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 به نام خداوند جان و خرد

 اقتصاد یاز نگاه مجمع جهان 2025ها در سال انسان ازیده مهارت مورد ن تیتقو یبرا ییهاادداشتیسلسله 

 سهیادداشت 

 مشهد یاستاد گروه برق دانشگاه فردوس ،یدکتر رضا لطف

 

ها و زمین به دست اوست، به تو اجازه ی دعا داده و اجابت آن های آسمانحضرت علی )ع(: بدان خدایی که گنجینه"

 "1را بر عهده گرفته و تو را فرمان داده که از او بخواهی تا به تو ببخشد و از او رحمت طلب کنی تا تو را رحمت آورد

اشاره و پیشنهادهایی برای تقویت  از نگاه مجمع جهانی اقتصاد 2025در سال  هابه ده مهارت مورد نیاز انسانهای قبل در یادداشت 

 درباره یبه اختصار، در یادداشت پیش رو  .در میان دانشجویان عزیز ارائه شد و همچنین تفکر تحلیلی و تفکر نقاد طرز فکر نوآفرینی

 .د شدخواهصحبت  (Complex Problem Solving: CPS) "حل مسائل پیچیده"مهارت مهم 

های خود تالش می کنیم دانشجوها همه ی ما استادان مهندسی، نه تنها تجربه ی حل مساله های پیچیده را داریم بلکه در کالس  

های ارزشمندی شده است که ذهن دانشجو در تالش هم یمختلف درسیهای را برای موفقیت در این مسیر تمرین بدهیم. در کتاب

 IEEE Undergraduate Teaching)برنده ی  R. C. Jaegerشود. به عنوان مثال آقای سازماندهی مسیر حل مساله 
Award  در کتاب خود با عنوان 2004در سال )Microelectronic Circuit Design  قطعه ی  ،می نویسد که حل مساله

         پیشنهاد  در حوزه ی مدارهای میکروالکترونیک  مسالهیک ها را برای حل این گامهای یک مهندس است. ایشان اصلی فعالیت

 می کند:

 را تا جای ممکن شفاف بیان کنید. مساله .1

 را فهرست کنید. داده ها و معلومات مساله. 2

 کنید.که باید برای حل مساله پیدا شوند، تعریف  مجهوالتی. 3

 خود را فهرست کنید. شما ممکن است در مسیر حل مساله مفروضات بیشتری را کشف کنید. مفروضات. 4

 را انتخاب کرده و آن را توسعه دهید. رویکرد. از میان راهکارهای مختلف، یک 5

 اجرا کنید. تحلیل. برای پیدا کردن یک راه حل برای مساله، یک 6

ساله حل شده است؟ آیا ریاضیات به کار برده شده صحیح است؟ آیا تمام مجهوالت پیدا شده اند؟ آیا م نتایج را بررسی کنید.. 7

 آیا مفروضات، برآورده شده اند؟ آیا نتایج بدست آمده، همخوانی اولیه با شرایط مساله دارند؟ 
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را تا حصول به یک راه حل قابل پیاده سازی،  7تا  4اگر نیست، مراحل  آیا راه حل قابل تحقق هست؟ راه حل را ارزیابی کنید.. 8

 تکرار کنید.

استفاده کنید. نتایج شبیه سازی را با نتایج دستی مقایسه  شبیه سازی به کمک کامپیوتر. ]در تحلیل مدارهای الکترونیک[ از 9

  کنید.

 ساله، مهمترین بخش فرآیند حل مساله را تشکیل می دهند.به اعتقاد نویسنده، چهار گام اول، یعنی بیان شفاف صورت م   

    که ر می خوریمب یپرشمار جستجو کنیم، به نوشته های ارزشمند و ”Complex problem solving“اگر با کلید واژه ی   

انتخاب شده است که Ekaterina Sysoeva [1 ] ، مقاله ی خانماما در این مجال [ اشاره کرد4-1می توان به عنوان نمونه به ]

 می شود: یادداشتخوانندگان محترم این خالصه ای از آن تقدیم 

تعریف می شود؛ هر چه  "تعداد عناصر و روابط داخل آن سیستم"پیچیدگی یک سیستم به صورت به اعتقاد نویسنده ی این مقاله،   

های کدیگر وابسته هستند. زمانی که هدفی وجود دارد اما گامیژگی های بیشتری از آن سیستم به یتر باشد، وسیستمی پیچیده

های گام جستجو برای یافتن"رسیدن به آن هدف معلوم نیستند، یعنی مساله ای وجود دارد که باید حل شود و حل مساله به صورت 

موعه ی پرشماری از عناصر تعریف می شود. در نتیجه، حل مساله ی پیچیده شامل خود مساله و مج "الزم برای دست یابی به هدف

  در هم تنیده می شود.  

از دانشگاه هایدلبرگ آلمان،  CPSرا به نقل از یواخیم فونکه، پژوهشگر مساله ی پیچیده یک پنج ویژگی برای نگارنده در ادامه،   

 بر می شمارد:

 شود. . پیچیدگی موقعیت مساله که بر اساس تعداد متغیرهایی که باید لحاظ شوند تعریف می1

 . ارتباط بین متغیرها که در مسائل پیچیده خطی نیست بلکه عوامل متغیر را به یکدیگر متصل می کند.2

. دینامیک موقعیت که توضیح می دهد اگر تغییری در یکی از جنبه های در هم تنیده ی مساله رخ دهد، فرایندهای ناخواسته ای 3

 را فعال می کند.

معنی که همه ی اطالعات الزم درباره ی مساله معلوم نیستند. در این وضعیت، حل کننده ی مساله . عدم شفافیت سیستم به این 4

 بتواند تصویر کاملی از مساله بسازد. تا درباره ی متغیرهای مساله باشد باید به دنبال اطالعات اضافی

 . وجود اهداف همزمان متعدد موجب می شود که اولویت بندی خروجی ها الزامی شود.5

 

 [1حل گام به گام مساله ]
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 چهار گام در حل مساله ی پیچیده

 ، یک رویه ی ساده در حل مساله های پیچیده، شامل چهار مرحله است:Sysoevaخانم از نظر   

  . مساله را به خوبی تعریف کنید.1

   هدفی که به دنبال تحقق آن هستید، چیست؟ چه چیزهایی مانع دست یابی به آن هدف می شود؟

 های مختلف را شناسایی کنید.. راه حل2

 های امکان پذیر و نتیجه ی هر یک از آنان را بنویسید.راه حل

 . یک طرح را برگزینید. 3

های بین روشها ارزیابی و مسیرهایی که کمترین احتمال موفقیت را دارند، حذف کنید. های خود را با توجه به منابع و قابلیتایده

 د.مختلف اولویت بندی کنی

 . ایده را پیاده سازی کنید.4

راه حل برگزیده را اعمال کرده و ببینید که آیا نتایج میانی با هدف نهایی سازگار هستند. اگر نیستند، به دنبال سناریوی جایگزین 

 باشید.

 برای تفکر مولد Hursonمدل 

از آقای  های پیچیده،برای تفکر مولد و حل مساله این شش گام را در ادامه، نویسنده ی مقاله،   

Tim Hurson  در کتابThink Better نقل می کند: 

مساله و چگونگی تاثیر آن را بر وضعیت فعلی  "وضع فعلی چگونه است؟". از خودتان بپرسید 1

 امور به خوبی بیان کنید. سپس چشم انداز خود را برای آینده بیان کنید.

راه حل باید چه کاری را انجام بدهد، چه منابعی اینکه  "موفقیت چیست؟". از خودتان بپرسید 2

 نیاز دارد و موفقیت خود را بر اساس چه عواملی بنا می کنید، را تعریف کنید.

فهرست بلندی از سواالت پیرامون هدفتان تهیه کنید.  "سوال چیست؟". از خودتان بپرسید 3

 د کرد.االت داده شود، مساله را حل خواهیوقتی پاسخ این سو

 های گام سوم را بدهید.پاسخ پرسشهایی فراهم کنید. پاسخ. 4

 ایده هایی که بالقوه موفق هستند را بر اساس معیارهای گام دوم، ارزیابی کنید. راه حل را تعیین کنید.. 5

 هایشان و منابع اضافی را برای کمک به پیاده سازی راهکار شناسایی کنید. افراد، مهارتمنابع را تنظیم کنید. . 6
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 در تحلیل مساله و یافتن علت و معلولها Fishboneروش 

 

و سراغ دیاگرام ایشیکاوا  هدف و مراحل مختلف این فرآیند به 2رای دیداری کردن در پایان پیشنهاد می کند که ب Sysoevaخانم 

 اشاره کرد.   [5برویم. درباره ی این دیاگرام مطالب مفید متعددی منتشر شده است که می توان برای نمونه به ] Fishboneیا 

 جمع بندی

های حل مساله، در بیان متفکران مختلف همان گونه که مشاهده می شود شباهت های فراوانی بین گام

رای خودمان و دانشجوهای عزیزمان داشته وجود دارد اما شاید دو نکته، بیشتر قابلیت توجه و تاکید ب

 باشد: 

. بیان شفاف مساله و تعیین حدود و ثغور آن، اهمیت فراوانی دارد که ممکن است کمتر مورد توجه 1

 قرار گیرد.

( و همچنین که خود انواع گوناگونی دارد Brainstormingهای گروهی حل مساله )همانند . روش2

های ( کمتر در دانشگاهFishboneکردن روشهای حل مساله )همانند روش ایشیکاوا و یا  "دیداری"

   ما تمرین می شوند که جای کار بیشتری وجود دارد.   

 از برخی. پیشنهاد نگارنده آن است که هر کدام از ما همواره مساله ای مشخص و شفاف در پس ذهنمان داشته باشیم و حتی 3

 [( برای حل آن مساله ها استفاده کنیم. 6تمرینها )مثال ]

 

                                                           
2 To visualize 
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