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 است مذيزيت جوهز گيزي تصميم

 

 تصوين جع چيعي هسيطيت ٍي ظػن ثِ. وٌس هي تلمي هسيطيت اسبس جَّطٍ ضا گيطي تصوين هسيطيت ًظطاى صبحت اظ يىي

 است زضآهيرتِ هْن ايي ثب هسيطيت ًيع ٍالغ زًيبي زض. زاًست هَفك اي گيطًسُ تصوين تَاى هي ضا هَفك ٍهسيط ًيست گيطي

 ٍظبيف سبيط ٍ وٌتطل سبظهبًسّي، ضيعي، ثطًبهِ زض اٍ. است گيطي تصوين ًَػي ًبگعيطثِ ذَز ٍظبيف توبهي اًجبم زض هسيط ٍ

 سپطي تصوين اتربش ثسٍى وِ يبفت تَاى ًوي هسيطيت حيبت زض ضا اي لحظِ وِ طَضي ثِ است، گيطي تصوين ثِ ًيبظهٌس

 .ضَز

 ثِ ٍ پصيطز هي صَضت آًْب هيبى اظ ثْيٌِ اًتربة ٍ ّب گعيٌِ يب حلْب ضاُ سلسلِ يه ثيٌي پيص اسبس ثط گيطي تصوين اصَالٌ

 ٍ زاضز ذطب اظ اي زضجِ ّوَاضُ هب ّبي ثيٌي پيص. ثبضس تَام صس زض صس اػتوبز اطويٌبى ثب تَاًس ًوي گبُ ّيچ جْت ّويي

 ثب ضٍيبضٍيي ثطاي ضا ذَز ثبيس تصوين گطفتي اظ پيص هسيطاى ضٍ ايي اظ.است هربططُ ثب ّوطاُ ًيع هب تصويوبت ثٌبثطايي

 .است ًبپصيط گطيع گيطي تصوين زض هربططُ لجَل ًيست هربططُ ثسٍى تصويوي ّيچ.سبظًس آهبزُ آى هربططات

  مذيزان گيزي تصميم هاي شيوه  

 هي ضا ثسيبضي ّبي ضيـَُ الجتِ. ضٍّب- هيبًِ ٍ وبضاى ،هحبفظِ پصيـطاى هربططُ ٍ گطايبى تريل سجه:اظ ػجبضتٌس ّب ضيـَُ ايي

 سَي اظ هربططُ لجَل هيعاى ثِ تَجِ ثٌسي تمسين ايي اظ ّسف جب ايي زض اهب. وطز هطبّسُ هسيطاى گيطي تصوين زض تَاى

  .است ّبيطبى گيطي تصوين زض هسيطاى

 ثطاي ٍ است يبفتِ افعايص ّب گيطي تصوين زض اطويٌبى ػسم وِ ػصطي زض : پذيزان مخاطزه و گزايان تخيل ي شيوه

 ضرصي لضبٍت ٍ تريل ثِ اتىب ثب ثطذي ًيست، هيسط گيطي تصوين ثطاي ًيبظ هَضز اطالػبت توبم گطزآٍضي هسيطاى اغلت

 ثِ اتىب ٍ گطايي تريل هَضَػي، اظ اطويٌبى ػسم صَضت زض وِ هيىٌٌس استسالل چٌيي آًبى. وٌٌس هي اتربش ضا تصويوبت

 گيطي تصوين زض هسيطاى گًَِ ايي. ثطًس هي ًبم هثجت يب ذالق تفىط ػٌَاى ثِ تريل اظ ٍ است ضيَُ ثْتطيي ضرصي لضبٍت

 .اطالػبت ٍ آهبض تب ّستٌس هتىي ذَز لضبٍت ٍ تريل لسضت ثِ ثيطتط ّب

 اطالػبت توبهي تب گطٍُ ايي. زاضًس اي هحتبطبًِ ٍ وبضاًِ هحبفظِ ثسيبض ضيَُ هسيطاى اظ زيگطاى گطٍُ : کارانه محافظه شيوه

 ثبضيـس ضٌيسُ آًْب اظ ضا ػجبضت ايي ضبيس. گيطًس ًوي ًطًَس،تصويوي هطوئي جْت ّط اظ ٍ ًىٌٌس آٍضي جوغ ضا ًيبظ هَضز

 ػلوي ّبي ٍضيَُ اثعاضّب توبهي اظ وٌٌس هي تالش هسيطاى اظ زستِ ايي ".ثرَاثن ضاحت ذيبل ثب ضجْب ذَاّن هي هي ": وِ

 ثِ ضا ذَز ّبي گيطي تصوين هربططات ٍ آٍضًس ػول ثِ ضا استفبزُ ًْبيت زّس، هي وبّص ضا هربططات وِ گيطي تصوين

 .ثطسبًٌس حسالل
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 هي وِ هؼٌي ثسيي هيسٌّس، ًطبى ذَز اظ ٍسط حس ثِ توبيل ّب گعيٌِ اًتربة زض هسيطاى ضيَُ، ايي زض : روها ميانه شيوه 

 زض. ثبضٌس هَفك حسي تب هَلؼيتي، ّط ثطٍظ صَضت زض ٍ آٍضًس ثسست ضا هوىي حلْبي ضاُ اظ تطويجي حلي ضاُ تب وَضٌس

 هي تلفيك ٍ تطويت ضا هرتلف ًظطات وٌٌس، هي ايفب ضا وبض هصبلحِ ًمص ضيَُ ايي ططفساض هسيطاى گيطي تصوين جلسبت

 .وٌٌس هي ثطلطاض هربلف ّبي زستِ ثيي اي هصبلحِ ٍ سبظش ٍ ًوبيٌس

 کنيذ؟ مي موکول فزدا به را امزوس تصميمات

 صَضت ثِ ٍ افطاطي ضىلي ثِ هسيطاى اظ ثطذي ضفتبضّبي زض وطز ذَاّس حل ضا هسبئل اظ ثسيبضي ثرَز ذَز ظهبى وِ ًظط ايي

 فطزا ثِ غبلجبً ضا تصويوبت هسيطاى گًَِ ايي. هيٌبهٌس "اًساذتي گَش پطت" اصطالحب ػَام ضا آى وِ است هطَْز ػبضضِ يه

 .ًساضز هفَْهي چٌساى ثطايطبى گيطي تصوين زض ظهبًي حسبسيت ٍ ٍفَضيت وٌٌس هي هَوَل

 ثِ هسبيل اهيسٍاضًس هيىٌٌس، هَوَل ثؼس ثِ ضا گيطي تصوين وِ وسبًي.است ثيوبضي ٍ ػبضضِ يه گيطي تصوين زض تبًذيط

 هَاضز ثطذي زض. ثبضس ًوي آًبى گيطي تصوين ثِ ًيبظي زيگط ٍ ضًَس هي حل ذَز ثرَزي ظهبى هطٍض اثط ثط يب تصبزفي طَض

 ّبيطبى گيطي تصوين زض تؼَيك صَضت ثِ اهط ايي ٍ گطيعًس هي تصوين اظ ًبضي ّبي هسئَليت لجَل اظ هسيطاى گًَِ ايي

 .وٌس هي جلَُ هسبئل ثب ضسى ضٍثطٍ اظ ٍاّوِ

. اًساظًس هي تؼَيك ثِ ضا گيطي تصوين زٌّس هي اًجبم وِ وبضي اّويت زازى ًطبى ٍ تَجِ جلت ذبطط ثِ هسيطاى اظ ثطذي

 ضا لصَض ايي وِ گطزز هي هسيطي هتَجِ چطوْب ٍ شٌّْب ًگطزيس، اتربش هَلغ ثِ ٍتصويوي ًطس اًجبم هَلغ ثِ وبضي ٍلتي

. ضَز هي اضضب زّس، ًطبى ضا آى اًجبم ػسم ػَالت ٍ ذَز وبض اّويت است تَاًستِ وِ اظايي هسيط ًتيجِ، زض ٍ ضسُ هطتىت

 وبض ثِ ثپطزاظًس، تَجِ جلت ثِ ططيك ايي ثِ آًبى وِ ايي اظ لجل زاضيس، سطاؽ هسيطاى گًَِ ايي اظ ذَز سطپطستي حيطِ زض اگط

 .هيىٌيس زضن وبهال ضا وبضضبى حسبسيت ٍ اّويت وِ زّيس ًطبى آًْب ثِ ٍ ثٌوبييس وبفي تَجِ آًبى

 : وٌيس تَجِ گيطي تصوين تؼَيك ٍ تبذيط ػبضضِ ثط آهسى فبئك ثطاي تَصيِ چٌس ثِ

 تصوين اظ لجل اضططاة ٍ ًگطاًي احسبس. ثطَيس آى ًتبيج ًگطاى ثؼس ٍ ثگيطيس ضا تصوين وٌيس ضطٍع ضا وبض اثتسا .1

 زض ٍ وٌيس هَوَل تصوين اظ ثؼس ثِ ضا ًبضاحتي احسبس وٌيس سؼي هيطَز؛ تصوين اتربش ػسم ٍ تطزيس ثبػث گيطي

 .ثَز چبضُ فىط ثِ ثبيس وٌس ثطٍظ هطىلي اگط. ًساضز هَضزي ًگطاًي ضسُ وِ است وبضي ثگَييس ذَز ثِ ّن ظهبى آى

. وٌيس اػالم ذَز ّوىبضاى ٍ زٍستبى ثِ ضا آًْب وٌيس هؼيي ضا لطؼي ظهبًي ذَز تصويوبت اتربش ٍ اهَض اًجبم ثطاي .2

 ضا تبضيد ايي حتي. گطفت ذَاّيس تصوين سبظهبى تطىيالت تغييط هَضز زض آيٌسُ ّفتِ تب وِ ثگَييس آًْب ثِ هثال

 ايجبز ضسُ اػالم ظهبى زض تصوين اتربش ٍ وبض ثوَلغ اًجبم ثطاي فطبضي ضَز هي ثبػث وبض ايي. وٌيس اػالم ًيع وتجب

 .زاضز حصض ثط تبذيط اظ ضا ضوب ٍ گطزز
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 ًتبيج ٍ يبفتِ ذبتوِ وبض وِ آٍضيس ًظط زض ضا ظهبًي ثيٌسيطيس آى پبيبى ثِ وٌيس فىط وبض آغبظ ثِ وِ ايي جبي ثِ .3

 تطغيت تصوين اتربش ٍ وبض اًجبم ثِ ضٍحي ًظط اظ تب ضَز هي هَجت توطيي ايي. است ثَزُ آهيع هَفميت تصوين

 ذصلتي گيطي تصوين ،زض ثَزى ذيبل ذَش ًِ ٍ ثَزى ثيي ،ذَش اي هسئلِ ثَزى آهيع هربططُ صَضت زض گطزيس

 .است هسيطاى ثطاي ضطٍضي

 ثِ. وٌيس حلطبى ثبيس وِ هؼوبّبيي. وٌيس هططح ذَز ثطاي هؼوبّبيي صَضت ثِ ضا زضَاض تصويوبت ٍ ذطيط وبضّبي .4

 ضرصي ّبي ٍّسف ٍ ّب سطگطهي ضا آًْب وٌيس، ًگبُ سبظهبًي يب ازاضي ٍظبيف صَضت ثِ آًْب ثِ وِ ايي جبي

 .ّستيس تحممطبى ثِ لبزض وٌيس ثبثت ذَاّيس هي وِ اّسافي ثپٌساضيس،

 .ضَز ضوب گيط گطيجبى آفت ايي وِ ًساضز ٍجَز زليلي زاًيس، هي ػبضضِ ايي زضثبضُ ضا ّب ًىتِ توبم تمطيجب وِ حبال .5

 منطق؟ و عقل بز يا داريذ اتکا خود احساس بز بيشتز ها گيزي تصميم در آيا

 تصوين ٌّگبم.  زاضز زذبلت آى زض ًيع اًسبًي ػَاطف ٍ احسبس ٍ ًيست هٌطمي ٍ ػماليي وبهال ػولي ّوَاضُ گيطي تصوين

 ًفَش ٍ تبثيط تحت وِ تصويوبتي. ًسّيس ضاُ آى زض ضا احسبسبت ،ػَاطف، زضًٍي ّبي ذَاست وِ ضَيس هطوئي گيطي

 زض ذصَظ ثِ ّب گيطي تصوين گًَِ ايي.وٌس ًوي تطجيك سبظهبًي هصبلح ثب لعٍهب ٍ ًيست هؼتجط ثبضس، ضسُ اتربش احسبسبت

 تَجِ وِ ًوبًس گفتِ ًب الجتِ. است سبظهبى ظيبى ثِ ٍ ذططًبن ٍالؼب است، التصبزي ٍ هبلي هطىالت زچبض سبظهبى وِ ظهبًي

 ضفبُ سبظهبى اّساف وِ صَضتي زض. ًيست سبظهبى افطاز ثِ تَجِ ػسم هؼٌبي ثِ احسبسبت وطزى هْبض ٍ سبظهبى اّساف ثِ

 ٍ ضًَس ًوي تؼبضضي گًَِ ّيچ زچبض ذَز ّبي گيطي تصوين زض هسيطاى ثبضس، زضثطزاضتِ ضا سبظهبى اػضبي ضٍاًي ٍ جسوبًي

 زذبلت ػسم زيگط، ػجبضت ثِ. زاضت ذَاٌّس تَفيك ًيع آى ٍظبيف ٍ ّب هبهَضيت تحمك زض سبظهبى، اػضبي ثِ تَجِ ضوي

 سبظهبًي اصَل ثط احسبسبت غلجِ اظ جلَگيطي هؼٌبي ثِ ثلىِ ًيست ثَزى ػبطفِ ثي هؼٌبي ثِ ّب گيطي تصوين زض احسبسبت

 .است هسيطيت ّبي گيطي ٍتصوين سبظهبًي اهَض زض زلجرَاّي اػوبل اظ هوبًؼت ٍ

 موثز گيزي تصميم بزاي توصيه چنذ

 اهضب ضا اي ٍضلِ پبي وِ ظهبًي. است هسيـطي ّط ظًسگي زض حسبس هسبئل اظ يىي اهط ايي ٍ زاضز پيبهسّبيي تصويوي ّـط

 ايي پيبهسّبي ٍ ػَالت ثِ ًسجت ضا ذَز وٌيس، هي هَافمت تمبضبيي ثب يب ًوبييس هي هربلفت پيطٌْبزي ثب وٌيس، هي

 ٍ ،هَثط هؼمَل ّبيتبى تصوين تب ثىَضيس ثبيس ثٌبثطايي. ثَز ذَاّس ضوب ثب ّوَاضُ هسئَليت ايي ٍ سبظيس هي هسئَل تصويوبت

 :ضسبًس هي يبضي ثْتط  گيطي تصوين زض ضا ضوب ظيط ّبي تَصيِ.  ثبضس وبضسبظ

 ثيطتطي هوىي پيبهسّبي ثتَاًيس چمسض ّط. ثسٌجيس ضا آى ػَالت ٍ وٌيس تحليل ٍ تجعيِ ضا تصوين ّط هوىي ًتبيج .1

 .ضس ذَاّس ًبپصيطتط آسيت ٍ لَيتط ضوب تصوين وٌيس، فىط آًْب ثِ ٍ ثيٌي پيص ضا

 هسئلِ ايي ثِ. وٌيس گيطي تصوين وباليي اًجَُ تَليس ثطاي هيرَاّيس فطضب. ًجبضيس غبفل هحيط تحَالت ٍ تغييط اظ .2

 تحَالت ٍ ثيبيس ثبظاض ثِ جسيستطي وبالّبي تغييطوٌس، هطزم ّبي سليمِ ثؼس سبلْبي زض است هوىي وِ وٌيس فىط
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 آيٌسُ تغييطات اهىبى ٍ زّيس گستطش ضا ذَز زيس افك. زّس وبّص ضا هعثَض وبالي ثطاي تمبضب وِ زّس ضخ زيگطي

 .سبظيس هٌؼىس ذَز تصويوبت زض ضا

 ثِ آل ايسُ ثسيبض هربططُ گًَِ ّيچ ثسٍى گطفتي تصوين ضبيس ثپصيطيس ذَز تصويوبت زض ضا هربططُ اظ هؼمَلي حس .3

 ثب. است آهيرتِ زض هربططُ ثب هرتلف زضجبت ثِ تصويوبت. ًساضز ٍجَز گيطي تصوين چٌيي ػوال ٍلي آيس ًظط

. وٌيس اتربش اّويت ثب ٍ ذطيط تصويوبتي ثتَاًيس تب ثپصيطيس ضا هربططُ اظ اي ،زضجِ آى حسبسيت ٍ اّويت ثِ تَجِ

 ضوب اظ ضا ضلجب ثب همبثلِ لسضت ٍ آٍضز هي زض گيط گَضِ ٍ هٌعٍي هسيطي صَضت ثِ ضا ضوب حس اظ ثيص وبضي هحبفظِ

 .وٌس هي سلت

 هجْن ّبي جٌجِ سبيطيي ًظطات اظ ضسى آگبُ. وٌيس هطَضت في اّل ٍ ّوىبضاى ثب هْن ّبي گيطي تصوين زض .4

 اي ضيَُ گيطي تصوين زض هطَضت. زّس هي وبّص ضا تصوين پصيطي آسيت هيعاى ٍ سبظز هي ضٍضي ضا هسئلِ

 .ًىٌيس غفلت آى اظ پس است سَزهٌس

 ًسجت ثِ تصوين، ّط ثطاي. ًيستٌس هفيس ٍ هَثط ػجَالًِ، تصويوبت اٍلبت اغلت زض. ًىٌيس ضتبة گيطي تصوين زض .5

 .وٌيس صطف ظهبى آى اّويت

 ظثبًْبي ظذن ٍ اًتمبزّب ثِ اگط. سبظيس هصَى ضسُ گطفتِ تصويوبت اظ ًبضي احتوبلي سطظًطْبي همبثل زض ضا ذَز .6

 ضا ذَز تصوين ٍ ًْطاسيس اًتمبز اظ وٌيس سؼي ٍلي.  ضَيس هٌصطف گيطي تصوين اظ است هوىي وٌيس فىط هحتول

  . ذَضيس هي ضىست وٌس هتَلف ضا ضوب اًتمبز اظ تطس اگط. ثگيطيس

 ًىطزُ ػول احسبسي ّب گيطي تصوين زض وِ وٌيس حبصل اطويٌبى ٍ ثگيطيس تصوين هسبئل هَضز زض وبفي زاًص ثب .7

 اظ ضا هٌطك ٍ ػمل آًْب ًگصاضيس اهب ؛ هيگصاضًس تبثيط ّب گيطي تصوين زض ػبطفِ ٍ احسبس وِ است ثسيْي. ثبضيس

 .وٌٌس زض ثِ هيساى

 

 :  مبنع

 هسيطيت ضاّىبض سبيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 


