
 

 

 چیست؟ یریگ میتصم ندیفرآ مراحل
 یتجار یریگ میتصم ندیفرآ فیتعر
 شواهد، دنیسنج با تا دهدیم امکان نیمتخصص به که است گام به گام یندیفرآ یتجار یریگ میتصم ندیفرآ

 فراهم را یفرصت نیهمچن شده فیتعر ندیفرا نیا. کنند حل را مشکالت ،درست راه انتخاب و هانهیگز یبررس

 ر.یخ ای است بوده حیصح میتصم ایآ که کند یبررس انیپا در تا کندیم

 

 یریگ میتصم ندیفرآ مراحل ۷
 و کسب یدرسهای کتاب نترنت،یامانند:  دارد وجود یریگ میتصم چارچوب در یادیز یجزئ راتییتغ اگرچه

 .کنندیم استفاده مرحله هفت نیا از معموالً متخصصان ،یرهبر یهایسخنران در و کار،

 

 تصمیم گیری مشخص کردن (1

 ییشناسا د،یده پاسخ آن به دیبا که راواالتی س ای دیکن حل دیبا که را یمشکل دیبا ابتدا یریگ میتصم یبرا

 یا مسئله اگر ای د،یده صیتشخ اشتباه حل یبرا را مشکل اگر. دیکن مشخص یروشن به را خود میتصم. دیکن

 ریمس از شود، خارج ستگاهیا از نکهیا از قبل یحت را میتصم قطار است، گسترده حد از شیب دیا کرده انتخاب که

 موقع به و یریگ اندازه قابل را میتصمآن  د،یبرس یخاص هدف به خود میتصم از دیخواهیم اگر. دیکنیم خارج

 .دیادهیرس هدف به روند انیپا در که دیدانیم مطمئناً در نتیجه ،بگیرید

 

 
 گردآوری اطالعات مرتبط (2

. دیکن یآور جمع را انتخاب آن به مربوط اطالعات که است آن وقت ،دیکرد ییشناسا را خود میتصم که یهنگام

 شکست ای و موفق کجا شما میتصم به مربوط یهانهیزم در شما سازمان دینیبب ،دیده انجام یداخل یابیارز کی

 .است خورده



 

 

 را اطالعات مشاوران، از یابیارز موارد یبرخ در و بازار قاتیتحق، مطالعات جمله از ،یخارج منابع از، نیهمچن

 نظر به که یآمار و قیحقا.دیکن ریگ حد از شیب اطالعات با یراحت به دیتوانیم شما: دیباش مراقب. دیکن جستجو

 .کند دهیچیپرا ند یفرآ است ممکن فقط، است استفاده قابل شما تیوضع یبرا رسدیم

 

 دیکن ییشناسا را ها نهیگز (3

 ییشناسا را خود مشکل یبرا قابل دستیابی را یهاحل راه، شماست دسترس در اکنون تبط کهمر اطالعاتبا 

 .دیریبگ نظر در دیبا هدف کی به دنیرس یبرا تالش هنگام که دارد وجود نهیگز کی از شیب معموالً. دیکن

 یهانهیگز کند، کسب یشتریب تعامل یاجتماع یهاشبکه درکه  است تالش در شما شرکت اگر: مثال عنوانبه 

 از یبیترک ای شما یاجتماع یهاشبکه کیارگان یاستراتژ در رییتغ ،یپول یاجتماع غاتیتبل شامل تواند یم شما

 .باشد دو نیا

 

 بسنحید را شواهد (4

. دیبسنج ،شده گفته یهانهیگز مخالف ای موافق یبرا را شواهد د،یکرد ییشناسا را نهیگز نیچند که یهنگام

 و هابرد به قیدق ینگاه و اندداده انجام یکار چهها هنیزم نیا در تیموفق یها براشرکت گذشته در دینیبب

 .دیندازیب خود سازمان یهاباخت

 .دیبسنج یاحتمال یهاپاداش مقابل در را آنها و دیکن ییشناسا را خود یهانهیگز از کی هر یاحتمال مشکالت

 

 دیکن انتخاب را یکی هانهیگز انیم از (5

 اتخاذ دیبا که را آنچهبهتر است، . دیریگیم میتصم شمادر واقع  کهاست  یریگ میتصم ندیفرآ از یبخش نجایا در

و االن . گرفت نظر در و داده توسعه گرفت نظر در دیبا که را یابالقوه یهاراه د،یاکرده روشن و مشخص دیکن

 .دیهست انتخاب آماده کامالً شما

 



 

 

 دیکن اقدامبه تصمیم گیری  (6

 کی. باشد یابیدست قابل و ملموس شما میتصم تا دیکن هیته یابرنامه! دیکن عمل آن طبق د،یگرفت میتصم یوقت

 .دخیل دهید خود فیوظا انجام در را میت ،برنامه یاجرا از پس و دیکن هیته خود میتصم به مربوط پروژه برنامه

 

 دیکن ینیبازب را خود میتصم (۷

 به صادقانه ینگاهذکر شد(  یریگ میتصم ندیفرآ اول مرحله در ت که) شده نییتع شیپ از زمان کی از بعد

 د؟یکرد برآورده را خود اهداف ایآ د؟یداد پاسخ سوال به شما ایآ د؟یکرد حل را مشکل ایآ. دیندازیب خود میتصم

 میتصم دوباره شروع با نصورت،یا ریغ در. دیکن ادداشتی، بود دیمف ندهیآ یبرا که را آنچه ،است نیچن اگر

 .دیاموزیب خود اشتباهات از ،یریگ

 


