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جعبه ابزاری برای راه حل یابی خالق

در کسب و کار

گیلوی جین لیدکا، تیم ا
مترجم: مرتضی خضری پور



بــا معناهــای مختلــف.  واژه ای اســت  طراحــی 
پــس، اآلن  واقعــًا نمی دانــم معنایــش چیســت. 
خیلــی دراین بــاره صحبــت نمی کنیــم، بلکه به 
این می پردازیم که طراحی چگونه عمل می کند. 
بســیاری تصــور می کننــد در طراحــی همــه چیــز 
مربوط می شــود به پرداختن بــه ظواهر، در حالی 

که اهمیت اساسی دارد.   کارآیی است  که 
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آغاز  کتاْب ســفری  انتخــاب  بــا  کتــاب داســتانی دارد،  نشــر هر  دنیــای  در 
یعنی  آن،  پدیدآورنــدگان  کــه  اســت  کتابــی  این ســفر  و ســوغات  می شــود 
افراد  و  ویراستار، طراح، صفحه آرا  ناشــر، مترجم، مشاور علمی،  نویسنده، 
به خوانندۀ خــود هدیه می دهنــد. مقصود  نشــر،  و  زنجیــرۀ چاپ  دیگــر در 
بلکه  نیســت،  کتاب  انتشــار  و  فارســی  ترجمۀ  یاناقلم، فقط  آر از ســفرهای 
آن  نویسندۀ  منظور  و  کتاب اصلی  که محتوای  دیگر است  اثری  بازآفرینی 

کند. فارسی زبان عرضه  به خوانندۀ  و جذاب  و سلیس  را صحیح 
اما دشــوارتر  باشــد، ســفر جذاب تر  »تفکــر طراحی«  وقتــی موضوع ســفر 
ســفر  ایــن  عاشــق  کــه  می طلبــد  همگامــی  و  همــراه  هم ســفران  و  می شــود 
در  طراحــی  تفکــر  کتــاب  فارســی  نســخۀ  خلــِق  ســفِر  باشــند.  طاقت فرســا 
کاردان از یک سال  کسب وکار با حضور هم سفرانی سخت کوش، متعهد و 
کسانی  به همۀ  که  اســت  آن  کتاب حاضر ســوغات  و  آغاز شــد،  گذشــته 
به گونه ای  و شــخصی خــود  کاری  امور  در  کــه می خواهنــد  تقدیم می شــود 

دراندازند.  نو  و طرحی  بیندیشند  دیگر 
یانا در  آر گــروه  و  مــا  به تجربۀ  یاناقلــم  آر این ســفر در  انتخــاب  داســتان 
در  فعال  حضور  کسب وکار،  و  مدیریت  حوزۀ  در  روزآمد  کتاب های  انتشار 
برنامه های  در  مشــارکت  و  )اســتارتاپ ها(  نوپا  کســب وکارهای  کوسیستم  ا
و مشــکالت شــرکت ها در مســیر  این حوزه و شناســایی مســائل  به  مربوط 
این گونــه  در  به دفعــات  کــه  برمی گــردد. مســئله ای  تــا محصــول  ایــده  ارائــۀ 
نداشــتن  و  بــازار  به  ارائــه  مرحلــۀ  در  آنهــا  کامــی  نا می دیدیــم  کســب وکارها 
پاسخگویی  برای  و  این مسئله  با  مواجهه  در  بود.  مشتریان دست به جیب 
کتاب،  این  کردیــم.  انتخاب  را  کســب وکار  در  طراحی  تفکر  کتــاب  آن،  به 
ابزارهای  ارائــۀ  و  کلیــدی  پرســش های  طرح  با  گام بــه گام  راهنمایی  ماننــد 

 سخن ناشر  
یاناقلم   سمیه محمدی، مدیر عامل انتشارات آر
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تفکر طراحی در کسب و کار

قرار  موفقیت  در مسیر  تا  کمک می کند  نوآفرینان  و  کارآفرینان  به  کاربردی، 
و حل مسئله  تفکر  زمینۀ  در  نســبتًا جدیدی  کتاب، مدل  این  در  بگیرند. 
از برخی  را  کتــاب  ایــن  آنچه  نــام دارد.  کــه تفکر طراحــی  تشــریح می شــود 
ری در خالقیت،  خودبــاو یاناقلــم ازجمله  آر انتشــارات  کتاب هــای دیگر  از 
کم وبیش  هم  آنها  در  )که  پیشنهادی  ارزش  طراحی  و  کسب وکار  راه اندازی 
آنها  که  اســت  این  اســت( متمایز می کنــد  پرداخته شــده  این موضــوع  بــه 
در  تفکــر طراحی  اما  توضیــح می دهنــد،  را  تفکــر طراحی  فراینــد  از  بخشــی 
را  فرایند  این  و مثال هایی عینی،  ابزارهای آن  به  دست دادن  با  کسب وکار 

تشریح می کند.  فهم پذیر  و  کاربردی  به صورت  انتها  تا  ابتدا  از 
را  کتاْب داســتان خود  ایــن  در صفحه هــای پیــش رو، دیگر هم ســفران 
کتــاب، چگونگی  گزینش این  آنها دربــارۀ چرایی  روایــت می کننــد. روایت 
آماده سازی آن و توضیح ساختار و محتوایش جملگی مقدمۀ خوبی است 
کتاب آماده می کند. حتی نویسندۀ  که خوانندۀ فارسی زبان را برای خواندن 

کتاب هم روایت متفاوتی برای خوانندۀ فارسی زبان نوشته است. اصلی 
از  هوانســیان،  نــژده  آقــای  جنــاب  همفکــری  و  پیشــنهاد  بــا  ســفر  ایــن 
مرتضــی  آقــای  جنــاب  و  شــد  آغــاز  حــوزه،  ایــن  مدرســان  و  متخصصــان 
کتاب را پذیرفتند. جناب آقای  خضری پور، مترجم دقیق و توانمند، ترجمۀ 
یاناقلم، از همان آغاز هم سفر  آر محمدعلی معین فر، ویراســتار قابل و فهیم 
کتاب، به این  این تیم شدند و نهایتًا جناب آقای مجید زارع، مدیر هنری 
جمع پیوستند. اعضای این تیم در طول یک سال اخیر با همکاری خوب 
کتاب در نظر داشته  کردند هدفی فراتر از ترجمۀ فارسی  و نزدیک خود تالش 

است. حاضر  کتاب  آنها  فکری   تالش  و  تعامل  حاصل  و  باشــند 
با در  کارشناسان و دانشجویان ایرانی نیز  یم نوآفرینان، مدیران،  امیدوار
این مسیر لذت  از طی  و  کنند  آغاز  را  کتاب سفر خود  این  دســت داشتن 

برسند. و مقصودشان  به مقصد  و  ببرند 
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و ظریف اند. درســت همان  نامحســوس  بهار،  آمدن  نشــانه های  نخســتین 
پنهان، چند  فرایند هایی  اســت،  زده  یخ  پنجره هایمان  که شیشــۀ   موقعی 
را  از عمرم  بیســت ســال  کرده اند. من  کار  بــه  زمین، شــروع  زیر  ســانتی متر 
کوچک  بزرگ و  و نوسازی در سازمان های  ایجاد رشد  به طور جدی صرِف 
بــه  پرداختــن  بــرای  طراحــی  روش هــای  از  اســتفاده  مــن،  نظــر  بــه  کــرده ام. 
که  تغییر است  فرارسیدن  نشانه های  آن  از  رشــد، یکی  بزرگ تر  چالش های 

نیست. قابل مشاهده  به آسانی 
تفکــر طراحی در  کتاب  که ترجمۀ  فارســی  بــه همین دلیل، خرســندم 
بر  کنــم. عالوه  را معرفی  راه حل یابی خــالق  بــرای  کســب وکار: جعبه ابــزاری 
به شــمار  کتاب  ترجمۀ   پنجمین  نســخۀ حاضر  انگلیســی،  نســخۀ  اصلی 
فرصتی  یداد  رو این  آموخته ایم،  قبلی  ترجمه هــای  از  که  همان طور  می آید. 
ایــن روش هــا  نیســت.  آمریکایــی  و روش هــای  ایده هــا  کــردن  بــرای صــادر 
پای  ارو در  تفکر طراحی،  به کارگیری  درواقع  و  نیســتند،  آمریکایی  منحصرًا 

دارد. یشه های عمیق تری  ر دیگر،  نواحی  به نسبت  شمالی 
نوعی نمی نویسم؛ دورۀ   آمریکایِی  را در جایگاه یک  این مقدمه  نیز  من 
کشور آموزش  گذرانده ام، و تفکر طراحی را در ده  کشور  دبستانم را در چهار 
که روش های ارائه شده در تفکر طراحی  داده ام. از این دیدگاه، روشن است 
سیســتم های  بازتصور1  بــرای  را  یکــرد  رو ایــن  مــا  کســب وکار جهانی انــد.  در 

1.  reimagine

 مقدمة نویسندگان برای انتشار ترجمة  فارسی 
گیلوی، واشنگتون دی سی، 1۷ فوریۀ ۲۰1۷ تیم ا



1۲

تفکر طراحی در کسب و کار

آفریقا و سیستم های پشتیبانی دستگاه های پزشکی  بهداشت عمومی در 
و  کرده ایم؛  کسب  یکســانی  موفقیت  در هر دو،  و  بســته ایم  به کار  آمریکا  در 
نوپا و هم در شــرکت های چندملیتی  کســب وکارهای  را هم در  ابزارها  این 
برده ایــم. روش های  بــه کار  به تطبیــق دادن،  نیاز  کمترین حــد  بــا  جهانــی، 
کسب وکارمان استفاده  آنها در  از  که هر روز  کتاب، همان هایی است  این 

روش ها جواب می دهند. این  که  می کنیم، چرا
هنگامی که من و جین لیدتکا، نویسندۀ  همکارم، در سال ۲۰1۰ شروع 
که  بود  ایــن  کردیم، چشــم اندازمان  کســب وکار  تفکــر طراحی در  نوشــتن  به 
قابل فهم  بــرای مدیران  را  آن  و  یم  درآور ابهام  پــردۀ  از  را  از طراحی  اســتفاده 
نیز  بودند  آموزش دیده  رســمی  به طور  که  نمی کردیم طراحانی  گمــان  کنیم؛ 
کتاب روش های بصری ای  گر مدیرید، این  را ارزشمند بیابند. ا کتاب  این 
ید،  نیــاز دار آنها  بــه  انســان محور  و  ارزان  ایجــاد همکاری های  بــرای  کــه  را 
نیست تحصیل کردۀ   نیازی  داد.  نشان خواهد  به شما  گام به گام  به صورت 
از  تا  کمک می کند  به شــما  این صفحات  هســتید،  طراح  گر  ا باشــید.  هنر 
در  و  انتخاب مســئله، صورت بندی  بر  تمرکز  بــه  و ظاهرگرایی،  زیباســازی 

کنید. پیدا  ارتقا  آن  نهایت حل 
دارند.  نوآوری  و  رشــد  فرایند  در  و مدیران هر دو نقش مهمی  طراحــان 
کدام  از  اینکــه  بر ســر  را  این روش هــا، بحث  که  دنیــا، دیده ایــم  در سراســر 
بر ســر یک هدف  را  گروه  و این دو  پایان می دهند،  کنیم  یکــرد اســتفاده  رو

مشترک متحد می کنند.
گرد هم  را  مــردم  که  و طراحی ای  هنــر  و  کارآفرینی،  بــه  ایرانی  فرهنــگ 
کمک  کتاب  می آورد، شناخته می شود. صمیمانه  آرزومندم ترجمۀ فارسی 
افشاندن بذرهای  برای  آنها  از  و  را هدایت  این ویژگی های طبیعی  که  کند 
گل بنشینند. که اینها برای نسل های بعد به  کنید، باشد  رشد بهره برداری 
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The early signs of Spring can be subtle. Even as frost clings to 
our windows, hidden processes a few inches below ground begin 
to work. I have devoted 20 years to the labor of creating growth 
and renewal, in organizations large and small. To me, the use of 
design methods to address broader growth challenges is one of 
those barely perceptible signs that change is coming.

For this reason, I’m delighted to introduce the Persian edition 
of Designing for Growth: A Design Thinking Tool Kit for Manag-
ers. This marks the fifth translation for the book, along with the 
original English language version. As we have learned from pre-
vious translations, this does not represent an opportunity to export 
American ideas and methods. These methods are not uniquely 
American, and, in fact, the use of design thinking has deeper roots 
in Northern Europe, among other regions. 

Nor do I write this as a typical American; I attended primary 
school in four countries, and have taught design thinking in ten 
countries. From this vantage point, its clear the methods presented 
in Designing for Growth are universal. We have applied this ap-
proach to reimagine sanitation systems in Africa and medical de-
vice logistics in the US with equal success. And we’ve applied the 
tools within startups and global multinational corporations, with 
minimal adaptation. The methods in this book are the ones we use 
every day in our business, because they work.

When my co-author, Jeanne Liedtka, and I first set out to write 
Designing for Growth in 2010, our vision was to demystify the 
use of design and make it accessible to managers. Little did we 
realize that formally trained designers would value the book, too. 
If you are a manager, this book will show you the step-by-step 
visual methods you need to unleash human-centered, affordable 
collaboration. No art degree required. If you are a designer, these 

Introduction to Persian
edition of Designing

for Growth

Tim Ogilvie/ February 17, 2017/ Washington, DC
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pages will help you move upstream from beautification and for-
malism to focus on problem-choosing, problem-framing, and ul-
timately problem-solving. 

Designers and managers both have important contributions to 
make to the growth and innovation process. Around the globe, 
we have seen these methods put an end to debate about which ap-
proach to use, and unite these two groups in a common purpose. 

Iranian culture is renowned for its entrepreneurship, and for art 
and design that brings people together. My fondest wish for the 
Persian edition is that it will help harness these natural traits to sow 
the seeds of growth so they may flower for generations to come.
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آشنا  رنج های  که  چرا است؛  دشــوار  مردم  برای  رنج  از  شدن  رها 
ترجیح می دهند. ناشناخته  ترس های  به  را 

نات هان تیک 

»اصاًل انتظار چنین نتیجه ای را نداشتیم! هم بخش قابل توجهی 
مشتری هایی  رضایت  هم  دادیم،  دســت  از  را  مشتری هایمان  از 
اضافی  هزینۀ   ــی 

ّ
کل اینکه  با  تازه  اســت؛  شــده  کم  مانده اند  که 

که  نیســت  راهی  واقعًا  دادیــم.  ارائه  و خدمات جدیــدی  کردیــم 
کنیم؟« کم  را  یسک طرح های جدیدمان  ر بشود 

کــه  را  فناوری هــا  جدیدتریــن  کردیــم!  اشــتباه  کجــا  »نمی دانــم 
ندارد،  که حرف  کیفیت ســاخت محصولمان هم  بردیم،  به کار 
این  مشــتری ها  چــرا  پــس  نیســت،  بــاال  کــه  هــم  قیمت هایمــان 

نمی خواهند؟« را  محصول 
کردیم.  برایش جذب  ایده حرف ندارد. سرمایۀ  خوبی هم  »این 
شکست  دوســتانم  از  خیلی  کســب وکارهای  می بینم  وقتی  ولی 
اجرای  بفهمم چطور می شود  باید  نگران می شــوم.  واقعًا  خورده، 

موفقی داشت.« و  خوب 
و در ســطوح  کمابیش  برایتان آشناســت؟ همۀ  ما  ایــن موقعیت ها چقدر 
چرا  به راســتی  اما  بوده ایم.  طرح هایی  اجرای  و  برنامه ریــزی  درگیر  مختلف 
گروه های  متنــوع  نیازهای  بــه  که  تأثیرگــذار )طرح هایی  و  موفــق  طرح هــای 

مقدمة مترجم
مرتضی خضری پور
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کم یاب اند؟  حد  این  تا  بدهند(  مناســب  و  حقیقی  پاســخی  ذی نفعشــان 
در شــرایط  »دیگر  مــا  که  اســت  این  این وضعیــت  از دالیــل عمــدۀ   یکــی 
فرایندها،  و اصالح  بهره وری  افزایش  نیســتیم.«  آشــنای همیشگی  و  ساده 
به نظر  این گونه  کام مانده انــد.  نا کنونی  به شــرایط پیچیدۀ   پاســخ گویی  در 

یم. دار نیاز  متفاوتی  ابزارهای  و  یکردها  رو به  که  می رسد 
یکــردی  رو اندیشــیدن،  طراحــان  به ماننــد  عبارتــی  بــه  یــا  طراحــی«  »تفکــر 
کــه معمواًل  بــه تفکرهــای تحلیلی مرســوم اســت  اساســًا متفــاوت نســبت 
در  یکرد  رو این  رســمی  آموزش  آغاز  از  اتکا می شــود.  آنها  به  کســب وکار  در 
کتاب، نخستین مرجعی است  یادی نمی گذرد و این  جهان، مدت زمان ز
را به فارسی زبانان معرفی می کند. پیش  که به طور اختصاصی این موضوع 
که همین ناشر منتشر  ری در خالقیت  خودباو کتاب هایی همچون  از این، 

پرداخته اند. یکرد  رو این  معرفی  به  کلی  به صورت  کرده است، 
به کمک درک عمیق  بتوان  کــه  این اســت  یکرد  رو این  به کارگیری  از  هدف 
را  راه حل هایی  کسب وکار،  و شرایط  واقعی مشتریان  نیازهای  و بی واسطۀ  
بتوان در صورت  برای موفقیت دارند و حتی  بیشتری  اقبال  که  توسعه داد 
کثِر  بــا حداقــل ضــرر ممکــن و حصــول حدا بــه موفقیــت،  نیافتــن  دســت 
تفکر  گفت  می توان  درواقع  کشــید.  دســت  مســیرها  آن  ادامۀ   از  یادگیری، 

باشیم. داشته  و سودآورتری  موفق تر  نوآوری های  کمک می کند  طراحی 
یکردهای  رو بودن  بی فایده  به معنای  طراحی  تفکر  از  استفاده  ضرورت 
کنار  این جعبه ابزار جدید می تواند در  بلکه  کسب وکار نیست،  مرســوم در 
با مســائل  بتواند در مواجهه  تا فرد  قرار بگیرد  جعبه ابزارهــای تفکر تحلیلی 
این  از  اســتفاده  باشــد.  داشــته  اختیار  در  متنوعی  امکان هــای  مختلــف، 
ابهام و عدم قطعیت بســیار  با شــرایط  یارویی  ابزارهای آن، در رو و  یکــرد  رو
یکردها و ابزارهای مرسوم در حال از دست دادن  کارآمد است؛ جایی که رو

کارایی خود هستند. یجی  تدر
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کلمبیاســت دو  کســب وکار  انتشــارات دانشــکدۀ  از  که  را  کتــاب  ایــن 
آنها پیشــینۀ  از  کســب وکار نوشــته اند و هیچ یک  با پیش زمینۀ مرســوم  فرد 
که هر دو به خوبی  طراحی نداشــته اند. درنتیجه می توان اطمینان داشــت 
آنهــا  آشــنا هســتند.  آنهــا  از  اســتفاده  و ضــرورت  تحلیلــی  یکردهــای  رو بــا 
به وجود  هم افزایــی  طراحــی  یکــرد  رو و  یکردهــا  رو ایــن  بین  کرده انــد  تــالش 
در  کنند.  ایجاد  در بهشت«  »پیوندی  آنها  میان  تعبیر خودشــان  به  و  آورند 
چهار  به  بایــد  راه حل یابی  بــرای  طراحی،  تفکــر  از  نویســنده  دو  این  روایــت 
معادل  پرســش ها  این  از  هریــک  بــه  پرداختن  پرداخــت.  اساســی  پرســش 
در هریک  اســت.  گرفته شــده  نظر  در  تفکر طراحی  فراینــد  در  مرحله  یــک 
یافتن  به  که  تشــریح می شــوند  و  ابزارهایی معرفی  ایــن مراحل چهارگانه  از 
برای هدایت منظم پروژۀ   کمک می کنند. همچنین  پاســخ این پرســش ها 
پروژه پیشنهاد شده است  پشــتیباِن مدیریت  ابزار  تعریف شــده تان، چهار 

کنید. قاعده مند  را  نتیجۀ  مطلوب  به  بتوانید رسیدن  که 
چگونگــی  بــه  مبســوط  و  کامــل  فصلــی  ابزارهــا،  ایــن  تشــریح  از  پــس 
یافته است. در  پیاده ســازی و معرفی این رویکرد در ســازمان ها اختصاص 
که در مسیرتان با آنها  این فصل به فهرستی از چالش ها و موانع نفس گیری 
روبه رو خواهید شد و همچنین راهکارهای مواجهه با آنها اشاره شده است.

گروه  گرفته شــده اند؛ یک  نظر  گروه در  کتاب دو  این  مخاطبان اصلی 
گــروه دیگــر متخصصــان  و  کســب وکارند  فعــال در حــوزۀ   افــراد  و  مدیــران 
مجموعه ای  تــا  اســت  شــده  تــالش  بنابرایــن  می شــوند.  شــامل  را  طراحــی 
واژه نامــۀ   قالــب  پرکاربــرد، در  برخــی مفاهیــم  و  از عبارت هــای تخصصــی 
از این دو  برای یکی  که  با این امید  گردآوری شود؛  کتاب  انتهای  توصیفی 

باشند. مفید  گروه  دو  هر  یا  گروه هدف 
تبدیل  کاربــردی  و  منبعــی غنی  به  را  کتــاب  این  که  مــواردی  از  یکــی 
ابزارهــای تفکر  کــه  بــه نمونه هــای واقعی و ملموس اســت  می کنــد، اشــاره 

مقدمۀ مترجم
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کتاب به داستان  آنها تشــریح می شوند. همچنین در این  طراحی پیرامون 
تبدیل شده اند. چگونگی  به متفکر طراحی  که  مدیرانی پرداخته می شــود 
بــا  باشــد. بخش هایــی  الهام بخــش  نیــز می توانــد  افــراد  ایــن  نگــرش  تغییــر 
که  گرفته شــده اســت  کتاب در نظر  نیز در  کنید«  عنــوان »خودتان تمرین 
ابزارهای  و  کوچــک، مفاهیم  تمرین های  راه  از  کمک می کنــد  بــه خواننده 

گیرد. به کار  را  معرفی شده 
و  بزرگوار  دوســتان  زحمــات  حاصل  شماســت،  دســتان  در  کــه  کتابی 
یغ  بی در و حمایت هــای  مؤثــر  بدون حضــور  قطعــًا  که  اســت  فرهیختــه ای 
پشــتیبانی  از  می خواهــم  ابتــدا  در  نمی شــد.  حاصــل  نتیجــه  ایــن  آنهــا 
از  کــه  کنــم  تشــکر  ویــژه  به طــور  هوانســیان  نــژده  آقــای  جنــاب  همراهــی  و 
از  آخرین لحظــات،  تــا  کتاب  ایــن  ترجمــٔه  به  روزهــای تصمیــم  نخســتین 
کردن  کار  ایشــان بهره مند شدیم. تجربۀ   هم فکری های حرفه ای و عمومی 
زندگی حرفه ای  در  »فرازهای احساسی«  از  یکی  یاناقلم  آر انتشــارات  تیم  با 
آنها  با  همــکاری  فرایند  در  که  یــادی  ز درس های  بر  عالوه  اســت.  بوده  من 
که به صورت مشترک پیموده ایم احساس خرسندی  از مســیری  آموخته ام، 
از ســرکار خانم سمیه محمدی  به طور خاص  تمایل دارم  و قدردانی دارم. 
از  قابل توجهی  بخــش  کــه  کنم  تشــکر  آقــای محمدعلی معین فر  و جنــاب 
نبی فر هم  لیال  از سرکار خانم  بوده است.  آنها  نقش  از  متأثر  نهایی  نتیجۀ  
آقای  از جناب  کمک هایشــان سپاســگزارم.  و  کارشناســانه  نظرهای  بــرای 
کتاب،  بازخوانی  تقبل زحمــت  با  که  تشــکر می کنم  ســید حســین جاللی 
از جناب  کردنــد. همچنیــن  مطــرح  بهبــود  بــرای  ارزنــده ای  پیشــنهادهای 
را  کتاب  که زحمت طراحــی و صفحه آرایی  زارع سپاســگزارم  آقای مجید 
خرسندی  مایۀ   به راســتی  ایشان  با  همکاری  و  آشــنایی  داشــتند.  برعهده 
کتاب  را در زمینــۀ  طراحی  تأثیرگــذاری  و  کــه جریان متفــاوت  اســت؛ چرا

دارم. روزافزون  پیروزی  ی  آرزو این عزیزان  برای همۀ   کرده اند.  آغاز 
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در  و  حرفه ای مــان  و  شــخصی  زندگــی  در  بتوانیــم  امیــدوارم  پایــان  در 
حقیقتــًا  کــه  یــم  بردار گام هایــی  می کنیــم،  کار  آنهــا  در  کــه  ســازمان هایی 
کســب وکارهایمان،  و  برای ســازمان ها  بــرای خودمان،  باشــند؛  ارزش آفرین 
که  زیبایی  آبی رنــگ  کرۀ   برای  و  یســتمان  محیط ز برای  جامعه مان،  بــرای 
ما  به  کمک  توانایی  تفکر طراحی  که  باور دارم  زندگــی می کنیم. من  آن  در 

دارد. آرمان ها  این  تحقق  برای  را 
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به آن ساده نیست.  پاسخ دادن  که  کار می کنند؟ سؤالی ساده  آدم ها چرا 
از ما می رســد »پــول« اســت. آدم ها  کــه به ذهــن بســیاری  پاســخی  اولیــن 
اما خیلی ها  اســت  پاســخ درســتی  باشــند.  که درآمد داشــته  کار می کنند 
فعالیت های  مثــاًل  ندارند،  یــادی  ز درآمــد  کارها  آن  کــه  می کنند  کارهایــی 
به  و  دارند  یــادی  ز ثروت  که  یا خیرخواهانــه. خیلی ها هم  هســتند  مدنــی 
ســرکار  مشــتاقانه  و  کاله می کنند  و  روز صبح شــال  هر  اما  ندارند  نیــاز  کار 
و  اجتماعی  منزلــت  نمی کننــد.  کار  پــول  بــرای  فقط  آدم ها  پــس  می رونــد. 
کردن  کار  بــرای  که خیلی هــا  اســت  دلیــل دیگری  هــم  اعتبــار در جامعــه 
جامعه  در  موقعیتشــان  و  شــوند  تحســین  که  دارنــد  دوســت  آدم ها  دارنــد. 
و  پول  کنار  در  نیست.  کافی  تنهایی  به  این هم  اما  باشــد.  افتخار  موجب 
اواخر  تا همین  که  کــردن وجود دارد  کار  برای  منزلــت، یک دلیل دیگر هم 
کاری  کار می کنند چون احتمااًل از  کمتر دربارۀ آن صحبت می شد. آدم ها 

»لذت« می برند.  انجام می دهند  که 
اعتبار  و  به دنبال درآمد  کار فقط  از  که  کسانی است  برای  کتاب  این 
گر  ا ببرند.  انجام می دهند لذت هم  که  کاری  از  بلکه می خواهند  نیستند 
یا فقط دنبال  کار می کنید  برای پول  که فقط  افرادی هســتید  آن دســته  از 
نخواهد  برای شما جذاب  کتاب  این  احتمااًل  پرســتیژ هســتید  و  تحسین 
کتاب  این  باشــید  که  در هر شــغلی  لــذت می برید  کارتان  از  گــر  ا اما  بــود. 

و لذت بخش است. برای شما خواندنی 
که طراحی می کند یعنی از هیچ،  طراحی، اوج هنر ذهن است. ذهنی 

سخن حامی کتاب
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کردن  از خلق  و  که قدرت خلق دارد  اســت  کسی  چیزی می ســازد. طراح 
این قدرت خود  از  و می توانــد  اینکــه قدرت خلق دارد  از  او  لــذت می برد. 

ببرد خوشحال است.  بهره 
بلکــه مهارت ذهنی  نیســت  نیســت، روش هم  تفکر طراحی، تکنیک 
برقرار  ارتباط  که قابلیت طراحی دارد می تواند میان پدیده ها  است. ذهنی 
ذهن  خالی  فضاهای  و  کنــد  تصور  را  جدید  پدیده های  بدهــد،  نظم  کند، 
را  پدیده ها  آنهــا  منظــر  از  و  قرار دهــد  دیگــران  بــه جای  را  کند، خــود  پــر  را 

بسازد.  و  بزند  منتزع شود، طرح  از خود  کند،  مشاهده 
گرفته شود  کار  که در شغل خاصی به  مهارت ذهنی طراحی هنگامی 
تبلورهای  اجــرا،  مرحلۀ  در  شــغل  آن  خاص  ابزارهــای  و  روش ها  کمــک  به 
مهنــدس  می کنــد،  طراحــی  جدیــد  غــذای  آشــپز  می کنــد.  پیــدا  متفــاوت 
نرم افزار سیســتم طراحی می کند، معمار ســاختمان طراحی می کند، مدیِر 
فرایند  کسب وکار  تحلیل گر  کسب وکار ســاختار ســازمانی طراحی می کند، 
نویســنده  طراحی  می کند،  دفــاع  اســتراتژی  نظامی  افســر  می کند،  طراحــی 
برای  نظری  چارچوب های  جامعه شناس  می کند،  طراحی  داستان  پیرنگ 
طراحی  انتخاباتــی  برنامــۀ  می کنــد، سیاســتمدار  طراحــی  تحلیــل جامعــه 
کارمند بانک روشی برای جذب مشتری جدید و اقناع او طراحی  می کند، 

باشیم طراحی می کنیم. که  در هر شغلی  ما  ... همۀ  و  می کند 
به عنوان مهارتی  تفکر طراحی  که  نشــان می دهد  به خوبی  کتاب  این 
کار  از  تا  کند  کمک  ما  به  باشــیم  که  در هر شــغلی  ذهنی چگونه می تواند 
ببریم.  کار لذت  از  که  باید بخواهیم  ما  ابتدا خود  البته  ببریــم.  خود لذت 
گر از آن دسته آدم هایی  کار برای ما باید هدف باشد. ا یعنی لذت بردن از 
ببرید،  انجام می دهید لذت  روز  هر  که  کاری  از  ید  دار که دوست  هستید 

پیشنهاد می کنیم. به شما  را  کتاب  این  ما  که هستید  در هر شغلی 
کار لذت  از  که  به دنبال همکارانی هســتیم  ارتباط فردا  ما در شــرکت 
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کاری ما را در ارتباط فردا دیده اند می دانند مهم ترین  که فضای  ببرند. آنها 
این فضا خوشــحالی همکاران اســت؛ چــه در طراحی  هــدف در طراحــی 
فضاهــای  جلســات،  اتاق هــای  کار،  میزهــای  شــامل  فیزیکــی  فضاهــای 
کافه و جز  اتاق مطالعه،  اتاق استراحت، امکانات ورزشی، حمام،  بازی، 
توســعۀ  فرایندهای  کردن نظیر  کار  و شــرایط  فرایندها  اینها  چه در طراحی 
نظام  اختیار،  تفویض  و  روال های هماهنگی  نظام جبران عملکرد،  فردی، 
تجاری سازی ایده ها و نوآوری باز، همه و همه با این هدف طراحی و اجرا 
کارشــان خوشحال  از  آنها  گر  ا ببرند.  کار لذت  از  ما  که همکاران  شــده اند 
و  جامعه  مشــتریان،  ســهامداران،  یعنــی  شــرکت   ذی نفعــان  دیگــر  باشــند 

بود.   تجاری هم خوشحال خواهند  همکاران 
می بریم.  لــذت  کار  از  چــون  می کنیــم  کار  فــردا  ارتبــاط  شــرکت  در  مــا 
کارشان خوشحال  از  که  آنها  اما  کار آن قدرها سخت نیست  از  لذت بردن 
کتــاب  ایــن  بــرد.  لــذت  کار  از  نمی داننــد چقــدر ســاده می شــود  نیســتند 
ما  بــه جمع  کســل ها  و  و بی حوصله ها  ورود خســته ها  بــرای  روشــی ســاده 
کتاب به شما  کار است. طراحی لذت بخش است و این  از  لذت برندگان 

ببرید. کار لذت  از  و  کنید  یاد می دهد چگونه طراحی 

کتاب سخن حامی 
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خودباوریدرخالقیت، حدود یک  سال و نیم پیش،  کتاب  پس از چاپ 
یاناقلم  آر انتشــارات  به  را  تفکر طراحی  در حوزۀ  ارزنده  کتــاب  ترجمۀ چند 
اولیه،  بررسی های  انـــجام  و  گرم دوستان  استقبال  از  بعد  و  کردم  پیشنهاد 

انتخاب شد.  ترجمه  برای  کسبوکار  در تفکرطراحی کتاب 
حوزه های  از  برخــی  در  طراحــی  تفکــر  موضــوع  کــه  اســت  ســالی  چند 
مقوله های  از  بســیاری  و همانند  ایران مطرح شــده  و حرفه ای  دانشــگاهی 
اما  اســت؛  کرده  گــرد خود جمــع  را  منادیانــی  و  پیــروان  نویــن،  تخصصــی 
سطحی  یا  ناصحیح  درکی  شکل گیری  که  دارد  وجود  احتمال  این  همواره 
دهــد؛  قــرار  تحت الشــعاع  را  آن  بالقــوۀ  قابلیت هــای  تفکــری،  چنیــن  از 

نیست… نادری  ماجرای  ما  کشور  در  متأسفانه  که  موضوعی 
بســیار  ایران  در  طراحی  تفکــر  حوزۀ  فعــال  و  محقق  جایــگاه  در  امــروز، 
این مقوله و شش سال  با  اولیۀ من  آشــنایی  از  که ده ســال بعد  خرســندم 
پس از معرفی موضوع تفکر طراحی به مخاطب فارسی زبان، در شکل گیری 
تفکر دیزاین در مقام  ارزشــمند در حوزۀ  و  وزین  کتاب  این  فارسی  نســخۀ 

داشته ام.  نقش  فرایند  کنش یار 
قشر  برای  را  آن  کسبوکار،  در تفکرطراحی کتاب  مؤلفان  ویژۀ  یکرد  رو
مهندسان،  کارآفرینان،  مدیران،  -همانند  حرفه ای  مخاطب  از  گسترده ای 
تمایز  اســت.  کرده  کاربــردی  و  نیــز خــود طراحان- جــذاب  و  دانشــجویان 
تفکر  بین المللی منتشرشــده در حــوزۀ  بیشــتر مراجع مطــرح  از  کتاب  ایــن 
یشــه ها  ر به  پرداختن  به جای  که  اســت  آن  در  اخیر،  طراحی در ســال های 

مقدمة کنش یار ترجمة کتاب
بهمن 1395 هوانسیان،  نژده 
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قالب مجموعه ای  در  را  تفکر طراحــی  فرایند  تفکــر،  نوع  این  ویژگی هــای  و 
فرعی  به همین ســبب عنــوان  و  ارائــه می دهــد  کاربــردی  ویــژۀ  ابزارهــای  از 
هماهنگ  بســیار  کتاب  ســاختار  با  راهحلیابیخــالق  بــرای جعبهابــزاری
کســبوکار مــدل خلــق کتــاب  شــبیه  بســیار  ویــژه  یکــرد  رو ایــن  اســت. 
یاناقلم  آر انتشارات  که  ارزشمند دیگری  کتاب  الکساندر استروالدر است؛ 

کرده است. منتشر  را  آن 
نســخۀ  از  ترجمــه ای ســاده  در دســت شماســت، صرفــًا  کنــون  ا آنچــه 
نتیجۀ  فارســی  نســخۀ  که  گفت  نیســت. به جرئــت می توان  کتاب  اصلــی 
از  گرانقــدر و جمعی  و همکاری طوالنــی مترجم  فراینــد هم اندیشــی دقیق 
کرده اند  ســعی  پیوســته،  تالش  یک ســال  با  کــه  اســت  حرفه ای  همــکاران 
این  از  ســازند.  کاربردی تر  و  قابل درک تــر  فارســی زبان  مخاطــب  بــرای  را  آن 
و درعین حــال  ارزشــمند  بســیار  مــن  به نظــر  یاناقلــم  آر یکــرد حرفــه ای  رو رو، 

دیریاب است. بسیار  ایرانی-  ناشران  میان  در  -به خصوص 
و سرانـجام، یکی از ویژگی های متمایزکنندۀ نسخۀ حاضر، بهره مندی 
-مؤلــف  گیلــوی  آقــای ا آن از حمایــت معنــوی و راهنمایی هــای مســتقیم 
حمایتــی  اســت؛  بــوده  اینســایت  پیِیــر  شــرکت  در  همکارانــش  و  کتــاب- 
کتـــاب بــه فارســــــی زبانان اثرگــــــذاری  که بــدون شــک در ارائۀ هرچـــــه بهتر 

کاراتری دارد. 
اکنون، این »جعبه ابزار طراحانه« در دستان شماست تا بعد از آشنایی 
کنید برای صورت مسئله های خود  از آن سعی  با بهره گیری  اولیه،  و تمرین 
کنید.  کنید یا چه بسا حتی آنها را از نو تعریف  راه حل های خالقی طراحی 
ید و حتی  را همیشــه در دسترس نگه دار این جعبه ابزار  پیشــنهاد می کنم 

بگیرید. کمک  آن  ابزارهای  از  زندگی شخصی  در  نیز  هر از گاهی 
آمدید! تفکر طراحی خوش  پویای  و  دنیای جستجوگر  به 



چرایی و چگونگی تفکر طراحی

۲۷

چرایی و چگونگی تفکر طراحی





۲9

رشد  را  کسب وکاری  آن،  بدون  نمی توانید  دارد.  نیاز  طراحی  به  مدیری  هر 
گــروه خدمات  از  برنان،  تیــم  از  اما طراحــی چیســت؟ هنگامی که  دهیــد. 
را  زیر  کند، شــکل  را توصیف  خالقانۀ شــرکت اپل، خواســته شــد طراحی 

کشید:

طراحی  درواقــع  می کنــد،  بیان  هوشــمندانه  تعریــف  ایــن  همان طورکــه 
و  ناشــناخته  ســرزمین  اســت؛  به تمام معنا  راز  یک  می ماند.  جادو  همچون 
نهادن در  گام  بااســتعداد( شــهامت  )و  افراد شــجاع  کــه فقط  اســرارآمیزی 
فراینــدی قاعده مند  را مبنی بر وجــود  نظــری  تعریــف، هر  ایــن  را دارنــد.  آن 
بدون شــک همۀ  ُســخره می گیرد.  به  تند  آن پیچ وخم هــای  از  بــرای عبــور 

فصل ۱     چرا طراحی؟



3۰

تفکر طراحی در کسب و کار

کشف  کسب وکار خودمان  را در  یم هم سنگی مانند آی پاد1  ما دوســت دار
کســب وکارهای  توان  از  رشــد، خارج  و  نوآوری  از  نوع  این  ایجاد  اما  کنیــم. 
راه حل  و در جســت وجوی  تســلیم می شــویم  ما  اســت. درنتیجه  معمولــی 
به  پرداختــن  بعــدی، دوبــاره مشــغول  و عامــل رشــد  بعــدی  شــگفت انگیز 

بازار می شویم. تحقیقات  گزارش های  و  فایل های صفحه گسترده2 
تــرک نکنید.  را  بــه طراحــی، میــدان  اپــل نســبت  به دلیــل دیــدگاه  امــا 
فرایند  کــه  شــد  خواهید  متوجه  و  دارد؛  بســیاری  متفــاوت  معانی  طراحــی 
کنیم،  آن صحبت  دربــارۀ  کتاب  این  در  یــم  دار ما قصد  که  تفکــر طراحی 
تــا چوب جادویی. شــما  یاقوتی دوروتی3 اســت  کفش هــای  بیشــتر شــبیه 
از آن استفاده  باید بفهمید چگونه  ید. فقط  را دار همین االن هم آن قدرت 
بیابیــد، احتمااًل خواهید دید  را در هر ســازمانی  نوآوری  گر رهبراِن  ا کنیــد. 

تفکر طراحی اند. به کارگیری  که همواره درحال 
تا  شــوید  آماده  می کنید،  مطالعه  را  کتاب  این  که  هســتید  مدیری  گر  ا
زیرا درواقع  ببرید.  باال  را  اینکه دست هایتان  نه  بزنید؛  باال  را  آستین هایتان 
با  ایــن روش،  اســت.  برای حل  مســئله  نظام مند  یکــردی  رو تفکــر طراحــی 
مشتریان و توانایی خلق آینده ای بهتر برای آنها آغاز می شود و اقرار می کند 
به کارگیری آن،  نائل نمی شــویم.  این هدف  به  ابتــدا  کــه احتمااًل در همان 
از  نوع  این  بدون شک می توانید  ندارد.  نیاز  الطبیعی  ماوراء  به قدرت های 

کنید.4 امتحان  نیز  منزل  در  را  طراحی 

1. iPod
که برای سازمان دهی، تجزیه وتحلیل  گفته می شود  کامپیوتری  ۲. به آن دسته از برنامه های 

کسل(-م.  گرفته می شوند )مانند ا کار  و ذخیره سازی داده ها در قالب جدول به 
کفش ها قدرتی جادویی دارند؛ اما برای  که در آن،  3. اشاره به داستان جادوگر شهر ُاز دارد 

کاری را با آنها انجام دهید-م. استفاده از آن قدرت باید بدانید چه 
که در برخی  کردن آن در منزل اشاره دارد؛ در تقابل با پیام هایی  ۴. به بی خطر بودن امتحان 
از برنامه های تلویزیونی با مضمون امن نبودن امتحان فعالیتی در منزل مطرح می شوند-م.




