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رسآغاز سخن   ...



7

خيلي خوشحال هستم  و خدا رو شاکر، که کمک 
کرد من و دوستانم پس از تالش بسيار بتوانيم 
به اين مرحله برسيم و مطالب مفيد وکاربردي 

اي که به دست مياوريم را با شما مخاطب 
هاي گرانقدر به اشتراك بگذاريم و همراهی 

باارزش تان  را به دست بياوريم.
چند وقت پيش بود که با جمعي از دوستان  

مديريتي تصميم گرفتيم يک نشريه راه 
بيندازيم چون معتقديم هر آنچه از دل دانشجو 

برآيد بر دل دانشجو نيز نشيند, 
نشريه ما فقط مختص دانشجويان مديريت 

نيست بلكه ما سعي داريم که در  نشريه مان 
هر آنچه که يک دانشجو بايد بداند را قرار بدهيم 

سخن سردبیر

وگام موثري در ارتقاء سطح کيفيت علمي 
تمام دانشجويان برداريم.

در اين بين منتظر پيشنهادها و انتقاد های 
شما عزيزان دل و فرهنگ دوستان گرامی  

هستيم به اميدآنكه  همراهي شما مايه 
دلگرمي ما مدرن ياران باشد.

سالم مدرنی هاي  عزيز:

ســبا    داورپنــاه.
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چند دقیقه با مدیریت بازرگانی   !

مدیریت از نوع بازرگانی

سبا داورپناه
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معرفی رشته مدیریت بازرگانی

هــدف از ارائــۀ رشــتۀ مدیریــت بازرگانــی، 

ــف اساســی ســازمان  ــا وظای ــق ب آشــنایی دقی

ــی  ــارت و توانای ــش مه ــی، افزای ــای بازرگان ه

ــر  ــی ب دانشــجویان در شــناخت مســائل مبتن

تحلیــل  و  تجزیــه  آوری،  جمــع  مدیریــت، 

ایــن  از  یــک  هــر  بــه  مربــوط  اطالعــات 

ــی راه حــل هــای مختلــف در  مســائل، ارزیاب

مــورد هــر مســأله و تصمیــم گیــری و اجــرای 

دانشــجویان  همچنیــن،  اســت؛  تصمیــات 

بــا فراگیــری نظریــه هــای نویــن مدیریــت 

ــوان  ــه عن ــا ب ــود ت ــد ب ــادر خواهن ــی، ق بازرگان

محقــق، بــه پژوهــش پرداختــه و بــا تجزیــه و 

ــه ادارۀ  ــی ب ــل تخصصــی مســائل مدیریت تحلی

ــد. ــک مناین ــا کم ــازمان ه ــز س ــت آمی موفقی

مدیریــت بازرگانــی، از قدیمــی تریــن گرایــش 

هــای مدیریــت اســت کــه کار خــود را در ســال 

1333 بــه موجــب عقــد قــرارداد بیــن دانشــگاه 

تهــران و دانشــگاه کالیفرنیــای جنوبــی بــه 

ــازمان  ــرای اداره س ــران ب ــت مدی ــور تربی منظ

دانشــکدۀ  در  خصوصــی،  و  دولتــی  هــای 

حقــوق دانشــگاه تهــران بــا همــکاری گروهــی 

ــرد؛ ــاز ک ــی آغ از اســاتید آمریکای
ــای  ــش ه ــع و گرای ــته، در مقاط ــن رش ــپس ای س

ــون کشــور  ــف و در دانشــگاه هــای گوناگ مختل

گســرش یافتــه و هــم اینــک در غالــب دانشــگاه 

هــای دولتــی، آزاد و پیــام نــور ارائــه مــی گــردد.

رشــتۀ مدیریت بازرگانی، در مقطع کارشناســی 

ارشــد دارای گرایش هــای مختلفــی اســت کــه 

بــر اســاس آخریــن تغییــرات )مصوبــۀ مورخــه 

24 تیــر 1394 شــورای تحــول و ارتقــای علــوم 

انقــاب فرهنگــی(  انســانی شــورای عالــی 

ــی  ــن امللل ــی بی ــی، بازرگان ــد از: بازاریاب عبارتن

ــراتژیک،  ــت اس ــی، مدیری ــارت الکرونیک ، تج

بازرگانــی داخلــی و کارآفرینــی؛ پیــش از ایــن، 

گرایــش هــای مالــی، بیمــه و تحــول نیــز جــزو 

گرایــش هــای رشــته بازرگانــی بــه شــار مــی 

آمدنــد.

فــارغ التحصیــان رشــتۀ مدیریــت بازرگانــی، با 

تســلط بــر مباحــث مربــوط بــه بــازار، مباحث 

ــناخت  ــازمانی، ش ــای س ــراتژی ه ــن اس تدوی

مشــریان و نحــوۀ ارتبــاط بــا آن هــا، شــناخت 

فرایندهــای فــروش، بازاریابــی و خدمــات بــه 

در  اســتخدام  جهــت  الزم  زمینــۀ  مشــریان 

ــته،  ــا را داش ــازمان ه ــی س ــای بازرگان واحده

ــت  ــای مدیری ــش ه ــایر گرای ــه س ــبت ب و نس

ــن- از  ــته ای جایگزی ــود رش ــه نب ــه ب ــا توج -ب

بــازار کار مناســبی برخوردارنــد؛ ضمــن اینکــه 

دانشــجویان ایــن رشــته، بــا توجــه بــه شــناخت 

کافــی از کســب و کار و نحــوۀ ایجــاد تجــارت 

موفــق، شــانس زیــادی بــرای موفقیــت در 

حیطــۀ کارآفرینــی و تشــکیل کســب و کار 

ــد؛ ــد دارن جدی



10

همچنیــن، آن هــا، بــه خوبــی مــی تواننــد در ســطح مدیــران اجرایــی در ســازمان هــای بازرگانی، 

صنعتــی و دولتــی مشــغول بــه کار شــده، و یــا در ِســمت مشــاور مدیریــت انجام وظیفــه منایند. 

انتظــار مــی رود ایــن فــارغ التحصیــان پــس از کســب تجربیــات کافــی بتواننــد مســئولیت های 

بیشــری را در ســطوح بــاالی ســازمان هــا عهــده دار شــوند؛ عــاوه بــر ایــن، فــارغ التحصیــان 

ــت  ــزرگ از اهمی ــه امــروز در مؤسســات ب ــد در کارهــای پژوهشــی -ک ــن رشــته، مــی توانن ای

ــه ایــن رشــته  ــه کار شــوند. برخــی از مشــاغل مربــوط ب ــادی برخــوردار اســت- مشــغول ب زی

عبارتنــد از: 

مشاغل مرتبط با بازاریابی در سطوح مختلف )از بازاریاب تا مدیر بازاریابی(.  •

فعالیت در بخش برند یا تحقیقات بازار رشکت ها و واحد فروش سازمان ها.  •

•  فعالیت در حوزۀ بازرگانی بین امللل )صادرات و واردات کاال(.

•  فعالیت در حوزۀ بیمه، تجارت الکرونیک، امور مالی و بانکداری و ... .

 واحدهای درسی رشتۀ مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی ارشد

ــی در مقطــع کارشناســی ارشــد، 32  ــت بازرگان ــتۀ مدیری ــداد واحدهــای درســی رش ــع تع جم

ــته دو  ــن رش ــی دروس ای ــت. متام ــه اس ــان نام ــه پای ــوط ب ــد از آن مرب ــوده و 4 واح ــد ب واح

واحــدی بــوده و دانشــجو بایــد 14 درس دانشــگاهی را بگذرانــد. دروس پایــه 10 واحــد، دروس 

اصلــی 10 واحــد، دروس تخصصــی )کــه در گرایش¬هــای مختلــف بــا همدیگــر تفــاوت دارنــد(، 

8 واحــد اســت.
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دیگه استرس نداشته باش !

شکست دشمنی به نام استرس  ...

مریم الزمی
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مدیریت اسرتس

ــۀ معــروف »پیشــگیری بهــر  حتــاً جمل

ــرای  ــد. ب ــان اســت« را شــنیده ای از درم

ایــن توصیــه معقــول و منطقــی مصــداق 

هــای فراوانــی وجــود دارد کــه مدیریــت 

اســرس یکــی از آن هاســت؛ بــر همیــن 

اســاس، مدیریــت اســرس و تــالش بــرای 

شــناخت عوامــل ایجــاد کننــدۀ آن، چــاره 

تکنیــک  و  پیشــگیری  بــرای  اندیشــی 

هــای کاهــش اســرس، دغدغــه ای نســبتاً 

جدیــد در تاریــخ زندگــی انســان بــه 

شــار مــی آیــد.

اسرتس چیست؟
ــرس  ــارد الزاروس، اس ــف ریچ ــه تعری ــا ب بن

رشایــط یــا احساســی اســت کــه در آن، فــرد 

ــه  ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ــی ب از لحــاظ ادراک

ــه از  ــی ک ــته¬ها و انتطارات ــۀ خواس مجموع

او وجــود دارد فراتــر از منابــع و امکانــات و 

ــت. ــود در اوس ــای موج توامنندی¬ه

بــه وجــود آمــدن اســرس، پدیــده¬ای بســیار 

عــادی و قابــل درک اســت؛ در حــدی کــه اگر 

کســی اســرس را تجربــه نکنــد می¬تــوان 

ایــن ویژگــی او را یــک بیــاری یــا ناهنجــاری 

دانســت؛ امــا آنچــه نگــران کننــده اســت 

تکــرار و تــداوم بیــش از حــّد معمــول اســت. 
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ــی  ــی عدالت ــض و ب ــط عاطفــی، تبعی ــه رواب ــوان ب از عوامــل اســرس زا در زندگــی، مــی ت

ــی و  ــاعد مال ــط نامس ــس، رشای ــی و بالعک ــه زندگ ــائل کاری ب ــدن مس ــز ش ــط، رسری محی

ــرد. ــی نامناســب اشــاره ک ــم هــای غذای رژی

شگردهای کنرل و مقابله با اسرس:

ــز        ــن در مغ ــام اندورفی ــه ن ــی ب ــث ترشــح هورمون ــای هــوازی باع ــن ه ــد؛ متری      ورزش کنی

ــت. ــادی اس ــاد ش ــئول ایج ــون مس ــن هورم ــه ای ــود ک می ش

     در مواجهه با عوامل اسرس زا تنفس عمیق را فراموش نکنید.

     انتظــارات بیــش از حــّد را کنــار بگذاریــد. انتظــارات واقــع بینانــه ای بــرای خــود در نظــر 

بگیریــد. پژوهــش هــا معمــوالً انتظــارات زیــاد را بــه عنــوان عامــل اســرِس بیشــر معرفــی 

می کننــد.

ــن از  ــد؛ همچنی ــر باش ــد آن کم ــدار قن ــه مق ــی ک ــید؛ رژیم ــته باش ــب داش ــۀ مناس تغذی

مــرف بی رویــه کافئــن خــودداری کنیــد؛ چــه بســا ایــن مــواد متابولیســم را ترسیــع کــرده 

و حالتــی شــبیه بــه اســرس ایجــاد مــی کننــد.

خندیدن را فراموش نکنید.

ــش از  ــی بی ــد؛ حت ــی ده ــش م ــش از 68% کاه ــا بی ــرس را ت ــه اس ــد. مطالع ــه کنی مطالع

موســیقی و پیــاده روی.
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در دوســتی هایتــان جانــب احتیــاط را رعایــت کنیــد. دوســتی یکی از اساســی تریــن نیازهای 

انســان اســت؛ امــا بایــد مطمــن باشــیم روابــط مــا بــه انــدازه ای کــه انــرژی از مــا مــي گیــرد 

منابــع و انــرژی در اختیارمــان مــی گــذارد. از آدم هــای بــه اصطــاح ســمی کــه دارای انــرژی 

منفــی انــد دوری کنیم.

 کارهایان را اولویت بندی کنیم؛ به عبارتی مدیریت زمان داشته باشیم.

ــح  ــن، روش هــای صحی ــن عامــل، رفتارهــا و تصمیــات باشــند؛ بنابرای چــه بســا مهــم تری

ــد. ــری را بیاموزی ــم گی تصمی
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ســبز میــن   ز

مسئولیت پذیری    شرکت ها

فرزاد پار
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سبزشویی

ــویی را رشح  ــوم سبزش ــه مفه ــل از اینک قب

ــئولیت  ــوم »مس ــه مفه ــدا ب ــم، در ابت دهی

پذیــری اجتاعــی رشکــت هــا« اشــاره مــی 

ــم. کنی

در قــدم اول، مهــم تریــن اهدافــی کــه بــرای 

رشکــت هــا مــی تــوان نــام بــرد، عبارتنــد از: 

افزایــش ســود، افزایــش ثــروت ســهامداران، 

افزایــش ســهم بــازار و... اســت و بازاریابــی 

ــا  ــه ب ــت ک ــت هاس ــته رشک ــزار برجس از اب

نیازســنجی در جامعــه و بــا اســتفاده از 

آمیختــه هــای بازاریابــی بــه رشکــت هــا 

ــی و  ــداف مال ــه اه ــا ب ــد ت ــی کن ــک م کم

ــند. ــار برس ــورد انتظ ــودهای م س

در گذشــته، نــگاه رشکــت هــا در ارائــۀ کاال 

ــود و بعدهــا  و خدمــات محصــول محــور ب

ــا افزایــش جمعیــت و نیازهــا و همچنیــن  ب

افزایــش رقبــا میــل بــه تصاحب ســهم بزرگی 

از بــازار، رشکــت هــا رویکــرد مشــری محــور 

را در پیــش گرفتنــد. 

ــن هــم باشــید رئیســی  ــی اگــر کارآفری »حت

ــت«.)کوین  ــد داش ــری خواهی ــام مش ــه ن ب

دی جانســون،235(

در چنــد دهــۀ اخیــر، هــدف بازاریابــی بــه 

حداکــر رســاندن مــرف، حــق انتخــاب 

بیشــر مشــری یــا تامیــن رضایــت مشــری 

بــود. در ایــن میــان حلقــۀ گمشــده ای 

احســاس مــی شــد کــه توجــه زیــادی بــدان 

منــی شــد. 

رشکــت  اجتاعــی،  پذیــری  مســئولیت 

ــا  ــان را ب ــه بازاریاب ــود ک ــئله ای ب ــا مس ه

ــرد. مســئولیت  ــه رو ک ــش مهمــی رو ب چال

پذیــری اجتاعــی رشکــت هــا در واقــع 

کاربــرد اخــاق و ارزش هــای اخاقــی در 

متــام مراحــل تولیــد کاال یــا خدمــات اســت. 

ــی  ــات در بازاریاب ــال، اخاقی ــوان مث ــه عن ب

بــه اصــول و اســتانداردهایی اشــاره مــی 

کنــد کــه رفتارهــای قابــل قبــول در محیــط 

بــازار را تعریــف مــی کنــد. ابزارهــای قابــل 

ــی  ــه هــای بازاریاب ــی، آمیخت ــرل بازاریاب کن

اســت کــه دربرگیرنــدۀ فرآینــد تولیــد یــک 

ــران  ــت. مدی ــت اس ــک رشک ــول در ی محص

ــتفاده  ــا اس ــن روش ه ــی تری ــد از اخاق بای

ــرین  ــود و بیش ــن س ــه باالتری ــا ب ــد ت کنن

ــند. ــازار برس ــهم ب س

بازاریابــی ســبز، مفهومــی اســت کــه در 

زیــر مجموعــۀ مســئولیت پذیــری اجتاعــی 

قــرار مــی گیــرد.
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در تعریفــی ســاده، بازاریابــی ســبز را مــی تــوان بــه کارگیــری مؤثــر و کارآمــد منابــع مــادی و 

انســانی بــرای هدایــت و کنــرل ســازمان در جهــت نیــل بــه اهــداف ســامت جســانی و روانــی 

مــرف کننــدگان و همچنیــن حفــظ محیــط زیســت دانســت.

بــا افزایــش آگاهــی مــردم نســبت بــه محیــط زیســت در چهــار دهــۀ اخیــر، متخصصــان امــر 

بازاریابــی تــاش کردنــد تــا بــا شــناخت رفتــار مشــری در ایــن حــوزه، راهکارهــای بازاریابــی 

ــد  ــد. بازاریابــی ســبز فرآین ــن کنن ــاس و خدمــات خــود تدوی ــرای فــروش بیشــر اجن ســبز را ب

مدیریتــی اســت کــه مســئولیت آن شناســایی، پیــش بینــی و ارضــای نیازهــای مشــریان و جامعه 

بــه وســیلۀ یــک روش ســودمند و پایــدار اســت.

ــا اساســاً  ــه آی حــال ســوال اینجاســت ک

ــا  ــبز ی ــی س ــام بازاریاب ــه ن ــی ب موضوع

ــود دارد؟ ــدار وج ــی پای بازاریاب
ــا انبوهــی از  ــه انســان ب ــروز ک در عــر ام

محصــوالت و کاالهــا مواجــه اســت، مســئلۀ 

حفاظــت از محیــط زیســت از ســوی برخــی 

از برندهــا بــه نوعــی فرصــت جویــی تجــاری 

تبدیــل شــده اســت

کــه مــی تــوان بــه جــرأت گفــت یــک نــوع 

ــبز  ــت س ــوع مدیری ــتفاده از موض ــوء اس س

اســت کــه از آن بــه عنــوان »ســبز شــویی« 

یــاد مــی شــود.

ــل و  ــگاه بروکس ــتاد دانش ــن زاکای، اس ادوی

رییــس مرکــز مطالعــات توســعۀ پایــدار بــه 

ایــن پرســش پاســخ داده اســت کــه منظــور 

از ســبز شــویی چیســت؟
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ــه  ــت ک ــن اس ــویی، ای ــور از ســبز ش منظ

ــا  ــاری ی ــت تج ــک رشک ــی ی ــش بازاریاب بخ

یــک نهــاد دولتــی تصویــری از محصوالتــش 

ــه  ــه در آن، در جنب ــد ک ــی ده ــه م را ارائ

هــای زیســت محیطــی آن کاال اغــراق شــده 

اســت.

بــرای روشــن تــر شــدن مفهــوم سبزشــویی 

بــه مــوردی اشــاره مــی کنیــم کــه در ســطح 

ــه  ــروف ب ــزد و مع ــل، بســیار زبان ــن املل بی

حامــی محیــط زیســت و ســامت جامعــه 

اســت.

رشکــت »مــک دونالــد«، بزرگرین فروشــگاه 

غذایــی کــه در جهــان شــناخته شــده و در 

تعــداد زیــادی از کشــورهای جهــان شــعبه 

فعــال دارد از روش بازاریابی ســبز اســتفاده 

کــرده اســت. درحــال حــارض مــک دونالــد 

بــرای عرضــه محصــوالت خــود از بســته 

ــه 90  ــد ک ــی کن ــتفاده م ــی اس ــدی های بن

ــا درصــد آن هــا تجدیدپذیــر و ســازگار ب

محیــط انــد و ســامت محیــط زیســت را به 

خطــر منــی انــدازد؛ البتــه گفتــه مــی شــود 

کــه آگاهــی مــرف کننــدگان و مشــریان 

ایــن برنــد جهانــی باعــث شــده اســت کــه 

مدیــران ایــن فروشــگاه تصمیــم بــه ایــن کار 

ــی،  ــق گزارش ــد. طب ــتانه بزنن ــت دوس طبیع

بــا اجبــاری شــدن طــرح درج میــزان کالــری 

محصــوالت غذایــی، مــک دونالــد رنــگ 

ــر  ــبز تغیی ــه س ــز ب ــود را از قرم ــوی خ لوگ

ــت  ــن فس ــوی بزرگری ــدی لوگ ــگ بن داد.رن

فــود جهــان آرام آرام در حــال تغییــر اســت. 

ایــن تصمیــم در پــی آن گرفتــه شــده اســت 

کــه درج کالــری موجود در همــۀ محصوالت 

ــن  ــا ای ــد؛ ب ــاری ش ــکا اجب ــی در آمری غذای

ــد  ــران ان ــد نگ ــک دونال ــران م ــار، مدی اجب

ــری موجــود در فســت  ــزان کال کــه درج می

فودهایشــان -کــه بســیار باالســت- فــروش 

ــش دهــد؛ ــت را کاه ــن رشک محصــوالت ای
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بنابرایــن بــه توصیــۀ مشــاوران روان شناســی 

و تبلغیــات مــک دونالــد تصمیــم گرفتنــد در 

ــگ  ــدک رن ــدک ان ــد تدریجــی، ان ــک فرآین ی

ــبز  ــه س ــز ب ــود را از قرم ــوی خ ــۀ لوگ زمین

تغییــر دهنــد؛ چــرا کــه رنــگ ســبز القــا 

ــا طبیعــت  ــدۀ ســودمندی و ســازگاری ب کنن

ــد  ــن امــر مســئوالن مــک دونال اســت؛ همی

را امیــدوار کــرده اســت کــه ایــن رنــگ 

بتوانــد اثــرات روانــی درج کالــری بــاالي 

محصوالتشــان را تعدیــل کنــد؛ امــا نکتــۀ 

قابــل تأمــل، ایــن اســت که آیــا ایــن کار، هم 

ــت؟ ــبز اس ــی س ــرد بازاریاب ــا رویک ــتا ب راس

ــت. در  ــری اس ــب مش ــی، فری ــه نوع ــا ب ی

کشــورهای آمریــکای التیــن، دام هــا بــه 

مــی  تغذیــه  غــات  هــای  دانــه  کمــک 

تــا گوشــت مرفــی همربگرهــای  شــوند 

مــک دونالــد و دیگــر فروشــگاه هــای چنــد 

ملیتــی  غذاهــای آمــاده، تأمیــن گــردد. گلــه 

هــای دام، ده برابــر بیــش از انســان هــا، 

ــرای  ــرا ب ــد؛ زی ــۀ ســویا مــرف مــی کنن دان

بدســت آوردن یــک کیلــو گوشــت گاو بــه ده 

کیلوگــرم پروتیــن نیــاز اســت؛ بنابرایــن بــرای 

ــن گوشــت الزم اســت هفــت  ــک ت ــد ی تولی

برابــر بیشــر پروتئیــن گیاهــی مــرف گردد.
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ــکا  ــارد دالر آمری ــه ارزش 20 میلی ــات ب ــن غ ــون ت ــاالنه 124ملی ــه س ــت ک ــدان معناس ــن ب ای

مــرف مــی شــود.

ــال هــای  ــکار کــرد. مث ــوان وجــود آن را ان ــود کــه منــی ت ــه ای از سبزشــویی ب ــال منون ــن مث ای

متعــدد دیگــری نیــز در کشــورها وجــود دارد کــه بــه نوبــه ای خــود از مســئلۀ حفــظ محیــط 

زیســت و ســامت جامعــه در جهــت بــه دســت آوردن ســود و یــا ســهم بیشــری از بــازار از 

ایــن رویکــرد غیراخاقــی اســتفاده مــی کننــد.

بــه یــاد داشــته باشــیم کــه محیــط زیســت، ارثــی نیســت کــه از گذشــتگان بــه مــا رســیده باشــد؛ 

بلکــه امانتــی اســت کــه آینــدگان بــه مــا داده انــد.

 



26

در چند دقیقه طرف مقابل خود را بشناسید!

ارتباط غیرکالمی موثر  و فنون مذاکره

سبا داورپناه
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زبان بدن و فنون مذاکره

آنچــه بیــان منی شــود، غالبــاً بــه انــدازۀ 

آنچــه بيــان مي گــردد، اهمیــت دارد. بــدن، 

ــان  ــا آن، جه ــه ب ــت ک ــزی اس ــتین چی نخس

پیرامــون را درک می کنیــم و احســاس خــود 

را بــه وســیلۀ آن بیــان می مناییــم. زبــان 

ــی  ــه م ــی ک ــر کالم ــر از ه ــح ت ــدن واض ب

توانیــم بــر زبــان جــاری ســازیم ســخن مــی 

ــد. ــی کن ــات م ــراز احساس ــد و اب گوی

ــام هایــی  همــۀ مــا، بــه شــیوه ای خــاص، پی

کوتــاه بــه دنیــای اطــراف می فرســتیم و 

ــه انجــام مــی  ــن کار را آگاهان ــدرت ای ــه ن ب

ــان  ــه از بدنش ــق همیش ــراد موف ــم. اف دهی

بــرای بیشــرین تاثیــر بــر اطرافیــان اســتفاده 

ــد.  مــی کنن

از  اولیــن قســمت  افــراد،  اغلــب، چهــرۀ 

ــد و  ــی کن ــه م ــب توج ــه جل ــت ک ــدن اس ب

بیشــر مــا قضــاوت هایــان را از چهــرۀ 

افــراد انجــام می دهیــم. شــاید بتــوان گفــت، 

ناحیه اطــراف  ویــژه  بــه  انســان،  چهــرۀ 

ــال  ــش در انتق ــن بخ ــم تری ــا، مه ــم ه چش

ــد.  ــار می آی ــه ش ــی  ب ــای غیرکام ــام ه پی

ــی هســتند و  ــرۀ ذات ــاالت چه برخــی از ح

ارتبــاط مســتقیمی بــا احساســات دارنــد؛ 

البتــه عوامــل بیرونــی نیــز در تغییــر حــاالت 

ــد. ــره موثرن چه

احتــاالً، چشــم    مهــم تریــن عضــو از اجــزای 

چهــره در فرآینــد ارتباطات انســانی و دروازه 

ای بــرای جســت و جوی درون مــا اســت؛ در 

ــر  ــاط غی ــان ارتب ــا ه ــدن ی ــان ب ــع زب واق

کامــی آینــه ایــی اســت کــه آنچــه کــه افــراد 

ــی  ــر م ــا فک ــال م ــخنان و اع ــر س در براب

کننــد بــه مــا نشــان مــی دهــد. 

ــه ای را  ــر، جلس ــک مدی ــوان ی ــه عن ــر ب اگ

ــه  ــتید ک ــتادی هس ــا اس ــد، ی ــزار می کنی برگ

تدریــس مــی کنیــد و یــا دانشــجویی کــه رس 

ــی  ــد توانای ــد، بای ــی دهی ــس م کاس کنفران

تحلیــل رفتــار مخاطــب هــای خــود را داشــته 

باشــید، تــا بتوانیــد تشــخیص دهیــد کــه آیــا 

ادامــه بحــث جایــز اســت یــا خیــر؟ 

 در ایــن بیــن، الزم به ذکر اســت که فراموش 

نکنیــم مــا مــی توانیــم بــا زبــان بــدن بــرای 

خودمــان نیــز پیــام هایــی بفرســتیم. مــا بــه 

ــی  ــدن، رشوع م ــان ب ــن زب ــاد گرف ــض ی مح

کنیــم بــه بررســی اطرافیــان و اینکــه چگونــه 

پیــام خــود را بــه آن هــا برســانیم؛ در حالیکه 

هایــی  پیــام  هــم  خودمــان  بــرای  بایــد 

داشــته باشــیم؛ بــه طــور مثــال بــرای همــۀ 

مــا پیــش آمــده اســت کــه وارد جلســات یــا 

ــل از ورود  ــال قب ــویم؛ ح ــه ش ــاق مصاحب ات

لحظــه ایــی بایســتید رستــان را بــاال بگیریــد 

ــا رسفــه ایــی  ــان را صــاف کنیــد و ب و گردنت

ــان را هــم آمــاده کنیــد. کوچــک صدایت
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نبایــد لــرزان باشــد؛ کام لــرزان، بدتریــن کار در مذاکــره اســت. چــه زمانــی کامــم لرزان اســت؟ 

زمانــی کــه اختیــارات الزم بــرای مذاکــره وجــود نــدارد. اگــر مــی خواهیــد وارد بحــث شــوید و 

یــا آغــاز کننــدۀ یــک بحــث باشــید بــا یــک نفــس عمیــق ورودتــان را اعــام و ســخنان خــود را 

قاطــع و بــا رعايــت حرمــت و ادب بیــان کنیــد كــه  در ایــن صــورت، تاثــر گذارتــر خواهــد بــود. 

بــا یــک نــگاه کلــی بــه چهــره و طــرز نشســن افــراد، می تــوان فهمیــد کــه اوضــاع از چــه قــرار 

ست؟ ا

وقتــی مخاطــب بــه صندلــی تکیــه داده و خیــره بــدون پلــک زدن بــه شــا نــگاه مــی کند نشــان 

دهنــدۀ خســتگی و بــی عاقــه بــودن فــرد بــه موضــوع مــورد بحث اســت. و یــا تــکان دادن رس، 

نشــانگر تاییــد ســخنان شاســت. در مذاکره¬هــای خــود از تــک گویــی پرهیــز کنیــد. ایــن یــک 

روش جلــب نظــر طــرف مقابــل اســت و او را وادار بــه شــنونده بــودن مــی کنیــد تــا بتوانــد 

پاســخ درخــور و مناســب تحویــل شــا بدهــد. 

از رفتارهــای مؤثــر در مذاکــره بــرای نشــان دادن مخالفــت، می تــوان بــه دســت بــه ســینه شــدن 

و ملــس گــوش و یــا بینــی اشــاره کــرد. و بــرای جــذاب تــر شــدن مذاکــره ویــا تغییــر جــو، مــی 

توانیــد بــا طــرف مقابــل شــوخی کنیــد؛ امــا بــرای ایجــاد حــس اعتــاد در طــرف مقابــل دســت
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خــود را بــر روی شــانه اش قــرار دهیــد. ایــن ســبک از زبــان بــدن را بیشــر روس هــا اســتفاده 

مــی کننــد. از آنجــا کــه مــردم روســیه، خیلــی ســخت اعتــاد مــی کننــد، زمــان مــورد نیــاز بــرای 

جلــب اطمینــان آن هــا بســیار طوالنیســت؛ امــا اگــر طــرف روســی شــا دســت بــر شــانه و یــا 

کمرتــان گذاشــت مــی توانیــد مطمــن شــوید کــه بــه شــا اعتــاد کــرده اســت.

شــاید بیشــرین تاثیــر زبــان بــدن را در مذاکــرات بیــن کشــورها حــس کنیــم. مذاکــره رسنوشــت 

ســاز اســت؛ بــه خصــوص بــرای دولــت هــا و کشــورها. بســیاری از مذاکراتــی کــه در طــول تاریخ 

داشــته ایــم رسنوشــت مملکــت را عــوض کــرده اســت. هــر کشــور فرهنــگ خــاص مذاکــره دارد؛ 

هانطــور کــه در بــاال اشــاره کردیــم روس هــا در مجمــوع بیشــر درون گــرا هســتند و بســیاری 

ــا اندکــی زبــان بدنــی ســعی مــی  از اوقــات، ســخنان آن هــا مبهــم و ارسار آمیــز اســت کــه ب

کننــد آن را رســاتر مناینــد. نگــرش آن هــا بــه مذاکــره بــرد- باخــت اســت و کمــر اهــل ســازش 

انــد و ســازش را نشــانۀ ضعــف مــی داننــد. روس هــا معروفنــد بــه اینکــه هــر چــه را کــه شــا 

مــی گوییــد، مــی گوینــد: موافقــم؛ ولــی بایــد آن را بررســی کنــم و بعــد از بررســی کــردن در 

آخــر هــم قبــول منــی کننــد. آن هــا فرآینــد مذاکــره را بســیار کُنــد پیــش می برنــد؛ بــه گونــه 

ایــی کــه مــک دونالــد بعــد از14ســال مذاکــره توانســت اولیــن شــعبه خــود را افتتــاح کنــد.
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مــردم کشــور آملــان، فــوق العــاده متعصــب بــه نــژاد و اندکــی متکــرب و بیگانــه ســتیزند. همــۀ 

مــا از رفتــار خشــک و رسد آن هــا شــنیده ایــم؛ امــا قانــون مــداری، داشــن مهندســان و طراحــان 

ــد پذیرفــت. توجــه داشــته باشــید ماقــات هــا در آملــان  درجــۀ یــک و نظــم آملــان هــا را بای

بســیار جــدی گرفتــه مــی شــود؛ پــس ســعی کنیــد منظــم باشــید. رِس موقــع در جلســات حــارض 

شــوید و داده هــا و اطاعاتــی کــه ارائــه مــی کنیــد بــا دقّــت و جزئیــات باشــد؛ چــون آملانــی 

هــا بســیار نکتــه ســنج انــد و بــه جزئیــات توجــه مــی کننــد؛ هــم چنیــن آن هــا بــه شــّدت بــرای 

تفکــر تحلیلــی و توضیحــات منطقــی ارزش قائلنــد؛ پــس ســعی کنیــد بــه قــدر کافــی اطاعــات 

ــه هــر کســی  ــه نیســت ک ــن گون ــش اســت. ای ــی دان ــره نوع ــد. مذاک ــه دهی ــاع ارائ ــل دف قاب

بتوانــد مذاکــره کنــد. در مذاکــرۀ واقعــی، چــون زبــان بــدن دقیقــاً روبــروی چشــان مــا قــرار 

می گیــرد و دریافــت و درک ســایر پیــام هــای غیرکامــی، نیازمنــد توجــه و مترکــز بیشــر اســت، 

ســهم زبــان بــدن بیــش از آن چــه کــه بایــد افزایــش می یابــد. بــا تغییــر حالــت بــدن چارچــوب 

ذهنــی شــاهم تغییــر مــی کنــد. اگــر حــال ناخوشــایندی داریــد حالــت بدنــی خــود را تغییــر 

دهیــد؛ بنابرایــن بــا انجــام رفتارهــا و حــرکات بدنــی خــاص مــی توانیــد حالــت روحــی مناســب 

بــا رشایــط پیــش رو را ایجــاد واز زبــان تاثیرگــذار بدنتــان بــرای رســاندن منظــور خــود اســتفاده 

کنیــد و از ایــن طریــق مــی توانیــد تاثیــر مفیــد و مثبــت زبــان بــدن را تجربــه مناییــد. اگــر مایــل 

بــه کســب موفقیــت در مذاکــرات خــود هســتید حتــاً ايــن مطالــب را بــه ذهــن بســپارید و 

بــا نکاتــی کــه گفتــه شــد از ایــن لحظــه زبــان بــدن خــود را بــه کار گیریــد و رشوع بــه تحلیــل 

و بررســی پاســخ اطرافیانتــان کنیــد. زبــان بــدن گســرۀ وســیعی دارد در شــاره هــای بعــدی 

نرشیــه، نــکات جــذاب تــر و کارآمدتــری در اختیارتــان قــرار خواهیــم داد.
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خوشحال میشیم تشریف بیارید
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وارد دنیای    جدیدی شوید...

تحلیلی بر درون بیرون

مهسا ندرتی
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مــا را در ظاهــری بســیار جــذاب منایــش 

اســت. داده 

ــر جنــب  ــگ، پ شــادی، دخرکــی کــه زرد رن

و جــوش، رسارس امیــد و انگیــزش مثبــت 

ــت. اس

غــم، دخرکــی آبــی رنــگ، غمگیــن و پــر از 

انــرژی منفــی اســت.

شــلوار  کــت  مــرد  خشــم، 

پــوش قرمــز کــه دامئــاً در حــال 

اســت. انفجــار 

و  ســبز  موجــودی  نفــرت، 

اســت. خودخــواه 

رنــگ  بــه  موجــودی  تــرس، 

بنفــش بــا چشــانی درشــت 

ــه  ــد ک ــی ان ــن هــا شــخصیت های اســت. ای

رفتارهــا و عکــس العمــل هــای رایلــی، متامــاً 

تحــت تاثیــر آن هاســت و بــه عملکردهــای 

او جهــت مــی دهنــد. در ایــن 

و  رهــرب  شــادی  انیمیشــن، 

هدایــت کننــدۀ ســایر حــس 

هاســت تــا بتوانــد رایلــی را در 

تعادلــی از حــس هــا نگــه دارد. 

هــدف  گفــت  بتــوان  شــاید 

ــان  ــن، نش ــن انیمیش ــی ای اصل

دادن هیجانــات و احساســات انســان هــا و 

ــا  ــا یکدیگــر و ی ــاط آن هــا ب چگونگــی ارتب

غلبــۀ هــر یــک از آن هــا در رشایــط خــاص

از  بیــرون(  )درون   inside out انیمیشــن 

آخریــن ســاخته هــای کمپانــی پیکســار، 

غــول انیمیشــن هالیــوود اســت کــه در 

پیــدا  نقــره ای راه  پــردۀ  بــه  ســال2015 

کرد.داســتان انیمیشــن inside out ماجــرای 

روایــت  را  »رایلــی«  نــام  بــه  دخرکــی 

می کنــد کــه در ســّن بلــوغ اســت و پــس از 

انتقــال پــدرش بــه شــهر دیگری 

بــرای کار، رایلــی دچــار غلیــان 

احساســات می شــود و دنیایــش 

پیــش  فروپاشــی  مــرز  تــا 

ــن جاســت کــه مــا  مــی رود؛ ای

از بیــرون بــه درون رایلی ســفر 

ــات و  ــا احساس ــم و ب ــی کنی م

منطــق رفتارهایــش آشــنا می شــویم. شــادی، 

ــد  ــی ان ــرت عواطف ــرس، خشــم و نف ــم، ت غ

ــبانه روز در  ــتند و ش ــی هس ــه درون رایل ک

تکاپــوی خلــق خاطــره ای بــرای 

وی هســتند.

ــاف  ــر خ ــن، ب ــن انیمیش در ای

ــار  ــای پیکس ــاخته ه ــر س دیگ

اشــیا و حیوانــات جــان ندارنــد 

بلکــه  منیگوینــد؛  ســخن  و 

ســخن هــا از جانب احساســات 

و هیجانــات رایلــی صــورت مــی گیرنــد 

ایــن  اوســت.  ناخــودآگاه  از  برخاســته  و 

انیمیشــن شــخصیت هــر یــک از هیجانــات

Inside-out تحلیل انیمیشن
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ــه  ــا ب ــه ه ــن صحن ــۀ ای ــش داد. هم را منای

طــور ظریفــی بــه دنبــال آشــکار کــردن ایــن 

ــع  ــه موق ــت ب ــا مدیری ــه ب ــد ک ــوع ان موض

متــام هیجانــات و حــواس مــی تــوان بهریــن 

نتیجــه را گرفــت و بــه موفقیــت رســید؛ 

ــۀ آن  ــم هم ــش رضوری و مه ــن، نق همچنی

هــا را یــادآور مــی شــود؛ همچنیــن ایــن 

انیمیشــن بــه مــا مــی فهانــد کــه می تــوان 

ــده  ــت کنن ــکل زا و ناراح ــای مش موقعیت ه

ای را کــه منــی تــوان از آن هــا اجتنــاب کــرد، 

بــه موقعیت هــای بــرای 

شــاد بــودن تبدیــل منــود؛ 

بــه  کــه  زمانــی  ماننــد 

اســباب  نرســیدن  دلیــل 

ــۀ  ــه خان ــایل الزم ب و وس

جدیــد، خانــه خالــی از 

ــی  ــا رایل ــود؛ ام ــایل ب وس

ــع  ــه موق ــر ب ــک فک ــا ی ب

از ایــن موقعیــت بــرای 

بــازی راکــی بــا خانــواده اســتفاده کــرد. 

بــا مشــاهده ایــن انیمیشــن بــه خوبــی 

می تــوان دریافــت کــه مــا بــه همــۀ انــرژی 

هــای روانــی و هیجانــات خــود نیــاز داریــم 

و همــۀ آن هــا نقــش موثــر دارنــد و مســئلۀ 

اصلــی و مهــم فقــط کنــرل کــردن آن هــا و 

ــک از آن  ــر ی ــتفاده از ه ــکان اس ــان و م زم

ــت. هاس

ــام  ــه رس انج ــت ک ــات اس ــر هیجان ــر دیگ ب

باعــث بــروز واکنــش و عکــس العمــل هــای 

مختلــف بــه اتفاقــات اطــراف مــا مــی شــود. 

ایــن انیمیشــن، در اصــل بــه دنبــال توضیــح 

دادن علــت اصلــی و درونــی رفتارهاســت و 

رسچشــمۀ آن هــا را پیــدا کــرده و مشــخص 

مــی کنــد. و از طرفــی دیگــر، بــه شــکل 

کامــاً جالــب و منحــر بــه فــرد، برخــاف 

ســایر انیمیشــن هــا کــه ســعی دارنــد خشــم 

و تــرس را بــه عنــوان حس¬هــا و هیجانــات 

بدهنــد  نشــان  مخــرب 

دادن  نشــان  دنبــال  بــه 

آن  از  خبیــث  ای  چهــره 

ــش  ــه نق ــت؛ بلک ــا نیس ه

موثــر و بــه جــای هــر یک 

ــه  ــات را چ ــن هیجان از ای

ــر  ــه ظاه ــه ب ــت و چ مثب

ــی دهــد؛  ــی نشــان م منف

ــوان  ــه می ت ــوری ک ــه ط ب

گفــت خشــم نیــز هیجــان مناســبی به شــار 

می آیــد؛ اگــر بــه موقع از آن اســتفاده شــود؛ 

ــوان عامــل مثبــت از  ــه عن ــوان ب حتــی می ت

آن نــام بــرد؛ مثــل صحنــه شکســن پنجــره به 

وســیله شــخصیت خشــم کــه باعــث کمــک 

ــز فرماندهــی  ــه مرک ــه بازگشــت شــادی ب ب

مــی شــود. در منونــۀ دیگــر عامــل تــرس 

باعــث بیــدار شــدن بــه موقــع افــکار رایلــی 

ــع عــدم موفقیــت  ــردن مان ــن ب شــد و از بی

رایلــی تبدیــل گشــت کــه نقــش مثبــت تــرس
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معجزه گر  تخصصی رفتارشناسی

هــای  ویژگــی  دقیقــه  چنــد  عــرض  در 
بشناســید! را  مقابلتــان  طــرف  اصلــی 

مهرداد ایرانپور
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موفقّیــت در برقــراری یــک ارتبــاط مؤثــر، مســأله ای اســت کــه همیشــه در متــام ابعــاد زندگــی 

درگیــر آنیــم، و نیــاز بــه ایــن مســأله در همــۀ ســطوح از تعامــالت اجتاعــی مــا دیــده مــی 

ــب  ــا رقی ــره ب ــتان، مذاک ــا دوس ــواده، ب ــای خان ــا اعض ــاط ب ــراری ارتب ــه: در برق ــود؛ از جمل ش

تجــاری، همــکاران در محــل کار و یــا حتــی در ایجــاد یــک مکاملــه کوتــاه بــا همســفر خــود در 

اتوبــوس هــای شــهری. حــال، پرســش هایــی مطــرح مــی شــود کــه عبارتنــد از: 

دقیقــاً بــر اســاس چــه معیــاری مــی توانیــم ارتباطــی مؤثــر بــا طــرف مقابــل خــود داشــته   •

باشــیم؟

ــه  ــا چ ــای م ــه رفتاره ــبت ب ــل نس ــرف مقاب ــش ط ــه واکن ــم ک ــخیص بدهی ــه تش چگون  •

خواهــد بــود؟

چه ارزش هایی در ذهن طرف مقابل برای برقراری یک ارتباط مؤثر وجود دارد؟  •

یک رابطۀ موفق نشأت گرفته از چه شاخصه هایی است؟  •

برای پاسخ به این پرسش ها، ابتدا باید رفتار را تعریف کنیم:

بــرای درک بهــر ایــن موضــوع یــک کــوه یــخ را درنظــر بگیریــد: قســمتی از کــوه یــخ کــه بیــرون 

از آب قــرار دارد و در ظاهــر دیــده مــی شــود هــان رفتارهــای مــا و بــه عبارتــی، ظاهــر مــا 

ــده منــی شــود  ــرار دارد و دی ــه در  داخــل آب ق ــخ ک ــوه ی هســتند و قســمت عمــده ای از ک

هــان ارزش هــا و مولفــه هــای تشــکیل دهنــدۀ شــخصیّت مــا، و بــه عبارتــی باطــن ما هســتند.

پــس اولیــن نکتــۀ مهــم بــرای رشوع یــک ارتبــاط مؤثــر، توجــه بــه ایــن مســأله اســت کــه مــا 

مــرز بیــن شــخصیّت و رفتــار را تشــخیص بدهیــم و بدانیــم در برقــراری یــک ارتبــاط موفــق و 

مؤثــر، بــا ظاهــر طــرف مقابــل رس و کار داریــم نــه باطــن او؛ حــال بــا مــّد نظــر قــرار دادن ایــن 

نکتــه، یکــی از متدهــای برقــراری ارتبــاط مؤثــر، مــدل جهانــی دیســک )DISC( اســت.

مــدل رفتــاری دیســک )DISC( کــه بــه عنــوان »مــدل رفتــاری برتــر« شــناخته مــی شــود، یکــی 

از معتربتریــن ابزارهــای رفتارشناســی در جهــان اســت.

DISC اســتاندارد یــا زبــان مشــرکی بــرای شــناخت و بازگشــایی رمــوز رفتــاری افــراد و   •

ــت. ــود، اس ــی ش ــاهده م ــان مش ــول از آن ــور معم ــه ط ــه ب ــی ک ــی رفتارهای ــش بین پی

اطاعــات کســب شــده بــر اســاس مــدل DISC کمــک مــی کنــد تــا بــا دانســن ایــن کــه   •

افــراد چــه متایــات فکــری دارنــد و زبــان بــدن آن¬هــا چگونــه اســت، بتــوان مــدل رفتاریشــان

DISC معجزۀ ارتباط مؤثر
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رفتاریشان را حدس زد و بهر با آنان رابطه برقرار کرد.

ــا اســتفاده از آن  ــد ب ــزاری اســت کــه شــا مــی توانی ــی مــدل DISC  اب ــه طــور کل •  ب

بــا هــر کــس بــه هــر شــکلی کــه او دوســت دارد ارتبــاط برقــرار کنیــد و بــه نتیجــه اثربخشــی 

ــد. ــدا کنی دســت پی

 William(اولیــن بار در ســال 1928 میادی توســط دکــر ویلیام مولتون مارســتون DISC مــدل

 Carl Gustav(ــگ ــتاو یون ــی کارل گوس ــات روانشناس ــاس مطالع Moulton Marston(  براس

Jung(  معرفــی شــد. مارســتون اعتقــاد داشــت کــه چهــار بُعــد رفتــاری وجــود دارد کــه مــی 

تــوان افــراد را بــر اســاس آن طبقــه بنــدی منــود.

بُعدهای رفتاری که در مدل دیسک مطرح است شامل موارد زیر است:

)Dominance(سلطه گرها  D تیپ

)Influence(تاثیرگذارها  I تیپ

)Steadiness(دارای ثبات  S تیپ

)Conscientiousness(وظیفه گراها C تیپ

در برقــراری یــک ارتبــاط مؤثــر، بایــد ایــن نکتــه را مــد نظــر داشــته باشــیم کــه بایــد طــوری 

رفتــار کنیــم کــه طــرف مقابــل دلــش مــی خواهــد آنگونــه بــا او رفتــار شــود.

علــم DISC  تحلیــل رفتارهــا را بــر اســاس ایــن چهــار دســته انجــام مــی دهــد؛ بــر اســاس ایــن 

علــم، همــۀ رفتارهــای فــرد مقابــل مــا ذیــل ایــن چهــار دســته قــرار دارد و بــرای اینکــه بتوانیــم 



38

ارتباطــی موفــق داشــته باشــیم بایــد رنــگ قالــب طــرف مقابــل را بدرســتی تشــخیص بدهیــم و 

بــر اســاس ویژگــی هــای ایــن رنــگ بــا او رفتــار کنیــم.

رنگ اول: قرمزها

تیپ )D( که به دستۀ سلطه گرها معروف اند، به طور کلی، ویژگی های زیر را دارند:

ایــن دســته، معمــوالً شــامل افــرادی انــد کــه همیشــه دوســت دارنــد بــه حــرف آن هــا در جمــع 

بیشــرین ارزش داده شــود؛ رسگــروه تیــم آن هــا باشــند؛ بهریــن عضــو تیــم باشــند؛ کارهــا طبــق 

ســلیقه آن هــا جلــو بــرود و بــه طــور کلــی نفــر اول آن هــا باشــند. متایــات ایــن افــراد شــامل 

مــوارد زیــر اســت:

حصول نتيجه در ارسع وقت.  •

فعال کردن افراد و کارها.  •

چالش پذیری و مقابله طلبی.  •

اتخاذ تصميم در ارسع وقت.  •

جویا شدن از وضع موجود.  •

کسب قدرت.  •

مدیریت منودن مشکات وحل آن ها.  •

ــری ارزش  ــش پذی ــودن و چال ــر ب ــو، آغازگ ــه جل ــگاه رو ب ــی، ن ــن دســته، هــدف گرای ــرای ای ب

محســوب مــی شــوند و عصبانیــت جــزو مــواردی اســت کــه در احساســات آن هــا بیشــر دیــده 

مــی شــود؛ همچنیــن، ایــن دســته محدودیــت هایــی دارنــد؛ نظیــر:

بیش از حد رسیع بودن  •

بیش از حد زود و بیش از حد زیاد  •
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کم ماحضه )رک بودن(   •

استفاده بیش از حد از موقعیت   •

 اگــر بخواهیــم از ایــن دســته افــراد مثــال بزنیــم اشــخاص زیــر جــزو معروفریــن هــای تاریــخ 

در ایــن دســته انــد:

وینستون چرچیل – ناپلئون بناپارت – ملکه ویکتوریا – هرنی فورد – چنگیز خان مغول.

بــرای اینکــه تشــخیص دهیــم چگونــه بایــد بــا ایــن دســته رفتــار کنیــم و در مرحلــۀ اول بتوانیــم 

تشــخیص دهیــم کــه طــرف مقابــل مــا یــک فــرد بــا رنــگ رفتــاری قرمــز اســت. وقتــی تشــخیص 

دادیــم بایــد یــک رسی نــکات را در رفتــار بــا ایشــان رعایــت کنیــم:

تطابق از طریق زبان بدن

حفظ فاصله  •

دست دادن قوی  •

نگاه مستقیم   •

•  نشست متایل به جلو

حرکات کنرل شده در صحبت کردن  •

عمل و صحبت کردن رسیع  •

 تطابق از طریق لحن صدا

محکم، شفاف و رسا، با اعتاد به نفس، مستقیم  •

واضح، معین، مختر و مفید باشید.  •

روی کار مترکز منایید.  •

از پیش، بسته ای منظم از موارد پشتیبان آماده منایید.  •

تطابق از طریق کلامت و محتوای صحبت

بردن  •

نتیجه  •

هم اکنون  •

جدید و منحر بفرد  •

چالش  •
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بــا رعایــت نــکات بــاال در رفتــار بــا شــخصی، تیــپ رفتــاری او را قرمــز شناســایی کردیــم 

مــی توانیــم تعاملــی موفــق و مؤثــر بــا او داشــته باشــیم.

ایــن تعامــل مــی توانــد بیــن مــا و مدیرمــان بــه عنــوان فــردی قرمــز، مــا و پدرمــان، 

دوســتان، رشیــک تجاریــان و هرکــس دیگــری باشــد کــه   DISC بــه مــا کمــک مــی 

کنــد بــا آن هــا بهریــن رفتــار را داشــته باشــیم و نســبت بــه رفتارهــای آن هــا واکنــش 

درســتی نشــان بدهیــم.

در شــارۀ آتــی نرشیــه، مــوارد کاربــردی و نــکات بازاریابــی در برخــورد بــا افــراد قرمــز 

و همچنیــن ویژگــی هــای کلــی رنــگ زرد را بررســی خواهیــم کــرد.
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رامین بکرانی
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تفکّر و نگرش سیستمی شاه کلید حل مسائل

در  کــه  یافــت  را می تــوان  کســی  کمــر 

ــا  ــروز ب ــان ام ــه انس ــائلی ک ــی مس پیچیدگ

ــان اســت، تردیــدی  ــه گریب آن هــا دســت ب

داشــته باشــد. ازدیــاد بی رویــۀ جمعیــت، 

بیــاری هــا، گرســنگی، قحطــی، جنــگ، 

آلودگــی هــوا، نوســانات اقتصادی و بســیاری 

مســائل خــرد و کان دیگر در ســطح جهانی، 

منطقــه  و کشــور، از جملــۀ ایــن مســائل 

ــاً ناشــی  پیچیــده انــد. ایــن پیچیدگــی عمدت

ــادی معیارهــا و اجــزای  از وجــود تعــداد زی

مختلــف و روابــط تنگاتنــگ و متقابــل بیــن 

ایــن اجــزا اســت؛ مســائلی کــه مدیــران 

ــرو  ــا آن روب ــران ب ــای ای ــۀ پوی ــروز جامع ام

ــتند.  ــتثنی نیس ــده مس ــن قاع ــتند، از ای هس

برخــورد صحیــح بــا ایــن ســطح از پیچیدگــی 

ایجــاب می کنــد کــه مدیــران مــا و مســئوالن 

بخــش هــای مختلــف دولتــی، غیردولتــی در 

وهلــۀ اول بــه پیچیــده بــودن آن هــا اذعــان 

کننــد و در مرحلــۀ بعــدی، بکوشــند کــه 

خــود را بــه ابــزار الزم بــرای مطالعــۀ آن هــا 

ــد. مســلح مناین

ــن و  ــزرگ تري ــم ب ــا كني ــم ادع ــايد بتواني ش

مهــم تريــن وظيفــۀ مديــران ارشــد، ايجــاد و 

بســط نگــرش سيســتمي در ســازمان هاســت 

ــر درون  ــن جزاي ــال ب ــي اتص ــه دواي اص ك

ســازماين اســت. اگــر ايــن اصــل در ســازمان 

بــه صــورت فرهنــگ شــود و همگــي نســبت

بــه اجــراي آن تعهد مشــرك داشــته باشــيم و 

بــه عبــاريت نگــرش سيســتمي را حاكــم كنيــم 

ــرك  ــي مش ــا وظايف ــۀ م ــه هم ــم ك و بداني

داريــم، بســیاری از مشــکات و معضــات 

ــرف  ــودآگاه برط ــا ناخ ــول آس ــده و غ پیچی

ــازمان هــاي  ــت س ــن حال ــی شــوند. در اي م

ــی  ــر م ــوز و انعطــاف پذي ــده، تندآم يادگرن

شــوند. پيــر ســنگه، صاحــب نظــر برجســتۀ 

ســازمان هــاي يادگرنــده و تندآمــوز مــي 

)نگــرش  فرمــان  ايــن  بــا  »افــراد  گويــد: 

سیســتمی( يــاد مــی گرنــد كــه تغيــر و 

بــه هــم پيوســتگي را بهــر درك كننــد و 

ــا  ــای م ــای كاره ــه پيامده ــی ك ــا نروهاي ب

را شــكل مــی دهنــد برخــوردی اثربخــش 

ــند«. ــته باش داش

بایــد  اول  سیســتمی،  تفّکــر  درک  بــرای 

سیســتم  چیســت؟  سیســتم  کــه  بدانیــم 

ــه  ــزا ک ــه ای از اج ــت از مجموع ــارت اس عب

دامئــاً بــر یکدیگــر اثــر می گذارنــد و از ایــن 

ــد؛  ــن می کنن ــار سیســتم را تعیی ــق، رفت طری

بــه عبــارت دیگــر یــک سیســتم موجودیــت 

اجــزای  بیــن  روابــط  طریــق  از  را  خــود 

ــۀ  ــد. نکت ــظ می کن ــده اش حف ــکیل دهن تش

یــک سیســتم، رابطــۀ  اساســی در مــورد 

بیــن اجــزای تشــکیل دهنــدۀ  آن اســت. بــه 

ــه  ــک رشــته اجــزا ب ــارت دیگــر وجــود ی عب

خــودی خــود ایجــاد یــک سیســتم منی کنــد، 
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، مگــر اینکــه ایــن اجــزا بــا یکدیگــر ارتبــاط متقابــل داشــته باشــند و بــر یکدیگــر اثــر بگذارنــد. 

رفتــار کلــی سیســتم را چگونگــی ایــن ارتباطــات تعییــن می کنــد.

تفّکــر سیســتمی نــوع ســازمان یافتــه ای از اندیشــیدن اســت کــه بــر مبنــای آن، می تــوان بــه 

درک بنیــادی از رفتــار یــک سیســتم بــر مبنــای فهــم عمیــق از ســاختار آن نائــل شــد. منظــور 

از ســاختار، شــبکۀ روابطــی اســت کــه بیــن اجــزای سیســتم برقــرار اســت. برخــاف وقایــع و 

رفتارهایــی کــه معمــوالً قابــل مشــاهده انــد، بســیار مشــکل اســت کــه ســاختار یــک سیســتم 

ــدن ســاختار  ــی دی ــان کار مشــکلی نیســت؛ ول ــدن شــلوغی یــک خیاب ــد. دی ــه وضــوح دی را ب

ــک سیســتم  ــر نیســت. در ســاختار ی ــه ســادگی امکان پذی ــن شــلوغی ب ــدۀ ای ــه وجــود آورن ب

اجتاعــی، عــاوه بــر افــراد و روابــط بیــن آن هــا، بایــد بــه مــدل هــای ذهنــی افــراد نیــز توجــه 

ــد و ارزش  ــرض هــا، عقای ــۀ ف ــد از: مجموع ــی عبارتن ــدل هــای ذهن ــذول داشــت. م ــی مب کاف

هــای موجــود در سیســتم و اجــرای آن. آگاهــی از ایــن مــدل هــای ذهنــی و روابــط متقابــل 

اجــزای سیســتم رشط الزم بــرای ســاخت سیســتم و برخــورد مناســب بــا آن اســت. 

تفّکــر سیســتمی را می تــوان بــه مثابــه زبانــی دانســت کــه از طریــق آن می تــوان بــه ترشیــح 

ســاختار یــک سیســتم پرداخــت و دانســته ها و آموخته هــای خــود را بــا دیگــران در میــان نهــاد. 

مهــم تریــن خصوصیــت تفّکــر سیســتمی ایــن اســت کــه همیشــه بــه مجموعــه و در کلیّــت آن 

می نگــرد و بــه جــای مترکــز روی اجــزا، بــه بررســی روابــط بیــن ایــن اجــزا و در نهایــت رفتــار 

کلــی سیســتم می پــردازد. تفّکــر سیســتمی بــه مــا می آمــوزد کــه همیشــه در پــی درک ســاختار 

ــم.  ــع نکنی ــل وقای ــل در مقاب ــه عکس العم ــد ب ــط مقی ــار خــود را فق ــیم و رفت سیســتم ها باش

اشــکال کار در اینجاســت کــه معمــوالً رفتــار و ســاختار اکــر سیســتم ها از دیده هــا پنهــان انــد 
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پنهــان انــد و مــا از ایــن کــوه یخــی شــناور، فقــط قلــۀ آن را )وقایــع روزمــره( کــه از آب بیــرون 

اســت، می بینیــم. تفّکــر سیســتمی بــه مــا اجــازه می دهــد کــه بــا مشــاهدۀ وقایــع، بــه ســطوح 

عمیق تــر سیســتم راه پیــدا کــرده، و در صــورت لــزوم بــر آینــدۀ سیســتم اثــر مثبتــی بگذاریــم.

بــرای درک بهــر ایــن روش ارزشــمند اندیشــیدن، بــه رشح برخــی عنــارص مهــم تفّکــر سیســتمی 

مــی پردازیــم کــه در شــناخت و اســتفاده از ایــن شــیوه کمــک کننــده انــد:

نگرش پویا )تفکّر در طول زمان(  •

ــه جهــان در یــک مقطــع زمانــی خــاص مــی نگــرد و ســعی در فهــم روابــط   نگــرش ایســتا ب

حاکــم بــر جهــان در آن مقطــع خــاص دارد. نگــرش ایســتا بــر رخدادهــا در یــک مقطــع زمانــی 

خــاص متمرکــز مــی شــود و عوامــل موثــر بــر پیدایــش رخــداد در آن مقطــع زمانــی خــاص را 

جســتجو مــی کنــد؛ بــه عنــوان مثــال، اعتصــاب کارگــری رخــدادی اســت کــه در برهــۀ زمانــی 

خاصــی اتفــاق مــی افتــد و نگــرش ایســتا ممکــن اســت آن را بــه برخــورد نامناســب مدیریــت 

بــا یــک کارگــر منتســب کنــد. مترکــز بــر رخدادهــا موجــب عکــس العمــل نســبت بــه آن هــا 

مــی شــود؛ البتــه توجــه بــه رخدادهــا و ســعی در برطــرف کــردن آن هــا الزم اســت؛ ولــی کافــی 

ــاه مــدت  ــا اقــدام کوت ــا ب نیســت؛ چــون ممکــن اســت ریشــۀ مســئله رفــع نشــده باشــد و ی

ریشۀمســئله قــوی تــر هــم بشــود و رخدادهــای مشــابه بــا ابعــاد بــزرگ تــری ظاهــر شــوند. بــه 

صــورت معمــول رخدادهــا بــر روی روندهــا قــرار مــی گیرنــد و بخشــی از آن هــا محســوب مــی 

شــوند. در نگــرش سیســتمی بایــد عــاوه بــر توجــه بــه رخدادهــا، روندهــا را نیــز بررســی کــرد. 

بــا توجــه بــه ایــن مهــم تفّکــر در مــورد تغییــرات در طــول زمــان شــکل مــی گیــرد و گذشــته 

را بــه حــال و حــال را بــه آینــده متصــل مــی کنــد. توجــه بــه رونــد هــا در طــول زمــان ســبب 

مــی شــود کــه انســان از روندهــای آرام و مخربــی کــه موجودیــت یــک نظــام منــدی خــاص را 

بــه مخاطــره مــی انــدازد غافــل نشــود و قبــل از آنکــه تــداوم رونــد آرام بنیــان هــا و حیــات 

ــال  ــا جدیــت دنب ــن بــربد، فکــر چــاره یابــی مطــرح و ب ــد کــرده و از بی مجموعــه هــا را تهدی

شــود.

تفکّر کل نگر  •

دنیــا از اجزایــی تشــکیل شــده اســت کــه در ارتبــاط بــا یکدیگرنــد و بــر هــم اثــر مــی گذارنــد. 

انســان بــا عواملــی کــه اثــرات متقابــل برهــم دارنــد و تغییــرات و تحــّوالت را بــه وجــود مــی 

آورنــد احاطــه شــده اســت؛ حتــی خــود انســان نیــز جزئــی از سیســتم هایــی اســت کــه او را 
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احاطــه کــرده انــد و بــا اجــزای آن هــا در تعامــل اســت؛ بنابرایــن هــر جزئــی از یــک سیســتم 

در ســطح خردتــر مــی توانــد سیســتمی باشــد کــه ویژگــی هــای آن جــز را بــه وجــود آورد. بــرای 

بررســی پدیــده هــا بــا جامــع نگــری بایــد محــدوده ای از تعامــات و اجــزا را در نظــر گرفــت که 

در پدیــدۀ مــورد نظــر نقــش قابــل توجــه و مهمــی دارنــد و مجموعــۀ قابــل فهمــی را تشــکیل 

مــی دهنــد.

در تفّکــر کل نگــر بایســت بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــیم کــه خــواص سیســتم از مجمــوع 

خــواص اجــزای آن بیشــر اســت؛ بــه عنــوان مثــال اگــر اجــزای یــک تلفــن همــراه را جــدا کنیــم 

و همــه را در جعبــه ای بریزیــم، بــا وجــود اینکــه همــۀ اجــزا جمــع انــد چــون روابــط آن هــا 

ــت  ــدارد و جمــع اجــزا خاصی ــه هــم خــورده اســت، سیســتم تلفــن همــراه دیگــر وجــود ن ب

تلفــن همــراه را ندارنــد.

تفکّر حلقه بسته )پس خوران(  •

یکــی از بزرگریــن اشــتباهات رایــج انســان هــا )در لبــاس هــای مختلــف مثــل دانشــجو، والدین، 

بــازاری، کارآفریــن، اســتاد دانشــگاه، رئیــس جمهــور و ...( داشــن تفّکــر خطــی یــا تفّکــر حلقــه 

بــاز اســت. در تفّکــر خطــی یــک یــا چنــد رابطــۀ علــت و معلولــی بــدون توجــه بــه بازخــورد و 

بســن حلقــه مبنــای تفّکــر اســت. نگــرش سیســتمی بــر ایــن اصــل قائــل اســت کــه آنچــه انســان 

)Feedback( هــا انجــام مــی دهنــد یــا در طبیعــت رخ مــی دهــد در چرخــه هــای پــس خــوران

واقع می شود. در اینگونه چرخه ها واقعیات و رشایط دنیای واقع منجر به تصمیم 
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توســط افــراد یــا طبیعــت مــی شــود. تصمیــات منجــر بــه اقــدام شــده تــا بــر رشایــط دنیــای 

ــام  ــات و انج ــه اخــذ تصمی ــر ب ــی منج ــای واقع ــط دنی ــر در رشای ــذارد. تغیی ــر بگ ــی اث واقع

اقدامــات تــازه مــی شــود. در چرخــه ای کــه تعامــل یــا اثــرات متقابــل بیــن اقدامــات و دنیایــی 

کــه آن اقدامــات را احاطــه کــرده در جریــان دامئــی اســت. در تعامــل بــا دنیــای پیرامــون خــود، 

انســان هــا براســاس اطاعاتــی کــه از دنیــای واقعــی حــس یــا کســب می¬کننــد تصمیــم مــی 

گیرنــد، براســاس تصمیــم خــود اقــدام مــی کننــد تــا بــر دنیــای واقــع اثــر بگذارنــد. در نتیجــه 

اقــدام انســان در دنیــای واقــع رشایــط ایجــاد مــی شــود کــه خــود منجــر بــه اطاعــات جدیــد 

و اقدامــات جدیــد مــی شــود. چرخــۀ پــس خــوران از موقعیــت هــای ســاده تــا پیچیــدۀ زندگــی 

ــد  ــل قن ــدن مث ــا تنظیــم رشایــط فیزیولوژیکــی ب انســان فعــال اســت. از احســاس گرســنگی ی

خــون گرفتــه تــا اخــذ تصمیــم بــرای رفــع معضــل کمبــود مســکن در توکیــو یــا تصمیــم گیــری 

بــرای مهــار تــورم و رشــد نقدینگــی یــک کشــور.

تاخیر  •

عنــر دیگــر تفّکــر سیســتمی، وجــود تاخیــر بیــن علــت و معلــول اســت کــه در بیشــر مواقــع 

قابــل مشــاهده اســت. علــت تغییــر در رشایــط یــک سیســتم ممکــن اســت مــدت هــا قبــل از 

بــروز آن تغییــر رخ داده باشــد. توجــه بــه وجــود تاخیــر در سیســتم هــای اقتصــادی اجتاعــی 

در تفّکــر سیســتمی موجــب مــی شــود کــه: اول انتظــار از تغییــر سیاســت هــا آنــی و فــوری 

ــر  ــه ت ــع بینان ــران واق ــم گی ــران و تصمی ــی سیاســت هــا و مدی ــه در ارزیاب نباشــد و دوم اینک

ــم  ــیار مه ــراد بس ــی اف ــی و اجتاع ــه ای، سیاس ــار حرف ــورد در رفت ــر دو م ــم. ه قضــاوت کنی

اســت. اگــر تفّکــر سیســتمی در جامعــه رواج پیــدا کنــد، آن جامعــه تغییــر رشایــط را هــم زمــان 

بــا تغییــر مدیــران جامعــه انتظــار نــدارد و در ارزیابــی سیاســی و اجتاعــی جامعــه براســاس 

رشایــط جامعــه قضــاوت دقیــق تــری خواهــد داشــت.

ساختار به عنوان علت  •

ســاختار یــک سیســتم شــامل عوامــل و اجزا سیســتم و قواعــد حاکم بــر تعامل بین آن¬هاســت. 

ــن اصــل  ــر ای ــد و ب ــار پدیده¬هــا را در ســاختار آن¬هــا می¬دان ــر سیســتمی ریشــۀ رفت تفّک

ــل روند¬هــا را در ســاختار¬ها جســتجو  ــه رخدادهــا را در بســر روندهــا و عل ــد دارد ک تاکی

کنیــم. بــا شــناخت ســاختار¬های ایجــاد کننــدۀ روند¬هــا، می¬تــوان راه حل¬هــای اساســی را 

بــرای تغییــر رفتارهــا ارائــه داد. اگــر اجــزای یــک سیســتم و روابــط و قواعــد حاکــم بــر اجــزا
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تغییــر نکنــد، رفتــار سیســتم بــه رصف تغییــر فــرد یــا بازیگــران آن تغییــر نخواهــد کــرد. اگــر در 

یــک رشکــت سیاســت هــا  تغییــر نکنــد، روابــط بیــن اجــزا تغییــر نکنــد و فرهنــگ و هنجارهــای 

رفتــاری تغییــر نکنــد، رفتــار رشکــت بــا تغییــر مدیریــت آن تغییــر نخواهــد کــرد. تغییــر رفتــار 

یــک جامعــه و عملکــرد آن در اثــر تغییــر دولــت هــا و یــا حتــی حاکــان آن جامعــه نیــز چنیــن 

است. 

ــه آن  ــوان ب ــی ت ــی م ــای گوناگون ــارص نیســت و از زوای ــن عن ــه ای ــر سیســتمی محــدود ب تفّک

نگریســت. اگــر هــر فــرد ســعی در نــگاه بــه قســمت هــای مختلــف زندگــی خــود بــا نگــرش 

ــتاد،  ــجو، اس ــم از دانش ــود اع ــی خ ــای زندگ ــش ه ــد نق ــاش کن ــد و ت ــته باش ــتمی داش سیس

بــازاری، فعــال حقــوق حیوانــات، سیاســت مــدار و ... را بــا اســتفاده از تفّکــر سیســتمی بــازی 

کنــد، قطعــا مــی توانــد از پیــش آمــد مشــکات زیــادی جلوگیــری کــرده و حتــی بــا در نظــر 

گرفــن اجــزای مختلــف سیســتم و روابــط بیــن آن هــا، معضــات کنونــی سیســتم را بــه نحــوی 

چــاره ســازی کنــد کــه خلــل جدیــدی در سیســتم روی ندهــد. اینکــه رویکــرد تفّکــر و نگــرش 

سیســتمی چــه میــزان در زندگــی شــخصی، خانوادگــی، کاری، اجتاعــی، معنــوی و ... مــا حاکــم 

ــه سیســتم هــای  ــه ب ــی ک ــی حاصــل از پاســخ های ــج فعل ــا بررســی نتای ــوان ب اســت را مــی ت

مختلــف پیرامــون خــود داده ایــم ســنجید. چقــدر از عملکــرد خــود در ارتبــاط بــا سیســتم هــای 

مختلــف پیرامــون خــود رضایــت داریــم؟

�رن
�جّ�ه
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برای دریافت مجله مدرن و اطالعات بیشت به کانال های ارتباطی ما مراجعه فرمایید:

@BM_UMA

@BMUMA


