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 به نام خداوند جان و خرد

 اقتصاد 2025ها در سال هایی برای تقویت ده مهارت مورد نیاز انسان سلسله یادداشت
ی

 از نگاه مجمع جهای

 : خالقیت و ابتکار عملپنجمیادداشت 

 مشهد یاستاد گروه برق دانشگاه فردوس ،یدکتر رضا لطف

 

 .سپهریسهراب  "ها را باید شست؛ جور دیگر باید دیدچشم"

از نگاه مجمع جهانی اقتصاد اشاره و پیشنهادهایی برای تقویت  2025ها در سال در یادداشت های قبل به ده مهارت مورد نیاز انسان

یادگیری های پیچیده و لهأ، تفکر تحلیلی، تفکر نقاد، حل مسطرز فکر نوآفرینی

فعال در میان دانشجویان عزیز ارائه شد. در یادداشت پیش رو به اختصار، درباره 

 "(Creativity and Initiativeخالقیت و ابتکار عمل )"مهارت مهم 

 صحبت خواهد شد.

در ابتدا به چند تعریف از خالقیت و در ادامه به نکاتی درباره اهمیت خالقیت 

های خیلی خالق از نگاه خانم پنج ویژگی انسان و ابتکار اشاره می شود. سپس،

دکتر اندریسن برشمرده وپیشنهادهایی برای پرورش خالقیت در خودمان و در 

پیشنهادهایی برای همکاران محیط اطرافمان ارائه خواهند شد. یادداشت را با 

 ت علمی دانشگاه به پایان خواهیم برد.    یأعضو ه

  :تعاریف مختلف خالقیت

های تفکری که منجر به خلق چیزی می شود را، خالقیت تعاریف مختلفی آمده است. به عنوان مثال، مهارت یا Creativityبرای 

های جدید و مفاهیم جدید تولید مهندسی، خالقیت را یک فرآیند ذهنی دانسته اند که در آن ایده خالقیت گفته اند. در علوم و

مفاهیم موجود برقرار  وها شود یا ارتباط جدیدی بین ایدهمی

گوید که خالقیت اتصال بین چیز شود. استیو جابز می می

پرسید چگونه به این های خالق میهاست؛ وقتی شما از آدم

ایده رسیده اند و یا چگونه آن کار را انجام داده اند، در ابتدا 

ها آن کار آن دهد؛ چون واقعا  ها حس خجالت دست میبه آن

یک چیزی دیدند که برای آنها خیلی واضح را نکردند؛ فقط 

به نظر رسیده بود. علتش این است که آنها قادر بودند که تجربیاتی را که داشتند به همدیگر متصل کنند و چیزهای جدیدی را ایجاد 

روش جدید و ا یک آقای ادوارد دبونو معتقد است که خالقیت، شکستن الگوهای موجود است برای این که شما به چیزها ب کنند.

 و باالخره آلبرت اینشتین می گوید: خالقیت آن هوشی است که همراه با لذت بردن باشد. متفاوت فکر کنید

سر کن "خالقیت در آموزش به اندازه سواد اهمیت دارد 

 [1] "رابینسون
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 اهمیت خالقیت و ابتکار عمل:

 در می یابیم که اوال  [2مقایسه کنیم ] 2015و  2020های های دهگانه نگاهی بیاندازیم و آنها را با مهارتاگر دوباره به مهارت  

رتکراری بودن( و )به معنی غی originalityهای عبارت های دهگانه قرار داشته است و ثانیا در هر سه دسته از مهارت "خالقیت"

initiative وزنامه نیویورک تایمز )به معنی ابتکار عمل( به مهارت خالقیت در فهرست جدید اضافه شده است؛ و باز اگر از یادداشت ر

ستخدام امدیر وقت بخش   Laszlo Bock[، یادی کنیم در می یابیم که آقای 3” ]How to get a job at Google“با عنوان 

وجه قرار می ( را به این دلیل آخرین و پنجمین جنبه ای که در هنگام استخدام در گوگل مورد تexpertiseگوگل، خبرگی )یا 

 اهش می دهد.را ک -ه بسیار ارزش داردک-جدید  گیرد، دانسته است که احتمال خلق راهکاری کامال  

 

 :1های خیلی خالق از نگاه خانم پروفسور اندریسنپنج ویژگی انسان

 مارد:های خیلی خالق را از نگاه خانم پروفسور نانسی اندریسن، بر می ش[، نویسنده مقاله، پنج ویژگی انسان4در ]

 هستند.( Polymathهای خالق چند بعدی )بسیاری از انسان -1

. در حالی که های مختلف داردانسان چندبعدی )و یا به تعبیر نویسنده همه چیز دان(  کسی است که عالیق متعددی در زمینه 

طالعه باشند. مهای خالق در هر دو زمینه اهل تالش و بسیاری دانش و هنر را متضاد هم می دانند، خیلی محتمل است که انسان

 هایی از شعرگویی خالقانه و یا نقاشی هنرمندانه را از خود نشان دهد. مندی رگهزیاد دیده می شود که دانش

 های خالق خودآموز هستند.بسیاری از انسان  -2

                                                           
شک امریکایی برنده مدال میل علوم امریکا در سال  1 ز  . شد  2000خانم پروفسور اندریسن، نوروساینتیست و روانپ 
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استیو جابز، بیل گیتس و مارک زاکربرگ یک چیز مشترک دارند: آنها هر سه از دانشگاه اخراج شده اند. به اعتقاد نویسنده این مقاله  

 تحصیالت دانشگاهی بیزارند و خود به دنبال کسب دانشی که به آن عالقه دارند، هستند.  از آموزش سنتی و مثال  های خالق [، ذهن4]

 ها، گروهی مقاوم و خستگی ناپذیر هستند. خالق  -3

آنهایی که  های خالق باید با آن بستیزند، این است که ایده آنها مورد پذیرش قرار نگیرد. بیشتر نویسندگان موفق وترسی که انسان

های پرفروش را نوشته اند، در ابتدا با رد درخواست انتشار توسط بسیاری از ناشران مواجه شده اند. این باعث شده است که کتاب

 های خالق خصلت مهم تاب آوری و خستگی ناپذیری را در خود پرورش داده باشند که خوشبختانه چنین هم هست.انسان

 دریافت می کنند. RESTهایشان را در حالت بهترین ایده ،های خالقانسان  -4

 REST   مخففRandom Episodic Silent Thinking ( است. دکتر 5کاری انجام نمی دهد ] هایی که مغز ظاهرا  )زمان]

وضعیت بوده است،  ها را در زمانی که ذهنشان در ایناندریسن معتقد است که تقریبا همه مراجعینش مدعی بوده اند که بهترین ایده

های فیدبک است که به طور مداوم افکار از حلقه "خود سازماندهی کننده"خلق کرده اند. ایشان معتقد است که مغز یک سیستم 

غیرخطی باشند. یکی از مراجعه  ها فرآیندهای تفکر ما می توانند کامال  [. در برخی زمان5جدید و گهگاه خودبخودی تولید می کند ]

بسیاری از کشفیات شما زمانی رخ می دهد که دارید یک کار انجام می دهید و به "ایشان که یک هنرمند است می گوید:کنندگان 

کاری که ذهن شما در آن لحظه انجام می دهد فکر نمی کنید. من یا در حال تماشای تلویزیون و یا در حال مطالعه یک کتاب هستم 

 ."کنمبرقرار  "ارتباط"و ناگهان می توانم یک 

 های متعددی دارند.های خالق ایدهانسان  -5

های خیلی خالق کید نشده است. انسانأکافی به آن تواضح به نظر برسد، اما به اندازه  با وجود اینکه این ویژگی ممکن است کامال 

های نیستند اما باید گفت انسانها از منظر اقتصادی عملی سفانه بسیاری از این ایدهأ[. مت4های بسیار متعددی دارند ] اغلب ایده

های خالق باشیم یک شرکت را تشکیل می دهند. به بیان دیگر، باید قدردان انسان "واحد تحقیق و توسعه"بخش مهمی از  ،خالق

 به دلیل همه آنچه که برای ما لذت بخش هست را آفریده اند.

 چگونه خالقیتمان را پرورش دهیم؟

       [ را ببینید. در این یادداشت به 6در کتب و مقاالت مختلف راهکارهای متنوعی در این زمینه ارائه شده است. به عنوان مثال ]

 اشاره می کنیم: "های موفق چگونه می اندیشندانسان"در کتاب  John C. Maxwellهای آقای توصیه

 قاتالن خالقیت را حذف کنیم  -1

  از خود بپرسیم: چرا این کار باید این گونه انجام شود؟ مسئله ریشه ای کنیم. مثال   قانه فکرت خالبا پرسیدن سواالت درس -2

چیست؟ مشکالت اساسی کدامند؟ این مسئله مرا یاد چه چیزی می اندازد؟ عکس این مسئله چگونه است؟ با چه استعاره هایی 

ه مهم است؟ دشوارترین وگران ترین  راه حل این مسئله چیست ؟ توانیم این مسئله را به سادگی بیان کنیم؟ چرا این مسئلمی

 انجام ندهیم چه خواهد شد؟ چه کسی از زاویه متفاوتی به این مسئله نگاه می کند؟ اگر این کار را اصال 
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نوآفرینی  هارا تشویق کنیم. به افراد تیممان اعتماد زیادی داشته باشیم. بر محیطی خالقیت پرور درست کنیم. خالق -3

(innovation) تمرکز کنیم و ( نه فقط بر اختراعinventionبه همکارانمان اجازه دهیم از خطوط عبورکنند. قدر .)« قدرت

 را بدانیم.«رویاها

 های خالق بگذرانیم .زمان خود را بیشتر با انسان -4

 ها خارج شویم و از شکست نهراسیم.از چارچوب -5

 جمع بندی و ارائه چند پیشنهاد: 

کند. به قول های خالق و مبتکر تالش میاز خودمان می پرسم که آموزش و پرورش و آموزش عالی ما چقدر در مسیر پرورش انسان

ایفا می کرد. برای اینکه  "در سرکوب کردن استعدادهای خالق"یک معلم غربی، هر مدرسه ای که از آن بازدید کردم نقش خود را 

 می کنم:    لیتمان را در این مسیر بشناسیم و به آن عمل کنیم پیشنهاد ئوخودمان بتوانیم مس

است و به دانشجوهایمان  "مسری"سعی کنیم خالقیت را در خودمان تقویت کنیم. همانگونه که اینشتین می گوید خالقیت  -1

 د گرفت.  هم سرایت خواهد کرد؛ آنها به خوبی از ما در تفکر خالق و در رفتارهای خالقانه الگو خواهن

خالقیت، صفتی مادرزادی  می توانند از داشتن ابتکار عمل و خالقیت لذت ببرند؛ ثانیا  کید کنیم که اوال أبه دانشجوهایمان ت -2

کپی "آموختن از دیگران ارزشمند است اما  نیست بلکه قابل پرورش و قابل توسعه است و ثالثا 

 اصال پسندیده نیست. "کردن ابتکارات دیگران

را بخوانیم و به دانشجوهایمان  "جدید یک ذهن کامال "ارزشمند آقای دنیل پینک با عنوان  کتاب -3

 هم توصیه کنیم که آن را مطالعه کنند.

رفتارهای خالقانه دانشجوها را ارج بنهیم. سعی نکنیم آنها فقط در چارچوبی که به نظر ما  -4

له ای را أداشت و یا مس موضوعیبهترین هست، حرکت کنند. اگر دانشجویی نگاهی خالقانه به 

به صورت خالقانه حل کرد، او را تشویق کنیم. شاید در دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

 بیشتر خالقیت را ارج می نهیم اما باید آن را به دانشجوهای کارشناسی هم تعمیم دهیم.

یدیوی به دانشجویان توصیه کنیم وقتی مثالی را در کتاب درسی می خوانند و یا وقتی و -5

کنند، قبل از مشاهده پاسخ، ( مشاهده میflipped classroomدر شیوه  درسی را )مثال 

کنند و بیاندیشند. پاسخ خود را بنویسند و بعد با پاسخ کتاب )یا ویدیو( مقایسه  "مکث"

ها را با هم بیاندیشند و آن روش "های جایگزینروش"سعی کنند به  کنند. حتما 

 د درس و حتی با نویسنده کتاب مطرح کنند.   دوستانشان، با استا

( Design thinkingدر همین راستا پیشنهاد می کنم با مفهوم ارزشمند تفکر طراحی ) -6

های بعدی در این باره بیشتر صحبت آشنا شویم. شاید ان شاء اهلل در یکی از یادداشت

 کنیم.

های سراسر کشور تقاضا دارم که راهکارهای خالقانه خود را در آموزش و در تقویت تفکر در پایان از همکاران بزرگوارم در دانشگاه

 خالق دانشجویان، با  دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران و با نگارنده این یادداشت در میان بگذارید. 
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