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افزاری دانش راهبردی برای ارتقای سالمت  تبيين روش نرم

 سازماني
 *زاده محمدرضا حميدی

 

 چکيده

بي افزاري دانش راهبردي براي ارتقاي سالمت سازماني در نيل به كاميـا  هدف اين مقاله، تبيين روش نرم     
صور، خالقيـت، اساـاو و تر،ـر،    شناختي نرم در ساخت تگيري از دانش روش ي است. بهرههاي سازمان برنامه
لي مقالـه، تـدوين راهبردهـاي    هاي اصـ  ارتقاي سالمت سازماني است. بنيانريز نقشه توجه و ادراك براي  پايه
 شـود از  مي است. در اين مقاله، سعي "شابا"يالمت سازماني و سازوكارهاي ادراكي بر اساو مدل چهار بعدس

، ذهن و نوع عزت اشـااص مرـرش شـده و نيـز روي،ردهـاي      سالمت سازماني، مش،ل ف،ر يدهاي تهد چالش
ارائه و معرفي شوند. مقاله درصـدد اسـت    ي،بررس يسالمت سازماني از زواياي ماتلف در سرح سازمان يتتقو

تر،ـر و عـزت و    يزوكار ذهـن، معمـار  چهار نظريه تر،ر، سـا  يهتعبپردازي و  استراده از نظريهنشان دهد كه با
سـرح   يـت اساو تقو هاي سالمت سازماني بر توان سازوكارهايي براي ارتقاي برنامه چندين اصل و قضيه مي
پيدا و تبيين كرد. روي،رد نوشـتاري مقالـه، كالبدشناسـي، تلليـل،      يااصول و قضا ا،ه يهشناخت مرابق آن نظر

 يـد كـه راه عـالم ماـ له تهد    شـود  يگيري م ه است. در پايان نتيجهاستدالل، ارائه روش، توصيف و اخذ نتيج
است. با ترميم  ها در سرح اشااص و سازمان ي،ردها، بازمهندسي نرم هم در ايده و هم در روسالمت سازماني

اري گـذ  سياست يقسالمت سازماني از طر يكردن الگوها ها و نهادينه ليت افراد و سازمانهاي كار و فعا انديشه
دجانبـه سـالمت سـازماني كشـور     در نيل به اسـتقالل چن  ها يتوان بر شتاب آمادگ مي ربطدوين قوانين ذيو ت
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 . مقدمه1

اي از  تـوان آمياتـه   ن كه دانش را مـي پردازي است. نظر به اي اساو نوشتارهاي اين مقاله، نظريه     
اي اشااص داناـت كـه چـارچوبي     هاي سرفه اطالعات موجود تاصصي و نگرش  ها، ارزش تجربيات، 

ذهـن افـراد شـ،ل     كنـد، لـذا در   گيري از تجربيات و اطالعات جديد ارائـه مـي   براي ارزشيابي و بهره
، تجـاربي را  شود. زيرا افراد و سـازمان  مي يگيرد. دانش اغلب سرمايه معنوي شاص و سازمان تلق مي

كنندكـه بـه همـراه     هاي ماتلف كاب مـي  ها استمرار در كار، تالش و فعاليت در زمينه در نتيجه سال
اشـااص و ماـ والن قلمـداد     گيـري  يمهاي سيـاتي تصـم   اطالعات ساصل از منابع متنوع، از راهبري

هـا، الگوهـا،    و روش سـو يكايده ها، نظرها، از  ار،هاي سالمت سازماني با اف، شود. بنابراين، برنامه مي
هاي اعتقادي، باورهـا   رو، سالمت سازماني برپايهز اينها از سوي ديگر سروكار دارد. ا روي،ردها و رويه

دستاورد موفـق سـالمت    ناسيشمندي از سالمت شناخت يابي اشااص است. بهره و نلوه تر،ر جهت
شـود. سـالمت در    تنظيم و ساصل مي مند و هدفمراقبت جويانه  هاي سازماني است كه بر پاية تالش

يابد، و هر فردي براساو تصـاويري كـه از وقـايع و سقيقـت دارد مرـابق روشـي        درون فرد جلوه مي
 شناسـي رواندارد. در ايـن ميـان، درك    ت كمال بـراي كاـب سـالمت قـدم بـر مـي      به سم مند نظام

ك درست، بي ايماني بـا ايمـان، بيمـاري ف،ـري بـا      ام،ان تشايص درك نادرست با در "خويشتن"
دهـد. ايـن نـوع     سالمتي ف،ر، دوست را با دشمن و منافع ملـي را در مقاياـه بـا منـافع دشـمن مـي      

تواند سرگرداني را شناخت خودي از غير خودي بـا درك خـط    ها كه ارزش آفرين هاتند مي تشايص
كدام پيش طرش يا تصـويري از مصـالح شاصـي و     قرمزها خاتمه باشد. افراد، داناته يا نداناته، هر

كشند هر چند ام،ان دارد درك آگاهانه از سرح و ميزان آن وجود نداشته باشد،  منافع ملي را يدك مي
 اما ضروري است در راستاي اعتقادات و منافع ملي هدايت شوند. 

 

  تحقيق و چارچوب نظری مباني. 2

اسـاو   ان تصور از خويشـتن اسـت. ايـن تصـوير، بـر     تصوير ذهني، هم .تصور و سالمت سازماني
شود كه فرد از خود، سازمان، جامعه و كشورش دارد. اين باورها تلت تأثير تجارب  باورهايي ساخته مي
و رفتـار ديگـران همـواره از دوران كـودكي تـا       هـا  ها، پيروزي ها، ناكامي و ش،اتها  گذشته، موفقيت

ها، در ذهن اناان يك خويش يـا تصـوري از    مجموعه اين تجربهشود.  بزرگاالي با اناان، ساخته مي
سازد. با وارد شدن نظر يا باور از خويشتن، تصوير مذكور، براي فـرد سالـت سقيقـت پيـدا      خويشتن مي

هاي افراد براساو تصوير ذهني سالت  كند. به هر سال، همه اعمال، اسااسات، رفتار و ستي توانائي مي
لب، بدون توجه به عزم راسخ و نيروي ارادة قوي، ستي اگر بات هم بـا  گيرد. شاصيت ش،ات ط مي
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كند. تصوير ذهني، مقدمه، پايـه و بنيـادي اسـت كـه تمـامي       او يار باشد، راهي براي ش،ات پيدا مي
دهد. تصاوير ذهنـي براسـاو    شاصيت، رفتار و ستي كيريت روسيه، اسااو و اَعمال فرد را ش،ل مي

شـود. ضـروري   اي، چه خوب و چه بد آغـاز مـي  رو، دور باتهمي شوند. از اين دانش ها تأييد و تقويت
 است با ارزيابي خويشتن به نوع رفتار خود دست يافت. 

پذيري بااليي ت، با سبك زندگي اناان ام،انيتصوير ذهني، قابل تغيير است، تغيير عادت، شاص     
ريزي كرد. شاصيت،  تصوير ذهني قبلي است پايهدارد. تر،ر مثبت را بايد روي تصوير جديد كه تغيير 

هايي كـه بـا   نظامي از عقايد، اسااسات، اف،ار، دانش و رفتارها است كه بايد با هم سازگار باشند، جنبه
گيرد،  ها عملي صورت نمي شوند، روي آن شوند، باور نمي اين نظام سازگار نباشند، مورد قبول واقع نمي

 شوند. با آن نظام سازگاري دارند پذيرفته مي تنها ابعادي كه به نظر رسد
يـا تصـويري كـه     در مركز اين نظام عقايد مدار، سنگ بناي خود، جامعه آرماني، تصوير ذهنـي و      

شـود. بايـد تصـوير ذهنـي مناسـب بـه وجـود آورد،         ود، سازمان و جامعه دارد مررش مـي شاص از خ
 طراسي و بوجود آورد. بايد توهم زشتي، بـدي، بـي   هاي جديد و زندگاني نوين هاي جديد، آينده صورت

مشترك ايماني، ناباوري را به توهم زيبايي، خوبي، باور و ايمان راسخ تبديل كرد. تصوير ذهني، مارم 
هاست. بايـد از خـويش اعتقـادي خـود و جامعـه       ها و ناكامي هاي موفقيت و تبيين كنندة تمامي نمونه

 اناانيت مناسبي نياز است.راضي شد، لذا به اعتماد و سرمت 
يب و مرم ن، اسااو تصوير ذهني فرد، سدود منرقي شاص است. با داشتن تصوير ذهني بي ع     

او اعتماد بـه عـز ت اناـاني    آيد، اسا ير ذهني شاياته، افتاار بوجود ميآيد. با تصو خوشي بوجود مي
ورها و موفقيـت، و عـزت تجربـه    باگيرد. زماني كه اسااسات گاتردة خوشباتي، اعتماد به  ش،ل مي

 شويم. شوند از سالمت سازماني برخوردار مي مي
شناخته شده، اين شبه ذهـن، ذهـن    "ذهن نيمه هوشيار"اي ناپيدا در خود دارد كه به  هاناان جنب     

كنـد   اه اعصاب اناان و جامعه تغذيه مياناان نيات، بل،ه سازوكاري هدف جوست كه از مغز و دستگ
افتد. اناان داراي يـك آگـاهي اسـت كـه      كار ميكند، به ان ذهن و در جهتي كه او تعيين ميو به فرم

اندازد. سـازوكار خـال ، خـود بـه      در زندگي فردي و اجتماعي ب،ار ميماشين خود كار هدف جويي را 
كند كه فرد و جامعه بـرايش درنظـر    هايي كار مي در جهت رسيدن به هدفخود، بدون دخالت شاص 

 و قائم به شاص هم نيات. گرفته
هـاي سـالمت سـازماني واضـح و      موفقيت بايد هدف را دربرنامـه  گيري از اين سازوكار براي بهره     

ـ   اسـتراده از  اما له آن را مشاص ساخت. هدف سازوكار خال ، دستيابي به تصاوير ذهني است كـه ب
هاسـت. تصـوير ذهنـي، ملـدودة      ير ذهني، تعيين كنندة هـدف فعاليـت  شود. تصو قوّة تايل ايجاد مي
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براسـاو اطالعـات،    كند. سـازوكارخال   ها و سيرة ام،ان را مشاص مي رسيدن به هر يك از هدف
اساو طرز تلقي و برداشتي كند، ما له مورد نظر بر هاي فرد كار مي عتقادات و برداشتها، اف،ار، ا داده

 ها وجود دارد. شود كه در موقعيت مشاص مي
بودن )تصـوير   زوكار خال  خود، اطالعاتي دال بر با ارزش بودن، سربلندي، لياقت، توانابايد به سا     

نشـان دادن واكـنش    شده يا سافظه، براي سل ماائل جـاري و ذهني مثبت( داد، تا از اطالعات ذخيره
كار بردن و تجربـه  ههاي موجود استراده كرد. ضروري است از خود براي يادگيري، ب نابت به موفقيت

تصـوير  ( ايجـاد يـك   1كردن عادات جديد ف،ر كردن، پنداشتن، به ياد آوردن و عمل كردن بـر پايـة   
( استراده از سازوكار خال  براي رسـيدن بـه موفقيـت و خوشـباتي در     2و  بينانه و شاياتهذهني واقع

ة ز طريـق قـوّ  كردن خال  ا هاي مشاص استراده كرد. ايجاد تصوير ذهني خال ، تجربه نيل به هدف
پـذير  سـازي ام،ـان  هاي جديد واكنش خودكار به كمـك عمـل كـردن و وانمـود     تايل و ايجاد انگاره

 رويگـردان اسـت و   رو، فرد با سالمت سازماني، شاصـي كـه از لغـو و بيهـودگي     اين از .[29]شود  مي
 .   [1]رود  نمي ها گويد و به سراغ شنيدن آن آلود نميو بيهوده، دروغ و گناه سانان لغو

 

 يتر،ر دستاورد سازوكار ذهن براساو نوع هوش، سرح دقت، آستانه صـبر و توانمنـد   .تفکر و ذهن
ها، چارچوب و ماهيت انتظارات،  ها، سرح مهارت ها، نوع خواسته يداناتن يزانسافظه است كه در آن م

تر،ـر هنـر   كنـد. لـذا    ينقش مـ  يرايا يجهتوصيف و اخذ نت يل،تللويهباورها، قدرت تجز يزاننوع و م
سـرعت، چيـنش و قـدرت تعـامالت      ي،، توانمنداي براساو نوع است. سازوكار ذهن، شيوه ديشيدنان

 ي،ها، نـوع و زاويـه نگـرش بـه هاـت      يو عمق داناتن يزانتنوع، م ذهن است كه از يهسوچند يليتلل
رد دارد. فهكند. تر،ر، معماري منلصر ب يم يهشاص تغذ يتو ن يتتوانمندي فرد، نوع شاص و قدرت
 تر،ر است. يدرون يدمانچ معمارياين 
و  گـذاري ياسـت سهـا، جريـان تبـادل     در طراسي معماري تر،ر بايد به ساختار، توازن ميان باش     

عمل،ردهاي مربوط توجه شود. از آنجا كه هدف معماري تر،ر، پژوهش در امور رفتارها، و كشف نظـم  
-ها را بـه  ، معماري ام،ان توجه به ساختار پنهان فعاليتواسدهاي سازماني است هاي يتپنهان در فعال

دسـت آيـد.   بـه  گـذاري ياسـت س يها برا  آورد تا توانايي ديدن و ش،افتن قالب طبيعي فعاليت وجود مي
دهد  ها و الگوهايي نشان مي  ف،ر كردن را در قالب يها  واقع، ش،ل و چارچوب پديده معماري تر،ر، در

ها را نشـان   يدههاي ديگر از پد  ارتباط با دسته يچگونگ نيزفته تا پيوند خورند و كه با ي،ديگر ارتباط يا
اي از  تر،ر طراسي هنرمندانـه  يدهد. معمار ها را نشان مي ها و پيوند بندي دهد. بنابراين، معماري دسته

سـت.  ها است كه ارادي و هدفـدار ا  و ارتباط ميان آن ينشبندي عوامل، چ تجمع و دسته يها چارچوب
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و ارائـه قضـاوت، راهنمـايي و مشـاوره      تلليـل  ،يدنتوليد ف،ر، تقويت هنر انديش ،ها هدف ينا يتاولو
نگرنـد و آينـده    كنند، مي كنند، ارزيابي مي است كه افراد طبق آن ف،ر مي يشيتر،ر، آرا ياست. معمار

مـوارد اشـتراك داشـته     يـن هـا در ا   كنند. هنگامي كه پديده ايجاد مي را براي خود و ديگران طراسي و
ستدها، پيوندهاي ارتباطي، وجوه منرقي، سياتي و فيزي،ي بـا ي،ـديگر تعامـل    ودر فرايندها، داد شندبا

 كنند.  هم پيوستگي پيدا ميبيا به نوعي  يافته
آورند  وجود ميهاي فيزي،ي به هايي كه از بُعد كاركردي پيوند نزدي،ي با ي،ديگر دارند، گروه پديده     
تر،ر، پيونـد ميـان    يشود. جُرت شدن اجزا هاي دو جانبة ف،ر نهايي كاسته مي پيچيدگي فعاليت ا ازلذ

 ي،ـديگر سات بـا   ياطور مل،م  تر،ر مم،ن است به يها اجزا  دهد. اين مجموعه ها را نشان مي  دسته
پيوسـتگي   هاي ساصل از تر،ر بايد به صورتي تر،يك شود كه از بُعد كـاركردي  جرت شوند. راهنمايي

ها جلوگيري كرده تا هويت ماتقل تر،ر سرظ شود. تر،يك ي،ي  جمعي را ترغيب و از سذف شدن آن
از موارد سياتي در طراسي تر،رات است. اهداف تر،يك در به سداكثر رساندن پيوستگي و بـه سـداقل   

  شود.  كشاندن جُرت شدن خالصه مي
 گـر  ايتهـاي هـد   هـاي مرهـومي و ايـده    هني، مـدل اي ذه راهبردي منجر به ارائه چارچوب تر،ر     
هـاي جديـد    ها، واقعيـت  مدت است، فرصتئل روزمره يا بلندشود. اين تر،ر فراتر از واكنش به ماا مي
نگري در جهت توسعه روياهاي كـاربردي از نتـايجي اسـت كـه     خلق راهبردها است. تر،ر آينده يبرا

نجام داد. رويابيني كاربردي  تجام آن چيزي اسـت كـه   الزم است براي آينده خود، سازمان و جامعه ا
در آينده به آن دست يافت، خلق آينده مرلوب با شرش و توصيف و دستيابي به نتايجي بـه دسـت    يدبا
  .كه ارزش افزوده پل،اني براي هر مرسله از اهداف دارند يدآ يم
 

ه اشياء براي هنگامي است كه مرهوم، طرش ف،ري و معنايي از يك پديده و يا طبق .احساس و تفکر
آيند. نقشه  وجود ميهمراهيم براساو تجربيات ب شاص مرهومي از يك مورد مشاص در اختيار دارد.

يا تصوير شناختي فرد، نشانگر صرف ع،اي كه او از دنياي مادي گرفته نيات بل،ـه ايـن نقشـه يـا     
عضـي اشـياء نقشـي خـاص درنظـر      اي بسازد و در آن بـر  را شاص با تراير و تعبير جزيي ميتصوير 
 گيرد.  راك براساو تراير خاص صورت ميگيرد و اد مي
توان، هنرمنـد نقاشـي    كننده را ميرو، شاص ادراك ايد براساو ام،انات باشد. از اينف،ر كردن ب     

 كند، بل،ه آن چيزهـايي را  نمي آميزيبيند نقاشي و رنگ ت ميتعبير كرد كه تمامي آنچه راكه در طبيع
پنـدارد،   سازي است. فردي كه خود را هـي  مـي  كه مي خواهد برداشت كرده و اين خود، نوعي تصوير

 .  [13، 29]شود ايمانش كم است در سالي كه تصوير ذهني سالم، به سادگي و راستي خراب نمي
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يق باتگي ندارد بل،ـه سقـا  تمامي دانش اناان از دنيا صرفاً به سواو و تلريك اندام هاي ساي      
گونه كـه فـرد بهنجـار تجربـه      بيين تصوير پيوستة دنياي خارم آنهاي ساي براي ايجاد يا ت خام داده

كند. سواو متش،ل از بينـايي، شـنوايي،    ان اسااو نيز در آن ايراي نقش ميكند نيات، بل،ه ميز مي
ف شـده  معـرو  "سس ششـم "بااوايي، بويايي و چشايي است. البته سس ديگري نيز وجود داردكه به 

شـود. امـوام    شمار دروني و بروني بـدن تلريـك مـي   است. سواو پنجگانه برور مرتب با ملركات بي
توان بوييد يا چشيد، مصاديقي از  ر و انرژي شيميايي اشياء راكه مينوري، صوتي، انرژي م،اني،ي، فشا

 رجي هاتند. ملركات خا
هـاي   هاي ترشـح كننـدة هورمـون    و غدها، سركت غذا در جهاز هاضمه ه انرژي ساصل از ماهيچه     
طور كلي، با رفتارهـاي دقيقـاً ابتـدايي    هايي از ملركات داخلي هاتند. اسااو به ؤثر در رفتار نمونهم

سروكار دارد و اين رفتار معموالً معلول كنش فيزيولوژي است. اناان براي تجربه كـردن رنـگ، نـور،    
 كند.  سس استراده مي گرما، بو، مزه از ش،ل، بلندي صدا، درجة صدا،

-بنابراين، ضروري است براي دستيابي به تصوير موفقيت براساو اسااو ايـن مـوارد: موقعيـت        

را مورد شناسايي، ارزيـابي و  شناسي، تراهم، شهامت، خيرخواهي، مناعت، اعتماد و عزت و خودشناسي 
ـ  . در راهبري تصاوير ذهني بهره[11،13 ،29]گيري قرار داد  بهره تر،ـر و عمـل    يراه،ارهـا ري از گي

تـوان نقـش ف،ـر كـردن و      هاي تقويت تر،ر بدين شرش مـي  كنند. با بررسي راه نقش بازايي ايرا مي
تر،ـر   سازي ارتقاء باشيد: تر،ر براساو هدايت تمايل شاص به سل ما له؛آوري را در تصويربرهان

زني دربارة رفتار و ارتباط عوامل با ي،ديگر؛ هسازي، گمانعالمات و كلمات؛ فرضيه، ها استراده از نشانهبا
 ها در عمل و در سافظه؛ تر،ر براساو روي،رد انتقادي و خال .    گيري؛ آزمايش فرضيهنتام و نتيجهاست
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 . تعامل درك، زمينه و توجه1ش،ل 

 

، استراده كرد. تر،ر، موجب 2ايند ش،ل توان از فر براي گاترش نيروها يا قواي تعقل افراد مي     
شود. تر،ر دربارة نتايج بايد با هيجان و عواطف توأم  در شناسايي و سنجش عواقب عمل مي ياري فرد

 وجود آورد.شود تا وي برانگياته شود و تغييري در عقيده و تصوير ذهني به
ميدواري، كنج،اوي، نگراني، هيجان با اسااساتي نظير دوست داشتن، تنرر، لذت، غم، ترو، ا     

شود. هيجان بر سافظه و قوة استدالل، درك باطني )راست  ميها توصيف سرگرمي و مانند اين
ذاشته و موجب فراموش شدن گماني(، شناخت از ديگران، اعمال و تصميمات، بروز ساالت تأثير گ

سازي در هيجانات، آماده آورد؛ عواطف نيز موجب شدت وجود مي شود و گاهي سوء تعبير به مليط مي
 شود. گيري شاصيت مي ها، و ش،ل برابر ملرك

رو، تصوير ذهني بايد بتواند در راهنمايي شاص از سازوكارهاي ادراك، تر،ر، هيجان و از اين     
آزمون اوليه آگاهي از وجود شناسي، هاي فردي استراده كند. هوش عاطره با شناخت انواع هوش

هاي متنوع نظير هوش عاطري و هيجاني، رياضي، موفقيت، تصوير پردازي،  وشهاي خاص از ه زمينه

 زمينه

 تجربه

 آگاهي

 كليت

 هوش

 انگيزه

 طبيعت

 ملرك

 آرمان

 نياز

 هدف

 عالقه

 ت،رار

 درك

 انتظار داشتن

مهارت 
 تيزبيني

اندازه و 
 شدت

سركت و 
 تغيير

تباين و 
 تضاد

تازگي و 
شناييآ  

 توجه
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شده ناشي از اطالعات ذخيره . اناان، عالوه بر سافظة شاصي، يا[1]هاست كالمي و مانند اين
يادگيري يا تجربه، به دانش و عقايد ديگران دسترسي دارد باياري از ملققان، نوياندگان، هنرمندان 

هاي الهام خال ، جرقه ناگهاني، درك ماتقيم، امداد  ميرشان تلت تأثير نشانهبراساو ض خال 
هاي غيرمترقبه قرار داشته و خواهند داشت. جاتجوي عقايد جديد يا پيدا كردن پاساي  غيبي، فرصت

اي  براي يك ما له، در سقيقت شبيه اين است كه اناان در سافظة خود دنبال اسم فراموش شده
 .  [1، 29]گردد  مي
     

 
 . فرايندهاي فرعي تقويت نيروها )قواي( تر،ر2ش،ل 

 
 تحقيق شناسيروش. 3

افـزاري دانـش راهبـردي بـراي ارتقـاي       دهي و تبيين روش نرم ق، نلوة ش،لما له اصلي تلقي     
اهبـردي بـراي تبيـين    شناختي توصيري نرم رسالمت سازماني است. در سل اين مااله از دانش روش

شـود. تـدوين راهبردهـاي     تصور، خالقيت، اسااو و تر،ر، پايه ريز نقشه توجه و ادراك استراده مـي 
در ايـن مقالـه، سـعي    است.  "شابا"يسالمت سازماني و سازوكارهاي ادراكي بر اساو مدل چهار بعد

شده و نيز اص مررش، ذهن و نوع عزت اشاسالمت سازماني، مش،ل ف،ر يدهاي تهد شود ازچالش مي
ارائه و معرفي شوند.  ي،سالمت سازماني از زواياي ماتلف در سرح سازماني بررس يتروي،ردهاي تقو

ش،ل دادن موضوعهاي مورد تر،ر 
 براساو مراهيم واضح و روشن

ارانه شرش بايار زياد و تأكيد بر 
 ن،ات قابل فهم براي تشريح بيشتر

گوشزد كردن 
اشتباهات در 
استدالل و 
تبيين 
پيامدهاي 
 تر،ر

 
تشويق به 
آگاهي از 
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تجربة 

 فرد

 هدايت

 نلوة 
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تر،ر و عزت برپايـه چنـدين اصـل،     يپردازي درباره تر،ر، سازوكار ذهن، معمار مقاله نظريه اينهدف 
لـه، كالبدشناسـي، تلليـل،    سرح شناخت الزم است. روي،رد نوشتاري مقا يتقضيه است كه براي تقو

 .استدالل، ارائه روش، توصيف و اخذ نتيجه است
  هد.د ها، هدف اين تلقيق را ش،ل مي ماايل اين نوشتار، سؤاالت زير است كه يافتن پاسخ براي آن

  ات و چه ارتباطي با ي،ديگر دارند؟تصور و سالمت سازماني چي - 
  دهد؟ ن پيدا كرد كه ساختار آن را ش،ل ميتوان در تر،ر و ذه چه سازوكارهايي را مي  -

  ات؟راه ارتقاي سرح اسااو و تر،ر چي - 
  هايي دارد؟ ات، چه ساختار، سازوكار، جوهره و خصيصهتوجه و تصوير ذهني چي  -
توان براي خالقيت اسـتراده   خالقيت چه نقشي در سالمت سازماني دارد و از چه اصول و فنوني مي  -

  به عمل آورد؟
  ات؟اهبرد و الگوي سالمت سازماني چير  -

هاي سواالت پيشين براي سالمت سـازماني   توان براي پيوستگي عناصر و يافته مي راه،ارياز چه  - 
  گيري كرد؟ بهره
شـود. در   پردازي استراده مي گانة تلقيق، از روش تبيين و نظريه به سواالت هرت ويياگپاسبراي      

افزاري دانش راهبـردي بـراي ارتقـاي     در چارچوب توصيف و تلليل روش نرمواقع، مباسث اين مقاله، 
هاي مقاله شواهد ادراكي است كه نويانده در تجربه سـه دهـه تـدريس،     سالمت سازماني است. داده

گـري   و انديشـه خـود بـه غربـال      ها را كاب كرده و در اندوخته تلقيق و زندگي شغلي و اجتماعي آن
هـا سـل ماـاله تلقيـق      درپاسـخ ريزي نياز نهرته  ته است كه پايهتايجي دست يافها پرداخته و به ن آن

 است.  
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 . مدل مرهومي تلقيق3 ش،ل

 
  هایافته تحليل .4

شناخت ادراك در فهم بهتر چارچوب ذهني براي دستيابي به استعداد خالقيت  .توجه و تصویر ذهني
دراك به نوع هوش، قدرت ذهني، سرح توجه، ساختار، ماهيت زمينه و مواد سهم قابل توجهي دارد. ا

تغذيه ف،ر باتگي دارد. توجه از نوع ارادي و غير ارادي ش،ل يافته است. توجه به استقالل علمي 
شود در سالي كه اگر توجه به همين استقالل به  ناميده مي "توجه ارادي "و ضرورت برساب هدف 

هايي است كه  است. ادراك، آگاه شدن از پديده "غير ارادي"اشد، توجه از نوع علت عالقه ماتقيم ب
ها به عواملي باتگي دارد كه در متن آن و اطراف  گيرند و درك كردن آن در معرض سواو قرار مي

يگري كه آورد. با توجه به يك چيز، درك چيزهاي د توجه بيشتر، ادراك بهتر بوجود ميفرد قرار دارد. 
( مواد 2، ( ماهيت مرلب در معرض ديد وي1به شود. ميزان توجه فرد  ف فرد است ملو ميدر اطرا
( 1هاي هوشي فرد،  ( زمينه4گيرد،  ديگري كه در خالل ديدن انجام مي ( هر پديده3كننده ف،ر، تغذيه

رو، باط اين عوامل را از اين ( علت توجه او، باتگي دارد.6سس كنج،اوي و انگيزه شاص و 
 د.، مشاهده كر1وان در جدول ت مي

توجه و تصوير 
 ذهني

 

ادراك: پايه سالمت 
 سازماني
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چارچوب سازي راهبردي، در واقع، تش،يل تصاوير ذهني و اعتقادي است كه بايد با نوع صليح      
هاي ملي و توانمندي شاص پيوند يابد. چارچوب، بوجود آوردن  هوش، انگيزه، دانش، سرح آرمان

د به سافظه شاص و قدرت يك قدرت تشايص، ارزش و تجربة ساي در ذهن و قلب است. اين پيون
تر و  تر و سريع تر باشد، يادآوري راست به يادآوري آن هم باتگي دارد. هر ميزان پيوند ذهني قوي

تر خواهد بود. پيوند ذهني به قاعدة انديشه گرايي، مجاورت و تماو، قاعدة تشابه و  عمل،رد باال راست
اي باتگي دارد. چارچوب و تصور آرماني،  هاي سافظه قاعدة تباين، ميزان دسترسي، مقابله و كمك

هاي تجربه نشده هم به  درواقع، قدرت پيوستن تصويرها و مراهيم دانشي است تا فهم يا تصوير دانش
، بافت آن ارائه شده است. تصويرسازي، 2درك متش،ل از توجه و زمينه است كه در ش،ل  وجود آيد.

ع صليح پيوند و تلريق ذهني همراه باشد. تصوير، درواقع، تش،يل تصاوير ذهني است كه بايد با نو
وجود آوردن دوبارة يك تجربة ساي گذشته در ذهن است. پيوند ذهني فرد به سافظه باتگي دارد. هب

 توانايي شاص در يادآوري مرالبي كه مربوط به يك موضوع مشاصي است به شدت يا ضعف پيوند
تر باشد، اتگي دارد. هر ميزان پيوند ذهني قويوجود آمده بهذهني كه در هنگام يادگيري آن ب

تر خواهد بود. پيوند ذهني به قاعدة مجاورت و تماو، قاعدة تشابه و قاعدة تر و سريعيادآوري راست
اي باتگي دارد. تصور، درواقع، قدرت پيوستن تصويرها و مراهيم هاي سافظهتباين و مقابله و كمك

 .وجود آيدنشده بهير چيزهاي تجربهتجربيات گذشته است تا فهم يا تصو
 

 هاي توليد كنندة توجه مؤلره .1جدول 
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جا كه خالقيت، استعدادي اسـت كـه    شود. از آن خته ميخالقيت، بنيان سالمت سازماني شنا .خالقيت
يدن بـه  فرد براي رسهاي علمي را به شيوه منلصر به ها، و فرضيه ها، نظريه شاص توانايي تلريق ايده

اي اخـذ كنـد. از    ها برقرار و نتايج تـازه  قادر است ارتباط جديد ميان آن  فرد داردههاي منلصر ب تلليل
هاي ذهني براي ايجاد يك ف،ر و انديشـة نـو و ايجـاد اطالعـات      ري توانائيكارگيرو، خالقيت، به اين
ها متناسب با هـوش   مي اناانشود كه در تما هايي قلمداد مي د علمي است. خالقيت، از توانمنديجدي

 منـد  هدفجامعه همواره مرهون استراده  هاي شود. تلوالت و پيشرفت ها يافت مي و قدرت عاطري آن
هـاي   تـوان مـدل   شـرش زيـر، مـي   هها ب از اين قابليت است. با شناخت خالقيت و فرايند دستيابي به آن
هـاي    له سالمت سازماني پرداخت. ايدهاسالمت سازماني را تنظيم و به گاترة تر،ر و سل خالقانة م

خال  را از نظر ارزش نبايد با خالقيت برابر دانات. براي سركت از هر سرح زندگي به سرح باالتر به 
 شود. همچنين ميزان سـود،  وانع رواني پيش روي فرد بيشتر ميدانش بيشتري نياز است هر چند كه م
دستيابي به خالقيت، ضروري اسـت شـرايط زيـر بـراي     يابد. براي  منرعت و هزينة آن نيز افزايش مي

هاي انجام كارها؛ آزادي  وسيع؛ تجربه؛ ابزار الزم؛ ت،نيك وجود آيد: انديشةشاص، سازمان و جامعه به
عمل در پيشبرد امور؛ دانش كافي؛ هوش بارور؛ روسيـة مشـاركت جـويي در پيشـبرد امـور؛ اشـتراك       

 مااعي؛ انجام كارهاي متنوع.
هاي زير برخوردار  افراد خال  دست كم بايد از ويژگيهاي خال . البته  هاي افراد و سازمان گيويژ     
 :باشند

ت مناسب درك صليح طور سريع و قدرـ سالمت رواني و ادراكي. توانايي ايجاد تعداد باياري ايده به
 مند بودن از سرح عقالنيت باال؛ از مرلب و بهره

انايي دست كشيدن از يك قاعده و چارچوب ذهنـي و اسـتراده كـردن از    پذيري در ادراك. توـ انعراف
 قاعده و چارچوب ذهني و نگرشي جديد؛

 ـ ابت،ار. توانايي در ايجاد و ارائة پيشنهادهاي جديد؛
براي ماـائل  هاي جديد  ـ ترجيح دادن پيچيدگي نابت به سادگي. توجه كردن و درنظر گرفتن چالش

 باال در مواجهه با شرايط و ماايل بغرنج و پيچيده؛ مندي نوين و پيچيده، عالقه
 هاي نو؛ هم،اران در ارائة نظرها و انديشهـ استقالل رأي و داوري. متراوت بودن از 

اي مورد ارزيابي قرار گرفتـه   هاي باالتر منزلت اجتماعي. افراد خال  در هر جامعه ـ قرار داشتن در رده
 .شوند و بيشتر از سايرين پذيرفته مي

 :شرش زير براي خود ايجاد كنندههايي ب هاي خال  ايراني بايد ويژگي سازمان
 ها؛ ها در سازمان ن سرح رقابت و فشرده كردن فعاليتـ باالبرد
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 شود؛ گ خوب، اتالف وقت، گناه ملاوب ميهاي فرهنگي متعالي لذا بر پاية فرهن ـ برقراري ارزش
بايد بر اين عقيده باشند كه دانش در سـرح سـازمان و   ـ در دسترو قرار داشتن ما والن. ما والن 

توانند اف،ـار و نظـرات ديگـران را ماـتقيم و بـدون       ها به راستي مي جامعه به وفور پراكنده است و آن
واسره، دريافت دارند، لذا به سادگي با اشااص و كارشناسـان تمـاو برقـرار كننـد و طالـب شـنيدن       

 ها باشند؛ نظرات آن
شوند. اين دارايي در طي سـنوات خـدمات در    د سرمايه سازمان و جامعه تلقي ميفراد. افراـ استرام به ا

هـاي بـااليي متقبـل     مان و جامعه بـراي پـرورش آن هزينـه   گيرد و ساز سازمان و در جامعه ش،ل مي
ب وري مناسـ  ايشان قايل شد تـا بهـره   بر خوبي مراقبت شود و استرام ويژههها ب شود، لذا بايد از آن مي

 خود را براي سازمان به ارمغان آورند؛
كننـد و   ات به كاركنان و مردم استقبال مـي ـ ارائة خدمات مردمي. سازمان و جوامع خال  از ارائة خدم

 ها هاتند؛ هاي آن پذيراي ايده
ن و جامعه شرايط كاري ـ در سازمان و جوامع خال  افراد داراي يك تاصص ويژه نياتند بل،ه سازما

آشنا شـوند و كـار كننـد بل،ـه      هاي كاري ماتلري كنند تا افراد نه تنها با زمينه اي فراهم مي هگونرا به
دهد؛ يـادگيري   قابليت يادگيري افراد را رشد مي آورد، و وجود ميهي ماتلف آموزشي برايشان بها دوره

 .كند ية افرادي يادگيرنده ش،ل پيدا ميسازماني بر پا
كنند. افـراد   را تقويت مي شود و آن   از روسية كار تيمي استراده ميخال هاي ـ كار گروهي. در سازمان

 .كنند هاي تازه توليد مي هاي ماتلف ايده هاي كاري با تاصص در تيم
ـ روابط دائمي و بلندمدت كاركنان با اين نوع سـازمان و جوامـع. از آن نظـر كـه كاركنـان سـرمايه و       

هـا را از   انش ضمني و فردي هاتند، سـازمان بـه سـادگي آن   شوند و داراي د سازمان تلقي ميدارايي 
 دهد؛ دست نمي

ـ استقبال ما والن از عامل تغيير. ما والن از آن جهت كه طالب نظـرات و ابت،ـارات نـوين و تـازه     
قرار نظرات نـوين  باشند، پويايي سازمان با است قرار تلوالت جديد هم درسازمان ميهاتند، در ف،ر است

 .يابد تلقق مي
 :برد بروز خالقيت در اشااص را باال ميپرورش فرايند زير ام،ان 

در معرض مااله قرارگرفتن و درگيري پيدا كردن، اولين مرسلـه، شـناخت، درك، جـذب و فريرتـه     . 1
شدن جهت ايجاد آمادگي نابت به يك موضوع است كه اغلب استيام به اطالعات جديد دارد. فرد به 

 .هاي خارم از سيرة كاري خود نياز دارد جازه سركشي به قامتآزادي عمل و اوقت آزاد، 
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تأمل و تدبر. تأمل و تدبر روي ماأله براي رسيدن به شناخت دروني از موضوع و دستيابي به نوعي . 2
الهام ضروري است. اين مرسله مم،ن است ستي بايار سريع اترا  افتـد، تعريـف و مشـاهده آن هـم     

از وقوع، از آن هي  آگاهي نداريم. بعضي مواقع، مـواد اوليـه آن )مرسلـه    بايار مش،ل باشد يعني قبل 
 گيري در سوزه آن كـار در سل همراه است. فرد استيام دارد كه كنترل دقيق و ساتاول( با ايده يا راه

 .ميان نباشد
چه ميـزان   شود تا معلوم شود وجود آمده، آزمايش مياستمرار و پشت،ار. در اين مرسله ايده )نظر( به. 3

كنـد تـا    و تاهيالت به افراد خال  كمك مـي  مريد و مول د است. ما والن با ارائه ام،انات، تجهيزات
 .تر به نتيجه برسند تر و سريع راست

مصـرفي كـردنش، پـااليش و اصـالش      بينش و بصيرت. در اين مرسله، ايده به منظـور كـاربردي و  . 4
گويد استعداد در خالقيـت يـك    ي استيام دارد. ادياون مين بااليشود، مراسل سوم و چهارم به زما مي

 .كوشي استدرصد آن سات 11دهد اما  را تش،يل مي درصد كار
شوند. اين مرسله تلقيـق و عرضـه ابتـدا     ها خنثي مي اجرا. اگر اين مرسله اترا  نيرتد اكثر خالقيت. 1

صاسب امتياز، ايده را بارند يا قبول كننـد   بايد در درون سازمان اترا  افتد، به اين معني كه ابتدا افراد
 . و بعد از تعهد به آن، به مشتريان خارم از سازمان ارائه كنند

بـه سقـايق    نتايج نهايي مغز خال  به جاي قضاوت، توليد يك ايده است. هر چند قضاوت ملدود     
جمع دو با دو چيـزي   لكه از ساص تا آنجاتواند به سوي مجهوالت سير كند  موجود است ولي تصور مي

هاي جديد، ايجاد آن در تايل و تصور اسـت. اگـر رايـا و تصـور      بيش از چهار باازد. الزمة خلق ايده
كامالً  ( تصور خال  كه1بهبود يابد انجام آن بهبود خواهد يافت؛ اش،ال تصور در اناان دو نوع است: 

بارت است از قدرت ديد اشياء در چشم باش است. نظير تصورات بصري كه ع قابل كنترل و غالباً لذت
( 2هـا؛  زننده. تصورات بازسازنده، تصـورات سـاختاري و ماننـد ايـن    ند از: تصورات سدوامغز و عبارت

تصور غيرخال  كه كمتر قابل كنترل هاتند مانند خياالت واهي، خواب، نگرانـي، افاـردگي و نظيـر    
 ها؛اين
شـده  هـاي شـناخته   جه به ايـن رويـه: اسـتراده از شـيوه    با توشرايط رشد افراد خال : افراد خال       

هـاي   اسـتراده از روش دركارها براي سل ماائل ت،راري؛ اعمال اصالسات جزيي در سياتم موجود بـا 
گيـري از   هـا، بهـره   اسـتراده از سـاير روش  شده براي سل ماائل؛ اعمـال بهبـودي اساسـي بـا    شناخته
ص به نلوي كـه روش موجـود انجـام كـار دچـار اصـالسات       هاي متنوع براي پيشبرد كاري خا روش

كـارگيري آن  استراده از اصول علمي نوين )نه فني( و بههاي جديد با اساسي شود؛ دستيابي به خالقيت
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هـاي پيشـروانه در سياـتم جديـد در      در اجراي وظايف قبلي سياتم؛ اكتشافات نادر علمي يا خالقيت
 .دكنن شرش زير رشد ميهشرايط خاصي ب

ه كننـد و  تلمل رياك: اشااص بايد تشويق شوند تا بدون ترو از پيامدهاي آن، ش،ات را تجرب. 1
 شمار آيد؛هاي يادگيري به عنوان فرصتاشتباهات به

ه سـداقل كـاهش   هاي مشابه بايد ب ها و كنترل كاهش كنترل بيروني: قوانين و مقررات و خط مشي. 2
 ؛جايگزين آن شونديابد و خود كنترلي 

كنند در سـالي   طور ملدود تعيين شده باشند، ايجاد ملدوديت ميكاهش تقايم كار: مشاغلي كه به. 3
 دهد؛ تري به اشااص مي كه فعاليت متعدد شغلي، ديدگاه وسيع

 كند؛ قبول ابهام: تأكيد خيلي زياد بر عيني بودن و معين بودن، خالقيت را ملدود مي. 4
لزومـاً   ها بايد تشويق شود. هماهنگي و توافق بين اشااص و واسدهاتلمل تضاد: گوناگوني ديدگاه. 1

 .شود به عمل،رد موفق منجر نمي
دهند، بايد تلمل شـوند   هاي غيرعمل ناباردانه ارائه مي هاي غيرعملي: افرادي كه جواب تلمل راه. 6

 شود؛ سلي خال  منجرآيد مم،ن است به راه زيرا آنچه كه در اوايل غير عملي به نظر مي
متعـدد   راه،ارهايها بايد واضح باشند و افراد بايد تشويق شوند كه  تمركز بر نتايج تا ابزارها: هدف. 7

ن جواب صليح به هـر  ها را درنظر بگيرند. تمركز بر نتايج باعث ارائه و پيشنهاد چندي رسيدن به هدف
 .شود ماأله معين مي

باطـات،  افقي و عمودي جريان پيدا كنـد. جريـان آزاد ارت  طور ارتباطات همه جانبه: ارتباطات بايد به. 1
 .كند باروري نظريات را آسان مي

  
معماري الگوهاي سـالمت   يشروع تدوين راهبرد سالمت سازماني برمبنا .راهبرد سالمت سازماني

هـاي صـليح،    نيازمنـد داده  يريـزي راهبـرد  سازماني است. تدوين الگوهاي سالمت هم مانند برنامـه 
ندجانبـه اسـت؛ تغييـرات روز افـزون     چو قـدرت تلليـل    يهچندسو يف،ر يهبي منافع ملي، زاويا جهت
 افـزاري و تغييـر   هـاي نـرم   ساختار شـب،ه  ي،اجتماعي، فناورـ   هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي يطمل

سالمت سـازماني را   ياديهاي بن اي ملي و خارجي، استراده از نگرشه ها به مليط روي،ردها و نگرش
 يو ست شود يبا تدوين راهبردهاي سالمت سازماني هموار م ييراتتغ ينا يتسازد. لذا هدا يم يضرور
از  يباشند. تر،ر راهبردي بر پايه اقتـدار نـرم نيازمنـد سـروس     يزن ييراتآن تغ يبان توانند يها مراهبرد

دانـش اسـت.    يننقـوا  يشـتر شناخت ب يهبرپا گذاريياستسنگاري و دور انديشي، آينده  قابليت انربا ،
. اگـر  يدجامعه را ارتقا باشـ  ادهاي تر،ر اس ها بايد مهارت د عمل،رد و مؤثر واقع شدن برنامهبهبو يبرا



 6112 بهارـ  61شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                         611

ها بايد  يتاين فعال يينها يجتر،راجتماعي افراد، تلليل تارياي و سافظه ملي است لي،ن نتا يانهچه آش
 يبـه سـو   توانـد  يد اسـت امـا تصـور مـ    موجـو  يق)ها( باشد. هر چند قضاوت ملدود به سقايدها يدتول

هاي تر،ـر اسـت. بـا     و تصور خانه يلدر تا آن يجادا يد،جد يها يدهكند. الزمه خلق ا يرمجهوالت س
 .يابد يو تصورات، عمل،رد ارتقا م ياهاعملياتي كردن رو

 
، سـازماندهي،  هر چند ادراك، فرايندي شـناختي اسـت كـه انتاـاب     .ادراك: پایه سالمت سازماني

هاي خاص را ش،ل  ،ن تعبير و تراير انلصاري موقعيتها را شامل مي شود، لي بير و تراير ملركتع
دهد كه مم،ن است با واقعيـت باـيار مترـاوت     يري ويژه از دنياي خارم ارائه ميدهد. ادراك، تصو مي
صريه، تعديل را ت ها گيرد اما فرايند شناختي اين داده هاي خام را از سواو مي ادراك، معموالً داده باشد.

افزايـد يـا از آن كـم     مي "واقعي"هايي را به دنياي ساي كند. فرايند ادراكي چيز يا كامالً دگرگون مي
، مراجعه كرد. مرابق ايـن شـ،ل،   4توان به ش،ل  نايي با فرايندهاي فرعي ادراك ميكند. براي آش مي

)توجـه(، تعبيـر، سـازماندهي،     مليط يا موقعيت مليري، باشي از ملرك است. ثبت، گزينش ادراكي
شود كـه فراينـدهاي درونـي غيرقابـل      دة عامل پيچيدة ارگانيام سادث ميتراير و بازخورد در ملدو

دهـد.   واقـب را شـ،ل مـي   مشاهده هاتند. اعمال ناشي از آن همان رفتار است و نتايج ايـن رفتـار، ع  
 اتند.موقعيت، رفتار و نتايج، مبين ارتباط واقعي ادراك با رفتار ه

 

كنـد. اناـان    عات، سازمان ادراكي ايراي نقش مـي پس از دريافت اطال .سازمان و سازوکار ادراکي
كنـد. فراينـدهاي ادراكـي     ليت شـي  قابـل مالسظـه را ادراك مـي    الگوهاي سازمان يافته ملرك و ك

راكـي را  اي از سازمان اد دهد. نمونه ه صورت يك كل معنا دار سازمان ميشاص، اطالعات وارده را ب
شوند كه در آن قرار  اك ماتقل از زمينة كلي، ادراك ميتوان زمينه ـ نقش دانات. اشياي مورد ادر  مي

بندي ادراكي، اناـان   بندي ادراكي قرار دارد. مرابق اصل گروه ند. زيربناي سازمان ادراكي، گروها گرفته
بنـدي   تشـايص در آورد. گـروه  صورت يك الگوي قابل بندي چندين ملرك دارد تا به تمايل به گروه

، برساـب باـتگي،   1هـا، ادراك خـود را مرـابق شـ،ل      و اناـان  ذاتي داردادراكي بيشتر جنبة درون
 .كنند بندي مي گروه ها پيوستگي، همجواري و شباهت آن

 
درك ساي زمينه ساز هم ف،رشدن و يافتن وجوه مشـترك بـراي برقـراي ارتبـاط اسـت.       احساس.

دهـد آغـاز و تقويـت     يه هم ساي كـه هـم ماـيري را شـ،ل مـي     هم ف،ري، برپاارتباطات عالوه بر 
 .شود مي
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اسااسات پس از آن كه ف،ر آن را دريافت كرد و ادراك آن را تائيد نمـود بـراي شـاص     فکری. هم
 .كند معني پيدا مي

 
اكي كند. فرايند ادر د ندارد در چشم ذهن خود ادراك ميشاص گاه يك كل را كه عمالً وجو بستگي.

يابـد. در   ل نيات اما ذهن براي آن باتگي ميكند كه از نظر ساي كام اي را كامل مي شاص، فاصله
بيننـد يـا    كنـد مـي   مليط، افراد گاهي يك كل را كه وجود ندارد اما به للاظ اين كه ايراي نقش مـي 

را فـراهم  اجزاي يك كل را كه وجود ندارد به ي،ديگر مرتبط سازند. مرهوم باتگي، ملـرك مرقـوده   
 .كند مي
 

مرابق اين اصل، شاص به ادراك خرـوط يـا الگوهـاي پيوسـته تمايـل دارد. ايـن نـوع         پيوستگي.
ها پيوستگي مم،ن است به تر،ر غيرخالقانه يا متلجر در نزد اعضاي يك جامعه منجر شود، يعني آن

 كنند لگوي آش،ار و پيوسته را ادراك ميفقط روابط يا ا

. 

صـورت  مرابق اين اصل، هر گاه گروهي ملرك به ي،ديگر نزديك باشـند بـه   مجاورت )نزدیکي(.
هاي كـاري يـا ف،ـري بـه      شوند. در اغلب موارد، گروه الگوي كلي اجزاي متعلق به ي،ديگر ادراك مي

  .شوند مي صورت يك كل واسد ادراكني بهدليل مجاورت م،ا
گيـرد. هـم كـامي،     رفتاري شـ،ل مـي   هاي هم هم رفتاري. پس از بروز و تلقق اصول مذكور، زمينه

 .كند الگوهاي مشترك رفتاري ايجاد مي
 

براساو اين اصل، هرچـه شـباهت در ملـرك بيشـتر باشـد، ام،ـان دارد هـر دو ملـرك          شباهت.
صورت يك گروه مشترك ادراك شود. شباهت بـا مجـاورت ارتبـاط دارد در سـالي كـه شـباهت از        به

 كند. تر عمل مي مجاورت قوي
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 هاي فرعي ادراك. فرايند4ش،ل 

 

كند كـه   اي براي فهميدن ايجاد مي كند و صرله گري ادراك را كامل مي اين سازوكار، جلوه سازوکار.
 ت.اي اس د، تر،ر قالبي و خراي هالهمتش،ل از تداوم، بافت، دفاع ادراكي، ادراك اجتماعي و اسنا

  
باشـد. براسـاو ايـن سـازوكار      دنياي متغير به شاص اسااو ثبـات مـي  تداوم در  تداوم ادراکي.

هايي تعبير و تراير كند كه اين ملركات،  ر بودن ملركات همجوار را به شيوهتواند تا متغي شاص مي
سـازد. تـداوم دنيـاي واقعـي يعنـي ثبـات و        ،س مـي كم و بيش تداوم دنياي واقعي مـا را دقيقـاً مـنع   

يري در پديدة تداوم ايراي نقـش  ااص و تداوم زندگي روزمره سه بُعدي. يادگتغييرناپذيري اشياء و اش
كند. تداوم ادراكي معلول غرلت از كليه ساالت ويژه نيات بل،ه نتيجـه پاسـخ دادن بـه الگوهـاي      مي

دارند اندازه، شـ،ل، رنـگ، روشـني و     رغم اطالعاتي كه دريافت ميهاي ساي علي ساالت است، اندام
باشد. الگوهاي ساالت در اكثر مواقع جنبـة اكتاـابي دارد هـر چنـد كـه هـر        تداوم ميملل اشياء را 

ادراكي بين تمايالت درون ذاتي و اكتاابي تأثير و تأثر  موقعيت با موقعيت ديگر تراوت دارد. در فرايند
  مرم است.ونظمي و هرم هايي از بي ار نباشد، دنيادر نظر اناان جلوهمتقابل وجود دارد. اگر تداوم درك

 

 تعامل ملركات

 ثبت ملركات
 رفتار

بازخورد 
براي تصريح 
نظير بازخورد 
جنبشي يا 
روان 
 شناختي

پيامدها و 

عواقب 

نظير 

تقويت 

دوباره يا 

تنبيه يا 

بعضي 

عواقب 

 يادگيري

ـ مليط خارجي: 
 ملرك ساي

 
ـ مليط فيزي،ي: 

مدرسه و خانه، 
 اداره

 
 ـ مليط اجتماعي

 و فرهنگي:
هاي رفتار،  سبك
ها، تمايزات   ارزش

هاو مانند اين  

تعبير و 

تراير 

ملركات 

نظير 

انگيزش 

يادگيري و 

 شاصيت
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 . تعامل سازمان ادراكي با گروه بندي ادراكي1ش،ل 

 
هـا و ديگـر اشـااص     اين م،انيزم به ملركات ساده، اشياء، سوادث، شرايط يا موقعيت بافت ادراکي.

كه تصاوير ا هاتند اما هنگامي معن دهد. ملركات بصري، به تنهايي بي مليط اطراف معنا و ارزش مي
 .شود براي بيننده واجد معنا و ارزش ميشود، اين ملركات  ف در يك بافت كالمي قرار داده ميهد بي
 

فهم مناسـبات نقـش    تواند در اركي ارتباط نزديك دارد. دفاع ميدفاع ادراكي با بافت اد دفاع ادراکي.
گي بـرايش غيرقابـل قبـول يـا     تواند در بافتي كه از للاظ شاصي يا فرهن مؤثري ايرا كند. اناان مي

صورت ايجاد مانع يا امتناع از تشايص آن است در برابر ملرك ياموقعيـت، يـك نـوع    تهديدكننده به
سالت دفاعي ايجاد كند. دفاع ادراكي متش،ل از اف،ار، تعديل و تلريـف، تغييـر ادراك، تشـايص امـا     

كننـده يـا   هـاي متضـاد، تهديـد    ضي جنبهتواند اجتناب از ادراك بعخودداري از تغيير، است. اناان مي 
 :قابل قبول بافت را ياد نگيرد. سازوكار دفاع ادراكي به سه صورت است غير
آستانة شناخت باالتر بر پاية اطالعات برانگيزندة عواطف. كااني كه در يك سلاله سوادث گرفتـار  . 1

بينند. براي مثـال،   ي متراوت ميها بر آتش دارند، سوادث را به صورت شوند يا كااني كه از دور دستي
رار خواهنـد گرفـت، بعضـي    عاليم هشدار دهندة خرر را كااني كه پيش از ديگران در معرض خرر ق

 .بينند مواقع نمي

سازمان ادراكي    

 هم رفتاري پيوستگي

 شباهت

 اسااو مشترك

 
هم  گروه بندي ادراكي

 ف،ري

 مجاورت
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كننده، در نتيجه شـاص  شده بر پاية ملركات و اطالعات مشوشايجاد ادراكات جانشين و تلريف. 2
 .ص دهدكننده را تشايقادر ناواهد بود عناصر مشوش

افراد را مشاص تواند نقرة كور  انگيزانندة عواطف. اين يافته، ميايجاد عاطف بر اساو اطالعات بر. 3
، 11، 11]هـا دارنـد   طور مداوم تعبير نادرستي از بعضي سوادث و موقعيـت بينند يا به كند كه چرا يا نمي

17.] 
 

كي ارتباط نزديك دارد. ادراك اجتمـاعي  ادراك اجتماعي با دفاع ادراكي و بافت ادرا ادراك اجتماعي.
ماعي بـر پايـة انسـناد اسـت. در     با نلوة ادراك ديگران توسط يك فرد ارتباط ماتقيم دارد. ادراك اجت

 .كنند اي نيز ايراي نقش مي و خراي هالهگيري ادراك اجتماعي، تر،ر قالبي  ش،ل
شونده دستاوردهاي زيـر  ده و شاص ادراككننانسناد بر پاية الگوهاي سازوكار ادراكي براي ادراك     

  .آورد را فراهم مي

كننـده: كمـك كـردن خودشناسـي بـه دقيـق ديـدن ديگـران؛ تـأثير گـذاردن           براي شاص ادراكـ 
ديگـران دارد؛ توانمنـدي   هايي كه استمال انتظار ديدن آن را در نـزد   هاي هر شاص در ويژگي ويژگي

كه خودشان را قبـول دارنـد؛ مهـارت پنداشـتن دقـت در      هاي مثبت ديگران توسط كااني  ديدن جنبه
 .ادراك ديگران

شونده در ديگر ادراكـات  شونده: تأثيرگذاري باالي پايگاه اجتماعي شاص ادراكبراي شاص ادراكـ 
هاي ادراكي بيننده بـه مقولـه يـا     شونده معموالً براي تاهيل فعاليتاناان؛ نابت دادن شاص ادراك

شـونده در ديگـر   هاي مشهود شاص ادراك ه اجتماعي و نقش؛ تأثيرگذاري ويژگيمقوالتي مانند پايگا
  ادراكات اناان؛

رود اگر شاصي عز ت وجودي بااليي داشـته باشـد و شاصـي ديگـر از نظـر       رو، انتظار مي از اين     
و جامي جذاب و خوش سالت باشد، به استمال بايار فرد او را با ديدة مثبت و مرلـوب خواهـد ديـد،    
برع،س. بنابراين، انسنادهايي كه اشااص به ديگران مي دهند در ادراكات اجتماعي و رفتار آنان نقش 

  .اساسي ايرا مي كند
 

اين سازوكار بر نلوة تبيين علل رفتار ديگري با خـود اناـان داللـت دارد. انسـناد در ارزيـابي       اِسناد.
ن و در رضايت اشااص از كار بايار مؤثر است. عمل،رد ديگران، در تعيين رفتار سرپرستان يا زيردستا

كاربرد انسناد در ادراك اجتماعي به مرهوم جاتجو براي علل انسنادها جهت تعبير و تراير خويشتن بـا  
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ديگران است. ادراكات و رفتارهاي ناشي از انسنادها باته بـه اين،ـه درونـي و شاصـي يـا خـارجي و       
 .انسنادهاي اتراقي اشااص در ادراك به شدت تأثيرگذار است موقعيتي باشند، تراوت خواهند كرد. نوع

 
در اين تر،ر، شاص برساب يك مقوله واسد، ادراك مي شود. اين نوع تر،ر به تمايـل   تفکر قالبي.

كند. مقوله اننگاري در تر،ر قالبي بـر   ن عضو يك طبقه يا مقوله اشاره ميادارك شاص ديگر به عنوا
انتاابي و وجود تضاد بين اين صرات يا صرات واقعـي نيـز داللـت دارد.     توافق همگاني دربارة صرات

رود. تر،ر قالبي مم،ن است صرات مرلوب يا  كار ميهان نوعي اشتباهات ادراكي بتر،ر قالبي براي بي
نامرلوب به شاص مورد ادراك نابت دهد. تر،ر قالبي فقط انتااب صرات مرلوب يـا نـامرلوب بـه    

ها نيات بل،ه در  كننده نابت به آننتيجة كنش ديدگاه مثبت يا منري مشاهدهگروهي از اشااص در 
شود و اشـااص داراي   لوب و هم صرات نامرلوب مشاهده ميباياري از تر،رات قالبي هم صرات مر
دهند. يك نرر بـدان سـبب    شدت زيادتري به ديگران ارائه مي تعصب بيشتر، هر دوي اين صرات را با

ت بي نرر ديگر قرار مي گيرد كه شاص اخير فقط مقوله كلي را كه شاص نااـ در معرض تر،ر قال
 .دهند فرد، تر،ر قالبي را بيشتر ش،ل ميشناسد. سرفة افراد و فرهنگ خانوادگي  به آن تعلق دارد مي

شود و ديگر صرات وي ناديـده   اي. در اين پديده، شاص براساو يك صرت ادراك مي خراهاي هاله
شونده تأثير اين صرت واسد هر چه باشد استماالً بر تمامي صرات ديگر شاص ادراك شود. انگاشته مي

صـورت  گذارند: ظاهر شدن صرات مورد ادراك بـه  اي تأثير ميگذارد. سه موقعيت زير بر پديدة هاله مي
صورت دائم؛ بار اخالقي داشتن صـرات؛ هـر گـاه    كننده با صرات خاص بهرفتاري؛ مواجه نشدن ادراك
ها  ها را خراب كند. اثرات پديدة هاله تأثيرگذاري نگرشتواند ديگرا نگرش يك نگرش خراب باشد، مي
 [.3، 17، 11]كشاند  را بر ي،ديگر به تصوير مي

 

 يكو  يتيريزي شده كه سه ملور سما ، طرشمدل شاباالگو برپايه  ينا. الگوی سالمت سازمان
 با سازوكارهاي زير به وجود يشناخت يتواند توانمندبه  يددارد. مرابق مدل، دانش با يهاته مركز

 .آورد
ها،  شود. تجربه يم يرپذ تجربيات ام،ان يهها و ماائل بر پا موضوع يابيتجربه: شناخت و ارز ي. ساو1

شود.  ها مي ا، خرد اندوخته تجربهبه اوست. لذدانشي اكتاابي هاتند. در واقع، انديشه فرد به اندازه تجر
كند.   يوي را كمك م ،ها خروط راهنماي شاص است كه هنگام مواجه با وضعيت انتااب تجربه

دهند.  اش اساسي در تر،رات وي را ش،ل ميكند و ب جربه را شاص در زندگي خود كاب ميت
بته سياتم دانش يابد ال شاص ش،ل مي يذهن يرها براساو اعتقادات، تر،رات و تصاو تجربه
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ها و  دهد. ارزش ، فرهنگ جامعه وسازمان را ش،ل ميگرا، عقايد، قوانين و آداب و رسوم تجربه
تأثير باياري تلت گيرد. تجربه تأثير دانش، فرهنگ جامعه و نيز سازمان نهج ميشاصيت افراد تلت

 ين اين عوامل شاصيتترشناسي خودآگاهي و ناخودآگاهي قرار دارند. ي،ي از مهم از عوامل روان
ها را در  پايدار است كه مشتركات و تراوت ها و تمايالت نابتاً اي از ويژگي است. شاصيت، مجموعه
هاي  كه استمرار زماني دارند. جلوهسازد  سااسات و اقدامات( افراد مشاص ميرفتار رواني )تر،رات، ا

رواقع تجربه متش،ل از شود. د يهاي ماتلف نمايان م گون و در طي زمانتلت شرايط گونهدانش 
در انتاابي كه به شدت  كاراندانشها، اف،ار، كلمات، اَعمال و عادات فرد است. تجربه  مجموعه درو
  ت.دهند منع،س اس آنان انجام مي

)موضوع و مااله( را بايد  نشانگر جوهره و ابعاد موضوع و مااله: داناتن اين،ه واقعاً چه مباسث. 2
 راه،اريقدام قرار داد و كدام را نبايد تلت توجه و انجام قرار داد. مرور بعد از عمليات، مورد توجه و ا

  .كند پاساگويي به سؤاالتي است كه اتراقات عملياتي را روشن مي يهشناخت بر پا يتبراي تقو
كند.  ينلوه انجام امور ساده و پيچيده را مشاص م ييانجام كارها: دانش با ارائه راهنما يچگونگ. 3

استراده از نظام ساگر و انتاابگر پيچيده براي ثبت و تنظيم موضوعات پيچيده و ارائه دانش با
 .كند خود را گوشزد مي يگاهجا ييراهنما

شناخت موضوع ها و ماائل  ي: دانش ساوي شاخص هايقضاوت و داور يارائه شاخص ها يتقابل. 4
است كه دربارة اطالعات و شرايط جديد  ياورقضاوت  و د ي،ها و راه،ار ها ينهزم يتتقو يبرا

  .كند داوري و تصميم سازي مي
از  يريگ بروز و  بهره يها ينهزم ي،به مباسث ف،ر يدن: دانش ازطريق عمق باشيراهنمايي ادراك. 1

 يجادپذير براي انجام كارها ا انعراف يادراك يآورد؛ درواقع، دانش الگوها يبه وجود م يقدرك عم
باال  اعثاز طريق سعي و خرا، مشاهدات و تجربيات طوالني به وجود آمده است. دانش بكند كه  يم

هاي  تواند در للظاتي خاص، واكنشي سريع از خود نشان دهد. ادراك رفتن سرعت درك شده و مي
ها،  نظير چارچوب يصههاتند. اين خص يادراك يمعقول درواقع همان راهنماها يها سريع و پاسخ
شده  دروني يزبينيت ي،ادراك يباشند. راهنماها يم يف،ر ياز قوا يمند صلي براي بهرهراهنماياني ا

فرد را از  يزبينينوع ت ين. اآورد يوجود مبه يقهاي فراوان و دق است كه قدرت انتااب
سر به بي دردسازند. دسترسي  نياز ميدرپي و گام به گام در مايري طوالني بيهاي پي گيري تصميم

دهد  نشان مي يراست فهم ينشود. ا ناميده مي "يراست فهم"ها،  سلها و راه ش،ار موضوعشناخت و 
 .آورد يوجود مبه مند نظامادراك و فهم  يافت،دانش چگونه توجه، در
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وجود ها و باورها به ارزش يهبر پا يشناس شناخت يها ها و باورها: دانش شاخص ارزش يهبر پا. 6
كنند كه چه  و س،م مي دهد يتوجه را ش،ل م و يابي ينهاي نگرش، زمزواي ها شاخص ين. اآورد يم

 ورهايها با با هايي را بايد مشاهده و جذب كرد و از اين فرايند به چه نتايجي رسيد. اناان پديده
متراوت  يها ي،اان مالسظه كرده اما به شناخت هاي متراوت، ماائل گوناگون را در شرايط و موقعيت

كنند. دانش برخالف اطالعات، به  خود را براساو باورهاي خويش ساماندهي ميو دانش  رسند يم
ها،  باورها و تعهدات مربوط است. قدرت كنوني دانش براي سازماندهي، گزينش، مرالعه و داوري

  .گيرد نه از اطالعات، علم و منرق عمدتاً از باورها و اعتقادات سرچشمه مي
تصوير، همان  يناز خويش به همراه دارند. ا ير كدام تصوير ذهن، ه: افراديذهن يرتصو يهبر پا. 7

 يفرد در طول دوران زندگ كه گيرد يش،ل م ياساو دانش تصور از خويشتن است. اين تصوير، بر
ها،  ها، سقارت ها و ش،ات ر تجارب گذشته، موفقيتتأثيباورها تلت يه. اين دانش بر پاكند يكاب م
ها،  آورد. مجموعه اين تجربه يوجود مدر دوران كودكي با اناان، شناخت به ها، و رفتار ديگران پيروزي

تصوير  يشسازد. دانش با قدرت عمل گرا مي خويش ييدر ذهن اناان يك خويش يا تصوري از توانا
 يو ست ها رفتار، توانائي سات،دهد. به هر سال، همه اعمال، اساا يم يرا براي فرد سالت سقيق يشتنخو

  .د براساو تصوير ذهني سالت مي گيرددانش افرا
مقدمه، پايه و يا بنيادي است كه  يزدهد و ن يتصوير ذهني ش،ل مفرد را  يشناخت يها شاخص     

 يها شناختدهد.  او و اَعمال فرد را ش،ل ميتمامي شاصيت، رفتار و ستي كيريت روسيه، اسا
با سبك زندگي اناان  يت،شاص ،تصوير ذهني قابل تغيير است، تغيير عادت يه، بر پايدانش
. تصوير ذهني فرد، سدود منرقي دانش شاص است. با آورد يوجود مبااليي به يدانش ريپذي ام،ان

  يابددانش پرداخت، تا اسااو اعتماد به عز ت انااني ش،ل  يمبه تاه توان يتصوير ذهني شاياته، م
  .مل شش بعد كليدي زيراستشا ياقتدار نرم است. اين توانمند يدوم مدل توانمند بعد

هاي زندگاني،  ه از دورهداستراايمان. كاب و گاترش ايمان با گذشت زمان از راه تجربيات با. 1
شود. ايمان، در واقع، توانايي ايجاد تصويري  پذير ميهاي غيررسمي ام،ان آموزشها و  مرالعه كتاب

و درك شرايط و اتراقات جديد را مرابق باورها هايي را دارد كه ام،ان مشاهده  باوري از وقايع و پديده
آورد كه ام،ان  وجود ميهگرا، نقش )نقوشي( آشنا در ذهن مااطب بآورد. ايمان تجربه وجود ميبه

گيري است با آنچه راكه قبالً اترا  افتاده و اترا   بين آنچه را كه اكنون درسال ش،ل برقراري ارتباط
افتد  د رُخ دهد به دانش آنچه اترا  مي، ايمان تصورات آنچه را كه بايكند. لذا خواهد افتاد ايجاد مي

  .دهد تغيير مي



 6112 بهارـ  61شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                         611

هايي را بايد  نمايد چه جهت و راه كند كه مشاص مي آفريني ميبينش از اين روي ارزش بينش.. 2
راي ب راه،اريانتااب كرد و ستي چه كارهايي را نبايد انجام داد. بينش با مرور بعد از عمليات، كه 

 .شود كند، تقويت مي ت كه اتراقات عملياتي را روشن ميپاساگويي به سواالتي اس
شود  رو، عاقبت نگري تلقي مي. از اينن گمان استچراغدادورانديشي. دورانديشي، زيركي است لذا . 3

كند  ي ميانديشهاي پيچيده با دور روشاستراده از . دانش با[21] دست آيدكه با رايزني با خردمندان به
استراده از نظام ساگر پيچيده براي دارد. قوه دورانديشي با پاسخ براي مش،الت پيچيده عرضه ميو 

  .كند تنظيم وقايع آتي كارايي پيدا مي ثبت و
ند و نشي رويد، بر زبان به بار مي وشنايي دل اناان است كه در دل ميس،مت. س،مت ر. 4

. دانش ساوي قضاوت [21] دان است و گردشگاه فرزانگانشود. س،مت، گلزار خردمن شناو مي عبرت
بندي و ارزيابي  كند. داوري ثمره جمع سازي ميرايط جديد داوري و تصميماست و دربارة اطالعات و ش

 .شود دانش قلمداد مي روي خود است؛ تعميق داوري، منبع تقويت ارزشفرد از ما له پيش
ت. انديشيدن، بينايي هاس شاننده بديها و پو دهنده خوبيلاي صاف و ش، انديشيدن. انديشه، آينه. 1

قوانين بايار انديشيدن استوار گيري از زا است. دانش از طريق قواي ادراكي و بهره آفرين ودانش
پذير براي انجام  دن راهنمايي انعراففهميده، برهمد. در واقع، انديشي شود و آنچه را كه نمي مي

آيد. دانش  وجود ميقوه تيزبيني، مشاهدات و تجربيات طوالني به كارهاست كه از طريق تقويت
تواند در للظاتي خاص، واكنشي سريع از خود   اي، باعث باالرفتن سرعت كارها شده و مي انديشه

ها نظير  هاي دروني در واقع همان راهنماها هاتند. اين پاسخ هاي سريع و واكنش نشان دهد. پاسخ
هاي درون يك  اند. راهنماها، تجربيات دروني شده و راه لي براي شرايط پيچيدهدستنامه، راهنماياني اص

پي و گام به گام در درهاي پي گيري اند كه ما را از تصميم هاي فراوان سازي با انتاابشب،ه تصميم
 هاست و نلوة ها و راهنمائي سلاي از راه انباشته "تاصص متراكم"سازند.  نياز ميمايري طوالني بي

 .دهد عمل و كار دانش را نشان مي
هايي را  كنند كه چه پديده آورند و س،م مي وجود ميها و باورها، زواياي نگرش به ما وليت. ارزش. 6

ها با  از اين فرايند به چه نتايجي رسيد. لذا ما وليت آفرين هاتند. اناان بايد مشاهده و جذب كرد و
هاي ي،اان مالسظه كرده ودانش خود را  رايط و موقعيتباورهاي متراوت، ماائلي متراوت را در ش

  .وجود مي آوردهاي اجرايي براي خود و سازمان به باورهاي خويش سازماندهي و زمينه براساو
جهت  توان در سازماني ميها است. از ذخائر دانش فردي و امنيت، بعد ارزش يتوانمند سوم مدل بعد

كرد. هر چند كه اين ذخاير در ايجاد و گاترش  رادهاست يرخلق ارزش در شش سوزه كليدي ز
 . كنند هاي دانشي عمل مي هاي دانشي سازمان مانند اهرم دارائي
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بندي  ت. اين دانش بايد شناسايي و طبقهشادماني. شادي، ميوه خرد است و ريشه خرد توانمندي اس. 1
ويژه باشي كه هزم درباره شادي بو تلليل شود. براي خلق ارزش در سوزه كارها بايدكليه اطالعات ال

مربوط به انتظارت و عقايد اشااص و جوامع است در اختيار فرايندهاي اقتدار نرم قرار گيرد به هر 
سازي  وجود آورد و به پايدارها تمايز به تواند براي افراد و سازمان ل، ايجاد ارزش از شادي و سرور ميسا

 .دوفاداري و رضامندي بيشتر اشااص بينجام

شود. ريشه صبر،  است كه گشايش ارمغان آن تلقي مي صبر. صبر، خرسندي است و راو ايمان. 2
ها و  زي جريان و تبادل دانش ميان عرصهسا . لذا صبر، قدرت روان[21] داشتن يقين به خداوند است

دي ين و تنظيم راهبردهاي كليكند. از اين ارزش در تدو شناسايي و استارام مي جوامع را بهتر
 .شود گيري مي بهره
دهنده هر كاري است. خرد، نوري  ترين پايه، راهنما و سامان آور سق است مل،مخرد. خرد كه پيام. 3

ها و  وت ميان ديدنياست كه خداوند براي اناان آفريد و آن را روشنگر دل قرار داد تا به وسيله آن ترا
ن عمل ها سان گويد و به آ او داناتهشود كه شاص براس ها را بشناسد. خرد موجب مي ناديدني

م و اندرز بيرون اي است كه از درون آن پيا هترين تجربه، تجربهبهاست و  كند. خرد، نگه داشتن تجربه
نديشيدن بايار در س،مت، يابد. خرد، با ا ست كه با دانش و تجربه افزايش مياي ا آيد. خرد، غريزه

شود: برقراري روابط  لور از اين سازوكارها استراده ميم سازي دانش خرد. در غني[21] شود بارور مي
و اهداف راهبردي؛ شناسايي  ها ش؛ درك انتظارات و نيازهاي آرمانعميق تاهيم شدن در دان

 .هاي جديد بندي و پااليش فرصت وطبقه
دانش آورد.  وجود مييي ني،و است كه زندگي به)عقل( است و راهنما علم و دانايي. علم، چراغ خرد. 4

هاي ناتوان است. از  دنباش بكننده ديدگان نابينا و نيز نيرو ها، و روشن و دانايي، ميوه زندگي دل
است. جوامع و  يهاي انااني در كاب و اشاعه داناي هاي خلق ارزش علم، توان و مهارت ديگر چشمه

نابراين، اشااص با كنند. ب ها پيشرفت مي گيري از آن قابليت هاي علم ملور بر پايه بهره سازمان
آيند.  شمار ميعلم ضمني به يدگرتر از آن تولارتباطات مناسب سازماني، منبع غني علم صريح و مهم

هاي پيش روي اين اهرم بيشتر  دهند. چالش توليد علم و دانايي آن را رشد مياين افراد با مشاركت در 
هاي  دانش؛ شب،ه ميتاههاي  يشگاهكننده علم موارد نماجنبه پژوهشي و فني دارد. منبع تقويت

 .هاي تاصصي است هاي آموزشي و همايش يادگيري و كارشناسي؛ كارگاه
ترين و  ها پر گنجايش شود كه بهترين آن هايي تلقي مي ها است و ظرف دل. دل، كتاب، ديده. 1

دل است. دل )عقل(، مغز است اما قااوت و رقت در  ها است. اگر چه جايگاه خرد ترين آن نگاهدارنده
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شود. اگر  ي است كه موجب فراخ شدن، سينه مياناان داراي چشم و گوش است. هدايت، نور
 [.21] ها است سالمت جويي، دانش تلقي شود، سالمتي دل، باالترين آن

شرايط، اقتضائات و فشارهاي فزاينده مليري براي توليد ملصوالت سالم در فرايندهاي بهداشتي      
 هاي توليدي هايي را از سازمان زشنداردهاي سرظ مليط زيات و امنيت اجتماعي، ارچارچوب استا در
 هاي نشبي شناسايي. است ها آن ما والن و كاركنان پاك دل از برآمده كه كند مي طلب خدماتي ـ

 .رساند ها را در تعيين قلمرو و مرزهاي دانش سازماني ياري مي سازمان ارزشي
يابد و  ت است كه با هر امر درستي ش،ل ميوليد ارزش دانشي، نور بصيرنور بصيرت. منبع ديگر ت. 6

ساصل رسمت الهي است. علم به آموختن نيات، بل،ه در سقيقت نوري است كه در دل هر كس كه 
هاي پويا، انباشته و  افتد.گرچه نور بصيرت به ش،ل خداوند تبارك و تعالي خواهان هدايتش باشد، مي

اهنما، هاي ر ها، كتاب اي، مهارت دادههاي  اي در پايگاه مانند سافظهامّا اين ه اياتا قابل تصور است،
ها تبلور و ديگر منابع نظير اين ها درسنامهها،  هاي اسنادي، اختراع نامه شده، آيين نامهتجارب غني

ه از اند: تاهيم شدن در دانش؛ كيريت طرز استراد كننده نور بصيرت بدين شرش تقويت يابد. منبع مي
هاي داخلي  ها؛ شب،ههاي راهنماي متاصصان و ارتقاي بُعد عملياتي آن اي؛ كتاب هاي داده پايگاه

 .ها و مجامع مباسثات اد جاري، روش)اينترنت(؛ اسن
مورد بررسي  يشينكه در سه سوزه پ يدانش يرها است. ذخايامدمدل، برآورد پ يمركز يتوانمند     

بتواند به  يد. دانش باآورند يرا به همراه خود به ارمغان م يق، آثارقرار گرفتند مرابق شرايط تلق
گوناگون را  يجاز نتا اي دامات و كارها به پردازد و پنجرهازاق يناش ياستمال يعشناخت ساالت وقا يارتقا

كرد.  يبند هقو طب ييشناسا يرز يها شاخص يهبر پا توان يها را ميامدكشد. اساساً، پ يربه تصو
از منابع، سرظ و نگهداري دانش را بدون  يريگ ها، و بهره توانند هدايت و توسعه واقعيت نمي ها سازمان

 .پيش ببرند يرز يا در سوزه يشناخت آثار استمال

ها؛ افزايش منافع و فوايد؛ نزديك  ها و ضعف روان كردن كارها؛ كاستن از هزينهپذيرش اعضا؛      
ها؛ آرامش باشيدن به مليط و  كارگيري تجارب و ارزشع؛ بهبوها؛ انربا  با شرايط مر شدن به هدف

ها،  اد تشتت، موجب بي ثباتي در سياستصورت، دانش ضمن ايج ينا يرآن. در غ يدر تعال يعتار
تماد به نرس مديران را ها و ستي وظايف سازماني خواهد شد. اين دانش ها به تدريج اع ها، روشبرنامه

كنند. بنابراين، مديران بايد  تنزل رأي، قضاوت و ستي تشايص مي را دچارها  برند و آن از بين مي
  .دانش كنند يريتبه مد تبيني مبادر نگري و عاقبت مرالعة الزم، ژرف انديشي، آينده تالش كنند با

 ها كمك گرفت.  يهاز نظر يدها، ملتوا و سازوكار آن با پديده يور باال بردن بهره يعزت. برا
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 يدها باها باشد. نظريه آن يكاربر يزاننقش و م ها، يهزير بناي نظر يدها با جوهره پديده نظریه عزت.
ها، از  يهنظر يناست در تدو يهدف، ضرور ينبه ا يلن يداشته باشند. برا يشگيريو پ ينيب يشقدرت پ

با ما له پوشش، بارز بودن، عمق، تناسب  بيني، روابط علت و معلولي،اس،ام، مرتبط بودن، قدرت پيش
ها، بر پايه جريان تبادل اف،ار و عمل،ردهاي مربوط  بودن جوهره نظريه، و توازن ميان آن زمانه، جديد

ست. ها ا شناسيدر شناخت آن،عزت و معماري  يهنظر يينمبلث، تب يناستراده به عمل آورد. هدف ا
وري است. در طراسي ، شناخت طرش، ساختار و تركيب اجزاي آن ضربراي تبيين معماري نظريه عزت

پوشش، بارز بودن، عمق، تناسب با  بيني، روابط علي،معماري بايد به اس،ام، فروض، قدرت پيش ينا
ها، بر پايه جريان تبادل اف،ار و عمل،ردهاي  و توازن ميان آن بودن جوهره نظريه ما له زمانه، جديد

امور رفتارها، و كشف نظم پنهان در پرداري، تبيين جا كه هدف اين نظريه مربوط توجه شود. از آن
وانايي ديدن و آورد تا ت وجود ميعزت است، معماري آن ام،ان توجه به ساختار پنهان عزت را به  پديده

ها و   درواقع، ش،ل و چارچوب عزت را در قالب ،دست آيد. معمارياش به ش،افتن قالب طبيعي
هاي   ارتباط با دسته ياند و نيز چگونگ ردهو پيوند خو دهد كه با ي،ديگر ارتباط يافته الگوهايي نشان مي

ها را  ها و پيوند ها، ارتباط بندي نظريه عزت طبقه دهد. بنابراين، معماري يديگر از مباسث را نشان م
بر روش، سازوكارها و  يداست كه عالوه بر تاك ييبرخوردار از چارچوب ها ماري،دهد. اين مع نشان مي

اين نظريه،  ي. به هر سال، معماركند يم مند هدفها را  رتباط و هماهنگي ميان آنبندي عوامل، ا طبقه
كنند و  كنند، زاويه نگرش پيدا مي است كه افراد طبق آن ف،ر، مرالعه، بررسي و ارزيابي مي يشيآرا

آورد. تر،ر نظريه عزت فراتر از  وجود ميتوانمندي مديريت آينده پديده را براي خود و ديگران به
لق علم خ يهاي جديد برا مدت امور است، نظريه مذكور، واقعيتواكنش به ماائل روزمره يا بلند

 شناسيهاي كاربردي از نتايج شناختي  نگري را در جهت توسعه ايده است. تر،ر عزت گرا، آينده
كه است  يتيبيني و تصور كاربردي براي تجام وضع آورد. نظريه عزت، واقعيت وجود ميها به پديده
 در آينده به آن دست يافت، خلق آينده مرلوب براي جامعه و فرد عزت مدار با توصيف و دستيابي يدبا

دازي در دوسرح ت،ي و گروهي پر. تر،ر نظريه[1] يدآ يدست مها به به نتايج ارزش افزوده دار شناخت
از طريق تمركز وهي را هاي انررادي و گر هشود. اين روي،رد تمركز خود بر پديد ها نمايان مي پديده

ك تر،ر نظريه پردازي آورد. بنابراين، در وجود ميبه ها هاي آن ها، زمينه و خصيصه بندي كالن بر طبقه
-هاي پديده با تر،ر نظريه ويژگي يدبا ي،ردرو ينوجهي است: در اگيري از روي،رد سه ماتلزم بهره

-شود و انتظارات كاربران للاظ شود. نظريه دهيها د ها و فرايندهاي پديدهود؛ پوياييپردازي بررسي ش

پردازي در سرح انررادي شامل سه عنصر اصلي است: درك كلي از پديده و مليط آن؛ قدرت 
اي را فراهم مي كند كه در آن به توان از تر،ر اندازي براي آينده پديده، زمينهخالقيت؛ داشتن چشم
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پذير براي سل مااله پرداز ابزاري انعراف،ر نظريه. در واقع،  تر[24]پردازي برخوردار شد نظريه
هاي ذهني ملققان  اي از فعاليت پديده در چارچوب تركيب با مجموعهسازي رفتار شناخت و مرهوم

روش تر،ر،  ي،ف،ر يايشود كه با زوا منجر به تغييرات عميق معرفتي مي پرداز اغلبنظريه راست. تر،
پردازي فرايند رسمي تشريح  لذا نظريه [.4، 1، 16، 23] شودبيين ميارتباطات، اجرا و عمل،رد پديده ت

گونگي و چرايي استراده از و توصيف مراد مورد نياز براي رسيدن به نتايج مرلوب و شناسايي چ
 بيني، روابط علت و معلولي، ائه اس،ام، مرتبط بودن، قدرت پيشهاي موجود پديده براي ار واقعيت

پردازي،  باشد. در نظريه زمانه، جديدبودن جوهره نظريه مي ، تناسب با ما لهپوشش، بارز بودن، عمق
 :دارد هاي زير و برجاته تر،ر نقشي مرابق خصيصه هاي اصلي ويژگي

هاي ماتلف پديده بر پرداز نشانگر نلوه تاثيرگذاري باشديدگاه تر،ر نظريه اين با. گرا كل ديدـ 
 .تهاي متراوت، اسي،ديگر با وجود مليط

 ميان هماهنگي و تناسب خلق و ايجاد براساو پردازنظريه تر،ر در تمركز اين. عمل،رد بر تمركزـ 
 .است آن ظهور سال در رفتارهاي و پديده تغذيه منابع عمل،رد،

پرداز برپايه درك ارتباط بين گذشته، سال هنگام سازي در تر،ر نظريههماتمر. اين ب يسازهنگامهبـ 
 .پديده است و آينده رفتار

 هاي فعاليت مركز آن آزمون و پديده براي فرضيه خلق. پردازنظريه تر،ر  بودن مدار فرضيهـ 
شود اگر؟ و در پي آن پرسيدن  مي چه: خالقانه پرسش اين پرسيدن با. شود مي تلقي پردازي نظريه

زند؛ در واقع، تر،ر  مي بين دوگانگي تلليل و شهود دورپرداز ، پلي اين،ه: اگر...سپس...؟ تر،ر نظريه
 .كند رفتار پديده، نقشي ديگر ايرا مي ريزي و تلليل پرداز، با سازوكار تركيب ، طرشنظريه

 :شود يصورت ارائه م ينعزت به ا يهرو، نظريناز ا 
و اعمال صالح  يبگرتار ط يقبه آن از طر يابياست و دست يعزت خاص خداوند تبارك و تعال -

  .[1] است يرپذ ام،ان
 .شده است ينو تدو يآن، ده قانون و هشت قضيه طراس ياتيو ابعاد عمل يهنظر ينا يينتب در

 .مولود اعتقادات و باورها، طرز ف،ر و تر،رات و عواطف و اسااسات است ياله ينش: ب1 قانون
 يهال ينشتواند به بروز ب يم يفو توص يلتلل يه،تجز يقاعتقادات و باورها از طر يان: جر1-1 قضيه
 .شود
 .است ياله ينشساصل كاب ب يي: دانا2 قانون
 .شود يمنجر م ييبه دانا ينشب ي،و رسمت اله يت: در صورت وقوع هدا2-1 قضيه
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 .است ييساصل دانا يرت: بص3 قانون
 .است يرپذام،ان ييمنتج از دانا يرتكاب بص يقاز طر يبه عزت اله يابي: دست4 قانون
 .كند يانداز مچشم يدبودن، تول يب به عزت الهو در ف،ر تقر يل: تما4-1 قضيه
از طرز ف،ر و تر،ر  يريگ شود با بهره يم يعزت اله يبه سو يشكه منجر به گرا يب: گرتار ط1 قانون

 .يابد يتلقق م
 .دهد يرا ش،ل م يبپاك، گرتار ط يت: ن1-1 قضيه
 .شود يانداز ختم ملقق چشمشود به ت يكه منجر به قصد و انجام دادن كارها م يپاك يت: ن1-2 قضيه
 .شود يپاك م يتمنجر به پرورش ن ياز تقرب به عزت اله يانداز ناش: چشم1-3 قضيه
 .شود يمنجر به تلقق اعمال صالح م يريگ يمتصم يقاز طر يب: گرتار ط6 قانون
 .شود يمنجر به تلقق اعمال صالح م يريگ يمتصم يقپاك از طر يت: ن6-1 قضيه
ختم  يعزت اله يبه سو ياله ياتو اعمال صالح شاص با باال رفتن با آ يب: گرتار ط1 قانون

  .شود يم
را ش،ل  يمانبرخاسته از ا يفوظا ي،اله يفو اسااو تعهد و التزام به انجام ت،ال ي: آگاه1 قانون

 .دهد يم
 .او است يمو راه ماتق ياله يها يياز راهنما يتهمان تبع ياله يف: ت،ال1-1 قضيه
 .دهد يرا ش،ل م يكرفتار و كردار ن ي،اله يفو اسااو تعهد و التزام به انجام ت،ال يآگاه: 1 قانون
 يزيريهاعمال صالح را پا يك،و رفتار و كردار ن يمانبرخاسته از ا يف: تعهد به انجام وظا19 قانون

 كنند. يم
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 باش )ستون، جبهه( باطل
عوامل و نيروهاي كرر -  

 

 
 تزوير و نيرنگ: ناداني، زشتي و پليدي

 

 

 

 باش )ستون، جبهه( سق
عوامل و نيروهاي سق -  

 

 
 عقل و تعقل: دانايي، زيبايي و راستي

 شرك

 گمراهي           هدايت
 پيروي از هواي نرس )خويش( -                        تدبير خدا، متين است. -
 وسوسه گري شيران -        ص خداست.دليل رسا، خا -
  

 غرلت )غافالن(                       آگاهي )آگاهان(
 جدا شدن از آيات خداوند -        دل قوي داشتن به كتاب خدا -
 ت،ذيب كردن آيات الهي -         پيروي از كتاب خدا -

ي و 
ي( و پرهيزگار

راه ماتقيم )اله

 با تقوا بودن

را
شي
ج )
 ك
راه

ي
و ب
ي( 
ن

 
 و 
ي
واي
تق دن

بو
ر ن
زگا
هي
 پر

 ماهيت وجودي شاص: ضمير، نرس و قلب

 نيت پاك

هدايت شدن به  -
دليل اعمال صالح از 

 سوي خدا
 رشد نور ايمان -

 نيت ناپاك
گمراه خواسته ـ      

شدن به دليل اعمال 
بد از سوي خدا و 
 استيالي شيران بر او 

رشد ظلمت و  -
  ايماني بي

رشد كردن همانندروئيدن و   
 
 

دار و پرفايده در زمين پاك گياهان پاك و ريشه  

 روئيدن و رشد كردن همانند
 
 

فايده در زمين ناپاك ريشه و بي گياهان بي  

 سان پاك و خوش سان ناپاك و ناخوش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 راي نظريه عزتهاي دو باشي سق و باطل ب . تبيين خصيصه6ش،ل 

 

 و پيشنااد گيری يجهنت. 5

مـورد تر،ـر،    يـت واقع يتمرتبط و هدا يطشرا يگر ماائل زمانه، جلوه يحسالمت سازماني در تشر     
هـايي مجهـز و    پرورش اناـان  يهاي سالمت سازماني برا برنامه ينپردازي در تدونهرته است. نظريه

شود كـه اس،ـام، فـروض،     مت سازماني مشاص مييق ساختار سالمتعهد ضروري است. با مرالعه دق
بيني، روابط علت و معلولي، پوشش، بارز بودن، عمق، تناسب با ماـ له زمانـه، جديـدبودن     پيشقدرت 

ها، بر پايه جريان تبادل اف،ار و عمل،ردهـاي مربـوط نـه تنهـا نقـش       جوهره نظريه، و توازن ميان آن
بـه   يابيتوانـد در دسـت   تـر از آن، مـي   ارد بل،ه مهـم جهان پرشتاب امروز دملوري در مجهز شدن در 
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پـردازي را  يهاين نظر يرسان هم باشد. كاربرياري يبا منشاء قرآن ييها يهاستقالل فرهنگي و نشر نظر
سرح  يل؛و دل يرتدب يت،از عقل؛ سان نهرته در آن و نوع هدا يريكارگهموارد بر شمرد: ب ينتوان ا يم

ها  كه شناخت يانداز ها، و چشم در شناخت يرتدرجه بص يي؛و دانا يشهاند درجه و سرح يد،فوا ي؛آگاه
و سركـت   يتهايي كه قرار است هـدا  كه شناخت برعهده دارد و رفتار پديده يا يرهآورد؛ وظ يوجود مبه
و  ينـدها فرا ينسـاختارها، تـدو   يهـا، طراسـ  يگـذار هـدف  يـه انداز كلچشم يكنند. اگر عزت اله يجادا

ـ امور فرهنگ يعمل،ردها در تمامبه  يابيدست و از  يـرد قرار گ يفناور و ياسي، سياقتصاد ي،اجتماع ي 
ـ  يـر فراگ يـدار توسـعه پا  يقينـا ها استراده شـود   و اعمال صالح در تلقق آن يبگرتار ط ي،رددو رو  يمل

  د.خواهد ش يدستاورد آن تلق
ـ از پيشنهادهاي اين مقاله مي      هـم بـراي    راي سـالمت سـازماني  توان ايجاد فضاي يادگيرندگي ب

رو، ضـروري اسـت توجـه داشـت كـه يـادگيري       هـا ذكـر كـرد. از ايـن     اشااص و هم براي سـازمان 
سرلي است كه در سروش ماتلف نظير فرد، گروه، سازمان، عرصه بين  انديشي فرايندي چند سالمت

چنـد سـرلي بـراي    دهد. ايجاد و ترسـيم فراينـد يـادگيري     هاي ماتلف رُخ مي سازماني و با سرعت
 هاي يادگيرنده جنبه ضروري دارد. سازمان
هاي جديـد و كوچـك را بـراي     اند و ايده ها، پذيراي آزمايش و كاب تجربه نافراد اين نوع سازما     

دهند. سـازمان بايـد بـه     هاي خود قرار مي ها مبناي فعاليت ستاوردها و بهبود ماتمر استراتژيتوسعه د
هـا،   نند ارزش اطالعات جديد را تشايص دهند، با تلليل و جذب ايـن ارزش كمك اين توانمندي بتوا

ها استراده برند. از اين طريق، ظرفيت جـذب   ها را در سازمان نهادينه كنند و در رفتارهاي آتي از آن آن
رود. اين نوع فرايند  بودن به انتظارات جديد باال مي گوها براي پاسا تلوالت و ميزان آمادگي سازمان

ها نهادينـه   گيري، نظارت و كنترل راهبردي سازمان ريزي، تصميم ادگيري را بايد در فرايندهاي برنامهي
 ها و نيز فرآيند يادگيري رشد و توسعه يابند.  كرد. الزم است اين فرايند
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 [1، 21] هاي مرتبط انديشيدن و خصيصه .1جدول 

 ها و حدس ها ها، ظن اندیشيدن در گمان اندیشيدن در آیات

 رفتن در راه راست خدا -
سود بردن از داشتن بينش الهي و داشتن درجات  -

 ماتلف برپايه ميزان اعمال
 پيروي از نور و سركت در نور و دل زنده بودن -
  هاي او پيروي از كتاب پربركت )مبارك( و نازل شده -
  (هاي ماتلف )وسدت نرفتن به راه -
 راهنماي سق شدنباالرفتن با آيات الهي و  -
 ياد كردن خداوند و اجراي عدالت -
 هاي خدا و برپايي نماز و باور كردن خداوند خواندن نام -
 پيروي از راه ماتقيم پروردگار -
 سرام تلقي كردن كارهاي زشت -
 گرايش به عزت الهي پيدا كردن -
 پذيرفتن راهنمايي سق از جانب خداوند -
 اياتگان استپذيرش اين،ه خداوند كارساز ش -
هاي  پناه بردن به خدا در صورت مواجهه با وسوسه -

 شيران و بصيرت يافتن
 مشمول رسمت واقع شدن و توانايي در پند پذيرفتن -
 گشوده شدن دل بر اسالم -
 باز بودن درهاي آسماني -

 دوري كردن از راه هدايت الهي -
  زيان بردن و از كوردالن بودن -
  الهي و راهنماي باطل شدن پيروي ن،ردن از بينش -
  سرگردان ماندن در گمراهي و سركت در تاري،ي -
  پيروي از اولياي غيرخدا و راه ضاللت -
 ()تررقه هاي ماتلف رفتن به راه -
 هاي خداوند تلريف نام -
پيروي از چيزهايي كه برايش دليلي از سوي خداوند  -

 نيامده
  ده بودنلذت بردن از انجام كارهاي زشت و دل مر -
 ساز بودن گروئيدن به پاتي و دروغ-

 كبر ورزيدن -
هاي  ستم،ار بودن نابت به خود و گرفتار شدن در راه -

 ناپيدا
  ادراك و پيروي از گمان داشتن دلهايي بي -
  داشتن چشماني نابينا -
 دستاويز شيران شدن و آويزان بودن زبان از دهان -
  دپذيريگوشهاي ناشنوا داشتن و ضعف در پن -
  فشرده شدن دل و كاب پليدي و دور شدن از اسالم -
  باته بودن درهاي آسماني -

 
هاي يادگيري فردي و يادگيري سـازماني، چـالش پـيش     ، نلوة پرورش و تقويت مهارتهرسال به     

هـاي   هايشـان اسـت، و توانمنـدي    هاست. سضور افراد در سازمان در چارچوب توانمنـدي  روي سازمان
هاي بنيادي  هاي افراد قرار دارد. توانمندي يادگيري افراد را بايد همانند بلوك ان بر پايه توانمنديسازم

انـداز، بصـيرت و   هـاي چشـم   گيري قرار داد. سازمان، نيازمنـد تقويـت پايـه    در سال ساخت مورد بهره
ود را ارتقا باشند هاي يادگيري خ هاي جمعي هاتند. سازمان بايد به افراد كمك كند تا قابليت مهارت

و در يادگيري افراد ديگر هم مشاركت نمايند. يادگيري نلوه آموختن، بازتاب فراينـد يـادگيري اسـت.    
بازتـاب در فراينــد يــادگيري نقــش پيشــبرنده دارد. در يــادگيري فــردي و گروهــي، بازتــاب وقــايع و  

اي نو و رفتارهـاي جديـد   ه هاي يادگيري زيربناي جهش ف،ري افراد براي دستيابي به تلليل موضوع
هـا   ها بر فراينـد   پردازند الزم است تصميم ها مي  تلقي مي شود. هنگامي كه يادگيرندگان به اخذ تصميم
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ها يادگيري به وقوع پيوندد. يادگيرندگان بايد از نلوه كاب و در اختيـار   منع،س شوند تا با بازتاب آن
ها و صلت نابي  ما والن، نلوه بررسي پيامد يها  گرفتن و توليد دانش استراتژي، نلوه اخذ تصميم

متاذه و نلوه آموختن از پيامدهاي ماائل سل شده آگاهي داشته باشـند. بازتـاب از ايـن     يها  تصميم
هاي سل خالقانه ماـائل را   كند مهارت ها را قادر مي روي براي يادگيرندگان سايز اهميت است كه آن

يا اطالعات صرفاً براي سل خالقانه ماائل كافي نياـت بل،ـه    براي خود ارتقا باشند. جذب دانش و
گيري توسعه خدمات يا بهبـود فراينـد    طور خالقانه در تصميميادگيرندگان نياز دارند تا از دانش نرم به

ها در سل  هايي را كه آن كند تا مهارت ماتمر استراده برند. استراده از بازتاب به يادگيرندگان كمك مي
هـاي عـدم اطمينـان     گيرندگان با وضـعيت ائل نياز دارند، بشناسند. هنگام رويارويي تصميمخالقانه ما

هـا در اجـرا    ها هنر استراده از انديشه استراتژيك در عمـل و دريافـت بازتـاب رفتـار     مليري، براي آن
د، دربـاره آن  شـون  فرد يا ناپايدار روبرو ميهاي منلصرب اهميت باالپيدا مي كند. زماني كه افراد با پديده

پردازند. در اين فرايند، نبايد تر،ـر و بازتـاب را از    ها ف،ر كرده و به كاب تجربه در آن زمينه مي  پديده
هـا و    اي سـاوي موفقيـت   عمل جدا دانات. زماني كه متاصصان به انجام آزمايشي و يا كاب تجربه

سل جديد در سل ماائل پـيش  ي، راهنمايند و تر،ر و عمل بازتاب پردازند، تلقيق هم مي ها مي  ش،ات
كننـد بل،ـه روسيـه     هاي موجود اكترـا نمـي   ها و نظريه سل گشايد. اين افراد، صرفاً به راه روي افراد مي

كند. فـرد در ايـن    پردازي آشنا ميفرد نظريهههاي جديد و منلصرب ها را با زمينه جاتجوگري آنان، آن
پردازد تا بتواند سـالمت سـازماني    ان بازتابي و تر،ري ميهاي پيش روي خود به گرتم سالت، با پديده

هاي سالمت سازماني از زوايـاي   يادگيرنده با بررسي برنامه ه،آن را بازنگري كند. در يك تعامل دوسوي
آورد كه بـدان تمايـل    وجود ميماتلف و تلليل هر يك از زوايا، سالتي از كشف شهود استراتژي را به

هاي ف،ري متاصص در چارچوب دانـش وي، بـراي او    عالقه و زمينه يزاني را مدارد. درواقع، يادگير
هـاي آن   شمارد و بر تقويت جنبههتواند دستاوردهاي جديد خود را قابل تأمل ب آورد و او مي وجود ميبه

 اي جديد معرفي كند. اين نوع تعامالت دو و چند سويه با پديده يا ماائل پيش به پردازد و آن را نظريه
هـاي خـود    توانـد در بازتـاب   پذيري فرد مي پذيري ناميد. براساو انع،او توان انع،او روي خود را مي

هاي خود دسـت   پردازد و به داناتنيهاي جديدي بيابد، درباره فرايندهاي تر،ر به ف،ر كردن به بازتاب
دگيري خود را تقويت كنند. توانند فرايند يا پذيري مي يابد. افراد از طريق فرايندهاي يادگيري و انع،او

فرايند يادگيري افراد براي نگه داشت عالقه و انگيزش ارتقـاي ظرفيـت يـادگيري اعضـاي سـازمان      
ضروري است. چالش پيش روي فرد، نلوه طراسي ميانجي يادگيرندگي بـراي سـرعت باشـيدن بـه     

و مليط يادگيري بازتاب سااو يادگيرندگان است. ضروري است سازمان به خلق تجربيات يادگيري 
هـا را بيابنـد تـا     بپردازد تا اعضاي سازمان بتوانند راهبردهاي يادگيري خود را ارتقا باشند و بازتاب آن
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پژوهـي   هاي ف،ري خود را غنا باشند. هر نوع ميانجي آموزشي، خواه اين كه يك روي،رد مـورد  پايه
رصت تر،ر بـر بازتـاب جاـتجوگري    سازي، بايد بتواند براي اعضاي سازمان فباشد يا يك مدل شبيه

هـاي   سـل  پذيري دستيابي بـه راه  وجود آورد. اين روي،رد بايد ام،انها را در چارچوب رفتار كردن به آن
وجـود آورد. افـراد از طريـق    ها و ارزيابي نقادانه نتايج را بـه   جديد سل ماائل، كاب تجربه در راه سل

د را ترسيم كرده و با برقراري پيوند بين عمل،رد گذشـته و  توانند تجربيات گذشته خو فرايند بازتاب مي
هـا تقويـت كننـد و      هاي خود را براي ديگر فعاليت اقدامات آتي و ساخت نظريه در سين عمل، استنباط

وجود آورد تا هايي را به هايي را مورد استراده قرار دهد يا روش عمق باشند. ناجا بايد تالش كند روش
هـا و باورهـا، زوايـاي نگـرش       انداز و بصيرت در يادگيريشان كمك كند. ارزششمبه افراد در كاب چ

هايي را بايد مشاهده و جذب كرد و از اين فرايند به چه  كنند كه چه پديده آورند و س،م مي وجود مي به
ه هاي ي،اان مالسظه كـرد  ها با باورهاي متراوت، ماائلي را در شرايط و موقعيت  نتايجي رسيد. اناان

 ينكنند. ا و مديريت دانش در راستاي اقتدار و امنيت نرم خود را بر اساو باورهاي الهي ساماندهي مي
ها و تعهدات مربوط است. قدرت كنوني دانش نرم براي سـاماندهي،   دانش بر خالف اطالعات، به باور

اطالعـات، علـم و    گيـرد و بـر   ها، بيشتر از باورها، و اعتقادات سرچشمه مـي  گزينش، مرالعه و داوري
هم در ايـده و   نرمسالمت سازماني ، بازمهندسي  يدمنرق هم تاكيد مي ورزد. لذا راه عالم مااله تهد

هـاي كـار و فعاليـت     شود. با ترميم انديشـه  ها معرفي مي در سرح اشااص و سازمان ي،ردهاهم در رو
و تدوين قـوانين   گذاري سياست يقسالمت سازماني از طر يها و نهادينه كردن الگوها افراد و سازمان

 در نيل به استقالل چندجانبه سالمت سازماني افزود. ها يتوان بر شتاب آمادگ ربط، ميذي
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 611                                                                 افزاری دانش راهبردی برای ارتقای سالمت سازماني تبيين روش نرم 

 منابع
 .تهران ،ترجمه م،ارم شيرازي، دارالقران ال،ريم، دفتر مرالعات تاريخ و معارف اسالمي(. 1316) قرآن مجيد .1
 .سنندم ،آراوو ترجمه جهانگير ولدبيگي،  تلايص ،گ قرآني راغبفرهن (.1311) اصرهاني، راغب. 2
هاي سااسيت زدايي تدريجي، جرأت آموزي و تلريق آن دو در  تأثير تعاملي روش (.1314) اكبري، بهمن. 3

بتاليان به هراو كاهش اضرراب، ترو از ارزيابي منري، اجتناب اجتماعي و افزايش رفتار جرأت ورزانه م
 .112ـ11، صص1سال اول، دورة اول، شمارة  نامه پژوهش در روانشناسي،فصل .اجتماعي

 .114 ، شمارهتدبير .ريشه يابي تر،ر و برنامه ريزي استراتژيك (.1317) پور سايني، جواد. 4
 .تهران ،نشر ترمه .وشمند و خال : هوش هيجانيگيري ه تصميم (.1316) زاده، ملمدرضا سميدي. 1
  .تهران ،نشر يالم .سازي روش شناسي مدل (.1372) زاده، ملمدرضا يديسم. 6
 .تهران ،انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي .سياتم هاي پويايي (.1371) زاده، ملمدرضا يديسم. 7
 .،تهران ،نشر ترمه .ياقتصاد يها يهنظر يرس يلتلل(. 1316) ملمدرضا زاده يديسم. 1
تدريس و يادگيري از طريق تبيين تصوير ذهني و (. تعالي فرايندهاي 1311زاده، ملمدرضا ) . سميدي1

فرايندهاي ادراكي در آموزش مهندسي، مجموعه مقاالت كنررانس آموزش مهندسي، فرهنگاتان علوم م.ا. 
 تهران.
 .قم ،انتشارات ياقوت مديريت دانش و دانايي. (.1319) زاده، ملمدرضا يديسم. 19
 .تهران، سازمان سمت .و بلند مدت يكاستراتژ ييزر برنامه (.1311) املمدرض ،زاده يديسم. 11
 ،نشر ساپ،وترجمه ساين رسمان سرشت،  .شمديريت دان (.1171) اونپورت، ت. اچ. و الرنس پروساكد. 12

 .تهران
 .تهران ،نشر ماجدترجمة ايرم وصالي،  .تدريس كاربرد روانشناسي در (.1314) درويل، ل وتور، ام. تي. 13
 .تهران ،موساه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران .نامه لغت (.1373)دهادا، علي اكبر. 14
 .انتشارات رشد، تهران .تغيير رفتار، رفتار درماني، نظريه و راهبردها (.1371) سيف، علي اكبر .11
  .، مهرماه137تدبير، شماره  .تر،ر استراتژيك (.1312)عليرضا  ،علي اسمديغراريان، وفا، . 16
 .1314 تهران، ،انتشارات سميداك وجود، ترجمة فرناز فرود، يمه تاري، نفورد، دبي. 17
 ،انتشارات بعثتترجمة باقر ثنايي،  .درمانيفنون گروهي مشاوره و روان  (.1314) كوري، جرالد و هم،اران. 11

 .تهران
 .نتهرا ،مؤساة بان،داري ايرانترجمة غالم علي سرمد،  .انيرفتار سازم (.1372) لوتانز، فرد. 11
 .تهران ،انتشارات شباهنگترجمة مهدي قراچه داغي،  .يروانشناسي تصوير ذهن (.1311) مالتز، ماكاول. 29
ترجمه سميد سايني و سميدرضا شياي،  .منتاب ميزان الل،مه (.1311)شهري، ملمد ري . ملمدي21

 .سازمان چاپ و نشر داراللديث
 .تهران ،نشر توسيدو تدوين بدري نيك فررت، مه ترج .مديريت دانش (.1311ر )مك دانلد، جان. 22



 6112 بهارـ  61شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                         611

موساه عالي پژوهش در مديريت و ، ترجمه رشيد اصالني .ياتميكاربرد انديشه س (.1312)كهيچينز، در. 23
 .تهران ،برنامه ريزي

24. Baker, J. (1986). The Future Edge. McGraw-Hill, New York,.   

25. Carlucci, D. et al., (2004). The Knowledge Value Chain: How Intellectual Capital 

Impacts on Business Performance. Intl. J. Technology Management, 27(6/7), 575-590. 

26. Desouza, K.C. et al. (2003). Supply Chain Perspective to Knowledge Management: 

Research Propositions. Journal of Knowledge Management, 7(3). 129-138. 

27. Geffen, C.A. & Rothenberg, S., (2000). Supplies and Environmental Innovation: the 

Automotive Paint Process. International Journal of Operations & Production 

Management, 20(2), 166-86. 

28. Hamidizadeh, M.R. & Farsijani, H. (2008). The Role of K.M. for Achieving to 

World Class Manufacturing. American Academy of Business, 14. 

29. Hass, L.M.; Lin Mary, E.T. & Roth, A., (2002). Data Integration through Database 

Federation. IBM Systems Journal, 41(4), 578-96. 

30. Jarrar, Y. F., (2002). Knowledge Management: Learning for Organizational 

Experience. Managerial of Auditing Journal, 17(6),322-328. 

31. Koontz, H. & H. Weihrich, (2005). Management: A Global Perspective, New York: 

McGraw-Hill Int’l. ed,. 

32. Luthans, F.,( 2005). Organizational Behavior. New York: McGraw-Hill Pub.Co,. 

33. Massingham, P., (2004). Linking Business Level Strategy with Activities and 

Knowledge Resources. Journal of Knowledge Management,. 8(6), 50-62. 

34. MC Millen, E., Carlisle, Y., (2003). Complexity, Strategic Thinking and 

Organizational Change. Faculty of Technology and Management, Milton Keynes, 

United kingdom,.  

35. O' Shannassy, T., (1999). Strategic Thinking: A Continuum of Views and 

Conceptualization. RMIT Business, School of Management. 

36. Omar, A.R.; Harding, J.A. & Popplewell, K., (1999). Design for Customer 

Satisfaction: and Information Modeling Approach. Integrated Manufacturing Systems, 

10( 4), 199-209. 

37. Radding, A., (1998). Knowledge Management: Succeeding in the Information Based 

Global Economy, Computer Technology Research Corp., London,. 

38. Roth, J., (2003). Enabling Knowledge Creation: Learning from an R & D 

Organization. Journal of Knowledge Management, 7(1), 32-48. 

39. Seng, C.V. et al., (2002). The Contributions of Knowledge Management to 

Workplace Learning. Journal of Workplace Learning, 14(4), 138-147. 

40. Shankar, R. et al., (2003). Strategic Planning for Knowledge Management 

Implementation in Engineering Firms. Work Study, 52(4), 190-200. 

41. Stenkula, M. (2003). Carl Menger and the Network Theory of Money. Euro. J. 

History Of Economic  Thought, Rutledge Taylor & Francis Group, 10(4), 587-606.  

42. Sveiby, K.E., (1992). The Know-How Company: Strategy Formulation in 

Knowledge – Intensive Industry. International Review of Strategic Management, 167-

186. 



 616                                                                 افزاری دانش راهبردی برای ارتقای سالمت سازماني تبيين روش نرم 

43. Sveiby, K.E., The New Organizational Wealth: Managing and Measuring 

Knowledge-Based Assets, Berrott-Koehler, San Francisco, CA, 1997. 

44. Szykman, S.; Sriran, R.D.; Bochenek, C.; Racz, J.W. and Senfaute, J., “Design 

Reprositories: Engineering Design’s New Knowledge-Base”, IEEE Intelligent Systems, 

May/June, 2000, pp. 48-55 

45. Twigg, D., “Managing the Design / Manufacturing Interface Across Firms”, 

Integrated Manufacturing Systems, Vol. 13, No. 4, 2002, pp. 212-21. 

46. Wilson, F.A. and Wilson, J.N., “Information Systems Development for Concurrent 

Engineering”, Integrated Manufacturing Systems, Vol. 5, No. 3, 1994, pp. 4-9.                               


