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 تقدری و تشکر
سپاس بی کران رپوردگار یکتا را هک هستی مان بخشید و هب طریق 
علوم  و همنشینی ررهوان آن رهنمون و مفتخرمان نمود و خوهش 

 از علم و معرفت را روزی مان ساخت.چینی 
باسالم و ردود  هب مشعل داران علم وآگاهی و نجات دهنده 
انسانها از گمراهی و ضاللت و راهنمای طالبان حق و حقیقت؛ 
وتشکر و قدردانی از زحمات بی ردیغ و دلسوزاهن استاد ارجمندم  

 جناب آاقی دکتر یاسان اهل پوراشرف



 تقدیم به
 زمان )عج ( ساحت مقدس امام

 تقدیم به آموزگاران راستین زندگیم و

 پدر و   مادر مهربانم

 متقدیم به  همسر عزیز

تقدیم به ستاره های تابناک  آسمان زندگیم  

 دیانا و معراج

 تقدیم به خواهر م

که در سایه همیاری و همدلی به این منظور نائل 

 شدم

 



 

 مطالب فهرست

 شگفتاریپ

 مقدمه

 اول فصل

 پژوهش نظري مباني

 دوم فصل

 قیتحق شناسي روش

 سوم فصل

 دادهها لیتحل و هیتجز

 چهارم فصل

 ها داده ریتفس و بحث

عمناب



 

 فتارپیشگ

 یانرژ لیو تحل هیکتاب حاضر با هدف تجز

و  یدر ادارات وسازمانهای دولت یسازمان

صورت گرفته است.   المیاستان ا یخصوص

از آن  یحاک یسازمان یمطالعه در مقوله مهم انرژ

ارتباط  یو جو عاطف جانیاست که  شور و ه

و تعلق خاطر  یشغل تیمثبت با عملکرد و رضا

 یواکنش ها وکار  کارکنان دارد و نگرش

و روزمره کارکنان  یکار یدر زندگ یعاطف

. دهندیرا شکل م یسازمان یسازنده  یانرژ

 ثیو از ح یهدف کاربرد ثیحاضراز ح قیتحق

 یفیتوص یو روش از نوع پژوهشها تیماه



  

ابزار  نکهیباشد، باتوجه به ا یم یهمبستگ

 انیم یداده ها در جامعه آمار یگردآور

شود از نوع  یم یآور عو جم عیها توز یآزمودن

 هیشامل کل یاست.جامعه آمار یشیمایپ قاتیتحق

باشد که آنها به  چهار دسته  یاستان م یسازمانها

 میتقس یاسیو س ی، اجتماع ی، اقتصاد یآموزش

وبا  ینسب یطبقه بند یریکرده و بر اساس نمونه گ

توجه به نامعلوم بودن حجم نمونه )به جهت عدم 

 نیگردد.در ا یم نییتع فرن 384دسترسی کامل( 

 یداده ها فیجهت توص یفیاز آمار توص قیتحق

سازمان  یشناخت تیجمع یهایژگیمربوط به و

 کردیاز رو یداده ها لیتحل یشود.برا یاستفاده م



استفاده شد. درغالب پرسشنامه  یشیرایو

 –بعد موثر  3سوال در  14استاندارد و با طرح 

بر  زی.و ن شد مینظو ت هیته  یو رفتار شناختی

 یانرژ ریتاث زانیم نیتا کمتر نیشتریاساس ب

و  یدر ادارات و موسسات  دولت یسازمان

 و آزمون  spss با استفاده از نرم افزار یخصوص

t جامعه   2سازمانها در غالب  نیانگیم سهیو مقا

جامعه  4(و  یو خصوص ی)ادارات دولت

 و ی، اجتماع ی، اقتصاد یآموزش ی)دستگاهها

قرار گرفت .  لیو تحل هی( مورد تجزیاسیس

  یسازمانها  یسازمان یشد انرژ زمشخصیون

 یسازمانها یسازمان یاز انرژ شتریب   یردولتیغ

 .باشد یمعنادار نم یاست ول یدولت



 

 مقدمه

ینده متعلق به سازمانهای است که از همه آ 

امکانات بالقوه و بالفعل خود برای رویارویی با 

 د بهره بگیرند . پیش نیازجامعهچالشهای جدی

برخورداری از سازمانهای توسعه یافته توسعه یافته 

 قدرت و اقتداراست و سازمانهای توسعه یافته نیز 

واقعی خود را به واسطه وجود منابع انسانی 

به منزله سرمایه های استراتژیک  که متخصص

می آورند. انرژی سازنده سازمانی  دسته بهستند 

ری بر عملکرد سازمانی تاثیر گیبه طور چشم

بطوریکه آن سازمانهایی که از انرژی  است،گذار 

سازمانی سازنده ی باالتری برخوردارند،توان 



رقابتی بیشتر و ارزش باالتری را برای ذی نفعان 

؛دونالدسون و بوند 2008ایجاد میکند)بیرما 

(.انرژی سازمانی رامخزن سوختی میدانند 2004

حرکت در می که سازمان را به 

 (2005آورد)کول،بروش و وگل ،

از آنجا که انرژی سازنده ی سازمانی موجب 

میشود که سازمانها بطور قابل توجهی بهره وری 

،نوآوری و رشد در سازمان را بهبود 

(.تبیین ابعاد انرژی 2003بخشند)بروش و گوشال

باید با چشم انداز و اهداف استراتژیک سازمانی 

سو باشد و از استراتژی سازمان مرتبط و هم

سازمان گرفته شده باشد و راهبردی برای منابع 

نیروی  انسانی و کارکنان موجود تعیین کند،



  

انسانی جدید را توجیه کند رویارویی با تحوالت 

سازمان را آسان تر کند وروشها و گزینه های 

جدیدی را در محیط جدید پیشنهاد کند. این 

 ین کاربرد منابع بهبا تضمین بهتر برنامه همچنین

برنامه ریزی بلند مدت  وری، بهره و منظوررشد

کند. هدفها و ماموریتها را  سازمان را تعیین می

تعریف و کارکنان را برای رسیدن به آنها آماده 

(. امروزه با توجه 1384)کاپالن و نورتون،کند می

به نیاز روز افزون به ایجاد و تقویت انگیزه های 

ی اندکی در زمینه شناسایی درونی ، تالش ها

موانع مهم برای استقرار نظام اداری مبتنی بر این 

قبیل موضوعات به عنوان چالش انجام شده است. 



این پژوهش تالش دارد تا با پرداختن به مقوله 

انرژی در سازمان، آمادگی سازمانها و ادارات 

استان ایالم را برای بهبود کیفی و تقویت عوامل 

انرژی سازمانی ارزیابی کند؛ با  مداخله گر در

وجود اهمیتی که این عامل در سازمان ها دارد 

تاکنون در ایران تحقیقی در این خصوص انجام 

نگرفته است که این امر انجام این پژوهش را 

 .ضروری و بایسته ساخته است

 



  

 اولفصل 

مباني نظري پژوهش

  مقدمه:

 دو مبانی نظری اثر را در در ابتدا  در این فصل

. در بخش اول بخش مورد بررسی قرار می دهیم 

انرژی  و تشریح انرژی   به بررسی ادبیات نظری

با  ، ارتقاء انرژی سازمانی فردی و انرژی سازمانی

، توانمند سازی  واگذاری مسئولیت به کارکنان 

اهداف و انواع توانمندسازی پرداخته شده است .  

ژی از و در بخش دوم به بررسی هفت بعد انر

و تحلیل و ابعادآن  منظر توسی و لیویلن  و شرح 

مدلهای دیگر از انرژی سازمانی و مقایسه این 



ان فصل به مدلها با یکدیگر پرداخته شده و در پای

بررسی برخی از پژوهشهای انجام شده در حوزه 

 انرژی سازمانی اشاره شده است.

در زندگی مدرن امروزی مردم به طور پیوسته  

گی و نداشتن انرژی کافی برای انجام از خست

کنند. کارهای روزمرۀ خود ابراز نارضایتی می

هرچند که افراد معموال مفهوم انرژی را مرتبط با 

دانند اما نقش آن در امور روانی امور فیزیکی می

و احساسی نیز پررنگ است. امروزه مصداق 

مفهوم انرژی در اجتماع بیشتر در امور فیزیکی 

الیتهایی که باعث فرسایش انرژی مانند فع

شود، از قبیل: استرس، افسردگی و کارکنان می

یرسکی و شود. کینمینارضایتی و ... دیده



  

( انرژی را دارای مفاهیم 2004:25) 1نکاسکریپ

دانند. انرژی مفهومی است که بیان ای میپیچیده

شفاهی آن بسیار مشکل است، بخصوص آن 

با انتقاد همراه است. هایی که درک آنها جنبه

های زندگی افراد از حرکت انرژی تمام جنبه

کردن، رشد، تنفس گرفته تا سوخت و ساز بدن 

 دهد.  را تحت تاثیر قرارمی

با ارزشترین  یروی انسانی یک از مهمترین ون

عناصر هر سازمانی بحساب می آید که بدون آن 

ومفهوم و وجود خارجی نخواهد   سازمان معنا 

کی از راهکارهای توسعه وبقای داشت.ی

                                                             
1
 Kinjersky& Skrypnek 



در  سازمانها، برنامه ریزی برای منابع انسانی آن

تمام ابعادش می باشد طوری که بتوانیم حداکثر 

نظیر برنامه ریزی  استفاده را از آن داشته باشیم،

در مراحل جذب و گزینش، آموزش و بهسازی، 

نگهداری، اصالح رفتارهای ،  1جانشین پروری

. با عنایت به افزایش و پیچیده تر نامطلوب و غیره

شدن چالش های رقابتی در آینده و تغییرات 

سریع وگسترده در سازمانها، لزوم مدیریت 

اینگونه چالش های موجود توسط مدیران 

شود.  شایسته تر و اثر بخش تر بخوبی احساس می

توجه به به همین خاطر مدیریت استعداد ها و 

آینده نگر و آینده در سازمانهای  انرژی سازمانی

                                                             
1
 - Succession Management 



  

ساز، روز به روز از اهمیت فوق العاده برخوردار 

 اینکه به صرفا داشتن انرژی سازمانی. شود  می

ارشد  مدیریتی های سمت تصدی به موفق افرادی

واقع با   گردد. در محدود نمی ، شوند سازمان

 و ، مطالعاتی داشتن انگیزه و انرژی سازمان

 شغل ، سازمان های زمینه در های مختلفی بررسی

 و ها سیاست ، ها روش و ها سیستم ، فرد ،

 هر نتایج که پذیرد می سازمان انجام  راهبردهای

 خواهد تاثیر دیگری وضعیت تبیین در یک

در این فصل به تعاریف، مفاهیم،نظریه ها .داشت

 و پیشینه موضوع پرداخته می شود.



مصداقهای مختلفی از انرژی وجود دارد، اما 

نها یک وجه مشترک دارند و آن این است همۀ آ

شود. انرژی دادن چیزی می  که انرژی سبب رخ

یک عنصر فیزیکی ملموس نیست، اما اثرات آن 

توانید در زندگی روزمره ببینید. انرژی نه به را می

رود )قانون پایستگی آید و نه از بین میوجود می

انرژی(، بلکه یک نیروی پویا و انتزاعی در نظر 

هزار سال پیش  6000شود. مفهوم انرژی میگرفته

در مصر مورد مطالعه قرارگرفت. مصریان آن را 

گرفتند و یک عنصر جهانی و عمومی در نظر می

در دوران باستان آنها قادر بودند با استفاده از 

-نیروری آن به معالجه افراد بپردازند. آنها می

مواج دانستند که چگونه بر اجزای انرژی مانند ا



  

آلفا و تقویت آنها بپردازند و امواج را تحت 

گوید که  ( می2003کنترل خود در بیاورند. تاکر)

های مصریان در عصر امروز با استفاده از آزمایش

اند که اهرام ثالثه را از طریق مختلفی فهمیده

اند. آنها انرژی و به روشی که ذکر شد، بنا کرده

ش توانستند مواد همچنین با استفاده از نیروی جنب

 وجود بیاورند )همان(. را به

مفهوم انرژی هزاران سال پیش در هند و چین 

نیز مورد مطالعه قرارگرفت. دانشمندان معتقد 

های ترین و ارزشمندترین نوشته هستند که قدیمی

های مرتبط با هر فرهنگی مرتبط با انرژی و زمینه

هزار سال پیش مورد مطالعه  5000آن در حدود 



(. در غرب، 1:1994، 1قرار گرفته است )بالک

نخستین کسی که این اصطالح را بکار برد، یک 

به نام توماس  1800پزشک انگلیسی تبار در سال 

 1829فرانسوی در سال  3بود. دو کُرولیس 2یانگ

کرد و  دانشمند مفهوم انرژی حرکتی را بیان

نیز  1953در سال  5به نام رَنکین 4اسکاتلندی

 6کرد. هِرشلانرژی پتانسیل را معرفیمفهوم 

شناس انگلیسی تابش اشعۀ فروسرخ را ستاره

                                                             
1 Block 
2 Thomas Young 
3 De Coriolis 
4 Scottish 
5 Rankin 
6
 Herschel 



  

برای  1کرد، اما در قرن بیستم انیشتینکشف

 کرد. انرژی یک فرمول ریاضی ارائه

در تاریخ بشریت بخصوص در غرب، اطالعات 

اند. زیادی در مورد مفهوم انرژی از بین رفته

اصلی نابود شدن این فرض ما بر این است عامل 

-اطالعات در نتیجۀ توسعۀ تفکر علمی غربی رخ

یعنی اعتقاد به جدایی  2داده است. مفهوم ثنویَت

جسم و روح، یک مفهوم غربی است که  به 

گردد. وی معتقد بود که تنها روش برمی 3دکارت

کسب اجازه از کلیسا برای تشریح بدن افراد قانع 

ایی جسم و روح کردن آنها به درستی مفهوم جد
                                                             
1 Einstein 
2 dualism 
3
 Descartes 



به پیروی از دکارت در قرن  1است. اسحاق نیوتن

های مکانیکی جهان و تمام اجسام ، به جنبه17

موجود در آن پی برد که ما االن آنها را به عنوان 

 شناسیم. قوانین مکانیکی نیوتن می

سال  250قوانین مکانیکی نیوتن نزدیک به 

یل بینی جبرگرایی را به افراد تحمنوعی جهان

بود.  قوانین نیوتن و رویکرد مکانیکی وی کرده

های طبیعی مانند برای کاوش در پدیده

و  4الکترومغناطیس 3اجرام آسمانی،2نورشناسی، 

-های مرتبط با فیزیک بکار میتقریبا تمام حوزه

                                                             
1 Isaac Newton 
2 optics 
3 Celestial mechanics 
4
 electromagnetism 



  

( اظهار 342:2001) 1رفت. فورناشیاری و دین

داشتند که رویکرد نیوتن بسیار موفق بود به 

مورد تایید تمام جوامع علمی تا اوایل  طوریکه

 19بود و این قوانین تا  اواخر قرن  1800سال 

 کارایی داشت. 

گوید ساختار ( می322: 2003) 2اسمیت

سازمانها مکانیکی است و این اعتقاد به خاطر 

حاکم بر علم فیزیک به منظور  3جبرگرایی

کاهش نیروی کار است. در این رویکرد افراد 

شوند.  حاکمیت و میین در نظر گرفته مانند ماش

                                                             
1 Fornaciari & Dean 
2 Smith 
3
 determinism 



یک هنجار در این ساختار  1اقتدارگرایی

شود.پس در این ساختار کارمندان استقالل می

دهند و در نتیجه فرصتی برای خود را از دست می

یایند. پیتر و آموزش مهارتها و خالقیت نمی

فصل جدید کتاب خود را در روش  2واترمن

مهارت در  "ان آغاز کردند:تحقیق با این عنو

مدیریت برابراست با دارا بودن پشتکار منطقی ... 

بر تمام مکاتب  4گراو محاسبه 3گرارویکرد عقل

اقتصادی تسلط دارد... این رویکرد درصدد 

بکارگیری استقالل و تحلیل در اتخاذ تمام 

تواند عامل ها است. این امر خود می تصمیم

                                                             
1 authoritarianism 
2 Peters&Waterman 
3 rationalist 
4
 numarative 



  

در مدیریت شود و در  مهمی برای ارتکاب اشتباه

نهایت باعث گمراهی شود )پیتر و واترمن، 

1982 :29.) 

( در مورد این روش 322، 2003اسمیت )

دهد که در این سبک مدیریتی هشدار می

ها غیر قابل بحث و  مدیریتی بسیاری از موضوع

شوند و افراد احساس اجرا در سطح سازمانی می

ه ایجاد کنند که این خود منجر بدرماندگی می

های میلی برای در افراد برای پذیرش مسئولیتبی

عالقگی شود و سبب توسعۀ فرهنگ بیفردی می

شود.  نویسندۀ پژوهش انگیزگی در کار میو بی

گرایانه در مدیریت حاضرمخالف تحلیل عقل



گوید این روش برای پیشبرد نیست و حتی می

صنعت بعد از جنگ جهانی دوم مورد نیاز است، 

-ا معتقد است این روش باید طبق این دوره بهام

روز شود و توسعۀ  بیشتری یابد و روش بهتری را 

براساس نیاز امروزه جایگزین آن شود. جنبۀ 

انتقادی این رویکرد تفکر مکانیکی آن است. 

گرایی قدیم، به نظر ما، همان مکتب سنت عقل

در نحوۀ مدیریت علمی است که  1فردریک تایلر

آن در مدیریت قبال مشخص شده است ناکارایی 

( 2003(. اسمیت )42: 1982) پیتر و واترمن، 

گیرد که انرژی که به صورت پویایی در نتیجه می
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شد به یک نیروی مخرب مدیریت بکار گرفته می

 است.  در عملکردها شده

مدل مکانیکی تفکر ممکن است سبب توسعۀ 

تکنولوژی در غرب شود، اما این روش باعث 

گیری شده م موفقیت مفاهیم غیرقابل اندازهعد

شود. زُهار و مانند انرژی و روح و روان انسان می

( معتقد هستند که بزرگترین 2004) 1مارشال

داری مدرن همانگونه که تعریف مشکل با سرمایه

شده است دو فرض را در مورد انسانیت مطرح 

کند. اوال، فرض آن بر آن است که انسانها  می

ت اقتصادی هستند، همانطور که  آدام موجودا
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 1دارای گرایش فطری "کند: اسمیت اشاره می

. دوما، "برای مبادله، دادوستد و معاوضه

 "کند که انسانها همیشه داری فرض می سرمایه

)همان:  "کنندمنافع شخصی خود را دنبال می

10 .) 

های اعتقادی در جهان امروز نامساعد و این نظام

د. با رشد بازارها در سطح رقابت ناکفایت هستن

تر، بسیاری از جهانی و تکنولوژی پیشرفته

دادن خود را با این شرایط سخت سازمانها وفق

دانند. بسیاری از شرکتهای موفق آمریکایی می

هاوس و جنرال ام، وستینگبیمانند سرز، آی
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( و 1999، 1سی کال و بوشموتورز )پورت، ام

رون و  ورلد کام، اِن شرکتهای اروپایی مانند

، 2من )وَیمزمشاوره آرتور، پارماالت و مَنِس

( خود را با بازار رقابتی وفق دادند. امروزه 2005

این امر مورد تصدیق عام قرار گرفته است که 

رویکردهای اساسا متفاوت به مدیریت کارمندان 

نسبت به رویکرد مرکزی و کنترل محور 

نقش جدید  "و فردریک تایلر مورد نیاز است 

مدیریتی عالی توجه به  جنبۀ روحی انسانها که 

-، خالقیت و کارآفرینی میعامل ابتکار عمل

شود شود... این امر تنها در سازمانهایی عملی می
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کنند و اجازه به که به جنبۀ روحی انسانها توجه

رشد ظرفیت و خالقیت انسانها دهند )پورت، 

ها و این محیط (. در211:1999کال و بوش،سی ام

سازمانها مفهوم انرژی یک ابزار مفید و الینفک 

 شود. در ادارات محسوب می

 ادبیات نظري بخش اول : بررسي 1-2

 سازماني و نقش آن در سازمان انرژي

اگرچه تعریف مفهوم انرژی پیچیده است، 

فیزیکی که از بدو انرژی به عنوان یک نیروی غیر

شود. در نظر گرفته میاست،  تولد با انسانها بوده

متون مربوط به اواسط پادشاهی چین حدود 

هزار سال قبل از عصر حاضر، داللت بر  3000

این امر دارند که انرژی مفهومی جهانی و عمومی 



  

است که در تمام مواد پیدا   ”1کیو ایی“به نام 

شود شود و به آن نیروی زندگی گفته می می

-نرژی به(. در فرهنگ هندوها ا1994)بالک، 

شناخته شده است  ")نیروی حیات( 2پرانا"عنوان  

و در همۀ موجودات مانند حیوانات، گیاهان و 

شود انسانها به عنوان نیروی زندگی دیده می

(. پرانا به عنوان انرژی که منبع 2002)هنری، 

ایجاد حیات است و در همۀ موجودات نفوذ 

م شود. انرژی در تماکرده است، درنظر گرفته می

 3گرۀ خاص که چاکراه "7"مناطق بدن از طریق 

شود. علم غرب کشف شوند، توزیع می نامیده می
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کرده است که چاکراهای اصلی در مکانهایی 

و ریزغددهای  1اند که غدد عصبیواقع شده

، 2؛ گربر1994اند )بالک، عصبی واقع شده

 (.1997، 3؛ پرت2001

ز سال قبل ا 500های یونان مربوط به نوشته

میالد انرژی را به عنوان یک نیروی حیاتی که 

دانند )بالک، شبیه به یک جسم نورانی باشد، می

های بعد از آن، (. در دوره1993، 4؛ برنان1994

( و بارون وون 1700پزشک ) 5دکتر مسمر

(، به طور دقیقی 1800دانشمند )  6بکریشن
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-انرژی و الکترومغناطیس را مورد مطالعه قرار

مروزه افراد دریافتند که انرژی ترکیبی از دادند. ا

فرایندهای سوخت و ساز بدن، هماهنگی غدد 

درون ریز، هموستاز و انرژیهای زیستی است 

 (.3: 1994)بالک، 

کار انشتین کامال مرتبط با مبحث انرژی است. 

 =Eانیشتین نظریۀ نسبیت را با معادله معروف 

MC2  است. براساس این بندی کرده  صورت

عادله اگر ما نیرویی را به یک شیء در یک م

میدان مغناطیسی قوی اعمال کنیم، در واقع ما 

حجم متراکمی از انرژی را به آن شیء انتقال 



توانیم (. بنابراین ما می 2005، 1دادیم )دانگ

بگوییم انرژی قادر است به حجم و جرم یک 

 شیء انتقال یابد. 

نوابغ انیشتن همواره در طول تاریخ یکی از 

شده است. وی یکی از متفکران محسوب می

پیشرو در عرصۀ فیزیک کوانتوم بوده است. او 

نشان داد که عقاید، مقیاسها و رویکردهای نیوتنی 

های با حجم بسیار باال به منظور بررسی پدیده

)اجرام آسمانی( و با حجم بسیار پایین مانند 

)مکانیک کوانتوم( باید کنار گذاشته شوند. 

این "(، 342:2001اساس فورناشیاری و دین )بر

بست ایدئولوژیکی، فلسفی رسیده رویکرد به بن
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شده کامال ناکافی و بود... روشها و مفاهیم تایید

. در آن دوران عقاید انیشتین "ناکارآمد بودند

های اجرام سبب انقالب و تحولی در پژوهش

آسمانی شد و زمینه را برای دانشمندان دیگر 

براساس عقاید انیشتین را  1کرد. هاوکینزهموار 

در مطالعات اجرام آسمانی بکار برد، اصول عدم 

گر غیرفعال را نقش مشاهده 2قطعیت هسینبرگ

اذعان کرد که ما هرگز  3رد کرد، شروندینگر

توانیم یک نظام را به طور کامل بشناسیم نمی

 (.2003، 4؛ الخلیلی2001)فورناشیاری و دین، 
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ر فرهنگ لغت انگلیسی اینگونه علم فیزیک د

رفتار و اثر متقابل  علمی که "تعریف شده است: 

و خواص و تعامالت آنها را در ماده و نیرو 

میدانهای مکانیکی، حرارتی، مغناطیسی، 

. "دهدساختارهای اتمی و ... مورد مطالعه قرار می

ای از علم فیزیک است مکانیک کوانتوم شاخه

در   1یا ذرات مکس پالنککوانتوم   که با نظریۀ

و نظریۀ نسبیت انیشتین در سال  1900سال 

 (. 1979، 2شروع شد )زوکو1905

فرهنگ لغت انگلیسی کوانتوم را اینگونه 

در فیزیک، به معنای "تعریف کرده است: 
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-کمترین مقدار ممکن از یک کمیت شرکت

کننده در یک کنش است. به عبارت دیگر، به 

یک کمیت، مقدار پایه کمترین مقدار ممکن از 

. زوکو "گویند م آن کمیت میوو یا یک کوانت

آورده  1( تعاریف دیگری را در کتابش45:1979)

-کمیت یک چیز محسوب می "کوانتوم"است، 

، مطالعۀ "مکانیک"شود، یک مقدار خاص. 

گوید ها است. نظریۀ کوانتوم میحرکت کمیت

طبیعت در ذرات و قطعات قرار گرفته است و 

 پردازد. انیک کوانتوم به مطالعۀ این پدیده میمک
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های ها را به عنوان نظامفیزیکدان کوانتوم نظام

گیرند که با هم به تبادل انرژی انرژی درنظر می

-پردازند. ذرات توسط انرژی برانگیخته میمی

شوند و در نتیجه رفتارهای متفاوتی را از خود 

 (. امروزه2003دهند )الخلیلی، نشان می

فیزیکدانها معتقد هستند که ذرات اتم ویژگیها و 

کنند که شبیه مواد رفتارهایی را با خود حمل می

فیزیکی و امواج نور است )همان(. در سطح اتم 

مواد دارای دو جنبه هستند، آن به صورت ذرات 

شوند. برای مثال نور، به صورت می  و امواج دیده

، اما شودکوانتوم یا فوتون ساطع و جذب می

ذرات نور از طریق فضا به صورت امواج 



  

 1شوند )لسم،الکتریکی و مغناطیسی نشان داده می

1991 :263 .) 

در علم جدید انرژی به صورت لرزش نمایان و 

شود. تمام موجودات از مرکز چیزی ساطع می

؛ 2005اند )دانگ، زنده از انرژی تشکیل شده

جدید (. این رویکرد به ما دیدی 2002 2هاربر،

-برای مطالعۀ موجودات زنده شامل انسانها می

دهد. انسانها از انرژی که به صورت نیروی 

جنبشی و در مواد خام مانند گوشت و خون 

؛ گربر، 2005اند )دانگ، وجوددارد، ساخته شده

توانیم بر (. هنگام مطالعۀ انسانها، ما می2001
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سطح سلولی آنها برای تشخیص تمام سطوح و 

 ۀ درست متمرکز شویم. کسب نتیج

در ساختار سلولی، دانشمندان تشخیص دادند 

که سلولهای موجودات زنده شامل فرمولی به 

هستند که دارای یک نقشه و  1ایاناسم دی

ساختاری برای ساخت موجودات زنده هستند. 

ای پر از انرژیهای زیستی است )دانگ، اندی

نرژی (. همۀ انسانها در سطح سلولی دارای ا2005

هستند، بنابراین منطقی است که بگوییم انسانها 

جسم فیزیکی انسان "قطعا دارای انرژی هستند. 

ترین سطح انرژی است.  هر کدام دارای متراکم

ها مرتبط با ساختار سلولی دارای از این زمینه
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)گربر،  "ای از انرژی هستندهای پیچیدهشبکه

ن زمینۀ ها به عنوا(. همگی این زمینه369: 2001

 شود. انرژی انسان شناخته می

شناسان شاهدی بر های دانشمندان و زیستیافته

مکانیک کوانتوم هستند و این دیدگاه را حمایت 

-کند که نه تنها همه چیز از انرژی ساخته شدهمی

است، بلکه همۀ ما هر روزه در حال تبادل انرژی 

تواند مثبت یا منفی باشد. جسم هستیم که این می

و تفکرات ما بر محیط اطراف و اعمال ما موثر 

برای نخستین بار مجموعۀ از  1است. یونگ

نیروهای ناخودآگاه که در اطراف افراد و در 
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(. از 1973، 1دارد )استارتجربیات آنها وجود

توان به دانش افراد نیز طریق میدانهای انرژی می

 (. 2003دسترسی پیدا کرد )تاکر، 

-شل 3لیشتن استین و بانر؛ برگمن 2برطبق نیل؛

( یک نظریه را به 180: 1999؛ 1986) 4دریک

اعتقاد "منظور توضیح این پدیده پیشنهاد کردند، 

 5شناسیجمعی بر الگوههایی که میدانهای ریخت

کنند که به عادات، افکار می بندیرا صورت

های واجی و اشاره دارد و این از طریق طنین

نظریۀ بوهم مبنی بر  دهد.صوتی خود را نشان می

                                                             
1 Storr 
2 Neal 
3 Bergmann Lichtenstein &Banner 
4 Sheldrake 
5
 morphogenetic 



  

ناپذیری آن به اعتقاد به سیال بودن جهان و تقسیم

 ذرات تاییدی بر این نظریه است. 

مفاهیمی مانند انرژی و نیروهای ناخودآگاه 

پاسخگو به  قوانین علم سنتی نبودند اما  این 

مفاهیمی با علم جدید یعنی فیزیک کوانتوم 

یزیک یا سازگار است.  این مفاهیم در حوزۀ متاف

ماوراءالطبیعه مطرح هستند. فرهنگ لغت 

 "کند: انگلیسی متافیزیک را اینگونه تعریف می

بسیار انتزاعی و پیچیده؛ ورای طبیعت یا فیزیک؛ 

. مطالعه مفهوم انرژی در راستای "ماورای طبیعت

مطالعۀ افراد و رفتارهای آنها مفید است. با شروع 

دند که هزارۀ سوم میالدی، به این درک رسی



تضادی میان مفاهیم سنتی از انرژی عمومی یا 

جهانی در زندگی افراد و دانش علمی جدید 

(. این مطالعات مرتبط با 3: 2002، 1نیست )هاربر

باشد که انرژی را جزئی ( می1994) 2گفتۀ تازی

 داند. به تنهایی می  از تجربۀ انسان و نه سوخت

 انرژي فردي- 1 -2 -1

یها مفهومی به اسم میدانهای قبال در تفکر غرب

-معنی بود و به همین علت آنها پژوهشانرژی بی

-های علمی محدودی را در این زمینه انجام داده

گوید در سالهای اخیر ( می128: 2001اند. گربر )

غربیها تمرکز و مطالعات خود را بر انرژی و ساز 
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اند. در این پژوهش برای و کارهای آن گذاشته

اصلی انرژی تاکید ما بر مطالعات  توضیح مراکز

باشد. شماری از نویسندگان مراکز شرقیها می

 نامند. اصلی توزیع انرژی را چاکراه می

 1(، کیرشبام2005(، دانگ )1979زوکو )

( و تعداد دیگری از پژوهشگران 2005، 2003)

-میمعتقد هستند افراد انرژی را از محیط دریافت

ده توسط  شکنند و این انرژی دریافت

شود. چاکرها در بدن توزیع می"7"

2سانسکریت ۀواژ چاکرا
 است چرخ به معنای 

مراکز  "چاکراها .(1994؛ تازی، 2004)هنری، 
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با مراکز عصبی حیاتی و اصلی هستند که مرتبط 

هستند و تعادل ارگانهای اصلی بدن را حفظ و 

 (.2: 2005کنند )دانگ، می      نگهداری

( در توضیح عملکرد 128:2001گربر )

        های انرژیچاکراها، آنها را منتقل کننده

کنند و داند که جریان انرژی را دریافت میمی

این انرژی را به صورت ساختارهای هورمونی، 

-زیولوژیکی و سلولی در سراسر بدن درمیفی

توان گفت آورد. براساس آناتومی بدن انسان می

های عصبی اصلی  هر چاکرا اصلی مرتبط با شبکه

و غدد و ریزغددهای اصلی است. هر مرکز 

چاکرا وجود واقعی و فیزیکی دارد که دارای 

باشد و هر کدام  ظرفیت دریافت انرژی محیط می



  

میت روحی و روانی هستند از آنها دارای اه

اند (. دانشمندان قبال نشان داده64: 1994)تازی، 

توان از طریق این میدانهای انرژی به معالجۀ می

( که اثرات 2002، 1999) 1افراد پرداخت. میس

فیزیکی و عاطفی این میدانهای انرژی را نشان 

 داده است. 

گوید نگری جهان دارد و میبوهم اعتقاد به کل

ن همواره در جستجوی یک کل در ابعاد انسا

ذهنی، فیزیکی، اجتماعی و فردی است. واژۀ 

( نژاد انگلیسی و ساکسونی) 2آنگلوساکسونی

"Hale" نقص به معنی کل به معنای سالم و بی

                                                             
1 Myss 
2
 Anglo - Saxon 



به معنی  ” health“است و ریشۀ واژۀ انگلیسی 

تاییدی بر این  1های گشتالتباشد. نظریهسالم می

 2)ایکهارا، "کل "الت یعنی تفکر هستند. گشت

(. تمرکز اصلی نظریۀ روانشناسی 66: 1999

گشتالت بر سازمانهای درک است. نظریۀ 

های یادگیری، روانشناسی گشتالت در زمینه

آموزش ، روانشناسی اجتماعی، رفتارهای 

 رود. سازمانی و ... بکار می

در روانشناسی گشتالت دو وظیفۀ اساسی را 

درک  -1دانند: کننده میرک متوجه گیرنده و د

ایجاد  -2نظم عناصری که در جهان وجود دارد، 

                                                             
1 Gestalt 
2
 Ikehara 



  

ترکیب و نظم جدید عناصر درک شده بوسیلۀ  

 (. 448: 1975 1فرایند تفکر )اشنیدر،

( به جهان سیال و یا مایع اشاره 14: 1980بوهم )

گوید قبل از ایجاد هر چیزی در جهان دارد و می

یال بود. در این همه چیز به صورت مایع و س

جریان سیال ذهن و جسم از هم جدا نبودند، بلکه 

هر دوی آنها دو بعد مختلف یک جریان کامل و 

ناپذیر بودند. این فیزیکدان مشهور میان جدایی

-ترتیب پیچیده یا مبهم و ساده یا واضح قائل می

شود و معتقد است که قوانین فیزیک دارای 

در ارائۀ  ترتیبی ساده و واضح هستند. اما

                                                             
1
 Schneider 


