
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

  پیشگفتار

 گیری بهره با و محیط و سازمان به یکپارچه بینشی با که است اندیشمند مدیرانی نیازمند سازمانها بالندگی و بقا

 تحقق و خلق و فرصتها موقع به کشف با و دهند تغییر خویش سود به را بازی قواعد، ها شایستگی و فرصتها از

 های ویژگی به توجه. آورند فراهم را سازمان موفقیت موجبات، شکن قاعده و خالق راهبردهای و انداز چشم

 و مدیریت توسعه و گوناگون ابعاد در ریزی برنامه های پارادایم روند تکامل موجب مختلف اعصار در محیطی

 و جهشی تغییرات بروز و محیطی روابط شدن پیچیده جهت به امروز شرایط در. است شده راهبردی تفکر

 توصیفی رویکردهای از گیری بهره به را خود جای و نیست اثربخش چندان دیگر، تجویزی رویکردهای، غیرخطی

 .است داده راهبردی تفکر جمله از

، کرد توجه فردی سطح به تنها توان نمی، فردا و امروز ناپیوسته و متالطم محیط در راهبردی تفکر توسعه برای

 راهبردی ریزی برنامه با راهبردی تفکر بین مرز تا است شده تالش کتاب این در. داشت سطحی چند نگاهی باید

 مدیران راهبردی تفکر توسعه الگوی ارائه کتاب این، فرد به منحصر ویژگی. شود شفاف راهبردی مدیریت و

 .است سیستمی رویکرد و سطحی سه نگاه با سازمانها

 می نیز سایرین برای هرچند، یافته نگارش رشته این دانشجویان و مدیریت مشاوران و مدیران برای کتاب این

 رفع و سازی غنی در پربارتان های اندیشه و ها ایده با خواهشمندیم کتاب این خوانندگان از. باشد آموزنده تواند

 .فرمایید یاری را ما ایرادات

 .نماییم می تشکر و تقدیر، بودند ما پشتیبان و حامی کار مراحل تمامی در که عزیزمان های خانواده از پایان در

 شوقی محمد دکتر و بازرگانی محمد دکتر

  



 

 

 مقدمه

 به فضایی، توسعه درحال و یافته توسعه کشورهای در، غرب و شرق در جهانی رشد روبه تجارت و جهانی رقابت 

 برنامه فرایند نبودن اثربخش دلیل به فضایی چنین در؛ است نموده ایجاد کارها و کسب تمام برای ناپایدار شدت

 تکامل؛ است نموده ظهور سازمانی بالندگی و رشد برای راهبردی تفکر، راهبردی مدیریت و راهبردی ریزی

 محیطی تغییرات از بازتابی راهبردی تفکر به سپس، راهبردی مدیریت به راهبردی ریزی برنامه از راهبرد پارادایم

 .نماید می کمک راهبردی مدیریت و ریزی برنامه به که است

 کارکنان و مدیران که است نیاز و گردد می محسوب محور قابلیت سازمانهای زیربنای راهبردی تفکر امروزه

 راهکارهای ایجاد و مشتریان برای ارزش خلق و رقابتی مزیت کسب در راهبردی تفکر از خود نقش با متناسب

 را محیط و سازمان از ای یکپارچه بینش که است ذهنی سنتز فرایند، راهبردی تفکر؛ نمایند استفاده راهبردی

 آموزشی مباحث. است مدیران رفتاری و شناختی توسعه به ما توجه راهبردی تفکر در؛ نماید می ایجاد ذهن در

 آنان نگرش و دیدگاه توسعه به مدیران تفکر شیوه و رفتار تغییر که حالی در است «افزایی دانش» متوجه عمدتا

 راهبردی مدیریت و راهبردی ریزی برنامه از را راهبردی تفکر که است ای فاصله همان تفاوت این. دارد نیاز

 همگرا و منطقی رویکردهای که است ذهنی سنتز گردد توجه مورد باید راهبردی تفکر در آنچه. سازد می متمایز

 .نماید می ترکیب محور انداز چشم و گرا کل ای گونه به واگرا و خالق فرایندهای با را

 مدیران برای که است راهبردی تفکر توسعه نام به جدیدی موضوع، راهبردی تفکر مباحث بر عالوه کتاب این در

 .است نهفته موضوع این در هم کتاب نوآوری و شده طرح سازمانها

 سپس؛ شود آشنا راهبردی تفکر مفاهیم و مبانی با ابتدا خواننده شده سعی. است فصل شش دارای حاضر کتاب

 .است شده تشریح مدیران راهبردی تفکر توسعه الگوی نهایت در و ارائه راهبردی تفکر های مدل و الگوها

 شوقی محمد دکتر و بازرگانی محمد دکتر

  



 

 

 



 

 

  



 

 

 ذهن

 صوصیاتخ و ویژگیها از باید ذهن شناخت برای یعنی؛ گردد می استفاده تأویل علم از ذهن شناخت برای

 را گوناگونی انیمع و بوده پیچیده که مفاهیمی شناخت برای انسان ذهن. نمود تفسیر و استنباط را آن، پنهانی

 و توانایی، عداداست با ذهن. است مفاهیم گونه این شناخت راه تنها تفسیر. میدهد ارائه تفاسیری؛ پذیرند می

 ،قیاس قبیل از فکری فرایندهای انواع با و دریافت را مغز به پنجگانه حواس از وارده اطالعات، دارد که خالقیتی

 ثبت، بندی طبقه را نهاآ نهایت در و داده تغییر را آنها کیفیت و کمیت و مداخله آنها در غیره و استدالل استقراء

 تولید فکری رایندف خالل در را جدیدی اطالعات دارد اختیار در که ذهنی قوای با همه از تر مهم و کرده ضبط و

 بر مولد یک نوانع به بلکه نبوده حسی های داده تغییر و انتقال، جایی جابه صرفأ ذهن نقش بنابراین؛ کند می

 که است ینا اساسی سؤال. کند می کشف و خلق، ابداع را جدیدی و نو اطالعات حسی های داده تفسیر مبنای

؟ دارد تفاوتی چه معمولی فرد یک ذهن با راهبردی متفکر یک ذهن؟ میدهد انجام چگونه را کارها این همه ذهن

 .ستا عالم همه از بشر شناخت وسیله که شناخت را ذهن خود باید پرسشهای قبیل این به پاسخ برای

( 3 حتوام( ۲ زمینه( ۱: است شده تشکیل اساسی جزء سه از اهرنجانی میرزایی دیدگاه براساس انسان ذهن

 ؟ساختار

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 ذهن زمینه

 الگوهای و اعتقادات، اصول قالب در گیرند می قرار ما شناخت اصلی زمینه که اولیه مبادی و اصول 

 فرض پیش ما ذهنیات از قسمت این حیات واقع در. شوند می منتقل ما ذهن به جامعه فرهنگ و تاریخ از فکری

 هایدانستنی نوع هر زیرا؛ اند حساس و مهم بسیار شناخت و آموزش جریان در و میدهند تشکیل را ما های

 که الگوها و ها زمینه این شود می ما ذهن وارد و کنیم می دریافت بار اولین برای اطراف جهان از که را دیگر

 با سازگاری به منوط دانستنی و اطالعات نوع هر قبول و پذیرش و کنند می ارزیابی موجودند ما ذهن در همواره

 این بر مبتنی کنیم می پیدا بعد نیز اعتقاداتی و باور نوع هر یعنی؛ است اولیه های زمینه و اعتقادات، اصول این

 .است مهم خیلی مبادی و اصول این نقش. هاست زمینه پیش

 فرد هر ذهن محتوای نانوشته و غیررسمی صورت به نیز پیشین اعتقادات اولیه مبادی و اصول بر عالوه

 وقت هیچ زیرا، دارند قرار افراد ناخودآگاه بخش ترین عمیق در ها فرض پیش و اعتقادات این. دهد می تشکیل را

 قضایا و اصول شکل به و صراحت به را آنها فردی هیچ و شود نمی سؤال آنها از و نیامده آگاه ذهن سطح به

 همواره اولیه مبادی و ها فرض پیش نوع این. اند شده نهادینه ذهن بخش ترین عمیق در آنها. نویسدنمی جایی

 در را آنها ابتدا باید است خود اندیشیدن و تفکر شیوه کشف درصدد که محققی و اند نانوشته صورت به بیشتر و

 خود در آنها تشکیل شیوه و معنی و ماهیت درباره و کرده منتقل خودآگاه به ناخودآگاه از و کشف خود ذهن

 برخالف که را ای تازه و جدید اطالعات و واقعیت نوع هر ذهن چراکه. نماید بازسازی را آنها مجددا و بیندیشد

 ایجاد اال و شود شکسته باید که آمده در فرد ذهنی بت صورت به کلمه یک در و کند می دفع باشد الگوها آن

 ذهن های زمینه، ها نظریه تحلیل و تجزیه و نقد در که آنجا از. بود نخواهد بیش ای افسانه جدید نظریه و فکر

 ترین اساسی که ها فرض پیش و فرضیات ویژه به شوند بررسی دقت با باید که هستند ذهن از بخش ترین مهم

 ریموند کارل معاصر شناس معرفت. شود می ساقط یا اثبات نیز نظریه یک آنها قبول یا رد با که اند فکری مبادی

 ذهنی زمینه و میداند شکار زمینه و کشف زمینه: متوالی و مهم زمینه دو شامل را ذهنی زمینه و فرضیات پوپر

 تور این هرچقدر. رود می عینی واقعیات شکار و کشف به آن وسیله به که داند می آنان ذهنی تور را هرکس

 و تر مهم عینی واقعیات افراد باشد تر درشت تور مربع های گره یا ها شبکه و بوده بزرگتر و تر وسیع ذهنی

 می اعالم و بیان رسمی اصول یا هاگزاره صورت به بخشی انسانها ذهن در. برعکس و کنند می شکار را بزرگتری

 قرار نیز فرضیاتی شده اعالم فرضیات چنان پشت ولی. گویند آشکار قضایای یا مسلم فرضیات آنها به که شوند

 ذهنی های زمینه پنهانی فرضیات همان اینها، شوند می برده آنها از نامی نه و شوند می نوشته نه که دارند

 به دادند قرار افراد ناخودآگاه ذهن در اینکه علت به یا ذهنی سوابق در آنها شدن پنهان علت به هرچند. هستند



 

 

 قوانین و اصول، ها گزاره شکل به نظریه شده اعالم عناصر همه و مسلم فرضیات واقع در ولی نمیشود توجه آنها

 انتخاب از مراحل همه در که است مهم و حساس قدری به نانوشته فرضیات این نقش. گیرد می سرچشمه آنها از

 غیررسمی ذهنی مبادی. است مؤثر کامال نهایی نتایج کردن نهادینه و آزمون مرحله تا گرفته مفاهیم گزینش و

 در موضوعی قلمرو و مکانی و زمانی های محدودیت و عمومیت نظر از رسمی فکری مبانی و اصول مانند نیز

 قرار اولیه اصول و فکری مبادی عکس جهت در ای وارونه مخروط شکل به یعنی، گیرند می قرار مراتب سلسله

 و ناخودآگاه ضمیر های الیه ترین عمیق جزو ذهنی زمینه نشده اعالم و نانوشته عناصر( ۲-۱ شکل. )گیرند می

 در ذهنی زمینه در را خود نقش همواره. دارد تعلق آن به فرد که هستند ای جامعه فرهنگ در نهفته الیه جزو

 می برجای افراد فکری محصول در را خود برجسته تأثیر و پا و رد و نموده ایفا فرضها پیش یا فرضیات قالب

 (.۱3۸۶، اهرنجانی میرزایی) گذارد

 ذهن محتوای

 است توانایی و استعداد یعنی، است ظرفیت بلکه بریزند آن در را تجارب یا مقوالت که نیست ظرف ذهن

، آنها همه که محیط از ما های آموخته و اطالعات، تجارب و دیگر مقوالت نوع هر و مکان و زمان مقوالت که

 دیگر عبارت به؛ سازند می را آن هم روی بر تأثر و تأثیر و همدیگر با تعامل حین در هستند ذهنی هایوارده

 در نامبرده عوامل واکنشهای و کنشها شاهد و ناظر و بالفعل توان صورت به آن از بخشی که است قوهای ذهن

 با تا است آینده ذهنی های وارده منتظر و ماند می باقی بالقوه استعداد و زمینه صورت به دیگر بخش و باالست

 .شود بالفعل تدریج به نیز بخش این آنها تعامل

 به( مادر رحم در نطفه شدن بسته) حیات آغاز از که چیزی هر و ذهن سابقه یعنی ذهنی محتوای

 و مهارت و ها زمینه این به توجه با ما ذهن؛ شده منتقل ما ذهن به ما اطراف جهان و محیط از ها وارده صورت

 در ذهنی های فرآورده گوناگون اشکال صورت به را آنها و کند می کار ذهنی هایوارده این روی دارد که دانایی

 و صادر کند می زندگی آن در که جهانی محیط به اندیشه و فکر، گفتار صورت به را آن از بخشی و آورد می

. نماید استفاده آنها از ضرورت و الزم هنگام در تا کند می حفظ خود در ذهنی سوابق شکل در را دیگر بخش

 محتوای. است اندیشه و شناخت برای ناپذیر اجتناب و الزم اولیه ماده تنها و ترین اصیل انسان ذهنی محتوای

 محتوای از بخشی ضروری ماده. اکتسابی ماده دوم و ضروری ماده اول است شده تشکیل حیات نوع دو از ذهنی

 . است قسم شش ضروری ماده. است کرده تصدیق و پذیرفته تأمل و دلیل بدون را آن ذهن که است ذهن



 

 

 صورت به عمدتا و آنها با رویارویی محض به ذهن که هستند هایی گزاره و قضایا که: بدیهیات -الف 

 وجود در و پذیرفته را ذهن هایوارده آن خود دیگر چیز هیچ تصور به نیاز بدون و کرده تصدیق را آنها ناخودآگاه

 . نماید نمی نیز شکی هیچ آنها

 را آنها ذهن که گانه پنج حواس کانالهای طریق از دیگر ذهنی وارده نوع هر: محسوسات و مشاهدات -ب

 .کند یاد دل بیند دیده هرچه که اند گفته نیز قدیم از که دارد یقین آنها به و پذیرد می

 . است تجربه طریق از آنها قبول و آنها ادراک و آنها بر آگاهی: تجربیات -ج 

 نوعی خود واقع در و ایم آورده دست به گذشته امور درباره خود درست های حدس از که: حدسیات -د

 .  دارید زمستان در برف آمدن از شما که حدسی مانند؛ است تجربه

 می را اینها که ایم آورده دست به پی در پی های دادن روی یا مکرر شنیدنهای اثر در که: متواترات -و

 . مادر بودن مهربان مانند؛ کرد تلقی تجربه نوعی توان

 ما ذهن در بعد به تولد از همواره اصطالح به و داریم باور آنها به فطرتأ ما که چیزهایی: فطریات -ی

 همین و باشد داشته وجود تجربه ماقبل و پیشین صورت به ما ذهن در که چیزهایی تنها شاید و هستند حاضر

 .آید می بدمان ظلم از و آید می خوشمان عدالت از ناخودآگاه مانند؛ باشد فطریات

 و انواع صورت به و دهند می تشکیل را کس هر عمر طول در تجارب و مفاهیم همه؛ ذهن اکتسابی ماده

 فعال صورت به خودآگاه ضمیر در بخشی و شده ذهن وارد فکری، هنری، علمی یادگیریهای و آموزشها اقسام

 مکتسبه ذخایر صورت به آنجا در و شوند می ثبت و کرده رسوب ناخودآگاه ضمیر در آنها اعظم بخش و باقی

 ضمیر و بالفعل بخش همان ما آگاه ضمیر درواقع. ماند می باقی ضروری ماده از اعظمی بخش با همراه و ذهنی

 تشکیل او های یادگیری را افراد اکتسابی ذهن ذخایر از اعظمی بخش. است بالقوه ضمیر همان ما ناخودآگاه

 از رسمی یادگیری. پذیرد می انجام غیررسمی و رسمی صورت دو به عمرش طول در او های یادگیری. میدهند

 (.۱3۸۶، اهرنجانی میرزایی) آید می دست به تجربه طریق از غیررسمی یادگیری و دانشگاهها و مدارس طریق

  



 

 

 

 ذهن ساختار

(. ۱3۸۶:  ۲۰،اهرنجانی میرزایی) است انسان مغز یا ذهن فیزیکی ساختار انسان ذهن جز سومین

 طبقات حتی و داشته جسمانی عالم به آسمان نسبت مثل را مغز به ذهن نسبت، آثارش از برخی در مالصدرا

 اما؛ نیست ادراک استعداد مغز، است ادراک ساز زمینه مغز. است گرفته نظر در مغز شیارهای منزله به را آسمان

  (.۱3۹۲، شاهرودی و شریعتی) کند می فراهم را ادراک تحقق زمینه

 خودآگاه ضمیر و ناخودآگاه ضمیر ارتباط

 جزو هایی توانایی چنین که آنجا از. است انسان ذهن ابعاد از دیگر یکی شخصی مهارتهای شدن نهادی

 پیچده مشکالت با ما که است ناخودآگاه ذهن همین در درست. آدمی ناخودآگاه یعنی گردد می انسان طبیعت

، دیگران و یافته توسعه های مهارت با هایی انسان بین ممیز وجه که گفت بتوان شاید. کنیم می مقابله ذهنی

 به مربوط که دارد وجود جایگاهی انسان ذهن در آنهاست آگاه و ناخودآگاه ضمیر بین بهتر و بیشتر هماهنگی

 انسان آن وجود بدون. مینامیم ناخودآگاه ضمیر را ناحیه این ما. است مشکل و دشوار وظایف انجام و وفصل حل



 

 

 و مشکل وظایف این گفت توان می اطمینان با حداقل، کند حل تواند نمی را ای پیچیده و غامض مشکل هیچ

 این وجود که همانقدر. کرد حل را آن صرف تفکر با و سپرد آگاه ذهن دست به تنها توان نمی را غامض مسائل

، آگاهانه توجه به نیاز جدیدی کار هر حال هر به. است اهمیت حایز نیز آن آموزش و تربیت، دارد اهمیت ناحیه

 شده فراگرفته خوبی به که فعالیتهایی تمامی تدریج به، آن از گذر و مرحله این انجام با. دارد مهارت و تمرین

 به ناخودآگاه ذهن. شوند می کنترل قسمت این توسط و روند می ناخودآگاه ناحیه به آگاه سطح ذهن در، اند

 سطح این. ندارد خاصی اصرار یا تأکید و کند نمی تعریف خود را اهدافش. کند نمی عمل خودجوش صورت

 ذهن پذیری تأثیر. طلبد می نیز خاص توجهی که است واضح البته و است کنترل قابل و پذیر جهت بسیار

 یافته توسعه و قوی فردی مهارتهای دارای که افرادی. دارد شخص دقت و توجه میزان به وابسته کامال ناخودآگاه

 تمامی اینکه جای به آنها. جویند می بهره خود ذهنی ساماندهی و تمرکز برای خاصی های روش و راه از هستند

 اهمیت شوند می متمرکز خود اهداف و آرمان روی بر کنند کار انجام چگونگی و فرایند صرف را خود فکری توان

 پاسخگویی توان و کرده تر حساس را ناخودآگاه ذهن توان می طریق این از که است آن اجماال مهارت این زیاد

. هستند مهم بسیار نیز صریح و روشن های انتخاب. نمود متمرکز خاصی هدف بر خوبی به و داد افزایش را آن

 به پایبندی و تعهد. شوند می وارد عمل میدان به ناخودآگاه ذهن های توانایی که است انتخاب از بعد فقط

 تمرکز پی در که هاییفن از یکی. است ضروری ناخودآگاه ذهنی تقویت و توسعه برای نیز نگری واقع و حقیقت

 در انتظام و نظم سبب که مطلبی ترین مهم. است تخیلی و ذهنی مدل ساختن است ناخودآگاه ذهن به بخشی

 خواست شدن نهادی صورت در فقط زیرا؛ است هدف به نسبت شدید و واقعی خواست، گردد می ناخودآگاه ذهن

 سازد مستمر و مداوم را آنها از استفاده و دهد افزایش را ما فردی مهارتهای تواند می آنها ظهور که هاست

 (.۲۰۰۶، سنگه)

  ذهن های مدل

 اندیشه میدان که است چارچوبی واقع در ما نگرش و ذهنی تصویر. هستند تفکر منشأ ذهنی های مدل

 خود ذهنی مدل، اصول براساس و منظم مدیریتی باید که است دلیل همین به. کند می محدود را ما عمل و

 کنیم برقرار آن رفتار طرز و جهان به نسبت نگرش و درون تصویر توسعه و آن آزمودن، ذهن به دادن شکل یعنی

 آن به و دارند وامی عمل به را ما که هستند ما ذهن فعال بخش واقع در ذهنی تصاویر. باشیم متعهد آن به و

 مطابق همیشه و کنند می رفتار پیرامون و دنیا از خود ذهنی تصویر مطابق همیشه ها انسان. میدهند شکل

 هیچ به دهند می شکل را ما ادراک درواقع که ذهنی های مدل نقش. کنند می رفتار عمل در هایشان تئوری

 فرایند اصلی وظایف جزو مدیران ذهنی مدل شناسایی و تبیین. نیست تجربی علم از کمتر مدیریت در عنوان



 

 

 همین. گذارد می تأثیر آنان نگرش نحوه بر که هستند هایی فرض پیش دارای انسانها همه. است ریزی برنامه

 می دنیا به خود ذهنی مدل میان از انسانها واقع در. نماید می گزینش را خارجی واقعیت که هاست فرض پیش

 مدل باید، کند می تراوش انسانها ذهن از، هدف که آنجایی ازسنگه (.) بینند می گونه این را واقعیت و نگرند

 ارزشهایی در از ترکیبی، ذهنی های مدل مورد هر در. کرد توجه، دارند خود نقش همراه مردم که ای ذهنی های

  (.۲۰۰۷، جکسون) اند آورده دست به تحصیل و تجربه راه از افراد که است

  ذهن نهفته دنیای به راهیابی

. . نماییم می اشاره آنها به ذیل شرح به یافت راه ذهن نهفته دنیای به توان می که های شیوه و روشها

 بیاندیشید غیرمتعارف توانید نمی اگر. است متعارف باورهای بردن سؤال زیر کار این برای مناسب شیوه یک -۱

 .کنید توجه توانند می که کسانی حرف به

 غیرمتعارف برای را تریز روش گذار بنیان آلتشولر است ای شیوه نیز، دیگر های زمینه از گرفتن الهام -۲

 . کند می توصیه اندیشیدن

 در که است کسانی تخیل قوه از استفاده فردا نیازهای تصوری فضای به یابی راه برای دیگر زمینه یک -3

 . است پیشنهادی شیوه یک راستا این در نیز استعاره و تمثیل. اندیشند نمی متعارف چارچوب

 در حوزه یک های روش کارگیری به ،آن از خارج اندیشیدن و موجود فکری پارادایم حجاب از رهایی برای -۴

 (.۱3۸۹، کیانی و غفاریان) میشود توصیه متفاوت حوزه یک

 تفکر

 :دارد وجود متضاد و ساده دیدگاه دو تفکر برای

 دنیا به آنها با انسان که کنند می تعیین ژنهای را هوش، باهوش مرتبط است ای مقوله کردن فکر -۱

 نیز را خود تفکر شیوه، کرد را عوض ها چشم رنگ توان نمی که طور همان، عبارتی به. آید می

 .داد تغییر توان نمی

 یاد باید یعنی؛ بخشید بهبود تمرین و آموزش کمک به را آن توان می که است مهارتی کردن فکر -۲ 

 دیگر های مهارت از یک هیچ با تفاوتی هیچ لحاظ ایناز  کردن فکر. دهیم انجام بهتر را عمل این چطور بگیریم

 یک هوش. بخشیم بهبود خویش کردن فکر مهارت توانیم می، باشیم برخوردار آن انجام اراده از اگر و ندارد



 

 

 دوبونو ادوارد: بگوییم تعریفی «کردن فکر از باشد قرار چنانچه. مهارت یک کردن فکر و است توانش یا استعداد

 می تأثیر تجربه بر هوش آن طریق از که؛ عملی است مهارتی تفکر»: نماید می تعریف صورت این به را تفکر

 (.۱3۸۷: ۱۷، دوبونو) «گذارد

  تفکر های ویژگی

 : است زیر شرح به ویژگیهایی دارای، تفکر

 براساس و نماید برخورد مشکلی با فرد که شود می آغاز هنگامی اساسا تفکر: مسئله با برخورد -۱

 حل راه تا کند فعالیت باید صورت این در. کند پیدا را مشخصی حل راه نتواند خود قبلی تجربیات

 . بردارد میان از را مشکل، آن اجرای با و یافته را مناسبی

 از گوناگون مسائل و ها موقعیت مقابل که است العملی عکس، رفتار اشکال سایر مانند تفکر: واکنش -۲

 .است مشکل با برخورد ،شد اشاره قبال که طور همان، تفکر محرک. زند می سر فرد

 و پایه داللتها. است مشاهده غیرقابل اعمال زمره در و داشته تجریدی جنبه تفکر: بودن انتزاعی -3

 . کنند می آماده مسئله حل برای را زمینه مفاهیم و تصاویر، کلمات طریق از و بوده تفکر اساس

 چنانچه و؛ دارد قرار مشخصی مسیر و جهت در شود می انجام تفکر جریان در آنچه: بودن دار جهت -۴

 از را تفکر، موضوع این. کند می معلوم تفکر هنگام در را فرد های فعالیت جهت مسئله حل، شد گفته

، سازد می ظاهر خود از فرایند دو این هنگام در فرد که هایی فعالیت زیرا؛ سازد می متمایز تخیل و رؤیا

 مانند؛ بگیرید باال دست را خود تفکر(. ۱3۸۸، مصطفایی و محبوبی) کنند نمی پیروی معینی جهت از

 به این و کند می ارزشمند را کارهایتان خویش تفکر برای شدن قائل ارزش. کنید فکر متشخص افراد

 .است موفقیت کسب معنای

  تفکر قدرت تقویت های روش

 روشهایی از استفاده به توانیم می ما که گرفت نتیجه توان می، شد خاطرنشان که مطالبی به توجه با

 :از عبارتند روشها این از ای پاره. نماییم تقویت را خود فکری قدرت

 ؛ مؤثر و مناسب مطالب خواندن و مطالعه -۱



 

 

 کردن پیدا و( مشارکتی جمعی صورت به چه و فردی صورت به چه)، مسائل حل در شدن درگیر -۲

 ؛بحرانها و مشکالت از رفت برون راههای

، متقاطع کلمات جداول حل نظیر. هستند برانگیز تفکر و چالش که هایی موقعیت در خود دادن قرار -3

 ؛فکری های بازی، برانگیز چالش معماهای

، نوشتن. گردد می افراد ذهن شدن فعال باعث که کاغذ روی بر خیاالت و ذهنیات ریزبرون و نگارش -۴

 قرار پرورش مورد و مینماید هیهسازماند، کرده احضار را آنها زیرا؛ است رویاها تحقق برای گام نخستین

 . میدهد

 چه، کاری چه، چیز چه، چرا هفتگانه سؤاالت ویژه به) کردن سؤال یعنی؛ پرسشگری و کنجکاوی -۵

 می علیه امام. میشود مؤثر تفکر قویت باعث موضوعات و مسائل در چگونه و کجا، موقع چه، کسی

 می یاد، کند سؤال خوب کس هر: فرمایند می دیگر جایی در. است دانایی از نیمی نیکو پرسش: فرمایند

 .گیرد

 .مطالب و رویدادها نقد و ارزیابی کلی طور به و آزمایش، نمودن مقایسه، مسائل تحلیل و تجزیه -۶ 

  .میدارد وا تفکر به را افراد، دستاوردها و ها پدیده مستقیم تجربه و طبیعت دامان به رفتن -۷ 

 و تفکر به تواند می بهتر آدمی ذهن، روز شبانه از خاصی ساعات در؛ مناسب مکان و زمان انتخاب -۸

 .بپردازد تعمق

، دارند پیوستگی و ارتباط یکدیگر با ها پدیده از بسیاری که آنجا از: یکدیگر با افکار دادن ارتباط -۹ 

 و کارساز نقش مفاهیم و معانی تداعی قدرت و آنها میان روابط از استفاده طریق از تواند می انسان ذهن

 معرف که جدیدی مفاهیم ظهور به موضوع این که کند عمل نو های ایده ایجاد در و نموده ایفا مؤثری

 .انجامد می هستند جدیدی های طرح و فکرها

 قبلی افکار و ها مجددطرح تنظیم و تحلیل، ترکیب از استفاده با گاهی: موجود وضع شکل تغییر -۱۰

 .یافت دست جدیدی فکرهای به توان می



 

 

 خود، جدید های طرح و ها اندیشه به دستیابی برای روش این در: دیگران جای به خود دادن قرار -۱۱

 می چه بودیم مواجه آنها امکانات و مشکالت، اهداف با که کنیم می تصور و داده قرار دیگران جای به را

 (.۱3۸3، رضائیان) کردیم

  تفکر انواع

 اندیشه و تفکر انواع به معتقد اندیشمندان از بعضی. دارد وجود مختلفی نظریات تفکر ابعاد و انواع درباره

 درباره بحث به که نظرانی صاحب جمله از. ندارد متفاوتی انواع تفکر معتقدند دیگر برخی و هستند

 تفکر به واگرا و همگرا تفکر عنوان تحت گیلفورد. هستند دوبونو و گلیفورد اند پرداخته تفکر انواع تفاوت

 دنبال به که است منطقی تفکر یا استدالل همگرا تفکر نظر این از. نماید می اشاره خالق و منطقی

 می توجه مسئله یک برای مختلفی های حل راه به خالق یا واگرا تفکر که حالی در. است صحیح جواب

 ذهنی های قالب ایجاد موجب را عمودی تفکر، عمودی تفکر و جانبی تفکر عنوان تحت نیز دوبونو. نماید

 جدید های قالب و داده تغییر را ها قالب این ساختار خالق یا افقی تفکر که حالی در میداند آن توسعه و

  .شود می پرداخته مختلف منابع از تفکر انواع به ادامه در. کند می ایجاد

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  انتقادی تفکر

 یا نقد از منظور. است گیری نتیجه و قضاوت برای مدارک و دالیل، شواهد جستجوی در تفکر نوع این

، علی حسین، رمضانی) کردن جویی عیب و انتقاد نه است کردن مطالعه و سنجیدن، بررسی، ارزیابی بودن نقاد

. است کرده ارائه شرح این به دلفی پروژه طی جامعی تعریف ۱۹۹۰ سال در آمریکا فلسفه انجمن(. ۱3۸۸:  ۸3

 استنباط و ارزشیابی، تحلیل و تجزیه، تفسیر نتیجه در که است تنظیم خود و هدفمند قضاوت انتقادی تفکر

 شامل انتقادی تفکر مهارتهای، کنند می بیان( ۲۰۰3) پروفتو و( ۲۰۰3) همکاران و کوزایر. گیرد می شکل

 و آخوندزاده) است استقرایی و قیاسی استدالل، وتحلیل تجزیه، خودتنظیمی، ارزشیابی، استنباط، تفسیر

 تفکر درباره( ارسطو و افالطون، سقراط) یونانی نفره سه کهنه دیدگاه تداوم انتقادی تفکر(. ۱3۹۰، همکاران

 قضایا بقیه و «بیابیم را حقیقت» است کافی. کند می کفایت استدالل و قضاوت ،تحلیل دیدگاه این مطابق، است

، دوبونو) است طراحی و خالقیت، سازندگی، زایشی های جنبه فاقد تفکر نوع این. آیند می دنبال به خود خودبه

۲3  :۱3۸۷.) 

  خالق تفکر

 ناخودآگاه عرصه به متفکر، تفکر نوع این در. است استوار شهود و تخیل مبنای بر که است تفکری

 خلق و تولید توانایی، خالق تفکر از منظور دیگر ای زاویه از. شود می امیدوار آن به آگاه خود از بیش و واردشده



 

 

 در مارتیندیل پروفسور(. ۸۹- ۱3۸۸:  ۸۸، علی حسین، رمضانی) است جدید هدفهای و ها حل راه، فکرها

 آیند می وجود به افرادی توسط ها نوشته ترین خالق که است نموده بیان روانشناسی مجله در ۲۰۰۷ آگوست

 منتقل مخ پیشانی قشری لب به مخ قشر عقب حسی بخش از را خود ذهنی های فعالیت عامدانه توانند می که

 این. است داشته مشارکت نیز چپ سمت نیمه اما، بوده دخیل فعالیت این در آنها مغز راست نیمه اگرچه نمایند

 خود ذهن توانید می شما. است اشتباه هستند «مغز راست طبیعی طور به که هستند کسانی خالق افراد که نظر

 غیرعادی توانایی شامل خالقیت که وجودی با. شود جابجا راست به چپ از و جلو به عقب از تا کنید تربیت را

 متفکرین برای. باشد مفید باید افکار این راهبردی متفکرین برای، است کردن فکر اصیل افکار به و کردن فکر

  (.۲۰۱۰: ۱۸، هورن و ووتون گردد منجر عملی اقدامات به باید خالق های گیری نتیجه راهبردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

  قیاسی تفکر

 قضایای اگر دیگر سخن به؛ است جزیی ای نتیجه با قضیه به دستیابی برای کلی قضایای بر مبتنی که تفکری

 می فراهم که هایی پاسخ، قضایا آن به مراجعه و مسئله با مواجهه محض به، بدانیم صادق و پذیرفته قبال را کلی

 شوند پذیرفته، درست های پاسخ عنوان به باید و گرفته قرار ما فراروی ذاتی و ناپذیر اجتناب طور به آید

 (.۱3۸۸: ۷۵، علی حسین، رمضانی)

  استقرایی تفکر

:  ۷3، علی حسین، رمضانی )گردد برمی سقراط شخص به ویژه به باستان یونان فیلسوفان دوره به تفکر نوع این

 برای و کلی معلومات سوی به جزئی معلومات از حرکت مبنای بر که است تفکری، استقرایی تفکر(. ۱3۸۸

  (.۱3۸۹. جعفریانی و ناظمی) گیرد می صورت تعمیم کلی نتایج به دستیابی

 قیاسی تفکر و تفکر ابزار استقرایی تفکر که است نهفته نکته این در قیاسی و استقرایی تفکر نوع دو ذاتی تفاوت

 نمی قرار یکدیگر روی در رو و کنند می حرکت حقایق کشف برای، نوع دو هر. است ابزار آن کننده استفاده

 (.۱3۸۸، علی حسین، رمضانی) گیرند



 

 

 

 واگرا تفکر

 راجع» تیپ از هایی سؤال طرح با که است موضوع ابعاد همه دیدن و مشکل کردن باز و تجزیه برای واگرا تفکر 

  .شود می آشکار مسئله مختلف زوایای و ابعاد «چیست به

 


