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 تصمیم گیریمه ریزی و برنا: 2جلسه 

 مقدمه ای بر تصمیم گیری .1

گيريچيست؟تصميم .1.1

 شود كه نیاز به اخذ تصمیم دارد.  هر مدیری برای اجرای هر یك از وظایف خود با مواردی مواجه می -

 همۀ تصمیمهای مدیران برای سازمان دارای اهمیت یكسان نیست.  -

گذارد و برای اجرا به مبلغ زیادی پول نیاز دارد و یا تأثیری بلندمدت بر  میبعضی تصمیمها بر عدۀ زیادی از اعضای سازمان اثر  -

 گذارد. سازمان برجای می

 و سایر تصمیمها ممكن است از اهمیت زیادی برخوردار نباشد. -

 كند. در هر صورت، كیفیت و چگونگی تصمیمات مدیران میزان توفیق آنان را در ادارۀ سازمان تعیین می -

ريگيتعريفتصميم .1.1

 برای نیل به اهداف.  انتخاب بهترین راه از میان راههای مختلف  -

 ( 172، 1991گیری فرآیندی شامل مراحل مختلف است شامل: )بووی،  تصمیم -

 تعریف مسئله  -

 حلها ارزیابی راه -

 حلها( اتخاذ تصمیم )انتخاب راه -

  اجرای تصمیم -

 ارزیابی نتیجه -

 انواع تصمیم گیری  .2

يمگيريانواعمسئلهوانواعتصم .1.1

ای وجود دارد كه مدیر باید برای رفع آن تالش  وقتی موقعیت موجود با موقعیت مورد انتظار مدیر تفاوت داشته باشد، مسئله -

 كند. 

 كند. گیری تعیین می ای كه مدیر با آن مواجه است چگونگی مقابله با آن را در وضعیت تصمیم نوع مسئله -

يزينشدهرريزيشدهوبرنامهتصميمهايبرنامه .1.1

ساختار و منظم شده است مدیر  افتد و یا این موقعیت خوش . وقتی موقعیتی غالباً اتفاق میریزی شده تصمیمهای برنامه -

 كند. ریزی شده اتخاذ می تصمیمی برنامه

ای به اندازۀ  . این تصمیمها با مسائل غیرمعمول و استثنایی و بدساختار سر و كار دارد. اگر مسئلهریزی نشده تصمیمهای برنامه -

كافی تكرار نشود كه بتوان برای آن خط مشی تعیین كرد یا آن قدر مهم باشد كه به برخورد خاصی نیاز داشته باشد، باید با 

 ریزی نشده حل شود. گیری برنامه تصمیم
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 شرایط تصمیم گیری  .3

شرايطمحيطي .1.1

 گیری به اطالعات نیاز دارند. مدیران برای تصمیم -

 یابد.  هایشان نوسان می سبت میزان و دقت اطالعاتی كه در دسترس دارند درجۀ اطمینان آنان به نتیجۀ تصمیمو به ن -

 بینی كرد. توان نتایج آنها را به طور دقیق پیش شود نمی چون تصمیمهای مدیران در آینده اجرا می -

 توانند آنها را كنترل كنند.  یگذارند كه مدیران نم زیرا شرایط، موقعیتها و حوادثی بر تصمیمها اثر می -

 گیری آنان:  عوامل غیرقابل كنترل برای مدیران و مؤثر در تصمیم -

فناوریهای جدید، ورود رقیبان تازه به بازار، ازدیاد جمعیت، قوانین جدید، تغییر سلیقۀ مشتریان، آشوبهای سیاسی، نوسانات  -

 اقتصادی، تغییرات جوی

شرايطاطمينان .1.1

 حلها كامالً آگاهی دارند. حلهای جایگزین و نتایج احتمالی آن راه مدیران دربارۀ یك مسئله، راهدر شرایط اطمینان  -

 بینی كنند.  توانند وقایع مؤثر بر آنها یا نتایج آنها را نظارت یا حداقل پیش بنابراین می -

 مثال: میزان سوددهی محلهای چهارگانه برای ایجاد فروشگاه -

 

شرايطمخاطره .1.1

 شناسد، میای را  زمانی وجود دارد كه مدیر مسئلهاین شرایط   -

 حلهای ممكن در اختیار دارد  اطالعات كافی برای شناخت راه -
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 زند.  حل را تخمین می و بر اساس این اطالعات احتمال كسب نتیجۀ مطلوب از هر راه -

 بار نیاورد. د انتظار مدیر را بهحل انتخاب شده نتیجۀ مور برخالف شرایط اطمینان، در شرایط مخاطره، احتمال دارد، راه -

 گیری مثال: ماتریس تصمیم -

 

 جدول ارزشهای مورد انتظار -

 

شرايطعدماطمينان .1.3

 اند. اند و بخوبی شناخته نشده حلهای جایگزینی معموالً مبهم مسائل و انواع راه -

 عدم اطمینان ناشی از دو علت است:  -

 از كنترل آنهاست مواجه باشند، مانند شرایط هوااول، مدیران ممكن است با شرایط خارجی كه خارج  -

توانند  دوم، مدیران ممكن است نتوانند به اطالعات كلیدی دربارۀ مسئلۀ مورد نظر دسترسی یابند به همین جهت مدیران نمی -

 حل را محاسبه كنند. احتمال پیامدهای هر راه

 سازد. بینی می شرایط عدم اطمینان وضعیت آینده را غیرقابل پیش -

انتخابراهحلمسائلدرشرايطعدماطمينان .1.3

 حداكثر حداكثرها. بهترین نتیجه از بین بهترین نتایج راههای ممكن در شرایط محیطی مورد نظر انتخاب می شود. -

 گیری، بهترین نتیجه برای: در ماتریس تصمیم -

 میلیون ریال 9حل اول  راه -

 میلیون ریال 11حل دوم  راه -
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 یال رمیلیون  6حل سوم  راه -

 میلیون ریال 8حل چهارم  راه -

گیرنده راه حل دوم را كه باالترین سود و بهترین از میان بهترینها یا حداكثر حداكثرهاست انتخاب  از میان این بهترینها تصمیم -

 می كند.

گيريمثال:ماتريستصميم .1.3

 

انتخابراهحلمسائلدرشرايطعدماطمينان .1.3

گیری، در صورتی كه احتمال وقوع رشد جمعیت در هر سه  ل. با توجه به ماتریس تصمیمارزش مورد انتظار با احتمال یكسا -

 حالت یكسان فرض شود، 

حل چهارم  شود كه باالترین ارزش مورد انتظار متعلق به راه پس از محاسبۀ ارزشهای مورد انتظار راههای ممكن مشاهده می -

 حل مذكور است. است و بهترین انتخاب راه

 

دماتريسسو .1.3
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 مدل های تصمیم گیری .4

مدلكالسيك .3.1

 گیری، عقالیی و عینی است مدل كالسیك بر این فرض استوار است كه نگرش مدیران در تصمیم -

 كنند كه به نفع سازمان است. و در نتیجه آنان همیشه تصمیمهایی را اتخاذ می -

 حلهای عملی ممكن برای آن مسائل را می شناسند و از نتایج آنها آگاهی دارند.  در این مدل مدیران تمام راه -

كنند و در سطح وسیعی احتمال نتایج هر یك از راه حلهای  حلهای ممكن را با دقت آزمایش می در نتیجه، مدیران كلیۀ راه -

 ترین آنها را انتخاب كنند. انی، مناسبسنجند تا مطابق با نیازهای سازم انتخاب شده را می

گيريفرآيندعقالييتصميم .3.1

 كند( شامل شش مرحلۀ متوالی است.  گیری كالسیك پیروی می این فرآیند )كه از مدل تصمیم -

 

مدلاداري .3.1

 ، گیری عقالیی را كه در مدل كالسیك مطرح شده است مورد تردید قرار داد یكی از دانشمندان رفتاری فرآیند تصمیم -

 توانند به چنین موقعیتی دست یابند.  زیرا معتقد بود كه مدیران واقعاً نمی -

 كند.  گیری را بررسی می او به جای این مدل، مدلی را ارائه كرد كه چگونگی نگرش واقعی مدیران به تصمیم -

د نه اینكه آنان چگونه باید كنن گیری می طور واقعی تصمیم دهد كه چگونه مدیران به مدل اداری كه وی ارائه داد، نشان می -

 .بگیرند  تصمیم

گيريواقعيدوعاملكليديرابرايتصميم .3.3

عقالنیت محدود یعنی مدیر به سبب محدودیتهای زمانی، محدودیت ظرفیت فراگیری و حفظ و تحلیل حجم : عقالنیت محدود -

  زیادی از اطالعات، توانایی كافی برای اتخاذ تصمیمهای كامالً عقالیی ندارد.

توانند تصمیمهای بهینه برای سازمان اتخاذ كنند، در نتیجه، آنان  به علت محدودیتها مدیران همیشه نمی: رضایتمندی -

 كنند. تصمیمهای رضایتمندانه اتخاذ می
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 ابزارهای تصمیم گیری .5

گيريابزارهايتصميم .3.1

گیری صحیح از فرآیند  ه برای بهر گیری مدیران واجد اهمیت است، ولی آنان اگرچه داشتن بینش و بصیرت برای تصمیم -

 گیری و اتخاذ تصمیمهای بهینه به ابزارهای عینی نیاز دارند.  تصمیم

حلها را آزمایش كنند. مخاطرات را تخمین بزنند و عدم اطمینان  تر راه طور جامع كند تا به ابزارهای كمی به مدیران كمك می -

 .موجود در موقعیت تصمیم را كاهش دهند

گيري()ماتريستصميمماتريسسود .3.1

توانند  حل را كه با توجه به شرایط متفاوت آینده می كند تا نتایج احتمالی دو یا چند راه ابزار كمی كه به مدیران كمك می -

 اختالف داشته باشند با هم مقایسه كنند.

سرتحليلنقطۀسربه .3.1

 دهد سازمان نشان میاین روش، رابطۀ بین میزان تولید، و هزینۀ درآمد ناشی از آن را در  -

ها برابرند و در نتیجه چه میزانی از تولید برای  دهد تا دریابد در چه سطحی از تولید درآمد و هزینه و به مدیر امكان می -

 .آور است مؤسسه سودآور و چه میزانی زیان

 

درختتصميم .3.3

 كند.  از راه ترسیم تصویر می حل را حلهای مربوط به راه ها و راه ابزاری تحلیلی است كه نتایج منطقی هزینه -

 این ابزار، خصوصاً وقتی كارآمد است كه مدیران با مسائلی مواجهند كه مستلزم اتخاذ تصمیماتی برای آینده است. -

 


