
 

 

 درستی گرفت؟  مرحله تصمیمات 5تصمیم گیری چیست و چگونه می توان در  

تصمیم گیری بخشی جدایی ناپذیر از مدیریت زندگی است. به همین خاطر اساسًا، تصمیم  
شود. هر فردی ده ها و صدها ها در نظر گرفته می کرد اصلی انسان گیری منطقی به عنوان عمل

تأثیر مستقیمی می   او  که مستقیمًا روی زندگی  گیرد  آگاهانه می  یا  ناخودآگاه  را  تصمیم 
 .گذارد

های ما را در زندگی تعیین  ها و اولویتتصمیمات نقش مهمی در زندگی ما دارند زیرا فعالیت 
تواند به عنوان  شکست ما در زندگی می شوند. یک تصمیم می   یا  کنند و باعث موفقیت  می

ها برای دستیابی  ای از گزینه یک اقدام عملی تعریف شود که به طور هدفمند از بین مجموعه 
های فرد انتخاب شده است. فرآیند تصمیم گیری جز جدایی ناپذیر،  به اهداف یا خواسته 

 .مداوم و ضروری مدیریت زندگی افراد است

 یف تصمیم گیری تعر

تصمیم گیری شامل انتخاب یک اقدام از بین دو یا چند گزینه ممکن برای دستیابی به   ""
 ".راه حلی برای یک مشکل خاص است

انجام شود یا با مشورت کردن و مشخص     تواند به صورت تیمی نیزفرایند تصمیم گیری می
که   شدن مزایا و معایب آن تصمیم، باعث شود فرد عملکرد بهتری داشته باشد. از آنجایی  



 

آن   فرایند  است،  گیری یک فعالیت مداوم  نوع تصمیم  در زندگی این  اش  در عملکرد فرد 
و یادگیرنده ما درگیر فرآیند   دا می کند. از آنجا که ذهن روشنفکر  اهمیت حیاتی زیادی پی

تصمیم گیری است، عالوه بر بلوغ ذهنی، به دانش علمی همراه با مهارت و تجربه نیاز دارد 
 .تا بتواند تصمیمات درستی را اتخاذ کند

مین  کنیم، مواردی برای ما روشن هستند. به هصحبت می  تصمیم گیری  وقتی ما در مورد
هایی که داریم گزینه مناسبی که وجود دارد  دلیل ما دوست داریم با تکیه بر دانش و تجربه 

نمی خود  از  ما  گیری  تصمیم  فرآیند  در  کنیم.  انتخاب  تنهایی  به  خودمان  چه  را  پرسیم 
هایی برای ما وجود دارد بلکه از خود می پرسیم باید کدام یک از این موارد را انتخاب گزینه 
 .کنیم

بنابراین باید یاد بگیریم چگونه مهارت تصمیم گیری خود را تقویت کنیم. با این تفاسیر با 
 .توانیم تصمیمات درستی در زندگی خود بگیریم و آن را تقویت کنیمهای زیر می روش

 چگونه مهارت تصمیم گیری خود را تقویت کنیم؟   

 

 های برنامه نویسی یا زبان خود را توسعه دهید مهارت .1

تر کار کنید. شما برای تقویت مغز و در نهایت تقویت مهارت تصمیم گیری، روی یک چیز فنی 
  های نوشتاری خود مانند تایپ ده انگشتی تمرکز کنید یا یک زبان توانید بر توسعه مهارتمی



 

توانید هم یک مهارت  خارجی را یادبگیرید. این روش یک تیر با دو نشان است زیرا شما می 
 .جدید یاد بگیرید و هم مهارت تصمیم گیری خود را تقویت کنید

 با افراد مختلف با شرایط سنی متفاوت معاشرت کنید  .2

برقرار کنید.  سعی کنید با افراد بیشتری که شرایط سنتی متفاوتی دارند، معاشرت و ارتباط  
تر از خود و یا افراد بسیار جوان تر از خود در ارتباط باشید. تماس با گروه  مثالً با افراد بزرگ 

ریزی برای آینده ذهنیت و مهارت بیشتری کسب  تواند به شما کمک کند تا در برنامه اول می
بلی خود ارتباط های قکند تا با رؤیاها، دستاوردها و شکستکنید. گروه دوم به شما کمک می 

 .بیشتری برقرار کنید

نفس را در شما به ارمغان  های گذشته احساس مثبت بودن و اعتمادبه در حالی که پیروزی 
اشتباهات دوباره جلوگیری میمی تکرار  از  تعریف  آورد،  کار در مورد  اینجای  تا  کند. خوب 

اینکه چطور می  گیری و  گیری خود را تقتصمیم  کنیم  توانیم مهارت تصمیم  صحبت  ویت 
این موضوع می به  ادامه  در  که چه روش کردیم،  گیری درست پردازیم  برای تصمیم  هایی 

 .وجود دارد

 های تصمیم گیریروش

سه روش برای تصمیم گیری وجود دارد که ممکن است هر کدام از ما یکی از این روش ها 
 .کنیم    را در زندگی و کسب و کار خود استفاده

 .شوندفرماندهی. تصمیمات بدون دخالت گرفته می  •

 .مشورت. از نظر دیگران استفاده کنید  •

 .ها بحث کرده و سپس رای گیری کنید رأی دهید. در مورد گزینه  •



 

 

 الف. تصمیم گیری به سبک فرماندهی 

گیریم که این موضوع بعضی از تصمیمات را بدون اینکه با دیگران مشورت کنیم خودمان می
 .از دو طریق اتفاق می افتد

گیریم و از آن تصمیم های خود آن تصمیم را میتوجه به خواسته   راه اول این است که ما با
گذاریم و خودمان در  کنیم و نوع دوم آن تصمیماتی است که بر عهده دیگران می پیروی می 

 .گذاریم دیگران آن را انجام دهندکنیم و میآن دخالتی نمی

 ب. تصمیم گیری به سبک مشورت کردن 

موجب آن از فرد دیگری می خواهیم تا قبل از انتخاب مشورت کردن فرایندی است که به  
 .به شما در تصمیم گیری کمک کند

تواند یک روش کارآمد برای به دست آوردن ایده و پشتیبانی برای تصمیم  مشورت کردن می 
توانید بدون اینکه فرایند تصمیم گیری را از بین ببرید از ما باشد، به همین دلیل شما می 

استفاده  این روش   این روش  از  افراد مانند، زوجین، رهبران ، مدیران و...  از  کنید. خیلی 
آن استفاده می به همین دلیل  ایدهکنند.  را مشخص میها  گزینه ها  را کنند،  های مختلف 

 .کنند و در نهایت تصمیم می گیرند ، کدام گزینه را انتخاب کنندارزیابی می



 

 

 گیریج. تصمیم گیری به سبک رأی 

خیلی از گروه ها فقط زمانی تصمیم گیری می کنند که موضوع به رای گیری گذاشته شود. 
کارایی، باالترین اولویت را برای  که داشتن  گیری مناسب شرایطی را به وجود می آورد  "رأی 

های خوب بهترین مورد را انتخاب این امکان را می دهد تا از بین گزینه  آن ها دارد و به افراد  
 .دکنن

از افراد تیم ممکن است مدتی در مورد گزینه  های موجود بحث کنند و در نهایت به یکی 
ها رأی دهند. این موضوع زمانی اتفاق می افتد که با چندین گزینه مناسب روبرو برای  گزینه 

گیری ابزار بسیار خوبی برای صرفه جویی تصمیم گیری مواجه می شوند، به همین خاطر رأی 
 .در وقت است

 مراحل تصمیم گیری قدرتمند 

نمی و  نداشتیم  گیری  تصمیم  قدرت  خود  زندگی  از  مقطعی  در  ما  همه  توانستیم  تقریبًا 
تصمیمات درستی را در آن مرحله از زندگی خود بگیریم. این موضوع بیشتر زمانی اتفاق می 

خواهیم در زندگی خود تغییرات مهمی ایجاد کنیم، این موضوع قابل درک افتد که ما می 
 .رویم درست استشویم راهی که میاست که بخواهیم مطمئن 



 

اما مسئله مهم این است که بسیاری از افراد هنگام تصمیم گیری در لحظات حساس مانند  
نور در چشمانش  شوند و هنگامی که  شوند که در تاریکی شب وارد خیابانی میخرگوشی می 

افتد، نمی انجام دهند و در نهایت سرجایشان خشکشا می  کاری باید  ن می زند.  دانند چه 
گیرند. با این حال، عدم تصمیم  هنگامی که می ترسند، تصمیمات اشتباه زیادی می  ها  آن 

اشتباه  تقریبًا همیشه یک تصمیم  انتخاب  این  و  است  به خودی خود یک تصمیم  گیری 
 .است

ناتوانی در تصمیم گیری موجب می شود شما نتوانید تغییرات الزم را انجام دهید، به این  
ش می ترتیب  همچنین  موضوع  این  دارد.  باز  درست  تصمیم  اتخاذ  از  را  تواند ما 

 .نفس، شادی و حتی احساسات شما را تحت تأثیر قرار دهداعتمادبه 

توانید نتایجی که در زندگی اگر شما این ترس ها را در مورد تصمیم گیری کنار بگذارید، می 
می دست  به  دخود  همین  به  کنید.  کنترل  تر  راحت  تصمیمات آوردید  اینکه  برای  لیل 

 :قدرتمندی در زندگی خود بگیرید باید

 

 الف. هدف خود را مشخص کنید 

ید.  یکی از مؤثرترین راهکارهای تصمیم گیری این است که هدف خود را زیر نظر داشته باش 
پرسید و این به معنای شناسایی هدف تصمیم شما از طریق سؤاالتی است که از خود می 

 خواهید بدانید مشکلی که باید حل شود دقیقًا چیست و چرا این مشکل باید حل شود؟ می



 

کند تا تصمیمات درستی در زندگی خود بگیرید.  ترین مشکل به شما کمک میکشف مهم 
توانید بهتر از آن دفاع کنید و روی تصمیم دانید، میخود را می  وقتی دلیل تصمیم گیری های

گاهی ما به تنهایی نمی اما  باشید.  پایبند  کنیم به  خود  را پیدا  اصلی خود  توانیم مشکل 
 شویم. با این اوصاف چه کاری باید انجام دهیم؟ های فراوانی میهمین دلیل دچار سردرگمی

احتیاج داریم تا بتوانیم به وسیله آن از مشکالت و   وقتی این اتفاق می افتد ما به کمک
مسائل خود آگاه شویم. کوچینگ ابزاری بسیار قدرتمند است که با فرآیندی که دارد به ما  

کند در مورد مشکالت اصلی خود به آگاهی برسیم و تصمیمات درستی را در مورد کمک می
 .آن بگیریم

 ب.جمع آوری اطالعات

ست، بهتر است اطالعات الزمی را که مستقیمًا با مشکل ما در ارتباط  هنگام تصمیم گیری در 
کند تا درک بهتری از کارهایی که باید هستند، جمع آوری کنیم. انجام این کار به ما کمک می
 .برای حل مشکل انجام شود، سریع تر به دست آوریم

ته جایگزین  های  گزینه  از  فهرستی  است  بهتر  اطالعات  آوری  جمع  حتی  هنگام  کنیم.  یه 
ابتدا احمقانه به نظر برسند یا حتی غیرواقعی به نظر برسند را  مواردی که ممکن است در 

آن  که به  افرادی را  گیری بهتر ،همیشه نظر  است برای تصمیم  ها  هم در نظر بگیریم. بهتر 
این  زیرا  کنیم،  خود صحبت  موضوع  مورد  در  متخصصین  با  یا  و  بپرسیم   ، داریم  اعتماد 

های خود برای تصمیم گیری نهایی، راه  کند هنگام ارزیابی تمام گزینه به ما کمک می  موضوع
 .های مختلفی را ارائه دهیمحل 



 

 

 ج.در نظر گرفتن پیامدها

ا این مرحله می  کند تعیین کنید ندازه مرحله یک مهم باشد زیرا به شما کمک می تواند به 
پرسید  تصمیم نهایی شما چه تأثیری روی خود و یا دیگران دارد. در این مرحله، از خود می 

که نتایج تصمیم شما به احتمال زیاد چیست. اکنون چه تأثیری روی شما خواهد داشت؟ 
آینده شما خ این موضوع چه تأثیری بر  فهمید قدم واهد داشت؟ و در نهایت میو حتی 

 بعدی شما چیست؟ 

دهد جوانب مثبت و منفی این یک مرحله بسیار ضروری است زیرا به شما این امکان را می
اید را بهتر مرور کنید و به شما این امکان های مختلفی را که در مرحله قبل لیست کرده گزینه 
د و نتیجه احتمالی گزینه هایی که انتخاب کرده  های انتخابی خودهد تا با همه گزینه را می

 .را انتخاب کنید  اید بدون قضاوت نگاه کنید و از بین آن ها بهترین

 د: تصمیم خود را بگیرید 

اکنون که هدف خود را شناسایی کردید، تمام اطالعات الزم را جمع آوری کردید و نتایج آن  
انتخاب د که یک  است  آن  کردید، وقت  ارزیابی  رست داشته باشید و در واقع تصمیم  را 

 .نهایی خود را اجرا کنید 

اگرچه ممکن است هنوز در مورد تصمیم نهایی خود کمی بالتکلیف باشید، اما باید احساس  
به نتیجه رسیدن پیامدها ی این تصمیم را نیز در نظر بگیرید. به همین دلیل از خود بپرسید، 



 

این تصمیم  آیا  احساس درستی دارید؟  است؟    آیا  آینده شما بهتر  برای زمان حال و برای 
گیرید احساس خوبی داشته  ای که می دهید، باید از نتیجه وقتی به این سؤاالت پاسخ می

 .باشید

 ه: تصمیم خود را ارزیابی کنید 

هنگامی که تصمیم نهایی خود را گرفتید و آن را عملیاتی کردید، ارزیابی تصمیم و اقداماتی 
اید ضروری است. این مرحله آخر احتماالً به همان که برای اطمینان از عملکرد آن انجام داده 

اگر مهم است،  کمک  اندازه مرحله یک مهم  به شما  زیرا  آن هم نیست،  از  کمتر  نباشد  تر 
های تصمیم گیری خود را برای مشکالت آینده بیشتر توسعه دهید. این مرحله  هارتکند ممی

یک مرحله بسیار اساسی است زیرا ممکن است شما را ملزم به جستجوی اطالعات جدید و 
 .ایجاد تغییراتی در این راه کند

زیرا دیدن   نیاز دارد. چرا؟  این مرحله به کمی صبر و پشتکار  باشید،  نتیجه  به یاد داشته 
نهایی ممکن است مدتی طول بکشد. تشخیص اینکه آیا تصمیم اول جواب داده است یا  

 .برگردید و گزینه دیگری را انتخاب کنید خیر، ممکن است شما را مجبور کند به مرحله قبل 

 

 موانع تصمیم گیری درست

همیشه جستجوی و پیش بینی مشکالت غیر منتظره به شما در کاهش استرس بی مورد، 
تواند در ساده سازی فرایند  کند. اگرچه این پنج مرحله می در صورت بروز مشکل کمک می



 

د تصمیم گیری کمک می کند، اما اشکاالتی رایجی نیز برای تصمیم گیری درست وجود دار 
اند که باید آن ها را نیز در نظر بگیریم تا در نهایت انتخاب درستی داشته باشیم که عبارت

 :از

 شناسایی اشتباه مسئله  •

اصلی خود را نشان   آن  می در بیشتر مواقع مشکل  که در باال هم به  اما همان طور  دهد. 
هایی وجود داشته باشد که شناسایی مشکل اصلی به این اشاره کردیم ممکن است زمانی 

آید، فهمیدن دقیق اینکه مشکل اصلی  ها هم نباشد. وقتی این مسئله به وجود می راحتی
کجا باید تالش خود را متمرکز کنیم، در دراز مدت باعث صرفه   چیست، و دانستن اینکه در 

رساند و همان طور که در  شود و ما را زودتر به نتیجه مطلوب می جویی در وقت و انرژی می
توانید در این مواقع از فرآیند کوچینگ استفاده کنید که  باال هم به آن اشاره کردیم شما می 

 .کنیممی در ادامه بیشتر در مورد آن صحبت 

 داشتن یک منبع واحد  •

هنگام بررسی عواقب یک تصمیم، باید در انتخابی که می خواهیم در بین گزینه ها داشته  
به همین دلیل اگر فقط به یک منبع اطالعاتی  باشیم، به بهترین راه حل دست پیدا کنیم.  

ن است  متکی باشیم، برای تصمیم گیری درست، این موضوع مشکل ساز می شود زیرا ممک
گاهی این منبع یک منبع قابل اعتماد برای ما نباشد، یا کامالً با مشکل ما همخوانی نداشته 

 .دهدباشد. بنابراین شانس ما برای تصمیم گیری بهتر را کاهش می 

 داشتن منابع بسیار زیاد  •

ت  داشتن منابع متنوع معموالً چیز بدی نیست. اما نه در هر موقعیتی، زیرا جمع آوری اطالعا
تواند برای رسیدن به یک تصمیم درست بسیار مفید باشد، اما در مقابل آن هم،  درست می

 .تواند شما را گیج و گمراه کندزیاد بودن اطالعات می 

 

 



 

 زمان بندی ضعیف  •

ها  تواند یک دوست خوب و یا حتی برای ما یک چیز بیهوده باشد. بعضی وقت زمان می
م گیری های مهم، صرف وقت برای انجام بهترین  خوب است و گاهی هم نیست. هنگام تصمی

تر است های مختلف مفید است. اما درک فرآیند زمان بندی بسیار مهم انتخاب از بین گزینه 
گاهی هم پیش می  اما  گیری به تأخیر بیفتد  است تصمیم  اوقات بهتر  گاهی  که  زیرا  آید 

چنین مواردی وجود دارد که  تواند مشکالت بیشتری ایجاد کند. همتأخیر در پاسخ دادن می
دهد که در صورت بروز این امکان را می در تصمیم گیری سریع سودمند است زیرا به شما  

 .مشکالت زمان بیشتری را برای انجام تغییرات الزم انجام دهید

 

 نقش کوچینگ در تصمیم گیری درست 

اصلی خود     همان طور که در باال هم به آن اشاره کردیم زمان هایی وجود دارد که از مشکل
این مورد به ما   آگاهی نداریم به همین دلیل به کمک فرد یا یک فرآیند   نیاز داریم تا در 

زیرا می  باشد  این مورد  برای  گزینه خوبی  تواند  کوچینگ می  دلیل  به همین  کند.  کمک 
کم   تواند ما  آگاهیبه  مختلف  و  گوناگون  مسائل  مورد  در  کند  دست ک  به  را  الزم  های 

 .و در نهایت بتوانیم تصمیمات درستی را برای خود بگیریم آوریم 



 

المللی و قدرتمند با فرآیندی بسیار حرفه  ابزار بین  امکان را کوچینگ یک  این  ای است که 
های الزم را برای  سفر کند و آگاهی آورد تا بتواند به عمق وجود خود  برای افراد به وجود می
خود به دست آورد ،زیرا همان طور که گفتیم فهمیدن مشکل اصلی    فهمیدن مشکل اصلی

 .تواند به ما در تصمیم گیری درست کمک کندمی

 کالم آخر 

تصمیم گیری بخش جدایی ناپذیری از زندگی ماست به طوری که ما هر لحظه در حال تصمیم  
دانیم به کدام کنیم و نمیبرای خود هستیم. گاهی در دو راهی گیر میگیری و انتخاب چیزی  

باال   در  که  بگیریم  یاد  را  صحیح  گیری  تصمیم  مهارت  باید  دلیل  همین  به  برویم  سمت 
که  روش پرداختیم  این موضوع  به  کردیم همچنین  بیان  را  گرفتن تصمیمات درست  های 

هایی برای آن توانیم راه حل ها می ز آنگرفتن تصمیمات درست موانعی دارد که با آگاهی ا 
تواند به اتخاذ کنیم و در آخر هم یک ابزار قدرتمند به نام کوچینگ را معرفی کردیم که می 

 .ما در امر تصمیم گیری درست کمک فراوانی بکند

اگر دوست دارید در مورد کوچینگ آگاهی بیشتری کسب کنید فقط کافی است در    حال 
 اینجا کلیک کنید 


