
 



 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



  
  

    



  
  

  
  

   ذهن مدیریت دانش
  سازمانی محیط در

  
  
  
  
  
  

  ازقندي مصطفی
  MBA ارشد کارشناس   

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ضریح آفتابانتشارات 



    - ۱۳۶۱  ازقندی، مصطفی،                        :سرشناسه 

  مصطفی ازقندی /ط سازمانیيت ذهن درمحيريدانش مد  :        عنوان و نام پديدآور
     .۱۳۹۱  ح آفتاب، يضر: مشهد                :مشخصات نشر 

   ص۲۴۵    :            مشخصات ظاهری
  ٩٧٨- ٩٦٤- ٤٢٩- ٥٤٨ - ٥                              :شابک 

   پا يف   : سی يت فهرست نويوضع
  نامه واژه                      : ادداشت ي
 .۲۴۰ -  ۲۳۳. ص: کتابنامه  :                         ادداشتي

   نگری  مثبت، پرورش ذهن                        : موضوع 
   شناسی  های روان جنبه -- ت يموفق :                            موضوع

  BF     ۶۳۲ /    الف ۴۳د۲ ۱۳۹۱       :              رده بندی کنگره
    ۱۵۳/۴۲                : ی يويرده بندی د

  ۲۸۹۲۷۲۶     : شماره کتابشناسی ملی 
  

  انتشارات ضریح آفتاب
  ط سازمانیيت ذهن درمحيريدانش مد ................................................................... : کتابنام 

 مصطفی ازقندی  ..................................................................................................... : نويسنده 

 سحر رحمانی لشگری ............................................................. : يیحروف چينی و صفحه آرا 

 رضا مشکات رضوی ........................................................................................... : طراح جلد 

 ۱۳۹۱  اول  ........................................................................................................ : چاپ نوبت 

 انتشارات ضريح آفتاب ................................................................................................. : ناشر 

 نسخه ۱۰۰۰........ ......................................................................................................... : راژيت 

 چاپ و نشر ايماء.. ...................................................................................... : چاپ و صحافی 

 تومان  ۹۰۰۰............. ................................................................................................. : متيق 

 ٩٧٨-٩٦٤-٤٢٩-٥٤٨ -٥ ...... .................................................................................... : شابک  
  : اسناد و کتابخانه ملیسازمان آدرس مشخصات کتاب در سايت 

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2892726 
  رضوي خراسان پرورش و آموزش كل اداره جنب ،خميني امام خيابان - مشهد  :آدرس ناشر
  )۰۵۱۱(۲۲۳۲۶۷۵ :نشر دفتر  )۰۵۱۱(۲۲۸۱۴۱۰: نمابر - )۰۵۱۱(۲۲۸۳۴۲۲: تلفن

info@zariheaftab.ir     www.zariheaftab.ir    www.azghandi.net 
  محفوظ استترجمه  و نسخه برداری ،و تکثيرچاپ کليه حقوق اعم از 



  پیشگفتار
  

 در همواره آنها به براي دستیابی که داریم ییآرزوهاو  رویاها خود زندگی در ما همه
 به نتایج کنیم می احساس که دارد وجود یتلحظاما اکثر  زندگی در حال این با. تالشیم
 و نبوده دلخواهمان مورد نیز چندان ایم، داده انجام که کوششیتالش و  همه با ،آمده دست

 راستی به پرسیم می خود از و شویم می امید نا گاه سان بدین .نیست کننده راضی دیگر بیان به
 صحیح شناخت ،نهایت در و پیرامون محیط و دیگران رب تاثیر موفقیت، کسب جهت الزم شرط

» ذهن مدیریت« عبارت در ،کتاب نویسنده دید از آن پاسخ که پرسشی ؟چیست انیزندگ راه
  . است نهفته

گذاري  پایه قوانینی و اصول پایه بر که است مدیریتی نوین مفاهیم از ذهن مدیریت دانش
 در که علم این .دارد فراوان ارتباط او هاي ارزشانسان و  راستینشناخت جایگاه  با کهشده 
 فرديیی و اثربخشی اکار هر نوعایجاد  عامل ،گردد می مطرح »گرا مثبت روانشناسی« حوزه

و  دگرگونی گونههر سرآغاز به عنوان را اراده ويقدرت  و بیند می انسان خود شکوفایی در را
 برو چیرگی  تسلطبا  بتواند انسان که  هنگامی حقیقت در. آوردمی شمار بهمثبت  یجهش
 که دهد پرورش چنان آن را یشخو ذهن ضمایر خودآگاه و ناخودآگاه ذهن، مدیریت دانش

 در را خودفیزیکی  کالبدحتی  وهیجانات  احساسات، منطق، کنترل ،آنها کمک واسطه هب
ها  پتانسیل از استفاده با زندگی، گوناگون هاي چالش با رویارویی هنگام به و باشد داشته دست

 را انتخابو بهترین  ترین منطقی ،خویش تجربه و دانشگیري  و بکار ي ذهنیها و قابلیت
  .نامید ذهن مدیریت علم بر آگاه و شکوفا انسانی را وي توانمی آنگاه ،انجام دهد

 ویژه به و دانشمندان بسیار زیاد تاکید و دانش این فراگیري اهمیت به توجه با رو این از
 و هزینه اتالف از جلوگیري روانی، سالمت ایجاد بر علم این که تاثیري سبب به روانشناسان،

 را نویسنده که هایی ضرورت از یکی دارد، ها فعالیت بهینه انجام و صحیح گذاري هدف انرژي،
و  حضور واسطه    هبوي  شخصی ادراك و هربتج به ،برانگیخت موضوعی چنین انتخاب به

 و کارمندان میان در ذهن مدیریت دانش فقدان مشاهده و سازمانی هاي محیط درفعالیت 
 بخشی اثر در نامطلوبتی تاثیرا بروز به منجر که نقصی و کمبود گردد، می  بر ها سازمان اعضاء

داشته در پی را  رجوع ارباب رضایتمندي عدم ،نهایت در وشده  سازمانی و فردي ییاکار و
 .است

  



زمینه و  با ذهن مدیریت دانش تاثیر پیرامون کتابیو مجموعه  فقدان احساس طرفی، از
 اي رابطه برقراري به ترغیب را نویسنده سازمانی، و اداري هاي محیط در ،روانشناسی زیرساخت

 کنونی کسب و کار، دنیاي در زیرا نمود، تازه نگرشی با مدیریت و روانشناسی علم دو میان
 مدیریت یرنظ یمرتبط علوم مشترك دستاوردهاي از استفاده بدون ،ها سازمان هدایت و رهبري

 انداز چشمبه  دستیابیو  سازمانی اهداف به رسیدن در هاآن رهنمون عدم باعث روانشناسی، و
  .گردد می مطلوب

  

 و روانشناسی دوستداران از وسیعی  هگستر تا بوده آن بر سعی کتاب این نگارشنحوه  در
 به يبیشتر اختصاص دوم، و اول هاي فصل منظور، به همین که گیرندب قرار مدنظر مدیریت
 بیشتر نزدیکی داراي که مطالبی ،پایانی و سوم فصل در ادامه، در و دارند روانشناسی مفاهیم

 نخست فصل درکه گفتنی است . است شده گردآوري است، مدیریت دوستداران تمایالت با
 مفاهیم به پرداختن از اصلی، بحثم از دور موضوعات در جلوگیري از سردرگمی جهت و

 بیشتريو فراگیري  عمومیت از مطالب تا شده خودداري ذهن به مربوط فلسفیگسترده 
   .باشند برخوردار

هاي بسیاري نظیر  روش ، بهبا توجه به هدف مورد نظر خودکتاب حاضر، ، سویی دیگراز 
 درمانی، مدیتیشن، طب درمانی، رنگ درمانی، شعر شویی، موسیقی پی، فنگ .ال .یوگا، ان
 .پردازد در ارتباط با دانش مدیریت ذهن می ،انرژي مثبتعامل جهت ایجاد ... و سوزنی 

و مطالبی که  شدهپوشی  چشم یاد شدهمکاتب  پیرامونموجود بدین منظور از تعاریف کلی 
این امر  .بیشتري با موضوع ذهن و مدیریت آن است، مدنظر قرار گرفته است نزدیکیداراي 

با مفاهیم فوق و بررسی ارتباط مشترك میان آنها، با  مقدماتیو  نخستینجهت آشنایی  در
  .صورت گرفته است و مدیریت آن توجه به موضوع ذهن

  

 انتقادات و پیشنهادات ارائه و ارتباط برقراري جهت توانند می کتاب این محترم خوانندگان
 اینجانب و باشند تماس در نگارنده با www.azghandi.net سایت وب طریق از خود، سازنده

 تمامی از تشکر عرض ضمن پایان، در. رسانند  اريی مسیر این بیشتر چه هر پیگیري در را
 چنین گردآوري تا است امید نمودند، همراهی مجموعه این تهیه در بنده را که دوستانی
 همراهی به ها، سازمان تحول و رهبري هدایت، زمینه در جدید نگرشی ایجاد به منجر مطالبی،

  .گردد انسانی منابع اثربخشی مبحث در تازه دیدي
  

   ازقندي مصطفی
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 ١٣                                                                                   سازماني محيط در ذهن مديريت دانش

 

  مقدمه
 بوده برخوردار بسیاري اهمیت از فالسفه براي موضوع دو همواره بشر پیدایش ابتداي از
 بسیار ها قرن طول در که داشته آفرینش چیستی و هستی به اختصاص نخستین آن .است

 دیگري و است بوده بشري زندگی در فراوانی هاي پیشرفت ،آن نتیجه  و شده پرداخته نداب
 باشد، می آن مدیریت و آدمی ذهن به مربوط است، دارربرخو روزافزونی و بسیار اهمیت از که

 عوامل از یکی که حالی در ،است شده واقع توجه مورد کمتر گسترده، شکل به که اي مقوله
 معجزات به توجه تکنولوژیکی، گسترده هاي پیشرفت در افتهی توسعه جوامع موفقیت اصلی
  .باشد می آن مدیریتصحیح  شیوه و ذهن

 ذهن و مدیریت کلمه دو تلفیق از» 1ذهن مدیریت« عبارت
 شود می استنباط آن از موفقیت و آگاهی مفاهیم که شده تشکیل

 ذهن مدیریت روانشناسی، دیدگاه بر اساس اگر). 2007 لیوسکه،(
امروز  انسان نتیجه  در بگیریم، نظر در ها مدیریت تمام سرمنشاء را
 ،تندرستی رفاه، نظیر هایش خواسته همه به دستیابی توانایی ،»2ذهن زبان« و دانش دانستن با

 فردي سبک که جایی آن از طرفی، از. را دارد موفقیت نهایت در و مطلوب اجتماعی روابط
 مدیریت دانش رو این از ،خواهد بوداو  خود طبیعت انتخاب و شخصیت اساس بر مدیر یک

 منابع تامین انگیزه، ایجاد سازماندهی، ریزي، برنامه از اعم مدیریت وظایف تمامی در ذهن
   .کند می ایفاء را مهمی بسیار نقش کنترل، اعمال و انسانی

 خود به اجمالی نگاه یک با تا است نهفته نکته این در مدیر وظیفه اولینکه گفتنی است 
 ذهن مدیریت دانش از خویش  روزمره هاي در فعالیت است توانسته میزان چه تا که دریابد

 این  بتواند که است موفق واقعی معناي به هنگامییا رهبر،  مدیر یک واقع در .نماید استفاده
عدي به ایجاد شرایطی در و در گام ب نماید آغاز خویش ذهن مدیریت با و خود از را مدیریت

 مطلبی. ش نیز بتوانند از چنین دانشی برخوردار باشندبپردازد تا کارکنان یشخو محیط کار
 ییاو در نهایت، کار است بوده بزرگ مدیرانموفقیت  رازهاي مهمترین از یکی همواره که

  .آورد می فراهم را سازمانی اثربخشی و فردي

                                                             
1 Mind Management 
2 Mind Language 
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به  که داند می ذهنی معجزات ازبودن  آگاه دلیل به ذهن، مدیریت دانش بر توانا فرد یک
 و بدبینی عدم و 1مثبت تفکرات و باورها ها، خواسته بر تمرکز با و است اهدافینوع  چهدنبال 
 آگاهی با فردي چنین. نماید می ریزي برنامه صحیحی ورطب را خود ذهن منفی، افکار پرورش

 را ناخودآگاهش ضمیر و ذهن زیرا رسد می اهدافش به است آن درجستجوي که مقصودي از
 در وي رفتار و اعمال تمام نهایت، در و نموده ریزي برنامه کند می حمایت را او که راهی در

   .شود می سازماندهی خودکار طور به ،اهداف این به رسیدن جهت
 یک نمودن سپري از بعد کهباشد  آمده پیش برایتانو بارها  بارها شاید مثال، عنوان به

 این به رسید، می منزلتان پارکینگ درب به شخصی ماشین با که هنگامی کاري، سخت روز
 اتفاقات درباره فکرکردن به را مسیر تمام که حالی در اید، آمده اینجا به چگونه که کنید فکر
 که است ناخودآگاه ذهن معجزههمان   واقع در این! بلی اید؟ گذرانده شده سپري کاري روز

که خود متوجه  ، بدون آناست نموده ریزي برنامه شبرای قبال که رساند می جایی به را انسان
  ). 2007 لیوسکه،( باشدآن 

 راه نظیر کارهاییاعمال و  براي آگاهانه تفکر به نیازيدیگر به بعد،  لحظه این  از نتیجه در
 باعث که است ابزاري همان ذهن مدیریت دانش زیرا نیست، غیره و منزل مسیر افتنی ،رفتن

 شودمی مثبت و مناسب هاي پاسخ دادن و خودکار هاي پیام ارسال در ذهن صحیح آموزش
 گوناگون هاي موقعیت در افراد عملکرد نحوه در ،مشخص ییالگو ایجاد  سبب نهایت در که

  .شد خواهد
 را آدمی که استپیرامون مسائلی  فکرکردن از اي  شیوه ،مثبتو دیدگاه  تفکر طرفی،  از
 یشخو استعدادهايبه ویژه  و قیعال ها، احساس ها، نگرش رفتارها، به نسبتتا  سازد می قادر

و  ترین  عاقالنه ،خویش خونسردي و آرامش حفظ با و باشد داشته درستی برداشت دیگران و
  . بگیرد را تصمیم بهترین

 مثبت عوامل بر منفی، نکات بر تمرکز جاي به ها موقعیت تمام در دبه عبارت دیگر بای
 داده بیشتري ارزش خود به کند، تحقیر را خود ادائم شخص که آن عوض به و بود متمرکز

 از را ها بهترینهمیشه  ن معناست کهه آبامر این  .کند فکر گونه همین نیز دیگران درباره و
 .دآور می دست به را آنهاکه  دباش داشته ایمان و دبخواهخود  زندگی

                                                             
1 Positive Thinking 
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 میانسالیسنین  در ،کنند می فکر مثبت که افراديآن دسته از  دهند می نشان تحقیقات

 کمتر درصد 50 آنها. دارند بیشتري کاري هاي موفقیت و هستند گرا منفی افراد از تر سالم
 و سال هفت ،میانگین طوره ب و هستند شاد بیشتر درصد 30دهند، می دست از را خود کار
  ).1385 سپهر،( کنند می زندگی دیگران از بیش نیم

 که چرا است،» 1احساساتش« آدمی، افکار بودن منفی یا مثبت در عامل ترین اساسی اما
 خواهد قادر بیشتر باشد، داشته باالتري آگاهی خویش هیجانات و احساسات از انسان چه هر
 هاي اندیشه و افکار نوع دیگر، عبارت به. کند تبدیل مثبت به را اش منفی احساسات تا بود
 اخالقیات با منفی افکار زیرا داشت، خواهد اش شخصی امور و هیجانات بر بسیاري تاثیر وي،

 بیان در .تباطندار در خوشبختی و شادي خوب، احساسات با مثبت افکار و افسردگی و بد
 هنگامی که شد ادآوری را علمی حقیقت این  بایستی آدمی زندگی در احساسات نقش اهمیت

 آسیب دارد عهده بر را احساسات تولید وظیفه که مغز از بخش آن به بیماري، هر اثر بر که
 دهد می دست از را خود خانواده اعضاء تشخیص توانایی ،بطور متقابل نیز بیمار شود، می وارد

  ).1383 مرادي،(
 به نکته این. است موثر اندیشی مثبت در نیز» 2کالمی ساختار« عامل احساسات، از بعد
 مخصوص ذهنی امواج تولید به قادر انسان ناخودآگاه ذهن کهاست  شده اثبات علمی لحاظ

 ذهن که تفاوت این با دهد، می انجام را عمل ایناو  خودآگاه ذهن که همانطور است، خود به
 استفاده ذهنی امواج خلق جهت ،خود بایگانی در موجود درونی افکار و کلمات از ناخودآگاه

 نیز ناخودآگاه ذهنی امواج باشند، باالیی منفی بار يادار کلمات و افکار این اگر حال. کند می
 گرایی منفی این که دکن می خلق را دنیایی ،طور متقابله ب و بود دخواه منفی جنبه این داراي

  .نماید می منعکس را
 از و نموده دقت بسیار ،برد می کار به که عباراتی انتخاب در بایست می شخص رو این از

 کلمات این زیرا نماید، خودداري دارند باالیی منفی بار که کلماتیو استفاده از  بردن کاره ب
  .داشت خواهد مقابلش طرف و وي بر نامطلوبی تاثیرات

  

                                                             
1 Feeling 
2 Verbal Structure 
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 داد، تغییر "نیست خوب او" به توان می را "است مریض او" منفی عبارت: مثال عنوان به

 میرنوشی،(  باشد می منفی معنایی بارداراي  و است نامطلوب وضعیت مبین مریض کلمه زیرا
 این  توانم می" عبارت توان می ،"بکنم را کار این  توانم نمی" عبارت جاي به مثال یا ،)1383

 "نریزي را غذایت باش مواظب" که جمله این تغییر حتی ای و نمود جایگزین را "نکنم را کار
 طرفی از.  "ام داشته دوست را هستی تخوردن غذا مواظب تو کهرا  روشی همیشه من" به

 من يکارمحیط  فضاي دانم، می مقدم را کارم من هستم، شغلم عاشق من"نظیر یهای عبارت
 انجامزیادي  لذت با را کارم من است، افزایش حال در پیوسته من درآمد است، آفرین شادي

 بهرا فراوانی  اشتیاق و شوق شور، فرد در و ندمثبت معنایی بار و انرژي داراي " ... و دهم می
  ).1385 حلت،(  دنآور می وجود

 انرژي حیطه درنیز  را» شانس« مفهوم افراد برخی که قابل توجه استنکته  یک ذکر
 ،دهستی یشانس خوشفرد  که دداری را حس این ماش وقتی واقعدر . گیرند در نظر می مثبت

 و احساسات افکار، نتیجه  در و دگذاری می تاثیر خود پیرامون جهان و محیط بر مستقیم طورب
 و نهایت در که شود ایجاد مثبتی انرژي کائنات در تا شد دنخواه سببشما  مثبت باورهاي
 شانسی خوش سمت به را ماش ،)پردازیم می آن به بعدي بخش در که( خاص قوانینی مطابق

 و یشخو ذهن مدیریت جزبه  چیزي شانس، مفهوم رو این از. کند می هدایتو نتایج مثبت 
 ).1386 قفال،(  !نیست اندیشی  مثبت

 سنجش از حاصلی مدیر، کی حقیقی موفقیت که است ذکر به الزم
 دنیاي به محدود تنها و اوست »کاري و شخصی زندگی« وضعیت برآیند
 تخریب باعث تواند می آشفته روانیو  یروح روابط چرا که نیست، مادي

 که است آن در امر این  علت. شود کار محیط جمله از دیگر هاي زمینه در فرد دستاوردهاي
 طوري کائنات و مربوطند یکدیگر به انسان زندگی گوناگونهاي  و بخش مناطق یتمام

 زندگی نتیجه در. کند می عمل مرتبط و نظامدار الگوي یک پایه بر که است شده طراحی
 در و بود نخواهد کاري محیط در او موقعیت با ارتباطبی مدیر،یک  ذهنی وضعیت و شخصی

 و کسب محیط در شموفقیت زیرساخت و شالوده که اوست شده ریزي برنامه ذهناین  واقع
 مدیریت" دانش با بیشتر چه هر آشنایی حیاتی ضرورت که مطلبی کند، می همافر را کار

  .نماید می روشن را "ذهن
  



 
 
 

 ١٧                                                                                   سازماني محيط در ذهن مديريت دانش

 

  ذهن مدیریت ضرورت
  :ناخودآگاه و خودآگاه ذهن ریزيبرنامه - 1
 که  کرده تشبیه شناوری خی کوه به را آدمی ذهن روانکاوي، دانش پدر  "1فروید زیگموند"
. باشد می» 3ناخودآگاه ذهن« اش، درونیقسمت  و» 2خودآگاه ذهن« شامل آن، بیرونی بخش
 کنترل اعمال همان شامل هوشیار بخش که است نآ  در مذکور قسمتاین  دو میان تفاوت
 و مرسوم هاي آموخته و تحصیلی هاي آموزه تابع که باشد می هاي ما از خود و آگاهی شده

 به آن از که غیرهوشیار بخش که حالی در یابد، می پرورش و رشد آنها توسط و بوده متداول
 به مردم، سایر و اطرافیان والدین، دیدگاه از بودن پنهان سبب به شود، می تعبیر» 4برتر من«

 یاو  دیده که را آنچه هر کودکی، دوران از و پرداخته دیگران کردار و اعمال گفتار، ثبت
 از بخش این ،یگربه بیان د .نماید می ضبط دقت به را معنوي و مادي کمبودهاي تا شنیده،

 عمل شخص  تخیالت و تجارب عادتی، الگوهاي افکار، تمامی ذخیره براي بانکی همانند ذهن
 اي خاطره ای و افراد اسامی ادآوريی به توانایی که کنید می ادعا شما وقتی واقع، در. کند می

 آدمی ذهن طرفی، از. اید  نموده خود ذهن از بخش این  توانمندسازي به اقدام دارید، را خاص
 کلماتی قالب در ،دداری ماش که را تفکراتی که مفهوم بدین است،» 5اي کلمه پردازشگر« کی

 داراي را بخش این  ،روانشناسان همچنین. دکنی می بیان کند، می انتخاب انتبرای او که
 ایو  خاطره مورد در کردن فکر مثال، عنوان به. دانند می نیز» 6تصویري پردازشگري« قابلیت

   .ببرد کودکی شیرین دوران به را فرد هر تواند می ناخودآگاه، ذهن در شده ثبت يسفر
 راست افراد در آن محل ها، نظریه برخی طبق بر که ناخودآگاه ضمیر ،است ذکر به زمال
 حاالت تمامی در ،است بالعکس صورت به ها دست چپ در و مغز چپ قسمت در دست

  .شد خواهد انجام مرحله سه در ریزي برنامه این  که باشد می فرد براي ریزي برنامه به مشغول
  :باشند شرح می دینب گانه احل سهمراین 

                                                             
1 Sigmund Freud 
2 Conscious Mind 
3 Subconscious Mind 
4 The Higher Self 
5 Word Processor 
6 Visual Processor 
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  یشخصي ها تجربه -
  دادهایرو لیتحل وی بررس -
  دیجد اطالعات افتیدر -

 اطراف محیط و خانواده تربیت تحت و نوجوانی و کودکی دوران در ما اساس، این بر
 به شروع آنها مطابق ،ناخودآگاه ضمیر که آوریم می دست به را هایی تجربه و اطالعات خود،

 شخص در مشخص رفتاري الگوي یک ایجاد  منظور به ها داده این  تحلیلتجزیه و  و بررسی
  کند می ریزي برنامه فرد براي را قبلی رفتارهاي همان ،جدید اطالعات رسیدن تا که نماید می

  ). نماید می گزارش را نتیجه و پردازش را ورودي اطالعات که کامپیوتر یک همانند(
 ینه اب شخص براي ،پائین سنین در کشیدن سیگار تجربه که صورتی در مثال عنوان به

 باشد، او دریافتی اطالعات نوع به توجه با کشیدن سیگار از هدف که شده ریزي برنامه صورت
 سیگاربه  مشغول که بوده شخصیت با و ثروتمند شخص یک دیدن فرد، تجربه اولین اگر

 براي ثروت و شخصیت مظهر را کشیدن  سیگار ناخودآگاه ضمیر نتیجه، در باشد، کشیدن
 تجربه این  که صورتی در کند، می هدایت سیگار سمت به را او و نموده ریزي برنامه شخص

 برخورد دردر فرد،  سیگار با شدن مواجه تجربه اولین و گیردب صورت نیز عکس به تواند می
 این در .پذیرد صورت نیست، قائل احترامی آنها براي هیچکس که معتادي هاي انسان با

 دیگر هاي انسان سوي از احترامی بی با مصادف را سیگار کشیدن ناخودآگاه، ضمیر موقعیت
  . کرد نخواهد هدایت سیگار سوي به را شخص هیچگاه و شناسد می

 درمانی مرحله یک عنوان به که( خود ریزي برنامه سوم مرحله در ناخودآگاه ذهن سرانجام
براي فرد را  جدیديهاي   ریزي برنامه جدید، اطالعاتو دریافت کسب  با ،)شود می مطرحنیز 

  ).1388 معدلی،( داد خواهد انجام
 آدمی خودآگاه ذهن در هدف و انگیزه اگر شده، عنوان مطالب به توجه با و رو این از

 اگر اما زده، آن انجام به دست هدفی و انگیزه چه با داند می عمل ارتکاب هنگام به او باشد،
آن  انجام هنگام در انسان هدف ای رفتار چرائی گیرد، قرار ناخودآگاه ذهن در هدف و انگیزه
، چرا نیستند آگاه خواهند می که چیزهایی بر معموال مردم طرفی از .بود نخواهد آشکار عمل
 قرار ناخودآگاه ضمیر هاي انگیزه و نیازها تاثیر تحت ،شانها و اعمالرفتار بخش زیادي ازکه 
  .دارد



 
 
 

 ١٩                                                                                   سازماني محيط در ذهن مديريت دانش

 
 تالشی خویش درونواقعی  شناخت براي افراد که شود می شروع ییآنجا از ناآگاهی این

 ساختارهاي از آگاهی و درون این  شناخت آگاه، انسان هر  وظیفه که حالی در کنند، نمی
 داده توضیح بعدا که( ها روش برخی کمک به که توانایی، )25 ،1386 رضائیان،(است  اش ذهنی
  .است دسترس قابل راحتی به) شد خواهد

 یک همواره ،شود می آشنا ناخودآگاهش خصوص به و خودآگاه ذهن ساختار با که فردي
 فیلتر این. دهد نمی ورود اجازه فکري هر به که دارد دخو ذهن ورودي در ،نگهبان یا صافی
 و کند می پاالیش و دهد می قرار توجه مورد اش سازندهمفید و  جنبه از را افکار تمام ذهنی،

 برو مسلط  آگاه شخص ،علت این به. نماید می صادر را مثبت افکار ورود اجازه تنها نهایت در
 .شد نخواهد مخرب و منفی افکار قربانی هرگز ذهن، مدیریت دانش

 مبنی ،»1جهانی بهداشت سازمان« جدید بیانیه به جا این درتا  است الزم
 و ها نقص بر عالوه که نمود اشاره بیمار انسان یکهاي  و ویژگی مشخصات بر

 هري" .داند می افسرده یروح و ذهن در را بیماري دیگر هاي نشانه جسمانی، هاي آسیب
 امسال”:دارد می اظهار، )جهانی بهداشت روزبرابر با (آوریل  هفتم روز در "2000 ،2هولیس
 نبرد و 3روانی سالمت: است ساخته مطرح را مهمیبسیار  موضوع جهانی، بهداشت سازمان

 این باید ما این بنابر. اند در جامعه روانی سالمت مشکالت از ناشی که هایی برچسب برابر در
 اهمیت، لحاظ به چرا که باشیم، آن درمان به قادر و ساخته متوقف همیشه براي را مساله

  .“ گیرد می قرار جسمانی سالمت راستاي هم روانی سالمت
 که نمودند اعالم مساله این اهمیت به پاسخ در اروپا اتحادیه بهداشت وزراي طرفی از
 پیشبه نوعی  سالمت اینزیرا  داشت، نخواهد وجود سالمتی هیچگونه روانی سالمت بدون
 تا است الزم رو این  از. شود می محسوب ملتی هر اصلی سرمایه و است  افراد بهزیستی نیاز
و مورد  باشد برخوردار االییو جایگاه از کشور، هر ملی و بهداشتی هاي سیاست در مساله این

، بیانیه این مطابق نتیجه و در ).1384 علیخانی،(. یردبگ توجه رهبران جوامع مختلف قرار
 مطلبی شود، نمی محسوب سالمی انسان دارد، اي نشده ریزي برنامه و منفی ذهن که  فردي

  .نماید می روشن را ذهن مدیریت آموزش بیشتر چه هر ضرورت که
                                                             
1 WHO: World Health Organization 
2 Harry Houlis 
3 Mental Well-being 
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  :مثبت کلمات جادویی نیروي -2
 سوالی تا است الزم مثبت کلماتو تاثیرگذار  جادویی ينیرو پیرامون

 تحت عمیقاموقعیتی پیش آمده است که برایتان  تاکنون آیا. شود مطرح
 اند بوده تاریخ طول در زیادي رهبران ید؟باش  گرفته قرار کسی سخنان تاثیر

 قرارخود  تاثیر تحت را ملتی بلکه شما، و نم فقط نه خود، نافذ کالم با که
 این  به هرگز آیا. دهد می تکان را دیگران سخنانشان هنوز هم مرگشان از بعد حتی و اند داده
 جادویی قدرت چه داراي کنید، می استفاده آنها از عادتی طوره ب که کلماتی اید، افتاده فکر

  ؟هستند افسردگی و غم اسحسا  ای و مثبتو انرژي  روحیه ایجاد  جهتدر  ،عظیمی
 برید، می کاره ب روزمره صورته ب که کلماتی آیا. کنیم بیانتر را  بگذارید پرسشی خاص 

 این  در "1تواین مارك" میدي؟اان یاو  کنند می  امید ایجاد شما در  ،نابودکننده ای اند سازنده
 را مثبتی کلمه هرگاه و است نیرومندي بسیار عامل صحیح، کلمات ساختار” :گوید می مورد
  . “ کند می متحول را شما و گذارد می اثر روحتان در هم و جسم در هم برید، می بکار

 صلحی یا بیفروزند را جنگی آتش توانند می که دارند قدرتی چنانآن مثبت  کلمات! بلی
 و برداشت واقع، در. کنند تر محکم را آن ای و کشانندب نابودي به را اي رابطه سازند، قرار بر را

  .ددهی می آن به که است معنایی به بسته چیز،هر  به نسبت ماش احساس
 که بار این  دریابید،تان  روحیه تغییر در را کلمات انگیز شگفت تاثیر که آن  براي رو این از

. کنید بیشتري دقت ،کلمات انتخاب در آگاهانه بپردازید، خود احساسات بیان به خواستید
 انتخاب وضعیت کی بیان براي ناآگاهانه یاو  آگاهانه که کلماتی معناي باشید داشته ادی به

 ضمن اگر مثال .دهد می تغییر را احساساتتان و ساخته دگرگون را ذهنتان بالفاصله کنید، می
 احساساتتان قطعا بخوانید، کننده مایوس کمی ای و بنامید» فاجعه« را آن ،»اي واقعه« تعریف

 کنید، قلمداد جزئی اشکالی یاو  بزرگ یمشکل را اي مساله اگر .کرد خواهد فرقدر برابر آن 
  . بود خواهد متفاوت موضوع آن به نسبت شما احساسات شدت

 احساسات شدت افزایش و کاهش ای و عواطفنوع  تغییر موجب بالفاصله که را کلماتی
  . نامند می »2کننده دگرگون کلمات« اصطالح در را شود میشما 

                                                             
1 Mark Twain 
2 Transformational Vocabulary 
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 کلمات این  بدانند که آن بدون کنند، می استفاده کلماتی از خود عواطف تشریح براي افراد

 کلماتی ما بیشتر متاسفانه. باشند داشته دیگران ایو  آنها بر اثري چه است ممکنو عبارات 
. کنیم می انتخاب ناآگاهانه بریم، می کاره ب خود زندگی تجارب بیان براي معمول طبق که را

 نسبت را ما احساس عمال که هستند ما عادتی لغات مجموعه از بخشی واقع در کلمات این
  .دهند می شکل زندگی به

  تا کنید تر گسترده ،برید می کاره ب خود عواطف بیان براي که را لغاتیتا  کنید سعی حال
 در. آورند وجوده ب دیگران در دارید انتظار که را احساسی و عاطفی هاي تحال آن کلماتتان

 استفاده خود احساسات ابراز جهت آنها از دائما و برید می کاره ب عادتا که را عباراتی نتیجه
 مردم، بیشتر. شود عوض زندگیتان و اتاحساس تفکر، نحوه بالفاصله تا هیدد تغییر کنید، می

 از که بگیرید نظر در را انگلیسی زبان مثال، عنوان به. نیستند بلد را کلمه هزار چند از بیش
اما  دارد، لغت هزار 750تا 500بین و دنیاست هاي زبان ترین غنی از یکی لغت، تعداد نظر
 آن  بدتر. برند نمی کاره ب را کلمات آن درصد دو از بیش معمول طور به زبان، انگلیسی افراد

 بیشتر ،کلمه بیست حداکثر و پانزده ده، از خود همیشگی عواطف بیان براي ها خیلی که
 پیرامون اهمیت، "1کازینز نورمان"دکتر! اند منفی نیمی میان نیز آن از که کنند نمی استفاده
 افراد مرگ ای بیماري موجب تواند می ،منفی کلمات انتخاب”:گوید می کننده دگرگون کلمات

 “ . کنند توجه موضوع این به بایستی بیماران، با گفتگو در اي حرفه پزشکان و شود

 مداوم استفاده توانایی کلمات، جادویی نیروي اهمیت درباره شده بیان مطالب به توجه با
 و ذهن مدیریت دانش بر تسلط واسطه به تنها که است قابلیتی ،محور مثبت عبارات از

 عین در و ترین ساده از کیی واقع در که توانایی است، دسترس قابل یذهن ساختار با آشنایی
 .نماید  دگرگون لحظههر  در را فرد هر زندگی تواند می که است ییهاابزار ترین نیرومند حال

در راستاي اهمیت نحوه نگرش مثبت در ساختار دانش مدیریت ذهن، افراد  و رو این از
 دقت با را شان عادتی کلمات دیگران، و خود یجسمو روحی  سالمت حفظ برايبایست  می

 جعبهدر واقع  است، ترغنی لغاتشان دامنه که  کسانی زیرا ،کنند انتخاببیشتري و وسواس 
 تر رنگین نیز خود براي بلکه دیگران، براي فقط نه را تجاربشان که دارند اختیار دررا  رنگینی

  ). 1992 رابینز،( دهند می جلوه

                                                             
1 Norman Cousins 
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 که شود می اشاره فارسیغنی  فرهنگ در هایی تها و عبار المثل ضرببه  ،قسمت این  در
  . دارد کشورمانو آداب و رسوم  سنت در ،مثبت تفکر و ذهن موضوع اهمیت از نشان

  :ندزیر شرح به ها، المثل ضرب این  از برخی
 دواست؛ درمانی ب درد هر بر خنده -

 اوست؛ در که تراود برون همان کوزه از -

 ؛ اومد سرم اومد، بدم چه هر از -

 ماست؛ بر که ماست از -

 بخنده؛ روت به ایدن تا بخند -

 ؛يریگ یم دست همون از ،يبد دست هر از -

 گذره؛ می همانطور، بگیري طور هر را دنیا -

 آید؛ خوش آید، پیش چه هر -

 میشه؛ سبز اش لونه در بیشتر میاد، بدش پونه از مار چه هر -

 است؛ تازهي ریبگ آب از وقت هر رای ماه -

 منفعته؛ بگیري جلوشو جا هر از را ضرر -

 ایست؛ خنده آخر گریه هر پس در -

 نو؛ از روزي نو، از روز -

 فرجه؛ ستون اون تا ستون نیا از -

 ن؛یبب را وانیل پر مهین -

 اسود؛ین هرگز حسود -

 عبادت؛ سال 70از بهتر تفکر، ساعت کی -

  و    
  »کین کردار ک،ین گفتار ک،ین پندار«
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  : انرژي و هزینه اتالف از جلوگیري -3

 در فکري هیچ که کرد اشاره نکته این به ستیبای ذهن، مدیریتمساله  اهمیتپیرامون 
 انرژي، زمان،زیاد  اتالف سبب هب اش منفی افکار براي آدمی و نیست هزینه صرف بدون ،ذهن

  .پردازد می باال بس اي هزینه پول، و شادي سالمتی،
 بهترین کند، مکان نقل زندگی از يجدید سطح به سرعت، به بخواهد او اگر نتیجه  در

 تضعیف« و) مثبت احساسات(» 1دهنده قدرت«اصلی  دسته دو به شافکار بندي تقسیم راه،
 از حمایت شود، می انجام بعد به لحظه این از که تالشی. است) منفی احساسات(» 2کننده
 این طبیعی طور به انسان زیرا است، دوم گروهمنفی  افکار گرفتن نادیده و اول دسته افکار
 به که گزافی هاي هزینه از و نموده خنثی سرعت به را دوم دسته افکار که دارد را ییتوانا

  ).2007 اکر،( نماید جلوگیري شود، می ایجاد ناخواسته صورت
 حسب بر ،منفی یا مثبت عواطف که است معتقد بزرگ، روانشناس ،"3سلیگمن مارتین"
 متمایز یکدیگر از» 5بازنده، برنده« یاو » 4برنده ،برنده« تعامل براي شخص سازيآماده درجه

 که کنند اعالم می شخص به خشم یا ترس ماننده منفی عواطف تکاملی، دیدگاه از. شوندمی
 تهدید منبع به را فرد توجه عواطف این. است الوقوعقریب ،آسیب و دارد وجود خطر احتمال
 عواطف این بنابر. دارندمی وا فعالیت به ،گریز یا جنگ واکنش براي را او و نموده محدود
 وجود مطلق بازنده یک و مطلق برنده یک آن در که( بازنده ،برنده بازي براي را آدمی ،منفی
  . دنکنمی آماده ،)دارد

 اتفاقات که دنگویمی انسان به ،خرسندي و لذتاحساس  مانند مثبت عواطف مقابل، در
نسبت به موضوعات مختلف  را شخص توجه مثبت، عواطف این. است حال افتادن در خوبی

 خود اجتماعی و فیزیکی محیط از تري گسترده آگاهیفرد  که ايگونه به د،ندهمی گسترش
 و نموده تر آماده جدید اعمال و تازه هايایده به نسبت را او ذهن نهایت در که کندمی پیدا

  .دهد می پرورش معمول، حالت از ترخالق

                                                             
1 Empowering Thought 
2 Disempowering Thought 
3 Martin Seligman 
4 Win-Win 
5 Win-Lose 
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 ارتباطات شخص تا دنکن می فراهم را هاییفرصت ،مثبتو احساسات  عواطف رو، این از

 که باشد را دارا بیشتري ثمربخشی و نواندیشی و نموده ایجاد یشخو اطراف دنیاي با بهتري
  . کندمی آماده برنده ،برنده هايبازي براي را وي نهایت در

 معتقد میشیگان، دانشگاه روانشناسی استاد ،"2002  ،1فردریکسون باربارا" راستا، این در
 واکنش تولید به فرد ذهن که شوند می سبب خشم یاو  اضطراب قبیل از منفی عواطف است

 مثبت عواطف که حالی در شود، محدود عواطف این کننده ایجاد موضوعات برابر در دفاعی
 هاییفرصت خود نوبه به مسئله این .باشد باز هامحرك انواع روي بر ذهن تا شوندمی باعث
 بیشتر فردرا در  مسئله حل قدرت و خالقیت و  نموده ایجاد محیط به ترگسترده توجه جهت

 .) 1388 راد، متین( کندمی
  

  :سازمانی ذهنی تصویر اهمیت - 4
 مدیریت دانشیادگیري  ضرورتترین  و اصلی ترین مهم توضیح به قسمت، این  پایان در
 این  در اي مقدمه بیان را با بحثدر ابتدا  منظور بدین .دوش میه پرداخت مدیران براي ذهن

  :نمائیم می آغاز زمینه
 ابتدایی و ساده وسیله چند تنها ها انسان براي که قدیم روزگاران در
 از تا بودند هایی روش یافتن پی در ايعده داشت، وجود معاش امرار جهت

 این. بیافزایند خود محصوالت تولید سرعت بر و کاسته کار سختیمیزان 
 و نشست ثمر به تکنولوژي و علم پیشرفت باو همگام  همراه ها تالش

 در. شتافتند انسان یاري به گذشته، از ترپیچیده و ترپیشرفته دیگري، از پس یکی ها ماشین
 فراموش تدریج به که بود تکنولوژي مسابقه زدهشگفت آنچنان بیستم قرن انسان حال، آن 

 مبادا که این از نگرانی بود، ها نگرانی شروع نقطه مطلب همین و بوده چه اولیه هدف کرد
 خود به انسان پس. گردد جابجا هدف و وسیله جاي واقع در و شود انسان جایگزین ،ماشین

 این شد مشخص تدریج به زیرا است، فراموشی حال در او اصلی جایگاه که شد متوجه و آمد
 تا است ضروري و دنآفرینمی يانگیزشگفت يابزارها که اوست ذهنی برتر نیروهاي و انسان

  .شود نهاده ارج طبیعی منابع و ماشین از بیش انسانی، منابع به

                                                             
1 Barbara Fredrickson 
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 در آن نقش و انسانی علوم جایگاه اهمیت به زود خیلی یافتهتوسعه کشورهاي وادي این در
 بلندي هاي گام آن از استفاده و حوزه این در دانش ارتقاء جهت در و بردند پی جوامع توسعه

 را جدید نگاهی تدریج به داد، رخ درگذشته آنچه اصالح يراستا در متخصصان پس .برداشتند
 بیشتري توجه ،انسان یعنیآن  ارزشمند بعامن از استفاده و کار کیفیتمساله  به و برگزیدند

 که ايگونه به شد، گرفته کار به و درك خوبیه ب مدیریت دنیاي در توجهنوع  این. نمودند
  .گذاشت بسزایی تاثیر علم، این اساسی هاي پردازي مفهوم در

 از گیري بهره بدون تواند نمی هرگز ها سازمان رهبري و مدیریت ،امروز دنیاي در رو این  از
 در موفقیت براي تضمینی روانشناسی، و مدیریت ماننده ،وابسته علوم مشترك دستاوردهاي

 ذهنی؛ یندهايآفر و تجربه رفتار، دانش ،»روانشناسی«، زیرا باشد سازمانی اهداف به رسیدن
 سازمان هاي برنامه اجراي راستاي در انسانی هاي قابلیتاین  کارگیريه ب علم ،»مدیریت« و

 قرن اوایل از مدیریت،علم  در روانشناسیدانش  کاربرد که است ارتباط همین دلیل به. است
 موجود، مستندات و گزارشات که طوري  به قرارگرفت، پژوهشگران بیشتر توجه مورد بیستم
 منابع از گیري بهره در مدیران چشمگیر موفقیت در علم این کاربرد شگرف اتتأثیر بیانگر
 عملموجود در این زمینه  روانشناسیاساسی  هاي توصیه به که است هایی سازمان در انسانی
خود هاي  و پژوهشدر مطالعات  "1التون مایو" ،پژوهشگر معروفکه   زمانی ،واقع در. اند نموده

ها  سازمان انسانی بر عملکرد منابعقابل انکار  به نقش غیر، "2مطالعات هاثورن"موسوم به 
مدیران، بخش اعظم تالش خود را صرف  بیشترگذاشت که امروزه  راهی، قدم در نموداشاره 

  .کنند و بهبود آن می مسیرحرکت در این 
  

 روانشناسی مطالعاتاین  نتیجه ،»3سازمانی ذهنی تصویر« مفهوم
 رفتار بهتر مدیریت در را مدیران که است مدیریت و سازمان حوزه در

 نتیجه، در .سازد میو قدرتمندتر  توانمندتر ،کارکنان و خود سازمانی
 عملکرد بر چگونه و چیست ذهنی تصویر بدانند آنها تا است ضروري
  .گذارد می تأثیر سازمان و کارکنان

                                                             
1 Elton Mayo 
2 Hawthorne Effect 
3 OSI: Organizational Self-image 
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 در ها پدیده و خود درباره خیال و فکر آموزش، تجربه، از حاصل صورت ذهنی؛ تصویر

 ذهنی، تصویر .باشد دور آن از یا و منطبق و نزدیک واقعیت به تواند می که است انسان ذهن
 از ،انسان به وابستگی دلیل به که( جوامع و ها سازمان گروهها، و نیست انفرادي لزوما امري

  .باشند برخوردار خودانگاره و ذهنی تصویر از توانند می نیز ،)برخوردارند ارگانیزم
 با عنوان آن از صورت این در که باشد شخص خود به مربوط تواند می ذهنی تصویرعامل 

 شخص خود از غیر دیگري چیز هر به تواند می و شود می تعبیر» 1پنداره خود یا خودانگاره«
 مطلق عامِ ذهنی، تصویر این بنابر. است» تصویرذهنی« همان حالت، این  در که شود مربوط

 حقیقی( شخص هر ذهنی تصویر به خودپنداره، یا خودانگاره. است مطلق خاصِ خودانگاره و
 از فرد ذهنیت همان حقیقی، شخص خودانگاره. شود می اطالق خویش درباره )حقوقی یا

 یحقوق و یحقیق اشخاص و اعضاء ذهنی تصاویر برآیند از حقوقی؛ شخص خودانگاره و خود
 خود اثر در بینی، جراحی به تصمیم مثال، براي. شود می حاصل آن خارج و داخل در مرتبط
 همسر شغل، تحصیلی، رشته انتخاب براي تصمیم و گیرد می قوت فرد ذهن در پنداري زشت

 به زدایی، تمرکز و کارکنان صالحیت افزایش تولید، وطخط تغییر براي سازمان تصمیم یا و
  .شود می مربوط آن خودانگاره

 و شغلش به نسبت فرد نگرش و اتاحساس کننده بیان سازمانی ذهنی تصویر ،رو این از
 وجود کارمند افکار اعماق در که را ژرفی شغلی هاي ارزش که است سازمان از وي تلقی طرز
 در فرد هر ذهنی تصویر تأثیر میزان. دهد می نشان را شود می ظاهر عملکردش در و دارد

 که طوري به دارد، سازمان در وي جایگاه و نقش با مستقیمی رابطه سازمان، ذهنی تصویر
   .است عادي کارکنان از بیش مراتب به ،ارشد مدیران ذهنی تصویر سهم

 و بیرونی سطح دو در ،سازمانی ذهنی تصویر گیريشکل یندآفر که است ذکر به الزم
 .باشند می» مشتري عامل و انسانی نیروي«شامل  ،آن متغیرهاي که دهد می رخ درونی
 عواملی ،مشتري بخش و کاري محیط و شغلی سازمانی، فردي، عوامل شامل انسانی نیروي
 مناسب، رسانی اطالع ،مشتریان با برخوردنحوه  و رفتار چگونگی خدمات، و کاال کیفیت نظیر

پس از  خدماتهمچنین  و کاال قیمت میزان و مراجعین کار انجام در دقت صحت، سرعت،
  .بود خواهدفروش 

                                                             
1 Self-image 
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 ویراتص گیري شکل نحوه بر که هستند عواملی داراي متغیر دواین  از یک هر واقع، در
از  انسانی نیروي عوامل ،در این قسمت از این رو. گذارند تاثیر منفی یا مثبت سازمانی ذهنی
  :شوند بررسی می تر دقیق نگاهی

 

 :فردي عوامل - 1

 .کارمنداني ها ویژگی و شخصیت ها، انگیزه ق،یعال -

 قرار با یسازمان یذهن ریتصو( .سازمان وندر افراد مختلف نیازهاي شدن  برطرف میزان -
 ).شود می تر مثبت ،مازلو نیازهاي هرم باالتر سطوح در گرفتن

 و ها مهارت از ،هاآن در تواند نمی فرد که مشاغلی و آور مالل کار( شغلی رضایت میزان -
 یذهن ریتصوو ایجاد  یده شکل باعث د،ینما استفاده یحیصح طرز به هایش توانایی

 ).شود یم یمنف
 

 :سازمانی عوامل -2

 و غیرحمایتی سبک مشی خط ،مثال به عنوان( سازمانی انداز چشم و تیمامور اهداف، -
 .)شود می کارمندانمیان  در منفی یذهن ریتصو جادیا باعث سازمان، ساالرانهدیوان

 کاري روابط شبکه سازمانی، عدالت سازمانی، مشارکت سازمانی، وفاق( سازمانی نظام -
 )انسانی منابع مدیریت نحوه افراد، بین

 سازمان از انسانی منابع شده کسب هویت میزان و اجتماعی وضعیت -
  

 :شغلی عوامل -3

 در و شغلی کاري تنوع میزان( آن بودن دار معنی و پیچیدگی حساسیت، شغل، نوع  -
 ).است موثر مثبت یذهن ریتصو ایجاد

 .شغل در تضاد و ابهام میزان  -
  

  :کاري محیط عوامل -4

 با شغلی استرس میزان ارتباط( يکار محیط در موجود روحی تنش و استرس میزان -
 .)است معکوس ،مثبت یذهن ریتصو با و مستقیم ،منفی یذهن ریتصو

 آب نامساعد شرایط شامل ،عوامل سایر( کار محیط بودن مطلوب و استاندارد زیبایی، -
 ).باشند می کار زمان بودن طوالنی و مسافت بعد هوا، و
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 به سازمانی ذهنی تصاویر شده، مطرح عوامل تاثیر به توجه با و شد مشاهد که همانطور

 ایجاد  عامل ،»1مثبت خودانگاره و ذهنی تصویر«. شوند می ایجاد منفییا  و مثبت صورت دو
 تشویق شرفتار تجلی براي مناسب فرصت یافتن به را فرد و است رفتار بروز جهت انگیزه

 بازخورد با ،خود نظر مورد رفتار انجام با شخص فرصت، یافتن محض به و رو این از. کند می
 به مثبت اي تجربه و انگیزه وي وسیله، بدین. رسد می رضایت خاطر به و شده مواجه یمثبت

. یابد می ارتقاء و ادامه چرخه این و افزوده اش خودانگاره و ذهنی  تصویر بر که آورد می دست
 و نموده بیشتري اعتماد خود زیردستان به است، مثبت نگرش داراي که مدیري مثال، براي
 عملکردنوع  با را او اعتماد پاسخ نیز آنها و نماید واگذار آنها به را بیشتري امور است مایل

 افزوده مدیر خودانگاره و ذهنی تصویر بر یمثبت  تجربه نتیجه  در که داد خواهند خود مطلوب
 مبناي بر مدیریت( افزود خواهد اختیارش تفویض دامنه بر نیز يبعد دفعات در و شد خواهد
  .)2هدف
 بهرا  معکوس اي چرخه ،»3منفی خودانگاره و ذهنی تصویر« طرفی، از
 بین ازدر برخی موارد  ایو  نموده تضعیف را عمل انگیزه زیرا دارد؛ همراه

 تهدیدهاي با و دهد می دست از را ها فرصت فرد حالت این در. برد می
 شخص رو، این از. نماید می واکنش بروز به وادار را وي نتیجه در که گردد می روبرو بسیاري

 وي خودانگاره و ذهنی تصویر بر که کند می کسب منفی اي تجربه منفی، بازخورد دریافت با
  .کند می تضعیف را اش انگیزه ،نهایت در و شده افزوده

 گرایی مثبتدیدگاه  به توجه اهمیت و منفی و مثبت ذهنی تصاویرمفهوم  با که اکنون
  :شود بررسی می یسازمان محیط در مثبت ذهنی تصویر کاربرد بخش این در شدید، آشنا

 منابع استعدادهاي کشف درصددعالی  مدیران مثبت، ذهنی تصویر با هایی سازمان در
 نظر اظهار براي فضایی تا تالشند درهمواره  آنان. هستند هاآن به بخشیدن توسعه و انسانی
 گروهی و تیمی هاي فعالیت ،و افکار ها اندیشه تبادل با تا ورندآ فراهمسازمان  انسانی منابع

 همیاري و همگانی خردیک  بر متکی ،مدیریت ها، سازمان گونه این در .پذیرد صورت مناسب
 به اعتماد افزایش موجبات متناسب، اختیار تفویض با که ندک می  عمل سازمان کارمندان

                                                             
1 Positive Self-image 
2 MBO: Management By Objective 
3 Negative Self-image 
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 کارها چه اگر حقیقت، در. آورد می فراهم را انسانی منابع عملکرد و ها اندیشه افکار، در نفس

 طور هب مدیر و شوند نمی رها خود خودي به امور هیچگاه ولی شود، می واگذار افراد به
 کارکنان همواره هایی سازمان چنین .دارد نظارت زیردستان عملکرد بر غیرمستقیم یا مستقیم

 هاي توانایی افزایش و پیشرفت به خاصی توجه و کنند می تجهیزدنیا  روز دانش به را خود
 بر حاکم نظام زیرا برابرند، رشد شرایط داراي ،اعضاء تمامی همچنین. دارند انسانی منابع

 و تجربه به توجه با افراد و است »ساالري  شایسته و شایستگی« بر پایه اصل ها سازمان این
 اگر همچنین. آورند می فراهم را خود رشد امکان آورند، می دست به زمینه این در که دانشی

 تا شود می واگذار او به دیگري شغل نباشد، موفق شده گمارده آن به که کاري در شخصی
 تصویر افزایش به امر همین که گیرد عهده بر یشخو استعدادهاي و عالیق با متناسب کاري
 منابع هاي  هو خواست عالیق ،احساسات رو، این از. شد خواهد منجر کارکنان مثبت ذهنی
 کارکنانروزمره  مسائل به خاصی توجه آن در بلکه نیست، شده  فراموش يامر تنها نه ،انسانی

 برقرار تعادل نوعی افراد و سازمان هاي خواسته میانبه بیان دیگر  و شود می يدر محیط کار
  .شود می

 با آراسته و ایمن سالم، فضایی که است این برنهایی  تالشها  گونه سازمان  در این پس
 و رشد جهت در ،محیطی چنین در بتوانند کارکنان تا شود فراهم مناسب فیزیکی شرایط
 عنوان بایستی کلی بندي یک جمع در .بردارند گامبالندگی سازمانی  ،و در نهایت خود تعالی
 دخو که نوآورند و کارآفرین خالق، هایی سازمان مثبت، ذهنی ویراتص با هایی سازمانکه  کرد

 به توانند می و دانند می موفقیتپویایی و  نشاط، الیق ها، سازمان سایر با رقابت عرصه در را
 فعاالنه و آگاهانه صورتی به خود کاري آینده با آنها .بپوشانند عمل جامه دخو بزرگ آرزوهاي

 مضطرب عنوان هیچبه  و کنند می حل هوشیارانه را خود روي فرا مشکالت شوند، می مواجه
  . شوند نمی متزلزل و

 چالش و رقابت دانایی؛ با اطالعات و فناوري پیوند عصر در که ییجاآن از و علت این به
 سرعت به ناکام هاي سازمان ،از طرفی و شده تبدیل جدي کامال امري به ماندگاري، براي

 پیشبرد جهت ابزارها، ترین ضروري ازیکی  سازمان ذهنی تصویر سازي بهینه شوند، می حذف
 و نموده ایجاد سازمان درون از را خارجی هاي چالش رفع قدرت زیرا باشد؛ می آن هاي برنامه

 .سازمان خواهد بود سنگ زیربناي توسعه و پیشرفتدر حقیقت، 
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 خودانگاره پیشرفت سرعت افزایش یا و جهت تغییر سازي،بهینهعمل  از هدفاز این رو، 

طور کامل متحول ه سازمان را بیک هاي  فعالیت ،در نهایتکه  است مثبت به منفیحالت  از
  .قرار خواهد داد ررا تحت تاثی آنهاي  جنبه یو تمام نموده

 تأثیر و اهمیتمیزان  درك بر عالوه ها سازمانعالی  مدیران الزم است تا منظور این براي
 حذف و کنترل جهت الزم اقدامات و تصمیمات کارکنان،روزانه  عملکرد بر مثبت خودانگاره

تصویر  سازي بهینه نتیجه در .کنند اتخاذرا  مثبت عوامل گسترشحفظ و  و منفی عوامل
ایجاد  به منجر نهایت در ورفته مهمترین راهکارهاي ایجاد تحول به شمار ، از ذهنی سازمانی
وري باالتر، افزایش تمایل به بقاء سازمان، کاهش  عملکرد و بهرهبهبود  نظیر نتایج مطلوبی

 که بنیادینی تغییرات ،)1383 جهانگیري،( خواهد شد ... کاري، رضایت شغلی و  غیبتمیزان 
 کارمندانو  مدیران سوي از ذهنی، ساختارهاي و ذهن مدیریت دانش با آشنایی طریقاز  جز

  .باشد نمی پذیر امکان
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  چیست؟ ١ذهن
 خاستگاه که دارد مغز نامه ب عضوي آدمی فیزیکی، و جسمی بعد در
 قابلیت مغز، هاي ظرفیت و استعدادها از یکی. باشد می اندیشه و عقلقدرت 
 بوده آن فاقد تولد هنگام به انسان که ییتوانا است، آن تعقل و گري اندیشه

 ، سفیدخام ابزار ماننده ابتدا در قابلیت این. کند می کسب زمان مرور به و
 کهمطلب  این نتیجه در. شود می اندیشمند بالقوه، صورت ه ب مدتی از پس که است نارسی و

 اي اندیشه اسیر خویش فطرت رد هنوز که است خاطر بدین اند، معصوم کودکان شود می گفته
 با توانند می نکند، بیمار را آنها ذهن خود اشتباه القائات با جامعه اگر که طوري به اند، نشده
 حرکتی و نموده عمل خویش فطري تمایالت و ها خواسته مبناء بر شان تعقل و تفکر قدرت

 و ها توانایی ،آدمی ذهن از این رو). 61 ،1387 بیگدلی،( باشند داشته را رشد به روصحیح و 
 غیر در و رساندمی شکوفایی به را فرد شود، مدیریت درستیه ب اگر که را دارد هایی پتانسیل

 سبب باشند، شخص نمودن متعالی راستاي در که آن عوض به ها قابلیت همین صورت، این 
 شد دنخواهفرد  زندگی در ،روحیفراوان  مشکالت دنورآ وجوده ب ووي  رشد عدم و رکود

  ).1389  جاللی،(
 به و خود در  دانش ثبت با که است دانستن جهت اي وسیله و ابزار آدمی ذهن نتیجه در
 از نیاز مطابق و لزوم مواقع در راها  و آموخته ها دانسته این  ،اش اندیشه و تعقل قدرت کمک

 اعضاء به را اجرا جهتو ضروري  الزم فرامین آنها، پردازش ضمن و کشیده بیرون حافظه
 .نماید می ارسال ارگانیسم

 را ذهن که ماتریالیستیکی عقاید از ،دارد وجود يبسیار فرضیات ،ذهنپیرامون تعریف 
 آگاهی گاه تجلی ذهن معتقد است که معنوي نظریات تا ددان می مغز فیزیکی اجزاء از یکی
 ذهن جامع، تعریفی در دانشمندان حال، این  با .دارد وجود ما هاي سلول تک  تک در و است

 بر تاثیرگذار و کنندههدایت که حساس ارگانیسم یک ناخودآگاه و آگاه فرآیندهاي  شامل را
 تعریف است، تجربی آگاهی و هوش از نمودي و بوده شخص فیزیکی و روانی رفتارهاي

 شناخت فرآیند کلیه و تخیل ،احساسات ،ادراك اندیشه، شامل ذهنی، ساختار این  .اند نموده
  .باشد می ناخودآگاه

                                                             
1 Mind 
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 متفاوت یا ما از بیرون چیزي ذهن که نمود عنوان بایستی ذهن، و جسم ارتباط پیرامون

 بلکه نیستند، هم به وابسته تنها ذهن و بدن! من خود ذهنم، و هستم ذهنم من. نیست ما از
 به دست توان می تنها  ،رابطه این مورد  در. دهند می تشکیل را کلیت یک و واحدند یک عضو

 باال در و مایع دارد قرار اقیانوسی رويبر  که یخی کوه تکه پایین در چیز همه: زد مقایسه
در  که طوري به اند، تفکیک قابل غیر ،رویی جامد بخش و زیرین مایع بخش اما است، جامد
 از جامد بخش که نمود اعالم به طور مشخص و شد قائل کدام هر براي مرزي توان نمیواقع 

 همان ذهن. است بدن و ذهن رابطه به شبیه درست که حالتی شود، می آغاز اي ناحیه چه
 وجود دو آن بین مشخصی مرز هیچ و شود می تبدیل جامد بدن به که است مایعیبخش 
 است، تحلیلی فلسفه هايشاخه از که »1ذهن فلسفه« راستا، این در). 2006 ،یسلل( ندارد

 ذهنی، رویدادهاي ذهن، ماهیت و دارد بدن و ذهن دوگانه رابطه به اشاره که است مفهومی
 جی، کیم( کندمی تجزیه و تحلیل ،فلسفی لحاظ به را ذهن آگاهی خود و ذهن کارکردهاي

 و نفس( بدن و ذهن مسأله به که فیزیکی؛ بدن با امور این  رابطه سرشت رو، این از). 1995
  در شود می مطرح که سوالی اما. باشد می ذهن فلسفه مسائل مهمترین از است معروف) بدن
 چگونه ندارند، هم با تناسبی هیچ که غیرمادي جوهر یک و مادي جوهر یک که است این
   گذارند؟ب ثیرات هم در توانندمی

 نوعی با ذهنی حاالت از نوع هر آنها مطابق که شده عنوان متعددي نظریات باب، این  در
 اگر ،نمونه براي). 355 ،1994 روسندال،( است همسان مغزي حاالت یاو  فیزیکی حاالت از

و  تأخیر است ممکن باشد، مولد حالت در شما بدن دارید، دوست را او که کسی ورود هنگام
 گرفتگی ای باشید خسته بسیار اگر ولی ،ببینید ترافیک در کردن  گیر علته ب را اودیر آمدن 

 به را مسائل این باشد، شده کم خونتان قند ای کنید درد احساس باشید، داشته عضالنی
 تشدید راشما  منفی احساسات که خواهید داد، به طوري جلوهدیگري براي خودتان صورت 

 بدین که نمود مدیریت راخویش  ذهنی هايحالت باید رفتارها، هدایت جهت نابراینب .کند می
 سیستم که آنجایی از حقیقت در. کرد کنترل را بدن فیزیولوژي بعد آگاهانه بایستی منظور
 عاملی هر تعاملند، در یکدیگر با سایبرنتیکی حلقه یک طریق از فیزیولوژي، و درونی جلوه

  . گذاشت خواهد اثر نیز دیگري بر خودکار طور به گذارد، می اثر آنها از یکی بر که

                                                             
1 Philosophy of Mind 
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 در قدرتمندي و مهم عامل فیزیکی، بعد یا فیزیولوژي از استفاده الگوي و وضع نتیجه در

 عضالت، گرفتگی :نظیر حاالتی رو این از. استبه ذهن  خارجی دنیاي ارائه و درك چگونگی
 ثیرات همگی بدن، بیوشیمی عملکرد سطح و کشیدن نفس چگونگی شود، می خورده آنچه

  .)150 ،1386 رضائیان،( دندار آدمی ذهنی هايحالت بر زیادي
  

  :ذهن ساختار
 است الزم ،»خودآگاه نا و آگاه  خود ضمیر« به ذهن بندي تقسیم از پس

 با ارتباط در بیشتر که شود اشاره زمینه این در دیگري بندي بخش به
 از مستقل فایل دو آدمی ذهن ،اساس این بر .است »غیرهوشیار ضمیر«

 فرد زندگی ناخوشایند و منفی هاي پیام و خاطرات اولی که دارد یکدیگر
 خوشایند و مثبت خاطرات و ها اندیشه افکار، ضبط جهت دیگري و کند می ذخیره خود در را
  .رود می کاره ب

 زندگی یشخو ذهن منفی فایل در یمختلفشرایط  رب بنا که فردي :منفی فایل -الف
 و دارد قرار حمله یا و گریز، دفاعی حالت در طور پیوستهه ب ،خطر احساس دلیله ب کند، می

 افزایش ها ماهیچه انقباض وضعیت این در .دهد می دست از را زیادي انرژي میزان سبب بدین
 و متابولیسم دفع، جذب، :نظیر بدنی مثبت هاي فعالیت و شود می تشدید قلب ضربان یافته،

 منفی تفکرعلت اصلی در این است که  حقیقتدر  .شوند می اختالل دچار ها، سلول بازسازي
 دیگر تواند نمی وي و برد می بین از را شخص تمرکز و شده جاري بدن اسرتسر در بالفاصله

 از. کند می استرس ایجاد و شود می قرار بی بدن رو این از بیندیشد، امور مثبت هايجنبه به
 جسمی و روحی سیستم و کند می ظاهر را گذشتهدوران  منفی تفکرات منفی، حالت طرفی،
 و جسمی هاي بیماري از بسیارياصلی  عامل که طوريبه  گیرد، می خود قبضه در را شخص

 .است منفی افکار همین انزواطلبانه، و پرخاشگرانه رفتارهاي

 و نگرد می پیرامونش محیط و جهان به سیاه عینک یک پشت از همیشه باف، منفی فرد
 اراده بروي،  ذهن در موجود منفی تصاویر زیرا است، متناسب منفی افکار با کارش، عاقبت
 این). 1388 فیروزي،( کشاند می منفی بازخوردهاي به را فرد نهایت در و کند می غلبه مثبت

 ها، جهل تمام عامل که شود می ایجاد  غلطی هاي دانسته سري کی از ذهنی، منفی تصاویر
  :از عبارتند اشتباه هاي دانسته این  از برخی. هاست تاریکی و ها فریبی خود
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 اتفاق هر روي بر که دارد عادت تمیالگور نیا  به یآدم ذهن :ذهنی تفسیر و تعبیر -

 خاص،ي رویداد مشاهده از پس و بالفاصله که طوري به بچسباند، ذهنی برچسب یک واقعی،
 متناسب کات،اراد نیا که دینما یم دارد، دوست خود کهي تفسیر و تعبیر به شروع سریعا
 ، دارد پی در را خیال در رفتن فرو ذهن حرکت این جه،ینت در. است فرد ذهن بر حاکم قالب

 برچسبی که آن نه باشد، داشته را ها واقعیت گیرندگی کیفیت بایدآدمی  ذهن که یحال در
 .کند ثبت خود در را هاآن و زده حقایق بر

  

 نهیرید یعادت کند، مقایسه مه با را چیز همه که اصل این به انسان ذهن :مقایسه -
 واقع، در. کند می اسیق دیگران با زین) من( را شیخو محتویات یحت که يطور به دارد،

 نمودن ناآرام و تشویش ضمن که است آن عمل همیشگی جزء ذهن، گري مقایسه کیفیت
 در حقارت بدي، مقابل در خوبی رینظ ذهنی اضداد خلق قیطر از يماریب جهت عاملی فرد،

 داشتن جهت به بیمار ذهن رو، نیا از. شود یم...  و تنبلی مقابل در زرنگی تشخص، مقابل
 عمد روي از ،)دارد بیشتري موجودیت که این تصور به( خویش، کوباندن براي محرکی
. کند می مقایسه خوبشان ظاهر به هاي مقطع با تنها هم آن دیگران، با را خودکنونی  وضعیت

 افتد می ذهنی یو کوشش تالش به و شود می ناآرام ناخواه خواه ان،یپا یب مقایسه این در فرد
 بیند، می بودنش زنده بر دلیلی را تالش این يو. کند مبدل تشخص به را هایش حقارت تا

 یتمام دارد عادت که ذهنی رایز است، اشتباه بن و بیخ از نگرشش و رویکرد که این از غافل
 چیزي قطعا برسد،نیز  اجتماعی جایگاه هر به دهد، نسبت خود به را شیکمبودها و ها ضعف
 خواهد مستمر فرآیند نیاکه از آن جایی  و کرد خواهد پیدا شیخو کوباندن و مقایسه براي
 .خواهد آوردرنجش فرد را فراهم  موجبات ،، به صورت پیاپیبود

  

 نفرت و ورزیدن خشم دارد، گري مقایسه کیفیت ذهن زمانی که تا :نفرت و خشم -
 راستاي در ذهن که حربه این با است، آنعمل  همیشگی جزء سایرین، به نسبت داشتن

 . گردد می خشم شدن هویدا از مانع ها، فریب و ها نمایشبرخی  به توسل با و فریبش خود
  

 از یک هر خواسته به ذهن ،»متضاد و مختلف هاي من« حاکمیت دلیله ب :مالمت -
 پاسخگوي باید ذهن و شد خواهد معترض دیگر» من« حالت، نیا  در و کند یم عمل آنها

 خواهد مالمت نحوي به را شده انجام عمل همیشه ذهن، رو این از. باشد مخالف هاي »من«
  . باشد عمل آن مخالف که شد خواهد پیدا» منی« باالخره زیرا کرد،
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 خواهدخود  همراه به همیشه راگري  مالمت کیفیت آلود، مالمت ذهن یکبه بیان دیگر، 

را  چیزي صورت هر در ر،یخ یا دهد انجام خوبی به را فعلی که نیست این مهم رایز داشت،
ی خال مهین« فقط ،افراد از دسته نیا واقع در. کرد خواهد پیدا خویش هیتنب و ریتحق براي

 .است آنها منتظر يا فاجعه هرگوشه، در که انگار ،»نندیب یم را وانیل
 

 حافظه به مداوم طور به که دارد عادت مساله نیا  به یآدم ذهن :اندیشی انتزاعی -
مدت  یط در و سبب نیبد. باشد عمل نیا  براي واقعی نیاز که آن بدون ،کند رجوع شیخو

 و گذشته زمان ذهنی بازه دو در يا گسترده نوسانات با مستمر طور به فرد ذهن روز، شبانه
 ندارد حضور ها سازي   اندیشه این در خود ،یآدم که است یحال در نیا. است چالش در آینده

 کند می تجربه و حس کهنگی و افسردگی ماللت، شکل در را خیالی افکار این نتایج تنها و
 از رتریدی لیخ فرزندتان ای همسر کهی هنگام ،نمونه عنوان به).  19-17 ،1387 ،یگدلیب(

 کهی حالت بهي ادیزبسیار  اندازه تا شما رفتار گردد، یم بر خانه بهاست  داده قول کهی زمان
 به خود ذهن در آنچه با زین شمای ذهن حالت( داردی بستگ د،یدار آنها بازگشت هنگام به

 دوست که را یکس ها ساعت يبرا اگر مثال ).شود یم مشخص د،یا کرده ارائه ریتأخ علت عنوان
 خود ذهن در مارستان،یب در شدهي بستر ای مرده آلود، خون تصادف، صحنه کی در د،یدار
 او از خاطری آسودگ ازي گرید نشانه ایو  شوق اشک با ورود محض به د،یباش کرده میترس

 دیبپرس و دیریبگ آغوش در را او است ممکن .کرد دیخواه استقبال
 کی از رفتارها، گونه نیا. (است دهیرس رید که رخ دادهی اتفاق چه

 اگری ول). ردیگ یم سرچشمهخاصی  »یدلبستگ و عالقه« حالتنوع 
 ای د،یا کرده میترس تانذهن در یگذران خوش تحال در را خود محبوب

 ای شما يبرا رایز ،است کرده رید او که دیا گفته خود با و بارها بارها
و  گریدیی رایپذ ،ورود هنگام در قطعا ست،ین قائلی ارزش احساساتتان

 جه،ینت در .)149 ،1386 ان،یرضائ( نمود دیخواه او ازتري  متفاوت
 دقیق توان دیگر، یمکان به مکانیک  از ذهن اندیشه مداوم ییجابجا

 کند می جایگزینش را اندیشی انتزاعی و نموده سلب آن از را اندیشی 
  ). 19 ،1387 ،یگدلیب(
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  :ناخودآگاه ذهن و یمنف لیفا رابطه
 یممورد بررسی قرار خواهرا  شان ذهن یمنف لیفا از افراد استفاده زانیم ،بخش نیا در

 که چرا ،است دشوار اریبسی سالمت به داشتن عالقه امروز، انسان یزندگ در متاسفانه. داد
 نیهم يبرا و دارند بتیمص به يحد از شیبی وابستگ وي ماریب به مارگونهیب یلیتما مردم

 و ستین یآمادگ بهي ازین امر، نیا جهت حقیقت در. هستند بتیمص رشیپذ آماده شهیهم
 به کهیی جا تا! بپرند تا اند آماده اکثرا ،ندارد وجودی بدبختعامل  به دنیرس براي پله هشت
 روانشناس نزد چکسیه چگونه؟ که پرسد نمی یکس و منتظرند همه شود، یم مربوطی بدبخت

ی بدبخت یکس که یحال در(! دانند یم را نیا  همه باشد؛ بدبخت چطور که بپرسد تا دیآ ینم
 شیشاپیپ و شناسند یمي زیغر طور به را آن ،افراد از ياریبس. )است نداده آموزش آنها به را
 نیااصال   منظور البته باشند؟ بدبخت تا دارند دوست مردم چرا اما. دارند مهارت آن در

ی بدبختی کس چه. (ندارند دوست که ندیبگو دیشا دارند، دوست که دانند یم آنان که ستین
ی بدبخت به عوض دری ول باشند،و کامیاب  خوشبختکه  خواهند یم آنها )!دارد؟ دوست را
 دیتول کنند یم کهي کار هری ول دارند، دوست رای خوشبخت ندیگو یم افراد نیا. چسبند یم

 پیرامون هودهیب که دیباش کرده برخورد  » hypochondriac «  افراد با دیشا! کند یمی بدبخت
 را هاآن و کرده صحبت خودي ها يماریب در مورد وستهیپ صورتی به و نگرانند خودی سالمت
 گفته آنان به اگری ول .ندارند وجودی بزرگ نیا  به ییها يماریب که یحال در کنند، یم بزرگ
 این دسته افراد، قتیحق در .شوند یم آزرده اریبس ،"یکن یمیی نما بزرگ تو"مثال  که شود

 گرید پزشک به یپزشک از افراد، نیا !کنند یم ذوق مارند،یبی لیخ که فکر نیا  خودوجود  از
 صحبت خود هاي يماریب مورد در مداوم طورب آنها ،کنند یم بازگو را خود داستان و روند یم
 با و زنند یم انگشت آن به ادائم دهند، یم نشان شما به را خود زخم وستهیپیی گو کنند، یم

 ياریبس زانیم به این افراد گر،ید عبارت به! دهند آزار راو خود  شما تا کنند یمي باز آن
 ادی را حقه نیا ی کودک همان از زین کودك و دارند را انیاطراف توجه وي همدرد درخواست

 ماریبی کودک زمان هر !رود یم خطا راه به ابتدا همان از جامعه تمام جهینت در و ردیگ یم
 خانواده تمام است، ناشاد او هرگاه دهند؛ یم نشان او بهي شتریب توجه نیوالد شود، یم

 مستبد موجودیک  به لیتبد خود،ي برا کودك آن جه،ینت در و کند یم تیمسئول احساس
 دیبا عصر امروز نیهم مثال که دیبگو و باشد زورگو تواند یم است، ماریبی وقت رایز شود یم

   !است ماریب اوکه  رایز د،یبگو نه تواند ینم چکسیهپس . شود آورده مني باز اسباب
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 و ندیبنش کنارش تا دیآ ینم یکس ندارد،ی توجه او به چکسیه است، سالماو ی وقتی ول

 پدرش( د،یآ یم او نیبال بر پدرش است، ماریب کودك یوقت. است جا نیهم در نیز کار اشکال
 ،کند یمدرونی ی خوشحال احساس کودك که استی مهم مرد چنان و است بزرگی لیخ که
 در وستهیپ مادرش و پزشک پدر، از بعد. )است شده پدرش از تر مهم او نکیا هم  که چرا

 کودك،ي برا چون و شود یم خانواده تمام مرکز او پس. دهند یم سخن داد اوي ماریب مورد
 هرکس و است يدیخورش او :کند یم حرکت او محور حول جهان کل ،است ایدن همه خانواده

 بایز اریبس ،اتفاقات نیا تمام  که کند یم احساس کودك در نتیجه !شود یم ارهیس کی گرید
 اریبس کهي ا حقه ، برد خواهد رنج آن ازی زندگ تمام در که آموزد یمي ا حقه او نکیا .است

  .است خطرناك
 و ماریب کودك کهی وقت هرگز: ادد نیوالد به يبهتر شنهادیپبتوان  نهیزم نیا در دیشا

 بر و )دینکن او بهي ادیز توجهی ول د،یکن مراقبت او از( د،ینکنی توجه او به است بدبخت
 کودك که یهنگام رو، نیا از. دیده نشان توجه او به است، سالم و مانشادی وقت عکس،

 است، ناشاد کهی وقت و است خانواده مرکز که داد را حس نیا  او به یستیبا ،است خوشحال
 احساس بگذارندی ول دهند،ب دارو او به نیوالد یعنی ،شود گذاشته کنار مقداريتا  است بهتر
 اریبس نظر بهي زیچ نیچن دیشا .است شده گذاشته کنار و نداردی توجه او به یکس که کند

 جادیا جینتا شود، اجرا و درك یدرسته ب نکته نیا  اگری ول ، دیآ نظر به رحمانه یب و نامهربان
   .بود خواهد تر سودمند بسیار ،آتی کودك یزندگ در شده

طول  تمام در کودك آن کنند، یمی مهربان یمعمولنا طوره ب نیوالدی وقت حقیقت در
 دار شهیریی الگو و حیناصح یفرهنگ به لیتبد مساله نیا  رایز د،یکش خواهد رنجخود ی زندگ

 را حقه کی او فقط رایز کرد، خواهد تکرار را زیچ کی فرد نامتعارف، صورتی هب که شود یم
  . »شدن ضیمر و بودن بدبخت«: شناسد یم

 یمثال دیبگذار. شود یم آغاز یآدم ناخودآگاه ذهن در نخست ها يماریب بیشتر واقع، در
 است منتظر د،یآئ یم خانه به اداره ازی وقت و ندارد يا عالقه شما به ،شما همسر. میبزن گرید

 د،یهست ماریب کهی وقتی ول .دیبشوئ تا گذاشته کنار تانیبرا را ها ظرف ای و بجنگد شما باتا 
 مراقبت زهایچ نیتر کوچک از و ردیگ یم گرم شما با خورد، یم چرختان اطراف در وستهیپ او
 است ناسالم رابطه کی واقعا نیا . دیداری خوب احساس شما و جنگد ینم شما با پس کند، یم

  ! بد احساس د،یهست خوبی وقت و دیداری خوب احساس د،یهست بدی وقت که
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 دنخواه یم اگر کهی حال در کنند، یمي باز را بودن بدبخت نمایش نیا همه متاسفانه

خود  ذهنی منف لیفا در بودن و ها یبدبخت دري گذار هیسرما تا است الزم د،نباش خوشبخت
  .دنینما حرکت آن مثبت لیفادر  زندگی سمت بهسرعت  هب و کرده قطع را

 خوشبختی از يا ساده بسیار تعریف آمریکایی، معروف شناسروان ،"1بوش ویلهلم"دکتر
 سالمت یک خوشبختی هستند، خوشبختی دنبال به همواره هاانسان همه ”:دهدمی ارائه

 “  .کنی شاحساس ،درستی به را آن بتوانی یگاه که است چیزي همان و است مخفی
 ).1389 ،زاده میرقمی(

  

 و بایز ن،یریش خاطرات تمام ویآرش ،یمنف لیفا برخالف مثبت لیفا :مثبت لیفا -ب
 را خود با متناسب رفتار و احساسات مثبت، چه وی منف چه ،يفکر  هر. استی داشتن دوست

 که آورد یم دیپد را خالق يکارانجام  به لیتما و مثبت احساس مثبت، فکر. آورد یم دیپد
 گذشته خاطرات در موجودي هايانرژی تمام از و بوده زا يانرژ اریبس ،یمنف لیفا برخالف

 تفکر وجود باکنند،  افرادي که در فایل مثبت ذهن خویش زندگی می .کند یمي بردار بهره
 خشنود و راضی دارندکه  آنچه از و برند به سر می حال زمان در آینده، و گذشته  درباره

 رد براي و کنند می استقبال دیگران منطقی و درست نظرات ازاین دسته از افراد،  .هستند
 دافرااستقرار در بخش مثبت ذهن، به از طرفی،  .دارند منطقی یدلیل ،نادرست تارنظ کردن

 .دننمای استفاده یامیدبخش و مثبت عبارات و کلمات از ،خود گفتارهاي رد تاکند  کمک می
نیز  کاري در اگر و دست یابند موفقیت بهخویش  کوشش و تالش باتا  کنند می سعی آنها

این  .کنند می جستجو بیرونی شرایط در سپس و خود در ابتدا راشکست  عامل نشدند، موفق
و  اشتباه ،خطا دچار کمتر دلیل همین بهو  کنند می فکر ،کردن صحبت یا عمل از قبل افراد

 را خود افکار توانند می هستند، مثبت یذهن داراي چونو  شوند می گویی نقیض و ضد یا
 تفکر وجود با کنند، نظر اظهار موضوعی درباره شود خواسته آنها ازاگر  ، یعنیکنند کنترل

و  گیرند می نیک فال به را موضوع ،کنند می بیاننیز  را آن مثبت موارد منفی، هاي جنبه در
آن سبب در نتیجه، بودن در فایل مثبت ذهنی . »بینند می را لیوان پر نیمه« ،به بیان دیگریا 
 و خودهاي  توانایی از ،آنها حل براي و شمرده ناچیزکوچک و  را مشکالت ،شود که افراد می

  .کنند  استفاده دیگران راهنمایی
                                                             
1 Wilhelm Busch 
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 اوقات اغلبدر  که افرادي با فایل مثبت ذهنی، نمودبندي بایستی عنوان  در یک جمع

 و زیبا ،آنها نظرپیش  در چیز همهو  هستند مشرب  خوش و توانا پرانرژي، سرزنده، بشاش،
 درو  ببرند را استفاده بیشترین زندگی مواهب ازتا  دارند سعیهمواره  آنها، است بخش لذت

  .را داشته باشند ظن حسن، نهایت دیگران با خود اجتماعی هاي ارتباط
  

  ؟یمنف فایل مثبت یا
 نسبت قوي بسیار کشش و گرایش آدمیان درونی ساختار شد، عنوانقبال  که همانگونه

 اندیشه اولین خلق محض به تا اند زنگ به گوش تمام شدت با منفی حاالت. دارد رذائل به
 را ذهن کوتاهی، زمان مدت در که دهندب اولیه فکر آن به بالی پرو چنان ،و نادرست اشتباه

 ها، انسان هاي رفتن در کوره از و ها داري خویشتن عدم دالیل. کنند منفی هاي اندیشه از پر
 .دارد می وا اقدام به را ارگانیسمش و کوبد می ذهن بر مدام که است منفی هاي اندیشه همین

 محض به و کند قیام هایش اندیشه علیه بر آدمی که است آندر  آگاهی بهترین نتیجه در
 قرار بررسی و تحقیق مورد را آنها بلکه نباشد،آن افکار  رو دنبال تنها نه ذهن، در حضورشان

 درو انتقال  جابجایی این  آیا روند؟ می خود ذهنمنفی و  مثبت فایل به افراد چگونه اما. دهد
   است؟ بیرونیو اتفاقات  شرایط تسلیم آدمی ذهن یا آنهاستخود  اختیار
 مهم کلید سه ،»مراقبه توجه، فکر،« که نمود عنوان بایستی پرسش، این  به پاسخ در

 منفی ای مثبت هاي فایل از کیی در تواند می آنها واسطه با آدمی و اند ذهن در اطالعات ثبت
 دو آدمیذهن  که بایستی گفت ،»فکر« عنیی کلید اولین پیرامون. کند زندگی خویش ذهن

 که است فکري آن ،واقعی اندیشه. »خیالی اندیشهو  واقعی اندیشه « :دارد اندیشه سبک
 اندیشیدن دارد، مثل وجود بیرون در ذهن از اندیشه، مستقل توقف از پس اندیشه موضوع

 از ذهن توقف محض به اندیشه موضوع که است اي اندیشهآن خیالی،  اندیشه ولی .درخت به
  . تشخص یاو  حقارت به فکرکردن ماننده ،رود می میان موضوع از آن به اندیشیدن

 به انسان درگیري با همراه که است انسان وجود از کیفیتی و ، حالت»توجه« طرفی از
 تحت را ذهن هاي حرکت ،کرده عمل درونی نگهبان یک به صورت ،روزمرهو  جاري کارهاي
 واقعی، بر افکار از خیالی افکار دادن تمیز مواظبت، ضمن این در و گیرد می خود کنترل
 وجود در ايمدرکه قواي ، چرا کهگردد می آگاه آن هاي فریبی خود و ها نیرنگ و ها حیله
   .قرار دهد خود کنترل و نظارت تحت را ذهن انفعاالت و فعل تواندمی که است انسان
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 که قالبی .ذهن بر حاکم قالب شناخت ذهن، یعنی عملکرد نحوه بر آگاهی رو، این از
  .هاست تشخص و ها  ها، زرنگی ها، کامیابی ها، ناکامی حقارت ها، ها، ترس رنج یتمام حاوي
 چه( ،کند می خفه نطفه در اندیشه منفی را که است آدمی وجود از ، کیفیتی»مراقبه«

 جا هر رو، این از. دهد می قرار سکون تحال در را ذهن نتیجه در و )خیالی چه و واقعی باشد
به نحوه  توجه با قالب خود و به رجوع بدون ذهن ،باشد مطرح ارگانیسم براي واقعی نیاز

  . ) 23-22 ،138 بیگدلی،(داشت  خواهد یعملکرد صحیح ،هایش یادگیري
 را خود ذهن منفی فایل بالفاصله او باشد، منفی امور سمت به فرد توجه و فکر اگر حال

 دهد می نشان خود از منفی افکار نمودن برجسته جهت شدیديبسیار  تمایل و کندمی فعال
 جهنمی به را سالمی فضاي تواند می باف منفی فرد یک اند، مسري افکار این از آنجایی که و
 مسابقات مثال بهترین توجه، و تمرکز نیروي درك براي .کند تبدیل خود منفی هاي اندیشه از

 به وشده  منحرفاز جاده  راننده اتومبیل وقتی مسابقات، این  در. است سرعت رانی اتومبیل
 سمت به را حواسش فرد که است آن در  طبیعی العمل عکس رود، می پیست دیواره سمت
 به را خود  توجه همیشه اگر که دارد وجود اصلی اما. نکند برخورد آن با تا کند جمع دیواره
 به ترسید می آن از که بالئیهمان  قطع طوره ب دارید، وحشت آن از که کنید جلب چیزي

 بهکه  دانند میبه خوبی این مطلب را  اي حرفه دهندگان   مسابقه رو، این  از .آید می سراغتان
 سعیپس  .شود می منحرف سمت همان به ناخواسته طوره ب اتومبیل کنند، توجه یطرف هر
 توجه اصلی جاده به ،دیواره به کردن نگاه جاي به خطر،  با شدن مواجه محض به تا کنند می

 داده آموزش افراد به که است نکته این  در خالقیت اصلی راز از این رو). 1992  رابینز،( کنند
 وضعیت درهمواره  را خود و باشند آزاد اطرافیانشان و محیط از منفی تاثیرپذیري از تا شود

 هاي جنبه گرفتن نادیده معناي بهذهنی،  مثبت فایل در ماندگاري البته. دارند نگاه مثبت
 فرد تا ستا ها مثبت به توجه افزایش و ها منفی در نماندن مفهوم به بلکه نیست، زندگی منفی
 مثبت ذهن زیرا نیاورد، پدید را جدید موانع و کرده پیدا را مشکالت بر غلبه جهت الزم انرژي
 را شخص آزادي که ذهن مساله ترین جالب طرفی، از. است یاب حل راه بهترین خود آدمی،

 جداست، آن منفی قسمت از ذهن مثبت فایل خوشبختانه که است ایندر  کند، می تضمین
 به رفتن رو این از. دهد می دست از را خود نقش دیگري یکی، شدن فعال با که طوري به

 قبلی هاي آموزه وها  تعاد اساس بر و فردخود  اختیار در کامال ذهن، منفی یاو  مثبت فایل
  ).1388 فیروزي،( خواهد بود وي
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  :ذهن اقسام
  :1ابی حل راه و خالق ذهن -الف

 یابی، علت حل، راه بینی پیش اندیشیدن، جهت انسان مغز چپ نیمکره آناتومی، لحاظ به
 این .است تفکر به ينیاز آنها انجام براي که شده طراحی منطقی امور تمامی و گیري تصمیم

 جهت راست نیمکره مقابل، در. باشد می مغز دماي افزایش و زیاد انرژي مصرف مفهوم به امر
 دلسپردگی و عشق و موسیقی ،شعر رهایی، و شادي زیبایی، به توجه آرامش، استراحت،

 خالق، ذهن. کند می تامین را اول بخشدر  رفته دست از انرژي ،نتیجه در که شده طراحی
 انرژي یعنی گیرد، می بهره خود چپ و راست نیمکره از متعادلی صورته ب که است ذهنی
 است مستی عارفان قول به و فکري بی رهایی، مراقبه، نتیجه که راست نیمکره در شده تولید

 تولید هدف اگر مثال .برد می کار به ها پدیده میان ارتباط دریافت جهت چپ، نیمکره در را
 زیبایی، در حال  عین در و باالو اثربخشی  کارآمدي قدرت، و سرعت در که است اتومبیلی
 که است مهندسانی تربیت آن الزمه باشد، مطلوب هم انرژي کم مصرف و تناسب راحتی،
  . دارند را خود مغز راست و چپ نیمکرهدو  از همزمان و متناسب برداري بهره مهارت

 بیان را خود احساس مشکالت، و موانع با رویارویی محض به اب،ی حل راه ذهن با افرادي
 راهها بهترین"  که است این در  آنها کالم  تکیه و گردند می حل راه دنبال به بالفاصله نموده،

 پرهیز »هیچ یا همه هايقاعده« یا و مطلق هاي قضاوت از آنها. "؟کدامند موفقیت براي
  ابی حل راه ذهن .دنگیر می نظر در را مختلف احتماالت ،همواره در تمامی شرایط و ندنک می

 نهایت در و رسد می گوناگون احتماالت به کند، می آغاز »دانم نمی« از را مساله حل فرآیند
   .گزیند بر می را حل راه بهترین
 هدف هیچ به که مزاحمی و منفی افکار از که است ذهنی یاب، حل راه ذهن حقیقت در
 .است شده آزاد شود، می فرد روانی انرژي رفتن هدربه  موجب صرفا و نداشته ارتباط خاصی

و  دکاه می وي خالقیتمیزان  از ،داده کاهش هدف بررا  شخص تمرکز منفی، افکار این نوع
در چنین حالتی، فرد به . دگیر  می شخص از گیري صحیح را در بیشتر موارد، قدرت تصمیم

  .خواهد بودساز  مساله یاو ی منفی ذهن، داراي یاب حل راهجاي برخورداري از ذهن 
  

                                                             
1 Creative, Problem-solving Mind 
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  1ساز مساله ذهن -ب
 آنها تا گردد می مشکالت و موانع دنبال به هرکاري در که است ذهنی ساز، مساله ذهن

 و موانع مشکالت، با شدن رو به رو محض به که است این  در افراد این  عادت. کند بزرگ را
 چرا« که است این  در کالمشان تکیه و دانسته غیرطبیعی امور جزء را اتفاقات این  ها، ناکامی

 زا، بحران سواالت و ها قضاوت این  با نتیجه در. »!ندارم شانس من« ای» باشد؟ طور این  باید
 شود می محروم نوآوري و خالقیت از و شده دیگران و خودکردن  سرزنش صرف ،فرد توانایی

  ).1388 فیروزي،(
 افکار از رهایی به منظور و ذهن شناخت اهمیت پیرامون شده بیان مطالب به توجه با
و فراگیري  یادگیري سراغ به بایستی اب،ی حل راه و خالق یذهن داشتن و مزاحم و منفی
  :گذرانید می نظر ازدر ادامه  که مطلبی رفت، ذهن مدیریت دانش

  ذهن مدیریت
 طریق از موفقیت کسب جهت الزم عامل مهمترین ،»ذهن مدیریت«

 در مدیریت از نوع این. است زندگی از بردن لذت و خویشتن واقعی شناخت
 باشد آگاه فرد که این در مراقبت ،است ذهن  بر کنترل و مراقبههمان  واقع
 رسانند می یاري تعالی و رشدراستاي  در را وي اش، ذهنی هاي فعالیت آیا که
   بهره درستیه ب آن از اگر که است نهفته ذهنی مکانیسم انسان هر مغز در واقع در خیر؟ یا

 فراهم را خویش شکوفایی و رشد زمینه تواند می درآورد، خود کنترل تحتآن را  و گیرد
 در را شخص و شود می» 2ذهن ضد«یک  به تبدیل ذهن، همین صورت این غیر در. آورد

 شبیه درست دهد، می قرار جسمی و روحی فراوان هاي آسیب معرض در و زندگی سراشیبی
 فاسد خواصش، تمام با گیرد،ب قرار آفتاب برابر در انگاري سهل اثر در اگر که گوشتی تکهبه 

   .نیست استفاده قابل دیگر و شده
 بست بن به خود زندگی در که افرادي از بسیاري شکست علت دانشمندان ،سبب همین به

 که صورتی در کنند، می جستجو ذهنی آشفتگی حضور و فکري نظم نداشتن در را رسند می

                                                             
1 Problematic Mind 
2 Anti-mind 
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 هایشان فعالیت و داشته را خود خاص انداز چشم زندگی در دانش، بدین مسلط و موفق افراد

  . کنند می ماندهیزسا آنها به رسیدن راستاي در را
 در تسریع و تمرکز باعث که است حیاتی سبب  بدان ذهن مدیریت فراگیري از این رو

 طرز به را خود ذهن دارند، تمرکز افکارشان بر که افرادي زیرا شود، می امور بهینه انجام
 نتایج به دیگران، به نسبت باالتر کیفیتی با و تر کوتاه زمانی مدت در و نموده مدیریت بهتري

 تصویر چگونه که بپرسید موفق نقاش یک از اگر مثال عنوان به .یابند می  دست نظر مورد
 “ .شدم درخت خود من”:گوید می تانجواب در احتماال است، کشیده را جذابی و زیبا درخت
 که نموده متمرکز آن عوامل و درخت روي بر چنان را خود ذهن نقاشی، هنگام به وي یعنی

  .نماید خلقرا  آن از نظیر بی و نادر اثري توانسته
 توانند می بخواهند که میزان هر به که است ینا در نوابغ خصوصیات از یکی طرفی، از
 اعمال، تحقق جهت در که را افکاري افراد، این. ندارند یا دارند نگه خود درون را فکر یک

 و دهند می پرورش و کرده ذخیره شانذهن در بینند، می خود شکوفایی و رشد و ها خواسته
 ذهنشان از همیشه براي یاو  طوالنی زمان مدت براي است، مسیر این مزاحم کهرا  افکاري
فرد  افکار صحیح کنترلنحوه  به و است ذهن مدیریتقابلیت  اوج که توانایی کنند، می خارج

  .گردد می بر
 درستی به را آن نتوان اگر که دارد وجود »بازیگوش میمون« یک انسان ذهن در واقع در
 فکري نابسامانی دچار را فرد و پرد می طرف آن و طرف این  به مرتبا نمود، مدیریت و کنترل

 باشد، داشته را آن صحیح هدایت توانایی ،شخص اگر که حالی در ،کند می ذهنی آشفتگی و
 هاي جوش و جنب و ها فعالیت و ایدنم ایجاد  برایش قفسی کرد، اراده که زمان هر تواند می

 در بازیگوش، میمون این .سازد رها را اونیز  خواست که زمان هر و دهد نظم را آنمربوط به 
 ذهن مدیریت با ،نوابغ و موفق افراد در که است انسان ذهن درونی يهافرآیند همان واقع

  ).1389 جاللی،( است کنترل تحت
 و خودآگاه ذهن ساختار و کارکرد با آشنایی فن را ذهن مدیریت دانشمندان، رو این از

 اهدافی به رسیدن جهتدر  آن، انگیز شگفت هاي توانایی از بهینه برداري بهره و ناخودآگاه
 بوده ذهن العاده خارق مدیریت قدرت نمایانگر علم این. دانند می شده تعیین پیش از و معین

 مثبت شده ثبت الگوهاي با ،بیرونی جهان يها واقعیت مطابقت در ذهن توانایی همان که
  .است آن درونی
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  :ذهن مدیریت اصلی محورهاي

  یرونیبي ها تیواقع با ارتباط -
  یرونیب طیمح گوناگوني ها امیپ جذب و رشیپذ -
 یدرون اطالعات نظام با آن تناسب و بودن دیمف اساس بر ها داده و اطالعات پردازش -

  ذهن
  مطلوب و مثبتی ذهن ریتصاو خلق و ها داده نشیگز -
 تیواقع در اجرا جهت ار،یناهوش ذهن به فرمان صورت به ریتصاو ارسال -

 در بیرونی هاي واقعیت که است نهفته نکته این  در ذهن مدیریت اساسی اصل واقع در
 ادراك مبناي بر آدمی رفتارزیرا  ند، ا يبشر ذهنی هاي طرح انعکاس خود، هاي جنبه تمامی

 ها، پدیده تفسیر و ادراك چون هایی مقوله بنابراین. واقعیت خودصرفا  نه است واقعیت از او
 نهایی، گزینشو  آنها بودن مفید غیر و مفیدتشخیص  یا و غلط و درست بد، و خوب ارزیابی

 شده ریزي برنامه اهداف تحقق مامور ذهن این چرا که است، »شده مهندسی ذهن« عهده بر
  از .شد نخواهد فرد مغزي سیستم وارد اش، نهایی گیري تصمیم بدون تصویري هیچ و بوده
 قرار شده مدیریت ذهننهایی  گزینش و توجه مورد که منفی هاي پیام و ها محرك رو این

 انسان ذهن هاي خروجی و باشند داشته آن ساختار بر تاثیري کوچکترین توانند نمی نگیرند،
 پردازش مانند آن، هاي ورودي به وابسته کامال...  و سالمتی موفقیت، شادي، خالقیت، نظیر

  ). 1388 فیروزي،( است یذهن تصویرسازي و اطالعات
 و تنظیم مهارت همان ذهن مدیریت علم، این پیرامون شده مطرح مطالب به توجه با

 توجه با آن، اهمیت که موضوعی است، مطلوب نتایج به رسیدن جهت الزم، تصاویر آفرینش
 از بیش ،دارد وجود اش روانی بهداشت پیرامون که مسائلی و زوامر انسان شمار بی مشکالت به

   .کند می تبیین را ذهن مدیریت فنون با بیشتر چه هر آشنایی ضرورت و شده نمایان پیش
 قانون« مفهوم بیان به بخش این در آن، مدیریت نحوه و ذهن بامقدماتی  آشنایی از پس

 آدمی و کائنات میان طرفهدو  انرژي نوعی قالب در که قانونی ،شود میپرداخته » 1جذب
 را شانمطلوب هاي خواسته به ذهن، مدیریت بر آگاه افراد دستیابی وسیله و شود می مطرح
  .آورد می فراهم

                                                             
1 Law of Attraction 
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 جذب قانون توصیف سپس و شود می پرداخته انرژي مفهوم بررسی به ابتدا راستا، این در

  .دگذرانی می نظر از را
  جذب قانون و انرژي
 حرکت بی را هاآن اول نگاه در شاید. کنید نگاهدقیقتر  تاناندست به اي لحظه براي بیایید
 را ارتعاش و انرژي از بزرگی توده بگذارید، قوي یمیکروسکوپ زیر در را هاآن اگر اما بپندارید،
 را انرژي از میدانی او جسم و نیست محدود بدن یکفقط  آدمی پس. کرد خواهید مشاهده

 زیرا است، کائنات کل و انسان وجودي ابعاد تمام دهنده تشکیل ،انرژي این. شود  می شامل
 سطح اولین و چیز هر اولیه آفرینش انرژي،. شود می شروع و گرفته شکل انرژي از چیز همه
 به شکلی از بلکه د،گرد می خلق نه وشود  می تولید نهدر واقع . است کائنات در بحث مورد
 واسطه به کائنات، اعضاء و اجزاء تمامی و داشته وجود همیشه زیرا آید، می در دیگر شکل

 این طریق از و باشد می انرژي از نامحدودي منبعی ما بدنرو  این از. ارتباطند در هم با آن
 ).2006 بیرن،( است ارتباط در کائنات با انرژي

  

 »1اي پروانه اثر« مفهوم به تا است الزم فوق، مطلب تائید در
 در "اس. يا.  يا.  يا"اجالس نهمین و سی و صد در که شود اشاره

 ازیکی  اي پروانه اثر. مطرح شد "2لورنتس ادوارد" از اي مقاله پی
 شرایط به ،»4آشوبناك هاي سیستم« حساسیت دلیل به که است» 3آشوب نظریه« مصادیق

 سیستمیک  در کوچک تغییري که کند می اشاره نکته این به پدیده این. شود می ایجاد اولیه
 شدید یتغییرات بروز باعث تواند می ،) پروانه زدن بال مثل( زمین سیاره جومانند  آشوبناك

 پرهایشان آمازون در ها پروانه که هنگامی دیگر، عبارت به .شود )دیگر درکشوري توفان وقوع(
 دارايد، مطلبی که شو می تگزاس در هوایی و آب تغییرات باعث عمل این زنند،می هم  به را

 میان ارتباط پدیده، دو هر و است» ٥دامینویی اثر« نام به دیگري مفهوم با بسیار یارتباط
  .دنرسان می اثبات به را آنها تولیدي انرژي نوع اساس بر کائنات، اجزاء

                                                             
1 Butterfly Effect 
2 Edward Lorents 
3 Chaos Theory 
4 Chaos Systems 
5 Domino Effect 
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تعاریف مربوط  ،قسمت این در شدید، آشنا ايپروانه اثر و انرژي ابتدایی مفهوم با که حال

  :ارائه خواهد شد آدمی بدن در موجود انرژي مراکزبه 
  :)چاکراها(مراکز انرژي 

 ايکلمه چاکرا( .دارد وجود »1هاچاکرا« ای انرژي مراکز عنوان تحت نقاطی انسان بدن در
 را انسان بدن انرژي کالبد از مهمی بسیار بخش چاکراها. )است چرخ معناي به سانسکریت

 که فیزیکی کالبد همانند از این رو. هستند فعالیت درحال مداوم طوره ب و دهند می تشکیل
 و اصلی چاکراهاي داراينیز  انرژي کالبد است، شده تشکیل تر اهمیت کم و حیاتی اعضاء از

 به که هستند چرخشی حال درنیروگاههاي  و انرژي مراکز اصلی، چاکراهاي. باشد می فرعی
، نمایند می کنترل را فیزیکی کالبد اصلی اعضاء و دارند قطر متر سانتی 10 تا 7 معمول طور

کار نکنند، اعضاء حیاتی بدن انسان  درستیبه   اگر نتیجه در. رسانند می انرژي آنها به یعنی
نخواهند  را خود صحیح عملکرد انجام جهت الزم حیاتی انرژي زیرا ،شوند می بیمار یا و ضعیف
  .داشت

با یکی از هفت غدد بدن  آنها که هر یک از تشکیل شده هفت چاکرا اصلی از بدن انسان 
در ارتباط  هاکه با آن چاکرا و به وسیله شبکه عصبی یا غددي و گروهی از اعصاب مرتبطند

بر  ،غدد درون ریز و سیستم عصبی از این رو، چاکراها از دو مسیر. شونداست، کنترل می
هاي کم اند، بخش اینچ  ک تا دویچاکراهاي فرعی که داراي قطر  طرفی از. گذارند جسم اثر

  .رسانندرا کنترل نموده و به آنها انرژي میبدن تر کالبد جسمانی  اهمیت
  

  :دارند عهده بر را مهم وظیفه سه چاکراها کلی، طور به
  بدن مختلف هايبخش در حیاتی انرژي توزیع و جذب) 1
  بدن مختلف اعضاء و جسمانی کالبد عملکرد تقویت و کنترل) 2
 به گیرند،می انرژي و شوندمی تنظیم اصلی چاکراهاي از بعضی وسیله به ریز درون غدد(

 مهار یا تحریک را ریز درون غدد توانمی اصلی، چاکراهاي دستکاري و کنترل با که طوري
 کار خوب از ناشی حدودي  تا روحی، و جسمی هاي بیماري از بسیاري تعداد رو، این از. نمود

  .)باشند می چاکراهااین  نکردن

                                                             
1 Chakra 
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 انرژي سازي فعال که طوري به هستند، روانی استعدادهاي مراکز چاکراها از بعضی) 3

 مثال، براي. شود می دافرا روانی استعدادهايیافتن و پرورش  توسعه باعث خاص، چاکراهاي
 و لطیف انرژي احساس در خود توانایی تواندمی شخص دست، کف چاکراهاي نمودن فعال با

   .استو دسترس  انجام قابل تمرکز با و راحتیه ب  که عملی دهد، توسعهرا  تندرستی هاله
  :باشند دین شرح میب ،بدنحیاتی ي انواع چاکراها

  

  »1موالدهارا« :فقرات ستون پایه یا ریشه چاکراي :اول چاکراي
 قدرت، زندگی، نشانه که است قرمز یرنگ با بدن حیاتی انرژي ورود محل موالدهارا،

  کننده درمان اتاثر غذایی، فقر و خونی کم روي چاکرا این. باشد می حیات و جسمانی نیروي
 ارتباط( ارتباط و ایمان  بقا، امنیت، حس ایجاد در را چاکرا این  رتاثی دانشمندان. دارد مثبتی

 .دانند می) فرزند با مادر

 )منگاهینش(ی تناسل دستگاه ومقعد  نیب :منطقه -

 يویکل فوق غدد :مرتبط غدد -

 پروستات مقعد، روده، پا، ناخن، ها،دندان ها،استخوان :وابسته عضو -

 پر چهار لوفرین :شکل -

 :هیپاي چاکرا به دنیبخش قدرت و قرمزي انرژ آوردن دسته بي راهها

 ورزش مانندی کیزیفي ها تیفعال انجام 

 رنگ قرمزي ها یدنینوش و غذاها مصرف 

 معطري ها روغن از استفاده 

 کیانرژی قیموس به دادن فرا گوش 

 خود پوشش و اطراف طیمح در قرمز رنگ از استفاده 

 
  

  
  

                                                             
1 Base Chakra: Muladhara: Root Chakra 
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 »1هیستانا سواد«: کلیه مرکز یا خاجی چاکراي: دوم چاکراي

 حقیقت در که است نارنجی آن رنگی طیف و دارد قرار شکم یپایین بخش در چاکرا این
 مربوط آگاهی از قسمتی به هیستانا. کندمی ایجاد را خویشتن بر کنترل و خشم دفع قدرت

 را خون گردش و غذا هضم پیرامون مسائل که شود می داده نسبت جنسی روابط و غذا به
 نیاز چیزي چه به جسم بدین مفهوم که ،است درون با چاکرا این  ارتباط. سازدمی منظم
 احساسات و بچه داشتن در شخص توانایی همچنین. سازدمی خشنود را او چیزي چه و دارد

  .است چاکرا این  با ارتباط در ،او ي ها هخواست و
 یخاج استخوان ریز نچیا  12 تا 1 فقرات، ستوني انتها :منطقه -

 گنادها پروستات،: مرتبط غدد -

 یجنس مثل دیتول :فهیوظ -

 شونده ریتکث اعضاء بدن، عاتیما ها،اسپرم ها،مثانه ها،هیکل :وابسته عضو -

 پر شش لوفرین :شکل -
  

 :یخاج يچاکرا به دنیبخش قدرت وی نارنج يانرژ آوردن دسته بي راهها

 معطرو  داغ حمام 

 محکم و قیعم ماساژ 

 يآشپز آموزشي ها کالس 

 کیرمانت و عاشقانهي ها لمیف دنید 

 رنگی نارنجي غذاها دنینوش و خوردن 

 ینارنگ و پرتقال مانند معطري ها روغن از استفاده 

 چنگ يصدا مانندي جار و رواني ها یقیموس دنیشن 

 خود پوشش و اطراف طیمح دری نارنج رنگ از استفاده 

 
  
  

                                                             
1 Sacral Chakra: Swadhisthana 
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  »1پورا مانی«: معده زیر عصبی شبکه یا خورشیدي شبکه چاکراي: سوم چاکراي
 .است ذهنیت و هوش عقل، نشانه که است طالیی زرد چاکرا این  به مربوط رنگی طیف

 داراي و دارد اعصاب و صفرا کیسه طحال، کبد، عملکرد کنترل بر مثبتی ثیرات چاکرا این
 هاي فعالیت و ذهن طرفی، از .باشد می چاقی و یبوست ،قند مرض بیماري جهت درمانی قدرت
 با گویندمی) شخصی ضمیر ( خود یاو  شخصیت آن به که وجود از قسمتی و آن به مربوط

 .است ارتباط در چاکرا این

 شکم پشت ناف، مقابل فقرات، ستون امتداد و پشت در :منطقه -

 پانکراس :مرتبط غده -

 یعصب ستمیس صفرا، گوارش، دستگاه طحال، کبد، معده، شکم، :وابسته عضو -

 پر  ده لوفرین :شکل -
 

 :يدیخورش شبکهي چاکرا به دنیبخش قدرت و زردي انرژ آوردن دسته بي راهها

 دیخورش نور معرض در قرارگرفتن 

 یذهن يها يباز انجام و معما پازل، حل 

 آموزندهي ها کتاب خواندن و یآموزش يها کالس به رفتن 

 رنگ زرد مواد دنینوش و خوردن 

 یکوه لیاکل و ترنج فروت، پیگر مو،یل مانند معطري ها روغن از استفاده 

 ین يصدا مانند ذهن بر رگذاریتاث  یقیموس دنیشن 

 خود پوشش و اطراف طیمح در زرد رنگ از استفاده 

 
  

  

                                                             
1 Solar Plexus Chakra: Manipura:Nabhi 
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  »1هاتاآنا« :الهی عشق یا قلب چاکراي: چهارم چاکراي
 سبز آن به مربوط رنگی طیف و دارد قرار قلب باالي و سینه جناق وسط در چاکرا این

 و خواهر پدر، مادر، ( قلب در مردم با ارتباط و عشق احساس شامل چاکرا، این تاثیرات. است
 .دهدمی نشاننیز  را تنفسی مشکالت ،آناهاتا همچنین. باشد می )فرزند و همسر برادر،

 موسیت :مرتبط غده -

 شکم حفره پوست، نه،یس قفسه قلب، :وابسته عضو -

 پر دوازده لوفرین :شکل -

 :قلب يچاکرا به دنیبخش قدرت و سبزي انرژ آوردن دسته بي راهها 

 عتیطب دري رو ادهیپ 

 خود اطراف در اهانیگ قراردادن 

 رنگ سبزي غذاها دنینوش و خوردن 

 سدر و نعنا کاج، ، پتوسیاکال مانند معطري ها روغن از استفاده 

 دارد عتیطبي صدا کهی قیموس دنیشن 

 خود پوشش و اطراف طیمح در سبز رنگ از استفاده 

 
 »2 شودهاوی « :حلق یا گلو چاکراي: پنجم چاکراي
 گرفته قرار حنجره و گلو گودي بین گردن، مهره پشت و پائین حلق، رويبر  چاکرا این

 پنجم چاکراي. باشد می الهام و اخالص جاودانگی، عالمت که است آبی آن به مربوط رنگ و
  .است گذارثیرات عصبی هايناراحتی و گلو گرفتگی هاي بیماري روي

 دیروئیت :مرتبط غده -

 بازوها و فک گلو، گردن، :وابسته عضو -

  پر شانزده لوفرین :شکل -
  

                                                             
1 Heart Chakra: Anahata 
2 Throat Chakra: Vishuddha: Vishuddhi 
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 :گردني چاکرا به دنیبخش قدرت وی آبي انرژ آوردن دسته بي راهها

 یآوازخوان 

 عالقه مورد وسائل ازی ونیکلکس يآورجمع 

 یآبي غذاها دنیآشام و خوردن 

 سرو درخت و نعناع بابونه، ،یشمعدان گل مانند معطري ها روغن از استفاده 

 ایدر امواج يصدا مانند شونده تکرار تم بایی ها یقیموس از استفاده 

 خود پوشش و اطراف طیمح دری آب رنگ از استفاده 
  

  »1آجنا« :سوم چشم یا پیشانی چاکراي: ششم چاکراي
 طیف و دارد قرار ابروان دو میان چشم، دو بین از باالتر کمی و پیشانی سمت در آجنا

 و بیرونی دید( سوم چشم شدن باز باعث چاکرا این. است نیلی آبی آن به مربوط رنگی
 این انرژي. است مفیدبسیار  ،ذهنی هاي بیماري درمان و آرامش ایجاد در و شده) درونی
 عالوه، به. است موثر شده فراموش خاطراتیادآوري  جهت که بردمی باال را آگاهی ،چاکرا

 .است مرتبط معنویت و  روح عنیی ،انسان وجودي قسمت تریندرونی با چاکرا این

 زیپوفیه :مرتبط غده -

 ینیب گوش، چشم، صورت، :وابسته عضو -

 پر دو لوفرین :شکل -

 :یشانیپي چاکرا به دنیبخش قدرت وي الجوردي انرژ آوردن دسته بي راهها

 ستارگان و آسمان به ستنینگر 

 دهد یم پرورش را یروح ییتوانا و رتیبص و نشیب که شنیتیمد و مراقبه. 

 يالجوردي غذاها دنیآشام و خوردن 

 کندر وي هندي نعنا مانند معطري غذاها از استفاده 

 زارتمو و باخ مانند کیکالس یقیموس يها یسمفون به دادن  گوش 

 خود پوشش و اطراف طیمح در نیلی رنگ از استفاده 

  
                                                             
1 Brow Chakra: Ajna: Third Eye: Bindu 
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  »1ارارساهاس« :سر تاج یا جمجمه باالي چاکراي: هفتم چاکراي

 جهت چاکرا این انرژي .دارد قرار سر يباال میانی قسمت در تاجی، چاکراي یا اساهاسرار
 احساس با هفتم چاکراي .کندمی تنظیم را خواب و است مناسب ذهنی هايبیماري درمان

 به دهد،می نشان پدرمان با همچنین و زمین با را ما ارتباط و بوده مربوط جدایی و یگانگی
 و بنددمی را چاکرا این  باشد، کرده تجربه را پدرش از جدایی احساس کسی وقتی که طوري

 نتواند وباشد  گرفته قرار ايپوسته در که این  مثل کند،می تجربه را انزوا و تنهایی احساس
  .نماید برقرار یارتباط خود اطراف با
 مخچه مغز، :وابسته عضو -

 پر هزار لوفرین :شکل -
  

 :یتاجي چاکرا به دنیبخش قدرت و بنفشي انرژ آوردن دسته بي راهها

 وگای و تفکر 

 تصورات نگارش همراه به اها،یرو بر تمرکز 

 رنگ بنفشي ها یدنینوش و غذاها از استفاده 

 ایمگنول و اسی گل ، سنبل عطر مانند معطري ها روغن از استفاده 

 خود پوشش و اطراف طیمح در بنفش رنگ از استفاده 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1 Crown Chakra: Sahasrara 
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 بخش این در بدن، در موجود انرژي مراکزپس از بحث پیرامون 

 بیان علت. پردازیم می» 1سوزنی طب« عنوان تحت علمی بررسی به
 عناصر به کارگیري از استفاده با ،دانش این موثر استفاده مساله، این

 ذهنی يها بیماري درمان در ،)ها کانال و مراکز( بدن در موجود انرژي
  . باشد می جسمی و

 و نازك بسیار هاي سوزن فروکردن طریق از که است ها روش از ايمجموعه ،سوزنی طب
 درد تسکین باعث دارد، جریان حیاتی انرژي نوع کی آنها در که بدن از خاصی نقاط تحریک

 روي را نقاطی باستان، چینیان پیش، ها قرن. شودمی يبیمار از خاصیو نوع  شکل درمان و
 درونی اعضاء روي فراوانی درمانی اثرات توانستمی آنها تحریک که کردند کشف انسان بدن
 مربوط زانو، زیر نقاط و مثانه و کلیه کانال به مربوط پا، قوزك اطراف نقاط مثال. بگذارد بدن

  .است معده کانال به
 محدود ها قرن تا است، معروف نیز »چینی سنتی پزشکی« به که سوزنی طب از استفاده

 آن کاربرد طب، این با هافرانسوي آشنایی با میالدي، مشانزده قرن در که آن تا بود آسیا به
 طب از استفاده جهانی، بهداشت سازمان ،1975 سال درو  نهایت در. یافت گسترش اروپا در

  .نمود تایید رسمی طور به ها بیماري درمان و تشخیص در را سوزنی
 نامهاي به هم، مخالف نیروي دو ثیرات تحت انسان بدن سوزنی، طب هاي افتهی پایه بر

 آن بین تعادل علت به که است وضعیتی فرد، یک سالمت و دارد قرار »3یانگ« و »2یین«
 کردن برطرف قابلیت ،سوزنی طب که دنده می نشان تحقیقات. شود می برقرار بدن در دو

 واقع در. ببرد ترباال را افراد بدن مختلف هاي قسمت توانایی تواند می و داشته را هادرد انواع
 عملکردي مجموعه ینچند شامل(کل،  یک عنوان به انسان بدن به که سوزنی طب محققان
 از استفاده طریق از سیستم، چند یا یک اصالح با توان می که بر این باورند نگرند، می )مرتبط
 ،)سوزنی طب نقاط( بدن حساس و خاص نقاط در گردی چیزهاي یا و حرارت فشار، سوزن،
 طب حساس نقاط(. نمود درمان را فرد بیماري و آورد دسته بدوباره  را رفته دست از تعادل

   .)دارند قرار پوست زیر در زیاد تراکمی با باشند که می اعصاب و مجاري شبکه شامل ،سوزنی
                                                             
1 Acupuncture 
2 YIN 
3 YANG 
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 و بودن فعال و هیجان گرمی، چون صفاتی به »یانگ« نیرويهاي علمی،  طبق یافته بر
 داده نسبت غیرفعال حالت مجموع در و آرامی سردي، چون صفاتی به »یین«درونی  نیروي

 نام به حیاتی انرژي که دندار وجود بدن در» 1دینمری« نام به هایی کانال طرفی، از. شود می
 رخ ها کانال این  در انسدادي یا اختالل دلیلی، هر به اگر و کندمی حرکت آنها در »2چی«

 این از .آورد می فراهمرا  بیماري موجبات و هخورد هم بر آنها در موجود انرژي تعادل دهد،
 به که تغییريو  هستند چی انرژي عبور جهت بسترهایی ،)النهارات نصف( هامریدین رو،

 ها کانال این  روي بر که است حساسی نقاط تحریک پایه بر دهد، می رخ سوزنی طب کمک
 و نمود برطرف رابدن  انرژي در شده ایجاد  تعادل عدم توانمی سبب بدین. دارد وجود

. شود می بدن در چی جریان متعادل میزان باعث تنظیم نهایت در که کرد درمان را بیماري
 باشد، داشته وجود انرژياین  از کمبودي که بدن از  اي نقطه هر در که است مفهوم بدان این

 ،خواه همت( یابدمی کاهش باشد، موجود آن از زیادي مقادیر که محلی هر و گردد می تقویت
1388 .(  

 به انرژي، مفهوم از نیز» ییشو فنگ« و» پی. ال. ان« ،»یوگا« علوم که است ذکر به الزم
 در و بعدي فصل در که جویند می سود ،خود  استفاده مورد هاي زیرساختشالوده و  عنوان
  .شود ه میپرداخت بدان مفصل طوره ب ذهن، مدیریت کاربردهاي قالب

  
  :ذهن مدیریت و جذب قانون

 زندگی راز ترین بزرگ را آن توان  می که( جذب قانون
 انسان حیاتی و درونی انرژي دوگانه رابطه بر تکیه با ،)نامید

 مشابه چیزي، هر که است استوار اصل این بر کائنات، و
 یک به راجع انسان وقتی این بنابر. کند می جذب را خود

 همان مشابه واقع در کند،  فکر موارد بقیه از بیش موضوع،
 هر قانون این  مطابق دیگر، عبارت به. کرد خواهد جذب را نگرش همان با افرادي و افکار

 افکاري نوع و تصاویر ماهیت طریق از و او خود توسط شود، می انسان زندگی وارد که عاملی

                                                             
1 Merydian 
2 Chi 
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 واقعیتتبدیل به  ذهن،” ،1807، 1هگل گفته به .است شده جذب دارد، یشخو ذهن در که
 همانند را کائنات ،انسان که است معنی نیاه ب جذب قانون به اعتقاد حقیقت در “ .شود می

 مثال که بگوید نهایتا و بگذارد آن منوي روي بر را خود انگشت ببیند،تجاري  یک کاتالوگ
 را او سفارش نوع که شاخصی نتیجه در. باشد داشته را تجربه فالن ای چیز فالندوست دارد 

 و تفکرات این اساس بر که است انرژي نوع و) منفی یا مثبت( تفکرات نحوه کند، می تعیین
  .شود می گسیل اطراف محیط به او ذهن توسط

 داراي که است ییآهنربا عنوان به انسان تصور جذب، قانون درك جهت راه ترین ساده
 افکارش با که کند می پیدا را مخابراتی دکل یک حکم ،آدمی اینجا در. است ربایش خاصیت
 شخص که است گیري اندازه قابل بسامدیک  داراي افکار این .نماید می پخش را بسامدي

 این از. دهد تغییر را آن ،اش فکري تحول از استفاده با بایستی زندگی، در تغییر ایجاد جهت
 روي که گوید می او به شدرنگ بی احساس و کنند می مشخص را او بسامد آدمی افکار رو،
 که است بسامدي روي دارد، بدي هواي و حال او وقتی مثال عنوان به .است بسامدي چه

 خوب موضوعات قدرتمندانه دارد، خوبی هواي و حال وقتی و کند می جذب را بد موضوعات
 خواندن هم اکنون مشغول به که کتابی همین .کرد خواهد جذب خود سوي به را بیشتري

  !اید کرده جذب را آن شما خود که است چیزي هستید، آن
 قرار آن در که موقعیتی هر از فرد« که است اصل این  در جذب قانون زیبایی طرفی از
 وضعیتی به همیشه مردم بیشتر. »نیست دیر آغاز براي هیچگاه و کند شروع تواند می دارد،

 تمامی که آن اول. ندغافل نکته دو از که حالی در دارند، اعتراض برند، می سر به آن در که
 اند، بوده درگیرش و  برده می سر به آن در قبال افراد که بوده اتفاقاتی حوادث، و شرایط این 

 اکثر که آن  دومو  افتدبی اتفاق حتم طور به و راستی به آینده،  در است قرار که چیزي نه
 لزوما بد، اتفاقات آن و هستند خود زندگی در مشترکی و سخت هاي گذشته داراي مردم

 زندگی شاهکار زیرا شوید، موفق توانید می شما. نیست خاصی اشخاص یاو  شما به مربوط
  .هستید خود

  
  

                                                             
1 Friedrich Hegel 
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 ،)بد و خوب احساسات( خویش ذهنی سیستم کنترل با آدمی تا است الزمدر واقع  پس
 عمل آن که نیست مهم ،دهد انجام سازد فعال را اش ذهنی مثبت فایل تواند می که هرکاري

در  .!)باشدکالباس  ساندویچ یک خوردن یا و موسیقی قطعه یک خواندن تواند می( باشد چه
 و انرژي او در و دهدب جواب معین فرد آن براي عمل، آن که است این  در اصلی راز حقیقت
  . نماید ایجاد یمثبت  روحیه

 مطلب این   ذکر است، اهمیت داراي جذب قانون عملکرد نحوه در که اي نکته مهمترین
 افراد ذهن در آنچه بدي یاو  خوبی حتی و کوچکی ای بزرگی ماهیت به فوق، قانون که است

 کند می عمل شرایطی هر در قانون این. دهد نمی اهمیتی گذرد، می) هادرخواست و آرزوها(
 1جاذبه قانون مشابه واقع در. دهد می پاسخ آدمی ناخودآگاه و خودآگاه ذهن تفکرات به و

 آدم که این  از نظر صرف بیاندازید، پائین به مرتفع ساختمان یک از را خود شما اگر( نیوتن
 به صرفا نیز جذب قانون ،!)روید می بین از و خورد خواهید زمین به هستید، بدي یاو  خوب

 آنجا شما اگر مثال .نخواهد داشت کاري معنا این  در ها پدیده ماهیت با و پردازد می خود کار
 دارید، زمینه این  در بدي احساس و کنید می فکر ي خودها بدهی از کوهی به و اید نشسته

 جذب قانون به که است  سفارشی و فرستید می کائنات به که است منفی انرژي نآ دقیقا این
  . داد خواهید

 آن، بر تسلط و ذهن مدیریت دانش ادگیريی با که است این  در شما وظیفه رو این  از
 و شده آگاه کنید، می جذب که چیزهایی به تا دارید خود ذهن در که باشید افکاري مراقب

در این  معروف المثل  ضرب یک. کنید حرکت مثبت افکار پرورشرشد و  جهت در نهایت در
   ."کنید می فکر آن به همه از بیش که شوید می چیزي آن شما" :گوید میزمینه 
 در و کنید می  فکرموارد  بقیه از بیش) منفی ای مثبت( چیزي بهشما  وقتی نتیجه در

 یصورت به ،باشید متوجهخود  بدون آن که بخواهید و واقع، در گویید، می بله آن به ذهنتان
از این رو  اید، کرده کائنات در فکر آن به مربوط جذب قانون فعالسازي به اقدام ناخواسته

برخواهد گرداند و  شما به را آن ازي بیشترمقادیر  ،)بر اساس نحوه عملکردش(، جذب قانون
است  این قانون، اصلی پس. به وضوح مشاهده خواهید کرد شما نتایج آن را در زندگی خود

 .است ما ههمروزمره  زندگی در عینی نمود داراي که

                                                             
1 Law of  Gravity 
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 دارد را آن نالد، می و کند می صحبت بیماري از بقیه از بیش که کس آن مثال، عنوان به

 اش زندگی به خود را کند می شکایت اش درباره و کرده احاطه را اطرافش که چیزي هر زیرا
  !)را به یاد بیاورید»  hypochondriac « افراد ( است  نموده جذب

 جذب قانون ساختار کند، می مشغول خود به را افراد فکر گهگاه که مسائلی از کیی شاید
 دورکردنش، و راندن جاي به گفتن، نه هر با خواهد، نمی را چیزي فرد که هنگامی یعنی. است

 المثل ضرب زمینه این  در. کرد خواهد جذب خود به نسبت بیشتري شدت با را مساله آن
 کمی مساله این  شاید رو، این  از. "اومد سرم اومد، بدم چه هر از ": دارد وجود نیز فارسی

 و افکار که شده اثبات علمی لحاظ به که است این  کننده امیدوار  نکته اما! باشد ترسناك
 به توان می آنها، سازي فعال محض به و اند منفی هاي انرژي از تر قوي بار صدها مثبت، انرژي

  .برد بین از را منفی افکار از وسیعی  محدوده راحتی
 منفی بخش از ذهن مثبت فایل شد، عنوان ذهن ساختار بخش در همانطورکه طرفی از 

 رفتن و دهد می دست از را خود نقش دیگري یکی، شدن فعال با که طوري به ،جداست آن
 قبلی هاي آموزه و عادات اساس بر و فرد خود اختیار در کامال ذهن، منفی یاو  مثبت فایل به

  .است وي
 افراد زندگی در جذب قانون تاثیر پیرامون ،"2006 ،1هیکس استر"

مسائل  با مبارزه جهت در زیادي يها کمپین ما کنونی دنیاي در ”:گوید می
 کلی طور به و ، ایدزتروریسم سرطان، فقر، جنگ،و مشکالتی همانند 

 به در زندگی خود همواره من. دندار وجود منفی و ناخواسته چیزهاي
فضاي  در بسیاري تغییرات خواهان ها،گروه این  در عضویت طریق از که ام برخورده مردمی

 از استفاده با و مداوم طوره ب افراد، از دسته ایندر نتیجه . باشند می خود جامعهزندگی و 
 راي آن براي حتی و کنند می يبسیار حمایت ،تغییرات دست این  از خود انرژي و زمان پول،
 دور جاي به که شوند میاین مطلب  متوجه تعجب، عین در و مدتی از پس اما دهند، می

 که چیزي آن از بیشتري مقادیر جنگیدند، می هاآن علیه بر که چیزهایی از آزادي و شدن
 به نتایج مخالف کامال هدفشان، کهاست  حالی درو این  اند، نموده جذب را خواستند نمی

  “ .است آمده دست
                                                             
1 Esther Hicks 
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 دسته این  رویکرد ایراد  و اشکال. است جذب قانون فقط و فقط معما این  حل کلید! بلی

 نکات پرورش به ،مثبت انرژي ارسال بر تمرکز جاي به آنها اکثر که است این  در افراد از
 مقادیر جذب، قانون کنند، می ابراز که »نه« فریاد هر با حقیقت در و پردازند می ذهنی منفی

 افرادي اوقات، گاهی دلیل همین به. نماید می ایجاد  برایشان را ناخواسته چیز آن از بیشتري
 شوند می انتخابات برنده کنند، می دریافت مردم سوي از بیشتري منفی موج انتخابات، در که
 وقتی تا است بهتر رو این  از. کنند می تولید بیشتري جنگ جنگ، ضد هاي جنبش برخی ایو 

 فکر آن مورد در کمتر آید، می بدش و است متنفر آن از که خورد می بر موردي به انسان
  . نگرانند همواره ،منفی مساله آن درباره که شود گروههایی عضو ای و بنویسد کند،

 را خود فکر واید نم دور خواهد نمی که چیزي از را خود توجه فرد بایستیبه بیان دیگر، 
 برخی از اجتناب و گرفتن نادیده اوقات، گاهی زیرا کند، خود مثبت هاي خواسته متوجه

 هرگز” :گفت می او. بود نابغه کی "1ترزا مادر" زمینه، این  در. است حل راه بهترین خود امور،
 داشتید، صلح کمپین کی شما اگر. نخوانید فرا جنگ  ضد گروه کی در عضویت براي مرا

  ). 2006 بیرن،(“ .کنید دعوت مرا آنگاه
 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1 Mother Teresa 
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  :ذهن مدیریت و 1هیجانی هوش
 و کسب دنیاي مختلف هايعرصه تحوالت شتاب و سرعت و حاضر عصر هاي پیچیدگی

 راه، این در و نموده ترحساس خود نوبه به را روانشناسی علمی و دقیق هايیافته نقش کار،
 در تا داشته آن بر را روانشناسی متخصصان سازمانی، و صنعتی تحوالت مسیر در ویژه به

 از. نمایند اتخاذ موضوع این  به نسبترا  ايویژه نگاه ،یشخو هاي پژوهش و ها پردازينظریه
 عرصه این در ترقدیمی هاي نگرش و هانظریه کارآیی عدم به پاسخی نگاه، این که ییآنجا
 هاي توانمندي که گردید مشخص و ندشد کشیده چالش به قدیمی هاي نظریه نتیجه در بود،

  . باشند زندگی در موفقیت براي خوبی کنندهبینیپیش توانندنمی دیگر ،افراد عقالیی صرفا
 هوش« اصطالح ،"2سالوي" نام به روانشناسی ،1990سال در بار اولین براي و رو این از

 و دیگران احساسات با همدردي افراد، احساسات درك و کیفیت بیان جهت را» هیجانی
  . برد کاره باخالقیات  مطلوب اداره توانایی

 آن، از استفاده و دیگران و دخو احساساتنوع  شناخت بر مشتملهیجانی  هوشمفهوم 
 به که است عاملی هوش این. باشد می زندگی درو درست  مناسب تصمیمات اتخاذ جهت
 با خوبی روابط باال، اجتماعی هاي مهارت داشتن واسطه به که شخصی درشکست  هنگام
 مشاهده که طورهمان و) 1388 آبادي، حسین( نماید می انگیزه ایجاد کند، می برقرار مردم

  . دارد ذهن مدیریت مفهوم با زیادي قرابت ،شود می
 ضریب«عامل  که بود این بر تصور متمادي هاي سال براي

 تا و است افرادو کامیابی  موفقیت میزان نماینده ،»3هوشی
 اهداء معیار عنوان به را هوش تست ها  سازمان و مدارس ها، مدت
 اخیر دهه در محققان اما. کردند می استفاده افراد به جوایز

 دانشمندان رو این  از. نیست افراد موفقیت ارزیابی شاخص تنها ،هوشی ضریب که دریافتند
و در این زمینه  پرداختند» هیجانی هوش« به نام دیگري گزینه پیرامونو بررسی  تحقیق به

  ). 2001 رکر،(اي ارزشمندي دست پیدا کردند ه به یافته

                                                             
1 EQ: Emotional Quotient 
2 Peter Salovey 
3 IQ: Intelligent Quotient 
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 همچنین و باال یهوش ضریب با يافراد موفقیت عدم هیجانی، هوشمفهوم  حقیقت، در

 که معناست بدان امر این .کند می تبیین را متوسط یهوش داراي افراد غیرمنتظره موفقیت
 هستند کسانی از تر موفق بسیار باال، هیجانی هوش و متوسط عمومی هوشمیزان  با افرادي

 بینی پیش هیجانی هوش نتیجه، در. دارند یپایین هیجانی هوش و باال عمومی هوش که
  . است ها استرس باآنها  مناسب برخورد نحوه و زندگی در افراد موفقیت کننده

 از ايمجموعه”: از است عبارت هیجانی هوشمفهوم  ،"19971 اُن، بار" تعریف طبق
 ،محیط هاينیاز به پاسخ دررا  ما کلی قابلیت که اجتماعی و هیجانی هاي توانایی و ها دانش

     “.دهد می قرار تأثیر تحت مؤثري طور به

  :است زیر موارد شامل مجموعه این
 

  خویشتن بیان قدرت و خود فهم و درك ش،یخو از بودن آگاه توانایی -
 آنها بیان قدرت و دیگران فهم و درك دیگران، از بودن آگاه توانایی -

  خویشتن در ها تنش کنترل و شدید هیجانات با مواجهه توانایی -
 اجتماعی و فردي ماهیت با مسائلی حل و تغییرات با انطباق توانایی -

 که است استوار نکته این  بر هیجانی هوش از ،)1996( "2گلمن دنیل" تعریف طرفی، از
 چرا شود؛ روبرو هاآن با هوشمندانه یصورت به بایستی شخص هیجانات، گرفتن نادیده جاي به
 را ها ناکامی با مقابله در پایداري جهت خود، اراده قدرت توانمی هیجانی هوش با تنها که

 شدن غرق از و نمود تنظیم را خویش خوي و خلق و روحی حاالتاحساسات،  و برانگیخت
  . کرد اجتناب کننده ناراحت مسائل باب در تفکر و

 توصیف چنین را هیجانی هوشقابلیت  ،)1996( انیل جان با ايمصاحبه طی گلمن
 هدف، به دسترسی عدم از ناشی شکست هنگام به که است عاملی هیجانی هوش ”:کند می
 اجتماعی مهارت کسب در موفقیت باعث انگیزه، این . کند می امید و انگیزه ایجاد  شخص در
 و دیگران با رابطه در خویش هاي هیجان کنترل ،)مردم باو درست  خوبرفتار  معناي به(

 گرو در ،ها موقعیتاکثر  در افراد سرنوشت واقع در. است آنهاکردن  هدایت و تشویق توانایی
   “ .دهد می تشکیل راآنها  ،هیجانی هوش که است هایی مهارت

                                                             
1 Reuven Bar-On 
2 Daniel Goleman 
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  در اساسی حیطه پنج به ،»1هیجانی سواد« اصطالح بیان ضمن "سالوي پیتر"همچنین 

 :کند می اشاره زمینه این

ي خودنگر ییتوانا وی جانیه هاي حالت شناخت ،دخو از یآگاهي معنا به :2یخودآگاه -
 . دارد وجود که گونه همان به ،یشخو احساسات صیتشخ و

و  مطلوب یروش به احساسات کنترل و ها جانیه تیریمدي معنا به :3ها جانیه اداره -
 آنها امثال و ها جانیه ها، ترس کنترل و ادارهي راهها افتنی و احساسات نیا  منشاء صیتشخ
 . است

 هدف يسو و سمت به ها جانیه و عواطف تیهدا و دادن جهت يمعنا به :4يزیخودانگ -
  .استی جانیهي دار شتنیخو و

 و قیعال به نسبت تیحساسي معنا به :5یهمدل و گرانیدی جانیه وضع صیتشخ -
 در مردم، میان موجودي ها تفاوت به دادن بها و آناني هادگاهید تحمل گران،ید احساسات

 . است امور و ایاش به نسبت خود احساسات با رابطه

ي برخوردار و گرانیدي ها جانیه ادارهي معنا به :6گرانید با رابطهي برقرار و میتنظ -
  ). 2001 رکر،( استی اجتماع يها مهارت و ها تیکفا از

مفاهیم  سنجشآزمون و  باو دانشمندان،  پژوهشگران که است ذکر به الزماین نکته 
 رشد و فردي بین هاي توانمندي هیجانی، هاي آگاهی اجتماعی، هاي مهارت ماننده مختلفی

 این مختلف  ابعاد بررسی بههستند،  هیجانی هوش با مرتبط مفاهیم همگی که روانشناختی
  . اند پرداخته هوش

 و مدیریت هاي سبک و هیجانی هوشمفهوم  میان رابطه بررسی به شناسانروان از طرفی
 اصلی هاي مولفه سري کی به نهایت در که  گماشتند همت اجتماعی و فردي درون تغییرات

  :باشند می شرحاین  به ها این مولفه .افتندی دست اجتماعی و هیجانی هوش درباره

                                                             
1 Emotional Literacy 
2 Self-awareness 
3 Managing Oneself 
4 Motivating Oneself 
5 Empathy 
6 Handling Relationship 
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 آنها کنترل و ها هیجان از آگاهی در را شخص هاي توانایی :1فردي درون هاي مولفه) الف

 . کند می مشخص

 احساسات نیا  درك و شیخو احساسات از فردی آگاه زانیم: 2یجانیهی خودآگاه -

 دخو حقوق و حق از مطلوب وی منطق دفاع و افکار باورها، احساسات، ابراز: 3يجراتمند -

 خود به احترام و شیخو رشیپذ و درك وی آگاه خود توان :4نفس حرمت -

 که رایی کارها دادن انجام استعداد وی ذاتي استعدادها صیتشخیی توانا :5ییخودشکوفا -
 . برد یم لذت آنها دادن انجام از و خواهد یم و تواند یم شخص

 ازیی رهاآزادي و  وی عمل وي فکري دار شتنیخو ،يرهبر  خودیی توانا :6عمل استقالل -
 یجانیهي ها یوابستگ

  

فردي را گرایی  و میزان واقعپذیري و توانایی حل مساله  انعطاف :7سازگاري هاي مولفه) ب
  .دهد تحت بررسی خود قرار می

  موجودي ها تینیع وی عاطف تجربه نیب رابطهی ابیارزیی توانا: 8تیواقع آزمون -
 و ها تیموقع در ،شخصي رفتارها و افکار ها، جانیه با آمدن کناریی توانا: 9يریپذ انعطاف -
  مختلف طیشرا و
 موثري ها حل راه خلق و مشکالت فیتعر و صیتشخیی توانا: 10مساله حل -
 

  
 
  

  

                                                             
1 Intrapersonal Components 
2 Emotional Self Awareness 
3 Assertiveness 
4 Self-regard 
5 Self-actualization 
6 Independence 
7 Adaptability Components 
8 Reality Testing 
9 Flexibility 
10 Problem Solving 
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 قرار بررسی مورد را فرد نگري مثبت و نشاط: 1)کلی(عمومی خوي و خلق هاي مولفه) پ
 . دهد می

 وجود با یحت مثبت، نگرش حفظ و یزندگ  روشن يها جنبه به توجه ییتوانا :2ینیب خوش -
 ندیناخوشا وی منف احساسات

احساسات مثبت در  ابراز قابلیت و دیگران و خود زندگی از رضایت احساس توانایی :3نشاط -
 در فرد

استفاده از  و دیگران با سازگاري جهترا  شخص هاي توانایی :4فردي میان هاي مولفه )ت
  .کند بررسی می اجتماعی هاي مهارت

 آن نیتحس و درك و گرانید احساسات ازی آگاه توان :5یهمدل -

ي دارا و سازنده و دیمف عضو عنوان به خود،ی معرف در فردیی توانا : 6یاجتماع تیمسئول -
 شیخوی اجتماع گروه دري همکار حس

:  نظیر ییها ویژگی با متقابل بخش رضایت روابط حفظ و ایجاد توانایی :7يفرد نیب روابط -
 ت و داد و ستد مهرآمیزیعاطفی، صمیمنزدیکی 

  

ها را  توانایی تحمل تنش و کنترل و هدایت صحیح تکانه :8ها تنش کنترل هاي مولفه )ث
 .کند بررسی می

 طیشرا ،دیشد جاناتیه ،ندیناخوشاي دادهایرو برابر در فرد تحمل توان: 9ها تنش تحمل -
   زا تنش

   یجانیه خود کنترل و وسوسه ها، تنش برابر در فرد مقاومت ییتوانا :10اه تکانه کنترل -

                                                             
1 General Mood Components 
2 Optimism 
3 Happiness 
4 Interpersonal Components 
5 Empathy 
6 Social Responsibility 
7 Interpersonal Relationship 
8 Stress Management Components 
9 Stress Tolerance 
10 Impulse Control 
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  :هوش هیجانی تیمی
  

 کاربرد ،شده عنوان مطالب به توجه با و فصل این پایان در
هوش هیجانی «یا  کاري هايمحیط در هیجانی هوش دانش
 روانشناسی، اصولبر پایه . گیرد مورد بررسی قرار می »تیمی

 درآنها . گذارند نمی تنها را شما وقت هیچ عواطف و احساسات
 و شغل در روزانهطور ه ب شما زیرا هستند شما با جا همه و وقت همه کار، محل ای خانه
 بارها عواطف، و احساسات و خواهید بود رو به رو جدیدي يها چالش با ،خود شخصی حرفه

 از همیشه انتخاب حق ،نهایت در اما ،گیرند دست به را اوضاع کنترل تا کرده ظهور بارها و
  . برسید اهدافتان به و کنید مدیریت را آنها که بود خواهد شما آن

 کشف در که است آن معناي به هیجانی هوشمربوط به قابلیت  هاي مهارت بستن کار به
 هاي مهارت و کنید کسب بیشتري قدرت گوناگون، هاي موقعیت در احساساتتان شناسایی و

از . خشیدب ارتقاء و افزایش خوشایند، نا و مزاحم احساسات کنترل منظور به را خود مدیریتی
  . کنید تمرین راستا این در رابی مناس و جدید رفتارهاي تا دهید اجازه خود به این رو
 معمولی روز کی طول در که عواطفی و احساسات شدت و تنوع که باشید داشته ادی به

 شما کاري محیط در آنها از زیادي میزانجالب این که  و است انگیز شگفت کنند، می بروز
 بیشتري مهارت خود عواطف و احساسات مدیریت در که افرادي از این رو. شوند می حادث
 آنها با کارکردن معمول طوربه  و شوند محسوب می دیگران براي بهتري همکاران دارند،
 حرکت يتر موفق طوره ب ،خود شغلی اهداف به رسیدن درزیرا  است، تر خوشایند و تر دلپذیر

  . کنند می
 عمل تیم کی از عضوي عنوان به کاري محیط در شما که ییآنجا از است، ذکر به الزم

 و رفتارهاواقعی ش قن کننده  تعیین توانند می شما عواطف و احساسات نتیجه در کنید، می
 و ارتباط روش هیجانی، هوش قابلیت میان، این در که باشند تیم اعضاءدیگر  هاي واکنش

 قبال در آنها واکنش و پاسخ ، گیري تصمیم کلی شیوه و یکدیگر با تیم افراد برخورد نحوه
 که است محیطی ،توانمند سازماناین نکته را نباید از یاد برد که . گیرد می بر در را یکدیگر

 سازمان در تیم وجود و کنند می همکاري یکدیگر با مختلف هاي تیم در توانمند افراد ،آن در
قابلیت  از ها تیم ایناعضاء  اگر که طوريه ب ،شود می قلمداد آن موفقیت جهت در عاملی
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 ییآکار افزایش و سازمان عملکرد میزان بهبود باعث ،باشند برخوردار باالیی هیجانی هوش

  .شد دنخواه سازمانی اثربخشیفردي و 
 هیجانی هوشقابلیت  از که ییها تیم اعضاءکه  دهندمی نشان در این زمینه تحقیقات

، یکدیگر با کار و همکاري از و کنند می کسب زمان مرور به را بهتري نتایج د،برخوردارن باالیی
  . برند می بیشتري رضایت و لذت احساس

 دارد، مدیریتی هاي مهارت بر زیادي بسیار تاکید »تیمی هیجانی هوش« مفهوم نتیجه، در
 تیم ءاعضا میان روابط مدیریت ، تیم ءاعضا عواطف و احساسات مدیریت:  قبیل از هایی مهارت

  ).2009 گریوز، برادبري،( دیگر هاي تیم شاید یا افراد با تیم ءاعضا روابط مدیریت و
و در قسمت راهکارهاي اختصاصی مدیریت، به کتاب دوم الزم به ذکر است که در فصل 

به همراه  ،شناسی با حوزه روان آن بررسی مفهوم هوش هیجانی در حوزه مدیریت و ارتباط
 .خواهیم پرداخت تیانسانی مدیر هاي کاربرد این مفهوم در ارتقاء و بهبود مهارت
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  زمان گذر در ذهن مدیریت
 اب روانشناسانپژوهشگران و  از گروهی ،میک و بیست سده آغاز با 

و  بررسی به تصمیم ،"1سلیگمن مارتین"ي دانشمند بزرگ، رهبر
 مکتب نام با گذشته، دهه پنج در خود پژوهشی هاي یافتهواکاوي 

 با که رسیدند نتیجه ینه اب آنها. گرفتند» 2گرا مثبت یروانشناس«
 ذهنی هاي بیماري جهت موثر هاي درمانیافتن  در که چشمگیري دستاوردهاي وجود

 در افراد خودشکوفایی و توسعه رشد، به اندکی توجه شده، حاصل ناکارآمد رفتارهاي و
 در تا برآمدند درصدد همکارانش و سلیگمن نتیجه،  در. بود گرفته صورت روانشناسی

 قرار مدنظر را جدید کامال ماموریت دو شناختی، روان هاي پژوهش به دوباره دهی جهت
 وري بهره و شادي از برخورداري منظور به افراد، به کمک آنها تیمامور نیاول. دهند
 . داشت انسانی هاي قابلیت شکوفاسازي به اختصاص دوم، رسالت و زندگی در بیشتر

 و لوتانز( گذاشت وجود عرصه به پا گرا مثبت یروانشناس ی به ناممکتب ترتیب بدین
 یروانشناس جنبش از ،»3گرا مثبت سازمانی رفتار« جدید رویکرد و) 2007 همکاران،

 منابع تحول جهت ،مثبت یکردهايروبر اتخاذ  ویژه يتاکید که پذیرفت تاثیر گرا مثبت
  . داشت کاري هاي محیط در انسانی
: شد تعریف چنین گرا مثبت سازمانی رفتارمفهوم شناسی مدیریت، در روان رو نیا  از

 انسانی منابع قوت نقاطکشف  و شناختیروان مثبت هاي توانمندي کاربرد و مطالعه"
 آنها کارکنان، عملکرد بهبود براي بتوان و بوده گیري اندازه و ، گسترشتوسعه قابل که
  " .نمود مدیریتی اثربخش صورت به را
  
  

   
  

                                                             
1 Martin Seligman 
2 Positive Psychology 
3 Positive Organizational Behavior 
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 سازمانی رفتارشاخه  چارچوب توسعه راستاي در "2007 1 لوتانز، فرد"    

 عنوان به را گرا مثبت» 2شناختیروان سرمایه« ها، سازمان در گرا مثبت
. نمود مطرح ها سازمان يبرا رقابتی مزیت مهم منبع و یکمک عامل یک

 گراییمثبت شناختی روان متغیرهاي بر تکیه با شناختی، روان سرمایه بود معتقد يو
 سرمایه ارزش ارتقاء به منجر ... و 6آوري تاب ،5بینی خوش ،4امید ،3يفرد ییشکوفانظیر 

 سازمان در آنها میان روابط اجتماعی شبکه و افراد هاي مهارت و دانش یعنی انسانی،
 سرمایه تقویت با کهبود  اعتقادهمواره بر این  لوتانز). 2006 همکاران، و ياو( شود می

و  فیاضی( داد افزایش درصدده  تا حداقل را سازمانی عملکرد توان می شناختی،روان
  ).1388 اصل، سیمار

 
 سالمتحفظ  به منظور یآدم "1954 ،7مازلو آبراهام " هینظرمطابق  

 برخورداري جهت که دارد یمثبت نفس به اعتماد حس به نیاز خود، روانی
 مثبت نگرش و مطلوب اجتماعی شأن و احترام از بایستی ،آن از کامل

 مورد يها یژگیو از یکی ،ینندگیآفرتوان  که داشت اعتقاد مازلو. باشد مند بهره خویش
 شان،ینندگیآفر قدرت و نوآورند و مبتکر بسیار ،افراد نیا  .شکوفاست خود افراد از انتظار

 جهان به نسبت آنها واکنش طرز و ادراك وهیش به مربوط و یروان سالمت کننده انیب
 . است

 کرد، لیتبد پرآوازه يشمندیاند به را مازلوآبراهام  که يا هینظر نیمهمتر ،یطرف از    
 آن بهقصد داریم تا  بخش نیا در که بوداو » 8ازهاین مراتب سلسله هینظر«مربوط به 

 یآدمابتدایی و ثانوي  يازهاین رامونیپ يا مقدمه تا است الزم آن از قبل اما. بپردازیم
 . شود مطرح

                                                             
1 Fred Luthans 
2 Psychological Capital 
3 Self-efficiency 
4 Hope 
5 Optimism 
6 Resiliency 
7 Abraham Maslow 
8 Maslow's Hierarchy of Needs 
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 که دارند گوناگونی نیازهاي همواره ها انسان. هستند انسان در انگیزش سرچشمه نیازها
 گوناگون افراد در نیازها این .باشند نداشته ای باشند داشته آگاهی آنها به نسبت است ممکن

 دسته دو در توانمی را انسانی نیازهاي. کندمی فرق دیگر زمان به زمانی از و است متفاوت
   :کرد بنديطبقه زیر

  

  1ییابتدا يازهاین -
 2يثانو يازهاین -

 

 زیستی ماهیتی عمدتا آنها مانند و سرپناه غذا، آب، هوا، به نیاز مانند ابتدایی نیازهاي
 ،آب ای غذا مقداري مصرف با عنیی دارند؛ محدود سرشتی نیازها این. دارند) فیزیولوژیکی(

 بسیار ثانوي نیازهاي در افراد تفاوت واقع، در. شود می برطرف تشنگی و گرسنگی به نیاز
 آب نیازمند همیشه بیش و کم فردي هر زیرا است، ابتدایی نیازهاي در آنان تفاوت از بیشتر

 پدیدار متفاوت افراد در کسانی صورت به همواره ،روانی و اجتماعی عوامل اما است، هوا و
 نیازهاي شناخت مستلزم انگیزش،قدرت  شناختاز طرفی، ). 192 ،1993 ال،وگرا( شوندنمی

 ءارتقا دیگران، جانب از احترام خود، به احترام براي شدیدي نیازهاي ها انسان. است انسانی
 است، ممکن غیر انسانی نیازهاي کلیه دقیق تعیین چه اگر. دارند آنها مانند و روانی رشد
 کنندمی کمک مدیران به اند،آمده پدید انسانی نیازهاي زمینه در که هایینظریه برخی ولی

 نیازهاي بر انگیزش محتوایی هاي نظریه مثال. کنند درك بهتر را کارکنان نیازهاي بتوانند تا
 بر هانظریه این  اساسی تمرکز و دندار تأکید د،نشومی رفتار برانگیختگی موجب که درونی

  . نیازهاست این  ارضاء چگونگی و افراد نیازهاي شناخت
 معین نیاز شدیدترین توسط معموال خاص لحظات در افراد رفتار که ییآنجا از رو، این از

 محسوب بهترین افراد، براي معموال که نیازهایی درباره شناختی دانش نتیجه در ،گرددمی
 به که توجهی قابل چارچوبدر این راستا، . است بسیار اهمیت حائز مدیران براي گردد،می

 این دانشمند شاید. است شده معرفی زلوام آبراهام توسط کند،می کمک معین نیازهاي شرح
 نیازهاي ،وي اعتقاد به ، زیراباشد کرده ارائه را انسانی نیازهاي درباره توصیف ترین پذیرفته

  .برخوردارند یخاص مراتب سلسله کی از آدمی

                                                             
1 Primary Needs 
2 Secondary Needs 
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 به بنديطبقه این  که نمود بنديطبقه مناسب و منطقی ايشیوه با را انسانی نیازهاي او

 نیاز پنج داراي ،افراد که است معتقد مازلو. است معروف» انسانی نیازهاي مراتب سلسله«
  :هستندزیر  اساسی

  

  1زیستی نیازهاي. 1
  2ایمنی  نیازهاي. 2
  )3وابستگی( اجتماعی نیازهاي. 3
  4احترام نیازهاي. 4
  )5ذات تحقق( خودیابی نیازهاي. 5

  

 مراتبی سلسله در ،و الویت اهمیت حسب بر توانندمی اساسی نیاز پنج این  مازلو نظر از
البته . کنند ارضا ترتیب به را نیازها این  تا کنندمی تالش افراد که است معتقد او. گیرند قرار

 نیاز و) شناختی نیازهاي( هاپدیده درك و شناخت و اندوزيدانش نیاز مذکور، بنديطبقه به
 ،1367 الوانی،( گیرندمی قرار خودیابی به نیاز از قبل که شده اضافه نیز نظم و زیبایی به

129 .(  
  :است شده بنا زیر اساسی فرضیه چهار اساس بر مازلو نیازهاي مراتب سلسله واقع، در

 آیدمی پدید دیگري نیاز شد، ارضاء نیازي وقتی زیرا ،نیست برانگیزاننده شده ارضاء نیاز -1
  . هستند نیازها برخی ارضاء جهت تالش حال در همیشه افراد بنابراین. گیردمی را آن جاي و
  . گذارندمی اثر شخص کی رفتار بر نیازها از خاصی تعداد فقط ،زمان کی در -2
 شده ارضاء حدودي تا ،باال سطح نیازهاي از قبل باید پایین سطح نیازهاي کلی رطو به -3

  . شوند فعال فرد رفتار برانگیختن در کافی اندازه به نیازها این  تا باشند
 نیازهاي ارضاء به نسبت بیشتري راههايها و  گزینه باالتر، سطوح نیازهاي ارضاء براي -4

  ).431 ،1989 ریگل، هل( دارد وجود تر پایین حوسط
   :پرداخته شود مراتب سلسله این معرفی بهتا  بر آن استقصد  در این قسمت

                                                             
1 Physiological Needs 
2 Safety Needs 
3 Love and Belonging Needs 
4 Esteem Needs 
5 Self-actualization Needs 
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 انسانی نیازهاي ترین اساسی سرپناه، و خواب هوا، آب، غذا، به نیاز: زیستی نیازهاي. 1
 این  که زمانی تا و گیرندمی قرار نیازها مراتب سلسله سطح ترین پائین در نیازها این. هستند
 گیرد،می شکل آنها ارضاء جهت در فرد رفتار از ايعمده بخش باشند، نشده برآورده نیازها

 خواهد متمرکز سطح این  در شخص فعالیت بیشترقسمت  احتماال ،صورت این  غیر در زیرا
 انگیزش به عنوان مثال. کرد خواهند ایجاد  وي در انگیزشی کمتر ،آدمی دیگر نیازهاي و شد

 نیازهاي تا کند تالش که این  از قبل است، غذا آوردن دست به گرسنه، شخص براي ابتدایی
  . کند تأمین را باالتر حوسط

 که کنند می فرض برانگیزانند، را زیردستان نیازها این  از استفاده با اندمایل که مدیرانی
 بستگانشان و خود براي سرپناه و غذا تهیه امکان تا ،کنندمی کار پول کسب براي ابتدا مردم

  .باشند داشته را
   

 و سالمتی براي نیازهایی شامل ایمنی  نیازهاي :ایمنی  نیازهاي. 2
 ،و دلهره ترس از بودن فارغ به نیاز از عبارتند آنها اهم که است ثبات

 به توجه بر عالوه که زیستی هاي محرومیت و مالی و جانی هاي آسیب
 ،1371 هرسی،( باشد می هم آینده  درباره مالحظاتی متضمن فعلی، وضع
 نیازها این  ارضاء به ،محرومند ایمنی  نیازهاي تأمین از که افرادي). 31

 قالب در را خود ایمنی  نیازهاي کارکنان، از بسیاري. شوند می مشغول
 بیان بازنشستگی و بیکاري دوره و درمانی خدمات مزایاي با ثابت شغلی داشتن براي تقاضا

 شغلی امنیت مقررات، و قوانین اجراي بر تأکید با کنند تالش است ممکن مدیران. کنندمی
 مبتکر معموال دارند، ایمنی  شدید نیازهاي که دستانی زیر. کنند ءارضا را نیازها این  مزایا، و

 و ضوابط از مایلند کلی طور به و کنندمی امتناع موجود وضع در تغییر ایجاد  از آنان. نیستند
 که کارکنانی نمونه، براي. نشود تهدید آنان ایمنی  و زیستی نیازهاي تا کنند پیروي مقررات
 هاي روش معرفی براي مدیریت هاي تالش برابر در است ممکن دارند شدیدي ایمنی  نیازهاي
 به نسبت خطر احساس صورت، این  در. دهند نشان شدیدي واکنش تر، اثربخش و خودکار
 تولید کاهش یا اعتصاب جدید، تجهیزات کردن خراب به را آنان است ممکن شغلی، امنیت

  .کند وادار
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 داشتن، دوست به نیاز شامل اجتماعی نیازهاي: وابستگییا  اجتماعی نیازهاي. 3

 به او عالقه و انسان بودن اجتماعی از ناشی نیاز این. است وابستگی و دوستی مصاحبت،
و   اجتماعی نیازهاي با یکارکنان. است گوناگون گروههاي و دیگران جانب از پذیرش و تعلق

 اجتماعی نیاز با یکارکنان که حالی در ،برند می لذت یگراند مجاورت در کار از زیاد، وابستگی
 اجتماعی هاي واکنش کمترین که شوند ءارضا کارهایی ياجرا از است ممکن کم، وابستگی و
 ناراضی اعضاء ،نکند ارضاء را کارکنانش اجتماعی نیازهاي سازمانی چنانچه. دارد دیگران با را

 . رود باالآنها  روحی فشار و ابدی کاهش وريبهره شوند، غایب پیاپی است ممکن

 ممکن دهند،می تشخیص وابستگی نیازهاي ارضاء جهت را دستانزیر تالش که مدیرانی
 از شده ریزيبرنامه اجتماعی هاي فعالیت در شرکت و هم پذیرش به کارکنان تشویق با است
 اجتماعی نیازهاي از ،جمعی دسته هاي گردشیا  و ورزشی هاي فعالیت مثل ،مدیریت سوي

 سازمان، در اجتماعی روابط شدن بهتر به کمک با مدیریتهمچنین، . کنند حمایت کارکنان
  .کند ءارضانیز  را کاري هاي گروه در وابستگی نیازهاي تواندمی

  

 که شودمی آن خواهان معموال ،اجتماعیش نیازهاي ارضاء با فرد: احترام نیازهاي. 4
 هم( کند،می احترام به نیاز احساس بنابراین. باشد خود گروه در ساده يعضو کی از بیش

 ارزش ،خود براي که دارند نیاز مردم اغلب. )دیگران طرف از احترام هم و نفس به احترام
 و احترام به رو این  از ،باشد واقعیت بر مبتنی ارزش این  که خواهند می و شوند قائل زیادي

 اعتبار، نفس، به اتکاء احساس ،فرد در نیازها این  ارضاء. نیازمندند دیگران طرف از شناسایی
 و است مفید فردي که یابدمی دست احساس این  به او زیرا ،آوردمی وجود به تسلط و قدرت
 . گذاردمیخود  محیط در اثراتی

 سازنده رفتار با را احترام به نیاز نیستند قادر افراد که آیدمی پیش هم دیگري مواقع اما
 میل تا زندب دست مخرب رفتار به است ممکن فرد است، مسلط نیاز این  وقتی. کنند ءارضا

 کارمندي کند، غضب و ظغی است ممکن کودکی مثال کند، ءارضا خود در را توجه جلب به
 توجه بنابراین. بپردازد مجادله به خود رئیس با و همکاران با ایو  کند کاري کم است ممکن

 و مخرب اعمال با گاهی بلکه ،شودنمی جلب سازگار و عقالنی رفتار طریق از همیشه دیگران
 در است ممکن امروزي، اجتماعی مشکالت برخی هايریشه واقع در. است همراه ناشایست

 .)32 ،1371 هرسی،( باشد نهفته احترام نیازهاي ناکامی
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 کار دشواري بر توانندمی برانگیزانند، را کارکنان احترام نیازهاي قصد دارند که مدیرانی
 با علنی طور به توانندمی همچنین. ورزند تأکید موفقیت جهت نیاز مورد هاي مهارت و آنان

 انتشار و کارکنان از پشتیبانی آنان، به پاداش و جایزه دادن کارکنان، عملکرد فهرست انتشار
 و اقدامات گونه این .دهند پاداش دستان زیر هاي موفقیت به سازمان، نشریات در هاییمقاله
 هل( شودمیسازمان  کارکنان در احترام نیازهاي تأمین موجب شناسایی، هاي شکل سایر

  ). 433-432 ،1989 ریگل،
  

 کنجکاويحس  ارضاء به میل از عبارت شناخت و دانستن به نیاز: شناختی نیازهاي. 5
  . است محیط و حیات زندگی، شناخت و معرفت عنیی بنیادین

  

به  و تعادلبه  نظم، به اساسی تمایل از است عبارت این نیاز: شناسیزیبایی به نیاز. 6
  ). 46- 45 ،1373 رضاییان،( زندگی ظرایف

 

 »خودیابی نیازهاي« ،شد ءارضا کافی اندازه به احترام به نیاز وقتی :خودیابی نیازهاي. 7
 فعلیت ای تحقق به نیاز یعنی خودیابی،. کندمی پیدا بیشتري تسلط و اهمیت ذات، تحقق ای

 شاعر بنوازد، موسیقی باید نوازنده .آنها نوع از نظر صرف شخصی، بالقوه استعدادهاي بخشیدن
 . بیاموزد باید دانشگاه استاد و شود پیروز ها جنگ در باید ارتش فرمانده بگوید، شعر باید

 پس. “بشود باید بشود، تواند می چهآن هر انسان” :کندمی بیان چنین را مفهوم این  مازلو
 ،افراد و دارد را آن به رسیدن قابلیت ،شخص که است کمالی حد به رسیدن میل خودیابی

 تمایل قالب در است ممکن نیاز این  کیی در. کنندمی ءارضا یگوناگون راههاي از را نیاز این 
 شود، عیان سازمان کی کردن اداره صورت هب دیگري در ،کند جلوه بودن آلایده  مادر کی به
 است ممکن سربازي نبرد صحنه دریا  ،کند تظاهر ورزشی فعالیت طریق از دیگر کیی در

 حالی در سازد، نابود را آن تا کند حمله مهمات انبار کی به و اندازد خطر به را خود زندگی
 کار این  او. است کم بسیار بردن بدر جان شانس عملی، چنین در که دارد آگاهی مالکا که
 دست اقدام این  به هدفی تحقق براي بلکه کند،نمی احترام کسب ایو  تعلق احساس براي را

 سرباز این  ذات که گفت توان می حالت این  در. داردواالیی  اهمیت کندمی فکر که زندمی
 عمل جامه اعلی درحد داشته، اهمیت برایش بالقوه که آنچه به لحظه آن در و افتهی تحقق

  .است پوشانیده
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 آن از استفاده با که است چارچوبی معرفی نیازها، مراتب سلسله از مقصود نتیجه در          

-32 ،1371 هرسی،( نمود بینیپیش کم ای زیاد احتمال اساس بر را رفتاري وقوع بتوان
 هیجانی هوش هاي مهارت در کمکی اي وسیله عنوان به سازمانی، هاي محیط در و )34

  . )247- 253 ،1383  فیضی،( جست سود آن از مدیران
  

 توانایی عامل سه به سازمانیهر  موفقیت که اصل این به توجه با 
 ،1383  ،یضیف( دارد بستگیافراد  انگیزش و سازمانی محیط فردي،
 سازمان، محور  مثبت انگیزشی هاي نظریه از یکی در نتیجه، ،)238

 در که است متعلق "1گریگور مک داگالس"دانشمندي به نام  به
 تحریر رشته به وي »٢سازمان انسانی وجه« کتاب در ،1960سال

 ،کند یم ارائه را انسان از متمایز کامال دیدگاه دو هینظر نیا. درآمد
 تئوري« که مثبتکامال  دیدگاه یک و »3کسیا  تئوري« نام به منفی اصوال دیدگاه یک

 . دارد نام »4گرگیا 
 که رسید نتیجه بدین خود، کارکنان با مدیران رفتار مشاهده از پس گریگور مک

 نظر در را خاصی مفروضات که کند می توجه انسان ماهیت به دیدگاه این از مدیر یک
 وي، دیدگاه طبق بر. کند می تنظیم زیردستانش با را خود رفتار اساس، آن بر و گرفته

ه ب شانکارمندان که باورند این بر اند، کسیا  تئوري هاي فرض پیش داراي که یرانیمد
 نیازهاي به نسبت و محور خود مسئولیت، از متنفر پروازي، بلند فاقد تنبل، یذات طور

 هدایت نیازمند و نموده مقاومت تغییرفرآیند  برابر در افراد نیا .تفاوتند بیخود  سازمان
 معتقدند اند، پذیرفته را گرگیا  تئوري هاي فرض پیش که افرادي مقابل، در. نددستور و

 درونی نیروي ،ردستانیز باشد، کننده تقویت و حمایتگر کاري، و اجتماعی محیط اگر
 واقع در و داشته سازمانی اهداف مسئولیت پذیرش و خالقیت بالندگی، جهت اي بالقوه
 ).1960 گور،یگر( باشند می کنترلی خود نوعی داراي

                                                             
1 Douglas McGregor 
2 The Human Side of Enterprise 
3 Theory X 
4 Theory Y 
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 کارکنان به نسبت محور مثبت و خوشبینانه کامال نظریه کی دوم فیتعر جه،یدرنت    
 اعتماد از گرگیا  تئوري مفروضات که بود باور این بر گریگور مک که طوري به ،است

 شغلی انگیزش افزایش باعث و است برخوردار کسیا تئوري  به نسبت و باالتري بیشتر
 .شود می کارکنان

   

 جان"نامهاي به آمریکاییدانشمند  دو هفتاد، دهه اوایل در 
 ،)شناس روان( " 2بندلر ریچارد"و) شناسزبان( " 1گریندر

 يها حالت کنترل نهیزم در دیجدی مکتب سیتاس به میتصم
 گریندر جان و "سی. اس. سی. یو" دانشگاه دانشجوي بندلر زمان آن در. گرفتند یذهن
 عنوان به دانشمند دو این. کرد می تدریس را شناسی زبان دروس دانشگاه، همان در

 و شدند مند عالقه وي درمانی تحقیقات و کارها به ،"3بتسون گرگوري" دانشجویان
 يساختارها متوجه خود مطالعات در آنها. گرفتند قرار او خصوصیات برخی تأثیر تحت
 از یبرخی درمان مشترك يالگوها در زبان، عامل کاربرد نحوه دری معین و مشابه

 درمانی هاي فعالیت روي بر تحقیق به اقدام رو نیا  از. شدند زمان آن مشهور درمانگران
مکتب  موسس( ،"4پرلز زتیفر" ينامها بهخودشان  دورهبرجسته  درمانگر روان سه

 ،"7اریکسون میلتون" و) خانواده روانشناس( ،"6ریست ویرجینیا" ،)5درمانی گشتالت
 سه این که آن با که افتندیدر گریندر و بندلر. نمودند ،)معروف درمانگر هیپنوتیزم(

 کنند، می استفادهخود  درمانی فرآیندجهت در  متفاوتی هاي روش از ظاهرا درمانگر،
 آنها اساس، نیا بر .دارد وجود درمانیشانخاص  هاي شیوه در فراوانی اشتراك وجوه اما

 نمودند، تهیه»  8یکالمي ریالگوگ« روش از استفاده با را زبانی الگوهاي از هایی مدل
 جنتای و ه بودآمد دست به نابغه افراد ذهنی الگوهاي مدلسازي توسط که يساختار

                                                             
1 John Grinder 
2 Richard Bandler 
3 Gregory Bateson 
4 Fritz Perls 
5 Gestalt Therapy 
6 Virginia Satir 
7 Milton H. Erickson 
8 Verbal Modeling 
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 سیستم این ترکیب از ،1976 سال در و تینها در. داشت دنباله بنیز  ايکننده خیره
 گذاري پایه ،»1پی. ال. ان« نام تحتی نوین علمی شیوه مدرن، روانشناسی با يریالگوگ

 . شد

 ماننده ذهن”: گوید می وي. دارد ذهن از جالبی تعریف بندلر،
 مقصد سمت به حرکت حال در مبدأ، از همیشه که است اتوبوسی

 در به طور پیوسته جهینت در شود، می خالی و پر مرتب و است
 تا گیرد می تصمیم روز هر مثال. است یابی هدف و هدفگذاري حال
 را کار آن راه، وسط یا اول در متأسفانه اما نماید، آغاز را اي تازه کار
 را اولیه حس و نیرو آن گرید که چرا گردد، می دلسرد هدف به نسبت و ساخته رها

 منصرف راه وسط ولی شود، می ورزش متوجه ذهن ابتدا در مثال. ندارد مقصد به نسبت
 و رود می درس دنبال به و شود می خسته سپس رود، می موسیقی دنباله ب و شده

 به موقع هیچ یآدم و است محض هدفی بی کی این. ابدی می ادامه ریمس نیا همینطور
 سوالی ،)باشد آن راننده ،خود باید شخص هر که( اتوبوس این در. رسید نخواهد مقصد

 در را هدف چند مدت این در و دارد سال چند فرد که است نیادر  آید می پیش که
 این راننده ،خود مقدار چه تاکنون، اش زندگی ابتداء از است؟ کرده انتخابخود   زندگی
 درصد چند به است، منفی جواب اگر است؟ رسیده اهدافش به آیا است؟  بوده اتوبوس

 درست را رانندگی یاو  بوده اشتباه فرد  هدفگذارينحوه  شاید است؟ نرسیده هرگز آن
   “است؟ نبوده بلد

 و پی، علمی است که بر پردازش ذهنی تمرکز دارد. ال. ان بندلر، فیتعر به توجه با
شیار و هم با وهم با ذهن هکه  بندد را به کار می یهاي زبانی خاص طرح راستا نیا در

  . کند شیار کار میوذهن ناه
اگر انجام کاري براي کسی  ،يریالگوگ ستمیس اساس برو  علمهاي این  بر پایه یافته

هر چه هست  جهینت در. باشد ممکن است، هر فرد دیگري نیز قادر به انجام آن کار می
در زندگی آدمی معنایی تنها بازخورد و کسب تجربه از خود و دیگران است و شکست 

  . )1388معدلی، (ندارد 

                                                             
1 NLP: Neuro Linguistic Programming 
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 همراه به مدیریت، حوزه بزرگ اندیشمند "1983 ،1بالنچارد کن" 
 "٣اي دقیقه یک مدیر"معروف  کتاب انتشار با ،"2جانسون اسپنسر"
 براي زمان هم توانند می چگونه که آموخت مدیریت دوستداران به

 یک مدیر او نظر از. باشند آمادهنیز  فردا براي وبوده  رقابتی امروز
 مفید و خوب نتایج به زیاد، وقت صرف بدون که است کسی اي دقیقه

 اي، دقیقه یک هدفگذاري« را اي دقیقه یک مدیریتاصلی  رمز سه بالنچارد،. رسد می
 روشدوم  مرحله مورد در وي. داند یم» 4اي دقیقه یک توبیخ و اي دقیقه یک تمجید

 انجام اشتباه را کاري که کنند می توجه افراد به مواقعی معموال مدیران” :گوید می خود
. رود می پیش یخوببه  چیز همه که دارند آنان به را توجه کمترین هنگامی و دهند می

 افراد به و بگویید مثبتی سخن و شوید بیدار رود، می پیش خوب چیز همه که آنگاه
 شانخوب عملکرد حین در را آنان واقع در. برسند خود استعداد نهایت به تا کنید کمک

 در که فردي زیرا اند، داده انجام درست را کاري چه که بگویید آنها به و کنید غافلگیر
 دهد، می ادامه زین آینده در را خود دلخواه رفتار شود، روبرو تایید با خوب کارکرد برابر

 تا را رفتارش کند، نمی دریافت پاسخی هیچ و دهد می انجام خوبی کار که یشخص اما
 . “دهد نمی اهمیت کارش به یکس زیرا کرد، خواهد افت عاقبت ولی داده ادامه مدتی

 اهمیت بر بالنچارد که تاکیدي شود، می مشاهده که همانطور
 براي جذب قانون از استفاده و مثبت تفکرو ضرورت بکارگیري 

 در. است مالحظه قابل دارد، مقابل طرف در خوب احساس ایجاد
 در مدیران برخی اشتباه روش از وي دیدگاهی، چنین با واقع
 انتقاد افراد توسط اشتباه ارتکاب حین در شدن ظاهر و گیري مچ

 یاد» دریایی چلچله« عنوان تحت هاآن ازدر کتابش،  و نموده
  .)1386 نش،یب( !کند می

                                                             
1 Ken Blanchard 
2 Spencer Johnson 
3 The One Minute Manager 
4 One-minute Goal-setting, One-minute Praising, One-minute Reprimanding 
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ي ازهاینی شناس روان« گذارهیپا ویی کایآمربزرگ  شمندیاند "1992 ،1نزیرابی آنتون"  

 جهان دری زشیانگ سخنران نیپرطرفدارتر و نیترموفق را رابینز یبرخ. است» یانسان
 قدرت"رینظ ت،یموفق رامونیپ ش،یهاکتاب سلسله خاطر به او عمده شهرت. دانند یم
 کتاب مثال، عنوان به است،) 1992( ،"3 درون غولي داریب" و) 1987( ،" 2انیپا یب

 بهبود جهت يارزشمند و دیمفی روانشناسو مطالب  نکات حامل ،يو انیپا یب قدرت
 . باشد یم ادارات کارکنان عملکرد

 "٤ندریگر جان" نزد را یکالم ،یعصب يزیر برنامهي هاروش و اصول دانشمند نیا             
. گماشت همت» ٥آتش بر رفتن راه« دهیپد يرو بر مطالعه به ،يو قیتشو با و آموخت

یی نارهایسم ارائه به شروع ذهن، کردنی شرطی رواني هاروش یمعرف و ارائه با نزیراب
 کنندگانشرکتی تمام نارها،یسم نیا انیپا در که يطور به ،کرد الگو نیا  انجام جهت

و  ارائه با يو عالوه، به. بروند راه گداخته زغال ازي بستر بر برهنه،ي پا با توانستند یم
 لیقب از مردم مشکالت نمودن برطرف به ،و ویژه خاصی درمان رواني هاوهیشمعرفی 

 تیدرنها تجربه، هاسال از پس دانشمند نیا. پرداخت يدیناام و أسی ،یافسردگ ترس،
 عنوان تحتی روش و نمود قیتلف یکالم، یعصب يزیربرنامه روش با را خودي ها افتهی
  . کرد ارائه یشناس روان يایدن به ایا تداعی عصبی شرطی ر " 6یس .يا .ان"

  
  
  
  
 
  
  

                                                             
1 Anthony Robbins 
2 Unlimited Power 
3 Awaken the Giant Within 
4 John Grinder 
5 Firewalk 
6 NAC: Neuro Associative Conditioning   
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 "19701 ویتلی، دنیس" نام به بایستی معاصر، دانشمندان میان در 
 "2تیموفق یروانشناس" عنوان تحت خود کتاب در يو. کرد اشارهنیز 

 که یعوامل داند، می مهم موفقیت و پیروزي براي را زیر گانه ده عوامل
  :است ارتباط در ذهن مدیریت دانش و مثبت تفکر با نحوي به یک هر

  

  یخودشناس: اول رمز -
   نفس عزت: دوم رمز  -
  مسئولیت قبول و خود کنترل: سوم رمز  -
  مثبت خودانگیزي: چهارم رمز  -
  مثبت انتظاري خود: پنجم رمز  -
  مثبت پنداري خود: ششم رمز  -
  مثبت گیري جهت خود: هفتم رمز  -
   مثبت فکري انظباط و نظم حس: هشتم رمز  -
 مثبت نظر وسعت: نهم رمز  -

 خود افکار انعکاس یا مثبت افکنی پرتو: دهم رمز -

 
 تحقیقات ،ذهن مدیریت موضوع پیرامون که محققانی آخرین از 

معروف و فیلمساز  نویسنده به توان می است، داده انجام را يارزشمند
 فیلم در سپس و کتاب در که نمود اشاره "3بیرن راندا" استرالیایی،

 و ذهن با ییآشنا مساله اهمیت به ،)2006(  4"راز" نام به يمستند
 این بر جذب قانون که ییآنجا از سنده،ینو نیا  نظر مطابق. است پرداخته مثبت تفکر
 راجع انسان وقتی این بنابر کند، می جذب را خود مشابه چیزي هر که دارد اشاره اصل

 با افرادي و افکار همان مشابه حال عین در کند،  فکر زهایچ هیبق از بیش موضوعی به

                                                             
1 Denis Waitley 
2 Psychology of Success 
3 Rhonda Byrne 
4 The Secret 
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در  را مرحله سهفیلم راز، سپس در در کتاب و  وي. کند می جذب را نگرش همان
  :از عبارتند که دارد می بیان خود یشخص يها خواسته و آرزوها به انسان یابیدست جهت

 برسد، بدان خواهد یم که يچیز يبرا ستیبا یم فرد ابتدا :»1درخواست مرحله« -
 . کند درخواست

 است یپاسخ برگیرنده دربعدي  مرحله  :»2پاسخ مرحله« -
 کمک بدون کائنات، و شود یم داده فرد درخواست به که

 . دهد یم انجام شیبرا را کار نیا  انسان، یکیزیف

 قرار درخواستش با همسو را خود فرد، یستیبا مرحله نیا  در :»3دریافت مرحله« -
 . دینما جذب و درك را کائنات پاسخ یدرست به بتواند تا باشد رشیپذ آماده و داده

 معرفی تغییر آغاز جهت را »٤قدرتمند پروسه« عنوان تحت فرآیندي وي همچنین
  :است زیر مراحل شامل که کند می

 يارزشمند يچیزها از یستیل هیته با توان یم را مرحله نیا  :»5بودن سپاسگذار« -
 کرد آغاز ،)باشد ارزشکرگ بخاطرش دتوان یم که( دارند وجود شخص یزندگ در که
  . گردد یم فرد یروان يانرژ شیافزا باعث ،عمل نیا  که چرا

 يساز ریتصو انسان ذهن در يزیچ وقتی شک، بدون: »6کردن تصور و تجسم« -
 خواهد فراهم زین فرد یواقع یزندگ در خواسته آن جادیا نهیزم يزود به شود، یم

 . آمد
  

  
  
  

                                                             
1 Ask Step 
2 Answer Step 
3 Receive Step 
4 Powerful Process 
5 Grateful 
6 Visualize 
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  کاربردها و ذهن مدیریت
 و تر ملموس اي گونه به ،شده ارائه تئوریک مطالب از استفاده عینی نمود قسمت این  در

 امروز دنیاي ظهور  نو پدیده سه معرفی به ابتدا رو این از. خواهد شد بیان مثال چند ذکر با
 قوانیناصول و  از که علومی ،شود ه میپرداخت» شویی فنگ« و» پی .ال .ان« ،»وگای« عنیی

  . کنند می استفاده خود روانشناسی زیرساخت عنوان به ،ذهن مدیریت
  

  1یوگا
 که است روانی و فکري جسمی، ورزشی یوگا

 هندوها توسط و هند قاره شبه در بار اولین براي
 "2وجی" واژه از اصل در یوگا واژه. آمد وجوده ب

 و سازي یکپارچه مفهوم به سانسکریت، زبان در
 "گانهی" و "کی" واژگان با و است آمده یگانگی

 فراوانی کاربردي حال عین در و فلسفی ابعاد داراي علم، این. است خویشاوند فارسی در
 و ارتباط چگونگی و گیتی انسان، درونی روح با آن فلسفه کارشناسان، گفته به که باشد می

 به را او نموده، تقویت را انسان روح تواندمی یوگا تمارین. دارد کار و سر دو این  پیوستگی
 واسطه بی و مستقیم شناخت ایجاد به منجر نهایت در و نماید نزدیکتر هستی جهان اصل

 یوگا تمرینات از هدف. شود  طبیعت قوانین با هماهنگی و خویش هستی ژرفاي از انسان
 در را ذهن که است اي مرحله به دستیابی بلکه نیست، ذهنی هاي بیماري از ییرها تنها

. دهد می قرار آرامش در شود، می یافت دنیا در که هایی رنج و پرآشوب احساسات با رویارویی
 افکار و احساسات تن، قواي بر جانبه همه تسلطی فرد شهودي، معرفت چنین واسطه به

که به  فکري هاي نگرانی و احساسی تغییرات حیطۀ از تواندمی نهایت در و کندمی پیدا خود
 یابد، قرار خود قلب عمق در و رفته فراتر، وي را احاطه کرده است  نوعی در زندگی روزمره

ه سمت بو او را  باشد مین نآ در تاثیري به قادر خارجی، محیط و فکري تالطمات که محلی
  .دهد سوق میالزم آرامش روحی 

                                                             
1 Yoga 
2 Yuj 
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 به که نمود بررسی شده طراحی علمی سیستم یک عنوان به توان می را یوگا رو این  از

و نادرست  نامناسب هاي انتخاب علته ب که یافته تجمع سموم از ذهن و بدن پاکسازي
  . کند می کمک شده، انباشته بدن در منفی فکري الگوهاي و زندگی

 وریتیپراَ. »2وریتی نی« و »1وریتیپراَ«: دارد وجود زندگی در مسیر دو یوگا، اصول طبق
 تالش دنیا، توسط نگرفتن قرار تاثیر تحت نیوریتی و دنیاست با گرفتاري و درگیري عموما
 یک روي دو نیوریتی و وریتیپراَ واقع، در. کیهانی آگاهی و معنویت جهان فهم و درك براي
 غیرچسبناك دیگر طرف در و چسبناك طرف یک در که عنکبوت تار مانند درست ،اند سکه
  .  )است تار آزاد و عادي سمت وریتی نی و عنکبوت تار چسبنده سمت وریتیپراَ(. است
. دهد می ارائه ذهن چسبناك سمت از فرد ییرها جهت خاصی روش یوگا ،اساس این بر

 فکري گیرهاي و ها قفل  دهد نمی اجازه که است اصولی روش یک 3ریلکسیشن ،مثال عنوان هب
 و ذهنی جسمی، لحاظ به تا شد قادر شخص که آن از پس و یابند تجمع بدن و ذهن در

 العمل عکس جهت اش، شخصی آگاهی که آموزد می فرد به سازد، رها را تنیشخو ،احساسی
  . دهد افزایش نیازها و آرزوها ها، محدودیت به توجه با را خانواده و جامعه دنیا، به

 اش واقعی خود مشکالت، تمام علیرغم و کند خود آموزش به شروع تواند می فرد وگای در
 اجتماعی شرایط که آدابی و عقاید تمامی از گرفت یاد وي که هنگامی نتیجه، در. بشناسد را
 این .بخشد ییرها محکومیت از را خود ذات شودمی موفق یابد، خالصی کرده تحمیل او رب

 وارد شود، رو به رو اش روحی هاي شده گرفته نادیده با وي که دارد این به نیاز روحی، ییرها
 روانشناسی رو، این  از. کند اصالح را اش درونی هاي نقص سپس و گردد آن ریشه و اساس

 درك مشاهده، را آن مستقیما و کند می بررسی تمرکز مسیر از را ذهن که است علمی یوگا
  . کند می تجربه و

 که است علمی وگای که کرد نشان خاطر بایستی وگای در بدن و جسم رابطه با ارتباط در
 ،مشاهده قابل واحد یک عنوان به را دو این و برده پی بدن و ذهن میان رابطه به عمیقا

 از و آن زیرك جنبه ذهن و است وجود کلی و زمخت جنبه فیزیکی، بدن. کند می بررسی
 جسمی شرایط کند، می رشد ذهن که هنگامی این بنابر ناپذیرند، جدایی دو این  که آنجایی

                                                             
1 Pravritti 
2 Nivritti 
3 Relaxation 
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 ،آن تر کلی معناي در و وگای فن ادگیريی اصلی ضرورت این  و بالعکس و یابد می بهبود نیز
  . است ذهن مدیریت دانش
 کند، می جلوگیري آن انباشتگی از و کنترل را ذهن چگونه وگای که مساله این  باب در

 وجودش و شخصیت تمام با که است پاسخی دنیا، به آدمی واکنش که عنوان نمود بایستی
 واقع در شود، می نامیده فرد یاو  شخص عنوان به که چیزي آن. دهد می بیرونی عوامل به

 همان که عملکردي است، ناپذیر جدایی عملکردش از ذهن. است بدن و ذهن از ترکیبی
 بیرونی، دنیاي و عوامل به ما که است روشی و گرفته نام» روانی عملکرد یا مرکزي ویریتی«

 و مشاهده را دنیا آن، طریق از فرد که است اي شیوه ویریتی واقع، در. دهیم می نشان واکنش
. رنج بدون نوع و آور رنج نوع دارد، وجود ویریتی نوع دو. کند می تفسیر و تعبیر را ها پدیده

. دردآور ویریتی ها، پدیده تعبیر و تفسیر و است رنج بدون ویریتی همان دیدن، و کردن نگاه
 یک به همه گیرد، می قرار مردم جلوي در پول یا نقره طال، مثل ارزش با چیز یک که وقتی
 دریافت و درك یک این. است ارزشی با چیز آن که دانند می و کرد خواهند نگاه آن به شکل

 شخصی که است هنگامی دردآور ویریتی اما است، رنج بدون ویریتی همان و است عمومی
 چیز، هر دیدن یا مشاهده واقع، در. شود ارزش با چیز آن مالک غلط، یا درست به بخواهد

 ورزیدن، عشق گذاشتن، احترام بودن، مالک مانند حسی هر اما است، رنج بدون ویریتی یک
 بدون ویریتی یک که است ذهن این درحقیقت. نددردناک هاي ویریتی ،غیره و داشتن تنفر
  . کند می تبدیل دردآور ویریتی به خود تفسیر و تعبیر با را رنج

 با عمل، هر پایان در و دارد انرژي یک عملی هر "1976 ،1ساتیاناندا سوآمی" نظر طبق
 این. است عمل آن حافظه که شود می کاشته ذهن آگاه نیمه در اي دانه آن، انرژي به توجه
 و مثبت تواند می که هستند روانشناسی در اولیه الگوي و یوگا در» 2ساماسکارا« همان ،دانه

   .باشد منفی ای
 ناخودآگاه در که مطالبی آن طی که است شناسی روان از بخش» 3هیپنوتیزم«از طرفی 

 نام به قبلی روش مشابه دیگري راه یوگا. شوند می رها و کشف اند، شده پنهانآدمی  ذهن

                                                             
1 Swami Satyananda 
2 Samskara 
3 Hypnosis 
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 روانشناسی در هیپنوتیزم روش همانند که است فنی که دارد، درون سکوت یا» 1آنتارمونا«

 آنتارمونا در. دارد وجود یوگا در آنتارمونا و هیپنوتیزم بین اساسی تفاوت دو. کند می عمل
 هدف، و دهد نمی انجام شما براي را کار این دیگري شخص و هستید خود روانشناس شما
 فن این. نیست گونه این هیپنوتیزم در که حالی در ،است تمرین طول در کامل بودن آگاه
 .نماید خارج آنها تحریک وسیله به خود ذهن ناخودآگاه از را افکار که آموزد می فرد به یوگا

 این گرفتن یاد با توانید می شما آیند، می ذهن درون به افکار که هنگامی”  :گوید می ساتیاناندا
 شوید، آن درگیر اگر اما. بکشید بطالن خط آنها روي کنید، مشاهده را آنها قضاوت بدون که

  “ .شود می ذخیره مجددا آنها انرژي و بازگشته افکار این دوباره
 ریخته دور ارزش بی افکارسپس  وشده  مشاهده فکري الگوهاي ابتداعلم  این  در بنابراین

و روحی  عصبی مشکالت و ها ترس ترین عمیق کردن برطرف بهاین عمل در نتیجه، . شود می
 تواند می شخص زیرا آورد، می ارمغان به روزمرهزندگی  در را آسایش و آرامش و نموده کمک

 به و نماید برقرار رابطه ،)است شالهامات و رویاها همه اساس که( خود آگاهی روانی سطح با
  ). 2006 ،یسلل( بپردازد خویش ذهنی هاي آشفتگی و ها درگیري تمامی اصالح
  

  
  

  
  

  
  
  

                                                             
1 Antar Mouna (Inner Silence) 
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: )پی.ال.ان( کالمی ،عصبی ریزي برنامه  

 یعنی ، بوده آن جستجوي در دراز سالیان انسان که قدرتی بزرگترین
 هاي حالت اداره و هدایت توان جزبه  چیزيخود،  زندگی کنترل توانایی
 »پی. ال. ان« ی به نامعلم اساس و پایه که الگوریتمی نیست، اش ذهنی

 نتایج ایجاد  و ذهنی حالت کنترل کلید اولین راستا، این در. باشد می
 منظور، بدین. است مغز اثربخش هدایتو رهبري  فراگیري مطلوب،
 چه که بداند باید نخست آدمی یعنی است، الزامی امري مغز کارکرد چگونگی نسبی شناخت
 به ،ها حالت آن هدایت و کنترل با بتواند تا دهند می شکل را او ذهنی هاي حالت عناصري

 تعریف عصبی فرآیند میلیونها جمع را ذهنی حالت دانشمندان،(. ابدی دست یثمربخش نتایج
 )گیرد می شکل زمانی مقطع هر در وي تجربیات اساس بر و آدمیذهن  درون در که اند نموده

 الگوسازي بر تمرکز کند، می متمایز دیگر هاي رشته از رااین علم  آنچه). 37  ،1987  رابینز،(
 الگوها این. است جهان سرتاسر در موفق افراد الگوهاي اطالعات از اي مجموعه کسب یعنی

 ها انسان که دهند می نشان و بوده ممکن شکل بهترین به افراد عملکرد چگونگی نمایانگر
 معدلی،( شوند نائل پیشرفت به و نموده استفاده موفق افراد یاتتجرب از توانند می چگونه
 را خاص نتیجه کی به افراد رسیدن چگونگیو درك  کشف فرآیند اساس، این بر). 1388

 جزء سه بایستی انسانی، فضیلت از شکلی هر مجدد ایجاد  منظور به. گویند می " 1الگوگیري"
 مفروضات ای» 2باور سیستم« ابتدا. شود برداري کپی فرد ذهنی و فیزیکی رفتارهاي از اصلی

 بررسی وي» 3ذهنی نقشه ای ذهنی ترکیب« سپس. گیرد می قرار توجه مورد موفق، فرد
 با کامالو بدن  ذهن که آنجا از واقع، در. نام دارد» 4فیزیولوژي« مرحله، سومین و شود می
 بدن و کند می تنفس آدم که طریقی یعنی فیزیولوژي، از استفاده چگونگی ارتباطند، در هم

 ویژگی کننده تعیین فرد، هاي حرکت کیفیت و ماهیت چهره، حاالت، دارد، می نگه را خود
 ).142-139 ،1386 رضائیان،( دهد بروز خود از تواند می او که است رفتارهایی

                                                             
1 Modeling 
2 Belief System 
3 Mental Syntax 
4 Physiology 
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 بتواند کسی اگر کهاست  استوار فرض این بر پی. ال. ان از استفاده روش این نتیجه در

 به ،)شرایطی چنین رعایت درصورت( توانندمی نیز دیگر هاي انسان دهد، انجامرا  خاصی کار
 کالمی عصبی، ریزي برنامه مکتب که آنجایی از و رو این از. یابند دست مشابه نتایجی
 افرادي در بخواهید اگر آموزد، می شما به را جهان موفق افراد موفقیت الگوهاي از اي چکیده

 استفاده با باید باشید، داشته یثمربخش  رابطه آنها با و کنید نفوذ متفاوت ذهنی هاي نظام با
 که دیدگاهی با تا دهید تغییر اي گونه به را خود رفتار و کلمات نوع پی،. ال. ان علم اصول از

، ن علم به این نکته توجه دارد که افراد مختلفیا واقع در. شوید همنوا دارند، جهان از آنها
ابتدا بایستی نوع شخصیت و ، طه با آنهاابدارند و جهت برقراري ر یمتفاوت ذهنیهاي  حالت

  . و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد را با استفاده از الگوهاي پایه شناخت الگوهاي انگیزشی آنها
 کمک جهت ساختارمند روشی و چندبعدي مکتبی کالمی، ،عصبی ریزي برنامه رو، این از

 شخصیتی هاي پیشرفت به و نموده ایجاد  تغییراتی خود فکري الگوهاي در تا است ها انسان به
   .شود میاشاره  ي رفتارياین الگوها  به برخی ازاین قسمت در  ،منظور بدین. برسند

 زیر عصبی سیستم چهار از کیی به افراد معموال پی،. ال. ان علمو نتایج  ها افتهی مطابق
 : دارند گرایش

 دلیل همین به کنند، می درك تصاویر صورت به را جهان افراد این : دیداري افراد -الف
 آنها بدن حرکات و چهره تغییرات صدا، لحن و تصویرگراست آورند می زبان به که را کلماتی

 :است زیر شرح به

 . کنند یم نگاه باال طرف به دنیشیاند هنگام به -

 . دهند یم حرکت را ها دست و است بلند شانیصدا آهنگ ند،یگو یم سخن سرعت با -

 . دارند نامرتب وی سطح ع،یسر تنفس -

 نگاه دن،ید": دارند دیتاک یلغات چنین  به شتریب برند، یم کار به کهی جمالت در افراد نیا -
 انعکاس م،یترس تصور، درخشان، و روشن ،یشیدوراند انداز، چشم شدن، رهیخ کردن،

 " ...و
 

 حاالت ارتباط، هنگام به و دارند تکیه سمعی یلغات به گروه این : شنیداري افراد -ب
 :دهند می نشان خود از را زیر فیزیولوژیکی

 . ندیگو یم سخن نیطن پر اما آهسته،ی آهنگ با و آرام -

 . نگرند یم افراد به اغلب دن،یشیاند هنگام به -
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 . رندیگ یم ژست آن با و آورده باال کمر مهین تا را خود دست -

 . کشند یم نفس منظم و آرام -

 دادن، شگو ،دنیشن" :است یلغات چنین  یسمع حاالت کننده مشخص هاي واژه و کلمات -
 کردن، انیب کردن، شنود و گفت کردن، نیتحس دادن، اطالع کردن، بحث دن،یکش  ادیفر

 صحبت، کم کردن،  مذاکره دادن، شرح همهمه، آهنگ، صدا، کردن، خاموش کردن،  اعالم
 " ...و سکوت

  

 و حاالت با آنها. است البغ احساسی مفاهیم افراد، این  جمالت در :احساسی افراد -ج
  :کنند می برقرار ارتباط دیگران با زیر حرکات

 . کنند یم نگاه راست سمت و نییپا به دن،یشیاند هنگام به -

 . شود یم خارج دهانشان از شمرده کلمات و است قیعم شانیصدا -

 . است ادیز آنها چهره راتییتغ و دست حرکات -

 . کنند یم لمس کرات به را خود و دارند یم نگه نییپا را دستشان معموال -

 . است قیعم عده نیا  تنفس -

 نیخشمگ دن،یپر نییپا و باال کردن، احساس": است لغات نیچن بر هیتک با آنها جمالت -
 " ...و کردن لمس شدن،

  
 استدالل و منطق با آمیخته افراد این  کلمات): استداللی و منطقی( پنداري افراد - د
 :است زیر شرح به آنها فیزیولوژیکی تغییرات و است

 . کنند یم نگاه خود چپ طرف و نییپا به کنند یم فکری وقت -

 . ندیگو یم سخن وایشي ا گونه به و آرام و آهستهی لحن با -

 . است اندك آنها در افهیق راتییتغ و دست حرکات -

 عمل آموختن،" :است شرح نیبد دارند، هیتک آنها به عباراتشان در افراد نیا  کهی لغات -
 زدن،  حدس ،گرفتن میتصم کردن، دیتاک دادن، صیتشخ تصورکردن، بودن، آگاه کردن،

 " ...و رفتن فرو فکر به
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 تا دهد می آموزش افراد به و دارد کار و سر ها انسان ذهنی حاالت با پی .ال .ان رو این  از

 حواس طریق از و داده سازمان کنند، می احساسیا  و شنیده مشاهده، که را آنچه چگونه
 تلخ خاطرات از آدمی نتیجه در. نمایند پاالیش و ویرایش را یبیرون دنیاي خویش، گانه پنج
 تغییر باعث نهایت، در که برد می بیشتري لذت خوشایند و شیرین خاطرات از و یافته یرهای

  ). 1388 معدلی،. (شد خواهددر فرد  شمطلوب نوع با آنها جایگزینی و نامطلوب هاي عادت
  :شود اشاره می روش ایننتایج اثربخش پیرامون   ،برجسته و مهم نکتهدر پایان به چند  
  

  گرانید کردن متقاعد نهیزم در شخص مهارت شیافزا و گرانید باي فرد روابطي برقرار -
  نفس به اعتماد ونفس  عزت حس شیافزا و دیمف و سازندهی ذهن نگرش کی کسب -
 اهداف نیا  بهی ابیدست سمت به خودی دروني انرژ تیهدا و اهداف بر افتنی تمرکز -

 مسئله حل خالقي ها روش افتنیو  احساسات بروزي ها وهیش بر کنترل -

 ).1385 شادروح،( است بوده هراسان انجامش از قبال فرد کهیی ها تیفعال از بردن لذت -
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: 1شویی فنگ  

 اجاره یا خرید که اید کرده برخورد مواردي با خود زندگی در شاید
 بدي یا خوب تغییرات بروز باعث زندگیتان، یا کار براي جدیدي محل

 این خود روزمره محاوره در ما از بسیاري. است شده شما زندگی در
 "داشته آمد  ما براي" خانه این مثال که کنیم می بیان چنین را کیفیت

 دسته ب خوبیو  خیر آن از کند، می اجاره یاو  خرد می را آن هرکسی و است قدم خوش و
 و قبلی زندگی محل وقتی: کند می بروزنیز  دیگري صورت به مسئله این گاهی. آورد می

 خوبی حرفه و کار وضع قبلی خانه در که بینید می کنید، می مقایسه هم با را خود فعلی
 عاطفی روابط نظر از مثال ولی شده، بهتر کارتان وضع آمدید که خانه این در ولی نداشتید،

 به زندگی، در تغییرات یا مشکالت دست این از بسیاري. هستید مشکل در خود همسر با
در  و شناخته را آنها تا کند می کمک شویی فنگ علم و گردد می بر شما سکونت و کار محل
 زبان به شویی فنگ. کنید تالش خود ضعف نقاط ترمیم و» مثبت هاي جنبه« تقویت جهت
 چوب، :2گانه پنج عناصر« بین تعادل ایجاد  آن، از منظور و است آب و باد معناي به چینی
 جهت که است چین در باستانی فن و فلسفه یک علم، این. باشد می »آب و فلز خاك، آتش،
 تجاري، مسکونی، هاي ساختمان در ءاشیا درست چیدمان و مناسب دکوراسیون کردن پیدا
 طور به و هماهنگی موفقیت، شادي، سالمتی، بر را اثر بهترین تا شودمی استفاده غیره و باغ

 از پرهیز شود، رعایت ستیبای فن این  در که اصولی ترینمهم .باشد داشته مثبت انرژي کلی
 گرفتن نظر در و منحنی خطوط مناسب، هاي رنگ از استفاده انباشتگی، و نظمی بی هرگونه
 همان( است انرژي نوعی  » 3چی« شویی، فنگ فلسفه در. است جغرافیایی مناسب هايجهت
 حیاتی انرژي یا» 4چی نگش« باشد،قرار داشته  مثبت حالت در اگر که) سوزنی طب مفهوم
 تبدیل مادي رفاه و عاطفی روابط و مثبت فیزیکی انرژي به را خوب شانس که شودمی نامیده

  .است مهم بسیار خانه در چی مناسب و درست داشتن جریان رو این  از کند،می

                                                             
1 Feng Shui 
2 Wu shing - Wu xing 
3 Chi 
4 Sheng chi 
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 مخربی انرژي به باشد، داشتهرا  ايآزادانه جریان نتواند و بماند راکد چی اگر طرفی، از
 مثل( نظمی بی و انباشتگی هرگونه رو، این  از. شودمی نامیده» 1چی شا« که شودمی تبدیل

) ساختمان تراس و راهرو در یا کیف در ،مصرف بی یوسایل یا نامرتب یاتاق در لباس هايکپه
 به. (شود می تبدیل »چی شا« به و درآید حرکت به آزادانه نتواند »چی« تا شوندمی موجب

 چیدماننحوه  در وسایل ترینگران ازکردن  استفادهشویی،  فنگعلم در  که باشید داشته ادی
  ). است مخالف اصول پایه ،برقرار نیست آنها میان نظمی که حالی در منزل، دکوراسیون

 به را گانه پنج عناصر از یک هر زمین، محیطی و جوي شرایط اساس بر شوییفنگ در
 اهمیت از آن در نما قطب هايجهت از این رو،. دهند می اختصاص جغرافیایی جهات از یکی

 آن بر و است ارتباط در پنجگانه عناصر از یکی با جهت هر که طوري به برخوردارند، االییب
 این  به ستیبای ساختمان، ساختن حتی یاو  دکوراسیون هنگام به در نتیجه،. است گذار تاثیر

  :شود دقت هاجهت
   

  شمال: آب -

  یشرق جنوب شرق، :چوب -

 جنوب :آتش -

  یغرب جنوب ،یشرق شمال مرکز، :خاك -

 یغرب شمال غرب، :فلز -
 

 هماهنگی و نشاط حس ایجاد  شویی،فنگ از استفاده با دکوراسیون چیدماننوع  از منظور
 هايفعالیت انجام جهت آن، انرژي از را استفاده حداکثر بتوان که  محیطی ایجاد یعنی. است

 داشتن جریان جهت ،شوییفنگعلم  اساس بر دکوراسیوندر طراحی . برد محیط آن مختص
 از بهتر دارند گرد لبه که اي اثاثیه یعنی کرد، اجتناب تیز نوك خطوط از باید »چی« انرژي
 تیز خطوط در »شاچی« و کندمی حرکت منحنی خطوط در »چی« زیرا ند، تیز  نوك وسایل

  . جریان دارد شکسته و
 »چی« انرژي ایجاد جهت در دیگر اساسی عامل دو ،نورکافی و مناسب تهویههمچنین، 

   .گیرندبکه بایستی مورد توجه قرار  باشند می

                                                             
1 Sha Chi 
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 یا کلی طرح. است مهم بسیار خانه انرژي از اينقشه داشتن شویی فنگعلم  دراز طرفی، 
 چه است؟ مناسب اتاقی چه براي رنگی چه( مختلف موارد آن در که واضحی و اصلی نقشه

 براي ،)است؟ مطلوب وسایل و مبلمان چیدمان طرز چه است؟ خوب خانه براي تصاویري
  . شودمی مطرح انرژي جریان بهبود به کمک
، شود پرداخته می خانه مهم فضاي سه در علم این کاربردي هاي نمونه ذکر به پایان در

 ودر فضاي خانه  مثبت انرژي ایجاد به قادر شود،و اجرا  رعایت درستی به اگر که مواردي
  .گردد می افراد در ذهنی آرامش
  
  خواب اتاق در شوییفنگ

 ،)امکان صورت در و( بنابراین. است انرژي کسب و آرامش استراحت، محل خواب، اتاق -
 داخل اگر حتی را دیگر الکترونیکی لوازم و کامپیوتر تلویزیون، مانند اضافی وسایل هرگونه

 .کنید خارج آن از هستند، کشو

  .یابد انیجر و کرده نفوذ اتاق داخل بهی کاف ژنیاکس و هوا تا دیکن باز را هاپنجره -

 میتنظ جهت ندارد، وجود امکان نیا  اگر. است مناسب شمع نور از استفاده شب، هنگام -
 . نمائید استفاده نور زانیم ادکنندهیز و کم چیسوئ از ،نور

 . است مناسب خواب اتاقي برا ،یشکالت تا دیسف ازی رنگ فیط -

ي ادیزبسیار  تیاهم آن در تعادل جادیا  پس است، مبلمان نیتربزرگي دارا خواب اتاق -
 لیوسا نهاآي رو و دیکن استفاده تخت طرف دو دری پاتخت دو از منظور نیا  يبرا. دارد

 . کنند کامل راي انرژ تا دیده قرار را دلخواهتانی نیتزئ

  
   آشپزخانه در شوییفنگ

 است بهتر پس است، انرژي منبع غذا چون. است سالمتی نشانه آشپزخانه در شوییفنگ -
 .رودمی دست از راحتی به آن انرژي چرا که ،نباشد ورودي در نزدیک آشپزخانه

 . باشد برخورداری زگیپاک و مطبوع هیتهو مناسب، نور از دیبا آشپزخانه -

 . دینکن پری اضاف لیوسا با را آن و دیدار نگه ساده را آشپزخانه -
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 نیب بیترت نیا  به. دهندب مثلث کی لیتشک تا دیده قراري طور را نکیس و خچالی گاز، -

» 1کار مثلث« ،يمعمار علم در مثلث نیا. (شودیم برقرار یتعادل آتش و آب عنصر دو
 .)شود یم دهینام

 کی. دینکن فراموش را دهندیم شما بهی بخشنشاطي انرژ که تازهي هاگل از استفاده -
 . دیده قرار گرید مناسبي جا هر ای آشپزخانه زیمي رو رای عیطبي هاگل ای وهیم ظرف

 آوراشتها رنگ معموال. دیکن استفاده کنندیم جادیا  شما دری خوب حس کهیی هارنگ از -
 به از. مناسبند هم دیسف وي اقهوه قرمز،ي هارنگ و کرمی عنی آن کمرنگ فیط ای زرد
 هستند، آشپزخانه در آتش عنصر بر یمنف تاثیر يدارا کهی مشک و یآب رنگ دو بردن کار

 . دیکني خوددار
  

 حمام در شوییفنگ

 . کندیم جادیا  شما دری خوب حس آب، عنصر کنار در نهیآ  از استفاده -

 . است مناسب مکان نیا  يبرای آب و کمرنگي خاکستر د،یسف رنگ انتخاب -

 . دیکن استفاده شمع مانندی نوران منبع چند از -

 . دینکن فراموشرا  وان آب در دلخواه حهیرا با مختلفي هاروغن مانند معطر مواد انتخاب -

  .دیدهفرا  گوش بخش  آرامش کیموز کی به دلخواه صورت در -
  

  ساختمان بیماري سندروم و ییشو فنگ
 علم، این  دستاوردهاي از توان می ی،یشو فنگ علم پیرامون شده مطرح مطالب به توجه با

 استفاده شود، می ایجاد  کاري  محیط نامناسب شرایط واسطه هب که مشکالتی و مسائل حل در
  . نمود

 سالم و مطلوب شرایط وجود عدم از ناشی هاي بیماري که است ذکر به الزماین نکته 
 فیزیکی غیراستاندارد شرایط علت به که شده اطالق اختالالتی از دسته آن به کاري، محیط

 بر روحیه افراد تاثیر ،ها به طور مستقیم نظمی این نوع بی. شوند می ایجاد کار محل روانی و
  .شوند اثربخشی سازمانی می ،وري فردي و در نهایت کاهش کارآیی و بهره سببگذارند و  می

                                                             
1 Kitchen Work Triangle 
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 یک در شاغل افراد آن، در که است» 1ساختمان بیماري سندرم« ها، بیماري این از یکی
 ساختمان در حضورشان زمان بادر ارتباط  ینامطلوب جسمی و روحی هاي تحال ساختمان،

 30  که نمود اعالمدر بیانیه خود  جهانی بهداشت سازمان ،  1984 سالدر . کنند می تجربه را
  . برند می رنجساختمان  بیماري سندرم از دنیا، کاري هاي محیط از درصد

 عصبی سیستم عالئم و تنفسی عالئماصلی  گروه دو در را بیماري این عالئم دانشمندان،
 احساس دار، خارش و خشک هاي سرفه چشم، و بینی ،گلو تحریک سردرد، :شاملمرکزي 

. اندنموده بندي دسته نامطبوع بوي احساس و حواس تمرکز در اختالل و تهوع سر، سبکی
 اندکی یا و ساختمان به ورود با که طوري به است، کار محیط با ارتباط در عالئم این تمامی

  . رود می بین از ساختمان از خروج با و شده شروع عالئم آن، از بعد
 عواملی. اند شده مطرح بیماري این  علت عنوان به گوناگونی عوامل مختلف، مطالعات در
 و نامناسب رطوبت نامتعادل، دماي شلوغ، کاري فضاهاي ساختمان، داخلآالینده  مواد نظیر

  . ناکافی نور
 پرداخت ساختمان بیماري سندروم درمان به ییشو فنگ علم کمک به توان می نتیجه در

 مثبت انرژي افتنی جریان و ذهنی آرامش ایجاد جهت را يتر انرژيپر و سالمتر کار محیط و
  . نمود فراهم کارمندان میان در

 کی اعضاء ذهن مدیریت اهمیت به توجه با که شد یادآور بایستی مبحث این  انتهاي در
 موسسات امروزه مجموعه، یک موفقیت جهت در آن بودن حیاتیمیزان  درك و سازمان

 کنندمی فعالیت بزرگمهم و  هاي سازمان مشاور عنوان به دنیا سرتاسر در فراوانی خصوصی
 مدیریت آموزش و تربیت به اقدام دارند، ها سازمان و ها شرکت با که قراردادي به توجه با که

  . نمایند می ها سازمان آن اعضاء ذهن
 ذهن مدیریت دانش با آشنایی ضرورت بیان جهت ،موسسات این از نمونه دو به اینجا در
  :شد خواهد اشاره
  
  
  

                                                             
1  Sick Building Syndrome:SBS 
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 ):موسسه تبلیغاتی کاتالوگ محتویات( "1دهد می جواب تجارت، براي زندگی" موسسه - 1

 خواهد داد جواب آنها به کارکنان ذهن مدیریتآموزش  دوره طول در موسسه که سواالتی
  :بداند آن مدیریت و ذهن مورد در باید سازمان مدیر که است ضروري نکات شامل

  کنند؟ شرکت دوره این در یستیبا من کارمندان چرا -

 گیرند؟ می فرا را ینکات چه من کارمندان دوره این در -

  نمایند؟ استفاده کارشان در توانند می را جدیدي کمکی وسایل چه کارمندان -
  دارد؟ همراه به سازمان براي منافعی و مزایا چه دوره، این در حضور -

 

 فنون آموزش طریق از که ،آمریکا در دولتی یک سازمان :2بدن  - ذهن شفاعت موسسه - 2
 عملکرد بر تاثیر منظور به ،افراد ذهنی توانایی افزایش جهت یخدمات ارائه به ذهن، مدیریت

 پزشکی. شود می ادی» 3جایگزین پزشکی « عنوان تحت فنون، این  از که پردازد می بدنی سالم
 بلکه دارد، برنمی گام پزشکی معمولی داروهاي قلمرو در که است درمانی روش کی جایگزین

 علمیصرفا  چارچوب به نسبت فرهنگی، - تاریخی هاي سنت بر مبتنی هاي روش از عوض در
 درمان جهت گوناگونی هايشیوه تاریخ طول در انسان که است ذکر به الزم .کند می استفاده

 ،٦درمانی آب ،٥درمانی گیاه ،4هوموپاتی تا سنتی پزشکی از( است برده بکار خود بهداشت و
 شفادهی مدیتیشن، و وگای مثل هایی روش از جایگزین پزشکی راستا این  در ).٧انیمدر انرژي
 صورت موسیقی و رقص هنر، از استفاده واسطهه ب که هایی درمان همچنین و 8ذهنی

 عاطفی و روحی جسمی، سالمت تقویت و نگهداري بهبود، در که کند می استفاده گیرد، می
 پزشکی هاي روش از برخی معرفی به ،قسمت این در رو این از). 1997  براتمن،( دارد کاربرد

 قرار استفاده موردافراد  روانی ،روحی آرامش و مثبت انرژي ایجاد يراستا در که جایگزین
 .شود ه میپرداخت د،نگیر می

                                                             
1 Life Works for Business: http://www.lifeworks.uk.com 
2 Mind–body Interventions: U.S. National Center for Complementary and Alternative 
Medicine (NCCAM): http://nccam.nih.gov 
3 Alternative Medicine 
4 Homeopathy 
5 Herbalism 
6 Hydrotherapy 
7 Energy Therapy 
8 Mental Healing 
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 1درمانی  موسیقی
 ترانه به و بگذارید هم روي را چشمانتان ايلحظه براي و بیایید

 ذهنتان در موسیقیي و نوا صدا بگذارید  .فکرکنید تانعالقه مورد
 بدنتان کنید احساس و کنید توجه آن به آگاهانه. شود اندازطنین
 تردید بدون. داد خواهد نشان یمثبت واکنش ،آن به نسبت چگونه

 بگذارد تأثیر ماش  احساسی و جسمانی حاالت روي تواندمی ،موسیقی از ناشی شنوایی تحریک
 انسان که روزي از واقع در. است برخوردار ییباال بخشی شانگیز توانایی از موسیقی که چرا

 مالحظۀ قابل تأثیر و موسیقی نقش به داد، گوش پرنده یک آهنگین آواز به بار اولین براي
 آهنگین نواي همان موسیقی، عاطفی - ذهنی کاربرد اولین شاید. برد پی اش زندگی در آن

 خواباندن و تسکین آرامش، احساس ایجاد  جهت مادرها، توسط هاست قرن که باشد الالیی
 انسان روحی شرایط بر یمختلف هايروش به موسیقیاز این رو، . شود می استفاده هابچه
ذهن  آرمیدگی روي تواندمی است، مربوط کتاب این هدافا به که جایی تا و گذاردمی تأثیر

 . باشد مؤثر مثبت انرژي ایجاد  و

 کنونی روزگار در ولی است ارتباط در موسیقی علم با آدمی هاستقرن که آن با از طرفی
 پرطرفدار روشی درمانی،  موسیقی امروزه. است برده آن علمی و بخشی التیام خاصیت به پی

 موسیقی، کمک به ، زیرا)1385، قراچه داغی( است روانی روحی، آرامش به دستیابی جهت
 که نمود ایجاد  بخشیآرامش تأثیرات موسیقی، ادوات یاو  آواز صداي ایجاد  طریق از توان می
  .شود می اشاره موسیقی علم از جنبه این به بیشتر ،کتاب از بخش این در

که در آن  در محدوده پزشکی جایگزین استروشی  درمانی، موسیقی مکتب رو، این از
برند و  اي تخصصی به کار می، موسیقی را به شیوه»2موزیک درمانگرها«ا ی افراد دوره دیده

روحی، ذهنی و اجتماعی زندگی در نبردهاي جسمی، عاطفی،  تا کنند به بیماران کمک می
کاربرد موسیقی درمانی، از بهبود بیماران و گستره حیطه همچنین،  .خویش پیروز شوند

 بسیاري مثل هاي مکان در و گیردمی را فرا زایمان دردهاي حتی و استرس کاهش تا سالمند

                                                             
1 Music Therapy 
2 Music Therapist 
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 و حتی ها، مدارسهالعالج، درمانگاهاي بیماران صعبها، کلینیک بازپروري، بیمارستان مراکز
  .دارد یفراوانکاربرد  ،هاي عمومیمکان

در سراسر تاریخ، موسیقی دلیلی بر وجود و  که نمود عنوان دبای علم این پیشینه پیرامون
 و ارسطو افالطون، آنها جملۀ از و باستان یونانیان. تأثیرپذیري احساسات انسانی بوده است

 بود معتقد ارسطو مثال، عنوان به. داشتند باور موسیقی بخشی التیام قدرت به ،فیثاغورث
 قرون پادشاهان همچنین. گذاردمی انسان احساسات بر زیادي معنوي تأثیر فلوت، نواي که

 پخش موسیقی خود قصرهاي در افسردگی، و تکدرخاطر احساس از رهایی جهت به وسطی،
 زارت،مو و باخ آنها جملۀ از و کالسیک دانانموسیقی از بسیاري بعدا که  طوري به کردند،می

 تنها البته. شدند تشویق منظور ینه اب هاییآهنگ تصنیف به سالطین، و اشراف کمک با
 مختلف گروههايبلکه  اند، برده می لذت موسیقیشنیدن  از که نبودند جامعه باالي طبقات

 درهمچنین . دهند فرا گوش آواز و موسیقی صداي به تا شدندمی جمع هم دور نیز مردم
 طوره ب. اندکرده استفاده موسیقی از دنیا اسرسر در ايقبیله هايینئآ از بسیاري تاریخ، طول
  .دهند می انجام موسیقی همراهی با را خود مختلف هايبرنامه که هاست قرن آفریقائیان مثال،

 جهت درمان سربازان مجروح، سرآغازي و جنگ جهانی دومزمان استفاده از موسیقی در 
 قرن اوایل و نوزدهم قرن اواخر در که این تا بود افراد بر مطالعات علمی کاربرد آن در درمان

ترنر، ( شد معرفی ذهنی اختالالت جهت کنندهدرمان ايوسیله عنوان به موسیقی بیستم،
 مردم براي استرس موضوع که( هشتاد دهۀ اوایل و هفتاد دهۀ اواخر در همچنین،). 2004

 بر تا گرفت قرار استفاده مورد استرس التیام براي موسیقی ،)بود برخوردار خاصی اهمیت از
همان درمانگرها در  اي موسیقیاولین انجمن حرفه ترتیب بدین. بیفزاید افراد آرامش میزان
  .در ایاالت متحده آمریکا تشکیل شد ، زمان

انگیزي بر درمان بیمارانی  موسیقی درمانی، تاثیرات شگفت مکتب که است ذکر به الزم
شامل تاثیرات مثبت جسمی، ذهنی  تغییراتن ای  کهبرند، دارد  که از مشکالت روحی رنج می

  :باشند شرح می دینو عاطفی، ب
  

  جسمی تاثیرات
 حس ناحیۀ از وقتی که است هایینرون جایگاه هیپوتاالموس، خصوص به و مغز دستگاه

، قراچه داغی( دهند تغییر را شخص احساسات و روحیه توانندمی شوند، می تحریک شنوایی
کند که آن را در بدن ایجاد میرا نتیجه، واکنش مغز در برابر موسیقی، تغییراتی  در. )1385
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سان سبب آرامش جسم  بدین و کند میهدایت  يترتر و عمیقبه سوي الگوي تنفسی آرام
هماهنگ  شود که شنیده می طرفی، ضربان قلب و فشار خون با نوع موسیقیاز . گردد می 

ضربان قلب و سرعت محرکی که عصب تپش یا پائین بودن صدا، بر سرعت و باال (است، 
صداهاي بلند و تند، سرعت ضربان قلب و  زیرا ،گذار استکند، تأثیرشنوایی را تحریک می

تر، ضربان قلب و فشار خون را منظم مالیم و منظم و صداهاي آهسته،برده فشار خون را باال 
هاي کلینیک که در چرادهد،  میانبساط عضالنی را تسکین  ،همچنین موسیقی. )دنکن می

  .دشوبازپروري، اغلب از موسیقی در کمک به بازسازي الگوهاي مهارت جسمی استفاده می
احساس دردهاي مربوط به د، زنانی که به هنگام نده تحقیقات علمی نشان می طرفی، از

موسیقی  دهند، فشار کمتري را متحمل خواهند داشت، زیرا زایمان به موسیقی گوش فرا می
ی که یها و کاهش هورمون) تسکین کننده طبیعی درد( بدن را براي آزاد نمودن اندروفین

 کند تا نوزاد درشوند، تحریک نموده و به حرکات مادر کمک می باعث ایجاد استرس می
  . گیردبتري، جهت انجام زایمان قرار  موقعیت مناسب

  

  ذهنی تاثیرات
اي  تواند براي درمان بیماران ذهنی یا روحی وسیلهموسیقی می

که از نوعی  »1ماوتیس« به عنوان مثال، بیماران. مناسب و مؤثر باشد
 شوند درمانی قادر می به کمک موسیقی ،برند ذهنی رنج مینظمی بی

هاي ها و توانایییکدیگر ارتباط بیشتري برقرار نموده و مهارتتا با 
سرعت آنها  اجتماعی تأثیرات و مشارکت ،طریق بدین که چرا دهند، گسترش را شانیآموختن

به نحو بهتري میان  کند و با کاهش استرس، احساساتگرایی بهبود پیدا مییابد، واقعیتمی
توان به افزایش قدرت حافظه و یادگیري موسیقی، می دیگر کاربردهاي از. یابد آنها انتقال می

دهند که دانشجویان  زمینه نشان میها در این  افتهی. فرد و بهبود توانایی تمرکز اشاره نمود
تر حل دادن به موسیقی کالسیک، بهتر و راحت دانشگاه، مسائل ریاضی را بعد از گوش فرا

، که اشاره به افزایش قدرت به همین سبب رایج شد نیز» ٢تأثیر موزارت«اصطالح (کنند، می
  . )خالقیت افراد در فرآیند حل مساله، با همراهی عامل موسیقی دارد

                                                             
1 Autism 
2 Mozart Effect 
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کودکان بیش از بزرگساالن، بایستی به این مطلب مهم توجه داشت که 

تواند به برند و تحریک حواس آنها از طریق موسیقی، میاز موسیقی لذت می
گسترش منظم  و ارتباطات احساسات، بیان جهت در هایشان توانایی گسترش

سالمندان بیشتر از بقیه افراد، مستعد اضطراب، افسردگی از طرفی . کند حرکات آنها کمک 
موسیقی جهت لذت بردن، آرامش بیشتر و تسکین درد، و  اندهاي مختلف ذهنیو بیماري

ترنر، ( است اجتماعی باقی ماندن این افراد ارزشمند برايبراي آنها و فرصتی حل بهترین راه 
2004( .  

  

   عاطفی تاثیرات
 باردار، زنان براي اگر دنده می نشان علمی تحقیقات موسیقی، عاطفی تاثیرات پیرامون

 نوزاد تولد از پس مدتی و شود پخش) کالسیک موسیقی ماننده( موسیقی از خاصی نوع
 اذعان وي شود، پخش کودك براي بار این و مجدد صورته ب موسیقی آن ،)سال پنج مثال(

 موسیقی. است شنیده را آن ییجا قبال که ییگو آشناست، برایش موسیقی این که دارد می
 است، شده منتقل وي به مادر با احساسی ارتباط طریق از و حاملگی دوران در واقع، در که

  .کند   خوبی آشکار می تاثیر موسیقی بر عواطف انسانی را به که مطلبی
 احساسات بردن باال براي سینما، هايسالن در صامت سینماور ضح زمان درهمچنین، 

 با و زمان مرور به. شدمی گرفته کمک پیانو نوازندگان از عاشقانه، هايصحنه در تماشاچیان
که  به طوري شد، استفاده هافیلم در تري وسیع میزان به موسیقی از سینما، شدن صدادار

. شد گرفته کاره بایجاد احساس آرامش، تنش، هیجان یا عشق   نوع موسیقی، جهتتنوع در 
 در آرامش حس ایجاد به ،)آینه حضور همراه به( آسانسورها در موسیقی پخش همچنین،

 کمک،  1بسته هاي محیطگرفتن در  قرار، به دلیل تنهایی از ناشی روانی ترس با مقابله و فرد
  .کند میفراوانی 

اقدام به  هاسوپرمارکت در که افرادي روي بر زمینهپس موسیقی تأثیر نباید عالوه، به
 دلیل به( مالیم، موسیقی پخش هنگام به خریداران که چرا برد، ادی از را کنندمی خرید

 فروشگاه اقالم هايقفسه بین راهروهاي در را بیشتري وقت ،)آن با ناخودآگاه ذهن درگیري
  .)1385، قراچه داغی( افزایند می فروش میزان بر نتیجه در و کرده صرف

                                                             
1 Claustrophobia 
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آرام تأثیرات داراي دندانپزشکان، و پزشکان مطب در دلپذیر موسیقی پخش همچنین،
ها و براي کسانی که براي جراحی درمانی در بیمارستان موسیقی. (است بیماران بر ايکننده

  .)نیز بسیار سودمند خواهد بود ،هاي پس از عمل هستندشوند یا در بخش مراقبت آماده می
 ،"1بونی هلن" دکتر ها،بیمارستان مشوش بیماران بر موسیقی تأثیر گیرياندازهپیرامون 

 ویژه هايمراقبت بخش در تا نمودو آماده  تهیه موسیقی نوارهاي معروف، درمانگر موسیقی
ها  یافته نهایت در که شوند پخش واشینگتن، ایالت سند تاون پورت در جفرسون بیمارستان
 عضالنی، هايتنش و تنفس قلب، ضربان خون، فشار روي بر موسیقی پخش که نشان داد

 دو به توجه که مشخص نمود نتایج این پژوهش. است بخشیش آرام و مثبت تأثیرات داراي
  :بیفزاید موسیقی بخشیآرامش خاصیت بر تواندمیزیر مهم  نکته

  

 :موسیقی انتخاب - ١
 مالك دوداراي  ،توازن و تعادل نشیآفر و یذهن آرمیدگی جهت مناسب موسیقی نوع

 :است مشخص
 باشد داشته مالیم نوایی ،موسیقی آلت یا موسیقی .  
 باشد بخشلذت و خوشایند باید انتخابی موسیقی . 

 

 :دادن گوش براي مناسب محیط - ٢

و مزاحم  اضافی صداهاي از محیط امکان، حد تا ستیبای موسیقی اثربخشی افزایش براي 
 شخص روي که باشد حدي در نیز موسیقی به دادن گوش زمان مدت ن،یهمچن. باشد پاك

  . )2004ترنر، ( بگذاردی مطلوب تأثیرات
 مثبت انرژي ایجاد و ذهنی هاي بیماري بهبود و درمان در درمانی موسیقی تاثیر که حال

  . پرداخته شود نیز» 2درمانی شعر« مقوله به راستا این در تا الزم است ،شد از نظر گذرانیده
 روحی، سالمت و شخصی رشد قصد به شعر آن در که است درمانیاي  رویه درمانی، شعر

 توانمی آن کمک به که است ابزاري شعر حقیقت در. گیرد می قرار استفاده مورد دافرا روانی
 ايگونه به شعر ییعقال و احساسی ساختار زیرا داد، راه خود تنهایی و خلوت به را دیگران

  . شد خبر با آنها احساسات از و نمود لمس را هاانسان قلب شود می آن با که است
                                                             
1 Helen L. Bonny 
2 Poetry Therapy 
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 که است فردي توسط تجربیات، این دوباره لمس معناي به شعر خواندن دیگر عبارت به

 در جهت هر به که زیادي افراد یا نفر دو میان است ايدریچه ابزار این. خواندمی را آنها
 سرکوب به اغلب شعرها، از بسیاري در موجود ریتم. کنندمی زندگی نور کم و مبهم اتاقی
 را آنها افکار در موجود هاينظمیبی و کندمی کمک کنندگانشرکت منفی احساسات کردن
 به حالتی از آن شنوده تا کندمی کمک شعر تن و آهنگ تغییر عالوه، به. بخشدمی نظم

 ،داشته باشد حضور شعر جلسه در استرس و تنش با ايکنندهشرکت اگر و برود دیگر حالت
 در ریتم این. کند  می رها را آن یا و کرده فراموش را تنش و استرس شعر، ریتم شنیدن با

 و دارد وجود شعر در که است مشخصی اصوات تکرار در ،موسیقی و آهنگ همان حقیقت
 آرمیدگی سبب و کند می عمل هیپنوتیزم همانند کیفیت نظر از که کندمی ایجاد را شرایطی

  . شود می فرد روحی
 به شناسانه زیباییو اهداف  مقاصد براي تنها شعر صنعت ابتدا، در که است ذکر به الزم

 مفتون فروید، زیگموند. بود ناشناخته آن درمانی خواص بیستم قرنحدود  تا و رفت می کار
 به آن به هرگز اما بود، ناهوشیار ذهن با بدیلشان بی ارتباط خاطر به شعر، و رویا هاي شباهت
 بیمارستان روانی بخش در درمانی شعر رسمی برنامه اولین. نکرد نگاه درمانی روشی عنوان

 اجرا "2گریفر الی" معاصر شاعر و "1لیدي جک" توسط ورك،نیوی شهر بروکلین کامبرلند
 طور به آمریکاکشور  در درمانی شعر انجمن بار اولین براي ،1969 سال در نهایت در و شد

 و شعر مقوله جایگاه که است ذکر به الزم پایان در). 1388 فرخی،( شد تاسیس رسمی
  .نیست پوشیده هیچکس بر افراد،روحی  آرامش بر آن تاثیر و کشورمان ادبیات در شاعري

  
 است خوشایندي رسم زندگی

  ،مرگ وسعت با دارد پري و بال زندگی
  عشق اندازه دارد پرشی
   ،عادت طاقچه لب که نیست چیزي زندگی

)سهراب سپهري(                                                                 … برود تو و من یاد از
                                                             
1 Jack.J.Leedy 
2 Eli Greifer 
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 )افراد روحیه بر رنگ روانشناسی تاثیر( 1درمانی رنگ

 تصور رنگی هیچگونه وجود بدون را خود اطراف دنیاي توانید می آیا
 هاي رنگ به نسبت متفاوتی هاي واکنش افراد! خیر یقینبه طور  کنید؟

 روحی و فیزیکی تاثیر رنگ، هر که چرا دهند، می نشان خود از مختلف
 نظیر متعددي فاکتورهاي به تاثیرات این. گذارد می بیننده بر خاصی

. دارد بستگی فردي خاص هايتجربه و ذهنی و احساسی موقعیت سن، جنسیت، فرهنگ،
 متفاوت مختلف، اشخاص مورد در و است ذهنی حدودي تا هارنگ اثر که آن وجود با البته
 عنوان به. باشندمی جهان سرتاسر در ايیگانه معانی داراي تاثیرات این از برخی اما است،
 شناخته گرم هايرنگ عنوان تحت دارند، قرار قرمز رنگی طیف در که هاییرنگآن  مثال،

 مقابل، در. است متغیر عصبانیت و خشم احساس تا گرم احساسات از شان دامنه  و شوندمی
 آبی، شامل و شوندمی نامیده سرد هايرنگجزء  دارند، قرار آبی طیف در که هایی رنگ

 شوند می فرد استرس کاهش باعث و بخشند آرامش هارنگ این. باشند می سبز و ارغوانی
 به رازیادي  تفاوتیبی و غمگینی احساس است ممکن نیز گاهی اما ،)2009 شولتز، و آدون(

 در مشتریان که دهندمی  نشان متعدد پژوهشی مطالعات رو، این از .کنند منتقل ذهن
 ماندن به تمایل و نموده تجربه را بهتري آسایش احساس سبز، و آبی فروشگاههاي محیط

موجود  شواهد عالوه، به). 2008 دیگران، و هاگنون( دارند بیشتر کردنخرج و ترطوالنی
 در ،است مفید تمرکز بهبود در ،بخشششآرام تاثیر خاطر به آبی طیف که دهدمی نشان
 ودوارکا،( شود می مسأله حل و گیريتصمیم تمرکز، در اختالل باعث قرمز رنگ که حالی

 کمتري کاري وريبهره باعث ،رنگ سفید کار اتاقکه  معتقدند روانشناسان طرفی از). 1999
 کاري هايمحیط ،)مردان ویژه به( افراد اکثر ).2005 کوالک،( شودمی هارنگ سایر به نسبت

 و نارنجی هايرنگ همچنین). 2007 خاو،( یابندمی آورمالل و زااسترس را رنگ خاکستري
  . گردند جنسی هايمحرك و انرژي افزایش و آدرنالین شدن آزاد باعث دنتوانمی تند صورتی

 تر دقیق صورتی بهدر این قسمت  ها، رنگ تاثیر اهمیت با گذرامقدماتی و  پس از آشنایی
 حاالت و ذهن روي بر که منفی ای مثبت تاثیرات و هارنگ برخی روانشناسی هاي مشخصه به

  . شود پرداخته می گذارند، می افراد روحی
                                                             
1 Color Therapy 



 
 
 

 سازماني محيط در ذهن مديريت دانش                                                                                     ١٠٤

 
 جمله از ،کهن و قدیمی هايفرهنگ از برخی در ها رنگ روانشناسی که است ذکر به الزم
 یا درمانی نور« عنوان تحت بسیاري درمانی کاربردهاي داراي چین و مصرمثل ی یکشورها

  . است بوده »شناسی رنگ
  

  قرمز رنگ روانشناسی
 فشار رنگ، این  مشاهده. باشد می قوي هیجانات برانگیزاننده که است گرمی رنگ قرمز،

  از. کند می زیاد نیز را اشتها حال عین در و برد می باال را انرژي میزان و قلب ضربان خون،
 اتاق رنگ براي گزینه بهترین و شود می استفاده رنگ این  از ها رستوران از بسیاري در رو این

 کنند می برقرار آن با قوي ارتباط افراد اکثر که است هایی رنگ از یکی قرمز. است غذاخوري
 رشادت، قدرت، نظیر احساساتی همچنین،. دهند می نشان آن به نسبت شدیدتري واکنش و

  . شود می داده نسبت رنگ این به ،هیجان و جنسی برانگیختگی تخطی،
 اخطار تابلوهاي و کند می ایجاد  افراد در منفی يها واکنش معموال کمرنگ قرمز طرفی، از

 قرمز حال هر به ولنتاین، روز چه و خطر عالمت چه. هستند رنگ قرمز  علت، همین به هم
  !سازد خیره را چشمانتان و کند جلب خود به را شما حواس تا آنجاست

  
  آبی رنگ روانشناسی

 که خاطر این  به شاید ،است رنگ بهترین آبی که موافقند مردم اتفاق به قریب اکثریت
 مطلوبی آرامش احساس و شود می بدن حرارت و قلب ضربان کاهش باعث رنگ این  مشاهده

 نظیر احساساتی با و است نظم و امنیت صلح، نشانگر آبی. آوردمی ارمغان به ذهن براي را
 تحقیقات. است همراه تمرکز و توجه سکوت، منطق، وفاداري، صداقت، اطمینان، اعتماد،

 شان روزمره وظایف انجام در را ورزشکاران و کارمندان توانایی آبی، رنگ که دهند می نشان
محل  در دارند سعی پزشکان علت، همین به. است دهنده تسکین رنگی زیرا دهد، می افزایش

 استفادهنیز  دفاتر دکور براي رنگ این از همچنین. نماینداز آن  بیشتري استفاده خود کار
 طرفی از .برخوردارند باالتريبیشتر و  وري بهره از آبی، کار هاي اتاق در افراد زیرا ،شود یم

 اتاق براي نتیجه در انگیزد،می بر را اشتها کمترین که است هاییرنگ از کیی آبی رنگ
 که شودمی توصیه وزن، کاهش هايبرنامه از برخی دراز این رو . نیست مناسب غذاخوري

  . دارد وجود هادرخوراکی ندرت به رنگ این  و بخورند آبی هايبشقاب در را خود غذاي ،افراد
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  سبز رنگ روانشناسی
 تر گرم مقداري که تفاوت این  با دارد، بر در را آبیرنگ طیف  احساسات همان سبز رنگ

 طبیعت نماد و حسادت سالمتی، خوشبختی، آرامش، نشانگر رنگ این. است پذیرتر انعطاف و
 استفاده آن  از عمل اتاق در دلیل همین به و شودمی استرس کاهش باعث سبز رنگ. است

 مقدار به پزشکان چون که است آندر  رنگ ایناز  استفاده دیگر علت البته .شود می زیادي
 را قرمز رنگ اثر تواند می که است رنگی سبز، هستند،) قرمز رنگ( خون با ارتباط در زیادي

 کمتر کنند،می کار رنگ سبز کاري يفضا در که کسانی طرفی از. نماید خنثی عمل اتاق در
  . دارند بیشتري سرزندگی حس و شوندمی گوارشی دردهاي دچار
  

  زرد رنگ روانشناسی
 این  مشاهده با اصوال مردم. است سعادتمندي و خرسندي شادي، خوشحالی، رنگ زرد،

 از برخی. کنند می تجربه را اندیشی نیک و بینی خوش انرژي، اشتیاق، و شور و سرور ،رنگ
 را او خالقیت و نموده تحریک ذهنی لحاظ به را فرد توانند می زرد هاي سایه و ترکیبات
 بقیه از بیش نتیجه در شود،می دیده هارنگ بقیه از زودتر زرد رنگ چون. دنده افزایش

  . گیردمی قرار استفاده مورد توجه جلب براي ها، رنگ
 

  نارنجی رنگ روانشناسی
شناخته شده و  زاانرژي رنگ یک عنوان به و است قرمز و زرد از ترکیبی نارنجی، رنگ

 و شوق و شور احساس و دارد قرمز رنگ شبیه خصوصیاتی رو این  از شود،می گرفته نظر در
 اتاق در آن  از توان می و است ارتباط در برق و زرق با نارنجی. آوردمی ذهن به را هیجان
 که آنجایی از. کرد استفاده شوند، می جمع هم دور خانواده افراد که هایی مکان و نشیمن

 تواند می گیرد،می قرار استفاده مورد توجه جلب براي معموال زرد، مانند به نیز نارنجی رنگ
: دهند می نشان واکنش دو ،نارنجیرنگ  برابر در افرادمعموال . دبرانگیز را جدي هاي واکنش

 محرك ،نارنجی رنگطیف  که آن دلیل به همچنین! متنفر آن از ای و شوند می آن عاشق یا
 پوشش نحوه در معموال و فوري غذاهاي هاي رستوران در وفور به رنگ این  از اشتهاست،

 داشته را اثر این  توانندمی هم زرد و قرمز هايرنگ. (شودمی استفاده مراکز این کارگران
 غذاخوري وسایل رنگ نباید باشند، می خود وزن کاهش صدد در که کسانی بنابراین). باشند
  . کنند انتخاب گرم هايرنگ سایر یاو  نارنجی را خود
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  سفید رنگ روانشناسی

را  يبیشتر فضاي احساس ،انسان در تواندمی و است پاکی و معصومیت نماد سفید، رنگ
 رنگ به کامال که اتاقی مثال. است آرامش و پاکیزگی سرما، نشانگر رنگ، این .آورد وجود به

 طرفی، از. است سرد و خالی اما آید،  نظر به بزرگ و جادار است ممکن شده، نقاشی سفید
  . کنندمی استفاده پاکیزگی حس ایجاد  جهت ،رنگ این از پزشکی کادر و هابیمارستان

  
  سیاه رنگ روانشناسی

 کامال رنگ یک مشکی. است بودن رسمی و جنسی جذابیت غمگینی، نشانگر سیاه رنگ
 هاییلباس پوشیدن. کند می القا ذهن به را قدرتمندي و طلبی سلطه حس که است قدرتمند

از طرفی  .دهد بیشتري جرأت احساس او به و افزوده فرد اثرگذاري بر تواندمی سیاه، رنگ به
 گیرد،می قرار استفاده مورد مد هاينمایش در دادن، نشان الغر دلیل به معموال سیاه رنگ

 افراد آمدن نظر به الغر جهت عمودي، یخطوط با مشکی هاي لباس پوشیدن علت همین به
  ). 2009 کوپلی،( شود می توصیه
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  مدیتیشن
 خاموشی جز نیست چیزي مدیتیشن) 1985( ،1اوشو تعریف مطابق 
 نیز خلسه توان می را مدیتیشن واقع در. شدن یکی هستی با و ذهن

 مدیتیشن. شد خواهید زمانی بی بعد وارد شما حالت این  درزیرا  نامید،
 هرگونه گذر بدون دهید، انجام کاري هیچ که آن بدون است، بودن فقط

. آموزدمی شما به را کردن زندگی از جدیدي نوع ،علم این .)محض عملی بی( ذهن از فکري
 لذت، با شما زندگی و هستید خود اطراف تغییرات و حوادث گردباد مرکز شما حالت این در

 و هستید جدا آن از کامال شما که حالی در( بود، خواهد درگذر بیشتري خالقیت و شفافیت
 دور هاي تپه فراز بر اي کننده مشاهده تنها شما واقع، در. )ندارید آن به نسبت وابستگی هیچ

 و کند می تماشا را است اطراف در افتادن اتفاق حال در آنچه هر سادگی به که هستید دست
   !بمانید باقی شاهدي تنها: است مدیتیشن اصلی پیام همان این

 مشاهده چگونهتا  ببینید آموزش که است این در مدیتیشن روح و اصلی هسته واقع در
 نوعی شود، انجام آگاهی با که و عملی کار هر پس ،آگاهی یعنی مدیتیشن رو این از. کنید

 با که است آگاهی میزان مهم بلکه ندارد، اهمیتی شود می انجام که کاري(. است مدیتیشن
  ). دهید می انجام را کار آن،

 جسم از آگاهی« گام، اولین. دانند می آگاهی نوع چهار از گذر را نیشمدیت ،دانشمندان
 هوشیار و آگاه بدن وضعیت حرکت هر از که مفهوم بدین است، بدن مشاهده و» فیزیکی

 خیلی و کند می رخ دادن به شروع اي معجزه یابد، می افزایش شما آگاهی که همانطور. شوید
 ،جسم که چرا ،شد خواهند حذف سادگی به داشتید، آن انجام به عادت قبال که کارهایی از

  . کرد خواهد تجربه را بیشتري هماهنگی و آرامش
 البته صد و بدنتان از تر ظریف بسیار شما افکار. است »افکار از شدن آگاه« دوم، گام

 در که شد خواهید زده شگفت بسیار شوید، می آگاه خود، افکار از که هنگامی! ند تر خطرناك
 و کنید ثبت اي برگه در را کند می عبور ذهنتان از که را آنچه هر اگر. گذرد می چه درونتان

و نکته جالب در این است  دارید عجیبی افکار چه که یابید می در کنید، مرور را آن دوباره
  !اید خبر بوده که شاید تا به حال از حضور آنها در ناخودآگاه ذهنتان بی

                                                             
1 Osho 
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 در »جریان زیر« یک صورت به دائما پریشانی این آگاهی، وجود عدم علت به متاسفانه

 دهد می قرار تاثیر تحت دهید می انجام که را آنچه هر و استو عبور  گذر حال در شما درون
 متحول یدرون دیوانگی این باید ابتدا پس. است تاثیرگذار نیز دهید نمی انجام آنچه هر بر و
 .شوید مراقبه حریم وارد سپس و کنید عمیقی پاکسازي را خود یعنی. برود بین از و ودش
 از یکی ،)"2یجیم دوره" ژاپنی استاد( ،"1نانین"روزي. بزنیم مثالی زمینه این در گذاریدب

. بود پذیرا داشت، را "3نزِ" مفهوم با آشنایی جهت او با مالقات قصد که ،دانشگاه اساتید
 چاي از فنجان که وقتی تا نمود مخصوص فنجانی در او براي چاي ریختن به شروع نانین
 وضعیت این  مشاهده با دانشگاه استاد. ریخت میز روي بر چاي از زیادي مقادیر و شد لبریز

 و فنجان این ”:گفتوي  پاسخ در نانین! است شده پر چاي فنجان که گشود اعتراض به لب
 کنی خالی را فنجان این  ابتدا باید تو. توست عقاید و تفکراتمیزان  ماننده ،آن داخل حجم

 اکر،(“ باشی داشته تر تازه و نو يافکار پذیرش براي جایی تا بگذري اتگذشته عقاید از و
2009 .(  

 ذهن که باشید داشته ادی به ابتدا: دهید انجام را زیر تمرین اصل، این انجام جهت حال
 اتاق این در مراقبه، انجام جهت پس. است ازدحام پر و شلوغ مذاکره اتاق یک همانند شما

 و بیاید کاغذ روي گذرد، می ذهنتان در که چیزي هر تا دهید اجازه و ببندید را در بنشینید،
 نیست قرار چون کنید، ویرایش یا اصالح را خود هاي نوشته نکنید سعی اصال(. شود نوشته

 تعجب قطعا کنید، می نگاه خود هاي نوشته به وقتی نتیجه در.) دهید نشان کسی به را آنها
 شما، شاید و نیست عاقل آدم یک به مربوط ها نوشته این بینید می که چرا ،کرد خواهید

   !دارید را مجنون یک ذهن
 در شفاف و خالی فضایی دهید اجازه و بریزید بیرون را خود ذهنی هاي  آشغال پس
 وار دیوانه افکار این روي اي گونه بهتا  اید گرفته یاد زندگی طول در شما. شود پدیدار ذهنتان

 کار این در حتی است، خبر چه شما درون در که بفهمد کسی نگذارید و بپوشانید را
 بلکه شوند، خبر با افکارتان از دیگران دهید نمی اجازه تنها نه که طوري اید، شده متخصص

  ! بمانید خبر بی آن ازنیز  تانخود اید گرفته یاد
                                                             
1 Nan-in 
2 Meiji Era (1868-1912) 
3 Zen 
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 ادی به. دهید فرا گوش جدیدي هايچیز به دهد نمی اجازه که است ذهن شلوغی همین
 این جز نیست، کاري انجام به نیاز تحول براي که است این آگاهی معجزه که باشید داشته

  . بمانید باقی هوشیار و آگاه که
 یکدیگر با که شد خواهید متوجه باشند، آرامشحالت  در شما ذهن و بدن که هنگامی

 شایانی کمک هماهنگی این. دارد وجود آنها میان پلی واقع در و کنند می عمل هماهنگ
  . »هیجانات و احساسات از شدن آگاه«: کند می سوم گام برداشتن جهت

 خود افکار از بتوانید اگر ولی ،است آن ترینمشکل و شما وجودي الیه ترینظریف این
 مورد بیشتر آگاهی کمیپس  .داشت خواهید فاصله قدم یک تنها مرحله این با شوید، آگاه
 الیه سه این تمامی از شما که هنگامی. شوند ظاهر شما هیجانات و احساسات تا است نیاز
 افتد می اتفاق چهارم مرحله صورت این در و شده قسمت یک به تبدیل سه هر شوید، آگاه
 خود خودي به مرحله این که چرا دهید، انجام را آن خود، بتوانید شما که نیست چیزي که

   :افتد می اتفاق
 بیدار کامال انسان شود می باعث که نهایی آگاهی. است» آگاهی خود« مرحله، چهارمین

 اینکه  دانند می اند، رسیده اشراق به که هایی انسان تنها. گردد  مطلع خود آگاهی از و شود
 کند می تجربه را شادي ذهن شناسد، می را لذت بدن مرحله، این  در که چرا چیست، مرحله

 ادامه مشاهده به هوشیار و آگاه شما بعد، به جا این  از. کند می درك را خوشحالی دل و
 تحول و تغییر و شود می پایدار و ثابت شما درونی شاهد آرام آرام ترتیب این به و دهید می

 دادید، می قرار مشاهده مورد قبال که را آنچه حالت این در. گیرد می صورت شما در درونی
 نتیجه، در که شوید می »مشاهده« موضوع »شاهد« خود، بار اولین براي و شود می ناپدید

  .رساند می ذهنی آرامش عنیی نهایی مقصد به را شما
  

  قوانین و ذهن مدیریت
 پیرامون راهکارهایی و نکات برخی به قسمت این  در
 در که ذهن مدیریت دانشاز و استفاده  بستن بکار نحوه

 اشاره شدید، آشنا آن کاربردهاي و مفاهیم با قبلی مباحث
 ارائه مدیریتی و روانشناسی راهکارهاي بخش دوقالب  در ها دستورالعمل این .خواهد شد

  :گردند می
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  )روانشناسی( عمومیراهکارهاي 

 

  . کنم آرزو خواهم می را آنچه و بشناسم را خود ابتدا - 1
 دارید انگیزي اعجاب قابلیت چه و خواهید می چه که این  در ،ذهنیتان توانایی شما یعنی

 اولین رو، این از. باشد ،تواند می و خواهد می که آنچه تا شده خلق آدمی زیرا بشناسید، را
 تنها. نمائید تعریف روشنی به را تانآرزوهای و رویاها خود، شناخت از پس که است آن قدم

 هاي خواسته دقت، با بتوانید که است این کند، می مشخص را شما يها توانائی حد که چیزي
 که است جادویی چراغ غول چون هم کائنات که چرا ،)1992 رابینز،( کنید مشخص را خود

 به خویش ذهن با که است آدمی این  واقع در و گیرد می دستور انسان آرزوهاي و ذهن از
 آدمی ذهن که است شده اثبات علمی لحاظ به مطلب این  عالوه به .دهد می سفارش کیهان

 محیط از را امواجی جذب، قانون اساس بر و مقابل در و کند می ارسال اطراف به امواجی
 مثبت پاسخ مثبت، افکار و افعال به که است کائنات قانون اساس این. کند می دریافت خود

  . دهدمی منفی جواب منفی افکار و افعال به و
 باید د،یباش داشته دوست را چیزي هرگاه ذهن، خاص هاي ویژگی به توجه با و رو این از

 همچنین. رسید می آن به که نمایید تجسم و کنید دنبال» خواهم می من« شکل به را آن
 سبب که» خوردن حسرت یا و اگر کاش، اي  توانم، نمی من«: مانند سلبی افکار از بایستی
 اندیشه وقتی”:گوید می بودا زمینه این در. نمائید دوري گردد، می منفی حالت انتشار واندوه 

 را خود فکر آن، از رهایی براي است، ظهور حال در یا بندد می نقش شما ذهن در جدیدي
 درو تازه  جدید فکري ،حاضر حال در که کنید تکرار خود با که معنی این به ،کنید اذعان
 . “استو ایجاد  گرفتن شکل حال در من درون

 و ساده روشی زیرا گیرید،ب کار به »ذهنی تصویرسازي«قدرت  همراه به را بودا اصل این
 در خود دیدن جهت تصور، قوه کارگیري به از است عبارت ذهنی سازي تصویر. است زیبا

 دادن انجام یا داشتن حال در خویش درآوردن تصور به و نیفتاده اتفاق هنوز که موقعیتی
 خیابان از عبور حال در کنید فرض مثال عنوانه ب. شوید نائل آن به خواهید می که چیزهایی

 مالک دیآ  نمی بدتان که کند می عبور شما کنار از زیبا و قیمت گران خودروي یک و هستید
 که دارم دوست و دیدم فالن مدل ماشین یک من ": کنید تکرار خود با مدام پس. بودید آن

 به شود، می سازي تصویر تانذهن در که چیزي باشید، مطمئن. "باشم داشته را آنها از یکی
  .شد خواهد هویدا نیز واقعی زندگی در زودي



 
 
 

  ١١١                                                                                      سازماني محيط در ذهن مديريت دانش
 

  . دهم می انجام پس قادرم من -2
 نقشی او ذهنی و عصبی سیستم عملکرد نحوه در آدمی باورهاي که باشید داشته ادی به

 در پی طور به دهید، انجام را کاري توانید می که ندارید باور شما که هنگامی. دارند اساسی
 محدود نتیجه ایجاد جهت را آن توان که فرستید می خود عصبی سیستم براي هایی پیام پی،

 سیستم به سازگاري هاي پیام پیوسته صورت به اگر اما. برد می میان از کلی به یاو  ساخته
 سیستم آنگاه دهید، انجام را کاريهر  توانید می که منظور بدین نمایید، ارسال خود عصبی
 مغز نهایت، در و نماید ایجاد را مطلوب نتیجه همان تا برد می مغز به را ها پیام این عصبی،

 باشید، داشته باور را خود موقعیتی هر در ستیبای نتیجه در. سازد می فراهم را امکان این نیز
 بنابراین. دهند می نشان را زندگی و هستی جهان از ادراکتان که است شما باورهاي که چرا

 مطلوب نتایج جهت در را انسان که است باورهایی یافتن کمال، به رسیدن براي گام اولین
 محدود را آدمی ها، محدودیت به باور که ییآنجا از). 154 ،1386  رضائیان،( کند می هدایت

 رها ها محدودیت از را خود انسان که است ایندر  موفقیت اول شرط این بنابر آورد، می بار
 هایی محرك از استفاده. بپردازد فعالیت به  بخش نیرو ذهنی هاي حالت بر تکیه با و ساخته

 هر وظیفه مهمترین شود، می نامیده موفقیت که ايمرحله به دستیابی و بحران از فرار براي
 نهفته اعجازي داراي ،»دهم می انجام حتما پس توانم،می من« ماننده جمالتی. است فرد

 مصمم پیش از بیش را او و ساخته دگرگون زندگیاز  مرحله هر در را فرد حالت که هستند
 و ها خواسته به رسیدن راه در انسان است ممکن که آنجایی ازبدین ترتیب، . سازدمی

 تواند می ،»کنمنمی رها را ام خواسته هرگز« جمله به اعتقاد شود؛ روبرو موانعی با آرزوهایش
   .باشد امور دوباره آزمایش و تالش چرخه به بازگشت جهت در محکم سرآغازي

  

  . بگیرم یاد دیگران و خود از -3
 خود بر که این  نه بگیرید، پند تان گذشته تها اشتبا از تا سازید مقید را خود باید شما

 زندگی در اشتباهاتی کنید می قبول که هنگامی زیرا کنید، مالمت را خویشتن و دیبپیچ
 آنها اصالح راه در قدم ممکن، زمان کمترین در تا کنید می کمک خود به واقع در اید، داشته

 هرگز ولی کنید، اشتباه خواهید می چه هر”  :گوید می "اوشو". بردارید کامیابی به رسیدن و
 ندارد، اشکالی رفتید خطا اگر بروید، خود دل دنبال به پس نکنید، تکرار دوبار را اشتباهی

  .“شد خواهد منجر شما تعالی و رشد به که چرا
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 اگر پس. دکنی تکرار راها آن نیز آینده در است ممکن ،دنگیری درس خود يهاخطا از اگر
 بلکه ندارد معنی شکست زندگی در که باشید داشته خاطره ب نشست، گل به کشتیتان موقتا
 این  و نخورده شکست است، زنده تا آدمی).  1992 رابینز،( است اهمیت داراي نتیجه فقط
 که آورند می شماره ب قیمتی و خاص ايتجربه را نتیجه هر آنها که چرا است، موفق افراد باور

 به راه تنها که باشید داشته ادی به). منفی ای مثبت خواه( افزاید، می فرد شناخت میزان بر
 به مسأله تبدیل دارد، را منفی نتیجه یک شکل ظاهر در آنچه از مثبت نتیجه آوردن دست

 از بهینه استفاده در را مدیر موفقیت رمز مدیریت،علم  نظران  صاحب رو، این از. است فرصت
  ،1368   رضائیان،( است نهفته فرصتی مسأله، هر دل در آنها نظر از زیرا دانند، می ها فرصت

 عدم موجب ترس، ایجاد  زیرا کنند،می خیانت ما به ها شک” :گویدمی شکسپیر ویلیام. )123
 باور رو این از. “آورد دست به تواند می که شودمی موفقیتی آن رفتن دست از و فرد تالش

 ها انسان ،یدباش داشته ادی به پس .بود خواهد ذهن کردن مسموم راههاي از یکی شکست، به
 این. )162 ،1386  رضائیان،( گیرند می ادی و آموزند می  درس یشخو خطاهاي طریق از تنها

   :بیافتد اتفاقزیر  صورت دو به تواندمی یادگیري
  گرانید و خودي خطاها از عبرت وي ریادگی -
 گرانید و خود يها تیموفق ازي الگوبردار وي ریادگی -
  

  . بپذیرم را مسؤولیتش دهد،می رخ چه هر -4
 را دنیایشان که است این  در موفق افراد و بزرگ رهبران مشترك هاي صفت از دیگر یکی

 که است این  شودمی شنیده افراد این  زبان ازو بارها  بارها که عبارتی. دهندمی شکل خود
 نتایج دارند دوست آنها. داد خواهم انجام خودم را کارهایم و هستم خودماعمال  مسئول من

 رو این از). 1953 همکاران، و کللند( بازگردد خودشان به )منفی چه و مثبت چه( تالشهایشان
 که کسی. است مسؤولیتو پذیرش  قبول آدمی، قدرت و رشد يهانشانه آشکارترین از یکی
 روانی نظر از هنوز که است زبونی و ضعیف فرد بپذیرد، را خود اعمال مسؤولیت خواهد نمی

 در منفی ذهن که است این در دارد وجود که مشکلی اما). 77 ،1987 رابینز،( است نابالغ
 دیگري این همیشه. کند می دیگري شخص متوجه را داده رخ اتفاقات مسئولیت مدت، تمام
 والدینت ،آزارد می را تو شوهرت دهد، می رنج را تو زنت(. است تو بردن رنج سببم که است
 کمونیزم، داري، سرمایه جامعه، مالی نظام یاو  دهند می رنج را تو فرزندانت دهند، می ترنج
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). آورند می فراهم را تو خاطر رنجش موجبات که است حاکم سیاسی آرمانگرایی و فاشیزم
 راه ها میلیون مردم د،ببری نام بخواهید که را چهآن هر...  سرنوشت، تقدیر، یا جامعه ساختار

 دهد، می رنج ران م دیگري بگویید که اي لحظه تا اما. کنند می پیدا مسئولیت از فرار براي
 را بینشی چنین بتوان اگر مقابل، در. دهید انجام آن تغییر جهت در کاري هیچ توانید نمی

 هایم، رنج تمام براي ،هستم خودم زندگی مسئول من«: که نمائید مستقر یشخو ذهن در
 اینها و ام کرده انتخاب چنین من افتد، می و افتاده اتفاق من بر که آنچه هر براي دردهایم،

 و مسئولم من پس ،کنم می درو را آنهانیز  اینک و ام کاشته که است هایی بذرتمام  ثمره
 آن نمائید، طبیعی ادراك یک به تبدیل را بینش این سپس ،»نیست مسئول دیگر کس هیچ

 در که چرا یابد، می تازه اي چرخه زندگی و شود می آسان برایتان چیز همه پذیرفتن وقت،
 زیرا است، دگردیسی و انقالب تحول، نوعی دیدگاه این. کرد خواهید حرکت جدیدي بعد

 بگیرم، تصمیم که لحظه هر دانم می همچنین هستم، مخود مسئول که دانستم من که زمانی
 شود نم کار انجام مانع تواندنمیهیچ فرد دیگري  و دهم تغییر را آننیز  شخصا توانم می

   . ) 2002 سلیگمن،(
 
  . باشم شکرگزار همیشه -5

  کند بیرون کفت از نعمت کفر،   ...    کند افزون نعمتت نعمت، شکر
 کند می معرفی را روشی خود کتاب در رابینز آنتونی ،شکرگزاري عمل اهمیت پیرامون

 وي. بگذارد میان در خود با روزانه طور به بایستی فرد هر که است سواالتی تعداد شامل که
 موارد شامل که کند می یاد» 1صبحگاهی بخش نیرو هاي پرسش« عنوان تحت سواالت این  از

  :باشند می زیر
 چه هاآن به نسبت شکرگزارم؟ هاییچیز چه به نسبت ،خود زندگی در حاضر حال در -

 دارم؟ احساسی

 چه هاآن به نسبت کنم؟ می افتخار هاییچیز چه به ،خود زندگی در حاضر حال در -
   دارم؟ احساسی

                                                             
1 The Morning Power Questions 
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 راضی مرا چیزي چه است؟ خوشحالی باعث چیزي چه من زندگی در حاضر حال در -

  دارم؟ احساسی چه آن به نسبت کند؟ می
 مرا آن جنبه کدام. است هیجان و شور مایه من زندگی در چیزي چه حاضر حال در -

  دارم؟ احساسی چه آن به نسبت آورد؟ میدر  هیجان به
 بخش لذت آن جنبه کدام برم؟ می لذت چیزي چه از خود زندگی در حاضر حال در -

 دارم؟ احساسی چه آن به نسبت است؟

 عشق چیزي چه دارد؟ دوست مرا کسی چه دارم؟ دوست را کسی چه حاضر حال در -
  ). 1992 نز،یراب( دارم؟ احساسی چه آن به نسبت است؟ آفرین

  
  . بگیرم دست به را خود احساسات مدیریت - 6

 تاثیر خودتان روي بر چیز هر از قبل شما احساسات که باشید داشته ادی بهاین نکته را 
 منفی احساسات اگر. گیریدب بهره خود نفع به خاصیت این  از توانیدمی پس گذاشت، خواهد

 و کنید پیدا رهایی شرشان از توانیدمی آنها کنترل و مدیریت با کنند،می اذیت را شما
 ايروحیه با خود اطرافیان با اگر همچنین. کنید رفتار دارید دوست که احساسی با مطابق

 هر ،مثال عنوان به. داشت خواهید آنها رويبر  بهتري تاثیر قطعا کنید، برخورد مثبت و شاد
 نشانه بودن، بخشنده و صبور اما نماید، جویی عیب و کند محکوم کند، انتقاد تواندمی فردي

 اجتناب موارد آن  سه هر از راحتی ه ب نتوان است ممکن. است فرد داري خویشتن و شخصیت
 و شده ایجاد  منفی مورد سه این  طریق از انسان، ارتباطات حتی یا برخوردها اغلب اما کرد،
  آدمی برايو نادرست  غیرعادي لذت نوعی کردن، محکوم و جویی عیب انتقاد،. یابدمی ادامه
 ،پیدا کند بیشتري اهمیت احساسفرد یک نوع  است ممکن اعمال این  با که دنکنمی ایجاد

 دیگران با انسان روابط که هستند منفی هاي حالت داراي شده ذکر رفتار سه هر  ،نهایت در اما
  . سازندمی محدود را

 الشعاع تحت را فرد روانی سالمت و انگیزه روحیه، ،هاآن در اغراق و منفی نکات یادآوري
 نتیجه در. سازد می گرفتار مداوم انتقاد و جویی عیب از منفیاي  چرخه دام در را او و داده قرار

 و بود خواهد منفی احساسات کنندهدریافت و دهنده اشاعهقطعا  اي،روحیه چنین با فردي
 رفتاريسبک  چنین بنابراین هستند خوب احساسات دنبال به کل طوره ب مردم که آنجایی از

  . نماید ایجاد  اطرافیانش با وي روابط در جدي موانع تواندمیاز سوي شخص، 
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  . کنم کسب را دیگران نامعقول هاي خواسته به» گفتن نه« قدرت -7
 قرار هایی موقعیت در خود زندگی در بارها و بارها شما

 براي. است بوده دشوار برایتان» نه« کلمه گفتن که ایدگرفته
 یک دوستانتان از گروهی با نوروز تعطیالت براي وقتی مثال،
 ابراز اينامه در ،شما والدین و ایدداده ترتیب سیاحتی سفر
 رئیس ؛شد خواهند خوشحال نوروز عید براي خانه، در شما حضور از قدر چه که دارندمی
 آن براي شما که آن حال کند،می طلب زمانی مقطع یک در را بیشتري کارهاي انجام شما

 یک روي بر توانیدمی اگر تا خواهدمی شما از استاد ؛ایدکرده تعیین قبل از ايبرنامه ساعت
اري خرید پشمی لباس یک شما ؛کنید کمک او به کرده کار آن روي خود که تحقیقی طرح
 براي را شما شخصی ایو  کند قرض را آن امکان صورت در خواهدمی شما دوست و ایدکرده
 از شما اگر. نیستید او با آمد و رفت به مایل شما که آن حال کند،می دعوت منزلش به ناهار

 آنها با یا شده تسلیم هایی،درخواست چنین مقابل در دفعات به که هستید افرادي دسته آن
 بخواهید است ممکن ،)دارید ناخوشایندي احساسنیز  بابت این از دائما و( کنیدمی موافقت
  ؟گوییدمی بله دهید، می ترجیح را گفتن »نه« شما که هنگامی چرا بدانید

 به آسیبی آمدن وارد دلواپس یاو  مؤثر ارتباطات دادن دست از نگران است ممکن شما
 کنیدمی تلقی  شکننده شیء یک مانند را خود ارتباطات در نگاه اول، بنابراین. باشید روابط

 گفتن نه از بسا چه افراد از بسیاري همانند شما. است وابسته شما دائمی هاي اطاعت به که
 احساسات به نمودن وارد آسیب از اجتناب جهت که اید آموخته چون ،کنید می گناه احساس
 احساسات قبال در مسئولیت احساس بنابراین. بکشید دست خود هايخواسته از دیگران،
 بدین. شماست موافقت گرو در آنها کامیشاد گویی کند،می جلوه حق به دیگران شخصی
 انسان) خودمداري و خودخواهی دلیل به( آنها نفی با که کنید احساس است ممکن ترتیب

 از بیش بنابراین. انگارید نادیده را تانخود و باشید فداکارتا  ایدگرفته یاد زیرا هستید، بدي
 احساس است ممکن شود،می ییتقاضا شما از وقتی و هستید دیگران متوجه و دلواپس ،خود
 بودن مهم احساس تا شودمی سبب امر این. ایدگرفته قرار موهبت و لطف مورد که کنید
. نشود شما از تقاضایی چنین دوباره هرگز ،مخالفت صورت در که باشید آن نگران و کنید
 شما عمل آزادي در توانندمی که هستند گیري پا و دست نسبتا احساسات از هایینمونه اینها

  سازند؟می آسانتر را »نه« کلمه گفتنراههایی  چه راستی به اما. کنند مداخله
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 که است باورهایی و گیر پا و دست احساسات تشخیص دهید، انجام باید که کاري اولین

 به رفتن براي را شما اتومبیل خواهدمی دوستتان اگر مثال براي. دارند وجود شما ذهن در
 به ترسیدمی آیا کنید؟می بینی پیش را منفی نتایج چه ،»نه« کلمه گفتن با کند، قرض سفر

 خود استاد به اگر هراسید؟ در کارتان از شدن برکنار از آیا بدهید، منفی پاسخ خود کارفرما
 مشکل واقع در کنید؟ کسب درس آن در یپایین نمره دارید انتظار آیا بدهید، منفی پاسخ

 بایستی پس اید،داده تشخیص» گفتن نه«از آمیزي فاجعه انتظار ابتدا در شما که اینجاست
 به است ممکن مثال براي. کنید مطرحبراي خودتان  بیشتري نگري واقع با را انتظارات آن

 ندادم، قرض او به رام اتومبیل که این از دوستم بسا چه بدهم، منفی پاسخ اگر" بگوئید خود
 به احتماال او. نشود ناراحت مسایل گونه این خاطر به شما دوست شاید ولی ،"شود ناراحت

. بود خواهد قائل برایتان بیشتري احترام اید،برده کار به صراحت به را نه کلمه که آن خاطر
 وقتی اما نباشد؛ خوشحال نشدید کار اضافه به حاضر که این از شما کارفرماي است ممکن

 با وقتی. است بوده موجه امري امتناع است، دردسر مایه شما براي کاري اضافه روز، آن در
. شویدمی ناراحت خودتان از احتماال کنید، می موافقت نیستید، انجامش به مایل که کاري

 گفتن موارد، گونه این در. شوید خشمگین او از یا و برنجید دیگري از است ممکن همچنین
 جمع در حضور نگامه هب دیگر مسائل پیرامون تفکر و سکوت و غیرکالمی صورت به نه، کلمه
  .گرددمی ظاهر
 ايناخواسته رفتارهاي تحمیل سبب انگاشتن، نادیده رایشتن خو که باشید داشته ادی به

 هايدرخواست ابراز به نسبت آنها تا شود می سبب امر این وانتظار دارند  دیگران که شود می
 ايشیوه به را خود اعتقادات و باورها که آن از پس رو، این از. شوند تشویق خود غیرمنطقی

 این از و خواهید کرد پیدا بیشتري آمادگی »نه« کلمه گفتن براي کردید، مرتب تر منطقی
  . دهدمی دست شما به خوبی احساس امر

 که ايگونه به است، تانمقابل طرف به مستقیم ايه شیو به ،»نه« کلمه گفتن بعدي، قدم
 کلمات همسنگ ،کالمی غیر هايپیام باشید مطمئن. بزند موج شما رفتار و صدا در قاطعیت
 عذرخواهی و پوزش از خالی شما کالم لحن آیا کنید؟ می برقرار چشمی ارتباط آیا. هستند
 وادار بودن مطیع و شدن تسلیم به را شما اجتماع کودکی، سنین از که آن خاطره ب است؟
 حاالتو در برخی  دشوار بسیار کار شرم بدون ،یننخست دفعات در »نه« کلمه گفتن نموده،

  .بود خواهد یانجام قابل غیر
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 هاي پاسخ گفتن دارند، پایین خطر که هاییموقعیت در مرحله، این ساختن تر آسان براي
 را »نه« کلمه گفتن حق هستید، مطمئن کامال که زمانی خصوص به ،نمائید آغاز را منفی
 در را »نه« کلمه گفتن توانایی و ساخت خواهید بنا را خود به اطمینان تمرین، این با. دارید

 مطمئن خود به درون از که مواقعی حقیقت، در. آورد خواهید بدست ترمشکل هايموقعیت
 برخی به »نه«گفتن معمول طور به. شودمی شما در اطمینان بروز سبب تمرین این ،نیستید

 ها غریبهیا  و اول درجه خانواده شما براي افراد این احتماال. است دیگران از آسانترافراد 
 موقعیت آن در که کنید تمرین و کنید بینیپیشدر ذهنتان  را یموقعیت وقوع پس. هستند

  . نمایید تمرین صریح و مستقیم طریقی به را »نه« کلمه گفتن. گفت خواهید چه
 رفتارهاي کلیه به نسبتسعی کنید تا  از این رو

 آگاه ،منفی جمله گفتن هنگام به کالمتان لحن و خود
 به نسبت که تريمشکل هايموقعیت در آنگاه. باشید

یا شک  نیستید مطمئن خود پاسخ چگونگی و ماهیت
 توانممی« مثال که دیگران به جمله این گفتن با ،دارید
 خود اختیار در را زمان مقداري ،»کنم فکر آن درباره

 نامعقولی انتظارات و عقاید چه که این و کنید بررسی را خود احساسات سپس. قرار دهید
 مقابل طرف و بردید بکار را »نه« کلمه وقتی نبرید ادی از. دارد می وا »نه« گفتن به را شما

 بر باید شما گرفت، نشنیده را شما »نه« کلمه اولین و ورزید اصرار اشخواسته بر همچنان
 و شویدمی تسلیم آسانی به که هستید افرادي دسته آن از آیا. (کنید پافشاري خود مخالفت
  ) دارید؟را  شدن عصبانی آمادگی
: بگویید آنها به و کنید جلب تري جدي و مؤثرتر طور هب را آنها توجه باید احتماال شما پس

 در که نبرید ادی از رامهم  نکته این. "است مخالفت منظورم هم واقعا و امکرده مخالفت من"
 که داریدی حق چنین ،به طور طبیعی شما زیرا دارد، وجود» سالم خواهانه خود رفتار« اینجا
از یاد نبرید که . باشید داشته خوبی احساسنیز  کار اینانجام  از و ببرید کار به را »نه« کلمه

 حس و کنیدبیشتري  توجه خود منطقی هايخواسته و تانشخصی احساسات به قدر هر
هاي   و خواسته ها درخواست به »نه« کلمه گفتن از کنید، تجربهبیشتر  را خودشناسی زیباي

 خواهیدکسب  بیشتريو خرسندي  رضایتمندي احساس ،دیگران دردسرسازبعضا  و نامعقول
   .کرد
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  . نکنم فراموش را خودشناسی زیباي حس -8

 آدم بدانید که آن براي شما و شده شرطی دیگران توسط حال به تا کودکی از شما ذهن
 که کارهایی خاطر به بارها زیرا اید، شده وابسته آنها نظرات به کامال هستید، بدي یا خوب

 انجام را کاري اید توانستهنیز  پنهانی اگر حتی و دیا شده تحقیر و تنبیه اند، دانسته بد دیگران
 اند بوده دیگران این اوقات اکثر درو  حقیقت در. است نگذاشته راحتتان وجدان عذاب دهید،

 تحقیرها، و ییدهاتا این تمامی که حالی در اند، کرده تعریف برایتان را بد و خوب کارهاي که
 خدمت در ابزار یک عنوان به ذهن زیرا ،شود انجام شما ذهنی معیارهاي مطابق بایست می

   .یابید دست واالیی اهداف به ،آن وسیلۀ به بتوانید تا شماست
 چشم دیگران به چگونه که کنید نگاه خود به شاهد یک عنوان به تا است الزم اکنون

 شما سوي به دیگران سوي از که ببینید را امواجی و کنند تحقیرتان یاو  تأیید تا اید دوخته
 هستند افکاري فقط اینها. تحقیرها و تکذیب آن نه و هستید تأییدها آن نه شما اما. آیند می
 که کسانی. آیند می شما سمت به دیداري و شنیداري امواج صورت به دیگران، سمت از که
 از کیی و کنندمی جستجو دیگران دست در را خود شادي هستند، بیرونی تشویق دنبال به

 خود به نسبت اطرافیان، هايارزیابی به اندازه از بیش که است نیز همین  اقدامات بدترین
 گفتاریا  و رفتار به دیگران که است ارزشیآن نوع  معناي به »بیرونی ارزیابی«. دهید اهمیت

 را شما ،وضعیت این .هستید موفق و باهوش زیبا، شماکه  بگویند مثال که این .دهندمی شما
 این از. خواهدکرد تبدیل روانی فشار اهرم یک به را آنها قضاوت و داده قرار آنها کنترل تحت

 در باید که است بد آنقدر حالتان دیگر روز کنید،می موفقیت و شادي احساس روز یک رو،
 دست به راخویش  زندگی سکان باشید، متکی خود قضاوت به تنها اگر اما !بمانید رختخواب

 خود اطرافیان انتقادهاي از که معنا آن به نه کنید،می کنترل را خود احساسات و گیریدمی
 از بیش را شما زندگی دیگران، هايجویی عیب که است این  منظور بلکه کنید،نمی استفاده

 کنید درك ،بشنوید را حرفها این یتمام توانید می شما پس. داد نخواهدقرار  تاثیر تحت حد
  . نباشید منفعل دیگران افکار برابر در حال عین در و

 خود به گذاشتن احترام اطرافیان، احترام جلب در مهم عوامل از یکی موارد، برخی در
 با محترمانه و مؤدبانه برخوردي داشتن و وجودي ارزش درك یعنی خود به احترام. است

 اما دارد، زیادي اهمیت دیگران با محترمانه يرفتار داشتن که است ذکر به الزم. خویشتن
  . کنید پوشی چشم خود با خوب رفتاري داشتن از نباید
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نوع  این اما کنید، تحقیر را دخو تان،درونی هاي ناتوانی با آمدن کنار براي است ممکن
 احترام جلب براي پس. ندارید را آنها احترام ارزش شما که خواهد داد نشان دیگران به رفتار

 خودبینی، و تکبر بدون خود، از اطمینان حس. بگذارید احترام خود به باید ابتدا دیگران،
. احترامید قابل پس ،آگاهید یشخو هاي توانایی و ها قابلیت از شما که است آن دهنده نشان

 ها قابلیت این از نیز دیگران که دهید اجازه و باشید داشته باور هایتان توانایی به خودتان اگر
 معیارهاي با توان می واقع در. کنید جلب را آنها احترام راحتیه ب بود خواهید قادر شوند، آگاه

 باال از شمابعد  به لحظه این از. داشت کنترل شخصی اعمال و افکار به نسبت درونیو  روحی
 آگاهانه خویش منفی و مثبت هاي جنبه بر توانید می راحتی به و کنید می نگاه چیز همه به

  . اید نموده تجربه را خویشتن به احترام و »1نفس عزت« يزیبا حس زیرا باشید، داشته اشراف
  

  . ببرم بین از را خود منفی عواطف نیروبخش، احساسات کمک به -9
 خود فکر طرز و گیرند می درس خود تجربیات از بین، خوش افراد که باشید داشته ادی به

 کنند می تصور و داده نسبت خود به راها     شکست بدبین افراد مقابل، در. کنند می اصالح را
 روزهاي در مسن اشخاص وقتی مثال عنوان به. است آنها ذاتی خصوصیات ءجز شکست که

 پیرامون مدت تمام در بلکه زنند، می دور را آن فقط نه رسند، می آبی از پر گودال به بارانی
 جوان دلشان هنوز که آنهایی و کودکان برعکس،! زنند می غر و کنند می شکایت و شکوه آن

 هاي گودال پس. گذرانند می خوش و پاشند می اطراف به را آب پرند، می آب میان به است،
 باشد داشته فنري حالت پاهایتان رفتن، راه هنگام. دهید قرار خود شادمانی وسیله را زندگی

 شما که چرا دهید،ب اهمیت سرزندگی و شیطنت رویی، خوش به. نکنید فراموش را لبخند و
 برخورد راه بهترین«: که است این شود در اینجا مطرح می که سوالی .هستید اي زنده انسان

 توانید می .ندبسیار اثر بیحتی  و معمولی راههاي که نکنید فراموش» چیست؟ منفی عواطف با
 به دوباره کنید، سرکوب را آنها توانید می روند، نمی بین از آنها بگیرید؛ نادیده را خود عواطف

 کنید، تاسف احساس خویشتن براي و روید فرو آنها در توانید می شوند،  می ظاهر يدیگر شکل
: دهید قرار فروشی فخر مایه را آنها توانید می کند، نمی بهتر راموجود  وضع نیزعمل  آن

  .نیست مناسبی راه هم این ،!)است بدتر تو از من وضع است؟ بد تو وضع کنی می خیال(

                                                             
1 Self-esteem 
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 جستجوي و وضعیت هر در موثر يبرخورد با که است آندر   اقدام ترین هوشمندانه پس

 زندگی نهایت در و بگیریدمناسبی  درس آنها از و ساخته دگرگون را عواطف این  حل، راه
  . سازید تر غنی را اطرافیانتان و خویش

 نظر در است ممکن که عواطفی زیرا ،هستند شما خدمت در عواطف همه که بدانیدباید 
 احساس اگر مثال. نیستند» عمل به دعوت« جزبه  چیزي واقع، در کنند،  جلوه منفی شما

 که باشند این  از بهتر توانند می امور شما اعتقاد به که است آن معنایش کنید، می دلسردي
 شرایط تا کنید کاري ستیبای گوید می شما به که است عمل به دعوت نوعی نیز این .نیستند

 بزرگبس  موهبتی کنید، استفاده صحیح نحوي به منفی احساس این  از اگر. سازید بهتر را
 را آنها نامیدید، می منفی قبال که افتید می عواطفی ادی به وقت هر پس. اید آورده دسته ب

 تجربه را رنج وضعیتی، هر در خود زندگی در اگر. کنید تلقی عمل نشانه یاو  عمل به دعوت
 اعمال و نتیجه در ای و است امور به شما ادراك و توجه نگرش، نحوه ای علتش باشید، کرده

  . دهید می انجام که است ییهاکار
 را تانیعملکرد شیوه یا و خود توجه مرکز یاهستید،  ناراضی خود احساسات از اگر پس

 با رفتار براي اي تازه راههاي مثال. شود ایجاد  شما عواطف در تغییري بالفاصله تا دهید تغییر
 با همه که کنید عوض طوري را خود فکر طرز و کنید پیدا خود رئیس با گفتگو ای و همسر
  . باشند موافق شما نظرات
 ،شوندو مخرب  منفی عواطف جایگزین توانند می که» نیروبخش احساس ده« پایان در
  . کنید استفاده آنها از شدید، یدردناک عواطف دچار گاههر تاشود  می معرفی

  

  نیروبخش شماره یکاحساس 
 پاسخیتواند  می ارتباط، ای گفتگو هر. کنید تقویت خود در را صمیمیت و عشق احساس

 و بیاید شما پیش رنجش و خشم حالت با کسی اگر. باشد کمک براي فریادي یا و محبت به
 و شود می دگرگون شخص آن حال باالخره دهید، پاسخ او به گرمی و عشق با مرتبا شما
  . رود می میان از اش عصبی فشار
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  احساس نیروبخش شماره دو
. کنید تقویت خود در را سپاس و قدرشناسی احساس کردیم، عنوان نیز قبال که همانطور

. سازند می بار پر را ما زندگی چیز هر از بیش و هستند احساسات ترین معنوي از عواطف این
  . کنید زندگی شکرگزاري احساس با پس

  
  نیروبخش شماره سهاحساس 

 رشد عمر مدت تمام در هیدخوا می واقعا اگر. آورید بوجود خود در را کنجکاوي احساس
 کنجکاو افراد، زیرا باشید کنجکاو و فضول کودکان، مانند که بگیرید یاد ،نمایید پیشرفت و

  . است ها خوشی ناپذیر پایان مطالعه زندگی، آنها نظر در و شوند نمی کسل هرگز
  

  احساس نیروبخش شماره چهار
 نظر در فرصتی صورت به را مشکلی هر. کنید تقویت خود در را هیجان و شور احساس

 و کنید ور شعله خود در را شوق. بریدب پیش سریعتر آهنگی ضرب با را خود زندگی و آورید
 مجسم سریعتر را تصاویر کنید، صحبت تندتر: بگیرید کمکنیز  خود جسم از کار این  براي
  . برانید جلو به ،دهید حرکت خواهید می که جهتی در را خود جسم و کنید
 

  احساس نیروبخش شماره پنج
 مشخص شما گیري تصمیم قدرتتوان و  بادر واقع  پویایی، و ایستایی  حالت میان تفاوت
 بیاورید، فشار خود به که نیست کافی! سازیدتر  قوي را خود اراده نتیجه در ،شود میو تعیین 

  . دهید قرارتر  مصمم حالتی در را خود باید بلکه
 

  احساس نیروبخش شماره شش
 خود کار شیوه بتوانید که خصوصیت کی همین تنها. باشید داشته انعطاف قابلیتکمی 

 که چرا باشید، داشته نرمش امور انجام در. کند می تضمین را شما موفقیت دهید، تغییر را
 در تعصب عدم انعطاف، قابلیت. است خارج شما اختیار از که هست مواردي زندگی در

 و موفقیت مدت، دراز در کنید، می که هاییکار و دهید می امور به که معنایی فردي، قوانین
  . کند می ضمانت را شما  خوشی

  



 
 
 

 سازماني محيط در ذهن مديريت دانش                                                                                     ١٢٢

 
  احساس نیروبخش شماره هفت

 باز باشید، داده انجام موفقیت با را کاري بار کی اگر. باشید داشته اعتماد خود به همیشه
 برایتان که هایی موقعیت و محیط شرایط پس از توانید می اراده قدرت با عالوه هب .توانید می هم

 و کنید احساس نیروبخشیا  و مثبت یعواطف داراي را خود اکنون هم. برآیید دارند تازگی
  . بیایند شما سراغ به اتفاقی طوره ب و دور اي آینده در احساسات، این  که نشوید منتظر

  

  احساس نیروبخش شماره هشت
 باعث و سازد می دلپذیرتر را تانزندگی و تقویت را شما نفس به اعتماد خوشدلی، و نشاط

 و خیالی خوش معنی به خوشدلی. کنند سساحا را بیشتري شادي شما اطرافیان تا شود می
 لذت با اگر دانید می که چرا. شماست ذکاوت و هوش نشانه بلکه نیست، مشکالت از فرار

 طریقی به و آسانتر توانید می سازید، پراکنده خود اطراف به را شادي حس و کنید زندگی
 . سازید برطرف را زندگی مشکالت بهتر،

  

  احساس نیروبخش شماره نه
 بتوانید است مشکل نباشید، خود سالمت مراقب اگر. کنید توجه خود جسمی شادابی به

هر . دارند نیاز حرکت به ،انرژي کردن پیدا براي انسان اعصاب. شوید مند بهره خود عواطف از
 جسمانی، سالمت رفتن باال با و رسد می شما هاي اندام به بیشتري اکسیژن باشید، فعالتر چه

  ).1992رابینز، ( کنید می پیدا بیشتري شادابی ها، فرصت از استفاده و مشکالت رفع براي
 که است ورزشی تنیس”:گوید می تنیس ورزش مشهور مربیان از یکی

 نمودن بدل و رد که چرا بخشد، می نظم و هارمونی شما روح و جسم به
 وي “  .سازد می برقرار بدنتان دررا  عمیقی نظم بازي، هنگام به  توپ پیاپی
 آید، می شما سمت به بازي توپ که هنگامی بگیرید یاد” :دهد می ادامه
 به و دهید قرار راکت پشت در را خودذهنی  مشکالت و منفی افکار انرژي
 مسائل آن ذهنی لحاظ به و نوعی به کار این با. بزنید ضربه توپ به تمام شدت با آن، کمک

 پیماید می که زیادي بعد و سنگینی دلیل به تنیس توپ که چرا کرد، خواهید دور خود از را
 جهت، جسمانی هاي فعالیت از رو این از “  .دهد انجام برایتان را کار این راحتیه ب تواند می

  . نمائید بهینه استفاده ،خود روحی هاي ناراحتی رفع و درمان
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  احساس نیروبخش شماره ده
 به که این  احساس. نیست دیگران به خدمتگزاري و دلسوزي از شریفتر احساسی هیچ

 و بوده چه شما اعمال و گفتار اید، کرده زندگی چگونه یا هستید کسی چه انسان کی عنوان
. است زندگی موهبت بزرگترین اید، گذاشته دیگران زندگی بر داري معنی و عمیق اثرات چه
 عواطف رفع به که حال  عین در که باشید داشته ادی به پس. است بخشندگی زندگی، رمز

 رابینز،( کنید استفاده یینوشدارو عنوان به ،فوق بخش نیرو احساسات از پردازید، می منفی
1992 .(  

  . بشناسم را خود 1ارزیابی نظام -10
 را خود يهارفتار علت فقط نه خودتان، قضاوت و گیري تصمیم نظام عوامل دانستن با
 جاذبه یا دافعه حالت شما در ییهاچیز چهکه  کنید بینی پیش توانید می بلکه کنید، می درك

 این اساس بر. است اساسی جزء پنج پایه بر آدمی گیريتصمیم و ارزیابی نظام. کنند می ایجاد 
 در آنچه که چرا باشد، مسلط آنها بر و شناخته را خود قضاوت يها  شیوه باید فرد سیستم،

 برایتان بارها شاید. آنهاست عالی ارزیابی نظام همین است، مشترك موفق افراد همه میان
 در سخن همان که حالی در اید، افتاده گریه به مطلبی شنیدن از زمانی که باشد افتاده اتفاق

 حالت تغییر به مربوط زیاد احتمال به علت. است داشته وا خنده به را شما دیگري شرایط
اتی تصمیم بینی خوش حس و نفس به اعتماد بودن دارا هنگام به آدمی. شماست روحی

 شرط احتیاط شرایطی، در. دیگر تصمیماتیاست،  پذیر آسیب و زده وحشت وقتی و گیرد می
 عنصر اولین» عاطفی و فکري شرایط« رو، این از. پیشرفت مانع دیگر شرایط در و است عقل
 اي روحیه عمل، به اقدام و گیري تصمیم هنگام باید فرد واقع در .است ارزیابی اساسی نظام

  . هدد نشان واکنش غریزي طور به خود بقاء براي که آن  نه باشد، داشته نیرومند
 قضاوت باید کاري هر انجام از پیش. است» پرسش« اساسی، نظام بناي سنگ دومین

 را ها خوشی و دفع راها  رنج تا بکنم باید چه و چیست کار این  معنی مثالکه  پرسید و کرد
 شما اعمال بر نیرومند اثري کنید، می خود از که خاصی هاي پرسش رو، این از سازم؟ فراهم
 متفاوتی راههاي ،ما از یک هر اما ،هستیم بیشتر لذت و کمتر رنج دوستدار ما همه. دارند
  .بدهیم بیشتري بهاء خود عواطف از بعضی به که ایم آموختهها  هدف این  به رسیدن براي

                                                             
1 Evaluation System 
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 طرفدار برخی و دانند می امنیت و آرامش در راخود  خوشینهایت ها  انساناز   بعضی مثال

   .هستند  ماجراجویی
 است فهرستی از عبارت آن و است »ها  ارزش مراتب سلسله« اساسی، نظام عنصر سومین

 نوشته اولویت ترتیب به روحی حاالت آورترین رنج و ترین بخش لذت مهمترین، آن در که
 استهبرخ ناخودآگاه طوره ب کنید، می که قضاوتی هر و گیرید می که تصمیمیهر . باشد شده

  . است آور رنج هاي ارزش از اجتناب و بخش لذت هايارزش به میل از
 انتظاراتی کننده تعیین ،اعتقادات. است» آدمی اعتقادات« اساسی، نظام عنصر چهارمین

 ارزیابی نحوه بر غالبا اعتقادات این. دارید زندگی از کلی طور به و دیگران خود، از که است
 چه تحت و صورت چه در که گویند  می شما به فردي، قوانینبرخی  قالب در و دندار اثر شما

بر   ص اشخا از بعضی اعتقاد مثال، عنوان به.  شوند می تامین نظرتان مورد هاي ارزش شرایطی،
. »کردي نمی بلند من براي را صدایت هرگز داشتی، دوست مرا اگر«: گویند می که است این
 است، مهري بی نشانه صدا، گرفتن اوج گوید می که دارند قانونی خویش براي اشخاص این
 پیش که سوالی اما ،باشد نداشته محکمی اساس و پایه است ممکن عقیده این  که چند هر
   شوند؟ می پدیدار چگونه اعتقادات گونه این که است ایندر  آید می

» مرجع«عنصر  یعنی اساسی، نظام عنصر پنجمین در سوال این پاسخ
 بایگانی در که استفرد  اطالعات و تجارب از ترکیبی ،مرجع  .است نهفته

 اعتقاداتی سازنده و خام مواد ها مرجع. شود  می نگهداري مغز نام به عظیمی
 هاي مرجع یاو  تجارب کسی هر. شوند می قضاوت به منجر که هستند

 انتخاب کههایی  مرجع واقع در کند؛ استفاده آنها از تواند می که دارد خود ذهن درفراوانی 
 دهید، می تجربه به که است معنایی کننده تعیین د،نشو می خارج مغز بایگانی از و دنشو می

 خیلی مثال عنوان به. دهید انجام هیدخوا می که عملی و دارید آن قبال در که احساسی
 این  یا شده، استفاده سوءبه نوعی  شما وجود از همیشهکه  کنید احساس اگر کند، می فرق
 آزاد زندگی در که این  ای اید شده بزرگ شرط و قید بی محبتی و عشق با کنید احساس که
 ارزیابی اساسی نظام عناصر از یکهر  تغییر با و رو این از. انضباط تابع ای اید بوده الابالی و

 رابینز،( کنید دگرگون را خود زندگی هاي جنبه از یک هر فوریت، و آسانی به توانید می
1992.(  
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  .کنمقدرت جادویی کلمات مثبت را درك  -11
در فصل اول، پیرامون اهمیت نیروي جادویی کلمات دگرگون  اي که با توجه به مقدمه

ابتدا باید نسبت  ،که جهت تغییر نوع گفتار خود بایستی عنوان نمودکننده مثبت بیان شد، 
شما همه عمر  زیرااي نیست، ساده تغییري که کار(توجه کنید،  تانبه ساختار گفتار هر روز

اید و بسیاري از آنها، به قسمتی از مکانیسم گفتار درونی و را به کار برده چنین گفتاري
که جریان ناخودآگاه سخن گفتن را  حال براي آن). است تبدیل شده شما ضمیر ناخودآگاه

در نتیجه، ذهن . کنیدکه با دیگران گفتگو می گوییآگاهانه کنید، به خود گوش فرا دهید، 
همچنین سعی کنید تا پس . کندعادات صحبت کردنتان میمامی تخودآگاه، شما را متوجه 

کنید و به ساختار چیزهایی  ن مرورکسی، مکالمه خود را دوباره در ذهاز صحبت کردن با 
 :مثال از خودتان چند سؤال زیر را بپرسید. اید، بیش از معنی کلی آن بنگریدکه گفته

 کردم؟ انتخاب را کلماتی چه -

 کردم؟ انتخاب را کلمات این چرا -

 داشتند؟ عاطفی ضمنی معانی چه عبارات و کلمات آن -

 داشتند؟ مثبت یا منفی ماهیت مشخص، طوره ب کلمات این آیا -

 و دهید گوش خود توسط زبان از استفاده به هفته، یک مدت به و صحبت حین در حال
 از برخی تا کند کمک شما به کوچکی صوت ضبط دستگاه است ممکن. کنید امتحان را آن

 را کارها این که ايهفته طی در. کنید گوش را آنها بعدا و نموده ضبط را خود مکالمات
 ترکیبی یا کلمه منظور. کنید یادداشت برید،می کار به اغلب که را عباراتی دهید،می انجام

 دسته دو به را عبارات و کلمات این. روندمی کاره ب شما مکالمات اکثر در که است کلمات از
 یک این« و مثبت عبارت یک» است عالی این« مثال، براي. منفی و مثبت: کنید تقسیم
 کردید، پیدا را منفی عبارت یک که همین شروع، براي. است منفی عبارت یک» است دردسر

 دردسر یک این« جمله باید کنیم، استفاده مثال این از بخواهیم اگر. دهید تغییر را آن
 آنها پس از و هستند دردناك مشکالت،(. دهیم تغییر» است چالش یک این« به را» است

 پس از توانمی ترراحت این بنابر و هستند سرگرمی هاچالش دیگر، طرف از. دشوار برآمدن
 از بعد کشیدن آه مانند که آوریدمی بر دل از آهی آئید،می فائق یمشکل بر وقتی. برآمد آنها

 از فریادي شوید،می موفق یچالش با برخورد در وقتی طرفی، از است درد یک از شدن راحت
  ). 1383 میرنوشی،) (کشیدمی شادي
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  :دهید قرار مدنظر را تر خاص کمی پرسش چهار است بهتر قبل، سواالت به پاسخ از پس

 اضافه خود عادتی کلمات بهدیگري  ساز روحیه و مثبت کلمات توانم می چگونه امروز -
  نمایم؟

 تر شیرین میزانچه  تا ام زندگی کنم، استفاده بخش انرژي کلماتنوع  این  از مرتبا اگر -
  شود؟ می

 استفاده مثبتی عاطفی يهاالگو و کلمات چه از غالبا ،خود زندگی در موفق اشخاص -
  کنند؟ می

 جاي بهتازه  کننده دگرگون کلمات از که نرسیده آن زمان آیا باال، هاي پرسش به توجه با
 منظور، بدین نمایید؟ پیدا بهتري روحیه تا نموده استفاده خود عادتی کننده تضعیف کلمات

 :دهید انجام را زیر تمرینات
  . بنویسید را کنید می استفاده آنها از معموال ،ناراحتی هنگام در که را کلمه سه  -
 که کنید پیدا اي تازه کلمات خود ذهن در. دهید قرار سرحال و شاد حالتی در را خود  -

 از که ندارد مانعی. کند کم را تانتااحساس شدت الاقل ای و بریزد هم در را قبلی الگوي
 خنده و شادي و برطرف را منفی روحیه که نامناسبیحتی  ای غیرعادي احمقانه، کلمات

 از یکی”: نویسد می خود کتاب در رابینز آنتونی. کنید استفاده کند، می شجایگزین را
 کنم، می استفاده» تنگ خلق« ای» ناراحتی« کلمات از ،»خشم« جاي به من که دالیلی

ه ب را تنگ خلق اصطالح وقت هر مثال! آیند می مسخره نظرم به کلمات این  که است این
 را منفی احساسات شدت رو، این از. “بگیرم را خودم جلو خنده از توانم نمی برم، می کار
 کردن جایگزین بر عالوه .داد کاهش اصلی کلمات بهجدید  کلماتی افزودن با توان می

 کمی دارد«: کرد استفاده نیز عبارات این  از توان می ناراحتی، ای رنجش با خشم کلمه
 اندکی اوضاع گویا« ای و» کنم می رنجش احساس مختصري« ای» شود می تنگ خلقم

بدي  اتتاثیر چه نادرست، کلمات ساختار که نیستید متوجه غالبا شما. »است نامناسب
 چرا« یا» !چلفتی پا و دست«: بگویید آنها به که این  جاي به مثال. گذارد می کودکان بر

 سعی ،)بپندارد ارزش بی را خود کودكتا  شود می باعث که کلماتی(» شوي؟ نمی ساکت
  .کنید استفاده جدي نیمه لحن از ،او حالت تغییر براي کنید
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 موقع در و» شوم می ناراحت کم کم دهی،ب ادامه تکار این  به اگر«  :بگویید توانید می مثال
 را خودتان توجه بلکه کودك، توجه فقط نه که بگویید چیزي. بزنید لبخند جمله این  گفتن

: را مطرح کنید قبیل این  از پیشنهادي سپس. کند جلب مناسب رفتار و گفتن سخن طرز به
 در حال. »برسی نتیجه به بهتر دهی،ب انجام طور این را کار این  اگر کنم، می فکر! عزیزم«

 کاره ب خود يهاگفتگو در را هکنند دگرگون کلمات که این  براي باال، فنون از استفاده کنار
  :کنید استفادهنیز  زیر روانی هاي اهرم از توانید می ببرید،

 ،یعادت عبارات و کلمات از یبرخي جا به که دیبگذار قرار خود دوستان از نفر سه با -
  . دیکن استفادهتر  تازه عبارات و کلمات از

 کلمات از که دیشد متوجه هرگاه. دیریبگ نظر ریز روز ده یزمان مدت به را خود رفتار -
 و دیزیبر هم در را خودي الگو تازه، کلمات با بالفاصله د،یکن یم  یکم استفادهی میقد
 به بالفاصله د،یا کرده استفاده تازه کلمات ازي رارادیغ طور به که دیشد متوجه اگر

 . دیدهب پاداش خود
 کلمات ازکه  شدند متوجه وقت هر تا دیریبگ کمک دوستان از رفتارتان اصالحي برا -

 . دهندب تذکر شما به د،یکن یم استفادهی میقد
 کم را خود منفی عواطف شدت باید همیشه آیا«: شود می مطرح مهمی سوال جا این در
 که است ایندر  اصلی  سخن اما. ندالزم خود جاي در بشري عواطف همه خیر؛ البته» کنیم؟

 ینامناسب و غیرالزم طور به شدید، احساسات و منفی عواطف از فورا عملی، هر انجام براي
 کمتر که آورید همفرا را شرایطی هانهآگا کننده، دگرگون کلمات کمک به و نکنید استفاده
  ). 1992 رابینز،( نمایید لذت احساس بیشتر و شرنج احساس

  . نشوم اسیر» 1گرایی کمال« دام در -12
  ؟ ستندین خوبی کاف اندازه به ،دیارسانده اتمام به کهیی کارها دیکن یم احساس ایآ -
  ؟دیانداز یم قیتعو به آنها قیدق انجام هدف با را ها طرح و مقاالت نوشتن ایآ -
 نیا ریغ در د،یده انجام درست صد در صد دیبا را کارها که دیکن یم احساس ایآ -

  د؟یهست بازندهی حت ای و متوسطي فرد صورت

                                                             
1 Perfectionism 
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 در سعی موفقیت، مسیر در حرکت جاي به شما باشد، مثبت سواالت این به پاسخ اگر
 کند می اشاره ايگرانه تخریب خود رفتارهاي و افکار به ،گراییکمال. داریدخود  کردن کامل

 به امروزي، جامعه در. است گرایانه غیرواقع و افراطی شدت به اهداف به نیل آنها هدف که
 شود، می گرفته نظر در موفقیترسیدن به  الزمه حتی و مطلوب چیزي گراییکمال اشتباه

 موفقیت در اخالل موجب گرایانه، کمال نگرش که دهند می نشان اخیر مطالعات که حالی در
 از بیش را شما هم و گیرد می شما از را رضایت احساس هم بودن، کامل آرزوياین . شود می

 احساسات ایجاد و ناکامی معرض در دارند، تري گرایانه واقع اهداف که کسانی یعنی ،مردم سایر
 دارند سعی که هستند اشخاصی گرایان کمال حقیقت، در. دهد می قرار خود به نسبت منفی

 در چه کار، محیط در چه. (دهند انجام شاستاندارد میزان باالترین در را و عملی کار هر تا
 درباره پذیري انعطاف میزان اساس بر توان می را آنها رو، این از ) ... و شخصی کارهاي ورزش،

  :نمود تقسیمزیر  دسته دو به استانداردهایشان،
  

 گیرند، می نظر در خود براي باالیی استانداردهاي افراد این :نرمال گرایان کمال -الف
  .آورند می پایین را استانداردهایشان ،لزوم مواقع در اما

 انجام درستی به را شانهایکار که کنند نمی احساس هیچگاه :افراطی گرایان کمال -ب
 انتقاد باد به را خود و گذشتند بی و متعصب بسیار خطاهایشان درباره همواره آنها. اند داده
  . گیرند می

 از دسته این براي. رسند می خوبی هاي موفقیت به زندگی در معموال نرمال گرایان کمال
 به افراطی گرایان کمال اما شود، می محسوب مثبتی و خوب اخالقی صفت گرایی کمال افراد،
 قرار ریسک در جسمی و روحی اختالالتمیزان  نظر از را خود کنند، می انتقاد خود از شدت

  :شوند می شرح بدین منفی عوارضی دچار حتی و دهند می
 یافسردگ -
 یاجتماعي ایفوب -
 یعروق ،یقلبي ها يماریب -
  حاد شدن  یوسواس -
 يریادگی و تفکر دری ناتوان -
 در منفی احساسات ایجاد به منجر که گرایی کمال منفی ابعاد روانشناسان راستا، این در

  :کنند می اعالم مواردي چنین در را شود می فرد
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ي عاد مردم از شیب ،کردن اشتباه هنگام در انیگرا کمال: اشتباهات دربارهی نگران -
ي برا افراد نیا. شندیندیب بد شان درباره گرانید که ترسند یم رایز ،شوند یم ناراحت

 پوشاندن بري ادیز اصرار و خواهند یم کمک گرانید از کمتر خود، اشتباه حیتصح
 و ایفوب انواع به منجر تواندیم خطاها، درباره ادیزی نگران نیا که دارند خود اتاشتباه

 دادن دست از با را اهداف به دنیرس در شکست آنها جهینت در. شودی روان اختالالت
 .دانندیمي مساوی شخص ءبها و ارزش

  

 حتما دیکن یم فکر شما کهیی باالي استانداردها نییتع: یشخصي استانداردها -
 در که استیی گرا کمال نوع دو هر نیب در معمولی ژگیو کی د،یبرس آن به دیبا

 فرد دربسیاري  یمنف احساسات جادیا به منجر تواند یمي ریپذ انعطاف عدم صورت
ي ریگ سخت و رندیگ یم رادیا خود از مدامبه طور  انیگرا کمال راستا، نیا در. شود

 .باشد مرتب و منظم زیچ همه دارند لیتما همواره که چرا کنند، یم
   

 صفات ازی کی زین نیوالد توقعات بقاطمی زندگي برا فراوان تالش :نیوالد توقع -
 و عشق افتیدر و خانواده با دائمی زندگ امر، نیا لیدل. استیی گرا کمال معمول
 در و شده نرهنمو آنها توقعاتي سو به فرزند که استی صورت به آنها از محبت

 مقبولي برا و خانوادهي سو از شدن ردط ترس از فرزندان. ابدی رشد ریمس نیهم
 شیب انتقاد لیدل به زین موارد یبرخ در. زنندیم يهرکار به دست آنها، يسو از بودن

 نیوالد مطلوب کمال به وقت چیه که شود یم حس نیا دچار فرزند ن،یوالد حد از
 . شود یم جادیا او وجود در مخرب و قیعمی ترس و دیرس نخواهد

 

 اتمام به و شده انجامقبال  کهي کار به نسبتی نانیاطم یب احساس :درکارها شک -
 رها را کار ،اغلب انیگرا کمال .است اشخاص نیا معمول صفات از گریدی کی ،دهیرس
 از مدام آنها. هستندی دودل دچار همواره و شود خواسته آنها از کهی زمان تا کنند ینم

 و منظم زیچ همه تا دارند لیتما همواره و کنند یمي ریگ سخت و گرفته رادیا خود
 در آنها موضع. دانندیم شکست باي مساو را اشتباه غالبا گرا کمال افراد. باشد مرتب
ي هافرصت ناخواسته طوره ب یول است، اشتباه از اجتناب حوش و حول ،یزندگ

 .دهندیم دست از را ارتقاء وي ریادگی
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. است اي پسندیده صفت مطلوب، حد در گرایی کمال که باشید داشته یاد به را اصل این

 وجود به از اعتدال، رعایت با کنید سعی ،کنید احساس می دخو در را ویژگی چنین اگر پس
 فراموش را مهم نکته این. کنید جلوگیري دلیل این به خود زندگی در اختالل هرگونه آمدن
 با دیگران، که ایدگرفته یاد درکودکی احتماال ،هستید ییگرا کمال فرد شما اگر که نکنید
 است صورت این در تنها و دهندمی بها شما به کارها انجام در شما کارآیی میزان به توجه

  خارجی معیارهاي اساس بر ، شما نفس عزت بنابراین. شوید می واقع آنها قبول مورد که
 آسیب دیگران انتقادات و نظرها نقطه به نسبت را شما تواند می امر این. است شده ریزي  پایه
 از رهایی و خود از حمایت جهت تالش رو، این از. نماید حساس شدت به و نموده ترپذیر
 به بیان دیگر. بدانید خود از دفاع راه تنها را بودن کامل تا گرددمی سبب انتقادات گونه این

 مطلبی سازید، تبدیل نفس به اعتماد به را نفس به انتقاد حس وجودتان در تا است ضروري
  .گذرانیدمی نظر از ادامه در که

  

   .کنم تبدیل »نفسه ب اعتماد« به را »نفس به انتقاد« -13
 و مثبت تصویري خود از تا دهد می اجازه فرد به که است دیدگاهی» 1نفس به اعتماد«
 بر و کنند می اعتماد هایشان توانایی به نفس، به اعتمادحس  داراي افراد. باشد داشته واقعی

 کارهاییتمام  انجام به قادر منطقی، طیف یک در دارند باور که چرا دارند، کنترل زندگیشان
 برخی اگر حتی و دارند گرایانهواقع انتظارات نفس به اعتماد با افراد. هستند خواهند، می که
   .کنند می حفظ را شان بینی خوش و مثبت دیدگاه نشود، برآورده انتظاراتشان از

 دیگران تایید به زیادي مقدار به دارند، کمتري نفس به اعتمادحس  که آنهایی مقابل در
 افراد از دسته این. ترسند می شکست از و نموده اجتناب کردن ریسک از، چرا که اند وابسته
 تحسین یا تشویق اگر و گیرند می کم  دست را خودشان معموال ندارند، را شدن موفق انتظار
 نفس، به اعتماد با هاي آدم افراد، این برخالف. کنند می رد یاو  داده جلوه کوچک آنرا شوند،
 آنها. دارند اعتماد خود هاي توانایی به زیرا کنند، می قبول را دیگران طرف از شدن رد ریسک

 .شوند پذیرفتهمثال  تا دهند وفق را خود باید که ندارند را حس این و پذیرند می را خودشان
 اشتباه» باشم داشته را زندگیم مهم افراد همه تایید یا عالقه باید حتما من « که این فرض

  .است دسترس غیرقابلتقریبا  و گرا کمال هدف یک این زیرا است،بزرگی 
                                                             
1 Self-confidence 
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 تایید به وابسته که دباشی داشته فردي هاي ارزش و استانداردها شما که است آن بهتر
 مهم امور همه در تا باشم کافی و کامل باید من« که اصل بدین اعتقاد حتی. نباشند دیگران
 غیرقابل و است محض گراییکمالیک  نیز این زیرا ،است نادرست نیز» شوم موفق زندگیم

  . کند می تعریف دستاوردهایش با را شخص هاي ارزشچرا که  باشد، می دسترس
 ،مخرب تفکرات بر غلبه و نفس به اعتماد بردن باال جهت در مهم استراتژي چند اینجا در
  :شود می معرفی

  

 تمرکز با و دیده مثبت نمره خود به کردن،ی سعي برا :دیکن دیتاک قوت نقاط بر -
 که نیاي جا به( د،یده زهیجا تانیتالشها به د،یهست انجامشان به قادر که ییکارها بر

 انجام دیبا کهیی کارها از کردن شروعي جا به اگر). دیکن تمرکزیی نها جهینت بر فقط
 کند یم کمک شما به نکته نیا د،یکن آغاز دیده انجام دیتوان یم که يامور از د،یده
 . دیکنی زندگ تانیها تیمحدود ریناپذ اجتناب طهیح در دیبتوان تا
 

  

 نیا. دیکن نگاهي ریادگیي برایی ها فرصت عنوان به ،نوي ها تجربه به :دیکن سکیر -
 نسبت شما رشیپذ و نموده برخورد دیجد اتفاقات با بازی آغوش با شود یم باعث کار
ی تیموقع بهتبدیل  تواند یمی فرصت هر صورت، نیا ریغ در. ابدی شیافزا خودتان به
 .کندي ریجلوگشما ی تیشخص رشد از و ودش شکستي برا

  

 شما بهامر  نیا .دیکنی ابیارز مستقل یصورته ب را خود دیریبگ ادی :خودی ابیارزش -
 نظرات و توقعات بر هیتک خاطر به کهی آشفتگ وی شانیپر احساس از تا کند یم کمک

 ... و کار رفتار، به نسبت تانیدرون احساسات بر اگر. دیکني دور د،یآ یم شیپ گرانید
 کرد خواهد کمک شما به و شده شتریب خود به نسبت شعورتان و هوش د،یکن تمرکز

 .دینکن میتسل گرانید به را تان یشخص قدرت ،یراحت به تا
 

 

 به د،یکن یمی اشتباه ای احمقانه کاری وقت که دیریبگ ادیتا  دیکنی سع :یطبع شوخ -
. دیکن یتلق بودنتان انسان ازی بخش عنوان به را ها تیموقع نیا و دیبخند خودتان

 با را ارتباطتان و دیباش داشتهي شتریب نفس به اعتماد تا کندیم کمک شما به نیا
  .دیبخش بهبود هیبق
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 طور به فرد هرنظر روانشناسان  طبق بر :نفس هب اعتماد به نفس به انتقاد لیتبد -

. کند یمی ابیارز را اش يفردي کارها خودیی تنها و خلوت در يادیز زانیم به ،روزانه
 فاصله دارند، انتظار خودشان از آنچه با ها یابیارز نیا افراد، شتریبي برا متاسفانه

 است مطلب نیاي ایگو ها پژوهش. ردیگ یم خود به انتقاد شکل یحت و داردي اریبس
 از درصد 20 تنها ود نداری منف جنبه ها یابیارز از درصد 80 ،یمعمول فرد کی در که

 قه،یدق 45 حداقل د،یباش کرده اي ساده اشتباه اگر مثال، عنوان به. اند مثبت آنها
 نیا که کنم باور توانم ینم بود، احمقانه واقعا": دیکن یم سرزنش آن رامونیپ را خود

ی وقت احتماال کردند، یم نگاه مرا داشتند آنها همه باشد، درآمده من دهان از ها حرف
 نیا در کارتان هم اگر  "!کرد خواهند صحبت من مورد در همه بروند، خانه به امشب

 که دیدار اشتباهي کارهاي ها پرونده مخصوصی منش کی هم باز باشد، نبوده بد حد
 و شود یم کار هب دست او مواقع نیا در. باشد یم تیفعال به مشغول ذهن، قسمت در
 فکر بله، کنم،ی بررس را یقبل موارد که دیده اجازه" :کند یم چک را یقبل يها لیفا
 از. "!دیکن یم عمل گذشته روز از بدتر روز هر چون د،یهست احمق کی شما کنم یم
 تا قادرند کمتر و دارند یشخو شمردن خار در یخاص تبحر ،افراد شتریب رو نیا

حتی اگر زمانی برسد که خودشان را به . ندینما جادیا خود دررا ی خوب احساس
اند، مورد تشویق قرار دهند، باز هم این امر براي مدت  خاطر کار خوبی که انجام داده

 دست را شیها تیموفق ارزش تا دارد  عادت معموال یآدم. انجامد زیادي به طول نمی
 توانست یم يگرید فرد دیشا« ای» !بودم شانس خوش من« مثل یتجمال .ردیبگ کم

 هر یطرف از. است یمطلب چنین يایگو ،»دهد انجام من از بهتری لیخ را کار نیا
 شیپ در تا دارد یسع شهیهم وجود نیا با کند، یم نقد درون از را خود یآدم چند

 شیکارها اکثر يو کنند احساس گرانید تا داده جلوه نحو نیبهتر به را خود گران،ید
 توان ینم اما زد، گول را گرانید بتوان دیشا. دهدیم انجام مؤثر و دیمف صورت به را

 گرانید کهي زیچ با د،یدان یم خود از که راي زیچ شما یوقت رایز داد، بیفر را خود
 شما بهی قیعم شکستاندوه و  احساس د،یکن یم سهیمقا دانند، یم شما از جمع در

 به تاینها د،یآور یمي روي فرد انتقاد سمت به کهی زمان جه،ینت در .دهد یم دست
 اعتماد حس و کنند جمع شما از را خاطرتان که دیگرد یم يافراد و دوستان دنبال

 . ندینما هیهد شما به ،دیا داده دست از که رای نفس به
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 درگرو را یشخو گمشده نفس به اعتماد شما کهی طیشرا نیچنیک  در متاسفانه
 را آن گرانید و شده خارج شما دست ازی شخص کنترل د،یگذار یم گرانید سخنان

 احساس شما به بردارند، دست شما دییتا از آنها اگر از این رو. کرد خواهند تیهدا
 احساسدر نهایت  و رود بین می از نفستان به اعتماد داد، خواهد دستی دگیفا یب

 خود با دیکن یم صحبت گرانید با کهي طور آن دیبا شما. دیکن یمي شتریبی وابستگ
 درون که نبرید ادی از را مهم اصل این هیچگاه پس .دیکن صحبت قیطر همان به زین

  . شود رفتار آن با خوبی به تا دارد را استحقاق این شما
 آنها و دهید اختصاص انتاشتباهات به را فضایی بگیرید یاد   
. ببندید کار به زندگی بعدي مراحل دراي  تجربه عنوان به را

 که کنیم پیدا راههایی باید ما و است زندگی از جزئی اشتباه
و  سازنده انتقادهاي از استعدادهایمان، به زدن ضربه بدون

 به دارید قصد گویی که کنید نگاه هاانتقاد به طوري رو این از. گیریم بهرهکاربردي 
 شما هدف. کنید استفاده هاآن از موفقیت کسب و بهبود زمینه در اطالعاتی عنوان

 خود آینده براي انتقاد، وسیله به باید بلکه نیست؛ نفستان سرزنش یا کردن محکوم
 امروز از موثرتر ییفردا تا دهد اجازه شما به که کنید درست محکم پشتیبان یک

 آن در و است جلو سمت به پیشروي حال در که اتومبیلی ماننددرست  ،باشید داشته
 عقب آینه به کردن نگاه صرف را زیادي وقت شما اگر. ندارد وجود ترمزي هیچگونه

  ! نمایید برخورد دارد، وجود مقابلتان در که درختی به است ممکن کنید،آن 
 تمرکز خود رانندگی آینده روي بر بیشتر و بردارید عقب آینه از را تمرکزتان پس

 کرده دور شایع شخصی هاي حمله از را خود شده که نحوي هر به کنید سعی کنید؛
 کردید، اشتباه زندگی در یکبار که این قبول. گیرید بهره درونی مطمئن پشتیبانی از و

این نکته . هستید اشتباه یک خود کنید قبول که است این از بهتر و تر راحت خیلی
 بر که شود می ایجاد شما در زمانی نفس، به اعتماد حس که باشید داشته ادی بهرا 

 بدون و گیریدب پند خود گذشته اشتباهات از کنید، تمرکز جدید هاي استراتژي روي
  .یابید دست موفقیت به نهایت در تا بگذارید کنار را آنها منفی تاثیرپذیري
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  .را انجام دهم »ذهنی شبکه کننده فعال سیستم« ریزي  برنامه: آخر گام -14

 براي که را آنچه فقط و کند غربال را اطالعات کلیه تا است مسئول آدمی مغز از بخشی
 وجود اطرافتان در که هاییچیز از بسیاري. نماید ذهن وارد است ضروري خود موفقیت یا بقا

 شوید، نمی هاآن وجود متوجه اما آیند می شما يهارویا شدن عملی و موفقیت کار به دارند،
 اید نیاموخته خود مغز به دیگر عبارت به. اید نکرده تعریف روشنی به را خود هاي هدف زیرا
  .هستند اهمیت داراي هاچیز آن که

 نام به ذهنی غربال نوعی شدید، ادآوری خود ذهن به را مهم امور ای ها هدف که آن از پس
 عمل آهنربا ماننده ذهن، از بخش این. افتد می کار به »1ذهنی شبکه کننده فعال سیستم«

 به شما رسیدن و موفقیت موجب است ممکن که را هایی فرصت و اطالعات کلیه و کند می
 چند ظرف تواند می عصبی، نیرومند کلید این  انداختن بکار. نماید می جذب را شود تانفاهدا

  . سازد دگرگون را شما زندگی شکل ،هفته چند یا روز
 ادی به را زیر نکات روزه، چهار تمارین انجام از قبل و شده ارائه مطالب به توجه با حال،

 :باشید داشته

 گذاريهدف صرف را خود وقت ،قهیدق ده مدت به روز هر و روز چهار مدت به امروز از -
  . دیکن ادداشتي یا دفترچه در را خود هاي هدف و دیکن

 هر به که بودم مطمئن اگر د،یبپرس خود از مرتب طور به نیتمر نیا  انجام هنگام در -
 چه صورت آن در خورد، نخواهم شکست يا نهیزم هیچ در و دیرس خواهمي ا خواسته

 کردم؟ یم چه و خواستم یمي زیچ

 بزرگ فروشگاه کی در که دیکن فرضمثال . دیبرگردی کودک عوالم به و دیباش خوش -
 بزرگ هم آنقدرها یخواهش هیچ انتظار، و هیجان حالت آن در. هستیدي باز اسباب

 . است دسترس در زیچ همه که چرا ست،ین
  

 فردي رشد به مربوطهاي  هدف: اول روز

  . زندگی در دیگر موفقیت نوعهر  به رسیدن براي است اي پایه دارندگی، و رفاه احساس
 چه خواهد یم واقعا دلتان: دیریبگ نظر در راخود  امکانات همه و دیکن فکر قهیدق پنج -

 را ییها خصلت چه د؟یریبگ فرا دیخواه یم را ییها مهارتنوع  چه د؟یاموزیب رای مطالب
                                                             
1 The Reticular Activation System: RAS 



 
 
 

  ١٣٥                                                                                      سازماني محيط در ذهن مديريت دانش
 

 خود و یا باشند دیبا نوع افرادي چه شما دوستان د؟یآور وجود به خود در دیخواه یم
 د؟یباش دیخواه یمی کس چه شما

 سال، پنج سال، کی ماه، شش: دیشو قائلی نیمع مهلتهدف،  هر به دنیرسي برا -
 . سال ستیب ای سال ده

 . دیکن مشخص را دیابی دست آن به گرید سال تا دیخواه یم که هدفی نیبزرگتر -

 و حتما دیبا چرا که دیده حیتوض و دیسیبنوي مختصر شرح قه،یدق دومدت  ظرف -
  . دیبرس هدف آن به ندهیآ سال کی ظرف و قطع طورب

  

 اقتصادي و شغلیهاي  هدف: دوم روز

ها میلیون و باشید پیشتاز و سرآمد خود هاي حرف رشته در که باشد این  شما آرزوي خواه
 تخصصی، رشته دانشجوي عنوان به که باشید عالقمند خواه و بیفزایید خود ثروت برتومان 
 اطمینان خود هاي هدف به نسبت که دارید را آن فرصت اکنون بیندوزید، علم از اي سرمایه

 . ابیدی

 پول ازی مبلغ چه دیخواه یم. دیریبگ نظر در را امکانات همه و دیکن فکر قهیدق پنج -
 درآمد د؟یداری انتظارات چه دیکن یم کار آن در کهی شرکت ای خود شغل از د؟یندوزیب

  د؟یریبگ دیبای مال نهیزم در هایی میتصم چه است؟ چقدر شما انتظار مورد ساالنه
 سال، کی ماه، شش: دیشو قائلرا  یمهلت ،خود هاي هدف از کیهر  به دنیرسي برا -

 . سال ستیب ای سال ده سال، پنج

 . دیکن مشخص را دیابی دست آن به گرید سال تا دیخواه یم که هدفی نیبزرگتر -

 قطع بطور دیبا چرا که دیده حیتوض و دیسیبنوي مختصر شرح قهیدق دومدت  ظرف -
  . دیبرس هدف آن به ندهیآ سال کی ظرف و

  
 ماجراجویانه و تفریحی هاي هدف: سوم روز

هایی چیز چه ای و کنید چه خواست می دلتان نداشتید، محدودیتی هیچ مالی نظر از اگر
 به را شما تا شد می حاضر شما مقابل در جادو چراغ غول یک اکنون   هم اگر باشید؟ داشته

 کردید؟  می آرزویی چه برساند، تانیهاآرزو
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 ییهازیچ چه خواهد یم دلتان. دیریبگ نظر در را امکانات همه و دیکن فکر قهیدق پنج -

 چه به د؟یباش داشته حضوری اتفاقاتنوع  چه در خواهد یم دلتان د؟یبخر ای دیبساز را
 د؟یهست مند هعالق ییهاماجرا

 ماه، ششمثال : دیشو قائلی نیمع مهلت ،خود هاي هدف از هر یک به دنیرسي برا -
 . سال ستیب ای سال ده سال، پنج سال، کی

 . دیکن مشخص را دیابی دست آن به گرید سال تا دیخواه یم که را هدفی نیبزرگتر -

 قطع بطور دیبا چرا که هیدد حیتوض و دیسیبنوي مختصر شرح قهیدق دومدت  ظرف -
 . دیبرس هدف آن به ندهیآ  سال کی ظرفو 

  
 اجتماعی و معنوي هاي هدف: چهارم روز

 تغییري که آورید وجود به میراثی. بگذارید جاي بر خود از اثري تا دارید فرصتی اکنون
 . دیآور پدید دیگران زندگی در واقعی

 ساخته شما ازی خدمت چه. دیریبگ نظر در را امکانات تمامی و دیکن فکر قهیدق پنج -
 دیتوان یم را هاییزیچ چه د؟یکن کمک دیتوان یمی کسان چه به وي امور چه در است؟

 د؟یکن جادیا 

 کی ماه، شش: دیشو قائلی نیمع مهلت خود، هاي هدف از کیهر  به دنیرسي برا -
 . سال ستیب ای سال ده سال، پنج سال،

 . دیکنمشخص را دیابی دست آن به ندهیآ  سال کی ظرف دیخواه یم که را هدفی نیبزرگتر - 

 قطع بطور دیبا چرا که دیده حیتوض و دیسیبنوي مختصر شرح قهیدق دومدت  ظرف -
 ). 1992 نز،یراب( دیبرس هدف آن به ندهیآ  سال کی ظرف و
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  :خواهد شدارائه  ذهن بهتر مدیریت جهت نکاتیو به صورت اختصار،  این قسمت پایان در
  

 دیبزني لبخند د،یده پاسخبه آن  دیخواه ینم که پرسد یمی سوال شما ازی کسی وقت -
  ؟یبدان را نیا ی خواه یم چرا: دییبگو و

 شماي صدا در را آن کرده، تلفن که یکس زیرا د،یبزن لبخند دیدار یم بر را تلفن یوقت -
 .شنود یم

 رتریپ زمانی که زیرا ،دیهست او با کردن صحبت عاشق که دیکن ازدواجی زن ای مرد با -
 . شوند یم ها مهارت گرید از کارآتر ،يا مکالمه يها مهارت د،یشو یم

 استی راه تنها نیا یول د،ینیبب بیآس است ممکن. دیبورز عشق احساس با و قایعم -
 . دیکن یمی زندگ کامل طور به که

 . هستند بزرگي ها سکیر مستلزم بزرگ،ي ها تیموفق که دیباش داشته خاطر به -

 . باشد نیهم واقعا منظورتان دارم، دوستت: دییگو یم یکس بهی وقت -

 . کند لمس را شما قلب و ردیبگ را شما دست که استی کسی واقع دوست -

 . دیکن اقدام آن اصالحي برا فورا د،یا شده مرتکبی اشتباه که دیشو یم متوجهی وقت -

  . دیکن نگاه مقابل شخص چشمان به متاسفم،: دییگو یمی وقت -
  . ندارند زیچ چیه ندارند، ایرؤ کهی مردم. دینخندی کسي اهایرؤ به وقت چیه -
 . دینکني داورقضاوت و  شاوندانشانیخو قیطر از را مردم -

 .  دیکن فکر عیسری ول ،دیکن صحبت آرام -

  . دینده دست از را آن از گرفتن درس د،یده یم دست از راي زیچی وقت -
 . دیده اختصاص بودن تنهاي برا رای زمان -

  . دیده انجامی شادمان با را کار نیا  و دیبده دارند انتظار آنچه از شیب مردم به -
 رفتنیپذ و گرانید به احترام خود، به احترام: دیباش داشته ادی به را نکته سه نیا -

 . کارها تیمسئول
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  )اختصاصی(راهکارهاي مدیریتی 

  :مقدمه
 شود می عنوان قسمت این در که مدیریتی نکاتو  کارهاراه توانندمی ها سازمان مدیران

»  1انسانی هاي مهارت« بهبود جهتدر  و زیردستان و کارمندان با ارتباط برقراري زمینه در را
 هاي مهارت پیرامون ايمقدمهابتدا  تا است الزم سبب بدین. دهند قرار استفاده مورد خود

 ها، مهارت این در کاربردي هاي دستورالعمل و فنون ارائه به سپس و شود بیان مدیریت انسانی
 مهارت دو با مدیر توسط نهایت در که تلفیقی با تا پرداخته شود ذهن مدیریت دانش پایه بر

 فراهم را وي موفقیت زمینه گیرد،می صورت )3فنی و2ادراکی هاي مهارت( مدیریت دیگر
 انسانی هاي مهارت که گیرد مورد توجه قرار می مطلب این ،بعدي قسمت در همچنین. آورد

 کها در محیط کاري است، مفهومی آنه هیجانی هوش قابلیت دهنده نشان واقع در مدیران،
  . شد صحبت آن پیرامون اول فصل در

 و باشند که سطحی هر در مدیران سازمانی، رفتار دانش در موجود هاي نظریه طبق بر
 به نیل در بتوانند تا شوند مجهز خاصی هاي مهارت به باید کنند، فعالیت که سازمانی هر در

 براي اصلی مهارت سه رو این از. رسانند اريی راخود  سازمان شده، تعیین پیش از اهداف
 هاي مهارت و انسانی هاي مهارت ادراکی، هاي مهارت: از عبارتند که شود می تعریف مدیران

 شغلی هاي مهارت یا دانش قاطعیت، ذکاوت، از تر حیاتی که انسانی هاي مهارت پیرامون. فنی
 مردم باکردن  کار در مدیر ییتوانا شامل ها مهارت این که نمود عنوان دبای د،نشو می ارزیابی

 همکاري آنها با موثر صورت به و آنها کنار در افراد، با تا دهد می را امکان این  مدیر به و است
 دارند، نیاز ها مهارت این  به ،)عملیاتی و میانی عالی،( سازمانی سطوح تمامی در مدیران .کند
 رو، این  از. اند وابسته سازمان خارج و داخل افراد به سازمان، اهداف به نیل جهت درزیرا 

 کرده درك را افراد هاي انگیزه و نیازها توانند می دارند، خوبی انسانی هاي مهارت که مدیرانی
 باشند داشته مشارکت ها گیري تصمیم در ،خاصی نگرانیهیچ  بدون تا کنند تشویق را آنان و
  :باشند می دسته سه شامل مؤثر انسانی هاي مهارت جزاء، اادر این راست). 13 ،1383 فیضی،(

                                                             
1 Human Skills 
2 Conceptual Skills 
3 Technical Skills 
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  گذشته رفتار درك -الف
 رفتار چرائی نماید،می ضروري مدیریک  عنوان به شما براي آن دانستن آغاز در که آنچه
 چرا که بدانید باید ،دهید انجام دیگر افراد طریق ازرا  کارها بخواهید اگر ، زیرااست دیگران

 کارمندان، گذشته رفتار درك. دارد خودشان به اختصاص که زنندمی رفتاري به دست آنان
 انگیزه شناخت جهت ،آن جانبه همه مطالعه که است آنان رفتار چرائی به دستیابی زمینه
 ویژه رفتاري الگوي چیزي چه کند؟می انگیزه ایجاد  افراد در چیزي چه. است ضروري رفتار
   کند؟می ایجاد  را هاگروه ای افراد

 .است افتهی تمرکز افراد رفتار بروز چرائی بر شده، نوشته رفتاري علوم در که آنچه بیشتر
 انتقال در که دارد وجود مختلف بنديطبقه صدها اي،دوره نشریات و مشهور علمی متون در

 مفید توانندمی کنند،می تشریح افراد دیگر با را هاگروه و افراد تعامل که رفتاري الگوهاي
 گرفتار یا دارد »اسکیزوفرنی« کسی مثال بگوییم توانیممی که است الگوها این  کمک به. باشند

 مفیدي هاي بنديطبقه اینها،  همه. است گرارابطه ای گراوظیفه مدیري یا ست،ا» پارانویا«
 دیگران به را یمعین هاي شیوه به گروه، کی ای فرد کی رفتار بروز چرائی انتقال که هستند

  .دندهمی نشان
  

  

  آینده  رفتار بینیپیش -ب
 کافینیز  تنهایی به ولی ،است موثر انسانی هاي مهارت براي گذشته رفتار درك چه گرا

 اییتوان همچنین و آنان دیروز رفتار چرائی درك کنید،می سرپرستی را ايعده اگر. نیست
 تحت که آتی هاي سالو  ماه و بعد هفته فردا، امروز، در رفتارشان بروز چگونگی بینیپیش

 که مهارتی دومین بنابراین. است ضروري نیز باشدمی متغیر محیطی شرایط و مشابه شرایط
  . است آینده  رفتار بینیپیش دارند، الزم مدیران

  
  

  رفتار کنترل و تغییر هدایت، -ج
 نیاز بینیپیش و درك از بیش کاري به باشید، مؤثر رهبري ای مدیر نقش در بخواهید اگر
. باشدمی افراد رفتار کنترل و تغییر هدایت، در هایی مهارت رشد مستلزم نیز آن که دارید
 باید ما که پندارندمی چنین افراد از بسیاري آید،می میان به رفتار کنترل از صحبت وقتی
 ذهن در بویژه( درآوردن، نفوذ زیر و کنترل امروزه درآوریم؟ خود نفوذ تحت را دیگران رفتار

  . است کرده پیدا منفی تداعی) جوانان
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 این  و کنندمی پیدا که هایی ارزش انواع( فرزندانتان، به خانه در اگر که است این  پاسخ

 باشید، داشته عالقه و توجه ،)ندهند انجام را ییچیزها چه و دهند انجام را چیزهایی چه که
 اگر هم مدیر نقش در. سازد می مندعالقه نیز آنان رفتار کنترل به را شما درونی، محبت این 

 که ايرابطه نوع و تعهد آنان، یگانگی شماست، عهده بر آنان مسئولیت که افرادي به نسبت
 آنان توسط باید که خاصی هاي فعالیت ترك ایو  انجام به نسبت همچنین و دارند شما با

 به. کندمی مندعالقه آنان رفتار کنترل به را شما عالقه این ، دهید نشان عالقه گیرد، صورت
 رفتار بر داشتن تاثیر مسؤولیت آن همراه پذیرفتید، را مدیر نقش اگر باشید، داشته خاطر
  . )235  ،1976  میلر،( ایدپذیرفته نیز را افراد سایر

 مهارت ترین حیاتی را انسانی مهارت مدیریت، پردازان نظریه شد، بیان که گونههمان پس
 اساسی نقش این  بتواند مدیر که این  براياز این رو . دانند می سطحی هر در مدیر برايالزم 

 ها، روش با آشنایی نیازمند ،نماید تقویت خود در را دیگران با کار توان و کند ایفا  یخوببه  را
 همراه به آینده  رفتار بینی پیش و گذشته رفتار شناخت در را وي که است الگوهایی و فنون

  . دنباش مددکار و کرده اريی کنندمی کار او با که کسانی رفتار تغییر و کنترل هدایت،
  

  » 1 تعاملی تحلیل «
 مبانی حاصل که است رفتار شناخت و تحلیل و تجزیهو شیوه  روش یک

 اظهار که بود کسی اولین وي .باشد می فروید زیگموند ابتدایی روانشناسی
 او رفتار محرك که دارد وجود یانسان هر شخصیت درمهم  منبع سه داشت

 من« و »2من« ،»خود« :روانشناسی در منابع این . دنکنمی کنترل و هدایت را وي و بوده
 و آنها مرزهاي تشخیص و مفاهیم این  درك ولی ،)1927 فروید،( است شده نامیده» 3برتر

. است دشوار ،)درمانی روان در بسیار ممارست و تمرین بدون( روانکاوان، براي شان بکارگیري
 را» من« مفهوم که است این  رفتاري تحلیل گونه این پردازاننظریه اساسی خدمات از یکی

 روانکاو که این  بدون یکس هر که اندداشته بیان زبانی به واند  آورده بیرون فرویدي ابهام از
   .گیرد بکار آدمیان» رفتار چرائی« شناخت در و دریافته را آن تواندمی باشد، ايدیده آموزش

                                                             
1 Transactional Analysis 
2 Ego 
3 The higher Self 
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 براي. گویندمی» مراوده« یک» واکنش« و» کنش« هر مجموع به ،یتحلیل سبک این  در
 او و) کنش(» ايداده انجام خوب را کارت واقعا« :بگوید کارکنان از کیی به مدیري اگر مثال

. است مراوده کی واکنش و کنش این  مجموعه ،)واکنش(» متشکرم«: بگوید پاسخ در نیز
 حالت این  در که است درونی یگاه و هستند مخاطب دیگران و است بیرونی گاهی مراوده
 ذهن در ايانگیزه ناگهان اگر مثال براي. )1969 هریس،( دهدمی قرار مخاطب را خود آدمی

 فرمان که بشنویم ندایی درون از است ممکن بگوییم، کسی به چیزي که شود ایجاد  ما
 باید حتما«: که برسد جان گوش به صدایی که آن ای و» مگو سخن و کن سکوت«: دهد می
 نامیده» من« هاي حالت ،گیردمی صورت ذهن در که تصوري و ها خطاب این. »بگویی او به

 زمان طی در که است رفتاري الگوهاي از ايمجموعه فرد، هر شخصیت سویی از. شود می
 معرف و شناخته را مجموعه آن تدریج به دیگران و درآمده عادت صورت به و گرفته شکل

» من« حالت سه از مختلفی ترکیبات اثر در رفتاري الگوهاي این. گیرند می نظر در وي
. »3کودکی من و 2بزرگسالی من ،1والدینی من«: از عبارتند منهاي  حالت. گیرندمی شکل

 دارند خاصی معانی اینجا  در» کودکی« و» بزرگسالی« ،»والدینی« واژه سه که نماند ناگفته
 سه داراي بزرگساالن که همانگونه سخن، دیگر به .شود اشتباه آنها لغوي معانی با نباید و

 داشت خاطر هب باید بنابراین .برخوردارند حالت سه این  از نیز کودکان باشند، می »من« حالت
 سر آنان روانی سن با بلکه ندارد، آدمیان تقویمی سن با ايرابطه هیچ من، هاي حالت این  که
 ولی کنیم، مشاهده مستقیم طور به را من هاي حالت این  توانیمنمی که چند هر. دارد کار و
 فرد بر» من« حالت سهاین  از یک کدام لحظه آن در که ببریم پی توانیم می ،رفتار مالحظه با

 و ها پیام نتیجه» والدینی« من حالت مثال، عنوان به. )281 ،1964 برن، ( دارد حاکمیت
 مربیان مدرسه، معلمین بزرگتر، خواهران و برادران والدین، از ها انسان که است قیودي
 ها پیام ایندر واقع . پذیرند می زندگی اولیه دوران طول در نفوذ صاحب افراد سایر و تربیتی

 و شده ضبط و ثبت ذهن در مناسبی جاي در که کرد فرض نوارهایی صورت به توانمی را
 تلفن، شماره گرفتن مانند که است این  دهید انجام باید شما که آنچه باشند،می پخش آماده
  . نمایید دریافت را پیام و داده فشار درستیه ب را دکمه

                                                             
1 Parent ego state 
2 Adult ego state 
3 Child ego state 
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 نوار پیام، پخش از پس. داریدمی دریافت را دیگري پیام دهید، فشار را دیگري دکمه اگر

 خوردن حال در رضا اگر مثال براي. گرددمی آماده مجدد پخش براي و درآمده اول حالت به
 :نمایدمی پخش به شروع زیر نوار مانند» والدینی« معمول بسیار نوار یک کند، بازي غذا با
 غذا با تو ولی کشند، می گرسنگی مردم کن، تمیز را بشقاب و کن بس را غذا با بازي رضا«

 اند،گرفته ادی کجا از کنند می مطرح رضا والدین که را آنچه دید باید اکنون. » !کنیمی بازي
 و مادرشان و پدر از نیز رضا والدین مادر و پدر و اندآموخته مادرشان و پدر از نیز آنان شاید

 والدینی نوار کی این. کنند می تکرار فرزندشان براي را آن نیز اکنون که...  ترتیب همین به
 و شود خورده کامل صورت به باید بشقاب داخل غذاي که اندآموخته والدین که چرا ،است

 چنان ،باشیم امین خودمان به نسبتما  اگر واقع در. است ناپسند ،بماند آن در غذایی اگر
 که هنگامی ترتیب بدین. کرد خواهیم گناه احساس بماند، ظرفمان در غذایی هم امروز چه

 حالت تحت کند،می پخش دوباره را کودکی دوران» قدیمی نوارهاي« ،ذهنی نظر از کسی
 ،»است درست کار این« :ماننده چیزهایی شده، ثبت مطالب. کند می عمل» والدینی من«
. دنباشمی هانبایدو  باید ،»است خوب عمل آن« ،»است بد عمل آن« ،»است غلط کار آن«

 بر را ايشده گذاريارزش رفتار که است ما ارزشیاب قسمت والدینی، من حالت این  بنابراین
 گذاريارزش رفتار این  که داشت خاطره ب باید ولی. )1971 وارد، جانگ جیمس،( انگیزدمی

 رضا مثال در. باشدمی» شده آموخته ارزش« بلکه ،نبوده واقعی ارزش داراي ضرورتا شده،
 واقعا اگر«: گفت می پدرش که بوداین  ترشایسته شاید خورد، نمی را بشقابش غذاي تمام که

 کمی رضا اگر ویژه به. »بخوري را بشقاب داخل غذاي همه باید که نکن فکر نیستی، گرسنه
» شده آموخته ارزش« یک خود ،بشقاب داخل غذاي تمام خوردن بنابراین .باشد چاق هم
 بر يثیرات ،نخورد ایو  بخورد را بشقابش غذاي تمام رضا خواه حقیقت در زیرا ،باشد می

   .گذاشت نخواهد دیگرافراد  گرسنگانمیزان 
 ،»1پرورشی والدینی من« .»جو عیب« و» پرورشی«: است نوع دو» والدینی من« حالت

 رفتار. دارد توجه آنها به و کرده درك را دیگران که است فرد کی شخصیت از قسمت آن
 را آنان ولی دهد، جهت را دیگران رفتار است ممکن پرورشی والدینی من از گرفته نشأت
  . دهدنمی آنها بهرا  بودن نادرست احساس و نکرده تحقیر

                                                             
1 Nurturing parent ego state 
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 واقع در و کندمی حمله افراد شخصیت همچنین و رفتار بر ،»1جو عیب والدینی« من اما
 خوب نیز خودشان بلکه نیست، خوب رفتارشان تنها نه که دهدمی افراد به را احساس این 

  . گرندقضاوت و ارزشیاب بسیار هستند، جوعیب والدینی من حالت در افراد که وقتی. نیستند
 چیزهایی به پاسخگویی آماده ،»باید« یا» است بهتر« نظیر کلماتی بردن بکار با همیشه آنان

» بایدها« ،شدید جوییعیب و والدینی من حالت با افراد این . شنوند می دیگران از که هستند
 هم و خود براي هم یعنی هستند، قائل خود براي همچنین و دیگران براي را» نبایدهایی« و

 انگیزدمی بر را رفتاري» بزرگسالی من« حالتاز طرفی  !کنند می تکلیف تعیین دیگران براي
 رفتار. شود تعریف احساسی غیر و گویا معقول، منطقی، رفتار عنوان به تواندمی صرفا که

 گیريتصمیم و مسأله حل قدرت و فرد هاي تحلیل با بزرگسالی، من حالت از گرفته نشأت
 کنند،می عمل» بزرگسالی من« حالت اساس بر که افراديآن . شودمی شناخته وي منطقی
 »والدینی من« حالت شده گذاريارزش محتواي و» کودکی من« حالت احساسی محتواي

 اقدام از قبل افراد این. کنندمی مقابله خارجی دنیاي هاي واقعیت با سپس و گرفته را خود
 بر حاکم هاي ارزش و بدیل هر موفقیت احتمال و خود رفتاري هاي بدیل رفتاري، هر به

 با» کودکی من« حالت شد، اشارهقبال  که همانطور. دهندمی قرار بررسی مورد را جامعه
» کودکی من« حالت. است همراه شودمی پدیدار فرد احساس واکنش نگامه هب که رفتارهایی

 کودکی تجربیات از شده گرفته فرا هاي نگرش و طبیعی و آنی هايانگیزه داراي ،شخص هر
 قرار بحث مورد را کودکی من حالت از متعددي هاي  شکل ايمراوده پردازاننظریه. باشدمی

 من« و» 2شاد کودکی من« هاي  حالت از نوع دو به قسمت این  در که) 1981 وگنر،( اندداده
 را کارهایی باشد،می اول نوع حالت از رفتارشان که افرادي .شود می اشاره »3مخرب کودکی

 وارد چیزي ای کسی به ايلطمه رفتارشان ولی دارند، قلبی تمایل هاآن به که دهند می انجام
 دهندمی انجام را کارهایی نیز هستند» مخرب کودکی من« حالت در که افرادي .آورد نمی
 شناخت در. زندمی صدمه دیگران ایو  محیط خودشان، به رفتارشان ولی دارند، تمایل که

 ای شاد خود، خوديه ب هارفتار که داشت خاطره ب باید ،»کودکی من« حالت دو  میان تفاوت
  . باشدمی چنین دیگران بازخور ای مراوده بلکه ،ندنیست مخرب

                                                             
1 Critical Parent Ego State 
2 Happy Child Ego State 
3 Destructive Child Ego State 
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 این  بخواند، آواز کارانجام  هنگام در و باشد کشینقشه کارش حسن، اگر مثال براي

 او به) وي همکار( احمد اگر ولی ،باشد گرفته نشأت او» شاد کودکی من« از تواند می حالت
 حالت از دهد، ادامه خواندن به همچنان او و شودمی وي کار مزاحم خواندنش آواز که بگوید

 حالت از شکل یک. است افتهی انتقال» مخرب کودکی من« حالت به» شاد کودکی من«
 چیره افراد بر حالت این  که هنگامی. باشدمی» ناسازگار کودکی من« ،»مخرب کودکی من«

 به ای آنان داد، نخواهند گوش بکنند، چه دنگوی می آنان به که کسانی سخنان به شود، می
 به را خود کاري، فراموش با زیرکانه، ایو  کنندمی طغیان منفی موضع انتخاب با آشکار طور

 طفره ،دهند انجام خواهندمی آنان از که چیزي انجام از انداختن تعویق به یا زدن، گیجی
 شخص که را آنچه کنند،می رفتار» ناسازگار مخرب کودکی من« حالت از که افرادي. روند می

  . داد نخواهند انجام ،)باشد هم منطقی اگر حتی( دهند انجام خواهد می آنان از مقتدري
 وقتی. باشدمی» سازگار کودکی من« ،»مخرب کودکی من« حالت دیگر شکلاز طرفی، 

 انجام بخواهند، آنان از دیگران که را آنچه باشد،» من« حالت این  افراد رفتار خاستگاه که
 باشد، منطقی شان نظر از دیگران هايخواسته انجام اگر و بخواهد دلشان اگر البته. دهندمی
 من« از شکلی عنوانه ب ،»سازگار« کودکی من موردي، چنین در. داد خواهند انجام را آنها

 و زد نخواهد ايلطمه دیگران به فرد رفتار زیرا آمد، خواهدفوق  بنديدسته در» شاد کودکی
 گذشت با» سازگار کودکی من« که یآنجای از. شود نمی محسوب مخرب محیطش و خود براي
 نباشد، منطقی دیگران هايخواسته که هنگامی حتی آورد،می بار محض مطیع را فرد زمان

 بودن، وابسته به افراد این . بود خواهد یمخرب فرد خود براي رو این  از و کندمی اطاعت او
 کودکی من« آید،  پیش امر این  که هنگامی و شدن مستقل تا دهندمی نشان تمایل بیشتر
 من« حالت کی داشتن افراد، این  براي. شودمی» مخرب کودکی من« از شکلی» سازگار
 نهایت در. است سالمت نشانه باشد، وابسته گاهی و احساسی کنواخت،ی که» فعال کودکی

» مخرب کودکی من« ناسازگاري ای سازگاري نگوناگو هاي شکل ایجاد  از خواهدمی مدیر کی
 تمام. نیست سازگار افراد بین روابط و مفاهیم این شناخت با جز امر این که کند جلوگیري

 بروز خود از را رفتارهایی من، گانه سه هاي حالتاین  تأثیر تحت مختلف هاي زمان در مردم
 حفظ را حالت سه این  میان تعادل که است ايگونه به» سالم فرد« شخصیت اما ،دهند می
  . کند می ایجاد  تعادل» شاد کودکی و بزرگسالی والدینی، من« میان ویژهه ب و کند می
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» والدینی من« حالت که دهند اجازه اوقات از برخیتا  قادرند سالم افراد دیگر عبارت به
 آنان دیگر مواقع در بپردازند، مسأله حل به و دنکن فکر منطقی بسیار و شود چیره آنان بر

 عمل احساسی و کنواختیو  بوده شاد تا سازند آزاد را» شاد کودکی من« حالت توانند می
 و بگذارند کنار را والدینی من حالت توانندمی سالم افراد مواقع، بعضی در همه این  با. نمایند
 بودن مؤثر و تسریع به که کنند می ایجاد  هایی ارزش این دسته از افراد،. کنند اندوزيتجربه

  . )30 ،1981 وگنر،( کندمی کمک گیري تصمیمفرآیند 
 چنین رسد،می نظر بهممکن  شکل ترینسالم من، حالت سه میان تعادل که حالی در

 به مسأله این . باشندمی من حالت دو ایو  کی ثیرات تحت بیشتر مردم از بعضی که نمایدمی
 من« سلطه تحت فرد شخصیت و نداشته دست در را کنترل بزرگسالی، من که هنگامی ژهیو

 وضعی چنین که وقتی. کندمی مشکل ایجاد  باشد،» مخرب کودکی« یا» جوعیب والدینی
 روابط و زندگی که آورندمی پدید خارج دنیاي در را مشکالتی آنان کند،می بروز افراد در

 من سلطه زیر که افرادي که، آن  تردقیق. داد خواهد قرارخود  الشعاع تحترا  دیگران با آنها
 منطقی تحلیل و تجزیه به تمایلی چندان هستند، مخرب کودکی من خصوصه ب کودکی،

 کشیدن فریاد زدن، جیغ با را کارها که اندآموخته زندگی اولیه هاي سال در زیرا ،ندارند مسأله
 خیلی آنان با کردن برخورد استداللی موارد بیشتر در و داد انجام توانمی بودن احساسی و

 خودشان را خود مسائل کهآن   جاي به باشند، کار محیط در اگر کسانی چنین. است مشکل
 در دهند، انجام کاري چه که بگویند آنها به دیگر افراد ای مدیران که خواهندمی کنند، حل
   چیست؟ بدیا  خوب و است کدام صحیح کار که این  یا دهند انجام را کار چگونه و کجا

» جو عیب والدینی من« ویژه به والدینی من سلطه زیر افراد از طرفی،
چرا  ،پردازندنمی مسأله تحلیل و تجزیه به منطقی طور به چندان نیز
 مشخص است، کدام نادرست و چیست درست که این  آنان نظر از که

  ویژگی. دارند جوابی چیزي هر براي که رسدمی نظر به چنینپس . است
 را خود تصمیم من مکن، گیج ها واقعیت با مرا ببین،”:گویند می که است ایندر   افراد این

 خوب زیرا شود، داده افراد این  به واقعی اطالعات چقدر که نیست مهم حقیقت در. “ امگرفته
 من« سلطه تحت افراد عالوه، به. است شده تعیین آنها براي قبل از ،نبایدها و بایدها و بد ای

خواهد  کننده خسته بسیار ،آنان با کارکردن زیرا باشند، دردسر باعث توانندمی نیز »بزرگسالی
  . بود
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 توانندنمی هرگز و رسند نمی نظر به دیگران شبیه باشند،می» کار مست« اغلب افراد این

 شخصیت من، حالت سه میان تعادل رو این  از. بپردازند تفریح به و زده هم بر را خود نظم
  از کی هر در که است ذکر به زمال. کرد کار و شد همراه او با توانمی که سازدمی را سالمی

 کارکنانش و خود به نسبت را متفاوتی بسیار هاي نگرش است ممکن آدمی حالت، سه این
 یعنی. باشیدو توانا  خوب مدیریک  والدینی، من حالت در شما است ممکن. باشد داشته
 انتقاد آنان، رفتارهاي از جوییعیب جاي به ،کندمی شکوفا را افراد استعدادهاي که کسی

از طرفی . داندمی را کردن حمایت چگونگی و کندنمی مداخله حد از بیش کند، می سازنده
 و بوده منطقی شما رفتارهاي باشید، خوبی مدیر بزرگسالی من حالت در شما است ممکن

 از کودکی من حالت در که آن یا بدهید، نشان خود از دیگران به نسبت مناسبی واکنش
 بر عالوه و داشته مذاکره براي آمادگی و همکاري روحیه و باشید برخوردار خوبی مدیریت

 رفتار من، گانه  سه حاالت از کی هر تحت تواندمی آدمی همچنین،. باشید نوآور و خالق این 
 از بیش محور، خود است ممکن والدینی من حالت در شما مثال براي. باشد داشته نیز منفی

 و مکانیکی خیلی است ممکن بزرگسالی من حالت در یا ،باشید تفاوتبی ایو  دلسوز حد
و یا افکاري  خصمانه رفتاري افراد، بیشتر مانند کودکی من حالت در ای و کنید رفتار خشک

 دارید که خاصی روانی وضعیتنوع  و نگرش از شما رفتار گوناگونی. باشید داشتهپریشان 
 نادرستی ای درستی و خوبیه ب را خود احساس دیگران، با مراودات در مدیران. است برخاسته

 بیش است ممکن صدا تن و چهره تغییرات بدنی، حرکات. کنند می منعکس آنان با رفتار در
 در که داشت توجه مطلب این به بایستی. دارند بیان را فرد واقعی نگرش بتواند ،کلمات از

 مفروضات از ،محیطشان مهم افراد و یشخو شخصیتی ارزش درباره ها انسان رشد، فرآیند
 بعدي دوران در افراد، سایر به نسبت است ممکن که شوندمی برخوردارو خاصی  اساسی
 دیگران و خود ارزش درباره را مفروضات ترکیب ،صاحبنظران از یکی. ابدی تعمیم نیز زندگی

 بودن، هاي وضعیت که رسدمی نظر به. )52-42 ،1969 هریس،( نامد می» بودن وضعیت«
 رفتاري هاي پاسخ دریافت راه از زندگی طول در ها حالت این. دنباش من هاي حالت از ترثابت

 حسب بر شخصخود  نظر از مفروضات این .گیرندمی شکل فرد نیازهاي تشدید و تقویت و
 درستی به نسبت کس هر که گونه بدین ،شوندمی تشریح پیوستار کی روي بر رفتار درستی

 از خاصی تلقی انسان، کی عنوان به فردي هر دیگر عبارت به و دارد اتیتصور خود کردار
  . داند می نادرست ایو  درست را افراد سایر و خود کردار ،آن اساس بر که دارد ها ارزش
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 نگرش چارچوب در که آید می دسته ب زیرشخصیتی  ترکیب نوع چهار بودن، وضعیت از
  :شوند می بندي طبقه محور منفی ایمحور  مثبت

  »پوچی«: نداریم ارزشی هیچکدام - 1
  »بینیکم خود«: ندارم من ولی دارید، ارزش شما - 2
  »بینیبزرگ خود«: دنداری شما ولی دارم، ارزش من - 3
  »1سالم شخصیت«: ارزشمندیم دو هر - 4
  

 به نسبت يبد احساس بوده،» یمنف نگرش« يدارا هستند، اول تیوضع در که يافراد 
 ینگرش نیچن که یکسان. نندیبیم نوایب و بدبخت را ایدن مردم تمام و دارند خودشان

 زین خودشان به و ندارند ياعتماد گرانید به آنان. شوند یم سرخورده یزندگ در ،دارند
 نیا  در. نگرند یم گرانید و خود به نانهیبدب ینگرش با گرید انیب به و ندارند ینانیاطم

 میتسل مشکالت برابر در يزوده ب و کند می یهودگیب و يدینوم احساس ریمد ،حالت
 . گردد یم
 
. شودیم یناش افراد» سازگار یکودک من« حالت از اغلب دوم تیوضع 

 یا و هستند تواناتر گرانید که کنند یم احساس تیوضع نیا  در افراد
 کنندیم فکر شهیهم افراد نیا. دارند آنان به نسبت يکمتر مشکالت

 سنگ« که المثلضرب نیا  دیشا !رسد یم آنها به نان نازك قسمت که
 یزندگ تیوضع نیتریمعمول نیا. باشد آنان حال زبان ،»خورد یم بسته در به شهیهم
  را خود يایدن آنها. قائلندو زر  زور صاحبان يبرا يادیز احترام که است يافراد يبرا
ام  یطیمح عواملروي  بر یچندان قدرت ای کنترل من« که کنندیم تجسمصورت  نیبد

 قدرت تمام) مقام و زر و روز صاحب افراد( گرانید که رسد یم نظر به یول ،»ندارم
 گرانید از جستن يدورنوعی  حالت، نیا. دارند اریاخت در را) هیتنب و پاداش قدرت(

 در گرانید با معاشرت يبرا يازهیانگ و نموده يریگگوشه تیوضع نیا  در فرد. است
 .دینما یم یسرخوردگ احساس جهینت در و ابدیینم خود

  
                                                             
1 Healthy Personality 
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. باشدیم» جوبیع ینیوالد من« حالت از یناش که است یاحساس اغلب سوم، تیوضع 

  :دارند گرانید کردن کوچک به لیتما ،لیدل دو به حداقل افراد حالت نیا  در
 چه گرا که کنندمی احساس و دانندمی انتقاد منبعیک  عنوان به را دیگران اغلب: اوال

. کنندمی انتقاد آنها از اندازه از بیش نیز دیگران ولی نیستند، درست ای کامل خودشان
 نفوذ، صاحب شخص کی علیه طغیان با ای رابطه قطع با خواهندمی افراد این  :ثانیا

 در راه این  در ای و دانندنمی را کار اینی انجام چگونگ که حالی در شوند، ترمستقل
 در که ینشیب و فراز چند با فرد ،فوق وضعیت در. اندداشته ناگواري تجربیات گذشته،

 استقالل و نفس به اعتماد از زیادي مقدار به که کندمی احساس داشته، زندگی طول
 در و نکرده برخورد باز طور به دیگران با مطمئنا کسی چنین ولی است، شده برخوردار

 که کندمی فکر زیرا کند،نمی سهیم خود محیط در نیز را دیگران و نیست صادق عمل
 دهان به و کنی عسل را خود انگشت اگر« که گفته این شاید. خورد خواهد را آن چوب

 چنین که افرادي. باشد اینان  حال وصفبه تعبیري  ،»گیردمی گاز بگذاري، یکس هر
 با خواهندمی که را کسانی تالش و داده دست از را شنوا گوش اغلب دارند، وضعیتی

 درباره مطالعاتش در صاحبنظران از یکی. گذراندمی نافرجام کنند، برقرار ارتباط آنان
 و نفس به اعتماد با ظاهرا افراد این  چه اگر که است رسیده نتیجه این  به افرادي چنین
» بودن نادرست احساسات« واقع در ولی کنند،می عمل خویش رفتار کنترل داشتن
 نادرست احساسات« بروز اغلب. )43 ،1969 هریس،( دارندمی مخفی را خود کردار
 حالت این. کندمی تجلی محیطی عوامل کنترل و قدرت براي نیاز صورت به ،»بودن

 حالت این  در فرد. گرددمی افراد شدن رانده موجب که است دیگران از شدن خالص
 خود دست آلت بتواند که گیرد می خود خدمت به را افرادي و کندمی رفتار متکبرانه

 این  در که کسانیهمچنین . دارد تهاجمی هايروحیه سرکوب در سعی و دهد قرار
 رسیدگی تا هستند مندعالقه خود آسایش و) برق و زرق( دکور به بیشتر هستند حالت

  . خویش پیرامون به بخشیدن سامان و دیگران امور به
  

 که کنندیم احساس افراد است،» محور مثبت« دگاهید کی که چهارم تیوضع در اما 
 نیوالد من« حاالت از آنان رفتار دارند، نانیاطم و اعتماد گرانید نیهمچن و خود به

 من« ثیرات تحت ندرته ب و ردیگیم نشأت» شاد یکودک« و» یبزرگسال« ،»یپرورش
 . رندیگیم قرار» مخرب یکودک« ایو » جوبیع ینیوالد
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 خود در را گرانید به نانیاطم احساس کرده، يمردمدار ر،یمد که است حالت نیا  در
 اعتماد قابل افراد يجستجو در يریمد نیچن. دارد یسازندگ هیروح و داشته نگه زنده
 با. شود شکوفا شانیها ییتوانا تا کندیم قیتشو را نگران و سرخورده اشخاص و است
 مراوده گرانید با» من« حالت کی از عمدتا که یرانیمد شده، عنوان مطالب به توجه
 که يریمد مثال به عنوان. داشت خواهند تیمحدود يرهبر سبک انتخاب در دارند،

 لیتما کیاتوکرات سبک بهبیشتر  ،باشد» ینیوالد من« حالت يو يرفتار خاستگاه
 سبک است ممکن باشد» یکودک من« حالت ریمد رفتار خاستگاه اگر ای ،دهد یم نشان

 گرانید و خودشکه  کندیم احساس که يریمد سرانجام. ردیگب شیپ را يخودمختار
 چنین. است افتهی رشد» یبزرگسال من« حالت او رفتار خاستگاه باشند، یم ارزشمند
 پس آن از و پردازدمی اطالعات آوريجمع به ،رهبري سبک انتخاب از قبل مدیري
» بزرگسالی من« حالت توسط شده انتخاب سبک. کندمی انتخابنیز  را مناسب سبک
 فرآیند در آنان شرکت براي را زمینه و است قائل کارکنان براي فراوانی آزادي عموما

  . )62-52 ،1386 رضائیان،( آورد می فراهم گیريتصمیم
 تا است الزم ،دشدی آشنا هاآن گوناگون هاي وضعیت و کارکنان رفتارهاي انواع با که حال

 همانطور. پرداخته شود افراد »ارتباطات هاي سیستم« پیرامون مطلبی بیان بهدر این قسمت 
 دنیاي ادراك به آدمیان تمایل شد، عنواننیز  پی. ال. ان علم به مربوط توضیحات در که

 مثلدرست ). ترند آسوده آن با که سیستمی( آنهاست حسی سیستم طریق از پیرامونشان،
 سالست با را ها زبان همه احتماال کنید، صحبت زنده زبان پنج به بتوانید شما که ماند می این 
 دهیدمی ترجیح اصلی زبان عنوان به سایرین به نسبت را یکی کرد، نخواهید صحبت کسانی
  . برید می کاره ب خود روانی دنیاي نمایش براي را اصلی زبان آن و

 که چرا ،است اهمیت با بسیار مدیران براي حسی، - نمایشی هاي سیستم این با آشنائی
 آنچه طریق از( کنندمی ترسیم را خود روانی دنیاي چگونه کارکنانشان که بدانند آنها اگر
 براي بیشتري احتمال ،)شنوندمی کهرا  آنچه ایو  کنند می احساس که آنچه بینند،می که

 را خود دنیاي هاشیوه این  از کیی به منحصرا آنان. داشت دنخواه افراد در نفوذ در موفقیت
   .کنندمی عمل ترند،آسوده دهندمی ترجیح که روشی آن با بلکه کنند،نمی ترسیم

 تقسیم دستهچهار  به را ها انسان توان می نیز جا این در ،پی. ال. ان علم هايافتهی مشابه
 :نمود



 
 
 

 سازماني محيط در ذهن مديريت دانش                                                                                     ١٥٠

 
 يریواتص با را خود یروان يایدن نقشهبتوانند  اگر آنان. ندیریتصو اشخاص از یبعض - 1

  . ترندآسوده ند،ینما میتنظ
 یرونیب و یدرون يها احساسبا  را خود یروان يایدن نقشه اگر آنان .ندیاحساس ياعده - 2

  . ترندآسوده کنند، میترس
 يایدن نقشه میتنظ بهزیاد  لیتما آنان. هستند) یصوت( يداریشن ،اشخاص از یبرخ - 3

  . دارند صداها با خود یروان
 يایدن بتوانند که آن از قبل آنان هستند، نیشیپ دسته سه از یبیترک یزبان اشخاص - 4

 از خاص زبان کی به را یحس خام يها افتیدر مجبورند کنند، میترس را خود یروان
  . ندینما منتقل يوتریکامپ عالئم با اعداد و کلمات قیطر

 تالش هنگام به بشناسید، را فرد اصلی جلوه سیستم مدیر، کی عنوان بهشما  اگر حال
 خود پیام بتوانید است ممکن در نتیجه. بود خواهید بهتري وضعیت در ارتباط برقراري براي

 بپذیرد، طبعا و بفهمد کند، رمز کشف درآورد، رمز به تواندمی بهتر فرد آن که طریقی به را
 نگاه افراد چشمان به همیشه شنیداري افراد مثال، براي). 135 ،1988 هرسی،( بفرستید

 مطلب، کی ارائه امکالمه ی ضمن و »اندکرده میزان را خود گوش« آنان زیرا کنند،نمی
 برقراري براي مطالب به دادن فرا گوش با آنان زیرا کنند، نگاه دیگري نقطه به است ممکن
 اعتناییبی ای ادبیبی قصد افراد، از دسته این البته. ورزند می تالش مفاهیم کسب و ارتباط
 هستند شنیداري که هاییبچه. بفهمندرا  شودمی گفته که را آنچه کنندمی سعی و ندارند
 آنان با مادر ای پدر که هنگامی زیرا شوند،می دردسر دچار مادرشان و پدر با ارتباط در اغلب

 که هنگامی«: گویندمی اشتباه به مادر و پدر و دوزند می چشم پایین به کنند،می صحبت
. دهدنمی گوش فرزندشان کنند می احساس زیرا ،»کن نگاه من به کنم،می صحبت تو با من
 برایش شود،می گفته آنچه درك هنگام این  در و کند می نگاه مادر ای پدر چشمان به بچه

 برقراري از ناتوانی و عجز و خشم و بیشتر تفاهم سوء به اغلب آن نتیجه و گرددمی دشوارتر
 دفتر در آنان با مالقاتی اگر. دارند دوست را فضا تصویري، افراد اما. شودمی منجر ارتباط

 اندازه به و بنشینید آنها به نسبت میز عرض در که خواهندمی شما از باشید، داشته کارشان
. دهند قرار تصویریشان برد در را شما ،آسودگی به بتوانند تا باشید داشته فاصله آنان از کافی

 دفتر افراد این .باشید نزدیکتر آنان به شما که دهندمی ترجیح احساسی افراد مقابل، در
 طریق به بیشتر تا بروید نزدیکتر بتوانید شما که دهند می ترتیب طوري را کارشان محل
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 سبک به و مکتوب اطالعات،تا  دارند دوست خیلی یزبان افراد. باشند داشته تعامل شخصی
 گذاري،نقطه عالئم امالیی، نظر از و باشند شده تعریف باید هاواژه شود، ارائه آنان به منطقی

 و پاراگرافها عناوین، تصویري، افراد دیگر، طرف از. باشد درست بنديصفحهحتی دستوري و 
 کافی آنان توجه جلب براي .دارند دوست نگارش در را کوتاه فواصل و) ایتالیک( مایل حروف
 در خطی یا آنها، دور به ايدایره با دارند،ب دور نظر از نباید که را پیام از هایی بخش است

 در شدن جمع به پدیداري افراد سخنرانی، جلسه کی در مثال براي. کنید مشخص زیرشان،
 تمایل دیدشان حوزه در و خود روي پیش در ها،داده تمامی داشتن اهنگ براي اتاق عقب
. دارند تمایل) سخنران به نزدیک( جلو درو نشستن  شدن جمع به احساسی افراد. دارند
 افراد. سهیمندآن  ارائه در و هستند مطالب ارائه از بخشی که کنند احساس خواهند می آنان

 مطلوب که گوشییعنی ( خود گوش بهترین به توجه با و شوندمی جمع يکنار در شنیداري
 ارقامی افراد گرفتن قرار محل بینی پیش. نشینند می اتاق چپ ای راست سمت در ،)آنهاست

 براي باشند، آنجا در اگر کنندمی فکر آنان که دارد بستگی جایی به بیشتر و است دشوار
  . ترند راحت هاداده تحلیل و تجزیه
 که کسانی همه با ارتباطات برقراري احتمال افزایش براي افراد جیحات،رت این  دلیل به

 دهدمی نشان امر این  .کنند ارائه گوناگونی طریق هب را  پیام است بهتر دارند، قرار جمع کی در
  :از این رو ،نبرد ادی از را کنندگان شرکت با همگامی باید سخنرانی کی ارائه هنگام به که

 هنگام به ژهیو به را نمودارها ریسا و اتیعمل انیجر کار، انیجر ينمودارها ها،يداریپد -
  . برندیم کار به دهیچیپ اطالعات ارائه

  . بخشندیم بیترت و نظم اطالعات به و کنندیم فیتعر را هاواژه ها،یارقام -
 بم، و ریز را خود يصدا گران،ید جییته با و رفته طرف آن و طرف نیا  به ها،يداریشن -

  . کنند یم آهسته و تندو یا 
 سخنران. کنندیم صحبتمثبت  و آرام یموضع از و نندینشیم یهگاهگ ها،یاحساس -

 قرار حضار چشمان سطح ریز را نگاهشتا  کند یسع دیبا باشد، ممکن که وقت هر
 همکاران، و لتزید( .کنند يشتریبو امنیت  یآسودگ احساسبتوانند  افراد نیا  تا دهد

1980، 69-179( .  
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 هايسیستم همه تا است آن نیازمند مدیر شده، عنوان مطالب به توجه با و رو این از
 انطباق قابلیت نوع این. شود آزموده آن کارگیريه ب در تا کند تمرین و گرفته فرا را ايجلوه

 در. کندمی کمک مستمر روابط بناي و کارآیی افزایش ارتباطات، برقراري توان به رفتاري،
 مهم کار یک« :گوید می چنین ،ارتباطات اهمیت پیرامون نظران صاحب از یکی راستا، این

. افکار به دادن شکل و اطالعات دریافت یعنی. است ارتباطات برقراري عالی، مدیران روزمره
- 229 ،1386 رضائیان،(»  .است برخوردار بیشتري اهمیت از ،کردن شرح و دادن گوش ولی

232( .  
  

مدیریت در هیجانی هوش  

 مفهوم دو میان مشترك ارتباط به توجه با شد، عنوان بخش این ابتداي در که همانطور
 قابلیت دهنده  اننش را مدیران انسانی هاي مهارت توان می هیجانی، هوش و انسانی هاي مهارت
 مدیریت، دنیاي در هیجانی هوش مفهوم بیان از قبل و رو این از. دانست آنها هیجانی هوش

 حیاتی ارزش درك در دیدگاه، این گیري شکل نحوه پیرامون اي مقدمه به تا است ضروري
 ی به ناممکتب گیري شکل با که مطلبی .شود اشاره کارمندان و مدیران میان ارتباط برقراري

  . گذاشت وجود عرصه به پا ،»سازمانی رفتار«
  

  انسان بهنسبت  محور مثبت نگرش و 1سازمانی رفتار جنبش
  

 مدیریتی تفکر بر و انسانی روابط جنبش دنورآ پدید در هاثورنو آزمایشات  مطالعات
 براي هاثورن پژوهشگران). 34  ،1996  شرمرهورن،( داشت مهمی ثیرات 1960-1950 دهه

 سازمان و کردند معطوف اجتماعی و روانی عوامل به را خود توجه کارگران، رفتار توضیح
 مطالعهمورد  اصلی موضوع کار، حین در افراد متقابل هاي کنش و روابط و کارخانه اجتماعی

 به بلکه فردي، صورت به نه کار ضمن در افراد، که رسیدند نتیجه این  به آنان. گرفت قرار
 به. است گروهی معیارهاي و ها ارزش تابع رفتارشان و کنندمی فعالیت گروه از عضوي عنوان

 گرفته نادیده زمان آن تا که رسمی غیر گروههاي یعنی ها، سازمان انسانی وجه ترتیب، این 
  :شد این چنین ییها اندیشه مبلغ انسانی روابط نهضت و کشف شد،می

                                                             
1 Organizational Behavior 
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 . شود ایاح کار طیمح در دیبا انسان شأن و حرمت -
 . شود شناخته یدرست به کار طیمح در گروهها گاهیجا و تیاهم -
 . شود استفاده افراد یگروه مشارکت از ،يریگ میمتص و تیریمد در -
 . ردیگ قرار نظر دیتجد مورد کارکنان رفاه جهت در ها، سازمان يها هدف -
 آنان کار تا شود داده افراد به ابتکار و عمل يآزاد امکان سازمان، ساختار در رییتغ با -

 . باشد بخشتیرضا و زیبرانگ تالش
  

 امروز را آن افتهی تکامل شکل که نمود ایجاد  را ايمرحله انسانی روابط جنبش رو این از
 است استوار مبنا این  برسازمانی  رفتار جنبش. شناسیم می» سازمانی رفتار« رشته عنوان به
 وريبهره به توانند می ،کنند می برقرار خود کار محیط در خوبی انسانی روابط که مدیرانی که

 منابع نگرش و عملیات کارها، اقدامات، منظم مطالعه به سازمانی، رفتار درنتیجه. ابندی دست
 چندین پایه بر که بوده» 1رفتاري علوم« از کاربردي رشته کی علم این. پردازد می انسانی
 و باشد می...  و شناسی جامعه شناسی، مردم اجتماعی، روانشناسی نظیر رفتاري علوم رشته
 ،1386 رضائیان،( است سازمان اعضاء رفتار کنترل و بینی پیش توجیه، به کمک آن هدف

10-13( .  
 وسیله به را کار« باید مدیر چون که است این سازمانی رفتار مکتب نبنیادی فکر واقع در
 که بداند باید مدیر و است رفتار علم کاربرد واقع به مدیریت بنابراین ،»دهد انجام دیگر افراد

 را گروهی رفتار و افراد متقابل روابط و نماید رهبري را آنان برانگیزد، کار به را افراد چگونه
 معناي به و شوند مجهز رفتاري هاي مهارت و دانش به باید مدیران بنابراین. کند درك کامال
  . )45-44  ،1383 فیضی،( ورزند اعتماد آنها به ،دیگر

 براي حیاتی و اثربخش دارایی عنوان به انسان نقش شناخت جهت در و راستا این در
 سبک« کارمندان، و عالی مدیران میان همکاري در مثبت ینگرش ایجاد همچنین و  سازمان
  . شد معرفی ها سازمان رهبري و مدیریت زمینه در ،»هدف بر مبتنی مدیریت
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  )محور مثبت نگرش با مدیریتی( ١هدف بر مبتنی مدیریت

 در که شود می اطالق يفرآیند به» 2کاري زندگی کیفیت« ها، سازمان متون و ادبیات در
 مشاغل طراحی به مربوط هاي گیريتصمیم در توانندمی سازمان اعضاء و کارکنان آن ءاجرا

 واقع در. باشند داشته فعال مشارکت ،)است آنان کاري زندگی از بخشی دهنده تشکیل که(
  جهت در که برنامه چندین بر که نمود تصور چتري همانند توان می را کاري زندگی کیفیت

 هدف کی هابرنامه این  همه. است افکنده سایه آیند،می در اجرا به سازمان در تغییر ایجاد
 اعرابی، پارسائیان،( نمایند انسانی و پویا ارگانیک، را سازمانی ساختار خواهندمی یعنی دارند،
  . است ها برنامه این از یکی هدف، بر مبتنی مدیریت راستا، این در. ) 419 ،1378

 معموال سنتی، گذاري هدف شیوه در که نمود عنواند بای مدیریت از سبک این پیرامون
 از سطح هر براي فرعی هاي هدف به سپس و شده تعیین سازمان باالي در اصلی هاي هدف

 باالي مدیریت آن در که دارد ايمرحله کی يفرآیند ،شیوه این. شوند می تقسیم سازمان
 روش این  در. کند می تحمیل دارد، قرار دستش زیر که فرد هر بر را خود معیارهاي سازمان،

» کامل تصویر« تواند می او فقط زیراشناسد می را راه بهترین عالی مدیریت که شودمی فرض
 آن در که است نظامی هدف، مبناي بر مدیریت سنتی، شیوه خالف بر اما. ببیند را سازمان

 مدیران و شودمی تنظیم و تهیه مدیران و کارکنان توسط مشترك، طور به هابرنامه و ها هدف
  . گیرندمی بهره سازمان کلی هاي فعالیت هدایت براي کارکنان نظرات از

 پنجاه حدود در "3دراکر پیتر"، بزرگ اندیشمند وسیله به نظریه این
 ،سازمانی هاي هدف از استفاده با که شد ارائه اي ایده چنینبا  قبل سال

 مدیران ،روش این  پایه بر .یدآ فراهم کارکنان تحریک و انگیزش موجبات
 تنظیم را هابرنامه و ها هدف ،و هماهنگ مشترك یبه صورت کارکنان، و

. کنند می تعیین را ضروري اقدامات و معین عملکرد ارزیابی براي معیارهاییآنگاه  وکنند  می
 از مدیران ونموده  اجرا را خود وظایف شده معین هايبرنامه و ها هدف اساس بر افراد سپس

 و شودمی تعریف مفاهیم و شده بررسی نتایج آخر، مرحله در. کنندمی حمایت آنها اقدامات
  . گیردمی قرار نظر تجدید مورد هدف مبناي بر مدیریت چرخه

                                                             
1 MBO: Management By Objective 
2 Quality of Work Life 
3 Peter Drucker 
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 مشارکت مربوطه هاي هدف تعیین در سازمان تر پایین رده واحدهاي مدیران که ییآنجا از
 سازمان در را باال به پایین يمسیر هدف، بر مبتنی مدیریت که کردعنوان  بایستی کنند،می
 ریزيبرنامه وظایف جهت کپارچهی نظامی يفرآیند چنین .پایین به باالمسیر  نه و پیماید می

 مدیریت اصولی مفاهیم درباره بتوانتا  دارد امکان ندرت به امروزه. کندمی ایجاد  کنترل و
. )133-131   ،1383 فیضی،( انگاشت نادیده را هدف بر مبتنی مدیریت موضوع و کرد بحث
 مثبت« کامال دیدگاه یک هدف، بر مبتنی مدیریت شیوه شود،می مشاهد که همانطورپس 
  . است انسانی هاي مهارت برقراري در انسانی منابع به نسبت» محور
 با ارتباط برقراري در مدیر انسانی هاي مهارت ارزش پیرامون شده ارائه تعاریف به توجه با

 بیان به که هیجانی هوش مفهوم به عنایت با و آنها رفتاري شناخت و زیردستان و کارمندان
 و خلق مطلوب اداره توانایی و دیگران احساسات با همدردي افراد، احساسات درك و کیفیت

 شاخه در تکنیکی واقع در هیجانی، هوش که نمود استدالل چنین توان می دارد، اشاره خو
 خالف برو  رو این از. است دیگران و خود با ارتباط برقراري در مدیر، کی انسانی هاي مهارت

 از ،قسمت این در ،شد بررسی روانشناسیحوزه  با ارتباط در مفهوم این که کتاب اول فصل
  . شود ه میپرداخت آن به مدیریت دیدگاه

  :است زیر ویژگی هشت از متشکل قابلیتی مدیریت، علم در هیجانی هوش
 

  حیصحی ابیارز خود وی آگاه خود -
  ابتکار  -
  یهمدل  -
  ارتباطات  -
  حیصح و درستي ریگ میتصم  -
  يگذار ریتاث و نفوذ  -
  يسازگار وي ریپذ قیتطب -
 یتیریمد خود  -

 

 بلکه ،نیستند مدیریت فنی هاي مهارت فوق، هاي قابلیت کنید می مالحظه همانطورکه
  . باشند میوي  انسانی هاي مهارت قالب در ،مدیر یک هیجانی هوش هاي توانایی
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 چرا که شود تا مشخص گردد پرداخته می زیر موارد از کدام هر تر دقیق بررسی به اکنون

  کند؟ می جلوه مهم قدر این  هیجانی، هوش قابلیت هشت کیفیت
  

 به دیگران با تعامل در مهم قابلیت این  فاقد مدیران :صحیح ارزیابی خود و آگاهی خود) 1
 دیگران با فردي و کاري روابطنوع  در نتیجه در ،شوند می خاطر آزرده و عصبانی سرعت

 خود اشتباهات آنها .دهند می نشان خود از تهاجمی رفتارهاي و نموده رخوردب مشکل به
 با توانند نمی و بوده گریزان انتقادات از مدیران این. گیرند نمی پند آن از و پذیرند نمی را

     .رندبب پی خود هاي محدودیت و قوت نقاط به گرآیانه، واقع خودآگاهی یک

 و فعاالنه رفتارهاي اعمال جاي به مشکالت، و حوادث بارویارویی  در که مدیرانی :ابتکار) 2
 بحرانیو  روانی وضعیت یک در را خود دائما دهند، می نشان تدافعی هاي واکنش مفید،

 ممکن کنند، استفاده ابتکارشان قوه از نتوانند سازمان رهبران وقتی عالوه به. بینند می
  . بدهند دست از را ارزشمندي و مهم هاي فرصت است

  

 نشان همدلی خود از کافی اندازه به قطعیت، عدم یا بحران هنگام مدیران وقتی :همدلی) 3
 و کنند می جلوه اعتماد غیرقابل و توجه بی تفاوت، بی افرادي کارکنان، دیدگاه از ندهند،

 برقرار ارتباط و نموده مشارکت کارها در يکمتر طوره ب کارکنان تا شود می سبب امر این 
  . کنند

  

 زمان در ارتباطی، هاي مهارت از صحیح استفاده عدم صورت در روسا و مدیران :ارتباط) 4
 خواهند مواجه نیاز مورد اقدامات انجام جهت اي گسترده موانع با بحران، یا مرج و هرج
 دو گفتگوهاي از تا کنند می سعی مدیران صحیح، ارتباط برقراري بدون واقع، در. شد

 کارکنان به را خوب اطالعات و اخبار صرفا و نموده پرهیز مهم موضوعات مورد در جانبه
 اعتماد فضاي بر امر این. دارند نگه مخفی کارکنان از را ناخوشایند و بد اخبار و برسانند

 با پیچیده، مسائل حل جهت در را مدیران و سازد می واردزیادي  لطمه سازمان بر حاکم
 جویی  مشارکت و گروهی کار به رفتار این  چون عالوه به. کند می روبرو زیادي مشکالت
 و دسترس قابل غیر افراديبه عنوان  کارکنان دیدگاه زاآنها ، سازد می وارد لطمه کارکنان

  .افزاید از مدیریت عالی می کارمندانکه به تصویر ذهنی منفی  شده شناخته مشغله پر
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 صحیح تصمیمات اخذ جهت الزم توانایی مدیران اگر :صحیح و درست گیري تصمیم) 5
. گیرد می قرار قطعیت عدم یاو  مرج و هرج شرایط در سازمان باشند، نداشته را درست و

 تحلیل و تجزیه قدرت که کسانی به نسبت هستند، ضعیف گیري تصمیم در که مدیرانی
  :زیرا کنند، می صرف را زیادي زمان دارند،

 . ندارند را کردن انتخاب شهامت و جرات -

 . زانندیگري ریپذ تیمسئول از -

 . ندارند را الزمي بندیپا و تعهد م،یتصم کامل اجراء به نسبت -
 
 

 باشند، ضعیف دیگران بر تاثیرگذاري مهارت نظر از مدیران وقتی :تاثیرگذاري و نفوذ) 6
 مجبورند مدیرانگروه از  این. دهند می فراري را آنان پشتیبانی، و حمایت کسب جاي به
 این  در. باشند گروهی کار مخالف حتی و دهند انجام تنهایی به را کارهایشان بیشتر تا

  .بود خواهد دشوار بسیار ها چالش در شرکت و عقیده ابراز جهت کارکنان ترغیب ،شرایط
  

 عدم و بحران با ههمواج هنگام ،پذیري تطبیق توان افزایش بدون): تطابق( پذیري تطبیق) 7
 نشان منفی واکنش خود از ،جدید شرایط در گرفتن قرار با مدیران از بسیاري قطعیت،

 شرایط در گرفتن قرار هنگام کاري، هاي اولویت تغییر با است ممکن عالوه به. دهند می
 تحت به فزایندها تمایل نتیجه، در که کنند وارد هیجان دیگران به اندازه از بیش جدید،

و  زیاد مشکالت کارکنان، با مشاجره و برخوردها به گرایش یاو  دیگران دادن قرار فشار
 هاي روش با را خود یتمدیر تا است ضروري رو این از. نماید می ایجاد آنها براي فراوانی
   .باشد  تازه هاي چالش پذیراي و داده تطبیق جدید

  

 پائینی سطوح در مدیریتی، لحاظ به مدیران وقتی :مدیریتی خود) 8
 يا نسنجیده هاي  واکنش خود از زا اضطراب شرایط در معموال باشند،
 تضاد بروز یا محیطی سریع تغییرات با ههمواج در و دهند می نشان

 عصبانیت و خشم ،)روانی فشار( استرس دچار احتماال کار، محیط در
 پاسخ مخربی یاو  غلط طریق به مشکالت، مقابل در اوقات گاهی همچنین. شوند می

  .دشو می غیرمنتظره پیامدهايایجاد  باعث اغلب که داده
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 در انسانی هاي مهارت از استفاده نحوه تفاوت بهقصد بر آن است تا  قسمت این پایان در
 قصد که شود می آغاز ییجا آن از اصلی کالم واقع در .پرداخته شود زن و مرد مدیرانمیان 

 دیدگاه همان ،مردان مدیریتی دیدگاه. را داریم مردان و زنان مدیریتی دیدگاه دو مقایسه
 مدیر ،"1بورل دبرا" .است توافقی و مشارکتی مدیریت همان ،زنان دیدگاه و کنترل و فرمان

 بیشتري اشتیاق معموال زن، مدیران”  :گوید می نیویورك در ونوس -  مریخ مؤسسه آموزشی
 و عقاید تا دارند دوست و توافقند حصول و دستیابی به مایل آنان .بردن تا دارند ساختن به

 به بخواهند، راهنمایی دیگران از اگر کنند می فکر آقایان بالعکس،. بشنوند را دیگران نظریات
  “  .شوند می شناخته ،)است بهره بی مناسب هاي پاسخ داشتن از که( ضعیف رهبر یک عنوان

 آقایان و ها خانم عصبی سیستم در را متعددي فیزیولوژیکی هاي تفاوت محققین طرفی، از
 زنان اما هاست، خانم از تر بزرگ درصد ده حدود آقایان مغز مثال، طور به. اند نموده کشف
 بخش داراي معموال و باشند می مغز خاص هاي بخش در تريفعال عصبی هاي سلول داراي

 عصبی هاي سلول از گروهی به کولوسوم، کورپوس. هستند تري بزرگ» 2کولوسوم کورپوس«
 زنان تا شود می سبب امر این. دهد می شکل را مغز کره  نیم دو میان ارتباط که شود می گفته

 از توانند می یعنی ،باشند تر سریع دیگر کره نیم به کره نیم یک از اطالعات، انتقال هنگام به
 همان به دهد، می انجام را حرکتیحتی  و محاسباتی هاي فعالیت بیشتر که مغز چپ کره نیم

 در کنند، می استفاده راست کره نیم بصري و احساسی بخش از که نمایند استفاده اي اندازه
  .باشند می خود مغز چپ کره نیم از استفاده به قادر تنها معموال آقایان که حالی

  :است زیر قرار به خصوصیاتی داراي ،زنان رهبريانسانی  هاي مهارت نتیجه، در
  . کنند یم عمل انیآقا از بهتر ،یمیت کار در کارکنان قیتشو و دنیبخش قدرت در زنان -
 در و کنند یمفرما  مکحخود  کار در يشتریب صداقت که است يا گونه به زنان رفتار -

 . هستند خود کارکنان با ارتباط در مردان از شیب ،حال نیع

 . ندینما یم عمل موثرتر ،کارکنان کمکي ها درخواست به پاسخ دادن در زن رهبران -

 . کنند یم اقدام انیآقا از تر حیصح و تر عیسر اریبس ،مشکالت صیتشخ در زنان -

                                                             
1 Debra Burl 
2 Corpus Collusum 
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  قیتشوارزشمند و ي بازخوردها هیته وکارکنان ی شغل انتظارات نمودن مشخص در زنان -
  . هستند مرد رانیمد از بهتر اریبس کننده،

مهم  بعدمربوط به  است، زنان درها  ضعفی برخ بروز باعث که و عاملی فاکتور تنها دیشا
 زنان، در شده مشاهده رفتار نوع نیبدتر مثال، عنوان به. ستآنها »1یتیریمد خود«و اساسی 

  . باشد یمی روح وی جسمي ها یخستگ بر شانیا  تسلط در
 ترغیب منظور به ،)زن ای مرد( بینا رهبر کی معتقد است "2شرمرهورن" کلی، يدید در

 ذهنی با ابتدا هیجانی، هوش مهارت از استفاده با سازمانی، اهداف جهت درخود  کارمندان
 مدیریت زیر، مثبت ویژگی پنج کمک به سپس و هنمود ایجاد ارتباط ذینفع افراد تمام با باز

   :کند می اعمال را خود
  . کند  با صمیمیت، حس مشارکت سایرین را دو چندان : یمیصم -
مساعدت ) در رابطه با انجام کار(تیم، به دیگران  ي ازعنوان عضوبه : مساعدت به دیگران -

  . کند 
 . به عنوان یک اسوه عمل نماید: نمونه اسوه -
  . کند  بیترغ را ها دهیا و افراد در ينوآور هرگونه شرو،یپ عنوان به: ریپذ چالش -
محل کار شده با ارج نهادن به عملکردها، باعث ایجاد انگیزه در : ها ارج نهادن به موفقیت -

  ). 157، 1384هارتلی، ( کند ها و مغزها نفوذ  نتیجه بر قلب و در
  

  مدیریت هاي سبک
 اشاره نکته این به است شایسته شدید، آشنا یتمدیر انسانی هاي مهارت مفهوم با که حال

 از انسانی، هاي  مهارت از استفاده نحوه در خویش رویکرد نوع به توجه با مدیران که شود
 کنند می استفاده خود سازمان هدایت و ارتباط برقراري جهت مدیریت، گوناگون هاي سبک

 . شود ه میپرداخت بدان ،مبحث این بخش آخرین در که

  
  
  

                                                             
1 Self-management 
2 Schermerhorn 
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 هاي روش انواع شناسایی است، مطرح مدیریت روانشناسی در که مهمی هايحوزه از یکی
. هستند دارا را مدیریت و رهبري از مختلفی هاي سبک مختلف، مدیران. باشد می مدیریتی
 مدیریتی هاي سبک چه که شود می مطرح سوال این  مدیریت، روانشناسیشاخه  در بنابراین

 کاري هاي گروه چه براي هایی سبک چه هستند؟ موفق مدیریت هاي روش کدام دارد؟ وجود
   هستند؟ مناسب
 با و کرده شناسایی را مدیریت از مختلفی هاي سبک مدیریت، روانشناسی اساس، این  بر
 به را آنها د،ندار وجود گروهی هاي ویژگی و شرایط چه که این  و نظر مورد اهداف به توجه
 نشان حوزه این  در مدیریت روانشناسی هايیافته. است نموده معرفی موفق هاي سبک عنوان

اند  داشته خود همساالن روي زیادي نفوذ جوانی و نوجوانی درکودکی، که افرادي که دهدمی
 رهبري توان نیز بزرگسالی در اند،کرده بازي راآن  رهبري و گروه محوري نقش ها بازي در و

 و نفوذ تحت را گروهها اغلب دارند، که هایی ویژگی با افراد این. دهندمی نشان خود از باالیی
 با برخی و قدرت و زور اعمال با را نفوذ اعمال این  افراد، برخی. دهندمی قرار یشخو تسلط

   .دهندمی انجام عالی گیريتصمیم و منطق قدرت دادن نشان نظیر يدیگر يها ویژگی بروز
 دادند انجام رهبري مساله پیرامونرا  مهم بررسی چندین ،میشیگان دانشگاه پژوهشگران

 رفتار« و» 1کارمدار رفتار«: نمودند معین را رهبري رفتار از اساسی نوع دو نهایت، در که
 اصلی توجه رهبر آن، موجب به که است رهبري رفتار نوع آن ،مدار کار رفتار. »2مدار کارمند

 کارمند رفتار در که درحالی ،سازد می معطوف دهد، انجام باید زیردست که کاري به را خود
 که همانگونه و دارد می معطوف انسان عنوان به پیروان، به را خود اصلی توجه رهبر ،مدار

 است انسانی هاي  مهارت و ارتباطات به نسبت ،محور مثبت نگاهی داراي شود، می مشاهده
  ). 359-358   ،1994   سرتو،(

تنها  مدیریت سبککه  دهد می نشان اوهایو  دانشگاه مطالعات از حاصل نتایج طرفی، از
 به است، آمده پدید مذکور مطالعات نتایج اساس بر که »3مدیریت شبکه«. نیست بعدي کی

 منعکسنیز  رهبري بعدي دو طبیعت در که( وظایف و افراد به مدیر نسبی توجه سنجش
 ای رهبر روابط ابعاد افراد، به نسبت مدیر نگرش مبناي بر شبکه این. کند می کمک ،)است

                                                             
1 Job -centered Leadership 
2 Employee-centered Leadership 
3 Managerial Grid 
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 دهنده نشان، افقی محور که باشد می محور دو داراي و کندمی بررسی زیردستان با را مدیر
  . است انسانی افراد به توجه معرف عمودي محور و تولید به توجه
 مربع کی درون کوچک هاي مربع شکل به رهبري سبک 81 محور، دو این  مبناء بر
 شبکه، این  در. است رهبري بعد دو از معینی ترکیب معرف کدام هر که گیرندمی جا بزرگ

  :است شده مشخص زیر هايویژگی و شرح به اصلی 1مدیریتی سبک پنج
  انسان به کمتر توجه و دیتول به شتریب توجه :1 .9 سبک -
 به سبک، نیا  در یباشگاه تیریمد( دیتول به کمتر و انسان به شتریب توجه :9 .1 سبک -

 صمیمیدوستانه و  طیمح آوردن وجودب آن، جهینت که یروابط جادیا  جهت افراد يازهاین
  .)کند یم يجد توجه است، سازمان در

  دیتول و انسان به توجه حداقل  : 1 .1 سبک -
 تیریمد( موجود وضع حفظ جهت ،دیتول به هم و انسان به هم متعادل توجه  : 5 .5 سبک -

 مناسب عملکرد اجراء و افراد در خوب هیروح نیب توازن جادیا سبک، نیا  در روانهیم
  .)کندیم ریپذامکان را یسازمان

 افراد، تعهد ،مدیریت سبک نیا نشانه( دیتول به همو  انسان به هم ادیز توجه  : 9 .9 سبک -
 کارکنان تعهد حاصل ،سبک نیا  درو کامیابی  تیموفق. است یمیت کار و متقابل اعتماد

 اعتمادهمچنین  و سازمان منافع و ها هدف در آنها اشتراك احساس و متقابل یوابستگ به
 ). 480-479 ،1993 ،يبوو) (است متقابل احترام و

  از پژوهشی دالیل با و دارد وجود سبک بهترین کی که دارند اعتقاد شبکه این  طراحان
 روحی بیشتر سالمت و بهتر نتایج متضمن 9 .9 سبک آنها اعتقاد به .کنند می حمایت ادعا این

 سبک این  جز دیگري سبک هیچ و است تعارضات براي موثرتر هاي حلراه ارائه و جسمی و
  ). 456 ،1998 کریتنر،( باشد سبک بهترین تواند نمی

 ییواال اهمیت از مدیر براي انسانی منبع با ارتباط که، از آنجایی است ذکر به الزم
 ضروري کارمندان سوي از و متقابل طور به نیز مدیر شخصیت شناخت است، برخوردار

 عدم از آید، می پیش کارکنان و مدیر بین که هایی تفاهم سوء بیشتر واقع در. نماید می
  . شود می ناشی فرستنده یک عنوان به مدیر هاي پیام نشدن درك و مدیر شخصیت شناخت

                                                             
1 Managerial Styles 
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. وي پایدار نسبتا رفتارهاي از دیگران تفسیر و تعبیر ازاست  عبارت فرد هر شخصیت

 که اي حوزه رو این از دارند؛ آگاهی ،خود هاي نگرش و رفتارها از بعضی بر تنها مدیران
 آنان بر که يثیرات و افراد با برخوردشان نحوه از آگاهی شامل است، شده شناخته برایشان
 است، ناشناخته خودش براي مدیر شخصیت از قسمتی حال با این. شود می ،داشت خواهند

 آگاهی عدم این  ندارند؛ آگاهی دیگران با برخوردشان نحوه از مدیران ،موارد برخی در یعنی
 دریافت براي مدیران یاو  دهند نمی بازخور آنها به کارکنان که باشد دلیل بدین است ممکن

 رو این از. ندارندرا  کافی هوشیاري هست، محیط در واقعا که لفظی غیر و لفظی بازخورهاي
 همچنین واست  شده شناخته دیگران براي که وي هاي نگرش و رفتارها را مدیر شخصیت

 را مدیر شخصیت توان می بنابراین. شود می شامل است، ناشناخته دیگران براي که اي حوزه
   :کرد تقسیمزیر  ناحیه چهار به
 و خودش براي که مدیریک  هاي نگرش و رفتارها از بخشیآن  به ،سازمانی محیط هر در - 1

 شناخته اي ناحیه که گویند می  » 1عمومی ناحیه « است؛ شده شناخته دیگران همچنین
  . باشد می) همکاران و دستان زیر ها، مافوق یعنی دیگران، و مدیر از اعم( همه براي شده

 ناحیه « است، شده شناخته دیگران براي ولی ناشناخته، مدیر خود براي که اي حوزه به - 2
 دریافت توان مدیر یا نبوده بازخور دادن به مایل ،مدیر زیردستان زیرا، گویند می »2کور

   .دهد نمی اهمیت ه آنهاب یاو  ندارد را غیرلفظی و لفظی بازخورهاي
 ناحیه« است، ناشناخته دیگران براي ولی شده، شناخته مدیر خود براي که را اي حوزه - 3

 آن ءافشا به مایل وي و است  شده شناخته مدیر براي فقط زیرا ؛گویند می »3خصوصی
 دریافت را مدیر غیرلفظی و لفظی هاي واکنش سیستم، افراد سایر یاو  نیست دیگران براي
  . کنند نمی

 نامند می» 4ناشناخته ناحیه« را دیگران و مدیر براي ناشناخته حوزه آخرینشناسان  روان - 4
 که قبالهمانطور. است نامیده» خودآگاه نیمه« یا» ناخودآگاه ضمیر« را آن فروید که

 چنین تمثیل این  از .است کرده تشبیه ییخ کوه به راآدمی  شخصیت فروید،شد،  عنوان

                                                             
1 Public Area 
2 Blind Area 
3 Concealed Area 
4 Unknown Area 
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 هرکس و دارد قرار شناخودآگاه ضمیر در رهبر شخصیت از معینی قسمت که آید می بر
 دریابد، را آن مختصات و ساخت شخصیت، کل تواند می سختی به دارد، نظر بدان که

 نسبت ،آگاهانه یتالش با جز و داشته قرارفرد  ناخودآگاه ضمیر در یخ کوه این  بیشتر زیرا
از  قسمت آن از زیادي بخش ،دیگر سوي از. آمد نخواهد دست به بینشی آن، ساختار به

 در نفوذ جهت در وي رفتارهاي بر ،شود نامیده می» ناشناخته« که را مدیر شخصیت
 بر که مکانیزم دو بررسی بهدر این بخش،  رو این از). 1927 فروید،( دارد ثیرات دیگران

 اتارتباط استحکام و گسترش به و دارد ثیرات یکدیگر از دیگران و مدیر شناخت حوزه
  .شود ه میپرداخت ،کند می کمک

  

  1بازخور: اول مکانیزم
 دارد، اثر) ناشناخته و کور نواحی( مدیر شخصیت شناخت در که را يفرآیند نخستین

 در وي با را مدیر برخورد چگونگی مایلند سازمانی ساختار در دیگران که است حدي آن
 بستگی او به اطالعات دادن و مدیر با روابطشان بودن باز در آنها  تمایل به که بگذارند میان
 دریافت جهت مدیر تالش میزان به هم باز یعنی نگریست، آن به بعد دو هر از باید ولی دارد؛

 .است وابسته سیستم در موجود غیرلفظی و لفظی بازخورهاي

  
  )2خودگشودگی( افشاء: دوم مکانیزم

 دارد نام خودگشودگی یا افشاء است، مؤثر مدیر شخصیت شناخت در که دیگري فرآیند
 افراد دیگر با خود، به مربوط اطالعات گذاشتن میان در به مایل مدیران که است حدي آن و

 بیشتر و بیشتر مدیر، یا رهبر چه هر ،)خودگشودگی( افشاء فرآیند در. باشند می سازمان
 چهارگانه نواحی» عمومی ناحیه« نسبت همان به نماید، افشاء خود رفتار و فکر طرز درباره

  . گردد می کوچکتر و کوچکتر» خصوصی ناحیه« و بزرگتر شخصیت،
 پیشروي شخصیت» خصوصی« و» کور« نواحی در» عمومی« ناحیه تنها نه نتیجه، در

) دیگران و مدیر( دو هر براي که آنچه از بعضی که دارد وجود زیادي احتمال بلکه کند، می
  .)209-203 ،1386 رضائیان،( گردد افزودهنیز » عمومی« ناحیه به است، ناشناخته

                                                             
1 Feedback 
2 Disclosure 
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 مدیر شخصیت تیپ چهار به بایستی مدیر، شخصیت شناخت پیرامون و اساس این بر
 خصوصی، عمومی،(معرفی شده  شخصیتی نواحی گشودگی میزان به توجه با که نمود اشاره
 به دارند، زمینه این در آنها که منفی و مثبت هاي دیدگاه و کارمندان براي) ناشناخته کور،
  :شوند می بندي تقسیم زیر دسته چهار
  

  )محور مثبت(  آزادمنش تیشخص 
 زیردستان آراء و نظرات براي رهبري، کار در که هستند افرادي آزادمنش، هاي شخصیت

 مدنظر را آنها از نیازسنجی و نظرخواهی امور، اداره در معموال و قائلند زیادي اهمیت خود
 ،کاري راندمان باالبردن و ها فعالیت انجام به خود کارکنان کردن وادار در آنها. دهندمی قرار

 و مستقیم قدرت اعمال با کمتر که طوريه ب کنندمی استفاده مدیریتی مناسب هايشیوه از
 بیشتري شغلی رضایت کارکنان نتیجه در. کنندمی هدایت را خود هايبرنامه توبیخ، و تنبیه

  . دهندمی وظایف انجام به تن ،بیشتري  رضایت احساس با و دهند می نشان خود از
  

  )محور یمنف( مستبد تیشخص 
 ندارند زیردستان آراء و نظرات به توجهی خود، مدیریت فرآیند در مستبد، هاي شخصیت

 زیردستان، خطاهاي و کوتاهی مقابل در آنها. هستند خودشان اصلی گیرنده تصمیم معموال و
 عملکرد کنترل جهت ،بیشتري توبیخی و تنبیهی هايشیوه است ممکن و هستند گیرسخت

 قدرت هاي ویژگی با تعامل در هایی، شخصیت چنین. دهندب قرار استفاده مورد زیردستان
 خواهند موجب را تنبیه و قدرت اساس بر نفوذ، اعمال و کنندمی پیدا بیشتري نمود طلبی،

  . دهندمی نشان سبک مدیریت این از کمتري رضایت زیردستان درنتیجه، .شد
  

  )محور یمنف/ محور  مثبت(  طلب قدرت تیشخص 
 یا مدیر یک. کندمی پیدا بیشتري نمود طلبی، قدرت هاي ویژگی مدیران، از برخی در
 نیز طلب پیشرفت یاو  آزادمنش مستبد، است ممکن حال عین در طلب قدرت رهبرحتی 
، شودمی نمایانو فشار  تنبیه و زور اعمال با ،مستبد هاي شخصیت در طلبی قدرت. باشد
 کنند،می استفاده قدرت اعمال بارز هايشیوه از کمتر که یآزادمنش هاي شخصیت درولی 

 معموال طلب قدرت هاي شخصیت. شودمی نمایان نفوذ اعمال هايشیوه از استفاده با معموال
   .شودمی دیده دارند، همراه به را قدرت ارضاء معموال که باالتر هاي رده مدیران بین در
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  )محور مثبت( طلب شرفتیپ تیشخص 
 خودهاي  برنامه راس در را طلبانه پیشرفت اهداف به توجه ،طلب پیشرفت هاي شخصیت

 به رسیدن جهت را خود هاي طرح ریزي که هستند جویی پیشرفت افراد اینها. دهندمی قرار
 و دبرخوردارن باالیی پیشرفت انگیزه از آنها. کنندمی سازماندهیو بزرگتر  باالتر هاي  موفقیت

 قرار تاثیر تحت را این مدیران ارتباطی و مدیریتی هايشیوه اهداف، انتخاب انگیزشی، چنین
  . )1387عباسی فر، ( ددهمی

  
  راهکارها

است  آن بر قصد مدیریت، دانش پیرامون مقدماتی مطالب بیان از پس و فصل این پایان در
. شود ه پرداخت مدیرانرهبران و  توسط ،ارتباطات برقراري بهبود جهت راهکارهایی ارائه بهتا 

  :شود می پیشنهاد مدیران براي زیر قوانین موثري، ارتباط چنین ایجاد  منظور به و علت بدین
  

  . جلسات منظم و موثر را برقرار سازم - 1
 را پیامشان که کنند استفاده زبانی از بایستی مدیران ها، سازمان مدیریت امروز دنیاي در

 شمادر واقع، . نماید کمک همکارانشان انگیزش تقویت به منتقل کند، در حالی که وضوح به
 نیازمند بلکه کنید، تبدیل واقعیت به را خود نگرش تنهایی به توانید نمی مدیر،یک  عنوان به

 و تعبیر و واحد یمفهوم و حس تا دارید احتیاج شما. هستید همکارانتان تک  تک همراهی
 هماهنگی توانید می که است آن از بعد فقط و بیافرینید را مشترك یواقعیت از کسانی تفسیر
  . کنید کسب را خود کارکنان انگیزش و عمل
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 ها انساندر  رفتار بروز و گیريجهت تقویت، موجب که است يثیرات نوع هر ،»1انگیزش«

 و» 2کارآیی« با را خود وظایف تا کند کمک کارکنانش به دارد مسئولیت مدیري هر .شود می
 انگیزد،می بر را کارکنان رفتار چیزي چهکه  نداند مدیر اگر .دهند انجام باالیی» 3اثربخشی«

. )424 ،1989 ریگل، هل( داشت نخواهد اينتیجه وي کمک و بگذارد تاثیر آنها بر تواندنمی
 دارید، نیاز جلسات به مدیریک  عنوان به شما اثربخش، ارتباطی برقراري جهت و رو این از

 ایمیل، ( ارتباطات انواع دیگر در دهد، می رخ جلسات در سادگی به که موثري ارتباط که چرا
 توانند می افراد جلسات در. پذیرد صورت نمی ،)خصوصی مکالمات یا یادداشتفکس،  تلفن،

  از. کنند کمک همدیگر به تا آورند فراهم فرصتی و نموده هماهنگ کدیگری با را کارهایشان
 جهت را خود دالیل سازید، آشکار را خود هاي مهارت ابتدا باید ها مالقات نوع این در رو، این

 داشته ادی به همچنین. کنید مرور را موجود هايبازدهسپس  و نمائید ارائه جلسه برگزاري
. بود خواهد تر اثربخش و کارآتر جلسات باشید، هدفمندتر و تر مصمم که میزان هر به باشید،
 خواهد گر جلوه را بهتر اءاجر یک نفس، به اعتماد حس همراه به مثبت افکار و خاطر آرامش
 مبادله جهت خوب فرصتی به تبدیل جلسات کنید، رعایت را الزم نکات یتمام اگر .ساخت
 بیشتري لذت شما با مصاحبت از نیز کارکنان و شد خواهدسازمان  مشکالت حل و نظرات

  . برد خواهند
  

  . کنم تبدیل خالق افرادي به ،مساله حل فرآیند جهت در را کارکنان -2
 و دبیرستانی آموزان دانش نظر ،سیاه تخته روي بر اي نقطه گذاشتن با معلمی روزي

 دبیرستانی هاي بچه که بود ترتیب این به کدام هر جواب و شد جویا را کودکستانی هاي بچه
 بیر متفاوتیاتع کدام هر کودکستانی هايبچه که آن حال کردند، عنوان» نقطه« را آن اتفاق به
 حالت این "4پوستمن نیل" ...).و حشره ستاره، جغد، چشم دیگري ماسه، یکی( نمودند آن از
 از بعد و شوند می مدرسه وارد سوال عالمت با کودکان متاسفانه که کند می تعبیر چنین را

 قلب تا و بزرگسالی تا اتفاق این و گردند می خارج آن از نقطه شکل به تحصیل، ها سال
  . رود می پیش کاري هاي محیط

                                                             
1 Motivation 
2 Efficiency 
3 Effectiveness 
4 Neil Postman 
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 کارمندان میان در را یرخوت حالت چنین که است سازمان مدیریت وظیفه این نتیجه در
 برساند، فکري سالمت به را سازمان آنها، براي خالقیت هاي زمینه ایجاد با و ببرد میان از

. یافت خواهد افزایش آنان کاري انگیزه باشند، داشته خالقیت احساس کارکنان اگر که چرا
 تا دهید اجازه و کنید اعتماد زیردستانتان به مدیر کی عنوان به ،اول گام در و رو این از

 منفی طور به دیگران، به اعتماد فقدان که چرا ،نمایند حل را آن مشکل به افراد نزدیکترین
 چون نشود، بیان آنها سوي از مشکلی هرگز شاید مثال .گذارد می اثر کارمندان انگیزش بر

 ندارند، را مساله حل جهت الزم توانایی آنها که است این بر شما عقیدهکه  کنند احساس
 ممکن. باشند سازمان مشکالت حل و کشف براي افراد ترینکفایت با آنان شاید که درحالی

 زیردستانتان به چنانچه اما ،باشید برتر رهبري هاي سبک و شرایط از بسیاري در شما است
 به کارکنان اگر چرا که بود، دننخواه اکار ها مهارت و ها توانایی این باشید، نداشته ياعتماد

 وظیفه رو، ایناز . نماید اعمال را تري اثربخش رهبري تواندمی وي کنند، اعتماد مدیرشان
 حل به خالق، صورتی به تا کنید کمک همکارانتان به که است این  در مدیر عنوان به شما

  . ابدی افزایش آنان انگیزش قدرت تا نموده مبادرت سازمان مشکالت
  

  . باشم داشته اعتقاد 1سازي توانمند اصل به -3
 کنترل ضمن افراد که نحوي به سازمان ساخت و طراحی از است عبارت» سازي توانمند«
 کارکنان با خود روابط در مدیران .باشند داشته را بیشتري هاي مسئولیت قبول آمادگی خود،
 عمل جامه یشخو تعهدات و ها وعده به و دهند انتقال آنها به را سازي توانمند روحیه باید

 این و روند می شمار به محرکه اصلی نیروي کارکنان توانمند، سازمان یک در زیرا بپوشانند،
 پیاده خالقانهبطور  را خود افکار مسئولیت، و افتخار مالکیت، احساس با که هستند کارکنان

  . کنند می
» قدرت ارائه« ،»دادن مجوز« ،»شدن قدرتمند« آکسفورد فرهنگ در »Empower« واژه

 عمل آزادي دادن و بخشیدن قدرت خاص، معناي در که است شده ترجمه» شدن توانا« و
 در شهامت و فرهنگ در تغییر معناي به سازمانی مفهوم در و خود اداره جهت افراد به

   .استو زیردستان  ، از طریق کمک کارکنانسازمانی محیط هدایت

                                                             
1 Empowerment 
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 شرایطی مطمئن و درستکار دلگرم، باهوش، کارکنان در سازي توانمند

 به و نموده کنترل را خود کاري زندگی به وسیله آن که آورد می فراهمرا 
 خواهند دست آینده در يبیشتر هاي مسئولیت پذیرش جهت کافی رشد

 با آنها روابط شوند، می توانمندسازمان  افراد از گروهی هنگامی که. افتی
 خواهند سهیم مشترکشان اهداف در و کند می تغییرنیز  قدرت صاحبان

 دولت، و ها شرکت مانند قدرت صاحبان و دیگران با خود ارتباطات در شده  توانمند افراد .شد
 کمک آنها به باید دیگران کردن توانمند جهت ساز،  توانمند مدیر یک. کنند می ایجاد تغییر
 نافذ، و موثر آموزش شک بی. کنند بازیابی و شناسایی را اند داشته قبال که نیرویی تا کند
. است سازمانی اهداف به رسیدن جهت در کارکنان سازي توانمند در مهم ابزارهاي از یکی

 به اتکاء با و کارکنان مشارکت با که بود خواهندو موثر  مفید صورتی در آموزشی هاي برنامه
 میان ارتباط آموزشی، هاي برنامه واقعی هدف .گیرند قرار حمایت مورد و اجرا ،علمی هاي روش

 هاي انگیزه بردن باال جهت سازمانی، هاي برنامه در مشارکت همچنین و مدیریت و کارکنان
 غنی تا دهند افزایش آنقدر را کارکنان انتظارات سطح بایستی ها برنامه این. است آنان کاري

 اوضاع و یافت خاتمه مدت  کوتاه حساین  که آن از پس صورت این غیر در شوند، توانمند و
  . شودمی فراهم سازمان و کارکنان انگیزگی بی موجبات برگشت، اولیه حالت به مجددا

 هستند، روبرو هاآن با سازي توانمند به مربوط هاي طرح که مشکالتی مهمترین از یکی
 دست بهرا  آن عمل در کارکنان که است یقدرتمیزان  مورد در گرایانه واقع غیر انتظارات

 یمشارکت مرزهاي در قدرت، صاحبان با آنها روابط که کنند می مشاهده کارکنان. ندآور می
 چرا است، مصلحتی ها برنامه این در مشارکتشان نحوه دیگر، بیان به و است محدود همچنان

 تصمیمات نهایت در و شود نمی داده دخالت آنها نظر ،واقعی هاي گیري تصمیم جهت که
 کشورهاي در حاضر حال در علت همین به. (رسد می اجرا به مدیران خود توسط شده اتخاذ
 سایر و غیرواقعی مشارکت هاي برنامه مقابل در را کارکنان که است شده وضع قوانینی غربی،
الزم به ذکر ). کنند می حفاظت د،نشو می انجام سازي توانمند نام با که یمشابه هاي برنامه
 باعث آنها رعایت و دارند حساسی نقش اخالقی هاي ارزش سازي، توانمند که در عمل است

 دروغین و مصلحتی سازي توانمند که مدیرانی بیشتر. شود می کارکنان واقعی سازي توانمند
 تفاوت بی اخالقی هاي ارزش این به نسبت که ندا  افرادي دهند، می قرار خود کار سرلوحه را

 .گیرند کار به سازمان هدایت مسیر در را آنها تا اند نکرده تالش هیچگاه و بوده
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 است مدیرانی نیازمند و بوده ظریف بسیار عملی اصول، این از استفاده و کاربرد رو این از
 صمیمی و اعتماد با مدیران مسیر، این در .باشند پایبند انسانی و اخالقی هاي ارزش به که

 که چرا هستند، کاري زندگی و کار جهت آنها برانگیزاننده و کارکنان اصلی حامی ها، سازمان
نیز  کارکنان باشد،اعضایش  رفتار اصالت و صمیمیت مبناء بر سازمانی هر اساس و پایه اگر

 کارکنان تا دارند بیشتري تمایل مدیران و هستند دوست آن با و بود خواهند سازمان نگران
 مورد در آنها که احساسی همان تا دارند انتظار کارکنان از طرفی. شوند توانمند و کرده رشد

 سازي،  توانمندعمل  بنابراین. باشد داشته آنها با رابطه درمتقابال  نیز سازمان دارند، سازمان
 مشارکتی، و کارگروهی ابزارهاي کارگیريب اجتماعی، و اخالقی رفتار از متفاوتی نوع مستلزم

 سازمان و کارکنان میان جانبه دو روابط از بهینه برداري بهره و اطالعاتی منابع به دسترسی
  ). 1382 قاسمی،( است» صداقت اساس بر مدیریت« کلمه یک در و

  

  . خود انگیزه استوقتی کار،  -4
 و سبکی احساس کنممی کاردر طول روز  که هنگامی”:ویدگمی معروف نقاش پیکاسو

در . “کندمی خسته مرا است که بازدیدکنندگان کردن سرگرم و بیکاري کنم،می راحتی
 انتخاب خود برايرا  چالشی کار و هستند خود شغل عاشقکه  ي از این دستافراد ،حقیقت

 و دارد می وا هیجان به را آنان تنها و محال نه و است آسان نه کارشان معموال ،کنند می
 تا دانندمی یشتنخو براي جوالنگاهی را کار آنها. گرداندمی ترمعنی با برایشان را زندگی
 .کنند جستجو کمال،و رسیدن به  کسب جهت جدیدي راههاي و گیرند فرا اي تازه يچیزها
 سرزندگی و کنجکاوي حس ایجاد  با را خود کار و دنیا که است این  شودمی پیشنهاد آنچه
 از باید کار به نسبت شما نگرش. دهید قرار خود سازندگی و شعف و شور وسیله ،بازي مانند
 نتیجه و ها موفقیت تمام مبداء را آن و شود خارج بودن جهت هر به باري و تحمیلی حالت
 و پردازید می آن به راغبانه ،بنگرید کار به نگرش این  با وقتی. بدانید فعال زندگی و حیات

 که است این در شما موفقیت رمز واقع در. کرد خواهید دریافت نیز سودمند ینتایج بیگمان
 رضائیان،( سازید انگیزشی بازي، مانند به را کار و دهید انتقال کار به را بازي هاي ویژگی
 انجام براي دارند، مناسبی شغل کنند می احساس افراد که  زمانی نبرید ادی از). 168 ،1386

 این اگر و است شغلی رضایت همان منظور واقع درکه  داشت خواهند کافی انگیزش ،کارآن 
  . داشت دنخواه آن انجام براي بیشتري رغبت باشد، شانذهن خوشایند شغل
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  : باشد موجود آن براي زیر شرط سه که آورد می وجود به پاداش وقتی کار در این راستا،

  . باشند داشته دوست دهند،می انجام که را آنچه افراد -
  . باشند خبر با وظایفشان اهمیت از آنان -
 . دهند انجام خوب يکار سایرین، و خود نظر از -

 تقویت« مفهوم همان که کنند می کمال و رضایت احساس کارکنان فوق، شرایط تحت
. شود محسوب می رفتار تداوم جهت قوي محرکی و دکن می تداعیآدمی  ذهن در را» 1مثبت

 که اقداماتی مهمترین از یکی کنند، انگیزش احساس تانکارکنان قصد دارید تا اگراز این رو، 
 مرتبط شانظرفیت و توانایی با متناسب شغل با را آنان که است این در ددهی انجام یدتوان می

 فراهم را کار آن انجام جهت الزم حمایت و ابزار که بدهید را اطمینان این  آنها به و سازید
 انجام توانشان با متناسب کاري افراد، وقتیاز یاد نبرید که این اصل مهم را . ساخت خواهید

  . کرد دنخواه ایجاد را  رفتار تقویت و عملکرد تداوم طبیعتا دهند، می
  
  

  

  . خواهند می مزیردستان که آنچه: 2پاداش -5
 انتظار زیردستانتان از که اي وظیفه تا کنید استفاده انگیزش تقویت براي ،پاداش اهرم از
 مدیر عنوان بهپس . است عملکرد انجام جهت انگیزشی حقیقت در پاداش. دهند انجام دارید
 که کنند احساس کارکنان وقتی که چرا سازید، مشخص را کار مناسب پاداش تا کنید تالش
 دقت ها پاداش از استفاده در. خواهند کرد عمل بهتر گیرند، می قرار احترام و قدردانی مورد
 ارتباط در پاداش اگر حتی زیرا د،نباش متناسب افراد تالش میزان و کاري وظایف با تا کنید

 شکست با است ممکن نیز پاداش و پرداخت این خاص شرایط در باشد، شغل عملکرد با
 رو این  از). باشد هدف تنهایی به خود ،پاداش که افتد می اتفاقی زمانی امر این. (شود مواجه

  :که است موثر پاداشی
   باشد ویژه عملکرد با ارتباط در -
   بگیرد صورت موقع به -
  بیافتد اتفاق مکرر -

  
                                                             
1 Positive Reinforcement 
2 Bonus 
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 را آن اثر مرور به ،)عملکرد از آن اسازي جد با همراه( کنید تاخیر پاداش ارائه در چه هر
 به اقدام این  با ، زیرانتایج بهفقط  نه دهید، پاداش ها تالش به. دید خواهید تر رنگکم  نیز

 امر این. است مهمتر شما براي تجربه، از یادگیري و کار بهتر انجامنحوه  که گویید می افراد
  . کند می تقویت را بهتر کار انجام براي تالش جهت کارکنان انگیزش

  

  . گیرم عهده بر را کارمندان بین ١تعارض مدیریت - 6
 خود کار نیروي بین مختلف منازعات بروز شاهد ها سازمانو رهبران  مدیران تمام تقریبا

 و است ناپذیر  اجتناب امري کارکنان، میان مناقشه حتی و نظر  اختالف. بود خواهند و بوده
 کارکنان کاري مشکالت از درصد 65 محققان، برآورد طبق. شود مدیریت درستی به بایستی

 دلیل بی تعارضات و پرمشکل کاري روابط حاصل آنها، بین در وري بهرهمیزان  بودن پایین و
 کارآفرینیک  عنوان به شما ترتیب این به. آنان انگیزه یا مهارت پایین حوسط صرفا نه است،

 کمک هستند، مشکل دچار کارکنان دیگر با روابطشان در که افرادي به باید سازمان مدیر و
 هاي شاخص تمام و نیست پرسنل مداوم تغییر به نیازي دیگر هدف، این تحقق با زیرا کنید،

 بروز جهت ،مهم منبع سه کارشناسان راستا، این در. یافت دنخواه بهبود سازمان يعملکرد
  :از عبارتند که اند کرده شناساییرا  مشاجره و اختالف
ي ریگ میتصم ،یخاص  نهیزم درکه  ستین مشخص وقتی: هاتیمسوول از مبهم فیتعر -

 عتایطب شود، اجرای کسان چه توسط دیبا ها برنامه و ها میتصم ایو  استی کس چه با
 . آمد خواهد دیپد مشاجرات

ی رقابتی همگ ،زاتیتجه و خام مواد فضا، ه،یسرما زمان، تیمحدود: منابع تیمحدود -
 . دنآور یم دیپد منابع نیا شتریب چه هر کسبي برا را ناسالم گاه

 و نموده تالش خودی شخص اهدافي برا تنها افراد موارد ازي اریبس در: منافع تضاد -
 اهداف بتواند دیبا سازمان در فرد هر که یحال در کنند، یم فراموش رای سازمان اهداف
 کارکنان نیب تنازع به اغلب رانیمد. کند هماهنگی سازمان اهداف با را خودی شخص

 کهی حال در ،دینما حل را مشکل زمان گذشت تا دوارندیام رایز کنند، یمی توجه یب
 بخش بر ،یمدت از پس و شود  یم آغاز محدود سطح در و نیطرف نیب ابتدا ،مشاجرات

 .گذارد یمي جا بری منف ریتاثي کار طیمح ازي تربزرگ
                                                             
1 Conflict Management 
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 و کسب بر حاکم فرهنگ بر نامطلوبی تاثیرات تواند می نشده، حل مشاجرات رو این از
 پیش حالتی در تر نامطلوب وضعیت البته. بگذارد سازمانی وري بهره و کارکنان روحیه کار،
 به هم، با اختالفاتشان دهند، می انجام را کارشان که زمانی باشند معتقد کارکنان که آید می

 مداخله با که این به اطمینان نداشتن سبب به مدیران دیگر سوي از. ندارد ارتباطی مدیریت
  . کنند می اجتناب اقدام از شد، خواهد حل یمشکل آنها

 به توان می را کارکنان بین مشاجرات و ها درگیري که معتقدند انسانی نیروي تحلیلگران
. »شخصیتی هاي ویژگی بر مبتنی اختالفات و کاري اختالفات« نمود؛ بندي تقسیم گروه دو

 نوع این براي که چرا کرد، رفع راحتی به اختالف مورد حل با توان می را کاري اختالفات
 بندي زمان و ها مسوولیت دقیق تعریف مثال براي. دارد وجود متنوعی هايحلراه مشاجرات،

 به مشاجره و اختالف تعارض، دوم نوع در. برد می بین از را مشکالت از بزرگی بخش کارها،
 آموزش کارکنان به باید حالت این در. آید می وجود به طرف دو شخصیتی هاي ویژگی سبب

 جهت روانشناسان، و مشاوران از و کرده گو و گفت یکدیگر با يمفید و موثر طور به تا داد
 . بگیرند کمک حل راه ارائه و کار محیط ارزیابی

میان  آمده وجود به تعارضات که باشید داشته یاد به پس
 هاي هزینه نشده، حل مشکالت. گرفت نادیده نباید راکارمندان 

 به نیروها ،موارد اغلب در که چرا دارند، سازمان براي سنگینی
 دیگران با هایشان درگیري نگران بیشتر، کاري هاي فعالیت جاي

 زیر آتش به ها درگیري این است ممکنحتی  ،سازمان اهداف به بخشیدن تحقق تا هستند
 و یابد می شدت بلکه ،نخواهد شد حل یمشکل تنها نه موارد این در. (شود تبدیل خاکستر
 بد یکدیگر با گروه دو یا نفر دو است شایع که هنگامی ).رسد می انفجار نقطه به سرانجام
 که هنگامی نشده، حل منطقی طور هب هرگز نفر دو بین قدیمی اختالفی که هنگامی هستند،

 طفره خود شغلی مسوولیت انجام از هم، با گرفتن قرار رو در رو از اجتناب براي کارمند دو
 باید کنید، حل را نفر دو مشکل تا خواهند می شما از کارکنان دیگر که هنگامی و روند می
 کسب روند به تنها نه تفاوتی، بی و اقدام عدم. شود حل مشکل تا کنید اقدام تر سریع چه هر
 از مدیران که آورد می وجود به کارکنان بیندر  را دیدگاه این بلکه زند، می لطمه شما کار و

 خواهد شدت به شما اقتدار از آنان، سوي از گیري نتیجه این و کنند می اجتناب درگیري
  .کاست
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 سازمانی، تعارضات موثر حل در که هایی دستورالعمل و راهکارها از مورد چهار به اینجا در
   :شود می اشاره شد، خواهد منجر سازمان سوددهی و وري بهره رشد به

 موضوع آنها تا دیده اجازه و دیکن گوش مشاجره طرف دو هر سخنان به :دیبشنو -
 ارتباط مشکل درباره را زیچ همه دینکن فکر هرگز. دهند حیتوض خود منظر از را
 تانیبرا راپیش آمده  تیوضع ،خود کلمات و زبان با آنها دیبگذار. دیدان یم طرف دو

 . کنند فیتوص

 اختالفات لیدال ،مشاجره دچار افراد موارد، اغلب در :دیکن تمرکز ها تیواقع بر -
 هرگز او": دیبشنو است ممکن مثال. کنند یم انیبی کل و مبهم یجمالت با را خود

 تا دیبخواه آنها از پس ."است متکبری لیخ او" ای "کند ینم توجه مني ها دهیا به
 .کنند فیتوص شما يبرا قایدق را مقابل طرف با ارتباط در موردنظرشاني رفتارها

  

 احساسات، شدن درك افراد اکثري برا :دیکن توجه طرف دو هر احساسات به -
 که دیده نشان طرف، دو احساسات به توجهي برا. برد یم بین از را مشاجرهی تلخ

 ناراحت تواند یم چقدر یتیموقعچنین  دیفهم یم و دیکن یم درك را آنها احساسات
ی هنگام": دیگو یم طرف دو ازی کی ،دیکن فرض مثالي برا. باشد دشوار ای کننده

 خونسردی لیخ او بردم، همکارم اتاق بهی بررسي برا را ها گزارشي انرژ تمام با که
: دییگو یم شما کهی هنگام حالت نیا در "!ایب فردا گفت و کردی خداحافظ من با
 نیا به لزوما ،"دیا شدهو ناراحت ی عصب همکارتان رفتار نیا از حد چه تا فهمم یم"

 در. است داده انجامی اشتباه کاري و همکار ای شدهی عصب دیبا او که ستین معنا
 تیوضع نیا در را شما احساس من«: دییگو یم او به میرمستقیغطور ه ب شما واقع

 . داده باشیدی کس به را حق دیبخواه که آن بدون ،»کنم یم درك
 

 نیا سر بری حت مشاجره طرف دو موارد،ي اریبس در :دیکن دیتاک رفتار رییتغ بر -
 به که است آن اول قدم نیبنابرا. ندارند نظر اتفاق دارند، اختالفي مورد چه در که

 در رییتغي بعد قدم. شودو تعیین  مشخص پیش آمده نظر  اختالف مورد ،وضوح
ي همکار گریکدی با الزمي ور بهره با بتوانند طرف دوهر  کهي ا گونه به رفتارهاست

 نییتع است مناسب دو هري برا که رای زمان توانند یم طرف دو مثالي برا. کنند
 .بپردازند خودي ها دهیا کردن مطرح به زمان آن در و نموده
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ي ها تیفعال ازی عیطب بخش ،اتمنازع که دیباش داشته ادی بهاین نکته را از این رو، 

 منبع ،نشده حل اختالفات اما ،ندا کاري هاي در محیط خصوص هب، بشری زندگ اساسی
در  است ممکن و هستندی تینارضا و خشم ،یسرخوردگ ،يدینااماحساس ي برا یمهم

  ).1388 ان،یدیحم( دنشو منجر شغل از استعفایا  يپرخاشگر به ،صورت عدم رسیدگی
  

  . نکنم فراموش را 1شطرنجی مدیریت -7
 توجه با .شودمی یاد فکري بازي بهترین عنوان به شطرنج بازي از که است دراز سالیان

 این درباره اي تازه هايپیچیدگی به توانمی ،این ورزش فکري هايمهره حرکت و قوانین به
 نشده ناامید بازي در خود هايشکست از بایستمی باز شطرنج یک همانطورکه. برد پی بازي

 این سرزنش دنبال به بزرگ و کوچک شکست هر از بعد نیز شما گیرد، عبرت درس هاآن از و
 پیروزي موجبات آن، حذف با و بگردید مشکل آن بروز ریشه دنبال به بلکه نباشید، آن و

  :نبرید ادی از را زیر اصول ،شطرنجی مدیریت کی اجراي در رو، این از. آورید فراهم را خود
  

  حرکت بودن هدفمند -
 نرمش یک کنار در مقابل، حریف نمودن مات را خود بازي از هدف باز، شطرنج یک
 امنیت تأمین نظیر حرکاتی و دارد هدفی خود حرکت هر براي رو این از. داندمی فکري

در . دهد انجام می بازي گسترش منظور بهرا  دفاع یا حمله براي هامهره آرایش و شاه
 به توجه با را خود مدت کوتاه ومدت  بلند اهداف بایستمی سازمان مدیر یکاین راستا، 

 در ،عملیاتی هاي استراتژي و نموده ترسیم) منفی و مثبت نکات(پیرامونش  وضعیت
در   " ٢سوات تحلیل"همان مفهوم در واقع، که  نماید مشخص را هاآن به دستیابی جهت
که اشاره به بکارگیري نقاط قوت و  ،کند تداعی میمدیر را در ذهن  مدیریتهاي  تئوري
 .بیرونی داردو تهدیدهاي درونی هاي محیطی در جهت برخورد با نقاط ضعف  فرصت

 

 یده سازمان -

 محصور ،ها مهره از جویی بهره با را شاه تواند می ،شطرنج قانون به توجه با بازیکن هر
 نحو به ها مهره حرکت از که بود خواهد کسی برنده بازي، این در مسلما و نماید تهدید و

  . نماید استفاده تري تر و صحیح مطلوب
                                                             
1 Chess Management 
2 SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 
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 الزم منابع و امکانات نمودن مهیا با باید خود اهداف به نیل جهت مدیراناز این رو، 
 در. کنند مهیا سازمانی اهداف به رسیدن براي مناسب يبستر آنها، از بهینه استفاده و

 فرآیندهاي شناخت وظایف، شرح ها، مسئولیت تعیین سازمانی، نمودار طراحی زمینه این
 ،اثربخشی گیرياندازه هاي شاخص تعیین و فرآیند هر ءاجرا هاي دستورالعمل سازمان،
  . دندار اي ویژه اهمیت

 

  هامهره تیهدا -
 قرار هم کنار ايگونه به را هامهره تمامیتا  است کافی حریف کردن مات منظور به
 مسلما. گردد مسدود حریف شاه حرکت هايخانه یکدیگر، از پشتیبانی ضمن که دهید

 گرفته کارب شطرنج صفحه از ايدرگوشه ها،مهره دیگر با تعامل بدون آنها از یک هر اگر
 هايواحدو اعضاء  پرسنل اگر نیز سازمان یک در. بود نخواهید میدان پیروز شما شوند،

 فعالیت سرگرم یک هر غیره و اداري تولید، مهندسی، کیفیت،کنترل  جمله از مختلف
 .شد نخواهد نایل شاهداف به سازمان آن نشوند، هدایت راستا یک در و باشند دخو

   

  

   هامهره حفظ -
 ارزشی مهره هر شطرنج بازي در. هاستمهره حفظ شطرنج، بازي مهم فنون دیگر از
 سازمانی هر انسانی منابع. است متغیر بازي، موقعیت به بسته ارزش این که دارد نسبی

 هستند نسبی ارزش داراي دهند،می انجام که هاییفعالیت و هامسوولیت به توجه با نیز
 استخدام به نیازي صورت، این غیر در زیرا ندارد، وجود ارزشیبی نیروي هیچ مطمئنا و

 براي انسانی نیروهايو نگهداري  حفظ بنابراین،. گردیدنمی احساس سازمان در فرد آن
 و منابع آوردن فراهم .است مهم بسیار شطرنج بازي همانند سازمان، اهداف به دستیابی

 به شما اهمیت و توجه دادن نشان محوله، امور مطلوب اجراي جهت الزم هايزمینه
 سایر کارگرفتنه ب و پرسنل خالقیت و رشد بستر ساختن فراهم کارکنانتان، فعالیت

 .است سازمان در نیروها حفظ هايتکنیک جمله از انگیزشی، هاي روش
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  هامهره تیحما -

 بازي صفحه انتهاي به بازیگر هدایت و حمایت با سرباز مهره اگردر بازي شطرنج، 
 اگر نیز سازمان یک دراز این رو، . گرددمی وزیر همچون باارزشی مهره به تبدیل برسد،

 رشد انگیزشی و آموزشی هايسیستم طریق از مناسبیصحیح و  طور به انسانی نیروهاي
  . آورندمی ارمغان به سازمان براي بیشتري کارآیی و اثربخشی به طور قطع کنند، پیدا

  

  ی اضاف حرکات از زیپره -
 مهره از حرکت یک زیرا گردد،می محسوب مزیت سفید مهره با بازي شطرنج، در
 اهمیتمیزان  از حاکی موضوع این که دارد اختیار در را تهاجم قدرت و است پیش سیاه

 نموده حفظ را مزیت این تا بود حرکت هر مراقب باید بازي این در پس .است حرکت هر
 نیز رقابتی محیط یک در. گرفت دست به را بازي ،حریف اضافی تاحرک از استفاده با و

 اخراج کارکنان، با بدرفتاري غیرمتناسب، هاي پاداش جمله از اضافی تاحرک مدیران اگر
 را بازار بسا چه و برداشته گام سازمان تضعیف جهت در باشند، داشته...  و موثر کارکنان

   .نمایند واگذار رقبا به
  

 تفکر با توأم گسترش -

 هایی خانه به را آنها بایست می ها مهره تمامی از استفاده منظور به شطرنج بازي در
 این اگر حال باشند، داشته بیشتري مانور و دفاع حمله، قابلیت که داد گسترش و انتقال

 دراز این رو، . آورد می فراهم را بازي دادن دست از موجبات باشد،تفکر  بدون گسترش
 نظرگرفتن در بدون ،انسانی نیروهاي جمله از سازمان منابع گسترش نیز يکار محیط

 شدخواهد  منجر یسازمان وري بهره کاهشو  منابع اتالف به آنها خروجی نوعکیفیت و 
  ). 1384 کاسبان،(

  :گردد میبیان  اختصار صورتبه  مدیریت، در تفکر مثبت کاربردهاي از نمونه چند ،پایان در
  

  دیشو آشنای روانشناس ساده اصول باتا  دیکنی سعبه عنوان یک مدیر .  
 و عالقه آنها به شما و دندیمف سازماني برا چقدر که دییبگو متعهد وی ساع کارمندان به 

  . دیدار اعتماد
 ندیبب را شماي دیناام و یافسردگ حالتی کسکه  دینده اجازه چگاهیه .  
 دیکن تحمل قابل ،تانیطبع شوخحس  با رای طوالن جلساتی خشک .  
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 دینمائي خوددار گروه در گرانید کردن سرزنش از .  
 دیشو وارد اقیاشت وي انرژ با جمع در و دیباش انیب خوش و ژست خوش .  
 تقویت آنها در را خالقیت و افزایش را کاریشان انرژي کارمندان، از موقع به قدردانی با 

  . کنید
 باشید متبسم و کنید نگاه افراد چشمان به نفس به اعتماد با زدن، حرف موقع .  
 ندهید عبرت درس دیگران به دار، نیش و آمیز کنایه عبارات با .  
 مثبت کننده کلمات دگرگون اعجاز و انتخاب را الفاظ ترین آهنگ خوش زدن، حرف براي 

  . نگیرید نادیده را
 کنید تقویت را خود ذهنی هاي قابلیت فکري، هاي ورزش انجام با .  
 زدینر هم به را تانیذهن آرامش زیچ چیه که دیشوي قو آنقدر تا دیببند مانیپ خود با .  
 يبرا را بودن دیمف خوب حس و شوید ادآوری آنها به را همکارانتانهاي  و قابلیت  ییتوانا 

  . دیآور وجود به آنها
 دینمائ حرکت آینده بزرگتر يدستاوردها سوي به و دیکن فراموش را گذشته اشتباهات .  
 شما  نظر از مثبت، اعمال که دهید نشان آنها به و باشید کارکنان مثبت کارهاي مراقب

 . ماند نمی دور

 را برجسته افراد و بزرگان ازي دیکل عبارت چند شهیهم خود، سخنان شدن راتریگي برا 
  . ببندید کار به را آنها لزوم قعامو در و دیباش داشته ذهن در

 به کاغذ و قلم کی شهیهم رسند،یم ذهنتان به ناگهان کهی درخشاني هادهیا  ثبتي برا 
 . دیباش داشته همراه

 که دیدهب را نانیاطم نیا کارمندان به و دیده اختصاص شنهادهایپ اخذ به راي اسامانه 
 . دیکنیمی دگیرسآنها  شده مطرحي شنهادهایپ به ،يرازدار درکمال

 ءامضا شما توسطقبال  که رای کیتبر کارت کارمندان، تولد روزتا  دیبخواه خودی منش از 
 . نماید ارسال شانیبرا رااست  شده

 نیا  در که چرا د،یبده سازمان سطوح همه به را زدن حرف شانس و دیباش دسترس در 
 . شد دیخواه روبروی درخشاني هادهیا  با صورت

 آنان، با کردن صحبت نیح در و دیبسپار خاطر به را کارمندانتانی اسام تا دیکنی سع 
 . دیآور زبان به را اسمشان
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  ها نمونه و ذهن مدیریت
 مثبت تفکر کاربرد و ذهن مدیریت معجزات از نمونه چند به دوم، فصل بخش آخرین در

د  توانی می نیز شما. شود می اشاره ،است شده نقل "راز مستند" در مختلف افراد زبان از که
 دباشی داشته شهامت که آن شرط به ،ددرآوری ها داستان این  از یکی صورت به را خود زندگی

 هم اگر. دگیری دست بهرا  افتد می انتزندگی در که اتفاقاتی اختیار تا دقادری که دبدانی و
 هاي واکنش بر دتوانی می کم دست ،دکنی کنترلرا  دهد می رخ زندگی در که مسائلی دنتوانی
 رابینز،( دباشی مسلط ،ددهی می انجام آنها مقابل در که اعمالی بر و وقایع آن به نسبت خود

1992  .(  
  

 قرص« تاثیرقدرت و از  ما”): فیلسوف( 2006 ،1دمارتینی جان دکتر 
 قاعدتا که است چیزي تلقینی قرص. آگاهیم بخشی شفا زمینه در» 2تلقینی

 کرش قرص یک مانند دقیقا و باشد داشته بدن بر عوارضی و تاثیر هیچ نباید
 خاصیت داراي و است موثر قرص اینکه  گوید می بیمار به دکتر که یحال در! کند می عمل

 واقع در هم تلقینی قرص که است این دهد می رخ که اتفاقی. است باالیی شفادهندگی
 براي واقعا که داروهایی از بیشتري تاثیر اوقات، گاهی اگر البته( داشت، خواهد اثري چنین

 که اند رسیده نتیجه این به دانشمندان نتیجه در .!)باشد نداشته اند، شدهتولید  بیماري آن
 اوقات، از بسیاري در و است یآدم شفابخشی عاملترین  و اساسی ترینگبزر انسان، ذهن
 “ .است تاثیرگذار شیمیایی داروهاي از تربیش

 
 داشتم "رابرت" نام به شاگردي من”):روانشناس( 2006 ،3هریس بیل 

 از من با ارتباط که( من اینترنتی آموزش دوره در و بود افسرده خیلی که
 تلخ خاطرات یتمام و کرد شرکت ،)بود دوره آن از بخشی ایمیل، طریق

 به دست آزارش براي همه ،کار محل در که بود نوشتهاو  مثال. نمود بازگو مبرای را اش زندگی
 رابرت عالوه به است، فشار زیر همیشه دارند او با که بدي رفتار خاطر به و اند کرده یکی

                                                             
1 John Demartini 
2 Placebo 
3 Bill Harris 
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 حضار ،رفت می صحنه روي که هنگامی اما باشد، کمدي برنامه مجري تا خواست می همیشه
 روي بر تمرکز مشغول وي که آموزش دهم او به تا کردم سعی من. کردند می تحقیر را او

 به مجدد ینگاه با تا خواستم او از عوض  در و دهد رخواقعا  خواهد نمی که است ییچیزها
: گفتم او به پس. شود منظورم متوجه بهتر آنها، بازخوانی و فرستاده من براي که هایی نامه
 متمرکز حد از بیش چیزي روي بر وقتی و خواهی نمی تو که است چیزهایی از پر ها نامه این
 تمرکز به اقدام او پس. دهد رخآن  معمول حد از تر سریع خیلی تا شود می باعث شوي، می
 تا شش حدود در که چیزي .داشترا  شیآرزو و خواست می واقعا که نمود مسائلی روي بر

 افرادي تمام که نوشت برایم رابرت! بود معجزه یک شک بدون ،افتاد اتفاق بعد هفته هشت
 سرش از دست کامال یا شدند منتقل يدیگر بخش به یا دادند می آزار را او ،کار محل در که

 جلوي یکس خیابان در زدن قدم هنگام به زیرا بود، راضی کارش از او حاال! بودند برداشته
 بدین. گرفت نمی قرار احترامی بی مورد دیگر حتی و کرد نمی اذیتش و گرفت  نمی را راهش
 و ترسید می آن از که چیزهایی از را اش فکري تمرکز زیرا شد، متحول اش زندگی سبب
  “ .نمود منتقل کند، تغییر خواست می واقعا و داشت دوست که چیزهایی به کرد، می دوري

  

 براي مثال بهترین شاید ”):فیلسوف( 2006 ، 1ري آرتور جیمس 
 "جادو چراغ و عالءالدین" داستان از استفاده ذهن، مدیریت راز توضیح

 پاك از پس و کند می پیدا را جادو چراغ ،الدین عالء ،داستان این در. باشد
 یک همیشه که شود می پدیدار چراغ غول ناگهان آن، غبار و گرد کردن
 فقط او که دارد وجود شائبه این همیشه اما .»!سرورم فرمانبردارم،« :کند می تکرار را چیز

 کنید، تعقیب آن مبدا تا را داستان ردپاي اگر ولی داشته، را آرزو سه درخواست اجازه
 حال .است نداشته وجود محدودیتی و نبوده طور این عنوان هیچ به که شوید می متوجه
ه ب. ببندیم کاره بخود  روزمره زندگی در و میده گسترش را داستان این کمی تا دهید اجازه

 است هایش و درخواست ها خواسته دنبال به همیشه که است کسی الدین عالءکه  بیاورید یاد
 مختلف رسوم و آداب در که شود می ظاهر جادو چراغ  غول قالب در هستی جهان اینجا در و

 ...  و نگهبان فرشته برتر، من: مثل است، متفاوتی عناوین يادار

                                                             
1 James Arthur Ray 
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 پس. دارد شما نظر به بستگی این و گرفت نظر در آن براي توان می را اسمی هر واقع در

 مشخص کامال آن نتیجه کنید، می موجود وضعیت از شکایت و ناله و عجز به شروع شما اگر
 فرمانبردارم،": خواهد کرد تکرار را حرف یک همیشه) کائنات(جادو  چراغ  غول زیرا است،

 خودتان که چرا د،ز خواهد رقم شما برايرا  بدتري بسیار وضعیت نهایت در و "!سرورم
  “ !اید داده را آن سفارش و دستور پیشاپیش،

 
 همیشه که دارم کوچکی سنگ تکه من”): معلم( 2006 ، 1براور لی 
 این به دستم بار هر که ام کرده عهد خودم با و است همراهم ،جیبم داخل
 روز هر پس. شکرگزارم بابتش که کنم فکر چیزهایی به خورد، می سنگ
 و رسم می خانه به شب وقتی و گذارم می جیبم داخل را سنگ این ،صبح

 متفاوتی تجربیات سنگ این با من! آنجاست سنگم هم باز کنم می خالی را جیبم وسائل
 که وقتی روز یکبه یاد دارم  .داشتم جنوبی آفریقاي از دوستی پیش، سال چند. ام داشته

 و توضیح شنیدن از پس و شد جویا را جریانشوي  افتاد، جیبم از ناگهانی طور به سنگاین 
 ! داد پیشنهاد آن براي را» اريزشکرگ سنگ« نام من، علت

 از پسرش بود نوشته آن در که کردم افتیدر زادگاهش از و او از ایمیلی بعد هفته دو
 سنگ سه درخواست من از و است مرگ حال در) هپاتیت جور یک( نادر بیمارينوع  یک

 معمولی کامال سنگ یک سنگ، تکه آن که چرا کردم تعجب خیلی من .نمودرا  اريزشکرگ
 سه باشم مطمئن که این براي و حتما گفتم او به اما بودم، کرده پیدا خیابان از من که بود

 وکردم  چین دست را زیبا سنگ سه و رفتم رودخانه کنار به کنم می انتخاب را خاص سنگ
 پسرش حال بود نوشته که گرفتم او از دیگري نامه ،بعد ماه پنج تا چهار. فرستادم برایش

 این از قطعه هزار از بیش دوستانش و او که بود گفته ضمنا و است سرحال و شده بهتر
. اند کرده جمع خیریه براي زیادي پول و اند فروخته شکرگزاري سنگ عنوان به را ها سنگ

 داشته »شکرگزارانه یاخالق« که دارد اهمیت بسیار مساله این بینید می که همانطور پس
  “  .باشیم

  
                                                             
1 Lee Brower 
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 کردن تجسم فرآیند من”): روانشناس( 2006 ، یتلیو دنیس دکتر 
 برنامه در را آن نود و هشتاد دهه طی و گرفتم یاد "آپولو" برنامه از را

. داشت» 1تجسمی موتور با تمرین« عنوان با نامی که بستم بکار المپیک
 را آن کنید، می تجسم را چیزي وقتی که بود استوار اصل این بر نیتمر نیا 

 که بود این ،داشت وجود ذهنمساله  مورداین برنامه در  در که جالبی نکته. آورید می پدید
 آنها از و کردیم متصل زیستی گیري اندازه پیچیده دستگاههاي به را المپیک دو قهرمانان ما

 انگیز شگفت بسیار نتایج خب و بدهند انجام ذهنشان در فقط را دوشان مسابقه تا خواستیم
 ترتیبی همان با عضالت دویند، می ذهنشان در دقیقا را مسابقه آنها که حالی در زیرا بود،
 بود این شد می مطرح که سوالی و کنند می حرکت واقعی يمسیر در انگار که کردند می کار
 فرد واقع به که کرد می تصور و دهد تشخیص را دو این تفاوت توانست نمی ذهن چطور که
 “!است؟ دویدن حال در

  

 یاد را جذب قانون که وقتی”): گذار سرمایه( 2006 ،٢آساراف جان 

 عمل واقعا آیا که ببینم و ببندم بکار را آن حتما تا داشتم تصمیم گرفتم،
 تابلوي « نام به اي قطعه ساخت به شروع ،1995 سال در پس! نه؟ یا کند می

 ماشین، مثل( برسم آن به خواستم می که را چیزي هر عکس آن، روي بر که کردم» ٣تجسم
 نگاه تابلو این به دفترم در روز هر از این رو .کردم نصب را) رویاهایم همسر یا و ساعت

ه هم انگار که رسیدم مینیز  حس این به گاهی حتی و کردم می تجسم به شروع و کردم می
 و خریدم بزرگی خانه ،کردم مکان نقل کالیفرنیا به بعد سال چندین! امکرده کسب را آنها

 اتاقم به کوچکم پسر صبح، روز یک. کنم منتقلام  قبلی خانه از را وسائلم تا گرفتم تصمیم
 پرسیدن به شروع بودم، آورده قبلی خانه انباري از که ايجعبه روي بر نشستن از پس و آمد
 این مورد در و است من تجسمات تابلوي جعبه این که گفتم او به. کرد آن محتویاتباره در

 را نظرم که تصویري اولین و کردم باز را جعبه درب پسرم اصرار با. دادم توضیح برایش تابلو
 . بودم کرده نصب آنجا در پیش سال پنج که بود من رویایی خانه از عکسی کرد، جلب

                                                             
1 Visual Motor Rehearsal 
2 John Assaraf 
3 Vision Board 
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 زندگی مشغول ما لحظه آن در که بود مساله این بود، دهنده تکان مبرای که چیزي اما

 چون کردم،ستن گری به شروعهمان جا  پس !بودم غافل آن از من و بودیم خانه همان در
 تاثیر چه تجسم، قدرت و جذب قانون که فهمیدم باالخره زیرا بودم، گرفته قرار تاثیر تحت
 بدون بودم، رسیده یمها خواستهی تمام به من واقع، در. ام داشته است زندگی بر ايالعادهفوق
 “ .باشم شده متوجه را اشمنشاء که آن

 
 دهمروز  در من داستان”): شفایافته( 2006 ،1گودمن موریس 

 زیرا ،خواهم کردن فراموش هیچوقت که روزي داد، رخ 1981 سال مارچ
 مرا و کرد سقوط من هواپیماي روز آن در. کرد دگرگون کامالرا  امزندگی

 و اول هاي مهره. بودم شده فلج کامال که حالی در ،رساندند بیمارستان به
 توانستم نمی. بودم داده دست از را بلع هاي العمل عکس یتمام و بود شکسته گردنم دوم

 تنها ،زدن پلک و بود شده نابود دیافراگمم پرده رایز بکشم، نفس حتی ایو  بنوشم و بخورم
 که بود تصویري این اما .دهم انجام توانستم می عمر پایان تا دکترها اعتقاد به که بود کاري

 بود این داشت تیاهم آنچه چون کردند، می فکر چه آنها که نبود مهم و داشتند من از آنها
 بیرون اینجا از خود يپا با و پا رو کریسمس، تا" :بود این من فکر و کنم می فکر چه من که
  . "روم می

 بیمارستان از که کردم سالم فرد یک قالب در خودم تجسم به شروع که بود لحظه آن از
 بود ذهنم ،کنم کار آن با دوران آن در توانستم می که چیزي تنها دارم ادی به. شود می خارج

، برگردانید اول جاي به را چیز همه توانید می کنید، کنترل را خود ذهن بتوانید شما وقتی و
 دیگر که گفتند می و بودند کرده وصل تنفسکمکی  دستگاه یک به مرا آنهادر حالی که (

 صدایی ولی. )بود رفته بین از دیافراگمم چون، بکشم نفس ییتنها به خودم توانم نمی هرگز
 از مرا باالخره آنها خب، و "!بکش نفس! بکش نفس": گفت می من به مدام که بود ضعیفی

 توانستم نمی من واقع در! نداشتند آن براي جوابیهیچ  که حالی در کردند، جدا دستگاه آن
 ،کند پرت تجسمم و هدف از مرا حواس و شود ذهنم وارد منفی چیز هیچ که دهم اجازه
 باالخره، و شوم خارج بیمارستان از خودم پاي با کریسمس، تا که بود این هدفم تنها زیرا

                                                             
1 Morris Goodman 
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 پس !نیست امکانپذیر این: گفتند می دکترها که حالی در آمدم، بیرون آنجا از بعد ماه هشت
 ».اندیشد می بدان که شود، می چیزي انسان«: کنممی خالصه کلمه شش در را زندگیم من
  “ .است تفکرش در که کند می زندگی همانطور انسان واقع در

  
 "2 استون کلمنت " با من که وقتی”): نویسنده( 2006 ،1کانفیلد جک 

 خودت براي زندگی در را هدفی خواهم می که گفت من به او کردم، می کار
 تعجب از رسیدي، آن بهروزي  اگر که باشد بزرگ قدر آن که کنی مشخص
 و داشتم درآمد دالر هزار هشت حدود سالی من موقع آن در! بزند خشکت

 زمان آن در البته. باشم داشته درآمد سال در دالر هزار صد خواهم می که گفتم خودم با
 صورت به را هدفم داشتم قصد فقط و نداشتم آرزو نیا برايخاصی و استراتژي  ایده هیچ

 یراست بهکه  انگار کنم، عمل جوري و باشم داشته ایمان آن به کنم، بیان خودم براي واضح
 شکلی به کردم، می تجسم را هدفم و بستم می را میچشمها روز هر پس .است افتاده اتفاق

 ! ام یافته دست آن به االن انگار که

 پنج گذاشتن با و برداشتم دالري کی اسکناس یک که بود این
 به تبدیل را آن اتاقم، سقف به چسباندنش وروي آن  صفرعدد 
 بار هر رو نیا از. دیدم می شدن بیدار از بعد که کردم چیزي اولین

 بعد است، من خواسته این که کردمی یادآوري من به اسکناس این کردم، می نگاه باال به که
. کردم می تجسم را زندگیم روش و دالر هزار صد این داشتن و بستم می را چشمهایم من

 صورت به روز یک که این تا فتادنی خاصی اتفاق هیچ آینده روز سی در که بود این جالب
 کتاب یک من. رسید ذهنم به دالري هزار صد ایده یک بودم، دوش زیر وقتی ناگهانی، کامال

 قیمت به را کتابم از نسخه هزار چهارصد بتوانم اگر کردم فکر و بودم نوشته قبال که داشتم
 وقت خیلی کتاب البته .بیاورم دست هب دالر هزار صد توانم می بفروشم، سنت پنج و ستیب

 از یکی که کنم می گمان و بودم نرسیده فکر این به هرگز من ولی بود، شده آماده پیش
 کرده اعتماد هاآن به بایستی دارید، اي شده الهام افکار شما وقتی یعنی ،باشد همین هم رازها

 را نسخه هزار چهارصد و بکنم را کار این باید طوره چ که دانستم نمی من اما. کنید عمل و
                                                             
1 Jack Canfield 
2 W. Clement Stone 



 
 
 

 سازماني محيط در ذهن مديريت دانش                                                                                     ١٨٤

 
 در را "1اینکوآیر نشنال" مجله روز یک که این تا ،بودم نکرده را کار این هرگز زیرا بفروشم،

 پس صورت به فقط اما بودم، دیده را آن بار صدها قبال که حالی در( دیدم، مارکت سوپر
 خودم با. شد ذهنم اصلی تصویر به تبدیل و پرید من طرف به مجله آن بار این ولی!) زمینه
 مرا کتاب نفر هزار چهارصد مطمئنا بدانند، من کتاب مورد در مجله خوانندگان اگر که گفتم

 سمتم به خبرنگاري ،هایم سخنرانی از یکی پایان از پس بعد، مدتی درست و خرید خواهند
: گفت وي پرسیدم، کارش محل مورد در او از وقتی و کرد مصاحبه تقاضاي من از و آمد

 شروع من کتاب فروش و شد چاپ من مقاله ماه، یک از بعد جهینت در! اینکوآیر نشنال مجله
 را اتفاقات این تمام خودم من، که بود این در داشت وجود که اي نکته اما کرد، رفتن باال به
 آوردم دسته ب دالر 327,99 من سال آن در که این خالصه و مه بودکرد  جذب ام زندگی به
   “.بود ام اولیه خواسته با برابر تقریبا که
  

 دکترها نوامبر، بیست و سه  روز در” ):افتهیاشف( 2006 ،2گودمن نیج 
 من حال  نیا  با. هستم نهیس سرطانبیماري  به مبتال من که دادند صیتشخ

. شد خواهم خوب يزود به که داشتم اعتقاد ، يقو یمانیا  با و قلب میصم از
 به يزود به که يبهبود بابت ممنونم : گفتم یم خودم با همواره روز طول در ،علت نیهم به

 به همین علت،. شد خواهم خوب سرعت بهکه  بودم مطمئن واقعا، زیرا آورد خواهم دست
 ادی به مثال. ندارد وجود آن در یسرطان غده چیه ییگو که دمید یم يطور را بدنم و خودم
. بود يکمد يها لمیف دنید ،    دادم یم انجام دوران آن در که یمداوم يکارها از یکی که دارم

 فکر اصال بود، افتاده که یاتفاق به تا کردم یم یسع و دمیخند یم پیوستهطور در طول روز ب
 . نکنم

 را استرس ای و کنم يدیناام احساس يا لحظه یحت که نداشتم را حق نیا  من واقع در
 که است ییزهایچ نیبدتر از یکی ،یعصب يفشارها دانستم یم که چرا کنم، ام یزندگ وارد

 کامال افتاد، بعد ماه سه که یاتفاقدر نتیجه . ندازدیب قیتعو به رام يبهبود روند توانست یم
  ! بود معجزه کی

                                                             
1 NATIONAL ENQUIRE 
2 Jane Goodman 
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 خاص يها روش از يا ذره که آن بدون( بود، رفته نیب از کامل طور به من سرطان تومور
 ذهنم قیطر از را خودم من قت،یحق در و) باشم کرده استفاده یدرمان یمیش مانند یپزشک

  “.بودم کرده درمان ،مثبت تفکر القاء و
  

  

 دارم خاطر به را يروز ”): ییشو فنگ مشاور( 2006 ، 1موندیدا يمر 
 شیها ینقاش و کارها از بایز يتابلو هفتاو . رفتم نقاشم دوست خانه به که
 تماما که يآثار بود، کرده زانیآو اتاقش وارید به ها خانم پرتره قالب در را

 در که ددندا یم نشان را هایی زن نیغمگ صورت آنها همه و بود مشترك یویژگ کی يادار
 در یسوال ،ریتصاو نیا  دنید با. بودند شده رهیخ يا گوشه به یمشک رنگ از يا نهیزم شیپ

 دارد؟ یمشکل شیخصوص یزندگ و یعاطف روابط در ایآ  که دمیپرس او از و بست نقش ذهنم

 جواب، در او است؟ ینیب خوش آدم اصال ای  و کند دایپ را دلخواهش زن توانسته حال به تا ایآ
 تا دادم يشنهادیپ او به پس! است نداشته یشانس نهیزم نیا  در وقت چیه! نه که داد پاسخ

 بوده، آن يجستجو در سالها که شیاهایرو زن همراه به خندان صورت به را خودش بار نیا 
 نصب اش خانه يوارهاید کنار و گوشه در را هاآن از متفاوت تابلو چند و کند ینقاشتصور و 

  . رفتیپذ را شنهادیپ نیا  زین يو که کند
 اش یشخص یزندگ مورد در دوستم از و دمید سیپار در و اروپا در را او بعد ماه شش

 شیاهایرو زن توانسته که گفت من به او. بود جالب کردم، افتیدر که یپاسخ. کردم سوال
 به پس. کند ازدواج خواهد یم و است يتر يجد رابطه دنبال به بار،  نیا  یحت و کند دایپ را
 است مهم یلیخ مساله نیا  جه،ینت در. "!کن ینقاش هم را آرزو نیهم ،یعال اریبس": گفتم او
 همان م،یکن یم فکر آن به همه از شیب و دارد وجود ذهنمان در که يزیچ آن میبدان تا
 “ .ونددیپ یم قتیحق به که است يزیچ

  
 

                                                             
1 Marie Diamond 
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 دیباش داشته خاطر به  ” : )گذار هیسرما( 2006 ،1والش دونالد لین 

 اهداف، آن يرو بر که ندارد وجود آسمان در ییجادو اهیس تخته چیه
 اي تخته چیه. باشدشده  نوشته شما یزندگ یالزام يها برنامه و تیمامور

 که... پیتخوش مرد کی... والش دونالد لین " :دیبگو مثال که ستین آنجا در
! ریخ " ...است ریز قرار به تشیمامور و... کند یم یزندگ کی و ستیب قرن ییابتدا بخش در

 خود ابتدا که ستنکته نهفته ا نیا در  دهیم انجام را آن دیبا و ماست فهیوظ که يزیچ تمام
 از جبر چیه ،میبردار گام اهدافمان کسب جهت در سپس و میبشناس را مانیها یتوانائ و
 اه،یس تخته آن و اراده قدرت شما، تیمامور و هدف پس. ندارد وجود يا شده نییتع شیپ

 زیچ چیه و چکسیه و دیهست خود یزندگ شاهکار شما. است شما ذهنهمان  واقع در
  ). 2006 رن،یب(“ دارد باز و کرده منحرف شرفتیپرشد و  ریمس از را شما تواند ینمدیگر 

  

 يروین در مورد ،قبل سالها ”):سندهینو( 1992 ،٢نزیراب یآنتون 
ی زندگ برهمیشه  يبرا که کردمی کشف کننده، دگرگون کلمات ییجادو

 میبود نشسته مهمکاران از نفر دو با ،يادار جلسه کی در. گذاشت اثر من
 نسبت ما از کی هر احساسات شدت حال آن در .دیرس ما بهي بد خبر که
 انیبی متفاوت کلمه با را احساسش ما، از کی هر که نیا  مهمتر. بود متفاوت خبر آن به
. »ناراحتم«که  کرد  اظهاری سوم و» ام آزرده«: گفت ی دوم ،»نمیخشمگ«: گفتم  من. کرد یم
! کرد یم جلوه احمقانه اریبسم نظر در ،یتیوضع چنان انیبي برا ناراحت کلمه که است ادمی

 چنین از ،آن انیبي برا نه و داشتمی احساس نیچن نه که نیا  جالب و نبودم ناراحت من
 رییتغ میبر یم بکار که رای کلمات نوع اگر کردم فکر مخود بااما . کردم یم استفاده یکلمات 

  شود؟ یم جادیا ي رییتغ زین ماو حاالت روحی ی عاطفي الگو در ایآ  م،یده

ي جا به رفتم، در کوره از هرگاه روز، ده مدت به که کردم عهد خودم با جلسه آن از پس
 میبرابسیار  جهینت. کنم استفاده» یناراحت وی آزردگ« کلمات از ،تیعصبان و خشم کلمات
 احساس شدت بردم، یم بکار یعادت صورت هب که يا کلمه رییتغ با فقط که چرا بود، آور تعجب

  . افتی کاهش منی منف
                                                             
1 Neale Donald Walsch 
2 Anthony Robbins 
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. ختیر هم در را ام یقبلي الگوی کل به» رنجاند یم مرا موضوع نیا« که جمله نیا  گفتن
 حال، .»دیکن یم تنگ مرا خلق دیدار«: نظیر کردم، استفادههم ي گرید عبارات ازي زوده ب

 د،یا گرفتهی تفاوت یبکامال  افهیق کهی حال در و هستیدی عصبانی کس دست از دیریبگ نظر در
  . دییگو یم را جمله نیا  او به

 دیبر یم بکار خودی منف احساسات انیب جهت معمول طورب که یکلمات ازی کیاز این رو، 
 ای زدیرب هم در رای قبلي الگو که دیبگذار آني جا به راي گرید کلمه آنگاه د،یکن انتخاب
 کلمات از ،یحالت انیبي برا که هنگامی. کند کم را شمامنفی ات احساس شدت کم دست

ی اتیح دکمه که آن مثل دیزن یم آن بهي ا تازه چسب بر د،یکن یم استفاده معمول ریغ و تازه
ی احساس وی عاطف نظر از بلکه ،یعقالن نظر از فقط نه جه،ینت در. دیباش داده فشار راي گرید
 کلمات ییجادو يروین«استفاده از و ضرورت  تیاهم چگاهیه پس. دیشو یم دگرگون زین

  ). 1992 نز،یراب( “  .دیرنب ادی از را »کننده دگرگونو  مثبت
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  سازمانی محیط در ذهن مدیریت
 آمده بدست آشنایی و آن مدیریت نحوه و ذهن موضوع به مربوط مفاهیم مطالعه از پس

 آخرین در ،در فصول اول و دوم مدیریت دانش با مرتبط مقدماتی مطالب بررسی طریق از
 کارکنان و مدیران در دانش، این  بر تسلط و ادگیريی که تاثیراتی بررسی بهکتاب  قسمت
پرداخته  دارد، سازمانیهاي  محیط در» 1انسانی منابع« اثربخشی بر کلی طوره ب و سازمان

 برقراري و مدیریت و روانشناسی علوم میان رابطه بررسی بخش، این  هدف واقع در. شود می
 بدین که باشد می یقبل دو فصل در شده عنوان مطالب به توجه با دو، آن میان تازه ارتباطی
 مدیریت دانش خصوص به و روانشناسیعلم  با مرتبط که مدیریت حوزه مفاهیم ،منظور
  . شود بررسی می است، ذهن

 روانشناسی« عنوان ،گرفت نظر در توان می یارتباط چنین براي که عنوانی بهترین شاید
 علم روانشناختی مختلف هايجنبه و مسائل بررسی به مدیریت روانشناسی. است» 2مدیریت
 هایی روش و ها تکنیکبه کمک  موفق مدیر کی ،این شاخه از علم نظر از. پردازدمی مدیریت

 دست باالیی اثربخشی به تواندمی است، مدیریت حیطه در روانشناسی هايیافته نتیجه که
 دیگر هاي بخش تمامی با روانشناسی، هايحوزه از یکی عنوان به مدیریت، روانشناسی. ابدی

 اجتماعی روانشناسی و کار روانشناسی صنعتی، روانشناسی سازمانی، روانشناسی نظیر آن
 استفاده خود بحث مورد موضوعات در آنها هايیافته از و دارد تنگاتنگ و نزدیکی ارتباط
  . کندمی يبسیار

  

  تغییر: اولین گام
 در شده بیان فنون و مطالب صحیح بکارگیري و استفاده که یآنجای از
 زیرساخت در» 3بنیادین تغییري« ایجاد مستلزم کتاب، دوم و ولا فصول
 وي انسانی هاي مهارت  ارزش بهبود نهایتا و مدیر کی ذهنی و فکري

 روانشناسی دیدگاه دو از ،»تغییر« فرآیند نحوه پیرامون مطالبی بیان با بخش این باشد، می
  . شود می آغاز مدیریت و

                                                             
1 Human Resources 
2 Psychology of Management 
3 Fundamental Change 
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 تغییرات توانستم می که این  از همیشه من”:گوید می رابینز آنتونیتغییر،  فرآیندپیرامون 

 در. شدم بیدار غفلت خواب از روز کی اما بالیدم، می خود به آورم وجود به افراد در پایداري
 روشن سیگاري آمد، من نزد بود کرده ترك را سیگار من کمک به زمانی که مردي روز آن

او  "چیست؟ منظورت": پرسیدم بودم، شده کنجکاو که من "!نشدي موفق تو": گفت و کرد
 بار کی اما نکشیدم، سیگار نیم و سال دو مدت به داشتیم، هم با که اي جلسه از پس" :گفت

. آوردم پناه سیگار به دوباره کنون تا موقع آن از و کردم روشن سیگاري روحی، فشار اثر در
 چه اگر "!بودي نکرده ریزي برنامه کامل طور به را ذهنم چون بود، تو تقصیر اش همهپس 

 دریافتم زیرا آموخت، من به را مهمی نکته او اما نبود، خشونت از خالی مرد این هاي  صحبت
 را ما ذهن تواند نمی هیچکس و گیریمب عهده بر را خود تغییرات مسئولیت شخصا باید ما که

 بهپس “.مکنی شرطی را یشخو ذهن بایستی که هستیم ما این  حقیقت  در. کند ریزي برنامه
 خود که این  مگر دارد، موقت جنبه کنید، ایجاد  خود در که تغییري هر که باشید داشته ادی
 فرآیند در از این رو. بدانید آن ایجاد  مسئول را) دیگر چیز یا هیچکس نه و( خود تنها و

 :شوید معتقدزیر  اصل سه  به ،تغییر

 . کنم رییتغ است خوب که نیا  نه شود، جادیا  دیبا رییتغ -
 تیمسئول اما کنند،هنمایی را است ممکن گرانید. (کنم جادیا  را رییتغ نیا  دیبا من -

 .)است من با یینها
 خودم پس ام، کرده جادیا  خودم را ها عادت زیرا آورم، وجود به را رییتغ توانم یم من -

 . دهم رییتغ را آنها توانم یم هم
 تغییر ایجاد و اصلی  واقعی عامل شما نظر به. پردازیم می دیگر پرسشدو  به بررسی حال

 معین تجربه کی به نسبت که را احساسی شما که شود می ایجاد  هنگامی تغییر چیست؟در 
. نیستید آن ترك به قادر برید، می لذت سیگار کشیدن از که زمانی تا. کنید عوض دارید،
 چه  گرا. بدانید مرگ مایه و آور تهوع چیزي را سیگار که شود می ایجاد هنگامی  پایدار تغییر

 است قلبی عواطف از ناشی ما رفتاري هاي العمل عکس اما است، دشوار حقیقت این  پذیرفتن
 است، مضر سالمتیتان براي شکالت خوردن بدانید است ممکن. شمندانههو اتمحاسب نه و

 تا اید گرفته یاد که است رنجی و لذت ،شما اعمال محرك زیرا چرا؟. بخورید آنرا هم باز ولی
 و مغز در شما واقع در. دانید می صحیح عقال که هاییچیز نه بدهید، نسبت امور برخی به

  . شود می يرفتارچنین  باعث که اید نموده برقرار عصبی هاي الگوریتم خود ذهن
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 فردي عقاید از بسیاري شود؟ می تغییر ایجاد  مانع عاملی چه که است این بعدي سوال
 تغییر ایجاد  به قادر که کنند باور توانند نمی ها بعضی. کنند ممانعت تغییر ایجاد  از توانند می

 تغییر، ایجاد  که تصورکنند است ممکن ایو  اند نشده موفق و اند کرده سعی قبال زیراهستند، 
 نبود چنین اگر": گویند می افراد این . است اي کننده خستهبسیار  و طوالنی مقدمات مستلزم
  در آنها تا شود می باعث منفی هاي محرك این  " .بودم کرده ایجاد  را الزم تغییرات تاکنون
  . کنند هیکوتا تغییر ایجاد

 نتایج تازه، عملهر  که بدانید و کنید خالص هنگیفر عقاید این شر از را خود ابتدا پس
 شمار به درستکار و محکم اعتماد، قابل باشند، ثبات با که افرادي. داشت خواهد پی در  تازه
 قبلی شخصیت که کند می وارد شما بررا  زیادي بیرونیهاي فشارها،  برداشت این. روند می

 سرعت همان به بدانید فقط. نمایید رفتار جامعه انتظارات مطابق دقیقا و کنید حفظ را خود
 مشکالت براي حلی راه یدتوان هم می سرعتهمان  به آورید، وجود به را مشکلی توانید می که

 عمل آیا  که بیندیشید خود با کنند، می تغییر دیر بسیار دیگران که بینید می وقتی .بیابید
 تا اندازند می تاخیر به را تغییر فرآیند آنقدر افراد این  که این  یا است طوالنیهمه  این تغییر

 سرعت به را تغییراتی که این  براي باشید داشته ادی به. دهند در تن آن به ناچار به که آن
 چیزي هر توانید می که است این  آورید وجود هب خود در باید که را اعتقادي اولین کنید، ایجاد 

  . دهید تغییر» اکنون هم« را
 ،بپردازیم مدیریت دیدگاه از» تغییر« فرآیند بیان به است بهتر حال

 با اول گام در شده، فراگیري ذهن مدیریت دانش کردن نهادینهزیرا 
از یاد . است امکانپذیر تغییر فرآیندانجام  نحوه با کامل آشنایی واسطه

 متفاوت کامال باید متفاوت، کامال هاي شیوه به دستیابی جهتنبرید که 
 غفاریان،( است موجود فکري قواعد از شدن خالص اندیشی،  متفاوت شرط اولین و اندیشید
 دگرگونی و تحول فرآیند از عبارتست »تغییر« مدیریت، هاي تئوري در ).157 ،1385 کیانی،

 نوآوري یا 2ابداع کاربستن به فرایند تغییر، دیگر عبارته ب. 1ها مشی خط و ساختارها رفتارها،
  . است »3ها پارادایم« دگرگونی فرآیند و سازمان در

                                                             
1 Policy 
2 Initiation 
3 Paradigm 
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 را واقعیت از بینش کی که است هایی ارزش و تصورات تفکرات، از اي مجموعه پارادیم،

 بر نیز جامعه و کند می قضاوت و اندیشه آن، چارچوب در انسان که طوري به دهد، می شکل
 و اطراف جهان است، بدبین که فردي مثال به عنوان. کند می سازماندهی را خود آن اساس
 مگر کند، می قضاوت آنها مورد در و بیند می پارادیمی چنین با را پیرامون خود هاي انسان

  . کند عوض را اش ذهنی پارادایم که این 
 عوامل از اي محدوده و دهد می نشان را راه که است اي نقشه منزله به پارادیم واقع در
 را شما هاي برداشت و باورها ها، فرض پیش که گشاید می شما روي رب را آن قواعد و هستی
  . دهد می شکل مختلف موضوعات به نسبت
 بر حاکم قواعد و قوانین کند، می ظهور يجدید پارادیم که هنگامی تغییر، فرآیند پایه بر

 اندوابسته قبلی هاي پارادایم به که آنهاییاز طرفی . رود می بین از مرور به قبلی هاي پارادایم
   .محرومند پارادیم از خارج حقایق درك از دهند، می نشان مقاومت تغییر مقابل در و

 را گذر دوره این  که شده منسوخ قبلی هاي پارادایم جدید، پارادایم ظهور با رو این  از
احمدي و (گویند  می» 1تغییر پارادیم«آن  فرآیندو به  »دوره انتقال یا شیفت پارادیم«

 این  بر» بازآموزي - هنجاري« تغییر استراتژي مثال، عنوانه ب). 87-84 ، 1382همکاران، 
 بازآموزي فرآیند نوعی وسیله به آنها، تغییر و رفتارند مبناء هنجارها که است استوار فرض

 صورت ،)شوند می جایگزین جدید هنجارهاي و منتفی پیشین هنجارهاي آنها طریق از که(
  ). 85 ،1385 فرد، دانایی  الوانی،( گیرد می

 نشان قواعد از ايمجموعه ارائه با و سازدمی مشخص را ايمحدوده پارادایم رو، این از
 قیمت به همواره ،جدید پارادایم بروز. کرد باید چه محدوده آن در موفقیت براي که دهد می

 توصیه چند کار این  براي رو، این از. گیرد می انجام قبلی پارادیم شدن محدود و رفتن کنار
  :دارد وجود
 میپاراد از ییرها يبرا ییاستثنا تیموقع کی نیا  :دیبشناس را موجود میپارادا دعقوا .١

 کی تنها ،کار نیا جهت انجام  که استجدید  مجاور يهامیپاراد به ورود و موجود یذهن
 . است الزم جرقه

 

                                                             
1 Paradigm Shift 
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 دارد، یم نگه موجود میپاراد محدوده در را انسان ،متعارف شهیاند :دیشیاندیب زیمتما .٢
 یژگیو. دهد سوق حاکم میاپاراد يماورا به را او تواندیم رمتعارفیغ شهیاند که یحال در

 یراه امر نیا  از نانیاطم جهت که است مسائل به مؤثر ییپاسخگو قدرت ،برتر میپارادا
 يبرتر شکست، ایو  تیموفقرقم زدن  با تواند یم که ياتجربه. ندارد وجود تجربه جز به

 . زندب محک را دیجد میپارادا
  

 ينوآور که یهنگام خصوص به است، همراه سکیر با ينوآور هر: دیباش ریپذ سکیر .٣
 نیآفر تحول نوآوران باشگاه در توانینم يریپذسکیر بدون. باشد دیجد يقواعد هیپا بر

 شتریب زین آن همراه سکیر باشد، ترنوآورانه و تر متفاوت یموضوع زانیم هر به! شد عضو
 به یذهن يفضا در اگر یحت باشند، نداشته را سکیر رشیپذ تیقابل که یکسان. است

 نیا  تیواقع. بود خواهند ناتوان قواعد یواقع رییتغ در ابند،ی دست نیآفرتحول يهادهیا 
 میمفاه به یآدم که یزمان تا و دارد وجود شکست هاده ت،یموفق کی مقابل در که است
به  یابیدست نهیهز ها، شکست ابد،ین دست قتیحق ادراك در يمؤثرتر بخش تیهدا

  ). 163-159 ،1385 ،یانیک   ان،یغفار( ندیآ یم حساب به تیموفق
  

 اولین که است این  در شود می مطرح که سوالی تغییر، مفهوم با ابتدایی آشنایی از پس
 بخش کدام در تغییر مستلزم ذهن، مدیریت دانش به مربوط جدید مفاهیم پذیرش در گام

 اساس و پایه که باورهایی است،» 1باورها«نوع  در تغییر همان پاسخ! آري است؟ مفاهیم ای
 بر که هستند نیرومندي بسیار عوامل باورها. ندخویش پیرامون دنیاي به نسبت ما نگرش
 ما همه. آید نمی دنیا به اعتقاداتش با هرگز انسان زیرا تغییرند، قابل روانشناسی اصول طبق

 ندارد معنائی و شده تر رنگ  کم برایمان حاضر حال در شاید که داشتیم اعتقاداتی کودکی در
 ابتدا باور، تغییر براي. کرد نمی خطور ذهنمان به قبال که ایم کرده پیدا اعتقاداتی بعدا یا و

 از. رسید باور تغییر به تمرین و تکرار طریق از سپس و داد انجام» ٢ذهنی تصویرسازي« باید
 خواهد سخت بسیار پارادیم آن تغییر باشید، داشته قوي اعتقادو  ایمان  چیزي به اگر طرفی،

 ثبت و تغییر براي فرصتی تا نموده تضعیف را قبلی باور بایست می ابتدا حال، این  در. بود
  .آورید وجود بهرا  جدید باور

                                                             
1 Beliefs 
2 Imagination 
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 رو این  از بود، خواهد خطرناك بسیار شود، انسان ذهن وارد غلطی عقیده اگر همچنین

 مهم نظریه سه راستا، این  در. باشد نظر تحت کامال شده جایگزین و تازه باور نوع است الزم
   :باشند می زیر شرح به تغییر فرآیند مراحل باب در

 و عصبی روابط در تغییري باید تازه، هايرفتار ایجاد  براي رابینز آنتونی اعتقاد به - الف
 اختیار در اکنون هم زندگی، در تغییر نوع هر ایجاد  براي الزم عوامل. شود ایجاد  فرد ذهنی
 زمینه در رابینز آنتونی که  اي شیوه. کنیم سازيفعال را آنها است کافی تنها و ماست همگی
 قدم شش شامل که دارد نام» شرطی عصبی تداعی« است،  کرده ابداع تغییر انجام فرآیند
  :از عبارتند مرحله شش این . کند می ایجاد  را پایداري تغییرات و است مؤثر و ساده
 خواهند، ینم که ییزهایچ به مردم شتریب. (دیساز روشن د،یخواه یم واقعا که را آنچه - ١

 .)کنند یم توجه
 .)شود ریناپذ اجتنابي امر ر،ییتغ جادیا  که دیکني کار. (دیکن استفادهی روان هرما از - ٢
 ) .دیکن ترك را یدا دهیچسب آن به که هایی عادت( .دیشکن هم در را کننده محدود يهاالگو - ٣
 دیبا ست،ینی کافها رفتار و عواطف با مبارزه. (دیکن دایپی نیجانش ،یقبل هاي عادتي برا - ۴

  ).کرد نیگزیجا يبهتر هاي عادت با را آنها
 .دیدرآ تازه یعادت صورت به که آن  تا دیکنی شرط را تازه رفتار - ۵
 .دیشو مطمئن آن یدرست از تا دیکن شیآزما - ۶

 

   .دیساز روشن د،یخواه یم واقعا که را آنچه: یشرطی عصبی تداع روش اول قدم 
 ،دکنی متوجه چیزي هر به را خود حواس اگر جذب، قانون مطابق باشید داشته خاطر به
 را خود افکار و نکنید فکر ،خواهید نمی ی کهیهاچیز به پس. دآوری می دست به را چیز همان

 ندهید، قرار سیگار ترك را خود هدف مثال عنوان به. نمائید خواهید، می که مسائلی متوجه
 تر دقیق زمینه این  در چههر . باشید گذشته از تر زنده و شادتر تر، سالم بگیرید تصمیم بلکه

 پس باشید داشته ادی به. کرد خواهید پیدا سریع تغییرات ایجاد  براي بیشتري نیروي باشید،
 و رنج مثال. سازید مشخص نیز را مشکالت و موانع کردید، تعیین را خود خواسته که این  از

 و چیست شما واقعی خواسته. آورید نظر در را تغییر ایجاد  از ناشی بینی پیش قابل ناراحتی
 وقتی ها بعضی که اید شده متوجه تاکنون حتما دارد؟ وجود آن به رسیدن براي موانعی چه

 واقعا اشخاص این  چند هر. کنند می پیدا بهبود دیر بسیار شوند، می اي ساده بیماري دچار
 اجازه و کنند می آنها به دیگران که محبتی و توجهمیزان  از چون اما ابند،ی بهبود هندخوا می
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 تعویق به آنان معالجه ناخودآگاه بطور نتیجه در برند، می لذت دهند می آنها به که استراحتی
  . افتد می

 که است منافعی داراي شخص براي دردناك و آور عذاب عواطف ای و رفتارها اوقات گاهی
 تغییرات ایجاد  مانع ترین بزرگ غالبا جنبی، فواید این  به نیاز. نامیم می» جنبی فواید« را آنها

 آنها از حال عین در و باشند داشته تغییر به نیاز که دارید هاییرفتار شما آیا .است پایدار
 در ،هارفتار این  خاطر به که رنجیدرد و  با را جنبی فواید این  برید؟ می هاي جنبی استفاده
و سپس تصمیم  کنید مقایسه شد، خواهید یاو  شوید می شده، متحمل آینده  و حال گذشته،
  .بگیرید

 

   .دیکن استفادهی روان اهرم از: یشرطی عصبی تداع روش دوم قدم 
 :بپرسید خود از. دهید نسبت فوري تغییر به را زیاد لذت و تغییر عدم به را فراوان رنج
 شد؟هم خوا متحمل را هایی انیز چه ندهم، رییتغ را) احساس ای( رفتار نیا  اگر -
 داد؟ همخوا دست از را هاییزیچ چه خودی زندگ در نکنم، جادیا  را رییتغ نیا  اگر -
 من بهي معنو وی مال ،یجسم ،یعاطف ،يفکر هاي خسارت چه گذشته دری قبل رفتار -

 است؟ زده
 است؟ بوده چه مانیاطراف ومن ی شغل تیموفق بر آن ریتاث -

 

 :کنید مجسم تاننظر در را تغییر بخش لذت اثرات ،ها پرسش این  طرح با آنگاه
 داشت؟هم خوا خود به نسبتی احساس چه ر،ییتغ صورت در -
 افت؟ی خواهدی شیافزا چه من فعالي روین ر،ییتغ نیا  انجام با -
 داشت؟ خواهندی احساس چه من دوستان و خانواده -
 داشت؟ خواهمی شادمان و تیرضا ازی احساس چه -
 ستم؟ین محاسن نیا همه  ستهیشا من ایآ -

 که این  تا ،نشد واقع مؤثر کدامهیچ و کرد امتحان را راهها همه سیگار ترك براي فردي
 من! نکش را خودت کنم میهش خوا پدر،": گفت و شد وي اتاق وارد اش ساله شش دختر

 تا نبود ممکن تري کننده قانع دلیل هیچ "!کنی شرکت من عروسی مراسم در تو همخوا می
 پنجره از روز همان را هاسیگار پس. است مرگ موجب سیگار، کشیدن که کند مجاب را او

  . نکشید سیگار دیگر آن از پس و انداخت بیرون
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 کشند، می عزیزانتان که رنجی اما نیست، کافی تغییر ایجاد  براي شما رنج اوقات هیگا

 اید کردهبسیاري  کوشش تغییري ایجاد  براي اگر. آید  شماره ب نیرومندي روانی هرما تواند می
 ایجاد  است ممکن شما. است موثر روانی اهرم نبود در علتش اید، نرسیده الزم نتیجه به و

 تغییر، ایجاد  که دهید قرار موقعیتی در را خود که آن تا بیندازید تاخیر به مرتبا را تغییري
 ناچار باشید، داشته یمناسب اهرم و کافی و قوي دالیل اگر اما. باشد ناپذیر اجتناب امري

 خود بدانید؟ وزن هشکا براي مطمئنی راه خواهید می آیا. بزنید عمل به دست که شوید می
 به که دهیدب قول خود دوستان از دیگر جمعی و او به و کنید پیدا را اندامی خوش دوست
 آنها به سپس. کرد خواهید کم را خود وزن بخش، شادي يها ورزش و سالم هايغذا کمک

 خانمی! خورد هیدخوا سگ مخصوص غذاي ظرف کی شکستید، را خود پیمان اگر بگویید
 معرض در را سگ غذاي قوطی دوستش، و او که گفت می بود کرده استفاده روش این  از که

 گرسنگی احساس دو این  که وقت هر. نکنند فراموش را قولشان تا بودند گذاشته خود دید
 و داشتند می بر را قوطی آن بروند، طفره ورزش از که خواست می دلشانحتی  ای و کردند می

 و خواندند می) اسب گوشت ضایعات محتوي بود نوشته مثال که( را آن رويبر  هاي نوشته
  . بایستند خود حرف سر بر که شد می باعث موضوع همین
 
  .دیزیبر هم در را کننده محدود يالگوها :یشرطی عصبی تداع روش سوم قدم 

 به ثمربی تالشی با پرنده اید؟ دیده باشد، افتاده دام به اتاق در که را اي پرنده تاکنون آیا 
به  تا آیا. زندمی پنجره شیشه نزدیکترین به بارها را خود و آید می بر خروج راه جستجوي

 دلشان خیلی است ممکن افراد این  باشد؟ پرنده آن شبیه رفتارش که اید دیده را کسی حال
هرگز  نیست، بخش نتیجه که کنند تکرار را کاري مرتبا اگر اما برسند، نتیجه به که بخواهند

 اي نتیجه اما زنند، می نق دائما که مادري و پدر یاهمسر  مانند. رسید نخواهند خود هدف به
 هايالگو غیرمنتظره، هايکار انجام با. آورند می بدستنیز  معکوس نتیجه حتی و گیرند نمی

 و کنید قطع را خود جمله غرزدن هنگام در مثال. شکنیدب هم در را نتیجه بی و کننده محدود
 دوست را او چقدر بگویید و بگیرید آغوش در را او بروید، شخص آن طرفه ب! بزنید لبخند
 استفاده بخش فرح و زیبا راههاي از ،کننده  محدود يهاالگو کردن برطرف برايپس . دارید

  . نمائید
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 الگوي اول وهله در باید کنید، ایجاد  رفتاري یا احساسی فکري، تازه الگوي که این  براي
هر  که آورید نظر در را گرامافونی صفحه مطلب،این  شدن روشن براي. ببرید بین از را قبلی
 از الگویی که است ایندر  علتش و کند می پخش را معینی آهنگ گذارید، می را آن وقت
 حال در اي صفحه که هنگامی توانید نمی مسلما. است شده حک آن روي بر نامرئی يهاشیار

  . کنید گوش آهنگ دو به همزمان طوره ب و بگذارید آن روي دیگري صفحه است، پخش
 ایجاد  زمینه همان در را اي تازه رفتارهاي و حفظ را گذشته رفتارهاي بخواهید اگر پس

 شما از گذشته نامطلوب رفتار اینکه  محض به کار این  براي. اید کرده تلف را خود وقت کنید،
صفحه  که است نآ ماننده کار این! کنید قطع دار خنده ای غیرعادي حرکتی با را آن زد، سر

 یخط د، با کمال خشونت آن را خطید از دستگاه خارج کنیخواهید بشنو آهنگی را که نمی
  .دیاز آن به بعد هرگز آن آهنگ نامطلوب را نخواهید شنکه د یمطمئن شود تا یینما

لش آن است که ذهن ما بر آن یغالبا دشوار است و دل یو عاطف ير الگوهاي رفتارییتغ
را  یمونیاین موضوع، انگشت م از پژوهشگران براي اثبات  یکی. شده است يزیر اساس برنامه

این   نشان داد که همزمان با یونیزیتلو ریواکمک تصمرتبا به جلو و عقب حرکت داد و با 
شتر یشود و هر چه آن حرکت ب ایجاد می  از مغز یهاي مشخص ن سلولیب یحرکت، ارتباط

وان را حرکت داد تا ارتباط یصدها بار انگشت ح يو. گردد یتر میتکرار شود، آن ارتباط قو
ریزي شده بود و   مون برنامهیاکنون مغز م. ایجاد شود هاي آن منطقه از مغز  سلولدر  یعیوس
  . کرد یتکرار م ز آن حرکت راین یپس از برداشتن عامل شرط یحت

د، در اثر ید که از کوره در برویا تکرار، خود را به غلط آموزش داده اثر از شما بر ياریبس
را  یمثبتهاي  چه واکنش. دیپناه حس کن یب د و خود رایمار شویب ینگرانیا اضطراب و  ینوع

الگوهایی هستند که به طور ناخودآگاه بر  آیا  د؟ید در اثر تکرار در خود به وجود آوریتوان یم
هر  ،دن به محل کار خودیرس ياز مردم برا ياریبه عنوان مثال، بس شما اثر بگذارند؟ یزندگ
همان چهارراه از  کنند و ابان عبور مییهر روز از همان خ. کنند را تکرار می ینیاعمال مع روز

 این ت کند تا یتبع یخاص يدهید که از الگو شما مغز و جسم خود را آموزش می. چندیپ یم
د، باز هم یبرو يگریاز راه د ياگر قرار باشد روز یحت. دیکه آن الگو به صورت عادت درآ

هاي  در هر یک از جنبهبه بیان دیگر، . دیریگ یش میپدر را  یر قبلیهمان مس ،طبق عادت
د که ملکه ذهن شما شده و جزو ذاتتان یداررا  خود خاص یو عاطف ي، الگوهاي رفتاریزندگ

  .آیند حساب میبه 
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د یداشته باشند؟ شا یفشار عصبیا اس و ید که عادت به خشم، یشناس یرا م یآیا کسان

 ي، هیجان و شکرگزاریو خوشبخت ياحساس شاد يده باشد تا خود را برایزمان آن فرا رس
هم  را در یقبل ید الگوهاي عاطفیتوان می یاین کار مشکل است؟ به سادگ آیا  . آموزش دهید

را که از  يزیهر چبه یاد داشته باشید، . دیبخش عوض کن  د و آنها را با الگوهایی لذتیشکنب
  . رود ان مییکم از م د، کمیآن استفاده نکن

 ياست که از دچارشدن به آنها خوددارآن در کننده  از راههاي رفع الگوهاي محدود یکی
توجه . (روند از بین میکم  د، کمیهاي عصبی استفاده نکن یتداع و روشرها یاگر از مس. دیکن

اگر از شجاعت . کند ز صدق مییات مثبت نیاین موضوع در مورد خصوص د که یداشته باش
استفاده   ان را بیتپشتکاراگر قدرت اراده و . یابد یان کاهش متد، شهامتیخود استفاده نکن

م به یهم اکنون تصم). روند یان میز از میان را اظهار نکنید، آنها ناقتید و شور و اشتیبگذار
به خاطر . دین عواطف و احساسات خود استفاده کنیرومندترید که باعث شود از نیریبگ يکار

ز یعواطف ما ن. شود میرومندتر ید، نیشتر استفاده کنیرا که از آن ب يزید، هر چیداشته باش
ج دلخواه برسانند، بلکه به لحاظ یاز دارند تا نهایتا نه تنها ما را به نتاین و ورزش نیبه تمر
  . سالم و آماده نگاه دارندما را نیز  روحی
  
 یمیقد يالگوها يبرا یبخش روین نیگزیجا :یشرط یعصب یتداع روش چهارم قدم 

  . دیکن دایپ
احتمال  که است شده مشخص و آمده عمل به یقاتیتحق معتادان يبازپرور مراکز مورد در

اد خود را یکه از روي اجبار اعت یکسان. ستیکسان نیاد در مورد همه افراد، یبازگشت به اعت
در مقابل افرادي . گیرند از سر میمجددا اد خود را یبالفاصله اعت ياند، پس از آزاد ترك کرده

مواد مخدر  ياند، به طور متوسط تا دو سال به سو داشته ادیترك اعت يبرا یزه درونیکه انگ
اد خود یاعت يبرا) هاي تازه کسب مهارت همانند( ین مناسبیگزیکه جا  یروند، اما کسان ینم

کرده و اغلب آنها براي  ياد مجدد خودداریشتر، از اعتییا بو اند به مدت هشت سال  داشته
ن یگزیرا جایز جنبه موقت داردت ار عادییتغ افراد اکثرالبته در . اند اد کردهیهمیشه ترك اعت

ست که الگوهاي ین یتنها کافپس . کنند دا نمییا کسب لذت پیاز رنج  رهایی يبرا یمناسب
  . دیآنها پیدا نمائ ينیز برا ینیگزید جاید، بلکه بایطرف کن نامناسب را بر
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  . بماند داریپا تا دیکنی شرط را تازهي الگو: یشرطی عصبی تداع روش پنجم قدم 
این  .بلکه به طور مداوم بار د، آن هم نه یکیم کنیت تنظیموفق يخود را برا ینظام عصب

د و پس از خارج یبرو ین به یک باشگاه ورزشیتمر يد برایتوان ینم. ه ورزش استیشب کار
که با حرکت دادن انگشت  عنوان شدقبال  "!ام سالم شده متمام عمر يآه، برا":دیشدن بگوئ

د که باعث حرکت متوالی همان وش میایجاد   حیواندر  یخاص یمون، ارتباطات عصبییک م
را هیجان زده کنند،  میمونش، یاند که اگر در ضمن آزما محققان ثابت کرده. شد انگشت می

اگر در هنگام تکرار یک . ستیبه تکرار حرکت ن یاز چندانیو ن شدهتر یقو یارتباطات عصب
همراه ) مثال شور و هیجان(د یبا عواطف شد طور مرتبه بعادت تازه و یا تجسمش، آن را 

 یاین نوع شرط .ایجاد خواهید کرد لذت  يسوسمت و به  يرومندین یر عصبید، مسیساز
ده یکش) یا عاطفی يرفتار يالگو(تازه  يریبه مس يرارادیطور غه بتا شود  کردن باعث می

خود  يبرا یت الگوهاي تازه، با هر بار تکرار رفتار، پاداشید که جهت تقویفراموش نکن .دیشو
 يیا رفتار ی، عاطفيفکر يهر نوع الگو. دیریکنید، در نظر بگ که به او کمک می ییا کسو 

  . آید به صورت عادت در می ،ت شودیتقو یدائم طورکه به 
غ یتبل يبرا به عنوان مثال. کند ایجاد می در شما قابل مقاومت  ریغ ییروین ،کردن یشرط

پرتاب  ياز قهرمانان بسکتبال خواستند توپ را عمدا طور یکینوشابه، از  ینوع یونیزیتلو
ک پرتاب ناموفق انجام یپس از نه بار پرتاب موفق، توانست  يو. فتدیداخل تور نبه کند که 

همه  ياراد ریشده بود که به طور غ یدر مورد پرتاب موفق توپ شرط يچرا که طور ،دهد
داد و باالخره پس از نه بار تمرین توانست یک حرکت  ح انجام مییصح صورتحرکات را به 

 ی، ارتباطات عصب)بود "ردیب يالر"که نامش(این ورزشکار  مسلما در مغز  !با خطا انجام دهد
 داد  میمتوالی انجام  حالترا به  ینیحرکات مع يرارادیطور غایجاد شده بود که ب  يرومندین

شود و با شدت  تکرار یکافاندازه ه اگر ب ،يد هر رفتاریمطمئن باش. تا توپ وارد سبد شود
کردن آن  یشرط یاز قواعد اساس از این رو. آید در می یعواطف همراه باشد، به صورت شرط

از . آید در می یشود، به صورت خودکار و انعکاس شرط میت یاست که الگویی که مرتبا تقو
هاي مثبت و  که عادت این براي . رود می میانکم از   د، کمیت نکنیرا که تقو يزیطرفی هر چ

د به خود یتوان می ییا عاطف ی، جسميهاي فکر د، چه پاداشیدلخواه را در خود به وجود آور
ن است، این کار ممک این است که  ب یرا به رقص وا داشت؟ عج يا توان جوجه بدهید؟ آیا می

  . ر استییطور انسان قابل تغوانات و همینیرا رفتارهاي همه حیز
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گیرد و  نظر می ریاین است که حرکات جوجه را به دقت ز در  ها یکار مربو روش وه یش

به  یان انجام داد، به او پاداشیرا مطابق دلخواه مرب یحرکت یعیهمین که جوجه به طور طب
داند که به چه مناسبت به  یجوجه نم در ابتدا. ت شودیتقود تا آن رفتار نده صورت غذا می

گیرد و آن  دهد، بها و پاداش می را انجام می ینیکه حرکت مع زمانهر  یول ،اند او غذا داده
 یل مربیهایی مطابق م گیرد که چرخش شود تا سرانجام جوجه یاد می ت مییحرکت تقو

  . رسد مانند رقص به نظر میه ،ها این چرخش  یانجام دهد که تکرار و توال
ا یم که هنگام کار یا اما همه ما آموخته. اند تر از جوجه دهیها پیچ بدیهی است که انسان

جهت  یاین اصل آموزش  د ازیتوان چگونه می. را انجام دهیم ینیرفتارهاي مع ،مدرسه در
این  انجام جهت د؟یکن استفاده کارکنانتان ای و فرزندانتان خودتان،ر د خاص هاي تعاد ایجاد 

  :اعمال بهتر است تا چند تکنیک شرطی کردن را با هم مرور کنیم
  

  کیک شماره یتکن: کردن یشرط
 يان رفتار و پاداش، دارایم یکردن مؤثر واقع شود، فاصله زمان یشرطعمل که  این براي 

 فردانجام شود که رفتار دلخواه از  ید درست در زمانیت رفتار بایتقو. است یاهمیت اساس
 یعقل ، رابطهانجام شود در سلسله اعصاب یت بعد از مدت طوالنیاین تقو اگر . زند یسر م

ل خود یکه اتومب یبه عنوان مثال، کسان. آید به وجود نمی یشود، اما ارتباط عاطف ایجاد می 
مه را یاما چون قبض جر شوند، مه مییس جریکنند، توسط پل ممنوعه پارك می یرا در محل

 .گردد همراه نمی یپردازند، رفتار نامناسب با رنج کاف یبعد از چند هفته مبه طور معمول 
کردند، بالفاصله  یبار که در محل ممنوعه پارك م این اشخاص، هر  د اگرین داشته باشیقی

ن یگزیرا جا یمناسبکردند، بلکه رفتار  یترك مرا شد، نه فقط آن رفتار  یلشان پنچر میاتومب
د که یبخش تهیه کن  هاي لذت از پاداش این تکنیک، فهرستی ن یجهت تمر .ساختند یآن م

د که با یش آوریپرا  یتیآنگاه عمدا موقع. دهیدبدر صورت انجام کارهاي صحیح به خودتان 
  . دیت کنیرا تقو ینیها، رفتار معاستفاده از آن پاداش

  

  دوک شماره یتکن: کردن یشرط
هر بار . ت کردیتقو به طور مرتبرا  آن ید تا مدتیشود، با می یشرط يهنگامی که رفتار

د و یز غذا بلند شویاز پشت م ،ر شدنیش از سیکه پ این مثل (د یرفتار دلخواهی را انجام داد
  .، بالفاصله به خود پاداش دهید)دیرا رد کن یگار کسییا تعارف س
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  سهک شماره یتکن: کردن یشرط
دهد به او  را انجام می ین پرشیدانند که مثال اگر هر بار که دلف یوانات میکنندگان ح رام

ر شد، یس یکه وقت این بدتر . دهد انجام نمیرا  یرد، پرشینگ زودي تا پاداشه پاداش دهند، ب
گري که با آنها سرو کار یو افراد د تانشما، همکاران. شود عالقه می یگر نسبت به پاداش بید

انجام داد  یرفتار مناسب یاگر هر بار که کس. ت هستیدیهمین خصوص يهمگی دارا د،یدار
  . شود و کسل کننده می يعاد يبه او پاداش دهید، کم کم دادن پاداش، امر

استفاده  »ریمتغ هاي پاداش« از یدبا شد، تیتثب يرفتار يالگو یک که آن از بعد نتیجه در
د، یکرد تیتقو مرتبا را یعادت که ماه یک از پس رو، این از .دنبمان ترردایپا ها عادت آن تا کرد

. دهیدبمنتظره پاداش  ریگران به طور غید و به خود یا دیکن د دادن پاداش مرتب را قطعیبا
را که به  یبه عنوان مثال کسان. کردن است یل شرطین وسایرومندتریاز ن یکیر، یپاداش متغ

ر قرار باشد تا همیشه ببرند، اگ. دیریروند در نظر بگ یم 1هاي قمار نیماش يطمع پول به پا
ح به صورت کار در یاین تفر  ی، پس از مدت)شان جالب باشدیبرا ،لیچند ممکن است اوا هر(

اما . گیرند از دستگاه می یکشند و بابت آن پول یروند، اهرمی را م یهر روز م ییعن .آید می
شود و  ایجاد می  در سلسله اعصابشان يشتریهیجان بر، یا خیگیرند  اگر ندانند که پاداش می

ین لذت ا(. شوند می یب شرطین ترتیبرند و بد می يشتریب یلیلذت خ ،نگام بردن پوله هب
گار، به خود پاداش یطور اگر پس از ترك سهمین. )کند است که افراد را به قمار معتاد می

و بر شدت اید  ر استفاده کردهیپاداش متغ يروید، از نیگار بکشیک سیدهید که مثال فقط ب
  . دیاین اشتباه را مرتکب نشو  یمتید به هیچ قیکن یسعپس . اید اد خود افزودهیاعت

  

  چهارک شماره یتکن: کردن یشرط
در  نیکارهاي مع يبرا: دیربوه را بکار بیاین دو ش  از یدار، مخلوطیرات پاییایجاد تغ براي 

مثال اگر ). نامند یت ثابت میوه را برنامه تقوین شیا. (دهیدببه خود پاداش  یفواصل مشخص
که  این  براي و گیرند می پاداش همیشه دهم پرش در دهند، انجام را حیصح پرش ده ها نیدلف

ش  به او پادا یطور اتفاقه هاي خوب، ب پرش ينشود، برا ين عادیگرفتن پاداش در نظر دلف
کند تا بلندتر بپرد و از هیجان آن  می ین هر بار سعیدلفب، ین ترتیبد. دهند می يا جداگانه

                                                             
1 Jackpot 
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هاي  پاداش د،یکن تیتقو را گرانید یا خود رفتار که این  براي پس .ببرد بیشتري لذت پاداش،

که  ين بارید آخریخاطر آوره بمثال . دیرینظر بگ تان در العاده هاي فوق تالش جهت يا ژهیو
  . دیا د، چقدر لذت بردهیا ق شدهید و یا در مدرسه تشویا خود پاداش گرفته یت شغلیفعال براي

  
  پنجک شماره یتکن: کردن یشرط
ن و هم در مورد انسان قابل یکه هم در مورد دلف یتیل تربین وسایاز ارزشمندتر یکی

هاي  پرش يبرا یان گاهی به طور اتفاقیمرب. است »پات جک«وه موسوم به یاستفاده است، ش
 یندارد، ول یل منطقیاین کار، ظاهرا هیچ دل چه  گرا. دهند یپاداش من یز به دلفیف نیضع

 فردیا و این بار که خود  .هاي بهتري بعد از آن انجام دهد ن، پرشیشود تا دلف غالبا باعث می
د و بر اساس آن بها و پاداش یپات استفاده کن وه جکید، از شین و ناراحت یافتیگر را غمگید
رمنتظره یکن پاداش غینکرده باشد، ل يریممکن است کار چشمگهر چند که شخص . دهیدب

طور اگر شخص همین. غاز نمایدرا آ يا دا کند و تالش تازهیه بهتري پیشود تا روح باعث می
  که به او بدهند بیش از حد انتظارش باشد، در یرا انجام داده باشد، اما پاداش یحیرفتار صح

  . خواهد شدب یترغ ،العاده هاي فوق این صورت هم به تالش
  
  .دیشو مطمئن آن یدرست از تا دیکن شیآزما :یشرط یعصب یتداع روش ششم قدم 

این نکات  اید به  ح برداشتهیرا به طور صح ید که پنج قدم قبلیکه مطمئن شو این براي 
  :دیتوجه کن

  . دید آن را همراه با رنج بدانید، بایافت یم یقبل يرفتار يکه به یاد الگو هنگامی - ١
 . تان همراه با لذت باشدید برایبا رفتار تازه - ٢
آیا  .د هماهنگ باشدیخواهید داشته باش یکه م ید با نوع زندگیبا ،تازه يرفتار يالگو - ٣

 تان منطبق است؟یها، اعتقادات و فلسفه زندگ این الگو با هدف 
گار موجب یدن سیمثال اگر کش. د محفوظ باشدید، بایا برده م مییکه از رفتار قد یمنافع - ۴

 يبرایا گزینه دیگري ن مناسب یگزیآیا جا شده است، یم یآرامش یا کاهش فشار عصب
همان قدر  ،تازه يرفتار يآیا از الگو ؟ د که به همان اندازه مؤثر باشدیا دا کردهیآن پ

 برید؟ لذت می
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شما  ید عاملیفرض کن. دیا شه کردهیتازه را پ ينده، رفتاریآ  د که دریخود را مجسم کن - ۵
د را به رفتار یآیا بدون تامل، رفتار جد  این صورت  در. اندازد  یم تان یاد رفتار قبلیرا به 

 ). 1992رابینز، (دهید؟  یح میم ترجیقد
 این در ،)روانشناسی دیدگاه از( تغییر پدیده پیرامون رابینز آنتونی نظریه بیان از پس

 فرآیند درباره مدیریت دنیايبزرگ  اندیشمند دو ،»شاین ادگار و لوین کرت« نظریات بخش
  :شود می بررسی )مدیریت دیدگاه از( تغییر

  

  :کند می تعریف زیر مرحله سه از گذر را تغییر ،)1951( "1لوین کرت" -ب
  پیشین رفتار ترك :2انجماد از خروج مرحله -
  رفتار از جدیدي سطح به حرکت :٣تغییر مرحله -
  جدید سطح در رفتار مجدد تثبیت: 4مجدد انجماد مرحله -

 انجماد حالت از عبارتی به و خارج نسبی تعادل وضعیت از اول مرحله در باید این بنابر
 صورت قدیمی هاي سنت و هنجارها از شدن جدا براي تحرکاتی مرحله این در. نمود گذر
 واقع در و ساخت دگرگون داشته، تغییر به نیاز که را آنچه باید دوم مرحله در. گیرد می

 شرایط با و نمود تثبیت را جدید وضعیت ،سوم مرحله در سرانجام و نمود اعمال را تغییر
  ).  31-30 ،1384 استیسی،( افتی تطابق جدید
  

 جهتو موثري کاربردي  شناختی ابراز لوین، کرت اي مرحله سه مدل - ج
 مورد را لوین کرت ایده  این  "5شاین ادگار" .است تغییر هاي وضعیت درك

 هر در دخیل روانشناختی کارهاي و ساز تعیین وسیله به و داد قرار بررسی
  . بخشید بهبود را آن ،مراحل از کدام
  :افتی دست شرح بدیناي  سه مرحله مدلی به الزم، اصالحات انجام از پس وي ترتیب بدین

  

 

                                                             
1 Kurt Lewin 
2 Unfreezing 
3 Change 
4 Refreezing 
5 Edgar Schein 
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  :طریق از تغییر براي آمادگی و انگیزه ایجاد  و) رفتار ترك( انجماد از خروج :اول مرحله
 یقبل رفتار دانستن خطا احساس -

  یقبل رفتار انجام در اضطراب احساس -
 یقبل رفتار انجام عدم از یروان تیامن احساس -

  

 قضاوت دیدن، جهت تغییر متقاضی کمک به شناختی بازسازي طریق از تغییر :دوم مرحله
 نظرات نقطه پایه بر و متفاوت نحوي به است، وي پیرامون در آنچه کردن احساس و کردن
  : طریق از جدید
 )الگو کی يرفتار يمدلساز( خود نقش دیجد مدل با رییتغ یمتقاض تیهو نییتع -

  مناسبو  دیجد اطالعات افتیدر جهت ،طیمح در کنکاش -
  

 کمک به) جدید رفتار تثبیت( مجدد انجماد رفتار، از جدیدي سطح به حرکت :سوم مرحله
   :از طریق جدید دیدگاه کی به دادن شکل براي تغییر متقاضی

  

 فرد تیشخص -

 بیتصو و رندیپذ یم را رییتغ مهم، و نفوذ صاحب افراد ایآ( حساس و مهم روابط -
 شود معلوم تا است آزمون ینوع مستلزم راتییتغ تیتثب مرحله، نیا  در) کنند؟ یم

 ،1385 فرد، ییدانا  ،یالوان) (ریخ ای متناسبند ،یاجتماع يها طیمح ای فرد با آنهاکه 
60-61 .( 

 ایجاد  تغییرات بررسی به مختلف، دیدگاه سه از تغییر فرآیند مراحل با آشنایی از پس
 سود شان روزمره کارهاي انجام در ذهن مدیریت دانش از که کارکنانی و مدیران در شده
 هایی ویژگی با مدیرانیرهبران و  پرورش که است واضح پر. خواهد شده پرداخت جویند، می

 پذیر امکان ذهن مدیریت دانش با آشنایی طریق از جز نوآوري،و  خالقیت کارآفرینی، نظیر
 .باشد نمی
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  :3نوآوري و 2خالقیت ، 1آفرینی کار ایجاد : ذهن مدیریت
  

 پذیر مخاطره خالق، نوآور، است، ذهن مدیریت دانش بر آگاه و مسلط که یکارآفرین مدیر
 و عزمنیروي  داراي و رشدگراست و گرا واقع گرا، هدف شخصی چنین. است پذیر مسئولیت و

 بصیرت، خودجوشی، دوراندیشی، تخیل، قدرت. است طلبی استقالل و نفس به اعتماد اراده،
 افراد این. است کارآفرینان هاي ویژگی دیگر از ،ارتباط ایجاد در توانمندي و» مثبت تفکر«
 داده» مثبت پاسخ« ها، چالش به اند،  نموده کسب که ذهنی مدیریت دانشمیزان  به توجه با
  ). 69  ،1384 استیسی،( دنگیرمی بهره خوبی به آنها نتایج از و

 نمود عنوان بایستی ،»خالقیت« عنیی کارآفرین افراد ویژگی مهمترین بیان در طرفی، از
 مفهومی ای فکر ایجاد  جهت در ذهنی مثبت هاي توانایی کارگیريب« از عبارتست خالقیت که

 به خالقیت. دارد ذهن توسعه و پرورش به نیاز و است» نوآوري« آغاز نقطه خالقیت. »جدید
  ازبهینه  استفاده معناي به نوآوري، اما شود، می مربوط جدید افکار پرورش قدرت و توانایی

  .)103  ،1379  رضائیان،( است نو هاي ایده  از آمیز موفقیت برداري بهره و افکار این
 ذهن مدیریت قابلیت مثبت نتایج از نوآوري، و خالقیت  ویژگیهر دو  که است واضح پر

 دو از ، روانشناس معروف،فروید زیگموند ،»خالقیت خاستگاه و منشاء« پیرامون. باشند می
 درون 4هاي تعارض از خالقیت اواز نظر . بردمی نام خودآگاهنا و آگاه خود ذهن فرآیند نوع

 ناخودآگاه ضمیر واقع، در. شود می برانگیخته ناخودآگاه ضمیر فرآیندهاي به ویژه شخصی،
 ها ایده این شدن عملیاتی باعث خودآگاه ذهن و شده بدیع هاي حل راه و ها ایده تولید باعث

 طرابضا کاهش سبب ،آنها به پوشاندن عمل جامه و تازه هاي ایدهاین  ایجاد که شود می
  .شود می، در فرد تعارض از ناشی
 هر که اند نموده مطرح رای صفات» خالق مدیران«هاي  ویژگی بیان در محققان ،طرفی از
این صفات، در قالب . است ارتباط در ذهن مدیریت دانش و مثبت تفکر با نوعی به کدام

  :باشند هشت ویژگی اساسی بدین شرح می

                                                             
1 Entrepreneurship 
2 Creativity 
3 Innovation 
4 Conflict 
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 و ورزند یم دیتاک هیتنب از شیب قیتشو بر ردستان،یز مثبت يها یویژگ به توجه با -

  . کنند یم جادیا  سازمان دررا  يزیانگ شوق طیمح
 . ندارندی هراس آن از و روند یم ينوآور و تیخالق استقبال به -

  . دوارندیام و شیاند مثبت  -
  . دارند گرانید به را خود جانیه انتقال توان و ندجانیه با و يپرانرژ -
 . دارند باالیی نفس به اعتماد و لیتخ قدرت  -

 . کنند یم رشد يادیز رمعمولیغ و نو افکار با و کنجکاوند اریبس -

 به مشکالت، يظاهر يها نشانه رب توجه يجا به و کنند یم مشورت خود کارکنان با -
 . دارند توجه آن عمق

 همکاران و ردستانیز به را يریخطرپذ فرصت و کنند یم استقبال کار در مخاطره از -
 ). 63 ،1373 ن،یمت یزارع( دهند یمخود 

. باشد می» 1خالق سینرژي«مهم ویژگی  ،گروه کارکردهاي ترین مهم از یکی طرفی از
 به نهایت در ،پذیرد انجام گروه در یخالق هاي فعالیت چنانچهمفهوم است که  بداناین 

 واسطه به گروه اعضاء زیرا ،گیرد می خود به افزایی هم حالتنوع یک  و درآمده متزاید صورت
 خالقیت رو این از .کرد خواهند ارائه بهتري و بیشتر هايحل راه و ها  ایده ، فردي هاي تفاوت

. باشد می گروه ءاعضا میان تعامل فرآیند از ناشی که است تیمی اقدامی عمدتا ها سازمان در
  :ند زیر شرح به هایی ویژگی داراي ،»خالق هاي تیم« از متشکل هاي سازمان
 زلوام يازهاین مراتب سلسله باال رده در کارکنانش، تا کند یم فراهم یطیشرا سازمان -

  . دهند بروز را خود خالق يروهاین بتوانند تا رندیگب قرار
 خود عالقه مورد موضوعات تا آزادند و برند یم لذت سازمان در خود کار از کارکنان -

  . شوند یم قیتشو خود نظر و فکر آزادانه ابراز يبرا و کنند کار آنها يرو و انتخاب را
 همگام توانند یم که بر این امر آگاهند و برخوردارند الزم احترام از سازمان کارکنان -

  . کنند یترق سازمان يازهاین با
 شنهاداتیپ از و است آماده کارکنان دیجد نظراتو بیان  طرح و یکارگروه يبرا فضا -

  . شود یم استقبال متفاوت

                                                             
1 Creative Synergy 
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 عنوان به را رییتغ رانیمد یتمام و شده یتلق مثبت یارزش ،ها سازمان نیا  در رییتغ -
  . شناسند یم ریناپذ اجتناب و ثابت یعامل

 افتخار خود محصوالت به کارکنان و است یانسان يها ارزش بر یمبتن سازمان اهداف -
  . کنند یم

 و مشکالت ابندی فرصت افراد تا دارد وجود شنهادیپ طرح يفضا و یشیاند آزاد امکان -
 . کنند مطرح شنهادیپ قالب در را خود سازنده يها طرح

 نیب مطلوب و مناسب روابط به را خود يجا ،یرونیب نظارت و باال از نظارت يها نظام -
 ). 411-410 ،1383 ،یضیف( است داده ینظارت خود و همکاران

  

  :1کاري اخالق و ذهن مدیریت
 تاثیر تحت امروزي، هاي سازمان در مدیران و کارکنان هاي تصمیم و رفتارها از بسیاري

 صورت به چه و فردي صورت به چه انسانی، نیروي که آنجا از. آنهاست اخالقی هاي ارزش
 در افراد قضاوت آید، می شمار به رقابتی مزیت عامل مهمترین ،)دیگران با تعامل در( گروهی

 عملکرد برنیز  آن تبع به و آنان عملکرد و کمیت کیفیت بر کارها نادرستی یا درستی مورد
 ،ها سازمان براي اخالقی اصول به توجه رو این ازو  دارد تاثیر شدت به آن موفقیت و سازمان
 از حدآن  بیانگر را» کاري اخالق« مدیریت،علم  نظران صاحب. است ناپذیراجتناب ضرورتی

   .دارد باور خود کار براي فرد هر که دانند می منزلتی و ارزش
 افراد رفتار هدایت جهت هاارزش  بندي اولویت و شناسایی به ،»اخالق مدیریت« رو این  از

 را اخالقیات توانند می ،اخالق مدیریت مدون برنامه ایجاد  با ها سازمان. دارد اشاره سازمان در
  در. نمایند حفظ را خود اخالقی عملکرد آشفته، شرایط در و نموده نهادینه يکار محیط در

 مدیران اختیار در اخالق مدیریت ابزارهاي زمینه در تواند می که هایی برنامه از کیی نتیجه
 که اي برنامه است،» سازمان کارمندان ذهن مدیریت آموزش« مدون برنامه باشد، ها سازمان
 اجرا به دولتی هاي سازمان از کیی در پژوهشی، طرح کی قالب در کتاب این  هنگارند توسط
 الزم .شد سازمان کارکنان در نظر مورد اخالقی هاي ویژگی ایجاد  سبب نهایت در که درآمد

 از و دهد انجام اخالقی يکار فردي هرگاه کار، اخالق رفتاري نظریه طبق که است ذکر به

                                                             
1 Work Ethic 
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تثبیت  او در دیگر اخالقی کارهاي انجام احتمال گیرد،ب قرار تشویق مورد ارشد مدیران سوي

 رو این از. آید می در درونی  ارزشیک  صورته ب اخالقی کار که جایی تا شود، می تقویتو 
 و ساخته درونی خود کارکنان در را يکار اخالق تا بود خواهند قادر ها سازمان ارشد مدیران

 ارزش درونی، صورت به شخص که معنی این  به شوند، اخالقی تعهد ایجاد  سبب نهایت در
 راد، مظاهري( دهد می انجام را آن و نماید می تقویت را سازمان در یشخو شغلی مأموریت

1390 .(  
  

  :2استرس کاهش ،1شغلی رضایت : ذهن مدیریت
و  فرد شیء، درباره نامطلوب یا مطلوب صورت به که است برآوردي یا ارزیابی ،»3نگرش«

 موضوع یک به نسبت فرد، احساس شیوه از بازتابی و گیرد می صورتخاص  رویدادي یا
 کار درباره را خود نگرش ،»یددار دوست را تانکار«: یدگوی می شما که هنگامی. استخاص 

 سازمانی رفتار رشته در ولی باشد، داشته نگرش هزارها تواند می شخص یک. یدنمای می ابراز
 ،»شغلی رضایت«: از عبارتند که شود می توجه شغل پیرامون ها نگرش از محدودي تعداد بر

 شناسد می را خود شغل یا کار ،شخص که میزانی یا درجه( دانستن خود معرف را کار یعنی
 وفاداري از است شاخصی(» 4سازمانی تعهد« و) کند می مشارکت آن در فعال صورتی به و

 چنین وجود به اصطالح به و بداند خود معرف را سازمان فرد که این و سازمان به نسبت فرد
  ). ببالد برخود سازمانی

 نخست،. کنند می توجه افراد شغلی رضایت موضوع به ،مهم علت سه به همواره مدیران
 دوم. کرد مشاهده مستقیم اي رابطه وري، بهره یا تولید و شغلی رضایت میزان بین توان می

 آنها جابجایی و غیبت میزان با کارکنان شغلی رضایتمفهوم  که رسد می نظر به چنین
 خود کارکنان برابر در مدیران که نمود استدالل توان می سرانجام و دارد معکوس اي رابطه

 از مقصود. نمایند ارضاء را آنها ،عاطفی نظر از باید و کنند می انسانی مسئولیت احساس
 رضایت که فردي که طوري به است، کارش درباره فرد کلی نگرش همان شغلی، رضایت

                                                             
1 Job Satisfaction 
2 Stress 
3 Attitude 
4 Organizational Commitment 



  
  
  

  ٢١١                                                                                       سازماني محيط در ذهن مديريت دانش
 

 که شخصی و دارد مثبتی نگرش خود کار یا شغل به نسبت است، باالیی سطح در او شغلی
 کارش و شغل به نسبت منفی، نگرش داراي ،ندارد شغلی رضایتیا  نیست راضی خود کار از

 ). 46 - 45 ، 1378 اعرابی، پارسائیان،( است

 دیگري نظریه مازلو، ينیازها مراتب سلسله تئوري از بعد دهه کی از کمتر و راستا این در
 مطالعات نتیجه که آمد پدید »1انگیزش عاملی دو نظریه« نام به رفتار و نیاز میان ارتباط در

. بود شغلشان از افراد نارضایتی ای رضایت مفهوم درباره ،)1959( 2هرزبرگ فردریک گسترده
 به آنان نارضایتی این کنند، می نارضایتی احساس خود کار از افراد وقتی نظریه، این مطابق
 خود کار درباره افراد وقتی مقابل در. کنند می کار آن در که شود می مربوط محیطی عوامل

   .شود می مربوط کارِ خود ماهیت به خشنودي این دارند، خشنودي احساس
 »3بهداشتی عوامل« را نیازها دسته اولین. است مطرحعمده  نیاز دسته دو زمینه این در
 ممانعت آن اصلی وظیفه و کرده توصیف را انسان محیطی شرایط نیازها این زیرا اند، نامیده

 انگیزش موجب که دارد نام) محرك(» 4انگیزاننده« دسته، دومین. است شغلی نارضایتی از
 به بهداشتی عوامل). 60 ،1371 هرسی،( دشو می شغلی رضایت و بهتر عملکرد جهت افراد

 متقابل روابط شغلی، امنیت مزایا، و حقوقمیزان ( شوند می مربوط تر پائین حوسط نیازهاي
 در ،)سازمان امور اداره ها، مشی خط ،ها سیاست سرپرستی، کیفیت کاري، شرایط همکاران، با

. شوند می مربوط کار محتواي به و شده نمایان نیازها تر عالی سطح در ها انگیزاننده که حالی
 و توسعه رشد، مسئولیت، کاري، پیشرفت موفقیت، پرتالش، کار: از عبارتند ها انگیزاننده این

 تاثیر از ناشی رضایت، که استو حیاتی  مهم بسیار مدیران براي نظریه این درك. شناسایی
 در اساسا برانگیزاننده عوامل. بهداشتی عوامل به مربوط نارضایتی و است برانگیزاننده عوامل
 در بهداشتی عوامل که حالی در دارند، دخالت) خودیابی و احترام( باال حوسط نیازهاي ارضاء
 عوامل رو این از. موثرند) اجتماعی و ایمنی فیزیولوژیکی،( پایین حوسط نیازهاي ارضاء

 بایستی که کنند ءارضا را نیازهایی توانند می فقط و ندارندرا  انگیزه ایجاد قدرت ،بهداشتی
چرا  دارند را انگیزه ایجاد توانائی ها برانگیزاننده مقابل در د،نشو برآورده کارکنان اغلب براي

                                                             
1 Two-factor Theory 
2 Frederick Herzberg 
3 Hygiene Factors 
4 Motivation Factors 
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 همپتون،( است شده ارضاء کم بسیار شاغل افراد اغلب در که کنند می ارضاء را نیازهایی که

1981، 53-54.(   
 "1الدهام گرگ و من هک ریچارد" مهاينا به محقق دو شغلی، رضایت مفهوم پیرامون

 الگوي. پرداختند شغلی نیازهاي پیش بر نیتمب ،»2شغلی هاي ویژگی الگوي« مدل معرفی به
 اثر فرد رفتارنوع  بر که دندار وجود شغلی هاي ویژگی از ايمجموعه عنیی شغلی هاي ویژگی

 کار هاي ویژگی ،آن وسیله به توانمی که گذاشتند را چیزي بناي سنگ افراد این. گذارندمی
 به توجه با. برد پینیز  افراد شغلی رضایت و عملکرد انگیزش، بین رابطه به و نمود تعریف را

 شرح به کار، اصلی بعد پنج برحسب توانمی را شغل ای کار نوع هر شغلی، هاي ویژگی الگوي
  :کرد بیان زیر
 ازینو متفاوتی  مختلف يها مهارت به کار که يادرجه ای زانیم :مهارت در یگوناگون - 1

 . باشد داشته را ییها مهارت نیچن دیبا کارمند و دارد
 

 .شودیم تیهو يدارا کامل صورت به کار نوع که يادرجه ای زانیم :کار تیهو - 2
  

 . بگذارد اثر افراد ریسا یزندگ بر تواندیم کار که يادرجه ای زانیم :کار تیاهم - 3
 تواند یم و است عمل يآزادو  استقالل يدارا کارمند که يادرجه ای زانیم :عمل يآزاد - 4

 . شود اربرخورد عمل يآزاد و اراتیاخت از آن، انجام مراحل نییتع و کار انجام هنگام به
 فرد به شده انجام يکارها از حاصل جهینت که يادرجه ای زانیم :جهینت نمودن بازخور - 5

 کارمند ای کارگر به میمستق صورته ب عملکرد، یبخش اثر درباره اطالعات و شودیم داده
) کار اهمیت و کار هویت مهارت، در گوناگونی( نخستین بعد سه اگر. شودیم دادهانتقال 

 نوع کی در ویژگی سه این  اگر یعنی. آید می وجود به دارمعنی کاري شوند، ادغام هم در
 ارزشمند مهم، را مزبور کار کارمند، که نمود بینیپیش توانمی باشند، داشته وجود کار

 . برسد شغلی رضایت به و بداند مفید و

 هستند، عمل استقالل و آزادي داراي که کارهاییکه  کنید توجهبه این نکته  همچنین
 متوجه فرد شود، بازخور کار نتیجه اگر و دهند می پذیري مسئولیت احساسیک  فرد به

  .است بوده بخش اثرزیادي  اندازه تا که شودمی
                                                             
1 Richard Hackman and Greg Oldham 
2 Job Characteristics Model 
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 دست به زمانی باطنی هاي پاداش که است این  بیانگر مزبور الگوي انگیزش، دیدگاه از
 تجربه را بودن مفید او و گرفته انجام عالی یصورت به کار که ابدی آگاهی فرد که دنآیمی

 افزایش وي انگیزش میزان آید،  پدید شخص در روانی هاي حالت چنین  هرگاه. است کرده
 کمیبسیار  احتمال و یافته کاهش ها عیبهمچنین  داشت، خواهد بهتري عملکرد و افتهی

 او مثبت احساس و شغلی رضایت نتیجه در ،کند ترك راخود  سازمانوي  که دارد وجود
و  شرایط همیشه که است واضح پر اما. )279-250 ،1976 الدهام، هکمن،( شودمی بیشتر

 کی افراد شغلی رضایت عدم و رفت نخواهد پیش یمطلوب صورت به کاري محیطاوضاع 
. گردد می فرد در منفی تفکرات و انرژي فعالسازي و باال» استرس« ایجاد  به منجر سازمان،

 که( ها استرس این بر تا کند می کمک وي به ذهن مدیریت قابلیت بر فرد تسلط حال این در
  . دآی فائق ،)دشو می شغلی نارضایتی ایجاد  سبب و دارد منفی تاثیر او انگیزش قدرت بر

 گرفتن، آغوش در معناي به ،" استرینگر" التین کلمه از استرسواژه 
 استرس از مراد کلی طور به. است شده مشتق ،فشردن باز و فشردن
 توجه قابل تغییرات موجب نظام، یک بر اعمال موقع در که است نیرویی

 و جسمی العمل  عکس استرس واقع، در. )2003 دویل،( گردد می آن در
 که است زندگی هاي تنش ای محیطی شرایط تغییر خطر، برابر در روانی

فراوان و  جسمی و روانی هاي آسیب به منجر تواندمی افراطی حالت در
 غیرقابل و دارند وجود زندگی شرایط تمام درهمواره  زا، استرس عوامل. گردد ناپذیري درمان

  . دنباش می اجتناب
 مرتبط يزا استرس عوامل شدن جمع هم روي توان می را »شغلی استرس« راستا، این در

 سه که گیرد می صورت محیط با فرد روابط بافت در شغلی استرس بررسی. دانست شغل با
 آن کنشی هم بر برآیند و کار شرایط شاغل، فرد هاي ویژگی«: استآن  توجه کانون در عامل

 سه دانشمندان طرفی، از. دارند شغلی استرس بروز در  کننده تعیین ینقش ها گزینه این. »دو
ها  نشانهاین  .اند برده نام را دنکن می بروز شغلی استرس شرایط در که هایینشانه از دسته

   .»رفتاري و جسمانی روانی، هاي نشانه«: عبارتند از
 هاي ناراحتی اثر بر که هستند شناختی و عاطفی تمشکال از دسته آن روانی هاي نشانه

 از یکی ،شغل از نارضایتی شد، عنوان که همانطورمثال . کنند می بروز شغلی استرس از ناشی
 با معموال دارد، نارضایتی خود شغل از که شخصی. است شغلی استرس پیامدهاي ترین رایج
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. بیند نمی کار صحیح انجام جهت تمایلی و شود می حاضر خود کار سر بر تأخیر و میلی بی

 و انزوا ،ناکامی احساس اضطراب، افسردگی،: از عبارتند استرس روانشناختی هاي نشانه دیگر
به  ،هستند مطرح مشکل یک عنوان به خود ها نشانه این از برخی. )2008 لین، مک( بیزاري
  .شوندافراد  شغلی استرسمیزان  شدن تر وخیم موجب است ممکن که طوري

 یمحیط شرایط که حالی در چون داد، تشخیص توان می تر مشکل را جسمانی هاي نشانه
 توان می دشواري به هستند، همراه معینی جسمانی هاي ناراحتی و ها بیماري برخی با کار

 هاي جنبه دیگر نتیجه اندازه چهتا  و شغل معلول اندازه چه تا ها ناخوشی این که فهمید
 باعث توانند می ،شغلی هاي استرس و کاري محیط دهند می نشان ها پژوهش. هستند زندگی
جوینر ( نمایند تسریع را روانی بیماري ایجاد روند یا و شوند کارکنان در روانی  بیماري ایجاد

 نارسایی و) شد بحث آن پیرامون قبال که( ساختمان بیماري سندروم .)2008و استنتون، 
 کارهايانجام  به منجر که شوند میمحسوب  شغلی زا استرس دیگر عواملاز  کار، کیفی

 به اغلب نیز کار به عالقگی بی و حوصلگی بی. شوند می یکنواخت و جذب بدون تکراري،
 نشده بینی پیش و اضطراري هاي موقعیت در کارمندان و کارگران واکنش ظرفیت کاهش
 نگرش و تفکر ایجاد سبب منفی، نکات این تمامی که است واضح پر. شد خواهد منتهی
 به توجه با عالی، مدیران است الزم، پس شود می  خود کاري محیط به نسبت کارکنان منفی
و کاهش  منفی فضاي این بردن میان از به نسبت شد، عنوان قبل فصل در که هایی روش

  .نمایند اقدامافراد میزان استرس و افزایش رضایت شغلی 
  

  :1استراتژیک تفکر و ذهن مدیریت
 ایجاد  »استراتژیک تفکر« جهت زیرساختی غیرمستقیم، یصورت به ذهن مدیریت دانش

 خلق و مدیران نگرش بازآفرینی را استراتژیک تفکر مدیریت، هاي تئوري در که چرا کند، می
که به نوعی  اند هکرد تعریف مختلف ذهنی هاي چارچوب از استفاده با ،مثبت انداز چشم کی

 مدیران براي فهم، و 2بصیرت ایجاد  طریق از تفکر، این. با مدیریت ذهن در ارتباط است
 زیربناء و روزانه هاي گیري تصمیم مبناي بعدي، مراحل در که ایجاد کرده» ذهنی الگوهاي«

  ). 51-50 ،1385  کیانی،  غفاریان،( گیرد می قرار سازمان اساسی  گیري جهت تا آنها رفتار
                                                             
1 Strategic Thinking 
2 Insight 
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 ،شود محسوب می ذهنی فرآیند کی که استراتژي دهگانه مکاتب از یکی مثال عنوان به
 ،)1974( "2مارچ و سیمون" مکتب، این بنیانگذاران. باشد می »1ادراکی ای شناختی مکتب«

 ها برداشت ها، نقشه الگوها، ها، چارچوب قالب در افراد ذهن در استراتژي که بودندبر این باور 
 نعنوا به استراتژي ،)روانشناسی زیرساخت با( مکتب این  در. شود می ساخته تمهیدات و
 ایشان  که همانگونه را گذرد می افراد ذهن در آنچه توان می زیرا شود، می مطرح نگرش کی

 گیرد می شکل استراتژیست ذهن در راهبرد نتیجه  در. شناخت و ساخت مطرح اندیشند، می
 یندآ می پدید هایی چارچوب و ها نقشه مفاهیم، ها، شکل انداز، چشم عنوان به ها استراتژي و

 دهند می شکل را خود محیطی هاي داده با رهبران و مدیران برخورد چگونگی نهایت، در که
  ). 114، 1382احمدي و همکاران، (

 به نوآوري، اصلی زیرساختشالوده و  با» استراتژیک تفکر الگوهاي« از یکی همچنین،
 بخشی پنج الگوي کی از ،خالقانه هاي استراتژي خلق جهت وي. دارد تعلق "3همل گري"

 به هامل، اي توصیه پنج الگوي. است ارتباط در مثبت تفکر با نوعی به که نماید می استفاده
  :است زیر قرار

 سازمان، به واردان  تازه و نشده همفکر جوان، افراد :فرا دهید گوش دیجدي صداها به -
 خود گوشی ستیبا پس ند،یبگشا تازه يهافرصت ازی فضائي سو به يا چهیدر توانند یم
ي کارها و ساز جادیا  باباید  سازمان کی رو، نیا  از. گشود نامأنوسي صداهاي رو بر را

 را نوآورانهي استراتژ بروز احتمال متفاوت، و دیجد يها دهیا  پرورش و افتیدر جهت الزم
 .دهد شیافزا

 

حتی  وي تکراری سازمان محاورات زمان، گذشت با :دیساز برقرار را دیجد محاورات -
 کی در سازمان و ندارد وجودي ریادگیي براي زیچ طیشرا نیا  در. شودیم تیخاصیب

 زد هم بر رای فعلي داریپا دیبا ت،یوضع نیا  از خروجي برا. شودیم قفلی تعادل تیوضع
ي نوآور و تیخالق قوهباید  ،جهیدرنت. داد قرار توجه مورد را يا تازهي ها دهیا  و میمفاه و

 . کرد وارد سازمان بهرا  تازهی رتیبص و دانش و نمود کیتحررا  سازمان

                                                             
1 Cognitive School 
2 H.A Simon and  J.G.March 
3 Gary Hamel 
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ی متفاوت يها زهیانگي دارا سازمان، کارکنان: دیکن جادیا  سازمان در تازه شوق و شور -

ي انرژ نیا  توان یمکه  طوري به آورد یدرم حرکت به مختلف جهات در را آنان که هستند
ي بستر و نهیزم جادیا  از این رو .نمود دیجدي ها ارزش و ها فرصت کشف متوجه رای درون

 در راي انرژ نیا  از استفاده امکان خالقانه،ي راهکارها کشف در 1کارکنان مشارکتي برا
 . سازد یم فراهم نوآورانه يها ياستراتژ خلق

 

 تجربه خطر که ییهاسازمان ،دیباش داشته ادی به  :دیکن استقبال دیجد يها تجربه از -
 يریادگی« ارزشمندبسیار ي فضا از را خود رند،یپذ ینم در خود راخالق  و دیجد يها دهیا 

 . سازند یم محروم» ٢یسازمان
 

 از دیجدي فکر چارچوبایجاد  :دیکن میترس سازماني براي دیجدي فکر چارچوب -
ي باورها از کندن دل براي سازمانی آمادگ اش الزمه که شده حاصل دیجدي ها يریادگی

 نوآورانه يها ياستراتژ و اندازها چشم خلق جهت یلیپتانس ،چارچوب نیا . استی میقد
 ). 85-81 ،1385 ،یانیک ان،یغفار( کندیم جادیا 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                             
1 Employee Involvement 
2 Organizational Learning 
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  :1سازمان ماموریت مفاهیم دوباره تعریف
 که چرا است، آن کلی رسالت و وجودي فلسفه علت، دهنده نشان سازمان هر ماموریت

 یک مقصود که است عبارتی ،»ماموریت بیانیه«. دهد می شکل را کارکنانش رفتار و فعالیت
 از نمود بیان توان می تعریف این  با ارتباط در. کند می متمایزرا  مشابه سازمان از سازمان

 بیانیه بخش چهار در توان می ،دنآی به دست می ذهن مدیریت مساله پیرامون که هایی ارزش
 مزیت« و» مردم تصور به توجه« ،»کارکنان به توجه« ،»فلسفه« شامل سازمان، ماموریت

 ارتباط این علت. اند ذهن مدیریت هاي پایه با ارتباط در نوعی به که کرد استفاده »2رقابتی
 اصلی اخالقی هاي اولویت و ها ارزش ،بنیادي باورهاي شامل ،سازمان فلسفه که است این در

 سازمان براي خود عمل و فکر با که ارزشی خاطر به کارکنان امروزه طرفی، از. است سازمان

 موفقیت که طوري به روند، می شمار به یسازمان منابع مهمترین جمله از کنند، می ایجاد
 بایستی ها سازمان رو این  از و است توانمند انسانی نیروياین  از برخورداري گرو در سازمان

براي آنها  ارزشمند دارایی کی عنوان به کارکنان که دهند نشان خود ماموریت بیانیه در
 آنها براي ها، سازمان از عمومی ذهنی تصویر که شد ادآوری همچنین باید. شوند می محسوب

 تصویر« ایجاد  دنبال به باید همواره ها سازمان بنابراین ؛است برخوردار بسیاري اهمیت از
   ).11-10  ،1385 اعرابی،(  باشند عموم در »مثبت ذهنی
 ایو  بوده خودش به منحصر تنها سازمان قوت نقاط اگر ،مطابق تعاریف موجود نهایت، در

 شایستگی« به سازمان باشد، داشته وجود رقبا از کمی تعداد در
 و نیست دستیابی قابل سازمانی هر براي که یابد می دست »ممتاز

 دانش بر مسلط کارکنانی بودن داراحصولی،  »رقابتی مزیت« این
 منابع ذهن مدیریت مفهوم به توجه با. بود خواهد ذهن مدیریت
 ماموریت بیانیه در شده ذکر بخش چهار از هرکدام در انسانی،
 مورد که رسید کامل و جامع جدید، تعریفی به توان می سازمان،
 خواهد قرار قدیم و جدید کارمندان ویژه به و ذینفعان استفاده

   .گرفت

                                                             
1 Mission 
2 Competitive Advantage 
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 که خواهیم می شرکتی همگی ما” :یدئفرما توجه 1لوي شرکت بیاینه به مثال، عنوان به

 کسانی یموقعیت کارکنان تمامی و باشند داشته تعهد آن به و کنند افتخار آن به کارکنان
 شایستگی اساس بر که تسهیالتی. باشند داشته پیشرفت و رشد آموختن، در مشارکت براي
 با و کنند احترام احساس ما کارکنان خواهیم می ما. روابط اساس بر نه و شد خواهند ارائه
 هاي فعالیت تمام در و شود داده گوش آنان نظرات به شود، رفتار) جوانمردانه( خوبی به آنان

 رضایت خواهان ما موارد، این  تمامی فراي. باشند سهیم و کنند مشارکت سازمانی فراگیر
 نهایت در و مانکارکنان شغلی و شخصی زندگی بین توازن ها،فعالیت صحیح انجام همگان،
  .)177- 176 ،1384  استیسی،( “ .باشیممی زندگی ازبردن  لذت احساس

  
  : 2ادگیرندهی سازمان و ذهن مدیریت
 و کارکنان پیشرفت راستاي در مهم گامی ،کارکنان سازي توانمند و یادگیري شک بدون
 کارکنان یادگیري و آموزش به توجه رقابتی، مزیت کسب راههاي از یکی. است سازمان

 یادگیري، و آموزش امروزه،. است میسر یادگیرنده هاي سازمان طریق از امر این که است
 ورزیده را کارکنان طرف، یک از که چرا است؛ سازمانی هر موفقیت و پیشرفت اصلی شرط

 و پیشرفت با ،دیگر طرف از و آورد می وجود به آنها در را بیشتري هاي توانایی و سازد می
 با سازمانی اهدافرسیدن به  و تعالی کسب راستاي در سازمان کارکنان، هاي مهارت افزایش
 از ذهن مدیریت دانشو سراسري  همگانی کسب حقیقت، در. شد نخواهد مواجه مشکلی

 یادگیري پتانسیل که سازمانی در تحول ایجاد به منجر سازمان، مدیران و کارکنان سوي
  . است» یادگیرنده سازمان« همان سازمان، این  که گردد می دارد

 که هایی سازمان”:کند می تعریف چنین را یادگیرنده  سازمان "3سنج پیتر"
 توسعه نظر مورد مطلوب نتایج ایجاد براي را استعدادشان مستمر طوره ب افراد

 جمعی اهداف ها، سازمان این  در. شود می داده پرورشنو  الگوهاي و دهند می
 یکدیگر با چگونه تا گیرند می فرا پیوسته ه صورتب کارمندان و دارند اهمیت

   “ .بیاموزند
                                                             
1 Levi 
2 Learning Organization 
3 Peter Senge 
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 و کل کی عنوان به که است اي مجموعه گیرنده یاد سازمان یک ،سیستماتیک یتعریف در
 با بتواند که دهدمی تغییر نحوي به را خود به طور پیوسته و گیردمی یاد جمعی صورت به

 استفاده و مدیریت ،آوري جمع را اطالعات بهتر، نحوي به سازمانی، مجموعه موفقیت هدف
  ). 2002 ،مارکوارت( نماید
 ارتباط در که ادگیرندهی سازمان هاي ویژگی برخی به است بهتر فوق، مطلب به توجه با

  :بپردازیم است، اندیشی مثبتالگوي  با
 يها سازمان :است ربرخوردااي  ندهیپو» یذهن  يالگوها« از رندهیادگی سازمان -

 مختلف مسائل به نسبت را یذهن يالگوها که ندمجهز ییکارها و ساز به رندهیادگی
و برخورد  نگرش نحوه الگوها، نیا . دهند یم قرار یابیارز مورد دائما و نموده ییشناسا

 . کنند یم  مشخص را رامونشیپ مسائل باسازمان 
  

 و کارکنان قیطر از ها، سازمان نیا  :دارد» خالق یکارکنان« رنده،یادگی سازمان -
 جهت در آنها، تالش یتمام و بخشند می تحقق را يریادگی فرآیند دائما شان،یاعضا
 . است نوآور و خالق ییها انسانو  رندهیادگی یرانیمد پرورش و کارکنان توسعه و رشد

 

 یانسان همچون رنده،یادگی سازمان :ددار» آموختن عشق« رنده،یادگی سازمان -
 یدرون آن در آموختنبه  عشق و است زیانگ  خود آموختن در ،ازین علت به که است

 . خواهد بود
 

 و حساس رندهیادگی سازمان :شود ینم مانوس مشکالت با رندهیادگی سازمان -
 برآمده آن رفع یپ در سرعت به کند، حس يا مسئله که آن محض به و است اریهش

 دنبال به شهیهم ،ردیپذ ینم و نکرده یتلق ثابت يریتقد عنوان به را مشکالت چون و
 . )337 ،1389 ،یالوان( تکاپوست در نو يها حل راه
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  :سازمانی فرهنگ و ذهن مدیریت
 نامهاي به دانشمند دو توسط میالدي،هشتاد  دهه در بار اولین ،1سازمانی فرهنگ مفهوم

 آمد پدید جدید اياندیشه سازمان، و فرهنگ واژه دو ترکیب از و شد مطرح 2واترمن و اوچی
 ها، انسان و افراد براي که همانگونه نظریه، این اساس بر). 401  ،2001 گریفین، مورهد،(

. نمود تعریف را شخصیت واژه توان می نیز ها سازمان براي شود، می تعریف شخصیت مفهوم
 ها انسان مانند ،ها سازمان یعنی است؛ سازمان هر شخصیت منزله به سازمانی فرهنگ واقع، در
 سازمانی رفتار زیربنايبه نوعی  که فرهنگ این. باشند... و ترسو ق،خال کار، محافظه توانند می

 از را آن و حفظ سازمانو کارکنان  اعضاء وسیله به که مشترك معانی از سیستمی به ،است
  . شود می اطالق کند، می جدا دیگر هاي سازمان

 مفروضات از الگویی سازمانی، فرهنگ” :گوید می فرهنگ از خود تعریف در »شاین ادگار«
 انطباق و درونی انسجام که طوري هب یافته، توسعه یا اختراع کشف، معینی گروه توسط که است

 داشته خوبی ییآکار زمان طی در الگو این اگر حال. آموزد می آنها به را خارجی محیط با
 را جدید اعضاء احساس و اندیشه راك،اد صحیح شیوه که اي گونهه ب یابد، می اعتبار باشد،

 در که پدیده یک عنوان به توانمی را فرهنگ رو، این از. دهد می شکل مشکالتشان پیرامون
  ). 2010 شاین،( “داد قرار تحلیل و تجزیه مورد نموده، احاطه را ما اطراف مدت تمام

 سه الگوي« همان کتاب،نگارنده  نظر مورد سازمانی فرهنگ تئوري که است ذکر به الزم
 ای سطح ترینبیرونی اساس، این بر. است فرهنگ پیرامون ،»3شاین ادگار معروف سطحی

 احساسات، ابراز نحوه در شود، می نامگذاري اول سطح عنوان تحت که فرهنگ آشکار سطح
 ای فرهنگ دوم سطح. کند می پیدا تجلی عملکردي مظاهر و مراسم کردار، اعمال، گفتار،
 سازمان سوي از که است آشکاري هنجارهاي ای اخالقی منشور همان ،قراردادي هاي ارزش
 و باید بد، و خوب زیبا، و زشت جمله از شده گذاريارزش معیارهاي به اشاره و شود می ارائه
 يمبنا که است رؤیتی غیرقابل بنیادي فرضیات سوم، سطح هاي مولفه نهایت، در و دارد نباید
   .باشد می سازمانی فرهنگ کانون دهنده نشان و بوده سازمانی رفتار و اعمال ها، ارزش کلیه

                                                             
1 Organizational Culture 
2 William G. Ouchi   & Robert H. Waterman 
3 Schein’s Organizational Culture Model 
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 درك، نحوه و پندارند می واقعیت سازمان اعضاء که را آنچه به ها، فرض پیش و باورها این
 يمبنا که دارد اشاره دهد، می قرار خود تاثیر حتت را مسائل پیرامون آنها احساس و اندیشیدن

 تاثیرات به توجه با واقع در). 2006 هچ،( بود خواهد کارمندان سازمانی تعامالت گیري شکل
 سطوح در مجدد تعریفی به اقدام توان می کارمندان، توسط ذهن مدیریت دانش ادگیريی

 توسط و وسیله  بدین که اي تازه هاي زیرساخت با تا نمود شاین فرهنگی مدل سوم و دوم
 موجبات شود، می ایجاد سازمانی جو و فرهنگ در ذهن، مدیریت دانش بر آگاه کارکنانی

   .آورد فرآهم را سازمانی بالندگی ،نهایت در و سازمانی فرهنگ سطحو بهبود  ارتقاء
 در را سازمان هاي شکست و ها موفقیت یتمام ریشه ،مدیریت علم اندیشمندان طرفی، از

 در است، تاثیرگذار اعضایش رفتار بر یسازمان فرهنگ چونو  کنند می جستجو آن فرهنگ
 زیرا برد، پی ها سازمان شکست و کامیابی اصلی تعل به توان می فرهنگ، مطالعه با نتیجه
 سازمانی الگوهاي تا است الزم پس ،سازد می را انسان فرهنگ و آفریند می را فرهنگ ،انسان

 و شناسایی دوباره جامعه بر حاکم باورهاي و ها ارزش مقتضیات، شرایط، اساس بر موجود،
 از. شود ریزي پی یمناسب فرهنگی الگوي نهایتا مطلوب، فرهنگ شناخت با و شده تبیین
» فرهنگی باورهاي« بر انسان رفتار که دارد می بیان آن هاي ویژگی و فرهنگ مفهوم طرفی،
 زیادي پذیرش جامعه در نسبی، صورت به که گویندمی فرهنگی را باورهایی. است متکی
 عوامل به و است متفاوت باورها این  منشأالبته بایستی به این نکته توجه داشت که . دارند

  .است وابسته یگوناگون
 و کالکهان" مهاي نا به دانشمند دو هاي پژوهش به الزم است مطلب، این درك پیرامون

 آنها. کرد اشاره شده انجام» فرهنگی اختالفات« تحلیل و تجزیه زمینه در که "1استرادبک
 محیط، با رابطه«: از عبارتند ابعاد این. نمودند توجه فرهنگی بعد شش به پژوهش، این در

 به اینجا در. »فضا مفهوم و مسئولیت به توجه فعالیت، به توجه فرد، ماهیت زمان، به توجه
که مرتبط  »٤فعالیت به توجه« و »٣دافرا ماهیت« ،»٢محیط با رابطه« بعد سه بررسی

  .شود پرداخته می باشند، می این کتاببا بحث 

                                                             
1 Kluckhohn and Strodtbeck 
2 The Relationship with Nature 
3 The Nature of People 
4 Mode of Activity 
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 زندگی به دیدگاه این از مردم خاورمیانه، کشورهاي در :محیط با رابطه

 رویدادي که هنگامی و شده تعیین قبل از هاآن سرنوشت که کنندمی نگاه
 ها ییکانادا و ها ییآمریکا عکس، بر .دانند می تقدیر خواست را آن دهد، می رخ
 سال هر آنها مثال، براي. کنند کنترل را طبیعت توانندمی که باورند این بر

 به توان می که معتقدند زیرا کنند، می هزینه سرطان عالج راه افتنی جهتدر  دالر میلیاردها
 یک. کرد کن ریشه را بیماري این سرانجام و کرد پیدا را آندرمان  راه ،برد پی سرطان علت

سعی  ،هستند دیدگاهی چنین داراي که افرادي. دردا قرار طیف دو این بین در هم دیدگاه
 مردم دور،  خاور کشورهاي از بسیاري درمثال . کنند هماهنگ طبیعت با را خود تا کنند می
   .درآیند سازش درِ از ،محیط با تا کوشند می

 عملکرد شیوه در تواند می ،پیرامون محیط به نسبت دیدگاههایی چنین وجوداز این رو، 
 در. کنید توجه سازمان در هدف تعیین شیوه به مثال، براي. بگذارد اثر سازمان فعالیت یا

 قرار اگر. ندارد زیادي چندان اهمیت هدف تعیین داند، می محیط تابع را خود که اي جامعه
 انجام زیادي چندان کار ،هدف به رسیدن امر در تواندنمی که باشد باور این بر انسان باشد
 محیط با هماهنگ را خود که اي جامعه چنین در دارد؟ اي فایده چه هدف تعیین دیگر دهد،

 عواقب هدف از انحراف ولی کنند، تعیین را هایی هدف تا آیند می بر درصدد افراد داند، می
 داند می طبیعت بر حاکم را خود که اي جامعه دردر مقابل، . داشت نخواهد پی در وخیمی

 دست ها هدف این به دارند انتظار افراد و گردند می تعیین مشخص و دقیق صورتی به ها هدف
  .نمایند پرداخت سنگینی غرامت باید ،شکست و ماندن ناتوان صورت در ، چرا کهیابند

   

 بد خوب، موجودي را انسان ،کشور فرهنگ آیا که است مطرح پرسش این :دافرا ماهیت
 اعتماد قابل و منزه را خود افراد سوم، جهان درکشورهاي داند؟ می دو این از اي آمیزه یا

 را آن و دارد انسان ماهیت درباره متفاوتی دیدگاه شمالی کره کشور دیگر سوي از. دانند می
 افراد. دارد قرار طیف وسط در دیدگاه این شمالی، آمریکاي در. داند  می) شر( بدي موجود
. نکند استفاده سوء آنان خوبی از کسی که هستند مواظب ولی ،دانند می خوب را خود اصوال

 در تواند می دارد، فرد ماهیت درباره جامعه یا فرهنگ که دیدگاهی که نمود مشاهده توان می
 . بگذارد اثر جامعه آن مدیران رهبري شیوه
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. شناسد می يبد موجود را انسان که شود می واقع مؤثر درکشوري » خودکامه شیوه« یک
 اعتماد قابل هاي ارزش داراي افراد که است کارساز درکشورهایی» 1مشارکتی مدیریت« شیوه

 افراد مشارکت بر رهبري هستند، ویژگی دو این از اي آمیخته که هایی فرهنگ در. هستند
 دقیق صورتی به را امور تا آید برمی درصدد ،انحراف مشاهده محض به ولی کند می تأکید

 . نماید کنترل

 انجام بر و شود می توجه کار یا عملنحوه  به ،ها فرهنگ از برخی در :فعالیت به توجه
» حال لحظه در زندگی یا بودن« به ها فرهنگ از برخی در. گردد می زیادي کیدات کارها

 آنی هاي خواسته به رسیدگی و زندگی تجربه موضوع به ها فرهنگ این در. شود می کیدات
 به و است مطرح نفس کنترل مسأله ،کشورها برخی در هم باز ولی ،ودش می زیادي توجه

 سرکوب را خود تمایالت و ها خواسته و دهند می سخن داد »لذت ترك لذت« درباره اصطالح
 آنها. گیرند می قرار طیف این بین در دارد، وجود شمالی آمریکاي در که جوامعی. کنند می

 به که دیگري توجهات و حقوق افزایش مقام، ارتقاء طریق از دارند انتظار و کوشند سخت
 توجه بودن مسأله به مکزیک مردم ،برعکس. برسند یمناسب هاي پاداش به ،شود  می آنان
 توجه زودگذر و آنی هاي لذت به بیشتر و است کند حرکت آهنگ کشور، این در. کنند می
 سنت، د،وش می مشاهد که همانگونه درنتیجه). 35-33 ،1378 اعرابی، پارسائیان،. (شود می

 آدمی به نسبت که منفی ای و مثبت دیدگاه و کشور کیحاکم بر  اجتماعی فضاي و فرهنگ
 مورد سازمانی فرهنگ نحوه در تواند می حکمفرماست، کشور آن درکه  يامور کلی طوره بو 

 هاي سازمان با کشورهایی در مثال عنوان به. باشد تاثیرگذار هایش سازمان رهبريو  استفاده
. است سازمان به نسبت تعهد و وفاداري اب افراد روحیه تطابق بر تأکید باشگاهی، فرهنگ

  . ددار تأکید عمل آزادي و نوآوري بر تیمی فرهنگ کشورها این در همچنین
 نگرش نوع و ذهن مدیریت دانش از هاسازمان رهبران استفاده میزان اساس بر و رو این  از
 انواع ، )کننده تعیین شاخصی عنوان به(آن  کارمندان و سازمان به نسبت آنها منفی ای مثبت

 شرح دینبدر پنج گروه مختلف  منفی، و مثبت نگرشو  دیدگاه بر حسب سازمانی فرهنگ
  :شد دنخواه ایجاد 

  
                                                             
1 Participative Management 
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   :فرهمند فرهنگدر برابر  خودکفا فرهنگ -الف

 به قوي نیاز که است همراه پرهیجان مدیرانی شخصیت با »فرهمند« سازمانی فرهنگ
 سازمان باالي در قدرت نوع فرهنگ، این  در. کنند می کشی بهره آنها از و دارند دیگران توجه

 گیرد می شکل پایه بلند مدیران تصمیم اساس بر چیز همه کارکنان براي و است متمرکز
 و کامیابی فردي، ابتکار استقالل، بر »خودکفا« فرهنگ که حالی در ،)محور منفی فرهنگ(

 از افراد شخصی انضباط و پیشرفت هایی سازمان چنین در و داردبسیاري  تأکید پیشرفت
     ).محور مثبت فرهنگ( است برخوردار خاصی اهمیت

  : وسواس فرهنگبرابر  اعتماد در پر فرهنگ -ب
 احساس شامل که آید می وجود به بدگمان افراد شخصیتی سبک از »وسواس« فرهنگ
 به سریع پاسخگویی جهت آنرا توانایی نتیجه، در. است بدگمانی و اعتمادي بی از نیرومندي

 ،»پراعتماد« فرهنگ در اما ).محور منفی فرهنگ( دهد می کاهش مهم و راهبردي هاي فرصت
 تواند می اعتماد این که دارند عمیقیبسیار  اعتماد احساس یکدیگر به نسبت سازمان افراد

 برخوردار رقابتی برتري از را سازمان و ودش منتهی راهبردي هاي برنامه در فعال جستجویی به
  ). محور مثبت فرهنگ( سازد

 

  : نگهدارنده فرهنگبرابر  جو در کامیابی فرهنگ -ج
 شدیدي دلبستگی و گریزند می دگرگونی از مدیریت و کارکنان ،»نگهدارنده« فرهنگ در

 به نیاز »جو کامیابی« فرهنگ ،مقابل در) محور منفی فرهنگ( دارند موجود یتوضع حفظ به
 بهره آن از ،مناسب گیري تصمیم با و شمارد می غنیمت را ها فرصت ،کرده حس را دگرگونی

  ). محور مثبت فرهنگ( گیرد می
  

  : شده سیاسی برابر فرهنگ در هدف بر متمرکز فرهنگ - د
 که است گمان این بر و جداست کارکنان از یتمدیرجایگاه  ،»شده سیاسی« فرهنگ در
 کوشد می خود جایگاه حفظ جهت قدرت، مبارزه این در که بوده زیانش به دیگران با تعامل

 متمرکز« فرهنگ در اما ،)محور منفی فرهنگ( دهد می اهمیت کمتر سازمان موفقیت به و
 در پایه بلند مدیران دارند، سازمان اهداف درباره مشترکی انداز چشم کارکنان ،»هدف بر

 بدین دستیابی در زیادي شوقشور و  و تعهد سازمان اعضاء و کوشند می اهداف تعیین جهت
  ). محور مثبت فرهنگ( دارند اهداف
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  : ساالرانه  دیوان فرهنگبرابر  خالق در فرهنگ -ه
 آنان توجه بیشتر کنند، می رفتار یدقیق هاي روش با مدیران ،»ساالرانه دیوان« فرهنگ در

 کنند می برخورد خودکامه شیوه به زیردستان با است، ها العملردستو و ها شیوه جزئیات، به
 فرهنگ( رود می انتظار مدیران برابر در کارکنان سوي از احترام با آمیخته رفتار و اهداف و

 برخوردارند شخصی انضباط از سازمان اعضاء ،»خالق فرهنگ« در کهحالی  در ،)محور منفی
 مثبت فرهنگ( .کنند می همکاري یکدیگر با تیمی کار قالب در و گروهی صورته ب افراد و

   .)1390 ،ایران زاده) (محور
  

  :سازمانی بالندگی و ذهن مدیریت
 ریزيپایه بیستم سده دوم نیمه در ،1سازمانی بالندگی جنبش

 بر رسیده، توجهی قابل رشد به کنونی دهه در که جنبش این. شد
 ها نگرش سازي دگرگون آن، کانون که است استوار مفروضاتی پایه

 را سازمانی بالندگی ،"2مایلز و اشماك" .است انسانی رفتارهاي و
 جهت را رفتاري علوم دانش که دانند می شده ریزيبرنامهاز پیش  و سراسري یکوشش

 فرآیند را بالندگینیز  "3بورك  وارنر"   همچنین،. بنددمی کاره ب سازمانی فرآیندهاي بهسازي
 از دانشمندان مختلف تعاریف به توجه با. کند می معرفی سازمانی فرهنگ در نبنیادی تغییر

 این و دانست مرتبط انسان بالندگی با را سازمانی بالندگی توانمی سازمانی، بالندگی مفهوم
 اثربخش و کارا انسانی بالنده، انسان رو، این از. آورد شمار به یکدیگر به پیوسته را پدیده دو

. کندمی عمل فرمان خود صورت به ،خویش وجودي ابعاد و هستی کلیت در که بود خواهد
 موظف که را کارهایی بتوانند تا است سازمان اعضاء به رسانی اريی سازمانی، بالندگی هدف

 به منجرنیز  طریق این از و رسانده انجام به پیش از بهتر صورتی به باشند، می هاآن انجام به
 رهبران به سازمانی بالندگیهمچنین ). 17- 1380،13طوسی،( شوند خود سازمان پیشرفت

 سازمان الینفک وجز و فرصت نوعی که دیدگاه این از را تغییر پدیده تا کند می کمک
  . دهند قرار نظر مد باشد، می

                                                             
1 Organizational Development 
2 R. Schmuck & M. Miles 
3 Warner Burke 
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 یا ١خویشتن نوسازي عنوان تحت بالندگی، مفهوم از سازمان، متون و ادبیات در طرفی از

 مورد دانش و ها مهارت آموزش به اشاره که اي شیوه یعنی شود، می یادنیز  سازمانی یادگیري
 سازمانی بالندگی سان، بدین). 17  ،1385  دانایی،   الوانی،( دارد مستمر بهسازي خود براي نیاز

 در که افرادي پرورش طریق از ها، سازمان شدن بالنده و رشد موجبات آوردن فراهم عنیی
 ،انسان ارزش بازشناسی حقیقت در که پردازندمی کاره ب سرمایه گرانبهاترین عنوان به سازمان

   .است سازمانی بزرگ هاي کوشش در
 دانش همان تواند می روانشناسی زیرساخت با ذهن، مدیریت که حقیقت این  به عنایت با

 تبیینرا  اي نتیجه چنین  فوق اصول رو این از باشد، سازمانی بالندگی یندافر نیاز مورد رفتاري
 2مستمر بهسازي خود( سازمانی، بالندگی اهداف تحقق راههاي مهمترین از کیی کهکند  می

 مدیریت دانش رب آگاه کارکنانی رقابتی مزیت از سازمان برخورداري ،)3سازمانی بخشیاثر و
 حقیقت به سازمانی بالندگی از رفتاري علوم دانشمندان تعاریف سان، بدین. است ذهن
 پیوسته را پدیده دو این  و دانسته مرتبط انسان بالندگی با را سازمان بالندگی که پیوندد می
  ). 1380  طوسی،( یابد می پرورش بالنده سازمان بستر در بالنده انسان زیرا آورند، می شمار به

 جدیدي تعریف پیرامون نمود، مطرح سازمان به توان میدر این زمینه  که را پیشنهادي
 و تسلط اساس بر کارکنان،گیري  و به کار استخدام پروسه در افراد» 4شایستگی پروفایل« از

 یناسبم رفتاري دانش از که افرادي سان بدین تا است، ذهن مدیریت دانش از آنها آگاهی
 فراهم را سازمان خود بالندگی موجبات ،نهایت دربه خدمت سازمان درآیند تا  برخوردارند،

   .آورند
 تحول هاي ارزش مورد در، "5دیویس شلدون و تاننبوم رابرت" نظریهبیان  با را بخش این
 که داشتند اظهار آنها. رسانیم می پایان به شد، ارائه 1969 سال در اي مقاله در که یسازمان
 ها ارزش این. استشکل گرفتن  حال در سازمان تحول هاي ارزش در مهم جهت تغییر نوعی

  :ندا هشد فهرست شرح دینب ،ندهست ارتباط در اندیشی مثبت مقوله با نوعی به که
 

                                                             
1 Self-renewal 
2 Continuous Self-improvement 
3 Organizational Effectiveness 
4 Competency Profile 
5 Robert Tannenbaum &  Sheldon A. Davis 



  
  
  

  ٢٢٧                                                                                       سازماني محيط در ذهن مديريت دانش
 

   خوبند اساسا افراد که هینظر نیا  به هستند، بد اساسا افراد که هینظر نیا  رییتغ -
   یانسان موجودات عنوان به آنها دییتا سمت به افراد یمنف یابیارز از رییتغ -
 صورته ب احساسات، ابراز که هینظر نیا  به رد،ینگ صورت احساسات ابراز که نیا  از رییتغ -

   ردیپذ صورت مناسب
   آنها به نمودن ءاعتنا به افراد، به ياعتماد یب از ریتغی -
 حیصح یرسان اطالع سمت به اشخاص، به درست و مناسب اطالعات دادن عدم از رییتغ -

   آنها به
 ). 1385 ،ییدانا  ،یالوان( خطر رشیپذ سمت به مخاطره، رشیپذ عدم حالت از رییتغ -

 تفکر و ذهن مدیریت دانش از استفاده صحیح نحوه پیرامون داستانی ذکر با را کتاب این
 بزرگی اشتباه " 1ام  . بی  . آي "کامپیوتري شرکت اعضاء از یکی روزي. مرسان می پایان به مثبت

 دفتر به رو این از و رساند ضرر شرکت به دالر میلیون ده مبلغ که طوري به شد، مرتکب را
 وارد) ام .بی .آي شرکت بنیانگذار( ،"2واتسون تام" اتاق به وي که  اي لحظه . شد ارضاح ریاست

 اما. “بدهم استعفا شرکت از باید کنم می تصور”:گفت ناامیدي لحن با و کرد او به رو شد،
 میلیون ده مبلغ االن، همین ما! کنی می شوخی”:گفت پاسخ در لبخند معناداري با واتسون

  “.کن استفاده جدیدت تجربه از و بمان پس !ایم داده پول تو آموزش بابت دالر
  

 و ها  يتئور از یمناسب قیتلف با و يکردیرو نیچن بانیز  یداخل رانیمد که يروز دیام به
و استفاده از قابلیت  یانسان يها مهارت بهبود و ذهن تیریمد دانش با یتیریمد يها سبک
 جادیا ها سازمان تحول و رهبري هدایت، نهیزم در دیجد ینگرش ، خویش یجانیه هوش

   .بود شده گرفته نظر در کتاب نیا نگارش یاصل هدف عنوان به که یمطلب ند،ینما
  
  

  
  
  

                                                             
1 IBM 
2 Tom Watson 
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ذهن مدیریت سنجش پرسشنامه  

 یک هاي داده کسب جهت مستقیم روشی و رایج ابزارهاي از یکی ،1پرسشنامه از استفاده
 ها سازمان مدیران به بخش این  در شده فراهم  پرسشنامه رو این  از. است خاص موضوع
 و خود در ذهن مدیریت دانش از استفاده و تسلط میزان سنجش به اقدام تا کند می کمک

 توجه با پرسشنامه، این توصیفی هاي داده که است ذکر به الزم. نمایند شانسازمان کارمندان
 با مصاحبه و متعدد مطالعات از پس و روانشناسی و مدیریت مفهوم دو هر گرفتن نظر در به

 این .است شده گردآوري »بنديدرجه یا طیفی سواالت« صورت هب نظران، صاحب و افراد
 ،»٢طیف لیکرت اي گزینه  پنج مقیاس« اساس بر سوال هرکه  است سوال 30شامل مجموعه

   :ندشد کدگذاري زیر ولجد شرح به
  لیکرت اي گزینه پنج مقیاس اساس بر سواالت، کدگذاري: 1-3جدول

  
  

  
  

 جهت متخصصان، و کارشناسان نظر بررسی از پرسشنامه، این  اعتبار یا 3روایی همچنین
 سواالت کفایت و آسان دهی پاسخ نبودن، دار جهت بودن، روشن و وضوح دقت، از اطمینان

 متنوعی فنون و ابزارها از دیگر، سوي از. است شده حاصل نظر مورد موضوع سنجش جهت
 اینترنتی يها شبکه تاریخی سوابق بررسی و سواالت سازي بومی مشاهده، مصاحبه، ماننده

 اعتبار ابزار، در گراییکثرت این نتیجه، در. است شده استفاده آن هاي داده گردآوري جهت
 سنجشاز روش  ،4پایایی ضریب محاسبه براي طرفی از. کندمی تامین را پرسشنامه درونی
 بودن مناسب به توجه با پرسشنامه،این  مورد  دراستفاده شد که  ،5کرونباخ پایایی ضریب
  . است رسیده کارشناسان یدیتا به نیز آن درونی اعتبار ،)8/0( آلفا ضریب

  

                                                             
1 Questionnaire 
2 Five Point Likert Scale 
3 Reliability 
4 Validity 
5 Cronbach's Alpha 
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 سؤاالت 

 ها گزینه

 کامال
 موافقم

 مخالفم تاحدودي موافقم
 کامال

 مخالفم

      . دارند را خود آرامش حفظ و دشوار شرایط بر تسلط توانایی کارکنان 1

      . روند می طفره آن با برخورد از و نشوند روبرو گذرد می اطرافشان در آنچه با دارند تمایل کارکنان 2

      . برخوردارند معقولی نفس به اعتماد از مواقع بیشتر در کارکنان 3

      . است مشکل کارکنان براي گفتن نه 4

5 
 بهترین سپس و آورند می نظر در را ممکن هاي حل راه تمام کاري، مشکل یک حل نگامه هب کارکنان

 . کنند می انتخاب را گزینه
     

      . است مشکل کمی کارکنان، براي زندگی از بردن لذت 6

      . شوند سازگار جدید شرایط با آسانی به توانند می کارکنان 7

      . است مشکل برایشان اضطراب کنترل اغلب، که کنند می احساس کارکنان 8

      . هستند نشاطی با افراد کارشان محیط در کارکنان اغلب 9

10 
  فکر چگونه آنها درباره دیگران که کنند می این صرف را خود وقت از زیادي مقدار کارکنان،اکثر 
 . کنند می

     

      . گذارند می کنار را آن و واقفند خود در آن وجود به منفی، تفکر داشتن هنگام کارکنان 11

      . است سخت کارکنان براي کمی اداري، محیط در خندیدن 12

      . کنند می برقرار مناسبی رابطه همکارانشان با و کرده مدارا رجوع ارباب با خوبی به کارکنان 13

14 
 هستند طورکه آن را خود توانند نمی و نیستند راضی دهند می انجام که کارهایی از اغلب کارکنان
 . بپذیرند

     

      . برخوردارند ندارند تمایل آن به که کاري در انگیزش ایجاد  توانایی از کارکنان 15

      . خود تا هستند آنها افکار پیرو بیشتر دیگران، با کردن کار هنگام ، کارکنان 16

17 
 برایشان دوباره شروع زیرا کنند، مجدد سازماندهی را خود سریعا شکست، از پس توانند می کارکنان
 . نیست مشکل

     

      . دهند تغییر  قبلی عادات و مسائل مورد در را افکارشان چارچوب توانند می سختی به کارکنان 18

      . روند می در کوره از عصبانیت، هنگام به اوقات بیشتر و بوده صبر کم کاري محیط در کارکنان برخی 19

      . شوند می خوشحال خود پست هم همکاران ارتقاء از کارکنان 20

      . باشند داشته خود سازمان در مثبت اثري توانند می که دارند باور کارکنان 21

      . کنند بیان را خود اتینظر و ها ایده  تا شوند می تشویق سازمان کارکنان 22

      . هستند تیم یک عضو گویی که کنند می همکاري اي گونه به کارکنان 23

      . شود می محسوب سازمان در رقابتی مزیت مهم منبع یک عنوان به افراد هاي قابلیت 24

      . برخوردارندخود  سازمان منافع راستاي در ،فعالیت جهت در فراوانی انگیزه از کارکنان 25

26 
 دست مشترك يدید و متقابل توافق به تا کنند می تالش ،شدید یاختالف بروز صورت در کارکنان

 . یابند
     

      . کنند می تلقی پیشرفت و یادگیري جهت موقعیتی عنوان به را شکست سازمان، کارکنان 27

      . هستند کدیگری به نسبت متقابل، اعتماد داراي سازمان مدیران و کارکنان 28

29 
 نموده سازمان ترقی به یانیاش کمک انتقادات، و پیشنهادات به نسبت سازمان رهبران مثبت دیدگاه

 . است
     

      . است حل قابل کاري مسائل در شده ایجاد  تضادهاي ،سازمان این  در 30
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  "ذهن مدیریت دانش پیرامون اندیشمندان نظر از فرازهایی"
 

  “  .ایم داشته ما که افکاریست نتیجه هستیم، ما آنچه هر”
   )بودا( 

  
 چیزهایی تمام بوده، تاکنون که است چیزهایی تمام جواب جذب، قانون”

  “  .بود خواهد روزي که چیزي آن تمام و هست که 
  )1803-1882: امرسون والدو رالف(

  
  “  .سماجت درصد نه و نود و خالقیت درصد کی از است ترکیبی نوآوري”
  )1847-1931: ادیسون توماس(

  
  
  “  .شماست با حق صورت هر در توانید، نمی یا توانید می که کنید فکر چه”
   )1863-1947: فورد هنري(

  
  
   “ .روید می پیش آن در که همانطور سازید، می را خود جهان شما”
   )1874-1965: چرچیل وینستون( 

  
  “ .است زندگی آینده ايه بهذاج از درآمدي پیش تخیل. است چیز همه تخیل”
  )1879-1955: انیشتن آلبرت(
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 “ .کند می ایستادگی کنید، می مقابله هرچه با”

   )1902-2002: یونگ کارل( 

  
   “ .است منفی ذهن ،بشري مشکالت تمام اصلی منبع و ریشه”
   )1904 -1980: بتسون گرگوري(

  
   
 باشی که زالل بیکران، دریایی یا باشی کوچکی آب گودال ندارد، فرقی”

    “  .توست در آسمان
  )1918: ماندال نلسون(

  
  

  ،ببینید را پله راه تمام که نیست نیازي بردارید، ایمان با را قدم اولین”
  “ .برداریدمحکم  را قدم نخستین که کافیست 
  )1929-1968: لوترکینگ مارتین(

  
  

  “ .است نهفته آن آغاز به تصمیم در کار، کی انجام در موفقیت درصد هشتاد”
  )1935: آلن وودي(

  
 استقامت و پشتکار حقیقی میزان در ناموفق، و موفق کارآفرین یک تمایز ”

  “ .آنهاست
   )1955 - 2011: جابز استیو( 
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  خذآم و منابع
  فارسی منابع) الف

 .ققنوس انتشارات تهران، شادروح، یعل: ترجمه ،)1386( لیبر تر،یه و يهر آلدر، -

 انتشارات ک،یاستراتژ تیریمد بر جامعی نگرش ،)1382( نیالد تاج ،اهللا فتح ،ياحمد -
 .دانش دیتول

 و يجعفر یمصطف: ترجمه تحول، تیریمد و کیاستراتژ تفکر ،)1384( رالف ،یسیاست -
 .177-69صص رسا، یفرهنگ خدمات موسسه دوم، چاپ موحد، یکاظم اریمه

 فرهنگی، هاي پژوهش دفتر استراتژیک، ریزي برنامه دستنامه ،)1385( محمد اعرابی، -
 .11-10صص

 .ین نشر تهران، ،یعموم تیریمد ،)1367( يمهد دیس ،یالوان -

 .مولف انتشارات سازمان، فرهنگ تیریمد ،)1390( مانیسل زاده، رانیا -

 .لیوسا انتشارات معتکف، نفیسه: ترجمه راز، ،)1386( راندا بیرن، -

 .23- 17صص سنده،ینو انتشارات ناآرام، ذهن ،)1387(ي هاد ،یگدلیب -

 .153 شماره ر،یتدب مجله بالنچارد، کن يها شهیاند با ییآشنا ،)1386( مسعود نش،یب -

  .خانواده اتمطالع انتشارات ،یسازمان یذهن ریتصو ،)1383( محمود ،يریجهانگ -
 .يهمشهر روزنامه د؟یدان یم چه یجانیه هوش درباره ،)1383( فاطمه ،يآباد نیحس -

 .124 شماره نهم، سال موفقیت، مجله بورزید، عشق کارتان به ،)1378( احمد حلت، -

 ،یاعراب محمد و انیپارسائ یعل: ترجمه ،یسازمان رفتار یمبان ،)1387(  فنیاست نز،یراب -
  .419- 33صص ،یفرهنگ يها پژوهش دفتر ستم،یب چاپ

 انتشارات ،)کاربردها و ها هینظر م،یمفاه( یسازمان رفتار تیریمد ،)1386( یعل ان،یرضائ -
 .232-25 صص ادب، و علم

سال  ت،یریمد دانشمجله  ت،یریمد در مساله حل و یابی مساله ،)1368( یعل ان،یرضائ -
 .123شماره ،چهارم

  . 24 شماره ت،یریمد دانشمجله  ،ينوآور و تیخالق ،)1373( حسن ن،یمت یزارع -
 ،124 شماره نهم، سال موفقیت، مجله ،!منفی یا مثبت توست؟ انتخاب کدام رویا، سپهر، -

 .12ص
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 .کتاب عصر انتشارات خواه، همت فرهاد: ترجمه ،یسوزن طب ، )1388( روت دسون،یک -
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 سوم، سال جامعه، روانشناسی مجله گرا، مثبت روانشناسی ،)1383( مهرناز میرنوشی، -
  .25ص ،27 شماره

 ،یشان یمرتض: ترجمه ت،یریمد  يها تیموفق و اشتباهات ،)1384( اف. روبرت ،یهارتل -
 .157 ص ،یصنعت تیریمد سازمان

 ،یانسان منابع کاربرد ،یسازمان رفتار تیریمد ،)1371( کنت بالنچارد، و پال ،یهرس -
 .پنجم اپچ ر،یرکبیام انتشارات تهران، بند، عالقه یعل: ترجمه
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 فرهنگ واژگان

  فارسی - انگلیسی
 

A 
 
Acupuncture  طب سوزنی 
Adult ego state یحالت بزرگسال  
Alternative medicine پزشکی جایگزین 
Approach رویکرد 
Aptitude استعداد 
Attitude  نگرش 
 

B 
 

Behavior رفتار 
Behavioral sciences علوم رفتاري 
Beliefs باورها 
Blind area ه کوریناح  
Bonus  پاداش 
Butterfly effect اي اثر پروانه  
 

C 
 
Career  دوره زندگی شغلی 
Challenge چالش 
Change  تغییر 
Charisma جذابیت ذهنی 
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Child ego state یحالت من کودک  
Cognitive school مکتب ادراکی 
Colleague همکار 
Color therapy رنگ درمانی 
Commitment تعهد 
Communication  ارتباطات 
Competency profiles پروفایل شایستگی 
Concealed area یه خصوصیناح  
Concept ادراك 
Conflict  تعارض 
Conscious mind ذهن خودآگاه 
Conceptual skill یمهارت ادراک  
Continuous self-improvement خودبهسازي مستمر 
Coordination هماهنگی 
Creative خالق 
Creativity خالقیت 
Critical parent ego state جو بیع ینیحالت من والد  
Criticize انتقاد کردن 
Cronbach's alpha  کرونباخآلفاي  
Cultural values هاي فرهنگی ارزش  
Culture فرهنگ 
 

D 
 

Decision making گیري تصمیم  
Deficiency کمبود 
Destructive child ego state مخرب یحالت من کودک  
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Direction هدایت 
Disclosure افشاء(گشودگی(  
Disempowering thought کننده افکار تضعیف  
Distrust ياعتماد یب  
Duties وظایف 
 

E 
 

Efficiency ییآکار  
Efficient کارا 
Effective اثربخش 
Effective communication ارتباطات موثر 
Effectiveness اثربخشی 
Ego نفس، خود 
Emotional quotient  هوش هیجانی 
Employee-centered leadership رهبري کارمندمدار 
Employee involvement مشارکت کارکنان 
Empowering thought افکار قدرت دهنده 
Empowerment توانمندسازي  
Encouragement  تشویق 
Endeavor تالش، کوشش 
Entrepreneur کارآفرین 
Entrepreneurship  کارآفرینی 
Environment  محیط 
Esteem need از احترامین  
Ethics  اخالقیات 
Evaluation یابیارز  
 



  
  
  

 ٢٤٣                                                                                     سازماني محيط در ذهن مديريت دانش

 
F 

 
Feelings احساسات 
Fundamental change نیادیر بنییتغ  
 

G 
 

Goal setting گذاري هدف  
Group  گروه 
 

H 
 
Happy child ego state شاد یحالت من کودک  
Hawthorne effect  اثر هاثورن 
Healthy personality ت سالمیشخص  
Humanities  علوم انسانی 
Human relations روابط انسانی 
Human resources  انسانیمنابع  
Human resource management (HRM) مدیریت منابع انسانی 
Human skill مهارت انسانی 

 
I 
 

Improvement  بهبود 
Individual فرد 
Initiation ابداع 
Information اطالعات 
Infrastructure  زیرساخت 
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Innovation نوآوري 
Insight  بصیرت 
Intelligent quotient ضریب هوشی 
Interaction تعامل 
 

J 
 
Job  شغل 
Job characteristics model هاي شغلی  مدل ویژگی  
Job-centered leadership کار مدار يرهبر  
Job satisfaction رضایت شغلی 
 

L 
 

Law of attraction قانون جاذبه 
Leadership رهبري 
Learning  آموزش 
 

M 
 

Management by objectives  هدفمدیریت مبتنی بر  
Manager مدیر 
Managerial grid  شبکه مدیریتی 
Managerial performance  عملکرد مدیریتی 
Managerial skills مدیریتی يها مهارت  
Managerial styles یتیریمد يها سبک  
Maslow's hierarchy of needs سلسله مراتب نیازهاي مازلو 
Mental syntax  نقشه ذهنی 
Mental well-being سالمت روانی 
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Mind language زبان ذهن 
Mind management مدیریت ذهن 
Mission statement  بیانیه ماموریت 
Morale روحیه 
Motivation  انگیزش 
Music therapist  موسیقی درمانگر 
Music therapy  موسیقی درمانی 

 
N 

 
Need  نیاز 
Negative self-image  تصویر ذهنی منفی 
Norm  هنجار 
Nurturing parent ego state  يارشاد ینیحالت من والد  
 

O 
 
Optimization  يزاس بهینه  
Organization  سازمان 
Organizational behavior رفتار سازمانی 
Organizational commitment تعهد سازمانی 
Organizational culture فرهنگ سازمانی 
Organizational development  سازمانیبالندگی  
Organizational effectiveness اثربخشی سازمانی  
Organizational learning ادگیري سازمانیی  
Organizational processes سازمان یندهايافر  
Organizational self-image تصویر ذهنی سازمانی 
Organizing سازماندهی 
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P 
 

Paradigm  پارادایم 
Parent ego state ینیحالت من والد  
Participative management یت مشارکتیریمد  
Perfectionism گرایی کمال  
Philosophy of mind فلسفه ذهن 
Planning ریزي  برنامه  
Poetry therapy  شعر درمانی 
Policy  خط مشی 
Positive psychology گرا  روانشناسی مثبت  
Positive reinforcement ت مثبت یتقو  
Positive self-image تصویر ذهنی مثبت 
Positive thinking  تفکر مثبت 
Positivism ییگرا مثبت  
Primary needs هیاول يازهاین  
Problem solving  حل مساله 
Procedure پروسه 
Productivity بهروري 
Psychology of management تیریمد یروانشناس  
Public area ناحیه عمومی 
 

Q 
 

Quality of work life  زندگی کاريکیفیت  
Questionnaire پرسشنامه 
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R 
 

Refreezing انجماد مجدد 
Reliability  روایی 
Research  تحقیق 
Reward power  قدرت پاداش 
Role playing    ایفاء نقش 
 

S 
 

School strategy يمکتب استراتژ  
Secondary needs هیثانو يازهاین  
Self-actualization needs یابیخود( ییاز خودشکوفاین(  
Self-confidence اعتماد به نفس 
Self-esteem  عزت نفس 
Self-image خود  تصویر از  
Self-management  خود مدیریتی 
Self-reliance خود اتکائی 
Self-renewal  نوسازي خویشتن 
Stimulus  محرك 
Strategic thinking تفکر استراتژیک 
Strategy  استراتژي 
Strength  قدرت 
Stress  فشار عصبی 
Subconscious mind ذهن ناخودآگاه 
Subordinate  زیردستان 
Success  موفقیت 
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Superior  مافوق 
Synergy هم افزایی 
 

T 
Team work تیمی کار  
Technical skill یمهارت فن  
Tension تنش 
The higher self  من برتر 
Tolerance of risk  تحمل مخاطره 
Top management مدیریت عالی 
Transactional analysis تعاملی تحلیل  
Transformational vocabulary کلمات دگرگون کننده 

 
U 
 

Unknown area ناحیه ناشناخته 
Unfreezing  خروج از انجماد 
 

V 
 

Validity  اعتبار 
Values ها  ارزش  
Vision  چشم انداز 
Visualize تصویرسازي کردن 

 
W 
 

Wants ها خواسته  
Work Ethic  اخالق کاري 


