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مهارت تصميم گيري   

گيـري   مهارت تصـميم  هاي زندگي قدرت و كسب توانايي الزم براي انتخاب مؤثر در موقعيت تصميم گيري عبارت است از
مهـارت نـه تنهـا بـراي موفقيـت       داشتن اين. باشد مي بالندگي وحركت آفريني، رشد، يكي از نشانه هاي توانمندي شخصيتي

   .رود مي ام ها به شمارگهاي معنوي و طي كردن درجات عرفاني ازاولين  ي در عرصهزندگي مادي بلكه براي پيروزدر
  .كند مي اولوالعزم يعني صاحبان اراده ياد ءهزار پيامبر كامل ترين آنان را به انبيا 124شايد به همين دليل خداوند از بين 

  كنند  مي به اين كار اقدامدروني وبيروني با چندين روش  هاي هاي خود با توجه به حاالت و آمادگي گيري افراد در تصميم معموالً

 گیری سفیهانه  تصمیم - 1

   .شود مي اين تصميم گيري بدون مبناي عقلي و مشورت انجام شده و معموال منجر به هالكت وزيان تصميم گيرنده

 شود  مي تصميم گيري بدون مبناي علمي است و منجر به  افراط و تفريط  :جاهالنه تصمیم گیری -2

شـود كـه ايـن     مـي  زدگي انجـام  تصميم گيري بدون رعايت زمان مناسب و يا شتاب :تصمیم گیری عجوالنه-3
  تصميم گيري غالباً بي نتيجه يا كم نتيجه است 

مـوارد   باشد كـه در بسـياري از   مي ي دير هنگام و پس از گذشت زمانرتصميم گي: تصمیم گیری متأخرانه  -4
  كرد جبران گذشته را نخواهد 

باشد كه  مي سفضعيف الن ر واين  تصميم گيري در حقيقت مربوط به افراد متحي :تصمیم گیری واگذارنده -5
  . منجر به واگذاري تصميم گيري به ديگران خواهد بود

نگـري و   تصميم گيري بر اسـاس دانـش عقـل در زمـان مناسـب همـراه بـا آينـده         :تصمیم گیری حکیمانه -6
  . تصميم گيري حكيمانه و خردمندانه استمحاسبات دقيق باشد 

 عوامل مؤثر  در تصميم گيري  
  
  
  
  
  

  و شجاعت
ريسك پذيري

 تجربه

  ر وــتفك
 لــعق

  دورانديشي
 احتياط و

  مشورت 
 و رايزني

لـل و توسـتوك
  ه برـو تكي 
 يمنابع معنو 

مندي فايده
 

عاقبت 
  انديشي
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پرورش مهارت تصميم گيري  كار براي چند راه  
تحليـل  . يكي از تمرين هاي مهارت تصميم گيري روش تحليل مزايا ومعايب و موازنه و سنجش است :روش موازنه 

  . باشد مي مرحله 3آورد كه شامل  مي مدن بر شرايط بسيار سخت را فراهمسود و زيان سهولت در تصميم گيري و فائق آ

در قـدم  . باشـد  مي شكل زير به هكدر  قدم بعدي جدول سود و زيان . اولين قدم ثبت موضوع و عنوان تصميم گيري است
 باشد  مي 10بعدي نمره دادن به موارد سود و زيان  ازصفر تا 

  معايب تصميم  مزاياي تصميم

پـذير كـه بـراي يـك      هاي امكـان  حل باشد دراين برگه كليه راه مي برگه راهنماي تصميم گيري استفاده از :روش دوم
شـود و در تصـميم گيـري راه     مـي  معايب و مزاياي هر راه حل ياد داشتمسئله در نظر داريد نوشته و به صورت جداگانه 

  .گردد مي ابباشد انتخ مي آن كمتر معايب و بيشترحلي كه مزاياي 

  پیش بینی نتایج تصمیم: روش سوم
نمائيم و در دو ستون مجزا پيامدهاي مثبت و منفي  مي دراين روش موضوع تصميم گيري را در باالي يك برگه ياد داشت

 پردازيم اگر اين كار به  صورت گروهي و با استفاده از روش بارش مي خاذ تصميمنمائيم سپس به اتّ مي آن راشماره گذاري
  . شود مي فكري به انجام برسانيد نتايج بهتري حاصل

  مهارت میان فردی 
باشـد كـه    مـي  يكي از مهمترين مهارت هاي زندگي مهارت ميان فردي يعني ارتباط فرد و فرد با گروه در  اجتماع انساني

  . يكي ازعوامل مهم موفقيت  در زندگي است
. گـردد  مـي  اش در خالل ارتباطـات اجتمـاعي برطـرف    و جسمي انسان موجودي اجتماعي است كه نيازمندي هاي روحي
خـوش  ، اي داده شده و مفاهيمي چون سـالم  منين اهميت ويژهؤدرفرهنگ اسالمي به  ارتباط دو سويه وچند سويه بين م

  . پرهيز از غيبت و تهمت و بدگماني مصاديق روشن اين ارتباط اجتماعي است، صله رحم، كالمي

   . باشد می سه عنصر الزم برای هر ارتباط وجود
 فرستنده پیام  -1          

 گیرنده پیام -2

 اصل پیام-3                                                               
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  نمائيم  مي گونه تقسيم بندي 2 به راارتباط  
  ارتباط غیر کالمی، ارتباط کالمی

داند كه مهمترين  مي گويي و ارتباط كالمي تيازات انسان را سخنن كريم يكي از ويژگي ها و امآقر :ارتباط کالمـی 
  نرم گويي و حق گويي، صداقت گفتاري، گزيده گويي :اين آداب در اسالم عبارتند از

تباطات الزم و  ضـروري  ارارتباط غير كالمي معموالً در كنار ارتباط كالمي براي ادامه  يافتن   :ارتباط غیر کالمی 
، نگـاه كـردن  ، مهم ترين حاالت ارتباطي غير كالمـي  شـامل چهـره   . گردد مي تر شدن ارتباط كالمي است و باعث عميق

  . باشد مي وضع ظاهر و  ارتباط كالمي
شود كه  بنابر روايات اين دوره با فتنه هاي بسيار همراه   مي خر الزمان شناختهآكنيم به نام  مي دوره اي كه در آن زندگي

  .پردازيم مي اين فتنه ها به مهارت هاي خاصي نيازمنديم كه به شرح تعدادي ازاين مهارت ها است و براي مقابله با

آلوده كسب كردني اسـت   جريانات و محيط هاي نامناسب و، افكار، نه گفتن به افراد:روش نه گفتن و اجتناب-1
زيرا تقوا به معنـاي نـه گفـتن بـه      .ردواژه ي اخالقي تقوي و زهد ارتباط تنگاتنگي دا ،كهخيرگفتن كلمه و اين مهارت با 

  معناي نه گفتن به امور شبهه ناك وغير روشن گناهان ومحرمات است وزهد به
براي زن و مـرد و درروزه داري بـا    مورد جمعاً 24 تدرحج و هنگام محرم شدن با ممنوعي دردين اسالم اين مهارت عمالً

  . شود مي دهاكار تمرين د 9ممنوع شدن 

تقيه دراصطالح شيعه به معناي داشتن برنامه و داشتن استراتژي مناسب براي حفظ نيروهـا و حفـظ    :روش تقیـه -2
ين اهل بيت ازسوي دشمنان تحت شـديد تـرين   پيروان و محبي آخر الزمان  باشد ازآنجا كه در دوره مي جان و مال آن ها

 . ندگيرند اهل بيت پيروان خود را به تقيه سفارش نموده ا مي فشارها قرار

 :فرمايند  مي در خصوص رعايت اين مهارت تا زمان ظهور امام  رضا 

! تقيه است عرض شد اي پسر پيامبر خدا همانا گرامي ترين شما نزد خدا با تقوا ترين و پايبندترين شما به
قيام قائم ماست هركس پيش از قيام قائم ما تقيه را  ،روزگاروآن  ، تا روزگار آن زمان معين: تاكي ؟ فرمود

 .ترك كند از ما نيست

 صبر واستقامت -3

  . صبر بهترين پشتيبان است: فرمايد مي در روايات بسياري به مهارت صبر توصيه گرديده است حضرت علي 
  : توان در سه بخش تقسيم بندي نمود مي صبر را

باشد و صـبر در كاسـتي هـاي زنـدگي و      مي خوشايند و ناخوشايند دو روي سكه زندگيحوادث : صبر در ناگواري ها-1
  . فقدان نزديكان صورتي زيبا از رفتارهاي انساني است ، بيماري، اموري چون فقر
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تالش براي موحد زيستن و موحد مردن و اطاعت از دستورات خداونـد ازعرصـه   :صبر در پيروي ازحق و اطاعت خدا-2

  . رساند مي تقامت  است كه انسان را به سعادت دنيا و آخرتهاي صبر واس

، و اقتصادي و زمينه ابتال به انواع بال هـا و خطاهـا  با توجه به نياز به روابط اجتماعي :صبر و استقامت در برابر خطاكاري- 3
  . رش شده استصبر و پايداري مانند كشتي مطمئني است كه دراين دوره خواندن سوره  عصر به مؤمنان بسيار سفا

شـود ودر   مـي  ت محسـوب ددرروايات و علم اخالق سكوت معنادار وحيكمانه نوعي عبـا :روش سكوت وگزيده گويي -4
  . آيد مي عنوان شيوه اي براي حفاظت خود در  برابر آسيب ها و تضمين كننده ي ايمان به شمار آخر الزمان به

  .نام برد.. . فزوني انديشه و نورانيت دل و، حبت ديگرانجلب م، توان  ازدوري شيطان مي از فوايد سكوت به جا
پردازد وكسي كه بخواهد از شرّ زبان ايمني يابـد بايسـتي آن را بـا     مي زبان درميدان وسيعي خارج ازحد و انتها به جوالن

  .ودت مي دهيزبانت را نگه دار كه آن مانند صدقه است كه از جانب خ: مي فرمايد رسول اكرم . زمام شرع مهار كند

. يكي از خصلت هاي منفي مردم درآخر الزمان فاصله گرفتن  ازدانشمندان اصـيل و امـين اسـت   : روش عالم شناسي-5
 ارتباط مؤثر با علماء عالوه برتأثيرات ناخود آگاه  ازطريق الگو برداري موجب افزايش معرفت ديني وشناخت قوانين  الهـي 

دهند  تاآن هارا ازحيـرت و   مي عيان خود را به رجوع  به دانشمندان ديني فرمانخر الزمان شيآدر  اهل بيت .گردد مي
   .بيراهه نجات دهند

بداخالقي و بي اخالقي و تشويق به منكرات ازويژگـي  ، تاريكي، خر الزمان كه فتنهآدر : روش پناه جويي به قرآن -6
پناه بـردن بـه قـرآن و     توجه به سخنان اهل بيت باشد كه با  مي هاي آن است هر انسان نيازمند پايگاه و دژي محكم

  :فرماید می حضرت علی تمسك به آيات آن نجات بخش مؤمنين  است 

 درد كفر ونفاق و تباهي و گمراهي، درمان بزرگترين دردهاست، در قرآن

گفته شد بزودي امت تودچار وگرفتـار فتنـه    چون به رسول خدا : فرماینـد  می امام حسن مجتبی
خداونـد   كتاب خدا هر كه علـم راجـز  در قـران بجويـد    : هد شد سؤال كردند راه نجات چيست؟ فرمودخوا

  .گمراهش كند

 روش مطالعه وانس با كتاب -7

   .كتاب ها بوستان دانشمندان هستند :فرماید می حضرت علی 
رشـد  ، آن يافتن جواب سـؤاالت وشـبهات  از آثار فردي  .ثار فردي هم آثار خانوادگي و هم آثار اجتماعي دارد مطالعه هم آ

  . باشد مي آرامش روح و روان، عقالني
غني سازي اوقات فراغت و مصونيت خـانواده  ازگـرايش بـه تفريحـات     ، از آثار خانوادگي آن  ارتقاء سطح فرهنگ خانواده

  . ناسالم است
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  . ارتقاء سطح فرهنگ اجتماعي اشاره كرد توان به تنظيم عالمانه و عادالنه روابط اجتماعي و مي از آثار اجتماعي آن

  روش حفاظت ازسرمايه دين -8
در مـورد  برادر تو دين تست يعني اينكه تو يك برادر داري و آن دين توست  :فرماید  می حضرت علی 

آن احتياط كن آن را در مركز هويت خود قرار بده و اطراف آن را ديـوار بكـش درمـورد ارزش ايـن سـرمايه      
  .عامل زندگي و درختي پر ثمر است ، نور، مده كه دين عزتدرروايات آ
اينگونه بيان كردند به زودي به شبهه اي گرفتارخواهيد شد  كه نه نشانه اي براي پيداكردن راه خواهيـد   امام صادق 

دعاي غريـق  تنها كسي رهايي يابد كه دعاي غريق را بخواند عرض كردم  ،ازآن شبههديد و نه پيشوايي كه هدايتتان كند 
   :گويي مي فرمود . چونه است

ُ َيا َرْمحَاُن َيا َرِحُمي  ْت َقْلِىب ََ ِديَِك  ،َيا اَهللاّ ّ
َِ ِبَُُْب ا   َيا َُِلّ

  توان بكار گرفت  مي دين  در اين دوره راهكارهاي زير رابراي حفظ 

 ارتباط با خدا -1

  كسب محبت اهل بيت  -2

 معرفت افزايي - 3

 عقل مداري  -4

 محوري قرآن -5

  روش اميد واري و انتظار  -6
بر اساس اين اصل يك انسان مؤمن يأس و تـرس   . گيرد مي س قرارأاصل انتظار از مفاهيم ديني بوده و درمقابل واژه ي ي

اميدي  س و ناأزيرا درآن دوره ي: سازد و اين اصل يكي از ضروري ترين مهارت ها درآخر الزمان است  مي را از خود دور
فراواني گناهاني چون ، توان به غايب بودن امام و طوالني شدن غيبت مي آن آيد كه از علل مي ودشديدي بوج

خانواده و ارتـداد عناصـر مشـهور بـه      ضد دين و تضعيف نهادعلماي  وجود، حرام خواري، رشوه، شراب ، ربا
برتـرين   ،ي مانند برترين عبادتاميدواري درآخر الزمان با تعابير به همين دليل در روايات از .ديانت را نام برد

 . محبوب ترين عمل نزد خداوند ياد شده است و اعمال است

 
  
  
 


