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بررس�ي تحلیلي مدل هاي ش�اخص روند طراحي مهندس�ي و 
طراحي صنعتي
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تاریخ تصویب: 91/10/30

چکیده
آیا نظریه ای براي نظام مند کردن مراحل طراحي وجود دارد؟ و آیا طراحان تاکنون در این مورد الگوهایي 

را ارائه نموده اند. اصوالً این بررسي ها چه نتایجی به همراه داشته است؟
نظریات در حوزه فرآیند2 حل مسئله و مشکل، اغلب در حیطه علم متدولوژي3 مورد بحث قرار می گیرد، و 
درعلوم انساني و اجتماعي اهمیت ویژه اي دارد. طراحان صنعتي، که ارتباطات فرم، کارکرد عملي، تولید، 
ــایر ویژگي هاي محصول مورد بررسي قرار مي دهند، بنا بر وظیفه، با موضوعات متنوعي روبرو  اقتصاد و س
هستند که الزاماً به اینگونه مباحث وارد مي شوند. در این بررسي به مدل هایي که توسط مشاهیر طراحي و 
صاحب نظران در دوره هاي متفاوتي ارائه شده اشاره گردیده است و به لحاظ قرابتي که این مبحث با فرآیند 
ــا مورد تحلیل و نتیجه گیري قرار گرفته اند.  ــي دارد، ویژگي هاي تطبیقي و اصولي آنه طراحي در مهندس
ضمناً با توجه به استفاده کمتر از روش هاي مبتي بر مدل هاي فرآیند طراحي، هنوز این روش ها کاربردي 
ــتفاده قرار مي گیرند و از سویی دیگر طراحان  ــده اند، ولی اغلب بطور محدود مورد اس ــناخته نش و عام ش
کماکان به توانایي هاي فردي شان تکیه می کنند، و یا با مهارت های کسب شده از تجاربشان به حل مشکل 

می پردازند، بدون آنکه این تجربیات در مجامع آموزشی اصولي را از خود بر جاي بگذارد.
ــد، و فرآیند محوري نیز دیدگاه  ــنایي با فرآیند کار طراحي عامل مهمي در موفقیت طراحان مي باش آش
ــوان الزامات در  ــده و به عن ــائل خرد و کالن مطرح ش ــت که امروزه در طراحي ها و حل مس ــدي اس جدی
ــود. طراحي که بتواند مسائل را پیش بیني کند آمادگي بیشتري  ــتانداردهاي کیفیت بکار گرفته مي ش اس
ــائل را دارد. و بررسی تحلیلي- تطبیقي شیوه های مزبور فرصتی را برای آشنایی، تفکر،  براي مقابله با مس

انتخاب و بکارگیری آنها ایجاب می نماید.

ــه طراحي6، طراحي  ــي5، نقش ــد )فرآیند(، فرآیند طراحي صنعتي4، طراحي مهندس کلیدواژه ه�ا: رون
محصول7 
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2. Process )Procedure(
3. Methodology
4. Industrial Design Process
5. Engineering Design
6. Design Map
7. Production Design
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1. مقدمه
ــالش می کنند از  ــه ت ــان  حال ک ــان در هم طراح
ــیوه ای  روش های موفق موجود برای بنا نهادن ش
مبتنی بر واقعیت بهره گیرند، همواره به شیوه هایی 
ــد. در این مقاله  ــیدن نیاز دارن جدید برای اندیش
ــت که به شیوه هایی دست یابیم  هدف ما این اس
که درکنار امکانات و منابع موجود، بتواند طراحان 
ــبت به گذشته موفق تر سازد. از سویي   امروز را نس
ــا و محدودیت ها را  ــر، خالقیت همواره مرزه دیگ
ــی برای  ــک راه حل اساس ــوردد و نقش ی درمی ن
ــکالت را ایفا می نماید؛ چنان که با  ــائل و مش مس
ــروز، می توان به حل  ــان ام توانایي روزافزون انس
مسائل و مصائب آینده نیز تا حد زیاد امیدوار بود. 
این امر، الزام می نماید دانش طراحي نیز همگام با 

سایر زمینه ها در همه ابعاد توسعه پیدا کند.
چنان که الوسون تصریح می نماید، »واژة طراحي1 
ــم و هم فعل است. این واژه را هم مي توان  هم اس
ــاره به محصول نهایي به کار گرفت و هم در  در اش
اشاره به فرایند عمل طراحي محصول.« )الوسون، 
1384: ص 3(. طراحي در امور فني تابع روش ها و 
محاسبات دقیقی است که کارشناسان از آن ها در 
تجزیه وتحلیل  خالقانه بهره می گیرند و نتیجه کار 
ــتناد فرمول ها و شاخص هاي کّمي، قابل  را به اس
ــازند. با وجود این، این ویژگیها  دفاع و اثبات مي س
صرفاً بخشي از کارهایي است که باید صورت گیرد؛ 
ــالوه بر جنبه هاي  ــرح مصنوعاتي که ع زیرا درط
کارکردی و عملي، ارزش هنري آن ها جزء اهداف 
ــیوه هاي حل مسئله باید  طراحي قرار مي گیرد، ش

روند ارتباط با این وجوه را نیز نمایان کند. 
طراحي را نمي توان فعالیتي تجویزي تلقی نمود و 
ــنایی با اصول  ــور کرد که طراحان به صرف آش تص
ــه هرگونه طراحی به طور  ــه طراحی، بتوانند ب اولی
ــت  ــوند. اما به  هر حال تردید نیس کامل توانمند ش
ــای درونی و  ــد توانایی ه ــنایی می توان که این آش
ــتعداهای آنان را بهبود بخشد و آنان را به ایجاد  اس
ــازد )همان، ص  ــو و بدیع رهنمون س ــاي ن طرح ه
ــت طراحي به مثابة  ــته اس 4-6(. از این  رو، شایس

1. Design

ــئله اي مهم مورد توجه قرار گیرد تا جایی که  مس
ــائل فزاینده و پیچیده برنامه ریزي،  پاسخگوي مس
ساخت و اجرا باشد. عالوه  بر این، اصول طراح باید 
نیازهای زیربنایي تکنولوژي مدرن را در نظر گیرد 
ــاي روحي افرادي را که با طرح ارتباط پیدا  و نیازه
مي کنند، به  گونه ای ارزشمند تامین کند. یک طرح 
ــش محرک مثبت را  ــد بتواند عقایدي را که نق بای
ــا می کنند تقویت کند؛ همچنین،  برای جامعه ایف
ــت تمام اجزا و مشخصات طرح در راستای  الزم اس
ــجم عینیت یابند و به  ــدف و در یک کالبد منس ه
 صورِت ترکیبي منظم از عملکردها و اجزای فیزیکي 
تحقق پیدا کنند. در این راستا، طراحان صنعتي در 
جایگاه افراد اصلي دست اندرکار طراحي محصوالت 
در بخش خصوصي یا عمومي انجام وظیفه مي کنند.

ــان  کلِي2«ش ــاي  »طرح ه ــدودة  مح در  ــان  »آن
ــع،  صنای ــط  ضواب و  ــن  قوانی ــزان،  برنامه ری ــا  ب
ــرمایه، همکاران  ــدگان و صاحبان س تصمیم گیرن
ــرا و متخصصان مربوط  ــتیاران طراحي و اج و دس
ارتباط دارند و همه را با یکدیگر مرتبط مي سازند. 
نوع ارتباطي که میان عوامل فوق ایجاد مي گردد، 
نتایج تفکرات بر مبناي اطالعات طراح و به شکل 
قالب در ذهن او جاي گرفته است. الگوها، مدل هاي 
روند طراحي، در یک »سیستم خود سازمان دهنده 
ــکل مي گیرند و به  ــب ش ــه صورت قال ذهني« ب
ــابه، به  ــدن فرد با موضوعات مش محض روبرو ش
شکل قالب هاي از  پیش  ساخته  شده، به کار گرفته 

مي شود« )دوبونو، 1364: ص 15ا- 19(.
ــا اهداف و  ــبت ب ــوه تفکر نیز مي تواند در نس نح
ــد؛  ــا متفاوت و خالقانه باش ــات بین آن ه ارتباط

چنان که بوندو )1967( می گوید: 
ــتن  ــت بر اتکا  نداش »تفکر جانبي3، توصیه اي اس
ــده و  ــودي4 خوانده ش ــه تفکر عم ــل بر آنچ کام
ــود براي حفر سوراخي  چون ابزاري توصیف مي ش
ــر، درحالي که تفکر جانبي ما را  عمیق تر و بزرگ ت
ــاي دیگر هدایت  مي کند.  ــوراخي در ج به حفر س
ــه در طراحي ضرورت  ــع، هر دو نوع اندیش در واق

2. Planning Schemes
3. Lateral Thinking
4. Vertical Thinking
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ــدن طبیعي، به چگونگي  دارد و باید هنگام اندیش
.)de Bono, 1967( ».ــیدن نیز توجه نمود اندیش

ــته ها  در هر  حال، طراح باید به تمام نیازها و خواس
ــه نماید و همزمان  ــة الزامات طراحي توج به مثاب
ــکان دارد طراحي او به  ــد که ام ــته باش توجه داش
آسیب های فضاي بستة عملگرایي یا تجربي1 دچار 
ــود و نتیجة کار به استحکام شیوه هاي تصویب   ش
شده و استاندارد، قانونمند، خسته کننده و تکراري 
ــراي خالقیت هاي هنري  ــد که در نهایت ب بینجام
ــت ایجاد  ــاي کاربردي محدودی ــژه هنره و به  وی
مي نماید. از این رو، ضروری است ضمن بهره گیري 
ــرای رهایي هنر و نیل به خالقیت،  از نوآوري ها، ب
اصولي را پایه ریزي کنیم که خالقیت را بارور سازند.

2. اهداف در طراحي
ــري که قابل  ــت؛ تفک ــتوار اس طراحي بر تفکر اس
ــداف مختلف طراحي را  ــد و نیل به اه کنترل باش
ــیم فرایند  ــازد. هدف اصلی از ترس امکان پذیر س
طراحي، کمک به حل مسئله و یافتن راه حل است 
ــت حل کامل  ــداد کار یک طراح ممکن اس و برون
یک مسئله یا بخشي ازآن به صورت ارایه طرح یک 
ماشین، محصول یا قطعه، و سیستم صنعتي باشد.

ــرد اصلي  ــالوه بر عملک ــت ع ــي ممکن اس طراح
سیستم، دستیابي به ارزش ها را به مثابة هدف در 
ــد آرمانی )نظیِر:  ــر گیرد و این اهداف می توانن نظ
ــک در ابعاد کالن  ــي و تکنولوژی ــتقالل صنعت اس
ــع( و یا در ابعاد  ــي به برتري ها یا افول جوام منته
خرد )نظیِر: اقتصادي  بودن، قابلیت ساخت، رعایت 
امکانات موجود، ایمني و حفاظت و محیط زیست 

و امثال آن( باشند.
ــا توجه به  ــداف طراحي را ب ــی، اه به لحاظ روش
هدف و خواسته هاي مورد نظر، می توان یک روند 
ــمار آورد؛ به  این  معنی که،  ــازي نیز به ش بهینه س
ــته هاي معیني را در  ــعي مي نماید خواس طراح س
ــي، از طریق ایجاد  ــتم صنعت ارتباط با یک سیس
ارتباط فکري میان عملکردها تحقق بخشد. طراح 
ــاد پیوند میان اجزای  ــتا، از طریق ایج در این راس

1. Pragmatic

ــطه  ــین و اجزای طراحي )این پیوند به واس ماش
ــود(  ــمت بافت ها محقق می ش اجزای طراحي قس
عملکرد مؤثر بافت سیستم را تحقق می بخشد. برای 
رسیدن به این هدف، الزم است طراح مسئله ها را 
در جهت دستیابي به راه حل هاي معقول و منطقي 
و در راستاي امکانات تیم طراحي و محدودیت ها را 
برطرف کند. مهم ترین نکته در این  میان، شناخت، 
انتخاب و به کارگیری برترین ثابت ها و متغیرهای 

طراحی است )زرکوب، 1367: ص14-10(.
برخی مفاهیم جدید از جمله مفاهیمي که معموالً 
ــدد برآورد  ــي و کمي متع ــاس عوامل کیف بر اس
ــوند و همگي در حوزه بررسي و توجه طراح  مي ش
ــنایي  و اهداف او قرار دارند؛ برای  مثال: میزان آش
کارخانه با هدف فروش و طرح، میزان جدید بودن 
مفهوم و هدف براي کارخانه، میزان توانایي سازمان 
ــتري، میزان رضایت  ــي و ارتباط با مش در نزدیک
ــن، میزان تاثیرات  ــتري از محصوالت جایگزی مش
محصول جایگزین بر محصول جاري، عکس العمل 
رقبا، میزان وسعت بازار هدف، و عمر مورد انتظار 
ــداف طراحي قرار  ــول نیز مي توانند جزء اه محص

گیرند )نوري، 1381: ص 268(.

3. از پیدای�ش نی�از تا ش�روع فرایند 
طراحي

ــر طرحي همچون هر فعالیت دیگر، آغازی دارد  ه
ــت که برای  ــي، انگیزه اي اس ــه آغاز طراح و نقط
ــک نیاز مِد نظر قرار مي گیرد؛ بنابراین،  برآوردن ی
ــا را ایجاد  ــتند که انگیزه ه ــد گفت: نیازها هس بای
ــئله یا پروژه طراحي  می کنند و به صورت یک مس
ــوند )امیرفضلي، 1389: ص 24(. نیازي  مطرح ش
ــاء انگیزه مي گردد، از جنبه های مختلف  که منش
ــورد توجه قرار گیرد. آگاهي به نیاز، به  مي تواند م
ــاب  ــة تحقق مرحله اي از کار طراحي به حس منزل
ــناخت نیازها خود  ــد. در فرایند طراحي، ش مي آی
ــود که به  علِت  ــتقل محسوب مي ش موضوعی مس
ــا، از وجوه  ــر برنامه ریزي طراحي ه تاثیرگذاری ب
ــن رو، نمي توان  ــت؛ از ای ــي اس مختلف قابل بررس
ــاوي و یکسان  اهمیت و ارزش تمامی نیازها را مس
ــده در  ــناخته  ش در نظر گرفت. یکي از نظریات ش
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این  زمینه، نظریة هرم نیازهای آبراهام مازلو1 است 
ــي و به کارگیري آن در موفقیت طراحان  که آگاه
بي تاثیر نیست. این نظریه به طراح کمک می کند تا 
بتواند هنگام طراحي جایگاه طرح را در پاسخگویي 
به نیاز استفاده کنندگان تا اندازه ای مشخص سازد. 

مازلو برای نیازها مراتب زیر را بر می شمارد: 
ــاس زنده ماندن  الف. نیازهاي فیزیولوژیک: که اس
فرد هستند. هوا، خوراک، پوشاک از نیازهاي پایه و 
اولیه هستند و در فرایند طراحي مصنوعات مرتبط، 
ــت که تعادل  مورد توجه قرار مي گیرند.گفتنی اس
ــدن در برقراري  ــاي خودکاِر ب ــي به تالش ه حیات
ــان خون مربوط  ــت و طبیعي در جری ــي ثاب حالت
ــود که مقادیر عناصر، کاني ها، ویتامین ها و  مي ش

هورمون ها را کنترل مي نماید؛
ــت و امنیت در  ــامل حفاظ ب . نیازهاي ایمني: ش

برابر خطرات و مقابله با تهدیدات مطرح هستند؛
ــات به گروه و جامعه،  ج . نیازهاي اجتماعي: تعلق
ــا اجتماع،  ــزد جمع ی ــت، مقبولیت ن ــراز هوی اح
ارتباطات و دوستي از خصوصیات این نیاز هستند؛

د . نیازهاي رواني: تمایالت به قدرت، احترام، موفقیت 
و در نهایت رضایت رواني افراد را مهیا مي  کند؛

ــکوفایي: گرایش  ــخصي و خودش ه . نیاز ارضای ش
ــه آرمان و  ــیدن ب ــکوفایي و رس بالقوه افراد به ش
ــداف در باالترین جایگاه نیازها قرار دارد )مازلو،  اه

.)83-70 :1376
ــطح  ــدن نیازهاي س ــکار ش در فرایند طراحي، آش
نهایي، معموالً به ارضای نیازهاي فیزیولوژیک، ایمني 

اجتماعي و رواني بستگي دارد )همان، ص 84(.
ــئله  ــدند و مس ــناخته ش پس  از آن که نیازها ش
ــرای  ــالش ب ــد، ت ــخیص داده ش ــخیص تش تش
ــود  ــروع می ش ــئله ش ــری و عملي مس ــل نظ ح
ــئله، پس از  ــي،1363( و فرایند حل مس )مدارائ
ــي و یافته اندوزي به نتیجه گیري منتهي  جهت یاب
ــود )آریان پور، 1362: ص 9(. فیلسوفان و  مي ش
ــون عقل، تجربه،  ــمندان منابع مختلفی چ دانش
ــي از حقایق و  ــي را برای آگاه ــب )دل( و وح قل
ــف حقیقت  ــتي و کش ــان هس ــاي جه واقعیت ه

1. Abraham Maslow

ــمرده اند )حافظ نیا، 1385: ص 5(.  پدیده ها برش
عقل به کمک استدالل و برهان، و تجربه به کمک 
ــایر روش هاي علمي، مراحل  حواس و آزمون و س
ــج کار نخبگان و  ــناخت را طي مي کند و نتای ش
ــمندان در افزایش آگاهي و شناخت جامعه،  دانش

نقش اصلي را ایفا مي کند )همان، ص 6(.
برای شناسایی نیازهاي استفاده کننده از محصول 
طراحی، هریک از سازمان هاي موفق دنیا از روشي 

متناسب با توانایي هاي خود استفاده مي کنند: 
ــتراتژي  ــا انتخاب اس ــته ب ــرکِت sony توانس »ش
ــان محصولي  ــا طراح ــي )MNS(2 و ب چندمقام
ــیار  ــتریان خود بس ــه در تمام دنیا دارد، با مش ک
نزدیک باشد. خانواده محصوالت سوني غالباً براي 
ــرفت هاي تکنولوژیک با  استفاده کنندگان از پیش
ــتن خطوط تولیدي و از همه  مهم تر  تازه  نگهداش
همپایي با تغییر نیازها و انتظارات مشتري همواره 
ــي در  ــر تغییر اساس ــود. چنانچه ه ــه روز مي ش ب
طراحي محصول ساخته شده روي دهد، تجهیزات 
ــد،  ــي در جایي که امکان پذیر باش ــدي خاص تولی
ــایان ذکر است که هر چه هزینه  قرار مي گیرد، ش
ــي مجدد باالتر رود، احتمال انجام آن کمتر  طراح

مي گردد.« )نوري، 1381: ص 267(.
ــناخت نیازها باید  بنابراین نتیجه می گیریم که ش
ــکلي  ــناختی و به  ش ــر مبناي نظریه هاي روانش ب
کاربردي، برنامه ریزي و بهره برداري گردد و از  این 
ــات تولیدي بر  ــت که، طراحان در موسس  روی اس
اساس شیوه هاي خاصی گام بر مي دارند که مبتنی 

 بر استراتژي آن سازمان تعیین شده اند.

4. تفس�یر نیاز، رون�د ایده یابي و طرح 
مسئله

ــق و دارای قابلیت های  ــی موف ــک طراحی نهای ی
ساخت و فروش، از پاره ای ضوابط بهره می گیرد تا 
خطر شکست در رقابت  و فروش را به کمترین حد 
ممکن برساند. در  راستای دستیابی به این ضوابط، 
ــیر و درجة اهمیت  آگاهی از مفاهیم نیاز ها و تفس

آن ها بسیار مهم است. 

2. Multiple-Niche Strategy
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»باید تولیدکنندگان و در دل آن ها طراحان، دائماً 
به دنبال مفاهیم جدید، برای محصول جدید باشند؛ 
ــه نیازهای بازار توجه  کنند  به  نحوی  که همواره ب
ــوه منابع بهره برداری  نمایند.  و از تمامی توان بالق
ــول یا تولید محصول جدید  ایده های بهبود محص
ــت می آیند. واحد تحقیق  از منابع گوناگون به دس
ــت ایده های زیادی  ــه ممکن اس ــعة کارخان و توس
داشته باشد؛ اما بازخوردهای اطالعاتی از مشتریان 
و کارگران کارخانه باعث خلق ایده های جدید دیگر 
می شود. رقبا، موسسات تحقیقاتی، مراجع تکنیکی 
ــث الهام ایده  ــت باع ــکاران نیز ممکن اس و پیمان

محصوالت جدید شوند.« )همان، ص267(. 
طراحی محصول بر اساس نیازهای شناخته شده، 
ــرآوری و مورد بهره برداری  پس از طی مراحلی، ف
قرار می گیرد، »تبدیل ایده به محصول با خدمات 
واقعی، معموالً زمانبر و گران می باشد. هنگامی که 
ــول درکارخانه انجام می گیرد،  فرایند بهبود محص
ــرات درکارخانه  ــط با انجام تغیی هزینه های مرتب
انجام می گیرد، هزینه های مرتبط با انجام تغییرات 
مربوطه به مقدارخیلی زیاد افزایش می یابد. بنابراین 
ــد محصول به  ــت که از مفاهیم جدی ضروری اس
سرعت و بطور موثر اطمینان حاصل شود« )همان، 
ص 268(. در تفسیر نیاز، هر قدر واقعیات و حقایق 
بیشتر و مناسب باشد و در راستای اهداف سازمان 
ــتری  ــه کار طراح از دوام و عمر بیش ــد، نتیج باش

برخوردار خواهد بود.
ــئله می طلبد که  ــخصات طرح یا مس تعریف مش
طراح با مشخصات ثابت یا محدودیت ها آشنا  باشد. 
»محدودیت ها عبارت از یک خاصیت اجتناب ناپذیر 
ــت؛ یعنی بایدی که برای به دست  یک مسئله اس
ــت. هر  ــرح موفق الزم و واجب اس ــک ط آوردن ی
ــراح را محدود  ــاب مهندس ط ــی، انتخ محدودیت
می کند. این »محدودیت ها« یا »باید ها« عبارت از 
ــخصه های ورودی، خروجی، و  محدودیت های مش
ــا توجه به مالحظاتی  ــتند که ب طرح )جواب( هس

تعیین می شوند، از جمله: 
- محدودیت های بُعدی یا اندازه ای که با محدوده 

مقادیر سر و کار دارند )مانند ولتاژ برق(؛ 
- محدودیت های مقرراتی و استانداردی؛ 

- محدودیت های قانونی؛
ــذر به نور و آب  ــای طبیعی )نیاز ب - محدودیت ه

جهت رشد(؛
- محدودیت های تکنولوژی )چیزهایی که اختراع 
نشده اند و خود مسئله هستند(.« )امیرفضلی، ص 

 .)45
محدویت ها در واقع عواملی ثابت هستند که اغلب 
تا پایان طراحی به   همان شکل باقی می مانند؛ اما 
بسیاری از طرح ها با توجیهاتی که پیدا می کنند، از 
مرز های این محدودیت ها فرا تر می روند و نیازهای 
جدیدی را که قباًل شناخته نشده بودند یا فرصت 
ــوند و گاه،  ــتند، توجیه می ش ــدن نداش مطرح ش
ــدی را برای طراحان و  فرصت های اقتصادی جدی

صاحبان آن صنعت به وجود می آورند. 
متغیر ها مشخصات پویایی هستند که در تعریف و 
مشخصات طرح باید مورد توجه خاص قرار گیرند. 
»تنها شمار کمی از مشخصات ورودی و خروجی 
ــتند و بقیه حالت  ــی ثابت هس ــد طراح در فراین
ــخصه های پویایی  متغیر دارند. این متغیر ها را مش
)دینامیک( طرح می نامند که باید به طور کمی و 
ــد« )همان، ص 44(.  کیفی مطالعه و معین گردن
تغییر و تبدیل های مواد به اشکال و خواص جدید 
ــوب  در گذر تغییرات زمان، متغیرهای طرح محس
ــوند. خصوصیات مسئله باید قبل از ورود به  می ش

فرایند طراحی شناسایی شوند.

5. تعامل حوزه فرهنگ و فن در فرایند 
طراحي

ــور  ــوری و حض نگرش مح ــی  ــای طراح دنی در 
تخصص های مختلف در کنار هم ضرورتی شناخته 
ــت که تیم  ــدان معنا نیس ــت؛ اما این ب ــده اس ش
طراحی باید ترکیبی از همه تخصص ها باشد؛ بلکه 
همکاري تخصص های مرتبط با موضوع طراحی به 

غنای طرح می انجامد.
ــی2 طراحی بر مبناِی دو  ــن1 و پن به عقیدة دیکس
جریان علمی انسان محور و فن محور شکل می گیرد 
)شکل1( و آنچه در پایان به دست می آید، نتیجة 

1. Dixon
2. Penny
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ــش جمعی دانشمندان مختلف در  زحمت و کوش
.)Pahl & others,1996: p. 2( .تمامی اعصار است

واقعیت فوق قابل انکار نیست؛ اما به نظر نمی رسد 
ــود ارتباطی نزدیک و  ــه بتوان با اطمینان از وج ک
ــر داد. بی تردید،  ــال بین متخصصان مزبور خب فع

ــة علوم بر  ــت خود، بر پای ــش امروزی در کلی دان
ــتگان پایه ریزی شده و این بر  جای مانده از گذش
ــت؛ اما امروزه طرح های موفق  کسی پوشیده نیس
در عرصه تولید یا خدمات، نتیجة حضور فیزیکی و 

دانش کلیة تخصص ها به شمار می آید.

7 
 

 
مهندسي از ديدگاه  -متقاطع فرهنگي و فنيو دو جريان اصلي  گذرگاهمركزيت طراحي مهندسي در : 1شکل

 (Pahl & others, 1996: p. 2)ديکسن و پني 
 

هرای دیگرری    انرد، تخصرص   پنري اعرال  نمروده    که دیكسرن و  ای ر بر طراحيو تاثيرنذامتقاطع جریان  بدیهي است در
 ۀعلرو  مردنرر بروده اسرت. نكتر      ۀکلي مطمئناً   اماعلو  پزشكي و علو  انساني برای مثال:  اند وجود دارند که نا  برده نشده

 ات مزبور عرارنرفته انرد عي جریانکه در محل تال هایي است ن اشاره نمود، مرکزیت دادن به تخصصه آب دیگری که باید
وجرود  های مشابه  جریانیافتنِ ای و محوریت  رشته ها ارتباطات بينِ طراحيتمامي  درند. نيستنيز محدود به یک تخصص  و

د، حضور همكاران پرروژه طراحري یرا    نه محصول نهایي منتهي شواید بکه بهایي باشد  انجا  طراحي ،ننانچه هدفدارد و 
صرورت    توان نمودار مزبرور را بره   ميرو،    ازاینخواهد بودبرای طراح ضروری محوری فوق ات اطالع تجارب و تسلط بر
 .ترسيه کردنيز  1 شكل نمودار

 
 فرايند  ۀو زنجيرفرايند . 6

امكران دارد محصرول   دهرد و   رخ مري  سيسرته های خروجري یرک   در ویژنياست که  56يیا روند، تغييراتفرایند منرور از 
یا عوامل او بروده و یرا خرارج از محردوده اختيرارات       کار طراح ۀنتيج شود. تغييرات ممكن است طبيیي رخ دهند یاناميده 

 تغييررِ نونره  بره هر اسرت کره   ي الحاصطفرایند باشد. به طور خالصه، نشئت نرفته آن  یطبيیت یا ماورا ۀحوز ازانساني و 
 ۀا جیبی 57تبدیل ۀرا جیبفرایند (. ناه 51 ص :5039 زاده هروی، )رحمانشود  نفته مي هدفک یمرحله به سمت  به رحلهم

آن  ۀیا حتي همر  يشود که ممكن است عسمتزیرا در این مرحله یا در داخل این عسمت، عملياتي انجا  مي  نامندمي57سياه
ی مشرتری،  ها . برای پاسخگویي به نيازها و خواسته(Pahl & others, 1996: p. 31)برای انسان یا بيننده، ناشناخته باشد

کره   زمراني کرارایي الز  را خواهرد داشرت     ،فراینرد  کارایي و اثربخشي الز  را داشته باشند. یک  بایدهای موجود رایند ف

شکل 1: مرکزیت طراحي مهندسي در گذرگاه دو جریان اصلي و متقاطع فرهنگي و فني- مهندسي
)Pahl & others, 1996: p. 2( از دیدگاه دیکسن و پني

ــع و تاثیرگذار بر  ــت در جریان متقاط ــي اس بدیه
ــالم نموده اند،  ــن و پني اع ــي ای که دیکس طراح
ــام برده  ــود دارند که ن ــاي دیگري وج تخصص ه
نشده اند؛ برای مثال: علوم پزشکي و علوم انساني؛ 
ــت. نکتة  ــاً کلیة علوم مد نظر بوده اس اما مطمئن
ــاره نمود، مرکزیت دادن  دیگري که باید به آن اش
به تخصص هایی است که در محل تالقي جریانات 
ــور قرار گرفته اند و محدود به یک تخصص نیز  مزب
نیستند. در تمامی طراحي ها ارتباطات بینِ رشته اي 
ــابه وجود دارد و  و محوریت یافتِن جریان هاي مش
ــد که باید  چنانچه هدف، انجام طراحی هایی باش
ــوند، حضور همکاران  به محصول نهایي منتهي ش
ــارب و اطالعات  ــلط بر تج ــروژه طراحي یا تس پ
ــروري خواهد بود؛ از  ــوری فوق براي طراح ض مح

ــور را به  صورِت نمودار  این رو، مي توان نمودار مزب
شکل 2 نیز ترسیم کرد.

6. فرایند و زنجیرۀ فرایند 
ــت که در  ــور از فرایند یا روند، تغییراتی1 اس منظ
ــتم رخ می دهد و  ــای خروجي یک سیس ویژگی ه
ــود. تغییرات ممکن  امکان دارد محصول نامیده ش
است طبیعی رخ دهند یا نتیجة کار طراح یا عوامل 
او بوده و یا خارج از محدوده اختیارات انساني و از 
حوزة طبیعت یا ماورای آن نشئت گرفته باشد. به 
طور خالصه، فرایند اصطالحی است که به هرگونه 
ــمت یک هدف گفته  تغییِر مرحله  به  مرحله به س
ــود )رحمان زاده هروي، 1380: ص 14(. گاه  می ش

1. Transformation
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ــیاه1 می نامند؛  ــد را جعبة تبدیل یا جعبة س فراین
ــمت،  ــا در داخل این قس ــن مرحله ی ــرا در ای زی
ــود که ممکن است قسمتی  عملیاتی انجام می ش
یا حتی همة آن برای انسان یا بیننده، ناشناخته 
ــرای  ــد )Pahl & others, 1996: p. 31(. ب باش
ــتری،  ــته هاي مش ــخگویی به نیازها و خواس پاس
ــی الزم  فرایندهای موجود باید کارایی و اثربخش
را داشته باشند. یک فرایند، زمانی کارایی الزم را 
ــت که صحیح انجام گیرد و زمانی از  خواهد داش
اثربخشی برخوردار خواهد بود که درست انتخاب 
ــد؛ پس، کارایی هر فرایند،  ــده باش و طراحی ش
انجام درست کار، و اثربخشِی آن، انتخاِب درسِت 

کار را نشان می دهد.
ــي دارد که همانند یک  ــرة فرایند نیز اجزای زنجی
ــوزة آن، عناصر مهمي ایفای  ــتم در ح واحد سیس
نقش مي کنند. طراح، به عنوان مسئول و کارگردان 
ــات اجرایي در  ــا و عملی ــي در برنامه ریزي ه اصل
ــناخته مي شود.  محدوده اي از منابع و امکانات ش
ــت که نتیجة کار  ــتری، شخص یا واحدی اس مش
ــئولیت او را دریافت  ــا مجموعة تحت مس طراح ی
می کند )رحمان زاده هروي، 1382: ص 264(. در 
فرایند طراحي، مجموعه ای از فعالیت های متوالی 
ــول خاصی را به وجود  و مرتبط با یکدیگر، محص
می آورند و ورودي ها یا دروندادهای2 خاصی الزم 
است تا این مجموعة فعالیت ها به نحو درست کار 
ــود. در صنعت،  ــد و به محصول نهایی ختم ش کن
سهم یکایک افراد مرتبط با محصول در هر مرحه 
ــورد توجه قرار مي گیرد. این فرایندها  از فرایند، م
ــه ماموریت طراحان در  ــتیابی ب در واقع برای دس
نظر گرفته شده تا با عملکرد بهتر، نیازهای اساسی 

1. Black box
2. Input

مردم را تأمین کنند )امیرفضلي، 1389: ص 35(.
همان طورکه شکل 2 نشان می دهد، در فرایند حل 
ــئله یا پروژه طراحي، ورودي ها در آغاز فرایند  مس
تبدیل حالت یا تغییر شکل قرار می گیرند و حاصل 
سعي و کوشش طراح به عنوان خروجي فرایند به 

دست مي آید.
ــه  ــکل خود همیش ــا در انتزاعي ترین ش ورودي ه
ــواد3 یا اطالعات4  ــی از حالت های انرژي، م به یک
ــوند و در طرف  ــا ترکیبي از آن ها ظاهر می ش و ی
ــي این ورودی ها بر اثِر فرایندهایی که روی  خروج
ــده، به یک یا ترکیبی از حالت های  آن ها اعمال ش
کلی مذکور تبدیل یا تغییر می یابند )ibid, p. 31(؛ 
ــخصات طرح در  چنان که وقتی طراح به ثبت مش
ــتم یا رایانه اقدام مي نماید و نتیجه کار  یک سیس
ــه روي صفحه آماده یا  او به  صورِت تصویر یا نقش
ــود، ورودي اطالعات طي فرایندي که  چاپ مي ش
ــاده، از حالت اطالعات  ــتم اتفاق افت در یک سیس
ــکل دیگري از آن، یعني به نقشه کاغذي یا  به ش
تصویر دیجیتال تبدیل می شود. همچنین ممکن 
است در مرحله اي از کار، بخشي از طرح یا کل آن 
ــاخته شود و نتیجه کار  به عنوان یک محصول س
طراح به شکل مصنوع یا هیئتي مادي عینیت یابد. 
ــا تبدیل یا تغییر از اطالعات به  در این مورد، ما ب
مواد )محصولي از جنس مواد اولیة پیش بیني شده( 
مواجه هستیم؛ البته، ورودي ماده به فرایند امري 
ــل و انفعاالتي  ــت. طي این فرایند، فع بدیهي اس
ــتاي نیاز یا  ــورت می گیرد که اطالعات در راس ص
ــبي  اهداف، از خصوصیات ذاتي مواد و کنترل نس

آن به طرح منتهي می شود.
»دیدگاه فرایند محور، وظیفه را به صورت مستقل 
ــورد توجه قرار نداده، بلکه مجموعه آنها را که به  م
ــتري جامه عمل مي پوشاند در  ــته هاي مش خواس
ــوري، کوتاه بیني  ــر دارد. در مفهوم فرایند مح نظ
ــت  فرد جایي ندارد، و نمي توان تنها به انجام درس
وظیفه فردي دل خوش بود، همه دست اندرکاران 
ــدف همگاني و  ــش خود را در جهت ه باید کوش
ــه فعالیت هایي که با هم  ــیج کنند، وگرن اصلي بس

3. Material
4. Signals
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کرارایي هرر   پرس،    که درست انتخاب و طراحي شده باشرد  از اثربخشي برخوردار خواهد بود انجا  نيرد و زماني صحي 
 کار را نشان مي دهد. ست در آن، انتخابِ اثربخشيِ ، انجا  درست کار، وفرایند

کننرد. طرراح،    نقرش مري   یآن، عناصر مهمي ایفا ۀکه همانند یک واحد سيسته در حوز دنيز اجزایي دارفرایند  ۀزنجير
شود.  ای از منابع و امكانات شناخته مي ها و عمليات اجرایي در محدوده ریزی به عنوان مسئول و کارنردان اصلي در برنامه

)رحمران زاده   کنرد  تحرت مسرئوليت او را دریافرت مري     ۀا مجموعر یر کار طراح  ۀی است که نتيجیا واحد شخص ،مشتری
ه محصول خاصي را بر  ،های متوالي و مرتبط با یكدیگر فیاليتای از  مجموعه ،طراحي فرایند(. در 161 ص :5031 هروی،

ها به نحو درسرت کرار کنرد و بره      تفیالي ۀاین مجموع الز  است تاخاصي  53یا دروندادهای ها ورودید و نوجود مي آور
، مرورد توجره عررار    فراینرد از  همرحر هرر  افرراد مررتبط برا محصرول در      سهه یكایکصنیت، در محصول نهایي خته شود. 

رای دستيابي به ماموریت طراحان در نرر نرفته شده تا برا عملكررد بهترر، نيازهرای اساسري      این فرایندها درواعع ب .نيرد مي
 (.01 : ص5030 )اميرفضلي، کنندمرد  را تأمين 

 
 

 
 

 )ibid, p. 30(تبديل حالت و تغيير شکل  فرايند: 2شکل 

 
تبردیل حالرت یرا     فراینرد در آغراز   ها ورودی یا پروژه طراحي، هحل مسئلفرایند در ، دهد نشان مي 1 شكل طورکه همان

 آید. دست مي هب فرایندحاصل سیي و کوشش طراح به عنوان خروجي نيرند و  عرار مي تغيير شكل
 هرا  و یرا ترکيبري از آن   50یا اطالعرات  53انرژی، موادهای  ي از حالتبه یكهميشه ترین شكل خود  در انتزاعيها  ورودی
بره یرک یرا ترکيبري از     اعمرال شرده،   هرا   هایي کره روی آن فرایند این ورودی ها براثرِ خروجي در طرف و شوند  ظاهر مي

طرراح بره ثبرت مشخصرات طررح در یرک       که وعتري     ننان)ibid, p. 31( یابند ميتبدیل یا تغيير های کلي مذکور  حالت
شرود، ورودی   تصرویر یرا نقشره روی صرفحه آمراده یرا نرا  مري         صورت   هباو  نماید و نتيجه کار مي اعدا  سيسته یا رایانه
نقشره کاغرذی   بره  ییني  شكل دیگری از آن، ی که در یک سيسته اتفاق افتاده، از حالت اطالعات بهفرایند اطالعات طي 

ای ازکرار، بخشري از طررح یرا کرل آن بره عنروان یرک          ممكن است در مرحلره همچنين  .شود ميیا تصویر دیجيتال تبدیل 
تبردیل یرا تغييرر از    در این مورد، مرا برا   . یابد محصول ساخته شود و نتيجه کار طراح به شكل مصنوع یا هيئتي مادی عينيت

امرری بردیهي    فراینرد ورودی مراده بره    ،البته مواجه هستيه شده (  بيني پيش ۀنس مواد اولي)محصولي از ج اطالعات به مواد
از خصوصيات ذاتري مرواد    ،در راستای نياز یا اهداف که اطالعاتنيرد  مي، فیل و انفیاالتي صورت فراینداین طي . است

 .شود ميو کنترل نسبي آن به طرح منتهي 

)ibid, p. 30( شکل 2: فرایند تبدیل حالت و تغییر شکل
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ــد، به نتیجه نهایي صدمه مي زنند. در  تعارض دارن
فرایند محوري نتیجة کار با اهمیت است نه اجزای 
ــکیل دهندة آن. بنابراین توجه عمده به برونداد  تش
)خروجي( و درونداد )ورودي( بوده و آنچه در میانه 
ــت« )همر،  ــرح جریان کار اس رخ مي دهد، تنها ش

1378: ص 8-26(.
ــوق معطوف به  ــل فرایند ف ــي که در تحلی نگرش
ــت  ــده، به این صورت اس هدف )محصول( ذکر ش
ــه فرایند را به نام محصول پایه گذاري می کند و  ک
ــایر حوادث تغییر و تبدیل فرایند را فرعي تلقي  س
ــهم هر یک، کمتر از سایر عوامل  می نماید؛ اما س
ــت و نباید باشد. دیدگاه فرایندي به ما کمک  نیس
ــر در فرایند به  خوبی دیده  ــد تا عوامل موث می کن
شوند؛ زیرا تمرکز بر برنامه ریزي زمانبندي شده در 
ــه و انتهاي کار طراحي،  ــی مراحل آغاز، میان تمام

یکی از ویژگي هاي نگرش فرایندي است.
ــناخت فرایندنگر، »پس از مطالعه و  در مرحلة ش
بررسي صورت هاي مختلف براي مسئله مورد نظر و 
مشخص کردن حالت هاي ورودي و خروجي جعبة 
سیاه با توجه به محدودیت اقتصادي و زمان و غیره، 
ــده( را  فرایند طراحي )یعني نیاز واقعِي شناخته ش
ــکل از یک اسم و یک اسم  با عبارتي خالصه متش
ــم و این عبارت را در داخل  مصدر تنظیم مي کنی
ــیم تا معلوم شودکه اهداف  ــیاه مي نویس جعبة س
طراح و طراحي چیست« )امیرفضلي، 1389: ص 
ــکلي  43(. با روش فوق عملکرد اصلي طرح به ش

کاماًل تجریدي تهیه و تدوین مي گردد.

7. فرایند طراحي مهندسي
ــی به طراحی یک قطعه، ماشین،  طراحي مهندس
ــه با توجه  ــود ک ــه یا فرایندي گفته می ش منظوم
ــي را به طور بهینه انجام  به محدویت ها کار خاص
ــود که  دهد و برای این مهم، باید مراحلي طی ش
ــي، به فرایند طراحي یا روش  در طراحي مهندس
طراحي در مهندسي شناخته مي شوند )شکل 3(:

ــناخت نیاز و تعریف صورت مسئله:  الف. مرحلة ش
تشخیص و درک هدف، نیاز و شناسایی مشخصات 

اصلی و فرعی کار مورد نظر و صورت مسئله؛
ــی: تدوین  ــة طراحی ابتکاری یا آفرینش ب. مرحل
ــورت ایده های  ــا، طرح ها به ص روش ها، راه حل ه

خالقانه و ابتکاری؛
ج. پاالیش طرح های خالقه: غربال ایده های مرحلة 

قبل و انتخاب ایده های مناسب؛
ــرار گرفتن  ــده: ق ــل طرح های پاالیش ش د. تحلی
طرح ها و ایده هایی کاهش یافته از مراحل قبل، در 

مدل های فیزیکی و ریاضی و تکامل اجزاء؛
ــی: ارزیابی،  ــاب طرح های عمل ــی و انتخ ه. ارزیاب
کنترل، تعمیم و بهینه یابی نتایج، مقایسه معیار ها 

و تصمیم گیری؛
ــدل فیزیکی یا  ــی: تهیه م ــریح طرح نهای ی. تش
ــا که در پی اصالحات  ــه ها و گزارش ه واقعی، نقش
ــت احتمالی به مراحل قبلی انجام  نهایی و بازگش

می گیرد )همان، ص 14-15(.
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 (15 ص، 1331اميرفضلي، هاي اصالح و تکميل ) طراحي در مهندسي به همراه حلقه فرايند :3 شکل
 
 
 ها تعريف مسئله تحت تاثير تخصص و مهارت. 3
توانرد نروع نگراه بره      مري شرود،   او ناشي مري های  دانستهفرد که از د و عمق توجه تخصص افراد نقش دار، تیری  مسئله در

و جهرت حرکرت بره     ردموضوع را تحت تاثير عرار دهد. این نرر وجود دارد که تیری  مسئله با حرل آن فاصرله کمري دا   
كرن  کره دالیرل آن مم   -از اطالعات الز  برخروردار نباشرد   دهد. در تیری  مسئله ننانچه محقق سوی جواب را نشان مي

و  ردنردا هرا   از آنای  یرا تجربره   و ندتخصرص او نيسرت   ۀباشرد کره در حيطر    موضوعات رخيآشنایي کافي با بنداشتن است 
 د.ینردخواهد  محدود دید و نگاه فرد ۀبه زاویتیاری   ۀدامن -ندیدهها  که مرتبط باشد در آن زمينهآموزشي 

: بایردها و نبایردهای اصرلي کره بایرد بررآورده       ن برشمردنني توان ميي دارد که های ها و ویژني مشخصهتیری  مسئله 
آرزوها، اميرال یرا نيازهرای فرعري       نه نباید کرد و یا نه نباید باشدکنند  هایي که مشخص مي نبایدها و محدودیت  شوند

واهنرد  خیموال هزینه و وعت اضافي تحميرل  م ند،درنرر نرفته شو ننانچهالزامي نيست و  اماکه برآوردن آنها خوب است 
 (.11 صهمان، ) کرد

 زیرا  طرح وی باشند، آناهي داشته باشد دۀافرادی که ممكن است مشتریان آینخصوصيات رفتاری ۀ باردرباید طراح 
به او کمک خواهرد کررد ترا     انش باخبر شود و این اطالعاتمشتری «اميال»و  «رزوهاآ»از این راه خواهد توانست از برخي 

مفراهيه و  ا را برا  واژه هر  ایرن هرای متفراوت    افراد برا تخصرص   اتخاب کند. رای شروع طراحيبرا های مورد هدف  ویژني
ای، مطالیات تخصصي و یرا   آناهي، تجربيات حرفهبه توانایي این دستيابي به در هر حال،  اما  آموزند ميتیاری  مختل  

 .باشرد  یافتره دسرت  ایرن اطالعرات   ه بر براساس نياز و یا عالعه شخصري  طراح ممكن است حتي و بستگي دارد ای  غيرحرفه
برر  آورد و این امرر،   خواهد بيشتری از آن به دست  ۀتكرار کند، تجربآميز  موفقيترا  دطراح هرعدر بيشتر بتواند یک فراین

نوع تخصص طراحان به علرت آشرنایي آنران برا        نذشته از اینكه،تاثيرنذار خواهد بود طرح ارایهموفقيت او در کنترل و 
 .سازد ازپيش خاطرنشان مي بيشرا  فراینداهميت آشنایي با  ،واین امر نذارد ميای مختل ، بر طراحي آنان تاثير هفرایند

 
 طراحي فرايند. 1

شکل 3: فرایند طراحي در مهندسي به همراه حلقه هاي اصالح و تکمیل )امیرفضلی، 1389، ص 15(
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8. تعریف مسئله تحت تاثیر تخصص و 
مهارت ها

در تعریف مسئله، تخصص افراد نقش دارد و عمق 
ــود،  ــی می ش ــته هاي او ناش توجه فرد که از دانس
ــت تاثیر قرار  ــوع نگاه به موضوع را تح مي تواند ن
ــئله با  ــود دارد که تعریف مس ــد. این نظر وج ده
حل آن فاصله کمي دارد و جهت حرکت به سوي 
جواب را نشان مي دهد. در تعریف مسئله چنانچه 
محقق از اطالعات الزم برخوردار نباشد- که دالیل 
ــنایي کافي با برخی  ــت نداشتن آش آن ممکن اس
ــد که در حیطة تخصص او نیستند  موضوعات باش
ــي که مرتبط  و یا تجربه اي از آن ها ندارد و آموزش
باشد در آن زمینه ها ندیده- دامنة تعاریف به زاویة 

دید و نگاه فرد محدود خواهد گردید.
ــخصه ها و ویژگي هایی دارد که  تعریف مسئله مش
ــمرد: بایدها و نبایدهاي اصلي  مي توان چنین برش
ــوند؛ نبایدها و محدودیت هایي  که باید برآورده ش
که مشخص مي کنند چه نباید کرد و یا چه نباید 
باشد؛ آرزوها، امیال یا نیازهاي فرعي که برآوردن 
آنها خوب است اما الزامي نیست و چنانچه در نظر 
گرفته شوند، معموالً هزینه و وقت اضافي تحمیل 

خواهند کرد )همان، ص 42(.
ــات رفتاري افرادي که  طراح باید دربارة خصوصی
ــند،  ــتریان آیندة طرح وي باش ــت مش ممکن اس
آگاهي داشته باشد؛ زیرا از این راه خواهد توانست 
ــتریانش باخبر  ــی »آرزوها« و »امیال« مش از برخ
ــک خواهد کرد تا  ــود و این اطالعات به او کم ش
ــروع طراحي  ــورد هدف را براي ش ــاي م ویژگي ه
ــاي متفاوت این  ــد. افراد با تخصص ه انتخاب کن
ــم و تعاریف مختلف می آموزند؛  واژه ها را با مفاهی
ــن توانایي به  ــه ای ــتیابي ب ــر حال، دس ــا در ه ام
ــه اي، مطالعات تخصصي و  آگاهي، تجربیات حرف
ــتگی دارد و حتی ممکن است  یا غیرحرفه اي بس
ــخصي به این  ــاس نیاز و یا عالقه ش ــراح بر اس ط
ــد. طراح هرقدر بیشتر  ــت یافته باش اطالعات دس
بتواند یک فرایند را موفقیت آمیز تکرار کند، تجربة 
ــتری از آن به دست خواهد  آورد و این امر، بر  بیش
موفقیت او در کنترل و ارایه طرح تاثیرگذار خواهد 
بود؛ گذشته از اینکه، نوع تخصص طراحان به علت 

آشنایي آنان با فرایندهاي مختلف، بر طراحي آنان 
تاثیر می گذارد و این امر، اهمیت آشنایي با فرایند 

را بیش  از پیش خاطرنشان می سازد.

9. فرایند طراحي
ــادگي و  ــم هنر و طراحي را نمي توان به  س مفاهی
ــوزش داد؛ بگذریم از این  ــتقیم آم به  صورِت مس
ــي، ابزار و روش هاي مختلف و  که، براي هر آموزش
خاصي الزم است که باید به آنها دسترسي مستقیم 
ــت که دانش تجربي  ــت. این، در شرایطی اس داش
ــه ارتباطات بصري  ــه بتواند ب ــي وجود داردک کم
ــک رویکرد مفهومي کلي بدهد و از این  رو، خلق  ی
ــخصي و کشفیات  ــازگار با تجربیات ش شرایط س
ــت )داندیس،  ــردي براي این دانش، ضروري اس ف
ــن رو، این گونه مفاهیم  1368: ص 11-19(؛ از ای
ــتعدادهاي ویژه اي  ــا، به انگیزه و اس در آموزش ه
نیاز دارد. هرچند در آموزش هاي فني و مهندسي 
ــخت تري در مراحل آموزشي  نیز شاید شرایط س
ــي، حوادث  ــاخه هاي صنعت ــود و در ش اعمال ش
ــود دارد. از  ــغلي نیز به وفور وج و بیماري هاي ش
ــویي دیگر، مفاهیم هنري معموالً در فضاهایي  س
موفق ترندکه مربي مربوط، خود در نتایج کارهاي 
ــاخص هایی را  عملي که آموزش مي دهد، عماًل ش
داشته باشد و فرایند کاري را که آموزش مي دهد، 

هرچه عملي تر به اجرا درآورده باشد.

10. تفاوت طراحي مهندس�ي با طراحي 
هنري

ــیار پایینی  طراحي برخی مصنوعات، ظرفیت بس
ــناختی دارد  برای پذیرش وجوه هنری و زیبایی ش
ــده و کّمي روبه رو  ــناخته  ش ــراح با عوامل ش و ط
ــتفاده از فرمولي خاص آن  ــت تا بتواند با اس نیس
ــوارد، طراحي  ــرل در آورد. در این م را تحت کنت
ــناختي در آن ها، کار  و نهادن ارزش هاي زیبایي ش
ــا موفقیت در طراحی این  آسانی نیست و چه  بس
ــبِت برخی مصنوعات دیگر  ــیا، به  نس قبیل از اش
ــد؛ برای مثال، یک فرغون  ــیار کم و ناچیز باش بس
را به لحاظ کارکرد عملي که از آن انتظار مي رود، 
ــوان بدون  آنکه کمتر تنوعي در فرم و زیبایي  می ت
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ــود، به کمک روش هاي محاسباتي و به  آن داده ش
منظور تضمین استحکام و مکانیزم هاي مورد نیاز 

به راحتی طراحی کرد.
ــت فرایند محاسبة  یک مهندس سازه ممکن اس
ــاختمان را طراحي  ــاد یک تیر در مجموعة س ابع
ــام این فرایند،  ــد؛ در حقیقت، نزدیک به تم بنام
ــت و با استفاده از یک یا چند فرمول  مکانیکي اس
ــاي فعال تیر  ــوط به باره ــراردادن اعداد مرب و ق
ــاز را به  ــوان ابعاد مورد نی ــا مي ت در آن فرمول ه
ــتفادة مهندس سازه از واژة  دست آورد؛ البته، اس
ــت؛ زیرا فرایند با  طراحي در اینجا قابل درک اس
»تجزیه و تحلیل« که از طریِق آن بارهاي موجود 
ــود، کاماًل متفاوت است. از  ــخص مي ش دقیقاً مش
ــویي دیگر، یک طراِح »ُمد« کاماًل درگیر خلق  س
ــت. استفاده مهندس سازه،  مجموعه اي جدید اس

ــت او را سردرگم سازد.  از واژة طراحي ممکن اس
ــد کاماًل دقیق،  فرایند کار مهندس به نظر مي رس
ــد؛ در حالي که، مد  نظام دار و حتي مکانیکي باش
ــتر تخیلي، پیش بیني ناپذیر، و خودجوش به  بیش

نظر مي رسد )الوسون، 1384: ص 4(.

11. نمودار مدل فرایند طراحي مهندسي
ــل تحقیقات  ــد طراحي، حاص ــاي فراین نموداره
ــت که در این حوزه سعي دارند  صاحب نظراني اس
ــي ایجاد نمایند که فعالیت هاي مورد نیاز  چارچوب
در طراحي، به  وضوح و پیوسته در اختیار طراحان 
باشد. در این راستا، نظریه هاي مختلفي ارایه شده 
ــتفاده و  ــا در اینجا مورد اس ــدادي از آن ه که تع

بررسي قرار مي گیرد.
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83

13
91

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
 / 7

رة 
شما

د / 
جدی

رة 
دو

در مدل نموداری فرایند طراحي پال و بیتز )شکل 
ــده،  ــي ارایه ش ــراي طراحي در مهندس ــه ب 4( ک
مراحل فعالیت هاي اصلي به پنج گروه تقسیم شده 
ــرح داده شده اند. یکي  و فرایندها نیز به اختصار ش
ــت که به تفکیک  از ویژگي هاي این نمودار این اس

ــدة طراحي، گام ها را تعیین  ــناخته ش مراحل ش
نموده و در مقایسه با نمودارهاي طراحي صنعتي، 
به برخی مراحل فرعي )ارگونومي، عوامل اجتماعي 

و محیطي و غیره( اشاره نکرده است.
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)Cross, 1984: p.64( شکل 5: فرایند طراحي عمومي، کاربري آموزشي کروس

)ibid, p. 64( شکل 6: فرایند طراحي عمومي کروس

ــکل های 5 و6(  در مدل فرایند طراحي کروس )ش
ــده، به  که براي طراحي عمومي در نظر گرفته ش
جزئیات اشاره نشده است. فرایندها در شکل 5 که 
کاربرد آموزشي دارد، محدود هستند و در مواردي 
که به لحاظ زمان یا امکانات محدودیت وجود داشته 
باشد، مناسب تر است. این نمودار براي کاربردهاي 

مهندسي و هنري نیز قابل استفاده است. 
بر اساس نظریة کروس، »علم طراحي متد، هنوز به 

آن درجه از کمال نرسیده است که اجازة استفاده 
ــد و پژوهش هاي  ــي را بده ــورد قبول ــد م از قواع
ــت که در  پراکنده اي در این مورد انجام گرفته اس
ــدام از آن ها مدل ها و تکنیکي را  این زمینه هر ک
قبول دارند. دربارة تفاوت ها مي توان گفت که آن ها 
ــه، چهار و یا شش مرحله اي  مراحل طراحي را س

 .)64-Cross, ibid: p. 63( »قبول دارند
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12. فرایند و نمودار طراحي صنعتي
ــات  ــي از موضوع ــي یک ــي صنعت ــد طراح فراین
ــد. در این  ــکل می ده ــا را ش ــی م ــي بررس اصل
ــان، طراحان  ــط محقق ــي توس ــوص نظریات خص

ــمندان  ــاران و دانش ــان، معم ــي، مهندس صنعت
ــی ارایه گردیده که هر کدام از  حوزه روش شناس

ویژگي هاي خاصي برخوردارند.

14 
 

 
 و نمودار طراحي صنعتي فرايند. 12

ط محققران،  نرریراتي توسر   خصروص در ایرن  دهد.  بررسي ما را شكل ميطراحي صنیتي یكي از موضوعات اصلي  فرایند
هرای خاصري    نردیرده کره هرکردا  از ویژنري     ارایره  شناسي روشمیماران و دانشمندان حوزه  ،طراحان صنیتي، مهندسان

 برخوردارند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 43-1 ص: 1375، )حاجتي مدارائي هاي دروس مربوط طراحي صنعتي برمبناي تئوريفرايند مدل : 7 شکل
 )تنظيم نمودار: نگارنده(

 
سراز و   زمينه ،خود ،این» .( 7 شكل) شود حل در عالب ایده یا طرح ایجاد مي ش  یا شناسایي مشكل، نياز به راهدر پي ک

یک  صورت  هتواند ب با توجه به نوع مشكل، انجا  پروسه طراحي در ظاهر مي .حيطرا فرایندشروعي است برای یک  ۀنقط

 طراحي صنعتي فرایندنمودار 

 مرحله پنجم: تحقق حل مشكل -5

 مرحله اول: تفسير مشكل ) شناسايي مشكل( -1

 مرحله دوم:تجزيه وتحليل مشكل)شناسايي مشكل( -2
 
 آناليز مقدار نياز-2-1
 توليد(-آناليز رابطه اجتماعي )انسان-2-2
 محيط(-آناليز رابطه محيطي)توليد-2-3
 آناليز توسعه تاريخي-2-4
 آناليز بازار)تجزيه و تحليل توليد(-2-5
 جسمي(-آناليز كاركرد عملي)فني-2-6
 آناليز ساختار-2-7
 آناليز گشتالت)كاركرد استتيكي(-2-8
 توليد(-تيك)توليدآناليز سيستما-2-9
 آناليز استاندارد-2-11
 آناليز مواد و روشهاي ساخت-2-11
 اناليز مونتاژ-2-12
 آناليز بسته بندي-2-13
 اناليز حمل ونقل و انبارداري-2-14
 آناليز فروش وخدمات پس ازفروش-2-15
 اناليز حقوق ثبت شده-2-16
 اناليزهاي ضروزري و افزودني-2-17

 لمرحله سوم: حل مشك -3
 انتخاب متدهاي حل مشكل-3-1
 توليد ايده، حل هاي مشكل-3-2

 مرحله چهارم: ارزشيابي حل هاي مشكل -4
 مطالعه حل ها: جريان انتخاب-4-1

شکل 7: مدل فرایند طراحي صنعتي بر مبناي تئوري هاي دروس مربوط )حاجتي مدارائي، 1375: ص 43-9(
)تنظیم نمودار: نگارنده(

ــکل، نیاز به راه حل  ــف یا شناسایي مش در پي کش
ــکل 7(.  ــود )ش ــب ایده یا طرح ایجاد مي ش در قال
ــاز و نقطة شروعي است براي  »این، خود، زمینه س
ــکل، انجام  یک فرایند طراحي. با توجه به نوع مش

ــد به  صورِت یک  ــه طراحي در ظاهر مي توان پروس
ــترش یابد؛  ــتماتیک1 گس جریان پیچیده و سیس

1. Systematic
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الز  است آن را از پرنج مرحلره مختلر  عبرور      ،جهت حل مشكل ،این بنابر  نسترش یابد 11جریان پيچيده و سيستماتيک
 .(0ص  :5071حاجتي مدارائي، « )داد تا به نتيجه و حلي صحي  و منطقي رسيد

طري   ی سيستماتيک که طي آن، مراحل مختل  طراحي از ابتدا ترا انتهرا و  فرایندنیتي عبارت است از روند طراحي ص»
ایرن   (. در511-01 ص :5030 )حكيمي طهراني،« .نردند شده، به ترتيب تقد  و تاخر انجا  مي بندی ای میين و زمان برنامه

 (. 3 كلشعسمت اصلي تقسيه شده است )پانزده روند، مراحل طراحي صنیتي به 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( )تنظيم نمودار: نگارنده(123 ص: 1331حکيمي طهراني، طراحي صنعتي) فرايند. نمودار  3 شکل

 

 طراحي فرایندنمودار

 بيان نحوه ومراحل استفاده ازمحصول -15

 تعريف صورت مسئله از طرف كارفرماويا سفارش دهنده -1

 انجام مطالعات موردي وميداني ومصاحبه ومشاهده ونظرسنجي -6

باز تعريف صورت مسئله توسط طراح بصورت سطح باال يعني -2
 نبه و كلي نگربصورت كلي تر، گسترده تر و با ديدگاه همه جا

 گردآوري اطالعات اوليه در رابطه با وضعيت فعلي راه حل صورت مسئله-3

 نياز براي طراحيتدوين روش پژوهش وشيوه هاي گردآوري اطالعات مورد-4

سنجش جوانب مختلف موضوع از طريق گردآوري اطالعات و تجزيه و  -5
 تحليل آنها در قالب آناليزهاي طراحي كه موارد ذيل را شامل ميگردد

 اناليزها :
نيازها، افرادمرتبط، فرهنگ، محيط، تاريخي، توليد، ذخيره و توزيع، تعميرات و نگهداري، فروش، 

 ، عملكرد، ارگونومي، تعامل، ساختار واجرا، بازيافت، زيبايي شناسيارتباط سيستماتيك

 (طراحيcheck listتدوين چك ليست) -7

 انتخاب ايده برتر-11

 راندو -12

 نمونه سازي سه بعدي -13

 تهيه نقشه هاي صنعتي براي قطعات ومونتاژ قطعات -14

 توسعه ايده برتر وطراحي اجزا وجزئيات آن-11

 بي ايده ها براساس مطالب موجود درچك ليستارزيا -9

 ايده پردازي خالق درراستاي پيشنهاد راه حل وطرح براي صورت مسئله-8

شکل 8 . نمودار فرایند طراحي صنعتي )حکیمی طهرانی، 1389: ص 123(
)تنظیم نمودار: نگارنده(

بنابراین، جهت حل مشکل، الزم است آن را از پنج 
مرحله مختلف عبور داد تا به نتیجه و حلي صحیح 
و منطقي رسید« )حاجتی مدارائی، 1375: ص 9(.

ــت از فرایندي  ــد طراحي صنعتي عبارت اس »رون
سیستماتیک که طي آن، مراحل مختلف طراحي از 

ابتدا تا انتها و طي برنامه اي معین و زمان بندي شده، 
به ترتیب تقدم و تاخر انجام مي گردند.« )حکیمي 
ــد،  ــن رون ــي، 1389: ص 34-124(. در ای طهران
ــمت اصلي  ــل طراحي صنعتي به پانزده قس مراح

تقسیم شده است )شکل 8(.
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ــکل  ــد طراحي که مدل آن در نمودار ش در فراین
ــت، مراحل اصلي و فرعي در  ــاهده اس 8 قابل مش
ــده اند و این روش در برنامه ریزي  یکدیگر ادغام ش

عملیاتي پروژه ها مي تواند کاربرد داشته باشد.

13. نتیجه گیری
ــا و دانش مورد  ــد طراحی، یکی از مهارت ه فراین
ــی رود. در فرایند  ــمار م نیاز طراحان صنعت به ش
ــود دارد، ردپایی از روش ها و  طراحی هایی که وج
ــود و از این رو،  متدلوژی روش تحقیق دیده می ش
تمامی این روش ها همگی در جهت حل مشکل و 
ــده اند.  یافتن راه حل های بدیع و خالقانه تدوین ش
ــا می تواند برای  ــک از آن ه ــن تجارب هری بنابرای
ــردد. در فرایند  ــمند و مفید واقع گ دیگری ارزش
ــا روش های  ــیاری ب ــی صنعتی، قرابت بس طراح
ــی هایی  ــی وجود دارد و با بررس ــی مهندس طراح
ــول اولیه تفاوت  ــورت گرفته، عمدتاً در اص که ص
ــا از چهار الی پنج  ــمگیری ندارند: اغلب آن ه چش
مرحله اصلی تشکیل شده اند و مراحل فرعی آن ها، 
ــی تفاوت هایی با  ــته به موضوعات مورد طراح بس

یکدیگر پیدا می کنند. 
در فرایند های خاص طراحی مهندسی، با توجه به 
توانایی بالقوه ای که متخصصان رشته های مربوط 
ــردی، خواص فیزیکی  ــد، بر جنبه های عملک دارن
ــتر تاکید می گردد؛  ــک محصوالت، بیش و دینامی
ــت. به   همان  که البته، کاماًل صحیح و منطقی اس
ــبت، در طراحی صنعتی به منظور شناخت هر  نس
ــکالت محصول، آنالیز ها  ــتِر مسائل و مش چه بیش
ــود.  ــای مختلفی دیده می ش ــه و تحلیل ه و تجزی
ضمناً بررسی های طرح شده در نمودارهای فرایند 
طراحی صنعتی بعضاً به  صورِت بین رشته ای هستند 
و روش های جمع آوری اطالعات مربوط، الزم است 
ــد؛ البته، این  به آموزش های تخصصی متکی باش
ــی جداگانه می طلبد. گاهی  ــئله بحث و بررس مس
ــنایی با تخصص ها  ــان و توان زیادی صرف آش زم
ــردد که طراحان برای  و یادگیری اطالعاتی می گ
ــا آموزش حرفه ای ندیده اند و این امر، حضور  آن ه
مشاوران، همکاران و متخصصان رشته های مرتبط 
ــده را موجه و  ــات طرح ش ــک از موضوع ــا هر ی ب

ــازد؛ البته، در چنین مواقعی طراح  ضروری می س
به لحاظ جایگاه معموالً در رأس تیم طراحی قرار 
می گیرد و این مسئله، مشکالت جدیدی از جمله 

هزینه، امکانات و منابع را به وجود می آورد. 
ــة  ــت آمده از مقایس ــاس اطالعات به دس ــر اس ب
ــد اغلب این  ــی، معلوم ش نمودارهای مورد بررس
انتظار وجود دارد که توانایی های طراحان صنعتی، 
طوری باشد که در تمام زمینه ها صاحب نظر باشند؛ 
اما به نظر می رسد با توجه به تنوع تخصص ها، این 
امر اگر محال نباشد، کاری مشکل خواهد بود؛ زیرا 
ــاهده می شود، در بیشتِر  چنان که در نمودارها مش
ــی صرفاً  ــای نمودار فرایند طراحی مهندس مدل ه
ــده و وظایف فرعی در حیطة  موارد کلی عنوان ش
ــده اند و این امر باید  ــا در نظر گرفته ش تخصص ه
ــا در مدل های فرایند طراحی  ــا در آموزش ها و ی ی
ــد، آن گونه که کروس  ــود؛ هرچن در نظر گرفته ش
ــده، علم طراحی متد هنوز به  )1984( متذکر ش
آن درجه از کمال نرسیده است که قواعد کاملی را 
ــه نماید و این موضوع جای خود را در مباحث  ارای
.)Cross, 1984: p. 63( ــت مربوط حفظ کرده اس
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