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حاال که فرصتی شده تا بتونم از این طریق با دوستای دورۀ
کارشناسیام صحبت کنم ،میخوام دو مورد از تجربههام رو
باهاشون در میون بذارم.

اول!

خیلیها بهدالیل مختلف عالقهای به گروهی درس خوندن ندارن؛
من هم تقریب ًا تا ترم  5یا  6همینطور بودم ،اما چند ترم آخر تصمیم
گرفتم این کار رو بهچند دلیل امتحان کنم:
 )۱نیاز نبود همۀ کتاب یا جزوه رو خط به خط بخونیم؛ چون هرکسی
یه قسمت رو خونده بود و اصل مطلب رو برای همه توضیح میداد
و نکات و توضیحات اضافه حذف میشد.
 )۲هرکس یه قسمت رو میخوند و انرژی و وقت کمتری ازش
گرفته میشد.
 )۳کسایی که درس رو برای بقیه توضیح میدن بیشتر توی
ذهنشون میمونه و خیلی از مواردی رو که توی مطالعۀ فردی
یاد نگرفتن ،موقع توضیح دادن برای بقیه بهتر یاد میگیرن و اون
مسأله براشون حل میشه.
 )۴وقتی بهصورت فردی درس میخونیم از خیلی جاها میگذریم
و میگیم« :این که نمیاد»« ،اینم که بلدم»« ،اینم که آسونه» و
نتیجه این میشه که نمرۀ خوبی از اون امتحان نمیگیریم.
از دوستای خودم که لطف کردن و این مطلب رو خوندن تقاضا دارم
که فقط یکبار «مطالعه گروهی» رو امتحان کنند .من اگر این کار
رو از سال اول انجام میدادم حتم ًا معدلم بهتر میشد( .البته معدل
بهتر همه چیز نیست ولی یهجاهایی بهکار میآد).
چند وقت پیش به یه تحقیق از دانشگاه هاروارد برخورد کردم که
اهمیت موضوع بعد رو برام بیشتر کرد .این تحقیق که از 75سال
ّ
پیش شروع شده و هنوز ادامه داره ،روی کیفیت زندگی یهسری از
افراد از بچگی تا سن پیری و مرگ مطالعه میکنه و میخواد به
جواب اینسؤال که «چه چیزی عامل خوشحال بودن انسان توی
زندگی هست؟» برسه.
(قبل از اینکه ادامه مطلب رو بگم نشریه رو کنار بذارید و به این
سؤال که مطرح کردم فکر کنید).

شبکهای از روابط دوستانۀ عمیق و گسترده باعث خوشحالی و
موفقیت توی زندگی میشه؛ البته شاید افراد زیادی اطراف یک نفر
ّ
باشن ،ولی اون شخص احساس تنهایی کنه ،اما این موضوع مهمه
که فرد حتم ًا باید تعدادی رابطۀ دوستانۀ عمیق و صمیمی (هرچند
کم) داشته باشه.
(نه اینکه به چشم ابزاری برای حل مشکالت به اطرافیان نگاه
کنه).
این مطلب رو واسه این گفتم چون دانشگاه محیطیه که میتونید
شبکۀ بزرگ و وسیع از دوستان در رشتهها و شهرها و طرز فکرهای
مختلف شکل بدین.
درضمن ،از اساتید فاصله نگیرید و باهاشون برای مسائل آموزشی
و درسی و حتی برای پیدا کردن شغل ارتباط داشته باشید؛ چون
اساتید «روابط دوستانۀ» گستردهای دارن و میتونن بهتون کمک
کنند .کسانی که دوستان کمی دارن یا اص ً
ال دوستی ندارن بیشتر
در معرض افسردگی قرار میگیرن.
این حرفهایی که زدم شاید خیلی ساده یا پیش پا افتاده بهنظر
برسه اما نتایج بزرگ و تأثیرگذار داره.
خوشحال میشم دوستانی که وقت گذاشتن و این مطلب رو خوندن
اگر دیدگاه یا نکتهای دارن از طریق ایمیل زیر با من بهاشتراک
بذارن.
Masih.enayatfard@gmail.com
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متأســفانه در ایــران بســتر مناســبی بــرای کســب مهارتهــای نــرم
در طــول تحصیــل چــه در مدرســه و چــه در دانشــگاه وجــود نــدارد و
از ایــن جهــت تعــدادی از دانشــجویان کارشناســی مهندســی صنایــع
دانشــگاه یــزد در ســال  ۱۳۹۵بــر آن شــدند تــا گامــی در جهــت
ترویــج ایــن مهارتهــا بردارنــد .در همــان ســال تشــ ّکل علمــی
ت خــود را آغــاز کــرد و بــه برگــزاری
دانشــجویی بینــش فعالی ـ 
جلســات هماندیشــی اقــدام نمــود.

کــدام دســته از مهارتهــا هســتند کــه اکثــر افــراد موفــق از آنهــا
برخوردارنــد؟
ایــنســؤال ممکــن اســت در زندگــی کاریتــان ذهــن شــما را
موفقیــت در هــر عرصـهای نیازمنــد
مشــغول کــرده باشــد .در حقیقــت
ّ
تواناییهــا و مهارتهــای مرتبــط بــا آن زمینــه اســت .بــرای نمونــه
میتــوان بــه مهارتهــای برنامهنویســی ،تســلط بــه زبانهــای
خارجــی ،ســرعت بــاالی تایــپ ،و در کل مهارتهــای فنــی هــر
رشــته کــه از آنهــا بــا عنــوان مهارتهــای ســخت یــاد
جلســات ،ابتــدا بــه صــورت مســتقل بــا موضوعــات فرهنگــی
میشــود ،اشــاره کــرد.
اجتماعــی برگــزار میشــد .اکنــون فعالیتهــای بینــش تحــت نظــر
در گذشــته تصــور میشــد کــه داشــتن مهارتهــای ســخت تنهــا انجمــن علمــی مهندســی صنایــع دانشــگاه یــزد و پیرامــون موضوعــات
موفقیــت هســتند؛ امــا ایــن مهارتهــا بهتنهایــی بــرای بهبــود تخصصــی ایــن رشــته ادامــه دارد .در هــر جلســۀ بینــش یــک نفــر از
عامــل
ّ
عملکــرد شــما در محیطهــای اجتماعــی و صنعتــی کافــی نیســتند .در اعضــا ،مســئول ارائــۀ موضــوع ،جلوگیــری از خــارج شــدن بحــث از
ایــن میــان دســتهای دیگــر از تواناییهــا مطــرح میشــود کــه بــه رونــد مطلــوب و ارائــۀســؤاالت پیرامــون بحــث اســت .این مســئولیت
بهصــورت چرخشــی بیــن اعضــا جابهجــا میشــود .ویژگــی منحصــر
مهارتهــای نــرم معروفانــد.
بهفــرد بینــش ،حــق برابــر همــۀ اعضــا بــرای اظهارنظــر و انتقــادات
نگــرش مثبــت ،توانایــی برقــراری ارتبــاط ،تفکــر خــاق ،وجــدان پیرامــون موضــوع اســت کــه در واقــع نیــروی محرکــۀ تمــام جلســات
کاری ،کارگروهــی ،مدیریــت زمــان ،فــن بیــان و تفکــر نقادانــه جــزء اســت .موضوعــات چالشــی جلســات ایــن فرصــت را بهتمامــی اعضــا
ـنیدن
مهارتهــای نــرم هســتند .ایــن دســته از تواناییهــا از آنجــا کــه میدهــد تــا بــا تفکــر نقادانــه ،توانایــی ســخنوری ،توانایــی شـ ِ
اختصــاص بــه زمینــۀ کاری و تحصیلــی خاصــی ندارنــد و در همــۀ نظــرات مخالــف ،و اعتمــاد بهنفــس خــود را افزایــش دهنــد.
عرصههــا کارآمــد هســتند در میــان اکثــر افــراد موفــق مشــترکاند.
در مهندســی صنایــع دســتۀ خاصــی از ایــن مهارتهــا مثــل فنــون هــدف از مباحثــه و همافزایــی در ایــن جلســات تأییــد نظریــات یــا
فرضیاتــی بــه عنــوان نظریــات صحیــح نیســت؛ بلکــه فرصتــی بــرای
مذاکــره ،ســخنوری و متقاعدســازی بیشــتر اهمیــت دارنــد.
آموختــن و تجربهکــردن فنــون مذاکــره و متقاعدســازی در جمعــی
یکدســت ،حرفــهای و بــا ذهنهــای خــاق و نــوآور اســت.
گســترۀ مزایــا و اهــداف جلســات بینــش بهقدریســت کــه هــر فــرد
بــا توجــه بــه انتظــارات و خواســتههای خــود در زمینــۀ مهارتهــای
نــرم میتوانــد از آن بهــره ببــرد .ولیکــن رســالت اصلــی بینــش،
دادن اعتمــاد بــه نفــس و جرئــت اظهــار نظــر بــه دانشــجویان اســت.
چهبســا اســتعدادها و افــکار نویــی کــه بهخاطــر ســکوت صاحبانشــان
فرصــت شــکوفایی را از دســت دادهانــد.
زبان در دهان ای خردمند چیست؟ کلید در گنج صاحب هنر
چو در بسته باشد چه داند کسی که جوهر فروش است یا پیلهور؟
سعدی

