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ارتباط آنالین با شما

خواننده عزیز؛
از این ک��ه این کتاب را برای خرید و مطالعه انتخاب کرده اید- و از آن دس��ته 
افرادی که فقط کتاب ها را ورق می زنند و برای مطالعه خریداری نمی کنند، نیستید- 

صمیمانه به شما تبریک می گویم.
این  یکی از نش��انه هایی است که ش��ما به تفکر اهمیت می دهید و اعتقاد دارید 
برای حل مس��ائل در زندگی و یا کس��ب وکارتان، باید از تفکر بهره بگیرید. ضمن 
قدردانی از خرید شما، برای این که شما بتوانید از خدمات آنالین مرتبط با موضوع 
این کتاب بهره بیش تری ببرید، از ش��ما دعوت می کنم به صفحه مخصوص هدیه 
این کتاب در وب س��ایتم مراجعه کنید و با واردک��ردن کلید واژه 461، از مطالب 

آموزشی و مقاالت، دوره های رایگان و دانلودهای متنوع آن بهره مند شوید.

http://www.toufighi.com/present/
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پیش گفتار
در یکی دو دهه گذش��ته، جهان پیش��رفته صنعتی با توجه به فراوانی و ارزانی 
نیروهای متخصص و دانش��گاهی در کشورهای به اصطالح کمتر توسعه یافته، یا در 
حال توسعه، اقداماتی که به فکر و طراحی نیاز جدی ندارند و غالباً روتین شده اند 
را به این کش��ورها و به ویژه کشورهای آسیایی برون سپاری کرده است. هر ساله 
تمرکز کشورهای پیشرفته صنعتی بر روی فکر و خالقیت و به ویژه طراحی، بیشتر 
و بیش��تر می گردد. آن ها س��عی می کنند همه نوع کارهایی که به طور خودکار و یا 
روال یافته می تواند انجام گیرد را به کشورهای آسیایی، به ویژه چین و هند بسپارند 

و خودشان به کار مهم تر و ارزشمندتری بپردازند.
واقعیت این است که هدف اصلی استعمار نو، چیزی جز تعطیل کردن فکر ما 
نیست. این به معنای این نیست که مانع فکر کردن ما شوند، بلکه منظور، گرفتن 
فرصت فکر کردن از ماست. در واقع، فرصت پیدا نمی کنیم که خودمان به چگونگی 
رفع نیازهایمان فکر کنیم. این کار با فراهم س��اختن و آماده کردن جواب مس��ئله 
خودمان و دسترس��ی س��ریع به آن توس��ط آن ها انجام می گیرد. رویکرد استعمار 
نو، فکر کردن به جای ماس��ت. تربیت انس��ان هایی که همواره محصوالت آماده را 
مص��رف کنند و به  ج��ای افتخار کردن به تولید، به مصرف کردن فخر بفروش��ند. 
حجم زیاد اطالعات، کتاب ها، مقاالت در دسترس عموم و به ویژه دسترسی راحت 
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و آسان به اینترنت، به  جای آن که ما را به فکر کردن و پیشرفت واقعی برساند، در 
واقع مصیبتی برای فکر کردن ما شده است.

واقعیت دیگر آن است که متأسفانه دیده می شود برخی بی انضباطی ها در اتخاذ 
سیاست های علمی و صنعتی و یا به کار نبستن این سیاست ها، که بعضاً بسیار خوب 
نگاشته شده اند، کشور ما را در بالتکلیفی تصمیم گیری قرارداده است. ما، نه مانند 
چین و هند و اندونزی، س��هم مش��خصی از ارائه خدمات، مونتاژ و یا سرهم کردن 
محصوالت طراحی ش��ده روز جهانی را داریم و نه مانند کشورهای صاحب دانش و 

فناوری، خود به طراحی، به عنوان ابزار برتری در جهان مجهز می باشیم.
اما چند س��الی اس��ت که واقعی��ت دیگری نیز خودنمایی می کند. خوش��بختانه 
برخی سیاس��ت گذاری های کالن اخیر در کشور، مانند سیاست های توسعه اقتصاد 
دانش بنیان و سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی، می توانند س��هم شایانی در بهبود این 
روند و خروج از بن بست تعیین تکلیف برای کشور به همراه داشته باشند. تضمین 
تحقق این گونه سیاس��ت ها مس��تلزم توجه فراگیر به تفکر خالق در همه س��طوح 
جامعه به عنوان خمیرمایه رشد و تحول در نظام های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 

کشور است.
فص��ل اول این کتاب ب��ه مباحثی مرتبط با موضوع تفکر در کش��ورمان با زبان 
س��اده و همگانی پرداخته اس��ت. خواندن این مطالب ب��رای همه هموطنان عزیزم 
خالی از لطف نیس��ت. فصل دوم کتاب، چند سؤال تأمل برانگیز را مطرح می کند تا 
زمینه هایی را برای ایجاد نهضت تفکر و خالقیت در کش��ور فراهم سازد. در فصل 
س��وم، ما بیش��تر و عمیق تر به مقوله تفکر می پردازیم و بنا داریم فکری برای آن 
کنیم. در فصل چهارم، موانعی که بر سر راه جاده تفکر وجود دارد و یا ممکن است 
ایجاد ش��ود فهرست و تشریح ش��ده اند. با شناخت این موانع به منظور تالش برای 
مهار و ش��اید نابودی آن ها در خود و جامع��ه، راه را برای ترویج تفکر و نیز توجه 
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جامعه به خالقیت و طراحی هموار می کنیم.
نهایت��اً راهکار میان ب��ری که می تواند ما را در عین وجود برخی مس��ائلی که با 
مباحث تفکر و طراحی در کش��ورمان داریم، در این زمانه، جزو کش��ورهای فعال 
در ح��وزه طراحی قرار ده��د، ارائه می گردد. پرداختن کامل ب��ه این راهکار، خود 
یک کتاب جداگانه می طلبد که اگر عمری باش��د، انش��اءا.. آن را به رش��ته تحریر 
درخواهم آورد. اما اگر می خواهید با س��رنخ این راهکار آشنا شوید فصل پنجم یا 

فصل آخر این کتاب را حتماً مطالعه نمایید.





فصل صفر

آینده را 
پیش بیني کنیم

 یا بسازیم؟
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این کتاب فقط قصد دارد زمینه های یک حرکت بلند و سرنوشت س��از را برای 
کش��ور فراهم س��ازد. قطعاً یک حرک��ت عظیم، نیاز به آماده س��ازی هایی دارد که 
امیدوارم این کتاب بتواند در این زمینه نقش اساسی ایفا نماید. بی تردید یک کتاب 
به تنهای��ی قادر به این کار بزرگ و حیاتی نیس��ت. صاحب نظران و اندیش��مندان و 
متخصصان بلندنظر و دلسوز باید این حرکت را حمایت و سازمان دهی نمایند. هر 

کاری که از دستشان برمی آید باید از آن دریغ نورزند.
تألیف کتاب های مفید و اثربخش، ارائه مقاالت کاربردی قوی اما ساده و مؤثر 
در رسانه ها، به ویژه وبالگ ها و وب سایت ها، برگزاری برنامه های مناسب در رسانه 
ملی، برگزاری همایش ها، کارگاه ها و کارگروه های تخصصی، برگزاری سمینارها 
و سخنرانی ها به منظور فرهنگ سازی و ترویج این امر در دانشگاه ها و سازمان ها، 

و کارهایی بیشتر و گسترده تر.
در زندگی روزمره مان هرگاه سؤال و یا مسئله ای برایمان پیش می آید، معموالً 
امروزه قبل از آن که کمی در مورد آن فکر کنیم تا راه حلی بر اساس فکر و اندیشه 
و ش��رایط خودمان برای آن بیابیم، با یک جس��تجوی س��اده در منابع و به ویژه در 
اینترن��ت، در اغلب م��وارد جوابی برای آن می یابیم و بدت��ر از همه، آن  که، همان 
ج��واب را بدون هی��چ نقد و اصالحی ب��ه کار می گیریم و این یعن��ی تعطیلی فکر. 
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مقصود ما این نیس��ت که از منابع ارزشمند موجود دنیا استفاده نکنیم و در وقت و 
انرژی خود صرفه جویی ننماییم. بدیهی اس��ت که اگر چنین نکنیم خود، بی فکری 

باالتری است.
گاهی ما با یک سؤال عمومی مواجهیم که دانستن جواب درست آن، ما را خیلی 
از نظر تسریع در درک و فهم موضوع و سرعت پیشرفت کار به جلو می اندازد. باید 
این گونه س��ؤاالت را پرس��ید و جوابش را هر چه زودتر دریافت کرد. فکر کردن 
در م��ورد چی��زی که قبالً به آن فکر ش��ده و جواب آن وجود دارد و در دس��ترس 
همگان اس��ت، امر مطلوبی نیست. با وجود این، فرض کنید پاسخ آن سؤال مبتنی 
بر ش��رایط و مفروضات خاصی باشد که مناسب ش��رایط و مفروضات موردنظر ما 
نیست. اینجاست که ضرورت تفکر دوباره خودنمایی می کند. پس، وقتی  که حتی 
جواب سؤال به  راحتی در دسترس ماست، بررسی در مورد درستی و یا قابل اعتماد 

بودن و یا مناسب بودن آن جواب برای کار خودمان، نیاز به تفکر دارد.
کارشناس، خبره و فرهیخته کسی نیست که انبوهی از اطالعات و دانشی را که 
در آن  سوی دنیا تولیدشده، در حافظه خود جای دهد و همان ها را بدون گذراندن 
از صاف��ی تفکر خود به دیگران عرضه کند، بلکه این عناوین ارزش��مند، شایس��ته 
کس��انی است که دانش موجود جهان را به  درستی کس��ب می کنند و به منابع  روز 
جهان دسترس��ی دارند و همه این ها را برای حل مس��ائلی که در جامعه خود با آن 
مواجه هستند و بر اساس شناخت دقیق و عمیقی که از نیازهای جامعه خود دارند 

با بهره گیری از خالقیت خود به کار می گیرند.
»ابداع فکر در درجه اول برای خود آن کسی که ابداع می کند دارای فایده است، 
ولو به نتیجه نرس��د. یعنی ذهن او خالقیت، نشاط و نوآوری پیدا می کند. آن وقتی 
این بهره گیری تمام و کامل خواهد ش��د که به مرحله عمل دربیاید. واقعاً این یکی 

از کارهای اساسی است. 
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خیل��ی از حرف های��ی که مطرح می ش��ود، مثل گویی اس��ت ک��ه در هوا پرتاب 
می ش��ود و آدم نمی فهمد کج��ا افتاد درحالی  ک��ه می تواند باارزش باش��د. در این 
س��ال های گذشته خیلی حرف های خوب به گوش ما خورده، لکن در عمل، چیزی 
از آن مشهود نیست. چطور از این ها استفاده کنیم؟ اساس قضیه این است. باید یاد 
بگیریم که چگونه می توان از نظراتی که به ذهن افراد می رسد استفاده کنیم. مهم 
این اس��ت که بتوان در مصداق ها و موارد خاص این کلیات را تجس��م بخشید. بعد 

آن ها را به برنامه تبدیل کرد و به عرصه عمل آورد و جنبه میدانی به آن ها داد. 
هنر بزرگ مدیریت این اس��ت که بتواند از قطعه قطعه های کارساز موجود در 

یک مجموعه وسیع، یک پیکره واحد درست کند و مورد استفاده قرار دهد.« 
این مطالب، بخشی از سخنان مقام معظم رهبری بود که درباره اهمیت تفکر و 

عملی کردن آن ها ایراد شده بود.
در فص��ل پنجم این کتاب به وجود امیدهایی سرنوشت س��از برای کش��ورمان 
به منظور اس��تفاده از فرصت های جدید جهانی در ح��وزه تفکر، خالقیت و طراحی 
پرداخته شده است. موضوعی با عنوان تفکر طراحی که چند سالی بیشتر از ظهور 
آن در دنی��ا نمی گذرد. این رویک��رد جدید تفکر بر مبنای رویکرد طراحان به کار 
طراحی بنا ش��ده اس��ت؛ طراحانه اندیش��یدن. این رویکرد در واق��ع، یک رویکرد 
خالقانه به حل مس��ائل کسب وکار و زندگی است و ش��ما را در خلق و به کارگیری 

راه حل هایتان یاری می کند.
به جهت ش��باهتی که رویک��رد تفکر طراحی با روش حل پ��ازل دارد، من، نام 
دیگری برای آن گذاشته ام: طراحی پازلی. دراین باره در فصل پنجم، بیشتر شرح 
داده ام. نام این کتاب هم از این اس��تعاره نش��أت گرفته ش��ده است. با مطالعه این 
کتاب و انجام و پیگیری تمرین های تفکر خالق ارائه شده، شما به قابلیت های اولیه 
برای ورود به دنیای گس��ترده و متنوعی از مهارت های طراحی دست پیدا خواهید 
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کرد. طیف وس��یعی که از طراحی محصول گرفته تا طراحی کس��ب وکار و بسیاری 
موضوعات جذاب دیگر را در خود جای می دهد. توجه فراوان به معیارهای انسانی 
و نیازهای جس��می، روحی، روان شناختی و جامعه شناختی انس��ان، این رویکرد را 
به عنوان یک رویکرد انسان مدار در جهان مطرح کرده است. برای آشنایی بیشتر، 
ش��ما را به مطالعه کتاب الکترونیکی با عنوان »طراحی انسان مدار« تألیف نویسنده 

همین کتاب که از آدرس زیر به صورت رایگان قابل دانلود است دعوت می کنم.

http://www.toufighi.com/ebook/Humancentereddesign
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تمرین تفکر خالق -1

عنوان: تفکر واگرا
تکنیک: نقشه ذهنی

لوازم: کاغذ A3 و قلم

اقدامک  ها

- در وسط کاغذ دایره ای بکشید و موضوعتان را داخل آن بنویسید.
- حول وح���وش موضوع بگردید و چن���د نکته اصلی مرتبط با آن پیدا کنید. به 
تعداد این موارد، چند شاخه اطراف موضوع اصلی بکشید و آن ها را در کنار شاخه ها 
یادداشت کنید. اگر هر یک از این موارد، خودش یک سرشاخه برای ریزتر شدن 
می باش���د، در صورت تمایل می توانید به س���لیقه خود، دور آن یک شکل، مثالً 
مستطیل یا بیضی، بکشید. بهتر است برای هر شاخه، رنگ خاصی در نظر بگیرید 
تا هم بهتر ش���اخه ها را از همدیگر تشخیص دهید و هم کمی به نشاط کاری شما 

کمک نماید.
- این نشاط البته منجر به باز شدن بیشتر ذهن و ترغیب شدن به تداوم کار 
می شود. در ترسیم شاخه ها توصیه می شود اولین شاخه را از گوشه باالی سمت 
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راست کاغذ ترس���یم کنید و به صورت ساعت گرد آن را ادامه دهید. برای ذکر 
نکات ریزتر به دنبال ایده ها و نکات جالب باش���ید و با دنبال کردن ش���اخه از 
مرکز کاغذ دور شوید. نکات ریزتر را می توانید به  صورت شعاعی و یا ردیفی، به 

ترتیب از باال به پایین در انتهای شاخه منظور کنید.
- اگر به نظر می رس���د ش���اخه های ترسیمی ش���ما برای این صفحه کفایت 
نمی کن���د و هنوز می توانید ادامه دهید، خودتان را ب���ه این صفحه محدود نکنید. 
سعی کنید از دل این نکات، یک موضوع جدید پیدا کرده و برای آن،  یک صفحه 

مستقل دیگر در نظر بگیرید.

نکاتی برای توجه بیشرت

- در ابتدا، معموالً مطالب کلیشه ای هستند. نگران نباشید. هر چه در شاخه ها 
به جلوتر می روید ذهن تان  هم بازتر می شود و به نکات جدید و جالب تری هدایت 
می شوید که به  هیچ  وجه در تصور اولیه تان جای نمی گرفت. برای بروز خالقیت 
بیشتر، می توانید به  جای نوشتن عبارات در هر جای نقشه از تصاویر یا طرح های 

شماتیک بهره بگیرید.
- موضوع برایتان س���اختاریافته می ش���ود و می توانید هم به یک دید کلی از 
محتوای موضوع دس���ت پیدا کنید و هم جزئیات را در هر زمینه مالحظه نمایید. 
هر شاخه ای را که خواستید و عالقه مند بودید می توانید با اشتیاق ادامه دهید. در 
صورت نیاز از برگه ای دیگر اس���تفاده کرده و نقشه ذهنی دیگری برای موضوع 

جدید موردعالقه تان تهیه کنید.
- یک بار از انتهای شاخه ها به سمت مرکز یا موضوع اصلی حرکت کنید. توجه 
داشته باشید در این مسیر، چه ایده و یا الگویی ممکن است برایتان آشکار شود.

- بهترین نکات و ایده های نقشه ذهنی را فهرست کنید و آن را به ترتیب 
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اهمیت و اولویت مرتب نمایید.
- از ای���ن تکنیک می توانید برای نوش���تن یک مقاله یا گزارش و حتی یک 
کتاب و یا متن س���خنرانی خود استفاده کنید. می توانید برای یافتن بهترین ایده 
طراحی محصوالت یا خدم���ات جدیدی حول موضوع محوری موردنظرتان به این 
تکنیک متوسل شوید. هدف گذاری و برنامه ریزی هم از مواردی است که استفاده 

از این تکنیک به شما کمک خوبی می کند.
- یکی از موارد دیگری که خیلی مفید واقع می ش���ود و خود من خیلی از آن 
استفاده کرده ام، خالصه س���ازی کتاب ها یا مقاالت است. با این کار می توانید 
به  س���رعت و با راحتی زیاد مطالب را دوباره مرور کنید و بیشتر و بهتر مطالب 
را به حافظه بلندمدت خود بس���پارید. این تکنیک، ترس شما از شروع را بسیار 
کاهش می دهد و اگر احس���اس می کنید ذهنتان بسیار محدود و بسته شده است 
از این تکنیک حتماً بهره بگیرید تا ذهنتان را به  طور چشمگیری به  سرعت باز و 

واگرا نمایید.
- برای عالقه مندان کار با رایانه یا گوشی هوشمند، نرم افزارهایی نیز موجود 
اس���ت که از آن جمله می توان به ایکس مایند1، فری مایند2، و آی مایندمپ3 

اشاره نمود. با وجوداین، من کار با کاغذ و قلم یا ماژیک را ترجیح می دهم.

 1. Xmind 
 2. FreeMind
 3. IMindMap
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