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يادگيري مراحل اساسي حل مسئله
بدست آوردن راه حل براي مشكالت سخت و معماهاي زندگي
حل تعارض ها
يادگيري مراحل تصميم گيري
انجام تصميم گيري هاي سخت
تصميم گيري در مورد موضوعات مهم زندگي
شناخت عوامل موثر در تصميم گيري هاي شخصي

www.arefy.ir
r_arefy@yahoo.com
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* همه ما در زندگي فردي و اجتماعي خود مان با مسايل و مشكالت متعددي مواجه مي شويم.
در واقع زندگي چيزي جز روند پياپي مواجه شدن با مسايل و مشكالت و تالش براي حلل و
فصل آنها نيست .بنابراين وجود مشكل در زندگي طبيعي است و هر كسي در زندگي خود با
مشكالتي روبرو مي شود

* وجود مشكالت كوچك و بزرگ در زندگي عادي است و ما خواه نا خواه با مشكالت
متعددي در زندگي خود مواجه مي شويم  .بنابراين به جاي اينكه منفعالنه عمل كرده و
آرزو كنيم كه اي كاش هيچ مشكلي در زندگي ما پيش نيايد بهتر است ياد بگيريم كه
چطور مشكالت خود را حل كنيم .
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* برخورداري از توانايي الزم براي حل موفقيت آميز مسايل موجب مي شود تا اعتماد به نفس
نان بيشتر شده و احساس ارزشمندي بيشتري پيدا كنيد.
ولي اگر فاقد مهارتهاي الزم براي حل مشكل باشيد يا از روش هاي نامناسلب و معيلوب بلراي
حل مسايل خود استفاده نماييد ،در سازگاري با محيط اطرافتان دچار مشكل شلده و بهداشلت
رواني شما تهديد خواهد شد .كسب مهارت حل مساله شما را قادر مي سازد تا به طور سلازنده
با مشكالت زندگي برخورد كنيد.

* حل مساله مهارتي است كه مي توان آن را آموخت و بكار بست  .حلل مسلاله مسلتلزم چنلد
فعاليت است .ابتدا بايد مشكل را به دقت تعريف كنيد  ،و سپس راه حل هلاي متفلاوت حلل
مشكل را مطرح كرده و مورد بررسي قرار دهيد و در نهايت مناسلب تلرين و ملوثرترين راه
حل را انتخاب و اجرا كنيد.
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در هنگام برخورد با مشکل دو کار می توان انجام داد:
 -1آن را پذیرفت و با آن زندگی یا کار کرد
 -2آن را پذیرفت ولی برای رفع آن راه حل یافت
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الف) مسائل عادی يا بسته (ساده)
ب) مسائل غیر عادی يا باز(پیچیده)

الف) مسئله ای که الگو  ،قواعد ،فرمول با روش حل آن شناخته شده و
مشخص می باشد
مثل واکنش شیمیایی اسید و باز
ب) مسئله ای که راه و روش آن ناشناخته است ،چنانچه همه یا تعدادی از
مراحل اصلی فرآیند حل یك مساله ناشناخته و نامشخص بوده و نیاز به ابداع
یا کشف داشته باشد مثل :درمان سرطان
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مسئله بر اساس هدف تعیین می شود .مثال اگر هدف شما خرید است ،
نداشتن پول یك مسئله محسوب می شود.
هدف :
آن چیزی است که می خواهیم انجام دهیم یا به آن برسیم بدون تعریف
هدف اندشیدن در مورد مساله ممکن نیست.
مسئله بستگی به زمینه و موفعیت تصمیم دارد.
در زمان جنگ ،مبلمان خانه چندان مهم نیست اما در زمان صلح غذای
حیوان خانگی نیز مهم است.
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موقعیت :
موقعيت در واقع همان شرايط محيطی يا چگونگی رويدادها است.
مسائل با توجه به دیدگاه افراد متفاوت هستند.مثال برای یك مدیر
تولید-که دنبال کارایی واحد خود است -موجودی زیاد در انتهای
خط  ،مساله است اما برای مدیر بازرگانی – که می خواهد همیشه
موجودی داشته باشد-موجودی یك موضوع مطلوب است
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ديدگاه:
یعنی منظری که تعریف کنندگان مساله از آن زاویه به تفسیر عامل واقع می پردازند
بنابراین در شناخت مساله سه عامل هدف ،موقعیت و دیدگاه موثر است

9

ریحانه عارفی

*مساله تعامل بین شخص و محیط است در آن بین تقاضا و خواسته محیط و امکانات و پاسخ
های دردسترس فرد ناهماهنگی و عدم تعادل ادراك می شود و روش فوری بخرای کخاهش
این عدم تعادل در دسترس نیست.
* مهارت حل مساله رویکردی منظم و متوالی است که به فرد کمخك مخی کنخد تخا بخه طخور
موثری مسائل زندگی خود را حل کند.
*یك فرایند شناختی – رفتاری –عاطفی که در آن فرد یا گخروه تخالش مخی کنخد راه حخل یخا
شیوه مقابله موثری برای یك مساله خاص شناسایی یا کشف نماید.
Nezu & D’Zurilla, 2001
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* حل مساله منعكس كننده يك رويكرد مثبت نسبت به زندگي است  .و نقطه مقابلل درمانلدگي
محسوب مي شود.
* حل مساله يك فرايند است نه نتيجه
* حل مسئله يك فرايند تجويزي است كه در موارد گسترده كاربرد دارد.
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فرايند حل مساله
ادامه حل مساله

مساله حل نشد
اجرای راه حل
و ارزيابی نتيجه

تصميم گيری در
مورد بهترين راه حل

ايجاد راه حل
های جانشين

تعريف مساله

مساله حل شد
پابان دادن به
حل مساله
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*
*

*

منظور از مقابله ،كوششهاوتالشهايي است كه فرد انجام ميدهدتا استرس را ازميان بردارد،برطرف كند
،يا به حداقل رساند ويا تحمل كند.
منظور از مقابله كردن تالش هايي است كه براي اداره كردن و مديريت موقعيتهايي كه به نظر
خطرناك و تنش زا مي رسند  ،به عمل مي آيد
سه ويژگي مهم فرايند مقابله :

.1
.2
.3

مستلزم تالش و برنامه ريزي است
نتيجه نهايي واكنش هاي مقابله اي هميشه مثبت نيست
فرايندي است كه در طول زمان رخ مي دهد
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مدل مقابله
ارزيابی اوليه

رويداد زندگی

رويداد به عنوان
مشكل ارزيابی نمی شود
(استرس )

رويداد زندگی به عنوان مشكل شناسايی می شود
(استرس )

ارزيابی ثانويه

ادراك كفايت و كارآمدی شخصی
(استرس )

ادراك ناتوانی و درماندگی شخصی
(استرس )

پاسخ مقابله ای

ناموفق (استرس )

14

ارزيابی مجدد  ،پاسخ مقابله ای جديد

موفق (استرس )
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* كوشش هاي مقابله اي گاه به صورت انجام دادن كار،فعاليت واقدام خاصي است و گاه به
صورت انجام دادن فعاليت هاي ذهني و درون رواني است .
* به اين ترتيب مي توان گفت كه دو نوع مقابله وجود دارد  :مقابله هاي مسئله مدار و مقابله هاي
هيجان مدار.
* در اكثر موارد ضروري وسالم است كه هر دو نوع مقابله باهم مورداستفاده قرار گيرند.
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* مقابله هاي مسئله مدار-در مقابله هاي مسئله مدار فرد سعي ميكند كاري انجام دهد تاا استرس را از
ميان بردارد،كاهش دهد يا آن را تحمل كند.
* نمونه هايي ازمقابله مسئله مدارعبارتند از:
* اقدام به عمل نمودن،
* فعاليت خاصي انجام دادن ،
* راهنمايي گرفتن ،
* مشورت كردن ،
* برنامه ريزي كردن ،
* جمع آوري اطالعات
* مطالعه كردن ،
* استفاده از روش حل مسئله
* فكر كردن و....
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مقابله های هيجان مدار
* در مقابله هاي هيجان مدار فرد كارخاصي انجام نمي دهد بلكه فقط سعي مي كند خود را آرام
سازد و ناراحتي خود را كاهش دهد.زيرا،هنگامي كه انسان با استرس رو به رو مي شود تعادل و
آرامش خود را از دست مي دهدو هنگامي كه فرد آرامش وتعادل رواني نداشته باشدنمي تواند
به خوبي ازعهده برخورد صحيح برآيد .اين نوع مقابله به كمك فرد مي آيد تا بتواند ابتدا
آرامش و تعادل رواني خود را بازيابدو سپس به مقابله هاي مسئله مدار بپردازد.
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* دعا و نيايش ،
* تخليه و ابراز احساسات مانند گريه كردن ،بي قراري كردن ،ابراز خشم (به طور سالم)،
* گفتگوي دروني مانند دل داري دادن به خود ،
* مثبت انديشي،دادن معني مثبت به آنچه رخ داده ،
* توكل ،
* صبر،
* درد دل كردن با دوستان و آشنايان و....

18

ریحانه عارفی

* مقابله هاي هيجان مدار در بسياري از مواردبسيار سالم وكمك كننده اند.اين مقابله ها كمك
ميكنند تا فردآرامش خود را بازيابد وهنگامي كه فرد آرامش داشته باشد بهترميتواند فكركند،برنامه
ريزي كند ،از مهارت حل مسئله استفاده كند .در غير اين صورت ممكن است فرد به علت نداشتن
آرامش وتعادل رواني مناسب از مقابله هاي ناسالم و خطرناك استفاده كند يا راه حلهاي عجوالنه و
تكانشي براي بيرون آمدن از موقعيت استرس زا استفاده كند .در اين صورت نه تنها مشكل اصلي
حل نشده بلكه مشكالت ديگري نيز به دنبال خواهد داشت كه گاهي اين مشكالت ثانوي بسيار
مخرب ترو زيانبار تر از مشكل اوليه است
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* هركدام از مقابله هاي مسئله مدار و هيجان مدار مي توانند سالم يا ناسالم باشند.نمونه اي از مقابله هاي مسئله
مدار ناسالم عبارتند از :
* دزدی كردن،

* فرار از منزل،
* به زورمتوسل شدن،

* استفاده اززور و تهديد،

* استفاده از پرخاش و خشونت،

* بزهكاری،

* استفاده از نيرنگ وحيله برای رسيدن به هدف ،
* خودكشی.
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:
* اعتياد و پناه بردن به مواد مخدر،

* بدگويی،

* خشونت و پرخاشگری به ديگران،

* انجام دادن رفتارهای تكانشی (رفتارهايی كه بدون فكر و به صورت ناگهانی انجام ميشودو معموال
همراه با پشيمانی است )،
* درمانده و نااميد شدن ،

* دست از كوشش وتالش برداشتن ،
* به خواب وخيال و رويا فرورفتن ،

* پناه بردن به خرافات و فال وفالگيری و مواردی از اين قبيل.
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* انعطاف پذيري

* دور انديشي
* منطقي بودن
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 -1تصميم گيری احساسی:
در اين نوع تصميم گيري فرد براساس احساسات ،خود نسبت به يك موقعيت يا مساله و نيز براساس
پيش داوري هاي خود تصميم گيري مي كند.
 -2تصميم گيری آنی:
فرد در يك لحظه و بدون تفكر زياد تصميم مي گيرد .اين افراد در مورد پيامدهاي تصميم خود
زياد فكر نمي كنند.

 -3واگذاری تصميم گيری به ديگران:
اين قبيل افراد هميشه به كسي نياز دارند تا براي آنان تصميم بگيرد .به عبارت ديگر به ديگران
اجازه مي دهند در مورد انان تصميم بگيرند.
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 -4پشت گوش انداختن:
اين افراد تصميم گيري را مرتب به تعويق مي اندازند تا زماني كه مجبورشوند تصميم گيري نمايند.
 -5تصميم گيری منطقی:
براساس تجزيه و تحليل موقعيت بررسي مزايا و معايب راه هاي مختلف ،ارزيابي نقاط قوت و ضعف
انتخاب هاي مختلف انجام مي شود.
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مراحل اجرای روش استخوان ماهی:
* تعریف دقیق مساله (معلول) و درج آن بطور کامل

* رسم دنده های اصلی استخوان ماهی براساس مقوله های مختلف
* اجرای روش توفان فکری در مورد علت ها

* تکوین پیشنهادها برروی نمودار

* ارزیابی نموداری برای انتخاب بهترین راه حل از بین نظرات
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-چاره نكردن(بی چاره گی) :فراموش كردن مساله يا به زمان سپردن آن

 چاره نسبی(رضايت بخش) :مبتني بر عقل سليم ،آزمون سعي و خطا ،قضاوت كيفي وشهودي
-چاره بهينه:به شيوه محققانه و تحليل كمي و علمي

چاره بنيادين :طراحي دوباره سيستم (يا محيط) روبرو شدن يا فرامساله(نابساماني)براي منحلكردن مساله (يافرا مساله)
مساله:
آسانسور و كندي:

بي چارگي :بي توجهي به مساله و حل مشكل در طول زمان ،عدم استفاده از آسانسور در برخيموارد.
چاره نسبي :زوج و فرد كردن دو آسانسور-چاره بهينه :محاسبات سرعت موتورو...
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حل مساله دارای  6گام اساسی است :
-1اتخاذ نگرش حل مساله
قدم اول در حل موفقيت آميز مشكل اين است كه اين ادراك را در خودتان پرورش دهيد كه " تو
*

*
*

مي تواني مشكلت را حل كني".
معموال وقتي مشكلي براي ما پيش مي آيد مخصوصا اگر آن مشلكل مهلم باشلد ،دچلار نگرانلي و
دستپاچگي مي شويم  .در چنين حالتي نمي توانيم خوب فكر كنليم و بنلابر ايلن نملي تلوانيم راه
حل خوبي براي مشكل خود پيدا كنيم .

پس اولين كاري كه بايد انجام دهيم اين است كه آرامش خود را حفظ كنيم .به يلاد داشلته باشليد
همه ما يك نداي دروني داريم كه مرتب با ما حرف مي زند .
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* به آن "گفتگوي دروني "مي گويند .به عنوان مثال زماني كه در يك درسي نمره بد مي گيريد و
يا در يك مسابقه مهم شكست مي خوريد  ،به خودتان چه مي گوييد ؟
* اين نداي دروني در برخي افراد مثل يك دوست مهربان است كه سعي ملي كنلد بله ملا دللداري
دهد و مي گويد " :نگران نباش مشكل براي هر كسي پيش مي آيلد  ،ملن ملي تلوانم آن را حلل

كنم ،همه چيز درست خواهد شد و“....

* ولي در عده اي ديگر اين نداي دروني بيشتر منفي و سرزنش كننده است و وقتي مشلكلي پليش
مي آيد مي گويد  ":من آدم بي عرضه  ،تنبل و بد شانسي هستم ،هميشه مشكالت براي من پيش
مي آيد  ،من نمي توانم آن را حل كنم  ،هر چه بالست بر سر من نازل مي شود و. "...
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* اتخاذ يك شيوه مقابله اي مبتني بر حل مساله
* استفاده و كنترل هيجان در فرايند حل مساله
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* بررسي موانع نگرشي(شناختي ) حل مساله و راه هاي رفع اين موانع
* چه نوع رويكردهايي به حل مساله كمك مي كند ؟
* چند نمونه از افكار اتوماتيك منفي را در هنگام مواجه شدن با مسايل به ذهنتلان خطلور ملي كننلد ،
بيان و آلترناتيوهاي مثبت را در مقابل آن ها ثبت نماييد
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* تفسير وجود مشكل به عنوان نشانه ضعف دروني  ،بي كفايتي و بي استعدادي خود
* سرزنش خود

* اجتناب از مشكالت به جاي حل آن

* رفتار تكانشي

* نا اميدي و درماندگي

* ناتواني در پيش بيني رفتارها و پيامدهاي آن
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بنابراين وقتي با مشكلي مواجه مي شويد اولين قدم اتخاذ يك نگرش حل مساله و
شناسايي خود گويي هاي منفي و مبارزه با آنها از طريق گفتگلوي درونلي مثبلت
است .مثال مي توانيد به خودتان بگوييد كه " :بخشي از زندگي مواجله شلدن بلا
مشكالت است وقتي با مشكلي مواجه مي شوم بايد آرام و خونسرد باشلم و بلراي
انتخاب بهترين راه حل ممكن بر مهارت هاي حل مسئله خود تكيه كنم“يا “ خلود
سرزنشي كمكي به حل مساله نمي كند بايد ببينم براي حل مشكل پيش آمده چله
كار مي توانم بكنم”
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*

*
*
*
*

براي حل يك مشكل اول بايد بدانيم كه مشكل ما چيست .زيرا تا وقتي كه ندانيم مشكل ما دقيقلا
چيست  ،نمي توانيم آن را حل كنيم  .پس مرحله دوم حل مسئله تعريف مشخص و واضح مشكل
است  .براي تعريف مشكل چهار سوال زير را در نظر داشته باشيد:

الف) مشكل چيست؟
ب) مشكل از چه زماني ايجاد شده است ؟
ج)مشكل در چه موقعيت مكاني و در كجا بوجود آمده است؟

د)چه كساني در ايجاد مشكل يا گسترش آن دخالت دارند؟
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*

پس از بررسي سوالهاي راهنماي فوق بايد مشكل خود را به طور روشن و
مشخص تعريف كنيد:

.1
.2
.3
 .4مسايل مبهم را روشن نماييد.

مشكالت پيچيده را به قسمت هاي ساده تر تقسيم كنيد
مسايل را الويت بندي كنيد
مشكالت كلي را به مسايل جزيي تر تجزيه كنيد
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* فرمول بندی متمركز بر مساله
* فرمول بندی متمركز بر هيجان

35

ریحانه عارفی

* پس از آنكه مشكل را به طور دقيلق و روشلن تعريلف كرديلد وارد مرحلله سلوم حلل
مساله مي شويد  .در اين مرحله بايد خوب فكر كنيد و تمامي راه حلل هلايي ممكلن را
براي حل مشكل مورد نظر فهرست كنيد.
* براي حل يك مشكل راه حل هاي مختلفي وجود دارد .و هلر چقلدر بتوانيلد راه حلل
هاي بيشتري را پيدا كنيد در حل مشكالت موفق تر خواهيد بود .
* اگر راه حل هاي بيشتري براي حل مشكل خود پيدا كنيم آن وقلت ملي تلوانيم از بلين
آنها بهترين راه حل را انتخاب كنيم و اگر يك راه حل موثر نبلود از راه حلل ديگلري
استفاده كنيم .
36

ریحانه عارفی

*يك روش خوب براي پيدا كردن راه حل هاي مختللف بلراي حلل يلك مشلكل اسلتفاده از
تكنيك"بارش فكر" است .
* براي استفاده از اين روش بايد ذهن خودتان را سيال سازيد و تمامي راه حل هايي را كه به
ذهنتان مي رسد چه خوب و چه بد  ،چه سخت و چه آسان يادداشت كنيد.

* بنابراين در اين مرحله هيچ نوع قضاوتي در مورد مناسب بودن با نبودن راه حل ها انجام نملي
دهيم.
* براي اينكه به راه حل هاي بيشتري دست پيدا كنيد مي توانيد از افراد ديگر مانند پلدر و ملادر
،معلمان  ،مشاوران و دوستان خود كه قابل اعتماد هستند بخواهيد كه راه حل هلاي پيشلنهادي
خود را به شما ارايه دهند .
* براي اينكه بتوانيد راه حل هاي مطرح شده را مورد ارزيابي قرار دهيد بهتر است آنها را روي
يك برگ كاغذ يادداشت نماييد
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* هنگامي كه فرد ذهن خود را راحت و باز مي گذارد ممكن است راه حل هاي مناسبي به دست آورد
كه در حالت معمول ممكن است اصال به آنها نزديك نشود.
* هدف مرحله سوم حل مساله فقط رسيدن به راه حل هاي زيادتر است و كميت راه حل ها مهم است
نه كيفيت آنها.
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پارنز :خالقيت را مي توان به شكل بسيار ساده بعنوان توانايي ايجلاد چيلزي نلو و بلديع تعريلف
كرد.
تورنس :تفكر خالق مختصرا عبارتست از فرآيند حس كردن مسائل يا كاستي هاي موجلود در
اطالعات ،فرضيه سازي درباره حل مسائل و رفع كاسلتي هلا ،ارزيلابي و آزملودن فرضليه هلا و
انتقال نتايج به ديگران.
ويسبرگ :خالقيت توانايي حل مسايلي است كه فرد قبال حل آنها را نياموخته است.

خالقيت :توانايي ايجاد ايده هاي جديد داراي ارزش براي مشتري

تعاریف

39

ریحانه عارفی

نوآوري معرفي و كاربرد آگاهانه ايده ها براي طراحي و ارايه محصوالت ،يلا فرآينلدي جديلد
است كه منجر به تامين نياز افراد ،گروه ها ،سازمانها يا اجتماع مي شود.
نوآوري ،فرآيند ايجاد هرچيز جديدي كه براي فرد ،گروه يا سازمان ،صنعت يلا اجتملاع ارزش
مهمي داشته باشد.
فرآيند اخذ ايده خالق و تبديل آن به محصول ،خدمات وروشهاي جديد عمليات است.
نوآوري يعني راه حل بهتر را پيدا كنيد.
خلق چيز جديدي است كه يك هدف معين را دنبال و به اجرا رساند.
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 -1هوشمندي
براي خالقيت ميزاني از هوش الزم است كه آن را هوش آستانه خالقيت مي نامند.
دونوع هوش را براي انسان ذكر كرده اند:
 E.Qهوش عاطفي انساني و  I.Qهوش منطقي
E.Q
( +احساسات مثبت) كه زمينه سلاز علاطفي خالقيلت بلوده و  %80موفقيلت مرهلون آن اسلت و
عامل ايجاد:
احساس عزت نفس ،دوست داشتن و عزيز داشتن خلود ،خويشلتن پلذيري ،مسلئوليت پلذيري،
آرمان داري ،برنامه ريزي مغز و ذهن ،مثبت انديشي و ....مي باشد
(احساسات منفي) كه بازدارنده خالقيت نيز هست و عاملل ايجلاد :بلدبيني ،تلرس از شكسلت،اضطراب ،احساس ناتواني ،احساس حقارت ،ترس از تنبيه و ...مي باشد.
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خالقيت  :فرآيند توليد ايده هاي نو ،فرآيند كشف مفاهيم جديد و يلافتن راه حلل هلاي جديلد
براي حل مساله است.
نوآوري :فرآيند عملياتي كردن ايده هاي نو ،عمليلاتي شلدن خالقيلت و اجلراي راه حلل هلاي
جديد است.
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 -5تفكر آزادمنشانه
تعصب و اصرار برروشهاي موجود و اطالعات و آگاهيهاي شخصي و شناخته شده و نيز اعتقلاد
به برتري تژادي و قومي مي توانند مانعي براي براي خالقيت باشد.
 -6مستقل انديشيدن:
خالقيت خود يك فعاليت لذت بخش است.ارزش خالقيت به آزادي آن بسلتگي نلدارد ،بلكله
مشوقهاي دروني پاسخي مناسب ترو راضي كننده تر براي افراد خالق مي باشند.
-7شرايط سني:
اگر چه انتظار خالقيت از گروههاي سني نوجوان و جوان بيشتر است ليكن عنصر ايلن انتظلار را
تا حدودي در مورد شرايط سني باال نيز ايجاد مي نمايد.
 -8مسئوليت پذيري:
مسئوليت پذيري يكي از بهترين و مهمتلرين زمينله هلاي خالقيلت اسلت.افلراد مسلئوليت پلذير
معموال در جهت شكوفايي خالقيت خود نيز تالش الزم رااز خود نشان مي دهند.
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-2خانواده
شيوه هاي تربيتي و رفتاري در محيط خانواده مي تواند عاملل مهملي در پلرورش خالقيلت ويلا
سركوب آن در فرزندان باشد.
 -3تحصيالت:
يكي از عوامل موثر در خالقيت مي تواند تحصيالت باشد .البته مهم ،شكل تحصليل و آملوزش
است .اگر از نوع تعاملي و نيز مستقل باشد زمينه خالقيت بيشتر فراهم مي گردد.
-4موقعيت اجتماعي:
در جوامعي كه خالقيت و نوآوري مورد تقدير و تشويق قرار مي گيرد و روحيه نوآوري با ديد
مثبت نگريسته مي شود ،فعاليتها و برنامه هلاي تحقيقلاتي و پژوهشلي در ايلن جواملع از جايگلاه
بااليي برخوردار است و بودجه الزم به آن اختصاص داده مي شود.
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-9جنسيت:
بين زن ومرد درخالقيت تفاوتي از لحاظ جنسيت وجود ندارد گرچه بنا به گفته آقلاي آسليورن
زنها در ارائه افكار بديع استعداد بيشتري از خود نشان داده اند.
 -10تالش و كوشش:
عنصر اصلي در خالقيت ،تالش و كوشش است.مواد نه( )9گانه قبلي زملاني نتيجله مطللوب را
مي دهند كه عنصر تالش در منش و روش فرد خالق جايگاه مناسب خود را داشته باشد.
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*يك روش خوب براي پيدا كردن راه حل هاي مختللف بلراي حلل يلك مشلكل اسلتفاده از
تكنيك"بارش فكر" است .
* براي استفاده از اين روش بايد ذهن خودتان را سيال سازيد و تمامي راه حل هايي را كه به
ذهنتان مي رسد چه خوب و چه بد  ،چه سخت و چه آسان يادداشت كنيد.

* بنابراين در اين مرحله هيچ نوع قضاوتي در مورد مناسب بودن با نبودن راه حل ها انجام نملي
دهيم.
* براي اينكه به راه حل هاي بيشتري دست پيدا كنيد مي توانيد از افراد ديگر مانند پلدر و ملادر
،معلمان  ،مشاوران و دوستان خود كه قابل اعتماد هستند بخواهيد كه راه حل هلاي پيشلنهادي
خود را به شما ارايه دهند .
* براي اينكه بتوانيد راه حل هاي مطرح شده را مورد ارزيابي قرار دهيد بهتر است آنها را روي
يك برگ كاغذ يادداشت نماييد
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*اولين راه حل
*اصل كميت

*اصل عدم قضاوت
*اصل تنوع
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 -1تفكر واگرا:
تفكر خالق يا تفكر واگرا سعي مي كنلد پديلده هلا ،املور و افكلار را آن چنلان كله هسلتند بله راحتلي
نپذيرند ،بلكه نگاه متفاوت تري داشته باشند و از قالب هاي فكري همسان دور شوند.

 -2تفكر همگرا:
اما در تفكر همگرا ،فكرهاي جديد و نو كمتر در آن راه پيدا مي كنند ،امور و پديد ها را آن چنلان كله
هستند مي بينند و مي پذيرند.
تفكر همگرا تفكر در حلقه بسته و تفكر واگرا تفكر تهورآميز است.از رهگذر تفكر تهورآميز عناصر بله
ظاهر نامربوط در هم مي آميزند تا هسته يك اثر هنري ،نظريه علمي يا يك اختراع تشكيل گردد.
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مدل گراهام واالس:1962
اين مدل شامل مراحل دوره آمادگي ،دوره خواب(پرورش) دوره روشنايي(بصيرت) ،دوره آزملايش و
ارزش گذاري مي باشد.
مدل تلفيقي فرآيند خالقيت پائول پلسك :1996اين مدل را مي توان به صورت شكل زير نمايش داد.
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عوامل موثر بر خالقيت (آماييل)
الف) عوانل محيطي يا بيروني:
 -1آزادي  -2منابع كافي  -3وقت كافي  -4جلو مناسلب  -5طلرح تحقيلق مناسلب  -6فشلار(برخلي
فشارها مي تواند محرك خالقيت باشد)

ب) عوامل فردي يا دروني:
 -1ويژگي هاي شخصي متنوع  -2خودانگيزي  -3توانايي هاي شناختي  -4تمايل بله خطلر كلردن -5
تخصص در رشته  -6تجارب متنوع
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 -1تفكر جانبی برای يافتن فرضيات:
بللراي تفكللر جللانبي شلليوه هللايي وجللود داد :تغييللر(تغييللر سللاختار تنظلليم مجللدد اطالعللات) ،شللك و
ترديد(استفاده از شيوه هاي چرا) ،تعويق قضاوت( بلا تلاخير در قضلاوت فلرد هرانديشله اي را فلورا بلي
ارزش نخوانده و مدت بيشتري آنرا دنبال مي كند كه همين ميتواند انديشله هلاي ديگلران را بپرورانلد)،
ايده هاي حاكم (يافتن ايده هاي اصلي يك مطلب يا موضوع به بخشهاي متعدد ،راهلي ملوثر در جهلت
تغيير ساخت موضوع مي باشد ،.تقسيم (تقسيم يك مطلب يا موضوع به بخشهاي متعلدد راهلي ملوثر در
جهت تغيير ساخت موضوع مي باشد).
 -2استقبال از شانس و اقبال ناخوانده :بعضي از اختراعات نتيجه پيونلد تصلادفي تجربله و عللم
است
-3گوش فرا دادن به ندای درون :روياهاي شما كامال با اهداف موردنظر مرتبط هستند و ممكن
است يك نشانه يا ايده را در ذهن شما ايجاد كند.
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 -4تحمل ابهام:
تفكر قياسي نقش اساسي در تفكر تصويري ايفلا ملي كنلد و بهتلرين نقطله آغلاز بلراي فرآنلد شلناخت
هرپديده ناشناخته ،خارجي يا غيرطبيعي ،ارتباط آن چيزهايي است كه در حال حاضر مي شناسيم.

-5بانكداری ايده ها:
مجموعه بانكداري ايده ها شامل كنجكاوي ،مشاهده ،گوش دادن ،مطالعه منفي و مثبت سوابق ميشود.
در مورد ثبت وقايع اين نكته الزم است كه ما بايد هميشه يك دفترچه يادداشت به همراه داشته باشليم و
همان جا ثبت كنيم چون ايده هاي كه به ذهن ما ميرسند فرار هستند.
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 -1فضاي خالق:
مديريت بايد هميشه آماده شنيدن ايده هاي جديد از هركس در سازمان باشد.
 -2دادن وقت براي خالقيت:
موسسات براي اين منظور مي توانند شرايط خاصي را براي كاركنان مهيا سازند.
 -3برقراري سيستم پيشنهادات:
برقراري سيستم دريافت پيشنهادات

 -4ايجاد واحد مخصوص خالقيت:
گروهي خاصي ازكاركنان براي نوآوري و خالقيت استخدام مي شوند.
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* در اين مرحله الزم است راه هاي فهرست شده در مرحله قبل را مورد ارزيابي قرار داده و بهترين
راه حل را انتخاب كنيد.
* بهترين را ه حل كدام است ؟
* از كجا مي فهميم كدام راه حل از همه بهتر است ؟
* براي انتخاب بهترين راه حل بايد راه حل هاي مختلف را با هم مقايسه كنيد تا بفهميلد كله كلدام
يك از همه بهتر است.
* براي اين كار بايد از خود سوال كنيد اگر از اين راه حل استفاده كنم چله اتفلاقي خواهلد افتلاد و
پيامد يا نتيجه آن چه خواهد بود؟

*
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به ياد داشته باشيد هر كاري كله انجلام ملي دهليم يلك نتيجله و پياملد دارد .
بنابراين اگر ياد بگيريم كه قبل از انجام هلر كلاري پياملد و نتيجله آن كلار را
پيش بيني كنيم آن وقت كمتر اشتباه مي كنيم و مشكالت كمتري براي خلود
و ديگران بوجود مي آوريم  .در اين مرحله از حل مشكل قبلل از اسلتفاده از
يك راه حل نتيجه و پيامد هر راه حل را پيش بيني مي كنيم و سپس با مقايسه
پيامدها و نتايج راه حل هاي مختلف بهترين راه حل را انتخاب مي كنيم
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" اگرر
*براي پيش بيني پيامدهاي يك راه حلل ملي توانيلد از روش
....آن وقت  "....استفاده كنيد .به اين ترتيب كه در مورد هلر كلدام از راه حلل
هاي فهرست شده در مرحله قبل فكر كنيد و از خود بپرسليد اگلر از ايلن راه حلل
استفاده كنم ،آن وقت اين اتفاق خواهد افتاد .توجه داشته باشيد كه يلك راه حلل
فقط يك پيامد ندارد لذا بايد خوب فكر كنيد و تمامي پيامدهاي يلك راه حلل را
بللا اسللتفاده از روش "اگللر ...آن وقللت  "....پلليش بينللي كنيللد .بلله ايللن روش
" تحليل هزينه – فايده" هم گفته مي شود
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* به اين ترتيب كه شما بايد هزينه ها و مضّرات هر كدام از راه حل هاي مطرح شلده و
فوايد احتمالي آنها براي خود و ديگران را مورد بررسي قرار دهيلد و راه حللي را كله
كمترين هزينه و بيشترين فايده را دارد  ،انتخاب كنيد .
* عالوه بر ارزيابي پيامدهاي كوتاه مدت و بلندملدت راه حلل هلاي مختللف بايلد بله
هماهنگي اين راه حل ها با ارزشلهاي فلردي و خلانوادگي خودتلان نيلز توجله داشلته
باشيد.
*برخي ره حل ها ممكن است پيامدهاي مثبتي داشته باشلند وللي چلون بلا اعتقلادات و
ارزش هاي ما متناسب نيستند  ،انتخاب نمي شوند.
*همچنين در انتخاب راه حل ها بايد به امكان عملي بودن آنهلا نيلز توجله نماييلد و راه
حل هايي را انتخاب كنيد كه مي توان آن را به عمل درآورد.
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غربال گری كلی و كنار گذاشتن راه حل های ضعيف
مالك های مورد نظر :

*حل و فصل مساله

*سالمت و رفاه هيجانی

*زمان و تالش مورد نياز

*نسبت هزينه – فايده
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* پس از انتخاب بهترين راه حل از بين راه حل هاي ممكن بايد آن را به اجرا بگذاريلد و در عملل نتيجله
آن را مورد ارزيابي قرار دهيد .

* براي اجراي درست راه حل انتخابي به طلور دقيلق مشلخص كنيلد كله اجلراي نقشله شلما مسلتلزم چله
چيزهايي است  ،چه كاري  ،كجا ،چه موقع و توسط چه كسي بايد انجام شود و چه موادي الزم است.
* اگر اين مسايل رعايت نشود اجراي برنامه با مشكل مواجه مي شود
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*پس از اجراي راه حل انتخاب شده بايد ارزيابي شود كه آيا راه حل مورد نظر موثر و
رضايت بخش بوده يا خير .
* اگر راه انتخاب شده در رفع مشكل موفقيت آميز بود چله بهتلر و فراينلد حلل مسلئله
پايان مي يابد در غير اين صورت بايد مراحل حل مساله را مرور كنيد و ببيند در كجلا
اشكال وجود داشته كه به حل مشكل منجر نشد.
* آيا مشكل را به درستي مشخص كرديد؟
* آيا تمام راه حل هاي ممكن را در نظر گرفتيد ؟آيا راه حل انتخابي شما واقعا بهترين راه حل بود ؟
* آيا راه حل انتخاب شده را درست اجرا كرديد؟

*پس از بررسي سواالت فوق فرايند حل مساله را از سر بگيرد.
*در صورت موفقيت آميز بودن فرايند حل مساله بايلد خودتلان را ملورد تقويلت قلرار
دهيد .فرايند حل مسئله زماني پايان مي يابد كه ديگر موقعيت بلراي فلرد مسلئله سلاز
نباشد.
64

ریحانه عارفی

* تصميم گيري
* جوهر تمام فعاليتهای مدیریت تصميم گيري است .

* از اجزای جدایی ناپذیر مدیریت است که در هر وظيفه مدیریت به نحوی جلوه
گر است .
* در تعيين خط مشی های سازمان  ،در تدوین هدفها ،طراحی سازمان،
انتخاب ،ارزيابي ودر تمامی افعال واعمال مدیریت تصميم گيري رکن اصلی
است .
* تصميم گيري ومدیریت را می توان مترادف دانست زيرا تصميم گيري جزء
اصلی مدیریت است .
* در تعریفی ساده ،تصميم گيري انتخاب يك راه از ميان راههای مختلف است .
کيفيت وچگونگی اين تصميمهاست که ميزان توفيق وتحقق اهداف سازمان را
معين می کند  ،آشنایی با شيوه ها و روشهای تصميم گيري وآگاهی از
تکنيك های اخذ تصميم سبب می شود توانايي مدیران در اخذ تصميمها
کارامدتر و موثرتر افزایش يابد .
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جرج هوبر معتقد است که مراحل تصميم گيري ،انتخاب و حل
مسئله با هم تفاوت دارند  (.رابطه فرآيند تصميم گيري و حل مسئله )
تصميم گيري

فعالیتهای مربوط
به تشخیص وجود
مسائل و تعیین
میزان اهمیت آنها

فعالیتهای مربوط
به شناسایی ،
تعریف و
تشخیص
ماهیت مسائل

فعالیتهای مربوط
به ساختن و
یافتن راه حلهای
بدیل

فعالیتهای مربوط
به ارزیابي
بدیلها و انتخاب
یكی از آنها

انتخاب

مسئله يابی
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حل مسئله

فعالیتهای مربوط
به اجرای
راه حل
انتخاب شده

اجرا
ریحانه عارفی

مسئله يابی

*

فرآيند شناسایی مسائل وتعریف و اولویت بندی آنها را مسئله يابی می نامند .
مسئله یابی رسمی

رویه مستقیم :
الف) تغییر روندهای قبلی
ب ) انحراف از برنامه تنظیم شده
ج ) پیشی گرفتن رقبا

رویه غیر مستقیم :
روشهای مسئله
یابی

الف) مسئله یابی از طریق کارکنان
 مدیر را مسئول و صالحیت دار می دانند گزارش کردن آن را وظیفه خود می دانندب) مسئله یابی از طریق مافوقها
ج) مسئله یابی از طریق ارباب رجوع یا مشتری
مسئله یابی غیررسمی
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حل مسئله :
فعاليتهای گسترده ای جهت يافتن و اجرای راه حل برای اصالح يك وضعيت
نامطلوب است  ،درواقع منظور از حل مسئله فرآيند يافتن جواب يا جوابهایی
برای يك سوال است .

تصميم گيري :
فرآيندی است که از طریق آن راه حل مسئله معينی انتخاب می گردد .

انتخاب :

فرآيندی است مشتمل بر مجموعه فعاليتهایی که به گزینش يك راهکار از
عارفی
شود بنابراين فرآيند انتخاب جزئی از ریحانه
68
فرآيند
مجموع راهکارهای بدیل منجر می
تصميم گيري است .

* انواع مسئله و تصميم
* تصميمات برنامه ریزی شده
* تصميماتی هستند که برحسب عادت ،قوانين ،يا رویه های موجود اخذ می
گردند  .هرچه تصميمات نامنظم تر  ،جديد تر و از حيث نتايج حائز اهميت
بيشتری باشند ( پيچيده تر باشند ) و تعهدات بيشتری را ايجاد کنند  ،اتخاذ
آنها به طور برنامه ریزی شده دشوار تر است .
هر گاه با مجموعه ای از مسائل ساده سروکار داشته باشيم که عوامل
تشكيل دهنده آنها قابل تحليل  ،پيش بينی وتعریف باشند فرآيند اتخاذ
تصميم قابل برنامه ریزی است
استفاده از اين شيوه آزادی عمل مدیران را محدود می کند  ،زيرا در اين حالت
خرده سيستم تصميم گيري به جای مدیران تصميم می گيرد و در عوض اين
شيوه بخش مهمی از وقت مدیران را آزاد می کند تا به حل مسائل عمده تر
بپر دارند .
مثال ) تصميم گيري در مورد نحوه برخورد با شکایتهای متعدد ارباب رجوع (
ریحانه عارفی
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مشتريان )

تصميمات برنامه ریزی نشده
تصميماتی هستند که در مورد مسائل غير معمول و منحصر به
فرد اتخاذ می شوند .

اگريك مسئله به اندازه ای تکرار نشود که بتوان برای آن خط
مشی ویژه ای تعيين کرد بايد به نحو مقتضی و با اتخاذ تصميم
برنامه ریزی نشده برای حل آن اقدام کرد
اگثر مسائل عمده مدیریتی مدیر را ناگزير از اتخاذ تصميمهای
برنامه ریزی نشده می سازد.
برای مدیریت در سطوح باالتر قدرت اتخاذ تصميمات برنامه ریزی
نشده اهميت زيادی داردزيرا در اين سطوح مسائلی مطرح می
شود که حل آنها مستلزم اتخاذ تصميمات برنامه ریزی نشده
است .
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* موقعيتهای تصميم گيري
* موقعيت اطمينان
زمانی که تصميم گيرنده با اطمينان می داند که نتيجه يا نتايج حاصل از هر
راه حل ممکن چيست و در چه شرايطی اتفاق خواهد افتاد در شرايط
اطمينان کامل قرار دارد .در اين وضعيت می توانيم پيش بينی كنيم که در
اينده چه رخ می دهد و اطالعات موجود دقيق  ،کافی  ،صحيح و قابل
اعتمادند به طوری که براحتی می توان وضعيت اينده را پيش بينی کرد وبا
اطمينان به اتخاذ تصميم پرداخت .
* موقعيت مخاطره
وقتی تصميم گيرنده با اطمينان کامل نمی داند که نتايج حاصل از هر راه حل
چيست اما احتمال وقوع يا شانس نسبی وقوع نتايج آنها را می داند او
تحت شرايط ریسک و با مخاطره تصميم گيري می کند يعني اطالعات کامل
موجود نيست و قابليت پيش بينی کمتر است ولی امکان تصميم گيري
براساس نتايج محتمل وجود دارد .
* موقعيت عدم اطمينان
هنگامی که تصميم گيرنده احتمال وقوع نتايج حاصل از راه حلهای ممکن را
نمی داند او در شرايط عدم اطمينان تصميم گيري می کند ميزان احتمال
وقوع هرنتيجه ممکن  ،وحتی چگونگی و تعداد نتايج ممکن مشخص نيست
يعني اطالعات ما درمورد موضوع بسيار ناچيز است .
مثال ) موسسه ای که دارای فروشگاه های ذنجيره ای است در نظر دارد
ریحانه عارفی
فروشگاه جديدی را تاسيس کند 71
می خواهد محلی را انتخاب کندکه درده
سال اينده سود را به حداکثر برساند .

موقعيتهای تصميم گيري

پيوستار ميزان اطالعات در موقعيتهای متنوع تصميم گيري ( رابطه ميان ميزان عدم
اطمينان و ميزان اعتماد به تصميم )
وضعیت اطمینان

وضعیت مخاطره

وضعیت عدم اطمینان

زیاد

ابهام

اعتماد به
تصمیم

آگاهی
کم
کم

درجه72عدم اطمینان

زیاد
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* چگونگی اخذ تصميم برای حل مسئله
مدیر بايد هنگام مواجهه با مسئله به موارد زير توجه کند :
* ميزان سهولت و آسانی مسئله
* احتمال حل شدن مسئله به مرور زمان
* تعيين مرجع تصميم گيري
(انواع مسائل سازمانی و مرجع اتخاذ تصمیم برای حل آنها)

مسائل مهمی که مدیر فاقد صالحیت کافی
برای تصمیم گیري در مورد آنهاست

مدیران مافوق

مسائل مهمی که مدیر از عهده حل آنها
برمی آید و باید خودش در مورد آنها تصمیم بگیرد

مدیر مسئول

مسائل جزئی و مسائل مهمی که کارکنان رده های
عملیاتی صالحیت رسیدگی به آنها را دارند

کارکنان
تحت امر
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روشهای ميان بر حل مسئله
اگر مدیر با مسئله ای مهم و مشکل مواجه شود که تصميم گيري در مورد آن
ضروری باشد گفته می شود مدیر در وضعيت حل مسئله قراردارد بسياری از
مدیران متکی به روشهای ميان بر حل مسئله هستند  ،برای مثال :
برخی از مدیران معتقدند که بايد از روشهای قدیمی  ،يعني روشهایی که در
وضعيتهای مشابه گذشته به کارگرفته شده اند برای حل مسئله استفاده کنند
برخی از مدیران با استفاده از اختيارات خود ولی براساس توصيه های
کارشناسان تصميم می گيرند .
برخی از آنچه در فلسفه ( روش آزاد ازتجربه ) ناميده می شود استفاده می
کنند با اين فرض که ( صحيح ترین پاسخ برای حل هر مسئله يا منطقی ترین
جواب هر مسئله  ،واضحترین راه حل آن است)

هر چند استفاده ازاين روشها در برخی موارد مفيد است ولی ممکن است به
اخذ تصميمهای نادرست بيانجامد .برای مثال  ،شرکتی که با مشکل عدم
مرغوبيت محصول مواجه شده بود  ،برشدت و ميزان کنترل کيفيت افزود ولی اين
تصميم مسئله را حل نکرد زيرا تحقيقات بيشتر نشان داد که علت  ،خرابی
دستگاه تهویه و تاثير آن بر افزایش خستگی کارکنان بود .
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فرآيند منطقی حل مسئله
برای دستيابی به راه حلهای بهتر بايد از روشهای منظم تر  ،منطقی تر و مدبرانه تر
استفاده شود  ،فرآيند تصميم گيري منطقی مشتمل بر مراحل ذیل است :

 يافتن و ساختن راه حلهای بدیل ارزيابي و انتخاب بهترين راه حل -اجرای راه حل انتخاب شده

تشخيص و تعریف مسئله وجمع آوری و تحليل اطالعات در مورد مسئله

شناسایی وضعیت

ارزیابي و انتخاب

راه حل یابی

تعریف مسئلهتعیین اهدافتصمیم
تشخیص علل( جمع آوری و
تحلیل
اطالعات )

جستجوی بدیلهایابتکاری
(بدون ارزیابي آنها)

ارزیابيراه حلها ی بدیل
انتخاب بهترینراه حل یافت شده

اجرا و پیگیري
برنامه ریزیبرای
اجرای تصمیم
هدایت فعالیتهادر ضمن اجرای
تصمیم
انجام اصالحاتضروری
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انواع مدلها درتصميم گيري
* مدل عبارت است از الگویی که از واقعيت گرفته شده و روابط بين متغييرها را
نشان می دهد و می توان از آن برای پيش بينی در تصميم گيري استفاده کرد
مدل مطلوب مدلی است که اجزای اصلی مورد نظر در تجزيه و تحليل و
تصميم گيري را دارا بوده و اگر چه درست همانند واقعيت نيست ولی با نشان
دادن روابط بين اجزا وسيله ای ساده و مناسب در اختيار تحليل گر و تصميم
گيرنده قراردهد .
مدلها ی مختلفی برای پيش بينی اخذ تصميم و تجزيه و تحليل فعاليتهای
مدیریت بکار می روند که هر يك دارای درجه خاصی بوده و در زمينه ویژه ای
مورد استفاده دارند .
* مدلها ی کالمی
به صورت نوشتار ودر قالب عبارات و جمالت بيان می شوند  .مدلها ی تشریحی
هستند که روابط بين متغير ها به کمک جمالت وعبارات تشریح می شوند .
فردی از شما آدرس محلی را بپرسد و شما برای او توضيح دهيد که بايد از چه
خيابانها و مسيرهایی بگذرد تا به محل مورد نظر برسد .
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انواع مدلها درتصميم گيري
* مدلهای ترسيمی
روابط بين متغيرها را در قالب نمودار يا اشکال مختلف  ،جداول  ،دياگرامها ،
نقشه ها نشان می دهند که برای نشان دادن اين روابط وسيله بسيار ساده و
سودمندی است که روابط به صورت واضح و روشن بيان می شوند .

در مثال قبل اگر نقشه شهررا به فرد بدهيد ودرآن مسيراو را مشخص کنيد ازاين
مدل استفاده کرده اید.
و روش نقطه سربه سر

* مدل تجسمی ( سه بعدی )
وضعيت فيزيكی موضوع مورد بررسی را در مقياس معينی مجسم می سازد .
ماکت يك ساختمان يا يكی از ماشين آالت نوعی مدل تجسمی می باشد .

* مدلها ی رياضی
روابط رياضی بين متغيرها را نشان می دهند .نمونه ساده مدل رياضی
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معادالتی هستند که روابط تابعی بين متغيرهارا بيان می کنند .
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انواع مدلها درتصميم گيري

*

* مدل مناسب  ،مدلی است که ما را سریع تر ،ساده تر و با دقت بيشتر به
هدف برساند و انتخاب يك مدل و ميزان تفصيلی يا ساده بودن آن  ،با توجه
به نياز تصميم گيرنده به عواملی که در تصميم گيري مورد نظر است انجام
می پذیرد . .
* گاهی اوقات برای موقعيت هایی که مدل دقيق علمی برای آنها وجود ندارد
برای تصميم گيري می توان از روش اکتشافی – ابتکاری بهره گرفت .
* در اين روش هدف اين نيست که به راه حل بهينه دست يابيم بلکه به مدد
تجربه و اطالعات خود  ،باکمک تواناييهای ذهنی و به دلخواه خویش از
طریق نوعی آزمايش و خطا راه حلی خاص مسئله مورد نظر پيدا كنيم و به
کمک آن می توان به سرعت راه حلی را که در وضعيت موجود رضایت
بخش است پيدانمود .
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طبقه بندی تصميمها براساس مراحل
در اين طبقه بندی از يك سو تصميمهای تک مرحله ای يا ایستا قرار داشته
ودرسوی ديگر تصميمهای چند مرحله ای يا دنباله دار قراردارند .
تصميمهای تک مرحله ای يا ایستا

تصميمهای يكباره هستند که در آنها فقط به نتايج يك مرحله توجه می شود و
تصميم گيرنده مراحل بعدی و نتايج حاصل ازآنها را در نظر ندارد و قصدش اخذ
تصميم در مورد يك مرحله است که آن را ثابت فرض نموده است .
تصميمهای چند مرحله ای يا دنباله دار

در اين تصميمها هدف آن نيست که فقط در يك مرحله نتيجه خوبی حاصل
شود بلکه نظر آن است که يك سلسله انتخابها به طوری انجام گيرد که نتيجه
کلی خوبی از مجموع آنها به دست آید  .در واقع مجموعه ای از تصميمهایی
هستند که ارتباط آنها با هم در نظر گرفته شدذه و اثراب هر تصميم بر تصميم
بدی مورد توجه می باشد .
مثال ) درخت اخذ تصميم
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درخت اخذ تصميم
در اين روش مسئله مورد نظر به طور منظم وطی مراحل متوالی تجزيه وتحليل
شده ويك سلسله تصميمها در رابطه با هم وبه صورت يك مجموعه بيان می
شوند تصميم گيرنده بايد تصميمات و راه حلهای ممکن را مشخص کند  ،وقايع
ونتايج احتمالی از انتخاب هر يك از راه ها را تعيين کند  ،احتمال وقوع هر يك از
نتايج را برآورد کند و براساس آن ارزش مورد انتظار را محاسبه و مطلوبترین
طریق را تشخيص داد .
مراحل اصلی در شيوه درخت اخذ تصميم :
ترسيم درخت اخذ تصميم
مشخص کردن تمامی تصميمها وطرق ممکن
مشخص کردن وقايع نتايج احتمالی هر تصميم
ترسيم شمایی درخت مانند که نشان دهنده توالی تصميمها و نتايج حاصل از
آنها باشد
 .2برآورد
برآورد احتمال وقوع نتايج هر يك از انتخابها
برآود پيالمدهای مالی هر يك از نتايج ( به عنوان يك معيار )
 .3ارزيابي و انتخاب
ریحانه عارفی
 80الوقوع
احتساب ارزش مورد انتظار نتايج ممکن
انتخاب نتيجه ای که ارزش مورد انتظار قابل قبول تری دارد.

* مثال ) شرکت اتوبوس رانی شهری ساالنه 4000000لاير ضرر می دهد
مسئوالن شهر تصميم دارند با افزایش قيمت بليط جلوی اين ضرر را بگيرند
.رئيس شرکت معتقد است افزایش قيمت بليط باعث کاهش مسافران خواهد
شد مگراينکه همزمان با آن خدمات شرکت نيز توسعه يابد رئس شرکت برای
اخذ تصميم و تجزيه و تحليل اين مشکل شيوه درخت اخذ تصميم را بکار گرفته
و آنرا برای يك دو.ره هشت ساله تنظيم کرده است .
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استفاده در حد قبلی
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هزینه و درآمد

درآمد کل

هزینه کل
E
هزینه ثابت

میزان تولید
نمودارنقطه سربه سر
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