
پاسخ نامه تست     درس نامه      

۸۶   ۱۱   ۶  درس اول: روان شناسى: تعريف و روش مورد مطالعه  

۸۹   ۲۲   ۱۷  درس دوم: روان شناسى رشد  

۹۲   ۳۳   ۲۸  درس سوم: احساس، توجه، ادراک  

۹۴   ۴۳   ۳۸  درس چهارم: حافظه و علل فراموشى  

۹۷   ۵۳   ۴۹  درس پنجم: تفكر (۱) حل مسئله  

۹۹   ۶۳   ۵۸  درس ششم: تفكر (۲) تصميم گيری  

۱۰۱   ۷۲   ۶۸  درس هفتم: انگيزه و نگرش  

۱۰۳   ۸۰   ۷۷  درس هشتم: روان شناسى سUمت  

۱۰۶  پاسخ نامه كليدی  
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پاسخ نامه این درس را

در صفحه 99 بخوانید

 
تعریفتصمیمگیری:ارزیابیراههایمختلفوانتخاببهترینراهحل.

تصمیمگیری،عالیترینوپیچیدهترینفعالیتشناختیانساناست.
اگریادتانباشددرفصلاولگفتیمازتوجهتاتصمیمگیریشناختنامیدهمیشود.بهتوجه،ادراکوحافظه،شناختپایهوبهانواع

تفکر،شناختعالیمیگویند.هرچهازشناختپایهبهسویشناختعالیپیشمیرویم،عملپردازشپیچیدهترمیشود.

دربارءهاهمیتمشورتکردندرتصمیمگیری( آنکسکهازافکاروآراءگوناگوناستقبالمیکند،صحیحراازخطابهخوبیتشخیصمیدهد)حکمت173ـ
چونبهیقینرسیدیداقدامکنید.)حکمت274ـدربارءهرسیدنبهیقینبهعنوانشرطتصمیمگیری(

تصمیمگیریوحلمسئلههردوازفرایندهایتفکرهستندکهباهمدرارتباطبودهوشباهتهاوتفاوتهاییبایکدیگردارند.

تصمیمگیری،نوعیحلمسئلهاست:هردوفرایندبامسئلهسروکاردارند؛زیراتصمیمگیرندگانبااینمسئلهمواجههستندکهبهترینانتخابچیست؟

حلمسئلهتصمیمگیری

توجهبهموضوعانتخابها
انتخاببهتریناولویتازمیانگزینههایمختلف

توجهبهیافتنراهحلها
بازآفرینی)یافتن(راهحلهایمسئله)پیداکردنتنهاراهحلممکنکهبهحلمسئله

منتهیمیشود.(

سروکارداشتنبااولویتها
همءهگزینههایاحتمالیفردرابهمقصدمیرساند،ولیممکناستاولویتمطلوب

محسوبنشود.

سروکارداشتنباراهحلها
ممکناستراهحلهایمختلفیداشتهباشیم،ولیفقطیکراهاستکهمارابه

حلمسئلهمیرساند.

انتخاببهتریناولویت
کهباتوجهبهدغدغءهفردتصمیمگیرندهانتخابمیشود.

انتخابراهحلمنتهیبهحلمسئله
کهبااستفادهازروشهایموفقوکارآمدمحققمیشود.
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تقسیمتصمیمگیریبهانواعسادهـپیچیده)تعداداولویتها(ومهمـمعمولی)میزاناهمیت(براساسنوعتصمیماستودرنهایتازترکیبآنها،4نوع
تصمیمگیریبهوجودمیآید:

تعداداولویت
میزاناهمیت

مثالپیچیدهمثالساده

مهمسادهمهم
 انتخابرشتءهتحصیلیازبیندورشتءهنظری

مهمپیچیدهوفنی)درصورتمشخصبودنعالیق(
 انتخابهمسرآینده

 انتخابیکشهربهعنوانمحلسکونت

معمولیسادهمعمولی
 انتخابغذایموردنظردریکغذاخوری

 خریدلباسبراساسرنگیاطرح
معمولیپیچیده

 انتخاببهتریندروازهبانازبیندانشآموزان
مدرسه

  وقتیبخواهیمتصمیمسادهایبگیریم،تعداداولویتهاکمککنندهاست)مانندانتخابیکغذادررستوران(،امادرتصمیمهایمهم،تعداد
باالیاولویتهااثرمعکوسداردوتصمیمگیریراسختترمیکند)مانندانتخابخریدیکخانهازبینهزارخانءهپیشنهادی(. دشوارییکتصمیمگیری
تابعتوانمندی،نگرشهاوتجربیات شخصیاست. دربرخیازتصمیمگیریهاهمءهافرادیکسانعملمیکنند،امادرآندستهازتصمیمگیریهاییکه

ُبعدشخصیدارد،هرفردیمتناسبباویژگیهایخودشتصمیممیگیرد.

تشخیصتصمیمگیریدشوار:ایننوعتصمیمگیریازنوع»مهموپیچیده«استودارایاهمیتبسیارزیاداست،ولیبهدلیلمیزانخطرباالییکهدر
تصمیمگیریوجوددارد،بهآنتصمیمگیریدشوارگفتهمیشود.مانندتصمیمیکپزشکدرموردبیماریکهکهولتسنداردوبیهوشیبرایشخطرناک

استودرعینحالبهترینروشبرایدرماناوجراحیاست.
تشخیصتصمیمگیریسادهوپیچیده:ایننکتهرادرنظرداشتهباشیدکهدرتصمیمگیریهایساده،تصمیمگیریازمیانمواردیاستکهدریک 
ویژگیباهمتفاوتدارند.درحالیکهدرتصمیمگیریهایپیچیده،تصمیمگیریازمیانمواردیاستکهویژگیهایمتعددداشتهودرچندویژگیبا
هممتفاوتاند؛مثالًدرانتخابیکشهربهعنوانمحلسکونت،حتیاگراینانتخاببیندوشهرباشد،تصمیمگیریپیچیدهمحسوبمیشود.زیراهر

اولویت)شهر(دارایویژگیهایچندگانهاست.
تشخیصتصمیمگیریهایمهمومعمولی:ایننکتهرادرنظرداشتهباشیدکهتصمیماتمعمولیبهامورروزمرهوعادیزندگیهستند؛درحالیکه

تصمیماتمهممربوطبهامورتعیینکنندهزندگیآیندههستندکهتامدتطوالنیزندگیفردراتحتتأثیرقرارمیدهند.

مثالتصمیمگیریبراساستعدادافرادتصمیمگیرنده

انتخابرشتءهتحصیلیفردی

 انتخابرئیسجمهورازبیننامزدهایمختلفگروهی
 تصمیماتاعضایتیموالیبالبههنگامبرگزاریمسابقه
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افراددرموقعیتهایمختلفبراساسمالکهایمختلفتصمیمگیریمیکنند:

مثالتوضیحمالکتصمیمگیری

میزانسودمندی
)هزینهومزیت(

را تصمیم یک مزایایخاص و هزینهها خود دانش و خرد براساس
میسنجیم.

فردیمیخواهدرایانهبخرد.هنگامخریدرایانهبرایاینکهبهسودمندی
برسد،مقدارهزینهومزایایرایانههایمختلفراباهممقایسهمیکند
ودرنهایتبراساسدانشیکهبهدستآوردهاست،تصمیممیگیرد.

میزانخطر
)خطرازدستدادن(

گاهیتصمیمگیریعالوهبرمزایاییکهداردباخطر)خطرازدست
دادنوضررکردن(همراهاست.درچنینحالتیاطمینانکافیبهنتایج

تصمیمگیریوجودندارد.
البتهدربرخیموارد،افرادخطرازدستدادنرادرنظر
نمیگیرند؛مثالًافرادمعتادعلیرغمازدستدادنسالمتیوحیثیت

اجتماعیخود،حاضرنددخانیاتوموادمخدررامصرفکنند.

این به بازی قاعدءه میکند. بادکنکشرکت بادکردن مسابقءه در فرد
صورتاستکههرچهبادکنکبیشتریبادشود،فردجایزءهبیشتری
را قبلی جایزههای همءه باید فرد بترکد بادکنک اگر ولی میگیرد؛
برگرداند.مالکشرکتدراینمسابقه،تصمیمگیریبراساسخطراز

دستدادنخواهدبود.

هزینههایقبلی

گاهیممکناستفردبهدلیلهزینههایقبلیکهصرفکردهاست،
درتصمیمگیریدچارخطاشدهومسیرآیندهرابهاشتباهطیکند.

فردیکهبرایتماشایبازیفوتبالتیممحبوبشبلیطتهیهکردهو
روزمسابقهباهوایبارانیمواجهمیشود،باوجوداطالعازبارندگیو
احتمالبیماریـبهخاطرصرفهزینءهقبلیکهانجامدادهـحاضر

بهترکورزشگاهنمیشود.

بهروشهایثابتویکنواختتصمیمگیریافراد،سبکتصمیمگیریمیگویند.

مثالشاخصههایسبکسبکتصمیمگیری

تکانشی

 زیربنایایننوعتصمیمگیری،عجلهوشتاباست.
 فردبهصورتناگهانیوباعجلهتصمیممیگیرد.

 رفتارفردبدونمحاسبهوبیتوجهبهعواقبکارخوداست.
 بالفاصلهباپشیمانیهمراهاست.

 درمیاننوجوانانبیشتردیدهمیشود.

نوجوانیکهبهخاطرعالقءهزیادشبهماشینهایجدید،
بادیدنیکماشینجدیددرخیابان،تصمیمبهدزدیدن

آنمیگیرد.

احساسی

 زیربنایایننوعتصمیمگیری،احساسات،عواطفوهیجاناتزودگذراست.
 روشماندگاروپایداریبرایتصمیمگیرینیست.

 ممکناستپیامدهایناگواریبههمراهداشتهباشد.
 درمتوندینیبهپرهیزازتصمیمگیریاحساسیاشارهشدهاست.
 احساساتبهدلیلزودگذربودننمیتواندمبانیتصمیمگیریباشد.

فردیکهبرایازدواج،صرفاًبراساساحساساتوبدوندر
نظرگرفتنتفاوتهایفرهنگی،خانوادگیومالیخانوادهها
همراه منفی تجارب با است ممکن که میگیرد تصمیم

باشد.

وابسته

 زیربنایایننوعتصمیمگیریاطاعتکورکورانهازدیگراناست.
 مبنایانتخابفرد،تصمیمدیگراناست.

 بااینکهانتخابدیگرانممکناستبرایفردانتخابمناسبینباشد،بازهم
براساستصمیمدیگرانعملمیکند.

وجود جدیدش، مدرسءه انتخاب مالک که دانشآموزی
دوستانشدرآنمدرسهاستودراینانتخاببهمسافت

زیادوهزینءهباالییکهبایدمتحملشوند،توجهیندارد.

اجتنابی

 زیربنایایننوعتصمیمگیریاجتناباست.
 فردقصدداردتصمیمبگیرد،ولیبهدلیلنگرانیوترسازموضوعوعواقبآن،

هیچگاهتصمیمخودراعملینمیکند.
 دست،دستمیکندوکارامروزرابهفردامیاندازد.

 براینباوراستکههمهچیزخودبهخوددرستمیشود.
 زمانراازدستمیدهدومشکالتشبیشترمیشود.

فردیکهبهخاطررفتارناشایستدوستانشقصدجدایی
ازآنهارادارد،امابهخاطرترسازعواقبآنمداماین

تصمیمرابهتعویقمیاندازد.
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منطقی)عقالنی(

 زیربنایایننوعتصمیمگیریاندیشیدناست.
 بهترینوپایدارترینشیوءهتصمیمگیریاست.
 درعواملزیربناییباسایرسبکهافرقدارد.

 فردتمامیراهکارهایممکنرامیسنجد.
 تابعیکروشقاعدهمندومنظماست.
 فردپلهپلهوطبققوانینپیشمیرود.

 هیچکدامازاینموارددراینتصمیمگیریجاییندارد:عجلهوشتاب،احساسات
وهیجانهایزودگذر،اطاعتوپیرویکورکورانهواجتناب.

دانشآموزیکهقصدانتخابرشتءهتحصیلیداردوبرای
بررسی را خود عالقءه مورد رشتههای تصمیمگیری، این
مشورت خود مادر و پدر و مدرسه مشاور با میکند؛
میکند،عالیقوانگیزههایخودرادرکنارسایراطالعات

قرارمیدهدودرنهایتتصمیمگیریمیکند.

نکتءهکلیدیبرایتشخیصسبکاحساسیازتکانشی:تفاوتایندوسبکدرسرعتبروزهیجانوعملبهتصمیمهیجانیاست.
 درسبکتصمیمگیریتکانشی،فردبراساسهیجانلحظهای)خشم،لذتو...(وبدونفکرتصمیممیگیردوتصمیمشرادرلحظهعملیمیکند.

 درسبکتصمیمگیریاحساسی،فردبراساساحساساتوعواطفخودتصمیممیگیردکهلزوماًبدونفکرودرلحظهنیست،بلکهبهدلیلغلبءهاحساسات
برمنطقاست.

تمامیسبکهایتصمیمگیریبهجزسبکتصمیمگیری»منطقی«ناکارآمدوناپایدارهستند؛زیراتصمیمگیرییکامرمهموپایداراستو
چونهمءهابعادزندگیرادربرمیگیرد،بهروشهایپایداروماندنینیازدارد.

مثالاقدامموردنیازمراحل

موضوعتصمیمموردنظرماانتخابرشتءهتحصیلیاست.شناساییوتعریفتصمیمموردنظر1

2
شناساییتعدادانتخابهایا

اولویتهایآنتصمیم
دراینمرحلهبایدتعدادرشتههایانتخابیواولویتهایمانبرایانتخابرشتءهتحصیلیمشخصشود.بهعنوان

مثال،اولویتماازبینرشتههایعلومانسانی،علومتجربی،علومریاضیوفنیوحرفهایاست.

دراینمرحلهبایدکمیدقیقترشدهوویژگیهایهریکازرشتههایتحصیلیموردنظرخودرااستخراجکنیم.بیانویژگیهایهرانتخابیااولویت3

4
ارزیابیپیامدهایهرانتخاب

یااولویت
دراینمرحلهبایدپیامدهایانتخابرشتءهتحصیلیانتخابیخودشاملعالیقوامنیتشغلیراموردارزیابیقرار

دهیم.

درنهایتبابررسیهایباالرشتءهعلومانسانیازبینسایررشتههاانتخابمیشود.اجرایبهتریناولویت5

6
تعهدوپایبندیبهاجرایاولویت

موردنظر
دراینمرحلهریزدروسعلومانسانیراکهانتخابکردهایم،بهصورتدقیقتر،جزئیتر،هدفمندتروکارآمدتر

مطالعهمیکنیم.

7
بررسیپیامدهاونتایجاجرای

اولویتموردنظر
دراینمرحلهپسازورودبهرشتءهعلومانسانی،پیشرفتتحصیلیومیزانرضایتتحصیلیخودراموردبررسی

قرارمیدهیم.

برایرسیدنبهنتایجمطلوب،هرنوعتصمیمگیریبایدمرحلهبهمرحلهپیشرود.

موانعتصمیمگیری،روشهاوقواعدغلطیهستندکهمراحلتصمیمگیریراتحتتأثیرقرارمیدهندونتایجمنفیبهبارمیآورند.

مثالتوضیحموانعتصمیمگیری

فردیکهباوجودشواهدیازناراستییکیازهمشهریانش،همچنانبرفردازاطالعاتیکهدیدگاهشراتأییدکند،استفادهمیکند.سوگیریتأیید
اینباوراستکههمشهریانویعاریازخطاهستند.

وقتیفردبهقضاوتهاوروشهایتصمیمگیریخود،بیشازحداعتمادافراطی
اعتماددارد.

دانشآموززرنگیکهبهدلیلاعتمادبیشازحدبهخودشفکرمیکند،
درهمهجاباکمیمطالعهبهتریننتیجهراخواهدگرفت.

اعتمادبهنفسکوچکشمردنخود و ترسوبودن دستکمگرفتنخود،عصبانیبودن،
پایینمانعتصمیمگیریدرستمیشود.

دانشآموزیکهبهدلیلاعتمادبهنفسپایینوترسازنتیجءهنامناسب
درآزمونمدارسنمونهشرکتنمیکند.
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کنترلنکردنهیجانات

 افرادوموقعیتهایمختلف،واکنشهایهیجانیمتفاوتیدر
ماایجادمیکنند.

 اینواکنشهایعاطفی،بهدلیلزودگذربودن،نمیتواندمالک
تصمیمگیریباشد.

 افرادیکهقادربهکنترلهیجانهایخویشنباشند،بهطور
مداومباشکستدرتصمیمگیریروبهرومیشوند.

بهترین تماشاگران، منفی احساسات ابراز دلیل به که فوتبالی مربی
بازیکنخودراتعویضمیکند.

کنترلنکردنهیجاناتبا»سبکتصمیمگیریاحساسی«وکوچکشمردنخودبا»سبکتصمیمگیریاجتنابی«ارتباطدارد؛زیرافردیکه
سبکتصمیمگیریاجتنابیداردوکورکورانهازدیگرانتبعیتمیکند،قطعاًاعتمادبهنفسبسیارپایینیدارد.

یکیازمهمترینپیامدهایناتوانیدرتصمیمگیری»تعارض«است.
باید حتماً که باشیم موقعیتی در وقتی که است ناخوشایندی عاطفی حالت تعارض: 

تصمیمبگیریم،ولیقادربهتصمیمگیرینباشیم؛برایمانایجادمیشود.
 

تعارضانواعمختلفیداردکهدرجدولزیربهآناشارهشدهاست:

مثالتعریفانواعتعارض
گرایشـگرایش

ناتوانیدرتصمیمگیریبرایانتخاببیندوموضوعجذابو
خواستنی

ناتوانیدرتصمیمگیریفردیکههمزمانعالقهمندبهتحصیلدررشتءه
روانشناسی)گرایش(وگذراندندورءهآموزشیحسابداری)گرایش(است.
ولیبهدلیلهمزمانیتشکیلکالسهامجبوربهانتخابیکیازایندو

است.

گرایشـاجتناب

ناتوانیدرتصمیمگیریبرایانتخابیکموضوعکههمزماندو
جنبءهخواستنیوناخواستنیدارد.

ناتوانیدرتصمیمگیریفردیکهدردانشگاه،رشتءهموردعالقه)گرایش(
خودرادرشهریغیرازشهرمحلزندگیخودقبولشدهاستوبایداز

خانوادءهخوددورشود)اجتناب(.

اجتنابـاجتناب

ناتوانیدرتصمیمگیریبرایانتخاببیندوموضوعنامطلوبو
ناخواستنیکهفردمجبوربهانتخابیکیازآندواست.

ناتوانیدرتصمیمگیریبرایانتخابتحملدردناشیازبیماری)اجتناب(
یادردناشیازآمپول)اجتناب(

  برایتشخیصسادهترتعارضگرایشـاجتنابازدوتعارضدیگر،ایننکتهمهمرادرنظرداشتهباشیدکهدرتعارضگرایشـاجتناببا
دوجنبءهخواستنیوناخواستنیازیکموضوعمواجههستیم. اگرفردی،بهصورتمداوموپیدرپی،تعارضهایمختلفیراتجربهکند،دچارآسیبهای

روانیوجسمانیمیشود. ناتوانیدرتصمیمگیریمنجربهتعارضوناتوانیدرحلمسئلهمنجربهناکامیمیشود.
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موفقیتوسالمتیکفردوجامعهبهچگونگیتصمیمگیریهایآنهابستگیدارد.
تصمیمگیرییکمهارتاستودرصورتکسباینمهارت،کمتردچارآسیبهایروانیـاجتماعیخواهیمشد.

تصمیمگیریهایشتابزدهوبدونتفکر،عالوهبرآسیبفرد،آسیبهایروانیـاجتماعیهمچوناعتیاد،ایدز،بزهکاری،خشونت،بیبندوباریوتصادفات
جادهایرابهدنبالدارد.

توضیحاتعواملمؤثربرارتقایمهارتتصمیمگیری

هرچهموضوعتصمیمگیریدقیقترباشد،اقدامهایبعدیهمشفافترخواهدبود.شناختدقیقتصمیمموردنظر

استفادهازسبکتصمیمگیریمنطقی
شایدهمءهمادربرخیموقعیتهامجبورشویمازسایرسبکهایتصمیمگیریاستفادهکنیم.

سبکغالبهرفردیبایدازنوعتصمیمگیریمنطقیباشد.
درتصمیمگیریهایمهم،استفادهازسبکهایغیرمنطقی،آسیبزاوخطرآفریناست.

استفادهازروشهای»میانبر«در
تصمیمگیریهایپیچیدهومهم

یکیازروشهایمیانبر»حذفتکتکجنبهها«است؛یعنیباتوجهبههدفموردنظر،گزینههاینامناسبحذفشوند
تادرنهایتازبینگزینههایباقیماندهانتخابراحتتریداشتهباشیم.

شناختدقیقموقعیتهایپرخطر

درصورتیکهموقعیتهایخطررابشناسیم،درصورتمواجهشدنباآنها،تصمیمگیریبرایمانراحتترخواهدبود.
برخیموقعیتهایپرخطربرایکودکانونوجوانانعبارتانداز:

صحبتوارتباطباافرادغریبهـاعتمادبیشازحدبهدیگرانـمصرفسیگارـمخفیکردنموضوعمهمازوالدینـدادن
پاسخعاطفیغیرمعمولبهدیگرافرادو...

شماره صفحه پاسخ : 99

)اکنون فرهنیگ آموزش 98 (3171 عالیترینوپیچیدهترینفعالیتشناختیانسانکداماستوکدامگزینهتعریفصحیحتریازآن،ارائهمیدهد؟ 
1(حلمسئلهـیافتنبهترینراهبرایرسیدنبههدفباتوجهبهشرایطموجود

2(حلمسئلهـارزیابیراههایمختلفوانتخاببهترینراه
3(تصمیمگیریـارزیابیراههایمختلفوانتخاببهترینراه

4(تصمیمگیریـیافتنبهترینراهبرایرسیدنبههدفباتوجهبهشرایطموجود
حضرتعلی⒔شرطتصمیمگیریراچهچیزمیدانند؟ 3181

4(شناختمسئله 3(رسیدنبهیقین  2(ارزیابیراهحلهایمختلف  1(استقبالازافکارگوناگون 
صدرادرکدامیکازمواردزیرفرآیندشناختپیچیدهتریراتجربهکردهاست؟ 3191

2(صدرابعدازبررسیرشتههایدانشگاهی،رشتءهریاضیمحضراانتخابکرد. 1(صدراموفقشدسؤاالتالمپیادریاضیرابهسرعتحلکند. 
4(صدراکتابگلستانسعدیراحفظاست. 3(صدرابیندودوستخودکهباهماختالفسلیقهداشتند،قضاوتکرد. 

دررابطهباحلمسئلهوتصمیمگیریکدامیکازگزینههایزیرصحیحنیست؟ 3201
2(درحلمسئله،فردراهحلهایمسئلهرابازآفرینیمیکند. 1(حلمسئله،نوعیتصمیمگیریاست. 

4(اولویتهاییکتصمیمگیریمیتواندشاملهمءهگزینههایاحتمالیباشد. 3(دغدغءهافراددرتصمیمگیریانتخاببهتریناولویتاست. 
عبارتزیربهچهمعناست؟ 3211

»اولویتهاییکتصمیمگیریمیتواندشاملهمءهگزینههایاحتمالیباشد.«
1(درتصمیمگیریفقطیکراهاستکهمارابهمقصدمیرساند.

2(هراولویتی،فردتصمیمگیرندهرابههدفمیرساند.
3(درتصمیمگیری،فردبایدراهحلهایمسئلءهموردنظرراخودشبازآفرینیکند.

4(درتصمیمگیریبااولویتهاسروکارداریم.
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تقسیمتصمیمگیریبهانواعسادهـپیچیدهومهمـمعمولیبراساس...............است. 3221

4(کمّیتتصمیم 3(شدتتصمیم  2(تعدادافرادتصمیمگیرنده  1(نوعتصمیم 
دشوارییکتصمیمگیریتابعکدامیکازگزینههایزیرنیست؟ 3231

4(تجربیاتشخصی 3(دانشاجتماعی  2(نگرشها  1(توانمندیها 
)اکنون فرهنیگ آموزش 98(3241 بهترتیبهریکازمثالهایزیربهکدامنوعازتصمیمگیریهامربوطمیشود؟ 

الف(مریمکهاهلتهراناستدرانتخاببینچندشغلکهیکیدرتهراناستودرآمدکمیداردودیگریدرشهرستانهایمختلفیاستودرآمدبیشتری
داردولیاوراازخانوادهاشدورمیکند،دچارمشکلشدهاست.

ب(فردافرهاددراجالسبزرگی،قصدسخنرانیداردواودرانتخابرنگپیراهنشبینآبیولیموییدرشکوتردیداست.
پ(انتقالپایتختازتهرانبهشهرهایدیگر،رئیسجمهورونمایندگانرادرطیسالهایاخیربرایتصویبکردن،دچارمشکلکردهاست.

ت(شیریندرانتخاببینکادویتولدبرایدوستشبیندورنگبهتردیدمیرسد.
2(مهمپیچیدهـمعمولیسادهـمهمپیچیدهـمعمولیساده 1(معمولیپیچیدهـمهمپیچیدهـمهمپیچیدهـمعمولیساده 

4(معمولیپیچیدهـمعمولیسادهـمعمولیسادهـمعمولیساده 3(مهمپیچیدهـمهمسادهـمعمولیپیچیدهـمهمساده 
صبابعدازگذشتدوسالازتحصیلدررشتءهکامپیوتر،میخواهدانصرافدادهودررشتءهروانشناسیادامءهتحصیلدهد.تصمیماوازچهنوعیاست؟3251

4(مهمومعمولی 3(سادهومعمولی  2(مهموپیچیده  1(مهموساده 
باتوجهبهاینکهتصمیمگیرینوعیحلمسئلهاست،تصمیمگیری»مهموساده«و»پیچیدهومعمولی«بهترتیبازکدامنوعحلمسئلهاست؟3261

2(خوبتعریفشدهـخوبتعریفشده 1(خوبتعریفشدهـخوبتعریفنشده 
4(خوبتعریفنشدهـخوبتعریفشده 3(خوبتعریفنشدهـخوبتعریفنشده 

تصمیمگیریبراساسهزینههاومزایایخاصبیانگرکدامیکازمالکهایتصمیمگیریاست؟ 3271
4(دوریازهیجانات 3(هزینههایقبلی  2(میزانخطر  1(میزانسودمندی 

»شهابتمامدرآمدخودرادریکیازبانکهایآمریکاییسرمایهگذاریکردهبود.دوسالپیشبهدلیلافزایشتحریمهایآمریکابرافرادایرانیوبه3281
دلیلاینکهمیترسیدحسابشرابلوکهکنند،کلسرمایهاشراازاینبانکخارجکرد.«دراینمثال،شهاببراساسچهمالکیتصمیمگرفتکهسرمایهگذاری

دراینبانکرامتوقفسازد؟ 
4(اعتمادافراطی 3(خطر  2(هزینههایقبلی  1(میزانسودمندی 

مالکتصمیمگیرییکفردقماربازبرایادامءهقماربازیکدامیکازگزینههایزیراست؟ 3291
4(هیجانات 3(میزانخطر  2(هزینههایقبلی  1(میزانسودمندی 

اجتنابشدهاست،بهدلیلوجودکدامیکازمالکهایتصمیمگیری،درانتخابکردنیاانتخابنکردنگزینءهموردنظرمرددمیشود؟ 3301 فردیکهدچارتعارضگرایشـ
4(اعتمادافراطی 3(میزانخطر  2(هزینههایقبلی  1(مزایا 

سبککارآمددرتصمیمگیری،کدامیکازگزینههایزیراست؟ 3311
4(اجتنابی 3(وابسته  2(منطقی  1(احساسی 

»دستدستکردن«و»کارامروزرابهفرداانداختن«ازویژگیهایکدامیکازسبکهایتصمیمگیریاست؟ 3321
4(وابسته 3(تکانشی  2(اجتنابی  1(احساسی 

چرادرتصمیمگیریبرایازدواج،احساسیعملکردنصحیحنیست؟ 3331
2(زیراباعجلهوبدونمحاسبهاست. 1(زیراقطعاًباپشیمانیهمراهاست. 

4(زیراباعثمیشودکهفرد،تصمیمگیریرابهزماندیگریمحّولکند. 3(زیرااینتصمیمگیرینیازبهروشهایپایداروماندنیدارد. 
شهردارشهری،بعدازبازدیدازبرجبلندشهردیگریباعجلهوعلیرغممخالفتمهندسیندستورمیدهدمانندآنبرجرادرشهرخودبسازند،سبک3341

تصمیمگیریشهردارچیست؟ 
4(وابسته 3(اجتنابی  2(احساسی  1(تکانشی 
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درقتلهاییکهقاتلومقتول،پیشازصحنءهقتلیکدیگررانمیشناختهاند،بهاحتمالزیادسبکتصمیمگیریقاتلبرایآنقتل،کدامیکازسبکهای3351
زیربودهاست؟ 

4(تکانشی 3(وابسته  2(اجتنابی  1(احساسی 
زیربنایسبکتصمیمگیریمنطقیکدامیکازگزینههایزیراست؟ 3361

4(اندیشیدن 3(اطاعت  2(نظموقاعده  1(قانونمندی 
)اکنون فرهنیگ آموزش 98(3371 کدامیکازعباراتزیربیانگرسبکتصمیمگیریاحساسیاست؟ 

1(سیمادررشتءهروانشناسیتحصیلمیکند؛خواهرشبهتوصیءهاوهمانرشتهراانتخابمیکند.
2(پدرفریدهمبلغیپولبرایخریدلوازمتحصیلیاشبهاودادهاست.فریدهدرراهچشمشبهلباسیمیافتدوهمءهپولشراخرجخریدآنمیکند.

3(فرهادازرشتءهتحصیلیخودناراضیبود.اوچهارسالدردانشگاهنمرههایپایینیکسبکردهولیهیچاقدامیبرایتغییراینوضعیتنکرد.
4(علیازطرزلباسپوشیدنعمویشلذتمیبرد؛عمویاوبنگاهامالکداردوعلیهمتصمیمگرفتهاستهمینشغلرابرایخودبرگزیند.

سودابهدرعرضیکروزبدوناینکهعالیقخودرادرنظربگیرد،فکرکندیاباکسیمشورتکند،درانتخابرشته،رشتءه»علومتجربی«راانتخابمیکند3381
)اکنون فرهنیگ آموزش 98( وسهیالنیزبهخاطرسودابههمینرشتهراانتخابمیکند.سبکتصمیمگیریسودابهوسهیالبهترتیبدرکدامگزینهآمدهاست؟ 

4(احساسیـوابسته 3(تکانشیـاحساسی  2(تکانشیـوابسته  1(وابستهـتکانشی 
)اکنون فرهنیگ آموزش 98(3391 اصطالح»چشموهمچشمی«بهکدامسبکتصمیمگیریاشارهدارد؟ 

4(وابسته 3(اجتنابی  2(تکانشی  1(احساسی 
انداخت.سبک3401 بهآب را اینصحنهمواجهشدسریعاًخود با نبود،وقتی بلد اینکهشناکردن با بود،مسعود دوستمسعوددرحالغرقشدندردریا

تصمیمگیریمسعودکدامیکازسبکهایزیربودهاست؟ 
4(منطقی 3(وابسته  2(احساسی  1(تکانشی 

بامطالعءهمثالزیربه2سوالزیرآنپاسخدهید:
»معلم،یکبستهحاویچندبادکنکوچندقلمازنوشتافزاردرسیرابهکالسمیآورد.ازبچههامیخواهدبادکنکهارابادکنند،هرچهبیشتربادکنند،یکهدیه

بیشتربهآنهامیدهد.اگرقبلازترکیدنبادکنکانصرافدهندمیتوانندجایزههارانگهدارندامااگربادکنکترکید،بایدهمءههدایایقبلیراپسبدهند.«
پارسابدوندرنظرگرفتناحتمالترکیدنبادکنکوبرایدریافتجایزءهبیشتر،آنراآنقدربادمیکندتامیترکد.سبکتصمیمگیریپارساچیست؟ 3411

4(اجتنابی 3(تکانشی  2(وابسته  1(احساسی 
امیربعدازدوبارفوتکردنبادکنک،درهمانابتداازادامءهبادکردنصرفنظرکردهوجایزهاشرادریافتمیکند،تصمیمگیریاوبراساسکدامیکاز3421

مالکهایتصمیمگیریاست؟ 
4(هزینههاومزیتها 3(هزینههایقبلی  2(میزانخطر  1(میزانسودمندی 

درتصمیمگیریپسازمرحلءه»بیانویژگیهایهرانتخابیااولویت«بایدواردکدامیکازمراحلتصمیمگیریبشویم؟ 3431
2(بررسیپیامدهاونتایجاجرایاولویتموردنظر 1(شناساییتعدادانتخابها 

4(ارزیابیپیامدهایهرانتخاب 3(تعهدوپایبندیبهاجرایاولویت 
مریمباهدفانتخابرشتءهتحصیلیخود،درحالبررسیآیندءهشغلیومیزاندرآمدرشتههایمختلفاست.اوکداممرحلهازمراحلتصمیمگیریرا3441

)اکنون فرهنیگ آموزش 98( محققمیسازد؟ 
4(بررسیپیامدهاونتایجاجرایاولویتموردنظر 3(اجرایبهتریناولویت  2(ارزیابیپیامدهایهرانتخاب  1(بیانویژگیهایهرانتخاب 

نویددرحالانتخابرشتهاستوبهمرحلءه»بررسیدروسهررشته«رسیدهاست،یعنیاالندرکدامیکازمراحلتصمیمگیریاست؟ 3451
2(بیانویژگیهایهرانتخابیااولویت 1(شناساییوتعریفتصمیمموردنظر 
4(شناساییتعدادانتخابهایااولویتها 3(اجرایبهتریناولویت 

)انساین 98(3461 وقتیدانشآموززرنگیفکرمیکندکهدرهمهجابااندکمطالعهایبهتریننتیجهرامیگیرد،باکداممانعتصمیمگیریسروکاردارد؟ 
4(کوچکشمردنخود 3(عدمکنترلهیجانات  2(اعتمادافراطی  1(سوگیریتأیید 

مدیرمدرسه،بهتریندانشآموزمدرسهرابهخاطرخطاییکوچکاخراجمیکندوبعدازفروکشکردنعصبانیت،بهشدتپشیمانمیشود.کدامیکاز3471
)اکنون فرهنیگ آموزش 98( عواملزیر،مانعتصمیمگیریصحیحمدیرشدهاست؟ 

4(کوچکشمردنخود 3(عدمکنترلهیجانات  2(سوگیریتأیید  1(اعتمادافراطی 
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مانعتصمیمگیریصحیحدرمثالزیرکدامیکازگزینههایزیربودهاست؟ 3481
»وحید24سالهامروزپسازشنیدنخبرفوتپدرشدریکتصادفرانندگی،بسیارخشمگینشدوبهسمترانندءهخاطیحملهبرد.«
4(کنترلنکردنهیجانات 3(کوچکشمردنخود  2(اعتمادافراطی  1(سوگیریتأیید 

هیجاناتبهچهدلیلنمیتوانندمالکتصمیمگیریباشند؟ 3491
4(آسیبهایروانیـاجتماعی 3(زودگذربودن  2(کورکورانهبودن  1(احساسیبودن 

)اکنون فرهنیگ آموزش 98(3501 هرکدامازمثالهایمطرحشدهبهترتیبمربوطبهکدامیکازموانعتصمیمگیریاست؟ 
الف(رئیسبانکبهعلتخطایکارمندخوددربخشصندوقداریوخشمزیاد،درجاحکماخراجاوراصادرمیکند.

ب(فردیمیخواهدتسهیالتیازبانکبگیردوپروژءهعظیمیبرایاشتغالدیگرانوسودخودراهبیندازد،امااوازاینکهنتواندموفقشودبهشدتمیترسد
وکارراآغازنمیکند.

پ(دریکشرکتوارداتیکارمندانشرکتمدامدرتالشاندباارائءهشواهددرستومنطقیمدیرعاملشرکترامتوجهضعفوخطاهایپیدرپییکیاز
کارمندانکنند،امامدیرعاملاینمدارکوشواهدرانمیپذیردوآنهارابادالیلغیرمنطقیردمیکند،زیراآنکارمنددوستصمیمیاواست.

2(کنترلنکردنهیجاناتـکوچکشمردنخودـسوگیریتأیید 1(کنترلنکردنهیجاناتـکنترلنکردنهیجاناتـاعتمادافراطی 
4(اعتمادافراطیـسوگیریتأییدـکنترلنکردنهیجانات 3(سوگیریتأییدـکوچکشمردنخودـاعتمادافراطی 

کدامیکازسبکهایتصمیمگیریبامانعتصمیمگیریمقابلخودتناسببیشتریدارد؟ 3511
2(وابستهـاعتمادافراطی 1(منطقیـکنترلنکردنهیجانات 

4(احساسیـسوگیریتأیید 3(احساسیـکنترلنکردنهیجانات 
عملبهسخنحضرتعلی⒔درحکمت173نهجالبالغهدررفعکدامیکازموانعتصمیمگیریموثراست؟ 3521

4(کنترلنکردنهیجانات 3(سوگیریتأیید  2(تصمیمافراطی  1(کوچکشمردنخود 

کسیشمارابهمیهمانیدعوتمیکند،اماشماتمایلبهشرکتدرآنمیهمانینداریدودرعینحالنیزنمیخواهیدحرفدروغیبزنید،دراینجاچه3531
)انساین 93( نوعتعارضیممکناستبرایشماپیشبیاید؟ 

4(اجتنابـاجتناب 3(اجتنابـگرایش  2(گرایشـاجتناب  1(گرایشـگرایش 
تومانجریمهشویدویااتومبیلرابهپارکینگمنتقلکنید.رانندهبا3541 200 000, فرضکنیدرانندهایخالفکردهاست.افسرراهنماییمیگویدکهیاباید

)انساین 94( کدامنوعتعارضروبهرواست؟ 
4(اجتنابـگرایشچندگانه 3(اجتنابـگرایش  2(گرایشـگرایش  1(اجتنابـاجتناب 

)انساین خارج 98(3551 پیامدناتوانیدرتصمیمگیری،کداماست؟ 
4(کوچکشمردنخود 3(سوگیریتأیید  2(فرارازضرر  1(تعارض 

تحصیلدردانشگاهممکناستبراییکدانشجویدخترجذبکنندهباشد،ولیدرعینحالممکناستمانعازازدواجاوباشد،اودرکدامموقعیتقرار3561
)انساین 96( گرفتهاست؟ 

4(مقاومتدربرابرخواستههایخود 3(شرایطناکافیبرایازدواج  2(تعارضگرایشـاجتناب  1(درشرایطفشارروانی 
کدامیکازگزینههایزیرازجملهآسیبهایروانیـاجتماعیتصمیمهاینادرستنمیباشد؟ 3571

4(تصادفاتجادهای 3(بیبندوباری  2(اعتیاد  1(لطمهبهبهداشتروانی 
)انساین 96(3581 کدامموردفردرابهاحساساتمثبتومنفیگرفتارمیکند؟ 

4(فشارروانی 3(ناکامی  2(تعارضگرایشـاجتناب  1(تعارضاجتنابـاجتناب 
بهترتیبهرکدامازمواردزیرکدامتعارضرابهدنبالدارد؟ 3591

 پارسابسیارخوابشمیآیداماهنوزبرایآزمونآمادهنیستوبایدبیشترمطالعهکند.
 مهمانیتولددوستصمیمیپارسابامسابقءهمهمتیمفوتبالموردعالقءهاومصادفشدهاست.

2(گرایشـاجتناب/گرایشـگرایش 1(اجتنابـاجتناب/گرایشـگرایش 
4(اجتنابـاجتناب/گرایشـاجتناب 3(گرایشـاجتناب/گرایشـاجتناب 

کدامیکازگزینههایزیر،مثالیازتعارضگرایشـاجتنابمیباشد؟ 3601
1(سارابرایانتخابمدرسءهجدیددوانتخابداردکهیکیویژگیهایمثبتبیشتریدارد.

2(کیوانبعدازسالهاتالش،چندمیلیونسرمایهجمعکردهاست؛حاالمردداستکهباتوجهبهوجودریسک،آنمبلغراواردبورسکندیاخیر.
3(حامدبهمدرسهرفتنعالقهدارد،امامجبوراستکارکندواگراینکاررانکند،نمیتواندهزینءهجراحیمادرشراتأمینکند.

4(سعیدبههردوشغلتراشکاریومکانیکیعالقهمنداستونمیداندبینایندوکدامیکراانتخابکند.
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روشمیانبردرتصمیمگیریبهچهمعناست؟3611
2(شناختموقعیتهایپرخطر 1(درنظرنگرفتنبرخیراهحلها 

4(حذفتکتکگزینهها 3(شناساییبهترگزینهها 
تصمیمگیرینوعی...............است. 3621

4(استعداد 3(مهارت  2(آگاهی  1(علم 
شخصیقصدداردکهیکخودرویخارجی،باقیمتیتاسقف50میلیونتومانخریدارینماید.اوابتدابا30آگهیروبهرومیشود،سپسخودروهاییرا3631

کهبیشاز50میلیونتومانقیمتدارندویاداخلیهستند،حذفمیکندونهایتا5ًآگهیپیشرویخودمیبیند.اینشخصکدامیکازپیشنهاداترابرای
)اکنون فرهنیگ آموزش 98( تصمیمگیریبهتر،مدنظرقراردادهاست؟ 

2(شناساییموقعیتهایپرخطر 1(استفادهازروشمیانبر 
4(شناختدقیقتصمیمموردنظر 3(استفادهازسبکتصمیمگیریمنطقی 

)انساین 98(3641 کدامعبارت،برایتصمیمگیریبهتر،درستتراست؟ 
1(بایدتصمیمگیریغالبانسانها،منطقیباشد.

2(سبکهایتصمیمگیریمختلف،تعارضهایمکررایجادمیکنند.
3(تصمیمگیریمنطقیاستعدادیاستکهبرخیازانسانهاندارند.

4(اگرقادربهتصمیمگیرینبودیم،استفادهازروشمیانبربرایهمءهتصمیمگیریهامناسباست.
)اکنون فرهنیگ آموزش 98(3651 بهترتیبهریکازمواردزیر،مربوطبهکدامیکازپیشنهاداتدرهنگامتصمیمگیریاست؟ 

الف(بیتوجهیبهایننکتهباعثتصمیمگیریهایپرخطرمیشود.
ب(هرچهموضوعتصمیمگیریدقیقترباشد،اقدامهایبعدینیزشفافترخواهدبود.

پ(اطالعداشتنازبازیهایآسیبزایفضایمجازی.
ت(حذفتکتکجنبههاییکموضوع.

1(الف(شناختموقعیتهایپرخطرـب(تصمیمموردنظرراخوببشناسیمـپ(استفادهازسبکتصمیمگیریمنطقیـت(استفادهازروشهایمیانبر.

2(الف(استفادهازسبکتصمیمگیریمنطقیـب(تصمیمموردنظرراخوببشناسیمـپ(شناختموقعیتهایپرخطرـت(استفادهازروشهایمیانبر.

3(الف(تصمیمموردنظرراخوببشناسیمـب(استفادهازروشهایمیانبرـپ(شناختموقعیتهایپرخطرـت(استفادهازسبکتصمیمگیریمنطقی.
4(الف(شناختموقعیتهایپرخطرـب(استفادهازروشهایمیانبرـپ(استفادهازسبکتصمیمگیریمنطقیـت(شناختتصمیمموردنظر

فردیکهتصمیمهایپرخطرمیگیرد،کدامخطارابیشترتجربهمیکند؟ 3661
4(هشدارکاذب 3(اصابت  2(ازدستدادنمحرک  1(رددرست 
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شناختی - 317 فعالیت  پیچیده ترین  و  عالی ترین  تصمیم گیری،   
انسان است که عبارت است از ارزیابی راه های مختلف و انتخاب بهترین راه.

یقین - 318 به  رسیدن  را  تصمیم گیری  شرط   ، علی ⒔   حضرت 
می دانند و در حکمت 274 نهج البالغه می فرمایند: »چون به یقین رسیدید، اقدام کنید.«

شناختی - 319 فعالیت  پیچیده ترین  و  عالی ترین  تصمیم گیری   
انسان است. در گزینءه )2( انتخاب کردن نوعی تصمیم گیری است. فرآیند شناختی 
ترتیب: 1( حل مسئله، 2( تصمیم گیری، 3( قضاوت و 4( حافظه  به  در گزینه ها 

است.
که - 320 است  این  تصمیم گیری  و  مسئله  حل  شباهت   

تصمیم گیری، نوعی حل مسئله است؛ چون تصمیم گیرندگان با این مسئله مواجه 
هستند که بهترین انتخاب چیست.

 اولویت های یک تصمیم گیری می تواند شامل همءه گزینه های - 321
احتمالی باشد؛ به عبارت دیگر هر اولویتی، فرد تصمیم گیرنده را به مقصد می رساند، 
اما ممکن است اولویت مطلوب نباشد. گزینه های )1( و )3( کامالً غلط هستند و 

گزینءه )4( هم معنای عبارت مورد نظر نمی باشد.
ـ - 322 مهم  و  پیچیده  ـ  ساده  انواع  به  تصمیم گیری  تقسیم   

معمولی براساس نوع تصمیم است. براساس تعداد افراد تصمیم گیرنده، تصمیم گیری 
به 2 نوع فردی و گروهی تقسیم بندی می شود.

و - 323 نگرش ها  توانمندی،  تابع  تصمیم گیری  یک  دشواری   
تجربیات شخصی است.

324 - 
 مهم پیچیده  معمولی ساده  مهم پیچیده  معمولی ساده

 این تصمیم به دلیل تأثیر بر آیندءه فرد از نوع مهم و چون - 325
چند  بررسی  نیازمند  روان شناسی  رشتءه  در  تحصیل  و  کامپیوتر  رشتءه  از  انصراف 

اولویت است، از نوع پیچیده است.
چون - 326 هستند؛  ساده  نوع  از  تعریف شده  خوب  مسئله های   

واضح تر هستند و مالک و استانداردی در پاسخ به آن ها وجود دارد، برعکس مسئله های 
خوب تعریف نشده از نوع پیچیده هستند، زیرا مالک و استاندارد روشنی در پاسخ به 
آن ها وجود ندارد. در این سؤال عبارت های »مهم« و »معمولی« عبارت های انحرافی 
هم  و  تعریف شده  خوب  مسئله های  هم  زیرا  نیستند؛  تعیین کننده  و  هستند  سؤال 

مسئله های خوب تعریف نشده می توانند از نوع مهم یا معمولی باشند.
واقع - 327 براساس هزینه ها و مزایای خاص و در   هرگاه فردی 

مالک  که  معناست  این  به  می کند،  تصمیم گیری  خود  دانش  و  خرد  براساس 
تصمیم گیری او میزان سودمندی است که انتظار دارد به او برسد.

 در بعضی مواقع تصمیم گیری با خطر همراه است. در چنین - 328
حالتی اطمینان کافی به نتایج تصمیم گیری وجود ندارد. در این مثال هم شهاب به 
خاطر میزان خطرناک بودن این سرمایه گذاری، تصمیم به خارج کردن پول هایش از 

آن بانک گرفته است.
با - 329 می کند  انتخاب  را  کردن  قماربازی  که  فردی  ابتدا  در   

سراغ  خاص  مزایای  و  هزینه ها  میزان  بررسی  یعنی  سودمندی«  »میزان  مالک 
به  ادامه می دهد و حتی ممکن است  را  قماربازی  اما فردی که  قماربازی می رود 
صورت وسواس گونه به قماربازی وابسته شود، به دلیل وجود هزینه های قبلی است 
که به این کار ادامه می دهد؛ زیرا فرد با خود می گوید من تا به  حال این مقدار از 
زندگی ام را باخته ام )هزینه پرداخت کرده ام(، یک بار دیگر امتحان می کنم شاید به 

سود قابل توجهی رسیدم.
.) هیجانات، جزء مالک های تصمیم گیری نمی باشد )رد 

 در تعارض های گرایش ـ اجتناب، فرد در انتخاب یک هدف - 330
که از جهاتی خواستنی و از جهاتی ناخواستنی است، مردد می شود. در واقع اگر 
فرد آن موضوع را انتخاب کند باید موارد ناخواستنی یا خطری که آن موضوع با 
خود دارد را نیز بپذیرد؛ بنابراین باید میزان خطر را در نظر بگیرد و در نتیجه در 

تصمیم گیری مردد می شود.
 تمامی سبک های تصمیم گیری به جز سبک منطقی ناکارآمد - 331

هستند. تنها سبک کارآمد، سبک منطقی است.
 در سبک تصمیم گیری اجتنابی، فرد قصد دارد تصمیم بگیرد، - 332

ولی هیچ گاه تصمیم وی عملی نمی شود. به عبارت دیگر، فردی که دارای این سبک 
تصمیم گیری است، »دست،  دست می کند.« و »کار امروز را به فردا می اندازد.«

 تصمیم گیری برای ازدواج یک امر مهم و پایدار است و همءه - 333
ابعاد زندگی را در بر می گیرد؛ در نتیجه به روش های پایدار و ماندنی نیاز دارد.

 در این سبک، فرد به صورت ناگهانی، با عجله و بدون محاسبه - 334
و بی توجه به عواقب کار تصمیم می گیرد.

را - 335 یکدیگر  مقتول  و  قاتل  که  قتل ها  از  این گونه  در   
نمی شناخته اند، یعنی از قبل نقشه ای برای کشتن وجود ندارد، به احتمال زیاد قاتل 
با سبک تصمیم گیری تکانشی، یعنی بدون محاسبه و با عجله تصمیم گیری کرده 

است و رویدادی خطرناک شکل گرفته است.
 سبک تصمیم گیری منطقی بهترین شیوءه تصمیم گیری است. - 336

زیربنای این تصمیم گیری، نه عجله و شتاب، نه احساسات و هیجان های زودگذر، نه 
اطاعت و پیروی کورکورانه و نه اجتناب، بلکه اندیشیدن است.

 ) قانونمندی ) ( و  براساس نظم و قاعده ) در سبک تصمیم گیری منطقی، فرد 
تصمیم می گیرد، اما زیربنای این تصمیم گیری نظم و قاعده و قانونمندی نیست؛ 

.) بلکه اندیشیدن است )رد  و
 عالقءه علی به تیپ عمویش باعث شده است که او از نظر شغلی - 337

به عمویش شباهت پیدا کند؛ بنابراین تصمیم گیری او از نوع احساسی بوده است.
تصمیم گیری  سبک  وابسته   تصمیم گیری  سبک  گزینه ها:   سایر  بررسی 

تکانشی  سبک تصمیم گیری اجتنابی
بدون - 338 و  باعجله  ناگهانی،  صورت  به  سودابه  تصمیم گیری   

محاسبه است که از نوع سبک تصمیم گیری تکانشی محسوب می شود. سهیال نیز به 
جای فکرکردن، کورکورانه از سودابه اطاعت کرده است و دلیل انتخاب او این بوده 
است که سودابه چنین تصمیمی گرفته است؛ بنابراین سبک تصمیم گیری سهیال 

از نوع وابسته است.
 اصطالح »چشم و هم چشمی« به مواردی اشاره دارد که فرد - 339

فقط به این خاطر که دیگران کاری را انجام داده اند، آن کار را می کند. در این مورد، 
فرد بدون سنجش جوانب تصمیم خود، به پیروی از دیگران، کاری را انجام می دهد؛ 

بنابراین از سبک تصمیم گیری وابسته استفاده می کند.
 مسعود با عجله و شتاب و بدون محاسبه تصمیم گیری کرده - 340

است که این ویژگی ها بیانگر سبک تصمیم گیری تکانشی است.
در این مثال ممکن است، احساسات مسعود نسبت به دوستش در رفتار او بی تأثیر 
نباشد؛ اما آن چه که مهم است تصمیم گیری ناگهانی و بدون محاسبه است؛ زیرا او 

.) شناکردن بلد نبوده و ناگهانی این تصمیم را گرفته است )رد 
و - 341 کار  عواقب  گرفتن  نظر  در  بدون  فرد  تکانشی  در سبک   

براساس هیجان لحظه ای تصمیم می گیرد.
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 در این مثال، امیر به دلیل میزان خطر از دست دادن هدایا، - 342
از ادامءه مسابقه صرف نظر کرده است.

 در مراحل تصمیم گیری پس از مرحلءه »بیان ویژگی های هر - 343
انتخاب یا اولویت« وارد مرحلءه »ارزیابی پیامدهای هر انتخاب یا اولویت« می شویم.

 بررسی آیندءه شغلی و میزان درآمد، بیانگر مرحلءه چهارم از - 344
مراحل تصمیم گیری می باشد؛ یعنی ارزیابی پیامدهای هر انتخاب یا اولویت.

انتخاب رشته به مرحلءه بررسی - 345 با موضوع   فردی که در رابطه 
دروس هر رشته رسیده است، یعنی در مرحلءه بیان ویژگی های هر انتخاب یا اولویت قرار 

دارد.
تصمیم گیری - 346 مانع  که  است  غلطی  روش  افراطی«  »اعتماد   

می شود. برخی از تصمیم گیرندگان، به قضاوت ها و روش های تصمیم گیری خود اعتماد 
بیش از حد دارند. در نتیجه تصمیم گیری آن ها غلط از آب درمی آید. برای مثال دانش آموز 
زرنگی که فکر می کند در همه جا با اندک مطالعه ای بهترین نتیجه را به  دست می آورد.

افراد و موقعیت های مختلف، واکنش های هیجانی متفاوتی - 347  
در ما ایجاد می کنند. این واکنش های عاطفی، به دلیل زودگذربودن، نمی تواند مالک 
تصمیم گیری باشد. افرادی که قادر به کنترل هیجان های خویش نباشند، با شکست 
در تصمیم گیری روبه رو می شوند. مدیر مدرسه نیز با خطای کوچک دانش آموز عصبانی 

شده و به دلیل عدم کنترل هیجان خویش، تصمیمی اشتباه گرفته است.
مختلفی - 348 حالت های  و  افراد  با  تصمیم گیری،  موقعیت  در   

مواجه می شویم. افراد مختلف، واکنش های هیجانی متفاوتی در ما ایجاد می کنند. 
این واکنش های عاطفی به دلیل زودگذربودن، نمی تواند مالک تصمیم گیری باشد. 
در این مثال هم وحید به دلیل عصبانی شدن از فرد خاطی به سمت او حمله می برد 

و این موضوع تحت تأثیر مانع »کنترل نکردن هیجانات« رخ داده است.
دلیل - 349 به  عاطفی  واکنش های  و  هیجانات  احساسات،   

کنترل  به  قادر  که  افرادی  باشند.  تصمیم گیری  مالک  نمی توانند  زودگذربودن، 
هیجانات خویش نباشند، به طور مداوم با شکست در تصمیم گیری مواجه می شوند.

  در این جا واکنش های عاطفی زودگذر، مانع تصمیم گیری - 350
درست هستند: کنترل نکردن هیجانات 

 در این موقعیت تصمیم گیرنده اعتمادبه نفس کمی دارد و نمی تواند در فرایند 
تصمیم گیری موفق باشد: کوچک شمردن خود

 در این تصمیم، فرد از اطالعاتی که دیدگاهش را تأیید کند، استفاده می کند 
)با وجود شواهد متناقض(: سوگیری تأیید

 در کنترل نکردن هیجانات، فرد براساس عواطف و احساسات - 351
زودگذر تصمیم گیری می کند که مرتبط با سبک تصمیم گیری احساسی است.

گزینه های )1( و )4( به راحتی حذف می شوند.
گزینءه )2(: در اعتماد افراطی فرد به روش های تصمیم گیری خود، اعتماد افراطی 

دارد؛ اما در سبک وابسته، فرد برعکس است.
  حضرت علی ⒔ در حکمت 173 می فرماید: »آن کس - 352

که از افکار و آراء گوناگون استقبال می کند، صحیح را از خطا به خوبی تشخیص 
می دهد.« هم چنین می دانیم در سوگیری تأیید، فرد از اطالعاتی که دیدگاهش را 

تأیید کند، استفاده می کند.
پس استفاده از آرای گوناگون باعث می شود دچار سوگیری تأیید نشویم.

گزینه - 353 دو  هر  موقعیت  این  در  نوع هستند.  تعارض ها سه   
نامطلوب و ناخواستنی است و فرد مجبور به انتخاب یکی از آن هاست. این تعارض 

از نوع اجتناب ـ اجتناب است.

بررسی سایر گزینه ها: در تعارض گرایش ـ گرایش فرد بین دو امر خواستنی باید 
( و در تعارض گرایش ـ اجتناب یا همان اجتناب ـ گرایش! نیز فرد  انتخاب کند )

.) با تعارض بین دو امر خواستنی و ناخواستنی مواجه است ) و 
گزینه - 354 دو  هر  موقعیت  این  در  نوع هستند.  سه  تعارض ها   

نامطلوب و ناخواستنی است و فرد مجبور به انتخاب یکی از آن هاست. این تعارض 
از نوع اجتناب ـ اجتناب است.

( و  انتخاب کند ) باید  امر خواستنی  در تعارض گرایش ـ گرایش فرد بین دو 
در تعارض گرایش ـ اجتناب نیز فرد با تعارض بین دو امر خواستنی و ناخواستنی 

 .) مواجه است )
بگیریم، - 355 تصمیم  باید  حتماً  که  باشیم  موقعیتی  در  وقتی   

ولی قادر به تصمیم گیری نباشیم، حالت عاطفی ناخوشایندی را تجربه می کنیم که 
»تعارض« نام دارد.

 این فرد دچار تعارض گرایش ـ اجتناب شده است. در این - 356
ناخواستنی  و  دانشگاه(  به  )رفتن  خواستنی  امر  دو  با  فرد  تصمیم گیری  موقعیت، 

)مانع از ازدواج بودن دانشگاه( مواجه است.
و  ازدواج  بین  فرد  که  بود  نحو مطرح شده  این  به  تست  این  اگر  که  کنید  توجه 
دانشگاه رفتن مردد مانده است و به هر دو گرایش و عالقه دارد، در آن صورت پاسخ 
ما تعارض گرایش ـ گرایش بود، اما چون این تعارض در گزینه ها وجود ندارد، با 
اجتناب  ـ  گرایش  تعارض  گزینءه  صرفاً  سؤال،  صورت  مطرح شدن  نحوءه  به  توجه 

می تواند صحیح باشد.
فردی - 357 آسیب های  از  یکی  روانی  بهداشت  به  لطمه   

تصمیم های نادرست است، نه آسیب های روانی ـ اجتماعی.
تعارض ها - 358 فراوان ترین  از  اجتناب که  ـ  تعارض گرایش   در 

و  مثبت(  )احساس  خواستنی  امر  دو  بین  تعارض  با  فرد  است،  انسان  زندگی  در 
ناخواستنی )احساس منفی( مواجه است، مثل انتخاب رشتءه مورد عالقه و تحصیل 

در آن به شرط دوری از خانواده و زندگی در شهری دیگر.
 در مورد اول پارسا باید بین خوابیدن )گرایش( و مطالعه در - 359

نیمه شب )اجتناب( تصمیم بگیرد. )گرایش ـ اجتناب(
در مورد دوم پارسا باید بین مهمانی تولد دوستش )گرایش( و مسابقءه تیم محبوبش 

)گرایش( تصمیم بگیرد )گرایش ـ گرایش(.
مردد - 360 موضوعی  انتخاب یک  در  کیوان   ،)2( گزینءه  مثال  در   

مانده است که از جهاتی مثبت )دریافت سود( و از جهاتی منفی )احتمال ریسک( 
تعارض  اصالً   )1( گزینءه  است.  اجتناب شده  ـ  گرایش  تعارض  دچار  بنابراین  است. 
نیست! تعارض زمانی رخ می دهد که فرد در شرایطی قرار بگیرد که حتماً باید تصمیم 
بگیرد، اما قادر به تصمیم گیری نباشد. در این مثال سارا بین انتخاب یک مدرسءه 
مدرسءه  می تواند  راحتی  به  بنابراین  است،  کرده  گیر  خوب تر  مدرسءه  یک  و  خوب 

خوب تر را برگزیند. گزینءه )3( اجتناب ـ اجتناب و گزینءه )4( گرایش ـ گرایش.
این معناست که - 361  روش میانبر »حذف تک تک گزینه ها« به 

مالک های  براساس  را  گزینه ها  یک به یک  دارد،  تصمیم گیری  قصد  فرد  که  زمانی 
مورد نظرش حذف می کند و انتخاب را برای خود آسان تر می کند.

مهارت - 362 دارای  که  فردی  است. هر  مهارت  نوعی  تصمیم گیری،   
تصمیم گیری باشد، بیشتر از دیگران از آسیب های روانیـ  اجتماعی آن در امان خواهد بود.

 در این تصمیم گیری، او با حذف تک تک گزینه ها از روش - 363
میانبر استفاده کرده است.
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 پیشنهادات برای تصمیم گیری بهتر عبارت اند از:- 364
1( تصمیم مورد نظر را به خوبی بشناسید.

2( از سبک تصمیم گیری منطقی استفاده کنید، سبک غالب هر فردی باید از نوع 
 .) تصمیم گیری منطقی باشد )

.) 3( در تصمیم گیری های مهم و پیچیده از روش های میانبر استفاده کنید )رد 
گزینه های )2( و )3( به کلی غلط هستند.

باعث - 365 منطقی  تصمیم گیری  سبک  به  بی توجهی    
تصمیم گیری پرخطر می شود. 

 اگر تصمیم مورد نظر را خوب بشناسیم و موضوع تصمیم گیری دقیق تر باشد، 
اقدام های بعدی نیز شفاف تر خواهد بود.

شناخت  بر  داللت  مجازی  فضای  آسیب زای  بازی های  از  اطالع داشتن   
موقعیت های پرخطر دارد.

 حذف تک تک جنبه های یک موضوع یعنی استفاده از روش های میانبر.
این معنی است که - 366 به   فردی که تصمیم پرخطر می گیرد 

اهمیت رسیدن به هدف برایش باالست و هدف را ردیابی می کند، به همین دلیل 
احتماالً هشدار کاذب بیشتری تجربه می کند. )این سؤال به صورت ترکیبی طرح 
شده است و هم کارکردهای توجه در فصل 3 را مورد سؤال قرار داده و هم روش های 

ارتقای مهارت تصمیم گیری در فصل 6.(
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