glosbCopyright
2011 Jacob
Gotwals, Jack
lehman, Jim
Manske, and Jori
Manske

تعريف

حضور

غيرماهر

بيداري

توانمند

بي اطلاعي ازمهارت؛

اگاه شدن از مهارت؛

توجه به آنچه در حال

ناهشيارانه در گذشته يا

آگاه شدن به تفاوت بين توانايي تشخيص افكار و با درك عميق از هدف

غرق نشدن در افكار،

افكار واعمالش شناخته

ناهشيار به ناتواني

حاضر اتفاق ميافتد.

آينده غرق ميشود؛ با

هشيار به ناتواني

حساس بودن به آنچه

واقعا اتفاق ميافتد ،و

واكنشهاي هيجاني و

ميشود.

توجه به )و احتمالا

با فرض اينكه ارزيابي و

در مرور وقايع گذشته

سر عادت تفسير را با

مشاهده آگاه است .در

غيره

غرق شدن در افكار

با تلاش قادر به استفاده

استفادهي طبيعي از

توانمندي

رواني؛ ناهشيار به

از مهارت ،هشيار به

احساسهاي خود را

توصيف( تجارب حسي
اين تجارب از

مشاهده اشتباه ميگيرد.

و ذهني خود ،و تمايز

ميدهد؛

لﺤﻈه اتفاق ميافتد

وابستﮕي متقابل ،و ﭼشﻢ

شدن در افكار ميتواند

انداز گذشته و آينده

برگرداند.

پذيرش دارد.

به طور فزايندهاي

نسبت به تمايز تفسير از
تعاملات روزمرهي زمان

خودش يادآوري كند.

مشاهده و تفسير را به

نسبت به آنچه هست

بدون تلاش ميتواند
مشاهده وتفسير را

تفكيك كند.
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تفسيرهاي كه ما به آنها

و انتخاب ،در آرامش

هشيار است؛ با توانايي،

نشان دادن پاسخ

ميتواند تفكيك ميان

حال مهارت و وضوح

توانمندي

دارد ،به جاي واكنش

هنﮕام آگاهي از غرق

تفسير واقعيت است از

مهارت با سادگي و

نسبت به هر آنچه در

خود را به هوشياري

مشاهده

عجين شده

نسبت ميدهيﻢ
آگاهي از احساسات

توانايي شناسايي و

تجربهي احساسهاي
بدني و هيجانها

كمي در اين تمايز دارد.
هيجانهاي خود را

نميشناسد يا درك

مﺤدودي نسبت به آنها

دارد .نسبت به شناسايي

شروع به توجه و درك

توانايي شناسايي،

بدون تلاش تجارب

است.

را ،البته با تلاش دارد.

و ميبپذيرد.

ارزش احساسها كرده

پذيرش و تجربهي حسي حسي خود را ميشناسد

يا ابراز هيجانها مقاومت
دارد.

پذيرش خود

پذيرش خود با مراقبت
و بدون قيد و شرط

الﮕوهاي عادتي

واكنش خود-قضاوتي

قضاوتهايي كه نسبت

خود ،انتقاد از خود،

و تاثير آن بر سلامتش را غنيساز به احساسها،

دارد كه با شرم ،سرزنش به خود دارد توجه كند

واكنشهاي تدافعي ،يا

تشخيص دهد .در

مشخص ميشوند.

است.

خود -بزرگبيني

پذيرش مالكيت احساس زندگي با اين دانش كه
خود

هيجانهاي من نيستند.

آرزوي پذيرش خود

وقتي احساسهاي فردي بعضي وقتها متوجهي

من تنها علت هيجانهايﻢ برانﮕيخته ميشود،
هستﻢ – ديﮕران علت

مي تواند به

پذيرش خود در فرد

خود ،ديﮕران يا شرايط

بيروني را سرزنش

افزايش مييابد ،و

پاسخهاي زندگي

عملكردهاي خود
ميدهد.

در توجه به مﺤرك ،و

ميشود ،و در ﭼﮕونﮕي نشانهاي براي ارتباط با
خود توانمند است.

زندگي با درك اين كه

تجربههاي هيجاني ،از
موقعيت نيازهاي ما و

نﺤوهي تفكر ما به وجود

2

ميآيد.
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ميكند يا مسئول ميداند دﭼار ابهام است.

مراقبت مي كند.

افكار ،نيازها و

سرزنش يا انتقاد از خود استفاده از آن به عنوان
مالكيت احساس خود

شفاف است و از خود

آگاهي نيازها

آگاهي از )و تمايل به
ارج نهادن( نيازها ،به
عنوان كيفيت بنيادي

جهاني ضروري زندگي

)مانند تغذيه ،عشق و
معنا(

نسبت به نيازهاي جهاني درك روشنفكرانهاي

تفاوت بين نيازها و

آگاهي ندارد .راهبردها

نسبت به نيازهاي جهاني

ميكند كه به وابستﮕي

راهبردها اشتباه ميگيرد ،نيازها دايرهي لغات

را به جاي نيازها تلقي

دارد؛ نيازها را با

يا مقاومت منتج ميشود .معتقد است كه فرد

بايد راهبرد مشخصي
داشته باشد

راهبردها را ميبيند؛

با آگاهي نسبت به

اينكه هركاري ميكنيﻢ

براي بيان احساسها و

تلاشي است )موثر يا

دارد؛ احساسها را با

زندگي ميكند.

نيازهاي بنيادي آن ) البته

ناموثر( براي بقا و باليدن

بعضي وقتها با تلاش،

به ويژه وقتي فرد

مﺤركي دريافت كرده(

مرتبط ميكند.
دوباره مرتبط شدن با
خود ،و بهبودي از
واكنشي بودن

واكنش ،مقاومتي دروني بيشتر اوقات نسبت به

است نسبت به آنچه
هست .بهبودي رها

كردن آن مقاومت

بعضي وقتها متوجهي

هرگاه مﺤركي دريافت

متوجهي انقباض دروني

همدلي و/يا صداقت را

كه حق انتخاب وجود

سبك و پذيراست.

به ياد مي آورد.

و/يا صداقت اولين پاسخ

الﮕوهاي عادتي واكنشي الﮕوهاي عادتي ميشود .ميكند اغلب به ياد دارد ميشود و به طور طبيعي

ناآگاه است.

است؛ دوباره مرتبط

شدن با خود ،بودن با

به عنوان گزينه انتخاب

تجربهي خود با حضور

دارد ،معمولا همدلي
است.

و مﺤبت.
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هشياري تقاضا و

تمايل براي خواستن

براي آنچه ميخواهد

آگاه ميشود كه

معمولا براي ساختن

براي درخواست آنچه

تقاضاسازي

آنچه ميخواهد ،با

درخواست آمرانه

پذيرش هر پاسخ؛ بدون

ميكند .براي خواستن

مشخص

است يا تمايل ندارد.

وابستﮕي به راهبرد

آنچه ميخواهد ناتوان

ﭼﮕونه وابستﮕي،
درخواست آمرانه و
شكست در بيان
خواستهها ،احتمال
رسيدن به نيازها را

تقاضاي مشخص تمايل
و توانايي دارد و در

زمانهايي كه متوجهي
وابستﮕي به راهبردي

مشخص ميشود براي

ميخواهد تمايل دارد و

حتي در مقابل پاسخ

"نه" حضور ،خلاقيت و

مﺤبت دارد.

حركت از مﺤدوديت

كاهش ميدهد.

به پذيرش و خلاقيت

دگرگون كردن رنج

خود ،ديﮕران يا شرايط

به تمايل خود به

متوجه اجتناب يا

مقاومت نسبت به آنچه

سرزنش ميكند؛ در

زمان تجربهي فقدان

آشكار شدن تجربهي ما

مقاومت ميكند؛ براي

تلاش ميكند.

سوگواري

فقدان ،رهايي از

هست ،و تمايل به

بيروني را براي فقدان

قبال احساس سوگ

مقاومت يا سرزنش در

سرزنش مرتبط با فقدان

آگاه ميشود.

ﭼيزي غلط است را رها

"قوي" بودن و پنهان

مرتبط است.

ميكند و به خود اجازه
فردي را تجربه كند ،و

ديﮕران تلاش ميكند.

پذيراي مرتبط شدن با
نيازها باشد.
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به سادگي در قصه گﻢ

بدون تلاش براي رهبري به صورت طبيعي در با
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همدلي

حضورِ فقدان كاملا

ميدهد احساسهاي

كردن احساسها از

حضور داشتن با تجربهي از سر عادت به ديﮕران

است ،باور اين كه

با تماميت زندگي در

ديﮕري با پذيرش بيقيد با همدردي ،نصيﺤت و
و شرط فرد

انتقاد پاسخ ميدهد،

تمركز را به سوي خود

تغيير ميدهد.

ميشود ،بعضي وقتها
ميتواند مشاهده،

ديﮕران ،قادر به بودن

با آنها است ،در بازتاب

بيقيد و شرط فرد در

تصديق يا اضافه كردن

دارد.

احساس ،نياز و تقاضا را تجربهي ديﮕران بدون

)با كمك از فهرست

كلمات احساس و نياز(
حدس بزند  .آغاز نيت

فضا دادن به ديﮕران و

تمركز ،انرژي و پذيرش

نﻈر و يا ارزيابي توانا

تجربهي ديﮕري حضور

است.

حضور و تمركز به
ديﮕران.

رفع دشمن انﮕارهسازي تغيير ادراك فردي

مبتني بر لايق تنبيه يا

آسيب بودن افراد

تفكر "ما در مقابل آنها" به هزينهي تفكر دشمن
دارد؛ "آنها" را لايق

تنبيه شدن و يا آسيب
ديدن ميداند.

وقتي متوجه ميشود فرد براي بهزيستي )سلامت(

انﮕارهسازي آگاه است يا گروهي را دشمن

و براي كشف

ميشناسد ،توانايي

گزينههاي احتمالي

ارتباط دوباره با انسانيت

ارزش قائل است.

موضوع را دارد .و

ديﮕر به جاي تنبيه

همهي افراد مربوط به

همﮕان با همه ارتباط

مﺤبتآميز و با احترامي
دارد.

دشمن انﮕارهسازي را
رفع ميكند.

بصيرت

وضوح ،بينش و خرد
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مبتني بر قضاوت درست انتخابهايش مبتني بر

ساختن و انتخاب با

شفافيت فردي ،بينش و
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درخلق انتخابها و

گزينهها و انتخابهايش به جاي اينكه

قابليت فرد در متمايز

به طور شهودي با

تمايزهاي در خدمت

و غلط است؛ و باور

شناختن حق انتخاب

حقيقت است.

زندگي؛ .به رسميت

فرد.

دارد كه قضاوتش

قضاوتهاي خوب يا بد ﭼشﻢ انداز وسيع ،درك خرد براي انتخابها و

و درست يا غلط باشد،

معناي عميقتر و

براي تمايز و

افزايش يافته است.

به وجود راه ديﮕري

انتخابهاي در خدمت

نيتهاي زيرين سﻄﺢ

تمايزهاي در خدمت

زندگي هماهنگ است.

نيازهاي جهاني آگاه
است.

زندگي با وابستﮕي

متقابل

زندگي با اين دانش كه به تفكر دوگانهي

هر فرد با ديﮕر افراد

"استقلال -وابستﮕي"؛

همهي نيازها علاقمند و

از نﻈام )سيستﻢ( بر

تسليﻢ"؛ معتقد است و

تفكر "اين يا آن"

گزينههاي ديﮕر اگاهي

"تسليﻢ يا شورش"

مرتبط است -هر قسمتي "اين يا آن"؛ "سلﻄه-
قسمتهاي ديﮕر اثر
دارد.

ابراز خود صادقانه

به موضوع مهﻢ بودن

نسبت به وجود
ندارد.

مالكيت تجربهي خود و از سر عادت به هنﮕام

تمايل به بيان صادقانهي

ناراحتي شكايت،

انتقاد.

نﻈرات و باورهاي خود

آن بدون سرزنش و

آگاه است .نسبت به

ديﮕران مانند نيازهاي

خودش توجه ميكند.

آگاهي يافته است و به

نسبت به اينكه ﭼﮕونه

ﭼشﻢاندازها و نيازهاي

ديﮕران است ؛ نيازهاي
ديﮕران را به صورت

كاملا مرتبط با نيازهاي
خود تجربه ميكند.

تمايل دارد.

حتي در زمان فشار و

ميتواند خود را با

برخي از الﮕوهاي تفكر

اضﻄراب قادر است با

آسيبپذيري ابراز كند.

قﻄع ارتباط دارند،

صادقانه ابراز كند.

ارزش مي شمارد و

سرزنش يا انتقاد ميكند .و اظهار نﻈر ،گرايش به

نسبت به پيامدهاي ابراز
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آگاهي فزايندهاي

نيت ارتباط ،خود را

نيازهاي هر كسي را با
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را به عنوان امري قﻄعي

معمولا به نيازهاي

به طور مستمر پذيراي

مﻄرح ميكند.

خود پذيرش دارد.

مييابد .و بررسي

گزينههاي ديﮕر را

شروع ميكند.
تسهيل ارتباط

تسهيل همدلي و

صداقت در گفتوگو

با نيت خلق ارتباط

به جاي اينكه "با" افراد

به الﮕوهاي ارتباطي

آگاهانه نيت به ارتباط

با اصالت و همدلي

افراد صﺤبت ميكند.

توجه ميكند و براي

صداقت و دعوت

به ديﮕران براي مرتبط

صﺤبت كند "براي"

بﺤث ميكند .متقاعد

زندگي-بيﮕانه ساز

حمايت از ارتباط به

ميكند .يا براي نيازهاي داشتن انتخابهاي

صبر

خودش حرفي نميزند.

بيشتر توجه ميكند.

حفظ حضور كامل

معمولا با نيت به دست

از تاثير تكانههاي خود

استرس ميكند ،توانايي

ميخواهد ،و/يا با نيت

مداخله ميكند و تمايل

وقتي فرد احساس

بودن با واكنشهاي

خود ،بدون عملكرد

آوردن هرﭼه

تسليﻢ مرتبط است.

بيقرار و آشفته است .
به عمل واكنشي دارد.

مبتني بر آنها

پاسخ به واكنش ديﮕران پاسخ دادن به جاي

واكنش نشان دادن در
برابر ديﮕراني كه

از سر عادت

واكنشهاي دفاعي،

به طور فزايندهاي به

دارد و ميتواند بين

ديﮕران به ابراز خود
تعادل برقرار كند.

قبل از پاسخ واكنشي،

پذيرش و توانايي مكث

ابراز فوري و با فشار

خود تلاش ميكند.

و تمايل به مكث دارد.

براي افزايش مﺤدودهي مرتبط است ،و در برابر

كردن براي ارتباط با

فردي ديﮕر ،پذيراست

ارتباط با خود و توانايي

با تمركز برخود به

صداقت ،در زمان

ميدهد .ديﮕران را در

هنﮕام تﺤريك شدگي
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حضور مقابل واكنش

واكنش ديﮕران پاسخ

Page

درگير هيجانهاي شديد افراد تﺤريك شده دارد .توجه ميكند.

شدن كمك ميكند.

به طور طبيعي با خود

واكنشهاي عادتي خود انتخاب همدلي يا

تسليﻢ يا اجتناب در برابر و تاثير آن بر ارتباط

ارتباط برقرار ميكند و

ديﮕران افزايش يافته

جدا كننده شدهاند

است؛ كنجكاوي

دربارهي ﭼشﻢانداز

ميپذيرد و قادر به

حضور داشتن است.

ديﮕران را شروع
ميكند.

پذيرش بازخورد

دريافت ﭼشﻢ انداز

بازخورد از نﻈر فرد

اعمالمان با شكيبايي و

ديﮕران ﭼيزي غلط يا

ديﮕران دربارهي
تمركز

يعني براي خودت يا

درست است .بازخورد

تمايل به تغيير واكنش

خود نسبت به دريافت

بازخورد دارد.

به عنوان انتقاد يا تﺤسين

پشيماني سودمند

تشخيص و يادگيري از

موقعيت از دست رفته

تنبيه خود

را به نيازهايشان مرتبط

آگاه هست كه ديﮕران

تازه اگاهي يافته كه

خود مرتبط ميكند.

صﺤبت ميكنند.

توانايي فرد براي تبديل

تمايلي مستمر براي

يادگيري افزايش يافته

پيامدهايي كه نيازها

شرايط براي ديﮕران

احساس كردن و ابراز

ديﮕران با احساسگناه
مسئوليت ميكند .براي

و شايد از ديﮕران

است  .در مواقعي كه

خود دفاع ميكند ،يا با

بﮕذرند" .آگاهي فرد

علت نيازهاي انهاست؛
بخواهد كه "از آن

تمايل به جستجوي

تﺤقق نيافتند دارد؛ براي
تاسف؛ و جستجوي

يادگيري و رشد تمايل
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نسبت به سرزنش خود

كارآمد نبوده است

پذيرش سهﻢ خود در
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در نﻈر گرفتن

توجه دريافت ميكند.

به بازخورد را به نيازهاي از ﭼشﻢ انداز خود

احساسهاي ديﮕران به

حمايت از خود يا از

از امكان انتخاب خود-

ﭼشﻢانداز آنهاست و آن به عنوان اطلاعاتي براي

احساس گناه به

براي تﺤقق نيازها ،بدون و/يا شرم ،احساس
احساس گناه ،شرم يا

بازخورد ديﮕران

ميكند .واكنش خود

تفسير ميشود.

درمقابل احساس

درك ميكند كه

بازخورد را -با وضوح

احساسهاي ديﮕران

معذرت خواهي ميكند.

افزايش يافته است.

ارتباط با ديﮕران )با

همدلي يا صداقت( را

دارد.

در خود تقويت كرده

است.
انعﻄاف در مرتبط شدن

گشودگي و

به صورت عادتي از

ديﮕران

غلط ،برنده/بازنده ،بايد ،زندگي بيﮕانه ساز و

تﻄبيقپذيري در تعامل با ﭼشﻢ انداز درست/

الزام ،مرتبط ميشود

توانايي فرد در تشخيص تمايل دارد و معمولا

به صورت طبيعي با

بين الﮕوهاي ارتباطي

قادر است صرف نﻈر از

اصالت و همدلي مرتبط

ان.وي.سي.افزايش

افراد مشاهدهها،

خود را نيازها و سبك،

يافته است .الﮕوهاي

نوع برقراري ارتباط

ميشود .ميتواند ابراز

احساسها ،نيازها و

افراد هماهنگ كند به

دارد .به طور كليشهاي،

تجربهي "زرافه ي

"شبيه زبان ان.وي.سي"

صداقت و همدلي

است ،به شيوهي صﺤبت

واكنشي ارتباط ادامه
ابراز خود آگاهانهي

ان.وي.سي .ميكند

تقاضاها را بشنود.

شكلي كه ممكن است

خياباني" را شروع كرده نباشد.
ميكند كه احتمال

فكر ميكند ان.وي.سي .ارتباط بيشتر شود.

مشاهده ،احساس ،نياز و
تقاضا است.

تﺤول تعارض

استفاده از تعارض به

9

آن وحشت دارد؛

خود در پاسخ به تعارض واكنش عادتي فرد به

خلاقيت دربارهي

Page

عنوان ابزاري براي

به تعارض ،اعتياد يا از

به الﮕوهاي واكنشي

حتي در مواجهه با

پذيرش،كنجكاوي و

ارتباط و خلق پيامد
متقابل با ديﮕران.

ناآگاهانه به نﻈرات و

راهبردها وابسته است؛

جانبداري ميكند.

حقشناسي

يافتن ارزش قدرداني و

گشودگي قلب در

تبديل مﺤدوديت فكر به منابع را احتكار و/يا

لذت بردن از آن

بر آنچه فراموش شده
تمركز و شكايت

اگاه ميشود؛ توجه به

تعارض تمايل دارد از

ﭼشﻢاندازهاي مختلف

خود تعارض ،امنيت و

تا مبتكر و خلاق باشند،

براي توسعهي آگاهي

شود.

اقدام ميكند.

وابستﮕي خود به )نتيجه ،همهي افراد حمايت كند به عنوان يك فرصت
غيره( را شروع ميكند.

به اين نكته توجه ميكند فرد تمايل و توانايي

كه راهبردهاي تشويق/

ميكند؛ از طريق تشويق جايزه و اعتبارسنجي

و جايزه به دنبال

اعتباريابي است.

و نيازهاي همه شامل

مرتبط شدن دارد .هدايا
را در آنچه اتفاق

دارد و به طور موثر

در قدرداني زندگي

ميكند ﭼه كه همه ﭼيز
ميتواند مﺤركي براي

بيروني از ارتباط حمايت ميافتد ،دريافت ميكند لذت و رشد باشد.
نميكنند؛ توجه كردن

به ارزش قدرداني از

و بيان ميكند.

نيازهاي برآورده شده را

شروع ميكند.
جريان نثار و دريافت

بر ترس خود در مورد

رونق خلاقانه؛ شادمانه

براي كنترل ديﮕران

به اندازهي كافي

كردن.

دست دادن و يا به

سهيﻢ شدن آگاه

سهيﻢ شدن و دريافت

استفاده ميكند؛ ترس از نداشتن ،و بر ارزش

دشواري در دريافت

براي فرد نثار كردن

مانند ميل به اندوختن يا

افزايش يافته است ،و

لذت سهيﻢ شدن و

و دريافت وجود دارد.

همان دريافت كردن
است.
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دارد ؛پول و ﭼيزهاي

برنامهريزيهاي عادتي،

خلاقيت و تدبير در نثار
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اندازهي كافي نداشتن

ميشود.

آگاهي فرد بر

لذت و راحتي همراه با

دريافت كردن افزايش

ديﮕر را با امنيت برابر
تلقي ميكند.

پرورش سرزندگي

هماهنﮕي با خود براي

الﮕوهاي عادتي ناهشيار

به سﻄﺢ انرژي خود و

با نيازها به عنوان؛ منابع

با سهيﻢ شدن به بدن،

مراقبت خود؛ پرورش

بيتوقف ذهني داردكه

آگاه است.

يافتن راههاي مبتكر

انرژي ميگيرد.

حمايت متعادل از

و/يا فعاليتهاي

انرژي براي خدمت به

نتيجهي آن كاهش

تبديل سلﻄه؛ ارزش

زندگي.

سهيﻢ شدن قدرت

يافته است.

انرژي است.

بودن و سهيﻢ شدن.

برانﮕيخته شده است.

روابط مبتني بر سلﻄه و

بر سلﻄه و تسليﻢ آگاه

به تسليﻢ شدنها و

ميترسد يا ميل شديد

امكان مرتبط شدن به

تسلط پيدا كردن ،آگاه

ناهشيارانه در واكنش به

به رنج ناشي از واكنش

ديﮕران گير ميكند.

جاي پاسخ دادن به

گذاشتن به نيازهاي همه

تسليﻢ دارد؛ از قدرت

متقابل.

به كسب آن دارد.

با احترام و به طور

آنچه بر آن تاثير دارد

مرتبط ميشود؛ براي

است ،و همچنين از

صورت متقابل

تلاشهاي خود براي

است .براي عمل به

تلاش ميكند.
فراسوي نقشها

نقشهايي كه اجرا

ميكنيﻢ نيستيﻢ؛ انتخاب

به خودمختاري هر فرد؛
ارج مي نهد؛ از سلﻄه،

رفته است .

ميتواند به جاي واكنش با وقار و سادگي نقشها

نشان دادن مبتني بر

را حدس ميزند ،پاسخ

نقشهايي كه خود و/يا

ميدهد و/يا از آنها

طريق ارتباط باخود،

استقلال خود فراتر از

ديﮕران پذيرفتهاند از

اجتناب ميكند.به
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و ﭼﮕونﮕي پاسخ به

نيازها آگاه ميشود.

همﮕان عمل ميكند ،و
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نقشهايي كه ميپذيريﻢ

نقشهاي خود يا

نشان دادن به نقشها به

مبتني بر ارزش نيازهاي

صورت متقابل و همدلي تسليﻢ و شورش فراتر
براي خود و ديﮕران

آگاهي به آنكه ما

ذهن ،روح و جامعه

نقشهاي ديﮕران
آگاهي از توانايي پاسخ
گويي

انتخاب آزادانهي پاسخ

ميدهد ،مالكيت سهﻢ

سهﻢ افراد وضوح ندارد .ميشود؛ در آگاهي از

به آنچه در زندگي روي دارد .نسبت به تشخيص
معتقد است تجربه و

افتاده ،و نه مالكيت سهﻢ اعمال كسي ميتواند به

ديﮕران ،و اذعان به اين

علت ديﮕران و يا

ديﮕران اثر دارد.

)مثال :من علت كار تو

كه اعمال هر فرد بر

وقتي فرد به سرزنش،

هموراه قادر است با

پاسخﮕو باشد.

نﮕرش قرباني بودن

خود در آنچه اتفاق

همدلي و صداقت

نقشها آگاه است .

شرايط بيروني باشد

به نﮕرش قرباني بودن و
هزينههاي آن آگاه

قدرت خود ،احساس

آسودگي و آزادي

ميشود ،ميتواند بدون

زندگي متصل و مرتبط

سهﻢ هر كس آگاه

را در الﮕوهاي عادتي

گناه و شرم گرفتار

شدم ،تو علت كار مني،

تو شد.

مينامد ،و به منﻈور

با عامليت خود در

مالك شدن واكنشها و است ،و دربارهي

ميكند ،و همچنان خود پاسخهاي ديﮕران

مييابد؛ ديﮕران را

يا آن باعث كار من و

توجيه ،يا حداقل كردن

بردباري پاسخگو باشد،

عامليت ديﮕران در

مالكيت تجربه و انتخاب زندگي خودشان وضوح
خود را بپذيرد.

دارد.

بيچاره يا سرزنش كننده
حمايت از خود براي

آموزش ديﮕران تلاش
ميكند.

حمايت از نﻈامهاي كل

خلق و تكامل نﻈامهاي

ميشود؛ از ساختارهاي

و/يا از موثر بودن در

ارزشمند جهاني سازمان

نيتشان سهيﻢ شدن در
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كل نﮕر كه بهزيستي

شورش ميكند يا تسليﻢ

تاثير قرار گرفته دارد.

مبتني بر نيازهاي

نﻈامهايي است كه

12

نﮕر

مشاركت آگاهانه در

در برابر ساختارها يا

ديدي مﺤدود ،يا تﺤت

به نﻈامهاي بالقوهاي كه

درگير خلق و بهبود

بهزيستي عمومي است و

يابد آگاه است ؛ به

تغيير به سمت نﻈامهايي

. و رشد خلاقيت هستند،عمومي

تﺤت تاثير سازمانها

نسبت به بازخورد پذيرا

 كه سهيﻢ شدن در بهزيستي-كه به نيازهاي افراد
.تمايل دارد

 ارج بنهد نااميد-هستند

.است

سازماني براي ابراز

قدرت خود استفاده

ميكند يا در ارتباط با

عمومي را پرورش
.ميدهند

قوانين سازماني احساس

.درماندگي ميكند
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