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...قصه من از کجا شروع شد







...بارقه امید 



،"تمامیت"

راهی موثر برای افزایش  

چشمگیر عملکرد فردی و 

.سازمانی



• Werner Erhard
• Independent

• Michael C. Jensen
• Harvard Business School; SSRN; National 

Bureau of Economic Research (NBER); 
European Corporate Governance Institute 
(ECGI); Harvard University - Accounting & 
Control Unit

• Steve Zaffron
• Landmark Worldwide LLC; Vanto Group

:پیشینه این بحث در دنیا 



:  ی کندبه میزان قابل توجهی افزایش پیدا م وریبا تمرکز بر روی تمامیت، بهره " 
 ۱۰۰ درصدی درآمد یا سود شرکت نیست بلکه این میزان، بین ۱۰منظورم افزایش 

.درصد است ۵۰۰تا 

بعد از سه سال اجرای  SSRNدر سازمان من شبکه تحقیقاتی علوم اجتماعی  
 ۳۰۰ما شاهد بیش از ، Gordon Greggاین تفکر، به گفته ی مدیر ارشد شرکت 

 انافرادمدرصد افزایش درآمد، بدون هیچ گونه افزایشی در منابع مان بودیم و 
"خوشحال تر هستند

جنسنبخشی از مایکل  -



!قلمرو گفتگویی



 “تمامیت" شناسی هستیِ قانون 



انسان •

اشیا•

سیستم ها •

کجا معنا می شود؟



هیچ جزیی کم نداشته باشد •
قسمت های اضافه نداشته باشد •
تمام اجزا در تمامیت •
کل در تمامیت•
رابطه بین اجزا در تمامیت•

تمامیت در اشیا و سیستم ها



! اوستتمامیت در مورد انسان کالم 



کالم 

جبران 

عمل 

اعتماد



قدرت اشخاص–اعتبار افراد 

قدرت برند–اعتبار برند

حال درونی  -افزایش عزت نفس

نتایج بیرونی -افزایش عملکرد

توسعه ارتباط با خودمان و دیگران



تمامیت یعنی انجام کار درست حتی وقتی 

.شود  نمیهیچ کسی متوجه 



تمامیت چیزی نیست که گاهی داشته باشیم ،

.ماست " بودن"تمامیت . گاهی نداشته باشیم 
.تمامیت الگوی همیشگی رفتار ماست 



.شروع تمامیت از خودمان است 



!می ُنماییباش یا آن چنان باش که  می ُنماییآن چنان که «
بایزید بسطامی -



کالم / گفتار 

عملکرد ما/ کردارباورها/ پندار 



تمامیت، درباره ی کالم یک انسان است، 
.نه بیشتر و نه کمتر



آنچه 
 گوییم  

آنچه 
 دانیم  

آنچه 
از  ما انتظار 

. رود

اعتبار آنچه 
 گوییم  

ی آن 
ایستیم 

اصول و 
قوانین

اخال 



آنچه 
 گوییم  

آنچه 
 پذیرم

آنچه 
انجام 

 دهم 



درخواست  
من از دیگران 

!کالم آهنا نیست 



ید انجام 
بدهم

نباید انجام
بدهم

گفته یا 
گفته



یا راهی خواهم یافت،
یا راهی  

!خواهم ساخت 
!عامل و مسئول هسمت



آنچه 
از ما انتظار 

. رود 

رصیح گفته 
.است

 دامن  از من
.انتظار  رود 

آنچه 
انجام 

 دهم 

اجازه انتظار 
دادم



اعتبار ادعای 
من

مسئولیت  من 
کالممدر مقابل 

اطالعات 
موجود من 



آنچه من 
ی آن 

ایسمت 

برای خودم  
و دیگران 

ور ایجاد شده 
دیگران 

اطالعات 
موجود من 



معیار اخال
اصول اخال

معیار ، قوانین

محیط 
اطرافم

مخالفت رصیح 
و پذیرش عواقب

انتظار خودم 
ازخودم



آنچه 
 گوییم  

آنچه 
 دانیم  

آنچه 
از  ما انتظار 

. رود

اعتبار آنچه 
 گوییم  

ی آن 
ایستیم 

اصول و 
قوانین

اخال 



.د داددهید، و در صورت انجام، آن را به موقع انجام خواهی نمیانجام می دهید یا  ایدهر آنچه که گفته : آنچه که گفتید. ۱  •

 هر آنچه که می دانید باید انجام دهید یا ندهید، و در صورت انجام، همانطوری انجام دهید که می: آنچه که می دانید. ۲  •

.عکس آن را گفته باشید صریحادانید باید انجام شود، و آن را سر موقع انجام دهید، مگر اینکه 

 الماعبه شما  صریحاحتی اگر )هر کاری که از شما انتظار می رود انجام دهید یا ندهید  :آنچه که از شما انتظار می رود. ۳  •

.  مخالف آن را گفته باشید صریحا، و در صورت انجام، آن را سر موقع انجام دهید، مگر اینکه (نشده باشد

د هست حقیقت دارد. ۴• ی می وقتی شما راجع به وجود چیزی یا وضعیتی در جهان، به دیگران حرف: آنچه که شما می گو

.می سازد را برای آنها معتبر کالمتانو این مدرک،  ایدشما برای دیگران، مدرکی است گواه بر آنچه که اظهار کرده  کالمزنید، 

د پای آن می . ۵  • ودتان ، چه آن را به یک یا چند نفر، و چه به خایستیدهر آنچه که پایش می : ایستیدآنچه که می گو

شی از کرده باشید ،چه نه، بخ اعالمچه رسما  ایستیدپای آن می  ایدگفته باشید، و هر آنچه که به دیگران نشان داده 

. است کالمتان

جامعه و گروه و معیارهای قانونی دولت از رفتارهای درست و غلط، خوب یا بد در جامعه، گروه ها و  اخالقیمعیارهای . ۶•

و در جمع، اظهار کند که  صریحا)  ۱، مگر اینکه دولتی که یک فرد عضو آنهاست، بخشی از کالم یک فرد محسوب می شود

این استانداردها را  نپذیرفتنخود فرد بخواهد هزینه های ) ۲قصد ندارد یک یا چند مورد از این معیارها را رعایت کند و 

.متحمل شود

:تعریف کالم یک فرد



:  یک سازمان یک سازمان یا هر نوع سیستم انسانی در صورتی تمامیت دارد که

را       یعنی هیچ چیز را پنهان نکند، کسی. در احترام گذاشتن به کالمش، تمام و کمال باشد. ۱

...فریب ندهد، دروغ نگوید، حقوق قراردادی و دارایی را زیر پا نگذارد و 

:  سازمان به دو صورت به کالمش احترام بگذارد. ۲  

درونی، میان اعضای سازمان•

ت    اس هاییبیرونی، بین سازمان و کسانی که با آن ها کار می کند؛ که این شامل تمام حرف  •

که توسط سازمان یا از طرف آن، به اعضا و یا افراد بیرون از سازمان گفته می شود

:تعریف تمامیت یک سازمان



یکی از جنبه های اصلی تمامیت 
!رابطه فرد با خودش است



، رابطه من "تمامیت"بدون 
، خانواده ، اطرافیان ، همکاران باخودم

مشتریان، جامعه، محیط زیست ، جهان 
!خواهد بود " ناکارا"



کیفیت صداقت و داشتن اصول اخالقی
قوی در عمل و همه جا  



احترام گذاشتن به کالم = تمامیت 



.تمامیت بودن ماست 
.تمامیت الگوی همیشگی رفتار ماست 

!  اما قله ندارد 
.یک سفر است 

  









•

•

•

•

...و این آغاز یک سفر است 



ران کوچینگ مدیران ای بیزینساول دوره  ترمشرکت در . ۱
رایگانبه شکل کامال 

د تا  اپ درواتس ۰۹۳۸۳۶۴۴۵۳۱برای شرکت به شماره ( بفرما
.)راهنمایی تان کنند 

https://modiriran.ir/bc

مدیران ایران  ۱۴۰۰برای پک% ۴۰تخفیف کد . ۲
modiriran.ir/pack1400: محل سفارش 

۱۴۰۰مهر ۱۰: مهلت استفاده |       integrity:   کدتخفیف

...ما به شما هدیه ۲



:ارتباط  من

  ایمیل:
  comgmail.mafakheri@

 کاری  اینستاگرام:
Modiriran

   تلگرامکانال  
Modiriran

 سایت مدیران ایران  وب:
Modiriran.ir

 شخصی  اینستاگرام
Mafakheri

  مدیر برنامه اپ واتسشماره
09383644531


