
 درس سوم: تصمیم گیری درست

 :درس بتوانند نیمطالعه ا انیدر پا انتظار می رود طالب فراگیر از

 یح دهندتوض را تصمیم گیری درست بتوانند مفهوم. 

 شودما منتهی نمی نتیجه مطلوب الزاماً به تصمیم گیری درست که چرا شرح دهند بتوانند. 

 هیم، را درک کنیم و تشتتصید د بین تصمممیم گیری درسممت و نتیجه مطلوبتفاوت  که اگر نتوانیم به خاطر داشتته باشتتند

 .ی خود درس بگیریم و کیفیت تصمیمهای خود را بهبود دهیمهای گذشتهتوانیم از تجربهنمی

  تشصید دهند تصمیم های درستی را که به نتیجه نامطلوب منجر شده خود، طلبگیو شصصی بتوانند در زندگی. 

 

 چیست؟ تصمیم گیری یادگیری مهارتانتظار ما از 

بد خودمان  هایست و خوب، باید از تصمیمهای خوب است و برای تصمیم گیری درایم که موفقیت و پیشرفت، حاصل تصمیمدانیم و شتنید می

 .درس بگیریم

 ایم؟گرفته خوبی تصمیم یا درست تصمیم گوییم کهاما تصمیم درست و خوب چیست؟ چه زمانی می

 مان درست بود  است؟توانیم ادعا کنیم که تصمیمآیا وقتی از نتیجه تصمیم خود ناراضی هستیم، هنوز می

گیریم؛ یا اینکه با وجود آگاهی از تفاو  این اشتبا  می نتیجه تصمیم را با فرایند تصمیم ها این است کهانیکی از اشتتباها  ههنی ما انست

 .توانیم آنها را به درستی از یکدیگر تفکیک کنیمدو، نمی

 :است زیر مراحل ایم که فرایند تصمیم گیری شاملدانیم و بارها شنید همه می

 تشصید دقیق صور  مسئله 

 اطالعا  گردآوری 

 های موجودپیدا کردن گزینه 

 های مصتلفارزیابی گزینه 

 انتصاب بهترین گزینه 

 برسیم؟ داشتنی ای مطلوب و دوستنتیجه شود که بهاما سوال اینجاست که آیا طی کردن مراحل باال، الزاماً باعث می

 :نباشدداشتنی ممکن است نتیجه تصمیم درست، برای ما مطلوب و دوست در سه حالت

 .ها مطلوب ما نیستندیک از گزینه هیچ .1

اما به هر  .کنندیک از آنها رضایت حداقلی شما را هم تأمین نمییابید. اما هیچکارهای ممکن را میسنجید و تمام را شتما وضتتیت موجود را می

در چنین شرایطی،  .های موجود یکی را انتصاب کنیدگزینهتوان به صتور  داممی عق  انداخت و جایی باید از میان حال، هیچ تصتمیمی را نمی

انتخاب بین  این همان چیزی استت که در ادبیا  عامه به .کنیدانتصاب می است نامطلوب موارد، سایر از کمتر ای را کهگزینه شتما

 .شودشناخته می بد و بدتر

ش برای شما بسیار مهم است. اما از طرفی ممکن است وقت کالس برای مثال فرض کنید در کالس درس سوالی به ههن شما می رسد که جواب

با ستوال شتما گرفته شتود حق الناس متوجه شتما شتود و یا پرستیدن آن موج  بی احترامی به استتاد شود. در اینصور  تمام گزینه های شما 

 نامطلوب خواهد بود و انتصاب شما بین بد و بدتر است.

 .تر هم دامماً با چنین تصمیمی مواجه هستیمهای کوچکاست. ولی ما در مقیاس نمایی شد بزرگالبته این مثال، 
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 مثال – با همکالسی های فاضلمان مباحثه کنیم دادیممی ترجیح که شرایطی در – مباحثهبرای  همکالسی های ضتیفمانانتصاب میان یکی از 

 .است جنس همین از دیگری

 ینمونه – کدام مطلوب ما نیستتتند و کالس آنها مقارن با ستتاعت درس استتتاد مابوب ماستتتکه هیچ –انتصاب بین درس دو استتتاد مصتلف 

 .گیری استگری از همین شکلِ تصمیمدی

 ناپذیر محیطیبینینقش عوامل پیش .2

 .شودناپذیر مایطی تتیین میبینیی تصمیم ما در اثر عوامل پیشگاهی اوقا  هم، نتیجه

 :ها توجه کنیدبه این مثال

 انتخاب محل تحصیل تحقیق بیشتر در مورد 

وارد ستایت ثبت نام آن مرکز شد  اید. وقتی  رفتن به یکی از مراکز تصصتصتی حوزوی و تاصتیل در رشتته مورد عالقه تان برای  دفرض کنی

 .ی شما مشکل استشرایط را بررسی می کنید می بینید که برای رفتن به آن مرکز باید به شهر دیگری مهاجر  کنید و این کمی برا

تصمیم  -و بتید است به این زودی ها تکمیل شود -چون می بینید که ظرفیت ثبت نام هنوز تکمیل نشتد  و فرصتت برای ثبت نام باقی است، 

 می گیرید وضتیت مراکز تصصصی دیگری که رشته مورد عالقه شما را ارامه می دهد بررسی کنید.

و اساتید مراکز تصصصی دیگر متوجه می شوید که شرایط همان مرکز اول با وضتیت شما مطابقت  بتد از کمی جستتجو در مورد وضتیت مدرک

بیشتتری دارد و از دیگر گزینه ها مناست  تر است. در نتیجه تصمیم می گیرید به سایت ثبت نام همان مرکز تصصصی مراجته کنید و در آزمون 

ن پیام مواجه می شوید که ظرفیت ثبت نام تکمیل شد  و شما دیگر شانسی برای رفتن به آن ورودی همان مرکز ثبت نام کنید. اما متاسفانه با ای

 مرکز تصصصی و تاصیل در آنجا را ندارید.

ای تردید ، در صتتورتی که نیاز به کستت  اطالعا  بیشتتر داشتتته باشتتید، لا هچنین انتصابی انجام دهیدآیند  هر بار تصتمیم بگیرید  احتماالً در

 را به تأخیر بیندازم؟ ثبت نام خودکه آیا درست است تا کنید می

کند و مهم استت که شما تشصید بدهید این تجربه تا چه حد باید در متنا پیدا می های گذشمتهیادگیری از تصممیم اینجاستت که باثِ

 .ی شما تأثیر بگذاردها و رفتارهای آیند تصمیم

 

  انتخاب رشته مورد عالقه

روزهای پایانی سطح یک هستید و می خواهید برای ورود به سطح دو رشته تصصصی روانشناسی موسسه امام خمینی )ر ( را فرض کنید شما در 

رد  کانتصاب کرد  اید. قبل از انتصاب خود نیز با اساتید مشاور هدایت تاصیلی طالب مشور  نمود  اید و این رشته را برای شما متناس  اعالم 

کور نیز سال هاست که این رشته را ارامه می کنند و اساتید مبرز و دانشمندی در آنجا تدریس می کنند. شما در آزمون اند. از طرفی موستسته مذ

 ورودی این موسسه نیز قبول شد  اید و در مصاحبه شفاهی نیز نمر  قابل قبول دریافت کرد  اید.

ه ای از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی به موسسه ارسال می شود در این حال پس از گذشتتن دو هفته از تاصیل شما در این رشته بصشنام

در  اکه باید در استر  وقت نسبت به ملیی نمودن رشته های اقتصاد، علوم تربیتی و روانشناسی اقدام نمایند و کلیه دانش پووهان این سه رشته ر

 رشته های دیگر ثبت نام کنند. 



ه ترک این موسسه شوید و یا رشته ای که انتصاب شما نیست و عالقه ای به آن ندارید تاصیل این بصشتنامه موج  می شتود تا شما مجبور ب

 بود  است؟انتخاب رشته روانشناسی در آن موسسه  اشتباه  یاما آیا تصمیم شما دربار کنید. 

 وقتی نتیجه به هر حال بد بوده، دیگر چرا باید به خاطر فرایندِ خوب خوشحال باشم؟

شتانس تاصیل در این رشته و موسسه را از دست داد  ام و یک سال تاصیلی در مراکز تصصصی را از دست خود بگویید وقتی  ممکن استت با

 .گیری من درست بوداما فرایند تصمیم نتیجه بد بود دیگر چرا باید دلم را خوش کنم کهداد  ام، 

 :ی مهم توجه داشته باشیمدر اینجا باید به یک نکته

بگویید فرایند  توانستید به خود، میمرکز تصصتصتی که می توانستتید انتصاب کنید همانی بود که ظرفیتش تکمیل شد ال، اگر تنها به عنوان مث

 .ام، همه چیز را باختهنتوانسته ام ثبت نام کنمهم نیست و همین که من برایم م

تر بستیار بزرگ آوری اطالعات بیشترمنافع حاصل از جمع ان،گیریم و در طول زمهای مشتابهی میدانیم که بارها و بارها تصتمیماما می

 .است ای بدون کسب اطالعاتناگهانی و لحظهثبت نام  از

 

 دهندبینی شده رخ میوقتی یکی از سناریوهای نامطلوبِ محتملِ پیش .3

 .ایدی نهایی رسید گزینههای مصتلف به دو تاپ برای خودتان بصرید. بتد از بررسی گزینهفرض کنید قصد دارید یک لپ

ار خورد کاماًل نابود شود و از کای که به زمین میها طراحی زیبایی دارد، اما بستیار ظریف استت و ممکن است در نصستین مرتبهتاپیکی از لپ

 .بیفتد

ر هم روی زمین بیفتد، زمین دهد؛ اما مشتصد است که اگای دارد و دیدنش حس خوبی به شتما نمیتاپ دیگر، ظاهر بستیار زشتت و زنند لپ

 .ماندتاپ سالم میبیند و لپآسی  می

 بینید که زیبایی برایتان بسیار مهم است. همچنین با مرورکنید و میشتما در نهایت فاکتورهایی را که برایتان مهم استت فهرستت و ارزیابی می

تان افتاد  تاپ از دستتاپ در اختیارتان بود ، فقط یک بار لپمی لپرسید که طی دوازد  سال گذشته که به صور  دامتان به نتیجه میخاطرا 

 .است

د که تصمیم کنیتاپ برای شما، احساس میبنابراین احتمال زمین خوردن و شکستن، منتفی نیست؛ اما با توجه به اهمیت ظاهر زیبا و طراحی لپ

 .تاپ زیباتر استدرست، خریدن لپ

 .شکندافتد و میتان میخرید، اتفاقاً از دسترا میتاپ چند روز بتد از اینکه لپ

وهای اید و سناریی تصتمیم، مطلوب شتما نبود  استت. اما باید به خاطر داشتته باشتید که شتما فرایند درستی را طی کرد در اینجا ظاهراً نتیجه

گیری ابراین، فرایند تصمیمبن .ایدن را هم فهرست کرد اید و فاکتورهای مهم و ترجیاا  خودتاهای هر یک را هم در ن ر گرفتهماتمل و هزینه

 .ی نامطلوبی حاصل شد  باشدشما کامالً درست بود ؛ حتی اگر نتیجه

فرایند تصتمیم گیری درستت، قرار نیستت همیشه و در هر لا ه برای ما نتیجه ای مطلوب به همرا  بیاورد. اما چون بنا به تتریف، قدر  پیش 

بینی ناپذیر را نداریم، منطقی استت با رعایت اصتول تصتمیم گیری درست سهم مشکال  و تبتا  منف  خارز از اختیار را در بینی عوامل پیش 

 زندگی و مسیر طلبگی خود کاهش دهیم.



 

درستتت،  یتنی کستتانی که بدون طی کردن فرایند تصتتمیم گیری .های فراوانی دارددانیم که عکس این ماجرا هم مصتتدا البته این را هم می

یا اینکه ما  گیری ماهر هستند،اینکه آن افراد، اشتتباهاً فکر کنند در تصمیماما  .اندهای ارزشتمندی نیز رستید اند و به نتیجههایی گرفتهتصتمیم

 .ستی کنیم روش تصمیم گیری آنها را الگوی خود قرار دهیم، بسیار نادرست است

 اندکی تامل:

دانید که ی مطلوب منتهی نشتد ، اما شما میپیدا کنید که به نتیجه مدرسته و در دنیای طلبگیدر زندگی یا های درستت خود را یکی از تصتمیم

 .ی نامطلوب، روش تصمیم گیری خود را تیییر دهیدنباید به خاطر نتیجه

نتیجه  و فرایند تصمممیم فکیکِهای بستتیار کلیدی یا بزرگ را مطرک کنید. هر تصتتمیمی که بتواند مثالی برای تالزم نیستتت الزاماً تصتتمیم

 .باشد، مفید و آموزند  است تصمیم

 


