
 

   

تصميم گيری بخش مهمی از زندگی شخصیی   شیی ی            

هر یک از ما را تشکيل میی ههیدت تصیميم گيرنیدگار اییراهی      

هستند که مسئوليت قضا ت یا انتخاب بين ه  یا چند راه حیل  

  یا پدیده را به عهده هارند   ایین قضیا تها   انتخابهیا چیه هر     

پسیت   مسیئوليت،   زندگی شخصی   چه هر محيط کار، با هر 

 گاه میی توانید بسیيار مهیم   حيیاتی باشیدت همیه میا هیر ر ز          

 تصميم هایی می گيریم که بعضی از آنها بسيار مهم هسیتند   

البته برخی نيز اهميت کمتری هارندت برخی از این موقعيتهیای  

تصميم گيری یوری   اضطراری بوهه   برای برخی هیگر زمیار  

ه عنوار مثال برای یک نوجیوار    یرصت بيشتری  جوه هارهت ب

تصميم گيری هر موره اینکه اهامه تحصیيل ههید ییا نیه آر را     

ییا تصیميم گيیری بیرای     کنار گذاشته   به هنبال شی ی باشد، 

اینکه آیا پيشینهاه ه تیتش را بیرای پرهاخیت نکیرهر هزینیه       

تاند یچی که مصرف کرهه اند قبول کنید ییا نیهس بسیيار مهیم      

اخص بسيار مهمی برای شناخت رشد هستندت تصميم گيری ش

عق ی، عاطفی   اجتماعی   ر انی ایراه می باشد، بنابراین برای 

ایراهی که به چنين رشدی نرتيده اند، احتمال بيشتری  جوه 

هاره اجازه ههند هیگرار برای آنار تصميم گيری کنندت ایراهی 

که هرتت تصميم می گيرند، یعنی همه جوانی  را تینديده     

می کنند به پيش بينی نتیای  احتمیالی تصیميم گيیری     تالش 

 خییوه هتییت پيییدا کننیید، احتمییال مویقيییت خییوه را ایییزایش 

می ههند   هر نتيده احساس رضایت بيشتری از خوه خواهید  

هاشت   مس ماً پی آمد چنين احساتی، اعتماه به نفس بيشتر 

يه شاهتر خواهد بوه   این حالت نه تنها تصميم گيرنیده  ح  ر 

، ب که اطرایيانش را نيز به اتتفاهه از چنين یرآیندی تشیوی   را

می نمایدت بنابراین می توار پيش بينی کره با بدتیت آ رهر    

ایزایش مهارت تصميم گيیری، بهداشیت ر انیی ییره   اعضیا       

 خانواهه ارتقا  پيدا کندت  

 

          

تصميم گيری هیایی کیه هر میوره مسیاول ر زمیره        ساده: ت 1

زندگی گریته می شوهت مثل انتخاب مسیير خیاب بیرای     عاهی

 ریتن به ترکارت  

تصميم هایی هستند که هر شیرایط اضیطراری،   اضطراری: ت 2

 قتی که به طور ناگهانی با مساله ای مواجه میی شیویم اتخیا     

 می کنيمت  

تصميم هایی هستند که بر اتاس  اکنش هیای  احساسی: ت 3

 رانیی، میم   تتت گریتیه    ، تیرس، نگ تیرحم هيدانی مثل احساس 

می شوهت مانند کمک به هیگیرار هر شیرایط بحرانیی   خیاب     

 مانند  قعوع زلزله یا تيل، مرگ بستگار   تتت ت 

تصميم هایی هستند که هر شرایط ميرمترقبیه گریتیه   آنی: ت 4

 می شیوهت مثیل زمیار پدییدار شیدر ییک اتومبيیل هر مسیير         

   ریتیار میی توانید     حرکت اتومبيل ما که اتخا  بهترین تصميم

ما را از صحنه ی تصاهف ه ر نمایدت هر این نوع تصميم گيیری  

معموالً ا لين راه ح ی که به  هن خطیور میی کنید انتخیاب       

 اجرا می شوهت 

 

 زمانی که یره از قدرت   مهیارت تصیميم گيیری    تقدیری: ت 5

به شانس  ا می گذاره مانند یرهی که کم بهره باشدت تصميم را 

 صحيح توال چهارگزینیه ای را نمیی هانید  لیی یکیی از       پاتخ

 گزینه ها را عالمت می زندت  

 رار از تصییميم گيییری  یییگییاهی یییره بییرای   تأأیریری: ت 6

چالش برانگيز آر را به تأخير می اندازه، مانند کار امیر ز را بیه   

 یرها انداختن اتتت 

تصیميم گيیری هیایی    تصمیم گیری منطقی و اساسأی:  ت 7

هستند که نيازمند به تعم    تفکر بيشتری هستندت زیرا اثرات 

آر تا مدت های طوالنی زندگی یره را تحت الشعاع خیوه قیرار   

می ههند، مثل انتخاب همسر، رشته تحصي ی، شییل   تتت ایین   

 نوع تصميم گيری عموماً براتاس  اقعيات صورت می پذیرهت  

   درست و منطقی راهکار در تصمیم گیری 51

ت هر تصميم گيیری بهتیر اتیت بیا اییراه آگیاه، متخصیص          1 

 باتدربه مشورت نمایيمت  

ت هر موره تصميمات گر هی ییا خیانواهگی بهتیر اتیت ن یر      2

 تمامی ایراه گر ه را نيز جویا شویمت  

ت برای این که تصمی گيرنده ی خیوبی باشیيم، تیعی کنیيم     3

 خوهآگاهی خوه را ایزایش ههيمت  

شخصی با حفظ   تقویت اعتماه بیه نفیس،   ت هر موره مساول 4

 اجازه ندهيم، ن ر هیگرار برای ما تصميم بگيرندت  

 ت مسئوليت پيامدهای تصميم خوه را شخصاً برعهده بگيریمت  5



 ت بییا مییدیریت   کنتییرل هيدییار هییای خییوه تصییميمات      6

 م، نیه تصیميم، نیه تنبيیه،     شی هنگیا  خ » منطقی تری بگيریمت 

 «ت ورنه هتت

 ت هر تصییميم گيییری هییای خییوه بییه تمییا  جوانیی  موضییوع  7

 توجه کنيمت 

 ت تعی کنيم قبل از اجرای تصیميم خیوه پيامیدهای مثبیت     8

   منفی آر را بررتی کنيم   امتياز بدهيمت  

ت نگاه مثبت، توأ  بیا تفکیر   شیناخت باعی  میی شیوه کیه        9

 تصميم های هرتت تر  منطقی تر بگيریمت  

گيری را از هیگرار به  یژه یرزنیدانمار هریی    ت یرصت تصيم 11

نکنيم   به آر ها اجازه ههيم هر مسیاول مربیوب بیه خوهشیار     

 تمرین تصميم گيری هاشته باشندت  

 ت شهامت تصميم گيری را هر خوه   هیگرار تقویت کنيمت  11

ت به عوامل موثر هر تصميم گيیری ماننید اطالعیات هرتیت،     12

ار، هندارهیای ججامعیه، یرهنی ،    تأثير یشار گر ه ها   ه تیت 

 مذه (، رتانه های جمعی   تتت توجه نمایيمت  

 ت بییه من ییور ج یی  توجییه یرزنییدار بییه پيامییدهای هییر     13

تصميم گيری هر موره برخی از مخاطره آميزترین تصميم های 

 ه ره ی نوجوانی با آر ها گفتگو کنيمت  

 ت هدف گذاری هر زندگی، مقدمیه ی تصیميم گيیری اتیتت    14

 ه عبارت هیگر ایراهی که اهیداف کوتیاه   ب ندمیدت خیوه را    ب 

هر ک يه ی شئونات زندگی مشخص کرهه باشیند، راحیت تیر      

 منات  تر تصميم می گيرندت  

ت مطالعه ی زندگی نامه ی انسار هیای مویی  هر عرصیه ی    15

ع م   اهب   اقتصاه   تتت می تواند زمينه ی تصميم گيری های 

 مهيا تازهت  منات  تر را هر یره 

 کالم آخر
برای رتيدر به اهداف باید بهترین تصیميم را گرییتت میا    

زندگی ر زمره خوه را خ ی  میی کنیيم   تصیميم گيیری      

 ابزاری اتت که بیرای شیکل هاهر بیه ییک آینیده مثبیت       

 از آر اتتفاهه می نمایمت اگر چه همه ی ما تصميم گيیری  

 مییی کنییيم  لییی هميشییه تصییميم هییای هوشییمندانه     

گيریمت هر  اقع همه تدربه ای از یک تصیميم گيیری    نمی

م ط هاریم که منتهی به پيامدهای ناخوشایند شده اتیتت  

برخی از تصميم های م ط هرباره موضیوعات کیم اهميیت    

هستند   بنابراین، پيامیدهای ناخوشیایند آر نيیز چنیدار     

 جییدی نيسییت   نییاراحتی مربییوب بییه آر چنییدار طییول  

ی های بسيار مهم تری نيیز هر  نمی کشدت  لی تصميم گير

زندگی  جوه هارند که اگر م یط اندیا  شیوند، پيامیدهای     

   یند آر تا آخر عمر باقی می ماندت ناخوشا

 

 

 

 

 
 


