
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 ۱۴۰۰بهمن ماه  ۲۲ تاریخ نشست:           امنیت آفرینی در تصمیم گیری های زندگی               موضوع نشست:

 

 

 تاثیرات بزرگی در روند زندگی ما دارد.شود که قات زندگی ما شمرده می اتفان همتریبه عنوان یکی از متصمیم گیری 

 گام هایی است.تصمیم گیری فرآیندی است که دارای مقدمات و 

 ری متفاوت است.م گیانتخاب از تصمی 

 در تصمیم گیری:

 گزینم و تدبیر برمی انتخاب های مختلف را بر اساس عقل   •

 ا بررسی میکنم آن ر •

 نسبت به آینده این تصمیم شناخت دارم  •

 دهد و عقل و تدبیر در آن جایی ندارد! ی رخ می یجانات و جوزدگ ا بر اساس هحجم زیادی از تصمیمات م

 

 :ته باشد ویژگی داش امنیت در تصمیم یعنی تصمیم ما چند  

 ماندگار باشد

 اجرایی باشد 

 زند نبه کسی آسیبی 

 

 السالم: عن محمد بن علی علیهما  

 « المَصادِرُأعیَتهُ    المَوارِدَ مَن لَم یَعرِفِ  »

 موارد: ورودی ها 

 روجی ها خمصادر: 

 «) نتیجه خوبی نمی گیرد(  دشوهرکس ورودی ها را نشناسد در خروجی ها گمراه می »



 

 

 سی کنیم. ما برای امنیت داشتن در تصمیماتمان باید ورودی هر تصمیم را برر

 

 : ی تصمیم گیری( )معیار ها   میمات ما در تص   رایج   ی ورودی ها 

 :ه و سلیقهقعال •

 یط مختلف شناور و متغیر است.  الیق ما تابع شراس 

مشکل بزرگی ایجاد  ر اساس سلیقه گرفته شوند اشکالی ندارد و  و قابل جبران اگر ب   خرد، فردی ل  ئبرای مسا  تصمیم گیری 

 مشکل خواهد کرد. ایجاد  افتد ه اتفاق بیسلیق اساس نخواهد شد؛ اما تصمیمات کالن اگر فقط بر

 رد. نیست و سهم کمی داانتخاب نها معیار موضوعیت دارد اما ت من  وضوعی مثل ازدواج سلیقه برای م 

 

 جو جامعه:  •

 د. ش ا شرایط من هم منطبق نباو جامعه هم همواره در حال تغییر است و ممکمن است بج

د مشکلی ندارد. اما  شوو این رویه تبدیل به عادت نین اساس گرفته شود  و قابل جبران بر ا ئیاگر بخشی از تصمیمات جز

 ارد. د ک خطای باالییریسه شود  ر صرفا بر این اساس گرفت اگ ب رشته ثل انتخامات مهمی متصمی

 خاب شود. انتک من بر اساس جو جامعه و مد اما اشکالی ندارد اگر بخشی از پوشا

 

 نکته!  

والدین نباید به عنوان ورودی مدنظر قرار داده  آن را به عهده بگیرند سلیقه    تدر تصمیماتی که فرزندان ما باید مسئولی

در ساختن جوی،  یا  و  سلیقه خودمان را تحمیل    ید مسئولیت آن را به دوش بکشند یمی که آن ها بادر تصم  ؛ نباید شود

 ! تلقین کنیم

 

 

 

 



 

 

 :م العن امیرالمومنین علیه الس

  التَّدبیرُ قَبلَ العَمَلِ یُؤمِنُکَ مِنَ النَّدَمِ

 . عاقبت اندیشى پیش از عمل ، تو را از پشیمانى در امان مى دارد

 

 ه شده توسط دین برای تصمیم گیری: ی دی های توص ورو 

 عقل ورزی ( ۱

 دین ورزی ( ۲

 محبت آلودگی ( ۳

 استقامت ( ۴

 کنترل ( ۵

 برداشت( ۶


