
نقش یادگیری مهارت های نوآوری در توسعه ی نوآوری دانش در گروه 

علوم پزشکی

نویسندگان
 دکتر ماشااله ترابي2-1 )نویسنده ی مسؤول(، مریم گودرزي3

      زمینه و هدف: مهم ترین گام براي پیاده سازي نظام نوآوري در هر نهادي، درک سازمانی جامع از نوآوري است. با توجه به 
گستره ی فعالیت هاي نوآوري، نیاز بیش تري به یادگیري در زمینه ی نوآوري و ارزیابي آن احساس مي شود و هر سازماني نیازمند 
حرکت در مسیر روشن و مشخص براي کسب جایگاه مناسب در فعالیت هاي نوآورانه است. لذا طراحي معماري ویژه با توجه 
این مقاله به بررسی مراحل یادگیری در  افزا در دانشگاه ضروري مي باشد.  ایجاد محیطی هم  ابعاد متنوع فرآیند نوآوري و  به 

مهارت های نوآوری و نقش آن در پویایی دانش پزشکی می پردازد.
      روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع مقطعی و توصیفی- تحلیلی است. محیط پژوهش شامل 4 دانشکده ی دندان پزشکی، 
پیراپزشکی، پرستاری و توان بخشی بوده، جامعه ی پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تهران و نمونه پژوهش را 24 نفر از اعضای هیأت 
علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل داده و برای گردآوری داده ها  از دو آزمون Pre   test و Post test که مشتمل بر 20 

سؤال مرتبط با مباحث آموزشی کارگاه بوده است، استفاده شد. 
از 71.86 % به 75.6 % و فرم  براساس فرم چارت تصمیم گیری  بازاندیشی  افراد در  نتایج آزمون میزان پیشرفت       یافتهها: 

موضوعات زیرمجموعه از 83.85 % به 92.43 %  نشان داد.
      نتیجه گیری: با عنایت به این که چالش یکی از محرک های مهم در فعال نمودن فرآیند نوآوری می باشد، توسعه ی فضای 
نوآورانه بدون مهارت های الزم در این حوزه توأم با نتایج قابل قبولی نخواهد بود. نتایج به دست آمده از این پژوهش نیز اهمیت 
توسعه ی نوآوری دانش در گروه علوم پزشکی را با توجه به ضرورت آن نشان می دهد و به سیاست گذاران در حوزه ی بهداشت و 
درمان جهت تدوین برنامه های راهبردی در خصوص توسعه ی مهارت های نوآوری در این زمینه و به اشتراک گذاری دانش کمک 

می کند. 

1- عضو هیأت علمي و دبیر ستاد نوآوري و مشاور ریاست دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ایران؛ 
)Email:mtorabi@tums.ac.ir( .2- رئیس هیأت مدیره ی انجمن علمي اطالعات بهداشتي و زیست پزشکي

کیه3- کارشناس ارشد مهندسي صنایع-دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ایران. ب و زت
ط
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مقدمه
بر  که  باورهایي  و  پیشفرض ها  نگرش ها،  بر  مرور  براي 
سبب  و  می گذارد  اثر  افراد  اعمال  و  رفتار  مجموعه ی 
نیازمند  می شود،  جهان  از  فرد  هر  کلی  درک  شکل گیری 
امکان »بازبیني«،  پویا« مي باشیم که  تفکر  براي  »معماري 
بازبیني  نماید.  فراهم  را  »بازاندیشي«  و  »دانش زدایی« 
فرآیندی است که در آن امکان مرور بر نتایج عملکرد انسان 
فراهم  باورهایش  و  فرض ها  پیش  نگرش،  با  آن  رابطه ی  و 
بیشتر  تسلط  با  فرد  تا  مي کند  کمک  فرآیند  این  می شود. 
امکان به اشتراک گذاشتن نظرات و تجارب خود با دیگران را 
کسب کند و با گفت وگو با دیگران آن را کامل نماید. معماري 
آموزش  یادگیري،  با  مستقیم  و  تنگاتنگ  رابطه اي  تفکر 
دانش،  بازسازی  نحوه ی  به  نسبت  آگاهی  دارد؛  نوآوری  و 
الگوهای ذهنی و شیوه های عمل شرایط الزم برای ضرورت 
به  با توجه  به دانش زدایی  نیاز  نواندیشی در علم و عمل و 
در  بازنگري  با  فرد  و  ساخته  نمایان  را  جدید  علوم  ظهور 
فرآیند تصویرسازي ذهني، تجزیه و تحلیل وضعیت موجود 
و استنتاج ذهنی آینده ی ممکن به بهسازي امور می پردازد و 
از این طریق پیش فرض هاي ذهني را بازسازي مي کند ]1[. 
عمل  در  نواندیشی  توانایی  می کند  تأکید  شون  دونالد 
موجب حرفه ای شدن در هر فرآیندی می شود و عماًل امکان 
می نماید.  فراهم  را  نواندیشی  و  خوداندیشی  خودآموزی، 
آرجریس بر این باور است که انسان ها براساس بصیرت هاي 
گونه عمل مي کنند  آن  رفتار مي کنند، »آن ها  نظري خود 
بنابراین  که سخن مي گویند«.  گونه  آن  نه  که مي اندیشند 
هر نوآوري و تغییر اثربخشي ریشه در تحول الگوهاي ذهني 
.]2[ مي شود«  آغاز  اندیشه ها  از  شدن  »نو  البته  و  دارد 

و  محیطي  زیست  عوامل  در  سریع  تحوالت  و  تغییرات 
کلیه ی  در  نوین،  فناوري هاي  برق آساي  رشد  همچنین 
تحوالت  این  است.  بوده  اثرگذار  بشر  آحاد  زندگي  شئون 
و  قابلیت ها  واسطه ی  به  که  افرادي  که  شده  باعث 
مهارت هایشان در سال هاي قبل انسان هاي موفقي بوده اند، 
پیش  روی  در جهان  لزوماً  استعدادها  و  مهارت ها  همان  با 
و  رشد  براي  نوین  دنیاي  جوامع  نباشند.  موفقي  افراد 
متفاوتي هستند. مهارت هاي  با  افرادي  نیازمند  تعالي خود 

بيان مسأله
با تجربیات  تحصیلي  خود  را  همه ی  ما آموزش و یادگیري  

خود  که  یادگیري  واقع  بیش ترین   در  اما  مي دانیم   مرتبط 
محصوالت  تولید  یا  و  خدمات  ارائه ی  در  نوآوري  به  منجر 
جدید مي شود،  در خارج  از محیط آموزش  و با درگیري  ما در 
چالش هاي  روزمره ی  زندگي  و کار حاصل مي شود. تحقیقات 
متعدد نشان داده اند که انسان ها همواره در حال اندیشیدن 
و تفکر مي باشند، اما کمتر به فرآیند آن توجه مي نمایند و 
بر اساس شرایط زماني و مکاني و تجارب خود با موضوعات 
اندیشیدن  و  تفکر  که  حالي  در  مي کنند.  برخورد  مختلف 
همانند سایر امور علمي و عملي داراي فرآیند هاي مشخصي 
ارتقاي  بهبود مستمر،  ابعاد آن سبب  به  مي باشد که توجه 
فردي  ظرفیت هاي  از  بهینه  استفاده ی  فرآیند،  این  پویایي 

و گروهي و مدیریت مناسب محدودیت هاي آن  مي گردد.
آزمایش هاي  با  که  مي نماید  بیان  )1999میالدی(  »هوور 
جهت گیري هاي  و  ضعف  و  قوت  نقاط  مي توان  خاصي 
مختلف تفکر و اندیشیدن انسان را به نمایش گذاشت و با 
استفاده ی هوشمند از ابزارها، محدودیت هاي آن را مدیریت 
و حذف نمود«. اما بُعد دیگري از اندیشه در انسان موضوع 
»فراشناخت« مي باشد که امکان برداشت هاي فرا موضوعي 
و نگریستن از زوایاي مختلف و کل نگر را براي انسان فراهم 

مي نماید.
انسان شده  از  بُعد  این  به  ویژه اي  توجه  علوم شناختي  در 
سازماندهي،  موضوع  مختلف  نظریه هاي  قالب  در  و  است 

درک و تسلط بر آن مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.
از آن جایي که انسان ها تمایل دارند که در فعالیت هایشان 
از کوتاه ترین مسیر ممکن به بیش ترین حجم از اطالعات و 
دانش دست یابند و با حداقل تالش ممکن آن را به سایرین 
اهمیت  از  حوزه  این  در  شناخت  فرا  موضوع  دهند،  انتقال 

خاص برخوردار مي گردد.
الگوي رفتاري، موضوع دیگري است که در فرآیند تفکر اثر 
افرادي که در  گذار مي باشد. براساس تحقیقات انجام شده 
یک ساختار ایستا قرار مي گیرند، عملکردهاي مشابهي را از 

خود نشان مي دهند.
چه  آن  مطابق  را  موجود  وضعیت  بتوانیم  که  این  براي 
معماري  باید  از هر چیزي  قبل  تغییر دهیم،  است  مناسب 
از  تفکر  فرآیند  باشیم.  داشته  خود  تفکر  براي  مشخصي 
انواع  از  آن  ابعاد  است.  شده  تشکیل  متعددي  مؤلفه هاي 

دوره ی 20 شماره ی 1و2
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افقي، تفکر  مدل هاي فکر کردن که شامل تفکر عمودي و 
موازي و زنجیره اي، تفکر پویا و ایستا، الگوهاي شناختي و 
فرا شناختي، کل نگري و جزء نگري مي باشد تشکیل شده 
است. مزایا و اشکاالت هر کدام نیاز به تعیین همبستگي ها 
و وابستگي ها و ارتقاي مهارت هاي الزم براي بهبود مستمر 
از  مناسب  استفاده ی  و  فعالیت ها  نتایج  کیفیت  افزایش  و 
مکاتبات  و  مدل ها  فرضیه ها،  بررسي  با  دارد  آن  ابزارهاي 
این  به  پاسخ  براي  تفکر  معماري  الگوي  مدیریت،  مختلف 
در  امکان کل نگري  آن  قالب  در  و  است  ارائه شده  موضوع 
عین جزیي نگري، تفکر عمودي و افقي، خالق و بحراني، پویا 
و ایستا و الگوهاي شناختي و فرا شناختي فراهم مي گردد. 

از آن جایی که یادگیري بعنوان کلیدي ترین عنصر در کسب 
الگو  این  در  مي باشد،  نوآوري ها  بروز  و  جدید  آموزش هاي 
ضمن توجه به کلیه ی محرک ها در فرآیند تفکر، ابزار الزم 

براي یادگیري معماري تفکر نیز طراحي و ارائه شده است.
اهداف پژوهش

الف- هدف كلي:
فراهم نمودن مسیر صحیح براي معماري تفکر و ایجاد فضاي 
مناسب براي استفاده از کلیه ی قابلیت هاي فردي و گروهي 
و  آینده ی مطلوب  ترسیم  و  پیرامون  تحلیل  و  تجزیه  براي 
کیفیت  افزایش  و  مستمر  بهبود  منظور  به  نوآوري ها  خلق 

نتایج فعالیت ها.
ب- اهداف ويژه:

1. ایجاد قدرت تصویرسازي و تصور.
2. شفاف سازي مسأله و اصالح جهت گیري با سؤاالت.

3. قالب شکني ذهني نتایج کار.
4. ایجاد قدرت ثبت تصورات ایده آل.

5. تفکر جمعي.
6. آشنایي با نحوه ی جست وجو.

7. ایجاد قدرت تعدیل، تطبیق و ارتباط وضعیت موجود با 
وضعیت مطلوب. 

8. کسب مهارت الزم جهت دستیابي به اطالعات درست و 
مناسب.

9. کسب مهارت جهت استفاده ی بهینه از منابع.
حصول  و  جست وجو  سیر  زمینه ی  در  مهارت  کسب   .10

نتایج مورد انتظار اطالعاتي.
11. سازماندهي مطالب بعد از جست وجو و تحقیق.

12. ایجاد قابلیت ارائه ی راه حل.
13. ایجاد قابلیت ارائه ی مطالب براي ذینفعان متفاوت.

14. خودارزیابي.
ادبيات موضوع

تعاريف يادگيري:
 یادگیري عبارت است از ایجاد تغییري نسبتاَ دائمي بر اثر 
تجربه. این کار را مي توان از طریق تجربه ی مستقیم )اجراي 
تمامي  تقریباَ  داد.  انجام  )مشاهده(  مستقیم  غیر  یا  عملي( 
از  نظر  صرف  هستند.  یادگیري  حاصل  پیچیده   رفتارهاي 
وسایلي که یادگیري توسط آن ها صورت مي گیرد، یادگیري 
مي توانیم   تنها  ما  کرد.  اندازه گیري  عمل  در  نمي توان  را 
دگرگوني هایي را که بر اثر یادگیري در نگرش ها و رفتار روي 

مي دهد، بسنجیم ]4[.
با توجه به تعریفي که از یادگیري مي شود و آن را تغییرات 
کم و بیش دائمي رفتار در نتیجه ی تجربه مي دانند، مي توان 
تصور کرد که با انواع یادگیري در زندگي مواجه خواهیم بود؛ 
به این دلیل که فرد از زمان تولد تا سالمندي تجارب مختلفي 
در حوزه هاي مختلف کسب مي کند. تالش هاي مکرر براي 
همساالن،  با  ارتباط  خوردن،  غذا  گفتن،  سخن  رفتن،  راه 
دفاع از خود، مطالب آموزشگاهي، مهارت هایي مثل رانندگي، 
یادگیري مشاغل و ... نمونه هایي از یادگیري هایي هستند که 
فرد در طول زندگي خود به شیوه هاي مختلفي آن ها را یاد 
را  یادگیري  مختلف  انواع  مختلف  نظریه پردازان  مي گیرد. 

معرفي کرده اند ]5[.
نظريه هاي يادگيري

1- يادگيري به عنوان يک فرآيند شناختي1 
تئوري  به  که  این  وجود  با  حاضر  درحال  یادگیري  تئوري 
شناختي  فرآیند  یک  را  یادگیري  نیست،  مربوط  خاصي 
مي داند. فرض بر آن است که اشخاص در یادگیري مشارکت 
دیدگاه  پایه هاي  از  بعضي   1 شکل  دارند.  فعال  و  آگاهانه 

شناختي را در یادگیري نشان مي دهد.
اول: در دیدگاه شناختي افراد تجربه هاي گذشته را به کار 
قرار   کنوني  رفتار  مبناي  را  قبلي  آموخته هاي  و  مي برند 

کیه ب و زت
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مي دهند.
انتخاب  را  یکي  موجود  راهکارهاي  میان  از  شخص  دوم: 

مي کند.
بنا  تشخیص مي دهد.  را  انتخاب خود  پیامدهاي  فرد  سوم: 
به  شده  واگذار  شغل  مي کند  مشاهده  که  هنگامي  براین 
که  شد  خواهد  متوجه  اوست،  خواسته هاي  برآورنده ی  او 
را هم مي فهمد. سپس،  آن  دلیل  و  بوده  مناسب  انتخابش 
به  را  نتیجه  و  مي کند  ارزیابي  را  پیامدها  این  اشخاص 
تصمیم هاي  بر  و  مي افزایند  خود  گذشته ی  آموخته هاي 

گذشته ی خود تأثیر مي گذارند.
شکل1: يادگيري به عنوان يک فرآيند شناختي

2- تئوري تقويت1 
گفته  نیز  عامل2  کردن  شرطي  آن  به  که  تقویت  تئوري 
مربوط مي باشد. طبق  اسکینر  مطالعات  به  عموماَ  مي شود، 
اسکینر  پیامدهاي خود مي باشد.  تابع  رفتار  تقویت،  تئوري 
نشان مي دهد که نتیجه ی مطلوب یک رفتار باعث تکرار آن 
براین، رفتاري که پیامدهاي خوشایند دارد به  بنا  مي شود. 
احتمال بیش تري در آینده تکرار خواهد شد و اگر پیامدهاي 
رفتاري دلپذیر نباشد با احتمال کمتري تکرار مي شود ]6[.

3- نظريه ی يادگيري اجتماعي
نیز  اتفاق مي افتد و  براي دیگران  با مشاهده ی آن چه  افراد 
با شنیدن تجربه هاي دیگران مثل آن که خود تجربه کرده 
باشند، آموزش مي بینند و بسیاري چیزها را از الگوهایشان-  
تلویزیون،  برنامه هاي  سن و ساالن،  هم  اولیا،  معلمان، 
که  را  نظر  این  مي آموزند.   -  ... و  رؤسا  سینما،  هنرمندان 
ما مي توانیم هم از طریق مشاهده و هم از طریق تجربه ی 
مستقیم بیاموزیم، »نظریه ی یادگیري اجتماعي« مي نامند. 
کردن  شرطي  بسط  نوع  یک  اجتماعي  یادگیري  نظریه ی 

نتایج  تابع  رفتار  نظریه اي که مي گوید  یعني   - است  عامل 
است- اما وجود فراگیري از طریق مشاهده و اهمیت نقش 
ادراک در فراگیري را نیز قبول دارد. مردم نسبت به برداشت 
و تعریفي که از عواقب چیزي دارند، واکنش نشان مي دهند 

نه نسبت به برداشت و تعریفي به خود عواقب عیني. 
است.  اساسي  اجتماعي  فراگیري  نظر  نقطه  از  الگوها  تأثیر 
افراد  روي  به  الگو  یک  تأثیرگذاري  تعیین  از  فرآیند  چهار 

شناخته شده است:
1- فرآيندهاي قابل توجه: 

را مهم  پیامد آن  الگویي مي آموزند که  از  تنها وقتي  مردم 
تشخیص دهند. ما تمایل داریم از الگوهایي که فکر مي کنیم 
جذاب، مهم و یا شبیه به خودمان هستند، بیش ترین تأثیر 

را بپذیریم.
2- فرآيندهاي يادآوري:

 تأثیر یک الگو بستگي دارد که فرد تا چه حد عمل آن الگو 
را به خوبي به خاطر آورد، حتي بعد از این که آن الگو به 

آساني در دسترس نباشد.
3- فرآيندهاي الگوبرداري:

 پس از آن که شخص رفتاري جدید را از الگو دید، شبیه آن 
را انجام خواهد داد.

4- فرآيندهاي تقويتي:
 هرگاه انگیزه هاي مثبت یا پاداش وجود داشته باشد، افراد 
به اجراي رفتار الگو تشویق  مي شوند. رفتارهایي که تقویت 
قرار  تکرار  و  بهتر  فراگیري  بیش تر،  توجه  مورد  شده اند، 

مي گیرند تا رفتارهایي که تقویت نشده اند ]7[.
اهميت پژوهش

در تئوري هاي ذکر شده، مشاهده، ادراک و تجربه و پیامدهاي 
آن به عنوان اجزاي یادگیري شناخته شده اند اما ابزاري براي 
سازماندهي انبوه آن ها ارائه نشده است. با توجه به این که 
مختلف  دانش هاي  آموزش  علي رغم  دانشگاه  و  مدرسه  در 
)که منجر به تغییر رفتار در فراگیر مي شود(، شیوه هاي فکر 

کردن و سازماندهي تفکر که پایه ی خالقیت و نوآوري 

پي آمدهاي  

 ادراك شده

گزينش  

 رفتاري

يادگيري  

 پيشين  
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شکل 2 : مراحل يادگيري در كارگاه معماري تفکر

       تبیین وضع موجود             واقعي

                          

     تعیین دقیق مشکل و این که کار از کجا باید شروع شود
       

                              
       

                تبیین وضعیت  مطلوب          آرماني

                       

       ابعاد مختلف موضوع بررسي مي گردد

                                                                علت ها نمایان می شوند                      
                                            

     

سازماندهي فکر جدید           شرایط مطلوب ممکن      

 
سازماندهي 

 فكر

 
 

   جدول شرح وظايف 

 

 
 نمودارايده ها 

 

 

 سواالت سازماندهي فكر و نمودار ايده ها 

 

 

 

 چارت تصميم گيري 

 

 

 تصوير نمودن موضوعات زير مجموعه 
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و یادگیري مي گردد. ابعاد گوناگون معماري در حوزه ی تفکر 
امکان تجزیه و تحلیل سناریوها و استنتاج در ذهن )نردبان 
منظمي،  چارچوب  با  فراگیر  به وجود مي آورد.  را  استنتاج(. 
مجموعه ی مشاهده ها، ادراکات، دانش، تجربه ها و پیامدهاي 
آن را بازبیني کرده و در قالب مدل هاي بازاندیشي شرایط 

فراهم  را  نوآوري  شکل گیري  و  خالقیت  بروز  ایده،  تدوین 
می کند. 

در این کارگاه مراحل یادگیري از تبیین وضع موجود شروع 
شده تا سازماندهي فکر جدید ادامه مي یابد.



فرم هایي  جلسه،  هر  در  شده  تدریس  محتواي  به  توجه  با 
قرار  افراد شرکت کننده در کارگاه معماري تفکر  در اختیار 
در  کاربرگ  هر  که  مزایایي  و  ویژگي ها  زیر  در  که  گرفت 

معماري تفکر دارد، بیان مي گردد:
کمک  فراگیر  به  بصري  سازماندهي  فکر:  سازماندهي   -1
به  منجر  و  نماید  تصویر  را  کردن  فکر  فرآیند  تا  مي کند 
ارتباط معني دار در تصویر  ایده ها و  سازماندهي اطالعات و 
ایجاد شده و یادگیري در عمل و همچنین درک و یادآوري 

آموخته ها مي شود.
به شفاف سازي مسأله ی  فرم  این  2- جدول شرح وظايف: 
تعیین  و  مسأله  با  مرتبط  به شاخص هاي  توجه  نظر،  مورد 

بهترین شرایط براي ارائه راه حل کمک مي کند.
3- نمودار ايده ها: در این مرحله فراگیر مي آموزد که فارغ از 
وضع موجود به شرایطي آرماني فکر کند و به تفکر خود نظم 
دهد و به راه حل هاي خالقانه بیندیشد، نتایج را طبقه بندي 

کرده و در تصمیم گیري ها از آن استفاده کند. 
کاربرگ  این  تکمیل  با  فراگیر  وب:  در  جست وجو   -4
توانایي خود را در جست وجوي محتوا در محیط الکترونیک 

مي آزماید و به شناسایي بهتر وضعیت موجود مي پردازد. 
5- سؤاالت سازماندهي فکر: در این مرحله فراگیر با تهیه ی 
بسته ی شش تایي سؤال که با »چرا« آغاز مي شود، وضعیت 
موجود را بررسي می کند و ابعاد مختلف موضوع را روشن و 

شفاف مي سازد.
مجدداَ  فراگیر  کاربرگ  این  در  ايده ها:  نمودار  6- سؤاالت 
آغازگر  که  سؤاالت  از  شش تایي  بسته ی  تهیه ی  به  نسبت 
آن»چگونه« مي باشد، اقدام مي نماید و به ذهن خود امکان 

تصور سایر صور در وضعیت آرماني را مي دهد.
کاربرگ  این  7- چارت قضاوت، تصميم گيري و خالقيت: 
رابطه ی علت و معلول در خصوص موضوع مورد نظر را به 
وجود آورده، حوزه ی معلومات و مجهوالت را شفاف مي نماید 

و براي فراگیر مرحله ی اول بازاندیشي را فرآهم مي کند.
دوم  مرحله ی  کاربرگ  این  ممکن:  مطلوب  آينده ی   -8
به  الزم  مهارت هاي  انتقال  با  و  کرده  فرآهم  را  بازاندیشي 
فراگیر، توانایي مقایسه و تطبیق کاربرگ هاي قبلي )بازبیني 
و استنتاج( و ارائه ی راه حل در قالب شرایط مطلوب ممکن 
را ایجاد مي کند. براي تکمیل کردن این کاربرگ به ترتیب 

مي توان از کاربرگ هاي شماره 1،3،4،5،6و 7 استفاده کرد.
با  زیرمجموعه،  موضوعات  نمودن  تصویر  کاربرگ  از  پس 
به عنوان طرح  وجود مشخص شدن موضوعي که مي تواند 
پژوهشي مطرح گردد، 6 کاربرگ دیگر طراحي شده است 
که مرحله ی سوم بازاندیشي را فرآهم مي کنند و از تطبیق 

کاربرگ هاي قبلي این کاربرگ ها کامل خواهند شد: 
9- خالصه ی مشخصات طرح: این کاربرگ براي مجموعه ی 
فرآهم  را  بازاندیشي  فرصت  فرد  کسب شده ی  مهارت هاي 
تبدیل  بازاندیشي  به  بازبیني  مرحله  این  در  و  مي کند 
مي شود. براي تکمیل این کاربرگ فراگیر مي تواند از کاربرگ 
چارت تصمیم گیري براي تبیین اهداف کاربردي و همچنین 
کاربرگ سازماندهي فکر و جدول شرح وظایف استفاده کند.

10- آماده سازي: براي انجام برنامه ریزي و تحقیق به منظور 
حل مسأله در ابتدا الزم است موضوع به طور شفاف تعریف 
براي  ایده  سازماندهي  پذیرد.  صورت  ایده  سازماندهي  و 
انجام یک مطالعه ی خوب از اهمیت ویژه اي برخوردار است. 
پیدا شده  فرضیه ی  براي  مرحله  دراین  فراگیر  نتیجه ی  در 
را  مراحل  بقیه ی  آن  اساس  بر  که  مي کند  تهیه  چارچوبي 
به صورت برنامه ریزي شده پیگیري و اجرا مي کند و توانایي 
پیدا کرده که ابعاد پاسخ گویي به سؤال خود را روشن سازد. 
فراگیر در این مرحله مي تواند از ستون دوم کاربرگ چارت 

تصمیم گیري بهره بگیرد.    
11- اهداف و مالحظات: فراگیر براي تکمیل این کاربرگ در 
بخش هدف اصلي مي تواند به کاربرگ تدوین شده از نمودار 
ایده ها مراجعه و در بخش اهداف کاربردي باید از کاربرگ 
از  هم  مداخله  روش  بیان  بخش  کند.  استفاده  آماده سازي 
امکان  کاربرگ  این  مي گردد.  تکمیل  وظایف  شرح  جدول 
استفاده کاربردي از کاربرگ هاي2،3،10 را فرآهم نموده، به 
فراگیر امکان برقراري ارتباط بین عناصر اصلي و کاربرگ ها 

را مي دهد.
کاربرگ  این  آموخته ها:  آموزش  و  انتقال  ارزيابي،   -12
جست وجوي  براي  حرکت  مسیر  تدوین  براي  الزم  مهارت 
اطالعات مورد نیاز، سازماندهي و به اشتراک گذاري نظام مند 

اطالعات با دیگر افراد گروه را فرآهم مي کند.
کاربرگ  این  طرح:  اجراي  مراحل  زمان بندي  جدول   -13
شامل فعالیت هاي اجرایي با زمان اجراي آن ها  برحسب ماه 
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است و باید کل زمان اجرا در آن پیش بیني شود. فراگیر براي 
تکمیل این کاربرگ مي تواند از کاربرگ چارت تصمیم گیري 

و همچنین کاربرگ هاي شمار ه ی 11 و12 استفاده کند.
منابع  طریق  از  کاربرگ  این  طرح:  عنوان  بررسي   -14
و  وب  در  جست وجو  فرم  از  آمده  دست  به  اطالعاتي 
کاربرگ هاي پیشین تکمیل مي گردد. این کاربرگ در واقع 
هدایت  بازاندیشي  سوي  به  را  فراگیر  و  است  بازبیني  فرم 
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فرم ها        

آينده مستند سازيروشنگرش
نگري

طرح اصالح
سؤال

شناسايي دقيق  
مشکل

برقراري رابطه ی 
علت - معلول

تدوين برنامه 
کاري و 
پژوهش

*سازماندهي فکر
***جدول شرح وظايف

**نمودار ايده ها
web جستجو در**

***سؤاالت سازماندهي فکر
***سؤاالت نمودار ايده ها

چارت قضاوت، تصميم گيري 
و خالقيت

***

***آينده ی مطلوب ممکن
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جدول  1. نقش فرم های معماری تفکر در پویایی

مي کند و اگر فراگیر در این مرحله براي سؤاالت مطرح شده 
جواب مثبت داشت، مي تواند طرح را اجرا کند؛ در غیر این 

صورت باید براي اصالح فرآیند به عقب باز گردد.
عالوه  بر این، هر یک از فرم هاي معماري تفکر نقش خاصي 
بر پویایي دارند که در جدول 1 این نقش ها مشخص گردیده 

است.
هر یک از این عوامل به شرح ذیل تعریف مي گردد:

نگرش: افراد توانایي »نوع دیگر دیدن« را درخصوص مسائل 
و مشکالت کاري پیدا کنند.

روش: افراد بتوانند روش هاي کاري موجود خود را که با آن 
کار مي کنند، شناسایي و قدرت پیاده سازي

روش هاي جدید را پیدا کنند.
مستند سازي: افراد توانایي تبدیل موارد ذهني به متن قابل 

ارائه و استفاده را داشته باشند.
وضعیت  شناسایي  به  توجه  با  بتوانند  افراد  آينده نگري: 

موجود، روند کاري آینده را پیش بیني کنند.
صورت  در  که  مي کنند  پیدا  را  توانایي  این  افراد  اصالح: 
را  شناسایي مشکل، راه هاي جایگزین که مي توانند مشکل 

برطرف کنند، بیابند.

موضوعات  طرح  با  بتوانند  افراد  مشکل:  دقيق  شناسايي 
مرتبط دقیقاَ مشخص کنند مشکل مورد نظر در کدام حوزه ی 
کاري یا عملیاتي وجود دارد. مانند سؤاالت سازماندهي فکر 
که بسته هاي شش تایي سؤال در رابطه با موضوعي خاص 

طراحي مي گردد.
برقراري رابطه ی علت و معلولي: افراد این توانایي را کسب 
مي کنند که با طرح سؤاالت، علت اصلي مشکل را شناسایي 

کرده، به سؤال محوري برسند.
روش پژوهش

این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است. محیط پژوهش، 
ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران و نمونه ی پژوهش 
را 79 نفر از کارکنان معاونت پشتیبانی این دانشگاه تشکیل 

عوامل مؤثر بر پويايی



و   Pre test آزمون  دو  از  داده ها   گردآوری  برای  داده اند. 
Post test استفاده گردید. قبل از ارائه ی مبحث آموزشی 
و  قرار گرفت  فراگیران  اختیار  در   Pre test پرسش نامه ی 
پس از ارائه ی مطالب از افراد خواسته شد تا مجدداَ به همان 
پرسش نامه با عنوان Post test پاسخ دهند. سپس امتیازات 

پاسخ به سؤاالت در مقیاس صفر تا صد محاسبه شد.
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تعداد شرکت گروه ها
کنندگان  به 
تفکيک هر 

گروه

سابقه ی کاريجنسيتمدرک تحصيلي
کارشناسي کارشناسيفوق ديپلمديپلم

ارشد و 
باالتر

کمتر از 5 مردزن
سال

بين10-5 
سال

بيشتر از 10 
سال

14219259437گروه 1
12127266417گروه 2
58-13426194گروه 3
68257-11-143گروه 4
1553521052211گروه 5
47416-9-112گروه 6
791784774039161746جمع
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يافته های پژوهش
براساس جدول 2، 79 نفر در کارگاه معماری تفکر شرکت 
داشته اند که از این تعداد 39 نفر مرد و 40 نفر زن  بوده اند. 
همچنین اکثر شرکت کنندگان مدرک کارشناسی و سابقه ی 

 کاری بیش تر از 10 سال داشته اند.
برگزار شده ی کارگاه معماري تفکر آزمون هاي  در جلسات 

جدول 2 . توزیع فراواني شرکت کنندگان در کارگاه معماري تفکر برحسب مدرک تحصيلي، جنسيت و سابقه ی کاري

Pre test )قبل از ارائه ی مبحث آموزشي( و Post test )بعد 
از ارائه ی مبحث آموزشي( در رابطه با هر یک از مبحث هاي 
آموزشي انجام گرفت که میزان پیشرفت افراد شرکت کننده 

در باز اندیشي در دو فرم چارت در تصمیم گیري و موضوعات 
زیرمجموعه در شکل 3 و 4 نشان داده شده است.
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نقش یادگیری مهارت های نوآوری در توسعه ی نوآوری دانش در گروه علوم پزشکی

دل سردی یا دل گرمي فرد براي ادامه ی رفتار شود. بنا براین 
مرحله ی چهارم شامل جداسازي و گروه بندي عواملي است 

که بر عوامل رفتاري و محیطي تأثیر مستقیم دارند.
نظريه ی رفتار برنامه ريزي شده

شده ریزي   برنامه  رفتار  نظریه ی  اساس  بر 
یک  دادن  انجام  قصد   ،)Fishbein & Ajzen,  1975(  

رفتار  تابعي است از:
1( نگرش فرد نسبت به یک رفتار

2( نظر افرادي که برایشان اهمیت قایل است درباره ی آن 
رفتار

3( برداشت فرد از سختي یا آساني به انجام رساندن آن رفتار
براي مثال، بر اساس این نظریه، امکان استفاده از فناوري هاي 
جدید و نوآوري در فردي که ویژگي هاي زیر را داشته باشد، 

بیش تر است:
1( نگرش مثبت در مورد فناوري جدید داشته باشد )نگرش 

نسبت به رفتار(.
2( تصور کند دیگراني که برایشان ارزش قایل است عملکرد 

او را تأیید مي کنند )هنجارهاي انتزاعي(.
3( احساس کند او  بر محیط کاري جدید مسلط خواهد بود 

)احساس کارآیي فردي(.
نتيجه گيري

فعالیت های ذهنی است که می توانند  تفکر شامل  معماري 
جدید  تحقیقات  یابند.  توسعه  تفکر  مهارت های  صورت  به 
حل  براي  آن ها  کمک  به  که  مي باشند  تفکري  شیوه هاي 
این  از  مي یابیم.  متنوعي   و  متعدد  حل هاي  راه  مسأله، 
طریق احتمال دستیابي به مناسب ترین راه حل باال مي رود. 
اکتسابي  تفکر خالق،  که  است  آن  معرف  جدید  تحقیقات 
با درک و تسلط بر شیوه هاي تفکر  و قابل یادگیري است؛ 
خالق مي توان در جهت تبیین ایده ها بسیار قدرتمند عمل 
بازاندیشي  طریق  از  تفکر  معماري  مجموعه ی  در  نمود. 
بازسازي  نگرش ها،  تحلیل  و  تجزیه  خودآموزي،  عمل،  در 
و  خودارزیابي  عمل،  در  یادگیري  و  تفکر  ذهني،  الگوهاي 
آزمون تجربه ها، محیط کاماَل خالق و حرفه اي فراهم مي شود 
که  مي دانند  عمل  در  بازاندیشي  توانایي  را  بودن  )حرفه اي 
امکان یادگیري در حین عمل را به وجود مي آورد و نه تنها 
نیز  بر تفکر در حین عمل  از عمل که بعضاً  بر تفکر پیش 

که  و قضیه ها  تعاریف  از سازه ها،  است  نظریه  »مجموعه اي 
نماینده ی دیدگاهي نظام مند به یک واقعه یا موقعیت است و 
رابطه ی میان متغیرها را به منظور تشریح و پیش بیني وقایع 

یا موقعیت ها مشخص مي کند«.
تغییر رفتار ارادي شامل پنج مرحله است:

 )Prochaska, et al, 1979(
1- پيش قصد: در این مرحله، تغییر رفتار هنوز مورد توجه 
فرد قرار نگرفته است و امکان دارد او در مورد تغییر، حتي 

فکر هم نکرده باشد.
2- قصد: در این مرحله، فرد به وجود مشکل پي برده و تغییر 
تعهد  دادن  آماده ی  هنوز  اما  است؛  گرفته  نظر  در  را  رفتار 

براي اقدام نیست.
3- تدارك: در این مرحله، فرد آماده ی ایجاد تغییر در رفتار 
خود و برنامه ریزي براي رسیدن به یک هدف رفتاري، مانند 

ترک سیگار، است.
4- عمل: در این مرحله، فرد به طور آشکار، رفتار مورد نظر 

را در پیش مي گیرد.
5- حفظ يا تثبيت: در این مرحله، فرد براي حفظ تغییرات 

و مقاومت در برابر وسوسه هاي بازگشت مي کوشد.
بر اساس تحقیقات به عمل آمده در مورد رفتار اجتماعي و 
همچنین رابطه ی بوم شناختي میان محیط و رفتار، تقریباً 
صدها عامل را مي توان شناسایي کرد که بر رفتارهاي افراد 
دسته  سه  به  عوامل  این  پریسید،  الگوي  در  دارند.  تأثیر 
تواناساز، و عوامل  تقسیم شده اند: عوامل زمینه ساز، عوامل 

تقویت کننده.
عوامل زمينه ساز: شامل آگاهي ها، نگرش ها، باورها، ارزش ها 
و برداشت هایي است که مي توانند انگیزه ی فرد را براي تغییر 

تقویت کنند.
یا  منابع  تسهیالت،  مهارت ها،  به  تواناساز:  عوامل 
موقعیت هایي گفته مي شود که سبب تسهیل یا ایجاد مانع 
این  مي شوند.  نظر  مد  محیطي  و  رفتاري  تغییرات  راه  در 
عوامل بیشتر به وسیله ی نیروهاي دروني جامعه یا نظام ها 

ایجاد مي شوند.
گفته  و پس خوراندهایي  تشویق ها  به  عوامل تقويت كننده: 
سوي  از  جدید،  رفتار  اختیار  از  پس  فراگیر،  که  می شود 
سبب  است  ممکن  عوامل  این  مي کند.  مشاهده  دیگران 



تأکید مي کند و خودآموزي و خوداندیشي از طریق یادگیري 
در حین عمل گسترش مي یابد( و موجبات بهسازي مستمر 

نگرش ها پدید مي آید.
تلفیق  با  تفکر  معماری  در  شده،  ذکر  موارد  به  توجه  با 
نظریه های بیان شده زمینه سازی الزم برای ایجاد سؤال در 
ذهن افراد ایجاد می گردد و مراحل تکوین آن تا شکل گیری 
کامل ایده و بروز خالقیت در قالب ارائه راه حل های جدید، 
بسیج و تدارک امکانات برای پیاده سازی آن فراهم می شود. 
همچنین با ارتقای مهارت های مربوط به ثبت و جست وجوی 
و سبب  می شود  تکمیل  بازخورد  کامل  چرخه ی  اطالعات، 

تقویت فعالیت ها و ارائه ی راه حل های جدید می گردد.
عالوه براین، از دیگر مزایاي معماري تفکر مي توان موارد زیر 

را نام برد:
1- زمان انجام کارها را کاهش مي دهد.
2- میزان یادگیري را افزایش مي دهد.

3- بخاطر سپاري اطالعات را آسان تر مي سازد.
4- توانایي »نوع دیگر دیدن« را به کار آموزان مي دهد.

5- مهارت هاي الزم که ظرفیت و استعداد شخص را براي 
یادگیري مؤثرتر و بهتر ارتقا مي دهند شامل تفکر سیستمي، 
شیوه هاي   و  خودیادگیري  فردي،  تسلط  ذهني،  مدل هاي 

گفت وگو آموخته مي شود.
طریق  از  عملي  مهارت هاي  و  نگرش  آگاهي،  ارتقاء   -7

این  می شود.  انجام  یادگیري  کامل  چرخه ی  شکل گیري 
چرخه شامل موارد زیر است:

 اقدام: انجام یک وظیفه در قالب چارچوب تجربه
شکافي  کالبد  بودن،  افکارخود  و  اعمال  مشاهده گر  بازتاب: 

کارهاي انجام شده.
در  آن ها  سامان دهي  و  اقدام  براي  ایده ها  خلق  ارتباط:   

قالب هاي جدید.
تولید  احتماالت  میان  از  مناسب  رویکرد  انتخاب  تصمیم: 

شده در مرحله ی ارتباط.
8- شرایط یادگیري در سه سطح، یادگیري فردي، یادگیري 

تیمي و یادگیري سازماني فراهم مي شود.
انطباقي،  یادگیري  عمل،  طریق  از  یادگیري  مدل هاي   -9

یادگیري آینده نگر آموخته مي شود.
پيشنهاد

ساختار  در  پویا  صورت  به  شرایطی  در  نوآوری  و  خالقیت 
توانمند سازی  و  زمینه سازی  که  می یابد  استقرار  سازمانی 
به صورت هم زمان انجام شود و لذا پیشنهاد می گردد که 
که  تفکر  معماری  قالب  در  نوآوری  مهارت های  کارگاه های 
یادگیری،  حوزه های  در  مختلف  نظریه های  تلفیق  امکان 
در  گسترده  طور  به  می کند،  فراهم  را  نوآوری  و  آموزش 
محیط های مختلف سازمانی و در گرایش های مرتبط شغلی 

برگزار گردد.
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The Role of Innovation Skills Learning in Development 
of Knowledge Innovation in Medical Sciences Group

Authors:
 Mashallah Torabi1*, Maryam Goodarzi2

     Background and objective:
 The most important step to implementation of an innovation system in any institution is achieving a compre-
hensive organizational perception of innovation. Due to the expansion of innovation activities, there is a learn-
ing requirement for innovation techniques and their evaluation. This research surveyed the steps for learning 
the innovation skills and their role in dynamics of medical sciences.
     Methods:

 This research was a cross sectional and descriptive- analytical study. The research was conducted among 24 
faculties of Tehran University of Medical Sciences participating in a workshop on innovation skills. We used a 
pre-post test questionnaire that consisted of 20 elements about educational subjects of the workshop.
     Results:
 The results showed a significant progress of participants’ knowledge in innovation skills from 58.62 to 63.65. 
    Conclusion:
 The results of this research show the success of a workshop to improve innovation knowledge among partici-
pants.  This information might help the health care decision makers for compilation of strategic plans related 
to innovation skills and knowledge sharing.
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