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.هیچیک از ما به اندازه همه ما با هوش نیست



 
من این زندان  نه تو را نمی دانم  

من این نقاش جادو را نمی دانم 
گهی گیرد گریبانم گهی دارد پریشانم 

رهبري انسان این ایوان نه تو و این نقاشی جادوئی بسی پیچیده و 
دشوار است

گهی گیرد گریبانم گهی دارد پریشانم 
من این خوش روي بد خو را نمی دانم

                                                                    
                                                                    
                                                                                         

موالنا                                                                



امروزه فاصله اصلی و عمیق میان ملتها، از حیث دانایی و نادانی است وچالش  
اصلی میان سازمان ها ،چالش نیروي انسانی توانا و دانا می باشد نه نداري و  

چالش اصلی، چالش سرمایه هاي انسانی است که همانا دارائی  . )مقنی زاده،(دارایی 
قدرت رقابتی بین ملت ها در گرو کیفیت سرمایه . نامشهود به شمار می رود

انسانی است و نیروي انسانی خالق و نوآور  و توانمند محور توسعه و رهبر کار  انسانی است و نیروي انسانی خالق و نوآور  و توانمند محور توسعه و رهبر کار  
()   باون و الولر .افرین ، نیروي محرکه و موتور توسعه اقتصادي  هر ملت است

مرتبط می   دانش، پاداش و قدرت اطالعات،توانمندي رهبر را با چهار عنصر 
رهبري دموکراتیک، وتوانمندسازي ایده اي است که در تجاربی مانند  . دانند

 مشارکتی،دوایرکیفیت مدیریت
است در کار تجلی یافته و درگیري کارکنان ، 

- 1381:34رضایی و داوري،( Bowen & Lawler



مدل مفھومی پژوھش

بهبود و  
هیجانی هوش توانمندي هاي 

هیجانی رهبري  توسعه خالقیت در تیم

بهبود و  
اثر تغییرعملکرد 

بخش



مدل کوانتومی

نگاه 
کوانتومی

تفکر 
کوانتومی

احساس 
کوانتومی

شناخت 
کوانتومی

عمل 
کوانتومی

اعتماد 
کوانتومی

زیست 
کوانتومی

عملکرد  
اثربخش



مدل آلن و هیگینز   Alon,I. & Higgins, J.M. 



یتوانمندتعريف 

.  بصورت گسترده به شیوه هاي مختلف مورد استفاده قرار می گیردتوانمندي 
از توانمندسازي صحبت می کنند و  کار بسیاري از مدیران در محیط 

نویسندگان و صاحبنظران مدیریت توانمندي را بعنوان راه حل بسیاري از 
توانمندي سال هاست که در حوزه هایی . مشکالت سازمانی توصیه می کنند

از قبیل کار اجتماعی ، توسعه مجدد شهري و توسعه خارجی مورد استفاده  
اما توانمندي چیست؟  فرهنگ انگلیسی آکسفورد کلمه  . قرار گرفته است

از قبیل کار اجتماعی ، توسعه مجدد شهري و توسعه خارجی مورد استفاده  
اما توانمندي چیست؟  فرهنگ انگلیسی آکسفورد کلمه  . قرار گرفته است

اعطاي قدرت یا اختیار به کسی  : این چنین تعریف کرده است را توانمندي 
تا بتواند چیزي را انجام دهد و یا ایجاد این احساس در فرد تا او بتواند 

..بیشتري را انجام دهدکارهای
فعل تواناسازي را به عنوان توانا ساختن و به معناي ایجاد فرهنگ لغت آکسفورد 

شرایط الزم براي بهبود انگیزش افراد
.در انجام وظایف خویش، از طریق پرورش احساس کفایت نفس تعریف کرده است . 



توانمندی رھبران 

نشان داد توانمندي هنگامی بوجود می آید   )1992(باون والولرنتایج پژوهش 
ها در سازمان توزیع شود و اگر یکی  دانش و پاداش ،قدرت، اطالعات که 

فرهنگی و اسکندري،  ( از این چهار عنصر صفر باشد، توانمندي نیز صفر خواهد بود 

همچنین وارن بنیس در پژوهش خود براي تعیین خصوصیات  ) 106، ص 1382 همچنین وارن بنیس در پژوهش خود براي تعیین خصوصیات  ) 106، ص 1382
رهبران عالی مصاحبه کرد، نتایج این پژوهش نشان داد که با نفوذ  با 

ترین رهبران عالی از یک ویژگی بارز برخوردارند و آن این است که در  
می کنند دیگران احساس توانمندي ایجاد



توانمندي رهبران 

و یک فرآیند دو جانبه، تبادلی و  رهبري یک نوع تعامل اجتماعی تخصصی 
تلفیق دانش مدیریت و توانمندي هاي هیجانی در  . گاهی تحول ساز است

مدیریت می تواند در سوق دادن افراد به سوي دستیابی به هدف  و توسعه 
. مفید باشدخالقیت کارساز و 

باور به . توانایی دیدن هدفمنددیگر نگاه کوانتومی رهبران  است یا به قولی  باور به . توانایی دیدن هدفمنددیگر نگاه کوانتومی رهبران  است یا به قولی 
.ما تابعی از باورها و پیشداشته هاي درونی خود ماستاینکه جهان 



دانشمندان از جمله پیتر سالوي و جان مایر به توانمندیهاي دیگري   
این توانمندي  .معتقدند که بیشتر از جنس هیجانات  است تا  شناختها

نامیده می شود به توانایی هاي آموخته  هوش هیجانی که از این پس 
هیجانات خود  و شده اي اشاره دارد که به ما کمک می کند تا احساسات  هیجانات خود  و شده اي اشاره دارد که به ما کمک می کند تا احساسات 

بیان به نفع ما کار کند نه بر علیه ما  تا به را درك کرده و کنترل نماییم 
دیگر هوش هیجانی بیانگر آن است که در روابط اجتماعی در شرایط  

.خاص چه عملی مناسب و چه عملی نامناسب است

Peter Salovey & Jack Mayer



اگر  رهبران و مدیران مقصودها و منظورهاي خود را  ولی 
تغییر دهند با دنیاهاي دیگري سر و کار خواهند داشت؛ و 

گویی بیان این منظور . می توانند به شیوه دیگري عمل کنند
پیش چشمت داشتی شیشه کبود زین سبب عالم "است که 

........  اي بسا ظلمی که بینی در کسان  "کبودت می نمود
پیش چشمت داشتی شیشه کبود زین سبب عالم است که 

........  اي بسا ظلمی که بینی در کسان  "کبودت می نمود
فرصت ها در تصویرهایی نهفته اند که مدیران از کارکنان، 

مدیران با این مهارت باید درون خود  . تحوالت و امور دارند
و نیت هایشان را با تکنیک هاي خاصی بپاالیند تا محیط خود  

را بهتر درك کرده و روندهاي به ظاهر پنهان آنها را کشف  
. کنند، و از پیله هاي فکري خود خالص شوند



تفکرا همگرا ،واگرا   یا ادغامی

problem

I
D
EIntegrativeproblem E
A
S

Integrative
thinking

Divergent
thinking

Convergent
thinking



ما سمیعیم و "به عبارت دیگر وصف ذرات جهان این است که 
کوانتوم به   ."بصیریم و هشیم با شما نامحرمان ما خاموشیم

معنی ذره در حال حرکت و با گرایشهاي احتمالی است و 
اینکه نظم از بی نظمی حاصل می آید؛ و رابطه هاي ساده اینکه نظم از بی نظمی حاصل می آید؛ و رابطه هاي ساده 

یک علتی جاي خود را به روابط چند علتی، پیچیده و در هم 
ادراك هاي انسان بشدت ذهنی و تفسیر ان . تنیده می دهد

زبانی است و تفکر خالق نیازمند استفاده از توانمندیهاي 
این گفتمان درونی ماست که . الهامی و اشراقی است

احساسات ما را شکل می دهد



LOOKING FOR LIFE IN THE MULTIVERSE

There are many of those universes may contain 
intricate structures and perhaps even some forms 
of life Scientific American By Alejandro Jenkins &Gilad Perez



سوره نباءکال سیعلمون ثم کال سیعلمون 

کلید رازهاي عینی و در عین حال غیبی عظمت خداوند را هر چه  
بیشتر بر آدمی اشکار میگرداند  اما این راه چشم باز و گوش شنوا می  

. خواهد
ضمن تکذیب منکران رستاخیز، آنان را با این    این پیام پرصالبت،

هشدار جدي مواجه می سازد که به راستی اگر این خبر عظیم حقیقت  
ضمن تکذیب منکران رستاخیز، آنان را با این   این پیام پرصالبت،

هشدار جدي مواجه می سازد که به راستی اگر این خبر عظیم حقیقت  
داشته باشد، وضعیت تکذیب کنندگان چگونه خواهد بود؟ 

نطق آب و نطق خاك و نطق گل      هست محسوس حواس اهل دل  
......جمله ذرات 



Ò  با مرور ادبیات و نوشته هاي مربوط به توانمندسازي رهبران و نقش
و تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح  (E.Q)و جایگاه هوش هیجانی 

به روشنی نقش رهبري در سازمان  و قابل انتقال در بین کارکنان
و از یکسو پیام کوانتوم در گوشمان طنین می    .متجلی می شود

افکند،افکند،
Ò  کل اجزاي جهان و از جمله انسانها پیام کوانتوم این است که

کوانتوم  . موجوداتی پویا، آگاه، و مرتبط با هم هستند ،هستی ها 
دیدگاه مدیران را در نگاه به پدیده ها از باال به پایین و از برون به 

می سازد، ولی چگونه؟ این کار با مجهز   معکوسدرون تغییر داده و 
شدن به مهارتهاي هفتگانه کوانتومی ممکن است که به شرح آن در 

.پرداختاین تحقیق خواهیم 



 :نگاه کوانتومی) ١
باور به اینکه جھان ما تابعی از باورھا و پیشداشته ھای درونی خود . توانایی دیدن ھدفمند

ماست
:تفکر کوانتومی) ٢

حرکت جھان و اشیاء به شیوه ای متناقض و متعارض. توانایی تفکر به شیوه متناقض

:احساس کوانتومی) ٣
انرژی انسان و جھان ھر دو از یک جنس است، و قلب . توانایی احساس زنده و توانبخش

انسان کانون این انرژی است که قدرت می آفریند؛ و بسیار به افکار و عواطف ما بستگی  
.دارد
:شناخت کوانتومی) ۴

جھان میدان انرژی است و بستر تمام اشیاء؛ این بستر ھمه جا  . توانایی شناخت شھودی جھان میدان انرژی است و بستر تمام اشیاء؛ این بستر ھمه جا  . توانایی شناخت شھودی
. حاضر و بی پایان است

:عمل کوانتومی) ۵
عمل کوانتومی بر اصل جدا ناپذیری استوار است، که مطابق . توانایی عمل پاسخگویانه

. آن تغییر در ھر جزء سریع به تغییر در اجزاء دیگر منجر می شود

:اعتماد کوانتومی) ۶
این مھارت ریشه در بی نظمی دارد و اینکه عدم . توانایی اعتماد به جریان زندگی
تعادل الزمه تکامل سیستم است

:زیست کوانتومی) ٧
اجزاء در روابط زندگی می کنند؛ احتمال ذّرات، احتمال . توانایی زندگی کردن در روابط 

. روابط آن ھاست



دستاورد هاي هوش عاطفی براي رهبران
یکی از رموز موفقیت رهبران سازمانی ، داشتن هوش عاطفی ، قوي و  
کاربردي است که از انگیزش مثبت شروع می شود ، نگاه و نگرش ما ، 

.کیفیت روابط ما را با مردم معلوم می کند 
در صد هر پولی که  12/5موسسه پژوهشی استنفورد معتقد است که 

در صد آن در اثر  87/5حاصل فعالیت انسان است ،در اثر دانائی و 
توانائی سازگاري با مردم به دست می اید 

در صد آن در اثر  87/5حاصل فعالیت انسان است ،در اثر دانائی و 
توانائی سازگاري با مردم به دست می اید 

به همین مردم شناسی % 87/5+علم %  12/5=تولید مو فقیت :یعنی  
خاطر گفته می شود که مهمترین عنصر فرمول موفقیت ،شیوه کنار آمدن  

درصد به   20موفقیت در سازمانهایا ) 1384:33ماکسول (با مردم است  
درصد به توانمندي انسان ها در سازمانها     70فرایندها مربوط می شود و بیش از 

وابسته است



سئوال اصلی تحقیق

چرا هیچ یک از فنون برنامه ریزي و تحلیل ها و کالس ها تاثیر  
. چندانی بر چگونگی عملکرد رهبران و مدیران ارشد ندارد

I.Q   AnalizerIntegration E.Q

چرا هیچ یک از فنون برنامه ریزي و تحلیل ها و کالس ها تاثیر  
. چندانی بر چگونگی عملکرد رهبران و مدیران ارشد ندارد

به نظر می رسد آنان به هشیاري نیمکره چپ توجه داشته 
حس . و نیمکره راست را منطقی نمی بینند)مهندس زدگی(

دانش آشکارو بالقوه پنهانی وجود (مکاشفه درباره یادگیري 
داشته و منحصر به نیمکره راست می باشد که نیمکره چپ 

.)هرگز آن را نمی دانسته است



مغز وظایف نیمکره راست و چپ مغز

مسئول تفکرات خیالی و تصورات و هنر است که در نیمکره راست 
.خلق ، استنباء احساس و شوخ طبعی نقش دارد

. مسئول فعالیت هاي منطقی و ظریف و موشکافانه استنیمکره چپ مغز 
خواندن، نوشتن، تجزیه و تحلیل و دانش و مهارت و مدیریت علوم برعهده 

.این بخش از مغز می باشد
براي مثال نیمکره چپ مغز . ارتباط قوي بین این دو نیمکره داراي مزیت است براي مثال نیمکره چپ مغز . ارتباط قوي بین این دو نیمکره داراي مزیت است

.با پردازش هاي نیمکره راست ، بیان بهتري از احساس را ارائه خواهد داد
تنگراه، باریکه اي از بافت است که نیمکره چپ مغز را به نیمکره راست  وصل 

.می کند
  



اعمال چهار گانه مغز
مال صدرا فیلسوف ایرانی اعمال چهار گانه مغز را علم براهین 

نامید و  براي ) احساس و تفکر–ادراك –اشراق  (جمجمه 
شناسائی اعمال مغز از سایبرنتیک استفاده نمود ودانش  را نشان 

عوامل مشترك یک نظام  دهنده   ارتباطات مناسب و منطقی بین 
بیان نمود  

مادهکنترل

ابعاد
هفتگانه

سایربنتیک

کنترل

ذخیره

اطالعات

ارتباط
حماسبه

نرژیا

ماده



و عشق  عقلجمادله 
)اعتقادات عرفا و دانشمندان (

نقطه پرگار وجودند ولیک  عا قالن
داند که در این دایره سر گردانند  عشق

منی پسندد عقلم  پخنتعشق سودای  منی پسندد عقلم  پخنتعشق سودای 
منی گذارد عشقم بردن عقل فرمان 

هر دو امیر کاروان هر دو به منزلی روان 
کشد کشان کشان عشق به حیله می برد عقل



Ned Herman Model



ربعی تمایالت تفکري هرمان 4مدل 



تعریف مهندس: Aنتیجه تفکر ربع 
)  تیم HBDIیک نسخه از تعریف و نماي (  



Ò Assertiveness .جرأتمندی     -٢
SR) SELF-REGARD . حرمت نفس-٣

SA) SELF-ACTUALIZATION .   خودشکوفایی -۴
IN) (INDEPENDENC) .   استقالل عمل-۵

ADAPTIBILITY-COMPONENTS .    مولفه ھای سازگاری ) ب
RT) REALITY TESTING .       آزمون واقعیت - ١

FL) FIEXIBILITY .انعطاف پذیری      - ٢ 
PS) PROBLEM SOLVING .حل مساله         -٣

MOOD – GENERAL COMPONENT  مولفه ھای خلق و خوی عمومی) پ.

لفھ ھای اصلی ھوش ھیجانی و اجتماعی و عوامل تشکیل دھنده آن ھا مو●  
Interapersonal   Components مولفه ھای درون فردی     ) الف.

Emotional Self Awarenes خودآگاھی عاطفی ھیجانی    -١

MOOD – GENERAL COMPONENT  مولفه ھای خلق و خوی عمومی) پ.
OP) OPTIMISM .خوش بینی        - ١

HA) HAPPINESS .       نشاط-٢
INTERPERSONAL COMPONENTS . مولفه ھای میان فردی     

EM ) EMPATHY .ھم حسی            - ١
RE ) SOCIAL RESPONSIBILITY .مسئولیت اجتماعی         - ٢

INTERPERSONAL RELATIONSHIP .روابط بین فردی       - ٣
STRESS MANAGEMENT-COMPONENTS     مولفه ھای کنترل تنش ھا.

ST ) STRESS TOLERANCE .         تحمل تنش ھا -١
IMPULSE-CONTRO       کنترل تکانه ھا- ٢



سخن بان کى مون دبیرکل سازمان ملل 
دربارة موالنا

جهان امروز بیش ازهر زمان دیگرى نیازمند ترویج افکار "جهان امروز بیش ازهر زمان دیگرى نیازمند ترویج افکار "
صلح وآرامش وگفت وگوى تمدن ها مفاهیمى . موالناست
است که

به  دراشعار موالنا نهفته است و جامعۀ جهانى باید آن را
".عنوان الگوى رفتارى خود قرار دهد



اكنون به سازگارى انديشه ھاى موالنا باتئورى كوانتوم توجه كنیم كه چگونه 
.موالنا ازحركات ذرات ابتدايى وجنب و جوش آ نان سخن می گوید

 
ھیچ چیزى ثابت وبرجاى نیست        جمله در تغییر و سیر سرمدی است

ذره ھا پیوسته شد با ذره ھا             تا پدید آید ھمه ارض و سما
تاكه ما آن جمله را بشناختیم            بھر ھر یک اسم و معنی ساختیم

شد پیوسته دگر شکل بر باز           شد بگسسته يكدگر از ھا ذره
ذره ھا بینم كه از تركیبشان              صدھزاران افتاب آمد عیان

صدھزاران نظم وآيین خدا                 علت صوری این خورشیدھا
باز اين خورشیدھا آيین ھا                برگرفته سوی گرداب فنا

اى زمین پست بى قدر و بھا             با تمام بُر ھا و بحرھا
آن چه دارى درطريق كھكشان          از ثوابت یا که از سیارگان

جملگى تركیبتان زين ذره ھا                 تا که روزی می شوید از ھم جدا



LOOKING FOR LIFE IN THE MULTIVERSE

There are many of those universes may contain 
intricate structures and perhaps even some forms 
of life Scientific American By Alejandro Jenkins &Gilad Perez



نقش هاي کلیدي رهبران



ابعاد ھوش ششگانه رھبران

هوش 
رهبران





دستاوردھای ھوش عاطفی برای توانمندی رھبران را 
.میتوان اینگونھ بر شمرد 

Ò تولید کار سیستماتیک
Òتولید توان هاي جدید

تولید دلسوزي در کار  
تولید توان هاي جدید

Ò  تولید دلسوزي در کار
Ò  تبدیل ضعف به قدرت و تهدید به فرصت
Òتولید توان اجتماعی شکل گیري و پویائی تعامل



دستاوردھای ھوش فرھنگی

Òتوان مدیریت تنوع فرهنگی
Ò  توان تعامل با خرده فرهنگ هاي سازمان
Òتوان تغییر فرهنگ سازمانی
Ò  توان تقویت فرهنگ سازمانی
Ò  توان الگو سازي فرهنگی Ò  توان الگو سازي فرهنگی
Òتوان ارتباط فرهنگی در بین کارکنان
Òتوان مفهوم سازي فرهنگی در سازمان



دستاوردھای ھوش استراتژیک

Ò  خلق بازارهاي جدید براي سازمان
Ò  ماندگاري سازمان در محیط رقابتی
Ò تغییرات فناوري ،متناسب با کسب و کار
Òخلق ارزشهاي جدید در سازمان Òخلق ارزشهاي جدید در سازمان
Òتولید محصوالت و خدمات جدید
Òرشد سهم بازار در محصوالت جدید
Òتضمین سود آوري



دستاوردھای ھوش سازمانی
Òهدف مندي و نگاه استراتژیک
Òتالش زیاد و جمع گرائی
Òتعهد مدیریتی و تغییرپذیري
Ò تفویض اختیار و و تسهیل گري کار

حمایت از خالقیت و نو اوري در کار 
تفویض اختیار و و تسهیل گري کار 

Ò حمایت از خالقیت و نو اوري در کار
Òقدر دانی از دانش کارکنان
Òپذیرش اشتباهات واخذ باز خورد مداوم
Òتسهیم دانش
Ò  توان بر خورد با بحران ها



دستاورد ھای ھوش معنوی 

Òانگیزه درونی پایدار
Ò  کار با معنی و وجدان کاري قوي
Ò  رضایت شغلی درونی
Òپارادایم سازي مداوم فکري Òپارادایم سازي مداوم فکري
Ò  بهبود ارتباطات
Ò تعالی سازمانی پایدار
Òتمدن سازي سازمانی



دستاوردھای ھوش اجتماعی

Òایجاد هویت سازمانی پایدار
Ò  ایجاد همسوئی کارکنان به سمت چشم انداز
Ò  تقویت مسئولیت سازمانی
Òایجاد پاسخ گوئی جمعی و گرو هی Òایجاد پاسخ گوئی جمعی و گرو هی
Òایجاد و تقویت اعتماد سازمانی
Òایجاد شبکه مدیریت دانش جهت تبادل تجارت
Òایجاد تعهد رابطه اي در سازمان



نتیجه

من بعید می دانم که در سازمانهاي سلسله مراتبی ، سنتی و 
و مدیران خود کامه ،محیط هاي کم هیجان و بی … مکانیکی و

هیجان کاري ما تحولی چشمگیر به همین زودي حاصل شود  د  
رمحیط هاي کاري ما جاي سمت هاي هیجان افرین و رهبران رمحیط هاي کاري ما جاي سمت هاي هیجان افرین و رهبران 
هیجان افرین بسیار خالی است و ما هم اکنون در عصري قرار 

داریم که مهمترین ویژگی آن عدم اطمینان، پیچیدگی، 
. جهانی سازي و تغییرات فزاینده تکنولوژیکی است



نتیجه
در این روزگاري که تنوع و تفاوت در همه ابعاد زندگی بشر کامالً 

و داراي هوش   یپذیرفته شده و نیاز به رهبران تاثیرگذار بین فرهنگ
به مراتب بیش از عاطفی ،هوش معنوي و هوش تجاري  می باشد 

از مهمترین ویژگیهاي این رهبران، بی شک  .پیش احساس می گردد
توانایی مدیریت تنوعات فرهنگی، عاطفی است و در این میان توجه 

فلسفه ذهن در قرن معنوي و اخالقی و  -به هوش عاطفی و فرهنگی  فلسفه ذهن در قرن معنوي و اخالقی و  -به هوش عاطفی و فرهنگی 
بیش از انکه به فلسفه کالسیک شباهت داشته باشد با زیست شناسی  21

این قرابت و نزدیک شدن . و هوش مصنوعی قرابت پیدا کرده است 
را می توان به خوبی در سیر فلسفه ذهن رد یابی کرد  آینده پژوهان  

نانو تکنولوژي وبیو  ( علم و فناوري  عصر بعد از عصر اطالعات را عصر
)شناختی.فناوري اطالعات و ارتباطات و علوم -تکنولوژي



نتیجه

نامیده  که سرمایه گذاري زیادي در این حوزه ها صورت می 
و در نهایت  زانو زدن فلسفه تحلیلی در مقابل علم وقوع . گیرد

 .می یابد و فلسفه ذهن از حاشیه علوم معرفتی خارج می شود
لذا در جهان پرآشوب هزاره سوم، بی تردید رهبرانی قادر 

سازمان هاي خواهند بود در سکانداري، رهبري و مدیریت 
لذا در جهان پرآشوب هزاره سوم، بی تردید رهبرانی قادر 

سازمان هاي خواهند بود در سکانداري، رهبري و مدیریت 
اثرگذار باشند که درجات قابل توجهی از انواع  هوش  بزرگ

.را در خود توسعه داده باشند



Personality

E.QI.Q

هیچ یک از ما با هوش تر از همه ما نیست و تفکر تیمی و خلق کار تیمی اساس این 
توانمندي رهبران و توانمند سازي کارکنان است هنر رهبران هنر نرم افزاري در 

ابتدا نیست  هنر ارتباط و تفکر سیستمی ،کوانتومی و رسیدن به هوش سازمانی که 
نیازمند هوش هیجانی است که به هوش اخالقی منتج می شود و انسان به یک 

ودر این شرایط است که میتوان د . رضایت باطنی  رسیده که همانا هوش معنویست 
و یا هر نرم افزار  .E.F.Q.M-E.R.P.-B.S.C.-S.C.M. -I.S.Oرسازمان  مدل هاي 

.بهینه سازي دیگري را بکار برد و پیاده کرد 



نتیجه

در پایان و ختم کالم به نظر نگارنده این مقاله 
توجه و تمرکز شرقی ، عرفانی و بومی به انسان به ویژه نیاز او به عشق و عاطفه  
و توجه به معنویت و محبت می تواند رهبران  ومدیران و کارکنان را قانع کنند  

محیط تولید و صنعت را چنان خشن و بی روح نپندارند
و از آوردن )مهندس زدگی ( که تنها جسم و مغز خود را وارد آن کنند  

احساسات ،عواطف و دلهاي خویش بپرهیزند و غرق در تئوریهاي غربی شوند 
و از آوردن )مهندس زدگی ( که تنها جسم و مغز خود را وارد آن کنند  

احساسات ،عواطف و دلهاي خویش بپرهیزند و غرق در تئوریهاي غربی شوند 

ما رهروان مکتب شرقیم  خاوریم    تا کی نظر به قافله باختر کنیم



که تو را      کبوتر،  در پی دانه مرو همچو
اندازند  دام  به  دانه،  یکی  بهر  عاقبت
هرجا که روي، بر تو سالم    تا به/ صید کن شیر صفت، نیم بخور، نیم ببخش 

. . .اندازند 

که تو را     کبوتر،  در پی دانه مرو همچو
اندازند  دام   به   دانه،  یکی  بهر  عاقبت

هرجا که روي، بر    تا به/ صید کن شیر صفت، نیم بخور، نیم ببخش 
. . .تو سالم اندازند 

.....                                            ما زنده به آنیم که آرام نگیریم 
...موجیم که آسودگی ما عدم ماست                                                  
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.هیچیک از ما به اندازه همه ما با هوش نیست



 
من این زندان  نه تو را نمی دانم  

من این نقاش جادو را نمی دانم 
گهی گیرد گریبانم گهی دارد پریشانم 

رهبري انسان این ایوان نه تو و این نقاشی جادوئی بسی پیچیده و 
دشوار است

گهی گیرد گریبانم گهی دارد پریشانم 
من این خوش روي بد خو را نمی دانم

                                                                    
                                                                    
                                                                                         

موالنا                                                                



امروزه فاصله اصلی و عمیق میان ملتها، از حیث دانایی و نادانی است وچالش  
اصلی میان سازمان ها ،چالش نیروي انسانی توانا و دانا می باشد نه نداري و  

چالش اصلی، چالش سرمایه هاي انسانی است که همانا دارائی  . )مقنی زاده،(دارایی 
قدرت رقابتی بین ملت ها در گرو کیفیت سرمایه . نامشهود به شمار می رود

انسانی است و نیروي انسانی خالق و نوآور  و توانمند محور توسعه و رهبر کار  انسانی است و نیروي انسانی خالق و نوآور  و توانمند محور توسعه و رهبر کار  
()   باون و الولر .افرین ، نیروي محرکه و موتور توسعه اقتصادي  هر ملت است

مرتبط می   دانش، پاداش و قدرت اطالعات،توانمندي رهبر را با چهار عنصر 
رهبري دموکراتیک، وتوانمندسازي ایده اي است که در تجاربی مانند  . دانند

 مشارکتی،دوایرکیفیت مدیریت
است در کار تجلی یافته و درگیري کارکنان ، 

- 1381:34رضایی و داوري،( Bowen & Lawler



مدل مفھومی پژوھش

بهبود و  
هیجانی هوش توانمندي هاي 

هیجانی رهبري  توسعه خالقیت در تیم

بهبود و  
اثر تغییرعملکرد 

بخش



مدل کوانتومی

نگاه 
کوانتومی

تفکر 
کوانتومی

احساس 
کوانتومی

شناخت 
کوانتومی

عمل 
کوانتومی

اعتماد 
کوانتومی

زیست 
کوانتومی

عملکرد  
اثربخش



مدل آلن و هیگینز   Alon,I. & Higgins, J.M. 



یتوانمندتعريف 

.  بصورت گسترده به شیوه هاي مختلف مورد استفاده قرار می گیردتوانمندي 
از توانمندسازي صحبت می کنند و  کار بسیاري از مدیران در محیط 

نویسندگان و صاحبنظران مدیریت توانمندي را بعنوان راه حل بسیاري از 
توانمندي سال هاست که در حوزه هایی . مشکالت سازمانی توصیه می کنند

از قبیل کار اجتماعی ، توسعه مجدد شهري و توسعه خارجی مورد استفاده  
اما توانمندي چیست؟  فرهنگ انگلیسی آکسفورد کلمه  . قرار گرفته است

از قبیل کار اجتماعی ، توسعه مجدد شهري و توسعه خارجی مورد استفاده  
اما توانمندي چیست؟  فرهنگ انگلیسی آکسفورد کلمه  . قرار گرفته است

اعطاي قدرت یا اختیار به کسی  : این چنین تعریف کرده است را توانمندي 
تا بتواند چیزي را انجام دهد و یا ایجاد این احساس در فرد تا او بتواند 

..بیشتري را انجام دهدکارهای
فعل تواناسازي را به عنوان توانا ساختن و به معناي ایجاد فرهنگ لغت آکسفورد 

شرایط الزم براي بهبود انگیزش افراد
.در انجام وظایف خویش، از طریق پرورش احساس کفایت نفس تعریف کرده است . 



توانمندی رھبران 

نشان داد توانمندي هنگامی بوجود می آید   )1992(باون والولرنتایج پژوهش 
ها در سازمان توزیع شود و اگر یکی  دانش و پاداش ،قدرت، اطالعات که 

فرهنگی و اسکندري،  ( از این چهار عنصر صفر باشد، توانمندي نیز صفر خواهد بود 

همچنین وارن بنیس در پژوهش خود براي تعیین خصوصیات  ) 106، ص 1382 همچنین وارن بنیس در پژوهش خود براي تعیین خصوصیات  ) 106، ص 1382
رهبران عالی مصاحبه کرد، نتایج این پژوهش نشان داد که با نفوذ  با 

ترین رهبران عالی از یک ویژگی بارز برخوردارند و آن این است که در  
می کنند دیگران احساس توانمندي ایجاد



توانمندي رهبران 

و یک فرآیند دو جانبه، تبادلی و  رهبري یک نوع تعامل اجتماعی تخصصی 
تلفیق دانش مدیریت و توانمندي هاي هیجانی در  . گاهی تحول ساز است

مدیریت می تواند در سوق دادن افراد به سوي دستیابی به هدف  و توسعه 
. مفید باشدخالقیت کارساز و 

باور به . توانایی دیدن هدفمنددیگر نگاه کوانتومی رهبران  است یا به قولی  باور به . توانایی دیدن هدفمنددیگر نگاه کوانتومی رهبران  است یا به قولی 
.ما تابعی از باورها و پیشداشته هاي درونی خود ماستاینکه جهان 



دانشمندان از جمله پیتر سالوي و جان مایر به توانمندیهاي دیگري   
این توانمندي  .معتقدند که بیشتر از جنس هیجانات  است تا  شناختها

نامیده می شود به توانایی هاي آموخته  هوش هیجانی که از این پس 
هیجانات خود  و شده اي اشاره دارد که به ما کمک می کند تا احساسات  هیجانات خود  و شده اي اشاره دارد که به ما کمک می کند تا احساسات 

بیان به نفع ما کار کند نه بر علیه ما  تا به را درك کرده و کنترل نماییم 
دیگر هوش هیجانی بیانگر آن است که در روابط اجتماعی در شرایط  

.خاص چه عملی مناسب و چه عملی نامناسب است

Peter Salovey & Jack Mayer



اگر  رهبران و مدیران مقصودها و منظورهاي خود را  ولی 
تغییر دهند با دنیاهاي دیگري سر و کار خواهند داشت؛ و 

گویی بیان این منظور . می توانند به شیوه دیگري عمل کنند
پیش چشمت داشتی شیشه کبود زین سبب عالم "است که 

........  اي بسا ظلمی که بینی در کسان  "کبودت می نمود
پیش چشمت داشتی شیشه کبود زین سبب عالم است که 

........  اي بسا ظلمی که بینی در کسان  "کبودت می نمود
فرصت ها در تصویرهایی نهفته اند که مدیران از کارکنان، 

مدیران با این مهارت باید درون خود  . تحوالت و امور دارند
و نیت هایشان را با تکنیک هاي خاصی بپاالیند تا محیط خود  

را بهتر درك کرده و روندهاي به ظاهر پنهان آنها را کشف  
. کنند، و از پیله هاي فکري خود خالص شوند



تفکرا همگرا ،واگرا   یا ادغامی

problem

I
D
EIntegrativeproblem E
A
S

Integrative
thinking

Divergent
thinking

Convergent
thinking



ما سمیعیم و "به عبارت دیگر وصف ذرات جهان این است که 
کوانتوم به   ."بصیریم و هشیم با شما نامحرمان ما خاموشیم

معنی ذره در حال حرکت و با گرایشهاي احتمالی است و 
اینکه نظم از بی نظمی حاصل می آید؛ و رابطه هاي ساده اینکه نظم از بی نظمی حاصل می آید؛ و رابطه هاي ساده 

یک علتی جاي خود را به روابط چند علتی، پیچیده و در هم 
ادراك هاي انسان بشدت ذهنی و تفسیر ان . تنیده می دهد

زبانی است و تفکر خالق نیازمند استفاده از توانمندیهاي 
این گفتمان درونی ماست که . الهامی و اشراقی است

احساسات ما را شکل می دهد
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سوره نباءکال سیعلمون ثم کال سیعلمون 

کلید رازهاي عینی و در عین حال غیبی عظمت خداوند را هر چه  
بیشتر بر آدمی اشکار میگرداند  اما این راه چشم باز و گوش شنوا می  

. خواهد
ضمن تکذیب منکران رستاخیز، آنان را با این    این پیام پرصالبت،

هشدار جدي مواجه می سازد که به راستی اگر این خبر عظیم حقیقت  
ضمن تکذیب منکران رستاخیز، آنان را با این   این پیام پرصالبت،

هشدار جدي مواجه می سازد که به راستی اگر این خبر عظیم حقیقت  
داشته باشد، وضعیت تکذیب کنندگان چگونه خواهد بود؟ 

نطق آب و نطق خاك و نطق گل      هست محسوس حواس اهل دل  
......جمله ذرات 



Ò  با مرور ادبیات و نوشته هاي مربوط به توانمندسازي رهبران و نقش
و تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح  (E.Q)و جایگاه هوش هیجانی 

به روشنی نقش رهبري در سازمان  و قابل انتقال در بین کارکنان
و از یکسو پیام کوانتوم در گوشمان طنین می    .متجلی می شود

افکند،افکند،
Ò  کل اجزاي جهان و از جمله انسانها پیام کوانتوم این است که

کوانتوم  . موجوداتی پویا، آگاه، و مرتبط با هم هستند ،هستی ها 
دیدگاه مدیران را در نگاه به پدیده ها از باال به پایین و از برون به 

می سازد، ولی چگونه؟ این کار با مجهز   معکوسدرون تغییر داده و 
شدن به مهارتهاي هفتگانه کوانتومی ممکن است که به شرح آن در 

.پرداختاین تحقیق خواهیم 



 :نگاه کوانتومی) ١
باور به اینکه جھان ما تابعی از باورھا و پیشداشته ھای درونی خود . توانایی دیدن ھدفمند

ماست
:تفکر کوانتومی) ٢

حرکت جھان و اشیاء به شیوه ای متناقض و متعارض. توانایی تفکر به شیوه متناقض

:احساس کوانتومی) ٣
انرژی انسان و جھان ھر دو از یک جنس است، و قلب . توانایی احساس زنده و توانبخش

انسان کانون این انرژی است که قدرت می آفریند؛ و بسیار به افکار و عواطف ما بستگی  
.دارد
:شناخت کوانتومی) ۴

جھان میدان انرژی است و بستر تمام اشیاء؛ این بستر ھمه جا  . توانایی شناخت شھودی جھان میدان انرژی است و بستر تمام اشیاء؛ این بستر ھمه جا  . توانایی شناخت شھودی
. حاضر و بی پایان است

:عمل کوانتومی) ۵
عمل کوانتومی بر اصل جدا ناپذیری استوار است، که مطابق . توانایی عمل پاسخگویانه

. آن تغییر در ھر جزء سریع به تغییر در اجزاء دیگر منجر می شود

:اعتماد کوانتومی) ۶
این مھارت ریشه در بی نظمی دارد و اینکه عدم . توانایی اعتماد به جریان زندگی
تعادل الزمه تکامل سیستم است

:زیست کوانتومی) ٧
اجزاء در روابط زندگی می کنند؛ احتمال ذّرات، احتمال . توانایی زندگی کردن در روابط 

. روابط آن ھاست



دستاورد هاي هوش عاطفی براي رهبران
یکی از رموز موفقیت رهبران سازمانی ، داشتن هوش عاطفی ، قوي و  
کاربردي است که از انگیزش مثبت شروع می شود ، نگاه و نگرش ما ، 

.کیفیت روابط ما را با مردم معلوم می کند 
در صد هر پولی که  12/5موسسه پژوهشی استنفورد معتقد است که 

در صد آن در اثر  87/5حاصل فعالیت انسان است ،در اثر دانائی و 
توانائی سازگاري با مردم به دست می اید 

در صد آن در اثر  87/5حاصل فعالیت انسان است ،در اثر دانائی و 
توانائی سازگاري با مردم به دست می اید 

به همین مردم شناسی % 87/5+علم %  12/5=تولید مو فقیت :یعنی  
خاطر گفته می شود که مهمترین عنصر فرمول موفقیت ،شیوه کنار آمدن  

درصد به   20موفقیت در سازمانهایا ) 1384:33ماکسول (با مردم است  
درصد به توانمندي انسان ها در سازمانها     70فرایندها مربوط می شود و بیش از 

وابسته است



سئوال اصلی تحقیق

چرا هیچ یک از فنون برنامه ریزي و تحلیل ها و کالس ها تاثیر  
. چندانی بر چگونگی عملکرد رهبران و مدیران ارشد ندارد

I.Q   AnalizerIntegration E.Q

چرا هیچ یک از فنون برنامه ریزي و تحلیل ها و کالس ها تاثیر  
. چندانی بر چگونگی عملکرد رهبران و مدیران ارشد ندارد

به نظر می رسد آنان به هشیاري نیمکره چپ توجه داشته 
حس . و نیمکره راست را منطقی نمی بینند)مهندس زدگی(

دانش آشکارو بالقوه پنهانی وجود (مکاشفه درباره یادگیري 
داشته و منحصر به نیمکره راست می باشد که نیمکره چپ 

.)هرگز آن را نمی دانسته است



مغز وظایف نیمکره راست و چپ مغز

مسئول تفکرات خیالی و تصورات و هنر است که در نیمکره راست 
.خلق ، استنباء احساس و شوخ طبعی نقش دارد

. مسئول فعالیت هاي منطقی و ظریف و موشکافانه استنیمکره چپ مغز 
خواندن، نوشتن، تجزیه و تحلیل و دانش و مهارت و مدیریت علوم برعهده 

.این بخش از مغز می باشد
براي مثال نیمکره چپ مغز . ارتباط قوي بین این دو نیمکره داراي مزیت است براي مثال نیمکره چپ مغز . ارتباط قوي بین این دو نیمکره داراي مزیت است

.با پردازش هاي نیمکره راست ، بیان بهتري از احساس را ارائه خواهد داد
تنگراه، باریکه اي از بافت است که نیمکره چپ مغز را به نیمکره راست  وصل 

.می کند
  



اعمال چهار گانه مغز
مال صدرا فیلسوف ایرانی اعمال چهار گانه مغز را علم براهین 

نامید و  براي ) احساس و تفکر–ادراك –اشراق  (جمجمه 
شناسائی اعمال مغز از سایبرنتیک استفاده نمود ودانش  را نشان 

عوامل مشترك یک نظام  دهنده   ارتباطات مناسب و منطقی بین 
بیان نمود  

مادهکنترل

ابعاد
ھفتگانھ
سایبرنتیک

کنترل

ذخیره

اطالعات

ارتباط
محاسبھ

نرژیا

ماده



و عشق  عقلمجادلھ 
)اعتقادات عرفا و دانشمندان (

نقطه پرگار وجودند ولیک  عا قالن
داند که در این دایره سر گردانند  عشق

نمی پسندد عقلم  پختنعشق سودای  نمی پسندد عقلم  پختنعشق سودای 
نمی گذارد عشقم بردن عقل فرمان 

هر دو امیر کاروان هر دو به منزلی روان 
کشد کشان کشان عشق به حیله می برد عقل



Ned Herman Model



ربعی تمایالت تفکري هرمان 4مدل 



تعریف مهندس: Aنتیجه تفکر ربع 
)  تیم HBDIیک نسخه از تعریف و نماي (  



Ò Assertiveness .جرأتمندی     -٢
SR) SELF-REGARD . حرمت نفس-٣

SA) SELF-ACTUALIZATION .   خودشکوفایی -۴
IN) (INDEPENDENC) .   استقالل عمل-۵

ADAPTIBILITY-COMPONENTS .    مولفه ھای سازگاری ) ب
RT) REALITY TESTING .       آزمون واقعیت - ١

FL) FIEXIBILITY .انعطاف پذیری      - ٢ 
PS) PROBLEM SOLVING .حل مساله         -٣

MOOD – GENERAL COMPONENT  مولفه ھای خلق و خوی عمومی) پ.

لفھ ھای اصلی ھوش ھیجانی و اجتماعی و عوامل تشکیل دھنده آن ھا مو●  
Interapersonal   Components مولفه ھای درون فردی     ) الف.

Emotional Self Awarenes خودآگاھی عاطفی ھیجانی    -١

MOOD – GENERAL COMPONENT  مولفه ھای خلق و خوی عمومی) پ.
OP) OPTIMISM .خوش بینی        - ١

HA) HAPPINESS .       نشاط-٢
INTERPERSONAL COMPONENTS . مولفه ھای میان فردی     

EM ) EMPATHY .ھم حسی            - ١
RE ) SOCIAL RESPONSIBILITY .مسئولیت اجتماعی         - ٢

INTERPERSONAL RELATIONSHIP .روابط بین فردی       - ٣
STRESS MANAGEMENT-COMPONENTS     مولفه ھای کنترل تنش ھا.

ST ) STRESS TOLERANCE .         تحمل تنش ھا -١
IMPULSE-CONTRO       کنترل تکانه ھا- ٢



سخن بان کى مون دبیرکل سازمان ملل 
دربارة موالنا

جهان امروز بیش ازهر زمان دیگرى نیازمند ترویج افکار "جهان امروز بیش ازهر زمان دیگرى نیازمند ترویج افکار "
صلح وآرامش وگفت وگوى تمدن ها مفاهیمى . موالناست
است که

به  دراشعار موالنا نهفته است و جامعۀ جهانى باید آن را
".عنوان الگوى رفتارى خود قرار دهد



اكنون به سازگارى انديشه ھاى موالنا باتئورى كوانتوم توجه كنیم كه چگونه 
.موالنا ازحركات ذرات ابتدايى وجنب و جوش آ نان سخن می گوید

 
ھیچ چیزى ثابت وبرجاى نیست        جمله در تغییر و سیر سرمدی است

ذره ھا پیوسته شد با ذره ھا             تا پدید آید ھمه ارض و سما
تاكه ما آن جمله را بشناختیم            بھر ھر یک اسم و معنی ساختیم

شد پیوسته دگر شکل بر باز           شد بگسسته يكدگر از ھا ذره
ذره ھا بینم كه از تركیبشان              صدھزاران افتاب آمد عیان

صدھزاران نظم وآيین خدا                 علت صوری این خورشیدھا
باز اين خورشیدھا آيین ھا                برگرفته سوی گرداب فنا

اى زمین پست بى قدر و بھا             با تمام بُر ھا و بحرھا
آن چه دارى درطريق كھكشان          از ثوابت یا که از سیارگان

جملگى تركیبتان زين ذره ھا                 تا که روزی می شوید از ھم جدا
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نقش هاي کلیدي رهبران



ابعاد ھوش ششگانه رھبران

هوش 
رهبران





دستاوردھای ھوش عاطفی برای توانمندی رھبران را 
.میتوان اینگونھ بر شمرد 

Ò تولید کار سیستماتیک
Òتولید توان هاي جدید

تولید دلسوزي در کار  
تولید توان هاي جدید

Ò  تولید دلسوزي در کار
Ò  تبدیل ضعف به قدرت و تهدید به فرصت
Òتولید توان اجتماعی شکل گیري و پویائی تعامل



دستاوردھای ھوش فرھنگی

Òتوان مدیریت تنوع فرهنگی
Ò  توان تعامل با خرده فرهنگ هاي سازمان
Òتوان تغییر فرهنگ سازمانی
Ò  توان تقویت فرهنگ سازمانی
Ò  توان الگو سازي فرهنگی Ò  توان الگو سازي فرهنگی
Òتوان ارتباط فرهنگی در بین کارکنان
Òتوان مفهوم سازي فرهنگی در سازمان



دستاوردھای ھوش استراتژیک

Ò  خلق بازارهاي جدید براي سازمان
Ò  ماندگاري سازمان در محیط رقابتی
Ò تغییرات فناوري ،متناسب با کسب و کار
Òخلق ارزشهاي جدید در سازمان Òخلق ارزشهاي جدید در سازمان
Òتولید محصوالت و خدمات جدید
Òرشد سهم بازار در محصوالت جدید
Òتضمین سود آوري



دستاوردھای ھوش سازمانی
Òهدف مندي و نگاه استراتژیک
Òتالش زیاد و جمع گرائی
Òتعهد مدیریتی و تغییرپذیري
Ò تفویض اختیار و و تسهیل گري کار

حمایت از خالقیت و نو اوري در کار 
تفویض اختیار و و تسهیل گري کار 

Ò حمایت از خالقیت و نو اوري در کار
Òقدر دانی از دانش کارکنان
Òپذیرش اشتباهات واخذ باز خورد مداوم
Òتسهیم دانش
Ò  توان بر خورد با بحران ها



دستاورد ھای ھوش معنوی 

Òانگیزه درونی پایدار
Ò  کار با معنی و وجدان کاري قوي
Ò  رضایت شغلی درونی
Òپارادایم سازي مداوم فکري Òپارادایم سازي مداوم فکري
Ò  بهبود ارتباطات
Ò تعالی سازمانی پایدار
Òتمدن سازي سازمانی



دستاوردھای ھوش اجتماعی

Òایجاد هویت سازمانی پایدار
Ò  ایجاد همسوئی کارکنان به سمت چشم انداز
Ò  تقویت مسئولیت سازمانی
Òایجاد پاسخ گوئی جمعی و گرو هی Òایجاد پاسخ گوئی جمعی و گرو هی
Òایجاد و تقویت اعتماد سازمانی
Òایجاد شبکه مدیریت دانش جهت تبادل تجارت
Òایجاد تعهد رابطه اي در سازمان



نتیجه

من بعید می دانم که در سازمانهاي سلسله مراتبی ، سنتی و 
و مدیران خود کامه ،محیط هاي کم هیجان و بی … مکانیکی و

هیجان کاري ما تحولی چشمگیر به همین زودي حاصل شود  د  
رمحیط هاي کاري ما جاي سمت هاي هیجان افرین و رهبران رمحیط هاي کاري ما جاي سمت هاي هیجان افرین و رهبران 
هیجان افرین بسیار خالی است و ما هم اکنون در عصري قرار 

داریم که مهمترین ویژگی آن عدم اطمینان، پیچیدگی، 
. جهانی سازي و تغییرات فزاینده تکنولوژیکی است



نتیجه
در این روزگاري که تنوع و تفاوت در همه ابعاد زندگی بشر کامالً 

و داراي هوش   یپذیرفته شده و نیاز به رهبران تاثیرگذار بین فرهنگ
به مراتب بیش از عاطفی ،هوش معنوي و هوش تجاري  می باشد 

از مهمترین ویژگیهاي این رهبران، بی شک  .پیش احساس می گردد
توانایی مدیریت تنوعات فرهنگی، عاطفی است و در این میان توجه 

فلسفه ذهن در قرن معنوي و اخالقی و  -به هوش عاطفی و فرهنگی  فلسفه ذهن در قرن معنوي و اخالقی و  -به هوش عاطفی و فرهنگی 
بیش از انکه به فلسفه کالسیک شباهت داشته باشد با زیست شناسی  21

این قرابت و نزدیک شدن . و هوش مصنوعی قرابت پیدا کرده است 
را می توان به خوبی در سیر فلسفه ذهن رد یابی کرد  آینده پژوهان  

نانو تکنولوژي وبیو  ( علم و فناوري  عصر بعد از عصر اطالعات را عصر
)شناختی.فناوري اطالعات و ارتباطات و علوم -تکنولوژي



نتیجه

نامیده  که سرمایه گذاري زیادي در این حوزه ها صورت می 
و در نهایت  زانو زدن فلسفه تحلیلی در مقابل علم وقوع . گیرد

 .می یابد و فلسفه ذهن از حاشیه علوم معرفتی خارج می شود
لذا در جهان پرآشوب هزاره سوم، بی تردید رهبرانی قادر 

سازمان هاي خواهند بود در سکانداري، رهبري و مدیریت 
لذا در جهان پرآشوب هزاره سوم، بی تردید رهبرانی قادر 

سازمان هاي خواهند بود در سکانداري، رهبري و مدیریت 
اثرگذار باشند که درجات قابل توجهی از انواع  هوش  بزرگ

.را در خود توسعه داده باشند



Personality

E.QI.Q

هیچ یک از ما با هوش تر از همه ما نیست و تفکر تیمی و خلق کار تیمی اساس این 
توانمندي رهبران و توانمند سازي کارکنان است هنر رهبران هنر نرم افزاري در 

ابتدا نیست  هنر ارتباط و تفکر سیستمی ،کوانتومی و رسیدن به هوش سازمانی که 
نیازمند هوش هیجانی است که به هوش اخالقی منتج می شود و انسان به یک 

ودر این شرایط است که میتوان د . رضایت باطنی  رسیده که همانا هوش معنویست 
و یا هر نرم افزار  .E.F.Q.M-E.R.P.-B.S.C.-S.C.M. -I.S.Oرسازمان  مدل هاي 

.بهینه سازي دیگري را بکار برد و پیاده کرد 



نتیجه

در پایان و ختم کالم به نظر نگارنده این مقاله 
توجه و تمرکز شرقی ، عرفانی و بومی به انسان به ویژه نیاز او به عشق و عاطفه  
و توجه به معنویت و محبت می تواند رهبران  ومدیران و کارکنان را قانع کنند  

محیط تولید و صنعت را چنان خشن و بی روح نپندارند
و از آوردن )مهندس زدگی ( که تنها جسم و مغز خود را وارد آن کنند  

احساسات ،عواطف و دلهاي خویش بپرهیزند و غرق در تئوریهاي غربی شوند 
و از آوردن )مهندس زدگی ( که تنها جسم و مغز خود را وارد آن کنند  

احساسات ،عواطف و دلهاي خویش بپرهیزند و غرق در تئوریهاي غربی شوند 

ما رهروان مکتب شرقیم  خاوریم    تا کی نظر به قافله باختر کنیم



که تو را      کبوتر،  در پی دانه مرو همچو
اندازند  دام  به  دانه،  یکی  بهر  عاقبت
هرجا که روي، بر تو سالم    تا به/ صید کن شیر صفت، نیم بخور، نیم ببخش 

. . .اندازند 

که تو را     کبوتر،  در پی دانه مرو همچو
اندازند  دام   به   دانه،  یکی  بهر  عاقبت

هرجا که روي، بر    تا به/ صید کن شیر صفت، نیم بخور، نیم ببخش 
. . .تو سالم اندازند 

.....                                            ما زنده به آنیم که آرام نگیریم 
...موجیم که آسودگی ما عدم ماست                                                  
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