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های های غیرخطی از روشگیریگیری غیرخطی است. تصمیمهای تصمیمالف( هدف از این درس معرفی یکی از حالت

 گیری هستند.توصیه شده برای تصمیم

 رفتن آن استفاده شده است.خرچنگ و ویژگی راهب( برای ساده کردن درک این مطلب توسط کودک، از آیت 

های انبر شکلی دارند؛ در خشکی و هم در ها چنگالپوستان هستند. آنی بندپایان و جزء سختها از خانوادهخرچنگ

برای فرار کردن ها حمله کند، های اصلی خرچنگ این است که اگر جانداری به آنکنند. یکی از ویژگیآب زندگی می

 کنند.، برخالف عادت سایر جانداران که به سمت عقب فرار میکنندپهلو حرکت می به سمت

 هاست. خوردن عادتآیتی در جهت عمل کردن برخالف عادت و بهم، به این ترتیب خرچنگ

کودک چگونگی تصمیم در محیط را از خرچنگ آموخته و به این بیندیشد  ی حکمی این درس آن است کهپ( نتیجه

باید بتواند  یابد کهمیدر اوبه این ترتیب  بینی بگیرد.ی عقل و اختیارش تصمیمی غیرقابل پیشبا کمک قوهکه چگونه 

 بینی باشد.غیرقابل پیش

ی آن گیری غیرخطی است، که نتیجهروش تصمیمگیری، آموزد که یک استراتژی مهم در تصمیمت( کودک می

 ن خواهد بود.بینی بودن رفتار او برای دیگراغیرقابل پیش

توان انجام عمل غیرمتعارف را داشته باشد. گیرد که: عبرت می ،ث( او با بررسی نوع رفتار خرچنگ در برابر دشمنانش

های غیرقابل جا مشکل او را برطرف نخواهد کرد و الزم است در شرایطی تصمیمآموزد که روش ثابت در همهاو می

  بینی بگیرد. درست همانند خرچنگ.پیش

شکنی اشتباه نگیرد. برای رفع این بینی بودن را با هنجاردر انتها باید به این نکته توجه کرد که کودک غیرقابل پیش* 

 مشکل به این دو نکته توجه کنید.

گران اختصاص داشته باشد. مثالً خرید زنید به کارهای درست و خوشحال کردن دیهایی که برای کودک میمثال -1

 دوست در شرایطی که او انتظارش را ندارد.هدیه برای یک 

طور مطرح بینی را روشی در برابر دشمن تعریف کنید. علت آن را اینگیری غیرمتعارف و عمل غیرقابل پیشتصمیم -2

دهد. ثانیاً اگر کار برد؛ چرا که اوالً یک روش همیشه جواب نمیکنید که نباید همیشه یک روش را در برابر دشمن به

 دهد.یک روش را تکرار کنیم دشمن متوجه شده و ما را شکست میهمیشه 

 عبرت عاشورایی

 

 کنند و در برابر سوال ابن زیاد که برای تحقیرابن زیاد غیر قابل پیشبینی عمل می درباردر  (سحضرت زینب ) -1

 .دهند: ما رأیت اال جمیالحضرت بود و از ایشان پرسیدند که در عاشورا چه دیدی؟ پاسخ می

نه  کنند ونیز غیرقابل پیشبینی عمل می (عدر مقابل عزاداری زنان کوفه برای قافله حسین ) (سحضرت زینب ) -2

ان بگریید نه برما چرا : شما باید بر خودتفرمایندکنند بلکه به آنها میشوند و عزاداری نمیتنها با ایشان همراه نمی

 همراهی نکردن او در خسران هستید نه ما. وتان که شما از یاری نرساندن به امام



جنگد ای است که در روز عاشورا تا آخرین نفس در راه امام خود میوهب نصرانی جوان مسیحی و تازه مسلمان شده -3

های او در میدان جنگ به بعد از اینکه عمر ابن سعد از رشادت هد.ددا دو دست خود را از دست میو در این راه ابت

کرده و برای مادرش  دهد که سر او را از بدن جداشود و دستور میحتی به این اندازه هم راضی نمی آیدتنگ می

دهد و سر پسر خود را از خود نشان می رفتاری غیر قابل پیشبینی مادر وهب در برابر این عمل ابن سعدرستند. بف

 ت.ایم پس نخواهیم گرفگوید: ما متاعی را که در راه خدا دادهه یزیدیان پرتاب کرده و میبه سوی سپا

  دهد.رفتاری غیر قابل پیشبینی از خود نشان می (عحر نیز در بریدن از سپاه یزید و پیوستن به امام حسین ) -4

 

 


