
 درس اول: کلیات و مفاهیم

 :بتواند از فراگیر انتظار می رود در پایان این درس

 .ضرورت تصمیم گیری صحیح را درک کند 

 .تصمیم گیری را تعریف کند 

 .بتواند تفاوت تصمیم گیری و حل مساله را تبیین کند 

 .تصمیم های صحیح و نا صحیح را تشخیص دهد 

 تصمیم گیری صحیح، چرا؟

 ییمعنا یریگ میعمالً تصم م،یندار شتریب نهیگز کیکه  ی. چون تا زمانمیمواجه هست نهیگز یبا تعداد شهیهمما در لحظه نیاز به تصممیم گیری 

ب است؟ مناس یریگ میتصم یبرا یکه چه زمان میهست دیترد نیدچار ا شهیهملذا در مورد ابعاد مختلف تصمیم خود مردد می شویم. مثال  .ندارد

 اندازم؟یب قیآن را به تعو ایو  رمیبگ میبهتر است اکنون تصم

باید  .میرس دارت هاتیمسئول نیا رشیاز ما از پذ یاریباالست و بس اریبس یمهم زندگ یها میخصوصاً در تصم یریگ میتصم تیمسئولاز طرفی 

اما تصمیم  .میآن اقدام نکن یدر راسمتا م،یدانیانتخاب درسمت را م نکهیا نیکردن با اقدام کردن تفاوت دارد و ممکن اسمت در ع انتخاببدانیم 

 گیری انتخابی برای اقدام است و هر اقدامی آثار مثبت و منفی خود را به دنبال دارد.

خود  یشهود یریگ میبه تصم یا بایدو  ی برای تصمیم گیری نیاز داریم به منطق اسمتدالل میدانینمدر زندگی همه ما لحظاتی پیش می آید که 

و این تنها چند مورد از نیازهای متعدد ما به مهارت تصممیم گیری است. زیرا تصمیم گیری بر اساس نو  آن  .می( اعتماد کندیگوی)آنچه دلمان م

 ندیفرا اتیلبه ک شتریب میکوشیم ،یریگ میدر درس مهارت تصم نیبنابراو اثرات مختلف آن در زندگی روش های متفاوت و ابعاد مختلفی دارد.  

 .میما مشترک است، توجه داشته باش یهایریگ میها و تصماکثر انتخاب نیکه ب یریگ میتصم

 

 تعریف تصمیم گیری

 یریگیو پ میخوانیم یریگ میبهبود قدرت تصممم دیرا هم به ام یریگ میتصممم یهانامه . درسسممتیچ یریگ میکه تصممم میدانیما م یهمه

لذا برای ارائه تعریف آن از چند  .مینداشت یازین یریگ میحد و مرز تصم قیدق فیبه تعر م،ینبود یریادگیآموزش و  یاگر در فضا دیشا .میکنیم

 مثال کمک می گیریم.

 :میها حرف بزنآن انیمشترک مهم در م یژگیو کیتا در ادامه راجع به  دیها نگاه کنمثال نیا به

 دهم یا امسال را بمانم و سال دیگر پس از قبولی در دانشگاه انصراف دهم؟ همین ابتدای سال از طلبگی انصراف 

 حجره ام را عوض کنم یا مدرسه ام را؟ 

 حاال که میخواهم به حوزه علمیه بروم آیا با همه دوستان قدیمی ام قطع رابطه کنم یا تعدادی را نگه دارم؟ 

 اب کنم؟از میان اساتید درس اصول کدامشان را برای سال جدید انتخ 

 برای تولید نشریه داخلی مدرسه از آثار طالب مدرسه استفاده کنیم یا از آثار پژوهشگران معروف؟ 

 کدام کتاب فایده بیشتری به من می رساند و برای من مناسب تر است؟ از میان شروح مکاسب 



 برای مباحثه کدام یک از گروه های موجود در کالس را انتخاب کنم؟ 

 تریهدف ما، طوالن فعالً اما .دییفزایبه فهرست باال ب یریگ میاز تصم گریها مثال دده دیتوانیاحتماالً م د،یفرصت داشته باش قهیفقط چند دق اگر

و  مینها استخراج کرا از آن میتصم فیتعر میتا بتوان میها هستمثال نیا یوجه مشترک همه یبلکه در جسمتجو سمت یها نکردن فهرسمت مثال

 .به چه معناست یریگ میتصم مینیبب

 

 ست؟یچ یریگ میمهارت تصم / یریگ میتصم فیتعرمنظور از 

آن،  یو ابزارها هاکیو تکن یریگ میبا اتکا به دانش تصم میخواهیم ما .مشخص هستند هانهیگز شهیهم م،یزنیحرف م یریگ میاز تصمم یوقت

است که:  پرسش نیا بلکه من است؟ یرو شیپ ییهانهیکه: چه گز ستین نیا یریگ میسوالِ تصم گر،ید انیب به .میرا انتخاب کن نهیگز نیبهتر

 رو را انتخاب کنم؟ شیپ یهانهیاز گز کیکدام

 یریگ میبهبود مهارت تصمممم یرو دیبا م،یده شیو انتخاب خود را افزا یابیقدرت ارز میخواهیو م میدار ییهانهیچمه گز میدانیاگر م ن،یبنمابرا

 پس .ما حل مسئله است یحالت، چالش اصل نی. در امیمختلف قرار داشته باش یهانهیگز افتنی یممکن است هنوز در مرحله اما .میمتمرکز شو

 .می( فکر کنیریگ میهمان تصم ای) نهیگز نیبه انتخاب بهتر دیاز حل مسئله، با

به کار  نهیگز نیحل مسممئله و انتخاب بهتر یهر دو حوزه یبرا یبه شممکل کل یریگ میاوقات، اصممطالح تصممم یکه گاه میکن دیتأک دیبا مجدداً

 م،یبریکار مدو را در کنار هم به نیا یاست و وقت ترجیو حل مسئله را یریگ میاسمتفاده از عبارت تصم ت،یریآموزش مد یدر فضما اما  .رودیم

 .موجود است یهانهیگز انیمشخصاً انتخاب م ،یریگ میمنظورمان از تصم یعنی

 

 م؟یدار دیو حل مسئله تأک یریگ میتصم کیبر تفک چرا

 .میکنیها اشاره ماز آن یبه برخ جانیوجود دارد که در ا یمتعدد یهاعلت ،در جواب این سوال باید گفت

 دو حوزه نیا یعلم اتیبودن ادب جدا. 

 مورد نظر است یدر حوزه یدانش تخصص ازمندیاست. اما حل مسئله عموماً ن یمهارت عموم کی یریگ میتصم. 

در  یصصدانش تخ ازمندیممکن )حل مسئله(، ن یراهکارها صیجستجو و تشخ ،یمروبرو باش افت تحصیلی در مدارس علمیهاگر با مشمکل  مثالً

 .است عملکرد مدارس و طالب آموزش و ارزیابی یحوزه

 است یریگ میاز جنس تصم م،یرا انتخاب کن کیراهکارها کدام نیاز ب کهنیا اما. 

 .ه استدر فازِ حل مسئل کمک به طالب، از مسئولین آموزش یاریبس زیو ن مدارسدر  اساتید مشاورهکه نقش  دیانکته توجه کرده نیحتماً به ا

  .رندیگی( را بر عهده مزیم یرو یهانهیگز نی)انتخاب از ب یریگ میتصم یفهیهستند که وظمدارس و مرکز مدیریت  رانیمعموالً مد اما

چگونه می توان همه گزینه های روبرو برای تصممممیم گیری را در نظر گرفت تا هیو موردی از گزینه های قابل انتخاب از نظر  تامل:انددکی 

 مغفول نماند.

 


