
در زندگی ، بسیاری از مردم می دانند چه کنند ، و        

 فقط تعداد اندکی به آنچه می دانند عمل می کنند .

 چه عاملی مقدم بر اعمال ما است ؟        

 قدم هایی که بر می داریم بر اثر چیست ؟        

چه عاملی سرنوشت ما و مقصد نهایی زندگی ماا را        

 مشخص می سازد ؟

در لحظات تصمیم گیری است که سرنوشت ما شکل        

 می گیرد .

من با توکل به قدرت و محبت  بتا تهایتا  »        
خدتوهتتد و تهابتتاف هتتدد هتتا  صریتت  و ت تت    
ها  جد  و برهامه ریز  صح ح شاهکار زهدگا ختوص 

 « .رت ما یازم 
 خطاهای رایج در تصمیم گیری :       

 در دسترس بودن        

انسان درتصمیم گیری خوداغلب به اطالعات ، عقاید ،       

ارزش ها و باور هایی که در دسترس می باشد و زودتر و 

راحت تر به ذهن می آید اکتفا می کند و تصامیم مای 

 گیرد .

این موضوع مخصوصا زمانی که فرد در حالت عادی        

و طبیعی از نظر احساسی نیسات فشاار مای آورد تاا 

 ناسب با شرایط روحی همان لحظه بگیرد .متتصمیمی 

 نمایانگر بودن        

نوعی استدالل استقرایی در تصمیم گیاری انساان        

وجود دارد که فرد برای قضااوت در بااری ی شارایط 

کنونی ، مشابه با موارد پیشین ، از اطالعات قبلی خاود 

 کمک می گیرد .

آنقدر منطقی به  استفادی از قضاوت بر اساس تشابه ،       

نظر می رسد که اغلب باعث نادیدی گرفته شادن ساایر 

اطالعات وابسته می گردد ، که این خود سبب گمراهای 

 می شود .

 نقطه ارجاع قضاوت        

قضاوت افراد به شدت تحت تاثیر حدس اولیه اسات        

 که به ایشان ارائه شدی است .

 روان شناسی تصمیم گیری       

 در مقابل پرسش کدام را ترجیح می دهید ؟       

معموال نقطه نظر افراد به سمت نکات مثبت گارایش        

 پیدا می کند .

و در مقابل پرسش کدام را رد ) باطل اعالم ( مای        

 کنید ؟

 نقطه نظرافراد به سمت نکات منفی متمایل می شود .       

   .............................. 

 تعیین چهار چوب سود ها و زیان ها       

یکی از طبیعی ترین شیوی ها جهت تصمیم گیاری ،        

قضاوت در باری این است که کدام انتخاب شامل بیشترین 

انتخاب کمترین زیان )باخت(را در بر  سود )برد( و کدام

 دارد .

 اجتناب از تصمیم گیری        

ساس تاسا  خاود از افراد به سادگی می توانند اح       

نسبت به انتخاب هاایی کاه  ،انتخاب هایی با پیامد بد 

    پیش بینی کنند . ، صورت نگرفته را

افراد دوست ندارند برای تصمیماتی که منجار باه        

 نتایج نامناسب می شود مسئول  شناخته شوند .

  افراددوست ندارند برای دیگران تصمیماتی بگیرند .         

 ناخت شناسی تصمیم گیریش     

وقتی مردم با پیامی مواجه می شوند که مخال  باور        

رند تا یا معنای آن را تحریا  های آن هاست تمایل دا

ویا بال فاصله به خلق استدالل های مخال  بپردازند. کنند

 بدین ترتیب ، قادرند از تغییر عقیدی ی خود بپرهیزند .

ص رو به زوال می گذارد ، که اطمینان شخ همانطور       

کمتر مستعد شنیدن استدالل های مخال  باور های خود 

 می گردد . 

ناهماهنگی شناختی اساسا حالتی از تنش است که از        

    داشتن دو شناخت)پندار ها ، نگرش ها ، باور ها و عقاید(

همزمان که از نظر روانشناختی نا متجانس هستند حاصل 

 می شود .

اتخاذ  یک تصمیم ایجاد نا هماهنگی مای کناد . و        

مردم پس از اتخاذ تصمیم ،  ناهماهنگی  نبرای کاهش ای

گی های مثبت تصمیم انتخاب شدی را ماورد تاکیاد ژیو

قرار می دهند ، در حالی که به  خصوصیات منفی آن بی 

 اعتنایی می کنند.

تصمیم گیری تمام قوای خود را بارای انسان پس از        

اثبات خوب بودن تصمیم خود بکاار مای بارد و حتای 

 واقعیت های برگشت ناپذیر را نادیدی می گیرد .

ما پس از تصمیم گیری آغاز به باور کاردن درو  »        

 «های خود می کنیم 



اگر مردم بتوانند از انجام چیز هایی که به سالمت و        

ان و دیگران کمک  می کند لذت ببرناد ، سعادت خودش

خیلی بهتر خواهد بود و مستلزم قیود زیان آور کمتاری 

 است .

تهدید مالیم باعث تشویق و ایجاد توجیه منطقای در        

 ، در فرد می شود .« تصمیم » جهت خواسته 

تهدید شدید باعث تشویق فارد در جهات مخاال         

 می شود .« تصمیم » خواسته  

  ....................... 

اگر معیار پایه ای برای آنچه در زندگی برایتان قابل        

قبول است نداشته باشید بزودی دچار اعمال ، افکاار و 

نوعی از زندگی می شوید که از سطح شایساتگی شاما 

 بسیار پایین تر است .

 به چه اموری توجه دارید ؟ – 1       

 ونه معنی می کنید ؟هر چیز را چگ – 2       

 چه کنیم تا به نتایج دلخوای  برسیم ؟ – 3       

اگر به مشکالت فعلی خود توجه کنید می بینید  اگر        

قبل از آن که به مرحله سقوط برسید ، تصمیم بهتری می 

 گرفتید از مشکالت جلو گیری می شد .

 «.صر زهدگا شکس  وجوص هدترص »        
از خطا های رایج در تصمیم گیری و ایجااد  با پرهیز       

هماهنگی در اعتقادات ، ارزش ها ، مرجع های ذهنی ، 

پرسش ها و اوضاع روحی، بال فاصله تغییرقابل مال حظه 

 ای در زندگی به وجود خواهد آمد .

 از نیرو ی تصمیم استفاده کنید        

 . یاد داشته باشیدنیروی واقعی تصمیم را به  – 1       

تصمیم گیری وسیله ای است که در لحظه می توانید        

 ازآن برای دگرگون کردن تمامی زندگی استفادی کنید .

مشکل ترین مر حله در رسیدن به هدف ، گرفتن  – 2       

 تصمیم واقعی و مقید بودن به آن است .

با مشخص نمودن ارزش ها ، و عقایاد مهام خاود        

 تصمیم بگیرید .هوشمندانه و سریع 

 فراوان تصمیم بگیرید . – 3       

 از تصمیمات خود درس بگیرید . – 4       

به تصمیم های خود پابند باشید ، و برای تغییار  – 5       

 شیوی ی تفکر خود همیشه آمادگی داشته باشید .

در زمینه رای های رسیدن به هدف انعطااف داشاته        

 باشید .

   ات ش ا ، و هته شترتیش ش ایت  تین ت        
 که یرهوشااان رت ما یازص .

ه تته   صتهستتاه هتتا ، ، ایتتد ، ترز  هتتا و        
گتر تی کته  ت ت    تال  ها   ش ا بتا ترزشت د ... م

 ها ، ل ک  د . بگ رید که به آن 
ما ناچار نیستیم اجازی دهیم مطالب غلطای کاه از     

اناد ، حاال و  گذشته ها در ذهن ما برنامه ریزی شادی

 آیندی ی ما را تبای گردانند .

از لحظه ای که شخص به طور قطع تصمیم می گیرد         

کاری را انجام دهد ، گویا زمین و زمان دست به دسات 

هم می دهند تا تمام شرایط مناسب را بارای او فاراهم 

 آورند .
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