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مقدمه
پی��ش از بحران بانکداری جه��ان در س��ال 2007، تحلیل  ها و نظریات 
نس��یم طالب در رابطه با پیش  بینی س��قوط بازارهای مالی جهان جدی 
گرفته نمی  ش��د. این دانش��مند معاصر جهان، عمده اعتبارش در حوزه 
آمار و ریس��ک را پس از س��قوط بازارهای مالی و به دلیل سرمایه  گذاری 
بزرگش بر روی این پیش  بینی بدس��ت آورد. او در کتاب قوی س��یاه به 
بررسی رویدادهایی می  پردازد که که وقوعشان را محال پنداشته  ایم اما رخ 
می دهند و بیش��ترین تاثیر را نیز بر زندگی  مان می  گذارند ]1[. طالب در 
کتاب دیگرش به نام پادشکنندگی، با الهام از جمله نیچه که گفت: »آنچه 
مرا نکشد، قوی  ترم می  سازد«، سیستم  ها را بر اساس عکس  العمل  شان در 
برابر عدم قطعیت و تنش، به سه دسته تقسیم می  کند: شکننده، مقاوم3 
و پادشکننده. سیستم شکننده در برابر تنش و بی  نظمی از بین می  رود، 
سیستم مقاوم تغییری نمی  کند و سیستم پادشکننده که یک رده جدید 
است، در برابر عدم قطعیت و استرس رشد می  کند و قوی  تر می  شود ]2[. 
چنانچه سیستم پادشکننده در برابر تنشی قرار بگیرد که در حد تحملش 

باشد، قوی  تر می  شود و برای تحمل تنش  های بزرگ تری آماده می  گردد. 
پادش��کننده در مثل، اژدهایی است که چنانچه سرش را بزنند، دو سر به 
جای آن رشد می  کند. او در توصیف پادشکنندگی می  گوید: برخی چیزها 
از تنش سود می  برند، آن ها در برابر نوسانات، عدم قطعیت  ها و بی  نظمی  ها 
رش��د می  کنند. این ویژگی متضاد شکنندگی است. پادشکنندگی ورای 
مقاوم بودن اس��ت. یک سیستم مقاوم در برابر شوک  ها بدون تغییر باقی 
می  ماند اما پادشکننده بهتر می  شود. این ویژگی در هر آنچه در زمان تغییر 
می  کند قابل بررس��ی اس��ت، مانند تکامل، فرهنگ، ایده، نوآوری و حتی 
خود ما به عنوان یک گونه در این سیاره. پادشکنندگی ویژگی سیستمی 
است که با وجود نوسانات و تنش  ها زنده مانده است و ما اقتصاد، سالمتی، 
آموزش و هر چیز دیگری را با حذف عدم قطعیت و نوس��انات و تنش  ها 
شکننده می  کنیم. به بیان دیگر، پادشکنندگی ویژگی الزم برای زندگی در 
دنیایی است که درکش نمی  کنیم. بر اساس مفهوم پادشکنندگی، طالب 
آموزش در محیط ساخت  یافته را به چالش می  کشد. او نسبت به یادگیری 
استاندارد مشکوک است. او مثال می  زند: شخصی در یک باشگاه بدن سازی 
با دستگاه  های گران  قیمت و مدرن تمرین می  کند و هر روز موفق به بلند 
کردن وزنه های سنگین تری می  شود و عضالت او تغییرات قابل توجهی را 
نشان می دهد، اما این شخص در یک نزاع خیابانی، به سادگی از فردی که 
در یک محیط بدون ساختار رشد کرده است شکست می  خورد. قدرت این 
بدنس��از در حوزه خاصی قابل مشاهده است و خارج از این حوزه نمودی 

ندارد. این مساله در مورد سیستم آموزش نیز قابل طرح است ]2[.
پادشکنندگی یا شکنندگی سیستم آموزش رایج؟

تغییر ویژگی ثابت جهانی اس��ت که در آن زندگی می  کنیم اما با شتابی 
که در حال حاضر، تکنولوژی به تغییرات اعمال کرده اس��ت،  به احتمال 
زیاد شغل آینده محصل  های امروزی هنوز اختراع نشده است. آیا سیستم 
آموزش��ی، دانش  آموزان و دانش ��جویان را برای حض��ور در چنین فضایی 
تربیت می  کند و آیا اس��تراتژی  های آموزش��ی آن برای حفظ و بقا دارای 
ویژگی پادشکنندگی اس��ت یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال، به بررسی 
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سیستم آموزشی از دید توصیف سه حالتی سیستم تحت تنش خواهیم 
پرداخت. آموزش بر طبق یک برنامه از پیش تعیین شده با سرفصل  های 
معلوم، و حتی کتب و جزوات مش��خص، در بهترین حالت محصالنی را 
تربیت خواهد کرد که در آزمون طراحی شده بر اساس آن مفاد، باالترین 
رتبه ها را بدست آورند. فارغ  التحصیالنی باهوش با رتبه  های باال که ناتوان 
از کاربرد آموخته  های خود هستند، خروجی  های شکننده چنین سیستم 
آموزش��ی اس��ت. رتبه باالی این فارغ  التحصیالن در ح��وزه  ای محدود و 
خاص اعتبار داش��ته اس��ت و با تغییر اندکی در زمین بازی، همانند آن 
بدن ساز، قدرت و نمود خود را از دست می  دهد. سیستم آموزشی ادعا دارد 
که قرار است محصالن را برای فردا آماده نماید، فردایی که از آن درکی 
نداریم. تکیه بر برنامه  های با ساختار مشخص و محتویات از قبل برنامه -
ریزی شده، پس از چهار سال تحصیل، حتی پاسخگوی امروز یک فارغ-

 التحصیل نیز نیس��ت. حذف تنش  های این نوسانات و عدم قطعیت  ها از 
روی دانش جویان و متمرکز کردن ایشان بر روی منابعی که کفایت  کننده 
معرفی می  شوند، روحیه جستجوگری و ماجراجویی را از آن ها می  گیرد. 
این در حالی است که بزرگترین استراتژی جهت تقویت پادشکنندگی، 
س��عی و خطا است. سعی و خطا برای اش��تباه کردن، یادگرفتن و قوی 
ش��دن، پادشکننده شدن. در جهانی که هر روز شاهد ظهور نوآوری  های 
جدید در ش��اخه  های مختلف علم و فناوری هستیم، مهمترین سالحی 
که الزم اس��ت به آن مجهز باشیم این اس��ت که بدانیم در هر شرایطی 
چطور یاد بگیریم ]3[.اگر بخواهیم در این فضا زنده بمانیم و رشد کنیم، 
باید به فنون یادگیری مجهز باش��یم طوری که تغییرپذیری یک عادت 
ش��ود و یادگیری تبدیل به بخش��ی قطعی از زندگی شود. و در مواجهه 
با دنیایی که نمی شناسیم، تنها روش موثر یادگیری، سعی و خطا است 
]4[. چنانکه برای آموزش سیستم  های هوش مصنوعی نیز سیستم را با 
مجموعه وسیعی از داده های بدون بایاس، آموزش می  دهند. تفاوت اصلی 
در عملکرد سیستم  های مختلف هوش مصنوعی، نحوه طراحی سیستم 
بر اساس پاسخ به این داده  ها است ولی اصل مشترک تمام این روش  ها، 
س��عی و خطا برای تطبیق با دنیای ناش��ناخته است. این روش آموزش 
سیستم  های هوش مصنوعی، به قدری سیستم را قدرتمند ساخته است 

که به عنوان یکی از تهدیدهای نوع انسان در آینده معرفی شده است. 

نتیجه  گیری
ش��اید یکی از بزرگترین رسالت  های سیس��تم آموزشی را بتوان دخالت 
دادن دانش  آموزان و دانش ��جویان در روند آموزش دانست، به شکلی که 
تن��ش مواجهه با عدم قطعیت  ها را درک کنند تا برای زندگی در دنیایی 

مملو از عدم قطعیت، تبدیل به انسانی خودآموخته شوند.

***
پینوشتها

1- Antifragility
2- Uncertainty
3- Robust
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3. جمع بندی
در این مقاله، مفهوم تاب آوری ش��بکه و  اثر حوادث طبیعی یا اقدامات 
خرابکارانه بر سیس��تم های قدرت مورد بررس��ی قرار گرفته شده است. 
این حوادث که با احتمال وقوع کم و تاثیر زیاد از آن ها یاد می شود در 
مدت طوالنی پیش از وقوع آن، معموال غیر قابل پیش بینی هس��تند و 
می توانند با ایجاد خاموشی  های گس��ترده، برای حکومت ها پیامدهای 
اجتماعی، اقتصادی و سیاس��ی مختلفی را در پی داش��ته باش��ند. این 
پژوه��ش با هدف کاه��ش هزینه های ش��بکه، به معرف��ی راهکارها و 
رویکردهای افزایش تاب آوری سیس��تم های قدرت در صنعت برق دنیا 
می پ��ردازد. افزایش تاب آوری سیس��تم همان طور که انتظار آن می رود 
نیازمند صرف هزینه ای مضاعف بر هزینه های موجود است که بهره بردار 
ش��بکه به منظور جلوگیری از بروز خساراتی سنگین تر ملزم به تأمین 

آن می شود.
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