چک لیغت هذیشاى
ساٌُوبی ػلوی ثشای تْعؼَ ی هِبست ُبی هذیشیت

شناخت ساسمان و چگونگی رفتار درآن
ُش لذس کَ هِبست داؽتَ ثبؽیذ ّ گشٍّ تبى عبػی ّ ُوبٌُگ ثبؽذ ّلتی هججْسیذ دس یک عبصهبى ثضسگتش کبس کٌیذ ثشای پی
ثشدى ثَ اًتظبس عبصهبى اص ؽوب ّ آًچَ هیتْاًیذ اص دیگشاى اًتظبس داؽتَ ثبؽیذ ثبیذعبصهبًی سا کَ دس آى کبس هیکٌیذ ثؾٌبعیذ.
ؽوب هججْسیذ ًغجت ثَ اُذاف ّ ثبّسُبی عبصهبى ،ؽیٍْ ُبی سُجشی ّ ًذٍْ ی اعتفبدٍ اص لذست دس آى ،خظ هؾی ُب ّ ساٍ
ُبی ثشلشای استجبط دغبط ثبؽیذ ّ هِبست اعتفبدٍ اص عیغتن سا داؽتَ ثبؽیذ .ثَ طْس اختقبس ثشای ایٌکَ ؽغل ّ گشٍّ
خْدسا ثَ ثِتشیي ًذْی اداسٍ کٌیذ ثبیذ ثب عبصهبى ُوبٌُگ ثبؽیذ .عبصهبًِبی هختلف فشفتِبی هختلفی ثشای هذیشاى خْد
فشاُن هیکٌٌذُ .وچٌیي هذذّدیتِبی هتفبّتی سا ًیض ثشای آًچَ هیتْاًٌذ ثذاى دعت یبثٌذ ایجبد هیکٌٌذ .دس ایي لغوت هب ثَ
ؽٌبعبیی هِبستِبیی هی پشداصین کَ ؽوب ًیبص داسیذ،اص جولَ چَ چیضصُبیی هؾخقَ ی عبصهبى ؽوبعت،چگًَْ هیتْاًیذ
سّی افشاد عبصهبى تبحیش ثگزاسیذ،کذام تکٌیکِبی ایجبد استجبطذس دعتیبثی ثَ اُذاف ثَ ؽوبیبسی هیذٌُذ ّ چگًَْ ثبیذ ثب
ًبعبصگبسیِب ّ تغییشات هْاجَ ؽْیذ.

شناخت ساسمان
عبصهبًِب ثب ُن فشق داسًذ .هذیشیت دس یک ثبًک ثیي الوللی ثب هذیشیت دس یک فشّؽگبٍ صًجیشٍ ای کبهال فشق داسد،کَ آى ُن ثب
هذیشیت یک ثیوبسعتبى یب یک هْعغَ ی خذهبت اجتوبػی هتفبّت اعت.عبصهبًِبی هختلف ُش کذام ثَ گًَْ ای ػول
هیکٌٌذ ّ اًتظبس آًِب اص کبسکٌبًؾبى ثب ُن هتفبّت اعت .ایي هغئلَ دس توبم صهیٌَ ُب اص ًذٍْ ی فذاصدى سئیظ ،طشص لجبط
پْؽیذى سعوی یب غیش سعوی افشاد دس هذل کبس تب هیضاى اػتمبد افشاد ثَ عبصهبى ّ اًتظبسات افشاد اص آى ّ ًیض اًتظبسات افشاد اص
یکذیگش فذق هیکٌذ .دس ایٌجب چک لیغتِب دس تْجَ ثَ ایٌکَ چگًَْ عبصهبى ؽوب ثب عبصهبًِبی دیگش دس چٌیي صهیٌَ ُبیی
هتفبّت اعت ّ چَ کبسی ثبیذ اًجبم دُیذ ،ثَ ؽوب کوک هیکٌٌذ .هؾخقَ ی عبصهبًی کَ دس آى کبس هیکٌیذ چیغت؟ هْاسد
صیبدی ثشای اؽبسٍ ثَ ایي هؾخقَ ثب کبس گشفتَ ؽذٍ اًذ هخل آة ّ ُْای عبصهبى ،ػبدات ّ سعْم عبصهبى ،فشٌُگ عبصهبى ،
ؽخقیت عبصهبى ّ غیشٍُ.ش هْسدی کَ اعتفبدٍ ؽْد هٌظْس ایي اعت کَ ؽوب ًویتْاًیذ اًتظبس داؽتَ ثبؽیذ هخال اص یک
پبالیؾگبٍ ًفت یب عبصهبى ًظبهی ثَ یک آژاًظ تجلیغبتی یب ؽشکت ًشم افضاس کبهپیْتشی ثشّیذ ّ سّاثظ ؽوب ثب افشاد دس ُوَ ی
آًِب یکغبى ثبؽذ .هؾخقَ ی فشٌُگ عبصهبى ؽوب عبصًذٍ ی خْاعتَ ُبی هخقْؿ ثَ خْد عبصهبى اعت ّ ثشلشاس کٌٌذٍ
ی هذذّدیتِبی هخقْؿ ثَ خْد دس هْسد آًچَ هیتْاًیذ اًجبم دُیذ .ثٌبثشایي ثِتش اعت ثب چٌذ چک لیغت ثَ آى ًظش ثیفکٌین.

تاکیذ روی چیست؟
یک ساٍ ؽٌبخت عبصهبى ایي اعت کَ ثپشعین عبصهبى چَ اُذافی داسد ّ افشاد دس ثذخِب ّ فؼبلیتِبی سّصاًَ ؽبى سّی چَ
چیضُبیی تبکیذ هیکٌٌذ؟

.1

ثَ ُش کذام اص صهیٌَ ُبی هوکي ثشای تبکیذ کَ دس صیش رکش ؽذٍ اًذ ًگبٍ کٌیذ .اّل اص خْدتبى ثپشعیذ عبصهبى ؽوب
کبهال سّی کذاهیک تبکیذ داسد(عبصهبى)!عپظ اص خْدتبى ثپشعیذ لغوت ؽوب سّی کذاهیک تبکیذ داسد(لغوت) ّ
دس اخش ثپشعیذ ؽوب تشجیخ هیذُیذ سّی کذاهیک تبکیذ ؽْد(خْدم)ُ .ش صهیٌَ ای سا کَ فالح هیذاًیذ تیک ثضًیذ.
ساسمان


اصدیبد ثبصدٍ



گغتشػ ثبصاس



پیؼ دعتی ثَ سلجب



افضایؼ عْد

قسمت

خودم
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کن کشدى ُضیٌَ ُب



کغت اػتجبس ًضد ػوْم



دفع سّیَ ُب



ًْآّسی دس هذقْالت  /سّؽِب



سضبیت کبسکٌبى



دغبط ثْدى ًغجت ثَ هشاجؼبى  /هؾتشیبى



تکٌْلْژی جذیذ



هذیشیت دشفَ ای دس عطخ ثبال



اًجبم کبسُب اص سّی کتبة



اجبصٍ ًذادى ثَ هذاخلَ اص ثیشّى



علغلَ هشاتت ًمؾِب ّ هغئْلیتِب



ُشهْسد دیگش سا رکش کٌیذ.

تصور اشخاص اس ساسمان شما
دس ایٌجب جٌجَ ی دیگشی اص فشٌُگ عبصهبى ؽوب هطشح هیؾْد .دس ایي هْلغ صیبد ثَ آًچَ عبصهبى ؽوب سّی آى تبکیذ داسد تْجَ
ًویکٌین،ثلکَ ثَ ادغبط هشدم ساجغ ثَ آى ّ کبسکشدى دس آًتْجَ هیکٌین.
.1

کذاهیک اص کلوبت ّ ػجبسات صیش ثَ ثِتشیي ّجِی ادغبعبت ُوکبساى ؽوبسا ًؾبى هیذٌُذ .دّثبسٍ ًخغت ثَ کل
عبصهبى عپظ ثَ لغوت خْدتبى تْجَ کٌیذ ّ دس آخش ثجیٌیذ کَ ؽوب تشجیخ هیذُیذ چگًَْ ادغبعی ًغجت ثَ
عبصهبًی کَ دس آى کبس هیکٌیذ داؽتَ ثبؽیذُ .ش تؼذاد سا کَ هیخْاُیذ تیک ثضًیذ
ساسمان


کبسکشدى دس آى ثبصدٍ خْثی داسد



خْة اعت ّ ،لی ًَ آى طْس کَ ثبیذ هی ثْد



سّص ثَ سّص ثِتش هیؾْد



هؼلْم اعت کَ ثَ اًذطبط هیشّد



گشم  ،دّعتبًَ ّ سادت



عشد ،پشاص کؾوکؼ ّ فؾبس



ثَ جبهؼَ فبیذٍ هیشعبًذ



هْحش ّ فؼبل



تْعؼَ دٌُذٍ ّ خْؽجیي



دفبػی ّ ثذثیي



ًْآّس ّ فشفت طلت



تخجیت ؽذٍ ّ آهبدٍ ثَ کبس



ًبهطوئي ّ پْصػ طلت



هؾْق اثتکبسات افشاد



پش اص تؾشیفبت اداسی ّ هذیشیت خغتَ کٌٌذٍ



ُش هْسد دیگش سا رکش کٌیذ

قسمت

خودم
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سمان و سزعت
عبصهبًِب تب دذ صیبدی اص ًظش آیٌذٍ ًگشی ّ عشػت کبس کشدى ّ لغوتِبی دسّى عبصهبًی ثب ُن هتفبّتٌذ ً .ظش ؽوب ساجغ ثَ
عبصهبى ّ لغوتی کَ دس آى کبس هیکٌیذ چیغت؟ خْدتبى چَ چیضُبیی سا هیپغٌذیذ؟ُش تؼذاد سا کَ هبیلیذ تیک ثضًیذ.
ساسمان
.1

ثشای چَ صهبًی دس آیٌذٍ ثشًبهَ سیضی هیؾْد؟


چٌذسّص



چٌذ ُفتَ



چي هبٍ



چٌذ عبل
ساسمان

.2

قسمت

خودم

قسمت

خودم

عشػت کبس سا چگًَْ هیجیٌیذ؟


آُغتَ ّ ثی دبل



آُغتَ ّلی هذاّم



پشکبس ّلی ًَ ثَ طْس هذاّم



ثؼضی اّلبت آُغتَ /ثؼضی اّلبت عشیغ



عبیش هْاسد سا رکش کٌیذ

چو کسانی در ساسمان تاثیز گذارنذ؟
کذاهیک اص افشاد صیش تقوین گیشًذٍ ُغتٌذ یب ًظشاتی اثشاص هیذاسًذ کَ تبحیشات لبثل تْجِی دس کیفیت صًذگی کبسی دس
عبصهبى /لغوت ؽوب داسد .اص عتْى «خْدم» ثشای ًؾبى دادى ُش گشُّی کَ ؽوب هبیلیذ ًفْر ثیؾتش( )+یب ًفْر کوتشی( _
) داؽتَ ثبؽذ اعتفبدٍ کٌیذ.


فشدفشد کبسکٌبى



عشپشعتبى



هذیشاى عطْح هیبًی ّ غیشاسؽذ



هذیشاى اسؽذ



کبسکٌبى هتخقـ(هخل هتخققبى اهْسپشعٌلی یب دغبثذاسی)



هؾبّساى ثیشّى اص عبصهبى



سؤعب



عِبهذاساى



هؾتشیبى  /هشاجؼبى



فشّؽٌذگبى



اتذبدیَ ُبی فٌفی



دّلت



گشٍّ ُبی لْهی



عبیش عبصهبًِبی خبسجی(ًبم ثجشیذ)



عبیش هْاسد سا رکش کٌیذ.

ساسمان

قسمت

خودم
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شیوه ىای رىبزی
کذاهیک اص ّاژٍ ُب ّ ػجبستِبی صیش ثَ ثِتشیي ًذْی ػوْهی تشیي ؽیٍْ ی سُجشی سا دس عبصهبى ّ لغوت ؽوب تتْفیف
هیکٌٌذ؟ؽوب کذام ؽیٍْ سا تشجیخ هیذُیذ؟
ساسمان


سعوی ّ ثشّکشاتیک



غیش سعوی ّ اًؼطبف پزیش



ؽْسایی ّ هؾْق تؾشیک هغبػی



لذست گشایی ّ فشهبًذُی



اّلْیت دادى ثَ اًجبم کبس



اّلیت دادى ثَ کوک ثَ افشاد ثشای سؽذ



تمشیجب تْجَ هغبّی ثَ کبس ّ ثَ افشاد



پشتْلغ ّ عْء اعتفبدٍ گش



هتْلغ اهب هٌطمی



کن اطالع ّ هغتجذ



دبهی ّ تذشک دٌُذٍ



پذساًَ ّ هالطفت آهیض



عبیش ؽیٍْ ُب سا رکش کٌیذ.

قسمت

خودم

روابط انسانی
عبصهبًِب تب دذ صیبدی اص ًظش ًْع استجبطی کَ ثبػج هیؾًْذ ثیي کبسکٌبًؾبى ایجبد ؽْد ّ عبختي هذل کبسی ثب عبصگبسی
ثیؾتش یب کوتش ثب ُن فشق داسًذّ .ضؼیت دس عبصهبى  /لغوت ؽوب چگًَْ اعت؟ کذاهیک سا هبیلیذ کوتش( _ ) یب ثیؾتش()+
ثجیٌیذ؟
ساسمان
.1

قسمت

خودم

آیب افشاد ػوْهب:


یکذیگش سا دّعت داسًذ؟



ثبّسُبی هؾتشکی داسًذ؟



اُذاف هؾتشکی داسًذ؟



ثَ یکذیگش اطویٌبى داسًذ؟



ثب ُن ُوکبسی هیکٌٌذ؟



اص هٌبفغ یکذیگش کوک هیکٌٌذ؟



اص هِبست ّ پیؾشفتِبی یکذیگش ادغبط افتخبس هیکٌٌذ؟



دسخبسد اص هذل کبس یکذیگش سا هیجیٌٌذ؟



عبیش جٌجَ ُبی هخجت سا رکش کٌیذ.
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ساسمان
.2

قسمت

خودم

یب ایٌکَ ػوْهب:


اص یکذیگش خْؽؾبى ًوی آیذ



دسهْسد ثغیبسی اص هْضْػبت هِن ثب ُن تْافك ًذاسًذ



ُذفِبی آًِب ثب ُن دس تضبد ُغتٌذ



ثَ یکذیگش هظٌْى ثْدٍ اص ُن هیتشعٌذ



ثشای اعتفبدٍ ی خْدؽبى ثَ دیگشی ضشس هی سعبًٌذ



اص کوک ثَ یکذیگش هضبیمَ هیکٌٌذ



ُش جب کَ ثتْاًٌذ دیگشی سا ػمت هیضًٌذ



هِبستِب ّپیؾشفتِبی یکذیگش سا ًذیذٍ گشفتَ ثب لکَ داس هیکٌٌذ



دس خبسد اص هذل کبس اص یکذیگش دّسی هیکٌٌذ



عبیش جٌجَ ُبی هٌفی سا رکش کٌیذ

الگوی ارتباط
.1

ؽیٍْ ی ػوْهی استجبط دس عبصهبى خْد سا چگًَْ تْفیف هیکٌیذ؟ ُش هْسدی سا کَ ثشای دّعتْى اّل کبسثشد داسد
تیک ثضًیذ .خْد ؽوب دّعت داسیذ چَ چیضی سا کن ( _ ) ّ چَ چیضی سا ثیؾتش( )+ثجیٌیذ؟
ساسمان


خلْؿ ّ ثی آالیؾی



ؽک ّ ثبًذ ثبصی



کٌتشل ؽذٍ ّ تؾشیفبتی



اتفبلی ّ ؽبًغی



تذافؼی یب لذست طلجی



طفشٍ سفتي ّ گوشاٍ کٌٌذگی



سًّك داؽتي ؽبیؼَ



استجبط ضؼیف سؤعب ثب صیشدعتبى



استجبط خْة سؤعب ثب صیشدعتبى



استجبط ضؼیف اص پبییي ثَ ثبال



استجبط خْة اص پبییي ثَ ثبال



استجبط ضؼیف ثیي لغوتِب



استجبط خْة ثیي لغوتِب



استجبط ػوْهب:


لبثل اػتوبد اعت



لبثل اػتوبد ًیغت



هفیذ /دوبیت کٌٌذٍ اعت



اًتمبدی  /ثبصداسًذٍ اعت

قسمت

خودم
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عبیش ؽیٍْ ُب سا رکش کٌیذ

وضع چو کسانی خوب است؟
ایي چک لیغت ساجغ ثَ یکی اص جٌجَ ُبی ثغیبس هِن فشٌُگ عبصهبى ؽوبعت .کذام افشاد فشاد ُن اص ًظض سضبیت ؽغلی ّ
ُن اص ًظش استمب دس عبصهبى ّ دس لغوت ؽوب ّضغ خْثی داسًذ؟ؽخقب هبیلیذ کذاهیک اص آًِب کوتش( _ ) یبثیؾتش( )+پبداػ
ثگیشًذ؟
ساسمان
.1

قسمت

خودم

افشادی کَ ّضغ خْثی داسًذ آًِبیی ُغتٌذ کَ:


فالدیت تخققی داسًذ ّ صیبد کبس هیکٌٌذ



ثیؾتش اص دیگشاى ثبصدٍ داسًذ



ًظش سؤعب سا جلت هیکٌٌذ



ّفبداسی خْد سا ثَ عبصهبى ًؾبى هیذٌُذ



ثشای هذیشیت ایجبد صدوت ًویکٌٌذ



همشسات سا سػبیت هیکٌٌذ



هْاظت هٌبفغ خْدؽبى ُغتٌذ



ثَ دًجبل لذست ُغتٌذ ّ دیگشاى سا صیش ًفْر خْد لشاس هیذٌُذ



ثَ دیگشاى کوک هیکٌٌذ



ػمبیذ هفیذ سا تؼوین هیذٌُذ



ادتشام ُوکبساى سا ثَ دعت هی آّسًذ



ادتشام افشاد ثیشّى اص عبصهبى سا ثَ دعت هی آّسًذ



عبیش هْاسد سا رکش کٌیذ

دس ایي لغوت هب فْستِبیی اص صًذگی عبصهبًی سا ثشسعی کشدٍ این  .ؽبیذ عبصهبى ؽوب فْست دیگشی ًیض داسد کَ ثشسعی
هؾبثِی دس هْسد آًِب ثباسصػ خْاُذ ثْد.
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هي اص ؽوب هیخْاُن هْاسدی سا کَ ثِتشیي تْفیف سا اص ّضؼیت عبصهبًتبى ثَ طْسػوْهی ّ اص ّضؼیت لغوت تبى ثَ طْس
اختقبفی هیکٌذ تیک ثضًیذ .ثب تْجَ ثَ ایي هغئلَ آیب:
أ.

ػوْهب هْاسد یکغبًی سا ثشای ُش دّ تیک صدٍ ایذ؟اگش چٌیي اعت ػبدات ّ فشٌُگ لغوت ؽوب ثب ػبدات ّ فشٌُگ
کلی عبصهبًتبى ؽجیَ اعت .ایي ًؾبى هیذُذ کَ ادتوبال افشاد لغوت ؽوب ثب ثمیَ ی افشاد عبصهبى جْس ُغتٌذ ّ
هؾکل صیبدی دس استجبط ثب عبیش لغوتِب ًذاسًذ.

ة .هبسدی کَ تیک سدٍ ایذ یکغبى ًجْدٍ اًذ؟اگش چٌیي اعت ًؾبًگش ایي اعت کَ فشٌُگ لغوت ؽوب ثب فشٌُگ
عبصهبى تب دذی ًبُوبٌُگ اعت.آیب خْدتبى ثب ایي ًتیجَ گیشی هْافك ُغتیذ؟ اگش هْافمیذ ایي هغئلَ هوکي
اعت هؾکالتی ایجبد کٌذ؟آیبدس هْسد آى ثبیذ کبسی کشد؟(اگش ثلَ ،آیب فکش هیکٌیذ دس لغوت ؽوب یب دس عبصهبى ثب دس
ُش دّ ثبیذ تغییشاتی ایجبد ؽْد؟)آیب لبدسیذ کبسی اًجبم دُیذ؟(اگش ًجبیذ کبسی کشد یب دذالل دس آیٌذٍ ی ًضدیک ًجبیذ
دعت ثَ الذاهی صد ثَ ػٌْاى یک هذیش چَ کبسی هیتْاًیذ ثکٌیذ تب اطویٌبى دبفل کٌیذ کَ لغوت ّ عبصهبى اص ایي
ًبُوبٌُگی صیبى ًویجیٌذ؟)
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ُوچٌیي اص ؽوب هیخْاُن آًچَ سا خْدتبى تشجیخ هیذُیذ هؾخـ کٌیذ:
أ.

اگش ُش عَ هشثغ سا ثشای هْاسد یکغبًی تیک صدٍ ایذ خیلی خْؽجختیذ .ثَ ًظش هیشعذ ُشدّ ،یؼٌی عبصهبى ّ ُن
لغوت ؽوب ُ ،وبى فشٌُگی سا داسًذ کَ ؽوب هی خْاُیذ.

ة .اگش تیکِب ًؾبى هیذُذ کَ آًچَ ؽوب تشجیخ هیذُیذ ثب عبصهبى تطجیك داسد ّلی ثب لغوت ًذاسد ،چَ ًتیجَ ای
هیتْاى گشفت؟ ؽبیذ ًیبص ثبؽذ کبسُبیی ثشای تغییش فشٌُگ لغوت خْدتبى اًجبم دُیذ یب ؽبیذ خْؽذبلتش ثؾْیذ کَ
دس لغوت دیگشی اص عبصهبى کبس کٌیذً .ظش خْدتبى چیغت؟
ت .اگش آًچَ ؽوب تشجیخ هی دُیذ ثب فشٌُگ لغوت عبصگبس ّلی ثب عبصهبى هتفبّت اعت دس هْلؼیتی هؾبثَ هْلؼیت
هؾخـ ؽذٍ دس ثٌذ «ة» ُغتیذ ،چَ کبسی اًجبم خْاُیذ داد؟
ث .دسآخش آًچَ ؽوب تشجیخ هیذُیذ ثب آًچَ ثیي لغوت ّ عبصهبى هؾتشک اعت ،تفبّت داسد ،ثَ ًظش هیشعذ ؽوب
هؾکل داسیذ .آیب ّالؼب ثب افشاد اطشاف خْدتبى جْس ًیغتیذ؟اگش ایي طْس اعت ادتوبال (هي ًویتْاًن تضویي کٌن)کبس دس
عبصهبى دیگشی ؽوب سا خْؽذبلتش خْاُذ کشد.
آًچَ ؽوب اص ایي ًْع تجضیَ ّ تذلیل ثشداؽت هیکٌیذ ثغتَ ثَ خْدتبى اعت ،اهب هِن ایي اعت کَ آى سا جذی ثگیشیذ ّ
ُشاصگبُی آى سا اًجبم دُیذ .عبصهبًِب ثَ طْس هذاّم تغییش هیکٌٌذ .فشٌُگِب تْعؼَ هی یبثٌذ .جبسُّبی جذیذی هی آیٌذ ّ
هتفبّت اص لجل جبسّ هیکٌٌذ ّ گشٍ ُبی لذیوی یکجبسٍ ثبص هی ؽًْذ .هذیشی کَ اص تغییشات دس فشٌُگ آگبٍ ًیغت ادتوبال دیشاى
ّ ػبجض هیؾْد.
پیؾٌِبد :ثشای ایٌکَ هذیش خْثی ثشای گشٍّ خْد ثبؽیذ ثبیذ ُویؾَ دسک ّالغ ثیٌبًَ ای اص فشٌُگ عبصهبى خْد داؽتَ
ثبؽیذ.

هٌجغ  :کتبة چک لیغت هذیشاى
ساٌُوبی ػلوی ثشای تْعؼَ ی هِبست ُبی هذیشیت
دسک سّى تشی
تشجوَ ی ػجبط دُمبًی
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