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برنامه جامع یادگیری تفکر، بستری برای تقویت مهارت های تفکر با رویکرد یادگیری حین عمل، 
از پروژه های گروه پژوهشی مدیریت راهبردی و عملکرد راچونه با راهبری و مدیریت دکتر محمد 
ابویی اردکان، دانشـــیار دانشـــکده مدیریت دانشگاه تهران اســـت. تجربه و سابقه طوالنی ما در 
مشـــاوره مدیران ســـازمان ها نشـــان می دهد که رهبرانی توانایی حل مسئله و تصمیم گیری در 
شـــرایط پیچیده و غیرقابل پیش بینی را دارند که قادر به توســـعه مجموعه ای از شایستگی های 
آمادگی شـــناختی هســـتند. آمادگی شـــناختی؛ آمادگی ذهـــن شـــامل مهارت،دانش،توانمندی، 
انگیزه و تمایل فردی است که فرد برای ایجاد و حفظ عملکرد شایسته در زندگی فردی و سازمانی 
به آن نیاز دارد. کمیته علمی تینکآ که متشـــکل از اســـاتید مجرب دانشـــگاه های معتبر اســـت در 
فراینـــد طراحـــی، تدوین و تدریس دوره های آموزشـــی تینکآ حضور فعـــال و تأثیرگذاری دارند. ما 
طراحی  دوره های آموزشـــی مبتنی بر ارتقا شایســـتگی های آمادگی شـــناختی را در ســـازمان ها 
انجام می  دهیم.  تینکآ چارچوب جامعی برای تفکر اســـت و ازنظر تینکآ، تفکر عمل اســـت و نه 
فعالیـــت. عملـــی کـــه در آن ذهن درگیر می شـــود و منجر بـــه یک تغییر در رفتار مـــی گردد. ما با 
آموزش شـــش اســـلوب تفکر تحلیلی، انتقادی، خالقانه، سیستمی، طراحی و استراتژیک، تفکر 
را در یک چارچوب جامع به افراد یاد می دهیم تا بخش عمده ای از تفکر که به شـــیوهای ســـنتی 
و نیمه خودآگاه انجام می شـــود را به فعالیتی آگاهانه و نظام مند تبدیل نمایند.  هدف ما کمک 
به شـــما در جریان کشـــف چنیـــن رویکرد و مکانیزمی نســـبت به تفکر مدیریتـــی و از این رهگذر 
توانمندســـازی  شـــما در پـــردازش جریان هـــای اطالعاتی متنوع برای رســـیدن به درک درســـت از 

مسائل و حرکت در مسیر ساختن راه حل هایی بدیع و کارگشا برای این مسائل است. 

 ︁﹊﹠﹫︑
️︧﹫

1852-1807امیر کبیر
متفکر استراتژى



جین آستین
متفکر خالق
1770-1817

به  که  سازمان هایی  با  رقابت  در  بهتر  عملکرد  داشتن  و  بودن  متفاوت 
داده های بزرگ دسترسی دارند و از قدرت تحلیل گری باالیی  برای ارائه 
مزیت  اما  است.  پیچیده  و  برخوردارند، سخت  منحصربه فرد  راهکارهای 
رقابتی واقعی در دسترسی به منابع اطالعات نیست. تنها عاملی که به 
و  باشید  داشته  معنی دارتر  رایزنی های  تا  در سازمان کمک می کند  شما 
سرعت و دقت شما در حل مسئله و تصمیم گیری باال رود ظرفیت تفکر 
افراد سازمان شماست. ما در برنامه جامع یادگیری تفکر-تینکآ با اصالح 
می دهیم.  ارتقا  سازمان  در  را  تیم ها  و  افراد  عملکرد  تفکر،  الگوهای 
شایستگی  مدل  و  ساختار  با  متناسب  تینکآ  در  تفکر  آموزش  دوره های 

سازمان شما طراحی و اجرا می شود.
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پیتر سنگه
متفکر سیستمى
تا اآلن-1947

ما در تینکآ با شناسایی نیازمندی های اختصاصی تفکر مدیران و کارکنان و 
از طریق کانون های ارزیابی توسعه و رعایت روابط پیش نیازی و پس نیازی 
معرفی  را  شغلی  گروه  هر  خاص  آموزشی  برنامه  تفکر،  انواع  میان 
می نماییم. مدل تفکر تینکآ آموزش مدیران ارشد، میانی و عملیاتی و نیز 
دو دسته مدیران ستادهای فنی و پشتیبانی را پوشش می دهد. دوره های 
آموزشی مطابق با ماهیت کار و نوع فعالیت هر واحد پیشنهاد می گردد و 
قادر  تینکآیی  متفکر  به عنوان  دوره ها  گذراندن  از  پس  فراگیران 
تفکر  از  نوع  هر  اختصاصی  طبقه  در  به درستی  را  مسائل  خواهند بود، 
راهکار  مسئله  حل  تکنیک های  درست  کاربرد  با  و  شناسایی  مدیریت 

درست ارائه دهند. 
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هانا آرنت
متفکر انتقادى

سطح    ٣ در  عمل  طریق  از  یادگیری  باهدف  تینکآ  آموزشی  دوره های 
توسعه مهارت تفکر،  طراحی شده است. 

سطح اول: متفکر دانشی که از طریق شرکت در دوره های مجازی و انجام 
تمرینات تعاملی برای انتقال دانش انجام می شود. 

کاوی،  مورد  مطالعات  از  ترکیبی  که  آموزشی  کارگاه های   دوم:  سطح 
تمرین های عملی، کاربرد تکنیک ها در حل مسئله  و شرکت در اتاق فرار 
حل  آن  در  سازمان  اصلی  مسائل  سازی  وار  بازی  طریق  از  که  تفکر 

می شود.
راهنمایی  با  پروژه  اجرای  شامل  تکمیلی  تخصصی  سطح  سوم:  سطح 
اساتید راهنما و باهدف شناسایی و حل مسائل سازمان. گواهینامه تینکآ 
مدیران  و  تینکآ  داوران  هیات  حضور  و  دفاع   مرحله  گذراندن  از  پس 

سازمان به دانش آموختگان اهدا می گردد. 
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