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 چکیده

ــیاري از رویکردي نو عنوانبهدر دهه اخیر، تفکر طراحی  ــئله، توجه بس ین جهت نوآوري و حل مس
 در حال بسیاري و افراد ها. امروزه سازمانهاي مختلف را به خود جلب کرده استپژوهشگران حوزه

ـــنـدیتفکر طراحی م بهره بردن از ـــتفاده از مهارت، چراکه آنبـاش ها و فرآیندهاي ها به دنبال اس
ــتیابی به جهتطراحان  ــتند که یی شــکلات پیچیده و یا ایجاد فرآیندهابراي م ییهاحلراه دس هس

ورد م پژوهشی اجماعی در ، در حوزهحالنیبخشند. بااشرایط را بهبود می و کنندنتایج را بهینه می
ه این حوزدانش  کردنروشن  يدارد. برانوجود  تعاریف تفکر طراحیو  ي، کاربردیاساس يهایژگیو

ش این پژوه، اي شناختی در ادبیات کارآفرینیسازه عنوانبهی و نقش آن تفکر طراح يسازو مفهوم
ـــال  2037مجموع  مطـالعه مفهومی و تجربی از 106بـه مرور جـامع   2019تا  1985مقاله در س

پرداخته اسـت. این مطالعه از نوع توصـیفی و از لحاظ روش اجرا مطالعه مرور ادبیات سیستماتیک 
ــایی تلقی می ــناس ــازمفهومگردد. ش  کننده تفکرتفاوت از تفکر طراحی، ابزارهاي تقویتي مهايس

هـاي مطروحـه در این زمینـه و ارتباط این مفهوم با کارآفرینی از نتایج این پژوهش طراحی، مـدل
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 مقدمه
زمینه نوآوري به خود جلب کرده در  خصوصاً در طی دهه گذشته تفکر طراحی توجه زیادي را 

فرآیند مفهومی تفکر طراحی  به لحاظ). 2015، 3؛ لیدتکا2009، 2؛ مارتین2008، 1است (براون
نمونه،  يساز، ایجاد و مدلگريآزمایش را جهت ییهافرد فرصتبراي که  ی استتحلیلی و خلاق

 سوک)، از ی2201، 4کند (رازوك و شاتفراهم میبازخورد و طراحی مجدد  يآورجمع
، 5مجلات علمی برجسته، از جمله مجله مدیریت نوآوري تولید محصولات و آکادمی مدیریت

؛ 2011، 6براون و وایتاند (ي در هر نوآوري دانستهضرورمفهومی  عنوانبهتفکر طراحی را 
ي کلیدي خود را به تفکر هابخشو اکونومیست،  8HBRهاي ). مجله2013، 7سیدل و فیکسان

). از سوي دیگر، حوزه 2015، 9؛ یو و کیم2015(گروبر و همکاران،  انددادهی اختصاص طراح
. کندیم ي را تجربهاسابقهیبجدید، تغییرات  زیآممخاطرهي وکارهاکسبکارآفرینی و ایجاد 

، ، محیط سازمانی و اینترنتشدنیفنّاورانه، نیازهاي مشتري جهان يهاتغییرات سریع در نظام
تغییر  ). این2012، 10ست (بلنک و دورفوکار سنتی را عملًا منسوخ کرده اکسب يزیربرنامه
. با کشدیو اطلاعات قابل اطمینان است را به چالش م يزیربرنامه داشتن که اصل نیتریاساس

 نظر گرفته ردعنوان یک فرآیند حل مسئله وکار، تفکر طراحی بهکسب پژوهشیتوجه به ادبیات 
جاد ای ).1992، 11با مشکلات دشوار و پیچیده مواجه هستیم (بوکانان که یزمانیژه وبهشده است، 

که نیازمند تفکر طراحی  است يانهیواضح از زم ياجدید، نمونه ریمخاطره پذ يگذارهیسرما
 . است
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براي ایجاد تجربی انجام شده که روشی  ينظیر اثر ساز ییهاپژوهشاگرچه 
پایه شناختی این )، اما 2001، 1(ساراسواتی دهدینشان م را یدجدمخاطره پذیر  يگذارهیسرما

این  کارآفرینی از پتانسیل يهاپژوهشو  ، ضعیف هستندي کارآفرینیهاپژوهشدر  هارویکرد
 .براي درك بهتر رفتار کارآفرینان استفاده نکرده است مفهوم

نگیزه ایجاد ا در ذهن پژوهشگرانتفکر طراحی در زمینه کارآفرینی به سه دلیل  نقش
-هشدر پژو علمی است که هايپژوهش ي ازانهی. اول شناخت کارآفرینانه، زمکندپژوهشی می

؛ میشل، 1998؛ بارون، 1997(بوزینس و بارنی،  سرعت در حال رشد استبه هاي کارآفرینی
تفکر طراحی شامل تعدادي از فرآیندهاي شناختی  )، با وجودي که2000، 2بوزینس و لانت

، اما در جریان )2018، 3ست (جیکوبزا استفهامیو تفکر  تجربه از ، یادگیريیابی دهید امانن
اهمیت تفکر  شناخت کارآفرینانه، هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است. دوم، يهاپژوهش

راحی از فلسفه تفکر ط، درسی يهابرنامه ارائهدر ایجاد و  ژهیوبه کارآفرینی، آموزش طراحی در
ز است و نقش متمرک ینیکارآفر ندیفرآ يبر رو شتریب . آموزش تفکر طراحیکندیاستفاده م

محور را قادر دانش يریادگی، يریادگی کردیرو نی. اکندیرا برجسته م ذهنیتها و مهارت
لینتون و د (کنیکاربرد دارد، تمرکز م نانیکارآفر يبرا شتریکه ب ییهاسازد و بر مهارتیم

، يسازناب است که بر آزمایش، نمونهاستارت آپ  امر،مثال واضح این ک ی .)2019، 4کلینتون
، 5یس(ر وکار جدید تأکید داردبازخورد مشتري و ایجاد همکاري در فرآیند ایجاد مدل کسب

 يها، پژوهشحالنیباا، است) که از مصادیق تفکر طراحی 2012؛ بلنک و دورف، 2011
ثر براي مؤ ، ابزارياند. سوم، تفکر طراحیاختهنپردآموزشی  يریگاین جهت بهکارآفرینی 

). دنیاي کارآفرینان 2015، 6؛ کولکو1992(بوکانان،  برخورد با عدم قطعیت و پیچیدگی است
شدن با این عدم اطمینان  روروبهمحیطی سرشار از عدم اطمینان است که تفکر طراحی در 
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 يهامهارت یتفکر طراحآموزش ). 2019کند (لینتون و کلینتون، مؤثري عمل می صورتبه
و همکاران،  1کند (بدوانرا در فراگیران ایجاد می نانیبا عدم اطممواجهه انتقال در قابل یاساس

ارآفرینی براي هر تلاش ک یتوجهطور قابله عدم اطمینان و پیچیدگی بهکنبا توجه به ای). 2018
صورت سیستماتیک ارآفرینی بهک يهاکه چرا پژوهش شودی، این سؤال ایجاد موجود دارد

 .یجاد شودافرآیند کارآفرینی  مفهوم در نیاز ا يترقیتا فهم دق ردیگیتفکر طراحی را دربر نم
ر مورد دعلاوه بر ضرورت بررسی تفکر طراحی در زمینه کارآفرینی که به آن اشاره شد؛ 

رو، ). ازاین2013 ،2نظر وجود دارد (اسکولدبرگ و همکاران تفاوت ،آنچه تفکر طراحی است
بنا به شواهدي که اشاره شد و با وجود اهمیت موضوع تفکر طراحی در حوزه کارآفرینی، این 

آوري تعاریف مختلف و نگریستن به مفهوم تفکر طراحی از کمک به جمع کیستماتیمرور س
 کند.منظر کارآفرینی می

. در قسمت دوم روش پردازدیم در ادامه مقاله ابتدا به مفهوم تفکر طراحی و مرور ادبیات
ها ارائه خواهد داد. قسمت چهارم به بیان، شود. در قسمت سوم نتایج یافتهپژوهش بیان می

 پردازد.هاي آینده میي براي پژوهشهاشنهادیپها و گیري، محدودیتنتیجه
 

 ي پژوهشپیشینه
 برسد. این اصطلاح معماري و طراحی يهابه رشته تواندیاصطلاح تفکر طراحی م يهاشهیر

شهري در دانشکده طراحی دانشگاه هاروارد  يزیر، استاد معماري و برنامه3اولین بار در کتاب رو
 روابطتفکر طراحی که در آن  4اسم شکل به ابتداطراحی در  ). اصطلاح1987د (رو، اشاره ش

طور انراحی، همتفکر ط حالنی. باااشاره داشتگیرد، بین اشکال و توابع مورد بحث قرار می
(لیدتکا،  فرآیند طراحی تمرکز دارد مفهوم ، درآن 5بیشتر بر شکل فعل میدانیکه امروز م

فکري  يهاشهی. اگرچه این اصطلاح در سه دهه گذشته مورد استفاده قرار گرفته است، ر)2013
باز  1970و اوایل دهه  1960مفهوم تفکر طراحی به جنبش علمی طراحی در اواخر دهه 
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براي حل مسئله مورد استفاده قرار گرفت.  یشناختعنوان روش، زمانی که طراحی بهگرددیم

بزرگ بود که منجر به استفاده گسترده از  ) اتفاقی1969( 1یموناانتشار علم مصنوعی هربرت س
 ).2003، 2ه شد (رمشهري، پزشکی و علوم رایان يزیرروش طراحی در مهندسی، معماري، برنامه

ه بودند ک ییهارآیند طراحی، پژوهشگران به دنبال درك فرآیندها و روشدر طول ف
هاي نظریه "نسل اول ") این 1972( 3ریتل. دندیرسیها طراحان به حل مسائل طراحی متوسط آن

ه بر و سایبرنتیک، توصیف کرد ک ات عملیاتیهاي تحقیقعنوان آن دسته از زمینهطراحی را به
، منشأ نسل دوم تفکر 4کراسفرآیند طراحی تمرکز داشتند.  گرالیهاي مکانیکی و تقلجنبه

هاي طراحی مبتنی بر کاربرد در جایی که اولین نسل از روش"دهد:طراحی را شرح می
 سازيبود، نسل دوم تلاش براي بهینه " یعلم"و  " یمنطق"،" کیستماتیس " يهاروش

هاي نسل دوم از نظریه ).2007 کراس،گرفت (صورت  ي مناسب و افزایش رضایتراهکارها
ل شدن ح تیاست که قابل يترمشکلات کوچک بهیک مشکل  شکستنفراتر از ، طراحی

که طراحان  یصورتاست به  " یفرآیند مشارکت" کیمثابه طراحی نسل دوم به بیشتري را دارند،
 ).2007(کراس،  "با صاحبان مشکل شریک هستند 

، 5؟(لوسانشندیاندیم طراحان هچگون شامل، 9801در دهه  مقالات منتشرشده طراحی
در ات بودند. اي از مطالععنوان رشتهطراحی به ارتقاي ) و1987ی (رو، و تفکر طراح )1980

ادامه  "نحوه تفکر طراحان "هاي طراحی و طول چند دهه گذشته، پژوهشگران به بررسی روش
 "کنند یمکه فکر  یما از طراحان " کرد: بیان IDEOدادند. در جامعه طراحی، دیوید کلی از 

 یحلا راهدهد تبه ما این امکان را می تفکر طراحیحرکت کردیم.  " یمتفکران طراح" سمتبه 
  ).2009و همکاران،  6است (دیوِياز آن نداشته  پیشکس پیدا کنیم که هیچ

یشتر ب یو مدیریتحل مسائل دشوار سازمانی هایی مانند آموزش، تفکر طراحی در زمینه
در ارتباط با موضوعات سازمانی  " یتفکر طراح"هاي اخیر واژه محبوب شده است. در سال

؛ لیدتکا، 1996؛ لیدتکا و روزن بلوم، 1990؛ مینتزبرگ، 1988ي (ویتنی، خاص مانند استراتژ
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) و 2010، 2؛ براون و وایت2005؛ ناس بام، 2009)، نوآوري (ورگانتی، 2009، 1؛ براون2000
؛ میکلوسکی، 20088؛ براون، 2006؛ داون و مارتین، 2004ت و سازمان (بلند و کولوپی، مدیری
 ) بسیار مطرح شده است.2011، 3؛ میر2008

مقابله  جدید و نوآورانه براي يعنوان فرآیندتفکر طراحی توسط برخی از پژوهشگران به
کر طراحی ). تف2013، 4، گراهام2010ت (براون و وایت، با مشکلات پیچیده اعلام شده اس

(بنسون و درسدو،  ، فرآیند)2014، 5؛ لاینون و دورال2011ت (لاکسو و هاسی، عنوان ذهنیبه
 و نگرش) 2010، 7؛ لاك وود2007(بکمن و بري،  شیوه )،2014، 6؛ ون تینن و همکاران2013

 ت.که منحصر به طراحان است، بیان شده اس )2010، 8؛ جونز2009؛ گلوپن، 2008(براون، 

 
 تعریف تفکر طراحی -1

تعریف خود در طراحی است. محبوبیت فزاینده آن در ابهام در امروزه، تفکر طراحی مملو از 
ه در جدولی ک ایجاد تعاریف مختلفی از تفکر طراحی شده است.طی ده سال گذشته باعث 

ه مشاهده ک طور. همانکندیادامه آورده شده، تعاریف مختلفی از تفکر طراحی را خلاصه م
چیده ، چند سطحی و پیيا، تعاریف پیشنهادي متنوع است که در مورد ماهیت چند رشتهشودیم

رخی از محققان بر این باورند که یک مفهوم غنی از تفکر طراحی، ب. کندیاین مفهوم صحبت م
این مفهوم در ، ترقی، بررسی دقحالنیباا). 2011، 9(درست است گاهچندین دید متشکل از

 اماستفهی در تمام تعاریف وجود دارد و آن که موضوع مشترک دهدیتعاریف نشان م اغلب
 .)2011(درست،  کندیماشاره است که به هسته تفکر طراحی 
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 تعاریف تفکر طراحی: 1جدول 
 

 سال تعریف /هانویسنده

Liu & 
Group 

 1996 .کنندیچگونه فکر م جهیو درنت نندیبیطراحان چگونه م

Stempfle & 
Badke-
Schaub 

شناختی شامل تولید، اکتشاف، مقایسه و انتخاب براي حل مشکلات  یعملیات
 است.

2002 

Brown 

ي افراد با آنچه از نیازها تطبیقبراي  ي طراحیهاکه از روش ي استارشته
بتواند  هماعتماد وکار قابلاست و استراتژي کسب ریپذلحاظ فنّاورانه امکان

 .کندی، استفاده مکندتبدیل براي مشتري به ارزش  آن را
2008 

Martin  2009 .تفکر تحلیلی و تفکر بصري اثربخشترکیب 

Lockwood 

 ه، همکاري، یادگیريکه بر مشاهد است مبتنی بر انسان نوآورانه يفرآیند
وکار کسب لیوتحلهیسریع مفهوم و تجز يساز، نمونههادهیسریع، تجسم ا

 .زمان تأکید داردهم صورتبه
2009 

Razzouk & 
Shute 

، ایجاد يگربراي آزمایش ییهافرآیند تحلیلی و خلاقانه که فرد را در فرصت
 2012 .کندیطراحی م بازخورد و طراحی دوباره يآورها، جمعمدل يسازو نمونه

Ideo 

هاي جدید و حلآگاهانه براي به دست آوردن راه يفرآیند طراحیتفکر 
 کنند.مثبت ایجاد می ریکه تأثاست مرتبطی 

 هالشچا که است يندیو فرآ دارد خلاقانه هايباور به تواناییتفکر طراحی 
 کند.بدل میها به فرصترا 

2012 

Siedel & 
Fixson 

 2013 شود.سازي میپیاده ياچند رشته يهااحی توسط گروهطر يهاروش

Mootee 
فهوم و منطق، م شهودو هنر،  وکارکسبتعادل بین  جادکنندهیفکر طراحی ات

 2013 است. و اجرا

Curedale 
یند فرآز طریق تفکر طراحی یک روش متمرکز براي حل مشکلات دشوار ا

 2013 و تیمی است. مشارکتی

Erbeldinger 
& Ramge 

طلوب، م حلراه بر اساسو است  يارشتهانیمبتنی بر اصول م تفکر طراحی
 2015 کند.مداوم آزمایش می صورتبهپاسخ را طراحی و 

Mitcheltree 
& et al 

اي از ابزارها براي دستیابی به یا مجموعه عنوان یک روشتفکر طراحی به
 2019 شود.نوآوري محصول یا خدمت شناخته می
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 متشکل از نکات زیراست:این تعاریف توان نتیجه گرفت که می

حل جدید براي مشکلات موجود یا آینده هدف تفکر طراحی، توسعه راه هدف: •
 است.

 طور خاص براي کاربران طراحی شده است.: تفکر طراحی بهيریگجهت •

 افتد.فرآیند: تفکر طراحی بر اساس فرآیندهاي تکرارشونده اتفاق می •

 ند.استفاده ک يارشتهانیم يهاندگان: تفکر طراحی باید از گروهکنمشارکت •
 

 تفکر طراحی در هاي کاربردي مؤثرمدل -2
وکار یک مفهوم نسبتاً جدید است، اما در مدت کوتاه عمر تفکر طراحی در ادبیات کسب

را  اند تا مفهوم و کاربرد آنتلاش کرده یتوجهطور قابل، پژوهشگران مختلف بهاشیپژوهش
 وکار مطالعه کنند.مختلف مطالعات کسب يهانهیدر زم

 
 یتفکر طراح يهامدل: جدول 2جدول 

 

 مراحل اصلی تفکر طراحی مدل دهندهارائه

IDEO -براون   ، اجراایده پردازيالهام،  

 ي، آزمایشسازنمونه، ایده پردازي، دگاهیددرك، مشاهده،  1پلتنر و همکاران
 کند؟می کارو چهچیزهایی جالبی است؟ چه  ؟اگر شودیچه م؟ است يزیچچه  2لیدتکا و اوگیلوي

 همدلی، تعریف، ایده پردازي، نمونه اولیه و آزمایش دانشکده طراحی استنفورد
IBM ارزیابیيسازدرك، کشف، نمونه ، 

 ها، توسعه و آزمایشکشف، بیان ایده مدل الماس

 
 
 
 

1. Plantner et al. 
2. Lidetka & Ogilvi 
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 ؟کنندیمطراحان چگونه فکر  -3
تفکر  يهاو مدل فرآیند يشدت بر رووکار، بهدر زمینه کسب ژهیوتفکر طراحی، به ادبیات

، در چند سال گذشته، جریان جدیدي از تحقیق در حال حالنیطراحی تمرکز کرده است. باا
راي ب همه افراد براي عنوان یک ویژگی مهم فرديظهور است که اهمیت تفکر طراحی را به

: توانایی کندی) بیان م2006( 1. کراسکندیمختلف برجسته م يهانهیحل مشکلات در زم
خاصی براي شناخت، فکر و عمل  يهااست. روش یطراحی یک مهارت شناختی چندوجه

ممکن است یک ادعاي منطقی ارائه شود که توانایی  رسدیطراحی وجود دارد. درواقع، به نظر م
)، تعدادي از 2006عاي کراس (بر اساس اد. )22طراحی شکلی از هوش طبیعی است (ص 

اند. در یک مطالعه کیفی تجربی، فردي تفکر طراحی انجام شده يهامطالعات بر روي جنبه
از طراحان ارشد و مدیران چهار  يا)، ابعاد نگرش طراحی را با نمونه2008( 2میشل ویسکی

، او به پنج نکنندگامستقل با شرکت يهاشرکت طراحی پیشرو بررسی کرد. با انجام مصاحبه
تحقق  ،خلق ي،، شامل معانی چندبعددهندینگرش کاري که طراحی را تشکیل م يبندطبقه

، درك همدلی شخصی و تجاري و درگیر شدن در يریپذزندگی، درك انسجام و انعطاف
 است. یشناسییبایز

به  اکه: شم کندیکه بسیار به آن استناد شده است، بیان م يا) در مقاله2009( 3براون
براي اینکه به یک متفکر طراحی تبدیل شوید، ندارید. همچنین  بیوغربیعج يهاکفش

، حتی اگر ندیآیطراحی به وجود نم يهامتفکران طراحی الزاماً تنها توسط دانشکده
 يافهحر يهاطراحی داشته باشند. بسیاري از افراد بدون آموزش يهانوع آموزش نیترياحرفه

 توانندیایی طبیعی براي تفکر طراحی هستند که با پرورش و تجربه مناسب مطراحی داراي توان
) در رویکرد مشابهی، کارآفرینان و طراحان را 2008( 4شکوفا شوند. ساراسواتی و همکاران

هاي کارآفرینان را همانند طراحان تبیین دانند و ویژگییکسانی می یشناختداراي سبک
 در رابطه با نحوه تفکر طراحان در ادامه ارائه شده است:در مقالات شده شناخته مفاهیم اند.کرده

1. Cross 
2. Michlewski 
3. Brown 
4. Sarasvathy et al. 
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 متفکرین طراحی درشده شناختهمفاهیم : 3جدول 
 

 نویسنده/ها تعریف مفهوم

تفکر 

 یاستفهام

از  ايیک روش استنتاج منطقی است؛ تفکر استفهامی با مجموعه

ه ی بشود که از طریق شهود عینشروع می ارتباطیظاهر بحقایق به

 .خورندییکدیگر پیوند م

 مطلوب. يهاتفکر در وراي ممکن

نوعی از  ی است.تفکر استفهامشیوه خلاقانه استدلال در تفکر طراحی، 

 .کندیجدید را تسهیل م يهادهیتفکر که ارائه ا

 

Charles Sanders 
Peirce،Sebeok 
(1981) 
Martin (2006) 
Liedtka (2006) 

تفکر 

 یستمیس

 جهیکنند، درنتورت سیستمی و با نگاه کل نگرانه میصطراحان به

 کنند.بینی میعواقب اعمال خود را پیش

ات را مشکل جهیکند و درنتتفکر طراحی کل سیستم را بررسی می 

ائه گیرند و درصدد ارتر در نظر میعنوان بخشی از سیستمی بزرگبه

 راهکار چندجانبه هستند.

Senge (1994) 
Martin (2005) 
Owen (2005) 

تفکر 

 خلاق

شود تا گرفته می طراحی به کار فرآیندوعی از تفکر است که براي ن

هایی را ایجاد کنه که آینده را بهبود حلمشکلات را حل کرده و راه

ها و بخشد و نیازهاي کاربر را برآورده کند؛ تفکر خلاق بر ایده

 هاي جدید متمرکز است.حلراه

Csikszentmihalyi 
(1997) 
Simon (1969) 
Owen (2005) 

تفکر 

 تحلیلی

براي  مشکلات پیچیده لیوتحلهیطراحان از ابزارهاي تحلیلی براي تجز

که گامی مهم در ارزیابی وضعیت  کنندیها استفاده مدرك بهتر آن

 فعلی است.

Martin (2009) 
Liedtka and 
Ogilvie (2011) 
Collopy (2004) 

تفکر 

و  دیجد

 وسیع

از هر دو تفکر واگرا و همگرا براي پاسخ به یک مشکل با گیري بهره

اي ههاي مختلف مسئله (واگرا) و سپس ترکیب جنبهکشف جنبه

 مختلف براي رسیدن به یک مدل و چارچوب جامع.

Dewey (1997) 
Buxton (2007) 
Brown (2008) 

تأمل 

و  شخصی

معنا 

 یبخش

 .ي از قضاوت استتأملی که شامل نگاه عار فرآیندتأمل بر عمل: یک 

که در آن طراحان متناسب با موقعیت به ساخت مسئله  ییوگوگفت

را از دل آن احصا  یو راهبردهاي عمل بخشند، به آن معنا میپردازندمی

 کنند.می

Schon (1983) 
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 نویسنده/ها تعریف مفهوم

 عنواندهد و بهیادگیري چیزي است که ذاتًا در تفکر طراحی رخ می یادگیري

است؛ همچنین یادگیري به بخشی از ها بخشی از کشف ناشناخته

 هاي اولیه اشاره دارد (یادگیري در حین انجام کار).ساخت نمونه

 افتد که تجربیات قبلی خود را بازسازي کنیمیادگیري زمانی اتفاق می

 تا با وضعیت کنونی مواجه شویم.

Hatchuel (2001) 
Vandenbosch & 
Gallagher (2004) 

تعهد به 

 حقیقت

 پایه فعالیتی است که به دنبال حقیقت در تفکر طراحی بر قدم اولیه

اندازه ممکن به عمق و درك دقیق از وضعیت مشکل دست است تا به

 یابد.

کند صورت دیالکتیکی است و حقایقی را کشف میتفکر طراحی به

 د.طراحی برآورده کنن فرآیندهاي متناقضی را در توانند خواستهکه می

Boland&Collopy 
(2004) 
Liedtka (2004) 
Churchman(1971) 

مثبت 

اندیشی/ 

 ینیبخوش

د رش "چه چیزي ممکن است "پیرامون  تفکر طراحیدر  ینیبخوش

 هاییطراحی راه "حل براي مشکلات پیچیده کند؛ پیدا کردن راهمی

 .کندیبراي بهتر کردن چیزها ایجاد م

و فعالی براي  نانهیبهاي خوششود روشبه طراحان آموزش داده می

 انجام کار ایجاد کنند. يهاوهیش

Brown (2009) 
Owen (2005) 
University of 
Michigan 

 
  

 ؟اندکدمدر تفکر طراحی  شدهشناختههاي ابزارها و روش -4
که به تقویت ابعاد مختلف تفکر طراحی از  شدهاشارههاي مختلفی در ادبیات ابزارها و روش

ر شده دشناخته هايپردازد. ابزارها و روشالی و آزمایشگري میجمله همدلی، تفکر استدل

هاي تفکر فراوانی تکرار در پژوهش بر اساس )2019( 1به مقاله میشل و همکاران با توجه مقالات

 طراحی در ادامه ارائه شده است:

 
 

1. Micheli et al. 
                                                           



  1399تابستان ـ 32ـ شماره  هشتمسال - مدیریت کسب و کار هوشمندمطالعات  نشریه علمی                       100
 
 

 

 

 هاي ضروري در تفکر طراحی: ابزارها و روش4جدول 
 

 رهاهاي ابزاتوضیح ویژگی ابزارها

کند. شکست در مراحل اولیه را ی به تکرار و آزمایش ایجاد میمعنا بخشي فیزیکی براي ابزار سازينمونه
سم توانایی تج تیبر اهمشود. می کار گرفتههاي میان رشتگی به کند. در همکاريتشویق می

 کند.تأکید می مراحل ریساو  دهیاحل در حین راه
ل حتوانایی تجسم راه تیبر اهمشود. می کار گرفتههاي میان رشتگی به ارياین ابزار در همک سازيبصري 

استدلال  نیدر حابزاري  عنوانبهها کند. کشیدن طرحتأکید می مراحل ریساو  دهیادر حین 
کند. ایجاد ها، تکرار و آزمایش را تشویق میرود. ذات غیررسمی طرحمی به کاراستفهامی 

ي و دیدگاه گشتالت و هردو حالت شهودي و تحلیلی را تقویت حالت مطلوب، کاربر محور
 کند.می

اي موجب هاي مشاهدهکند. دادهاي براي پرورش همدلی و کاربر محوري را ایجاد میوسیله نگاريمردم
هاي میان رشتگی کند. در همکاريهاي کمی شده و به تحلیل و شهود کمک میکامل شدن داده

ز تفکر کند. ااز طریق درك مشکل در زمینه، دیدگاه گشتالتی را ایجاد می د.شومی کار گرفتهبه 
 کند.اگر را در ذهن ایجاد می شدیماستفهامی پشتیبانی کرده و چه 

کند. از طریق تعمق بر زمینه مشکل، دیدگاه گشتالتی را ایجاد آزمایش و تکرار را ایجاد می آزمایشگري
 کند.ا تشویق میکند. شکست در مراحل اولیه رمی

هاي میان رشتگی در زمان مشارکت عموماًکند. اي را براي استدلال استفهامی فراهم میزمینه بارش فکري
ي وسیع، هر دو بعد تحلیلی و شهودي را هايسازمفهومگیرد. از طریق مورد استفاده قرار می

 کند.را تقویت می ممنوع بودن قضاوت ایده، تکرار و آزمایش واسطهبهکند. تقویت می
کند. ابزاري براي تجسم و بصري اي براي پرورش همدلی و کاربر محوري را ایجاد میوسیله يسفر مشتر

شود. این امکان را براي می کار گرفتههاي میان رشتگی به . در همکارياستنفعان سازي ذي
مختلف از نگاه کاربر  يرهایو مسو آزمایش سفرها  آزمونکند تا به متفکران طراحی ایجاد می

 کند.درك زمینه و تجربه کاربر، دیدگاه گشتالتی را ایجاد می قیاز طر بپردازند.
کند. ابزاري براي تجسم و بصري اي براي پرورش همدلی و کاربر محوري را ایجاد میوسیله پرسنا

ند، هست لهمسئدرك اینکه کاربران عامل اصلی در فرآیند حل  قیاز طرو  استنفعان سازي ذي
 کند.گشتالتی ایجاد می دگاهید

ی، خشمعنا بشود. با استفاده از فرآیند می کار گرفتههاي میان رشتگی به این ابزار در همکاري ینقشه ذهن
-اي از توانایی بصري سازي و سیستمکند. نمونهپذیرش، تحمل ابهام و شکست را تقویت می

 کند.یم نفعان مختلف، دیدگاه گشتالت را ایجاديهاي پیچیده است. از طریق ترسیم مفاهیم ذ
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 شناسی پژوهشروش
 گردداین مطالعه از نوع توصیفی و از لحاظ روش اجرا مطالعه مرور ادبیات سیستماتیک تلقی می

) این 2011( 2پیرو مراحل مطرح شده توسط جسن و همکاران. )2005، 1(گاللی و همکاران
 ها و بررسی مشارکت نظريط با موضوع پژوهش، ارزیابی آنمرور بر روي تمام مطالعات مرتب

براي  عنوان ابزاريها متمرکز بوده و مطالعاتی را بررسی نموده که درباره تفکر طراحی بهآن
)، 2011و همکاران ( 3توسط جسن شدهعنوانباشند. با توجه به مراحل حل مسائل پیچیده، می

) تفکر طراحی چگونه در ادبیات مرتبط 1شده است: این مطالعه با طرح یک پرسش اصلی آغاز 
با  هاییدر ژورنال شدهچاپ؟ استراتژي مرور این مطالعه بر روي مقالات شده استسازي مفهوم

و  WOS ،EBSCO ،SCOPUSویژه هاي داده الکترونیکی بهدر پایگاه ریتأثطیفی از ضریب 

WIELY  ها و همچنینهاي کتاب. فصلستادر حوزه مدیریت، نوآوري و استراتژي متمرکز 
هاي تمنظور بسط قلمرو نتایج و مشارکها (ادبیات خاکستري) نیز بهمقالات حاضر در کنفرانس

در این مرور شامل  شدهاستفاده واژهدیکل ).2016، 4اند (آدامزبالقوه در این مرور لحاظ گردیده
یوتر ي دیگر مانند مهندسی، علوم کامپهاباشند. هرچند تفکر طراحی در رشتهمی» تفکر طراحی«

 اما تمرکز این مرور بر روي تفکر طراحی در مورد بررسی قرار گرفته است، کراتبهو هنر نیز 
یز مورد ن» کارآفرینی«وجو واژه ، به همین جهت در جستاستوکار و کارآفرینی زمینه کسب

 .قرار گرفتاستفاده 
مقاله  2037شده است. در بررسی اولیه تعداد آوري جمع 2019تا  1985مقالات از سال 

 568تحقیقات،  سؤالها با توجه به موضوع، هدف و یافت شد که پس از بررسی عنوان مقاله
مقاله براي مرور انتخاب شدند.  106ها مطالعه و گردید. در مرحله بعد، چکیده مقاله مقاله انتخاب

 مقالات در مجلات نامعتبر، به زبان انگلیسی نبودن توان به ارائه شدناز جمله دلایل رد مقالات می
 ازیدنمورهاي اشاره کرد. پس از تلخیص داده موردنظرمقالات و مربوط نبودن مقالات به زمینه 

1. Goillou et al. 
2. Jesson et al. 
3. Jesson 
4. Adams 
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تخاب اي از نتایج جستجو و انبندي شد. خلاصهبه مرور، نتایج خلاصه و جدول افتهیراهاز مقالات 
 به شرح ذیل است: مقالات مناسب

 
 
 
   
 
 
 
 
 

 : نمودار ورود و خروج مطالعات اولیه به مرور ادبیات1نمودار 
 

تا  1985سال نشان داده شده است، مفهوم تفکر طراحی از  2نمودار که در  گونههمان
هاي مرتبط با این مفهوم که همین امر، اهمیت انجام پژوهش استداراي سیري افزایشی  2019

 کند.می دوچندانرا 

 
 : سال انتشارات مطالعات اولیه مرتبط به مرور ادبیات2مودار ن

 

 =١٩٦N تعداد مقاالت رد شده

 =٣٧N شدهیبررستعداد مقاالت 

 =٧٧٩N تعداد مقاالت يافت شده

 =٥٤٦N تعداد مقاالت رد شده

 =٢٣٣Nشده غربالکل چکيده 
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 ي پژوهشهایافته
ر شــود. تفکر طراحی مقداعنوان یک ذهنیت و هم یک شــیوه توصــیف میبه هم تفکر طراحی

و دانشکده طراحی استنفورد مدیون  IDEOزیادي از محبوبیت اخیر خود را به موسسه مشاوره 
ي جامع و هانمایش ملموســی از ذهنیت طراحی هســتند. شــیوههاي تفکر طراحی اســت. شــیوه

طرف  بع براي تفکر طراحی ازاترین من. رایجباشندمیمحور اسـاس فرآیند تفکر طراحی انسـان
ــاوره  ــه مش ــس ــت IDEOموس ــده اس ــگران .آغاز ش تفکر طراحی معتقدند که دیدگاه  پژوهش

ـــان یرخطیخلــاقــانــه، غ ـــت. متفکران طراحی از نیروي محرك تفکر طراح ،محورو انس ی اس
هاي لحگرا براي ایجاد راههاي تفکر شــهودي و واگرا با اســتفاده از تفکر خلاق و عملمهارت

یکی  عنوانبه در راستاي طراحی نوآورانه محورابتکاري و نوآورانه برخوردارند. رویکرد انسان
ـــی قرار گرفهـا در پژوهشترین ابعـاد تفکر طراحی از مهم ـــت تهمورد بررس ؛ 2009(یانکه، اس

ـــون). 2011، 1؛ موتی2008؛ براون، 2010؛ لیوي، 2010دیویس،   )2012(  2نورمن و دیویــدس
 ها نیســت بلکه یک فلســفهاي دقیق از روشمحور مجموعهکنند که طراحی انســاناســتدلال می

، همدلی و درك کاربر و ياز طریق همکار تفســـیر مجدد معنا ي در راســـتايافلســـفه. اســـت
ت ی بیان داده شــده اسخوببهکه در تفکر طراحی ها در جامعه معه، نسـبت به اسـتفاده از دادهجا

 .)2012، 3(نورمن و ورگانتی
ــترین تکرار قش را در و اثرگذارترین ن پس از بررســی ادبیات مربوطه، مفاهیمی که بیش

 ؛ کهدا شدنکردند، شـناسـایی و مفاهیم مرتبط با آن احصي تفکر طراحی اعمال میسـازمفهوم
 شامل موارد زیر است:

 
 
 
 
 

1. Mootee et al. 
2. Norman & Davidson 
3. Norman & Verganti 
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 : مفاهیم پرتکرار در تفکر طراحی5جدول 

 

 مفهوم اصلی مفاهیم فرعی توضیح نویسنده/ها
(Owen 2005, p.12), 
(Lockwood, 2010, p. xi), 
(Brown, 2008), (Porcini, 2009), 
(Ward et al., 2009), (Sato 
2009), (Buchanan, 2001, p. 9), 
(Owen, 2006, p.24), (Kimbell, 
2011, p.287), (Liedtka, 2013), 
(Leinonen & Durall, 2014, 
p.108), (Von Thienen et. al., 
2014, p.101), (English, 2006, 
p.5), (Brown & Wyatt, 2010, 
p.32) Kelly (2001)،Martin 
(2006) ،Norman (2002) 

تمرکز و محوریت در 
اد جتفکر طراحی، ای فرآیند

درك عمیقی از نیاز کاربر 
 نهایی است.

 
مشارکت 

 کاربر/مشتري
 يمحورانسان

 ییکاربر نهاکار با 
ي پروفایل تهیه

 ییکاربر نها
 

محور انسان 
 بودن

(Brown, 2008), (Clark & Smith, 
2008), (Dunne & Martin, 2006), 
(Holloway, 2009), (Junginger, 
2007), (Lockwood, 2009), 
(Lockwood, 2010), (Porcini, 
2009), (Von Thienen et. al., 
2014, p.101) ،IDEO ،Kelly 
(2001; 2013) 

 واقعاً از اینکه  درك عمیق
چه چیزي براي افراد 
ارزشمند است. محور تفکر 

آن  واسطهبهطراحی که 
مشکل درك شده و برایش 

 .شودیمایجاد  حلراه
ي هادگاهیددرك مردم از 
ه نیازهاي مختلف، اینک

جسمی و روحی مردم 
چیست، به چه صورتی در 

 دکننیمرابطه با جهان فکر 
و چه چیزي برایشان معنادار 

 .است

 همدلی

(Brown, 2009), (Lockwood, 
2009), (Fraser, 2009), (Martin, 
2009, p.65), (Dew, 2007), 
(Jones 2008, p.219), (Dorst, 
2010, p.136) 

 یروش استدلال استفهامی،
جایگزین براي استدلال 

 است. قیاسیاستقرایی و 
استدلال استفهامی زمانی 

که فردي میان  شودیمآغاز 
 ارتباطیب ظاهربهي هادهیپد

 استدلال استفهامی
 

استدلال/تفکر 
 استفهامی
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 مفهوم اصلی مفاهیم فرعی توضیح نویسنده/ها
از طریق شهود درونی خود، 

 .کندیمارتباط برقرار 
(Rittel 1987, p.1), (Benson & 
Dresdow 2013, p.7), 
(Lockwood, 2010, p. xi), 
(Rylander،2009, p.5), (Drews, 
2009), (Fraser, 2007, 2009), 
(Holloway 2009), (Bevan et al., 
2007, p.140), (Kimbell, 2011, 
p.287), (Seidel & Fixson, 2013, 
P.1), (Liedtka, 2013), (Von 
Thienen et. al., 2014, p.102), 
(Lindberg, Noweski & Meinel, 
2010, p. 33), (Brown & Wyatt, 
2010, p.32), (Shluzas, Steinert 
& Katila, 2014, p.136) ،Rowe 
(1987) ،Cross (2006) ،Brown 
(2009) ،Boland & 
Collopy(2004) 

سازي اساساً روشی نمونه
ها و براي کسب ایده

اکتشافات از دنیاي مفهومی 
 فیزیکی عینیبه دنیاي 

 ییهات؛ اغلب شامل فناس
مانند تصویرسازي، طراحی، 

ا ب است؛ و ساختنو  کشیدن
ساختن فکر " يهااصطلاح
فکر کردن با "یا  "کردن 

توصیف  "دستان خود 
 .اندکرده

در رویکرد تفکر طراحی 
سازي ، نمونهاستنفورد

ابزاري است براي: تعمیق 
درك فضاي طراحی و کاربر 
نهایی (به دست آوردن 

حل ؛ با ایجاد راههمدلی)
چندگانه؛ آزمایش و اصلاح 

هاي مختلف حلانواع راه
الهام کاربران؛ و  توسط
از طریق ایجاد  گرفتن

 تصویر در یک ایده مفهومی

نوع ابزار  37
مختلف شامل 

سفر پرسنا، 
ي، بارش مشتر

فکري، 
ي، سازنمونه

کشیدن و 
یی و ... سراداستان

شناسایی شده 
 است.

 سازينمونه

Beckman & Barry, 2007), 
(Brown, 2008), (Carr et al., 
2010), (Dunne & Martin, 
2006), (Lockwood, 2010), 
(Owen 2005, p.14) ،Leonard & 
Rayport (1997) ،Brown (2008) ،
Kelly (2001) 

که اغلب  پژوهشنوعی 
مولد همدلی است. مشاهده 
و تعامل با افراد براي درك 

اعی، محیط، نیازهاي اجتم
ها، مشکلات، فرصت

ها و سبک رفتارها، مهارت
 شان.زندگی

عنوان ابزاري در گاهی به
تفکر طراحی مورد استفاده 

 ينگارمردم
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 مفهوم اصلی مفاهیم فرعی توضیح نویسنده/ها
امکان  گیرد کهقرار می
را ایجاد  ترقیعمهمدلی 

 کند.

(Benson & Dresdow 2013, p.6), 
(Gharajedagi 2010, p.108), 
(Bharathi 2013. p.83), (Farrell 
& Hooker, 2013, p.686), 
(Westcott et. al, 2013, p.4), 
(Dorst 2011, p.522) Liedtka & 
Ogilvie (2011) 
 

تفکر لیدتکا و اوگلیو: 
طراحی بر روي چهار 

؟ است يزیپرسش: چه چ
چه  ؟اگر شودیچه م

و چه  ؟دارد ییآرزوها
؟ تمرکز مؤثر است يزیچ

 دارد.

 
 مسئلهحل 

حل مسائل دشوار 
 دهو پیچی
 گیريتصمیم

به چالش کشیدن 
 هاو روتین هانرم

 بازسازي
 بینیخوش

 

مشکلات 
پیچیده و 

 دشوار

(Farrell & Hooker, 2013, 
p.689), (Bevan et al., 2007, 
p.143), (Friedland & 
Yamauchi, 2011, p.70), 
(Lindberg, Noweski & Meinel, 
2010, p. 33), (English, 2006, 
p.5), (Dorst, 2010, p.136) ،
Schon (1987) ،Nelson & 
Stolterman (2003) ،Berger 
(2012) 

تغییر معناي یک مشکل یا 
حل با استفاده از راه

هاي موجود، تصاویر، نمونه
ها و اقدامات برداشت

نگاه موجود براي ایجاد 
ي در تعریف مشکل و اتازه
 .حلراه

ساختن در برابر بازسازي 
ي تعریف . به معناقرار دارد

دوباره، بازسازي و تغییر 
زاویه دید براي بیان مشکل 

 .حلراهو ارائه 
ابزاري براي جستجوي 

منظور درك کامل حقیقت به
 هایینیازهاي کاربر؛ پرسش

 جهت نفعاناز تمامی ذي
 حلمسئله و راه یدهسازمان

 

 -مسئله 
چارچوب 

 حلراه

(Owen 2005, p.5), (Brown, 
2009), (Gharajedagi 2010, 
p.108), (Bevan et al., 2007, 
p.140), (Kimbell, 2011, p.287), 
(Benson & Dresdow 2013, p.7), 
(Lockwood, 2010, p. xi), 
(Westcott et. al, 2013, p.3), 

براي یک طراح، 
عنوان ها بهمحدودیت

 جهت ارائه يازهیانگ
هاي خلاقانه در نظر حلراه

 نوآوري
 خلاقیت

 خلق ایده
 هاکشف فرصت

 مبتکر و نوآور
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 مفهوم اصلی مفاهیم فرعی توضیح نویسنده/ها
(Plattner, Meinel & Leifer, 
2011, xiii) in (Laakso & Hassi 
2011, p.2), (Owen, 2006, p.24) ،
Eames (2001) ،Martin (2006) ،
Rowe (1987) ،Brown (2009) ،
Boland & Collopy (2004) 

شوند؛ گرفته می
ها در فرآیند محدودیت

طراحی نقش مثبتی را ایفا 
اساس تفکر و  کنندمی

 .باشندمیطراحی 
عنوان ا بههمحدودیت

ضروري تلقی  عناصري بد
اگرچه براي  -شوند می

رقم براي طراحان عاملی 
 .باشندیفرآیند خلاق مزدن 

مسائل طراحی اغلب داراي 
ي مختلف و گاه هادگاهید

 نیازها وهستند که  متعارض
مختلفی را  نفعانياهداف ذ

پرداختن به  .ردیگیبرمدر 
 ذهنیت ،هااین تنش

 که کندیم ي ایجاداخلاقانه
ي هاحلراه ساختبراي 
 ضروري است. جدید

محدودیت و 
 هاي خلاقتنش

(Owen 2005, p.13), (Lockwood, 
2010, p. xi), (Brown, 2009), 
(Carr et al., 2010), (Drews, 
2009), (Lockwood, 2010), 
(Jones 2008, p.219), (Owen, 
2006, p.24), (Kimbell, 2011, 
p.287), (Liedtka, 2013), (Von 
Thienen et. al., 2014, p.102) 

نقش دیگر تفکر طراحی، 
هاي تجسم است. پژوهش

ي شناخت فعلی در حوزه
 فعالیت طراحی و بهبیشتر 

هاي نقش آن در حس
 اند کهکرده اشاره یرکلامیغ

شامل اطلاعات بصري در 
هاي ك و واکنشادراتسهیل 

 .بصري هستند
استعداد فکري «

در امروزه » سازيتصویر
علم آموزش در تدریس 
-مورد توجه قرار گرفته 

 است.

 یشناسییبایز
توانایی بصري 

 سازي
 ظرافت

 سبک و شیوه

 تصویرسازي
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 مفهوم اصلی مفاهیم فرعی توضیح نویسنده/ها
(Owen 2005, p.14), (Gloppen, 
2009), (Dunne & Martin, 2006), 
(Boland & Collopy, 2004), 
(Jones 2008, p.226), (Herrmann 
& Goldschmidt, 2014, p.33), 
(Owen, 2006, p.24), ،(Liedtka, 
2013) ،Brown (2008) ،Martin 
(2006) ،Stanford d.school 

-يذدستیابی جامع به تمام 
کر تف فرآیندممکن در  نفعان

در طراحی براي تسهیل 
 .حلراهارائه درك مشکل و 

 لفمخت نفعانيتعامل با ذ
براي (متفاوت در سطوح 

 هاي مختلف)مهارت تجمیع
 طراحی با کاربران نهایی

و گسترش  جمعیر کردن کا
ي هاگروهکه ماحصل ها ایده

 توجه است، مرکزواگرا 
تفکر طراحی است.  فرآیند

تواند در یک می ویژگی این
و با  ياگروه چند رشته

خلق مشترك استفاده از 
ایر و سکاربران نهایی  توسط

 شود. محقق نفعانيذ
کار کردن با افراد نوآور که 

و نظرات  هادهیاهمواره 
متفاوتی دارند. دانشگاه 
استنفورد عامدانه از این 

روش براي سوق دادن به 
ي جدید و خلاق هادهیا

 .کردیماستفاده 

 
 

 همکاري
 نفعانمشارکت ذي

چند ي هاگروه
 يارشته

 مذاکره تعارض
 فرآیند تعاملی

راد مشارکت اف
 بیرونی

تشویق و برقراري 
 ارتباطات

 مشارکتی

Owen 2005, p.14), (Brown, 
2009), (Benson & Dresdow 
2013, p.11), (Westcott et. al, 
2013, p.2), (Clark & Smith, 
2008), (Dunne & Martin, 2006), 
(Holloway, 2009), (Lockwood, 
2010), (Sato et al., 2010), 
(Kimbell, 2011, p.287), (Von 
Thienen et. al., 2014, p.102), 
(Lindberg, Noweski & Meinel, 
2010, p. 35) ،Owen (2005) ،
Brown (2008) 

 يهااستفاده از گروه
 براي پاسخ به، يارشتهانیم

هاي یک نیازها / چالش
شناسایی ؛ مشکل خاص

توسط  متنوعهاي مهارت
افراد مختلف و گرد هم 

براي توسعه ها آوردن آن
از  هاي خلاقانهحلراه

 ياچند رشته
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 مفهوم اصلی مفاهیم فرعی توضیح نویسنده/ها
 گروهي طراحی هایخروج
 .است

، گرد هم طراحی یک گروه
هاي پیشینه ي باافرادآوردن 

و نیازمند است مختلف 
ها، شناسایی مهارت

ي این ها و رفتارهانگرش
 افرادي ژهیوبه -است افراد 
اندازه کافی از تخصص که به

 مایلتخود مطمئن هستند و 
 .دارندپیشرفت به 

(Benson & Dresdow 2013, 
p.11), (Rylander 2009, p.7), 
(Herrmann & Goldschmidt, 
2014, p.33), (Kimbell, 2011, 
p.287), (Von Thienen et. al., 
2014, p.102), (Friedland & 
Yamauchi,2011, p.68), 
(Lindberg, Noweski & Meinel, 
2010, p. 33), (Shluzas, Steinert 
& Katila, 2014,p.136) 

عنوان یک تفکر طراحی به
رویکرد تکرارشونده 

توصیف شده است که با 
 قیاز طر یادگیري

وخطا مشخص آزمون
 .شودمی

از طریق طراحان 
آموزند که می گريآزمایش

هاي اولیه و ها، نمونهطرح
را براي کمک  هايسازهیشب

و تعامل با  يسازبه مفهوم
 .دهندنهایی ارائه کاربر 

طراحی  ماهیت تکرارشونده
 يهادهد که گروهنشان می

طراحی بر اساس بازخورد 
آمده از اقدامات و دستبه

هایشان به مراحل قبلی تأمل
ا و آن ر گردندفرآیند باز می

 بخشند.بهبود می

 تکرارشوندگی
 آزمایشگري

 يسازنمونه
 تأمل

 تمرین کردن تأمل

 شوندهتکرار

(Rylander 2009, p.5), (Porcini, 
2009), (Jones 2008, p.219), 
(Lindberg, Noweski & Meinel, 
2010, p. 33), (Brown & Wyatt, 
2010, p.32) 

متفکران طراحی کسانی 
بین  توانندیهستند که م

تحلیلی و  يهاحالت

تعادل میان 
هاي توصیفی مدل

 و منطقی

 شهودي
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 مفهوم اصلی مفاهیم فرعی توضیح نویسنده/ها
شهودي براي رسیدن به 

راهبردي،  يهاتیموفق
 .دهند ریمس رییتغ

فرآیند  یکتفکر طراحی 
تحلیلی و خلاق است که 

 براي ییهافرد را در فرصت
خارج از طراحی مجدد 

هاي از پیش روتین
 .داردیموا  شدهفیتعر

تعادل میان 
اکتشاف و بهره

 برداري
تفکر تعادل میان 

 ی و شهوديلیتحل
تعادل میان روایی 

 و پایایی
تفکر همگرا و 

 واگرا
 طق و احساسمن

Owen 2005, p.14), (Dunne & 
Martin, 2006), (Jones 2008, 
p.219), (Owen, 2006, p.24), 
(Brown & Wyatt, 2010, p.32) 

اتخاذ یک رویکرد یکپارچه 
تر از که هم درك عمیق

زمینه مسئله و شناسایی 
را ممکن  دیهاي جدبینش

 .سازدمی
و  دیالوگیادگیري، 

 کهنی؛ درك ااکتشاف باهم
مسائل طراحی شامل 

اهداف چندگانه و اغلب 
 اغلب با ومتناقض هستند 

ل ح ییتنهامنطق یک فرد به
. داشتن نگاه شوندنمی
نگر و ترکیبی براي حل کل

 مسائل.

 نگررویکرد کل
استقبال از 
 پیچیدگی

 توانایی سنتز
هاي مدل

 سیستماتیک

تفکر 
 /سیستمی
دیدگاه 
 گشتالتی

 

 گیري و پیشنهادهابحث، نتیجه
سازي متفاوتی از تفکر طراحی و پیوندش با کارآفرینی مطالعات پیشین از تعاریف و مفهوم

تواند یکی از مشکلات عدم انسجام این رشته از تحقیق و به دست اند که خود میاستفاده نموده
راحی در اي طهآن بر این حوزه لحاظ گردد. اکثر مطالعات به روش ریتأثآوردن نتایج متفاوت 

شناختی کارآفرینی با توجه به کمبود  در حوزه آنکهحالاند آموزش کارآفرینی پرداخته
. عاملی اثرگذار است عنوانبهسازي تفکر طراحی مطالعات انجام شده بر روي موضوع مفهوم

 ، ابزارهايهامدلسازي دانش این حوزه شامل تجمیع تعاریف، عمده یکپارچه این مطالعه هدف
کننده، عوامل اثرگذار بر تفکر طراحی و متفکرین طراحی را دنبال نموده است. نتایج قویتت
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ي ارائه اهمدلمرور ادبیات این مطالعه به تعاریف تفکر طراحی از منظر پژوهشگران مختلف، 
ي ریگکلششده در نگاه فرآیندي تفکر طراحی، عوامل تأثیرگذار بر نحوه تفکر طراحان و نحوه 

دهد که تفکر طراحی با کارآفرینی از منظر احی پرداخت. نتایج این مرور نشان میتفکر طر
 دارد: يادیز اریبسشناختی اشتراکات 

 ياچند رشتهي هاگروهي همکار  •
 بودن محورگروه •
 مسائل دشوار و پیچیده •
 عدم اطمینان •
 خلاقیت •
 همدلی •

 ،)2005، 2همکاران (فو و هم مثل کارآفرینی) 2006، 1(دان و مارتین در تفکر طراحی
عناصر  ءاي اذعان دارند. در هر دو رشته، تیم محور بودن جزچند رشته يهابه همکاري گروه

ي اصلی در نظر گرفته شده است. همچنین کارآفرینان با عدم اطمینانی که امکان محاسبه
ین دو ا محیطی يهاکند، مواجه هستند که یکی دیگر از شباهتمی رممکنیاحتمالات آتی را غ

 زمینهاین شرایط محیطی در ). 2008؛ ساراسواتی و همکاران، 2004(ساراسواتی،  رشته است
که طراحان با آن مواجه هستند، قابل توصیف » 3دهیچیپو  مسائل دشوار«طراحی هم با مفهوم 

عدم اطمینان در هر دو رشته، محرك اصلی رفتار است. از جمله . )1992(بوکانان،  است
ی کرد: کارآفرین اشارهمواردي که در ادامه اشاره شده است،  به توانیشترك مم يهاصهیخص

ب منظور ارزیابی تناسهم مانند تفکر طراحی داراي نیاز همدلی است. کارآفرینان از همدلی به
همدلی به کارآفرینان جهت ). 2010و همکاران،  4(شیلی کنندهاي جدیدشان استفاده میایده

تفاده ي مشابهی اسکند. طراحان از همدلی به شیوهمشتریان کمک می درك مشکلات پیش روي
(دان و  فهمندها را میو مشکلات آن )2008براون، ( نندیبکرده و دنیا را از دید کاربران می

. این ویژگی امکان تبیین نیازهاي آشکار و پنهان را به کارآفرینان و طراحان )2006، 5مارتین
ر کند. هشناسایی نیازهاي پنهان امکان خلق بازارهاي جدید را فراهم میطور ویژه، دهد. بهمی

1. Dunne & Martin 
2. Foo et al. 
3. wicked problems 
4. Chiles 
5. Dunne & Martin 
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گیرند. خلاقیت هم مانند همدلی، عنصر مهمی عنوان یک ابزار در نظر میدو رشته، خلاقیت را به
دهد ي تمامی مباحث کاري را تشکیل میدر هر دو رشته است. خلاقیت در تفکر طراحی، هسته

)، طراحی را ترکیبی از خلاقیت و نوآوري توصیف 2002( 2لی ).2008، 1پینگ یانگ لی(
که خلاقیت توانایی تجسم مسائل جدید و نوآوري، توانایی عرضه این مسائل  ياگونهکند بهمی

جدید  يهايگذارهیهاي منجر به سرماجدید است. خلاقیت در کارآفرینی براي شناسایی فرصت
)، خلاقیت را تقاطع میان کارآفرینی و طراحی 2010( 4زماتیو. )2007، 3(کو و باتلر لازم است

و  عنوان فرآیندهاي مستقل تحلیل کردهداند. او در ابتدا کارآفرینی، طراحی و خلاقیت را بهمی
 .)2012و همکاران،  5(کورتزفلیش داندخلاقیت را شباهت اصلی میان کارآفرینی و طراحی می

. اول، نحوه استهایی راي محدودیتاین مطالعه نیز همچون مطالعات دیگر دا
آوري مقالات مورد بررسی؛ دوم روش تحقیق مورد استفاده و درنهایت، دیدگاه مورد جمع

ا کلمات ی بررسی در زمینه مفهوم موردنظر. این مرور به بررسی مقالاتی پرداخته که در عنوان
عدي گردد مطالعات بها از مفهوم تفکر طراحی استفاده شده است که پیشنهاد میکلیدي آن

یا متن مقالات را نیز ارزیابی نمایند. نتایج مرور نشان داده است که مقالات اندکی به  چکیده
رسد مطالعه عمیق کمی در تفکر طراحی و ابعاد مختلف اند که به نظر میمطالعات کمی پرداخته

، کمک ر بلندمدتتواند به درك بهتر این سازه و چگونگی اثرگذاري بر کارآفرینی دآن می
لی انجام طو صورتبهبسیاري نماید. مرور مقالات نشان داده است که تحقیقات بسیار اندکی 

جام گردد در این رابطه مطالعات طولی نیز انزمان، پیشنهاد می ریتأثشده است، با توجه به اهمیت 
فکر ه توصیف تها بمقاله اکثر تیدرنهای لحاظ گردد. خوببهشود تا تغییرات در طول زمان 

طی  گردد مطالعاتی انجام شود کهپیشنهاد می اند کهپرداختهطراحی از منظر فرآیندي و ابزاري 
 گرفته شوند. آن دیدگاه شناختی تفکر طراحی در کارآفرینی نیز در نظر
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