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چکیده
اغلب فراگیران آمادگی الزم برای ایده پردازی و بکارگیری خالقیت در یادگیری مفاهیم مشکل و ناآشنای علوم تجربی را
ندارند .تفکر طراحی مبتنی بر روش های خالقیت است .در تفکر طراحی ذهن برای درگیر شدن با هر موضوع و این که همه
چیز را به صورت یک مساله ببیند عادت می کند .بنابراین در این شیوه مدل های ذهنی جدید به فراگیران آموزش داده
می شود که در فضای سازنده گرا می تواند برای پیشرفت خالقیت و یادگیری دروس آنان بسیار مفید واقع شود .مطالعه
حاضر می کوشد با تشریح مراحل پنج گانه تفکر طراحی به ارایه مدلی جهت بکارگیری خالقیت فراگیران در بکارگیری
مفاهیم وابسته به شبکه بلور بپردازد.
کلمات کلیدی :آموزش ،شبکه بلور ،تفکر طراحی.
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مقدمه
سازنده گرایی اندیشه ای است که طبق آن ادراک ،یادها و سایر ساخت های ذهنی پیچیده به طور فعال ،توسط فرد و
ذهن او ساخته می شود (سیف .)1۸9۱ ،به نظر می رسد برای عدالت در نظام آموزش و پرورش به پارادایم های جدید و
انسان گرایانه تر نیاز است .بنابراین پاردایم انتقادی با پیشتیبانی از رویکرد سازنده گرایی برای ایجاد عدالت آموزشیِ بیشتر
به وجود آمد (سرمدی و همکاران .) 1۸84 ،در یادگیری سازنده گرا فرایند یادگیری به عنوان یک فعالیت سازنده در نظر
گرفته می شود و مبتنی بر این پیش فرض است که یادگیری به صورت حل مساله انجام می شود .بنابراین در این رویکرد،
یادگیری سنتی که در آن انتقال دانش ،محور اصلی است به سوی یادگیری فعال و توسعه توانایی ها پیش می رود (عابدینی
بلترک و همکاران .) 1۸84 ،ریشه های جدیدتر نظریه سازنده گرایی براساس مطالعات بارتلت ،1گشتالت ،2پیاژه ،۸برونر،4
ویگوتسکی 5و نیز فلسفه پرورشی دیویی ۱است (عابدینی بلترک و همکار  .)1۸8۸رویکرد سازنده گرا داللت های مهمی
برای آموز ش علوم پایه دارد .مطابق رویکرد سازنده گرایی ،آموزش باید در موقعیت های طبیعی انجام شود .یکی از راهبرد

هایی که در آموزش علوم پایه شرایطِ موقعیتِ واقعی را دارد تفکر و یادگیری حل مساله است(السون و همکار .)1۸8۱
از سوی دیگر طراحی امری معطوف به وضعیت و شرایط است .وضعیت طراحی شامل توجه به محیط ،دانش ،تجارب
طراح و تعامل بین طراح و محیط است و تعامل میان طراح و محیط به مسیر طراحی شکل می دهد (گرو و ادو ،1به نقل از
تفضلی .)2114 ،و اژه طراحی که در دانش و صنعت و هنر تقریبا به معنایی مشترک به کار می رود ،یک اصطالح تخصصی
در حوزه معماری جدید است (فورتی ،9به نقل از تفضلی  .)2111تفکر طراحی 8گونه ای فکرکردن است و رویکردهای اتخاذ
شده از سوی طراح نقش مستقیمی در فرایند تفکر داشته و نتیجه آن در محصول طراح مشهود است .در تفکر طراحی توجه
خاصی به تعامل بین انسان و محیط شده است و به موضوعاتی چون شناخت ،ایده پردازی ،خالقیت ،تصمیم سازی و
تصمیم گیری پرداخته شده است (گرجی مهلبانی .) 1۸9۱ ،معموال طراح به طور ارادی و با کمک تفکر بر مسیرهای خاصی
از رابطه میان مفاهیم تاکید می کند؛ اما وقتی که تفکر را رها می کند و حافظه را به حال خود می گذارد ،حافظه با قدرت
درونی خود ،روابط جدیدی را برقرار می کند که از این کشف و برقراری نسبت های جدید ،به بروز ایده خالق تعبیر می
شود (تفضلی .) 1۸82 ،از نظر روان شناسانِ شناختی ،تفکر جنبه های نقاد و خالق ذهن را در برمی گیرد .این جنبه ها
شامل استفاده از برهان و نیز تراوش ا یده ها در ذهن می شوند .تفکر خالق زمینه ساز کشف ،فرضیه سازی و استفاده از
بینش است و تفکر نقاد زمینه توجیه ،سنجش مقبولیت و همچنین نفی و اثبات را با به کارگیری زنجیره منطقی استدالل
فراهم می کند (فیشر 1۸95، 11به نقل از شریف و همکاران) .تفکر خالق و تفکر نقاد زمینه ساز دو فعالیت اصلی فرایند
طراحی یعنی ایده یابی و پردازش ایده است (شریف و ندیمی .)1۸82 ،جدول  ،1نشانگر اصول پایه تفکر طراحی و مدل
سنتی تفکر است (فریدی زاد.)1۸85 ،
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جدول .1تطبیق مبانی تفکر سنتی با تفکر طراحی
مدل سنتی تفکر

تفکر طراحی

هدف

کشف حقیقت

خلق ارزش

روش

روش های تحلیلی

روش های ترکیبی

فرایند

پیگیری گام های متوالی

جابه جایی های مداوم در فضاهای فعالیتی

مساله

مجهول های معین و تالش اندک بر ابهام زدایی

مجهوالت در حال تغییر و کنار آمدن با ابهام و

و شفاف سازی کامل مساله پیش از ورود به فرایند حل

شفاف سازی مسئله همگام با روند حل آن ،معموال تغییر

مساله معموال ثبات صورت مساله در طول زمان شکل

صورت مساله همزمان با پیشروی شکل دهی صورت

گیری صورت مساله بر اساس اهداف تحقیق

مساله براساس بازخوردها ،امکانات و راه حل های محتمل

پاسخ

معموال یگانه و قابل پیش بینی

معیار

میزان انطباق با فرضیه

معموال متنوع و متناسب با روند شکل گیری
مسئله
میزان انطباق با خواست کاربر و تحقق پذیری

سنجش راه
حل

یک طرح زمانی به واقعیت نزدیک می شود که بتوان آن را عملی کرد و در این مسیر هدفی که طراح به دنبال آن
است به ظهور رساندن باورها و ارزش ها و اعتقادات طراح است و برخی عوامل چون خالقیت و سازندگی می توانند تا حدی
موجب بهبود طرحی مفیدتر شوند .تفکر طراحی می تواند طرح جدیدی از چینش عناصر درکنار هم را خلق کند و یا
مفاهیم جدیدی را مطرح نماید (گرجی مهلبانی  .) 1۸9۱بنابراین هدف طراحی کنار هم قراردادن عناصر مختلف به منظور
نشان دادن ارزش هاست .دکتر دی بونو 1درکتاب خود به نام "تفکر جدید برای هزاره جدید" چنین می نویسد :نسبت
"ارزش" به "طراحی" مانند نسبت "حقیقت" به "منطق" است .منطق در جست و جوی تکامل از حقیقت به حقیقت است
و طراحی در جست جوی تکامل از ارزش به ارزش (فیضی و خاک زند.)1۸94 ،
ایجاد درکی جامع از چیستی تفکر طراحی نیازمند بازشناسی شاخص ها و اجزای تشکیل دهنده آن ها است .آکادمی
استنفورد 2که یکی از مراکز تحقیقاتی مرتبط با تفکر طراحی را پشتیبانی می کند ،یک چارچوب پنج بخشی شامل
همدلی ،۸تعریف ،4ایده پردازی 5و ساختن نمونه ۱و آزمایش 1را به عنوان فرایند طراحی عرضه می دارد (فریدی زاد)1۸85 ،
(شکل .)1
5
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شکل  .1فرایند طراحی ()M. Galvan, Design thinking for educators, 2112, 2nd Edition.

همدلی ،نگاه کردن از پشت عینک دیگران و گذاشتن خود به جای دیگران است و از طریق مشاهده و مصاحبه،
رفتار مخاطبان یا کاربران در محیط زندگی آنان مورد مشاهده قرار می گیرد و افراد درک می شوند .مرحله تعریفِ فرایندِ
طراحی مرحله ای است که با تسلطی که پیدا شده است ،به معناسازی و تفسیر کاربر و شرایط او پرداخته می شود .هدف
مرحله تعریف ،ایجاد تعریفی قابل توجه و قابل اتکا برای اقدام است .در مرحله ایده پردازی ذهن متفکر به پرواز در می آید
تا ایده هایی هرچه بارورتر و کارآمدتر را عرضه کند .این مرحله ،انگیزه ایده پردازی و منابع مورد نیاز را برای ایده پردازی
در اختیار می گذارد .وجود ایده های زیاد این امکان را ایجاد می کند که ایده مناسب تری به عنوان راه حل انتخاب شود.
مرحله تولید نمونه ،مرحله ای است که تا ایجاد نمونه مناس ب به دفعات تکرار می شود .طی مراحل فوق پاسخ یا راه حل
مساله تعریف شده و برای آن راهکارهایی هم در نظر گرفته شده است .مرحله آزمایش زمانی آغاز می شود که بازخوردِ
نمونه تولید شده گرفته شود .به جای توضیح دادن ،نمونه تولید شده در اختیار کاربر گذاشته می شود؛ کاربر نمونه را
لمس و کارآیی آن را تجربه می کند (آقازاده.)1۸89 ،
امروزه موضوع تفکر طراحی پا را از حوزه طراحی فراترگذاشته و در برخی دیگر از تخصص های کاربردی مورد مطالعه
آن است .از همین رو ،انجام پژوهش هایی که شیوه تفکر و عمل طراحانه را مورد بررسی قرار دهد و شناخت مناسبی از
موضوع بحث پدیدآورد ،ضروری می نماید.
از سوی دیگر در خصوص تعلیم یا آموزش تا انسان نداند مقصدش کجاست هرگز نمی تواند به انتخاب بهترین روش
اقدام کند (شعبانی .)1۸81 ،برای موفقیت درآموزش باید فراگیران را در فرایندی خالق و بی نقص قرار داد .همان طور که
گفته شد ،تفکر طراحی تنها با مقوله معماری در ارتباط نیست  .تفکر طراحی ذهن را به درگیر بودن و حل مسائل وادار می
کند و به سمت فع الیت های سازنده و خالق سوق می دهد (فیضی و خاک زند .)1۸94 ،فرایند طراحی شامل دو فعالیت
اصلی است ،یکی فعالیت ذهنی است به منظور تشخیص و تفسیر مساله (ایده یابی) و دیگری فعالیت ذهنی برای ارزیابی
طرح واره های ذهنی و انتخاب مطلوب ترین ایده برای راه حل مساله است (پردازش ایده) (شریف و ندیمی .)1۸82،با توجه
به اهمیت رویکرد خالقانه تفکر طراحی ،مدل ارایه شده در مقاله حاضر ممکن است برای فهم بهتر مفاهیم انتزاعی مانند
شبکه بلور مفید واقع شود.
بحث
از دیدگاه تجاری که جهان مشغول به آن است ،دانشگاه ها می کوشند با تدریس و پشتیبانی از راهبردهای چند
رشته ای به حل مساله فایق آیند .مدارسِ تفکر طراحی در سال  2115برای ارتقای خالقیت و مشارکت راه اندازی شد .در
این مدارس رشته های مختلف مانند مهندسی ،پزشکی ،بازرگانی و علوم انسانی آموزش داده می شود و فراگیران برای کار
گروهی و حل مساله از روش انسان محور آموزش می بینند .کار کردن در طی دروس دانشگاهی ،فرصت های بیشتری
برای فعال سازی در پروژه های جهان واقعی را فراهم می کند که یک تمرین ارزشمند برای توسعه حرفه ای به همراه فهم
عمیق تر از مسایل زندگی واقعی ،انتظارات و ارتقای مهارت حرفه ای است (استراکر و همکار.)2114 ،1
Straker
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شیوه سنتی در تفکر بر پایه الگوهای شناختی (منطق ،تحلیل و داوری و  ) ...استوار است .اما تفکر طراحی مبتنی بر
روش های خالقیت است .تفکر طراحی با بررسی شیوه عمل طراحان و تفسیر آن تالش دارد تا الگوهای متداول را کشف و
معرفی نماید .در تفکرِ یک طراح برای دست یابی به پاسخ مثبت تالش می شود و نه به امکانات موجود .با این وصف ورود
به مسایل و یادگیری از شکست ها از مراحل بدیهی این رویکرد می باشد .در تفکر طراحی ذهن برای درگیر شدن با هر
موضوع و این که همه چیز را به صورت یک مساله ببیند عادت می کند .در واقع هدف آموزشِ طراحی ایجاد تجربه در
زمینه یادگیری افرادی است که به آنان مدل های ذهنی جدید آموزش داده می شود .این تجربه ها معنادار و قابل انتقال به
زندگی روزمره است (فیضی و خاک زند .) 1۸94 ،یکی از موضوع های ضروری برای درک بهتر انواع جامدات در رشته های
وابسته به علوم ،شبکه بلور و انواع آن است .تمام بلور های یک ماده معین از واحد های کوچکِ یکسانی ساخته شده اند .با
رشد بلور ،این واحد ها بارها و بارها تکرار می شود .واحدهایی که یک بلور را به وجود می آورند ،به اندازه ای ریز هستند که
دیده نمی شوند .تبلورِ هر ماده طبق آرایش هندسی خاصی صورت می گیرد .ساده تربن واحد تکراری در این آرایش ،سلول
واحد نامیده می شود.
آرایش سه بعدی سلول های واحد که در یک آرایش هندسی معین بارها و بارها تکرار می شود ،شبکه بلور نام دارد
(اسموت و همکاران .)1۸92 ،برای مشخص کردن مراکز یون ها ،اتم و مولکول ها در نمایش شبکه بلور از نقطه استفاده می
شود .با قرار دادن نقطه در گوشه های سلول های واحد ،شش شبکه نقطهای رسم می شود .البته ممکن است نقطه ها در
مکان هایی غیر از گوشه ها قرار گیرد .بنابراین سه نوع شبکه مکعبیِ ساده ،مکعبی مرکز پر و مکعبی با وجوه مرکز پر
شناخته شده است (مورتیمر.)1۸۱2 ،
با توجه به اهمیت تفکر خالق در دروس عملی و موضوعاتی که به تجسم و شبیه سازی نیاز دارند ،الگوی پنج مرحله
ای تفکر طراحی (کوک 1و همکاران )211۱ ،با هدف ارتقای یادگیری و فهم "شبکه های بلور" تنظیم شده است:
 .1ساختار همدلی
همدلی به کشف منجر می شود و شامل :فهم چالش ،آماده کردنِ و الهام بخشی است .کشف ،پایه محکمی برای ایده
می سازد و راه حل های معنادار برای فراگیران ،والدین و معلمان ایجاد می کند .با فهم عمیق از نیازها ،فرصت های جدید
برای ایجاد ایده ایجاد می شود.
دستورالعمل:
درباره نیازها ،تمایالت و انگیزه های فراگیر خود فکرکنید.
چیزی درباره فراگیرِ خود کشف کنید که شاید او آن را نمی بیند" .فراگیر به آشنایی و تجسم شبکه های بلوری
احتیاج دارد".
آ .دستورالعمل مصاحبه تهیه کنید.
دوستانه رفتارکنید .مثال“ :امروزحالت چطوراست؟" “قبال درباره بلورها چه چیزی مطالعه کرده ای؟"
موضوع هایی را جست و جو کنید.
“آیا می توانی به من بگویی شبکه بلور چیست؟"
…چه چیزی به بهترین دوست خود درباره شبکه های بلور می گویی؟"
…یک چیزی که هنوز درک نکرده ای؟"
…سواالتی که درباره انواع دستگاه بلور داری؟"
ب .با فراگیر مصاحبه کنید
مکالمه داشته باشید و مطمئن باشید که به نکات زیادی توجه کرده اید!

Cook

1

پویش در آموزش علوم پایه _____________________________________________
نکات مصاحبه اول :نجا بنویسید

مصاحبه دوم :با پرسش درباره احساسات وعواطف عمیق ترشوید.
"چرا سلول واحد را این گونه تعریف می کنی"
"درباره سه نوع شبکه مکعبی شناخته شده بیشتر توضیح بده"
 .2تعریف
تعریف ،موضوع را به بینشی معنادار تبدیل می کند .مشاهده ،بازدید و یا یک مکالمه ساده تاثیرگذار است .اما یافتن
معنا در آن و تبدیل آن به فرصت های عملی برای طراحی کار آسانی نیست و شامل داستان گویی ،جستجو برای معنا و
فرصت ها را قاب بندی کردن است.
فرصت را تعریف کنید (بینش هایی نسبت به نوآوری)
بر بینش ها تمرکز کنید.
آیا هیچ الگویی در موضوع فراگیر خود می بینید؟
چه چیزهایی بیشترین هیجان را ایجاد می کند و چرا؟
آیا به شباهت میان عملکرد آن ها وهدف اصلی توجه کرده اید؟ به تفاوت ها چطور؟
چیزی که به نظر می آید برای فراگیر من مهم است...
)به نظرمی آید فراگیر از فعال بودن ،کارگروهی و ساخت و ساز لذت می برد")
چرا؟
در آزمایشگاه با عالقه کار می کند.
چرا؟
عملکرد کاوشگرانه در او دیده شده است.
چالشی که فراگیر من با آن مواجه است...
)"فراگیر در درستی عملکرد خود دچار تردید است")
چرا؟
نمی داند از چه ابزاری برای ساختن شبکه بلور استفاده کند.
چرا؟
تطبیق اجزای شبکه مکعبی با ابزاری که فراگیر در دست دارد برای او دشوار است.
 .3ایده پردازی
بارش فکری ،ایده ای برای تامین نیازهای فراگیر شما است و هرقدر افراطی تر باشد ،مهم تر است .بارش فکری
مشوق توسعه تفکرِ بدونِ مانع است .با بکارگیری دقیق بارش فکری صدها ایده جدید تولید می شود:
 فراگیر از میان ابزاری که در اختیار دارد ،در نهایت با کمک بارش فکری به ایده ای برای انتخاب ابزار مناسب وروش ساخت میرسد.
(تولید ایده و پاالیش ایده از مراحل ایده پردازی است).
بیانیه اصالح شده مساله:
فراگیر علی رغم این که نمی داند از چه ابزاری استفاده کند و در تطبیق اجزای شبکه های بلور با ابزاری که در دست
دارد دچار تردید است ،به دست سازه ای برای تجسم بهتر شبکه بلوری احتیاج دارد.
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ایده
تصور را توسعه دهید .خالق باشید! ایده انتخاب کنید و روی جزییات آن کار کنید .هدف ،توسعه ایده و به واقعیت
رساندن آن است.
ایده ای انتخاب کنید و برای تبدیل آن به یک فرآورده طرحی بریزید

شکل  .۸تنوعی از ابزار برای تبدیل ایده به فرآورده (نمونه اولیه)
 .4نمونه اولیه
هدف شما توسعه وآزمودنِ راه حل توسط حس پذیر کردن آن است و برای رسیدن به این هدف از بازخوردها
استفاده می کنید.
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راه حل را به کالس خود بیاورید (از تصورات خود برای ایجاد و تشکیل فضای خود استفاده کنید.)1
قسمت /1بسازید :پیشنهادی بدهید که موقعیت را تنظیم کند.
قسمت /2نمایش دهید :نشان دهید چگونه فراگیر شما سرگرم و تشویق می شود.

 .5آزمایش
آزمایش کردن ارزشیابی از مدلی است که ساخته اید .ارزشیابی پیگیری یادگیری را تسهیل نموده و سبب پیشرفت
می شود.
(با مشاور ،هم اتاقی ،دوستان و غیره مشورت کنید و اطالعات را به اشتراک بگذارید تا بازخورد آنان را بشنوید).
چه چیزی می تواند بهبود

باید چه کار کرد؟

یابد؟
-

+

!

؟

ایده های جدید

سواالت جدید

جمع بندی و نتیجه گیری
ایده پردازی موضوعی پیچیده است و اغلب پرداختن به آن از نظر دانشجویان امری غیر قابل دسترس و دشوار به نظر
می رسد .در حالی که برای حل مسایل آموزشی و ارتقای یادگیری ،فهم مفاهیم دشوار و کاربردی نمودن آن به خالقیت و
ایده پردازی احتیاج است .بنابراین با عنایت به یافته های پژوهشی مبنی بر اثرگذاری الگوی تفکر طراحی بر خالقیت
فراگیران (شریف ،1۸8۸ ،بهراد ،1۸81 ،میرکمالی ،1888 ،سعیدمحمودی ،1۸9۸ ،لی ،)2119 ،2پیشنهاد می شود در
آموزش دروس علوم به خصوص در موضوعات مربوط به آموزش های مهارتی مانند حل مساله از مراحل تفکر طراحانه
استفاده شود .بعالوه این مدل در راستای ارتقای یادگیری و حصول موفقیت فراگیران در رسیدن به سطوح باالی اهداف
یادگیری ،به خصوص در دروسی ک ه ماهیت عملکردی داشته و مبتنی بر پژوهش هستند مورد استفاده قرار گیرد .همچنین
پیشنهاد می شود که برنامه ریزان درسی با در نظر داشتن چنین روش هایی محتوای آموزشی دروس را سازماندهی نمایند.

 -18صحنه – زمینه تجربه

-

 نقش ها – افرادی که درگیر تجربه هستند -حس ها -دیدن ،شنیدن ،چشیدن  ،بوییدن و لمس کردن

-

 -پیشنهادها -موارد محسوس و ساده در تجربه
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