
 درس دوم: انواع تصمیم گیری

 :درس بتوانند نیمطالعه ا انیدر پا طالب فراگیر از

 دهند حیتوضمرسوم  یبندمیرا بر اساس تقس هامیتصم ینوع اصل چهار. 

 میممناسب آن تص شتریرا که ب یدرس  برچسب و نام نیچهار برچسب مطرح شده در ا نیاز ب شموند یمواجه م میتصمم کیبا  یوقت 

 .آن انتخاب کنند یاست  برا

 کنند. سهیمقا هایریگ میانواع تصم ریرا با سا یریگ میاز انواع تصم کیهر  یهایو سادگ هایخود  دشوار یاساس تجربه شخص بر 

 

 انواع تصمیم گیری

 بقه بندی های ط وهیش یکی از در. منحصر به فرد وجود ندارد یطبقه بند کی عتاًیطب م یقرار ده یرا مورد بررس یریگ میانواع تصم میگر بخواها

 :رندیگیقرار م یدر چهار دسته مورد توجه و بررس ریها به صورت ز یریگ میانواع تصم

 (Individual Decision Making) یفرد یریگ میو تصم یفرد یها میتصم .1

 (Managerial Decisions) یتیریمد یها میتصم .2

 (Negotiation Decisions) یامذاکره یها میتصم .3

 (Societal Decisions) یاجتماع یها میتصم .4

 یرو شیپ یهاانتخاب ای یریگ میتصم ندیفرا ای رندهیگ میبر اسماس فرد تصم نکهیا یبه جا یریگ میمدل  تصمم نیدر ا دینیبیکه م طورهمان

 .ردیگیمورد توجه قرار م رندهیگ مینقش تصمشود  بر اساس  یطبقه بند رندهیگ میتصم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :دهیمهر یک از انواع تصمیم گیری را به صورت کوتاه مورد بررسی قرار می  ر ادامهد

 تصمیم گیری فردی

 .گذاردمی تاثیر خودتان شرایط روی بر دیگری کس هر از بیش شما  تصممیم نتیجه و گیریدمی تصممیم فرد در این حالت  شمما به عنوان یک

ه در البته فراموش نکنیم کمثال تصممیم در مورد اینکه در درس کدام اسمتاد شمرکت کنید  مکن اسمت شمرایط انتخاب درس شما را تدییر دهد. 

دی اما به هر حال  در تصمیم گیری فر .های فردی هم  خواسته یا ناخواسته دیگران هم باید تبعات انتخاب ما را تحمل کنندبسمیاری از تصممیم

 های شهودی اس احساس  تصمیم گیریمسائلی مانند انتخاب بر اس .ی تصمیم به خود ما تعلق داردکنیم بیشمترین سمهم از نتیجهاحسماس می

ها مورد توجه قرار و موارد مشمابه   از جمله موضموعاتی هستند که در این نوع تصمیم گیری های امروز با دسمتاوردهای بلندمدتی داراییمعامله

  .گیرندمی

 اندکی تامل: آیا می توانید تشخیص دهید آخرین تصمیمی که گرفته اید بر اساس احساس بوده یا شهودی تصمیم گرفته اید؟

 تصمیم گیری مدیریتی

ول یک ئشمما حتی اگر سمت مدیریت نداشته باشید باز هم از تصمیمات مدیریتی گرییی ندارید. این تصمیمات در مقام پدر یک خانواده و یا مس
ها تاثیر تر هستند و عوامل زیادی بر آنمتوسط تصمیم های مدیریتی از متوسط تصمیم های فردی پیچیدهگروه تبلیدی به سراغ شما خواهند آمد. 

 ها وزیرمجموعه خود  پاسممخگو باشممند و ،اقل  بتوانند از تصمممیم مدیران مافوق خود و یا افرادضمممن اینکه مدیران عموماً باید به  .گذاردمی
 .های خود دفاع کنندانتخاب

 یمهای شناخته شده برای تصمو مدلیارها اب  الگوها از دهندمی ترجیح معمو،ً شوند می مواجه مدیریتی هایتصمیم کسانی که با  به همین علت
 د.های خود بهتر دفاع کنناز تصمیم یری استفاده کنند تا بعداً بتوانندگ
 

 تصمیم گیری در مذاکره

 :ای به شرح زیر هستندهای مذاکرههای تصمیمبرخی از ویژگی .های خاص خود را داردها و محدودیتتصمیم گیری در مذاکره  چارچوب

 واهد های آتی شما تاثیر ختاثیر دارد و تصمیم آنها هم بر انتخاب هردوی شمایا  آینده طرف مقابلهای نتیجه تصمیم شما بر روی تصمیم

مثال اگر بخواهید با  .هستید مواجه هااز تصمیم یک زنجیره ای  شما به جای یک تصمیم  باهای مذاکرهبه عبارتی در تصمیم .گذاشت

مباحثه در ابتدای صبح بر هم مباحث شما برای اتخاذ  هم مباحث خود در مورد زمان و مکان مباحثه تصمیم بگیرید  تصمیم شما برای انجام
 تصمیم به زود آمدن به مدرسه و انتخاب وسیله نقلیه مناسب تاثیر دارد.

 مقابل تصمیم گیری طرف عوامل موثر بر گیری خودتان تصمیم عوامل تاثیرگذار برای  شما باید عالوه بر تمام در تصمیم های مذاکره  

به زبان ساده برای اینگونه تصمیمات  باید هوای طرف مقابل را نیی داشه  .های او را هم بسنجیدگیریگیری او و تبعات تصمیمتصمیم فرایند
 باشید. 

 ه در اینکه مباحث. شودمعیارهای خوب یا بد بودن یک انتخاب، گاهی توسط خود شما تعیین می ای های مذاکرهدر تصمیم

 نظر کار درستی است یا خیر  چییی است که باید با معیارهای شما همسو باشد. و با شرایط طرفین مطابقت داشته باشد.ابتدای با فرد مورد 

 



 به  .توان به تعویق انداختای را در بسیاری از موارد نمیهای مذاکرهتصمیم های فردی یا سازمانی برخالف بسیاری از تصمیم

 .ی مناسب را انتخاب کنیدای ندارید جی اینکه در همان زمان  گیینهگیرد و چارهچند گیینه قرار میعبارتی در موارد متعددی  روبروی شما 
 زیرا این تصمیم گیری برای دیگران نیی تبعاتی به دنبال خواهد داشت که شاید نتوانند معطل تصمیم شما بشوند.

 های اجتماعیتصمیم گیری

مثال  .یج و دسمتاوردهایی دارد که ممکن است در کوتاه مدت یا حتی در بلندمدت  تبعات آن را نبینیدهای شمما نتاها  انتخابدر این نوع تصممیم
ر رانندگی با د  ینکه طلبه ای مردمی باشمید و با آنان معاشرت داشته باشید و یا خشک و اخمو باشید و جواب سالم دیگران را ندهیدنتخاب بین اا

برای رفت و آمد از وسیله عمومی استفاده کنید یا وسیله شخصی  ماشین شما   یا قانون را رعایت کنید لباس روحانیت مرتکب خالف قانون شوید
هات وجوکمک به یک موسسه خیریه از  به عنوان یک روحانی  سماده و در حد عموم مردم باشمد یا یک ماشمین آنچنانی ضمد گلوله سوار شوید 

 .گیرندهایی هستند که در این گروه قرار میهایی از تصمیمیا از طرف خودتان  نمونهباشد 

اندکی تامل: یکی از تصمممیمات اجتماعی خود را تصممور نموده و لیسممتی از تبعات احتمالی ناشممی از آن را تهیه کنید و با دوسممتان خود به بحث 

 بگذارید.

 


