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چکیده
ایــن مقالــه مطالعــه ای اســت در رابطــه با انــواع نوآوری، چگونگــی طبقه بندی آنهــا در روند طراحــی و جایــگاه و نقش طراحی 
کــه در آن چهار نوع متفــاوت از نوآوری منتــج از طراحی محصــول قرار دارد،  صنعتــی در ایــن رونــد. در این راســتا هــرم نوآوری 
کلیدی مرتبط با توســعه و تولید  که با ســه فضای مهم و  معرفــی می گــردد. ایــن هرم نتیجه نهایی یک فرآیند تحقیقاتی اســت 
محصول جدید، ســروکار دارد: فضای تجاری، مهندســی و طراحی. در اولین قدم این تحقیق، مبادرت به تعیین این مســئله 
کــه چگونــه می تــوان نقش طراحی در ایجــاد نوآوری در محصول را بهتر نشــان داد. برای پاســخ به این ســؤال، یک روش  شــد 
گرفت، بطوریکــه نو آوری در یک محصــول در قالب یک پدیده مورد بررســی قرار  وابســته بــه پدیدارشناســی مورد اســتفاده قرار 
کارآمد از فرآیند نوآوری منتج از طراحی بدست می آید: فرم، طرز استفاده و فناوری. بعالوه چهار  گرفت. از این روش سه اهرم 
که از این قرارند: نوآوری در زیبایی  شناســی، نوآوری در  نوع نتیجه عملی نیز از فرآیند نوآوری منتج از طراحی حاصل می گردد 
گی های ســمبولیک. نتایج و اهرم های بدســت آمده در این تحقیق به  طرز اســتفاده، نوآوری در مفهوم و نهایتًا نوآوری در ویژ

کمک می کند. که به آشکار ساختن تفاوت ها و شباهت های آنها  شکل هرم نوآوری ارائه می گردد 
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مقدمه
در حال حاضر اینگونه تصور می گردد که نوآوری در محصول، نشأت 
گونی اســت. تفکر فعلی مبتنی بر نوآوری روش مند  گونا گرفته از منابع 
کــه  نــوآوری  ، از تعامــالت پیچیــده و  و سیســتماتیک اظهــار مــی دارد 
دراز مــدت بین انســان ها بوجــود می آیــد )Kotelnikov, 2011(. با این  
حــال بــرای مدتی طوالنی، نوآوری صرفًا با شــناخت و تحقیق در مورد 
راه حل هــای تکنیکی شــناخته شــده بود. حتی امــروزه در بســیاری از 
مــوارد نــوآوری به معرفــی فناوری های جدید برای محصــول و یا روش 
کاهــش  تولیــد آن در جهــت ارتقــای عملکــرد و قابلیــت اســتفاده و یــا 
قیمــت آن اطــالق می گــردد )Baglieri, 2003(. از اوایــل دهــۀ 1990، 
نــگاه جدیــدی متمرکــز بــر رضایــت مشــتری در رأس تفکــر تکنولوژیک 
کــه در نتیجــه آن، نوآوری  نــوآوری در محصــول، بوجــود آمــد؛ تفکــری 
که  گردید. ایده ســوم نوآوری  بر اســاس نیازهــای جدید بــازار پایه  ریزی 
دربرگیرنــدۀ افزایــش توجــه به نیازهای مشــتری و احتیاجات اوســت، 
گردیده اســت.  اخیــراً تحــت عنــوان نــوآوری منتــج از طراحــی1 مطــرح 
کــه این نــوع از نــوآوری در تضاد با نــوآوری حاصل از  ورگانتــی می گویــد 
تکنولــوژی و بازار نیســت بلکــه به عنوان مکمل و بر اســاس مواجهه با 
احتیاجات جدید بازار و یا تبعیت یک محصول موجود از فناوری  های 
نوین منتج شده باشد )Dell‘Era, & Verganti, 2007, 580-599(. به 
رغــم وجود نمونه های موفق در نوآوری و رشــد تعــداد مقاالت مرتبط 
با این موضوع، در مقایســه با دیگــر روش ها، نقش طراحی صنعتی در 
روند نوآوری در محصوالت به ســادگی قابل بیان و نمایش نیســت. در 
که دالیلی را جهت تبیین این مشــکل  این مقاله ما در پی آن هســتیم 

ارائه دهیم و این امر با تعریف  طراحی صنعتی آغاز می گردد.
بــا الهــام از دوتعریــف طراحــی صنعتــی، یکــی از جملــه معــروف 
گفته اســت: "طراحی صنعتی فعالیت خالقه ای است  که  مالدونادو2 
Mal-( "کیفیت فرمــی محصوالت صنعتی اســت کــه هدفــش تعیین 
که  donado,1991( و دیگــری رویکــرد نشانه  شناســانه ی3 ریپنــدورف 
که فــرم و مفهوم ) معنا( را به  طراحــی صنعتــی را: " فعالیت خالقه ای 
کــه به صــورت صنعتی ســاخته شــده اند، در راســتای تولید  اشــیایی 
انبــوه و یــا تولید محــدود وام دهــد" می داند. در حقیقت فــرم و معنا 
)مفهــوم( ذاتــًا الزم و ملــزوم یکدیگرنــد: "هــر چیزی برای دیده شــدن 

باید فرم داشــته باشــد اما برای درک شدن و مورد استفاده قرارگرفتن 
باید ایجاد احساس و درک نماید)Krippendorff, 1989, 9(. بنابراین 
که طراحی صنعتی ارائــه می دهد بعنوان نوآوری در معنا  آن نــوآوری 
 Dell‘Era, & Verganti,( و مفهــوم یــک محصول به حســاب می آیــد
599-580 ,2007(. با این حال بحث در مورد معنا امر ساده ای نیست؛ 
کنتــرل و یــا اندازه گیــری معنا و مفهوم یــک محصول  ح،  تعریــف، شــر
کاری دشوار است و بالطبع تعریف دقیق و صریح برای نقش طراحی 
صنعتی در روند نوآوری در محصول امری مشکل است. این مسئله 
کــه در بخش های تولید،  بــا عنــوان این حقیقت پیچیده  تــر می گردد 
جایی  که طراحی صنعتی نقش مقبول و مهمی را ایفا می کند )بعنوان 
مثــال در تولیــد لــوازم خانگی و یــا تجهیزات الکترونیکــی(، نوآوری در 
محصــول معمــواًل توســط دپارتمان های دیگری در شــرکت مدیریت 
می گردد: بخش تحقیق و توســعه جنبه های تکنولوژیک و فناوری را 
بــه عهــده می گیرد، درحالی کــه دپارتمان بازاریابــی موضوعات مرتبط 
بــا ارضای نیازهای بــازار را مدیریت می نماید. طراحــی صنعتی نیز با 
مباحث مشابه ) فناوری و اغناء نیازهای بازار( سروکار دارد اّما اثبات، 
کمیت ســهم این رشــته در مباحــث مذکور  نشــان دادن و یــا تعییــن 
 .)Ravasi, & Lojacono, 2005, 51-77 ( کار بســیار مشــکلی اســت
که تالش ویژه     هســکت می گوید: "به طور معمول مقتضی اســت 
بــرای توصیــف طراحی با مفهومی اقتصادی را با ضوابط و معیارهای 
عددی و ارزش های کمیتی که اساس تجارت بر آن استوار است، تطبیق 
کارخانجات  کــه صحنــه اصلی فعالیــت طراحــان، در  داد. از آنجایــی 
ح نمودن  کیــد بــر مطر و شــرکت های تولیــدی اســت، بــا ایــن حــال تأ
نقــش طراحــی منــوط بــه ارتبــاط طراحــی بــا اقتصــاد و دربرگرفتــن 
 .)Heskett, 2008, 71-84("کیفی اســت کتورهای  درجات بزرگی از فا
که مشــکل اثبــات ارزش نوآوری  به همین ترتیب، تصور می شــود 
کثر  که طراحــی در ا طراحــی صنعتــی ناشــی از این دو حقیقت اســت 
کیفی ســروکار دارد و اینکــه بطور ســنتی و در تمامی  مواقــع بــا مــوارد 
صنایع غیروابسته به طراحی، نوآوری توسط بخش تحقیق و توسعه 
و بازاریابی اســتراتژیک مدیریت می شــود. بدین ترتیب چگونه نقش 

طراحی صنعتی در نوآوری محصول بهتر نمایان می شود؟

روش شناسی پژوهش

بــرای یافتــن پاســخ ســؤال بــاال نســبت بــه نــوآوری در محصــول، 
گرفت.  ایــن موضــوع از نقطه نظــر پدیدارشناســی مــورد مطالعه قــرار 
در حقیقــت بــه دلیل اینکــه هدف نهایی، تعریــف و تبیین یک روش 
تقســیم  پذیر جهــت طبقه بنــدی نــوآوری منتــج از طراحــی از نقطه -
گرفته  کیفــی  اســت تــا اندازه گیری علمــی ناممکــن آن، تصمیــم  نظــر 
کیفی را در  که نگاه ویــژه  کــه به علم پدیدار شناســی رجوع شــود  شــد 
گاهــی و بصیرت بــه موضــوع ارائه می دهد. بر اســاس  جهــت ایجــاد آ

خ می دهد و  کــه ر ایــن تفکر، یــک پدیده هنگامی مشــاهده می گردد 
Ber- کلــی از آن مشــاهده توســط بیننــده دریافت می گــردد  ) مبانــی 
tola, 2004, 23-38(. در روش پدیدارشناســی طــراح بدنبــال حــل 
مســئله نیســت بلکه با واردشــدن در موضوع، به هدف دســت پیدا 
می کنــد. در طراحــی صنعتــی، پدیدارشناســی در اصــل نوعی نگرش 
که می تواند ســمت و ســوی طراحی را تغییر  طراحی بحســاب می آید 
گرفته از یک  دهــد. ایــن نگرش بــا توجه به توصیف و تفســیر صــورت 
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پدیــده، می تواند توســط طــراح به فراتحلیل برســد یعنی بــا توجه به 
مشــترکات بیان شــده و تفســیر آنها نظر خــود را اعالم نمایــد. مطالعه 
پدیدارشناسانه نگاهی است به برداشت های مختلف مردم و نتایج 
کــه برداشــت های اســتفاده گران بطــور  و توضیحــات در زمینه هایــی 

.)Pinar, 2004, 21(مستقیم در هر زمینه ای لحاظ می گردد
کــه در طراحــی صنعتــی نوآورانــه  در ایــن پژوهــش 40 محصــول 
کیفی  محســوب می شــوند، بــه عنــوان یــک پدیده جهــت مشــاهده 
گردیدنــد. پروســه تحقیــق و نتایــج آن شــامل 5 مرحلــه به  انتخــاب 

ح ذیل ارائه  شده است: شر
1- تعریف مشکل

2- انتخاب و تبیین نمونه ها
3- تجزیه تحلیل اطالعات و شکل گیری فرضیات

4- آزمون طبقه بندی نوآوری و تصحیح آن
5- آزمون نهایی و تنظیم نتایج بصورت نوشتار

ح است: ح جزئیات هر مرحله از روند پژوهش بدین شر شر

مرحله اول : تبیین مشکل 
که نقش طراحی صنعتی در نوآوری نشــان  چالش اصلی این بود 
داده شده و به اثبات برسد. هدف نهایی طبقه بندی چنین نقشی، 
ارتباط و فهم آسا ن تر این نقش توسط دیگر اعضای مرتبط با پروسه 
طراحــی بــود. لــذا جهــت فائق آمــدن بر این مشــکل، آســان  ترین راه 
یعنــی مشــاهده و مطالعــه نمونه هــای عینــی و ملمــوس بــه عنــوان 
گردید. برای شــروع بــا ایــن نمونه ها، روش  پدیــده نــوآوری انتخــاب 
گرفت.  کیفی اطالعات، مورد اســتفاده قرار  قیاســی مبتنی بر تحلیل 
ح و سپس سازگاری آنها با  هدف اولیه آن عبارت از پیشنهاد چند طر
روش های کیفی و کّمی برای رسیدن به یک طبقه بندی مشترک بود. 

مرحله دوم: انتخاب و تبیین نمونه  ها
کاماًل  که نوآوری در آنها  اولیــن قدم انتخاب تعدادی محصول بــود 
که هیچ چارچوب زمانی برای محصوالت در  مشهود باشد. از آنجایی 
گرفته نشده بود، محصوالت می توانستند مربوط به عصر حاضر و  نظر 
که از میان آنان  گردید  گذشــته باشــند. لیســتی از 18 محصول تهیه  یا 
ک اصلی برای انتخاب نهایی، شــهرت  10 محصــول انتخاب شــد. مــال
و آوازه محصــول بــود. در نتیجــه 10 محصــول از شــاخه های مختلــف 
طراحــی صنعتــی از جملــه اثاثیــه و مبلمــان، لــوازم منــزل و روشــنایی 
گردید. الکتریکی انتخاب شدند. از هر محصول، یک  یا دو تصویر ارائه 

مرحله سوم: تحلیل اطالعات و شکل گیری فرضیات
در ایــن مرحلــه، متغیرهایی  که می توانســتند برای تشــریح ســاختار 
گیرنــد  ضــروری و مهــم نــوآوری منتــج از طراحــی مــورد اســتفاده قــرار 
گردیدنــد. اســتفاده از زبــان بــه عنــوان ابــزار اصلــی تجزیــه و  اســتخراج 
تحلیــل، از ویژگی هــای بــارز مطالعــات پدیدارشناســی اســت. جمالت 
کلیدی توصیف کننده نوآوری )مانند: " اســتفاده آسان"، "معرفی کننده 
روش جدیــد حمــل محصــول" ، " قابلیت تشــخیص" و یا "دارای شــکل 
غیرمعمول"( دسته  بندی شدند تا تمام متغیرهای احتمالی در نوآوری 

مشخص گردد. این روش طبقه بندی اطالعات شامل چهار مرحله بود:
• جمع  آوری اطالعات خام 

گی های  • تفسیر اطالعات خام و تبدیل آن به واژه  هایی مرتبط با ویژ
نوآوری در محصول

گروهی از متغیرهای نوآوری • تشکیل و تبدیل ویژگی های نوآوری به 
• انعکاس متغیرها در نتایج حاصل از روند تحقیق

کــه از فراینــد جمــع  آوری و تفســیر اطالعــات  دو متغیــر اولیــه ای 
کاماًل قابــل پیش  بینی بود:  فرم و عملکرد؛ و ســومین  حاصــل آمــد، 
گردآوری  متغیر مفهوم یا معنا بود. پس از تحلیل داده ها و اطالعات 
شــده، بــه نظر رســید بایــد بین دو بخــش نتایج نهایی بدســت آمده 
کســب این نتایــج تفکیک قائل  کمک  کننده در  توســط طــراح و ابــزار 
کــه ایــن تفکیــک و دانســتن تفــاوت ایــن دو  گمــان می رفــت  شــد. 
موضــوع جهــت بکارگیــری آن در رونــد پژوهــش بســیار مهــم اســت؛ 
گردیــده بــود:  کــه در ایــن مرحلــه بــه صــورت ذیــل تدویــن  رونــدی 
رونــد نــوآوری منتج از طراحــی می توا ند به وســیله تعــداد محدودی 
اســتعاری  واژه  از  اســتفاده  گــردد.  توصیــف  نتایــج  و  )ابــزار(  اهــرم 
اهــرم در حقیقــت بــرای توصیــف رابطــه بیــن طــراح )فشــارآورنده به 
اهــرم( و شــیئی طراحــی شــده )کــه توســط اهــرم بــاال مــی رود( بــکار 
اســتعاره، معیارهــا و ضوابــط  ایــن  تکیــه  گاه در  نقطــه  اســت؛  رفتــه 
ح اولیه به شــکل ســه اهــرم فرم،  طراحــی هســتند. بدیــن ترتیب طر
عملکــرد و تکنولــوژی و نتایــج حاصــل از اســتفاده از ایــن اهرم هــا در 
گردید.  راســتای نــوآوری یعنی زیبایــی، عملکرد و مفهــوم، پایه  ریزی 

ح طبقه بندی نوآوری مرحله چهارم: آزمایش و تصحیح طر
مرحلــه بعد، آزمایش و تصحیح طرح اولیۀ بدســت آمــده بود. برای 
کــه دارای نــوآوری و ابداع بودند  کار، لیســتی از 40 محصول  انجــام ایــن 
تهیه گردید. برای باالبردن دقت، 30 محصول دیگر انتخاب و به لیست 
گردید. برای انتخــاب این محصوالت، معیار  اول در مرحلــه اول اضافــه 
ساده ای در نظر گرفته شد: داشتن جایزه طراحی مانند جوایز رد دات4، 
کشیدن موضوعات  آی اف دیزاین5، دیزاین بوم۶ و.... برای به چالش 
کــه محصــوالت منتخــب از تنــوع بیشــتری در  گردیــد  مطروحــه، مقــرر 
شــاخه های صنایــع برخــوردار شــوند از جملــه وســایل الکترونیکــی، 
گردیــد. برای  کــه به شــاخه های پیشــین اضافه  خــودرو و بســته  بندی 
انتخــاب نهایــی، معیــار موفقیــت بــر مبنــای حضــور محصــول در موزه 
یــا نمایشــگاه های داخلی یــا بین  المللی و همینطور نشــریات مســتقل 
بازرگانی و صنعتی قرار داده شد. در طول مرحله دوم تحقیق مشخص 
که از  که نظر قاطع و روشنی در مورد موفقیت تجاری محصوالتی  گردید 
نقطــه نظر نــوآوری انتخاب گردیده بودند، از نــگاه طراحی وجود ندارد. 
آنچه که استنباط می گردید، میزان نوآوری محصوالت در قالب موفقیت 
که  فرهنگــی و اجتماعــی طرح بود. بــه عبارت دیگر از نظر تجــاری آنچه 
قابل اهمیت بود، میــزان موفقیت تجاری محصول برای تولیدکننده-
 اش بود. تفاوت بین معیارهای طراحی، با درنظرگرفتن مسایل فرهنگی 
و کیفی و معیارهای بازرگانی و تجاری، با در نظر گرفتن ارزش های عددی 

و سود بازرگانی ، یکبار دیگر در صف اّول موضوعات قرار گرفتند.
بــه عنــوان  بــه منظــور نادیده گرفتــن موفقیــت تجــاری  تصمیــم 
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عامــل تأثیر گــذار در تعییــن میــزان نــوآوری منتــج از طراحــی اتخــاذ 
گردیــد. امــا در همین راســتا، رابطه موفقیت یــک محصول در حیطه 
طراحــی، بــا موقعیــت تجــاری آن بــرای تولیدکننــده  اش نیــز مدنظــر 
بــا روشن شــدن تعریــف موفقیــت در نــوآوری منتــج از  گرفــت.  قــرار 
طراحی، پرسشنامه ای جهت بازبینی سه اهرم و نتایج نوآوری تهیه 
گردیــد. در پرسشــنامه، تمامــی 40 محصــول با تصویــر و خالصه ای از 
که  توضیحــات مربــوط به آن آورده شــد. در وهله اول مشــخص شــد 
کدام  کدامیــک از نتایــج نوآوری در هر محصول وجــود دارد و طراح از 
اهرم برای رســیدن به آن اســتفاده نموده اســت. هدف پرسشنامه، 
گردد آیا هماهنگی بین اهرم ها  که مشخص  بازبینی این مســئله بود 
و نتایــج نــوآوری در محصــوالت منتخب مورد تأیید اســت یا خیر. به 
همین منظور پاســخ  دهندگان می بایســت به یکسری سؤال بصورت 
بله یا خیر پاســخ می دادند. ســؤاالت به دوگروه تقســیم شده بودند: 
گــروه دوم بــرای ســه نتیجه آن.  گــروه اول بــرای ســه اهــرم نــوآوری و 

گردیدند: نمونه سؤاالت نتایج نوآوری به صورت زیر طراحی 
• نوآوری در زیبایی 

"آیا محصول به سادگی قابل تشخیص است؟"
"آیا محصول از شکل غالب نمونه اصلی خود فاصله دارد؟"

• نوآوری در عملکرد
"آیا درک چگونگی استفاده از محصول آسان است؟"

"آیا محصول عملکردهای نوینی را معرفی می کند؟"
• نوآوری در مفهوم

"آیا محصول برانگیزاننده و مهیج است؟"
گردد؟" "آیا محصول می تواند به عنوان یک سمبل توصیف 

از داوطلبــان پاســخگو خواســته شــد بــه ارائــه نظــرات خــود نیــز 
بپردازنــد؛ نتایــج حاصــل از ایــن تــالش بدین قــرار بــود: 15 محصول 
دارای نوآوری در زیبایی بودند، 14 محصول در عملکرد و 9 محصول 
گریلو 7 و  در مفهــوم دارای نــوآوری بودنــد. دو محصــول یعنــی تلفــن 
کار تقســیم  بندی ایجاد نمود  کو8، مشــکلی را در  صندلــی راحتــی ســا
که ســه نفر از پنج پاســخ  دهنده به سؤاالت نمی توانستند  بدین معنا 
ایــن دو محصــول را بــه عنــوان نــوآوری در زیبایی به حســاب آورند و 
ســؤال" آیا محصول از شــکل غالــب نمونه اصلی خــود فاصله دارد ؟" 
ایــن مشــکل را تأییــد می کــرد. برای حل ایــن ابهام، مقولــه جدیدی 
گی های ســمبولیک 9 محصول پیشــنهاد  تحت عنوان نوآوری در ویژ

که امکان چهارمی را به نتایج نوآوری اضافه نمود. شد 
کامل  تری ارائه خواهد شــد،  که در ادامــه، توضیحات  همانگونــه 
گی هــای ســمبولیک پدیــده ای ریشــه ای و بنیادیــن  نــوآوری در ویژ
کمیابــی آن دلیلی بــر نیاز به  کمیــاب محســوب می شــود.  امــا نــادر و 
تعداد زیاد محصول جهت شــناخت صحیح این موضوع به حســاب 
می آمــد. لــذا تصمیــم بر آن شــد تــا ایــن برون داِد نویــن در نــوآوری به 
از آن باشــیم.  تــا شــاهد تغییــرات ناشــی  گــردد  پرسشــنامه اضافــه 
که  گردید  شــکل جدید پرسشــنامه به همان پنج پاســخ  دهنده ارائه 
نتایــج جدیــدی حاصل آمــد: 14 محصول دارای نــوآوری در زیبایی، 
12 محصــول نــوآوری در عملکــرد، 9 محصــول نــوآوری در مفهــوم و 
گی هــای ســمبولیک معرفی  نهایتــًا 5 محصــول دارای نــوآوری در ویژ

شــدند. مشــکل دیگــری  در طبقه بنــدی بوجــود نیامــد لذا 4 دســته 
کفایت می کرد.  ح تمامی 40 محصــول  مطروحــه بــرای توصیف و شــر
نتایــج ایــن پرسشــنامه، دالیــل رابطــه بیــن اهرم هــا و نتایــج را نیــز 
کــه در قســمت های بعــد بــه آن اشــاره خواهــد شــد.  آشــکار ســاخت 
در این مرحله، نتایج تحقیق، تدوین و طرحی به این شــکل ارائه 
گردید: هر روند نوآوری منتج از طراحی می تواند بر اساس سه اهرم فرم، 
عملکرد و تکنولوژی و چهار دستاورد نوآوری بر اساس زیبایی، عملکرد، 
مفهــوم و ویژگی هــای ســمبولیک صورت پذیــرد. این طــرح به همراه 
نمونه هــای منتخب از محصول، طبقه بنــدی مطلوبی را ایجاد نمود.

مرحله پنجم: آزمایش نهایی و تنظیم نتایج بصورت نوشتار
طبقه بندی حاصل از 4 مرحله مذکور توسط قضاوت و داوری دیگر 
کشــیده شــد. دســتاورد ایــن تالش ها  کارشناســان طراحــی به چالش 
گرفت؛  کالسی نیز انجام  "هرم نوآوری" بود. در همان زمان، تحقیقات 
کارشناســی ارشــد  متغیرهای نوآوری بدســت آمده به 34 دانشــجوی 
که  که نمونه گیری هایی از نوآوری را  گردید و از آنها خواســته شــد  ارائه 
منطبق با این متغیرها باشــند، ارائه دهند. بدین ترتیب دانشجویان 
کــه آیــا ایــن طبقه بنــدی جهت شــناخت  بــرای فهمیــدن ایــن نکتــه 
کاربــرد دارد و اینکه روش جامع  نــوآوری به صــورت صریح و قابل فهم 
کاملی به  شــمار می رود یا خیر، برانگیخته شــدند. برای بزرگ ترشــدن  و 
گردید.  نمونــه، نمونه های دانشــجویان نیز جمــع  آوری و طبقه بندی 
کافی نبود پس 50  در واقــع 40 محصــول برای باالرفتن اهمیت آمــاری 
گردید  محصول دیگر توســط دانشــجویان به نمونه های آماری اضافه 
گزاره "ســه اهرم  و بدین ترتیب نمونه هایی متشــکل از 90 محصول به 
و چهار دستاورد" صحت می بخشید. در نتیجه بازنگری مطالب، واژه 
"عملکرد" با "طرز اســتفاده" جابجا شــد و در نتیجه عبارت " نوآوری در 
عملکــرد" جــای خود را به " نــوآوری درطرز  اســتفاده" داد. در حقیقت 
کید دارد در حالیکه مفهوم  کارکرد محصــول تأ مفهــوم عملکرد بر روی 
استفاده، ُبعد فرهنگی و اجتماعی را که در طراحی بسیار اساسی و مؤثر 
است را در بر می گیرد. برون داد نهایی این تحقیق در ذیل آمده است.

روند نوآوری منتج از طراحی
که بــه شــکل گیری فرضیات  در طــول مرحلــه ســوم ایــن تحقیــق 
کــه آیا نوآوری  که پدید آمد این بود  اختصــاص یافتــه بود، موضوعــی 
منتــج از طراحی را باید یک روند محســوب نمــود؟ در طول بحث در 
مــورد ده نمونــه منتخــب اول، صراحتــًا نیــاز بــه تفکیک و تشــخیص 
که او برای رســیدن به آن  نتایج بدســت آمده توســط طراح و ابزاری 
گرفته  کرده بود را  آشــکار می نمود. بنابراین تصمیم  نتایج اســتفاده 
گســترده ای  که در حال حاضر به طور  شــد تا تعریف ذیل از نوآوری را 
کید می کنــد، بکار بریم:  پذیرفته شــده و طبیعــت روندپذیر خود را تأ
نــوآوری عبارت از خالقیت به انضمــام یک روند اجرایی تحقق پذیر و 

 .)Von Stamm, 2003, 1-27( موفق است
که تیم  گفتــه ُون اســتام ایــن تعریــف دو نتیجه در پــی دارد  بنابــر 
تحقیقاتــی از آن بهره می برد. اول اینکه یک محصول دارای نوآوری، 
نتیجۀ فرایند ایجاد و توسعۀ یک محصول جدید نیست. دوم اینکه 



99

نمودار1- اهرم ها، مراحل و نتایج روند نوآوری منتج از طراحی.

گــردد و هنگامی با  کــه وارد حیطــه عمل  ایــده خــالق نیازمند آنســت 
نوآوری مواجه می شویم که ایده خالقانه به یک محصول تبدیل شود 
گردد. در این تعریف، به هیچ مرجعی برای موفقیت  و در بازار عرضه 
تجــاری اشــاره نگردیــده اســت. نمــودار 1، طرحــی را نشــان می دهــد 
کــه: روند نــوآوری  کــه دســتاورد رونــد تحقیــق اســت با ایــن مضمون 
منتــج از طراحــی توســط ســه اهرم و چهــار نتیجه توصیــف می گردد.

سه اهرم روند نوآوری منتج از طراحی

نــوآوری منتــج از طراحی می تواند دارای ســه اهرم باشــد. به این 
که در اینجا از  که سه فرصت برای آغاز طراحی در روند خالقه  مفهوم 
آنها با عنوان فرم، طرز اســتفاده و فناوری یاد می شــود را امکان پذیر 
گــردد، ذکر  می ســازد. قبــل از آنکــه تعریف مشــخصی از هرکــدام ارائه 

چند نمونه محصول ضروریست.
نمونــه بــارز در مورد طراحی با اســتفاده از اهرم فرم بــه عنوان اهرم 
که توســط رابرت  اصلــی در نــوآوری، سیســتم نشــیمن لولــه ای اســت 
اوهمن10 طراحی شده و کارخانه تولید مبلمان LYX  آن  را تولید نموده 
است. این سیستم نشیمن غیرمعمول، از دو لوله موازی تشکیل شده 
کــه یکــی به عنــوان نشــیمن و دیگری بعنوان تکیه گاه اســت. در ســال 
2008 این محصول برنده جایزه رد دات شــد. به طور آشــکار اســتفاده 
که براســاس اصــول و مبانی طراحی  از اهرم فرم در میان شــرکت  هایی 
کار می کنند، بســیار مرســوم است. این شــرکت ها، همان شرکت هایی 
کمــک مضامیــن عالــی زیبایــی بــه رقابــت  کــه در صنعــت بــا  هســتند 

می پردازند )ُمد، مبلمان و روشنایی الکتریکی()تصویر1(. 
کــه در آن از اهرم  نمونــه بعــدی، قیف آشــپزخانه تاشــویی اســت 
که توسط نورمن  گردیده اســت  طرز اســتفاده برای نوآوری اســتفاده 
گن11 تولید و بوســیله بوج اســترمن12 طراحی شــده است. این  کوپنها
محصــول جــزو ده نمونــه منتخــب اولیــه در لیســت بود. در مقایســه 
بــا قیف های اســتاندارد آشــپزخانه، این محصــول دارای مزیت عدم 
کــه وقتی از آن اســتفاده  اشــغال فضــای زیاد می باشــد بدیــن ترتیب 
کشــو قرار می گیرد. در ســال 2005  نمی شــود، تا شــده و به راحتی در 
کرد: جایــزه طراحی  ایــن محصــول ســه جایــزه طراحــی را از آن خــود 

خوب13 جایزه دیزاین پالس14 و جایزه طراحی رد دات) تصویر1(.
که از فنــاوری محصول بعنوان  نمونــه دیگــر در نوآوری در طراحی 
گاز پلوما 15 است  اهرم آغازین نوآوری استفاده نموده است، سیلندر 
کــه توســط شــرکت پرتغالــی برندیاســنترال 1۶ تولیــد شــده و در ســال 
کســب نمــود. ایــن محصــول توســط  200۶ جایــزه طراحــی رد دات را 
یک دانشــجوی طراحی صنعتی پرتغالی طراحی شد. ظاهر ارگانیک 
پلومــا بر پایــه تجانس و همزیســتی مواد مختلــف و خصوصیات ویژه 
گرفته اســت. در نتیجه ترکیب این مواد، پوشــش داخلی  آنها شــکل 
این ســیلندر دارای اســتحکام بیشــتر و همین طــور ایمنی عملکردی 
بسیار باالیی شده است )تصویر 2(. نمونه بعدی مربوط به استفاده 
که در نوآوری استفاده  از اهرم آغازین فناوری در پروســه تولید اســت 
گردیده و آن را در ظروف ساخت شرکت ایتالیایی سرالونگا 17 می توان 
که از فناوری قالب گیری دورانی در آن اســتفاده شــده  کرد  مشــاهده 
اســت. این محصول هم جزو ده نمونه اولیه تحقیق قرار داشــت. در 

گن. کوپنها تصویر 1 - راست: قیف تاشو آشپزخانه اثر استرمن، ساخت شرکت نورمن 
)http://www.normann-copenhagen.com( :مأخذ 

.LYX چپ: نشیمن لوله ای اثر رابرت اوهمن، ساخت شرکت
)http://www.lyx.com( :مأخذ 

بررسی و تبیین انواع نوآوری در طراحی محصوالت و جایگاه طراحی 
صنعتی در روند نوآوری
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مقایســه با قالب گیــری تزریقی، قالب گیری دورانی نســبت به اندازه و 
پرداخــت نهایی ســطح محدودیت های بیشــتری دارد؛ بــا این حال 
کمتری نیاز اســت. طراحی صنعتی  برای تولید با این روش، ســرمایه 
نقــش مهــم و اصلی را در تعییــن و بکارگیری این فنــاوری بازی نمود 
گردید. در ســال 2000،  و امتیــاز آن بــرای شــرکت ســرالونگا محســوب 
ایــن شــرکت از برخی طراحــان معروف دعوت به عمــل آورد تا ظروف 
کــه با شــیوه قالب گیــری دورانی ســاخته  کننــد  گلدانــی را طراحــی  یــا 
شــود. محصوالت حاصل از این تجربه به واسطه استفاده از فناوری 
کردند بعنوان  قالب گیــری دورانی در ساختشــان مزایای زیادی پیــدا 
مثــال اجتناب از فرم های ظروف ســفالی ســنتی و ایجاد شــکل های 
نویــن و همچنین ارائه شــیوه های جدید اســتفاده؛ تصویــر2، نمونه 
کــه توســط دنیــس ســانتاچیارا19 طراحی  گلــدان ســانتاویس18 اســت 

که تا نیمه در زمین فرو می رود.  شده و از جنس پالستیک است 
بــا توجه بــه مثال های مذکور در مورد اهرم های ســه  گانه نوآوری، 
که  چند نکته اولیه حائز اهمیت اســت: اول اینکه جالب توجه است 
گرفته تا فرم، حول یک محور ذهنی- عینی  این ســه اهرم از فناوری 

ح زیر است: گرفته  اند؛ جزئیات بیشتر این موضوع به شر قرار 
• فنــاوری: چــه فنــاوری مربــوط به پروســه تولید باشــد و چه مربوط 
که عالوه بر  بــه خود محصــول، فناوری حقیقتی عینی و برون گراســت 
آشــکار ساختن یکســری از نیازها، فرصت هایی را نیز در اختیار طراح 

قرار می دهد. 
• طرز اســتفاده: شــیوه اســتفاده از محصــول می تواند توســط طراح 
که  تعریــف شــود امــا بــاز هم متکی بــر یکســری اطالعات عینی اســت 
بــا  احساســات، توانایی هــای شــهودی و اندازه هــای آنتروپومتریــک 

انسان ها مرتبط است.
که طراحی  کاماًل غیرعینــی  •  فــرم: فرم اهرمی  اســت بســیار ذهنــی و 
را بــه هنر بســیار نزدیک می کند؛ لذا ممکن اســت بــرای عملکردهای 
که در نهایت این موضوع به  گردد  یکسان، فرم های متفاوتی تجسم 

کند. گذار می گردد تا بهترین فرم را انتخاب  طراح وا
اهرم آخر بدون شک، مهم ترین و البته مشکل  ترین اهرم در تسلط 

یافتن بر آن در معیارهای طراحی محسوب می شود. این اهرم دو اهرم 
متصل و در عین حال جدا از هم را در بر می گیرد: اهرم تصویری و اهرم 
 )Rindova, & Petkova, 2007, 217-232( مفهومــی؛ رینــدوا و پتکــوا
که ویژگی هــای معمول یک محصــول می تواند به دو  اظهــار می دارنــد 
کنش های غریزی )قلمرو زیبایی - کند: برانگیختن وا ســو ســوق پیدا 

کنش های احسا سی )قلمرو مفهوم(. شناسی( و وا
گرفته اســت که  تصمیم بر یکی کردن این دو اهرم از این باور نشــأت 
در طــول فراینــد خالقه، طــراح نمی تواند مرز مشــخصی را بین انتخاب 
زیبایی )تناسب بین اجزاء، تناوب احجام ُپر و خالی، رنگ، بافت و ....( 
و انتخــاب مرتبط با مفهــوم محصول درک نماید؛ ایــن موضوع در تفکر 
گرفته که می گوید:  کوبلــر )Kubler, 1972, 157-170( نیــز مورد تأیید قرار 
"وقتی در مورد اشیاء هنری مطالعه می شود، جدا نمودن جوانب فرمی 
ک اســت  )مورفولوژیک( از جوانب مفهومی )آیکونولوژیک( امری خطرنا
که هیچ مفهومی بدون فرم انتقال نمی یابد". با توجه به مالحظات  چرا

پیش رو، می توان تعریف دقیقی از هرکدام از اهرم ها ارائه داد:
• فــرم: طــراح،  پروســه طراحــی خــود را بــا درنظرگرفتــن خصوصیات 
مورفولوژیــک محصــول آغــاز می کند تا فــرم جدید )اهــرم تصویری(  و 

کند.  زبان جدیدی )اهرم مفهوم( را برای محصول تعریف 
• طــرز اســتفاده: طــراح، روند طراحی خــود را با توجه به طرز اســتفاده 
محصول آغاز می کند تا نیازهای اغنا نشده ای که بهتر است با شیوه های 

نوین استفاده و عملکردهای جدید برطرف گردند را تعریف نماید.
• فنــاوری: طراح، پروســه طراحی را با توجــه به فرصت های پیش رو 
جهت بکارگیری تکنولوژی های جدید در روند تولید و یا فناوری های 

که فا قد آنها هستند، آغاز می کند.  نوین درخود محصوالتی 
که  اســتفاده از فنــاوری بــه عنوان اهرم نوآوری به این معنا نیســت 
طراح نقش یک مهندس را بازی کند، بلکه کاماًل برعکس، نمونه هایی 
از محصوالتــی با مشــخصات زیبایی  شناســی عالی وجــود دارند مانند 
کــه پیــش از این  گلــدان ســانتاویس  گاز بوتــان و  نمونه هــای ســیلندر 
کــه از فناوری نوین نشــأت  ذکــر شــد، ماحصــل فراینــد تولیدی اســت 
گرفته  انــد؛ عــالوه بر این، وقتــی فناوری مطرح می گــردد طراح صنعتی 
می تواند به عنوان یک مفســر عمل نماید و بــه فناوری مفهوم تازه ای 
دهد. این مطلب به خصوص در گلدان پالستیکی سانتاویس مشهود 
اســت. امروزه ظروف پالســتیکی تعریف خاص خود را دارند و تقلیدی 
کورکورانــه از ظــروف ســفالی ســنتی نیســتند. طبیعتــًا چــون طراحــی 
صنعتــی تمایــل به دادن پاســخ های ترکیبی به چند موضــوع در روند 
تولید محصوالت جدید را دارد، لذا تعیین اینکه در طول روند طراحی، 
کدام اهرم منشأ الهام قرار می گیرد، بسیار مشکل است. عالوه بر آن، از 
که موضوعات مربوط به فرم و طرز استفاده از محصول به طور  آنجایی 
کیدی به هم مرتبط هستند، طراح در بسیاری از موارد بطور همزمان  ا
کدام از  از چنــد اهــرم اســتفاده می نماید. با وجود این، تشــخیص هــر 
ایــن اهرم هــا از یکدیگــر، توانایی ما را در تعییــن و تبیین نقش طراحی 
صنعتــی در دیگــر بخش هــای مرتبــط بــا تولید و توســعه محصــول باال 
که صراحتًا  می بــرد. تعریــف این اهرم ها در تدریس نیز مفید اســت چرا
کمک می کند تا تسلط و توانایی خود در دانش  به دانشجوی طراحی 

کند. مورد نیاز در نوآوری را باال ببرد و موفقیت پروژه را تضمین 

گلدان سانتاویس اثر دنیس سانتا چیارا، ساخت شرکت سرالونگا. تصویر2- راست: 
)http://www.serralunga.com( :مأخذ 

گاز بوتان پلوما اثر مونتریو، مندس، ِد فاریا. ساخت شرکت برندیاسنترال. چپ: سیلندر 
)http://en.red-dot.org( :مأخذ 
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بحــث )چهــار نتیجــه حاصــل از رونــد نــوآوری 
منتج از طراحی(:

در قسمت های قبلی در مورد داده های مربوط به آغاز روند نوآوری 
منتج از طراحی بحث شد. حال به نتیجه نهایی می پردازیم. در نتیجه 
تحلیل پدیدار شناسی، چهار نتیجه محتمل حاصل گردید: نوآوری در 
زیبایی، نوآوری در استفاده، نوآوری در مفهوم و نوآوری درویژگی های 

سمبولیک. ویژگی های اصلی هرکدام از آنها به شرح زیر است:

نوآوری در زیبایی

بــه شــناخت و تشــخیص محصــول مربــوط  نــوآوری در زیبایــی 
می شــود. مثــاًل اینکه ظاهر یک محصول به چــه میزان از محصوالت 
رقیــب خــود متفــاوت اســت. ایــن مطلب بــا ظاهــر بیرونــی محصول 
که )شکل، اندازه، تناسب اجزاء و رنگ( با  مرتبط است؛ خصوصیاتی 
نگاه اول و بدون نیاز به تعامل با محصول و یا درک آن می تواند مورد 
 Norman,(که نورمن گیرد. این قسمتی از طراحی است  قضاوت قرار 
کــه باعــث تحریــک  38-34 ,2004( از آن بعنــوان غریــزه یــاد می کنــد 
که ایــن موضوع می تواند  احساســات مــا می گــردد. او تصریح می کند 
کنش آنها به یک شیئی، مورد  به سادگی و بوسیله مشاهده افراد و وا
گیــرد. در نمونه هایــی از محصــوالت زیبــا، افــراد بعد از  مطالعــه قــرار 
نگاهی ســریع، تصمیم به خواستن یا نخواستن یک شیئی می گیرند 
کــه مــورد اســتفاده محصول چیســت و  و ســپس از خــود می پرســند 
قیمت آن چند است. بنابراین نوآوری در زیبایی می تواند در نتیجه 

گردد.   تفسیر صوری جدیدی از محصول تعریف 
بــه طور آشــکار با این نوع نوآوری به راحتــی می توان ارتباط برقرار 
کــه در بســیاری از مــوارد یــک تصویــر از محصــول بــرای این  کــرد، چرا
که نــوآوری در زیبایی در  کافی  اســت. بــه همین دلیل اســت  منظــور 
کــه تنها با ارائه  جوامــع مدرن از اهمیت بســزایی برخوردار اســت چرا
یــک تصویــر از طریق اینترنت و یا محیط هــای ارتباطی می توان میل 
کرد. نمونه قابل توجه از نوآوری در  خرید در مصرف  کننده را تحریک 
زیبایــی را می تــوان در پاالینده هوایAp-1008BH  ســاخت شــرکت 
کوای20 مالحظــه نمود )تصویر3(. در ســال 2008،  کــره ای وون جیــن 

گردیــد به  همــراه تقدیرنامــه ای  ایــن محصــول برنــده جایــزه رد دات 
بــا ایــن مضمــون: این پاالینده هــوا با شــکل ارگانیک و اســتایل نرم، 
که هماهنگی را برای محیط زندگی به ارمغان  محصولی به روز است 

 .)Red Dot Award citation, 2008( می آورد
باز هم نمونه دیگری در این رابطه وجود دارد تحت عنوان حافظه 
که توســط اورا ایتو22 طراحی شــده  گلدن دیســک یو اس پی21  جانبی 
گلدن  است )تصویر3(. بر اساس ادعای آیزنمن، از نقطه نظر فناوری، 
دیسک نسبت به رقبای خود برتر نیست بلکه محصولی  است با زیبایی 
که در یک  که به اســتفاده  گر نهایی خود این امکان را می دهد  بیشــتر 
نگاه آن  را تشخیص دهد. طبیعتًا حوزه اصلی کاربرد نوآوری در زیبایی، 
عمومــًا بخش هــای ســنتی مبتنی بــر طراحی هســتند ماننــد طراحی 
گرچــه می توانــد نقش مهمــی در بخش هــای فناوری  مــد و مبلمــان؛ ا
کند. مطالعات  کامپیوتــر، تلفن همــراه و حتی خودرو نیز بــازی  ماننــد 
که تعداد رو به رشــدی از تولیدکننــدگان فناوری، در  اخیــر نشــان داده 
کرده اند، با در نظر داشتن این نکته  زیبایی شناسی نیز سرمایه گذاری 
که می تواند موفقیت های تجاری  که زیبایی اهرم رقابتی مهمی است 
 Gemser & Leenders, 2001, 28-38 ; Gemser, &( را افزایــش دهــد
گسترده ای مشخص شده  Wijnberg, 2002, 61-71(. در واقع به طور 
که زیبایی لوازم فنی با بلوغ تکنولوژی دارای اهمیت می شــود؛  اســت 
کــه زیبایی و ظاهــر، ابــزاری برای تمایــز محصوالت  دلیــل آن اینســت 

 .)Eisenman, 2007( شرکت های مختلف می گردد

نوآوری در استفاده

کــه در آن  نــوآوری در اســتفاده بــا بخشــی از طراحــی ســروکار دارد 
گردد و شاید هم در قیاس با  استفاده از یک محصول بهبود و یا اصالح 
محصوالت موجود در بازار، عملکردی جدید به محصول اضافه گردد. 
تفــاوت اصلــی بیــن روش یک طــراح و یک مهندس در بهبــود و یا رفع 
معضل یک عملکرد در حساسیت آنها به تعامل بین انسان و محصول 
که درصدد محاســبه استحکام یک  که: "مهندســی  اســت بدین معنا 
پیــچ برمی آیــد، بــه اینکه اســتفاده گر به ایــن موضوع می اندیشــد یا نه 
اصاًل فکر نمی کند و حتی در این راســتا شــاید از تفکرات اســتفاده  گر نیز 
کارکرد یک  کانون  که مفهوم عملکرد در  دوری جوید". به عبارتی وقتی 
محصــول قــرار می گیــرد، مفهوم اســتفاده، ُبعد فرهنگــی و اجتماعی را 
بــرای آن محصول به ارمغان می آورد. لذا نوآوری در اســتفاده در اینجا 
گرفته می شــود؛  بعنــوان جانشــینی بــرای نــوآوری در عملکــرد درنظــر 
درحالی  که نوآوری در عملکرد، تمامًا به نوآوری اشاره می کند که توسط 

 .)Bürdek, 2005(معیارهای فنی ارائه می گردد
هدف طراح صنعتی وقتی شکل محصولی را طراحی می کند، باید 
که عملکــرد و طرز اســتفاده از محصول را  بــر این تالش اســتوار باشــد 
 )Anselmi, 2004( انسلمی .)Papanek, 1983( کند به  روشنی تصریح 
کیفیت یک محصول همزمان با تعامل محصول- که  اذعان می دارد 
اســتفاده  گر در شــرایط فراهم آمــده بــرای آنهــا، تعریــف می گــردد. این 
گی هایش، طرز اســتفاده  که اســتفاده  گر با محصول، ویژ رابطه ایســت 
که  از آن، ایمنــی و قابلیــت اطمینــان آن دارد. ایــن شــکل از طراحی 

گلدن دیسک اثر اورا- ایتو. کامپیوتر  تصویر3- راست: حافظه جانبی 
)http://www.lacie.com( :مأخذ 

چپ: پاالینده هوا Ap-1008BH اثر هان-جونگ چویی و بوم-جونگ بایک.
)http://www.coway.com( :مأخذ 

بررسی و تبیین انواع نوآوری در طراحی محصوالت و جایگاه طراحی 
صنعتی در روند نوآوری
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 Norman, 2004,( براساس اســتفاده از محصول است به قول نورمن
60-55( "طراحــی وابســته بــه رفتــار" نامیــده می شــود و طراحــان و 

ارگونومیست ها با مشارکت یکدیگر آن را به  کار می برند.
کمد وکشــوی  یــک مثال خــوب از نوآوری در اســتفاده، مجموعه 
که برنده جایزه رد دات در  ســال 2007 شــده اســت  ریِورســو23 اســت 
کشیده می شوند و این سیستم  کشوها از دو طرف بیرون  )تصویر4(. 
می توانــد به عنوان پارتیشــن در آشــپزخانه و اتاق نشــیمن اســتفاده 

گیرد. گردد و یا بعنوان مبلمان یک مغازه مورد استفاده قرار 
 تعامــل بــا یــک محصــول و درک چگونگــی اســتفاده از آن، هــردو 
مربــوط بــه مفاهیم تغییرپذیر فرهنگی هســتند. بنابرایــن نوآوری در 
اســتفاده ماننــد هــر نــوآوری دیگــری درطراحــی بــا مفاهیــم فرهنگی 
کولومبــو 24 برای  ارتباط دارد. زیرســیگاری طراحی شــده توســط جو 
شــرکت آرنولفو دی کامبیــو 25 در ســال 19۶4 مثــال خوبــی در رابطــه بــا 
که فرد بتواند با یک  این بحث اســت )تصویر 4(. ایده طراح این بود 

دست هم سیگار و هم زیر سیگاری را بگیرد.

نوآوری در مفهوم

نــوآوری در مفهــوم بــه جنبه هــای احساســی و ســمبولیک یــک 
محصول مرتبط است. مثاًل اینکه یک محصول با چه چیزی می تواند 
کند. برای مدتــی طوالنی محققین ُبعد نشانه شناســی  ارتبــاط برقــرار 
Buchanan, 1985, 19-(طراحــی صنعتــی را می شــناختند. بوچانــان
18( می نویســد: " اینکــه نوعــی از ارتبــاط در محصــوالت طراحی شــده 
وجود دارد، موضوع ناچیزی به نظر می رسد. بدیهی است موضوعات 
مربــوط بــه معنــا و بیان، نه فقط در شــکل گیری روش شناســی تاریخ، 
تئوری، ونقد طراحی تأثیر دارد ، بلکه در رشد پیکره اطالعاتی مفاهیم 

که در واقع راهنمای عملی طراحی هستند نیز مؤثر است".  گرا  معنا
که یکی از ضرورت های طراحی صنعتی می بایست  اخیراً این تفکر 
گردیــده اســت  ایجــاد احســاس توســط محصــول باشــد، پایه ریــزی 
لت  که دال )Krippendorff, 2006(. بــر این اســاس نــوآوری در مفهوم 
که استفاده گر نهایی، مفهومی را به یک محصول نسبت  بر این دارد 
کــه به  گــردد  ح  می دهــد، می توانــد بــه عنــوان نوعــی از نــوآوری مطــر
Ul-( بهترین وجه طبیعت طراحی را بیان می دارد. اولریش و اپینگر

rich, & Eppinger, 2003(، در مــورد جاذبــه احساســی اینگونه بیان 
که بعد از افزودن عواملــی مانند ظاهر محصول،  کیفیتــی  می کننــد: " 
که  رنگ، صدا و استحکام حاصل می گردد و همینطور شور و هیجانی 
که به آن مربوط اســت،  محصول به اســتفاده  گر و جهان ســمبولیکی 
منتقــل می نمایــد". نورمــن )2004(، ایــن بخــش از طراحــی را تحــت 
که با مفهوم یک محصول  عنوان " انعکاســی2۶ " توصیف می کنــد چرا
که بــه یاد می آورد، و در همین حال با تصورات شــخصی  و خاطراتــی 
که محصول به دیگران منتقل می کند ســروکار دارد.  ما و پیغام هایی 
کیفیت  بــرای نــوآور بودن در مفهوم، محصول نه تنهــا باید بیانگر 
باشــد، بلکه باید جذاب و روایتگر یک داســتان بوده و با غرور توســط 
گذاشــته شــود. برای حصــول به ایــن نوع از  مالــک خــود بــه نمایش 
نــوآوری، طراحــان صنعتــی باید بــه تمامــی ابزارهای نشانه شناســی 
کــه بــه عملکردهــای ســمبولیک مربوط  محصــول خصوصــًا آنهایــی 
که مشکالت  می شــوند، تسلط داشته باشــند. بوردک اظهار می دارد 
رســیدن به عملکردهای سمبولیک در وظایف عملی طراحان بسیار 
گان و نه قواعدی برای معنای محصول  مشهود است بطوریکه نه واژ
وجــود ندارد؛ "مفاهیم ســمبولیک می توانند فقــط از مفاهیم معلوم 
 .)Bürdek, 2005, 231( "فرهنگی- اجتماعی محصوالت تفسیر گردند
 ،)Dell‘Era, & Verganti, 2007, 580-599( ورگانتــی  و  ِارا  ِدل 
نوآوری منتج از طراحی را به عنوان نوآوری بنیادینی معرفی می کنند 
که در آن تازگی و جدیدبودن در نشانه  شناسی محصول بر نوظهوری 
و نویــن  بــودن عملکــرد و فنــاوری غالــب اســت. بنابراین ایــن همان 
که از آن به عنوان نوآوری در مفهوم یاد می شــود. بنابر  چیزی اســت 
گونــه نــوآوری در شــرکت های ایتالیایــی هماننــد  نظــر ورگانتــی، ایــن 

کارتل28 و آرتمید29 نمونه بارزی از نوآوری است.  اِلسی27، 
کــه در 40 نمونۀ لیســت  مثــال بســیار خــوب از نــوآوری در مفهــوم را 
که  تحقیقاتــی ایــن پروژه قرار داشــت، دیســک خــواِن مووجی30  اســت 
گردیده است )تصویر5(. این محصول  توسط نائوتو فوکاساوا 31 طراحی 
در اواخر دهۀ نود به بازار عرضه گشت و درحالی که محصوالت تکنولوژیک 
به شــدت متمایــل به برخــورداری از تنــوع بودند، این محصــول دارای 
ســادگی حیــرت  آوری بــود. همانگونه که در تصویر5 مالحظه می شــود، 
که یادآور فن تهویه  این محصول شــامل جعبه ای آویزان از دیوار اســت 
می باشد و با یک ریسمان ساده همانند فن روشن و خاموش می شود. 
مثالی دیگر از لیست محصوالت، سطل زباله ِاوا ُسلو32 است که توسط 
شرکت تولز دیزاین33 طراحی شده و برنده چندین جایزه طراحی گشته 
است. طراح امتیازات فرهنگی سطل زباله را مورد تفسیر مجدد قرار داده 
و زیبایی و عملکرد نوینی را به آن ارزانی داشــته اســت. ظاهر آن خشک 
و بی  پیرایه، مخروطی شکل، صیقلی و تمامًا از فلز استیل ساخته شده 
است. نحوه باز و بسته شدن آن، عملکردی را به نمایش می گذارد که در 
آن منطقی مجذوب کننده وجود دارد. وقتی دِر سطل باز است سرپوش 
آن، در نتیجــه مکانیســمی پیچیــده بــر روی لبــه خود به حالــت تعادل 
کوچکی به ســرپوش  قــرار می گیرد و باز می ماند؛ فقط هنگامی  که ضربه 
وارد آیــد، بــه آرامــی پاییــن آمــده و به نرمی بســته می شــود )تصویــر 5( . 
گرفت،  کــه در اینجــا مــورد بحــث قــرار  نــوآوری در مفهــوم آنگونــه 
گریفیث و  بــه مفهوم طراحی شــمایل )آیکون( بســیار نزدیک اســت. 

کامبیو. کولومبو برای شرکت آرنولفو دی  تصویر4- راست: زیرسیگاری اثر توسط جو 
)http://www.tableartonline.com( :مأخذ

کمد وکشوی ریِورسو تولید ِپکا سیستم. چپ: مجموعه 
)http://easylink.hafele.com( :مأخذ 
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اسکیب استد )Griffith, & Skibsted, 2009, 151(، آیکون را اینگونه 
گردآوری  که مفاهیم فرهنگی را در خود  تعریف می کنند: "محصوالتی 
گی  هایشــان اســت". بنابر  که واالتر از مجموع خصایص و ویژ می کنند 
قول این دو نویسنده، این مفهوم جدید، واالتر و ارزشمندتر از هدف 
خود محصول اســت و از طول عمر تجویزشده برای محصول پایدارتر 
اســت. در نتیجه محصول از نظر فرهنگی موفق خواهد بود و توســط 

رسانه های تصویری و منتقدین تجلیل خواهد شد. 
کــه چــه موقــع یــک محصــول دارای  معمــواًل بیــان ایــن مطلــب 
گفتــه دل ِارا و  نــوآوری در مفهــوم اســت، مشــکل اســت. بــر اســاس 
ورگانتی)2007(، بدلیل اینکه این نوع از نوآوری با تفسیر مجدد معنی 
و مفهــوم محصول ســروکار دارد، لذا نیاز بــه زمان دارد تا در بازار نفوذ 
که نوآوری  نمایــد و بــه موفقیت برســد. بنابرایــن می توان ادعا نمــود 
که بازخورد محصول در بازار نشــان  در مفهوم زمانی حاصل می گردد 
که مفهوم محصول توســط بازار درک شده و باعث موفقیت آن  دهد 
گردیده اســت. این نیاز به انتظار بــرای دیدن قضاوت مردم، نوآوری 
در مفهــوم را به هنر نزدیک می کنــد. در واقع ارزش هردوی اینها بعد 

گذشت زمان، مورد تأیید و تصدیق قرار می گیرد.  از 

گی های سمبولیک  نوآوری در ویژ

نــو آوری در ویژگی هــای ســمبولیک بــه انحراف و تغییر مســیر یک 
محصول از خصوصیات و الگوهای قراردادی اولیه خود مرتبط است. 
کــه هســکت )Heskett, 2002( اشــاره می کنــد، از عهد باســتان  آنگونــه 
انســان ها یکســری از فرم های مناســب را برای اهدافی خاص آفریده -
کاماًل متناســبند و  انــد و بنابرایــن برخی از این فرم ها با نیازهای اصلی 
گلدان یا  زیبنده همان الگوی نخســتین هســتند )مثل شــکل لیوان، 
چنگال(. با این  حال در طول تاریخ فرم های اشیاء به واسطه امکانات 
جدید تکنولوژیک و تغییرات فرهنگی و .... رشــد و تغییر یافتند و این 
اتفاق منجر به آفرینش الگوهای جدید شد. تنها دلیل اینکه یک فرم و 
الگوی قراردادی اولیه پایدار و دارای موقعیت تثبیت شده  ای ست، این 
کامل با عملکرد دارد، بلکه محدودیت های  که آن فرم تطابق  نیســت 
کــه محصــول از قالــب و فرم  صنعتــی و تولیــدی نیــز موجــب می گــردد 
ج نگردد. این همان موضوع برقراری ســاختار غالب در  اولیه خود خار

که توسط  که اشــاره می کند به مفهوم "طراحی غالب"  محصول اســت 
 Abernathy, & Utterback, 1978,( 1978 َابرناتــی و یوتربــک  در ســال
گردیــد. براســاس تعریف آنهــا، طراحی غالب ســاختار  47-40(معرفــی 
کــه اســتاندارد بــازار را پذیرفتــه و در طبقه بنــدی  اولیــه محصولیســت 
خاصــی از یک محصول قرار می گیرد. طراحی غالب، طراحی ای اســت 
گر انتظار بدســت آوردن سهمی از بازار را  که به بازار وفادار اســت و رقبا ا
کنند. قبل از پیدایش ساختار غالب،  دارند باید به این طراحی رجوع 
شرکت ها تالش داشتند راه حل های متفاوتی ارائه دهند اما به محض 
کاهش یافت  گردید، تنــوع محصوالت  این که ســاختار غالب پایه  ریزی 
و بــرای مــدت زمانی نوآوری مبتنی بر این ســاختار یکی پس از دیگری 
کرد )Dell‘Era, & Verganti, 2007, 580-599(. در  رشد و توسعه پیدا 
کردند:  نتیجــه تمامــی محصوالت در این حیطه به هم شــباهت پیدا 
پنکه های رومیزی، ماشــین های لباسشویی، یخچال ها، تلویزیون ها 
گوشــی های موبایل، نمونه هایی از این دســت هستند. در این بین  و 
که  کند این  است  که طراحی صنعتی در نوآوری می تواند بازی  نقشی 
که  راه حل هــای بنیادی ارائه دهد و آنهــا را در قالب فرم های جدیدی 
تا قبل از این وجود نداشته و قابل تصور هم نبوده است، ارائه نماید. 
فرم های بسیار موفق، حاصل از  فرم های اولیه نوین خواهند بود و در 
نتیجه محصوالتی که از نوآوری ویژگی های سمبولیک بوجود می آیند، 
به راحتی قابل تشخیص هستند. یک نمونه از نوآوری در ویژگی های 
سمبولیک، هاب یو اس بی34  اثر اورا-ایتو است که برای شرکت ال- چیه 
که برنده چندین جایزه  طراحی شــده است )تصویر ۶(. این محصول 
طراحی است، دارای پایه کروی شکلیست که آن  را قادر می سازد به هر 
کو 3۶ و  م 35 شرکت الیکا )تصویر۶(، صندلی راحتی سا سو بچرخد. هود اُ
تلفن گریلو اثر زانوسو و َسِپر37، نمونه های دیگری از محصوالتی هستند 
کــه به محــض ورود به بازار، تغییراتــی را در الگوی نخســتین قراردادی 
کو بعنوان  آن محصــول ایجــاد نمودنــد )تصویر 7(. صندلی راحتی ســا
کــه هنگام نشســتن  کــه اســتفاده  گری  مثــال ســاختار بی شــکلی دارد 
به روی آن، فرو می رود را در آغوش می گیرد. در مقایسه با الگوی اولیه 
کو ا نقالبی را ایجاد نموده اســت. به  صندلی هــای راحتی، صندلی ســا
که ایده  گریلو( بــود  کو و تلفن  خاطــر همیــن دو محصــول )صندلی ســا

تصویر 5- راست: سطل زباله ِاوا ُسلو ساخت شرکت تولز دیزاین.
)http://www.evasolo.com( :مأخذ 

چپ: دیسک خواِن مووجی اثر نائوتو فوکوساوا.
)www.muji.eu( :مأخذ 

م ساخت شرکت الیکا.
ُ
تصویر6- راست: هود ا

) http://elica.com( :مأخذ 
 چپ: هاب یو اس بی، اثر اورا-ایتو  ساخت شرکت ال- چیه.

)http://www.popgadget.net( :مأخذ 

بررسی و تبیین انواع نوآوری در طراحی محصوالت و جایگاه طراحی 
صنعتی در روند نوآوری
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نوآوری در ویژگی های ســمبولیک در این پروسه تحقیقاتی پدید آمد. 
گی های ســمبولیک،  که نوآوری در ویژ همچنین باید متذکر شــد 
همیشــه موفقیت تجاری به بار نمــی آورد. وقتی الگوی غالب و اولیه 
کنترل و تحت  الشعاع قراردادن بازار  یک محصول شکســته می شود، 
کار دشــواری می شــود و بالطبع ســود زیادی برای تولیدکننده  اش به 
که وقتــی فرم یک  بــار نمــی آورد. در واقــع مطالعات بازار نشــان داده 
کاماًل جدید و یا بســیار غیرمعمول اســت، استفاده  گر نهایی  محصول 
تالش می کند تا آن  را در یک طبقه بندی قرار دهد و می کوشد آن  را در 
زمره طبقه بندی محصوالت موجود بگنجاند و این موضوع منجر به 

عدم پذیرش محصول می گردد. 
کــه الگوی قــرادادی  بــا این  حــال ممکــن اســت چنیــن محصولی 
جدیــدی را تعریــف می کنــد، هرگــز بــه موفقیت تجــاری نایــل نیامده 
کسب نکرد اما  کو در فروش موفقیت  باشد. بعنوان مثال صندلی سا
به خاطر تبدیل شــدن به بخشــی از تفکرات جامعه ایتالیا، تبدیل به 

گردید. الگوی جدیدی برای صندلی های راحتی 

هرم نوآوری

که شــرح داده شــد، امــکان تعیین  بــا توجــه بــه چهار نوع نــوآوری 
طبقه بندی نوآوری برحسب باال یا پایین بودن میزان بدعت یا تازگی، 
وجــود دارد. نــوآوری در زیبایــی و نــوآوری در اســتفاده، قابــل ترقــی و 
پیشرفت هستند در حالی که نوآوری در مفهوم و نوآوری در ارزش های 
ســمبولیک ریشــه ای و بنیادیــن هســتند. ایــن نــوآوری محصوالتی را 
دربرمی  گیرد که گرچه کاماًل قابل شناسایی و تشخیصند، اما از گذشته 
منفــک نشــده  اند و از ســبکی برگرفتــه از مدل هــای غالــب فرهنگــی و 

 .)Fredrickson, 1998, 300-319( کرده اند زیبایی  شناسی استفاده 

بنابراین نوآوری های قابل توسعه، احساسات مثبت اما با شدت 
کــه ایــن احساســات بــر پایه  کــم در اســتفاده  گر را برانگیختــه می کنــد 
شناخت و قابلیت پیش  بینی است؛ در حالیکه نوآوری های ریشه ای 
کرده و  و بنیادی تغییرات زیادی را در احساسات مصرف  کننده ایجاد 
 ,Henderson, & Clark( وضعیت و پیکره محصول را دگرگون می کند
کــه اســتفاده  گر  1990, 9-30(؛ بنابرایــن ممکــن اســت موجــب شــود 
نهایــی قــادر به درک و تفســیر محصول از طریق مدل های تفســیری 

که از قبل می شناختند، نباشند. 
ح  که اشــاره شد، نتایج طبقه بندی 40 محصول به شر همان گونه 
زیر بود: در 14 محصول نوآوری در زیبایی، در 12 محصول نوآوری در 
اســتفاده، در 9 محصــول نــوآوری در مفهــوم و در 5 محصول نوآوری 
گی های ســمبولیک. پس از آنکه 50 محصول دیگر به نمونه ها  در ویژ
ح زیــر  گردیــد، نتایــج حاصــل از نمونــه 90 محصولــی بــه شــر اضافــه 
بــود: در 32 محصــول نــوآوری در زیبایی، در 31 محصــول نوآوری در 
اســتفاده، در 18 محصول نوآوری در مفهوم و در 9  محصول نوآوری 
کــه در نمــودار 2 نشــان داده  در ارزش هــای ســمبولیک. همان گونــه 

شده، نسبت ها تقریبًا با هم برابرند.
بــا توجــه بــه درصدهــای نمایــش داده شــده در نمــودار2، چهــار 
کشــیده شــده  اند  نــوع نــوآوری مذکــور بــه شــکل یــک هرم بــه تصویر 
کــه نوآوری هــای قابــل توســعه در پایین هــرم ) زیبایی و اســتفاده( و 
نوآوری هــای بنیادیــن )مفهــوم و ارزش های ســمبولیک( در باال قرار  
کامــاًل  گرفته  انــد. در حقیقــت شــکل هــرم بــا درصدهــای داده شــده 
کــه هرچه نــوآوری  کــه نمایان گــر ایــن حقیقــت اســت  منطبــق اســت 
گی های  کمتر اتفاق می افتد. باالخص نوآوری در ویژ مشکل  تر باشد، 
سمبولیک همان گونه که اشاره شد پدیده ای است که به ندرت اتفاق 
کل پدیده نوآوری منتج از طراحی در این تحقیق ( و به  می افتد )%10 

همین دلیل در رأس هرم واقع شده است)نمودار3( .
تحلیــل رابطــه بیــن اهرم های آغازکننــده نــوآوری و نتایج حاصل 
در نوآوری نشــان می دهد در نوآوری های زیبایی و اســتفاده، ارتباط 
مســتقیمی بیــن اهرم هــا و نتایج نــوآوری وجــود دارد. در واقع نتایج 
تحلیل40 محصول به انضمام تحلیل90 محصول که در جدول1 نشان 
که: نوآوری  داده شــده، مــا را به این نتیجه گیــری رهنمون می ســازد 
در اســتفاده معموال از اهرم طرز اســتفاده منتج می شــود در حالی  که 
نــوآوری در زیبایی از اهرم فرم اســتفاده می کند؛ در هرکدام از آنها نیز 
طــراح صنعتی ممکن اســت از اهــرم تکنولوژی بهره ببــرد )جدول 1(.

نمودار2- چپ: سهم درصدی 4 نوع نوآوری در میان 40 محصول.
راست: سهم درصدی 4 نوع نوآوری در میان 90 محصول.

گریلو  اثر زانوسو و َسِپر. تصویر7- راست: تلفن 
)www.Moma.org( :مأخذ 

کو اثر زانوتا. چپ: صندلی راحتی سا
)http://www.zanotta.it( :مأخذ 
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کثر  کــه در جــدول2 دیــده می شــود، در ا از طرفــی دیگــر همان گونــه 
نمونه هــا )۶7% در نمونه90 محصولی(، نوآوری در مفهوم و نوآوری در 
ویژگی های ســمبولیک در نتیجه اســتفاده از دو اهرم به طور هم زمان 
اســت. نوآوری در مفهوم می تواند نتیجه ترکیب استفاده از تکنولوژی 
ِکرمی  کتابخانه  جدیــد و تعریف فــرم غیرمعمول صــورت پذیرد ماننــد 
کریالت ســاخته شــده  که از متا کارتل  شــکل رون آراد ســاخت شــرکت 
است؛ در سه مورد نیز استفاده همزمان از سه اهرم صورت پذیرفته و در 
شش مورد هم استفاده از فقط یک اهرم منجر به نوآوری گشته است. 
که برای محصول تعریف شــده(  در جــدال بین عملکرد )کارکردی 
و فرم )پیکره خارجی شــیئی مرکب از شــکل، تناسب و رنگ(، جدالی 
که سابقه تاریخی طوالنی در طراحی صنعتی دارد، نوآوری در زیبایی 
بــه فــرم و نوآوری در اســتفاده به عملکرد مربوط اســت. برعکس این 
موضــوع، نمی تــوان مرز مشــخصی بین نــوآوری در مفهــوم و نوآوری 

کــه ایــن دو نــوع نــوآوری  گی هــای ســمبولیک قایــل شــد چرا در ویژ
می تواننــد عمدتــًا یا در فرم و یــا در عملکرد محصول بــکار روند اما در 

هر دو آنها به طور همزمان نیز می توانند بکار روند. 
بخاطرآوریــد، در نمونــه نــوآوری در مفهــوم، آبمیوه گیــری معــروف 
لســی طراحی شــده اســت، شــیئی  کــه برای شــرکت َاِ فیلیــپ اســتارک 
که ماحصــل توانایی طــراح در تغییر  بــه مفهومــی جدید دســت یافتــه 
ویژگی های فرمی قراردادی و مرســوم آن اســت. مفهوم جدید ســطل 
گشته  آشغال ِاوا-سولو نیز با تمرکز بر طرز استفاده از محصول، حاصل 
م شرکت الیکا هم هنوز  است. در نوآوری ویژگی های سمبولیک در هود ا ُ
این محصول از هودهای ســنتی از نظر شــکل و ریخت  شناسی فاصله 
گریلو، مارکو زانوسو، در تعریفش از استفاده  دارد. همین طور طراح تلفن 
از محصــول، ویژگی هــای ســمبولیک جدیدی را تعریف نموده اســت. 

نمودار3- هرم نوآوری.

جدول1- مطابقت اهرم های نوآوری با نتایج.

جدول 2- تعداد اهرم و نوع نوآوری.

نتیجه

کلی  تر در هر روند  یکی از اهداف مهم در طبقه بندی و شاید بطور 
سیســتماتیک، حذف جزییات و آشــکارنمودن مرزها و محدوده های 
مشــخص جهت تبیین و شــناخت و تعیین تفاوت ها و شــباهت ها در 
پدیده هــای مربوط بــه یک موضوع می باشــد. این یکــی از روش های 
کنون  مرســوم انســان در فهم و احاطه جهان پیرامون خود از دیرباز تا
که انسان برای شناخت و دستیابی به جهان، آن  را  بوده است. روشی 
خالصه و طبقه بندی نمود تا بتواند وقایع غیریکسان را از تشابهات در 

یک سیستم محدود و متناهی بازشناسد. 
کند: یکی  کــه دو هدف اصلــی را دنبــال  ایــن  مقالــه در پــی آن بود 
گاهــی طراحــان از شــیوه های نوآوری با اســتفاده از یک روند منطقی  آ
و شــناخت انــواع نــوآوری و ابــزار مــورد نیــاز آن، و دیگــری تســلط بــه 
ایــن روش در جهــت تبییــن و روشــن ســاختن نقــش و جایــگاه طــراح 
صنعتــی در نــوآوری محصوالت جدیــد؛ در این راســتا از روش پژوهش 
که هدف، توصیف صریح و شناسایی  گردید  پدیدارشناختی استفاده 
پدیده هــا بود.  در ایــن پژوهش، محصوالت موفق طراحی صنعتی به 
ک و توصیف قرار  عنوان پدیده مطرح گردیدند و توسط افراد، مورد ادرا

گرفتند. در این روش تجارب مشترک افراد نسبت به  این محصوالت از 
کسب نتایج  گرفته و منجر به  منظر ماهیت و معانی  مورد بررســی قرار 
گردید: شناســایی اهرم های مورد اســتفاده برای نوآوری  قابل توجهی 
که شامل فرم، طرز استفاده و فناوری هستند و نتایج  منتج از طراحی 
کــه انــواع نــوآوری در زیبایی، نــوآوری در طرز  حاصــل از ایــن اســتفاده 
استفاده، نوآوری در مفهوم و نهایتًا نوآوری در ویژگی های سمبولیک 
یــک محصــول خواهد بود. نــوآوری در زیبایــی و طرز اســتفاده ارتباط 
مســتقیمی با اهرم های مربوط به خود یعنی اهرم فرم و طرز اســتفاده 
که قابل توســعه می باشــند درحالی که  دارنــد و نوآوری هایــی هســتند 
نــوآوری در مفهــوم و ویژگی هــای ســمبولیک می تواننــد از اهرم هــای 
ترکیبی مانند فرم و فناوری و یا فرم و طرز استفاده به  وجود آیند و جزو 
که در  نوآوری های بنیادین و ریشه ای محسوب می گردند. این نتایج 
گردید، می تواند نقش بسزایی در  قالب طبقه بندی انواع نوآوری ارائه 
تصمیم گیری طراحان برای نوآوری در طرح و اســتفاده درســت از ابزار 
نوآوری  و همین  طور شناخت جایگاه طراح صنعتی در فرایند طراحی 

و تولید، داشته باشد.  

بررسی و تبیین انواع نوآوری در طراحی محصوالت و جایگاه طراحی 
صنعتی در روند نوآوری

نوآورینوع اهرم
زیبایی

نوآوری 
استفاده

نوآوری 
زیبایی

نوآوری 
استفاده

1102۶0فرم

30۶0فرم + فناوری

01102۶طرز استفاده

0205طرز استفاده + فناوری

تعداد اهرم 
بکار رفته

نوآوری
مفهوم

گی  نوآوری ویژ
سمبولیک

گی  مفهوم + ویژ
سمبولیک

کل درصد 

22%51۶یک اهرم

۶7%11718دو اهرم

11%213سه اهرم
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پی نوشت ها

1 Design- driven innovations.
2 Maldonado.
3 Semantic.
4 Red Dot.
5 IF Design.
6 Design Boom.
7 Grillo Telephone.
8 Sacco Armchair.
9 Typological Innovation .
10 Robert Öhman.
11 Normann Copenhagen.
12 Boje Estermann.
13 Good Design Award.
14 Design Plus Award.
15 Pluma.
16 Brandiacentral.
17 Serralunga.
18 Santavase.
19 Denis Santachiara.
20 Woongjin Coway.
21 Golden Disk USB.
22 Ora Ito.
23 Riverso.
24 Joe Colombo.
25 Arnolfo di Cambio.
26 Reflective.
27 Alessi.
28 Kartell.
29 Artemide.
30 Muji Cd Player.
31 Naoto Fukasawa.
32 Eva Solo.
33 Tools Design.
34 USB Hub.
35 Om Hood.
36 Sacco Armchair.
37 Grillo Telephone.
38 Zanuso and Sapper.
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