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ماخ ،مسیر رشد کسب و کار و حل مساله با روش
ر دیزاین  تفک
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سخنان ماه
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" شخصیت را نمی توان به راحتی و بی سر و صدا پرورش داد. تنها از طریق تجربه 

آزمایش و رنج می توان روح را تقویت کرد، جاه طلبی را برانگیخت و به موفقیت رسید. "
ِهِلن ِکِلر

 ا"موفقیت اغلب توسط کسانی به دست می آید که نمی دانند شکست اجتناب

ناپذیر است."ا

کوکو شنل
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 تفکر دیزاین به عنوان یک روش انسان محور، رویکردی است که 

 سعی در کشف و پاسخگویی به نیازها و خواسته های کاربران در

  سطوح مختلف اجتماعی، عملکردی و سطح ارزش های انسانی

دارد.ل

 از این رو، فرآیند همدلی با شناسایی، تجزیه و تحلیل و بررسی

 دقیق کاربر آغاز می شود. این مرحله اساس تفکر دیزاین است و

 مراحل بعدی بر روی زیرساختی بنام همدلی ساخته خواهد شد.

 این نشان دهنده اهمیت حضور و اجرای این مرحله در کسب و

کارها است.ب

ر دیزاین به چه معناست؟ل ر تفک    همدلی د
 همدلی فرآیندی است که مخاطب را به عنوان اصلی ترین و مهم

 ترین عامل تأثیرگذار در فرآیند کشف و تقاضا درگیر می کند. در

 این فرآیند، کاربر به عنوان عضوی از تیم حل مسئله ناآگاهانه به

 یافتن بهترین و ساده ترین راه حل ممکن کمک می کند. در این

 بخش، کاربر به عنوان عضوی موقت از تیم تفکر دیزاین در حال

کشف مشکالت و نقاط ضعف است.ل

 تفکر دیزاین معتقد است که در تیم بینا رشته ای خود مستلزم

 حضور افرادی از خارج از سازمان است و چه کسانی بهتر از گروهی

 از کاربرانی هستند که با خدمات یا محصول آنها در ارتباط بوده

اند. ل

 همدلی به این معناست که تیم تحقیقاتی خود را به جای

 مخاطب قرار می دهد و از منظر آنها به مشکالت و مسائل نگاه

می کند.ب

همدلی:ب
ر دیزاین زیرساخت فرآیند تفک

مجید احمدی خوشبخت

2

تازه های ماخ

4
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راه های رسیدن به دیدگاه کاربر
 راه های گوناگونی برای رسیدن به دیدگاه مخاطب وجود دارد.

 تکنیک های گفتگو، پرسش، دیدن و ثبت رفتار مشتری در

 هنگام استفاده از محصول، عکاسی و غیره روش های مختلفی

 هستند که به تیم تفکر دیزاین کمک می کنند تا نقاط قوت و

ضعف محصول یا خدمات خود را بهتر درک کنند.ل

 کسب وکارها بر خالف فرایند تفکر دیزاین، در فرآیند 
ً
 معموال

 تحلیل رفتار مشتری نسبت به محصول، بر اساس سوابق و

 شناخت خود از محصول و بدون استفاده از نظر کاربران واقعی

قضاوت می کنند.ن

 در حالی که این تیم را به بیراهه می کشاند. در مقابل، همدلی با

 استفاده از آگاهی مشتری بالقوه، تالش می کند تا طرح ها و ایده

های تیم تفکر دیزاین را محقق کند.ب

3
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ر استارتاپ ها و شرکت ها فرآیند همدلی د
 در این بین روند همدلی برای محصوالت موجود در بازار و شرکت

 های استارتاپی که محصولی تولید کرده اند تا حدودی متفاوت

است.ل

 بررسی "مسیر تجربه مشتری" به هر دو کسب و کار )شرکت های 

 بالغ  و استارتاپ ها( برای تجزیه و تحلیل کمک می کند. معموال

 استارتاپ ها می توانند با بررسی مشتری در محصوالت مشابه و

 استفاده از تکنیک های تحلیل رقبا و کاربران آنها، روند همدلی را

 پیش ببرند و از این طریق به خواسته های پنهان و آشکار کاربر پی

 ببرند. کشف آنچه کاربر می خواهد و تبدیل آن به تقاضا، پایداری

استارتاپ را در بازار تضمین می کند.ی

 شکست استارتاپ ها در ابتدای کسب و کارشان ، معموال ریشه در

 عدم درک درست خواسته های پنهان و آشکار مشتری دارد. کمیت

 و کیفیت داده های جمع آوری شده از روش های ذکر شده در باال،

 دست تیم های تحقیقاتی تجاری را برای تحلیل و ترکیب بهتر موضوع

در مرحله بعدی فرآیند تفکر دیزاین باز می گذارد.ب

کشف آنچه کاربر می خواهد و تبدیل آن به تقاضا، پایداری استارتاپ را در بازار تضمین می کند
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 نخست، دریافت اطالعات از دیدگاه مخاطب بدون طراحی سواالت

جانبدارانه برای هدایت آنها.ا

 دوم، دریافت اطالعات از مخاطبان بدون اینکه ناخواسته آنها را

مجبور به ارائه پاسخ دلخواه خود کنیم.ا

 سواالت باید به صورت هدفمند برای تجزیه و تحلیل و ترکیب بهتر در

مرحله بعدی تفکر دیزاین طراحی شوند.ن

 سؤاالت مستقیم برای دریافت پاسخ روشن به خوبی کار نمی
ً
 معموال

کنند. ی

 شنیدن چیزهایی که کاربر نگفته است، دیدن کارهایی که کاربر

 انجام نداده است و احساس احساساتی که بروز نداده است، از نکات

مهم و طالیی این بخش است. ن

 باید توجه داشته باشیم که سواالت ما در حین استفاده از محصول یا

خدمات، تمامی جنبه های کاربر را پوشش می دهد. ل

 مانند فضا، فعالیت های انجام شده، زبان، احساسات، هدف

 استفاده، سایر اشیاء وابسته و درگیر و اتفاقات در حین انجام کار. و

4
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 پرسیدن سوال درست برای رسیدن به
همدلی با کاربرت

 دیزاین پرسش مناسب برای کشف خواسته ها، نیازها، آرزوها و

 دردهای مخاطب بسیار مهم است. اگر سواالتی را که طراحی می

کنیم اشتباه باشد، تا آخر مسیر ما را گیج می کند.ی

 حتما شنیده اید که رسیدن به پاسخ درست بر اساس فرضیه اشتباه

 در نهایت ما را به نتیجه اشتباه می رساند. بنابراین، در این مرحله

 نیز گاهی اوقات سوال اشتباه منجر به پاسخی به ظاهر درست می

شود و این نتیجه گیری مسیر کسب و کار را مخدوش می کند.ی

این می تواند بزرگترین ضعف کسب و کار در مرحله همدلی باشد.ل

 ویژگی های پرسشهای مناسب برای رسیدن
به نتیجه مناسب

در مرحله همدلی رعایت دو شرط بسیار مهم است:ن

اگر سواالتی که طراحی می کنیم اشتباه باشد در ادامه مسیر ما را گیج می کند
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ز موضوع ر ا آگاهی و دانش کارب ارزیابی 
 درک مخاطب از مسئله بر اساس دو مضمون »آگاهی از مشکل« و »شناخت مشکل« قابل مشاهده است. به عنوان مثال، در کادر باال سمت

 راست، کاربر آگاه است و همچنین شناخت کافی از حل مشکل دارد. در خانه دوم در سمت چپ باال، مخاطب به اندازه کافی از وجود مشکل

 آگاه است اما شناخت کافی از مشکل فعلی نداشته است. جایی که مخاطب نه آگاهی و نه شناخت از درد و مشکالت دارد، فضای مناسبی برای

 کشف تیم تفکر دیزاین است. اینجاست که تفکر دیزاین شروع می شود. به یاد داشته باشید که همدلی فرآیندی تحلیلی و واگرا است. در پایان

 این مرحله با داده های نوشتاری، صوتی و تصویری زیادی مواجه هستیم که همگی مواد اولیه هستند و باید در مرحله بعدی یعنی "تعریف

.مساله" به آن پرداخته شود. برای مطالعه بیشتر وبالگ های لطفا روی لینک کلیک کنید.ب

4
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نقطه کور دانش و آگاهی
منبع : گری و همکاران 2011

 )با تغییر(

http://makhdesign.com/category/blogs/
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 ماخ خود را به عنوان "حل کننده مشکالت سازمانی"  با متد تفکر

 دیزاین می داند. ما به کسب و کارها کمک می کنیم تا مشکالت

 واقعی را پیدا کنند، کارایی خود را بهبود ببخشند، مشتریان

بیشتری جذب کنند و به توسعه پایدار برسند. ت

ما معتقدیم که: ل

 هر چند وقت یکبار، شرکت ها باید کل ساختار خود را برای حل

 مسائل و چالش های عمیقی که شرکت را عقب نگه می دارند،

 بازبینی کنند. و این کار ماست! ما شرکت ها را به بهترین شکل

 خود تبدیل می کنیم. ما تفکر دیزاین را به قلب شرکت می

آوریم.ب

 هدف ماخ ایجاد حس نوآوری در افراد با ارائه ابزار، خدمات مناسب

 و فضاهای سرشار از خالقیت است.همه به خودشان ایمان

 داشته باشند و اینکه می توانند بهترین راه حل ها را برای زندگی

و کار خود ایجاد کنند.ن

  در ماخ، ما معتقدیم که اگر افراد در شرایط درستی قرار بگیرند

  ذائقه آنها برای خالقیت و نوآوری رشد می کند. بنابراین ماخ

 تجربیاتی را ارائه می دهد که باعث می شود افراد درون خالق خود

را کشف کنند.ب

 

ماخ نامه شماره 6

 در
ً
ر دیزاین واقعا ر تفک  یک مشاو

سازمان چه می کند؟ه

ر ماخ کسب و کا

4
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چگونه آن را دنبال می کنیم
 این روشی است که در آن اثربخشی تفکر دیزاین و تغییر - که

 ریشه در این فرآیند دارد - در محصوالت، خدمات و زندگی را می

بینیم. ب

 ماخ  با رویکردی مبتنی بر تفکر دیزاین، نیازهای در حال تغییر

 زندگی آینده را با خالقیت و ایجاد فرم و فضا در معماری و

محصوالت پاسخ می دهد.ب

بیایید ببینیم ماخ  چگونه این کار را انجام می دهد.ب

این مسیر ما برای مشاوره مشاغل است:ب

 همدلی با شرکتها بوسیله آگاهی از  چشم اندازها و اهداف، نقاط

 ضعف و قوت.ل
شناسایی مقاومتها در برابر تغییر

تعریف مشکالت و ریشه یابی آنها

ماخ نامه شماره 6

استراتژی برند می بایست حس می شد.ت

اصالح و آماده سازی فرهنگ سازمانی برای پذیرش تغییر

تربیت منابع انسانی با مهارت های نرم مانند رهبری

ایجاد یک استراتژی تغییر نوآورانه که برای شرکت ساخته شده.ی

تغییر مرحله به مرحله استراتژی

ارزیابی و تکرار فرایندهای درون سازمانی

 ما این فرآیند را "بازطراحی شرکت" می نامیم، و معتقدیم که تفکر

 دیزاین، کاربردی ترین و خالقانه ترین روش برای تحول سازمانی

است.ی

 این یک فرآیند طوالنی مدت است و در سازمان های مختلف به

 طور متفاوت عمل می کند. هر سازمانی منحصر به فرد است،

 بنابراین نیاز به یک مسیر منحصر به فرد به سمت بهبود یا تحول

 روی
ً
 دارد. برای مطالعه در مورد ماخ و اینکه ما که هستیم، لطفا

لینک کلیک کنید.ب

ماخ نامه شماره 12

6

ماخ  تجربیاتی را ارائه می دهد که باعث

می شود افراد به خالقیت درونی خود برسند 

http://makhdesign.com/about-us/
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لوییجی کوالنی

طراح صنعتی آلمانی

2 آگوست 1928

 حرفه طوالنی او در دهه 1950 با طراحی اتومبیل برای شرکت

 هایی از جمله فیات، آلفارومئو، النچیا، فولکس واگن و بی

 ام و آغاز شد. در سال 1957، او نام کوچک خود لوتز را حذف

 کرد  و نام لوئیجی را جایگزین کرد. در دهه 1960، او طراحی

 مبلمان را آغاز کرد و از دهه 1970، در زمینه های متعددی، از

 اقالم خانگی مانند خودکار و دستگاه های تلویزیون گرفته

 تا لباس های فرم و کامیون ها و آشپزخانه های کامل،

 گسترش یافت. یک پیانوی بزرگ که توسط کوالنی ساخته

 شده است، "پگاسوس"، توسط شرکت پیانو "شیمل"

ساخته و فروخته می شود.ب

آلبینی مارکو 

معمار و دیزاینر ایتالیایی

9 آگوست 1940

 او در سال 1965 در رشته معماری از پلی تکنیک میالن فارغ

 التحصیل شد. در دوره های طراحی صنعتی در مدرسه هنر

 دولتی در ونیز و در پلی تکنیک میالن - دانشکده معماری به

استادی منصوب شد. ن

 استاد مدعو در دانشگاه کرنل - دانشکده از معماری ایتاکا

 )ایاالت متحده آمریکا(، در موسسه فناوری نیویورک )ایاالت

 متحده آمریکا(، و دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس )ایاالت

متحده آمریکا(. ی

 او در کنفرانس های متعددی در ایتالیا و خارج از کشور شرکت

 کرد. در سال 2004 با فرانچسکو آلبینی در استودیو آلبینی

همکاری کرد.ی

ماخ نامه شماره 6
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آلساندرو مندینی

دیزاینر ایتالیایی

16 آگوست 1931

23
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ِارو سارینن

معمار و دیزاینر فنالندی-آریکایی

20 آگوست 1910

 مندینی در میالن متولد شد. او در سال 1959 در رشته

 معماری از  پلی تکنیک میالن فارغ التحصیل شد و به

 عنوان طراح با مارچلو نیزولی کار کرد. او سردبیر مجله

 داموس  از سال 1979 تا 1985 بود و چشم انداز طراحی

 مدرن را با آثار اساسی خود در پست مدرنیسم، مانند

 صندلی پروست و موزه گرونینگر تغییر داد. همانطور

 که آثار دوره رنسانس بیانگر ارزش ها و حساسیت های

 انسانی بودند، مندینی در وارد کردن آن »ارزش ها« و

 »حساسیت هایی« که توسط تجاری گرایی و کارکردگرایی

 تحت الشعاع قرار گرفته اند، به درون طراحی کمک کرد.

  او با برندهای پیشرو بین المللی از جمله کارتیر ، هرمس،

سواروفسکی و ونینی همکاری داشت.ل

 معمار و طراح صنعتی فنالندی-آمریکایی به دلیل طیف

 گسترده ای از طرح های خود برای ساختمان ها و بناهای

 تاریخی مورد توجه قرار گرفت. سارینن بیشتر برای طراحی

 فرودگاه بین المللی واشنگتن دالس در خارج از واشنگتن

 دی سی، مرکز پرواز )در حال حاضر هتل( در شهر نیویورک

 و طاق دروازه در سنت لوئیس، میسوری شناخته شده

 است. او پسر معمار فنالندی الیل سارینن بود. سارینن به

 همراه پدرش الیل سارینن، سالن موسیقی کلینهانس را

 در بوفالو، نیویورک طراحی کرد. او همچنین سفارت ایاالت

 متحده در لندن را که در سال 1960 افتتاح شد و سفارت

سابق ایاالت متحده در اسلو را طراحی کرد.ل



12

هوشنگ سیحون

معمار ایرانی

22 آگوست 1920

بالکریشنا دوشی

معمار هندی

26 آگوست 1927

 او یکی از چهره های مهم در معماری هند به حساب می آید

 و به دلیل کمک هایش به تکامل گفتمان معماری در هند

 مورد توجه قرار گرفته است. او که زیر نظر لوکوربوزیه و

 لوئی کان کار کرده است، از پیشگامان معماری مدرنیستی و

بروتالیستی در هند است.ل

 طرح های قابل توجه تر او عبارتند از : نیفت دهلی، آمداواد

در گوفا، دانشگاه ِسپت.ی

 توسعه کم هزینه خانه آریانا لو در ایندور که جایزه معماری
 آقاخان را دریافت کرد. در سال 2018، او اولین معمار هندی

 شد که جایزه معماری پریتزکر را دریافت کرد که یکی از
معتبرترین جوایز معماری محسوب می شود.ت

 او هنرهای زیبا را درمدرسه عالی ملی هنرهای زیبای

 پاریس خواند و مدرک معماری را از دانشگاه تهران گرفت.

 سیحون به ویژه برای طراحی معماری مبتکرانه و خالقانه

 اش مورد توجه است. میراث معماری او شامل بناهای

 تاریخی بی شمار و بیش از هزار ویال خصوصی است. پس از

 انقالب ایران به ونکوور رفت و تا زمان مرگ در تبعید زندگی

 کرد. سیحون به خاطر کارهای طراحی خود در دهه 1950 در

 ایران، از جمله ایستگاه راه آهن مرکزی تهران و مقبره های

 شخصیت های علمی/ادبی )مانند آرامگاه ابن سینا در

همدان( به شهرت رسید.ن
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رویدادهای  پیش رو

 جشنواره جهانی 2022

3-4  آگوست 2022
در سرتاسر دنیا

 نوآوری فناوری جهان را به جلو می برد. "جشنواره جهانی" کنفرانس مجازی جهانی است که در بیش از 130 کشور جهان و 12 دسته

 فناوری را پوشش می دهد. "جشنواره جهانی" شامل فروشندگان و سخنرانان اصلی می شود که شامل 1000 نوآوری برتر نو ظهور

سال 2022 قرار می گیرند.ت

برای اطالعات بیشتر لطفا روی لینک زیر کلیک کنید.ت

https://worldfestival.com/
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ِای آی 4*

16-18 آگوست 2022
آمریکا

 برترین متخصصان داده و رهبران تجاری در جهان برای ِای آی 4 گرد هم می آیند تا به کسانی که در خط مقدم هوش مصنوعی

 هستند آموزش دهند. این رویداد سه روزه نحوه پیاده سازی، نگهداری و پیشرفت هوش مصنوعی را در صنعت خود به طور

مسئوالنه پوشش خواهد داد. ب

برای اطالعات بیشتر لطفا روی لینک زیر کلیک کنید.ت

https://ai4.io/usa/

*AI4
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ز جهانی کارآفرین رو

21  آگوست 2022

 پشت هر کسب و کار موفقی کسی است که با موانع بی شماری روبرو شده و با عزم راسخ در مسیر تبدیل چشم اندازها به واقعیت

باقی مانده است. این روز به ما یادآوری می کند که هر یک از ما چه چیزی می توانیم به دست آوریم. ب

 همانطور که وینستون چرچیل گفت، "موفقیت راه رفتن از شکستی به شکست دیگر بدون از دست دادن اشتیاق است"  و این

 می تواند نقل قول مورد عالقه بیشتر کارآفرینان باشد! کارآفرینی شما را از واقعیت زیبای آنچه می توانید به دست آورید و اینکه

چگونه می تواند تأثیر مثبتی بر زندگی شما داشته باشد آگاه می کند. س
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info@makhdesign.com

تهران،ونکوور،بوخوم

www.makhdesign.com

https://www.linkedin.com/company/makh
https://www.instagram.com/makhdesign/
https://www.facebook.com/makhdesignstudio/
https://www.youtube.com/channel/UCQ7Bijw2J6WBvP7nlEMS8tQ
https://twitter.com/makhstudio
http://www.makhdesign.com
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