نشست علمی تخصصی بصیرت در تصمیم گیری سازمانی
ًطست ػلوی تخػػی بػیشت دس تػوین گیشی ساصهاًی با سخٌشاًی حجت االسالم ٍالوسلویي دکتش هحسني
هٌغقی بِ ّوت اًجوي هذیشیت اسالهی ٍبا حضَس پژٍّص گشاى ٍاػضای اًجوني دس ّجنذّن خشدادبشگنضاس
ضذ.
دکتش هٌغقی تػوینگیشی سا هْوتشیي کاس هذیشاى ٍباػث تحَل ساصهاى داًستٌذ ٍبااضاسُ بنِ دٍ جنض اساسنی
تػوین گیشی یؼٌی اعالػات ٍ بیٌص بیاى کشدًذ دٍ ضیَُ تػوین گیشی دس داًص هذیشیت ضنٌاختِ ضنذُ اسنت.
تػنننوینگینننشی ػقلنننی (ٍ )Rational decision makingتػنننوینگینننشی هيتٌنننی
بشبػیشت(.)Intuition decision making
استاد حَصُ ٍداًطگاُ تػوینگیشی ػقالًی سا ضیَُای اص تػوین گیشی کنِ داسای اناساَم هٌغقنی ٍ هذبشاًنِ
است تؼشیف کشدًذ ،بِ گًَِ ای کِ بشای ّوِ قابلیت پزیشش داسد ٍ بشای ّوِ هفَْم ٍ قابل دسک است .بش ایي
اساس دس تػوینگیشی ػقلیً ،يایذ ّیچ ػاهل بیشًٍی اثش گزاس باضذ ٍ هشاحل تػوینگینشی بنذٍس اص ّنش گًَنِ
تؼػب ٍ اػوال ًظش ضخػی ،فقظ دس ااساَم ػقلی ٍ هٌغقی بِ ًتیجِ بشسذ.
تػوین گیشی بػیشتی ساًَػی آگاّی کِ بِ غَست ًاآگاّاًِ یا ًیوِ آگاّاًِ سخ هیدّذ ٍ اًساى بنِ ٍسنیلِ آى
بِ حقیقت بشخی اص پذیذُّا پی هیبشد .ایي ًَع آگاّی دس افشاد داسای سغَح هتفاٍتی است ٍ هَهٌاى هیتَاًٌنذ
با استفادُ اص تْزیب ًفس ٍ کسب هؼٌَیت بِ سغَح باالی ایي آگاّی دست پیذا ًوایٌذ.
قائن هقام گشٍُ هذیشیت هَسسِ اهام خویٌی«سُ»دس اداهِ ًطست هتزکش ضذًذکِ دس تػوینگیشی هيتٌی بش ػقل ٍ
بش بػیشت ،هذیشاى ًیاصهٌذ اعالػات ّستٌذّ .یچ یک اص ایي ضیَُّا دس خال سخ ًویدّذ .اها بایذ تَجِ داضت
کِ تػوینگیشی هيتٌی بش بػیشت ،یک ضیَُ قابل استفادُ است .صیشا دس هحیظ پیچیذُ ٍ هتغیش ،هنذیشاى ًیاصهٌنذ
سشػت دس ٍاکٌص ًطاى دادى ّستٌذٍ .اص سَی دیگش دس تػوینگیشی هيتٌی بش بػنیشت ،بػنیشت تحنت تناثیش
ساختاس رٌّی افشاد است .کساًی کِ تَاًایی رٌّی ٍ سٍحی الصم سا ًذاسًذ ًویتَاًٌذ اص ایي ضیَُ استفادُ کٌٌذ.
ٍی با اضاسُ بِ ایي کِ اهکاى استفادُ اص تػوینگیشی هيتٌی بش بػیشت بشای ّوِ افشاد فشاّن ًیست .بلکنِ افنشاد
بِ تٌاسب تَاًوٌذی خَد هیتَاًٌذ اص ایي ضیَُ تػوینگیشی استفادُ کٌٌذ .اص ایي سٍ ،هیتَاى اْاس الیِ بػیشت
دس بیي اًساىّا سا ضٌاسایی ًوَد :بػیشت ػام ،بػیشت هیاًِ ،بػیشت خاظ ،بػیشت اخع.
دس الیۀ بػیشت ػام خیل ػظیوی اص هشدم قشاس هی گیشًذ .ػوذُ ی حذس ّنایی کنِ هنشدم پیشاهنَى هسنائل دس
پیصسٍ هیصًٌذً ،وًَِّایی اص ایي ًَع بػیشت است .خَاُ حذسّایی باضذ کِ هغابق با توام ٍاقؼیت یا بخطی
اص ٍاقؼیت است ٍ اص بػیشت ػام با ًام حس ضطن ًیض هی تنَاى یناد کنشد .تجناسم افنشاد دس عنَل صًنذگی ٍ

صهیٌِّای هتفاٍت کاسی ًیض هیتَاًذ قذست تطخیع افشاد سا افضایص دادُ ٍ آًاى سا ًسيت بِ ٍقایغ ٍ پذیذُّنا
َّضوٌذتش ساختِ ٍ تَاًایی حذس سا افضایص دّذ.
ػضَ اًجوي هذیشیت اسالهی هْوتشیي ساُ دستیابی بِ بػیشت ساستیي بش اساس فشٌّگ ٍ هؼاسف اسنالهی ،دس
تػوینگیشیّا ،دستیاصیذى بِ اغل حقیقت داًستٍ .اًساىّا با کسب تقَای الْی ٍ تضکینِ ًفنس هنیتَاًٌنذ
صهیٌِ دسیافت بػیشت حقیقی سا اص هٌيغ حقیقت بذست آٍسًذ.بٌابشایي ،هیتَاى گفت بػیشت ساّی است بنشای
دسیافت حقیقت.
ٍی افضٍد :هشاحل ابتذایی ایي ساُ کِ آى سا بػیشت ػام هی ًاهین ضایذ بشای ّوِ هیسش باضذ ،اها دستینافتي بنِ
هشاحل باالی بػیشت کِ آى سا بػیشت خاظ ًاهیذینً ،یاصهٌذ کسب هذاس هؼٌَی استٍ .بِ بیاى دیگش ،هشاحل
اسصضوٌذ بػیشت بِ عَس هؼوَل دس اختیاس ّوِ قشاس ًویگیشد؛ بلکِ با تحػیل آهادگیّای هؼٌنَی بنشای افنشاد
قابل دستیابی هیباضذ.
دکتش هٌغقی بػیشت یافتي سا ًیاصهٌذ صدٍدى حجامّا ٍ هَاًؼی داًستٌذ کِ ایي دیذ بیٌا سا اص اًساى سلب کنشدُ
است.هذیشاًی کِ هی خَاٌّذ بش اساس بػیشت تػوین گیشی ًوایٌذً ،یاصهٌذ دسک ایي ًکتنِ ّسنتٌذ کنِ هفْنَم
بػیشت با هفاّیوی ًظیش ٍسَسِ ،اٍّام ،پَای گشی ... ٍ ،تفاٍت داسد .دس ٍاقغ دسک ایي هَضَع کنِ بػنیشت
ساّی بشای دست یابی بِ حقیقت است ًِ ،ساّی بشای سشگشهی ٍ دٍس ضذى اص حقیقت گام هْوی دس ضکلگیشی
ٍ تالش بشای دست یافتي بِ بػیشت است.
حجت االسالم ٍالوسلویي هٌغقی دٍ سغح سٍحی ٍهؼٌَی سا بشای دسیافت بػنیشت الصم داًسنتٌذ کنِ سنغح
سٍحیً ،طاى دٌّذُ ی توایل داضتي یا دسخَاست کشدى بشای دسیافت بػیشت استٍ .افشادی کِ اٌیي پزیشضی
سا ًذاسًذ ٍ بش ایي باٍسًذ کِ ًویتَاًٌذ غیش اص تػوینگیشی ػقلی اص ضیَُی دیگشی استفادُ کٌٌذ؛ دس ًتیجنِ بنِ
ایي سغح ٍاسد ًوی ضًَذ .دس حالی کِ ّوِ اًساى ّا بایذ ایي باٍس سا داضتِ باضٌذ کنِ اص سنَی خذاًٍنذ هتؼنال
تَاًاییّای راتی اسصضوٌذی بشای اًساى بِ ٍدیؼت ًْادُ ضذُ است؛ کِ اًسناى ،هنیتَاًنذ بنا اسنتفادُ اص ّونِ
ظشفیتّای ٍجَدی خَد ،بشای ضٌاخت پیشاهَى خَد استفادُ ًوایذٍ.سغح هؼٌَی ،سغح دیگش بػنیشت ،جٌينِ
ًاضٌاختِ آى است کِ بش حَاس ،احساسات ،یا تفکشات هستٌذ ًیست .دس ٍاقنغ ایني ًنَع بػنیشت ،بنش اسناس
ٍضؼیت سٍحی فشد ٍ سٍابظ هؼٌَی ضکل هی گیشد .بػیشت دس سغح هؼٌَی ًطاى دٌّذُ استياط فنشد بنا قنَای
ًاضٌاختِ عيیؼت است .بِ بیاى سٍضيتش بیاى کٌٌذُ سابغِ فشد با خذاًٍذ ػالن است.
دکتش هٌغقی دس پایاى ًطست ،ایواى بِ خذا ،اػتقاد بِ هؼاد ،تَبِ ،پایيٌذی بش اًجام عاػات ،رکش ٍ دػا ٍخنذهت
بِ خلق سا اص گامّایی ًام بشد کِ عی آى هذیشاى هیتَاًٌذ دس سغح هؼٌَی بػیشت بْشُهٌذگشدًذ.

