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چکیده
پژوهش در علم طراحی یکی از رویکردهاي پژوهشی است که اخیراً توسط محققین حوزه 

وجود، تعداد مطالعات تجربی و کاربردي که از مدیریت موردتوجه قرار گرفته است. بااین
ویژه در به،مدیریتی استفاده کنندشناسی پژوهش در علم طراحی براي حل مسائل روش

ایران، بسیار اندك است. کمبودهایی در پیشینه پژوهش در علم طراحی همچـون شـفاف   

شناسـی پـژوهش، عـدم پیشـنهاد ابزارهـا و      هـاي مختلـف روش  نبودن روابط میان جنبه
شناســی و عــدم توجــه بــه برخــی از  مشــخص بــراي اجــراي مراحــل روش هــايروش

تـرین دالیـل ایـن عـدم اقبـال بـه       تواند از مهـم ها، میهمچون روش،نهاي مهم آفراورده

منـد پیشـینه   پژوهش در علم طراحی باشد. مطالعه حاضر قصد دارد تا با بررسـی نظـام  
ها ارائـه دهـد.   این کمبودها را موردبررسی قرار دهد و راهکارهایی براي رفع آن،تحقیق

کارگیري پژوهش در ، مثالی از بهشدهرحمطمنظور انسجام بخشیدن به مباحث همچنین به

طـور  جتماعی بها- هاي پیچیده فنیسازي سیستمعلم طراحی براي طراحی یک روش مدل
د.شوخالصه ارائه می

مصنوعات علم طراحی.؛ مبانی فلسفی؛ اصول و مفروضات اصلی؛پارادایمواژگان کلیدي: 

E- mail: amohaghar@ut.ac.irنویسنده مسئول مقاله:*
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قدمهم-1
اشـیاء سـاخت بشـر و    ریزيطرحو دهیشکلطراحی، فرآیند خلق انواع مصنوعات یا 

مـیالدي و جنـبش هنرهـاي    19سـنتی بـه قـرن    طوربهمفهوم طراحی . استهاسیستم
کـاالي مصـرفی در   عنـوان بـه بـراي اسـتفاده   1کاربردي یا تولید صـنعتی مصـنوعات  

. اما طراحی صرفاً محدود بـه طراحـی صـنعتی نشـده و در     گرددیبازمزندگی روزانه 
طراحی شـامل هنرهـاي   ،تروسیعبوده است. در معناي موردتوجهختلفی مهايحوزه

اقتصـادي و اجتمـاعی و حتـی    ریـزي برنامـه ، مهندسـی، معمـاري،   دسـتی صنایع،زیبا
گسترش استفاده از مفهوم طراحـی  اما. ]1[استنمادین همچون شعر نیز هايآفرینش

مختلف علمی، منجر به توجه بیشتر به این مفهوم در حوزه پـژوهش در  هايرشتهدر 
حـوزه  تحقیقـات شـد و تعـاریف جدیـدي از طراحـی کـه متناسـب بـا        21و 20قرون 

کـاربردي بـراي   یحلـ راهپژوهش باشد، ارائه شد. بر این اسـاس، طراحـی عمـل خلـق     
واژه . ]2[لمـی اسـت  مختلـف ع هـاي رشتهدر شدهرفتهیپذمسئله یک پارادایم تحقیقاتی 

قرار گرفته اسـت  مورداشاره1930و مقاالت متفاوتی از دهه هانوشتهعلم طراحی در 
عنـوان بهمتمایز شده است. علم طراحی 2از مفهوم علمی براي طراحی1960و از دهه 

علمی بـراي طراحـی،   کهدرحالیشودمیمنطقی براي طراحی شناخته ورویکرد علمی
منطقـی یـا غیرمنطقـی اسـت کـه بـه       هـاي فعالیتطراحی شامل همه هايروشمطالعه 

مهم علـم طراحـی اسـت.    هايمشخصهکاربردي بودن یکی از . ]3[کندمیطراحی کمک 
علـم طراحـی   تقاد داردیکی از پیشگامان این حوزه، اععنوانبه3بر این اساس سایمون

اف مطلـوب و حـل   براي رسـیدن بـه اهـد   هاییسازهبر خلق مصنوعات ساخت بشر یا 
به این دلیل که ایده 4براوناز نگاه .]4[شودمیمسئله خاصی در جهان واقعی استفاده 

طراحی باید در نهایت در تولید عملی مصنوعات اجرا شود، یـک تفکـر طراحـی موفـق     
فرآینـد  تـوان مـی گـاه سیسـتمی   با یک ندر واقع .]5[شودباید تفکر سیستمی را شامل

بر کاربردي بـودن علـم طراحـی و در    تأکید.]4[تعریف کردطراحی و خلق مصنوع را
یـک رویکـرد حـل مسـئله خصوصـاً در مطالعـه       عنـوان بـه نتیجه نگاه به علم طراحـی  

را جلـب کـرده اسـت. در ایـن راسـتا      هـا سیستمدر حوزه توجه دانشمندان ،هاسیستم

1. Artifacts
2. Science of Design
3. Simon
4. Brown
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طراحـی بایـد مسـائل مهـم و مرتبطـی را در      کـه علـم   کننـد مـی ادعـا  و دیگران1هونر 
یـک  عنـوان بـه نیـز علـم طراحـی را    2فولر و کورمیا.]6[قرار دهدموردتوجههاسیستم

رویکرد حل مسئله در یـک سیسـتم کـه خـواص و حـذفیات جدیـدي را در خصـوص        
علـم طراحـی   ،روازایـن .]7[کننـد مـی ، معرفی کندمیپیدا رون سیستممباحث موجود د

موجـود، از  هايسیستمرویکردي براي کمک به درك، توضیح و بهبود رفتار عنوانبه
یـا از طریـق   شـده فیـ تعردر یک شـیوه  فردمنحصربهطریق خلق مصنوعات متنوع و 

.]9[و ]8[شـود مـی شناخته شدهیطراحتحلیل چگونگی استفاده و عملکرد مصنوعات 
طبیعـی و اجتمـاعی سـروکار دارد کـه     هـاي سیسـتم علوم طراحی با ،از نگاه سایمون

از تـوان مـی ی کـه  هـای سیستمانسانی دستکاري و کنترل شوند، هايکنشند با توانمی
اجتمـاعی  -فنـی هـاي سیسـتم .]4[اجتمـاعی نـام بـرد   -فنـی هـاي سیستمعنوانبههاآن

ی جـاي گرفتـه در یـک شـبکه اجتمـاعی      فّنـ هايفراوردهی هستند که شامل هایسیستم
3گرگور و هونر.]10[آیدمیاجتماعی پیچیده، پدید -فنیهايفراوردههااز آنوهستند

اجتمـاعی همچـون   -معتقدند که در علم طراحی ساخت طیف وسیعی از مصنوعات فنی
حکمرانـی و  هـاي اسـتراتژي ، سـازي مـدل ، ابزارهـاي  میتصمپشتیبانی از هايسیستم

همچنـین  . ]11[استموردتوجهاطالعاتی هايسیستمیی براي ارزیابی و تغییر هاروش
هاروشنیز علم طراحی را رویکردي مناسب براي طراحی ]13[و ]12[برخی محققین

ساختار نیافتـه هايموقعیتدر گیريتصمیمکه به مدیران براي دانندمیهاییسازهو 
اما مطالعه و بررسـی پیشـینه علـم    . کندمیکمک با معیارهاي چندگانه گیريتصمیمیا 

ارائـه رویکردهـاي متفـاوت از سـوي محققـین اصـلی ایـن        با که دهدمیطراحی نشان 
مختلـف  هـاي بخـش بـه نوعی پراکنـدگی و عـدم انسـجام در مباحـث مربـوط     جریان، 

شناسـی روشمنسـجم  طـور بهايمطالعهو کمتر شودمیدیده پژوهششناسیروش
و بررسـی  موردبحـث هـا روشو فنـون علم طراحی را از مبانی فلسفی تا پژوهش در

علـم  حوزهمنسجم در شناسیروشدر خصوص یک یسؤاالتهنوز قرار داده است و 
برخی از ایـن  باقی مانده است.هاروشدر طراحی مصنوعاتی همچون ویژهبهطراحی 
به دنبال حاضرمطالعهو هستنداصلی تحقیق حاضر نیز سؤاالتکه در واقع سؤاالت

از:اندعبارت،استهاآنپاسخگویی به 

1. Hevner
2. Fuller & Kuromiya
3. Gregor & Hevner
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مبتنی بر علم طراحی چیست؟پژوهششناسیروشمبانی فلسفی یک -
علـم طراحـی داراي چـه مفروضـات و اصـول      پژوهش در شناسیروشیک - 

؟استنظري 
علم طراحی چیست؟پژوهش درشناسیروشیک هايگام-
دارند؟هاییخروجیو هاروشچه ابزارها، هاگامهریک از این -
سـازي مدلیک روش علم طراحی براي طراحی پژوهش درشناسیروشمراحل -

؟شوندمیچگونه اجرا اجتماعی -پیچیده فنیهايسیستم
مذکور، الزم است تـا برخـی   سؤاالتاما پیش از بررسی پیشینه تحقیق و پاسخ به 

اصـطالح ،طـورکلی بـه قرار بگیرد. موردبحثدر این مطالعه مورداستفادهاصطالحات 
ــیروش ــتفاده  ســهبــراي شناس ــور اس ــودمــیمنظ . در معنــی اول، منظــور از  ش
بـه  شناسـی روش،. در معنـی دوم استپژوهشهايروشمطالعه کلی ، شناسیروش

در یک پروژه پژوهشی خـاص گفتـه   مورداستفادهفنونو هاروششناخت و بررسی 
بـه یـک  شناسـی روش،مطالعه حاضـر اسـت  مدنظروم که سدر معنی و ]14[شودمی

کـار یـک شـالوده کـه شـود مـی گفتـه  یهایگامواصولازمتشکلافتهیسازمانطرح
پیـدا تطبیـق آنبـا موقعیتیهردراستفادهبرايتواندمیو دهدمینشانراپژوهشی

در مـورد ماهیـت جهـان و    ذهنیمفروضات عینی یا ،شناسیروشروایناز. ]15[کند
شناسیروشپارادایمی که تأثیرتحت و این مفروضات]14[کندمیمشخص دانش را 

و پـژوهش انجـام هـاي گامدر انتخابرامحققو]16[گیردمیشکل ،به آن تعلق دارد
. در برخـی  کنـد مـی راهنمـایی  هـا دادهگردآوري و تحلیل هايروشهمچنین ابزارها و 

بـراي  ؛شـود مـی از اصـطالحات دیگـري اسـتفاده    پژوهششناسیروشجايبهمنابع 
معـادل  تـوان میرا ]17[همکارانپیشنهادي ساندرز و پژوهشمفهوم استراتژي ،مثال

منـابع مـرتبط بـا    ویـژه بـه دانست. همچنین در برخـی از منـابع  پژوهششناسیروش
شناسـی روشجايبهکلمه روش از همچون تحقیق در عملیاتسازيمدلرویکردهاي 

یـا مصـنوع   یک فـراورده  عنوانبهدر این مطالعه از کلمه روش . ]18[شودمیاستفاده 
. در شـود مـی استفاده شدهیطراحسازيمدلبراي معرفی رویکرد علم طراحیتحقیق

بـراي کـه راهبـرد یـا الگـوریتم یکهايگامازايمجموعهازعبارت استروش،واقع
ودسـتکاري برايمحوريهدفهايبرنامه، هاروش. شوندمیاتخاذوظیفهیکانجام
.]8[شودشناسایی،حلراهبیانبهمربوطمدلتاهستندهاسازهبهبود
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پیشینه تحقیق-2
شـفافیت اهـداف پـژوهش در    منظـور بهنظري ايدر این بخش سعی شده است پیشینه

ارائه شود.سازيمدلعلم طراحی و چگونگی ارتباط آن با مفاهیم تحقیق در عملیات و 
اهداف علم طراحی:-

نباید با خود طراحی یکسان در نظر گرفته پژوهششکلی از عنوانبهعلوم طراحی 
ــوم    ــا عل ــراه ب ــوم طراحــی هم ــشــود. عل نجــوم، هواشناســی و همچــون(1نیبــشیپ

. یک استاندارد دوگانه بـراي  دهدمی) بدنه اصلی علم کاربردي را تشکیل اقتصادسنجی
کاربردي وجود دارد. اول اینکه علوم کـاربردي در جسـتجوي   علومارزیابی تحقیقات

ارزیـابی  یشناختمعرفتهايمطلوبیتاز طریق تواندمیهاآندانش هستند و ادعاهاي 
،باید قابل کـاربرد باشـند. بـراي مثـال    ،باشند. دوم3پذیرتوجیهو 2شود و باید صحیح

موفقیت پزشکی و داروپزشـکی از طریـق بهبـود سـالمت انسـان و موفقیـت سیاسـت        
کـاربردي  ،روازایـن .]1[شـود مـی اجتماعی از طریق خوشبختی شهروندان نشان داده 

تفاوت علم طراحـی مهم علم طراحی است. از نظر سایمونهايمشخصهبودن یکی از 
. علـوم طبیعـی و   ]4[با بسیاري از علوم طبیعـی و اجتمـاعی در ایـن نکتـه نهفتـه اسـت      

و مطالعـات  نظریـه آزمـون  ،سـازي نظریـه اجتماعی سعی در درك واقعیـت از طریـق   
در خـدمت اهـداف بشـر    یهـای فراوردهتا کندمیاما علم طراحی تالش ،تفسیري دارند

تحلیلـی و  هـاي روشو یک مصنوع استعلم طراحی به دنبال خلق،در واقعخلق کند. 
دغدغـه  کـه درحـالی .]4[کندمیتجربی را براي تعیین و خلق یک مصنوع بالقوه ترکیب 

موردبحـث علـم طراحـی در ایـن    4چگونـه هسـتند؟  هـا دهیپدکه آن استعلم توصیفی 
، چگونه باید شدهیطراحبه اهداف و انجام کارکرد، مصنوع یابیدستکه براي کندمی

این ویژگی کاربردي بـودن علـم طراحـی و ارائـه مصـنوعاتی کـه بـه حـل         . ]1[؟باشد
باعـث شـده اسـت تـا ایـن رویکـرد تحقیقـاتی        کنـد مـی در جهان واقعی کمک هامسئله

مطالعات مدیریت قرار بگیرد. موردتوجه
:هاسیستمسازيمدلو علوم مدیریتبا علم طراحی پژوهش درارتباط-

1. Predictive science
2. True
3. Informative, and justified
4. How things are
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هـاي سیسـتم علم طراحی در حوزه طراحـی  پژوهش درمعرفی اولیه عالوه بر
محققین موردتوجهايرشتهمیانیک رویکرد عنوانبهاطالعاتی، بعدها این رویکرد 

علم طراحی را یـک  1قرار گرفت. در این راستا وان آکنمدیریتمختلف هايحوزه
،بنابراین؛داندمیقابل کاربرد براي طیف وسیعی از مباحث مدیریت شناسیروش

بــراي طراحــی سـازمان تولیــد کنــد. او  رادانشــی مفیـدي توانــدمـی علـم طراحــی  
رویکرد علم طراحی را توسعه دانـش علمـی بـراي پشـتیبانی از طراحـی      مأموریت

عـالوه بـر فنـاوري    .]19[دانـد مـی هـا سـازمان در هاايحرفهمصنوعات از طریق 
سازمان، ناحیه دیگر تحقیقات مدیریت کـه بـه علـم طراحـی     هاينظریهاطالعات و 
تحقیـق در عملیـات اسـت.    ازجملـه هـا سیسـتم سازيمدل، رویکردهاي توجه دارد

که تحقیق در عملیات باز می گرددامکان پیوند میان این دو رویکرد به این دیدگاه
سـتم  سیو طراحـی شکلی از تحلیلشناسیروشو شناختیمعرفتصورتبهباید 
هاينظریهعلم طراحی در کاربرد معتقد است که 2هلمسترم. از طرف دیگر ]3[باشد

نـد وراي زمینـه خـود تعمـیم داده     توانمیی که ضرورتاً نهاینظریهمیان رده یعنی 
مشــابه منتقــل شــده و هــايمشخصــهبــا هــاییزمینــهنــد بــه توانمــیامــا ،شــوند

معتقـد اسـت   3وایـت همین راسـتا در.]20[قرار بگیرند، مناسب استمورداستفاده
هـا روشایـن ازخاصـی  و نـوع پیچیـده  هايسیستمسازيمدلهايروشجایگاه 

میان هاينظریهدر (PSM)ساختاردهی به مسئلههايروشنرم یا هايروشیعنی 
قابلیــت هرچنــدتولیـد کننــد کـه   ییهــامــدلنـد  توانمــییی کـه  هــاروش.رده اسـت 

هسـتند. اسـتفاده قابلمشابه هايموقعیتباالیی ندارند، اما در برخی يریپذمیتعم
ســازيمــدلهــايروشنــوعی از ســاختاردهی بــه مســئله، هــايروشمنظــور از 

ی و مبهمـ زامسـئله هـاي موقعیـت مسـئله بـا   جـاي بهکه استپیچیده هايسیستم
سـت وجـود   توافقی بر روي این که مسـئله واقعـی چی  ها، در آنسروکار دارند که 

شناسـایی و  معـادل  را یک موقعیت پیچیده و مبهمسازيمدل،هاروشاین .ندارد
و این کار را از طریق شناسـایی مـواردي همچـون    دانندمیساختاردهی به مسئله

هـاي دیـدگاه شـامل شـوند،   گیـري تصـمیم که باید در تحلیل و هاییگروهافراد یا 
، تعـامالتی  هادیدگاهارزشی این و مفروضاتو زیربناهاگروهمختلف این افراد و 

1. Van Aken
2. Holmstrom
3. White
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و غیره انجام هاآنو پیامدهاي مطلوب یا نامطلوب محتمل هاسیستمدرون و میان 
وسـازي مـدل هـاي روشاعتقاد دارد بـا توجـه بـه تنـوع در     اوکیفه. ]21[دهندمی

خصوصـاً در  گرایـی اثبـات فـرا  يسـو بههاروشتحقیق در عملیات، و حرکت این 
این حـوزه بـا   ، امکان پیوند میاننرم)هايروش(ساختاردهی به مسئلههايروش

امـا نکتـه مهـم در ایـن پیونـد،      .]3[بیش از گذشته وجود داردرویکرد علم طراحی 
اسـت.  بررسـی قابلچگونگی ارتباط این دو رویکرد است. دو دیدگاه در این زمینه 

ــل وجــود   ــه دلی ــدگاه اول ب ــاییشــباهتدر دی ــاي ه ــان رویکرده ســازيمــدلمی
ایـن دو  تـوان مـی ،تحقیـق در عملیـات و علـم طراحـی    ویژهبهپیچیده هايسیستم

علم طراحی و تحقیق در عملیات هـردو  ،در واقعرویکرد را با یکدیگر ترکیب کرد. 
دقیـق مسـئله و اسـتفاده از فرآینـدهایی مشـخص      بنـدي صـورت به دنبال درك و 

عنـوان به،(SSM)نرمهايسیستمشناسیروشعلم طراحی و ،براي مثالهستند؛
هـردو بـه دنبـال حـل مسـئله و طراحـی       ،ساختاردهی به مسئلههايروشیکی از 
و شـده حـل ي هـا حـل راههـردو شـامل ارزیـابی    همچنین هستند. هاحلراهمستدل 

ر و بهبود بیشتشدهشناختهبازگشت و تکرار مراحل اولیه هستند، جایی که ضعف 
موجود در توسعه سیسـتم  يهایشناسروشبیشتر عالوه بر این. ]12[الزم است

ــب توانمــی ــد در قال ــامن ــايگ ــن  ه ــاممحــدودي خالصــه شــوند. ای ــاگ توســط ه
ساختاردهی به هايروشویژهبه(موجود در تحقیق در عملیاتيهایشناسروش

تحقیـق  هـاي روشدر دیدگاه دوم. ]3[شوندمیمسئله) و علم طراحی پوشش داده 
ایـن دیـدگاه کـه    . هسـتند یک فراورده یا مصنوع علـم طراحـی   عنوانبهدر عملیات 

قـرار  موردبحـث کامـل  طوربهبعدي هايبخش، در استمطالعه حاضر موردنظر
شناسـی روشیک استراتژي یـا  عنوانبهاما براي استفاده از علم طراحی . گیردمی

حل مسائل کاربردي از طریق خلق مصنوعات جدیدي همچون منظوربهو پژوهش 
وهادستورالعملباید مواردي همچون مبانی فلسفی، ، سازيمدلطراحی یک روش 

علم طراحی مشخص شـوند. تعیـین یـک فرآینـد     پژوهشیهايپروژههايفراورده
مهـم  هـا ايحرفهبراي پذیرش این رویکرد در میان تنهانهعلم طراحی پژوهش در 

علم طراحـی نیـز ضـروري    پژوهش دربلکه براي ایجاد قابلیت اعتبارسنجی ،است
قرار خواهد گرفت.موردبحثتحقیقيهاافتهیاین موارد در بخش . ]22[است
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پژوهششناسیروش-3
پـژوهش پیشـینه  منـد نظـام در مطالعه حاضر مـرور  مورداستفادهپژوهشروش 
مـرور  منـد نظـام متعـارف، همچـون روش   پژوهش مرور پیشینههايروشاست. 

يهـا افتـه یبراي جسـتجو، ارزیـابی و ترکیـب    ياژهیوهايروشعنوانبهپیشینه، 
تـر ینـ یع، منطقـی و  منـد نظـام و راهی را براي اندشدهمطالعات اولیه توسعه داده 

،مفـاهیم کلیـدي بـا اسـتفاده از مـرور     .]23[کنندمیکردن فرآیند جستجو پیشنهاد 
و از مطالعات تجربی تحت عناوین این مفاهیم و ابعاد خالصههادادهو شدهنییتع

مرور بـر  سؤالبا تعیین دو پیشینه در این مطالعهمندنظاممرور . شوندمیتحلیل
کـرد یبـر رو یمبتنییهایشناسروشچه آغاز شد. پژوهشاصلی سؤاالتاساس 

مراحــل و ،یمفروضــات اصــل،یفلســفیمبــاناســت؟شنهادشــدهیپیعلــم طراحــ
مـرور جسـتجوي   سـؤاالت بعـد از تعیـین   سـت؟ یچهـا یشناسروشنیايابزارها

علـم  پـژوهش در اینترنتی براي مقاالت و کتـب مـرتبط بـر اسـاس کلمـات کلیـدي      
در موتورهاي یعلم طراحپژوهش درشناسیروش،یعلم طراحکردیرو،یطراح

يهـا گـاه یپاناشـرین و يهاتیساوبجستجوگر گوگل و گوگل اسکالر و همچنین
Emerald ،Sciecnce Direct ،ProQuest ،Springer ،Sage ،IEEEهمچـون  یکیالکترون

يریـ گنمونهمقاله و کتاب مرتبط بود. با استفاده از 84انجام شد. نتیجه شناسایی 
. سپس به بررسی کیفیت مطالعات با استفاده از شدمقاله و کتاب انتخاب33نظري

یکـاف يهـا دادهارائـه  شـفاف و  انیـ ، بناشرو نویسندهاعتبار معیارهایی همچون 
شناسـی روشکیـ اسـتفاده از  ایارائه ، هاگیرينتیجهو ریاز تفاسیبانیپشتيبرا

یاز مـوارد مبـان  یکـ ی، بحـث در خصـوص حـداقل    مرتبط با علم طراحیمشخص
ی پرداخته شد. علم طراحهايخروجیو ابزارها،مراحل،یمفروضات اصل،یفلسف

،نهــایی انتخــاب و بعــد از مطالعــه کامــل متــونصــورتبــهمطالعــه19در نتیجــه 
. و اشباع نظري حاصل شـد قرار گرفتندمورداستفادهي مرتبط استخراج و هاداده

شـامل نویسـندگان، تـاریخ انتشـار،     برخی مشخصـات ایـن مطالعـات   1در جدول 
بـر اسـاس اطالعـات گوگـل اسـکالر و      به مطالعه ، تعداد ارجاعات مطالعهموضوع

ارائـه  ،هر مطالعه بـوده موردتوجهعلم طراحی که بیشتر پژوهش دری از هایجنبه
شده است.
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مشخصات مطالعات منتخب1جدول 

موضوعمراجع
تعداد 

ارجاعات
نوآوري مطالعه

در موردتوجههايجنبه
مطالعه

]24[

توسعه سیستم در 
هايسیستميهاپژوهش

طالعاتی

1323
شناسیروشارائه یک 

مشخص براي طراحی 

هاسیستم

هايگام؛ اصول و مفروضات
پژوهش

]8[

علم طراحی درپژوهش

اوري و طبیعی در فّن
اطالعات

3424
معرفی مصنوعات علم 

طراحی
هايگام؛اصول و مفروضات

هایخروجپژوهش؛

]25[

درپژوهشاستفاده از 

اوري علم طراحی در فّن
اطالعاتیهايسیستم

186
توسعه مبانی فلسفی 

طراحیيهاپژوهش
هایخروج؛مبانی فلسفی

]6[
علم طراحی پژوهش در

اطالعاتیهايسیستمدر 
9541

پژوهش درتوسعه رویکرد 
طراحی منظوربهعلم طراحی 
اطالعاتیهايسیستم

ابزارهاي ؛اصول و مفروضات

هایخروج؛پژوهش

]26[
طراحی پژوهشمقایسه 

اقدام محورپژوهشو 
295

اصول و يسازشفاف

علم مفروضات پژوهش در
طراحی از طریق مقایسه با 

اقدام محورپژوهش

اصول و ؛مبانی فلسفی
پژوهشهايگام؛مفروضات

]27[

و نظریهبررسی نقش 

پژوهش سازي در نظریه
علم طراحیدر 

340

سازي در نظریهتوجه به 

پژوهش در مراحل اجراي 
علم طراحی

هايگام؛اصول و مفروضات
هایخروج؛پژوهش

]22[

ارائه یک دیدگاه سه 
پژوهش دراز ياحلقه

علم طراحی
984

در خصوص يسازشفاف
پژوهش در علم تفاوت میان 

و سایر رویکردهاي طراحی 
پژوهشی

هايگام؛مبانی فلسفی

پژوهش

]2 [

شناسیروشیک 

پژوهش در علم طراحی 
يهاپژوهشبراي 
اطالعاتیهايسیستم

2690
گامبهگامارائه یک فرآیند 

اجراي منظوربهمنسجم 

پژوهش در علم طراحی

هايگام؛اصول و مفروضات
هایخروج؛پژوهش

]13[

معرفی مباحث ویژه 

پژوهش در علم طراحی 
اطالعاتیهايسیستم

358

از کاربرد ییهامثالارائه 

و پژوهش در علم طراحی
با آنحلقابلمسائل 

هایخروج؛ابزارهاي پژوهش

]28[

نظریهمعرفی مفهوم پیوند 
ايمجموعهعنوانبهطراحی 

براي هاروشو هاسازهاز 
هاساخت مدل

203

یی هاروشو هاسازهطراحی 
گیريتصمیمبراي حل مسائل 

چندمعیاره با استفاده از 
پژوهش در علم طراحی

هایخروج؛پژوهشابزارهاي 
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1جدول ادامه 

]29[
استفاده از علم طراحی 

براي حل مسئله
231

بررسی انواع مسائل 
و پژوهش در علم طراحی

ي هادستورالعملارائه 
شناسانه براي انجام روش

آن

هايگام؛اصول و مفروضات
هایخروج؛پژوهش

]12[
علم شناسیروشارائه 

طراحی نرم
163

ترکیب مباحث تحقیق در 

پژوهش در عملیات نرم با 
علم طراحی

اصول و ؛مبانی فلسفی
پژوهشهايگام؛مفروضات

]30[
علم شناسیروشارائه 

محورطراحی اقدام
917

پژوهش در علم ترکیب 

اقدام پژوهش و طراحی 
ارائه یک فرآیند محور و 

غیرخطی

ابزارهاي ؛پژوهشهايگام
هایخروج؛پژوهش

]31[

ارائه چارچوبی براي 
در نظریهتوسعه 

پژوهش در علم طراحی
149

هايدیدگاهاکردنیمه
در خصوص شناسانهمعرفت

سازي در فرآیند نظریه
پژوهش در علم طراحی

هايگام؛اصول و مفروضات
؛ پژوهشابزارهاي ؛پژوهش

هایخروج

]32[
تعیین جایگاه و ارائه 
پژوهش در علم طراحی

876

یی در هادستورالعملارائه 
خصوص چگونگی تولید 

دانش و ارائه آن در

در علم طراحیهاپژوهش

؛اصول و مفروضات
هایخروج

]1[
در هاارزشبررسی 

علوم طراحی
8

، هنجارها و هاارزشتعیین 
پژوهش در علم مطلوبیت در 

طراحی

اصول و ؛مبانی فلسفی

مفروضات

]3[

بررسی رابطه علم 

طراحی و تحقیق در 
عملیات

9
پژوهش در علم ترکیب 

و تحقیق در عملیاتطراحی 
اصول و ؛مبانی فلسفی

پژوهشهايگام؛مفروضات

]33[

سؤاالتاهداف و 

در پژوهش
پژوهش شناسیروش

در علم طراحی

171
ارائه الگویی براي تعیین 

پژوهش در اهداف و مسائل 

علم طراحی

ابزارهاي ؛پژوهشهايگام
پژوهش

]9[

استفاده از یک رویکرد 

علم طراحی سه 
براي توسعه ايمرحله

ریزيبرنامهچارچوب 

منابع انسانی

19
پژوهش در علم کاربرد 

هايحوزهدر سایر طراحی 
مدیریت

ابزارهاي ؛پژوهشهايگام

پژوهش
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مراتـب سلسـله علـم طراحـی از   شناسـی روشهمچنین براي شفافیت هرچه بیشتر 
مراتـب سلسـله در شناسـی روشتعیـین جایگـاه   منظـور بـه ]34[واژگان علمـی آدامـز  

نمایش داده شده است. یـک روابـط   1که در شکل طورهمان. شودمیمعرفتی استفاده 
در شناسـی روشوجـود دارد کـه   1فنـون ا ی از پـارادایم تـ  مراتبسلسلهباال به پایین و 
فنونوقوانینونظريکلیمفروضاتبراستمشتملپارادایم. گیردمیمیانه آن قرار 

. همچنین کرسـول ]16[رندیپذیمراهاآنخاصیعلمیجامعهاعضايکههاآنکاربرد
یشناسـ و معرفـت یشناسـ ینسبت بـه مسـائل هسـت   يکردیاتخاذ رومبانی فلسفی را 

را چگونـه در  ییزهـا یچـه چ نکـه یدر خصوص اییهافرضشیپنییتوسط محقق و تع
اسـتراتژي  (پـژوهش شناسـی روش. همچنـین  دانـد می،خواهد گرفتادیپژوهشطول 

در ژهیـ ويهـا يریـ گجهـت و دارايتـر يو کـاربرد تـر نییسطح پاکیدر ) راپژوهش
در راپـژوهش ) روش(ابزارهـاي و فنونو کندمیتعریف پژوهشيمورد روال اجرا

کــه همــاندانــدمـی پــژوهشيهــاياز اسـتراتژ هرکــدامو در درون نترییپــایسـطح 
.]35[هستندها دادهلیو تحليآورخاص جمعهايروش

)]36[، ]35[،]34[برگرفته از (سلسله مراتب معرفتی براي تعیین جایگاه روش شناسی1شکل 

1. Techniques

)روش(تکنیک
روش شناسی

مبانی فلسفی
پارادایم

نگري و تجویزافزایش عینیت، جزئی

هایی اقدامات و رویه
گام با بهدقیق و گام

نتایج استاندارد همچون 
ابزارهاي گردآوري و 

هاتحلیل داده

مند که با رویکردي نظام
گیري از اصول برگرفته بهره

فلسفی و از پارادایم و مبانی 
ها و فنون از طریق گام

مشخص یک تالش علمی 
کندرا هدایت می

متشکل از مفاهیم 
هستی شناسی، معرفت 

شناسی و ارزش 
شناسی

شبکه اي از باورها و عقاید 
و جهان بینی مشترك یک 

جامعه علمی
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پژوهشهايیافته-4
پیشینه تحقیق سـعی شـده   مندنظامحاصل از مرور هايیافتهدر این قسمت بر اساس 

مختلـف  هـاي بخـش در ادامـه  ،روازایـن تحقیـق پاسـخ داده شـود.    سؤاالتاست تا به 
بـراي  ییهـا شنهادیپو گیرندمیقرار موردبحثعلم طراحی پژوهش درشناسیروش

ی بــرايروشــطراحــی منظــوربــهطراحــی پــژوهش در علــمشناســیروشتوســعه 
. دشومیارائه اجتماعی -پیچیده فنیهايسیستمسازيمدل

طراحیپارادایم و مبانی فلسفی تحقیق علم -4-1
، 6، 3،2[بسیاري از محققین بر این باورند که علم طراحـی ریشـه در پراگماتیسـم دارد   

عنـوان بـه پراگماتیسم مکتبی از اندیشه است که پیامدهاي عملی یا واقعـی را  .]26، 12
هـا حقیقـت و مطلوبیـت    بـراي پراگماتیسـت  . دانـد مـی عناصر حیاتی معـانی و حقیقـت   

. علـم طراحـی در ماهیـت    است و حقیقت در مطلوبیت جاي گرفتـه اسـت  زیتمارقابلیغ
پراگماتیـک  ،بر مرتبط بودن و ایجاد سهم شفاف در محیط کـاربرد تأکیدخود به دلیل 

پدیـده  ،طبیعـی انجـام شـود   یدر محیطـ پـژوهش  ،. همچنـین در علـم طراحـی   ]2[است
پراگماتیسـم بیشـتر مطلوبیـت    هـدف  که طورهمانو ماندنمیباقی ستایموردمطالعه ا

در علم طراحی باید سود و منفعـت ایجـاد کنـد. همچنـین     مصنوع ، پذیريتعمیماست تا 
از طریـق  توانـد میپژوهشاما ،مسئله واقعی استمبتنی بر جادشدهیامصنوع اگرچه 
هسـتی  از بعـد .]3[پیشـرفت و توسـعه یابـد   ،(یا استفاده مجدد) مصـنوع پذیريتعمیم

پژوهشـی مصنوع از طریق به کار گرفتن یک فرآینـد یک طراحی پژوهشدر ،ختیشنا
این مصنوع از یک ایـده  .]26[و ]25[خلق مصنوع هدف اصلی استوآیدمیبه وجود 

علـم طراحـی   ،روازایـن ؛شـود مـی در ذهن محقق تبدیل به یک وجود در جهان واقعـی  
علم طراحی بـر دانسـتن   ،شناسیمعرفتدر بحث .]12[و ]25[گراستماديو گراواقع

علم طراحـی حـالتی از دانـایی را در نظـر     ،روازاین. ]25[کندمیتأکیداز طریق ساختن 
،طراحـی پژوهشکه شامل مداخله براي تغییر و انعکاس این مداخله است. در گیردمی

این مداخله از طریق تجسم و ساخت یک مصنوع که تغییرات مطلوب در سازمان را به 
بـه  تمایـل بـی گفـت علـم طراحـی    تـوان مـی همچنـین  . ]26[افتـد مـی همراه دارد، اتفـاق  
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رویکرد زیربنایی اجـرا و ارزیـابی   عنوانبه1اولیهسازينمونهبر نیست وگراییاثبات
علم طراحی ریشـه در تـاریخ   پژوهش در،عالوه بر این.]12[کندمیتأکیدیک مصنوع 

یک عنصر تحقیقات مهندسی دارد و از برخی اصـول آن نیـز پیـروي    عنوانبهطراحی 
کـه ارزش،  کنـد مـی تأکیـد ، علم طراحی بر این نکتـه  شناسیارزشدر بحث . ]2[کندمی

نش نظـري  بر اهمیت مطلوبیت کاربردي و دازمانهماست و پژوهشمرتبط با مسئله 
مـرتبط بـودن از طریـق    یـک پـژوهش مـرتبط بـا علـم طراحـی،       . در نـد کمـی تأکیدنیز 

طراحی و سـودمندي آن  ،در واقع.شودمیبراي سازمان ارزیابی جادشدهیامطلوبیت 
آزمـون علمـی و عملـی    هر دو طراحی باید از پژوهش،بنابراین.]2[عنصر اصلی است

یـا صـرفًا   نظـري يبنـد سـرهم یـک  پژوهش در علم طراحـی  ،گریدعبارتبهعبور کند. 
اوکیفـه .]26[سـازي ایفـا کنـد   نظریـه براي بازار نیست و باید سهمی نیـز در  قبولقابل

ایسـتا بـاقی   موردعالقـه هـاي پدیدهدر علم طراحی از نگاه هستی شناختی معتقد است 
در محـیط  پژوهشبه مندعالقه، علم طراحی شناختیمعرفت. همچنین از منظر ماندنمی

،، نتیجه طراحی ممکن است زمینه محور باشدپژوهش در علم طراحیطبیعی است. در 
یا قابلیت استفاده مجدد پذیريتعمیماست و انتقالقابلاما هدف یک طراحی یا مصنوع 

نیز مسائل یـا عملیـات از   شناسیارزشمصنوع نیز اغلب یکی از اهداف است. از لحاظ 
از کننـده مشـارکت متخصصین ویابدمیاستفاده از مصنوعات بهبود طریق توسعه و

. ]3[استتريمهماما مطلوبیت مصنوع موضوع ،برندمیسود پژوهش

علم طراحیپژوهش درشناسیروشاجزاي -4-2
و مفروضات اصول به سه بخش است که شامل تجزیهقابلپژوهششناسیروشیک 

ایـ فنـون و پـژوهش  ی سـت یچیـا  پـژوهش هايگامو مراحل، پژوهشیی چرااصلی یا 
منظور از مفروضات اصلی .]36[شودمیپژوهش ی انجام چگونگیا پژوهشابزارهاي 
در شــرایط شناســیروشکــه یـک  اسـت  زکننــدهیمتمااز اصــول ثابـت و  ايمجموعـه 

مبـانی فلسـفی و   پـارادایم، از با الهـام  . مفروضات اصلیکندمیمختلف از آن استفاده 
علـم  پـژوهش در مفروضـات اصـلی   تـرین مهـم .شـوند میزیربنایی تعیین يهاهینظر

مـرتبط گـذاري نـام همراه با یـک  این اصول ومیان پیوستگیطراحی با در نظرگرفتن 
از:اندعبارت

1. Prototyping



1398، تابستان 2، شماره 4دوره ________________________________گیريهاي نوین در تصمیمپژوهش

158

وکـار کسـب حل مسائل مهم و مـرتبط  پژوهش در علم طراحی : هدف دامنهاصل -
.]6[است
یاجتمــاع-یفنــیتیاز مــاهیعلــم طراحــيهــاحــلراهمســائل و : ماهیــتاصــل -

.]12[برخوردارند
در ايایـده براي حـل مسـائل از   پژوهش در علم طراحی خروجی :فراوردهاصل -

.]25[شودمیذهن محقق تبدیل به مصنوعی در جهان واقعی 
از طریق ساخت و ارزیابی مصـنوع  پژوهش در علم طراحی : يپردازهینظراصل -

.]31[پردازدمیسازينظریهبه تولید دانش جدید و 
و 3هـا روش، 2هـا مـدل ، 1هـا سازهپژوهش در علم طراحی مصنوع :مصنوعاصل -
.]8[هستند4هانمونه
ینقشـ پژوهشنهیشیبر پیو دانش مبتننظریهدر توسعه مصنوع، :پیشینهاصل -
.]26[کنندیمرا ایفا یاصل

توصـیف  نظریه،به دنبال استفاده صرف از پژوهش در علم طراحی : هدفاصل -
بـراي  هـا نظریـه تجـویزي بـوده و از   پژوهش در علم طراحـی  نیست، بلکه بینیپیشو 

.]27[کندمیکاربرد در دنیاي واقعی از طریق خلق مصنوع استفاده 
بـه  یـابی دسـت کـه بـراي   کنـد مـی بررسی پژوهش در علم طراحی :تجویزاصل -

]1[، مصنوعات چگونه باید باشند؟موردنظراهداف و انجام کارکرد 
مطلوبیـت و کـارایی مصـنوع بایـد بـا      پژوهش در علم طراحی، در :ارزیابیاصل -

.]2[علمی ارزیابی شودهايروشدقت فراوان توسط 
و نفعـان ذيسـاختن  ترنزدیکمنظور از مطلوبیت و کارایی مصنوع : اعتباراصل-

طراحی مصنوع و حل مسـئله مـرتبط بـا آن اسـت.     طریقبه اهدافشان ازپژوهشگران
.]29[شودمی) انجام پذیريتعمیم(این کار از طریق اعتبارسنجی درونی و بیرونی

و شناسـی روشواضـح  طـور بـه بایـد  پژوهش در علم طراحـی  در :فرآینداصل -
.]22[و خلق مصنوع بیان شودپژوهشمراحل انجام 

1. Constructs
2. Models
3. Methods
4. Instantiations
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محـدود  پـژوهش در علـم طراحـی    نتـایج  پذیريتعمیمهرچند :پذیريتعمیماصل -
از هاییکالسبه تعمیمقابلاز ساخت مصنوع شدهکسبو یا دانش هاحلراهاما ،است

.]30[مشابه استهايموقعیتمسائل و 
ارتقـا دانـش بایـد در    و سـهم آن در  پژوهش در علم طراحـی  نتایج : ارتباطاصل-
بـراي مخاطبـان دانشـگاهی، فنـی و     استفادهقابلیا مقاالت استاندارد و هاگزارشقالب 

.]32[مدیریتی تهیه و منتشر شود
اسـت.  آنمراحـل اجـراي   ،پژوهش در علم طراحیشناسیروشدومین بخش مهم 

یـابی دسـت این مراحل بر اساس اصول و مفروضات اصلی علم طراحی و در راستاي 
هـاي سـال مختلفـی طـی   مطالعـات . شـوند میتعیین پژوهش در علم طراحی به اهداف 

2جـدول  در .انـد دادهپیشـنهاد  پژوهش در علم طراحـی ی را براي اجراي هایگام،اخیر
کـه یکـی   ]2[پیشنهادي پفرزهايگامبا هاشناسیروشاینازتعدادي ،خالصهطوربه

است، پژوهش در علم طراحیاجراييهادستورالعملترینمنسجمو از پراستنادترین 
هاشناسیروشکلیه این پژوهش در علم طراحی با توجه به ماهیت مقایسه شده است.

ایــنازدر برخــی بــا ایــن تفــاوت کــه؛دهنــدمــیی تکرارشــونده را پیشــنهاد هــایگــام
در ). ]31[، ]29[، ]2[،]8[(بـراي مثـال   خطـی اسـت  تکرارشوندگی، این هاشناسیروش

پیشنهادياین تکرارشوندگی داراي روند خطی نبوده و مراحل ،هاشناسیروشبرخی 
یکــی از مراحــل قبلــی اجــرا توجــه بــه یــا حتــی بــدون زمــانهــمطــوربــهنــد توانمــی

پفرز و شناسیروشبه همه مراحل هاشناسیروش). همچنین برخی ]30[،]27[شوند(
قـرار  موردبحـث مرحلـه  کیا چندین مرحله را در قالـب یـ  اندنداشتهاشاره ]2[دیگران

اصــلی هــايگــامهــر یــک از ،پیشــنهاديشناســیروش. در قســمت معرفــی انــدداده
قرار خواهد گرفت.موردبحثکامل طوربهپژوهش در علم طراحی شناسیروش

مرتبط با پژوهش در علم طراحی کـه کمتـر در پیشـینه    هايبخشترینمهمیکی از 
فـرد منحصـربه مشخص یا هايتکنیکقرار گرفته است، ابزارها و موردتوجهپژوهش 

پــژوهش در علـم طراحــی اسـت و غالـب مطالعــات بعـد از ارائــه     شناسـی روشبـراي  
و فنـون الزم براي اجراي پژوهش در کلیات معرفی مراحل متوقف شده و بههايگام

برخـی از  3براي هـر مرحلـه کمتـر پرداختـه شـده اسـت. جـدول        موردنیازابزارهاي 
. دهدمیدر برخی از مطالعات را نشان مورداستفادهو ابزارهاي پیشنهادي یا هاروش
پیشـنهادي مربـوط بـه    فنـون نیز قابل مشاهده است بیشـتر  3که در جدول طورهمان
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موردتوجـه لم طراحی است و دیگر مراحـل کمتـر   مرحله ارزیابی فرآیند پژوهش در ع
مطالعات مختلف بوده است. 

علم طراحی در مطالعات مختلفپژوهش درشناسیروشمراحل مقایسه 2جدول 

عناصر 
فرآیند 
طراحی
پفرز و 

]2[دیگران

نوناماکر 
و دیگران

]24[

مارچ و 
]8[اسمیت

هونر و 
دیگران

]6[

کول و 
دیگران

]26[

ونبل
]27[

هونر
]22[

وییرینگا
]29[

یسکرویل و 
]12[دیگران

سین و 
]30[دیگران

کوچلر و 
وایشناوي

]31[

اوکیفه
]3[

1-
شناسایی 
مسئله و 

انگیزه

ساخت 
یک 

چارچوب 
مفهومی

-
مسائل 

مرتبط و 
مهم

شناسایی 
مسئله

تشخیص 
مسئله

چرخه 
ارتباط

بررسی 
مسئله

مسئله 
عنوانبه

از ايمجموعه
هايازمندین

بنديصورت
مسئله

ساخت 
مصنوع

شناسایی 
مسئله و 

انگیزه

اهداف -2
حلراهیک 

--ارتباط--
چرخه 
ارتباط

تبدیل مسئله 
خاص به 
مجموعه 

از ترکلی
مسائل

تعریف 
اهداف 

براي یک 
حلراه

طراحی -3
و توسعه

توسعه 
یک 

معماري 
؛سیستم

تحلیل و 
طراحی 
؛سیستم

ساخت 
سیستم

ساخت

فرآیند 
جستجوي 

؛ تکراري
مصنوع

مداخله
طراحی 

اوريفنّ

چرخه 
دقت و 
طراحی

طراحی 
حلراه

طراحی 
کلی حلراه

براي مسئله 
کلی

ساخت، 
مداخله و 
ارزیابی

طراحی و 
توسعه

نمایش-4
مشاهده 
آزمایش 

و 
ارزیابی 
سیستم

----
چرخه 
ارتباط

ارزیابی 
و اجراي 

حلراه

تحقیق براي 
عناصر 

مشخصی از 
سیستم(گام 

ارزیابی )5
عملکرد 
کارکردي

آزمون و 
نمایش

5-
ارزیابی

ارزیابیارزیابیارزیابی
ارزیابی 
فناوري

چرخه 
طراحی

مقایسه 
هاينیازمندي

طراحی کلی 
با مسئله 

مشخص (گام 
4(

ارزیابی

6-
ارتباطات

-
سازي نظریه

و اصالح
ارتباطات

بازتاب و 
یادگیري

ساخت 
تئوري

چرخه 
ارتباط 
و دقت

ارزیابی 
حلراه

اجراشده

کارگیريبه
خاص حلراه

شدهساخته
در سیستم 

اجتماعی

تفکر بازتابی 
و یادگیري

بازتاب 
مصنوع 

شدهساخته

خلق 
نظریه
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در دامنـه یـک مسـئله یـا     مورداسـتفاده واژگان مفهومی هاسازهمنظور از 

مسئله ایجاد شده و يسازمفهومدر مرحله تعریف و هاسازهاست. این حلراه

بیـان  ،. در واقـع شوندمیطراحی پاالیش و اصالح تکرارشوندهدر طی فرآیند 

برخـی از  .شـوند مـی عنـوان  هـا سازههر دو در قالب واژگان حلراهمسئله و 

سیسـتم،  هاينیازمندياهداف یا پژوهش در علم طراحی در هاسازهترینمهم

از قضایا یا ايمجموعهکه هامدلاما ،]28[ي طراحی هستندهاحلراهمحیط و 

هامدل،. در واقعکنندمیرا مشخص هاسازههستند، روابط میان این هاگزاره

و پیشـنهادهایی بـراي   شـوند مـی پیشنهادي آن تعیـین  حلراهتوسط مسئله و 

راروشپژوهش در علم طراحی، لکن. کنندمیو مفاهیم ارائه هادهیپدچگونگی 

است که براي انجام یک ]32[فنو تعدادي یک الگوریتم هايگاماز ايمجموعه

هـدف محـوري بـراي    هـاي برنامـه توانمیرا هاروش. شوندمیوظیفه تعیین 

علـوم طبیعـی، ممکـن    هايروشبرخالف دانست. هاساختدستکاري و بهبود 

است هدف یک برنامه پژوهشی مبتنی بـر علـم طراحـی، خـود روش باشـد نـه       

عنـوان بـه یا مصـادیق  هانمونهمنظور از . ]8[نتایج حاصل از اجراي آنصرفاً

را هـا سـازه و هـا روشو هامدلآخرین خروجی علم طراحی موردي است که 

ــاتی  ــیعملی ــدم ــع کن ــه در واق ــاده. نمون ــیط  ســازيپی ــراورده در مح ــه ف اولی

).]25[،]8[(است

، بلکـه  شـود مـی شـامل مصـنوعات نوآورانـه    تنهانههمچنین نتایج علم طراحی 

مجموعـه از مصـنوعات کـه متعلـق بـه     دیگـر  یی هـا نمونهدر مورد خلق را دانشی 

اصول طراحـی  هاوقتاین دانش بعضی .شودمییکسانی از مسائل هستند، شامل 

یادگیري و دانش ناشی از اجـراي فرآینـد طراحـی و    ،. در واقعشودمینیز نامیده 

ــق مصــنوع در  ــاحــلراهخصــوص گــروه مشخصــی از مســائل و  خل ــی از ه ، یک

).]32[،]30[(نتایج و دستاوردهاي علم طراحی استترینمهم
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در مطالعات مختلفمورداستفادهیا و ابزارهاي پیشنهاديهاروش3جدول 

مراحل 
شناسیروش

تحقیق علم 
طراحی

هونر و 
]6[دیگران

پفرز و 
]2[دیگران

مارچ و 
استوري

]13[

وییرینگا
]29[

سین و 
]30[دیگران

کوچلر و 
وایشناوي

]31[

گرگور و 
]32[هونر

ویرینگا
]33[

پورنادر 
و 

دیگران
]9[

شناسایی -1
مسئله و 

انگیزه
پیمایش و 
پیشینه 
تحقیق

-مرور پیشینه

بنديدسته
مسائل و 

بندياولویت
اهداف

مصاحبه با 
و هاايحرفه

پیشینه تحقیق

تکنیک
هاي تئوري

سازي

-
(قالب) الگو

بیان مسئله 
طراحی

مرور 
پیشینه

اهداف یک -2
حلراه

---

ساختار و 
بنديدسته

اهداف 
پروژه 

تحقیق علم 
طراحی

-

طراحی و -3
توسعه

هاينظریه
مرتبط 
پیشین؛ 

هايروش
ریاضی و 
تحقیق در 

عملیات

هاينظریه
؛پیشین
هايمصاحبه

؛ساختاریافته
عوامل حیاتی 

موفقیت

-

هايروش
تحقیقاتی 
تجربی و 

تحلیلی

تحقیق 
محور و اقدام

ارزیابی 
با زمانهم

ساخت

--

مرور 
پیشینه و 
مطالعه 
موردي 
اکتشافی

نمونه اولیهنمایش-4
؛مصاحبه

هايکارگاه
آموزشی

مطالعه 
؛میدانی

ارزیابی 
رضایت از 

؛فراورده
؛نمونه اولیه

مقایسه میان 
؛هاگزینه

هايمصاحبه
عمیق

سازيشبیه
آزمون و 

1اولیهنمونه

-

2گراییکثرت

و فرآیند تفکر 
بازتابی

--

پیمایش 
و تحلیل 

PLS هايشبکهارزیابی-5
Petri

؛سازيشبیه
سنجش 
؛رضایت

گیرياندازه
ی عملکردکم

تفکر بازتابی 
و 
سازي رسمی

یادگیري 
منظوربه

تعمیم آن به 
مسائل مشابه

؛سازيشبیه
؛آزمایش
مطالعه 
موردي

-

----ارتباطات-6
فرآیند تفکر 

بازتابی
---

از علـم طراحـی  مسـئله تحقیـق  ،در ایـن گـام  تعریف مسئله و اهمیت آن: -1گام 
بدین . گیردمیقرار بحثموردحل براي آن ارزش ارائه راهتعریف و مختلفهايجنبه

. ایـن  شـود مـی پیشـنهاد  پژوهش در علـم طراحـی  منظور یک چارچوب تعریف مسئله 
هـاي سیسـتم سـازي مـدل نمونه براي طراحی روش عنوانبهو 4چارچوب در جدول 

متمرکـز سـاختن محقـق    منظوربه. این چارچوب اجتماعی ارائه شده است-پیچیده فنی

1. Pilot
2. Triangulation
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در مسـئله پیشـنهاد شـده اسـت.    مختلف هايجنبهبر روي مسئله و شناخت و تعریف 
رغم اهمیت تعریف دقیق مسئله در ایجاد یک مصنوع مطلوب، ایـن  یمطالعات مختلف عل

. شودمییی کلی در خصوص تعریف مسئله را شامل هادستورالعملگام تنها 
ــئله      ــف مس ــاد مختل ــوص ابع ــئله در خص ــف مس ــنهادي، تعری ــارچوب پیش در چ

: اهمیـت مسـئله از نگـاه نظـري و     اسـت کـه شـامل ایـن مـوارد     شـود میسازيشفاف
حـل راهاهمیـت مسـئله و   ). ]30[،]29[(موجـود در پیشـینه  هـاي محدودیتیا هاشکاف

تعیـین مسـائلی   ). ]33[، ]29[،]6[(موجودهاينیازمندي(مصنوع) از جنبه عملی و بیان 
هـا آنو حـدود و مرزهـاي   هسـتند حـل قابـل که با استفاده از مصـنوع طراحـی شـده    

،)]30[،]3[(آنحـل راهعلمی مـرتبط بـا مسـئله و    هاينظریهرویکردها و ).]30[،]22[(
عنـوان بـه ارائه یک نمونه مسئله خـاص  ،)]33[،]30[(مختلف در پژوهشنفعانذينقش 

تعیـین و  ،)]30[،6[(با استفاده از مصنوعحلقابلاز مسائل ايمجموعهبراي اينماینده
تعریف مصنوع حاصل از اجراي پژوهش در علـم  ، ]30[پژوهشسؤاالتبازنگري در 

و ساخت یک چارچوب مفهومی مـرتبط بـا مسـئله بـراي هـدایت      ) ]8[، ]6[،]3[(طراحی
)]29[،]24[(فرآیند پژوهش

مراحل روش شناسی پیشنهادي 2شکل 
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علم طراحیپژوهش درمسئله چارچوب پیشنهادي براي تعریف4جدول 

مثالی از تعریف مسئلهابعاد مسئله 

جنبه نظري مسئله
بـه دلیــل  هــاسیسـتم ایــن سـازي مـدل بــراي موردتوافـق نبـود یـک روش منســجم و   

ایـن  سـازي مـدل بـودن  ايرشـته میـان و سـازي مدلعلمی متفاوت براي هايپارادایم
دو دهه اخیري پیشنهادي در هاشناسیروشو ناکارآمدي یا نقصان هاسیستم

ــاربردي  ــه کـ جنبـ
تحقیق

مـدیریت حـوزه   ازجملهمختلف هايحوزهدراجتماعی پیچیده -فنیهايسیستمظهور 
و نیـاز مبـرم بـه    ،، تحقیق و توسـعه مشـترك و غیـره   تأمینسالمت، مدیریت زنجیره 

هاآنو تعامالت هاسیستماینفنی و اجتماعیهايجنبهزمانهمابزاري براي شناخت 
مرتبطمسائل و ساختاردهی بهشناسایییجهدرنتو 

ــه و   ــدوده اولی مح
دامنه کاربرد

دارد کـه شـامل   کـاربرد یهـای سیسـتم سـازي مدلبراي شدهیطراح(روش) مصنوع
نقـش  ،هـا سیسـتم . در ایـن  هستندفنی جاي گرفته در یک شبکه اجتماعی هايفراورده

فنــی سیســتم اســت. همچنــین روش هــايجنبــهاز تــرمهــمتعــامالت اجتمــاعی حتــی 
ی ایجـاد  هـای سیسـتم یا ساختاردهی به مسائل چنین سازيمدلبه منظورشدهیطراح

نیست.ها آنسازيینهبهو به دنبال مداخله یا شودمی

نظري هايیگاهپا

اندعبارتاجتماعی-پیچیده فنیهايسیستمسازيمدلرویکردهاي ترینمهمبرخی از 
هـاي روش؛سـاختاردهی بـه مسـئله)   هـاي روشتحقیق در عملیات نـرم( هايروش:از

مبتنی بر سازيمدل؛اجتماعی همچون مباحث و محیط کاري-فنیهايسیستمطراحی 
هاسیستمی ازعامل و سیستم

هانقش
اما در مراحل ارزیابی ،و طراحی مصنوع استپژوهشهايگامپیشبرد پژوهشگرنقش 

مشارکت دارنداجتماعی-سیستم فنینفعانذي،مصنوعکارگیريبهو 

عنــوانبــهمســئله 
از مسائلاينمونه

اجتمـاعی  -پیچیـده فنـی  هـاي سیسـتم از اينمونهتحقیق و توسعه مشترك هايپروژه
استاستفادهقابلهاآنسازيمدلبراي شدهیطراحهستند که روش 

تحقیـــقســؤاالت 
اولیه

از:انـد عبارت،در تکرارهاي بعدي هستندبازنگريقابلکه پژوهش سؤاالتتریناصلی
هســتند کـه بایــد در  هـایی ویژگــیاجتمــاعی داراي چـه  -پیچیــده فنـی هـاي سیسـتم -

قرار بگیرد؟موردتوجهسازيمدل
هامشخصهباید داراي چه اجتماعی -فنیهايسیستمسازيمدلروش مناسب براي -

و عناصري باشد؟

ــف   ــوع و تعریـ نـ
مصنوع

اجتماعی است. منظور -فنیهايسیستمسازيمدلیک روش پژوهشموردنظرمصنوع 
از گیـري بهـره و ابزارهـایی اسـت کـه بـا     هـا گـام ازايمجموعـه ،سازيمدلاز روش 

مسـئله پیچیـده و   هايموقعیتمفروضات مشخص به دنبال شناخت و ساختاردهی به 
.استمبهم 

چارچوب مفهومی
یک سیستم هايویژگییک چارچوب مفهومی در خصوص ابعاد مختلف مسئله شامل 

بایـد  خـاص  طـور بـه مشتركتحقیق و توسعههايپروژهو عامطوربهاجتماعی -فنی
گرفته شود. در نظردر طراحی روش وشده ایجاد 
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هـاي سیستمسازيمدلشناسایی دستاوردهاي روش پیشنهادي براي -2گام 
اهـدافی کـه  ،شـده فیـ تعرمسـئله  ابعـاد مختلـف  در این گام بر اساساجتماعی:-فنی

چگـونگی کمـک روش پیشـنهادي   ،و در واقـع در نظـر دارد بـراي مصـنوع   پژوهشگر
از فهرسـتی الزم اسـت تـا   مرحلـه در ایـن  .شـود مـی بـه حـل مسـئله بحـث     (مصنوع)
در گـام پـنجم یعنـی    ویـژه بـه تهیـه شـود تـا    موردنظر(روش) مصنوعهايمشخصه

،مـوردنظر در مثـال  قـرار بگیـرد.  مورداسـتفاده ارزیابی مطلوبیت و کـارایی مصـنوع   
مختلـف  هايویژگیسازيمدلطراحی شود که امکان ايگونهبهباید سازيمدلروش 

استقالل و تنوع عناصر وايشبکهپویایی، ساختار اجتماعی همچون-فنیهايسیستم
ــن  را داشــته باشــد.  ــراي شناســایی ای ــد داراي شــدهیطراحــ، روش هــاویژگــیب بای

شـده یطراحـ روش در مـوردنظر هايمشخصهترینمهممشخصی باشد. هاییقابلیت
، در نظـر گـرفتن مفـاهیم    يریپـذ قیـ تطبشامل داشـتن رویکـرد سیسـتمی، خالقیـت و     

هـاي دیـدگاه عینی سیستم، در نظر گرفتن ذهنیـت و  هايجنبه، شناسایی شناسیروش
شناسـایی و  ، دارا بـودن رویکـردي انتقـادي بـراي تضـمین عـدالت،       نفعانذيچندگانه 

از طریـق  هـا دیـدگاه يسازکپارچهیتوجه به تنوع در سیستم، تکرارپذیر بودن فرآیند، 
.هستندبصري يهاییبازنمامنسجم و استفاده از یک مدل
پیشـین: و مطالعاتدانش مندنظامطراحی روش پیشنهادي با بررسی -3گام 

بحـث شـد چنـین    نیـ ازاشیپـ کـه  طورهمان. افتدمیخلق فراورده اتفاق ،در این مرحله
،مـوردنظر مثال هستند که در هانمونهیا هاروش، هامدل، هاسازهی بالقوه هایفراورده
اجتمـاعی  -پیچیـده فنـی  هايسیستمسازيمدلروش پیشنهادي براي ،اصلیفراورده

وجـود داشـته   پـژوهش و نـوآوري  افزایـی دانشباید فراورده یا مصنوعاین است. در 
حرکت از سوي اهداف به طراحی و توسـعه  منظوربهاین مرحله موردنیازباشد. منابع 

بـه  پـژوهش  و دقیـق پیشـینه   منـد نظـام مصنوع، دانش نظري است که از طریق مـرور  
استفاده از روش فراترکیب براي بررسی و تفسـیر پیشـینه  ،ور. بدین منظآیدمیدست

کـه فراترکیـب شـامل    آن اسـت دلیل ایـن انتخـاب   ترینمهم. دشومیپیشنهاد پژوهش
کـه از طریـق آن نتـایج مطالعـات     اسـت موجود یا در حـال ظهـور   هايروشطیفی از 

ی کـه مسـتقیماً بـا عمـل در     هـای یافتهبا هدف خلق تربزرگمختلف در قالب یک مفهوم 
فراترکیـب از یــک طراحــی علمــی  ،. در واقــع]37[شــوندمـی ارتبـاط هســتند، یکپارچــه  

و قابل بازتولیـد اسـتفاده و   شدهنییتععینی، از پیش هايروشگیرانه بر اساس سخت
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گفـت کـه   تـوان مـی خالصـه  طـور بـه . ]38[سـازد مـی را فـراهم  اتکـا قابـل هاییتخمین
(هـر مطالعـه منفـرد)    هستند که بیشتر از مجمـوع اجزایشـان  ییهاانسجامها فراترکیب

. ایـن  دهنـد مـی را بـا رویکـردي اسـتقرایی    هـا افتـه یبوده و پیشنهاد تفسیر جدیدي از 
شـده اسـتخراج ییهـا استنباطتفسیرها در هر یک از تحقیقات اولیه پیدا نخواهند شد و 

یکپارچـه  ،روازایـن . ]39[شوندمییک کل ارائه عنوانبههستند که در قالب یک گزارش 
ساختن و ترکیب دانش پیشین و رسیدن به دستاوردهایی بیش از آنچه دانـش کنـونی   

بـا  راسـتا هـم (از طریق تفسیر خالقانه و عمیق دانش تجمیع شده) کامالً کندمیعرضه 
نیـ ازاشیپـ کـه  طـور همـان ،عالوه بر ایناست.پژوهش در علم طراحی هدف و مسیر 

است بـر مطلوبیـت  پژوهش در علم طراحی پارادایم پراگماتیسم که خاستگاه بحث شد
مصـنوع علـم   ،طورمعمـول بـه و ]3[تمرکـز دارد پـذیري تعمیماز بیشو کاربردپذیري

پژوهش در . اما در رویکردهاي جدید ]30[ی براي یک مشکل خاص استحلراهطراحی 
آن اهمیـت  پذیريتعمیمحفظ تعادل میان کاربردي بودن مصنوع و قابلیت علم طراحی 

یـک  از طریـق  کـه مصـنوع  خـود ]6[دستورالعمل هونر و دیگـران طبقزیادي دارد و 
تعمـیم قابل، بایدیا ابزارها و مفاهیم مرتبط آنمرتبط ایجاد شده استیسازمانمسئله

استفاده از فراترکیـب  باشند. مختلفهايموقعیتیا استفاده مجدد در هانهیزمدیگر به
هرچنـد را بهبـود دهـد.   پـژوهش در علـم طراحـی    نتیجـه  پذیريتعمیمقابلیت تواندمی

اما بدون نقض اصول پارادایم تفسیرگرایی و ،فراترکیب داراي ماهیتی تفسیرگرا است
تجارب مطالعـات  ازگیريبهرهبراي ايوسیله،هستندکه بالقوه پراگماتیک ییهاراهاز 

باالتري را فـراهم  پذیريتعمیمقدرت ،و با فرآیندي شفاف و دقیقکندمیمختلف مهیا 
حائز جهتنیازاسازيمدلاستفاده از فراترکیب براي فاز طراحی روش .]40[سازدمی

اخیــر بــا ظهــور هــايدهــهمتفــاوتی طــی هــايروشو اهمیــت اســت کــه رویکردهــا
برخـی  هـا روشایـن ازو هریـک  اندشدهپیشنهاد سازيمدلپیچیده براي هايسیستم

ترکیـب،  با اجراي فرا.انددادهرا مدنظر قرار هاسیستمخاص این هايویژگیو هاجنبه
درك و منظـور بـه مختلـف،  هـاي روش، نقاط قوت و ابزارهـاي رویکردهـا و   هادیدگاه

بـه کـار گرفتـه    هـا آنی موجـود در  اجتمـاعی و پیچیـدگ  -فنـی هايسیستمسازيمدل
شـده و نقـاط ضـعف    منـد بهـره هاروشو روشی منسجم که از مزایاي کلیه شودمی
بـراي طراحـی روش   فراترکیـب پیشـنهادي   . شـود می، طراحی دهدمیرا پوشش هاآن

ارائـه یـک تحلیـل و تفسـیر     بـراي است کـه روش ترکیب تفسیري انتقادي ،سازيمدل
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با استفاده ،موردنظربراي مثال .]23[مطالعات گذشته، مناسب استعمیق و انتقادي از 
ــادي از روش  ــب تفســیري انتق ــدا ترکی ــرار دوم 26در ابت ــاب 25و در تک ــه و کت مقال

هايسیستمهايمشخصهتوصیفی که شامل مضمون19شناسایی و کدگذاري شد و 
هـا روشدهندهلیتشکهايمؤلفهی و اجتماع-یفنسازيمدلهايروشی، اجتماع-یفن

ي، نظـر میپـارادا هـا روشدهنـده لیتشکهايمؤلفه. منظور از آمدندبه دست، شودمی
تیـ ماه، سـازي مـدل تیـ ماهی، کـارکرد اصـل  ی، مفروضات اصلیی، ربنایزهاينظریه
یاعتبارسـنج ، هـا روشابزارهـا و  ، روشياحل اجرا، مر(هدف)تیموفقاریمع، مسئله

براي هر یـک از  هامؤلفه. تعیین این ها استآننقاط ضعف و هاروشنقاط قوت ، مدل
ترکیبی بـه  مضامین. سپس دهندمیرا تشکیل ترکیبی مضامین، سازيمدلهايروش

.شوندمی، تبدیل هستندروش پیشنهادي هايمؤلفه،درواقعتحلیلی که هايمضمون
و توسـعه مشـترك بـا اسـتفاده از روش     قیتحقهايپروژهسازيمدل-4گام 

یعنی روش پیشنهادي براي حل یک یـا  موردنظر: در این مرحله از مصنوع يشنهادیپ
تحقیـق و  هايپروژه،. بدین منظورشودمیي مسئله استفاده هانمونهتعداد بیشتري از 
بـا اسـتفاده از   ،اجتماعی-پیچیده فنیهايسیستماز اينمونهعنوانبهتوسعه مشترك 
. در طی اجـراي ایـن فرآینـد احتمـال اسـتفاده از      شوندمیسازيمدلروش پیشنهادي 

مطالعه مـوردي  زیراگر همچون مطالعه موردي وجود دارد؛دیپژوهشهاياستراتژي
عمیـق و در زمینـه   بـه صـورتی  نوعی از مطالعه تجربی است که یک پدیـده جـاري را   

بررسـی  آن پدیـده و زمینـه چنـدان شـفاف نیسـت،     ش، زمانی که مرزهـاي بـین  واقعی
کاربردي بودن و تاکندمیکمک موردي در این مرحله مطالعه استفاده از . ]41[کندمی

بـدین  واقعـی مـورد آزمـون قـرار بگیـرد.     محیطدر یک شدهیطراحمصنوع مطلوبیت 
تحقیـق و توسـعه   همکـاري سیسـتم  دو سـازي مـدل بـراي  شدهیطراحروش ،منظور

قرار گرفت. مورداستفاده
هـاي روشاعتبار سـنجی روش پیشـنهادي و مـدل بـا اسـتفاده از      - 5گام 

در حل مسئله مـورد ارزیـابی قـرار    مصنوعقابلیت،در این گام:مصنوعارزیابی
بـا مشـاهدات واقعـی ناشـی از     حـل راه. این فعالیت شامل مقایسه اهـداف  گیردمی

از ابزارهاي ارزیابی همچـون  توانمیو فراورده براي حل مسئله استازاستفاده
با توجه به طورکلیبه؛]2[استفاده کردنفعانذيیا دریافت بازخور از سازيشبیه

بـا  کـه  . مسـلم اسـت   ند متفاوت باشندتوانمیابزارهاي ارزیابی ،موردنظرمصنوع 
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، دیـدگاه پراگماتیـک در ارزیـابی بایـد     پژوهش در علـم طراحـی  توجه به خاستگاه 
کـه بایـد متناسـب و    ارزیـابی در عـین این  شدهیطراحمدنظر قرار بگیرد. اما روش 

توانـد میارزیابی روش ،. در نتیجهنیز باشدنظریهمبتنی بر باید ،پراگماتیک باشد
ــق  ــرتاز طری ــیکث ــود گرای ــام ش ــدین]21[انج ــب. ب ــا  ،ترتی ــنوع ب ــه مص مقایس
براي مصنوع در گام دوم، مشاهده و مصاحبه با شدهنییتعاز پیش هايمشخصه

یـا  از روش طراحینفعانذيو اجراي یک پیمایش در خصوص رضایت نفعانذي
رت کسـب  به ارزیابی روش کمک کند. در این مرحله در صـو تواندمیسازيشبیه

در غیـر ایـن  ؛شـود مـی محقـق وارد گـام ششـم    ،شـده یطراحرضایت از مصنوع 
بـراي مثـال   قبلی بـازگردد. هايگامبه هر یک از تواندمینیاز با توجه به صورت 

(روش) مصـنوع هايمشخصهسعی شد تا میزان مطابقت آن با فهرست موردنظر
در خصـوص  نفعـان ذيتائیـد که در گام دوم پیشنهاد شد، ارزیابی شود. همچنین 

بعد از اجراي گـام چهـارم   همچنین خروجی روش یعنی مدل پیشنهادي کسب شد. 
نیاز به تعـدیالتی دارنـد تـا    در تکرار اول مشخص شد برخی از ابزارهاي انتخابی 

توانایی سازيشبیهاستفاده از . همچنین شوندقابل کاربرد در قالب روش طراحی 
به درك درست از سیسـتم را مـورد   یابیدستروش در ساختاردهی به مسائل و 

]22[ربـط طراحی و ، یبخشاستحکامهايچرخهوجود همچنین. آزمون قرار دارد

مراحـل مختلـف   بـین ییجـا جابـه نیز نشـان دهنـده امکـان بازگشـت و     2در شکل 
است. آنو خطی نبودن مراحل پژوهش
و نتـایج تحقیـق در قالـب کتـب و     نامهپایانانتشار گزارش نهایی - 6گام 

مصنوع طراحی شده اسـت؛ نی رضایت ازورود به این مرحله به معمقاالت علمی:
تا در قالب یک گزارش، مسئله، هدف از طراحی شودمیدر این گام سعی ،روازاین

مصنوع، چگونگی طراحی آن، بررسی کاربردپذیري آن در محـیط واقعـی، اعتبـار    
شـرح داده  ايحرفـه و مخـاطبین  پژوهشـگران  نظري و چگونگی ارزیابی آن براي 

یــک گــزارش اســتاندارد تهیــهدر خصــوص چگـونگی ]32[شـود. گــرود و هــونر 
. در خصـوص  انـد دادهي مفیـدي را ارائـه   هـا دستورالعملپژوهش در علم طراحی 

شـده هیته،مختلفهايگامو مثال مطالعه حاضر نیز گزارش کامل طراحی روش
در قالب مقاالت دیگري از جمله و با توجه به محدودیت در صفحات مقاله حاضر،

منتشر شده است.]43[و ]42[
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يریگجهینت-5
انسـجام بخشـیدن بـه    ،. هـدف اول کنـد مـی مطالعه حاضر سه هدف اصلی را پیگیـري  

صـورت بـه مختلـف علـم طراحـی اسـت کـه در مطالعـات مختلـف        هايجنبهعناصر و 
پـژوهش در علـم   اسـتفاده از  ،عـالوه بـر ایـن   قـرار گرفتـه اسـت.   موردبحـث پراکنده 
یکـی از مصـنوعات اصـلی ایـن رویکــرد     عنـوان بـه بـراي طراحـی یـک روش    طراحـی  

قرار گرفته است. هـدف سـوم   موردتوجهپژوهشی است که کمتر در مطالعات مختلف 
پـژوهش در علـم   مختلـف  هـاي بخـش مناسـب بـراي   هـاي روشنیز توسعه ابزارها و 

م در پیشــینه تحقیـق بــه چشــ اســت کـه یکــی دیگـر از کمبودهــایی اســت کـه    طراحـی 
مطالعـات  تـرین مهـم و پـژوهش . بدین منظـور یـک مـرور جـامع از پیشـینه     خوردمی

علـم طراحـی و   پـژوهش در شناسیروشانجام شد و اجزاي حوزهدر این شدهانجام
معرفتی آن شامل پارادایم، مبانی فلسـفی، اصـول و مفروضـات اصـلی،     مراتبسلسله

شناسـایی و ارتبـاط   مورداسـتفاده هـاي روشو ابزارهـا و  پـژوهش اجـراي  هـاي گام
مشـخص در  هـاي روشبررسی شد. همچنین با توجه بـه نبـود ابزارهـا و    هاآنمیان 

در ایـن خصـوص ارائـه شــد.   ییهـا شــنهادیپ، شناسـی روشهـاي گـام اجـراي برخـی   
چارچوب تعریـف مسـئله، فهرسـت مشخصـات مصـنوع، روش فراترکیـب و مطالعـه        

بـا توجـه بـه کمبـود     سعی شدنینهادي بودند. همچاین ابزارهاي پیشنازجملهموردي 
طـور بـه ،پـژوهش در علـم طراحـی   در خصوص طراحی روش با استفاده از مطالعات

د. ارائـه ایـن مثـال    نیـز ارائـه شـو   سـازي مـدل خالصه مثالی براي طراحی یـک روش  
بـا  سـازي مـدل هـاي روشتالش براي پیوند میان حوزه تحقیق در عملیـات و  نوعیبه

یکـی از انـدك مطالعـاتی اسـت کـه      هست. تحقیـق حاضـر   نیز در علم طراحی پژوهش
ــتفاده از   ــان اس ــی  امک ــم طراح ــژوهش در عل ــرايپ ــات و   ب ــق در عملی ــوزه تحقی ح

ــه وجــودبــااینقــرار داده اســت.موردتوجــهرا هــاسیســتمســازيمــدل بــا توجــه ب
در حجم مقاله امکان طراحی مصنوع و بررسی بیشـتر آن در ایـن مقالـه    هامحدودیت

ــنهاد   ــا پیش ــیوجــود نداشــت. ام ــیشــودم ــات آت از ســودمندي اســتفاده،در مطالع
مختلـف  هـاي حـوزه در هـا روشبراي طراحـی  پژوهش در علم طراحی شناسیروش

جدیـد  هـاي روشمورد ارزیابی و بررسـی قـرار بگیـرد. همچنـین توسـعه ابزارهـا و       
يهـا پـژوهش این مطالعه براي يهاشنهادیپبراي گام طراحی مصنوع از دیگر ویژهبه

است.آتی 
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