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سنجش ،برنامه ریزی و تمرین مغز در چندد دهده یر در مدترد تتاده دینندمندی و
محقق ن فعال در زم نه علتم شنارتی (مطالعه مغز و ذهن ینسدا ) قدریر ررفتده
یست.
آنها در طی تحق قات رتد به یین نت جه دست یافتند ،که متفق دت ،دسدت ابی بده

منابع مالی ،یرتباط متثر ،تتینایی یقناع و مهندسی ذهن دیگری  ،ترب ت فرزندی و
غ ره همگی یثر اانبی عملکردهای مغز یست .یز یین رو به دنبال یین متضتع رفته
یند که:
چگتنه می تتی یین عملکردهای مغز ری به یهدیف مد نظر در یفرید به واتد آورد؟

پاسخ به ستیل
در ریستای پاسخ به ستیل فتق دیننمندی یز روش های یندیزه ر ری ع نی و پتیدا مانندد دسدتگاه  fMRIو PET
بهره بردند .در آزمت های طریحی شده در یین حتزه با یسدتااده یز کارکردهدای شدنارتی بده یفدرید ینجدام کارهدایی
سپرده می شتد ،در یین رصتص حتی دیننمندینی مانند آنددرو ن دتبرو و مدارا ریبدرت ویلددمن تغ ریتدی ری کده
مذهب در سارتار های مغز به واتد می آورد ری مترد سنجش قریر دیدند.
یز ستی دیگر پروژه های نقنه بردیری مغز مانند  Blue Brainیطالعات دق ق و قابل یستناد ری در یرت ار فعدان
حتزه تغ ریت عملکردی مغز قریر دیده یست.
در نهایت دیننمندی و محققا تتینستند با طریحی سارتاری آزمت مدیر به همریه محرا ها و تمرین هدایی کده

یک بخش مغز ری هدف می ر رد ،به یین یمکا دست یابند کده مغدز یفدرید ری بدا تتاده بده یهددیف تغ در دیده و بدا
صرف هزینه کم ،ب نترین پتانس ل ها ری بدست آورند .در کنار یین متیرد تغ دریت شدبکه یی مغدز در یدک ردروه
هم تدوین و مترد یستااده قریر ررفته یست.
یین برنامه شامل تمرین هایی ویژه ،بریی ییجاد و تقتیت یرتباط های مغزی یست ،در یین حالت نترو هدای مغدزی
در وضع تی قریر می ر رند ،که یثر اانبی آ ها هدف یا یهدیف فرد یا سازما (مغز یاتماعی) یست .یین برنامده یدا
فرییند در حال حاضر با نام  Brain Coachمطرح یست و زیر نظر یک متخصص علتم یعصاب صترت می ر رد.
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رام یول (سنجش):

در نقطه آغاز تمامی فرآیندهای شنارتی در ل در عملکردهای  ،تتاه ،حافظه ،دیوری ،قضاوت ،تصم م ر ری ،یدریا،
زبا و نظریه ذهن فرد مریاعه کننده یز طریق آزمت های متعدد که مدت زما یین آزمت  3تا  5ساعت می باشد
مترد سنجش قریر می ر رد.

تتاه:
در یین تست عملکرد مغز فرد در بخش تتاه مترد سنجش قریر م گ رد و پس یز نت جه تست ،منخص می شتد که
مغز فرد چه مقدیر یز دیده های ب رونی ری دریافت و به صترت فعال پردیزش می کند.

دیوری ،قضاوت و تصم م ر ری:
در یین تست ،دیوری ،قضاوت و تصم م ر ری فرد مترد سنجش قریر می ر رد و پس یز مناهده نت جه تست
منخص می شتد که وضع ت عملکرد مغز در چه سطحی قریر دیرد و مدل ینتخابی وی چ ست؟

:Simon Effect
در یین تست ،سرعت پاسخگتیی هر ن مکره مغز نسبت به محرا سنج ده می شتد و با مناهده نت جه منخص
رتیهد شد ،سرعت ویکنش یفرید به محرا ها در متیقع ضروری به چه صترت یست.

نظریه ذهن:
در یین تست ،یم ال ها و باور ها سنج ده می شتد و نت جه آ م زی تنخ ص یم ال و باورها در دیگری  ،نقاط قتت و
ضعف یرتباط با دیگری و نت جه رتیست های رذشته ،حال و آینده یستخریج می شتد.

:METT
در یین تست ،تتینایی تنخ ص برو فکنی ه جانی چهره فرد مترد سنجش قریر می ر رد
در ینتهای آزمت ها ،با تتاه به نتایج شبکه یی آزمت ها ،زبا  ،رفتار غ ر کالمی ،عملکرد های شنارتی ،دید نسبت به
آینده و تاس ر ،پ ش ب نی و یلقاء در دن ای حال حاضر که فرد آ ری ینجام می دهد منخص می شتد.
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رام دوم (یریئه تمرین)
پس یز ینجام تست ها و بررسی نتایج ،برنامه تمرینی پس یز  2تا  4روز به فرد مریاعه کننده یریئه می شتد.

رام ستم (نظارت و پ گ ری)
در یین مرحله نظارت و پ گ ری ینجام تمرین ها ،بررسی تغ ریت حانت ذهنی و پاسخگتیی به ستینت ییجاد
شده بریی فرد ینجام می شتد و با تتاه به تغ ر حانت ذهنی برنامه تمرینی فرد تغ ر می کند.

رام چهارم (حصتل نت جه)
با تتاه به پتانس ل ها ،فعال ت ها ،پ گ ری ها و یهدیف فرد یین دوره یز  6ماه تا یک سال به پایا می رسد.
پس یز پایا دوره حالت ذهنی و پتانس ل مغزی فرد بریی ینجام یهدیف رتد آماده یست.

فرآیندهای طریحی شده Brain Coach
با تتاه به هدف و فضای مترد یستااده در حال حاضر فرآیندهای زیر طریحی و در یرت ار عالقه مندی قریر می ر رد .یین
فرآیندها عبارتند یز:
-

فرآیند  Coachفردی

-

فرآیند  Coachویژه س استمدیری

-

فرآیند  Coachویژه مذیکره کنندرا

-

فرآیند  Coachویژه سازما ها و نهادهای یمن تی

-

فرآیند  Coachویژه سازما ها و شرکت ها

-

فرآیند  Coachویژه مدیری و فعان یقتصادی

-

فرآیند  Coachویژه کسب و کارهای آنالین
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هدف ر ری مغز فردی و یاتماعی چ ست؟
مبنای کارکرد مغز بر یساس سارت مدل های پ ش ب نی یست ،که یز بدو تتلد در یفرید شکل می ر رد .مغز با تتاه
به بهترین حالت بریی حاظ بقا سارتارهای مغز ری رسترش می دهد .یین سارتارها پاسخ به محرا ها ،برنامه ریزی و
عمل بریی آینده ری با تتاه دستتر کار بقایی رقم می زنند.
دستتر کار یول ه مغز در رصتص بقا حاظ س ستم یا فرد بر یساس بقای مادی یست وپس یز آ بقای روینی رتیهد
بتد .نکته حائز یهم ت در یین رصتص با تتاه به تعریف ادید هتش منخص می شتد.
یمروزه هتش به یین شکل تعریف می رردد:
س ستم یا فردی با هتش یست ،که با صرف کمترین هزینه ب نترین فرصت ها ری ییجاد کرده و رروای عملکرد آ
هم نه در ریستای باننس (مادی و روینی) س ستم و فرد رام بر می دیرد.
با تتاه به تتض حات بان لزوما یفرید و س ستم ها با تتاه به پتانس ل های در دست ،هتشمندینه عمل نمی کنند.
حال یین ستیل مطرح می شتد ،که چگتنه می تتی یز یین متضتع مطلع شد؟
اتیب در یستخریج تریزنامه مغزی و رفتاری یست .که فرآیند آزمت های  Brain Coachیین تریزنامه ری در یرت ار ما
قریر می دهد .که پس یز آ یمکا ترس م نقاط قتت و ضعف ،نقاط هزینه و فرصت و نقاط ن ازمند تغ ر در ریستای
باننس یول ه فرد یا س ستم مح ا می شتد.
پس یز طی مریحل فتق یعنی آزمت و ترس م یمکا هدف ر ری در مغز فرد یا سازما در ریستای رسترش

عملکردها و سارتارها ییجاد شده و بتس له تمرین های یول ه آ بخش تقتیت می رردد.
هدف ر ری در یین بخش به معنی فعال سازی نترو های یست ،که در ترس م قابل قبتل عمل نکرده یند ،همچن ن
در تمام شرییط لتب پ ش پ نانی هدف قریر دیده می شتد.
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آشنایی با طریح Brain Coach
م ثم ییری پناه دینش آمترته علتم شنارتی (مطالعه مغز و ذهن ینسا ) یست ،یز پروژه ها و مدل های طریحی
شده تتسط وی می تتی به متیرد زیر یشاره کرد:
-

طریحی و ریه یندیزی مجمتعه نخست یندیش مجمتعه رفتارشناسی WWW.HUXTA.COM

-

طریحی دوره مذیکریت شنارتی یول ن س ستم مدل سازی مذیکریت در ییری (ترس م ن م رخ مذیکره)

-

مدلسازی رفتار ینسا با رویکرد فایده ذهنی در تصم م ر ریی (بازیریابی پنها )

-

بررسی و پژوهش نظریه ذهن و یرتباط آ با زبا با رویکرد برو فکنی ه جانی چهره (تاث ر زبا در بازیریابی،
پ ش ب نی تقاضا ،یم ال و باور های یفرید اهت برنامه ریزی فروش)

-

عملکرد های شنارتی و زیستی فریبت دروغ و تاث ر آ در مدیریت بنگاه های کاری و بازیریابی

-

طریحی و ریه یندیزی پروژه ضد تبل غات یول ن پروژه تبل غی با رویکرد آستانه یدریکی

-

ریه یندیزی مدل سنجش نامحستس یفکار با یستااده یز تست های نظریه ذهن

در حال حاضر وی دوره ویژه  Brain Coachری در ییری طریحی و ریه یندیزی کرده یست.

چگتنه ریه ری آغاز کن م؟
 -1اهت مصاحبه حضتری بریی تع ن فرآیند  Brain Coachبا ما تماس بگ رید.
 -2پس یز تع ن نتع فرآیند یک روز اهت تست که ب ن  3تا  5ساعت طتل می کند ،بریی شما تع ن می رردد.
 -3با تتاه به پتانس ل های فرد یا مجمتعه هزینه  Coachیعالم شده و در صترت تمایل فرد ،تمرین ها تدوین می
رردد .شایا ذکر یست ،تمرین ها شامل تمرین های مربتط به فعال سازی هدفمند بخش های مختلف مغز ،نرم
یفزیر ،کتاب ،ف لم و کالس های حضتری یست.
 -4پس یز دریافت برنامه فرآیند فعالسازی آغاز می رردد و با سنجش های هر روزه وضع ت مترد سنجش قریر می
ر رد و در صترت ن از تمرین ها تغ ر می کند.
 -5در نهایت با رس د به هدف فرآیند پایا م ابد.
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