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چکیده
هدف از این مطالعه بررسی تأثير چهار الگوی ذهنی هدف گرایی، وحدت گرایی، عملکردگرایی و ثبات گرایی بر ميزان 

تمایل طراحان صنعتی به کارگروهی و ارتقا طراحی بود. بدین ترتيب یک پرسشنامه از 54 نفر دانشجویان کارشناسی 

ارشد طراحی صنعتی که با روش نمونه گيری هدفمند شناسایی شده و شرایط مطالعه را داشتند به عمل آمد. نتایج 

با نرم افزار SPSS21 تحليل شدند. یافته ها با توجه به نتایج ضریب همبستگی پيرسون نشان داد که از بين چهار الگو 

بجز هدف گرایی، الگوهای ذهنی وحدت گرایی و عملکردگرایی در سطح معنی داری زیر 0/05 تمایل به کار گروهی در 

دانشجویان طراحی رابطه مستقيم داشته است و همچنين الگوی ذهنی ثبات گرایی با ضریب همبستگی0/372 و عدد 

معناداری 0/006 به عنوان مدل ذهنی غالب شناخته شد. در مرحله دوم مطالعه در یک کارگاه آموزشی طراحی تجهيزات 

پزشکی بصورت پيش از آموزش و پس از آمورش الگوهای ذهنی در قالب طراحی یک وسيله انتقال بيمار در یک گروه 

تمرکز 7نفره راستی آزمایی شد. نتایج مقایسه تحليل ریخت شناسی دو طراحی پيش از آموزش و پس از آموزش با توجه 

به زمان بندی کوتاه کارگاه همچنان اختالفات کيفی باالیی داشت. نتایج نشان داد با تمرکز بر تقویت الگوهای ذهنی 

طراحان صنعتی، عالوه بر افزایش تمایل به کارگروهی، نتایج طراحی نيز می تواند قابل قبول تر ارائه گردد.
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مقد  مه
مدل های ذهنی به عنوان ساختار دانش سازمان یافته ای تعریف شده اند 
که فرآیند انسان برای توصيف و شناخت وقایع در محيط و پيش بينی وقایع 
آینده است. همچنين مدل های ذهنی ساختار شناختی پایه ای می باشند 
 Neumann et al.,( که رفتار و تصميم گيری را تحت تأثير قرار می دهند
2006(. یک مدل ذهنی، توضيح فرایند فکر فردی درباره چگونگی کار 
در جهان است )Hartson & Pyla, 2019(. الگوها و مدل های ذهنی 
به طور متناوب تعریف شده اند. برای مثال وایند1 و همکاران )2005( آن را 
فرآیند  های مغز ما می دانند که برای شناخت و معنابخشی به جهان، به کار 
برده می شوند )Yoram Wind et al., 2005(. دراسکت2 و پسکوسوليدو 
3 )2002( الگوی ذهنی را مفروضات، کليات و تصاویری که عميقاً با ذهن 

ما درگير شده اند و بر ما تأثير می گذارند که ما چگونه کار را درک می کنيم 
 Druskat & Pescosolido,( و چگونه عمل می کنيم، تعریف کرده اند
2002(. پایه ی مدل های ذهنی همان باور افراد در مورد موضوعات و نحوه 
برخورد با آنهاست. ازاین رو باور افراد می تواند باعث پيشرفت و ترقی یا افت 
و پسرفت آنها در یک محيط اجتماعی شده و در نهایت منجربه درک 
شخصی از محيط پيرامون و ارائه نظر شخصی بر اساس آن و طرز فکر وی 
شود که این موضوع ساختار ذهنی و طرح وارهی فرد را تشکيل خواهد داد. 
مدل های ذهنی افراد می تواند منجربه کاهش یا افزایش بهره  وری برخی 
از فعاليت ها گردد. تفسير و همبستگی مدل های ذهنی در سال های اخير 
 Oppl,( به عنوان یک مسأله مهم در مدیریت دانش شناخته شده است
2016(. مدل یا الگوی ذهنی ساختار دانشی افراد است که ممکن است 
براساس معيارهای گوناگون مانند: ميزان پيچيدگی، درستی، دقت، پویایی، 
جهت )مثبت یا منفی بودن( باعث افزایش یا کاهش ابعاد تجزیه و تحليل 
یا طبقه بندی آن  شود )منتظری و مهر وکيلی, 1395(. مدل های ذهنی 
به سيستم ها، طرح ها، فریم،ها یا اعتقادات اشاره دارند اما عنصر تعاریف 
فوق این است که آنها به ساختار شناختی اشاره دارند که در آن یک فرد 
اطالعات جدید را براساس ساختار ذهنی خود از واقعيت تفسير می کند. 

وایند و همکاران )2005( می گویند مدل های ذهنی تأثير زیادی بر مهارت 
 Yoram Wind et( افراد در زندگی روزمره و روابط آنها با دیگران دارند
al., 2005(. مدل های ذهنی مشترک یا گروهی به عنوان دانش یا ساختار 
اشتراک  به  گروه  یک  اعضا  توسط  که  می شوند  شناخته  باورشناختی، 
گذاشته شده و آنها را قادر می سازد تا توضيحات و انتظارات دقيق در مورد 
این کار را شکل دهند و رفتارهای خود را با وظایف وخواسته های دیگر 
اعضا گروه هماهنگ کنند. اصطالح مدل ذهنی گروه فقط به سطوح متعدد 
یا مجموعه ای از دانش ها و مدل های ذهنی فرد نيست، بلکه نشان دهنده 
 .)Neumann et al., 2006( شباهت، هم پوشانی و مکمل بودن می باشد
اهميت مدل های ذهنی گروه درک مشترک و سازمان یافته اعضای گروه 
از دانش مربوطه برای کار گروهی و عملکرد گروه، تقریباً در دو دهه اخير 

 .)Burtscher, 2012( شناخته شده است
در زمينه فرایندهای کار مشترک، تحقيقات زیادی در زمينه چگونگی 
تسهيل چنين فعاليت های اصالح و هماهنگ سازی برای توليد دانش انجام 
 Oppl,( شده است که به طور مناسب نمایانگر واقعيت سازمانی هستند
2016(. تاکنون تعاریف متفاوتی از گروه ارائه شده است، اما همه آنها دارای 
ابعاد مشترکی هستند. گروه عبارت است از یک جامع دو یا چندنفره از 
افراد که به طور مستقيم با یکدیگر تعامل نموده و به منظور رسيدن به هدف 
خود، کارها را به صورت هماهنگ با هم انجام می دهند. در تعریف فوق دو 
نکته مهم وجود دارد: اول اعضا باید به طور منظم با یکدیگر در تعامل بوده و 
کارهای خود را به صورت هماهنگ انجام دهند و دوم اینکه اعضا باید دارای 
هدف مشترک باشند )فرحی و همکاران، 1389(. یکی از محاسن و مزایایی 
که همواره برای گروه بيان می شود، ایجاد هم افزایی و افزایش بهره وری بوده 
است. به ویژه امروزه که کار گروهی به دليل ميان رشته ای بودن پيچيدگی 
امور و پرهزینه بودن علوم مدرن بيش از پيش ضرورت یافته است)کرمی 

و همکاران، 1391(.

پیشینه مطالعه
این ایده که ما کپی ذهنی از دنيای  واقعی را در سر داریم، تاریخی 
طوالنی در دنيای فلسفه دارد که به یونان باستان مربوط می شود. با این 
حال نویمن4 و همکاران )2006( اشاره دارند که »کنت کریک5 )1943( 
این اندیشه را به منظور استفاده برای مطالعه  جنبه های شناختی رفتار 
انسان تکامل داد و در نظر وی ذهن مقياسی کوچک از مدل های واقعيت 
است« )Neumann et al., 2006(. مدل های ذهنی از طریق آموزش، 
تأثيرات دوستان و همکاران، تجارب شخصی و انگيزه ها و پاداش ها شکل 
بنابراین حتی اگر مدل های ذهنی فردی باشند، توسعه آنها  می گيرند. 
بستگی به تعامل با دیگران دارد )Brantley, 2009(. این مسأله اهميت 
همکاری و کارگروهی را نشان می دهد که مشخصه ی آن مجموعه تعامالت 
افراد بایکدیگر است. مشارکت گروهی از ویژگی های رو به رشد سازمان های 
مدرن بوده است و بسياری از نوآوری های امروز در زمينه گروه های همکاری 

.)Coursey et al., 2018( رخ می دهد

طراحی صنعتی یک فعاليت بينارشته ای است که مشارکت طراحان 
در آن می تواند یک فاکتور در افزایش پيشبرد موفقيت آميز اهداف طراحی 
باشد. بحث کارگروهی در طراحی صنعتی اهميت چندین برابر نسبت به 
بسياری از حوزه های دیگر دارد. طراحی صنعتی به مجموع فرآیندها و 
کارهایی اطالق می شود که جهت بهبود یک مسأله و ارائه راه حلی برای آن 
طراحان وارد کار می شوند )Sinnott & Towler, 2020(. جامعه جهانی 
طراحی صنعتی، طراحی را یک فرایند خالقه می دانند که هدف آن ایجاد 
ویژگی های چند وجهی در محصوالت، اشيا، خدمات، سيستم ها و فرایندها 
است. یکی از فرایندها و تکنيک های ایجاد طراحی های خالقانه سنتز6 یا 
ترکيبب کردن است )Chang et al., 2018(. در همين راستا می توان 
گفت که مدل ذهنی و طرح واره های هر طراح ممکن است که آن را به 
سمت یکی از حوزه های طراحی سوق دهد. بنابراین ترکيب و همکاری 
تخصص های مختلف در طراحی می تواند راهی برای ایجاد خالقيت مبتنی 
است که  بينارشته ای  فرایند  تلقی شود. طراحی صنعتی یک  بر سنتز 
طراحان در آن اهداف مختلف و گسترده ای را دنبال می کنند. ازاین رو 
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نمی توان ميزان همکاری این متخصصان را در بهبود اهداف و دقت رسيدن 
به آن اهداف را انکار کرد. برای مثال می توان به طراحی مشارکتی7 که 
رویکردی از طراحی است اشاره داشت که در آن تخصص های مختلف به 
 Van Mechelen et( فعاليت طراحی و ارائه راه حل با یکدیگر می پردازند
al., 2019(. مفهوم طراحی مشارکتی از آنجایی می آید که اهداف مشترک 
شوند و این اهداف به یک گروه اطالق شوند که همه در تصميم گيری آن 
سهيم هستند. همچنين بحث خلق مشترک8 در اینجا مطرح می شود به 
طوری که طراحان در راستای ارضا نياز کاربران در جهت طراحی کاربر 
محور نظر کاربران را دخيل می دانند و از ارائه راه حل فردی و خود ساخته 
پرهيز می کنند )Van Mechelen et al., 2019(. به این روش خالقيت 

جمعی نيز گفته می شود.
در سوی دیگر بحث تصميم گيری جمعی9 و گروهی در فرایند طراحی 
مطرح می شود. »دیدگاه جدیدی در طراحی با استفاده از خالقيت مشترک 
به وجود آمده است که در فرایند طراحی نيز مدل نسبتا متفاوتی دارد« 
)Sanders & Stappers, 2008(. در فرایند طراحی ما شاهد دو نوع 
مدل توصيفی خطی و مارپيچ هستيم. اما مدلی که در طراحی مشارکتی 
و خالقيت جمعی هم اکنون در طراحی مورد استفاده است شاید بتوان 
گفت که ترکيبی از دو مدل خطی و مارپيچ باشد. ساندرس10 و همکاران 
)تصویر 1(.  داده اند  ارائه  را  مشارکتی  بر طراحی  مبتنی  مدل   )2008(
نکته ای که وجود دارد قسمت نسبتا بهم ریخته در ابتدای مدل به پيش 
طراحی اشاره دارد و فعاليتی برای الهام بخشی به مرحله اکتشاف یا تعریف 
مسأله و همچنين پيش بينی مرحله پایانی طراحی است. در این مدل کاربر 
به عنوان هدف، کاربر به عنوان شریک، پيشبرد به کمک طراحی و پيشبرد 
به کمک پژوهش چارچوب راهبردی را تشکيل می دهند که هر کدام در 
هر مرحله نقش پر رنگ یا کمرنگ تری نسبت به موضوع و هدف طراحی 

ایفا می کنند. 
باید اشاره کرد که الزامی وجود ندارد که کار تيمی طراحان حتما باید 
متشکل از متخصصان طراحی صنعتی باشد. مفهوم طراحی مشارکتی به 

این موضوع اشاره دارد که طراح در این رویکرد از طراحی با کاربر و سایر 
پژوهشگران تعامل مستقيم دارد و تيم طراحی متشکل از این گروه ها 
خواهد بود و برای طراحی کاربرمحور بهتر است این رویکرد به کارگيری 
شود )Sanders & Stappers, 2008(. برای تأیيد این مطالعه می توان 
طراحی تجهيزات پيچيده پزشکی را مثال زد. جهت انجام طراحی های 
تنوع  به  توجه  با  مختلف،  محصوالت  طراحی  حوزه های  در  خالقانه 
نيازمندی ها، در برخی از پروژه ها کار گروهی الزامی است. برای مثال در 
طراحی خالقانه ی یک محصول پزشکی مانند ربات عمل جراحی قسمت 
ارولوژی و داخلی بدن که در تصویر )2( مشاهده می شود ابعاد و زوایای 
طراحی بسيار گسترده است و در این بين نظرات متخصصان حوزه های 
فنی-مهندسی و پزشکی حياتی است و باید در تيم طراحی حضور یابند. اما 
طراح نيز باید از نظر ذهنی پذیرای این مسأله باشد. در اینجا تيم مهندسی 

پزشکی و پزشکان به طراح نياز دارد و طراح نيز به آنها. 
همچنين ارائه ی راه حل های خالقانه در شرایط بحرانی نيز می تواند با 
یک کار تيمی صورت گيرد. زنبور عسل می تواند یک مثال طبيعی برای این 
موضوع باشد. در طی یک مستند تصویری مبارزه ی زنبورهای عسل با زنبور 
مهاجم قرمز ژاپنی را شاهد هستيم به طوری که زنبور مهاجم در مقابل 
نفوذ نيش زنبور عسل بدن مقاومی دارد. اما در تصویر )3( مشاهده می شود 
که زنبورهای عسل با یک کار گروهی، حرارتی باال بر روی بدن زنبور ژاپنی 
ایجاد کرده و آن را از پای در می آورند. یعنی گاهی اوقات متخصصان از یک 
جنس و ساختار هستند اما بازهم می توانند فعاليت های خاصی انجام دهند. 
این موضوع نشان دهنده ی اهميت کار گروهی در همکاری متخصصان یک 

حوزه است. 
شاوب 11و همکاران )2007( مدل ذهنی طراحی در کار تيمی را با 

 

تصویر1- مدل مورد استفاده در طراحی مشارکتی.
 )Sanders & Stappers, 2008 ( :مأخذ

 .Intuitive تصویر2- ربات جراحی با نام سیستم جراحی داوینچی، محصول شرکت
 )URL1( :مأخذ

 

 )URL2( :تصویر3- حمله ی گروهی زنبورهای عسل به زنبور قرمز ژاپنی برای اعمال شوک حرارتی. مأخذ
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پنج عنصر شامل: جنبه های تيم، نوع تکليف، نوع فرایند، نوع صالحيت و 
نوع زمينه عنوان می کنند. داشتن الگوهای ذهنی مشترک در تيم، تکليف 
به عنوان هدف و راهبرد مشخص، فرایند به عنوان گام های طراحی، داشتن 
صالحيت اعضای تيم در رابطه با فرایند و هدف و زمينه به توانایی اعضای 

تيم در مورد پيشبرد اهداف طراحی اشاره دارد. 
 تخيل مشترک طراحان با توجه به مدل های ذهنی متفاوت می تواند 
دامنه اطالعات اوليه برای گروه طراحی را گسترش دهد و تعداد ایده های 
 Badke-Schaub( مطرح و ارزیابی با شاخص های مختلف را افزایش دهد
برخی  از  گروهی  کار  به  روی آوری  عدم  اصلی  مشکل   .)et al., 2007
از  استفاده  با  این مطالعه در پی آن است که  و  طراحان صنعتی است 
کارگروهی،  بر  آن  تأثير  ميزان  در  ذهنی  مدل  پارامترهای  شناسایی 
پيشنهادی بر پایه آن به استادان و مدیران این حوزه جهت ترغيب طراحان 

به انجام کارگروهی پيشنهاد دهد. 
در  ارتباطی  ابزارهای  از  استفاده  خود  پژوهش  در   )2018( تاف12 
تيم های طراحی را منوط بر به کارگيری کدینگ مناسب برای برقراری 
ارتباط می داند. به این معنی که درک فضای پيچيده بين طراحان نيازمند 
در  ذهنی  الگوهای  اگر   .)Taffe, 2018( است  مشترک  زبان  یادگيری 
کارگروهی به خوبی شناسایی شوند شاید در امر آموزش با دقت بيشتری به 

این اهداف دست یافت. 
دانایی فرد و همکاران )1389( در مقاله خود در موضوع الگوهای ذهنی 
خبرگان در مورد چالش  برنامه های دولتی، هفت الگوی ذهنی با نام های 
تعادل گرایی،  ثبات گرایی،  سياست گرایی،  وحدت گرایی،  هدف گرایی، 
عملکرد گرایی و معماری گرایی را مطرح کرده اند. در این پژوهش چهار الگو 
از هفت الگوی ذهنی مطرح شده در مقاله دانایی فرد و همکاران با نام های 
مبنای سنجش  ثبات گرایی  و  عملکرد گرایی  هدف گرایی، وحدت گرایی، 

متغير مستقل که همان تمایل به کار گروهی است انتخاب شده اند.
دیدگاه  که  افرادی   ،)1389( همکاران  و  فرد  دانایی  هدف گرایی:   -
هدف گرا دارند، اظهار می کنند برای ایجاد یکپارچگی در فعاليت ها باید 
ابتدا هدف مشخص وجود داشته باشد تا فعاليت ها و فرآیند ها براساس 
آن هماهنگ شوند. تا زمانی که اهداف مشترکی ایجاد نشود فعاليت ها 
غيرمنسجم خواهد بود. شفافيت در اهداف عامل مهمی در موفقيت سازمان 
و برنامه ها است، لذا اهدافی که در سازمان پيش بينی می شود باید مشخص 

و یکپارچه باشد )منتظری و مهروکيلی، 1395(. 
- وحدت گرایی: دانایی فرد و همکاران)1389( بر این باورندکه الگوی 
ذهنی وحدت گرایی نيز به تفکر سيستمی نزدیک است، در واقع این عامل 
بسترساز تفکر سيستمی در سازمان است. منتظری و مهروکيلی )1395( 
همه افراد را در تفکر سيستمی مسئول می داند و می گوید، مسئوليت فردی 
نيست و برای وحدت گرا شدن ایجاد ذهنيت مشترک بين واحد ها نياز به 

فعاليت های گروهی دارد، که بستر ساز این ذهنيت مشترک شوند. 
- عملکرد گرایی: منتظری و مهروکيلی )1395( اذعان دارند، جهت 
بهبود عملکرد در سازمان و برای اینکه سازمان بتواند به صورت یک بدنه 
واحد عمل کند الزم است که نقاط ضعف عملکرد آن به طور مدام ارزیابی 
و نسبت به رفع آن اقدام شود و همچنين دیدگاه عملکرد گرا به رویکرد 

مدیریت مشارکتی نزدیک می باشد. 
و  عملکرد  بهبود  نتيجه  در  و  هماهنگی  ایجاد  برای  ثبات گرایی:   -

افزایش کيفيت در سازمان، باید ثبات گرا بود که باعث شکل گيری سازمانی 
یکپارچه می شود. ثبات در سازمان به معنی پایداری در هدف و عملکرد 
در طول زمان است و در واقع ثبات برای اقدامات با کيفيت و متعهدانه 

ضروری است. 
افراد وقتی عضو یک گروه می شوند به طور معمول رشد نمی کنند، اعضا 
با حضور و فعاليتی که به صورت داوطلبانه انجام می دهند توانمند می شوند، 
از منافع گروه سود می برند، مهارت شان ارتقا می یابد، برخی از نيازهایشان 
پاسخ داده می شود و بسياری از استعدادهای بالقوه آنها بالفعل شده و شکوفا 
می گردد. بنابراین عضویت و فعاليت در هر گروهی حتی گروه های دوستانه 
نيز سود دو طرفه دارد )قاسمی، 1392(. به همين دليل است که کارتيمی 
و یادگيری آن توسط طراحان مبتدی برای تبدیل شدن به طراحان حرفه ای 
الزامی می گردد. از آنجا که کار گروهی می تواند در مسائل مختلف اجتماعی 
تأثير بگذارد و در محيط های آکادميک به یادگيری هر چه بهتر در ميان 
دانشجویان و در نهایت متخصصان منجر شود، بررسی این مهم از اهميت 
خاصی برخوردار است. یکی از عوامل تأثيرگذار بر تمایل به کار گروهی در 
ميان افراد، نوع تفکر و ذهنيت آنها می باشد، که منجر به بروز رفتار های 
گروه گرا در افراد خواهد شد. الگوی ذهنی هر یک از افراد جامعه و نوع تفکر 
و معيارهای حاکم بر الگوی ذهنی هر یک از افراد بر رابطه آنها با دیگر افراد 
جامعه تأثير بسزایی دارد و در تعامل و انجام فعاليت های گروهی و مشترک 
تأثير خواهد گذاشت. با توجه به مبانی نظری فوق پژوهش حاضر در پی 
پاسخ به این سوال است که آیا رابطه ای بين الگوهای ذهنی و تأثير آن بر 
تمایل یا  عدم تمایل طراحان صنعتی به کار گروهی وجود دارد و اگر وجود 

دارد نوع تأثير گذاری آنها به چه صورت است؟ 

روش شناسی
 طرح پژوهش

مطالعه از نوع کاربردی به روش توصيفی و از نوع همبسته می باشد که 
به منظور بررسی رابطه بين الگوهای ذهنی و تمایل به کار گروهی در ميان 
دانشجویان طراحی صنعتی انجام شده است. مطالعه از دو فاز پژوهش و 
راستی آزمایی تشکيل شده است. روش بررسی فاز اول این پژوهش در 
بخش اول به صورت تحقيق و تبيين  بوده است و در بخش دوم از روش 
توصيفی و آزمون همبستگی پيرسون استفاده شده است. در این مطالعه 
فرضيات طبق الگوهای ذهنی و کارگروهی بر مبنای اهداف و سواالت 

مطالعه تدوین شدند که به شرح زیر می باشد؛
فرضيه اول این است که رابطه معنی داری بين هدف گرایی و تمایل به 
کارگروهی در دانشجویان طراحی صنعتی وجود دارد. فرضيه دوم به رابطه 
معنی داری بين وحدت گرایی و تمایل به کارگروهی در دانشجویان طراحی 
صنعتی اشاره دارد. فرضيه سوم تأکيد بر رابطه معنی دار بين عملکرد گرایی 
و  داشته  اشاره  صنعتی  طراحی  دانشجویان  در  کارگروهی  به  تمایل  و 
فرضيه چهارم به رابطه معنی دار بين ثبات گرایی و تمایل به کارگروهی در 

دانشجویان طراحی صنعتی اشاره دارد.
فاز دوم نيز نتایج پژوهش به مرحله اجرا گذاشته می شوند. به این ترتيب 
که ابتدا به کمک کارگروهی یک گروه تمرکز، طراحی یک وسيله جابه جائی 
بيمار صورت می گيرد و پس از آموزش با تمرکز بر الگوی ذهنی قالب که در 
نتایج مشخص می شود مجددا وسيله توسط همان گروه طراحی می گردد. 
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در نهایت با تحليل چارت ریخت شناسی در هر دو محصول به کمک منطق 
فازی مقایسه صورت می گيرد و نتایج حاصله تأثير یا عدم تأثير الگوهای 

ذهنی بر نتایج کيفيت طراحی کار گروهی را مشخص می کند.

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری این مطالعه را برخی از دانشجویان کارشناسی ارشد شاغل 
به تحصيل در رشته طراحی صنعتی دانشگاه های دولتی کشور در سال 
تحصيلی 96-97 و 97-98 که رشته تحصيلی آنان در دوره کارشناسی نيز 
طراحی صنعتی بود تشکيل می دهند. روش نمونه گيری به شکل هدفمند، 
غير تصادفی و جامعه در دسترس صورت گرفت. 54 نفر دارای شرایط 
مطالعه شناسایی شده و وارد مطالعه شدند که از این بين 29 نفر آقا و 25 
نفر خانم بودند. همچنين برخی از افراد که در دوره کارشناسی رشته ای 
غير از طراحی صنعتی داشتند جزئی از مطالعه قرار نگرفتند. چرا که معيار 
اوليه تشخيص متخصص بودن ميزان تحصيالت آکادميک مرتبط با رشته 
بود. در مرحله دوم یک گروه تمرکز 7نفره تحصيالت تکميلی کارشناسی 
ارشد طراحی صنعتی که دو نفر از آنان دارای ليسانس مهندسی مکانيک 

بودند تعيين گردید.

فاز اول مطالعه ی شناختی
از  ذهنی  الگوهای  به  مربوط  داده های  استخراج  جهت  اول  فاز  در 
پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر پژوهش کرمی و همکاران )1391( با 
استفاده از الگوهای ذهنی معرفی شده در پژوهش دانایی فرد و همکاران 
)1389( که شامل هدف گرایی، وحدت گرایی، عملکرد گرایی و ثبات گرایی 
استفاده شده است. پرسشنامه شامل40 سوال و 4 مؤلفه صورت گرفت که 
سواالت    1 الی10 برای تعيين نمره مؤلفه هدف گرایی، سواالت11 الی20 
تعيين  برای  الی30  نمره مؤلفه وحدت گرایی، سواالت 21  تعيين  برای 
نمره مؤلفه عملکرد گرایی و سواالت 31 الی40 برای تعيين نمره مؤلفه 
ثبات گرایی است و مقياس سنجش آن طيف ليکرت 5تایی )کاماًل موافقم، 
موافقم، تاحدودی موافقم، مخالفم و کاماًل مخالفم( می باشد. به این ترتيب 
باالترین نمره طيف ليکرت برای کاماًل موافقم عدد 5 و پایين ترین نمره 
برای کاماًل مخالفم عدد 1 می باشد و پاسخ های ميانی نيز به ترتيب نمرات 
2، 3 و 4 را به خود اختصاص داده اند. این پرسشنامه توسط نه نفر از 
استادان گروه طراحی صنعتی دانشگاه هنر اسالمی تبریز بازبينی و روایی 
صوری آن تأیيد گردید. این پرسشنامه از دو بخش مربوط به الگوهای 
ذهنی و کار گروهی تشکيل شده است. با توجه به اینکه مطالعه حاضر 

به بررسی رابطه بين الگوهای ذهنی دانشجویان طراحی و تمایل یا عدم 
تمایل آنها به کار گروهی پرداخته است و انجام مطالعه از نوع همبسته 
است در فاز دوم داده های مربوط به کار گروهی با استفاده از پرسشنامه کار 
گروهی ایوانز13و جارویس14 )1986( صورت گرفت که مشتمل بر 20 گویه 
با مقياس سنجش طيف ليکرت 9تایی )امتياز 9 برای کاماًل موافق و امتياز 
1 برای کاماًل مخالف( بود )Evans & Jarvis, 1986(. حد باالی نمره در 
این پرسشنامه180 و حد پایين آن20 است به گونه ای که نمره 20 الی 60 
ميزان کار گروهی در این جامعه ضعيف،60 تا 100 کار گروهی متوسط و 

نمره باالتر از 100 کار گروهی بسيار خوب می باشد. 

روش اجرا و تفسیر پژوهش
ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه برگرفته از مطالعه ایوانز و جارویس 
)1986( با اجرا در 26 گروه بين 0/90 تا 0/97 گزارش شده است و در 
پژوهش کرمی و همکاران )1391( که از همان پرسشنامه استفاده کردهاند 
در پيش آزمون 0/86 و در پس آزمون 0/89 گزارش شده است که نشان 
می دهد پرسشنامه ایوانز و جارویس از پایایی قابل قبولی برخوردار است. 
بدین ترتيب در محيطی مناسب و آرام ابتدا پرسشنامه محقق ساخته و 
سپس پرسشنامه کار گروهی ایوانز و جارویس بين شرکت کنندگان پخش 
شد تا اطالعات جمع آوری شوند. در ادامه نتاج بدست آمده و همبستگی 
نرم افزار SPSS21 مورد تحليل  از  استفاده  با  نظر  پرسشنامه های مورد 

آماری قرار گرفته است.

نتایج فاز اول: یافته های کمی
ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه طراحی شده محقق ساخته پس از 
آزمون 0/83 بدست آمد که نشان داد روایی قابل قبول است. با توجه به 
نمرات حاصل از جدول ضریب همبستگی پيرسون، نتایج یافته های بدست 
آمده از این پژوهش مبين این مسأله است که به طور کلی به جز الگوی 
ذهنی هدف گرایی، بين دیگر الگوهای ذهنی وحدت گرایی، عملکرد گرایی 
و ثبات گرایی و تمایل به کار گروهی در دانشجویان طراحی ارتباط مستقيم 
معنادار وجود دارد. بنابراین می توان اذعان نمود که با توجه به یافته های 
پژوهش بين الگوهای ذهنی و تمایل به کار گروهی در دانشجویان طراحی 
ارتباط مستقيم وجود دارد و این ارتباط معنادار می باشد و به جز الگوی 
ذهنی هدف گرایی دیگر فرضيات پژوهش تأیيد شده اند. نتایج حاصل از 
این آزمون )همبستگی پيرسون( ميان الگوهای ذهنی و توانمند سازی در 

جدول )1( آمده است.

بررسی تأثیر الگوهای ذهنی بر ترغیب تمایل به کار گروهی در 
طراحان صنعتی و ارتقا کیفی طراحی، نمونه ی موردی؛ طراحی 

تجهیزات پزشکی

جدول 1- آزمون همبستگی پیرسون نتایج حاصل از آزمون فرضیات مربوط به رابطه میان الگوهای ذهنی و تمایل به کار گروهی در دانشجویان طراحی.

 
 فرضیات پژوهش

  آزمون همبستگی پیرسون آمار توصیفی
 عدد معناداری ضریب همبستگی انحراف استاندارد میانگین نمره نتایج

 فرضیه اول
 هدف گرایی

 رد فرضیه 407/0 115/0 89/3 14/38

 دومفرضیه 
 وحدت گرایی

 تایید فرضیه 036/0 286/0 15/5 03/37
 05/0معناداری در سطح

 سومفرضیه 
 عملکرد گرایی

 تایید فرضیه 016/0 327/0 39/5 24/39
 05/0در سطحمعناداری 

 چهارمفرضیه 
 ثبات گرایی

 تایید فرضیه 006/0 372/0 26/5 24/38
 01/0معناداری در سطح
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جدول 2- آزمون همبستگی پیرسون نتایج مربوط به رابطه و معنا داری تک به تک هر کدام از الگوهای ذهنی با یکدیگر.
 عملکرد گرایی وحدت گرایی هدف گرایی  

 هدف گرایی
 

 ضریب همبستگی
 عدد معنا داری

   

 وحدت گرایی
 

 ضریب همبستگی
 عدد معنا داری

429/0 
001/0 

  

 عملکرد گرایی
 

 ضریب همبستگی
 عدد معنا داری

175/0 
206/0 

616/0 
000/0 

 

 ثبات گرایی
 

 ضریب همبستگی
 عدد معنا داری

360/0 
007/0 

583/0 
000/0 

556/0 
000/0 

 

با توجه به یافته ها می توان نتيجه گرفت که بين الگوهای ذهنی و تمایل 
به کار گروهی در دانشجویان طراحی رابطه مستقيم وجود دارد. همچنين 
نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پيرسون، می توان گفت، از بين 
چهار الگوی ذهنی مطرح شده در پژوهش، الگوهای ذهنی وحدت گرایی، 
عملکرد گرایی و ثبات گرایی، هر سه در تمایل به کار گروهی در دانشجویان 
طراحی موثر بوده اند و در عين حال الگوی ذهنی ثبات گرایی با ضریب 
معنادار   0/01 سطح  در   0/006 معناداری  عدد  و   0/372 همبستگی 
شده و به عنوان الگوی ذهنی غالب از بين چهار الگو شناخته شده است. 
همچنين طبق نتایج آزمون همبستگی پيرسون تمام الگوهای ذهنی به جز 
الگوی های ذهنی هدف گرایی با عملکردگرایی با یکدیگر رابطه مستقيم 
دارند. هدف گرایی با وحدت گرایی و ثبات گرایی در سطح 0/01 معنادار 
است و رابطه مستقيم دارند. اما بين هدف گرایی و عملکرد رابطه مستقيم 
و   0/01 سطح  در  ثبات گرایی  با  عملکرد گرایی  همچنين  ندارد.  وجود 
عملکردگرایی با هدف گرایی در سطح 0/05 معنادار می باشند و با هم 
رابطه مستقيم دارند. این بدان معنا است که برای مثال اگر الگوی ذهنی 
هدف گرایی تقویت شود الگوهای ذهنی وحدت گرایی و ثبات گرایی هم 
تقویت خواهند شد اما هيچ تأثيری بر الگوی ذهنی عملکردگرایی نخواهد 
گذاشت. می توان اینگونه نتيجه گرفت که الزاماً هدف منجر به عملکرد 
گرایی نخواهد شد. نتایج مربوط به رابطه و معنی داری نيز در جدول )2( 

ارائه شده است.

فاز دوم راستی آزمایی: طراحی وسیله انتقال بیمار 
طبق نتایج مرحله اول الگوی ثبات گرایی به عنوان الگوی قالب مطرح 
گردید. به این ترتيب تصميم گرفته شد تا یکبار قبل از آموزش و یکبار بعد 

از آموزش ثبات گرایی از گروه تمرکز درخواست کنيم تا طراحی کانسپت 
انتقال بيمار را انجام دهند.

یک کارگاه طراحی تجهيزات پزشکی دو روزه در بازه ی زمانی یک 
هفته ای تشکيل شد )روز اول قبل از آموزش الگوهای ذهنی با دو روز 
فرصت طراحی و روز دوم بعد از آموزش بر پایه ی الگوهای ذهنی و دو روز 
فرصت طراحی مجدد(. به این صورت که برگزاری کارگاه با یک هفته زمان 
طراحی مسأله ابتدا برای شرکت کنندگان گنگ بود. جزئيات برای گروه 
شرح داده شد و از آنان خواسته شد تا نمونه های موجود را بررسی کرده و 
دستورالعمل های طراحی را استخراج کنند. در ادامه از آنان خواسته شد تا 
بطور دقيق به طراحی و توسعه ی کانسپت وسيله ی انتقال بيمار بپردازند. 
در مرحله ی بعدی شرکت کنندگان مجدداً فراخوانده شدند. در ادامه ابتدا 
هدف گرایی طبق شفاف سازی مسأله طراحی مشخص شد، سپس گروه 
به وحدت گرایی به نوعی که هماهنگی زمانی و مکانی الزم بين گروه ها 
برقرار گردد تشویق شدند. سپس برای عملکرد گرایی طبق وضعيت دانشی 
و توانایی هر عضو گروه، بخشی از فرایند طراحی به آنان سپرده شد و 
در نهایت بر ثبات گرایی به نوعی تأکيد شد که اعضا بر هدف، عملکرد و 
هماهنگی بين یکدیگر احاطه داشته باشند طوری که تعهد الزم به کار را 
برقرار کنند. چرا که ثبات گرایی سایر الگوهای دیگر را پوشش می دهد. در 
انتها پس از آموزش های الزم گروه مجددا طراحی را بر اساس دستورات 
آموزشی آغاز کردند. بخشی از اسکچ های گروه تمرکز در کارگاه طراحی 
تجهيزات پزشکی در تصویر 4 قابل مشاهده است. در تصویر 5 نيز طرح 
نهایی هر دو مرحله ی قبل از آموزش و پس از آموزش با بخشی از نقشه 

15BOM ارائه شده است.

 

تصویر   4- برخی از اسکچ های ارائه شده برای وسیله ی انتقال بیمار. 
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نتایج فاز دوم: تحلیل ریخت شناسی
بررسی  مورد  اصلی  معيار مشخص  به شرایط موجود چند  توجه  با 
برای  نظر گرفته شده ی کارگاه  قرار گرفت. چرا که طول مدت زمان در 
برآوردسازی فاکتورهای طراحی توسط گروه محدود بود. کانسپت 1 پيش 
از آموزش الگوهای ذهنی صورت گرفت. کانسپت 2 نيز پس از آموزش 
برخی  از  نباید  چند  هر  شد.  انجام  ذهنی  الگوهای  تقویت  محوریت  با 
محدودیت های احتمالی چشم پوشی کرد اما باید اذعان داشت که برخی از 
فاکتورهای طراحی با دو روز زمان بندی بدون تأکيد بر ثبات گرایی ممکن 
بود که به دليل جنبه های پيچيده ی مهندسی برطرف نشود. همچنين 
تغييرات در طراحی جزئيات مشهود است. اجزای پيچيده تغييرات بدون 
کار گروهی در زمان بندی تعيين شده تقریباً ممکن نبود. اما در مرحله ی 
دوم اعضا بایکدیگر هماهنگ تر بودند و تقسيم وظایف نسبت به قبل بهتر 
شده بود. گروه ها بایکدیگر آشناتر شده بودند و عملکردگرایی بيشتر شده 
بود. همچنين برخی از عناصر و المان های الگوهای ذهنی به طور ناخودآگاه 
به دليل ایجاد فضای تعاملی تقویت شده بودند. طبق نتایج ریخت شناسی 
که در جدول )3( درج شده است در طراحی ها شاهد قربانی شدن هيچ یک 

بررسی تأثیر الگوهای ذهنی بر ترغیب تمایل به کار گروهی در 
طراحان صنعتی و ارتقا کیفی طراحی، نمونه ی موردی؛ طراحی 

تجهیزات پزشکی

 

تصویر 5- دو کانسپت ارائه شده از گروه )سمت راست قبل از آموزش، سمت چپ بعد 
از آموزش(. 

جدول 3- تحلیل ریخت شناسی دو نمونه های طراحی، فلش های سبز، زرد و قرمز به ترتیب امتیازهای باال، متوسط و پایین را تشکیل می دهند.

 راه حل ها مسئله ی طراحی
 2کانسپت  1کانسپت 

دو تکه بودن سطح تخت و جزئیات لبه ی روبه بیمار متناسب با  تطبیق با وضعیت بیمار
بغل کردن بیمار است، بیمار باید در حالت خاصی از دراز کش قرار 

 گیرد 

دو تکه بودن سطح تخت و جزئیات لبه ی روبه بیمار متناسب با بغل 
بیمار است، بیمار باید در حالت خاصی از دراز کش قرار کردن 

 گیرد
شکل برای وارد شدن به سمت تخت  Uدر نظر گرفتن حالت  تطبیق با تخت بیمار

بیمار، تنظیم ارتفاع، تنظیم حرکت در محور افقی ممکن است به 
 دیوار برخورد کند

شکل برای وارد شدن به سمت تخت بیمار،  Uدر نظر گرفتن حالت 
تنظیم ارتفاع، حرکت رویه های تخت به کناره ها به سمت باال 

 هدایت می شوند

کیلوگرم، تحلیل فایل سه بعدی نسبت به چگالی  90وزن حدود  هدایتگر وسیله
 در سالیدورکس، وزن باالست

چگالی در کیلوگرم، تحلیل فایل سه بعدی نسبت به  70وزن حدود 
سالیدورکس، حدف برخی از عناصر اضافی در صفحه پایین اتصاالت 

 پایه ها، وزن مناسب است
احتمال ایجاد صدا به دلیل وزن نسبتا باالی وسیله، چرخ معمولی  صدای چرخ ها

 با متریال تفلون
چرخ با بدنه استیل با متریال پلی اورتان، احتمال ایجاد صدا ناچیز 

 بواسطه ی متریال چرخ ها و وزن کمتر اجزای وسیله 

 استفاده از چرخ های ترمز دار استفاده از چرخ های ترمز دار عدم کنترل در حرکت
ایجاد خط وخش بر کف 

 سالن
 عدم ایجاد خط و خش به دلیل متریال پلی اورتان چرخ ها نامناسب چرخ احتمال ایجاد خط و خش باال به دلیل متریال

 تناسب ابعادی طول و عرض با درب ورود اتاق عمل تناسب ابعادی طول و عرض با درب ورود اتاق عمل ورود به اتاق عمل
ورود به آسانسور حمل 

 تخت
 طول و عرض با محیط آسانسور تناسب ابعادی تناسب ابعادی طول و عرض با محیط آسانسور

 تناسب ابعادی طول و عرض با محیط بخش  تناسب ابعادی طول و عرض با محیط بخش  ورود به بخش
عدم تطبیق رنگ مناسب با محیط بیمارستان و محصوالت  تطبیق با فضا

 پزشکی
تطبیق رنگ انتخاب شده متناسب با یک محصول پزشکی و محیط 

 درمانی
مشکل در عملکرد مکانیزم خطی طراحی شده. مکانیزم به  ارتفاع ننظیم

درستی کار نمی کند. سطح تخت در وضعیت افقی باقی نخواهد 
 ماند. مکانیزم خطی لوزی شکل

مشکل مکانیزم خطی برطرف شده است. یک محور به محور خطی 
لوزی شکل اضافه شده است که قابل مشاهده است. در این حالت 

 افقی تخت و تعادل آن بهم نمی خورد. عملکرد سطح
اضافه شدن جایگاه باتری بطور شماتیک که نیاز به توسعه و بررسی  عدم اضافه شدن باتری، نیاز به توسعه و بررسی دقیق دارد.  جابه جائی پرتابل

 دقیق تر دارد.
به عدم انتخاب کردن جزئیات باتری برای عملکرد مستقل، نیاز  عملکرد مستقل

 بررسی بیشتری دارد.
عدم انتخاب کردن جزئیات باتری برای عملکرد مستقل، نیاز به 

 بررسی بیشتری دارد.
 35%=89 25%=64 نتایج
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از معيارها در راه حل های کانسپت 2 نسبت به کانسپت1 نيستيم. به طوری 
که همه ی راه حل های کانسپت2 یا مساوی و یا بهتر از راه حل های کانسپت 

1 ارائه گردیده اند. 
بحث 

نتایج حاصل از فرضيه اول مبنی بر عدم وجود رابطه ميان هدف گرایی 
و تمایل به کار گروهی در ميان دانشجویان طراحی، نشان می دهد که 
اهداف افراد بر تمایل آنها به شرکت در کار گروهی تأثير ندارد و فرد با 
هر هدفی ممکن است تمایل به عضویت در گروه داشته باشد. اما در تيم 
طراحی برای ارائه راه حل جهت حل مسائل شفاف سازی شده بهتر است 
که هدف گرایی تقویت شود. برای مثال هدف بازطراحی یک محصول با 
مشکل جزئی است که در آنجا تيم طراحی با پدیده ای شناخته شده مواجه 
هستند و هدف بين همه ی اعضا روشن است. در فاز دوم مطالعه و مرحله 
راستی آزمایی شاهد نقش تمرکز بر الگوهای ذهنی در آموزش بر توسعه 
کيفی طراحی محصول بودیم. کانسپت اول با ظرفيت 64 درصدی حل 
مسأله و کانسپت دوم با ظرفيت 89 درصدی حل مسأله این جمع بندی را 
تصدیق کردند.  در مرحله راستی آزمایی این مطالعه با توجه به اینکه یک 
هدف در کارگاه مشخص شده بود، شاهد تقویت برخی از عناصر الگوهای 
ذهنی بدون آموزش آنها به گروه بودیم. به این معنی که هدف گرایی نيز 
می تواند زمينه ی تقویت سایر الگوهای ذهنی و همچنين کار گروهی را 
در بين طراحان فراهم کند. نتایج مرحله اول نشان داد که الگوی ذهنی 
هدف گرایی رابطه معنی دار و مستقيمی با تمایل به کارگروهی ندارد. اما 
در مرحله راستی آزمایی مشخص شد که می تواند زمينه ساز تقویت کار 
تيمی بين طراحان شود. البته نه به این معنی که در حين آموزش بر 
هدف گرایی تأکيد شود. چرا که ممکن است گروه اهداف را تغيير داده 
و یا دگرگون کنند. اما داشتن یک هدف کلی می تواند چرایی تشکيل 
یک گروه را توجيه کند. با توجه به نتایج فرضيه دوم که نشان می دهد 
با کار گروهی رابطه مستقيم دارد، می توان  الگوی ذهنی وحدت گرایی 
اینگونه نتيجه گرفت که طراحان با تفکر وحدت گرا تمایل بيشتری به 
کار گروهی دارد. در فرایند طراحی، تيم تشکيل شده باید دارای وحدت و 
هماهنگی رفتاری و فنی بایکدیگر باشند. این الگوی ذهنی نشان از روحيه 
تعاون و همکاری بين افراد دارد و تقسيم کار در آنها راحت تر صورت 
می گيرد. در گروه های با تفکر وحدت گرا احتمال دستيابی به نتایج بهتر 
افزایش پيدا می کند. همچنين با توجه به رابطه مستقيم بين الگوی ذهنی 
عملکرد گرایی و کار گروهی می توان به این نتيجه رسيد که عملکرد مثبت 
افراد در اطرافيان حس اطمينان ایجاد و باعث می شود که تمایل به کار 
گروهی با افرادی که دارای عملکرد مثبت بيشتری هستند افزایش پيدا 
کند. در الگوی عملکردگرایی طراحان برای انجام کارگروهی باید توانایی 
انجام فعاليت طراحی محول شده به آنان را داشته باشند و بهتر است که 
همه ی اعضای تيم قابليت های فردی خود را افزایش داده و یا به یک سطح 
موازی برسانند. همچنين عملکرد مثبت افراد حس تعهد به انجام وظيفه 
را در اطرافيان باال خواهد برد و این حس تعهد در انجام کار گروهی مفيد 
می باشد. عملکردهای مشابه نيز باعث ایجاد حس مشترک در ميان افراد 
شده و تمایل به انجام کار گروهی را افزایش می دهد. با توجه به اثبات وجود 

رابطه بين ثبات گرایی و کار گروهی از نتایج حاصل این بخش می توان به 
این مسأله اشاره کرد که ثبات فکری افراد در جمع اطمينان+ خاطر از 
متعهد بودن افراد به تفکرات می باشد، که باعث تمایل دیگران به ارتباط 
برقرار کردن با همچين فردی می شود. ثبات در برنامه ها نيز یکی از عوامل 
دیگر تمایل به کار گروهی می باشد و می توان اینگونه بيان کرد که افراد 
دارای ثبات فکری از ورود به گروه هراسی ندارند و مطمئن هستند که بدون 
مشکل با دیگران وارد تعامل شده و ارتباط برقرار می کنند. الگوی ذهنی 
افراد به عنوان یکی از عوامل تأثيرگذار بر کار گروهی مهم شناخته می شود 
که بررسی آن برای ارتقا سطح کار گروهی از اهميت خاصی برخوردار است. 
منتظری و همکاران )1394( در پژوهش خود با عنوان بررسی رابطه بين 
الگوهای ذهنی کارکنان و توانمندسازی آنها در دانشگاه علوم پزشکی یزد، 
به این نتيجه رسيد که به جز دو الگوی ذهنی عملکردگرایی و ثبات گرایی، 
الگوهای ذهنی هدف گرایی، وحدت گرایی، برنامه گرایی و تعادل گرایی با 
توانمند سازی کارکنان رابطه مستقيم داشته و معنادار می باشند و می توان 
اذعان نمود که بين الگوهای ذهنی و توانمند سازی رابطه وجود دارد و از 
طرفی در مورد رابطه الگوی ذهنی وحدت گرایی با توانمندسازی کارکنان 
یکی از راه های توانمندسازی را انجام کار به صورت گروهی دانست. نویمان 
و همکاران )2006( در پژوهش خود با عنوان »یک سيستم برای اندازه 
که  رسيده اند  نتيجه  این  به  طراحی«  در  گروه  ذهنی  مدل های  گيری 
مدل های ذهنی اثرات مثبتی بر عملکرد گروه دارد. همانطور که ذکر شد 
یکی از دالیل اصلی طراحان برای کارگروهی افزایش دامنه خالقيت است. 
کورسی16 و همکاران )2018( در مطالعه خود اذعان داشتند که خالقيت 
گروهی نيازمند توجه به ایده های دیگران، پردازش شناختی از ایده های 
 .)Coursey et al., 2018( مشترک و ساختن اندیشه های دیگران است
صفاتی که به طور کلی خالقيت را تسهيل می کنند، کسانی هستند که 
این فرایند ها را تسهيل می کنند. با توجه به تعریف وحدت گرایی و اهميت 
ذهنيت مشترک در آن، این موضوع نشان می دهد که وحدت گرایی یکی 
از عوامل مهم تسهيل گر خالقيت است و نتایج پژوهش حاضر در این مورد 
با پژوهش کورسی و همکاران )2018( وجه اشتراک دارد و تأکيد آن در 
راستای وحدت گرایی براساس نتایج تحقيق یک پارامتر مهم در ترغيب 

صحيح کارگروهی برای افزایش خالقيت طراحان خواهد بود. 
با پژوهش انسيسی17 و همکاران  نکته اشتراک نتایج مطالعه حاضر 
)2018( در مورد نداشتن ارتباط هدف گرایی با تمایل به کار گروهی از 
آنجایی آشکار می شود که طراحان در مورد رسيدگی به یک پارامتر طراحی 
چه در مرحله ایده پردازی و چه در مرحله تصميم گيری اختالف نظر 
دارند )Ensici et al., 2013(. پژوهش انسيسی و همکاران در مورد رد 
تصميمات گروه طراحان در طراحی بود که بر سر فرم محصول اختالف نظر 
وجود داشت. باید اشاره کرد که انتخاب تيم طراحی باید تقریبا نا همگن 
و بصورت افرادی باشد که توانایی ها و تجربيات مختلفی در طراحی داشته 
باشند تا بر سر یک هدف کار انجام شود. اما می توان سایر الگوها به غير 
از هدف گرایی را در ترغيب طراحان به کار گروهی مورد توجه قرار داد و 
سپس با استفاده از ارتباطی که بين آن الگوها با الگوی هدف گرایی وجود 

دارد طراحان را به هدف گرایی در طراحی تيمی رساند.
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با توجه به نتایج حاصل از تأثير الگوی ذهنی بر تمایل به کار گروهی 
در دانشجویان طراحی می توان نتيجه گرفت با تقویت کردن این الگوها و 
ایجاد زمينه برای ابراز الگوهای ذهنی و تفکرات فردی، می توان زمينه های 
هرچه بيشتر کار گروهی در ميان دانشجویان طراحی صنعتی و در نتيجه 
متخصصان طراحی صنعتی را فراهم کرد و تمایل آنان را جهت همکاری 
قابل  دقت  و  سرعت  می تواند  همکاری ها  این  همچنين  و  داد  افزایش 
قبول تری در کيفيت طراحی ایجاد کند. با این وجود تأکيد نمی شود که 
الزاماً کار گروهی منجربه افزایش کيفيت طراحی می شود. چرا که این 
مسأله به انتخاب اعضای گروه، توانایی و مهارت های آنها و تقسيم وظایف باز 
می گردد. به همين دليل تقویت الگوهای ذهنی گروه را در انجام پروژه های 
طراحی پيچيده با توجه به قابليت تمرکز بر روی آموزش، تغييرات، تناسب 
با وضعيت همکاری و کنترل گروه امری ضروری است. چرا که  سازی 

زمينه های همکاری و تقویت آن نيز در این حالت با شفافيت بيشتری 
صورت می گيرد. در بررسی حاضر تعداد نمونه های جامعه آماری محدود 
بود. از این جهت ممکن بود که با بررسی جامعه آماری بزرگ تر نتایج قابل 
تعميم تر باشد. با وجود اینکه در مطالعه حاضر نتایج برخی از متغيرها 
آماری  جامعه  در  فرایند  همين  که  می شود  پيشنهاد  اما  بود،  معنی دار 
بزرگ تر صورت گيرد. با توجه به راستی آزمایی این مطالعه در یک پروژه 
عملی طراحی با کار گروهی، نتایج مطالعه حاضر برای آموزش به طراحان 
صنعتی مفيد و با احتياط قابل تعميم است. براساس نتایج به دست آمده، 
مدیران دانشگاهی و استادان می توانند بر الگوهای ذهنی وحدت گرایی، 
عملکردگرایی و ثبات گرایی متمرکز شوند. این باعث افزایش همکاری بين 
دانشجویان طراحی صنعتی می شود و منجر به افزایش هم  فزایی طراحان 

حرفه ای صنعتی و تمایل آنها به کار تيمی خواهد شد.
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Design activity typically refers to a specific set of creative 
processes and tasks that work by the designers to improve a 
complex problem and usually provide a principal gateway 
to them. This process can be performed with the help of 
one or several people. However, recently the critical trend 
of co-creation in design has been instantly recognized as 
an undeniable approach that enhances the quality, speed, 
and precision of design and ideas. As the term “co-
creation” It means creativity in team-working in which a 
team collaboration to solve a problem or valuable present 
a brilliant idea. Considering the importance of this issue in 
the academic environment, and due to the ill effects of this 
type of activity on learning and education, there has been 
considerable attention by individuals, especially students 
and researchers. Properly considering the theoretical 
foundations, this study seeks to explain this critical question, 
what endure the relationship between mental models and 
their impact on the tendency of industrial designers to team-
working and progressively improve the design quality? 
This study was to investigate the cause and effect of the 
four mental models included: Goel-oriented, Unitarianism, 
Functionalism, and     Stable-oriented on the tendency to 
industrial designers in team-working and cross-validation 
in the design workshop. This academic research is a 
correlation type of descriptive-analytic study. The statistical 
population was formed through a targeted sampling of all 
industrial design master students in all IRANIAN state 
universities between 2017 to 2019 and, also their bachelor’s 
degree was in industrial design. Consequently, we designed 
mixing questionnaires, and 54 designers that had these 
study conditions were examined. The measurable results 
were analyzed by SPSS 21. Consistent findings of this study 
showed that among the four mental models, except for the 
Goal-oriented mental model with a significance level of 
0/407, mental models of Unitarianism and Functionalism 
were significantly less than 0.05 in Team-working Students 
and they retained a direct relationship with them. Also, the 

Stable-oriented mental model with a correlation coefficient 
of 0/372 and a significant number of 0/006 at the level 
of 0/01 was significant and considered as the dominant 
model among the four mental models. In the second phase, 
the study was validated in a 7-day focus group design 
workshop on pre-training and post-training mental models 
in the form of a patient transfer device. Comparison of 
morphological analysis Results of pre-training and post-
training designs concerning the short time of the workshop 
still indicated a notable qualitative difference. The results 
showed that by focusing on reinforcing the mental patterns 
of industrial designers, in addition to increasing the 
tendency to teamwork, the design quality could be more 
acceptable. The mental patterns and individual thoughts 
are also considered as effective factors in the formation of 
teamwork, especially among students. According to the 
results, academic managers and Teachers can concentrate 
on the mental models of Unitarianism, Functionalism, and 
Stable-oriented. This will increase collaboration between 
industrial design students and leads to an increase in 
professional industrial designers’ co-creation and their 
willingness to teamwork.
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