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 خبرگی( گیری بر اساس اکثریت آرا )حدررسی شرط مشارکت در تصمیمب 

 

 1ناهيد هاشميان بجنورد

 
 :چکیده    

 
شود. اين روش در سطوح كالن آرا اخذ ميگيري يكي از مهمترين وظايف مديران است كه گاهي  براساس اكثريتتصميم

گيري شرطي كه مبتني بر شود. اما براي ورود به اين تصميمينيز انجام مي شود و برخي از انتخابها براساس آن انجام م

گيري است. هدف از اين تحقيق محاسبه شرطي مشخص براي شركت در تصميماخذ تصميم درست باشد محاسبه نشده

كند كه حضورشان منجر به افزايش احتمال تصميم درست باشد. كه كساني را مجاز به مشاركت ميآرا ميبراساس اكثريت

عضوي در نظر گرفته و به ازاي مقادير مختلفي از احتمال تصميم  nاي شود. براي به دست آوردن اين شرط جامعه

لب نشان داد اگر سازي و حل با مت(، احتمال تصميم درست مشاركتي را محاسبه كرديم. شبيهpدرست اعضاي جامعه )

درصد تصميم درست 05تصميم با اكثريت آرا نيز درصد باشد، در اخذ 05احتمال اخذ تصميم درست توسط هر فرد 

گيرندگان، احتمال اخذ درصد باشد، با افزايش تصميم05شود. اگر احتمال تصميم درست در هر فرد كمتر از ميگرفته

افتد. اگر احتمال تصميم درست ، در جمعيت كمتر اين اتفاق ميPكند. با كاهش تصميم درست به سمت صفر ميل مي

 Pكند و با افزايش درصد ميل مي155درصد باشد، با افزايش جمعيت احتمال تصميم درست به سمت 05از  هر فرد بيش

آرا، بايد احتمال تصميم درست افتد. بنابراين قبل از اخذ تصميم براساس اكثريتاتفاق ميدر جمعيت كمتر اين

درصد باشد،  05توسط هر فرد بيش از كنندگان بررسي شود. فقط در صورتي كه احتمال اخذ تصميم درست مشاركت

تواند به عنوان مرزخبرگي درنظرگرفته شرط ميشود كه اينمشاركت آنها به افزايش احتمال تصميم درست منجر مي

 شود.
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Examining the condition of participation in decision-making based on the 

majority of votes (border for being an expert) 

 

 

Abstract: 

 

Decision-making is one of the most important tasks of managers, which is sometimes taken by 

majority vote. This method is also done at the national level and some choices are made based on 

it. But to enter into this decision, a condition based on making the right decision has not been 

calculated. The purpose of this study is to calculate a specific condition for participating in 

decision-making based on the majority of votes. Which allows those whose presence increases the 

likelihood of making the right decision. To obtain this condition, we considered n-member 

communities and calculated the probability of a participatory correct decision for different values 

of the probability of the right decision of the members of the community (p). Simulation and 

solution with MATLAB showed that if the probability of making the right decision by each 

person is 05% , in making a decision with a majority of votes, 05% of the right decision is made. If 

the probability of making the right decision in each person is less than 05% , with the increase of 

decision makers, the probability of making the right decision tends to zero. As P decreases, this 

occurs in a smaller population. If the probability of each person in making the right decision is 

more than 05% , with increasing population, the probability of making the right decision tends to 

055% , and with increasing P in the less population it happens. Therefore, before making a decision 

based on a majority of votes, the possibility of the right decision of the participants should be 

considered. Only if the probability of making the right decision by each person is more than 05% , 

their participation will increase the probability of making the right decision in  majority of vote, 

which can be considered as a borderline for being expert. 

 

Keywords: decision making, majority of votes. 
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 مقدمه :

يكي از مهمترين نقشهاي اساسي مديران تصميم گيرري اسرت 

كه مي تواند در موفقيت سازمان موثر باشرد و مري توانرد بقراي 

(. امرروزه 1131سازمان را رقرم بزنرد )اسركندري و همكراران، 

هاي گيري در امور مختلفي وارد شده است. روشمباحث تصميم

ريزي عملياتي كسب امهگيري از راهنمايي مديران در برنتصميم

هاي استراتژيک و كار فراتر رفته و در حوزه علوم پزشكي، برنامه

گيرد. از سوي ديگرر، و حتي امور سياسي مورد استفاده قرار مي

هاي مهم فرهنگ سياسي است و هم مشاركت، هم يكي از مولفه

رود )حراجي هاي اصلي حكمراني خوب به شرمار مرياز شاخص

 مباحرثتحرول  سريرم در(.  امرروزه 1130يوسرفي، طرالبي و 

 تصرميم شريوه كشور، اداره نحوه حكمراني يعني نظريه توسعه،

 نهايرت نظريره در و مردم و دولت بين تعامل چگونگي و گيري

است. در همين  مطرح شده توسعه، بنيان بعنوان خوب حكمراني

اي گيري از اهميرت ويرژهراستا مشاركت شهروندان در تصرميم

(. توسرعه كشرور بره 1111اسرت )جاسربي، نفرري و  برخوردار

حكمراني خروب بسرتگي دارد و حكمرانري متراثر از تصرميما  

گيري در مشراركت در تصرميمدرست و مشاركت مرردم اسرت. 

سطوح مختلف هميشه مورد توجه مرديران قررار گرفتره اسرت. 

تواند اجراي تصميم را تسهيل كنرد و از مشاركت در تصميم مي

گيري با چگرونگي مشاركت در تصميممفيد است. نظر انگيزشي 

توزيررق قرردر  در سررازمان، مرررتبط اسررت. كاركنرراني كرره در 

ترري بره گيريها، مشاركت داده ميشوند عموماً نگاه مثبتتصميم

شغل خوددارند و رضايت شغلي آنها ارتقاء پيردا ميكنرد، تعهرد 

گيريهرا سازماني در كاركناني كره احسراس ميكننرد در تصرميم

 (.1133)نصيري و نوراللهي،  ركت دارند بيشتر استمشا

شرود، امرا صرحت هر چند مزاياي زيادي از مشاركت ايجراد مي

توانرد گيري همچنان مهمترين موضروعي اسرت كره ميتصميم

بيشترين مزايا را برراي سرازمان بره همرراه داشرته باشرد. اگرر 

اي باشد كه احتمرال اخرذ تصرميم مشاركت در تصميم به گونه

ت را نيررز افررزايش دهررد، ضررمن بهررره منرردي از مزايرراي درسرر

مشاركت، سازمان به تمامي منافق حاصل از يک تصميم درسرت 

كنرد. بررسري شررايط شرركت كننردگان در دسترسي پيردا مي

تواند امكان دسترسي بره ايرن مزايرا را فرراهم گيري ميتصميم

گيري و كند. يكي از شيوه هراي معمرول، مشراركت در تصرميم

باشد. ايرن شريوه حتري در صميم بر اساس اكثريت آرا مياخذ ت

تصررميما  بررزرک و كررالن از جملرره انتخابررا  و همچنررين 

گيررد. بسرياري از تصميما  پارلمراني مرورد اسرتفاده قررار مي

كنند. اما چه گيري استفاه ميمديران نيز از اين شيوه در تصميم

كت كساني در جلسه اخذ تصميم برر اسراس اكثريرت آرا مشرار

كنند تا احتمال تصميم درسرت افرزايش يابردر بررسري شررط 

مشاركت در اين روش براي اخذ تصميم درست امرري ضرروري 

رسد. تا حاصل اين مشاركت منجر به تصميم درسرت به نظر مي

 تر از حالت انفرادي منجر شود. 

گيري در اكثريت آرا مطالعا  متعددي در زمينه صحت تصميم 

جمله اهميت تاثير مدلهاي ذهني نمايندگان انجام شده است. از 

گيري مورد بررسي قرار گرفته مجلس شوراي اسالمي در تصميم

 بره كره دارد وجرود مشرابهي هراي پژوهش راستا اين دراست. 

 مؤثر بخشي و استراتژيک تفكر از بخشي عنوان به ذهني مدلهاي

)گرگرابي، حيردري، شراه  اسرت كررده توجه افراد، تصميما  بر

 (.  1131ي و حسين

اما اين تحقيقا  شرطي مشخص براي ورود بره تصرميم گيرري 

 گروهي فراهم نكرده است.
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گيري برر اسراس هدف از اين تحقيرق بررسري صرحت تصرميم

اكثريت آرا است. اين تحقيق عرالوه برر حالرت رجرو  بره آراي 

عمومي، براي مديراني نيز كره گراه از شريوه اكثريرت آرا برراي 

كنند، مفيد است. شرطي فراهم مري اده ميتصميما  خود استف

كند كه چه افرادي بايد در تصميم گيرري مشراركت كننرد كره 

حضورشان موجب افزايش احتمال تصميم درسرت شرود. بردين 

اي در نظر گرفته و احتمال اخذ تصميم درست هر منظور جامعه

گيريم. فرد را مستقل از ديگري و به مقدار مشخصي در نظر مي

 05اي كه احتمال اخذ تصميم درست توسط هر فرد همثال جامع

گيري كنيم. بعرد احتمرال تصرميمدرصد باشرد را بررسري مري

درست بر اسراس اكثريرت آرا را محاسربه مري كنريم. بره ازاي 

احتماال  مختلف و تعداد جمعيت متفاو  احتمال اخذ تصميم 

كنيم. برراي درست را بر اساس اكثريت آرا برا هرم مقايسره مري

يسه بهتر اين حاال  از ترسيم نمودارها توسط نرم افزار مرت مقا

 لب استفاده شده است.

ادامه اين تحقيق در چهار بخرش ديگرر تنظريم شرده 

است. در بخش دوم مروري بر ادبيا  موضرو  خرواهيم داشرت.  

بخرش سروم برره نحروه محاسربه و ترسرريم و توضريا نمودارهررا 

شود ج مشاهده مياختصاص يافته و در بخش چهارم تحليل نتاي

و در بخش پنجم به جمق بندي و نتيجه گيري و كاربرد تحليرل 

پرردازيم. در انتهرا نيرز منرابق و گيري ميفوق در امرور تصرميم

 مراجق تحقيق آمده است. 

 

 مرور ادبیات

پرردازيم. ايرن در اين بخش به مرور مختصر ادبيا  موضرو  مي

ت و نقرش بخش در دو قسمت تنظيم شرده اسرت. ابتردا اهمير

گيري را بررسي كرده و در بخرش دوم بره مررور توزيرق تصميم

 پردازيم. اي ميدوجمله

 گیری  تصمیم

معنري برا قصرد كرردن و اراده كرردن گيري در لغت هرمتصميم

گيرري تصرميم صصري،ح تخالدانسته شده اسرت. امرا در اصرط

اسرت)عزيزي و همكراران،  شرده علرم مرديريت معرفري هجوهر

گيري از ابتدا با خردگرايري بشرر مررتبط بروده تصميم(. 1133

(. گاهي اوقا  خرد جمعري توصريه 5510است )ويليامز، رينا و 

 نظرام سياسريشده است تا دقت و صحت تصميم افزايش يابد. 

 ميران در و اسرت شده قائل اهميت زيادي مشور ، براي اسالم

 نظرام و جامعره سازندگي مهم امر به كه از قواعد وسيعي طيف

 ايقاعرده كرردن را مشرور  است، شده داده اختصاص مياسال

 جايگاه زمينه در آورد.مي شمار به جامعه سازندگي براي عمومي

 قررآن در ايهسرور كره بس همين اسالم از نظر شورا اهميت و

.  شرورا در اسرالم شرده اسرت نامگرذاري« شوري»نام  به كريم

برر اسراس سياسي است كه راهبري جامعه را  -نهادي اجتماعي

كند و معتقد است نظام حكمراني بر مدار خرد جمعي تعريف مي

 مشاركت سوي ديگر از شود.گيري شورايي مستحكم ميتصميم

 كاركنران، كند و هنگرامي كرهايجاد مي تعهد تصميم گيري در

 تصميم تصميم، كنندمي پيدا تصميم گيري در مشاركت فرصت

 افزايش تصميما  شدن تيعمليا براي آنان انگيزه و شودآنها مي

 شود.مي ايجاد عاطفي تعهد از باالتري سطا و يابدمي

گيري نيز بر روشرهاي گروهري تاكيرد در روشهاي نوين تصميم

گيري گروهري اجتمراعي از متخصصران را شده اسرت. تصرميم

اي، بحرث كند تا در باره موضو  از پيش تعريف شردهفراهم مي

دهنررد) زو، مريگررو، ونررگ و  كننررد و بهترررين انتخرراب را انجررام

هراي كالمري (. در بسياري موارد اين متخصصران از داده5511

كنند. مثال در باره ميزان راحتي خودرو اطالعا  بره استفاده مي

شود، امرا از سيسرتمهاي تحليرل صور  دقيق و كمي بيان نمي

 شود. پيشرفته براي جمق بندي نظرا  آنها استفاده مي



 

 901-991صفحه ،9911 سال، )فصل بهار) اول، دوره فصلنامه رهیافتی رد مدرییت بازرگانی

   
 

   
 
 

 

افراد شركت كننده در تصرميم وزن تعلرق  در مواردي به نظرا 

گيرد و تاثير نظرا  در تصميم بر اساس اهميرت و وزن نظرر مي

(. يعنري افررادي كره 5515گيرد )يو،تصميم گيرنده صور  مي

توانايي آنها در اخذ تصميم درسرت كمترر اسرت و برا احتمرال 

شوند، برا وزن كمترري كمتري موفق به اخذ تصميم درست مي

 شوند.هايي مشاركت داده ميدر تصميم ن

گيري گروهي اين است كه گاه براي يک چالش ديگر در تصميم

شود و افراد را در مسير نادرست اخذ تصميم سوگيري ايجاد مي

دهد. وقتي افراد متخصص در جلسه اخذ تصميم گروهي قرار مي

گوينرد بره مزايراي آن از گزينه مرورد انتخراب خرود سرخن مي

گويند. لرذا ها از معايبش سخن ميي بقيه گزينهپردازند و برامي

ها سوگيري دارد و همين منجر به تبادل اطالعا  در باره گزينه

شرود هاي گروهري ميگيريبروز خطرا و سروگيري در تصرميم

 ( . 5511)اسكالز هار ، جرسي پن، موجزيچ و 

گيري از آنجا كه افراد برا نگرشرها و در جلسا  تصميم

شرروند گرراه همگرايرري جلسرره ظرراهر مي شرررايط مختلفرري در

هراي شرود. در ايرن صرور  گروهنظراتشان با چالش مواجه مي

شود ترا در هرر گرروه، كره افكرار همگرايري تخصصي مطرح مي

توانرد بيشتري دارند، زودتر به اجما  برسرند. ايرن تفكيرک مي

هراي تخصصري كرره سررعت همگرايري و اخرذ تصرميم در گروه

ر يک حوزه اسرت را تسرهيل نمايرد. متمركز بر يک موضو  و د

وقتي تصميمي به اجما  اخذ شود، قابليت اتكاي بيشرتري دارد 

 (. 5510)بوزارور، تچانكاني، پيرس و 

گيري همانطور كه بررسي مختصر مرور ادبيا  در حوزه تصرميم

هاي گروهي تاكيرد بسريار گيريدهد، امروزه بر تصميمنشان مي

سريب شناسري ايرن جلسرا  شده اسرت. مقراال  زيرادي بره آ

پرداخته و سوگيري اطالعاتي از مواردي است كه بره آن اشراره 

شده است. همچنرين از آنجرا كره اهميرت و وزن نظررا  همره 

خبرگان مدعو در جلسا  يكسان نيست در مرواردي بره جمرق 

بندي وزني نظرا  پرداخته شده است. همچنين با تنو  و تعدد 

رغرم حضرور متخصصران،  گيري علريعوامل مروثر برر تصرميم

گيري پيشنهاد شده است كه هاي تخصصي براي تصميمكارگروه

 اجما  و همگرايي زودتر اتفاق بيفتد. 

امروزه استفاده از روشهاي نوين براي اخذ تصرميمي درسرت در 

هاي ها توسعه يافته اسرت. از نررم افزارهرا و سيسرتمهمه زمينه

شرود. در تفاده ميهوشمند براي دستيابي به تصميم بهينره اسر

اي مانند مسائل سياسي كه تعردد و اين ميان در مسائل پيچيده

هراي تنو  مسائل از داخل و خارج بسيار است و نيراز بره تحليل

بسيار تخصصي دارد اتكا بر آراي عمومي و مشاركت مردم با هر 

سطا معلوما  از چه جايگاهي برخوردار استر در شرايطي كره 

هاي اطالعراتي بسريار ايجراد   سروگيريتبليغا  مختلف متنرو

اي كند براي افرادي كه چندان متخصص نيستند، چه نتيجهمي

در بر داردر همچنين بسياري از عوامل اساسري تراثير گرذار برر 

تصميم مردم به داليلي در جوامق مختلف پنهان اسرت. افررادي 

دهند از بسياري عوامرل ناآگاهنرد و كه انتخاب خود را انجام مي

گيرند. آيا در اين شررايط حت تاثير سوگيري اطالعاتي قرار ميت

انتخاب بر اساس اكثريت آرا به انتخراب بهتررين گزينره منجرر 

 شودر مي

در اين تحقيق به بررسي شرط احراز صالحيت مشاركت در اخذ 

پردازيم. در بخش بعدي مروري تصميم بر اساس اكثريت آرا مي

خواهيم داشرت كره در بخرش سروم از آن  ايبر توزيق دوجمله

 ايم. استفاده كرده

 

 ایتوزیع دوجمله

 ،مايش برنوليآزپردازيم. ابتدا به مرور تعريف آزمايش برنولي مي

دو  فقرط، اسرت كره احتمالو  آمار حوزه  درتصادفي  تجربه اي

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84
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ناميرده  موفقيرت يرا شكسرتحالت مي تواند داشته باشرد كره 

استر  هر چند تراس مري  1مثال آيا تاس پرتاب شده  .شودمي

 1دارد يا حالت داشته باشد امااين تجربه فقط دو حالت  1تواند 

 است يا غير از آن.  

در باره تصميم نيز مي تواند دو حالت درنظر گرفت. يرا درسرت 

 دو نتيجه موفقيت و عدم موفقيت با احتماال باشد يا نادرست. 

p و q=1-p. يعنري احتمرال درسرت برودن يرا در نظر بگيريد .

 باشد. qو احتمال نادرست بودن يا عدم موفقيت   pموفقيت 

از انجام چند آزمايش مستقل برنولي به وجود آيرد  آزمايشي كه

 (.1135اي گويند )نعمت اللهي، را آزمايش دوجمله

فرر  كنيرد كره نترايج  دهيم.بار انجرام مري  n ين آزمايش راا

كه  X ر اين صور  به متغير تصادفيد. مستقل از يكديگر باشند

برار انجرام آزمرايش باشرد  n هرا درنشان دهنده تعداد موفقيت

ترابق . گوينردمي (n,p) اي با دو پرارامترمتغير تصادفي دوجمله

  آيد:احتمال آن از رابطه زير به دست مي

 
اي بايستي تعداد مشخصي تجربه براي استفاده از توزيق دوجمله

برنولي مستقل داشته باشريم و بره تعرداد مشخصري آن تجربره 

ثابت و  تكرار شود. همچنين احتمال موفقيت در هر تجربه مقدار

 مشخصي باشد. 

 است. npو اميد آن   np(1-p)واريانس آن

 

 صحت اخذ تصمیم با اکثریت آرا

در اين تحقيق دو حالرت تصرميم درسرت و نادرسرت مفررو  

است. احتمال اخذ تصميم درست را حالت موفقيت و با احتمال 

p گيريم. احتمال اخذ تصميم نادرست را شكست و با درنظر مي

كنيم. هرر فررد مسرتقل از ديگرري برا   مريفرر p-1احتمال 

كنيم در گيرررد. فررر  مرريتصررميم درسررت را مي pاحتمررال 

شرود. نفر بر اساس اكثريت آرا تصميمي اخرذ مي nاي با جامعه

اي كه احتمال اخذ تصميم درست براي هر فرد، مسرتقل جامعه

گيريم. را عددي فرد در نظر مي nباشد. اكنون  p از هم و برابر 

تراثيري  nند در جوامق بزرک اضافه شدن يرک عردد بره هر چ

هاي زوج n به شكل فرد آن است كه در  n ندارد. علت انتخاب 

ممكن است در مرحله اول، در حالتي كه آراي برابرر بره وجرود 

هاي فرد، اخذ تصميم در يک nآيد، تصميمي اخذ نشود. اما در 

 مرحله ميسر است. 

باشرد احتمرال اخرذ  pفررد  اگر احتمال اخذ تصميم درست هر

تصميم درست برر اسراس اكثريرت آرا از فرمرول زيرر محاسربه 

 شود:مي

 
براي اخذ تصميم درست بايرد بريش از نيمري از افرراد تصرميم 

زنند. نفر به انتخاب درست دست مي kنفر،  nدرست بگيرند. از 

برار نيرز  n-kبار تصميم درست اخذ شرود و  kبنابراين بايستي 

رست باشد. اما افراد مختلفي ممكن است اين تصميم تصميم ناد

درست را اخذ كنند. بدان معنا كه حاال  مختلفي براي انتخراب 

k  بار تصميم درست ازn  در  بار وجرود دارد.  لرذا قسرمت

فرمول اضافه شده است. همچنرين تعرداد افررادي كره تصرميم 

شوند، تصميم مي گيرند و بر اساس اكثريت آرا مبنايدرست مي

بايستي از نصف بعالوه يک بيشتر باشد. بنرابراين احتمرال اخرذ 

تصميم درست بر اساس كران جمق مطابق فرمول فروق خواهرد 

 بود.
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هايي كره انتخاب بر اساس اكثريت آرا  يعني مجمو  تمام حالت

 بيش از نيمي از افراد جامعه گزينه درست را انتخاب كنند. 

اين احتمرال را محاسربه كررديم.  pو  nير بر اساس تغيير مقاد

همانطور كه نمودارهاي ترسيم شده از شبيه سازي اين فرمرول 

احتمرال اخرذ تصرميم  p=5.0دهد، به ازاي در متلب نشان مي

گيري برا كنرد. يعنري در تصرميمفرقري نمي n درست با تغيير 

اي كه احتمال اخذ تصميم درست براي هر اكثريت آرا در جامعه

ماند. مي %05باشد، احتمال اخذ تصميم درست همان  %05فرد

اگر احتمال اخذ تصميم درست براي هر فرد از جامعره كمترر از 

احتمرال تصرميم درسرت برر اسراس  nباشد، برا افرزايش  05%

كند. با كاهش احتمال تصميم اكثريت آرا به سمت صفر ميل مي

هراي كوچرک هرم احتمرال تصرميم nدر  pدرست و كم شدن 

كند. برعكس ت بر اساس اكثريت آرا به سمت صفر ميل ميدرس

احتمال اخذ تصميم درست  nبا افزايش  %05هاي بزگتر از pدر 

هراي كروچكتر ايرن nدر  pشود و با افرزايش به يک همگرا مي

 افتد. اتفاق مي

 دهد. ها را نشان مياين مقايسه 1نمودارها در شكل 

دهد و محرور عمرودي ميرا نشان  nمحور افقي مقادير مختلف 

احتمال تصميم درست گروهي برر اسراس اكثريرت آرا را نشران 

 دهد.مي

احتمال تصميم درست بر  p، به ازاي مقادير متفاو  1در شكل 

ترسريم شرده اسرت. همران طرور كره  nحسب مقادير مختلف 

احتمرال تصرميم درسرت  برراي  nشود، برا تغييرر مشاهده مي

p=5.0 ماند..باقي مي %05مقدار كند و همان فرقي نمي 

 p=5..0نمودارهاي براالي آن بره ترتيرب مربروط بره مقرادير 

,p=5.10, p=5.00 شود، برا باشد. همانطور كه مشاهده ميمي

مشراهده  %155تمايرل بره  nافزايش احتمال، در مقادير كمتر 

 شود. مي

مشرراهده  p<5.0، نمودارهرراي مقررادير  p=5.0پررايين نمررودار 

مشراهده  p=5.50,p=5.10,p=5..0يب، مقادير شد. به ترتمي

در  pدهرد، برا كراهش شود. همانطور كه نمرودار نشران ميمي

 شود.همگرايي به سمت صفر مشاهده مي nمقادير كمتر 

از يک تا صد بر اساس مقادير فرد تنظيم شرده اسرت.  nمقادير 

اي است در نظر گرفتره گيري يک مرحلهچون حالتي كه تصميم

ي زوج قرار داده نشده است. هدف نمرايش مفهرومي هاnشده، 

يعني احتمال تصميم درست هر فرد در نتيجه صحت  pتاثيرا  

 تصميم بر اساس اكثريت ارا بوده است.
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 p : مقايسه نمودارهاي مقادير مختلف1شكل 

 

 تحلیل نتایج

اي كه احتمال اخذ تصرميم درسرت توسرط هرر فررد در جامعه

گيري بر اساس آراي عمرومي باشد، تصميم %05جامعه كمتر از 

شود زيرا با افزايش جمعيرت احتمرال اخرذ تصرميم توصيه نمي

كنرد. قبرل از آنكره اتكرا برر آراي درست به سمت صفرميل مي

عمومي صور  پذيرد، بايد مطمئن برود احتمرال اخرذ تصرميم 

باشد. اگر ايرن كرار ميسرر مي %05درست براي هر فرد بيش از 

در جايي ناگزير از استفاده از آراي عمومي هسرتيم نباشد، يعني 

 تا باشد. اگر فقط دو گزينه  5ها فقط و بهتر است گزينه

 

 

 

 

براي شركت كننردگان باشرد كمتررين آسريب از اتكرا برر آراي 

شود. زيرا كسي كه در جهرل كامرل انتخراب عمومي حاصل مي

اي كنرد و اتكرا برر آرگزينه درست را انتخراب مي %05كند، مي

دهنرد، اكثريت حتي اين جماعرت كره در جهرل كامرل راي مي

احتمال انتخاب گزينه درست را كمتر نخواهرد كررد. در حرالتي 

گزينه موجود باشد و يكي درست باشد، براي كساني  0كه مثال 

دهنرد، كه به تصادف و در جهل كامل انتخاب خود را انجرام مي



 

 901-991صفحه ،9911 سال، )فصل بهار) اول، دوره فصلنامه رهیافتی رد مدرییت بازرگانی

   
 

   
 
 

 

ه آراي عمرومي امكان انخاب درست هر فرد است و اتكا بر 55%

 دهد. اين جماعت احتمال انتخاب درست را به سرعت كاهش مي

 %05براي افرادي كه احتمال انتخاب درست برايشران بريش از 

تواند احتمرال توان گفت اتكا بر آراي عمومي آنها ميباشند، مي

توان فردي ببرد. يعني مي%155اخذ تصميم درست را به سمت 

اسرت را  %05توسط او بريش از  كه احتمال اخذ تصميم درست

خبره تلقي كرد كه شرركت او در راي گيرري برر احتمرال اخرذ 

 افزايد.تصميم درست مي

 

 جمع بندی و نتیجه گیری

اي احتمرال در اين تحقيق با استفاده از فرمول توزيرق دوجملره

تصميم درست متكي بر اكثريت آرا را بررسري كررديم. تحقيرق 

 %05صميم درست توسط هرر فررد نشان داد اگر احتمال اخذ ت

باشد، احتمال اخذ تصرميم درسرت متكري برر اكثريرت آرا نيرز 

همين مقدار خواهد شد. مثال اگر دو گزينه براي تصميم موجود 

باشد، شركت كساني كه در جهل كامرل هسرتند و بره تصرادف 

كننند، منجر به كاهش احتمال تصرميم درسرت برر انتخاب مي

درصد تصميم درست اخذ  05شد و  اساس آراي اكثريت نخواهد

تصرميم درسرت را  pگردد. در صورتي كه هر فرد با احتمال مي

باشد،  با افزايش تعداد راي دهندگان احتمرال   p<5.0بگيرد و 

كند. با كاهش اخذ تصميم درست به سمت صفر گرايش پيدا مي

p شود. در حرالتي كره سرعت تمايل به صفر، بيشتر ميp>5.0  

افزايش تعداد مشاركت كننردگان در تصرميم احتمرال باشد، با 

گررايش   %155تصميم درست متكي بر اكثريرت آرا بره سرمت 

شرود. اگرر سرعت اين گررايش تشرديد مي pيابد. با افزايش مي

تعداد مشراركت كننردگان زيراد باشرد، يرا مشراركت گسرترده 

ضروري باشد، بهترين حالرت وقتري اسرت كره فقرط دو گزينره 

در اين حالت آراي كساني كه حتي در جهل كامرل مطرح باشد. 

دهنرد منجرر بره كراهش و به تصادف انتخاب خود را انجرام مي

درصد گزينره  05احتمال انتخاب گزينه درست نخواهد شد زيرا 

كنند و افرادي كه احتمرال گزينره درسرت درست را انتخاب مي

ن است نتيجه را رقم خواهند زد. از نتيجره اير %05آنها بيش از 

تحقيق در مواردي كه با اتكا بره آراي عمرومي انتخراب صرور  

تروان اسرتفاده كررد. همچنرين برراي مشراركت در گيرد ميمي

تصميم و شناسايي مرز خبرگي برراي انتخراب فررد در تصرميم 

توان به اين سوال پاسر  داد كره آيرا احتمرال اخرذ گروهي مي

 درصرد اسرت يرا خيرر. 05تصميم درست توسط فررد بريش از 

افرادي كه احتمال اخذ تصميم درست آنها بر اساس داده هراي 

گيري گروهري توانند تصميمدرصد باشد و  مي 05قبلي بيش از 

تروان برا تجزيره را به نتايج درست هدايت نمايند. همچنرين مي

اي كردن آن از وقرو  هاي دوتايي و مرحلهيک تصميم به گزينه

گيري و كاهش تصميم درصد در05مشاركت با احتمال كمتر از 

 احتمال تصميم درست جلوگيري كرد.
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 ..1-.3،ص.ص. 1فصلنامه رهيافتي در مديريت بازرگاني 

(، آمار و احتمراال  مهندسري، تهرران: 1135نعمت اللهي، نادر) ..

 .1.3-.11انتشارا  دالفک، چاپ چهاردهم، ص.ص 
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