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چکیده

زمینه و هدف :مهمترین گام براي پيادهسازي نظام نوآوري در هر نهادي ،درک سازمانی جامع از نوآوري است .با توجه به
گسترهی فعاليتهاي نوآوري ،نياز بيشتري به يادگيري در زمينهی نوآوري و ارزيابي آن احساس ميشود و هر سازماني نيازمند
حركت در مسير روشن و مشخص براي كسب جايگاه مناسب در فعاليتهاي نوآورانه است .لذا طراحي معماري ويژه با توجه
به ابعاد متنوع فرآیند نوآوري و ایجاد محیطی هم افزا در دانشگاه ضروري ميباشد .اين مقاله به بررسی مراحل يادگيری در
مهارتهای نوآوری و نقش آن در پويايی دانش پزشکی میپردازد.
روش بررسی :پژوهش حاضر از نوع مقطعی و توصیفی -تحلیلی است .محیط پژوهش شامل  4دانشکدهی دندانپزشکی،
پیراپزشکی ،پرستاری و توان بخشی بوده ،جامعهی پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تهران و نمونه پژوهش را  24نفر از اعضای هیأت
علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل داده و برای گردآوری دادهها از دو آزمون  Pre testو  Post testکه مشتمل بر 20
سؤال مرتبط با مباحث آموزشی کارگاه بوده است ،استفاده شد.
یافتهها :نتايج آزمون ميزان پيشرفت افراد در بازانديشی براساس فرم چارت تصميمگيری از  % 71.86به  % 75.6و فرم
موضوعات زيرمجموعه از  % 83.85به  % 92.43نشان داد.
نتيجهگيری :با عنایت به این که چالش یکی از محرکهای مهم در فعال نمودن فرآیند نوآوری میباشد ،توسعهی فضای
نوآورانه بدون مهارتهای الزم در این حوزه توأم با نتایج قابل قبولی نخواهد بود .نتایج به دست آمده از این پژوهش نیز اهمیت
توسعهی نوآوری دانش در گروه علوم پزشکی را با توجه به ضرورت آن نشان میدهد و به سیاستگذاران در حوزهی بهداشت و
درمان جهت تدوین برنامههای راهبردی در خصوص توسعهی مهارتهای نوآوری در این زمینه و به اشتراکگذاری دانش کمک
میکند.
		
واژهها
کلید

علوم پزشکی ،آموزش ،نوآوری ،مهارت
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 -1عضو هيأت علمي و دبير ستاد نوآوري و مشاور رياست دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران ،ایران؛
 -2رئيس هيأت مديرهی انجمن علمي اطالعات بهداشتي و زيست پزشکي)Email:mtorabi@tums.ac.ir( .
 -3كارشناس ارشد مهندسي صنايع-دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران ،ایران.
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مقدمه
براي مرور بر نگرشها ،پيشفرضها و باورهايي که بر
مجموعهی رفتار و اعمال افراد اثر میگذارد و سبب
شکلگیری درک کلی هر فرد از جهان میشود ،نيازمند
«معماري براي تفکر پويا» ميباشيم که امکان «بازبيني»،
«دانشزدایی» و «بازانديشي» را فراهم نمايد .بازبيني
فرآیندی است که در آن امکان مرور بر نتایج عملکرد انسان
و رابطهی آن با نگرش ،پیش فرضها و باورهایش فراهم
میشود .این فرآیند کمک ميکند تا فرد با تسلط بیشتر
امکان به اشتراک گذاشتن نظرات و تجارب خود با دیگران را
کسب کند و با گفتوگو با دیگران آن را کامل نماید .معماري
تفکر رابطهاي تنگاتنگ و مستقيم با يادگيري ،آموزش
و نوآوری دارد؛ آگاهی نسبت به نحوهی بازسازی دانش،
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الگوهای ذهنی و شیوههای عمل شرایط الزم برای ضرورت
نواندیشی در علم و عمل و نیاز به دانشزدایی با توجه به
ظهور علوم جدید را نمایان ساخته و فرد با بازنگري در
فرآيند تصويرسازي ذهني ،تجزيه و تحليل وضعیت موجود
و استنتاج ذهنی آیندهی ممکن به بهسازي امور میپردازد و
از اين طريق پيشفرضهاي ذهني را بازسازي ميکند [.]1
دونالد شون تأکید میکند توانایی نواندیشی در عمل
موجب حرفهای شدن در هر فرآیندی میشود و عم ً
ال امکان
خودآموزی ،خوداندیشی و نواندیشی را فراهم مینماید.
آرجريس بر اين باور است که انسانها براساس بصيرتهاي
نظري خود رفتار ميکنند« ،آنها آن گونه عمل ميکنند
که ميانديشند نه آن گونه که سخن ميگويند» .بنابراين
هر نوآوري و تغيير اثربخشي ريشه در تحول الگوهاي ذهني
دارد و البته «نو شدن از انديشهها آغاز ميشود» [.]2
تغييرات و تحوالت سريع در عوامل زيست محيطي و
همچنين رشد برقآساي فناوريهاي نوين ،در کليهی
شئون زندگي آحاد بشر اثرگذار بوده است .اين تحوالت
باعث شده که افرادي که به واسطهی قابليتها و
مهارتهايشان در سالهاي قبل انسانهاي موفقي بودهاند،
با همان مهارتها و استعدادها لزوماً در جهان پيش روی
افراد موفقي نباشند .جوامع دنياي نوين براي رشد و
تعالي خود نيازمند افرادي با مهارتهاي متفاوتي هستند.
بيان مسأله
همهی ما آموزش و يادگيري را با تجربيات تحصيلي خود

مرتبط ميدانيم اما در واقع بيشترين يادگيري که خود
منجر به نوآوري در ارائهی خدمات و يا توليد محصوالت
جديد ميشود ،در خارج از محيط آموزش و با درگيري ما در
چالشهاي روزمرهی زندگي و كار حاصل ميشود .تحقيقات
متعدد نشان داده اند كه انسانها همواره در حال انديشيدن
و تفكر ميباشند ،اما كمتر به فرآيند آن توجه مينمايند و
بر اساس شرايط زماني و مكاني و تجارب خود با موضوعات
مختلف برخورد ميكنند .در حالي كه تفكر و انديشيدن
همانند ساير امور علمي و عملي داراي فرآيندهاي مشخصي
ميباشد كه توجه به ابعاد آن سبب بهبود مستمر ،ارتقاي
پويايي اين فرآيند ،استفادهی بهينه از ظرفيتهاي فردي
و گروهي و مديريت مناسب محدوديتهاي آن ميگردد.
«هوور (1999میالدی) بيان مينمايد كه با آزمايشهاي
خاصي ميتوان نقاط قوت و ضعف و جهتگيريهاي
مختلف تفكر و انديشيدن انسان را به نمايش گذاشت و با
استفادهی هوشمند از ابزارها ،محدوديتهاي آن را مديريت
و حذف نمود» .اما بُعد ديگري از انديشه در انسان موضوع
«فراشناخت» ميباشد كه امكان برداشتهاي فرا موضوعي
و نگريستن از زواياي مختلف و كلنگر را براي انسان فراهم
مينمايد.
در علوم شناختي توجه ويژهاي به اين بُعد از انسان شده
است و در قالب نظريههاي مختلف موضوع سازماندهي،
درك و تسلط بر آن مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.
از آن جايي كه انسانها تمايل دارند كه در فعاليتهايشان
از كوتاهترين مسير ممكن به بيشترين حجم از اطالعات و
دانش دست يابند و با حداقل تالش ممكن آن را به سايرين
انتقال دهند ،موضوع فرا شناخت در اين حوزه از اهميت
خاص برخوردار ميگردد.
الگوي رفتاري ،موضوع ديگري است كه در فرآيند تفكر اثر
گذار ميباشد .براساس تحقيقات انجام شده افرادي كه در
يك ساختار ايستا قرار ميگيرند ،عملكردهاي مشابهي را از
خود نشان ميدهند.
براي اين كه بتوانيم وضعيت موجود را مطابق آن چه
مناسب است تغيير دهيم ،قبل از هر چيزي بايد معماري
مشخصي براي تفكر خود داشته باشيم .فرآيند تفكر از
مؤلفههاي متعددي تشكيل شده است .ابعاد آن از انواع
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مدلهاي فكر كردن كه شامل تفكر عمودي و افقي ،تفكر
موازي و زنجيرهاي ،تفكر پويا و ايستا ،الگوهاي شناختي و
فرا شناختي ،كلنگري و جزء نگري ميباشد تشکیل شده
است .مزايا و اشكاالت هر كدام نياز به تعيين همبستگيها
و وابستگيها و ارتقاي مهارتهاي الزم براي بهبود مستمر
و افزايش كيفيت نتايج فعاليتها و استفادهی مناسب از
ابزارهاي آن دارد با بررسي فرضيهها ،مدلها و مكاتبات
مختلف مديريت ،الگوي معماري تفكر براي پاسخ به اين
موضوع ارائه شده است و در قالب آن امكان كلنگري در
عين جزيينگري ،تفكر عمودي و افقي ،خالق و بحراني ،پويا
و ايستا و الگوهاي شناختي و فرا شناختي فراهم ميگردد.
از آنجایی كه يادگيري بعنوان كليديترين عنصر در كسب
آموزشهاي جديد و بروز نوآوريها ميباشد ،در اين الگو
ضمن توجه به كليهی محركها در فرآيند تفكر ،ابزار الزم
براي يادگيري معماري تفكر نيز طراحي و ارائه شده است.
اهداف پژوهش
الف -هدف كلي:
فراهم نمودن مسير صحیح براي معماري تفكر و ايجاد فضاي
مناسب براي استفاده از كليهی قابليتهاي فردي و گروهي
براي تجزيه و تحليل پيرامون و ترسيم آيندهی مطلوب و
خلق نوآوريها به منظور بهبود مستمر و افزايش كيفيت
نتايج فعاليتها.
ب -اهداف ويژه:
 .1ايجاد قدرت تصويرسازي و تصور.
 .2شفافسازي مسأله و اصالح جهتگيري با سؤاالت.
 .3قالبشكني ذهني نتايج كار.
 .4ايجاد قدرت ثبت تصورات ايدهآل.
 .5تفكر جمعي.
 .6آشنايي با نحوهی جستوجو.
 .7ايجاد قدرت تعديل ،تطبيق و ارتباط وضعيت موجود با
وضعيت مطلوب.
 .8كسب مهارت الزم جهت دستيابي به اطالعات درست و
مناسب.
 .9كسب مهارت جهت استفادهی بهينه از منابع.
 .10كسب مهارت در زمينهی سير جستوجو و حصول

نتايج مورد انتظار اطالعاتي.
 .11سازماندهي مطالب بعد از جستوجو و تحقيق.
 .12ايجاد قابليت ارائهی راه حل.
 .13ايجاد قابليت ارائهی مطالب براي ذينفعان متفاوت.
 .14خودارزيابي.
ادبيات موضوع
تعاريف يادگيري:
يادگيري عبارت است از ايجاد تغييري نسبتاَ دائمي بر اثر
تجربه .اين کار را ميتوان از طريق تجربهی مستقيم (اجراي
عملي) يا غير مستقيم (مشاهده) انجام داد .تقريباَ تمامي
رفتارهاي پيچيده حاصل يادگيري هستند .صرف نظر از
وسايلي که يادگيري توسط آنها صورت ميگيرد ،يادگيري
را نميتوان در عمل اندازهگيري کرد .ما تنها ميتوانيم
دگرگونيهايي را که بر اثر يادگيري در نگرشها و رفتار روي
ميدهد ،بسنجيم [.]4
با توجه به تعريفي که از يادگيري ميشود و آن را تغييرات
کم و بيش دائمي رفتار در نتيجهی تجربه ميدانند ،ميتوان
تصور کرد که با انواع يادگيري در زندگي مواجه خواهيم بود؛
به اين دليل که فرد از زمان تولد تا سالمندي تجارب مختلفي
در حوزههاي مختلف کسب ميکند .تالشهاي مکرر براي
راه رفتن ،سخن گفتن ،غذا خوردن ،ارتباط با همساالن،
دفاع از خود ،مطالب آموزشگاهي ،مهارتهايي مثل رانندگي،
يادگيري مشاغل و  ...نمونههايي از يادگيريهايي هستند که
فرد در طول زندگي خود به شيوههاي مختلفي آنها را ياد
ميگيرد .نظريهپردازان مختلف انواع مختلف يادگيري را
معرفي کردهاند [.]5
نظريه هاي يادگيري
1
 -1يادگيري به عنوان يک فرآيند شناختي
تئوري يادگيري درحال حاضر با وجود اين که به تئوري
خاصي مربوط نيست ،يادگيري را يک فرآيند شناختي
ميداند .فرض بر آن است که اشخاص در يادگيري مشارکت
آگاهانه و فعال دارند .شکل  1بعضي از پايههاي ديدگاه
شناختي را در يادگيري نشان ميدهد.
اول :در ديدگاه شناختي افراد تجربههاي گذشته را به کار
ميبرند و آموختههاي قبلي را مبناي رفتار کنوني قرار
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ميدهند.
دوم :شخص از ميان راهکارهاي موجود يکي را انتخاب
ميکند.
سوم :فرد پيامدهاي انتخاب خود را تشخيص ميدهد .بنا
براين هنگامي که مشاهده ميکند شغل واگذار شده به
او برآورندهی خواستههاي اوست ،متوجه خواهد شد که
انتخابش مناسب بوده و دليل آن را هم ميفهمد .سپس،
اشخاص اين پيامدها را ارزيابي ميکند و نتيجه را به
آموختههاي گذشتهی خود ميافزايند و بر تصميمهاي
گذشتهی خود تأثير ميگذارند.
شکل :1يادگيري به عنوان يک فرآيند شناختي
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 -2تئوري تقويت
تئوري تقويت که به آن شرطي کردن عامل 2نيز گفته
ميشود ،عموماَ به مطالعات اسکينر مربوط ميباشد .طبق
تئوري تقويت ،رفتار تابع پيامدهاي خود ميباشد .اسکينر
نشان ميدهد که نتيجهی مطلوب يک رفتار باعث تکرار آن
ميشود .بنا براين ،رفتاري که پیامدهاي خوشايند دارد به
احتمال بيشتري در آينده تکرار خواهد شد و اگر پيامدهاي
رفتاري دلپذير نباشد با احتمال کمتري تکرار ميشود [.]6
 -3نظريهی يادگيري اجتماعي
افراد با مشاهدهی آنچه براي ديگران اتفاق ميافتد و نيز
با شنيدن تجربههاي ديگران مثل آن که خود تجربه کرده
باشند ،آموزش ميبينند و بسياري چيزها را از الگوهايشان-
معلمان ،اوليا ،هم سنوساالن ،برنامههاي تلويزيون،
هنرمندان سينما ،رؤسا و  - ...ميآموزند .اين نظر را که
ما ميتوانيم هم از طريق مشاهده و هم از طريق تجربهی
مستقيم بياموزيم« ،نظريهی يادگيري اجتماعي» مينامند.
نظريهی يادگيري اجتماعي يک نوع بسط شرطي کردن
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عامل است  -يعني نظريهاي که ميگويد رفتار تابع نتايج
است -اما وجود فراگيري از طريق مشاهده و اهميت نقش
ادراک در فراگيري را نيز قبول دارد .مردم نسبت به برداشت
و تعريفي که از عواقب چيزي دارند ،واکنش نشان ميدهند
نه نسبت به برداشت و تعريفي به خود عواقب عيني.
تأثير الگوها از نقطه نظر فراگيري اجتماعي اساسي است.
چهار فرآيند از تعيين تأثيرگذاري يک الگو به روي افراد
شناخته شده است:
 -1فرآيندهاي قابل توجه:
مردم تنها وقتي از الگويي ميآموزند که پيامد آن را مهم
تشخيص دهند .ما تمايل داريم از الگوهايي که فکر ميکنيم
جذاب ،مهم و يا شبيه به خودمان هستند ،بيشترين تأثير
را بپذيريم.
 -2فرآيندهاي يادآوري:
تأثير يک الگو بستگي دارد که فرد تا چه حد عمل آن الگو
را به خوبي به خاطر آورد ،حتي بعد از اين که آن الگو به
آساني در دسترس نباشد.
 -3فرآيندهاي الگوبرداري:
پس از آن که شخص رفتاري جديد را از الگو ديد ،شبيه آن
را انجام خواهد داد.
 -4فرآيندهاي تقويتي:
هرگاه انگيزههاي مثبت يا پاداش وجود داشته باشد ،افراد
به اجراي رفتار الگو تشويق ميشوند .رفتارهايي که تقويت
شدهاند ،مورد توجه بيشتر ،فراگيري بهتر و تکرار قرار
ميگيرند تا رفتارهايي که تقويت نشدهاند [.]7
اهميت پژوهش
در تئوريهاي ذكر شده ،مشاهده ،ادراك و تجربه و پيامدهاي
آن به عنوان اجزاي يادگيري شناخته شدهاند اما ابزاري براي
سازماندهي انبوه آنها ارائه نشده است .با توجه به اين كه
در مدرسه و دانشگاه عليرغم آموزش دانشهاي مختلف
(كه منجر به تغيير رفتار در فراگير ميشود) ،شيوههاي فكر
كردن و سازماندهي تفكر كه پايهی خالقيت و نوآوري
1- Reinforcement Theory
2-Operant Conditioning
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تدوين ايده ،بروز خالقيت و شكلگيري نوآوري را فراهم
میکند.
در اين کارگاه مراحل يادگيري از تبيين وضع موجود شروع
شده تا سازماندهي فکر جديد ادامه مييابد.

و يادگيري ميگردد .ابعاد گوناگون معماري در حوزهی تفكر
امكان تجزيه و تحليل سناريوها و استنتاج در ذهن (نردبان
استنتاج) .را بهوجود ميآورد .فراگير با چارچوب منظمي،
مجموعهی مشاهدهها ،ادراكات ،دانش ،تجربهها و پيامدهاي
آن را بازبيني كرده و در قالب مدلهاي بازانديشي شرايط

شکل  : 2مراحل يادگيري در کارگاه معماري تفکر
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
ﻓﻜﺮ

					

تبيين وضع موجود

واقعي

ﺟﺪﻭﻝ ﺷﺮﺡ ﻭﻇﺎﻳﻒ

			

تعيين دقيق مشکل و اينکه کار از کجا بايد شروع شود
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﺍﻳﺪﻩ ﻫﺎ

				
				

تبيين وضعيت مطلوب

آرماني

ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻜﺮ ﻭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺍﻳﺪﻩ ﻫﺎ

				

ابعاد مختلف موضوع بررسي ميگردد
ﭼﺎﺭﺕ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ

					

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

					

سازماندهي فکر جديد

شرايط مطلوب ممکن
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با توجه به محتواي تدريس شده در هر جلسه ،فرمهايي
در اختيار افراد شرکتکننده در کارگاه معماري تفکر قرار
گرفت که در زير ويژگيها و مزايايي که هر کاربرگ در
معماري تفکر دارد ،بيان ميگردد:
 -1سازماندهي فكر :سازماندهي بصري به فراگير كمك
ميكند تا فرآيند فكر كردن را تصوير نمايد و منجر به
سازماندهي اطالعات و ايدهها و ارتباط معنيدار در تصوير
ايجاد شده و يادگيري در عمل و همچنين درك و يادآوري
آموختهها ميشود.
 -2جدول شرح وظايف :اين فرم به شفافسازي مسألهی
مورد نظر ،توجه به شاخصهاي مرتبط با مسأله و تعيين
بهترين شرايط براي ارائه راه حل کمک ميکند.
 -3نمودار ايدهها :در اين مرحله فراگير ميآموزد كه فارغ از
وضع موجود به شرايطي آرماني فكر كند و به تفكر خود نظم
دهد و به راه حلهاي خالقانه بينديشد ،نتايج را طبقهبندي
كرده و در تصميمگيريها از آن استفاده كند.
 -4جستوجو در وب :فراگير با تكميل اين كاربرگ
توانايي خود را در جستوجوي محتوا در محيط الكترونيك
ميآزمايد و به شناسايي بهتر وضعيت موجود ميپردازد.
 -5سؤاالت سازماندهي فكر :در اين مرحله فراگير با تهيهی
بستهی ششتايي سؤال كه با «چرا» آغاز ميشود ،وضعيت
موجود را بررسي میکند و ابعاد مختلف موضوع را روشن و
شفاف ميسازد.
 -6سؤاالت نمودار ايدهها :در اين كاربرگ فراگير مجددا َ
نسبت به تهيهی بستهی ششتايي از سؤاالت كه آغازگر
آن«چگونه» ميباشد ،اقدام مينمايد و به ذهن خود امكان
تصور ساير صور در وضعيت آرماني را ميدهد.
 -7چارت قضاوت ،تصميم گيري و خالقیت :اين كاربرگ
رابطهی علت و معلول در خصوص موضوع مورد نظر را به
وجود آورده ،حوزهی معلومات و مجهوالت را شفاف مينمايد
و براي فراگير مرحلهی اول بازانديشي را فرآهم ميکند.
 -8آیندهی مطلوب ممکن :اين كاربرگ مرحلهی دوم
بازانديشي را فرآهم کرده و با انتقال مهارتهاي الزم به
فراگير ،توانايي مقايسه و تطبيق كاربرگهاي قبلي (بازبيني
و استنتاج) و ارائهی راه حل در قالب شرايط مطلوب ممكن
را ايجاد ميکند .براي تکميل کردن اين کاربرگ به ترتيب

ميتوان از کاربرگهاي شماره 1،3،4،5،6و  7استفاده کرد.
پس از كاربرگ تصوير نمودن موضوعات زيرمجموعه ،با
وجود مشخص شدن موضوعي كه ميتواند به عنوان طرح
پژوهشي مطرح گردد 6 ،كاربرگ ديگر طراحي شده است
كه مرحلهی سوم بازانديشي را فرآهم ميكنند و از تطبيق
كاربرگهاي قبلي اين کاربرگها کامل خواهند شد:
 -9خالصهی مشخصات طرح :اين كاربرگ براي مجموعهی
مهارتهاي كسبشدهی فرد فرصت بازانديشي را فرآهم
ميكند و در اين مرحله بازبيني به بازانديشي تبديل
ميشود .براي تکميل اين کاربرگ فراگير ميتواند از کاربرگ
چارت تصميمگيري براي تبيين اهداف کاربردي و همچنين
کاربرگ سازماندهي فکر و جدول شرح وظايف استفاده کند.
 -10آمادهسازي :براي انجام برنامهريزي و تحقيق به منظور
حل مسأله در ابتدا الزم است موضوع به طور شفاف تعريف
و سازماندهي ايده صورت پذيرد .سازماندهي ايده براي
انجام يك مطالعهی خوب از اهميت ويژهاي برخوردار است.
در نتيجهی فراگير دراين مرحله براي فرضيهی پيدا شده
چارچوبي تهيه ميكند كه بر اساس آن بقيهی مراحل را
به صورت برنامهريزي شده پيگيري و اجرا ميكند و توانايي
پيدا كرده كه ابعاد پاسخگويي به سؤال خود را روشن سازد.
فراگير در اين مرحله ميتواند از ستون دوم کاربرگ چارت
تصميمگيري بهره بگيرد.
 -11اهداف و مالحظات :فراگير براي تكميل اين كاربرگ در
بخش هدف اصلي ميتواند به كاربرگ تدوين شده از نمودار
ايدهها مراجعه و در بخش اهداف كاربردي بايد از كاربرگ
آمادهسازي استفاده كند .بخش بيان روش مداخله هم از
جدول شرح وظايف تكميل ميگردد .اين كاربرگ امكان
استفاده كاربردي از كاربرگهاي 2،3،10را فرآهم نموده ،به
فراگير امكان برقراري ارتباط بين عناصر اصلي و كاربرگها
را ميدهد.
 -12ارزيابي ،انتقال و آموزش آموختهها :اين كاربرگ
مهارت الزم براي تدوين مسير حركت براي جستوجوي
اطالعات مورد نياز ،سازماندهي و به اشتراكگذاري نظاممند
اطالعات با ديگر افراد گروه را فرآهم ميكند.
 -13جدول زمانبندي مراحل اجراي طرح :اين كاربرگ
شامل فعاليتهاي اجرايي با زمان اجراي آنها برحسب ماه
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است و بايد كل زمان اجرا در آن پيشبيني شود .فراگير براي
تكميل اين كاربرگ ميتواند از كاربرگ چارت تصميمگيري
و همچنين كاربرگهاي شمارهی  11و 12استفاده كند.
 -14بررسي عنوان طرح :اين كاربرگ از طريق منابع
اطالعاتي به دست آمده از فرم جستوجو در وب و
كاربرگهاي پيشين تكميل ميگردد .اين كاربرگ در واقع
فرم بازبيني است و فراگير را به سوي بازانديشي هدايت

ميكند و اگر فراگير در اين مرحله براي سؤاالت مطرح شده
جواب مثبت داشت ،ميتواند طرح را اجرا كند؛ در غير اين
صورت بايد براي اصالح فرآيند به عقب باز گردد.
عالوه بر اين ،هر يک از فرمهاي معماري تفکر نقش خاصي
بر پويايي دارند که در جدول  1اين نقشها مشخص گرديده
است.
هر يک از اين عوامل به شرح ذيل تعريف ميگردد:

جدول .1نقش فرمهای معماری تفکر در پویایی
عوامل مؤثر بر پویایی نگرش

روش

مستند سازي

آينده
نگري

اصالح

طرح
سؤال

فرمها
سازماندهي فکر
جدول شرح وظايف
نمودار ايدهها

*
*

جستجو در web
سؤاالت سازماندهي فکر
سؤاالت نمودار ايدهها
چارت قضاوت ،تصميمگيري
و خالقیت
آیندهی مطلوب ممکن

*
*

*
*
*
*
*

*

مشکل

علت  -معلول

*

*
*
*
*

شناسايي دقيق برقراري رابطهی

تدوين برنامه
کاري و
پژوهش

*
*

*

*

*
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نگرش :افراد توانايي «نوع ديگر ديدن» را درخصوص مسائل
و مشکالت کاري پيدا کنند.
روش :افراد بتوانند روشهاي کاري موجود خود را که با آن
کار ميکنند ،شناسايي و قدرت پيادهسازي
روشهاي جديد را پيدا کنند.
مستند سازي :افراد توانايي تبديل موارد ذهني به متن قابل
ارائه و استفاده را داشته باشند.
آيندهنگري :افراد بتوانند با توجه به شناسايي وضعيت
موجود ،روند کاري آينده را پيشبيني کنند.
اصالح :افراد اين توانايي را پيدا ميکنند که در صورت
شناسايي مشکل ،راههاي جايگزين که ميتوانند مشکل را
برطرف کنند ،بيابند.

شناسايي دقيق مشکل :افراد بتوانند با طرح موضوعات
مرتبط دقيقاَ مشخص کنند مشکل مورد نظر در کدام حوزهی
کاري يا عملياتي وجود دارد .مانند سؤاالت سازماندهي فکر
که بستههاي شش تايي سؤال در رابطه با موضوعي خاص
طراحي ميگردد.
برقراري رابطهی علت و معلولي :افراد اين توانايي را کسب
ميکنند که با طرح سؤاالت ،علت اصلي مشکل را شناسايي
کرده ،به سؤال محوري برسند.
روش پژوهش
این پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی است .محیط پژوهش،
ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران و نمونهی پژوهش
را  79نفر از کارکنان معاونت پشتیبانی این دانشگاه تشکیل

علمی پژوهشی
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دادهاند .برای گردآوری دادهها از دو آزمون  Pre testو
 Post testاستفاده گردید .قبل از ارائهی مبحث آموزشی
پرسشنامهی  Pre testدر اختیار فراگیران قرار گرفت و
پس از ارائهی مطالب از افراد خواسته شد تا مجددا َ به همان
پرسشنامه با عنوان  Post testپاسخ دهند .سپس امتیازات
پاسخ به سؤاالت در مقیاس صفر تا صد محاسبه شد.

يافتههای پژوهش
براساس جدول  79 ،2نفر در کارگاه معماری تفکر شرکت
داشتهاند که از این تعداد  39نفر مرد و  40نفر زن بودهاند.
همچنین اکثر شرکت کنندگان مدرک کارشناسی و سابقهی
کاری بیشتر از  10سال داشتهاند.
در جلسات برگزار شدهی کارگاه معماري تفکر آزمونهاي

جدول  . 2توزيع فراواني شرکت کنندگان در کارگاه معماري تفکر برحسب مدرک تحصيلي ،جنسيت و سابقهیکاري

گروهها

تعداد شرکت
کنندگان به
تفکيک هر
گروه

مدرک تحصيلي
ديپلم فوق ديپلم

کارشناسي

کارشناسي
ارشد و
باالتر

گروه 1

14

2

1

9

2

5

گروه 2

12

1

2

7

2

6

6

گروه 3

13

4

2

6

1

9

4

-

گروه 4

14

3

-

11

-

6

8

2

5

گروه 5

15

5

3

5

2

10

5

2

2

11

گروه 6

11

2

-

9

-

4

7

4

1

6

جمع

79

17

8

47

7

40

39

16

17

46
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( Pre testقبل از ارائهی مبحث آموزشي) و ( Post testبعد
از ارائهی مبحث آموزشي) در رابطه با هر يک از مبحثهاي
آموزشي انجام گرفت که ميزان پيشرفت افراد شرکتکننده
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جنسيت
زن مرد

سابق هیکاري
کمتر از 5
سال

بين10-5
سال

بيشتر از 10
سال

9

4

3

7

4

1

7

5

8
7

در باز انديشي در دو فرم چارت در تصميمگيري و موضوعات
زيرمجموعه در شکل  3و  4نشان داده شده است.
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شکل  .3میزان پیشرفت افراد بر اساس فرم چارت تصمیمگیری در آزمون prt test, post test

90
80
70
60
50

چار چوب تصمیمگیری

40

چار چوب تصمیمگیری

30
20
10
کار گروه 6

کار گروه 5

کار گروه 4

کار گروه 3

کار گروه 2

0

کار گروه 1

شکل .4میزان پیشرفت افراد بر اساس فرم موضوعات زیر مجموعه در آزمون prt test, post test

100
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40
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نظريه «مجموعهاي است از سازهها ،تعاريف و قضيهها كه
نمايندهی ديدگاهي نظاممند به يك واقعه يا موقعيت است و
رابطهی ميان متغيرها را به منظور تشريح و پيشبيني وقايع
يا موقعيتها مشخص ميكند».
تغيير رفتار ارادي شامل پنج مرحله است:
)(Prochaska, et al, 1979
 -1پيشقصد :در اين مرحله ،تغيير رفتار هنوز مورد توجه
فرد قرار نگرفته است و امكان دارد او در مورد تغيير ،حتي
فكر هم نكرده باشد.
 -2قصد :در اين مرحله ،فرد به وجود مشكل پيبرده و تغيير
رفتار را در نظر گرفته است؛ اما هنوز آمادهی دادن تعهد
براي اقدام نيست.
 -3تدارك :در اين مرحله ،فرد آمادهی ايجاد تغيير در رفتار
خود و برنامهريزي براي رسيدن به يك هدف رفتاري ،مانند
ترك سيگار ،است.
 -4عمل :در اين مرحله ،فرد به طور آشكار ،رفتار مورد نظر
را در پيش ميگيرد.
 -5حفظ يا تثبيت :در اين مرحله ،فرد براي حفظ تغييرات
و مقاومت در برابر وسوسههاي بازگشت ميكوشد.
بر اساس تحقيقات به عمل آمده در مورد رفتار اجتماعي و
همچنين رابطهی بوم شناختي ميان محيط و رفتار ،تقريباً
صدها عامل را ميتوان شناسايي كرد كه بر رفتارهاي افراد
تأثير دارند .در الگوي پريسيد ،اين عوامل به سه دسته
تقسيم شدهاند :عوامل زمينهساز ،عوامل تواناساز ،و عوامل
تقويت كننده.
عوامل زمينهساز :شامل آگاهيها ،نگرشها ،باورها ،ارزشها
و برداشتهايي است كه ميتوانند انگيزهی فرد را براي تغيير
تقويت كنند.
عوامل تواناساز :به مهارتها ،تسهيالت ،منابع يا
موقعيتهايي گفته ميشود كه سبب تسهيل يا ايجاد مانع
در راه تغییرات رفتاري و محيطي مد نظر ميشوند .اين
عوامل بيشتر به وسيلهی نيروهاي دروني جامعه يا نظامها
ايجاد ميشوند.
عوامل تقويتكننده :به تشويقها و پسخوراندهايي گفته
میشود كه فراگير ،پس از اختيار رفتار جديد ،از سوي
ديگران مشاهده ميكند .اين عوامل ممكن است سبب

دلسردی يا دلگرمي فرد براي ادامهی رفتار شود .بنا براين
مرحلهی چهارم شامل جداسازي و گروهبندي عواملي است
كه بر عوامل رفتاري و محيطي تأثير مستقيم دارند.
نظريهی رفتار برنامهريزي شده
شده
بر اساس نظريهی رفتار برنامه ريزي
( ،)Fishbein & Ajzen, 1975قصد انجام دادن يك
رفتار تابعي است از:
 )1نگرش فرد نسبت به يك رفتار
 )2نظر افرادي كه برايشان اهميت قايل است دربارهی آن
رفتار
 )3برداشت فرد از سختي يا آساني به انجام رساندن آن رفتار
براي مثال ،بر اساس اين نظريه ،امكان استفاده از فناوريهاي
جديد و نوآوري در فردي كه ويژگيهاي زير را داشته باشد،
بيشتر است:
 )1نگرش مثبت در مورد فناوري جديد داشته باشد (نگرش
نسبت به رفتار).
 )2تصور كند ديگراني كه برايشان ارزش قايل است عملكرد
او را تأييد ميكنند (هنجارهاي انتزاعي).
 )3احساس كند او بر محيطكاري جديد مسلط خواهد بود
(احساس كارآيي فردي).
نتيجه گيري
معماري تفكر شامل فعالیتهای ذهنی است که میتوانند
به صورت مهارتهای تفکر توسعه یابند .تحقیقات جدید
شيوههاي تفكري ميباشند كه به كمك آنها براي حل
مسأله ،راه حلهاي متعدد و متنوعي مييابيم .از اين
طريق احتمال دستيابي به مناسبترين راه حل باال ميرود.
تحقيقات جديد معرف آن است كه تفكر خالق ،اكتسابي
و قابل يادگيري است؛ با درك و تسلط بر شيوههاي تفكر
خالق ميتوان در جهت تبيين ايدهها بسیار قدرتمند عمل
نمود .در مجموعهی معماري تفكر از طريق بازانديشي
در عمل ،خودآموزي ،تجزيه و تحليل نگرشها ،بازسازي
الگوهاي ذهني ،تفكر و يادگيري در عمل ،خودارزيابي و
آزمون تجربهها ،محيط كام َ
ال خالق و حرفهاي فراهم ميشود
(حرفهاي بودن را توانايي بازانديشي در عمل ميدانند كه
امكان يادگيري در حين عمل را بهوجود ميآورد و نه تنها
بر تفكر پيش از عمل كه بعضاً بر تفكر در حين عمل نيز
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تأكيد ميكند و خودآموزي و خودانديشي از طريق يادگيري
در حين عمل گسترش مييابد) و موجبات بهسازي مستمر
نگرشها پديد ميآيد.
با توجه به موارد ذکر شده ،در معماری تفکر با تلفیق
نظریههای بیان شده زمینهسازی الزم برای ایجاد سؤال در
ذهن افراد ایجاد میگردد و مراحل تکوین آن تا شکلگیری
کامل ایده و بروز خالقیت در قالب ارائه راه حلهای جدید،
بسیج و تدارک امکانات برای پیادهسازی آن فراهم میشود.
همچنین با ارتقای مهارتهای مربوط به ثبت و جستوجوی
اطالعات ،چرخهی کامل بازخورد تکمیل میشود و سبب
تقویت فعالیتها و ارائهی راه حلهای جدید میگردد.
عالوه براين ،از ديگر مزاياي معماري تفكر ميتوان موارد زير
را نام برد:
 -1زمان انجام کارها را كاهش ميدهد.
 -2ميزان يادگيري را افزايش ميدهد.
 -3بخاطر سپاري اطالعات را آسانتر ميسازد.
 -4توانايي «نوع ديگر ديدن» را به کار آموزان ميدهد.
 -5مهارتهاي الزم که ظرفيت و استعداد شخص را براي
يادگيري مؤثرتر و بهتر ارتقا ميدهند شامل تفكر سيستمي،
مدلهاي ذهني ،تسلط فردي ،خوديادگيري و شيوههاي
گفتوگو آموخته ميشود.
 -7ارتقاء آگاهي ،نگرش و مهارتهاي عملي از طريق

شکلگيري چرخهی کامل يادگيري انجام میشود .این
چرخه شامل موارد زیر است:
اقدام :انجام يك وظيفه در قالب چارچوب تجربه
بازتاب :مشاهدهگر اعمال و افكارخود بودن ،كالبد شكافي
كارهاي انجام شده.
ارتباط :خلق ايدهها براي اقدام و ساماندهي آنها در
قالبهاي جديد.
تصميم :انتخاب رويكرد مناسب از ميان احتماالت توليد
شده در مرحلهی ارتباط.
 -8شرايط يادگيري در سه سطح ،يادگيري فردي ،يادگيري
تيمي و يادگيري سازماني فراهم ميشود.
 -9مدلهاي يادگيري از طريق عمل ،يادگيري انطباقي،
يادگيري آيندهنگر آموخته ميشود.
پیشنهاد
خالقیت و نوآوری در شرایطی به صورت پویا در ساختار
سازمانی استقرار مییابد که زمینهسازی و توانمندسازی
به صورت هم زمان انجام شود و لذا پیشنهاد میگردد که
کارگاههای مهارتهای نوآوری در قالب معماری تفکر که
امکان تلفیق نظریههای مختلف در حوزههای یادگیری،
آموزش و نوآوری را فراهم میکند ،به طور گسترده در
محیطهای مختلف سازمانی و در گرایشهای مرتبط شغلی
برگزار گردد.
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Abstract:
Background and objective:
The most important step to implementation of an innovation system in any institution is achieving a comprehensive organizational perception of innovation. Due to the expansion of innovation activities, there is a learning 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 participants. 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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