
 تصمیم خوب و تصمیم بددرس چهارم: 

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

 .تحلیلی در مورد پشیمانی از تصمیم خود ارائه کنند 

 .نتایج تصمیم گیری را تحلیل و درستی یا نادرستی آن را در لحظه تصمیم گیری ارزیابی کنند 

  و بدشانسی تفکیک کنند.عوامل اتخاذ تصمیم را از شانس 

 .شودتصمیم گیری درست، الزاماً به نتیجه مطلوب منتهی نمی در درس گذشته توضیح دادیم که

 :مطرح کنیممان را به شکل دیگری بگذارید حرف

شود ای میای چه نتیجهاز چنین گزاره .شودپذیریم که تصمیم گیری درست، الزاماً به نتیجه مطلوب منتهی نمیفرض کنید می

 های ما خواهد داشت؟ها و تصمیمها و قضاوتگرفت؟ پذیرفتن این حرف، از امروز چه تأثیری در انتخاب

 :ی نیز به این نکته اشاره کرده اند و در ادامه نوشته اندبسیاری از نویسندگان کتاب های تصمیم گیر 

های کوچک قضاوت کنید؛ و به سراغ تصمیم های بزرگ ایشانتصمیم ی تعداد محدودیی افراد صرفاً بر اساس نتیجهی گذشتتهاگر درباره

 .فرایند اید و نهمتمرکز شده خروجی اند نروید، به نوعی رویفراوانی که در گذشته گرفته

ها را به بته ایشتتتان پتاداه داده یتا احتمتا ً آن هاا در گاذشااتاهشااانو و ب ات  ن یشتتتود بته واستتتطتهاین کتار بتاعتی می

 .تنبیه و مجازات کنید هایشانبدشانسی خاطر

 کنید؟شما چگونه فکر می

 دانید؟درست می دخالت شانس و بخت در تشویق و تنبیه در مورد تصمیمات دیگران راآیا شما هم 

 کند؟تان آن را چندان تأیید نمیکه تجربهگیری را تأیید کند؟ یا اینهایی دارید که این نتیجهتجربه

 گیری قوی هستند یا ضعیف؟کنید که در تصمیمهای گذشته افراد، چگونه قضاوت میخودتان در مرور تصمیم

در نظر  ارزیابی خودتان های کوچک خود را نیز هنگاما تصتتمیمکنید؟ یهای بزرگ خود فکر میدر مورد خودتان چطور؟ آیا فقط به تصتتمیم

 گیرید؟می

 

 پشیمانی در تصمیم گیری: کار فرینی انت اب من نبود

 

 

 

 

https://motamem.org/%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa/
https://motamem.org/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%af/


 

 

البته .شتتاید هم یک مدیر عالی رتبه در اپل .میلیارد د ر ثروت، جزو فهرستتت ثروتمندترین مردان جهان باشتتد ۰۶توانستتت امروز، با حدود او می

 .خوده را هم از دست بدهدی زندگی ممکن بود تمام سرمایه

 .های فعلی را هم به صورت کامل از دست بدهیم، تصمیم گیری چندان ساده نیستوقتی داشتن همه چیز، این احتمال را دارد که داشته

گذاران اپل است. البته نامش قطعاً کمتر از استیو جابز و ووزنیاک ی بنیان استت. او ستومین نفر از تیم سه نفره رونالد واین موضتو  صتحبت ما،

 .شناخترونالد واین، با استیو جابز در شرکت آتاری کار کرده بود و قبل از تاسیس اپل، او را می .شودشنیده می

 

 

 

ها و نشریات، در مورد آن تصمیم بارها با رسانه د ر فروخت. طی سالهای اخیر، رونالد واین، ۰۶۶درصدی خود را در اپل،  ۰۶رونالد واین، ستهم 

  است  له از سر اجبار نبودصحبت کرده است. این مسئ

 امروز زندگی  رامی دارد و از تصمیمش پشیمان نیست. او می گوید که درستی هر تصمیم ،رونالد واین

 ظه موجود بوده بسنجیم.را باید با اطالعاتی که در  ن لح

رفت های استیو جابز هم بلندپروازانه بود. استیو جابز زیر بار تعهداتی میگوید که در آن زمان، اپل هنوز هیچ چیز نداشت و تصمیمرونالد واین می

 .آمدخسارات زیادی به بار میو یا خورد، شد یا شکست میکه اگر عملی نمی
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ای نبرده بودند، هر گونه نقض تعهدات، عمالً خسارت سنگینی را به رونالد واین دنیا هیچ بهرهبا توجه به اینکه استیوجابز و استیو ووزنیاک، از مال 

 .شدهای او برای جبران خسارت، ضبط میکرد. او پول داشت و احتما ً داراییوارد می

س شتترکت را بیشتتتر نوعی شتتراکت در اه داشتتت، قرارداد تاستتیی راه اندازی یک کار و شتتکستتت را در زندگیرونالد واین که قبالً هم تجربه

 .دیدهای احتمالی میبدهی

 

 

 توانیم امروز، بگوییم او یک تصمیم نادرست گرفته است؟اینکه آیا می

 .ها کاهش پیدا کندتوانیم بکنیم که احتمال پشیمانی ما از تصمیماینکه چه می

 کند؟چه چیزهای دیگری را تداعی میداستان رونالد واین، برای شما، در زندگی خودتان و اطرافیانتان، 

 اندکی تامل:  

یکی از تصمیمات بزرگی که گرفته اید و پس از آن پشیمان شده اید را به یاد آورید. لیستی از تصمیمات کوچکی به منجر به تصمیم گیری 

د. آیا شرایط در در تصمیم بزرگ خود ایجاد کنیبزرگتان شده است را تهیه کنید. سپس تامل کنید که آیا می توانستید با تصمیمات بهتر تغییری 

 لحظه تصمیم گیری چنین اجازه ای به شما می داد.

 

 

 

 


