيد.

  

                                                            
4 - Bill Gates 
5 - Warren Buffet 
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 براي بدترين شرايط هم فكري بكنيد 8

ارنست شكلتون و رابرت اسكات هر دو به قطب جنوب مسافرت كردند. در سال 
مايل ديگر به  97مايلي قطب جنوب رسيد. او اگر  97شكلتون به فاصله ي  1909

شد كه به قطب جنوب پا گذاشته بود. او  كرد نخستين انساني مي جلو حركت مي
توانست به قطب جنوب برسد اما از سوي ديگر مطمئن نبود كه بتواند تيم خود  مي

بسيار دردناك و دشوار گرفت. او و تمام تيمش از  را سالمت بازگرداند. او تصميمي
 1912د رفتند. اسكات در سال همان نقطه بازگشتند و سالم به خانه هاي خو

درست سه سال پس از شكلتون در همان نقطه قرار گرفت. اما اسكات تصميم 
گرفت كه به سمت قطب حركت كند. به دليل مشكالتي كه در سيستم هاي 

ها را با دست  كشنده ي مكانيكي آن ها به وجود آمد مجبور شدند تا سورتمه
 م گروه در مسير بازگشت از قطب گم شدند. بكشند. آن ها به  قطب رسيدند اما تما

چگونه بايد مسيري را براي عقب نشيني باز گذارد؟ قبل از هر چيز به تصميم خود 
توجه كنيد و سعي كنيد حدس بزنيد كه در چه شرايطي تصميم شما با شكست 
مواجه خواهد شد و روشي را براي عقب نشيني ايجاد كنيد. يك روش براي ايجاد 

نشيني در نظر گرفتن حاشية اطمينان در تصميم گيري است. در نظر مسير عقب 
كند تا در شرايط بحراني زودتر به شرايط  گرفتن اين حاشية اطمينان كمك مي

 عادي بازگرديم. 

در هنگام تصميم گيري هميشه از خود بپرسيد كه چه چيزهايي ممكن 

 است درست از آب در نيايد؟
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 بشناسيدهاي تصميم گيري را  دام 9

برخي اشتباه ها در تصميم گيري بيت اكثر ما انسان ها مشترك هستند. ادوارد 
» دام هاي تصميم گيري « روسو و پل شوميكر در كتاب مشهور خود تحت عنوان 

 دام هاي مهم در مسير تصميم گيري را فهرست كرده اند.

 عدم بررسي و ارزيابي فرآيند تصميم گيري. •

 ي از تصميم گيري هاي قبلي و نداشتن يادگيري.عدم توجه به نتايج ناش •

 نتايج تصميمات گذشته. از تفسير نادرست •

5Fساختارمندهاي  عكس العمل شديد نشان دادن به جاي استفاده از روش •

6. 
 اعتماد بيش از حد به قضاوت هاي شهودي و انواع ميانبر هاي ذهني. •

 اعتماد به نفس بيش از حد در مورد توانايي قضاوت خود. •

 بكوشيد دام هاي موجود در مسير تفكر خود را بشناسيد.

  

                                                            
 سيستماتيك - 6
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 تويژه نامه پايگاه اطالع رساني صنع

 »به دست آوردن « و » از دست دادن « 10

خواهيم از دست دهيم  اجتناب از باخت به اين معني است كه ما آن چه داريم و مي
را بسيار ارزشمندتر از آن چه نداريم و به دست خواهيم آورد ارزيابي كنيم. اين 

ت حتي اگر در مورد چيزي كم ارزش مثل يك ليوان قاعده هميشه درست اس
از شركت كنندگان يك ليوان هديه داده  سفالي باشد. در يك مطالعه اي به تيمي

شد و از آن ها خواستند اين ليوان را به گروهي كه ليوان ندارند بفروشند. آن ليوان 
ريداري چيز عجيبي نبود. يك ليوان معمولي كه از مغازه اي در همان نزديكي خ

شده بود. از كساني كه صاحب ليوان بودند خواسته شد كه قيمت پيشنهادي خود را 
بيان كنند. همينطور از كساني كه ليوان نداشتند پرسيده شد كه به چه قيمتي 
حاصرند آن را بخرند. به دليل اجتناب از حس از دست دادن كساني كه صاحب 

خواستند ليوان را بخرند پيشنهاد  كه ميليوان بودند قيمتي بسيار باالتر از كساني 
يك پرنده در دست، بهتر از دو پرنده «گويد كه :  مي دادند. يك ضرب المثل قديمي

اما ظاهراً اين آزمون نشان داد كه نسبت واقعي از اين هم باالتر » روي درخت است.
 است.

ون مذكور روبرو هستيم و قان» بستان  -بده « در اغلب تصميم گيري ها ما با يك 
 بر آن حاكم است.

خواهيم از دست دهيم را بسيار ارزشمندتر از آن چه  ما آن چه داريم و مي

 كنيم. نداريم و به دست خواهيم آورد ارزيابي مي
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 تويژه نامه پايگاه اطالع رساني صنع

 بينيم را نمي  گاهي نكات مهمي 11

شويد، خصوصاً در شرايطي كه نيازمند تفكر بسيار زياد  غرق مي وقتي در تصميمي
فاصله بگيريد. نقطه تمركز خود را تغيير دهيد و بكوشيد مسئله و مشكل  كمياست، 

بينيد؟ كدام نكات مهم را  را در چارچوب بزرگتري ببينيد. آيا چيزهاي ديگري نمي
 نديده بوديد؟

 خواهيم ببينيم. بينيم كه مي ما چيزي را مي
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 تويژه نامه پايگاه اطالع رساني صنع

 قدرت چارچوب هاي فكري 12

در هنگام تصميم گيري بايد به اين امر توجه كنيد كه با چه عينكي به مسئله نگاه 
ها يا چارچوب هاي فكري پاسخ شما به پرسش هاي مختلف را  كنيد. اين عينك مي

ها را شكست و پا را از آن ها  كند. براي تصميم گيري بايد اين چارچوب مشخص مي
ب هاي قبلي را ترك كرده و خودتان فراتر گذاشت. به عنوان نخستين روش چارچو

را جاي ديگران بگذاريد. اين همان حالت تعليق و رها ساختن خود در فضاي آزاد 
كوشند در هنگام تماشاي يك  ها و نمايشنامه ها مي است كه نويسندگان فيلمنامه

 كار هنري شما را در آن وضعيت قرار دهند. 

 ز كنيد.از ايجاد محدوديت در چارچوب هاي فكري پرهي
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 هاي شما تصاوير منفرد نيستند بلكه همچون فيلم هستند. تصميم13

آن ها را به صورت منفرد و نه به صورت  ما معموالً هنگام مواجهه با تصميم ها 
دهيم. در حالي كه در دنياي واقعي هر  مجموعه اي از تصميم ها مورد توجه قرار مي

ري است. براي فكر كردن دربارة تصميم حلقه اي از يك زنجير بلند تصميم گي
آينده تصميم امروز سه روش متفاوت وجود دارد. نخستين روش اين است كه به 

دهد توجه كنيم. بخش  گزينه هايي كه هر تصميم در آينده در اختيار ما قرار مي
قابل توجهي از حوزه مديريت استراتژيك بر روي اين سبك متمركز شده است. 

پيشاپيش در مورد شرايط ترك تصميم، تصميم گيري  دومين روش اين است كه
ايم خجالت بكشيم. مشكل اينجاست كه ما  كنيم. نبايد از اين كه بد تصميم گرفته

كنيم كه ديگر قابل بازگشت نيستند و اين  در هر تصميم گيري منابعي را هزينه مي
در هر  كند. آخرين روش اين است كه مسئله ما را در بازگشت از تصميم مردد مي

بار تصميم گيري در مورد گام هاي بعدي فكر كنيم. اين تصميم چه فرصت هاي 
 جديدي را در آينده به وجود خواهد آورد؟

شود و  گيريم به شرايط جديد منجر مي كه من و شما امروز مي هر تصميمي

 كند. آن ها ما را به اتخاذ تصميم گيري هاي جديد وادار مي
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 كنند هم توجه كنيد مي هايي كه سكوت به سگ 14

گيرد همة داده ها را كامل و آشكار  معموالً زماني كه مشكلي پيش روي ما قرار مي
كنيم اطالعاتي كه در دسترس قرار دارد را گردآوري كرده،  كنيم. سعي مي فرض مي

آن ها را تحليل نموده و به آن ها معني بخشيم. اما براي اين كه تصميم ما بهتر 
خود بپرسيم چه اطالعاتي كم داريم؟ اگر اطالعاتي كه ندارم در اختيارم شود بايد از 

قرار گيرد چه تأثيري بر روي تصميم خواهد داشت؟ به ياد داشته بشيم كه اگر 
جلوتر به ما حمله ور  سگي كه اآلن سكوت كرده را ناديده بگيريم ممكن است كمي

 شود.

 تغيير دهد؟تواند نوع نگاه من به مسئله را  كدام داده مي
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 تويژه نامه پايگاه اطالع رساني صنع

 قدرت شهود را فراموش نكنيد 15

هوارد شولتز بنيان گذار كافي شاپ هاي زنجيره اي استارباكس با وجودي كه همة 
شركا و اطرافيانش مخالف او بودند به دنبال ايدة خود رفت. در برخي موارد شهود بر 

يك  پاية تجربيات عميق و متعدد شكل گرفته است. در چنين شرايطي شهود صرفاً
توان بر پايه ي آن تصميم  احساس دروني نسبت به يك حوزه ناشناخته نيست و مي

گرفت. خطر تكيه به شهود زماني است كه اين شهود در حوزه هايي مورد استفاده 
قرار گيرند كه در آن ها دانش و تجربه وجود ندارد اما اگر شهود به درستي مورد 

 گيري باشند. ع و قدرتمند براي تصميمتواند روشي سري استفاده قرار گيرد مي

 اگر شهود بر پاية تجربيات عميق و متعدد است آن را ناديده نگيريد.
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 تويژه نامه پايگاه اطالع رساني صنع

 تصميم غلط بهتر از تصميم نگرفتن است 16

در هنگام تصميم گيري بايد مراقب باشيم كه فلج نشويم و قرباني سكون نگرديم. 
دانستيد عواقب  د كه مياگر در مقابل يك تصميم مهم و وحشتناك قرار گرفتي

را به همراه دارد اصالً نبايد خود را ببازيد. به سمت گرداب پارو بزنيد. اگر  مهمي
اي كه به دست  شود بر اساس نقشه ماندن در جاي فعلي منجر به مرگ قطعي مي

ي شما اشتباه باشد. اين تصميم بهتر از سكون  داريد راه بيفتيد. حتي اگر نقشه
 است.

تواند شما  رفتاري كه تعهد و مصمم بودن شما را نشان دهد مي گاهي اوقات

 را در شرايط دشوار تصميم گيري از تنگناهاي ابهام رهايي بخشد.
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 تويژه نامه پايگاه اطالع رساني صنع

6Fدرصد اطالعات را فراهم كنيد و تصميم بگيريد 80 17

7 

البته كوركورانه عمل كردن خطرناك است اما به ياد داشته باشد كه صرف وقت زياد 
تواند به همان ميزان خطرساز باشد. در تصميم  ليل اطالعات نيز ميبراي تجزيه و تح

گيري الزم است بدانيد كه چه ميزان اطالعات را واقعاً نياز داريد و چقدر زمان 
برد تا اطالعات بيشتري را به دست آوريد. هدف ما نبايد كامل بودن باشد بلكه  مي

آن اطالعات باشد. به ياد  بايد جمع آوري اطالعات كافي و حركت سريع بر اساس
داشته باشيد كه اگر حجم زيادي از اطالعات بر سرتان سرازير شود فلج خواهيد 

 شد.

در تصميم گيري الزم است بدانيد كه چه ميزان اطالعات را واقعاً نياز داريد 

 .برد تا اطالعات بيشتري را به دست آوريد و چقدر زمان مي

  

                                                            
 اين نكته يادآود اصل پارتو است.  - 7
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 تويژه نامه پايگاه اطالع رساني صنع

 همراه است، اين واقعيت را بپذيريدتصميم گيري هميشه با ريسك  18

با ريسك همراه است. پس بايد خودتان را بشناسيد و بدانيد كه تا چه  هر تصميمي
توانيد ريسك را تحمل كنيد. اگر قدرت تحمل ريسك شما كم است،  ميزان مي

تر و ريسك آن  احتماالً به دنبال گزينه هايي خواهيد رفت كه آيندة آن ها مشخص
پذيريد  هاي بزرگ و جدي را مي د. از سوي ديگر اگر به سادگي ريسكها كمتر باش

كنيد. اما هيچوقت  احتماالً هنگام تصميم گيري گزينه هاي پرخطرتر را انتخاب مي
دهند. مشورت با افراد ريسك  تصور نكنيد كه همة اتفاق هاي خوب با هم رخ مي

 كنيم. گريز را به شما توصيه مي

توانيد  نتيجة ممكن را تصور كنيد و ببينيد آيا ميهمواره به دقت بدترين 

 آن را تحمل كنيد؟
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 تويژه نامه پايگاه اطالع رساني صنع

 دو فكر، هميشه بهتر از يك فكر نيست 19

كنيد به تعامل ميان اعضاي گروه توجه  وقتي به صورت گروهي تصميم گيري مي
ايد كه صحبت هاي متفاوت و متضاد شنيده شود؟ آيا  داريد؟ آيا فضايي ايجاد كرده

شكلي هست كه ايده هاي خوب مطرح شده و به بحث گذاشته  فضاي جمع به
كند؟ اگر در جمع شما رهبري  شود؟ يا فقط يك صداست كه بر جمع حكمراني مي

كند به دنبال راه هايي باشيد  هست كه در موضع قدرت قرار داد و اعمال نفوذ مي
شوند يا  كه او را از اتاق بحث خارج كنيد. چنين افرادي يا بايد از اتاق خارج

 تمهيدي صورت گيرد كه نگاه و ديدگاه آن ها بر جمع حاكم نشود.

كنيد به تعامل ميان اعضاي گروه  گيري مي وقتي به صورت گروهي تصميم

هاي متفاوت و متضاد  ايد كه صحبت توجه داريد؟ آيا فضايي ايجاد كرده

 شنيده شود؟
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 تويژه نامه پايگاه اطالع رساني صنع

 وريدانسان هاي باهوش تر از خود را در اطرافتان گرد آ 20

در هنگام تصميم گيري، متواضعانه عمل كنيد. به دنبال كساني باشيد كه از شما 
باهوش تر هستند. براي اين كار بايد خودخواهي را كنار بگذاريد و بر روي فرآيند 

تواند به بهتر شدن  هايي كه مي صحيح تصميم گيري تمركز كنيد. از پرسيدن سوال
حتي اگر سوال هايتان به نظر احمقانه بيايد. تصميم گيري تان كمك كند نهراسيد؛ 

تر از شما  نيستيد، خجالت نكشيد. كساني را كه تيزهوش» كارشناس«از اين كه 
تر از  هستند را در اطرافتان جمع كنيد و مطمئن باشيد كه در نظر ديگران، تيزهوش

 آن چه واقعاً هستيد به نظر خواهيد آمد.

 نيستيد، خجالت نكشيد.» كارشناس«در هنگام تصميم گيري، از اين كه 
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 تويژه نامه پايگاه اطالع رساني صنع

 رها كنيد» دوگانگي«خود را از زندان  21

گيريد كه به ديگران نيز مربوط است، فقط به دنبال  قرار مي وقتي در برابر تصميمي
از صحنه فاصله بگيريد و به تصوير كلي مسئله  نتيجه بهتر براي خود نباشيد. كمي

باشيد كه بهترين نتيجه را براي همه تضمين نگاه كنيد. به دنبال راه حلي فراگير 
كند. بعد به دنبال روش هايي بگرديد كه ديگران را به انتخاب راه هاي مبتني بر 

 تعامل ترغيب كند. اين بهترين روش خلق يك راه حل بهينه است.

از صحنه فاصله بگيريد و به تصوير كلي مسئله نگاه كنيد. به دنبال راه  كمي

 د كه بهترين نتيجه را براي همه تضمين كند.حلي فراگير باشي
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 تويژه نامه پايگاه اطالع رساني صنع

 استرس هم خوب است گاهي اوقات كمي 22

تواند به بهبود فرآيند تصميم گيري كمك  وجود استرس (البته تا حد مشخصي) مي
شود. اما به ياد داشته  كند. ذهن انسان در اين شرايط فعال تر شده و متمركز مي

د آن فراتر رود، اثرات مخربي داشته و باشيم در صورتي كه استرس از حد مفي
شود. به عبارت ديگر، استرس حد بهينه اي  موجب كاهش كيفيت تصميم گيري مي

دارد و اگر ميزان استرس كمتر يا بيشتر از اين حد بهينه باشد، كيفيت تصميم 
يابد.  مشابه همين مسئله در ورزش نيز تجربه شده است.  گيري كاهش مي

تاثير ميزان معقولي استرس قرار دارند، به نتايج قابل توجهي  ورزشكاراني كه تحت
كنند. اما ورزشكاراني كه بيش از حد تحت تاثير استرس قرار دارند،  دست پيدا مي

 شوند. دچار خستگي و شكست مي

تواند مانع تصميم  استرس، چيز خوبي است اما استرس بيش از حد مي كمي

 گيري درست شود.
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 تويژه نامه پايگاه اطالع رساني صنع

 سات توجه داشته باشيدبه تاثير احسا 23

بر اساس مطالعات مري لوس، جان پين و جيمز بِتمن، وجود احساسات باعث 
گيري بپردازيم، اما اين جديت در  شود  ما با جديت بيشتري به تصميم مي

شود. درواقع، انسان  هاي هوشمندانه و بهتر منجر نمي گيري الزاماً به تصميم تصميم
شوند، كمتر به دنبال گزينه هاي  احساسات منفي ميها در شرايطي كه گرفتار 

 كنند. گردند و آن چنان كه بايد موضوع را ارزيابي نمي مختلف و متنوع مي

ما بايد از تاثيرات احساسات بر روي تصميم هاي خود آگاه باشيم. هر وقت احساس 
به كرديد امكان دارد احساسات منفي به سراغتان بيايد، سعي كنيد از زاويه اي 

 تصميم نزديك شويد كه احساسات كمترين تاثير را روي تصميم گيري شما بگذارد.

اجازه ندهيم كه احساسات منفي بر روي قضاوت ما در هنگام تصميم گيري 

 تاثير بگذارند.
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 مراقب ميانبرهاي جذاب باشيد 24

گاهي اوقات، در تصميم گيري با يك راه حل جديد، اما آزمايش نشده مواجه 
هاي جديد  حل همواره به ريسك هايي كه در انتخاب راه». يك ميانبر«شويم :  مي

تر است،  تر يا كم هزينه وجود دارد توجه داشته باشيد. حتي اگر يك راه جديد سريع
هاي بيشتري به شما تحميل كند. به ياد داشته  ممكن است در بلندمدت هزينه

هاي جديد و  اكتشاف و مواجهه با پديدههاي  هاي آزمايش نشده، هزينه باشيد كه راه
 ناشناخته را با خود به همراه دارند.

حتي اگر يك راه جديد سريع تر يا كم هزينه تر است، ممكن است در 

 بلندمدت هزينه هاي بيشتري به شما تحميل كند.
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 از ديگران تاثير نپذيريد 25

ه فشارهاي خارجي كه گيريد، تأمل كنيد و ب تصميم مي وقتي در مورد مسائل مهمي
كنند به شيوة خاصي فكر كرده يا رفتار كنيد بينديشيد. اين فشار  شما را مجبور مي

ممكن است از طرف رئيس شما، يك مدير مهم، خانواده يا هر شخص صاحب قدرت 
ديگري باشد. به ياد داشته باشيد كه اين صاحبان قدرت همواره در مسند قدرت 

بر سر قدرت نباشند شما كماكان از تصميم خود راضي  مانند. آيا اگر آن ها نمي
هستيد؟ هيچ انساني نيست كه از ديگران تاثير نپذيرد و اما نبايد اين تاثيرپذيري 

 بيش از حد باشد و به انحراف زياد از مسير درست منجر شود. 

 گيريد؟ اگر شما تنهاي تنها هم باشيد، باز همين تصميم را مي
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 ت را كاهش دهيدهاي شكس هزينه 26

هنگام تصميم گيري، به دنبال راه هايي باشيد كه هزينه ها را كاهش داده و خطر 
شكست را كم كند. هميشه فرصت و حاشية ايمني كافي براي موفقيت در نظر 
بگيريد. اين مسئله خصوصاً در تصميم هاي بزرگ كه هزينة شكست در آن ها 

وانيد مثل راك فلر از شكست خود هم سود ت يابد. اگر نمي بسيار باالست اهميت مي
ببريد، الاقل خسارت هاي ناشي از آن را محدود كنيد. تصميم هاي بزرگ را به چند 
تصميم كوچك تقسيم كنيد. اگر تصميم گيري سخت و دشوار است ببينيد كه 

توانيد آن را به تصميم هاي كوچكتر تقسيم كنيدو قبل از اين كه فرصت  چگونه مي
توانيد يك گام هر چند كوچك براي پيشبرد وضعت فعلي و  ذرد چگونه ميامروز بگ

گيري بزرگ شما را  قطعي كردن بخش كوچكي از تصميم برداريد؟ اگر تصميم
 ترساند، با تقسيم كردن آن به چند تقسيم كوچكتر از اين ترس رها شويد.  مي

يم به جاي هراس از تصميم هاي بزرگ، آن را به چند تصميم كوچك تقس

 كنيد.
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 به افق هاي دور نگاه كنيد 27

كند، ممكن است در بلند مدت خوب و  كه امروز بد و نامناسب جلوه مي تصميمي
مثبت از كار درآيد. هنگام تصميم گيري تمام فكر و ذهن خود را تنها بر روي اثرات 
كوتاه مدت تصميم متمركز نكنيد. ممكن است نتايج بلند مدت يك تصميم بسيار 

 اوت باشد. در تصميم گيري دو دام وجود دارد :متف

 توجه بيش از حد به اثرات كوتاه مدت •

 عدم در نظر گرفتن انواع نتايج محتمل •

اگر هنگام تصميم گيري تنها به يك نتيجه توجه نكنيم و موضوع را همه 

 جانبه ببينيم، قطعاً تصميم بهتري خواهيم گرفت.
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 كنيد توانايي هاي فكري خود را تقويت 28

 كنجكاو باشيد.  •

 به خاطر بسپاريد. •

 ثبات عاطفي داشته باشيد. •

 در كسب دانش بكوشيد. •

 خالق باشيد. •
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 نسبت به تصميم خود متعصب نباشيد 29

براي درك بهتر اين نوع رفتار، تصميم ها و حركت هاي يك قمارباز را تصور كنيد. 
بتواند پولي كه باخته است را  ماند تا قمارباز اگر ببازد معموالً بر سر ميز باقي مي

كند كه بعد از باختن بيشتر  دوباره به دست آورد. اگر دوباره ببازد منطق حكم مي
ماند و هر چه  ميز را ترك كند. اما در عمل معموالً همچنان پشت ميز قمار باقي مي

 شود. اش براي ماندن بيشتر مي بيشتر ببازد، انگيزه

است كه به آن افزايش غيرمنطقي تعهد نسبت به اي از وضعيتي  مثال فوق نمونه
شود. انسان ها بعد از اين كه در زمنية خاصي  يك تصميم خاص گفته مي

مانند و  گرفتند و يا نظري ابراز كردند معموالً به آن تصميم وفادار مي تصميمي
تواند موجب شود انسان  شوند آن را تغيير دهند. همين رفتار مي تر حاضر مي سخت
شوند به راحتي نظر خود را  شان مي تي وقتي متوجه اشتباه در تصميم قبليها ح

 دهند. كنند و به روند اشتباه گذشته ادامه مي اصالح نمي

اي كه در حال انتخاب آن هستيد واقعاً بهترين گزينه است يا تنها  آيا گزينه

 چون با تصميم هاي قبلي شما سازگار است آن را انتخاب كرديد؟
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 گذشته خيره نشويدبه  30

با تمام توان خود به بهترين شكل ممكن تصميم بگيريد و سپس به مسير خود 
ادامه دهيد. هرجا الزم باشد بپذيريد كه مقصر هستيد. برخي افراد اين مهارت را به 

اند سخن بگويند.  توانند به سادگي از اشتباهاتي كه كرده اند و مي خوبي آموخته
به مسير خود ادامه دهيد. آينده تنها بر اساس تصميم هاي  اشتباهات را بپذيريد و

گيرد. تصميم هاي آينده نيز به همان ميزان در شكل  گذشتة شما شكل نمي
 بخشيدن آن موثر هستند.

با تمام توان خود به بهترين شكل ممكن تصميم بگيريد و سپس به مسير 

 خود ادامه دهيد.
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 سيد حميدرضا عظيميرزومه 

 

 مشخصات فردي:

 سيد حميدرضانام: 

 عظيمينام خانوادگي: 

 تهرانمحل سكونت: 

 azimi@myindustry.irپست الكترونيكي: 

 سوابق تحصيلي:

توليد صنعتي  دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي  –كارشناسي مهندسي صنايع  -
 تكنيك تهران)

 .بازاريابي  دانشگاه شهيد بهشتي  –كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني  -
 گواهينامه هاي آموزشي :

مدرك مباني تشريح الزامات، ساخت و مستند سازي سيستم مديريت كيفي  -
 آلمان. Rw Tuvاز شركت   ISO 9000 : 2000مبتني بر استانداردهاي 

با  UNIDOگواهي دوره آموزشي تحليل مالي پروژه هاي مبتني بر استاندارد  -
 از دانشگاه شهيد بهشتي. COMFAR IIIاستفاده از نرم افزار 

گواهي دوره آموزشي تهيه طرح تجاري و ارزيابي پروژه ها از دانشگاه شهيد  -
 بهشتي.
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 سوابق اجرايي:

 سنجي (توجيهي): هاي امكان طرح

ارائه مشاوره و تهيه طرح امكانسنجي راه اندازي كارخانه عظيم كارتن توليد  -
 كننده ورق كارتن و كارتن بسته بندي در شهرك صنعتي اشتهارد استان تهران.

-ارائه مشاوره و تهيه طرح امكانسنجي راه اندازي كارخانه توليد قطعات ريخته -
 گري آلومينيومي در شهرك صنعتي اشتهارد.

اوره و تهيه طرح امكانسنجي راه اندازي مجموعه ي توريستي كمپ ارائه مش -
 دوستان) كويري شترسواري واقع در نطنز. ( شركت ايران

اندازي واحد توليدي رنگهاي مولتي ارائه مشاوره و تهيه طرح امكانسنجي راه -
 كالر.

اندازي واحد توليدي منسوجات كشباف ارائه مشاوره و تهيه طرح امكانسنجي راه -
 تريكو. و

آالت توليد اندازي واحد توليدي ماشينارائه مشاوره و تهيه طرح امكانسنجي راه -
 گري در شهرك صنعتي فيروزكوه استان تهران.ماسه ريخته

ارائه مشاوره و تهيه طرح امكان سنجي پروژه ي كارآفريني تعميرگاه بزرگ و  -
احمد شهرستان اتوماتيك خودروهاي سنگين و سبك در استان كهگيلوبه و بوير

 گچساران.
ارائه مشاوره و تهيه طرح امكان سنجي راه اندازي واحد توليد نان صنعتي در  -

 شهرك صنعتي عباس آباد تهران.
هاي  اندازي واحد صنعتي توليد دستگاه سنجي راه ارائه مشاوره و تهيه طرح امكان -

 تصفيه آب خانگي.
واحد صنعتي توليد كارتريج ارائه مشاوره و تهيه طرح امكان سنجي راه اندازي  -

 پرينتر.
مشاور تهيه طرح توسعه شركت خوش نوش كوير واقع در شهرك صنعتي ابركوه  -

 (استان يزد)
باشي در استان مركزي براي انتخاب گزينه منتخب  مشاور شهرداري قورچي -

 سرمايه گذاري و تهيه طرح امكان سنجي.
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ين كارخانه توليد مبلمان در مشاوره و تهيه طرح امكان سنجي راه اندازي بزرگتر -
 شهرك تخصصي مبلمان استان مركزي.

اندازي كارخانه توليد قطعات پيش ساخته بتني براي  سنجي راه تهيه طرح امكان -
 شهرداري قورچي باشي در استان مركزي. 

 هاي  بازاريابي : ها و برنامه ها، طرح پروژه

مهر. (در حوزه تماسهاي بين الملل  تهيه برنامه بازاريابي و فروش شركت راي -
VoIP( 

) براي شركت Viral Marketingسازي بازاريابي ويروسي تحت وب ( پياده -
 .ايليا فناور پاسارگاد 

) براي شركت Viral Marketingوب ( پياده سازي بازاريابي ويروسي تحت -
 در ايران .  M2beauteكلينيكاال و محصوالت 

 ساير :

تا  1383از سال  www.neek.irموسس و مدير فروشگاه اينترنتي نيك  -
كنون. (از اولين فروشگاه هاي اينترنتي ايران و يكي از فعالترين فروشگاه هاي 

 )87تا  83اينترنتي ايراني در سالهاي 
از  www.myindustry.irموسس و مدير سايت پايگاه اطالع رساني صنعت  -

تا كنون. اين وب سايت يكي از پربيننده ترين وب سايتهاي ايراني  1388سال 
در حوزه مديريت و مشاوره مديريت است كه محتواي علمي غني در حوزه 

 مديريت را توليد نموده است.
دكتر محسن فياض به آدرس  مجري پايگاه اطالع رساني پوست، مو و زيبايي -

www.myskin.ir  تا كنون به منظور پياده سازي بازاريابي  1383از سال
 اينترنتي و مديريت وب سايت.

http://www.neek.ir/
http://www.myskin.ir/
http://www.myskin.ir/
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