توکل و تأثیر آن بر متغیرهای رفتاری تصمیمگیری مدیران از
منظر قرآن
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______________________ دكتر عباس اسماعيلیزاده  ،مهرناز محدثیفر ______________________
تاریخ وریافت - 1121/11/19 :تاریخ پذیرش1129/9/11 :

چکیده
«توکل» ،از ارزش های تأثیرگذار در همه مسائل است ،اما تأثیر آن در تصمیمگیری نمود و برروز
بیشتری دارد؛ بهویژه آنکه توکل ،رمز بهرهمندی از امدادهای غیبی مریباشرد ،و بررای گررفتن
بهترین تصمیم ،به خصوص در شرایط عدم اطمینان ،بهره گیرری از مسراعد هرای فراطبیعری
نظیر شهود و امدادهای غیبی برای تصمیمگیرنده بسیار حیاتی است.
از طرفی مهمترین اصل مدیریت« ،تصمیمگیری» است ،چرا که مدیر به وسیله تصمیمگیرری
همة وظایف خود را به انجام میرساند ،و این در حالی است که موان و محدودیتهایی کره در
رفتار مدیران وجود دارد ،تأثیرا نامطلوبی در تصمیمگیریهای آنها خواهد گذاشت.
از اینرو در مقاله حاضر به بررسی نقرش توکرل و ترأثیر آن برر کنتررل متریرهرای رفتراری
تصمیمگیری مدیران پرداخته شده ،بررسی دقیق آیا توکل و آثار آن ،ثابت میکند که توکرل،
به عنوان مهمترین رکن تأثیرگذار در تصمیمگیری مدیران جامعه اسالمی ،آنها را در دستیابی به
تصمیما صحیح و منطقی یاری میرساند ،و محردودیتهرا و متریرهرای رفتراری مردیران در
تصمیماتشان را برطر مینماید.
کلیدواژهها :قرآن ،توکل ،امدادهای غیبی ،تصمیمگیری ،مدیران ،متریرهای رفتاری.

 .1االناویار وانشکده الهیاس وانشگاه فرووالی مشهدE-mail:abbasesmaeely@yahoo.com .

 .9وانشجوی کارشناالی ارشد علو قرآن و حدیث وانشگاه فرووالی مشهد.
e-mail: mehrnaz. mohadesifar25@gmail. com
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مقدمه

تصمیمگیری ،یکی ام االاالگیتگرین ورگایف مگدیر االگت ،و حنگی برخگی ام
نویسندگان ،مهمترین توانایی مورو نیام هگر مگدیر را ،مهگارس ور تصگمیمگیگری
میوانند؛ چراکه همة ورایف مدیر ام مجرای تصمیمگیری جامه عمل میپوشگد.

1

بدینالان بررالی هر عاملی که به اثربخشی بیشنر و باا رفنن کیفیگت تصگمیماس
مدیران بینجامد ،و همچنین باعث کاه موانع موجوو بر الر راه چنین تصگمیمی
شوو ،مورو توجه همگان خواهد بوو .با این حال باید گفت که یکی ام مهمتگرین
عوامل مؤثر بر تصمیمگیری ،فرهن

و ارمشهای جامعه االیمی االت ،چنانکگه

مدیران جامعه االیمی نیز ،تأثیر فراوانی ام این فرهن

پذیرفنه و میپذیرند.

ور این میان ،یکی ام مهمترین مؤلفههای وینی که بر افراو و به خصگو

بگر

مدیران جامعه تأثیرگذار بووه ،توکل و واگذاری امور بگه خداونگد االگت؛ چراکگه
توکل با توجه به آثار گوناگون آن ،خصوصاً تأثیراس روحی آن بر افراو ،باعث باا
رفنن کارایی و اثربخشی توانمندیهای مدیر میشوو ،که یکی ام مهگمتگرین ایگن
تواناییها ،توان تصمیمگیری مدیر میباشد؛ چنانکه خداونگد منعگال نیگز ور آیگه
152الوره آلعمران به اهمیت و نالگ

توکگل ور تصگمیمگیگری اشگاره مگیکنگد:

و ِ
شاوره فِی األم ِرفإِذا عزمت فتوكَل عل اهللِ إِ َن اهلل ُيِ ُب اللمتوكّلِي .
2

البنه توکل ،تنها باعث ام بین رفنن وغدغهها و عد ارمینانها نمیشوو ،بلکگه
ورهای رحمت الهی را نیز به روی انسان بام میکند و امداوهای غیبی به یاری او

میآیند3 .پس مدیر باید همواره ام خدا یاری رلبد و به او توکل کنگد ،و ور تگک
تک مراحل فرایند تصمیمگیری همواره نیام به این واگذاری را احساس کند.

 .1العاوس ،االفندیار ،فرایندتصمیمگیری ور الاممان.5 ،
 .9و ور کارها با آنها مشورس کن ،اما هنگامى که تصمیم گرفنى (قارع باش و) بر خدا توکل کن؛ میگرا
خداوند منوکین را ووالت وارو.
 .1آقا پیروم ،علی ،مدیریت ور االی .74 ،

11
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ور این نوشنار برآنیم ،تا پس ام تبیین مفهو توکل و مبانی تحالق آن ور قگرآن
کریم ،موانع و محدوویتهای رفناری را که بر تصمیماس مدیران تأثیراس مخربی
میگذارند ،بررالی کروه ،الپس به این الؤال پاالخ وهیم که ام منظر قگرآن کگریم،
توکل چگونه میتواند منغیرهای رفناری ور تصمیمگیریهگای مگدیران را کننگرل
نمووه ،آنها را ور رالیدن به تصمیماس راهگشا و معالول یاری برالاند.
 -1ابعاد توکل در قرآن

.1-1معناومفهوملغویتوکل 

«توکُل» ،مصدر باب تفعُل ،ام ریشه «وگ ک گ ل» ،ور اصل به معنای واگذارون

میباشد ،و وکیل ،کسی االت که کار بگه او واگگذار شگده االگت 1 ،همچنگان کگه
خداوند ور این آیه میفرماید :قل يتو َفاك ملك اللمو ِ
ت ا َل ِذی وكّل بِک ث َ إِىل ر ّبکل

ترجعون ( 2الجده.)11/

راغب میگوید« :توکُل» ،ور اصل ام ماوه «وکالت» ،به معنگای اننخگاب وکیگل
کرون االت؛ یعنی اعنماو و تکیه بر غیرکرون ،و او را نایب خوو قرار واون االت.

3

برخی نیز«توکُل» را به ارهار عجز و اعنماو بگه ویگگری  -کگه همگان اعنمگاو بگه
4

خداوند االت  -ور همه نیاممندیها معنا کروهاند.
همچنین «وکْلْ» اعنماو بر ویگری االت ور امری ،امّا «توکُگل» آشگکار الگاخنن

ناتوانی ور امری و تکیه مون بر ویگری االت 5 .ابن منظور نیگز ور لسگان العگرب،
«منوکّل» را بر کسی اریق میکند که می واند خداوند کفیگل و عهگدهوار رومی و

 .1قرشی ،الیدعلی اکبر ،قاموس قرآن ،ج.941 ،7
 .9شما را فرشنة مر میمیراند ،که بر مر شما وکیل شده االت (یعنی مر شما به او واگگذار شگده
االت) ،آنگاه به الوی پروروگارتان بامگروانیده میشوید.
 .1راغب ،اصفهانی ،حسین بن محمد ،المفرواس فی غریب الالرآن. 119 ،
 .4ربرالی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی علو الالرآن ،ج 141 ،9و ج. 121 ،4
 .5ابن فارس ،ابوالحسین احمد ،معجم مالاییس اللغه ،ج.114 ،4
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کار اوالت؛ پس فالط به او اعنماو و توکل میکند نه بر غیر او .و وکیگل را کسگی
میواند که برای انجا کار موکل
االت که موکل انجا کارهای

قیا میکند ،و البب نامیگدن
را به او الپروه االت.

1

بگه وکیگل ایگن

.2-1معنایاصطالحیتوکلدرقرآن 

واژه توکل و مشنالاس آن ور قرآن کریم ،هفناو مرتبه ور  92الوره و ور  41آیه

آمده االت ،ام جمله :فإِن تو َلوا فقلل حسلبِی اهلل ّلإِلله إِ َّلهلو علی ِ
له توكَللت وهلو ر ُب
ش العظِی ( 2توبه )192/و وما لْا أ َّل نتوكَل عل اهللِ وقلد هلدانا سلبلْا و لْص ِ
العر ِ
لْب َن

عل ما آذيتمونا وعل اهللِ فلیتوك َِل اللمتوكّلون ( 3ابراهیم.)19/

عیمه رباربایی ذیل آیه192الوره توبه ور تعریف مفهگو توکگل مگیفرمایگد:
«توکّل» این االت که بنده پروروگار خوو را وکیل ،همهکگاره و مگدبر امگور خگوو
بداند ،به این معنا که ام تمسک به االبابى که ام الببیت آنها آگاهى وارو ،و یکى ام
آنها خوو اوالت ،که علنى االت ناقص ،والت برواشنه ،به البب حالیالى کگه همگة
االباب به او مننهى مىگروو تمسک بجوید.

4

بر االاس این آیاس ،انسان باید ور برابر عظمت مشکیس ،احساس حالارس و
ضعف نکند ،بلکه با اتکاى بر قدرس بى پایان خداوند ،خوو را پیروم بداند ،و ور
برابر وشمنیها و بن بستهایی که ور مسیر خوو به الوی هگدف وارو ،ور جگایی
که توانایی بر گشوون آنها ندارو ،او را وکیل خوو الامو ،و بگه او تکیگه کنگد ،و ام

 .1ابن منظور ،محمدبن مکر  ،لسان العرب ،ج.714 ،11
 .9اگر بامگروند بگو خدا برای من کافی االت ،خگدایی جگز او نیسگت ،بگر او توکگل کگرو  ،و اوالگت
پروروگار عرش بزر .
 .1و چرا بر خدا توکل نکنیم و حال آنکه ما را به راههایمان رهبری کروه االت؟ و البنه ما بر آماری کگه
به ما رالاندید شکیبایی خواهیم کرو و توکل کنندگان باید تنها بر خدا توکل کنند.
 .4رباربایی ،الیدمحمدحسین ،المیزان فی تفسیر الالرآن ،ج.419 ،2

19
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تیش و کوش

بام نایسند.1

بنابراین« ،توکل» ،همان تسلیم کرون کار به خداوند ،با رضایت کامگل و اعنمگاو و

ارمینان بر او میباشد 2.ور این شرایط ،انسان مما امور خوو را به والگت غیگر خگوو
(خداوند) میوهد ،و تسلیم او میشوو ،که هرچه او صیب وید ،همان را صیب خوو
بداند3 ،و به حسن تدبیر خداوند ور مورو خووش اعنماو کامل واشنه باشد.4
 .1-1مبانیتحققتوکلدرقرآن 
 .1-1-1توجهواعتقادبهربوبیتخداوند 

ور این ممینه آیاس فراوانی ام قرآن کریم ،اعنالاو به صفاس ربوبیت خداونگد را

ممینهالام توکل بر او بیان می کنند؛ 5ام جمله مهمترین این آیاس ،ور الوره شوری
االت که مسئله توکل بر خداوند را فرد و ننیجه اعنالاو به ربوبیت خداوند منعگال

بیان کروه ،می فرماید :وما اختلفت فِ ِیه ِمل شلیء فحکمله إِىل اهللِ ذلِکل اهلل ربلی علی ِ
له
ّ
توكَلت و إِلی ِه أنِیب (6شوری.)11/

ور تبیین مفهو «ربوبیت» باید گفت که ربوبیت بگه ایگن معناالگت کگه انسگان
بداند ور برابر خداونگد غنگی و بگی نیگام ،فالیگر مطلگق االگت ،و ور همگة شگئون
وجوویاش به خداوند نیاممند و وابسنه میباشد و ام خوو هیچ االنالیلی ندارو.
 .1مکار شیرامی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،ج.925 ،11
 .9روالی ،محمدبن حسن ،النبیان فی تفسیرالالرآن ،ج114 ،5؛ ربرالی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان
فگگیعلگگو الالگگرآن ،ج144 ،4؛ حالگگی بروالگگوی ،االگگماعیل ،روب البیگگان ،ج151 ،1؛ رامی،
فخرالدین محمدبن عمر ،مفاتیح الغیب ،ج.421 ،15
 .1رباربایی ،الیدمحمدحسین ،المیزان فی تفسیرالالرآن ،ج.144 ،19
 .4ربرالی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی علو الالرآن ،ج. 141 ،9
 .5بگگرای نمونگگه بنگریگگد بگگه :انعگگا  ،119/اعگگراف  ،12/انفگگال  ،9/توبگگه  ،192/هگگوو  ،54/رعگگد ،11/
نحل49/و ،22االرار  ،45/نمل  71/و  ،72عنکبوس  ،52/شوری  ،14/ممنحنه  ،4/مزّمّل .2 /
 .4ورباره هرچیزی که اخنیف پیدا کروید ،واوری اش برای خداالت ،چنین خدایی پروروگار من االت،
بر او توکل کرو و به الوی او باممیگرو .
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ور آیه یاو شده ،جمله ذلِکل اهلل ر ّبلی  ،بگه ربوبیگت مطلگق خداونگد ،یعنگی
مالکیت توأ با تدبیر اشاره وارو .این ربوبیگت وارای وو شگاخه االگت -1:شگاخه
تکوینی که به اواره نظا آفرین

بام می گروو؛  -9شاخه تشریعی که بیانگر احکا
1

و وضع قوانین و ارشاو مرو به والیله الفیران الهی االت.
بنابراین توجه به ربوبیت خداوند منعال ،انسان را بگا کسگی کگه بگه او نعمگت
وجوو را عنایت فرمووه ،و او را تربیت نمووه االت ،بیشنر آشنا الاخنه ،راه اتکگال
و ارتباط انسان با خدا را فرا روی افراو بشر قگرار مگی وهگد .ورننیجگه اعنالگاو بگه
ربوبیت خداوند ،و توجه به این نکنه که همة جهان هسگنی ام آنِ خداالگت ،و او
رب و مالک همه چیز االت ،االاس و پایه رالیدن به توکل حالیالگی بگه آفریگدگار
هسنی میباشد.
 .2-1-1اعتقادبهامدادهایغیبیخداوند 

بدون تروید ام برترین آمومه های انبیای الهی ،ایمان به غیب االت .قرآن کگریم
نیز بعد ام آنکه غیب آالمان ها و ممین را ام آنِ خدا وانسنه و بامگشت همه امگور
را به الوی او میواند ،به پیامبر اکر

فرمان میوهد که خداوند را پرالن

کند

و بر او توکل و اعنماو واشنه باشد :و هللِ غیب السمو ِ
ات و األر ِ
ض و إِلی ِه يرجع األملر
َ
ك ُله فاعبده و توكَل علی ِه و ما ر ُبك بِغافِل ع َام تعملون (هوو .)191/اینکه ابندا ایمان بگه

غیب را بیان میکند و الپس به توکل امر کروه االت ،نشان میوهد که اعنالگاو بگه
امداوهای غیبی ،ممینه الام توکل بر خداوند میباشد.
ام این بیان به خوبی به والت میآید که وقنى همه امور به او باممیگروو؛ غیگر
او مالک چیزى نیسنند ،و ور هیچ چیز االنالیل ندارند ،پس باید او را عباوس کرو
و براى خوو ور همه امور وکیل

گرفت ،و بر هیچ الببى ام االباب توکل نکگرو؛

 .1مکار شیرامی ،ناصر ،تفسیرنمونه ،ج،91
ج.159 ،91

14

145؛ فضل اهلل ،الیدمحمدحسگین ،مگن وحگی الالگرآن،
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چراکه هر الببى را او البب کروه ،و اگر بخواهد ،الببیت را ام آن اللب مىکند.

ور واقع بخشی ام این اعنالاو به غیب ،مربوط به اعنالاو به امداوهای غیبگی الهگی
االت .اعنالاو به امداوهای غیبی ور منگدگی فگروی و اجنمگاعی ،بگه نگود نگگرش و
جهان بینی افراو مربوط میشوو .انسان هایی که جهان هسنی را ور عالم ماوه منحصر
کروه ،جهانبینی ماوی وارند ،امداوهای غیبگی را امگری ناورالگت مگیپندارنگد ،امگا
کسانی که جهان هسنی را اعم ام ماوی و غیر ماوی وانسنه ،جهان بینی الهگی وارنگد،
امداوهای غیبی را ور عرصه مندگی فروی و اجنماعی بگاور وارنگد .ایگن امگداوهای
غیبی خداوند ،ام راههای مخنلف ایجاو میشوو که یا به صورس پیگرومی و کسگب
موفالیتها میباشد ،یا به صورس الهاماس و هدایتها جلوه میکند.
 .1-1-1ایمان 

«توکل» ،حالنی االت ام احوال ول و قلب انسگان ،و آن ثمگره و ننیجگة ایمگان

االت .قرآن کریم نیز ور آیاتی توکل را ثمره و میم با ایمان معرفی مگیکنگد2؛ ام

جمله ور الوره آلعمران میفرماید :إِذ مَهت طائِف ِ
تان ِمْک أن تفشال واهلل ول ِ ُیهام وعل
َ
اهللِ فلیتوك َِل اللمؤ ِمْون ( 3آلعمران .)199/ور این آیه شریفه ،خداوند یاری خوو را
َلل امل ِ
شامل حال مؤمنان منوکل قرار واوه االت ،و تعبیگر وعللی اهللِ فلیتوك ِ
ؤمْلون

که ور هفت آیه ام قرآن کریم ذکر شده االت ،4نشان میوهد که توکل بر خداوند،
ام ویوگیهای مؤمنان میباشد؛ چرا که واشنن ایمان قلبی به خداوند ،ممینه توکگل
بر او را ور وجوو انسان فراهم میکند.
 .1رباربایی ،الیدمحمدحسین ،المیزان فی تفسیرالالرآن ،ج.79 ،11
 .9برای نمونه بنگرید به :آل عمران171 /؛ مائده91 /؛ انفال9 /؛ نحل22 /؛ شگوری14 /؛ عنکبگوس-51 /
.52
 .1آن هنگا که وو گروه ام شما بر آن شدند که السنى ورمند ،با آنکه خدا یاورشان بوو ،و مؤمنان باید
تنها بر خدا توکل کنند.
 .4بنگرید به :آل عمران 199 /و 141؛ مائده11 /؛ توبه51 /؛ ابراهیم11 /؛ مجاوله11 /؛ تغابن.11 /
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ور الوره یونس نیز قرآن کریم کیفیت فراهم شدن ممینه توکل ور الایه ایمگان
و تسلیم را ام مبان حضرس موالی

بیان میکند که به قو خوو فرموو :اگگر بگه

حالیالت به خداوند ایمان آوروه ،تسلیم فرمان او هسنند ،باید بر او توکل کنند :و
قال موسى يا قو ِ إِن كْت آمْت بِاهللِ فعلی ِه توكَلوا إِن كْت مسلِ ِمي (یونس.)14/

تأمل ور تبیین عیمه رباربایی ام این آیه شریفه نشان میوهد که اواً مالا تسگلیم
شدن ور برابر خداوند ،بعد ام تحالق ایمان ور وجوو فرو ام و ضگروری االگت؛ لگذا
ور این آیه ابندا واشنن توکل را ،مشروط به واشنن ایمان بیان کروه ،الپس کگی را بگا
شرری ویگر به پایان میرالاند ،و آن ،تسلیم بوون ور برابر خداوند االت.
ثانیاً ننیجه ایمان کامل به خداوند ،که تسلیم کرون همه امور به او میباشد ،این
نکنه را به او میفهماند که به راهرِ چیزهایى کگه ام نظگر ویگگران الگبب مسگنالل
االت ،توجهی نکند ،و فالط بر خداوند توکل واشنه باشد.

1

 -2مفهوم تصمیمگیری و متغیرها و محدودیتهای رفتاری آن

تصمیمگیری درمدیریتواهمیتآن 

.1-2


وانشمندان و صاحب نظران علم مدیریت ،تعریفهایی را ام تصمیمگیری ارائه
واوهاند که ام مجمود آنها به والت میآید که «تصمیمگیری» به مبان الاوه عبارس
االت ام :فرایند یافنن و اننخاب یک اللسله عملیاس برای حل یک مشکل معگیّن.
یا به عبارس ویگر ،فرایندی االگت کگه شگامل :شناالگایی و تعریگف و تشگخیص
مسائل ،یافنن شالوق گوناگون برای حل مسائل ،ارمیابی راه حلهای ارائه شگده و
اننخاب بهنرین شق یا راه حل میباشد.

2

همچنین«تصمیمگیری» را میتوان ،رریاله عمل یا حرکگت ور مسگیر خاصگی
 .1رباربایی ،الیدمحمدحسین ،المیزان فی تفسیرالالرآن،ج.111 ،11
 .9بنگرید به :حکیمیپور ،ابوالالاالم ،تصمیمگیری ور مدیریت54 ،؛ ایراننواو پاریزی ،مهدی و پرویز
الاالان گهر ،الاممان و مدیریت ام تئوری تا عمل.171-179 ،
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تعریف کرو ،که با تأمل و آگاهانه ،ام میان روشهای مخنلف برای نیگل بگه یگک
هدف مطلوب ،اننخاب شده االت.

1

بدین الان میتوان گفت «تصمیمگیری» ،فرایندی االگت مگرتبط بگا حگل یگک
مسئله ،و ام این رو اغلب به تصمیمگیری ،حل مسئله نیز گفنه مگیشگوو ،و یگک
مسئله ممانی آشکار میشوو که وضعیت ولخواه شخص فراهم نشوو .لذا شگخص
ور ذهن  ،ورصدو تغییر موقعیت یا شرایط موجوو بر میآید ،و تمایل مییابد که
2

شرایط را برای والنیابی به ننایج مورو نظر خوو تغییر وهد.
ور اهمیت تصمیمگیری نیز میتوان گفت کگه همگه ورگایف مگدیر ام جملگه:
هدفگذاری ،الیاالتگذاری ،تعیین االگنراتوی ،تعیگین قگوانین ،مالگرراس و راه و
روش کار ،اننخاب و االنخدا نیروی انسگانی ،تعیگین ورگایف و مسگئولیتهگای
کارکنان ،و همچنین الرپرالگنی ،کننگرل و ارمیگابی عملکگرو کارکنگان ،ام رریگق
3

تصمیمگیری انجا میشوو.
بنابراین تصمیمگیری ،اگرچه یکگی ام ورگایف چندگانگه مگدیریت بگه شگمار
میآید ،ولی نال

آن ور مدیریت ،به قدری تعیینکننده االت که آن را هسنه همگة

فعالیت های مدیرینی ،و جگوهره شگغل مگدیریت وانسگنه انگد ،و حنگی برخگی ام
نویسندگان ،الاممان را ،شبکه تصمیم ،و مدیریت را ،عمل تصمیمگیری میوانند.

4

متغیرهاومحدودیتهایرفتاریمدیران

.2-2

بر االاس نظریگاس وانشگمندان و صگاحبنظگران مگدیریت ،وو والگنه عوامگل
باموارنده ،برای تصمیمگیری ورالت وجوو وارند:

 .1العاوس ،االفندیار ،فرایندتصمیمگیری ور الاممان،
 .9جاالبی ،عبداهلل ،مباحثی ام مدیریت االیمی ،ج،1
 .1العاوس ،االفندیار ،فرایندتصمیمگیری ور الاممان،
 .4اقنداری ،علی محمد ،الاممان و مدیریت.47 ،

.1
.159
.1
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-1موانع و محدوویتهای ورونی:این والگنه ام موانگع ور حگااس فکگری و
روحی منبع تصمیمگیرنده ریشه وارو و ور این حالت منبگع تصگمیم گیرنگده ،بگه
علت عد نظم فکری و عد ثباس ،توان تصمیمگیری ورالت را ندارو.
-2موانع و محدوویتهای بیرونی:شامل آن والنه ام محدوویتهای بیرونگی
ام قبیل :محدوویت ور محاالباس ،امکاناس یا ور ررب هاالت ،که مانع اتخاذ شیوه
ورالت و تصمیم مناالب میشوو.1
ور این پووه  ،والنه اول ام محدوویتهگا و موانگع رفنگاری تصگمیمگیگری

مدیران را که مربوط به ویوگیهگای رفنگاری و شخصگینی فگرو تصگمیم گیرنگده
میباشد ،بررالی خواهیم کرو:
تصمیمگیری 

.1-2-2تأثیرترسبر

یکی ام مهمترین موانع و منغیرهای رفناری ور شخص مدیر ،که باعگث عگد
تصمیمگیری کامیً عالییی ور او میشوو ،واشنن ترس و نگرانی االت .ام آنجا که
ور هر تصمیمی ،خطر و احنمال شکسگت وجگوو وارو ،نگاگزیر نگوعی احسگاس
نگرانی و اضطراب با هر تصمیمی آمیخنه االگت؛ ور ننیجگه تگرس ام شکسگت و
مورو اننالاو قرار گرفنن ام ررف ویگران ،و قضاوسهای عوامانه آنها ،معمواً خوو
را به وو صورس ور مدیر به هنگا تصمیمگیری نشان میوهد:
 -1تعلل ور تصمیمگیری :به این معنا که تصمیمگیگری بگی جهگت بگه تگأخیر
میافند ،و فرو ام اتخاذ تصمیم رفره میروو ،و آن را به ویگران واگذار میکند ،و
موجب امروم و فروا کرون ور تصمیمگیری و بروم شک و تروید خواهد شد.
 -9شنابزوگی ور تصمیمگیری :به این معنا که مدیر به عنوان تصگمیم گیرنگده،
برای رهایی ام ولهره و اضطراب ناشی ام تصمیم ناورالت ،بیفاصله و بگا عجلگه

 .1تسلیمی ،محمدالعید ،تحلیل فرایندی خط مشی گذاری و تصمیمگیری،

11

شمارة  111بهار 1129

. 11-19

تصمیم میگیرو.

1

بر این االاس تا ممانی که ترس ور اندیشگه ،ور هگر یگک ام مراحگل یگا همگه
فرایندهای تصمیمگیری هست ،با واشنن هر اندامه ام وان

و تجربه اندوخنگه یگا

آموخنه شده ،و بهرهمندی هر اندامه ام روشهای پیشرفنه علمگی ،تصگمیمگیگری
کارآمد ،و کارآمدی مدیریت ،وچار عد کامیابی االت.

2

.2-2-2فقداناطالعاتدرشرایطعدماطمینان 

مانع ویگر ور تصمیمگیری عالییی و بهینه ،فالدان اریعاس ورالت االت؛ چرا
کگگه معمگگواً اریعگگاس ام و ضگگروری ،و اریعگگاتی کگگه وارا بگگوون آن نال گ
تعیینکنندهای ور افزای کیفیت تصمیمگیری وارو ،به آالانی ور اخنیار الاممان و
تصمیم گیرنده قرار نمیگیرو .عیوه بر این ،گروآوری اریعگاس کامگل ،معمگواً
همراه با موانع و مشکیس بسیار االت.

3

بنابراین شرایط عد ارمینان ور هنگا تصمیمگیری مدیر ،آن ممانی االت کگه
مدیران میوانند به چه هدفهایی میخواهند والت یابند ،اما اریعاس مربوط بگه

گزینهها و رویداوهای آینده کامل نیست.4

محدودیتدرپیشبینیآینده 

.1-2-2

توانایی انسان برای پی بینی آینده بسیار محدوو االت و ام اینرو نمگیتوانگد
همة اتفاقاس آینده را ورالت و وقیق پی بینی کند ،و این مسئله بدیهی االت کگه
اگر ممکن بوو آینده را به ورالنی پی بینی کرو ،باعث میشد که بهنرین تصگمیم

 .1العاوس ،االفندیار ،فرایندتصمیمگیری ور الاممان.71 ،
 .9بنگرید به :باقریماوه ،الیدمحمد ،مدیریت النجیده.141-141 ،
 .1العاوس ،االفندیار ،فرایندتصمیمگیری ورالاممان. 11 ،
 .4ال وفت ،ریچارو ،عصر جدید مدیریت ،ترجمه راهره فیضی و محمدعلی الرلک ،ج،1
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را ور مورو مسائل اتخاذ کرو ،ولی توانایی محدوو ور پی بینی آینگده ،اریعگاس
ناقص و اندکی را ور اخنیار تصمیمگیرنده قرار میوهد .
بنابراین تصمیمگیری نیز نمیتواند بی عیب و یگا تصگمیم ،بگرای یگک بگار و
همیشه باشد ،و گذشت ممان معمواً همراه با رویگداوهایی االگت کگه مگیتوانگد
تصمیمی را که ور ممان اتخاذ ،بهنرین و مطلوبترین تصمیم بووه االت ،به یگک
تصمیم بیهووه و بیجا تبدیل کند.

1

.4-2-2عواملخارجازکنترل 

ور هنگا تصمیمگیری ،مدیر با عوامل ربیعی و کننرلناپذیر بسگیاری روبگهرو
میشوو که تصمیمگیری را تحت تأثیر خوو قرار میوهد؛ یعنی عواملی ور محگیط
وجوو وارند که ور هنگا تصمیمگیری باید اثراس ناشی ام این عوامل ،النجیده و
ور نظر گرفنه شوو ،که ور این شرایط تصمیمگیرنده ،هیچ گونه کننرلگی بگر روی

آنها ندارو.2
ور ننیجه تصمیمگیری ،که همان جستوجو بگرای یگافنن و بگه کگارگیری راه
حلی میباشد که ور هر ممان و مکانی بهنرین باشد ،تیشی بیهگووه و بگیحاصگل
خواهد بوو؛ میرا ور تصمیمگیری هرگز نمیتوان همه عوامل مهم و مؤثر مربگوط
به مسئله را وانست یا کننرل کرو.3
.5-2-2ابهاموسرگردانی 

ماهیت تصمیمگیری ور شرایط بحرانی اینگونه االت که انسان وچار گیجی و
ابها میگروو ،و این قوه ورک و توان ذهنی و شعوری او را تحلیل میوهد ،و بگه
 .1العاوس ،االفندیار ،فرایندتصمیمگیری ور الاممان،
 .9العاوس ،االفندیار ،فرایندتصمیمگیری ور الاممان،
 .1همان. 11 ،
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توانایی او برای یافنن راه حلهای ممکن و ارمیابی پیامدهای ناشی ام به کارگیری
آن ،لطمه وارو میآورو.
شرایط و مواقع ابها آور برای مدیر ،مشکلترین موقعیت تصمیمگیری االگت،
و قرار گرفنن مدیر ور شرایط ابها و الرگروانی ،به این معناالت که هگدفهگایی
که باید به آن والت یابد و مسائلی که باید حل شوند ،اصیً مشگخص نیسگنند ،و
تعریف گزینهها مشکل االت و ورباره ننایج ،اریعاتی ور والت نیسگت .بنگابراین
ور حالت ابها  ،ورک مسائل برای مدیران بسیار وشوار االت.

1

 -3توکل و چگونگی تأثیر آن بر متغیرهای رفتاری تصمیمگیری مدیران

تصمیمگیری ،حساسترین وریفه هر الاممان االت ،و جنبه اصگلی ور فراینگد
تصمیم گیری ،منضمن گروآوری اریعگاس ،و االگنفاوه ام تگدبیر و منطگق ،بگرای
رالیدن به بهنرین راهکار االت .بنابراین به ولیل کامل نبوون انسگان ،و خطگای او
ور گروآوری اریعاس ،تصمیمگیرنده نیام وارو که ام مسگاعدسهگای فراربیعگی،
نظیر شهوو و امداوهای غیبی ،برای رالیدن به بهنرین تصمیم مدو جوید.
ور این بخ

ام پگووه  ،مهگمتگرین آثگار و برکگاس توکگل را کگه ام رریگق

امداوهای غیبی خداوند برای انسگان حاصگل مگیشگوو ،و تگأثیر آن را بگر کننگرل
محدوویتهای رفناری تصمیمگیری مدیران بررالی خواهیم کرو:
.1-1آرامشواطمینانقلبیوازبینرفتنترسونگرانی 

یکی ام فواید واشنن توکل ،آرام ورونی و ارمینان قلبی االت ،کگه ور الگایه
توکل بر خداوند ،ایجاو میشوو و ترس و غم و اندوه انسان را برررف مینمایگد.
قرآن ور این باره میفرماید :إِذ مَهت طائِف ِ
تلان ِملْک أن تفشلال و اهلل ولِل ُیهام و علل اهللِ
َ
فلیتوك َِل اللمؤ ِمْون (آلعمران .)199/ور این آیه شریفه ،ممانی که وو رایفه (اوس
 .1ال وفت ،ریچارو ،عصر جدید مدیریت ،ترجمه راهره فیضی و محمدعلی الرلک ،ج،1
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و خزرج) ،تصمیم گرفنند ام کار جن

منصرف شگوند ،و آن را السگت بگیرنگد،

خداوند به آنها فرمان میوهد که بر او توکل کنند؛ چرا که خداوند ولىّ آنهاالگت،
و این براى مؤمن الزاوار نیست که با اینکه معنالد االت خدا ولىّ اوالت ،ور خوو
السنى و ترس راه وهد ،بلکه الزاوار االت امر خوو را به خدا واگذار کند.
با نظر به اینکه کلمه «فشل» ور این آیه ،به معنای ضعف و السگنی همگراه بگا

ترس میباشد1،میتوان وریافت که خداونگد کسگى را کگه بگه او اعنمگاو و توکگل

مىکند ،ام شر هر چیزى که ام آن بنرالد حفظ مىکند.2
ور قرآن کریم آیاتی وجوو وارو که تالویت روحیه شجاعت و عگزس نفگس ،و

ووری ام ترس و وحشت ،و رالیدن به آرام

قلبی ور فرو مؤمن را ننیجه توکگل

و االنمداو ام امداوهای غیبی خداوند بیان کروه االت 3،ام جملگه ور الگوره توبگه،
با آرام و ارمینگان
ممانی که ابوبکر ور غار وچار ترس شده بوو ،پیامبر اکر

قلبی ،به او فرموو :نگران نباش ،خداوند با ماالت ،و ما را یگاری خواهگد کگرو ،و
خداوند هم ،ور شرایطی که ویگران ام یاری پیامبر

والت کشیده بووند ،آرام

خوو را بر او فرو فرالناو ،و او را به الپاه و لشکرهای غیبگی خگوو یگاری فرمگوو:

إِ َّل تُْصوه فقد نُصه اهلل إِذ أخرجه ا َلل ِذي كفلروا ثلانِی اثْ ِ
لي إِذ مَهلا فِلی ال ِ
غلار إِذ يقلول
صاحبِ ِه ّل ُتزن إِ َن اهلل معْا فأنزل اهلل سکِیْته علی ِ
لِ ِ
له و أ َيلده بِجْلود ل تروهلا و جعلل كلِملة

ِ
السفل و كلِمة اهللِ ِهی العلیا و اهلل ع ِزيز حکِی
ا َلذي كفروا ُ

(توبه  .)41/

واژة «الکینه» ور این آیه ،ور اصل ام ماوه الکون ،به معنای آرام

و ارمینگان

خارری االت که هرگونه شک و تروید و وحشت را ام انسان مایل میکنگد ،و او

 .1رباربایی ،الیدمحمدحسین ،المیزان فگی تفسگیرالالرآن ،ج4 ،4؛ حالگی بروالگوی ،االگماعیل ،روب
البیان ،ج12 ،9؛ آلوالی ،الیدمحموو ،روب المعانی فی تفسیرالالرآن العظیم ،ج.951 ،9
 .9رباربایی ،الیدمحمدحسین ،المیزان فی تفسیرالالرآن ،ج.129 ،1
 .1برای نمونه بنگرید به :فنح  ،11 /شعرار 49-41 /؛ نمل  71/و 72؛ فنح 4 /؛ توبگه 94 /؛ بالگره 119 /؛
مائده91 /؛ آل عمران.171 /
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را ور روفان حواوث و ور برابر الخنی ها و حمل مسئولیت های النگین ثابت قد
میوارو.

1

بر االاس این آرام

و ارمینان قلبی که ام راه توکل به والت می آید ،ور نگود

نگرش شخص تصمیمگیرنده ،تغییراتی ایجاو میشوو که او را ور برابر نگرانی هگا
و ترسها بیمه میکند ،و ام شنابموگی ناشگی ام عگد تمرکگز ذهگن جلگوگیری
می شوو؛ این موارو عبارس اند ام -1 :ام غیر خگدا ننرالگیدن؛  -9خداونگد را تنهگا
برررفکنندة گرفناریها و ناراحنیهگا وانسگنن؛  -1پیگرومی و شکسگت تنهگا ام
جانب خداالت؛  -4بی اذن خدا ،الوو و میان به کسی نمی رالد.
بنابراین مدیران نیز میتوانند با توکل بر خداوند ،آرام

و ارمینگان قلبگی را

ور خوو پرورش واوه ،بر اضطراب و نگرانی های خوو غلبه کننگد؛ چراکگه گگاهی
اوقاس ،ممکن االگت مگدیران ،ام جهگت مخگارراس ناشگی ام تصگمیم ،تگرس و
وحشت واشنه باشند ،و ور اتخاذ تصمیم مروو گروند .ور اینگونه مگوارو ،توکگل
بر خداوند ،ول انسانها را ام ترس و وحشگت حفگظ مگیکنگد ،و میگزان ریسگک
پذیری مطلوب مدیر را ور تصمیمات

افزای

میوهد.

وناامیدیها 

یاریخداونددرسختیها

.2-1

توکل بر خداوند ،افزون بر تالویت روحیه شجاعت و آرام

قلبی ،موجبگاس

یاری خداوند را ور الخنیها و نا امیدیها نیز فراهم میکند ،به گونهای که ام این
رریق شخص تصمیمگیرنده ،با اعنماو به نفس بهنری عمل خواهگد کگرو ،و ایگن
نکنه نیز فهمیده میشوو که یاری و نصرس ،تنها ام جانب خداوند االگت ،و اگگر
یاری خدا نباشد ،هیچ کس توانگایی یگاری کگرون را نخواهگد واشگت ،ور ننیجگه

مؤمنان باید فالط بر او توکل کنند ،و ام او یاری و کمک بطلبند :إِن يْصللرك اهلل
 .1مکار شیرامی ،ناصر ،تفسیرنمونه ،ج،99
.111

97؛ فضل اهلل ،الیدمحمدحسین ،من وحی الالرآن ،ج،11
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فالغالِب لک وإِن َيذلک فم ذا ا َل ِذی يُْصك ِم بع ِد ِه و عل اهللِ فلیتوك ِ
َلل الللمؤ ِمْون 

(آلعمران.)141/

قرآن کریم ور آیاتی 1ام جمله ،ور الوره غافر نیز ،نمونهای ام کسانی را کگه ور

پرتو توکل بر خدا مورو حمایت او قرار گرفت ،و خداوند او را ور شرایط الخت
و ناامیدکننده یاری واو خبر می وهد ،که چگونگه ور الگایه واگگذاری امگورش بگه
خداوند ،ام امداوهای الهی برخوروار شده ،ام تورئه هایی که بر ضد او چیده شده
بوو نجاس پیدا کرو ،و این نمونه ور مورو مؤمن آل فرعون االت کگه بگه قگوم
گفت :به مووى آنچه را به شما مىگویم به یاو خواهید آورو ،و کگار را بگه خگدا
لوض أمل ِ
لری إِىل اهللِ إِ َن اهلل ب ِصللُي بِال ِعبللاد
مگگىالگگپار  :فسللتذكرون مللا أقللول لکل و أفل ّ

(غافر .)44/قرآن کریم ننیجهای را که ور الگایة توکگل و واگگذاری کارهگای
خداوند ،عاید او شد ،چنین بیان میکند :قوم

بگه

به جاى آنکه پند مؤمن آل فرعون

را بشنوند ،قصد آمارش را کروند؛ پس خدا ام شر و مکر فرعونیان او را محفگوظ
واشت :فوقاه اهلل سی ِ
ئات ما مکروا و حاق بِ ِ
آل فِرعون سوء العذاب (غافر.)45/
ّ

بنابراین با تأمل ور جمله فوقاه اهلل سی ِ
ئات ما مکروا میتوان وریافت که اینکه
ّ

خداى البحان شر کفار و نالشههاى شو آنان را ام او وفع کگرو ،تفریگع و ننیجگه
تفوی

امور به خداوند منعال االت؛ یعنی ننیجه واگذارى امورش بگه خگدا ایگن
2

شد که خداوند او را ام فننه وشمنان حفظ کرو.
ور بحث مدیرینی نیز باید گفت که بگا توجگه بگه اینکگه امگرومه بیشگنر امگور
الاممان ها ،بسیار پیچیده بووه ،و تصمیم مدیر مبننی بر راهگی االگت کگه ام میگان
راههای مخنلف بر می گزیند ،و ام ررفی انسان هیچگگاه ام همگه راههگای ممکگن
 .1برای نمونه بنگرید به :یونس12-14 /؛ آل عمران191-199 /؛ انفال 42-41 /؛ انفال .49-41 /

 .9رباربایی ،الیدمحمدحسین ،المیزان فی تفسیرالالرآن ،ج115 ،17؛ فضل اهلل ،الیدمحمدحسین ،من
وحگگیالالگگرآن ،ج41 ،91؛ حالگگی بروالگگوی ،االگگماعیل ،روبالبیگگان ،ج112 ،1؛ آلوالگگی،
الیدمحموو ،روبالمعانی فی تفسیرالالرآن العظیم ،ج.195 ،19
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برای حل مسائل خوو خبر ندارو ،ور ننیجگه مگدیر بایگد بگا االگنمداو و یگاری ام
خداوند ،عوامل کننرل ناپذیر را ،کننرل ،و محگدوویت هگایی را کگه ور پگی بینگی
اتفاقاس آینده برای

پی

میآید ،با واگذاری امور خوو به خداوند و یگاری ام او

برررف نماید؛ چراکه خداوند خوو کفایت امور مؤمنان را تضمین کروه االت :و
تو َكللل عللل اهللِ و كفللى بِللاهللِ وكِللیال (احگگزاب )1/و و كفللى بِربللك ِ
هاديللا و ن ِصللُيا
ّ

(فرقان.)11/
.1-1پایداریوثباتقدمتاآخرینمراحلاجرایتصمیم 

یکی ام مهم ترین عوامل موفالیت مدیر ،االنالامت و پایداری و ثباس قد او تگا
آخرین مراحل اجرای یک تصمیم میباشد .بیگمگان بگا تالویگت توکگل و کمگک
گرفنن ام امداوهای غیبی خداوند ،میتوان ور همه مراحل به ننایج موفالیتآمیزی

والت یافت؛ چنانکه خداونگد هگم ور آیگاس منعگدوی 1ام جملگه ور اول الگوره

احزاب ،پیامبرش را به پیروی نکرون ام کافران و منافالان والنور میوهگد :يلا
أ ُُّيا الَْبِ ُی ات َِق اهلل و ّل تّطِ ِع الکافِ ِري و اللمْافِ ِقي إِ َن اهلل كان علِیام حکِیام (احزاب ،)1/که

اممه عد اراعت ،االنالامت و پایداری ور برابر آنان خواهد بوو ،و یکی ام عوامل
مهم ور به والت آوری روحیه االنالامت ،توکل بر خداالت :و توكَل عل اهللِ و كفى
بِاهللِ وكِیال (احزاب)1/؛ یعنی ایسناوگی ور برابر تهدیداس و تورئه های کگافران و

مشرکان به االنالامت نیام وارو ،و این مهم جز ور الایه توکل بگر خداونگد امکگان

پذیر نیست ،که ور آیه  41همین الوره ،این مضمون ووباره بیان شده االت :و ّل
تّطِ ِع الکافِ ِري و اللمْافِ ِقي و دع أذاه و توكَل عل اهللِ و كفى بِاهللِ وكِیال .

و ور جایی ویگر نیز ،توکل بر خداوند ،مهمترین عامل تالویت و افزای

صبر

 .1برای نمونه بنگرید به :انفال  ،19 /نحل  ،49-41 /محمد  ،7 /هوو  ،54-51 /اعراف  ،12-11 /یونس
.79-71/
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و االنالامت و پایداری ور برابر حمیس و آمار وشمن معرفی میشوو :و ما لْا أ َّل

نتوكَل عل اهللِ و قد هدانا سبلْا و لْص ِْب َن عل ما آذيتمونا و عل اهللِ فلیتوك ِ
َلل الللمتوكّلون

(إبراهیم.)19/

عیمه رباربایی ذیل این آیه شریفه مگیفرمایگد :ور جملگه ولْص ِ
لْب َن علل ملا

آذيتمونا  ،صبر و االنالامت ور برابر آمار و اذیت امت ،فرد بر وجگوب توکگل بگر
خداوند االت ،و معنای

چنین میشوو :حال که واجب شگد بگر او توکگل کنگیم،

پس باید ور برابر آمار شما االنالامت و پایداری نشان مگیوهگیم ،تگا او بگه آنچگه
مىخواهد ،حکم فرماید و هر چه مىخواهد بکند ،بدون اینکه ما به حگول و قگوه
1

خیالى خوومان اعنماوى بکنیم.
بنگگابراین بگگر االگگاس آیگگاس یاوشگگده ،بگگرای اینکگگه شگگخص مگگدیر بگگه عنگگوان
تصمیمگیرنده ،تا آخرین مراحل اجرای تصمیمگیری ،پایداری و ثباس قگد خگوو
را حفظ کند ،باید بر خداوند توکل واشنه باشد ،تا ام ایگن رریگق بنوانگد ،قگدرس
تحمل خوو را افزای

واوه ،مسئولیت تصمیمگیریهای خوو را به عهگده بگیگرو،

که این مسئله ام کم حوصلگی مدیران ،و ور ننیجه واگذاری تصگمیم بگه ویگگران
جلوگیری خواهد کرو.
.4-1قاطعیتوعزموارادهقوی

قرآن کریم به مسئله واشنن قارعیت و عز و اراوه قوی ور انجا کارها ،تأکید
فراوان واشنه االت و این کار ام رریق اعنالاو قلبی به خداوند و واشنن توکل بر او
فرمگان
میسر میشوو ،چنانکه ور این باره خداوند بعد ام آنکه به پیگامبر اکگر
مهربانی نسبت به مرو  ،و آمرمش خواهی برای آنان ،و مشورس گرفنن ام آنها را
میوهد ،میفرماید که تصمیم نهایی را با قارعیگت اتخگاذ کنگد ،و ور نهایگت بگر
 .1رباربایی ،الیدمحمدحسین ،المیزان فی تفسیرالالرآن،ج،19
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.11

خداوند توکل نماید :فبِام رْحة ِم اهللِ لِْت هل و لو كْت ف ًظا غلِیظ القل ِ
ب ّلنف ُّضوا ِمل
حولِك فاعف عْه و استغ ِفر هل و ِ
شاوره فِی األم ِر فلإِذا عزملت فتوكَلل علل اهللِ إِ َن اهلل

ُيِ ُب اللمتو ّكلِي (آلعمران.)152/

بر االاس این آیه ،ور موقع اتخاذ تصگمیم نهگایى بایگد قگارع بگوو ،و پگس ام
برگزارى مشاوره و روشن شدن ننیجه مشورس ،باید هر گونه ترویگد و ووولگى و
آرار پراکنده را کنار مو و با قارعیت تصمیم گرفت ،و این همان چیزى االگت کگه
ور این آیه ام آن به «عز » تعبیر شده االت ،و آن تصمیم قارع مىباشد ،که ننیجگه
1

توکل بر خداوند االت.
عیمه رباربایی نیز ور تعریف واژه عز می نویسد :کلمگه «عگز » ،بگه معنگاى
تصمیم جدى و عالد قلب االت بر اینکه ،فعلى را انجا وهى ،یا حکمى را تثبیت
کنى ،به رورى که ویگر ور اعمال آن تصمیم و تأثیرش ،هیچ السنى و وهن بگاقى
نماند 2 ،لذا ور این آیه به آنها الفارش میکند که با کمک گرفنن ام نیروی توکگل

و یاری خداوند ،با عز و اراوه قوی تصمیماس صحیح را اتخاذ نمایند.3
ور جگگایی ویگگگر ایگگن قارعیگگت و اراوه قگگوی ور برابگگر وشگگمنان را ور هنگگگا

واگذاری امور به خداوند ،ور وصف مؤمنان بیان میکند ،آنجگا کگه منافالگان و آن
الست ایمانهایى که ولهایشان خالى ام شک و ترویگد نبگوو ،بگه مؤمنگان اشگاره
مىکروند و منعجب بووند ام اینکه چگونه مسلمانان بگا تجهیگزاس کگم و نفگراس
اندک و با این اراوه قوی ،پا ور صحنه مبارمه گذاشنهاند ،ورحالی که هگرکس بگر
خداوند توکل و اعنماو واشنه باشد ،بر قدرتى اعنماو کروه که شکستناپذیر االت
وهبِ
و هیچکس ور مالابل او یارای مالاومت ندارو :إِذ يقول اللمْافِقون و ا َل ِذي فِی قل ِ
مرض غر هؤ ِ
ّلء ِديْه و م يتوكَل عل اهللِ فإِ َن اهلل ع ِزيز حکِی (انفال.)42/
َ
 .1مکار شیرامی ،ناصر ،تفسیرنمونه،ج،1
 .9رباربایی ،الیدمحمدحسین ،المیزان فی تفسیرالالرآن ،ج،9
 .1همان ،ج.54 ،4
.141

.944
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ور ننیجه کسانی که ام ویوگی قارعیت ناشی ام توکل بر خداوند برخوروارند،
شک و تروید مداو ور کار خوو ندارند ،و با حداقل تعلل و وقتکشگی تصگمیم
راالخ خوو را میگیرند ،و وچار والواس و وقتهگای افرارگی ،و امگروم و فگروا
کرون ور تصمیمهای خوو نمیشوند ،لذا این افراو برای خوو تصمیم میگیرنگد و
ام واخل هدایت میشوند و ویگران نمیتوانند آنها را کننرل نمایند.

1

.5-1دستیابیبهیقینوافزایشآگاهیوعدمابهام

ور واالنان حضرس شعیب

 ،ممانی کگه قگوم

ام آنهگا (شگعیب و مؤمنگان

همراه او) میخواهند که به آیین آنها برگروند ،شعیب

میفرمایگد :اگگر مگا بگه

آیین بتپرالنى شما بام گرویم ،و خوو را به این پرتگاه بیفکنگیم ،بگر خگدا وروغ
بسنهایم ،بنابراین ممکن نیست ما به آیین شما برگرویم ،مگر اینکه خدا بخواهگد،
و خداوند نیز چنین والنورى نخواهد واو؛ چرا که او به همه چیگز احارگه علمگى
وارو ،الپس براى اینکه به آنها بفهماند که نسبت به تصمیم خوو یالین کامل وارو،

لد افَتيْلا علل اهللِ ك ِ
مىگوید :توکل و تکیه ما تنها بر خداوند منعال االت :ق ِ
لذبا إِن
عدنا فِی ِم َلتِک بعد إِذ ن َجانا اهلل ِمْها و ما يکون لْا أن نعود فِیهلا إِ َّل أن يشلاء اهلل ر ُبْلا و ِسلع
ربْا ك َل شیء ِعلام عل اهللِ توكَلْا ربْا افتح بیْْا و بلي قو ِمْلا بِلاح ّق وأنلت خلُي ال ِ ِ
فلاُتي
َ
ُ

(اعراف.)12/
ور این آیه شریفه ،اینکه حضرس شعیب

میفرماید که خداوند به همه چیز

احاره علمی وارو ،به این معناالت که هرگز ممکن نیست خداوند ام والنورى که
واوه بام گروو؛ میرا کسى ام والنورش برمىگروو که علم

محدوو باشد و اشنباه

کند و ام والنور خوو پشیمان گروو ،اما آن کس که احاره علمى به همه چیز وارو،

 .1حاضر ،منوچهر ،تصمیمگیری ور مدیریت،
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تجدید نظر براى او ممکن نیست.1
عیمه رباربایی نیز شبیه همین الخن را به گونهای لطیفتگر ام آیگه االگننباط

کروه میفرماید :جمله و ِسع ر ُبْاك َل شیء ِعلام به منزله تعلیل جمله قبلى االت ،و
حضرس شعیب

میفرماید که پروروگار من به هر چیزى عالم االت ،و من بگه

آنچه او مىواند ،احاره ندار و هر علم و اریعى را هم که وار  ،او به مگن عطگا
فرمووه ،بنابراین ممکن االت مشیت او به چیزهایى تعلق بگیرو که به نفگع یگا بگه

ضرر من باشد و من ام آن بىخبر باشم.2
بدین الان گاهی فالدان اریعاس ورالت ،و گاهی عد توانایی مدیر نسبت
به جذب و ورک کامل و صحیح اریعاس ،باعث می شوو که غالباً برواشت هگا
و ننیجه گیری های منفاوس و حنی منضاوی ام مسائل واشنه باشد؛ این امگر بگا
ابهاماتی که به وجوو می آورو ،موقعیت تصمیم گیری را چنان منشنج ،و تصمیم
گیرنده را چنان وچار الرورگمی می کند ،که او عمیً ام تصمیم گیری مؤثر بگام

می ماند.3

بنابراین بر االاس رهنموو قرآن کریم ،تالویت توکگل ،ممینگة یالگین و افگزای
آگاهی و بصیرس و عد ابها را ور فرو تصمیمگیرنگده فگراهم مگیکنگد؛ چراکگه
گاهی ممکن االت شخص تصمیمگیرنده بر اثگر شگک و ترویگد فگراوان ،و قگرار
گرفنن

ور شرایط مخارره و عد ارمینان ،ننواند تصمیم ورالنی بگیرو.

.6-1دستیابیبهشرحصدر 

ام جمله مهم ترین آیاتی که «شرب صدر» را ام آثار و نشانه های توکگل بگر
خداوند معرفی می کند ور الوره هوو می باشد که خداوند پیامبر اکر
 .1مکار شیرامی ،ناصر ،تفسیرنمونه ،ج،4
 .9رباربایی ،الیدمحمدحسین ،المیزان فی تفسیرالالرآن ،ج،1
 .1العاوس ،االفندیار ،فرایندتصمیمگیری ورالاممان.74 ،

خگوو

.955
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را به بروباری و العه صدر ور مالابل آمار وشمنان مأمور الاخنه ،والنور می وهد
که نباید ناراحگت و ولننگ

باشگی؛ چراکگه تگو تنهگا انذارکننگده ای و اخنیگار

هیچ کارى را ندارى ،مگر آنچه را خدا بخواهد؛ میرا او بر هر چیگزى وکیگل و
مورو اعنماو االت ،و ور هر امرى تنها باید بر او اعنماو و توکل کرو .این مهم

ور قرآن کریم این گونه بیان شده االت :ف ل ع للَك ِ
تار ك ب لع لض ما ي وحى إِل لی لك
و ضائِق بِ ِه ص د ر ك أ ن ي ق ول وا ل و ّل أ ن ِز ل ع ل ی ِه ك ْ ز أ و جاء م ع ه م ل ك إِنَامأ ن ت ن ِذ ير و اهلل ع ل
ك ّل ش ی ء و كِیل ( 1هوو.)19/

مراو ام واشنن «العه صدر» ،ررفیت والیع و تحمل و حوصله فگراوان واشگنن
االت ،و شرب صدر یافنن ،به مفهو بام شدن الگینه و بررگرف شگدن ولننگگی و
ولگیری االت ،ولی «ضیق صدر» ،موجب کم ررفینی و تحیّر ور تصمیم گیگری ،و
ورماندگی ورکار میشوو ،و البب انفعال و ناتوانی مگیگگروو؛ ام ایگنرو یکگی ام

مصاویق شرب صدر ،صبر و بروباری میباشد.2
قرآن کریم نیز مسئله شرب صدر و صبر و بروباری ناشی ام توکل بر خداونگد
را برای مهاجرانی که ور راه خدا مورو النم واقع شدند بیان مگیکنگد ،کگه تحالگق
شرب صدر و افزای

قدرس تحمل و بروباری ،با توکل بر خداونگد پایگهریگزی و

تالویت خواهد شد :ا َل ِذي صْبوا وعل ر ّهبِ يتوكَلون (نحل.)49/

بنابراین حرکت ور مسیر انجا وریفه ،همراه با توکّل بگر خداونگد ،و تالویگت
ویوگی شرب صدر ور فرو تصمیم گیرنده ،موجب مگیشگوو تگا او بگه االگنفاوه ام
راهکارهای مخنلف ،پذیرش مشارکت ویگران و تحمل عالاید آنهگا تمایگل نشگان
وهد ،و به ابداد گزینههای منفاوس برای حل مسئله خگوو اقگدا کنگد ،و بگه ایگن
 .1و مباوا تو برخى ام آنچه را که به الویت وحى مىشوو ترک گویى و الینهاس بگدان تنگ گگروو کگه
مىگویند« :چگرا گنجگى بگر او فگرو فرالگناوه نشگده یگا فرشگنهاى بگا او نیامگده االگت؟» تگو فالگط
هشداروهندهاى ،و خدا بر هر چیزى نگهبان االت.
 .9ولشاو تهرانی ،مصطفی ،الیره نبوی.41 ،
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رریق ممینة خیقیت را ور خوو فراهم کروه ،ام االنبداو و خوورأیی مدیر ،ور امگر
تصمیمگیری جلوگیری خواهد شد.
.7-1گشایشوآسانیدرکارها 

ام آثار ویگری که برای توکل بر خداوند ور قرآن کریم ام آن الگخن بگه میگان
رفنه االت ،مسئله گشگای

و آالگانی ور کگار و برخگورواری ام نعمگت و فضگل

خداوند میباشد .این نکنه ور الوره آلعمران ورباره مؤمنان بیان شگده االگت کگه
وقنی مسلمانان ام جن

احد بر میگشنند ،و منافالان به آنها گفنند که کفگار مکگه

قصد حمله به شما را وارند ،پس ام آنها بنرالید ،ولی آنها بر ایمانشان افزووه شد؛
چراکه توکلشان بر خداوند بوو ،ور ننیجه وشمنان ام آماوگى و روحیّگه مسگلمانان

به هراس افناوه ،ام هجو مجدّو منصرف شده و بامگشنند :ا َل ِذي قال هل الَْاس إِ َن
الَْللاس قللد مجعللوا لکلل فاخشللوه فللزاده إِيامنللا و قللالوا حسللبْا اهلل ونِعلل الوكِیللل

(آلعمران.)171/
ور پی این پایمروی ناشی ام توکل آشکار مؤمنان ،قرآن کریم ،ننیجه عمل آنها

را بیان کروه میگوید :فانقلبوا بِِْعمة ِم اهللِ وفّضل ل يمسسه سلوء واتَبعلوا ِرضلوان
اهللِ واهلل ذوفّضل عظِلی (آلعمران ،)174/ور ننیجه آنها ام این میدان ،بگا نعمگت و

فضل پروروگار برگشنند ،و چه نعمت و فضلى ام این بااتر که بدون وارو شگدن
ور یک برخورو خطرناک با وشمن ،وشمن ام آنها گریخت و الگالم و بگدون ورو
الر به مدینه مراجعت نمووند.1
بر این االاس ،توکل بر خداوند ،ممینة آالانی و گشگای

ور کارهگا را فگراهم

می کند ،و ام این راه تصمیم گیرنده میتواند بر عوامل خارج ام کننرل ،و اتفاقاس
غیر قابل پی بینی که البب بروم مشکیتی مضاعف ور کار میشوو ،غلبه کگروه،
 .1مکار شیرامی ،ناصر ،تفسیرنمونه ،ج،1
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آنها را کننرل نماید.
نتیجهگیری

با توجه به آنچه گذشت ،میتوان اوعا کرو که بر االاس تعگالیم الهگی و آیگاس
قرآن کریم ،توکل بگر خداونگد ،بگه عنگوان مهگمتگرین عامگل اثرگگذار ور اتخگاذ
تصمیماس و ور همه مراحل فرایند تصمیمگیگری ،مگدیران جامعگه االگیمی را ور
والنیابی به بهنرین تصمیماس یاری میرالاند ،و موانع و محدوویتهگای موجگوو
ور تصمیماس مدیران را برررف مینماید؛ میرا هنگامی که شخص تصمیمگیرنگده
وارو میدان عمل میشوو و همه عوامل ربیعی مورو نیگام را آمگاوه مگیکنگد ،تنهگا
چیزی که میان او و هدف

فاصله میاندامو ،تعگداوی ام عوامگل رفنگاری ،ماننگد

السنی اراوه و تصمیم ،ترس ،غم و اندوه ،شناب موگی و عد تعاول ،والگواس و
وقت افراری ،شک و تروید ،ابها و فالدان اریعاس ،عد اعنماو به نفس و عگد
تمرکز ذهن ،کم تجربگی و بدگمانی نسبت به تأثیر علل و االباب االت.
بنابراین ور چنین وضعی اگر انسان بر خدا توکل واشنه باشد ،اراوهاش قوی و
عزم راالخ میگروو ،به آرام و شگجاعت و بگی بگاکی مگیرالگد و موانگع و
مزاحماس روحی ور برابر آن خنثی خواهد شگد؛ میگرا انسگان ور مالگا توکگل بگا
مسبب األالباب پیوند میخورو و با چنین پیوندی ویگگر جگایی بگرای نگرانگی و
تشوی

خارر باقی نمیماند و با قارعیت با موانع والت و پنجه نر میکند تا بگه

مالصوو برالد ،و بهنرین تصمیماس را اتخاذ خواهد کرو.
____________________ منابع ____________________
 .1قرآن کریم.
 .9آقاپیروم ،علی ،ابورالب خدمنی ،عباس شفیعی ،الید محموو بهشگنی نگواو،
مدیریت ور االی ؛ پووهشگاه حومه و وانشگاه ،قم ،ممسنان 1111ش.
 .1آلوالی ،محمووبن عبگداهلل ،روب المعگانی فگی تفسگیر الالگرآن العظگیم،وار
الکنب العلمیه ،بیروس1415 ،ق.
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 .4ابن فارس ،احمدبن فارس ،معجم مالاییس اللغه ،واراحیار الکنگب العربیگه،
قاهره1144 ،ق.
 .5ابن منظور ،محمدبن مکگر  ،لسگان العگرب ،اننشگاراس اوب الحگومه ،قگم،
1415ق.
 .4اقنداری ،علی محمگد ،الگاممان و مگدیریت ،اننشگاراس عیمگه رباربگایی،
تهران ،پاییز1171ش.
 .7ال وفت ،ریچارو ،عصر جدید مدیریت ،ترجمه راهره فیضی و محمدعلی
الرلک ،نشر گسنره ،تهران1117 ،ش.

 .1ایران نواو پاریزی ،مهگدی و پرویگز الاالگان گهگر ،الگاممان و مگدیریت ام
تئوری تا عمل ،مؤالسه بانکداری ایران ،تهران ،ارویبهشت1171ش.
 .2باقریماوه ،الیدمحمد ،مدیریت النجیده ،مؤالسه خگدماس فرهنگگی رالگا،
تهران1117 ،ش.
 .11تسلیمی ،محمدالعید ،تحلیل فرایندی خط مشی گذاری و تصگمیمگیگری،
الاممان مطالعه و تدوین کنب علو انسانی وانشگگاههگا (الگمت) ،تهگران،
ممسنان1171ش.
 .11جاالبی ،عبداهلل و االگداهلل افشگاری ،مبگاحثی ام مگدیریت االگیمی ،مالالگه
تصمیمگیری ور مدیریت ،اننشاراس علمی وانشگگاه آماو االگیمی ،تهگران،
پاییز1111ش.
 .19حاضر ،منوچهر ،تصمیمگیری ور مدیریت ،مرکز آمومش مدیریت وولنگی،
تهران1171 ،ش.
 .11حالی بروالوی ،االماعیل ،روب البیان ،وارالفکر ،بیروس ،بی تا.
 .14حکیمی پور ،ابوالالاالم ،تصمیم گیری ور مدیریت ،اننشاراس آالنان قگدس
رضوی ،مشهد1177 ،ش.
 .15ولشگگاو تهرانگگی ،مصگگطفی ،الگگیره نبگگوی ،اننشگگاراس وریگگا ،تهگگران،
تابسنان1115ش.
 .14رامی ،فخرالدین محمدبن عمر ،مفاتیح الغیب ،وار احیگار النگراث العربگی،
بیروس1491 ،ق.
 .17راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،المفرواس فی غریب الالرآن ،وفنر نشگر
الکناب ،بیجا1414 ،ق.
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 .11العاوس ،االفندیار ،فرایند تصگمیمگیگری ور الگاممان ،اننشگاراس وانشگگاه
تهران ،تهران ،بهمن1179ش.
 .12رباربایی ،الیدمحمدحسین ،المیزان فی تفسیر الالگرآن ،جامعگه مدرّالگین،
قم1417 ،ق.
الالرآن ،اننشگاراس ناصگر

 .91ربرالى ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فى تفسیر
خسرو ،تهران1179 ،ش.
 .91روالی ،محمد بن حسگن ،النبیگان فگی تفسگیر الالگرآن ،وار احیگار النگراث
العربی ،بیروس1412 ،ق.
 .99قرشگگی ،الگگید علگگی اکبگگر ،قگگاموس قگگرآن ،وارالکنگگب اإلالگگیمیه ،تهگگران،
1171ش.
 .91فضل اهلل ،الیدمحمدحسین ،تفسیر من وحی الالرآن ،وار المیک للطباعة و
النشر ،بیروس1412 ،ق.
 .94مکار شیرامی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،وارالکنب اإلالیمیه ،تهران1174 ،ش.
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