
 

 ایگور آنسوفهمراه با 
 

 رشوو ر لای و للوووس رللوولد  ووی   1918ایگور آنسوووف  ر لووا   

وح ه   اجرت یت  بد ایا 1936 شوو  ل بد همراه نانوا ه اد  ر لووا 

 ت آکا  لس ال بر ریاضووولات  ومرکو بو . لوالکر .  ر ابو ا تحصووول

یلسانس نو  را از   رلد عایی الوایولانت ش ر نلویورک  ر رشود 

نو  را  ر رشود  کانلس  وا  جا    یلسانس  ن لی  کانلس ل فوق 

 از  ولووسوود فنالرو الووولونو ان  نمو  ل ال توانسووت  کوراو ریاضووی

کاربر و با گرایش کشووسووانی ل شووکی ج یرو جوای  ر ارتداد نو  را از  انشووگاه برالد ان  کن . 

بد  Alliant  یت بد کایلفرنلا رفود ل عنواد الووووا   مواز  انشوووگاه بل  ایم الاز انو او تحصووول جس

لوووا   ر آد  انشوووگاه ضوووم  ت ریس بد تحهل  ل جملهش  ر ز لند  17ل بد   ت   لوووت آلر ه

آنسوووف  ر جنج ج انی  لن نلو بد عنواد ع ووو رزرل  ر ارتش  .  ی جر انت   یریت الوووراتمیس

ر  نلرلو  ریایی رللوولد بو ه ل بد عنواد الوووا  فلویس نلو  آ ریکا ن  ت  ی نمو  .همچنل  رابط

 صووندوی   یریت ٔە،آنسوووف بد عنواد الوووا  رشووت 1953 ر لووا   .ارتش آ ریکا ن  ت  ی نمو 

 نصوووود شووو . ال، هی  ر ایاایت  وح ه ل هی  ر ارلجا،  جلوسوووبور   ر کمبریج فنالرو انسوووولوو

بد شوورکت ران  جلولووت ل  ر  1950آنسوووف  ر لووا   .لوومو او  انشووگاهی  یو فی را ت ربد کر 

آن ا بد لووومت نایی ریلس بیش  ر  ل  کت هواجلمایی ایک ل  رفت. ال  رلوووبس بد شووور 1959

آنسوف، اگرچد جس از  . نصود ش  برنا د ل نایی ریلس ل همچنل    یر بیش فنالری او صندوی



 

 مواز از  انشگاه  ل با ان    رک  دوبر الوا  2000آد نلو بد عنواد  شالر فدا  بو  ا ا  ر لا  

 . ش بازنشسود آ ریکا ٔە بل  ایم  ی ایاایت  وح

 تئورو هاو شنانود ش ه

،  " ف ون آشفوگی هاو جلرا ونی  "تئورو  ر ج اد شنانود ش ه الت. نیست تئورو  3آنسوف با  

لوراتمیس رجا "  لن لو ل   " ایی هاو  وفهلت ا  اهملت "کد عنواد جایاد نا د  کورو لو بو ه ل 

ل   یراد ل بازرگاناد آنسوف را با  اتریس  MBA اکثر  انش ویاد ." ریت الوراتمیس  ی ز اد  ر

 اتریس رش  نلو  درلف الت  ی شنالن . ایشاد بد ص ها شرکت  نان بد کد "بازار –  حصو "

 ر ز لند   یریت الووووراتمیس  شوووالره  ی  ا ن . از جم د  چن    لوی ل بور   ر لووورالووور  نلا

جایوه بل   1981 ر لوووا   .....الووووریلنج ، ن لج فار  ل کوریس ، آو بی ان ،فل لبس ، جنرا  ای

ر   (شوونانود  ی شووو  عنواد جلشووگان ل ج ر   یریت الوووراتمیس  ر ج اد)ایم  ی ایگور آنسوووف 

لوراتمیس ای ا  گر ی ه شاد  ر ز لند تحهلهات   یریت ا لت. همچنل   ه ن  بد جا  ن  ات ای ا

 .ند او را با نان ایشاد برقرار نمو ه التالژاج  چایوه لا ان م    یریت الوراتمیس

  

 دل ه نا  یل



 

  کریس آرجریس همراه با
يايو بنر رر  راجر ین که پسرررریه ج جنالي 16آرجریس 

يينجرسررو جلن گ درریگ ق مسررملو ا   رريينآرك 1923

که  روران کنرکو وي رر ینيان سررر ري وررررگ و  جايو 

تحصرررياب ابلگایو را آ ا  کرر  آش آورررنایو ايگکو با 

 بان ايگليسرررو راورررن ق ایي آورررنایو ايگك و يي  ایي 

که وي ا  یه دروه املين بنر باعث وگ ا  ریگر حآيآن 

له به  همكاسررررايص  ا ررر مایلو  جه ت بگيرر و رر يلي

رايو  نگ ج جان ج یگ ق رر   جار درر مایو رر وي ای خنري

جام  كا اي رابراب رر ارتص اجری روم ، بعننان ا سرررر ج

وظيفه يمنر و پس ا  جنگ به رايشرررگاه ر ن ق ررجه 

ا  جگرسرره  1951رکلراي ترصررصررو خنر را رر سررا  

 روابش  نعن و کار رر رايشگاه کريل رریا ن يمنر ق

سا   شگاه یا  و بعننان جگیر تحآيق رر  جينه ييروي کار بنر ق ا   شگاهو وي رر راي سن راي او يي پ

بعننان اسررلار جگیرین با ردايو و یكو ا  سررلاردان ررخشرران رر علنم با ردايو  عا ين کرر ق  1960

ر ن و بعننان اسلار  رهنگ و ر لار سا جايو  عا ين يمنر که تاکننن يي  به هاروارر  1971رر سا  

 اراجه رارر ق

عننان ا لراري را ا  رايشررگاهراي ایاالب جلحگه وریگر کشررنرهاي جران رریا ن کرره  ۸وي تا کننن 

او بيسن سا  ا  عمرش را رر رايشگاه یيل دذرايگه و به هميي جناسبن براي ب ردگاون وي  .اسن

 1997و روان وناسو اجلماعو سا جان رر آن رايشگاه به يام او تاسيس وگه اسنق رر سا  کرس

 .سا گو رر دذون 90رر سي  2013يناجبر  16جای ه کنرب  نیي به او تآگیم وگق او رر 

سعه تئنري علنم  اعلو و کاربرر آن  وگ که جعرو ين کریس آرجریس رر تن شا ل جيبا رر جنمعين ج

جگب وي با رويا گوررران حا رررل درریگ ق علنم  اعلو به  رآینگ تحآيق و تحليل علمو با همكاري ررا  



 

دفله جيشنر که ارتباط ي ریكو با  رآینگ تحن جطا عه راوله و بطنر هم جان رايسله ها و یا له ها را 

به آن  رآینگ با  جيگررايگ و ایي چي ي بيص ا  علنم طبيعو اسن که يسبن به جنضنعاب بو تفاوب 

 و جيمايگ و حا ن جفعن و جيگيرر قبام

رر ملب تئنري هاي بعگي آرجریس رر  جينه سرررا جان ، ورررناخلو ا  يآص رايسرررله ها و یا له ها رر 

ورركسررلي جنايح و حرکن بسررني ت يير و ينآوري سررا جايو يرفله اسررن ق کارهاي وي رر  جينه علنم 

تئنریراي جگیرین رايص که رر رهه ايجام وررگ ،  جينه اي براي بسررياري ا   1970 اعلو که رر رهه 

 جطرح وگيگ درریگ ق 1990

 کلاب ها و آثارش:

 (1957) ورصين و سا جان 

 (196۴) ار ام  رر و سا جان 

 (1965) سا جان و ينآوري 

 (1970) تئنري و روش تگاخل 

 (1971) جگیرین و تنسعه سا جايو 

  (به همراه رويا گ وان 197۴)تئنري رر عمل 

  (1976) رهبريا  ایص اثر برشو 

  (به همراه رويا گ وان 197۸)یارديري سا جايو 

 (19۸2) جعآن ين، یارديري، و عمل 

 (1993) یارديري سا جايو 

 (1993) سا جايو ت يير برجنايح  لبه جرن راهنمایو:  رايص براي عمل 

 (2000) جيشنيگ بگ و خنب يصایح و يظراب جلنجه جگیران چگنيه:  ايگر   لش و راجو براي جگیر 

  (تا ه تریي اثر)رايایو رر خگجن عمل 

 

 سعيگه خارجو 



 

  )nMeredith Belbi(مردیت بلبینهمراه با 
در انگلستان. دارای دکترای روانشانسی مدیریت و استاد  1936متولد 

 "تیمی سازندگان"افتخاری دانشگاه هاروارد. وی تئورسین و نظریه پرداز 

(Team Builder)  ، کارتیمی پدر را اواست که خیلی از اندیشمندان 

 ساختار" جمله از کارتیمی ایپایه های کتاب 1980 دهه در .دانندمی

 .کرد منتشر را"هاتیم مدیریت" و "کارگروهی از بعد" و "هاسازمان آینده

 شهای مدیریتی مخصوص شناخت نقتست بلبین یکی از معروفترین تست

 .هاستافراد در تیم

توان یافت که به صورت منسجم و طی مدت طوالنی، مانند در میان دانشگاهیان، کمتر کسی را می

تمام وقت خود را صرف تحلیل تیم ها، بررسی عملکرد تیم ها و  (Meredith Belbin) مردیت بلبین

 .نقاط قوت و ضعف کار تیمی کرده باشد

های مدیریتی، مقایسه عملکرد او حدود هفت سال از وقت خود و همکارانش را صرف اجرای بازی

ها کرد و حاصل مطالعات و تجربیاتش، فردی و گروهی انسانها و عوامل افزایش یا کاهش کارایی تیم

 .معروف است مدیریت و کار تیمی در نظریه نقش های تیمی ای شد که به اسمنظریه

ند، مشخصًا گذارردیت بلبین ضمن تاکید بر انبوه عواملی که بر موفقیت یا شکست یک تیم تاثیر میم

ترین ها و در نظر گرفتن اهمیت نقش های تیمی، از جمله مهماصرار دارد که توزیع نادرست نقش

 .های کاهش کارایی تیم ها و یا شکست کار تیمی استعلت



 

ها های غیراخالقی و حاشیههای کار تیمی )بحثسیاری از حاشیهدهد که ببلبین همچنین توضیح می

 .ریشه دارند های تیمیتوزیع نامناسب نقش های درختی هستند که در خاکعموماً میوه (هااصطکاکو

 :ترین آنها هستندهای متعددی نوشته که دو کتاب زیر معروفبلبین کتاب

 خورند؟می شکست یا شوندمی موفق هاتیم این چرا –یم های مدیریتی ت  

 نقش های تیمی در محیط کار  

  
 سعیده خادمی

http://motamem.org/?p=999


 

 دوارد چمبرلیناهمراه با 
 

ل   1899دوارد چمبرلین، سااااا  ا  یا های ا در یکی از شاااار

ب  ب  "الکانز"نام واشاااین بن  یا آمد و در ژوئیدر آمریکا    دن

ل  مساااااچ ساااا  1967 یا اان فرو در کمبریج، ا یده از ج ، د

وی در شااار آی ا ب  دبیرساابان رف  و از دان اا اه آی ا  .بساا 

البحصیل شد. پس از دریاف  مدرک ف ق فارغ 1921در سا  

سا   وارد دان  اه  1922لیسانس از دان  اه می ی ان، در 

هاروارد شااااد و دوره دکبرا را زیر نلر آلین یان  در هاروارد 

نام  خ د را در م ض عاتی ک  در ناای  ب  انب ار کبابش انجامید، اخبصاص داد و گذراند. وی پایان

، 1927شاااا  و درفداران وی کرد. او باد از فارغ البحصااایسی در ساااا  های مارای ب  بحثاشااااره

اسبثنای زمان جن  ک  با اداره خدمات اسبراتژیک ایاالت درهمان دان  اه تدریس را آغاز کرد و ب 

عن ان اساااباد مامان دان ااا اه پاریس کرد و نیز یک سااااا  باد از جن  ک  ب مبحده همکاری می

ر خ د را در دان ااا اه هاروارد گذراند. او رئیس دان اااکده ا بصااااد تدریس پرداخ ، بقی  عمب 

ک  دان کده ا بصاد ب د، یانی زمانی "(1943-1935عصر دالیی )"های دان  اه هاروارد در سا 

 تیف، واساایسی لن ن(Alvin Hansen 1887-1975) ا بصاااددانان ماروفی همن ن ال ین هانساان

(Wassily Leontief 1906)یسساا ن، ادوارد ن (Edward Denilson)ج زف شاا متیبر ، (Joseph 

Shumpeter)  و فرانک ت سااای(Frank Taussig)  بر آن در او عالوه کردنددر آنجا تدریس می



 

 «ا بصاد نام فصل » عن ان تح  هاوارد دان  اه داخسی مجس  سردبیری  1958تا  1948های سا 

 مخبسف هایدان ااا اه از 1950ده  در مباددی افبخاری مدارج چمبرلین. داشاااا  عادهب  نیز را

 .یده شدبرگز آمریکا ا بصاددانان انجمن ممباز عض  عن انب  1965 سا  در و گرف 

 آثار و نقش چمبرلین در ا بصاد 

های خاص نلری  ر اب  انحصاااری های بساایاری درباره جنب مقال  1940و  1930چمبرلین در ده  

 1933ی دکبرایش اسب ار ب د، دری رسال را، ک  بر پای  "انحصارگرایان نلری  ر اب  "منب ر کرد. 

این کباب چند ماه پیش از کباب  .منب ااار شاااد 1962انب اااار داد. چاش ه ااابی آن نیز در ساااا  

 Joan) ج ن رابینسااا ن (Economics of Imperfect Competition) ا بصااااد ر اب  نا  

Robinson: 1903-1983) لین بقی  زندگی خ د را صاارف پاالیش کباب خ د و منب اار شااد و چمبر

نیز مبارزه با این باور کرد ک  هر دو کباب صاارفا الاالت خاصاای از ا بصاااد خرد جدید اساا . برای 

های بنیادی بین روش وی و خانی رابینساا ن وج د دارد، از سااالیان دراز، تیکید وی بر اینک  تواوت

رسااد ک  با وا ر و تق ی  ا بصاااد نلر میویژه ب ب  شااد.درف ا بصاااددانان ب  مسااخره گرفب  می

نوع چمبرلین تغییر کرد. کینزی، ا بصاااد خرد ب  دوران اف   خ د نزدیک شااده اساا ز اما زمان، ب 

ب  از  کانی، یانی آن دسااا یازات م ناهم ن ب دن محصااا الت و امب غات،  یل عمیق وی از تبسی تحس

وساایس  نلری  ر اب  کامل یا انحصااار کامل ت انساا  ب های ت لیدی جدیدی ک  نمیهای بن اهویژگی

تدریج همکاران ا بصاددان وی را مبقاعد ساخ ز ک  نلری  ر اب  انحصاری، ت ضیح داده ش د، ب 

 .وا اا مبواوت از نلری  ر اب  نا   اس 



 

درگذشاا ، شاامار بساایاری از ا بصاااددانان برجسااب  مقاالتی را در  1968هن امی ک  وی در سااا  

رشاااب  تحریر درآوردند و ویراسااابار کباب اعالم ب  افبخار وی ب  "تیثیرات ر اب  انحصااااری"ب کبا

باب  ک  ک ب  انحصاااااری"داشاااا   باب نلری  عم می کینز، یکی از مای "نلری  ر ا الد ک ترین در 

س  ا "تر ارزشسم  نلری  عم میب "های ا بصادی  رن بیسبی اس . کباب دی ر وی با نام کباب

های ارزش ترین نلری منب ااار شاااد. این کباب، شاااامل شاااانزده مقال  از مای1957ا  ک  در سااا

اس ، در  "هاشده انحصار و ر اب  و تنلیی آنمجم ع  ویراسباری"کباب دی ری ک  در وا ع  .اس 

ت ان بیان نم د ک  زندگی او و ف نلری  سازمان صنابی و ( منب ر شد. در مجم ع می1954سا  )

ها با رسااال  دکبرایش در آن 1920های پایانی ده  تجاری شاادز مباالثی ک  او در سااا نلری  بن اه 

نکب  جالب ت ج  در اندی اا  چمبرلین این اساا  ک  با وج د نقد فروا ر اب   .گام شااده ب دپیش

گرایان و مارشا  کامل در جاان وا ای، در عین الا  او نیز از همان شی ه تحسیسی و فروا کسی ناایی

برد. هزین  ناایی، درآمد ناایی کار میکند و در بررسی خ د، ابزار و عنصر )ناایی( را ب ده میاسبوا

 .ها اس وری ناایی از این نم ن و باره

 گوب  هایی از چمبرلین      

کنند. آناا فکر میPerfect Competition  ها همی   ب  ر اب  کامل یاا بصاددان 

ی کنند و این درس  هخ اهند فضا کامالً ر اببی باشد و برای ایجاد این فضا تالش میمی

هس . اما و بی از ن اه مدیران یک سازمان ب  مسنس  ن اه کنیی، آناا الق دارند و باید 

 Imprefect تالش کنند ک  فضای غیرر اببی یا فضایی با ر اب  نا   یا

 Competitionها و شکل ب یرد. آناا باید تالش کنند برای سازمان خ د ت انایی

های منحصر ب  فرد ایجاد کنند و خ د را مبمایز و برتر ن   دارند. السن شارت، سرمای 

مردم از نام تجاری یک سازمان، هماهن ی مدیران دانش و تخص  فنی، شناخ  خ ب 

http://en.wikipedia.org/wiki/Imperfect_competition
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شرک  با یکدی ر، اخبراعات ثب  شده و م ارد م اب ، میب انند ابزار کاهش ر اب  در 

 .صنایع باشند

این کار برخالف فسسو  ت سا  ا بصادی نیس . بسک  ت سا  از تالش دائمی ناادها برای تسایل  

اناا برای شکل دادن ب  فضای غیرر اببی شکل فضای ر اببی و از ن آوری و خال ی  سازم

 .گیرد. البب  تا زمانی ک    اعد اخال ی بازی کسب و کار در این میان  ب  کار گرفب  ش دمی

 

  

 سایده خادمی



 

  آبراهام هرولد مزلوهمراه با 

 Abraham (Harold) Maslow  آبرررراهرررام همررررولرررد ممرررزلرررو

کایی  گرایانسررررا  روانشررر ا  یهآمری  بود. او امروزه برای نظر

سانی» سله مراتب نیازهای ان شده( هرم مزلو)سل ستش اخته  . ا

شررر اخته  روانشررر اسررری انسرررا  گرا پدر مزلو همچ ین به ع وا 

را درباره « انگیزه و شرریترریت»کتاب  ۱۹۵۴ او در سررا . شررودمی

 کرد. م تشر نیازها مراتب سلسله نظریه

یل  مازلو در او  آور هام  له ۱۹۰۸آبرا ای فقیرنشرررین در در مح

بروکلین، ایالت نیویورک، به دنیا آمد. پدرش سررامو،ل، یی یدودی 

کا رو  بود. وقتی سررررامو،ل مزلو، از کی به آمری اِف در اوکراین، 

های جز توانایی حرف زد  به زبا رسید، چیز زیادی با خود نیاورد به

یی اسررت که با عیری تواود دارد. روسرری و یِدیشرری. یدیشرری نوعی زبا  میتررون یدودیا  اروپا

 در اقوامشسرررامو،ل یی چلیی سررراز )پیت سررراز( بود که بقد از توفقی کوتاه در فیهدلویا، به خانه 

 کوچی آبراهام. . دکر ازدواج خود، دخترعموی با که بود آنجا در. کرد زندگی آندا با و رفت نیویورک

 بار و کار چه هر یق ی،. بود «دوش به خانه» ربسررریا آندا بود. خانواده فرزند هوت از فرزند اولین

 هب شوفاژ بدو  و گرم آب بدو  هاییآپارتما  از شدندمی قادر آندا شد،می بدتر کُ دی به پدرش

 .بود زیاد بسیار هاکشیاسیاب این تقداد. بروند بدتر اندکی هاییخانه

او  است کهگوتهبا مادرش تواود مزلو با فروید، احسا  وی نسیت به مادرش بود. مزلو در رابطه 

های مادر مزلو بسررریار زیاد و مت وو بودند. سرررر میز و ا، او حتما  رحمیزنی زییا اما بداخهق بود. بی

خواسرررت که آبراهام، به ع وا  پسرررر بزر  کرد که به آبراهام و ای کمتری برسرررد. او میکاری می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85_%D9%85%D8%B2%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85_%D9%85%D8%B2%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)


 

رگتر را از دست بدهد. یی روز خانواده در برابر دیگرا  کوچی شود و مقام خود به ع وا  برادر بز

دوری به خانه آورد که برایش بسرریار عزیز بودند. او آندا را در ها   ۷۸مزلو چ د دیسرری موسرریقی 

های روی جلد آندا را خواند و بررسرری کرد. او از ها  بیرو  رفت در روی زمین گ اشررت و نوشررته

، ("شغالدای خودتا  را جمع ک یدهمیشه آد آ"حالی که یادش رفته بود به دستور دا،می مادرش، )

گوت، عمل ک د. مزلو زمانی متوجه خطای خود شررد که ارردای جیف و فریاد مادرش را شرر ید که می

 راه هادیسررری روی که دید را مادرش رسرررید، ها  به وقتی. "دهید؟نمی گوش هایمحرف به چرا"

 . شکستمی را آندا هایشکوش پاش ه با و رودمی

شد، تا کا از سامو،ل که وقتی. نیود جالب نیز درشپ با مزلو رابطه سته و دلزده  رش به طور کلی خ

کرد. بر خهف مادرش، پدرش در هیچ کاری دخالت توانسرررت از خانه و خانواده دوری میآنجا که می

اش شد. شاید به خاطر ناراضی بود  از زندگی زناشوییکرد و اکثر اوقاد در خانه پیدایش نمینمی

 زد و هر بار نیزماند و با دوستانش گپ میو  میرفت و تا دیر وقت بیربود که ایح زود از خانه می

 ها خواب بودند. رسید، بچهتراشید. وقتی هم که به خانه میای میبدانه

بزر  در آمریکا و کسب و کار پدرش با رکود  رکود اقتتادی اما دورا  نوجوانی وی متادف شد با

مواجه شررد. پدرش در خانه ماند و به این ترتیب، پدر و پسررر با هم دوسررت شرردندی ب ابراین، مزلو 

 نیز مثل آدلر، و برخهف فروید یا سالیوا ، پدرش را بیشتر از مادرش دوست داشت. 

سه در او   مشکل یی. بودند داده "زرنگه یدودی" لقب او به که خوب آنقدر بود، خوبی شاگرد مدر

کرد زشرررت اسرررت. او دراز و دور بود و می احسرررا  هورنای مان د نیز او. بود ظاهرش مزلو، دیگر

گرفت. حتی پدر دماغ بزر  و پت و پد ی داشرررت و به همین دلیل مورد تمسررریر دیگرا  قرار می

 مواردی "اید؟دیده زشتی این به بچه حا  به تا": پرسیدمی خانواده اعضای خودش همیشه از بقیه

ای با دوره"شود و کودکی خود را با ع وا   حقارد عقده دچار شدیدا  مزلو شدند باعث قییل این از

 خوا ( رفت و درتوایف ک د. او به دبیرستانی میتون پسرا  باهوش )یا در  "ندایت بدبیتی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C


 

ها عملکرد بسررریار خوبی داشررررت. بقد از دی لم، از یی کالل به کالل دیگر رفت. آنجا در اکثر در 

خواسررت که به دانشررگاه بسرریار مقتیر کورنل در ایتاکای نیویورک برود. این یکی از مقدود ابتدا می

که  شرررد. پسررررعموی مزلو، ویل،هایی بود که برای ثیت نام یدودیا  محدودیت قا،ل نمیدانشرررگاه

شررد، در آنجا پ یرفته شررده بود، اما مزلو اعتماد به نوف کافی بدترین دوسررت وی نیز محسرروب می

در سرریتی کالل  ۱۹۲۵نداشررت تا فرم تقاضررای ثیت نام را بورسررتد. به این ترتیب، در زمسررتا  

، ینیویورک ثیت نام کرد. در آنجا چ د پیشرررامد خوب و بد برایش روی داد. یکی از م ابع ناراحتی و

ه دسه بود. او آنقدر از ه دسه مت ور بود که در بیشتر کهسدا وایب شد. به همین دلیل، و با این 

 که در امتحاناد قیو  شده بود، آ  ترم را ردّ شد.

سل ک  دگی روا   تیل مزلو، آ  هم فقط بقد از یی ک سی یکی از دو دلیل عمده برای ترک تح ش ا

سیتی کالل بو ر را ها همدیگد. دلیل دیگر، برتا بود. اما وقتی که بقد از مددترم، و بازگشت وی به 

. دارتو برتا و بود خجالتی مزلو. ک د ابزار را خوددیدند، خجالت ذاتی مزلو باعث شررررد نتواند عهقه 

 .ساخت فاش یکدیگر برای را آندا راز و شد موضوو این متوجه آنا، برتا، خواهر خوشییتانه،

سید  بدار  سین ۱۹۲۳با فرار سکان شگاه وی ش یده بود که دان شد. او  ، مزلو دوباره بی تاب وقرار 

ش اسی آ ، کِرد کافکا، یکی از اولین روا  ش اسا  فضای بسیار مساعدی دارد و در دپارتما  روا 

دهد. ب ا بر این، یی بار دیگر دانشررگاهش را عوک کرد. در تابسررتا ، و قیل از گشررتالت در  می

، او به دید  یکی از اسرررتادا  سرررابی در سررریتی کالل رفت. او کتاب روا  رفتن به ویسرررکانسرررین

را به مزلو مقرفی کرد. در این کتاب، یی مقاله از جا  بی. واتسو  چاپ شده بود.  ۱۹۲۵ش اسا  

 واتسرررو خواند  مقاله گوید که با واتسرررو  یکی از رفتارگرایا  مطرر در آ  زما  بود. مزلو می

 "علم روا  شرر اسرری"به نام  چیزی اسررتکرده احسررا  و اسررتآمده وجود به وی در انقهبی ناگدا 

گرای آی ده، تحت تأثیر یی چیزی که جای تقجب دارد این اسرررت که یی انسرررا پ یر اسرررت. امکا 

اسررت. مزلو بقد از رفتن به دانشررگاه ویسررکانسررین پاسررق قرار گرفته-رفتارگرا با رویکرد محرک



 

ارفا   شد که کافکا  ستاد مدما  به آنجا آمدهمتوجه  ست. با این حا ، در آنجا ماند و به به ع وا  ا ا

  شد، مشیص وی تحتیلیش اسی ادامه داد. به این ترتیب، بادخره رشته تحتیل روا 

با گ شررت زما  و افزایش مقروفیت مزلو، خشررم ناشرری از بدرفتاری در کودکی و ناراحتی ناشرری از 

هایش در کودکی آندا کم محیت و اعتمادی را که تجربهرفت. او کمیدودی سرررتیزی به تدریل از بین 

 را از وی دریف کرده بود  کشف و حف کرد. 

 رد که) کرد کار خودل و کار در ویسررکانسررین ادامه داد و بدو  عجله روی پایا  نامه مزلو به تحترری

به طور موقت به  دانشرررگاه کلمییا در ۱۹۵۱تا  ۱۹۳۷آ  را به پایا  رسرررراند(. آنگاه، از  ۱۹۳۴

شگاه برندیف به دست آورد ) شغلی دا،م در دان سرانجام، او  (. ۱۹۶۹تا ۱۹۵۱تدریف پرداخت. 

 ش اسی بود. در آنجا او به مدد ده سا  ر،یف دپارتما  روا 

هایی شرر اسرری آمریکا رسررید. او که از میانسررالی از دورهبه ریاسررت انجمن روا  ۱۹۶۸در سررا  

 .درگ شت قلییدر اثر حمله  ۱۹۷۰برد، در سا  مت اوب از بیماری رنل می

 های مزلوااو  اساسی آموزه

هر کدام از ما، دارای یی طییقت درونی بیولوژیکی هستیم که به یی مق ا، طییقی، ذاتی و ویرقابل 

توا  آ  را مطالقه کرد. این طییقت درونی ذاتا  و یا لزوما  بد نیست. ر است و به روش علمی میتغیی

شا اخهقی و حتی خوب هست د. نیازها، عواطف و ظرفیت سا  در ذاد خود خ ثی، پی سی ان سا های ا

 ناکام ٔ  رسررد که انسررا  ذاتا  و لزوما  بد نیسررت. بیماری و رفتارهای شرررورانه، در نتیجهبه نظر می

 حتی. شودمی ایجاد استقدادهایش و انسانی عواطف طییقی، نیازهای به رسیدگی در انسا  ماند 

شود ولی ذاتا  ای گونه نیست و میمی اگرچه. نیست بد لزوما  خشم، وب تواند ختواند به بدی م جر 

گوی د به بدی نزدیی نیسررت. حقیقت این اسررت که فراررت باشررد. طییقت بشررر آنقدر که اولب می

ایم. از آنجا که طییقت بشر بد نیست، قرار نیست آ  را سرکوب شکوفایی را از انسا  دریف داشته

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7


 

باید آ  را  با رشررررد، آزاد کرد و پرورش داد. ای گونه میک یم. در عوک  توانیم یی زندگی توأم 

شکار و ندا  به  شیم. نادیده گرفتن بیش طییقی درونما ، دیر یا زود و آ شته با شادی و باروری دا

شود. طییقت درونی ما مثل طییقت و ورایز حیواناد، پر قدرد و مدارناپدیر نیست بیماری م جر می

ود شگردد. حتی وقتی ضقیف میهای ولط، مغلوب میفره گ، عاداد و نگرش بلکه به آسانی توسط

شررود. در واقع همیشرره در تکاپو برای شررکوفایی خواهد بود. حتی به ندرد به طور کامل ناپدید می

در افراد بیمار این تکاپو وجود دارد. این تهش مداوم درو  در پی اعتماد به نوف و حرمت نوف 

ک د تا شررکسررت نیورد و خود را توانا احسررا  ک د و این فقط برای ی میاسررت. شرریص، ایسررتادگ

نه کا خارج نیسررررت. این همچ ین در مورد تهش فرد برای ک تر  ت یای  با خطراد دن له  قاب ها و م

ک د. توجه داشرته باشرید که اگر درسرتی این پیش های خود و نترسرید  از آندا اردق میانگیزش

های یی نظام علمی اخهق، یی نظام ارزشی طییقی و اعهم نظر قطقی یهها اثیاد شود، با خود پافرک

های هر چقدر که ما در مورد گرایشدر مورد خوب و بد و درسررررت و ولط را به همراه خواهد آورد. 

شد،  سانتر خواهد بود که به او بگوییم تا چگونه خوب با طییقی انسانی بیشتر بدانیم این برایما  آ

اشررررد و به خود احترام بگ ارد، چگونه دوسررررت داشرررته باشررررد و چگونه شرررراد باشررررد، موید ب

 .توا  اولب مشکهد شیتیتی آی ده را حل کرداستقدادهایش را شکوفا ک د. یه این شیوه می

 هرم مازلو

مقمود  به شکل یی  (Hierarchy of Human Needs) نیازهای انسانی مزلو سلسله مراتب ظریهن

ز نیازهای ابتدایی در طیقه شرررود. این سرررلسرررله مراتب اطیقه ترسررریم می ۷یا  ۵هرم متشرررکل از 

 ک د که به ترتیبتر انسررانی را مقرفی میرود نیازهای پیچیدهپایی ی شررروو شررده و هرچه بادتر می

احترامی و -، نیازهای عاطوی، نیازهای اجتماعیام یتی ، نیازهایفیزیولوژیی اند از: نیازهایعیارد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA
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تر تر قرار داشرررته باشرررد، قویهرچقدر پایین« نیاز»طیی نظریه مزلو، هر . خودشرررکوفایی نیازهای

 .است 

  

 سقیده خادمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C


 

 همراه با هنری فورد 
در ایالت میشگان آمریکا  1863هنری فورد در سی ام جوالی 

شود.فورد پس از گذراندن دوره ی ابتدایی  شم به جهان گ چ

 در مزرعه ی پدری کار می کرد.

در دوران کودکی همواره در این اندیشه بودم که چگونه می "

 ."توان زراعت را به شیوه ی بهتری انجام داد

دوران کودکی همیشهههه با تکه پاره هایی از فتزا  ه که او در 

 از آنها ابزارهای مختتفی ساخته بود سرگرم می شد.

در ان روزها ه اسههه اا بازی به شهههکو متداوز امروز وجود "

نداشت و بچه ها به ستیقه ی خود برای خودشان اس اا بازی 

ها  با آن که هنوز  هایی بود  های من ابزار بازی ند .  می سههههاخت

 "رم می شوم. هر قطعه ای از یک ماشین به نظر من گوهر گران های یک گنجینه می ماند.سرگ

وقتی فورد فقط دوازده سههاز داشههت ه ناگهان اتفاقی سههاده او را به راه پر افتخاری هدایت کرد که 

 درهای ثرو  و مکنت را به رویش گشود.

شهر می رفتیم " که لوکوموتیوی را دیدیم . منظره روزی با پدرم در هشت مایتی دیترویت به طرف 

 آن تا که بود ای وسیته  ی آن روز چنان در خاطرم مانده است که گویی همین دیروز بود. ارابه تنها

ان دیدگر براب در من.  شهههد توقف به مج ور واسههه هایمان ما ع ور برای لوکوموتیو . بودم دیده زمان

شدم تا از نزدیک بتوانم لوکوموتیو را ب ینم.  پدرم که از حاز و هوای من با خ ر بوده از ارابه پیاده 

این صههه نه ه آ از ورود من به دنیای ماشهههین بود . در آن زمان بوهههیار کوشهههیدم تا مدلهایی از آن 

با وجود این هدف  ه ای از آن را تهیه کنم.نرابوههازم. چند سههاز پس از آن بود که موفم شههدم نمو

نهایی من سهههاخت اتوم یو بود. از زمانی که با آن لوکوموتیو در آن جاده روسهههتایی روبه رو شهههدمه 

 "همواره در اندیشه ساخت ماشینی بودم که جاده ها را در نوردد.

شینی افتاده بود  ساخت ما شم درونی خود که الهام بخش او بوده به فکر  فورد به پیروی از آتش ع

ن خدنگی از چته کمان بگریزد و جاده ها را پشهههت سهههر گذارد. این خواسهههته حتی یک دم که همچو



 

شه و عمو  راحتش شده بود. تفاو  زیادی بین اندی سه انگیز بدز  سو شت و به آرزویی و نمی گذا

وجود دارد. در حقیقت ه عدم جرا  وجوههههار  ه ا تد مردم را در اجرای طری هایشههههان به عقد 

دارد.اما فورد از کوههانی ن ود که اجازه دهد مشههکو  او را دلوههرد و نومید کنند. او نشههینی وا می 

 متفاو  از دیگران می اندیشید واز این اصو پیروی می کرد:

 )هرکاری که جاذبه داشته باشده آسان است و همیشه می توان به نتایج آن اطمینان داشت.(

در کارگاه موتورسههازی درای رار را آ ازکرد. در هفده سههالگی مقدههود خود را آشههکار و کارآموزی 

 ی او بود از دستایرا پورش را که پشتوانه م کمی برپدرش با تدمیم او به شد  مخالف بوده ز

صنعتگران بزرگ خود را به دست می آورد.. می داد سوی دیگر ه آمریکا یکی از  ساز به  اما از  سه 

ن کارگاه ه کارآموزی را به پایان رساند و از فن این ترتید گذشت. فورده در نخوتین ساز کار در ای

 مکانیکی آگاهی کامو پیدا کرد.

ی برای یک نویوههنده اسههت. نخوههت باید ایده ای از آن را در بماشههین برای یک مکانیک ه چون کتا"

 "ذهن پروراند وسپس با ذهنی روشن آن را به اجرا در آورد.

حرص و ولع هاز نظر می گذرانید . او می خواسههت  او هرنشههر یه ی عتمی را که به دسههت می آوردهبا

فورد در شرکت وستینگهاوس به عنوان  ورد .آاز رشته ی مورد نظر خود به دست  اطوعا  بیشتری

 سر مکانیک خدمت می کرد ه کارش را رها کرد و به مزرعه ی خانوادگی خود بازگشت .

ر بنزینی خود کار وزم ه بر روی طری موتهر وقت مج ور ن ودم که در مزرعه به بریدن الوار بپردا"

می کردم ه واندر اندر اجزاء آن و چگونگی کارش را کشههف می کردم. هر چه به دسههتم می رسههید 

 "می خواندم و به همین ترتید ه بیشترین دانش را برای انجام کار اندوختم.

به همین دلیو او ایمان کامو داشههت که روزی خواهد توانوههت در کارگاهش خودرویی پدید آورد.

گار بود .  با مزاج او سههههاز ندگی در مزرعه همچنان  کار می کرد .ز مان  یای خود بی ا برای ت قم رو

قت فرسای جومانی در مزرعه هحتی یک دم او تاز خوقیتها شده بود و کار ط ذهنش عرصه ی تاخت

شغو مهندسی  شرکت ادیوون دیترویت ه  ست . همین که  شین از تدورا  خوقانه اش نمی کا ما

ر کرد و سهههازی را به او پیشهههنهاد کرد ه بی درنا آن را پذیرفت . او برای دومین بار خانواده را تر

یار کوچک و م قری را در زن دیگر نتوانوههههت نآپس از  نه ی بوههه خا باز گردد. او  خانواده اش  د 

ارخانه ه تا ورد و هر روز پس باز گشت از کآدیترویت اجاره کرد و کارگاهی را در پشت آن به وجود 



 

شعار فورد این بود : شد در این کارگاه با موتور بنزینی خود کار می کرد .  سی از نیمه  ری هر کا" پا

 "که جاذبه داشته باشد آسان است و همیشه می توان به نتایج آن اطمینان داشت. 

ساز  سالگی درست هف 1892سرانجام توش مداوم او ثمر بخشید و در  سن بیوت و نه  ه ده در 

نکه نخوتین ماشین را در جاده ی روستایی دیده بود و با خود عهد کرده بود روزی به آساز پس از 

ده سهههاز توش و ر خود را به پایان رسهههاند . هفورویای خویش ت قم بخشهههد ه سهههاخت اولین موت

  یت پیوند داد و او را به آرمانش رساند.عفداکاری بی وقفه ه رویای او را با واق

شتی تتوتتو می روزی او با  نخوتین اتوم یو بنزینی بزرگ و بد قواره ی خود که در حاز حرکت پندا

خورد ه در خیابانهای دیترویت ظاهر شههد.سههاکنان شهههر با دیدن آن ه مانند آدمیانی که به سههیاره ی 

 دیگری قدم نهاده باشند ه شگفت زده شدند.

یوتند.این اتوم یو سر وصدای زیادی مردم اتوم یو مرا به چشم یک مزاحم می نگر"او می گوید :

ایجاد می کرد و اسههه ها را رم می داد.به عووه در خیابانها موجد ازدحام می شههههد هر جا که اندکی 

توقف می کردم ه چنان ان وهی از جمعیت اطرافم را می گرفت که حرکت مجدد برایم مقدور ن ود. 

ازراه می رسید و پشت فرمان می نشوت  اگر دقیقه ای اتوم یو را در جایی رها می کردمه فضولی

و می کوشهههید آن را به حرکت در آورد . عاق ت مج ور شههههدم با خود قفو و زنجیری بر دارم و به 

 "یک تیر چراغ ب ندم.به هنگام توقف آن را 

فورد پس از کوهههد نخوهههتین موفقیته ت قیقا  و آزمایشههههای خود را رها نکرد ه چرا که هدفی 

ش ود:بزرگتر را پیش رو دا شتم اتوم یتهای لوکس و زی ا "ت . او در خاطرا  خود می نوی قدد ندا

بوههازم من به تولید ان وه می اندیشههیدم .ازاین رو می دانوههتم که ق و از هر چیز ه باید نمونه ای 

 "در اختیار داشته باشم .

 یو در تمام این مد  ه او در شهههرکت ادیوهههون دیترویت کار می کرد و همواره به سهههرانجام اتوم

یش حقوق و سههمت ات هنگام بوههتن قرارداد جدید ه افزبنزینی خود می اندیشههید.مدیران شههرک

باید  به او پیشهههنهاد کردند. فورد اندیشهههید که اگر بخواهد این قرار داد را بپذیرد  باالتری را 

 ت قیقا  خود را در زمینه ی موتورهای بنزینی نیمه تمام بگذارد و وقت خود را به نیروی برق که

 پیش بینی می شد تنها من ع انرژی در آینده می باشداختداص دهد.فورد در این باره می گوید:

            "برای اینکه ت ت فرمان کوی ن اشم ه دست از کار کشیدم"



 

شرکت را تنه در فورد هنری سرانجام ر کرد. او قدد داشت با تولید ان وه رایت فقر و تنگدستی 

ند خط بطون بکشههد.هیی یک ارد اتوم یو را دیثروتمندان اسههتطاعت خر خودرو براین گمان که تنها

 ری کنند.ااز بازرگانان با تجربه حاضر نشدند یک پوز سیاه در این کار سرمایه گذ

او عاق ت توانوهههت چند سهههرمایه گذار جوهههور و با جرا  رابرای تولید خودرو های بنزینی گرد هم 

یترویت بود . فورد به عنوان سر مهندس شرکت ه سه سازی د وآورد واین آ از کار شرکت اتوم ی

ر  داشت . این شرکت تنها می توانوت در هر ساز اتولید اتوم یتهای این کارخانه نظساز تمام بر 

حدود شههش تا هفت اتوم یو تولید کند . فورد به این می اندیشههید که اتوم یتهای خوا و مناسهه ی 

رتی که شرکایش تنها به تولید بیشتر همراه با گرمی بازار برای استفاده ی عموم تولید کند ه در صو

ناگزیر در  مد و او  پدید آ جام بین او و شهههرکایش اختو ف نظر  بیشهههتری فکر می کردند. سهههران

و این تجربه تتخ نه تنها ایمان فورد را متزلزز نکرد بتکه ود را توههتیم کرد خ اسههتعفای 1902سههاز

 موتقو بود و عنان کار وزندگی را بدست گرفت .به او آموخت که برای پیشرفت باید 

ص ح در اوز وقت ه کار خود را آ از "او می گوید :  وان هر روز  ست که ان وندیده ا ال ته خوا و پ

کند و بعد از ظهر آن را به پایان برسههاند ه به شههرن اینکه مقررا  موسههوههه مت و  خود را بپذیرد و 

 "ز باشد . مایو باشد که در تمام عمر مزد بگیرموئو

چیز کم داشهههت که ع ار  بود از : روشهههی که بتواند مردم را از تولیدا  یک با وجود این او هنوز 

 خود آگاه کند . موابقه ی ا توم یترانی این خوء را پر کرد .

در آن روزها مردم برای سرعت اتوم یو اهمیت زیادی قایو بودند .به همین دلیو ه تولید کنندگان 

صههه ی ا توم یتهای خود را به نمایش گذارده فرصههت را  نیمت شههمرد و در سههاز اتوم یو برای عر

قه آماده کرد . او بو )ارو( به معنای پیکان برای شهههرکت در موههها 999در اتوم یو به نامهای  1903

موفم شد با اختوف نیم مایو در موابقه برنده شود .مردم دریافتند که فورد سریع ترین اتوم یو 

د می کند . این موفقیت اشتیاق او را صد چندان کرد . فورد تدمیم گرفت با تاسیس جهان را تولی

او مدیر عامو ه سرپرست کارگاه شرکت موتور فورد تمام دار و ندار خویش را دستخوش خطر کند. 

( ه شیک Aاتوم یتی که او قدد ساختنش را داشت )مدزه سر مکانیک و سر مهندس شرکت بود .

و کم مدههرف تر از آنها نیز بود  رت سههرعتپربود و ن زمان سههاخته شههده آد که تا ترین اتوم یتی بو



 

اتوم یو ه هزار و هفتدههد و هشههت دسههتگاه ازآن را  ن.شههرکت فورد در نخوههتین سههاز تولید ای

 فروخت و این حقیقت را ثابت کرد که می توان برای استفاده عموم به تولید ان وه رسید .

ترتید ه پوههرکی که روزی پس از دیدن یک لوکوموتیوه با خود شههرن کرد که روزی اتوم یتی به این 

بوهههازده سهههرانجام آرزوی خود را برآورد و نام خود را در صهههف ا  زرین زندگینامه مردان نام آور 

از کار کناره گیری کنم و از این  و من می توانم از توش دست بشویم" جهان ث ت کرد .او می گوید :

پس در ناز ونعمت زندگی آسوده ای دا شته باشم . اما من موفقیت را سرآ از کار بیشتر تتقی می 

 "کنم.

اشههته دزمین درباره ی چیزی آگاهی کامو  ناممکن وجود ندارد ه به نظر من هر کوههی که در کره ی "

ای که خود را مدیر و مدبر می نامند ه کاری را  باشههد دیگر کاری را نا ممکن نخواهد شههمرد.اگر عده

 "را سر می دهند ه رو ابته ه به اتفاق سرود این کار ناممکن استلنشدنی فرض کنند ه عده ای دن ا

در نتیجه پهنری فورد از نخوتین افرادی بود که سیوتم خط تولید مکانیزه را راه اندازی کرد و در 

باتهای صهههنعتی لقد  به هر تقرو به یکی از مدرن ترین قط های گرفت .  نه معظم فورد  کارخا دیر 

صنعتی جهان ت دیو شد. تولیدا  کارخانه فورد به زودی به مرز چهار هزار اتوم یو در ساز رسید 

 فرو جهان از چشههم  1947 و حتی پس از مرگ این میتیاردر بزرگ متوقف نشههد. فورد که در سههاز 

 .شناخت می خود آرمانهای ت قم برای ای وسیته عنوان به را پوز ه بوت

ساکنان  صیت نامه در اختیار  صو تجربیا  خود را در چند ع ار  گرد آورده ه و به عنوان و فورد حا

 این سیاره قرار داده است.

 ناممکن وجود ندارد."

 ایمان ماده ی اصتی و خمیر مایه ی دستیابی به آرزوهاست .

 "است که دیده نمی شود. ایمان ابزار نیرومندی
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