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راهنمای برنامه نویسی برای تصمیم گیری های روزمره ی ساده تر

راهنمای برنامه نویسی برای تصمیم گیری های روزمره ی ساده تر
تصمیم گیری مانند تمرینی برای مغز شماست .شما می توانید کارهای بسیاری در یک روز انجام دهید .اما باید
بدانید که اگر بیش از حد تحمل کار کنید می توانید به ذهن خود آسیب برسانید(.خستگی ذهنی)
قدرت های ت صمیم گیری خود را ،زمان هایی که از نظر روحی ،مناسب نیستید نگیرید ،چون خستگی بیشتری
به همراه خواهد داشت.
خستتتگی ذهنی الوینی مدت ،باعث ایجاد ا سترس بیشتتتری می شتتود .عبوه بر این منجر به فر سودگی و
اف سردگی خواهد شتتد .خواو و استتتراحت به شتتما این امنان را می دهد تا استتتمامت ت صمیم گیری خود را
بازگردانید.
برنامه نویسان به الور مداوم در کار خود با تصمیم گیری سروکار دارند .این می تواند خسته کننده باشد.
بنیه ی ایجاد ت صمیم را ،نیروی اراده می نامند .اراده ،فرایندی ا ست که شما با آن ت صمیم می گیرید و در یک
مسیر مشخص عمل می نمایید.
هر تصتتتمیمی که به عنوان یک توستتتده دهنده ی نرم اف ار می گیرید ،اراده تان را تحت تاثیر قرار می دهد.
همچنین صرف کردن زمان برای تصمیم گیری ،تصمیمات بیشتری را مهیا خواهد کرد.
این مماله در مورد ت صمیماتی ا ست که ،شمایی که به عنوان تو سده دهنده ی نرم اف ار ه ستید می گیرید و ما
سدی می کنیم تا ،تصمیماتی که شما در کار خود به آن ها نیاز دارید را بیان کنیم.
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شتتما خواهید آموخت ،که چگونه هزینه تصمممیم گیری را کاهش دهید و زمانی که اراده محنمی ندارید ،اراده
تان را بازگردانی کنید.

تصمیم گیری چطور باعث ایجاد استرس می شود؟

ت صمیم گیری می تواند به لحاظ ذاتی ساده یا پیچیده با شد .ت صمیم گیری های پیچیده ،سخت تر می شوند.
سخت تر از آن این است که تصمیمی بگیرید که بیشتر از اراده تان ه ینه بر شود.
وقتی قدرت اراده کافی ندارید ،هنوز امنان تصمیم گیری ساده وجود دارد ،اما انجام آن بسیار سخت است.
اگر بین روش بهتر برای انجام کاری ،در برابر راه ستتاده تر برای انجام آن کار ،انتخابی دارید ،به الور پیش فرض
راه ساده تر را انتخاو کنید ،چون ه ینه ی اراده اش بسیار کمتر است.
هر زمان که در چنین وضتتدیتی قرار می گیرید ،احتماا ایجاد استتتر
خاالر خستگی ذهنیست .با گذشت زمان ،ایجاد استر
هنگامی که استر

در شتتما به وجود می آید .این ات ا به

می تواند منجر به افسردگی و فرسودگی شود.

به شما وارد می شود ،ممنن است کارتان را بدتر انجام دهید .استر  ،باعث می شود تا در

کاری که انجام می دهید متوقف شوید .این می تواند کیفیت کارتان را پایین بیاورد و منجر به ت صمیمات م ضر
شود .عبوه بر این ،بر کار و زندگی شما تاثیر من ی دارد.
برای جلوگیری از ایجاد چنین ا ستر سی ،باید بتوانید ت شخیص دهید که قدرت اراده ی کافی ندارید .انجام این
کار خیلی ساده است.
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وقتی احسا

می کنید یک تصمیم ساده ،سخت تر از حالت مدموا است ،این یدنی اراده شما در حد کمی قرار

دارد.
ینی دیگر از شاخص ها این ا ست که اغلب شما در عادات بد خود بی شتر غر می شوید .این یک اثر جانبی از
تخلیه وجودی خودتان است ،که باعث از دست دادن کنترا تان می شود.

چه چیزی باعث افزایش پیچیدگی تصمیم گیری می شود؟
هر تصتتمیم یک پیچیدگی ذاتی دارد .بدضتتی از تصتتمیم ها به الور البیدی ستتاده و برخی پیچیده هستتتند .در
دنیای واقدی تنها شمردن پیچیدگی ذاتی یک تصمیم ،کافی نیست.

چی هایی ه ستند که با یک حا شیه ی ب رگ ،پیچیدگی یک ت صمیم را اف ایش می دهند .هر چه االبعات کمتر
باشد ،سخت تر تصمیم می گیرید.
وقتی که شتتما می دانید که االبعات خاصتتی ندارید ،کمی در تصتتمیم گیری مردد خواهید شتتد .هر چه زمینه
بیشتری برای مشنل داشته باشید ،باعث می شود که آسان تر تصمیم گیری کنید .برعنس این موضوع این است
که اگر منتظر االبعات نامحدود باشید ،هیچ وقت این کار عملی نمی شود.
در دنیای توسعه نرم افزار ،هم همین الور است ،زمانی که االبعات کافی در دستر

نباشد ،تصمیمات زیادی

اتخاذ می شود.
راه حل واضتتب برای این مشتتنل این استتت که صتتبر کنید تا االبعات کافی به دستتت آورید .از ستتوی دیگر ،دیر
تصمیم گرفتن هم باعث می شود تا بخش ب رگی از اراده شما را از دست بدهد.
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ینی دیگر از عوامل مهم در تصتتمیم گیری ،بهای یک اشتتتباه استتت .به الور دقی تر ،چقدر می ترسممید که
شکست بخورید؟
اگر ه ینه ی شن ست ب سیار زیاد با شد ،پیچیدگی ت صمیم به سرعت در حاا اف ایش خواهد بود .اگر ه ینه ی
یک اشتباه ،کوچک باشد ،تصمیم ممنن است تمریبا بی اهمیت باشد.
ت صور کنید که یک ت صمیم ب ستگی به نتیجه ی دیگری دارد ،و آن نتیجه ب ستگی به نتیجه سوم و ..دارد .بیایید
آن را یک زنجیره ی تصمیم بنامیم.
اکنون باید تصمیم جدیدی در این زنجیره بگیرید ،شما می دانید که تمام تصمیمات قبلی در این زنجیره درست
بوده است .ایجاد تصمیم جدید به همان اندازه سخت و آسان است که آن را بدون زنجیره ایجاد کنید.
متاس انه این مسیر شادی ،چی ی نیست که شما در دنیای واقدی آن را مشاهده کنید .مدموی بدضی از تصمیمات
قبلی در زنجیره ،هنوز و ضدیت نا شناخته ای دارند .شما نمی دانید که آن ها در ست ،یا نادر ست بودند .عبوه بر
این شما باید تصمیم دیگری نی بگیرید.
فکر می کنید چقدر سخت است که تصمیم بگیرید؟
مدامله ی ب رگ تر ،سخت تر است.
شما نمی توانید تمام االبعات را ،برای ت صمیم گیری به د ست آورید .در چنین زنجیره های ت صمیم گیری ،شما
باید در وضدیت ثابت ،از ببتنلی ی عمل نمایید .چنین ببتنلی ی ای ،ه ینه ی تصمیم گیری را اف ایش می دهد.
در نهایت ،عدم االمینان مدام باعث ایجاد استرس می شود.
االبعاتی که شتتتما نیاز دارید تا تصتتتمیم جدیدی بگیرید ،از تصتتتمیمات قبلی تهیه و تاثیر می گیرد .در تیوری
سیستم ها ،این حلمه ی بازخورد نامیده می شود.
مدت زمانی که برای آشنار شدن یک اثر الوا می کشد را تاخیر می نامند .شما می خواهید این تاخیرهای حلمه
ی بازخورد را تا حد ممنن کوچک کنید .این ،پیچیدگی تصتتمیم گیری شتتما را با یک حاشتتیه ی ب رگ ،کاهش
می دهد.
شما باید این حلقه های بازخورد مختلف را تشخیص دهید و تاخیر آنها را کوتاه کنید .اجازه دهید به شما چند
نمونه از چگونگی کاهش تدداد بازخورد در تیم های توسده نرم اف ار را نشان دهم.
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اثرات کسب و کار از ویژگی های شما در توسعه است.
پس از توسده یک ویژگی خاص ،آیا می دانید که درآمد حاصل از محصول شما چه مقدار است؟
آیا کاربران بیشتری با برنامه شما مشغول هستند؟
تاثیر تجاری ،یک تغییر موثر در هر کدام از ویژگی های ک سب و کار شما ست .در ک سب و کار سنتی ،این می
تواند درآمد فروش شما باشد .در موسسه ی خیریه ،این می تواند تددادی از زندگی را نجات دهد.
اگر در حاا توسده ی یک ویژگی برای چند ماه هستید و این تاثیری ایجاد نمی کند ،پس زمان خود را هدر داده
اید.
اغلب تو سعه دهندگان نرم افزار ،به این نوع االبعات دستتترستتی ندارند .به همین دلیل استتت که برای یک
توسده دهنده ،ایجاد م ایایی در زمینه ی تاثیرات تجاری ،بسیار سخت است .بازگشت به م هوم حلمه ی بازخورد،
برای آنها در اینجا وجود ندارد .پس شما باید آنها را ایجاد کنید.
توسعه دهندگان نرم افزار مشنبت البیدی را حل می کنند.
جای تدجب نیستتت که وقتی تو سعه دهندگان می دانند که یک هدف واقدی پشتتت یک ویژگی یا یک وفی ه
پنهان شده است ،راهی بهتر ،آسان تر و سریع تر برای آن پیدا می کنند.
کسب و کارها باید به تصمیماتی که توسده دهندگان نرم اف ار برای سطب کسب و کار می گیرند ،اعتماد کنند و
به جای کامل کردن سولشن ها ،مشنبتشان را برای حل کردن به آن ها بگویند.
توسده دهندگان برای انجام کار ،نیاز به دان ستن وضدیت فدلی اهداف کسب کار شما – ترجیحا در زمان واقدی و
به عنوان مدیارهای قابل اندازه گیر دارند.
هنگامی که این کار انجام می شود ،توسده دهندگان نرم اف ار تصمیم خود را برای این مدیارها بهینه سازی می
کنند.
در اینجا نحوه ی انجام کار گ ته شده است:
اوال :االبعاتی درباره ی ایننه چرا یک کسب و کار نیاز به تصمیمات خاصی دارد را اتخاذ کنید.
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اکنون که شما اهداف ک سب و کار را می شنا سید ،می توانید راه حل های بهتر برای یک م شنل را پی شنهاد
دهید .به عنوان یک توسده دهنده نرم اف ار ،شما ،یک حل کننده مشنل البیدی هستید ،بنابراین احتماا این که
بتوانید چی ی بهتر به دست آورید کامب امنان پذیر است.
پس از این موفقیت،کسب و کار ،اهدافش را به شما می گوید.
دوما :افشای تاثیرات تجاری به عنوان یک نمودار برجسته ،در نظارت عملیات تیم شما ،کمک می کند که کل
تیم بر روی آنچه که بیشتتترین اهمیت را دارد ،تمرک کند .به توستتده دهندگان ،یک بازی بدهید و آنها ،آن بازی
را انجام خواهند داد.

چگونگی بازگرداندن قدرت اراده
کارآمدترین راه برای بازگردانی اراده ،دا شتن خواب کافی ا ست .یک چرت زدن در بدد از فهر می تواند به شما
کمک کند تا کارهای بیشتری را در یک روز انجام دهید .یک شب با یک خواو کامل اراده شما را احیا می کند.
خوردن غذا ،ینی دیگر از راه های موثر برای بازگرداندن اراده ی شما ا ست .مراقب با شید که زیاده روی نننید،
چون در صورت پرخوری ،چند ساعت به خواو می روید و قادر نخواهید بود تصمیمات درست بگیرید.
راه دیگری برای بازگردانی اراده ی شتتما این استتت که ،در محل کارتان گاهی اوقات اسمتراحت های کوتاهی
دا شته با شید .البته این کار نباید تایم زیادی بگیرد .این برای شما به عنوان یک تو سده دهنده نرم اف ار حیاتی
است.
شتتتما با این استتتتراحت های کوتاه ،نه تنها به بازگردانی اراده تان کمک می کنید ،بلنه به مغ خود هم ،امنان
پردازش االبعات در آن زمان را هم می دهید .در این زمان مغ شتتتما می تواند راه حل های بهتری دهد که در
زمان خستگی هیچ گاه به آن دست نخواهید یافت.
عبوه بر چی هایی که گ ته شد ،این وق ه های کوتاه شما را قدم به قدم به یک تصویر ب گتر می رساند.
یک تننیک خوو به نام تننیک  Pomodoroبرای تنظیم این وق ه ها وجود دارد .در این تننیک شتتتما می
توانید فوا صل زمانی کوتاهی را بین فوا صل کارتان متمرک کنید .با این تننیک شما در پایان روز خ سته نمی
شوید و به اندازه کافی اراده برای تصمیم گیری در الوا روز ،حتی الوا شب خواهید داشت.
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ینی دیگر از روش های موثر برای بازگردانی اراده تان ،استراحت جسمی است .مثب از ساعت  11صبب تا  3بدد
از فهر یک وق ه ی  5دقیمه ای برای چند حرکت ورزشتتی کوتاه به خود دهید .این کار مغ شتتما را تمویت می
کند و افنارتان را به قبل از انجام کار بر می گرداند.
ت صمیم گیری را صرف اراده خود کنید .همانطور که قدرت اراده تخیله می شود ،ت صمیم گیری هم خ ستگی
ذهنی را اف ایش می دهد.
بودن در حالت ثابت از خ ستگی ذهنی ،منجر به ایجاد ا ستر

می شود .و ا ستر

خود باعث ایجاد خ ستگی

ذهنی می شود .این حلمه باالل ،منجر به فرسودگی شغلی و افسردگی خواهد شد.
و این خود به خود تاثیر من ی در زندگی حرفه ای و شخصی شما می گذرد.
اگر می خواهید یک توستتده دهنده ی نرم اف ار موف باشتتید ،باید بر علیه این مستتیله مبارزه کنید .بنابراین به
محض ایننه احسا

آرامش کرد اید باید تصمیمات مهم را تا روز بدد بگیرید.

شتتما برای یک تصتتمیم گیری به یک خواو خوو شتتب و یک چرت کوتاه روز نیاز دارید .همچنین باید به الور
منظم و فداا ا ستراحت کنید و غذای کافی بخورید تا بتوانید اراده خود را برگردانید .در تجربه ما ،خواو سالم و
استراحت منظم بسیار مهم است.
از همه مهمتر زنجیره های ت صمیم گیری ست ،به عنوان یک تو سده دهنده ی نرم اف ار این کار ب سیار پیچیده
ای است که ما همیشه با آن سرو کار داریم.

