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هب انم خدا وند جان و خرد
پیشگفتار
احتماالً بسیاری از ما در گفتگوی با دوستانمان از صنعت شنیدهایم که دانشکدههای مهندسی ،بسیاری از «مهارتهای الزم» را به
دانشآموختگان خود نمی آموزند .پیش از آنکه بخواهیم درباره صحت این گفته صحبت کنیم ،باید درباره واژه «مهارت» تعریف
دقیقتری داشته باشیم« .مهارت» در زبان فارسی هم در ترجمه « »skillبه کار می رود و هم در ترجمه « .»expertnessاینکه
دانشکده های مهندسی ما چقدر وظیفه دارند که « »expertnessرا به دانشجویان خود بیاموزند محل بحث است (که در این مجال
نمی گنجد) اما اینکه چه مجموعه ای از مهارتها به معنای  skillsبرای همه انسانها و از جمله دانش آموختگان دانشکدههای
مهندسی ضروری هستند ،چند سالی است که مورد توجه مجمع جهانی اقتصاد 1قرار گرفته است .مستقل از این که آیا این فهرست
جامعیت الزم را خصوصاً با توجه به فرهنگ فعلی حاکم بر دانشگاه های ما دارا است و یا نیاز به ترمیم دارد ،نگاه به آن و مقایسه آن
با فهرستهای قبلی ارائه شده توسط مجمع جهانی اقتصاد ،آموزنده و تأمل برانگیز است.
با نگاهی به یازده یادداشت پیشرو (شامل یادداشت مقدمه و ده یادداشت درباره ده مهارت مورد نیاز انسانها در سال  ۲۰۲۵از نگاه
مجمع جهانی اقتصاد) ،مشاهده خواهید کرد که هدف اصلی نگارنده ،بیش از آنکه بحث مفصل و تشریح هر یک از مهارتهای ده گانه
باشد اوالً ایجاد دغدغه در اعضای محترم هیات علمی و دانشجوهای عزیز در خصوص ضرورت یادگیری آن مهارتها است و ثانیاً اشاره
به مقاالت یا کتابهایی است که بتواند خوانندگان عالقمند را در مسیر مطالعه و تفکر بیشتر رهنمون سازد.
نکته مهم دیگری که الزم است در اینجا بر آن تکیه شود ،تفاوت بین آشنایی با یک مهارت نرم مثالً خالقیت است با ملکه شدن
آن مهارت در انسان .ضروری است خودمان را به تمرین مهارتهای مختلف و سپس محاسبه نفس درباره هر یک از آنها مقید کنیم.
در پایان الزم است از انجمن آموزش مهندسی ایران که بنده را الیق دانستند و این یادداشتها را منتشر کردند ،تشکر کنم.
همچنین از همکاران و دانشجوهای عزیزی که بنده را با نظرات خود مورد لطف قرار می دهند ،صمیمانه سپاسگزاری می کنم.

رضا لطفی
مرداد ماه 14۰1
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World Economic Forum
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ده ﻣﻬﺎرت ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺳﺎل  2025ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد WEF

اﻣﺎم ﻋﻠﯽ (ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم) :ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آداب ﺧﻮدﺗﺎن وا ﻧﺪارﯾﺪ؛ زﯾﺮا آﻧﺎن ﺑﺮاي زﻣﺎﻧﯽ ،ﻏﯿﺮ از زﻣﺎن ﺷﻤﺎ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ. 1
ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ،ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻌﻨﻮي )و داﻧﺸﺠﻮﻫﺎي ﻣﻦ( ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ )دﺳﺖ ﮐﻢ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي
ﺷﻐﻠﯽ( در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدم و ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش دوﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ) ( 2FEWﮐﻪ در
اﮐﺘﺒﺮ  0202و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ” “0202 ,tropeR sboJ fo erutuF ehTﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ] [1رﺳﯿﺪم .در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﻔﺼﻞ ،ﻧﮑﺎت
آﻣﻮزﻧﺪه و ارزﺷﻤﻨﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮاي ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻐﻠﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ و
داﻧﺸﺠﻮﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ از آن ﮔﺰارش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در
ﺳﺎل  5202اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ده ﻣﻬﺎرت ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺳﺎل  5202اﺷﺎره و ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ
ﻋﻤﺪﺗﺎً ﭘﺮﺳﺶﮔﻮﻧﻪ درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﻣﺎ اﺳﺘﺎدان ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در آﻣﻮزش اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻫﺎﯾﻤﺎن اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 3
در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺧﺎﻧﻢ  Kate Whitingو ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﺎﻻ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ده ﻣﻬﺎرت ﺷﻐﻠﯽ آﯾﻨﺪه و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﯾﺎدﮔﯿﺮي آﻧﻬﺎ
مورد نیاز است ،اشاره شده است [ .]2این مهارتها عبارتند از:

 .1تفکر تحلیلی و نوآفرینی؛
 .2یادگیری فعال و راهبردهای یادگیری؛
 .3حل مسائل پیچیده؛
 .4تفکر و تحلیل نقادانه؛
 .5خالقیت و ابتکار عمل؛
 .6رهبری و نفوذ اجتماعی؛
 .7به کار گیری فناوری ،نظارت و کنترل؛
 .8طراحی فناوری و برنامه سازی؛
 .9تاب آوری ،تحمل فشار و انعطاف پذیری؛
 .10استدالل ،حل مسأله و ایده پردازی.

 1شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید ،ج  ،20ص .267
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مجمع جهانی اقتصاد یا  World Economic Forumیک اتاق فکر ( )Think Tankاست که در سوئیس مستقر می باشد.

3

نگارنده این یادداشت از همه اندیشمندان و صاحب نظران تقاضا دارد که نقدها و نظرات ارزشمندشان را از وی دریغ نکنند.

1

اینها مهارتهایی هستند که به اعتقاد مجمع جهانی اقتصاد "همه ما" ،مستقل از صنعتی که در آن مشغول به کار خواهیم بود در
سال  2025نیاز خواهیم داشت .درباره هریک از ده مهارت باال می توان به تفصیل سخن گفت که در این یادداشت مختصر نمی
گنجد .فقط به عنوان نمونه ،در اردیبشهت امسال در وبیناری 4که به همت انجمن آموزش مهندسی ایران برگزار شد درباره نوآفرینی
( )Innovationو طرز فکر یک نوآفرین سخن گفتم.
تهیه کنندگان این گزارش ،که براساس پاسخ های مدیران و کارکنان شرکتهای موفق به پرسشنامههای متعدد تهیه شده است،
همچنین معتقدند که با افزایش به کارگیری فن آوریهای جدید ،نیمی از تمام شاغلین تا سال  2025نیازمند "بازمهارت آموزی"
( ) Reskillingهستند .برداشت من از این جمله اخیر اینگونه است که نه تنها ضروری است که تالش کنم دانشجوهایم مجهز به
مهارت یادگیر ی فعال (مهارت دوم در فهرست ده گانه باال) شوند بلکه برای خود من هم به عنوان یک استاد دانشکده مهندسی،
ضرورت دارد که در مهارتهای فعلی خودم دقت و تأمل داشته باشم و برای تجهیز به مهارتهای مهمی که در آنها ضعف دارم بکوشم.
مقایسه با ده مهارت برتر مورد نیاز در سالهای  2015و 2020
به خوانندگان محترم این یادداشت پیشنهاد
می کنم که این ده مهارت را با پیشنهادهای
 WEFبرای سالهای  2015و  2020که در
شکل مقابل مشاهده می شود ،مقایسه کنند.
به عنوان نمونه ،چند مهارت در فهرست ،2025
شامل ردیف اول (یعنی تفکر تحلیلی و
نوآفرینی) ،ردیف دوم (یادگیری فعال و
راهبردهای یادگیری) ،ردیف ششم (رهبری و
نفوذ اجتماعی) ،ردیف هفتم (به کار گیری
فناوری ،نظارت و کنترل) ،ردیف هشتم
(طراحی فناوری و برنامه سازی) ،و ردیف نهم
(تاب آوری ،تحمل فشار و انعطاف پذیری) اصال
در دو فهرست قبلی حضور نداشتهاند و به این
دلیل به آنها مهارتهای نوظهور گفته می شود
ﻧﮑﺘﻪ اي از ﮐﺘﺎب A Whole New Mind
شاید همین جا اشاره به مطلبی از کتاب بسیار خواندنی  A Whole New Mindنوشته آقای  Daniel Pinkخالی از لطف
نباشد .ایشان در این کتاب ،عصر حاضر را متفاوت از عصر کشاورزی ،عصر صنعتی و عصر اطالعات می داند و آن را عصر مفهومی
( )Conceptualمی داند و معتقد است که بر خالف کشاورز ،کارگر صنعتی و کارگر دانش ،انسانهایی در عصر مفهومی بیشتر موفق
هستند که به دو مهارت اصلی مجهز باشند :اول همدردی و دوم آفرینش .جالب است بدانیم که این دو ،از ویژگی های هشت گانه ی
نوآفرین از نگاه آقای  George Courosدر کتاب بسیار خواندنی  The Innovator’s Mindsetهستند.

Available Online: https://isee.ir/fa/AnnouncementDetails.aspx?AnnouncementId=100
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اجازه دهید با چند پرسش این یادداشت کوتاه را به پایان برسانم:
-1

-2

-3

-4
-5
-6
-7
-8
-9

آیا اگر به این مقوله ،بدون "چشمپوشی" از گنجینه بی بدیل اسالم ناب بنگریم ،باز هم به همین ده مهارت به عنوان
مهمترین مهارت های (شغلی) مورد نیاز محدود می شویم؟ جایگاه تقوا ،خویشتن داری و کنترل نفس در این فهرست
کجاست؟ تواضع و فروتنی چطور؟
از دیدگاه اسالم ناب به راستی شیوه تدریس ما تا چه حد تفکر تحلیلی را در دانشجویانمان تمرین می دهد؟ (به ویژه با
توجه به سیستم آموزش متوسطه و شکل فعلی کنکور سراسری که فرصت چندانی برای تقویت تفکر تحلیلی فراهم نمی
آورد).
چقدر به دانشجویانمان فرصت یادگیری فعال می دهیم و چه قدر آن ها را با راهبردهای مختلف یادگیری آشنا می کنیم؟
(به ویژه با توجه به سیستم آموزش متوسطه و شکل فعلی کنکور سراسری که عمال حفظ کردن آموخته ها را بر فهم و
درک و تفکر و تعمق ترجیح می دهد).
چقدر در تدریس خود ،تفکر نقاد دانشجویان را ارج می نهیم؟
چقدر به خالقیت دانشجویان توجه داریم؟
آیا واقعا راه حلهای خالقانه دانشجوها را (حتی اگر نسبت به راه حلی که سالها آن را تدریس کرده ایم ،طوالنی تر و یا
دشوارتر به نظر برسد) تشویق میکنیم؟
چقدر با طرز فکر نوآفرین آشنا هستیم و مشخصههای مختلف این طرز فکر را در خودمان و در دانشجویانمان تقویت می
کنیم؟
چقدر فرصت تمرین مهارتهای کارگروهی را برای دانشجوهایمان فراهم می کنیم؟
به نظر می رسد که به قول سهراب ،چشمها را باید شست جور دیگر باید دید.

منابع
[1] Available online: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/in-full/infographicse4e69e4de7
[2] Available online: https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-ittakes-to-learn-them/
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ﯾﺎدداﺷﺖ ﯾﮏ
ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﻧﻮ آﻓﺮﯾﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﯿﭻ ﻗﻮم )و ﻣﻠّﺘﯽ( را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ آﻧﺎن آﻧﭽﻪ را در ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ.1

در یادداشت قبل به ده مهارت مورد نیاز انسانها در سال  2025از نگاه مجمع جهانی اقتصاد اشاره شد .از این ماه ان شاء  ،...در
سلسله یادداشتهایی ،در راستای تقویت این مهارتها 2در دانشجویان عزیز مهندسی ،پیشنهادهایی برای استادان محترم تقدیم
خواهد شد .پیش از آغاز موارد پیشنهادی ،تأکید بر این نکته ضروری است که برای تقویت این مهارتها در دانشجویان ،ضروری است
که منِ معلم ،ابتدا از خودم شروع کنم و به دنبال تقویت این مهارتها در خودم باشم .همانگونه که در فهرست دهگانه مهارتها به
وضوح قابل مشاهده است ،تأکید فراوانی بر مهارتهای مبتنی بر تفکر شده است .به نظر می رسد یکی از نقاط ضعف جدی جوانان
در ایران امروز (و البته در بسیاری از کشورهای دیگر )3آن است که "عمق تفکر" و "صبر در تفکر" و توان "تفکر تحلیلی" نسبت به
گذشته کاسته شده است و یک پیشنهاد مهم در این باره ،برنامه ریزی برای تمرین دادن دانشجوها در مسیر تفکر بیشتر و عمیق تر
است .ان شاء  ...در یادداشت بعدی ،زمانی که درباره "یادگیری فعال" صحبت کنیم ،راهکارهایی ارائه خواهیم داد .اما موضوع اصلی
این یادداشت ،او ال ارائه ویژگیهای "طرز فکر نوآفرین" ( )The Innovator’s Mindsetو ثانی اا پیشنهاد راهکارهایی برای تقویت
مهارت نوآفرینی ( )Innovationدر خودمان و در دانشجوهای ما است.
همان گونه که در وبینار اردیبهشت امسال 4تقدیم شد ،تعاریف متعددی از نوآفرینی وجود دارد که وجه مشترک آنها "حل مسأله
واقعی" با روشی "نو و موثر" میباشد .برای ویژگیهای طرز فکر نوآفرین هم ،متخصصان مطالب متعددی نوشته اند که در این مجال
به این ویژگیها از نگاه آقای  George Courosاشاره می شود .ایشان در کتاب ارزشمند ;“The Innovator’s Mindset
” Empower Learning, Unleash Talent, and Lead a Culture of Creativityکه مطالعه آن را به تمام معلمان
گرانقدر پیشنهاد می کنم ،هشت ویژگی برای طرز فکر یک نوآفرین بر میشمارد .این ویژگی ها عبارتند از:

 1سوره رعد ،آیه .11
 2منظور نگارنده این نیست که این ده مهارت لزوماا دارای بیشترین اولویت هستند ،اما قطع اا همه آنها از مهارت های مهم مورد نیاز انسانها خصوصاا در دنیای
امروز می باشند.
https://www.youtube.com/watch?v=xNgQOHwsIbg
Available Online: https://isee.ir/fa/AnnouncementDetails.aspx?AnnouncementId=100

4

3
4

 .1همدل ( :)Empatheticبه اعتقاد آقای  ،George Courosهمدلی مهمترین ویژگی
طرز فکر یک نوآفرین است .جالب است بدانیم که همدلی ،گام اول در پنج گام تفکر
طراحی نیز به حساب میآید .سعی کنیم با همدلی با دانشجوهایمان ،برایشان الگوهای
مناسبی برای رفتار همدلنه باشیم.
 .2مساله یاب ( :)Problem Finderبه عنوان یک نوآفرین ،طرز فکر خود را به گونه ای
پرورش دهیم که بتوانیم مشکالت را در قالب صورت مساله هایی مشخص و well-
 definedبیان کنیم (گام دوم تفکر طراحی) .بیاییم عالوه بر حل خوب مساله ها،
دانشجوهایمان را به حل خوب مسأله های خوب عادت دهیم.
 .3خطر پذیر ( :)Risk Takerبه اعتقاد خانم دکتر  Jeanne Liedtkaاستاد دانشگاه
ویرجینیا و نویسنده چند کتاب در حوزه تفکر طراحی" ،نوآفرینی به معنای حرکت به
سوی عدم قطعیت است .برای پرورش نوآفرینی باید از عدم قطعیت استقبال کرد .یادگیری زمانی رخ می دهد که عدم قطعیتی که
به همراه تجربه های جدید می آید را بپذیریم"  .بدیهی است اگر محافظه کاری را کنار نگذاریم و از شکست بهراسیم ،قطع اا نمی توانیم
راه حلهای بدیع و موثر برای مسأله های موجود ارائه دهیم .بیاییم در کالس ،محیطی فراهم کنیم که دانشجوها ،بدون هراس از این
که اشتباه کنند ،نظراتشان را شفاف و صریح بیان کنند.
 .4شبکه ساز ( :)Networkedدوران دانشجویی ،یکی از بهترین فرصتهای شبکه سازی برای دانشجویان است .بیاییم ضمن تشویق
عملی آنها به کار گروهی ،مهارتهای کار گروهی را با آنها تمرین کنیم.
 .5مشاهده گر ( :)Observantیکی از مشخصههای مهم یک نوآفرین ،نگاه متفاوت او به پدیدههایی است که دیگران می بینند و به
سادگی از کنار آنها می گذرند .بیاییم با فراهم آوردن فرصت مشا هده دقیق تر و تامل عمیق تر ،این ویژگی مهم را در دانشجوهایمان
تقویت کنیم.
 .6آفریننده ( :)Creatorیک نوآفرین ،تنها یک ایده پرداز نیست .یک نوآفرین ،تالش می کند که نه تنها ایده پردازی کند (گام سوم
تفکر طراحی) ،بلکه نمونه هایی از راه حلهایی که برای مساله مورد بحث ارائه داده است بسازد (گام چهارم تفکر طراحی) و آنها را
بیازماید (گام پنجم تفکر طراحی).
 .7تاب آور ( :)Resilientان شاء  ...درباره مهارت تاب آوری که خود از مهارتهای ده گانه ی پیشنهادی مجمع جهانی اقتصاد هست،
در یادداشتی مستقل ،مفصل تر صحبت می کنیم.
 .8بازتابنده ( :)Reflectiveیکی از مهمترین مهارتهای یک نوآفرین ،قدرت تأمل در آموختهها و مشاهدات و آنگاه مکتوب کردن
آموخته هاست .یکی از انواع بازتابندگی( ،که مورد تأکید دین مبین اسالم نیز هست) "اختصاص زمان" است برای محاسبه روزانه
کارهایمان و نوشتن افکارمان؛ و در سالهای اخیر بیشتر مورد تأکید متفکران غربی با عنوان  Daily Reflectionقرار گرفته است. 5

https://www.coursera.org/learn/uva-darden-design-thinking-innovation

5

5

در نوشتاری دیگر 6ده مولفه طرز فکر نوآفرین که شایسته است به دنبال پرورش آنها در موسسه خودمان باشیم ،آمده است که برای
حفظ اختصار از بیان آنها خودداری می شود.
پایان بخش این یادداشت ،چهار توصیه (آقا یا خانم)  Jamie Back7برای پرورش روحیه نوآفرینی در کالس است:
 .1خودتان الگوی طرز فکر نوآفرینی برای دانشجوها باشید.
به عنوان مثال ،اگر در حال امتحان کردن موضوعی نوآفرینانه (و خارج از ناحیه امن خودتان) هستید ،این را به دانشجوها بگویید.
تجربه نشان می دهد که برای دانشجوها هیجان انگیز است اگر بدانند که بخشی از برنامه ای جدید هستند .اگر روی شکست خودتان
کار کرده اید ،این را به دانشجوها بگویید .آنها باید بدانند که ایده ها لزوماا بار اول پاسخ نمی دهند.
 .2یادگیری پروژه-محور ( )Project-based learning: PBLو یادگیری چالش-محور ( Challenge-based learning:
 )CBLرا پیاده سازی کنید.
بسیاری از دانشجوها به حرفه هایی عالقه دارند که بتوانند تأثیر مثبتی بر اجتماع داشته باشند PBL .و  CBLقالبهای بسیار مناسبی
برای پروژه هایی هستند که به دانشجوها این فرصت را می دهند که آموخته هایشان را در حل مساله ای واقعی به کار گیرند ،کار
گروهی را تجربه کنند ،تفکر طراحی را به کار گیرند و راه حلهای خود را بیازمایند.
 .3اخبار نوآفرینی های مرتبط با مطالب درسی را در کالس بیان کنید.

Available Online: https://www.wbtsystems.com/learning-hub/blogs/10-traits-association-innovation-mindset
https://www.gettingsmart.com/2019/02/01/cultivating-an-innovation-mindset-in-the-classroom/
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من در یکی از کالسهای ریاضیاتم در این ترم ،نگاهی گذرا به موضوع توپولوژی داشتم .وقتی مقاله ای مرتبط با یکی از کاربردهای
این موضوع می بینم به کالس می برم .درست است که احتمالا اطالعات کامل برای درک تمام جزییات مقاله را نداریم ،اما در کالس
درباره اینکه ویدیوها یا منابع بیشتری درباره موضوع را از کجا می توانیم پیدا کنیم" ،هم اندیشی" می کنیم .برای دانشجوها
شگفت آور است وقتی مطلع می شوند که پژوهشگران سالها روی مساله ای مرتبط با موضوع درس در حال کار هستند.
 .4این فرصت را در کالستان فراهم کنید که دانشجوها بتوانند با متخصصین صنعتی در سطوح مختلف شغلی صحبت کنند.
اخیراا یکی از گروههای دانشجویی من در یک میزگرد صنعتی با حضور متخصصینی از صنعت ،شامل صنعتگران باسابقه و همین طور
تازه فارغ التحصیالن ،شرکت کردند .او ال برای خیلیها جالب بود وقتی اثرگذاری اجتماعی هر یک از اعضای میزگرد را مشاهده
می کردند .ثانی اا برایشان هم جالب و هم آرامش بخش بود وقتی متوجه می شدند که بسیاری از صنعتگران ،از مسیرهای غیرسنتی
به موقعیت شغلی فعلی رسیده اند و بسیاری از تجربیاتشان را در طول مسیر شغلی بدست آورده اند .توصیه های اعضای میزگرد برای
دانشجوها معمولا بسیار ملموس است و جنبههای مختلف طرزفکر یک نوآفرین ،همانند خستگی ناپذیری ،داشتن ابتکار عمل،
همکاری ،سخت کوشی و کنجکاوی را شامل می شود.
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ﯾﺎدداﺷﺖ دو
ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﻰ و ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎد

" و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﮔﺮ ﻣﺎ ﮔﻮش ﺷﻨﻮا داﺷﺘﯿﻢ ﯾﺎ ﺗﻌﻘّﻞ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،در ﻣﯿﺎن دوزﺧﯿﺎن ﻧﺒﻮدﯾﻢ".1
در ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ده ﻣﻬﺎرت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺳﺎل 2025از ﻧﮕﺎه ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﺷﺎره و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﻧﻮآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ اراﺋﻪ ﺷﺪ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن،
ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻢ ،اﺑﺘﺪا از ﺧﻮد ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ در ﺧﻮدم ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﺎز اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ ِ
دﻫﮕﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﺮﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺟﺪي ﺟﻮاﻧﺎن در اﯾﺮان اﻣﺮوز( و
اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ) ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ ﺗﻔﮑﺮ ،ﺻﺒﺮ در ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻮان ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﯾﺎدداﺷﺖ ﭘﯿﺶ
رو ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ،درﺑﺎره دو ﻣﻮرد از ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﯾﻌﻨﯽ"ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ" ) ( Analytical Thinkingو"ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎد"
) (Critical Thinkingﺻﺤﺒﺖ و راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ دو ﻣﮭﺎرت در ﺧﻮدﻣﺎن و در داﻧﺸﺠﻮھﺎﯾﻤﺎن ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .
ﭘﯿﺶ از ﻣﺮور ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎد ،ﺟﻤﻠﮫ اي زﯾﺒﺎ از آﻟﺒﺮت اﯾﻨﺸﺘﯿﻦ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ" :آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎھﯽ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮي
ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﺎ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮدن ذھﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﻔﮑﺮ ".ﺳﻮال ﻣﮭﻤﯽ ﮐﮫ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻣﻦِ ﻣﻌﻠﻢ ،ﺑﮫ ﺻﻮرت داﺋﻤﯽ از ﺧﻮدم
ﺑﭙﺮﺳﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻋﻤﻞ ،ﭼﻘﺪر ﺑﮫ ﺗﺮﺑﯿﺖ ذھﻦ ﺧﻮدم و ذھﻦ داﻧﺸﺠﻮھﺎﯾﻢ ﺑﺮاي ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻌﻤﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اھﻤﯿﺖ ﻣﯽ دھﻢ .آﯾﺎ ھﺪف
اﺻﻠﯿﻢ از اراﺋﮫ ﯾﮏ درس در ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ درس اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از آن ،ﺑﮫ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎي ﺗﻔﮑﺮ در داﻧﺷﺟوھﺎ ﻧﯾز ﻣﯽ اﻧدﯾﺷم؟
ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق

ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮑﯽ از ﺗﻌﺎرﯾﻒ ،3ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ذﻫﻨﯽ ﺧﺮد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه و دادهﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ،ﺑﻪ اﺟﺰاي اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎد ﻫﻤﺎن ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ وﺟﻮد
دارد .ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎد ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ذﻫﻨﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ دادهﻫﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ .ﯾﮏ
ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎد در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺧﺮد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ
ﺳﺮوﮐﺎر دارد ،ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎد از داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ارزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺳﺎﺳا ً ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺮور و ﺗﺠﺰﯾﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﻗﻀﺎوت "ﺟﺎﻣﻊ ﻧﮕﺮ" ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻃﻼﻋﺎت و از
 1سوره ملک ،آیه .67
2

https://www.youtube.com/watch?v=xNgQOHwsIbg
https://thepeakperformancecenter.com/educational-learning/thinking/critical-thinking/analytical-thinkingcritical-thinking/
3
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ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺶ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻓﺮد اﺳﺖ .ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻄﯽ و ﺧﺮد ﮐﺮدن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ .از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ،ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎد ﺟﺎﻣﻊ
ﻧﮕﺮاﻧﻪ ﺗﺮ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ارزﯾﺎﺑﯽ ،زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدن ،اﺳﺘﻨﺘﺎج ،ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﮐﺮدن اﺳﺖ.
کسی که تفکر تحلیلی را در خود تقویت کرده است:
 .1به خوبی اطالعات و دادهها را جمع آوری می کند.
 .2دادههای مرتبط را به منظور شناسایی ریشههای احتمالی مسأله استخراج می کند.
 .3مسائل را به بخشهای قابل مدیریت می شکند.
 .4اطالعات را به منظور تعیین ریشههای مسأله ،تحلیل میکند.
 .5خروجیهای منطقی و مستدل را بر اساس دادهها ،اطالعات و تحلیلها شناسایی می کند.
 .6اقدام الزم برای پیشگیری از تکرار مسأله را شناسایی می کند.
چگونه تفکر تحلیلی را در خودمان تقویت کنیم؟
توصیه های فراوانی در این زمینه وجود دارد که در اینجا به ذکر چند نمونه بسنده می شود:
 .1سعی کنیم مشاهده گر بهتری باشیم .قدم بزنیم و به اطرافمان بیشتر توجه
کنیم .تا جای ممکن از حواس بیشتری استفاده کنیم و بیشتر درباره اتفاقهای
اطرافمان کنجکاو باشیم .بیشتر از ذهنمان استفاده کنیم ،بیشتر سوال بپرسیم
و به دنبال پیشنهاد راه حل باشیم.
 .2به صورت منظم بازیهای تحلیلی همانند شطرنج ،سوداکو ،جدول کلمات
و بازیهای فکری بازی کنیم.
 .3بیشتر کتاب بخوانیم .بدانیم که مطالعه ،کمک قابل توجهی به قابلیتهای
شناختی ما می کند و مطالعه کتابهایی که در حالت عادی کمتر به سراغشان
می رویم می تواند بسیار آموزنده باشد.
 .4توصیف گام به گام فرآیندها را تمرین کنیم .بیاندیشیم و به فعالیتهای روزانه خودمان به روشی ساختار یافته منطق بدهیم؛ به
عنوان مثال ،سعی کنیم قبل از انجام هر کار ،برنامه ای برای آن بنویسیم و فرآیند را گام به گام توصیف کنیم.
چگونه تفکر نقاد را در خودمان تقویت کنیم؟
در این زمینه نیز پیشنهادهای فراوانی وجود دارد که در اینجا به  8راهبرد علمی برای تفکر نقاد 4اشاره می شود:
 .1همه فرضها را زیر سوال ببریم.
https://www.teachthought.com/critical-thinking/cience-based-strategies-for-critical-thinking/
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 .2قضاوت را به حالت تعلیق درآوریم.
 .3در نتیجه گیری ها ،بر اساس شواهد جدید بازنگری کنیم.
 .4بیشتر از باورها بر "واقعیت ها" تأکید کنیم.
 .5به خاطر داشته باشیم که آزمودن ایدهها فرآیندی پایان ناپذیر است.
 .6این نگاه را در خودمان تقویت کنیم که اشتباهات ،دادههای ارزشمندی هستند.
 .7مشتاقانه به احتمالها و ایدهها بدون آنکه لزوما آنها را بپذیریم توجه کنیم.
 .8به دنبال چیزهایی باشیم که ممکن است دیگران از قلم انداخته باشند.
چند مهارت مرتبط با تفکر نقاد هم در این شکل 5فهرست شده است:

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/how-to-improve-critical-thinking
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چند پیشنهاد پایانی
نگارنده در پایان پیشنهادهایی ارائه می دهد که خودش تالش کرده است در کالسهایش در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی
مشهد به کار ببرد:
 . 1به دانشجویان توصیه کنیم وقتی مثالی را در کتاب درسی می خوانند و یا وقتی ویدیوی درسی را (در شیوه ی flipped
 )classroomمشاهده میکنند ،قبل از مشاهده پاسخ" ،مکث" کنند و بیاندیشند .به مرور تالش و تمرین کنند که صبرشان بیشتر
شود.
 . 2به دانشجویان توصیه کنیم وقتی مطلبی علمی و یا پاسخ مثالی را در کتاب یا ویدیوی درسی مشاهده میکنند ،بالفاصله نپذیرند.
سعی کنند با پرسیدن سواالتی از قبیل ”? “What ifو یا ”? “If notامکان نوآفرینی را برای خود فراهم کنند.
 .3ارسال متونی به صورت درس -تمرین برای دانشجوها می تواند به تقویت تفکر تحلیلی آنها کمک کند .به عنوان یک نمونه از درس-
تمرین ،میتوان به یک یا چند پاراگراف متن علمی در توضیح عملکرد یک مدار الکترونیکی اشاره کرد که در جاهای مناسب با
"جاهای خالی که باید توسط دانشجو پر شوند" و یا "پرسشهایی (برای درک تحلیلی و درک عمیق تر موضوع)" تزیین شده اند.
مزیت چنین درس-تمرین هایی از یک سو تقویت توان تحلیلی دانشجو و از سوی دیگر آشنا کردن بیشتر وی با نوشتن متون علمی
و فنی (مهارت مهمی که کمتر مورد اقبال دانشجویان قرار می گیرد) است.
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ﯾﺎدداﺷﺖ ﺳﻪ
ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه
"ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( :ﺑﺪان ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎي آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻮ اﺟﺎزه ي دﻋﺎ داده و اﺟﺎﺑﺖ آن
را 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"1
در یادداشت های قبل به ده مهارت مورد نیاز انسانها در سال  2025از نگاه مجمع جهانی اقتصاد اشاره و پیشنهادهایی برای تقویت
طرز فکر نوآفرینی و همچنین تفکر تحلیلی و تفکر نقاد در میان دانشجویان عزیز ارائه شد .در یادداشت پیش رو به اختصار ،درباره ی
مهارت مهم "حل مسائل پیچیده" ) (Complex Problem Solving: CPSصحبت خواهد شد.
همه ی ما استادان مهندسی ،نه تنها تجربه ی حل مساله های پیچیده را داریم بلکه در کالسهای خود تالش می کنیم دانشجوها
را برای موفقیت در این مسیر تمرین بدهیم .در کتابهای درسی مختلفی هم تالشهای ارزشمندی شده است که ذهن دانشجو در
مسیر حل مساله سازماندهی شود .به عنوان مثال آقای ( R. C. Jaegerبرنده ی IEEE Undergraduate Teaching
 Awardدر سال  )2004در کتاب خود با عنوان  Microelectronic Circuit Designمی نویسد که حل مساله ،قطعه ی
اصلی فعالیتهای یک مهندس است .ایشان این گامها را برای حل یک مساله در حوزه ی مدارهای میکروالکترونیک پیشنهاد
می کند:
 .1مساله را تا جای ممکن شفاف بیان کنید.
 .2داده ها و معلومات مساله را فهرست کنید.
 .3مجهوالتی که باید برای حل مساله پیدا شوند ،تعریف کنید.
 .4مفروضات خود را فهرست کنید .شما ممکن است در مسیر حل مساله مفروضات بیشتری را کشف کنید.
 .5از میان راهکارهای مختلف ،یک رویکرد را انتخاب کرده و آن را توسعه دهید.
 .6برای پیدا کردن یک راه حل برای مساله ،یک تحلیل اجرا کنید.
 .7نتایج را بررسی کنید .آیا م ساله حل شده است؟ آیا ریاضیات به کار برده شده صحیح است؟ آیا تمام مجهوالت پیدا شده اند؟
آیا مفروضات ،برآورده شده اند؟ آیا نتایج بدست آمده ،همخوانی اولیه با شرایط مساله دارند؟

1

بخشی از نامه ی  31نهج البالغه
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 .8راه حل را ارزیابی کنید .آیا راه حل قابل تحقق هست؟ اگر نیست ،مراحل  4تا  7را تا حصول به یک راه حل قابل پیاده سازی،
تکرار کنید.
[ .9در تحلیل مدارهای الکترونیک] از شبیه سازی به کمک کامپیوتر استفاده کنید .نتایج شبیه سازی را با نتایج دستی مقایسه
کنید.
به اعتقاد نویسنده ،چهار گام اول ،یعنی بیان شفاف صورت مساله ،مهمترین بخش فرآیند حل مساله را تشکیل می دهند.
اگر با کلید واژه ی ” “Complex problem solvingجستجو کنیم ،به نوشته های ارزشمند و پرشماری بر می خوریم که
می توان به عنوان نمونه به [ ]4-1اشاره کرد اما در این مجال ،مقاله ی خانم  ]1[ Ekaterina Sysoevaانتخاب شده است که
خالصه ای از آن تقدیم خوانندگان محترم این یادداشت می شود:
به اعتقاد نویسنده ی این مقاله ،پیچیدگی یک سیستم به صورت "تعداد عناصر و روابط داخل آن سیستم" تعریف می شود؛ هر چه
سیستمی پیچیدهتر باشد ،ویژگی های بیشتری از آن سیستم به یکدیگر وابسته هستند .زمانی که هدفی وجود دارد اما گامهای
رسیدن به آن هدف معلوم نیستند ،یعنی مساله ای وجود دارد که باید حل شود و حل مساله به صورت "جستجو برای یافتن گامهای
الزم برای دست یابی به هدف" تعریف می شود .در نتیجه ،حل مساله ی پیچیده شامل خود مساله و مجموعه ی پرشماری از عناصر
در هم تنیده می شود.
نگارنده در ادامه ،پنج ویژگی برای یک مساله ی پیچیده را به نقل از یواخیم فونکه ،پژوهشگر  CPSاز دانشگاه هایدلبرگ آلمان،
بر می شمارد:
 .1پیچیدگی موقعیت مساله که بر اساس تعداد متغیرهایی که باید لحاظ شوند تعریف می شود.
 . 2ارتباط بین متغیرها که در مسائل پیچیده خطی نیست بلکه عوامل متغیر را به یکدیگر متصل می کند.
 . 3دینامیک موقعیت که توضیح می دهد اگر تغییری در یکی از جنبه های در هم تنیده ی مساله رخ دهد ،فرایندهای ناخواسته ای
را فعال می کند.
 .4عدم شفافیت سیستم به این معنی که همه ی اطالعات الزم درباره ی مساله معلوم نیستند .در این وضعیت ،حل کننده ی مساله
باید به دنبال اطالعات اضافی درباره ی متغیرهای مساله باشد تا بتواند تصویر کاملی از مساله بسازد.
 .5وجود اهداف همزمان متعدد موجب می شود که اولویت بندی خروجی ها الزامی شود.

حل گام به گام مساله []1
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چهار گام در حل مساله ی پیچیده
از نظر خانم  ،Sysoevaیک رویه ی ساده در حل مساله های پیچیده ،شامل چهار مرحله است:
 .1مساله را به خوبی تعریف کنید.
هدفی که به دنبال تحقق آن هستید ،چیست؟ چه چیزهایی مانع دست یابی به آن هدف می شود؟
 .2راه حلهای مختلف را شناسایی کنید.
راه حلهای امکان پذیر و نتیجه ی هر یک از آنان را بنویسید.
 .3یک طرح را برگزینید.
ایدههای خود را با توجه به منابع و قابلیت ها ارزیابی و مسیرهایی که کمترین احتمال موفقیت را دارند ،حذف کنید .بین روشهای
مختلف اولویت بندی کنید.
 .4ایده را پیاده سازی کنید.
راه حل برگزیده را اعمال کرده و ببینید که آیا نتایج میانی با هدف نهایی سازگار هستند .اگر نیستند ،به دنبال سناریوی جایگزین
باشید.
مدل  Hursonبرای تفکر مولد
در ادامه ،نویسنده ی مقاله ،این شش گام را برای تفکر مولد و حل مساله های پیچیده ،از آقای
 Tim Hursonدر کتاب  Think Betterنقل می کند:
 .1از خودتان بپرسید "وضع فعلی چگونه است؟" مساله و چگونگی تاثیر آن را بر وضعیت فعلی
امور به خوبی بیان کنید .سپس چشم انداز خود را برای آینده بیان کنید.
 .2از خودتان بپرسید "موفقیت چیست؟" اینکه راه حل باید چه کاری را انجام بدهد ،چه منابعی
نیاز دارد و موفقیت خود را بر اساس چه عواملی بنا می کنید ،را تعریف کنید.
 .3از خودتان بپرسید "سوال چیست؟" فهرست بلندی از سواالت پیرامون هدفتان تهیه کنید.
وقتی پاسخ این سواالت داده شود ،مساله را حل خواهید کرد.
 .4پاسخهایی فراهم کنید .پاسخ پرسشهای گام سوم را بدهید.
 .5راه حل را تعیین کنید .ایده هایی که بالقوه موفق هستند را بر اساس معیارهای گام دوم ،ارزیابی کنید.
 .6منابع را تنظیم کنید .افراد ،مهارتهایشان و منابع اضافی را برای کمک به پیاده سازی راهکار شناسایی کنید.
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روش  Fishboneدر تحلیل مساله و یافتن علت و معلولها

خانم  Sysoevaدر پایان پیشنهاد می کند که برای دیداری کردن  2هدف و مراحل مختلف این فرآیند به سراغ دیاگرام ایشیکاوا و
یا  Fishboneبرویم .درباره ی این دیاگرام مطالب مفید متعددی منتشر شده است که می توان برای نمونه به [ ]5اشاره کرد.
جمع بندی
همان گونه که مشاهده می شود شباهت های فراوانی بین گامهای حل مساله ،در بیان متفکران مختلف
وجود دارد اما شاید دو نکته ،بیشتر قابلیت توجه و تاکید برای خودمان و دانشجوهای عزیزمان داشته
باشد:
 .1بیان شفاف مساله و تعیین حدود و ثغور آن ،اهمیت فراوانی دارد که ممکن است کمتر مورد توجه
قرار گیرد.
 .2روشهای گروهی حل مساله (همانند  Brainstormingکه خود انواع گوناگونی دارد) و همچنین
"دیداری" کردن روشهای حل مساله (همانند روش ایشیکاوا و یا  )Fishboneکمتر در دانشگاههای
ما تمرین می شوند که جای کار بیشتری وجود دارد.
 . 3پیشنهاد نگارنده آن است که هر کدام از ما همواره مساله ای مشخص و شفاف در پس ذهنمان داشته باشیم و حتی از برخی
تمرینها (مثال [ )]6برای حل آن مساله ها استفاده کنیم.

To visualize
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2

مراجع
1. https://youth-time.eu/the-top-10-future-skills-complex-problem-solving, available online at
12-20-2021.
2. https://www.accenture.com/nl-en/blogs/insights/what-can-the-brain-teach-us-about-complexproblem-solving, available online at 12-20-2021.
3. https://www.indeed.com/career-advice/career-development/complex-problem-solving,
available online at 12-20-2021.
4. https://fscareers.ey.com/students/bring-yourself/what-are-the-future-skills-and-how-can-youimprove-them/improving-your-complex-problem-solving-skills/, available online at 12-20-2021.
5. https://www.pharmaceuticalonline.com/doc/when-to-use-a-fishbone-diagram-and-why-youshould-do-it-more-often-than-you-think-0001, available online at 12-20-2021.
6. https://medium.com/the-book-mechanic/how-you-can-engage-your-subconscious-mind-tosolve-your-toughest-problems-f81cd7fee89, available online at 12-20-2021.
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ﯾﺎدداﺷﺖ ﭼﻬﺎرم
ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻓﻌﺎل و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي

"امام علی (ع)« :آگاه باشید در دانشی که در آن اندیشیدن نباشد ،خیری نیست"1».
در یادداشتهای قبل به ده مهارت مورد نیاز انسانها در سال  2025از نگاه مجمع جهانی اقتصاد اشاره و پیشنهادهایی برای تقویت
طرز فکر نوآفرینی ،تفکر تحلیلی ،تفکر نقاد و حل مسالههای پیچیده در میان دانشجویان عزیز ارائه شد .در یادداشت پیش رو به
اختصار ،درباره مهارت مهم "یادگیری فعال و راهبردهای یادگیری ) "(Active learning and learning strategiesصحبت
خواهد شد.
ضرورت یادگیری فعال:
اگر دوباره به مهارتهای دهگانه نگاهی بیاندازیم و آنها را با مهارتهای  2020و  2015مقایسه کنیم [ ]1در می یابیم که اوالً
"یادگیری فعال و راهبردهای یادگیری" در باالی فهرست  2025جای دارند در حالی که در فهرستهای مربوط به  2015و ،2020
اصالً در فهرست دهگانه قرار نداشتندو ثانیاً آهنگ تغییرات سریع دنیا – و از جمله آهنگ سریع تحول فناوری -باعث شده است که
مهارتهای مورد نیاز انسان ها هم با آهنگی سریع تر تغییر کنند و در پی آن ،مهارت یادگیری و مهارت "چگونه آموختن" اهمیت
فزاینده ای یافته است.
در یادداشتی در روزنامه نیویورک تایمز با عنوان ” ، ]2[ “How to get a job at Googleنویسنده به نقل از آقای Laszlo
 Bockمدیر وقت بخش استخدام گوگل ،اولین جنبه ای که در هنگام استخدام در گوگل مورد توجه قرار می گیرد را "قابلیت
شناختی" دانسته است .آقای  Bockمیگوید " ...قابلیت شناختی یعنی قابلیت یادگیری؛  ...قابلیت کنار هم قرار دادن اجزای مختلفی
از اطالعات .ما این جنبه را با استفاده از مصاحبههای رفتاری ساختاریافته ارزیابی می کنیم ."...
یادگیری فعال در مقابل یادگیری منفعل:
با جابه جایی پارادایم به سمت رویکردهای «دانشجو-محور» در آموزش ،توجه فزاینده ای در سالهای اخیر به «یادگیری فعال»
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻓﻌﺎل ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﭘﯿﺪا اﺳﺖ ،ﯾﮏ راﻫﺒﺮد آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﻧﻘﺸﯽ ﻓﻌﺎل در ﯾﺎدﮔﯿﺮي
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ] .[3داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺟﺎي
ً
ﮐﺎﻣﻼ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻓﻌﺎل ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
آﻧﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
داﻧﺸﺠﻮ ،ﺟﺪاي از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎي اﺳﺘﺎد ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ ﮔﻮش دﻫﺪ ،در ﮐﻼس اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ درﺳﺖ
ﮔﻮش دادن ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﻮد را ﺑﻬﺘﺮ ﺟﺬب ﮐﻨﺪ ،ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎي ﻧﻮﺷﺘﺎري ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻪ در آن داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ درس واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ در آن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎي
واﻗﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ و  /ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﯽﺷﻮد ) . (Paulson and Faustﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻓﻌﺎل ﺷﮑﻞﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد
1

«اال ال خیر فی علم لیس فیه تفهم» ،کافی جلد  ،1ص .36
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اما معموالً شامل چهار عنصر اصلی می شود و می تواند به صورت انفرادی ،دو نفره و یا گروههای کوچک و همکارانه اتفاق بیافتد .این
چهار عنصر اصلی عبارتند از :حرف زدن و صحبت کردن ،نوشتن ،مطالعه و تأمل.
پژوهشها نشان می دهند که یادگیری فعال موثر است چرا که موجب "شکل دهی ساختمان اطالعات" توسط یادگیرنده می شود
[ .]3به عالوه احتمال یادگیری دانشجوها وقتی همراه دیگران هستند ،نسبت به حالتی که از دیگران جدا شده اند بیشتر می شود.
صفحات متعددی در اینترنت ،اطالعاتی درباره یادگیری فعال دارند اما تنها کار گروهی برای حل یک مسأله و یا همکاری در یک
پروژه کافی نیست .آنچه یادگیری فعال را نسبت به آموزش مبتنی بر سخنرانی تأثیرگذارتر می کند ،فقط صرف فعالیت نیست بلکه
چگونه درگیر شدن دانشجویان به صورت ذهنی مهم است .یادگیری فعال ،زمانی بیشترین اثرگذاری را دارد که تجربه دانشجو در
درس باعث شود که او با روشهایی حقیقی با موضوع درسی تعامل ودر آن تأمل کند .یک سوءتفاهم رایج این است که یادگیری فعال
فقط در محیطهای یادگیری چهره به چهره قابل تحقق است .در حالی که در کالسهای با تعداد دانشجوی زیاد و یا حتی با کمی
خالقیت در کالسهای آنالین هم قابل تحقق است .مهم آن است که استاد در تهیه شیوه آموزش ،اطالعات قبلی دانشجو را به خوبی
ارزیابی کند و تکالیفی برای او تعریف کند که او را در فرآیند تفکر درگیر نماید.
همانگونه که در هرم یادگیری (که نمونه ای از آن در شکل زیر دیده میشود) گفته میشود ،انسانها فقط  10درصد آنچه را که
میخوانند و  90درصد آنچه را که انجام می دهند به خاطر می آورند [.]3
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یکی از مقایسههای بین یادگیری فعال ) (Active Learningبا یادگیری منفعل ) (Passive Learningدر جدولهای زیر [4
و  ]5مشاهده میشود.

روشهای یادگیری فعال

روشهای یادگیری منفعل

زمان کالس ،به درگیر کردن دانشجوها به پرسیدن و پاسخ دادن
به سواالت ،تفکر و حل مسائل و توضیح درباره آنچه که دارند
میآموزند و اندیشیدن درباره آن ،می گذرد .محتوای درسی در
خارج زمان کالس و یا به صورت تکالیف به دانشجو ارائه میشود
و دانشجویان در کالس و در خارج کالس به صورت گروهی کار
میکنند.

در داخل کالس ،استاد درس محتوای درسی را تنها با
"سخنرانی" ارائه میدهد .دانشجو منفعالنه در کالس می نشیند
و به سخنان استاد گوش میدهد و از آنچه که فکر می کند مهم
است ،یادداشت بر میدارد.
استاد ممکن است در طول درس سواالت پراکنده ای بپرسد که
معموالً این سواالت توسط دانشجوهای انگشت شماری پاسخ
داده می شوند .استاد درس ،مسالههایی را از همان منبع درسی
به عنوان تکلیف برای دانشجوها تعیین میکند و آنها به تنهایی
به آن پاسخ میدهند.

دانشجویان ،دانش خود را بر اساس مشاهدات عملی از دنیای معلم و کتاب درسی تنهاترین منابع دانشجویان برای یادگیری
هستند.
واقعی می سازند.

روشهای یادگیری منفعل

روشهای یادگیری فعال

دانشجوها با هدف مقایسه پیشبینیهایشان (مبتنی بر هرگز باورهای دانشجویان به چالش کشیده نمی شوند.
باورهایشان) با مشاهدات آزمایشگاهی به چالش کشیده
می شوند .این منجر به تشکیل "چرخه یادگیری" می شود.
باورهای دانشجویان وقتی بین پیشبینیها و فرضیههای مبتنی دانشجویان ممکن است متوجه تفاوتهای بین باورهایشان و
بر باورهایشان با نتیجه آزمایشها تفاوت مشاهده میکنند ،تغییر آنچه در کالس درس به آنها گفته می شود ،نشوند.
میکند.
قدرت در اختیار معلم است.

معلم ،یک راهنما در فرآیند یادگیری است.

همکاری و یادگیری اشتراکی بخشی جداناپذیر از فرآیند معموالً همکاری با سایر دانشجویان مورد تشویق قرار نمی گیرد.
یادگیری است.
در مباحث درسی ،حقایق علمی بدون اشاره جدی به نتایج
آزمایشگاهی ارائه می شوند.

نتایج آزمایشهای واقعی ،مشاهده می شوند.

کار آزمایشگاهی برای یادگیری مفاهیم پایه ای به کار رفته و کار آزمایشگاهی (در صورت وجود) تنها برای تأیید و اعتباردهی
به تئوریهای تدریس شده در کالس به کار می آید.
بخشی جداناپذیر از فرآیند یادگیری است.

به خوانندگان محترم این یادداشت پیشنهاد می کنم که ویدیوی سخنرانی ارزشمند آقای دکتر لیبر در انجمن آموزش مهندسی ایران
[ ]6را مشاهده و درباره مطالب آن تأمل کنند.
19

راهبردهای یادگیری
با اندکی جستجو ،می توانیم به مطالب مختلف درباره ی راهبردهای یادگیری دست پیدا کنیم .نگارنده برای حفظ اختصار ،تنها
تصویری از [ ]7را تقدیم خوانندگان محترم می کند:

جمع بندی و ارائه چند پیشنهاد:
از میان جمالت حکیمانه فراوانی که درباره ی یادگیری فعال گفته شده است ،چند جمله زیبا از بنجامین فرانکلین را در اینجا مرور
می کنیم:
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:و در پایان چند پیشنهاد برای همکاران عزیز
 به صورت منظم درباره موضوع مهم "یادگیری فعال" و "راهبردهای یادگیری" مطالعه.1
 نکند زمان بگذرد و.کنیم و سعی کنیم آموختههایمان را در روش تدریسمان اعمال کنیم
.در بهبود روش تدریسمان نکوشیم
 به دانشجویان توصیه کنیم که دغدغه این را داشته باشند که "چگونه آموختن را.2
 آنها بهتر،بیاموزند" (و قطعاً اگر خودمان الگوی عملی برای این مهارت مهم باشیم
.)می آموزند
 به دانشجویان توصیه کنیم وقتی مثالی را در کتاب درسی می خوانند و یا وقتی ویدیوی.3
، قبل از مشاهده پاسخ،) مشاهده میکنندflipped classroom درسی را (در شیوه ی
 پاسخ خود را بنویسند و بعد با پاسخ کتاب (یا ویدیو) مقایسه."مکث" کنند و بیاندیشند
. به مرور تالش و تمرین کنند که صبرشان بیشتر شود.کنند

مراجع
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at 01-17-2022.
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ﯾﺎدداﺷﺖ ﭘﻨﺠﻢ
ی

ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ

"ﭼﺸﻢﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺴﺖ؛ ﺟﻮر دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ" ﺳﻬﺮاب ﺳﭙﻬﺮي .
در ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ده ﻣﻬﺎرت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺳﺎل  2025از ﻧﮕﺎه ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﺷﺎره و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﻧﻮآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ،ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎد ،ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﯾﺎدﮔﯿﺮي
ﻓﻌﺎل در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ اراﺋﻪ ﺷﺪ .در ﯾﺎدداﺷﺖ ﭘﯿﺶ رو ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ،درﺑﺎره
ﻣﻬﺎرت ﻣﻬﻢ ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ)(Creativity and Initiative
ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ابتدا به چند تعریف از خالقیت و در ادامه به نکاتی درباره اهمیت خالقیت
و ابتکار اشاره می شود .سپس ،پنج ویژگی انسانهای خیلی خالق از نگاه خانم
دکتر اندریسن برشمرده وپیشنهادهایی برای پرورش خالقیت در خودمان و در
محیط اطرافمان ارائه خواهند شد .یادداشت را با پیشنهادهایی برای همکاران
خالقیت در آموزش به اندازه سواد اهمیت دارد "سر کن

عضو هیأت علمی دانشگاه به پایان خواهیم برد.

رابینسون" []1

تعاریف مختلف خالقیت:

برای  Creativityیا خالقیت تعاریف مختلفی آمده است .به عنوان مثال ،مهارتهای تفکری که منجر به خلق چیزی می شود را،
خالقیت گفته اند .در علوم و مهندسی ،خالقیت را یک فرآیند ذهنی دانسته اند که در آن ایدههای جدید و مفاهیم جدید تولید
میشود یا ارتباط جدیدی بین ایدهها و مفاهیم موجود برقرار
می شود .استیو جابز میگوید که خالقیت اتصال بین چیز
هاست؛ وقتی شما از آدمهای خالق میپرسید چگونه به این
ایده رسیده اند و یا چگونه آن کار را انجام داده اند ،در ابتدا
به آنها حس خجالت دست میدهد؛ چون واقعا آنها آن کار
را نکردند؛ فقط یک چیزی دیدند که برای آنها خیلی واضح
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
کنند .آقای ادوارد دبونو معتقد است که خالقیت ،شکستن الگوهای موجود است برای این که شما به چیزها با یک روش جدید و
متفاوت فکر کنید و باالخره آلبرت اینشتین می گوید :خالقیت آن هوشی است که همراه با لذت بردن باشد.
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اهمیت خالقیت و ابتکار عمل:
اگر دوباره به مهارتهای دهگانه نگاهی بیاندازیم و آنها را با مهارتهای  2020و  2015مقایسه کنیم [ ]2در می یابیم که اوال
"خالقیت" در هر سه دسته از مهارتهای دهگانه قرار داشته است و ثانیا عبارتهای ( originalityبه معنی غیرتکراری بودن) و
( initiativeبه معنی ابتکار عمل) به مهارت خالقیت در فهرست جدید اضافه شده است؛ و باز اگر از یادداشت روزنامه نیویورک تایمز
با عنوان “ ،]3[ ”How to get a job at Googleیادی کنیم در می یابیم که آقای  Laszlo Bockمدیر وقت بخش استخدام
گوگل ،خبرگی (یا  ) expertiseرا به این دلیل آخرین و پنجمین جنبه ای که در هنگام استخدام در گوگل مورد توجه قرار می
گیرد ،دانسته است که احتمال خلق راهکاری کامال جدید -که بسیار ارزش دارد -را کاهش می دهد.

پنج ویژگی انسانهای خیلی خالق از نگاه خانم پروفسور اندریسن:1
در [ ،]4نویسنده مقاله ،پنج ویژگی انسانهای خیلی خالق را از نگاه خانم پروفسور نانسی اندریسن ،بر می شمارد:
 -1بسیاری از انسانهای خالق چند بعدی ( )Polymathهستند.
انسان چندبعدی (و یا به تعبیر نویسنده همه چیز دان) کسی است که عالیق متعددی در زمینههای مختلف دارد .در حالی که
بسیاری دانش و هنر را متضاد هم می دانند ،خیلی محتمل است که انسانهای خالق در هر دو زمینه اهل تالش و مطالعه باشند.
زیاد دیده می شود که دانشمندی رگههایی از شعرگویی خالقانه و یا نقاشی هنرمندانه را از خود نشان دهد.
 -2بسیاری از انسانهای خالق خودآموز هستند.

ز
امریکای برنده مدال میل علوم امریکا در سال  2000شد.
روانپشک
 1خانم پروفسور اندریسن ،نوروساینتیست و
ی
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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
[ ،]4ذهنهای خالق از آموزش سنتی و مثال تحصیالت دانشگاهی بیزارند و خود به دنبال کسب دانشی که به آن عالقه دارند ،هستند.
 -3خالقها ،گروهی مقاوم و خستگی ناپذیر هستند.
ترسی که انسان های خالق باید با آن بستیزند ،این است که ایده آنها مورد پذیرش قرار نگیرد .بیشتر نویسندگان موفق و آنهایی که
کتاب های پرفروش را نوشته اند ،در ابتدا با رد درخواست انتشار توسط بسیاری از ناشران مواجه شده اند .این باعث شده است که
انسان های خالق خصلت مهم تاب آوری و خستگی ناپذیری را در خود پرورش داده باشند که خوشبختانه چنین هم هست.
 -4انسانهای خالق ،بهترین ایدههایشان را در حالت  RESTدریافت می کنند.
 RESTمخفف ( Random Episodic Silent Thinkingزمانهایی که مغز ظاهرا کاری انجام نمی دهد [ )]5است .دکتر
اندریسن معتقد است که تقریبا همه مراجعینش مدعی بوده اند که بهترین ایدهها را در زمانی که ذهنشان در این وضعیت بوده است،
خلق کرده اند .ایشان معتقد است که مغز یک سیستم "خود سازماندهی کننده" از حلقههای فیدبک است که به طور مداوم افکار
جدید و گهگاه خودبخودی تولید می کند [ .]5در برخی زمانها فرآیندهای تفکر ما می توانند کامال غیرخطی باشند .یکی از مراجعه
کنندگان ایشان که یک هنرمند است می گوید ":بسیاری از کشفیات شما زمانی رخ می دهد که دارید یک کار انجام می دهید و به
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
و ناگهان می توانم یک "ارتباط" برقرار کنم".
 -5انسانهای خالق ایدههای متعددی دارند.
با وجود اینکه این ویژگی ممکن است کامال واضح به نظر برسد ،اما به اندازه کافی به آن تأکید نشده است .انسانهای خیلی خالق
اغلب ایده های بسیار متعددی دارند [ .]4متأسفانه بسیاری از این ایدهها از منظر اقتصادی عملی نیستند اما باید گفت انسانهای
خالق ،بخش مهمی از "واحد تحقیق و توسعه" یک شرکت را تشکیل می دهند .به بیان دیگر ،باید قدردان انسانهای خالق باشیم
به دلیل همه آنچه که برای ما لذت بخش هست را آفریده اند.
چگونه خالقیتمان را پرورش دهیم؟
در کتب و مقاالت مختلف راهکارهای متنوعی در این زمینه ارائه شده است .به عنوان مثال [ ]6را ببینید .در این یادداشت به
توصیههای آقای  John C. Maxwellدر کتاب "انسانهای موفق چگونه می اندیشند" اشاره می کنیم:
 -1قاتالن خالقیت را حذف کنیم
 -2با پرسیدن سواالت درست خالقانه فکر کنیم .مثال از خود بپرسیم :چرا این کار باید این گونه انجام شود؟ مسئله ریشه ای
چیست؟ مشکالت اساسی کدامند؟ این مسئله مرا یاد چه چیزی می اندازد؟ عکس این مسئله چگونه است؟ با چه استعاره هایی
میتوانیم این مسئله را به سادگی بیان کنیم؟ چرا این مسئله مهم است؟ دشوارترین وگران ترین راه حل این مسئله چیست ؟
چه کسی از زاویه متفاوتی به این مسئله نگاه می کند؟ اگر این کار را اصال انجام ندهیم چه خواهد شد؟
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 -3محیطی خالقیت پرور درست کنیم .خالق هارا تشویق کنیم .به افراد تیممان اعتماد زیادی داشته باشیم .بر نوآفرینی
( )innovationتمرکز کنیم و نه فقط بر اختراع ( .)inventionبه همکارانمان اجازه دهیم از خطوط عبورکنند .قدر«قدرت
رویاها»را بدانیم.
 -4زمان خود را بیشتر با انسانهای خالق بگذرانیم .
 -5از چارچوبها خارج شویم و از شکست نهراسیم.
جمع بندی و ارائه چند پیشنهاد:
از خودمان می پرسم که آموزش و پرورش و آموزش عالی ما چقدر در مسیر پرورش انسانهای خالق و مبتکر تالش میکند .به قول
یک معلم غربی ،هر مدرسه ای که از آن بازدید کردم نقش خود را "در سرکوب کردن استعدادهای خالق" ایفا می کرد .برای اینکه
خودمان بتوانیم مسئولیتمان را در این مسیر بشناسیم و به آن عمل کنیم پیشنهاد می کنم:
 -1سعی کنیم خالقیت را در خودمان تقویت کنیم .همانگونه که اینشتین می گوید خالقیت "مسری" است و به دانشجوهایمان
هم سرایت خواهد کرد؛ آنها به خوبی از ما در تفکر خالق و در رفتارهای خالقانه الگو خواهند گرفت.
 -2به دانشجوهایمان تأکید کنیم که اوال می توانند از داشتن ابتکار عمل و خالقیت لذت ببرند؛ ثانیا خالقیت ،صفتی مادرزادی
نیست بلکه قابل پرورش و قابل توسعه است و ثالثا آموختن از دیگران ارزشمند است اما "کپی
کردن ابتکارات دیگران" اصال پسندیده نیست.
 -3کتاب ارزشمند آقای دنیل پینک با عنوان "یک ذهن کامال جدید" را بخوانیم و به دانشجوهایمان
هم توصیه کنیم که آن را مطالعه کنند.
 -4رفتارهای خالقانه دانشجوها را ارج بنهیم .سعی نکنیم آنها فقط در چارچوبی که به نظر ما
بهترین هست ،حرکت کنند .اگر دانشجویی نگاهی خالقانه به موضوعی داشت و یا مسأله ای را
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.
 -5به دانشجویان توصیه کنیم وقتی مثالی را در کتاب درسی می خوانند و یا وقتی ویدیوی
درسی را (مثال در شیوه  )flipped classroomمشاهده میکنند ،قبل از مشاهده پاسخ،
"مکث" کنند و بیاندیشند .پاسخ خود را بنویسند و بعد با پاسخ کتاب (یا ویدیو) مقایسه
کنند .حتما سعی کنند به "روشهای جایگزین" هم بیاندیشند و آن روشها را با
دوستانشان ،با استاد درس و حتی با نویسنده کتاب مطرح کنند.
 -6در همین راستا پیشنهاد می کنم با مفهوم ارزشمند تفکر طراحی ()Design thinking
آشنا شویم .شاید ان شاء اهلل در یکی از یادداشتهای بعدی در این باره بیشتر صحبت
کنیم.
در پایان از همکاران بزرگوارم در دانشگاه های سراسر کشور تقاضا دارم که راهکارهای خالقانه خود را در آموزش و در تقویت تفکر
خالق دانشجویان ،با دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران و با نگارنده این یادداشت در میان بگذارید.
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ﯾﺎدداﺷﺖ ﺷﺸﻢ
راﻫﺒﺮي و اﺛﺮﮔﺬاري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

"ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻠﻮي ﺳﭙﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﯿﺎ ،دﺳﺘﻮ ِر ﺑﺮو در ﺳﭙﺎه ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد".
ﺷﻬﯿﺪ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ
در ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ده ﻣﻬﺎرت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺳﺎل  2025از ﻧﮕﺎه ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﺷﺎره و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﻧﻮآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ،ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎد ،ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻓﻌﺎل و ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ اراﺋﻪ ﺷﺪ .در
ﯾﺎدداﺷﺖ ﭘﯿﺶ رو ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ،درﺑﺎره ﻣﻬﺎرت ﻣﻬﻢ راﻫﺒﺮي و اﺛﺮﮔﺬاري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ) (Leadership and social influenceﺻﺤﺒﺖ
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد. 1
در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ از رﻫﺒﺮي اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد .در اداﻣﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻗﺎي  Bockدرﺑﺎره اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻬﺎرت رﻫﺒﺮي ﺧﻮدﺟﻮش در ﻫﻨﮕﺎم
اﺳﺘﺨﺪام در ﮔﻮﮔﻞ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ،درﺑﺎره ﭘﻨﺞ ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ رﻫﺒﺮي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ .آﻧﮕﺎه ،درﺑﺎره رﻫﺒﺮي
ﺧﻮدﺟﻮش و ﺗﻔﺎوتﻫﺎي آن ﺑﺎ رﻫﺒﺮي ﺳﻨﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎدداﺷﺖ را ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻫﻤﮑﺎران داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮد.
ﺗﻌﺎرﯾﻒ رﻫﺒﺮي در] ،[1آﻗﺎي ﻋﻠﯽ آﻗﺎﭘﯿﺮوز ﺑﻪ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻌﺪدي را ﺑﺮاي رﻫﺒﺮي ﻧﻘﻞ
ﻗﻮل ﮐﺮده و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺪام ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻋﺎم ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ":ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،راﻟﻒ اﺳﺘﺎگ دﯾﻞ در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ
در ﺧﺼﻮص ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي رﻫﺒﺮي اﻧﺠﺎم داد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از رﻫﺒﺮي اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺑﺮاي رﻫﺒﺮي وﺟﻮد دارد .ﺟﯿﻤﺰ اﺳﺘﻮﻧﺮ و ادوارد ﻓﺮﯾﻤﻦ ،دو ﺗﻦ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺮوف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ»رﻫﺒﺮي« را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﺮده اﻧﺪ»:رﻫﺒﺮي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺪاﯾﺖ و ا ِﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﮐﺎري اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه «.ﻫﺮوﻟﺪ ﮐﻮﻧﺘﺰ ،ﺳﯿﺮﯾﻞ اوداﻧﻞ و ﻫﯿﻨﺰ و
ﯾﻬﺮﯾﺦ»،رﻫﺒﺮي« را ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ»:رﻫﺒﺮي ،ﻫﻨﺮ ﯾﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﻔﻮذ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ از روي ﻣﯿﻞ و اﺷﺘﯿﺎق در
ﺟﻬﺖ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎي ﮔﺮوه ﺗﻼش ﮐﻨد« ﻣﻮرﻫﺪ و ﮔﺮﯾﻔﯿﻦ ﻧﯿﺰ در ﺗﻌﺮﯾﻒ»رﻫﺒﺮي« آورده اﻧﺪ» :رﻫﺒﺮي ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ،ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ﻗﺪرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻔﻮ ِذ ﺑﺪون اﺟﺒﺎر ﺑﺮاي ﻫﺪاﯾﺖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻫﺪف«.
ﺗﻌﺎرﯾﻒ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺟﺰﺋﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺰﺑﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮك آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮي ﻓﺮاﯾﻨد ﻧﻔﻮذ و

1

ن نویسنده این یادداشت است که بتوانم به طور
موضوع مهم "مهارت رهبری" و توانمندسازی دانشجویان در این حوزه ،بسیار وسیع تر از بضاعت اندك م ِ
شایسته از پسِ آن برآیم .هدفم در این یادداشت همانند یادداشت های قبلی ،پیشنهاد چند کلیدواژه برای جستجو و تعمق بیشتر همکاران عزیز دانشگاهی است.
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ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺑﺮ اﻓﺮاد اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﻔﻮذ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ا ِﻋﻤﺎل زور و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ
وﺟﻮد دارد".

اهمیت مهارت رهبری از نگاه آقای Laszlo Bock
همانند یادداشتهای قبل ،از یادداشت روزنامه نیویورك تایمز با عنوان “ ،]2[ ”How to get a job at Googleیادی میکنیم و
در مییابیم که آقای  Laszlo Bockمدیر وقت بخش منابع انسانی گوگل ،قدرت رهبری را دومین جنبه ای دانسته است که در
هنگام استخدام در گوگل مورد توجه قرار میگیرد .او میگوید...":دومین خصیصه ،به طور مشخص ،رهبری خودجوش 2در نقطه
مقابل رهبری سنتی است .رهبری سنتی این است که آیا مثالً مدیر یک باشگاه شطرنج بودهاید؟ آیا معاون فروش یک شرکت بوده
اید؟ چقدر طول کشید که به آن رتبه رسیدید؟ ما برایمان مهم نیست .بلکه چیزی که برای ما مهم است این است که وقتی تیمی
که در آن عضو هستید به مشکلی بر میخورد ،آیا شما در زمان مناسب به مسأله ورود پیدا کرده و کار را رهبری میکنید؟ و به همان
اندازه مهم این است که آیا حاضرید کار را به شخصی مناسب تر از خود بسپارید؟ چرا که آنچه در این محیط اهمیت دارد این است
که مایل به واگذار کردن قدرت باشید".

2

برای اصطالح  Emergent Leadershipترجمههای مختلفی و از جمله رهبری پدیدارشونده ارائه شده است اما در این یادداشت از "رهبری خودجوش"

بهره خواهیم برد.

28

تفاوتهای مدیریت و رهبری []3
این بخش را با این نقل قول از موسسه معتبر  Gallupآغاز میکنیم" :شیوه رهبری مدیران ،مسئول  70درصد تفاوتها در
انگیزهها و مولد بودن کارمندان است".
با وجود این که مفاهیم رهبری و مدیریت کارکردهای بعضاً مشابهی دارند اما معانی متفاوتی دارند و نباید به جای یکدیگر به کار
روند .در حالی که برخی مدیران رهبری را تمرین نمیکنند ،هستند کسانی که بدون داشتن نقش مدیریتی ،رهبر هستند .مدیر به
طور کلی به کسی گفته می شود که در یک موسسه به عنوان مدیر انتخاب و یا منصوب میشود .در اغلب موارد ،یک مدیر بر اساس
مهارتهای فنی خاص ،دانش و خبرگی انتخاب میشود؛ در حالی که مهمترین مهارت رهبری تأثیر بر دیگران و الهام بخش بودن
برای آنان است.
در اینجا به  5تفاوت اصلی یک رهبر و یک مدیر اشاره میکنیم [:]3
 .1رﻫﺒﺮ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ از آن ﭘﯿﺮوي ﻣﯽﮐﻨﺪ .رﻫﺒﺮان ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز روﺷﻨﯽ دارﻧﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺸﺎن در آﯾﻨﺪه در ﮐﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ آن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﻫﺒﺮان
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز و اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺎ روشﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺪﯾﺮان ﻧﻘﺶ
ﻣﻬﻤﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان را ﺑﺎ ارزشﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺮاه ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،رﻫﺒﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻔﺎف درﺑﺎره
اﻫﺪاف ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ،اﻋﺘﻤﺎد را در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺣﺲ
ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﺪه ﻫﺎ ،ﻧﯿﺎزﻫﺎ و دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ رﻫﺒﺮان ﺷﻔﺎﻓﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .2رﻫﺒﺮان ﺑﻪ اﯾﺪهﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و ﮐﻨﺘﺮل
ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ،رﻫﺒﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ اﯾﻦ را ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺪهﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻼش
ً
ﺑﺮاي ﺗﺮوﯾﺞ ﻃﺮزﻓﮑﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺶ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻣﺪﯾﺮان
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي"ﭼﮕﻮﻧﻪ و در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ"
ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﻫﺒﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ"ﭼﻪ ﭼﯿﺰي و ﭼﺮا" ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ارﺗﺒﺎط ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزي اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﻫﺒﺮان در ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻣﺎ ﻫﻤﺪﻻﻧﻪ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ .ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮي ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد،
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ .ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﺧﻮب ،اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺎرﻣﻨﺪان در راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ و
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰارش در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
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 .3رهبران ،الهام بخش مردم هستند؛ در حالی که مدیران ،ایشان را به سمت موفقیت سوق میدهند .اگر کارمندان سازمان از رهبرشان
الهام نگیرند ،مدیران توفیق چندانی در موفقیت آنها نخواهند داشت .اگر رهبران روش مدیریت شخصی خودشان را با استفاده از
"تفکر در خویشتن"" ،ارتباطات معتبر" و "بازخورد مستمر" توسعه دهند ،میتوانند توجه کارمندان را جلب و آنها را برای دنبال
کردن ابتکار عملهای سازمانی قانع کنند .مطالعات نشان می دهند که کارمندان زمانی که فرصت ارتباط منظم با رهبرانشان را دارند
کمتر حس تحت فشار بودن دارند.

 .4رهبران به آینده مینگرند؛ مدیران در زمان حال کار میکنند .در نتیجه مهمترین هدف مدیر ،دست یابی به اهداف سازمانی با
پیاده سازی فرآیندهای بودجه بندی ،ساختاردهی سازمانی و به کار گماری کارمندان است .از سوی دیگر ،رهبران به آینده
میاندیشند و روی فرصتهای آینده سرمایه گذاری میکنند .اما چشم انداز ره بری برای آینده اگر نتواند آن را به صورت شفاف و
واضح با مدیران و کارمندان در میان بگذارد ،بی معنی است.
 .5رهبران فرهنگ را شکل میدهند؛ مدیران بر آن صحه میگذارند .وقتی رهبران را با مدیران مقایسه میکنیم ،مهم است که به
فرهنگ سازمانی آن سازمان نگاه کنیم .فرهنگ ،سیستمی از ارزشها ،باورها و رفتارها است که چگونگی عملکرد یک شرکت و اینکه
کارها چگونه انجام میشود را تعیین میکند .وقتی فرهنگ سازمانی با راهبرد کلی یک کسب و کار همراستا است ،کارمندان و بقیه
نقش آفرینان به گونه ای عمل و رفتار میکنند که دست یابی به اهداف آن کسب و کار را ممکن میسازد .در نتیجه فراهم آوردن
شرایطی که کارمندان ،فرهنگ و ارزشهای محوری یک شرکت را زیست کنند ،بدون همکاری بین رهبری و مدیریت آن سازمان
امکان پذیر نمیباشد.
مفهوم رهبری خودجوش ( )Emergent Leadershipچیست؟
همانگونه که پیشتر اشاره شد ،از جمله مفاهیمی که آقای  Bockبه آن اشاره کرده بود ،مفهوم رهبری خودجوش است که در
سالهای اخیر در مقاالت متعددی و از جمله [ ] 4-7به آن اشاره شده است .از آنجا که دانستن خصوصیتهای رهبران خودجوش
میتواند به رشد حرفهای افراد کمک کند [ ،] 5به نظر نگارنده این یادداشت ،صحبت درباره آن مفهوم ضروری است .در [ ]5که به
قلم هیأت تحریریه ی  indeed.comنوشته شده است ،رهبری خودجوش به عنوان ساختاری جدید در مدیریت معرفی شده است
که اجازه ظهور طبیعی رهبران در درون یک موسسه را میدهد ،بد ون آنکه به صورت سنتی و بر اساس سلسله مراتب مدیران
بخش های مختلف تعیین شوند .این شیوه رهبری ،امروزه به عنوان شیوه ای به روز برای مدیریت نیروهای پرشمار شرکتهای بزرگ
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رواج بیشتری یافته است؛ جایی که تفکر خالق و تفکر نقاد در مقایسه با مجموعه ای از دستورالعملها که توسط مافوق تعیین
میشوند ،ارزش بیشتری داشته باشند [ .] 5به جای رهبران تعیین شده ،رهبران خودجوش آنهایی هستند که الهام بخش و مورد
احترام و پیروی همکارانشان میباشند.

به اعتقاد نویسندگانِ[ ،]5رهبران خودجوش خصوصیاتی دارند که آنها را از همکارانشان متمایز میکنند .این خصوصیات عبارتند از:
 .1انگیزه درونی
رهبران خودجوش بسیار انگیزه دارند که به دنبال راهکار مسائل باشند و دیگران را در مسیر حل مسأله هدایت کنند .آنها برای آغاز
تالششان منتظر دیگران نمیمانند بلکه خود به دیگران کمک میکنند که خالق باشند و پرانرژی ادامه دهند.
 .2تفکر خالق
آنهایی که تبدیل به رهبران خودجوش میشوند ،در تالشند تا به گروه ایدههای جدید و راهکارهای نوآورانه بدهند .آنها از اینکه
ریسک کنند نمیهراسند.
 .3اثرگذاری
رهبران خودجوش این توانایی را دارند که بر هم تیمیهایشان تأثیر مثبت بگذارند .آنها به دلیل همین تأثیر مثبت درون سازمانی و
مهارتهایی که به عنوان یک رهبر میآورند ،نه تنها توسط همکارانشان پذیرفته میشوند بلکه مورد احترام آنها هستند؛ چرا که نظر
آنها را هم جویا میشوند و اینگونه اعتمادشان را به عنوان رهبر حفظ میکنند.
 .4مدیریت بر خویشتن
یک رهبر خودجوش برای اینکه بتواند به گروهش کمک کند ،باید بتواند در ابتدا رفتار خودش را مدیریت و اصالح کند .او همیشه به
عنوان ناظر کارهای خودش عمل میکند؛ بر خودش کنترل دارد و دیگران را هم به این موضوع تشویق میکند.
 .5وفق پذیری
یکی از مهمترین تفاوتها بین رهبران خودجوش و سنتی ،توانایی آنها در وفق پذیری در هر موقعیت در محیط کاری است .از آنجا
که رهبری در داخل ساختار موسسه سیال و روان است ،یک رهبر خودجوش میتواند بسته به موقعیت ،روش "عضوی از تیم بودن"
را برای هدایت بهتر تیم تغییر دهد .او به خوبی موقعیت هایی که نیاز به رویکردی متفاوت دارند را درك کرده و دیگران را برای به
پیش بردن مجموعه هدایت میکند.
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 .6گروه محوری
آنهایی که تبدیل به رهبران خودجوش میشوند به خوبی اهمیت "اجماع" را در تصمیم سازیها در مقایسه با تسلط فردی میدانند.
آنها جایگاه و اهمیت تیم را در موفقیت موسسه درك می کنند و بر این باورند که خودشان باالتر از تیم نیستند بلکه بخشی از آن
هستند .کار یک رهبر خودجوش آن است که برای دیگران انگیزه دهنده و الهام بخش باشد تا فرآیند اجرای راهکارهای خالقانه
تسهیل شود.

تفاوتهای رهبری سنتی و رهبری خودجوش در []6
چرا کسب و کارها باید فرهنگ رهبری خودجوش را در خود تقویت کنند؟
به اعتقاد نویسندگانِ [،]5
 .1رهبری خودجوش استقالل عمل را تقویت میکند و موجب میشود که کارمندان (رهبران خودجوش آینده) این آزادی عمل را
داشته باشند که بدون تأیید سرپرستشان ،تصمیم سازی کنند؛ در نتیجه رهبران خودجوش را در انتخاب بهترین گزینهها برای
تیمشان در بحبوحههای ضروری ،آزاد میکند.
 .2رهبری خودجوش ،چشم انداز را جابه جا میکند .به این معنی که به جای روش سنتی که در آن وقتی یک رئیس جدید وارد شود
و ایدههای رهبری خودش را ابالغ میکند ،رهبری در طول زمان در داخل موسسه و بر اساس تعامالت درون گروهی شکل میگیرد
و آنهایی که به طور طبیعی به صورت رهبر عمل میکنند ،ظاهر میشوند.
 .3رهبری خودجوش یک فرهنگ حمایتی ایجاد میکند ،به این معنی که رهبران از درون تیم و با حمایت هم تیمیهایشان باال
می آیند .آنها همچنین از حمایت رهبران اجرایی برخوردارند چرا که کارمندان اختیار داشته اند که تیمشان را خود اداره و رهبرشان
را به مرور شناسایی کنند.
 .4رهبری خودجوش حس مالکیت را در میان کارکنان باال میبرد ،چرا که بوروکراسی ساختار سلسله مراتبی باال به پایین را که
میتواند موجب تأخیر در تصمیم سازیها بشود از میان بر میدارد .در این نوع رهبری ،آنهایی که بیشترین سهم را در نتایج دارند،
کنترل موقعیت را با ایدهها و اطالعات درون-گروهی خودشان برعهده میگیرند .این نوع رهبری ،مبتنی بر وفاق است و نه فرمان از
باال.
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 .5رهبری خودجوش اعتمادساز است .وقتی رهبران بر اساس تمایزشان و در خالل تعامالتشان با هم تیمیهایشان انتخاب میشوند،
ساختار رهبری مبتنی بر اعتماد متقابل شکل میگیرد .از آنجا که اینگونه رهبری بیشتر یک فرآیند تصمیم سازی گروه-محور است،
کارمندان بیشتر حس دخیل بودن در سازمان و درنتیجه ارزشمند بودن میکنند.
در [ ]5به تئوری های مختلفی برای رهبری خودجوش اشاره شده است که برای حفظ اختصار از بیان همه آنها در اینجا خودداری و
تنها به یک مورد بسنده میشود .بر اساس تئوری "مدل ظرفیت" ،رهبران خودجوش سه مرحله را پیش از پدیدار شدن طی میکنند.
در مرحله اول ،کارهای یک یا چند نفر عالمتهایی از این دارند که وی یک رهبر بالقوه است .در مرحله دوم ،دو یا بیشتر از دو نفر از
اعضای تیم ،ظرفیت رهبری را از خود بروز میدهند و طبیعتاً یکی از آن دو یا چند نفر انتخاب میشود .در مرحله سوم یا مرحله ی
پیدایش ،اعضای تیم ،خود خواهان پیروی از رهبر میشوند.
چه کنیم تا توان رهبری در خودمان و در دانشجوهایمان تقویت شود؟
در پایان ،پیشنهادهایی برای همکاران عزیز دانشگاهی تقدیم میکنم:
 .1به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان "مهارت رهبری" ذاتی و مادرزادی نیست بلکه اکتسابی و قابل آموختن است .پس بیاییم تالش
کنیم این مهارت را در خودمان و در دانشجوهایمان تمرین دهیم.

 .2خویشتن داری مورد تأ کید فراوان در اسالم عزیز است و گفتگو درباره آن از توان اندك منِ نویسنده ،خارج است .شاید برایتان
جالب باشد که بدانید غربیها هم وقتی درباره رهبری صحبت میکنند ،بر این ویژگی مهم رهبر تأکید میکنند [ .]9[ ]8یک ضرب
المثل زیبا میگوید:
“A leader of one, a leader of many. If you can’t lead one, you can’t lead any”.
بیاییم به موضوع بسیار مهم تقوا و پرهیزگاری که یکی از جلوههای آن خویشتن داری است ،خیلی جدی تر از گذشته بیاندیشیم و
خودمان را بیش از گذشته به خویشتن داری تمرین دهیم .در این صورت است که دانشجوهایمان هم از ما خویشتن داری را خواهند
آموخت.
 .3یکی از ویژگیهای رهبر خوب این است که در سازمانش ،فرهنگی مبتنی بر اعتماد رایج میکند .به نظرم دوران دانشجویی ،زمان
مناسبی است که دانشجوها از ما معلمان ،اعتماد کردن را بیاموزند .پیشنهاد میکنم دست کم برخی آزمونهای میان ترم را به صورت
 take homeبرگزار کنیم و از دانشجو بخواهیم که بدون مشورت دیگران به سواالت پاسخ دهد و به او "اعتماد" کنیم .در این صورت
نه تنها دانشجو ،اعتماد را در عمل میآموزد ،بلکه فرصت خوبی برای تمرین خویشتن داری برایش فراهم میشود.
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 .4احتماالً با بنده هم عقیده هستید که یکی دیگر از ویژگیهای یک رهبر خوب ،قابلیت کالن نگری است .پیشنهاد میکنم سعی
کنیم دست کم در کالسهای درس ،با ترسیم  big pictureبرای دانشجو ،کالن نگری را به او تمرین دهیم.
 . 5پیشنهاد بعدی درباره تقویت مهارت رهبری در دانشجوها ،تالش در تمرین دادن آنها به کار گروهی است .بسیاری از مهارتهای
مورد نیاز یک رهبر را دانشجو میتواند در پروژهها و سایر تجربیات گروهی خود در دوران دانشجویی تمرین کند.

 .6پیشنهاد میکنم مقاالت و کتابهای زیبایی که درباره صداقت ،مسئولیت پذیری و خصلتهای مورد نیاز یک رهبر نوشته شده اند
را بخوانیم و خواندن آنها را به دانشجوها پیشنهاد کنیم .یکی از آن کتابها ،کتاب  Walk the Talkنوشته آقایان  Harveyو
 Venturaاست و یکی از آن مقاالت خواندنی ،در [ ]10یافت میشود .
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ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﻔﺘﻢ
ﺗﻔﮑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ

ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ )ع(:1
«خداوند در زمین بندگانی دارد که برای برآوردن نیازهای مردم میکوشند؛ اینان ایمنی یافتگان روز قیامت اند».

در یادداشتهای قبل به ده مهارت مورد نیاز انسانها در سال  2025از نگاه مجمع جهانی اقتصاد اشاره و پیشنهادهایی برای تقویت
طرز فکر نوآفرینی ،تفکر تحلیلی ،تفکر نقاد ،حل مساله های پیچیده ،یادگیری فعال ،خالقیت و باالخره راهبری در میان دانشجویان
عزیز ارائه شد .در یادداشت پیش رو به اختصار ،درباره مهارت مهم "تفکر طراحی ( ")Design Thinkingصحبت خواهد شد .با
این که به این مهارت در فهرست ده گانه اشاره مستقیم نشده است ،اما تفکر طراحی در تقویت طرزفکر نوآفرینی ()Innovation
تأ ثیر به سزایی دارد؛ ضمن اینکه به مهارت هشتم از فهرست دهگانه یعنی  Technology Design and Programmingنیز
مرتبط است.
تفکر طراحی ،تنها متعلق به طراحان نیست؛ همه نوآفرینان بزرگ در ادبیات ،هنر ،موسیقی ،دانش ،مهندسی و کسب و کار هم آن
را تجربه کرده اند [ .] 1پس چرا آن را تفکر طراحی می نامند؟ چه چیز ویژه ای درباره تفکر طراحی وجود دارد که فرآیندهای کار
طراحان می تواند به ما در استخراج ،آموزش و به کاربردن این روشهای انسان-محور در حل خالقانه و نوآفرینانه مسائل در
طراحی هایمان ،در کسب و کارهایمان و در زندگیمان کمک کند؟ بعضی از برترین نشانهای تجاری دنیا همانند Google،Apple
و  Samsungو برخی دانشگاههای پیش رو همانند استفورد ،هاروارد و ایمپریال کالج لندن به سرعت رویکرد تفکر طراحی را به
خدمت گرفته اند [ .]1در این یادداشت درباره اینکه تفکر طراحی چیست و چرا اینگونه مورد نیاز همگان هست صحبت می کنیم.
در ابتدا به تعریف تفکر طراحی اشاره می شود .در ادامه ،پس از بیان ماجرایی شنیدنی و مرتبط با موضوع ،به اختصار پنج گام تفکر
طراحی ،شرح داده خواهد شد .این یادداشت را با بیان دالیلی برای ضرورت تمرین دادن این مهارت به دانشجوهای عزیز ،پایان
خواهیم برد.
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تفکر طراحی چیست؟
تفکر طراحی یک فرآیند چرخشی و چندباره ( )iterativeاست که در آن ،شما به دنبال درک کاربران و مخاطبان ،به چالش کشیدن
فرضیات ،بازتعریف مسألهها و باالخره آفرینش راهکارهای خالقانه ای هستید که آنها را بتوانید نمونه سازی و امتحان کنید .هدف کلی
این است که راهبردها و راه حل های جایگزین که در ابتدا واضح نیستند ،شناسایی شوند .در نتیجه ،تفکر طراحی رویکردی
راهکار-محور برای حل مسائل به شیوه ای خالقانه و همکارانه [ ]1فراهم می کند .تفکر طراحی ،فراتر از تنها یک فرآیند و روشی
ال جدید برای فکر کردن می باشد و مجموعه ای از ابزارهای کاربردی برای اعمال این طرزفکر جدید پیشنهاد می کند .به طور
کام ا
خاص ،تفکر طراحی:
● یک درک عمیق از کسانی که برایشان محصوالت یا خدمات را طراحی می کنیم ،فراهم و به ما کمک می کند که همدالنه
مخاطبان هدف را مشاهده کنیم.
● توانایی ما را برای پرسیدن ارتقا می بخشد :در تفکر طراحی شما مسأله ،فرضیات و پیامدهای آن را زیر سوال می برید.
● بسیار مفید است وقتی به سراغ مسألههایی رفته ایم که خوب تعریف نشده اند و یا نا شناخته هستند
● آزمونهای دائمی در خالل طرح زنی ،نمونه سازی ،تست و امتحان کردن مفاهیم و ایدههای جدید را شامل می شود.

]Image Credit: Career Foundry [2
تفکر طراحی یک فرآیند چندباره و غیرخطی و شامل پنج مرحله است .1 :همدلی .2 ،تعریف مسأله .3 ،ایده پردازی .4 ،نمونه سازی
و  .5آزمون است .شما می توانید این مراحل را به صورت موازی اجرا کنید ،آنها را تکرار کنید و یا در هر مرحله ای از این فرآیند به
گام قبلی برگردید .هدف اصلی این فرآیند آن است که به شما اجازه دهد به روشی پویا ،ایدههای نوآفرینانه را توسعه داده و اجرا
کنید.
آقای  Don Normanکه اولین بار اصطالح "تجربه کاربر" ( )user experienceرا ابداع کرد [ ،]1می گوید ...«:هر چه بیشتر
طبیعت طراحی را واکاوی و در تعامالت اخیرم با مهندسان ،بازرگانان و دیگرانی -که کورکورانه مسائلی را که فکر می کردند با آنها
مواجه هستند ،حل می کردند ،بدون آنکه بیشتر بپرسند و بیشتر بررسی کنند -تعمق می کردم ،درک می کردم که آنها می توانند
به مقدار قابل مالحظه ای از تفکر طراحی سود ببرند .طراحان روشهایی را توسعه داده اند تا از اینکه به دام راه حلهای زیادی آسان
37

بیفتند ،بپرهیزند .آنها مسأله اولیه را به عنوان یک پیشنهاد ابتدایی و نه بیانیه پایانی میانگارند؛ سپس به صورت گسترده به موضوعات
واقعی که موجب این مسأله شده اند (مثال با روش  )Five Whysمی اندیشند .از همه مهمتر این که تفکر طراحی ،چندباره و
گسترنده است .طراحان در برابر این وسوسه که بالفاصله به سراغ ارائه راهکار برای مسأله بیان شده بروند ،مقاومت می کنند .در
عوض ،آنها در ابتدا زمان خود را صرف شناسایی موضوعات مبنایی (ریشه ای) که باید مورد توجه قرار گیرند میکنند .سعی
نمیکنند که به دنبال راه حل بگردند ،پیش از آنکه مسأله واقعی را شناسایی کنند؛ و تازه در آن زمان ،به جای حل آن مساله ،به بازه
وسیعی از راه کارهای بالقوه توجه می کنند .فقط در آن زمان است که به پیشنهاد نهایی خود همگرا می شوند .این فرآیند ،تفکر
2

طراحی نام دارد».

نگارنده به خوانندگان محترم این یادداشت قویا پیشنهاد می کند که کل مقاله ی [ ]1را مطالعه بفرمایند و نگاهی به [ ]3بیاندازند.

یک ماجرای خواندنی
شاید شما هم این ماجرای واقعی را شنیده باشید اما بیانش
در این قسمت یادداشت خالی از لطف نیست .یک راننده
کامیون سعی میکند که از زیر یک پل کوتاه عبور کند اما
زمانی متوجه می شود که بار کامیونش برای عبور از زیر پر
زیادی بلند است که دیگر دیر شده بود؛ کامیون در زیر پل
گیر کرده بود ،نه راه پیش داشت و نه راه پس .تازه ،ترافیک
سنگینی هم پشت سر خود ایجاد کرده بود .به سرعت
متخصصین مختلف از اورژانس و مهندسین و آتش نشانها
و همین طور رانندههای دیگر می آمدند و به روشهای
خالص کردن کامیون از زیر پل فکر می کردند .هر کسی
پیشنهادی میداد؛ بعضیها میگفتند قطعات کامیون را از
هم باز کنیم؛ دیگری می گفت زیر پل را بتراشیم .هر کسی
متناسب با تجربه و تخصص خود پیشنهادی می داد .تا اینکه
پسر بچه ای که از آنجا عبور میکرد ،مسأله را می بیند و با
خونسردی میگوید :چرا فقط باد چرخهای کامیون را خالی
نکنیم تا کامیون بتواند به آهستگی از زیر پل عبور کند؟!
همین را امتحان میکنند و میبینند با خالی کردن باد چرخهای کامیون ،مسأله کامالا حل شد .این ماجرا ،نمونهای هست از مواقعی
که واض ح ترین راهکارها ،دشوارترین هایی هستند که به ذهن می رسند و دلیل آن محدودیتهای خودساخته ما است .به قول خانم
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پروفسور« ،Liedtka3ما درباره روشها یا تمرینهایی که بخواهند ایدههای جدید را به ذهنمان برسانند زیاد میدانیم ولی متأسفانه
تیمهای نوآوری معموالا نمی توانند آن ایدهها را بکار ببرند .علتش آن است که معمو اال انسانها پیش فرضها و رفتارهای کانالکشی
شده ای دارند که باعث میشود نتوانند روشهای جدید و نوآورانه را بکار برند؛ اما تفکر طراحی به آدمها کمک میکند که بر این
مشکل غلبه و خالقیتشان را آزاد کنند».

مراحل تفکر طراحی
مرحله اول همدردی ( )to empathizeاست .دقیقاا درک کنیم که برای چه کسی میخواهیم حل مسأله داشته باشیم .مخاطبین
خود را به دقت شناسایی کنیم .این شناسایی می تواند به روش های مختلف و از جمله مشاهده و یا مصاحبه صورت گیرد .باید به
دقت بدانیم برای مخاطب یا کاربرِ محصول یا خدمت ما چه چیزی مهم است .در این مرحله ،مشاهده ضروری است اما بدون قضاوت
و پیش داوری.
گام دوم تعریف دقیق مسأله ( ) to defineاست .باید بتوانیم بر پایه اطالعات به دست آمده از گام اول ،به روشنی بیان کنیم که
صورت مسأله چیست .درد مخاطبی که در گام قبل شناسایی کردیم چیست؟ چقدر این درد واقعی است؟ قرار است چه مسأله ای
حل شود و چه مسألههایی قرار نیست با ارائه این محصول یا این خدمت حل شوند؟ این مسأله چقدر به دردبخور 4است؟
گام سوم ایده پردازی ( )to ideateاست .ایده پردازی همان مرحله ای است که خیلی از ما خیال می کنیم اولین مرحله در کارآفرینی
دانش بنیان است در حالی که چنین نیست .در این مرحله است که برای حل مساله تعریف شده در گام دوم ،به ایدههای مختلف و
 3ایشان استاد دانشگاه ویرجینیا و نویسنده ی چند کتاب و از جمله “”“Solving problems with ،Designing for the greater good
ی
همچنی “ ”Experiencing design, the innovators’ journeyهستند.
 ”design thinkingو
 4در این یادداشت Problem Worth Solving ،به مساله ی بهدردبخور که در فرهنگ ما کامال رایج است ،برگردانده شده است.
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احتماال واگرا می اندیشیم .5در ابتدا هیچ ایده ای را کنار نگذاریم .همه ایدهها هرچقدر هم که از راه حل دور به نظر برسند باید در
این مرحله جمع آوری و بررسی شوند .پس از آن که به اندازه کافی به ایده های مختلف فکر کردیم ،تالش می کنیم که یک یا چند
ایده از میان ایدههای طرح شده را انتخاب کنیم.
گام چهارم ،نمونه سازی ( )to prototypeاست .در این مرحله ،ایده یا ایدههای منتخب در گام قبلی را نمونه سازی میکنیم (و نه
اینکه به طور کامل پیاده سازی کنیم) .به عبارت دیگر ،تنها نمایشی از یک یا چند ایده منتخب را نمونه سازی می کنیم تا بتوانیم
به دیگران نشان داده و بازخورد بگیریم.
گام پنجم ،تست کردن ایده یا ایدههایمان با نمایش نمونههایی که در گام قبل ساخته ایم به مخاطبان و کاربران شناسایی شده در
گام اول است .در این مرحله ،باید به دقت بازخورد گرفته و ببینیم چه بخشهایی کار میکنند و چه بخشهایی کار نمیکنند.
تأ کید مجدد بر این نکته الزم است که این فرآیند چرخشی یا چندباره است (نه اینکه به صورت آبشاری و ترتیبی از یکم آغاز و به
پنجم پایان یابد).
یک نمونه
در میان نمونههای مختلفی که از تأثیر تفکر
طراحی در محصوالت و خدمات شرکتها و
موسسات موفق وجود دارند [ ،]4[ ]2به نمونه
مسواک برقی بسنده می کنیم .احتماالا همه شما
با مسواکهای برقی شرکتهای  Braunو
 Oral Bآشنا هستید و حتی شاید از آنها
استفاده می کنید .جالب است بدانید که در در سال  ،2016این دو شرکت تصمیم گرفتند از تجربه و دانش دو طراح خبره  -که
موسسین یک استودیوی طراحی صنعتی در لندن بودند -استفاده کنند؛ در نتیجه از آنها میخواهند که برایشان مسواکهای برقی
ال
هوشمند تری بسازند .به همین منظور از آنها میخواهند که مسواکهایی طراحی کنند که چند ویژگی پیچیده داشته باشند ،مث ا
پخش کننده موسیقی داشته باشند؛ یا راه هایی برای تشخیص کیفیت مسواک زدن کاربر و یا بررسی حساسیت لثهها داشته باشند.
در پاسخ ،این دو طراح با استفاده از گام اول تفکر طراحی ،سعی کردند اولویت را به تجربیات مشتریها بدهند و نه نظرات خودشان.
در نتیجه مبتنی بر بازخورد مشتریان ،ویژگیهای دیگری را پیشنهاد دادند :قابلیت شارژ باتری مسواکها از طریق USB؛ و یا اینکه
قابلیت تعویض سرِ مسواک و سفارش دادن آن به صو رت جداگانه وجود داشته باشد .مدیران این دو شرکت با پیشنهادهای این دو
طراح موافقت کردند و نتیجه اعمال این تغییرات بسیار موفقیت آمیز بود.

 5یکی از تمرینهای خوب برای همکاران عضو هیأت علمی و دانشجوهای عزیزمان برای تقویت این مهارت brainstorming ،گروهی است که جای خالی آن
در نظام آموزشی ما دیده میشود.
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چرا تفکر طراحی برای دانشجوها سودمند است؟
 .1خیلی از دانشجوها میخواهند که با ارزش آفرینی یا کارآفرینی دانش بنیان بر جهان پیرامون خود تأثیرگذار باشند .شاید شما هم
با من هم عقیده باشید که تفکر طراحی میتواند به کارآفرینی کمک شایانی داشته باشد.
 .2برخی متفکرین معتقدند تفکر طراحی در زندگی همه انسانها کمک کننده و راهگشا است [.]5
 .3به اعتقاد من ،تفکر طراحی برای ساختاردهی به ذهن پژوهشگران (و از جمله دانشجوهای تحصیالت تکمیلی) خصوصاا در
رشتههای مهندسی مفید است .به طور مشخص ،دوگام اول در تفکر طراحی یعنی همدلی و تعریف دقیق صورت مسأله میتوانند این
چند پرسش را به ذهن متبادر کرده که پاسخ به آنها در پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری به غنای مطلب کمک می کند:
 .1چرا من «این مسأله» را حل کردم؟ چرا حل شدن این مسأله ،مهم است؟
 .2تعریف مسأله این پایان نامه به صورت دقیق چیست؟
 .3تالش دیگران در حل این مسأله به چه پاسخهایی منجر شده است؟ دقیقاا  state-of-the-artچیست؟ نقاط قوت و ضعف راه
حلهای دیگران کدامند؟
گام سوم در تفکر طراحی ایده پردازی بود .پیشنهاد می شود در پایان نامه به این سواالت پاسخ داده شود:
 .4ایده پیشنهادی من در حل مسأله ای که در باال تعریف کردیم چیست؟
 .5دقیق اا ایده پیشنهادی من چه مزیتی نسبت به راهکارهای موجود در ادبیات این مسأله دارد؟
 .6چه تحلیلهایی برای اثبات کارایی ایده (ها)ی خود دارم؟
گامهای چهارم و پنجم در تفکر طراحی ،نمونهسازی و تست هستند .پاسخ به این پرسشها ،متناسب با این دو گام پیشنهاد می شود:
 .7برای اثبات کارایی راهکار پیشنهادی ام چه نمونه سازیهایی انجام دادهام؟ نحوه طراحی و پیاده سازی این  prototypeرا شرح
دهم.
 .8چگونه نتایج تستهای این نمونه سازی (ها) ،تأیید کننده کارایی راهکار پیشنهادی خود می دانم؟
 .9چقدر به نتایج تستها اطمینان دارم؟
به نظر می رسد داشتن پاسخهای روشن و شفاف به سواالت باال میتواند کمک شایانی به غنای محتوایی یک پژوهش خصوصاا در
رشتههای مهندسی بکند.
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ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺸﺘﻢ
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻓﻨﺎوري و ﻃﺮاﺣﯽ آن

»  ...او ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ و ﺑﺮاي ﻋﻤﺎرت و آﺑﺎد ﺳﺎﺧﺘﻦ آن

ﺑﺮﮔﻤﺎﺷﺖ1«...

در ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ده ﻣﻬﺎرت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺳﺎل  2025از ﻧﮕﺎه ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﺷﺎره و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ
اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ اراﺋﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﻋﺒﺎب ترودﻧﺪ از :ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﻧﻮآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ،ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎد ،ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪﻫﺎي
ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻓﻌﺎل ،ﺧﻼﻗﯿﺖ و راﻫﺒﺮي و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﮑﺮاﺮﻃ ﺣﯽ)ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در ﻓﻬﺮﺳﺖ دﻫﮕﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮد( .در ﯾﺎدداﺷﺖ ﭘﯿﺶ رو ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر،درﺑﺎره ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻫﻔﺘﻢ و ﻫﺸﺘﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ » ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻓﻨﺎوري ،ﭘﺎﯾﺶ و
ﮐﻨﺘﺮل «2و» ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻨﺎوري و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزي «3ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﻤﺘﺮ اﻧﺴﺎن اﻣﺮوزي را دﺳﺖ ﮐﻢ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ اي از راﯾﺎﻧﻪ در ارﺗﺒﺎط روزاﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ
ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻓﻌﺎل در آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻋﻢ از اﺳﺘﺎدان ﮔﺮاﻧﻘﺪر و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر درﺑﺎره ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻓﻨﺎوري در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر درﺑﺎره ﻫﺮ ﯾﮏ از واژهﻫﺎي
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻓﻨﺎوري ،ﭘﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل،ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻨﺎوري و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزيﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در اداﻣﻪ ،ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ اي درﺑﺎره ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و در اﻧﺘﻬﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﺳﺮﻋﺖ
ﺗﺤﻮﻻت ﻓﻨﺎوراﻧﻪ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ رﮐﻮردي ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻓﻨﺎوري و ﻃﺮاﺣﯽ آن از ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎنﻫﺎ در
ﺳﺎلﻫﺎي ﭘﯿﺶ رو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .آﻗﺎي رﯾﭽﺎرد داﺑﺰ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﮐﺘﺎب  No ordinary disruptionﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوري ﭼﻪ
در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺨﺎر و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ در دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ،
اﻟﺒﺘﻪ ،در ﺳﺮاﯾﺖ ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ و ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات آن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﺧﺘﺮاع
ﺗﻠﻔﻦ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن راه دﻫﻨﺪ و ﯾﺎ  ۸3ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ رادﯾﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ  50ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﻨﻮﻧﺪه
ﺑﯿﺎﺑﺪ اﻣﺎ ﻓﯿﺴﺒﻮك در ﺳﺎل اول ،ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن و در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ  ۶00ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ داﺷﺖ؛ و ﯾﺎ در ﺳﺎل  2014ﮐﺎرﺑﺮان آﯾﻔﻮن ﺑﯿﺶ از
 ۷5ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي را داﻧﻠﻮد ﮐﺮدﻧﺪ!
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هُوَ أَنْشَ َأکُ ْم مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَ ُکمْ فِیهَا (سوره هود ،بخشی از آیه )۶1
2

Technology use, monitoring and control

3

Technology design and programming
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به کارگیری فناوری
احتماال با بنده هم عقیده هستید که نه تنها بهکارگیری فناوری در «آموزش مهندسی» اهمیت دارد بلکه تربیت دانش آموختگانی
که بتوانند از فناوری استفاده کنند نیز اهمیت دارد .با وجود این ،خیلی از ما ممکن است با شنیدن عنوان «مهارت به کارگیری
فناوری» ،به فکرمان خطور کند که نسل کنونی دانشجویان دانشگاهها ،در به کارگیری فناوری از نسلهای قبلی جلوتر است .با این
نظر مخالف نیستم اما معتقدم جنبههای مهمی از فناوریهای مختلف (که به سرعت در حال رشد هستند) وجود دارد که
دانش آموختگان ما آشنایی کافی با آنها ندارند و ضروری است «دغدغه» آشنایی با آن فناوریها را در خودمان و در دانشجوهایمان
ایجاد کنیم .در ادامه این یادداشت به برخی نمونههای نرم افزاری چنین فناوریهایی اشاره خواهد شد؛ اما در اینجا به ذکر این نکته
بسنده می کنم که مهارت مرتبط مهم در این زمینه که برای موفقیت در یک شرکت فناوری ضروری است ،درک عمومی از فناوری
[ ]1و زیرکی فنی ]2[ ۴اس ت .به اعتقاد من ،یکی از کمبودهای جدی محتوای فعلی آموزش مهندسی ما آن است که در برخی موارد
از مرزهای فناوری ،فاصله گرفته ایم و خودمان را مشتاق به اطالع از آخرین مرزهای فناوری نشان نمی دهیم.
پایش و کنترل
به دنبال عبارت «به کارگیری فناوری» ،دو واژه «پایش» و «کنترل» هم به عنوان هفتمین مهارت انسانها در سال  2025آمده اند.
به نظرم بر کسی اهمیت پایش و کنترل یک پروژه و یا یک سیستم ،خصوصاً از نگاه یک مهندس پوشیده نیست؛ اما از این فرصت
استفاده می کنم و به خود و خوانندگان محترم این یادداشت تذکری جدی می دهم .نکند مهندسی باشیم که خیلی خوب افراد،
پروژه ها و یا سیستم های تحت مدیریت خود را پایش و کنترل می کند اما از پایش و کنترل خود غافل است .نکند داستان «لباس
جدید پادشاه» [ ] 3اثر هانس کریستین اندرسن را خوانده و به پادشاه داستان خندیده باشیم ،اما خود از پایش و «محاسبه»ی نفسمان
و از کنترل و «مراقبه» در کارها و رفتارمان غافل باشیم.
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امام حسن مجتبی (ع) می فرمایند« :در شگفتم از کسی که درباره خوراکیهای خود اندیشه و تأمل می کند ،چگونه درباره
نیازمندیهای فکری و عقلیش تأمل نمیکند؟ پرهیز می کند از آنچه معده اش را اذیت می نماید و سینه و قلب خود را از پست ترین
چیزها پر می کند»5.
طراحی فناوری و برنامه سازی
در یادداشت قبلی درباره تفکر طراحی صحبت شد .در ادامه این یادداشت ،درباره «مهارت برنامه سازی» ،مهارتی مهم و مورد نیاز
مهندسان ،مطالب مختصری تقدیم خواهد شد .۶با جستجو در ادبیات برنامه سازی ،دو کلید واژه ،یعنی «مهارتهای سواد دیجیتال»
و «تفکر محاسباتی» [ ]5[,]۴خودنمایی میکنند .در شکلهای زیر ،جایگاه کدنویسی و تفکر محاسباتی در مهارتهای سواد دیجیتال،
چهار بخش تفکر محاسباتی و همچنین مقایسه آن با تفکر ریاضیاتی [ ]۶را مشاهده میفرمایید .به نظر میرسد مهارت طراحی
الگوریتم (و یا تفکر الگوریتمی که ذیل تفکر محاسباتی آمده است) از مهارتهای مهم مورد نیاز هر مهندس (و هر انسان) در سالهای
آینده خواهد بود [.]۸[-]۷

جایگاه کدنویسی و تفکر محاسباتی در مهارتهای سواد دیجیتال [ ]۴و اجزاء تفکر محاسباتی از نگاه []5

5

عَجِبْتُ لِمَنْ یتَفَکرُ فی مَأْکولِهِ کیفَ ال یتَفَکرُ فی مَعْقُولِهِ ،فَیجَنَّبُ بَطْنَهُ ما یؤْذیهِ ،وَیودَعُ صَدْرَهُ ما یرْدیهِ( .بحاراألنوار ،ج  ،1ص  ،21۸ح )۴3

 ۶از دوست بسیار عزیزم ،آقای مهندس سید علیرضا اصفهانی که به بنده درنوشتن این بخش کمک فراوانی کردند ،صمیمانه
سپاسگزاری می کنم.
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وجوه اشتراک و تفاوتهای تفکر محاسباتی و تفکر ریاضیاتی []۶
اگر دانش آموختگان رشتههای مختلف مهندسی ،بتوانند به خوبی تفکر الگوریتمی را در خود تقویت کنند و الگوریتم مناسب پروژه
مورد نظرشان را طراحی کنند ،خواهند توانست با مراجعه به منابع مختلف (و از جمله [ )]۸و یا با مشورت با متخصصین ،زبان برنامه
نویسی مناسب را انتخاب کنند .پیشنهاد میکنم دوستان عزیز دانشج و که عالقمند هستند بیشتر در این زمینه بدانند ،نگاهی به
مقاالت و ویدیوهای [ ]11[-]۷بیاندازند.
هوش مصنوعی
جا دارد به فناوری ای اشاره شود که تحوالت فراوانی را در زندگی بشر
ایجاد کرده و خواهد کرد .دایره المعارف بریتانیکا در تعریف هوش مصنوعی
چنین می نویسد :هوش مصنوعی ،قابلیت یک رایانه و یا یک ربات کنترل
شونده با رایانه در انجام وظایفی است که معموالً توسط انسانها انجام می-
شوند ،چرا که به هوش و تشخیص انسان نیاز دارند.
هوش مصنوعی به دلیل طراحی بهتر الگوریتمها ،به دلیل توان محاسباتی
شبکهای بزرگتر و باالخره به دلیل قابلیت بیشتر در دریافت و ذخیره مقادیر
حجیم دادهها ،به سرعت رشد کرده است [ .]12جالب است بدانیم که
متخصصان ،شکلهای فعلی هوش مصنوعی را باریک یا ضعیف می دانند چرا که فقط قادر هستند یک عمل تکراری همانند پردازش
گفتار و یا راندن خودروهای خودران را انجام دهند .اما بسیاری از پژوهشگران ،به دنبال توسعه «هوش مصنوعی جامع و یا پرقدرت»
هستند که رفتاری منعطف و ماهرانه شبیه به انسان (همانند حافظه ،یادگیری مستقل و یا پاسخ به احساسات) داشته باشد [.]12
دانشجوهای امروزی باید بدانند که هوش مصنوعی چیست ،چگونه کار میکند ،چگونه باید آن را در زندگی روزانه به کار برد و
چگونه میتواند به صورت بالقوه در آینده به کارگیری شود .به کارگیری هوش مصنوعی ،به مهارتها و ارزشهایی نیاز دارد که بسیار
فراتر از داشتن اطالعات درباره کدنویسی و فناوری است [.]13
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ربات و انسان
حاال که چند کلمه ای از هوش مصنوعی صحبت شد ،بد نیست مطالعه فصل
دوازدهم کتاب  Zero-to-Oneاثر آقای پیتر تیل را به خوانندگان محترم
این یادداشت پیشنهاد کنم .نویسنده معتقد است که انسان و ماشین در
چیزهای متفاوتی خوب هستند؛ یعنی انسانها میتوانند به خوبی
طرح ریزی کنند و تصمیمات مبتنی بر اطالعات بگیرند اما نمی توانند در
آنِ واحد اطالعات متعددی را پردازش کنند .در عوض ،رایانه ها می توانند
حجم زیادی از اطالعات را به طور همزمان پردازش کنند اما نمی توانند
قضاوتهای خوبی داشته باشند .در نتیجه ،در آینده ،رایانهها و رباتها به
صورت ابزار ،مکمل انسانها خواهند بود و نه جایگزین و رقیب آنها .او
همچنین معتقد است که اغلب کسب و کارهای ارزشمند ،در آینده انسانها
را توانمند می کنند نه اینکه آنها را حذف کنند.
پیش از ارائه پیشنهادهایی به استادان بزرگوار دانشکدههای مهندسی ،تأکید به این نکته ضروری است که اهمیت آشنایی دانش
آموختگان دانشکده های مهندسی به اصول برنامه سازی و نرم افزارها ،به این معنی نیست که مهارتهای کدنویسی برای فعالیت در
شرکتهای فناوری الزامی است [ ]1بلکه همان گونه که پیشتر گفته شد درک عمومی از فناوری و زیرکی فنی ،اهمیت خیلی بیشتری
دارند.
پیشنهادهایی برای همکاران عزیز در دانشکده های مهندسی:
 . 1از دانشجوهایتان به کمک تکالیف درسی بخواهید که از میان ابزارهای مختلفی که هر یک از نرم افزارهای Microsoft Office
در اختیار قرار می دهند بر مهمترین آن ابزارها ،تسلط پیدا کنند .هنوز بسیاری از دانش آموختگان دانشگاههای ما ،نه تنها از بعضی
امکانات و ابزارهای مهم  Wordو یا  Powerpointبی خبر هستند بلکه نمیتوانند به خوبی مستندسازی کنند.
 . 2به منظور تمرین دادن دانشجویان به استفاده از تکنولوژی در انتقال مفاهیم ،از آنها بخواهید فکر ،طرح یا داستانی که در ذهن
دارند را به کمک نرم افزارهای متنوعی که برای ارائه (همانند  Microsoft Powerpointو  )Preziو یا نگاشت ذهنی (همانند
 )XMindتوسعه یافته اند یا در قالب انیمیشن ،برای همکالسی هایشان ارائه دهند .به عالوه ،استفاده موثر از نرم افزارهای رسم
سیستم (و مدار در گرایشهای مهندسی برق) و به عنوان مثال نرم افزار  Microsoft Visioاهمیت دارد.
 .3همان گونه که پیشتر در یکی از یادداشتها عرض شد ،درگیر ( )involveکردن دانشجو در درس ،نه تنها امکان یادگیری را
تسهیل می کند ،بلکه لذت فراگیری را در دانشجو افزایش می دهد .یکی از راههای این مهم ،فراهم آوردن شرایط استفاده از ابزارهای
طراحی به کمک رایانه ( )CAD toolsدر درس است .از دانشجوها بخواهید در برخی تمرینها ،سیستم را حتما به کمک ابزارهای
طراحی به کمک رایانه ،شبیه سازی و نتایج شبیه سازی را با نتایج محاسبات دستی خود مقایسه و بحث و نتیجه گیری کنند .تجربه
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 بهبود چشمگیری پیدا،بنده این است که میزان فراگیری دانشجو زمانی که او یک پروژه طراحی را به کمک آن ابزارها انجام می دهد
.می کند
 طراحی و در صورت امکان آن را، الگوریتمهای مناسبی، از دانشجوها بخواهید در حل برخی مسالهها و یا در اجرای برخی پروژهها.۴
.با یکی از نرم افزارها پیاده سازی کنند
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ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﻬﻢ
ﺗﺎب آوري ،ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي
»آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﺎد ﺧﺪا دﻟﻬﺎ آراﻣﺶ

ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ1«.

در ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ده ﻣﻬﺎرت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺳﺎل  2025از ﻧﮕﺎه ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﺷﺎره و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ
اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ اراﺋﻪ ﺷﺪ .در ﯾﺎدداﺷﺖ ﭘﯿﺶ رو ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ،درﺑﺎره ﻣﻬﺎرت ﻧﻬﻢ ﯾﻌﻨﯽ »اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي و ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر«

2

ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺎب آوري و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس و در اداﻣﻪ ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ
در ﺧﻮدﻣﺎن و در داﻧﺸﺠﻮﻫﺎﯾﻤﺎن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎرﯾﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ] ،[1ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺑﻮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن وﻓﻖ دﻫﯿﺪ؛
و ﺗﺎب آور ﺑﻮدن) (resilientﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ
ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات داﺋﻤﯽ ﺧﻮد را وﻓﻖ دﻫﯿﺪ و ﺣﺘﯽ از آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ،ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ وﻓﻖ ﭘﺬﯾﺮ ،ﻣﻨﻌﻄﻒ و ﺗﺎب آور ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺰﻣﯽ ﺟﺪي در ﻓﺮاﮔﯿﺮي روشﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎ ذﻫﻨﯽ ﺑﺎز و روﯾﮑﺮدي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ ].[1

1

أَلَا بِذِکْ ِر اللََّهِ تَطْمَئِنَُّ الْقُلُوبُ (سوره رعد ،بخشی از آیه )28
2
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ضرورت تاب آوری
خداوند در قرآن کریم می فرماید « :و بی تردید شما را به چیزی اندک از ترس و گرسنگی و کاهش بخشی از اموال و کسان و
محصوالت [ن باتی یا ثمرات باغ زندگی از زن و فرزند] آزمایش می کنیم و صبرکنندگان را بشارت ده .»3به نظر نگارنده ،یکی از
جلوههای سربلندی در این گونه آزمایشهای الهی که «بی تردید» برای همه وجود خواهد داشت ،تاب آوری در برابر آن است .همه
ما دوران همه گیری کورونا را –که در طول عمرمان بی سابقه بود -درک کرده ایم و احتماال ضرورت تاب آوری در برابر نامالیمات
ناشی از آن برایمان روشن است .به عالوه ،بدیهی است که کارها همیشه آنگونه که انتظار داریم پیش نمی روند .پس نیاز داریم که
بتوانیم پس از هر شکست ،نه تنها به حالت عادی برگردیم بلکه از تجربه بهدست آمده بیاموزیم تا دفعه بعدی به گونه ای متفاوت
عمل کنیم .ضمن این که در بسیاری از مواقع ممکن است نیاز باشد که همزمان چند کار را پیش ببریم و در نتیجه ضروری است که
بتوانیم فشار کاری را تحمل کرده و در نزدیکی ضرب االجل ( )deadlineبا کیفیت خوب کار را به انجام برسانیم.
از سوی دیگر ،به اعتقاد نویسنده [ ،]1باید بپذیریم که «تغییر دائمی است»؛ چرا که بقا و شکوفا شدن هر موسسه ای با تغییر امکان
پذیر می شود .در نتیجه به انسانهایی نیاز دارند که بتوانند خودشان را با شرایط و محیطهای در حال تغییر وفق دهند و از ایدههای
جدید استقبال کنند.
به عنوان آخرین نمونه می توان به مواقعی اشاره کرد که ممکن است خیلی دیر به ما اطالع دهند که الزم است در یک جلسه یا
یک سخنرانی شرکت کنیم ،در حالی که کارهای متعدد با ضرب االجلهای نزدیک داریم و یا ممکن است پروژه پژوهشی ما طبق
برنامه پیش نرفته باشدو یا مجبور باشیم به دلیلی برنامههای آن روزمان را تغییر دهیم؛ پس بیشتر ما باید «در زندگی روزانه خود»
وفق پذیر ،منعطف و تاب آور باشیم [.]1
به اعتقاد آقای جورج کورس نویسنده کتاب ارزشمند  ،The Innovator’s Mindsetیکی از هشت ویژگی طرزفکر نوآفرین (که
در شکل زیر آمده است) ،تاب آوری است.

3

وَلَنَبْلُوَنََّکُمْ بِشَیْ ٍء مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْ ُفسِ وَال ََّثمَرَاتِ وَبَشَِّرِ الصََّابِرِینَ (سوره بقره ،آیه )155
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خودآزمایی در سنجش تاب آوری:
اگر بخواهیم بدانیم که چه اندازه در تاب آوری و انعطاف پذیری مهارت داریم ،پرسش نامههای مختلفی برای کمک به ما وجود دارند
[ .]3[]2برای نمونه در [ ،]3پرسشهایی از جنس خودآزمایی و در حوزههای مختلفی از جمله ادراک ( ،)perceptionداشتن کنترل
بر زندگی شخصی ( ،)getting a grip of one’s lifeشکل دادن روابط موفق ( ،)forming relationshipsاعتماد به آینده
 ،(confidence in future)4گرایش به راهکارها و اهداف ( ،)orientation on solutions and aimsسبک زندگی سالم
( )healthy lifestyleو باالخره خود کارآمدی ( )self efficacyآمده است.
چگونه دانشجویانی تاب آور پرورش دهیم؟
از میان مطالب متعدد و مفید موجود در اینترنت (به عنوان نمونه [ ]4و [ ]5و [ ،)]6در اینجا به پنج توصیه جالب و عملیاتی از وبالگ
[ ]4برای پرورش تاب آوری در دانش آموزان اشاره می کنیم:
 .1احساسات مثبت را ارتقا دهید.
 .2اهمیت تندرستی را آموزش دهید.
 .3هدف گذاری را تشویق کنید.
سعی کنید اهداف مشخص ،قابل اندازه گیری ،دست یافتنی ،مرتبط و مقید به زمان ( SMART: Specific, Measurable,
 )Achievable, Relevant, Time-Boundباشند.
 .4مهارتهای حل مسأله را توسعه دهید.
 .5شکرگزاری را تمرین کنید.

در پایان این یادداشت کوتاه ،ده توصیه از [ ]7درباره مدیریت استرس را در شکل زیر مرور و به خوانندگان محترم این یادداشت
تماشای سخنرانی آقای دنیل لویتین [ ]8را توصیه می کنم.

4

به خوانندگان محترم این یادداشت پیشنهاد می شود درباره مفهوم فوق العاده و بی نظیر «توکل به خدا» در اسالم و تفاوتهای
این مفهوم در جهانبینی توحیدی و مفهوم اعتماد به آینده در جهان بینی اومانیستی تفکر و مطالعه بفرمایند.
52

ده توصیه برای مدیریت استرس []7
53

مراجع
1. https://careers.dept.shef.ac.uk/attributes/index.php/adapt2/#:~:text=Being%20adaptable%20means%20you%20are,change%20on%20a%20regular%20ba
sis., available online at 06-20-2022.
2. https://careers.dept.shef.ac.uk/interactive/attributes/resilience/, available online at 06-20-2022.
3. http://www.resilience-project.eu/uploads/media/self_evaluation_en.pdf, available online at 0620-2022.
4. https://blog.pearsoninternationalschools.com/five-ways-to-build-resilience-in-students/,
available online at 06-20-2022.
5. https://www.edutopia.org/article/5-ways-build-resilience-students, available online at 06-202022.
6.https://www.researchgate.net/publication/342134111_Building_Resilience_in_Engineering_St
udents_Rube_Goldberg_Machine_Massive_Challenge
7. https://med.uottawa.ca/en/news/ten-tips-resiliency-help-you-through-holidays, available
online at 06-20-2022.
8.https://www.ted.com/talks/daniel_levitin_how_to_stay_calm_when_you_know_you_ll_be_stre
ssed?referrer=playlist-talks_to_watch_before_a_job_in&language=en.

54

ﯾﺎدداﺷﺖ دﻫﻢ
اﺳﺘﺪﻻل ،ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ و اﯾﺪه ﭘﺮدازي

»ﺧﺪا آﯾﺎﺗﺶ را ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﻰﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻘﻞ

ﮐﻨﯿﺪ1«.

در يادداشتهای قبل به  9مورد از ده مهارت مورد نياز انسانها در سال
 2025از نگاه مجمع جهانی اقتصاد كه به جهت يادآوری بار ديگر در شکل
مقابل آورده شده است ،اشاره و پيشنهادهايی برای تقويت اين مهارتها در
دانشجويان عزيز ارائه شد .در يادداشت پيش رو به اختصار ،درباره مهارت
دهم يعنی استدالل ،حل مسأله و ايدهپردازی 2صحبت خواهد شد .در ابتدا
به اختصار درباره مهارت استدالل و مقايسه تفکر همگرا و تفکر واگرا صحبت
می كنيم .در ادامه ،اشاره ای گذرا به دو مهارت حل مسأله و «استدالل سيال»
خواهيم داشت .در پايان به فرآيند ايده پردازی و رويکرد شش كاله تفکر آقای
ادوارد دِ بونو اشاره خواهيم كرد.
در اين نوشتار بيش از آنکه درباره اين مهارتها توضيحات مفصلی ارائه
دهيم ،كليدواژههايی مرتبط و مهم برای جستجوی خوانندگان محترم و
نشانی نوشتههايی سودمند درباره آن كليدواژهها ،تقديم خواهيم كرد.

مهارت استدالل
بر اساس تعاريف مختلف reasoning ،كه در اين يادداشت به عنوان «استدالل» ترجمه شده است ،به معنی «فرآيند تفکر درباره
چيزی به روشی منطقی و موجه» و يا «تفکر درباره چيزی با هدف تصميم سازی» آمده است .در تعريفی ديگر ،استدالل عبارت است
از فرآيند استخراج نتايج بر اساس واقعيت ها و شواهد .اين مهارت ،برای همه ما بسيار ارزشمند است؛ به اين مهارت نياز داريم تا علل
پديده ها را درک كنيم و به اين مهارت نياز داريم تا بتوانيم درست تصميم سازی كنيم .پيشنهاد میشود مقاالتی نظير [ ]1تا [ ]3كه

1

كَذَلِكَ يُبَيِِّنُ اللَِّهُ لَکُمْ آيَاتِهِ لَعَلَِّکُ ْم تَعْقِلُونَ (سوره بقره ،آيه )242
2
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حاوی توضيحات بيشتری درباره انواع استدالل و مهارت استدالل هستند ،مطالعه شوند .خبر خوب اينکه اين مهارت مثل ديگر
مهارتها می تواند با تمرين كردن بهبود يابد [.]4
تفکر همگرا و تفکر واگرا
وقتی سخن از استنتاج و استدالل منطقی می شود ،نوعی از تفکر با عنوان تفکر همگرا ( )Convergent Thinkingمطرح
می شود .در مقابل اين تفکرِ منطقی يا همگرا ،تفکر واگرا ( )Divergent Thinkingوجود دارد كه چند سطری به مقايسه اين دو
نوع تفکر می پردازيم .در حالی كه تفکر همگرا بر يك راه حل مشخص برای يك مسأله تمركز دارد ،تفکر واگرا راهکارهای متعدد
برای يك مسأله را می پذيرد [ .]5به عنوان مثال ،اگر دستگاه كپی دچار اشکال شود ،يك متفکر همگرا بالفاصله با شركت پشتيبانی
دستگاه تماس می گيرد تا يك تعميركار اعزام كنند .در حالی كه ،متفکر واگرا ،تالش می كند كه علت خرابی دستگاه كپی را تعيين
و راه های مختلف رفع مشکل را بررسی كند .او در كنار راه حل تماس با شركت پشتيبانی فنی دستگاه به راه حلهای ديگر شامل
جستجو برای ويديوی ) Do-It-Yourself (DIYدر يوتيوب و يا ارسال ايميل به همه همکاران شركت و پرسش درباره تجربه آنها
برای رفع عيب دستگاه هم می انديشد و در پايان تالش می كند بهترين گزينه را انتخاب كند .شما می توانيد تركيبی از اين دو نوع
تفکر را برای حل مسائلتان در فرآيند ها يا در پروژه هايتان ،مطابق شکل زير به كار گيريد .بدون اين تركيب ،زمان دشوارتری برای
رسيدن از نقطه شروع به نقطه پايان خواهيد داشت.

چرخه خالقانه تفکر واگرا و تفکر همگرا []5
مهارت حل مسأله
قابليت حل مسائل ،يك مهارت پايه ای در زندگی و برای زندگی روزانه ما در خانه ،در دانشگاه و در محل كار ضروری است .ما هر
روز در حال حل مسأله هستيم بدون آنکه توجه كنيم .حل مسأله ،فرآيند شناسايی يك مسأله ،توسعه مسيرهای احتمالی حل مسأله،
و اتخاذ تصميمات اجرايی ضروری است [ .]6بديهی است كه مهارت حل مسأله هم در زندگی شخصی و هم در زندگی حرفه ای
اهميت بسياری داشته و در اقتصاد به سرعت در حال تغيير فعلی ،مديران ،مهارت حل مسأله ی روزانه كارمندانشان را در موفقيت
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موسسه شان بسيار ضروری بدانند .نگارنده به خوانندگان محترم پيشنهاد می كند كه در صورت عالقه به مطالعه عميقتر در موضوع
حل مسأله ،به [ ]6سری زده و صفحه به صفحه با نويسنده آن پيش روند.
شکل زير مراحل حل مسأله كه البته به صورت چرخشی است نشان می دهد [ .]7همانگونه كه مشاهده می شود ،حل مسأله با
تعريف مسأله آغاز می شود؛ با طوفان فکری روی راهکارهای مختلف و سپس با انتخاب يك راهکار و تست آن ادامه می يابد و سرانجام
با مرور نتايج ،دور اول اين چرخه كامل می شود .موسس  ،IBMآقای توماس واتسون می گويد« :اينکه بتوانی پرسش درست را
بپرسی ،بيش از نيمی از راه يافتن پاسخ را پيموده ای».

پنج راه برای بهبود مهارت تفکر واگرا []5
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گامهای حل مسأله از نگاه []7
مهارت استدالل سیال
شايد شما از آن دسته انسانهايی باشيد كه برای پيچيده ترين مسائل ،راهکار ارائه میكنند و يا مهارتهای حل مسأله «خارج از
چهارچوب» ( ) Out of the box problem-solving skillsدارند .در اين صورت ،احتمال اين وجود دارد كه شما در مهارت
«استدالل سيال» )Fluid Reasoning( ،تبحر داشته باشيد [ .]8اين مهارت ،گونه ای مهارت شناختی است كه در شخص،
قابليتهای حل مسأله منحصر بفردی را نمايش می دهد .از آنجا كه در دنيايی زندگی میكنيم كه اطالعات به سادگی در دسترس
هست ،معموالً وقتی با مسأله ای مواجه می شويم ،آن را «گوگل» می كنيم .اين رايجترين رويکرد در حل هر چيزی هست؛ و دقيق ًا
به همين دليل ،ما كارايی مغزمان را دچار افت می كنيم؛ چرا كه ضرب المثل «آن چيزی كه از آن استفاده نکنيم ،آن را از دست
می دهيم» درباره مغزمان هم صدق می كند .شکل زير راهکارهايی برای بهبود مهارت استدالل سيال ارائه میكند.

استدالل سيال []8
58

مهارت ایده پردازی
ايده پردازی ( )Ideationفرآيند خالقانه توليد ،توسعه و به اشتراک گذاشتن ايدهها است .توجه به اين نکته ضروری است كه قرار
ال جديد باشند .شما میتوانيد برای حل مسألههای مشخص ،جستجو برای يافتن راههای پياده سازی يك راهکار
نيست اين ايدهها كام ً
و يا حتی جمع آوری بازخورد و ارزيابی ايدهها ايده پردازی كنيد .همانگونه كه در يادداشتهای قبلی اشاره شد ،ايده پردازی گام
ميانی از فرآيند «تفکر طراحی» نيز هست .شکل زير فرآيند ايده پردازی را نشان می دهد [.]9

ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﯾﺪه ﭘﺮدازي از ﻧﮕﺎه ][9
ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ در اﯾﻨﺠﺎ اﺷﺎره اي ﺑﻪ »ﺗﺌﻮري  6ﮐﻼه ﺗﻔﮑﺮ« ﺑﺸﻮد .آﻗﺎي ادوارد ِد ﺑﻮﻧﻮ ،روﯾﮑﺮد ﺷﺶ ﮐﻼه ﺗﻔﮑﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﯽ ﺑﺮاي
ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﺷﺶ زاوﯾﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اي ﺷﻔﺎف ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد و ﯾﺎ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ از »ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻋﺎدت ﺷﺪه ﺧﻮد« درﺑﺎره ﺗﻔﮑﺮ ،ﺧﺎرج ﺷﺪه و روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻨﺪ.

شش كاله تفکر ادوارد دِ بونو []10
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سخن پایانی
اكنون كه به پايان آخرين يادداشت از اين مجموعه يادداشتها رسيديم الزم است دو كليدواژه را خدمت خوانندگان محترم اين
.يادداشت جهت تأمل بيشتر پيشنهاد كنم
 مهارت يادگيری است و اينکه دانشجوی ما بياموزد كه،كليدواژه اول كه پيشتر نيز در يادداشتهای قبلی روی آن تأكيد شده بود
 اينکه دانشجوهايی پرورش دهيم كه بتوانند آنچه مورد نيازشان هست را بياموزند.)Learning how to learn( بايد چگونه بياموزد
 اين مهارت به كليدواژه دوم يعنی. بسيار اهميت دارد، در خود تقويت كنند،و مهارت هايی را كه در آنها نياز به تقويت شدن دارند
 سخن2025  مهارت مورد نياز در سال10  زمانی كه از، نيز مرتبط است؛ واژه ای كه مورد تأكيد مجمع جهانی اقتصادReskilling
 كه بر افزودن به مجموعه ای از مهارتهای موجود برای يك شغلUpskilling  بر خالف مهارت افزايی يا. قرار گرفته بود،میگفت
 به فرآيند يادگيری مهارتهای جديد موردReskilling  «باز مهارت آموزی» يا،معين (مثالً به دليل يك فناوری جديد) تأكيد دارد
 اين كليدواژه يك راهبرد ضروری برای موسسات و شركتها در دنيايی با تغييراتی.ال جديد اشاره دارد
ً نياز انجام يك شغل كام
 می تواند فرصتهای شغلی جديد در داخل همان سازمان و يا در شركتی جديدReskilling ، برای افراد.اينچنين سريع است
.]11[ فراهم كند
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