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چکیدُ
ؿازناف ٌا ك زَانؽ ةؼای جَؿؿً ك صؼکث از كضؽ نَزَد ةً كضػؽ نعلػَب ةایـػحی ركشٌػای
صؼکث ظَد را در چارچَب ةؼىانًٌای نغكف اجعاذ ىهایيػغ ك در ییػؼ ایػو مػَرت ٌؼاػؽ ػادر
ىعَاٌيغ ةَد اٌغاؼ ظَد را ؾهلی ىهایيغ .ةؼای اجعاذ جنػهیهات در ٌػؼ ؿػعضی ةایـػحی ركش
فکؼی نحياؿب ةا آف ایساد جا ةؼ اؿاس ایو چارچَب جفکػؼ ،جنػهیمٌای نؼةَظػً اظػػ اػؼدد.
صؼکث در نـیؼٌای نؼجتط ةا چكماىغازٌا ،اٌغاؼ ،ؿیاؿثٌا ك ارزشٌای راٌتؼدی کالف ةؼای
ؿازنافٌا ةغكف ةؼىانًٌای راٌتؼدی ك ةغكف ركشٌای نػغیؼیث راٌتػؼدی انکافپػػیؼ ىیـػث.
ةغیٍی اؿث صؼکث ایو ؿازنافٌا جَؿط ىیؼكی اىـاىی مَرت نیایؼد صاؿ چياىچً ایو ىیؼكی
اىـاىی فا غ قياظث کافی از ركش نغیؼیث ،ةؼىانًٌا ،اٌغاؼ ،چكماىغاز ؿازناف ةاقغٌ ،یچاػاق
كضؽ نعلَب دؿثیافحيی ىعَاٌغ ةَد .ایساد جفکؼ راٌتؼدی در کارکياف آزا ىقف ةـیار نؤدؼی
در اؿحهؼار ،ةقاء ك پیكؼفث در نضیط نحغیؼ ك پَیای انؼكزی ةازی نیکيغ ك اةػؽاری اؿػث کػً
کهک نیکيغ جا فؼمث ٌای زغیغ ةؼای جؿالی آزا ایساد قَد .ایػو نقالػً ةاٌػغؼ ارائػً ركقػی
نياؿب زٍث ایساد جفکؼ راٌتؼدی در کارکياف آزا ك ةؼای پاؿطدٌی ةً ایو ؿؤاؿ کلی کً ةؼای
ایساد جفکؼ راٌتؼدی در کارکياف آزا چگَىً ةایـحی ؾهل ىهَد؟ ارائًقغق اؿث.

ٍاشُّبی کلیدی
راٌتؼد ،جفکؼ راٌتؼدی ،کارکياف آزا

 -1کارقياس ارقغ نغیؼیث دفاؾی داىكگاق فؼناىغٌی ك ؿحاد آزا sadeghsanaei@yahoo.com -

 -2ؾضَ ٌیئث ؾلهی داىكگاق فؼناىغٌی ك ؿحاد آزا
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هقدهِ

جفکؼ راٌتؼدی اةؽار نٍهی اؿث کً کارکياف انؼكزی ةایغ ةً آف نسٍؽ ةاقيغ ك ةؼگ ةؼىػغقای
در ؾؼمًٌای نعحلف قياظحً نیقَد ك ٌهچيیو ةً کارکيػاف انکػاف نیدٌػغ کػً ریـػک
جنهیهاجكاف را ارزیاةی کييغ .جفکؼ راٌتػؼدی در نضػیط پػؼجالظم ك پیفةیيیىاپػػیؼ انػؼكز
ركیکؼد نياؿب راٌتؼی ؿازناف قهؼدق نیقَد ،ركیکؼدی کً نیجَاىغ ةؼای ؿازناف نؽیحػی
ر اةحی ةیافؼیيغ (اؾؼاةی ك صقیقث داةث .)23 :1389 ،جفکؼ راٌتؼدی در الب َاؾػغ ؿػادق ك
ؾهیػػظ ػػػاٌؼ نیقػػَد .ایػػو َاؾػػغ نػػغؿ ذٌيػػی ظامػػی را ایسػػاد نیکييػػغ ك نتيػػای
جنهیمایؼیٌای ركزاىً جا زٍثایؼی کلی ؿازناف ظَاٌيػغ ةػَد (نػَیلی .)43 :1385 ،در
دكراف زغیغ ،ؾنؼ ةؼىانًریؽی راٌتؼدی ةػً پایػاف رؿػیغق ك ىقػف آف ةػً جفکػؼ راٌتػؼدی
ؿپؼدققغق اؿث .ركیکؼد ؿازىغقجؼ ك نفیػغجؼی ٌػم ةػؼای ایػو زنیيػً كزػَد دارد .جفکػؼ ك
ةؼىانًریؽی راٌتؼدی نیجَاىيغ در کيار ٌم ىقف نکهل داقحً ةاقيغ .در ایو ركیکػؼد ،جفکػؼ
راٌتؼدی چكماىغاز نیآفؼیيغ ك ةؼای جتییو ك پیادقؿازی آف از اةػؽار ةؼىانػًریؽی راٌتػؼدی
اؿحفادق نیقَد (اظگؼٌ )29 :1389 ،يؼی نیيحؽةؼگ 1نحفکؼاف را از ةؼىانػًریؽاف راٌتػؼدی
زغا نیداىغ .كی ةؼای ةؼىانًریؽاف راٌتؼدی ىقف نؤدؼی ٌهچَف اػؼدآكری دادقٌ ،هؼاٌػی
نحفکؼ راٌتؼدی در ظلظ راٌتؼد ك نكػارکث در پیادقؿػازی چكػماىغازٌای راٌتػؼدی ذکػؼ
نیکيػغ ،كلػی ظلػظ چكػماىغاز ك نؿهػاری راٌتػؼدی را صامػل جفکػؼ راٌتػؼدی نیداىػغ
(پَرپیساىی )55 :1385 ،جفکؼ راٌتؼدی زٍثایؼی نياؿب ؿػازناف را نكػعل نیؿػازد ك
ةؼىانًریؽی راٌتؼدی ؿازناف را در زٍث نكعلقغق ةًپیف نیةؼد .جفکؼ راٌتؼدی ةا ؿيحؽ
ؾَانل نؤدؼ نضیعی ك دركىی جنَیؼ یکپارچًای از فضا را در ذٌو ایساد ك زنیيً را ةؼای ظلظ
پاؿطٌای ظال اىً ك ةغیؽ ةً ىیازٌای نَزَد فؼاٌم نیکيغ( .قؼیفی)372 :1393 ،
تطریح هسئلِ

در ؿازناىی ٌهچَف ارجف زهٍَری اؿالنی ایؼاف کً نضَر ٌهً فؿالیثٌػا ،چكػماىغازٌای
جؿؼیفقغق ك نعلَبٌای از پیف جؿییوقغق نیةاقغ ك ارزشٌای نَزَد در ؿازناف ،ىقػف
اؿاؿی را ایفا نی ىهایيغ ٌهچيیو در ؿازناىی کً ةؼای ؿیؼ صؼکث ظَد از صػاؿ ةػً آیيػغق،
رؿالحی را ائل اؿث ك ةؼای ایو نٍم راٌتؼد جغكیو نیىهایػغ ك ةػغكف ایيکػً نعلتػی را ةػً
ةعث ك ا تاؿ كااػار ىهایغ ظَد ایو آیيغق را ر م نیزىغ ،ىیػاز ةػً کارکيػاىی دارد کػً ضػهو
قياظث ایو فؼایيغ ،ادر ةاقيغ آیيغق را جؼؿیم ىهایيغ ،راٌتؼدٌای رؿیغف ةً ایػو آیيػغق را
جغكیو ىهایيغ ،راٌتؼدٌای جغكیوقغق را ازػؼا ىهایيػغ ك درىٍایػث ایػو فؼایيػغ را كاپػایف ك
- Henry Mintzberg
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ارزیاةی ىهایيغ .درنسهَع ةایغ افث ارجف زهٍَری اؿالنی ایؼاف ةؼای رؿػیغف ةػً اٌػغاؼ
ؾالیً ظَد ىیاز ةً کارکياىی دارد کً دارای جفکؼ راٌتؼدی ٌـحيغ .در ایو جضقیظ نغ داریػم
ةً ایو ؿؤاؿ پاؿط دٌیم کً ةؼای ایساد جفکؼ راٌتؼدی در کارکياف آزا چگَىً ةایـحی ؾهػل
ىهَد؟
هجبحث ًظری تحقیك
هبّیت تفکر راّجردی

آةؼاٌاـ 1جفکػؼ راٌتػؼدی را قياؿػایی اؿػحؼاج یٌای اةلاظهیيػاف نػغؿٌای کـػبكکاری
نیداىغ کً ةً ظلػظ ارزش نيسػؼ قػَد .اك نؿحقػغ اؿػث زـػحسَ ةػؼای یػافحو اؽیيػًٌای
راٌتؼدی نياؿب کً نؿهَالً ةًؾيَاف ةعكی از فؼآیيػغ نػغیؼیث راٌتػؼدی اىسػاـ نیایػؼد،
دركا ؽ ىحیسً ؾهلی جفکؼ راٌتؼدی اؿث ( .)Abraham,2005:7پَرجَ ةؼ ایو ةػاكر اؿػث کػً
اؿحؼاج ی یکركىغ فکؼی نتحيی ةؼ نيعظ جضلیل ك جفکؼ ٌهگؼا اؿث ،ةياةؼایو راٌتؼد ةایغ ةً
ؾلم جلقی قَد )Porter, 1990: 89( .جفکؼ راٌتػؼدی فؼآیيػغی ظال اىػً ك كااػؼا اؿػث .ك ةػا
چكماىغاز ك دكرىهای ظؼاصیقغق جَؿط رٌتؼاف ؿازناف نؼجتط اؿث ایو انؼ نـحلؽـ فؼاجػؼ
رفحو اىغیكً نغیؼاف از ؾهلیات ركزنؼق ةاٌغؼ جهؼکؽ ةػؼ نػغ ك ىیػث راٌتػؼدی ةليغنػغت
نَردىؼؼ اؿث)Moshbeki, 2008: 108( .
2
نیيحؽةؼگ جفکؼ راٌتؼدی را یک ىهای یکپارچً از کار در ذٌو نیداىغ ،اػؼی ٌانػل آف را
نؿهاری ٌيؼنيغاىً اؿحؼاج ی ةؼ نتيای ظال یث ك فٍم ك کار جَمیف نیکيغ رالػف اؿحیـػی
آف را ظؼحریؽی ةؼ نتيای یادایؼی نیقياؿغٌ .ؼیک از جؿاةیؼ ىهایی از ایو ركیکػؼد را ارائػً
نیکييغ ،ةغكف آىکً ٌیچیک نغؾی ةیاف جهانی ایو ركیکؼد ةاقيغ (زؿفػؼی )37 :1394 ،از
دیغااق کلی ،جفکؼ راٌتؼدی یک «ةنیؼت ك فٍم از كضؿیث نَزَد ك ةٍؼقةؼداری از فؼمثٌا
اؿث» .ایو ةنیؼت کهک نیکيغ جػا كا ؿیثٌػای نضػیط ك َاؾػغ آف ةًدرؿػحی ك ةػًنَ ؽ
قياظحً قَد ك ةؼای پاؿعگَیی ةً ایو قؼایط راقکارٌای ةػغیؽ ك ارزشآفؼیيػی ظلػظ قػَد
()Monavvarian, 2012: 132
تعبریف تفکر راّجردی

جؿؼیف جفکؼ راٌتؼدی دقَار ك قایغ ةحَاف افث ؿػٍل نهحيػؽ اؿػث .كی اػی امػلی جفکػؼ
راٌتؼدی ،جَاىایی ةً دؿث آكردف ىگؼقی کلی از ؿازناف ك نضیط آف اؿث .جؿاریف نحؿغدی
کً ةؼای جفکؼ راٌتؼدی ارائًقغق ٌؼیک ةً زيتًٌایی از ایو ركیکؼد جَزً داقحًاىغٌ ،ؼچيػغ
- Abraham Stan
- Gary Hamel
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ٌیچیک جهانی اةؿاد را در ةؼىغارىغ .از ةیو ایو جؿاریف اَىااَف کػً مػاصبىؼػؼاف نعحلػف
ةؼای جفکؼ راٌتؼدی ارائً کؼدقاىغ ؿً جؿؼیف جقؼیتاً رایر ك کانل را ةؼاؽیغقایم کػً در ایيسػا
نیآكریم.
فؼآیيغ ةًکارایؼی جسؼةیات تلی در چارچَةی نيـسم کً آف را جغكیو راٌتؼد نیىانيػغ ،ةػا
پیهَدف ایو فؼآیيغ نیجَاف در نَ ؿیثٌای صـاس ك ةضؼاىی (راٌتؼدی) ةٍحؼیو جنػهیم را
اجعاذ کؼد (اؿحیـی.)11 :1384،
جفکؼ راٌتؼدی ةؼای ؿازناف چكماىغاز نیآفؼیيغ ك ةً نغیؼاف کهک نیکيػغ جػا در راؿػحای
ایو چكماىغازٌا جنهیهات مضیضی را اجعاذ کييغ (یفاریاف ك کیاىی.)43 :1390 ،
قیَقای کً اىـافٌا در ؿازنافٌا ةا اؿحفادق از آف ىـتث ةً فؼمثٌا ك نَ ؿیثٌای ركزنػؼق
ةؼظَرد کؼدق ك پاؿط نیدٌيغ ظػؼزی از زىػغای ك پاؿػطاػَیی ؿػازناىی اؿػث (کػافهو ك
ٌؼنو.)81 :1387 ،
الگَی تفکر راّجردی
1

زیو لیغکا اؿحاد داىكگاق داردف در ؿاؿ  2005الگَیی ةؼای جفکؼ راٌتؼدی پیكػيٍاد کػؼد
کً ةًمَرت اـحؼدق پػیؼفحً ك اؿحفادق قغ .اك در ایو الگَ ةؼای جفکؼ راٌتػؼدی پػير ؾانػل
اؿاؿی را نعؼح نیکيغ:
 -1ىگؼش ؿیـحهی :یک نحفکؼ راٌتؼدی ةایغ الگَیی ذٌيی از جهاـ ؿیـحم نَلػغ ارزش ،از
اةحغا جا اىحٍا در ذٌو داقحً ةاقغ ك ركاةط ةػیو ازػؽای آف را ةًدرؿػحی درؾ کيػغ .راٌتػؼد
ركیکؼد جهاـىگار ك یکپارچًای اؿثٌ ،ؼچيغ فؿالیثٌای نسؽا ك نحيَع زیػادی در آف كزػَد
دارد.
 -2جهؼکؽ ةؼ اٌغاؼ :افؼاد یک ؿازناف ةایغ نياةؽ ظَد را ةؼ ركی اٌػغاؼ راٌتػؼدی نحهؼکػؽ
کييغ .ایو جهؼکؽ ةایغ جا دؿحیاةی ةً ٌغؼ ةا ی ةهاىغ .ایو جهؼکػؽ جهػانی اىػؼیی ؿػازناف ك
افؼاد را نحَزً جضقظ اٌغاؼ راٌتؼدی ظَاٌغ کؼد.
 -3فؼمثزَیی ٌَقهيغاىً :ةؼای جفکؼ راٌتؼدی ٌهَارق ةایػغ از ایػغقٌای زغیػغ اؿػحقتاؿ
کؼد .ایو انؼ ؿتب نیقَد جا فضای اؽیيًٌای راٌتؼدی جَؿؿً یاةغ ك دؿػحیاةی ةػً راٌتػؼد
ادؼةعف نیـؼ قَد .در جفکؼ راٌتؼدی ،کكف فؼمثٌا ك ةٍؼقایػؼی از آفٌػا امػل نٍهػی
اؿث.

- Darden
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 -4جفکؼ در زناف :راٌتؼد مؼفاً در آیيغق ىیـث ،ةلکً پلی اؿث کً اػقحً ،صػاؿ ك آیيػغق را
ةً ٌم پیَىغ نیدٌغ .ةؼای جغكیو ك ازؼای راٌتؼد ةایغ پیَؿحً ایو نـیؼ را ةازةیيی کػؼد .در
ایو قیَقی جفکؼ ةایغ آیيغق را ةؼ نتيای جَاىهيغیٌای انؼكز (کً دؿحاكرد اػقحًی ؿازناف
اؿث) ظلظ کؼد.
 -5پیكؼكی ةا فؼضیًٌا :در دىیایی نهلػَ از اظالؾػات اَىػااَف ك ةػا كزػَد نضػغكدیثٌای
زناىی ةؼای جضلیل آفٌا ،اةلیث فؼضیًؿازی ك آزنػَف فؼضػیًٌا یکػی از نٍمجػؼیو ؾَانػل
پیكتؼد ؿؼیؽ ؿازناف ةًؿَی اٌغاؼ اؿث (.)Ghorbani. M., Kiani. 2012: 3
هفَْم ٍ فرآیٌد ضکلگیری تفکر راّجردی

ةؼای جتغیلقغف ةػً ؿػتک اؿحؼاج یـػث کارآنػغ ،جهػؼیو ك نهارؿػث در جفکػؼ راٌتػؼدی
ضؼكری اؿث ،ك ایو ةایغ ةً یک ةؼىانً نيؼم ركزنؼق ،جتغیل قَد .ىهیجَاف در قؼایط ؾادی
آف را در کياری ةًمَرت آنادق ىگاقداری کؼدق در قؼایط اضعؼاری ةً کار اؼفث چیؽی ةػً
ىاـ راٌتؼدٌای صاضؼ ك آنادق کً ةحَاف آفٌا را از یک فؼكقگاق ظؼیغاری کؼد كزػَد ىػغارد.
جغكیو راٌتؼد ةً ةیاف ؿادق اـحؼش نيعقی فؼآیيغ فکؼی ؾادی ظَدناف اؿث .ایو قػیَق
نتحيی ةؼ یک فلـفً دكرىگؼی اؿػث در یػک نفٍػَـ ةـػیار كا ؿػی جفکػؼ راٌتػؼدی ةیػاف
دیغااقٌا ىـتث ةً زىغای اؿث ٌهاىيغ ٌؼ فؿالیث ظال اىً دیگػؼ ،زنػاىی نیجػَاف از اةػؽار
جفکؼ راٌتؼدی اىحؼار جَفیظ ةیكحؼ داقث کً امَؿ ؾلهػی ظامػی را در ذٌػو داقػحً ك از
پارقای کاؿحیٌا ك ىارؿاییٌا ىیؽ آااٌاىً ةپؼٌیؽیم (نـگؼیاف صقیقی.)72 :1371 ،
راٌتؼدٌای نَفظ جيٍا صامل جضلیلٌای کارقياؿاىً َی ىتَدق ةلکً ىحیسً كزػَد قػؼایط
ظاص فکؼی ك ذٌيی ٌـحيغ ایو ةغاف نؿيی ىیـث کً اؿحؼاج یـث جضلیل نـػائل را اىکػار
نیکيغ ةلکً جأکیغ ةؼ آف اؿث کً جضلیل نـائل ىقعً قؼكع ةـیار نٍػم ك جؿییوکييػغقای
ةؼای جفکؼ راٌتؼدی اؿث ك ةغكف جسؽیًكجضلیل نـائل ،جفکؼ ك ظال یث ؿازىغق کهحؼ كزَد
دارد .جفکؼ راٌتؼدی نـحلؽـ مؼؼ ك ث ،ةیيف ،متؼ ك فغاکاری اؿث كلی در ةليغنغت ؿَد
زیادی دارد .جأکیغ ةؼ ایو ىکحً ضؼكری اؿث کً داقحو جفکؼ راٌتؼدی نيضنػؼ ةػً ازػؼای
چيغ غـ ؿادق ىیـث جفکؼ راٌتؼدی ةغیو نؿيی اؿث کً ةحَاف ؾَانل نؤدؼ ةػؼ ؿػازناف را
دیغ ك از آیيغق نتٍم ك ىانعهئو ةانالصؼػً كاةـػحگی ؾَانػل نػؤدؼ راقصلٌػای نـػائل را
اؿحيتاط ىهَد .ایو جَاىایی چیؽی ةیكحؼ از آاػاٌی از ركىػغٌای نٍػم ازحهػاؾی ،ؿیاؿػی،
ا حنادی ك فوآكری اؿث ،نغیؼاىی کً جفکؼ راٌتؼدی دارىغ ادرىغ ؿازناف ظَد را در پؼجػَ
ركىغٌا ك ركیغادٌای اَىااَف ك ركزافؽكف ایو دىیای در صاؿ جغییؼ ةتیييغ ك ٌهتـػحگیٌای
ؾَانل اؿاؿی ك نٍم را جكعیل دٌيغ (ایؼافى اد پاریؽی.)19 :1373 ،
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جفکؼ راٌتؼدی پغیغق چيغةؿغی اؿث کً از جؿانل ؾَانل جكکیلدٌيغق آف ،جفکؼ نياؿػب ك
کارآفؼیو راٌتؼدی ةً كزػَد نیآیيػغ .جفکػؼ راٌتػؼدی «پیفةیيػی آیيػغق» ىیـػث ةلکػً
جكعیل ةًنَ ؽ ظنَمیات نیغاف ر اةث ك دیغف فؼمثٌایی اؿث کً ر تا ىـػتث ةػً آف
یافل ٌـحيغ .جفکؼ راٌتؼدی در نقاةل َاؾغ ؿادق ك ؾهیظ ػاٌؼ نیقَد .ایو َاؾػغ نػغؿ
ذٌيی ظامی را ایساد کؼدق ك نتيای جنهیمایؼیٌای ركزاىً جا زٍػثایؼی کلػی ؿػازناف
ظَاٌغ ةَدٌ .يؼی نیيحؽةؼگ جفکؼ راٌتؼدی را یک ىهای یکپارچً از جَمیف نیکيػغ ازىؼػؼ
كی جفکؼ راٌتؼدی ةؼ جؼکیب جأکیغ دارد ك ةا اؿحفادق از قٍَد ك ظال یث یک ىگؼش نيـسم
از ؿازناف ایساد نیکيػغ .اؿحؼاج یـػثٌای ادػؼةعف دارای جفکػؼ راٌتػؼدی ػَی ةػَدق ك
كضؿیث نَزَد را در ةـحؼ نقامغ نَردىؼؼ ىگاق نیکييغ ىكاف دادف كاکيفٌػای نذتػث ك
ؿازىغق در ةؼاةؼ نكکالت ،الٍاـةعف ةَدف ك ایسػاد اىگیػؽق در افػؼاد ك نٍػارت در ةؼ ػؼاری
ارجتاط اززهلً كی ایٌای جفکؼ راٌتؼدی اؿث (ةؼكس ك الاالف.)7 :1385 ،
جفکؼ ةًمَرت ؾاـ ك جفکؼ راٌتؼدی ةًظَر ظػاص یػک فؼآیيػغ اؿػث کػً ةایـػحی زنیيػً
قکلایؼی ك پؼكرش آف فؼاٌم قَد .در قکلایؼی جفکؼ راٌتؼدی ؾَانل نعحلفػی دظیػل
ٌـحيغ کً ىضَق قکلایؼی آف در الگَی قهارق  1ىكاف دادققغق اؿث.
قکل )1الگَی فؼآیيغ قکلایؼی جفکؼ راٌتؼدی
اصـاس ةً ىیاز

جفکؼ راٌتؼدی

جغییؼ ك ىَآكری

کارةؼد جفکؼ راٌتؼدی

جقَیث آیيغق ىگؼی

جهؼیو کل اؼایی

صنَؿ ىحیسً جفکؼ راٌتؼدی

کارةؼدی قغف جفکؼ راٌتؼدی

فؼآیيغ جفکؼ راٌتؼدی

پؼكرش جفکؼ راٌتؼدی

درؾ قٍَدی

قؼكع جفکؼ راٌتؼدی

ایساد جفکؼ راٌتؼدی

اؿحقؼار جفکؼ راٌتؼدی در ؿازناف

ٌهافظَر کً در الگَی قکل ( )1آنغق اؿث ؿيگ ةيای ایساد جفکؼ راٌتؼدی اصـاس ىیػاز
اؿث ،جا زناىی کً در ؿازناف ةا جهاـ كزَد ىیاز ةً جفکؼ راٌتؼدی اصـاس ىكػَد مػضتث ك
جَزیً رازؽ ةً جفکؼ راٌتؼدی ةینؿيا ك نفٍَـ اؿث .ك حی ىیاز ةً جفکؼ راٌتؼدی اصـاس ك
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ٌهًایؼ قغ ؾَانل املی جفکؼ راٌتؼدی قکل نیایؼد .ىقعً قؼكع جفکؼ راٌتؼدی جقَیػث
درؾ قٍَدی نغیؼاف ك کارکياف اؿث کً ةً دىتاؿ آف کیفیثٌای آیيػغقىگؼی ،کػلاؼایی،
جغییؼ ك ىَآكری جقَیث ك ةؼادؼ جؿانل آف جفکؼ راٌتؼدی در ؿازناف اؿحقؼار یافحً ك از نَاٌب
آف ؿازناف ك کارکياف ةٍؼق نیایؼىغ (ؿلعاىی.)5 :1384 ،
عٌبصر تفکر راّجردی

ةؼای جفکؼ راٌتؼدی الگٌَای نحؿغدی ارائًقغق اؿث کً الگَی پیحؼ كیلیاـ ؿَف ،زیو
لیغکا ك اؼی ٌانل ،از قياظحًقغقجؼیو ایو الگٌَا ٌـحيغ .جأکیغ كیلیاـ ؿَف ةؼ
جَاىهيغؿازی ؿازناف از ظؼیظ جَؿؿً اةلیثٌا ك قياظث نضیط اؿث .اؼی ٌانل ایساد
قَر ك قَؽ جازق در ؿازناف را ةؼای ظلظ دیغااقٌای زغیغ راٌتؼدی جَمیً نیکيغ .از
نٍمجؼیو ایو الگٌَا نیجَاف ةً جفکؼ لیغکا اقارق ىهَد .ةؼای جفکؼ راٌتؼدی پير رکو املی
را پیكيٍاد نیکيغ ،کً در قکل ( )2ىكاف دادق قغق اؿث (اةَیی اردکاف.)17 :1393 ،
قکل  )2ؾَانل جفکؼ راٌتؼدی ،لیغکا 2005 ،نيتؽ)Liedtka, 2005: 124( :

نغ ك ىیث
نحهؼکؽ

چكماىغاز
ؿیـحهی
جفکؼ راٌتؼدی
فؼمثزَیی
ٌَقهيغاىً

جفکؼ در زناف
پیكؼكی ةا فؼضیً

 -1دیغااق ؿیـحهی :1جفکؼ راٌتؼدی نتحيی ةؼ دیػغااق ؿیـػحهی ایسادقػغق اؿػث .یػک
نحفکؼ راٌتؼدی نغؿ ذٌيی کانلی از کل ؿیـحمِ ظلظ ارزش را داراؿث ك كاةـحگی نحقاةل
دركىی آفٌا را درؾ نیکيغ .ایو الگػَی ذٌيػی ةایػغ ةافػث ةیؼكىػی ك دركىػی ؿػازناف را
یکپارچً ك ٌهاٌيگ ؿازد .ةياةؼایو ،نحفکؼاف راٌتػؼدی ركاةػط دركف ؿیـػحم را از زكایػای
نعحلف نیىگؼىغ.

1- A System Perspective
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 -2نغ ك ىیث نحهؼکؽ 1:نغ ك ىیث راٌتؼدی ،کاىَىی ایساد نیکيغ کً ةً افؼاد دركف یک
ؿازناف ازازق نیدٌغ اىؼیی ظَد را نحهؼکؽ کؼدق ك آف را ةً مَرجی غرجهيػغ ك ةػًنيؼَر
جهؼکؽ ةؼ ركی ٌغؼ ،در ةؼاةؼ آقفحگی صفغ کييغ.
 -3فؼمػثزَیی ٌَقػهيغاىً 2:دركف چيػیو نػغ ك ىیػث نحهؼکػؽ ،ةایػغ فضػایی ةػؼای
فؼمثزَیی ٌَقهيغاىً كزَد داقحً ةاقغ ،ةؼای ایيکػً ىػًجيٍا راٌتػؼد نػَردىؼؼ را پػیف
ةتؼد ،ةلکً راق را ةؼای ػٍَر راٌتؼدی زغیغ ةاز ىگً دارد.
 -4جفکؼ در زناف 3:راٌتؼد فقط جضث جأدیؼ نغ ك ىیث آیيغق ىیـث ،ةلکً ،ایو فاملً نیاف
كا ؿیث نَزَد ك ٌغؼ آیيغق اؿث کً در جغكیو آف نؤدؼ اؿث.
 -5فؼضیً نضَری 4:زػؽء ىٍػایی جفکػؼ راٌتػؼدی ةػًؾيَاف فؼایيػغ پػیف ركی ةػا فؼضػیً
نؿؼفیقغق اؿث کً ناىيغ ركشٌای ؾلهی ،ایساد فؼضیً ك آزنَف آف ةًؾيَاف فؿالیثٌػای
نضَری پػیؼفحًقغق اؿث .ایو فؼایيغ در ظَؿ زناف ك ةًظَر نکػؼر ،ایػو انکػاف را فػؼاٌم
نیؿازد کً ٌهیكً فؼضیًٌای نعحلف نعؼح قَد)Liedtka, 2005: 123( .
الگَی یبدگیری تفکر راّجردی

ةؼظی از اىغیكهيغاف ،فکؼ کؼدف را یک فؿالیث ؾقلی در راةعً ةػا نؿلَنػاجی نػیداىيػغ کػً
اىـاف ةؼای رؿیغف ةً نعلَب (ؾلم پیغا کؼدف ةً نسٍَؿ) آف را در ذٌػو ظػَد نػیىكػاىغ؛
ایو فؿالیث یا صؼکث ؾقالىی دارای پير نؼصلً اؿث.
الف  -ركةًرك قغف ةا نكکل یا نسٍَؿ.
ب -قياظث نكکل یا نسٍَؿ فارغ از ىَع آف.
ج -صؼکث ؾقل از نكکل یا نسٍَؿ ةًؿَی نؿلَناجی کً در ذٌو ذظیؼققغق اؿث.
د -ؿازنافدٌی نؿلَنات نَزَد ،ةؼای یافحو پاؿط ك یا ةؼای صل نكکل.
ق -صؼکث ؾقل از نؿلَنات ؿازنافیافحً ةًؿَی نسٍَؿ ةؼای نؿلَـ کؼدف آف.
کیـی ك الغنو ظی نعالؿاجی کً در نَرد جفکؼ راٌتؼدی اىساـ دادىغ ،نغلی را ةؼای
یادایؼی جفکؼ راٌتؼدی ارائً کؼدىغ .ایو نغؿ ةًظَرکلی ةؼ قؼح دیغف ك قياؿایی نتؼـ
راٌتؼد ك ؿاظحو ك ازؼای راٌتؼد اؿث .ةؼای زغا کؼدف جفکؼ راٌتؼدی از راٌتؼد ،آفٌا ایو

1- Intelligent opportunism
2- Intelligent opportunism
3- Thinking in time
4- Hypothesis-driven
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کار را ةًؾيَاف «جفکؼ راٌتؼدی در ؾهل» ؾيَاف نیکييغ .ازؽای ایو نغؿ قانل ،پاالیف،1
نفٍَـؿازی ،آزنایف ك پؼؿف اؿث .آفٌا ةیاف نیکييغ کً چؼظً جفکؼ راٌتؼدی فؼآیيغی
جکؼارقَىغق ،جؿانلی ك پَیا اؿث .کیـی ك الغنو ةا اؼدآكری ادةیات راٌتؼد ،قياظث ك
آنَزش ةؽراـاالف 2،ادر ةً جئَریؽق ك جَؿؿً جفکؼ راٌتؼدی ةؼ اؿاس پير ؾانل :فؼآیيغ
جفکؼ راٌتؼدی ،جفاكتٌای فؼدی ،جسارب کاری ،جأدیؼاػاراف ؿازناىی ك ظلظ داىف ،قغىغ.
قکل ( )3الگَی ارائًقغق را ىكاف نیدٌغ .ؿٍم فؼآیيغ جفکؼ راٌتؼدی ( ـهث راؿث الگَ)
ةً ؾيامؼ دیگؼ جأدیؼاػارجؼ ك آنَزىغق اؿث) Goldman And Casey, 2010: 171).
قکل  )3الگَی یادایؼی جفکؼ راٌتؼدی نيتؽ) Goldman And Casey, 2010: 172):

جفاكت فؼدی
پاالیف

پؼؿف

جفکؼ

آزنایف

ظلظ داىف

جسارب کاری

نفٍَـ
جأدیؼ اػاراف

نغؿ کیـی ك الغنو ،جفکػؼ راٌتػؼدی را ةػًؾيَاف یػک پغیػغق اةػل یػادایؼی نیداىػغ ك
ركشٌای نعحلفی را ةؼای جضقظ ایو نَضػَع پیكػيٍاد نیکيػغ .ىعـػث ایوکػً نػغیؼاف
نیجَاىيغ ةً دیگؼاف کهک کييغ جا ؾادات ك ظَاؿحًٌای ظَد را در ارجتاط ةا جَؿؿً جَاىایی
جفکؼ راٌتؼدی درؾ کييغ .دكـ ،نغیؼاف نیجَاىيغ جسؼةًٌای کاری در پی ةگیؼىغ کػً جفکػؼ
راٌتؼدی را جَؿؿً دٌيغ ك ؿَـ ایوکً رٌتػؼاف نیجَاىيػغ فؼآیيػغٌای ؿػازناف ك زلـػات
ةؼىانًریؽی راٌتؼدی را ةا ؾَانلی کً نؼةَط ةً جَؿؿً جفکؼ راٌتػؼدی اؿػث ،جؼکیػب کييػغ
(النضهغی.)105 :1392 ،

1- Scanning
2
- Adult Learning
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 )7یبزدُ هْبرت اسبسی ثرای تفکر راّجردی

جفکؼ راٌتؼدی فؼایيغی اؿث کً ركش جفکؼ ،ارزیاةی ،نكاٌغق ك ظلظ آیيغق جَؿط افؼاد ةؼای
ظَد ك دیگؼاف را جتییو نیکيغ ،جفکؼ راٌتؼدی اةؽاری ةـیار نؤدؼ ك ارزقهيغ اؿث .ایو اةػؽار
نی جَاىغ ةؼای صنَؿ ةً جنهیهاجی در ارجتاط ةا قغل قها یا زىغای افؼاد ةً کػار ركد .جفکػؼ
راٌتؼدی نـحلؽـ پؼكراىغف نسهَؾً کانلی از نٍارتٌای اؿاؿی اؿث .فٍؼؿث ذیػل قػانل
نٍارت ٌایی اؿث کً ةٍحؼیو نحفکؼیو راٌتؼدی از آف ةؼظَردارىغ ك ٌهیكػً از آف اؿػحفادق
نیکييغ.
▪نٍارت اكؿ
نحفکؼیو راٌتؼدی اةلیث اؿحفادق از ـهث چپ نغؽ (ةعف نيعظ) ك ـػهث راؿػث نغػؽ
(ةعف ظال یث) ظَد را دارىغ .ایساد ایو نٍػارت ىیازنيػغ اؾحهادةػًىفؾ ك جهػؼیو اؿػث ك
نیجَاىغ ةً ظؼز قگؼفی ارزقهيغ ةاقغ.
نٍارت دكـ
آفٌا جَاىایی پؼكراىغف یک چكماىغاز کاری ك چكماىغاز فؼدی نحهؼکؽ کً ةًمػَرت قػفافی
جؿؼیفقغق اؿث رادارىغ .آفٌا درزنیيً اىغیكیغف در الب یک ٌغؼ راٌتػؼدی ك ٌهچيػیو
جغكیو چكماىغاز نٍارت دارىغ .آفٌا ٌؼ دك نٍارت رادارىغ ك از ایػو دك نٍػارت ةػؼای کانػل
کؼدف دیگؼی ،اؿحفادق نیکييغ.
نٍارت ؿَـ
آفٌا جَاىایی جؿؼیف قفاؼ از اٌغافكاف ك جغكیو یک ةؼىانً ؾهلیاجی راٌتؼدی کً ٌػؼ ٌػغؼ
را ةً ؾهلیات نعحلف جقـیم کيغ ك ٌؼ ؾهلیات قانل نسهَؾًای از نياةؽ نَردىیػاز ك زنػاف
ازؼایی نكعل ةاقغ را دارىغ.
نٍارت چٍارـ
آفٌا ةا ظلظ نؿیارٌایی ةؼای ةازىگؼی در نیؽاف پیكػؼفث ،جَاىػایی ایسػاد اىؿعاؼپػػیؼی در
ةؼىانًٌایكاف را دارىغ .در مَرت ىیاز ،ایو نؿیارٌا را ةؼای جكعیل فؼمث ةازىگؼی ةؼىانًٌا
نَرداؿحفادق ؼار نیدٌيغ.
نٍارت پيسم
آفٌا ةً ظؼز قگفثاىگیؽی آااق ك ةاٌَش ٌـػحيغ .ىكػاىًٌای دركىػی ك ةیؼكىػی ؿیـػحم را
جكعیل ظَاٌيغ داد ك ةا زیؼکی از ایو ىكػاىًٌا ةػؼای راٌتػؼی نـػیؼٌای آیيػغق ك جضقػظ
فؼمثٌا ةؼای ظَدقاف ك ؿازناىكاف ةٍؼقنيغ نیقَىغ .نحفکؼیو راٌتؼدی ةؽرگ ،ةً چیػؽی
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کً ةیاف نی قَد ،اَش ظَاٌيغ داد ك نحَزً ظَاٌيغ قغ ك ٌؼ آىچً را کً نیجَاىيغ ،نعالؿً
ك نكاٌغق ظَاٌيغ کؼد ،ةً ىضَی کً اظالؾات ةـیار نفیغی را ةً دؿث ظَاٌيغ آكرد.
نٍارت قكم
آفٌا نحؿٍغ ةً آنَظحو در ظَؿ زىغایقاف ٌـػحيغ ك از ٌػؼ جسؼةػًای درؿػی نیآنَزىػغ.
آفٌا جسؼةیاجكاف را در راؿحای جَاىهيغؿازی ظَیف ةؼای اىغیكیغف ةٍحػؼ در نػَرد نـػائل
راٌتؼدی ةً کار نیةؼىغ.
نٍارت ٌفحم
ةٍحؼیو ك ةؽرگجؼیو نحفکؼیو راٌتؼدی ةؼای ظَد زناف اؿحؼاصث ائل نیقػَىغ .ایػو کػار
ةاؾخ ةٍتَد ك جَؿؿً غرت جفکؼ نیقَد.
نٍارت ٌكحم
آفٌا ظَد را نلؽـ نیکييغ کً زَیای جَمیًٌای دیگؼاف ةاقيغ ك نهکو اؿث از یک اؿحاد،
یک پیكکـَت ،یک اؼكق نكاكرقای ٌهحػؼاز یػا اػؼكقٌػای دیگػؼ کػً اةلاؾحهػاد ةػَدق ك
ایغقٌای نياؿتی را ارائً نیدٌيغ ،اؿحفادق نیکييغ.
نٍارت ىٍم
آفٌا ةا درکی از كا ؿیث ك ةا مادؽ ةَدف در نَرد ایيکً چً چیؽی در ةليغنغت اةل صنَؿ
اؿث ،جَاىایی نحَازف کؼدف نقادیؼ ؾؼیم ایغقٌای ظال اىً را دارىغ.
نٍارت دٌم
آفٌا جَاىایی ایو را دارىغ کً پیفداكری ىکييغ ك ك حیکً ایغقٌا در آیاز قکل نیایؼىػغ ةػً
ظَدقاف ازازق ىهیدٌيغ کً ةا ضاكت ظَدقاف یا دیگؼاف ،ؾقب ىگٍغاقحً قَىغ یا نضػغكد
قَىغ .ظنَماً ایو کار در ظَؿ ٌؼ ظَفاف فکػؼی ةػؼای جػأنیو زؼیػاىی از ایػغقٌای ةػؽرگ
ننغاؽ دارد .ةؿغازایيکً ظَفاف فکؼی ةً ىحیسً رؿیغ ،فؼمث ةػؼای آزنػَدف ایػغقٌا كزػَد
دارد.
نٍارت یازدٌم
آفٌا جَاىایی ایو را دارىغ کً ةؼدةار ةاقيغ ك ةً ؿهث ىحایر ك ضاكتٌا ٌسَـ ىتؼىغ .ایغقٌا ك
اىغیكًٌای ةؽرگ ىیازنيغ زنافاىغ جا پؼكراىغق قَىغ ك ةؼای صنَؿ ةً نَفقیثٌای ةػؽرگ در
آیيغق ك رؿیغف ةً چكماىغاز جؿؼیفقغق قها ةً کار ركىغ (یفاریاف ك کیاىی.)12 :1390 ،
ضرٍرت تَاًوٌدسبزی کبرکٌبى در سبزهبىّب
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جغییؼات نضیعی ك افؽایف ر اةث زٍاىی ،نَضَع جَاىهيغؿازی کارکياف را در کػاىَف جَزػً
نغیؼاف ؼار دادق اؿث .چؼاکً ؿازنافٌا ةا داقحو کارکياف جَاىهيغ ،نحؿٍغ ،ناٌؼ ك ةػااىگیؽق،
ةٍحؼ ظَاٌيغ جَاىـث ظَد را ةا جغییؼات كفظ دادق ك ر اةث کييػغ .جَاىهيغؿػازی ،ؿػالمجؼیو
ركش ؿٍیم ىهَدف دیگؼ کارکياف در غرت اؿث .ةا ایو ركش صؾ اؾحهاد ،اىؼیی نضػاؾف،
یؼكر ،جؿٍغ ك ظَداجکایی در افؼاد ایساد نیقػَد ك صػؾ نكػارکثزَیی در انػَر ؿػازناىی
افؽایفیافحً ،درىٍایث ةٍتَد ؾهلکؼد را ةً دىتاؿ ظَاٌغ داقث.
پؾ از دقٌا ؿاؿ جسؼةً ،دىیا ةً ایو ىحیسً رؿیغ کً ااؼ ؿازناىی ةعَاٌغ در ا حنػاد ك انػَر
کاری ظَد پیكحاز ةاقغ ك در ؾؼمً ر اةث ؾقب ىهاىغ ،ةایغ از ىیؼكی اىـاىی نحعنل ،ظالؽ
ك ةااىگیؽق ةؼظَردار ةاقغ .نياةؽ اىـاىی ،اؿاس دؼكت كا ؿی یک ؿازناف را جكکیل نیدٌيػغ.
ةیو ؿؼنایً اىـاىی ك ةٍؼقكری در ؿازنافٌا راةعًای نـحقیم كزَد دارد .از دیغیًٌای نٍم
ةيگاقٌای ا حنادی نَفظ زٍاف ،اؼدآكری ؿؼنایً اىـاىی فؼٌیعحػً ك ظػؼدكرزی اؿػث کػً
ادر ةً ایساد جضَؿ در ؿازنافٌای نؼةَظً ةاقيغ( .پاؾظیيث)35 :1387 ،
یک ؿازناف نَفظ نسهَؾًای اؿث نؼکب از اىـافٌایی ةافؼٌيگ ،اىغیكً ك اٌغاؼ نكحؼؾ
کً ةا کار اؼكٌی در ىؼاـ اىؿعاؼپػیؼ ؿازناف ،جسارب ك داىف ظَد را ةا ؾكظ ةػً پیكػؼفث
ركزافؽكف ؿازناف در اظحیار نغیؼیث ظَد ؼار نیدٌغ .ةياةؼایو ٌؼ فؼد ىـتث ةػً ؿػازناف ك
كػیفًای کً اىساـ نیدٌغ اصـاس نالکیث ظَاٌغ کؼد .اؿحفادق از جَاىائیٌای ةالقَق نيػاةؽ
اىـاىی ةؼای ٌؼ ؿازناىی ،نؽیحی ةػؽرگ ةػً قػهار نػیركد .در ةٍػؼقكری فػؼدی ،ؿػازناف از
نسهَؾً اؿحؿغادٌا ك جَاىائیٌای ةالقَق افؼاد ةًنيؼَر پیكؼفث ؿازناف اؿحفادق نیکيغ ك ةػا
ةػً فؿػػل درآكردف ىیؼكٌػای ةػػالقَق ك اؿػحؿغادٌای قػػگؼؼ در زٍػث ؿػػازىغای ،نَزتػػات
پیكؼفث ؿازناف فؼاٌم ظَاٌغ قغ.
ةياةؼایو الزنً دؿحیاةی ةً ٌغؼٌای ؿازناف ،نغیؼیث نؤدؼ ایو نياةؽ ةاارزش اؿػث .در ایػو
راؿحا رقغ ،پیكؼفث ،قکَفایی ك ارجقای جَاىهيغیٌای کارکياف جضث ؾيػَاف جَاىهيغؿػازی
کارکياف نَردجَزً ماصبىؼؼاف ك کارقياؿاف ؼاراؼفحً اؿث( .ؿازغی)65 :1386،
تجسیٍِتحلیل از یبفتِّبی تحقیك

 -1نؼاصل فؼایيغ راٌتؼدی در آزا
ةا جضقیظ در ـهثٌای راٌتؼدی آزا ةا یک جؿهیمپػیؼی کلی نیجَاف افث کػً در ارجػف
زهٍَری اؿالنی ایؼاف فؼایيغ ظؼحریؽی ،ةؼىانًریؽی ،جػغكیو ك ازػؼای راٌتػؼدی انػَر ةػً
قؼح زیؼ مَرت اؼفحً ك فضای قکلایؼی آفٌم جفکؼ راٌتؼدی اؿث.
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قکل ( )4فؼایيغ جفکؼ راٌتؼدی در آزا
جْت گیری آجب ثر
اسبس هأهَریت،
چطناًداز ٍ ارزشّب

ضٌبخت داخلی آجب
هحیط خبرجی آجب

تججیي ٍ تعییي
اّداف ٍ ٍضع
هصلَة

تدٍیي
راّجردّب

اجرای
راّجردّب

ارزیبثی راّجردّب
تفکر راّجردی

قياظث راٌتؼدی
اؿاس ٌهً نؼاصل ك کلیً انَر راٌتؼدی ،قياظث راٌتؼدی اؿث کً ایو قػياظث در ارجػف
زهٍَری اؿالنی ایؼاف ةً قکل زیؼ اةلدؿحؼؿی اؿث:
قياظث نضیط
داظلی آزا

دکحؼیوٌا ،امَؿ ،نضیط نؼجتط ةا ىیؼكی اىـاىی ،اظالؾات ،آنَزش ،ؾهلیات ،ظؼحٌا،
نالی ،نياةؽ ،فياكری

قياظث نضیط
ظارزی آزا

ؿیاؿثٌای نلی ،ارزشٌا ،اؿياد ةاال دؿحی ،فؼانیو در ظنَص آزا

نَارد نؼجتط ةا ارزشٌای کكَرٌای نيعقًای ك فؼانيعقًای ك کالً ارجفٌای ر یب
قانل :انَر نؼجتط ةا ىیؼكی اىـاىی ،اظالؾات ،آنَزش ،ؾهلیات ،ظؼحٌا ،نالی ،نياةؽ،
فياكری
ؿیاؿث ٌای زٍاىی ،كضؿیث زٍاىی ،زغؼافیا ك یئَپلحیک نضیط نؼةَظً

زناىی کً قياظث راٌتؼدی صامل قغ ؿؤاالت اَىااَىی ةؼای رفؽ نكکالت فائظ آنػغف ةػؼ
چالفٌا ،چگَىگی ؿتقث از ر تا جَزً ةً ؾغـ قکـث از دقهياف ك  ...در اذٌػاف نحفکػؼیو
ایسادقغق کً ایو قؼكع ایساد جفکؼ راٌتؼدی اؿث.
چبلصّب ٍ هَاًع تفکر راّجردی
ًداضتي دیدگبُ سیستوی

نؿهَالً نغیؼاف یا زؽءىگؼىغ یا کلىگؼ ،ایو دك الزـ ك نلػؽكـ ٌػم ٌـػحيغ ك ىتایػغ در جفکػؼ
راٌتؼدی ایو دك را از ٌم زغا کؼد ،ةلکً ةایغ ٌَقهيغاىً ةا جؼکیب ایو دك ،ؿیـػحهی ةػَدف
را جسؼةً کؼد .دركا ؽ ةغكف داقحو دیغااق ؿیـحهی ،جفکؼ راٌتؼدی نؿيا ىهییاةغ.
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()Zand, 2010: 26
عدم استفبدُ از هدیریت هطبرکتی

ازىؼؼ نیيحؽةؼگ ،نغیؼاىی کً ةً اةلیث جفکؼ راٌتؼدی نسٍؽىغ ،ادرىغ ؿایؼ کارکيػاف را ةػً
یافحو راقکارٌای ظال اىً ةؼای نَفقیث ؿازناف جكَیظ کييغ( .قؼیفی)376 :1393 ،
عدم دسترسی ثِ اطالعبت صحیح ٍ ثِ ٌّگبم
در دىیای انؼكز کً لضؼًٌا ؿؼىَقث ؿازىغ ،دؿحؼؿی ةً اظالؾات درؿث ك ةً ٌيگاـ ٌهاىيغ
یافحو نؼكاریػغی در اؾهػاؽ دریاٌاؿػث ك ةیایػؼاؽ نیجػَاف افػث قػاٌؼگ صیػاجی ةقػای
ؿازنافٌا نضـَب نیقَد ()Amiri, 2010: 44
هَاًع رفتبری ٍ درًٍی هدیراى

ةؼظی نغیؼاف ٌيَز ةًضؼكرت اؿحفادق از ةؼىانًریؽی راٌتؼدی ك در نؼجتًی جعننیجؼ ،جفکؼ
راٌتؼدی پی ىتؼدقاىغ ك دىتالًركی از ؿیـحمٌای ؿيحی را ةیكحؼ جؼزیش نیدٌيغ.
))Casey And Goldman, 2010: 175
کوجَد ٍ فقداى هدیراى کلیدی

نغیؼاف قفداىگ دارای ظال یث ك ىیؼكی ریـکپػػیؼی ةػاالیی ٌـػحيغ ،ةػً کػار اؼكٌػی
ؾال ًنيغىغ ك ركصیًی نكارکث را در انَر ظَد زاری نیکييغ ك ةاكزَد جهانی ایػو نػَارد،
دارای ٌَقهيغی ك اةؽاری غرجهيغ ةؼای جنهیمایؼی راٌتؼدی ٌـحيغ.
هطکل در ّوسَ کردى اعضبی سبزهبى (عدم اعتوبد سبزهبًی)

نغیؼاف ٌهَارق در ٌهـَ کؼدف اؾضای ؿازناف ةً نكکل ةؼنیظَرىغ کً ایو نكػکل قػایغ
ىاقی از ةؼكز ؾَانل اَىااَىی ةاقغ کً اززهلًی آفٌا نیجَاف ةً پاییو ةَدف اؾحهاد کارکياف
ةً نغیؼیث اقارق کؼد .ةـیاری از کارقياؿاف ةؼ ایو ةاكرىغ کػً جقَیػث ركصیػًی اؾحهػاد در
نیاف کارنيغاف ،یکی از نٍمجؼیو ؾَانل ایساد یکپارچگی ،پَیایی ك جضؼؾ در نضیط کار ةػً
قهار نیآیغ.
ًجَد فرٌّگسبزهبًی هطَق

فؼٌيگؿازناىی قایغ ىیؼكیی پیف ةؼىغق ك ؿلبکييغق ةاقغ ،فؼٌيگؿازناىی نكَؽ ةـحؼی
ةؼای قکَفاؿازی ؾيامؼ فؼدی ك اؼكٌی اؿث جا در پياق آف جفکؼ راٌتؼدی صامل آیػغ .ااػؼ
فؼٌيگ ةا جغییؼات ٌهؼاق ىتاقغ نكکالت ةؽرای ایساد نیقػَد ك نػغیؼیث ىػااؽیؼ ةایػغ در
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نؼصلًی ىعـث ةً جغییؼ آف فؼٌيگ ةپؼدازد ،پؾ ىقف ةؽرای ةؼ ؾٍغقی آف اؿػث ك لػؽكـ
جَزً ةیكحؼ را نیظلتغ (قؼیفی)374 :1393 ،
ًتیجِگیری

ؾالیجؼیو اىغیكًٌا ك ؿازىغقجؼیو افکار در جؿالیم ادیاف الٍی ةاركر اكحً ك نحؿالیجؼیو آفٌا
ىیؽ در کحاب آؿهاىی نا (( ؼآف نسیغ)) آكردق قغق ك در ایو نکحب الٍی ،اىـافٌا ةً جغةؼ ك
جفکؼ یرؼ در جهانی انَر ؾالم ك ةًكی ق ناؿاىغیكی ك جفکؼ دكر اىغیكاىً دؾَتقغقاىغ .جفکػؼ
ٌيگانی آیاز نیقَد کً اىـاف اصـاس ىیاز کؼدق ك ظَاؿحار صل نكکلی ةاقغ ك ااؼ ؿػؤالی
كزَد ىغاقحً ةاقغ ك دیغیًای در نیاف ىتاقغ ،امَالً جفکؼی قکل ىهیایؼد.
ىَع نكکل ك دیغیً ایسادقغق ةؼای اىـاف ،ىَع جفکؼ را قکل نیدٌغ ك اىـاف ةؼ نتيای ىػَع
اصـاس ىیازی کً نیکيغ ؿؿی در رفؽ نكکل نیىهایغ .در یک نضیط راٌتؼدی کػً جفکػؼ
راٌتؼدی را نیظلتغ ،رٌتؼاف راٌتؼدی جؼةیث نیقَىغ کً ادر ظَاٌيغ ةػَد راٌتػؼدی فکػؼ
کييغ ،راٌتؼدی جؿانل ةؼ ؼار ىهایيغ ،راٌتؼدی ةؼىانًریؽی کييغ ،راٌتؼدی جنػهیم ةگیؼىػغ ك
درىٍایث ركش رٌتؼی راٌتؼدی را در ؿازناف ظَد اؾهاؿ ىهایيغ .زٍػث صؼکػث ةػؼ نتيػای
راٌتؼد ةایـحی ةا ؿازكکار نؼةَظً ةً ایو نٍم دؿث یافث ك از کارکؼدٌای نغیؼیث راٌتؼدی
اؿحفادق ىهَد ك ةً نؿيای دیگؼ نٍمجؼیو کارکؼد نغیؼیث راٌتؼدی جػغكیو ،ازػؼا ك ارزیػاةی
راٌتؼدٌایی اؿث کً صامل ایساد پیَىغ ك ارجتاط نیاف چٍار ؾانل ىقاط َت ،ىقػاط ضػؿف،
فؼمثٌا ك جٍغیغٌای نضیعی نیةاقغ کً صامل ایو پیَىغ ك راةعػً ایسػاد نؽیػث ر ػاةحی
پایغار ك کـب ةؼجؼی در ةؼاةؼ ر تا اؿث.
جفکؼ راٌتؼدی ،قکلدادف ك ىؼاـ دادف ةً آقفحگیٌا اؿػث ،یؿيػی ایيکػً فػؼد ةػا جفکػؼات
راٌتؼدی ادر ظَاٌغ ةَد در ذٌو ظَد ىؼم ك ٌهاٌيگی ةَزػَد آكرد ك جفکػؼش را اىـػساـ
ةعكغ .ةؼای ىؼم ةعكیغف ةً آقفحگیٌا ك پاؿػطاَیی ةػً ا حضػائات نضیعػی ،الزـ اؿػث
جغییؼ ةيیادی در قیَق جفکؼ نغیؼاف ك کارکياف ةً كزَد آكرد .راٌتؼدی فکؼ کؼدف نغیؼاف ك
اؾضای ؿازناف نيسػؼ ةػً ةؼجػؼی ؿػازناف در نضػیط ر اةػث ،جـػٍیل درراق دؿػحیاةی ةػً
چكماىغازٌا ك ٌهچيیو كارد قغف ةً صَزقٌای زغیغ ك ظلظ ارزشٌای ىَ ةؼای ؿػازناف ك
ذیىفؿاف ظَاٌغ قغ .نغیؼ دارای جفکؼ راٌتؼدی ةا آااٌی ك درؾ درؿث از نضیط پیؼانَف
ك ؾَانل نؤدؼ دركىی ك ةیؼكىی ؿازناف ك جضلیل فاکحَرٌػای جأدیؼاػػار ازحهػاؾی ،ؿیاؿػی،
ا حنادی ك جکيَلَییکی ةؼ کل ؿازناف ،نیجَاىغ راقصلٌای نياؿب ةؼای رؿیغف ةً اٌػغاؼ
را اؿحيتاط کيغ .نػغیؼیث ك ادارة انػَر ؿػازنافٌای ةػؽرگ ك پیچیػغة ك ةًظنػَص ادارق ك
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رٌتؼی انَر کكَرٌا در زٍث جَؿؿً پایغار ك نٍمجؼ از ٌهً دفاع از جهانیػث ارضػی ،صفػغ
اؿحقالؿ ك ةؼ ؼاری ك اؿحهؼار انيیث در نقاةل جٍغیغات کػً نٍمجػؼیو دؿنكػغَلی زَانػؽ
ةكؼی در قؼایط پیچیغق ك دائهاً در صاؿ جغییؼ زٍاف انؼكز نیةاقغ ،ىیازنيغ جفکػؼی یرؼ ك
ناؿاىغیكاىً اؿث کً ةا ظؼحریؽی ك جغكیو راٌتؼد ةؼای کـب نؽیػث ر ػاةحی در نقاةلػً ةػا
جٍغیغات فؼا ركی ،ك دركا ؽ ةا جفکؼ راٌتؼدی ،نهکو ك نیـؼ نیقَد.
ةؼای نغیؼاىی کً نیظَاٌيغ آیيػغق ظػَد ك نضیعكػاف را جغییػؼ دٌيػغ ،جـػلط ةػؼ جفکػؼ
راٌتؼدی ةـیار نٍم اؿث .جفکؼ راٌتؼدی ،ىقعً آیازیو ایساد چكماىغاز اؿػث .نػغیؼاف ةػا
افؽایف نٍارت جفکؼ راٌتؼدی نیجَاىيغ چكماىغاز آیيغق ؿازناف را جؼؿیم کييغ ك در زٍث
جضقظ آف راٌتؼد نياؿب را در پیف ةگیؼىغ .جفکؼ راٌتؼدی ادر اؿث در آزا نَزػب ایسػاد
فؼناىغٌی ك کيحؼؿ راٌتؼدی ،ؿازناىغٌی راٌتؼدی ،اظالؾات راٌتػؼدی ،ؾهلیػات راٌتػؼدی،
آناد ك پكحیتاىی راٌتؼدی ،ظؼحریؽی ك ةؼىانًریؽی راٌتؼدی ،آنَزش راٌتؼدی ك ...اػؼدد ،ك
ةغیٍی اؿث ٌيگانی کً ؾهلیات ك جاکحیػک از راٌتػؼد ىكػأت اؼفحػً ةاقػغ از جأدیؼاػػاری
نياؿتی ةؼظَردار ظَاٌغ ةَد.
ارجف زهٍَری اؿالنی ایؼاف ةؼای دؿثیاةی ةً چكماىغاز  1404ك جػغاةیؼ فؼناىػغق نؿؼػم
کل َا صضؼت اناـ ظانيًای (نغػلًالؿالی) کً اٌػغاؼ ةليػغ ك زٍػاىی را جؼؿػیم ىهَدقاىػغ
ةایـحی جفکؼی را ةؼای نـئَلیو ك کارکياف ظَد در ىؼؼ ةگیؼد جا فٍم اٌػغاؼ ظػَالىی را ةػا
نضیط فؿلی آف را در پی داقحً ةاقغ .قؼایط کيَىی ارجف زهٍَری اؿالنی ایؼاف ةًاَىًای
اؿث کً در یک نضیط راٌتؼدی نكغَؿ اىساـ رؿالث ك نأنَریث ظَد نیةاقغ (صؼکػث در
نـیؼ چكماىغاز  1404ك ةؼىانًٌای جَؿؿً نؤیغ ایو نعلب اؿث) .ةؼرؿی نضػیط داظلػی ك
ظارزی نَزَد ،ةا جَزػً ةػا پارادایمٌػای صػاکم (ٌػم در نضػیط داظلػی ك ٌػم در نضػیط
ظارزی) ىكاف از آف دارد کً ارجف زهٍَری اؿالنی ایؼاف در یک نضیط ر اةحی ؼار داقحً
ك ةغیٍی اؿث در ایو قؼایط امَلیجؼیو ظطنكیٌا ةؼای آزا ةایـحی ةؼ نتيای راٌتؼدٌػای
نيعقی اجعاذ قَد .ةؼای ىٍادیيً کؼدف نغیؼیث راٌتؼدی در آزا ىیاز ةػً ایسػاد ،اـػحؼش ك
ىٍادیيً کؼدف جفکؼ راٌتؼدی در کارکياف آزا ،اؾم از ؿعَح ةاالیی (ةؼای رٌتؼی راٌتػؼدی ك
جغكیو راٌتؼدٌا) ،نیاىی (ةؼای ازؼای راٌتؼدٌا ك ارزیاةی آف) ك پاییو (ةؼای ا ػغاـ در زٍػث
ازؼای راٌتؼدٌا) ؿازناف نیةاقغ.
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