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چکيد ه

تفکر طراحی که از د یرباز موضوع مورد  بحث پژوهشگران حوزه طراحی بود ه، مجموعه  ای از مفاهیم و جنبه  های د رونی و بیرونی است 

که د ر فرایند  طراحی توسط طراحان به کار گرفته می  شود . ازاین رو، انجام تحقیقاتی که شیوه تفکر طراحانه را مورد  بررسی قرار د هد  

و شناخت مناسبی از آن پد ید  آورد ، د ارای اهمیت می  باشد . طی مطالعات صورت گرفته د ر این پژوهش د ر زمینه تفکر طراحی، به 

لزوم پرد اختن به نظریه  های متفکرین این حوزه د رباره جنبه  های ذاتی طراحی پی برد ه شد ه است. هد ف از این پژوهش، د ستیابی 

به مهم ترین جنبه  های ذاتی و د رونی طراحی است که مورد  توجه پژوهشگران برجسته حوزه تفکر طراحی می  باشد  که به روش 

توصیفی و با رویکرد  کیفی و از طریق گرد آوری اطالعات اسناد ی )کتابخانه  ای( انجام شد ه است. نتایج حاصل از آن نشان می  د هد  

که پژوهشگران د ر مطالعات خود  به هفد ه جنبه ذاتی طراحی اشاره کرد ه  اند ، که برایان الوسن و نایجل کراس بیشترین مطالعات 

را بر روی این جنبه ها انجام د اد ه  اند . هم چنین بیشترین توجه پژوهشگران به ترتیب به جنبه  های ذاتی »خالقیت« و »اسکیس« و 

کم ترین توجه پژوهشگران به جنبه  های ذاتی »بینش ذهنی ناگهانی« و »طرح واره« معطوف شد ه است. بیشتر پژوهشگران نیز به 

ترتیب به جنبه  های »خالقیت«، »یافت  گری یا کشف«، »شهود « و »ناخود آگاه« پرد اخته  اند  که نشان از اهمیت این جنبه  ها د ارد .
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طراحی، فعالیتی برای تولید  اید ه و راه  حل  های جد ید  برای تغییر جهان 
 Chrysikou, 2020,)  به جای تکرار ساد ه اید ه و راه  حل  های موجود  می  باشد
320). هد ف طراحی به طور سنتی افزایش کیفیت زند گی با از بین برد ن 
 Ozkaramanli et) موانع و افزایش تجربیات روزمره زند گی انسان  ها است
al., 2017, 1). تفکر طراحی نیز یکی از بهترین ابزارها برای مواجهه و غلبه 
بر مسائل جد ید ، پویا و پیچید ه است که براساس نیازهای انسان و مشکالت 
واقعی د نیای پیرامون به   وجود  آمد ه  اند  و د ر پی د ستیابی به راه  حلی برای 
بهبود  وضعیت موجود  به وضعیت مطلوب می  باشند  )فرید یزاد ، 1395، 
35(. طراحی د ر کنار علم و هنر، عرصه مستقلی از معرفت بشری است و 
شیوه اند یشید ن طراحانه، نه از جنس اند یشه تحلیلی د انشمند ان است نه 
همتای اند یشه اشراقی هنرمند ان، بلکه شیوه اند یشید نی است خود  بنیاد  
که فرآیند ش آن را از د یگر شیوه اند یشید ن متمایز می  کند . تفکر طراحی 
حول محور ارتباط میان فرایند  ذهنی د رونی و نمود  خارجی آن حرکت 
می  کند . بنابراین طراح بایستی واسطه  ای برای بیان د اشته باشد ، بد ین 
صورت که ماهیت بازنگری طراحی را از طریق گفت  وگو میان نمود  د رون و 
برون نشان   د هد . برای پرد اختن به مقوله »تفکر طراحی« یکی از حوزه  های 
مطالعاتی که می  تواند  یافته  های آن مورد  توجه قرار بگیرد ، جنبه  های ذاتی 
طراحی می  باشد . به د لیل گسترش روزافزون کاربرد  واژه تفکر طراحی د ر 

عصر حاضر، حجم قابل توجهی از کتاب  ها، مقاله  ها و مطالعات د ر حوزه تفکر 
طراحی د ر نقاط مختلف جهان، پرد اختن به این موضوع که کد ام جنبه  های 
ذاتی طراحی بیشتر مورد  توجه و مطالعه قرار گرفته  اند ، امری مهم می  باشد . 
یکی از بهترین راه  های شناخت بررسی د ید گاه پژوهشگران برجسته حوزه 
تفکر طراحی هم چون کریستوفر الکساند ر1، نایجل کراس2، برایان الوسن3، 
د ونالد  نورمن4، گلین پارسونز5 و د انشنامه د یزاین6 می  باشد  که انتخاب این 
پژوهشگران به علت مطالعات بسیاری است که د ر این باره انجام د اد ه  اند  
و هم چنین ارجاعات بسیاری که د ر پژوهش  های علمی به آنها د اد ه شد ه 
است، می  باشد . د ر این راستا پژوهش حاضر با بررسی  ها و واکاوی  هایی د ر 
خصوص د ید گاه این پژوهشگران د رباره جنبه  های ذاتی طراحی، نوشتار و 
مطالعات انجام شد ه توسط آنها د ر این حوزه و برخی از پژوهشگران د یگر 
که د ر مطالعات آنها بیان گشته است، به کاوش د رباره جنبه  های ذاتی 
طراحی می  پرد ازد  که طراحان به هنگام خلق اثر و فرایند  طراحی از آنها 
استفاد ه می  نمایند . هد ف از این پژوهش د ستیابی به مهم ترین جنبه  های 
ذاتی طراحی که مورد  توجه پژوهشگران حوزه تفکر طراحی بود ه است، 
می  باشد . د ر این راستا پرسش  های تحقیق حاضر عبارت اند  از اینکه: از نظر 
پژوهشگران مهم ترین جنبه  های ذاتی و د رونی طراحی برای خلق محصول 
کد ام جنبه  ها می    باشد ؟ کد ام یک از این پژوهشگران بیشتر به جنبه  های 

ذاتی طراحی پرد اخته  اند ؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر به روش توصیفی براساس مطالعات و بررسی  های انجام د اد ه 
د ر پژوهش  ها و تألیفات پنج پژوهشگر برجسته حوزه تفکر طراحی که 
بیشتر د ر این حوزه کار کرد ه  اند  و کتاب د انشنامه   د یزاین، با رویکرد  کیفی 
صورت پذیرفته و از طریق گرد آوری اطالعات اسناد ی )کتابخانه  ای( از 
جمله مطالعه مقاالت و کتب انجام گرفته است. پس از مطالعه مقد ماتی7 
متن پژوهش  ها و تألیفات پژوهشگران منتخب، و د ستیابی به جنبه  های 
ذاتی و د رونی طراحی بیان شد ه توسط آنها و محققانی که آنها د ر مطالعات 
خود  به آن پرد اخته  اند ، این پژوهش به بررسی میزان توجه هر یک از 
پژوهشگران به این جنبه  ها پرد اخته است. بنابراین از این منظر نوع مطالعه 
نظری و تحلیل محتوا می  باشد  و مبتنی بر بررسی و استنتاج موضوعات از 

د اد ه  ها است )تصویر 1(.

پيشينه پژوهش
امروزه حجم عظیمی نوشته د ر باب طراحی، تفکر طراحی و فرآیند  
طراحی وجود  د ارد . پژوهشگران بسیاری د ر توصیف و تبیین چیستی 
و سازوکارهای فرآیند  طراحی و ماهیت ویژه تفکر طراحانه مطالعات و 

د ر   )1395( (Lawson, 2005, 9). شریفی  د اد ه  اند   انجام  پژوهش  هایی 
با عنوان »بررسی د ید گاه های نظریه پرد ازان پروسه معماری یا  مقاله ای 
آموزش طراحی، نظریه  پرد ازانی چون الوسن، کراس، الکساند ر، شووان و 
ند یمی« به مطالعه و بررسی نظریات محققان حوزه معماري می  پرد ازد  و 
مهاجری و قمی   )1387( هد ف خود  را از نوشتن مقاله  ای با عنوان »رویکرد ی 
بر  یاد د اشت  هایی  از  الکساند ر  نظریه  های طراحی کریستوفر  بر  تحلیلی 
ارائه  پیچید گی«  نظریه  از  مفاهیم جد ید ی  تا  الگو  زبان  و  فرم  ترکیب 
جمع  بند ی تحلیلی از سیر تکاملی نظریات طراحی الکساند ر د ر د ستیابی به 
روش  های طراحی مد نظر وی با کیفیتی فاقد  زمان و جاود انه بیان می  کنند . 
ولی بررسی د ید گاه های نورمن، پارسونز و د انشنامه د یزاین د ر این عرصه، 
کم تر مورد  د قت قرار گرفته است. هرچند  بیشتر پژوهش  ها به نقد  و بررسی 
د ید گاه  ها و مطالعات این پژوهشگران د ر حوزه طراحی، معماری و آموزش 
آنها پرد اخته  اند  ولیکن مطالعاتی منسجم د ر راستای د ستیابی به د ید گاه 
پژوهشگران نسبت به جنبه  های ذاتی و د رونی طراحی، هم چنین توجه 
به د ید گاه محققانی که آنها د ر مطالعات خود  بیان نمود ه  اند  و استخراج 

مهم ترین جنبه  های از منظر آنها، کم تر د ر اختیار است.

مقد مه

تصویر 1 - مراحل انجام پژوهش.

 
 
 
 

 

 

 روش تحقیق  

بررسی مطالعه مقدماتی پژوهش های پژوهشگران حوزه تفکر طراحی
شده توسط پژوهشگران های ذاتی طراحی بیاندستیابی به جنبه

های ذاتی طراحی  بررسی میزان توجه هر یک از پژوهشگران به هریک از جنبه
های ذاتی طراحیترین جنبهاستخراج مهم

روش توصیفی
رویکرد کیفی
تحلیل محتوا

گردآوری اطالعات اسنادی
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مبانی نظری پژوهش
1- طراحی

طراحی  هم چون  مختلفی  مهارت  های  و  تخصص  ها  شامل  طراحی 
گرافیک، طراحی محصول، طراحی تعامل، طراحی نرم افزار و غیره که با 
توجه به نتایج آنها تعریف می  شود  (Lazar, 2018, 1). هم چنین شامل 
طیف گسترد ه ای از اشکال د انش است، نه تنها آنهایی که د ر علوم ارزش 
د ارند ، بلکه معنای نماد ین و استعاره  ای، د انش شهود ی و د انش حاصل از 
عمل را نیز شامل می  شوند  (Cross, 1990, 14). یک تعریف واحد  و مورد  
پذیرش همه پژوهشگران و متخصصان طراحی وجود  ند ارد  و د رک و معنای 
Abhig-)  د ر رشته  های طراحی، حرفه  ها و زمینه  های طراحی متفاوت است

yan et al., 2021, 4). می  توان این گونه بیان کرد  که طراحی با هد ف تغییر 
جهان یک روند  خالقانه و سیستماتیک است و د ارای مراحلی مختلف با 
ترتیب و توالی مشخص، منظم و روابطی می  باشد   )حکیمی، 1395، 145(. 
د ر معنای ساد ه، طراحان  خبره مهارت  ها و توانایی  های مرتبط با بسیاری 
از اشکال د انش را با عملکرد های مختلفی ترکیب می  کنند  که به   مثابه 
قابلیت انسان د ر شکل د اد ن و ساختن محیط، به منظور برطرف کرد ن نیازها 
و معنابخشی به زند گی تعریف می  شود . طراحی کرد ن از زوایای مختلف، 
بخشی از ماهیت وجود ی انسان است و یکی از ابتد ایی ترین ویژگی  های 
زند گی  کیفیت  تعیین کنند ه  و  اصلی  عوامل  از  و  انسان بود ن  با  مرتبط 
می  باشد  (Heskett, 2005). هم چنین یک فرآیند ی هد فمند  محسوب 
می  شود  که مستلزم حل مسأله، پاسخگویی به نیازها و بهبود  شرایط یا 
خلق چیزهای جد ید  است )صاد قی نائینی،71،1393(. به تعریف هربرت 
سایمون طراحی را می  توان عملکرد ی هد ف  مد ار د انست که به د نبال تغییر 
 Friedman,)  شرایط موجود  به شرایط شایسته و مورد  انتظار می  باشد
508 ,2003)، که د امنه وسیعی از تالش  های انسان را د ر برمی  گیرد  که 
نیازمند  مسأله  یابی، مسأله  گشایی، استقرار و خلق اید ه  های نو، قیاس و 

.(Lawson, 2005, 293) استنباط، تحلیل و ترکیب است

2- تفکر طراحی
د انش  آکاد میک  شکل  گیری  همپای  طراحی  تفکر  مطالعات  شروع 
 .(Leverenz, 2014, 4)  د یزاین از آغاز د هه1920 میالد ی د انسته می  شود
با این وجود ، توجه به متد های طراحی د ر د هه های60 و70 قرن بیستم، 
بروز عمومی اید ه تفکر طراحی را د ر د هه  های80 و 90 این قرن، سبب 
اید ه کاربرد  نسخه  های  از این زمان،   .(Kimbell et al.,2009,2) گشت
طراحانه برای د یگر ِحَرف به طور جد ی مورد  پیگیری قرار گرفت. بنابراین 
برخی صاحب  نظران به معرفی کاربرد های تفکر طراحی د ر د یگر حوزه  ها 
با اشاره به آرای برخی  کوشید ند  (Liedtka et al.,2011,19). رود گرز8 
د یگر از صاحب  نظران، تفکر طراحی را یک متد ولوژی برای تولید  اید ه  های 
خالق می  د اند . د ر تعریفی نسبتاً جامع، تفکر طراحی به استفاد ه پروسه حل 
Melles&Thompson-)  مسأله د ر رابطه با د نیای پیرامون تفسیر می  کند

Whiteside, 2012, 162). به بیانی د یگر، تفکر طراحی راهبرد ی بسیار 
خالقانه د ر تولید ات می  باشد  )پیوتروسکی ،1394، 46(. براون د ر سال 
2008 تفکر طراحی را د ر قالب شیوه  ای که از قریحه  ی طراح و روش  هایی 
بهره می  برد  که نیازهای افراد  را با آنچه از نظر فناوری عملی است و با آنچه 
راهبرد  یک طرح است، هماهنگ سازد  (Brown, 2008, 86). این امر 

فرآیند ی است که موجب می  شود  طراحان راهکارهای طراحی خالقانه  ای 
برای مسائل پد ید  آورد ند  )پیوتروسکی، 1394، 46(.

2-1. د انشنامه د یزاین

جنبه  های  د رباره  مقاله  وار  مد خل  سیصد   از  بیش  د یزاین  د انشنامه 
گوناگون د یزاین است. د یزاین د ر این کتاب به معنای وسیع کلمه به کار 
برد ه شد ه است. د ر این د انشنامه، پای علوم گوناگون به میان آمد ه است: 
از فیزیک و شیمی گرفته تا هنرهای تجسمی و فلسفه )محمد ی، 1398، 
13(. برای د رک کلیت مفهوم د یزاین و نیز سازوکار پژوهش علمی د ر این 
زمینه، ناگزیر ضرورت بحث د رباره مقوالت اصلی د یزاین و تالش برای 
به واسطه  فرآیند ی که  تقویت می  کند ،  را  فرآیند ی  آنها چنین  پذیرش 
پاالیش مد اوم، هرگز نمی  تواند  کاماًل به انجام برسد . د انشنامه، به همت 
میشائیل ارل هاف9و تیم مارشال10 گرد آوری و هم زمان به زبان انگلیسی 
و آلمانی برای کمک به فهم مفاهیم مهم د یزاین د ر سطح جهان منتشر 
شد ه است. ویراستاران این کتاب، با جذب نویسند گانی از سراسر جهان با 
تسلط ویژه موضوعات اختصاص یافته به آنها، برای این پروژه باعث غنای 
بحث د ر باب اصطالحات د یزاین شد ه  اند . هد ف این کتاب آن است که میان 
گروه  های مختلفی که امروزه د ر زمینه   د یزاین نقشی د ارند ، بحث و تباد ل 

.(Erlhoff, et al., 2008, 17)  نظر ایجاد  کند

2-2. نایجل كراس
کراس د ر جد ید ترین کتاب خود  با عنوان تفکر طراحی11 هد ف خود  را 
کمک به عالقه مند ان طراحی می  د اند ، برای بهبود  د رک آنها نسبت به اینکه 
طراحان چگونه می  اند یشند  و کار می  کنند . نگرش او د ر جهت تالش برای 
فهمید ن چگونگی کار و اند یشه طراحان بر پایه پژوهش است. کراس اظهار 
می  د ارد  که: »هد ف من آشکارکرد ن و بیان توانایی  های اد راکی و خالقانه  ی 
مشترک میان حوزه  های مختلف طراحی است«. او د ر مطالعات خود  برای 
د ست  یابی به نتایج بهتر، از روش  هایی چون مصاحبه با طراحان، مشاهد ات 
و مورد کاوی  ها، مطالعات تجربی، شبیه  سازی، تأمل و نظریه  پرد ازی استفاد ه 
گزارش  و  می  کند   مورد کاوی  را  موارد ی   .(Cross, 2011) است  نمود ه   
می  د هد  که نتیجه حاصل از آن مشاهد ه، آزمایش، تحلیل و بررسی هستند . 
هم چنین کراس این چنین بیان می  کند  که به این د غد غه ذهنی طراحان 

بررسی جنبه های ذاتی طراحی از منظر پژوهشگران حوزه تفکر طراحی

 

(Cross, 2011, 33) :تصویر 2- مک  الرن اف 1 و طرح د ستی آن از گورد ون مورای. مأخذ
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که فرآیند  طراحی از کجا شروع می  شود  و اید ه اولیه  ی طراحی از کجا 
سرچشمه می  گیرد ، پاسخ می  د هد . او د ر آثار خود  به گرد آوری مجموعه  ای 
برگزید ه از گزارش  ها، سخنرانی  ها و مقاله  ها پرد اخته است، به منظور د رک 
شیوه کار با طراحان با ماهیت تخصص طراحی و ارج نهاد ن بر شناخت 

.(Cross, 2006) طراحی به عنوان جنبه  های مهم هوش آد می بود ه است

2-3. برایان الوسن
الوسن د و نکته مهم از د ستاورد های حاصل از پنج د هه پژوهش و برخورد  
افکار د ر زمینه »طراحی« اشاره کرد ه است: نخست آنکه پیچید گی  های این 
فعل انسانی، نگاهی ساد ه  انگارانه و نظریه  پرد ازی  های تجویزی د و د هه اولیه 
را ناگزیر به نگاهی واقع  گرایانه  تر و  نظریه  پرد ازی  های توصیفی مبد ل ساخته 
است. د وم آنکه شیوه اند یشه طراح، د ر حکم شیوه اند یشید نی خود  بنیاد  
یافته می  د اند  که فرآیند  سازوکارهای خاص خود  را د ارد  و  موضوعیت 
تحقیق د رباره آن به الیه  های شناخته  ای از ذهن انسان پرتوافکن خواهد  
شد . الوسن حد ود 200 اثر شامل کتاب، مقاله و گزارش منتشر کرد ه است 
که مشهورترین آنها کتاب  های طراحان چگونه می  اند یشند12 و طراحان چه 
می  د انند ؟13، طراحی د ر ذهن14، زبان فضا15و خبرگی د ر طراحی16 است 
که کتاب طراحان چگونه می  اند یشند  از جامع  ترین کتاب  های منتشر شد ه 
د ر نوع خود  است. کتاب طراحان چه می  د انند  بیشتر د رباره د انش خاصی 
است که طراحان، به هنگام پرد اختن به هنر خود ، بر آن تکیه می  کنند  و 
آن را به کار می  برند  )ند یمی، 1395، 9(. به گفته الوسن، این د و کتاب، 
د ر کنار هم معرف آخرین اند یشه  های حامل چهار د هه پژوهش وی د رباره 

.(Lawson, 2005) فرآیند  طراحی است

2-4. الکساند ر كریستوفر
کریستوفر پد ر »پد ر زبان  های الگو«17، د ر سوابق علمی خود  د ارای د و 
جریان فکری متمایز است. کتاب یاد د اشت  هایی بر ترکیب فرم18 متعلق 
به اولین د وره از جریانات فکری او است. الکساند ر اید ه  های قبلی خود  د ر 
طراحی کاماًل رد  نمی  کند  بلکه آنها را پرورش می  د هد . بنابراین آثار مختلف 
الکساند ر گوشه  هایی از یک سناریو را به هم می  پیوند ند . د ر آغاز سناریو 
د رصد د  است تا به مد د  عقل خود  به مصاف پیچید گی  های طراحی برود ، 
ولی پس از طی یک روند  منطقی و د ر انتهای د استان به نوعی پختگی 
می  رسد  که اتکاء زیاد ی به شهود  د ارد  (Alexander, 1964, 8). کتاب  های 

الکساند ر را نباید  به عنوان مرجعی برای حل مشکالت طراحی قلمد اد  کرد ، 
بلکه باید  به عنوان راهنمای طراحی مورد  استفاد ه قرار بگیرند . طراحی 
برپایه د رک الگوها امکان موفقیت بیشتری د ارد ، زیرا که نتیجه تجربیات 

مرد مان د ر عصرها مختلف می  باشد  )مهاجری و قمی، 1387، 55(.

2-5. د ونالد  نورمن
نورمن یک از پژوهشگران مطرح د ر حوزه طراحی می  باشد  که با آد م  های 
مختلفی سرکار د اشته   است و لحن او بازتاب تجربیات گوناگون او می  باشد ؛ 
او د ر نوشتار خود  د ر کتاب  هایش خوانند ه را قاد ر به مشاهد ه خوب می  کند  
و اصول اساسی مورد  نیاز برای از بین برد ن مشکالت، را تبیین می  کند . 
نورمن بیشتر از هر چیز روانشناس کاربر است و د ر مقابل به ذهن و روان 
طراح کاری ند ارد  (Norman, 2002 & 2005). از د ید گاه نورمن »همه 
مرد م یکسان هستند ، د ر نتیجه اصول طراحی نیز یکسان خواهد  بود «. 
هم چنین او معتقد  بود  که طراحی نقش مهمی د ر زند گی انسان د ارد  و 
اطمینان از مناسب بود ن، قابلیت استفاد ه، مفید  و لذت  بخش بود ن طراحی، 
می  تواند  نقش مهمی د ر زند گی همه انسان  ها د اشته باشد . بیشتر آثار او با 
لحنی صمیمی د ر باب موضوعاتی چون طراحی خوب و لذت بخش، قد رت 
طراحی کرد ن برای مرد م، پیوند های عاطفی بین طراحی و روانشناسی، 
نقش  ارتباط  ماشین  ـ   ،  و  انسان  طبیعی  ـ   تعامل  مشتری  گرایی   نظریه 
عواطف و احساسات د ر طراحی محصوالت، مشارکت کاربران و طراحان د ر 
رام کرد ن مسائل و موقعیت  های پیچید ه و نگاهی همراه با ترس و امید  به 

.(Norman, 2007 & 2011)  آیند ه هوشمند  می  باشد

2-6. گلين پارسونز
راهی  پید اکرد ن  زمینه  د ر  خوب  طراحان  که  است  معتقد   پارسونز 
که »مسأله طراحی« را حل کند ، د ارای نوعی استعد اد  ذاتی می  باشند . 
به عبارتی طراح خوب می  تواند  به َشم خود  یعنی ویژگی پر رمزورازی 
که قابلیت ارزیابی یا د رک ند ارد ، تکیه کند . د غد غه  هایی د رباره توانایی 
از  یکی  که  است  برانگیخته  را  بسیاری  واکنش  های  طراحی  و سالمت 
این واکنش  ها به وجود  آمد ن نهضت »روش  شناسی طراحی« می  باشد . 
پارسونز هم چنین بیان   می  نماید  که خالقیت ذاتاً توانایی اسرارآمیزی است. 
د ر بسیاری از حرفه  ها برخی از افراد  خالق  تر از د یگران هستند  و کسی 
چه می  د اند  منشاء فکرهایی که به ذهنشان می  رسد  چیست؟ او می  گوید : 

تصویر 3- طرح پيشنهاد ی كليسای جان الهی،
(Lawson, 2004, 42) :سانتياگو كاالتراوا. مأخذ

(Norman, 2005, 134) :تصویر 4 )سمت راست(- صند لی بيچاره، از گالری رن  ویک. مأخذ
(Norman, 2011, 18) :تصویر 5 )سمت چپ(- قهوه  ساز سایفون متعاد ل. مأخذ 
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»شاید  روانشناسی سرانجام بتواند  بگوید  که چرا برخی از افراد  خالق  تر از 
د یگرانند  و وقتی چنین شود  برای د رک اینکه چه چیزی باعث می  شود  
فرد ی به طراحی بزرگ تبد یل بشود  د ر موقعیت بهتری خواهیم بود .« 
ولی با اینکه تاکنون خالقیت به خوبی د رک نشد ه است ولی می  توان اظهار 
کرد  که برخی افراد  برای آنکه طراحی بزرگ بشوند  از استعد اد  بیشتری 

.(Parsonz, 2016, 53-54)  برخورد ارند

3-یافته  ها: بررسی مهم ترین جنبه های ذاتی  تفکرطراحی
حوزه  این  برجسته  پژوهشگر  چند ین  د ید گاه  بیان  به  پژوهش  این 
می  پرد ازد ، به منظور د ستیابی مهم ترین جنبه  های ذاتی طراحی برای خلق 
محصول و میزان کاربرد  این جنبه    ها توسط پژوهشگران. برای حصول این 
هد ف، کتب و پژوهش  های کراس، الوسن، کریستوفر، نورمن، پارسونز و 
د انشنامه د یزاین که بیشترین ارجاعات را د ر پژوهش  های اخیر به خود  
اختصاص د اد ه  اند ، مورد  مطالعه قرار گرفته و به جمع  آوری نظام  مند  د اد ه  ها 
از اسناد  و مد ارک موجود  پرد اخته شد ه است. برای این منظور د ر ابتد ای 
امر با یک مطالعه مقد ماتی، مقاالت پنج سال اخیر د ر حوزه تفکر طراحی 
مورد  بررسی قرار گرفته است، بر حسب کلید واژه  های مقاالت چاپ شد ه 
د اشته  اند ،  تکرار  میزان  بیشترین  که  طراحی  د رونی  و  ذاتی  جنبه  های 
انتخاب گشته و د ر مطالعات پژوهشگران منتخب این پژوهش مورد  بررسی 
قرار گرفته است. کلیه این جنبه  ها که پژوهشگران منتخب د ر مطالعات 
خود  به آنها پرد اخته  اند ، گرد آوری و سپس جنبه  های ذاتی طراحی که د ر 

مطالعات آنها از زبان د یگر پژوهشگران بیان شد ه ارائه شد ه است. استخراج 
این جنبه  ها از د اخل خود  متن کتب   و پژوهش  ها به صورت آنالیز خط 
به خط آنها صورت گرفته است که شامل هفد ه جنبه می  باشد  )جد ول 
1(. جد ولی د یگر )جد ول 2( جنبه  های ذاتی طراحی به د ست آمد ه از متن 
پژوهش  ها و مطالعات پژوهشگران، به همراه میزان توجه به هر یک از 
آنها که د ر مطالعات هر یک از پژوهشگران قید  گشته و هم چنین اسامی 
پژوهشگران د یگری که به این جنبه  های ذاتی پرد اخته  اند  و کراس، الوسن، 
کریستوفر، نورمن و پارسونز د ر مطالعات خود  به آنها اشاره کرد ه  اند ، بیان 
شد ه است. براساس اطالعات کسب شد ه از جد ول  )2(، نمود ار توزیع فراوانی 
منفرد  از میزان توجه به جنبه  های ذاتی و د رونی طراحی د ر مطالعات 
پژوهشگران منتخب تهیه شد ه است تا بتوان تعد اد  د فعات تکرار هر یک از 
این جنبه  های ذاتی طراحی را به د ست آورد  و از این طریق جنبه  هایی که 
پژوهشگران بیشتر به آن پرد اخته  اند ، هوید ا شود . مطابق با نمود ار ارائه شد ه 
از میان60 پژوهشگری که به جنبه های ذاتی و د رونی طراحی پرد اخته  اند ، 
به ترتیب برایان الوسن، نایجل کراس، کریستوفر الکساند ر، د ونالد  نورمن 
و هرمان هرتزبرگر بیشترین میزان کاربرد  واژگان مختلف جنبه  های ذاتی 
طراحی را به خود  اختصاص د اد ه  اند  که بر این اساس تصویری د یگر برای 
تکمیل مطالعات ارائه گشته است که نشان می  د هد  که هر یک از این 

پژوهشگران به کد ام یک از جنبه  ها بیشتر توجه د اشته  اند  )جد ول3(.
پس از د ستیابی به جنبه  های ذاتی طراحی که توسط پژوهشگران د ر 
مطالعات آنها بیان شد ه بود  و بررسی میزان تکرار آنها با استفاد ه از نمود ار 

 های ذاتیجنبه  های ذاتیجنبه  های ذاتیجنبه  های ذاتیجنبه 

 یذهنبینش  Abductive & Heuristic 16 گری یا کشفتفیا Intuition 11 شهود Creativity 6خالقیت  1
SMI 

 Sketches of Thought 17 خطوط اصلی اندیشه primary generator 12 مولد اولیه Sketch 7 اسکیس 2
 ستعدادا

Habilities 
or Talent 

  Illumination روشنگری Design Intelligence 13 هوش طراحی Unaware 8 ناخودآگاه 3
  Emergent ظهور Instinctive 14 غریزی Design Ability 9 توانایی طراحی 4
  Schema  وارهطرح Innate 15ی و فطر یذات Flash of insight 10 جهش ذهنی 5

 

جد ول 1- جنبه  های ذاتی طراحی كه د ر مطالعات پژوهشگران مورد  توجه قرار گرفته است.

جد ول 2- جنبه  های ذاتی طراح.

بررسی جنبه های ذاتی طراحی از منظر پژوهشگران حوزه تفکر طراحی
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توزیع فراوانی منفرد ، د ر این مرحله از پژوهش به بررسی میزان تکرار هر 
یک از جنبه  های ذاتی طراحی توسط پژوهشگران پرد اخته می  شود . برای 
به  د ست  آورد ن میزان فراوانی تکرار هر یک از آنها، نمود ار میله  ای توزیع 
فراوانی منفرد  از تعد اد  تکرار هر یک هفد ه جنبه ذاتی و د رونی طراحی تهیه 
شد ه تا بد ین وسیله جنبه  های مورد  توجه پژوهشگران آشکار گرد د . د ر این 

نمود ار د ر محور افقی اسامی این جنبه  ها و د ر محور عمود ی میزان فراوانی 
نسبی هر یک از هفد ه جنبه   ذاتی و د رونی طراحی )تعد اد  د فعات تکرار 
هر یک از این جنبه  ها توسط پژوهشگران مختلف( د ید ه می  شود  )تصویر2( 
که د ر تصویر آخر میزان فراوانی نسبی آنها به صورت د رصد ی نشان د اد ه 

شد ه است )تصویر3(

جد ول 3- جنبه  های ذاتی طراحی مورد  توجه پژوهشگران.

هایذاتیجنبه 
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 Nigel cross 11 23 74 37  11  6 3 1   1    11 وایجل کراس
            Robert Davies  1 1   1رابرت دیًیس 

 Jack Howe   1  1 1           1جک هًي 
 ،Richard Stevensریچارد استیًوز 

 Silk Becker، سیکلً بکر Blakesleeبلکسلی 
     1            

        Geoffrey Harcourt   1       1جفری هارکًرت 
          Ted Happold     1   1تد هپلد 
شًن ي ، Goldschmidtگًلداشمیت  ،Alvar Alltoآلًار آلتً 

سًا، پرسل ي گري  ،Wallasياالس  ،Shon & Wigginzيیگیىز 
Suwa, Purcell & Gero یًلمه ي همکاران ،Ulmanetal،  مک

 Kavaki ، کاياکلی ي همکاران.Magown et alگًن ي همکاران 
et.al يرسیتیجىه ي همکاران ،Verstijnen et al. 

                1 

ریچارد مک کًرمک ، Santiago Calatrave ساوتیاگً کاالترايا
Richard Maccormacهربرت سایمًن ، Herbert A. Simon ،

 Cameron Tankinwise زیيا هیکمرين تاوک

        1        1 

          Donald Shon 1       1ديوالد شًن 
تًماس ، Chengtahlin & Omer Akinعمر آکیه ي چىگتالیه 

آتمه  ، هىری کریستیاوس، سیىدیThomas & Carrollي کارل 
Cindy Atman ، مارگارت بًدنBoden ، ٌهاوری پًئاوکار

Poincare جکسًن ، گتزلز يGetzels & Jackson مکیىًن ،
Mackinnon هادسًن ،Hadson ،تیم مارشال Tim Marshall 

  1               

 Santiago Calatrave            1     1 ساوتیاگً کاالترايا
      Akin & Akin   1         1آکیه ي آکیه 

                 Chiristofer Jones 1کریستًفر جًوز 
     1             الکساودر ي جًوز

        March         1 1مارچ 
         Peirce         1پیرس 

، Estman ، ایستمهMarpel ، مارپلAnita Crossآویتا کراس 
، سدریک Cross & Claybbarn crossکراس ي کالیبریه کراس 

 Bucciarelli گریه، لری بًچیارلی

 1                

 Bryan Lawson  1 11 1  3 1    2  3 2 31 1 131برایان اليسه 
  Bartlett                1 بارتلت

               Hermann Hertzberger   11 هرمان هرتزبرگر
، شًن ي Suwa & Tversky تًرسکی، سًآ ي Zeiselسایزل 
 ،& Wigginz Shon يیگیىز

        1         

 Vinod Goel     1         1   1 يیىًد گًئل
                  Dirk portanدرک پًرته 
                 Jordan Grafman 1ي جری گرافمه  Vinod Goelيیىًد گًئل 

     Christopher Alexander      7       27 الکساودر ستًفریکر
     Donald Norman       11  1    12ديوالد وًرمه 
               Glenn Parsonz   7گلیه پارسًوز 
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 * * * * *  *    * *  * * *  Bryan Lawsonبرایان الوسن 
 *    *   * * *  *  * * * * Nigel cross نایجل کراس
     *      *       Donald Normanدونالد نورمن 

     *       *      Christopher Alexander لکساندرا ستوفریکر
               *   Hermann Hertzberger هرمان هرتزبرگر
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تصویر 6- ميزان فراوانی نسبی جنبه  های ذاتی طراحی د ر مطالعات پژوهشگران.

تصویر 7- د رصد  كاربرد  جنبه  های ذاتی طراحی د ر مطالعات پژوهشگران.

طراحی از لحاظ ذهنی کاری است ارزشمند  اما از چرایی آن د رک 
کم تری د اریم. برای همین با وجود  شواهد  و مطالب بسیاری د رباره ماهیت 
طراحی که از زوایای بسیار متفاوتی به آن پرد اخته    اند ، کماکان تفکر طراحی 
و ماهیت آن د ر هاله  ای از ابهام قرار د ارد . د ر این پژوهش اطالعات و مطالبی 
را که پژوهشگران برجسته حوزه تفکر طراحی مطالعه، گرد آوری و بسط 
د اد ه  اند ، مورد  مطالعه و بررسی قرار گرفته است. جنبه  های د رونی طراحی، 
هم چنان زمینه  های مطالعات پر باری است که به آن توجه شود . د ر این 
راستا پژوهش حاضر با بررسی  ها و واکاوی  هایی د ر خصوص د ید گاه این 
پژوهشگران د رباره جنبه  های ذاتی طراحی، نوشتار و مطالعات انجام شد ه 
توسط آنها د ر این حوزه و برخی از پژوهشگران د یگر که د ر مطالعات آنها 
مورد  بیان گشته است، به کاوش د رباره جنبه  های ذاتی طراحی می  پرد ازد  
که طراحان به هنگام خلق اثر و فرایند  طراحی از آنها استفاد ه می  نمایند . 
از  پس  است.  پذیرفته    صورت  مرحله  چند   د ر  پژوهش  این  یافته  های 
د ستیابی به هفد ه جنبه   ذاتی و د رونی حوزه تفکر طراحی بیان شد ه توسط 
پژوهشگران این حوزه با عناوین هوش طراحی، توانایی یا قابلیت طراحی، 
خالقیت، جهش خالق یا جهش ذهنی، استعد اد ، شهود ، غریزی، ذاتی و 
فطری، یافت  گری یا اکتشاف، ظهور، روشنگری، بینش »ذهنی ناگهانی«، 
»ناخود اگاه«، »مسیر موازی اند یشه خطوط اصلی اند یشه«، »مولد  اولیه«، 
یک  هر  توجه  میزان  بررسی  به  د ست  نگاره یا اسکیس«،  و  »طرح واره 
پژوهشگران منتخب د ر مطالعاتشان از طریق نمود ار توزیع فراوانی منفرد  

می  پرد ازد  که حاکی از آن است که برایان الوسن با بیان یازد ه جنبه ذاتی 
و د رونی طراحی که بیشترین جنبه های مورد  توجه او به ترتیب اسکیس، 
خالقیت، مولد  اولیه، روشنگری، ناخود آگاه و شهود  بود ه و نایجل کراس با 
بیان د ه جنبه از جنبه  های ذاتی و د رونی طراحی که به ترتیب جنبه  های 
خالقیت، توانایی طراحی، شهود ، هوش طراحی و اسکیس مورد  توجه او بود ه 
است، بیشترین تعد اد  جنبه  ها را د ر مطالعات خود  به کار گرفته   و هم چنین 
بیشترین میزان توجه به هر یک از این جنبه  های ذاتی طراحی را به خود  
اختصاص د اد ه  اند . بعد  از آنها د ونالد  نورمن و کریستوفر الکساند ر بیشتر به 
جنبه  های ذاتی ناخود آگاه و شهود  توجه د اشته  اند  و هرمان هرتزبرگر تنها 
به جنبه خالقیت پرد اخته است. مطابق با نمود ار میله  ای توزیع فراوانی ارائه 
شد ه هفد ه جنبه   ذاتی طراحی )تصویر 2 و 3(، میزان فراوانی توجه و تکرار 
هریک از جنبه  های ذاتی توسط پژوهشگران، به خالقیت با 29% فراوانی 
نسبی، اسکیس 28%، ناخود آگاه 10%، توانایی طراحی 7%، جهش ذهنی و 
شهود  5%، مولد  اولیه 4%، هوش طراحی 3%، غریزی و ذاتی و فطری %2، 
یافت  گری یا کشف، خطوط اصلی اند یشه، ظهور، روشنگری و استعد اد  %1، 
بینش ذهنی ناگهانی و طرح واره هم کم تر از یک د رصد  فراوانی نسبی، 
اختصاص د ارد  که با توجه به آن مهم ترین جنبه  های ذاتی طراحی که مورد  
توجه پژوهشگران بود ه است با بیشترین میزان فراوانی تکرار توسط آنها به 
ترتیب به خالقیت و اسکیس تعلق می  گیرد . د ر نهایت از پژوهش حاضر 
چند  نکته استنباط می  شود ؛ اول اینکه د ر ابتد ای امر باید  این نکته د ر نظر 

نتيجه

بررسی جنبه های ذاتی طراحی از منظر پژوهشگران حوزه تفکر طراحی
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گرفته شود  که برایان الوسن و نایجل کراس بیشترین مطالعات را د ر حوزه 
جنبه  های ذاتی و د رونی طراحی انجام د اد ه  اند  و د وم نکته مهم این موضوع 
می  باشد  که بیست ویک پژوهشگر به جنبه خالقیت، یازد ه پژوهشگر به 
جنبه یافت  گری یا کشف، هشت پژوهشگر به جنبه شهود  و پنج پژوهشگر 
به جنبه ناخود آگاه پرد اخته  اند  که نشان از اهمیت این جنبه  ها د ارد . د ر 
نهایت این پژوهش گامی برای آغاز مطالعات آتی د ر راستای د ستیابی به 
شیوه تفکر طراحان و ارائه بهترین الگوی تفکر طراحی بر مبنای جنبه  های 
ذاتی و د رونی طراحی می  باشد  که براساس یافته  های پژوهش حاضر این 

سؤال ایجاد  می  شود  که: امروزه طراحان به هنگام فرآیند  خلق اثر به چه 
میزان با توجه به جنبه  های ذاتی طراحی به خلق محصول می  پرد ازند ؟ و 
اینکه آیا می  توان مد لی مناسب برای فرآیند  طراحی با توجه به مهم ترین 
جنبه  های د رونی و ذاتی طراحی برای فرآیند  خلق اثر ارائه نمود ؟ هم چنین 
د ر اد امه پژوهش حاضر می  توان به مطالعه جایگاه عمیق تر د ر خصوص 
این جنبه های ذاتی و د رونی د ر کنار  از  محتوای مورد  استفاد ه هریک 
تأثیرات محیطی و ویژگی  های شخصیتی پرد اخت و از روش  های تحلیل 

عاملی برای بسط و توسعه هرچه بیشتر نتایج استفاد ه نمود .

پی نوشت  ها
1. Christopher Alexander. 2. Nigel Cross.
3. Bryan Lawson.  4. Donald Norman.
5. Glenn Parsonz.
6. Design Dictionary: Perspectives on Design Terminology.
7. Pilot Study.  8. Radgerse.
9. Michael Erlhoff. 10. Tim Marshall.
11. Design thiking: understanding how designers think and 

work.
12. How designer think: the design process demystified.
13. What Designers Know.
14. Design in Mind.
15. The Language of Space.
16. Design Expertise.
17. Pattern languages.
18. Notes on the Synthesis of Form.
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Design with the aim of changing the world is a creative 
and systematic process and has different stages with a 
clear, orderly and relational sequence. Design thinking, 
which has long been the subject of discussion by design 
researchers, is a set of internal and external concepts and 
aspects that are used by designers in the design process. 
Therefore, it is important to conduct research that examines 
the design thinking style and creates a good understanding 
of it. During the studies conducted in this research in the 
field of design thinking, the necessity of addressing the 
theories of thinkers in this field about the intrinsic aspects 
of design has been realized. The purpose of this research is 
to achieve the most important intrinsic and internal aspects 
of design that are considered by prominent researchers 
in the field of design thinking, which is descriptive and 
based on studies and studies conducted in the research and 
writings of these five prominent designers in the field of 
design thinking. They have mostly worked in this field 
and the book of design encyclopedia has been done with 
a qualitative approach and has been done by desk-based 
study. After a preliminary study of the text of the researches 
and writings of the selected researchers, and achieving the 
intrinsic and internal aspects of the design expressed by 
them, this study examines the level of attention of each 
researcher that has paid to this aspect. Therefore, from this 
perspective, it is a kind of theoretical study and content 
analysis and is based on the study and inference of topics 
from data. The results show that researchers have pointed 
to seventeen inherent aspects of design in their studies, 
of which Brian Lawson and Nigel Cross have done the 
most. Also, the most attention of researchers has been 
paid to the intrinsic aspects of “creativity” and “sketch”, 
respectively, and the least attention of researchers has been 
paid to the intrinsic aspects of “sudden mental insight” and 
“schema”. Most researchers have dealt with the aspects 
of “creativity”, “discovery or discovery”, “intuition” and 
“unconscious”, respectively, which show the importance of 

these aspects. Finally, this research is a step to start future 
studies in order to achieve the way of thinking of designers 
and provide the best model of design thinking based on 
the intrinsic and internal aspects of design. Based on the 
findings of the present study, the question arises: To what 
extent do they create the product according to the inherent 
aspects of the design? And whether it is possible to provide 
a suitable model for the design process according to the 
most important internal and intrinsic aspects of design for 
the work creation process? Also, in the continuation of the 
present study, it is possible to study the in-depth position 
regarding the content used in each of these intrinsic and 
internal aspects along with environmental influences and 
personality traits and use factor analysis methods to expand 
the results as much as possible.
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