اصالح طرزفکر در آموزش مهندسان فردا
دکتررضا لطفی
استاد گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد
و رییس بنیاد نخبگان خراسان رضوی

عرایضم را با آیه ای از قرآن کریم آغاز می کنم که می فرماید:
«إِنَّ اللّهَ الَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ» ،سوره رعد
خداوند حال هیچ قومی را دگرگون نمی کند تا زمانی که خود آن قوم حال شان را تغییر دهند.
امروز میخواهیم راجع به تغییر صحبت کنیم؛ راجع به ( growth mindsetطرز فکر رشد) و ( innovator’s mindsetطرز
فکر نوآفرین) و باالخره درباره ی این که برای اصالح طرز فکر چه کارهایی باید بکنیم .در پایان صحبت هایم را جمع بندی می کنم
و چند کتاب را خدمتتان برای مطالعه پیشنهاد می دهم.
اجازه بفرمایید که در همین ابتدا چند سوال مطرح کنم .سوال اول :در این دنیا که آهنگ تغییرات سریعی دارد ،مهمترین دغدغه
ما در آموزش مهندسی چه باید باشد؟ سوال دوم :با توجه به اینکه انتظار جامعه از دانشجویانی که دو یا سه دهه ی قبل وارد دانشگاه
می شدند و در رشته های مهندسی تحصیل می کردند ،با انتظار جامعه از دانشجویانی که این سالها وارد دانشگاه می شوند ،متفاوت
است ،در این شرایط مهمترین دغدغه ما در آموزش مهندسی چه باید باشد؟ سوال سوم :با توجه به اینکه خود دانشجوها هم تغییر
کرده اند ،پاسخ سوال باال چگونه عوض می شود؟ من افتخار داشتم از بهمن  79زمانی که هنوز دانشجوی دکتری در دانشگاه تهران
بودم ،در دانشگاه فردوسی مشهد تدریس می کردم .االن حدود  20سال و چند ماه است که در دانشگاه فردوسی مشهد بطور متناوب
تدریس می کنم .به نظرم ،عمق دانشجوها در تفکر نسبت به  20سال قبل تغییر کرده است .انس ایشان با فضای مجازی قابل مقایسه
با آن زمان نیست .سوال سوم این است که در آموزش به چنین دانشجویانی تا چه اندازه دغدغه های ما باید تغییر کند؟ سوال آخر:
آیا وضعیت فعلی آموزش مهندسی ما پاسخگوی نیاز جامعه و نیاز دانش آموختگان ما هست؟ که من فعال به آن پاسخی نمی دهم.
در اینجا مطالبی را از کتاب « »No Ordinary Disruptionتقدیمتان می کنم تا بیشتر به تغییرات سریع جهان امروز پی ببریم:
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در این کتاب به چهار نیروی جهانی اشاره می شود که رویه های موجود را عوض کرده اند.
اولین این  factها «جابه جایی مرکز فعالیت های بزرگ اقتصادی» است .مثال:
دفتر مرکزی کمپانی های بزرگ و بین المللی:


در سال  95 :2000درصد در کشورهای توسعه یافته



در سال  :2025حدود  50درصد در بازارهای نوظهور و در کشورهای در حال توسعه

که شاید برخی از این شهرها را اسمش را هم نشنیده باشیم اما مرکز مهم فعالیت های اقتصادی خواهد بود.
 Factدوم «سرعت تحوالت فن آورانه» است .آمار به نقل از این کتاب می گوید:


 50سال طول کشید تا نیمی از مردم آمریکا دارای تلفن شدند.



حدود  38سال طول کشید تا  50میلیون نفر از مردم آمریکا از رادیو استقبال کنند.



اما  Facebookدر سال اول فعالیتش  6میلیون نفر و در  5سال بعد  600میلیون نفر را جذب کرد.



در سال  ،2014اپلیکیشن های تلفنهای هوشمند حدود  75میلیارد بار دانلود شده بودند .یعنی به ازای هر انسان ده بار .به
این نکته توجه کنید که بسیاری از انسان ها حداقل در سال  2014گوشی تلفن هوشمند در اختیار نداشتند.

 Factسوم « پیری جمعیت جهان » است .مثال:


برای اولین بار در تاریخ بشر ،در اغلب مناطق دنیا جمعیت تقریبا ثابت است.



در سال  ،2013حدود  60درصد مردم دنیا در مناطقی زندگی میکردند که نرخ باروری پایین تر از نرخ جایگزینی بوده
است.

 Factچهارم هم « ارتباطات گسترده تر جهانی» است .مثال:


در سال  ،2009یک میلیارد نفر از مردم دنیا از مرزها عبور کردند (پنج برابر سال .)1980



بین سالهای  1980تا  Global Capital Flows ،2007رشدی  2500درصدی را تجربه کرده است.



تجارت «مجازی» رشدی بی سابقه را تجربه می کند.
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نتیجه ای که نویسنده کتاب از این مطالب می گیرد این است که:
وقوع همزمان این چهار واقعیت (در کنار روندهای متعدد دیگر) ،باعث شده است که جهان نسبت به آنچه که ما در آن بزرگ شدیم،
دستخوش تغییرات قابل توجهی شود.
در نتیجه:


درک شهودی ما از دنیا نیز نیازمند یک «بازنگری موشکافانه» است.



اگر به دنیا تنها از آیینه ی عقب خودرو نگاه کنیم و فقط بر اساس درک شهودی مبتنی بر تجربیاتمان تصمیم بگیریم،
ممکن است دچار اشتباهات بسیار فاحشی بشویم.

شاهد مثال دوم بر عرایض من که دنیا تا چه اندازه در حال تغییر است ،مقاله و کتابی است که به ترتیب مربوط به سالهای  2014و
 2015است.

بخش هایی از این مقاله ی بسیار جالب را تقدیم می کنم:


گوگل تا جایی که بتواند در جذب استعدادها به معیارهایی فراتر از مالک های سنتی همانند معدل فارغ التحصیل توجه
می کند.



البته برای بیشتر جوانان ،هنوز بهترین راه کسب مهارتهای مورد نیاز بسیاری از مشاغل ،رفتن به دانشگاه است.



آگاه باشید که مدرک شما نماینده ی خوبی برای قابلیتهای شما در انجام هیچ شغلی نیست.



دنیا فقط به آنچه "شما می توانید با آنچه بلد هستید انجام دهید" اهمیت می دهد و برای آن می پردازد و برایش مهم
نیست که چگونه آن را آموخته اید.

در این کتاب  5مهارت به عنوان مهارت های اصلی که گوگل در زمان استخدام به آنها توجه می کند مطرح شده اند:
 .1قابلیتهای شناختی یعنی قابلیتهای یادگیری (و نه )I.Q.
 .2قابلیتهای رهبری (رهبری نوظهور و نه رهبری سنتی)
 .3تواضع (قابلیت اینکه بتوانی بگویی "من بلد نیستم" و اینکه بتوانی پا عقب بگذاری و از ایده های بهتر استقبال کنی).
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 .4حس مالکیت :درک این موضوع که مساله ی موسسه ای که در آن کار می کنی مساله ی خود تو است و بخواهی با
همکارانت برای حل آن مساله تالش کنی.
 .5خبرگی :این به عنوان کم اهمیت ترین ویژگی فهرست شده است ،چرا که اگر فکر کنی پاسخ را بلدی تو را از جستجو برای
یافتن انتخابهای جدید باز می دارد.
نویسنده ی این مقاله ،مطالب را این طور جمع بندی می کند" :در زمانه ای که نوآفرینی یک تالش دسته جمعی است ،گوگل توجه
زیادی به مهارتهای نرم می کند ،مهارتهایی همچون رهبری ،تواضع ،همکاری ،وفق پذیری و عشق به آموختن و دوباره آموختن.
در یادداشت نقدی که در همان سال  ،2014خانم دیویدسون در تأ یید مطالب این مقاله نوشته است ،جمله ی زیبایی آمده است که
در اینجا نقل می کنم:
مه مترین کاری که هر کسی می تواند در دانشگاه انجام دهد آن است که عمیقاً به این فکر کند که چرا در دانشگاه قدم گذاشته است
و چه ره آوردی را می خواهد از متنوع ترین ،قوی ترین و غنی ترین فرصتهای یادگیری که ممکن است برای یک نفر در تمام عمرش
پیش بیاید برداشت کند.

کتاب دیگری هم هست به نام  The Innovator’s Mindset :که در سال  2015منتشر شده است .ناشر این کتاب جمالت
زیبایی در مقدمه آن آورده است که عیناً نقل می کنم:
" تغییر چیزی نیست که با چک لیست حاصل شود .ما در دنیایی زندگی می کنیم که باد ها و دریا مرتب تغییر می کنند و گنج
هیچ گاه دوبار در یک نقطه پنهان نشده است .تنها چیزی که در اختیار ما است ،قطب نما است] .وظیفه ما به عنوان معلمان[،
ایجاد طرز فکر ،فرهنگ و روابطی است که دانشجویان را توانمند می کند تا بخواهند و بتوانند در هر شرایط و موقعیتی بادبان ها
را تنظیم و جهت جدیدی را مشخص کنند".
می خواهم قدری راجع به طرز فکر رشد صحبت کنم و اینجا هم با پرسش آغاز می کنم:
آیا تا به حال با خود اندیشیده اید که ...


نکنه اشتباه کنم و آبروم بره ...
4



اگه فالنی باهوش بود ،نیازی نبود زحمت بکشه ...



طفلکی اون قدرها هم باهوش نیست و مجبوره خیلی زحمت بکشه تا درس رو یاد بگیره ...



باید با جذب دانشجوها به گرایش خودم ،از شخصیت علمی خودم دفاع کنم و این جوری همه منو مهم تلقی می کنند...

به اعتقاد خانم  Carol Dweckدر کتابی که معرفی میشود ،تمام این ها نشان از یک نوع طرز فکر دارد که به اعتقاد ایشان
طرز فکر  fixedیا طرز فکر بسته (و یا طرز فکر منجمد) هست.
ابتدا تعریفی از  mindsetیا طرز فکر ارائه بدهم:


با تعریف خانم  ،Carol Dweckطرز فکر یا  ،mindsetباور ما درباره ی خودمان و اساسی ترین توانمندیهای ما همانند
هوش ،شخصیت و استعداد ما است.



طرز فکر ،نگرش ما است که کارهای ما و چگونگی تعامل ما با دنیا را مدیریت می کند.



طرز فکر ،گونه ای از تفکر درباره ی دنیا و تأثیر ما بر این دنیا است از طریق:
آنچه که باور داریم که قادر به انجام آن هستیم.
و آنچه که باور داریم که قادر به انجام آن نیستیم .

خانم ( Carol Dweckاستاد دانشگاه استنفورد) ،کتابی را با عنوان"طرز فکر ،روانشناسی نوین موفقیت" در سال  2006به رشتهی
تحریر درآورده اند که ویرایش به روز شده ی آن در سال  2016منتشر شد.

روی جلد این کتاب نوشته بیل گیتس آمده که می گوید:
" ...کارول دوئ ک نشان می دهد که چگونه باورمان درباره ی توانایی هایمان تأثیر شگرفی دارد بر اینکه چگونه یاد می گیریم و چه
مسیری را در زندگی برمی گزینیم".
ایشان دو طرز فکر را در مقابل هم قرار می دهد:
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استعداد و توانایی های من همانند نقش حکاکی

استعداد و توانایی های من قابل رشد

شده در سنگ تغییرناپذیر هستند.

یافتن هستند.

اگر از کاری بهراسم ،با پشتکار به مقابله ی

اگر از کاری بهراسم ،تسلیم می شوم.

با هراسم ،می کوشم.

من می توانم هر آنچه را که

در یک کار ،یا خوب هستم و یا بد
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برایش تالش کنم ،بیاموزم.

دوست ندارم به چالش کشیده شوم.

دوست دارم خود را به چالش بکشم.

زمانی که شکست می خورم ،یعنی خوب نیستم.

زمانی که شکست می خورم ،می آموزم.

دوست دارم باهوش به نظر برسم.

دوست دارم سخت کوش باشم.
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اگر تو موفق شوی ،احساس خطر می کنم.

اگر تو موفق شوی ،روحیه و الهام می گیرم.

این «توانایی» من است که

این «تالش و نگرش» من است

همه چیز را تعیین می کند.

که تعیین کننده است.

نه تنها از چالشها فرار نمی کنم بلکه

من تالش می کنم تا از «نفسم» با پرهیز از

با آغوش باز به استقبال آنها می روم؛

چالشها ،دفاع کنم .من عزت نفس خود را

از شکست نمی ترسم بلکه از آن می

با دریافت تأیید دیگران تقویت می کنم.

آموزم.

8

اگر موفق شوم ،خوبم و اگر شکست بخورم

به خوبی می دانم که تالش من مستقل از نتیجه ی

بدم؛ پس نتیجه یعنی همه چیز.

آن ارزشمند است.

اگر شکست بخورم ،بهانه های مختلفی

اگر شکست بخورم طبیعی است که

برای شکستم می تراشم (تا عزت نفسم را

ناراحت شوم؛ اما با آن مواجه می شوم؛

حفظ کنم) .در شکست من ،همه مقصرند به

از آن می آموزم و بر آن چیره می شوم.

جز خودم ...

هنگام مطالعه ی درس ،همواره آزمون را

9هنگام مطالعه ی درس ،زندگی بعد از دانشگاه را در

در خاطر دارم.

خاطر دارم و برای آن می آموزم.

از دانشجویانم انتظار دارم پرتالش باشند.

از دانشجویانم انتظار دارم باهوش باشند.

و در این جا از هنری فورد جمله ای را تقدیم می کنم که می گوید اگر فکر می کنی می توانی و یا فکر می کنی که نمی توانی ،در
هر دو صورت حق با تو است.

خالصه صحبت هایی که تا اینجا راجع به  mindsetداشتیم:
به اعتقاد خانم  ،Carol Dweckآنچه ما را محدود می کند،
«چیزی است که فکر می کنیم قادر به انجامش هستیم»
چرا که:
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همه اساسا این توانایی را دارند که خالق و «نوآفرین» باشند اما همه به یک اندازه این توانایی خودشان را
«تغذیه» نکرده اند و آینده ی دنیا از آنِ کسانی است که در خودشان  Mindset Growthرا تقویت کرده اند؛
چرا که این طرز فکر ،پویا ،خوش بین و امید آفرین است که در انتخاب مسیر صحیح زندگی بسیار تأثیر گذار
است؛ اجازه نمی دهد سرمایه ی عمرمان را به بیهودگی تباه کنیم و ارزش را در تالش تعریف می کند و نه در
دست آورد.
خواهیم دید که این  growth mindsetتا چه اندازه به بهتر شدن دستاوردهای ما کمک می کند.
خداوند در آیه  268سوره مبارکه بقره می فرماید:

شیطان به شما وعده فقر می دهد و امر به گناه می کند؛ در حالی که خداوند از جانب خود وعده فضل و مغفرت میدهد و خداوند
بسیار دانا و توسعه دهنده است.
جمله ای را از مرحوم صفایی حائری تقدیم می کنم:
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و باالخره یک داستان کوتاه غربی ،نقل می کنم:

خانم  Carol Dweckدر همین کتاب می گوید که یادآوری تفاوتهای طرز فکر رشد و طرز فکر بسته به همه افراد ،دانش آموزان،
دانشجویان ،ورزشکاران ،هنرمندان و ...چقدر در تغییر مسیر زندگی آنها موثر بوده است.
و باالخره چند جمله درباره ی ویژگی های یک معلم با طرز فکر رشد:
خانم  ،Dweckدر کتاب  Mindsetمی گوید معلم هایی که طرز فکر رشد دارند (و از آنها با عنوان  Great teacherیاد می کند)،
به رشد هوش و استعداد اعتقاد دارند و عالقه ی زیادی به فرآیند یادگیری دارند .بنده چون حدس می زنم که اغلب بزرگوارانی که
در جلسه حضور دارند احتماالً عضو هیأت علمی دانشگاه هستند ،بیشتر با نگاه معلم ،سعی کردم در رابطه با این موضوع صحبت کنم.
جمله دیگری که ایشان می گوید این است که یک معلم عالی به دانشجویش می گوید که من از شما با هوش تر نیستم ،من فقط
تجربه ام بیشتر است .این بسیار تأ ثیر دارد که دانشجو بتواند این باور را در خودش داشته باشد که این معلم من هم اگر به جایی
رسیده است به خاطر هوشش نبوده ،به خاطر تالشش بوده است .این جمله بسیار تأثیرگذار است.
جمله بعدی این است که برای یک معلم بزرگ ،آموزش یعنی تقاضای رشد یک چیزی درست در مقابل چشمان من معلم .و چالش
این است که من باید راهی را پیدا کنم که این رشد اتفاق بیافتد .معلم های بزرگ فضای اعتماد درست می کنند نه فضای قضاوت.
به دانشجویان می گویند که "من قرار هست به تو آموزش بدهم و قرار نیست استعداد تو را قضاوت کنم" .همین جا یک پرانتز کوچک
برای شما باز می کنم ،شرکت های خوب هم اینگونه هستند .به نظر من یک شرکت خوب قرار هست آدم هایی که در آن شرکت
مشغول به کار هستند را رشد دهد ،قرار نیست آنها و دانسته های آنها را قضاوت کند.
نهایتاً ایشان سه مورد را به عنوان رویکرد یک معلم بزرگ مطرح می کند:
 .1به چالش کشیدن دانشجو ،که شما یک دانشجو را از ناحیه ی امن ( )comfort zoneخارج کنید و وقتی او را از ناحیه امنش
خارج کنید ،آموزش خیلی موثرتر خواهد شد.
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 .2دانشجو را به طور همزمان تغذیه کنید.
 . 3و البته به دانشجو آموزش بدهید که چگونه به استاندارهای باالیی که قرار دادید برسد.
خدمت همه همکاران و استادان عزیزم که در جلسه حضور دارند پیشنهاد می کنم که مقاله A national experiment reveals
 where a growth mindset improves achievementکه در سال  2019در  Natureتوسط گروهی از پژوهشگران که زیر
نظر خانم دوئک نوشته شده است را مطالعه بفرمایند .این مقاله از یک آزمایش ملی که در آمریکا انجام شده و نشان داده است که
چگونه طرز فکر رشد می تواند دستاوردها را بهبود دهد ،گزارش می کند.
آزمایشی که در این مقاله گزارش شده است ،در  70دبیرستان در نقاط مختلف آمریکا انجام شده است .در این آزمایش ،یک تداخل
آنالین ) (Online growth mindset interventionکه جزئیات آن در این مقاله آمده است .در این online intervention
آموزش داده می شود که قابلیت های فکری قابل توسعه هستند .در ابتدای سال تحصیلی فقط یک بار این تداخل انجام شده است و
در پایان سال تحصیلی ،این گروه را با گروه شاهد مقایسه کردند .نتیجه این است که نه تنها نمرات دانشجویانی که معموالً نمرات
پایینی می گرفتند بهتر شدند بلکه تمایل کل گروه به گرفتن دروس دشوارتر همانند ریاضیات پیشرفته ،افزایش یافت.
مقاالت متعدد دیگری هم درباره ی  Metacognitionو تأثیر آن در یادگیری دانشجوها منتشر شده اند که من به علت ضیق وقت
در اینجا نیاوردم و مطالعه ی آنها را نیز پیشنهاد می کنم.
طرز فکر نوآفرینی چیست؟
اوالً الزم است ذکر کنم که  Innovationبا  Inventionتفاوت دارد؛ به همین جهت با وجود اینکه اغلب به عنوان معادل فارسی
 Innovationاز "نوآوری" استفاده می شود ،بنده از واژه ی "نوآفرینی" استفاده می کنم.
 :Innovationیک ایده ،یک استراتژی ،یک فرایند یا یک محصول هست ،مادامی که واقعاً دارد یک مسئله را با یک روش جدید و
بهتر حل می کند.
سه تعریف دیگر:
-

استفاده موفق از ایده های جدید

-

به کاربردن تجاری یک ایده و معرفی آن به بازار

-

یک چیز جدید که ارزش آن توسط کسانی که آن را انتخاب می کنند تعیین می شود.

:Innovation mindset
زیاد به گوشمان می خورد که" :چرا به فکر من نرسیده بود؟" یا" من سالها قبل به این موضوع فکر کرده بودم؛ اما پول الزم برای
اجرای اون رو نداشتم"...
برای اینکه «نوآفرینی» یا  Innovationتحقق پیدا کند ،نیازمند تغییر قابل مالحظه ای در «طرز فکر»مان هستیم؛ یعنی طرز فکر
بیش از هر چیز دیگری در اتفاق افتادن  Innovationاهمیت دارد.
پس  Innovation mindsetوضعیت خاصی از ذهن است که انسان را به سمت فعالیت های نوآفرینانه سوق می دهد .آدم هایی
که طرز فکر نوآفرینی دارند حتماً طرز فکر رشد را در خود پرورش داده اند .آنها باور دارند که نوآفرینی الزم و مفید است؛ آنها باور
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دارند که می توانند یک تفاوتی در دنیا با نوآفرینی ایجاد کنند و آنها یا قابلیت نوآفرینی را دارند یا می توانند این قابلیت ها را به
دست بیاورند.
از مرجع دیگری در اینجا عرض می کنم که آدم هایی که  Innovation mindsetدارند این  5ویژگی در آنها وجود دارد:
آنها دوست دارند وضعیت فعلی را به چالش بکشند و چیز جدیدی خلق کنند ،می خواهند تفاوت جدیدی ایجاد کنند .آنها انعطاف
پذیری و مقاومت را در به دست آوردن اهداف دارند ،عاشق تغییر هستند و شکست برای آنها مسئله ای نیست و اینطور نیست که
از شکست بترسند .اگر شکست اتفاق بیوفتد ،از آن یاد می گیرند.
آقای  ،Richard Wisemanچهار ویژگی از طرز فکر نوآفرین را اینگونه بر می شمارد:
 .1آدم هایی که  innovation mindsetدارند ،شانس یا بخت و اقبال را خلق می کنند .به فرصت ها توجه می کنند و عمل
می کنند.
 .2انتظار دارند که اصالً شانس و بخت و اقبال با پشتکار ایجاد شود.
 . 3در حقیقت تصمیماتی می گیرند که بعضی مواقع بر اساس درک شهودی است که این درک شهودی در طول زمان کامالً شکل
صیقل یافته ای پیدا کرده.
 .4در برابر همه سیگنال های منفی که در مغز خودشان ممکن است ایجاد شود یا از اطراف دریافت کنند مقاومت می کنند و سعی
می کنند جنبه مثبت هر موقعیتی را پیدا یا حتی خلق کنند.
کتاب دیگری که خواندن آن را هم قوی ًا پیشنهاد می کنم (و پیشتر جمالتی از پیشگفتار آن تقدیم کردم)The innovator’s ،
 mindsetنام دارد .این کتاب که نوشته ی آقای  George Courosاست در سال  2015منتشر شده است .من در اینجا تنها به
تشریح یک بخش کوتاه از این کتاب بسنده می کنم؛ جایی که هشت مشخصه ی طرز فکر یک نوآفرین را بر می شمارد:
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 .1کسی که  Innovator’s mindsetدارد می تواند به خوبی همدالنه رفتار کرده و خود را به جای طرف مقابل بگذارد .جالب
است که اگر به  Design thinkingنگاه کنیم ،گام اول آن نیز همدلی کردن ) (To empathizeاست.
 .2ویژگی دوم نوآفرینان این است که مسأله یاب های خوبی هستند .نه اینکه مشکل به چشمشان بزرگ بیاید ،بلکه می توانند به
خوبی صورت مسأله های ارزشند استخراج کنند .به نظرم ما به عنوان استادان دانشگاه وظیفه داریم که مسأله یاب های خوبی باشیم.
 .3ویژگی سوم اینکه این آدم ها ،خطر پذیر ( )Risk-takerهستند؛ اگر دو مسیر در مقابل خودشان ببینند ،مسیری که همه از آن
مسیر می روند و مسیری که  Innovativeاست و کمتر کسی از آن می رود ،سعی می کنند که آن مسیر نوآورانه را بیازمایند.
 .4نوآفرینان شبکه خیلی خوبی از دوستان دارند.
 .5آنها ،مشاهده کننده های خیلی خوبی هستند.
 .6ایشان همچنین به ایده پردازی بسنده نمی کنند بلکه خالق هستند.
 .7هفتمین ویژگی ایشان از نظر آقای  Courosانعطاف پذیری و مقاوم بودن است.
 .8و باالخره اینکه ایشان  Reflectiveهستند ،یعنی خیلی خوب می توانند از چیزهایی که برایشان اتفاق می افتد بیاموزند.
در کتاب  The innovator’s mindsetسه طرز فکر را مقایسه می کند که به دلیل ضیق وقت خواهش می کنم که خودتان
جدول زیر را به دقت مطالعه بفرمایید.
در این جدول ،سه طرز فکر  Fixed mindset, Growth mindsetو  The innovator’s mindsetرا در موقعیتهای مختلف
مقایسه می کند .به عنوان مثال ،اگر شخص در موقعیتی باشد که چالشی پیش آمده است و اگر دارای  Fixed mindsetباشد ،از
ال از این چالش فرار می کند .شخص دارای
آن خودداری می کند ،چون می خواهد آن ظاهر باه وش خودش را حفظ کند .پس اص ً
 Growth mindsetچالش ها را در آغوش می کشد و استقبال می کند ،چون می خواهد یاد بگیرد و جالب آن که فرد دارای
 innovator’s mindsetدر حقیقت به دنبال چالش است و چالش ها را به عنوان فرصتی برای رشد و توسعه خودش می بیند.
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چه کار کنیم که طرز فکر ما بهتر شود؟
با توجه به اینکه حتما لحظاتی برای هر کداممان پیش می آید که گرفتار طرز فکر بسته شویم و رهایی از این طرز فکر به بهبود
کیفیت زندگی ما منجر می شود ،پس به نظر می رسد که همه ی ما این مسئولیت را داریم که به فکر بهتر شدن طرز فکرمان باشیم.
من  5توصیه از برنامه  Design Thinking in Business Innovationکه توسط Darden School of Business
دانشگاه ویرجینیا برگزار شده است را تقدیم می کنم .این توصیه ها ،بر مبنای یک مقدمه بنا شده اند (که هم از کتاب خانم دوئک
صحت آن برداشت می شود و هم مورد تأیید  Neuroscientistها است و آن مقدمه این است):
مغز انسان می تواند بر اساس افکار تازه و رفتارهای جدید ،مدارهایش را توسعه دهد و خودش را دوباره سیم بندی کند.
به قول خانم دوئک ،مغز همانند یک ماهیچه است که اگر بیشتر تمرین کند قوی تر می شود و توسعه پیدا می کند .با این پیش
فرض ،دانشگاه ویرجینیا پنج توصیه دارد و چه قدر خوب است که اول از خودمان شروع کنیم و بعد اینها را به دانشجویانمان هم
بگوییم.
«.1هر روز» زمانی را به نوشتن افکارمان اختصاص دهیم؛ اینکه به چه می اندیشیم و چرا .توصیه اول این است که Daily
 Reflectionsداشته باشیم.
 .2هر گاه خودمان را در طرز فکر بسته و یا ثابت ( )fixed mindsetیافتیم ،حتماً با خودمان صحبت کنیم و علتش را جویا شویم:
آیا با تغییر راحت نیستیم و یا از اینکه اشتباه کنیم میترسیم؟
ال در این روزها که
 . 3این را اولویت خودمان قرار دهیم که هر روز مطلب جدیدی را یاد بگیریم یا چیزی جدید را امتحان کنیم( .مث ً
اپلیکیشن های مختلف در گوشی های هوشمند در اختیار ما هستند ،زمینه های متعددی برای یادگیری و امتحان کردن چیزهای
جدید وجود دارد).
 .4بیش از آنکه پاسخ بدهیم سوال بپرسیم.
 .5حداقل هفته ای یک بار کاری انجام دهیم که ما را فراتر از قابلیتهای فعلی مان رشد دهد.
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سعی کنیم که مدام خودمان را اندازه بگیریم ،قابلیت های فعلی مان را اندازه بگیریم و خودمان را رشد دهیم و این را باور کنیم که
می توانیم رشدکنیم.
حدیثی از امام کاظم (ع) تقدیم می کنم که ایشان می فرمایند :کسی که دو روزش با هم برابر باشد زیانکار است .کسی که امروزش
بدتر از دیروزش باشد از رحمت خدا به دور است .کسی که رشد و بالندگی در خود نیابد ،به سوی کاستی ها می رود و آنکه در راه
کاستی و نقصان گام بر می دارد ،مرگ برایش بهتر از زندگی است.
به نقل از مقاله ای در ( )https://www.entrepreneur.com/article/324071هفت توصیه برای اصالح طرز فکر تقدیم
می کنم:


نقاط ضعف خود را بشناسید و از نقطه ضعفتان فرار نکنید.



سعی کنید چالش ها را به عنوان فرصت ببینید.



یاد بگیرید که چگونه شکست را بپذیرید.



به دنبال تأیید دیگران نباشید؛ تأکیدتان بر یادگیری باشد.



یاد بگیرید که چگونه انتقادها را بپذیرید و به صورت موثر از آنها استفاده کنید.



تاکید و تمرکزتان بر فرایند باشد و نه بر روی نتیجه.



زمانی را برای محاسبه روزانه اختصاص دهید.

توصیه ای از امام سجاد (ع) را تقدیمتان می کنم که می فرماید :ای فرزند آدم! تو همواره بر خیر و نیکی هستی ،تا وقتی که از درون
خود واعظی داشته باشی و محاسبه ی نفس مورد همت و توجه تو باشد.
جمع بندی و پیشنهاد چند کتاب برای مطالعه
بیاییم به عنوان استاد دانشگاه ،درباره ی طرزفکر رشد و طرز فکر نوآفرینی بیشتر مطالعه کنیم و بیشتر بیاندیشیم.
به نظر می رسد که وظیفه ی اصلی ما در دانشکده های مهندسی ،اصالح طرز فکر خودمان به سمت ارزش آفرینی بیشتر و تربیت
مهندسینی است که طرز فکر رشد و طرز فکر نوآفرینی داشته باشند .باید دانشجوهایمان را بیش از گذشته تمرین بدهیم که چگونه
آموختن را یاد بگیرند (یعنی مهارت .)learning how to learn
به قول سهراب سپهری ،چشم ها را باید شست ،جور دیگر باید دید .سعی کنیم که نگاهمان را تغییر دهیم و اگر می خواهیم آینده
را تغییر دهیم ،بد نیست جمله زیبای  Peter Druckerرا به یاد آوریم که می گوید "بهترین راه پیش بینی آینده این است که آن
را خلق کنیم".
چند کتاب برای مطالعه بیشتر خدمتتان پیشنهاد می کنم:
-

 A whole new mindنوشته  Daniel h. Pinkاست که  left brainerها را با  right brainerها مقایسه می-
کند .کتاب بسیار زیبایی است و ایشان خودش یک  Neuroscientistاست.

-

کتاب آقای  ،Peter Thielیک کارآفرین بسیار موفق آمریکایی با عنوان  Zero to oneکه برای تغییر نگاه در مقوله ی
کارآفرینی و ارزش آفرینی بسیار موثر ست.

-

کتاب  The cultural side of innovationنوشته  Dany Jacobsبا مثالهایی جالب در مقوله ی نوآفرینی
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-

این دو کتاب که به ترتیب در سالهای  2007و  2017نوشته شده اند نه تنها برای کارآفرینان که برای عموم دانشگاهیان
سودمند هستند.
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-

کتاب ) ،(How successful people thinkواقعاً قشنگ و تأثیر گذار است .عالوه بر خود کتاب ،ویرایشی از آن به
صورت  workbookدر سال  2011نوشته شده است ،که مطالعه ی آن را هم قوی ًا پیشنهاد می کنم .جمله ای از این
کتاب را تقدیم می کنم و عرایضم را به پایان می برم.

خودمان را گول نزنیم؛ تغییر طرز فکر در ما نه به صورت خودکار انجام می گیرد و نه آسان است .اما امکان پذیر است ،اگر اقدام کنیم
و  ...قطعاً ارزشش را دارد.
و آیه ای که در ابتدا اشاره کردم را بار دیگر عرض می کنم ،خداوند حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود آن
قوم حالشان را تغییر دهند.
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