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سخن سردبیر
پــس از انتشــار اولیــن نســخه از گاهنامـهی نوبــل ،نشــریهای کــه ســعی بــر القــای رویکردهــای ذهنــی مثبــت بــه مخاطبــان
خــود بــرای ایجــاد زندگـیای هدفمنــد و موفقیــت در راســتای اهــداف فــردی دارد ،بــر آن شــدیم تــا در ادامـهی ایــن برنامــه
ریــزی پــس از دریافــت بازخــورد مثبــت از مخاطبــان ،پیرامــون مرحل ـهی ایــده پــردازی در مبحــث اختراعــات و همچنیــن
هــدف گــذاری در مبحــث مهارتهــای کاربــردی زندگــی بــرای رشــد فــردی ،محتــوای وســیعتر و جامعتــری را ارئــه داده و
همــراه بــا ذکــر مثالهــای متعــدد ،بــه کارگیــری ایــن عناویــن را در برنامهریزیهــای شــما همراهــان عزیــز آســانتر کنیــم.
امیــد داریــم تــا اصولهایــی را کــه باعــث رشــد فــردی در هــر مرحلــهای از زندگــی و برنامــه ریــزی میشــود و همچنیــن
در موفقیــت افــراد سرشــناس و همچنیــن عملکــرد مناســب آنهــا کاربــردی بــوده اســت را از مــوارد پایــه تــا مهاتهــای
پیچیدهتــر عنــوان کــرده و راه را بــرای شــما و تمــام عزیزانــی کــه بــه دنبــال بــه دســت آوردن یــک زندگــی هدفمنــد و سرشــار
از موفقیــت در تمــام برنامهریزیهایشــان هســتند را هموارتــر کنیــم.

"بــر داشــتهها و نعمــات امــروز خــود تکیــه کنیــد کــه ممکــن اســت هــر فــرد دیگیــری نیــز بــه انــدازهی
کافــی در زندگــی از آنهــا بهرهمنــد شــده باشــد ،نــه اینکــه فقــط بــر ناکامیهــای گذشــته تاکیــد کنیــد
کــه هم ـهی مــردم تــا حــدود در گذشــته بــا آنهــا مواجــه شــدهاند".
چارلز دیکنز()1812-1870

زینب رضائی
سردبیر گاهنامهی نوبل
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بخش اول:

اختـــــــراع

ایده پردازی شــــروع کار
اختراعات بزرگ

در شــمارهی اول نشــریه بــه تعاریــف ایــده پــردازی و انــواع تفکــر پرداختیــم .در ادامــهی
توضیحــات مربــوط بــه ایــده پــردازی در بحــث اختــراع قــرار اســت تــا شــما را بــا انــواع ایــده
پــردازی و توصیــف برخــی از اختراعــات و افــراد شــاخص ایــن حــوزه آشــنا کنیــم.
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روشهای ایده پردازی
 )1طوفان فکری یا brain storming
اولیــن بــار توســط الکــس ازبــورن در کتابــی بــا عنــوان تخیــل عملــی محبوبیــت پیــدا کــرد .آزبــورن ادعــا کــرد کــه بــرای ایــده پــردازی،
طوفــان فکــری مؤثرتــر از کار کــردن افــراد بــهطــور مســتقل اســت؛ هرچنــد تحقیقــات اخیــر ،ایــن موضــوع را زیــر ســؤال بــرده اســت.
در ایــن تکنیــک بــر روی کار گروهــی بیشــتر تاکیــد میشــود .معمــوال جلســات طوفــان فکــری زمانــی برگــزار میشــوند کــه بــه صــورت
انفــرادی ،هیــچ راه حلــی بــه ذهــن افــراد نمیرســد و بــه جــای تمرکــز بــر انتقــاد از ایــدهی دیگــران ،بــر راه حــل بهتــر تمرکــز شــود .بــه
همیــن دلیــل کســی از رد شــدن ایــدهی خــود نمیترســد و هــر چقــدر کــه میتوانــد آن را بــزرگ و رویایــی بیــان میکنــد.
نقط ـهی قــوت اســتفاده از تکنیــک طوفــان فکــری در مواقــع بــروز مشــکل اســت .ایــن تکنیــک بــه صــورت انفــرادی هــم پاســخگو
میباشــد .قانــون اســتفاده از طوفــان فکــری محدودیــت زمانــی دارد .یعنــی در زمــان مشــخصی بــه راه حــل فکــر میکنیــد.
فــوت کوزهگــری :معمــوال چنــد دقیق ـهی آخــر را بیشــتر جــدی بگیریــد؛ زیــرا انســان بــه خاطــر قانــون پارکینســون بــه لحظــات آخــر
بیشــتر توجــه میکنــد و ذهــن در آن لحظــه بیشــترین فعالیــت خــود را خواهــد داشــت.

 )2نقشهی ذهنی یا Mind mapping
نمــوداری درختــی اســت کــه بــرای بیــان کــردن کلمــات ،ایدههــا ،فعالیتهــا یــا مــوارد دیگــر مربــوط بــه یــک کلیــد واژه یــا ایــده ،مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد .ایــن نقشــه ،ایــدهای بــرای یادداشــت بــرداری و شــکوفایی خالقیــت اســت کــه توســط تولمــن ابــداع شــده
اســت.
رســم نقش ـهی ذهنــی راهــی ســاده ،امــا بســیار مؤثــر بــرای تصویرســازی ،ســازمان دادن و ســاختار بخشــیدن بــه افــکار ،دانــش
و اطالعــات اســت .بهتریــن نکتــه دربــارهی ایــن تکنیــک آن اســت کــه نحــوهی کار و نمایــش نقش ـهی ذهــن ،برخــاف بســیاری از
روشهــای دیگــر ،بــه رونــد طبیعــی تفکــر مغــز کمــک میکنــد .اطالعــات در آن واحــد از راههــای مختلفــی بــه شــکل کلمــه ،رنــگ،
تصویــر ،نشــانه و نمایههــای فضایــی ارائــه شــده و بــه ایــن صــورت بــا آسانشــدن پــردازش مطالــب ،یادگیــری و بــه یــاد ســپردن آنهــا
نیــز آســانتر میشــود .ایــن روش بســیار قدرتمنــد و تاثیرگــذار اســت و مکمــل فوقالعــادهای بــرای طوفــان فکــری بــه شــمار مـیرود.

روش انجام:
 .1هدف و ایدهی اصلی خود را مشخص نمایید.
 .2از مرکز صفحه آغاز کنید.
 .3یک تصویر مرتبط در مرکز قرار دهید.
 .4از  ۳رنگ اصلی برای شروع استفاده نمایید.
 .5از این طرح خطوطی به شکل شعاعهای مختلف به اطراف بکشید.
 .6از یک کلیدواژه یا شکل برای هر خط استفاده نمایید.
 .7نقشهی ذهنی خود را توسعه دهید.
ایــن فراینــد را آنقــدر ادامــه دهیــد تــا دیگــر چیــزی بــه ذهنتــان نرســد؛ در ایــن صــورت شــما بخشــی از اطالعــات ذهــن خــود را بــه
صــورت طبقــه بنــدی شــده روی کاغــذ داریــد کــه مملــو از ایدههــای جدیــد و کاربــردی هســتند.
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 )3تفکر انتقادی یا critical thinking
بــه جرئــت میتــوان گفــت تفکــر انتقــادی ضامــن پیشــرفت زندگــی اجتماعــی و فــردی هــر انســانی اســت و کســانی کــه از ایــن مهــارت
برخوردارنــد افــرادی موفــق هســتند و البتــه اگــر جامعــهای دارای متفکــران انتقــادی بیشــتری باشــد؛ موفقتــر و توســعه یافتهتــر
اســت.
تفکــر انتقــادی یــا تفکــر نقادانــه برخــاف تصــور عمــوم بــه معنــی انتقــاد یــا عیــب جویــی کــردن نیســت .تفکــر انتقــادی ،موضــوع
اکثــر بحثهــا و اندیش ـهها از زمــان حیــات فیلســوفان یونــان قدیــم نظیــر افالطــون و ســقراط بــوده اســت و همچنــان بــه عنــوان
موضــوع بحــث در عصــر مــدرن مطــرح میشــود .همچنیــن میتــوان آن را در قالــب توانایــی اندیشــیدن مســتقل و منعطــف نیــز
تعریــف کــرد.
تفکــر انتقــادی در برگیرنــدهی مهــارت و تواناییهــا اســت .درصورتــی کــه بتوانیــم ایــن تواناییهــا را کســب کنیــم و البتــه از آنهــا
اســتفاده کنیــم ،میتــوان گفــت دارای تفکــر انتقــادی هســتیم.
در اســتفاده از ایــن تکنیــک ،گاهــی شــما نیــاز داریــد تــا بــا دیگــران بــه بحــث بپردازیــد و اجــازه دهیــد آنهــا عقایــد و عــادات شــما را
نقــض کننــد تــا دریچـهای جدیــد بــه ســمت ایدههــای نــو برایتــان بــاز شــود .دقــت کنیــد کــه اگــر افــرادی را بــرای بحــث کــردن انتخــاب
کنیــد کــه موافــق شــما هســتند؛ ایدههــای جدیــدی را کشــف نخواهیــد کــرد .بنابرایــن شــجاع باشــید و افــراد مخالفتــان را اینگونــه
بــه خدمــت بگیریــد.
شخص دارای مهارتهای تفکر انتقادی میتواند:
 .1ارتباط بین نظرها را درک کند.
 .2اهمیت و مرتبط بودن ایدهها و بحثها را مشخص کند.
 .3مباحث را تشخیص دهد ،آنها را ایجاد کرده و اطالع رسانی کند.
 .4خطاها و عدم ثبات منطقی را تشخیص دهد.
 .5رویکرد خود در مواجه با مشکالت را از روش سیستماتیک و با ثبات انتخاب نماید.
 .6از فرضیات ،عقاید و ارزشهای خود دفاع کند.

 )4تکینک S.C.A.M.P.E.R
تقریبــا هرکســی کــه آقــای بــاب ابرلــی را میشناســد ،از او بــا تکنیــک  S.C.A.M.P.E.Rیــاد میکنــد .در واقــع او تکنیــک طوفــان
فکــری را گســترش داد و ایــن تکنیــک حاصــل ســواالت زیــادی بــود کــه هنــگام طوفــان فکــری بــرای همــه پیــش میآمــد .وی در ســال
 ۱۹۷۱کتابــی بــا عنــوان  SCAMPER: Games for Imagination Developmentمنتشــر کــرد.
ایــن تکنیــک بــر خالقیــت تمرکــز دارد و در مقایســه بــا تکنیکهــای دیگــر ســادهتر اســت .شــامل چــک لیســتی اســت کــه
میتوانیــد همیشــه آن را بــه کار ببریــد و نتیجههــای خالقانــه زیــادی را بدســت آوریــد.
هر کدام از حروف این کلمه از یک کلمهی مجزا گرفته شده است که چک لیست را تشکیل میدهد.
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 Combineیا ادغام کردن
Adaptیا تطابق دادن
Modifyیا تغییر حالت
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 Put to other usesیا بهکارگیری در موارد دیگر
 Eliminationیا چیدن شاخ و برگ اضافه
 Reverseیا مهندسی معکوس
انجام تک تک این کارها برای هر ایده الزم است و بعد از آن چیزی که باقی میماند یک ایدهی بکر و فوقالعاده است.
روش کار بســیار آســان اســت .بــه ایــن شــکل کــه هفــت نــوع ســؤال بــا موضوعــات بــاال در مــورد محصــول یــا خدمــات موجــود طــرح
کنیــد .ایــن ســؤاالت هــم کمــک میکننــد تــا محصــول فعلــی را بهبــود بخشــید و هــم باعــث میشــوند تــا بــه ایدههــای خالقان ـهای
بــرای خلــق محصــوالت و یــا خدمــات جدیــد برســید؛ طوفــان فکــری انجــام دهیــد و پرســش اســتخراج کنیــد.

چگونه ذهن خود را برای ایده پردازی آماده کنیم؟
بــرای داشــتن ذهنــی خــاق ،راه کارهایــی وجــود دارد کــه میتــوان بــا انجــام دادن آنهــا بــه ایدههایــی عالــی دســت پیــدا کــرد.
خالقیــت ،محصــول طــرز تفکــر اســت و بــا تمریــن فکــر کــردن ،میتوانیــد مشــکالت بازدارنــده در تحقــق اهــداف را از بیــن ببریــد.
• آدمهای درست
اگــر همـهی افــراد شــبیه بــه هــم باشــند و مشــابه هــم فکــر کننــد؛ پیــدا کــردن یــک ایــدهی عالــی ،کار دشــواری اســت .پــس بــا افــراد
بــا تجربــه و نگــرش هــای مختلــف گفــت و گــو کنیــد.
• مکان درست
مکانــی را انتخــاب کنیــد کــه از هــر گونــه عوامــل حــواس پرتــی خالــی باشــد؛ تــا بتوانیــد تمرکــز کافــی را بــه دســت آوریــد .همچنیــن
ابزارهــای مناســب نیــز در اختیــار باشــد؛ مثــا وایــت بــرد ،ســه پایــه و. ...
• نگرش مناسب
نگرش شاد و جذاب ایجاد کنید!
برهــم زدن روشهــای عــادی بــرای انجــام کارهــا ،راهــی بســیار عالــی بــرای ایجــاد نگــرش مثبــت و یافتــن راه جدیــد اســت .مثــا تغییــر
و جابجایــی میزهــا و صندلــی و. ...
• اعضا را به مشارکت دعوت کنید!
برای اینکه بتوانید ایدهها را پرورش داده و ذهنی خالقتر ایجاد کنید؛ از هم فکری و مشورت با دیگران غافل نشوید.
در همــکاری بــا دیگــران میتوانیــد ایدههایتــان را در ابعــاد مختلــف ببریــد و تصورکنیــد .گاهــی اوقــات بــا هــم صحبتــی بــا دوســتان
و همــکاران ،جرقـهی ایدههایــی در ذهــن زده میشــود.
• هدف تعیین کنید.
• قواعد اصلی را رعایت کنید.
مثــا وســط حــرف یکدیگــر نپریــد تــا تمرکزشــان بهــم نخــورد .از ایدههــای یکدیگــر اســتقبال کنیــد حتــی از ایدههــای غیرمعقــول.
ایدههــا را ترکیــب کنیــد و آنهــا را بهبــود ببخشــید.
• شرح مسئله
دربــارهی آنچــه کــه قــرار اســت ایدههــا بــه آن منجــر شــوند ،روشــن و واضــح عمــل کنیــد .مســئله را بخوانیــد و پیــش زمین ـهی الزم
را برایــش فراهــم آوریــد.
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گاهنامهی علمی

نـــــــوبل

 هر روز یک چیز جدید یاد بگیرید.
محدودیتها را کنار بگذارید .افرادی که ذهن خالق دارند نمیگذارند چیزی مانع
پــرورش خالقیــت یعنــی هــر روز چیزهــای جدیــدی یــاد بگیریــد و مهــارت یادگیــری را افزایــش دهیــد .مثــا بــه ســایتهایی ســر
بزنیــد کــه مقــاالت بــه روز در رابطــه بــا حرفـهی شــما منتشــر میکننــد .مهارتهــا میتواننــد یــک شــیوهی نــو در اســتفادهی بهینهتــر
از ابــزاری باشــند کــه در کارتــان بــا آن ســر و کار داریــد.
 نقطهها را به هم وصل کنید.
اگــر ارتبــاط بیــن حقایــق را ببینیــد ،میتوانیــد یــک چیــز متفــاوت خلــق کنیــد .بــرای اینکــه ارتبــاط بیــن ایدههــای متفــاوت را درک
کنیــد بایــد بــه مهارتهــای خــود بیفزاییــد .مثــا اگــر طــراح ســایت هســتید ،بایــد برنامــه نویســی یادبگیریــد .وقتــی بــا اصــول برنامــه
نویســی آشــنا باشــید ،میتوانیــد از آن در طراحــی ســایت خــود بــه خوبــی اســتفاده کنیــد و حتــی روشــی بهینهتــر را پیــش بگیریــد.
 فهرست بنویسید.
فهرســت نویســی بــرای افــرادی کــه متفکــر و خــاق هســتند بــه عنــوان یــک نقشـهی راه ذهنــی اســت .نقشـهای کــه تمــام ایدههــای
قبــل از اینکــه نابــود شــوند ثبــت میشــوند.
جــان لنــون ،تومــاس ادیســون و لئونــاردو داوینچــی از متفکــران خالقــی هســتند کــه از ایــن روش بــه عنــوان یــک ابــزار اســتفاده
کردنــد.
 افق دید خود را افزایش دهید.
بایــد مــدام خودتــان را بــا شــرایط و نیــاز مختلــف وفــق دهیــد .همــواره بــه دنبــال راهــکار جدیــد بــرای پیشــرفت باشــید .وقتــی
ذهــن خــود را محــدود میکنیــد در واقــع مانــع بلــوغ و رســیدن بــه کمــال ذهــن میشــوید .یکــی از بارزتریــن ویژگــی افــراد خــاق نیــز
کنجــکاوی اســت .افــراد بــا ذهــن خــاق نســبت بــه موضوعــات متفــاوت نیــز از خــود عالقــه نشــان میدهنــد.
 گاهی اوقات " نه " بگویید.
بــرای پیشــرفت در کارهــا و مســیری کــه انتخــاب کردهایــد بایــد چیزهایــی کــه بــه کارتــان نمــی آیــد را کنــار بگذاریــد و هــر چیــزی کــه
باعــث رشــد و پیشــرفت میشــود را گســترش دهیــد .بــه ذهــن خــاق خــود اجــازه دهیــد هــر جــا کــه میخواهــد بــرود؛ یعنــی بــدون
اینکــه بنویســید و ویرایــش کنیــد یــا در پــی رعایــت اصــول باشــید ،طراحــی کنیــد امــا در نهایــت چیــزی کــه از منطــق و اصــول خاصــی
پیــروی نمیکنــد را حــذف کنیــد و بــه آن پــر و بــال دهیــد و از هــر قســمتی طــرح اولیــه تهیــه نماییــد.
ویژگی افراد مخترع و کارآفرین که آنها را متمایز میکند
افــراد کارآفریــن و یــا افــراد موفــق ،نــگاه نــو و متفاوتــی بــه كار و زندگیشــان دارنــد .تفــاوت آنهــا بــا افــراد ناموفــق ظریــف امــا قابــل
تمیــز اســت .ایــن تفاوتهــا فراتــر از خواســتهها و رویاهــای آنهــا اســت .ایــن تفاوتهــا بــه عــادات یــا رمــوز نهایــی برنمیگــردد.
تفــاوت آنهــا بــه نیــروی قابــل سنجشــی برمیگــردد كــه در دایــرهی تفكــر و تعقــل ایــن افــراد نهفتــه اســت و موجــب میشــود
تحوالتــی در شــیوهی كار ،زندگــی و روابــط شــغلی آنهــا پدیــد آیــد .صــدای مغزشــان بلندتــر از مــردم عــادی اســت .بــه ایــن درک
رســیدهاند کــه بــازی کــردن مهمتــر از بــرد و باخــت اســت .راه جدیــدی خلــق میکننــد و قــدم در مســیر دیگــری نمیگذارنــد .خیلیهــا
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بــه دنبــال راحتطلبــی هســتند و از بیــن گزینههایــی کــه وجــود دارد ،انتخــاب میکننــد؛ امــا کارآفرینــان توجهــی بــه گزینههــای
موجــود ندارنــد و خودشــان گزین ـهی جدیــدی میســازند.
جــان برگســتون میگویــد :هــر وقــت بخواهیــم تصمیــم مهمــی بگیریــم ،دو راه پیــش رو داریــم .یــا میتوانیــم از بیــن گزینههایــی
کــه وجــود دارد ،بهتریــن گزینــه را انتخــاب کــرده و آن را بــه کار بگیریــم؛ یــا میتوانیــم هماننــد کارآفرینــان باشــیم و مثــل آنهــا عمــل
کنیــم ،یعنــی ببینیــم بهتریــن گزینـهی ممکــن چیســت و همــان را بــه وجــود آوریــم.
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بــه همیــن خاطــر اســت کــه کارآفرینــان ،کارهــای غیرممکــن را انجــام میدهنــد ،زیــرا غیرممکــن برایشــان هیــچ معنایــی نــدارد.
دوســت دارنــد بــا همراهــی دیگــران بــه موفقیــت برســند .بــه دنبــال نظــم و دیســیپلین نیســتند ،زیــرا بــرای رســیدن بــه هدفشــان
تــاب ندارنــد.
فرصتهایــی را میبیننــد و پیــدا میكننــد كــه دیگــران آنهــا را نمیبیننــد .از مشــكالت درس میگیرنــد ،در حالــی كــه دیگــران
فقــط مشــكالت را میبیننــد .روی راهحلهــا تمركــز میكننــد .هوشــیارانه و روشــمندانه موفقیتشــان را میســازند .ماننــد دیگــران
ترسهایــی دارنــد؛ امــا اجــازه نمیدهنــد تــرس ،آنهــا را كنتــرل و محــدود كنــد .ســواالت درســت را بــه شــیوهی صحیــح از خــود
میپرســند ،ســوالهایی كــه آنهــا را در مســیر مثبــت ذهنــی و روحــی قــرار میدهــد .بــه نــدرت از چیــزی شــكایت میكننــد و
انرژیشــان را بــه خاطــر آن از دســت نمیدهنــد .شــكایت كــردن باعــث قــرار دادن فــرد در مســیر منفیبافــی و بیثمــر بــودن اســت.
ســرزنش نمیكننــد .آنهــا مســولیت و نتایــج كارهایشــان را تمامــا بــر عهــده میگیرنــد.
همیشــه راهــی بــرای بــاال بــردن ظرفیتشــان ،زمانــی کــه ناچارنــد بیــش از حــد تــوان خــود را بــکار بندنــد ،پیــدا میكننــد و از خــود توقــع
بیشــتری دارنــد .آنهــا از آنچــه کــه دارنــد بــه نحــو كارآمدتــری اســتفاده میكننــد.
همیشــه مشــغول ،فعــال و ســازنده هســتند .هنگامــی كــه اغلــب افــراد در حــال اســتراحت هســتند آنهــا برنامهریــزی کــرده و فكــر
میكننــد تــا وقتــی كــه كارشــان را انجــام میدهنــد اســترس كمتــری داشــته باشــند.
خودشــان را بــا افــرادی كــه بــا آنهــا هــم فكــر هســتند ،متحــد میكننــد .آنهــا اهمیــت و ارزش عضــوی از یــك گــروه بــودن را میداننــد.
بلندپــرواز هســتند و دوســت دارنــد حیرتانگیــز باشــند .آنهــا هوشــیارانه انتخــاب میكننــد تــا بهتریــن نــوع زندگــی را داشــته
باشــند و نمیگذارنــد زندگیشــان خودبخــودی ســپری شــود.
بــهوضــوح و دقیــق میداننــد كــه چــه چیــزی در زندگــی میخواهنــد و چــه نمیخواهنــد .آنهــا بهتریــن واقعیــت را بــرای خــود
مجســم و طراحــی میكننــد بــه جــای اینكــه صرفــا تماشــاگر زندگــی باشــند؛ بیشــتر از آنكــه تقلیــد كننــد ،نــوآوری میكننــد .در انجــام
كارهایشــان امــروز و فــردا نمیكننــد و زندگیشــان را در انتظــار رســیدن بهتریــن زمــان بــرای انجــام كاری از دســت نمیدهنــد.
آنهــا دانشآمــوزان مدرســهی زندگــی هســتند و همــواره بــرای یادگیــری روی خودشــان كار میكننــد .از راههــای مختلفــی
مثــل تحصیــات آموزشــگاهی ،دیــدن و شــنیدن ،پرســیدن ،خوانــدن و تجربــه كــردن یــاد میگیرنــد .همیشــه نیم ـهی پــر لیــوان را
میبیننــد و توانایــی پیــدا كــردن راه درســت را دارنــد.
دقیقــا میداننــد كــه چــه كاری بایــد انجــام دهنــد و زندگیشــان را بــا از شــاخهای بــه شــاخهای دیگــر پریــدن از دســت نمیدهنــد.
ریســكهای حسابشــدهای انجــام میدهنــد؛ ریســكهای مالــی ،احساســی و شــغلی .بــا مشــكالت و چالشهایــی كــه برایشــان
پیــش میآیــد ســریع و تاثیرگــذار روبـهرو میشــوند و هیــچ وقــت در مقابــل مشــكالت سرشــان را زیــر بــرف نمیكننــد .بــا چالشهــا
روب ـهرو میشــوند و از آنهــا بــرای پیشــرفت خودشــان بهــره میبرنــد .منتظــر قســمت و سرنوشــت و شــانس نمیماننــد تــا آینــده
را رقــم بزنــد .آنهــا بــر ایــن باورنــد كــه بــا تعهــد و تــاش و فعالیــت ،بهتریــن زندگــی را بــرای خــود میســازند .وقتــی بیشــتر مــردم
كاری نمیكننــد؛ آنهــا مشــغول فعالیــت هســتند .آنهــا قبــل از اینكــه مجبــور بــه كاری بشــوند ،عمــل میكننــد .بیشــتر از افــراد
معمولــی روی احساساتشــان كنتــرل دارنــد .آنهــا همــان احساســاتی را دارنــد كــه دیگــران دارنــد؛ امــا هیـچگاه بــردهی احساساتشــان
نمیشــوند .بــرای زندگــی برنامــه دارنــد و ســعی میكننــد برنامـهی خــود را عملــی كننــد .زندگــی آنهــا از كارهــای برنامهریــزی نشــده
و نتایــج اتفاقــی عــاری اســت .زمانــی كــه بیشــتر مــردم بــه هــر قیمتــی از رنــج كشــیدن و بــودن در شــرایط ســخت اجتنــاب میكننــد،
افــراد موفــق ارزش كار كــردن و بــودن در شــرایط ســخت را میداننــد .ارزشهــای زندگیشــان معلــوم اســت و آن را روی همــان
ارزشهــا بنــا میكننــد .تعــادل دارنــد .وقتــی از لحــاظ مالــی موفــق هســتند ،میداننــد كــه پــول و موفقیــت متــرادف هــم نیســتند.
آنهــا میداننــد افــرادی كــه فقــط از نظــر مالــی در ســطح مطلوبــی قــرار دارنــد ،موفــق نیســتند .ایــن در حالــی اســت كــه افــراد زیــادی
فکــر میكننــد پــول همــان موفقیــت اســت؛ امــا آنهــا دریافتهانــد كــه پــول هــم ماننــد چیزهــای دیگــر یــك وســیله بــرای دســتیابی
بــه موفقیــت اســت.
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گاهنامهی علمی

نـــــــوبل

اهمیــت كنتــرل خــود را درك كردهانــد .آنهــا قــوی هســتند و از اینكــه راهــی را میرونــد كــه كمتــر كســی میتوانــد بــرود ،شــاد
میشوند.

آشنایی با چند مخترع و کارآفرین بزرگ تاریخ و حال حاضر
اپرا وینفری ()Oprah Winfrey
اپــرا وینفــری یکــی از افــرادی اســت کــه توانســته از زندگــی فقیران ـهی خــود در کودکــی ،بــه ثروتمندتریــن آفریقایی-آمریکایــی قــرن
بیســتم تبدیــل شــود« .ملک ـهی میزگــرد روزهــا» کــه ثــروت او را بیــش از  ۳میلیــارد دالر تخمیــن میزننــد را میتــوان بــا نفوذتریــن
زن در جهــان نامیــد؛ چــرا کــه قــدرت و نفــوذش میتوانــد باعــث موفقیــت یــک کتــاب یــا رئی ـس جمهــور شــود!
موفقیــت باورنکردنــی او را میتــوان متاثــر از تربیــت خــاص وی و انظبــاط فــردی دانســت .مــادرش خدمتــکار بــود و بــه همیــن خاطــر
کودکـی وی در فقــر واقعــی و پــر از فــراز و نشــیب ســپری شــد .او همیشــه در مدرســه بــه خاطــر پوشــیدن لباسهــای کهنـهای کــه از
کیسـههای ســیبزمینی دوختــه شــده بــود ،مــورد تمســخر همکالسـیها و اطرافیــان قــرار میگرفــت.
اولیــن موفقیــت کاری او ،اســتخدام در رادیــوی محلــی سیاهپوســتان بــود .حمایــت و تشــویقهای مدیــران رادیــو ،باعــث شــد
اپــرا همـهی تــاش خــود را بــرای ارتقــای ســطح شــغلی خــود کنــد ،تالشــی کــه در نهایــت منجــر بــه حضــور وینفــری در تلویزیــون شــد.
رابــرت ایبــرت ( ،)Robert Ebertخانــم وینفــری را بــرای اجــرا در برنامـهی «شــوی تلویزیونــی اپــرا» تشــویق کــرد .برنامـهای کــه در
مــدت کوتــاه بــه یکــی از موفقتریــن و پربینندهتریــن برنامههــای تلویزیونــی آمریــکا تبدیــل شــد(.برای کســب اطالعــات بیشــتر از
سرگذشــت اپــرا وینفــری بــه شــمارهی اول نشــریه مراجعــه کنیــد).

والت دیزنی ()Walt Disney
والــت دیزنــی عالقـهی زیــادی بــه نقاشــی داشــت و در کودکــی معمــوال ً بــا کشــیدن نقاشــی اسـبهای مزرعــه ،خــود را ســرگرم میکــرد.
وقتــی بزرگتــر شــد ،بــه عنــوان یــک کارتونیســت در دفتــر روزنامــه اســتخدام شــد؛ ولــی نتوانســت بــه موفقیــت چشــمگیری دســت
یابــد .وی در نهایــت وارد بخــش آگهیهــای بازرگانــی تلویزیــون شــد و کمکــم بــه انیمیشــن عالقــه پیــدا کــرد و توانســت اســتودیوی
شــخصی خــود را در زمینـهی تولیــد انیمیشــن راهانــدازی کنــد.
اســوالد خرگــوش خوششــانس ،اولیــن کاراکتــری بــود کــه دیزنــی در کمپانــی خــود آن را ســاخت؛ امــا تمــام حقــوق ایــن شــخصیت
کارتونــی و حــق تولیــد آن بــه طــور کامــل در اختیــار کمپانــی یونیورســال بــود .بــه همینخاطــر وقتــی والــت از کمپانــی یونیورســال جــدا
شــد ،تــاش کــرد تــا شــخصیت کارتونــی جدیــدی را خلــق کنــد کــه تمــام حقوقــش متعلــق بــه کمپانــی دیزنــی باشــد و ایــن ،نقطـهی
آغــاز تولــد میکیمــوس شــد.
خلــق ایــن شــخصیت کارتونــی جدیــد ،ســکوی پــرش خوبــی بــرای کمپانــی دیزنــی شــد؛ امــا ایــن هــم نتوانســت والــت را راضــی
کنــد ،بــه همیــن خاطــر تصمیــم بــه ســاخت بزرگتریــن و باشــکوهترین پــارک تفریحــی دنیــا گرفــت؛ «دیزنیلنــد» پــارک بینظیــری کــه
مشــابهاش در دنیــا وجــود نــدارد.
اکنــون کمپانــی والــت دیزنــی یکــی از بزرگتریــن غولهــای ســرگرمی در دنیــا بــه شــمار مـیرود و بــدون شــک ،دیزنــی را هــم میتــوان
نمونـهی یــک کارآفریــن موفــق ،فوقالعــاده و خــاق در دنیــا دانســت.
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استیو جابز ()Steve Jobs
زمانــی کــه تصمیــم میگیریــد در مــورد افــراد کارآفریــن مطلبــی بخوانیــد و یــا بنویســید ،نمیتوانیــد خیلــی راحــت از کنــار اســم اســتیو
جابــز ،یکــی از مشــهورترین کارآفرینــان برتــر جهــان ،رد شــوید .اســتیو جابــز بــه دلیــل مشــکالت مالــی و عــدم توانایــی والدینــش در

انجمن علمی مخترعین و مبتکرین

شماره دوم ،بهــــــــار 1400

پرداخــت هزینههــای تحصیــل مجبــور بــه تــرک دانشــگاه شــد .هرچنــد بــه طــور غیررســمی
در برخــی از کالسهــا از جملــه کالس خوشنویســی شــرکت میکــرد .حضــور وی در ایــن
کالسهــا و یادگیــری خطاطــی ،بعدهــا بــه او کمــک کــرد تــا انقالبــی را در طراحــی خــط و انــواع
آن پدیــد آورد(میتــوان گفــت اگــر جابــز در آن کالسهــای خوشنویســی شــرکت نمیکــرد،
شــاید امــروزه ایــن میــزان تنــوع فونــت در دنیــای دیجیتــال نداشــتیم!).
در ادامـهی مســیر زندگــی بــرای رســیدن بــه موفقیــت ،کمپانــی اپــل را بــا یکــی از دوســتان
دوران کودک ـیاش بــه نــام اســتیو زنیــاک کــه متخصــص الکترونیــک بــود ،راهانــدازی کــرد.
اغلــب از او بــا نــام پدربــزرگ دنیــای دیجیتــال یــاد میشــود .در واقــع کار اســتیو یــک تغییــر
بــزرگ و شــگرف در دنیــای الکترونیــک بــه وجــود آورد .در زمــان مرگــش ثــروت خالــص وی را
در حــدود  ۸.۳میلیــارد دالر تخمیــن زدنــد و اعتبــار و نــام او صــرف بســیاری از محصــوالت
رایانـهای نســل بعــدش هــم شــد.

بیل گیتس ()Bill Gates
بیــل گیــس یکــی از بنیانگــذاران بزرگتریــن شــرکت نرمافــزاری در دنیاســت .شــرکت
مایکروســافت کــه انقــاب بزرگــی را در صنعــت رایانههــای خانگــی ایجــاد کــرد.
گیتــس در خردســالی هــم عالقــهی زیــادی بــه برنامههــای رایانــه داشــت و معمــوال ً
در اوقــات فراغــت بــه خلــق برنامههایــی بــر روی ترمینــال تلهتایــپ رایانــهی مدرســه
میپرداخــت .بعدهــا تمــام تــاش خــود را بــرای ســاخت نرمافــزاری کــه بتوانــد بــر روی
رایانههــای شــخصی نصــب شــود ،انجــام داد و بــا تولیــد نــرم افــزار وینــدوز بــه شــهرت
شــگرفی رســید.
بیــل گیتــس ماننــد بســیاری از کارآفرینــان برتــر جهــان ،بیشــتر بــه دلیــل فعالیتهــای
عامالمنفعــه شــهرت پیــدا کــرد و مقــدار زیــادی از ثروتــش را صــرف ســازمانهای خیریــه
و گســترش تالشهــای علمــی کــرد .گیتــس در ســال  ،۲۰۰۰موسس ـهی گیتــس و مالینــدا
را بنیانگــذاری کــرد ،موسس ـهای خصوصــی کــه هدفــش کاهــش فقــر ،افزایــش بهداشــت
عمومــی ،بهبــود ســطح ســواد جامعــه و دسترســی بیشــتر جامعــه بــه تکنولــوژی بــود .گیتس
بیــش از  ۲۸میلیــارد دالر بــرای بنیانگــذاری ایــن موسســه هزینــه کــرد و خــودش نیــز در
آنجــا مشــغول بــه کار شــد.
مــا همیشــه دربــارهی اتفاقاتــی کــه در دو ســال آینــده رخ خواهــد داد ،اغــراق میکنیــم؛
امــا آنچــه کــه در  ۱۰ســال آینــده رخ خواهــد داد را خیلــی کــم تخمیــن میزنیــم .هرگــز اجــازه
ندهیــد کــه رکــود و ســکون بــه ســراغتان بیایــد( .بیــل گیتــس)

مارک زاکربرگ ()Mark Zuckerberg
شــاید کمتــر کســی در سراســر جهــان او را نشناســد .مــارک زاکــر بــرگ کــه امــروزه بــه عنــوان
کارآفریــن حــوزه تکنولــوژی و یکــی از بنیانگــذاران فیســبوک شــناخته مــی شــود در مــاه مــی
 1984در وایــت پلینــز در نیویــورک بــه دنیــا آمــد .زاکربــرگ زمانــی کــه دانشــجوی دانشــگاه
هــاروارد بــود موفــق شــد بــه همــراه  4هــم اتاقــی اش در خوابــگاه همــان دانشــگاه شــکل
ابتدایــی فیســبوک را آمــاده و اجــرا کنــد .هرچنــد ایــدهی آنهــا در ابتــدا فقــط بــرای پوشــش
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محوطـهی دانشــگاه طراحــی شــده بــود ،فیســبوک بــا ســرعتی خارقالعــاده و باورنکردنــی توســعه پیــدا کــرد تــا جاییکــه در ســال 2012
بــه رکــورد  1میلیــارد کاربــر رســید.
جالــب اســت بدانیــد مــارک زاکربــرگ بــا ثــروت خالــص حــدود  56میلیــارد دالر یکــی از جوانتریــن میلیاردرهــای دنیاســت .در
ســال  2018مــارک تنهــا شــخص زیــر 50ســال ،بیــن  10میلیــاردر برتــر مجلـهی فوربــس بــود .همچنیــن مــارک زاکربــرگ در ســال 2016
در همیــن مجلــه ،یکــی از  10انســان قدرتمنــد دنیــا معرفــی شــد.

ایالن ماسک()Elon Musk
ایــان ماســک بــه راســتی نیــازی بــه معرفــی نــدارد ،توســعه دهنــده و معتقــد سرســخت انرژیهــای پایــدار ،یکــی از بنیانگــذاران
تشــکیالت تســا ،اســپیس ایکــس ،پیپــل ،ســوالر ســیتی و اپــن ال .جالــب اســت بدانیــد ایــان عــاوه بــر تمــام ایــن مشــغلهها( او
در حــال حاضــر رئیــس هیئــت مدیــره تســا و اســپیس ایکــس اســت) ،بــر روی مکانیســمی بــرای حمــل و نقــل و ترابــری پــر ســرعت
بــه نــام هایپــر لــوپ کار میکنــد .ثــروت خالــص ایــان ماســک حــدود  21میلیــارد دالر تخمیــن زده میشــود.

جف بزوس()Jeff Bezos
بــا نشــان دادن اســتعداد و توانایــی زیــاد در زمینــهی تکنولــوژی ،جــف موفــق بــه گرفتــن مــدرک مهندســی الکترونیــک و علــوم
کامپیوتــری شــد .او در ســال  1994شــغلش کــه درآمــد بســیار خوبــی داشــت را رهــا کــرد تــا بــر روی ایــدهی راه انــدازی آمــازون کار
کنــد .جــف بــزوس کــه امــروزه بــه عنــوان بنیانگــذار ،عضــو هیئــت مدیــره و مدیــر عامــل آمــازون شــناخته میشــود؛ ثــروت خالصــی
بالــغ بــر  140میلیــارد دالر دارد.
در ایــن دو شــماره از گاهنامــه بــا اولیــن مرحل ـهی ورود بــه دنیــای بــزرگ و هیجــان انگیــز اختراعــات و مخترعیــن آشــنا شــدیم و
دریافتیــم ایــده و ایــده پــردازی چیســت و چگونــه بــه شــیوهای کارآمــد ایــده پــردازی کنیــم تــا ایدههایــی نــاب و متناســب بــا نیــاز
جامعــه متولــد کنیــم .ایدههــا حاصــل خالقیــت فــردی مــا هســتند کــه بــه کمــک نیــاز جمعــی یــک جامعــه میآینــد و خــود را در قالــب
محصــول و خدمــت بــه جامعــه عرضــه میکننــد .از همیــن لحظــه شــما بایــد دیدتــان نســبت بــه اتفاقــات و محصــوالت اطرافتــان
تغییــر کنــد .شــاید همیــن مشــکل ســادهای کــه امــروز برایتــان پیــش آمــده ،جرقـهای باشــد بــرای یــک اتفــاق بینظیــر در رســیدن بــه
پاســخی متعالــی.

منابع:
business.tutsplus.com/bazdeh.org/bashoori/maybodiau
newdesign/javabinja/bonyadestedad/denako.ir
Chetor.com/Khodsakhte.com/Zehnology.com
Roshdana.com/nationalgeographic.com/magazine
livescience.com/Inc.com/Viraltalks.com/Ucan.win.com
asriran.com

14

سرپرست هیئت تحریریه :محمدامین قربان زاده
هیئت تحریریه :هانیه هادی زاده-لیال قاسمی-زهرا کافی راد
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بخش دوم:

بخــــــــــش
مهارتهــــــــای
زندگی
مهارتهای هدف گذاری

ه واســطهی آن میتوانــد وضعیــت مطلــوب
دریافتیــم کــه هــدف گــذاری مهارتــی اســت کــه فــرد بـ 
و رضایــت بخـش آینــده را(بـه صــورت کامــا ً کاربــردی) مشــخص و شــفاف کنــد .فراینــد تعییــن
هــدف روشــی مـــؤثر بــرای تغییــر رفتــار اســت .برخــی از ویژگیهــای هــدف ،كــه منجــر بــه تغییــر
در رفتــار میگــردد ،عبــارت اســت از اینکــه هــدف آشــكار باشــد ،چالـش برانگیــز باشــد امــا واقــع
گرایانــه و در دســترس و خــاص باشــد .بنابرایــن تعییــن مهارتهــای هدفگــذاری بخشــی
ضــروری و محــوری را ایفــا میکنــد .بــا ایــن وجــود مطالعــات اندكــی در رابطــه بــا بهتریــن روش
تعییــن هــدف در توانبخشــی وجــود دارد .یكــی از ســواالتی كــه هنــگام تعییــن اهــداف مــورد
توجــه قــرار میگیــرد؛ ایــن اســت کــه هــدف چطــور نوشــته شــود؟

گاهنامهی علمی

نـــــــوبل

امــروزه بــه طــور كلــی پذیرفتــه شــده اســت كـــه یــك هــدف خـــوب ،خــاص ،قابــل اندازه-گیــری ،قابــل كســـب ،واقـــع گرایانــه و زمــان
بنــدی شــده میباشــد .كــه اینهــا ویژگیهــای هــدف  SMARTرا نشــان میدهــد.

انواع روشهای هدف گذاری:
 .1هدف گذاری به روش اسمارت ( )smartیا هوشمند
 .2روش هدف گذاری هارد ()HARD
 .3مدل هدف گذاری گرو ()GROW
نکتـهای کــه بایــد توجــه داشــت ایــن اســت :مــدل اســمارت ( )smartیــک ابــزار هــدف گــذاری اســت؛ نــه اصــل موضــوع هــدف گــذاری؛
یعنــی اگــر در ایــن مــدل موفــق نشــدیم بــه ایــن معنــا نیســت کــه نبایــد هــدف گــذاری کنیــم؛ بلکــه بایــد از ابــزار دیگــری اســتفاده
کنیــم.

هدف گذاری  SMARTچیست و از کجا آمد؟
در اواخــر قــرن  ،19فیلســوف آمریکایــی بــه نــام آلبــرت هابــارد متوجــه شــد کــه بســیاری از مــردم هــر چــه بــرای رســیدن بــه
خواستههایشــان تــاش میکننــد ،شکســت میخورنــد .ایــن موضــوع بــه خاطــر ایــن نبــود کــه آنهــا باهــوش نبودنــد یــا تنبلــی
میکردنــد .هابــارت متوجــه شــد کــه مشــکل افــراد ،عــدم تمرکــز روی اهدافشــان اســت .در واقــع ،مــردم بــه یــک روشــی نیــاز داشــتند
کــه بتواننــد خواســتههای خــود را پل ـه پلــه مشــخص کننــد تــا انــرژی را بــرای چیزهــای پراکنــده هــدر ندهنــد.
باالخره در اواخر قرن بیستم ،این روش توسط جورج تی دوران ( )George T. Doranمعرفی شد.
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آقــای دوران مشــاور حــوزهی مدیریــت و مدیــر یــک شــرکت در واشــنگتن بــود .او در نوامبــر  1981مقالــهای بــا عنــوان «یــک راه
هوشــمند بــرای نوشــتن اهــداف مدیریتــی وجــود دارد» منتشــر کــرد .ایــن مقالــه همــان هــدفگــذاری  SMARTرا کــه نــگاه جدیــدی
بــه روش انتخــاب اهــداف داشــت ،معرفــی کــرد.
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روش اســمارت ( )SMARTبرخــاف اســمش ،یــک روش هوشــمند و عجیــب و غریــب نیســت .قــرار هــم نیســت کــه یــک الگوریتــم
عظیــم و پیچیــده بــرای اهــداف شــما ارائــه دهــد کــه درســت یــا غلــط بــودن هــدف را مشــخص کنــد .کلمـهی  SMARTاز حــروف اول
 5کلمــه گرفتــه شــده اســت کــه هــر کــدام بــه یــک ویژگــی اشــاره دارنــد.
 5ویژگی اسمارت عبارتند از:
 oمشخص ()Specific
 oقابل اندازهگیری ()Measurable
 oدر دسترس ()Achievable or Attainable
 oمناسب و مرتبط ()Relevant
 oزماندار ()Time-based or time bounded
آقــای دوران متوجــه شــد کــه اگــر اهــداف ،ایــن پنــج ویژگــی
را داشــته باشــند ،مــردم میتواننــد روی خواستههایشــان
تمرکــز کننــد و شــانس موفقیــت را بــاال ببرنــد.
یــک نکت ـهی کوچــک :ویژگیهــای یــک هــدف ،غیــر قابــل انعطــاف و ثابــت نیســتند و در طــول زمــان ویژگیهایــی بــه ایــن لیســت
اضافــه میشــود .مثــا ً ارزیابــی ( )Evaluatedو بازبینــی ( )Reviewedدو ویژگــی هســتند کــه بعدهــا بــه هــدف گــذاری SMART
اضافــه شــدهاند.

 specificیا معین و مشخص:
جمل ـهی جالبــی وجــود دارد کــه میگویــد :شــما اگــر ندانیــد کجــا میخواهیــد برویــد چطــور میتوانیــد بــه آنجــا برســید؟ دقیقــا
درســت اســت .مــا اگــر ندانیــم مقصــد کجاســت نمیتوانیــم بــه آن برســیم.
بــه همیــن دلیــل اولیــن شــرط هــدف گــذاری بــه روش اســمارت ( )SMARTایــن اســت کــه بــه دقــت و بــا جزئیــات مشــخص کنیــم
کــه هــدف چیســت .بــه مثالهــای زیــر توجــه کنیــد:
 .۱نامشخص :هدف من خریدن ماشین است.
 .۱مشخص :هدف من خریدن ماشین هیوندای جنسیس مشکی فول آپشن هایبرید است.
 .۲نامشخص :هدف من خریدن یک خانه است.
.۲مشــخص :هــدف مــن خریــد یــک خان ـهی  ۱۵۰متــری ،دو خــواب ،بالکــن دار ،آپارتمانــی در طبق ـهی اول ،کاغــذ دیــواری ســفید بــا
رگههــای قهــوهای ،آشــپزخانهی اپــن ،در منطق ـهی  ۴تهــران بــا امکانــات ...اســت.
 :۳نامشخص :هدف من داشتن یک عطر خوشبو است.
 :۳مشخص :هدف من خرید یک عطر کوبیسم مشکی اصل در اندازهی  ۱۰۰میل است.
 :۴نامشخص :هدف من داشتن یک گوشی هوشمند است.
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 :۴مشخص :هدف من داشتن یک گوشی آیفن مدل  xبا حافظهی  ،۱۲۸رنگ مشکی است.
 :۵نامشخص :هدف من تشکیل خانواده و ازدواج است.
 :۵مشــخص :هــدف مــن ازدواج بــا دختر/پســر قــد بلنــد ،چشــمان درشــت و آبــی ،خانــواده دوســت ،بــا درک بــاال ،همــراه و هــم مســیر
و ...است.

انجمن علمی مخترعین و مبتکرین

شماره دوم ،بهــــــــار 1400

در مثالهــای بــاال  ۵مــدل هــدف را بــا اولیــن شــرط هــدف گــذاری بــه روش اســمارت تغییــر دادیــم .ابتــدا اهــداف نامشــخص بودنــد
و بعــد آنهــا را مشــخص و معیــن کردیــم .بــه ایــن ترتیــب حــاال بهتــر میدانیــم جهــت و مســیری کــه پیــش رو داریــم چگونــه اســت.
شــما هــم بهتــر اســت اهدافــی کــه در زندگــی انتخــاب میکنیــد را تــا حــد ممکــن مشــخص و معیــن کنیــد .کلماتــی ماننــد خــوب،
عالــی ،بهتریــن ،باالتریــن ،زیبــا و کلم ـهای کــه بــه صــورت واضــح بــه جزئیــات اشــاره نمیکنــد را بــه کار نبریــد و بــه جــای آن دقیقــا
توضیــح دهیــد کــه مثــا خــوب از نظــر شــما یعنــی چــه .زیــرا کلمــات کلــی از نظــر هــر شــخص توضیــح متفاوتــی دارنــد و شــما اگــر
میخواهیــد از روش اســمارت بــرای هــدف گــذاری خــود اســتفاده کنیــد الزم اســت زمــان بگذاریــد و اهــداف خــود را بــه همیــن صــورت
معیــن و مشــخص کنیــد.

 Measurbleیا قابل اندازه گیری:
بعــد از آن کــه اهــداف خــود را بــا جزئیــات کامــل معیــن و مشــخص کردیــد؛ نوبــت بــه اندازهگیــری آنهاســت .انــدازه گیــری بــه معنــای
ایــن اســت کــه بتوانیــد تعییــن کنیــد چــه کارهایــی شــما را بــه هدفتــان میرســاند.
در واقــع بــرای ایــن کــه هــدف خــود را قابــل اندازهگیــری کنیــد؛ بایــد آن را خــرد کــرده و تبدیــل بــه قطعــات کوچــک کنیــد تــا مســیری
کــه میخواهیــد برویــد مشــخص شــود.
در ایــن جــا مبحــث اهــداف کوتــاه مــدت ،میــان مــدت و بلنــد مــدت مطــرح میشــود کــه هنــگام اندازهگیــری مســافت رســیدن بــه
اهدافتــان میتوانیــد از آن اســتفاده کنیــد .در مثــال زیــر یــک هــدف را بــا شــرط دوم روش اســمارت بررســی میکنیــم.
بــا فــرض اینکــه شــرط اول یعنــی معیــن و مشــخص بــودن هــدف را بــه خوبــی انجــام دادهایــم میخواهیــم خریــدن یــک ماشــین را
اندازهگیــری کنیــم .مثــا قیمــت ماشــینی کــه مشــخص کردهایــم  ۱۵۰میلیــون تومــان اســت پــس بایــد ایــن مبلــغ را بدســت بیاوریــم.
بــرای ایــن کار میتوانیــم از ســواالت زیــر اســتفاده کنیــم:
 .1درآمد فعلی چقدر است؟
 .2چقدر پسانداز در حساب بانکی وجود دارد؟
 .3چقدر از این درآمد را میتوان پسانداز کرد؟
 .4چقدر از این درآمد را میتوان سرمایهگذاری کرد؟
 .5چه کارهایی برای درآمد بیشتر میتوان انجام داد؟
 .6چه افرادی در این راه میتوانند به من کمک کنند؟
 .7چه قابلیتهایی دارم تا در این مسیر به من کمک کنند؟
دقــت کنیــد شــما میتوانیــد بــا خوانــدن تــک تــک ایــن ســواالت ناامیــد شــوید و بگوییــد اصــا ممکــن نیســت .امــا هیــچچیــز
غیرممکــن نیســت و فقــط بایــد بتوانیــد بــا توجــه بــه شــرایطی کــه داریــد برنامهریــزی خوبــی انجــام دهیــد.
اگــر بــا درآمــد فعلــی نمیتوانیــد هیــچ پسانــداز یــا ســرمایهگذای انجــام دهیــد حــق داریــد امــا اگــر بــرای یادگیــری اصــول
ســرمایهگذاری یــا پسانــداز تالشــی نمیکنیــد؛ بــا افــراد باالتــر از خودتــان از نظــر درآمــدی ازتبــاط برقــرار نمیکنیــد و یــا مهــارت خــود
را هــر روز بهبــود نمیبخشــید؛ بهتــر اســت دلیلهــای خــود را مجــددا بررســی کنیــد.
شــما در هــر جایگاهــی کــه باشــید ،میتوانیــد آن را ارتقــا دهیــد بــه شــرطی کــه بهانههــا را کنــار بگذاریــد و روی خــود کار کنیــد.
بــرای آن کــه بتوانیــد خــود را ارتقــا دهیــد ،میتوانیــد بــه جــای ســرمایهگذاریهای مالــی ،روی خودتــان ســرمایهگذاری کنیــد .مثــا
ی خــود را چنــد
کتــاب یــا دورههــای آموزشــی خــوب را تهیــه و اســتفاده کنیــد تــا بتوانیــد بــا ســطح دانــش بیشــتر مســتقیما داراییهــا 
برابــر کنیــد.
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گاهنامهی علمی

نـــــــوبل

به عنوان مثال:
اگــر کتــاب نمیخوانیــد هــدف کوتــاه مــدت شــما میتوانیــد تمــام کــردن یــک کتــاب در زمینــه خــاص باشــد .در مرحلــهی بعــد
میتوانیــد اجــرای مطالبــی کــه در چندیــن کتــاب و دورهی آموزشــی آموختهایــد را بــه عنــوان هــدف میــان مــدت انتخــاب کنیــد و
نهایتــا شــروع ســرمایهگذاری مالــی را بــه عنــوان هــدف بلنــد مــدت در نظــر بگیریــد.
ایــن مراحــل را آنقــدر تکــرار کنیــد تــا بــه هــدف نهایــی خــود برســید .در ایــن مســیر کــه قــدم بگذاریــد اتفاقــات بزرگتــر و غیرقابــل
پیشبینــی هــم رخ خواهنــد داد کــه شــما را بــا شــتاب بیشــتر بــه جلــو هدایــت میکننــد زیــرا تغییــرات بــه شــدت نمایــان خواهنــد
شد .

 Achievableیا دست یافتنی:
در ایــن مرحلــه از هــدف گــذاری بــه روش اســمارت ،میخواهیــم ببینیــم آیــا هدفــی کــه تــا اینجــا انتخــاب کردهایــم ،دســت یافتنــی
هســتند یــا خیــر.
بــرای آن کــه هــدف گــذاری متناســبی انجــام دهیــم ،بایــد هــدف را نــه آنقــدر دور از دســترس و نــه آنقــدر نزدیــک بــه خودمــان
انتخــاب کنیــم تــا هــم انگیــزهی کافــی بــرای دس ـتیابی بــه آن را داشــته باشــیم و هــم اینکــه تالشــمان بــه هــدر نــرود.
به مثال زیر توجه کنید:
بــرای کســی کــه درآمــد ماهانــه  ۱۰میلیــون تومــان را تجربــه کــرده اســت رســیدن بــه یــک درآمــد  ۱۱میلیونــی تــاش زیــادی نمیخواهــد.
آیــا اصــا نبایــد ایــن هــدف را انتخــاب کنــد؟
اتفاقــا خــوب اســت کــه چنیــن هدفــی داشــته باشــد امــا بــه شــرط آن کــه بــه عنــوان یــک هــدف کوتــاه مــدت و در راســتای یــک
هــدف بلنــد مــدت انتخــاب شــده باشــد .اگــر بیهــدف بگویــد مــن یــک میلیــون اضافهتــر درآمــد میخواهــم بــه ایــن دلیــل کــه فــورا
میتوانــد آن را کســب کنــد لذتــی در رســیدن بــه هــدف نخواهــد بــرد .امــا اگــر بخواهــد درآمــد  ۲۰میلیونــی و حتــی بیشــتر را بــه عنــوان
یــک هــدف بلنــد مــدت در نظــر بگیــرد ممکــن اســت مناسـبتر باشــد؛ زیــرا هــر بــار کــه یــک میلیــون یــا بیشــتر بــه درآمــدش اضافــه
میشــود احســاس بهتــری نســبت بــه آن  ۲۰میلیــون خواهــد داشــت.
حــال شــما بــا توجــه بــه مثــال بــاال و جایگاهــی کــه در حــال حاضــر داریــد ایــن شــرط را بــرای خــود شــخصی ســازی کنیــد .ممکــن
اســت درآمــد شــما  ۱میلیــون تومــان باشــد یــا شــاید هــم  ۱۰۰میلیــون .براســاس جایــگاه فعلــی خــود انتخــاب کنیــد کــه چــه هدفــی
برایتــان دســتیافتنی اســت.
ممکــن اســت تفــاوت ایــن شــرط هــدف گــذاری  ، smartبــا شــرط بعــدی کــه واقــع بینانــه بــودن هــدف اســت کمــی شــما را گیــج کــرده
باشــد امــا در ادامــه تفاوتهایــی را میبینیــد کــه میتوانــد بــه صــورت واضــح ایــن دو موضــوع را از یکدیگــر جــدا کنــد(.از آنجایــی کــه
دسـتیافتنی بــودن ،یــک هــدف بســیار وابســته بــه زمانــی اســت کــه بــرای آن در نظــر گرفتهایــم؛ توصیــه میشــود بعــد از مطالعـهی
شــرط زمــاندار بــودن هــدف ،دوبــاره بازگزدیــد و ایــن بخــش را بخوانیــد).

 Realisticیا واقع بینانه:
قطعــا هدفــی کــه دس ـتیافتنی نباشــد واقعبینانــه هــم نیســت؛ امــا گاهــی اوقــات ممکــن اســت شــما هدفــی را انتخــاب کنیــد کــه
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دســتیافتنی اســت ولــی واقــع بینانــه نیســت .چــرا ایــن اتفــاق میافتــد؟ بگذاریــد ابتــدا بررســی کنیــم کــه هــدف واقعبینانــه
چیســت .بــه طــور کلــی اگــر شــما هدفــی را مــد نظــر داشــته باشــید کــه خــارج از تــوان یــا بســیار غیــر معمــول باشــد ،شــرط چهــارم
هدفگــذاری اســمارت ،کــه همــان واقعبینانــه بــودن اســت را رعایــت نکردهایــد.
شــخصی ســازی در انتخــاب یــک هــدف واقعبینانــه بســیار اهمیــت دارد .فــردی را تصــور کنیــد کــه تجربـهی زیــادی در تایــپ کــردن
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دارد و میتوانــد در زمــان کوتاهــی تعــداد زیــادی کلمــه را تایــپ کنــد .واقــع بینانــه اســت اگــر نســبت بــه ایــن ســرعت ،تعییــن کنــد
کــه  ۱۰۰صفحــه را در چــه زمانــی تایــپ میکنــد .همچنیــن بــا توجــه بــه امکانــات و شــرایطی کــه دارد دس ـتیافتنی هــم میتوانــد
باشــد .امــا اگــر شــخصی تجربـهی بســیار کمــی در تایــپ کــردن داشــته باشــد و بخواهــد هدفــی مشــابه تایــپ  ۱۰۰صفحــه در مــدت
زمانــی مشــابه مثــال بــاال را بــرای خــود در نظــر بگیــرد؛ بــا آن کــه دســت یافتنــی اســت امــا دیگــر واقــع بینانــه نیســت.
بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت همانطــور کــه دسـتیافتنی بــودن یــک هــدف وابســتگی زیــادی بــه زمــان دارد ،واقعبینانــه بــودن
همــان هــدف هــم وابســتگی زیــادی بــه نــوع تــاش و تجربــه دارد.

 Time-relatedیا زمان دار:
نوبــت بــه شــرط پنجــم هــدف گــذاری بــه روش اســمارت ( )SMARTرســید .در یــک توصیــف کوتــاه میتــوان زمــاندار بــودن هــدف را
بــا اولویتهایــی کــه در زندگــی داریــم گــره بزنیــم .در واقــع مــا نمیتوانیــم بــدون در نظــر گرفتــن اولویــت بســیار مهــم زندگــی خــود
کاری را بــه موقــع بــه انجــام برســانیم .بــه عنــوان مثــال ،شــخصی کــه خانــواده را اولویــت بســیار مهمــی میدانــد و هــدف بزرگــی را
در مــدت کوتــاه میخواهــد ،احتمــال رســیدن بــه آن هــدف بســیار کــم میشــود .زیــرا هــدف بــزرگ نیــاز بــه زمــان و تــاش هدفمنــد
دارد و ایــن کار بــه معنــی اختصــاص زمــان کمتــری بــرای خانــواده اســت .در ایــن حالــت یــا بایــد زمــان کمتــری بــرای اولویــت بســیار
مهــم کــه خانــواده اســت در نظــر بگیریــم یــا زمــان بیشــتری را بــرای رســیدن بــه آن هــدف .در غیــر ایــن صــورت حتــی بــا رســیدن بــه
آن هــدف بــه ســختی میتــوان لــذت کافــی را تجربــه کــرد.
مهــم اســت کــه چــه زمانــی را بــرای چــه هدفــی در نظــر میگیریــم؛ زیــرا ایــن شــرط میتوانــد تعییــن کنــد کــه یــک هــدف
دســتیافتنی اســت یــا خیــر.
بــرای انجــام بهتــر زمانبنــدی اهــداف ابتــدا بایــد نگاهــی بــه اولویتهــای مهــم و غیرمهــم خــود داشــته باشــیم و بعــد از آن بــه
توانمندیهــا و امکاناتــی کــه در اختیــار داریــم توجــه کنیــم .بعــد از ایــن دو کار بهتــر میتوانیــم تشــخیص دهیــم کــه حــدودا در چــه
زمانــی بــه کــدامیــک از اهــداف خــود میرســیم .شــما میتوانیــد بــا مطالع ـهی مقــاالت روش اولویــت بنــدی اهــداف ایــن کار را بــه
صــورت حرفـهای انجــام دهیــد.
برخــی از افــراد بــه طــور کلــی زمانــی را بــرای اهــداف خــود در نظــر نمیگیرنــد .نگــران نباشــید و مســئولیت آینــدهی خــود را بــه عهــده
بگیریــد .اگــر بگوییــد کــه "تــاش خــود را میکنــم تــا بــه هدفــم برســم و هــر وقــت کــه رســیدم ،خــوب اســت"؛ قانــون پارکینســون در
زندگیتــان پیــاده میشــود.
قانــون پارکینســون چیســت؟ ایــن قانــون میگویــد شــما بــه هــر میزانــی کــه بــرای اهــداف ،زمــان در نظــر میگیریــد بــه همــان مقــدار
هــم کارهایتــان بــه طــول میانجامــد .یعنــی اگــر بــرای هــدف خــود یــک زمــان معقــول در نظــر بگیریــد احتمــال رســیدن بــه هــدف در آن
زمــان افزایــش مییابــد .امــا اگــر زمانــی در نظــر نگیریــد؛ هرچنــد هــم هــدف کوچــک باشــد ،ممکــن اســت هیــچوقــت بــه آن نرســید.

مثالی از هدف گذاری smart
کتاب خواندنشــما کتــاب خوانــدن را دوســت داریــد و میخواهیــد بــه یکــی از اهدافتــان تبدیــل شــود؛ زیــرا میدانیــد کــه بــه رشــد فــردی کمــک
میکنــد .اگــر بــه چنــد نکتــه و ویژگــی توجــه نکنیــد ،بــه هــزاران نفــری تبدیــل میشــوید کــه تنهــا دوســت دارنــد کتابخــوان شــوند و
هیــچ وقــت بــه هدفشــان نمیرســند .بنابرایــن ابتــدا بایــد چندیــن موضــوع و اســم کتــاب را بــرای خــود مشــخص کنیــد .در مرحلـهی
دوم تعییــن کنیــد کــه بــرای مثــال قصــد داریــد ماهیانــه  ۳کتــاب و روزانــه  nصفحــه را مطالعــه کنیــد .در مرحلــهی ســوم توجــه
کنیــد کــه آیــا روزانــه زمــان الزم بــرای خوانــدن  nصفحــه کتــاب را داریــد؟ آیــا بــه دیگــران اهدافتــان لطم ـهای وارد نمیشــود؟ و. ...
در مرحل ـهی چهــارم دقــت کنیــد کــه کتــاب خوانــدن بــا دیگــر اهدافتــان در تضــاد نباشــد .بــرای مثــال در زمــان امتحانــات خــود بــه
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جــای خوانــدن کتــب درســی ،کتابهــای دیگــری نخوانیــد .در مرحلـهی آخــر نیــز زمــان تعییــن کنیــد .مشــخص کنیــد کــه روزانــه چنــد
صفحــه بخوانیــد تــا بتوانیــد کتــاب خــود را بــه اتمــام برســانید.

مثالهایی از هدف گذاری  SMARTتوسط مدیران شرکتها
حــال میدانیــد کــه یــک هــدف  SMARTکــه شــانس موفقیــت بیشــتری دارد ،چگونــه انتخــاب میشــود و چــه ویژگیهایــی دارد.
بــد نیســت بدانیــد کــه شــما تنهــا نیســتید و افــراد موفــق زیــادی در دنیــا هســتند کــه از همیــن تکنیــک بــرای اهــداف شــخصی و
تجــاری خــود اســتفاده کــرده و میکننــد .در ایــن بخــش ،مثالهایــی از هــدف گــذاری اســمارت توســط مدیــران موفــق کسـب و کارهــا
را میخوانیــم.

جف پراکتر مالک Dollar Sprout
Dollar Sproutیــک شــرکت در زمینـهی مالــی اســت .مــن بــه عنــوان مدیــر تیــم تولیــد محتــوا
هــر هفتــه از هــدف گــذاری  SMARTاســتفاده میکنــم تــا امــور کارم را روانتــر پیــش ببــرم.
بــرای مثــال یکــی از هدفهــای مــن ایــن اســت .مــن میخواهــم در طــول  2مــاه آینــده ترافیــک
طبیعــی ســایتمان از موتــور جســت و جــو را  %10افزایــش دهــم .قــرار اســت ایــن کار را بــا بهینــه
کــردن محتــوای ســایت و ایجــاد  10بکلینــک بــا کیفیــت بــرای متنهایمــان انجــام دهیــم.
• هدف مشخص است :افزایش  10درصدی ترافیک موتور جستو جو تا  2ماه آینده
• قابل اندازهگیری است :ایجاد  10بکلینک کامال ً قابل اندازهگیری است.
• در دســترس اســت :اگــر همــهی افــراد تیــم بــا هــم تــاش کنیــم میتوانیــم بــه ایــن هــدف
برســیم.
• مناســب اســت :ترافیــک موتــور جس ـتوجــو مهمتریــن منبــع ترافیــک بــرای کســبوکار
ماســت و مســتقیما ً بــر موفقیــت مــا تأثیــر دارد.
• زماندار است :در طول  2ماه آینده باید به این هدف برسیم.

مالنیا بالک مدیر استراتژی شرکت رسانه BAMF
مــا هــدف  SMARTرا بــرای کار بــا مشــتریها اســتفاده میکنیــم .بــرای مثــال بــا افزایــش
ترافیــک وب ســایت خــود ســعی میکنیــم تعــداد مشــتریان را افزایــش دهیــم.
بطور دقیق یکی از هدفهای ما این است:
تا ماه می  300000بازدیدکنندهی جدید در هر ماه داشته باشیم.
• هــدف مشــخص اســت :نتیجــه و زمــان هــدف مشــخص اســت و توســط تیــم مــا انجــام
میشــود.
• قابل اندازهگیری است :در  Google Analyticsاندازه گیری میشود.
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• قابــل دســتیابی اســت :بازدیــد ســایت مــا بایــد  ٪20از بازدیــد فعلــی بیشــتر شــود .کمــی
بلنــد پروازانــه اســت ولــی در زمــان ســه مــاه و بــا بودج ـهی اضافــی انجــام میشــود.
• مناســب اســت :بــا اهــداف دیگــر شــرکت تناقــض نــدارد و مســتقیم بــر موفقیــت مــا اثــر
میگــذارد.
• زماندار است :ما سه ماه برای این هدف در نظر گرفتهایم.
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کیت راس ،مدیر آموزش و ارتقا شرکت consumer credit
هدف گذاری برای امور مالی برای کنترل زندگی بسیار مهم است.
"یکــی از هدفهــای مــن در زندگــی شــخصی ،بازپرداخــت بدهــی اســت و بــرای آن از روش
 SMARTاســتفاده میکنــم".
• هدف مشخص است : 5,000دالر بدهی پرداخت خواهم کرد.
• قابل اندازهگیری است :ماهیانه حداقل  100دالر از بدهی را پرداخت خواهم کرد.
• در دســترس اســت :اگــر در اســتفاده از تلفــن و بــرق صرفــه جویــی کنــم و تــا حــد امــکان
هزینههــای غیــر ضــروری را کاهــش دهــم ،میتوانــم ماهیانــه  100دالر را بپــردازم.
• مناســب اســت :بایــد بده ـیام را کاهــش دهــم تــا بتوانــم بــرای برنامههــای آینــدهام پــول
پــس انــداز کنــم.
• زماندار است :در طول  30ماه میتوانم بدهی ام را تسویه کنم.

مزایا و معایب
 SMARTابــزار موثــری اســت کــه وضــوح ،تمرکــز و انگیــزهی الزم را بــرای رســیدن بــه اهــداف در اختیــار شــما قــرار میدهــد .در ضمــن
میتوانــد توانایــی شــما در دس ـتیابی بــه آنهــا را بــا تشــویق بــه تعریــف مقاصــد و تعییــن تاریــخ تکمیلشــان افزایــش دهــد .هــر
شــخص ،در هــر جایــی و بــدون نیــاز بــه ابــزار یــا آمــوزش خاصــی میتوانــد بــه راحتــی از اهــداف  SMARTاســتفاده کنــد.
تفاســیر گوناگــون  SMARTبــه ایــن معنــا هســتند کــه ایــن نــوع از اهــداف ممکــن اســت کارآمــدی خــود را از دســت بدهنــد یــا دچــار
کــج فهمــی شــوند .بعضیهــا عقیــده دارنــد  SMARTدر اهــداف بلندمــدت خــوب کار نمیکنــد ،زیــرا انعطافپذیــری الزم را نــدارد،
بعضــی هــم میگوینــد کــه ممکــن اســت خالقیــت را از بیــن ببــرد.
معایب هدف گذاری به روش اسمارت (: )smart
بــرای تکمیــل هــدف گــذاری اســمارت بایــد مــوارد دیگــری را بــه آن اضافــه کــرد تــا هدفــی کــه انتخــاب مــی کنیــد ،درســت و اصولــی
باشــد.
 .۱احساس
در ایــن روش هــدف گــذاری ،احســاس جایــی نــدارد و همــه چیــز منطقــی اســت .مــا براســاس احساســات اقــدام میکنیــم بــه همیــن
دلیــل بایــد هدفمــان را بــه گونـهای قــرار دهیــم کــه آن را بــا حــواس پنــج گانــه درک کنیــم.
 .۲ارزیابی
قبــل از شــروع هــر کاری و در حیــن اقــدام بــرای رســیدن بــه هــدف ،هدفتــان را ارزیابــی کنیــد و بدانیــد کــه صحیــح اســت یــا خیــر.
ایــن کار را روزانــه ،ماهیانــه و ســاالنه انجــام دهیــد تــا بهتریــن نتیجــه را بگیریــد.
 .۳بررسی
بــرای اینکــه نتایــج تالشهــای خــود را بــرای رســیدن بــه هــدف ببینیــد و بهتــر گام برداریــد؛ بایــد در طــول مســیر و پــس از رســیدن
بــه هــدف ،تالشهــا و اقدامــات خــود را بــه طــور دقیــق بررســی کنیــد .بایــد ایــن کار را انجــام دهیــد تــا بتوانیــد اقدامــات مثبــت خــود
را پیــدا کــرده و در ادامــه آنهــا را تکــرار کنیــد و از طــرف دیگــر نیــز کارهــای اشــتباه خــود را بشناســید ،تــا دیگــر آنهــا را انجــام ندهیــد.

از تغییر دادن هدفتان نترسید.
فرامــوش نکنیــد کــه هــدف  SMARTهماننــد هــر چیــز دیگــری در دنیــا تغییــر میکنــد! پــس هــر چنــد وقــت یکبــار هدفتــان را بــاز
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بینــی کنیــد .هــر چــه پیــش میرویــد از تجربههــای خودتــان و از فیدبــک دیگــران یــاد بگیریــد و جاهایــی کــه الزم اســت هدفتــان را
اصــاح کنیــد .هــم خواســتهها و هــم شــرایط اطــراف تغییــر میکنــد .ممکــن اســت چیــزی کــه  2ســال پیــش هدفتــان بــوده دیگــر بــه
کارتــان نیایــد .بــا ایــن کار شــما دو عمــل ارزیابــی و بازبینــی را انجــام میدهیــد کــه بــه  SMARTاضافــه شــده بــود.

سخنانی از بزرگان دربارهی هدف:

"

بــرای رســیدن بــه چیزهــای بــزرگ نــه تنهــا تــاش بلکــه بــه رویــا ،نــه تنهــا بــه برنامــه بلکــه
بــه هــدف نیــاز داریــم( .آناتــول فرانــس)

"
"
"
"

تنظیم هدف ،راز داشتن یک آیندهی گیرا و خوب است(.تانی رابینز)

"

اگــر قایــق در جهــت اشــتباهی حرکــت کنــد قایقرانــی ســختتر بــه آن کمــک نخواهــد کــرد.
(کنیچی اوهاما)

"
ســخت کوشــی بــه معنــای آن نیســت کــه دیوانــه وار در پــی هدفــی باشــید؛ ســعی کنیــد
بــا نظــم و ســازماندهی بــر ارزش کار خویــش بیافزایید(.تومــاس هاکســلی)

"
24
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پارت :3

بخــــــــــش
کــــــــــــارآفرینی
معرفی رشتهی ریاضی و
فرصتهای شغلی آن

ریاضیــات هنــری اســت باســتانی و از همــان آغــاز از جملــه ذهنیتریــن و در عیــن حــال
علمیتریــن تــاش آدمــی بــوده اســت .ریاضیــات عمومــا ً مطالعــهی الگــوی ســاختار تحــول و
فضــا شــده اســت بــه صــورت رســمیتر ریاضــی مطالعـهی اعــداد و اشــکال اســت .ریاضــی دانــان
بــزرگ در تکامــل فکــر علمــی و فلســفی آدمــی نقشــی ایفــا کردهانــد کــه اهمیــت آن از نقــش
دانشــمندان علــوم دیگــر و فالســفهی بــزرگ کمتــر نیســت.
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رشــتهی ریاضــی در ســطح دانشــگاهی دارای دو گرایــش کاربــردی و محــض اســت .ایــن دو گــروه کامــا ً از یــک دیگــر قابــل تمایــز
نبــوده و اغلــب بــا یکدیگــر همپوشــانی دارنــد .ریاضــی دانــان محــض بــه دنبــال گســترش دانــش پایــه بــوده بــدون اینکــه لزومــا ً مــوارد
کاربــردی آن را بررســی کننــد .چنیــن دانــش مطلقــی نوعــی راهبــرد مفیــد در ایجــاد و پیشــبرد بســیاری از دســتاوردهای مهندســی و
علمــی بــوده اســت .ریاضیــات کاربــردی تنهــا وجهــی از یــک جواهــر بــزرگ اســت .ریاضیــات کاربــردی را عمومــا ً بــه شــاخهای از ریاضــی
میگوینــد کــه کاربــرد علمــی مشــخصی داشــته باشــد.
میتــوان هــزاران کاربــرد بــرای علــوم ریاضــی در شــاخههای تکنولــوژی ،مهندســی ،رســانهها ،پزشــکی ،ســامت ،علــوم طبیعــی،
مدیریــت و ...نــام بــرد.
در شــاخهی تکنولــوژی میتــوان بــه پیشبینــی آب و هــوا ،تضمیــن خدمــات اینترنــت و تلفــن ،رمزنــگاری ،پیمایــش ماهــواره و پیــدا
کــردن موقعیــت گیرنــده روی زمیــن ،تشــخیصگفتار ،موتورهــای جســت و جــو ،هــوش مصنوعــی و ...اشــاره کــرد .حتــی شکســتن
انیگما(رمزنــگاری پیامهــای مختلــف مخفــی آلمانیهــا) توســط انگلیســی هــا نقــش اساســی در سرنوشــت جنــگ جهانــی دوم
داشــت.
در شــاخهی مهندســی میتــوان بــه ســاخت پلهــا ،ســاخت و ســاز ،طراحــی خــودرو ،طراحــی تــرن هوایــی ،ســاخت موشــک و ماهــواره،
طراحــی پــارک اســکیت و ...اشــاره کــرد.
در شــاخهی رســانه میتــوان بــه خوانــش  CDو  ،DVDموزیــک دیجیتــال ،پخــش موزیــک ،بازیهــای کامپیوتــری ،فشــرده ســازی
تصویــر و ...اشــاره کــرد.
در شــاخهی پزشــکی و ســامت میتــوان بــه اســکنرهای  MRTکــه بــرای گرفتــن عکسهــای فــوری از بــدن انســان کــه آن را
(Tomographyتوموگرافــی) مینامنــد ،تحلیــل و پیشبینــی رونــد اپیدمــی ،در داروســازی و پزشــکی ،انفورماتیــک پزشــکی( نوعــی
از مهندســی اطالعــات اســت کــه در زمینــهی ســامتی بــه ویــژه مدیریــت و اســتفاده از اطالعــات پزشــکی بیمــاران کاربــرد دارد)،
تغییــرات جمعیتــی ،جراحــی پالســتیک و ...اشــاره کــرد.
در شــاخهی علــوم طبیعــی میتــوان بــه تجزیــه و تحلیــل ذوب شــدن یخچالهــای طبیعــی ،مدلســازی آتــش ســوزی ،اندازهگیــری
فرســایش و خطــوط ســاحلی و ...اشــاره کــرد.
اگــر ریاضیــات در مســیر صحیــح خــود باشــد و دانشــجویان و اســاتید در جهــت هرچــه کاربردیترشــدن ریاضیــات تــاش کننــد
و زمین ـهی رشــد و شــکوفایی دانشــجویان رشــتهیریاضــی در تمــام مقاطــع فراهــم شــود؛ مســلما میتــوان گامهــای بزرگــی بــرای
پیشــرفت کشــور برداشــت .امــری کــه الزمــهی آن توجــه هرچــه بیشــتر برنامهریزیهــای کشــور بــه علــوم پایــه و علیالخصــوص
رشــتهی ریاضــی اســت.

مصاحبه با افراد شاخص:
در ادامه میخواهیم با دو شخص از بهترینهای حوزهی ریاضی در زمینهی شغلی و پژوهشی مصاحبه کنیم.

مصاحبه 1
بخش شغلی :جناب آقای حسن حسین پور
معرفــی ایشــان :ایشــان فارغالتحصیــل رشــتهی ریاضــی کاربــردی از دانشــگاه یــزد و کارشناســی ارشــد از دانشــگاه ســاری هســتند .از
ســال  79بــه صــورت جزئــی و از ســال  81بــه صــورت حرفـهای تدریــس را شــروع کردنــد و ســال  85بــه اســتخدام آمــوزش و پــرورش
در آمدنــد .از ســال  87در مرکــز تیزهوشــان پســرانه و دختران ـهی الهیجــان تدریــس را شــروع کردنــد .طــی دو ســال اخیــر در مرکــز
تیزهوشــان رشــت نیــز مشــغول بــه تدریــس هســتند و از ســال  93ســرگروه تیزهوشــان اســتان گیــان میباشــند.
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مصاحبه 2
بخش پژوهشی :پروفسور عبداله برهانی فر
معرفــی ایشــان :رئیــس دانشــکدهی علــوم پای ـهی دانشــگاه محقــق اردبیلــی ،پژوهشــگر نمون ـهی دانشــگاه ،مســلط بــه زبانهــای
روســی و انگلیســی ،عضــو هیئــت علمــی گــروه ریاضیــات و کاربردهــا از ســال  ،1373دارای تالیفــات و مقــاالت متعــدد از قبیــل
کتابهــای ریاضیــات مهندســی پیشــرفته ،معــادالت دیفرانســیل و کاربردهــا و نــرم افــزار  ،Mapleدکتــری ریاضــی کاربــردی از
دانشــگاه دولتــی مســکو و اســتادی همــدل و باســواد هســتند.

مصاحبه :1
.1لطفا خودتان را معرفی کنید .حسن حسین پور
متولد چه سالی هستید؟ 1355
اهل کجا هستید؟ الهیجان
 .2لطفا ً کسب و کار خود را معرفی کنید و بفرمایید چگونه کسب و کار خود را آغاز نمودید؟
البتــه بــه حرفـهام بــه چشــم کســب و کار نــگاه نمــی کنــم .حرفـهام تدریــس ریاضــی اســت و نــوع
برخــورد اســاتید دانشــگاه باعــث بوجــود آمــدن اشــتیاق بــه تدریــس شــد و کــم کــم از ســال  81در
الهیجانبــه طــور رســمی شــروع بــه تدریــس نمــودم .کــه در ادامــه از طریــق آزمــون ،بــه اســتخدام آمــوزش و پــروش در آمــدم.
.3ایدهاش چطور به ذهن شما رسید؟
در واقــع ایــدهی آن همــان شــور و شــوقی کــه اســاتید بــا دادن مســئله و تمریــن و حــل کــردن آنهــا و توضیحــی کــه بــرای دیگــران
میدادیــم شــروع شــد.
 .4برای تحقق ایده چه اقداماتی انجام دادید؟
بــرای تحقــق ایــن ایــده کــه تدریــس نمایــم و حرفـهام شــود؛ تمــام فراینــد زندگــی را معطــوف آن کــردم .روزهــا و ســالهای زیــادی را
صــرف مطالعــه و نوشــتن و طــرح درس و چگونگــی ایجــاد رابطــه بیــن رشــته و درس و یادگیــری دانــش آمــوز و دانشــجویان کــردم.
ســخت ولــی بســیار لــذت بخــش و پرشــور اســت وقتــی هدفــت مشــخص و بــرای ارتقــای خــود و گام بــه جلــو تــاش میکنیــد.
.5آیا دوستانی در تحقق این ایده همراهتان بود یا تنها بودید؟ حمایت دیگران را چقدر مؤثر در پیشرفتتان میدانید؟
قطعــا در هــر شــغل یــا حرف ـهای احتیــاج بــه اهــرم تشــویق و حمایــت اســت .در ضمــن اینکــه از بــدو کار همســری داشــتم کــه بــه
حمایــت و همراهــی و تحمــل بســیاری از دشــوار هــای زندگــی بــا یــک دبیــر کــه بیشــتر اوقاتــش صــرف کتــاب و مطالعــه و حضــور در
کالسهــای درس بــود پرداخــت .حمایــت دو نفــر کــه دوســت دارم نــام ببــرم جنــاب آقــای پالیــک کــه تــا همیــن لحظــه حمایــت همــراه
بــا راهنمایــی ایشــان را دارم(در دوران دانــش آمــوزی معــاون مدرســهی محــل تحصیــل بنــده بودنــد و از آن بــه بعــد هــم معــاون
مدرسـهای کــه شــروع بــه تدریــس کــردم هســتند تــا همیــن حــاال) و همچنیــن جنــاب آقــای نیــک پــی کــه در طــول  9ســال اول تدریــس
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نیــز بــا حمایتشــان بــه عنــوان مدیــر ،بنــده را مــورد لطــف قــرار دادند(ایشــان دبیــر شــیمی در دوران تحصیلــی بنــده هــم بودنــد).
.6آیا شوق ادامهی این کار را دارید؟
ایــن کار بــه عشــق نیــاز دارد و هــر روز کــه میگــذرد ایــن شــوق بیشــتر میشــود .امــا انگیــزهی اصلــی ،دانــش آمــوزان و دانشــجویان

انجمن علمی مخترعین و مبتکرین

شماره دوم ،بهــــــــار 1400

هســتند کــه چقــدر ایــن شــوق مــدرس را میپذیرنــد و بــه او انگیــزه میدهنــد .کــم شــدن عالقــه نســبت بــه درس مــورد تدریســم
نمیتوانــد تاثیــر خــود را نگــذارد امــا در جهتــی دیگــر بــا تــاش بــرای ایــن کــه چگونــه میتــوان آنهــا را متقاعــد بــه یادگیــری کــرد؛
انگیــزهی ادامــه راه را گــرم نگــه م ـیدارد.
.7آیا استقبال خوبی از آموزشهایتان می شود؟
خوشــبختانه در مدارســی کــه هســتم ،مراکــز ســمپاد اســتان گیالن(ســرگروه ریاضــی ســمپاد اســتان گیــان نیــز هســتم) ،بــا دانــش
آمــوزان پرتــاش و بــا اســتعدادتر ســر وکار دارم .در فعالیتهــای غیــر موظــف نیــز رضایــت نســبی اســت و تــاش بــه باالبــردن ایــن
ســطح رضایتمنــدی دارم.
.8آیا از شبکههای مجازی برای معرفی بهتر خود و اشتراک ویدیوهای آموزشی استفاده میکنید؟
بلــه در ســالهای اخیــر ناگزیــر بــه اســتفاده از شــرایط مجــازی بــرای ارتبــاط بــا دانــش آمــوزان و حتــی همــکاران در اســتان شــدهایم و
ایــن راه در جهــت تبلیغــات و دیدهترشــدن اســتفاده شــده ،مخصوصــا بــا قــرار دادن جــزوات و تدریسهــا در وبــاگ و بــه مــرور در
شــبکههای مجــازی .تــا هماکنــون کــه شــاد ،ویــژهی آمــوزش و پــرورش و وبالیــت کــه ســایت مفیــد بــرای برگــزاری آزمونهاســت و در
شــرایط ویــژهی کرونایــی کــه ایــن اجبــار را بیشــتر هــم نمــوده اســت.
 .9به نظر شما چگونه میتوانند وارد این بخش شوند و اطالعات و دانش مورد نیاز اولیه چه چیزهایی هستند؟
بــه نظــرم اگــر دانــش آمــوز از همــان دورهی تحصیــل دبیرســتان ســعی در طــرح ســوال و توضیــح دادن بــه دوســتان خــود برآیــد و
صــرف گرفتــن یــک نمــره وقــت خــود را ســپری ننمایــد و اینکــه شــوق آمــوزش و ارائ ـهی آن را در خــود بپرورانــد ،میتوانــد وارد ایــن
عرصــه شــود و قطعــا هــم موفــق خواهــد شــد.
 .10کمی از کودکی و خانوادهی خود و اینکه عالقهی شما به ریاضی از کجا شروع شد؛ تعریف کنید؟
اگــر بخواهــم بــه کودکــی برگــردم و علــت درس خوانــدن را بررســی کنــم تنهــا هدفــم خلبانــی و وارد شــدن بــه ایــن رشــته بــود کــه
متاســفانه در مصاحب ـهی پزشــکی رد شــدم و ناگزیــر بــه ســربازی رفتــم و پــس از اتمــام ســربازی بــرای ورود بــه درس و دانشــگاه
تــاش کــردم و وارد دانشــگاه سراســری یــزد شــدم و میتــوان گفــت شــوق اصلــی از تــرم چهــارم شــروع شــد.
 .11آیا پیش زمینهی تحصیلی شما در انتخاب و ایجاد این کسب و کار جدید تاثیر داشت؟
کامال وابسته است .رشتهی تحصیلی لیسانس ریاضی کاربردی و کارشناسی ارشد ریاضی(آنالیز عددی) بوده است.
 .12چه میزان به کاری که شروع کرده بودید ایمان داشتید که مسیر را درست میروید؟
چــون اراده و تحمــل خــود را بــاور داشــتم ،ایمــان داشــتم میتوانــم بــه اوج خــود برسم(شــاید نتوانســتم بــه خیلــی از اســاتید برســم
و بــه باالتریــن خــودم برســم).
.13آیا از درآمد این شغل راضی هستید؟ و به کسانی که به ریاضی عالقه دارند نیز توصیه میکنید؟
اگــر بخواهیــم بــه ایــن شــغل بــه عنــوان بیزینــس علمــی نــگاه نکنیــم و صرفــا بــه حقــوق آمــوزش و پــرورش نــگاه کنیــم قطعــا یــه
شــغل درآمــدزا نیســت و ایــن را هــم اضافــه کنــم کــه بــرای درآمــد بــاال نیــز ســختگیهای خــودش را دارد و فقــط بــه عاشــقان واقعــی
کــه ریاضــی آموختــن و آمــوزش دادن را دوســت دارنــد توصیــه میکنــم .چــون صــرف بلــد بــودن حــل مســئله ،بــدون درک واقعــی
ریاضــی باعــث ایجــاد انحــراف در آن میشــود و ایــن اصلیتریــن لطم ـهای اســت کــه اکنــون شــاهد آن هســتیم .
 . 14ریسک هایی که به جهت راه اندازی کسب و کارتان پذیرفتید چه بود؟
عدم پذیرش دانش آموزان و رقابت کردن سخت با مدرسان مطرح شهر شاید تنها ریسک مد نظر باشد.
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 .15برای رشد و توسعه کسب و کارتان چه برنامههایی دارید و تاکنون چه فعالیتهایی انجام دادهاید؟
نوشــتن جــزوه و ســاخت کلیپهــای آمــوزش و در کل آمــاده کــردن کتــاب جامــع ریاضــی بــرای دبیرســتان بــه صورتــی کــه تمــام
مطالــب کتــاب و نــکات تســتی را در کنــار هــم شــامل شــود.
 .16مهمترین عاملی که باعث شد در مسیر هدفتان محکم و استوار بمانید چیست؟
لــذت قبولــی دانــش آمــوزان در کنکــور و دیــدن موفقیتهــای آنهــا کــه قطعــا وصــف آن ســخت ولــی تاثیــر آن بــر ثابــت قــدم بــودن
و تــاش مضاعــف بســیار زیــاد اســت.
 .17شما الگو یا شخص خاصی در ذهن خود داشتید که باعث انگیزهی شما میشد؟ لطفا آن الگو را معرفی کنید.
الگــوی تدریــس کــه در واقــع اســاتید دانشــگاه بودنــد ولــی در ایــن بیــن دکتــر عبــاس صمیمــی در تــرم آخــری کــه در دانشــگاه گیــان
مهمــان بــودم؛ بــا بیــان مفاهیــم کلیــدی و مفهومــی درس ریاضــی بــه صــورت کامــا درگیرکننــدهی ذهــن و همچنیــن دکتــر تقــی زاده
در درس هندسـهی دانشــگاه گیــان بــا تســلط کامــل بــر درس و بیــان مفاهیــم بــه صــورت اســتداللی و کامــا شــفاف؛ تاثیــر شــایانی
داشتند.
 .18شکست در کار را چگونه توصیف میکنید؟ به نظر شما شکست الزم است که پیشرفت کنیم؟
در کار تدریــس ،شکســت یعنــی نتیجــه نگرفتــن بیشــتر دانــش آمــوزان در آزمــون ،مخصوصــا کنکــور و بلــه ایــن شکســت باعــث
میشــود نــوع تدریــس و بیــان مطالــب را بــه روزتــر و هماهنــگ بــا قــدرت یادگیــری دانــش آمــوز کنیــم و ایــن خــود میتوانــد شــرایط
پیشــرفت را بــرای ســالهای بعــد و نتیجــه گرفتــن دانــش آمــوزان کمــک نمایــد.
 .19تا چه اندازه خودتان را موفق میدانید؟ و دالیل موفقیت خود را چه میدانید؟
بــه نظــرم خــودم .در واقــع پیــش وجدانــم راضــی هســتم کــه توانســتم خــود موفقــم را در ایــن رشــته بــرای ســطح پایــه و ســطوح
اولیـهی دانشــگاه داشــته باشــم و ایــن نتیجــه فقــط و فقــط تــاش و تــاش و تــاش بــوده اســت و صــد البتــه شــناخت و درک واقعــی
ریاضــی کــه چقــدر در تبییــن تمــام مســائل روزمــره علــی رغــم بــد نشــان دادن ایــن درس در جامعــه کــه ناشــی از عــدم شــناخت آن
اســت نقــش داشــته و اینکــه نــوع آمــوزش در پایــه و دبیرســتان جنبـهی اســتداللی آن را کنــار گذاشــته و در حــد حفــظ چنــد فرمــول
شــده اســت کــه آن را ســختتر مینمایــد ،نقــش بــه ســزایی داشــته اســت.
 .20به عنوان یک فرد موفق در زمینهی شغلی توصیهی شما در شروع کار چیست؟
توصیــهی موکــد بنــده ایــن اســت کــه صــرف بلــد بــودن حــل چنــد مســئلهی ریاضــی و تســلط بــر چنــد نکتـهی تســتی وارد ایــن رشــته
نشــوند؛ بلکــه بــا توجــه بــه قــدرت اســتدالل و تســلط یافتــن بــر مســائل ،خصوصــا مســائل کاربــردی و اثباتهــای تحلیلــی و عشــق بــه
یادگیــری در تمــام طــول عمــر و یــاد دادن هــر آنچــه میآموزیــم وارد ایــن رشــته شــویم .هرچنــد نیــاز اقتصــادی جــزء الینفــک آینــدهی
شــغلی اســت و معیــار جامعــه تــا حــدودی میــزان درآمــد نیــز میباشــد؛ امــا ابتــدا جنبـهی علمــی و عاشــقانهی آن را در نظــر بگیریــم
و ســپس بــه عنــوان حرفـهای درآمــد زا بــه آن نــگاه کنیــم کــه خــواه و ناخــواه وقتــی بــار علمــی و قــدرت بیــان و نــوع برخــورد و تعامــل
بــا دانــش آمــوز و دانشــجو رشــد نمایــد؛ درآمــد خوبــی هــم بــه دنبــال خواهــد داشــت .
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مصاحبه :2
.1لطفا خودتان را معرفی کنید .عبداله برهانی فر
متولد چه سالی هستید؟ 1346
اهل کجا هستید؟ استان اردبیل-شهرستان بیله سوار
 .2لطفا راجع به سوابق تحصیلی و فعالیتهای اجرایی خود مختصری توضیح دهید.
بنــده در ســال  1373بــا مــدرک کارشناســی ارشــد ریاضــی بــه عنــوان هیئــت علمــی ،اســتخدام
دانشــگاه محقــق اردبیلــی شــدم .در ســال  1379بــه صــورت مامــور بــه تحصیــل در دانشــگاه
دولتــی مســکو مشــغول و در ســال  1383فــارغ التحصیــل گردیــدم .در حــال حاضــر در مرتبــهی اســتادی در گــروه ریاضیــات و
کاربردهــا فعالیــت میکنــم و رئیــس دانشــکدهی علــوم پایــه هســتم .در پسـتهای مدیریتــی مختلــف در دانشــگاه از جملــه :رئیــس
اســتعدادهای درخشــان دانشــگاه ،معــاون دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه ،مدیــر نظــارت و ارزیابــی دانشــگاه ،مدیــر تحصیــات
تکمیلــی دانشــگاه ،عضــو هیئــت اجرایــی جــذب هیئــت علمــی دانشــگاه فعالیــت کــردهام.
 .3در دوران تحصیل با چه چالشها و مسائلی روبه رو بودید؟
مــن یــک روســتا زاده هســتم و در مدرسـهای کــه معلمانــش ،از عشــایر شــیراز و خیلــی فعــال و زحمتکــش بودنــد ،تحصیــل کــردهام.
دورهی راهنمایــی را در شــهرگرمی نزدیــک روســتا و دورهی دبیرســتان را در شــهید رجایــی الهیجــان اســتان گیــان درس خوانــدم .در
دورهی ابتدایــی فاصل ـهی روســتای مــا تــا مدرســه خیلــی دور بــود و ســاعتها طــول میکشــید تــا بتوانــم بــرای تحصیــل از روســتای
خودمــان بــه روســتای دیگــر بــروم .مــن دانــش آمــوز آرام و تقریبــا ً درس خوانــی بــودم .خانــوادهی مــا در ســطح مالــی بســیار ضعیفــی
بــود و در دورهی راهنمایــی و دبیرســتان در خانــهای اجــارهای زندگــی میکــردم .در روزهــای تعطیــل بایــد کار میکــردم و کارهایــی
مثــل غــذا پختــن هــم بــر عهــدهی خــودم بــود .مجبــور بــودم کــه خــودم کار کنــم و بــه تحصیالتــم ادامــه دهــم و مجموع ـهی ایــن
عوامــل ســبب شــد کــه عــاوه بــر درس و تحصیــل ،درس زندگــی را نیــز یــاد بگیــرم .در ســال 1365در رشــتهی دبیــری ریاضــی مقطــع
کارشناســی دانشــگاه تبریــز پذیرفتــه شــدم .پذیــرش دورهی ارشــد دانشــگاه تبریــز حــدود  4نفــر بــود و امکانــات کــم و دسترســی
بــه اینترنــت و کتــب و مقــاالت الکترونیکــی بســیار دشــوار بــود .حتــی بــرای گرفتــن مقال ـهی مربــوط بــه پایــان نامــه بــه کتابخان ـهی
مرکــزی انگلســتان بــه صــورت پســتی نامــه مینوشــتیم و مقالههــا را بــه صــورت پســتی دریافــت میکردیــم .بــا وجــود ایــن کمبودهــا
اســاتید مــا بســیار ســخت گیــر بودنــد و مــا نیــز مجبــور بــه فعالیــت بیشــتری بودیــم.
 .4سختیها تا چه حد مانع ادامهی مسیرتان میشد؟
بــا وجــود ســختیها از مطالعــه و تحصیــل لــذت میبــردم .چــون ایــن یقیــن را داشــتم ،اگــر کســی تــاش کــرده و ســختیها را تحمــل
کنــد حتمــا ً بــه نتیجــه میرســد و بــا کار و فعالیــت انگیــزهام دو چنــدان میشــد.
.5دوران کنکورتان و رسیدن به امکانات الزم مثل کتابخانه چگونه بود؟
زمانــی کــه در کنکــور سراســری شــرکت کــردم ،تعــداد داوطلبیــن خیلــی زیــاد امــا ظرفیــت پذیــرش دانشــگاه محــدود بــود .امکانــات
آموزشــی خیلــی کــم بــود یعنــی اینترنتــی وجــود نداشــت کــه ســایتها و مقــاالت آن را بــه کار ببریــم و کتابهــای آموزشــی نیــز وجــود
نداشــت کــه از ســواالت و بخــش آموزشــی آنهــا اســتفاده کنیــم .ایــن شــرایط باعــثشــد مجبــور شــویم تــا مســائل ریاضــی را حــل و
بــه آنهــا فکــر کنیــم و گاهــی هــم اتفــاق میافتــاد کــه بـه صــورت گروهــی مســائل را حــل کنیــم و همیــن امــر باعــث موفقیــت مــا شــد.
آن زمــان رشــتهی ریاضــی اعتبــار خیلــی زیــادی در دانشــگاه داشــت کــه هــم اکنــون از ارزش آن کاســته شــده اســت.
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. 6بهنظر شما دغدغهی اصلی دانشجویان رشتههای ریاضی چیست؟
دغدغ ـهی اصلــی دانشــجویان علــوم پایــه و ریاضــی؛ نداشــتن فرصــت شــغلی چــه در مقطــع کارشناســی و چــه ارشــد و چــه دکتــری
میباشــد ،ایــن امــر انگیــزهی آنهــا را در مطالعــه و پژوهــش از بیــن میبــرد.
 . 7تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه مسکو را چگونه توصیف میکنید ؟
از تحصیــل در دانشــگاهی کــه دارای رتبــهی دو رقمــی در دنیــا مــی باشــد ،بســیار خوشــحال بــودم .دانشــگاه Moscow State
 Universityیکــی از بهتریــن دانشــگاههای دنیاســت .تحصیــل در روســیه مشــکالتی از قبیــل یادگیــری زبــان داشــت .توســط خــود
دانشــگاه دورهی آموزشــی زبــان روســی از ســاعت نــه صبــح تــا چهــار بعــد از ظهــر را بــه مــدت یــک ســال گذرانــدم .تحصیالتــی کــه در
دانشــکدهی ریاضــی کاربــردی و انفورماتیــک انجــام دادم؛ جهــت فکــریام را نســبت بــه علــم تغییــر داد و دریافتــم برعکــس مــا کــه
فکــر میکنیــم ریاضــی فقــط تئــوری و محــض اســت بایــد کاربــردی باشــد.
 .8نحوهی فعالیت دانشجویان روسی نسبت به دانشجویان ایرانی چگونه است؟
مقایس ـهی اســتعداد دانشــجویان بیــن اقــوام و کشــورها درســت نیســت .چگونگــی تربیــت و راهنمایــی آنهــا خیلــی موثــر اســت.
عالقمنــدی دانشــجویان بــه مســائل و دانشهــای مختلــف متفــاوت اســت؛ دانشــجویان روســی و همچنیــن کشــورهای پیشــرفتهی
دیگــر از روی عالقهمنــدی وارد رشــتههای مختلــف میشــوند ولــی در کشــور مــا دانشــجویان رشــتهی خــود را ناخواســته انتخــاب
میکننــد و در نتیجــه دانشــجویان و اســاتید بــا مشــکالتی مواجــه خواهنــد شــد.
 .9بهنظر شما آیا ارتباط خوبی از لحاظ فعالیتهای علمی بین دانشکدههای علوم پایه و بقیه دانشکدهها وجود دارد؟
یکــی از مشــکالت کشــور ایــن اســت کــه ارتبــاط علــوم بــا همدیگــر خیلــی ضعیــف اســت و ایــن نبــود ارتبــاط ،ســبب عــدم همــکاری
بیــن جامعــه ،صنعــت و رشــتهها شــده اســت .مــا هنــوز بــا اصــل مطالــب علمــی فاصلــه داریــم .متاســفانه بســیاری از دانشــجویان و
نخبــگان مــا بــه همیــن دلیــل بــه کشــورهای دیگــر مهاجــرت میکننــد .جوانــان و افــکار آنهــا گنجینـهی کشــور هســتند و بایــد از ایــن
گنجینــه نهایــت اســتفاده را ببریــم و از آن حفاظــت کنیــم .مــا میتوانیــم بــا مدیریــت صحیــح و ایجــاد امکانــات زیــاد ایــن جوانــان
را در کشــور نگــه داریــم.
 .10دلیــل عــدم اعتمــاد بــه دانشــجویان مقطــع کارشناســی جهــت تحقیقــات و در اختیــار قــرار نــدادن امکاناتــی ماننــد آزمایشــگاه بــه
آنهــا چیســت؟
دورهی کارشناســی بایــد بصــورت تحقیقاتــی کار بشــود ،عــدم بــاور بــه دانشــجویان کارشناســی بایــد بــه عنــوان یــک مشــکل ،حــل
شــود .ولــی همانطــور کــه عــرض کــردم بــا توجــه بــه اینکــه دانشــجویان عمدتــا از روی عالقــه وارد دورهی کارشناســی نمیشــوند و کمتــر
دیــده شــده کــه دانشــجویان عالقهمنــد بــه تحقیــق در دوره کارشناســی دیــده شــود.
 .11مشکل اصلی دانشجویان ،علیالخصوص دانشجویان دکتری چه چیزی هست؟
مشــکل اصلــی در تمامــی مقاطــع نداشــتن انگیــزه اســت .مقطــع دکتــری کار و فعالیــت زیــادی میطلبــد و دانشــجو نیازمنــد آرامــش
روحــی و انگیــزه بــرای مطالعـهی بیشــتر اســت .متاســفانه مــا در دانشــجویان دکتــری مخصوصــا ً دانشــجویانی کــه کار جانبــی ندارنــد
انگیــزه نمیبینیــم و بزرگتریــن دغدغـهی آنهــا آینــدهی شــغلی خودشــان هســت.
.12سالهاست این مشکل برای داشجویان علوم پایه وجود دارد ،شما چه راه حلی برای این موضوع دارید؟
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بایــد پذیــرش بــرای ایــن رشــتهها علیالخصــوص در مقاطــع دکتــری بــا توجــه بــه نیازهــای کشــور صــورت بگیــرد .راه حــل بعــدی
بورســیهی وزارت علــوم بــرای دانشــجویان حتــی در مقاطــع کارشناســی و در نظــر گرفتــن امکانــات خــاص بــرای اینگونــه رشــتهها
میباشــد ،تــا انگیــزه بــرای انتخــاب رشــتههای علــوم پایــه بــاال بــرود .مدنظــر و حتــی اولویــت دادن اســتخدام دانشــجویان علــوم پایــه
بــه دلیــل اینکــه آنهــا بعــد از فارغالتحصیلــی از توانایــی و کارایــی باالیــی برخــوردار هســتند.

انجمن علمی مخترعین و مبتکرین

شماره دوم ،بهــــــــار 1400

.13چه توصیهای برای دانشجویان دارید؟
بــه دلیــل مشــکل بــودن یادگیــری ،خیلیهــا از دانــش گریزاننــد .راه پیشــرفت از کتابخانههــا میگــذرد .متاســفانه امــروزه کتابخانههــا
در کشــورمان امنتریــن مــکان بــرای عنکبوتهــا شــده اســت .گانــدی مطلبــی را بیــان کــرده کــه بــه نظــرم بســیار مهــم اســت7 :چیــز
بــدون  7چیــز دیگــر خطرنــاک اســت ،ثــروت بــدون زحمــت ،لــذت بــدون وجــدان ،دانــش بــدون شــخصیت ،تجــارت بــدون اخــاق ،علــم
بــدون انســانیت ،عبــادت بــدون ایثــار و سیاســت بــدون شــرافت .توصیـهای کــه بــرای دانشــجویان دارم ایــن اســت کــه آنهــا در کنــار
یادگیــری علــم ،چگونــه انســان بــودن را هــم آمــوزش ببیننــد .علــم بــدون اخــاق نــه ارزش معنــوی و نــه ارزش مــادی دارد .دانشــجو در
کنــار یادگیــری علــم ،بایســتی کمــک و احتــرام بــه هــم نــوع و حتــی طبیعــت را جــزء زندگــی خــود قــرار دهــد و ایــن فرهنــگ را در جامعــه
توســعه دهنــد .ســخن آخــرم ایــن اســت کــه دانشــجوها بایــد پــس از فارغالتحصیلــی بــا ســواد شــوند ،یعنــی بتواننــد بــه وســیلهی
خواندههــا و دانســتههای خــود تغییــری در زندگــی خــود ایجــاد کننــد و اثــرات ایــن تغییــر در جامعــه نیــز نمایــان خواهــد شــد.

سرپرست هیئت تحریریه :الناز عبدالرحیمی نیاری
هیئت تحریریه :زهرا کافی راد-محمدآخربین
http://cr-uma.ir/entrepreneur-mag
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بخش چهارم:

معرفی کتاب
"قدرت در درون ماست"

انســان همــان موجــودی اســت کــه میلیاردهــا رمــز و راز وجــودش از آغــاز تاریــخ تــا کنــون ذهــن
اندیشــمندان و عالمــان را بــه خــود مشــغول داشــته و خواهــد داشــت .دانشــمندان و متفکــران
در ایــن ســالها هرکــدام بــه نوبــهی خــود بــه رازی از عجایــب ایــن خلقــت شــگفتانگیز پــی
بردهانــد؛ امــا ایــن نظــرات گوناگــون هــر کــدام بــه فراخــور موضــوع و دانــش مطــرح کننــدهاش
نــکات مثبــت و منفــی منحصــر بفــردی دارنــد .البتــه در طــول تاریــخ همــواره ایــن بخشهــای
مثبــت نظــرات بودهانــد کــه زمین ـهی بلــوغ و رشــد فزایندهتــر را نویــد میدادنــد.
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وقتــی مــا افــکار و عقایدمــان را گســترش دهیــم ،عشــقمان آزادانــه جریــان مییابــد و وقتــی بــه انجــام ایــن کار متعهــد شــویم ،دیگــر
نیــازی بــه اظهــار آن نیســت .هــر چــه بیشــتر بــا قــدرت درونتــان ارتبــاط برقــرار کنیــد ،بیشــتر میتوانیــد در تمــام حیطههــای زندگــی
رهــا باشــید .هــر روز آنچــه را در زندگــی میخواهیــد ،بــه خودتــان بگوییــد و بــه گونـهای مطــرح کنیــد کــه گویــی آن را داریــد .در درون
هــر یــک از انســانها نیرویــی وجــود دارد کــه میتوانــد او را بــه ســوی ســامت کامــل و زندگــی بهتــر هدایــت کنــد.
امــا قــدم اول ایــن اســت کــه فــرد خــود را بــاور داشــته باشــد و ایــن کار تنهــا بــا خودشناســی بــه وســیلهی قــدرت درون اســت کــه
امــکان پذیــر میشــود .مــا بــه ذهــن برتــر یــا همــان قــدرت برتــر کــه مــا را از میــان جرقههــای نــور درونمــان یعنــی خــود ِ برتــر مــا ،یــا
همــان قــدرت درون ،خلــق کــرد؛ متصــل هســتیم .قــدرت برتــر جهانــی کــه تمــام خالیــق خویــش را دوســت دارد .او عشــق محــض
اســت .بســیار مهــم اســت کــه بتوانیــم زندگیمــان را در جهــت ایــن قــدرت درون ســوق دهیــم .زیــرا در ایــن صــورت زندگــی تنهــا
زیبایــی اســت و بــس .اگــر انســان بــه وســیلهی قــدرت برتــر جهانــی خــود کــه همــان قــدرت درون اوســت ،بتوانــد انتخابهــای
آگاهانــهای داشــته باشــد؛ بیشــک میتوانــد زندگــی جدیــدی کــه تنهــا زیبایــی در آن وجــود دارد را بســازد.
کتــاب "قــدرت در درون شماســت" ( ،)The Power Is Within Youکتابــی از لوئیــز ال.هــی ()Louise Lynn Hayدربــارهی
خودپذیــری و تحــول درونــی اســت.
لوئیــز ال هــی در ابتــدای کتابــش ایــن گونــه میگویــد :چــه کســی هســتید؟ چــرا بــه ایــن دنیــا آمدهایــد؟ باورهایتــان دربــارهی زندگــی
چیســت؟ هــزاران ســال اســت کــه جــواب ایــن ســواالت در درونمــان قــرار داشــته اســت .امــا معنــای آن چیســت؟
وی معتقــد اســت قدرتــی در درون همـهی مــا وجــود دارد کــه میتوانــد عاشــقانه مــا را بــه ســوی ســامت کامــل ،ارتباطــات عالــی و
مشــاغلی کامــل ســوق دهــد ،میتوانــد هــر نــوع خوشــبختی را برایمــان بــه ارمغــان بیــاورد .بــرای اینکــه اینهــا را بــه دســت آوریــم،
ابتــدا بایــد بــاور داشــته باشــیم کــه امــکان پذیــر هســتند .ســپس بایــد مایــل باشــیم الگوهایــی را در زندگیمــان بــه وجــود آوریــم
کــه خالــق شــرایطی مخالــف میــل مــا هســتند .مــا چنیــن کاری را بــا رجــوع بــه درون و تکیــه بــه قدرتــی درونــی کــه اکنــون میدانیــم
چــه چیزهایــی بــرای مــا بهتریــن هســتند ،انجــام مــی دهیــم .اگــر بخواهیــم زندگــی بــا ایــن قــدرت عظیــم درونیمــان همــراه شــود،
میتوانیــم زندگــی دوســت داشــتنیتر و ســعادتمندانهتری را خلــق کنیــم.
ایــن نظریــه بحــث جدیــدی نیســت؛ بطوریكــه مثــا در اســام مبحــث گســتردهی هدایــت عامــه ،دقیقــا وجــود یــك نیــروی شــگفت
انگیــز درون هــر مخلوقــی را مطــرح میكنــد و میگویــد كــه ایــن نیــرو عامــل حركــت موجــودات بــه ســوی هدفــی معیــن اســت .
البتــه خانــم هــی بــا تركیــب دیدگاههــای متفــاوت؛ از جملــه فلســفهی كلیــت ،بحــث بازگشــت بــه خویشــتن ،حــوزهی واحــد و
مباحثــی ایــن چنینــی بــه تســهیل فهــم نظریـهی هدایــت عامــه بــه شــكل غیرمســتقیم اقــدام كــرده اســت .بایــد دقــت كــرد در ورای
ظاهــر بســیار ســادهی كتــاب ،نــكات مفهومــی بســیار مهــم فلســفی و علمــی وجــود دارد كــه دقــت بــه اســتخراج آنهــا میتوانــد بــه
فهــم واقعــی كتــاب كمــك شــایانی نمایــد .در اشــارهای بــه اهــم مطالــب مطروحــه میتــوان بــه ارائـه مفهومــی كلــی از مثبــت گرایــی و
توانایــی و كاربردهــای آن ،تاكیــد بــر تلقینــات مثبــت ،اهمیــت عشــق بــه خویــش ،لــزوم كنتــرل فكــر و حالــت و قــوام دادن بــه آن در
مواقــع ضــروری و… اشــاره كــرد .نكت ـهی مهــم ایــن اســت كــه آن قدرتــی كــه مــا همیشــه ایــن گوشــه و آن گوشــه بــه دنبالــش بــوده
ایــم؛ در درون مــا حاضــر و آمــاده اســت تــا از آن در راههــای مثبــت بهــره بگیریــم .شــاید ایــن كتــاب بــه شــما نشــان دهــد كــه چقــدر
قدرتمنــد هســتید.

توضیحاتی دربارهی کتاب:
ایــن کتــاب بــا محوریــت ارتبــاط گرفتــن بــا درون و اســتفاده از نیــروی درونــی خــود ِ برتــر بــه موضــوع تفکــر ،بــاور و احتــرام بــه خــود
میپــردازد .همچنیــن بــه اهمیــت بــروز احساســات میپــردازد تــا افــراد دچــار افســردگی نشــوند .بــر همیــن اســاس ،كتــاب حاضــر
بیــان كننــدهی نظــرات و پیشــنهادات شــخصی اســت كــه بــا كنــدوكاو خویــش و عمــل بــه یافتههــای ایــن تــاش ،توانســته اســت
پــارهای از مشــكالت خــود را رفــع نمایــد .او در پــی در میــان گذاشــتن ایــن نظــرات بــا دیگــر همنوعانــش برپایــهی همــان عامــل

35

گاهنامهی علمی

نـــــــوبل

پیشــرفت علــم ،یعنــی توجــه بــه افــكار ســایرین و برداشــت نــكات مثبــت آنهــا و ادامـهی توســعهی جامعـهی انســانی برآمــده اســت.
کتــاب "قــدرت در درون شماســت" بیــان كننــدهی نظــرات و افــكار خانــم لوئیــس ال هــی ،از معتقدیــن علــم روان اســت .عمــده تریــن
مبحــث مســتقل کتــاب" قــدرت در درون شماســت" طــرح نیرویــی بــه نــام قــدرت درون اســت کــه نویســنده ادعــا میکنــد بــا تأســی
بــه آن میتــوان هرگونــه مانعــی را از ســر راه برداشــت.
ایــن کتــاب در  ۵بخــش دربــارهی قــدرت و خــرد درونــی ،چگونگــی آشــنایی و بــه کارگیــری آن در زندگــی فــردی و اجتماعــی ســخن
میگویــد.

بخش اول :هوشیار شدن
 )1قدرت درونی
 )2پیروی از صدای بیرون
 )3قدرت کلمات
 )4بازنگری مجدد افکار

بخش دوم :برطرفکردن موانع
 )5اشراف بر موانعی که انسان را محصور میکنند
 )6بگذارید احساساتتان بروز كند
 )7حرکت به آنسوی دردها

بخش سوم :عاشق خودتان باشید
 )8چگونه خود را دوست بداریم
 )9عشق به کودک درون
 )10گذر عمر و پیری

بخش چهارم :خرد درونیتان را به کار ببرید
 )11دریافت موفقیت
 )12تاکید بر خالقیت
 )13تمامیت امکان ها

بخش پنجم :از گذشته رها شوید
 )14تغییر و تحول
 )15دنیایی که برای عشق به یکدیگر آفریده شده

جمالت برگزیده از کتاب قدرت در درون شماست:
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_زمانی که دید ما نسبت به دنیا مثبت باشد ،افقهای مثبت زندگی گسترش خواهند یافت.
_اتفاقی ناگوار ممکن است خیلی برایمان سودمند باشد اگر ما به روشهایی به آن نزدیک شویم که بتوانیم رشد یابیم.
_خشــم هیجانــی صادقانــه اســت .وقتــی بــه شــکل ظاهــری تخیلــه نشــود ،در درون فــرو خــورده میشــود و اغلــب بــه شــکل بیمــاری
یــا ناکارآمــدی رشــد مییابــد.

انجمن علمی مخترعین و مبتکرین

شماره دوم ،بهــــــــار 1400

_ مــا چیــزی فراتــر از کالبــد و شــخصیتمان هســتیم .روح درونــی همیشــه زیبــا و دوستداشــتنی اســت ،مهــم نیســت ظاهــر
بیرونیمــان تــا چــه حــد ممکــن اســت تغییــر کنــد؛
وقتی به بصیرت درونی دست یابیم ،افقهایمان گسترده میشوند.
_هر یک از ما با جهان و با تمام زندگی پیوند کامل داریم .قدرت در درون ما است تا افقهای آگاهیمان را گسترش دهیم.
در بخشی از قدرت در درون شماست میخوانیم:
هیــچ مشــکلی وجــود نــدارد کــه عشــق کافــی نتوانــد بــر آن غلبــه کنــد .هیــچ مرضــی وجــود نــدارد کــه عشــق کافــی نتوانــد آن را درمــان
کنــد .هیــچ دری نیســت کــه عشــق کافــی نتوانــد بــازش کنــد .هیــچ خلیجــی نیســت کــه عشــق کافــی نتوانــد پلــی بــر روی آن بزنــد.
هیــچ دیــواری نیســت کــه عشــق کافــی نتوانــد آن را فــرو بریــزد .هیــچ گناهــی نیســت کــه عشــق کافــی نتوانــد جبرانــش کنــد .تفاوتــی
نمیکنــد کــه دردســر تــا چــه حــد ممکــن اســت شــدید باشــد ،چقــدر ناامیدکننــده باشــد ،چقــدر پیچیــده باشــد ،چقــدر اشــتباه بزرگــی
باشــد؛ حضــور کافــی عشــق ،همـهی آنهــا را برطــرف میکنــد و اگــر شــما بتوانیــد بــه انــدازهی کافــی عشــق بورزیــد ،خوشــحالترین و
قدرتمندتریــن شــخص در جهــان خواهیــد بــود.
تــرس نقط ـهی مقابــل عشــق اســت .هــر چــه بیشــتر خــود را بــاور داشــته و بــه خویــش اعتمــاد نمایــم بــه همــان نســبت بیشــتر
عشــق و محبــت در درونمــان شــکل میگیــرد .وقتــی کــه دچــار عــادات زیــانآور وحشــت ،ناراحتــی ،نگرانــی و یــا دوســت نداشــتن
خویــش هســتیم

گزیدهای دربارهی نویسندهی کتاب قدرت در درون شماست( لوییز ال هی )
قــدرت در درون شماســت اثــری از لوییــز هــی (انگلیســی Louise Hay :زادهی  ۸اکتبــر  -۱۹۲۶درگذشــت  ۳آگوســت  )۲۰۱۷یــک
ســخنران انگیزشــی و نویســندهی اهــل ایــاالت متحــدهی آمریــکا اســت .او بنیــان گــذار انتشــارات«خانهی هــی» اســت .وی چندیــن
کتــاب در زمینـهی نــو اندیشــی و خودیــاری نوشــته اســت.
لوییــز هــی در شــهر لــس آنجلــس بــه دنیــا آمــد .ناپــدریاش فــردی خشــن بــود و همــواره او و مــادرش را مــورد اذیــت و آزار قــرار
مـیداد .در ســن  ۵ســالگی توســط همســایهاش مــورد تجــاوز قــرار گرفــت و در  ۱۵ســالگی در حالــی کــه حاملــه بــود دبیرســتان را تــرک
کــرد .در  ۱۶ســالگی فرزنــدش را بــه دنیــا آورد .پــس از آن بــه شــیکاگو رفــت و بــه شــغلهای کــم درآمــد پرداخــت .در ســال  ۱۹۵۰بــار
دیگــر بــه نیویــورک آمــد و بــه عنــوان مــدل ،بــرای ســه تــن از طراحــان مــد آن روزهــا کار کــرد کــه برایــش موفقیــت آمیــز بــود .در ســال
 ۱۹۵۴بــا یــک تاجــر انگلیســی بــه نــام «آنــدرو هــی» ازدواج کــرد کــه پــس از  ۱۴ســال زندگــی مشــترک ،آنــدرو بــا زن دیگــری ازدواج کــرد
و او دل شکســته شــد .در چنیــن روزهایــی لوییــز هــی ،اولیــن کلیســای علــوم مذهبــی را کــه در خیابــان چهــل و هشــتم قــرار داشــت
را پیــدا کــرد و در آنجــا بــه فراگیــری قــدرت تحــول اندیشــه پرداخــت .در آنجــا بــه مطالع ـهی آثــاری از فلورانــس اســکاول شــین و
ارنســت هولمــز در خصــوص تفکــر نــو پرداخــت کــه در آن کتابهــا ادعــا میشــد خوشبینــی میتوانــد شــرایط مــادی مــردم را تغییــر
دهــد یــا بــا اســتفاده از آن میتــوان مشــکالت جســمی را نیــز درمــان کــرد.
در ســال  ۱۹۸۴هــی یــک جــزوهی کوچــک نوشــت بــا نــام "بــدن خــود را شــفا دهیــد" نوشــت .ایــن جــزوه در کتــاب "شــما میتوانیــد
زندگــی خــود را التیــام بخشــید" در همــان ســال منتشــر شــد بــه چــاپ رســید و همچنــان در لیســت پرفروشتریــن هــای نیویــورک
تایمــز اســت ،وی در ســی آگوســت  ۲۰۱۷فــوت کــرد.
منبع :کتاب قدرت در درون شماست | مترجم :مهناز دقیق نیا

سرپرست هیئت تحریریه :لیال قاسمی
هیئت تحریریه :بهراد قاسمی
http://cr-uma.ir/book-mag
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بخش پنجم:

انگیزشــــــــــــی

زندگینامهی وحید رجبلو

وحیــد رجبلــو ســومین فرزنــد یــک خانــوادهی  7نفــره در ســال  ۱۳۶۶و در شــهر کــرج متولــد
شــده و ســاکن کــرج میباشــد .او بــا بیمــاری نــادری بــه نــام  SMAبــه دنیــا آمــد .یــک بیمــاری
ژنتیکــی پیــش رونــده کــه بــه تدریــج تمــام عضــات بــدن او را از کار میانداخــت.
تــا ۱۳ســالگی ســواد خوانــدن و نوشــتن نداشــت؛ زیــرا مــدارس بــه دليــل بيمــارياش او را قبول
نميكردنــد ،امــا بــا تــاش خانــواده و کمکهــای یــک معلــم ،شــروع بــه خوانــدن و نوشــتن کــرد.
دوران ابتدایــی را طــی یــک ســال و نیــم و بــه صــورت غیرحضــوری تمــام کــرد ،دوران راهنمایــی
را هــم بــا معلــم خصوصــی و ســال بــه ســال خوانــد امــا چــون هزینههــا خیلــی زیــاد بــود تــرک
تحصیــل کــرد ...

گاهنامهی علمی

نـــــــوبل

چــون نمیخواســت صرفــا مصرفکننــده باشــد بــه کارهــای خالقان ـهای ماننــد ســیاهقلم ،مجسمهســازی ،ســفالگری و… روی آورد.
بعــد از مدتــی بــرای تامیــن هزینههــای درمــان خــود ،بــه کمــک خانــوادهاش لــب تابــی تهیــه کــرد و بــه کمــک آن شــروع بــه ارائ ـهی
خدمــات کامپیوتــری کــرد و توانســت بــه درآمــد برســد.
در ســن  23ســالگی طراحــی ســایت را آموخــت و در کنــار ارائـهی خدمــات کامپیوتــری ،کار طراحــی ســایت را نیــز انجــام داد .او تاکنــون
توانســته اســت بیــش از  200ســایت طراحــی کنــد .بعــد از مدتــی و بــا دعــوت بــه یــک اســتارتاپ مخصــوص معلولیــن ،ایــدهی همیــار
مهــر را مطــرح کــرد کــه توانســته بــود بــه موفقیــت قابــل توجهــی دســت یابــد .بعــد از مدتــی اســم اســتارتاپ خــود را بــه توانیتــو
تغییــر داد.
توانیتــو پلتفــرم ارائـهی خدمــات بــه معلولیــن ،ســالمندان و ســایر اقشــار اســت .در ایــن پلتفــرم خدمــات عمومــی ماننــد آرایشــگری،
خریــد و خدمــات تخصصــی ماننــد پرســتاری بــه درخواســت کننــدگان ارائــه میشــود .ارائــه دهنــدگان خدمــات ثبــت نــام کــرده و
افــراد نیازمنــد خدمــات از طریــق ایــن ســایت بــا آنهــا ارتبــاط گرفتــه و درخواســت خدمــات می-کننــد .موســس اســتارتاپ توانیتــو بــا
ایجــاد ایــن پلتفــرم در ســایت  tavanito.comتوانســته کســبو کار خــود را راهانــدازی کنــد؛  ۱۷شــغل مســتقیم در مرکــز اســتارتاپ
و حــدود یــک هــزار شــغل غیرمســتقیم از طریــق ســایت ایجــاد کــرده و اکنــون در فراینــد جــذب ســرمایه قــرار دارد .او بــا راهانــدازی ایــن
اســتارتآپ توانســت بــه بیــش از  ۱۰۰نفــر خدمــات ســامت ارائــه داده و در طــی  ۳مــاه بیــش از  ۵۰۰عضــو بگیــرد .او توانستهاســت
فرصتــی پدیــدآورد کــه بیــش از ۱۴هــزار شــهروند دارای معلولیــت و بــدون معلولیــت از خدمــات آنالیــن توانیتــو اســتفاده کننــد.

موفقیتهای وحید رجبلو
وحید رجبلو در ســال  ۱۳۹۹توســط کمیتهی غیرانتفاعی بینالمللی جوانان جهان ( )Junior Chamber Internationalبهعنوان
یکــی از  ۱۰چهــرهی تأثیرگــذار در دنیــا شــناخته شدهاســت .ایــن رویــداد معتبــر از ســال  ۱۹۸۳بــه صــورت ســاالنه ،بــا هــدف معرفــی
 ۱۰جــوان شایســته و تاثیرگــذار دنیــا برگــزار میشــود و تاکنــون افــراد معروفــی ماننــد الویــس پریســلی ،جکــی چــان ،جــان اف کنــدی
و ...از ســوی ایــن موسســه بــه عنــوان چهرههــای تاثیرگــذار و موفــق ســال انتخــاب شــدهاند .ایــن اولیــن بــار اســت کــه یــک ایرانــی
در چنیــن رویــدادی کاندیــد میشــد.

مصاحبه:
 باتوجه به این که شرایط ویژهای داشتید شما تا چه مقطعی توانستید تحصیل کنید؟نتوانســتم تحصیالتــم را بــا توجــه بــه شــرایطم ادامــه دهــم؛ چــون مــدارس ثبــت نامــم نمیکردنــد .بنابرایــن تــا دوم دبیرســتان
خوانــدم و همــان هــم غیرحضــوری بــود .بعــد از آن پــای کامپیوتــر نشســتم و خودآمــوز برنامــه نویســی یــاد گرفتــم و وارد بــازار کار
شــدم .زبانهــای تحــت وب را یــاد گرفتــم.
 یعنی زمان ورود به مدرسه به این میزان معلولیت نداشتید؟نــه آن زمــان حــدود  ۳۰تــا  ۴۰درصــد بــود .امــا االن بــه ۹۸درصــد رسیدهاســت .یعنــی فقــط درصــد دســت راســتم کار میکنــد کــه
خیلــی از آن اســتفاده میکنــم؛ کــه اگــر بیــکار شــوم دســت راســتم را هــم از دســت میدهــم.
 اولین شغل شما چه بود؟ چگونه کسب درآمد میکردید؟اتــاق مــن کنــار پنجــره بــود .یــک تابلــو درســت کــرده و رویــش نوشــته بــودم کــه خدمــات کامپیوتــری انجــام میدهــم .شــاید جالــب
باشــد کــه بدانیــد مــن آفیــس را بــه مــادرم هــم یــاد داده بــودم و او میتوانــد تایــپ کنــد .بنابرایــن خیلــی بــه مــن کمــک میکــرد .مــن
حتــی فیسبــوک را هــم بــه مــادرم آمــوزش داده بــودم .اینقــدر بــا فضــای وب آشــنا شــده بــود کــه بافتنــی را آنالیــن آمــوزش مـیداد.
هم ـه افــراد محلــه مــا را میشــناختند و هــر کســی کــه از مــا خدماتــی دریافــت میکــرد ،دوســتانش را هــم معرفــی میکــرد و روال
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درآمــدی خوبــی ایجــاد شــده بــود .امــا بــا بدترشــدن وضعیــت جســمی مــن و از کارافتــادن دســت چپــم ،بایــد فکــر دیگــری میکــردم.
 و چه فکر دیگری کردید؟آن زمــان حــدودا  ۲۳ســاله بــودم .مــن دیگــر نمیتوانســتم خدمــات کامپیوتــری ارائــه دهــم؛ امــا وارد فضــای اینترنــت شــده بــودم
و میدانســتم در ایــن فضــا فرصتهایــی بــرای مــن وجــود دارد یــا میتوانــم فرصتهایــی بــرای خــودم ایجــاد کنــم .کمکــم بــا
ســایتهای ایرانــی آشــنا شــدم .بــهویــژه بــا ســایتهایی کــه آموزشهــای مربــوط بــه فضــای وب را بــه صــورت رایــگان ارائــه میدادنــد.
مــن نمیتوانســتم از آموزشهــای پولــی اســتفاده کنــم؛ چــون هزینههــای باالیــی داشــتند .امــا بــا آموزشهــای رایــگان بــه صــورت
خودآمــوز ،کمکــم فضــای وب و امکاناتــش را شــناختم.
 ایده ساخت استارتاپ همیار مهر چطور به ذهنتان رسید؟چنــد ســالی کــه کار کــردم ،بیمــاریام واقعــا پیشــرفت کــرده بــود .تــا ایــن کــه بــه فکــر ســامانهای بــه نــام «همیارمهــر» افتــادم کــه
مشــاغل کل کشــور مثــل آرایشــگاهها ،ســوپرمارکتها و خیلیهــای دیگــر حاضرنــد بــرای معلولیــن خدمــات ارائــه دهنــد و بــا توجــه
بــه ایــدهای کــه داشــتم آن را راه انداختــم .تــا ایــن کــه بــه رویــداد «تــوان تــک» دعــوت شــدم و از بیــن  ۲۲اســتارتاپ شــرکت کننــده
ســوم شــدم.
 کسی هم در این سالها دلسردتان کردهاست؟اوایــل کــه درآمــدم خیلــی کمتــر بــود بــه مــن میگفتنــد دلــت خــوش اســت .بــرای  ۱۰هزارتومــان دو ســاعت پشــت کامپیوتــر
مینشــینی .امــا االن فــرق کــرده؛ اقــوام زنــگ میزننــد و میگوینــد رشــتهی مــا هــم کامپیوتــر اســت بیــا و دســت مــا را هــم بگیــر.
 اهداف و آرزوی شما برای آینده چیست؟ دوست دارید چه کاری انجام دهید؟آرزو کــه زیــاد دارم .امــا هدفــم ایــن اســت کــه اســتارتاپم را بتوانــم بــاال نگــه دارم .چــون خیلــی برایــم مهــم اســت .خیلــی برایــش
زحمــت کشــیدهام .و آرزو دارم زندگــی برایــم راحتتــر شــود.
 چرا تسلیم نمیشدی؟مــن آدم مغــرور و مصممــی هســتم .همیشــه ایــن دو خصیصــه همــراه مــن بــوده و همیشــه آرزوی اســتقالل مالــی داشــتم .دوســت
داشــتم کــه همــراه همســنوســالهای خــودم رشــد کنــم .نمیتوانســتم قبــول کنــم کــه همســنو ســال مــن باســواد هســتند و
مــن نیســتم؛ یــا آنهــا کاری میکنــد کــه مــن نمیتوانــم .ضمــن اینکــه مــن کســی را بابــت بیمــاریام مقصــر نمیدانســتم و پــدر و
ی آن را درمــان نمیکنــد .همچنیــن
مــادرم هــم بــه مــن میگفتنــد کــه بــا ایــن بیمــاری کنــار بیــا چــون اتفاقــی اســت کــه افتــاده و ناراحتـ 
هزینههــای باالیــی کــه بــرای درمــان مــن وجــود داشــت و هزینههــای مراقبــت و… موجــب شــده بــود کــه ایــن حــس در مــن ایجــاد
شــود کــه حتمــا دنبــال راهــی بــرای اســتقالل مالــی باشــم تــا فشــار کمتــری متوجــه خانــوادهام باشــد .همیشــه میخواســتم کاری کنــم
کــه بــه خانــوادهام ثابــت کنــم کــه قــدردان زحماتشــان هســتم .بــه همیــن دلیــل هــم هســت کــه تاکنــون اعضــای خانــواده و پــدر و
مــادرم بــه مــن نگفتهانــد کــه برایشــان دردســری ایجــاد کــردهام یــا عامــل زحمــت و مــرارت هســتم؛ بلکــه همیشــه بــه مــن میگوینــد
کــه باعــث افتخارشــان هســتم .در حالــی کــه پــدر مــن همیشــه خیلــی ســختگیر بــود.
 و اینکه اگر نتوانی توانیتو را موفق کنی ،تو را متوقف نمیکند؟نه متوقف نمیشوم بلکه راهم را عوض میکنم.
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نتیجه گیری
وحیــد رجبلــو ،بنیانگــذار اســتارتآپ توانیتــو؛ کســی کــه فقــط  2درصــد بدنــش کار میکنــد امــا بیــش از  200ســایت طراحــی کــرده،
یکــی از  10چهــرهی تاثیــر گــذار در جهــان بــوده ،تیــم  12نفــرهای را رهبــری میکنــد و هیــچگاه نــا امیــد یــا تســلیم نشــد.

انجمن علمی مخترعین و مبتکرین

شماره دوم ،بهــــــــار 1400

کار بــزرگ دیگــری کــه وحیــد رجبلــو انجــام داد ایــن اســت کــه در جامعـهای کــه معمــوال داشــتن نقــص عضــو یــا بیمــاری موجب انزوای
افــراد و ســرخوردگی میشــود ،او توانســت بــر هم ـهی ایــن چالشهــا پیــروز شــود .نــهتنهــا منــزوی نیســت بلکــه در حــال حاضــر در
بســیاری از همایشهــا و نشس ـتها ب ـه عنــوان ســخنران حضــور دارد .اکنــون جامع ـهی ۱۱میلیــون نفــری توانیابــان ایــران الگویــی
را پیــش روی خــود میبیننــد کــه بــا دوی ســرعت از هم ـهی موانــع عبــور کــرده اســت .نــه اینکــه بــا نخــی نامرئــی بــه موسس ـهای یــا
بنیــادی یــا نهــادی وصــل باشــد .نــه؛ وحیــد تنهــا بــه یــک جــا وصــل اســت و آن ذهــن بــزرگ و شکسـتناپذیر خــودش اســت.
وحید رجبلو نمونهی بارز انسانی متعالی است؛ فردی که ناامیدی و احساس شکست برای او بیمعنی است.
برای دیدن ویدئوهای مصاحبه با وحید رجبلو وارد لینک زیر شوید.
http://cr-uma.ir/tavanito

منابع
tavanito.com

سرپرست هیئت تحریریه :سمیرا نعمتزاده
هیئت تحریریه :بهراد قاسمی  -لیال قاسمی  -زهرا کافی راد
http://cr-uma.ir/motion-mag
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پارت :6

اخبار فنـاوری

جدیدترینهای فنــاوری و
اطالعات

هنــوز چنــد ماهــی از شــروع ســال جدیــد نگذشــته اســت ،ولــی تکنولوژیهــای جدیــد حســابی
ســر و صــدا کردهانــد .بــا توجــه بــه اســتقبال شــما از جدیدتریــن اخبــار حــوزهی فنــاوری اطالعــات
در شــمارهی اول نشــریه ،در ایــن شــماره از نشــریهی نوبــل نیــز اخبــار فناوریهــای جدیــد را
پوشــش دادهایــم.
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نابودی آفتهای کشاورزی با ربات خودران خورشیدی
شــرکت اکوروبوتیکــس ســوئیس اخیــرا ربــات کشــاورزی چهــار چــرخ خودرانــی بــه نــام آوو ( )Avoتوســعه داده اســت کــه بــر روی
قســمت صــاف ایــن ربــات صفحــات خورشــیدی تعبیــه شــدهاند .ایــن ربــات کامــا ً اتوماتیــک اســت و میتوانــد بــه طــور خــودکار بــه
داخــل مزرعــه رفتــه و علفهــای هــرز محصــوالت کشــاورزی را از بیــن ببــرد .ایــن ربــات بــا دقــت باالیــی کــه دارد ابتــدا علفهــای هــرز
را تشــخیص داده و بــه طــور انتخابــی مقــدار کمــی از آفــت کــش را روی آنهــا اســپری میکنــد .طبــق گــزارش شــرکت ســازنده ،بــا ایــن
ربــات میتــوان حــدود  ۹۵درصــد در مصــرف آفــت کشهــا صرفــه جویــی کــرد( .منبــع ســرپوش)

تولید بلندگوهای کاغذی سبک و نازک!
محققــان آلمانــی موفــق بــه تولیــد بلندگوهــای کاغــذی شــدهاند
کــه بســیار فشــرده ،ســبک و نــازک هســتند و بــا اســتفاده از
چاپگرهــای عــادی تهیــه میشــوند .بــه گــزارش نبــض فنــاوری،
نیواطلــس اعــام کــرد کــه ایــن بلندگوهــا را میتــوان بــه صــورت
حلقههــای دایــرهای شــکل بــزرگ درآورد و از ســقف آویــزان کــرد یــا
بــه شــکلهای دیگــر در نقــاط مختلــف نصــب کــرد .هزینـهی تولیــد
ایــن بلندگوهــا نیــز بســیار پاییــن اســت .قطعــات الکترونیــک
باریــک ایــن بلندگوهــا بــر روی صفحــات کاغــذی چســبانده
میشــوند و صــدا از طریــق همیــن قطعــات پخــش میشــود .رونــد
چــاپ بلندگــو بــا اســتفاده از ایــن چاپگرهــای ســه بعــدی ســریع و ســاده و محصــول نهایــی از انعطــاف زیــادی بــرای تــا زدن بــه منظــور
تشــکیل شــکلهای هندســی مختلــف برخــوردار اســت .وزن ایــن بلندگوهــا کــه در رنگهــای مختلــف قابــل تولیــد هســتند از ۱۵۰
گــرم فراتــر نم ـیرود( .منبــع نبــض فنــاوری)
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سگ رباتیک راهنمای نابینایان!
پژوهشــگران دانشــگاه کالیفرنیــا برکلــی ،یــک ســگ رباتیــک اختــراع کردهانــد کــه میتوانــد اشــخاص نابینــا را در مســیرهایی بــا موانــع
و باریــک راهنمایــی کنــد .ایــن ربــات بــا تکنولــوژی لیــزری کــه در آن تعبیــه شــده اســت محیــط اطــراف را رصــد میکنــد و راه را نقشــه
بنــدی و موانــع مســیر را شناســایی میکنــد؛ در نهایــت بــا یــک افســار افــراد را هدایــت میکنــد( .منبــع مهرنیــوز)

ویندوز  10و مبارزه با استخراج مخفیانهی ارزهای دیجیتال!
بــا توجــه بــه گســترش و افزایــش قیمــت ارزهــای دیجیتــال مثــل بیــت کویــن ،برخــی از افــراد دســت بــه کار شــدهاند و بــا ایجــاد بــد
افزارهایــی ،از طریــق سیســتمهای کاربــران و اســتفادهی مخفیانــه از  CPUدســتگاه ،رمــز ارز اســتخراج میکننــد .بــه همیــن منظــور
مایکروســافت بــا همــکاری اینتــل سیســتمی طراحــی کــرده اســت کــه ایــن بــد افزارهــا را تشــخیص میدهــد .فنــاوری  TDTاینتــل
محاســبات ریاضــی مخفــی بــرای دریافــت رمــز ارز را کشــف میکنــد و کامــا بــر پردازشهــای  CPUدســتگاه تمرکــز میکنــد .بــا ایــن
فنــاوری ،یادگیــری ماشــین ســو اســتفادههای مجرمــان ســایبری بــه حداقــل میرســد و از آســیب بــه سیســتمهای کاربــران جلوگیــری
میکنــد.
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دقیقترین ساعت اتمی دنیا با فناوری کوانتوم درهم تنیده!
بــه گــزارش روابــط عمومــی باشــگاه نــوآوری و فنــاوری یونســکو -ایــران بــه نقــل از وب ســایت موسســهی نــاوری ماساچوســت،
گروهــی از فیزیــک دانــان موسسـهی فنــاوری ماساچوســت ( )MITروشــی را بــرای کاهــش نوســانات کوانتومــی در ســاعتهای اتمــی
ایجــاد کردهانــد .ایــن طــرح کــه از اتمهــای درهــم تنیــده اســتفاده میکنــد ،میتوانــد بــه دانشــمندان کمــک کنــد مــاده تاریــک را
تشــخیص داده و اثــر جاذبــه را بــه موقــع مطالعــه کننــد .ســاعتهای اتمــی دقیقتریــن نگهدارندههــای زمــان در جهــان هســتند.
ایــن ابزارهــای نفیــس از لیــزر بــرای اندازهگیــری ارتعاشــات اتمهــا اســتفاده میکننــد .بــه گفتـهی کارشناســان ،بهتریــن ســاعتهای
اتمــی میتوانــد زمــان را بــا دقــت یــک ثانیــه بــه مــدت  ۱۵میلیــارد ســال نشــان کنــد( .منبــع باشــگاه نــوآوری و فنــاوری یونســکو-ایران)
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