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  چكيده 
سراسر زندگي خود با آن سرو كار دارند. بطور كلي تصميم گيري يك فرآيند ذهني است كه تمام افراد بشر در 

فرآيند تصميم گيري در پرتو فرهنگ، ادراكات، اعتقاد ، ارزش ها، نگرش ها، شخصيت، دانش و بينش فرد 
صورت مي گيرد و اين عوامل بر يكديگر تأثير متقابل دارند. در مديريت معاصر تصميم گيري به عنوان فرآيند 

غلب به تصميم گيري، حل مسأله نيز گفته مي شود. مي توان گفت تمام حل يك مسأله تعريف شده است و ا
زمينه ها توسط افراد بشر انجام مي شود، حاصل فرآيند تصميم گيري  فعاليت ها و اقداماتي كه در همه

براي اتخاذ يك تصميم مساعد بايد بتوان، ارزش هر يك از نتايج احتمالي را كه پس از انجام تصميم او .است.
خواهد شد، پيش بيني كرده و به طور ضمني اين ارزش ها را با نوعي مقياس كمي مقايسه، و احتمال  حاصل

الگويي برگرفته از واقعيت است و ، مدل  موفقيت را بررسي نمايد، كه اين كار هميشه ساده نخواهد بود.
گيري استفاده كرد. با به روابط بين متغيرها را نشان مي دهد و مي توان از آن براي پيش بيني در تصميم 

كارگيري مدل بدون آنكه مخاطره تصميم گيري در دنياي واقعي را داشته باشيم مي توانيم مطلوب ترين 
تصميم را اتخاذ كنيم. به وسيله يك مدل آثارتغييرات مختلف مي تواند به سرعت و با دقت مورد سنجش قرار 

 از اي . مدل هاي رياضي مجموعه ايج آن ها مطلع شودگيرند و تصميم گيرنده بدون مخاطره و ريسك از نت
” دهد گيري ياري مي ه از طريق روشهاي علمي، مديران را در امر تصميمك است كمي تكنيكهاي و مدلها

 مدلهاي ذهني ميتـوان دريافـت كـه چطـور تعبير اطالعات مي تواند بر فرايند تصميمو با استفاده از  باشد مي
در اين مقاله سعي بر اين است .حلهـاي درنظـر گرفتـه شـده رامحدود كند مجموعه راهگيري اثر گذارد و 

  تاثير متفاوت مدل هاي رياضي و ذهني مدير بر روي يك تصميم مديريتي مورد بررسي قرار گيرد.
  

   مدل ذهني ،مدل رياضي،تصميم گيريواژگان كليدي:
  
  
  
  
  
  

 
 
 


