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چگونه تصمیم بگیریم؟

بیتوته :قرارگیری در موقعیتهای دشــوار و در
عرض کوتاهترین زمــان ممکن برای هم ه ما پیش
آمده اســت .در چنیــن مواقعی احســاس میکنیم
توانایی تفکر و استداللمان مختل شده است و قادر
به تصمیم گیری نیستیم .بهتر است آیندهنگر باشیم
و از االن خودمان را برای موقعیتهای مشابه آینده
آماده کنیم .در این مطلب میآموزیم چگونه تصمیم
پشیمانی ناشی از
بگیریم تا با احســاس آزاردهنده
ِ
تصمیم گیریهای نادرســت مواجه نشویم .توانایی
تصمیم گیری سریع بسیار کارآمد است.

همه ما تجربه این حالت ناخوشایند را داشته ایم؛
درست زمانی که انتظارش را نداریم ناگهان متوجه
می شویم نکته ی مهمی را فراموش کرده ایم .این
فراموشکاری ها گاهی دردسرساز می شوند و حتی
ممکن اســت موقعیت شغلی ما را به خطر بیندازند.
بدون شک این مسأله بی علت نیست ،اما خبر خوب
آنکه همه ی این علت ها چاره ای دارند و می توانیم
این مشــکل را برطرف کنیم .در این مطلب به چند
علت اصلی این موضوع می پردازیم.
 .1کمبود خواب
داشتن خواب کافی تأثیر بسیار زیادی بر حافظه
دارد .کمبــود خــواب و اختالالت مربــوط به آن
می تواند حافظه ما را تضعیف کند .در پژوهشــی در
سال  ۲۰۱۵مشــاهده شد مردانی که تنها  ۴ساعت
در روز خوابیده بودند ،در مقایسه با کسانی که خواب
کامل داشتند ،حافظه آن ها تحت فشار دچار مشکل
می شد.
 .2نگرانی مزمن
وقتــی افکار مختلف دائم ًا بــه ذهن تان هجوم
می آورنــد ،قــادر نخواهید بود چیــزی را به ذهن
بســپارید .وقتی همیشــه نگران مســائل مختلفی
هســتید و ســعی دارید چیز جدیدی یــاد بگیرید،
نگرانی هایتان مانع این کار خواهد شد .برای مثال،
به همین خاطر اســت که صحبت های رئیس تان
را به خاطر نمی آورید .چون ذهن شما جای دیگری
اســت .نگرانی بیش از اندازه باید تحت درمان قرار
گیرد .تنها در اینصورت اســت که می توانید گوش
دهید ،تمرکز کنید و به خاطر بسپارید.
 .3نشستن طوالنی مدت
تحقیقات نشــان داده اســت  ۱۵۰دقیقه ورزش
هفتگی کمک بسیار مهمی به داشتن خوابی مناسب

در زندگی روزمــر ه با این تصمیمات ،زیاد مواجه
میشویم ،گاهی ســاده از کنار آنها میگذریم ،مثال
هنگامی کــه تصمیم میگیریم از کدام مســیر به
مدرسه یا محل کار برویم .اما گاهی هم در شرایطی
قــرار میگیریم کــه باید در مدت زمــان کوتاهی
تصمیم مهمی بگیریم ،احتماال شــما هم در چنین
شرایطی نمیتوانید راه حل مناسبی پیدا کنید.
اگــر در شــرایطی قــرار گرفتید کــه الزم بود
ســریع تصمیم بگیرید ،بهتر اســت بــرای ارزیابی
انتخابهایتان از مهارتهای تفکر انتقادی استفاده

کنید تــا با اطمینان خاطر تصمیــم بگیرید .در این
مطلب راهکارهایی برای تصمیم گیری سریع معرفی
کردهایم که با تمرین در تصمیمات روزانه میتوانید
سریعتر تصمیم بگیرید.
 .۱حاشیههای تصمیم خود را مشخص
کنید:
آیا تصمیمی که میخواهیــد بگیرید تصمیمات
دیگری هــم در پی دارد یا تحــت تاثیر تصمیمات
دیگری است؟ برای تصمیم گیری مسأله اصلی را از
عوامل فرعی جدا کنید .اگر تصمیمی که میخواهید

چرا گاهی فراموشکار میشویم؟

می کند .اغلب مردم شــغل های پشت میزی دارند.
به این ترتیب اگر در طول روز تحرک نداشته باشید،
شب ها نمی توانید خواب راحتی داشته باشید و این
مسأله روی حافظه تأثیر می گذارد.
 .4عوارض جانبی داروها
افــرادی که به حساســیت هــای فصلی مبتال
هستند از آنتی هیستامین ها برای رفع عطسه های
خود استفاده می کنند .آنتی هیستامین ها می توانند
یک انتقال دهنده عصبی در مغز را مسدود کنند که
نقش مهمی در حافظــه دارد .برخی از مردم هم از
آنتی هیستامین ها برای داشتن خوابی بهتر استفاده
می کنند اما اگر نگران حافظه ی خود هســتید باید
بدانید که مصرف این داروها ایده ی مناسبی نیست.

تبیان :تعداد قابلتوجهی از افراد هســتند که وقتی به گذشــته نگاه میکنند،
میفهمند که آماده نبودن آنها برای ازدواج در آن زمان علت طالق و جداییشــان
بوده است.
برای اینکه مرتکب این اشتباهات نشوید ،قبل از ازدواج حتم ًا به انگیزههایتان
خوب فکر کنید .اگر خود را جزء یکی از دســتههای زیــر میبینید ،خودداری از
ازدواج در این شــرایط به نفعتان اســت.اگر برای دالیل غیرمنطقی زیر ازدواج را
انتخاب میکنید ،باید متوجه ریسکی که میخواهید بکنید باشید:
برای فرار از وضعیت ناراحتکننده خانه:
به جای آن میتوانید به دانشــگاهی خارج از شهر خود بروید .روی این تمرکز
کنید که فردی مســتقل و ســالم بار بیایید تا بتوانید شاد و ســالم زندگی کنید.
هرچقدر محیط خانهتان بدتر باشــد ،باید بیشــتر برای جلوگیری از اشتباهی که
والدینتان کردند تالش کنید.
وقتی تازه فارغالتحصیل شــدهاید و هیچ وقت به عنــوان یک مجرد زندگی
مســتقلی را تجربه نکردهاید ،هیچ کار یا طریق امرارمعاشی ندارید ،از تنها بودن
میترسید یا طرفتان قرار است مدتی طوالنی شما را ترک کند:
درستان را تمام کنید و تجربه کاری مرتبط با رشتهتان را آغاز کنید .کاری پیدا
کنید که قدرت حمایت از خودتان و خانوادهتان را تأمین کند .زندگی مســتقلی را
آغاز کنید و ســعی کنید هزینههای مربوط به خودتان را تقبل کنید ،پول پسانداز
کنید و مستقل شوید .یاد بگیرید چطور تنها زندگی کنید و یک مجرد شاد باشید.
نرسیدن به بلوغ فکری:

داروهای ضد افســردگی هم بــا اختالالت حافظه
مرتبط هستند .اگر این دارو ها را مصرف می کنید و
متوجه بروز مشکالتی در حافظه ی خود شده اید ،با
پزشک خود در این باره صحبت کنبد .شاید بتوانید
آن ها را با داروهای دیگــری که عوارض کمتری
دارند جایگزین کنید.
 .5یائسگی
هورمــون اســتروژن (هورمون جنســی زنانه)
عملکرد شــناختی ذهــن را حفظ می کنــد اما در
دوران یائســگی میزان تولید این هورمون در بدن
زنــان کاهش می یابد .بعضی زنان آن را افت ذهنی
توصیف می کنند و دو سوم از زنان این مسأله را در
دوران یائســگی خود تجربه می کنند .به عالوه گر
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بگیرید برایتان واضح نیســت ،سعی کنید اطالعات
بیشتری کســب کنید .تا زمانی که صورت مساله را
به خوبی نشناسید ،نمیتوانید سریع تصمیم بگیرید.
مانند مسأله ریاضی ،اگر یکی از پارامترهای مساله را
درک نکنید قادر به حل آن نخواهید بود.
 .۲تا حد امکان احساســات خود را در
تصمیم گیری دخالت ندهید:
از خودتان بپرســید آیا نتیجــه این تصمیم روی
زندگیتان تاثیر زیادی دارد؟ اگر پاســخ منفی است،
میتوانید با کنار گذاشــتن استرس و ناامیدی ذهن
خود را باز کنید و هوشمندانهتر تصمیم بگیرید.
 .۳معیارهــای تصمیم گیــری خود را
مشخص کنید:
عوامل الزم برای عملی کردن تصمیم معیارهای
تصمیم گیری هســتند .مثال اگر میخواهید تصمیم
بگیرید برای شــام چــه غذایی آمــاده کنید ،معیار
تصمیم گیری شما ممکن است مواد غذایی موجود
یا عالیق فرزندتان باشد.
پیش رو
هــای
ه
گزین
با
 .۴در مواجهــه
ِ
صادق و صریح باشید:
گزینههایــی را که قصد انتخــاب ندارید ،حذف
کنید .هر چه تعداد گزینهها کمتر باشد ،تصمیم گیری
آسانتر میشود .حواستان باشد در بیشتر مواقع عدم
تصمیم گیری ،یک انتخاب نیست در چنین مواقعی
تصمیم بد گرفتن بدتر است .مثال
تصمیم نگرفتن از
ِ
اگر میخواهید تصمیم بگیرید برای خانوادهتان چه
غذایی تهیه کنید ،نمیتوانیــد تصمیم بگیرید هیچ
غذایی تهیه نکنید .به نــدرت پیش میآید انتخابی
بدون نقص باشــد؛ هر انتخابی عواقبی دارد .مهارت
تصمیم گیری ســریع به شما کمک میکند با توجه
به معیارها و اطالعات خود بهترین گزینه را انتخاب
کنید.
ی تفکر انتقادی استفاده
 .۵از مهارتها 
کنید:
تفکر انتقادی نوعی شــیوه اســتدالل سطح باال
بر مبنای مشــاهده ،تجربه ،تجزیهوتحلیل و بازتاب
است .پیش از تصمیم گیری ،پیامدهای هر انتخاب
را مجسم کنید .برای صرفهجویی در زمان ،به جای
نوشــتن فهرست مزایا و معایب آنها را در ذهن خود
تجسم کنید .انتقادهایی را که به هر گزینه وارد است
در نظر بگیرید و بهترین گزینه را انتخاب کنید.
 .6تصمیم خود را اجرا کنید:
بــا عملی کــردن تصمیــم ،دیگــران را هم از
بالتکلیفــی خارج میکنید؛ به ایــن ترتیب آنها هم
میتوانند تصمیم بگیرند و پیش روند.

گرفتگی که از عالئم شــایع دوران یائســگی است
ممکن است باعث تعریق بدن و بیدار شدن شخص
در میانه شــب شــود .تغییرات هورمونی و کمبود
خواب منجر به فراموشکاری می شوند.
 .6مشغولیت ذهنی
اگر ذهن تان به طور مداوم درگیر شــبکه های
اجتماعی باشد ،قادر به تمرکز و تثبیت خاطرات جدید
نخواهید بود .ذهن ما مقدار نسبت ًا زیادی از محرک ها
را مــی تواند مدیریت کند ،اما ما باید روی چند چیز
محدود تمرکز کنیم .اگر می خواهید ذهن تان روی
دو یا سه چیز (یا حتی چهار تا پنج چیز) تمرکز کند،
نباید ســعی کنید ذهن خود را مجبور کنید همزمان
روی ده موضوع کار کند و انتظار داشــته باشید که
همه ی جزئیات را به خاطر بسپارد.
 .7روند طبیعی افزایش سن
با باال رفتن ســن ،طبیعی است که نتوانیم مانند
سال های دهه بیســت زندگی مان همه چیز را به
خاطر بسپاریم .برای مثال ،جای نگرانی نیست اگر
کســی چیزی به شــما گفته اما حاال جزئیات آن را
به خاطر نمی آورید .این مســأله تنها زمانی باعث
نگرانی خواهد بود که در توانایی شــما برای انجام
کارهایتان اختالل ایجاد کنــد .برای مثال ،ممکن
اســت صحبت های رئیس تــان را فراموش کرده
باشید و حاال نتوانید مســئولیت تان را انجام دهید.
یا ممکن اســت برای انجام کارها به زمان بیشتری
نیاز داشــته باشید .و یا دائم ًا تلفن همراه خود را گم
کنید و به همین دلیل به قرارهایتان دیر برسید .اگر
نگران مشکالت حافظه ی خود هستید و خانواده و
آشــنایان تان متوجه آن شــده اند ،می توانید برای
انجــام آزمایش عصب شــناختی به یک پزشــک
مراجعه کنید.

ورود ممنوع های اتاق خواب

تبیان :وســایل مختلفی از قبیل روزنامه ،کتاب ،انواع لباس های تمیز یا شســته نشده ،قبض و
کاغذهای باطله و خرده ریزهای بسیاری در اتاق خواب منظم و غیر منظم هر روزه گذاشته می شود.
اما آنجا نه برای کار و محل نگهداری وســایل دور ریختنی و غیر استفاده که مکانی برای آرامش
روانی اســت .برای همه ما گاهی دل کندن از بعضی اشــیاء و لوازم دشوار است و ناشدنی به نظر
می رســد؛ اما ما به شــما قول می دهیم که اگر فقط آن ها را از اتاق خواب بیرون بگذارید مطمئن
باشید اتفاقی خوبی خواهد افتاد!
در این مطلب وســایل و اشــیائی را به شما معرفی می کنیم که تاکنون به نظر می رسیده است
که جزئی جدایی ناپذیر از اتاق خواب باشد ولی در حقیقت این گونه نیست و می توانید با حذف آن
از اتاق خواب فضای آرامش بخشی را تجربه کنید.
 .1میزکارتان
قراردادن میزکار و ابزار و وسایل دفتر کارتان در اتاق خواب اص ً
ال ایده خوبی نیست .این نکته ای
اســت که متخصصان طراحی داخلی خانه توصیه می کنند .اتاق خواب فقط مکان استراحت است؛
جایی که شــما آرامش می یابید و دوباره انرژی از دست داده را باز می یابید .پس قطع ًا فکر کردن
به صورت حســاب ها و فیش های آب و برق و گاز و ســایر امور دفتری خانه در اتاق خواب جایی
ندارد و مانع استراحت شما خواهد شد .پس همین االن فکری برای جابجایی میز کار از اتاق خواب
به مکان دیگری در خانه بکنید.
.2بالشت هایی که خراب شده اند
یک آزمایش ســاده و کاربردی نشــان خواهد داد که عمر یک بالشــت به سر رسیده است یا
می توان باز هم از آن اســتفاده کرد .آن را تا کنید و اگر به حالت اول برنگشــت نشان می دهد که
الزم است آن را به دست لحاف دوز بسپارید.
.3وسایل دم دستی
خیلی وقت ها همین وسایل دم دستی که به صورت نامنظم روی میز و کشوها ریخته شده اند؛
عالوه بر ظاهر نازیبا و نامرتب باعث ایجاد حس ناراحتی هم در ما می شود .پس پیشنهاد می کنیم
که همه این وســایل اعم از دسته های کاغذ و لباس و همه چیز را به سه دسته دورریختنی ،جای
دادنی در جای خودش و اهدا کردنی تقسیم کنید.
.4کتاب هایی که خوانده اید و دیگر آن ها را نمی خواهید
گاهی مشــاهده کتاب ها و عنوان آن ها بهترین راه برای آغاز یک گفتگو با مهمانان اســت اما
نگهــداری کتــاب هایی که پیش از خواب مطالعه کرده اید و دیگــر کاری با آن ها ندارید در اتاق
خواب صحیح نیســت .بهتراست آن ها را به دوســتان تان بدهید تا آن ها هم از خواندن کتاب ها
لذت ببرند .اگر مایل بودید می توانید نزدیک ترین کتابخانه را پیدا کرده و کتاب ها را اهدا کنید.
 .5لباس هایی که هرگز نمی پوشید
به جای نگهداری ده دســت لباسی که سال هاســت نمی پوشید ،آن ها را به افراد نیازمند اهدا
کنید.
 .6لوازم آرایشی قدیمی
دانشــمندان محصوالت آرایشــی را که تاریخ آن ها گذشــته است بررســی کردند و آثاری از
باکتری های خطرناک در این لوازم مشــاهده کردند .ازاین رو لوازمی که تاریخ مصرف آنها گذشته
و قابلیت استفاده ندارند را دور بریزید
 .7وسایل قدیمی و بالاستفاده
تلفن همراه ده سال گذشته و لپ تاپ قدیمی ،ساعت شماطه داری که دیگر کار نمی کند ،اگر
از همین چیزها در کشوهای پاتختی دارید ،فکری به حال آن ها بکنید.
 .8سبد لباس های چرک
اینکه ببینید لباس ها نشســته و نامرتب در سبد هستند ،نگرانی را به شما منتقل می کنند .پس
بهتر است آن را در کنار ماشین لباس شویی یا حمام جای دهید.
 .9دسته روزنامه ها و مجالت ناخوانده
می دانیم ،می دانیم! حتما آن ها را نگه داشــته اید تا در تعطیالت بخوانید .بهتر اســت هر چه
سریع تر آن ها را تصفیه کنید.
 .10تلفن همراه شما
دالیل بسیاری برای ممنوعیت ورود تلفن همراه به اتاق خواب وجود دارد .اول اینکه تلفن همراه
کثیف تر از کاســه توالت است .از سوی دیگر مشاهده صفحه تلفن همراه در شب ،پیش از خواب،
مانع خوابیدن می شود .نکته دیگر امواج مضر تلفن همراه است که بهتر است از ما دور باشد.
 .11چیزهایی که می خواهید اهدا کنید
آن لباس هایی که ســال هاست نپوشــیده اید را به خاطر دارید؟ حتم ًا آن ها را در جعبه ای جا
داده اید تا به کســی بدهید .نگذارید که این جعبه در اتاق خواب بماند .بهتر است سریع تر آن را به
فرد مورد نظر یا خیریه اهدا کنید.
 .12چیزهایی که زیر تخت جای داده اید
ممکن اســت تعدادی کفش در زیر تخت جای داده اید که حتی فراموش کرده اید که آن ها را
دارید .االن بهترین زمان برای تصمیم گیری درباره سرنوشت وسایل زیر تخت است.
.13شمع هایی که هرگز روشن نکرده اید
ممکن اســت شمع هایی را به شــما هدیه کرده اند یا خودتان تهیه کرده اید و به دلیلی هرگز
آن ها را روشن نکرده اید .یا مث ً
ال به علت ظاهر زیبای ظرفش آن را نگه داشته اید .آن را در اولین
فرصت روشن کنید و از آن لذت ببرید .و سپس آن را دور بیاندازید.
 .14توده بروشورها و کارت های ویزیت مختلف
همه ما تعدادی از همین کارت های ویزیت را در جایی مانند کشوها داریم ،بعد از مدتی توده ای
از همین بروشــورها جمع می شود .بهتراست آن ها را در دفاتر مخصوص کارت ویزیت جای دهید
یا اگر به آن ها نیاز ندارید دوربیندازید.

زمان هایی که برای ازدواج مناسب نیست
برای اینکه بلوغ احساسی بیشتری پیدا کنید کتابهای بیشتری بخوانید یا نزد
مشــاور بروید .تا زمانی که به این بلوغ فکری و احساسی نرسیدهاید با هیچکس
ازدواج نکنید .باید رفتارها و مهارتهای سازگاری افراد بزرگسال را کسب کنید تا
وقتی آسیب دیدید ،بتوانید به آنها تکیه کنید
انتقام گرفتن:
اگر فقط به دلیل انتقام گرفتن و برانگیختن حس حســادت فرد دیگر تصمیم
به ازدواج با شــخصی گرفته اید ،حتم ًا منصرف شوید .چون هیچ نتیجه ای به جز
پشیمانی و تأسف ندارد.
برای باال بردن اعتماد ب ه نفستان:
برای این منظور بهتر اســت نزد مشــاور متخصص برویــد .اعتماد به نفس
پایینتــان را با افکار مثبت و با ارزش جایگزین کنید .تا زمانی که اعتماد ب ه نفس
الزم را پیدا نکردید و با خودتان راحت نبودید ،ازدواج نکنید .دقت کنید که کسی
را انتخاب کنید که با شما سازگاری شخصیتی داشته باشد.
چون بقیه ازدواج میکنند:
برای اینکه بلوغ احساســی بیشتری پیدا کنید ،نزد روانشناس بروید و مطالعه
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کنیــد .هر از گاهی با افراد مختلفی ایجاد ارتباط کنید اما تا زمانی که بلوغ کافی
پیدا نکردهاید با کسی ازدواج نکنید.
اگر احساس می کنید که ســنتان زیاد شده است و میترسید
کس دیگری را پیدا نکنید:
همیشــه انســان باید به طور منطقی به ازدواج نگاه کند و از ترس نداشــتن
موقعیت ،تن بــه ازدواج ندهد .هیچ گاه معیارهایتان را به خاطر این قضیه نادیده
نگیرید .چون دیرتر ازدواج کردن بهتر از ازدواجی اســت که زودتر انجام شود اما
پشیمانی به بار بیاورد.
نداشتن اعتماد:
اعتماد یکی از ضروریتری فاکتورهای ازدواج است .اما بعضیها فکر میکنند
که نمیتوان به طور کامل به هیچکس اعتماد کرد ،همسر آینده هم از این قاعده
مستثنی نیست .اگر شما هم همین طور فکر میکنید ،خودتان را برای یک رابطه
و ازدواج پردغدغه آماده کردهاید .اعتماد یعنی باور داشــتن به اتحاد فرد مقابل با
شما .هیچ رابطهای بدون اعتماد باقی نمیماند.
وقتی به اندازه کافی با هم وقت نگذراندهاید تا بفهمید سازگاری

دارید یا خیر:
اگر طرفتان آنقدر مشغله دارد که نمیتواند شما را به اولویت زندگی خود تبدیل
کند ،درمورد فکرتان با او صحبت کنید ببینید میتوانید با هم به نتیجهای برســید
که برای هر دو شما رضایتبخش باشد یا خیر.
اگر اخیرا ً با فردی آشــنا شــدهاید ،آرام باشید و برای شناخت
همدیگر وقت بگذارید:
اگر طرفتان از شــما دور است و اکثر ارتباط شــما از طریق دنیای مجازی و
دیدارهای گاهگاه بوده است ،تا زمانی که از نزدیک با هم بیشتر وقت نگذراندهاید
و همدیگر را نشناختهاید تصمیم به ازدواج نگیرید.
اگر از پایان یافتن رابطه قبلی یکی از شما مدت کوتاهی گذشته
است:
ممکن اســت طرفتان با فرد قبلی که در زندگیاش بوده اســت آشتی کند یا
متوجه شوید با هم سازگاری ندارید ،پس عجله نکنید.
وقتی یکی از شما از یک مشکل شــخصی یا روانی جدی رنج
میبرد:
برای حل اینگونه مشــکالت نزد رواشــناس بروید .اگر این طرفتان است که
مشــکل دارد ،از او دعوت کنید که با شما پیش مشــاور ازدواج بیاید .به قضاوت
مشــاور درمورد اینکه میتوانید با هم ادامــه دهید یا نه اعتماد کنید .اگر طرفتان
اعتیاد دارد ،عالقهای به دنبال کردن درمان ندارد ،با کمک مشــاور روانشناس به
آن رابطه پایان دهید.

