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فرایند تصمیم گیري و حل مسئله

2مریم غنوي

اتشخیص وجود مسائل و تعیین میزان اهمیت آنه

شناسایی، تعریف و تشخیص ماهیت مسائل

ساختن و یافتن راه حل هاي بدیل

ارزیابی بدیل ها و انتخاب یکی از آنها

اجراي راه حل انتخاب شده

ريتصمیم گی

حل مسئله

بیمسئله یا

انفرایند مسئله یابی در سازم

3مریم غنوي

ارزش هاي شخصی مدیر ارزش هاي حاکم بر سازمان هانتظارات ارزشی جامع

لدامنه هدفگذاري قابل قبو

اهداف فرعی اهداف اصلی

دافتعیین مقیاس ارزیابی اه

کردتعیین معیارهاي سنجش عمل

عملکرد واقعی سازمان

انشناسایی مسائل سازم

فتعیین اهمیت نسبی اهدا

ارزش ها

اهداف

عملکرد

مسئله

روش هاي مسئله یابی

4مریم غنوي

مسئله یابی

رسمی

رویه مستقیم

تغییر روند

انحراف از برنامه

باپیشی گرفتن رق

رویه غیرمستقیم

از طریق کارکنان

از طریق مافوق 

از طریق مشتري

غیر رسمی
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تصمیم گیري

5مریم غنوي

تصمیم هاي 

برنامه ریزي نشده

تصمیم هاي 

برنامه ریزي شده

یم چگونگی اخذ تصم

براي حل مسئله

ع تعیین مرج

ريتصمیم گی

احتمال حل 

شدن به 

مرور زمان

میزان 

سهولت 

مسئله

روش هاي تصمیم گیري

6مریم غنوي

برخی روش ها و 

فنون تصمیم گیري

تفکر خالق

هم اندیشی مستقیم

هم اندیشی غیرمستقیم

تحقیق در عملیات

فن مونت کارلو

نظریه صف

  به کارگیري استراتژي ها و

مفاهیم زیربنایی

تعیین اهداف قبل از برنامه ریزي

تعیین هزینه اجراي بدیل

تعیین ویژگی هاي خاص بدیل

حل مسئله

7مریم غنوي

 شناسایی
وضعیت

تعریف مسئله•

تعیین اهداف تصمیم•

تشخیص علل•

راه حل یابی
جستجوي بدیل ابتکاري  •

ارزیابی و 

انتخاب

ارزیابی راه حل هاي بدیل•

انتخاب بهترین راه حل•

اجرا و 

پی گیري

برنامه ریزي براي اجراي تصمیم•

هدایت فعالیت ها در ضمن اجراي تصمیم•

انجام اصالحات ضروري•

روش هاي 

قدیمی

بر اساس 

توصیه  

کارشناسان

روش آزاد  

از تجربه

روش هاي 

میان بر
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هموانع استفاده از فرایند منطقی حل مسئل

8مریم غنوي

تفاوت ارزش هاي اجتماعی تصمیم گیرندگان

ناتوانی در ارزیابی پیامدهاي هر تصمیم

عدم اطمینان نسبت به آینده

اکتفا به راه حل رضایت بخش

اکتفا به عقالنیت نسبی

مصلحت اندیشی با توجه به وضعیت
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موانع حل مسئله

9مریم غنوي

عدم اقدام،   -1
د منجر به  ایجا

؟وضعیت وخیم

انتخاب   -2
بدیل موجود،  

 ایجادمنجر به 

وخیم؟عواقب 

تالش  -3
ر به بیشتر، منج

؟بدیل مناسب

وجود زمان   -4
کافی براي 
د تحقیق در مور

مسئله؟

مواجه شدن 

با مسئله

عدم اتخاذ تصمیم موثر و منطقی براي حل مسئله

ترس و هراساجتناب دفاعیتغییر آراماجتناب آرام

اتخاذ تصمیم  

موثر و منطقی

حل منطقی 

مسئله

خیر خیرخیرخیر

آري  آري  آري  آري  

چالش هاي معاصر تصمیم گیري

10مریم غنوي

جریان هاي 

پیچیده 

يتصمیم گیر

عدم اطمینان 

فزاینده

سبک هاي 

پردازش 

اطالعات

دام هاي 

ادراکی و 

رفتاري

منابع پیچیدگی فرایند تصمیم گیري

11مریم غنوي

ريتصمیم گی
شاخص هاي 

چندگانه

عوامل 

نامشهود

مخاطره و 

عدم اطمینان

آثار بلندمدت
اطالعات 

میان رشته اي

مشارکت 

افراد متعدد

قضاوت هاي 

ارزشی

جریان هاي 

پیچیده 

يتصمیم گیر

عدم اطمینان  

فزاینده

سبک هاي  

پردازش 

اطالعات

دام هاي 

ادراکی و 

رفتاري

عدم اطمینان

12مریم غنوي

  اعتماد به

تصمیم

درجه عدم  

اطمینان

کم

عدم اطمینانمخاطرهاطمینان

تصمیم هاي 

برنامه ریزي نشده

تصمیم هاي 

برنامه ریزي شده

جریان هاي 

پیچیده 

يتصمیم گیر

عدم اطمینان  

فزاینده

سبک هاي  

پردازش 

اطالعات

دام هاي 

ادراکی و 

رفتاري
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سبک هاي پردازش اطالعات

13مریم غنوي

نمونه تخصصی  

حرفه اي
نمونه کاربردها

سبک 
و  تصمیم گیري

حل مسئله

کارهاي   ویژگی

مورد ترجیح

 ویژگی هاي
ساختاري 

سازمان

 سبک
پردازش  

اطالعات

برنامه ریزي، 
ون با فن تصمیم گیري

کمی، مدیریت مالی، 

 مهندسی

  مدلسازي، بسط
ه  روند گذشته ب

آینده

، قیاسی، عینی

حل تحلیلی

تکراري، دقیق، 

یو اجرای تفصیلی

 یسنتی، هرم
و سلسله  

مراتبی
ناندیشید

ی،  مدیریت منابع انسان
بازاریابی، بهبود  

سازمان

هم اندیشی،  
در   تجدیدنظر

یمفروضات سنت

استقرایی، 
ذهنی، حل  

ترکیبی

 غیرتکراري،
ی بر گسترده، مبتن

  خط مشی هاي کلی

و عمومی

 و باز، موقت،
  به سرعت در

حال تغییر
شهود

جریان هاي 

پیچیده 

يتصمیم گیر

عدم اطمینان  

فزاینده

سبک هاي  

پردازش 

اطالعات

دام هاي 

ادراکی و 

رفتاري

اجتناب از دام هاي ادراکی و رفتاري

14مریم غنوي

دام ظاهرنگري

دام تعهدات احساسی و اجتماعی

دام اعتماد بیش از حد

جریان هاي 

پیچیده 

يتصمیم گیر

عدم اطمینان  

فزاینده

سبک هاي  

پردازش 

اطالعات

دام هاي 

ادراکی و 

رفتاري


