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 محور بودن  -طراح انسان

 به چه معناست؟

محور به معنای باور به این مساله است که کلیه مشکالت، حتی موارد به ظاهر العالجی همچون -پذیرش طراحی انسان

امر است که افرادی که هر روزه با این فقر، برابری جنسیتی و آب پاکیزه، قابل حل هستند. بعالوه، به معنای باور به این 

-کنند، همان کسانی هستند که کلید حل این مشکالت را در اختیار دارند. طراحی انسانمشکالت دست و پنجه نرم می

دهد تا به محور، این فرصت را در اختیار تمامی افرادی که مشغول حل مشکالت هستند، از هر گروهی که باشند، قرار می

های گوناگون امع بپردازند، تا مردمی را که به دنبال خدمت به آنها هستند عمیقا بشناسند، در رابطه با ایدهطراحی در جو

 ها دارند. ای را ایجاد نمایند که ریشه در نیازهای حقیقی انسانهای جدید و خالقانهحلرویاپردازی نمایند و راه

-های اجتماعیایم تا محصوالت، خدمات، تجربیات و شرکتاستفاده کردهمحور -ها از طراحی انسان، دههIDEO.orgما در  

اند، چرا که ما زندگی و تمایالت افراد را در ای را ایجاد نماییم که توسط مردم به کار گرفته شده و مورد پذیرش قرار گرفته

ایم که رویکرد ما چگونه از توان الزم دهایم. حوزه اجتماعی آماده نوآوری است و ما بارها شاهد بومرکز توجه خود قرار داده

محور، یعنی باور به این اصل که تا زمانی -برای ایجاد تاثیری حقیقی برخوردار بوده است. فعالیت به عنوان یک طراح انسان

جهانیان های جدیدی دست یابد که مورد نیاز حلتواند به راهاید عمل کنید، تیم شما میکه برمبنای آن چه از مردم آموخته

 است. و اکنون، با کتاب راهنمای میدانی حاضر، شما به ابزارهای الزم برای تحقق بخشیدن به این باور مسلح هستید.   
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 ها را به کار بگیریدذهنیت

آزماییم، ها را سر هم کرده و میما طرح –پردازند طراحان انسان محور متفاوت از سایر افرادی هستند که به حل مساله می

انگیزی از زمان را در حالیکه پاسخی برای چالش موجود در شویم و حجم شگفتخیلی زود و اغلب با شکست مواجه می

کنیم و رویم. ما مثبت اندیش و سازنده هستیم، تجربه میکنیم. و با این حال، به پیش میاختیار نداریم، سپری می

حل گردیم. ما باور داریم که یک راهاط غیرمنتظره به دنبال الهام میکنیم، و در نقآموزیم، ما همدلی کرده و تکرار میمی

کنیم و پرسیدن سواالت درست، با هم به جایی در بیرون وجود دارد و با حفظ تمرکز بر افرادی که برای آنها طراحی می

جواب داده و برخی دیگر جواب هایی که برخی از آنها کنیم، ایدههای فراوانی را رویاپردازی میرسیم. ما ایدهآن جا می

کنیم. کنیم تا بتوانیم آنها را مورد آزمایش قرار دهیم و سپس آنها را اصالح میهای خود را ملموس میدهند. ما ایدهنمی

وقفه برای نوآوری، و اطمینان از این امر در پایان، رویکرد ما معادل با خالقیتی سرکش و ناآرام است، معادل با فشاری بی

دیدیم. در این راهنمای میدانی، فلسفه رساند که در ابتدای کار هرگز رویای آنها را هم نمیهایی میحلکه ما را به راه است

بینی، تکرار، سازند را به اشتراک خواهیم گذاشت: یکدلی، خوشطراحی خود و هفت ذهنیتی که ما را از سایرین جدا می

 ابهامات، و یادگیری از شکست. اطمینان خالقانه، ساختن، در آغوش کشیدن
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 روند را درک کنید.

و شخصیت مخصوص به خود را دارد. اما فارغ  محور یک روند کامال خطی نیست و هر پروژه همواره محیط-طراحی انسان

پردازی های مواجه هستید، در هر حال از سه مرحله اصلی عبور خواهید کرد: الهام، ایداز اینکه شما با چه نوع چالش طراحی

و اجرا. با اجرای این سه مرحله به ترتیب، همدلی عمیقی با جوامع و افرادی که مشغول طراحی برای آنها هستید، ایجاد 

حل جدید تبدیل کنید؛ اید به فرصتی برای طراحی یک راهخواهید نمود؛ خواهید فهمید که چگونه چیزی را که فرا گرفته

و  IDEO.orgدهید. در سازید و مورد آزمایش قرار میها را نهایتا وارد دنیا کنید، میهای خود را پیش از آنکه آنو ایده

IDEOایم و اگرچه های طراحی استفاده کردهای از چالشمحور به منظور مقابله با رشته گسترده-، ما از طراحی انسان

اند، این رویکرد بخصوص زشکی را پوشش دادههای اجتماعی تا کارزارهای ارتباطی و تا ابزارآالت پهای ما از شرکتپروژه

 به حل خالقانه مسائل، هر بار ما را به نتیجه رسانده است. 

 

 

 

 الهام

کنیم در این مرحله، یاد خواهید گرفت که چگونه مردم را بهتر درک کنید. زندگی آنها را مشاهده می
 شوید. روی خود هوشمند میپیش دهید. و نسبت به چالشو به امیدها و تمایالت آنها گوش فرا می

  
 

 

 پردازیایده

-های طراحی را شناسایی میکنید. فرصتاید را روشن میدر اینجا معنای تمام مواردی که شنیده

 دهید. های خود را آزموده و مورد اصالح قرار میحلکنید. و راه

 

 
 

 

 اجرا
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تان فرا رسیده است. باید راهی بیابید که چگونه حلاکنون فرصت شما برای تحقق بخشیدن به راه

 ایده خود را وارد بازار کنید و چگونه اثر آن را بر جهان بیشینه نمایید.  

 

 

 

 

 از ابزارها استفاده کنید

کنیم. محوری مشابه هم نیستند، ما از یک بسته ابزار برای تمامی آنها استفاده می-هرچند هیچ دو پروژه طراحی انسان

برای مثال، به منظور ایجاد همدلی عمیق با افرادی که در تالش برای خدمت به آنها هستیم، همواره با آنها مصاحبه 

کنیم. برای آنکه تفکر خود را سازنده و دقیق کنیم. به منظور حفظ خالقیت و انرژی، همیشه به صورت تیمی کار میمی

های خود های اولیه ملموسی از ایدهاز مسائل سر در آوریم، همواره نمونهکند نگاه داریم و به این دلیل که به ما کمک می

ایم آید که در مرتبه اول به پاسخ صحیح دست یابیم، همواره آنچه را که ساختهکنیم. و از آنجا که به ندرت پیش میایجاد می

روش موجود در این  ۵۷پردازیم. میکنیم به تکرار با سایرین به اشتراک گذاشته و بر اساس بازخوردی که دریافت می

کنند که شما را از تعریف چالش طراحی خود تا هایی را ارائه میای جامع از تمرینات و فعالیتراهنمای میدانی، مجموعه

ها را دو یا سه بار رساندن آن به بازار هدایت خواهند کرد. شما، در کار بر روی چالش مربوط به خود، برخی از این روش

ها، در قالب یک مجموعه، شما را در استفاده قرار داده و برخی از آنها را هرگز به کار نخواهید گرفت. اما این روش مورد
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کنند تا اجتماعی را که مشغول طراحی برای آن هستید را دقیقا در مسیر نوآوری دائم قرار داده و در عین حال کمک می

 مرکز کار خود قرار دهید. 

 

 

 

 ان داشته باشید حتی اگر احساس راحتی نکنیدبه روند اطمین

تواند گاهی اوقات بیشتر دیوانگی محور رویکردی منحصر به فرد نسبت به حل مساله است، رویکردی که می-طراحی انسان

خالقانه های جدید و حلروید، به ندرت به راهاما اگر شما همیشه دقیقا بدانید به کدام سمت می –به نظر برسد تا یک روش 

دست خواهید یافت. این روند طراحی شده است تا شما بتوانید مستقیما از افراد بیاموزید، خود را در معرض طیف وسیعی 

پذیر و در دسترس است برای افرادی که از احتماالت خالقانه قرار دهید و سپس راهی را که بیش از همه مطلوب، امکان

د. خواهید دید که در طول این روند دائما در حال تعویض ابزارآالت خواهید بود، مشغول طراحی برای آنها هستید برگزینی

کنید به آرامی از مشاهدات دقیق به تفکرات شدیدا انتزاعی رفته و سپس و همچنان که سه مرحله مورد اشاره را طی می

نامیم. با تفکرات حقیقتا ایی و همگرایی میهای نمونه اولیه خود خواهید رفت. ما این روند را واگرمجددا به سراغ پیچ و مهره

های ممکن را در ذهن خواهیم آورد. اما از آنجا که هدف ما حلپردازی، تمام انواع راهبزرگ و گسترده در طول مرحله ایده

ها، از ایجاد تاثیری بزرگ در جهان است، باید در ادامه به شناسایی بپردازیم که کدام ایده در میان مجموعه وسیع ایده

بهترین شانس برای اینکه واقعا کار کند برخوردار است. شما چندین مرتبه واگرایی و همگرایی را تجربه خواهید کرد و با 

 حل آماده برای بازار نزدیک و نزدیکتر خواهید شد. هر چرخه جدید به یک راه
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 کنیدتاثیری حقیقی ایجاد 

پذیر و شدنی دست هایی مطلوب، امکانحلمحور به شکلی منحصر به فرد در موقعیتی قرار دارد که به راه-طراحی انسان

تر است. اما ها و نیازهای آنها، به سرعت کشف خواهیم کرد که چه چیزی مطلوبها، امیدها، ترسیابد. با شروع از انسان

های جذاب برای جامعه هدف حلهای خودمان خواهد بود. پس از آنکه طیفی از راهحلاین تنها یک پنجره برای نگاه به راه

خود را مشخص کردیم، سپس شروع به یافتن آن راهی خواهیم کرد که به لحاظ فنی امکان اجرای آن به صورت حقیقی 

م، اقدامی متوازن کننده خواهد بود، اما پذیر کنیم. این اقداحل را به لحاظ مالی امکانیابیم تا این راهوجود دارد و راهی می

 های موفق و پایدار کامال ضروری است. حلراه اقدامی که برای طراحی



9 
 

 

  

 از اینجا شروع کنید

 مطلوب
 انسان

 شدنی
 تجارت

 پذیرامکان
 فناوری
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 هاذهنیت
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 اعتماد به نفس خالق

های بزرگی دارید و از قابلیت اقدام ایدهاعتماد به نفس خالق به این معناست که شما 

 بر اساس آنها برخوردارید. 

 IDEOگذار، دیوید کلی، بنیان-

تواند همانند یک طراح به دنیا نگاه کند. اغلب، تنها چیزی که برای آزادسازی این پتانسیل، به عنوان یک هر کسی می

حالل مسئله پویا الزم است، اندکی اعتماد به نفس خالق است. اعتماد به نفس خالق باور به این موضوع است که همه افراد 

 ایش یا ساخت مجسمه نیست، بلکه روشی برای درک جهان است. خالق هستند، و اینکه ظرفیتی برای نقاشی یا اجرای نم

محور، به هنگام خیز برداشتن، اعتماد به بینش خود و دنبال کردن -اعتماد به نفس خالق، کیفیتی است که طراحان انسان

توانید به که شما میکنند. یعنی باوری است به این امر اند، بر آن تکیه میهایی که هنوز کامال آنها را کشف نکردهحلراه

های خالقی برای مسائل بزرگ دست یابید و اطمینان به این که تنها کاری که باید انجام دهید این است که حلراه

های خود را باال زده و وارد گود شوید. اعتماد به نفس خالق شما را هدایت خواهد کرد تا چیزهایی را ساخته و آنها آستین

هید، تا اشتباه کنید و همچنان به حرکت ادامه دهید، با اطمینان به این امر که به جایی که الزم را مورد آزمایش قرار د

 است خواهید رسید و اینکه در طول مسیر باید دست به خالقیت بزنید. 

 ممکن است ایجاد اعتماد به نفس خالق زمان ببرد و بخشی از رسیدن به این امر، اعتماد به این موضوع است که روند

ای که در دست دارید رویکردی خالق داشته باشید. محور به شما نشان خواهد داد که چگونه به هر مساله-طراحی انسان

یابید، خواهید دید که اعتماد به نفس های بزرگتر دست میهای کوچک آغاز کرده و به موفقیتهمچنان که با موفقیت

 خالق شما رشد خواهد کرد و خیلی زود به این ذهنیت دست خواهید یافت که فردی با خالقیت سرکش هستید. 
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 بسازید

کشید. و شما با ساختن چیزی ساده در ابتدای کار، عامل ریسک را از روند بیرون می

 خت. های زیادی از این کار خواهید آموهمواره درس

 D-Revکریستا دونالدسون، مدیرعامل،  -

دانیم شویم چرا که به قدرت ملموس بودن باور داریم. و میمحور، ما همواره مشغول ساخت می-به عنوان طراحانی انسان

که محقق ساختن یک ایده، مطالب زیادی را آشکار خواهد کرد که نظریه صرف قادر به آشکار ساختن آنها نیست. وقتی 

توانید در مفاهیم انتزاعی سیر کنید. بلکه باید آنها را تبدیل های تاثیرگذار به داخل جهان باشد، نمیحلبردن راه که هدف،

 به حقیقت نمایید. 

کنیم، ور، صنعتگر و سازنده هستند. ما از هرچه در اختیارمان باشد استفاده میمحور، افرادی اهل عمل،، پیشه-طراحان انسان

سازیم تا بتوانیم آنها را مورد آزمایش قرار های خود را میو قیچی گرفته تا ابزارهای دیجیتال پیچیده. ما ایدهای مقوا از تکه

سازد که هرگز حتی هایی را روشن میها و پیچیدگیدهیم و به این دلیل که ساختن یک چیز به صورت واقعی، فرصت

های پذیری طرحکند تا امکانالعاده برای فکر کردن است و کمک میایم. ضمنا، ساختن روشی فوقکردهفکرش را هم نمی

گذاری آن است. و بدون خود را مورد توجه قرار دهیم. بعالوه، محقق ساختن یک ایده، شیوه بسیار موثری برای به اشتراک

 یم. های خود را به پیش ببرتوانیم بفهمیم که چگونه ایدهبازخوردهای صریح و عملی از افراد، نمی

کنید، مهم نیست چه چیزی را بسازید، چه موادی را به کار بگیرید یا محور حرکت می-وقتی در مسیر روند طراحی انسان

 گذاری آن و یادگیری چگونه بهتر ساختن آن است. نتیجه شما چقدر خوب باشد، هدف همواره طرح یک ایده، به اشتراک

ای از این روند به نمونه اولیه تبدیل کنید، از یک مدل خدمات گرفته تا حلهتوانید هرچیزی را در هر مربهتر از همه، می

محور، تمایل به -حل خودتان. ما، به عنوان طراحان انسانیک مدل یکپارچه، از یک تابلوی مصور گرفته تا جزئیات مالی راه
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افرادی است که قصد خدمت به آنها را  ها از ذهن و قراردادن آنها در دستعمل داریم و این به معنای بیرون کشیدن ایده

 داریم. 
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 از شکست بیاموزید

آن را به عنوان یک شکست در نظر نگیرید، بلکه به عنوان تجربیات طراحی در نظر 

 بگیرید که قرار است از طریق آنها بیاموزید.

 IDEOتیم براون، مدیرعامل، 

های آزمایشگاهی، و تعامالت و آزمودن آنها، در طراحی، نمونهشکست ابزاری بسیار قدرتمند برای یادگیری است. تجربیات 

محور قرار دارند. درک این موضوع که قرار نیست تمامی این موارد به نتیجه برسند نیز همینطور. -قلب طراحی انسان

مت هنگامی که به دنبال حل مشکالت بزرگ هستیم، محکوم به شکست خواهیم بود. اما اگر ذهنیت درستی را به خد

 ناپذیری از آن شکست درس خواهیم آموخت.  بگیریم، به شکل اجتناب

حل یک چالش طراحی چیست آغاز خواهد شد. تنها با گوش فرا دادن، محور، از ناآگاهی نسبت به اینکه راه-طراحی انسان

ی افرادی که به تفکر، ساختن و اصالح مسیر خود به سوی جواب است که خواهیم توانست به چیزی دست یابیم که برا

است و بخشی از  IDEOیک دیدگاه رایج در « زود شکست بخور تا زودتر موفق شوی»کنیم کارساز باشد. آنها خدمت می

دهد. برخی از افرادی که به دنبال حل مساله هستند، با اجتناب ای است که برای اشتباه کردن میقدرت آن به دلیل اجازه

 سازند. نسی حقیقی برای نوآوری محروم میاز ریسک، در واقع خود را از شا

روش  ۱۰۰۰۰ام، فقط من شکست نخورده»توماس ادیسون، این مساله را در جمله معروف خود به خوبی مطرح کرده است، 

محور، فهمیدن آنکه چه چیزی جواب نخواهد داد، بخشی از یافتن -و برای طراحان انسان« دهند.ام که جواب نمییافته

 رسد. ه به جواب میروشی است ک

محور است چرا که ما به ندرت در اولین تالش خود به موفقیت دست خواهیم یافت. -شکست، بخشی ذاتی از طراحی انسان

در واقع، دست یافتن به جواب درست در اولین تالش، اصال نکته اصلی نیست. نکته مهم این است که چیزی را وارد دنیا 
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محور -یادگیری، ادامه طرح پرسش، و ادامه آزمایش، استفاده کنیم. وقتی طراحان انسان نموده و سپس از آن برای ادامه

 یابند، به این خاطر است که در ابتدا به پاسخ اشتباه رسیده بودند. به پاسخ درست دست می
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 همدلی

-های مختلف و مکانهای جدید، باید افراد مختلف، سناریوحلبرای دستیابی به راه

 را بشناسید.های مختلف 

 امی کوالوول، ویراستار مقیم دانشکده طراحی دانشگاه استنفورد -

همدلی عبارت است از ظرفیت پا گذاشتن در کفش دیگران، به منظور درک زندگی آنها و شروع به حل مشکالت از دیدگاه 

مشغول طراحی برای آنها هستید، محور بر مبنای همدلی بنا شده است، بر مبنای این ایده که افرادی که -آنها. طراحی انسان

های نوآورانه هستند. تنها کاری که باید بکنید همدلی با آنها، درک آنها و همراه شدن حلشما برای دستیابی به راه نقشه راه

 با آنها در طول فرایند طراحی است. 

طراحی کرده است، بدون آنکه حقیقتا  های فقرهایی را برای چالشحلالملل، راهبرای مدتهای طوالنی، جامعه توسعه بین

محور، با قرار دادن خودمان -با افرادی که قصد کمک به آنها را دارد همدلی نموده و آنها را درک کند. اما، ما طراحان انسان

های موجود برای ارتقای توانیم شروع به دیدن جهان و تمامی فرصتدر جای فردی که در حال طراحی برای او هستیم، می

 ن، از طریق یک لنز جدید و قدرتمند بنماییم. آ

های خالقی را برای شما فراهم خواهد آورد، بلکه به شما این امکان ور کردن خودتان در جهانی دیگر، نه تنها فرصتغوطه

مشغول  های تفکر از مد افتاده را پشت سر بگذارید. همدلی با افرادی کههای از پیش تصور شده و روشدهد تا ایدهرا می

های زندگی آنها است. اما مهمتر از آن، موجب طراحی برای آنها هستید، بهترین مسیر برای درک واقعی زمینه و پیچیدگی

 خواهد شد افرادی که در حال طراحی برای آنها هستید را در کانون توجه کار خود حفظ نمایید. 
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 از ابهام استقبال کنید. 

خواهیم به خودمان اجازه اکتشاف در احتماالت فراوان را بدهیم تا پاسخ صحیح می

 بتواند خود را نمایان کند. 

 IDEO.orgپاتریس مارتین، یکی از مدیران و مدیر خالقیت،  -

فرهنگی کنند. و در ای که به دنبال حل آن هستند آغاز میمحور همواره کار خود را از ندانستن پاسخ مساله-طراحان انسان

رسد. تواند بیش از حد بر اولین بودن در ارائه پاسخ صحیح تمرکز کند، این نقطه شروع چندان راحتی به نظر نمیکه می

اما، ما با شروع از خانه اول، مجبور خواهیم بود که وارد دنیای روزمره شده و با افرادی که قصد خدمت به آنها را داریم 

هایی غیرمنتظره حلهای متفاوت فراوانی را دنبال کنیم و به راهخود را رها کنیم، ایده صحبت کنیم. همچنین باید خالقیت

محور، ما را به سمت پاسخی نوآورانه هدایت خواهد -دست بیابیم. با پذیرفتن ابهام، و با اعتماد به اینکه روند طراحی انسان

 ای خالق باشیم. العادهدهیم تا به شکل خارقنمود، در واقع به خودمان اجازه می

های بیشتری وجود خواهند سازد این باور است که همواره ایدهمحور را متمایز می-هایی که طراحان انسانیکی از کیفیت

های بیشتری خواهیم داشت. از دانیم ایدهای بیش از آنچه الزم است پایبند نخواهیم بود، چرا که میداشت. ما به هیچ ایده

پردازیم، کنار محور روندی شدیدا مولد است، و از آنجا که ما شدیدا به همکاری با سایرین می-انسانآنجا که طراحی 

ای خواهد های خوب، امر بسیار سادههای متوسط و نهایتا دست یافتن به ایدههایی از ایدههای بد، حفظ بخشگذاشتن ایده

 بود. 

محور کمک -د شهودی به نظر برسد، در واقع به طراحان انسانای ضهرچند ممکن است ابهام در نداستن پاسخ، مساله

دانستیم، پس چه نکاتی برای یادگیری وجود داشتند؟ چگونه کند تا به نوآوری بپردازند. اگر پاسخ را از همان آغاز کار میمی

توانستند ما را راهنمایی کنیم کجا میهایی خالقانه دست یابیم؟ افرادی که برای آنها طراحی میحلتوانستیم به راهمی

توانیم در ابتدا تصور کنیم آزاد ساخته و ما را در مسیری کند؟ پذیرش ابهام در واقع ما را از دنبال کردن پاسخی که نمی

 به سمت نوآوری مداوم و اثرات ماندگار هدایت خواهد کرد. 
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 خوشبینی

 کند. خوشبینی ویژگی است که شما را به سمت جلو هدایت می

 گذار، شرکای آیندهجان بیلنبرگ، بنیان -

ایم که طراحی ذاتا امری خوشبینانه است. برای پذیرش یک چالش بزرگ، بویژه چالشی به بزرگی و الینحلی ما بر این عقیده

کردیم. فقر، اساسا باید باور داشته باشیم که موفقیت یک گزینه است. اگر چنین باوری نداشتیم، حتی تالش هم نمی

پذیر، پذیرش این ایده که حتی اگر پاسخ را ندانیم، آن پاسخ جایی در بیرون بوده نی عبارت است از پذیرش امکانخوشبی

 توانیم آن را بیابیم. و ما می

کند که وقتی به در بسته خوردیم سازد، ما را تشویق میتر میها، ما را خالقحلخوشبینی، عالوه بر هدایت ما به سمت راه

نفع در یک پروژه کمک خواهد کرد. نزدیک شدن به مسائل از این دیدگاه که حتما مه دهیم و به تمام افراد ذیباز هم ادا

کند که برای هدایت در سختترین مشکالت به آنها حلی خواهید یافت، تمام پروژه را مملو از انرژی و نیروی محرکی میراه

 نیاز دارید.

تواند باشد تمرکز دارند، نه بر موانع بیشماری که ممکن است در مسیرشان می محور، با سماجت بر آنچه-طراحان انسان

برند. اما این ای میهای غیرمنتظرهحلناپذیر خواهند بود و اغلب طراحان را به سمت راهها اجتنابقرار گیرد. محدودیت

محور تا چه -دهد طراحان انسانان میاست که نش –ای قابل حل خواهد بود مبنی بر اینکه هر مساله –بخش ما باور روح

 حد خوشبین هستند. 
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 تکرار کنید، تکرار کنید، تکرار کنید

دهیم، چرا های خود را در طول مسیر مورد اعتبارسنجی قرار میبا تکرار کردن، ایده

 شنویم که در واقع در حال طراحی برای آنها هستیم.که نظر افرادی را می

 شرکای فرداگذار، گبی برینک، بنیان -

کنیم، چرا که بازخورد افرادی که محور، رویکردی تکرار شونده را برای حل مشکالت اتخاذ می-ما به عنوان طراحان انسان

کند. ما با تکرار، اصالح و ارتقای حل تبدیل میمشغول طراحی برای آنها هستیم را به بخشی حیاتی از نحوه تکامل یک راه

های بیشتری داشته باشیم، رویکردهای متعددی را امتحان دهیم که ایدهدر جایگاهی قرار میمستمر کار خود، خودمان را 

 یابیم. های موفق دست میحلسازیم و سریعتر به راهکنیم، خالقیت خود را آزاد میمی

تمامی جزئیات پس  دارد و تمرکز ما را برای دستیابی به ایده و درست کردنتکرار ما را چابک و آماده پاسخگویی نگاه می

گذاشتید، کمال ای را به اشتراک میای را ساخته یا ایدهدهد. اگر شما هر بار که نمونه اولیهاز چند مرتبه تکرار، آموزش می

ای کردید که اعتبار آن همچنان در هالههای زیادی را صرف اصالح چیزی میگرفتید، در آن صورت باید سالرا هدف می

ها و منابع زیاد بسط دهید تا توانید ایده خود را بدون صرف ساعتداشت. اما، با ساخت، آزمایش و تکرار میاز ابهام قرار 

 زمانیکه اطمینان حاصل کنید این ایده، ایده نهایی است. 

تکرار فرصت  توانیم در مرتبه اول، یا حتی دوم، جواب صحیح را بیابیم.دانیم نمیپردازیم چرا که میدر اصل، ما به تکرار می

حلی دهد، تا به جواب نادرست برسیم، تا حدسیات خود را دنبال کنیم، اما در نهایت به راهاکتشاف را در اختیار ما قرار می

کنیم که امکان تداوم یادگیری را برایمان فراهم برسیم که سایرین آن را پذیرفته و به کار بگیرند. ما به این دلیل تکرار می

بندی کنیم که یک ایده، محصول یا خدمات موفق خواهد های خود مخفی شویم، و شرطی آنکه در کارگاهآورد. به جامی

 دهیم که راهنمای ما باشند. بود، به سرعت وارد جهان شده و به افرادی که قصد طراحی برای آنها داریم اجازه می
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 هاروش
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 الهام

یابد بازکردن ذهنتان به روی احتماالت خالق، و اطمینان به این موضوع ارتباط میگیری به یادگیری سیال، مرحله الهام

های صحیح تبدیل خواهند شد. حلهایتان به راهکه تا وقتی به تمایالت اجتماعی که در آن شرکت دارید توجه کنید، ایده

صحبت آوری از افراد همحجم سرسام یابید، و باسازید، نسبت به چالش پیش روی خود هوشمندی میشما تیم خود را می

 شوید. می

 

 کند به سواالت زیر پاسخ گویید:این مرحله به شما کمک می

 چطور شروع کنم؟

 چطور مصاحبه با افراد را انجام دهم؟

 چگونه افراد را در کانون توجه تحقیقات خود حفظ کنم؟

 توانم برای درک افراد به کار گیرم؟چه ابزارهای دیگری را می
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 چهارچوب چالش طراحی خود را مشخص کنید 

تان ضروری است. در اینجا نحوه انجام بندی مناسب چالش طراحی شما برای موفقیتقاب

 درست این کار را شرح خواهیم داد.

تواند شما را در مسیر صحیح قرار داده، نحوه تفکر دست یابی به چهارچوبی درست از چالش طراحی، می 

حل را سازماندهی کند و در لحظات بروز ابهام، به روشن ساختن مسیری که باید با راهشما در رابطه 

طراحی خود را در آن پیش ببرید کمک نماید. مشخص کردن چهارچوب چالش طراحی بیشتر یک هنر 

ا ای وجود دارند که باید مد نظر قرار داده شوند. ابتدا، از خود بپرسید: آیاست تا علم، اما نکات کلیدی

های متنوع را فراهم خواهد آورد حلچالش پیش روی من، به تاثیری نهایی منجر خواهد شد، امکان راه

و زمینه موجود را مد نظر قرار خواهد داد؟ این موارد را در کنار هم قرار داده و سپس آن را اصالح کنید 

  تا جایی که به چالشی تبدیل شود که از حل آن احساس هیجان داشته باشید.

 زمان

 دقیقه ۹۰

 سطح دشواری

 سخت

به چه چیزی 

نیاز خواهید 

 داشت؟

خودکار، برگه 

قاب بندی چالش 

 ۱۶۵طراحی، ص. 

 کنندگانشرکت

 تیم طراحی

 هاگام

کار را با نوشتن چالش طراحی خود آغاز کنید. این متن باید کوتاه بوده و به سادگی به خاطر  .1

دهد. اغلب این موارد دارید انجام دهید نشان میجمله که آنچه را قصد سپرده شود، یک تک

حل محور کنند تا راهکنیم که شما و تیمتان را آماده میبندی میرا به صورت سواالتی جمله

 های فراوانی را در طول مسیر ایجاد نمایید. بوده و ایده

مکان دستیابی ای که به خوبی تنظیم شده باشند، به تاثیر نهایی منجر شده، اهای طراحیچالش .2

ها و زمینه موجود را نیز مد نظر قرار آورند و محدودیتها را فراهم میحلبه انواع مختلف راه

 دهند. می

تله متداول دیگری که در هنگام تعیین مقیاس یک چالش طراحی با آن مواجه خواهیم بود،  .3

الشی با مقیاس این است که مقیاس را یا خیلی تنگ و یا خیلی گسترده در نظر بگیریم. چ

های خالق فراهم نخواهد کرد. و چالشی که از حلکوچک، فضای کافی برای کاوش در راه

ای در رابطه با نقطه شروع به کار به مقیاس بیش از اندازه گسترده برخوردار باشد، هیچ ایده

 شما نخواهد داد. 

دوباره انجام دهید. ممکن است اید، این کار را اکنون که چالش خود را از این فیلترها عبور داده .4

حلی خوب است. آزمایش سریعی تکراری به نظر برسد، اما سوال صحیح، کلید دستیابی به راه

توانیم ظرف کنیم این است که ببینیم آیا میکه معموال بر روی یک چالش طراحی اجرا می
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یعنی احتماال در حل ممکن برای آن ارائه دهیم. اگر چنین باشد، تنها چند دقیقه، پنج راه

 اید. مسیر صحیحی قرار گرفته

 اجرای روش در عمل

 

 

 چهارچوب چالش طراحی خود را مشخص کنید

ما اغلب چند مرتبه  IDEO.orgبسیار بعید است بتوانید چالش طراحی خود را در اولین تالش به درستی بیان کنید؛ در 

ای که قصد حل آن را داریم را به درستی انیم نحوه صیقل دادن مسالهگذاریم تا بتوهای فراوانی را پشت سر میتکرار و بحث

 بیابیم. 

دانستیم که قصد داریم بر آموزش کودکان تمرکز کنیم، اما در دومین چالشی که در برنامه تقویت با آن مواجه بودیم، می

های مختلفی را ایجاد حلدستیابی به راهکردیم تا اثری حقیقی را به وجود آورد، امکان تر میباید مقیاس را کمی کوچک

دهد که او و تیمش شرح می 1نماید و همچنان زمینه کافی برای شروع کار را در اختیار ما قرار دهد. مدیر چالش، چیوما اوم

 چگونه این چالش را صیقل دادند.

کردیم که برای کدام کدوکان. آیا می خواهیم کاری برای کودکان انجام دهیم، اما البته باید ابتدا مشخصدانستیم میمی»

تر؟ به دلیل اهمیت بسیار زیاد رشد در مراحل سنگرفتیم، فقط نوجوانان را، یا کودکان کمباید تمام کودکان را در نظر می

بر این دانستیم که تنها اولیه کودکی، بر کودکان در بازه سنی صفر تا پنج سال تمرکز کردیم. اما مطمئنا در ابتدای کار نمی

 «کودکان تمرکز خواهیم نمود.

حتی در آن زمان، این چالش نیاز به بازبینی داشت. نهایتا با تمرکز نه بر روی کودکان، بلکه بر والدین آنها، تیم و شرکایش 

 . المللی انگلستان، طرحی را آماده کردند که معتقد بودند بیشترین اثر را به وجود خواهد آورددر دپارتمان توسعه بین

                                                           
1 Chioma Ume 
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اما «. تصمیم گرفتیم بر افرادی که بیش از همه به کودکان نزدیک هستند، یعنی والدین آنها، تمرکز کنیم»به گفته اوم، 

بردند، کند که اگرچه والدین به موضوع اصلی تبدیل شدند، همچنان این کودکان بودند که از این طرح بهره میوی تاکید می

گرفت. در پایان، تیم مذکور کز بیش از حد اعضای تیم بر ارتقای زندگی والدین را میتفاوتی ظریف که جلوی انحراف یا تمر

کند: والدین در جوامع کم درآمد، چگونه بندی بسیار خوبی از چالش دست یافت، قابی که این سوال را مطرح میبه قاب

 توانند شکوفایی کودکان خود در پنج سال اول زندگیشان را تضمین نمایند؟می

استفاده کنید و چندین بار مراحل آن را تکرار کنید تا اطمینان حاصل  ۱۶۵برگه کار قاب بندی چالش طراحی در ص.  از

ای برای شروع به کار در اختیارتان خواهد گذاشت، اما همچنان نمایید که سوال شما اثر الزم را بوجود خواهد آورد، نقطه

 های خالقانه را فراهم آورد. وسیعی از پاسخ به قدر کافی گسترده خواهد بود که امکان طیف
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 چهارچوب چالش طراحی خود را مشخص کنید

 ای که به دنبال حل آن هستید چیست؟مساله

 بهبود زندگی کوداکن. 

 ( تالش کنید مساله را در قالب یک سوال طراحی بیان نمایید. ۱

 توانیم زندگی کوداکن را بهبود بخشیم؟چگونه می

 ای که قصد ایجاد آن را دارید بیان نمایید.اثر نهایی( اکنون، ۲

 خواهیم کوداکن خردسال در جوامع کم درآمد اماکن شکوفا شدن را به دست آورند. می

 های احتمالی مساله شما چه مواردی هستند؟حل( راه۳

اطمینان حاصل کنید که امکان دستیابی به نتایج وسیع فکر کنید. اشکالی ندارد که یک پروژه را با یک یا دو حدس و گمان آغاز کرد، اما 

 اید. انگیز را حفظ کردهشگفت

تغذیه بهتر، مشارکت بیشتر والدین با کوداکن خردسال به منظور کمک به پرورش ذهنی، آموزش بهتر به والدین، مراکز آموزشی برای 

 نوزادان. های الزم برای های اولیه کودکی، دسترسی بهتر به  واکسن و مراقبتسال

 هایی که با آنها مواجه هستید را بنویسید. ها و محدودیت( در نهایت، برخی از زمینه۴

 توانند شامل موارد جغرافیایی، فنی، زمانی باشند یا به جمعیتی که قصد رسیدگی به آن را دارید مربوط باشند. ها میاین محدودیت

حلی حل خود را با والدین آنها مطرح کنیم. به دنبال راهدارند، تصمیم گرفتیم راهاز آنجا که کوداکن کنترل شرایط خود را در دست ن

 هستیم که در مناطق مختلف قابل اجرا باشد. 

 ( آیا سوال اولیه شما نیاز به تغییر دارد؟ مجددا تالش کنید.۵

 زندگی را تضمین نمایند.توانند شکوفایی کوداکنشان در طی پنج سال اول درآمد چگونه میوالدین در جوامع کم
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 یک طرح پروژه تهیه کنید 

خود را سازماندهی کنید، نقاط قوت خود را بشناسید و شروع به شناسایی آنچیزی کنید که 

 های نوآورانه به آن دست یابد.حلتیم شما باید با راه

دهد امر به شما امکان میشوید، باید طراحی را ایجاد نمایید. این هنگامی که آماده حل چالش خود می 

خود را مورد توجه قرار دهید و اگرچه این جزئیات با پیشرفت اوضاع تغییر  تا تمامی جزئیات پروژه

ریزی کنید، مطمئنا از شرایط بهتری خواهند کرد، اگر بتوانید از قبل برای آنچه در پیش دارید طرح

کنید، کارمندان، بودجه، این که به چه ر میبرخوردار خواهید بود. جدول زمانی، فضایی که در آن کا

روید، و چیزی که باید تولید کنید را در این طرح مورد توجه هایی نیاز دارید، سفرهایی که میمهارت

 تواند شما را در مسیر صحیح حفظ نماید.  قرار دهید. داشتن برداشتی خوب از تمامی این اطالعات می

 زمان

 دقیقه ۶۰-۹۰

 سطح دشواری

 متوسط

به چه چیزی 

نیاز خواهید 

 داشت؟

خودکار، کاغذ، 

کاغذهای 

-یادداشت چسب

 دار، تقویم 

 کنندگانشرکت

 تیم طراحی

 هاگام

یک نقطه شروع خوب استفاده از تقویم است. یک تقویم بزرگ را چاپ کرده یا درست کنید و  .1

عالمت بزنید. این روزها آن را در فضای کاری خود قرار دهید. اکنون، روزهای کلیدی را در آن 

هایی را شامل باشند که االجل، جلسات مهم، تاریخ سفرها، یا زمانتوانند، روزهای ضربمی

 اعضای تیم شما در دسترس نخواهند بود. 

پس از آنکه احساسی از جدول زمانی خود به دست آوردید، به بودجه و کارمندان خود توجه  .2

بینی هایی را پیشدر اختیار دارید؟ اگر وجود محدودیت کنید. آیا تمام موارد مورد نیاز را

 توانید آنها را دور بزنید؟کنید، چطور میمی

باید پیش از ورود به میدان نسبت به موضوع خود هوشیاری به دست آورید. حال باید با چه  .3

 کسی صحبت کنید؟ الزم است چه مطالبی را مطالعه کنید تا نسبت به چالش خود بروز باشید؟

به سواالتی از این دست پاسخ بدهید: تیم من چه زمانی باید وارد میدان شود؟ تیم من یک  .4

جلسه خواهد داشت یا دو جلسه؟ آیا شرکای ما هم حضور خواهند داشت؟ آیا باید چیزی را 

به صورت فیزیکی بسازیم؟ چه مدت زمان، پول و توان انسانی برای تولید آن نیاز خواهیم 

 داشت؟

شما همزمان با تحول موارد مختلف تغییر خواهد کرد و این امری کامال عادی است.  طرح پروژه .5

توانید در حین اجرا موارد مختلف را اصالح کنید، اما اطمینان حاصل نمایید که همواره می

 پیش از شروع پروژه، آن را واقعا به طور کامل مورد تفکر قرار داده باشید.  
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 یک تیم تشکیل دهید 

ای از افراد متفکر، سازنده و اهل عمل، درست همان ترکیب درستی است رشتهترکیبی بین

 تواند با هر چالش طراحی مواجه شودکه می

توانید سه طراح ای خواهد داشت. میهای میان رشتهمحور، بهترین عملکرد را در تیم-طراحی انسان 

خصیص دهید، اما اگر یک طراح گرافیک، یک تجاری را برای کار بر روی یک شرکت اجتماعی جدید ت

خبرنگار، یا یک طراح صنعتی را هم وارد این ترکیب کنید، در آن صورت حاالت تفکر جدیدی را به تیم 

خود وارد خواهید کرد. هوشمندانه است که نسبت به نوع استعدادی که تیمتان به آن نیاز خواهد داشت 

اگر در حال طراحی یک شرکت اجتماعی هستید، یک طراح کسب و کار احتماال  –آگاهی داشته باشید 

بینی های غیرمنتظره را با استفاده از یک تیم پیشحلاما نخواهید توانست راه –گزینه مناسبی است 

 شده به دست آورید. 

 زمان

 دقیقه ۶۰

 سطح دشواری

 سخت

به چه چیزی 

نیاز خواهید 

 داشت؟

 خودکار، کاغذ، 

 کنندگانشرکت

رهبری پروژه، 

های سازمان

 شریک

 هاگام

ابتدا، ارزیابی کنید که به چند عضو تیم نیاز خواهید داشت، اعضای تیم تا چه حد در دسترس  .1

 هستند و اینکه پروژه شما باید چه وقت آغاز شده و به پایان برسد؟

به اعضای اصلی تیم خود نگاهی انداخته و مشخص کنید در چه چیزی خوب هستند و در چه  .2

 کاری چندان خوب نیستند. 

آیا یک قابلیت فنی روشن وجود دارد که شما به آن نیاز داشته اما در حال حاضر آن را در  .3

مثال یک مهندس مکانیک، یک طراح گرافیک، یا یک نویسنده متبحر؟ به یاد  –اختیار ندارید 

هایش از اهمیت باالیی توانید عضو جدیدی را، در صورتی که مهارتداشته باشید که همواره می

 برخوردار باشند، برای مدت زمان کوتاهتری به تیم اضافه نمایید.  
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 ابزارهای کسب اطالعات 

شود، بلکه به حرف محور تنها به حرف زدن با تعداد زیادی از افراد مربوط نمی-انسانطراحی 

های شما واقعا زدن با افراد درست ارتباط دارد. اکنون یک استراتژی ایجاد کنید تا مصاحبه

 ارزشمند باشند. 

ضروری است که پیش از آنکه صحبت با افرادی که مشغول طراحی برای آنها هستید را آغاز کنید،  

ای در این مورد داشته باشید که با چه کسانی صحبت کنید، چه سواالتی را با آنها مطرح کنید، استراتژی

ریزی از پیش، و تعقیب فهرست افرادی که با آنها آوری نمایید. با برنامهو چه اطالعاتی را باید جمع

شته باشید که موازنه صحیحی میان توانید اطمینان دااید پس از انجام مصاحبه، میصحبت کرده

های مختلف و همچنین طیف کاملی ها و طبقهمتخصصین و افراد عامی، زنان و مردان، افرادی با قومیت

 اید.   ها برقرار کردهاز رفتارها، باورها و دیدگاه

 زمان

 دقیقه ۳۰-۶۰

 سطح دشواری

 متوسط

به چه چیزی 

نیاز خواهید 

 داشت؟

 خودکار، کاغذ، 

 کنندگانشرکت

 تیم طراحی

 هاگام

کنید که قصد مصاحبت با آنها را دارید، عوامل مختلفی را مد وقتی شروع به تعیین افرادی می .1

نظر داشته باشید: سن، جنسیت، قومیت، طبقه، جایگاه اجتماعی. واقعا الزم است به سخنان 

 چه افرادی گوش فرا دهید؟

هنگام طراحی برنامه مصاحبه خود، نسبت به جنسیت حساس باشید. ممکن است برخی جوامع  .2

با مصاحبه زنان توسط مردان راحت نباشند. یا اگر در حال کار بر روی موضوع حساسی، 

همچون قضای حاجت در مال عام هستید، پیش از شروع به مصاحبه دقت کنید که روابط 

 (. ۳۹درک کرده باشید )ص. دینامیک اجتماعی را به درستی 

توانند ابزار بسیار مفیدی باشند و همچنین به شما در ( می۴۲های گروهی )ص. مصاحبه .3

شناسایی افرادی که مایلید در مصاحبه فردی بیشتر با آنها مصاحبت داشته باشید، کمک 

 خواهند کرد. 

هید تا اطمینان حاصل ( را مورد توجه قرار د۴۹های اصلی )ص. ترین حاالت و جریانافراطی .4

 اید. کنید که با طیف وسیعی از افراد صحبت کرده
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 تحقیقات ثانویه 

به روز شدن در رابطه با چالش پیش رو، نقشی حیاتی در موفقیت در حوزه مربوطه خواهد 

 داشت.  

های آنها محدودیتها، و طلبیها، جاهمحور تماما به صحبت با افراد در رابطه با چالش-طراحی انسان 

روید، لحظاتی وجود خواهند داشت شود. اما همچنان که در مرحله الهام بخشی به پیش میمربوط می

هایی بیش از آنچه یک مصاحبه با فردی در وسط خیابان امکان فراهم کردن که به زمینه، تاریخ یا داده

نند واقعا دشوار باشند، و به همین دلیل تواهای حوزه اجتماعی میآن را دارد، نیاز خواهید داشت. چالش

است که تحقیقات ثانویه، چه به صورت آنالین، با خواندن کتاب یا تفسیر اعداد و ارقام، انجام شوند، 

ایم که ما به این نتیجه رسیده IDEO.orgتوانند به شما در طرح سواالت درست کمک کنند. در می

 یک بنیان دانش مستحکم بهترین محل برای مقابله با یک چالش طراحی است. 

 زمان

 روز ۱-۲

 سطح دشواری

 متوسط

به چه چیزی 

نیاز خواهید 

 داشت؟

اتصال اینترنت، 

خودکار، دفتر، 

 مطالب تحقیقاتی

 کنندگانشرکت

 تیم طراحی

 هاگام

است که شروع به یادگیری در رابطه با پس از آنکه چالش طراحی خود را شناختید، زمان آن  .1

توانید این کار را با اکتشاف در جدیدترین اخبار حوزه تر نمایید. میزمینه آن به شکل گسترده

ها، مجالت یا نشریاتی استفاده کنید تا با مربوطه به سرعت انجام دهید. از اینترنت، روزنامه

 مطالب جدید آشنا شوید. 

توانند فناورانه، ها میر در حوزه بخصوص خود را بیابید. این نوآوریهای اخیسعی کنید نوآوری .2

-تواند به شما در طرح پرسشپذیر میرفتاری، یا فرهنگی باشند. درک مرزهای کارهای امکان

 های عالی کمک کند. 

های دیگر حوزه خود داشته باشید. کدامیک از آنها جواب داده است؟ کدامیک حلنگاهی به راه .3

هایی وجود دارند که با آنچه که ممکن است طراحی کنید مشابهت حلاند؟ آیا راهندادهجواب 

بخش بوده حل خودتان الهامهایی هستند که برای شما در طراحی راهحلداشته باشند؟ آیا راه

 باشند؟

توانند شدیدا متفاوت بوده و نظرات مختلفی را به همراه ( می۳۹ها )ص. از آنجا که مصاحبه .4

اشته باشند، از تحقیقات ثانویه خود به منظور یافتن حقایق و آمارهایی که برای درک زمینه د

 چالش خود به آنها نیاز دارید، استفاده نمایید.  
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 مصاحبه 

راهی بهتر از مصاحبه مستقیم با کسانی که مشغول طراحی برای آنها هستید، به منظور درک 

 امیدها، تمایالت و آرزوهای آنها وجود ندارد. 

محور، تماس با افرادی -بخشی است. مساله طراحی انسانمصاحبه حقیقتا، دشوارترین بخش مرحله الهام 

توانند ها میسخن آنان به بیان خودشان است. مصاحبهکه مشغول طراحی برای آنها هستید و شنیدن 

ها و ادراکاتی را به دست خواهید آورد های زیر، انواع بینشکمی ترسناک باشند، اما با دنبال کردن گام

های خود را در محیط که هرگز با نشستن پشت میز به آنها نخواهید رسید. هرگاه امکان داشت، مصاحبه

با مصاحبه با افراد در محل زندگی یا کار آنها، اطالعات بسیار زیادی را در رابطه فرد ترتیب دهید. شما 

 با ذهنیت، رفتار و سبک زندگی آنها خواهید آموخت.   

 زمان

 دقیقه ۶۰-۹۰

 سطح دشواری

 متوسط

به چه چیزی 

نیاز خواهید 

 داشت؟

خودکار، کاغذ، 

برگه کار راهنمای 

مصاحبه، ص. 

۱۶۶ 

 کنندگانشرکت

طراحی، تیم 

فردی که قصد 

طراحی برای او را 

 دارید.

 هاگام

در هر مصاحبه، نباید بیش از سه عضو تیم تحقیقاتی حضور داشته باشند، تا شرکت کننده در  .1

مصاحبه دستپاچه نشود و محل مصاحبه هم شلوغ نشود. هر عضو تیم باید نقشی روشن داشته 

 کننده، یادداشت بردار، عکاس(. باشد )برای مثال، مصاحبه

ای از سواالتی که قصد طرح آنها را دارید آماده نمایید. مصاحبه را، پیش از پرسیدن مجموعه .2

شوند، با طرح سواالت کلی در تری که مستقیما به چالش شما مربوط میسواالت مشخص

 ها، و عادات فرد آغاز کنید. رابطه با زندگی، ارزش

کنید گوید بر روی کاغذ مکتوب کنید، نه آنچه را که فکر میی را که فرد میحتما دقیقا آن چیز .3

گویند وابسته است. اگر از یک ممکن است بگوید. این روند به شنیدن دقیق آنچه افراد می

های مستقیم کنیم، حتما مترجم را آگاه کنید که شما به دنبال نقل قولمترجم استفاده می

 د مصاحبه شونده. هستید، نه خالصه کالم فر

شنوید تنها یک بخش از داده است. حتما زبان بدن و محیط اطراف فرد را زیر آنچه شما می .4

توانید از محیط مصاحبه بیاموزید. عکس بگیرید، البته با نظر بگیرید و ببینید چه نکاتی را می

 این شرط که ابتدا برای عکس برداری اجازه گرفته باشید.  
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 روش در عمل

 

 

 مصاحبه

محور، مصاحبت مستقیم با جوامعی است که قصد خدمت به آنها را دارید. و هیچ راهی بهتر -یکی از ارکان طراحی انسان

 نظرات وی وجود ندارد.  ها و نقطهاز مصاحبه با یک فرد برای درک تمایالت، ترس

، به منظور 1( و با بانک بنکامرCGAPبا گروه مشاوره بانک جهانی، به منظور کمک به فقرا ) IDEO.org، ۲۰۱۲در 

تر، به منظور کمک به قشر کم درآمد انداز جدید و قابل دسترسهای پسهای موجود برای ارائه فرصتشناسایی فرصت

های فراوانی را برگزار نموده و هر بار در تالش بود نحوه پس انداز مکزیک، همکاری نمود. این تیم در طول پروژه، مصاحبه

اما « کنم.انداز نمیمن پول خود را پس»ط افراد را درک نماید. تیم مذکور، بارها و بارها این جمله را شنید که پول توس

های غیررسمی خود را به عنوان یک پس از پرسیدن چند سوال دیگر، دریافتند که افراد کم درآمد مکزیک، شاید روش

گیرد، در نظر نگیرند، اما آنها در حقیقت مقداری از پول خود را کنار انداز پول، آنطور که در یک بانک انجام میشیوه پس

 کرد.دهند، نقشی حیاتی در طراحی نهایی تیم ایفا میگذارند. و درک اینکه آنها چطور این کار را انجام میمی

هایش در کمد، یراهنهای خود دریافتند که مردی پول اضافه خود را در هنگام آویزان کردن پاعضای تیم، با کمک مصاحبه

دانست مادربزرگ به او اجازه خرج داد، چرا که میدهد. خانم دیگری پول خود را به مادربزرگش میدر جیبهای آنها قرار می

های کرد که به هزینهای تقسیم میهای قهوهپول برای چیزی بیهوده را نخواهد داد. زنی دیگر، پول خود را در میان قوطی

 های مدرسه، غذا و اجاره، تخصیص یافته بودند. زینهمختلفی همچون ه

                                                           
1 Bancomer 
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پول برای ساخت « اندازپس»کرد. او در حال انداز میتیم ما حتی با مردی مصاحبه کرد که پول خود را با خرید آجر پس

 بسازد.  کرد تا بتواند ظرف چند سال خانه خود رایک خانه بود و در نتیجه پول اضافی خود را صرف وسایل ساختمانی می

درآمد، پول را صرفا به منظور های کمها به دست آمد، این بود که بسیاری از مکزیکیبینشی کلیدی که از این مصاحبه

کنند. این ایده، مستقیما منجر به طراحی یک کنند، بلکه پول خود را برای اهدافی مشخص ذخیره میانداز ذخیره نمیپس

 های من( نام گرفت. )پروژه« Mis Proyectos»سوی تیم گردید که به درستی  انداز ازرویکرد پروژه محور به پس

ها یا دفاتر افرادی که قصد طراحی برای آنها را دارید، برگزار نمایید. ابتدا، و پیش های خود را در خانهسعی کنید مصاحبه

-تر به آنها آرامش خیال بدهید. و حتما به جای طرح سواالت بلهاز رفتن به سراغ موضوعات مشخص، با طرح سواالت کلی

 خیر، سواالتی با پایان باز مطرح نمایید. -یا
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 راهنمای مصاحبه

 با موضوعات عمومی شروع کنید

توانید برای آغاز صحبت و گرم کردن ای که میسواالت کلی برخی

 افراد مطرح نمایید، چیست؟

 شما چه شغلی دارید؟

 شود؟دستمزد شما چگونه پرداخت می

 کنید؟انداز میچطور برای آینده پس

.................................... 

.................................... 

.................................... 

 سپس بحث را عمیقتر کنید

ها توانند به شما در شروع به درک امیدها، ترسبرخی سواالتی که می

 و رویاهای این فرد کمک کنند چیست؟

 دهید؟در حال حاضر پول خود را چطور به امور مختلف تخصیص می

 کنید؟اید را کجا نگهداری میپولی که کنار گذاشته

 کنند؟انداز پول کمک میشما در پس چه اکرهایی به

اید، از تجربه خود اگر تا به حال تجربه حضور در یک بانک را داشته

 برای ما بگویید. 

.............................................. 

............................................... 

 

 

  



36 
 

 

 مصاحبه گروهی 

توانید با انجام یک مصاحبه گروهی، درک سریعی از زندگی، روابط، و نیازهای یک جامعه می

 به دست آورید.  

تواند دیدی (، می۳۹)ص.  هرچند ممکن است یک مصاحبه گروهی عمق مصاحبه فردی را نداشته باشد 

آنها هستید در  متقاعد کننده نسبت به نحوه عملکرد مجموعه بزرگتر افرادی که مشغول طراحی برای

-های گروهی به دنبال شنیدن صدای همه افراد و رسیدن به دیدگاهاختیارتان قرار دهد. بهترین مصاحبه

تواند های متنوع بوده و ترکیب گروه نقشی استراتژیک در آنها دارد. برای مثال، یک گروه تماما زنانه، می

شما قرار دهد، در حالیکه ممکن است یک بینش مناسبی نسبت به نقش زنان در یک جامعه در اختیار 

گروه مختلط از عهده چنین کاری برنیاید. اگر به دنبال یادگیری سریع در رابطه با این موضوع باشید 

 ای عالی برای شروع خواهند بود. های گروهی، نقطهکه چه چیز در یک اجتماع ارزشمند است، مصاحبه

 زمان

 دقیقه ۹۰-۱۲۰

 سطح دشواری

 متوسط

چه چیزی  به

نیاز خواهید 

 داشت؟

خودکار، کاغذ، 

 دوربین عکاسی

 کنندگانشرکت

حداقل دو عضو از 

-۷تیم طراحی، 

نفر از افرادی  ۱۰

که مشغول 

طراحی برای آنها 

 هستید. 

 هاگام

آنها را دارید شناسایی کنید. اگر قصد یافتن مطلب بخصوصی  نوع گروهی که قصد مصاحبت با .1

های خوبی برای سواالت شما نحوی سازماندهی نمایید که بتوانند جوابرا دارید، گروه را به 

 داشته باشند. 

طرف، شاید در یک فضای مشترک اجتماعی، انجام دهید مصاحبه گروهی را در یک مکان بی .2

 ها امکان دسترسی به آن را داشته باشند. که افرادی از تمامی سنین، نژادها و جنسیت

ینان حاصل نمایید که تنها یک نفر سواالت را مطرح نماید و سایر در یک مصاحبه گروهی، اطم .3

 برداری و ثبت سخنان گروه بپردازند. اعضای تیم به یادداشت

تر گروه در بحث، به جلسه بیایید. با آمادگی و با یک استراتژی برای شرکت دادن افراد ساکت .4

ا مطرح کنید یا اینکه به دنبال توان بدین معنا باشد که مستقیما سواالتی را با آنهاین می

 هایی باشید تا اعضای پرسرو صداتر گروه را برای لحظاتی ساکت نمایند. راه

های گروهی ساختاری عالی برای شناسایی افرادی هستند که تمایل دارید در جلسات مصاحبه .5

 (. ۱۰۹افزایی به شکل عمیقتری با آنها مصاحبه نمایید )ص. هم
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 متخصصمصاحبه با  

توانند به سرعت اطالعاتی در مورد یک موضوع در اختیارتان قرار دهند و متخصصین می

 های مربوطه فراهم آورند. بینشی کلیدی نسبت به تاریخ، زمینه و نوآوری

توانید با هرچند اوج مرحله الهام بخشی، صحبت با افرادی است که قصد طراحی برای آنها را دارید، می 

توانند دیدگاهی در های ارزشمندی دست یابید. متخصصین اغلب میمتخصصین به دیدگاهمصاحبه با 

 -ها ها و شکستموفقیت –های جدید سطح سیستمی نسبت به حوزه پروژه شما بوجود آورند، نوآوری

 ها را برایتان شرحNGOها یا ها، دولتهایی همچون بانکرا با شما در میان بگذارند و دیدگاه سازمان

 های فنی به متخصصین رجوع نمایید. توانید برای توصیهدهند. شما همچنین می

 زمان

 دقیقه ۶۰-۹۰

 سطح دشواری

 متوسط

به چه چیزی 

نیاز خواهید 

 داشت؟

خودکار، دوربین 

عکاسی، دفتر 

 یادداشت

 کنندگانشرکت

تیم طراحی، فرد 

 متخصص

 هاگام

در حال کار بر روی موضوعی مرتبط با مشخص کنید به چه نوع متخصصی نیاز دارید. اگر  .1

کشاورزی هستید، شاید یک متخصص کشاورزی مورد نیاز باشد. در بحث بهداشت باروری؟ 

 های خوبی باشند. توانند گزینهیک دکتر یا سیاستگذار می

هنگام به کارگیری متخصصین خود، دیدگاهی کلی از نوع سواالتی که از آنها خواهید پرسید  .2

 رسیم نموده و به آنها اطالع دهید به چه مدت از زمانشان نیاز دارید. را برایشان ت

خواهید که یک دیدگاه را بارها های متفاوت را انتخاب نمایید، شما نمیمتخصصینی با دیدگاه .3

 و بارها بشنوید. 

ای نسبت به آنچه سواالت هوشمندانه و همراه با تحقیق را مطرح کنید. هرچند باید با ایده .4

همیدنش را دارید به جلسه مصاحبه بیایید، اما حتما استراتژی بازی خود را به اندازه قصد ف

 پذیر نگاه دارید که به شما امکان پیگیری رئوس تحقیق غیرمنتظره را بدهد.کافی انعطاف

مصاحبه خود با متخصصین را با تمامی ابزاری که در اختیار دارید ضبط نمایید. یک قلم و  .5

 کاغذ هم خوب خواهند بود. 
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 مخاطبین خود را تعریف کنید 

حل طراحی شما قرار خواهند گرفت، مد نظر قرار طیف گسترده افرادی را که تحت تاثیر راه

 دهید.  

ای خود شوید، ضروری است بدانید قرار است برای چه کسی طراحی زمینهپیش از آنکه وارد تحقیقات  

ها ای از نیازها، زمینهکنید. شما پس از ورود به میدان، مقید به یادگیری بیشتر هستید، اما داشتن ایده

و تاریخچه مخاطب هدفتان به شما کمک خواهد کرد تا اطمینان حاصل نمایید که تحقیق خود را با 

ت هوشمندانه آغاز خواهید کرد. و تفکر خود را صرفا به افرادی که مشغول طراحی برای آنها طرح سواال

ها، سایر کسب و کارها یا رقبا را نیز مد NGOها، هستید محدود نکنید. ممکن است الزم باشد دولت

 نظر قرار دهید.  

 زمان

 دقیقه ۳۰-۶۰

 سطح دشواری

 ساده

به چه چیزی 

نیاز خواهید 

 داشت؟

کاغذ،  قلم،

کاغذهای 

-یادداشت چسب

 دار

 کنندگانشرکت

 تیم طراحی

 هاگام

هایی که مستقیما شامل پروژه شما شده یا مورد توجه همراه با تیم خود اسامی افراد یا گروه .1

گیرند را بر روی کاغذ بنویسید. آیا طراحی شما برای کودکان است؟ برای پروژه قرار می

دار نوشته و آنها را ها را بر روی کاغذهای یادداشت چسبکشاورزان است؟ عنوان تمامی گروه

 بر روی دیواری بچسبانید تا بتوانید تصویری از مخاطبین خود به دست آورید.

یابند، هایی را اضافه کنید که به صورت پیرامونی به طراحی شما ارتباط میحال افراد یا گروه .2

 یا مرتبط با مخاطبین مستقیم شما هستند. 

باطاتی که این افراد با موضوع شما دارند بیاندیشید. طرفداران این موضوع چه کسانی به ارت .3

هستند؟ افراد بدبین به پروژه چه کسانی هستند؟ بیش از همه به پشتیبانی کدام افراد نیاز 

 دارید؟ آنها را به دیوار اضافه کنید. 

ر چالش خود مرتب نمایید. اکنون این کاغذهای چسبان را در قالب یک نقشه از مردم درگیر د .4

 بخشی به آن مراجعه نمایید.   این نقشه را حفظ کرده و در طول مرحله الهام
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 جمالت آغازگر بحث 

های مختلفی را در مقابل فرد قرار داده و به دنبال ایجاد جمالت شروع کننده صحبت، ایده

 واکنش در آنها هستند.   

عالی برای دریافت واکنش و شروع گفتمان هستند. ایده اصلی در اینجا ای جمالت آغازگر بحث، شیوه 

های متنوعی در زمینه یک تم اصلی به افرادی که قصد طراحی برای آنها را دارید و سپس ارائه ایده

کنید، کامال قابل کنار هایی که برای آغاز بحث خود تولید میمشاهده نحوه واکنش آنها است. ایده

بنابراین اگر جواب ندادند، آنها را کنار گذاشته و به مسیر خود ادامه دهید. هدف در  گذاشتن هستند،

 اینجا تشویق افرادی که مشغول طراحی برای آنها هستید به خالقیت و تفکر خارج از چهارچوب است.    

 زمان

 دقیقه ۳۰-۶۰

 سطح دشواری

 متوسط

به چه چیزی 

نیاز خواهید 

 داشت؟

 قلم، کاغذ

 کنندگانشرکت

تیم طراحی، 

افرادی که 

مشغول طراحی 

 برای آنها هستید

 هاگام

کنید، به چه چیزی واکنش نشان خواهید افرادی که برای آنها طراحی میمشخص کنید که می .1

دهند. اگر مشغول طراحی یک سیستم بهداشتی هستید، ممکن است بتوانید جمالت آغازگری 

 های بهداشتی یا حریم خصوصی بیابید. در رابطه با سرویس

های فراوانی را آماده کنید که قادر به آغاز بحث باشند. سرویس بهداشتی آینده حال ایده .2

چیست، سرویس بهداشتی گذشته چطور، یا یک سرویس بهداشتی فوق العاده، سرویس 

آن را با فردی  های اینچنینی تهیه کرده وجمهور چگونه است؟ فهرستی از ایدهبهداشتی رئیس

 که مشغول طراحی برای او هستید به اشتراک بگذارید. 

وقتی در حضور افرادی قرار گرفتید که در حال طراحی برای آنها هستید، بحث را با طرح این  .3

العمل آنها به این جمالت آغازگر بحث عالقمندید. ممکن است موضوع آغاز کنید که به عکس

معنی باشند، شما تنها به دنبال شنیدن نقطه باشند، برخی بیها احمقانه برخی از این ایده

 نظرات آنها هستید. 

هنگامی که فرد مورد نظر طراحی شما دیدگاه خود در رابطه با آغازگرهای بحث را به اشتراک  .4

گذاشت، نسبت به شیوه تفسیر او از مفاهیم دیدگاه کامال بازی داشته باشید. وقتی یکی از 

توانید اطالعات ا جلب نمود، سواالت بیشتری را مطرح کنید. بدین طریق میها نظر وی رایده

حل شما انتظار داشته باشد، خواهید زیادی نسبت به شیوه تفکر او و آنچه ممکن است از راه

 آموخت.  
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 اجرای روش در عمل

 

 آغازگرهای بحث

ا، فراتر از به کار را انجام دهند. اما هدف از آنه همه چیز از نامش مشخص است: آغازگرهای بحث قرار است دقیقا همین

العاده برای ی فوقحرف آوردن فردی که مشغول طراحی برای او هستید، این است که آنها را به تفکر وادارید. این روش، راه

 باز کردن ذهن فرد برای تفکر خالق و سپس یادگیری بیشتر در رابطه با رویکرد وی به موضوع است. 

 4و سازمان همکاران توسعه اقتصادی منونیت 3که در اوگاندا، با همکاری اوگافوده IDEO.orgهای طراحی تیمیکی از 

درآمد بود، از آغازگرهای بحث به منظور های کمانداز برای اوگانداییمشغول کار بر روی شیوه طراحی ابزارهای رسمی پس

ها و دریافت های پایه در مورد بانکاستفاده نمود. تیم مذکور، با ارائه ایدهها شناسایی احساس مردم اوگاندا نسبت به بانک

 ای را به دست آوردند. کنندههای بسیار قانعپاسخ، دیدگاه

ستند، و نه خرده ه« های درشتپول»ها فقط برای ذخیره آنها دریافتند که بعضی از مردم اوگاندا اعتقاد داشتند که بانک

پولش برای جامعه  خواهدبا آن سر و کار دارند. فرد دیگری به اعضای تیم اینگونه پاسخ داد که او میهایی که آنها پول

 پذیر نخواهد بود. خودش کاری بکند، مزیتی که به عقیده او با قرار دادن پول در بانک امکان

ها ندا در حال حاضر از کلیه شیوهبینش بزرگی که از گفتگوی حاصل از آغازگرهای بحث به دست آمد این بود که مردم اوگا

کنند. و برای آنکه یک بانک بتواند در این اجتماع کاربرد داشته باشد، باید به انداز استفاده میو ابزارهای غیررسمی پس

                                                           
3 Ugafode 
4 Mennonite Economic Development Associates 
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های غیررسمی موجود، که مردم به آنها اطمینان دارند، فعالیت کند و لزوما نباید جایگزین آنها موازات خدمات و سیستم

 ود. بش

کنید، به یاد داشته باشید که هدف شما به حرف درآوردن افراد است. اگر فردی هنگامی که از آغازگرهای بحث استفاده می

که مشغول صحبت با وی هستید، پاسخ چندانی به یک ایده بحث ابتدایی نداد، بالفاصله به سراغ ایده بعدی بروید. آنقدر 

های دهد، سپس بحث را با طرح سواالتی با پایان باز ادامه دهید. کارتا بیابید که جواب میای ربه این کار ادامه دهید تا ایده

از پیش طراحی شده، ابزاری عالی برای آغاز بحث و ارائه نظری به افراد به منظور دریافت واکنش از آنها، هستند. این شیوه 

تیجه در طرح سواالت عجیب تردید به خود راه ندهید همچنین فرصتی برای وادار ساختن افراد به تفکر خالق است، در ن

 چرا که این سواالت به ادامه جریان بحث کمک خواهند کرد. 
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که در اوگاندا مشغول به کار بود کمک کردند تا درک بهتری نسبت  IDEO.orgهای آغازگر بحث، به تیمی از این کارت

 به عادات مالی مردم به دست آورد.  
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 بخشیتوجه الهامکانون 

 

 بازی شگفتی وام

که بر  IDEO.orgای هها برای یادگیری از جوامعی که قصد خدمت به آنها را دارید وجود دارند. یکی از تیمانواع مختلفی از شیوه

ابداع نمودند تا  انه راکردند تا به قربانیان طوفان یوالندا در فیلیپین کمک کنند، روشی مبتکرطراحی ابزارهای مالی متحرک کار می

 ای ابداع کردند. احساس مردم نسبت به دریافت وام را درک نمایند. آنها برای این کار یک بازی صفحه

طراحی در آنجا جمع  دانستند تعداد زیادی از افراد هدفای ایجاد کردند که میاین تیم، در بازی شگفتی وام، اتاقی را در منطقه

ای کنندهی که شرکتوقت«. آوردیدگردش در می»اس را به اجرا گذاشتند که در آن شما یک وام را به شوند و بعد یک بازی ساده تمی

 رفت یا خیر. شد که آیا این وام را خواهد گآورد، شرایط وام به او اعالم شده و از او پرسیده میتاس را به گردش در می

رفا درک احساس زی طراحی محصوالت مالی به صورت آنی نبود، بلکه صدر اولین روزی که این بازی را به اجرا درآوردند، هدف با

 اعضای این جامعه نسبت به وام و اینکه چه عواملی آنها را مشتاق به دریافت وام خواهد کرد، مد نظر بودند. 
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بودند، و همچنین دریافت که دریافت وام از ها برای افراد کم درآمد غیرقابل دسترس تیم مذکور دریافت که چطور در باور مردم، وام

شود. آنها همچنین از این بازی به منظور کاوش عمیقتر در نوع خوار بسیار ساده است، اما موجب اضطراب فراوانی مییک نزول

ازی به تغییر برخی کنندگان در بکردند. آنها با راضی کردن شرکتای استفاده کردند که مردم بیشتر آن را مطالبه میپشتیبانی مالی

 هایی هرگز جواب نخواهند داد. هایی جذابتر بوده و چه نوع واماز متغیرها، توانستند بفهمند که چه نوع وام

های دریافت وام، در واقع از مرحله تحقیق به مرحله ایجاد ها و صالحیتدر روز دوم بازی شگفتی وام، تیم مذکور، با افزودن گزینه

گیرند بود و مهمتر از . این امر، روشی برای طرح سواالتی عمیقتر در رابطه با اینکه مردم واقعا چگونه پول قرض مینمونه اولیه رفتند

توانید آنها را کرد. با قرار دادن سناریوهای مختلف در معرض دید مردم و مشاهده واکنش آنها، میهمه، مردم را وادار به صحبت می

 ها و نیازهای آنها بوجود آورید. ها، ترساده و فرصتی را برای درک عمیقتر آنچه خواستهبه سرعت در تحقیق خود مشارکت د
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 های اصلیدو سر طیف و جریان 

حلی که برای همه افراد جواب بدهد، هم به معنای صحبت با کاربران دو سر طیف طراحی راه

 و هم با کاربرانی است که مستقیما در میانه مخاطبین هدف شما قرار دارند.    

(، هم به سراغ جریان اصلی بزرگ و گسترده بروید ۳۹در هنگام به کار گرفتن افراد برای مصاحبه )ص.  

ای که برای کاربری از یکی از دو سر طیف دی از هر دو سر طیف کاربران باشید. ایدهو هم به دنبال افرا

مناسب باشد، به طور قریب به یقین برای اکثریت کاربران دیگر هم جواب خواهد داد. و بدون درک آنکه 

هایی توانید به پاسخشما به چه چیزی نیاز دارند، هرگز نمیحلهای دو سر طیف راهمردم در حاشیه

دست یابید که برای همه افراد جوابگو باشند. از آن مهمتر، صحبت با افراد در دو سر طیف محصول یا 

ای که های طراحیها، و فرصتتواند با وادار ساختن شما به استفاده از حاالت، روشخدمات شما، می

 اید، خالقیت شما را باور سازند.     هرگز فکرش را هم نکرده

 زمان

 دقیقه ۳۰-۶۰

 سطح دشواری

 متوسط

به چه چیزی 

نیاز خواهید 

 داشت؟

 قلم، کاغذ

 کنندگانشرکت

تیم طراحی، 

افرادی که 

مشغول طراحی 

 برای آنها هستید

 هاگام

حل شما استفاده کنند فکر کنید. دو سر طیف به تمامی افراد مختلفی که ممکن است از راه .1

داشته باشد و بهتر است شما انواع آنها را در نظر های مختلفی از افراد معنا تواند برای طیفمی

کند و با کسی که با داشته باشید. شاید بخواهید با کسی حرف بزنید که به تنهایی زندگی می

کند. شاید بخواهدی هم با افراد مسن و هم با خردساالن یک خانواده بزرگ گسترده زندگی می

ژه شما اضافه خواهند کرد که امکان تفکرات صحبت کنید. هر یک از آنها دیدگاهی را به پرو

 جدید را به وجود خواهد آورد. 

حل کنید، از آنها بپرسید که چگونه از راههنگامی که با فردی از یکی از دو سر طیف صحبت می .2

حل مشابهی استفاده شما استفاده خواهند کرد. از آنها بپرسید که آیا در حال حاضر از راه

 گوید. حل فعلی چگونه به نیازهای آنها پاسخ میراهکنند یا نه و می

های ارتباطات مناسبی را در اجتماع انتخاب نمایید که شما را در تشکیل جلسات و مصاحبه .3

فردی یاری نمایند. حتما هم با مردان و هم با زنان صحبت کنید. حتی ممکن است با فردی 

 هید در آنجا با او نیز صحبت کنید. از دو سر طیف در زمینه دیگری برخورد کنید و بخوا

در هنگام مصاحبه با افراد بخصوصی از دو سر طیف، نسبت به سخنان خود حساس باشید.  .4

های اینچنینی بیرون مانده باشند، پس کاری کنید احساس ممکن است آنها اغلب از بحث

تحقیقات شما، نقشی اند و به آنها اطالع دهید که نظراتشان برای کنند مورد پذیرش قرار گرفته

 حیاتی خواهد داشت. 
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 های اصلیدو سر طیف و جریان

توانند انواع تفکرات جدید را موجب شوند، هر پروژه بخصوصی به شما دیکته هرچند کاربران متعلق به دو سر طیف می

مد نظر قرار دهید، عواملی خواهد کرد با چه افرادی صحبت کنید. عوامل مشخصی وجود دارند که باید همواره آنها را 

همچون جنسیت، سن، سطح درآمد و وضعیت اجتماعی. اما، حتما تدبیری بیاندیشید که چالش ویژه شما، شما را به حاالت 

کنید، بهتر است با افرادی مصاحبه کنید که برای افراطی ظریفتری برساند. اگر بر روی ارائه آب آشامیدنی پاکیزه کار می

اکیزه مجبور به طی کردن مسیرهای طوالنی هستند، یا شاید با افرادی که در گذشته برای دستیابی به دستیابی به آب پ

اند. اینکه چه عواملی یک کاربر افراطی از دو سر طیف را بوجود اما اکنون دست از تالش برداشته آب پاکیزه تالش کرده

 به صحبت با اینگونه افراد نباید هیچ تفاوتی بکند.  آورند، بسته به موقعیت متفاوت خواهد بود، اما تعهد شمامی

  



48 
 

 

 ور شدنغوطه 

ور به منظور درک افرادی که مشغول طراحی برای آنها هستید، هیچ راهی بهتر از غوطه

 ساختن خودتان در زندگی و اجتماعات آنها وجود ندارد.     

دارد که مشغول طراحی برایشان بخشی به شنیدن صدا و درک زندگی افرادی تخصیص مرحله الهام 

هستید. بهترین مسیر برای کسب این درک صحبت رودررو با این افراد، دیدن محل زندگی و کار آنها و 

های فراوانی برای مشاهده افرادی نحوه پیشبرد زندگیشان است. پس از آنکه در متن قرار گرفتید، شیوه

شت. روزی را با دنبال کردن آنها سپری نمایید، از که مشغول طراحی برای آنها هستید وجود خواهند دا

گیری خود را برایتان شرح دهند، نقش یک پرنده بر روی دیوار را بازی کنید آنها بخواهید نحوه تصمیم

یابد هر چیزی که به چالش شما ارتباط می –و آشپزی کردن، تعامالت اجتماعی و مراجعه آنها به دکتر 

 را زیر نظر بگیرید.        –

 زمان

آل به صورت ایده

 یک هفته کامل

 سطح دشواری

 دشوار

به چه چیزی 

نیاز خواهید 

 داشت؟

اگر وارد میدان 

شوید به سفر و 

مکان سکونت نیاز 

 خواهید داشت. 

 کنندگانشرکت

تیم طراحی، 

افرادی که 

مشغول طراحی 

 برای آنها هستید

 هاگام

(، زمان و پول کافی را برای ارسال ۳۴ایجاد یک طرح پروژه هستید )ص. هنگامی که مشغول  .1

اعضای تیم به درون میدان برای وقت گذراندن با افرادی که مشغول طراحی برای آنها هستید، 

ریزی ها برنامهلحاظ نمایید. سعی کنید در صورت امکان، برای سکونت اعضای تیم در خانه

 نمایید. 

توانید به مشاهده بپردازید. ضروری است خود رسیدید، تا جایی که میهنگامی که به مقصد  .2

شنوید ثبت نمایید. تفسیر آنچه در مقابل شماست پیش از آنکه بینید و میدقیقا آنچه را می

های ها را همراه با برداشتقولآن را کامل درک کنید ساده است، پس حتما جزئیات و نقل

 خودتان ثبت نمایید. 

ور شدن، دنبال کردن فردی است مشغول طراحی برای او العاده برای غوطهفوق یک تکنیک .3

هستید برای یک روز کامل است. از آنها در مورد زندگیشان سوال بپرسید، اینکه چگونه تصمیم 

 گیرند، روابط اجتماعی، کار و استراحت آنها را مشاهده نمایید. می

توانید با دنبال شدن در اختیار دارید، همچنان میور اگر پنجره زمانی کوچکتری برای غوطه .4

کردن یک فرد برای مدت چند ساعت اطالعات زیادی کسب نمایید. به دقت به اطراف فرد 

 توانید اطالعات زیادی را هم از محیط اطراف بیاموزید. توجه کنید. می
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 الهام مشابه 

ای جدید تمرکز خود را به زمینهبرای دستیابی به دیدگاهی تازه نسبت به تحقیق خود، 

 معطوف نمایید.      

زنند. ممکن است بازدید از اغلب بواسطه شهود خود دست به اقدامات خالق می IDEO.orgهای تیم 

کنند، یک مغازه اپل، هنگامی که مشغول طراحی برای افرادی هستید که در شرایط سخت زندگی می

ای متقاعدکننده انگیز، یا شیوهتوانید، کلید تجربه مشتری خاطرهکار میاحمقانه به نظر برسد، اما با این 

توانند به شما در جداکردن عناصر برای مرتب کردن محصوالت را کشف نمایید. ساختارهای مشابه می

ای که مشغول کار بر روی آن هستید یک تجربه، تعامل، یا محصول و سپس اعمال آنها به چالش طراحی

العاده برای ای فوقبعالوه، بلند شدن از پشت میز و ورود به موقعیتی جدید، همواره شیوه کمک نمایند.

 ایجاد تفکر خالق خواهد بود. 

 زمان

 دقیقه ۳۰-۶۰

 سطح دشواری

 متوسط

به چه چیزی 

نیاز خواهید 

 داشت؟

قلم، کاغذ و 

 دوربین عکاسی

 کنندگانشرکت

تیم طراحی، یک 

رابطه در درون 

 ساختاری مشابه.

 هاگام

ها، رفتارها و احساسات متفاوتی که به دنبال تحقیق بر روی یک کاغذ بزرگ، فهرستی از فعالیت .1

 بر روی آنها هستید، تهیه نمایید. 

در کنار هر مورد، ساختار یا موقعیتی را بنویسید که ممکن است این فعالیت، رفتار یا احساس  .2

استفاده از یک ابزار در زمانی مشخص در »نظر  را مشاهده نمایید. برای مثال، اگر فعالیت مورد

 دار باشد. های زنگتواند نحوه استفاده افراد از ساعتباشد، موقعیتی مشابه می« هر روز

از اعضای تیم بخواهید که برای بازدیدهای میدانی که قصد مشاهده آنها برای الهام بخشی را  .3

 ریزی کنید. ده برنامهدارند، رای گیری نمایند و برای یک بازدید و مشاه

دهید، به دقت به آن چیزی که قصد دارید درک نمایید توجه وقتی که بازدید خود را انجام می .4

 کنید اما در عین حال ذهن خود را نسبت به هر نوع الهام بخشی دیگری هم باز نگاه دارید.
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 روش در عمل

 

 

 الهام مشابه

IDEO.org به عنوان بخشی از یک مشارکت سه ماهه به منظور افزایش استفاده از پول با تلفن همراه در غنا، با شرکتی ،

همکاری نمود. هدف تیم طراحی این  5(CGAPو گروه مشاوران بانک جهانی برای کمک به فقرا ) Tigoمخابراتی به نام 

مشتریان و هم  بود که به شرکای ما کمک کند تا ابزارهای تلفن همراه موجود خود را تقویت نمایند تا هم افزایش فعالیت

-پذیر نمایند. افزایش نفوذ این ابزارها در میان جوامع کم درآمد، دسترسی بهتری را به فرصتبه کارگیری خدمات را امکان

رسمی مدیریت سرمایه فراهم آورده و همچنین افرادی را تحت پوشش قرار خواهد داد که عموما با هیچ بانکی ارتباط  های

 ندارند. 

های بدون بانک، بخشی، چندین ایده را بارها و بارها شنیدند. آنها دریافتند که برای غناییتیم مذکور، در طول مرحله الهام

بران برای هر محصول یا خدماتی که طراحی نمایند، از ارزش قابل توجهی برخوردار مشاهده یک جامعه مشهود از کار

 خواهد بود. 

های مشابهی گشت. تیم طراحی، از طریق کاوش در وقتی که تیم در معنای یک جامعه مشهود عمیقتر شد، به دنبال مثال

هایی رانندگان لیفت در ایاالت متحده و کاتولیک سایر جوامع مشهود، همچون طرفداران باشگاه فوتبال آرسنال در انگلستان،

 دارند، به بینشی دست یافت که نهایتا به پیشبرد طراحی کمک نمود. که مراسم خاکستر چهارشنبه را گرامی می

ای کلیدی از تحقیق به تواند موجب به کار گیری طرح شود، قطعهای مشهود میدر انتهای پروژه، این مفهوم که جامعه

رفت، و مطمئنا اگر تیم طراحی سایر جوامع مشهود را، به منظور درک اینکه چه چیزی موجب تحریک آنها خواهد میشمار 

                                                           
5 Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) 



51 
 

شد. همچنان که تحقیقات تیم حول محور جامعه شد، مورد بررسی قرار نداده بود این مفهوم از چنین عمقی برخوردار نمی

شواهد مشارکت، نمایش عمومی هویت و پشتیبانی از سوی جامعه، شد، آنها به این نتیجه رسیدند که مشهود عمیقتر می

 حل موفقیت آمیز هستند. کلیدهای یک راه

های کلیدی خود عمیق شوید. شما در حال پردازید، سعی کنید که در بینشهای مشابه میهنگامی که به شناسایی نمونه

ابهت به منظور تطبیق تمامی مواردی که چالش هایی هستید؟ به جای تالش برای یافتن یک مشکاوش در چه ویژگی

 اش مورد بررسی قرار دهید. دهندهشود، سعی کنید موضوع را بر حسب اجزای تشکیلطراحی شما شامل می
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ها در مراسم خاکستر چهارشنبه )عکس پایین راست( و خدمات طرفداران باشگاه فوتبال آرسنال )عکس باال(، کاتولیک

های مشابهی برای تیمی فراهم آوردند که در تالش برای درک جوامع لیفت )پایین چپ( همگی الهام اتومبیل آمریکایی

 مشهود بود. 
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 هاسازی کارتمرتب 

کند آنچه را که بیشترین اهمیت را برای افراد هدف طراحی این تمرین ساده به شما کمک می

 شما دارد مورد شناسایی قرار دهید.

ها راهی سریع و آسان برای آغاز بحث در رابطه با آنچه برای اکثر مردم اهمیت دارد سازی کارتمرتب 

آید. با قرار دادن یک دسته کارت که بر روی هر یک کلمه یا تصویری نقش بسته است در به حساب می

ها به ترتیب عالقه، بینش بسیار بندی این کارتدست یک فرد و سپس درخواست از وی برای رتبه

توانید از تمرین در مورد آنچه حقیقتا برای وی اهمیت دارد به دست خواهید آورد. همچنین می زیادی

ها به منظور شروع یک بحث عمیقتر در مورد آنچه برای فرد ارزشمند است و دالیل سازی کارتمرتب

 آن استفاده نمایید.  

 زمان

 دقیقه ۳۰

 سطح دشواری

 ساده

به چه چیزی 

نیاز خواهید 

 داشت؟

های ارائه ارتک

شده در صفحه 

های یا کارت ۱۶۸

مخصوص به 

 خودتان. 

 کنندگانشرکت

تیم طراحی، 

فردی که مشغول 

طراحی برای او 

 هستید. 

 هاگام

در بخش  ۱۶۸های ارائه شده در صفحه های خودتان را ساخته و یا از کارتمجموعه کارت .1

سازید، بر روی هر کارت، یک کلمه یا یک های خودتان را میمنابع استفاده نمایید. اگر کارت

کنید، حتما دقت داشته باشید که درک آن ساده تصویر را به کار ببرید. هرچه که انتخاب می

دهد به زبان دیگری صحبت کرده و سازی کارت را انجام میباشد. اگر فردی که فعالیت مرتب

  یا قادر به خواندن نیست، تصاویر گزینه بهتری خواهند بود.

های هایی برای اهداف تحقیقاتی دقیق خودتان، حتما ایدههنگام ساخت مجموعه کارت .2

تر ترکیب نمایید. شما با تبدیل این تمرین به چیزی فراتر از های انتزاعیمستحکم را با ایده

توانید اطالعات فراوانی در رابطه با چگونگی درک جهان از سوی فردی بندی ساده، مییک رتبه

 ل طراحی برای او هستید بیاموزید. که مشغو

ها را در اختیار فردی قرار دهید که مشغول طراحی برای او هستید و از او بخواهید اکنون کارت .3

 که آنها را بنا بر میزان اهمیت مرتب نماید. 

دهند: به جای آنکه های متفاوت دیگری از این روش وجود دارند که به خوبی جواب مینسخه .4

ها را به ترتیب ترجیح خود شغول طراحی برای وی هستید بخواهید که کارتاز فردی که م

توانند بیند مرتب کند. نتایج میمرتب نماید، از وی بخواهید آنها را به شکلی که مناسب می

زده کنند. تغییر دیگر آن است که سناریوهای متفاوتی را ارائه دهید. از فردی شما را شگفت

تر بود، اگر و هستید بپرسید که اگر پول بیشتری داشت، اگر مسنکه مشغول طراحی برای ا

 نمود.ها را چگونه مرتب میکرد، کارتدر شهر بزرگی زندگی می
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 روش در عمل

 

 

 هاسازی کارتمرتب

در حین کار در هندوستان بر روی یک پروژه انرژی خورشیدی با نور دی.، در تالش برای  IDEO.orgیک تیم طراحی 

درآمد بود. تیم طراحی، به منظور تشویق مردم نشین کمهای توان خورشیدی برای جوامع حاشیهطراحی نسل بعدی چراغ

ها استفاده نمود. سازی کارتن مرتبای جدید، از فعالیتی تحت عنوابه تفکر در مورد نیازها و تجربیات خود به شیوه

ای کارت در تواند به تعدادی شیوه متفاوت انجام شود و در این مورد بخصوص تیم مذکور، مجموعهها میسازی کارتمرتب

 دادند. اختیار مردم قرار داد که تمام انواع حیوانات را نشان می

های حیوانات در مقابل یک عضو از بالفاصله پس از قراردادن کارتدر ابتدا ممکن است احمقانه به نظر برسد، اما این تیم 

به بینشی کلیدی دست «  کند؟این نور خورشیدی، کدام حیوان را در ذهن شما تداعی می»جامعه و طرح این پرسش که 

 یافت. 

. این تیم به سرعت متوجه کنندتیم مذکور، بارها و بارها دریافت که مردم المپ خورشیدی را با یک مرغ یا گاو مقایسه می

ها ها پس از خریداری، مرغآیند. چرا که مدتهای با ارزشی به حساب میها و گاوها در میان جامعه هدف داراییشد که مرغ

کنند. اگر اعضای این جامعه، نور مورد بحث را با یک عقاب یا مار مرغ پرداخته و گاوها هم شیر تولید میبه تولید تخم

کرد که آیا این نور محصول مناسبی برای بازار هست یا خیر. اما وقتی کردند، آنگاه تیم طراحی از آنها سوال میمقایسه می

کنند، دریافتند که در مسیر درستی آنها مشاهده کردند که مردم پیشنهاد ارزش یک چراغ با توان خورشیدی را درک می

کرد تا در استراتژی در اختیار تیم طراحی قرار داد که به آنها کمک می قرار دارند. مشابهت مرغ همچنین زبانی برای استفاده

 ارتباطی بعدی، در مورد مزیت نور سخن بگویند. 
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های مختلف انجام دهید و اگر برای نیازهایتان مناسب نیست، لزومی ها را با انواع کارتسازی کارتتوانید مرتبشما می

های بخش منابع در صفحه انتزاعی عمل کنید. سعی کنید که برای شروع، از کارت های حیواناتندارد که به اندازه کارت

ها به نحوی که مناسب نیازهای خودتان باشد، کامال آزادانه عمل برداری کنید. و در ترتیب دادن دسته کارتنمونه ۱۶۸

 نمایید. 
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های جامعه هندوستان چگونه در مورد چراغسازی کارت، دریافت که با اجرای یک بازی مرتب IDEO.orgیک تیم 

 اندیشد. خورشیدی می
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 نگاه همتایان به یکدیگر 

ای که مشغول طراحی برای آنها هستید، خودشان زندگی خود را با مشاهده اینکه جامعه

 کشند، نظری اجمالی نسبت به آن جامعه به دست آورید.چگونه به تصویر می

صحبت خواهید شد، اما یادگیری از افرادی که بخشی، با افراد زیادی همالهامبه عنوان بخشی از مرحله  

مشغول طراحی برای آنها هستید، به معنای بخشیدن توان تحقیق به خود آنها به منظور تحقیق و بعد 

به اشتراک گذاری نتایج حاصله با شما، نیز خواهد بود. همچنین ممکن است مشاهده کنید که روابط 

و جنسیتی، یا تحقیق در رابطه با یک موضوع حساس، همچون سالمت جنسی، ممکن است اجتماعی 

میزان تمایل افرادی که مشغول طراحی برای آنها هستید برای صحبت با شما را محدود نماید. با شرکت 

دادن افرادی که در حال طراحی برای آنها هستید در تحقیقات خود و قرار دادن ابزارهایی برای ثبت 

توانستید، اطالعات یکردها و امیدهای خودشان در اختیار آنها، بسیار بیش از آنچه که به تنهایی میرو

 دریافت خواهید نمود. 

 زمان

 ساعت ۲-۴

 سطح دشواری

 متوسط

به چه چیزی 

نیاز خواهید 

 داشت؟

قلم، کاغذ، 

دوربین عکاسی، 

 ادوات هنری. 

 کنندگانشرکت

تیم طراحی، 

فردی که مشغول 

برای وی طراحی 

 هستید.

 هاگام

های متعددی وجود دارند تا فردی که مشغول طراحی برای او هستید را به مشاهده و روش .1

خواهید مستندسازی افراد و جامعه نظیر خودش تشویق نمایید. کار را با تعیین اینکه چگونه می

(، عکس، ۳۹اطالعات کسب نمایید، آغاز کنید. ممکن است این کار را از طریق مصاحبه )ص. 

 های دیگر انجام دهید. (، یا روش۵۷ها )ص.سازی کارت(، مرتب۶۱کالژ )ص. 

شاید یک  –فردی که مشغول طراحی برای وی هستید را به آنچه نیاز دارد مجهز نمایید  .2

 و او را با فرایند مشاهده و گزارش آشنا نمایید.  –دوربین، ادوات هنری، یک دفتر و قلم 

د مشاهده و ارائه گزارش، از وی پشتیبانی کنید. اطمینان حاصل نمایید که در تمام طول فراین .3

های افرادی که داند که هیچ پاسخ درستی وجود ندارد و شما تنها نظرات، امیدها و ترساو می

 خواهید.کند را به صورت صادقانه میاو با آنها صحبت می

نمایید، اما همچنین حتما با او در رابطه است دریافت وقتی کار او تمام شد، آنچه را تهیه کرده .4

با چگونگی جریان فرایند مصاحبه نمایید. شما به دنبال چیزی فراتر از حقایق هستید، بنابراین 

زده کرده یا موجب الهامش شده است، نظراتش حتما باید بفهمید که چه چیز او را شگفت

در رابطه با افراد نظیر خود در  احتماال چگونه دستخوش تغییر شده است، و چه اطالعاتی را

 جامعه دریافته است.  
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 کالژ 

تواند درخواست ساخت و تشریح یک کالژ از افرادی که مشغول طراحی برای آنها هستید، می

 ها و روند فکری آنها کمک کند. به شما در درک ارزش

 IDEO.orgالعاده برای تفکر جامع به چیزها است، روشی که ما در ساختن چیزهای مختلف روشی فوق 

دهیم تا خالقیت را آزاد نموده و خود را به نقاط جدید و نوآورانه برسانیم. درخواست مورد استفاده قرار می

تواند به شما در درک از افرادی که مشغول طراحی برای آنها هستید برای آنکه چیزهایی را بسازند، می

تفکر آنها و اینکه برای چه مواردی ارزش قائل هستند کمک کند و همچنین موضوعات و نیازهای  نحوه

ها روشی ساده و با حداقل اشکاالت برای وادار ساختن افراد به ساخت ای را آشکار نماید. کالژغیرمنتظره

 چیزی ملموس و سپس تشریح معنای آن برای خودشان هستند. 

 زمان

 دقیقه ۳۰-۶۰

 دشواریسطح 

 ساده

به چه چیزی 

نیاز خواهید 

 داشت؟

قلم، کاغذ، 

 چسب، نشریات

 کنندگانشرکت

تیم طراحی، 

افرادی که 

مشغول طراحی 

 برای آنها هستید.

 هاگام

وقتی با افرادی که مشغول طراحی برای آنها هستید مالقات نمودید، حتما لوازم الزم برای  .1

 ساخت کالژ را به همراه داشته باشید.

ای برای کالژ در اختیار افرادی که مشغول طراحی برای آنها هستید قرار دهید. مثال از ایده  .2

شان، یا نحوه آنها بخواهید کالژی درست کنند که نحوه اداره زندگی خودشان، شغل رویایی

 شان را به نمایش بگذارد.تفکر آنها در مورد خانواده

کالژ ایجاد شده را توصیف کنند، اینکه هر عنصر وقتی کار آنها تمام شد، از آنها بخواهید که  .3

یابد. بدین ترتیب، نه تنها سندی نشانگر چه چیزی است، و چگونه به ایده اولیه ارتباط می

توانید کالژ حاصل را به عنوان تصویری از تحقیق خود به دست خواهید آورد، بلکه همچنین می

دیدی در زمینه تحقیق خود مورد استفاده های جتخته پرشی برای ادامه بحث یا اکتشاف حوزه

 قرار دهید. 
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 روش در عمل

 

 کالژ

خواسته شد که به ایجاد یک استراتژی بازاریابی برای یکی از شرکا بپردازد که بیمه سالمت را در  IDEO.orgاز تیمی در 

-رساند. این تیم قصد داشت که پیامکنشین نیجریه از طریق یک پلتفرم پولی با تلفن همراه به فروش میشهرهای حاشیه

های ارسالی را با همراهی مخاطبین خود طراحی نماید، اما نگران بود که تشریح خدمات مورد نظر ممکن است گیج کننده 

باشد. اکثر مخاطبین هرگز چیزی در مورد بیمه سالمت نشنیده بودند، و از آن کمتر در مورد انتقال پول با تلفن همراه 

ترین توضیح آغاز کند و به اجتماع مذکور اجازه دهد که تند. در نتیجه این تیم تصمیم گرفت که کار را با سادهاطالع داش

از آنجا با ایجاد یک کمپین به روند کار کمک نماید. و آنها این کار را از طریق یک ابزار تحقیقاتی شدیدا ساده انجام دادند: 

 یک کالژ. 

چه شکلی دارد. تیم مذکور، « سالمت اجتماعی»رگاه خود درخواست کردند که نشان دهند کننده در کاشرکت ۲۵آنها از 

آورد که آنها قصد بازاریابی را برگزید چرا که احساسی مشابه با هدف نهایی خدماتی را به وجود می« سالمت اجتماع»عبارت 

کنندگان گفتند که خیلی ساده چیزی به شرکت برای آن را داشتند. آنها سپس تصاویر، کلمات و مجالتی را فراهم آورده و

 را درست نمایند. 

تیم مذکور، در هنگام ورود به این فرایند فرض کرده بود که مخاطبینش مایل به مشاهده تصاویر پزشکی همچون دکترها، 

زده نمود این را شگفت تصاویری که از اعتبار خدمات حکایت داشته باشند. اما، آنچه آنها –ها و داروها خواهند بود کلینیک

ها و سبزیجات، بود که سالمت اجتماع در ذهن این افراد بسیار متفاوت از انتظارات آنها بود. افراد به تصاویر بازارها، میوه

شدند. وقتی که تیم از افراد درخواست کرد دلیل انتخاب این تصاویر را شرح دهند، ورزش، و رویدادهای اجتماعی جلب می

ر پاسخ دادند که سالمت، مفهومی بسیار فراتر از دسترسی داشتن به داروهای امروزی است. آنها به تیم طراح آنها اینطو
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گفتند که هر محصولی که به دنبال ترویج سطح بهتری از بهداشت است، باید این موضوع را که چه چیزی به ایجاد یک 

 کتر، توجه نماید.سبک زندگی سالم منجر خواهد شد، و نه فقط به سفری به مطب د

نمود هم تاثیر گذاشت. مردم بویژه جلب این هایی که تیم مذکور ایجاد میاین ذهنیت نسبت به سالمت جامع، در پیامک

دلیل این امر آن بود که « گذاری کرده و جامعه خود را تقویت نمایید.بر روی سالمت خود سرمایه»جمله شده بودند که 

ال متفاوتی نسبت به آنچه که اغلب در ایاالت متحده دارد، برخوردار بود، یعنی به جای آنکه از ارتباط کام« بیمه سالمت»

به عنوان پوششی برای بدترین حاالت ممکن در نظر گرفته شود، بسیاری از مردم آن را به عنوان یک ذخیره سالمت 

ت از آن منتفع خواهند شد. این برداشت از تواند وارد آن شود، و همه افراد در دراز مدشناختند که فرد میاجتماعی می

بیمه سالمت، در مرکز توجه استراتژی بازاریابی نهایی قرار گرفت. و این چیزی است که تیم طراحی، احتماال بدون انجام 

 توانست بدان دست یابد. تمرین کالژ نمی

ساخت کالژ در ذهن داشته باشید، مطرح  در اینجا چند فوت و فن خوب را که بهتر است در هنگام درخواست از مردم برای

کنید ساده، اما در عین حال مهیج، باشد. همچنین بهتر است ای که ارائه میکنیم: اطمینان حاصل نمایید که ایدهمی

دهید، پر از شکل و تصویر باشند، به موضوعی که قصد کسب اطالعات در موردش را مجالتی که مورد استفاده قرار می

باشند و در محل خریداری شده باشند. همچنین، اگر قصد دارید پیام بخصوصی را به بوته آزمایش بگذارید،  دارید مرتبط

 توانید برخی کلمات یا عبارات کلیدی را نیز بر روی کاغذ چاپ نمایید.می
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های در حومه نشین« سالمت اجتماع»در درک معنای  IDEO.orgکالژی که این گروه درست کردند به تیم طراحی 

 نیجریه کمک کرد. 
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 تور همراه با راهنما

شرکت در یک تور با راهنما در خانه یا محل کار فردی که مشغول طراحی برای وی هستید 

 های آنها آشکار نماید. تواند عادات و ارزشمی

توانید مورد استفاده است که در هنگام حضور در میدان می ایالعادهیک تور همراه با راهنما، روش فوق 

های اصلی ما برای یادگیری در رابطه ( یکی از روش52ور شدن )ص. غوطه IDEO.orgقرار دهید.  در 

با افرادی است که مشغول طراحی برای آنها هستیم. اگر از یکی از این افراد درخواست کنید که راهنمایی 

اش بر عهده بگیرد، نه تنها نسبت به جزئیات های روزانهخانه، محل کار یا فعالیتشما را در توری در 

فیزیکی زندگی آن فرد آگاه خواهید یافت، بلکه همچنین روال روزمره و عاداتی که در زندگی وی جریان 

 دارند را نیز خواهید شناخت.

 زمان

 ساعت 2-4

 سطح دشواری

 متوسط

به چه چیزی 

نیاز خواهید 

 داشت؟

قلم، کاغذ، 

 دوربین عکاسی

 کنندگانشرکت

تیم طراحی، 

فردی که مشغول 

طراحی برای او 

 هستید. 

 هاگام

با یکی از کسانی که مشغول طراحی برای آنها هستید هماهنگ کنید تا راهنمایی شما را در  .1

توانند به هنگام بازدید از خانه یا محل کارش بر عهده بگیرد. روابط فرهنگی و جنسیتی می

بازدید شما از خانه این فرد نقش داشته باشند، در نتیجه نسبت به اینگونه مسائل حساسیت 

 داشته و قبل از بازدید اطمینان حاصل نمایید که اجازه کامل برای این کار را دارید. 

دداشت تنها با دو عضو از تیم خود به بازدید بروید، یکی برای طرح سواالت و دیگری برای یا .2

کنید، برداری. به فضایی که در حال بازدید از آن هستید، تشریفاتی که در آنجا مشاهده می

کند و محل قرار گیری آنها، است، چه کسی از آنها استفاده می آنچه بر روی دیوارها نصب شده

 آیند. به دقت توجه نمایید. تمامی این موارد، اطالعاتی کلیدی به شمار می

 برداری بپردازید. ت کسب اجازه به عکستنها در صور .3

سواالت فراوانی را در رابطه با عادات و فضای فرد مطرح نمایید. چرا او کارهایی را که مشاهده  .4

شوند؟ کند؟ اشیا در کجا نگهداری میدهد؟ چه کسی از این فضا استفاده میکنید انجام میمی

 اند؟ده شدهکنید، چیچرا چیزهای مختلف به شکلی که مشاهده می
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 طراحی کنید

تری را ترتیب با برداشتن یک قلم و کاغذ و شروع به طراحی، مکالمات عمیقتر و متفاوت

 دهید. 

العاده برای یادگیری از افرادی است که مشغول طراحی برای آنها هستید. چه قلم در طراحی روشی فوق 

یک نمودار، یا یک جدول زمانی، روشی عالی برای دست شما باشد و چه در دست آنها، یک طرح سریع، 

تواند به فردی که برطرف نمودن موانع کالمی و ثبت جریان تحقیق خواهد بود. طراحی همچنین می

ها و مشغول طراحی برای او هستید کمک کند تا تفکرات خود را به صورت تصویری مرتب نموده و ایده

کردن عادی به پیش ببرند. برای مثال، ممکن است از کسی ای متفاوت از صحبت مکالمات را به شیوه

اند ترسیم کنند، یا طرحی بخواهید تا همه مواردی را که ظرف مدت یک هفته برایشان پول خرج کرده

اند بکشند، یا مسیری را که هر روز برای رفتن به سر کار خود طی از تمامی مشغالی که تا به حال داشته

 هند. کنند به شما نشان دمی

 زمان

 دقیقه 30

 سطح دشواری

 ساده

به چه چیزی 

نیاز خواهید 

 داشت؟

قلم، دفتر 

 یادداشت

 کنندگانشرکت

تیم طراحی، 

فردی که مشغول 

طراحی برای او 

 هستید. 

 هاگام

کنید، حتما یک قلم و کاغذ در دسترس به هنگام صحبت با افرادی که برای آنها طراحی می .1

خود داشته باشید. حتی برگه کاغذی که از دفتر خود پاره کرده باشید هم برای این کار بسیار 

 مناسب است. 

ای خواهید فردی که مشغول طراحی برای او هستید، چیزی را ترسیم نماید، ایدهوقتی می .2

ای از مسیر رفت و آمد روزانه یید. نقشهروشن نسبت به آنچه دنبالش هستید برایش ترسیم نما

های آنها به یک محصول ای از درامدهای سالیانه؟ چه درصدی از زمینآنها؟ جدول زمانی

 کشاورزی بخصوص تخصیص یافته است؟

پردازید، مرعوب شده یا احساس کند هنرمند ممکن است فردی که به طراحی برای او می .3

ترس کمک کنید. یا خودتان اول طراحی کنید تا او احساس خوبی نیست. به او در غلبه بر این 

 زدگی نداشته باشد. خجالت

تواند (. این روش می45توانید از نقاشی انجام شده به عنوان آغازگر بحث استفاده کنید )ص. می .4

کنید برساند، پس آنچه که ترسیم شما را به درکی عمیقتر از فردی که برایش طراحی می

 اند را مورد کاوش قرار دهید.   کرده
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 بخشیکانون توجه الهام

 

 تحقیقات درونی

ور ساختن خود کنید، غوطهایم که بهترین شیوه برای ایجاد همدلی واقعی با افرادی که برایشان طراحی میدریافته IDEO.orgدر 

یک برنامه تلفن همراه شد تا به موسسه غیرانتفاعی تفکرمالی های ما مشغول به طراحی در دنیای آنهاست. در نتیجه وقتی یکی از تیم

های خود را آماده درآمد رواج دهد، طراحان ما بالفاصله چمداندر شیکاگو کمک کند که عادات مالی خوب را در میان نوجوانان کم

 کرده و به سمت ایلینویز به راه افتادند. 

آموزان، و کند، صحبت با دانشکه تفکرمالی در برخی مدارس شیکاگو برگزار میهایی تیم طراحی، کار خود را با شرکت در کالس

یابد، کنند و پول چگونه در زندگی آنها جریان میمصاحبه با آنها در رابطه با مخارج شخصی، این که از چه نوع ابزارآالتی استفاده می

 آغاز کردند. 

هایی کردند. مغازهآموزان تفکرمالی در آنها زندگی مینمود که بسیاری از دانشهایی پس از آن، تیم مذکور شروع به گردش در محله

پرداخت شده را مورد بازدید قرار داد تا شروع به درک نوع خدمات مالی موجود های تلفن همراه پیشکردند و مغازهکه چک نقد می

ای که باید طراحی شود، این تیم خود را در ین نوع برنامهدرآمد نماید. و شاید مهمتر از همه، در هنگام تعیبرای این اجتماع کم

 ور نمود. دادند، غوطهآموزان تفکر مالی بیش از همه مورد استفاده قرار میای که دانشهای اجتماعیبرنامه

ز اینکه طراحان ، مثالی خوب ا«من تا شروع این پروژه حتی عضو اینستاگرام هم نبودم»گوید: رافائل اسمیث، از طراحان تیم می 

، Kikهای اجتماعی دهند. این تیم به سرعت به سراغ شبکهمحور چگونه جوامع را در جایگاه خودشان مورد توجه قرار می-انسان



66 
 

 

  

به  –هم به لحاظ فیزیکی و هم به صورت دیجیتال  –آموزان تفکرمالی های دانشور ساختن خود در زندگیاین تیم، با غوطه

چرا که برای مثال در  –ای بسیار اجتماعی است هایی کلیدی دست یافتند. آنها متوجه شدند که پول برای این نوجوانان مسالهبینش

دادند. تیم طراحی دریافت که با افزودن آوردند و در جمع دوستان خود آن را خرج کرده و از دست میهای تولد آن را به دست میروز

ای آموزش دهنده است برنامهای را که قرار توانند برنامه( میInstagramیا  Snapchatیک مولفه اجتماعی به برنامه )ارتباطی با 

 تر نموده و به حرکت به سمت عادات مالی بهتر کمک کنند. باشد، بسیار مرتبط
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 جریان منابع

دهی و تصویرسازی چگونگی خرج پول توسط یک فرد یا خانواده، خواهید دید که با سازمان

هایی برای کارایی بیشتر در سیستم را مشاهده شود و فرصتپول چگونه وارد شده و خارج می

 خواهید نمود.  

( آن را امتحان نمایید. این 39توانید در حین برگزاری مصاحبه )ص. جریان منابع، تمرینی است که می 

شود و چگونه ای که وارد یک خانه میهر دارایی –یا حتی بهتر، ترسیم  –روش شامل فهرست کردن 

ها همیشه فقط پول نیستند، برای همین ها است. به یاد داشته باشید که داراییخرج شدن آن دارایی

حتما دام، نباتات، نیروی کار و مانند آنها را نیز در نظر بگیرید. به همین ترتیب، هر پرداختی هم نباید 

 های اجباری، کمک به خیریه، و مراقبت از اعضایتنها به صورت نقدی در نظر گرفته شود. پرداخت

 خانواده شاید جزء مخارج به نظر نیایند، اما باید در قالب مخارج در نظر گرفته شوند.  

 زمان

 دقیقه 30

 سطح دشواری

 ساده

به چه چیزی 

نیاز خواهید 

 داشت؟

قلم، کاربرگ 

جریان منابع ص. 

167. 

 کنندگانشرکت

تیم طراحی، 

فردی که مشغول 

طراحی برای او 

 هستید. 

 هاگام

آیا هیچ یک از افرادی که در حال مصاحبه با آنها هستید تمایل به ترسیم دارد. توجه کنید که  .1

توانید خودتان هم این کار را اگر جواب مثبت است اجازه این کار را به وی بدهید. اگر نه می

 انجام دهید. 

شوند فهرست کرده یا ترسیم نمایید. به تمام مواردی را که موجب وارد شدن پول به خانه می .2

 ها همواره در قالب ارزی نیستند. اد داشته باشید که داراییی

شوند را فهرست کرده یا ترسیم اکنون تمام مواردی که موجب صرف پول در خارج از منزل می .3

 نمایید. 

کنید نمایید. گرانترین چیزی که فرد شروع به طرح پرسش در رابطه با آنچه مشاهده می .4

مورد قادر به زندگی نخواهد بود، چه چیزی است که کند چیست، بدون کدام خریداری می

هرگز پول کافی برایش ندارد؟ از فردی که مشغول طراحی برایش هستید بخواهید که هم 

بندی نماید. مشخص کنید که پول با چه ها را بر اساس ارزش آنها رتبهها و هم خروجیورودی

ها به منظور دستیابی به تصوری رستشود. از فهتناوبی وارد خانه وی شده و از آن خارج می

 کامل از دخل و خرج آنها استفاده نمایید. 

ها را بر روی یک تقویم مشخص ها و خروجییک گام اضافی مناسب این است که این ورودی .5

شود اما باید خرد خرد خرج شود. یا نمایید. ممکن است دریابید که پول یکجا وارد منزل می



68 
 

حبه با یک کشاورز نیستید، مشاهده کنید که درآمد وی وابسته به اینکه اگرچه در حال مصا

 چرخه کشاورزی است. 

 

 

 روش در عمل

 

 جریان منابع

های خرد امتیاز انحصاری، برای تیم طراحی در جنوب هندوستان به منظور اکتشاف فرصت 6در هنگام کار با آروهانا

IDEO.org .ضروری بود که درک بهتری از زندگی مالی کشاورزان محلی و جوامع آنان به دست آورد 

ایدار و با پآروهانا یک شرکت اجتماعی است که با خریداری شیر از محصوالت لبنی در مقیاس کوچک و ایجاد یک بازار 

انا در زمینه ه شده بود که به آروه، از تیم طراحی خواستIDEO.orgکند. در هنگام شراکت با ثبات از آنها حمایت می

جاره تجهیزات ای برای چگونگی گسترش خدمات به مشتریان، فراتر از بحث محصوالت لبنی، از طریق یک مدل ایافتن ایده

اورزی مدرن و های کشکمک نماید. یک هدف اصلی این پروژه، پشتیبانی از زنان حاشیه نشین به منظور استفاده از شیوه

 ه است. مکانیزه بود

، در بازدید خود از تانجاوور هندوستان، به دنبال این بود که با استفاده از روشی تحت عنوان جریان منابع، IDEO.orgتیم 

های آنها کسب نماید. در این گیری مالی کشاورزان محلی و خانوادهتا حد امکان اطالعاتی را در رابطه با آگاهی و تصمیم

های وی به چه شکل خواهند بود کشاورز معمولی چه درآمدهایی را شاهد خواهد بود و هزینهروش، آنها دریافتند که یک 

                                                           
6 Arohana 
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های ماهانه خانوار، همچون هم بر اساس درآمدهای کشاورزی فصلی، همچون غالت یا غذای حیوانات، و هم هزینه –

رود پول به خانه توسط اعضای خانوار، رفت، و وهای مدرسه. گاهی اوقات، تصویر کلی بسیار فراتر از مزرعه پیش میهزینه

شد. تیم مذکور، با بیرون گذاشتن اعداد و ارقام از درون معادالت بواسطه مشاغل غیرمنتظره یا غیررسمی را نیز شامل می

و صحبت بر اساس اقالم و خدمات واقعی که مردم در زندگی روزمره با آنها سر و کار دارند، تصویری دقیق از زندگی مالی 

 اورزان به دست آورد. کش

هایی در رابطه با وضعیت فعلی پس از استفاده از این فعالیت و صحبت با تعدادی از کشاورزان، تیم طراحی به بینش

کشاورزی و کسب و کارهای خرد حاشیه شهرها دست یافت. برای مثال، اگرچه بسیاری از مکالمات اولیه با کشاورزان، 

ت اولیه آنها در زمینه تجهیزات کشاورزی شناسایی کرده بود، مشاهده شد که خرید آنها به تراکتورها را به عنوان درخواس

ها و سودهای پذیر خواهد بود. هزینههای سمپاشی امکانلحاظ اقتصادی بسیار کمتر از ابزارهای کوچکتری همچون دستگاه

یابند، بدون اینکه وی را تا حدی تحت خوانی میاجاره ابزارهای کوچکتر، با سادگی بیشتری با جریان منابع یک کشاورز هم

 ثباتی مالی گردد. فشار قرار دهند که دچار بی

 استفاده کنید و جریان منابع خود را در آن تکمیل نمایید.  167از کاربرگ جریان منابع در ص. 
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 جریان منابع

 ها:برای مصاحبه

 شود؟ نقدینگی خرج چه مواردی می       شوند؟چه مواردی موجب ورود نقدینگی می

 های مدرسههزینه          اگو 1

 حمل و نقل          خوک 2

 های پزشکیهزینه        کسب و اکر خیاطی

 بذر          مرغ 10

 کود        هکتار مزرعه ذرت 1

 نیروی اکر       زمینیهکتار مزرعه سیب 0.5

 غذای حیوانات          

 مواد الزم برای خیاطی          

  



71 
 

 Vroomمطالعه موردی: 

 راحل اولیه رشد کودکمحور از م-برداشتی انسان

 

کان برای مهدکودک کنند: آمادگی کودهای علوم اعصاب و رشد کودک، باور دیرین بسیاری از آموزگاران را تایید میپیشرفت

عالترین این دوره، ف مراقبینشان در پنج سال اول زندگی وابسته است.)و زندگی پس از آن( به تعامل مثبت آنان با والدین و 

پس در دقیقه سینا 700آید، یعنی زمانی که مغز کودکان اتصاالت جدیدی را با سرعت دوره برای رشد مغزی به حساب می

های اولیه ر طول سالدآنها های دهد. اما آمریکا، به عنوان یک جامعه، به اندازه کافی بر روی کودکان و خانوادهتشکیل می

د، که ممکن است درآمگذارد. برای والدین کمهای زیادی را دست نخورده باقی میگذاری نکرده و در نتیجه فرصتسرمایه

قع خواهند شد، کنند مورد قضاوت یا شماتت واهای خوبی برخوردار نبوده باشند و احتماال احساس میخودشان هم از مدل

 های چندانی در مورد نحوه ایفای نقش والد در دسترس نیست. توصیه

های جدید فعال نمایند، و تالش کردند تا مشارکت را از طریق ابزارها و پیام IDEO.orgو  7بنیاد خانواده بزوس

دن کتاب برای های عموما مطرح شده )اما نه به طور یکپارچه پذیرفته شده( مبنی بر خوانها را فراتر از توصیهدستورالعمل

هایی که تاثیر مثبتی بر رفتار آنها کودکان، گسترش دهند. آیا راهی برای انتقال مستقیم علوم مغزی به والدین به شیوه

 های تعامل مثبت با نوزادان و کودکان خردسال وجود دارد؟بگذارد و همچنین باال بردن ارزش کلیه شکل

  

                                                           
7 The Bezos Family Foundation 
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 تیم طراحی

 IDEO.orgدو طراح 

 شرکا

 بنیاد خانواده بزوس

 زمانبندی

هفته؛ تا  ۱۴مرحله طراحی 

 سال. Vroom ،۳آغاز به کار 

 مکان

 سرتاسر ایاالت متحده آمریکا

 نتیجه خروجی

های گسترده با والدین، متخصصین رشد کودکان و متخصصین اطفال پس از مصاحبه

جود آورد که ای را به ورسانی گستردهکارزار پیام IDEO.orgدر سرتاسر کشور، تیم 

گرفت. چه در هایی برای یادگیری در نظر میتمامی لحظات روزمره را به عنوان فرصت

حال نشسته در کنار ماشین لباسشویی یا در حال خرید در سوپرمارکت، پیام بنیادی 

های فراوان برخورد با کودک، مبانی رشد مغزی آن برداری از شانساین بود که بهره

های هند داد. بنیاد خانواده بزوس، اقدامات خود را بر مبنای بینشکودک را افزایش خوا

کلیدی تیم طراحی ما بنیان گذاشته، آنها را بیش از پیش تعمیم داده و در بهار سال 

، به زمانی که والدین در اختیار Vroomرا به اجرا در آورد.  Vroomطرح  ۲۰۱۴

کند تا به ساخت مغز کودکان فاده میهای مختلفی استدارند توجه کرده و از آن به شیوه

 آنها کمک کند. 

 الهام بخشی 

ور کرده و با ، در مرحله الهام بخشی، خود را شدیدا در محیط غوطهIDEO.orgتیم 

هایی را با والدین درآمد کالیفرنیا، نیویورک و پنسیلوانیا دیدار نمود تا مصاحبهجوامع کم

هدف ارتقای نتایج رشد کودکان را مشاهده کند. این های موجود با ترتیب داده و برنامه

تیم دریافت که بسیاری از والدینی که با آنها برخورد داشت، دوران کودکی بسیار سختی 

کردند که برای ارتباط با کودکان خود کامال مجهز اند. این والدین احساس میداشته
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با آنها ارتباط برقرار نکرده  نیستند، چرا که والدین خود آنها احتماال به صورت مناسبی

هایی که تیم طراحی در طی تحقیقات خود مشاهده ترین برنامهاند. یکی از موفقبوده

رفتند های مردم میای بود که در آن پرستاران هر هفته چند ساعت به خانهنمود، برنامه

توانستند میتا صرفا با کودکان در مقابل والدینشان بازی کنند. آنها با مدلسازی بازی 

 فرزند را تغییر دهند. -بر تغییر رفتار تاثیر گذاشته و روابط والد

های مصاحبه با متخصصین رشد کودکان و متخصصین اطفال به منظور تقویت یافته

هایی در مورد ایفای نقش والدین به خواندن کتاب گرفت: اگر توصیهمستقیم صورت می

واندن کتاب به صدای بلند احساس راحتی محدود باشند، ممکن است کسانی که با خ

ندارند، تمامی اشکال مختلف ارتباط را کنار بگذارند. یک متخصص اطفال در نیویورک 

کرد که بازی کردن، صحبت کردن و پاسخگویی به کودکان، حتی اینطور استدالل می

 بر خواندن هم برتری خواهند داشت.

 

 

 

 


