
 

 

 ؟دینمایم عمل ما یذات و یعیطب زیغرا به پاسخ یراستا در چگونه ساز و ساخت

 

 هرگز ایآ ،دیکن فکر مسأله نیا به یاندک. شوند عضو جامعه ای و فهیطا خانواده، رینظ خود از بزرگتر گروه کی در دارند لیتما هاانسان

 من ایآ ،یعال چقدر» و« بشوم؟ گروه آن از یعضو توانمیم چگونه» ،«دارم؟ تفاوت هیبق با من چرا» دیبپرس خود از که افتاده اتفاق

 «شوم؟ ملحق شما به توانمیم زین

 در ام. دارد یتفکرات نیچن که بود دینخواه یفرد نیآخر قطع طور به شما و است یعیطب کامالا  یزیغرا و التیتما نیچن داشتن

 افراد از یبرخ هرچند. میکنیم احساس خود درون در را گرانید طرف از شدن واقع قبول مورد و تیرضا از یسطوح روز، هر انیپا

 .دارد تیاهم ما همه یبرا لهأمس نیا شک بدون اما ،کنندیم توجه احساس نیا به کمتر

 متفاوت گریکدی با تانیهاقهیسل و قیعال از یبرخ اما ،دیهست هم به هیشب دوستانتان و شما. میکن یبررس هم با را یمثال دیبگذار

 دامک احتماالا شما ط،یشرا نیا در ،برندیم لذت یسوار دوچرخه از دوستانتان اما د،یهست نتیکاب و هقفس ساختن شقاع شما. است

 ماش یبرا که یشنهادیپ ،دینمایم دعوت یساز نتیکاب کارگاه کی به را شما دوستانتان از گرید یکی داد؟ دیخواه انجام را مورد

 نجا،آ به شما دنیرس از پس اما ؛دیبرو کارگاه آن به و کرده قبول را یو دعوت دیریگیم میتصم پس. رسدیم نظر به جذّاب اریبس

 دوست مرا آنجا در حاضر افراد ایآ» ،«داشت؟ خواهد را گذاشتن وقت ارزش کار نیا ایآ» دیپرسیم خودتان از ؟افتد یم یاتفاق چه

 مجاب نکهیا یبرا حال نیا با است، یعیبط کامالا و جیرا هاسؤال نیا تمام. «آمد؟ خواهد خوشم آنها از من ایآ» ،«داشت؟ خواهند

 نیا تیاهم به مربوط لهأمس ایآ اما ؛ندینما افتیدر شما جانب از مثبت یپاسخ یستیبا االتسؤ نیا ،دیبرو کارگاه آن به مجدداا دیشو

 قرار رشیپذ مورد را شما قیعال و شما که است یافراد با ارتباط در ای ،است یساز نتیکاب به مربوط لهأمس ایآ است؟ االتؤس

 ؟دهندیم

 تا دیاشب دانشگاه کی استاد حتماا تسین الزم. است بزرگتر جامعه کی در شدن عضو به ما یذات لیتما انگرینما فوق مثال من، نظر از

. دیریبگ ظرن تحت را رفتارشان و کرده نگاه ترقیدق هستند رامونتانیپ در که یافراد به است یکاف. دیینما درک را موضوع نیا دیبتوان

 .داشت خواهد ادامه زین ندهیآ در و شده جادیا ما یزندگ در مکرر طور به یتالیتما نیچن که دیشویم متوجه زود یلیخ

 از یعضو میخواهیم چرا م؟یشو واقع رشیپذ مورد گرانید جانب از میخواهیم ما چرا چرا؟ که است مطرح همچنان الؤس نیا اما

Mark  یهمکار با که است Florida State  دانشگاه استادان از یکی Roy Baumeister م؟یباش جامعه کی ای روهگ فه،یطا خانواده، کی

Leary، دانشگاه استاد Duke یاه هزیانگ و زیغرا از یکی یفرد انیم یها یوابستگ به لیتما: تعلق به ازین» عنوان تحت را یامقاله 

 .است نموده منتشر «یانسان یاساس

 :باشدیم ریز مراحل توسعه شامل که شده داده نسبت ما تکامل ندیفرا به م،یباش گروه کی از یعضو میخواهیم ما چرا که یتئور نیا

 غذا گذاشتن اشتراک به و میتقس 

 گریکدی از محافظت 

https://hec.unil.ch/docs/files/56/618/b_and_m_need_to_belong_pb.pdf
https://hec.unil.ch/docs/files/56/618/b_and_m_need_to_belong_pb.pdf
https://hec.unil.ch/docs/files/56/618/b_and_m_need_to_belong_pb.pdf


 

 

 (است پناهگاه و غذا شامل که) منابع آوردن دست به یبرا رقابت 

 جانب از گرفتن قرار رشیپذ مورد به ما پاسخ نحوه شامل ما یرفتار یالگوها و یادراک یهاتیفعال انیم هددیم شانن قالهم نیا 

 میتهس یافراد با( هایدوست جمله از) ارتباط یبرقرار به لیما ما که اندکرده نیب یروشن به محققان نیا. دارد وجود یارابطه گرانید

 (:۴۹۹ صفحه) دهدیم حیتوض یخوب به را موضوع نیا ریز دهیچک. اندداشته ما با  -بد ای خوب - مشابه یهاتجربه که

 یبرقرار و یاجتماع یهاگروه سمت به را فرد که بود خواهد یدرون یهاسمیمکان از یامجموعه یتکامل انتخاب نیا یاحتمال جهینت «

 زیغرا کیتحر خود، نوع هم افراد گرید سمت به فرد یریگ جهت موجب احتماالا هاسمیمکان نیا. دهدیم سوق مدت دراز یهاارتباط

 و تیرضا احساس به لیمتما زیغرا و یاجتماع روابط و هاارتباط نیا از ماندن محروم صورت در اندوه و یشانیپر احساس به لیمتما

 از ثبتم احساسات تیتقو با را یریادگی گذر اثر یهاسمیمکان نیا. شودیم یاجتماع ارتباطات یبرقرار از مثبت احساسات افتیدر ای

 .«کنندیم یساز هیشب روابط نیا از ماندن محروم یبرا میجار عمل و یاجتماع روابط یبرقرار

 آوردیم ارمغان به نواز چشم یافق ساز و ساخت یهاپروژه

 

 در. میکن مرور باهم ،میاگرفته فرا راایاخ که را یلبامط دییایب. دارد ساز و ساخت با یارتباط چه لبامط نیا همه که دیبپرس دیشا

. میهست تیعالف مشغول تیریمد ای و ساخت ،یطراح پروژه، مناقصه، به مربوط یهابخش از یکی در اغلب ما ساز، و ساخت تصنع

 میدهیم اجازه خودمان به چرا پس. باشد نطوریا کنمینم گمان د؟یده انجام ییتنها به را مراحل نیا یتمام دهآم شیپ کنون تا ایآ

 اما ،«است من کار نیا» که است نیا شما یهاپاسخ از یکی حتم طور به م؟یشو لیدخ ساز و ساخت یهاپروژه مختلف یهاجنبه در

 .دیباش میسه آن در و کرده فایا ینقش مشترک هدف کی تحقق در که دیهست نیا شقاع شما که میگو یم شما به تیقطع با من

 شده یگذار هدف آنچه تمام یوقت ،شودیم جادیا شما در پروژه کی لیتکم هنگام به که دیکن فکر یتیرضا احساس به است یکاف

 که یراداف تمام به ،دیاکرده نرم پنجه و دست آن با که یمشکالت و هایسخت تمام به و دیگردیم بر گذشته به شما و شده انجام بود

 رد تنها نه چالش نیا . دیشیاندیم ،دیانموده برقرار هاسال ای هاماه طول در که یاجتماع روابط یتمام به و دیاکرده کار کنارشان در

 نیا قتیقح در. باشدیم زین گریکدی کنار در کردن کار یبرا خوب میت کی داشتن به مربوط بلکه است، مطرح پروژه ساخت با رابطه

 .دینمایم برطرف دارند، ما با یمشابه قیعال که جامعه ای گروه کی طرف از شدن واقع قبول مورد به را ما ازین کار

 میخواهیم که ما یاجتماع زیغرا و میگذاریم کنار مانخانواده یبرا که است یزمان از شیب ،میکنیم کار صرف که یزمان اوقات یگاه

 نیا یقبل بخش در که یساز نتیکاب به مربوط لامث به. دیآیم فائق ساز و ساخت پروژه تیموفق بر م،یساز محقق را آن کار ضمن

 احتماالا ؟دیدار دوست را کار نیا که دیارفته یساز نتیکاب کارگاه به لیدل نیا به تنها شما ایآ - دیکن رفک شد اشاره نابد مطلب



 

 

 نیا در کار مناسب واقعاا من ایآ»: دیپرسیم خود از و دیکنیم نگاه ناتانورامش و ناتانریمد همکارانتان، به شما. است یمنف پاسخ

 هک بود دیخواه یزمان از خشنودتر لک در شما باشد، مثبت اسختانپ اگر. «هستند؟ من هیشب هم من همکاران ایآ» ،«هستم؟ مکان

 .است یمنف هاسؤال نیا به پاسختان

 ییپاسخگو یراستا در گونه نیا ساز و ساخت یهاپروژه و دهدیم سوق ساز و ساخت تصنع سمت به را ام که است یزیچ همان نیا

 .ندینمایم عمل ما یذات و یعیطب زیغرا به

  

 


