سخن سردبیر
یکی اس هثاحث هْن در رفتار ساسهاًی «گزٍُ» است .گزٍُ دست کن اس سِ ًفز تطکیل ضذُ است  .تِ دًٍفز هؼوَال یک سٍج
هیگَیٌذ .تؼذاد اػضا هَجة افشایص پیچیذگی ٍػذم اطویٌاى تِ رٍش هذاکزُ ٍ احتوال هتحذ ضذى دٍ ًفز ػلیِ ًفز سَم
است .گزٍُّا تِ گزٍُ ّای رسوی ٍ غیزرسوی تقسین هیضًَذ .هٌطاء گزٍُ ّای رسوی هقزرات ساسهاًی است ٍلی هٌطاء
گزٍُّای غیزرسوی هیل ٍ سلیقِ ّای ضخصی است ّ .ز چِ تؼذاد اػضای گزٍُ افشایص یاتذ احتوال غیزفؼال ٍ تی تفاٍت
ضذى اػضا ًسثت تِ اّذاف گزٍُ افشایص خَاّذ یافت ٍ فزصت هطارکت در تحث را ًذارًذ  .هقصذ ٍ ّذف فزدی اػضاء
هتفاٍت است ٍلی اػضای گزٍُ درّذف ػوَهی گزٍُ هطتزک ّستٌذ  .تِ ّویي دلیل السم است تزای تقای گزٍُ ّویطِ
ّذفّای هطتزک جذیذی خلق ضَد تا ّوثستگی گزٍّی حفظ گزدد  .تاهیي سلسلِ هزاتة ًیاسّای اًساى اس دالیل اصلی
پیَستي فزد تِ گزٍُ است  .گزٍُ هٌثغ تاهیي ًیاسّای ح یاتی ،اهٌیتی ،تؼلق گزٍّی ،احتزام هٌْای ًیاس تِ
خَدیاتی(خَدضکَفائی) است.
هزدم ًیاس تِ خَدیاتی دارًذ ٍلی ًیاس تِ خَدیاتی تا چْار ًیاس قثلی هتفاٍت است  .چْار ًیاس قثلی را تِ دلیل ایي کِ اًساى ّا
تا اتکا تِ دیگزاى تِ دست هی آٍرًذ ٍ تاهیي هی کٌٌذ ًیاسّای غیزهَ ثز ٍلی ًیاس تِ خَدیاتی را یک ًیاس تَدى ٍ هَثز هی ًاهٌذ.
ایي تذاى هؼٌا است کِ اًساى ّا تالش هی کٌٌذ ّوِ آى چیشی تاضٌذ کِ هی تَاًٌذ تاضٌذ ٍ تِ تْتزیي کیفیت سًذگی کٌٌذ .
آهادُ اًذ کِ تِ طَر خَدگزداى سًذگی کٌٌذ ٍ تِ صَرت هستقل در جستجَی تَاًائی ّای خَد تاضٌذُ .ى تٌْا تَجْی تِ گزٍُ
ٍ پاسخی تِ ًیاسّای غیزهَثز آى ًذارًذ تلکِ دًثال گزٍّْائی ّستٌذ کِ ًْایت ٍحذت خَد را تیاى ٍ حفظ هی کٌٌذ ٍلی
هتاسفاًِ ػذم هشایای گزٍُ اجاسُ یک چٌیي پیطزفتی را تِ فزد ًوی دّذ .اس جولِ ایي هَاًغ هی تَاى اس :پزّیش اس اختالف ًظز
توایل تِ رسیدى تِ تَافق سزیغ ٍ هَرد ًظز ،تثؼیت اس رّثزی گزٍُ ،تاثیز هحثَتیت تز ًظز تِ هؼٌای ایي کِ اػضای گزٍُ
ًظز فزدی را کِ هحثَب تز است تیطتز هی پسٌذًذ ،سلطِ یک ػضَ گزٍُ تز هَضَع هَرد تحث تلکِ گزٍُ ،تکیِ تیص اس حذ
تزای اًجام دادى کار رٍی دیگزاىً ،یاس تِ سهاى ٍ صثز بیطتز تزای کارکزدى درگزٍُ ًام تزد  .ضوي ایي کِ تسیاری اس ًیاسّا
ٍ اّذافی را کِ افزاد تا خَد تِ گزٍُ هی آٍرًذ هوکي است خارج اس ظزفیت ٍ ّذف ّای گزٍُ تاضذ  .لذا اختالف هیاى فزد ٍ
گزٍُ ٍ اّذاف گزٍّی دلیل اصلی دیگزی در ػذم ارضای ًیاس تِ خَدیاتی در گزٍُ است ٍ ایي ک ُ چزا تزخی اس گزٍُ ّا
ًویتَاًٌذ اس سهیي کٌذُ ضًَذ تیاًگز یک ٍاقؼیت است ٍ آى ٍاقؼیت ػثارت است اس ایي کِ یک قذرت احساسی درفؼالیت
گزٍّی ٍ پَیائی آى دخالت دارد  .احساسات تز فضای گزٍُ حاکن است ٍ تغییز ادارک گزٍُ ًیش اهزی تسیار دضَار غیزهوکي
است.
الثتِ گزٍُ اس هشایائی ّوچَى  :هٌاتغ اطالػاتی سیادتز ،رٍش ّای حل هسائل تیطتز ،یادگیزی سزیغ تز ،پیطزفت در طزح
ایذُّای جاهغ ،هطارکت در تصوین گیزی ٍ آضٌائی تا یکذیگز ًیش تزخَردار است ٍلی ایي هشایا ّن هَجة ارضای ًیاس تِ
خَدیاتی اًساى تِ دالئلی کِ تز ضوزدُ ضذ ًیست ٍ ایي راُ ر ا تِ تٌْائی تایذ پیوَد .

- Self actualization
-Emotional Power
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