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Background and Objectives: Design thinking is a participatory problem-solving method with
a human-centered approach that enhances innovation by enhancing learners' creative
thinking abilities. Although design thinking has become an integral part of design and
engineering as well as business, it can have a positive impact on the 21st century education
in other fields, too. Using design thinking in educational settings, students read, think, and
reason logically and can solve complex problems. However, there are several definitions of
design thinking, as many authors have stated that there is no fixed universal definition of
design thinking. Therefore, it seems necessary to try to understand and demystify design
thinking. In this regard, the purpose of this study researchis to analyze the concept of design
thinking and study the models of design thinking and definitions of the 21st century skills as
well as the role of design thinking on the 21st century skills by systematic collecting,
evaluating and reviewing the related articles on this topic.
Methods: In this study, searches were performed in the databases of Eric, ScienceDirect,
Taylor and Francis, Springer, and Google Scholar, and all articles indexed in their databases
from 2000 to 2020 were collected in English. After searching the databases, the relevant
articles were selected and evaluated according to the CASP evaluation criteria. After reading
the abstracts and the initial review and removal of irrelevant articles, the full version of 83
articles was prepared and reviewed. Then, among the available articles, the relevant ones
were selected and evaluated for detailed evaluation based on CASP evaluation criteria.
Also, in the manual search that was done through the sources of articles, according to the
nature of design thinking, 3 reference sites were added to present the model and 3 books and
2 websites were added for the skills of the 21st century. Finally, 54 articles, books and
websites were selected for detailed study.
Findings: According to the obtained/aforementioned studies, they were categorized in four
groups: 1- Articles that have explained the skills of the 21st century. 2- Articles that have
offered a new definition of design thinking. 3- Articles that have presented new models of
design thinking. 4- Articles that have used the models in implementing the design and
improving the skills of the 21st century. Given the results, despite the similarities and
connections that can be identified in the context of 21st century skills, different terms and
definitions are often used to describe a skill or a set of skills that cause ambiguity and
confusion. In this regard, the skills that are mentioned in all frameworks are as follows:
cooperation and communication; ICT literacy; social skills; creativity; critical thinking; problem
solving, production of quality products and productivity. The results of the studies also
showed that the implementation of design thinking leads to strengthening problem-solving
skills, innovation and creativity, and the skill of using integrated thinking. Continuing the
implementation of design thinking along with empathy, cooperation, teamwork leads to selfconfidence and value of the learner.
Conclusion: According to the research results, in general, it can be said that today's society
needs to educate a generation equipped with the 21st century skills to advance the high goals
of the society, so paying attention to creating the necessary conditions for the
implementation of design thinking plays a unique role in raising a productive generation.
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واکاوی نقش تفکر طراحی در ارتقای مهارتهای قرن بیست و یکم :مرور نظاممند
زهرا ابوالحسنی ،1مرضیه دهقانی*  ،1محمد جوادی پور ،1کیوان صالحی ،1نسرین

محمد حسنی2

 1گروه روشها و برنامهریزی درسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،ایران
 2گروه تکنولوژی آموزشی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه خوارزمی ،ایران
چکیده
پیشیینه و اهدا ::تفکر طراحی یک روش حل مسألله مشأاریتی با رویکرد انسأان م ور اسأت یه با باد بردن تواناییهای
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تفکر خالق یادگیرندگان ،نوآوری را تقویت مییند .تفکرطراحی به بخشی جداییناپذیر در زمینههای طراحی و مهندسی
و همچنین تجارت تبدیل شأدهاسأت اما میتواند تلثیر مثبتی در آموزش قرن بیسأت و یکم در سأایر رشأتهها نیز داشأته
باشأد .با اسأتفاده از تفکر طراحی در م ی های آموزشأی ،دان آموزان بهطور منطقی میخوانند ،فکر میینند و اسأتددل
یرده و مشأأکالت پیچیدهای را میتوانند ،حل ینند .این در حالی اسأأت یه تراریم مترددی از تفکر طراحی آمدهاسأأت
بهطورییه بسأأیاری از نویسأأندگان ا هار داشأأتهاند یک ترریم ثابت جهانی از تفکر طراحی وجود ندارد .لذا تالش برای
فهم و ابهامزدایی از تفکر طراحی ضأأروری بهنظر میرسأأد .در همین راسأأتا هد از پ وه حاضأأر ت لیل مفهوم تفکر
طراحی و بررسأی مدلهای تفکر طراحی و تراریم مهارتهای قرن بیسأت ویکم ،همچنین بررسأی نق تفکر طراحی بر
روی مهارتهای قرن بیست و یکم با جمعآوری ،ارزیابی و مرور نظاممند مقادت مرتب با این موضوع میباشد.
روشها :در این مطالره جست و جو در بانک های داده اریک ،ساینس دایریت ،تایلر و فرانسیس و اسپرینگر و گوگل
اسکالر انجام شد و یلیه مقادتی یه از سال  2000تا  2020در بانک دادههای آنها نمایه شده بود با زبان انگلیسی
گردآوری شد .پس از جستوجو در بانکهای داده ،مقادت مرتب انتخاب شده و با مالک ارزیابی  caspمورد ارزیابی
قرارگرفتند .پس از خواندن خالصه مقادت و بررسی اولیه و حذ مقادت غیرمرتب  ،نسخه یامل  83مقاله تهیه و بررسی
شد .مقادت مرتب انتخاب ،سپس از بین مقادت موجود شده و جهت ارزیابی تفصیلی بر اساس مالک ارزیابی casp
مورد ارزیابی قرار گرفت .همچنین در جستجوی دستی یه از طریق منابع مقادت انجام شد .با توجه به ماهیت تفکر
طراحی  3سایت مرجع برای ارائه مدل و  3یتاب و  2سایت برای مهارتهای قرن بیست و یکم را اضافه یردیم .در نهایت
 54مقاله ،یتاب و سایت جهت مطالره تفصیلی انتخاب شد.
یافتهها :با توجه به مقادت مورد مطالره بهدسأت آمده ،یافتههای مقادت درچهار گروه طبقه بندی شأدند یه عبارتند از:
 -1مقادتی یه مهارتهای قرن بیسأأت و یکم را تبیین نمودهاند -2 .مقادتی یه ترریفی نو از تفکر طراحی ارائه دادهاند.
 -3مقأادتی یأه مأدلهأای جأدیأدی از تفکر طراحی را ارائأه نمودهانأد -4 .مقأادتی یأه از مأدلهأا در اجرای طرح و ارتقأای
مهارتهای قرن بیسأأت و یکم اسأأتفاده نمودهاند .با توجه به نتیجه بهدسأأت آمده علیرغم شأأباهتها و ارتباطاتی یه
میتواند در چهارچوبهای مهارتهای قرن بیست و یکم شناسایی شود ،اصطالحات و تراریم مختلم اغلب برای توصیم
یک مهارت یا مجموعه مهارتها اسأتفاده میشأود یه باعث ابهام و سأردرگمی اسأت .در همین راسأتا مهارتهایی یه در
تمامی چارچوبهای ذیر شأأدهاسأأت عبارتند از :همکاری و ارتباطات سأأواد فناوری اطالعات و ارتباطات مهارتهای
اجتماعی همچنین خالقیت تفکر انتقادی حل مسألله ،تولید م صأودت با ییفیت و بهرهوری .همچنین نتایج مطالرات
حایی از این نکته بود یه اجرای تفکر طراحی منجر به تقویت مهارت حل مسألله ،نوآوری و خالقیت و مهارت اسأتفاده از
تفکر تلفیقی میشأود .در ادامه اجرای تفکر طراحی همراه با همدلی ،همکاری ،یار تیمی نیز همراه اسأت یه این امر به
خودباوری و ارزشمند بودن فرد یادگیرنده منجر میشود.
نتیجیهگیری :بأا توجأه بأه نتأایج پ وه

بأهطور یلی میتوان گفأت ،از آنجأایأه جأامرأه امروز بأه تربیأت نسأأأل مجهز بأه

مهارتهای قرن بیسأأت و یکم ،برای پیشأأبرد اهدا عالیه جامره نیاز دارد لذا توجه به بسأأترسأأازی شأأرای دزم برای
اجرای تفکر طراحی نق بیبدیلی را در پرورش نسلی یارآمد ایفا مییند.

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،16شماره  ،1زمستان 1400

مقدّمه
دگرگونیهای جهانی و تﻐییرات سریع قرن حاضر ،چال های جدیدی
را در عرصه ترلیم و تربیت بهوجود آوردهاست ] .[1جامره ینونی برای
رویارویی با این چال ها وسیلهای مناسبتر ویار آمدتر از آموزش در
اختیار ندارد ] .[2آموزش یک پی نیاز اساسی برای توسره پایدار و همه
جانبه هر جامره تلقی میشود .لذا انتظار و امید همه دست اندریاران
آموزش این است یه این فرآیند به یادگیری بیانجامد ] .[3مهارتهای
یادگیری قرن بیستویکم بخشی از جنب رو به رشد بینالمللی ،با
تمریز بر مهارتهای موردنیاز دان آموزان ،بهمنظور آماده شدن برای
موفقیت در یک جامره فناوری به سرعت در حال تﻐییر است.
در واقع یکی از بزرگترین چال های آموزش این است یه چگونه
دان آموزان را برای جهانی یه هنوز وجود ندارد ،آماده ینیم .با
پیشرفتهای نمایی فناوری همراه با «یوچک شدن» سریع جهان از
طریق جهانی شدن ،چال آموزش آینده ،هم چالشی است یه باید حل
شود .بروتون ] ،[4ا هار داشت یه به دلیل تبدیل شدن به یک جامره
اطالعاتی با دان و فنآوری روز ،دان آموزان بیشتر از طریق جذب و
تجربه میآموزند در نتیجه نیاز به تﻐییراتی احساس میشود .طرفداران
این جنب ادعا یردند یه آموزش و پرورش باید نسبت به تﻐییرات ایجاد
شده توس جهانیسازی و ارائه فناوری برای خدماتی یه میتواند
دان آموزان را برای انجام یمکهای مرتب و پایدار به جامره آینده
آماده یند ،پاسخگوتر باشد ] .[5در همین راستا مدارس بهطور مداوم
بهدنبال روشهای جدید تقویت یادگیری دان آموزان برای تجهیز
دان آموزان به مهارتهایی هستند یه بتواند آنها را قادر به مقابله با
مطالبات قرن بیست و یکم یند ] .[6از طرفی مدارس تنها مکان اجباری
برای رشد تواناییها و مدارک ت صیلی افراد جامره هستند .بنابراین،
سیستمهای آموزشی جدید برای تسهیل در توسره چنین شایستگیها
و مهارتها ،بیشتر و بیشتر مورد نیاز هستند .زیرا با افزای پیچیدگی
زندگی روزمره ،جهانی شدن ،تﻐییر سریع پیشرفتهای فناوری ،چرخه
یوتاهتر م صول و سختتر شدن رقابت اقتصادی ،رفیتهای نوآورانه
متشکل از مهارتهای قرن بیست و یکم برای زنده ماندن افراد در یک
جامره در حال تﻐییر بسیار مهم و حیاتی شدهاست ] .[7در همین راستا
مفهوم تفکر طراحی برای تجهیز دان آموزان به مهارتهای قرن بیست
و یکم مررفی شده و در چند دهه اخیر از م بوبیت فراوانی در حرفه
تدریس برخوردار شدهاست.
در ادبیات نظری ترریمهای متفاوتی از « تفکر طراحی» یا روشهایی
برای توصیم آنچه یه طراحان در عمل انجام میدهند ،وجود دارد یه
ریشههای مررفت شناختی مختلفی دارند .لیکن باید در نظر داشت این
ترریمهای مختلم در رقابت با یکدیگر نیستند بلکه میتوانند بهطور
موازی توسره یابند .یک روش ساده برای ب ث در مورد ترریم تفکر
طراحی ،ب ث بهعنوان دو ترریم مجزا یکی «شیوه تفکر طراحان»
(  )Designer thinking methodو دیگری «تفکر طراحی» ( Design
 )thinkingاست .شیوه تفکر طراحان به ساخت و ساز آیادمیک تمرین
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طراح حرفهای (مهارتهای عملی) و به بازنگریهای نظری در مورد ن وه
تفسیر و توصیم این صالحیت غیریالمی طراحان اشاره دارد یه تئوری
و عمل تفکر طراحانه را به دیدگاه طراحی پیوند میدهد و به همین
دلیل ریشه در طراحی دانشگاهی دارد و اصطالح تفکر طراحی برای
ترریفی یه در آن از طراحی و مهارت طراحی خارج از چارچوب طراحی
(از جمله هنر و مرماری) استفاده میشود و یا برای افراد بدون پیشینه
علمی در طراحی ،به وی ه در مدیریت ،استفاده و مررفی شده است ].[8
بنابراین در این پ وه ترریم دوم مد نظر است.
در ادامه تفکر طراحی بهعنوان یک استرت ی یادگیری در سراسر آموزش
مررفی شدهاست ] .[9بهطور یلی میتوان ا هار داشت یه تفکر طراحی
بهعنوان چارچوبی برای یادگیری ثابت شدهاست چنانیه در آموزش
مدیریت ] ،[10آموزش مهندسی ] ،[14-11مدیریت دان ] [15سواد
فنآوری ] [16آموزش رمزنگاری ] [17آموزش مرنویت] ،[18مطالرات
نوشتن ] [19آموزش هنر ] [20و آموزش از راه دور ] [21بهیار رفته
است .همچنین گذشته از یاربرد تفکر طراحی در آموزش عالی ،از تفکر
طراحی بهعنوان چارچوبی برای یادگیری در آموزشهای پایه نیز بهیار
میرود ] .[25-22همچنین ت قیقات نشان میدهندیه میتوان از
ریشههای طراحی بهعنوان یک رشته برای استفاده از یک برنامه آموزشی
استفاده یرد ] .[26در تلیید استفاده از تفکر طراحی در آموزش [6] ،نیز
آموزش موفقیتآمیز تفکر طراحی در مدارس هند و مکزیک را مطرح
نموده است .در واقع تفکر طراحی روندی است یه به ما یمک مییند
تا بیشتر مراقب نیازهای مردم باشیم و راهکارهایی ارائه دهیم یه واقراً
به رفع نیازهای آنها یمک یند .تفکر طراحی مهارتهایی را برای
دان آموزان ما فراهم میآورد تا مهارتهای قرن بیست و یکم را برآورده
سازند .بنابراین بهطور یلی ادبیات نشان میدهد یه تفکر طراحی
میتواند در همه رشتهها و در مدارس بهیار رود ].[6
بنابراین باید در نظر داشت اگرچه تفکرطراحی به بخشی جداییناپذیر
در زمینههای طراحی و مهندسی و همچنین تجارت تبدیل شدهاست
اما میتواند تلثیر مثبتی در آموزش قرن بیست و یکم در سایر رشتهها
داشته باشد زیرا تفکر طراحی مستلزم تفکر خالق در تولید راه حل برای
مشکالت است .یرنی در م ی های آموزشی ،با استفاده از تفکر طراحی
دان آموزان مو فند بهطور منطقی بخوانند ،فکر ینند و استددل ینند
و مشکالت پیچیدهای را حل ینند ] .[27در همین راستا مربیانی یه از
تفکر طراحی در آموزش استفاده یردهاند ا هار داشتند یه تفکر طراحی
باعث ارتقای نوآوری ،حل مسلله ،خالقیت و همکاری میشود ].[30-28
در همین راستا اسچیر و همکاران ] [30خاطرنشان یردند یه تفکر
طراحی در تقویت یادگیری مهارتهای قرن بیست و یکم از طریق یاربرد
آن در پروژههای پیچیده بین رشتهای با روشی یامالً سازندهگرا ،مؤثر
است.
بنابراین برای بهبود مهارتهای قرن بیست و یکم دان آموزان در این
دنیای دیجیتالی بههم پیوسته میتوان از رویکرد تفکر طراحی استفاده
یرد .لذا با توجه به نایافی بودن الگوهای آموزش فرلی در توسره
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مهارتهای قرن بیست و یکم ،رویکرد تفکر طراحی بهعنوان
پی بینییننده موفقیت دان آموزان در قرن بیست و یکم به رسمیت
شناخته شده است و از م بوبیت فراوانی برخوردار شدهاست ] .[31این
در حالی است یه تفکر طراحی ،یمتر از تفکر علمی شناخته شده و در
واقع ،تفکر طراحی نشانگر ترییبی بی نظیر از علم و فن است ].[32
اگرچه فرآیند تفکر طراحی در ابتدا برای سازمانها ایجاد شده بود
وی گیهای فوقالراده تفکر طراحی آن را تبدیل به یک روش آموزشی
موفق برای آموزش دان آموزان در سطوح مختلم تفکر نمودهاست .با
همه این توصیفات تفکر طراحی به مفهومی جامع اشاره دارد .لذا درک
و تفسیر متنوعی از تفکر طراحی وجود دارد ] .[33در همین راستا
بسیاری از نویسندگان ا هار داشتهاند یه امروزه هیچ ترریم جهانی
وجود ندارد ] .[37-34لذا نیاز به پ وه در مورد فهم مرنای تفکر
طراحی بی از پی احساس میشود .همچنین پ وه های بسیاری
از مهارتهای قرن بیست ویکم سخن به میان آوردهاند یه در همین
راستا ضرورت پ وه برای دستهبندی و روشن شدن مهارتهای قرن
بیست و یکم و بررسی نق تفکر طراحی در ارتقای این مهارتها بی
از پی مشخص میشود.
در ادامه با اندیی مطالره و بررسی دقیق میتوان دریافت یه رویکردهای
آموزشی گذشته پاسخگو نیاز جامره به ایجاد و ارتقای مهارتهای قرن
بیست و یکم نمی باشد .لیکن با توجه به نیاز جامره برای ارتقاء
مهارتهای قرن یست و یکم در چند دهه اخیر مفهوم تفکر طراحی مورد
توجه و م بوبیت قرار گرفتهاست .این در حالی است یه پ وهشی جامع
در مورد مهارتهای قرن بیست و یکم در منابع داخلی وجود ندارد و از
طرفی حتی فهم مرنای تفکر طراحی و انتخاب مدل برای اجرا امر ساده-
ای نیست و عوامل و شاخصهای مترددی در انتخاب مدل تفکر طراحی
مؤثر است .بنابراین مطالره پ وه هایی یه از یک یا ترییبی از مدلهای
تفکر طراحی استفاده یردهاند برای دریافت تصویر یلی از مفهوم تفکر
طراحی و روشن شدن نق تفکر طراحی بر روی مهارتهای قرن بیست
و یکم ضروری میباشد .لذا هد از این مطالره مرور منظم تمام مقادت
در حوزه تفکر طراحی و مهارتهای قرن بیست و یکم میباشد .در نهایت
این مطالره درصدد پاسخ به سؤادت زیر است:
-1مهارتهای قرن بیست و یکم دارای چه عناصری است؟
-2تفکر طراحی چیست و چه مدلهایی براساس آن ارائه شدهاست؟
-3تفکر طراحی بر یدام یک از مهارتهای قرن بیست و یکم اثرگذار
است؟

روش تحقیق
به دلیل بمباران اطالعات ،مطالرات ضریم ،تناقضات موجود در نتایج
مطالرات ،از دست دادن زمان و سرمایه و شناسایی نیازهای پ وهشی،
مطالره مروری ضروری است ] .[38روش انجام این پ وه روش مطالره
اسنادی است یه با استفاده از شیوه مرور منظم انجام شدهاست .از
خصوصیات اصلی مرور منظم این است یه دارای پایایی باد یرنی
تکرارپذیر است و در چند مرحله انجام میشود و در ابتدا بسیار گسترده
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و با حساسیت باد است و در مراحل آخر اختصاصی میشود .این روش
مطالره ابزار قوی برای مطالره و تشخیص همه جانبه و ت لیل مطالرات
مرتب برای پاسخگویی به پرس های پ وه مورد نظر است ] .[39در
این ت قیق مرور منظم بر روی پ وه هایی یه در مورد مهارتهای
قرن بیست و یکم و تفکر طراحی یه بهطور یلی در آموزشِ دورههای
متفاوت انجام شدهاست ،انجام شد .چرایه با بررسی و انجام مطالرات
بهصورت پراینده تنها میتوان به یک جنبه از یک تصویر بزرگتر رسید.
درحالییه ارزش یک بررسی منظم در ترییب یردن قطرات گسسته
] [40و هم افزایی نتایج در یک روش سازمان یافته است و این امکان را
فراهم میسازد یه پ وهشگر یک نمای یلی از موضوع مورد بررسی یسب
ینند ].[41
روند انجام مرور منظم در این پ وه  ،بر مبنای راهنمای اویلی و شابرام
] ،[42است .همچنین بهمنظور بررسی دقیقتر و انتخاب ص یح مقادت،
از فرایند انتخاب مقادت در پ وه

سیلوا ] [40استفاده شدهاست .در

سال  ،2010چارچوبی توس اویلی و شابرام برای نشان دادن مراحل
انجام مرور منظم ارائه شد یه از آن پس بهعنوان راهنمای فرایند انجام
یار در بسیاری از پ وه های مرور منظم قرار گرفتهاست .در این
پ وه

نیز گامهای مرور منظم براساس این راهنمای مرتبر علمی

تدوین و انجام شدهاست .این مراحل بهترتیب عبارتند از :برنامهریزی،
انتخاب ،استخراج و اجرا .در گام انتخاب با توجه به نق

بهسزایی یه در

تریین مقادت مورد بررسی دارد ،از چارچوب ارائه شده توس

سیلوا

استفاده شدهاست یه خود شامل مراحل مختلم به شرح زیر است:
-1شناسایی و استخراج مقادت از پایگاههای علمی و حذ ریوردهای
تکراری
-2غربالگری بهمرنای مطالره عنوان و چکیده مقادت مستخرج و انتخاب
مقادت مرتب و حذ مقادت غیرمرتب
 -3غربالگری مجدد و مطالره مقدمه و نتیجه گیری مقادت غربال شده
مرحله قبل و انتخاب مقالههای مرتب و حذ مقالههای غیرمرتب
 -4ارزیابی نهایی مقادت مستخرج از مرحله قبل با مطالره آنها و در
نظر گرفتن اهدا پروژه و در آخر ،انتخاب نهایی مقادت.
برای تریین مسیر انتخاب ت لیل مقادت در مرور منظم ،ابتدا اهدا و
پرس های ت قیق باید مشخص شوند ] .[39سپس برای دستیابی به
پاسخ پرس های مطرح شده ،متناسب با اهدا  ،مقادت انتخاب و پس
از چندین مرحله غربال مطالره عمیق بر روی مقادت نهایی ،نتایج حاصل
میشوند.
لذا در این پ وه اولین گام در تدوین راهبرد اولیه جستجو ،استفاده از
واژگان یلیدی مسلله بهعنوان م ور جستوجو در موتورهای
جستوجوی اینترنتی و پایگاههای دادهای یتابخانهای است .سپس
جستجوی دستی در مجالت تخصصی از طریق فهرست آنها و مرحله
بردی استفاده از فهرست منابع انتهای مقادت ،جهت دستیابی به
مطالرات مرتب بیشتر .بنابراین جستوجو در بانکهای اطالعاتی اریک،
ساینس دایریت ،تایلر و فرانسیس و اسپیرینگرو گوگل اسکالر انجام شد
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و یلیه مقادتی یه از سال  2000تا  2020در بانک داده آنها به زبان
انگلیسی نمایه شده بود ،مورد ارزیابی قرار گرفت.یلید واژههای استفاده
شده در این جستجو به شرح ذیل بود:
""Design". "Design thinking"." Model of design thinking".
Approach of design thinking". "Pattern of design thinking",
""Teaching design thinking", "21st Century Skills

در مرحله برد ترییبی از یلید واژه با « و» همچنین « یا» جستوجو
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 Pattern of design thinking" , "21st
Century Skills and Design thinking", "Design and 21st Century
Skills", "Creativity and design thinking", "Critical thinking and
"design thinking", "Problem solving and design thinking

پس از جمعآوری یلیه مقادت ،عنوان و خالصه مقادت با توجه به
مالک های زیر مورد ارزیابی قرار گرفتند :عنوان مطالره مرتب با اهدا
مورد بررسی باشد .براساس خالصه ،مقادت در حیطه مطالرات تفکر
طراحی و مهارتهای قرن بیستویکم باشد .همچنین مشخص شده
باشد یه مطالره به یک مدل و ترریفی نو از تفکر طراحی اشار یردهاست
و نتایج بهدست آمده در راستای هد مطالره بوده باشد .در نهایت از
مقادتی یه در آموزش از تفکر طراحی استفاده نمودهاند ،باشد.
درصورتییه فقدان مالکهای فوق در عنوان و خالصه هر مطالرهای
م رز میشد ،مقاله حذ شد ولی درصورت وجود مالکها و یا مبهم
بودن وجود آنها نسخه یامل مقاله تهیه و بررسی میشد .مالکهای
خروج مقادت شامل اطالعات نا واضح در مورد مفهوم و مدلهای تفکر
طراحی بود .مالکهای ورود مقادت به مطالره شامل مطالرات مرتب با
ارئه مدلی نوین برای تفکر طراحی یا اطالعاتی یه به درک مفهوم تفکر
طراحی و مهارت قرن بیست و یکم یمک مییند ،بود.
مقادت مرتب انتخاب ،سپس از بین مقادت موجود شده و جهت ارزیابی
تفصیلی براساس مالک ارزیابی Critical Appraisal Skills ( casp
 )Programمورد ارزیابی قرار گرفت .مالکهای ارزیابی  caspعبارتند از:
 -1تناسب اهدا مقاله مورد بررسی با اهدا پ وه
 -2بهروز بودن پ وهشی مقاله مورد بررسی
 -3طرح مطرح شده در مقاله مورد بررسی
 -4روش نمونهگیری در مقاله مورد بررسی
 -5روش و ییفیت جمع آوری دادهها
 -6میزان انرکاسپذیری امکان بس دادن نتایج و دستاوردها مقاله مورد
بررسی
 -7میزان و ن وه رعایت نکات اخالقی رایج در زمینه تدوین متون
پ وهشی در مقاله مورد بررسی
 -8میزان دقت در زمینه تجزیه و ت لیل دادهها در مقاله مورد بررسی
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 -9وضوح بیان در ارائه یافتههای مقاله مورد بررسی
 -10ارزش یلی مقاله مورد بررسی ].[43
ارزیابی مقادت توس سه نفر مرورگر ،مستقل انجام شد و درصورت
وجود اختال  ،مقاله توس نفر سوم مورد بررسی قرار میگرفت .سپس
از بین مقادتی یه اصول علمی آنها تلیید شده بود مقادت دارای اعتبار
باد انتخاب شد .درصورت فقدان چنین مقادتی ،مقادت با اعتبار متوس
انتخاب گردید .در این مرحله نیز ددیل عدم انتخاب بقیه مقادت
مشخص شده و ثبت گردید .جدول مطالرات وارده شده ،در جدول1
آورده شده است.
بنابراین در این مطالره پس از جستوجو در بانکهای داده اریک،
ساینس دایریت ،تایلر و فرانسیس و اسپیرینگرو گوگل اسکالر براساس
یلمات یلیدی ذیر شده ،و پس از حذ مقادت مشابه1321 ،مقاله
بهدست آمد .پس از خواندن خالصه مقادت و بررسی اولیه و حذ
مقادت غیرمرتب  ،نسخه یامل  83مقاله تهیه و بررسی گردید .در
جستجوی دستی یه از طریق منابع مقادت انجام گردید  8منبع یه با
توجه به ماهیت تفکر طراحی  3سایت مرجع برای ارائه مدل و  3یتاب
و دو سایت برای مهارتهای قرن بیست و یکم اضافه گردید .از بین 83
مقاله موجود مقادت مرتب انتخاب شده و جهت ارزیابی تفصیلی
استفاده شدند .در این مرحله  29مقاله حذ گردید و  54مقاله ،یتاب
و سایت جهت مطالره تفصیلی انتخاب گردید .سپس یلیه مقادت
منتخب براساس نوع روشهای مورد بررسی بلوک بندی شدند و
مطالرات دارای شرای مشابه در یک گروه قرارگرفتند .مقادت منتخب
به چهار دسته تقسیم شد -1 :مقادتی یه مهارتهای قرن بیست و یکم
را تبیین نمودهاند -2 .مقادتی یه ترریفی نو از تفکر طراحی ارائه دادهاند.
 -3مدلهای جدیدی از تفکر طراحی را ارائه نمودهاند -4 .از مدلها در
اجرای طرح و ارتقای مهارتهای قرن بیست و یکم استفاده یردهاند.

یافتهها
در این بخ  ،نتایج حاصل از مرور منظم  54مقاله منتخب آمدهاست.
یافتههای پ وه در پی پاسخگویی به سؤادت پ وه در زیر ارائه شده
است.

پاسخ سؤال یک :مهارتهای قرن بیست و یکم دارای چه عناصری است؟
پرس اول یه در این پ وه به آن پاسخ داده میشود ،شناسایی و
وایاوی چارچوبهای مررفی شده برای مهارتهای قرن بیست و یکم،
سپس مطرح یردن مهارتهای قرن بیستویکم و بررسی شباهتها و
تفاوتهای آنان است یه هریک در جدولی جداگانه آمده است .برای
وایاوی مفاهیم و عناصر یلیدی مهارتهای قرن بیست و یکم پنج
چارچوب را یه عبارتند از :مشاریت برای مهارتهای قرن )P21( 21
)49- ] EnGauge [46-44] ( Partnership for 21st century skills
 [47ارزیابی و آموزش مهارتهای قرن (Assessment and )ATCS( 21
)  ،[51-50] Teaching of 21st Century Skillsات ادیه اروپا 53-] EU
 [52و سازمان همکاری اقتصادی و توسره (Organisation for OECD
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[56-54] Economic Co-operation and Development –OECD)
. آورده شده است1  یه نتایج آن در جدول.انتخاب و بررسی شد
 فرایند استخراج و بازیابی مقالهها:1شکل
Fig. 1: The process of extracting and retrieving articles
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 در چارچوبهای مختلم21  مهارتهای قرن:1جدول
Table 1: The 21st Century skills in different frameworks

ریبهره وری باد-بهرهو
 برنامه ریزی و مدیریت نتایج،اولویت بندی-1

مهارتهای زندگی و شﻐلی
انرطا پذیری و سازگاری-1
 ابتکار وخودگردانی-2
.مهارتهای اجتماعی و بین فرهنگی-3
 بهرهوری وپاسخگویی-4
 رهبری و مسئولیتپذیری-5

 رسانه،مهارتهای اطالعاتی
ای و فناوری
سواد اطالعاتی-1
سواد رسانهای2
 سواد فناوری-3

Life and career skills
1. Flexibility and adaptability
2- Initiative and self- autonomy;
3. Social and intercultural skills;
4- Productivity and accountability;
5-Leadership and assuming
responsibility

Information, media and
technology skills

سواد فناوری

ارتباط مؤثر

1- Information literacy;
2 media literacy;
3- Technology literacy

مهارتهای یادگیری و نوآوری
تفکر انتقادی و حل مسلله-1
خالقیت و نوآوری-2
 ارتباط و همکاری-3
P21
Learning and innovation skills
1- Critical thinking and
problem solving;
2- Creativity and innovation;
3- Communication and
cooperation

تفکر مبتکرانه
 مدیریت پیچیدگی، سازگاری-1

EN
GAGE
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و جهت دهی به خود
-2ینجکاوی ،خالقیت و ریسک
پذیری
 -3تفکر مرتبه بادتر و استددل
ص یح
Innovative thinking
1- Adaptability, complexity
management and selfdirection.
2- Curiosity, creativity and
risk-taking
3-Higher level thinking and
correct reasoning

ACTS

روشهای تفکر
-1خالقیت و نوآوری
-2تفکر انتقادی ،حل مسلله،
تصمیمگیری
 -3رهبری برای یادگیری،
فراشناخت

effective communication
1- Entertainment,
collaboration and
interpersonal skills.
2- Personal, social and
;civil responsibility
3- Interactive
communication

روشهای یار
-1ارتباطات
 -2همکاری (یار تیمی)
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 -1سواد اساسی ،علمی ،اقتصادی و
فناوری
--2سواد بصری و اطالعاتی
-3سواد چند فرهنگی و آگاهی جهانی
Digital literacy
1- Basic literacy, science, economics
;and technology
2 -Visual and information literacy 3.
Multicultural literacy and global
awareness

ابزار یار
-1سواد اطالعاتی
 -2سواد فناوری اطالعات و ارتباطات

--2استفاده موثر از ابزارهای دنیای واقری
 -3توانایی تولید م صودت مرتب و با ییفیت
باد.
High efficiency
1- Prioritization, planning and management
;of results
;2-Effective use of real- world tools
3 -Ability to produce related and highquality products

زندگی در دنیا
 -1تابریت -م لی و جهانی
-2زندگی و حرفه
-3مسئولیت شخصی و اجتماعی (شامل
آگاهی و شایستگی فرهنگی)

Methods of thinking
1- Creativity and innovation
2- Critical thinking, problem
;solving, decision making
3 -Leadership for learning,
metacognition

Working methods
;1-Communication
2- Cooperation
((teamwork

work tools
;1. Information literacy
2- Information and Communication
Technology Literacy

یادگیری برای یادگیری

ارتباطات
-1ارتباط به زبان مادری.
 -2ارتباط به زبانهای
خارجی

صالحیت دیجیتال

Learning for learning

Communications
1. Communication in the
;mother tongue
2- Communication in
foreign languages

Digital competence

Awareness and social and civic expressions
sense of initiative and cultural
entrepreneurship competence

استفده از ابزارهای تراملی
 -1از زبان ،نمادها و متن به صورت
تراملی استفاده ینید.
-2به طور تراملی از دان واطالعات
استفاده ینید.
 .3از فنآوری تراملی استفاده ینید.

فرالیتهای مستقل
-1در چارچوب تصویر بزرگ عمل ینید.
-2برنامههای زندگی و پروژههای شخصی را
شکل دهید و انجام دهید.
 -3دفاع از حقوق و منافع و نیازهای خود.

Use of interactive tools
1- Use language, symbols and text
;interactively
2- Use knowledge and information
;interactively
3- Use interactive technology.

Independent activities
1- Act within the big picture.
2- Form and execute personal life plans
;and projects
3- Defending your rights, interests, and
needs.

EU

OECD

-1سرگرمی ،همکاری و
مهارتهای بین فردی
-2مسئولیت شخصی
اجتماعی و مدنی
 -3ارتباطات تراملی

Tech. of Edu. J. 16(1): 81-98, Winter 2022

ترامل در گروههای ناهمگن
-1بهخوبی با دیگران ارتباط
ینید.
-2در تیم یاری همکاری
ینید.
-3ترارضات را مدیریت و
حل ینید.
Interaction in
heterogeneous groups
1- Communicate well with
others
2- Collaboratein team
work
3- Manage and resolve
conflicts.

یافتههای پ وه
با مروری بر چارچوبها به نظر میرسد همه چارچوبها از نظر
مهارتهای قرن بیست و یکم و مواردی یه باید به برنامه درسی اضافه
شوند ،سازگار هستند .با این حال ،هر چارچوب دارای تمریز و زمینههای
مختلفی برای تلیید در مهارتهای فراگیر است .مشاریت برای
مهارتهای قرن  ،)P21( 21و همچنین توصیه های  OECDو ات ادیه
اروپا در مورد «صالحیتهای یلیدی» میتواند بهعنوان چارچوبهای
عمومیتر در نظر گرفته شود یه ایدهپردازی مهارتهای قرن  21را یه

Life in the world
;1- Citizenship - local and global
2- Life and career
3 -Personal and social responsibility
(including cultural awareness and
( competence

آگاهی و بیانهای اجتماعی و مدنی احساس
ابتکار و یارآفرینی فرهنگی شایستگی

از آن چارچوبهای دیگر ساخته شدهاست ،ارائه میدهد ATCS .تلیید
واض ی بر ارزیابی مهارتهای قرن  21دارند در حالی یه ان گیج ( En
 )Gaugeبیشتر روی موضوعات مربوط به سواد فنآوری و ادغام فنآوری
در برنامه درسی تمریز میینند.
با این حال اهمیتی یه به مجموعه خاصی از مهارتها داده میشود ،تا
همه چارچوبها موافقت ینند یه آن عناصر را مهارتهای قرن  21را
بنامند ،متفاوت است .درحالییه همه چارچوبها به مهارتهای مشابه
اشاره دارند اما تلیید این نکته ضروری است یه مقولههای مورد استفاده
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برای گروهبندی این مهارتها به دلیل تفاوت در تلیید و استددلها ،به
راحتی قابل مقایسه نیستند .همچنین بهمنظور روشن شدن شباهتها
و تفاوتهای بین چارچوبها ،در جدول  2مروری بر مهارتهای ذیر
شده توس همه چارچوبها با توجه به میزان تکرار در چارچوبهای
ذیر شده تشریح شدهاست.
نتایج جدول  2حایی از آن است یه توافق بسیاری در مورد نیاز به
مهارت در زمینههای ارتباطات ،همکاری ،سواد فناوری اطالعات و
ارتباطات و اجتماعی و اجتماعی و یا آگاهی فرهنگی وجود دارد.
همچنین خالقیت ،تفکر انتقادی ،حل مسلله و رفیت تولید م صودت
مرتب و با ییفیت باد نیز در بیشتر چارچوبها به عنوان مهارتهای
مهم در قرن  21قلمداد میشود .تفاوت بین چارچوبها عمدتاً از روش
دستهبندی و گروهبندی مهارتها ،میباشد.

پاسخ سؤال دو :تفکر طراحی چیست و چه مدلهایی براساس آن ارائه
شدهاست؟
پرس دوم یه در این پ وه به آن پاسخ داده میشود ،شناسایی و
وایاوی مفهوم تفکر طراحی و سپس مطرح یردن مدلهای آن است .در
جدول  3نتایج حاصل از بررسی مفهوم تفکر طراحی به تصویر یشیده
شدهاست.
همچنان یه در جدول 3مشاهده میشود در واقع تفکر طراحی بر این
عقیده پایهگذاری شدهاست یه بسیاری از طراحان بهطور خاص و
من صربهفرد در ایجاد م صودت ،گرافیک ،آثار باستانی ،م ی ،
ساختمانها ،سیستمها و خدمات فکر میینند .لذا تفکر طراحی بهعنوان
یک «متدولوژی (چارچوب) رویکرد مبتنی بر انسان» یه از نوآوری
مؤثرپشتیبانی و هدایت مییند ،تصور شد ] .[65بهطوریلی سردرگمی
قابل توجهی در مورد مرنی تفکر طراحی وجود دارد و این سردرگمی را
میتوان در داخل و خارج از بدنه طراحی مشاهده یرد .با این حال مفهوم
پیچیده تفکر طراحی طی نیم قرن گذشته مورد ب ث قرار گرفته است
و تراریم مترددی ارائه شده است.
در همین مرور منظم میتوان دریافت یرد یه در ایثر مطالرات تفکر
طراحی به عنوان رویکردی برای یادگیری یا روش تدریس مررفی شده
است .در همین راستا از مفهومی به نام «ابزار» نیز استفاده شدهاست یه
مفهوم ابزار اگر دقیق بررسی شود به روشها و تکنیکهایی برای تدریس
و حل مسلله می رسیم .این در حالی است یه در دو مطالره نیز از تفکر
طراحی بهعنوان سبکشناختی یا فرایندهای شناختی یه طراحان از آن
بهره میگیرند ،نام برده است .زیرا در همه ترریمهای تفکر طراحی در
نهایت فرد از فرایندهای شناختی یه طراح در طراحی از آن استفاده
مییند ،بهره میگیرد .اگرچه تفکر طراحی در ابتدا فق در ارتباط با
طراحان حرفهای مورد یاوش و توسره قرار گرفت ] .[66اما بهطور یلی
براون ] ،[60توضیح میدهد یه تفکر طراحی بهعنوان یک رویکرد
«قدرتمند ،مؤثر و یامالً در دسترس» در مورد نوآوری مؤثر پذیرفته
شدهاست یه میتواند در زمینههای تجارت ،آموزش و سایر زمینهها
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ادغام شود .با توجه به نتایج جدول تفکر طراحی تﻐییر در ن وه تفکر و
اندیشیدن در طراحی از طریق تئوری و عمل میباشد .بنابراین برخال
تفکر ت لیلی در علوم ،یه منجر به یک روش تک رشتهای فنی برای حل
مشکالت میشود همچنان یه در مطالرات باد آورده شدهاست تفکر
طراحی استرات یهای تدریس چند رشتهای تیمی است یه منجر به
استفاده از همه دیدگاهها میشود ].[58] ،[66] ،[60
با در نظر داشتن مطالب ذیر شده تفکر طراحی پاسخی برای جستجوی
یک تئوری و علم طراحی متفاوت از علوم تجربی و علوم انسانی و
سنتهای هنری است .عالوه بر توصیم یک رویکرد برای نوآوری در
م صودت ،میتوان ادعا یرد ،طراحی روشهای تصمیمگیری را در
زمینههای دیگر مانند ارائه خدمات ،طراحی سیستم یتابخانه ]،[67
استرات ی و مدیریت ] ،[58عملیات و مطالرات سازمانی ] [68و بهطور
گستردهتر نوآوری اجتماعی ] [69را بهبود میبخشد .انتقال به سایر
حوزههای یاربر
دی بهطور مؤثر بهمرنای انتقال تفکر طراحی از نوآوری م صول به
زمینهها و برنامههای دیگر است .ماهیت میان رشتهای تفکر طراحی نیز
تضمین مییند یه نوآوریها بهطور طبیری بین ابراد فنی ،تجاری و
انسانی ترادل برقرار میینند ].[70
ادامه پرس اول یه در این پ وه به آن پاسخ داده میشود ،شناسایی
مدلهای تفکر طراحی است .در جدول  4نتایج حاصل از این بررسی به
تصویر یشیده شدهاست.
با توجه به مطالب ذیر شده در جدول ،اگرچه مدلهای مورد ب ث در
باد فرآیندهای متفاوتی را ارائه میدهند ولی همه آنها از چندین مرحله
حلقه زدن ] [62تا تکمیل ساختارهای دایرهای ،به نوعی تکرار را نشان
میدهند ] .[58مفهوم فرآیند عنصر اصلی ترویج شده در تفکر طراحی
است .همانطوریه در باد نشان داده شدهاست ،هر یافته در ادبیات یک
فرایند متشکل از چندین مرحله را بهعنوان تفکر طراحی به نمای
میگذارد ] .[75همچنین همه مدلهای ارائه شده به سبکهای تفکر
اشاره داشته و توجه خاصی به بهرهگیری از انواع تفکر دارد .در ادامه
ساخت نمونه اولیه و ارزیابی آن بخشی جداییناپذیر از یار طراح است.
تفاوت قابل مشاهده در ن وه یسب اطالعات اولیه برای ترریم مسلله
است یه هریدام به ن وی با این مسلله روبرو میشوند.
در ادامه طراحان یا متفکران طراحی با توجه به هر مدل میبایست از
وی گی خاصی برخوردار باشند .بررسیها نشان میدهد یه همدلی،
همکاری و استفاده از سبکهای متفاوت تفکر از وی گیهای مشترک
است .همدلی توانایی طراح برای دیدن جهان از طریق چشمان دیگران
است و همکاری درمورد اشتراک و توسره مشترک دان و حمایت از
سایر اعضای تیم است .همچنین از مهم ترین عوامل تلثیرگذار مثبت در
یار تیمی ،احتمال افزای انگیزه است و نتایج یار تیمی میتواند موثرتر
از مجموع اجراهای فردی باشد ] .[76تفکر همگرا و واگرا نیز در تولید
ایده و انتخاب بهترین راه حل مورد استفاده قرار میگیرد .لیکن
خوشبینی فق توس تیم براون ذیر شدهاست و البته به نظر میرسد
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بهعنوان وی گی جهانی متفکران طراحی در نظر گرفته شدهاست .با
اینحال پر یاربردترین مدل مورد استفاده مدل تیم براون ] [60و مدرسه
استنفورد ( )2015است و سایر مدلهای ذیر شده الهام گرفته از این
دو مدل است و دارای همپوشانی بسیاری است.

پاسخ سؤال سه :تفکر طراحی بر یدام یک از مهارتهای قرن بیست و
یکم اثر گذار است؟
پرس سوم یه در این پ وه به آن پاسخ داده میشود ،شناسایی
نق و نتایج یاربرد تفکر طراحی است .در جدول  5نتایج حاصل از این
بررسی به تصویر یشیده شدهاست.
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یکی دیگر از خروجیهای این پ وه یه میتواند مالیی برای انتخاب
تفکر طراحی برای ارتقای مهارتهای قرن بیستویکم باشد ،اثرات مثبت
تفکر طراحی بر دان آموز و سپس در جامره است .طبق این جدول
تقویت مهارت حل مسلله و خالقیت در رتبه نخست قرار دارد و سپس
ترامل و همکاری و تﻐییر شیوههای تفکر به همراه نوآوری از اثرات
آموزش مبتنی بر تفکر طراحی میباشد .همدلی ،عالقهمند شدن به
یادگیری و احساس خودیارآمدی نیز در مراحل بردی ذیر شده است.
در برخی از ت قیقات نیز مستقیماً از عبارت مهارتهای قرن بیست و
یکم استفاده شده است یه ترداد آنها نیز با توجه به ترداد مقالهها قابل
مالحظه میباشد.

جدول :2مقایسه مهارتهای قرن بیست و یکم در چارچوبهای مررفی شده
Table 2: Comparison of the 21st century skills in introduced frameworks

در همه چارچوبها ذیر
شدهاست.

در بیشتر چارچوبها ذیر شده
است(بهعنوان

در یک چارچوب ذیر شدهاست.

در ترداد یمی از چارچوبها ذیر شدهاست.

مثال،EnGauge ،P21،

Mentioned in all
frameworks

) ATCS
Mentioned in most frameworks
)))(e.g., P21, EnGauge, ATCS

Mentioned in a small number of frameworks

Listed in one framework

همکاری ،ارتباطات سواد
فناوری اطالعات و
ارتباطات مهارتهای
اجتماعی و یا فرهنگی
تابریت

خالقیت  -تفکر انتقادی  -حل
مسلله -تولید م صودت با ییفیت
بهرهوری (به جز )ATCS

یادگیری یادگیری( Euو  ) ATCSخود جهتدهی
()OECD ،En Gauge ، P21
برنامهریزی(  )OECD ،En Gaugeانرطا پذیری و
سازگاری()EnGauge ، P21
موضوعات اصلی :ریاضیات ارتباط به زبان مادری
علوم(  ) ATCS ، P21 ، EUتاریخ و هنر ( P21و )ATCS

مدیریت و حل ترارضات) (OECD؛ احساس
ابتکار و یارآفرینی (ات ادیه اروپا مضامین بین
رشتهای) (P21موضوعات اصلی :اقتصاد
جﻐرافیا دولت و مدنی ( )P21ریسک پذیری
()En Gauge

 Creativity - Critical ThinkingProblem Solving - Production of
Quality Products / Productivity
)(Except ATCS

Learning to learn (Eu and ATCS); Self-orientation
;)P21, En Gauge, OECD
Planning (En Gauge, OECD); Flexibility and
)compatibility (P21, EnGauge
Main topics: Mathematics; Communication in the
mother tongue; Science (EU, P21, ATCS); History
( and Art (P21 and ATCS

Collaboration,
;Communication
Information and
Communication
;Technology Literacy
Social and / or cultural
skills; citizenship

Conflict Management and Resolution
(OECD); Sense of Innovation and
Entrepreneurship (EU; Interdisciplinary
;Topics (P21); Topics: Economics
Government and Civic Geography (P21); Risk
(Taking (En Gauge

جدول  :3ت لیل مفهوم تفکر طراحی
Table 3: Analysis of the concept of design thinking

نویسنده
Author
]Cross [57

عنوان یلیدی در ترریم تفکر طراحی

ترریم

A key title in defining design thinking

Definition

رویکرد میان رشتهای
سبک تفکر
Interdisciplinary approach
Thinking style

]Kimbel[34

سبک شناختی
Cognitive style

رویکرد میان رشتهای
سبک تفکر
مطالره فرآیندهای شناختی یه متراقباً در عمل طراحی دیده میشود شناخته شده است
Interdisciplinary approach
Thinking style
The study of cognitive processes that are subsequently seen in design practice is well
known

( )1بهعنوان یک سبک شناختی مرتب با طراحان یه مشﻐول حل مسلله هستند،
( )2بهعنوان یک تئوری یلی طراحی به عنوان یک رشته با تمریز بر حل مشکالت شرور،
( )3بهعنوان منبری برای سازمان مشاغل و سازمانهای دیگر یه نیاز به نوآوری دارند.
;(1) as a cognitive style associated with problem-solving designers
;(2) as a general theory of design as a discipline with a focus on solving evil problems
(3) As a resource for business organizations and other organizations in need of
innovation.
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. توصیم میینند،تفکر طراحی را بهعنوان فرایندهای شناختی یه طراحان استفاده میینند
 خالقیت و عقالنیت در ت لیل و متناسب یردن راه حلها،بهعنوان توانایی ترییب همدلی
.برای زمینههای خاص در نظر گرفته میشود

Dunne, & Martin [58]

فرایندهای شناختی
Cognitive processes

Design thinking is described as the cognitive processes used by designers. It is considered
as the ability to combine empathy, creativity and rationality in analyzing and adapting
solutions to specific contexts.

نوعی روش تدریس با هد تولید ایدههای جدید و یشم راه حلهای جایگزین به جای انتخاب
بین گزینههای موجود

روش تدریس

Beckman, Barry [59]

Teaching method

A teaching method aimed at generating new ideas and discovering alternative solutions
instead of choosing between existing options.

تفکر طراحی رشتهای است یه از حساسیت و روشهای طراح استفاده مییند تا نیازهای مردم
را با آنچه یه از نظر فنی امکانپذیر است و با یک استرات ی تجاری مناسب میتواند با ارزش
. برطر یند،مشتری و فرصت بازار سازگار باشد

رشته

Brown[60-61]

Field

Design thinking is a field that uses the sensitivity and methods of the designer to meet
the needs of the people with what is technically possible and with a suitable business
strategy that can be consistent with customer value and market opportunity

ابزاری برای یمک به مدیران یسب و یار به منظور بهیارگیری غرایز و روشهای طراحی
روشی جهانی برای حل مسلله در هر حرفهای
.استرات ی مبتنی بر روشها و اصول طراحی یاربر م ور

ابزار

Clark, & Smith[62]

Tool

A tool to help business managers use instincts and design methods; A universal way to
solve problems in any job;
A strategy based on user-centric design methods and principles.

مفهوم جامع برای شناخت طراحی و یادگیری طراحی
مفهوم فرا رشتهای
روش ارزشمند برای یارهای خالق بین رشتهای
Comprehensive concept for design recognition and design learning;
Interdisciplinary concept;
A valuable method for interdisciplinary creative work

فرارشته
الگوی آموزش
Metadisciplinary
Education model

رویکردی برای یادگیری متمریز بر توسره اعتماد به نفس خالق دان آموزان

رویکرد یادگیری

An approach to learning focused on developing students' creative self-confidence

Learning approach

 جهت گیری صریح به نیازهای، ترییبی از تفکر واگرا و همگرا:مهارت ذهنی یا ذهنیت شامل
. و نمونهسازی اولیه،آشکار و پنهان مشتریان و یاربران
فرآیند
 یاربرد روشها و تکنیکهای بیشماری در رشتههای مختلم،جربه ابزار
Mental skills include: a combination of divergent and convergent thinking, explicit
orientation to the overt and covert needs of customers and users, and prototyping.
Process
Toolbox is the application of countless methods and techniques in various fields: design,
engineering, informatics and psychology.

Rauth, Köppen, Jobst &
Meinel[63]

مهارت ذهنی
فرایند
جربه ابزار

Carroll, Goldman,Britos,
Koh, Royalty, &
Hornstein[22]
Vetterli & etal [64]

Mental skills
Process
Toolbox

 مدلهای تفکر طراحی:4جدول
Table 4: Design thinking models

ابراد مدل

وی گی طراحان

مدل

Model dimensions

Feature of designers

Model

 ایده و پیاده سازی،الهام
Inspiration, ideaand implementation

استددل استنباطی استددل استنتاجی
استددل استقرایی ارزیابی
Abductive reasoning
Deductive reasoning
Inductive reasoning
Assessment

درک مشاهده و نقطهنظر فضای راه حل
 مراحل ایده پردازی نمونه اولیه:شامل
ارزیابی
Understanding; View and point of view;
Solution space includes: idea generation
steps; prototype; Assessment

توازن امکان سنجی قابلیت دوام و مطلوب
همکاری و یار گروهی بودن همدلی تجربی خوش بین بودن
Feasibility balance; Durability and desirability; Empathy;
Experimental; Optimism; Collaboration and teamwork

همکاری و یار تیمی مشاهده و همدلی انسان
م ور

براون مدل تفکر طراحی

نویسنده
Author
Brown[60-61]

Design thinking model

مدل تفکر طراحی دان و
مارتین

Dunne & Martin [58]

Dunne & Martin's
design thinking model
Collaboration and teamwork; observation
and empathy; human-centered

فرهنگ همکاری آزاد و افراطی هوشی و عاطفی همدلی

مدل مدرسه استنفورد

A culture of free and extreme cooperation; intelligence
and emotion; empathy

Stanford School Model

Plattner, Meinel, &
Leifer[71]
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همدلی ترریم ایده پردازی نمونه اولیه
ارزیابی
Empathy; Definition; Idea generation;
prototype; Assessment
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فرهنگ همکاری آزاد و افراطی هوشی و عاطفی همدلی

مدل مدرسه استنفورد

A culture of free and extreme cooperation; intelligence
and emotion; empathy

Stanford School Model

بررسی ت قیق ترییب ایدهپردازی
نمونهسازی اولیه ارزیابی و اجرا

 تخصص مدیریت همدلی، شامل موضوع:تخصص تی شکل
فرهنگ اعتماد تفکرات و ایدههای دور از ذهن تفکر یکپارچه

Survey; Research; Composition; Idea
generation; Prototyping; Evaluation and
implementation

T-shaped specialization: including subject, management
specialization; Sympathy; A culture of trusting far-fetched
thoughts and ideas; Integrated thinking

تشکیل شده از دو فرایند خرد و یالن
فرایند خرد نیاز سنجی و ترییب ایده
پردازی نمونهسازی ارزیابی ترریم مجدد
 فضای ایتشا طراحی،مسلله و یالن
نمونه عملکردی انتقادی
نمونه اسب تاریک نمونه جدید
نمونه تمام شده نمونه نهایی

ت لیل رفتاری مهارتهای مشاهده استرداد

IDEO (Ed.).[72]

Serie[73]
Waloszek[74]

 مدل تفکر طراحیSAP
SAP design thinking
model

مدل تفکر طراحی سنت
گالن

Behavioral analysis; Talent observation skills

Vetterli, Brenner,
Uebernickel, and Berger
[64]

St. Gallen's design
thinking model

Consists of two micro and macro
processes; Micro process; Needs
assessment and composition; Idea
generation; sampling; Assessment;
Redefining the problem and the macro,
design exploration space; Critical
performance example
Dark Horse Sample; New sample
Finished sample; Final sample

 اثر بخشی تفکر طراحی روی مهارتهای قرن بیست و یکم:5 جدول
Table 5: The effectiveness of design thinking on 21st century skills

اثر بخشی تفکر طراحی

نویسنده و سال

The effectiveness of design thinking

Author and year

 همکاری، ترامل،نوآوری

Jiang, Tang, Peng, & Liu[77]

Innovation, interaction, cooperation

بهبود یار آفرینی

Val, Gonzalez, Iriarte, Beitia, Lasa, Elkoro,[78]

Improving entrepreneurship

ییفیت در آموزش

Ewina, Luckb, Ritesh Chughc, Jacqueline Jarvisa [79]

Quality in education
Aranda, Lie & Guzey[80]

 تفکر ارزیابی، تفکر واگرا،تقویت حافظه شناختی
Strengthen cognitive memory, divergent thinking, evaluative thinking

 حل مسلله، تفکر خالق،انگیزه

Hubbard & Datnow [81]

Motivation, creative thinking, problem solving

 خالقیت، حل مسلله،یارتیمی

Guaman-Quintanilla, Chiluiza, Everaert, & Valcke [82]

Tim working, problem solving, creativity

 تﻐییرروشهای تفکر و به، همدلی، شبکه سازی، ارتباطات بین فردی، یار گروهی،توسره مهارتهای عمومی
دست آوردن تجربه با ابهام
احساس ارزشمند بودن در دان آموز

Lynch, Kamovich, Longva, & Steiner[83]

Development of general skills, teamwork, interpersonal communication, networking, empathy, changing
ways of thinking and gaining experience with ambiguity
Feeling valued by the student

هوش هیجانی

Phusavat, Hidayanto, Kess, & Kantola[84]

Emotional Intelligence

 ت قیق و یاوش،حل مسلله

Ejsing‐Duun, & Skovbjerg[85]

مرضیه دهقانی و همکاران

M. Dehghani et al.

()92
Problem solving, research and exploration

]Kangas, & Seitamaa-Hakkarainen[86

ارتقاء شیوه تجسم و طراحی
Improve visualization and design methods

]Glen, Suciu, Baughn, & Anson[87

حل مسلله و نوآوری
Problem solving and innovation

]Jun, Han, & Kim [88

خودیارآمدی ،نفع شخصی ،خودینترلی ،عالقه شخصی ،همکاری
نوآوری ،تفکر تلفیقی
Self-efficacy, self-interest, self-control, personal interest, cooperation, Innovation, integrated thinking

]Gross & Gross[89

مهارتهای قرن بیست و یکم ،خالقیت
Twenty-first Century Skills, Creativity

]Retna [6

خالقیت ،حل مسلله ،ارتباطات ،همدلی
Creativity, problem solving, communication, empathy

]Scheer, Noweski, & Meinel[30

مهارتهای قرن بیست و یکم،
21st Century Skills

]Carroll, Goldman,Britos, Koh, Royalty& Hornstein[22

اعتماد به نفس خالق ،همدلی
Creative confidence, empathy

]Welsh MA, Dehler[90

ارتقاء تفکر انتقادی ،مذایره و همکاری
Promote critical thinking, negotiation and collaboration

]Shively [9

تفکر خالق و انتقادی
Creative and critical thinking

]Pusca, & Northwood [91

حل مسلله
Problem Solving

]Wible [92

تفکر خالق و حل مسلله
Creative thinking and problem solving

]Koh [93

مهارتهای قرن بیست و یکم
21st Century Skills

]Koh [94

مهارتهای قرن بیست و یکم
21st Century Skills

نتیجهگیری
ترلیم و تربیت در دنیای امروز مفهومی متفاوت با گذشته دارد ].[95
بههمین علت نظام ترلیم و تربیت در تالش برای استفاده از روشهای
نوین در پرورش افراد خالق و صاحب اندیشههای نو و بدیع است ].[96
یکی از روشهای نوین پریاربرد برای تجهیز دان آموزان به مهارتهای
قرن بیست و یکم «تفکر طراحی» است ] .[97برای بهرهوری از تفکر
طراحی ناگریز به فهم عمیق مرنای تفکر طراحی و آشنایی با مدلهای
مررفی شده هستیم .لذا در این پ وه

سری شده با انجام مرور منظم

بر روی پ وه هایی یه تمریز اصلی آنها مررفی مدلهای تفکر طراحی
و استف اده از تفکر طراحی در آموزش بوده ،تا تصویری روشن از تفکر
طراحی ایجاد شود .پس از تفکر طراحی ،مروری منظم بر روی
مهارتهای قرن بیست و یکم همراه بررسی با شباهتها و تفاوتهای
انجام شد .تفاوت اصلی این پ وه

نسبت به دیگر مطالرات تفکر

طراحی در داخل این است یه تمام پ وه های داخلی در حیطه
مرماری و طراحی انجام شدهاست ] [100-99لیکن این ت قیق در
حوزه آموزش عمومی میباشد.

نتایج حاصل از این مطالره نشان میدهد یه بهطور یلی تردد و تنوع
تراریم تفکر طراحی در پ وه های مورد بررسی با گذر زمان افزای
یافته است .این تنوع ترریم حایی از انرطا پذیری تفکر طراحی و
ماهیت پیچیده طراحی باشد و این همان نتیجهای است یه بوچانان
] ، [101در پ وه خود به آن رسید .از تفکر طراحی در ابتدا برای
مطالره شیوه طراحان استفاده شد .پس از آن یراس ] ،[57مشاهده نمود
یه این روش میتواند بهعنوان رویکرد میان رشتهای قلمداد شود و در
حوزههای متفاوتی استفاده شود .در ادامه مفهوم تفکر طراحی را بروان
] ،[60گسترش داد و از آن بهعنوان یک رشته یاد یرد .رشتهای یه منجر
به نوآوری و حل مسائل پیچیده میشود .با گذشت زمان صاحب نظران
بسیاری مانند بکمن و باری ] [59راث و همکاران ] [63و یرول و
همکاران ] ،[22متوجه شدند یه از تفکر طراحی میتوان در حوزه
آموزش در رشتههای متفاوت استفاده نمود و در نهایت ییمبل ]،[34
تراریم تفکر طراحی را جمع بندی یرد و یک دستهبندی جامع ارائه
داد .با توجه به نتیجه ،مدلهای متفاوتی از فرایند تفکر طراحی وجود
دارد با اینحال پریاربردترین مدل ،مدل براون و مدل مدرسه استنفورد
است .دلیل این فراوانی یاربرد را شاید بتوان از نتایج و انتشار آموزشهای
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مدرسه استنفورد دانست ] .[102زیرا آنها پروژههای یاربردی بسیاری
را با این مدل انجام داده و نتایج آن را منتشر یردهاند .در واقع مدلها
دستورالرملهایی است یه موجب سادهسازی اجرای فرایند تفکر طراحی
میشود.
از دیگر نتایج ت قیق مررفی جامع مهارتهای قرن بیستویکم با استفاده
از چارچوبهای مطرح مشاریت برای مهارتهای قرن )P21( 21؛ ان گیج
( )EnGaugeارزیابی و آموزش مهارتهای قرن  ،)ATCS( 21ات ادیه
اروپا ) (EUو سازمان همکاری اقتصادی و توسره ) (OECdمیباشد.
علیرغم شباهتها و ارتباطاتی یه میتواند در چهارچوبها شناسایی
شود اصطالحات و تراریم مختلم اغلب برای توصیم یک مهارت یا
مجموعه مهارتها استفاده میشود و باعث ابهام و سردرگمی است.
هنگام ص بت در مورد مهارتهای قرن بیست و یکم ،اشارات صریح به
یک سطح آموزشی خاص (آموزش ابتدایی ،متوسطه و عالی) یا م ی
آموزشی (آموزش رسمی یا غیررسمی) وجود ندارد .بیشتر چارچوبها
بهطور یلی بدون ب ث بیشتر در مورد اهمیت مهارتهای مختلم در
سطوح مختلم به آموزش میپردازند .لذا برای هر مهارت و مجموعه
مهارتها باید برچسبها و تراریم مشخصی ارائه شود .این برچسبها
باید بسیار در دسترس و آسان باشد تا بتوان از درک مشترک بین
ذینفران مختلم در زمینه اجرای مهارتهای قرن  21استفاده یرد.
همچنین مهارتهای عمومی قرن بیستویکم برای ملموستر شدن باید
از نظر دان  ،مهارت ،نگرش ،ارزش و اخالق نیز ترریم شود.
همانطوریه توس چارچوب  KSAVEپیشنهاد شدهاست .دزم به ذیر
است یه  KSAVEچارچوبی است یه توس  ATCSبرای ارائه توصیم
قابلیت اندازهگیری از هر مهارت از نظر دان  ،تواناییها (مهارتها)،
نگرشها ،ارزشها و اخالق ارائه شدهاست .لیکن مهارتهایی یه در همه
چارچوبها ذیر شده است عبارتند از :همکاری و ارتباطات سواد فناوری
اطالعات و ارتباطات مهارتهای اجتماعی همچنین خالقیت تفکر
انتقادی حل مسلله تولید م صودت با ییفیت و بهرهوری.
از دیگر نتایج ت قیق نتایج اجرای تفکر طراحی است .از مهمترین و پر
تکرارترین نتیجه تقویت مهارت حل مسلله ،نوآوری و خالقیت و مهارت
استفاده از تفکر تلفیقی بود .در مرحله برد همدلی ،همکاری ،یار تیمی،
خودباوری و ارزشمند بودن فرد یادگیرنده یه به عزت نفس فرد منجر
میشود اشاره شدهاست و در تردادی مقاله هم مستقیماً به مهارتهای
قرن بیستویکم اشاره شده یه اگر به مهارتهای قرن بیستویکم ذیر
شده مراجره شود مشخص میشود نتیجه استفاده از تفکر طراحی منجر
به افزای مهارتهای مهم و مورد تلیید همه چارچوبهای ذیر شده
میشود .در همین راستا حتی تمام ترریمها و مدلهای تفکر طراحی
نیز به تمام این مهارتها (تفکرخالق ،حل مسلله ،یار تیمی ،نوآوری) در
تراریم و بیان مدل اشاره نمودهاند .یه این خود بیانگر توجه ذاتی و
بالقوه تفکر طراحی به مهارتهای قرن بیستویکم است و از طرفی نتایج
ت قیق نیز پس از یاربرد تفکر طراحی نشاندهنده ارتقای این مهارتها
در افراد مختلم میباشد .یه نتیجه با نتایج ت قیق اسچیر و همکاران
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] [30گراس و گراس ] [103و یوه و همکاران ] [93از نظر یسب
نتیجه همسو است .همچنین الزامات بهیارگیری تفکر طراحی مربوط به
پیچیدگیهای عصر نوین است یه هر ل ظه فردی یه در این عصر
زندگی مییند با مشکالت پیچیدهای روبرو میشود یه باید توان حل
آن را داشته باشد و از طر دیگر دنیای رقابتی امروز و توجه به نیازهای
افراد مختلم برای تولید م صول جدید تلیید مجددی بر استفاده از
تفکر طراحی برای دوام آوردن در این رقابت شدید میباشد .لیکن
بهیارگیری تفکر طراحی با م دودیتهایی همراه است از جمله یافتن
چال مرنی دار و پیچیده متناسب با تراریم مد نظر تفکر طراحی و
توان یادگیرنده از جمله م دودیتهای بهیارگیری تفکر طراحی است.
با توجه به نتایج پ وه بهطور یلی میتوان گفت ،ازآنجایه جامره
امروز نیاز به تربیت نسل مجهز به مهارتهای قرن بیست و یکم ،برای
پیشبرد اهدا عالیه جامره دارد لذا توجه به بسترسازی شرای دزم
برای اجرای تفکر طراحی نق بیبدیلی را در پرورش نسلی یار آمد ایفا
مییند .از اینرو دزم است سیاستگذاران و دست اندریاران آموزشی
توجه بیشتری را مرطو به شناخت و اجرای ص یح تفکر طراحی داشته
باشند .دزم به ذیر است به دلیل م دودیتهای موجود ،در این پ وه
به چگونگی و یاربرد تفکر طراحی در حوزههایی غیر از آموزش ،پرداخته
نشدهاست .لذا پیشنهاد میشود در پ وه های آتی ،این موضوع در
سطوح و حوزههای مختلم مورد بررسی قرار گیرد.

مشارکت نویسندگان
این مقاله مسأتخرج از رسأاله زهرا ابوال سأنی اسأت .سأریار خانم دیتر
مرضأأیه دهقانی به عنوان اسأأتاد راهنما و اسأأتادان بزرگوار آقای دیتر
م مأد جوادی پور آقأای دیتر ییوان صأأأال ی و خأانم دیتر نسأأأرین
م مد حسنی بهعنوان مشاور در این مقاله مشاریت داشتهاند.

تشکر و قدردانی
از تمام عواملی یه موجب شکلگیری بهتر این مقاله شده است ،یمال
تشکر را دارم.
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کیوان صیالحی عضأأو هیلت علمی دانش أکده
روانشأأناسأأی و علوم تربیتی دانشأأگاه تهران
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هسأأتند .دارای دیترای تخصأأصأأی سأأنج
آموزش بوده و در تأللیم و ترجمأه یتأابهأایی

نسرین محمد حسنی عضو هیلت علمی

نأظأیأر «روانسأأأنأجأی :گسأأأتأره و مأبأأانأی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه
خوارزمی میباشند .ایشان مدرک یارشناسی
تکنولوژی آموزشی را در سال  1389از دانشگاه
عالمه طباطبایی و مدرک یارشناسی ارشد
تکنولوژی آموزشی را در سال 1391از دانشگاه
عالمه طباطبایی دریافت نمودند و در سال 1395موفق به اخذ مدرک
دیتری تخصصی شدند .زمینههای تخصصی ایشان عبارتند از :عاملهای
هوشمند آموزشی ،طراحی م ی های یادگیری ،بازیوارسازی م ی
یادگیری.

اسأأتانداردهایی برای آزمونگیری آموزشأأی و
روانشأأناختی مدیریت ییفیت در آموزش عالی» همکاری داشأأتهاند.
انتشأأار حدود  100مقاله علمی در مجالت علمی داخلی ،چندین مقاله
بینالمللی بأا نمأایأه ( ،)JCR & WOSانجأام چنأدین طرح پ وهشأأأی،
راهنمایی و مشأاورت بی

از  100یارشأناسأی ارشأد و رسأاله دیتری ،در

یارنامه علمی ایشأأان دیده میشأأود .عالقهمندی مطالراتی و پ وهشأأی
ایشأأان در زمینههایی نظیر رویکردهای پ وه

ییفی ،یمّی و آمیخته

در علوم رفتاری ،سأاخت و میزانیردن ابزارها و فنون گردآوری دادهها
نظریهپردازی در علوم تربیتی ،آسأأیبشأأناسأأی و ارزشأأیابی ییفیت
نظامهای آموزشی ،شیوههای نوین در سنج

عملکرد ت صیلی است.
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