
 درس ششم: مهارت های کلیدی تصمیم گیری 

 :رود پس از مطالعه این درسانتظار می طالب فراگیرز ا

 فهرست کنند بتوانند هشت مهارت کلیدی که تصمیم گیری و حل مسئله به آنها وابسته است را. 

 توضیح دهند بتوانند هر یک از مهارتهای هشت گانه را به صورت کوتاه و مختصر. 

  که از میان این هشممت مهارت  برآورد کنند اند(های قبلی خود )خصمموصمماه آنهایی که نتایل م لو  به همراه ندا ممتهتصممیمبا مرور

 .بهبود در کدام موارد برای آنها در اولویت قرار دارد

قاعدتاه با همین هدف  در  .یمهای خود را افزایش دهی ما عالقمند هسمتیم که مهارت خود را در تصمیم گیری بهبود دهیم و کیییت تصمیمهمه

اما برای اینکه بتوانیم این کار را به  کلی اثربخش انجام  .هستیم سمایت مسمیر بلبهتصممیم گیری در مهارت های جموعه درسحال م العه م

 .گیری  برای ما اولویت باالتری دارندهای مهارت تصمیمدهیم  الزم است ابتدا به صورت مشخص بدانیم که کدام بخش

 جغرافیای مهارت تصمیم بتوانیم آن  کمک به تا  ده است ارائه بخشمی هشمت مدل یک انتخاب های هوشممندانه در کتابی به نام 

 : ده استم رح  تصمیم گیریهای اصلی در ی زیر به عنوان مولیه  هشت مولیهبشناسیم. در این کتا  بهتر و بیشتر را گیری

 :Problem مسئله را درست تشخیص بدهیم .1

 سوال واقعی چیست؟

؟ یا ماجرای اصلی این است که اصاله باید در آزمون کدام مرکز یا موسمسمه تخصصی حوزوی  رکت کنمآیا واقعاه االن بحث سمر این اسمت که 
 برای ادامه تحصیل در س ح دو به مراکز تخصصی بروم یا به صورت عمومی ادامه تحصیل دهم؟

م قبل اما نمیدان. ازدواج کنمخواهم دانم می؟ ممکن است مسئله این با د که: میخانواده بدهم یا نه تشکیلخواهم آیا بحث سر این است که می
 از اتمام س ح یک اقدام کنم یا پس از قبولی در یکی از مراکز تخصصی و رو ن  دن تکلیف آینده بلبگی ام؟

انتخا  مناسم  ترین موسسه یا مرکز تخصصی و ر ته ی االن من  هام؟ یا اینکه مسمئلمانده هجرت به قم و ادامه تحصمیل در آنجاآیا بر سمر 
 است؟ متناس  با تیپ  خصیتی من در قم

یدیم.  اید برگزار کرده ایم هنوز به نتیجه نرس با اینکه چندین جلسمه با دوسمتان گروه تبلی ی جهادی  برای تصمیم گیری در مورد مدصد تبلی ی
 ایم ایام پایانی ماه صیر به زیارت اربعین برویم یا برای تبلیغ در روستاهای مدنظر عازم  ویم.مشکل اینجاست که هنوز تصمیم نگرفته 

 برای تشخیص درست مساله اصلی خود باید هنر تشخیص و تعریف مساله را بیاموزیم که خود یک مهارت جداگانه را تشکیل می دهد. 

 آیا این مساله به من مربوط است 

 ی آن انتخا  کرده ایمآیا نام و  رح درستی برا 

 آیا در دایره تخصص من جا دارد 

 آیا افق زمانی درستی برای حل آن در نظر گرفته ام 

 



 

 :Objectives مورد انتظار ما از این تصمیم چیست؟ نتیجه .2

فضممای تحصممیلی با سمم ح باالتری تصمممیم بگیرم  هدف نهایی و خروجی مورد انتظارم چیسممت؟ به دنبال  هجرت به قمخواهم در مورد اگر می

ی این تصمیم  باید چه منافعی را برای من یجهنت ؟برای ممحض  مدن در درس و بحث ؟ دور بودن از بسمتگانآرامهسمتم؟ زندگی در محی ی 

مرزهای  دارم که نباید ندض  ممموند؟ چه مالک های مهمیچه   هایی را افزایش دهد؟چه امید  هایی را کاهش دهد؟چه ترس  تمامین کند؟

 اخالقی که نباید از آنها عبور کنم؟

 :Alternatives هایی پیش روی من وجود دارد؟چه گزینه .3

کنیم با عد  انداختن  فکر می .کنیم که با یک تصمیم مواجهیم مویم و احساس میگاهی اوقات  ما تنها یک راه پیش رو داریم. اما متوقف می
توانند های متعددی میها  واقعاه گزینهاز سوی دیگر بعضی وقت .دهیم که در حال تصممیم گیری هسمتیمافتد. یا خودمان را فری  میاتیاقی می

کنیم انتخابی نداریم  وارد مسیر در این حالت  چون فکر می .است ناتوان هاخلق گزینه یا هادیدن گزینه وجود دا مته با مند. اما نهن ما از

  . ویم(خارج نمی ویم )یا از مسیر نادرست نادرست می

 

 :Consequences  ود؟ای منتهی میهر گزینه به چه نتیجه .4

 واهد بود؟خ چگونهتحصیل در ر ته تبلیغ تخصصی من پس از بلبگی زندگی 

 ست؟چی بلبگی من در بیرجندبا زندگی  قم یا مشهددر  بلبگی ؟ تیاوت زندگیادامه تحصیل در س ح دو در قم چه تیاوتی با مشهد دارد

 خواهد – دارم س ح دو عمومی مدرک که –ام چه تیاوتی با امروز دا ته با م  زندگی ی فلسیه و کالم از دانشگاه رضوی مشهدمدرک دکترااگر 

 دا ت؟

 اگر امروز به عنوان اعتراض به م لو  نبودن روش تدریس استاد  در امتحان هیتگی  رکت نکنم فردا چه عواقبی خواهد دا ت؟

 

 :Tradeoffs آوردن هر چیزی  چه چیزهایی را باید از دست بدهم؟برای به دست  .5

 :نتیجه اینکه .هرگز هم  قرار نبوده و قرار نیست که به یک رویا نزدیک بشود .ی زیادی دارددنیای ما با یک دنیای کامل رویایی  فاصله

کنم  با خودم اندازه که به دسممتاوردهای هر انتخا  فکر میهر به دسممت آوردنی  با از دسممت دادنی همراه اسممت و مهم اسممت که من  به همان 

 .گیردهایم را از من میکند و کدامیک از دا تههایی دور میها و هدفبیندیشم که هر انتخا   من را از چه فرصت

  

 :Uncertainties توانم بدانم؟دانم؟ چه چیزهایی را نمیچه چیزهایی را نمی .6



کو یم تا حد امکان   ویم  میهرگاه با تصمیم مهمی مواجه می . ودبا افزایش حجم و کیییت ابالعات  بهتر میکیییت تصمیم گیری معمواله 

 .های پیش رو را بهتر بشناسیم و ارزیابی کنیمها و انتخا ابالعات بیشتری جمع آوری کنیم و با م العه و بررسی و تحدیق و مشورت  راه

 :یماما یک نکته را نباید فراموش کن

می  صبعضمی چیزها را نمی دانیم. بعضمی چیزها را نمی توانیم بدانیم. این دو را نباید با هم ا متباه گرفت. آننه نمی دانیم  در اثر بررسی مشخ

  ود و آننه نمی توانیم بدانیم  ابهام اجتنا  ناپذیر است. ابهامی که فدط پس از انتخا  رفع می  ود.

 

 :Risk Tolerance تحمل ریسک من چددر است؟ .7

حتی اگر  .ها از نظر میزان تحمل ریسک با یکدیگر تیاوت داریمما انسمان .زنیم  باید به ریسمک پذیری هم فکر کنیمهر وقت از ابهام حرف می

گترین راست  برای من ممکن است بز آزمون معمولی و آسانما یکسان با د  باز هم آننه برای  ما  یک  اسمتعداد و تخصص تحصیلی مرایط 

 :به همین علت .محسو   ود بلبگی زندگی ریسک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :Linked Decisions های مرتبط با این تصمیم  چه هستند؟تصمیم .8

تصمممیم امروز من  فرصممت ها  تصمممیم ها و انتخا  های جدیدی را در آینده پیش روی من قرار خواهد داد. همننین  فرصممتها و تصمممیم ها و 
 همیشه از مسیرم حذف خواهد کرد. آیا از توانایی تصور  تحلیل و ارزیابی آنها برخوردار هستم؟ انتخا  هایی را برای

 



 اندکی تامل:

به نظرتان  در ندش این هشمت مهارت در آن تصمیم ها را بیابید.  .دتان را مرور کنیدخو یگذ مته نامطلوب یا ناموفق هایبرخی از تصممیم

 .ایداز بدیه ضعف دا تهکدامیک از این هشت مهارت  بیشتر 

 .ایدآن مهارت هزینه داده کنید به علت ضعف دربرای دوستان خود هم توضیح دهید که چرا فکر میسپس به نیت مباحثه 

 


