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 مقدمه

 دتوان مي آنها از آگاهي با فرد که است مشخصي مفاهیم و تعاریف با کلیدی عناصر دارای علمي، مفهومي صورت به ،یابي مسئله

 آن اصول بتواند و شود آشنا مختلف زوایای از مسئله انواع با آن، بر عالوه و کند جدا مشابه مفاهیم سایر از را آن مسئله، فهم ضمن

 .شود برخوردار باالیي صحت و دقت از یابي مسئله تا کند رعایت را

 مسئله تعريف

 رو روبه تكلیفي  یا موقعیت با شخص وقتي .کنیم ایجاد یمخواه مي که است دیگری موقعیت و موجود موقعیت بین ،تعارض مسئله

 دهد، پاسخ تكلیف یا موقعیت آن به دارد، دراختیار لحظه آن در که هایي مهارت و اطالعات کاربرد طریق از دتوان مين که دشو مي

 .سترو روبه ای مسئله با او ندگوی مي

 یگیر تصمیم در تزاحم یا تعارض عامل یا دارد مي باز اهدافش به رسیدن از را فرد و است مطلوب وضعیت با فاوتمت شرایطي مسئله

 .است

 پاسخ آن به باید خود درمحیط مؤثر کارکرد منظور به شخص که دارد اشاره مرتبط های موقعیت از ای مجموعه یا موقعیت به مسئله

 .باشد نداشته فوری پاسخ آن، با رویارویي در فرد، که آید مي شمار به ساز مسئله موقعیتي اساس، این بر .دهد

 را مسئله دیگر، بیان به .یابد دست هدفي به ،فعالیتي دادن انجام با تا دشو مي برانگیخته شخصي آن در که است موقعیتي مسئله

 بدیهي .باشد ارزش یا قوانین استاندارد، ضابطه، هدف، تواند مي که ندکن مي تعریف باشد، باید آنچه از شناسایي قابل انحراف همان

 .رسد مي پاسخ به موانع بر غلبه فرض با و دشو مي رو به رو موانعي با آن، به رسیدن راه در که است

 مشكل و چالش ،مسئله سؤال، تفاوت

 هنگام به تا بشناسیم را آنها های تفاوت است الزم که یمشو مي رو روبه نیز مشابهي مفاهیم با یابي مسئله و مسئله بررسي در

 مشكل و چالش مسئله، سؤال، به توان مي مشابه، مفاهیم جمله از .دهیم انجام درست اقدامي بتوانیم آنها، از یک هر با رویارویي

 .کرد اشاره

 آن و نداریم هيآگا است، آمده پیش که موضوعي دربارة موارد، این در .دشو مي ایجاد ما آگاهي نداشتن خاطر به که بخشي :سؤال

 .یمگوی مي "سؤال" اصطالح به را پرسشها این.آوریم دست به اطالعاتي آن مورد در تا پرسیم مي را

 خودمان که ایم شده رو روبه پرسشي با یافت، دست جواب به نتوان راحتي به و باشد جدید آید مي پیش که پرسشي اگر :مسئله

 دست به سادگي به آن پاسخ :است زیر های ویژگي دارای مسئله .ندگوی مي مسئله ها پرسش این به. باشیم آن حل دنبال به باید

 آن به متمرکز صورت به علمي جامعة که است مجهولي وشود مي ایجاد زمینه یک در موجود اطالعات کلیة دانستن اثر بر ،آید نمي

 .داند نمي را آن پاسخ و است نپرداخته

 آن به منابع، از استفاده و اطالع کسب با سرعت، به و راحتي به توان نمي که است ليسؤا مسئله گفتیم، که طور همان :چالش

  "چالش" نوع از مسئله آن یافت، دست نیز مثبتي نتایج به بتوان آن حل با و باشد شده ایجاد تازگي به ما مسئلة اگر .گفت پاسخ

 آمدن وجود به موجب شده ایجاد سوال به پاسخ نیافتن سبب به چالش، آن نشود، حل و نپردازیم چالش به طوالني مدتي اگر .است

 و سخت کار به مشكل لغوی، نظر از .ندگوی مي "مشكل"را نشده حل چالشهای این که دشو مي هایي آسیب و صدمات خسارات،

 مشكل از همترم مسئله . دکن مي تر سخت را مطلوب وضع به رسیدن که ندگوی مي مانعي به اصطالحاً و درهم و پوشیده دشوار،

 است ممكن بلكه نیست، دشواری رفع منزلة به تنها مسئله حل .نیست مشكل ای مسئله هر اما است، مسئله مشكلي هر یعني است،

 .اند مسائل پیامدهای مشكالت، تر، روشن بیاني به .باشد عمل یک انجام در بیشتر بهبود معني به
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 مسئله انواع

 پيچيده و ساده مسائل

 و بروز علل دهنده، تشكیل متغیرهای و عوامل که چرا .اند مفهوم و روشن ساده، نسبتاً که ندگوی مي مسائلي به :ساده مسائل

 مواجه زیادی منابع و وقت تحمل و سختي با مسائل این به گویي پاسخ و حل برای .ندارد زیادی تنوع و تعدد آنها یها حل راه

 .بود نخواهیم

 اند مسائلي نیز پیچیده مسائل .است مختلف متغیرهای و الزامات شرایط، عوامل، آمدن دهمگر حاصل پیچیدگي :پيچيده مسائل

 ابتدای در حداقل فرد و است ناشناخته و مبهم متنوع، و متعدد آنها حل راههای و بروز علل دهنده، تشكیل متغیرهای و عوامل که

 تشدید را مسئله حل و فهم که سترو روبه متغیرها از انبوهي با فرد مسائل، نوع این در .شود مي سردرگمي دچار آنها با رویارویي

 .دکن مي

 غيرمعمول و معمول مسائل

 با کردن حل و برخورد راه فرد طریق، بدین و اند آمده پیش قبالً فرد خود زندگي در مسائل، این :شده تجربه يا معمول مسائل

 .اند گذاشته اشتراك به افراد دیگر با را آن حل چگونگي آنها و کرده تجربه دافرا دیگر را مسئله این اینكه، یا .است آموخته را آنها

 به ناآشنا مسائلي فرد برای دیگر، بیان به .جدیدند اغلب و دهند مي رخ کمتر مسائل، نوع این  :نشده تجربه يا  غيرمعمول مسائل

 تكرارند کم مسائل این که آنجا از .است نیاورده دست هب زیادی اطالعات آنها حل مشخص راههای یا آنها دربارة که آیند مي حساب

 .ندارد وجود زیادی اطالعات فصلشان، و حل نحوة و آنها از مردم، تجربیات اطالعات بانک در شوند، نمي رو روبه آنها با زیاد مردم و

  مزمن و حاد مسائل

 و شده ایجاد دورتر ای گذشته در ای مسئله ،است ممكن .نیست زمان همان در مسئله آن شروع معنای به مسئله، یک وجود درك

 مسائل همة بروز نوع و سرعت اینرو، از .باشیم شده مسئله وجود متوجه اکنون و باشد کرده پیشروی خاموش، و عالمت بدون

 .مرموزند و پنهان اساساً دیگر برخي و دارند صریح و آشكار ماهیتي آنها از بعضي .نیست یكسان

 د،ده مي رخ شدت با و سرعت به و کرد شناسایي توان مي مسئله، ایجاد محض به را، آنها عالئم و آثار که ليمسائ :حاد مسائل

 و توجه به را ما و ندکن مي تحمیل ما بر را خودشان حضور مسائل این.هستند صدا پرسرو معموالً و دارند روشني و آشكار ماهیت

 چندان معموالً افتند، مي اتفاق سریع اغلب و ندکن مي پیدا بروز زیادی عالئم و آثار با مسائل، این گرچه.دارند مي وا آنها حل

 .است امكانپذیر سهولت به آنها بررسي و ندارند پیچیدگي

 به که است زیادی مدت آنها .داد تشخیص را آنها توان مين سادگي به و دارند نامشخص و مرموز ماهیتي مسائل این :مزمن مسائل

 .ندارند بارزی عالیم و آثار اما اند، آمده وجود

 خاص و عام مسائل

 سیستمها یا افراد همة مورد در و ندارند اختصاص ای ویژه افراد یا محیط به پیداست، مسائل این نام از که گونه همان :عام مسائل

 خاصي گروه یا فرد به و است مربوط آن مختلف ابعاد و انسان زندگي ماهیت به مسائل این ماهیت واقع، در .دارند وقوع امكان

 .نیست وابسته

 ارزشهای و فرهنگ شغل، خانواده، محیط، الزامات، و شرایط ها، گذشته ویژگیها، از ای مجموعه فردی، هر :فردي خاص مسائل

 میزان زا اغلب شرایط این .دارند وجود او برای تنها که دشو مي رو روبه ویژه شرایطي با خودش زندگي سبک در و دارد را خود خاص

 .ندگیر مي نشأت ما گذشتة عملكرد یا تصمیمات رفتارها، نتایج یا ضعف نقاط و تواناییها
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  پنهان و آشكار مسائل

 و یتماه در وضوح سبب به را مسائل این یعني .برخوردارند چگونگي و چیستي در کافي وضوح از مسائل این :رآشكا مسائل

 .فهمید توان مي راحتي به رخداد، چگونگي

 صورت به را آنها ندتوان مين افراد همة که اند نامشخص آنقدر و اند گرفته قرار مبهم ای زمینه در اغلب مسائل، اینگونه :پنهان سائلم

 آیا اینكه حتي و آن حل راه و مسئله آن مورد در فردی، هر نظر و ندارد وجود نظر وحدت مسائل، این در اغلب و کنند درك مسئله

 .ندشو مي افراد عادات از جزئي رفته رفته مسائل این .بود خواهد متفاوت دیگران نظر با ،نیست یا است مسئله

 يابي مسئله اصول

 مسئله دقيق تعريف :اول اصل

 واقعیت به خگویيپاس احتمال و است مراحل سایر تالشهای در جویي صرفه مسئله، دقیق تعریف و فهم برای تالش هرگونه

 اثربخشي و کارآمدی و دارد نشان نیز کلیدی عوامل و ابعاد بر تمرکز از مسئله دقیق تعریف .دده مي  افزایش را ساز مسئله

 .دده مي افزایش را یابي مسئله

 مسئله سازي ساده :دوم اصل

 قرار توجه مورد اصلي و کلیدی موضوعات شود، فهمیده بهتر تا دکن مي کمک آن سازی ساده و است پیچیده موقعیتي خود ، مسئله

 .شود متمرکز کلیدی موضوع بر مسئله حل برای شها تال و دگیر

 اطالعات گردآوري هدفمندي :سوم اصل

 کرد، خواهیم حل و درك را مسئله بهتر باشد، بیشتر مسئله از اطالعاتمان چه هر و است مثبت رویدادی اساساً اطالعات گردآوری

 دهد، نمي ما به مسئله از درکي تنها نه که شد خواهیم اطالعات از انبوهي انباشت سبب نباشد، هدفمند اطالعات گردآوری اگر اما

 هدفمند گردآوری رو، ازاین .دشو مي اصلي مسئلة ابعاد و شرایط و الزامات علل، یافتن امكان نداشتن و ذهني پراکندگي سبب بلكه

 .آید مي شمار به مهم اصل یک اطالعات

 مسئله تعريف در محوري علت :چهارم اصل

 رویكرد با مسئله تعریف در است، الزم.است آن حل و مسئله کشف برای رابطه اعتمادترین قابل و ترین ساده معلولي و علت رابطة

 .شود ساده نیز مسئله حل تا کنیم عمل محوری علت

 حل راه انتخاب در گيري سخت :پنجم اصل

 مراحل بقیة که چرا کنید، عمل گیرانه سخت حل راه انتخاب در .نیست حل راه بهترین ،حل راه ترین آسان و ترین ساده همیشه

 به بعدی، تالشهای تمامي باشد، نشده انتخاب دقت با و درستي به انتخابي حل راه اگر و است متمرکز انتخاب این بر یابي مسئله

 .رسید نخواهد کارآمدی و اثربخش نتیجة
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 فرصت به چالش تبديل :ششم اصل

 زوایای از .دکن مي خلق فرصت مشكل، تولید جای به رو پیش چالشهای از که است ایهمسئل حل هنر فرصت به چالش تبدیل

 را شما نگاه چالشها، از آفریني فرصت بر تمرکز .کنید شناسایي آنها در را فرصت بتوانید تا کنید نگاه رو پیش های چالش به مختلف

 .کرد خواهد مثبت چالش، به

 ها فرض پيش جاي به شواهد بر تأکيد :هفتم اصل

 است، ممكن که آنجا تا کنید سعي رو، این از .است مستدل شواهد و مدارك و اسناد بر مبتني و فني  علمي فرآیند یک یابي مسئله

 تفسیر نادرست، های فرض پیش .باشند داشته ای بینانه واقع تأثیر شما، قضاوت بر تا کنید کنترل را خود ذهني های فرض پیش

 .کرد خواهد خطا چارد نیز را شواهد از ما
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 يابي مسئله فرآيند :دوم فصل
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 مقدمه

 ختم حل راه پیگیری و اجرا به و آغاز مسئله تعریف و شناخت از که است متوالي منطقي های گام از ای مجموعه یابي مسئله فرآیند

 یابي مسئله آن، بر عالوه.است متفاوت یكدیگر با یشانتوانمند و شرایط ها، ویژگي اقتضای به مسائل، با افراد برخورد روشهای.دشو مي

 نیازمند همچنین و پذیرد مي تأثیر بسیاری عوامل از یابي مسئله فرآیند نهایت، در .دارد مختلفي انواع فردی، سطح در و سازمان در

 احتمالي یها حل راه گزینش و فتنیا و مسئله تعریف و شناخت به آمده، دست به اطالعات با بتوان، که است جامعي اطالعاتي منابع

 .پرداخت

 يابي مسئله

 یا موقعیت به درست پاسخ موجب که است هایي توانایي و ها مهارت دانش، کاربرد و تشخیص مسئله، حل همان یا یابي مسئله

 از .است شده آموخته قبالً که است مهارتهایي و ها دانش بردن کار به ،یابي مسئله در اساسي عامل .دشو مي اهدافش به فرد رسیدن

 نكات و تعاریف این از تعدادی به درادامه، .دارند تأکید آن از ابعادی بر یک، هر که است شده ارائه مختلفي تعاریف یابي مسئله

      فراهم ساز مسئله متعددی و مؤثر های پاسخ موقعیت با برخورد برای که، است یفرآیند یابي مسئله .ایم پرداخته آنها کلیدی

 .دده مي افزایش گوناگون های گزینه بین از را مناسب پاسخ گزینش احتمال و سازد مي

 احتمال و آورد مي فراهم ساز مشكل های موقعیت برای را مؤثر بالقوة های پاسخ که است شناختي رفتاری یفرآیند یابي مسئله

 .دده مي افزایش متعدد پاسخهای میان از را پاسخ مؤثرترین انتخاب

 .کند پیدا مشكل برای مناسبي حل راه کوشد مي فرد آن، کمک به که شناختي است یفرآیند گشایي مسئله یا یابي مسئله

 آن با افراد که دشو مي خاصي هدفمندانة های مشي خط موجب و است سازگاری و مشكل بر متمرکز مقابلة نوعي ،یابي مسئله

 .دهند مي انجام حل راه یک و ندکن مي یگیر متصمی و تولید را مختلف یها حل راه و تعریف را مسئله

 يابي مسئله هاي گام

 به یابي دست احتمال و کاهش را ها هزینه انجامد، مي توجه درخور اقدامي انجام به مواقع، بیشتر در منظم، و منطقي تفكر از پیروی

 انحراف احتمال و دساز مي ممكن را فعالیت کی اجرای حسن بر نظارت امكان آن، بر عالوه .دده مي افزایش را اعتماد قابل پاسخي

 گامهای و مراحل از فني، علمي یفرآیند صورت به نیز یابي مسئله .دهد مي کاهش را شده طراحي اهداف از گرفتن فاصله یا

 :از عبارتند که است شده تشكیل مشخصي

 وضعيت شناسايي :اول گام

 مسئله شناخت -1

 مكتوب طریق از مسئله دقیق شناخت همچنین. باشند مي مطالعه و تجربه ،بینش ،نشدا شامل مسئله شناخت بر موثر عوامل

 .کنیم توجه بیشتری عوامل و جزئیات به یمتوان مي مسئله، هر برای و دشو مي آنها بر بیشتر تسلط باعث آن کردن

 مسئله تعریف -2

 هدف تعیین -1

 علل تشخیص -1
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 يابي حل راه :دوم گام

 :دهد رخ ممكن ظرفیت بیشترین با یابي حل راه فرآیند تا کرد توجه نكته یا اصل چهار به باید جدید، یاه حل راه یافتن برای

  حل راه اولین بر نكردن تمرکز اصل  

 کمیت اصل 

 تنوع اصل 

 نكردن قضاوت اصل  

 انتخاب و ارزيابي :سوم گام

 حل راه چند یا یک انتخاب و ها حل راه ارزیابي به است الزم شد، گردآوری زیادی مناسب و مرتبط خالقانة های گزینه آنكه از پس

 .کند ارائه منطقي تصویری بتواند ها گزینه از که داریم نیاز معیارهایي و ها شاخص به مناسب، حل راه یافتن برای بپردازیم اجرا برای

 .داد خواهند نشان را اه شاخص این از یک هر کفایت حد معیارها و دارند توجه کلیدی ابعاد و ها عرصه به شاخصها

 آن پيگيري و انتخابي حل راه اجراي :چهارم گام

 به اجراشدن، بد براثر است، ممكن خوب حل راه یک بلكه نیست؛ یابي مسئله پایان معنای به خوب حل راه یک انتخاب همیشه

 کردن فراهم و افراد با هماهنگي منابع، مینتأ و ریزی برنامه نیازمند حل راه یک جرایا .نشود منتهي قبولي قابل نتایج و دستاوردها

 مومدا  طور به نتایج آن، از پس و حل راه اجرای هنگام است، الزم که است این پایاني و مهم نكتة .است حل راه آن تحقق بستر

 .شوند پیگیری و ارزیابي

 يابي مسئله انواع

  .دده مي رخ ميغیررس و رسمي صورت دو به کلي، طور به ها، سازمان در یابي مسئله
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 رسمي يابي مسئله -الف

 مستقیم رویة -1

 اتفاقاتي .کند شناسایي دتوان مي مستقیماً و برد مي پي مسئله، وجود به واسطه بدون و اتفاقات، بروز از خودش فرد مستقیم، رویة در

 :است زیر شرح به ببرد، پي مسئله وجود به فرد دشو مي سبب که

 قبلي روندهای تغییر 

 شده تنظیم برنامة از فانحرا 

 رقبا گرفتن پیشي 

 غیرمستقیم یها رویه -2

 یها رویه به دلیل، همین به .برد مي پي مسئله وجود به افراد سایر از استفاده با ندهگیر تصمیم یا مدیر غیرمستقیم، یها رویه در

 :قرارند این از یابي مسئله غیرمستقیم یها رویه .مشهورند غیرمستقیم

 کارکنان طریق زا یابي مسئله 

 ها مافوق طریق از یابي مسئله 

 مشتری یا رجوع ارباب طریق از یابي مسئله 

  غيررسمي يابي مسئله -ب

 روابط و غیررسمي مسیرهای از اطالعات این .اند آگاه مسئله وجود از رسمي، مجاری از اطالعات دریافت از پیش مدیران، از بسیاری

 طراحي را مسئله صورت شخصي، بینش با و دارند سازمان از که جامعي اطالعات با نیز، انمدیر .رسد مي مدیران به فراسازماني

 غیررسمي ارتباطي مجاری و دشو مي ناشي افراد شخصي بینش از غیررسمي یابي مسئله فرآیند که گفت توان مي واقع، در .ندکن مي

 .گیرد مي کار به را

 اعتماد قابل همیشه اما رسد، مي خوبي نتایج به بعضاً و دهد مي قرار مدیران اختیار در زیادی اطالعات چه اگر غیررسمي، یابي مسئله

 اصلي مسائل از را مدیر و ایجاد مدیران در هایي ذهنیت کم آگاهي خاطر به یا مغرضانه، غیررسمي، های گروه است ممكن و نیست

 یا اشتباه امكان و بود خواهد برخوردار بیشتری اطمینان از رسمي یابي مسئله کنار در غیررسمي یابي مسئله به توجه .کنند منحرف

 یابي مسئله از استفاده بر توصیه غیررسمي، مجاری به توجه ضمن رو، این از .کرد خواهد پیدا کاهش نیز یگیر تصمیم در شكست

 .است یابي مسئله منطقي فرآیند از استفاده و رسمي

 مسئله با برخورد يها روش
 :دگیر مي صورت زیر حاالت از یكي به مسئله با برخورد معموالً

 به را آن حل یا یمکن مي فراموش یم،گیر مي نادیده را آن شد، نخواهد پیچیده مسئله اینكه امید به گاهي :گذاشتن کنار 

 .دشو مي مسئله کردن ریشه و رشد سبب و نیست صحیح برخورد این اندازیم مي تعویق به دیگری زمان

 بحران از عبور برای که يحل راه اولین قبیل این از هایي محدودیت یا زمان بودن کم علت به موارد، برخي در :بحران رفع 

 شرایط در که است تصمیمي بلكه نیست، انتخاب بهترین ،حل راه این .گذاریم مي اجرا به آید، يم عملي نظرمان به مسئله

 .رسد مي نظر به بخش رضایت فعلي
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 آنها به یابي دست نحوة یا نظر مورد اهداف نیست، ممكن زودی این به مسئله حل که زماني :مسئله صورت کردن پاك 

 یا باشد اهدافمان تحقق راه در مانعي نتواند وضعیت این که دهیم مي تغییر طوری را خود نگرش طرز و انتظارات گاهي یا

 آن ترتیب، این به و آید مين شمار به مسئله دیگر رویداد این شده، تعیین اقدامات اجرای با یا جدید نگاه با .دهد آزار را ما

 .ایم کرده دفع را

 آن از ناشي دشوار شرایط و حل را مسئله بتواند که موجود های حل راه میان از گزینه بهترین انتخاب یعني :مسئله حل 

 .گویند مي بهینه انتخاب را فعالیت این.کند برطرف را

 تكرارناپذیری ضامن اغلب و است آن ایجادکننده اساسي علت با مبارزه مسئله، وقوع اصلي ریشة به پرداختن :کني ريشه 

 .ندگوی مي بنیادین اندیشي چاره را کار این .بود خواهد مسئله

 يابي مسئله فردي هاي سبک

 امری سبک  

 اما.کارآمدند و منطقي و ندکن مي پیگیری را عقالني یها روش و دارند کمتری ابهام تحمل که برند مي کار به امری سبک افرادی

 مسئله، حل از سبک این.هاست بدیل از محدودی تعداد ارزیابي و کم اطالعات اساس بر یگیر تصمیم تأثیر تحت همواره آنان کارایي

 .امورند متوجه مدت، کوتاه در ان،گیر تصمیم و است تر سریع

 تحلیلي سبک 

 .است نیاز بیشتری های بدیل به توجه نیز و اطالعات به و دارد ودوج بیشتری ابهام تحمل ،قبلي سبک به نسبت تحلیلي، سبک در

 .دانست نو شرایط با تطبیق در توانا و دقت با افرادی توان مي را سبک این به مند عالقه افراد

 مفهومي سبک  

 را متعددی های گزینه و دبینن مي کلي را مسائل دارند، توجه دورنما به که اند کساني گیرند، مي تصمیم مفهومي سبک با که افرادی

 .افرادند ترین مناسب مشكالت حل جهت خالقیت از استفاده برای و است درازمدت مسائل در افراد این تمرکز .ندگیر مي نظر در

 رفتاری سبک  

 و تایانهم دستاوردهای نگران آنها، .ندکن مي کار عالي دیگران با که دکن مي توصیف را افرادی رفتاری، سبک یعني سبک، آخرین

 قبیل این .دارند اتكا جلسات به دیگران، با ارتباط ایجاد برای عمدتاً اند، دیگران پیشنهادهای پذیرش به حاضر و خود زیردستان

 .دارند تمایل سازگاری به و ندکن مي دوری مناقشه از افراد،

 يابي مسئله منابع
 شخصي تجارب 

 منتشرشده منابع 

 جاری تحقیقاتي طرحهای 

 رسمي يدولت اسناد 

 صالح ذی افراد با مشورت 
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 يابي مسئله هاي رهيافت و موانع ها، چالش :سوم فصل
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 مقدمه
 از افراد که است ضروری سبب، این به .کند مي دشوارتر را آن رساندن انجام به که روبروست موانعي و ها چالش با همواره یابي مسئله

 آن، بر عالوه .کنند کنترل را آنها مؤثر شكلي به بتوانند آنها با رویارویي هنگام و باشند آگاه یابي مسئله احتمالي های چالش و موانع

 .داد کاهش را موانع و ها چالش این با رویارویي و برخورد احتمال توان مي آنها بر تسلط و آنها از اطالع با که دارد وجود هایي رهیافت

 يابي مسئله چالشهاي و موانع

 را موانع .اندمتفاوت شدت و نوع نظر از موانع .دارد باز مسئله برای مؤثر حل راه کردن پیدا از را ما گویندکه مي چیزی هر به مانع

 آمده، عمل به های بندی طبقه بیشتر به توجه با .اند کرده بندی طبقه گوناگون طور به هایشان هدف برحسب مختلف، نویسندگان

 بندی تقسیم محیطي و رهنگيف نيسازما برون موانع و سازماني موانع فردی، موانع زمینة هس در را مسئله خالقانه حل موانع توان مي

 .کرد

  فردي موانع -الف

 مسئله آمیز موفقیت حل و ایده تولید مسئله، حل به تمایل برای مانع ایجاد سبب که شوند مي ناشي فرد های ویژگي از موانع این

 .شوند مي

 ادراکي موانع  

 احساسي موانع  

 ذهني موانع  

 سازماني موانع -ب

 سازماني موانع رو، این از .شود مي ایجاد یابي مسئله برای نیز سازمان جانب از موانعي گیریم، مي قرار سازمان محیط در که هنگامي

 توانند مي موانع این .کند مي ایجاد مشكل ،مسئله خالق حل در و است سازمان به مربوط که گیرند برمي در را عواملي از دسته آن

 :دباشن زیر موارد شامل

 مدیریت سبک 

 الزم حمایت نداشتن 

 رواني فشار  

 ارتباطات نداشتن 

 یكنواخت کار 

 دیگران انتظارات  

 فرهنگي  اجتماعي موانع -ج

 ارتباطات اثر در که شود مي (بد و خوب) اصل یا قاعده صورت به عمومي اعمال و عادات سری یک پذیرش سبب اجتماعي زندگي

 های شیوه از موانع این .کنند مي سلب انسان از را تفكر اختیار و اند شده ما ذهني عادات جزو و اند گرفته شكل جامعه در ماعياجت

 زوایای از نتواند فرد شود مي سبب و کند مي جلوگیری جدید اصول و ارزشها جدید، الگوهای بررسي و فهم از اندیشیدن، جدید

 :دربردارند را زیر موارد فرهنگي موانع .بنگرد مسائل به مختلف

 موجود وضع بردن سؤال زیر از ترس داشتن 
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 تغییر به نداشتن عالقه 

 خیالبافي 

 ذهني قضاوتهای و احساسات به نداشتن توجه 

 همكاری یا رقابت به الزم حد از بیش تأکید 

 نادرست قواعد 

 يابي مسئله در رايج اشتباهات
 این .کند بروز آن در خطاهایي و اشتباهات است ممكن انساني، فعالیت هر مانند و نیست طاخ و اشتباه از عاری یابي مسئله فرایند

 :ندده مي قرار تأثیر تحت را یابي مسئله کارآمدی و اثربخشي اشتباهات،

 مسئله گرفتن نادیده 

 نكردن یگیر تصمیم و آرام اجتناب 

 رویدادها از نادرست تفسیر 

 یابي مسئله در دفاعي اجتناب 

 یابي مسئله انداختن یقتعو به 

 مسئله نكردن حل از ترس 

 (چالشها و موانع رفع) يابي مسئله هاي رهيافت
 کاهش مؤثر شیوة به را آن شدن حل احتمال و کند مي بیشتر را مسائل به پاسخگویي پیچیدگي یابي، مسئله های چالش و موانع

 یا کند کنترل را آنها و جلوگیری یابي مسئله اشتباهات و موانع با رویارویي از تواند مي که دارد وجود مختلفي رهیافتهای .دهد مي

 .کند کمک چالشها از رفت برون و مسائل حل به اینكه

 یابي مسئله منطقي فرآیند کارگیری به 

 یابي مسئله بندی الویت 

 یابي مسئله بیشتر اطالعات کسب 

 دقیق و منظم بررسي 

 مسئله سازی ساده 

 جمعي خرد از استفاده 
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گيري تصميم :دوم بخش
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 مقدمه

 از آگاهي اهمیت که دارد مشخصي اجزاء و انواع مفاهیم، و تعاریف خود است، یابي مسئله مرکزی و کلیدی بخش که گیری، تصمیم

 نكند، ممكن را درستي گیری تصمیم درونش در اگر یابي، مسئله اًاساس .دهد مي نشان گیری تصمیم و یابي مسئله فرآیند در را آنها

 .رسید نخواهد مطلوب نتیجة به گیری تصمیم و یابي مسئله فرآیند

 گيري تصميم تعريف
 مجموعة بر مشتمل انتخاب فرآیند .کنیم  مي انتخاب معین طور به را مسئله حل راه آن، با که است یفرآیند گیری تصمیم

 گیری تصمیم فرآیند از جزئي ،انتخاب فرآیند بنابراین .انجامد مي راهكارها مجموعة از راهكار یک گزینش به که ستا هایي فعالیت

 . ) 1116مقدم اکبری و متدین(.است

  .(1111 بند، عالقه/1182استونر) است ویژه مشكل یا مسئله یک حل برای خاصي عمل شیوة گزینش فرآیند گیری تصمیم

 .(2111 بایرنز، و میلر) است شده تعریف خاصي اهداف به رسیدن برای متفاوت های حل راه بین انتخاب دفرآین گیری تصمیم

 به ریزی برنامه مرکزی هسته گیری تصمیم تعریف، این طبق و است مختلف های گزینه میان از راهكار یک انتخاب گیری تصمیم

 .(2111 امین، و تهراني مقدم، زاده هادی) آید مي شمار

 يگير تصميم و يابي مسئله تباطار
 مسئله حل مسئله، تشخیص بین روابط بخواهیم اگر.است یابي مسئله فرآیند از جزئي گیری تصمیم گفتیم، این از پیش که طور همان

 شویم گیری تصمیم فرآیند وارد سپس .دهیم تشخیص را مسئله وجود است الزم ابتدا گفت خواهیم دهیم، نشان را گیری تصمیم و

 را آنها از یكي انتخاب شناسایي، که شویم گیری تصمیم فرآیند وارد سپس .دهیم تشخیص را مسئله وجود است الزم شناسایي، هک

 .کنیم تكمیل را مسئله حل فرآیند شده، انتخاب حل راه اجرای با نهایت، در .شود مي شامل

 

 گيري تصميم اهميت

 داریم مسائل به که دیدگاهي و رویكرد آن، بر عالوه.است اهمیت حائز اجتماع رد و سازمان در فردی، زندگي سطح در گیری تصمیم

 در است ضروری رو، این از دارند؛ قرار مسائل انگاشتن محدودیت مقابل طیف در ها فرصت این .کند مي خلق هایي فرصت آنها از

 را انتخابي حل راه و کنیم شناسایي اند، کرده وادار گرفتن تصمیم به را ما که مسائلي دل از را ها فرصت گیری، تصمیم سطوح تمامي

 .کنیم اجرا و گزینش فرصت، صورت به
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 فردي زندگي در گيري تصميم اهميت

 قدرت و مسئولیت انتخاب، حق از و آراسته منطق و عقل زیور به که است موجودی تنها او .است کننده انتخاب موجودی انسان

 باشد بهتر شاید دلیل، همین به.است انسان عمر همة و روزانه زندگي از مهمي بخش گیری صمیمت رو، این از .است برخوردار قضاوت

  .(1181 میرکمالي،) اوست های گیری تصمیم مجموعة انسان زندگي چرخة و عمر بگوییم

 سازمان در گيري تصميم اهميت

 حقیقت، در .کند تأمین خاص ای درزمینه را آن افراد و جامعه نیازهای خواهد مي نهایت در که است اهدافي دارای سازمان هر

 مسائل حل چگونگي دربارة گیری تصمیم مراکز سازمانها .اند انسان نیازهای تأمین و مشكالت حل مراکز اجتماعي های سازمان

 اجتماعي آثار بلكه دارد، کلیدی نقشي سازمان خود موفقیت در تنها نه سازمان، تصمیمات رو، این از (1181میرکمالي).اند جامعه

 نقش در سازمان رهبران و مدیران نقش است، مهم سازمان اعضای تمامي گیری تصمیم اینكه با.گرفت نادیده توان مين نیز را تصمیم

 اجرای و گیری تصمیم مسئول را مدیریت نظران، صاحب از بعضي که جایي تا دارد، بیشتری اهمیت کلیدی، گیرندگان تصمیم

 (1111 بند، قهعال) .دانند مي تصمیم

 اجتماع در گيري تصميم اهميت

 بر عالوه زنند مي رقم را جامعه آن سرنوشت ،اجتماع یک گیران تصمیم و دهد مي رخ اجتماع سطح در گیری تصمیم سطوح باالترین

 اعاجتم مدیران و حاکمان نقش است، اجتماع آن اصلي جریان کنندة تعیین جامعه یک اعضای تک تک گیری تصمیم اینكه

 سطح در گیری تصمیم اساس، براین .است ایشان عهدة به فراگیر و کالن تصمیمات که چرا دارد، بیشتری اهمیت گیری تصمیمدر

 .دارد کلیدی جایگاه نیز اجتماعي اتفاقات

 فرصتها خلق براي بستري مسائل،

 و خلق برای بستری یا مشكل یک را مسئله یمتوان مي .است مهم مسئله، به ما نگاه خانوادگي و سازماني فردی، سطوح تمام در

 محدودیت یک مذکور وضعیت که بود مطمئن توان مين مسئله، یک با رویارویي هنگام که چرا بدانیم جدید فرصت یک توسعة

 ایجاد ها  سازمان برای را مشكالتي بعدی، مراحل در ،رفته دست از های فرصت گاهي مثال، برای .موقعیت یک یا شود مي محسوب

 همین به .شوند مي ایجاد جدیدی های فرصت مسئله یک حل هنگام یا محدودیت یک با رویارویي هنگام گاهي همچنین، .کنند مي

 ."است نهفته نیز فرصتي مسئله، هر دل در"دلیل،

 تصميم انواع
 میزان عملیاتي، نظر از تصمیم اعانو به توان مي جمله، از که، کرد بندی طبقه و بندی تقسیم توان مي گوناگون جهات از را ها تصمیم

 از ها بندی تقسیم این از یک هر که کرد اشاره مسئله نوع و گیرنده تصمیم اجرا، مراحل نتایج، از اطمینان میزان پیچیدگي، مشارکت،

 .است شده تشریح تصمیم انواع این از یک هر بعدی، یها قسمت در .است پرداخته گیری تصمیم به خاص ای زاویه

 عملياتي نظر از تصميم اعانو -9

 اجرایي تصمیمات 

 حد تا دهند مي انجام روزانه، ها سازمان معاونین و دستیاران مانند پایین های رده مدیران معموالً و دارند جاری حالت تصمیمات این

 از که اند تكراری و رایج تتصمیما این دیگر، بیان به.است مدت کوتاه ریزی برنامه از جزئي معموالً کار این و اند بعدی یک زیادی،

 .باشد مداوم تصمیم نیازمند سازمان زمینه، آندر است، ممكن و برخوردارند کمي پیچیدگي
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 راهبردی تصمیمات 

 تصمیمات باشد برداشته در را سازمان یک آینده و حال و شود گیری تصمیم پیچیده و کالن مسائل مورد در است قرار که هنگامي

 عوامل از وسیعي طیف با اغلب و آید مي پیش پیچیده و نو مسائل با رابطه در تصمیمات این .آیند مي رشما به راهبردی نوع از

 .سترو روبه اجتماعي و سیاسي تغییرات کارگری، های اتحادیه با مذاکره رقبا، با رقابت اقتصادی، وضعیت مثل متغیر،

 مشارکت ميزان نظر از تصميم انواع -2

 فردی تتصمیما 

 و تصمیم اتخاذ عامل .گیرند مي سازمان از مستقل فرد یک عنوان به سازمان، مختلف های نقش در افراد کهيهای تصمیم

 .است فرد خود، ساز تصمیم و ندهگیر تصمیم

 سازماني تصمیمات 

 اغلب را تصمیمات نوع این .کنند مي اتخاذ سازمان در خود نقش و خود رسمي سازمان به توجه با سازمان، افراد که تصمیماتي

 .ندکن مي تفویض خود زیردستان به سازمان مدیران

 پيچيدگي نظر از تصميم انواع -3

 عادی تصمیمات 

 رایج و عمومي جنبة بیشتر و نیستند تازه ندارند، پیچیدگي اند، مربوط جاری امور به بیشتر و دارند وسیعي گسترة تصمیمات این

 به اند، شده حل و آمده وجود به بارها رخدادها، و هافرآیند در چون ندارند، نیاز ای یدهپیچ یابي مسئله فرآیند به تصمیمات این .دارند

 .دارد وجود مشخص هایيفرآیند و ها رویه آنها به پاسخگویي برای عموماً و کرد شناسایي را آنها توان مي راحتي

 فوری تصمیمات 

 آن به پاسخگویي یا افتد اتفاق سرعت به تصمیم اگر .شود مي آن فوریت سبب دارد، کلیدی نقشي زمان تصمیم، یک در هنگامیكه،

 شود جلوگیری آن عواقب از تا شود گفته پاسخ بدان سرعت به است الزم و گویند مي فوری را تصمیم آن باشد، عمل سرعت نیازمند

 .نرود باال آن یها آسیب و یابي مسئله هزینة و

 پیچیده تصمیمات 

 در زیاد عوامل مداخلة معني به پیچیدگي .است آن پیچیدگي سبب به مسئله ابهام آن و دارند اصلي ای مشخصه پیچیده تصمیمات

 گیری تصمیم های شیوه از که است بهتر زمان، این در .باشد غیرشفاف و مبهم آنها اثرگذاری شكل هم و عوامل هم که است مسئله

 .شوند مسئله ختلفم های جنبه شناسایي درگیر بیشتری افراد تا شود استفاده گروهي

 مشورتي تصمیمات 

 اتخاذ در افراد که هنگامي زیرا اند، نوع بهترین مشورتي تصمیمات باشد، آن اجرای در زیاد افراد مداخلة و تعهد نیازمند تصمیم اگر

 تالش آن ققتح برای و دانند مي خود آن از را تصمیم بود، خواهند متعهد نیز آن اجرای به نسبت باشند، داشته مشارکت تصمیم

 .کنند مي

 نتايج از اطمينان ميزان نظر از تصميم انواع -4

 (اطمینان موقعیت) کامل اطمینان شرایط تحت گیری تصمیم 

 همچنین و اطالعاتي تسلط و احاطه که چرا کرد، بیني پیش توان مي را آینده اطمینان، وضعیت در :آینده بیني پیش 

 .دارد جودو تصمیم های گزینه نتایج از دقیق شناخت
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 خوبي به را شده اتخاذ تصمیم و مسئله مختلف زوایای و اند موثق و جامع کافي، و صحیح دقیق، اطالعات :اطالعات وجود 

 .دهند مي نشان

 متغیرها این بر مبتني تصمیم هر نتیجة رو، این از .شوند مي فرض ثابت یا اند ثابت متغیرها کلیة :متغیرها بودن ثابت 

 .بود خواهد مشخص

 وضعیت در را ها تصمیم نتیجة از آگاهي امكان متغیرها بودن ثابت و کافي اطالعات وجود :ها تصمیم نتیجة از آگاهي 

 .کند مي فراهم اطمینان

 (مخاطره موقعیت) ریسک شرایط در گیری تصمیم 

 بیني پیش مسئله، رد دخیل متغیرهای ماهیت خاطر به اطالعات، بودن ناکافي دلیل به وضعیت، این در :آینده بیني پیش 

 .شود مي تصویر احتمال از درصدی با آینده و است دشوارتر آینده قطعي

 ندارد وجود مسئله در دخیل متغیرهای تمامي برای مناسب و کافي دقیق، اطالعات  :اطالعات وجود. 

 شان، نتایج و آنها از که دارد وجود کنترل غیرقابل متغیر تعدادی مخاطره، یا ریسک وضعیت در :متغیرها بودن ثابت 

 .کرد بیني پیش را متغیرها رفتار تبیین از احتماالتي گذشته، به رجوع با توان مي اما ندارد، وجود دقیق اطالعات

 وقوع احتمال، از درصدی با اما نیست، مشخص تصمیم قطعي نتیجة ها، وضعیت نوع این در :ها تصمیم نتیجة از آگاهي 

  .است ممكن نتایج

 (اطمینان عدم موقعیت )اطمینان عدم شرایط رد گیری تصمیم 

 و ها متغیر بودن ناشناخته و ثبات بي اعتماد، قابل و کافي اطالعات نداشتن بدلیل وضعیت این در :هآیند بیني پیش 

 .است دشوار بسیار آینده بیني پیش امكان آینده، در آنها واکنش

 است، زیادی ناشناخته های جنبه دارای که چرا است، ناچیز بسیار نظر مورد موضوع زمینه در اطالعات :اطالعات وجود 

 .شود ایجاد آنها رفتار بودن کنترل قابل غیر یا متغیرها بودن نو و جدید بدلیل است ممكن بودن ناشناخته

 این گذشتة در کمتری اطالعات و دارند وجود کنترل غیرقابل متغیرهای اطمینان، عدم وضعیت در :متغیرها بودن ثابت 

 .دارد وجود ریسک حالت به نسبت تغیرهام

 بیني پیش برای احتمال از کمي درصد و کرد اطمینان توان نمي تصمیمات از کدام هیچ نتیجه :ها تصمیم نتیجه از آگاهي 

 .دارد وجود نتایج

 اجرا مراحل نظر از تصميم انواع -5

 ای مرحله تک تصمیم 

      فقط و نیست مراحل سایر به گیرنده تصمیم نگاه .شوند مي گرفته مرحله یک از حاصل نتایج با فقط و اند باره یک ها تصمیم این

 .مشهورند نیز ایستا های تصمیم به تصمیمها این .برساند نتیجه به ار دخو واحد تصمیم که است درصدد

 ای چندمرحله تصمیم 

 در و بررسي ،دیگری بر یک هر اثرهای و ارتباطات دهندکه مي تشكیل را ها تصمیم از ای مجموعه واقع در ای چندمرحله های تصمیم

 .برسد خوبي کلي نتیجة به توالي این نهایت، در تا است شده گرفته نظر
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 ندهگير تصميم ديد از تصميم انواع -6

 (گرایي حال) 1غیرفعال تصمیمات 

 برابر در تصمیمات، نوع این در گیرنده، تصمیم .است ثبات ایجاد و موجود وضع حفظ به گرایش ها گیری تصمیم نوع این مشخصة

 آوردن دست به برای افراد این .است تغییرات کنترل و موجود وضعیت حفظ برای بیشتر وی تصمیمات و کند مي مقاومت تغییر

 .دانند مي خرسندی مایة و کنند مي حفظ دارند آنچه بلكه ،کنند نمي تالش ،خواهند مي آنچه

 (گرایي گذشته) 2انفعالي تصمیمات 

 نوع این در توان مي که وضعیتي بهترین .است آن به یابي دست و گذشته به معطوف فرد توجه ،ها گیری تصمیم نوع این در

 بر آنها اصرار ها، گیری تصمیم نوع این مشخصة کند مي تالش گیرنده تصمیم .است گذشته حفظ داشت، انتظار ها گیری تصمیم

 .بازگردند گذشته به تا  شود مي خنثي نیز ایجادشده تغییرات حتي و ندده مي مقاومت تغییرات برابر در. هاست اصالت

 (گرایي آینده) 1فعال تصمیمات 

 آینده به .است گذشته و امروز از بهتر آینده که دارند باور آنها است، آینده بیني پیش تصمیمات، نوع این در گیرندگان تصمیم تمرکز

 تا دهند مي شتاب بدان بلكه ،کنند نمي مقاومت تغییرات برابر در گیرندگان تصمیم نوع این. اند توسعه و رشد دنبال به و دارند اعتماد

 گیرندگان تصمیم و دارد وجود اعتماد جدید های فناوری به تصمیمات این در همچنین،.شود محقق زودتر شده بیني پیش آیندة

 .اند تصمیمات این پذیرای

 (سازی آینده) 1فعال فوق تصمیمات 

 از .است مطلوب آینده ساختن بر ناظر سطح این در ها تصمیم .ساخت را آینده توان مي بلكه نیست، الزم آینده بیني شپی همیشه

 .دارند آینده به نسبت فراکنشي رفتاری و اند آینده طراحان سطح، این گیرندگان تصمیم رو، این

 مسئله نوع نظر از تصميم انواع -7

 5شده ریزی برنامه تصمیمات 

 همین به .فراگیرند و دارند عمومي جنبة و نیستند برخوردار تازگي و پیچیدگي از دارد، وجود زیادی اطالعات تصمیمات این دربارة

 .گفت پاسخ بدانها مشخص، تصمیم یک با و کرد ریزی برنامه را آنها توان مي دلیل،

 6نشده ریزی برنامه تصمیمات 

 دارد، که ابهاماتي سبب به و شود ایجاد جدید و غیرتكراری سریع، ای مسئله که ندشو مي اتخاذ هنگامي نشده ریزی برنامه تصمیمات

 برخورد امكان دارند قرار باالتر سطوحدر چه هر مدیران سازمان، در .است شده ریزی برنامه تصمیمات از پرخطرتر و بر هزینه معموالً

 .کنند اتخاذ تصمیماتي غیرمعمول و تازه سریع، همتا، بي ئلمسا برابر در ناگزیرند آنها و شود مي بیشتر تصمیمات نوع این با

                     
1 Inactive decisions 
2 Passive decisions 
3 Active decisions 
4 Pro-active decisions 
5 Programed decisions 
6 Non-programed decision 
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 يگير تصميم در اساسي عوامل
 محیطي و گیرنده تصمیم موقعیت، یا مسئله جزء سه .دهند مي ماهیت مسئله وجود به که دارد اصلي رکن سه گیری تصمیم فرآیند

 عامل سه هر به توجه و شناخت نیازمند درست گیری تصمیم .دهند مي شكل را مسئله اصلي اجزاء است، داده رخ مسئله آن در که

 .است گیری تصمیم در اساسي

 موقعيت يا مسئله -الف

 برآوردن و شكاف مشكل، چالش، یک دادن نشان با که ای مسئله .است مسئله نمایانگر که شود مي آغاز موقعیتي با گیری تصمیم

 فرآیند در که میزان هر به و است متعددی های ویژگي دارای مسئله هر .است کرده ایجاد را تصمیم وجود به نیاز آرمان، یک

 .شد خواهد بیشتر اثربخش تصمیمي گرفتن امكان شوند، شناخته ها ویژگي این گیری تصمیم
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 معمول آن، تشخیص زمان و باره این در موجود تجربة میزان ابهام، و دشواری پیچیدگي، میزان سنخ، مانند مسئله این های ویژگي

 مختصات سایر و دشواری میزان کنندة  تعیین همه و همه مسئله، رخداد زمان و مكان مسئله، در درگیر عوامل بودن، غیرمعمول یا

 .شد خواهد منجر بهتر گیری تصمیم به آنها شناخت که اند تصمیم فرد منحصربه

 گيرنده تصميم -ب

 قابل اختیار و تفكر قدرت تحلیل، توان .دارد محوری نقشي میان، این در ه،ک است گیری تصمیم فرآیند انساني عامل گیرنده، تصمیم

 را دیگر عامل دو تواند  مي  گیرنده تصمیم فرد که طوری به است؛ کرده تبدیل گیری تصمیم فرآیند اصلي عنصر به را او انسان، توجه

 در .مؤثرند گیری تصمیم بر که دارند وجود زیادی دیفر های ویژگي دهد تغییر خود موردنظر اهداف راستای در توجهي قابل حد تا

 :ایم کرده اشاره آنها از تعدادی به ادامه،

 آگاهي 

 نیز مسئله بلكه گرفت، نخواهد صورت گیری تصمیم تنها نه الزم، های آگاهي وجود بدون است؛ آگاهي بر مبتني گیری تصمیم اساساً 

 مسئله دربارة باید بگیرید، تصمیم مؤثر اینكه برای .است گیری تصمیم مهم موارد از آگاهي داشتن رو، این از .شد نخواهد شناسایي

 و رت مناسب که میزان هر به اطالعات این .باشید داشته کافي اطالعات بگیرید، تصمیم آن به اجعر دیخواه مي که موقعیتي یا

 احتمالي، مختلف های حل راه و ها گزینه از اشتند آگاهي شامل تواند مي و داشت خواهد برتصمیم بیشتری اثر است، تر متناسب

 .باشد انتخاب آن تحقق الزامات و بستر ها، گزینه از یک هر های ریسک و ها مزیت ها، تفاوت

 يروان عوامل 

 يروان عوامل ،ها گیری تصمیم اکثر در رو، این از .کند اجرایي و خلق جدیدی های ایده و تصمیمات تواند مي متمرکز و آرام ذهن 

 انگیزش مانند مثبت جنبة و شوند کنترل رواني عوامل این که میزان هر به .دارند دخالت نیز نگراني و اضطراب قدرت، ترس، مانند

 .بود خواهد مؤثرتر گیری تصمیم کنند، پیدا آن مانند و ترس جای به نفس به اعتماد اضطراب، جای به یابي مسئله در موفقیت به

 نامعلومي 

 که شویم رو روبه متغیرهایي با ها، گیری تصمیم در هراندازه که است بدیهي .باشد نامعلوم یا شفاف تواند   مي یریگ تصمیم فضای 

 بیاني، به و گیری تصمیم فضای که میزان هر به و شد خواهد تر سخت گیری تصمیم نباشد، معلوم ما برای آنان رفتار و جهت اندازه،

 .بود خواهد تر راحت گیری تصمیم باشد، تر روشن یتموقع و محیط آن، در دخیل متغیرهای

 شخصیتي های ویژگي 

 شخصیتي ویژگیهای از ای مجموعه دارای که است گیرنده تصمیم فرد مسئله، اصلي عامل سه از یكي گفتیم، تر پیش که طور همان

 ارزشها، عقاید، به توان مي ها ویژگي این جملة از.بگذارد تأثیر گیری تصمیم بر تواند مي شخصیتي، های ویژگي از مجموعه این .است

 سرنوشت در که دهد مي نشان را شخصیتي های ویژگي از تعدادی زیر موارد خالصه، طور به .کرد اشاره دروني باورهای و احساسات

 :دارند بسیاری اهمیت تصمیم

 شده پذیرفته ارزشي نظام و تفكر بنیادین مفروضات 

 محیط و خود به نسبت مفروضات براساس ایجادشده نگاه و رویكرد 

 تجربه و مهارت دانش، میزان 

 پذیری انعطاف و نگری واقع میزان 

 بهبود به میل و نوگرایي میزان 

 عملي و فكری پویایي و گری تالش میزان 
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 ابهام تحمل میزان 

 واگرا و خالق تفكر 

 تغییر پذیرش برای آمادگي 

 ذهني چابكي و فراست 

 ها چالش با شدن رو بهرو و یابي مسئله به مندی عالقه 

 نفس به اعتماد 

 خودباوری 

 مشارکتي عمل و تفكر روحیة 

 اجتماعي موقعیت 

 و ها نقش اجتماعي، جایگاه یک در گرفتن قرار سبب به بلكه ست،ا برخوردار فرد به منحصر شخصي های ویژگي از تنها نه فرد، هر

 .است مؤثر وی گیری تصمیم بر که است  کرده خود آن از را هريغ و شغلي، تحصیلي، اداری، های نقش جمله از مختلفي های منزلت

 و مسئله حل ضرورت به داشتن باور و مسئله صورت به وضعیت درك رخدادها، کردن قلمداد  مسئله بر اجتماعي موقعیت حتي

 .دارد اثر گیری تصمیم از مشخصي های گزینه انتخاب

 محيطي عوامل -ج

 بر تواند مي عوامل این از یک هر که دارند گوناگون و پیچیده عنصر و عامل هزاران کنیم، مي زندگي  آن در که ای پیچیده محیط

 بر غیرمستقیمي یا مستقیم تأثیر توانند، مي محیطي عوامل.بگذارد اثر ما های گیری تصمیم نتایج و کیفیت دقت، سرعت،

 عناصر از برخي. دارد ما یریگ تصمیم موقع از عوامل آن نبود دور یا نزدیكي به بستگي امر، این و باشند داشته ما گیری تصمیم

 :کنیم مي  اشاره آنها از تعدادی به ادامه در که دارند تر مستقیم تأثیری مان، وتصمیمات ما بر محیطي

 آن های ویژگي و جامعه 

 داده شكل وی برای جامعه که کند مي زندگي ظرفي درون انسان.است اجتماعي محیط جامعه، انساني زندگي محیطي بعد ترین مهم

 انسان رفتارهای و ها نگرش تفكرات، باورها، بر که است آورده وجود به انسان زندگي برای زیادی اجتماعي خصوصیات جامعه.است

 دیدگاه و نظرها رسوم، و آداب اجتماعي، تحرکات و گرایشها فرهنگ، مقررات، و قوانین مثل اجتماعي متغیرهای .است تأثیرگذاشته

 های ویژگي و جامعه رسد مي نظر به .بگذارند اثر بسیار تصمیماتش و انسان بر پیروان و مدیران همكاران، خانواده، همساالن، یها

 .کند مي  وارد آنها تصمیمات و افراد بر را اجتماعي تأثیر بیشترین آن

 حاکم هیئت 

 به اعتقادات، و ارزشها و مقررات و قوانین ،باورها ،ها مشي خط ها، گذاری سیاست مرجع نقش در کشور، هر حاکم نظام

 در را تصمیمي که است هایي چارچوب منظور .اند فراهم تصمیمات برای مشخصي های چارچوب و دهد مي جهت ها گیری تصمیم

 خود جامعة حاکم هیئت از جوامع در ها انسان رو، این از .دهد مي جلوه شدني انجام و مفید پذیرفتني، و مشروع حاکم نظام آن نظر

 .کنند مي اتخاذ آنها، دیدگاه براساس را، تصمیماتشان و پذیرند مي تأثیر نیز

 آموزشي های سیستم  

 رسمي تربیت و تعلیم آموزشي، سیستم در فرد، هر بلكه شود، نمي ناشي تجربه از فقط ما رفتار و اندیشیدن شیوة و ذهني الگوهای

 آنان جایگاه و افراد جهان آموزشي های سیستم .بخشد مي معنا او جهان و او به که شود  مي آشنا نظرهایي و علوم باورها، با و یابد مي
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 به خاصي اهداف و جهات آموزشي نظام .کند مي کمک آنها شدن اجتماعي به و منتقل افراد به را مفاهیم کند، مي تصویر آن، در را

 دارد، انسان بر که تأثیری با نظام این که است روشن.کند مي هدایت و دهد مي شكل را اعتقاداتشان و باورها نظام و کند مي القا افراد

 .خواهدداشت موثری مداخالت نیز وی تصمیمات در

 آنها شدة حمایت های ارزش و گروهي های رسانه  

 گروهي های نهرسا فناوری، پیشرفت با .است گروهي های رسانه کلیدی اهداف از یكي جوامع و افراد امروزی تصمیمات به دادن جهت

 منابع از رو، این از .داد خواهند ادامه تأثیرگذاری این به همچنان و اند کرده وارد جوامع و ها انسان بر شمولي جهان و فراوان اثرهای

  هایي ارزش و گروهي های رسانه کند، مي تغییر دستخوش را آنها قضاوت حتي و نگرش و دهد مي جهت افراد تصمیم به که مهمي

 گروهي های رسانه این براساس ار دخو تصمیمات و فكری جهات از بخشي انسان .کنند مي حمایت آنها از ها رسانه این که هستند

 .کند مي پیگیری و دهد مي شكل
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 گيري تصميم فرآيند :دوم فصل
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 مقدمه

 بسیار گیری تصمیم فرآیند به ،یابي مسئله تیجةن و است مشخص یفرآیند دارای و یابي مسئله کلیدی و اصلي جزء گیری تصمیم

 .است ضروری فرآیند این با آشنایي رو، این از .دارد بستگي

 فرآيند يک صورت به گيري تصميم

 یک صورت به گیری تصمیم اساس، این بر .است خاص منظور یا هدف یک به یابي دست برای متوالي مهای گا معني به فرآیند

 .دساز مي ممكن را تصمیم گزینه یک به دستیابي که است متوالي های گام مجموعة بر ناظر ،فرآیند

 ترین مهم و دارد گیری تصمیم به راهبردی و بلندمدت نگاهي ،فرآیند یک صورت به گیری تصمیم مدیریت، و سازمان فضای در

 ارزیابي یكباره اتفاق کی نه و مستمر فرآیند یک صورت به گیری تصمیم نگرش، این در .است پیشرفت و رشد آن، در مسئله

 ابداع گیری تصمیم برای بهینه روشي تا دکن مي تلفیق هم با را گیری تصمیم ای رشته بین های جنبه یفرآیند نگاه .دشو  مي

 و مدیران رهنمودهای و افكار که دارد مي بیان و کند مي تقویت تصمیم اتخاذ فرآیند در را گیرنده تصمیم نقش نگاه، این.کند

 کننده تعیین و مستقیم تأثیر نتایج، به دستیابي چگونگي در و هستند عمل برای رهنمودهایي واقع در گیری، تصمیم اصلي نبازیگرا

 مسیر و جریان به را خود اصلي توجه گیری، تصمیم به یفرآیند نگاه دیگر، بیان به .گیرند قرار توجه محور باید بنابراین، .دارند

 .داند مي جریان این به وابسته را نتایج و دارد مي معطوف گیری تصمیم

 گيري تصميم فرآيند هاي گام

 مسئله ماهيت تشخيص و تعريف شناسايي، -9

 داده تشخیصمسئله  درستي به ماهیت و تعریف است الزم ،شد داده تشخیص یابي مسئله فرآیند در ای مسئله وجود اینكه از پس

 اثر تالشها این تمامي .است تحقق برای آرمان یک یا شكاف مشكل، چالش، نوع از مسئله که شود مشخص باید دیگر، طرف از .شود

 سبب به است، شده تأکید نیز گیری تصمیم فرآیند در گام این آنكه علت اساساً و گذاشت خواهند انتخابي نهایي تصمیم بر را خود

 .است نهایي تصمیم در آن نقش و اهمیت

 ممكن يها حل راه يافتن و ساختن -2

 و اطالعات انواع باید فرد منظور، بدین .شود گردآوری وسیعي اطالعات است الزم ممكن، های حل راه یافتن و ساختن منظور به

 :دارد وجود مشخصي اطالعاتي منابع و اطالعات انواع مدیریت، و سازمان فضای در.بشناسد مسئله مورد در را اطالعاتي منابع

 سازماني اطالعات انواع 

 ليداخ اطالعات 

 صنفي اطالعات 

 خارجي اطالعات 

 اطالعاتي منابع 

 افراد  

 نوشتاری و مكتوب منابع 

 دیجیتالي و الكترونیكي منابع 
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 گیری تصمیم در بتوانیم اینكه برای. است انتخاب های گزینه ایجاد نیاز پیش ،اطالعاتي منابع با آشنایي و اطالعات انواع دانستن

 است الزم برآن، عالوه .کنیم شناسایي اقدام های راه و اطالعات از ای مجموعه میان از را ها حل راه بتوانیم باید کنیم، عمل موفق

 .ماست پویایي و خالقیت نیازمند خالقانه های حل راه و جدید های ایده تولید .کنیم تقویت نیز را خود پردازی ایده و خالقیت

 آنها از يكي انتخاب و ها حل راه ارزيابي -3

 یا گردآوری را موجود های حل راه تمامي باید کنیم، انتخاب را ممكن حل راه بهترین آنكه برای گیری، تصمیم فرآیند از مرحله این در

 از.شد خواهد بیشتر تر مطلوب تصمیم انتخاب امكان باشد، بیشتر تصمیم یک های حل راه تعداد هرچه که است بدیهي .کرد ایجاد

 احتمال کنیم، گردآوری بیشتری های حل راه بتوانیم چه هر داریم، دسترس در گیری صمیمت برای که زماني به توجه با رو، این

 :شود تأمین زیر موارد است الزم ارزیابي برای .یافت خواهد افزایش مؤثرتر نهایي تصمیم به یابي دست

 مقایسه و ارزیابي مهارت 

 مقایسه و ارزیابي معیارهای و شاخصها وینتد 

 جانبه همه ارزیابي 

 ضعف و قوت تهدید، و فرصت زیابيار  

 يگير تصميم فرآيند مهندسي
 درستي به گیری تصمیم فرآیند تا شود مي طراحي فرآیند به ورود از قبل که است اقداماتي بر ناظر گیری تصمیم فرآیند مهندسي

 آنكه وجود با اقدامات، این .کرد خواهند فراهم مناسبي بستر منطقي، گیری تصمیم برای اقدامات، این دیگر، بیان به .گیرد صورت

 احتمالي یها آسیب و ها اتالف از تا اند مطرح گروهي و مشارکتي یها گیری تصمیم برای بیشتر اند، الزم نیز فردی های تصمیم در

 :برخي از این اقدامات عبارتند از .بكاهند گروهي گیری تصمیم

 مناسب افراد انتخاب -9

 ارزیابي و ها ایده تولید به تواند مي مطلع و مناسب افراد حضور اما نكند، کمک چندان است ممكن گیری، تصمیم برای فرد هر حضور

 تصمیم اتخاذ برای آیندی پیش اقدام یک گیری، تصمیم در مشارکت برای مناسب افراد انتخاب رو، این از.کند کمک آنها جانبة همه

 .باشند تصمیم آن مخالفان و سانکارشنا کلیدی، های نفع ذی ندتوان مي مناسب افراد .است

 گيري تصميم رويكرد تعيين -2

 مهم باشد، حاکم نهایي تصمیم گرفتن بر رویكردی چه نهایت در اینكه شود، مي گرفته تصمیم مشارکتي صورت به که هنگامي

 اتخاذ در توان مي هک است رویكردهایي جمله از دستوری رهبری و مشروط نظر اتفاق اکثریت، رأی نظر، اتفاق به رسیدن.است

 .برد کار به تصمیم نهایي های گزینه

 باز و سالم مثبت، فضايي ايجاد -3

 با توأم و مثبت فضایي نیازمند گیری تصمیم در مشارکت کلي، طور به و موجود های ایده گردآوری ها، ایده تولید و فكری بارش

 ناسالم، گیری تصمیم فضای که درصورتي .کنند ابراز ادرخو القانةخ نظرهای آزادانه، شكلي به بتوانند افراد تا است خاطر امنیت

 کنار گیری تصمیم فرآیند از ار دخو افراد، است ممكن و بود نخواهد مناسب گیری تصمیم برای بستر باشد، آور استرس و ناامن

 .بكشند
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 يگير تصميم فرآيند نظارت و ارزيابي
 از یک هر برای .گیرد صورت فرآیند مراحل درتمامي و ای لحظه صورت به باید که است مستمر تالشي ،گیری تصمیم فرآیند ارزیابي

 این .کرد بیني پیش ارزیابي طرح یک توان مي تصمیم، ساختن عملي تا گیری تصمیم گروه اعضای کردن جمع از ،فرآیند بخشهای

 در جلسه، هر پایان از پس توان مي همچنین، .باشد آن در مندرج موارد پرکردن و فهرست یک تهیة منزلة به تنها تواند مي طرح

 برای را معیار دو نظران صاحب از یكي .کرد گفتگو و بحث مؤثر، گیری تصمیم کنندة تعیین های ویژگي و امور انجام حسن مورد

 :است کرده ارائه تصمیم، یک بالقوة کارآیي ارزیابي

  تصميم عيني کيفيت -9

 .است شده استفاده منطقي و رسمي فرآیند از حد چه تا تصمیم، این اتخاذ برای که شود مي معین پاسخ با تصمیم عیني کیفیت

 .بپردازد تصمیم اتخاذ به دیگران، کمک با یا تنهایي به ،تواند مي مدیر

  آن مجريان توسط تصميم پذيرش -2

 تصمیم، صحیح اجرای زیرا بگیرید، نظر در را تصمیم مجریان نگرش نوع و برخورد نحوة ها، حل راه ارزیابي و وضعیت بررسي هنگام 

 .است آنان حمایت مستلزم
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 گيري تصميم هاي رهيافت و موانع ،ها چالش :سوم فصل



11 

 

 مقدمه
 انسان شغلي و فردی زندگي در تصمیم هر کنندة تعیین شنق سبب به دشواری این .است پرمخاطره و دشوار یفرآیند گیری، تصمیم

 شرایط زندگي، مختلف مسائل بین تفاوت از حالت این .نیست اندازه یک تصمیمات همة در دشواری، این یزانم اما .آید مي وجود به

  .گیرد مي نشأت دیگر جزئیات از بسیاری و شغلي و فردی

 گيري و عوامل بر آن دشواري تصميم

  مسئله ماهيت -9

 .شود مي آنها مورد در گیری تصمیم شدن دشوار بموج مسائل، بروز شدت و نابهنگامي بودن، جدید و ناشناخته پیچیدگي،

 فردي هاي قابليت -2

 رو پیش از را مسائل توانست خواهیم کارآمدتر و تر سریع دهیم، ارتقا زندگي و کار مختلف های حوزه در ار دخو قابلیتهای چه هر

 .بخشیم اعتال ار دخو زندگي کیفیت و برداریم

  اطالعات به دسترسي -3

 .بود خواهد آمیزتر موفقیت و تر ساده گیری تصمیم شوند، عرضه تر شفاف و بیشتر اطالعات این چقدر هر

  اختيار در زمان -4

 همیشگي هوشمندی و بیني پیش اهمیت بر امر این.گیرند مي تصمیم تر دقیق و بهتر دارند، مسئله حل برای بیشتری وقت که افرادی

 .کند مي تأکید

  منابع به دسترسي -5

 با که مواردی در .دارد نیاز هم اجرا برای الزم امكانات به ،وقت و تجربه اطالعات، بر عالوه بهینه، و خوب یریگ تصمیم

 .گیریم درپیش را مسئله با مقابله راه بهترین توانیم نمي باشیم رو روبه منابع در جدی های محدودیت

  اجتماعي مالحظات -6

 مان اطرافیان و خود برای که کنند هدایت سمتي به را ما های انتخاب و باشند گیری تصمیم راهنمای نوعي باید اجتماعي مالحظات

 .سازند فراهم ار دمساع شرایطي

 گيري تصميم هاي سوگيري
 ساخته کند، مي دریافت که اطالعاتي و دانش یا وی، زیستي تجربة براساس  و قبل از که است ذهني های چارچوب دارای انسان

 این اگر و است تصمیمات و مسائل به ما رویكرد نوع پایة و اساس مرجع، های چارچوب یا ذهني ایه چارچوب .است شده

 انسان های گیری تصمیم تمامي در کننده گمراه و غیرضروری مداخالت سبب یا باشند نگرفته شكل درستي به مرجع های چارچوب

 این شناخت رو، این از .دارند مي باز ها واقعیت بر نيمبت تصمیم یک گرفتن از را ما و شوند مي تبدیل سوگیری به شوند،

 .شد خواهد آنها بر کنترل و مدیریت سبب احتمالي های سوگیری
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 قبلي و آشنا مسائل سوگيري -9

 نسبت سوگیری. گیرد قرار ما گیری تصمیم مبنای تواند مي است، داشته همراه به هایي شكست یا موفقیتها ما برای گذشته در آنچه

 واقعیتها به و بدهیم تعمیم خودمان تصمیمات تمامي به را تجربه یک که دهد مي رخ هنگامي قبلي تجربیات و آشنا مسائل نای به

 کنیم مدیریت را آنها قبلي، اطالعات و تجربیات بر تسلط ضمن که است بهتر مواقع، دراین. نكنیم توجه موجود عالئم و اطالعات یا

 .باشیم داشته توجه نیز موجود واقعي شواهد و آثار و اطالعات به و

 مفروضات سوگيري -2

 موارد، این در .کنند مي وادار اشتباه تصمیم گرفتن به را ما گاهي و ندگیر مي را بینانه واقع اطالعات دریافت جلوی نیز ما مفروضات

 این غیرضروری مداخلة از و اسیمبشن درستي به بگیریم، تصمیم یمخواه مي که ای مسئله در ار دخو کلیدی مفروضات است الزم

 .کنیم جلوگیری درست تصمیم درگرفتن مفروضات

 تغيير به نسبت سوگيري -3

 عالوه .نمود خواهد آن مدیریت به زیادی کمک خود ،دهد مي نشان مقاومت ،تغییر به نسبت انسان که واقعیت این به نسبت آگاهي

 .گردد بیشتر تغییر نتیجة از او اطمینان تا کند پیدا آن فواید و ییرتغ به نسبت بیشتری اطالعات انسان است الزم آن، بر

 خودمحورانه سوگيري -4

 و ورزیده اصرار ماست، تصمیم و نظر که دلیل این به خاص، تصمیمي بر که باشیم گرفته قرار هایي موقعیت در است ممكن ما همة

 نظرهای دارد امكان اینكه با کند، پشتیباني را ما نظر که باشیم تياطالعا دنبال به  شود مي سبب سوگیری این.باشیم داشته گرایش

 تواند مي آن نتایج و تصمیم به نسبت تعهد و مسئولیت ها، سوگیری نوع این با برخورد در.باشد داشته وجود نیز دیگری تر درست

 .کند دور خودمحورانه های ازسوگیری ار دفر

 

 انتخابي سوگيري -5

 ما نظر و تصمیم از که کنیم گردآوری را افرادی و اطالعاتي منابع که کنیم مي عمل ای گونه به جمعي های ریگی تصمیم در ما گاهي

 این ازاثرگذاری جلوگیری برای.دهد مي رخ خاص نتیجه یا پاسخ یک به ما گرایش یا تمایل سبب به امر این.کند پشتیباني

 مشارکت گیری تصمیم فرآیند در را تصمیم مخالفان ویژه، به کنیم، دآوریگر جامعي اطالعات مختلف، منابع از است الزم سوگیری،

 .شود کمتر سوگیری این اثر تا دهیم

 

 گيري تصميم هاي محدوديت
 سایر یا محیط شرایط، فرد، خود ناحیه از است ممكن که دارد هایي محدودیت انساني افعال و اقدامات تمامي همانند گیری تصمیم

 ها محدودیت این با آگاهانه رویارویي و برخورد امكان اما نشود ها محدودیت این حذف سبب است ممكن آنها از اطالع .باشد افراد

 .کنیم مي اشاره ها محدودیت این از تعدادی به ادامه، در .کرد خواهد فراهم را

 جمعي هاي ارزش -9

 دارای افراد همة. دهد مي رخ است، مربوط نفر یک از بیش به که تصمیماتي یا گروهي های گیری تصمیم در بیشتر محدودیت این

 گیری تصمیم به سازمان یا گروه تیم، یک قالب در است الزم متعارض های ارزش با افرادی گاهي و نیستند مشترکي ارزشي نظام
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 گروهي های ارزش یط،شرا این در بلكه کند، گیری تصمیم فردی های ارزش مبنای بر فقط تواند نمي فردی هر زمان، این در .بپردازند

 در را آنها و باشند داشته توجه  شود، مي وارد آنها تصمیم بر گروهي های ارزش ناحیة از که هایي محدودیت به باید افراد و اند حاکم

 .شود پذیرفته افراد سایر جانب از تصمیماتشان تا بگیرند نظر

 نااطميناني -2

 تصمیمات از ای سلسله ایجاد سبب بلكه دارد، دنبال به مشخص و مستقیم تایجن سری یک تنها نه شود، مي گرفته که تصمیمي هر

 .شناسایي قابل نه و است پذیر امكان نه کنیم، مدیریت و بررسي را رخدادها سلسله این از هریک بخواهیم اگر که شود مي رخدادها و

 باشد، باالتر افراد گیری تصمیم سطح چه هر و شود مي تر پررنگ است، افراد زیادی تعداد به مربوط تصمیم وقتي ویژه، به مسئله، این

 نه و رصدکرد توان مي نه که شود مي جریاناتي و اقدامات سلسله اندازی راه سبب چون د،نمو خواهدایجاد  یبیشتر نااطمیناني

 کوتاه اثر با و کوچک ساده، تصمیمي که کند مي محدود را گیرنده تصمیم تصمیم، یک مختلف نتایج از نااطمیناني .شناخت توان مي

 .کند مدیریت را خود تصمیم واند،ت مي  که آنجا تا و بگیرد مدت

 مندي رضايت -3

 نیستیم، گزینه بهترین دنبال به ها، وقت بیشتر که است این دهد، مي رخ محدودیت شكل به ها گیری تصمیم در که مهمي نكتة

 که دهد مي رخ زماني اتفاق این .کند ایجاد ما در را تصمیم آن از رضایت احساس که کنیم مي جستجو را ای گزینه بلكه

 گیرد مي را تصمیم همان بخش رضایت تصمیم یک شناسایي محض به و کند نمي بررسي را تصمیم های گزینه تمامي گیرنده تصمیم

 توان مي را مندی رضایت رو، این از .نباشد تصمیم بهترین بخش، رضایت تصمیم که دارد وجود همیشه احتمال این .کند مي اجرا و

 .دارد مي باز تصمیم ترین عالي یافتن از را فرد که کرد تلقي محدودیت

 نسبي معقوليت -4

 ساده است، ممكن که جایي تا را مسئله گیرنده تصمیم است الزم و است دشوار و پیچیده بسیار گیری تصمیم شرایط اوقات گاهي

 برخوردار نسبي معقولیت یک از شدند، تر ساده ها گزینه که هنگامي .کند ارزیابي را موجود ایه حل راه و ها گزینه بتواند تا کند

 انسان دیگر، بیان به.است پیچیده مسائل برابر در انسان طبیعي ناتواني از ناشي که گویند مي نسبي معقولیت امر این به .شد خواهند

 در دلیل، این به .است ضعیف پیچیده مسائل برابر در انسان طبیعت و باشند پیچیده برایش مسائل که کند نمي انتخاب خودش

 .شود مي طبیعي محدودیت این دچار پیچیده مسائل با رویارویي

 (چالشها و موانع رفع) گيري تصميم هاي رهيافت
 به اتكا با ،تواند مي انسان بلكه نیست، آنها آثار کاهش و رویارویي در ناتوانایي معني به گیری تصمیم های چالش و موانع وجود

 :پردازیم مي گیری تصمیم رهیافتهای این از تعدادی به ادامه، در .دهد کاهش را ها چالش و موانع این اثر لوازمي، و اسباب یا راهكارها

 گيري تصميم توان بهبود -9

این آمادگي از طریق  .است تصمیم گرفتن برای آمادگي افزایش ،ساز مسئله موقعیتهای با رویارویي در رهیافت مؤثرترین و اولین

 .قابل افزایش است سمینارها و ارگاههاکشرکت در   و مختلف منابع و کتابها مطالعه

 زمان مديريت -2

 نقش نیز گیری تصمیم فرآیند در اما است، انساني اقدامات از بسیاری در مؤثر، و مستقل مهارت یک خود زمان مدیریت چه اگر

 زمان زمان، کمبود.شود مي ایجاد زمان سبب به مسائل، با رویارویي در چالشها و موانع از بسیاری هک چرا دارد، بسیارکلیدی
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 ابعاد آن، مانند و تصمیم، اجرای و اتخاذ زمان دسترس، در زمان نبودن مشخص زیاد، زمان نامناسب، زمان در اقدام نامناسب،

 .ماند خواهند باقي آنها مثبت اثرهای و شوند مي کنترل ها مداخله این همة زمان، مدیریت با که اند گیری تصمیم در زمان مداخلة

 اطالعات مديريت -3

 به اطالعاتي مختلف منابع از چه و باشند تجربه از ناشي اطالعات این چه ،گیرد مي صورت اطالعات پایة بر اساساً گیری تصمیم

 هنگام به و مناسب کافي، اطالعات نبود از ناشي های چالش با نشدن رویارو به اطالعات مدیریت صورت، هر در.باشند آمده دست

 به ملي، حتي و سازماني فردی، سطح در که است شده ایجاد اطالعات مدیریت برای زیادی پیشرفتة های فناوری امروزه، .انجامد مي

 اطالعات، مدیریت برای تالش و ها یفناور این از استفاده رو، این از ،کند مي کمک اطالعات سازی ذخیره و بندی دسته ساماندهي،

 .شود مي بهتر گیری تصمیم سبب خود،

  مشارکتي گيري تصميم -4

 تأثیر سازماني یها تصمیم بر افراد آن در که کنند مي تعریف یفرآیند را گیری درتصمیم مشارکت (1161) همكاران و فرنچ

 و ندکن مي فكر نفر یک از بهتر غالباً نفر چند که است بدیهي .دان نامیده نیز مشترك گیری تصمیم را مشارکت همچنین .گذارند مي

             فرآیند در بیشتری مختلف رویكردهای و نظرها به شود، گرفته مشارکتي صورت به تصمیم یک که هنگامي .گیرند يم تصمیم

  کاهش نیز شهالچا و موانع با برخورد احتمال و دشو مي شناسایي بیشتری احتمالي موانع و ها آسیب د،شو مي توجه گیری تصمیم

 اوقات اغلب اساس، براین .دهد مي افزایش را موفقیت احتمال گیرنده، تصمیم تیم یک وجود نیز، موانع با برخورد صورت در .یابد مي

 .آمد خواهد دستبه  گیری تصمیم موانع با مقابله و کاهش برای رهیافتي مشارکتي، گیری تصمیم اصول رعایت با
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 مقدمه
 نامكا که است شده مجهز یيها روش به پژوهشگران و نظران صاحب بررسي و مطالعه سالها از پس گیری، تصمیم و یابي مسئله

 این کردن کاربردی گسترش بر ناظر یابي مسئله کیفي های مهارت .است کرده ممكن و تسهیل را ها مهارت این کردن عملیاتي

 توسعه مشخص هدفي با و خاص جهتي از کیفي یها روش از یک هر .است شده برخوردار نیز باالیي تنوع از که داشته ها مهارت

 یابي مسئله کیفي فنون به حاضر فصل مهم، این بنابر .گیرد قرار افراد گیری تصمیم و یابي مسئله خدمت در تا است کرده پیدا

 :است پرداخته

9ماهي استخوان روش -9
  

 

 گروه به تا ها معلول از ها علت کردن جدا برای است ابزاری است، معروف هم معلولي و علت نمودار به که ماهي استخوان نمودار

 ایشي نمودار آن به گاهي که را ماهي استخوان نمودار (1181 گروسي، و ایمان) ببیند خودش یتکل در را مسئله که کند کمک

 تهیة و شناسایي تمرین، این اصلي هدف .(1182نائل) کرد طراحي توکیو، دانشگاه از کاوا ایشي پروفسورکائورو ند،گوی مي کاوا

 به افراد ولي است، مسئله شناسایي گروهي روش یک اول درجة در روش این .است نظر مورد مسئله احتمالي علل کلیة از فهرستي

 .شود مي مرتب ماهي استخوان به شبیه شكلي به که است اطالعات گردآوری شیوة نمایندة .کنند استفاده ندتوان مي نیز تنهایي

 .است ماهي اسكلت به شبیه که شود مي تشكیل نموداری آن، علل و مسئله ثبت هنگام

 (TRIZ)يزتر روش -2

 با جهان، سراسر .است TIPS عبارت این 1انگلیسي معادل .است شده برگرفته2 روسي عبارتي های واژه اول حروف از TRIZ واژه

 که است معتقد آلتشولر .است 1آلتشولر سائولویچ گنریچ روسي، شناس خالقیت دانشمند آن، بنیانگذار که شناسند مي TRIZ نام

 .است کرده محقق را امر این روشش، با وی .فراگرفت هم آموزش با توان مي و است اکتسابي بلكه نیست، ذاتي امری صرفاً خالقیت

 حل راه تفسیر نهایتاً، و عمومي حل راه تعیین برای مناسب ابزار کاربردن به عمومي، مشكل یک بندی فرمول و شناسایي تریز، حل راه

 (2111كاران،هم و یانگ لین) است اختصاصي حل راه تعیین برای عمومي

 و علمي آثار کاربرد روشهای و فني تكامل الگوهای ،ها حل راه مسائل، تكراری الگوهای یادگیری شامل تریز مهارت عمدة بخش

 (زانگ ).است خاص های موقعیت در آنها از استفاده سپس

                     
1 Fish Bone technique 
2 Teoriya Resheniya Izobrototelskikh Zadatch 
3 Theory of Inventive Problem Solving 
4 G.S. Altshuller 
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 9ذهني وفانت روش -3

 الكس است، مسائل خالقانة حل برای ها ایده از انبوهي به يیاب دست و مشاوره و جلسات برگزاری های شیوه از یكي که ذهني، توفان

 شیوة یک اجرای : شود مي تعریف گونه این وبستر المللي بین نامة واژه در اکنون، هم واژه این.کرد ابداع 1118 سال در اسبورن اس

 برای يحل راه ند،کن مي ارائه درجا و خود به خود اعضا، که هایي هیدا  ميتما انباشتن با کوشند مي آن طریق از گروهي که گردهمایي

  .بیابند خاص، مسئلة یک

 کوچک گروهي یا فرد به ای مسئله روش، دراین .هاست اندیشه ساختن فعال و خالقیت ایجاد در متداول فنون از یكي فكری توفان

 .(1111بخشایش،)بندبیا پاسخي آن برای و دهند نشان واکنش سرعت به شود، مي خواسته آنان از و شود مي ارائه

 تولید اغلب ارزشیابي زیرا .شود جدا آنها ارزشیابي فرآیند از ها پاسخ تولید فرآیند که است این عمده هدف ذهني، توفان روش در

  .(1111 بابامرادی، و ملكي کرمي،) شود مي آفرینندگي مانع و کند مي سرکوب را متنوع های پاسخ

 2دلفي روش -4
 در کارشناسان نظرهای علمي بررسي برای 1151 سال اواخر بار، اولین  ،1رند شرکت که است علمي قیقتح شیوة یک دلفي روش

  ،1161 دهة نیمة از دلفي کلي، طور هب .نشد منتشر بعد سال 12 تا امنیتي، دالیل به اما داد، توسعه و طراحي ارتش دفاعي پروژة

 .رود مي کار به ها رشته و ها زمینه از یا ردهگست طیف برای ،امروزه و شد شناخته علمي مهم روش یک

 .شود مي شامل را مسئله یا تصمیم یک درباره گروه یک اعضای نوبتي چند بینام های قضاوت مقایسة و مشورت به دعوت دلفي روش

 اعضا اطالع به تازه ردو مشورتي نظرهای اضافة به اند،گفته قبلي دور در گروه اعضای همة آنچه از ایخالصه نوبت، یا دوره هر در

 جوایز اعضای برای گیری رأی در را دلفي روش از روشن مثال یک .باشد رسیده توافق به باید گروه سوم، نوبت پایان در .رسد مي

 هجایز دریافت نامزد برای ار دافرا نام (یكدیگر با مشورت بدون) آکادمي اعضای .یافت توان مي آکادمي جوائز عنوان با هنری یا علمي

 آکادمي .فرستندمي آکادمي به ار دخو ورقة یا نوشته و کنندمي یادداشت(تصویر مرد، هنرپیشة زن، هنرپیشة) مختلف هایزمینه در

 گروه اعضای همة برای را کلي فهرست و کندمي تعیین باشند، آورده دست به زمینه هر در را آرا تعداد باالترین که را نفر پنج

 .شوندمي تعیین نهایي برندگان سوم، دور در و دهندمي رأی دوباره روهگ سپس، .کندمي ارسال

 4يخي کوه روش -5
 و اصلي علل گرفتن نادیده سبب تصمیمات، و مسائل با سطحي برخوردهای و است عمیق و دقیق نگاهي نیازمند مسئله حل فرآیند

 کوه روش .دارند پي در نیز را شده انجام های هزینه و بعمنا رفتن دست از بلكه ،شوند مين حل مسائل تنها نه و شود مي بنیادی

 تا وقایع یعني سطح، ترینصمشخ و سطح باالترین از تصمیم، یا مسئله یک مختلف های الیه به افراد ساختن متوجه با یخي

 .دهدمي اهمیت وقایع این به عمیق، بنیاد صورت به ذهني الگوهای

 مشكل بروز هنگام که است پذیریهمشاهد رخدادهای و وقایع ثبت و بررسي یخي، کوه اول الیة یعني مسئله بررسي از سطح اولین

 مسئله تحلیل سوم الیة در .است روندها گذشته در آن سوابق و مسئله رفتاری الگوهای بررسي یخي، کوه روش دوم الیة.مشهودند

 مشكل و گذاشته اثر یكدیگر بر که است مطرح هایيولمعل و علت مجموعة به توجه و مسئله ساختارهای بررسي یخي، کوه روش به

 انتها در و شناسایي آنها ارتباطات سیستمي، طور به و گرفته درنظر علت چند یا یک پدیده، هر برای گام، این در .اند ایجادکرده را

 .شودمي ترسیم مشكل ایجاد نحوة از ساختاری

                     
1 Brain storming technique 
2 Delphi technique 
3 reand 
4 Ice Mountain technique 
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 مؤید همواره هابررسي .کنندمي پیدا اهمیت مسئله ساختارهای تشكیل نگيچگو یخي، کوه روش از الیه آخرین و چهارم الیة در

 شكل انساني تصمیمات براساس ساختارها اساساً و شودمي ساختارها آمدن وجود به باعث افراد ذهنیات که اندمطلب این

 .کرد جستجو آن با درگیر و مرتبط افراد ذهنیات در باید را مشكل ایریشه حل پس،.گیرند مي

 9تفكر کاله شش روش -6
 به وی .است کرده اضافه آکسفورد نامة واژه به رسمي صورت به را واژه این و است جانبي تفكر نظریة بنیانگذار بونو دی ادوارد دکتر

 که است شكلي به تفكر کردن تر ساده تفكر، کاله شش از هدف .است شده مشهور بسیار تفكر، کاله شش قدرتمند روش ارائة سبب

 شش .برد کار هب را تفكر شدة ساده روش یک گیرد، کار به واحد آن در را چیز همه کند تالش بخواهد اینكه جای به بتواند خصش

 رنگي متن یا شكل تشكیل هم با همه آخر، در اما شودمي چاپ جداگانه رنگ هر که طوری به است، رنگي چاپ به شبیه تفكر کاله

 .دهندمي را واحدی

 تنوع و وسعت خود ذهني های کانال به و نكنند فكر بعدی تک که بیاموزد هاگروه و افراد به دارد سعي روش این آن، بر عالوه

 بر .کنند استفاده آن از گیریتصمیم در و بندیطبقه را نتایج مدبرانه، هماهنگي یک با .بیندیشند خالق های راه به گاه، آن .بخشند

 خاصي سبک در را تفكرش شیوه خود، سر بر هاه کال این از یكي گذاشتن با گروه، در رحاض افراد از یک هر روش، این اساس

 که است شده گرفته نظر در کاله هر برای خصوصیاتي .کند مي کسب شده، مطرح مسئلة از ای ویژه دیدگاه واقع در و کندمي تنظیم

  :کرد ادهس و تقسیم عرصه، شش این در را تفكر آنها سپردن خاطر به با توانمي

 ها واقعیت ارقام، و اطالعات :سفید کاله. 

 ششم حس همچنین، و عواطف و احساسات :قرمز کاله. 

 (مخالفت به تظاهر ).ندارد کارایي مسئله یا مورد این چرا اینكه بر مبني پرسش یا منفي، قضاوت :سیاه کاله  

 بتمث و سازنده های فرصت بیني، خوش و روشنایي خورشید، نور :زرد کاله. 

 ها دانه از گیاهان آمدن وجود به مانند بودن، بارور و خالق تفكر حرکت، انگیزه، :سبز کاله. 

 (1182 آرمین، و جوانشیر ) تفكر دربارة فكرکردن شده، کنترل و خونسرد :آبي کاله 

  چرا پنج روش -7
 کودکي مكرر چراهای شبیه یا شوديم ایجاد مسئله، عمیق درك برای هم، سر پشت که است فلسفه در چراها تسلسل به شبیه

 هایمان دانسته باید بزرگسالي، در که، است این مهم نكتة .پرسدمي والدین از اطرافش، دنیای از خود درك گسترش برای که است

 .دهیم تغییر و کنیم تجدید را هایمانیادگیری ببریم، سؤال زیر را

 گزینة یا مسئله یک کندمي کمک روش این .رودمي کار به مسئله عمیق دالیل دنکر پیدا و پردازی ایده و یابيایده برای روش، این

 ایجاد و خلق و تصمیم های گزینه عمیق واکاوی مسئله، مناسب شناسایي سبب امر این .شود پرسش مختلف زوایای از تصمیم

 .شود مي تصمیم جدید هایگزینه

-حل راه ارزیابي و شناسایي بیاني، به و گیریتصمیم در هم و باشد مسئله دنکر تر شفاف خدمت در تواندمي هم روش این بنابراین،

 مسئله سؤاالت نویسي دوباره سبب روش این .کندمي کمک نیز چراها خود شدن شفاف به چرا پنج روش .شود گرفته خدمت به ها،

 ما مسئله روش، این انتهای در است، نممك و شودمي فهمیده بهتر مسئله خود کردن، سؤال الیه هر با که چرا .شودمي نیز

 .شود تر دقیق و مجدد بازنویسي

                     
1 Six Thinking Hats technique 
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  زباله سطل روش -8
 نظر در را سازماني مثال، برای .آیدمي شمار به مسئله افراد از بسیاری برای که شویممي رو روبه عمومي یا جاری مسائل با گاهي

 مسئله با سازمان افراد بیشتر که آنجا از .است کرده خود درگیر را سازمان افراد بیشتر که شده رو روبه ایمسئله با که بگیرید

 که دارد وجود اصولي روش، این در .شود آن از رفت برون هایراه و مسئله شدن روشن سبب تواندمي گروهي درَخِ دارند، برخورد

  :کند کمک ها ایده گردآوری درستي به توان مي

 نشود تعیین اعضا دةعقی اظهار برای خاصي چارچوب یا معیار. 

 کنند جمع آنجا ار دخو هایدیدگاه بتوانند افراد همة تا شود گرفته نظر در وبالگ یک مثالً یا صندوق یک. 

 کرد خودداری مدت کوتاه زماني هایبازه تعیین یا عجله از و گرفته نظر در مناسبي زمان مدت ها،ایده آوریگرد برای. 

 کنند بندیطبقه منطق، نوعي اساس بر را شده آوریگرد پراکندة مطالب تخصصي تیم ها، ایده گردآوری اتمام از پس. 

 شوندمي مشخص فرعي های تم تم، هر بر مرتبط قالب تم فرعي موضوعات بندی دسته با. 

 اصلي مسائل واقع در که آیدمي دست به آنان فرعي هایزیرمجموعه و اصلي هایتم از ایمجموعه شد، انجام روش این آنكه از پس

 نظمي بي و پراکندگي یک از گروه ترتیب بدین .دارد خود در را آنها هایحل راه و گیریشكل دالیل موجود، وضع کنندة ایجاد

 نامطلوب وضعیت و دشوار مسئلة که یابدمي دست دارمعني و منظم برداشت نوعي به افراد، نظرهای نقطه آزادانة ارائة در موجود

 .شماردمي بر آن برای متنوعي هایحل راه و کند مي بررسي مختلف زوایای از ار گروه یا سازمان

 Do it روش -1

 را خالقانه ایدة یک به یابيتدس برای پیشنهادی مراحل واقع، در که است شده تشكیل انگلیسي کلمة چهار حروف از روش این اسم

  :کند مي بیان

 1مسئله دقیق تعریف و طرح 

 جهت ها تالش بقیة شود، بیان درستي به مسئله اگر و آید مي شمار به بعدی های تالش تمامي برای اییهپا مسئله دقیق تعریف

 نكردن تعریف درست سبب به اما آییم،برمي مسئله حل صدد در و کنیممي تالش اوقات، بسیاری بسا چه .کرد خواهند پیدا درستي

 .است نبوده ما توجه محل و دغدغه که رسیممي دیگر مسئلة برای پاسخي به مسئله،

 2یابي ایده و پردازی خیال برای ذهن آزادسازی  

 چطور اینكه و مسئله هایجنبه همة دربارة .آیدمي شمار به جامع تفكر و پردازیایده یک هنر، مختلف زوایای از مسئله، هر دیدن

 یادداشت را آنها همة دارند؛ فاصله واقعیت با چقدر اهایتانروی که نباشید نگران .کنید پردازیخیال شوند، بترلجا یا بهتر توانندمي

  .دهدمي شما به را هاایده پیگیری انگیزة و شهامت یابيهاید و پردازیخیال .کنید

 1ها ایده به بخشي هویت 

                     
1 Define 
2 opening 
3Identify 
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 شود مي باعث کار این .کنید بندی دسته هایيمجموعه در را آنها و بیابید منطق نوعي شده جمع هایایده بین کنید سعي کم، کم

 .بدهید نمره یک هاایده از کدام هر به و کنید پیدا را ایده هر ضعف و قوت نقاط بیشتر، دقت با سپس .بشناسید بهتر را آنها بتوانید

     .کنید تقویت توانیدمي طور هر را آن و کنید تعیین را بهتر ایدة

 سازی عیني و انتخاب
9 

 خواهد دست از ار دخو ارزش نشود، سازی پیاده جالب و منطقي جدی، طور به یا شود هیمتف ناقص صورت به اگر خوب، ایدة یک

 بسترهای و الزامات تمامي است الزم منظور، این به .بریممي بین از نیز را خوبمان ایدة خوب، ایدة یک کردن اجرا بد با گاهي .داد

 .نشود ما ایدة رفتن ینب از سبب اجرا در ضعف تا کنیم فراهم را ایده تحقق برای الزم

  خالق توهم روش -91

 و اصل تا کنید نگاه مسائل به دیگری طور ،عمدی خطاهای با گاهي توهم، قدرت با بتوانید که است آن روش این هدف و منظور

 پیوند با و شود آزاد عصبي، هایبافت در موجود هایشكاف از اطالعات مقداری شودمي باعث سعي این .دریابید را موضوع واقعیت

 نهایت، در و یابد انتقال دیگری الگوی به قبلي ذهني الگوی از موضوع یا شود ساخته جدیدی ذهني الگوی قبلي، اطالعات به زدن

 یا کنیم برخورد موضوعات با خالقانه بتوانیم اینكه بنابراین، .شود ایغیرمنتظره و ناگهاني کشف و بصیرت یا گرفتن الهام سبب

 چند هر ببینیم، دیگر زوایای از را موضوع پردازی خیال قدرت با است، نیاز گاهي کنیم پیدا مسائلمان برای دیدیج هایلح راه

 داریم، انتظار که مفهومي با آن از شده درك مفهوم که کنیممي حس اشتباه را چیزی وقتي بیاید نظر به اشتباه زاویه آن از دیدن

 اصالح و شناسایي باعث اشتباه راه رفتن بنابراین، .باشد غلط است ممكن داریم، انتظار که يمفاهیم از خیلي بسا، چه و باشد مغایر

 .شود مي ما غلط مفروضات و فكرها

 مفروضات شكستن هم در روش-99

 ایجاد خودمان برای که است مفروضاتي شكستن هم در شناختي، هایمحدودیت این اثر کاستن در مستقیم هایروش از دیگر یكي

 .درآید حرکت به جهات همة در فكر دهدنمي اجازه ناخودآگاه که است قبلي مفروضات خالقیت، مهم موانع از یكي که چرا ایم،هکرد

 دوچرخه بودن خطرناك مثل باشند، غلط اند،شده ایجاد ما ذهن در که زمان همان اصل در است ممكن قبلي مفروضات از بسیاری

 بسیاری یا اند داده دست از را اعتبارشان زمان، مرور به اآنه از بسیاری .است دیده دوچرخه اب شدید تصادف خواب که کسي ذهن در

 با هنوز و نیست اشتباهات و تغییرات این متوجه فرد که است این مسئله اما اند،شده اعتبار بي شرایط تغییر دلیل به آنها، از

  .هاست بام پشت روبي برف مفروضات، شكستن هم در زبار مصادیق از یكي .کندمي نگاه مسئله به قبلي مفروضات

                     

1 transform 
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 مقدمه
 انتخاب و شناسایي برای دقیقي بستر محاسبات، و اعداد بر مبتني و ریاضیاتي نگاهي با گیری، تصمیم و یابي مسئله کمي های روش

 در تحقیق و آمار ریاضي، علوم در کافي تسلط و مهارت نیازمند روشها این کارگیری به اگرچه .کند مي فراهم تصمیم های گزینه

 افزایش گیری تصمیم و یابي مسئله های موقعیت در را آنها از استفاده به تمایل و توان تواند مي ها روش این با آشنایي است، عملیات

 .است پرداخته گیری تصمیم کمي های روش از محدودی تعداد به حاضر فصل ضرورت، بنابراین .دهد

  9تصميم درخت روش -9

 این در که، است فلوچارت شبیه ساختاری تصمیم درخت .است بیني پیش و بندی دسته متداول و قوی ابزارهای از تصمیم درخت

 متوالي، مراحل يط و منظم طور به مسئله روش، این در .کند مي مشخص ویژگي یک روی را آزموني ،داخلي گره هر ساختار،

 شیوه، این از استفاده برای .شوند مي بیان مجموعه یک صورت به و هم با ارتباط در تصمیم سلسله یک و شود مي تحلیل و تجزیه

 احتمال و تعیین را ها حل راه از یک هر انتخاب از احتمالي نتایج و وقایع سازد، مشخص را ممكن های حل راه باید گیرنده تصمیم

 :از عبارتند تصمیم درخت گیری شكل مراحل .کند برآورد را نتایج از کی هر وقوع

 ترسیم درختي چارت یک صورت به آنها بین احتماالت و روابط متغیرها، مرحله، این در :درخت ایجاد و رشد مرحلة 

 .شود مي

 دشو يم حذف نشدني مفهوم یا اضافي بخشهای آن در و است خطاها کاهش مرحله این هدف :سرَهَ مرحلة. 

 به کامل طور به شیوه، این اگر حتي و سازد مي روشن و ساده را گیری تصمیم کار تصمیم، درخت شیوة در مراحل، این کردن طي

 مورد ارزش توانیم مي احتماالت، برآورد از پس .نمود خواهد گیری تصمیم به يبزرگ کمكي هم مراحل همین دادن انجام نرود، کار

 کنیم، استفاده تصمیمها اغلب برای توانیم مي گیری، تصمیم شیوة این از .دهیم تشخیص را راه مطلوبترین و کنیم محاسبه را انتظار

 روشي یادشده شیوة است، متوالي تصمیمات از ای مجموعه گرفتن درگرو گیری تصمیم کار که ،ای مرحلهچند های تصمیم در ولي

 .بود خواهد مؤثر بسیار

  2مراتبي سلسله تحليل روش -2

 این .کرد ابداع 1171 دهة در ساتي.ال توماس که است چندشاخصه گیری تصمیم فنون ترین معروف از یكي مراتبي سلسله روش

 توانند مي ها شاخص. دباش مفید دتوان مي روست، روبه گیری تصمیم شاخص و چندگزینه با گیری تصمیم عمل که هنگامي روش،

 سلسله روش در ها،  گزینه بندی اولویت و بندی رتبه فرآیند .است نهفته زوجي یساتمقا بر روش این اساس .باشند کیفي یا کمي

 .هاست گزینه نهایي وزن و نسبي وزن محاسبة زوجي، های مقایسه مراتبي، سلسله ساخت جمله از مراحلي برگیرندة در مراتبي،

 گیری بهره با زیرا است، چندگانه معیارهای با گیری تصمیم برای شده طراحي های نظام ترین جامع از مراتبي، سلسله تحلیل فرآیند

 در مختلف های گزینه مراتبي، سلسله روش در .دآوردر معادالت قالب در مراتبي سلسله صورت به را مسئله توان مي فن، این از

 بر فرآیند این همچنین، .سازد مي فراهم را زیرمعیارها و معیارها روی حساسیت تحلیل امكان و است شده داده دخالت گیری تصمیم

 چند گیری تصمیم مهم مزایای  از یا مجموعه اینها .است شده نهاده بنا محاسبات، و ها قضاوت تسهیل امكان با زوجي، مقایسة پایة

 .رود مي شمار به معیاره

                     
1 Decision tree technique 
2 Analytical Hierarchy Process 
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  9شبكه تحليل روش -3

 روش ANP یا شبكه تحلیل روش .دادند سعهتو و کردند مطرح 1186 سال در زاوا تاکي و عاتي بار، اولین را شبكه تحلیل روش

 میان (بازخورد و متقابل وابستگي) پیچیده ارتباط دتوان مي روش این .است آن کلي حالت و مراتبي سلسله تحلیل یافتة توسعه

 وابستگي) معیار در وابستگي شبكه، تحلیل .دبگیر نظر در مراتبي سلسله جای به ای شبكه ساختار کارگیری به با را تصمیم عناصر

 از استفاده با را گیری تصمیم ساختار مراتبي سلسله تحلیل .کند مي مدیریت را (بیروني وابستگي) مختلف معیارهای بین و (دروني

 میان تر پیچیده داخلي روابط بررسي امكان شبكه تحلیل اما د،کن مي مدلسازی معیارها، میان مراتبي سلسله غیرمستقیم روابط

 .کند مي ایجاد را معیارها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
1 Analytical Network Process 


