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  فهرست مطالب

  
o چگونگی ایجاد تحول پایدار  
o  تکنولوژي فکر  
o  کامپیوتر وجود انسان(آشنایی با ضمیر ناخودآگاه(  
o کامپیوتر قدرتمند درون انسان: ضمیرناخودآگاه  
o  تشریح سیستم کامپیوتر ضمیرناخودآگاه  
o نظام باورها( ضمیر ناخودآگاه(  
o اصول حاکم بر انسان  
o هاي متفرقهریزيبرنامه  
o  ِواکنش دفاع روانی(و یا مادر دوم » مدافع«من(  
o  ِو یا دادگاه ویژه» دادستان«من  
o رفتارهاي دوگانگی:  
o تعریف فیلتر عقلی  
o تعریف فیلتر ناخودآگاهی  
o تعریف بخش اراده و اجرا  
o تعریف هیپنوتیزم  
o یپنوتیزم تعریف رایج ه  
o تعریف تلقین پذیري  
o تقسیم بندي افراد  
o  ریزي کنیم؟را پروگرام و برنامه) کامپیوتر وجود انسان(چگونه ضمیرناخودآگاه  
o ده خطاي شناختی  
o چگونه ده خطاي شناختی خود را اصالح کنیم.  
o هوش هیجانی  
o هاي هوش هیجانیمولفه  
o پنجره جوهــري  
o  خودگشودگی یا خودافشاگري(Self – disclosure)  
o اهمیت خودگشودگی یا خودافشاگري  
o  خودگشودگی«راهنماییهایی براي«  
o  قانون جاذبه 
o فرمول سه مرحله اي براي جذب سنجیده 
o خالقیت، سکوي پرتاب به سوي نوآوري  
o خالقیت فردي و گروهی  
o فرایند حل خالق مسئله  
o  تکنیک فشار و کشش(Squeeze and Stretch) 
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o تکنیک چرا ـ چرا  
o تعاریف نگرش  
o جزاي نگرشا  
o ي نگرشمشخصات اجزاي تشکیل دهنده  
o همسازي اجزاي نگرش با یکدیگر  
o ارتباط نگرش هاي مخلتف با یکدیگر  
o ویژگی هاي نگرش  
o مفهوم سالمت روانی  
o استرس و بهداشت روانی  
o تعریف استرس  
o علل استرس در محیط کار  
o استرس شغلی  
o ماهیت استرس  
o تفاوت هاي فردي در واکنش به استرس  
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  جاد تحول پايدارونگی ايچگ
انسانی که در یک مقطع از زمان . شما می دانید ایجاد تغییر و تحول در انسان زمانی ارزشمند است که آن تحول در وجود آدمی پایدار بماند

س از در خود تحولی ایجاد کند و بعد از مدتی آثار آن تحول از بین برود و شخص به وضعیت اول خود برگردد، مانند بیماري است که پ
بهبودي مراقب سالمتی خود نباشد و با عدم رعایت موارد بهداشتی موجبات بازگشت بیماري را فراهم کند که قطعاً تالش براي بهبودي و 

  . سالمتی موقت لطفی ندارد
ی ما را بهبود چه کنیم که تحولی که با تکنولوژي فکر در جسم و روح و روان ما ایجاد شده است همچنان پایدار مانده و کیفیت زندگ

  . انسان یک موجود فراموشکار است و مرتباً نیاز به تذکر و یادآوري دارد. ببخشد
اي که در خود دید خیالش راحت باشد که تا آخر عمر این تحول و تغییر یک دانشجوي موفق تکنولوژي فکر نباید با تغییرات اولیه

  . کندهاي غیردرست مجدداً به زندگی او برگشته و او را مجدداً دچار مسائلی میپایدار خواهد ماند، زیرا اگر از خود غافل شود آن نگرش
شود و بعد وقتی از خاصیت آهن ربائی آن در ربا میگیرد، آهنبه طور مثال یک آهن هنگامی که مدتی در حوزه مغناطیسی قرار می

گردد و لذا مغناطیسی خود را از دست داده و به حالت آهن بر میشود، پس از مدتی به تدریج خاصیت بیرون از حوزه مغناطیسی استفاده می
  .ربا شودالزم است آن را مجدداً در یک حوزه مغناطیسی قرار داد تا دوباره آهن

نیاز دارد که گاهگاهی خود را مجدداً در حوزه مغناطیسی تکنولوژي فکر قرار  انسان نیز همواره. همین گونه استآهن وجود انسان هم 
  .و بهتر مغناطیس کنده و آهن وجود خود را بیشتر داد

این سیستم را به صورت اصولی مطرح          . توانیم به طور نظام یافته در خود تحولی پایدار و ماندنی ایجاد کنیمحال ببینیم که چگونه می
و ماندنی نگه دارید و روز به روز به قدرت وجودتان کنیم تا شما با اجراي این اصول بتوانید در خود این تحول زیبا را به صورت پایدار می

  .بیفزائید
  

  تکنولوژی فکر 
پدید آورد و دریافت که در قرن جدید باید با اصول  21بشر با تکنولوژي فکر فصل جدیدي در تاریخ تحول خود در آستانه قرن 

ببخشد و دنیاي قشنگی را براي خود بسازد و لذا بشر در قرن تکنولوژي فکر زندگی کند تا به تمام نابسامانیها و ناکامیهاي زندگیش پایان 
  .»فکر افزار«اینک به مقطع جدیدي از تاریخ زندگیش رسیده است به نام » نرم افزار«و » سخت افزار«جدید پس از گذراندن دوران 

         (Subconscious   Mind)» ضمیر ناخودآگاه«راز این تکنولوژي جدید این است که بشر دریافت در وجودش کامپیوتر عظیمی وجود دارد به نام 
  . تواند تغییر دهد و هر آن طور که می خواهد خود را بسازدریزي کند تمام سیستم وجودي خود را میکه اگر این کامپیوتر را صحیح برنامه

کند و روحیه، اداره و کنترل میانگیزي است که تمام سیستم وجودش به عنوان پست اجرائی ضمیر ناخودآگاه انسان پدیده شگفت
کند و تمام اسباب و دهد و نیز به هنگام لزوم، ارتباط انسان را با کل جهان آفرینش برقرار میشخصیت و نظام باورهاي آدمی را شکل می

  . نمایدوسائل تحقق اهداف و آرزوهاي او را فراهم می
دهد که از قدرت ماوراء الطبیعه خود استفاده کند و هر آنچه را که اراده کند یبه عبارت دیگر ضمیر ناخودآگاه به انسان این امکان را م

گیري از این هنوز مکشوف نیست اما بشر دریافته است که با بهره 21اگرچه ابعاد و توانائیهاي این ضمیر براي بشر در آغاز قرن . خلق کند
  . در این دنیا زیبا زندگی کند و به خوشبختی و سعادت واقعی برسد تواند دنیاي جدیدي براي خود خلق کند ونظیر میکامپیوتر بی

مستلزم کاربرد تواناییهاي شگرفی است که خدا در وجود سعادت و خوشبختی انسان که خلیفه و جانشین خداوند روي کره زمین است، 
خود بپردازد و با استفاده از چنین قدرتی که مایه مباهات  کند که انسان، به شناسائی قدرت بیکراناو قرار داده و این تواناییها زمانی بروز می

  . خداوند است، هم دنیاي مطلوبی براي خود ایجاد کند و هم آخرت زیبایی براي خود بیافریند
  . هر کس خود را شناخت خداي خود را شناخته است. فرماید من عرف نفسه فقد عرف ربهبه همین دلیل است که پیامبر بزرگ اسالم می
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شود و فکر، اند به این دلیل است که در واقع همه چیز براي بشر از فکر او آغاز مینهاده» تکنولوژي فکر«اینکه چرا نام این تکنولوژي را 
آید و پدیده فکر است که ضمیر ناخودآگاه را هدایت و سیگنال ورودي بسیار مهمی براي کامپیوتر ضمیر ناخودآگاه به حساب می

  .کندفرماندهی می
  

  و نظام باورها )کامپیوتر وجود انسان(آشنایی با ضمیر ناخودآگاه 
ي باورهاي مردم آن کشور در واقع موفقیت، سعادت و ثروت هر کشور را مجموعه. فرق بین انسانها فرق در نظام باورهاي آنان است

کامپیوتري است که اطالعات را از طریق حواس  شود و ضمیر ناخودآگاهباورهاي انسان توسط ضمیرناخودآگاه ساخته می. کندتعیین می
  .سازدکند و با پردازش آنها نظام باورهاي انسان را میپنجگانه انسان و یا هر رشته فکري او دریافت می

از طریق تغییر در نظام باوها . اگر انسانها بخواهند تفکر و نظام فکري خود را عوض کنند باید به تغییر در نظام باورهاي خود بپردازند
  . شودارسال سیگنالهاي مناسب به ضمیر ناخودآگاه حاصل می

  
  کامپیوتر قدرتمند درون انسان: ضمیرناخودآگاه

ضمیر خودآگاه  Subconscious Mindو دیگري ضمیر ناخودآگاه یا  Conscious Mindانسان دو ضمیر دارد یکی ضمیر خودآگاه یا 
وقتی شما هر کاري را آگاهانه اراده . شودهمان بخش از انسان است که به من آدمی اطالق میانسان پست فرماندهی وجود است که در واقع 

کند، قضاوت کند و در وجود شما فرماندهی میدهید این ضمیر خودآگاه شماست که انجام وظیفه میگیرید و انجام میکنید، تصمیم میمی
در کنار این ضمیر بخش دیگري در وجود آدمی . شودی شما  به طور روزمره اداره میکند و امور زندگکند، تجزیه و تحلیل و ارزیابی میمی

ضمیر . گویندمی حضور دارد که مسئولیت امور اجرایی بدن را عهده دارا ست و آن ضمیر ناخودآگاه است که آنرا پست اجرائی بدن
  .کندیستم خودآگاه شما انجام وظیفه میناخودآگاه گوش به فرمان ضمیر خودآگاه شماست و تحت زعامت و فرماندهی س

عضا و ا این ضمیر کنترل تمام. کندناخودآگاه انسان دقیقاً یک کامپیوتر است که تمام سیستم بدن انسان را اداره و کنترل میضمیر 
م کنترل و اداره تمام             ها، کبد، معده و در یک کالاز جمله قلب، ریه. کنند به عهده داردجوارح بدن را که به طور غیرارادي کار می

سازد و شخصیت، اعتماد به نفس و هویت آدمی را از سوي دیگر ضمیر ناخودآگاه است که باورهاي انسان را می. هاي بدن انسانسلول
  . سازددهد و نیز ضمیر ناخودآگاه است که روحیه فرد را در هر لحظه میشکل می

هاي دیگر رابطه شما را با دیگران به طور ناخودآگاه انسانه با تماس و ارتباط با ضمایر ناخودآگاه تواند در هر لحظضمیرناخودآگاه می
تواند با ارتباط با جهان آفرینش و کل کائنات ارتباط آدمی را با جهان هستی برقرار کند و انسان ضمیر ناخودآگاه می). تله پاتی(فراهم کند 

ما : و سخرنالکم ما فی السموات و االرض. (یعه برساند و از این طریق کل کائنات به خدمت انسان درآیندرا به استفاده از قدرت ماوراء الطب
  ).آسمانها و زمین را به تسخیر شما درآوردیم

  
  تشریح سیستم کامپیوتر ضمیرناخودآگاه 

هایی و یک سري پردازش (output)دارد و یک سري خروجی  (input)ضمیرناخودآگاه مثل هر کامپیوتر دیگري یک سري ورودي 
(process) دهدانجام می .  

کند بعالوه هر رشته فکري انسان که هاي ضمیر ناخودآگاه عبارت است از اطالعاتی که از طریق حواس پنجگانه دریافت میورودي
  . کندکانال ورودي، ضمیر ناخودآگاه را در هر لحظه تغذیه می 6مجموعه این 

کند عالوه بر اینکه این اطالعات وارد سیستم پنجگانه دریافت میمام اطالعاتی را که انسان از طریق حواس این بدان معنی است که ت
شود و پس از اینکه این شود، یک نسخه دیگر از این اطالعات نیز به ضمیر ناخودآگاه وارد میشود و اثراتی را باعث میخودآگاه او می
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هاي مشخص در این کامپیوتر بایگانی و ضبط شد در عین حال این اطالعات توسط این با نشانیهاي جداگانه اطالعات به صورت پرونده
دهد و یا اینکه در سازد و یک نوع روحیه را شکل میشود و حاصل این پردازش، باوري را در نظام باورهاي آدمی میکامپیوتر پردازش می

  .دهدصورت میبیرون از آدمی کاري را خارج از وجود انسان در دنیاي 
  

  ضمیر ناخودآگاه
  :ناخودآگاهی انسان، مجموعه اي از برنامه هاي نرم افزاري است که مشتمل بر قسمت هاي بسیاري از جمله

  
  )شخصیت اولیه(برنامه ریزي شده » منِ«
  :برنامه پذیر » منِ«

  شخصیت ثانویه(بخش شخصیت پذیري  
 بخش اتوماسیون  
 زي قطعی، واکنشی، شرطی و فیلتريبرنامه ری(هاي متفرقه بخش برنامه(  
  وجدان(بخش ارزشیابی(  
 
  واکنش دفاع روانی): مادر دوم(مدافع و یا » منِ«
  بخش دادگاه ویژه: دادستان» منِ«

  
  

اراده و 
 اجرا

 ضمیر ناخودآگاه

 واکنش دفاع روانی

 فیلتر عقل

 حافظه و آرشیو اطالعات

 کالبد ذهنی

 کالبد اختري

 کالبد روانی
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  )شخصیت اولیه(برنامه ریزي شده » منِ«
ود از سایرین به واسطه دانش آن ویژگی هاي منحصر انسان به هنگام تولد داراي برنامه ي نرم افزاري مخصوص به خود بوده که باعث می ش

در . به فرد  متمایز باشد، بنابراین از این حیث دو طفل هرگز از نظر شخصیتی شبیه به یکدیگر نیستند و هر یک داراي یک شخصیت اولیه اند
  .واقع با خود این شخصیت را به دنیا می آورند

  
  اصول حاکم بر انسان

  اصل تمایل به لذت -
  اصل دوري از درد -
  )میزان عجول بودن(اصل حصول نتیجه در کوتاه ترین زمان  -
  اصل نامحدودیت خواسته -
  

  :اصل تمایل به کمال -
  اصل احساس گمشدگی 

  )خیر و شر(اصل تشخیص 
  اصل آگاهی از خود

  

  اصل کنجکاوي -
  ):خودشیفتگی(اصل تمایل به خود  -

  اصل ستایش خواهی
  اصل انحصار طلبی

  فعت طلبیاصل من
    

  )تهاجمی ـ تدافعی ـ سازش(اصل ثبات واکنش متقابل  -
در واقع این        . در مواجه با دیگران، نرم افزارهاي دیگري فعال شده و انسان واکنش هاي دیگري در دفاع از محوریت خود نشان می دهد

  .فظ آن استنرم افزارها حافظ اصل خود محوري فرد هستند که نرم افزار اولیه، به شدت حا
  

  شخصیت ثانویه
شخصیت ثانویه نیز یکی از بخش هاي ناخودآگاهی است که معموالً در دروان کودکی شکل گرفته و برنامه ریزي می شود و با الگو 

  .برداري از محیط شخصیت اولیه فرد شکل گرفته و جهت مشخصی پیدا می کند
  

  بخش اتوماسیون
الی انجام می دهد، پس از مدت زمانی الگوي آن حرکات به حافظه ي بخش حرکات خودکار کلیه ي حرکاتی که انسان به تکرار و تو

براي مثال یک تایپیست . سپرده شده و از آن پس بدون نیاز به هیچ گونه تفکري و به طور خودکار، آن کارها انجام خواهد شد) اتوماسیون(
ت زیادي روبروست و لحظات زیادي براي پیدا کردن شستی هر یک از در ابتداي فراگیري تایپ، براي پیدا کردن جاي حروف با مشکال

حروف صرف می کند ولی پس از مدتی حافظه ي ناخوداگاهی محل قرار گرفتن حروف را فرا گرفته، نحوه و حالت دست و انگشتان را 
داد، تا جایی که حتی نیازي به نگاه کردن به محل نیز به برنامه نرم افزاري خود سپرده و از آن پس به طور خودکار این عمل را انجام خواهد 

  .حروف دستگاه تایپ را نیز ندارد
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  هاي متفرقهریزيبرنامه
  ریزي شرطیبرنامه. الف

هاي رفتاري گرفته تا حتی در قبال ریزي شده است، از برنامهاز قبل برنامه....) آن گاه ... اگر (انسان در مقابل بسیاري از شرایط طبق قضیه 
ها براي مثالف افراد در دوران کودکی برنامه ریزي می شوند که اگر از حمام بیرون بیایند و جلوي باد بیاستند، آن گاه دچار لی از بیماريخی

یا در صورت که پیشانی آنها عرق داشته و یا خیس باشد و در معرض باد قرار بگیرند، آنگاه سینوزیت . سرمایه خوردگی خواهند شد
  .این دسته بیماري ها را، بیماري نرم افزاري شرطی می گوییم... وخواهند گرفت 

  
  برنامه ریزي واکنشی. ب

براي مثال، به کودکی گفته می شود بخور، . ها قطعی بوده و به دنبال آن به طور مکرر توسط فرد به اجرا در می آیدریزيیک سري از برنامه
ریزي کرده اند که باید بخورد زیرا که ضعیف است اما حد نهایی آن تعریف نشده برنامه تو ضعیفی و با تکرار این گفته کودك را این گونه

هم اکنون که آن کودك بزرگ شده و صد و بیست کیلو وزن دارد، هنوز بی اختیار و به طور سیري . است که تا کجا باید ادامه پیدا کند
که شخص دیگري نیز در درون او قرار داشته و اوست که غذا را        ناپذیري به سمت غذاکشش داشته و ناخودآگاه می خورد؛ مثل این

دارند و تصور می شده است که موجودي درون آنها وجود » جوع«در زمان هاي قدیم به این گونه افراد گفته می شده است که . می بلعد
ید والدین خود قرار گرفته که چرا این کار را یا طفلی که روي فرش خراب کاري کرده و مورد دعواي شد. دارد که غذاها را می بلعد

کردي؛ این برنامه در نرم افزار ناخودآگاهی وارد شده و اکنون که بزرگ شده دچار یبوست مزمن است و برنامه ي نرم افزاري او در مقابل 
  .ی نامیماین دسته از بیماري ها را بیماري نرم افزاري واکنشی م. عمل طبیعی دفع، ممانعت به عمل می آورد

  
  )باورها(برنامه ریزي فیلتري . پ

و آن را مرتب تکرار       » عاقل باشد«شود که براي مثال، در دوران کودکی به بچه گفته می. در این نرم افزار، باورهاي ما وارد شده است
، فرد مسایل خارج از برنامه عقل و منطق را پس از آن و در بزرگسالی. کنندوارد می 2×2= 4اي فقط مبنی بر می کنند؛ و بدین ترتیب برنامه

تواند درك کند، در نتیجه، براي چنین کسی حس مسایل متافیزیکی بسیار مشکل است، لذا این فیلتر، ورود بسیاري از برنامه هاي دیگر نمی
  .کند و اجازه ي ورود اطالعات خارج از آن محدوده را نمی دهدرا قفل می

  .رنامه ریزي شده و اجازه ي ورود اطالعات خارج از آن را نمی دهددر این بخش، باورهاي ما ب
  

  )واکنش دفاع روانی(و یا مادر دوم » مدافع«منِ 
یکی از مهمترین بخش هاي ناخودآگاهی بوده، امکا تطابق با محیط را فراهم و به میزان قابل مالحظه اي از تنش ها و اضطراب هاي آنی می 

این حمایت ها اکثراً از منطق تبیعت نمی کند و به نوعی، فرار از حقیقت است، در واقع با نوعی خود فریبی همراه اما به دلیل این که . کاهد
لذا با همه ضرورتی که براي استفاده از آن وجود  دارد، ضرر و زیان هایی را . بوده و درست مانند دفاع هاي یک مادر از فرزند خود است

  .متوجه انسان خواهد ساخت
کند و همان گونه که یکی مادر در دفاع از فرزند خود بسیاري از مسایل از جمله حق و به طور همه جانبه اي از فرد دفاع می» مدافعمن «

اندیشد، من گیرد و فقط به بیرون کشیدن فرزند خود از مهلکه میرا آن طور که باید و شاید، در نظر نمی... عدالت، درستی و نادرستی و 
در » من مدافع«. ر بسیاري از موارد چنین عمل می کند و این تدافع در برخی موارد جنبه ي دوستی خاله خرسه را پیدا می کندمدافع نیز د

  :جهت دفاع از شخص خدمات زیر را انجام می دهد
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  مدافع» من«خدمات 
  
  

  رفع اضطراب       
  
  

    
             

  
  
  
  

  »من«توجیه       
  
  
  

  انتقام جویی
  

  یا دادگاه ویژهو » دادستان«منِ 
کند و افرادي را که از شرح هاي ناخودآگاهی است که بر اساس سیستم خود ارزیابی خاصی، عمل میدادگاه ویژه، یکی دیگر از بخش

انرژي منفی ناشی از حرص، (منفی  این دادگاه در قبال تولید انرژي پتانسیل. دهدوظایف خود عدول کنند، مورد مجازات قرار می
کند که به اصطالح این بیماري ها را ایجاد شده توسط فرد، او را محاکمه و محکوم به تحمل بیماري می...) ریزي وخودخوري، درون

. اهی می نامیمهاي دادگدر فرادرمانی، با توجه به توضیح فوق، این دسته را بیماري. بیماري روان تنی و یا سایکوسوماتیک می نامند
ر مدافعات محکوم در این دادگاه به هیچ وجه مورد قبول واقع نمی شود زیرا در این دادگاه مطابق با فلسفه خلقت انسان عمل شده و اعتقاد ب

فی است که هاي مناي انرژيانرژي پتانسیل منفی، مجموعه. این است که انسان به روي زمین نیامده است که ایجاد انرژي پتانسیل منفی کند
بر اثر حالت هایی مانند حرص خوردن، خودخوري، درون ریزي، غم و غصه و حزن و اندوه، احساس نارضایتی، احساس شکست، احساس 

کند، رفتارهاي دوگانه است که شامل موارد زیر  یکی از مهمترین عواملی که ایجاد پتانسیل منفی می. آیددر انسان به وجود می... گناه و 
  :می شود

  
  

  خارج از ظرفیت            رفتارهاي
  
  
  

  تظاهر و وانمودسازي
  سازش

  سرکوب
  دوگانگی تحمل 

... 

  تبا ممانعت از ظهور تمایال
  با فرار از عوامل ایجاد کننده تمایالت

 با تغییر ماهیت دادن ظهور تمایالت

  برگشت
  انکار

  خیال بافی
  فراموش شدنی

 ترس

 استتار منبع تمایالت

  درون فکنی
  فرا فکنی

  دلیل تراشی
  جابجایی

 همانند سازي

  جبران
  عکس العمل سازي

 متکامل سازي

  بیماري هاي هیستریک
  بیماري تمارضی

 )حتمال زیادبه ا(بیماري هاي توایمیون 

  شب ادراري، عدم کنترل مدفوع
 متفرقه
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  :رفتارهاي دوگانگی

  بخش عمده اي از رفتارهاي ما را تشکیل داده و ظرفیت انسان باشد منجر به ایجاد انرژي پتانسیل منفی شده و موجب بیماري روان تنی      
به دنبال آن، با توجه به میزان این انرژي، فرد محکوم به  کار رسیدگی به انرژي پتانسیل منفی از طریق دادگاه ویژه صورت گرفته و. شودمی

  .نوعی بیماري می شود که ممکن است بدون داشتن عارضه ي جسمی او را دچار ناراحتی کند و یا اینکه با عارضه ي جسمی نیز توأم باشد
، مجبور به برخوردي دو گانه می شود که مطلوب و انسان در برخورد با وقایع بیرونی، در اکثر مواقع براي بهتر انطباق پیدا کردن با محیط

شده و به دنبال آن نوعی انرژي منفی در شخص ایجاد ... دلخواه فرد نبوده و در نتیجه منجر به حرص خوردن، خودخوري و غم و اندوه و
برسد، فرد از طرف دادگاه ویژه مورد  وقتی که میزان این نوع انرژي منفی به حد معینی. می نامیم» انرژي پتانسیل منفی«می شود که آن را 

محاکمه قرار گرفته و به طور یک جانبه محکوم می شود و حکم صادره به صورت بیماري روي محکوم اجرا خواهد شد؛ در این صورت 
ی ناشی از آن را، برخی از این بیماري ها، عارضه بدنی خاصی ندارند ولی درد و ایجاد ناتوان. بیمار با مشکالت جسمانی رو به رو می شود

فرد احساس می کندو چون عارضه ي فیزیکی مشخصی ندارند، پزشک به این دسته از بیماران اعالم می کند که مشکل آن ها عصبی بوده 
  .و یا به عبارتی تخصصی تر، به بیماري روان تنی و یا سایکوسوماتیک مبتال هستند

س سیستم خود پاداش دهی خاصی استوار شده است که افرادي را که از انجام اساس کار دادگاه ویژه همان گونه که ذکر شد، بر اسا
این سیستم به نظر می رسد بر طبق فلسفه ي خلقت و کمال انسانی استوار است و به انسان . رسالت کمال خود قصور کنند، درگیر می کند

ري، غم و غصه و محنت کشیدن، در دادگاه ویژه هیچ می فهماند که براي اهداف بزرگی به وجود آمده، نه براي حرص خوردن، خود خو
  .یک از دالیل ما در قبال ایجاد انرژي پتانسیل منفی مورد قبول قرار نمی گیرد

  
  برخورد با وقایع بیرونی      رفتار دوگانه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  انسیل منفیانرژي پت    دادگاه ویژه        صدور حکم        بیماري روان تنی
  
  

  تظاهر و وانمودسازي
  سازش

  سرکوب
  تحمل 

... 

  در صورت خارج
  بودن از 

 ظرفیت فردي 

  حرص خوردن
  خوريخود 

  درون ریزي
  غم و غصه

  حسرت خوردن
  احساس گناه 

.... 
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  :برخی از بیماري هاي شایع در رابطه با دادگاه ویژه عبارت است از
  زخم معده          خودخوري

  بیماري هاي قلبی        حرص و نگرانی
  گواتر          غم و غصه

  کولیت        نگرانی همراه با تضاد
......          ......  

    

  تعریف فیلتر عقلی
د اطالعات غیرعقالنی و غیرمنطقی محافظه می کند و از این طریق عملکرد مدیر بدن را که ذهن است این نرم افزار، انسان را در مقابل ورو
ورود اطالعات غیر واقعی باعث پیاده شدن ان روي انسان می شود و این در برخی از موارد می تواند . تحت کنترل اطالعاتی قرار می دهد

  :فیلتر عقلی داراي دو بخش است. خطرناك باشد
. که در سطح خودآگاهی قرار دارد و فرد نسبت به چارچوب آن آگاهی داشته و سعی می کند که از آن استفاده ي آگاهانه کند آگاه بخش

عقالنی و منطقی بودن براي هر کسی به گونه اي تعریف شده است و این نرم افزار با برنامه هاي درست و غلط، به نام منطق برنامه ریزي 
  .م گیري ها و انتخاب هاي خودف از آن استفاده می کندشده و فرد در تصمی

که ورودي اطالعات را به ذهن انسان به طور غیرارادي بسته و این مدیریت را در قبال اطالعات ورودي غلط حفظ           بخش ناخودآگاه
زندگی خود به آنها رسیده است، اجازه عبور و می کند و پس از بررسی و انطباق آنها با معیارهاي عقالنی و باورهاي منطقی که فرد در طی 

  .ورود به بخش هاي دیگر ناخودآگاهی را می دهد
  

بخش فیلتر عقلی خودآگاه انسان به » دیگر نمی توانیم ببینم«اگر فردي در مقابل نامالیمات محیط زندگی خود عصبانی شده و بگوید : مثال
را نمی خواهد ببیند و مایل است که اوضاع عوض شده و تغییر کند و قصد او از بیان  طور دقیق منظور فرد را می داند که فقط این شرایط

اما اگر همین گفته وارد بخش فیلتر ناخودآگاهی شود، در آن جا با فیلتر عقلی ناخودآگاهی مواجه می شود . این جمله نابینایی چشم نیست
اگر به احتمال بسیار ضعیفی این بخش نیز متقاعد شود که منظور شخص، ندیدن اما . شودو موضوع ابراز تمایل به ندیدن، فیزیکی تلقی نمی

فیزیکی است و فرد مایل است که چشمان او نبیند، وارد بخش اراده و اجرا شده و پس از آن توط مدیریت بدن و سلول به اجرا در می آید 
رد از این پس نبیند، لذا کوري هیستریک، اتفاق می افتد که و این مدیریت با توضیحاتی که شرح آن بررسی می شود دستور می دهد که ف

  .با وجود سالم بودن چشم، قادر به دیدن نیست
  

  تعریف فیلتر ناخودآگاهی
فیلتر دیگري در بخش ناخودآگاهی وجود دارد که متشکل است از کلیه ي اطالعات منطقی و یا غیرمنطقی که حاصل زندگی فردي است 

ي فکري مشخص و معینی رسیده و یا خانواده، محیط و جامعه روي او           که در مورد آنها، شخص به نتیجهو همچنین اطالعاتی را 
این بخش، فیلتري را بر سر راه اطالعات ورودي قرار می دهد و اگر آن اطالعات با محتویات این فیلتر هم خوانی . اندریزي کردهبرنامه

ها را بپذیرد، اطالعات ورودي به بخش اراده و اجرا وارد جازه عبور نمی دهد و در صورتی هم که آننداشته باشند آن ها را پس زده و ا
  .شده و به طور قطع به اجرا در می آیند

ریزي شده که انجام بعضی چیزها را در ناخودآگاهی خود مقدور و انجام ي خاصی برنامهنرم افزار ناخودآگاهی همه ي انسان ها به گونه
در برخورد با مسایل بیرونی این فیلترها هستند که از ورود برخی اطالعات ممانعت می کنند؛ . داندیزهاي دیگر را غیرممکن میبعضی چ

 براي مثال، وقتی که این برنامه بر اساس فقط عقل و منطق پایه ریزي شده است از قبول مسایل خارج از این حوزه، به شدت امتناع ورزیده و
  .از می زنداز قبول آن سر ب
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  تعریف بخش اراده و اجرا
براي . پس از اینکه فیلتر ناخودآگاهی، اطالعاتی را مورد تأیید قرار داد، آن را به این بخش ارسال کرده و در این بخش به اجرا در می آید

مت شده و از عبور آن به بخش مثال اگر انسان بخواهد روي آتش راه برود؛ در مقابل اطالعات ورودي در فیلتر ناخودآگاهی به شدت مقاو
در نتیجه، فرد به هیچ عنوان حاضر به پا گذاشتن روي آتش نخواهد شد و در صورتی هم که پا . اراده و اجرا جلوگیري به عمل می آید

پنوتیزم، فرد قادر اما با چندین سال کار مداوم و تغییر برنامه این فیلتر از طریق تلفیق و خود هی. بگذارد به شدت سوخته و آسیب می بیند
دلیل این که سلول دچار تخریب . خواهد شد که روي آتش گام گذاشته و نه تنها احساس گرما نکند بلکه احساس یخ زدگی نیز داشته باشد

در این صورت سلول به راحتی در آن . نمی شود این است که براي واکنش در مقابل سوختگی دستوري از کالبد ذهنی دریافت نمی کند
درجه سانتی گراد حرارت را تحمل می کنند در حالی  250متري حدود  2500یط عمل کند؛ همان طوري که موجودات زنده در اعماق شرا

که ساختمان سلولی آن ها دقیقاً همانند سلول انسان است ولی چون شرح وظیفه براي چنان شرایط محیطی تعریف شده است، به راحتی 
  .ستند و دچار هیچگونه تخریبی نیز نمی شوندتحت آن شرایط در حال فعالیت ه

  
  تعریف هیپنوتیزم

از فیلتر عقلی به ضمیر ناخودآگاه و عبور از بخش فیلتر ناخودآگاهی به بخش اراده و اجرا، وضعیتی را پیش         ) تلقین(عبور اطالعات 
شود؛ در صورتی که اطالعات به ناخودآگاهی برسد عمل البته در تعاریف هیپنوتیزم گفته می . می آورد که به آن هیپنوتیزم می گویند

مین هیپنوتیزم انجام می شود ولی از نقطه نظر فرا درمانی اطالعات وارد شده باید از نرم افزار برنامه ریزي هاي ناخودآگاهی نیز بگذرد و ه
  .موضوع است که تلقین پذیري و تلقین پذیري را بر اساس آن می توان تعریف کرد

  
  رایج هیپنوتیزم تعریف 

  حالت هیپنوز       ضمیر ناخوداگاه  فیلتر عقلی     )     تلقین(اطالعات 
  

  تعریف هیپنوتیزم از نظر فرا درمانی
  حالت هیپنوز        اراده و اجرا         فیلتر برنامه هاي ناخودآگاهی  فیلتر عقلی        ) تلقین(اطالعات 

  
  تعریف تلقین پذیري

شرح داده شد در ناخودآگاهی برنامه ي نرم افزاري وجود دارد که بر اساس اطالعات وارد شده به آن، برنامه ریزي شده  همان گونه که
همه ي اطالعات و برنامه هاي . انداطالعات در خالل زندگی به خصوص در دروان کودکی، این نرم افزار را برنامه ریزي کرده. است

تلقین پذیري عبارت است از عدم مقاومت این . می شود و پس از هم خوانی با آن اجازه ورود پیدا می کندورودي با این فیلتر انطباق داده 
براي مثال فردي که تحت تأثیر دوران کودکی و بعد از آن، نرم افزار ناخودآگاهی او فقط به . نرم افزار با برنامه ها و اطالعات ورودي

ست؛ در مواجه با مسایل خارج از حیطه ي عقل و منطق، متافیزیکی و فراذهنی، مقاومت منفی صورت عقالنی و منطقی، برنامه ریزي شده ا
در نتیجه، چنین اطالعاتی از ناخودآگاهی او نمی تواند عبور کرده و به بخش اراده وارد شده و به اجرا . نشان داده و نمی تواند آن را بپذیرد

شود که پلک هاي او سنگین و سنگین شکافیم، به عنوان نمونه در هیپنوتیزم به سوژه اي تلفیق میبا ذکر مثالی این مورد را بیشتر می. در بیاید
تر می شود، او برنامه ي نرم افزاري ناخودآگاهی شروع به تجزیه و تحلیل این خبر نموده و دلیلی براي این که پلک هاي فرد سنگین تر 

. در نتیجه، هر چقدر هیپنوتیزور براي تلفیق کردن تالش کند، بی فایده خواهد بود. نمی دهدبشود، پدا نکرده و این خبر را مورد تأیید قرار 
یا این که به سوژه تلقین می شود که دست ها در حال سبک شدن است اما این نرم افزار، چنین چیزي را امکان پذیر نمی داند که دست 

که هر چیزي در حوزه ي جاذبه ي زمین قرار داشته باشد، امکان سبک تر شدن  سبک تر شود و این برنامه را در ناخودآگاهی ارایه می دهد



www .b a l e a n d i s h e h . com 
Email: baleandisheh@hotmail.com 

  هاي ذهنیشناسایی و استفاده از ظرفیت
 

12  
 

ه هو وزش      و وزشآ ه          بالبال            دد          شاورهشاوره        وو      آ د ها د ن        ا نپا   پا

در مورد چنین افرادي در اصطالح گفته میش ود . بنابراین، تلقین هاي هیپنوتیزور در این مورد بی نتیجه باقی خواهد ماند. آن وجود ندارد
ناخودآگاهی آنها هر چیزي را امکان پذیر بداند و اجازه عبور به اطالعات که تلقین ناپذیر هستند و در مقابل این عده افرادي که نرم افزار 

  .ورودي را بدهد، تلقین پذیر گفته می شود
در واقع در هر . بدون قابلیت تلقین پذیري، هیچ کسی هیپنوتیزم نخواهد شد و تالش هاي هیپنوتیزور در این مورد بی نتیجه خواهد ماند

  .عیین کننده ي نتیجه ي هیپنوتیزم خواهد بود، نه هیپنوتیزورهیپنوتیزم این سوژه است که ت
  

  تقسیم بندي افراد
 افراد در برخورد با مسایل در صورتی که آنها را در گذشته تجربه نکرده و یا راجع به آنها آگاهی و اطالعاتی نداشته باشند، به دو صورت

  :توان به دو دسته کلی تقسیم کرد کلی با آن برخورد می کنند، یا به عبارتی دیگر افراد را می
  

  )افراد ساده(افراد بدون پیش داوري 
  

  :افراد با پیش داوري
  افراد دانا -
  افراد سوپر دانا -
  

افرادي هستند که نسبت به آنچه که نمی دانند هیچ گونه پیش داوري و قضاوتی ندارند و اظهار نظر، قضاوت  :افراد بدون پیش داوري
به انجام آزمایشات و تحقیق و بررسی است و چیزي که نسبت به آن آگاهی ندارندو قبالً تجربه نکرده اند را به صراحت و داوري آنها منوط 

به هر حال این گروه در برخورد با مسایلی . اعالم کرده و عدم اطالع و تجربه ي خود را از آن موضوع با شجاعت اخالقی اعالم می کنند
ند، هیچ گونه پیش داوري ندارندو اگر قرار باشد راجع به آن اظهار نظر کنند، ابتدا آن را آزمایش کرده و که اطالعاتی نسبت به آن ندار

  .این دسته افراد محقق و بی نظر و به عبارتی افرادي ساده هستند. سپس نظر خود را اعالم می کنند
اکثریت افراد .... یکی به مفاهیم ساده اندیش و ساده لوح و مفهوم انسان ساده شاید در زبان فارسی، خوب معنا نشده باشد و به علت نزد

در انجیل فرموردند که تا مثل ) ع(برداشت خوبی از آن نداشته باشند، ولی در اینجا منظور از ساده، همان معنی است که عیسی مسیح 
  .الهی، از همه موفق تر هستند این دسته در زمینه استفاده از رحمانیت. کودکان ساده نشوید، ملکوت خود را نخواهید دید

افرادي هستند که به محض برخورد با هر موضوع جدیدي، بدون داشتن اطالعات و معلومات کافی، فوري راجع  :افراد با پیش داوري
  :این دسته خود به دو گروه تقسیم می شوند. به آن اظهار نظر کرده و به راحتی قضاوت و داوري می کنند

به همه ي وقایع، پیش داوري داشته و راجع به همه چیز اظهار نظر می کنند ولی در انتها این آمادگی را دارند که  که نسبت :افراد دانا
دست از پیش داوري برداشته و موضوع را به آزمایش بگذارند و بخواهند آن را مورد تجزیه و تلحیل بی نظرانه و محققانه قرار بدهند و 

  .د از تحقیق خود کنندصدور حکم نهایی را موکول به بع
افرادي هستند که تصور می کنند همه ي علوم عالم هستی را می دانند و چیزي نمی تواند در پهنه ي گیتی وجود داشته  :افراد سوپر دانا

کرده و اگر  آنها همه چیز را باید با بایگانی اطالعات، تجارب و دانسته هاي خود قیاس. باشد که از حیطه ي علم و دانش آنها خارج باشد
با آن مطابقت کامل داشته باشدف آنگاه موضوع درست است و اگر منطبق نباشد، محال ممکن است که چنین چیزي بتواند وجود داشته 

در حالی که می دانیم، در  پهنه ي هستی خیلی چیزها وجود دارد که اگر همه ي دانش انسان هاي طول تاریخ را روي هم بگذاریم، . باشد
  .توانیدآن را حدس بزنند و آن قدر مطالب وجود دارد که انسان تصورش را هم نمی کندحتی نمی 

متفکر واقعی به خوبی          . این عده در همه ي عرصه ها، ترمزهاي پدیده هاي جدید هستند و با هر فکر نو و تازه اي مخالفت جدي دارند
  :اگاهی او آشکاتر می شود، به قول ا بن سینامی داند که هر چه بیشتر بداند، سواالتش بیشتر و بخش نا
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ن ش  ا ید د جا ر دا م        ا د ی  م   دا    
  :و یا

تا یار  ن باد  کا    دل   ا وی  ی  ت،  دا وی    یک 

ار م  تا    زد ید    یا        راه     ه ای        ل               آ    ور
  )ابوسعید ابوالخیر(            

  )18بقره، (» صم بکم عمی فهم ال یرجعون«در مورد این افراد گفته می شود 
  ».کر و کور و الل هستند، پیش ایشان بر نمی گردند«

این  در دنیاي عرقان پیشنهاد می شود که از اتالف وقت با این عده اجتناب شود و با نام هاي مختلفی از آنها اسم برده شده است، حافظ در
  :مورد چنین گفته است

ی ق و  رار  ، ا و ن ی  د ی      با  ود د  رد، از  ر  ی     
  :و یا

ی رار  و، ا م وران  ر        وا ش د و، با  م   د جان 
  

  :از آن می فرمایددر دفتر سوم مثنوي، احمق خطاب کرده و در قسمتی ) ع(و جناب موالنا این دسته را در ماجراي فرار عیسی مسیح 

ن م را   م ا ون و ا دم      ور      و        کان  ن    وا   د 

کاف د  دم،  وا ن  ف      را        ود،      درید  

ی ت  دم،  وا ده  ن  ی      ت  دم،  وا ی  ر ال    

ق  وُد دم آن را  دل ا ی     و    بار   اران      صد     وا   شد    ما
  :و در خاتمه

ت ی  ون   ، ب قان  ت      ز ا ون   ر ی  ق،    ت ا
  

  :و خالصه در جایی دیگر می فرماید

وری  ی  ت    ز وری         ف ا ی با  م خا  ی  و   یا 



www .b a l e a n d i s h e h . com 
Email: baleandisheh@hotmail.com 

  هاي ذهنیشناسایی و استفاده از ظرفیت
 

14  
 

ه هو وزش      و وزشآ ه          بالبال            دد          شاورهشاوره        وو      آ د ها د ن        ا نپا   پا

  ريزی کنيم؟رنامهرا پروگرام و ب) کامپيوتر وجود انسان(چگونه ضميرناخودآگاه 
  

   (Self Consciousness)اصل خودهشیاري، خود بیداري و اشراف و بصیرت لحظه به لحظه به خود . 1
کند، متناسب با آن، باور و ضمیرناخودآگاه در هر لحظه هر سیگنالی که دریافت می. این اصل مهمترین اصل تکنولوژي فکر است

رسد که انسان باید در هر بنابراین به نظر می. کندسان و یا بیرون از بدن در دنیاي خارج کنترل میسازد و یا سیستمی را در بدن انروحیه می
  . کندلحظه مراقب خود باشد و بداند که ضمیر ناخودآگاه چه سیگنالی را از طریق حواس پنجگانه و یا فکر دریافت می

  . ه لحظه انسان نسبت به خود استریزي و کنترل ضمیرناخودآگاه، توجه لحظه ببهترین راه برنامه
  (Power of focus) اصل استفاده از قدرت تمرکز. 2

. هاي زیبا تمرکز کنیدهمواره بر سوژه. کندانسان در هر لحظه به هر آنچه که تمرکز کند بازتاب آن را در روحیه و فکر خود حس می
تواند در ذهن شما هاي زیبایی که میبیند و پدیدهماست و چشم حس میهاي زیبایی که در دنیاي فیزیکی و خارج از وجود شاعم از سوژه

تواند به ها میهمه این پدیده. پردازیهاي زیباي آیندهمثل خاطرات زیباي گذشته و یا خیال. شکل گیرد و چشم دل شما را به آن مشغول کند
  .مراقب تمرکزهاي خود باشید. ندگی شما ایجاد کندعنوان سیگنالهاي ورودي ضمیر ناخودآگاه شما اثرات عمیق و مطلوبی در ز

 (Power of Question)اصل استفاده از قدرت سوال . 3

چگونه «کند مثالً وقتی کسی از خود سوال می. کندکند بازتاب خاصی در روحیه و فکر او ایجاد میسوالی که  انسان از خود میهر 
کند که آري من خوبشختم و این احساس و فکر به کند و به او این را القاء میشاد می اش رانفس این سوال روحیه» است که من خوشبختم؟

تواند دنیاي او را به راستی زیبا دهد که میشود و حاصلی میدهد و این سیگنال پردازش میضمیرناخودآگاه یک سیگنال ورودي مثبت می
  .کند و در واقع به سعادت و خوشبختی واقعی برساند

  . کند که همان شرایط را در وجود انسان پدید آوردرناخودآگاه بر اساس سیگنالهاي دریافتی آن چنان کائنات را با آدمی همنوا میزیرا ضمی
نفس یک چنین سوالی بالفاصله روحیه » چرا من بدبخت هستم«کند که وقتی کسی از خود سوال می. عکس این حالت هم وجود دارد

اي مناسب با شود و عالوه بر ساختن روحیهکند و این سیگنال منفی وارد ضمیر ناخودآگاه شده و پردازش میانسان را افسرده و غمگین می
کند که واقعاً شرایط یک انسان هاي الهی ایجاد میگذارد و سد و مانعی براي تمام رحمتاي بر تمامی کائنات تأثیر میآن سوال، به گونه

  . شودبدبخت براي او فراهم می
کند که کیفیت زندگی شما را نوع سواالتی تعیین می«کندو لذا باید بدانید که تأثیر بسیار مهم هر سوالی است که انسان از خود می این

  .»پرسیداز خود می
  کنید؟اید؟ چگونه پرسش میحال با توجه به تأثیر هر سوال در دنیاي انسان، اینک شما چه تصمیمی براي سواالت روزمره خود گرفته

  اصل استفاده از جمالت تأکیدي و تصدیقی مثبت. 4
لذا شما مرتباً از . اي را که شما بگوئید، یا بنویسید و یا بخوانید مفهوم آن جمله، خود یک سیگنال به ضمیرناخودآگاه استهر جمله

رود و وضعیتی ضمیر ناخودآگاه شما میاین مفاهیم به . اي ویژگی خوب شما را تصویر کند استفاده کنیدجمالت تأکیدي مثبتی که به گونه
مرتباً باورهاي  نسا سازد و بدینکند ضمن اینکه همان مفاهیم را در نظام باورهاي شما میرا متناسب با آن مفاهیم در دنیاي شما ایجاد می

رتباً آنها را بخوانید و آن مفاهیم چنین جمالت زیبائی را بنویسید و در محل کار و زندگی خود نصب کنید و م. شودتر میشما عالی و عالی
  .را احساس کنید

 (Imagination and Visualization)اصل تصویرسازي ذهنی . 5

ها بایت اطالعات را در قالب یک تواند تصویر دریافت کند و در هر لحظه میلیونکامپیوتري می رکامپیوتر ضمیرناخودآگاه هم مثل ه
  .ازش کند و حاصلی را پدید آورددریافت کرده، پرد) تصور و تخیل(عکس 

  .ریزي و هدایت ضمیر ناخودآگاه استهاي برنامهتصویرسازي ذهنی یکی از بهترین شیوه
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  . این فرمول را همیشه براي موفقیت به خاطر بسپارید
  
  
  
  
  

ید، امیدواري را به تخیل خود را به فکر تبدیل کنید، فکر خود را به مرحله آرزو برسانید، براي آرزوي خود امید ایجاد کن
خواسته خود تبدیل کنید و خواسته را با دنیایی از هیجان و اشتیاق به اشتیاق سوزان برسانید و بدانید که اشتیاق سوزان به همراه 

  .گیرد قطعاً حاصلش رسیدن به هدف و موفقیت استایمان به موفقیت، آنجا که در کنار اقدام قرار می
  

  ده خطاي شناختی

  ا همه چیزتفکر هیچ ی .1

. هر چه کمتر از کامل، شکست بی چون و چراست. همه چیز را سفید و در غیر این صورت سیاه می بینید
برنامه الغري من دود شد و به «: زنی که رژیم الغري گرفته بود، پس از خوردن یک قاشق بستنی گفت

تا به آخر نوش جان  با این طرز تلقی به قدري ناراحت شد که یک ظرف بزرگ بستنی را» .هوا رفت
  .کرد

  تعمیم مبالغه آمیز .2
هر حادثه منفی و از جمله یک ناکامی شغلی را شکستی تمام عیار و تمام نشدنی تلقی می کنید و آن را با 

فروشنده افسرده اي که در حال رانندگی پرنده اي به . توصیف می کنید» همیشه«و » هرگز«کلماتی چون 
  ».چه بد شانس هستم، پرنده ها همیشه به شیشه اتومبیل من می خورند« : تشیشه اتومیبیلش خورده بود گف

  فیلتر ذهنی .3

به جزئی از یک حادثه منفی توجه می کنید و . تحت تأثیر یک حادثه منفی همه واقعیت ها را تار می بینید
طرز  به خاطر. شبیه چکیدن یک قطره جوهر که بشکه آبی را کدر می کند. بقیه را فراموش می کنید

برخورد خود با همکاران اداره تشویق می شوید، اما در این میان کسی از جمع همکاران کمله اي نه 
روزهاي مدید در حالی که همه ي گفته هاي مثبت را . چندان جدي در مقام انتقاد از شما می گوید

  .فراموش می کنید، تحت تأثیر این تک انتقاد رنج می برید

  بی توجهی به امر مثبت .4
کارهاي خوب خود را بی اهمیت . هاي مثبت، اصرار بر مهم نبودن آنها داریدبا بی ارزش شمردن تجربه

بی توجهی به امر مثبت شادي زندگی . می خوانید، می گویید که هر کسی می تواند این کار را انجام دهد
  .دهدرا می گیرد و شما را به احساس ناشایسته بودن سوق می

  دهنتیجه گیري شتابز .5

  . بی آنکه زمینه ي محکمی وجود داشته باشد نتیجه گیري شتابزده می کنید
  .بدون بررسی کافی نتیجه می گیرید که کسی در برخورد با شما واکنش منفی نشان می دهد: ذهن خوانی

بدون هرگونه بررسی . پیش بینی می کنید که اوضاع برخالف میل شما در جریان خواهد بود: پیشگویی
و اگر افسرده باشید ممکن است » .آبرویم خواهد رفت؛ از عهده انجام این کار برنخواهم آمد« می گویید

  .هرگز بهبود نخواهم یافت«به خود بگویید 

  درشت نمایی .6
از یک سو درباره ي اهمیت مسایل و شدت اشتباهات خود مبالغه می کنید و از سوي دیگر، اهمیت جنبه 

موردي است که به آن، گاه بازي دوربین . هست برآورده می کنید هاي مثبت زندگی را کمتر از آنچه
  .چشمی نام نهاده اند

رسیدن به هدف و 
 موفقیت

ایمان به  اقدام
 موفقیت

تخیل، فکر، 
آرزو، امید، 
خواسته، 

 اشتیاق سوزان
+ + = = > 
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  استدالل احساسی .7

از سوار «:فرض را بر این باور می گذارید که احساسات منفی شما لزوماً منعکس کننده واقعیت ها هستند
احساس گناه می کنم؛ «ا ی» .شدن در هواپیما وحشت دارم؛ حتماض پرواز با هواپیما بسیار خطرناك است

احساس «یا » .خشمگین هستم، معلوم می شود با من منصفانه برخورد نشده است«یا » .باید آدم بدي باشم
احساس نومیدي می کنم؛ «یا » .حقارت می کنیم؛ معنایش این است که فردي از درجه دوم اهمیت هستم

  ».حتماً باید نومید باشم

  بایدها .8

نوازنده بسیار خوبی پس از . آن طور که شما می خواهید و انتظار دارید باشیدانتظار دارید که اوضاع 
آن قدر تحت تأثیر این » .نباید این همه اشتباه می کردم«: نواختن یک قطعه دشوار پیانو با خود گفت

را به » باید«انواع و اقسام کلماتی که . عبارت قرار گرفت که چند روز متوالی حال و روز بدي داشت
  .لی تداعی می کنند، همین روحیه را ایجاد می نمایندشک

دار که بر ضد ضما به کار برده می شوند، به احساس تقصیر و نومیدي » باید«آن دسته از عبارت هاي 
اما همین باورها، اگر متوجه سایرین و یا جهان به طور کلی شود منجر به خشم و . منجر می گردند

  ».سمج باشد نباید این قدر«دلسردي می گردد 
اغلب        » .نباید آن شیرینی را بخورم«. ها به خود انگیزه بدهند»نباید«ها و »باید«خیلی ها می خواهند با 

کنند و اشخاص تشویق می شوند که درست برعکس آن را تولید تمرد می» بایدها«بی تأثیر است زیرا 
  .انجام دهند

  برچسب زدن .9

به خود برچسب » اشتباه کردم«به جاي اینکه بگویید . همه چیز استبرچسب زدن شکل حاد تفکر هیچ یا 
و غیره » شکست خورده«یا » احمق«گاه هم اشخاص به خود برچسب » .من بازنده هستم«: منفی می زنید

انسان وجود . برچسب زدن غیرمنطقی است؛ زیرا شما با کاري که می کنید تفاوت دارید. می زنند
این برچسب ها تجربه هاي بی فایده اي . به این شکل وجود ندارد» احمق«و  »بازنده«خارجی دارد اما 

  .هستند که منجر به خشم، اضطراب، دلسردي و کمی عزت نفس می شوند
وقتی کسی در مخالفت با نظر شما حرفی می زند ممکن است او را . گاه برچسب متوجه دیگران است

جوهر و «یا » شخصیت«جاي رفتار یا اندیشه بر سر بعد احساس می کنید مشکل به . یک متکبر بنامید
در نتیجه او را به کلی بد قلمداد می کنید و در این شرایط فضاي مناسبی براي ارتباط . اوست» ذات

  .سازنده ایجاد نمی شود

  شخصی سازي و سرزنش .10

وقتی . ته ایدکنید که به هیچ وجه امکان کنترل آن را نداشاي قلمداد میخود را بی جهت مسوول حادثه
این نشان می دهد «زندي از آموزگار پسرش شنید که او در مدرسه خوب درس نمی خواند با خود گفت 

و چه بهتر که این مادر علل واقعی درس نخواندن فرزندش را می جست تا او را » .که من مادر بدي هستم
  .کمک کند

  .شودشخصی سازي منجر به احساس گناه، خجالت و ناشایسته بودن می 
بعضی ها هم عکس این کار را می کنند و سایرین و یا شرایط را علت مسایل خود تلقی می کنند و توجه 

علت زندگی زناشویی بد من این «ندارند که ممکن است خود را در ایجاد گرفتاري سهمی داشته باشند 
  .ودسرزنش به خاطر ایجاد رنجش اغلب موثر واقع نمی ش» .است که همسرم منطقی نیست
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  .ده خطاي شناختی خود را اصالح کنیمچگونه 

  ي روحیه سنجیي روزانهبرگه
  :ي ناراحت کننده را به اختصار شرح دهیدحادثه :مرحله اول
از کلماتی مانند غمگین، نگران، . احساسات منفی خود را بنویسید و براي هر کدام امتیازي از صفر تا صد در نظر بگیرید :مرحله دوم

  .احساس گناه، تنها، درمانده، مأیوس و غیره استفاده کنید عصبانی،
  روش سه ستونی :ي سوممرحله
  ارزیابی نتیجه :ي چهارممرحله

ي اکنون خود، یکی از چهار موقعیت مجدداً براي افکار اتوماتیک یادداشت شده امتیازي از صفر تا صد در نظر بگیرید و با توجه به روحیه
  .ص کنیدمشخ× زیر را با عالمت 

  
                                                  

  خیلی بهتر شدم    بهتر شدم    کمی بهتر شدم   بهتر نشدم
  

  واکنش هاي منطقی  خطاهاي شناختی  افکار اتوماتیک
احساس درماندگی می کنم، بهتر نخواهم . 1

  .شد، حال بد من ادامه دار خواهد بود
پیش بینی، استدالل احساسی،   )درصد 30(   )                 درصد 100(

تفکر هیچ یا همه چیز، بی 
  توجهی به امر مثبت

ممکن است احساس درماندگی کنم اما به این . 1
ي نخستین دوره. معناي درمانده بودن من نیست

. افسردگی من ده سال پیش بود که باالخره تمام شد
قبالً درمان . شودبا این حساب افسردگی هم تمام می

توانم صد در صد درمانده ام و در نتیجه نمیشده
 .باشم

  )درصد 100(
افسردگی من نشان می دهد که زنم را دوست .2

ندارم، اگر او را دوست داشتم، این احساس را 
  .نداشتم

  )درصد 30(   )                 درصد 100(
  استدالل احساسی

مردهایی که زن خود را دوست دارند گاه افسرده . 2
احساس عشق و عالقه ي زیادي در من . شوندمی

.          ي افسردگی استاما این احتماالً نشانه. نیست
  .می توانم مسائل را با زنم حل کنم

  )درصد 75(
همه و از جمله دکتر برنز از من بدشان         . 3

  .می آید
تعمیم مبالغه آمیز، ذهن خوانی،   )درصد 30(   )                 درصد 100(

  زرگ نماییب

آید احساس ممکن است چون از خودم بدم می. 3
آیا مدرکی دارم . می کنم که دیگران از من متنفرند

  آید؟که نشان بدهد دکتر برنز از من بدش می
اگر . می توانم موضوع را مستقیماً از خود او بپرسم

  .از من ناراحت باشد می توانم دلیلش را سوال کنم
  )درصد 100(
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  واکنش هاي منطقی  خطاهاي شناختی  وماتیکافکار ات

  .کنمهمه را ناراحت می. 4
  )درصد 30(   )                 درصد 100(

  تعمیم مبالغه آمیز، ذهن خوانی

توانم همه را ناراحت کنم زیرا همه را        نمی. 4
براي . از آن گذشته دلیلی براي آن ندارم. شناسمنمی

ام، فشار شدید گذاشته اینکه بهتر شوم خودم را زیر
دکتر برنز . اما کسی مرا زیر فشار نگذاشته است

معتقد است که من بیش از اندازه به خود فشار      
  .دهمآورم و به خودم فرصت بهبود نمی می

  )درصد 100(
  .نباید چنین احساسی داشته باشم. 5
  عبارت باید دار  )درصد 30(   )                 درصد 100(

این . ن افسرده هستم چنین احساسی دارمچو. 5
  .حالت من باالخره از بین می رود

  )درصد 75(
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  هوش هيجانی
  :باشدهوش هیجانی داراي سه بخش می -
  هیجان/ عاطفه. 1
  اندیشه / شناخت. 2
  انگیزش/ اراده. 3
  

  :ابعاد روانشناختی هوش هیجانی -
  قابلیت هیجانی . 1
  بلوغ هیجانی . 2
  انی حساسیت هیج. 3
  

  کاربردهاي هوش هیجانی در محیط کار -
  توسعه شغلی. 1
  توسعه یا بهسازي مدیریت. 2
  اثربخشی گروهی . 3
  

  های هوش هيجانیمولفه
کند کلید هوش هیجانی خودآگاهی و تشخیص هر احساس به همان صورتی که بروز می: هیجان هاي شخصی/ شناخت عواطف .1

  .تواند تصمیمات صحیح بگیرندکنند بهتر میرك میافرادي که احساس واقعی خود را د. است
توانیم هوشیارانه آنها را در اختیار بگیریم و اجازه هاي هیجانی بر خودآگاهی استوارا ست و میمهارت: هااستفاده صحیح هیجان .2

نه یادگیري تقویت می شود با استفاده صحیح از هیجان ها محیط روانی اطراف ما مساعد و زمی. ندهیم هیجان ها بر ما غلبه یابند
 .کنندزندگی را بهتر تحمل می تافرادي داراي این مهارت نامالیما

از مهارت . هاي کاري بسیار مولد اثربخش و خالق هستندافراد داراي این مهارت در زمینه) برانگیختن خود(خودانگیزشی  .3
 . کانش براي موفقیت در کار استفاده کردتوان در تأخیر کامرواسازي و جلوگیري یا حذف تخودکنترلی هیجانی می

این مهارت از . اساسی ترین مهارت مرتبط با افراد توانایی ابراز همدلی است): همدلی(هیجان هاي دیگران / شناخت عواطف .4
داراي مهارت همدلی، با موشکافی  فرد. طریق شناخت و درك وضعیت هیجانی خودمان و آثار مرتبط با آن به دست می آید

 .هایش پی ببرد و به عبارتی بداند مخاطب چه انتظاري از او داردعالیم ظاهري فرد می تواند به نیازها یا خواسته دقیق

مهارت در کنترل هیجان ها و عواطف دیگران از جنبه هاي مهم در برقراري ارتباطی موفق با دیگران محسوب می : روابط انسانی .5
سان هایی خوش برخورد و ممتاز در روابط اجتماعی تلقی می شوند قابلیت هاي این افراد اراي این مهارت به عنوان اندافراد . شود

باعث می شود آنان در رهبري؛ تعامالت فردي و ابراز عقیده اثربخش باشند افراد می توانند از مولفه هاي هوش هیجانی در 
ش هیجانی در یک محیط آموزشی می تواند براي توسعه و تحول هو. تعامالت فردي دیگران و فعالیت هایشان استفاده نمایند

اگر دانش آموز بتواند این ویژگی ها را تشخیص دهد اولین گام در جهت کنترل و هدایت . معلمان و دانش آموزان مفید باشد
دانش  بعضی از این موانع در. ش برداشته و می تواند موانع تضعیف کننده عملکرد را از بین بردارددعواطف و هیجان هاي خو

 :آموزان بزرگسالی که پس از غیبت طوالنی به مدرسه بازگشتند به شرح زیر است

  . د مطالب را به خوبی یاد بگیرندنترس عمده از اینکه نتوان .1
 .شودها نوعی احساس غرور و تفوق طلبی دارند که مانع یادگیري میبه خاطر مسن بودن نسبت به سایر همکالسی .2
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  چارچوب قابليت هيجانی

  

  ابلیت فرديق

  خودآگاهی
  درك هیجانات خود و آثار آن / شناخت: آگاهی هیجانی. 1
  هاي خوددرك نقاط قوت، ضعف و محدودیت/ شناخت: خودارزیابی صحیح. 2
  احساس لیاقت، ارزشمندي و توانمندي: خودباوري. 3

  خودگردانی

  جلوگیري از بروز اختالالت هیجانی و تکانش هاي موجود: خودکنترلی. 1
  پذیرش مسئولیت در قبال عملکرد فردي : وظیفه شناسی. 2
  حفظ معیارهاي صداقت و درستکاري: اعتماد سازي درونی. 3
  انعطاف در پذیرش تغییر و کنترل آن: انطباق پذیري. 4
  ها، راهکارها و اطالعات جدید و بکرسازگاري در مواجهه با ایده: نوآوري. 5

  انگیزش

  یا رسیدن به معیارهاي برتر هبودبتالش براي : رشدگرایی. 1
  همسویی با اهداف گروه یا سازمان : تعهد. 2
  آمادگی استفاده از فرصتها : ابتکار عمل. 3
  جدیت در رسیدن به اهداف به جاي دیدن موانع و عوامل بازدارنده: خوش بینی. 4

  قابلیت اجتماعی

  همدلی

  و تأثیر آن در تصمیمات شناخت عواطف و دیدگاه دیگران: درك دیگران/شناخت. 1
  اعتقاد به رشد دیگران و تقویت تواناییهاي آنها : بالندگی دیگران. 2
  پیش بینی، شناسایی و ارضاء نیازهاي مشتریان: خدمت مداري. 3
  ها و نژادهاي مختلف رشد فرصتها از طریق بکارگیري افراد با فرهنگ: هدایت تنوع. 4
  گروه و قدرت روابط  مطالعه هیجان فعلی: آگاهی سیاسی. 5

  مهارت هاي اجتماعی

  دیگران استفاده از فنون اثربخش براي متقاعد کردن: نفوذ گذاري. 1
  گوش دادن درست و ارسال پیام هاي قابل قبول: ارتباطات. 2
  گفتگو و رفع مخالفت ها : مدیریت تعارض. 3
  تقویت روحیه و هدایت افراد گروه ها : رهبري. 4
  ابتکار یا مدیریت کردن تغییر: تسریع تغییر. 5
  تقویت ابزارهاي پیوندسازي و ارتباطی: پیوندسازي. 6
  کار گروهی به منظور رسیدن به اهداف مشترك : تشریک مساعی و مشارکت. 7
  ایجاد هم افزایی در گروه براي رسیدن به اهداف جمعی: هاي گروهیظرفیت. 8
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  پنجره جوهــری
این . مورد توجه در تصویر کردن سطوح آگاهی در رفتار انسانی در سالهاي اخیر پنجره جوهري است الگوهاي بسیار جالب و یکی از

این نام » هري اینگهام«و » جوزف لوفت«از نامهاي . دو روانشناس که مدل را طراحی کرده اند گرفته شده است کنام از ابتداي اسامی کوچ
تصویر نشان . و راهی براي بررسی همبستگی مسایل درون فردي و بین اشخاص استاساساً، الگ. پدید امده است» پنجره جوهري«یعنی 

اندازه هر خانه نشان . اي از یک پنجره بزرگ استدهنده پیوند فرد با اشخاص دیگر در چهارخانه است، که این چهارخانه هر یک، خانه
          هاي پنجره که تغییر برخالف خانه. هاي خود استات و انگیزهدهنده آگاهی ـ به وسیله خود فرد و به وسیله دیگران ـ از رفتار، احساس

  .شودکنند و بر اساس شرایط حاکم، بزرگی و کوچکی هر یک از چهارخانه مشخص میتغییر می» پنجره جوهري«هاي کنند خانهنمی
  . کامالً مشخص شود تعریف شده و وضع او با دیگران و یا با خود» پنجره جوهري«هر کس ممکن است توسط یک 

-ي گشودگی عمومی فرد نسبت به جهان است و نمایانگر اشتیاق او براي شناخته، نشان دهنده(Open area)» گشوده«یا منطقه ) 1(خانه 

این قسمت . هایی از شخصیت فرد است که توسط او و توسط دیگران معلوم استاین قسمت شامل جنبه. باشدشدن توسط دیگران می
یابد که توسط دیگران شناخته شده و آنان با گستردگی آن، فرد توان آن را می. ترین بخش براي ارتباط بین اشخاص استو ارزنده مهمترین

  . گیردنیز با شناخت بهتر از او به او نزدیک شده فراگرد ارتباطی، شکل دلپسند می
کنند و به راحتی هایی از خود است که دیگران آن را مشاهده مییشامل آن دسته از ویژگ (Blind area)، منطقه کور )2(در مقابل خانه 

شاید شما در محاوره و گفتگو عادت دارید ناخواسته و غیرعمدي به دیگري . یابند ولی براي خود فرد قابل دسترس نیستآن را در می
امالً جدي می دانید اما دوستان شما برعکس شما را مجال ندهید و کامالً بخواهید شرایط را در اختیار خود بگیرید یا شاید شما خود را ک

یا به عبارت دیگر، شما ممکن است . بینندبلکه همه شما را اینگونه می. دانند و این گفته یک یا چند نفر نیستبسیار بذله گو و شوخ طبع می
شما خود . بینندز شما رفتارهاي عصبی فراوانی میخود را بسیار توانا و داراي اعتماد به نفس بدانید، در حالی که چنین نیست و دیگران ا

تواند دربرگیرنده هر یک از محرکهاي ارتباط منطقه یا خانه کور می. کنندتوجهی به آنها ندارید ولی دیگران به خوبی آنها را درك می
  . باشد (Unintentaional Communication)غیرتعمدي 

به نگاه دیگر، این خانه از چیزهایی . داریدشما کسی هستید که احتیاط الزم را معمول می، (Hidden area)، منطقه پنهان )3(در خانه 
افتد این است که یا آنچه در اینجا اتفاق می. دهید آنها را نزد خود نگه دارید و به دیگران منتقل نکنیدپدید آمده است که شما ترجیح می

. الضمیر شما ببرند و تجربه شما را در مورد خاصی دریابندرید دیگران پی به ما فیگذاکنید و نمیشما سعی در گشودن راز دل خود نمی
. دانیداندیشید و آن را خاص خود میمثالً راجع به درآمد، مشکالت خانوادگی، احساس شما در مورد فرد یا افراد بخصوص یا آنچه می

  .ی و محدود کردن آنهاست که به راحتی نتوانند دیگران بدان پی ببرندخالصه آنکه این خانه مبین کوششهاي شما در قبال محرکهاي ارتباط
منطقه کور ناشناخته براي شماست در حالی که شناخته براي دیگران . است (Unknown area)منطقه ناشناخته ) 4(آخرین خانه، یا خانه 

هم براي . خانه چهارم کامالً ناشناخته است. خته شده استمنطقه پنهان ناشناخته براي دیگران است در صورتی که براي شما کامالً شنا. است
این . اند نه براي شما و نه براي دیگراناین منطقه شامل آن دسته از خصوصیات شماست که هرگز کشف نشده. شما و هم براي دیگران

شناخت شما از آنها . ییهاي ناشناخته فردمنطقه شامل آن خصوصیاتی است که در ضمیر ناخودآگاه فرد نقش بسته اند و یا عبارتند از توانا
  . که می توانید بگویید در گذشته چنین چیزي بوده است ولی بسیار ناشناخته و مبهم فقط این است
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    شناخته براي خود  ناشناخته براي خود

  
  منطقه کـور

2  

  
  منطقه گشوده

1  
  شناخته براي دیگران

  منطقه ناشناخته
4  

  منطقه پنهان
3  

  ي دیگرانناشناخته برا

  جوهـري پنجره
  

چنانچه . شودهاي دیگر میتغییري در یک خانه باعث ایجاد دگرگونی در خانه: اندبه یکدیگر وابسته» ي جوهريپنجره«ي چهارخانه
قسمتی از  عبارت دیگر، با آشکار کردنبه . شما بخشی از آنچه در منطقه پنهان است آشکار کنید، آن را جزیی از خانه گشوده خواهید کرد

در این حالت به بخش . هاي پنهان خویش به قسمت گشوده خواهیم افزود و زمینه را براي ارتباط بهتر و موثرتر هموار خواهیم کردویژگی
  .شودگشوده افزوده و از قسمت پنهان کاسته می

کند از اندازه قسمت کور کاسته و ما آگاه میگوید و شما را نسبت به رفتار خود شزمانی که دوستی از رفتارهاي ناشناخته براي شما می
ه او ممکن مثالً، بیان اینکه شخصی عصبی است ب. این ممکن است در تمام موارد خوشایند نباشد. شودبه اندازه قسمت گشوده افزوده می

از آنجا که ممکن . رتباطی روي آورداست نه تنها کار را بهبود نبخشد، بلکه برعکس او را بیشتر عصبی کند و با دشواري بیشتر به فراگرد ا
شود در این راه صبر بیشتر است افشاي گشودگی یک احساس یا ادراك نابجا موجب لطمه و صدمه زیادي به دوستان شما شود، توصیه می

  . و بصیرت چشمگیرتري از خود در افشاي منطقه کور دوستان خود نشان دهید
این . اي باید گسترش دادبهتر و رسیدن به نقطه تفاهم، منطقه گشوده را به میزان قابل مالحظه کند براي ایجاد ارتباطپیشنهاد می» لوفت«

 حادث نخواهد شد، مگر آنکه، بهتر خود را شناخت و ترتیبی اتخاذ کرد که دیگران نیز به خوبی ما را بشناسند و پی به تجارب و تواناییهاي
خت بیشتر و بهتر از خود در ارتباط با دیگران موجب مناعت و فزونی منزلت و مرتبت و او همچنین بر این باور است که شنا. ما ببرند

اگر شما در مورد خود و دیگران اطالعاتی نسبتاً قابل مالحظه کسب کنید، خود و آنها را بهتر . شودمی (Self – acceptance)خودپذیري 
یک پنجره گسترده و یا به عبارتی تکامل یافته ممکن است به شکل زیر . توانید پنجره جوهري خویش را بهتر شکل دهیدشناسید و میمی

  .نشان داده شود
    شناخته براي خود  ناشناخته براي خود

  
  کـور

  

  
  گشوده

  

  شناخته براي دیگران

  
  ناشناخته

  
  ناشناخته براي دیگران  پنهان

  پنجره جوهري تکامل یافته
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  (Self – disclosure) خودگشودگی یا خودافشاگري
» خودگشودگی« .رودارتباط با دیگران به کار می اصطالحی که در بیشتر موارد براي توجیه توانایی فرد در عرضه و یا ارایه خود در برقراري

بسیار وسیع است و شامل هر اظهاري است که فرد در مورد خود و » خودافشاگري«یا » خودگشودگی«تعریف جاري » خودافشاگري«یا 
اند بر این برخی از نویسندگان و پژوهشگران که در این اصطالح دقیق شده و به جزییات آن پرداخته. کندصیت خود میتواناییها و شخ

خود در میان  با دیگران در مورد (Voluntary)اي آگاهانه و تعمدي و اختیاري باورند که شامل آن دسته از اظهاراتی است که فرد به گونه
باید براي اظهاراتی به کار رود که می» خودافشاگري«یا » خود گشودگی«کنند که اصطالح چنین پیشنهاد مینویسندگان دیگر . گذاردمی

از آنجا که در این . توانند کشف کنندداند و دیگران احتماالً بدان دسترسی پیدا نکرده یا آن را نمیدر مورد فردي باشد که خود آن را می
   پردازیم و از آنجا که ما بیشتر به اظهاراتی در مورد خود توجه داریم که دیگران احتماالً به راحتیمی نوشته ما بیشتر به ارتباطات ارادي

یا » خودگشودگی«توانند آنها را دریابند و از طریق مشاهده و روشهاي دیگر آنان را به آنها دسترسی نیست ما به محدودترین تعریف نمی
شامل آن دسته از اظهاراتی » خودافشاگري«یا » خودگشودگی«ین رو و با توجه به منظور و مقصد ما، ا از. پردازیمبیشتر می» خودافشاگري«

تواند می» خودافشاگري«یا » خودگشودگی«. شود که ارادي است و اشخاص دیگر را به راحتی به آنها دسترسی نیستدر مورد یک نفر می
د یک فیلم یا یک داستان و کتاب بگوید و یا خصی بخواهد احساس خود را در موره شخطر و دور از شرایط تهدیدآمیز باشد کآنچنان بی

تواند آنچنان دشوار و در یا اینکه می. کنداینکه بخواهد اظهار کند که چه اندازه به کتاب یا شعر عالقه دارد و یا اینکه چه میزان مطالعه می
گذارد که کند و نمیکه خودخواهی و خودستایی او ما را به شدت ناراحت میبرخی موارد تهدیدآمیز باشد که بخواهیم به شخصی بگوییم 

ما به او نزدیک شویم و یا اینکه شخصی بخواهد بگوید که او در مورد استفاده نامشروع از اموال دولتی چندان سختگیر نیست و خود بارها 
  . از وسایل دولتی به نفع خود و کسان خود استفاده کرده است

  
  ودگشودگی یا خودافشاگرياهمیت خ

  .شودمی» خودبالندگی«موجب » خودافشاگري«یا » خودگشودگی« .1
  . شودموجب بهترشدن روابط ما با دیگران می» خودافشاگري«یا » خودگشودگی«. 2
  .شوددهی نگرش مثبت بیشتر در مقابل خود و دیگران میموجب شکل» خودافشاگري«یا » خودگشودگی«. 3

  
  »خودگشودگی«براي راهنماییهایی 

  .خودگشودگی باید دوطرفه و قابل تسهیم باشد. 1
  .رابطه بستگی دارد لخودگشودگی به طو. 2
  .شودباید مناسب حال کسی باشد که در مقابل او انجام میخودگشودگی می. 3
  .خودگشودگی به موضوع مورد بحث بستگی دارد. 4
  .تام دارد خودگشودگی به شخصی که خود را می گشاید بستگی. 5
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 قانون جاذبه

       من هر آنچه را که توجه، انرژي و تمرکزم را به آن معطوف می کنم به زندگی ام جذب«: قانون جاذبه می تواند این گونه تعریف شود

  ».می کنم، حال چه آن مورد، مثبت باشد و یا منفی
  .ید، در واقع به قانون جاذبه اشاره کرده ایداگر تاکنون هر کدام از این کلمات و اصطالحات را به کار برده ا

 :در اینجا تنها تعدادي از عبارات را می آوریم

  ناگهان به گونه اي غیرمنتظره .1
  خوشبختی غیرمترقبه  .2
  تطابق  .3
  تقدیر و سرنوشت  .4
  کارما  .5
  به راحتی به دست آوردن .6
  رویداد همزمان  .7
  شانس  .8
 .قسمت و سرنوشتش این بود  .9

 ارتعاشات مثبت و منفی

براي . ارتعاش، بیشتر اوقات براي توصیف یک حال و هوا یا احساسی که از شخصی یا چیزي به شما دست می دهد به کار می رود لغت
یا ممکن است بگویید وقتی در اطراف . می گیرید» ارتعاش خوبی«مثال، ممکن است بگویید زمانی که در اطراف شخص خاصی هستید، 

  .به شما دست می دهد» منفی ارتعاش«محلی در شهر قدم می زنید 
این اطراف «یا، » او ارتعاش خوبی ایجاد می کند«به این عبارات فکر کنید . ارسال می کنیم و یا یک ارتعاش منفی مثبتهر کدام از ما یک ارتعاش 

 .مثبت یا منفی ایجاد می کننددر این جا مثال هایی از بعضی از احساسات را برایتان می آوریم که ارتعاشات » ارتعاشی منفی به من می دهد

 

به ارتعاشی که شما ارائه ) انرژي کیهانی اطراف شما که از علم فیزیک تبعیت می کند(قانون جاذبه . اینجاست که قانون جاذبه وارد می شود
 . می دهید، پاسخ می دهد

    در این جا خواهید آموخت که چگونه ارتعاشی را که  .چه منفی، تطبیق می دهدقانون جاذبه همیشه خود را با ارتعاش شما چه مثبت و  
  .می فرستید شناسایی کنید و بتوانید براي ادامه ي ارسال آن و یا تغییر آن ارتعاش، انتخابی آگاهانه کنید
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 . می دهید هر وقت در باره آنچه نمی خواهید حرف می زنید، درست در همان لحظه به آن توجه و انرژي

  . است، در واقع به آنچه نمی خواهید توجه و انرژي می دهید» نه، نمی یا نـ « زمانی که جمله اي را بر زبان می آورید که شامل عبارات 
  .فقط از خودتان بپرسید

  »خب، من چه می خواهم؟«
 »خب، من چه می خواهم؟«از خودتان بپرسید، 

            به این شکل جمالت جدید ساخته » خب، من چه می خواهم؟«ه کار میبریم، پس از این سوال که را ب» نه، نمی یا نـ «زمانی که عبارت 
  .می شوند

 مثبتجمالت      چه خب، من چه می خواهم؟    منفیجمالت 

 زود به من زنگ بزن در زنگ زدن تردید نکن

  .آرامشت را حفظ کن  نترس
  ...یادت باشد که   فراموش نکن

  .قت بیاسر و  دیر نکن
  .در را آهسته ببند  .نبنددر را محکم  

  .من سالم خواهم ماند  نمی خواهم صدمه اي به من بزند
  .می خواهم مشتریانم سرقرارشان حاضر شوند   نمی خواهم مشتریانم قرارشان را بهم بزنند

 
شما در یک . می زنید، کلمات تغییر می کنند وقتی که درباره ي آنچه نمی خواهید صحبت  نمی کنید و درباره ي آنچه می خواهید حرف 

 .زمان تنها می توانید یک ارتعاش را ارسال کنید، بنابراین وقتی کلماتتان تغییر می کند ارتعاشتان نیز تغییر می کند

فقط . رتعاشی بوده ایدسال پیش، در حال ارسال چه ا 50قانون جاذبه به یاد ندارد که شما پنج دقیقه ي پیش، پنج روز پیش، پنج ماه پیش یا 
  .به ارتعاشی که هم اکنون، درست در همین لحظه می فرستید پاسخ می گوید و بیشتر از همان را به شما می دهد
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 فرمول سه مرحله اي براي جذب سنجیده

  
  خواسته تان را شناسایی کنید: 1مرحله ي  

ندان ماهر نیستند ولی در عوض در شناسایی آنچه که نمی خواهند بسیار به نظر ساده می آید، نه؟ بیشتر مردم در دانستن آنچه می خواهند چ
  . در این مرحله یادخواهید گرفت چرا دانستن آنچه که خوشتان نمی آید سودمند است. کارآمد هستند

 :به خواسته تان توجه کنید. 2مرحله 

این مرحله به شما می آموزد . کنید، بیشتر به شما می دهدقانون جاذبه از هر آنچه که شما، توجه، انرژي و تمرکزتان را بر آن معطوف 
  .انجام دهید» کلماتتان«چگونه این کار را تنها با انتخاب 

 :اجازه دهید، اتفاق بیفتد: 3مرحله ي 

ط است که تا تعجب می کنید که چرا نمی توانید خواسته هایتان را به ظهور برسانید؟ سرعت برآورده شدن خواسته هایتان به این نکته مربو
  . چه اندازه به آن اجازه می دهید، اتفاق بیفتد این مهم ترین مرحله است

  
  نوآوري و خالقیت

ها، مدیران، و دیگر کارکنانشان سعی می کنند سازمان. سازدنوآوري یعنی اینکه یک شرکت یا یک فرد با استفاده از خالقیت، پول می
ها منتهی خواهد شد، نظیر محصوالت یا خدمات جدید یا بهینه، فرآیندهایی که باعث نوآوري افکار و مفاهیمی بدیعی را خلق کنند که به

فرآیند خلق یک چیز جدید به بدعت و نوآوري معروف . افزایش کارایی می شود، فعالیت هاي بسیار رقابتی بازاریابی، یا مدیریت برتر
  .است

. خالقیت، فرآیند خلق چیز جدیدي است که داراي ارزش است. وجود نداشتیک چیز بدیع و اصیل، چیز جدیدي است، چیزي که قبالً 
ه افکار و اندیشه هاي تازه و بدیع بسیار زیادي وجود دارد اما بعضی از آنها ممکن است داراي ارزش نباشند و در نتیجه، خالق و ابتکاري ب

  .خلق، چیزي است بدیعی و اصیل که داراي ارزش است. حساب نیایند
ین، نوآوري عبارت بنابرا. فرآیند خلق چیزي جدید است که ارزش قابل توجهی براي فرد، گروه، سازمان، صنعت، یا جامعه دارد نوآوري

  .که داراي ارزش قابل توجه استاست از خلقتی 
غایی نوآوري مربوط  همه این دالیل به هدف. این تمایزها ممکن است سطحی و نظري به نظر آید، اما در حقیقت به چند دلیل چنین نیست

صرف اصیل بودن . نخست اینکه الزم است بدانید که آیا اندیشه هایی را که خلق می کنید خالق هستند یا صرفاً بدیع یا اصیل. می شود
ري که خلق الزم است بدانید که آیا افکا. از صرفاً خالق بودن فراتر روید است باشید الزم  دوم، براي اینکه نوآور. اندیشه ها کافی نیست

سرانجام اینکه شرکت ها و . می کنید قابلیت الزم را براي ارزش معنی دار دارد، یعنی آیا قابلیت و استعداد تبدیل شدن به نوآوریها را دارد
تقریباً به متأسفانه با آنکه شرکت هاي امریکایی و کارکنانشان . همین طور افراد باید بیاموزند که ایجاد و خلق را به نوآوري تبدیل کنند

رسد حتی بدتر می شود به طور اي که باید، خالق نیستند، سابقه عملکردشان به هنگامی که نوبت به تبدیل خالقیت به نوآوري میاندازه
ي در نتیجه، جایگاه رقابتی جهانی شرکت ها. متوسط، فقط یک ایده از ده ایده که در آزمایشگاه پرورش می یابد به بازار راه پیدا می کند

  .امریکایی در سالهاي اخیر تزلزل یافته و تا زمانی که این شرکت ها نوآورتر نشوند این تزلزل ادامه خواهد یافت
روزمره، آنطور که » انجام فعالیت اقتصادي«به عالوه، شرکت ها اگر نتوانند نوآور باشند در رویارویی با دیگر چالش هاي راهبردي و در 

هایی نیاز دارد که بسیاري  از آنها ممکن است مختص حلحل مسائل و پیگیري فرصت ها به راه. نخواهند بود باید اثربخش و کارآمد باشند
  .بنابراین، خالقیت ونوآوري حاصل از آن، براي بقاء و موفقیت شرکت، امري حیاتی است. یک وضعیت خاص باشد
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  خالقیت، سکوي پرتاب به سوي نوآوري
اگر بخواهیم تعریف قبلی خود را از خالقیت گسترده تر سازیم در آن . داشته باشیم، باید خالقیت داشته باشیم قبل از اینکه بتوانیم نوآوري

خالقیت، . واژه کلیدي جدید در اینجا واژه مهارت است. صورت، خالقیت عبارت است از مهارت ابداع چیز جدید و ارزشمند کردن آن
اما توسعه این قابلیت .  هر کسی می تواند آن را فرا گیرد. در اختیار عده اي خاص باشد خالقیت چیز مرموزي نیست که فقط. مهارت است

نثی و تبدیل آن به مهارت، عمدتاً توسط پدر و مادر، معلمان، و روسایی که قواعد و قوانینی را درباره رفتارهاي قابل قبول تجویز می کنند خ
بنابراین، باید سعی . شوند، خالقیت سرکوب می گرددی از این رفتارها مجاز شمرده میو بی نتیجه می شود و از آنجایی که فقط تعداد کم

موضوع این کتاب، افزایش خالقیت از طریق فراگیري . این مهارت را در خود پرورش دهید و استعداد نهفته خود را از بند رها کنید. کنید
  .فنونی است که باعث ارتقاي خالقیت در حل مسئله می گردد

هاي کوتاه رو به جلو روي دهد، نظیر تحقیقات دراز مدت و بسیار دقیقی تواند به صورت تصاعدي و افزایشی باشد که طی گامقیت میخال
هاي بلند و جهشی صورت پذیرد که تواند با گامعکس این قضیه نیز صادق است و خالقیت می. که به اختراع واکسن فلج اطفال انجامید

بسیاري از قابلیت هاي کامپیوتر . اي پشت سر هم گذرانده می شودقه ها در زنجیره تکامل مفاهیم، با یک تالش یکبارهطی آن بسیاري از حل
شخصی مکینتاش شرکت اپل کامپیوتر که سیستم بسیار پیشرفته اي به شمار می رفت در زمانی که به جهانیان معرفی شد جهش بزرگی در 

  .فن آوري بود
بلکه می تواند یک فکر، ارتباط بین وقایع، یک بینش، یا یک فرایند . تالش خالقیت آمیز، یک شیء فیزیکی باشد لزومی ندارد که حاصل

  .هر یک از اینها هنگامی که به طور کامل ابراز شوند داراي ارزش خواهند بود. کارآمدتر و موثرتر و یا یک محصول یا خدمات جدید باشد
ي مهارت هاي حل خالق مسئله منابع انسانی ـ یعنی مدیران، یر در دستیابی به نوآوري، توسعهبراي یک سازمان، یکی از گامهاي خط

  . متخصصان و کارکنان دیگر ـ آن است
  

  خالقیت و نوآوري Pچهار 
و ، و خالقیت فردي )تکنیکها(محصول، امکانات، فرآیند : داراي اهمیت است» Pچهار «براي ارتقاء سطح نوآوري و خالقیت، شناخت 

  .دیگر وجود داشته باشند Pخواهد شد، مگر آنکه سه نیعنی محصول یا نتیجه، حادث  Pاولین . گروهی
یعنی اگر امکانات درست  را فراهم نسازد یا اعضاي . اگر شرکت گروه، یا  سازمانی در جهت افزایش سطح نوآوري خود گام بر ندارد

سب، آموزش ندهد، یا اگر سطوح خالقیت فردي و گروهی اعضاي خود را خودر ا در فرآیندهاي خالق فردي و گروهی درست و منا
به عبارت . توسعه ندهد ـ قادر نخواهد بود از عهده ده چالش راهبردي برآید و همچنین نخواهد توانست دیگر مسایل خود را حل نماید

  .دارددیگر، این سازمان محصوالتی را که براي حفظ بقاء و موفقیت نیاز دارد در اختیار ن
  

  با خالقیت و نوآوري Pهماهنگی چهار 
اگر این امور در . و هم از طریق افزایش خالقیت فردي و گروهی، ارتقا بخشید) فرآیندها(خالقیت را می توان هم از طریق فراگیري فنون 

  .فرهنگ مناسب سازمانی روي دهند حاصل آن نوآوري خواهد بود، چنانکه در شکل نشان داده شده است
  

  نوآوري  =  فرهنگ سازمانی  +  قیتخال
  )تکنیکها(فرآیندها 

  خالقیت فردي و گروهی
  محصول  امکانات

  :چهار نوع نوآوري
  محصول، فرآیند، بازاریابی، مدیریت
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  محصول
یند محصول می تواند یک شیء فیزیکی، یک خدمت، و یا ارتقاء هر یک از اینها، یک فرآ. ي فرآیند خلق یا نوآوري استمحصول نتیجه

محصول براي اینکه یک خالقیت واقعی . براي افزایش اثربخشی و یا کارآیی، یک روش نوآورانه تر بازاریابی، یا روش بهتر مدیریت، باشد
براي اینکه نوآوري به حساب آید باید داراي ارزش معنی دار و قابل توجهی . باشد باید داراي ارزش باشد نه اینکه صرفاً اصیل و بدیع باشد

  .دباش
گاهی به وسیله درك . توان فهمید که چه چیزي به طور بالقوه داراي ارزش قابل مالحظه است؟ گاهی به وسیله تجزیه و تحلیلچگونه می

ارزش یک امر نسبی است که هم به سیستم هاي ارزشی شخص یا سازمان ارزیاب، و هم به زمانی که خالقیت صورت       . مستقیم و شهود
به آنها پیشنهاد شده بود این ایده را رد کردند، » جنگ ستارگان«استودیو هالیوود هنگامی که ایده فیلم  12براي مثال، . داردگیرد، بستگی می

. موافقت کرد که این ریسک را بپذیرد و سودآورترین فیلم سینمایی دنیا را ساخت Twentieth Century Foxکه سرانجام استودیوي 
سرمایه گذاران پیشنهاد فروش یک فکر جدي را به شرکت هاي آي بی ام، جنرال موتورز، دوپون، و چندین همچنین بعضی از مخترعان و 

پیشنهاد دهندگان سرانجام تصمیم گرفتند این محصول را خودشان . شرکت، بزرگ دیگر دادند ولی همه آنها این پیشنهاد را رد کردند
  .آیند، فن آوري فتوکپی بود و به این ترتیب شرکت زیراکس به وجود آمداین فر. بسازند، و به میلیونرهاي بزرگ تبدیل شوند

. حتی کارآفرینان موفق نیز ممکن است در مورد ارزش خالقیت و در نتیجه، احتمال تبدیل شدن آن به یک نوآوري، به غلط قضاوت کنند
اما . دالر بخرد 25.000را به قیمت  Velcroه امتیاز پیشنهاد داده شده بود ک Remington Razorیک بار به ویکتورکیام از شرکت معروف 

  .او این پیشنهاد را رد کرد و معتقد بود که آینده اي ندارد
  .دالر به فروش رفت 6.000.000.000.000به میزان  1988محصوالت ولکرو از زمان آغاز تا سال 

  
  امکانات

اگر در شرایط مطلوبی به سر نبرید هر قدر هم . ي باید وجود داشته باشدبراي اینکه نوآوري روي دهد امکانات الزم براي خالقیت و نوآور
. هاي چندانی خلق کنیدکه داراي استعداد خالق باشید و هر قدر هم از دانش و مهارت باالیی برخوردار باشید قادر نخواهید بود نوآوري

حتی به آن نیاز نداشته باشد بعید است که خالقیتی صورت اگر فرهنگ سازمان، به وسیع ترین معناي کلمه، از نوآوري حمایت  نکند و 
این موضوع را می توان به لحاظ . شواهد حاکی است که نوآوري سازمانی از مدیریت دقیق فرهنگ سازمان، نشأت می گیرد. پذیرد

) رهبري(، سبک )مدیریت(ا راهبرد، ساختار، سیستم ه: عبارتند از Sموفقیت سازمانی، به خوبی درك کرد این هفت » Sهفت «مدیریت 
         دیگر  Sهاي مشترك شامل ارزش هاي مرتبط با ششاصطالح ارزش). فرهنگ سازمانی(ها، و ارزشهاي مشترك کارمندیابی، مهارت

  .شودمی
  

  فرآیندها
ها مستلزم صرف وقت نیکفراگیري این تک. توان براي افزایش خالقیت حل مسئله در یک سازمان، به کار بستهاي متعددي را میتکنیک

حل مسئله  ياین فرآیندها در جهت افزایش خالقیت در تمامی مراحل فرآیندها. و تالش است ولی می توانید مهارت کافی را بدست آورید
  . سوق دارند

  
  خالقیت فردي و گروهی

به منظور باال ) نیمکره چپ در مورد چپ دستها(افزایش استفاده از نیمکره راست مغز : افزایش خالقیت فردي تالش دو جانبه اي را می طلبد
رهاسازي خود . بردن میزان شهود و درك مستقیم، و رها سازي خود از قید و بندهاي اجتماعی بودن که خالقیت شما را محدود کرده است
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فرد در . ن شما کمک می کنداز قید و بند نه تنها شامل اجتماعی کردن مجدد، بلکه شامل عادتهاي جدیدي نیز می گردد که به خالق شد
  .داخل گروه ایفاي نقش می کند و بنابراین، مدیریت عوامل پویایی گروه به منظور افزایش خالقیت، بسیار حایز اهمیت است

  
  سه کتاب درباره خالقیت و نوآوري

  .و نوآوري را تشکیل می دهندموضوع سه کتابی هستند که به صورت مجموعه نوشته شده اند و داستان سه قسمتی خالقیت  Pاین چهار 
را که افراد و گروه ها ) تکنیک هایی(کتاب راهنماي اندیشه هاي جدید براي کسب و کار، فرآیندهایی : تکنیک حل خالق مسئله 101. 1

  .می توانند طی فرآیند حل خالق مسئله، به کار بندند تا به صورت خالق تري از آن بهره بگیرند، بررسی می کند
  .شرح حال سازمان نوآور هم درباره محصول و هم درباره امکانات دستیابی به محصول، بحث می کند: یا محو شدن نوآوري. 2
افزایش استعداد بالقوه خالقیت فردي و گروهی درباره چگونگی افزایش سطح خالقیت فردي از طریق تالش براي بهبود . فرار از هزار تو. 3

  .نع موجود بر سر راه خالقیت، بحث می کندشهود و ادراك مستقیم و برداشتن موا
  

  چهار نوع نوآوري
  محصول، فرآیند، بازاریابی و مدیریت: وجود دارد) حاصل یا نتیجه تالش نوآوري(چهار نوع اصلی نوآوري 

  . نوآوري محصول به محصوالت یا خدمات جدید یا ارتقاي محصوالت یا خدمات قبلی، می انجامد. 1
فرایندهاي بهبود یافته در سازمان ـ براي مثال، در بخش هاي عملیات، مدیریت منابع انسانی، یا امور مالی ـ منتج               نوآوري فرآیند به . 2

  . این نوآوري بر بهبود اثربخشی و کارایی تأکید می ورزد. می شود
ن دیگر کارکردهاي محصول به غیر از توسعه محصول نوآوري بازاریابی به کارکردهاي بازاریابی تبلیغ، قیمت گذاري و توزیع و همچنی. 3
  . مربوط می شود) مانند بسته بندي یا تبلیغات(
  . نوآوري مدیریت روش مدیریت سازمان را بهبود می بخشد. 4

را  بررسی سازمان هاي موفق حاکی است که این سازمان ها در مقایسه با سازمان هاي کمتر موفق، محصوالت و ایده هاي جدید بیشتري
طراحی می کنند، از منابع خودبه صورت کارآمدتر و موثرتر بهره می گیرند، به صورت خالق تري محصوالت خود را تبلیغ و براي فروش 

  .عرضه می کنند، و از مدیریت اثربخش تري برخوردارند
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  فرايند حل خالق مسئله
  

-هبري افراد را  در تولید یک محصول یا ارائه یک خدمت راهبري میهر بار که مدیر یا ر. بخش جدایی ناپذیر زندگی سازمانی است مسئله

ها می هر بار که عضوي از سازمان به روش جدیدي براي کاهش هزینه. پذیردگیریها انجام میدهد، و تصمیمکند حل مسائل روي می
کمک کند تا به نحوي بهتر عمل کند، حل  گیرد که چگونه به سازمانکندو یا تصمیم میاندیشد یا محصول یا خدمت جدیدي اختراع می

دهد یک امر واقعاً خالق است پرسش دیگري است که جا اي که در این شرایط روي میاما اینکه آیا حل مسئله. گیردمسئله صورت می
  . تري درباره آن به عمل آیددارد بررسی دقیق

  . ک تشریفاتبراي افراد، توسعه مهارتهاي حل خالق مسئله، یک ضرورت است نه ی
نوآورترین افراد و سازمانها . ها نیز باید مسائل را حل کنند توسعه این مهارتها در اعضایشان نیز یک ضرورت استازآنجایی که سازمان

  .کنندکسانی هستند که ماندگاري و کامیابی خود را با درجه اطمینان باالیی حفظ می
هنگامی که دانشمندان و پژوهشگران . کردندوان یک امر استداللی و عقالیی تعریف میتا همین چند سال پیش، حل مسئله را بیشتر به عن

اما در . کردندکردند فرآیند حل مسئله را بهبود بخشند توجه خود را به عواملی کیفی و تجزیه و تحلیل آنها معطوف میمدیریت سعی می
خالقیت براي . گیردیی و استداللی تمامی ابعاد حل مسئله را در بر نمیایم که یک روش کامالً عقالسالهاي اخیر، به این نتیجه رسیده

  .نام برد 1 (CPS)توان به عنوان فرآیند حل خالق مسئله بنابراین، فرآیند حل مسئله را می. موفقیت آمیز بودن حل مسئله، امري حیاتی است
کارها، سازي، ارائه راهشخیص مسئله، شناخت مسئله، فرضیهتحلیل محیط، ت: حل خالق مسئله هشت مرحله اصلی وجود دارد در فرآیند

  . کار انتخاب شده، و کنترلکارها، اجراي راهانتخاب از میان راه
این نمابرگ اطالعات . چهار مرحله وسطی به صورت دقیق تري در شکل نشان داده شده است. این مراحل در شکل نشان داده شده است

دهد تا در درجه اول نشان داده شود که فرد تصمیم گیرنده چگونه از مرحله شناخت مسئله و  به دست میدقیق تري درباره این مراحل 
در در زیر به بررسی کوتاه این مراحل از دیدگاه عملی حل مسئله . رودانتخاب معیار به سوي مرحله انتخاب عملی یک تصمیم، پیش می

هم فرآیندهاي تحلیلی و هم خالق . شوددر حل مسئله شخصی و غیرمرتبط با کار، از مراحل مشابهی پیروي می. پردازیمیک سازمان، می
  .در همه این هشت مرحله، کاربرد دارد

                                                
1 . Creative Problem Solving  
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 (CPS)فرایند حل خالق مسئله 

  
  

  
 CPSچهار مرحله از فرآیند 
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  تحلیل محیط
پس چگونه خواهید دانست که آیا این مسائل ) گرددکه طبق تعریف ما شامل فرصتها نیز می(نباشید اگر پیوسته در جست و جوي مسائل 

ها استفاده نمایید؟ بیشتر راهبرد توانید آنها را حل کنید یا از فرصتوجود دارد یا نه؟ و اگر ندانید که این مسائل وجود دارد چگونه می
بنابراین، . ر آینده موفق باشند باید آماده باشند که پاسخ سریع به مسائل و فرصتها بدهندشناسان معتقدند که شرکتها اگر می خواهند د

  .توانایی تشخیص به موقع مسائل و فرصتها، حتی تشخیص آنها قبل از وقوعشان، امري حیاتی براي موفقیت است
در این مرحله از . اً و دقیقاً تحت کنترل و نظارت باشندمحیط هاي سازمانی داخلی و خارجی به خاطر مشاهده آثار مسائل و فرصتها باید دائم

 . کنیدآوري میفرآیند، اطالعات جمع

 
 Royalشرکت نفت . به شکل نگاه کنید. براي این مرحله از فرآیند، حیاتی است CPSاطالعات به دست آمده در خالل مرحله کنترل 

Dutch/Shell کند و این وط به رقابت و اقتصاد، و کسب اطالعات درباره مشتریان خود میمیلیونها دالر ساالنه صرف پیگیري مسائل مرب
این شرکت همچنین کلیه سطوح مدیریت . گیردهزینه صرفاً براي یک نوع سیستم اطالعاتی، یعنی سیستم اطالعات راهبردي، صورت می

د تا سناریوي نکنصرف می هازاران نفر ساعت ه. ترین عالیم تغییر محیطی را جست و جو کنددهد تا حتی ضعیفخود را آموزش می
بینی کنند و همه اینها شرکت را قادر می سازد مسائل راهبردي و عملیاتی خود را حل و فصل هاي احتمالی را تدوین و یا آینده را پیشآینده
حاکی از وجود مسائل و فرصتها، وقت هر فردي که در صدد حل مسئله است نیز باید براي جست و جو در محیط خود و یافتن عالیم . نماید

چه اتفاقاتی در حال وقوع . اي را صرف نگاه کردن به محیط هاي داخلی و خارجی خود بکنیدبراي مثال، چند دقیقه. و پول صرف کند
  است که ممکن است منجر به مسائل یا فرصتها شود؟

  
  تشخیص مسئله

با استفاده از اطالعاتی که . رصتی استفاده کنید باید از وجود آن مسئله یا فرصت باخبر شویداي را حل کنید یا از فاینکه بتوانید مسئلهپیش از 
اما اغلب، فردي که حالل مسئله است، . توانید از وجود مسئله یا فرصت آگاه شویدآورید میبه هنگام تجزیه و تحلیل محیط به دست می

شود که طی آن، وي سپري می ظاهراً یک دوره تردید و گمان. د فرصتی داردصرفاً احساس مبهمی نسبت به اشتباه بودن چیزي یا وجو
. بندداطالعات محیط پیرامونی را در ضمیر ناخودآگاه خود پردازش کرده و در نهایت، وجود مسئله یا فرصت، در ضمیر آگاهش نقش می

اقدام به تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط به هزینه  1990دهه براي مثال، هنگامی که میکیوکیتانو، معلم و مرشد تولید در تویوتا در اوایل 
مشکل شرکت این بود که پس انداز الزمی را که می بایست از . در شرکت نمود در نهایت، احساس کرد یک جاي کار خراب است تولید

میکیو . دست آورد، به دست نمی آوردکارخانه که به تازگی آن را تکمیل کرده است به ) ماشینی کردن(بابت اتوماسیون و روباتی کردن 
معتقد بود که دلیلش این است که شرکت در شرایطی سیستمهاي خود را ماشینی کرد که نیروي انسانی نیز می توانست آن کار را انجام دهد 

توانست با جلوگیري  ن ترتیب،سایر مدیران ارشد به او تردید داشتند، اما سرانجام وي ثابت کرد که حق با اوست و به ای. حتی با هزینه کمتر
  . از سرمایه گذاریهاي هنگفت غیرضروري، میلیونها دالر براي تویوتا صرفه جویی کند

  
  شناخت مسئله 

ها و شود تالشهاي سازمان به سمت مسئله واقعی و نه صرفاً از بین بردن نشانهاي است که اطمینان حاصل میمرحله شناخت مسئله مرحله
. شوددر این مرحله همچنین، اهداف فرآیند حل مسئله تعیین و دالیل برطرف شدن مسئله مشخص می. خواهد یافت عالیم ظاهري، سوق

  .کارهاي گوناگون استحاصل این مرحله، معیارهاي تصمیم گیري براي ارزیابی راه
سواالت اصلی . عقالیی و استداللی استگیرد، اما شناسایی عمدتاً یک فرآیند تفکر استداللی و شهودي هر دو در این مرحله صورت می

  :که باید مطرح شود عبارتند از
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  چه اتفاقی افتاد، یا خواهد افتاد؟. 1
  روي چه کسی تأثیر گذاشت یا خواهد گذاشت؟. 2
  چه زمانی اتفاق افتاد یا خواهد افتاد؟. 3
  چگونه اتفاق افتاد یا خواهد افتاد؟. 4
  چرا اتفاق افتاد یا خواهد افتاد؟. 5
  تر باشیم؟چه باید بکنیم تا موفق .6

  . در طرح این پرسشها، توجه اصلی شما معطوف به رسیدن به مسئله اصلی یا شناسایی فرصت واقعی است
  

  فرضیه سازي
  .سازي درباره وضعیت عوامل آینده در شرایط حل مسئله، امري ضروري استفرضیه

راه اندازي شود چگونه خواهد بود؟ یا واکنش مدیرتان نسبت به پیشنهادتان چه براي مثال، وضعیت اقتصاد به هنگامی که محصوالت جدید 
حل باشند، یا ممکن است باعث شوند ها ممکن است مانعی بر سر راه موفقیت بالقوه یک راهخواهد بود؟ به خاطر داشته باشید که فرضیه

ین کتاب این بود که روز به روز هاي من در نگارش ااز فرضیهیکی . قابلیت یک راه کار خاص را براي حل موثر مسئله، دست کم بگیرید
. مندند افزوده خواهد شد، و در نتیجه، این کتاب در شمارگان باالیی به فروش خواهد رفتبر تعداد افرادي که به فرآیندهاي نوآوري عالقه

  .ام درست بودفرضیه 1993سال اما تا . ام غلط از آب درآمدآغاز کردم، فرضیه  1985هنگامی که کار را در سال 
  

  خلق راه کارهاي گوناگون
که یک (و ایجاد راه کارهاي اضافی) که یک عمل عقالنی است(بندي راه کارهاي شناخته شده کارهاي مختلف مستلزم فهرستخلق راه

  . می باشد) عمل ادراکی و شهودي است
هدف از ارائه . وین کنید، شانس حل شدن رضایتبخش مسئله بیشتر خواهد شدراه حل هاي مفید را به روشنی شناسایی و تد دهر قدر بتوانی

تکنیکهاي خالق براي ارائه . رسیده اید CPSراه کارهاي مختلف این است که مطمئن شوید با راه حل هاي بالقوه کافی به مرحله گزینش 
  .استفاده از این تکنیکها، کمک کند هاي احتمالی خیلی بیشتري نسبت به عدمحلراه کارها می تواند به تدوین راه

از این نظر استداللی است که . خلق راه کارهاي مختلف تا حدودي یک امر عقالنی و استداللی و تا حدودي شهودي و غیراستداللی است
شهود شما را آزاد  شود تا قدرت ادراك واي مراحل پیروي می کندو از این نظر ادراکی است که این مراحل، طراحی و تدوین میاز سلسله

براي بیشتر افراد، . در این مرحله، به کمیت افکار جدید بیشتر عالقه مندید تا به کیفیت آنها. سازد و بتوانید به طرز موثري از آن استفاده کنید
ه یک کامپیوتر را ک» نیوتن«هنگامی که مهندسان شرکت اپل کامیپوتر . رسدبه باالترین سطح خود می CPSخالقیت در این مرحله از 
در . بود طراحی کردند صدها قابلیت جایگزین را براي این ماشین ایجاد کردند) دستیار افراد در مشاغل مختلف(دستیار دیجیتالی شخصی 

  . پایان، چندین قابلیت اصلی از بین بقیه انتخاب شد
  

  انتخاب از بین راه کارهاي مختلف 
بخش کلیدي و بسیار . اه کارهاي گوناگون در مقابل معیارهاي از قبل تعیین شده صورت پذیردگیري باید بر اساس ارزیابی اصولی رتصمیم

هر قدر کار . گیري، اهمیت بسزایی دارداین اطالعات براي تصمیم. عقالنی این فرآیند مستلزم تعیین نتایج احتمالی راه حلهاي مختلف است
فرآیند گزینش عمدتاً یک . جام پذیرد شانس انتخاب موثر یک راه کار بیشتر خواهد بودخلق راه کارها و تعیین نتایج احتمالی آنها بهتر ان
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کنند به ویژه در خصوص فرآیند عقالیی و استداللی است، اما تصمیم گیرندگان خیلی ماهر بر قدرت ادراك و شهود خود نیز تکیه می
  .مسائل پیچیده

مختلفی براي  مایل در هر گالن مصرف داشت، راه کارهاي  55ا طراحی کردند که هنگامی که مهندسان هوندا براي اولین بار موتوري ر
تأثیر فن آوري جدید بر هزینه تولید، سازگاري با سیستمهاي انتقال نیرو، و غیره براي تصمیم گیري آنان در . انتخاب در اختیار داشتند

ی بایست به لحاظ تأثیر آنها بر این عوامل، مورد ارزیابی قرار می هر یک از فن آوریهاي ممکن م. انتخاب فن آوري، اهمیت بسیاري داشت
هر . شرکت مک دونالد نیز در انتخاب صورت غذاي جدید رستورانهاي غذاهاي آماده خود، صدها راه کار براي انتخاب داشت. گرفت

، سازگاري با )ده مک دونالد منجمد هستندکلیه غذاهاي آما(یک از اقالم غذایی می بایست نسبت به معیارهاي مهم نظیر انجمادپذیري 
آنها اقالمی مانند پیتزا را . ، مزه، خواست مشتریان، و رابطه هزینه ـ قیمت، مورد ارزیابی قرار می گرفت)منو(دیگر اقالم در صورت غذا 

   Kimberlyوشک بچه شرکت سرپرست شعبه پ Wayne Sandersبه عکس، هنگامی که . انتخاب کردند، زیرا با این معیارها مطابقت داشت
– Clark  تصمیم گرفت رويHuggies Pull- lips ول صاین مح. ریسک کند کامالً از قوه شهود و ادارك مستقیم خود استفاده کرد

در . وي مقاومت کرد و سرانجام ثابت شد که حق با او است. نویدبخش به نظر می آمد ولی طراحی و ساخت آن با مشکل روبه رو شد
  . درصد بازار آمریکا را به خود اختصاص داد 31این محصول  1991در سال پایان، 

  
  اجرا

اي براي انجام آن داشتید آنگاه می توانید عمالً پس از آنکه دیدگاه روشنی نسبت به کاري که می خواهید انجام دهید پیدا کرده و برنامه
  . قیق شدن در جزییات و پیش بینی موانع و غلبه بر آنهااین امر یعنی د. اجرا مستلزم توجه دایم است. دست به کار شوید

اي اجرا مجموعه. اهداف خاصی را مشخص و مهلت هاي معقولی را معین کنید و پشتیبانی دیگران را از راه حل پیشنهادي خود جلب کنید
  . از مسائل و فرصتها را در خود دارد

است یک برنامه مدیریت کیفیت فراگیر را در فروشگاه هاي  General Mills اي از شرکتکه شاخه General Millsوران تهنگامی که رس
. اي باغ زیتون خود آغاز کرد با فراهم کردن یک برنامه طوالنی مدت توسعه و آموزش، راه را براي سازگاري در همه ابعاد باز کردزنجیره

  . نوارهاي ویدئویی به تمامی رستورانها منعکس گردیدبه عالوه، ماجراهاي موفقیت این رستوران وقایع نگاري شده و از طریق 
  

  کنترل 
هدف از ارزیابی، تعیین میزان حل مسئله از طریق . ارزیابی نتایج آخرین مرحله فرآیند حل خالق مسئله است که اغلب نادیده گرفته می شود

ل محیط راه پیدا می کند و چرخه جدیدي از حل خالق این مرحله مستقیماً به مرحله تجزیه و تحلی. ایداقداماتی است که به عمل آورده
اگر بتوانید به اشتباهات . تشخیص نقایص در صورت لزوم در راه حل هاي خودتان، در این مرحله حایز اهمیت است. مسئله آغاز می شود

ر آن صورت، مهارت انطباق با اعتراف کنید یا بدون اینکه احساس شرمندگی کنید یا حالت تدافعی بگیرید تصمیم خود را عوض کنید د
در فدرال اکسپرس تصمیم گیري . این امر اغلب مستلزم تفکر عینی، شجاعت فکري، و اعتماد به نفس است. فکر روشن را درك کرده اید

              براي مثال، هنگامی که یک تیم مسائل مربوط به . بخشی از کار روزمره است و کنترل نیز همین طور است CPSگروهی بر اساس 
  .دسته بندي بسته ها را حل کرد از آنان خواسته شد نتایج را پیگیري کنند و اصالحات بیشتري را به وجود آورند
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 (Squeeze and Stretch)تکنیک فشار و کشش 

دهد مسئله را بهتر تجزیه میاین طرز فکر به شما امکان . »بسط دهید«یا » بفشرید«توانید مسئله را بخشی از فرآیند حل مسئله، می به عنوان
دهید تا بخش بیشتري از حیطه آن را کشف مسئله را گسترش می. سازید تا اجزاي اصلی آن را پیدا کنیدمسئله را فشرده می. و تحلیل کنید

  .شود تا جوانب بیشتري از مسئله و دیگر حقایق مربوط به آن را ببینیدگسترش یک مسئله باعث می. کنید
  

  .شودشروع می» چرا«یک مسئله یک سري از پرسشها را مطرح کنید که با کلمه  براي فشردن
  :مثال

  کنم؟چرا این کار را می  :پرسش
  .خواهمزیرا می  :پاسخ

  خواهم این کار را انجام دهم؟چرا می  :پرسش
  .چون رئیسم از من خواسته است  :پاسخ

  چرا رئیسم از من خواسته است این کار را بکنم؟  : پرسش
  .زیرا رئیس او از او خواسته است  :پاسخ

  
  .شودشروع می» چه«اي از پرسشها را مطرح کنید که با کلمه براي بسط یا گسترش دادن یک مسئله، سلسله

  :مثال
  این مسئله درباره چیست؟  :پرسش

  فراگیري تحلیل مالی  :پاسخ
  تحلیل مالی چیست؟  :پرسش

  حسابداري و روابط بین حسابها  :پاسخ
  اصالً فراگیري چیست؟  : سشپر

  ...کشف، توسعه و   :پاسخ
  حسابداري چیست؟  :پرسش

  معنابخشیدن به عملیات یک سازمان  :پاسخ
  

  . این فرآیند را آنقدر ادامه دهید تا به شناخت بهتري از مسئله برسید
این . دانید روي کاغذ بیاوریدمسئله می اي وجود دارد آنچه را که درباره آنپس از آنکه تشخیص دادید؟ مسئله دانید؟شما چه می 

هایی دارید؟ چه شواهد و دالیلی براي چه ظن و گمان. هاي موقعیت مورد نظر را نام ببریدهمه ویژگی. کار به شما کمک خواهد کرد
  اید؟هاي خود دارید و تا چه حد این دالیل متقن است؟ چه اطالعاتی کسب کردهتوجیه گمان

کنید، نموداري به اطالعات موجود نگاه کنید آیا الگوها یا روابطی، علی یا غیر از آن، مشاهده می ارد؟چه الگوهایی وجود د
مدیران ژاپنی اغلب از نمودارها براي بحث درباره مسائل استفاده         . اید، نشان دهدترسیم کنید که روابط بین حقایقی را که کشف کرده

نمایش بصري مسائل و موضوعات نه تنها بینش . کندی بصري به ساده کردن شرایط پیچیده، کمک میگیري از وسایل کمکبهره. کنندمی
 .دارد بنابراین، نمودارها را امتحان کنیدتحریک وا میما را نسبت به آن مسائل و موضوعات بلکه خالقیت ما را نیز به 
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  تکنیک چرا ـ چرا
ازا ین تکنیک براي شناسایی علت یا علل یک مسئله . در نمودار استخوان ماهی است این تکنیک گونه دیگري از رویکرد مورد استفاده

در این . گیردکند و صورت مسئله در سمت چپ قرار میاین نمودار عموماً از چپ به راست حرکت می. شوداي منظم، استفاده میبه شیوه
هاي تشکیل دهنده است که در سمت راست صورت سنتی با ساقه گیرينمودار ستون فقراتی وجود ندارد اما بیشتر شبیه درخت تصمیم

ها و حرکت از صورت مسئله به سمت ساقه. ها نیز ممکن است در سمت راست هر ساقه مشاهده شوندشاخه. مسئله مشخص شده است
  . گیردصورت می» چرا؟«ها با مطرح کردن سوال شاخه

باشد و شما علت آن را بپرسید؛ پنج » کسادي فروش محصول جدید«است اگر مسئله براي مثال، همانگونه که در شکل نشان داده شده 
ضعف طراحی محصول، تبلیغ نامناسب، توزیع غیرموثر، باال بودن بیش از حد قیمت، و عدم : شود که عبارتند ازعلت احتمالی ظاهر می

براي مثال، . شناسایی کرد» چرا؟«ن بار دیگر با طرح پرسش تواعلل احتمالی هر یک از این علل را می. شناسایی درست بازار مورد نظر
به (ضعف طراحی محصول ممکن است به خاطر پایین بودن کیفیت، ناکامی در تشخیص روند سلیقه مشتریان، یا عوامل زیبایی شناسی 

  .باشد) اندازه کافی شیک نبودن
کند به جاي به ویژه اینکه به حل کنندگان مسئله کمک می. یی استاین تکنیک نیز به همان اندازه نمودار استخوان ماهی داراي مزایا

در حقیقت، نمودار . تمرکز بر یک علت واحد و محدود، علل احتمالی به مراتب بیشتري را کشف کنند و آنها را به مسئله کلی ربط دهند
  . چرا ـ چرا احتماالً به تجزیه و تحلیل کاملتري از نمودار استخوان ماهی می انجامد



www .b a l e a n d i s h e h . com 
Email: baleandisheh@hotmail.com 

  هاي ذهنیشناسایی و استفاده از ظرفیت
 

37  
 

ه هو وزش      و وزشآ ه          بالبال            دد          شاورهشاوره        وو      آ د ها د ن        ا نپا   پا

  نمودار چرا ـ  چرا
  

  چرا؟          چرا؟

طراحی ضعیف 
 محصول

یفیتپایین بودن ک  

 باب روز نبودن

 شیک نبودن

 تبلیغ نامناسب

فقدان بودجه براي 
 تبلیغات

 کمبود نیروي فروش

عدم خرید یکجا توسط 
 سرپرست بازاریابی

 توزیع ناکارآمد

تأخیر در عرضه 
 محصول

پیدا نکردن کانالهاي 
 درست

 باال بودن قیمت

 پرهزینه بودن تولید

 رکود اقتصادي

مت رقباپایین بودن قی  

ناکامی در پیدا 
 کردن بازار هدف

 فقدان تحقیقات بازار

فروش ضعیف 
 محصول جدید
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  تعاریف نگرش
این . ها اتفاق نظر داشته باشندتوان انتظار داشت که صاحبنظران در مورد ماهیت نگرشاز آنجا که نگرش مفهومی انتزاعی است، نمی

  .شوداختالف نظر در تعریف نگرش نیز دیده می
الزم به . است که در اینجا به تعدادي از آنها که شهرت بیشتري دارند، اشاره می کنیم هاي بسیار متعدد و متنوعی از نگرش شدهتعریف

شوند، و چنانکه خواهیم دید این تعریف ها به تدریج در طی زمان گرایش به ها به ترتیب تقدم تاریخی ارایه میتوضیح است که تعریف
رغم تواند به ما نشان دهد که علیهاي مختلف میت بیشتر در محتواي تعریفاز سوي دیگر، دق. تر شدن پیدا کرده اندتر شدن و عینیدقیق

  :توان نقاط مشترکی در بیشتر آنها پیدا کردها، میبندي و بیان تعریفتنوع در عبارت
  .نگرش عبارت است از آمادگی براي توجه یا اقدام به عمل از نوعی مشخص. 1
هاي اجتماعی به هر شکلی ها و فعالیتا می فهمیم که فعالیت واقعی یا احتمالی متناظر با ارزشاز نگرش، ما فرایندي از هشیاري فردي ر. 2

  .ي پیوند بین آنهاستکند و حلقهرا تعیین می
اي ایجاد می شود که بسیاري از سلولهاي عصبی مرکزي را تحت تأثیر شود، تغییر آمایهي خاص به طور مداوم تکرار میوقتی یک تجربه. 3

ي دستگاه عصبی مرکزي فرایند دریافت را این تغییرات در آمایه. یابدهاي دیگر دستگاه عصبی مرکزي گسترش میدهد و در بخشار میقر
  .هاي کلی، نگرش خوانده می شوندبرحسب زندگی ذهنی، این آمایه... کند تعدیل می

چنین زمینه هاي عصبی و . ي مهم وقوع رفتار اجتماعی استنندهنگرش، یا از پیش آماده بودن براي پاسخ واقعی، یک عامل تعیین ک. 4
  .اندهشیاري همراه با آنها متعدد بوده و در زندگی اجتماعی بسیار با اهمیت

ها، اعتقادات، پیش داوریها، یا تمایالت دیگر است که براي وارد عمل شدن یک شخص به اي از احساسات، امیال، ترسنگرش مجموعه. 5
  .هاي الزم را فراهم می کنده هاي گوناگون او، آمادگیخاطر تجرب

ي آمادگی عمومی ارگانیسم به صورت یک کل، نسبت به یک شی ء یا موقعیت است که سازگاري با آن را طلب می نگرش نشان دهنده. 6
  .کند

ابه از نظر نوع بوده و به عنوان یک ي متعدد و مشویژه هايز گرایش به عمل، که مرکب از یکپارچه سازي پاسخنگرش عبارت است ا. 7
شود که آشکارا تابعی از آن گرایش است ي محرك خاصی فعال شود، منجر به رفتاري میآمایه عصبی کلی وجود دارد، و وقتی به وسیله

هاي ان تعیین کنندهها به عنوي مهمی که باید درباره این تعریف یادآور شد این است که در اینجا نگرشنکته. تا از محرك فعال کننده
  .گسترده و عمومی رفتار در نظر گرفته می شوند

ها نه به گذشته ربط دارند و نه اساساً به زمان حال، بلکه نگرش. اي از آمادگی در جهت موافق یا مخالف با چیزهاستنگرش اساساً شیوه. 8
  .به عنوان یک قاعده، به آینده مربوط می شوند

  .نی در انسان است براي عمل در جهت موافق یا مخالف با یک شیء معیننگرش یک حالت گرایش ذه. 9
نگرش عبارت است از یک حالت کم و بیش بادوام در سازمان ذهنی که فرد را آماده می کند تا به شکلی مشخص نسبت به یک شیء . 10

  .یا موقعیت که به او ربط دارد، واکنش نشان دهد
هاي فرد به دگی است، که از طریق تجربه سازمان داده شده، و تأثیري هدایتی یا پویا بر پاسخنگرش یک حالت روانی و عصبی آما. 11

  .هایی که با آنها مربوط است، داردي اشیا و موقعیتهمه
  .اي قابل پیش بینی استنگرش یک پیش آمادگی براي تجربه کردن و برانگیخته شدن براي عمل در جهت یک طبقه از اشیا به شیوه. 12
  .ها، و آمادگی براي عمل نسبت به یک چیز معینی را نگرش شخص نسبت به آن چیز می گویندها، احساسترکیب شاخص.13
هاي مثبت یا منفی، احساسات عاطفی، و تمایل به عمل مخالف یا موافق نسبت به یک موضوع نگرش نظام با داومی از ارزشیابی. 14

  .اجتماعی است
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از باورهاست حول یک شیء یا موقعیت که فرد را آماده می کند تا به صورتی ترجیحی نسبت به آن واکنش  نگرش سازمان با دوامی. 15
  .نشان دهد
هر کدام از     . توان در بیشتر تعریف هاي ظاهراً متفاوت نگرش فصل هاي مشترکی پیدا کردبر این باور است که می) 1935(آلپورت 

نگرش حالت درونی و آمادگی است به جاي اینکه . ش را آمادگی براي پاسخ دادن می دانندها به صورتی، خصوصیت اصلی نگرتعریف
نگرش ممکن است به صورت تمام درجات آمادگی از پنهانی . بلکه پیش شرط رفتار است علنی و عملی باشد؛ یعنی، نگرش رفتار نیست،

ي یک رشته رفتارهاي در حال به ظهور فعاالنه تعیین کننده ترین و مسکوت ترین رد عادات فراموش شده گرفته تا تنش با جنبشی که
  .رسیدن ما باشد

مفهوم چند بعدي از نگرش که شامل عناصر شناختی، عاطفی، و رفتاري است، مقبولترین مفهوم براي تعریف ) 1971(به اعتقاد توماس 
ي شخص از شیء یا موضوع اجتماعی ي تجربهته شدهي اثر شناختی و عاطفی به جاي گذاشبدین ترتیب، نگرش نشان دهنده. نگرش است

  .کنداست، که رفتار را هدایت می» مکانیسم پنهانی«نگرش، در این معنی یک . مورد نگرش، و یک تمایل به پاسخ در برابر آن شیء است
  

  اجزاي نگرش
همچنین . ، و آمادگی براي عمل است)اسیاحس(اشاره کردیم  که در پذیرفته ترین تعریف، نگرش مرکب از سه عنصر شناختی، عاطفی، 

این اصطالح نظام یا سازمان . ها، یا سازمان باداومی از باورها دانسته انددیدیم که در برخی تعریف ها، نگرش را نظام بادوامی از ارزشیابی
ي چیزي، از احساسات و شور او رهبدین معنی که شناخت هاي فرد دربا. داللت بر آن دارد که اجزاي سه گانه نگرش با هم همبستگی دارد

ي چیزي از طرف دیگر، تغییري که در شناخت شخص درباره. درباره آن چیز و از تمایالت او براي عمل نسبت به آن چیز تأثیر می پذیرند
  .رخ نماید، در احساسات او نسبت به آن و در آمادگی او براي عمل و رفتار نسبت به آن تأثیر می گذارد

موضوع نگرش ممکن است هر چیزي باشد که در جهان . نگرش است) شیئی(که در شناخت نگرش ها اهمیت دارد، موضوع  عنصر دیگري
این چیزها با هم در جهان مادي و هم در جهان اجتماعی شخص می توانند وجود داشته باشند، مثالً؛ شخص . شناختی شخص وجود دارد

همگی می توانند موضوع نگرش ... ش به خصوص، فعالیت تفریحی خاص وخاص، حزب سیاسی خاص دوست، همکار، کتاب، ورز
نگرش هاي افراد محدود به شناخت هاي آنهاست؛ یعنی، ما نسبت به . اما این به معناي بی انتها بودن نگرش هاي افراد نیست. شخص باشند

ژنی هیچ گونه اطالعی ندارد، نمی تواند نگرشی هم کسی که از بمب هیدرو. چیزهایی نگرش داریم که درباره ي آنها شناخت داشته باشیم
  .نسبت به آن داشته باشد

  
ي موضوع نگرش دارد؛ مثالً، شناخت ما از نظام منظور از جزء شناختی نگرش، اطالعاتی است که فرد درباره .جزء شناختی نگرش

البته مهمترین این . رشناسی ارشد و دکتري استدانشگاهی کشورمان می تواند این باشد که شامل دوره هاي کاردانی، کارشناسی، کا
آیا در این ایده ئولوژي . شناخت ها آنهایی هستند که با نوعی ارزیابی همراه باشند، مثالً، اعتقاد به خوبی یا بدي یک ایده ئولوژي سیاسی

  ست؟حقوق و آزادي هاي مردم محترم شمرده شده و تضمین می شود یا اینکه مخالف آزادي هاي مشروع ا
  

انگیزد؛ یعنی، موضوع ممکن است خوشایند این جزء شامل احساساتی است که موضوع نگرش در شخص بر می .جزء احساسی نگرش
هاست که نقش ي احساسی نگرشهمین جنبه. ي نفرت و انزجار باشدیا ناخوشایند باشد، ایجاد خوشی و خوشحالی کند یا برانگیزنده

ت بعد احساسی را در نگرش مورد تأکید قرار می دهد جوانی که نسبت به تحصیالت دانشگاهی احساس مثبتی انگیزشی بر رفتار دارد و اهمی
برعکس اگر احساس او این باشد که تحصیالت دانشگاهی دردي را دوا نمی کند و باري را از دوش جامعه بر نمی دارد، ممکن است . دارد

  .اتالف وقت باشد ورود به دانشگاه به نظر او کاري بیهوده و صرفاً
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در تعریف نگرش، اغلب آن را نوعی آمادگی براي عمل ذکر کرده اند؛ یعنی، نگرش شخص را . جزء آمادگی براي عمل در نگرش
آماده است . چنانچه نگرش شخص نسبت به موضوعی مثبت باشد. آماده می کند تا در برخورد با موضوع نگرش رفتاري از خود نشان دهد

و برعکس اگر نگرش شخص نسبت به موضوعی منفی باشد، آماده است به آن . تایش کند، حمایت کند، یا پاداش دهدکه کمک کند، س
اگر نگرش یک فرد . ي روشنی استها نسبت به نژادها نمونهنگرش. آزار برساند، بی اعتنایی کند و یا حتی در جهت نابودي آن بکوشد

آمادگی دارد که با آنها معاشرت داشته باشد، آنها را استخدام کند، با آنها همکاري داشته سفیدپوست نسبت به سیاهپوستان مثبت باشد، 
خواهد  از سوي دیگر، اگر نگرش آن فرد سفیدپوست نسبت به سیاهپوستان منفی باشد، تمایل. باشد، و نسبت به آنها تبعیض قایل شود

  .بپرهیزد، و نسبت به آنان رفتاري تبعیض آمیز و تحقیر کننده داشته باشدداشت از آنها دوري کند، از دوستی و ارتباط نزدیک با آنها 
  

  ي نگرشاجزاي تشکیل دهنده مشخصات
ي دیگرند که به آنها نیرومندي یا شدت و هر یک از سه جزء شناختی، احساسی، و آمادگی براي عمل در نگرش ها داراي دو مشخصه

ي تغییري دارند که ست که اجزاي نگرشی مانند یک نقطه ي ثابت نیستند، بلکه دامنهاین بدان خاطر ا. درجه پیچیدگی گفته می شود
نگرش مثبت یک شخص نسبت به یک حزب . یت داردمحداقل در دو جهت مختلف می توانند تغییر کند، همین طور شدت این تغییر اه

میزان مخالفت او چقدر است؟ اینها وجوهی است سیاسی تا چه حد مثبت است؟ همین طور، اگر این شخص مخالف کشیدن سیگار است، 
  .که در واالنس و تکثر منعکس می شوند

  
. ی در نظر گرفتچنانکه اشاره شد، یک نگرش را می توان به صورت موافق یا مخالفت با یک موضوع نگرش. واالنس یا شدت و جهت

ي موافقت یا مخالفت ی آید که نیرومندي نگرش، یعنی، درجهغالباً الزم م. اما تنها بیان جهت نگرش نسبت به موضوع نگرش کافی نیست
  .کنداین ویژگی در مورد هر سه جزء نگرش صدق می. ترکیب نیرومندي و جهت نگرش، واالنس خوانده می شود. دقیقاً مشخص شود

ق بداند، و یا با آن کامالً مخالف اي باشد که با موضوع نگرش کامالً موافق باشد و آن را خیر مطلجزء شناختی نگرش ممکن است به گونه
  .باشد و آن را شر کامل تلقی کند

مثالً، شخص نسبت به موضوع نگرش محبت نامشروط داشته (همین طور جزء احساسی یا عاطفی نگرش نیز ممکن است کامالً مثبت باشد 
  ).مثالً، شخص نسبت به موضوع نگرش تنفر صرف بورزد(و یا کامالً منفی باشد ) باشد

ممکن است کسی آماده باشد براي یک موضوع نگرش از هیچ . ء آمادگی براي عمل نیز می تواند در جهت موافق یا مخالف باشدجز
  .حمایت و حفاظتی دریغ نکند، و یا در جهت مخالف آمادگی کامل داشته باشد تا آنجا که حاضر به نابودي آن باشد

  
منظور از درجه پیچیدگی در عنصر . ي پیچیدگی نیز می توانند متغیر باشندهاجزاي نگرش از نظر درج ).تکثر(ي پیچیدگی درجه

شناختی نگرش این است که آیا این شناخت محدود و ساده است، یا جامع و گسترده؛ مثالً، اطالع از اینکه اصفهان یکی از شهرهاي کشور 
هایی دانستن اینکه اصفهان شهري است بزرگ که در دوره اما. ي پیچیدگی یا تکثر کم استي شناخت ساده و درجهایران است، نشانه

ي ي درجهنشانه... آن در دنیا شهرت زیادي دارد و پایتخت کشور ایران بوده است، شهري است پر از آثار تاریخی دیدنی، صنایع دستی 
  .پیچیدگی یا تکثر زیاد است

گر احساس ها و هیجانهاي مختلف و متعددي نسبت به یک موضوع ا. همین نکته در مورد جزء احساسی یا عاطفی نگرش نیز صادق است
نگرش داشته باشیم، گفته می شود که درجه ي پیچیدگی احساسی ما نسبت به آن موضوع زیاد یا متکثر است، ولی اگر فقط یک نوع 

خص ممکن است فقط از طرز سخن ي پیچیدگی ما نسبت به آن کم یا ساده است؛ مثالً شاحساس نسبت به آن موضوع داشته باشیم، درجه
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، یا اینکه نسبت به آن سیاستمدار احساس عالقه، احترام، )ي پیچیدگی کماحساس ساده یا درجه(گفتن فالن سیاستمدار خوشش بیاید 
  ).احساس داراي پیچیدگی زیاد یا متکثر(محبت، و حتی عشق داشته باشد 

رد  ضوع نگرشی را فقط قبول یاوکسی که آماده است تا یک م. ی کم یا زیاد باشدي پیچیدگی براي عمل نیز می تواند داراي درجهآمادگ
به نفع یک . از سوي دیگر، اگر شخصی حاضر باشد. ي پیچیدگی محدود یا داراي تکثر کم استکند، آمادگی براي عمل او از نظر درجه

  .ي پیچیدگی آمادگی او براي عمل، زیاد یا متکثر استدرجهآوري کند، مقاله بنویسد، و رأي بدهد، حزب سیاسی سخنرانی کند، پول جمع
  

  همسازي اجزاي نگرش با یکدیگر
اي که مطرح است این است که ارتباط این سه جزء ها مرکب از سه جزء شناختی، احساسی، و آمادگی براي عمل هستند، مسئلهچون نگرش

هاي او نسبت به آن چیز تناسب ي چیزي با شدت و جهت احساسرههاي افراد درباآیا شدت و جهت شناخت. با یکدیگر چگونه است
دارد؟ و آیا این هر دو با شدت و جهت آمادگی براي عمل همبستگی دارند؟ آیا درجات پیچیدگی در هر سه جزء نگرش با هم در   

  اند؟تناسب
ي نگرش ي پیچیدگی بین اجزاي سه گانهو درجه تحقیقات انجام شده حکایت از آن دارند که از نظر این دو ویژگی، یعنی، شدت و جهت

  .تناسب وجود دارد، یعنی، همبستگی میان این دو ویژگی در هر سه جزء نگرش نسبتاً زیاد است
  

  ارتباط نگرش هاي مخلتف با یکدیگر
ا این منظومه پرسشی که مطرح است این است که آی. ي نگرش هاي آنها را تشکیل می دهندي نگرش هاي افراد منظومهمجموعه

نگرش ها نیز ممکن . ازهماهنگی و توازن برخوردار است؟ چنانکه می دانیم شناخت ها ممکن است به هم مربوط یا از یکدیگر جدا باشند
است همین طور باشند، مثالً، شخصی که داراي نگرش مذهبی است به احتمال قوي نگرشی منفی نسبت به سقط جنین دارد، اما در عین 

با وجود این، نگرش او نسبت به دادن مالیات ممکن است با نگرش وي در . او نسبت به پرداخت مالیات ممکن است مثبت باشد حال، نگرش
  .مورد بسیاري دیگر از اقدامات دولت هماهنگ باشد

اغلب . و جدا هستند نکته اي که باید به آن اشاره کرد، این است که تعداد کمی از نگرش هاي ما از نگرش هاي دیگر ما به کلی مجزا
که نگرشهاي  اهمیت این هماهنگی نگرشها در این است که به میزانی. ي نگرش ها می کنندنگرش هاي ما با دیگر نگرشهایمان ایجاد خوشه

چنانچه بین . شخص با هم تناسب و همبستگی داشته باشند، به همان میزان می توان گفت که شخصیت او داراي وحدت و یکپارچگی است
گرش هاي شخص نسبت به امور مختلف تناسب و همبستگی کامل وجود داشته باشد، گفته می شود که این شخص داراي فلسفه زندگی ن

  .مشخص با یک ایده ئولوژي معین است
  

  ویژگی هاي نگرش
 ی معطوف به یک موضوع نخست اینکه، چنانکه اشاره شد هر نگرش: عالوه بر عناصر ذکر شده در باال، نگرش ها داراي سه ویژگی هستند

دوم آنکه نگرش ها معموالً ارزشیابانه اند؛ یعنی، در آنها باور به . است که این موضوع می تواند شخص، رویداد، یا موقعیت خاصی باشد
و دوام قابل  ثباتو سوم آنکه نگرش ها معموالً داراي . خوب یا بد بودن، مناسب یا نامناسب بودن، با ارزش یا بی ارزش بودن، نهفته است

ي این عبارت، اوالً در مورد یک شخص است، ثانیاً جنبه. »من با هر کاري که فالنی بکند، موافقم« : وقتی ما بگوییم. توجهی هستند
هنده از میان عناصر تشکیل د. ي او داراي ثبات قابل توجهی استو ثالثاً از این گفته چنین بر می آید که نظر ما درباره. ارزشیابانه دارد

  .نگرش عنصر احساسی یا عاطفی، و از میان ویژگی هاي نگرشها، ویژگی ارزشیابی کردن، مهمترین مولفه هاي نگرشها را تشکیل می دهند
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  مفهوم سالمت روانی
به دلیل . عامل محیطی اثرگذار بر سالمت روانی مورد بررسی قرار گرفت، اما هنوز مفهوم خود سالمت روانی تعریف نشده است 9اگرچه 

استانداردهاي . هاي آن بفهمیمنبود یک تعریف واحد از سالمت روانی بهتر این است که معناي سالمت روان را با استناد به تعیین کننده
ما در پی کشف  نقش متغیر این منابع در مفهوم . اجتماعی و پزشکی مرتبط با بیماریهاي روانی در تعیین معناي سالمت روانی سهیم هستند

خواهیم داشت و بر پنج مولفه اصلی ) 1987(بلکه، ما یک برداشت کلی از سالمت روانی ارایه شده توسط وار . زي سالمت روانی نیستیمسا
  .آن متمرکز خواهیم گردید

ی سطح لذت می تواند با خواب رفتگ. لذت و برانگیختگی. وار اظهار می دارد که سالمت عاطفی داراي دو بعد است. سالمت عاطفی.1
به همین صورت، برانگیختگی می تواند با احساسی که دامنه تغییر آن از سرشار . همراه باشد) برانگیختگی باال(یا تهییج ) برانگیختگی پایین(

  . احساس سالمتی از هر دو بعد نتیجه می گردد. الگوي دو بعدي سالمت عاطفی را مجسم می کند. از لذت تا فاقد لذت است، همراه بگردد
سالمت روانی باال با موفقیت در فعالیت هاي گوناگون زندگی چون رابطه با دیگران، استخدام سودمند، و سازگاري همراه . ایستگیش. 2

چنین پیشنهاد شده است که کنار آمدن و مقابله با . فرد شایسته داراي منابع روانشناختی کافی براي مقابله با مشکالت زندگی است. است
آمیز به روزهاي تلخ و بد زندگی به ترکیبی از مهارت  پاسخ موفقیت. ک آزمون قوي از سالمت روانی یک فرد استروزهاي بد زندگی ی

  .ها سازگاري و باورهاو اعتقاداتی که با واقعیت متجانس باشند نیازمند است
ان ظرفیت ابراز ارزش ها و رجحان هایشان را افراد با سالمت رو. تخاب مسیر رفتار توسط خود فرداختیار عبارت است از آزادي ان. اختیار. 3

نقش و سهم اختیار در سالمت روانی داراي اهمیت زیادي در کشورهاي غربی در مقایسه با کشورهاي شرقی می . در هنگام عمل دارا هستند
  .باشد

در تالش براي دستیابی به . الش می کندفردي که داراي سالمت روانی است همیشه براي نیل یا دستیابی به نتایج بسیار مطلوب ت. اشتیاق. 4
اهداف شخصی، فرد ممکن است با شرایط و موقعیت هاي پراسترس رو به رو گردد، و در حقیقت فرد ممکن است به دلیل انتخاب اهداف 

و چگونگی عدم اشتیاق سطح پایین با احساسی از تسلیم و پذیرش شرایط فعلی همراه است . چالش برانگیز مشکل سبب ایجاد استرس گردد
  .تحقق آنها ممکن نیست

بیان می کند که عملکرد  آنریف آخرین بعد سالمت روانی بسیار مشکل و با چهار بعد دیگر متفاوت می باشد و تع. عملکرد هماهنگی. 5
. بروز می دهندافرادي که داراي سالمت روانشناختی هستند تعادل، هماهنگی و پیوستگی درون را . هماهنگ به کلیت فرد اشاره دارد

عملکرد . عملکرد هماهنگ معیاري براي سالمت روانی افراد می باشد که بر اساس آن افراد راهی را براي ایجاد تعادل بین هم پیدا می کنند
  .هماهنگ یک هدف بسیار مشکل است که نیل به آن در زندگی رقابتی ما مستمراً در کش و قوس قرار دارد

شایستگی، اختیار و اشتیاق . روانی یک ارزیابی جامع از ابعاد اصلی سالمت روانشناختی را ارایه می دهد از سالمت) 1987(تصویر وار 
براي مثال، ناتوانی در کنار آمدن با . سازد و غالباً سالمت عاطفی فرد را تعیین می کندوجود رفتار فرد در رابطه با محیط را منعکس می

فردي که احساس خوب را . ممکن است سبب افزایش پریشانی مالك هاي پزشکی است) ایینشکلی از شایستگی پ(سختی هاي روزانه 
با این وجود، عملکرد هماهنگ با روابط چندگانه میان چهار مولفه سر و کار . گرددگزارش می کند، از نظر جسمانی و روانی مختل نمی

براي سالمت روانی از نگاه روانشناسی صنعتی و  هارین تهدیدیکی از بزرگت. طور گسترده پوشش می دهددارد و این موضوعات را به 
  . سازمانی استرس شغلی است
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  استرس و بهداشت روانی
م معناي وسیع و طیف گسترده آن کلمه استرس از زبان انگلیسی گرفته شده است و معادل دقیقی غیز از کلمه فشار در فارسی ندارد و آن ه

بنابر گفته تعدادي از اندیشمندان، تمام . سترس که مورد استفاده جهانی پیدا کرده است استفاده می کنیممی رساند، لذا، از همان لغت ا را
این بیماري ها تنها شامل امراضی روانی یا بیمارهاي روانی ـ تنی نمی شوند، . بیماریهاي موجود در انسان از جهاتی با استرس ارتباط دارند

از سالهاي قبل در آزمایشگاهها دانشمندان با وارد . ان، سل و مانند آن نیز هستندطاز قبیل، سر مانیجسبلکه در برگیرنده ي تمام امراض 
دو محقق به نام اسکالر و انیسمان با تحریک  1979مثالً در سال . آوردن استرس بر حیوانات، آنها را مبتال به انواع امراض جسمانی کرده اند

که در معرض تحریک عصبی بودند  موش هاییه وسیله شوك الکتریکی، مشاهده کردند که در عصبی موشهایی که دچار سرطان بودند ب
  .سرطان به سرعت نشو و نما کرد و مرگ آنها تسریع شد

  
  تعریف استرس

ت که ي پدیده استرس بوده، از اولین کسانی اسوهش هاي علمی دربارهپایه گذار پژهانس سلیه روانپزشک اطریشی االصل مقیم کانادا که 
البته . دبر اثر فشارهاي زندگی تعریف می کن» درجه سوز و ساز بدن«رابطه بین استرس و بیماریها را دقیقاً توجیه کرده است او استرس را به 

  .شود بلکه محرك هاي فشار آور نیز تحت همین نام خوانده می شوندکلمه استرس تنها به روند این پدیده در بدن انسان اطالق نمی
به نظر او هر محرك فشار زاي بیرونی مانند زخم بدن، . میالدي روند ارتباط بین استرس و بیماریها را تشریح کرد 1956درسال سلیه 

مسمومیت، خستگی عضالنی، سرما و گرما، و عوامل روانی، اگر فشار کافی داشته باشد ممکن است منجر به ایجاد واکنشی شود که او آن 
خصوصیات این نشانگان یا سندرم کلی سازگاري، عبارست است از ازدیاد ترشحات . نامیده است G.A.Sیا » نشانگان کلی سازگاري«را 

جر به واکنش هاي فیزیولوژیک شدید می شود و نهورمونهاي بخش قشري غده فوق کلیه بر اثر تحریکات غده هیپوفیز مغز، که در نتیجه م
  .تی بدن را به هم می زند و اگر طوالنی شود منجر به ایجاد مرض می شوددرجه مقاومت بدن را پایین می آورد و تعادل حیا

  
  علل استرس در محیط کار

روانشناسان اصطالح گران باري شغل را به کار می . یک نمونه عام، کار زیاد است. اغلب جنبه هاي محیط کار می تواند سبب استرس شود
  .و گران باري کیفیگران باري کمی : برند که به دو صورت تعریف می شود

گران باري کمی عبارت است از کار بسیار زیاد در مدت زمانی که شخص در اختیار دارد تا آن را انجام دهد و به عبارتی شخص براي 
این شرایط منبع آشکاري از استرس است و به بیماري هاي ناشی از استرس مثل بیماري قلبی کرونر منجر می . انجام آن وقت کافی ندارد

به طور کلی کنترل پایین . عامل اصلی درجه کنترل کارکنان بر روي کاري که انجام می دهند، است تا مقدار کاري که انجام می دهند. ودش
  .کارکنان بر آهنگ کار، استرس بیشتري را به دنبال دارد

شغل، استرس زا است حتی کارکنان با نداشتن توانایی کافی براي انجام . گران باري کیفی شامل کاري می شود که بسیار مشکل است
  .صالحیت باال ممکن است در شرایطی قرار گیرند که نتوانند از عهده انجام خواسته ها برآیند

موقعیت متضاد با شرایط باال سبکباري شغل است ـ داشتن کاري که بسیار ساده است و براي پر کردن اوقات فرد کافی نیست و یا از 
به بیان دیگر، . ده نمی گردد، یعنی وضعیتی که در آن از مهارت هاي شخصی به طور تمام و کامل استفاده نمی شودهاي فرد استفاتوانایی
مدیر  1500یک مطالعه از بیش از . ها و توانایی هاي فرد کمتر از اندازه ممکن به کار گرفته می شوند ـ که آن نیز استرس زاستمهارت

انی که استرس باال و مدیرانی که استرس پایینی را تجربه می کنند به طور معنی داري  مشکالت اجرایی این نتیجه حاصل شد که مدیر
پژوهشگران پیشنهاد . جسمانی زیادي دارند تا مدیرانی که گزارش نمودند استرس هاي مربوط به شغل در حد متوسط را تجربه می کنند

به عبارت دیگر یکنواختی نیز مانند داشتن . زه برانگیختگی مفرط آسیب زا باشدمی تواند به اندا) استرس کم(کردند که برانگیختگی پایین 
  . وظایف زیاد براي انجام دادن آسیب زاست
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هدف ما . یک سطح معینی از استرس برانگیزاننده، ترغیب کننده و نیروبخش و مطلوب است. بنابراین فقدان استرس الزاماً سودمند نیست
  . اساس آن بتوانیم فعالیت و سالمتی خود را حفظ کنیم و از کارهاي سبکبار و گرانبار بپرهیزیمبر است که یافتن سطح مطلوب و مناسبی 

کارکنانی که تغییر را همچون عامل محرك و چالش برانگیز نگاه می کنند در برابر استرس کمتر آسیب . عامل استرس زاي دیگر تغییر است
راهی که ما تغییر را ادراك و یا به آن پاسخ می دهیم مهمتر از خود تغییر است و . نگاه می کنند پذیرند تا کسانی که به چشم تهدید به آن

بسیاري از مردم در مقابل تغییر مقاومت می کنند و آشنا بودن را ترجیح می دهند، بنابراین آنها خواهند دانست که . این منبع استرس است
  .چه انتظاري دارند

یکی شدن و . تجدید نظر در روش هاي انجام کار، دوره هاي آموزشی و تسهیالت جدید محیط کار: عبارتند ازتغییرات استرس زاي دیگر 
  .ادغام سازمان ها می تواند به مشکالتی چون امنیت شغلی، مدیران جدید و راهکارهاي سازمانی متفاوت منجر شود

کارکنان جوان، کارکنان زن از اقلیت هاي نژادي گوناگون باشد که این  تغییر استرس زاي دیگر براي کارکنان مسن می تواند تعداد فزاینده
دموکراسی مشارکتی و سایر . افراد با خودشان نگرش هاي شغلی، عادات و ارزش هاي فرهنگی مختلف را وارد محیط کار می نمایند

  .استرس زاست تغییرات در جو سازمانی براي کارکنان و مدیرانی که در برابر تغییر مقاومت می کنند،
ابهام نقش هنگامی باال می رود که وسعت و مسوولیت هاي شغل ساختمند نباشد و یا . نقش کارکنان در سازمان می تواند استرس زا باشد

وضعیت شغلی معینی که در آن اطالعات الزم براي انجام شغل بیش از اندازه، : ابهام نقش چنین تعریف می شود. ضعیف تعریف شده باشد
  . در نتجه فرد نمی داند چه انتظاري از وي براي انجام شغلش دارند. ا و گمراه کننده اندنارس

. تعارض نقش هنگامی باال می رود که میان ملزومات شغل یا میان مطالبات شغل و ارزش ها و انتظارات کارکنان مغایرت وجود داشته باشد
  . ده نمی سازدتعارض نقش هنگامی رخ می دهد که شغل انتظارات را برآور

اگر . ـ مشکالت رشد حرفه اي ـ مثل هنگامی که یک کارمند از نیل به ارتقاء پیش بینی شده باز می ماند ممکن است به استرس منجر شود
ترفیع بیش از حد نیز می تواند استرس زا باشد هنگامی که . آرزوهاي حرفه اي برآورده نشوند، ناکامی پدید آمده می تواند شدید باشد

رآیند ترس از شکست در شغل مسوولیت فکارکنان وراي سطح شایستگی خود به سمت هایی ارتقاء می یابند که نمی توانند از عهده آن 
  .می تواند استرس قابل مالحظه اي را پدید آورد

می تواند علت استرس رابطه با یک شخص  حامل استرس . دادن مسوولیت به زیردستان براي بعضی از سرپرستان و مدیران استرس زاست
  .باشد

صدا، دماي محیط کار، نور ضعیف، نوبت کاري و آلودگی درون . بعضی از شرایط فیزیکی کار منابع شناخته شده اي از استرس شغلی اند
  .محیط کار به عنوان منابع بالقوه استرس مشخص شده اند

وظایف ساده و تکراري جعبه کلیدها استرس را . هاي کاري اند کنترل محیط کار با رایانه و نمایشگر منبع جدیدي از استرس در محیط
  .افزایش می دهد و با غیبت، عملکرد ضعیف و خستگی عضالنی ارتباط دارد

  .خستگی هاي نسبتاً کم روزمره زندگی می تواند سبب ایجاد استرس شود، زیرا این خستگی ها به مرور انباشته می شوند
عالوه بر این ویژگی هاي شخصی ما ممکن است ما را براي تجربه . ر محیط کار یا منزل مواجه می شویمما هر روز با حوادث استرس زا د

کارمند جدید ـ مهندس در یک شرکت نفتی، عضو هیأت علمی  97از یک مطالعه در مورد . استرس مستقل از شغل ما، از پیش آمده کند
نیک ـ به دست آمد که این کارکنان شکایات جسمانی مربوط به استرس را قبل از در دانشگاه، و کارمند پشتیبانی در یک کارخانه الکترو

ماه بعد گزارش کردند، این پژوهشگران گفتند که این افراد شکایات مربوط به استرس را با  9شروع کار گزارش نمودند و این نشانه ها را تا 
  .اندخود به شغل آورده
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  استرس شغلی
امروزه بسیاري از مردم در نتیجه استرس در قیاس با . اي بین مردم همه جوامع شایع استر روانی به طور گستردهبیماري هاي مربوط به فشا

درصد از استخدام شدگان  46بررسی انجام شده در کشور امریکا توسط یک شرکت بیمه عمر نشان داد که . اندهاي دیگر ناتوان شدهزمان
 1991درصد در  13به  1982درصد در  6نسبت ناتوانی هاي مربوط به استرس از . ی در بر داردفکر می کنند که شغلشان استرس فراوان

درصد از افراد مورد بررسی بیان  72از هر سه نفر امریکایی یک نفر به دلیل استرس، شغل خود را رها کرده است و . افزایش یافته است
  .آنها را تهدید کرده استه طور جدي سالمت روحی و جسمانی کردند که استرس در محیط کار سبب کاهش بهره وري شده و ب

به عالوه سهم عمده اي از شکایات جسمانی بیماران . نیمی از مراجعان به پزشکان افرادي هستند که بیماري شان ناشی از استرس بوده است
مشکالت . به عوامل روانی مثل استرس شغلی استهاي جسمانی واقعی در اثر یا مربوط بدین معنی که بیماري. باشد» روان تنی«ممکن است 

پاها و ستون فقرات پایین و  دزخم معده، آرتروز، بیماري هاي پوستی، حساسیت ها، سردردها، در: جسمانی مربوط به استرس عبارتند از
که نظام دفاع و ایمنی بدن  مسري می گردد و در نظام دفاع بدن اختالل ایجاد می کندهاي عفونی و استرس سبب افزایش بیماري. سرطان

بر این اساس پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که اغراق نیست اگر گفته شود استرس می . نقش حیاتی در مبارزه با غده هاي بدخیم دارد
  .تواند به مرگ منجر شود

و مهارت ها انعکاس یابد و خطاها و  استرس شغلی براي کارفرمایان بسیار حایز اهمیت است و می تواند در کاهش بهره وري، انگیزه ها
  .رابطه دارد) دزدي، اعتیاد به مواد مخدر و الکل(استرس باال با قصد به ترك کار و رفتارهاي تولید ستیز مثل . سوانح را افزایش دهد

میلیارد دالر در  45قریباً تخمین مخارج بیماري هاي مربوط به استرس ت. استرس در محیط کار هزینه هاي فرآینده پزشکی را به دنبال دارد
به ازاي هر کارگري که بر اثر حوادث . که همین مسئله استرس ها را براي سازمان در مقایسه با سوانح بسیار هزینه ساز می کند. سال است

ر امریکا و سوئد هزار کارگر د 960وهش روي ژپ. نفر از بیماري قلبی ناشی از استرس رنج می برند 50مربوط به شغل کشته می شود حداقل 
هزینه کلی اختالالت . نشان داد که میزان بیماري قلبی در میان کارکنان مشاغل پراسترس چهار برابر کارکنان مشاغل کم استرس است

میلیارد دالر در سال برآورد شده است که شامل هزینه هاي پزشکی، غیبت از کار و از دست دادن بهره  150مربوط به استرس در آمریکا 
شود که هاي شغلی برآورد میبیماری درصد کل مبلغ خسارت 14سهم خسارات پرداختی به کارگران تحت استرس بیش از . ي می گرددور

  .است 1986این میزان سه برابر سال 
شخصی که . تتخمین آثار مضر کارمند و یا سرپرستی که رفتار متأثر از شرایط استرس زا دارد روي  کارگران  و همکاران بسیار دشوار اس

  .تحت شرایط استرس زا عمل می کند می تواند منشأ ایجاد اضطراب و نگرانی براي دیگران شود
این پژوهش ها علل، نشانگان و پیامدهاي استرس شغلی و همچنین . در  ارتباط با استرس شغلی انجام گرفته است پژوهش هاي متعددي

توافقی درباره تعریف استرس  چعالوه بر این هی. د را مورد آزمون قرار داده اندمداخالت طراحی شده براي کاهش آثار استرس بر افرا
اگر چنین بود، رفتار مرجح افراد عدم . براي مثال، همه الزامات شغل براي افراد نامطلوب نیستند. وچگونگی مفهوم سازي آن وجود ندارد

جستجوي فعالیت می باشند و این فعالیت شامل آن نوع فعالیت هایی است افراد در . فعالیت می گردید، همان گونه که می دانیم چنین نیست
با این وجود، بعضی فعالیت ها یا موقعیت ها سبب  ایجاد آثار نامطلوبی چون تنش هاي . که توانایی هاي ارزشمند آنان را به کار بگیرد

را با » استرس بد«از » استرس خوب«) 1982(سلیه . رددعاطفی، نشانگان جسمانی مثل اختالل هاي خواب، و کاهش در عملکرد شغلی می گ
م آثار منفی آن بر فشارهاي روانی منفی و فه اساساً تمرکز ما بیشتر. متمایز می سازد» فشار روانی منفی«و » فشار روانی مثبت«اشاره ترتیبی به 

  . بر افراد محدود خواهد گردید
به رغم تغییرات روانشناختی قابل اندازه گیري که . عینی از شرایط را مشکل می سازد واکنش هاي متفاوت افراد نسبت به استرس، ارزیابی

شود سبب استرس می شوند، رابطه میان احساس استرسی که فرد گزارش می کند و اطالعات روانشناختی که از طریق ارزیابی حاصل می
        این مهم نیست که شما چه کاري انجام . شغلشان پرهیز کننداست که افراد بتوانند از پیامدهاي استرس در  غیر تحمل. آشکار نیست

  .دهید، کجا کار می کنید و یا در چه سطحی کار می کنید؛ استرس احتماالً کیفیت زندگی شغلی شما را تحت تأثیر قرار خواهد دادمی
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  ماهیت استرس
وقتی اتفاقاتی نظیر این حوادث . عقیب می کند دچار استرس می شویمبعضی از ما هرگاه که سر امتحان می رویم یا وقتی که سایه اي ما را ت

استرس شامل پاسخ هاي فیزیولوژیکی و روانشناختی به محرك هاي . رخ می دهد، عصبی و نگران و دچار ترس و وحشت می شویم
  .ناخوشایند افراطی و معمولی و عوامل تهدید کننده محیطی است

. آدرنالین از غده هاي فوق کلیوي آزاد و به تمام اعمال بدن سرعت می بخشد. ی استرس رخ می دهدتغییرات فیزیولوژیک برجسته اي ط
گردش سریع خون انرژي مضاعف را به مغز و . رها می شود نفشار خون باال می رود، تپش قلب و قند افزایش می یابد و به داخل جریان خو

و استرس انرژي فرد  یک موقعیت پر از فشار. وانی هوشیارتر می کندرآمدن با فشار ماهیچه ها می رساند و شخص را قوي تر و براي کنار 
  .را به حرکت می آورد و هدایت می کند و به باالتر از حد طبیعی می برد

یت اغلب ما با موقعیت هاي اضطراري روبرو هستیم و کمتر مشاغلی هستند که افراد را در معرض حوادث فیزیکی نگران کننده مثل موقع
براي اغلب ما استرس هایی که ما با آن سر و کار داریم ماهیتاً . هایی که مأموران پلیس و یا آتش نشانان با آن مواجه اند قرار می دهد

این فشار عصبی . احساسی یا روانشناختی اند، مثل مجادله با رئیس، به خاطر فکرمان که با ما منصفانه رفتار نشده و ارتقاء پیدا نکرده ایم
به طور فردي، این عوامل منابع کم فشار . متشکل از چیزهایی است که ما معموالً  آن را مجادله یا اهانت هاي زندگی روزمره می نامیم

هر استرس به استرس قبلی افزوده می شود و به . هستند ولی زمانی که جمع می شوند می توانند مشکالتی را براي فرد فراهم نمایند استرس
تغییرات فیزیولوژیکی به ذخایر انرژي بدن فشار وارد می آورد و اگر عوامل استرس زا متناوباً در محیط کار وجود داشته باشند دلیل ایجاد 

  .منجر به شرایطی می گردند که در دراز مدت آسیب هاي روانی و بیماري هاي جسمانی را در پی می آورند
این بیماري ها فرضی یا خیالی نیستند و منجر به صدمه .اي روان تنی مشاهده کردبه سادگی می توان علت دخالت استرس را در بیماري ه

عالوه بر این خود این . شود که تأثیر خاصی در بدن دارداگرچه ریشه آنها مربوط به عوامل احساسی و روانشناختی می .عضوي می گردند
عالوه بر این خود این بیماري ها منشأ استرس براي استرس . داردبه عوامل احساسی و روانشناختی می شود که تأثیر خاصی در بدن منجر 

بر این . یابد و انرژي بدن رو به تحلیل می گذاردهنگامی که سالمت جسمانی تقلیل یافت، مقاومت بدن کاهش می. هاي بعدي می گردند
  .اساس در انگیزش و عملکرد شغلی موثر خواهند بود

کنترل کننده هاي ترافیک هوایی را در نظر بگیرید که این شغل به . تأثیر استرس قرار نمی گیرند تمام کارکنان با یک روش یکسان تحت
فعالیت هاي شغلی آنان پرتالش، مشکل و پر مسوولیت با باري اضافه بر . طور عامل به عنوان یک شغل پر استرس در نظر گرفته می شود

  .ر روز کاري به عهده دارنددوش آنها که مسوولیت جان هزاران مسافر را در طول ه
هنگامی . پژوهش روي عملکرد فیزیولوژیکی کنترل کننده هاي ترافیک هوایی نشان داد که بدن آنها فشارهاي شغلی را منعکس می کند

ن کنترل شدت و احتمال تنش باال در میا. که تعداد پروازها در بخش آنها افزایش می یابد رگ هاي خونی منقبض و فشار خون باال می رود
  .کنندگان ترافیک هوایی سه برابر بیش از افراد عادي همسن آنهاست

ها ها و دیگر بیماريزنیم که احتمال حمله قلبی،سکتهما حدس می. در این مثال ما با یک نمونه کالسیک از آثار مخرب استرس آشنا شدیم
. اما پژوهش هاي انجام گرفته این تحلیل هاي ذهنی را تأیید نمی کند. در میان کنترل کننده هاي ترافیک هوایی چند برابر افراد دیگر است

هر چند در آنها نمونه هایی از . یک سلسله مطالعات انجام گرفته نشان داد که کنترل کننده هاي ترافیک هوایی از مردم عادي سالم ترند
  .ه دور بوده اندبیماري و مرگ زودهنگام مشاهده می شود اما ظاهراً بقیه از فشارهاي روانی ب

ها چه دلیلی دارد؟ چرا استرس در همه مردم به یک شکل تأثیر نمی گذارد؟ به ظاهر این تفاوت ها مربوط به سطح رضایت شغلی این تفاوت
ی که کنند از آثار مضر استرس رنج نمی برند و آنهایآنهایی که از کارشان اعالم رضایت می. کنندکسب می است که این افراد از شغلشان

  .دهنداز شغلشان بسیار ناراضی اند آثار مربوط به استرس را به خوبی نشان می
  .یک شرکت) عامل(یک شغل دیگر پر استرس را در نظر بگیرید؛ شغل مدیریت اجرایی 



www .b a l e a n d i s h e h . com 
Email: baleandisheh@hotmail.com 

  هاي ذهنیشناسایی و استفاده از ظرفیت
 

47  
 

ه هو وزش      و وزشآ ه          بالبال            دد          شاورهشاوره        وو      آ د ها د ن        ا نپا   پا

باالتري نسبت  در نتیجه حمله هاي قلبی. تا حدود بسیاري فرض می شود که مدیران اجرایی استرس شغلی قابل توجهی را متحمل می گردند
        درصد مدیران سطح باال نسبت به مدیران سطح متوسط دچار  40. پژوهشگران چنین نظریه اي را تأیید نمی کنند. به افراد عادي دارند

  .هاي قلبی می شوند، در حالی که به طور عام تصور بر این است که مدیران متوسط تحت شرایط کمتر استرس زا کار می کنندحمله
استرس یل اولیه این است که مدیران سطح باال به دلیل اختیار و استقالل و کنترل بر کارشان نسبت به مدیران رده متوسط کمتر در معرض دل

وهش هاي قابل توجهی نشان داده اند که توانایی کنترل رویدادها و وقایع محیط کار می تواند به طور پژ. هاي شغلی قرار می گیرند
  .غلی ادراك شده را کاهش دهدچشمگیري استرس ش

گیري و آزادي براي تنظیم جدول زمان کار ممکن است خطر بیماري هاي قلبی را در میان میزان و درجه کنترل کارمند، مثل اختیار تصمیم
کنترل کم را توأماً کارمند غیرمدیریتی مشخص کرد کارکنانی که استرس باال و  5000مطالعه روي . کارکنان غیرمدیریتی تحت تأثیر قرار دهد

  .انددارا بوده نسبت به کسانی که استرس باال و کنترل بیشتري بر شغلشان داشته اند، دو تا سه برابر احتمال حمالت قلبی را به همراه داشته 
بت به استرس اگر ما دقیقاً قصد بررسی علل استرس شغلی را داشته باشیم، باید عوامل شخصی را که می توانند کارکنان را کمابیش نس

یک منبع استرس می . تمام عوامل استرس زا افراد را به یک شکل تحت تأثیر قرار نمی دهند. پذیرتر کنند، مورد توجه قرار دهیمآسیب
  . تواند سالمتی یک کارگر را تهدید و ممکن است همان استرس اثر قابل توجهی روي همکار او نداشته باشد

  
  سترستفاوت هاي فردي در واکنش به ا

  :ما دو عاملی را که ممکن است آثار استرس در شغل را کاهش دهد مورد تأکید قرار دادیم
 رضایت شغلی باال .1

 کنترل بر شرایطی که یک فرد در آن کار می کند .2

ی یگري که آسیب پذیري ما را نسبت به استرس محیط کار تحت تأثیر قرار می دهد، حمایت اجتماعی شبکه خانواده و همبستگعامل د
شخصی که تنها زندگی می کند و یا فردي که به طور عاطفی از دیگران گریزان است نسبت به استرس آسیب پذیرتر است . اجتماعی است

حمایت خانواده می تواند به جبران احساس هاي منفی شغل یک شخص . تا کسی که پیوندهاي محکمی با خانواده، دوستان و همکاران دارد
حمایت اجتماعی در شغل، مثل داشتن یک گروه . رمت ذات، پذیرش و ارزش فردي شخص را افزایش دهدکمک کند و می تواند ح

  .کاري منسجم و ارتباط خوب با رئیس، می تواند آثار استرس را کاهش دهد
یک محیط کاري  افراد واجد شرایط جسمانی بهتر از آثار مضر ناشی از. سالمت جسمانی نیز با آسیب پذیري شخص به استرس رابطه دارد

. ی براي سالمت کلی بدن روش مناسبی استنتمرین هاي بد. پر استرس کمتر رنج می برند تا افرادي که در شرایط جسمانی بدي قرار دارند
  .بسیاري از سازمان ها براي کمک به کارکنان در کاهش استرس تسهیالت ورزشی را فراهم می کنند

کارکنان بسیار ماهر معموالً نسبت . می تواند کارکنان را نسبت به استرس کم و بیش مقاوم نماید سطح دانش، مهارت و توانایی انجام شغل
ممکن است این تأثیر را در همکالسی هاي دانشکده خودتان متوجه شده شما . به کارکنان کمتر ماهر شغلشان را کمتر استرس زا می یابند

ش روند موقع امتحان مضطرب تر از دانشجویانی هستند که این مشکل را در درس هاي دانشجویانی که به سختی قادرند با کالس پی. باشید
  .خود نداشته اند
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  Aتیپ شخصیتی 
و آسیب پذیري متفاوت  Bو  Aاین ارتباط مخصوصاً با شخصیت هاي تیپ . عوامل شخصیتی با توانایی ما در برابر تحمل استرس رابطه دارد

ار کشیدن، چاقی و گاگر چه عوامل خاص جسمانی چون سی. شوداست، آشکار مییجه اصلی استرس آنها نسبت به بیماري قلبی که نت
درصد از موارد بیشتر در نظر گرفته  25ي هاي قلبی موثرند، که ممکن است این عوامل به جز براي رهاي بدنی در بروز بیماکمبود تمرین

به رغم ماهیت شغلی یا عادات فردي قبل   Bدر مقابل، تیپ . متصل شود A هاي الگوي شخصیتی تیپاستراحت ممکن است به جنبه. نشوند
  .شودهاي قلبی میسالگی به ندرت دچار حمله 70از سن 

در میانسالی بدون در نظر گرفتن عوامل جسمی و شغلی، مستعد بیماري  Aهاي اولیه روي این نظریه حاکی از آن بود که افراد تیپ پژوهش
تا  Aشخصیت هاي تیپ . سائق رقابت جویی باال و حس دائمی فوریت زمان: عبارتند از Aویژگی اولیه شخصیت تیپ  دو. اندکرونر قلبی

همیشه در تالش براي به دست آوردن، در حال مسابقه و سرعت با مسافت و زمان            . شوندحدود زیادي جاه طلب و مهاجم توصیف می
ریزي براي کار فوریت این افراد هنگام برنامه. رقابتی، پرتالش و مشکل گرایش می یابند يترس باالآنان به طرف مشاغل با اس. باشندمی

به طور کلی . حوصله و ناشکیبا هستند و پرخاشگري خود را از طریق رقابت در شغل بروز می دهندگیرند و بیانجام آن را در نظر می
  :عبارتند از Aهاي شخصیت تیپ ویژگی

  .حال حرکت  و جابه جا شدن اند و تند غذا می خورندهمیشه در . 1
  .نسبت به سرعت بیشتر رویدادها بردبار نیستند. 2
  .همواره مترصدند تا دو یا چند کار را همزمان انجام دهند. 3
  .در اوقات فراغت آرامش ندارند. 4
  .اندي کارهایی هستند که انجام دادهمرتب با اعداد و ارقام سر و کار دارند و پیوسته در حال سنجش و اندازه گیر. 5

آنها به میزان باالیی به شغل خود دلبسته اند و در نیاز به قدرت و . تمایل دارد که برونگرا و در حرمت ذات باال باشد Aشخصیت تیپ 
  .پیشرفت نمره باالیی دارند

فشار عصبی کمتري را در کار و اوقات . کمتر داردرا  Aاو دیگر خصوصیات تیپ. را داشته باشد Aممکن است فقط جاه طلبی تیپ  Bتیپ 
مروري بر متون . تر کار کند و کمتر از پیامدهاي مضر آن رنج ببردکند و ممکن است در محیط هاي پرفشار سختفراغت تجربه می

اي رند، به شیوهروانشناسی حاکی از آن است که این دو نوع شخصیت در پاسخ به استرس هاي دراز مدت که کنترل کمی روي آن دا
در کنترل چنین موقعیت هایی تالش خواهند کرد اما اگر موفق نشدند، سرخورده و تسلیم خواهند  Aمثالً افراد تیپ . متفاوت پاسخ می دهند

  . در موقعیت مشابه تا آنجا که ممکن است سعی در عمل موثر دارند و تسلیم نخواهند شد Bافراد تیپ . شد
، که نشان داد رابطه آشکاري میان رفتار تیپ شخصیتی انجام گرفت 70و  60در دهه  Bو تیپ  Aعاد شخصیتی تیپ پژوهش هاي اولیه در اب

A گرچه تعدادي از روانشناسان مایل اند نشان  دهند . پژوهش هاي جدید  وجود این رابطه را رد می کند. و بیماري  کرونر قلبی وجود دارد
پژوهش هایی که از طریق . مطالعات موید چنین رابطه اي و منکر آن، تفاوت هست این. وجود ندارد که به طور کلی ارتباطی بین این دو

نشان می دهد که این تیپ به عنوان یک عامل خطر اصلی بیماري  Aمصاحبه هاي سازمان یافته از بیان هاي غیرآشکار از رفتارهاي تیپ 
استفاده کرده اند وجود چنین رابطه اي را  Aی براي اندازه گیري رفتارهاي تیپ پژوهش هایی که از پرسشنامه خود گزارش. هاي قلبی است
  .تأیید نمی کنند

روانشناسان و پزشکان مشغول کاوش براي حل این مشکل اند و تالش دارند تا ویژگی هاي شخصیتی را که ممکن است به بیماري هاي 
  .شخص نمایندقلبی و یا سایر ناتوانی هایی که به استرس مربوط باشند م

و بیماري هاي قلبی و ارتباط محکمی را میان بیماري قلبی و احساس  Aمطالعه ارتباط اندکی را بین رفتار تیپ  87فرا تحلیل انجام گرفته از 
این پژوهشگران نتیجه گرفتند شخصی که مستعد بیماري کرونر قلبی است، نشان نمی دهد . عصبانیت، خصومت و افسردگی گزارش نمود
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ا چند هیجان منفی نشان می دهد که شاید افسرده باما یک فرد یا یک . معتاد به کار است و یا شخصی کم تحمل و یا به ستوه آمده است که
  .ام می شود و مضطرب و عصبانی و یا ترکیبی از همه اینهاستکاست، به طور رقابتی پرخاشگر است و به آسانی نا

را به عنوان عواملی که سبب بیماري کرونر قلب می شود متذکر می شود و اما از نقش خصومت  سایر مطالعات اهمیت افسردگی و اضطراب
  .و احساس تنگی زمان حمایت می کند

می ماند اما ممکن است ویژگی هاي روانشناختی را به غیر از آنهایی  قیبنابراین رابطه میان بیماري قلبی و عوامل شخصیتی دست نخورده با
وهش هاي کنجکاوانه که روي نوزادان دو روزه انجام گرفته است، بعضی پژ. وط می شوند در بر بگیرندمرب Aارهاي تیپ که اصوالً به رفت

متولد شده اند، امکان بروز رفتارهاي  Aنشان داد کودکانی که از مادران تیپ . یتی که امکان تأثیر عوامل محیطی در حداقل استعیعنی موق
گیري در این پژوهش میزان گریه کودکان اندازه. زاده شده بودند Aودکان آرام و آنهایی که از مادران غیر از تیپ تند در آنها باال بود، تا ک

  .این چنین زاده می شوند Aشاید بر این مبنا پژوهشگران پیشنهاد می کنند که افراد تیپ . شد
  

  پرطاقتی
افراد پرطاقت . پرطاقتی است. گیردقرار می ري استرس مورد توجهفردي مربوط به آسیب پذی هايمتغیر شخصیتی دیگري که در تفاوت 

آنها معتقدند که می توانند حوادث و رویدادهاي مربوط به زندگی . داراي نگرش هایی هستند که آنها را در برابر استرس مقاوم می سازد
یی که به عهده دارند متعهدند و به تغییر به عنوان عامل چالش آنها عمیقاً به کارشان و سایر فعالیت ها. خودر ا کنترل یا تحت تأثیر قرار دهند

  .برانگیز نگاه می کنند تا تهدید کننده
، تعهد و )مهار(کنترل : سوالی که براي اندازه گیري سه مولفه طراحی شده است، ارزیابی شود 20پرطاقتی می تواند به وسیله یک آزمون 

بنابراین . اقت تحت شرایط پر استرس شکایات جسمانی کمتري دارند تا افراد کم طاقتپژوهشی نشان داد که افراد پرط. چالش جویی
  .پرطاقتی می تواند آثار استرس را از طریق ارزیابی و تفسیر رویدادهاي زندگی تعدیل نماید

در کنار آمدن با استرس آثار مثالً افراد پرطاقت تمایل دارند که موقعیت هاي پراسترس را با اصطالحات مثبت تعریف کنند و تالش آنها 
ساله عملکرد آنها را روي مقیاس پرطاقتی  65تا  25مطالعه انجام گرفته روي زنان کارمند و خانه دار بین سنین . زیانبار کمتري به دنبال دارد

 40طاقت گزارش نمودند که زنان کم . با بیماري جسمانی، افسردگی و عکس العمل آنها به تغییر رویدادهاي زندگی مورد مقایسه قرار داد
درصد از رویدادهاي زندگی آنها نامطلوب بوده  27درصد تجربیات زندگی آنها نامطلوب بوده است و زنان پرطاقت اعالم کردند که تنها 

  .است
پرطاقت  از مطالعات انجام گرفته روي دانشجویان دوره لیسانس در کالس هاي مقدماتی روانشناسی چنین به دست آمد که دانشجویان

رویدادهاي پراسترس را که در ماه هاي قبل براي آنها رخ داده بود کمتر منفی تفسیر کردند تا دانشجویان کم طاقت و سالمتی آنها کمتر 
دانشجویان پرطاقت همچنین در یک شرایط آزمایشگاهی تحمل بیشتري را نسبت به ناکامی از . تحت تأثیر این رویدادها قرار گرفته بود

  .وز دادند و آن را کمتر تهدید کننده دریافتند تا دانشجویان کم طاقتخود بر
ساله با شیوه هاي مختلف زندگی، مورد بررسی قرار  55تا  25پژوهشگران رابطه میان پرطاقتی و سلسله مراتب نیازي مازلو را بر روي زنان 

طه وجود دارد و هر دو عامل پرطاقتی و خودشکوفایی نشانی از دادند و نتیجه گرفتند که به طور مثبتی میان پرطاقتی و خودشکوفایی راب
  .سطح باالي سالمت روانی است

آزمون هاي استرس، سالمت جسمانی و شخصیت . آثار مثبت پرطاقتی در چندین مطالعه انجام گرفته در محیط کار به دست آمده است
این مدیران اجرایی به دو گروه . مان بزرگ عمومی اجرا گردیدروي مدیران مرد در سطوح متوسط و باالي مدیریت اجرایی در یک ساز

آنها که تحت شرایط پرفشار کار می کردند و در سطح بیماري پایین بودند و آنها که تحت شرایط پرفشار کار می کردند : تقسیم شدند
د و از نظر سالمت باال بودند، بسیار پرطاقت پژوهش نشان داد مدیرانی که در شرایط  پرفشار کار می کردن. سطح باالي بیماري را داشتند

مدیران کم طاقت احساس . بودند و مدیرانی که در شرایط پرفشار کار می کردند و سالمت جسمانی پایینی داشتند از نظر طاقت پایین بودند
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تعهد کمتري به کار داشتند و به  می کردند که فاقد قدرت کنار آمدن با استرس اند و در نیاز به پیشرفت نمره پایینی به دست آوردند،
  .تغییرات به عنوان عامل تهدید کننده نگاه می کردند

  
  جایگاه مهار

افرادي که  نمره باالیی در مهار درونی . هاي فرد را در برابر استرس تحت تأثیر قرار می دهدمتغیر شخصیتی جایگاه مهار درونی واکنش
باالیی در افرادي که نمره  در مقابل. دهد، تحت تأثیر قرار دهندثی را که زندگی آنها را شکل میتوانند نیروها و حواددارند معتقدند که می

مدیران با میزان . مهار بیرونی دارند بر این باورند که مسیر زندگی آنها توسط حوادث و نیروهاي خارجی چون بخت و  اقبال تعیین می شود
 را تجربه می کنند تا مدیرانی با همان مشاغل مشابه که داراي نمره باالیی در مهار بیرونی مهار درونی باال نشان دادند که استرس کمتري

پژوهشگران نتیجه گیري نمودند که باور شخص از سطح مهار خود که یکی از اجزاي تشکیل دهنده پرطاقتی است، به طور معنی . هستند
  .دهدداري آثار منفی استرس را کاهش می

  
  نو ع شغل
شغل را     13انستیتوي ملی بهداشت و ایمنی حرفه اي بر حسب سطح استرس . کنداي تغییر میرس با نوع فعالیت هاي حرفهسطوح است

مشاغل با سطح باالیی از استرس شامل کارگر، منشی، تکنسین آزمایشگاه، پرستار، سرپرست خط اول، پیشخدمت . بندي کرده استدرجه
  .مزرعه و کارگر معدن می باشندرستوران، اپراتور دستگاه، کارگر 
افسر پلیس، آتش نشان، برنامه ریز کامپیوتر، تکنسین دندان، برقکار، لوله کش، مددکار اجتماعی، اپراتور : سایر مشاغل پر استرس عبارتند از

بی و دفتري استرس بیشتري به طور کلی کارکنان یقه آ. استرس ترین مشاغل استادي دانشگاه استیکی از کم. تلفن و راننده اتوبوس شهري
گیري درباره کار خویش اند و کنترل پایینی بر هاي تصمیمدلیل عمده این است که آنها فاقد فرصت. نان مدیریتی و حرفه ايکدارند تا کار

  .شرایط کاري خود دارند
مطالعات انجام گرفته روي . به رو هستندمدیران زن نسبت به مدیران مرد چه در خانه  و چه در سر کار با عوامل استرس زاي بیشتري رو 

زنان مدیر امریکایی، انگلیسی و آسیایی نشان داد که آنها به طور چشمگیري سطح باالیی از استرس را در ارتباط با تعارض میان حرفه و 
بی بودن و تنش و خستگی مدیران زن همچنین داراي بیشترین شکایات روان تنی و احساس عص. خانواده نسبت به مدیران مرد، داراهستند

  .پژوهشگران دریافتند که بیماري هاي ناشی از استرس در مدیران مرد به صورت نشانه هاي عاطفی و احساسی بروز می کند. بودند
استرس هاي زندگی خانوادگی و داشتن نقش همسر و . مشخص گردید که زنان خانه دار هم سطوح باالیی از استرس را تحمل می کنند

  .فقدان کنترل و در تعارض با نیاز جستجوي شغلی در خارج از منزل قرار می گیرد ند به عصبانیت، نارضایتی و احساسمی توا مادر که
  

  تعارض هاي شغل ـ خانواده
. استهم زنان و هم مردان تعارض هاي میان مطالبات خانواده و مطالبات شغل را گزارش کرده اند، اما معموالً مشکالت بیشتر از آن زنان 

این عامل استرس زا ظاهراً مستقل از نوع شغل و شرایط کاري است و تعداد قابل مالحظه اي از کارکنان مدیریتی و غیرمدیریتی را تحت 
ان با داشتن بچه یک ساله و یا کوچک تر بیرون از خانه مشغول کارند و اصوالً این زنان نامروز بیش از نیمی از ز. تأثیر قرار داده است

د دو شغل تمام وقت دارند یکی در اداره، مغازه یا کارخانه مشغول کارند و اصوالً این زنان کارمند دو شغل تمام وقت دارند یکی در کارمن
ممکن است همسرانشان در انجام کارها به آنها کمک نمایند، اما مسوولیت اولیه زندگی خانوادگی . اداره، مغازه یا کارخانه و یکی در منزل

معموالً این زنان کارمندند که وقتی کودکشان و یا یکی از والدین آنها نیاز به مراقبت داشته باشد، احضار می . ان باقی می ماندبر دوش زن
  .شوند و یا باید در برنامه کاري خود تغییري دهند
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تی و یا حرفه اي بودند نشان داد که یک مطالعه از والدین مرد و زن در مشاغل مدیریتی و حرفه اي که همسرانشان هم عهده دار شغل مدیری
اما در اجراي پرسشنامه استرس زنان بودند که بیشترین میزان . هم زنان و هم مردان در ایجاد تعادل میان مطالبات و خانواده مشکالتی دارند

تري را براي کار خود صرف کنند و یا خواستند زمان بیشکه می(آن گروه از زنانی که بیشتر دلبسته به شغل خود بودند . استرس را دارا بودند
تعارض شغل ـ خانواده بیشتري را تجربه نمودند تا زنانی که ) کردندهنگامی که به فعالیت دیگري مشغول بودند به کار خود فکر می

ی خود را به طور قابل به شغل تا حدود زیادي نسبت به این که آیا مسوولیت خانوادگ زنان دلبسته. دلبستگی شغلی پایینی را گزارش نمودند
پژوهشگران اشاره کردند که زنان در مقایسه با مردان اختیار کمتري در . کردندیقبولی انجام داده اند  یا خیر احساس دلواپسی و گناه م

  .رابطه با کنترل مطالبات نقش دارند
قه آبی و غیر حرفه اي وجود دارد و احتماالً ابراز پژوهش هاي دیگري می گویند که تعارض ـ شغل ـ خانواده بیشتر در میان زنان کارگر ی

  .عاطفه و خلق و خوي آنها را تحت تأثیر قرار می دهد
مروري بر پژوهش هاي انجام گرفته روي مادران شاغل گزارش می دهد که شغل آنها احساس حرمت ذات و خودباوري را افزایش می 

مشخص گردیده است که به . کنداسترس شغل ـ خانواده براي آنها فراهم میدهد و تشخص و احساس کلی رضایت از زندگی را به رغم 
ه طور کلی زنانی که در بیرون از خانه مشغول فعالیت اند از نظر روانی و جسمانی سالم تر از زنانی هستند که به طور تمام وقت به کار خان

ت مردان کارمند، بعد از اینکه آنها محل کار را ترك می کنند و به هر حال پژوهش هاي دیگر نشان دادند که براي اکثری. داري مشغولند
براي اغلب کارکنان زن فشار خون پایین نمی افتد چون با استرس اضافی در . هنگام عصر به خانه می روند، فشار خون آنها افت می کند

  .با خانواده و وظایف خانه داري مواجه می شوند منزل در رابطه
یک مطالعه پرسشنامه اي از نگرش ها و برنامه هاي . ه امروز انتظار دارند که هم خانواده و هم کار داشته باشنداغلب زنان تحصیل کرد

اي سطح باال داشتند درباره نقش زن به عنوان مادر و خانه احرفه اي زنان سیاه و سفید تحصیلکرده دانشگاه نشان داد آنهایی که آرزوي حرفه
و تعارض کمتري . آنها داراي برنامه هایی براي تأخیر در ازدواج، بچه دار شدن قبل از تثبیت حرفه خود بودند .دار فاقد نگرش سنتی بودند

بنابراین هر تعارض شغل ـ خانواده اي که به وسیله این قبیل زنان تجربه می شود ممکن است با . در ترکیب نقش خانواده و شغل داشتند
  .نها منابع مالی و عاطفی بزرگی براي مواجه شدن با آن داشته باشند، تفاوت کندتوجه به عامل زمان یعنی هنگامی که آ

پژوهش در سه حوزه فرهنگ . اسپکتور و همکاران یک مطالعه بین فرهنگی مهم درباره تعارض کار ـ خانواده در میان مدیران انجام دادند
،  و آمریکاي )هنگ هنگ، جمهوري خلق چین و تایوان(  چین) مریکااسترالیا، انگلیس، زالندنو و آ(آنگلو : مجزا در جهان انجام گرفت

با این وجود اسپکتور و همکاران ). آمریکاي التین( 50و )چین( 47، )آنگلو( 49: میانگین ساعات کاري مدیران سه فرهنگ مشابه بود. التین
در مقایسه با مناطق فرهنگی جمع ) آنگلو(گی فرد گرا یک رابطه بسیار قوي میان ساعات کاري و فشارهاي کار ـ خانواده در نواحی فرهن

کار کردن ساعات بیشتر توسط آنگلوها سبب دور بودن از خانواده دیده می شود، که سبب . به دست آوردند) چین و آمریکاي التین(گرا 
تر از اقتصاد در کشورهاي آنگلو قوي پژوهشگران چینی اظهار نظر کردند که. گرددایجاد احساس تقصیر و تعارض کار ـ خانواده بیشتر می

بنابراین کار کردن طی ساعات طوالنی در . چین و آمریکاي التین می باشد که منجر به میانگین درآمد سطح باالي خانواده می گردد
ي خانواده در جایی که شرایط زندگی سخت باشد، ممکن است اعضا. رسدکشورهاي آنگلو براي بقاي خانواده کمتر ضروري به نظر می

همچنین ممکن است در خانواده هاي گسترده مثل کشورهاي جمع گرا که از نگهداري کودکان . کار بیشتر کردن را به راحتی قبول نمایند
  .کنند، کار کردن یکی یا حتی دو والد خانواده براي ساعات طوالنی تر آسان تر باشدحمایت می

  .پژوهشی در حیطه تعارض کار ـ خانواده تشریح نمود سه موضوع زیر را به عنوان اهداف) 1992(زدك 
می توان این ارتباط را بر . این حیطه بررسی می کند که عوامل کاري چه تأثیراتی بر مسایل خانواده دارد. تأثیر کار بر خانوده -

این دیدگاه . رفته می شودکار به عنوان متغیر مستقل و خانواده به عنوان متغیر وابسته در نظر گ. حسب طرح پژوهش تشریح نمود
گیري نتیجه) 2002(براي مثال، ماژور، کلین و ارهارت . در پژوهش هاي روانشناسی صنعتی و سازمانی بسیار رایج است

 .گردد و پریشانی روانشناختی را به دنبال داردنمودندکه ساعات صرف شده در کار با زندگی خانوادگی متداخل می
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نگاه مخالف نگاه قبلی بوده و به طور عام بر اینکه چگونه جنبه هاي ساختاري و توسعه اي خانواده بر  این. تأثیر خانواده بر کار -
            نگاه » جاذب شوك«بعضی از پژوهشگران به زندگی خانوادگی به عنوان  براي مثال،. رفتار کاري تأثیر دارد متمرکز است

دیدگاه دیگر این است که خانواده مسوولیت تعیین کننده . گرددشغلی می تزندگی مثبت خانوادگی مانع نامالیما. می کنند
 . غیبت ها و تأخیرهاي کاري است

دیدگاه سوم به کار و خانواده به عنوان عوامل متعامل نگاه می کند و چنین نتیجه گیري می نماید که هیچ . تعامل کار ـ خانواده -
دیدگاهی دیگر تعامل میان کار ـ خانواده را همسازي یا . خانواده وجود نداردرابطه علی مستقیم یا ساده میان موضوعات کار و 

 .دهدناهمسازي روابط کار ـ خانواده و تأثیر آنها بر سایر فرآیندها مثل گذار میان نقش ها، مورد توجه قرار می

. ن رابطه میان کار و خانواده پیشنهاد کرده اندعلیرغم اینکه این سه دیدگاه مورد تأکید قرار گرفت، پژوهشگران الگوي مفهومی براي تبیی
ه انواع اساسی الگوها پیشنهاد گردیده است که دیدگاه هاي متفاوت را مبنی بر اینکه ما چگونه نقش هاي کار و خانواده را انجام دهیم ارای

  . می نماید
که در محیط کار رخ می دهد و آنچه که در  الگوي سرایت ابراز می دارد که  شباهتی میان آنچه. الگوي  سرایت یا سرریز شدن -

همچنین پیشنهاد شده است که تجارب کاري فرد، شرایط خارج از کار فرد را تحت . دهد وجود داردمحیط خانوادگی رخ می
چنین فرض شده است که نگرش هاي کاري به زندگی خانوادگی انتقال و توجه اولیه نسبت به خود و اعضاي . تأثیر قرار می دهد

به طور کلی، سرایت عبارتست از ایده رابطه مثبت میان متغیرهاي کار و خانواده که رضایت . خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد
 .یک فرد از کار خویش سبب افزایش رضایت از زندگی خانوادگی می گردد

عکوسی را میان کار و خانواده ارایه               این الگو یک رابطه م. الگوي جبران غالباً با الگوي سرایت متضاد است. الگوي جبران -
کند که افراد در این دو زمینه سرمایه گذاري متفاوتی انجام می دهند و بر این اساس همچنین این الگو چنین فرض می. می نماید

ر با فعالیت هاي بنابراین محرومیت هاي تجربه شده در کا. دهندچیزي را در یک زمینه کسب و در زمینه دیگر از دست می
 .غیرکاري جبران می گردد

الگوي تقطیع فرآیندي است که طی آن حوزه هاي کاري و غیر کاري مجزا بوده و بر این اساس یک فرد می تواند در . الگوي تقطیع -
و به پهلو بوده این دو حوزه به صورت پهل. هاي موفق گردد، بدون اینکه بر حوزه دیگري تأثیري وجود داشته باشدیکی از این حوزه

دید . بندي کنددهد که به طور اثربخش زندگی خویش را  قسمتاین تفکیک در نوع، فضا و عمل به فرد اجازه می. کنندحرکت می
 .غالب این است که خانواده حوزه صمیمت و همدلی است و در حالی که دنیاي کار غیرشخصی و وسیله اي است

ایده کار و خانواده بر همدیگر ) 1: (بارلینگ نتیجه گیري نمود. کندن سه الگوي را ارایه میویژگی هاي تاریخی ای) 1990(بارلینگ  -
این  70فرض دهه ) 3(فرض فراگیر دهه این بود که کار و خانواده مستقل  هستند، ) 2(مطرح گردید،  1930در دهه  تأثیر دارند

اي براي اثبات تداخل میان کار و ه شواهد تجربی قابل مالحظهامروز) 4(کار و خانواده در هم تنیده هستند،  هايبود که نقش
 . خانواده براي بسیاري از افراد وجود دارد

مثل توانایی شناختی (دیرپاي انسان  هايدارند که روانشناسان به مطالعه ویژگیاظهار می) 2002(مک درمید، سري و ویس  -
ه مدت بهترین تبیین را از تعارض کار ـ خانواده به عمل آورد، تمایل در هنگامی که ممکن است به عنوان پدیده کوتا) وشخصیت

اگر چه ما به طور شناختی حضور تعارض را در اغلب مواقع تشخیص می دهیم، اما ما آن  را فقط : (آنان چنین بیان نمودند. دارند
 ).ع حس می کنیمقدر بعضی موا
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ع   نا
  1386، مهندس بهروز نصر آزادانی ترجمه ي دکتر بهروز ارباب شیرانی،ونیکا المزدین،حل خالق مسئله، ادوارد المزدین ، م کتاب  -
  از دانیل گلمن  )کاربرد هوش هیجانی در محیط کار، هوش اجتماعی، زندگی در باتالق فریب( کتاب هوش هیجانی -
  رفتار سازمانی، دکتر علی رضاییان -
   معتکفجک کانفلید، مترجم نفیسه کتاب قانون جاذبه،   -
  
  

  


