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 مقدمه
قرن بیســت ویکم آغاز عصر دیجیتال، زمان رشد بی ســابقۀ فناوری و انفجار اطالعات است. روزانه 
فناوری ها و ابزارها و علِم جدید چند برابر می شوند و فناوری های جدیِد امروزی تقریباً به محض رسیدن به 
بازار منسوخ می شوند. همین ها و دیگر عوامل باعث شده اند که دانش آموزان عصر حاضر نیاز به آموختن 
مهارت های الزم در قرن بیســت ویکم داشته باشند که شامِل خالقیت1 و نوآوری؛ تفکر انتقادی3 و حل 
مسئله؛ ارتباطات3؛ همکاری4؛ مدیریت اطالعات؛ استفادۀ مؤثر از فناوری؛ مهارت های شغلی و زندگی و 
آگاهی فرهنگی است )بیرز5، 2011(. این در حالی است که برخی رویکردهای نوین آموزشی دانش آموزان 
را به داشتن مهارت های الزم در قرن بیست ویکم مجهز می کنند. در همین راستا، یکی از این رویکردهای 
نوین رویکرد تفکر طراحی6 اســت. اگرچه تفکر طراحی به بخشی جدایی ناپذیر در زمینه های طراحی و 
مهندسی و همچنین تجارت تبدیل شده است، تأثیر مثبتی در آموزش قرن بیست ویکم در سایر رشته ها 
ندارد زیرا تفکر طراحی مستلزم تفکر خالق در تولید راه حل برای مشکالت است؛ یعنی دانش آموزان در 
محیط هاِی آموزشــی موظف اند به طور منطقی بخوانند، تفکر و استدالل کنند و مشکالت پیچیده ای را 
حل کنند )ویلینگام و روتهام7، 2009(. بنابراین برای بهبود مهارت های دانش آموزان در قرن بیست ویکم، 

در این دنیای دیجیتالی به هم پیوسته، می توان از رویکرد تفکر طراحی استفاده کرد. 
تفکر طراحی برای اولین بار در دهۀ 1960 مفهوم سازی شد و با گذشت زمان به منزلۀ سبک شناختی 
و نظریۀ کلی طراحی توصیف شــد )اســتاک۸ و همکاران، 201۸(. ســیمون9 )1996( تفکر طراحی را 
به منزلۀ تغییر شــرایط موجود به شــرایط ترجیح داده تعریف کرده است. البته پیتر روو در سال 19۸7 
کتابی با عنوان تفکر طراحی به رشــتۀ تحریر درآورد و در آن به ســیاقی علمی به ارائۀ روشی نظام مند 
در فراگرد حل مسئله برای معماران و برنامه ریزان شهری پرداخت )هوشیار یوسفی، 1395(. این اولین 
مرتبه بود که از عنوان تفکر طراحی نام برده می شد. در سال 1979، روان شناس، معمار و محقق، برایان 
الوسون10 به مطالعۀ تجربی برای درک و ارائۀ راه حل درزمینۀ تجزیه وتحلیل مسائِل )چالش های( معماری 
پرداخت )هوشــیار یوسفی، 1395(. مطالعۀ او شــروعی برای الگوی فکرِی تفکر طراحی به منزلۀ فرایند 
و فعالیت برای پیشــرفت بود. پس ازآن شون11 )19۸3 و 1992( مفهوم تأمل در عمل، از دیگر مفاهیم 
اساسی در رویکردهای شناختی، را برای تفکر طراحی به وجود آورد. بوچانان12 مشکالت شرور را مطرح 
کرد. در ادامه، کراس مشــاهدات مربوط به تفکر درون نگرانۀ شخصی در رسانه های مبتنی بر طرح را در 

تفکر طراحی ارائه نمود )کراس13، 1999 و 2007(.
در ســال 2005، در مؤسسۀ طراحی هسو پالتنر14، در دانشگاه استنفورِد کالیفرنیا، تفکر طراحی به 
دانشــجویان مهندسی شروع به تدریس شد. فلسفۀ این سرمایه گذاری این اعتقاد راسخ بود که می توان 
مهندســان و دانشــمندان را به نوآور تبدیل کرد. تفکر طراحی از آن زمان به دوره ای عالی تبدیل شــد 
)لیندبرگ15 و همکاران، 2011(. در ســال 2007، دومین دانشــکدۀ تفکر طراحی، با شرایط مشابه در 

ش و ابعاد آن: مرور نظام مند
تحلیلی بر الگو های تفکر طراحی و شناسایی نق
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مؤسسۀ هسو پالتنر )HPI(، برای مهندسی نظام های فناوری اطالعات در پوتسداِم آلمان تأسیس شد که 
در تولید راه حل های نوآورانه و محصوالت موفق عمل کرده است )لیندبرگ و همکاران، 2011(. بااین حال 
تیم براون، یکی از مشاوران برجستۀ نوآوری، مفهوم کنونی تفکر طراحی را گسترش داد. لیکن همچنان 
تعاریــف و مفاهیم متفاوتی از »تفکر طراحی« یــا روش هایی برای توصیف آنچه طراحان در عمل انجام 
می دهند وجود دارد. این تعاریف متفاوت در رقابت با یکدیگر نیستند، بلکه به طور موازی توسعه می یابند. 
نظریه پردازاِن طراحی مانند ریچارد بوچانان )1992( و نویسندگان مدیریتی مانند راجر مارتین16 )2009( 
برچسب »تفکر طراحی« را برای ترسیم فرایندهای اندیشۀ طراحی ترسیم کردند. لیکن با توجه به اینکه 
درک و تفسیر متنوعی از تفکر طراحی وجود دارد )کورفلش17 و همکاران، 2012(، بسیاری از نویسندگان 
اظهار داشته اند که امروزه هیچ تعریِف جهانی ثابتی از تفکر طراحی وجود ندارد )یوهانسون1۸ و همکاران، 
2013؛ کیمبل19، 2011؛ لیدتکا20، 2014؛ راجرز21، 2013؛ کورفلش و همکاران، 2011(. ازاین رو، تالش 
برای فهم و ابهام زدایی از تفکر طراحی ضروری به نظر می رســد. در همین راستا روش ساده برای بحث 
دربارۀ تفکِر طراحی شامِل دو گفتمان مجزاست. یکی از آن گفتمان ها »شیوۀ تفکر طراحان«22 نام دارد. 
این گفتمان به ساخت وســاز علمی تمرین طراح حرفــه ای )مهارت های عملی( و به بازنگری های نظری 
درزمینۀ نحوۀ تفسیر و توصیف این صالحیت غیرکالمی طراحان اشاره دارد. نظریه و عمْل تفکر طراحانه 

را به دیدگاه طراحی پیوند می دهد و به همین دلیل ریشه در طراحی دانشگاهی دارد. 
گفتمان دیگر »تفکر طراحی«23 است. این اصطالح برای گفتمان از طراحی و مهارت طراحِی خارج 
از چارچوب آن )ازجمله هنر و معماری( یا برای افراد بدون پیشینۀ علمی در طراحی، به ویژه در مدیریت، 
استفاده می شــود. چارچوب طراحی باشد مشکلی ایجاد نمی شود و ســپس »تفکر طراحی« به نسخۀ 
ســاده ای از »شــیوۀ تفکر طراحان« یا راهی برای توصیف روش های یک طراح تبدیل می شــود که در 
گفتمان مدیریت علمی یا عملی ادغام می شــود. لیکن چشم اندازهای نظری تفکر طراحی را می توان به 

زیرگفتمان های فرعی طبقه بندی کرد )یوهانسون و همکاران، 2013(.

 طراحی و تفکر برای ایجاد آثار مصنوعی24 )سیمون، 1969(
ســیمون »طراحی« را شــامل همۀ فعالیت های آگاهانه برای ایجاد آثار مصنوعی معرفی نمود و از 
این طریق آن را از علوم طبیعی، علوم اجتماعی، علوم انســانی و مهندسی متمایز کرد. دغدغۀ اصلی 
وی درزمینۀ تحقیق بود که چه چیزی ویژگی تحقیقات طراحی را تشــکیل می دهد. نقطۀ عزیمت 
او این بود که طراحی دربارۀ خلقت25 )به وجودآوردن( اســت، درحالی که سایر علوم با آنچه در حال 
حاضر وجود دارد ســروکار دارند. کار اصلی وی با عنوان »علوم هنری«26 با اســتفاده از »تجمع« و 
»قانونی کردن« رویکردی تجربی برای پژوهش طراحی در دانشــگاه انجام گرفت. ســیمون هیچ گاه 
از اصطالح »تفکر طراحی« اســتفاده نکرد. باوجوداین، با رویکرد شــناختی خود در تصمیم گیری و 
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تعریف از طرح خود با  عنوان »تبدیل شرایط موجود به موارد دلخواه« نام می برد )سیمون، 1969(. 
او مرجع آن دست از نویسنده های دانشگاهی است که در پی تفکر طراحی اند و نه فقط لزوماً طراحی. 
آنچه دربارۀ دیدگاه ســیمون از »تفکر طراحی« جالب توجه است این است که او میان فعالیت های 
ایجاد چیزی جدید و فعالیت هایی که با واقعیت موجود ایجاد می شود، یعنی میان تفکر مهندسان و 

طراحان، تمایز قائل است )یوهانسون و همکاران، 2013(.

 طراحی و تفکر به منزلۀ روشی تجدیدپذیر27 )شون، 1983( 
دونالد شــون )19۸3 و 1992( طراحی را تعامل با یــک موقعیت و تأمل در نتایج یا تأمل در عمل 
توصیف کرد. تمرین کنندگان اغلب عملکرد خود را بر اساس آنچه می بینند به صورت ضمنی تنظیم 
می کنند. شــون »مکالمه با وضعیــت« را نوعی تأمل در عمل توصیف کــرد. از این منظر، طراحی 
فرایندی برای عملکرد و تأمل در نتیجۀ گفت وگوی برگشتی از وضعیت و پاسخ گویی مطابق آن است. 
تأمــل در عمل درک عمیق تری را از پدیدۀ موردنظر پشــتیبانی می کند )وار2۸ و همکاران، 2020(. 
چارچوب نظری شون در ابتدا او را فیلسوفی عمل گرا نشان داد. او ابتدا روی منطق اختراعات متمرکز 
شــد و بعداً به یادگیری سازمانی روی آورد. شون با عمل گرایی فلسفِی خود، به هرمنوتیک نزدیک 
بود. در مقابِل سیمون، شون تصویری از روابط مبتنی بر طراحی ایجاد می کند. ایجاد روابط متمرکز و 
روابط جدید باعث ایجاد مهارت های مداوم و بهبودیافته می شود. چنین روابطی، که شون در کارهای 

معماران و روانکاوان یافت، کار اصلی طراحی شد. 

 طراحی و تفکر طراحی شده به منزلۀ فعالیت حل مسئله29 )بوچانان، 1992 بر اساس ریتل و 
وبر30،  1973(

مقالۀ بوچانان )1992( درزمینۀ »مشــکالت شــرور« در طراحی نه فقط برای گفتمان دربارۀ تفکر 
طراحی، بلکه برای کل حوزۀ طراحی به مرجعی اساســی بدل شــد. بوچانان رویکرد مســئلۀ شرور 
ریتل و وبر )1973( را گزینه ای جایگزین برای الگوی گام به گام پذیرفته شده از فرایند طراحی در دو 
مرحلۀ مشخص خود قرار داد: مرحلۀ تحلیلی تعریف مسئله و دنبالۀ ترکیبی از حل مسئله. او مفهوم 
زمینه سازی31 را معرفی کرد. زمینه ها »ابزاری« برای شناسایی بصری یا عمدی یک وضعیِت طراحی 
و شناسایی دیدگاه های همۀ شرکت کنندگان اند. فرایند بوچانان درک عمیق تر از تفکر طراحی را از 
فرهنگ فناوری پیچیده بهوجود آورده است. بنابراین می توان ارتباطی میان کلیۀ مشارکت کنندگاِن 
درگیر در فرایند طراحی برقرار کرد. بوچانان )1992( چهار مرحله را برای طراحی پیشنهاد کرد. این 
چهار مرحله در اصل چهار حوزه ای گسترده  از طراحی یا به طور خاص حوزه های تفکر طراحی اند که 
در نتیجۀ برخورد طراح با مشکالت جدید پدید آمده است )بوچانان، 19۸9(. وی چهار زمینۀ متمایز 
تفکر طراحی را به عنوان مکان مداخالت پیشــنهاد می کند که در آن می توان مشکالت و راه حل ها 
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را بررسی کرد: 1. ارتباطات نمادین و بصری یا طراحی گرافیکی؛ 2. ساخت اشیای مادی یا طراحی 
صنعتی؛ 3. فعالیت ها و خدمات سازمانی یا طراحی خدمات؛ و 4. نظام ها و محیط های پیچیده برای 
زندگی، کار، بازی و یادگیری یا طراحــی تعامل )بوچانان، 19۸9(. به گفتۀ بوچانان )1992( حوزۀ 
تفکر طراحی بیشــتر به بررسی تأثیر طراحی در پایداری32، توسعه ها33 و ادغام انسان در محیط های 
اکولوژیکی و فرهنگی وســیع تر در زمان مطلوب و ممکن می پردازد. با توجه به این موضوع، واضح 
است که تمرکز در طراحی از نظام های مواد به نظام های انسانی تغییر یافته است )بوچانان، 2001(، 
جایی که محصوالت طراحی در معنای جدید غالباً با فعالیتی فزاینده در مسئولیت اجتماعی، فعالیت 
یا خدمات دیده می شود )کاسیم34، 2013(. در حال حاضر، به جای تمرکز بیشتر در ایجاد نمادها و 
اشــیای مادی و برنامه ریزی راهبردی )مرتبۀ اول تا سوم(، طراحان به سمِت مرحلۀ چهارم یا محیط 

طراحی حرکت می کنند که با ایجاد نظامها و محیط های پیچیده مشخص می شوند.

 طراحی و تفکر طراحی روشی برای استدالل/معقول کردن امور35 )الوسون،1980؛ کراس، 2006(
الوسون و کراس، که هر دو آموزش معماری دیده بودند، هرکدام موارد عملی طراحی و تفکر طراحان 
را شرح دادند. کراس از تحقیقات مردم نگاری برای آشکارکردن آنچه طراحان در طول فعالیت طراحی 
انجام می دهند استفاده می کند، درحالی که الوسون به روان شناسی فرایندهای طراحی خالق توجه 
دارد تا دانش تحقیق خود را به فرم هایی تبدیل کند که طراحان بتوانند از آن استفاده کنند. الوسون 
و کراس را می توان بخشی از سنت تأمل دانست که شون آغازکنندۀ آن بود. بااین حال، ادبیات آن ها 
در گفتمان تفاوت دارد: آن ها ازطریق ارائۀ مثال به جای اینکه نگاهی فلســفی داشته باشند، بر عمل 
مبتنی اند؛ هم از فرایندهای استقرایی استفاده می کنند و هم از مشاهدات تعمیم می گیرند و ازاین رو 
الگویی را پیدا می کنند که در تجربۀ عملی پایه گذاری شده و ازطریق مثال های عملی قابل توصیف 
است. درنهایت، هر محقق الگویی برای طراحی پیشنهاد می کند: الوسون تعدادی فرایند مراحل محور 
عرضه می کند که ســعی در توصیف فرایندهای پیچیدۀ طراحی دارند و کراس نمایشی بازگشتی از 

راهبرد طراحی ابداع نمود که طراحان خالق دنبال کنندۀ آن اند )یوهانسون و همکاران، 2013(.

 طراحی و تفکر به آفرینش معنی )به جای مصنوعات( )کریپندورف36، 2006(
طراحی از فعالیتی تفســیری به معنای درک وضعیت طراحی به جای حل مســئله است. طراحان با 
درک قبلی از اینکه مصنوِع طراحی شده چیست به موقعیت طراحی توجه می کنند )وار و همکاران، 
2020(. در همین زمینه، کریپندورف )2006( از زمینۀ فلســفی و معنایی شروع به کار کرد و تفکر 
طراحی را به معنای ایجاد معنا )به جای آثار مصنوعی مانند تصور ســیمون( تعریف کرد. در مقایسه 
با ســیمون، می توان گفت که کریپندورف رابطۀ میان جســم طراحی و قصــد آن را معکوس کرد. 
ازنظر ســیمون، مصنوع در هسته است و احتماالً ازنظر وی معنا یک ویژگی است، درحالی که برای 
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کریپندورف معنی هســته فراینِد اصلی طراحی اســت و آثار مصنوعی به واسطۀ ارتباط با این معانی 
تبدیل می شوند )یوهانسون و همکاران، 2013(.

در ادامــه، با توجه به تعریف تفکــر طراحی از جنبه های گوناگوِن آن، بایــد افزود که واند زاند37 
)2011( تفکر طراحی را وســیله ای برای حل مســئلۀ خالق توصیف می کند. تفکر طراحی پتانسیل 
ارتقای تفکر ســازنده، حل مسئلۀ خالق و همکاری چندوجهی را دارد )ثورینگ3۸ و همکاران، 2020؛ 
برج39 و همکاران، 2020؛ گومان40 و همــکاران،2020؛ کراس، 2006؛ کلودنر41 و همکاران، 2003(. 
درواقع تفکر طراحی دانش آموزان را توانمند می کند تا مهارت های حل مسئله و تفکر انتقادی را بیان 
و اجرا کنند و آن ها را رشد دهند )دینر42 و َمکِکری، 201۸(. تمام موارد ذکرشده موجب می شود تفکر 
طراحی، محیط هایی بالقوه غنی برای یادگیری موفق باشــد. لیکن بهرغم فواید تفکر طراحی، آموزش 
و بهره گیری از این روش با ابهاماتی روبه روســت که ضرورت واکاوی مفهوم تفکر طراحی را بیش ازپیش 

مشخص می نماید. 
 نتایج چشمگیر مطالعات فوق به تحقیقات بعدی درزمینۀ تفکر طراحی و درنهایت به ارائۀ الگو هایی 
متفاوت در این زمینه منجر شــده اســت. هنگام تدریس و تمرین طراحی، افــراد از الگو های متفاوت 
فرایند طراحی استفاده می کنند )ســانگ و ِکلی43، 2019(. هر الگوی فرایند طراحی دارای ویژگی های 
منحصربه فردی ازجمله تاریخ، الگوی فکری، ژانر طراحی و فلسفۀ خاصی است. بااین حال، عامل اصلی در 
ایجاد الگو های فراینِد طراحی الگوِی رفتارِی فعالیت طراحی است )کالرکسون و اکرت44، 2004(. بااینکه 
برخی الگوها از سایر الگوها بیشتر در تحقیقات و مؤسسات استفاده شده اند لزوماً به معنای مناسب بودن 
آن ها به  صورت  کلی نیســت. تاکنون الگوها و دســته بندی های متفاوتی از تفکر طراحی ارائه شده است. 
در همین راســتا الگوهای تفکر طراحی یکی از مهم ترین ابزارها برای طراحان است تا بتوانند با توجه به 
شرایط موجود به حل مشکل بپردازند. اما کاماًل نمی توان از یک الگو استفاده کرد زیرا هر مسئله و طراْح 

شرایط خاص خود را دارد و این الگوهای ارائه شده مطلق نیستند. 
در همین راســتا با اندکی مطالعه و بررســی دقیق می توان دریافت که فهم معنای تفکر طراحی و 
انتخاب الگو برای حل مسئله امر ساده ای نیست و عوامل و شاخص های متعددی در انتخاب الگوی تفکر 
طراحی مؤثر است. بنابراین الزم است ضمن مطالعۀ پژوهش هایی که از یک یا ترکیبی از الگوهای تفکر 
طراحی اســتفاده نموده اند و ضمن دریافت تصویر کلی از مفهوم تفکر طراحی، الگوها و ویژگی آن ها را 
شناســایی کرد. هدف از این مطالعه مرور منظم تمام مقاالت در حوزۀ تفکر طراحی است. درنهایت، این 

مطالعه درصدد پاسخ به سؤال های زیر است:
1. تفکر طراحی چیست و چه ابعاد و الگو هایی را دربرمیگیرد؟

2. مجالت/کشورها و زمینۀ اجرای تفکر طراحی چیست؟
3. نتایج برآمده از اجرای تفکر طراحی در آموزش چیست؟
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 روش پژوهش
به علت بمباران اطالعات، مطالعات ضعیف، تناقضات موجود در نتایج مطالعات، از دســت دادن 
زمان و سرمایه و شناسایی نیازهای پژوهشی، مطالعۀ مروری ضروری است )یارمحمدیان و همکاران، 
1390(. روش مطالعۀ این پژوهش، اسنادی است که با استفاده از شیوۀ مرور منظم انجام شده است. 
از خصوصیات اصلی مرور منظم این اســت که پایایی باالیی دارد، یعنی تکرارپذیر اســت و در چند 
مرحله انجام می شــود. این شیوه در ابتدا بسیار گســترده است و حساسیت باالیی دارد و در مراحل 
آخر اختصاصی می شــود. این روش مطالعه ابزاری قوی برای مطالعه و تشخیص همه جانبه و تحلیل 
مطالعات مرتبط برای پاسخ گویی به پرسش های تحقیق موردنظر است )دی لو45 و همکاران، 2016(. 
در ایــن تحقیــق، مرور منظم روی پژوهش هایی انجام شــد که دربارۀ تفکر طراحی اســت. این کار 
به طورکلی در آموزِش دوره های متفاوت انجام شد زیرا با بررسی و اجرای مطالعات به صورت پراکنده 
فقــط می توان به یک جنبه از تصویری بزرگ تر رســید. ارزش یک بررســی منظم در ترکیب کردن 
قطعات گسســته )سیلوا46، 2015( و هم افزایی نتایج در یک روش سازمان یافته است و این امکان را 
فراهم می ســازد که پژوهشگر نمایی کلی از موضوع مورد بررسی کسب کند )سنگرس47 و همکاران، 

 .)2016
روند اجرای مرور منظم در این پژوهش بر مبنای راهنمای اوکولی و شابرام )اوکلی و شابرام4۸، 2010؛ 
آیدن49، 2017( بود. همچنین به منظور بررسی دقیق تر و انتخاِب صحیح مقاالت از فرایند انتخاب مقاالت 
در پژوهش ســیلوا )2015( استفاده شــد. در سال 2010، اوکولی و شابرام چارچوبی را برای نشان دادن 
مراحل اجرای مرور منظم ارائه دادند که ازآن پس راهنمای فرایند اجرای کار در بسیاری از پژوهش های 
مرور منظم شد. در این مقاله نیز گام های مرور منظم بر اساس این راهنمای معتبر علمی تدوین و انجام 
شــده اســت. این مراحل به ترتیب عبارت اند از: برنامه ریزی، انتخاب، استخراج و اجرا. در گام انتخاب، با 
توجه به نقش بسزایی که در تعیین مقاالت مورد بررسی دارد، از چارچوب ارائه شدۀ مریسا سیلوا استفاده 

شد که خود شامل مراحل مختلِف زیر است:
1. شناسایی و استخراج مقاالت از پایگاه های علمی و حذف رکوردهای تکراری.

2. غربالگری به معنای مطالعۀ عنوان و چکیدۀ مقاالت مســتخرج و انتخاب مقاالت مرتبط و حذف 
مقاالت نامرتبط.

3. غربالگری مجدد و مطالعۀ مقدمه و نتیجه گیری مقاالت غربال شدۀ مرحلۀ قبل و انتخاب مقاله های 
مرتبط و حذف مقاله های نامرتبط.

4. ارزیابی نهایی مقاالت مستخرج از مرحلۀ قبل با مطالعۀ آن ها و در نظر گرفتن اهداف پروژه و در 
آخر انتخاب نهایی مقاالت. 
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برای تعیین مســیر انتخاب تحلیل مقاالت در مرور منظم ابتدا باید اهداف و پرســش های تحقیق 
مشــخص شــوند )دی لو و همکاران، 2016(. سپس برای دستیابی به پاســخ پرسش های مطرح شده، 
متناسب با اهداف، مقاالت انتخاب می شوند و پس از چندین مرحله غربال و مطالعۀ عمیق درمورد مقاالِت 

نهایی نتایج حاصل می شوند.
لذا در این پژوهش اولین گام در تدوین راهبرد اولیۀ جســت وجو، استفاده از واژگان کلیدی مسئله 
به منزلۀ محور جست وجو در موتورهای جست وجوی اینترنتی و پایگاه های داده ای کتابخانه ای بود. سپس 
جست وجوی دستی در مجالت تخصصی ازطریق فهرست آن ها انجام شد و در مرحلۀ بعدی از فهرست 
منابع انتهای مقاالت برای دستیابی به مطالعات مرتبط بیشتر استفاده شد. بنابراین در بانک های اطالعاتی 
اریک، ساینس دایرکت، تایلر و فرانسیس و اسپیرینگر و گوگل اِسکالر جست وجو شد و کلیۀ مقاالتی که 
از سال 2000 تا 2020 در بانِک دادۀ آن ها به زبان انگلیسی نمایه شده بودند ارزیابی شدند. کلیدواژه های 

استفاده شده در این جست وجو به شرح ذیل بودند:

design, design thinking, model of design thinking, approach of design thinking, pattern of 
design thinking, teaching design thinking

در مرحلۀ بعدی، ترکیبی از کلیدواژه با »و«50 و »یا«51 جست وجو شد:
design and design thinking, model of design thinking and approach of design thinking
pattern of design thinking and approach of design thinking, model of design thinking and 

pattern of design thinking 
design or design thinking, model of design thinking or approach of design thinking 

pattern of design thinking or approach of design thinking, model of design thinking or pat-
tern of design thinking 

پس از جمع آوری کلیۀ مقاله ها، عنوان و خالصۀ آن ها با توجه به مالک های زیر ارزیابی شدند:
عنوان مطالعه با اهداِف مورد بررســی مرتبط باشــد؛ بر اســاس خالصۀ مقاالت، مطالعه در حیطۀ 
مطالعات تفکر طراحی باشد؛ مشخص شده باشد که مطالعه به الگویی از تفکر طراحی اشاره کرده است و 
نتایج به دست آمده در راستای هدف مطالعه بوده باشد؛ همچنین مقاله به تعریفی نو از تفکر طراحی اشاره 

کرده باشد؛ و درنهایت، از مقاالتی باشد که در آموزش از تفکر طراحی استفاده نموده است.
درصورتی کــه فقدان مالک های فوق در عنوان و خالصۀ هر مطالعه ای محرز می شــد، مقاله حذف 
می شــد اما در صورت وجود مالک ها یا مبهم بودن وجود آن ها نسخۀ کامِل مقاله تهیه و بررسی می شد. 
مالک های خروج مقاالت شامل اطالعات ناواضح درمورد مفهوم و الگوهای تفکر طراحی بود. مالک های 
ورود مقاالت به مطالعه شامل مطالعات مرتبط با ارائۀ الگوی نوین برای تفکر طراحی یا اطالعاتی بود که 

به درک مفهوم تفکر طراحی کمک میکرد.
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نخســت مقاالت مرتبط انتخاب شــدند. ســپس، از میان مقاالت موجود و بر اساس مالک ارزیابِی 
52casp  ارزیابِی تفصیلی شدند. مالک های ارزیابی casp  عبارت اند از: 

1. تناسب اهداف مقالۀ مورد بررسي با اهداف پژوهش؛
2. به روزبودن مقالۀ پژوهشي مورد بررسي؛
3. زمینۀ مطرح شده در مقالۀ مورد بررسي؛
4. روش نمونه گیری در مقالۀ مورد بررسي؛

5. روش و کیفیت جمع آوری دادهها؛
6. میزان انعکاس پذیری امکان بسط دادن نتایج و دستاوردهای مقالۀ مورد بررسي؛

7. میزان و نحوۀ رعایت نکات اخالقي رایج درزمینۀ تدوین متون پژوهشي در مقالۀ مورد بررسي؛
8. میزان دقت درزمینة تجزیه وتحلیل دادهها در مقالۀ مورد بررسي؛

9. وضوح بیان در ارائۀ یافتههای مقالۀ مورد بررسي؛
10. ارزش کلي مقالۀ مورد بررسي )وبگاه کپس یوِکی53، 201۸(.

ارزیابی مقاالت را سه نفر مرورگر، مستقاًل انجام دادند و در صورت وجود اختالف، مقاله را نفر سوم 
بررســی می کرد. ســپس از میان مقاالتی که اصول علمی آن ها تأیید شده بود آن هایی که اعتبار باالیی 
داشــتند انتخاب شــدند؛ در صورت فقدان چنین مقاالتی، آن هایی که اعتبار متوسط داشتند انتخاب 
میشدند. در این مرحله نیز علت انتخاب نکردن بقیۀ مقاالت مشخص و ثبت شد. جدول مطالعات واردشده 

در جدول 1 آمده است. 
بنابرایــن در این مطالعه پس از جســت وجو در بانک های دادۀ اریک54، ســاینس دایرکت55، تایلر و 
فرانســیس56، اسپیرینگر57 و گوگل اسکالر5۸ بر اســاس کلمات کلیدِی ذکرشده و پس از حذف مقاالِت 
مشابه، 1263 مقاله به دست آمد. پس از خواندن خالصۀ مقاالت و بررسی اولیه و حذف مقاالت نامرتبط، 
 نســخۀ کامل 5۸ مقاله تهیه و بررسی شــد. در جست وجوی دستی که ازطریق منابع مقاالت انجام شد
 5 منبــع بــا توجه به ماهیت تفکــر طراحی، 2 وبــگاه مرجع برای ارائــۀ الگو و 3 کتاب اضافه شــد.

از میان 5۸ مقالۀ موجود مقاالت مرتبط انتخاب شدند و روی آن ها ارزیابی تفصیلی انجام گرفت. مقاالت 
منتخب از دو بعد اصول علمی مطالعه شــدند و صحت روش آن ها بررسی و ارزیابی شد. در این مرحله 
22 مقاله حذف شد و 36 مقاله، کتاب و وبگاه برای مطالعۀ تفصیلی انتخاب شدند. سپس کلیۀ مقاالت 
منتخب بر اســاس نوع روش های مورد بررســی طبقه بندی شدند و مطالعاتی که شرایط مشابه داشتند 
در یک گروه قرار گرفتند. مقاالت منتخب به سه دسته تقسیم شدند: 1. مقاالتی که تعریفی نو از تفکر 
طراحــی ارائه داده اند؛ 2. مقاالتی که الگوهای جدید ارائه نموده اند؛ و 3. مقاالتی که از الگوها در اجرای 

طرح استفاده کرده اند. 
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 جدول 1.   فرایند استخراج و بازیابی مقاله ها                                                                                                                                  

 عنوان و خالصه مقاالت
 casp بر اساس مالک های 

بررسی شد

متن مقاالتی که قابلیت ورود 
داشتند و تهیه شدند

تعداد = 116

 متن کامل مقاالت که دوباره 
 casp بر اساس مالک های

بررسی شدند
تعداد = 58

زیرگروه 3
تعداد = 16

جست وجوی الکترونیک
تعداد = 1263

جست وجوی دستی
تعداد = 6

مقاالت خارج شده
تعداد = 750

مقاالتی که امکان دسترسی نبود
تعداد = 0

جست وجوی دستی
تعداد=6

زیرگروه 1
تعداد = 14

زیرگروه 2
تعداد = 6

 یافته های پژوهش
در این بخش، نتایج حاصل از مرور منظم 36 مقالۀ منتخب آمده است. در ادامه، یافته های پژوهش 

ارائه شده است که ازطریق پاسخ گویی به سؤال های پژوهش حاصل شده اند.

 سؤال اول:  تفکرطراحیچیستوچهابعادوالگوهاییرادربرمیگیرد؟
پرسش اوِل این پژوهش، شناسایی و واکاوی مفهوم تفکر طراحی و سپس مطرح کردن الگوهای آن 
اســت. این در حالی است که هنوز هم سردرگمی فراوانی درزمینۀ معنی تفکر طراحی وجود دارد و این 
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ســردرگمی را می توان در داخل و خارج از بدنۀ طراحی مشــاهده کرد. بااین حال، مفهوم پیچیدۀ تفکر 
طراحی طی نیم قرِن گذشته موردبحث بوده و دراین باره تعاریف متعددی ارائه شده است. لیکن با توجه 

به بررسی اسناد، 9 تعریف برای تفکر طراحی و 4 الگوی تفکر طراحی استخراج شد که عبارت اند از:
 تعریف 1. کراس )2007 و 2011(: او تفکر طراحی را رویکردی میان رشــته ای می داند. همچنین 
تفکر طراحی را به طور گســترده ای ســبِک تفکر توصیف می کند یا به منزلۀ مطالعۀ فرایندهای 

شناختی معرفی کرده است که متعاقباً در عمل طراحی دیده می شود.
 تعریف 2. دان و مارتین59 )2006(: آن ها تفکر طراحی را فرایندهای شــناختی مورد استفادۀ 
طراحان توصیف می کنند. درکل تفکــِر طراحی توانایی ترکیِب همدلی، خالقیت و عقالنیت در 
تجزیه وتحلیل و متناســب کردن راه حل ها برای زمینه های خاص در نظر گرفته می شــود. دان و 
مارتین تفکر طراحی را برعکس تفکر علمی توصیف می کنند؛ ازنظر آن ها دانشمندان برای کشِف 
الگوها واقعیت ها را تجزیه وتحلیل می کنند، درحالی که طراحان الگوها و مفاهیِم جدیدی را برای 

پرداختن به حقایق و احتماالت اختراع می کنند.
 تعریف 3. براون60 )2008(: طراحان نه تنها به فرایندهای تحلیلی تکیه دارند، بلکه توانایی دیدن 
و درک کلیۀ جنبه های مهم و اساسی و گاه متناقض یک مشکل و ترکیب راه حل های جدید را نیز 
دارند. در این مفهوم تفکر طراحی یک فرایند تفکر خالق است. بنابراین تعریف پیشنهادشدۀ براون 
عبارت اســت از اینکه »تفکر طراحی رشــته ای است که از حساسیت و روش های طراح استفاده 
می کند تا نیازهای مردم را با آنچه ازنظر فنی امکان پذیر است و با یک استراتژی تجاری مناسب 
می تواند با ارزش مشتری و فرصت بازار سازگار باشد برطرف نماید.« )براون، 200۸(. تفکر طراحی 
با این تعریف ازطریِق رویکردی ســه جانبه شــامِل مطلوبیت )نیازهای انسانی(، قابلیت استفاده 
)نیازهای تجاری( و امکان ســنجی )نیازهای فنی( مشــکالت را برطرف می کند )براون، 200۸(. 
اگرچــه تفکر طراحی در ابتدا فقط درزمینۀ طراحان حرفه ای مورد کاوش و توســعه قرار گرفت 
)لیندبرگ و همکاران،2010(. براون )2009( توضیح می دهد که تفکر طراحی به منزلۀ رویکردی 
»قدرتمند، مؤثر و کاماًل در دسترس« درزمینۀ نوآوری مؤثر است و می تواند با زمینه های تجارت، 

آموزش و سایر زمینه ها ادغام شود.
 تعریف 4. کالرک و اســمیت61 )2008(: تفکر طراحی یک استراتژی مبتنی بر روش هاست و 
اصول طراحی کاربرمحور است. کالرک و اسمیت تفکر طراحی را بیشتر ابزاری توصیف می کنند 
که به مدیران کســب وکار کمک می کند تا آن را به منظور به کارگیری غرایز و روش هاِی طراحی 
به کار گیرند. آن ها تفکر طراحی را روشــی جهانی برای حل مســئله می دانند که در هر حرفه اْی 

 تأمل پذیر است. 
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 تعریف 5. کیمبل )2011(: او از کل ادبیات موجود، سه مورد از روش های گوناگون توصیف تفکر 
طراحی را این گونه شرح می دهد:

1. به عنوان یک سبک شناختِی مرتبط با طراحان که مشغول حل مسئله اند؛ 
2. به عنوان نظریه ای کلی، طراحی به منزلۀ یک رشته یا رشته ای با تمرکز بر حل مشکالت شرور؛

3. به عنوان منبعی برای سازمان مشاغل و سازمان های دیگر که نیاز به نوآوری دارند. 
 تعریــف 6. بکمن و باری62 ) 2007(: ازنظر آن ها تفکر طراحی نوعی روش تدریس اســت که 
هدف آن تولید طرحهای جدید و کشــف راه حل های جایگزین به جای انتخاب میاِن گزینه های 

موجود است.
 تعریف 7. راث63 و همکاران )2010(: آن ها در مطالعۀ خود به تفکر طراحی به منزلۀ مفهومی 
فرارشته64 و الگوی آموزش65 توجه کردند. راث و همکاران اظهار نمودند که تفکر طراحی مفهومی 
جامع برای شناخت طراحی و یادگیری طراحی است که دانش آموزان را قادر می سازد با موفقیت 
در گروه های چند رشــته ای کار کنند و تحوالت مثبتی را به وجود آورند. همچنین تفکر طراحی 
می تواند مفهومی فرارشته ای تلقی شود و روشی ارزشمند برای کارهای خالق بین رشته ای باشد.

 تعریــف 8. کارول و همکاران )2010(: آن ها تفکر طراحی را رویکردی برای یادگیری توصیف 
می کنند که بر رشــد اعتمادبه نفــِس خالق دانش آموزان متمرکز اســت. در ایــن رویکرد کار 
شــرکت کنندگان بر دشواریهای طراحی دستی، توســعۀ همدلی، ترویج کارهای عملی، تشویق 
ایده پردازی، توســعۀ آگاهی فراشــناختی و تقویت خالقیت برای حل مسئله متمرکز است. این 
روشی رسمی برای حل وفصل عملی و خالقانۀ مشکالت یا مسائل با هدف بهبود نتیجۀ آتی است. 
در همین راســتا کارول )2014( تفکر طراحی را »پایــۀ ذهنیت یا جهت گیری برای یادگیری« 

تعریف می کند.
 تعریف 9. برنر66 و همکاران )2016(: از دیدگاه برنر و همکارانش تفکر طراحْی مهارت ذهنی، 
فرایند و جعبه ابزار تعریف شــده است. تفکر طراحی به منزلۀ ذهنیت67 با چند اصل مهم توصیف 
می شــود: ترکیبی از تفکر واگرا و همگرا، جهت گیری صریح به نیازهای آشکار و پنهان مشتریان 
و کاربران، و نمونه ســازی اولیه. تفکر طراحی، به منزلۀ یک فرایند، ترکیبی از فراینِد خرد و کالن 
است. فرایند خرد به منزلۀ فراینِد نوآوری شامل مراحِل »تعریف مسئله«، »یافتن نیاز و ترکیب«، 
»ایده پردازی«، »نمونۀ اولیه« و »ارزیابی« اســت. فرایند کالن شــامل نقاط عطفی است که در 
نمونه های اولیه نمایان می شــود و باید شــرایط الزم را تعیین کند و نمونۀ نهایی ســاخته شود. 
همچنین تفکر طراحی به منزلۀ یک جعبه ابزا6۸  به کاربرد روش های بی شــماری در رشــته های 

متفاوِت طراحی، مهندسی، انفورماتیک و روان شناسی اشاره دارد.
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با در نظر داشتن مطالب ذکرشده، تفکر طراحی پاسخی برای جست وجوی یک نظریه و علم طراحی 
متفاوت از علوم تجربی و علوم انسانی و سنت های هنری است. عالوه بر توصیف یک رویکرد برای نوآوری در 
محصوالت، می توان ادعا کرد طراحی روش های تصمیم گیری در زمینه های دیگر مانند ارائۀ خدمات، طراحی 
نظام کتابخانه ای )بل69، 200۸(، استراتژی و مدیریت )دان و مارتین، 2006(، عملیات و مطالعات سازمانی 
)روم70، 2003( و به طور گسترده تر نوآوری اجتماعی )براون و وایِت71، 2010( را بهبود می بخشد )دانسان و 
برسلین72، 2009(. انتقال مؤثر به سایر حوزه های کاربردی به معنای انتقال تفکر طراحی از نوآوری محصول 
به زمینه ها و برنامه های دیگر اســت. ماهیت میان رشته ای تفکر طراحی نیز تضمین می کند که نوآوری ها 

به طور طبیعی میان ابعاد فنی، تجاری و انسانی تعادل برقرار می کنند )ملز73، 200۸(. 
در ادامۀ پاسخ به پرسش اول، موضوع مطرِح دیگر شناسایی الگوهای تفکر طراحی بود. چهار الگوی 

استخراج شده از اسناد عبارت اند از:

 1.   الگوی تفکر طراحی براون
 تیم براون، مشاور نوآوری، به همراه دیوید کلی74 از مؤسسان رسمیت بخش تفکر طراحی اند. الگوی 
براون شــامل سه مرحلۀ اصلی اســت: الهام75، ایده پرازی76 و پیاده سازی77. در این رویکرد، برخالف 
ســایر رویکردهای تفکر طراحی، مرحلۀ الهام نه تنها مربوط به مشکلی است که باید حل شود، بلکه 
فرصت هــای بازار7۸ یا ترکیب هر دو مســئله و فرصت را نیز دربرمی گیرد )بــراون، 200۸(. مرحلۀ 
ایده پردازی شــامِل فرایند پردازش ایده، تولید، توســعه و آزمایش ایده هاست. مرحلۀ اجرا با ساخت 
محصــول، خدمات یا راه حل آماده برای فروش در بازار روِی تحقق ایده تمرکز دارد. نوآوری با تکرار 
ازطریق این ســه مرحله اصالح می شود. این فرایند خطی نیســت: فرایند می تواند مرحله به مرحله 
مطابِق نیاز انجام شــود )براون، 2009(. محدودیت های مربوط به محصول، خدمات یا راه حل ازنظر 

امکان سنجی، قابلیت دوام و مطلوبیت طبقه بندی می شوند.

 

ایده پردازی .2

الهام اجرا و1.
پیاده سازی .3

 شکل 1.   الگوی تفکر طراحی براون )2008(                                                                                                                                  
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 2.   الگوی تفکر طراحی دان و مارتین
دان و مارتیــن )2006( تفکر طراحی را روشــی ذهنی معرفی کرده اند که طراحان از آن اســتفاده 
می کنند. عالوه براین، نگرش خاصی از کنجکاوی و همچنین نگرش طراحی الزم است، به این معنی 
که طراحان از محدودیت مشکالت استفاده می کنند )وان و همکاران، 2012(. درواقع تفکر طراحی 
فرایندی ذهنی برای حل »مشــکالت شــرور«79 تلقی می شود و همچنین برای پروژه هایی با مهلت 
مورد انتظار اعمال می شود. تفکر طراحی شامل مراحل عناصر استنباطی۸0، استنتاجی۸1 و استقرایی۸2 
اســت. درحالی که استقرا و اســتنتاج با روند تفکر واگرایی و همگرایی  مقایسه پذیر است، استقرایی 
ایده های جدیدی را تولید می کند. ایده ها سپس در عمْل آزمایش می شوند )دان و مارتین، 2006(.

 

ارزیابی

استدالل استنباطی
)سرچشمه گرفتن ایده ها(

استدالل استنتاجی
)پیش بینی(

استدالل استقرایی
)عمومی کردن(

 شکل 2.   الگوی تفکر طراحی دان و مارتین )2006(                                                                                                                                  

 3.   الگوی مدرسۀ استنفورد
یک روش پی درپی با چند مرحله در تعریف مدرسۀ استنفورد از تفکر طراحی پیش بینی و ارائه شده 
است که به مرورزمان تغییر کرده و تکمیل شده است. به بیان ساده، این رویکرد، مراحل تفکر طراحی 
را به یک مشــکل و فضای راه حل طبقه بندی می کند. فضای مسئله شامل مراحِل درک۸3، مشاهده 
و دیدگاه۸4 اســت. فضای راه حل شــامل مراحل ایده پردازی۸5، نمونۀ اولیه۸6 و ارزیابی۸7 است. روش 
مدرسۀ اســتنفورد اجازه می دهد تا میان مراحلی که مستقیم یا غیرمستقیم به هم وصل می شوند 

تکرار وجود داشته باشد )ایفگولیا۸۸ و همکاران، 2013(. 
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همدلی

تعریف مسئله

ایده پردازی

نمونه اولیه

ارزیابی

 شکل 3.   الگوی تکمیل شدۀ مدرسۀ استنفورد )2015(                                                                                                                                  

SAP 4.   الگوی تفکر طراحی 
 در این الگو فضای مشکل تفکر طراحی SAP شامل هدف عملیات، تحقیق و سنتز »ترکیب« است. 
فضای راه حل شامِل ایده پردازی، نمونه ســازی اولیه، اعتبارسنجی و اجراست. مرحلۀ اضافِی اجرا از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا خطر قطع ایده ها قبل از تحقق وجود دارد. با حمایت هسو پالتنر 
از توســعۀ رویکرد تفکر طراحی در مدرسۀ استنفورد، در پردیس های دانشگاه استنفورد و پوتسدام، 
می توان دریافت که رویکرد SAP  به تفکر طراحی با رویکرد مدرســۀ استنفورد کاماًل سازگار است 

)ایفگولیا و همکاران، 2013(.

 

 

مفهوم
ایده  نقشۀاطالعات

پیش ساخته

تصور کردن ایده

به وجود آوردن فضای راه حلفهمیدن فضای مشکل

اجرانمونه اولیهترکیبچشم انداز

ایده پردازی  تحقیق
360

اعتبارسنجی

 برنامۀ
تعریف
مشکل

ورود
 اصول 
طراحی

 نمونه
با کیفیت و 
بی کیفیت

 جدول 4.   الگوی تفکر طراحی SAP )ایفگولیا و همکاران، 2013(                                                                                                                                  
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با توجه به مطالب ذکرشده، اگرچه الگو های موردبحِث باال فرایندهای متفاوتی را ارائه می دهند، همۀ 
آن ها به نوعی تکرار را، از چندین مرحلۀ حلقه زدن )کالرک و اســمیت، 200۸( تا تکمیل ســاختارهای 
دایره ای، نشــان می دهند )دان و مارتین، 2006(. مفهوم فرایند عنصر اصلی ترویج شده در تفکر طراحی 
اســت. همان طور که در باال نشان داده شــد، هر یافته در ادبیات فرایندی متشکل از چندین مرحله را 
به منزلــۀ تفکر طراحی به نمایش می گذارد )چــان، 200۸ ؛ به نقل از فون کورفلش و همکاران، 2012(. 
همچنین همۀ الگوهای ارائه شده به سبک های تفکر اشاره دارد و توجه خاصی به بهره گیری از انواع تفکر 
دارد. در ادامه، ساخت نمونۀ اولیه و ارزیابی آن بخشی جدایی ناپذیر از کار طراح است. تفاوت مشاهده پذیر 
در نحوۀ کسب اطالعات اولیه برای تعریف مسئله است که هرکدام به نحوی با این مسئله روبه رو می شوند. 

 سؤال دوم:  مجالت/کشورها و زمینۀ اجرای تفکر طراحی چیست؟
پرســش دوِم این پژوهش، شناســایی مجالت و کاربرد تحقیق و کشورهایی است که پژوهش های 

کاربردی تفکر طراحی در آن ها منتشر شده اند. در جدول 2 نتایج حاصل از این بررسی آمده است.

 جدول 2.   مجالت/ کشور/ کاربرد تفکر طراحی                                                                                                                                  

کشورمجلهدامنه/ کاربردنویسنده و سال

چینمجلۀ بین المللی فناوری و طراحیآموزش فناوری و طراحیام جینگ۸9 و همکاران  )201۸(

آلمانمجلۀ طراحیآموزش کارآفرینیوال90 و همکاران  )2017(

استرالیامجلۀ طراحیمدیریت پروژهاوین91 و همکاران )2017(

امریکامجلۀ بین المللی فناوری و طراحیآموزش علومآرندا92 و همکاران )2020(

امریکامجلۀ امریکایی آموزشآموزش دستورزبانهوبارد و داتنو93 )2020(

بلژیکمجلۀ دانشگاه کمبریجآموزش مهندسیگومان و همکاران )2020(

نروژپیش بینی فناوری و تغییر اجتماعیآموزش فناوری و کارآفرینیلینچ94 و همکاران )2019(

فنالند یادگیری محل کارآموزشفسوات95 و همکاران )2019(

دانمارکمجلۀ بین المللی هنر و طراحیآموزشاجسینگ دام و اسکوبرج96 )2019(

فنالندکتابچۀ آموزش فناوریآموزش فناوریکانگز97 و همکاران )201۸(

امریکامجلۀ بین المللی آموزش مدیریتآموزش تجارتگلن9۸ و همکاران )2015(
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کشورمجلهدامنه/ کاربردنویسنده و سال

امریکامجلۀ رفتار و اطالعات فناوریآموزشجون99 و همکاران )2017(

آموزش هنرآموزش هنر و طراحیگراس و گراس100 )2016(

سنگاپورمجلۀ آموزش آسیا و اقیانوسیهآموزش عمومیرتنا101 )2016(

آلمانمجلۀ بین المللی فناوری و طراحیآموزش علومِشر102 و همکاران )2012(

امریکامجلۀ دانشگاهی توسعه و آموزشآموزش جغرافیکرول103 و همکاران )2010(

همان طور که در جدول 2 مشــخص است، مقاله های مورد بررسی درمجموع در 13 مجله و در یک 
انتشــارات معتبر در قالب کتاب به چاپ رسیده اند که بیشترین تعداد مقاالت کاربردِی تفکر طراحی در 
مجلۀ بین المللی فناوری و طراحی منتشــر شده است. این مجله هم ازنظِر تنوع و هم تعداد مقاالت در 
مقایســه با دیگر مجالت در رتبۀ نخست قرار گرفته است. همچنین مجلۀ طراحی ازلحاظ تعداد انتشار 
مقاالت در رتبۀ بعدی قرار دارد. انطباق مقاالت کاربردی تفکر طراحی با مجالت نشان می دهد که عمدتاً 
این مقاالت در مجله هایی منتشــر شده اند که محوریت موضوعی آن ها در حوزه های تخصصی طراحی، 
فناوری، مدیریت، هنر و تجارت اســت. باوجوداین در ســال های اخیر با توجه به شناسایی اهمیت تفکر 
طراحی در رفع نیازهای جامعه، در رشــته های دیگر مانند آموزش نیز راه پیدا کرده اســت تا جایی که 

مقاالت مرتبط با تفکر طراحی در مجالت تخصصی این حوزه ها نیز منتشر شده اند.
در بخش بعدی به تحلیل زمینه های متفاوتی پرداخته شــد که مقاالت مورد بررسی در آن ها انجام 
شــده است. منظور از زمینه، حوزه ای است که پروژۀ مورد بررسی در آن انجام شده است. همان طور که 
در جدول 2 دیده می شــود، عمدۀ پژوهش های تفکر طراحــی کاربردی به ترتیب در حوزه های آموزش 
عمومی، فناوری، کارآفرینی، تجارت، علوم و مهندسی منتشر شده است. شاید بتوان گفت یکی از دالیل 
کاربرد بیشتر پژوهش ها در این حوزه ها ماهیت و درک بیشتر پویایی آن ها نسبت به دیگر حوزه ها باشد 
که این خود موجبات هوشیاری و حساسیت به مشکالت نامعلوم و نیازهای عصر جدید را فراهم می سازد 
و نشــان می دهد با توجه به اینکه تفکر طراحی مختص حوزۀ آموزش نیست، می توان از آن به خوبی در 

حوزۀ آموزش استفاده کرد. 
در ادامه به دامنۀ جغرافیایی اشــاره شــده که پروژۀ تفکر طراحی انجام شده است. همان طور که در 
جدول 2 دیده می شــود، پروژه های تفکر طراحی عمدتاً در ایاالت متحده انجام شــده است و کشورهای 
آلمان و فنالند نیز در رتبۀ بعدِی توجه به تفکر طراحی قرار گرفته اند. از اینجا می توان دریافت که عموماً 
در امریکا و کشورهای اروپایی پژوهش های کاربردی تفکر طراحی بیش از سایر کشورها انجام شده است.
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 سؤال سوم:  نتایج برآمده از اجرای تفکر طراحی در آموزش چیست؟
پرسش سوِم این پژوهش، شناسایی آثار و نتایج کاربرد تفکر طراحی است. در جدول 3 نتایج حاصل 

از این بررسی آمده است.

 جدول 3.   نتیجۀ کاربرد تفکر طراحی                                                                                                                                  

اثربخشی تفکر طراحینویسنده و سال

نوآوری، تعامل، همکاریام جینگ و همکاران )201۸(

بهبود کارآفرینیوال و همکاران )2017(

کیفیت در آموزشوان و همکاران )2017(

تقویت حافظۀ شناختی، تفکر واگرا، تفکر ارزیابیآرندا و همکاران )2020(

انگیزه، تفکر خالق، حل مسئلههوبارد و داتنو )2020(

کارگروهی، حل مسئله، خالقیتگومان و همکاران )2020(

توســعۀ مهارت های عمومی، کار گروهــی، ارتباطات بین فردی، شبکه ســازی، همدلی، تغییر لینچ و همکاران )2019(
روش های تفکر و به دست آوردن تجربه با ابهام احساس ارزشمندبودن در دانش آموز

هوش هیجانیفسوات و همکاران )2019(

حل مسئله، تحقیق و کاوشاجسینگ دام و اسکوبرج )2019(

ارتقای شیوۀ تجسم و طراحیکانگز و همکاران )201۸(

حل مسئله و نوآوریگلن و همکاران )2015(

خودکارآمدی104، نفع شخصی105، خودکنترلی106، عالقۀ شخصی، همکاری، نوآوری، تفکر تلفیقیجون و همکاران )2017(

مهارت های قرن بیست ویکم، خالقیتگراس و گراس )2016(

خالقیت، حل مسئله، ارتباطات، همدلیرتنا )2016(

مهارت های قرن بیست ویکمِشر و همکاران )2012(

اعتمادبه نفس خالق، همدلیکرول و همکاران )2010(
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یکی دیگر از خروجی های آیین پژوهش که می تواند مالکی برای انتخاب تفکر طراحی در پروژه های 
آموزشــی باشد، تأثیر مثبت تفکر طراحی در دانش آموز و سپس در جامعه است. طبق جدول 3، تقویت 
مهارت حل مســئله و خالقیت در رتبۀ نخست قرار دارد. ســپس، تعامل و همکاری و تغییر شیوه های 
تفکر به همراه نوآوری از آثار آموزش مبتنی بر تفکر طراحی است. همدلی، عالقه مندشدن به یادگیری و 

احساس خودکارآمدی نیز در مراحل بعدی ذکر شده است. 

 نتیجه گیری  
در عصر حاضر توجه به نیازهای افراد جامعه و تجهیز دانش آموزان به مهارت های 
موردنیاِز قرن بیست ویکم ضروری و حائز اهمیت است )کرول و همکاران، 2010؛ 
هیدایات107 و همــکاران، 201۸(. یکی از روش های نویــن پرکاربرد برای تجهیز 
دانش آموزان به مهارت های الزم در قرن بیســت ویکم »تفکر طراحی« است )دینر 
و َمکِکــری، 201۸(. برای بهره وری از تفکر طراحــی ناگزیر به فهم عمیق معنای 
تفکر طراحی و آشــنایی با الگوهای معرفی شده هستیم. لذا در این پژوهش سعی 
شد با اجرای مرور منظم روی پژوهش هایی که تمرکز اصلی آن ها معرفی الگوهای 
تفکر طراحی و به کارگیری تفکر طراحی در آموزش اســت تصویری روشن از تفکر 
طراحی به وجود آیــد. تفاوت اصلی این پژوهش با دیگر مطالعات تفکر طراحی در 
داخِل کشور این اســت که تمام پژوهش های داخلی در حیطۀ معماری و طراحی 
انجام شــده اند )موهبتی و همکاران، 139۸؛ فریدی زاد، 1395؛ فیضی و خاک زند، 

 .)13۸4
نتایج حاصل از این مطالعه نشــان می دهد کــه کاًل تعدد و تنوع تعاریف تفکر 
طراحی در پژوهش های مورد بررســی با گذر زمان افزایش یافته اســت. این تنوِع 
تعریف حاکی از انعطاف پذیری تفکر طراحی و ماهیت پیچیدۀ طراحی اســت و این 

همان نتیجه ای است که بوچانان )1992( در پژوهش خود به آن رسید.
از تفکر طراحی در ابتدا برای مطالعۀ شــیوۀ طراحان اســتفاده شد. پس ازآن، 
کراس )2007( مشــاهده نمود که می توان این روش را رویکردی میان رشــته ای 
قلمداد کرد و در حوزه های متفاوتی از آن استفاده نمود. مفهوم تفکر طراحی را در 
ادامه براون )200۸( گسترش داد و از آن به منزلۀ یک رشته یاد کرد، رشته ای که به 
نوآوری و حل مسائل پیچیده منجر می شود. با گذشت زمان صاحب نظران بسیاری 
مانند بکمن و باری )2007(، راث و همکاران )2010(، و کرول و همکاران )2010( 
متوجه شــدند که از تفکر طراحی می توان در حوزۀ آموزش در رشته های متفاوت 



ë شمارة 80
ë سال بیستم 

ë زمستان 1400
26

فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

تحلیلی بر الگو های تفکر طراحی و شناسایی نقش و ابعاد آن: مرور نظام مند

اســتفاده نمود. درنهایت، کیمبل )2011( تعاریف تفکر طراحی را جمع بندی کرد 
و دســته بندی جامعــی از آن ارائه نمود. با توجه به نتایج به دســت آمده، الگوهای 
متفاوتی از فراینــد تفکر طراحی وجود دارد اما پرکاربردترین آن ها الگوی براون و 
الگوی مدرسۀ اســتنفورد است. دلیل این فراوانی کاربرد را شاید از نتایج و انتشار 
آموزش های مدرسۀ استنفورد بتوان دانست )هوبر10۸ و همکاران، 2016( زیرا آن ها 
پروژه های کاربردی بسیاری را با این الگو انجام داده و نتایج آن را منتشر کرده اند. 
درواقع در الگوها دستورالعمل هایی است که موجب ساده سازی اجرای فرایند تفکر 
طراحی می شــود. باید در نظر داشــت الگوی مناسبی که شامل همۀ شاخص های 
موفِق اجرا در ســطح باالیی باشــد وجود ندارد، به همین دلیل نمی توان هیچ یک 
از آن هــا را الگویی مطلــوب در نظر گرفت. درعین حال هریــک از الگوهای مورد 
بررســی می توانند زمینۀ ایجاد تفکر طراحی به همراه تفکر خالق و حل مســئله 
را در مدارس یا مؤسســات آموزشی فراهم کنند. همچنین دراین بین نتایج میزان 
موفقیت اجرا و کاربرد الگو وابســته به عملکرد اعضای اجرا یعنی معلمان، دبیران، 
مدرســان، معاونان آموزشــی و اجرایی، و دانش آموزان است؛ هرقدر نگرش و باور 
اعضای آموزش قوی تر باشد شانس موفقیت اجرای الگو نیز باالتر است زیرا تمایل 

بیشتری در همکاری و به کارگیری الگوها را خواهند داشت.
 از دیگر نتایج به دســت آمدۀ تحقیق، زمینه ای است که در آن از تفکر طراحی 
استفاده شده اســت. درست است که اکثر موارد تحقیق درزمینۀ آموزش فناوری، 
تجارت و مهندســی بوده است اما بااین حال تنوع زمینۀ پژوهش و همچنین نتایج 
ســایر تحقیقات نیز نشــان می دهد که تفکر طراحی مفهومی بین رشته ای است و 
در سایر رشته ها می توان از آن اســتفاده کرد )لیندبرگ، 2010؛ راث و همکاران، 
2010 (. همچنین بیشــتر مقاالت بررسی شده در مجالت معتبر در حوزۀ آموزش 
چاپ شــده اند که در این میان مقاالت چاپ شــده در مجلۀ بین المللی طراحی و 
فناوری بیشتر است. نکتۀ قابل توجه آنکه مقاالت چاپ شده بیشتر در حوزۀ آموزش 

علوم بوده است. 
یکی دیگر از دغدغه های انجام دادِن این پژوهش بررســی کشورهای گوناگون 
در کاربرد تفکر طراحی بود. از این زاویه کشورهای امریکا، آلمان و فنالند بیشترین 
پژوهش ها را درزمینۀ تفکر طراحی انجام داده اند. این امر نشان دهندۀ اهمیت تفکر 
طراحی و تجهیز افراد جامعه به مهارت های موردنیاِز قرن بیست ویکم در کشورهای 
نام برده است و شاید بتوان اظهار نمود این نوآوری که در صنعت و آموزش در این 
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کشــورها شاهدیم نتیجۀ آثار مثبت تفکر طراحی است. در همین راستا، همان طور 
که نتایج نشــان می دهد، پس از اجرای موفقیت آمیز تفکر طراحی در کشــورهای 
ذکرشــده سایر کشورهای اروپایی و آسیایی نیز به استفاده و سنجش میزان تأثیر 

تفکر طراحی تمایل داشته اند. 
نتیجۀ به دســت آمدۀ دیگر این تحقیق، نتایج حاصــل از اجرای تفکر طراحی 
است. مهم ترین و پرتکرارترین نتیجۀ تقویت مهارت حل مسئله، نوآوری و خالقیت 
و مهــارت اســتفاده از تفکر تلفیقی بود. در مرحلۀ بعد بــه همدلی، همکاری، کار 
گروهی، خودباوری و ارزشمندبودن فرد یادگیرنده اشاره شد که به عزت نفس فرد 
منجر می شــود. در تعدادی مقاله هم به مهارت های الزم در قرن بیست ویکم اشاره 
شده است که اگر جزئیات مهارت های الزم در قرن بیست ویکم استخراج شوند، به 
تمام موارد ذکرشده در باال ازجمله مهارت های تفکر، خالقیت و عملکرد گروهی و 
خودباوری می رســیم. این نتیجه با نتایج تحقیق ِشر و همکاران )2012(، و گراس 
و گراس )2016( همسوســت. همچنین الزامات به کارگیری تفکر طراحی مربوط 
به پیچیدگی های عصر نوین اســت. هر فــردی که در این عصر زندگی می کند هر 
لحظه با مشــکالت پیچیده ای روبه رو می شود که باید توان حل آن را داشته باشد. 
ازطرِف دیگر، دنیــای رقابتی امروز و توجه به نیازهای افــراد مختلف برای تولید 
محصــول جدید تأکید مجددی بر اســتفاده از تفکر طراحی بــرای دوام آوردن در 
این رقابت شــدید است. لیکن به کارگیری تفکر طراحی با محدودیت هایی ازجمله 
یافتن چالش معنی دار و پیچیدۀ متناســب بــا تعاریف مدنظر تفکر طراحی و توان 

یادگیرنده همراه است. 
 با توجــه به نتایج پژوهش، درکل می توان گفــت ازآنجایی که جامعۀ امروز نیاز 
به تربیت نســل مجهز به مهارت هاِی موردنیاِز قرن بیست ویکم برای پیشبرد اهداف 
عالیۀ جامعه دارد، لذا توجه به بسترســازی شــرایط الزم برای اجرای تفکر طراحی 
تأثیر بی بدیلی در پرورش نســلی کارآمد دارد. ازاین رو، الزم اســت سیاست گذاران و 
اولیای امور آموزشــی به شناخت و اجرای صحیح تفکر طراحی توجه بیشتری داشته 
باشند. بنابراین با توجه به نتایج پژوهش و سودمندبودن تزریق تفکر طراحی در بدنۀ 
آمــوزش، باید ایــن نکته را مدنظر قرار داد که بدون در نظر گرفتن زیرســاخت های 
آموزِش تفکر طراحی و اهداف آن نمی توان به تحقق پذیری و اثربخشــی آن امیدوار 
بود. الزم است قبل از هرگونه تصمیم گیری، این زیرساختارها شناسایی شوند و سپس 
نســبت به محقق ساختن آن در راســتای اهداف آموزش تفکر طراحی اقدام نمود. 
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بحــث آموزش تفکر طراحــی در ایران جزو بحث های نوپا و جدید اســت. اما 
درزمینــۀ آموزش تفکر طراحی، اگر بخواهیم اصولــی به آن بپردازیم، باید به یک 
ســری نکات، که زیرســاخت های آن اند، توجه کنیم. در ابتدا با اتکا بر مؤلفه های 
اساسی رویکردهای تفکر طراحی برای پاسخ گویی به نیازهای جدید مواردی چون 
فراهم ساختن امکانات آموزشــی، پرورشی، مهارتی و فرهنگْی امکان آموزش را به 
این شــیوه فراهم میکنند. مجموعه ای از بسترهای ســخت افزاری و نرم افزاری از 
الزامات اجرای آموزش های تفکر طراحی اســت؛ نرم افزاری شامل محتوا و تکالیف 
مناسب و تشــویق در اســتفاده از این روش است و ســخت افزاری شامل فضای 
کارگاهــی یا کالس ویژۀ طراحی اســت. طراحان معموالً کارهــای هنری خود را 
در اســتودیوی طراحی تمرین می کنند، جایی که منابــع گوناگونی از الهام، آثار 
باســتانی از پروژه های قدیمی تر و یادآوری پروژه های فعلْی بخش های بسیاری از 
فضــای موجود را به خود اختصاص می دهند زیرا راه اندازی اســتودیو )یا کالس و 
کارگاه مخصوص( اجازه می دهد در طول رویکرِد حل مسئله، یادگیرِی خودهدایت 
و سطح باالیی از مشــارکت، فراگیران در یادگیری عمیق غوطه ور باشند )ولش و 
دهلر109، 2013(. همچنین کار در محیط استودیویی باعث شکل گیری جّو گروهِی 
ســازنده ای می شود )زاراگا و بُناک110، 2005(. درنتیجه، این امر باعث می شود که 
یادگیرندگان بهتر بتوانند ایده های یکدیگر را به چالش بکشند و محیطی یادگیری 
شکل دهند که در آن آرای انتقادکننده در طول فرایند طراحی مورد استقبال قرار 

گیرد )ولش و دهلر، 2013(.
زیرســاخت هاِی الزم برای این کار ایجاد بسترهای فناوری )تجهیزات، شبکه، 
نرم افزار(، بســترهای نیروی انســانی )کارشناســان آموزش، معلمان( و بسترهای 
فرهنگــی )خودآموزی، زمینۀ فرهنگی فراگیــران، کار گروهی و یادگیری مداوم، 
ظرفیت پذیرش انتقاد، خوش بینی( است. خوش بینی مشوقی برای ادامۀ راه است 
و ظرفیــت انتقادپذیری موجب ارتقای کار می شــود. هــر دو این دو مورد باید در 
معلم، به عنوان مجری، وجود داشته باشد و ازطرِف دیگر او می بایست توانایی ایجاد 
این دو بســتر را در یادگیرنده داشته باشــد زیرا در مراحل آغازیِن آموزش ممکن 
اســت بعضی ناامید از پیداکردن راه حل باشــند و بعضی در مقابِل ایرادات واکنش 
نشان دهند و موجب ناراحتی و اجرانشدن کار شوند. لیکن اگر معلم در این زمینه 
توانمند باشد، به مرورزمان یادگیرنده با هر دو فرایند آشنا می شود و تأثیراتش را در 
روند پیشرفت کار مشاهده می نماید. ازطرف دیگر در بستر فرهنگ، همکاری برای 
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هر رویکرِد یادگیرنده محور ضروری اســت )براون و کمپوین111، 1994(. همچنین 
برای یادگیری ضروری اســت که از پیوندهای فعــاِل طراحی مانند فرهنگ تکرار 
اســتفاده شــود. در فرهنگ همکاری هریک از اعضاِی جامعه در کمک به دیگران 
برای یادگیری احساس مسئولیت می کند و هریک از آن ها می دانند که در صورت 
نیاز می توان به دیگران کمک کرد. در فرهنگ تکرار، اعضاِی جامعه ای می دانند که 
آن ها به شکســت و توضیح نیاز دارند تا سرانجام خوب درک کنند و موفق شوند. 
همچنین برای یادگیری شیوه های علمی، فرهنِگ استدالل علمی باید وجود داشته 
باشد. لذا در فرهنِگ استدالل علمی، اعضای جامعه در توضیح های خود از علیت و 
مباحث علمی استفاده می کنند و به شواهدی که دیگران جمع آوری کرده اند اشاره 
می کنند )کلودنر و همکاران، 1996(. همچنین ضرورت توجه سیاســت گذاران و 
برنامه ریزان آموزشــی برای فرهنگ ســازی و توجه به رویکردهای نوین آموزشی 
همچــون تفکر طراحی به همراه اســتفاده از انواع رســانه های مکتوب و تصویری 
توصیه می شــود. هنوز آموزش وپرورش ما خود بســتر تفکر انتقادی و استفاده از 
ایــن روش را ندارد، بنابراین تزریق این نوع تفکر ابتــدا باید از باال صورت پذیرد. 
برای این کار باید فرهنگ ســازی با ســاخت فیلم ، تولید محتوا یا آموزش کارکنان 
و معلمان آغاز شــود تا کارکنــان بدنۀ آموزش وپرورش در ابتــدای امر بتوانند از 
این رویکرد و شــیوه بهره ببرنــد. همچنین معلمان ضروری اســت که توانایی و 
عالقه مندی برای اجرای چنین رویکردی را داشــته باشــند زیــرا تا آن ها و کادر 
اجرایِی آموزش توجیه نشــده باشند و آموزش مناسب ندیده باشند ممکن است از 
آموزش به این شیوه امتناع کنند. لذا این بسترها به صورت الگوهای یکپارچه، تمام 
فرایندهای آموزش های تفکر طراحی فراگیر را پوشــش می دهند و زمینۀ آموزش 
کامل را فراهم میکنند. شایان ذکر است که به علت محدودیت های موجود، در این 
پژوهش به نحوه و کاربرد تفکر طراحی در حوزه هایی غیر از آموزش پرداخته نشده 
اســت. لذا پیشنهاد می شود در پژوهش هاِی آتی به این موضوع به صورت تجربی و 

گسترده تر در حوزه های متفاوت پرداخته شود. 
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