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 چكيده
راهبیردی سیازمان   ای است که در این مقاله برای بررسی  االی ه    رشته مغزی از مباحث میان چپ -مغزی راست

ای بیین راسیت    چه رابطه این است که مقاله حاضر . پرسشمورد استفاده قرار گراته است ،ارهنگ  با مخاطبان
بیه  چگونیه  با مخاطی    سازمان گفتمان اال ه وجود دارد؟ ارهنگ   یها سازمانچپ مغزی و مدیریت  -مغزی
روش این تحقیق تولییف    تفاهم بیشتر مدیریت کرد؟توان این اال ه را برای ایجاد  و چگونه م  آید م  دست

پرسشینامه   بر اساسشده و ط  آن  انجام ارهنگ این تحقیق در یک پژوهشگاه معتبر  .است ترکیب و نوع آن 
ن و منیاب  انایان  سیازمان     امخاطبی ) مغزی در محیط بیرون  و درون  سازمان چپمغزی و  راستنوع و شدت 
در مغیزی   چپمغزی و  راستها، اال ه میان شدت  با محاسبه مقایاه میانگین شده است. گیری بررس  و اندازه

میدیریت تفیاهم    رونید ایجیاد و  طراحی  و   ه گفتمیان   آن مدل اال بر اساساستحصال و سازمان و مخاطبان 
 ان ازمغزی بیا  و درون سیازم   ستمحیط سازمان از خصولیات راتحقیق آن بوده که  یااتهشده است.  پیشنهاد

در درون سیازمان از راهبیرد    دمیدیریت سیازمان بایی    مغزی با تری برخوردارند. بر این اسیاس  خصولیات چپ
 کوشییده، در درون سازمان در جذب ااراد خالق . کندریزی و در محیط آن از راهبرد کارسا رانه استفاده  برنامه
هاى میدیریت مشیارکتى    هاى تشویق و تنبیه و شیوه بردن سطح توانایى خالقیت ااراد با استفاده از روشدر با 

ن خود را تفكیک کیرده، بیراى هیر    اکردن اال ه، مخاطب د. در رابطه با محیط نیز براى نزدیککنتالش  غیره، و
بینى و  محصو ت متناس  پیش غیره با توجه به نیازهاى دیگر سنى و تحصی ى و ،مغز چپمغز و  راستگروه از 
 .پر کندمناس   های دوسویه کردن روش لحاظ و اال ه باقیمانده را با تب یغات و دهکرریزى  برنامه
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 جستارگشایی

 کشور میا  اهمیت بایار، در باوجودتازه و  ،یا رشته انیممبحثى مغزی  چپ -مغزی راست وضوعم

ایین موضیوع در چنید زمینیه مخت ی        کمتر مورد توجه و استفاده واق  شده است. و دهمانبكر 

هاى مخت ی    داراى پایه مشترک بوده و در حوزه ،و روانشناسى 1کاوى روان شناسى، عص  زیات

توان کتمان کرد که ایین یااتیه مهیم،     نمى. (Carolyn, 2003) است اثرگذارع وم اناانى و غیر آن 

کنید و   از شناخت خود و جهان پیرامون دچار تحول و دگرگونى بنیادین مى بینى اناان را جهان

انید   که از زوایاى گوناگون بیا انایان سیروکار داشیته     ،تصورات بایارى از لاحبنظران پیشین را

این موضوع بیا الگیوی دسیتور زبیان     نكه آبه دلیل  .نماید تغییر داده، تكامل بخشیده یا ابطال مى

سروکار دارد، با پردازش اطالعات وارده به ذهن، دو نوع خروج  متفاوت با شدت ها  ذهن  اناان

نچه اناان از محییط دریاایت   آدر اهم و ادراک  نخات ،جهیدرنتکند.  ه م ئارا ،و ضع  مخت  

در  دوم، و گیذارد  ثیر مایتقیم می   أبین   تی  )جهان یدآ کند و شاک ه ذهن  که در او پدید م  م 

های محیطی ، چیه ایردی و چیه اجتمیاع ، بیروز و        و پاسخگوی  به کنش گیری ارایند تصمیم

مغیزی ییا    دهید. در اجتمیاع  بیا اایراد دارای خصولییات راسیت       ظهورهای متفاوت  نشان می  

بینی    میانگین مجموع این دو کارکرد، جهان همیک به دمغزی مشترک، با شدت و ضع  نز چپ

در ساخت و رابطه بیین ارهنیو و تمیدن هیر جامعیه       که شود ایجاد م های مشترک  و پارادایم

نگین وضیعیت  ابه میی  دثیرگذاری بر هر جامعه بایأگذارد. به همین ع ت برای ت ثیر ماتقیم م أت

راست مغزی یا چپ مغزی و شدت و ضع  آن پ  برد و بر اساس همان دستور زبان به گفتمان 

موضوع باعث ایجاد اال ه گفتمیان  بیین   ثیرگذار رسید. عدم توجه به این أو ت اهم قابلمشترک 

تمیام    طیورک   بهاین موضوع  . از آنجا کهدوش م دهنده و جامعه مخاط  آن  سازمان یا ارد پیام

ای راهبردی  این اال ه، اال ه .دهد ماتقیم قرار م  ریتحت تأثرا  دهنده امیپو تالش  کرد نهیهز

  دار و تیاریخ  رر  دارای دسیتور   ات ریشهانه در جامعه ایران  که به دلیل خصولیفسأ. متاست

زبان گفتمان  و پارادایم خاص خود است، به این موضوع توجه نشده و این اال ه گفتمان  باعث 

ده از ابزارها، کارکردها و رویكردهای متفاوت و حت  مقابل با دستور زبان ذهن  نده استفاده پیام

ب كیه بیه    ،اثربخش  بر ارهنیو جامعیه نداشیته   ای در  اایده تنها نه جهیدرنت مخاط  شده است.

هیای ارهنگی  ییا     تغییردهنیده بنییان  نتایج معكوس در گریز مخاط  و گرایش به سازوکارهای 

محیطیى کیه داراى خصولییات     ،درواقی   اند، شیده اسیت.   مخرب که به این موضوع توجه کرده

گیرا جایتجو    ى و نظمراهبرد متفاوت از محیط با خصولیات منطق ،خالق و تغییر و تحول است

 بیا  مغیزی  مغزی یا چیپ  راست از دو خصولیت هرکدامراى که دا و محیط  کند نیز سازمان مى

                                                                                                                                                       
1. Neuropsychoanalysis 
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 :1389مط یق،    )نیوری  ط بید  میى ها و روندهاى متفیاوتى را   ها، سیاست راهبردبیشتر باشد  قوت

146-123 . 

 عنیوان  بیه های ارهنگ   بین سازمان مداکارموضوع برقراری ارتباط اثربخش و . بيان مسئله

ای بیا   ل در جامعیه ئتیرین مایا   نهیا، از مهیم  آماع  و مخاطبان تمتولیان ارتقا و تعال  ارهنو اج

 ،ورنبیودن  کارکرد و پیشینه بایار عمیق ارهنگ  مانند جامعه ماست. موضوع  که به ع ت بهره

زمیون  آشیود،   د می  ح   پیشنها ن راهآبرای   چند گاهاز  و هر بودهن و ئدغدغه ما ازپیوسته 

 ه این تحقیق کمک به حل این معضل با ئانجامد. ما به نتیجه مط وب نم  معمو ًاما  ،گردد م 

هیا و جوامی     دستور زبان ذهنی  انایان   عنوان بهمغزی  چپ -مغزی استفاده از خصولیات راست

و تأثیر آن بر راتار و مغزی  چپ -مغزی راست نهیزم دراى که  با توجه به مطالعات گاتردهاست. 

ثیری که این موضیوع در  أو تاست نیازهاى اردى و هنجارهاى گروهى و اجتماعى لورت گراته 

 در نظیر گیراتن  و  اایراد و جوامی  دارد   گییری  و تصمیمادراک، بینش، نگرش، گفتمان مشترک 

هیای   وییه ثیر در مخاطبان با بهترین گأسازی و ت های ارهنگ  در ارهنو موریت ال   سازمانأم

ها  بین این سازمانگفتمان  کاهش اال ه تواند در شناخت و  ذار، استفاده از این قاعده م گثیرأت

اهم و رویكیردی نیو در ایین زمینیه کمیک      باترسازی داری داشته و به  ثیر معن أت و مخاطبان

هیایى   تفیاوت همچنین با توجه به  سفانه تاکنون مغفول مانده است.أمت موضوع  کهشایان کند. 

رسد بتوان از این مقوله کیه   به نظر مى ،آمده به دستهاى مخت   شرقى و غربى  که در ارهنو

رییزى   میدیریتى و برنامیه    سیازى  میدل  زمینیه  در ،اسیت  محاسبه قابلیک خصولیت رنتیكى و 

. در این تحقیق سع  شده یک مورد سیازمان ارهنگی    هاى کوچک و بزرگ بهره واار برد محیط

مغیزی و   خصولییات راسیت   ازلحیاظ  در آنو اال ه گفتمیان    قرارگراتهتح یل  كاش ومورد کن

راهكارهیای  ن آ برای ارزییاب  و کیاهش  سازی و  ن بررس ، مدلابین سازمان و مخاطب مغزی چپ

 ند.شوپیشنهادی ارائه 

 و اال ه راهبردی گفتمیان  سازمان و محیط  شناسایى خصولیات درونى . اهداف تحقيق

 منظیور  بیه راهبیرد مناسی    ارائیه میدل و   . یمغز چپو  مغزى از خصولیات راستبا استفاده آن 

 .های ارهنگ  و مخاطبان سازمان گفتمان ارزیاب  و کاهش اال ه 

در  ی ارهنگی  هیا  سیازمان مغزی،  چپ و مغزی خصولیات راست بر اساس .تحقيق پرسش

در حیوزه گفتمیان بیا    کیاهش االی ه راهبیردی     ارزییاب  و را بیرای   ی باید چه سازوکارها ایران

 ند؟اتخاذ کنمخاط  

هیا و   ها، سیاسیت  راهبرد عبارت است از الگو یا طرحى که هد  .مروری بر ادبيات تحقيق

 کنید  با یكیدیگر ترکیی  میى    وستهیپ هم بهاى عم یاتى یک سازمان را در قال  یک کل ه زنجیره



 مغزی چپ -مغزی های ارهنگ  و مخاطبان براساس راست سازمانارزیاب  و کاهش اال ه گفتمان   8

نقیاط قیوت    جانبه و ت فیقى است که محاسن ییا  ، همهیک برنامه واحد  1382 ،دیگران وکوئن )

است که بیا   شده   طراحسازد و به نحوى  ال ى سازمان را با عوامل و تغییرات محیط مربوط مى

 ومینتس بیرگ  )شود  از دستیابى به اهدا  ال ى سازمان اطمینان حالل مى ،اجراى لحیح آن

ى، الگیو، موضی  و دییدگاه نییز     یی آرا در معانى همچیون طیرو و نقشیه، لی      و  1382، دیگران

 . 1388، انا ) است کارراته به

 تصميمات راهبردی. 1
هایى هاتند که مایر ک یى حرکیت ییک سیازمان و بقیاى       تصمیم گونه آنتصمیمات راهبردی 

و نامشیخ  کیه ممكین      نی یب شیپی  رقابلیغبینى،  هاى قابل پیش ى آن را در پرتو دگرگونىینها

 . 1380 ،داورى) کنند معین مى ،ه آن سازمان پدید آیندهاى درخور توج است در محیط

ییک رهبیرى مرکیزى تنظییم و بییان       توسیط   ،هاى دقییق  هد  .شده یزیر برنامهراهبرد 

رسمى براى اطمینان از اجراى طبیعى آنها در محیطیى متعیادل،    اظرسپس به کمک ن .شود مى

گونه انحرااى از هید    از اینكه هیچ شود )براى اطمینان مى نظارتبینى  یا قابل پیش کنترل قابل

 منطقى هاتند. شدت بهوجود ندارد . این نوع راهبردها 

ییک رهبیر    نشیده  انیی بتصیورات ذهنیى    لیورت  بیه ها و مقالد  هد  .راهبرد کارساالرانه

هاى جدید قابل انطباق هاتند. سازمان تحت کنترل شخصى  با ارلت ، بنابراینموجودیت دارند

 طیور  بهبرخوردار است. این راهبردها  شده تیحمااین رهبر است و او در محیط خود از موقعیتى 

 . 1385، دیگران گ وک و) توانند خالق نیز باشند ولى مى ،نابى منطقى هاتند

که معمو ً بر اساس نیوع   یشانها تبندى اعالی با توجه به گروهها  سازمان .سازمان فرهنگى

 شیده    یی تعرنیوع مشیترى    برحای  ، منطقه جغراایایى، مراحل تولید ییا  کار، وظیفه، محصول

تواند ییک ییا چنید میورد از میوارد       شوند. بر این اساس سازمان ارهنگى مى شناسایى مى است،

نیوع   برحای  هیا   اعالییت اما با توجه به گرایش ؛ ده باشدکررا در حوزه ارهنو تعری   ذکرشده

تیوان سیازمان ارهنگیى را سیازمانى      میى  ،مشترى که اکنون کاربرد روزاازونى پیدا کیرده اسیت  

 اند. واسطه نیازهاى ارهنگى بدان رو نموده هن یا مشتریان آن بادانات که عموم مخاطب

 2مغزی چپ -مغزی راست. 2
بیریم   بیشیتری می    هغیز اسیتفاد  یندهای ذهن ، از ییک نیمكیره م  ادر ار طورمعمول بهبیشتر ما 

Mitchel, 1998).  

                                                                                                                                                       
2. Right Brain- Left Brain 
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هیای خطی  و    یندهای اطالعات عددی و کالم  که نتایج آنهیا در حالیت  اچپ به ار هنیمكر

 ،های ذهن ، منطق  دارند، تخصی  داده شده است. این قامت از مغز، اعالیت دستوری کاربرد

اطالعات را داراست.  لیوتح  هیتجزبندی و  دهد و توانای  طبقه گرانه را انجام م  عقالن  و تح یل

کنید. ایین    مغز میا را اعیال می     های غیرعین  ق و نوآور بوده، قامتمبتكر، خال ،راست هنیمكر

و توانیای  اهیم ترکیبیات پیچییده و      بیوده و تصیاویر   یبعید  سهاشكال  مائول پیمایشقامت 

 و نیات چپ مغزیا کامالً  راست مغزکس کامالً  البته هیچ ارهای درهم پیوسته را داراست.ساخت

از  هیک نیمكربه همچنان که هرکس یک دست، یک چشم یا یک پای ما ط دارد، ممكن است 

مغز را تیا حید    ههای هر دو نیمكر توانای  ،این امكان وجود دارد که شخ باشد.  ما طمغز نیز 

هیای ج یوی  و عقبی  تقاییم      های مغز همچنین به بخیش  نیمكره توان و استعداد توسعه دهد.

های ج یوی  مغیز    تری هاتند و با قامت مغزی قوی شوند. اارادی که دارای خصولیت چپ م 

 گر، عقالن  هدامند و نقیاد حیل   اندیشند، مشكالت را با استفاده از تفكر منطق  تح یل خود م 

تواننید     اسیتعداد و توانیای  دارنید. آنهیا می      می یكی  ک نكکنند. این اشیخاص در کارهیای ت    م

هیای   ها و مشكالت از روش ماائل قضاوت کنند و در موقعیت بارهعم   در لورت بهو   درست به

بیا دقیت، هیر     و شیده  رو بهروهای واقع   با وضعیت  خوب بهدار استفاده نمایند. آنها  عین  و برش

دیگر، اشخال  هاتند که بیشتر از قامت عقب   گروه کنند. گیری و محاسبه م  ا اندازهامری ر

هیای قطعی  و    کنند. این ااراد با دییدگاه عم ی ، متأثرانیه، نگیرش     چپ مغز استفاده م  هنیمكر

شیوند. آنهیا بیه دنبیال      گرایانه از دیگران جدا م  های جزء دهنده و اندیشه گرا، تفكر سازمان واق 

هیای   هیا و میدل   راهكیار از   خیوب  بیه گردند و  احتیاجات و مشكالت م  گام به گامای حل ه روش

  خیوب  بیه نید. بیرای هیر کیاری     کن حیل مشیكل اسیتفاده می      بیرای  ماییر  نیتیر  کوتاهانتخاب 

ند، معمو ً هات  ریزی و طراح های برنامه مند به شیوه کنند و عالقه ها را تعری  م  دستورالعمل

ایجاد  ساختاربندی و ثبات دهای خو پذیرند و تالش دارند در سازمان شده را م  های توااق ارزش

 کنند.

بیا   ،کننید  که بیشتر با قامت ج وی مغز خیود اكیر می     مغز ها و تفكرات ااراد راست اندیشه

شیوند.   های دیداری مشخ  م  تصورات و تخیالت، ابداع و نوآوری، خالقیت، هنرمندی و روش

هیای مفهیوم  برخوردارنید.     کردن و نگرش کارهای خود از توانای  با ی  در ترکی این ااراد در 

تواننید در   می   و کننید  های عمیق و کامل ارائه م  دیدگاه ،ها و مشكالت آنها معمو ً در موقعیت

گرایی ،   در گیروه  . ایین اایراد  ارائیه کننید   راهبردیهای  الول  و  ماائل، دیدگاه  باز و اندیشه

ها را با یكدیگر ترکی  کرده و بیه مفیاهیم  پوییا و     کردن توانا بوده، اندیشه و مقایاهبندی  جم 

 و دهکرخود را دنبال ویژه های  راه ،دهند برای حل مشكالت ترجیح م  و یابند نظیر دست م  ب 
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پذیری با  داشته و موانع  که در راه پیشیرات   خطرهمچنین های ابداع  استفاده کنند.  از روش

 دارند. از میان برم  را خرد کرده، آید پدید م  آنها

کنند در مشارکت، پشتیبان ، همكیاری،   مغزهای  که با قامت عقب  مغز خود اكر م  راست

توانا هاتند. بایار حااس و باذوق بیوده،   ،های کیف  و عاطف  پذیری، اندیشه ، جم ی گرا درون

دادن  بیاطن  و نشیان   ،هیای درونی    اندیشیه  به دنبیال آارییدن   مدامتمایل دارند هنرمند باشند. 

عالقیه دارنید در ادراکیات و شیعورهای بیاطن  رشید کیرده،        و واقعیت و ماهیت ماائل هاتند 

 . Giller, 2001)ها و تصورات درون  خود را متعال  سازند  انگیزه

 زیرمغزی به شرو  چپ -مغزی راستمواردی از پیشینه مطالعات در مورد . پيشينه تحقيق

 باشند: م 

ریزی با سمت چپ مغز و میدیریت   برنامهای با عنوان    در مقاله1997) 3هنری منتیس برگ

با استفاده از نیمكره سمت چپ مغیز و میدیریت بیا     یزیر برنامههای  به روش ،با سمت راست آن

های مهم  به مدیران در این زمینیه ارائیه کیرده     استفاده از نیمكره راست مغز پرداخته و تولیه

 ست.ا

های میدیریت   ، به شیوهزمان خود را مدیریت کنیدبا عنوان  ای   در مقاله2000) 4لین وایت

مغیزی توجیه خیاص نمیوده و بیر ایین اسیاس         مغیزی و چیپ   اساس خصولیات راسیت  بر  زمان

 ده است.کرمغزی ااراد ارائه  مغزی و چپ تعیین میزان شدت و جهت راست برایای  پرسشنامه

مغزی  های ایزیولوری راست ایزیولوری پزشك  در رابطه با تفاوت  در کتاب 1996) 5گایتون

 و تولی  راتاری آنها مطالب  ارائه کرده است. مغزی و چپ

های ممكن  ید بنویایم و بهترین ک مات را از میان تمام حالتیبیامقاله    در1998) 6میشل

 یهیای ارتقیا   یند نوشیتن و روش ادر ارمغزی  چپ -مغزی ثیر موضوع راستأبه ت ،به دست آوریم

 توانای  اناان در این زمینه با استفاده از این خصولیات پرداخته است.

های مدیریت  و نگرش بیه   به تفاوت ،مدیریت زمان برای ااراد خالق  در مقاله 1999) 7تی ر

 ارائه کرده است.های  را در این زمینه  و راهنمای  پرداختهمغز  مغز و چپ زمان در ااراد راست

، سیاختار  ایزیولوری  دانشبه  ،شناس  روان ایزیولوری عص   در موضوع 1984) 8تریمارچ 

 مغزی و ساختار برتر تفكر اناان  تكیه داشته است. مغزی، چپ های راست مبتن  بر تفاوت

                                                                                                                                                       
3. Mints berg 

4. White 

5. Guyton  
6. Mitchell 

7. Taylor 

8. Trimarchi 
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مغیزی   چپ -مغزی ثیر راستأبه ت نظم  مغزی ب  ذهن، نظم و   در مقاله1989) 9مارتناون

 نظریه آشوب پرداخته است.در 

مغیزی،   ثیر موضیوع راسیت  أ، بیه تی  مغیز، رویكیردی تیازه    ذهن ومقاله    در1991) 10تیچنل

 .ده استکرهای اخالق  توجه  مغزی در اجتماع و ارزش چپ

بیر   گرا ساه آتیهؤدگرگون  در اندیشه قرن بیاتم : نقش یک م  در مقاله 2000) 11سمایر

سایات پوییا در قیرن    ؤبه ارائه راهكارهای پدیید آمیدن م   مغزی چپ -مغزی نظریه راست اساس

 پرداخته است. ویكم بیات

بیه نگیاه  جهیان  در اتحیاد      هیای اجتمیاع    کردن پویای  متحد  در مقاله 2006) 12جوینر

متفیاوت   های متفاوت در پویای  و همگرای  جوام  با توجیه بیه خصولییات مشیترک و     اندیشه

 است.مغزی توجه داشته  چپ -مغزی راست

های  به روش مغزی  مغزی، چپ توازن راست بر اساسطراح  ذهن   در مقاله 2009) 13کارل

متعیادل از خصولییات    گییری بیر اسیاس اسیتفاده متیوازن و      الگوهیای تصیمیم   پرورش ذهن و

 داشته است. توجهمغزی  چپ -مغزی راست

در کنتیرل   مغیزی  چیپ  -مغزی ثیر راستأبه تروانشناس  نمادها   در مقاله 2010) 14لورنس

 سعادت نظر داشته است. در جهت ل ح و رو پیشسرنوشت اناان و تغییر جهان 

 های رشید و  به راه توانای  مغز خود را اازایش دهیدبا عنوان  ای   در مقاله2010) 15رستاک

مغیزی توجیه کیرده     چیپ  -مغیزی  های مغزی و ذهن  بر اساس خصولیات راست ارتقای توانای 

 است.

  .استترکیب  )بنیادی، کاربردی   ،نوع آن تولیف  و مقالهاین  روش تحقیق. روش تحقيق

ارهنو و اندیشیه   پژوهشگاه لیوتح  هیتجز سطح .هاى آن معرفى جامعه آمارى و ویژگی

میدیریت راهبیردی بیا اسیتفاده از خصولییات       ،موضیوع  لیی وتح  هیی تجز. کیانون  استاسالم  

است. محیط سازمان نیز با انتخاب تعیدادى اایراد از جامعیه پیرامیون     مغزی  مغزی و چپ راست

آن وجهیه غالی     لیی وتح  هیتجزو کانون در نظر گراته شده است تصاداى  لورت به)مخاطبان  

 در میان آنان است. ،آمارى ازلحاظشدت و ضع  آن میانگین مغزى و  مغزى و چپ راست

                                                                                                                                                       
9. Martensson 
10. Titchenell 
11. Smyre 
12. Joyner 
13. Carl 
14. Laurence 
15. Restack 
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 مدل فاصله راهبردی -(1شماره )نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاى جامعه هدف شرح ویژگى. 3

 داخل سازمان .3-1

. عمیوم اایراد ایین سیازمان از     اسیت طو نى  نابت بهاى با عمرى  مجموعه مورد مطالعهسازمان 

از ارتباطیات مناسی  کیارى     و برخیوردار بیوده   بیا ی  سطح تحصیالت دانشیگاهى ییا حیوزوى    

باشند. ارهنو سازمانى، ارهنگى حاکى از جو دوستى و لمیمیت و ارتباط عاطفى  برخوردار مى
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مشیابه از رانیدمان و    باهد هاى  سازمان نابت به سازمان ، طورک  به. است قبول قابلدر سطح 

ن خود موایق بیوده اسیت. تنیوع و     امخاطب ینابى در اغنا طور به و بوده خوبى برخوردار ی اکار

پیردازد و اسیتفاده از اایراد کارشیناس بیا سیطح        که سازمان به آنها مىعمق موضوعات ارهنگى 

 .هاى آن در جامعه ارائه کرده است از مجموعه اعالیت قبول قابلاى  چهره ،دانش و توانمندى با 

 محيط سازمان. 3-2

کیه بیه هیر    شود  م )حوزوى و دانشگاهى  یا اارادى  کرده لیتحصمخاطبان سازمان شامل ااراد 

زارهیاى  بآورى اطالعات و ا شیوه جم . موضوعات ارهنگى مورد بحث عالقه یا نیاز دارند ع ت به

که عبارتند  اند گراته قراربررسى و مطالعه مورد  دسته دودر مجموعاً  ،در این پژوهش کارراته به

 از:

شده از ابتداى تشكیل  تدوین یا اجرا یها نامه نییآمدارک مربوط به  .یمطالعه اسناد -الف

 شد. مطالعه و بررسى سازمان تا زمان شروع

مغیزى از   چیپ مغیزى و   راستبا توجه به تكیه مطالعه بر خصولیات . پژوهش ميدانى -ب

استخراج و   Lynn white, 2000) زمان خود را مدیریت کنید اى که در این باره از مقاله پرسشنامه

از آنجیا کیه جامعیه میورد مطالعیه      اسیت.  رسیده، استفاده شده  تاداناسو به تأیید  شده  ترجمه

تصاداى بر مبنیاى تعیداد    لورت به سعى شد تا حجم نمونه است،شامل درون و محیط سازمان 

بیر اایراد    رگیذار یتأثهاى مخت   انتخاب شیود. عوامیل    شامل تمام رده ،نفر از درون سازمان 25

پرسشینامه   در ،جناییت و شیهر محیل سیكونت     ،تحصیالت ،مائولیت ،شغل ، نمونه شامل سن

در میورد هیر    5تیا   0 دو بازهمغزى بین   چپمغزى و  راستلحاظ شد. در پرسشنامه خصولیات 

مغیزى ییا    هیاى مربیوط بیه راسیت     گزینیه »است که یك  از   بودهشده و ارد  یازبندیامت پرسش

 21 پرسشینامه شیامل  . کنید را انتخاب اش باشد،  که متناس  با خصولیات شخصى« مغزى چپ

. از آنجیا کیه   است پرسشهر گزینه در هر   ازدهیامتو  یگذار عالمتاه راهنماى به همر پرسش

هیا،   میانگین متوسط امتیازات گزینه ،خوبى برخوردار است نابت بهپرسشنامه از روایى و پایایى 

  هیوسی  بیه . اسیت مغزى و شدت و ضع  آنهیا   مغزى یا راست نابى بیانگر خصولیت چپ طور به

مغیزى و   متوسط میانگینى از خصولیات راسیت  طور بهاین امكان اراهم شد تا بتوان  ،پرسشنامه

آورد. بیا توجیه بیه     به دستمغزى و شدت و ضع  در جامعه آمارى محیط و درون سازمان  چپ

نیوع میدیریت راهبیردی و     ،سازمانى اتیخصول بر هیتكبا  ،ها نیانگیم اهیو مقا این خصولیات

 شده است. ریزى آن پیشنهاد برنامه

پیس از انتخیاب تصیاداى     به لورت زیر بوده اسیت:  نحوه توزی  پرسشنامه و توجیه مدیران

 و دهشی مدیران پیرامون موضوع توجیه  و حوزه اعالیت آنها در شش بخش مجزا شناسایى ،ااراد
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در ایین قایمت تأکیید بیر تحقیقیاتى       .دندکرها  آورى پرسشنامه نفراتى را مائول توزی  و جم 

به جهیت پرهییز از تیأثیرات احتمیالى      دهنده پاسخها بود و اهدا  ال ى پژوهش براى  بودن ارم

 23هیا از داخیل سیازمان     آورى پاسخ اطالعات اضااى و نتیجه مورد نظر مبهم ماند. پس از جم 

در محییط   ناسیایى شیدند.  پاسخنامه ااقد اعتبیار ش  دوپاسخ سالم و معتبر تشخی  داده شد و 

عالقیه   ن انتخیاب و سینجش شیدند.   انفیر از مخاطبی   30تصیاداى تعیداد    لیورت  بهسازمان نیز 

امكانیات باییار ارزنیده و     ،ن سطح با ى سازمان و همكارى لمیمانه مدیران و کارکنانمائو 

   خوبى بودند که شرایط مناس  براى پژوهش اراهم آوردند.

روش  د.شی اسیتفاده   ،t نوآزمی و  x2هاى آمارى  و از ارمول SPSSاازار  نرم این پژوهش ازدر 

 ها بوده است. تح یل آماری مورد استفاده، مقایاه میانگین

 هایى نیز در ارتباط با این پژوهش وجود داشت که تعدادى از آنها عبارتند از: محدودیت

عدم باور تعدادى از مدیران و کارکنان به توانمندى دانشگاهیان نابت به حل ماائل و  .ال 

 ؛مشكالت مطرو شده

بیودن اسیتفاده از آن در    مغیزى  و تیازه   مغزى و چیپ  بودن پایه تحقیق )راست بكر و تازه .ب

 ؛هایى از این دست تحقیق

 ؛برخى از کارکنان از شناسایى در پاسخ به پرسشنامه نگران  .ج

بودن ک یى مباحیث ارهنگیى و میوارد مربیوط بیه ارهنیو کیه کیار را در           کیفى و مبهم .د

 ؛کرد دشوار مى های تفضی   و تح یل منطق  ایجاد مدلهاى  به شیوه لیوتح  هیتجز

 ان.ارلت محدود مدیران، سرپرستان و پژوهشگر - ه

آمیارى تحقییق نشیان     یهیا  لیی وتح  هیی تجزآمیده از   به دستمطالعه نتایج  .نتایج تحقيق

طبیعیى گیرایش    طور به و مغزى با  برخوردار بوده دهد که داخل سازمان از خصولیات چپ مى

دارد. حیال آنكیه    تمیدنى ى و نی مباحیث عقال  لیوتح  هیتجزریزى،  به خصولیات منطقى، برنامه

ز ا ،که عموم مطالعات آمارى کشورهاى شرقى نشان داده اسیت  همچنان ،ن و محیط آنامخاطب

باشند که تمایل آنها را به ادراکات عاطفى، نیازهاى  مغزى با ترى برخوردار مى خصولیات راست

بیه دسیت   اى که از ایین اراینید    ین نتیجهنخات دهد. روحى، روانى و مباحث ارهنگى نشان مى

براى درون سیازمان   دبای ،این است که برعكس روندى که اکنون در سازمان جریان دارد آید، م 

سیا ر   بییرون آن راهبیرد کیار    برای ریزى و مغزى با  از راهبرد برنامه به خاطر خصولیات چپ

تماییل درونیى سیازمان را بیه داشیتن       ی،مغیز  استفاده شود. نیازهیاى منطقیى و تح ی یى چیپ    

ز مغیزى ا  هیاى راسیت   در محییط  آنچیه کنید و   آشیكار میى   وضوو به شده یزیر برنامههاى  راهبرد
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سا ر را مات زم  آید، راهبرد کار هاى ارگانیک پدید مى تغییرات و تحو ت دائم نیازها و دگرگون 

 .سازد مى

مغزى با سن، شغل،  چپمغزى و  راستدر این تحقیق چند موضوع ارعى نیز از قبیل ارتباط 

بیین آنهیا     یدار  معنی جنس، محل سكونت، تحصیالت مورد بررسیى قیرار گرایت کیه ارتبیاط      

وییژه تحصییالت    بیه  ،هر چه سیطح سیواد    طورک  بهاست که  آن توجه قابلنكته  .مالحظه نشد

 کند و این گویاى دو نكته است: مغزى اازایش پیدا مى شدت چپ ،رود با تر مى دانشگاه 

 خودکیار  طیور  بیه مغیزى اسیت و    آموزش در کشور ما متكى بر خصولیات چیپ  نظام  ال 

 کند. حذ  مى مرح ه به مرح همغزها را  راست

مغزى آنهیا را   خصولیات چپ ،م آموزشىنظا ،مغزانه هاى چپ به خاطر استفاده از شیوه  ب

مغیزى اایراد را بیه     حال آنكه خصولییات راسیت   ؛بخشد توانایى آن را ارتقا مى ،تقویت کرده

متكیى بیر   کند. از آنجا که شیوه آموزش حوزوى هنوز تیا حیدودى    تضعی  مى ،تح یل برده

مغزى در سطوو بیا ى آن از ضیری  خیوبى برخیوردار      خصولیات راست ،مغزى است راست

توانید تیا آن انیدازه     یک جامعه مى وپرورش آموزشم نظا. توجه به نیازهاى محیطى در است

باشد که خصولیات طبیعى و رنتیكى آنان را تقوییت کیرده و رشید و توسیعه      کننده نییتع

مغیزى در سیازمان    تضعی  کند. شاید ضری  با ى چپو تح یل برده دهد یا آنكه آن را به 

، بیه همیین ع یت باشید و     رنید یگ  برمنیز که اکثر ااراد آن را اشخالى با تحصیالت با  در 

شیاید بتیوان بیه یكیى از ع یل عمیده       همچنیین  د. شواندیشى  چاره دقطعاً در این زمینه بای

و مقاب ه و گرییز از   کرده لیتحصدر ااراد  نطق مو  یااتهال  شدید میان تفكرات ساختاراخت

مغیزى و رونید آن دور    هاى چپ از شیوه و مغز بوده راست ذاتاًآن در سطوو پایین جامعه که 

هیاى   توانند محمیل خیوبى بیراى تحقییق و پیژوهش      پى برد. این دو موضوع نیز مى ،اند بوده

هیاى غربیى میا بیشیتر بیر روى       شیوه»گوید:  مى جی ر در بخش  از مقاله خود بعدى باشند.

هیاى مدرسیه    اند که نیمكره چپ مغیز را در میدت سیال    مغزى بنا شده چپ وپرورش آموزش

ما بهاى سنگینى  ،د. براى این نوع طرز تفكرنده از نیمكره راست بیشتر رشد مى اندک اندک

ت در دوران هاى ما از ضری  با تر خالقیی  دهد که عموم بچه ایم. آمارها نشان مى را پرداخته

ها ضیری  بیا یى    تنها ده درلد از بچه  سالگ هفتمدرسه برخوردارند. در سن  آغازپیش از 

از خالقیت دارند. در زمان اتمام مدرسه، در آمریكا اقط دو درلد از جمعیت، ضری  بیا ى  

رسد مطابقتى بین با  راتن خصولیت منطقى  باشند. بنابراین به نظر مى خالقیت را دارا مى

 . Giller, 2001) «و مرگ خالقیت وجود داشته باشد
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 مدل تبيين. 3-3

، هیر ایرد، سیازمان    ،ىیگیرى نها ایجاد مدل ریاضى در این مورد با توجه به اینكه در نتیجه براى

را   Xمحیور   ،باشند با شدت و ضع  متفاوت مى یمغز مغز یا راست چپ دارای خصولیاتجامعه 

گییریم. نتیایج    مغیزى در نظیر میى    را محور تغییرات راسیت   Yمغزى و محور  محور تغییرات چپ

مغزى در داخل سازمان و محییط    چپمغزى و  راستآمده از میانگین کل شدت  به دستعددى 

 Y=Xدهنید. از آنجیا کیه نقیاط بیا ى خیط        متفاوت از لفحه مختصات را نشان مى دونقطهآن 

 ین آن مربیوط بیه چیپ مغیزى    یمغیزى و پیا   )نیمااز زاویه بین دو محور  نقاط مربوط به راست

این دو نقطه با یكدیگر و با خط نیمایاز گوییاى مییزان االی ه خصولییات       نیبند اال ه هات

کیه   نیامیم  مى گفتمان اال ه  ما آن را که استمغزى محیط با درون سازمان  مغزى و راست چپ

سیازمان از   ،هرچه ایین االی ه بیشیتر باشید     ای راهبردی است. ، اال هاهمیتو به ع ت ماهیت 

رآوردن اهیدا  خیود دور   از بی  جهیدرنتو  داشتهبیشترى ذهن  و گفتمان  ن خود اال ه امخاطب

بعید سیوم ایین دسیتگاه      درواقی  سعى شود طیى زمیان کیه     دبای ،. در یک راهبرد مواقماند  م

بیه   راهبردی هاى و تهیه برنامهبا اتخاذ تصمیمات  گام به گامسازمان  ،دکن مختصات را تعری  مى

گیرد تا محیط را نیز به سازمان نزدییک   کار بهخود را  اهتماممحیط نزدیک شده و تمام سعى و 

سیازمان را بیه    ،نقطیه  دودر منطقه میانه این  مدت انیمو راهبردهای  د. ایجاد اهدا  مقطعىکن

نقطیه   ،براى رسییدن بیه نقطیه تعیادل     .کند مى تر کینزدمحیط را به سازمان برعكس محیط و 

همچنیان کیه در شیكل     ،تواند نقطه بهینه محاوب شود. در مورد ایین سیازمان   میانه مىهد  

 32/68مغزى )به درلد  در درون سیازمان   مغزى به راست شدت چپمیانگین  ،شود مشاهده مى

شود که محیط سازمان از این نظر بیا درون آن االی ه    مالحظه مى .است 67/33و در محیط آن 

سا رانه براى محیط،  براى درون سازمان و کار شده یزیر برنامهراهبردهاى  بر اساس ددارد که بای

تاب  تغییرات سازمان بر اساس این  باید رسیدن به این هد د. براى کرآنها را به یكدیگر نزدیک 

 ند.شو هاى مربوطه مشخ متغیرن و ضرای  و تاب  هد  تعیی عنوان بهسه محور 

 فرجام
آدمییان را شیكل    هاندیشی  هدو الگوی  است که شییو   طورک  به ،ادراک شهودی و تفكر منطق 

های شهودی و گروهی    بر اندیشه بتن دهد. از آنجا که گروه  از راتارها و نیازهای بشری م م 

 همبنای این دو نیوع الگیو و دو گونیه شییو    ، یااتن است تفكر منطق  سامان گراته هیپادیگر بر 

 کند. ایفا م  ی به سزا، نقش  ده سازمانریزی، مدیریت و  تفكر، در برنامه

 .اسیت  شده خ قدیگر بدن اناان طراح  و  مهینمغز آدم  برای کنترل  ههریک از دو نیمكر

از . کنید  را کنتیرل می   چپ، قامت راست بیدن   هراست مغز، قامت چپ بدن و نیمكر هنیمكر
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بدن  ه، یک نیمشده  دهیآاردیگر تواناتر  ههای مغز اناان از نیمكر آنجا که معمو ً یك  از نیمكره

 هدست ، رشد نامحاوس بیشیتر ییک نیمی    دست  یا چپ تر است. راست دیگر قوی مهیناناان از 

دیگر، انحرا  بین  و مواردی از این دست به دلییل همیین نكتیه اسیت. تیا       هبدن نابت به نیم

امیا  ؛ و ارتباط چندان  به تفكر آدم  نیدارد  درباره توانای  هدایت اعضای بدن بودهاینجا، موضوع 

خیاص از رویكیرد     نیوع  بهمغز هم  همشابه همین وضعیت، قشر خاکاتری هر کدام از دو نیمكر

های ارمیول ،   تفكرات منطق ، روش هدهند چپ مغز، سازمان هنیمكر یااته است. اختصاصتفكر 

)استقرا  است. در مقابیل،   کل بهتفكر از جزء  ه، منظم و دقیق و شیویاتاا هعددی، اندیش هحااظ

 ای، سیال و منظومیه  ههای خالق، حااظ راست مبتن  بر ادراکات شهودی و روش هکارکرد نیمكر

 بیر میوارد ذکیر شیده،     عیالوه تفكر از کل به جزء )قیاس  است.  هو متغیر و شیو اندیشه ارگانیک

مینش، روش زنیدگ  و    هکننید  مغیز، تعییین   هاز دو نیمكر هرکدامموارد متعددی از کارکردهای 

های مغیز بیر دیگیری رجحیان      چون در این مورد نیز معمو ً یك  از نیمكره .راتار آدم  هاتند

شوند. بیرای   با شدت و ضع  متفاوت تفكیک م  ،مغز چپ مغز یا راستها به دو گروه  دارد، اناان

هیای چیپ مغیز را خونایرد      مغیز را خیونگرم و انایان    هیای راسیت   مثال، در روانشناس  انایان 

مغزها را اایراد انقالبی ، تنیدرو و متجیدد و      راست ،شناس  و ع وم سیاست شناسند. در جامعه م 

شود کیه   خوانند. در ع وم دیگر نیز مشاهده م  کار و بوروکرات م  چپ مغزها را متحجر، محااظه

سازند.  های مخصوص به خود را آشكار م  ها و واکنش از این دو نوع تا ط مغزی، کنش هرکدام

مغیز اسیت، دارای خصولییات نفیوذ و      راسیت شخص  که دارای اندیشه شهودی ییا   ،برای مثال

و حیال آنكیه    بینیای  اسیت   بر هیتكهای مرید و مرادی با  مند به شیوه رهبری و در آموزش عالقه

برهان متبحیر اسیت، خصی ت     هدر استد ل و اقام ،مغز اردی با خصولیات تفكر منطق  یا چپ

 برد. شنوای  لذت م  بر هیتكهای کالس  با    خوب  دارد و در آموزش از شیوهیاجرا

ها، خصولیات  رنتیك  و انتقیال آنهیا همچیون لیفات      از آنجا که این خصولیات و توانای 

ها نیز از خصولیات و لفات غال  ارثی    ارث  است، در پراکندگ  جمعیت لورت بهدیگر اناان 

از ها در هر منطقیه   شناخت  اناان که لفات و خصولیات زیات کند؛ یعن  همچنان تبعیت م 

کند، عموم مردم مناطق مخت   نیز هر کدام دارای یك  از ایین دو   یک اکثریت ک   تبعیت م 

مغیز   توان حدس زد که چیرا جوامی  چیپ    با شدت و ضع  متفاوت هاتند. پس م  ،خصولیت

های منطقی  همچیون    دستگاه همندی و ایجادکنند به نظم و ترتی ، قاعده مند عالقه،  ک  طور به

منید،   سیاختارهای اجتمیاع  و سیاسی  قیانون     هق ارسیطوی ، بیه وجیود آورنید    ریاضیات و منط

به ماائل از وحدت به کثیرت هایتند. آمارهیا نشیان      توجهممكن و  اندازهع وم تا  هکنند تجزیه

خود برخوردارند و ایین ضیری     همغزی در جامع دهد کشورهای غرب  از ضری  با ی  از چپ م 
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د این کمبیود را بیا بیه    کن را وادار م حاک  از خالقیت پایین بوده و آنها را که با ، پیوسته آنان 

جبیران کننید.    ،خدمت گراتن مغزهای خالق جوام  دیگر و استفاده از آنهیا در جهیت نیوآوری   

دگرگیون ،   و ایجیاد  زدن سیاختارها  هیم  مغز دارای گرایش به تغیییر و بیه   برعكس، جوام  راست

ها  انقالب ههای شهودی، اشراق  و عراان  و ایجادکنند مشرب هنندها و تولیدک قاعده ردهندهییتغ

عنوان یک پدیده متغییر و   گریزی )نگاه به قانون به و ساختارهای سیاس  متك  بر آزادی و قانون

 بیه وجیود  و  بیوده بیه ع یوم   هاتند. این جوام  دارای نگرش ک    بایار  یها تبصرهنه ثابت، با 

رویكیرد  تبحر دارند )خص ت عالمگی   و   ،ه در ع وم بایار متفاوتکهاتند دانشمندان   هآورند

دهید کیه    نشان م آمارها  کثرت به وحدت در حل ماائل، از دیگر خصولیات این جامعه است.

 مغیزی  تری بیا خصولییات راسیت   بیشی رنتیكی  دارای اایراد    ازلحاظ، ایرانجوام  شرق  مانند 

از شدت بیشیتری برخیوردار    ،رویم نرمال م طر  منحن  دو ند. این خصولیات هرچه به هات

روش مرید و مرادی یا استاد و شاگردی، بیشترین بیازده  را   ،مغز شوند. در کشورهای راست م 

مییانگین   بیاوجود میدن اایرادی کیه    آرشد و پویای  اندیشه داشته است. به وجیود   ،در یادگیری

هیا   اند و این دانش ع وم برخوردار بودهای گاترده و متفاوت  از  پایین سواد در جامعه از مجموعه

اند و نییز اایرادی بیا     درس یا خصول  آموخته هح ق لورت بهها که نزد اساتید و  را نه در کالس

ده و تیا حید   کیر یک در تخص  خود پیشرات بایار  زمین، که هر های خاص در مغرب تخص 

در هنر، معماری، لینعت، تمیدن   ها،  اند، مؤید این مدعاست. این تفاوت امكان آن را جزئ  نموده

مغزها برای  های  که چپ شیوهکه شود. این نكات، گویای آن است  و ارهنو آنها نیز مشاهده م 

 ازسیازی، ایجیاد ارهنیو و میواردی      ریزی، مدیریت، آمیوزش، پیرورش، شیناخت، تمیدن     برنامه

دهید.   جواب عكس م كه ب  ،مغزها کارگر نیات در راست تنها نهپاندند،  برای خود م  دست نیا

مغزی تكیه دارد و میانگین و متوسط آنها بیر مبنیای عیدد     های چپ های  که بر آموزش در روش

 .شود، رشد، همیشه بر مبنای متوسط و چارچوب  است که ازپیش تعری  شده است محاسبه م 

شیوند بیه    می  ها و استعدادهای جوشان و سرشار، راکید و سیاکن شیده، وادار     خالقیت ،رو نیااز 

 لیورت  بیه سیایتم را دور زده و   ،ها گریخته مرگ، سكون و رکود تن دهند یا اینكه از این شیوه

های کم   ، باید از مقیاسانهمغز های چپ خودرو به نوآوری بپردازند. درواق  برای سنجش پدیده

م تی ،   هیای هیر   های کیف  بهره بیرد. داشیته   مقیاس مغزانه، از های راست و برای سنجش پدیده

مزییت   عنیوان  بیه تواننید   م ت بوده و م  آنهای  نگریاته شوند، ارلت راهبردیچنانچه با دید 

مغیزی بیرای کشیورهای      خصولییت راسیت  ماننید  ند، شیو نهیا  آو پیشرات  برتریرقابت  باعث 

میا را در پی  داشیته اسیت. همیین       ها مایه برتری بوده، عیزت و عظمیت   قرن ایران کههمچون 

ارهنگی  و تمیدن  بیوم      ،هیای ع می    مدن ساختارهای قدرت و سازهآپدید خصولیت، باعث 
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انید.   مبتن  بر این ویژگ  در بازه چندین هزارسیاله شیده و اخیر و مباهیات میا را ایجیاد کیرده       

، خواسیته ییا ناخواسیته، بیا     شیده  حایاب ، ط  یک برنامه و اراینید  های اخیر در سده ،سفانهتأم

 مغیزی،  ویژگی  راسیت   رویكرد نابت بیه مغزانه،  های چپ نگرش و سنجه بر هیتك وگذاری  ارزش

 یجیا  بیه  میردم تهدید نشان داده شده و نیرو و توان  عنوان به ارزشمندده و این ارلت ش رونهوا

د، لر  مقاب ه بیهوده با توانای  زاینیده و  شوآنكه مصرو  استفاده از شرایط برای برتری رقابت  

 بالنده خود شده است.

 ها شنهاديپ

شود مدیریت سازمان نابت به ایجیاد قایمتى در درون سیازمان بیا نیام و وظیای         پیشنهاد مى

 ،سیازمان را بیا شیرایط وایق     روندهاى داخ ى و خارجىد تا بتواند کنریزى راهبردی اقدام  برنامه

در  ،بودن سین  و ب ندمدت را بهینه کند. هرچند تاکنون سازمان به دلیل کم مدت کارآمدى کوتاه

 پیشگیرى همیشه بهتر از درمان است. اما ،هدشها مواجه ن دوره عمر با بحرانى در این زمینه

 ریی غ بیه ها و عوامل تأثیرگذار متعددى  مؤلفه ،با توجه به اینكه در داخل سازمان و محیط آن

از آن  میرمایتق یغتأثیرپذیرى مایتقیم ییا    دلیلبه مغزى وجود دارند که  مغزى و چپ راست از

توان تاب  هد  را بر ایین اسیاس بیا متغیرهیاى مایتقل و       مى ،شوند غیر واباته محاوب مىمت

براى بریم  چون در محیطى مبهم به سر مىرهاى مورد قبول تشكیل داد. متغیضرای  و  ،واباته

بیا   و گیام بیه گیام   بهتر است براى محیط از منطق اازى بهره بیرده   ،راتن به سمت نقطه بهینه

نقطیه بهتیر حرکیت     یسیو  بیه  مرح یه استفاده از جدول سیمپ كس و یااتن نقاط اپتیمم در هر 

تیوان از روش   میى  ،بیودن مایئ ه   کنیم. براى درون سازمان نیز بیا توجیه بیه منطقیى و عقالنیى     

 ذهین ییک   کیارى کیه   ، ماننید یااتن نقاط بهینه بهیره بیرد   برایریزى خطى یا غیرخطى  برنامه

تیاب  هید     د.کنی   انتخیاب می  را دهد و بهترین نقاط براى حرکت بعدى  م مىانجااستراتژیات 

بیه حیداقل   در نمودار اال ه گفتمان  است،  همانکه را  اال ه راهبردی تواند در این معادله مى

 .برساند

شده براى جامعه آمارى اییران   شود این تحقیق در رابطه با موضوعات ارعى ذکر پیشنهاد مى

مورد اسیتفاده   آنهاى راهبردی و غیر  بررسى و نتایج آن در زمینه مدیریت تر در سطح گاترده

 قرار گیرد.

 منابع فارسی

الفهان:    ،   گرا                  با رویكردی تعالی                     مدیریت فرهنگ سازمان    ،     1385 )  دلویمحمدرضا ابزری، مهدی و 

  .        قالد سحر

http://www.irannetbook.com/showpub.aspx?t=1&id=659
http://www.irannetbook.com/showpub.aspx?t=1&id=659
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زندییه،  عبیدا   ، ترجمیه  استتراتژی  استقرار مدیریت   ،1388) دانیل  مک ، ایگور و ادواردج نا ا

  .   سمتتهران: 

 .دلااتهران:  ،مدیریت راهبردی از تئورى تا عمل  ،1380) زاده ساز شانهمحمدحان  دردانه و ،داورى

داتیر  تهیران:  اعرابیى،   محمید  پارسیائیان و ع ی   ترجمه  ،استراتژی مدیریت   ،1388ردآر )ا ،دیوید

 .ارهنگى یها پژوهش

داتیر  تهیران:  اعرابى، و محمید  پارسیائیان ع ی    ترجمه، رفتار سازمانى مبانی  ،1389استیون ) ،رابینز

 .ارهنگى یها پژوهش

 و اعرابیى محمید  ، ترجمه ها مدیریت در پهنه فرهنگ  ،1387) بارسو لوی  وزان س  و رانس ،شنایدر

 .ارهنگى یها داتر پژوهش، تهران: ایزدىداود 

 .نال آاتاب، تهران: ی مدرن در ایران معاصرشناس انسان ، 1388ا  ) عمتن ،ااض  

 .30شماره  ،مه فرهنگنا ،«نظرى به ارهنو»  ،1377اکبر )   ع ،ارهنگى

 .        پیام نور       تهران: ها، مفاهیم و کاربردها،  نظریه) روانشناس  اجتماع )  ،1393یوس  ) ،کریمى

، «فراینتد استتراتژی  »استتراتژی   مدیریت   ،1376)جیمیز  رابرت  و ، مینتس برگیمزج ،نییکو

                         مرکز آموزش مدیریت دولت .تهران:  ،لائبىمحمد ترجمه: 

احمدرضا نییاوران  و   ، ترجمههال -فيزیولوژى پزشكى گایتون  ، 1387ادوارد هال ) ، آرتور وگایتون

 محمد رخشان، تهران: اندیشه رای .

سییاوش  ، ترجمیه  استتراتژی   و مدیریتی سياست بازرگان ، 1385)  رنس جیا   ی یام وو ،گ وک

 .یادواره کتابتهران:  ،شورینى خ ی ى

  ،  «    هیا            ها و تمدن                                 مغزی در پدیداری و پایداری ارهنو         مغزی چپ          نقش راست »    ،     1389           مط ق، ع   )      نوری

  . 3        ، شماره    سوم     دوره    ،                    تحقيقات فرهنگی ایران

                 فرهنگی و اهميتت                                : نرم افزار ذهن، همكاری ميان           ها و سازمان       فرهنگ    ،     1388 )  یرت گ   ،      هاااتد

       تهران:    ،      هدایت      هاشم   و       محمودی     مجید   ،            محمد اعراب        ترجمه   ،      اعرابی                         آن برای بقا، ترجمه محمد

     ع م.
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