
 فصل پنجم: تصمیم گیری

 یریگ میتصم درس دهم:

 :رود یم انتظار ریفراگ از فصل نیا انیپا در

 بداند. را  قرآن نظر از میتصم اخذ مراحل .1

 .آشنا شود ت(یریمد در) یریگ میتصمبا تعریف  .2

 .به کار ببرددر قالب مثال  را مناسب یریگ میتصم مراحل .3

 .با مثال فرا گرفته باشد را یریگ میتصم یها تیموقع و طیشرا .4

 یریگ میتصمضرورت 
صم صوص در یماتیت س چه با ،یکار چه نکهیا خ سط ،یا لهیو س چه تو سط مدیر شود، انجام دیبا چگونه و کجا در موقع، چه ،یک  تو

 .شود یم اتخاذ

ست مدیر، موجب موفقیت و ست و نادر صمیم گیری در ست ت سازمانی ا ست الزم ن،یبنابرا .عدم موفقیت هر   و ها وهیش با رانیمد که ا

 بخش دو از بخش تیرضا میتصم اخذ ندیفرآ .ندینما اتخاذ یمؤثرتر ماتیتصم بتوانند تا شوند، آشنا امروز تیریمد یریگ میتصم فنون

صم صم و یساز میت صم یمبنا که گرفته شکل یریگ میت صم یمبنا و » ها تیواقع «را یساز میت  ها ارزش «را یریگ میت

 :است شده انیب ریز صورت به قرآن در میتصم اخذ مراحل  دهند. یم لیتشک»

 ،ینظرخواه و ییجو مشاوره .1

 ها، حل راه و نظرات افتنی .2

 حل، راه ای نظر کی انتخاب .3

 .یانتخاب حل راه یاجرا یبرا خدا بر توکل .4

 خداوند در قرآن کریم می فرماید: 

 ﴾آل عمران۱۵۹﴿ مْ فِی الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَوَشَاوِرْهُ 
 .کنندگان را دوست مى دارددر کار]ها[ با آنان مشورت کن و چون تصمیم گرفتى بر خدا توکل کن زیرا خداوند توکل

 

 یریگ میتصم فیتعر
  است. مسئلهمعین از میان راه حل های بررسی شده برای یک  حل راه نتخابا و افتنی یریگ میتصم

 :مطلوب یریگ میتصم مراحل

 :شامل یساز میتصم مرحلهالف. 

 ییشناسا یخوب به اند شده مشکل جادیا سبب که یعوامل دیبا مرحله نیدرا :مشکل صیتشخ ای تیوضع ییشناسا  .1

سئله سپس و شوند ست به م بی انگیزگی طالب برای تالش اجتهادی در یادگیری دروس  نمونه، نوانع به .شود فیتعر یدر
 حوزوی در بدو ورود به سطح دو مساله بسیار شایعی در میان طالب است. 

شکل رفع یبرا ممکن یها حل راه جادیا به منجر که ییها تیفعال  .2  با رانیمد مرحله نیا در :شود یم م

ص به توجه ست به اطالعات و خود تجارب و التیتح  حل یبرا را یشتریب یها راه امکان حد در کنند یم یسع آمده، د

 .کنند دایپ مشکل

 .کنند یم یریگ اندازه مختلف یارهایمع با را شده ارائه یها حل راه رانیمد مرحله، نیا در :سنجش اریمع انتخاب  .3

، آن به توجه با و ی علم و مهارت قرار دادمیزان اشتتتیاط طالب به خدمت در جامعه را معیار ستتنجش انگیزه برای یادگیر مثالً

 .کرد انتخاب را ها حل راه بهترین

 یم شده انتخاب اریمع با را ها حل راه رانیمد مرحله، نیا در :حل راه هر جینتا ینیب شیپ و ها حل راه یابیارز  .4

  ند.ینما یم مشخص را هرکدام جهینت و سنجند



 :شامل یریگ میتصم مرحلهب.  

صم اخذ( مطلوب حل راه انتخاب  ضا جهینت که یحل راه ها، حل راه یابیارز و یریگ اندازه به توجه با مرحله نیا در: )میت  تیر

 .است یانتخاب حل راه کند، ارائه بخش

 

 میتصم اخذ یها تیموقع
 :از اند عبارت که رندیگ یم میتصم ندهیآ یبرا تیموقع سه در معموالً رانیمد

 میتصم ت،یموقع نیا در .افتاد خواهد یاتفاق چه ندهیآ در میدان یم که میدار قرار نانیاطم طیشرا در یوقت :نانیاطم طیشرا .1

سان یریگ سال تحصیلی جدید است آ  کارها یاجرا جهینت ن،یبنابرا .مانند مشخص بودن تعداد طالب ورودی به حوزه علمیه در 

 .شود یم ینیب شیپ قطع طور به طیشرا نیا در

سه  .شود یم ینیب شیپ احتمال با کار یاجرا و جهینت طیشرا نیا در (:سکیر( مخاطره طیشرا  .2 به عنوان مثال یک مدر

علمیه در شهرستان نمی داند از داوطلبانی که برای آزمون ورودی حوزه ثبت نام کرده اند چه تعدادی قطعا در آزمون شرکت کرده و 
شوند. لذا نمی توان  ساتید مورد چه تعدادی موفق به قبولی در آزمون می  سیدن ورودی های جدید از ا صاب ر با اطمینان از به حد ن

 نیاز به طور قطع دعوت بعمل آورد.

ست زیناچ اطالعات ط،یشرا نیا در :نانیاطم عدم طیشرا .3 در همان مثال قبل اگر کرد.  ینیب شیپ توان ینم را ندهیآ و ا

نان از  عداد آ بان و اطالع از ت نام داوطل بت  بل از ث کادر علمی مجربی برای آموزش طالب جدیدالورود دعوت کنیم در بخواهیم ق
 شرایط عدم اطمینان تصمیم گرفته ایم.

 یها مدل از استفاده یها روش با رانیمد است الزم ن،یبنابرا شود، یم اخذ طیشرا نیا در تیریمد مهم ماتیتصم از یاریبس

 .کنند اخذ مناسب یماتیتصم ننایاطم عدم طیشرا در بتوانند تا شوند آشنا میتصم اخذ دیجد
 

 اندکی تامل: 
شخص مقام معظم رهبری )ادام اهلل ظله( در جامعه حوزوی مطرح  سان و حتی  شنا سط کار سائل حوزه علمیه بارها و بارها تو شکالت و م م

سید سان به آن ها نیز ر شنا ضالت نیز راه حل هایی وجود دارد که برخی از کار ست. طبیعتا برای حل ایم مع شما با شده ا ه اند. حال به نظر 
 وجود ارائه این راه حل ها چرا تا کنون این معضالت حل نشده است؟؟

 


