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منابع مالی ،مسائل نیروی انسانی و  ...کمتر فرصت حضور در برنامههای آموزشی
و یا خواندن کتابهای پر حجم را مییابند.
در این راستا انتشارات دانشكده كسبوكار هاروارد با شناسايي اين نياز مديران
امروزي ،مجموعهاي را تحت عنوان كتابهای همراه؛ راهحلهاي حرفهاي براي
چالشهاي روزانه ،منتشر نموده است كه برترين اساتيد مديريت دنيا نكات و
راهنماييها و درسهايي از سالها تجربه و مشاوره خود را ،در آن به زباني ساده
بيان كردهاند.
انتشارات آريانا قلم در راستاي فراه م آوردن اين مجموعه ارزشمند براي مديران
و كارشناسان ايراني اقدام به ترجمه و انتشار  13جلد از اين كتابها در حوزههاي
مختلف نمود .که خوشبختانه مورد توجه بسیاری از مدیران و کارشناسان حوزههای
مختلف سازمان قرار گرفت و در طی دو سال چاپ اول و دوم آن به پایان رسید
و چاپ سوم در انتهای سال  93تقدیم عالقهمندان میشود.
اين كتابها راهنماي ساده و قابل فهمي براي همه مخاطبان ميباشد تا درك
بهتري از موضوعات مختلف مديريتي در چالشهاي روزانه خود داشته باشند.
مطالعه اين مجموعه براي مديران و كارشناسان و فعاالن كسبوكار مفيد خواهد بود
و اميدوارم با بهرهگيري از نكات ،راهنماييها ،مثالها و چكليستهاي ارزشمند اين
كتابها گامهاي موثري براي رسيدن به موفقيت بردارند.
سميه محمدي
مدير انتشارات آريانا قلم
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پيام مشاور
ارزش تجاري تصميمگيري هوشمندانه
آخرین تصمیم کاری مهمی که گرفتید چه بوده است؟ در مورد آن فکر
کنید .مطمئن ًا گزینههای مختلفی پیشرو داشتید ،اما انتخاب بهترین راهحل
احتما ًال کار آسانی نبوده است .موارد بسیاری را باید سبک وسنگین میکردید و
میدانستید که انتخاب شما بیشک بر شرکت و کارکنان آن تاثیر چشمگیری
برجا میگذاشته است .هنگام تصمیمگیری چه احساسی داشتید؟ پس از آن
چطور؟ آیا انتخاب صحیحی داشتید؟
هر چه تصمیم مهمتر و پرخطرتر باشد ،فرآیند آن با مسئولیت بیشتری
همراه می شود .برای این که هوشمندانهترین تصمیمات را بگیرید باید از
پیچیدگی فرایند کاسته و آن را علمیتر به پیش ببرید .شناخت هشت مرحله
تصمیمگیری میتواند راهنمای شما باشد .در کتاب حاضر به هر یک از این
مراحل ،از آماده ساختن شرایط برای اتخاذ تصمیمی خاص و شناخت موانع تا
ارایه و ارزیابی راهحلها و اعالم تصمیمنهایی به تمامی ذینفعان ،به تفصیل
پرداخته خواهد شد .همچنین در زمینه ارزیابی رویکرد کلی تصمیمگیری نیز
چند راهنمایی ارایه خواهیم داد تا ضمن کسب تجربه در اتخاذ تصمیمات
ن بیفزایید.
کاری ،پیوسته بر قدرت تصمیمگیریتا 
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دیوید گاروین

دیوید گاروین 1استاد مدیریت در دانشکده کسبوکار هاروارد است ،جائی که
وی در آن متخصص رهبری و مدیریت عمومی محسوب میشود .او بیش
از بیست و پنج سال است که به مطالعه و تدریس اصول یادگیری سازمانی،
فرآیندهای کسبوکار و مدیریتی و طراحی و رهبری سازمانهای بزرگ و
پیچیده مشغول است .گاروین به نگارش نه کتاب ،از جمله مدیریت عمومی:
5
فرآیندها و اقدامات ،2یادگیری در عمل ،3آموزش قضاوت 4و مدیریت کیفیت
پرداخته و همچنین سی مقاله و هشت مجموعه ویدئویی منتشر ساخته است.
او سه بار برنده جایزه  McKinseyشده است که هر ساله به بهترین مقاله
در مجله  Harvard Business Reviewاعطا میشود.

1. David A. Garvin
2. General Management: Processes and Action
3. Learning in Action
4. Education for Judgment
5. Managing Quality
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تصمیمگیری چیست؟
شما ،به عنوان مدير ،مجبوريد هر روزه تصميمات مختلفي بگیرید .بعضي از
تصميمات ساده و بيدردسر هستند ،نظير اين كه پروژه خاصی را به كدام يك
از اعضاي تيمتان واگذار نماييد ،در حالي كه بعضي ديگر از تصميمات پيچيده
و دشوار هستند ،نظير انتخاب فروشنده جديد و يا تصميم براي توقف تولید
يك محصول به دليل فروش کم.
بيشتر مديران تصميمگيري را رویدادی ميدانند ،كه در آن فرد يا گروه بايد
در هر لحظه از زمان دست به انتخاب بزند .اما در واقعيت ،كمتر پيش ميآيد
كه تصميم مهمي توسط مدير يا در جلسه به صورت آني گرفته شود .به بيان
ساده ،تصميمگيري فرايندی اجتماعي يا گروهي است كه به مرور زمان شكل
ميگيرد.
مديران كارآمد ميدانند كه تصميمگيري فرآيندهاي سیستمی و عناصر
خاص خود را دارد.
پيتر دراكر

تصميمگيري به عنوان فرآيندی گروهي
اتخاذ تصميمات مهمي نظير تغيير جهتگیری استراتژيك گروه يا استخدام
مديري جديد ،معموال نيازمند وقت و كسب اطالعات از سوي افراد متعدد
و منابع اطالعاتي سازمان است .در نتيجه ،تصميمگيري را ميتوان بيشتر
فرآيندی گروهي به شمار آورد.
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مديراني كه تصيميمگيري را فرآيند گروهي ميدانند در اتخاذ تصميمات
اثربخش بخت بيشتري دارند .دليل آن هم اين است كه با صرف وقت آنان
قادرند مسائل مرتبط با تصميمگيري را بهتر شناسايي و ارزيابي نمايند .اين
افراد با درگير ساختن سايرين ،ديدگاههاي مختلف را مدنظر قرار داده و به
بحث عمق ميبخشند .شايد بتوان گفت اتخاذ رویکرد فرآيندمحور ميتواند
به پذيرش بهتر تصميم منجر شود ،كه اين نيز خود در اجراي موثرتر آن
اثرگذار است.

هشت مرحله تصميمگيري
ميتوان فرآيند تصميمگيري را شامل هشت مرحله زير دانست:
 1 .1آمادهسازی .نخست باید به انتخاب افراد و تعيين رويكرد
تصميمگيري دست زد :آیا رویکرد شما دستیابی به اکثریت آراست و یا
اتفاق آرا؟ در طول جلسات ،به ويژه جلسات اول ،روال گروه را با تشویق
به گفتگوهای باز و مباحثه سازنده تنظیم کنید.
2 .2شناخت موانع .چارچوبهای ذهنی فردی و گروهی میتوانند مانعی
در تصمیمگیری گروهی باشند .با پيشبيني و شناخت این تمایالت
ميتوانيد راهي براي پيشگيري از آن بيابيد.
3 .3چارچوببندي موضوع .تصميم درست بستگی به درك روشن از
موضوع و داليل ريشهاي آن دارد.
4 .4ارایه گزینههای مختلف .پس از شفاف کردن موضوع ،شما میتوانید
با برگزاری جلسات طوفان فکری ،ایدههای خالقانهای برای شناسایی
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گزینههای مختلف خلق کنید
5 .5ارزيابي گزینهها .حال شما میتوانید امكانپذيري ،خطرات و آثار
اخالقي هریک از گزینهها را بررسی نمایید.
6 .6تصميمگيري .يكي از گزینهها را انتخاب کنید.
7 .7اعالم تصميم .تعيين کنید تصمیم گرفتهشده باید به اطالع چه
کسانی برسد و خبر را با دقت اعالم کنید.
8 .8اجرای تصميم .اقدامات مورد نیاز برای اجرای تصمیم را تعیین کنید،
منابع الزم را اختصاص دهید و مدت زمان انجام را تعيين کنید.
در طول اين هشت مرحله تصميمگيري همواره میتوانید به ارزیابی
اثربخشي تصميم خود و اعمال تغییرات الزم به منظور بهبود آن بپردازید.
در بخشهاي بعدي كتاب حاضر ،به هر يك از اين هشت مرحلهی فرآيند
تصميمگيري نگاهي دقيقتر خواهيم داشت .سپس راههاي ارزيابي اثربخشي
فرآيند تصمیمگیری را بررسي خواهیم کرد.
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مــرحله اول:

آمــادهسـازی
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تهیه مقدمات فرآيند تصميمگيري ،در موفقيت انتخابهايي كه به آن دست
ميزنيم حياتي است .اين مرحله شامل موارد زير است:
Ý

Ýانتخاب افراد مناسب براي مشارکت در فرآيند

Ý

 Ýتعیین رويكرد تصميمگیری

Ý

 Ýايجاد فضاي سالم براي بحث و ارایه نقطهنظرات

بهتر است به هر يك از اين سه مورد نگاهي دقيقتر داشته باشيم.

انتخاب افراد شركتكننده در تصميمگيري
برای کسب ایدههای متفکرانه در مورد هر تصمیم خاص ،گرد هم آوردن
گروهی از افراد با ایدههای مختلف نسبت به تشکیل گروهی از افراد مشابه
نتیجه بهتری به دست میدهد .در انتخاب افراد براي گروه تصميمگيري
خود ،به دنبال افرادي باشيد كه نقط ه نظرات متفاوتي ارایه ميدهند و عاليق
متفاوتي نسبت به يكديگر دارند .گروه از افراد زیر تشکیل میشود:
Ý Ýذينفعان كليدي .تصمیم گرفتهشده ،بر این افراد بیش از همه
تاثیرگذار است یا این افراد بيشترين نقش را در اتخاذ تصمیم ايفا مي كنند.
عمليساختن تصميم نیازمند جلب موافقت اين افراد است .چنانچه اين
افراد در تصميمگيري نقش داشته باشند تصمیم گرفتهشده را بهتر
میپذیرند .پس آنها را در فرآيند درگير نماييد تا از اجراي مؤثر تصميم
مطمئن شويد.
Ý
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Ýكارشناسان .كارشناسان قادرند افراد گروه را آموزش دهند و

