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 هایی با هم دارند؟تصمیم گیری و تصمیم سازی چه تفاوت

خیلی از ما اصال نمی دانیم تصمیم سازی چیست و اگر هم در مورد آن چیزی هم بشنویم، تفاوت 
بین تصمیم سازی و تصمیم گیری را نمی دانیم به همین دلیل گهگاه این دو را با هم اشتباه 

کامالً با هم متفاوت  دانیم. اما باید بدانید این دو گیریم و معنای آن را با هم یکسان می می
 .هستند

ها رواج دارد به طبع مردم هم بیشتر با آن بیشتر مواقع چون تصمیم گیری بیشتر بین انسان
آشنایی دارند، در صورتی که تصمیم سازی از شهرت کمتری نسبت به تصمیم گیری برخوردار 

معنا و مفهوم آن آشنایی ندارند. با این تفاسیر ما در این است ، به همین خاطر خیلی از افراد با 
های این دو را با هم موردبررسی قرار دهیم تا در نهایت شما بتوانید مقاله قصد داریم تفاوت

 .تصمیمات درستی در زندگی خود بگیرید

 

 تصمیم سازی چیست؟

همان طور که می دانید انتخاب کردن در تصمیم گیری نقش بسیار مهمی دارد و حل مسئله ، 
کند بدانیم چه چیزی را باید داشتن آگاهی و دانش الزم درروند تصمیم گیری به ما کمک می

 .جام دهیمانتخاب کنیم و کارهایی که برای موفقیت الزم است را ان

گیریم که تفاوت های زیادی را در زندگی ما ایجاد می کند. فرقی ما در زندگی خود تصمیماتی می
در خانوده ما گرفته می شود ، اما قبل از اینکه  کند این تصمیمات در کسب و کار ما و یا نمی
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سمت این  تصمیمات نهایی خود را در مورد موضوعی بگیریم، اتفاقات و یا افرادی ما را به
 .ها را تصمیم ساز می گوییمدهند که ما آنتصمیم سوق می

ها، ای را پیش ببریم نیاز به گردآوری اطالعات و تحلیل دادهبه طور مثال وقتی می خواهیم پروژه
و در نهایت تصمیم گیری داریم . حتی در این مسیر  ابزار و منابعی داریم که برای پیشبرد پروژه 

کنند که این عومل در زندگی وجود دارد که به ما کمک می و یا حتی اتفاقاتی  افراد ، اقدامات
 .کنندما تصمیم سازی می

تا به اینجای کار احتماالً تفاوت تصمیم گیری و تصمیم سازی را متوجه شدید و همچنین با 
. در های بیشتری را به یاد می آوردیددانستن معنا و مفهوم تصمیم گیری و تصمیم سازی مثال

ادامه در مورد مفهوم بسیار جالبی صحبت می کنیم، تا دید بهتری نسبت به این موضوع پیدا 
 .کنید

 

 تصمیم یاری چیست؟

کنیم، باید اصطالح بت میزمانی که در مورد تصمیم سازی و تفاوت آن با تصمیم گیری صح
دیگری به نام تصمیم یاری را نیز موردبررسی قرار دهیم، با این حال تصمیم سازی و تصمیم 

تواند برای ما مفید و یا تواند به صورت آگاهانه و ناآگاهانه اتفاق بیفتد همچنین میگیری می
حس بهتری دریافت کنیم حتی مضر باشد. با این حال وقتی در مورد تصمیم یاری صحبت می

می کنیم که می تواند نگرانی ما در مورد مفهوم تصمیم سازی را از بین ببرد و معنای آن را برای 
 .ما بهتر کند
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توان وظایفی در نظر گرفت که برای فرد یک سیستم ایجاد به همین خاطر تصمیم یاری را می
 .م دهدکند تا در چهارچوب آن تصمیم بگیرد و کارهای الزم را انجامی

 کالم آخر

همان طور که در این مقاله خواندید ، تفاوت اصلی تصمیم گیری و تصمیمی سازی را متوجه 
شدید تا بتوانید در زندگی خود تصمیمات بهتری بگیرید. تصمیم گیری انتخاب است اما تصمیم 

شود به سمت تصمیم نهایی سازی مجموعه اقدامات، رفتارها و مواردی است که باعث می
توانیم که در نهایت با دانستن این موضوع می  یش برویم و تصمیماتی را در زندگی بگیریمپ

بسیاری از تصمیمات خود را مدیریت کنیم و بهترین تصمیمات را بگیریم که باعث وفقیت ما 
 .در زندگی می شوند

 های دیگری بین تصمیم گیری و تصمیم سازی وجود دارد؟به نظر شما چه تفاوت

 ست دارید در زندگی خود تصمیم سازی درستی داشته باشید؟آیا دو

 .توانید مقاله تصمیم گیری را بخوانیدبرای درک بهتر این موضوع می

 


