
شی
وز

 آم
ژی

ولو
كن

ی ت
كتر

ی د
جو

ش
دان

ی / 
له

دال
عب

دا 
نی

مقدمه
تفکر طراحی، فرایندی کاربردی است و هر فردی در هر زمینه ای 
باید طرز تفکر طراحی داشته باشد تا بتواند بهترین مسیر رشد، 
توسعه و تحقق اهداف را تجربه کند. با توجه به ماهیت فرایند 
یاددهی ـ یادگیری، تفکر طراحی اهمیت بسزایی دارد. حدود دو 
دهه است که تفکر طراحی در عرصة آموزش ظهور یافته است. 
همکاری  خالقانه،  تفکر  همدلی،  نظیر  مهارت هایی  تفکر  این 
تولیدمدارانه، آزمایش راه حل ها و برقراری ارتباط بین ایده ها را 
شامل می شود که همه می توانند آن را یاد بگیرند و تجربه کنند. 
در واقع تفکر طراحی راهی برای یادگیری مهارت های خالقیت و 
تفکر انتقادی است. در این صورت، نگرش و نگاه فرد دچار تغییر 
می شود و نگاهی کاماًل متفاوت و عمیق به مسائل پیدا می کند که 

در مهارت ها و فعالیت های او تبلور می یابد. 

کسی که تفکر طراحی دارد، با اعتماد به نفس به دنبال کشف 
ایده های خالقانه برای حل مشکالت با روش های جدید است 
و فرصتی می یابد تا نیازهای موجود را بهتر درک کند. رویکرد 
تفکر طراحی رویکردی مسئله مدار است که چالش ها و مسائل را 
شناسایی و با بررسی اطالعات و روندهای موجود به حل مسئله 
می پردازد. در این نوع تفکر، آزمایش و خطا فرصتی برای یادگیری 
بهتر است و »شکست« جزئی از این فرایند و یک تجربة ارزشمند 
محسوب می شود که مسیر دستیابی به هدف را هموار می کنـد. 
در این تفکر، طراح ابتدا به همدردی با مخاطبان خـود می پردازد. 
سپس مشکـل آن هـا را تعـریـف مـی کنـد و  نیـاز هـا را مشخص 
می سازد. همچنین با به چالش کشیدن امور، می کوشد راه حل های  
نوآورانه ای ارائه دهد و پس از تهیـة طـرح و راه حل اولیه، آن را 
می آزماید. در شکل 1 ابعاد متفاوت ایـن نوع تفکر ارائه شده است.

مخاطب

شکل 1. ابعاد تفکر طراحی

راه حل مدار

همکاریتفکر خالقانه

همدلی

آزمایش 
راه حل ها

تعامل/ تعلق

اعتماد به انسان مدار
نفس
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اهمیتوکاراییتفکرطراحی
با توجه به نظام تعلیم و تربیت کنونی، رشد دانش و علوم گوناگون، و 
مسائل و چالش های فراروی فرایند یاددهی-یادگیری، تفکر طراحی 
بسیار مهم است. به نیازهای مخاطب توجه ویژه دارد و مخاطب محور 
است. »همدلی« هستة اصلی تفکر طراحی است. این طرز تفکر به 
تعامل با یادگیرندگان بسیار اهمیت می دهد که همین تعلق و ارتباط 
بر یادگیری آن ها اثر مثبت می گذارد. همکاری و ارائة بازخورد منطقی 
و برانگیزاننده هم بسیار مؤثر است. تفکر طراحی، فرایند »نوآوری« 
مستمر است که موجب رشد خودباوری، استقامت و انعطاف پذیری، 
و ایجاد رفتار کارآفرینانه و جامعه مدار می شود. به عالوه، مشکالت را 
شناسایی و به فرصت های عملی تبدیل می کند، روحیة راه حل محوری 
به وجود می آورد، و شکست را از جمله عوامل ارزشمند یادگیری تلقی 
می کند. به طور کلی، تفکر طراحی رویکردی برای یادگیری، همکاری 
و حل مسئله است و نگاهی انسانی و خالقانه، همراه با همکاری، 
همدلی، ارتباط و تعلق، و اعتماد به نفس در آن حاکم است. از آنجا که 
نگاه حاکم در تفکر طراحی از ملزومات تعلیم و تربیت امروز است، این 

نوع تفکر از اهمیت بسزایی برخوردار است. 
امروزه عوامل آموزشی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و ... 
بیش از پیش بر فرایند یاددهی - یادگیری تأثیر می گذارند. این امر 
معلمان و دانش آموزان را با مسائل، چالش ها و فرصت هایی روبه رو 
کرده است که باید مدیریت شوند. از آنجا که مدیر و مشاور این فرایند 
معلم است، باید مهارت حل مسئله، تلطیف چالش ها و بهره گیری از 
فرصت ها را دارا باشد. این مهم منوط به بینش، تفکر، ایده پردازی، 
ایجاد راه حل های نو، تعامل و حل مسئله است. تفکر طراحی با توجه 
به ماهیتش، معلم را به تفکر و عمل منطقی تری در جهت حل مسائل 
آموزشی مجهز می کند تا بتواند بیش از پیش پاسخ گوی نیازها و 

یادگیری واقعی دانش آموزان باشد.
 

تفکرطراحیمعلمان
حمایت و توسعة حرفه ای معلمان موجب بهبود فرایند تدریس و 
یادگیری می شود. همکاری و تالش معلمان می تواند،  ضمن تولید 
نتایج بهتر برای یادگیرندگان، به رضایت بیشتر آن ها بینجامد و خود را 
در مدیریت فرایند یاددهی یادگیری توانا بدانند. این امر سبب می شود، 
معلمان احساس حمایت، خوش حالی و قدرت کنند. باید برای تمام 
معلمان این فرصت همکاری معنادار فراهم شود و طرز تفکر طراحی، 
از طریق آموزش خالقیت، تفکر انتقادی و مهارت های بین فردی، به 

آن ها القا شود. 

مدرسه ها باید به عنوان سازمان های یادگیری حرفه ای عمل کنند و 
فرهنگ یادگیری مداوم را در تقابل و تعامل معلم و دانش آموزان به 
وجود آورند. این نیز خود مستلزم آن است که معلمان طرز تفکر طراحی 
داشته باشند و پیاده سازی فرهنگ همکاری، رشد و آزمایش کردن 
میسر شود. آن ها باید از ترکیب سه مقولة تجربة طراحی، توسعة 
حرفه ای و پشتیبانی مداوم، طرز تفکر طراحی کسب کنند و این سه از 
طریق طراحی مشترک همکاران میسر می شود. بسیار مهم است که 
سیستم آموزشی شرایطی فراهم آورد تا معلمان طراحی را در زمینة 
کاری خود تجربه کنند و با مشارکت در فعالیت های علمی و شغلی، 
به طور مستمر از نظر حرفه ای توسعه  یابند و  و رشد کنند. همچنین در 
این تجربه ها و فعالیت ها به طور مستمر حمایت و پشتیبانی شوند تا در 

طی این مسیر برانگیخته و مستدام بمانند. 
تفکر طراحی به کالس و مدرسه محدود نیست و بر مشارکت، 
تصمیم گیری و نگاه به زندگی معلمان نیز تأثیر مثبت دارد. معلمان 
می توانند از طریق رهبری همراه با همدلی )خود را جای دیگران قرار 
دادن(، فرضیه های  چالشی )کاربرد فرضیه های چالشی و راهنمایی 
بهتر دیگران(، به اشتراک گذاری و آزمایش و خطا، فرهنگ تفکر 
طراحی را ایجاد کنند. بر این اساس، تجهیز معلمان به تفکر طراحی 
مستلزم تالش فردی آن ها و عملکرد مدرسه در توسعة حرفه ای 

معلمانش است و این دو تحت تأثیر مستقیم نگرش مدیران هستند.

نتیجهگیری
تفکر طراحی از ازل در خلقت هستی نقش داشته و این فرایند 
کاربردی، در رشد، توسعه و تحقق اهداف مؤثر است. تفکر طراحی 
مهارتی مهم در فرایند یاددهی - یادگیری است که همة معلمان از 
عهدة آن برمی آیند. معلمان هستة اصلی تفکر طراحی در مدارس اند و 
ضروری است به آن مجهز شوند. این مهم از طریق طراحی مشترک، 
توسعة حرفه ای و حمایت مستمر آن ها  میسر می شود. تالش فردی 
معلمان و عملکرد مدرسه در توسعة حرفه ای آن ها، اساس تجهیز 
معلمان به تفکر طراحی است و این دو تحت تأثیر مستقیم نگرش 

مدیران باالدستی نیز قرار دارند. 
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