
 

 

 د؟یکن یریگمیخوب تصم متانیچگونه در ت

یزی برانگگیری برای تیم واقعاً سخت است. وقتی تصمیمات بحثایم که تصمیمهای کاری خود شاهد مواردی بودههمه ما در طول سال

گیرد و اغلب دو نفر هستند که با هم درگیر نظر نداشته و تنش باال میکه چه کاری انجام دهند، اتفاقروی میز است، افراد بر سر این

 هک هستید کارفرمایی اگر. کندمی فرسودگی احساس دچار را همه نوعی به زند ونند. این به شرکت آسیب میکشده و لجاجت می

 است شده وشتهن منظور این به پست این. باشید شده گریبانبهدست کشمکش این با کنممی تصور دارد برعهده را تیم یک سرپرستی

 .گیری درست به شما کمک کند. با ما همراه باشیدو در تصمیم گذاشته اشتراک به شما با را کاری چارچوب یک که

 سازد؟چه چیزی یک تصمیم خوب را می

 :شودیک تصمیم خوب از اجزای زیر تشکیل می 

 شوندگیری در نظر گرفته میقبل از تصمیم نظرات مختلف. 

 گیرنده نباشند(شوند )هرچند لزوماً تصمیمافراد متأثّر از تصمیم، در گرفتن آن دخالت داده می. 

 گیری وجود داردیک توافق و حمایت ضمنی نسبت به روند تصمیم. 

 فضا و امکان صحبت برای کسانی که نیاز دارند وجود دارد. 

 شودری از ابتدا به بحث و گفتگو گذاشته میگیی تصمیمنحوه. 

 های افراد همسو استتصمیم با ارزش. 

 چهار نوع تصمیم

 :در کل چهار نوع تصمیم وجود دارد

 .گیردمستبدانه، که یک نفر برای خودش تصمیم می .1

 .دگیرنده نیستنگیرند؛ اما با گرفتن نظرات دیگران که تصمیممشورتی، که یک یا چند نفر تصمیم می .2

 .گیرنددموکراتیک، که تمام اعضای گروه با اکثریت آرا تصمیم می .3

شده ندارد. )دارای تفاوتی ظریف با کس در گروه مخالفت قوی و قابل توجیهی نسبت به تصمیم گرفتهتوافقی، که هیچ .4

 با یک تصمیم است( %111موافقت 

 :دهیمها را توضیح میری آنکارگیگیری و زمان بهدر اینجا معنای هر یک از این انواع تصمیم

 تصمیم مستبدانه .1

 :ودهای زیر به کار گرفته شبایست به روشافتد که یک نفر برای کل گروه تصمیم بگیرد و میاین نوع تصمیم وقتی اتفاق می

 که باید بسیار سریع تصمیم گرفته شوددر مواقع ضروری یا وقتی. 

 ما با »هی از ما تصمیم بگیرند برای شام کجا برویم و سه نفرمان بگویند: دهند. مثالً، اگر گرووقتی دیگران اهمیتی نمی

 «.هرچیزی موافقیم



 

 

 کس دیگری حرفی برای مطرح کردن ندارد. مثاًل، در میان افراد غیرمتخصص، ها را دارد و هیچی تخصصوقتی یک نفر همه

که یک دکتر کامالً بر اساس نظر خودش تصمیم بگیرد که چطور باید از کسی که تازه تشنج کرده مراقب کرد، بدون این

 .نظر کس دیگری را بخواهد

 تصمیم مشورتی .2

وسط نظر گروه تواند تگیرد؛ اما با گرفتن نظر دیگران. تصمیم مشورتی میافتد که یک نفر تصمیم میاین نوع تصمیم وقتی اتفاق می

گرفته شود. این گروه کوچک در میان خودشان یا به شکل دموکراتیک یا توافقی تصمیم خواهند  کوچکی از افراد خارج از گروه هم

 :بایست در سناریوهای زیر استفاده شودگیری میگرفت. از این تصمیم

 ها را نداشته باشد. مثالً، ممکن است یک نورولوژیست ی آنهای الزم را داراست؛ اما شاید همهوقتی یک نفر اکثر تخصص

ج ی درمانی، نتای)متخصص اعصاب( با یک رادیولوژیست مشورت کند تا بتواند پیش از تشخیص دادن و تعیین برنامه

 .ها را بفهمداسکن

 ی استخدام ممکن است با یک تیم خارجی در مورد کس در یک تیم بیش از دیگران تخصص ندارد. مثاًل، کمیتهوقتی هیچ

ی استخدام تخصص بیشتری ها در مورد نحوهخدام شود مشورت کند؛ گرچه آنشخص نهایی که برای یک پست باید است

 .ندارند

 تصمیم دموکراتیک .3

 :بایست به دو روش زیر مورد استفاده قرار بگیردشود و میاین تصمیمی است که با اکثریت آرا گرفته می

 تخابات مثال خوبی استوقتی نظرات دیگران نیز اهمیت دارد )یا واقعًا یا به دالیل سیاسی(. هیئت ان. 

 گذاردی افراد تیم تأثیر میوقتی یک تصمیم روی سرنوشت همه. 

 تصمیم توافقی .4

اند با یک تصمیم پیش بروند. این توافق به این افراد حاضر در یک گروه یا تیم موافق %111افتد که این نوع تصمیم وقتی اتفاق می

جیهی با تواند مخالفت قابل توکس در تیم نمیگرفت. بلکه، یعنی هیچطور مستقل هم همین تصمیم را میمعنا نیست که هرکسی به

ین اقبال و حمایت نسبت به یک تصمیم را در پی خواهد داشت. مسیر پیش رو داشته باشد. به توافق رسیدن دشوار است؛ اما بیشتر

گیری راهبردی، و شاید حتی عزل و ها، جهتترین عناصر یک سازمان، مثل مأموریت، ارزشرو، داشتن توافق در مورد اساسیازاین

 :کار گرفته شود های زیر بهبایست به روشها باید از طریق این نوع تصمیم صورت پذیرد. این نوع تصمیم مینصب

 توانید نبود حمایت از جانب هر کسی در تیم را بپذیرید. مثالً، دو نفر باید برای قدر مهم است که نمیوقتی یک تصمیم آن

 .قدر اهمیت دارد که هر دو طرف درگیر ماجرا باید کامالً با این تصمیم موافق باشندازدواج با هم به توافق برسند. این آن

  نفره به  12ی منصفهکنید. مثالً، یک هیئتبرانگیز است که شما هم در موردش بحث میقدر بحثآنوقتی یک تصمیم

 .توافق برسند تا متهمی را به جرمی محکوم کنند



 

 

 شما به عنوان یک کارفرما چطور باید از این چارچوب استفاده کنید؟

نقش اصلی رهبری در یک سازمان گرفتن تصمیم نیست؛ بلکه، شناخت تمام تصمیماتی است که باید برای موفقیت سازمان گرفته 

را باید در اولویت قرار « درت و اختیارماتریس ق»رو، ساخت یک شوند. ازاینها چطور گرفته میکه هر یک از آنشوند و تبیین این

که با چه نوع تصمیمی گیرنده خواهد بود و اینکه چه کسی تصمیمدهید که در آن هر نوع تصمیمی که قرار است بگیرید، این

 .مواجهید را فهرست کنید

تواند تصمیم بگیرد که برای موافقت با یک شراکت مهم، تصمیم مشورتی خواهد ها را داراست، میمثالً مدیرعاملی که اکثر تخصص

گیری، نظرات کسانی را که با شریک آینده همکاری خواهند کرد، بخواهد. در مثالی دیگر، الزم است قبل از تصمیم گرفت یا خیر؛ اما

 .مدیره ممکن است تصمیم بگیرد که باید در مورد انتخاب مدیرعامل بعدی سازمان، به توافق برسدهیئت

یم، اهمیت کمتری دارد. در عوض، این که کارفرما نوع خواهیم بگیرذکر این نکته ضروری است که انتخاب نوع تصمیمی که می

گیرنده چه کسی خواهد بود را تعیین که تصمیمتصمیمی را که خواهد گرفت، فرآیندی که برای رسیدن به آن طی خواهد شد، و این

 .ذاردبگ میان در خود تیم با را آن  کند از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید پیش از گرفتن تصمیم الزم،

عت ا سرشم»شوند، نگران باشند. تر گرفته مییک از تصمیمات فوق سریع که کدامعالوه براین، تصمیم گیران نباید در مورد این

اگر در کسوت رهبر یک تیم، تصمیمی مستبدانه بگیرید که روی بسیاری «. کنیدسازی آن معامله میگیری را با سرعت پیادهتصمیم

 سازی تصمیمتانی شرکت در بحث را داده باشید، از حمایتشان در زمان پیادهها اجازهکه به آنگذارد، بدون ایناز افرادتان تأثیر می

 .ود، و این سرعت شما را خواهد گرفتمحروم خواهید ب

 


