
ششمین کنفـرانس ملی فرهنـگ سازمـانی

با رویکرد فرهنگ در عصر فناوری های نوین   

(1400بهمن ماه 6و 5–دانشگاه خاتم، تهران )

روشنفکران سازمانینقش 
در تعالی فرهنگی 



#GHOLAMREA_khaki 2

اندوختخوش آن داان هک ره دانش هک 

کایک را عمل  رب مقتضاء ـکرد ی
کاشانیفیض



اســف کــ   (Technoscience)مــریریف فنرانشــی
جـاد  موضوعش نظری  پردازی و تکنیک سازی بـرای ای 

. آن هاسـف تحول در انسان و سازمان و نسبف میـان  
هرف کلی این علم را می تـوان افـیایش بهـره  وری    

مرار بهره ورآثار تحول . دانسف( کارآیی+اثربخشی)
رن کاهش هیین  های اضافی، کوتاه تر شرا می توان در 

کـا  و  زمان انجام کارها، کمیف بیشتر و کیفیف بهتـر 
ـ  خرمات ار ارزیابی کرد ک  هر یک ب  تنهـایی و در کن

هم، نشان  ای از بهره وری انر 
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ب  (discipline)"رشت "مریریف یک 
"میان رشت "مفهوم دانشگاهی یا حتی 

(Interdisciplinary) چنر رشت  ای و
(multidisciplinary)نیی نیسف، دانشی

اسف ک  در مرزها و فرارشت  ای  
دستاوردهای کاربردی دیگر دانش ها 

.  حرکف می کنر
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فردی

سازمانی

ملی



فرهنگ سازمانی، ارزش ها ، اعتقادات، هنجارها، 
ا انتظارات ومفروضاتی اسف ک  افراد و سیستم ها ر

شاین.ب  همریگر پیونر می دهر



تفکر انتقادی 
ارزیابانۀو انریشیرن سنجشگران  

،(انگاشت  ها)فرض های بنیادین
ها؛ مفهوم های شیوه استر ل 

تفسیرها و استنتاج هابنیادین،
ها بازشناسی درسف برای ...

...اسفها از نادرسف 
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:تفکر انتقادی
ی ارزیابان انریشیرن  سنجشگران  و 

وه ، شی(انگاشت  ها)فرض های بنیادین
یرها و استر ل ها؛ مفهوم های بنیادین،تفس

ها از  بازشناسی درسفبرای ...استنتاج ها
...نادرسف ها اسف
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دو کارکرد تفکر انتقادی
شناسی  مغلطه (1

بنیادیپرسشگری (2
9

misleading question /sophistical statement/ doublespeak/double 
talk/chicanery/
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خاص روشنفکرِ 

در مقابل

عامروشنفکرِ 

#GHOLAMREA_khaki 10



کننر، بایر نیسف ک  ب  دیگران بگویر چ آن نقش روشنفکر
یاسی  شکل دادن ب  اراده ی سروشنفکر کار...ب  چ  حقی ؟ 

خود، باز تخصصیة زحودیگران نیسف، بلک  تحلیل مقو ت 
ـ متیلیل ، شواهروبریهیات ازپرسش ل نمودن عادات، زای

... فقوانین و نهاد هاسدوبارهارزیابیکردن عقایر مبتذل، 
ی روشنفکر شـرکف در شـکل ریـری اراده   نقش نوعیب  

قشـی  بایر نشهرونرسیاسی در هر جایی اسف ک  ب  عنوان 
.کنـــــــــــــــرایفـــــــــــــــا 

(Paul Michel Foucaultمیشل فوکو 
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روشننننننننننننننن       ننننننننننننننن       

صول در چارچوب ا( نقادان )و نگرشی سنجشگران  رویکرد 
ری را نظیامکاناسف ک  قواعر منطقی،قانونی و اخالقی و 

ی دربـارة درسـت  بنیادینیمی آورد تا پرسش های ب  وجود
  درکسئوا تی.شونرمطرح ... باورهایمفروضات، مبانی ،

بـ  کـارریری اصـل هـا،     ضرورتموقعیف سازمانی، و فهم 
جـاد و  نظری  ها و تکنیک هایی موثرنر ک  بر سازوکارهای ای

ذی نفعـان  قررت، ثروت، دفاع از حرمـف و حقـو    توزیع 
عـرالف و  اثررذار بوده و بر چگونگی تحقـ  ارزش هـای   

.تــاثیر مــی رذارنــر  در ســطس ســازمان آزادی
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استادان مشاوران کارریاران
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ه بعربالقو

و نهان

عل بعر بالف

و آشکار

کلیف 

فرهنگ

یخش آشکار شره اما منفی یک فرهنگ می توانر بخش مثبف آن  
.را کمرنگ کنر و  در عمل یک ملف را بیچاره



تفکر انتقادینمون  از کارکرد 
فرهنگ سازمانیدر تعالی 

سازنره نقر  انرژی ب  شعارزدری و رالی  منری مبرل سازی 
سازمانی  تحول برای بازنگری در عوامل و موانع بازدارنره 

در جهف بهره وری
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استبمیرد از فراغی هک رت رتاست                                                      رتسم هک  رهگذر باد چراغی هک رد 
! رتاستهکدماغی  دینشنی، زهی بگرفت                                                      گر بوی جگر سوخته عالم 


