به نام خداوند جان و خرد

سلسله یادداشتهایی برای تقویت ده مهارت مورد نیاز انسانها در سال  2025از نگاه مجمع جهانی اقتصاد
یادداشت هفتم :تفکر طراحی
دکتر رضا لطفی ،استاد گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد
حضرت امام کاظم (ع):1
«خداوند در زمین بندگانی دارد که برای برآوردن نیازهای مردم میکوشند؛ اینان ایمنی یافتگان روز قیامت اند».

در یادداشتهای قبل به ده مهارت مورد نیاز انسانها در سال  2025از نگاه مجمع جهانی اقتصاد اشاره و پیشنهادهایی برای تقویت
طرز فکر نوآفرینی ،تفکر تحلیلی ،تفکر نقاد ،حل مساله های پیچیده ،یادگیری فعال ،خالقیت و باالخره راهبری در میان دانشجویان
عزیز ارائه شد .در یادداشت پیش رو به اختصار ،درباره مهارت مهم "تفکر طراحی ( ")Design Thinkingصحبت خواهد شد .با
این که به این مهارت در فهرست ده گانه اشاره مستقیم نشده است ،اما تفکر طراحی در تقویت طرزفکر نوآفرینی ()Innovation
تأ ثیر به سزایی دارد؛ ضمن اینکه به مهارت هشتم از فهرست دهگانه یعنی  Technology Design and Programmingنیز
مرتبط است.
تفکر طراحی ،تنها متعلق به طراحان نیست؛ همه نوآفرینان بزرگ در ادبیات ،هنر ،موسیقی ،دانش ،مهندسی و کسب و کار هم آن
را تجربه کرده اند [ .] 1پس چرا آن را تفکر طراحی می نامند؟ چه چیز ویژه ای درباره تفکر طراحی وجود دارد که فرآیندهای کار
طراحان می تواند به ما در استخراج ،آموزش و به کاربردن این روشهای انسان-محور در حل خالقانه و نوآفرینانه مسائل در
طراحی هایمان ،در کسب و کارهایمان و در زندگیمان کمک کند؟ بعضی از برترین نشانهای تجاری دنیا همانند Google،Apple
و  Samsungو برخی دانشگاههای پیش رو همانند استفورد ،هاروارد و ایمپریال کالج لندن به سرعت رویکرد تفکر طراحی را به
خدمت گرفته اند [ .]1در این یادداشت درباره اینکه تفکر طراحی چیست و چرا اینگونه مورد نیاز همگان هست صحبت می کنیم.
در ابتدا به تعریف تفکر طراحی اشاره می شود .در ادامه ،پس از بیان ماجرایی شنیدنی و مرتبط با موضوع ،به اختصار پنج گام تفکر
طراحی ،شرح داده خواهد شد .این یادداشت را با بیان دالیلی برای ضرورت تمرین دادن این مهارت به دانشجوهای عزیز ،پایان
خواهیم برد.
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تفکر طراحی چیست؟
تفکر طراحی یک فرآیند چرخشی و چندباره ( )iterativeاست که در آن ،شما به دنبال درک کاربران و مخاطبان ،به چالش کشیدن
فرضیات ،بازتعریف مسألهها و باالخره آفرینش راهکارهای خالقانه ای هستید که آنها را بتوانید نمونه سازی و امتحان کنید .هدف کلی
این است که راهبردها و راه حل های جایگزین که در ابتدا واضح نیستند ،شناسایی شوند .در نتیجه ،تفکر طراحی رویکردی
راهکار-محور برای حل مسائل به شیوه ای خالقانه و همکارانه [ ]1فراهم می کند .تفکر طراحی ،فراتر از تنها یک فرآیند و روشی
ال جدید برای فکر کردن می باشد و مجموعه ای از ابزارهای کاربردی برای اعمال این طرزفکر جدید پیشنهاد می کند .به طور
کام ا
خاص ،تفکر طراحی:
● یک درک عمیق از کسانی که برایشان محصوالت یا خدمات را طراحی می کنیم ،فراهم و به ما کمک می کند که همدالنه
مخاطبان هدف را مشاهده کنیم.
● توانایی ما را برای پرسیدن ارتقا می بخشد :در تفکر طراحی شما مسأله ،فرضیات و پیامدهای آن را زیر سوال می برید.
● بسیار مفید است وقتی به سراغ مسألههایی رفته ایم که خوب تعریف نشده اند و یا نا شناخته هستند
● آزمونهای دائمی در خالل طرح زنی ،نمونه سازی ،تست و امتحان کردن مفاهیم و ایدههای جدید را شامل می شود.

]Image Credit: Career Foundry [2
تفکر طراحی یک فرآیند چندباره و غیرخطی و شامل پنج مرحله است .1 :همدلی .2 ،تعریف مسأله .3 ،ایده پردازی .4 ،نمونه سازی
و  .5آزمون است .شما می توانید این مراحل را به صورت موازی اجرا کنید ،آنها را تکرار کنید و یا در هر مرحله ای از این فرآیند به
گام قبلی برگردید .هدف اصلی این فرآیند آن است که به شما اجازه دهد به روشی پویا ،ایدههای نوآفرینانه را توسعه داده و اجرا
کنید.
آقای  Don Normanکه اولین بار اصطالح "تجربه کاربر" ( )user experienceرا ابداع کرد [ ،]1می گوید ...«:هر چه بیشتر
طبیعت طراحی را واکاوی و در تعامالت اخیرم با مهندسان ،بازرگانان و دیگرانی -که کورکورانه مسائلی را که فکر می کردند با آنها
مواجه هستند ،حل می کردند ،بدون آنکه بیشتر بپرسند و بیشتر بررسی کنند -تعمق می کردم ،درک می کردم که آنها می توانند
به مقدار قابل مالحظه ای از تفکر طراحی سود ببرند .طراحان روشهایی را توسعه داده اند تا از اینکه به دام راه حلهای زیادی آسان
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بیفتند ،بپرهیزند .آنها مسأله اولیه را به عنوان یک پیشنهاد ابتدایی و نه بیانیه پایانی میانگارند؛ سپس به صورت گسترده به موضوعات
واقعی که موجب این مسأله شده اند (مثال با روش  )Five Whysمی اندیشند .از همه مهمتر این که تفکر طراحی ،چندباره و
گسترنده است .طراحان در برابر این وسوسه که بالفاصله به سراغ ارائه راهکار برای مسأله بیان شده بروند ،مقاومت می کنند .در
عوض ،آنها در ابتدا زمان خود را صرف شناسایی موضوعات مبنایی (ریشه ای) که باید مورد توجه قرار گیرند میکنند .سعی
نمیکنند که به دنبال راه حل بگردند ،پیش از آنکه مسأله واقعی را شناسایی کنند؛ و تازه در آن زمان ،به جای حل آن مساله ،به بازه
وسیعی از راه کارهای بالقوه توجه می کنند .فقط در آن زمان است که به پیشنهاد نهایی خود همگرا می شوند .این فرآیند ،تفکر
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طراحی نام دارد».

نگارنده به خوانندگان محترم این یادداشت قویا پیشنهاد می کند که کل مقاله ی [ ]1را مطالعه بفرمایند و نگاهی به [ ]3بیاندازند.

یک ماجرای خواندنی
شاید شما هم این ماجرای واقعی را شنیده باشید اما بیانش
در این قسمت یادداشت خالی از لطف نیست .یک راننده
کامیون سعی میکند که از زیر یک پل کوتاه عبور کند اما
زمانی متوجه می شود که بار کامیونش برای عبور از زیر پر
زیادی بلند است که دیگر دیر شده بود؛ کامیون در زیر پل
گیر کرده بود ،نه راه پیش داشت و نه راه پس .تازه ،ترافیک
سنگینی هم پشت سر خود ایجاد کرده بود .به سرعت
متخصصین مختلف از اورژانس و مهندسین و آتش نشانها
و همین طور رانندههای دیگر می آمدند و به روشهای
خالص کردن کامیون از زیر پل فکر می کردند .هر کسی
پیشنهادی میداد؛ بعضیها میگفتند قطعات کامیون را از
هم باز کنیم؛ دیگری می گفت زیر پل را بتراشیم .هر کسی
متناسب با تجربه و تخصص خود پیشنهادی می داد .تا اینکه
پسر بچه ای که از آنجا عبور میکرد ،مسأله را می بیند و با
خونسردی میگوید :چرا فقط باد چرخهای کامیون را خالی
نکنیم تا کامیون بتواند به آهستگی از زیر پل عبور کند؟!
همین را امتحان میکنند و میبینند با خالی کردن باد چرخهای کامیون ،مسأله کامالا حل شد .این ماجرا ،نمونهای هست از مواقعی
که واض ح ترین راهکارها ،دشوارترین هایی هستند که به ذهن می رسند و دلیل آن محدودیتهای خودساخته ما است .به قول خانم

Don Norman, Rethinking Design thinking

3

2

پروفسور« ،Liedtka3ما درباره روشها یا تمرینهایی که بخواهند ایدههای جدید را به ذهنمان برسانند زیاد میدانیم ولی متأسفانه
تیمهای نوآوری معموالا نمی توانند آن ایدهها را بکار ببرند .علتش آن است که معمو اال انسانها پیش فرضها و رفتارهای کانالکشی
شده ای دارند که باعث میشود نتوانند روشهای جدید و نوآورانه را بکار برند؛ اما تفکر طراحی به آدمها کمک میکند که بر این
مشکل غلبه و خالقیتشان را آزاد کنند».

مراحل تفکر طراحی
مرحله اول همدردی ( )to empathizeاست .دقیقاا درک کنیم که برای چه کسی میخواهیم حل مسأله داشته باشیم .مخاطبین
خود را به دقت شناسایی کنیم .این شناسایی می تواند به روش های مختلف و از جمله مشاهده و یا مصاحبه صورت گیرد .باید به
دقت بدانیم برای مخاطب یا کاربرِ محصول یا خدمت ما چه چیزی مهم است .در این مرحله ،مشاهده ضروری است اما بدون قضاوت
و پیش داوری.
گام دوم تعریف دقیق مسأله ( ) to defineاست .باید بتوانیم بر پایه اطالعات به دست آمده از گام اول ،به روشنی بیان کنیم که
صورت مسأله چیست .درد مخاطبی که در گام قبل شناسایی کردیم چیست؟ چقدر این درد واقعی است؟ قرار است چه مسأله ای
حل شود و چه مسألههایی قرار نیست با ارائه این محصول یا این خدمت حل شوند؟ این مسأله چقدر به دردبخور 4است؟
گام سوم ایده پردازی ( )to ideateاست .ایده پردازی همان مرحله ای است که خیلی از ما خیال می کنیم اولین مرحله در کارآفرینی
دانش بنیان است در حالی که چنین نیست .در این مرحله است که برای حل مساله تعریف شده در گام دوم ،به ایدههای مختلف و
 3ایشان استاد دانشگاه ویرجینیا و نویسنده ی چند کتاب و از جمله “”“Solving problems with ،Designing for the greater good
ی
همچنی “ ”Experiencing design, the innovators’ journeyهستند.
 ”design thinkingو
 4در این یادداشت Problem Worth Solving ،به مساله ی بهدردبخور که در فرهنگ ما کامال رایج است ،برگردانده شده است.
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احتماال واگرا می اندیشیم .5در ابتدا هیچ ایده ای را کنار نگذاریم .همه ایدهها هرچقدر هم که از راه حل دور به نظر برسند باید در
این مرحله جمع آوری و بررسی شوند .پس از آن که به اندازه کافی به ایده های مختلف فکر کردیم ،تالش می کنیم که یک یا چند
ایده از میان ایدههای طرح شده را انتخاب کنیم.
گام چهارم ،نمونه سازی ( )to prototypeاست .در این مرحله ،ایده یا ایدههای منتخب در گام قبلی را نمونه سازی میکنیم (و نه
اینکه به طور کامل پیاده سازی کنیم) .به عبارت دیگر ،تنها نمایشی از یک یا چند ایده منتخب را نمونه سازی می کنیم تا بتوانیم
به دیگران نشان داده و بازخورد بگیریم.
گام پنجم ،تست کردن ایده یا ایدههایمان با نمایش نمونههایی که در گام قبل ساخته ایم به مخاطبان و کاربران شناسایی شده در
گام اول است .در این مرحله ،باید به دقت بازخورد گرفته و ببینیم چه بخشهایی کار میکنند و چه بخشهایی کار نمیکنند.
تأ کید مجدد بر این نکته الزم است که این فرآیند چرخشی یا چندباره است (نه اینکه به صورت آبشاری و ترتیبی از یکم آغاز و به
پنجم پایان یابد).
یک نمونه
در میان نمونههای مختلفی که از تأثیر تفکر
طراحی در محصوالت و خدمات شرکتها و
موسسات موفق وجود دارند [ ،]4[ ]2به نمونه
مسواک برقی بسنده می کنیم .احتماالا همه شما
با مسواکهای برقی شرکتهای  Braunو
 Oral Bآشنا هستید و حتی شاید از آنها
استفاده می کنید .جالب است بدانید که در در سال  ،2016این دو شرکت تصمیم گرفتند از تجربه و دانش دو طراح خبره  -که
موسسین یک استودیوی طراحی صنعتی در لندن بودند -استفاده کنند؛ در نتیجه از آنها میخواهند که برایشان مسواکهای برقی
ال
هوشمند تری بسازند .به همین منظور از آنها میخواهند که مسواکهایی طراحی کنند که چند ویژگی پیچیده داشته باشند ،مث ا
پخش کننده موسیقی داشته باشند؛ یا راه هایی برای تشخیص کیفیت مسواک زدن کاربر و یا بررسی حساسیت لثهها داشته باشند.
در پاسخ ،این دو طراح با استفاده از گام اول تفکر طراحی ،سعی کردند اولویت را به تجربیات مشتریها بدهند و نه نظرات خودشان.
در نتیجه مبتنی بر بازخورد مشتریان ،ویژگیهای دیگری را پیشنهاد دادند :قابلیت شارژ باتری مسواکها از طریق USB؛ و یا اینکه
قابلیت تعویض سرِ مسواک و سفارش دادن آن به صو رت جداگانه وجود داشته باشد .مدیران این دو شرکت با پیشنهادهای این دو
طراح موافقت کردند و نتیجه اعمال این تغییرات بسیار موفقیت آمیز بود.

 5یکی از تمرینهای خوب برای همکاران عضو هیأت علمی و دانشجوهای عزیزمان برای تقویت این مهارت brainstorming ،گروهی است که جای خالی آن
در نظام آموزشی ما دیده میشود.
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چرا تفکر طراحی برای دانشجوها سودمند است؟
 .1خیلی از دانشجوها میخواهند که با ارزش آفرینی یا کارآفرینی دانش بنیان بر جهان پیرامون خود تأثیرگذار باشند .شاید شما هم
با من هم عقیده باشید که تفکر طراحی میتواند به کارآفرینی کمک شایانی داشته باشد.
 .2برخی متفکرین معتقدند تفکر طراحی در زندگی همه انسانها کمک کننده و راهگشا است [.]5
 .3به اعتقاد من ،تفکر طراحی برای ساختاردهی به ذهن پژوهشگران (و از جمله دانشجوهای تحصیالت تکمیلی) خصوصاا در
رشتههای مهندسی مفید است .به طور مشخص ،دوگام اول در تفکر طراحی یعنی همدلی و تعریف دقیق صورت مسأله میتوانند این
چند پرسش را به ذهن متبادر کرده که پاسخ به آنها در پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری به غنای مطلب کمک می کند:
 .1چرا من «این مسأله» را حل کردم؟ چرا حل شدن این مسأله ،مهم است؟
 .2تعریف مسأله این پایان نامه به صورت دقیق چیست؟
 .3تالش دیگران در حل این مسأله به چه پاسخهایی منجر شده است؟ دقیقاا  state-of-the-artچیست؟ نقاط قوت و ضعف راه
حلهای دیگران کدامند؟
گام سوم در تفکر طراحی ایده پردازی بود .پیشنهاد می شود در پایان نامه به این سواالت پاسخ داده شود:
 .4ایده پیشنهادی من در حل مسأله ای که در باال تعریف کردیم چیست؟
 .5دقیق اا ایده پیشنهادی من چه مزیتی نسبت به راهکارهای موجود در ادبیات این مسأله دارد؟
 .6چه تحلیلهایی برای اثبات کارایی ایده (ها)ی خود دارم؟
گامهای چهارم و پنجم در تفکر طراحی ،نمونهسازی و تست هستند .پاسخ به این پرسشها ،متناسب با این دو گام پیشنهاد می شود:
 .7برای اثبات کارایی راهکار پیشنهادی ام چه نمونه سازیهایی انجام دادهام؟ نحوه طراحی و پیاده سازی این  prototypeرا شرح
دهم.
 .8چگونه نتایج تستهای این نمونه سازی (ها) ،تأیید کننده کارایی راهکار پیشنهادی خود می دانم؟
 .9چقدر به نتایج تستها اطمینان دارم؟
به نظر می رسد داشتن پاسخهای روشن و شفاف به سواالت باال میتواند کمک شایانی به غنای محتوایی یک پژوهش خصوصاا در
رشتههای مهندسی بکند.
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