
تصمیم گیری چیست؟ – چگونه تصمیم های بهتری بگیریم. 

تصمیم گیری چیست؟ به زبانی بسیار ساده انتخاب بین دو یا چند گزینه را 
تصمیم گیری گویند. 

آنچه ما را از دیگر موجودات متمایز می کند قدرت تفکر ما و استفاده از آن در 
گرفتن تصمیم است. 

برخی تصمیمات ما را به هدف می رساند و برخی دیگر ما را با شکست مواجه 
می کند. 

بحث خیلی داغی که امروزه اکثر اساتید در مورد آن صحبت می کنند مسئله ت
صمیم گیری صحیح است. 

تصمیم درست گرفتن مسئله ای بسیار جدی است. 

خوشبختانه تصمیم گیری مهارتی است که می توانیم آن را فرا بگیریم 

تاثیر تصمیم گیری بر کیفیت زندگی ما 

 دبی فورد معتقد است تصمیمات ما بر روحیه ما و احساسی که نسبت به
 .خود داریم تاثیر می گذارد

 همچنین تصمیمات در کیفیت ارتباط مان با دیگران نقش
 دارند.تصمیم های صحیح تر نتایج بهتری برای کسب و

  کار ما نیز به ارمغان می آورند و مهمتر از آن سطح کیفی زندگی ما افزایش
 پیدا می کند
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به عنوان مثال اگر در مورد کیس های سرمایه گذاری جدیدی که می خواهیم برای
 آن خرج کنیم٬ تصمیم بهتری بگیریم می توانیم درآمد بیشتری هم کسب کنیم. 

آیا مهاجرت به شهر یا کشور دیگر برای من بهتر است یا خیر؟ 

آیا رشته ی دانشگاهی که تصمیم به تحصیل در آن دارم را درست انتخاب کر
ده ام یا به خاطر حرف دیگران است؟ 

خالصه ی مطلب اینکه تصمیم گیری درست سرنوشت ساز است. 

برای تصمیم گیری درست از خودتان سوال های خوب بپرسید 

 سواالت به دو شکل در نحوه تصمیم گیری ما موثرند. نوع اول سواالتی با 
محتوای خوب است. 

افراد موفق معموال سوالت خوبی از خودشان می پرسند و در. نتیجه جواب درستی 
پیدا می کنند و تصمیم بهتری می گیرند. 

آیا من باید اینکار را رونق و پیشرفت بدهم یا اینکه اصال بحث سر این است 
که کارم را دوست ندارم؟ 

آیا بر سر مهاجرت کردن یا نکردن مانده ام ؟ یا اینکه مسئله ی االن من،  
انتخاب شغل مناسب در سرزمین مقصد است؟ 

نتایج تصمیم من چه چیزی است؟ 

در زمان تصمیم گیری به عواقب تصمیم خود هم باید فکر کنیم که در آخر قرار
 است چه اتفاقی بیافتد؟ 



آیا مسیر درستی را انتخاب کرده ام یا خیر؟ 

با این تصمیم خودم چه چیزهایی را از دست می دهم؟ 

زمانی که تصمیم می گیریم کاری را انجام دهیم چه چیزهایی را از دست می 
دهیم؟ 

هر به دست آوردنی٬ با از دست دادنی همراه است 

و مهم است که من، با خودم بیاندیشم که با این دستاورد جدید چه  
چیزهایی را از دست می دهم. 

اگر می خواهید بین دو گزینه ی ازدواج یکی را انتخاب کنید یکی دیگر را از  
دست می دهید. 

باید دقیق بسنجیم که چه چیزی را در ازای چه چیزی از دست می دهیم. 

نوع دوم نحوه مطرح کردن سواالت است. طرح کردن سواالت دو گزینه ای 
یکی از روش های موثر در پیدا کردن جواب مطلوب است. 

تصمیم گیری احساسی 

محققان ادعا دارند که بیشتر تصمیم های ما احساسی هستند نه منطقی. 

به عنوان مثال زمانی که ما برای خرید لباس به فروشگاهی می رویم آن   
چیزی را می خریم که بیشتر دوست داشته باشیم (احساسات) 

تا آن چیزی که برای ما بهتر و ماندگار تر باشد (منطق). 
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اگر هیجان زده هستید یا بسیار ناراحت سعی کنید و فکر می کنید شاید 
 قدرت گرفتن تصمیمی درست را نداشته باشید 

بهتر است این کار را به زمان دیگری موکول کنید. 

چرا خیلی ها تصمیم گیری نمی کنند؟ 

۱. ترس  

یکی از دلیل هایی که باعث می شود افراد از تصمیم گیری فراری هستند تر
س از تصمیم گیری یا Decidophobia است. 

ترس از تصمیم گیری یا Decidophobia برای اولین بار توسط کافمن کشف
 شد. 

ترس از تصمیم گیری باعث می شود ما توانایی تشخیص و جرئت انتخاب 
 یکی از گزینه های موجود را نداشته باشیم. 

یک سری از تصمیم های ما بزرگ هستند٬ مثل انتخاب همسر٬ تغ�ر شغل٬  
محل زندگی و خیلی از موارد کاری. 

و یک سری از تصمیم های ما بسیار کوچک٬ مثل انتخاب مسیر و نحوه ی  
برگشت به خانه. 

خیلی از افراد برای فرار از ترس تصمیم گیری بزرگ یک تصمیم کوچک  
می گیرند. 

مثال خیلی وقت است که می خواهید مغازه ی خود را به مکان بهتری انتقال 
دهید و جای شیکی را بگیرید. 



ولی به خاطر هزینه ها و ترس از شکست یکم دستی به سر و روی مغازه ی  
فعلی می کشید و می گو�د شاید اوضاع بهتر شود. 

۲. بلد نیستیم 

بسیاری از ماها نمی دانیم که چطور باید تصمیم بگیریم. 

خبر خوب این است که تصمیم گیری هم مانند هر مهارتی قابل یادگیری  
است. 

با یادگیری مهارت های تصمیم گیری به راحتی می توانیم تصمیم های بزرگ 
و جدی تری را بگیریم 

در ادامه یک راه بسیار ساده ولی کاربردی را به شما معرفی می کنم 

 T جدول هزینه فایده یا

خدا خیر بدهد به شخصی که راه استفاده از این جدول را به من یاد داد. 

از زمانی که یاد گرفتم با استفاده از جدول هزینه فایده تصمیم گیری کنم توان
ستم تصمیم های صحیح تری بگیریم 

شاید خیلی ساده به نظر برسد ولی کافی است چندبار امتحان کنید تا نتایج 
خوب آن را ببینید 

برای انجام این کار یک خط عمودی بکشید و سمت راست آن فایده ها یا نکا
ت مثبت و سمت چپ آن نکات منفی آن تصمیم را بنویسید. 

زمانی که فکر ما به روی کاغذ می آید کار ما ساده تر است. 
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همچنین زمانی که نکات مثبت و منفی را در کنار هم می بینید. 

با یک ارزیابی کوچک می توانید ببینید که کدام کفه ی ترازو می چربد آنگاه 
 تصمیم گیری ساده تر خواهد شد. 

شمس الدین خجسته نیا 

 khojastehnia.com وبسایت


