روش ﻫﺎى ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮى ﮔﺮوﻫﻰ

در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ،ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﺷﺎن
ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی،
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮده و ﻫﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺮاﺑﺮی در آن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻃﻮﻓﺎن ذﻫﻨﯽ
 -۱ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﻗﻀﺎوت ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ،اﯾﺪه و ﻧﻈﺮﺷﺎن را در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 -۲ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 -۳ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﮔﺮوه از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺸﺨﺺ و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

رأیﮔﯿﺮی
اﺑﺰاری ﻣﺠﺰا ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﻗﺪم ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺤﺪود در
ﻃﻮﻓﺎن ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ.

اﺟﺮای اﯾﻦ روش وﻗﺘﯽ ﺗﻌﺪاد ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﯿﺶ از  ۲ﺗﺎ  ۳ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

رأیﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﯾﺎ وزندﻫﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ
 -۱ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ وﺟﻮد دارد و ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺗﯿﻢ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﯿﻨﯽ رأی دارد.

 -۲ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رأیﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺶ از ﻣﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.

 -۳در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رأی ﺑﯿﺸﺘﺮی آوردهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽروﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ،
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﻮد.

ﻣﻨﺎﻇﺮه
 -۱اﻓﺮاد ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 -۲دو ﮔﺮوه در ﻣﻮرد ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ اﯾﺪهای ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﮔﺎه ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ در ﺧﺼﻮص ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺟﻮد دارد.

ﮔﺮوه اﺳﻤﯽ
 -۱ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ،اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
روی ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ.

 -۲اﯾﺪهﻫﺎ ﺑﺪون اراﯾﻪ ﻧﻘﺪ ﯾﺎ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ،ﺗﮏ ﺗﮏ روی ﯾﮏ ﺗﺨﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

 -۳اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه درﺑﺎره ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺪهﻫﺎ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮐﺮده و آنﻫﺎ را دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 -۴ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه از اﻋﻀﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﯽ ،ﺑﻪ  ۵اﯾﺪه ﺑﺮﺗﺮ اﻣﺘﯿﺎز دﻫﻨﺪ ﺗﺎ

اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.

اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ و دادن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ،ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

ﺗﮑﻨﯿﮏ دﻟﻔﯽ
 -۱ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 -۲از ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ اﯾﺪه و راهﺣﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮای

ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اراﯾﻪ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای اﺧﺬ ﻧﻈﺮ اﻓﺮاد ،ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اراﯾﻪ اﯾﺪهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻤﯿﻞ ،ﻓﺎﮐﺲ ﯾﺎ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

 -۳در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه در ﺧﺼﻮص اﯾﺪه ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،ﺳﺆال ﮐﺮده و اﯾﺪه را رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 -۴ﭼﺮﺧﻪ اراﯾﻪ ،ﺑﺤﺚ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﯾﺪه آﻧﻘﺪر ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﯿﻢ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮ روی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ،ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﺑﺮﺳﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص وﻗﺘﯽ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ،از ﻟﺤﺎظ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ.

دﺧﯿﻞ ﮐﺮدن اﺣﺴﺎﺳﺎت در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ارزشﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻄﻮط

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ،ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮﻧﺪ .ارزشﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻃﻮﻓﺎن
ذﻫﻨﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد.
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