
 تفاوت تصمیم گیری و تصمیم سازیدرس پنجم: 

 :درس بتوانند نیمطالعه ا انیدر پا انتظار می رود طالب فراگیر از

 تفاوت تصمیم گیری با تصمیم سازی را بیان کنند 

 چند فرد تصمیم ساز را نام ببرد و تاثیر آن ها را در تصمیم سازی بیان کند 

  پیاده کند.اهمیت نقش تصمیم سازان را در قالب مثال 

 

 

است ک  شهرت  تصمیم گیری معموالً این .شویمها غافل میدو مفهومی هستنند ک  گاه  از تفاوت آن تصممیم سازی و تصممیم گیری

مفهوم تصمیم  گیرد؛ ب  همین علت  این درس کوتاه و البن  مهم را ب  تأکید برمورد توج  قرار می تصممیم سازی بیشتنری دارد و بیش از

 .ایماخنصاص داده سازی

اشاره خواهیم  تصمیم سازان ی اهمیت نقشپردازیم و سپس  ب  چند نکن  دربارهمی تفاوت تصممیم گیری و تصممیم سمازی ابندا ب 

 .کرد

 مفهوم تصمیم سازی چیست؟

  ب  عنوان بخشی از فرایند تصمیم گیری  ب  حل مسئل  دانش و مهارت .است کردن انتخاب دانیم ک  یکی از مراحل مهم تصتمیم گیری می

 .رسدگیری ب  پایان می  تصمیمهاانتخاب یکی از گزینه را بیابیم و تشخیص دهیم. سپس  با های پیش روگزینه کند تاما کمک می

 ک  آیدمی پیش  های نظامیمدرستتت  و میل تیصتتتیل و چ  در نقش مدیر فرهن ی یکی از ارگان چت  در میی  ختانت  و ختانواده و چ  در 

مراحل قبلی تصمممیم  در شتتود؛ اما فرد یا افراد دی ری هستتنند ک ی یک نفر گذاشتتن  میبر عهده ی نهاییانتخاب گزینه مستتئولیت

 .کنندنقش ایفا می گیری،

   گزین هر دسناورد و هزین  برآورد و هاگزین  کردن فهرستت کرد  مراجع  هاآن ب  توانمی ک  منابعی معرفی ها آن تیلیل و اطالعات گردآوری

ها را بر گیر( آنفرد تصمیم) ی نهاییکنندهانتخاب شتود و ممکن استتانجام می پیش از انتخاب نهایی ک  استت هاییفعالیت جمل  از

 .شوندنامیده می تصمیم ساز کنند می ی اننخاب نهایی  در تصمیم گیری نقش ایفاکسانی ک  تا قبل از مرحل  .ی افرادی دی ر ب ذاردعهده

 چند مثال از افراد تصمیم ساز

 .های بسیاری ب  ذهن شما خطور کرده استحنماً با خواندن تعریف تصمیم سازی  مثال

 :کنیمجا صرفاً ب  چند مثال میدود اکنفا میبنابراین در این

  ال ی فرزند خود او را ب  یک کناب فروشتتی ببرید تا برای خود ستت 8در میی  خانواده  فرض کنید شتتما می خواهید برای هدی  تولد

هرکنابی را ک  می خواهد اننخاب کند. اما شتتما با اینک  ب  او قول داده اید هر کنابی را کی خودد دوستتت دارد اننخاب کند  او را ب  

دارد و گزین  های نامناستتب را برای  فروشتت اه خاصتتی می برید و می دانید این فروشتت اه کناب های مناستتبی برای فرزند یک طلب 

 فرود عرض  نمی کند.
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  ن برقرار کردن و یا نکرد کند. او با  ایفا میتلفنخانه مدرسه مسموول را تصتمیم ستاز گاهی اوقات نقش برخی مدارس علمی در

القات کنندگانی ک  وقت از بیرون مدرست  در ستاعات درستی طالب گرفن  می شود و یا راه دادن و یا ندادن برخی مهایی ک  تماس

 طالب را می گیرند و آن ها را از ممیض بودن در درس و بیث باز می دارند روی تصمیمات طالب اثر می گذارند.

 را ب  شکل رسمی برعهده دارند. ب   تصمیم ساز نقش مانند مرکز مدیریت حوزه علمی   ها در بستیاری از سازمان کارشمناسمان

  این یا آن تصمیم گزارش کارشناسان یا کارِ کارشناسی گویند ما بر اساسمی حوزه علمی  مدیرانشتنویم ک  همین علت می

دهد و نهایناً این مدیر استتت ک  حکم ها را در اخنیار مدیر قرار میهای مینمل و تیلیل آنایم. گزارد کارشتتناستتی  گزین را گرفن 

 .کندرا اعالم می نهایی )اننخاب آخر(

 هاساز اهمیت تصمیم

میم اهمیت تص شویم ی دی ر وارد تعامل میهای خودمان و چ  در موقعیت کسی ک  با یک مجموع آید ک  ما  چ  در فعالیتبستیار پیش می

 .شودی ما گذاشن  میسازی  رسماً بر عهدهاین جدا از وضعینی است ک  مسئولیت تصمیم .گیریمکم میکنیم یا دسترا فرامود می سازی

مدرستت  از ما می خواهد در قالب یک پهوهش میدانی عوامل تاثیر گذار بر یک مباحث  مطلوب را بررستتی کنیم و در نهایت چند شتتیوه مدیر  مثالً

ی اعالم مکارآمد را برای مباحث  صییح و پویا را ب  مدیر مدرس  ارائ  کنیم تا او بهنرین شیوه از میان آن ها را اننخاب و در مدرس  ب  صورت رس

 کند و طالب مدرست  را موفف ب  رعایت آن شیوه مباحث  نماید. در این حالت شما هسنید ک  با ارائ  شیوه های مخنلف مباحث  در تصمیم گیری

تصمیم  د  بر روییا ب  شتکل رسمی بر عهده داشن  باشر تصممیم گیر ک  نقشبنابراین  بدون اینمدیر نقش تصتمیم ستاز را ایفا می کنید. 

 .دیگذاریر میتأث نهایی

 اندکی تامل:

 تان مفید باشد؟تواند برای دوسنانکنید میسازی دارید ک  فکر میگیری و تصمیمی تصمیمهایی در زمین ها و تجرب چ  مثال

 

 

 

 

 

 

 

 

 


