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 :ابطحیبه بهانه یادداشت آقای مهندس 

 ونوب دو ادوارد ثآیا میرا

 یو مواز یکاربرد تفکر جانب یها وهیش یآموزش یانگاره ها

 راهگشاستمهندسان  ی برا

  بلورچی دکتر حسن

  عضو انجمن آموزش مهندسی ایران
 

 مقدمه

ها ین محوربدون وارد شدن در ا. های جدیدی نیاز داردگشایی محوربازشه فکر کرده ام که آموزش مهندسی ما به من همی

حضوری  توربص نفر از متخصصان علوم انسانی و تاریخ شناسان 50های بزرگی را نمی توان بدست آورد. من به کمک موفقیت

 یزیهش و برنامه رموسسه پژودر  و نتیجه را  دادم انجامیک پروژه تحقیقاتی  ،و نیم و به مدت یک سالکانال تلگرام  یک در و

اد چاپ شد اعتم در نشریه هم اصل از آنحو سه مقاله  [2]که گزارش کتبی ان در دسترس است [1]ی ارایه دادم آموزش عال

 که در اینترنت قابل دسترسی است.

و   [3] شدده گشو الدین طوسیخواجه نصیر صنعتی جعفریان در دانشگاهرسول  مسالاال حجت  سخنرانیها با یکی از این محور

 [4]ارایه دادم آموزش مهندسی ایران  من هم یک مقاله در این زمینه در کنفراس هفتم

 نیادداشت شااساسی را با های که آقای مهندس ابطحی یکی دیگر از این محور دشرای من مایه بسی شادمانی و شعف مضاعف ب

ادداشت من در زیر مشاهده می یید. دوستان نظر ایشان را هم بر آمن هم یادداشتی بر آن نوشتم که در زیر می  و 1گشودند

مطرح شده در صنایع اتومبیل سازی آمریکا به صورت  یهاثیرگذاری روشین یادداشت تنها مشاهدات من از تأکنند. البته در ا

ها که به منظور وارد شدن مربوطه نیست. این اولین یادداشتشرح داده شده است و قصد وارد شدن در مباحث دقیق  شارزگ

ها را جبران امیدواریم دوستان با ادامه این مباحث کاستی . البته فارغ از خدشه و عیب و ایراد نیست ،در بحث نگاشته می شود

  کنم.خواهی میرجدا از دوستان عذ و آگاهم یادداشتماستی ها در کاز وجود این  کنند.

اشته باشد و می تواند من بنظرم رسید نکاتی که ایشان بدان توجه کرده اند می تواند ارزش خیلی بیشتر از تنها تجلیل دو بونو د

   و پرورش قرار گیرد. وسیعتر مورد استفاده برای توسعه علم و آموزش منظردر یک 

 

 سالم دکتر بلورچی عزیز

 هید خیر در پاسخأموزش مهندسی ایران و پوزش بابت تسپاس از توجه شما به یادداشت من در خبرنامه انجمن آ با

حن کنایی لایشان نوشته شده است  درگذشتدوبونو و رساندن خبر  تپاس داشدر عنوان پرسشی نوشته کوتاه من که به قصد 

 .اشدبازد و جنبه توصیه ای از منظر دانای مطلق نداشته است و با عالمت پرسش درج شده تا خوانندگان را فعال س

و کاربرد فنون  من هم با شما موافقم و نوشته تجلیل ضمنی از دیدگاه های مثبت دوبونو ،وگرنه حتی به شهادت نوشته کوتاه

ندارم  موافقتی "شود بدون آن هم نمی"هرچند با تکه دوم عبارت نوشته شما :  ،توصیه ای ایشان برای فکر کردن و نوآوری است

 .ماقبل دوران دوبونو است ننو آوراو شاهد من خیل 

های فاوت و کاربردتتوان در آن از فنون تفکر جانبی هم بهره گرفت ولی با آن اما فکر می کنم در تفکر انتقادی ، هر چند می

 .دیگری دارد

اما این به  مانعی ندارد -مسانی نظر در آن زیاد است ه شاید نقد هم نباشد چون هک -از نظر من نشر نقد شما بر نوشته من 

 .تصمیم مدیران خبرنامه مرتبط است و من در آن نقشی ندارم

 سالم ، شاد و موفق باشید

 ابراهیم ابطحی

                                                                        
1 https://www.isee.ir/FileForDownload/files/Note20-Aban1400-ISEE.pdf 
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************ 

 

 

 ونوب دو ادوارد راثیم ایآ

 -یو مواز یکاربرد تفکر جانب یها وهیش یآموزش یانگاره ها- 

 مهندسان راهگشاست؟  ی برا

 

 .شود یشود و بدون آن هم نم یم یاست که بل نیا پاسخ

 

خود  یساز لیاتومب عیصنا ریکردم. شاهد آن  بودم که آنها بحران اخ یکار م کایآمر جنرال موتورز قاتیمن چون در مرکز تحق 

است.  سلریجنرال موتورز، فورد و کرا یساز لیاتومب عیصنا یهامرکز غول گانیشیم تیترویحل کردند. شهر د هاروش نیرا با ا

روبرو شدند. من خود شاهد بودم  ییو اروپا یژاپن یهالیفروش در مقابل اتوموب دیشد تبا اف ریسال اخ 15 -10در  عیصنا نیا

 .ستا ییکایاز آمر شتریدر آنجا ب یساز لیاتومب عیاطراف صنا یژاپن یهالیکه تعداد اتوموب

 

خود  یمهندسان ژاپن یمجهز هستند ول دیابزار تول نیبودند که هر چند آنها به بهتر افتهیدر کایآمر یساز لیاتومب عیصنا رانیمد

تفکر مجهز کرده اند که قادر است هر لحظه هم خود ) تفکر( را اصالح کند و هم آنچه را که اطراف  شرفتهیابزار پ یرا به نوع

  شده است  یکه به شکست منته تفکری را با همان روش تیموفق نینشتیکه به قول ا افته بودندیخود است. در واقع آنها در

 .توان بدست آوردینم

 

 :خالصه کرد ریتوان بصورت زیذکر شده است م یمهندس ابطح یشت کوتاه اقااددایرا که در  ینکات

 یمواز ،یافق ،یآموزش تفکر جانب -

 یمهارت انسان نیفکر کردن به عنوان مهم تر ییآموزش توانا -

 تفکر ادراک محور و خالق -

 ) ساز و کار( ذهن زمیشناخت مکان -

 (یتفکر ) تفکر عمود یخارج شدن از روش سنت -

 .موجود شیاز رجوع خود کار مغز به تصورات از پ زیپره -

 

  [5] شود یبنام تفکر نقادانه آموزش داده م ینکات امروز در درس نیا همه

 تیریدپارتمان مد ،ابتدا یخارج شدن از روش تفکر عمود یجنرال موتورز من شاهد بودم که  برا یساز لیاتوموب عیدر صنا  

(Quality Control-QC)  کردند سیآموزش تفکر نقادانه تاس یدپارتمان برا کیکردند. سپس  لیپنجاه پژوهشگر تعطرا با. 

هم  تیترویشهر د تیاست نیدر دانشگاه و نیشد. هم چن سیسأت یدپارتمان مشابه زین گرید عیاز صنا کیالبته همزمان در هر  

به آموزش  هیعلوم پا هایدرسدرصد  یدانشگاه تا س نیافزوده شد. در ا یمهندس هیدوره پا یهادرس تفکر نقادانه به هایدرس

 .اختصاص داده شده استتفکر نقادانه 

خود آموز  تبصوررا  کیستماتیکه خود روش تفکر نقادانه و تفکر س تیاست نیتبار دانشگاه و یرانیا سیئر  [6] یدکتر فتوح 

 ،یبسط آموزش تفکر افق یکند. او برا یها استفاده مروش نیدانشگاه از ا تیریدر مد دیگو یم ،آموخته است یدر سطح عال

 ،یرا  مثل پزشک گرایش 8، تا چند گرایشی یمهندس یهاکند. او پروژه یرا م ادهاستف نیشتریب یالملل نیب یهاتیاز ظرف یمواز

 دارند.مختلف قرار  یهاکند که اجرا کنندگان آنها در کشور یم یو... رهبر کیمکان یمهندس ک،یتکن ویب یمهندس
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 نیبه ا دیاست. شا یفرهنگ نیب یهایهمکار ،یو افق یش تفکر موازرو یریگادیو  یدخارج شدن از تفکر عمو یهااز روش یکی

 سیمربوط به تدر هایدرس. در هستند یدرصد پژوهشگران خارج 100تا  50 نیب کایآمر یقاتیعلت است که در مراکز تحق

به  یابیباشد امکان دست  شتریب یگروه پژوهش کیدر  یچه تنوع فرهنگ رشود که ه یمربوط به مهندسان گفته م یروش علم

 وجود کایها در آمرفرهنگ یگوناگون ادیمطالعه روش ازد یمعاونت برا کی کایعلوم آمر یاست. در آکادم شتریب یعلم جهینت

   رد.دا

کارخانه ازاز صنعت و  ندیآ یمشغول کار هستند . آنها م کایتفکر نقادانه در آمر نهیشرکت مشاوره در زم ستیاز دو شیاکنون ب هم

کنند  یمشکالت شما راحل م ،کنند یم نییمشاوره را تع نهیهز ،کنند یم هیرفع مشکالت ته یطرح برا، کنند یم دیشما بازد

 .روند یو م

 

 نتیجه گیری

 

را ببینند و وارد عمل نتایج عملی آنبالفاصله  ،های نظریمهندسان با عمل سر و کار دارند و مایلند پس از مطرح کردن بحث

هایی هر چه زود تر برگزار شود تا مهندسان از کالس ،شوند. الزم است بمنظور وارد کردن دو محور جدید  مطرح شده در باال

هم چنین تعداد بیشتر از متخصصان و  . گانی شخصی و حرفه ای استفاده کننددبالفاصله در زن ،بدست آمده شدههای مهارت

 و به بسط این حوزه ها بپردازند: وندش به این مباحثآشنا پژوهشگران 

 

 و فلسفه علم. اسیآموزش روش علمی، تاریخ علم، علم شن -1

 نو و دیگران.ی بروش ادوارد دو بوهای اصالح ابزار فکرآموزش تفکر نقادانه و روش -2

 

 مراجع:

 

دکتر  یسخنران، ی: ملزومات استفاده از علم و آموزش و پرورش در حوزه آموزش مهندسیو مهندس یعامل علوم انسانت -1

 13۹8 بهمن ماه 2۹سه شنبه ی، آموزش عال یزیدر محل موسسه پژوهش و برنامه ری حسن بلورچ

https://irphe.ac.ir/content/۹81126/2406 

 /11https://t.me/H_Bolourtchi، چی، حسن بلورمهندسیدر حوزه آموزش  یملزومات استفاده از علم و پداگوژ -2

ه دانشگا، ۹8/10/02 "متفکران مسلمان شهیدر اند « صنعت» گاهیمفهوم و جا"با موضوع  انیدکتر رسول جعفر یسخنران -3

 یطوس نیرالدیخواجه نص یصنعت

دانشگاه صنعتی امیر آموزش مهندسی ایران، هفتمین کنفرانس بین المللی ، سرنوشت علم در مهندسی ایران، حسن بلورچی -4

 1400آبان  6-3کبیر، 

، ، حسن بلورچییدر آموزش مهندس شرفتهیپ یفکر یابزار ها گاهیجا ،یآموزش تفکر نقادانه در مهندس-5
https://t.me/H_Bolourtchi/32 

6-  Farshad Fotouhi, College of Engineering Dean and Professor, Computer Science, 

https://engineering.wayne.edu/profile/aa2870 
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