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چكيده
اين مقاله نحوة تفكر در مســائل طراحى به روش فروكاســت گرايى را بررســى مى كند. همچنين به اين سؤال كه 
طراحى در حيطة فروكاســت گرا قابل بحث است يا در تقابل با هوليســم (زيستارگرايى) كه ايده اى جهانى در برابر 
فروكاست گرايى است، پاسخ مى دهد. در ادامه مقاله به مطالعة رويكردهاى مشابه در طراحى كه با اين تفكر منطبق 
اســت و به مقايسة دو تفكر مطرح شده مى پردازيم. نتيجة اين بررسى رسيدن به الگوى تفكر دربارة مسائل طراحى 

است كه در قالب راهكارى براى تسكين درد بيماران آستئوآرتريت زانو بررسى شده است.

كليدواژه ها: فروكاست گرايى، هوليسم، زيستارگرايى، تفكر اليه اليه، طراحى هوشمند، آستئوآرتريت زانو.

مقدمه
مــا در زمانى زندگى مى كنيم كه ســهولت دسترســى به 
تكنولوژى، روش هاى پيشــرفتة ساخت و ابزارهاى ساخت 
كامپيوترى، طراحــان را به خلق انــواع محصوالت قادر 

مى كند. ولى آيا واقعاً چنين است؟
 .(Design now, 490)پاسخ اين سؤال طراحى است
با اســتفاده از طراحى مى توان نيازهاى بى شمارى را مرتفع 
كــرد و يا حتى نياز جديدى را به وجــود آورد. اگر ابزارهاى 
طراحى به درستى به كار گرفته نشوند، محصوالتى به وجود 

مى آيند كــه جوابگوى نيازمندان به خود نيســتند و باعث 
خواهند شــد كه كاربران به جاى طراحان، وارد عرصه شده 

و چاره سازى كنند.
در گذشــته، طراحــان انتخاب هاى ســاده اى را براى 
بــه كاربران خود نشــان مى دادند؛ ولى امــروزه بايد حتمًا 
به مــاوراء محدوديت هاى پروژه توجه كــرده و به منظور 
راهنمايى مشتريان خود، براى دستيابى به جواب سؤال هاى 
بى شمارى كه حتى خود آن ها از وجود آن بى خبرند، راهكار 

.(Ibid, 490) دهند

1- استاديار و مدير گروه طراحى صنعتى، دانشگاه الزهرا (س)، تهران    
2- كارشناس ارشد طراحى صنعتى، هنر و معمارى، دانشگاه آزاد اسالمى، تهران

nedaei@gmx.net

 hejazi.design@gmail.com

تاريخ دريافت: 90/9/26
تاريخ تصويب: 92/9/30

82

139
ن 3

ستا
و تاب

هار 
1/ ب

ه 1
مار

/ ش
هنر

وه 
جل



بنابراين، امــروزه صرفاً توجه به ابزارهاى رايج ذكرشــده 
به منظور حل مســئله ما را به محصول موفقى نمى رساند؛ 
زيرا طراحى صرفاً فعاليتى تكنيكى نيست و زمينة آن روى 
اهميت شناخت انســان و درك رفتار، آرزوها و احساسات 

.(Design, 2001) (Smart) انسانى است
بــا ابزارهاى متعــددى طراحان بيشــتر از كاربران و 
مشــتريان خود به نيازآن ها اشراف پيدا مى كنند. بنابراين، 
براى حصول اين منظور طراحان به پذيرفتن پرسپكتيويى 
گسترده نياز دارند كه زمينة تفكرى مردم را از به كار بردن 
طراحى هايشــان پيش بينــى كند .چگونــه طراحى جلوتر 
از زمــان خود اجرا مى شــود؟ (Design, 490). (چگونه 
موفقيت كامــل را در برخورد با تمام كاربران به طور كامل 
كسب خواهند كرد؟ پيتر فيل جواب سادة تماس محيطى و 
توجه به بازار كسب و كار را جواب مناسب براى ادامة حيات 
طراحى مى داند. در اين مقاله توجه به نحوة تفكر در مواجهه 
با صورت مسئلة سازنده، پرسپكتيو وسيعى است كه محصول 
را يك گام جلوتر از كاربران قرار خواهد داد؛ زيرا نحوة تفكر 
در چگونگى نگرش و تصميم گيرى تأثير مستقيم دارد و در 
نهايت تصميم گيرى درســت به بيان راه حل مناسب منجر 
خواهد شد و اين عملكرد فارغ از تعصب از جانب رويكردها 
و دستورالعمل هاى طراحى است. براى اين منظور با مطالعة 
تاريخ فلسفة علم، شبيه ترين روش تفكرى به ساختارهاى 
طراحى را بــراى به چالش كشــيدن چگونگى نگرش به 
مســائل طراحى برگزيده شد و آن تفكر فروكاست گراست 
كه ازجملــه روش هاى تفكرى بحث برانگيز در دنيا بوده و 
مخالفان و موافقــان زيادى دارد. اين تفكر در علوم پايه و 
علوم انسانى بررسى شده؛ ولى در هنرها تا به حال بررسى 

نشده است.

1. فروكاست گرايى1
حذف بيشتر پارامترهاى ممكن در بررسى مسئلة مورد نظر 
و فروكاستن آن ها به اساسى ترين عوامل است. هنگامى كه 
مســئله در حالت فروكاهيده اش حل شد، به مرور شرايط 
تعريف مســئله پيچيده تر خواهد شــد (منصورى، 1387). 

فروكاســت گرايى تعاريف متعددى را دربرمى گيرد، به يك 
معنا شيوه اى است بر ادراك پيچيدگى هاى اجزاى طبيعت، 
به وسيلة فروكاســتن آن ها به منظور تعامل ميان اجزا و يا 
ساده كردن يا بنيادى تر كردن مسائل يا موقعيت هاى فلسفى 
كه سيستم پيچيده2اى ندارد؛ اما وقتى مجموعه اى از اجزا 
كنار هم قرار بگيرند، هريك از آن ها به طور انفرادى داراى 

.(Disf, 2010 :10،6) توضيحى هستند
بنابراين، به طور ساده فروكاست گرايى يا تجزية مسائل 
به اجزاى سازنده است و حل هريك به طور جداگانه يا حل 

يك جز و تعميم دادن راه حل ايجادشده به ساير اجزاء.
رد پــاى اين تفكر در روش هاى حل خالقة مســائل 
طراحى قابل رؤيت اســت و از آن ميان مغزنگارى يا نقشة 
مغزى3 ذكر مى شود كه با فروكاهيدن اجزاى صورت مسئله 
و بسط دادن هريك ســعى در آناليز صورت مسئله كرده و 
آن را حل مى كنيم. ولى اين ابزار براى دســتيابى به جواب 
كامل مناسب نيســت. گاهى در بررسى مسائل مشخص، 
فروكاســت گرايى به صورت روش تحقيقــى درمى آيد كه 
نقش آن در پيشــبرد علم اساسى است (منصورى، 1387). 
از آن جمله به تفكر سيستماتيك در طراحى مى توان اشاره 

كرد.

1-1. ضعف فروكاست گرايى
فروكاســت گرايى در بعضى موارد نتايج مضحكى را به بار 
آورده اســت، از آن جمله مى توان به بنيانگذاران مطالعات 
توســعه اى اشــاره كرد. آن ها تحت تأثير فروكاست گرايى 
توســعه را صرفــاً اقتصادى ديدند و آن را بــا تأثيرپذيرى 
از علــم فيزيك به چند قانون تحليــل دادند و بر اين مبنا 
مدل هايى ساختند كه براى توسعة كشورهاى توسعه نيافته 

تجويز شد (همان).
براى مثال، مى توان به حل مســئله اى در روســتايى 
آفريقايى اشــاره كرد كه آب لوله كشــى نداشــتند. طبق 
الگوهاى فروكاســت گرا طراحان و مهندسان خانه هاى آن 
روستا را به لوله كشــى مجهز كردند و نتيجه تأمل برانگيز 
83بود: اهالى روستا خانه هايشان را ترك كردند (ثريا، 1377).
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دليل شكســت راهكار ارائه شــده بى توجهى به نيازهاى 
پنهان افراد و پرداخت صحيح به آن هاســت. اين نمونه ها 
را در ســاخت هواپيما يا اتوبوس هايــى كه با وجود ايرانى 
منطبق نيستند، مى توان به روشنى درك كرد. اين نمونه ها 
از مواردى اســت كه دستورالعمل هايى را در طراحى نقض 

خواهد كرد كه از فروكاست گرايى تبعيت مى كنند.
دســتورالعمل هايى مانند اين و تعميم آن ها در بيشتر 
علوم، باعث بروز اختالالت و ايجاد تفكرهاى متفاوت در 
مواجهه با مسائل جهان شد و باعث شد در دهه هاى اخير 
فروكاســت گرايى از طرف زيست شناسان و پژو هشگران 
مغز و اعصاب مورد حمله واقع شــود (منصورى، 1387)؛ 
زيــرا در اين علــوم پديده ها ثابت نبوده و بــا آناليز آن ها 
نمى توان نســخه اى واحد براى پديده هاى مشابه ارائه داد 
و مســائل جانبى مثل پيچيدگى و حضور انسان در نتايج 
آن تأثيرگذار اســت و در طراحى هم دقيقًا با اين مســئله 
مواجه هســتيم؛ زيرا طراحى ابزارى اســت براى حل نياز 
و رويكردى انسان مدار اســت. بنابراين، جزو هستارهاى 

زيستى قرار خواهد گرفت.

2. زيستارگرايى
در تقابل فروكاست گرايى، هوليسم4يا كلى نگرى قرار دارد. 
هوليسم ايده اى اســت كه به طبع آن اشيا به عنوان كليت، 
ويژگى هايى دارند كه از راه مجموعة اجزايشان توضيح پذير 

(Wikipedia, 2010 :10,5) .نيستند
در اين مقاله به جاى هوليســم از زيستارگرايى استفاده 
مى كنيم. واژة زيســتار براى هر موجود زنده يا تجمع آن ها 
به كار برده مى شود. به اين ترتيب هر ياخته، هر انسان و هر 
اجتماع انسانى در كل يك زيستار به حساب مى آيد (همان).

در بيانــى كوتاه، نظر ارســطو دربارة كليت چنين اســت: 
تماميــت بيش از مجموعه اى از اجزاســت؛ به اين مفهوم 
كه كليت داراى ويژگى هاى ذاتى اســت كه با شكستن و 
بررسى ساختار و جمع دوبارة آن قابل مقايسه نيست. دربارة 
ايــن ايده در حال حاضر كشمكشــى جهانى وجود دارد و 
نقدهاى بى شمارى ميان متفكران فروكاست گرا و منتقدان 

(Wikipedia, 2010) .اين ايده وجود دارد
در ســال هاى اخير، پيشرفت سيســتم هاى تفكرى، 
روش هايى را در تئورى زيستارگرايى مطرح كرده و باعث 
شده دانشمندان آن را بر روش فروكاست گرا ترجيح دهند 

.(Dossy, 1999)
زيستارگرايى به عنوان روش تحقيق به ما مى گويد كه 
در بررسى مســئله هاى مربوط به زيستارها هيچ شاخص، 
پارامتر، مؤلفه يا موضوع مرتبطى را تا حد امكان نبايد كنار 
گذاشت و در بررسى هســتارهاى زيستى يا زيستارها بايد 

زيستارگرا بود و نه فروكاست گرا (منصورى، 1387).
در زيســتارگرايى يــا آنتى فرو كاســت گرايى مى توان 
به روش ســادة پرسوناسازى5 اشــاره كرد كه از ابزارهاى 
بهينه شده در برخى از شــركت هاى طراحى مانند فيليپ6 

است.
زيســتارگرايي تكثرگــرا و جامــع اســت، برخالف 
فروكاســت گرايي كه مانع است. در بررســي زيستاري با 
ديد جامع نگر و تكثرگراي زيستارگرايانه، پيچيدگي به دليل 
جامع بودن وارد مي شود؛ اما عمق به معني متعارف خود در 

علوم فروكاست گرا كم رنگ مي شود (همان).
از ديگر مصداق هاي  آن توجه به قوم نگاري در طراحي 
اســت و از عوامــل تأثيرگذار بر جريــان طراحي موفق و 
پذيرنــده از طرف كاربران اســت. از تبعات آن مي توان به 
تأكيد روي 90 درصد بقيه7 اشاره كرد. نائب رئيس راهكار 
طراحي والت هام، شركت توليدكننده هربست ليزز، آنتوني 
پانــازو مي گويد كه محصوالت بــا طراحي خوب فقط در 

اختيار 90 درصد جمعيت جهان قرار دارند.
بنابراين، بيشتر طراحان شروع به مهياكردن بازاري براي 
مصرف كنندگان در آفريقا، آســيا و آمريكاي التين كردند. 
محصوالتي كه مناسب با شرايط و فرهنگ و روحيات آن 
مردم باشــد كه اين عامل تكميل كننده رويكردهايي مثل 
طراحي جهاني8 اســت. پيدايش رويكردهايى همانند توجه 
به طراحى محلى9 كه از استراتژى هاى غالب طراحان چينى 
است وهمچنين طراحى پايدار ازجمله مصداق هايى هستند 
كه گرايش طراحى به زيســتارگرايى را روشــن مى كند.  84
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بنابراين، زيســتارگرايي بــه ما مي آموزد كه در بررســي 
مســائل اجتماعي هيــچ مؤلفه  اي را نبايد كنار گذاشــت. 
گاهي ناديده انگاشــتن يك پارامتر كــه به نظر كم اهميت 
جلوه مي كند، به فاجعه اي در تصميم گيري منجر مي شــود 
(همــان). درنتيجه در طراحى براى انســان به عنوان يك 
زيســتار منحصر به فرد بايد به طور ريزبينانه او را زير نظر 

داشته و نيازهايش را استخراج كنيم.

3. صدور تئورى غالب در طراحى
با استنتاج مطالب ذكرشده به اجماعي از فروكاست گرايي و 
زيستارگرايي در روش تفكري حل مسائل طراحي خواهيم 
رسيد؛ يعني راهكار حل مســائل طراحي جمعي از اضداد 
اســت. به اين مفهوم كه با تفكر فروكاست گرا در مفهوم 
ساده مســئله را آناليز كرده و به قسمتي از جواب خواهيم 
رســيد و در ادامه با تفكر زيستارگرا مســئله را با توجه به 
هستارزيستي، يعني انسان و نيازهايش بررسي خواهيم كرد 

و اجماع آن ها راهكاري مناسب و مطلوب را حاصل كرد.
مي تــوان اين گونــه نتيجه گيري كرد كه حل مســائل در 
طراحي اليه اليــه و به صــورت تركيبي اســت. ازجمله 
گروه هاي طراحي كه به اين صورت به مسائل مي پردازند، 

گروه طراحي هوشمند است.

1-3. طراحي هوشمند10

ازجملــه گروه هاي طراحي كه در دهه هــاي اخير با تغيير 
در نحوة نگرش و تفكر دربارة مســائل طراحي و الگوهاي 
پيشــين حل مســئله، افق جديدي را در خلق محصوالت 
پيش روي مشــتريان خود قرارداده است، طراحي هوشمند 

است. 
اين گــروه نمونــة  موفقي  اســت از كاربــري تفكر 
فروكاســت گرا و در ادامة توجه به ايدة هوليسم در سيستم  
گروه  طراحي و مصداقي براي ادعاي مطرح شــده در مقاله 
مبني بر اليه اليه بودن تفكر در طراحي و خلق محصوالت 
است؛ زيرا با مطالعة روند تفكر اين گروه در دهه هاي اخير 
درمي يابيم كه موفقيت چشــمگير آن ها در جلب مشتريان 
جهانــي و ارائة محصوالتي متناســب با همــة نيازهاي 
كاربران، منتج از به كارگيري ابزارهاي معمول طراحي نبوده 
و صرفاً تفكري ريداكشن را دنبال نكرده است؛ بلكه در طي 
دهه هاي متمادي با تمركز روي كاربران كانسپت11 طراحي 
جهاني را ارائه داده و در پس آن به طراحي پايدار12 رسيده 
اســت كه همان نگرش زيستارگرا به عنوان روش تحقيقي 
به هستارهاي زنده است و اين عامل تضمين موفقيت آن ها 
در ســطح جهاني و همچنين در برابر تك تك كاربرانشان 

است. 
اين گروه در 1980 به وســيلة مجموعه اي از طراحان 
صنعتي با هدف به كاربردن طراحي براي ســاختن زندگي 

بهتر براي مردم، در نيويورك تأسيس شد.

(Design now) 85تصوير 1: نمونه اى از محصوالت
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اســمارت ديزاين با شــماري از ايده  هايي كه طراحي را به 
تمركــز روي كاربر نهايي ملزم مي كــرد، كار خود را آغاز 
كرد و اين ايده عامل محركي شــد براي به دســت آوردن 
موفقيت  هايــي در دهة 1980 كه ماحصل آن مطرح كردن 
كانســپت طراحي جهاني يا فراگير شــد و اين تفكر را با 
طراحي محصول و اســتفاده از آن به وسيله ي انسان هاي 

.(Formosa, 2010) بي شمار تطبيق دادند
اوايــل دهــة 80 زماني كه اوليــن پژوهش ها را روي 
طراحي جهاني آغاز كردند، هدف آن ها ســاده بود، اصلي 
واحد: زدودن تبعيض به وســيلة طراحي كــردن به منظور 

به حساب آوردن همة مردم از هر گونه اي.
زماني كه چهار طراح از اسمارت ديزاين-خط جديدي 
را براي شركت OXO طراحي كردند، اين خط با مشكالت 
انسان هايي تطبيق داده شــد كه از لحاظ جسمي ضعيف 
بودند و يا از مشكالت مفصلي arthritis رنج مي برند. تا 
آن زمان اين گونه به انســان و نيازهايشان توجه نشده بود. 
در محصوالت بعدي اين نتيجه حاصل شــد كه طراحي را 
مي توان با توانايي هاي بسيار تطبيق داده و اين پژوهش ها 
مستقيماً به اين ديدگاه منتج شد كه طراحي بايد براي همة 

نيازهاي مردم قابل بسط باشد.
امروزه مأموريت آن ها شامل موضوع هاى گسترده اي با 
عنوان Social Sustainable و آن ها را متعهد به طراحي 
جهاني مي كند و نگاه به ماوراء كه شامل جنبه هاي طراحي 
كه كار براي رشــد كيفيت زندگي جهاني است. اين ماوراء 
 شامل اجتماع، فرهنگ، فاميلي، جنسيت و امثال آن خواهد 

.(Ibid, 2010) شد
روند تفكري اين گروه بر مبناي مطالعة مســتمر روي 
انسان و زايش علم در حوزة طراحي است؛ زيرا در سال هاي 
اخيــر تفكر آن ها با عنوان تفكر اســمارت همواره در حال 
گسترش و كشف عوامل تأثيرگذار متعددي در طراحي روي 
انسان اســت كه از مصداق هاى آن ارائة نقشة احساسات 

(emotional mapping) براى كاربران است.

4. طراحى براى بيماران آستئوآرتريت زانو13

نمونة طراحي براي تســت تئورى اليه اليه بودن طراحي 
ارائة راهكاري براى تسكين دردهاي مفصلي انتخاب شد. 
نقطــة الهام اين پژوهش بيماران با درد ناشــى از تخريب 
مفصلى زانو بودند كه با توجه به پروسة طوالني بيمارشان 
از تســكين هاي پزشــكي و فيزيوتراپي مأيوس شده و با 
روش هاي ابداعي تسكين دهي دردشان را مديريت مي كنند.

صورت مســئلة فوق عاملي براي به چالش كشــيدن نحوة 
برخورد با صورت مســئله از منظر فروكاست گرا براي اين 
منظور مسئله طبق الگوي مطرح شده به دو بخش تقسيم 
شد: الف. فروكاســت گرا: آناليز صورت مســئله به اجزاى 
صورت مســئله؛ ب زيستارگرا: نگاه كلي به مبحث اصلي، 

يعني بيماران.
با استخراج خروجي هاي به دســت آمده از اين الگوي 
پژوهشــي نقاط پنهان صورت مســئله روشن  و با نيازهاى 

نهفتة كاربران مطابقت داده شد.

1-4. شكل گيري صورت  مسئله 
بيماران با دردهاي مفصلي زانو به دليل طوالني بودن پروسة 
بيماريشان و مطابقت نداشــتن خدمات با نياز به وجودآمده 
و نبودن محصول تعريف شــده با توجه به شــرايط حاكم 
بر بيماري، تســكين دهي را با اســتفاده از خالقيت فردي 
و در منزل دنبال مي كنند كه به طبع خودتســكين دهى به 
رعايت نكردن استانداردهاي فيزيوتراپي منجر خواهد شد. 
اعمال روش هاي نادرســت تبعات ناخوشــايندي را دنبال 
خواهد داشــت كه شــرايط بيماري را حادتر خواهد كرد. 
بنابراين، لزوم طراحي وســيله اي مناسب با نياز بيماران با 
رويكرد امنيت و اطمينان به منظورتســكين آنان در زمان 
درد در منــزل خودنمايي كرد. «كيفيــت اجراى درمان از 
ارگان هاى پزشــكى به منزل، زمانى تأمين مى شــود كه 
محصوالت و خدمــات الزم بيشــتر از محصوالت ديگر 
به وسيلة نشانه يابى14 نيازهاى احساسى كاربران به كارايى 

.(Freitag, 2010) «راحت15 رسيده باشد
ازجملــه آن عوامــل تــرك درمــان مي  تــوان به 
مطابقت نداشــتن زمان فيزيوتراپي با زمــان درد بيماران،  86
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تصوير2: نقاط سه گانة درد در استئوآرتريت زانو

دسترسى نداشتن ســريع به فيزيوتراپى، هزينة سنگين در 
هر دوره، كم حوصلگي و كاهــش اعتماد به نفس به دليل 
طوالنى بودن پروســة تخريب مفصل اشاره كرد (مطالعات 

ميدانى روى 50 نفر).

2-4. نگاه به مسئله از منظر فروكاست گرا
طبق نظر فروكاست گرايي اجزاى صورت مسئله به جزئيات 
بسيار ريزتر تفكيك شده و با حل اجزا به كليت مي رسيم؛ 
بنابراين صورت مســئله را به درد، درد مفصلي و تســكين 
آناليز كرده و در پي آن به نقاط مبهم و حتي نقاط الهام در 

روند ايده  دهي رسيديم.
شناسايي درد با كمك تيم پزشكي براي ما حايز اهميت 
بود؛ زيرا در جهت شكل گيري ساختار ارائه شده نقش بسيار 
مهمي داشت. درد مفصل از انواع دردهاي موضعي است؛ به 
اين معنا كه حوزة بروز آن در همان محل مفصل بوده ولى 
دردهاي انتشــاري در محل ديگر بروز و در مناطق ديگرى 

تظاهر مي كنند. بنابراين، حوزة عمل ما مشخص شد.

شناسايي دقيق محل درد
درد در آرتروز زانو در طرفين و زير كشكك معموًال احساس 
مي شــود. شناســايي اين نقاط يكي از منابع الهام در حين 

پروسة ايده دهي براى حل صورت مسئله بوده است.
طبــق اين تصوير كــه محل درد را نشــان مى دهد، 
محدودة طولى مورد بررســى طراح بــا اندازه هايى كه از 
نمونه هاى شاهد به دست آمده است، منطقه اى حدود 25-

30 ســانتى متر را دربرمى گيرد. ســه نقطة بحرانى درد در 
اين ناحيه مشــخص اســت كه آن را با نام «مثلث درد» 
نام گذارى كرديم. نواحى مورد بررســى مؤثر در طراحى بر 
اســاس داده هاى آنترو پومترى، قطر ران و باالى ساق به 
ترتيب بيــن 53 براى صدك نود و پنج و 43 براى صدك 
پنج در ميان گروه مورد بررسى بود كه عمًال محدودة كاري 

طرح را مشخص كرد (تصوير2).
تســكين: روش استفاده شده براي تســكين بيماران 
استئوآرتريت استفاده از گرماست. ماساژ، حمام آب گرم و يا 
كيسة آب گرم و يا گاهى اوقات سرماى موضعى مى تواند 
در بهبود درد نقش داشــته باشــد. البته، بيشتر بيماران از 
بدترشدن آرتروز خود در اثر رطوبت وسرما شكايت مى كنند.

علت اين امر اين اســت كه در اطراف مفصل رشــته هاى 
ظريف عصبى وجود دارند كه با تغييرات فشار هوا حساسند 
و موجب درد مى شود كه اين درد با گرم نگهداشتن مفصل 

بهتر مى شود (زاهدى فرد، 1386).
شناسايي و استخراج استانداردهاي فيزيوتراپي: در تمام 
اين خدمات مشاهده شد كه بيماران به حالت درازكش و با 
زاوية زانو حدود پانزده درجه كه با حوله يا پارچه اى به دست 
آمده بود از گرمايى حــدود 38-40 درجه به مدت 30-20 

دقيقه بهره مى گرفتند.
پرداختن به نحوة تسكين دهي بيماران از امور ديگري 
بود كه پروسة آن با توجه به قرارگيري در حوزة هستار هاي 
زيســتي در تفكر زيستارگرايانه بررسي شــد كه از موارد 
روشن كنندة مسير است و در جريان خلق ايده، بسيار مورد 

توجه قرار گرفت. 
87
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3-4. نگاه به مسئله از ديدگاه زيستارگرايانه 
زيســتارگرايي رويكــردي در برابر فروكاســت گرايي، و 
معتقد اســت كه اين نوع تفكر براي هستارهاي زنده مثل 
انســان قابليت اجرا را ندارد؛ زيرا انســان كلي واحد است 
و نمي توان او را جزجز بررســي كــرد. درنتيجه زماني كه 
نيازهاي انسان نيز در قالبي ليست وار تقسيم بندي مي شود، 
شامل فروگاست  گرايي خواهد شد؛ زيرا او موجودي زنده و 
پيچيده است و نيازهايش هم به طبع ذات او پيچيدگي ها و 
ابهام هايى را شامل خواهد شد. بنابراين، بايد او و نيازهايش 
را در قالــب ذاتي واحد در نظر گرفته و در قالب هاي علوم 

زيستي به آن بپردازيم.
با وجود شرايط استاندارد مالحظه شد كه بيماران پس 
از طــى يك يا دو مرحله فيزيوتراپى ســعى در اجراى اين 
شــرايط با محصوالت مشابه يا غيرمشابه دارند كه به طبع 
آســيب هايى را به خــود وارد خواهند كــرد. درنتيجه، بايد 
بررسى كنيم كه به چه دليلى به طرف درمان هاى خانگى 

تمايل دارند؟
از داليلــى كه بــراى طرد درمان مى توان برشــمرد، 
ناهماهنگى زمان عود درد با زمان فيزيوتراپى است. طبق 
آمار به دســت آمده زمان آغاز درد مطابق نمودار زير است: 

حداكثر اوج آن از شب هنگام خواهد بود.
درد مشخصة آرتروز است و گرما عامل تسكين دهنده؛ 

درنتيجه مشخص است كه بيمار پس از مراجعت به منزل 
درد را دوباره تجربه خواهند كرد و براى مديريت آن دست 

به راهكارهاى ابداعى خواهد زد.
هزينة هر جلســه فيزيوتراپى براى بســيارى از افراد 
بسيار باالست و مسلماً از عهدة دوره هاى زياد فيزيوتراپى 
برنخواهند آمــد. بنابراين پس از يك يا چند دوره پرداخت 
و دريافت نكردن نتيجة مناسب از ادامه دلسرد خواهند شد. 
البته، اين مسئله نه به دليل ناكارآمدى درمان، بلكه به دليل 
شــرايط خاص بيمارى يعنى تخريب در طول مدت دوره 

است؛ درنتيجه، پروسة طوالنى را در برمى گيرد.
مجموعة عواملى مانند انچه ذكر شد، بيمار را به سوى 
خلق روش هاى خاص مى برد. درصد قابل توجهى از گروه 
هدف اســتعمال گرما در ساعات عود درد را كه در ساعات 
استراحت و در حالت نشسته است، بر ديگر شرايط ترجيح 

دادند (نمودار2).
مشاهدة برخى از تسكين هاى اعمال شده نقاط ديگرى 
را روشــن كرد: درصدى از بيماران از وســايل گرمايشى 
خاصى مثل مو خشــك كن يا كرسى هاى دست ساز بسيار 

ساده براى تسكين بهره مى بردند.
در محل مفاصــل مورد نظر تــورم، قرمزى و گرمى 
مختصــر محدوديت حركتى و حساســيت به لمس دارند؛ 
يعنــى بيمار با لمس كردن مفصل احســاس درد دارد و يا 

شكل 1: نمودار مقايسه اى فراوانى مردان 
و زنان برحسب ساعت درد

شكل 2: نمودار مقايسه اى درصدهاى عالقه مندى به 
روش هاى گرمايشى و حالت نشسته در زنان و مردان 88

139
ن 3

ستا
و تاب

هار 
1/ ب

ه 1
مار

/ ش
هنر

وه 
جل



دردش تشــديد مى شــود. درد و ناتوانى ايجادشده باعث 
افسردگى بيمار مى شود (احمد زاده، 1381).

دليل اســتعمال اين وســايل در دسترس بودن گرماى 
متناوب و تماس نداشتن محصول گرمازا با موضع ورم كرده 
بود؛ همان طوركه ذكر شد، در موقع ورم افراد تمايل كمترى 

به لمس موضع ورم دارند.

4-4. منطبق كردن خروجي هاي تفكر بر طراحي
خروجي هــاي حاصل از تفكــر با ابزار طراحــي در قالب 

محصول عبارت اند از:
1. مي دانيم گرما عامل تســكين بخش در اين عارضه 
است، مدت 20-30 دقيقه به منظور تسهيل خون رساني به 

عروق و تسكين عضو كافي است؛ 
2. گرما غيرلمســي است، پس دامنة انتخاب محدود و 

آسان مي  شود؛
3. زاوية مناســب براي جلوگيري از خواب رفتگي پا و 

كاهش فشار روي ستون مهره ها حدود 15ْ است؛
4. مي دانيــم از عوارض خارجي بي حوصلگي اســت؛ 
بنابراين نداشــتن پيچيدگى دِر محصــول از اولويت هاي 

طراحي خواهد بود؛
5. ايجاد احساس اعتماد و اطمينان بخشي به محصول 
با ذكر اســتانداردها و نكات فرمي كه عاملى اســت براى 

ترغيب بيمار به استفاده.

طراحي منبع گرمازا 
به منظــور طراحي محلي كه گرما را روي پا اعمال كند، از 
مكانيزم باد گرم با الهام گيري از موخشك كن،كانال هوايي 
را طراحي كرده كه خروجي هاى آن روي ســه نقطة درد 
متمركز شــده اند؛ بنابراين با طراحي مكانيزم دستگاه، فرم 
اولية آن بر اساس عملكرد شكل گرفت؛ زيرا فضاي كافي 
براي مكش هوا و گردش آن در اليه هاي دســتگاه الزم 
بود. در مرحلة بعد طراحي پوســته با رويكرد تجلي قدرت 
و به صورت گوه اي شــكل به وجود آمد كه فرمي از زانوي 
خم شــده را تداعي مي كرد و به اين علت با ذهن كاربران 

آشنا بود.
با توجه به حركت پاي كاربران زير دستگاه ممكن بود 
كه جهت ورزش باد گرم روي موضع مؤثر نباشد؛ بنابراين 

در مرحلة بعد براي اين منظور راهكار داده شد.

طراحي استندى مؤثر براى پا
استندي براي نگه داري پا طراحي شد كه با قسمت گرمازا 
هماهنگي داشته باشد و با دوكاربري: نگه داري پا در حالت 
افقــي براي تأثير بــاد گرم روي نقــاط درد و ايجاد زاوية 
15درجه به منظور جلوگيري از خستگي فيزيولوژيك است.

زاوية 15درجه با اســتفاده از فوم هاي هوشمند مرتفع شد 
كه تنظيم گر دهنة دســتگاه براي صدك هاي متفاوت بود. 
دهانة دســتگاه با توجه به صدك 95 گروه هدف طراحي 
شــد. خصوصيت فوم هوشــمند كه با اعماق فشار بيشتر 

تصوير4: پوسته بر اساس فرم پا و عملكردتصوير3: مكانيزم طراحى شده        
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فرو مي رود، باعث شد كه از آن به عنوان تنظيم كننده قطر 
دريچه استفاده كنيم (تصوير6).

سيستم  استفاده از محصول و نحوة ارتباط قسمت ها
مرحلة بعد ايجاد ارتباط بين دو ســاختار موجود بود؛ به اين 
منظور از مكانيزم لوال اســتفاده كرديــم و دو نيمه به هم 
الصاق شدند كه به وسيلة سوئيچ ساده عمل بازشدن انجام 
مي گيرد. طراحي اين قســمت منجر به طراحي مجدد دو 

پوسته، به منظور بهترين حالت اتصال جزئيات شد. 
در محل به وجود آمده در قســمت  زيرين محفظه اي براي 

سيم پس از جمع آوري تعبيه شد.

ايجاد فاكتورهاي اطمينان بخش
اســتفاده از فرم گــوه اي، روية نرم و بافــت صيقلي و به 
حداقل رساندن پيچيدگي فرمي مجموعه اي ساده را به وجود 
آورد كه القاگر عملكرد پزشــكي محصول مورد نظر است. 
كاهش دادن عالئم ارتباطي بين كاربر و دســتگاه به ســه 

سوئيچ، طراحي مكانيزم ساده و توجه به فاكتورهاي مونتاژ 
و خدمات تعمير و نگه داري با استفاده از ابزار طراحي براي 
مونتاژ و توليد از مزاياي طرح اســت كه تأثير بســزايي در 

قيمت محصول خواهد داشت.

نتيجه گيرى
گاهى ايــده دادن مؤثرتر از خلق محصول اســت و گاهى 
طراحى نكردن، بهتريــن راه براى رفع نياز. طراحى بر پاية 
صورت مســئله ها و صورت مســئله ها بر پاية نيازها شكل 

تصوير6: نماى روبه رو -دهانهتصوير5: استند نگهدارندة پا

تصوير7: نحوة استفاده

تصوير8: محفظة جانبى سيم 
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مى گيرند و پاســخ تمام آن ها در تفكر طراحى نهفته است. 
توجه به فلسفة تفكر در طراحى اشاره اى خواهد بود به اينكه 
نبايد قدرت طراحى ما را مسحور كند تا از نكتة اصلى، يعنى 
انســان دور شــويم. خط نازك ميان تفكر فرو كاست گرا و 
هوليسم بسيار نازك اســت؛ زيرا طراحى به واسطة حضور 
انســان جزو هستارهاى زيستى است و به واسطة ابزارهاى 
تفكر و خالقيت در حل مسائل فرو كاست گراست. بنابراين، 

طراحى جمعى از اضداد اســت و مسائل آن بايد با ريزبينى 
و تعمق بيشترى به صورت اليه اليه كشف و حل شوند. از 
مصداق هاى اين نوع تفكر ظهور رويكردهايى مانند طراحى 

جهانى و طراحى پايدار است.

تصوير10: كليدهاى دستگاهتصوير 9

پى نوشت ها
1. اين مقاله برگرفته از پايان نامة كارشناســى ارشد ســميه حجازى با عنوان «ارائة راهكار جهت تسكين دردهاى مفصلى» 
اســت كه در بهمن 1388 به راهنمايى دكتر ندايى فرد در دانشــكدة هنر و معمارى دانشــگاه آزاد اسالمى تهران به انجام 

رسيده است.
2. Reductionism
3. complex system
4. mind mapping
5. Holism
6. Persona
7. philiphs
8. Focus on the other 90 % 
9. Universal design
10. local design
11. smart design
12. concept
13. Sustain design
14. Knee Osteo Arthritis
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15. addressing
16. user- friendly

(Design now) :1 تصوير
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