
  

 25/09/1395جاریط دریافث: 

 19/12/1395جاریط پػیؼش: 
 فيَف ىؼانی فنليانً ؾلَـ ك 

  1394 زنـحاف ،34ؿاؿ یازدٌم/ قهارق  

  21-38 مل

  
 

 

 آجبراّجردی در کبرکٌبى  هٌبست جْت ایجبد تفکرهطبلعِ ضیَُ ّبی 

 
 1زادق نضهغمادؽ ؿيائی

 2نسیغرضا ظاٌؼی

 چکیدُ

ٌػای  ٌا ك زَانؽ ةؼای جَؿؿً ك صؼکث از كضؽ نَزَد ةً كضػؽ نعلػَب ةایـػحی ركش ؿازناف

ٌای نغكف اجعاذ ىهایيػغ ك در ییػؼ ایػو مػَرت ٌؼاػؽ  ػادر  صؼکث ظَد را در چارچَب ةؼىانً

جنػهیهات در ٌػؼ ؿػعضی ةایـػحی ركش ىعَاٌيغ ةَد اٌغاؼ ظَد را ؾهلی ىهایيغ. ةؼای اجعاذ 

. ٌای نؼةَظػً اظػػ اػؼدد فکؼی نحياؿب ةا آف ایساد جا ةؼ اؿاس ایو چارچَب جفکػؼ، جنػهیم

ٌای راٌتؼدی کالف ةؼای  ٌا ك ارزش اىغازٌا، اٌغاؼ، ؿیاؿث صؼکث در نـیؼٌای نؼجتط ةا چكم

پػػیؼ ىیـػث.  انکافٌای نػغیؼیث راٌتػؼدی  ٌای راٌتؼدی ك ةغكف ركش ٌا ةغكف ةؼىانً ؿازناف

ایؼد صاؿ چياىچً ایو ىیؼكی  ٌا جَؿط ىیؼكی اىـاىی مَرت نی ةغیٍی اؿث صؼکث ایو ؿازناف

اػاق  اىغاز ؿازناف ةاقغ، ٌیچ ٌا، اٌغاؼ، چكم اىـاىی فا غ قياظث کافی از ركش نغیؼیث، ةؼىانً

ةـیار نؤدؼی یافحيی ىعَاٌغ ةَد. ایساد جفکؼ راٌتؼدی در کارکياف آزا ىقف  كضؽ نعلَب دؿث

کيغ ك اةػؽاری اؿػث کػً  در اؿحهؼار، ةقاء ك پیكؼفث در نضیط نحغیؼ ك پَیای انؼكزی ةازی نی

ٌای زغیغ ةؼای جؿالی آزا ایساد قَد. ایػو نقالػً ةاٌػغؼ ارائػً ركقػی  کيغ جا فؼمث کهک نی

ؼای دٌی ةً ایو ؿؤاؿ کلی کً ة نياؿب زٍث ایساد جفکؼ راٌتؼدی در کارکياف آزا ك ةؼای پاؿط

 قغق اؿث. ایساد جفکؼ راٌتؼدی در کارکياف آزا چگَىً ةایـحی ؾهل ىهَد؟ ارائً
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 هقدهِ

ای  جفکؼ راٌتؼدی اةؽار نٍهی اؿث کً کارکياف انؼكزی ةایغ ةً آف نسٍؽ ةاقيغ ك ةؼگ ةؼىػغق
دٌػغ کػً ریـػک  قَد ك ٌهچيیو ةً کارکيػاف انکػاف نی ٌای نعحلف قياظحً نی در ؾؼمً

انػؼكز  ىاپػػیؼ ةیيی پیفجنهیهاجكاف را ارزیاةی کييغ. جفکؼ راٌتػؼدی در نضػیط پػؼجالظم ك 
جَاىغ ةؼای ؿازناف نؽیحػی  قَد، ركیکؼدی کً نی ؿازناف قهؼدق نی ركیکؼد نياؿب راٌتؼی

(. جفکؼ راٌتؼدی در  الب  َاؾػغ ؿػادق ك 23 :1389ر اةحی ةیافؼیيغ )اؾؼاةی ك صقیقث داةث، 
کييػػغ ك نتيػػای  قػػَد. ایػػو  َاؾػػغ نػػغؿ ذٌيػػی ظامػػی را ایسػػاد نی ؾهیػػظ ػػػاٌؼ نی

(. در 43 :1385َاٌيػغ ةػَد )نػَیلی، ایؼی کلی ؿازناف ظ ٌای ركزاىً جا زٍث ایؼی جنهیم
 راٌتػؼدی جفکػؼ ةػً آف ىقػف ك رؿػیغق پایػاف ةػً راٌتؼدی ریؽی زغیغ، ؾنؼ ةؼىانً دكراف

 ك دارد. جفکػؼ كزػَد زنیيػً ایػو ةػؼای ٌػم نفیػغجؼی ك جؼ اؿث. ركیکؼد ؿازىغق قغق ؿپؼدق
 جفکػؼ ركیکػؼد، ایو ةاقيغ. در داقحً نکهل ىقف کيار ٌم در جَاىيغ نی راٌتؼدی ریؽی ةؼىانً

 راٌتػؼدی ریؽی ةؼىانػً اةػؽار از آف ؿازی ك پیادق جتییو ةؼای ك آفؼیيغ نی اىغاز چكم راٌتؼدی

 راٌتػؼدی ریؽاف ةؼىانػً از را نحفکؼاف 1نیيحؽةؼگ ٌيؼی (29: 1389قَد )اظگؼ،  نی اؿحفادق

 ٌهؼاٌػی ،دادق اػؼدآكری نؤدؼی ٌهچَف ىقف راٌتؼدی ریؽاف ةؼىانً ةؼای داىغ. كی نی زغا

 ذکػؼ راٌتػؼدی اىغازٌای ؿػازی چكػم پیادق در نكػارکث ك راٌتؼد ظلظ در راٌتؼدی نحفکؼ

داىػغ  نی جفکػؼ راٌتػؼدی صامػل را راٌتػؼدی نؿهػاری ك اىغاز چكػم ظلػظ كلػی کيػغ، نی
ك  ؿػازد نی نكػعل را ؿػازناف نياؿب ایؼی زٍث راٌتؼدی ( جفکؼ55: 1385)پَرپیساىی، 

 ؿيحؽ ةا راٌتؼدی ةؼد. جفکؼ نی پیف ةً قغق نكعل در زٍث را ؿازناف راٌتؼدی ریؽی ةؼىانً

 ةؼای ظلظ را زنیيً ك ایساد ذٌو در را فضا از ای یکپارچً جنَیؼ دركىی ك نضیعی ؾَانل نؤدؼ

 (372: 1393کيغ. )قؼیفی،  نی فؼاٌم ىیازٌای نَزَد ةً ةغیؽ ك ظال اىً ٌای پاؿط

 

 تطریح هسئلِ

اىغازٌای  چكػم ،ٌػا اؿالنی ایؼاف کً نضَر ٌهً فؿالیث در ؿازناىی ٌهچَف ارجف زهٍَری
، ىقػف ٌای نَزَد در ؿازناف ةاقغ ك ارزش نی قغق جؿییوٌای از پیف  ك نعلَب قغق جؿؼیف

ىهایيغ ٌهچيیو در ؿازناىی کً ةؼای ؿیؼ صؼکث ظَد از صػاؿ ةػً آیيػغق،  اؿاؿی را ایفا نی
ىهایػغ ك ةػغكف ایيکػً نعلتػی را ةػً  نیرؿالحی را  ائل اؿث ك ةؼای ایو نٍم راٌتؼد جغكیو 
کػً ضػهو  زىغ، ىیػاز ةػً کارکيػاىی دارد ةعث ك ا تاؿ كااػار ىهایغ ظَد ایو آیيغق را ر م نی

قياظث ایو فؼایيغ،  ادر ةاقيغ آیيغق را جؼؿیم ىهایيغ، راٌتؼدٌای رؿیغف ةً ایػو آیيػغق را 
ایػث ایػو فؼایيػغ را كاپػایف ك قغق را ازػؼا ىهایيػغ ك درىٍ جغكیو ىهایيغ، راٌتؼدٌای جغكیو
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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 

ىً ةایـحی ؾهػل ةً ایو ؿؤاؿ پاؿط دٌیم کً ةؼای ایساد جفکؼ راٌتؼدی در کارکياف آزا چگَ
 ىهَد؟

 هجبحث ًظری تحقیك
 هبّیت تفکر راّجردی 

 كکاری کـػبٌای  نػغؿ اظهیيػاف  اةلٌای  جفکػؼ راٌتػؼدی را قياؿػایی اؿػحؼاج ی 1آةؼاٌاـ
ٌای  داىغ کً ةً ظلػظ ارزش نيسػؼ قػَد. اك نؿحقػغ اؿػث زـػحسَ ةػؼای یػافحو اؽیيػً نی

ایػؼد،  ةعكی از فؼآیيػغ نػغیؼیث راٌتػؼدی اىسػاـ نی ؾيَاف ةًراٌتؼدی نياؿب کً نؿهَالً 
(. پَرجَ ةؼ ایو ةػاكر اؿػث کػً Abraham,2005:7)ىحیسً ؾهلی جفکؼ راٌتؼدی اؿث  دركا ؽ

راٌتؼد ةایغ ةً  ةياةؼایوفکؼی نتحيی ةؼ نيعظ جضلیل ك جفکؼ ٌهگؼا اؿث،  ركىغ یکاؿحؼاج ی 
( جفکؼ راٌتػؼدی فؼآیيػغی ظال اىػً ك كااػؼا اؿػث. ك ةػا Porter, 1990: 89ؾلم جلقی قَد. )

جَؿط رٌتؼاف ؿازناف نؼجتط اؿث ایو انؼ نـحلؽـ فؼاجػؼ  قغق ظؼاصیاىغاز ك دكرىهای  چكم
 ةليغنػغتجهؼکؽ ةػؼ  نػغ ك ىیػث راٌتػؼدی  ةاٌغؼرفحو اىغیكً نغیؼاف از ؾهلیات ركزنؼق 

 (Moshbeki, 2008: 108اؿث. ) نَردىؼؼ

آف را  2داىغ، اػؼی ٌانػل راٌتؼدی را یک ىهای یکپارچً از کار در ذٌو نینیيحؽةؼگ جفکؼ  

کيغ رالػف اؿحیـػی  نؿهاری ٌيؼنيغاىً اؿحؼاج ی ةؼ نتيای ظال یث ك فٍم ك کار جَمیف نی

قياؿغ. ٌؼیک از جؿاةیؼ ىهایی از ایو ركیکػؼد را ارائػً  ریؽی ةؼ نتيای یادایؼی نی آف را ظؼح

( از 37: 1394نغؾی ةیاف جهانی ایو ركیکؼد ةاقيغ )زؿفػؼی،  یک ٌیچکييغ، ةغكف آىکً  نی

ٌا  ةؼداری از فؼمث ةنیؼت ك فٍم از كضؿیث نَزَد ك ةٍؼق»دیغااق کلی، جفکؼ راٌتؼدی یک 

 نَ ؽ ةػًك  درؿػحی ةًٌػای نضػیط ك  َاؾػغ آف  کيغ جػا كا ؿیث ایو ةنیؼت کهک نی«. اؿث

ظلػظ قػَد  آفؼیيػی ارزشکارٌای ةػغیؽ ك  قياظحً قَد ك ةؼای پاؿعگَیی ةً ایو قؼایط راق

(Monavvarian, 2012: 132) 

 

 تفکر راّجردی بریفتع 

 جؿؼیف جفکؼ راٌتؼدی دقَار ك قایغ ةحَاف افث ؿػٍل نهحيػؽ اؿػث. كی اػی امػلی جفکػؼ

 یف نحؿغدیجؿار .راٌتؼدی، جَاىایی ةً دؿث آكردف ىگؼقی کلی از ؿازناف ك نضیط آف اؿث

اىغ، ٌؼچيػغ  ؼد جَزً داقحًیکو ركیاز ا ییٌا ةً زيتً یکٌؼ قغق ارائً ؼ راٌتؼدیکجف یً ةؼاک
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ىؼػؼاف نعحلػف  از ةیو ایو جؿاریف اَىااَف کػً مػاصب .ةؼىغارىغاةؿاد را در  یجهان کی چیٌ

 ایيسػا در کػًایم  رایر ك کانل را ةؼاؽیغق اىغ ؿً جؿؼیف جقؼیتاً ةؼای جفکؼ راٌتؼدی ارائً کؼدق

 .آكریم نی

ةػا  ىانيػغ، نی راٌتؼدف را جغكیو آکارایؼی جسؼةیات  تلی در چارچَةی نيـسم کً  یيغ ةًآفؼ

ٌای صـاس ك ةضؼاىی )راٌتؼدی( ةٍحؼیو جنػهیم را  جَاف در نَ ؿیث یيغ نیآپیهَدف ایو فؼ

 .(11: 1384اجعاذ کؼد )اؿحیـی،

 راؿػحای در جػا کيػغ نی کهک ةً نغیؼاف ك آفؼیيغ نی اىغاز چكم ؿازنافجفکؼ راٌتؼدی ةؼای 

 .(43: 1390 کیاىی، ك یفاریاف)کييغ  اجعاذ را مضیضی جنهیهات اىغازٌا چكم ایو

ٌای ركزنػؼق  ٌا ك نَ ؿیث ف ىـتث ةً فؼمثآةا اؿحفادق از  ٌا فاٌا در ؿازن فاای کً اىـ قیَق

)کػافهو ك  اؿػث اػَیی ؿػازناىی ظػؼزی از زىػغای ك پاؿػط دٌيغ ةؼظَرد کؼدق ك پاؿط نی

 .(81: 1387ٌؼنو، 
 

 راّجردی تفکر الگَی 

 کػؼد پیكػيٍاد جفکؼ راٌتؼدی ةؼای الگَیی 2005 ؿاؿ در 1داردف داىكگاق اؿحاد لیغکا زیو

 ؾانػل پػير جفکؼ راٌتػؼدی ةؼای الگَ ایو در اك قغ. اؿحفادق ك پػیؼفحً اـحؼدق مَرت ةً کً

 کيغ: نی نعؼح را اؿاؿی

 از نَلػغ ارزش، ؿیـحم جهاـ از ذٌيی الگَیی ةایغ راٌتؼدی نحفکؼ یک: ؿیـحهی ىگؼش -1

راٌتػؼد . کيػغ درؾ درؿػحی ةً را آف ازػؽای ةػیو ركاةط ك ةاقغ داقحً ذٌو در اىحٍا جا اةحغا

 كزػَد آف در زیػادی نحيَع ك نسؽا ٌای فؿالیث ٌؼچيغ اؿث، ای یکپارچً ك ىگار جهاـ ركیکؼد

 دارد.

نحهؼکػؽ  راٌتػؼدی اٌػغاؼ ركی ةؼ را ظَد نياةؽ ةایغ ؿازناف یک افؼاد: اٌغاؼ ةؼ جهؼکؽ -2

 ك ؿػازناف اىػؼیی جهػانی جهؼکػؽ ایو. ةهاىغ ةا ی ٌغؼ ةً دؿحیاةی جا ةایغ جهؼکؽ ایو. کييغ

 ظَاٌغ کؼد. راٌتؼدی اٌغاؼ جضقظ را نحَزً افؼاد

 اؿػحقتاؿ زغیػغ ٌای ایػغق از ةایػغ ٌهَارق راٌتؼدی جفکؼ ةؼای: ٌَقهيغاىً زَیی فؼمث -3

 راٌتػؼد ةػً دؿػحیاةی ك یاةغ جَؿؿً راٌتؼدی ٌای اؽیيً فضای جا قَد نی ؿتب انؼ کؼد. ایو

 نٍهػی امػل ٌػا آف از ایػؼی ةٍؼق ك ٌا فؼمث کكف راٌتؼدی، جفکؼ در. نیـؼ قَد ادؼةعف

 اؿث.
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 را آیيػغق ك صػاؿ اػقحً، کً اؿث پلی ةلکً ىیـث، آیيغق در مؼفاً راٌتؼد: زناف در جفکؼ -4

 در. کػؼد ةازةیيی را نـیؼ ایو پیَؿحً ةایغ راٌتؼد ازؼای ك جغكیو ةؼای. دٌغ نی پیَىغ ٌم ةً

 ؿازناف ی اػقحً دؿحاكرد )کً انؼكز ٌای جَاىهيغی نتيای ةؼ را آیيغق ةایغ جفکؼ ی قیَق ایو

 کؼد. ظلظ اؿث(

 ٌای نضػغكدیث كزػَد ةػا ك اَىػااَف اظالؾػات از نهلػَ دىیایی در: ٌا فؼضیً ةا پیكؼكی -5

 ؾَانػل جػؼیو نٍم از یکػی ٌا فؼضػیً آزنػَف ك ؿازی فؼضیً  اةلیث ٌا، آف جضلیل زناىی ةؼای

 (.Ghorbani. M., Kiani. 2012: 3)اؿث  اٌغاؼ ؿَی ةً ؿؼیؽ ؿازناف پیكتؼد
 

 گیری تفکر راّجردی فرآیٌد ضکل هفَْم ٍ 

راٌتػؼدی  ؼکػجف در نهارؿػث ك ویجهػؼ ارآنػغ،ک ـػثیاؿحؼاج  کؿػت ةػً قغف جتغیل یةؼا

 یؾاد طیقؼا در جَاف یقَد. ىه لیجتغ ركزنؼق، نيؼم ةؼىانً یک ةً غیةا ویا اؿث، ك یضؼكر

 ةػً یؽیچ اؼفث ارک ةً یاضعؼار طیقؼا در ؼدقک یدار ىگاق آنادق مَرت ةً یيارک در را آف

ىػغارد.  كزػَد ؼدک یغاریظؼ فؼكقگاق یک از را ٌا آف ةحَاف ًک ك آنادق صاضؼ یراٌتؼدٌا ىاـ

 َقیقػ ویاؿث. ا ظَدناف یؾاد یؼکف يغیفؼآ ینيعق اـحؼشؿادق  افیة ةً راٌتؼد ویجغك

 افیػراٌتػؼدی ة ؼکػجف یكا ؿػ اریةـػ نفٍػَـ یػک در اؿػث یدكرىگؼ فلـفً یک ةؼ ینتحي

 اةػؽار از جػَاف ین یزنػاى گػؼ،یظال اىً د ثیفؿال ٌؼ ٌهاىيغ اؿث یزىغا ةً ىـتث ٌا غااقید

 از ك داقػحً در ذٌػو را یظامػ یؾلهػ امَؿ ًک داقث كحؼیة ظیجَف راٌتؼدی اىحؼار ؼکجف

 (.72: 1371، یقیصق افیـگؼةپؼٌیؽیم )ن آااٌاىً ؽیى ٌا ییىارؿا ك ٌا یاؿحک یا پارق
 طیقػؼا سً كزػَدیىح ًکةل ىتَدق ی َ ارقياؿاىًک یٌا لیجضل صامل جيٍا نَفظ راٌتؼدٌای

ار کػاى را نـػائل لیجضل ـثیاؿحؼاج  ًک ـثیى ینؿي ةغاف ویا ٌـحيغ یذٌي ك یؼکف ظاص
 ای کييػغق جؿییو ك نٍػم اریةـ قؼكع ىقعً نـائل لیجضل ًک اؿث آف ةؼ غکیجأ ًکةل يغک ین

 كزَد هحؼک ؿازىغق ثیظال  ك ؼکجف ،نـائل كجضلیل جسؽیً ةغكف ك ؼ راٌتؼدی اؿثکجف یةؼا

 ؿَد ةليغنغت در یكل اؿث یارکفغا ك متؼ يف،یة ك ث، مؼؼ ؼ راٌتؼدی نـحلؽـکدارد. جف

 یازػؼا ةػً راٌتؼدی نيضنػؼ ؼکجف داقحو ًک اؿث یضؼكر حًکى ویا غ ةؼکیدارد. جأ یادیز
 را ؿػازناف ةػؼ نؤدؼ ؾَانل ةحَاف ًک اؿث ینؿي ویؼ راٌتؼدی ةغکجف ـثیى ؿادق  غـ چيغ

 را نـػائل ٌػای صل راق نػؤدؼ ؾَانػل یكاةـػحگ ةانالصؼػً ىانعهئو ك نتٍم يغقیآ از ك غید

 ،یاؿػیؿ ،یازحهػاؾ نٍػم یركىػغٌا از یآاػاٌ از كحؼیة یؽیچ ییجَاىا ویىهَد. ا اؿحيتاط
 پؼجػَ در را ؿازناف ظَد  ادرىغ راٌتؼدی دارىغ ؼکجف ًک یؼاىینغ اؿث، یآكر فو ك یا حناد

 یٌا یٌهتـػحگ ك ييغیةت ؼییجغ صاؿ در یایدى ویا ركزافؽكف ك اَىااَف یغادٌایرك ك ركىغٌا
 (.19: 1373، یؽیپار ى اد ؼافی)ا دٌيغ لیجكع را نٍم ك یاؿاؿ ؾَانل
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 ك نياؿػب ؼکجف آف، دٌيغق جكکیل ؾَانل جؿانل از ًک اؿث چيغةؿغی غقیراٌتؼدی پغ ؼکجف
 ًکػةل ـػثیى «يػغقیآ ةیيػی پیف» راٌتػؼدی جفکػؼ .يػغیآ ین كزػَد راٌتؼدی ةً ویارآفؼک

 آف ةػً ىـػتث ر تا ًک اؿث ییٌا غف فؼمثید ك ر اةث غافین اتیظنَم نَ ؽ ةً لیجكع

 نػغؿ  َاؾػغ ویا قَد. ین ظ ػاٌؼیؾه ك ؿادق  َاؾغ نقاةل راٌتؼدی در ؼکٌـحيغ. جف یافل

 ؿػازناف یلػک یؼیا زٍػث جا ركزاىً یٌا یؼیا میجنه ینتيا ك ؼدقک سادیا را یظام یذٌي

 ازىؼػؼيػغ ک ین فیجَم از پارچًیک یىها یک راٌتؼدی را ؼکجف يحؽةؼگین یةَد. ٌيؼ ظَاٌغ
 نيـسم ىگؼش یک ثیظال  ك قٍَد از اؿحفادق ةا ك دارد غکیجأ بکیجؼ ؼ راٌتؼدی ةؼکكی جف

 ك ةػَدق یراٌتػؼدی  ػَ ؼکػجف یدارا ادػؼةعف یٌا ـػثیاؿحؼاج  يػغ.ک ین سادیا ؿازناف از
 ك نذتػث یٌػا يفکكا دادف ىكاف ييغک ین ىگاق نَردىؼؼ ةـحؼ نقامغ در را نَزَد ثیكضؿ

 یةؼ ػؼار در نٍػارت ك افػؼاد در ؽقیػاىگ سػادیا ك ةَدف ةعف الٍاـ الت،کنك ةؼاةؼ در ؿازىغق
 (.7: 1385، الاالف ك ةؼكسراٌتؼدی اؿث ) ؼکجف یٌا ی ایك اززهلً ارجتاط

 يػًیزن یـػحیةا ًکػ اؿػث يػغیفؼآ یػک ظػاص ظَر ةًراٌتؼدی  ؼکجف ك ؾاـ مَرت ةً ؼکجف

 لیػدظ ینعحلفػ راٌتؼدی ؾَانل ؼکجف یؼیا لکق قَد. در فؼاٌم آف ك پؼكرش یؼیا لکق
 ث.اؿ قغق دادق ىكاف 1 قهارق یالگَ آف در یؼیا لکق ٌـحيغ کً ىضَق

 راٌتؼدی جفکؼ ایؼی قکل فؼآیيغ ( الگَی1قکل

 ازیػى راٌتؼدی اصـاس ؼکجف سادیا یةيا ؿيگ ( آنغق اؿث1قکل ) یالگَ در ًک ظَر ٌهاف

 ك مػضتث ىكػَد راٌتؼدی اصـاس ؼکجف ةً ازیى كزَد جهاـ ةا ؿازناف در ًک یزناى جا اؿث،

 ك راٌتؼدی اصـاس ؼکجف ةً ازیى یاؿث. ك ح نفٍَـ نؿيا ك یة راٌتؼدی جفکؼةً  رازؽ ًیجَز

 ىیاز ةً اصـاس

 

 راٌتؼدی جفکؼ

 

 قٍَدی درؾ ىگؼی آیيغق جقَیث  کل اؼایی جهؼیو ىَآكری ك جغییؼ

 راٌتؼدی جفکؼ ىحیسً صنَؿ راٌتؼدی جفکؼ کارةؼد
 

 راٌتؼدی جفکؼ قؼكع راٌتؼدی جفکؼ فؼآیيغ
 

 قغف جفکؼ راٌتؼدی کارةؼدی
 

 جفکؼ راٌتؼدی پؼكرش
 

 جفکؼ راٌتؼدی ایساد

 ؿازناف راٌتؼدی در جفکؼ اؿحقؼار
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 ثیػراٌتؼدی جقَ ؼکجف قؼكع ؼد. ىقعًیا ین لکراٌتؼدی ق ؼکجف یؾَانل امل قغ ؼیا ٌهً

 ،ییاؼا لکػ ،یىگؼ يػغقیآ یٌا ثیفکی آف دىتاؿ ةً ًک اؿث يافکارکك  ؼافینغ یقٍَد ؾدر

 نَاٌب از ك افحًی اؿحقؼار ؿازناف راٌتؼدی در ؼکجف آف جؿانل ةؼادؼ ك ثیجقَ یىَآكر ك ؼییجغ

 (.5: 1384 ،یؼىغ )ؿلعاىیا ین ةٍؼق يافکارک ك ؿازناف آف

 راّجردی تفکر عٌبصر  

 ویؿَف، ز اـیلیك حؼیپ یالگَ ًک اؿث قغق ارائً ینحؿغد یالگٌَا یراٌتؼد ؼکجف یةؼا

 ةؼ اـ ؿَفیلیك جأکیغٌـحيغ.  الگٌَا ویا جؼیو قغق قياظحً از ٌانل، یاؼ ك اکغیل

 سادیٌانل ا یاؿث. اؼ نضیط قياظث ك ٌا ثی اةل جَؿؿً ظیظؼ از ؿازناف یجَاىهيغؿاز

 يغ. ازک یً نیجَم یراٌتؼد غیزغ یٌا غااقید ظلظ یةؼا را ؿازناف در جازق قَؽ ك قَر

 یامل وکر پير یراٌتؼد ؼکىهَد. ةؼای جف اقارق اکغیل ؼکجف ةً جَاف ین الگٌَا ویا ویجؼ نٍم

 (.17: 1393اف، کارد ییاؿث )اةَ قغق دادق ( ىكاف2ل )کق در ًکيغ، ک ین كيٍادیپ را
 (Liedtka, 2005: 124نيتؽ: ) 2005 لیغکا، راٌتؼدی، جفکؼ ؾَانل (2 قکل 

  

 یػک اؿػث. ایسادقػغق یـػحهیؿ غااقیػد ةؼ ینتحي یراٌتؼد ؼک: جف1یـحهیؿ غااقید -1

 نحقاةل یكاةـحگ ك داراؿث را ارزش ظلظ ـحمِیؿ لک از یانلک یذٌي نغؿ یراٌتؼد ؼکنحف

 ؿػازناف را یدركىػ ك یؼكىػیة ةافػث غیػةا یذٌيػ یالگػَ ویيغ. اک ین ؾدر را ٌا آف یدركى

 یایػاز زكا را ـػحمیؿ دركف ركاةػط یراٌتػؼد ؼافکنحف و،یؿازد. ةياةؼا ٌهاٌيگ ك پارچًیک

 ىگؼىغ. ین نعحلف

                                                           
1- A System Perspective 

 نغ ك ىیث 
 نحهؼکؽ

 جفکؼ راٌتؼدی

اىغاز  چكم
 ؿیـحهی

 جفکؼ در زناف

 
 پیكؼكی ةا فؼضیً

 

زَیی  فؼمث
 اىًغٌَقهي
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 یکدركف  افؼاد ةً ًک يغک ین سادیا یاىَىک ،یراٌتؼد ثیى ك  نغ 1ؽ:کنحهؼ ثیى ك  نغ -2

 نيؼَر ةػً ك  غرجهيػغ یمَرج ةً را آف ك ؼدقک ؽکنحهؼ را ظَد یاىؼی دٌغ ین ازازق ؿازناف

 .ييغک صفغ یآقفحگ ةؼاةؼ در ٌغؼ، یرك ةؼ ؽکجهؼ

2ٌَقػهيغاىً: ییزَ فؼمػث -3
 یةػؼا ییفضػا غیػةا ؽ،کػنحهؼ ثیػى ك  نػغ ویچيػ دركف 

ف یپػ را نػَردىؼؼ راٌتػؼد جيٍا ىػً ًکػيیا یةؼا ةاقغ، داقحً كزَد ٌَقهيغاىً ییزَ فؼمث

 .ىگً دارد ةاز غیزغ یراٌتؼد ػٍَر یةؼا را راق ًکةل ةتؼد،

3زناف: در ؼکجف -4
 افیفاملً ن ویا ً،کةل ـث،یى يغقیآ ثیى ك  نغ جأدیؼ جضث فقط راٌتؼد 

 اؿث. نؤدؼ آف ویجغك در ًک اؿث يغقیآ ٌغؼ ك نَزَد ثیكا ؿ

4:ینضَر ًیفؼض -5
ً یفؼضػ ةػا یرك فیپػ يػغیفؼا ؾيَاف ةػً یراٌتػؼد ؼکػجف ییىٍػا زػؽء 

 یٌػا ثیفؿال ؾيَاف ةً آف آزنَف ك ًیفؼض سادیا ،یؾله یٌا ركش ناىيغ ًک اؿث قغق نؿؼفی

 فػؼاٌم را افکػو انیػا ؼر،کػن ظَر ةً ك زناف ظَؿ در يغیفؼا ویا اؿث. قغق پػیؼفحً ینضَر

 (Liedtka, 2005: 123)قَد.  نعؼح نعحلف یٌاً یفؼض كًیٌه ًک ؿازد ین

 

 راّجردی تفکر یبدگیری الگَی 

کػً  داىيػغ ینػ نؿلَنػاجی ةػاةؼظی از اىغیكهيغاف، فکؼ کؼدف را یک فؿالیث ؾقلی در راةعً 

؛ ىكػاىغ یاىـاف ةؼای رؿیغف ةً نعلَب )ؾلم پیغا کؼدف ةً نسٍَؿ( آف را در ذٌػو ظػَد نػ

 .ایو فؿالیث یا صؼکث ؾقالىی دارای پير نؼصلً اؿث

 .سٍَؿقغف ةا نكکل یا ن رك ركةً -الف 

 .قياظث نكکل یا نسٍَؿ فارغ از ىَع آف -ب

 .اؿث قغق ذظیؼقنؿلَناجی کً در ذٌو  ؿَی ةًصؼکث ؾقل از نكکل یا نسٍَؿ  -ج

 .ا ةؼای صل نكکلپاؿط ك ی ةؼای یافحونَزَد، نؿلَنات  دٌی ؿازناف -د

 نسٍَؿ ةؼای نؿلَـ کؼدف آف. ؿَی ةً یافحً ؿازنافصؼکث ؾقل از نؿلَنات  -ق

 یةؼا را نغلی دادىغ، اىساـ راٌتؼدی جفکؼ نَرد در کً نعالؿاجی الغنو ظی ك کیـی

 نتؼـ قياؿایی ك دیغف قؼح ةؼ ظَرکلی ةً نغؿ ایو کؼدىغ. ارائً جفکؼ راٌتؼدی ییادایؼ

 ایو ٌا آف راٌتؼد، از راٌتؼدی جفکؼ کؼدف زغا یةؼا اؿث. راٌتؼد یك ازؼا ؿاظحو ك راٌتؼد

                                                           
1- Intelligent opportunism 

2- Intelligent opportunism 

3- Thinking in time 

4- Hypothesis-driven 
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 ،1پاالیف قانل، نغؿ ایو یازؽا کييغ. نی ؾيَاف« ؾهل در راٌتؼدی جفکؼ» ؾيَاف ةً را کار

 یفؼآیيغ راٌتؼدی جفکؼ چؼظً کً کييغ نی ةیاف ٌا اؿث. آف پؼؿف ك ، آزنایفؿازی نفٍَـ

 ك قياظث راٌتؼد، ادةیات یاؼدآكر ةا الغنو ك اؿث. کیـی پَیا ك جؿانلی ،جکؼارقَىغق

2ةؽراـاالف، آنَزش
 ؾانل: فؼآیيغ پير ةؼ اؿاس جفکؼ راٌتؼدی جَؿؿً ك جئَریؽق ةً  ادر 

قغىغ.  داىف، ظلظ ك جأدیؼاػاراف ؿازناىی ،یکار جسارب ،یفؼد یٌا جفاكت راٌتؼدی، جفکؼ

 الگَ( راؿث جفکؼ راٌتؼدی ) ـهث فؼآیيغ دٌغ. ؿٍم نی ىكاف را قغق ارائً ( الگَی3قکل )

 ((Goldman And Casey, 2010: 171 اؿث. آنَزىغق ك جأدیؼاػارجؼ دیگؼ ؾيامؼ ةً
 ((Goldman And Casey, 2010: 172 :نيتؽراٌتؼدی  جفکؼ یادایؼی ( الگَی3قکل  

ك  داىػغ نی ییػادایؼ  اةػل پغیػغق یػک ؾيَاف ةػً را راٌتػؼدی جفکػؼ الغنو، ك کیـی نغؿ

 نػغیؼاف کػً ایو کيػغ. ىعـػث نی پیكػيٍاد نَضػَع ایو جضقظ یةؼا را نعحلفی یٌا ركش

 جَاىایی جَؿؿً ةا ارجتاط در را ظَد یٌا ظَاؿحً ك ؾادات جا کييغ کهک ةً دیگؼاف جَاىيغ نی

 جفکػؼ کػً ةگیؼىغ پی در یکار یٌا جسؼةً جَاىيغ نی نغیؼاف کييغ. دكـ، ؾراٌتؼدی در جفکؼ

 زلـػات ك ؿػازناف یفؼآیيػغٌا جَاىيػغ نی رٌتػؼاف کً ایو ؿَـ ك دٌيغ را جَؿؿً راٌتؼدی

کييػغ  جؼکیػب اؿػث، راٌتػؼدی جفکؼ جَؿؿً ةً نؼةَط کً ؾَانلی ةا راٌتؼدی را ریؽی ةؼىانً

 (.105: 1392، ینضهغ )ال

  

                                                           
1- Scanning 
2
- Adult Learning 

 جفکؼ پؼؿف آزنایف

 نفٍَـ

 پاالیف

 جسارب کاری

 جأدیؼ اػاراف

 ظلظ داىف

 جفاكت فؼدی
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 ییبزدُ هْبرت اسبسی ثرای تفکر راّجرد( 7

جفکؼ راٌتؼدی فؼایيغی اؿث کً ركش جفکؼ، ارزیاةی، نكاٌغق ك ظلظ آیيغق جَؿط افؼاد ةؼای 

ك ارزقهيغ اؿث. ایو اةػؽار  نؤدؼکيغ، جفکؼ راٌتؼدی اةؽاری ةـیار  ظَد ك دیگؼاف را جتییو نی

جَاىغ ةؼای صنَؿ ةً جنهیهاجی در ارجتاط ةا قغل قها یا زىغای افؼاد ةً کػار ركد. جفکػؼ  نی

ٌای اؿاؿی اؿث. فٍؼؿث ذیػل قػانل  ؼدی نـحلؽـ پؼكراىغف نسهَؾً کانلی از نٍارتراٌت

 ٌایی اؿث کً ةٍحؼیو نحفکؼیو راٌتؼدی از آف ةؼظَردارىغ ك ٌهیكػً از آف اؿػحفادق نٍارت

 کييغ. نی

 نٍارت اكؿ▪

نحفکؼیو راٌتؼدی  اةلیث اؿحفادق از  ـهث چپ نغؽ )ةعف نيعظ( ك  ـػهث راؿػث نغػؽ 

ك جهػؼیو اؿػث ك  ىفؾ اؾحهادةػً. ایساد ایو نٍػارت ىیازنيػغ دارىغ راث( ظَد )ةعف ظال ی

 ةاقغ. جَاىغ ةً ظؼز قگؼفی ارزقهيغ نی

 نٍارت دكـ

قػفافی  مػَرت ةًاىغاز فؼدی نحهؼکؽ کً  ك چكم کاریاىغاز  ٌا جَاىایی پؼكراىغف یک چكم آف

اىغیكیغف در  الب یک ٌغؼ راٌتػؼدی ك ٌهچيػیو  يًیدرزنٌا  . آفرادارىغاؿث  قغق فیجؿؼ

ك از ایػو دك نٍػارت ةػؼای کانػل  رادارىغٌا ٌؼ دك نٍارت  اىغاز نٍارت دارىغ. آف جغكیو چكم

 کييغ. کؼدف دیگؼی، اؿحفادق نی

 نٍارت ؿَـ

ٌا جَاىایی جؿؼیف قفاؼ از اٌغافكاف ك جغكیو یک ةؼىانً ؾهلیاجی راٌتؼدی کً ٌػؼ ٌػغؼ  آف

ك زنػاف  ازیػنَردىای از نياةؽ  ت نعحلف جقـیم کيغ ك ٌؼ ؾهلیات قانل نسهَؾًرا ةً ؾهلیا

 ازؼایی نكعل ةاقغ را دارىغ.

 نٍارت چٍارـ

پػػیؼی در  ةا ظلظ نؿیارٌایی ةؼای ةازىگؼی در نیؽاف پیكػؼفث، جَاىػایی ایسػاد اىؿعاؼ ٌا آف

ٌا  فؼمث ةازىگؼی ةؼىانً ٌایكاف را دارىغ. در مَرت ىیاز، ایو نؿیارٌا را ةؼای جكعیل ةؼىانً

 دٌيغ.  ؼار نی نَرداؿحفادق

 نٍارت پيسم

ٌای دركىػی ك ةیؼكىػی ؿیـػحم را  اىگیؽی آااق ك ةاٌَش ٌـػحيغ. ىكػاىً ٌا ةً ظؼز قگفث آف

ٌا ةػؼای راٌتػؼی نـػیؼٌای آیيػغق ك جضقػظ  جكعیل ظَاٌيغ داد ك ةا زیؼکی از ایو ىكػاىً

قَىغ. نحفکؼیو راٌتؼدی ةؽرگ، ةً چیػؽی  نيغ نی ةٍؼقٌا ةؼای ظَدقاف ك ؿازناىكاف  فؼمث
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جَاىيغ، نعالؿً  قَد، اَش ظَاٌيغ داد ك نحَزً ظَاٌيغ قغ ك ٌؼ آىچً را کً نی کً ةیاف نی

 آكرد. ظَاٌيغ دؿث ةً را نفیغی ك نكاٌغق ظَاٌيغ کؼد، ةً ىضَی کً اظالؾات ةـیار

 نٍارت قكم

آنَزىػغ.  ای درؿػی نی ـػحيغ ك از ٌػؼ جسؼةػًقاف ٌ ٌا نحؿٍغ ةً آنَظحو در ظَؿ زىغای آف

جسؼةیاجكاف را در راؿحای جَاىهيغؿازی ظَیف ةؼای اىغیكیغف ةٍحػؼ در نػَرد نـػائل  ٌا آف

 ةؼىغ. راٌتؼدی ةً کار نی

 نٍارت ٌفحم

قػَىغ. ایػو کػار  نحفکؼیو راٌتؼدی ةؼای ظَد زناف اؿحؼاصث  ائل نی ویجؼ ةؽرگةٍحؼیو ك 

 .قَد جفکؼ نی ةاؾخ ةٍتَد ك جَؿؿً  غرت

 نٍارت ٌكحم

ٌای دیگؼاف ةاقيغ ك نهکو اؿث از یک اؿحاد،  کييغ کً زَیای جَمیً ٌا ظَد را نلؽـ نی آف

ةػَدق ك  اؾحهػاد  اةلٌػای دیگػؼ کػً  ای ٌهحػؼاز یػا اػؼكق یک پیكکـَت، یک اؼكق نكاكرق

 کييغ. نی اؿحفادق دٌيغ، ٌای نياؿتی را ارائً نی ایغق

 نٍارت ىٍم

 اةل صنَؿ  ةليغنغتٌا ةا درکی از كا ؿیث ك ةا مادؽ ةَدف در نَرد ایيکً چً چیؽی در  آف

 ٌای ظال اىً را دارىغ. اؿث، جَاىایی نحَازف کؼدف نقادیؼ ؾؼیم ایغق

 نٍارت دٌم

ایؼىػغ ةػً  ٌا در آیاز قکل نی ایغق کً یك حداكری ىکييغ ك  ٌا جَاىایی ایو را دارىغ کً پیف آف

دٌيغ کً ةا  ضاكت ظَدقاف یا دیگؼاف، ؾقب ىگٍغاقحً قَىغ یا نضػغكد  ىهی ظَدقاف ازازق

ٌای ةػؽرگ  زؼیػاىی از ایػغق ویجػأنایو کار در ظَؿ ٌؼ ظَفاف فکػؼی ةػؼای  ظنَماًقَىغ. 

 كزػَد ٌا ایػغق آزنػَدف ةػؼای فؼمث رؿیغ، ىحیسً ظَفاف فکؼی ةً يکًیةؿغازاننغاؽ دارد. 

 دارد.

 نٍارت یازدٌم

ٌا ك  ٌا ٌسَـ ىتؼىغ. ایغق ٌا جَاىایی ایو را دارىغ کً ةؼدةار ةاقيغ ك ةً ؿهث ىحایر ك  ضاكت آف

ٌای ةػؽرگ در  جا پؼكراىغق قَىغ ك ةؼای صنَؿ ةً نَفقیث اىغ زنافٌای ةؽرگ ىیازنيغ  اىغیكً

 .(12: 1390 کیاىی، ك یفاریاف) ركىغ کار ةً قها قغق فیجؿؼ اىغاز آیيغق ك رؿیغف ةً چكم
 

 ّب ضرٍرت تَاًوٌدسبزی کبرکٌبى در سبزهبى
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اىَف جَزػً کػياف را در کارک ی، نَضَع جَاىهيغؿازیف ر اةث زٍاىیك افؽا یعیؼات نضییجغ

، ةػااىگیؽقياف جَاىهيغ، نحؿٍغ، ناٌؼ ك کارکٌا ةا داقحو  ؿازناف چؼاکًؼاف  ؼار دادق اؿث. ینغ

و یجؼ ، ؿػالمیييػغ. جَاىهيغؿػازکؼات كفظ دادق ك ر اةث ییةٍحؼ ظَاٌيغ جَاىـث ظَد را ةا جغ

نضػاؾف،  یو ركش صؾ اؾحهاد، اىؼییياف در  غرت اؿث. ةا اکارکگؼ یم ىهَدف دیركش ؿٍ

 یدر انػَر ؿػازناى ییزَ ثکقػَد ك صػؾ نكػار یساد نیدر افؼاد ا ییاکیؼكر، جؿٍغ ك ظَداج

 داقث. ؼد را ةً دىتاؿ ظَاٌغکةٍتَد ؾهل درىٍایث، یافحً افؽایف

ةعَاٌغ در ا حنػاد ك انػَر  یً ااؼ ؿازناىکغ یسً رؿیو ىحیا ةً ایٌا ؿاؿ جسؼةً، دى پؾ از دق

نحعنل، ظالؽ  یاىـاى یؼكیغ از ىیةاقغ ك در ؾؼمً ر اةث ؾقب ىهاىغ، ةا پیكحازظَد  یارک

 دٌيػغ. یل نکیؿازناف را جك یک ی، اؿاس دؼكت كا ؿیةؼظَردار ةاقغ. نياةؽ اىـاى ةااىگیؽقك 

نٍم  یٌا م كزَد دارد. از دیغیًینـحق یا ٌا راةعً در ؿازناف یكر ك ةٍؼق یً اىـاىیو ؿؼنایة

ً کػاؿػث  یعحػً ك ظػؼدكرزیفؼٌ یً اىـاىیؿؼنا ینَفظ زٍاف، اؼدآكر یا حناد یٌا ةيگاق

 (35: 1387يث، یظ ؾنؼةَظً ةاقيغ. )پا یٌا ساد جضَؿ در ؿازنافی ادر ةً ا

 ؾكً ك اٌغاؼ نكحؼی، اىغةافؼٌيگ ٌایی اىـافب از کاؿث نؼ یا ؿازناف نَفظ نسهَؾً یک

كػؼفث یؼ ؿازناف، جسارب ك داىف ظَد را ةا ؾكظ ةػً پیپػ در ىؼاـ اىؿعاؼ یار اؼكٌکً ةا ک

و ٌؼ فؼد ىـتث ةػً ؿػازناف ك یدٌغ. ةياةؼا یث ظَد  ؼار نیؼیار نغیركزافؽكف ؿازناف در اظح

ةالقَق نيػاةؽ  یٌا یؼد. اؿحفادق از جَاىائکظَاٌغ ث کیدٌغ اصـاس نال یً اىساـ نک یا فًیكػ

، ؿػازناف از یفػؼد یكر ركد. در ةٍػؼق یةػؽرگ ةػً قػهار نػ یحی، نؽیٌؼ ؿازناى یةؼا یاىـاى

يغ ك ةػا ک یكؼفث ؿازناف اؿحفادق نیپ نيؼَر ةًةالقَق افؼاد  یٌا ینسهَؾً اؿحؿغادٌا ك جَاىائ

، نَزتػػات یقػػگؼؼ در زٍػث ؿػػازىغا یةػػالقَق ك اؿػحؿغادٌا یؼكٌػایةػً فؿػػل درآكردف ى

 كؼفث ؿازناف فؼاٌم ظَاٌغ قغ.یپ

و یػاؿػث. در ا ةاارزشو نياةؽ یث نؤدؼ ایؼیؿازناف، نغ یٌا ةً ٌغؼ یاةیو الزنً دؿحیةياةؼا

 یياف جضث ؾيػَاف جَاىهيغؿػازکارک یٌا یجَاىهيغ یك ارجقا ییَفاکكؼفث، قیراؿحا رقغ، پ

 (65: 1386،یاؿث. )ؿازغ  ؼاراؼفحًاؿاف ارقيکك  ىؼؼاف ماصب نَردجَزًياف کارک

 

 ّبی تحقیك ٍتحلیل از یبفتِ تجسیِ 

 نؼاصل فؼایيغ راٌتؼدی در آزا -1

جَاف افث کػً در ارجػف  پػیؼی کلی نی ٌای راٌتؼدی آزا ةا یک جؿهیم ةا جضقیظ در  ـهث

ةػً  ریؽی، جػغكیو ك ازػؼای راٌتػؼدی انػَر ریؽی، ةؼىانً زهٍَری اؿالنی ایؼاف فؼایيغ ظؼح

 ٌم جفکؼ راٌتؼدی اؿث. ایؼی آف قؼح زیؼ مَرت اؼفحً ك فضای قکل
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 ( فؼایيغ جفکؼ راٌتؼدی در آزا4قکل )

 قياظث راٌتؼدی

اؿاس ٌهً نؼاصل ك کلیً انَر راٌتؼدی، قياظث راٌتؼدی اؿث کً ایو قػياظث در ارجػف 

 دؿحؼؿی اؿث: زهٍَری اؿالنی ایؼاف ةً قکل زیؼ  اةل

االت اَىااَىی ةؼای رفؽ نكکالت فائظ آنػغف ةػؼ ؤزناىی کً قياظث راٌتؼدی صامل قغ ؿ

. در اذٌػاف نحفکػؼیو ٌا، چگَىگی ؿتقث از ر تا جَزً ةً ؾغـ قکـث از دقهياف ك .. چالف

 ایسادقغق کً ایو قؼكع ایساد جفکؼ راٌتؼدی اؿث.

 

 راّجردی تفکر هَاًع ٍ ّب چبلص  
 سیستوی دیدگبُ ًداضتي

 جفکػؼ در ىتایػغ ك ٌـػحيغ ٌػم نلػؽكـ ك الزـ دك ایو ىگؼ، کل یازؽءىگؼىغ  یا نغیؼافنؿهَالً 
 ةػَدف ؿیـػحهی دك، ایو جؼکیب ةا ٌَقهيغاىً ةایغ ةلکً کؼد، زغا ٌم از را دك راٌتؼدی ایو

 یاةغ. ىهی نؿيا راٌتؼدی جفکؼ ؿیـحهی، داقحو دیغااق ةغكفدركا ؽ کؼد.  جسؼةً را

 قياظث نضیط
 داظلی آزا

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

 ٌا، اؿياد ةاال دؿحی، فؼانیو در ظنَص آزا ٌای نلی، ارزش ؿیاؿث

قياظث نضیط 
 ظارزی آزا

ٌای ر یب  ای ك کالً ارجف ای ك فؼانيعقً ٌای کكَرٌای نيعقً نَارد نؼجتط ةا ارزش
ٌا، نالی، نياةؽ،  اظالؾات، آنَزش، ؾهلیات، ظؼح قانل: انَر نؼجتط ةا ىیؼكی اىـاىی،

 فياكری

 ٌای زٍاىی، كضؿیث زٍاىی، زغؼافیا ك یئَپلحیک نضیط نؼةَظً ؿیاؿث

 

گیری آجب ثر  جْت
اسبس هأهَریت، 

 ّب اًداز ٍ ارزش چطن

 داخلی آجب ضٌبخت
 

 خبرجی آجب هحیط

تججیي ٍ تعییي 
اّداف ٍ ٍضع 

 هصلَة

تدٍیي 
 راّجردّب

اجرای 
 راّجردّب

 ارزیبثی راّجردّب

 تفکر راّجردی
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(Zand, 2010: 26) 
 هطبرکتی هدیریت از استفبدُ عدم

 ةػً را کارکيػاف ؿایؼ  ادرىغ نسٍؽىغ، راٌتؼدی جفکؼ  اةلیث ةً کً نغیؼاىی نیيحؽةؼگ، ازىؼؼ

 (376: 1393 )قؼیفی، .کييغ جكَیظ ؿازناف نَفقیث ةؼای ظال اىً کارٌای یافحو راق

 ٌّگبم ثِ ٍ صحیح اطالعبت ثِ دسترسی عدم

 ٌهاىيغ ٌيگاـ ةً ك درؿث اظالؾات ةً دؿحؼؿی ؿازىغ، ؿؼىَقث ٌا لضؼً کً انؼكز دىیای در

 ةقػای صیػاجی قػاٌؼگ افػث جػَاف نی ایػؼاؽ ةی ك دریاٌاؿػث اؾهػاؽ در یافحو نؼكاریػغی

 (Amiri, 2010: 44قَد ) نضـَب نی ٌا ؿازناف

 

 هدیراى درًٍی ٍ رفتبری هَاًع 

 جفکؼ جؼ، جعننی ی نؼجتً ك در راٌتؼدی ریؽی ةؼىانً از اؿحفادق ضؼكرت ةً ٌيَز نغیؼاف ةؼظی

 .دٌيغ جؼزیش نی ةیكحؼ را ؿيحی ٌای ؿیـحم از ركی دىتالً ك اىغ ىتؼدق پی راٌتؼدی

Casey And Goldman, 2010: 175)) 
 

 کلیدی هدیراى فقداى ٍ کوجَد

اؼكٌػی  کػار ةػً ٌـػحيغ، ةػاالیی پػػیؼیریـک ىیؼكی ك ظال یث داىگ دارایقف نغیؼاف

 نػَارد، ایػو جهانی ةاكزَد ك کييغ ظَد زاری نی انَر در را نكارکث ی ركصیً ك نيغىغ ؾال ً

 .ٌـحيغ راٌتؼدی ایؼی جنهیم ةؼای  غرجهيغ اةؽاری دارای ٌَقهيغی ك

 

 سبزهبًی( اعتوبد سبزهبى )عدم اعضبی کردى ّوسَ در هطکل

 قػایغ نكػکل ایو کً ظَرىغ ةؼنی نكکل ةً ؿازناف اؾضای کؼدف نغیؼاف ٌهَارق در ٌهـَ

 کارکياف اؾحهاد ةَدف پاییو ةً جَاف نی ٌا آف ی اززهلً کً ةاقغ اَىااَىی ؾَانل از ةؼكز ىاقی

 در اؾحهػاد ی ركصیػً جقَیػث کػً ةاكرىغ ایو ةؼ کارقياؿاف از کؼد. ةـیاری نغیؼیث اقارق ةً

 ةػً کار نضیط در جضؼؾ ك پَیایی یکپارچگی، ایساد ؾَانل جؼیو نٍم ازیکی  کارنيغاف، نیاف

 آیغ. نی قهار
 

 سبزهبًی هطَق ًجَد فرٌّگ

 ةـحؼی نكَؽ ؿازناىی فؼٌيگ ةاقغ، کييغق ؿلب ك ةؼىغق پیف ىیؼكیی قایغ ؿازناىی فؼٌيگ

 ااػؼ. آیػغ صامل راٌتؼدی جفکؼ آف پياق در جا اؿث اؼكٌی ك فؼدی ؾيامؼ ةؼای قکَفاؿازی

 در ةایػغ ىػااؽیؼ نػغیؼیث ك قػَد نی ایساد ةؽرای نكکالت ىتاقغ ٌهؼاق ةا جغییؼات فؼٌيگ
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 لػؽكـ ك اؿػث آف ی ؾٍغق ةؼ ةؽرای ىقف پؾ ةپؼدازد، فؼٌيگ آف ةً جغییؼ ىعـث ی نؼصلً

 (374: 1393 ظلتغ )قؼیفی، را نی ةیكحؼ جَزً

 

   گیریًتیجِ

ٌا  جؼیو آف جؼیو افکار در جؿالیم ادیاف الٍی ةاركر اكحً ك نحؿالی ٌا ك ؿازىغق جؼیو اىغیكً ؾالی

ٌا ةً جغةؼ ك   ؼآف نسیغ(( آكردق قغق ك در ایو نکحب الٍی، اىـاف ىیؽ در کحاب آؿهاىی نا ))

جفکػؼ  اىغ. قغق اىغیكاىً دؾَتاىغیكی ك جفکؼ دكر  كی ق ناؿ جفکؼ یرؼ در جهانی انَر ؾالم ك ةً

قَد کً اىـاف اصـاس ىیاز کؼدق ك ظَاؿحار صل نكکلی ةاقغ ك ااؼ ؿػؤالی  ٌيگانی آیاز نی

 ایؼد. ای در نیاف ىتاقغ، امَالً جفکؼی قکل ىهی كزَد ىغاقحً ةاقغ ك دیغیً

ىػَع دٌغ ك اىـاف ةؼ نتيای  ىَع نكکل ك دیغیً ایسادقغق ةؼای اىـاف، ىَع جفکؼ را قکل نی

در یک نضیط راٌتؼدی کػً جفکػؼ  ىهایغ. کيغ ؿؿی در رفؽ نكکل نی اصـاس ىیازی کً نی

راٌتػؼدی فکػؼ  کً  ادر ظَاٌيغ ةػَد قَىغ ظلتغ، رٌتؼاف راٌتؼدی جؼةیث نی راٌتؼدی را نی

ریؽی کييغ، راٌتؼدی جنػهیم ةگیؼىػغ ك  کييغ، راٌتؼدی جؿانل ةؼ ؼار ىهایيغ، راٌتؼدی ةؼىانً

زٍػث صؼکػث ةػؼ نتيػای  ٌتؼی راٌتؼدی را در ؿازناف ظَد اؾهاؿ ىهایيغ.درىٍایث ركش ر

یافث ك از کارکؼدٌای نغیؼیث راٌتؼدی  راٌتؼد ةایـحی ةا ؿازكکار نؼةَظً ةً ایو نٍم دؿث

جؼیو کارکؼد نغیؼیث راٌتؼدی جػغكیو، ازػؼا ك ارزیػاةی  اؿحفادق ىهَد ك ةً نؿيای دیگؼ نٍم

 ضػؿف، ىقػاط  َت، ىقاط ؾانل چٍار نیاف ارجتاط ك یَىغپ ایساد صامل راٌتؼدٌایی اؿث کً

 ر ػاةحی نؽیػث ایسػاد راةعػً ك پیَىغ ایو صامل کً ةاقغ نی نضیعی جٍغیغٌای ك ٌا فؼمث

 .اؿث ر تا ةؼاةؼ در ةؼجؼی کـب ك پایغار

جفکػؼات  ةػا فػؼد ایيکػً یؿيػی اؿػث، ٌا آقفحگی ةً دادف ىؼاـ ك دادف قکل راٌتؼدی، جفکؼ

اىـػساـ  را جفکػؼش ك آكرد ةَزػَد ٌهاٌيگی ك ىؼم ظَد ذٌو در ةَد ظَاٌغ ادر  راٌتؼدی

 اؿػث الزـ نضیعػی، ةػً ا حضػائات اَیی پاؿػط ك ٌا آقفحگی ةً ةعكیغف ىؼم ةعكغ. ةؼای

 ك نغیؼاف آكرد. راٌتؼدی فکؼ کؼدف كزَد ةً نغیؼاف ك کارکياف جفکؼ قیَق در ةيیادی جغییؼ

 ةػً درراق دؿػحیاةی جـػٍیل ر اةػث، نضػیط در ؿػازناف ةؼجػؼی ةػً نيسػؼ ؿازناف اؾضای

 ك ةؼای ؿػازناف ىَ ٌای ارزش ظلظ ك زغیغ ٌای صَزق ةً قغف كارد ٌهچيیو ك اىغازٌا چكم

 نضیط پیؼانَف از درؿث درؾ ك آااٌی ةا راٌتؼدی جفکؼ دارای قغ. نغیؼ ظَاٌغ ىفؿاف ذی

ؿیاؿػی،  ازحهػاؾی، جأدیؼاػػار فاکحَرٌػای جضلیل ك ؿازناف ةیؼكىی ك دركىی نؤدؼ ؾَانل ك

 اٌػغاؼ ةً رؿیغف ةؼای نياؿب ٌای صل راق جَاىغ نی ؿازناف، کل ةؼ جکيَلَییکی ك ا حنادی

ظنػَص ادارق ك  ٌای ةػؽرگ ك پیچیػغة ك ةً نػغیؼیث ك ادارة انػَر ؿػازناف کيغ. را اؿحيتاط
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رضػی، صفػغ جؼ از ٌهً دفاع از جهانیػث ا رٌتؼی انَر کكَرٌا در زٍث جَؿؿً پایغار ك نٍم

نكػغَلی زَانػؽ  جػؼیو دؿ اؿحقالؿ ك ةؼ ؼاری ك اؿحهؼار انيیث در نقاةل جٍغیغات کػً نٍم

ةاقغ، ىیازنيغ جفکػؼی یرؼ ك  ةكؼی در قؼایط پیچیغق ك دائهاً در صاؿ جغییؼ زٍاف انؼكز نی

ریؽی ك جغكیو راٌتؼد ةؼای کـب نؽیػث ر ػاةحی در نقاةلػً ةػا  اىغیكاىً اؿث کً ةا ظؼح ناؿ

 قَد. غات فؼا ركی، ك دركا ؽ ةا جفکؼ راٌتؼدی، نهکو ك نیـؼ نیجٍغی

 جفکػؼ ةػؼ جـػلط دٌيػغ، جغییػؼ را نضیعكػاف ك ظػَد آیيػغق ظَاٌيغ نی کً نغیؼاىی ةؼای

 ةػا اؿػث. نػغیؼاف اىغاز چكم ایساد آیازیو ىقعً راٌتؼدی، اؿث. جفکؼ نٍم راٌتؼدی ةـیار

 در زٍث ك کييغ جؼؿیم را ؿازناف اىغاز آیيغق چكم جَاىيغ نی راٌتؼدی جفکؼ نٍارت افؽایف

جفکؼ راٌتؼدی  ادر اؿث در آزا نَزػب ایسػاد  .ةگیؼىغ پیف در را نياؿب راٌتؼد آف جضقظ

فؼناىغٌی ك کيحؼؿ راٌتؼدی، ؿازناىغٌی راٌتؼدی، اظالؾات راٌتػؼدی، ؾهلیػات راٌتػؼدی، 

اػؼدد، ك ... راٌتؼدی، آنَزش راٌتؼدی ك ریؽی ةؼىانًك  ریؽی ظؼحآناد ك پكحیتاىی راٌتؼدی، 

 جأدیؼاػػاریةغیٍی اؿث ٌيگانی کً ؾهلیات ك جاکحیػک از راٌتػؼد ىكػأت اؼفحػً ةاقػغ از 

 نياؿتی ةؼظَردار ظَاٌغ ةَد.

ك جػغاةیؼ فؼناىػغق نؿؼػم  1404 اىغاز چكمیاةی ةً  ارجف زهٍَری اؿالنی ایؼاف ةؼای دؿث

اىػغ  لی( کً اٌػغاؼ ةليػغ ك زٍػاىی را جؼؿػیم ىهَدقالؿا نغػلً) ای کل  َا صضؼت اناـ ظانيً

ةایـحی جفکؼی را ةؼای نـئَلیو ك کارکياف ظَد در ىؼؼ ةگیؼد جا فٍم اٌػغاؼ ظػَالىی را ةػا 

 ای اَىً ةًقؼایط کيَىی ارجف زهٍَری اؿالنی ایؼاف  ةاقغ. داقحً پینضیط فؿلی آف را در 

)صؼکػث در  ةاقغ نیأنَریث ظَد اؿث کً در یک نضیط راٌتؼدی نكغَؿ اىساـ رؿالث ك ن

ةؼرؿی نضػیط داظلػی ك  جَؿؿً نؤیغ ایو نعلب اؿث(. ٌای ةؼىانًك  1404 اىغاز چكمنـیؼ 

صػاکم )ٌػم در نضػیط داظلػی ك ٌػم در نضػیط  ٌػای پارادایمظارزی نَزَد، ةا جَزػً ةػا 

حً ظارزی( ىكاف از آف دارد کً ارجف زهٍَری اؿالنی ایؼاف در یک نضیط ر اةحی  ؼار داق

ةؼای آزا ةایـحی ةؼ نتيای راٌتؼدٌػای  ٌا نكی ظط جؼیو امَلیك ةغیٍی اؿث در ایو قؼایط 

ةؼای ىٍادیيً کؼدف نغیؼیث راٌتؼدی در آزا ىیاز ةػً ایسػاد، اـػحؼش ك  نيعقی اجعاذ قَد.

ةؼای رٌتؼی راٌتػؼدی ك ) ىٍادیيً کؼدف جفکؼ راٌتؼدی در کارکياف آزا، اؾم از ؿعَح ةاالیی

ةؼای ا ػغاـ در زٍػث )ةؼای ازؼای راٌتؼدٌا ك ارزیاةی آف( ك پاییو ) تؼدٌا(، نیاىیجغكیو راٌ

 .ةاقغ نیازؼای راٌتؼدٌا( ؿازناف 
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