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داستان تجمیع دو کفایت: توانایی معمارانه و لیاقت در کارآفرینی
»تفکر طراحی«، شاهراهی به سوی تعالی خالقانه*

ایتالوکالوینونویسندهسورئالیستایتالیاییدرجاییمیگوید:
»خودراجستندردنیاییکهازآنتونیستبیهودهاست...«.

]که  آن  فضایی  دهنده  متعالی شکل  معنای  در  معماری  پيشرفت  که 
بعضا حتی تکيه بر تقدس و سرچشمه گيرنده از اندیشه واالی انسانی 
در جایگاه هنری آن است[ به مسایلی چون اختراع قوس آجری، اختراع 
گنبد، یا اختراع چهار طاقی و... ]آن چنان که بعضي دوست دارند بباورانند[ 
از  اینکه مواردي این چنيني خود منشعب  از  منوط شود چه، صرف نظر 
تفکر انساني است، قسمت عمده بار پيشرفت بيان و انتقال مفاهيم در 
فضا در سایه تعالی جویی فطري انسان و جست وجوگری ذاتي وي در 
راستاي شناخت حقيقت شکل گرفته است. بی انصافی است که حتي در 
مورد معماري مدرن نيز توليد صنعتي فوالد ساختماني و بتن مسلح را 
دليلي بنيادین در بيان معمارانه این نوع نگاه بدانيم و از روند شکل گيری 
چند صد ساله اندیشه های خردگرایانه به طرفه العينی چشم بپوشيم. لئونارد 
در مجموعه  در عرصه هویت،  آمریکایي  پژوهشگر  و  فيلسوف  بایندر، 
چالش هایی که جوامع تحت توسعه پيش روي خود دارند، چالش هویت و 
مشارکت را مورد تأکيد قرار داده است. به زعم لئونارد وجه تمایز کشورهاي 
توسعه یافته صنعتي و کشورهای درحال توسعه آن است که آنان درگذشته 
به طریقي موفقيت آميز چالش های فوق به ویژه چالش هویت را پشت 
دارد  تعلق  گذشته  به  آنچه  شکلي  بازتوليد  به  وافر  عالقه  سرنهاده اند. 
اما در صورت تشدید این  درحالی که فی نفسه اشکالي حادث نمی کند، 
روند به صورت غير سازمان یافته می تواند به تقليدي فرمال منجر شود که 
نه تنها موجب بازتوليد و اعتالي مفاهيم ارزشي نيست بلکه به نوعی مراتب 

خمودگي هنري و هویتي را در پي خواهد داشت.
معماري در کنار تمامي رسالت های منطقي و حساب شده اش، حائز هدفي 
غایي است مملو از احساس و زیبایي، مملو از شعر و سرایش، رقص احجام 
بر بستر زمان. آن زمان که عناصر نظم و توازن هندسي و هنري باهم 
تجميع شوند و پيوندي فرخنده را بيازمایند، آتش فشان احساس نيروي 
انباشته ساليان را چنان می فشاند که بنيان های اراده و منطق یکسر بهم 
می ریزد و آدمي را از صحو به محو می رسانند. معماري در معناي عام 
آن، یعني محيط مصنوع؛ در پدیدارشناسي محيط ساخته شده، دریافت 
داده های حسي و تبدیل آن ها در فرآگردهاي پردازش ذهني و بازنمایي و 
تداعي به معاني مهم ترین نقش را ایفا می کند، پرداختن به ادراک محيط و 
احساس آن اهميت می یابد. در جهان بودن، اُبژه بودن است و اثر معماري 
نيز مانند همه اشياء در جهان، عينيت مادي یا فيزیکي است. به لحاظ 
فيزیکي »درک« و »احساس«  اعيان  انواع  حسي می توان گفت همه 
می شوند و زماني که این درک و حس با جان و دل شما درگير شود، 
لحظه ای است که مخاطب و معماري باهم یکي شده اند و معماري در 
معناي ماهوي خویش در روح رسوخ کرده، به ميثاق می رسد. یوهاني 
پاالسما ]معمار و نظریه پرداز برجسته فنالندي[ در مورد ادراک و احساس 
فضا می گوید: معماري عميقا ریشه در احساسات ما دارد و ما آن را از 
طریق همه حواس خویش تجربه می کنيم. باید گفت که تنها معماري 
پایه، احساس ها و هيجانات و  تا وضعيت و شرایط  قادر است  راستين 
در یک کالم وجوه وجودي انسان را تمام و کمال پوشش دهد؛ در غير 
این صورت معماري به یک تندیس عظيم و غول آسا یا صحنه نگاري 
صرف تقليل می یابد. به قول فرانسيس بيکن، فيلسوف انگليسي: »هنر، 
بتوان گفت که  بين هنرها شاید  در  به اضافه ی طبيعت«.  انسان  یعني 

معماري انسانی ترین پدیده ای است که از برآیند نياز انسان به بازشناخت و 
خلق دوباره ی طبيعت و رازهاي نهفته در پس پرده ی واقعيت می پردازد. 
شاید بهترین راه ترجمه معماري آن است که بگویيم معماري مطالبه ی 
خنثي،  فضاي  که  است  داده  نشان  تجربه  است.  محيطي  کيفيت های 
امکانات کمي براي زندگي خالقانه در اختيار انسان می گذارد. معماري 
]به مثابه اثر هنري و نه یک فعاليت صرفا ساخت وسازي[ واقعيت ها یا 
ارزش های برتري را تعين می نماید و سعي در بيان تصویري از ایده ها 
دارد. ایده هایی که چيزي را براي بشر معنادار می کنند. درواقع باید گفت 
که صرفا از طریق تشخيص وابستگي دوسویه است که اشيا معنا پيدا کرده 
و در مرحله بعدي براي خود هویت می سازند. با وجود پيشرفت های عصر 
حاضر، همچنان معماري تنها هنري است که شما می توانيد تجربه حس 
و درک فضایي را در آن داشته باشيد و به درون آن بخزید و تجربه اش 
کنيد. باید گفت آن لحظه لطف و زیبایي هنر معماري به غایت درجه خود 
رسيده است که ميان واقعيت و خيال سامان بخشيده باشد و عناصر توازن 
و نظم را در اختيار خود بگيرد. چراکه؛ معماري آنيست که روح و جسم اثر 

و شما از آِن یکدیگر شود.

شاهدآننیستکهموییومیانیدارد
بندهطلعتآنباشکهآنیدارد

شیوهحوروپریگرچهلطیفاستولی
خوبیآناستولطافتکهفالنیدارد

تفکرطراحی،درتعبیری،مکاشفهایاستدرونیوبرونیحولیکموضوعطراحیجدیددرخاللتفکردرموضوعطراحیهای
پیشین؛جالباستبدانیمکهاینرویکردبرایاولینباردرشاخههایفناوریاطالعات،پزشکی،مدیریتومهندسیبرای
حلموضوعاتومسائلپیچیدهاستفادهشدومعماریازآخرینگرایشهاییاستکهازتفکرطراحیبهرهمیگیرد؛هماکنون
تفکرطراحیمیتواندبررویمحصول،خدمات،فرآگرد،فضاومکانفیزیکیوهرآنچهکهنیازمندبهبودیافتنبرایتعاملبا
انسانهاست،اعمالشود.مفهومفضامفهومیبسیارپیچیدهترازمفهوممحیطانسانساختاستامابرخالفمحیطانسان
ساختکهمفهومیقراردادیاست،فضاموجودیتیقابلدرکاست.بنابراینتاکیدبرفضامیتواندتوجیهقویتریازپرداخت
بهمفهومیذهنیمحیطانسانساختداشتهباشد.تفکرطراحیسعیمیکندمهمترینفاکتورهایخالقیتراتحریککرده،
امکانایجادیکنسخهعملیازتفکریانتزاعیراایجادکند.اینتفکربراینپایهاستواراستکهیکایدهاجرانشدهارزش
چندانینداردوانجامهرکاریبهاندازهفکرکردنراجعبهآنارزشمنداست.یکیازجذابترینبخشهایتفکرطراحی،
تاکیدآنبررشدخالقیتاست.تفکرطراحیدارایهفتمرحلهاست:تعریف،تحقیق،گزینهیابی،طرحاولیه،انتخاب،اجرا
ویادگیری.باطیاینمراحل،چهارچوبمسالهمشخصمیشود،سواالتصحیحپرسیدهمیشوند،ایدههایجدیدیمطرح
میشوندودرنهایتبهترینپاسخهاانتخابمیشوند؛اینمراحلشکلیخطیندارندوبسیارشبیهفرآگردطراحی،میتوانند

چندینبارتکرارشوند.

باغمراچهحاجتسرووصنوبراست
شمشادخانهپرورماازکهکمتراست...

یکقصهبیشنیستغمعشقوینعجب
کزهرزبانکهمیشنومنامکرراست

حافظ

حافظ
تفکرطراحیورکنخالقیت

در سال 1979 روان شناس، معمار و محقق »برایان الوسون1« به مطالعه 
مسائل  تحليل  و  تجزیه  زمينه  در  راه حل  ارایه  و  درک  برای  تجربی 
)چالش های( معماری پرداخت. در این آزمون او دوگروه از دانشجویان 
سال آخر در رشته معماری در مقطع کارشناسی ارشد را انتخاب کرد و از 
آن ها خواست تا یک مدل ساختمان یک طبقه از بلوک های رنگی بسازند. 
محيط و محدوده ساختمان باید با رنگ آبی یا قرمز مشخص  می شد 
ولی قوانين خاصی برای چيدمان بلوک های رنگی داخل محدوده وجود 
نداشت. بر اساس یافته های الوسون و گروهش، مجموعه ای از ایده های 
اوليه ساخته شده از بلوک های مختلف و ترکيبی از آن ها در سریع ترین 
زمان ممکن به دست آمد و در حالی که حل مساله توسط دانشمندان 
با  طراحان  برخورد  است،  امکان پذیر  تحليل  و  تجزیه  و  آناليز  ازطریق 
و کنارهم گذاری  ترکيب  و  تلفيق  و  ازطریق سنتز  چالش های طراحانه 
امکان پذیر بود. درک تحوالت بين کانسپت )مفهوم( و حوزه های دانش از 
طریق یافته هایی امکان پذیر است که در آنها استدالت عميق و سواالت 
مولد طراحی ]برای رسيدن به راه حل[ به نحو ایده آل ترکيب شده باشند؛ 
بنابراین، روش موثر در تفکر طراحی شامل اجزا هم گرا برای پرسيدن 
سواالت استداللی است که ناشی از پرسش در زمينه سواالت پایه ای در 

باره ذات و وجود مساله است.
در فرآگرد معماری و نيز آموزش طراحی، جنبه های اجتماعی و فرهنگی 
موضوع که از طریق شفاهی، تصویری و عينی قابل دستيابی در محيط 
طراحی هستند، الزامی و مهم است. طراحی با فرهنگ، انسان شناسی، 

این چنين نيست که همواره تحوالت فضایی متاثر از تحول در عناصر 
فن آورانه شکل دهنده فضا بوده باشد؛ این تحوالت هرچند به عنوان ابزار 
برای بيان معمارانه کارایی ماهوی خود را داشته اند ولی آنچه که در این 
به فراموشی سپرده می شود، مهم ترین  نوع نگاه فن آوری مدار همواره 
بخش کنش انسانی یعنی تفکر و اندیشه است. بسيار ساده لوحانه می نماید 
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 نقش دانش، نگرش وفرهنگ طراح در توليد مصنوع. مدل فرآیند خالقيت وتوليد ایده توسط وار و نيل.چرخه فرآیند طراحی.

فرآگرد و منابع از مقياس ميکرو به مقياس ماکرو. فرهنگ داخل استودیوهای طراحی در مقياس محلی.مدل مورد استفاده در پژوهش. چرخه زندگی یک مصنوع از تولد تا مرگ.

آوردن  به دست  جهت  در  اجتماعی  شناخت  و  اجتماعی  روان شناسی 
نظریات جامع در طراحی همراه است. همچنين تعریف و توصيف عوامل 
فرهنگی اجتماعی فرد مهم هستند، عواملی که در ایجاد یک مصنوع از 
سالیق و عالیق اوليه در این کار تا تصيميم گيری های نهایی طراحی در 
مورد فرم ساخته شده، زیباشناسی، مواد و مصالح، ساخت و تجربه کاری 
دخالت دارند. در یک قياس ساده بين فرآگرد طراحی و تفکر طراحی 
می توان گفت که تفکر طراحی حائز رویکردی ویژه به صورت مساله 
است به گونه ای که بتوان گزینه ها و راه حل های متفاوتی را برای حل 
آن ارائه کرد، در حالی که در فرآگرد طراحی، رویکرد به صورت انتخاب از 
ميان گزینه و راه حل های موجود است؛ به عبارت دیگر رکن خالقيت در 
تفکر طراحی بيشتر از فرآگرد طراحی قابليت پرداخت دارد. تفکر طراحی 
یک فرآیند خالق برای »ایجاد« ایده است و هيچ قضاوتی در مراحل 
اوليه آن وجود ندارد؛ این عدم قضاوت و ارزش گذاری، ترس از شکست 
را حذف و حداکثر مشارکت اعضای تيم را برای فکر کردن تامين، مراحل 
نمونه یابی2 )یا نمونه سازی( را ممکن می کند و نفس عدم محدودیت در 
تفکر منجر به راه حل های خالقانه خواهد شد. نباید فراموش کرد که هر 
چند تفکر طراحی یک راه درست برای به دست آوردن مهارت های چند 
منظوره و ایجاد انگيزه است، با این حال، ابزاری برای کمک به افرادی 
که طراح نيستند و تبدیل آنها به طراح، نيست. تفکر طراحی در اصل 
یک مهارت قابل توسعه است که به نوبه خود می تواند طراحی را به 
قابليت های پویا مبدل کند. محققان دریافته اند که چگونه سازمان های 
خالق می توانند به ترویج قابليت های خالق به منظور توليد ارزش دست 

پيدا کنند.
ُقْل ُکٌلّ َیْعَمُل َعلَیٰ َشاِکلَتِِه َفَربُُّکْم أَْعلَُم بَِمْن ُهَو أَْهَدیٰ َسبِياًل )اسراء، 84(

بگو: هر کس بر پایه سياق و عادات اکتسابی خود عمل می کند، پس 
پروردگارتان به کسی که راه یافته تر است، داناتر است.

با گذری بر تاریخچه طراحی و تئوری های موجود، ردپای محققان و 
پژوهشگرانی همچون آختن3، کالرکسون4، اکرت5، کراس6، الوسون7، 
موور8 و اسنيدر9 در کندوکاو، تفسير و تشریح اصول و مبانی طراحی 
مشهود است. پژوهش در فرآیند طراحی از ساليان دور حتی از زمان 
ویترویس1۰ مورد توجه بوده و بيشتر بر اصول و مبانی طراحی متمرکز 
است. نظریه طراحی در گذار از مفهوم فرآگرد به تفکر طراحی با نقدهای 
متفاوتی مواجه شده است که  از آن نمونه برایان الوسون در کتاب 
»طراحان چگونه می اندیشند« اشاره می کند: »روند طراحی به صورت 
مرحله ای همانند یک بازی کودکانه است که بازی کننده از خانه ای به 
خانه دیگر حرکت می کند تا به مرحله پایانی برسد...«؛ الوسون بر این 
باور است که این طرز تفکر پيرامون طراحی و اطالع از اینکه طراحی 
از چه مراحلی تشکيل شده به تنهایی نمی تواند به فرد مذکور طراحی 
کردن بياموزد. تفکر طراحی یک متدولوژی11 برای حل مسائل پيچيده 
و یافتن راهکارهای صحيح برای مشتریان نهایی است. در تفکر طراحی 
از منطق، خيال پردازی و شهود استفاده می کنيم تا خروجی ایده آل برای 
مشتری نهایی کسب وکارمان داشته باشيم. یک ذهن طراح، مشکل/
مساله محور نيست بلکه کاماًل راه حل محور و عمل گرا است که این 
موضوع نيازمند ترکيب دو مفهوم تحليل و تخّيل است. همانگونه که 

هارولد نلسون می گوید:12 »طراحی به معنی ایجاد چيزی جدید و متفاوت 
است، حالتی فعال که حل کننده موقعيت های پيچيده و مشکل باشد...«. 
تغييرات  و موجب  موثر  راهبردی  توسعه  باید در هسته  تفکر طراحی 
سازمانی قرار گيرد. تفکر طراحی می تواند بر روی محصول، خدمات، 
فرآگرد، فضا و مکان فيزیکی و هر آنچه که نيازمند بهبود یافتن برای 
تعامل با انسان هاست، اعمال شود. محيط به خودی خود هيچ معنایی 
ندارد؛ معنای محيط در بستر اجتماعی آن ایجاد می شود. محيط مصنوع 
معنای خود را بر اساس درک مخاطب به دست می آورد اما درک مردم 
نيز از محيط متغير است و بر اثر گذر زمان تغيير می کند. منصور فالمکی، 
بزرگ استاد اندیشه معمارانه، در فرازی، معماری را به عنوان پدیده ای 
دیده، که برای زاده شدنش بذری الزم است و پروراندنش تغذیه می طلبد؛ 
به عقيده ایشان، معماری به هرکجا زاده شود، به رنگ خاک و به طعم 
آب همان جا در می آید. شهر یک کليت مادی است که توسط اذهان یا 
شعورهای انسانی ساکن در آن ادراک می شود. ایجاد انتظامی ذهنی برای 
درک این کليت ضرورت دارد. شهر محصول دوره های تاریخی متعدد 
و حاصل روابط خاص ميان وجوه اجتماعی، فرهنگی، انسان شناسی، 
جغرافيایی و اقتصادی است. معماری امروز نيز در آینده بخشی از تاریخ 
شهرها خواهد بود. آنچه که در ادامه استمرار حيات بانشاط و پرشور یک 
شهر الزامی است، تطابق محيط با انسان در یک روند منطقی است. 
وابستگی های فرهنگی/اجتماعی هر ملت تعریف کننده معماری آن مردم 
نيز است. طراح در حين ارائه موضوع طراحی به کشف آن نيز می پردازد؛ 
بدین معنا که ابتدا پدیده های غير واقعی را خلق و سپس فرآگرد توليد 
اثر را تکرار می کند. دقتی این چنين در جزئيات با قوانين و روش های 
از  بازنمایی13 مرتبط بوده، نفس طراحی را به عملی توصيفی  سامانه 
هرچند  می کند؛  تبدیل  نداشته،  وجود  روند  ابتدای  در  که  پدیده های 
متخصصان مرتبط با محيط های ساخته شده اعم از معماران، شهرسازان، 
متخصصان منظر و عمران در ساخت محيط نقش دارند اما هدف آنها 
صرفاً ساخت محيط نيست بلکه عمدتاً ساخت مکان یا ایجاد کيفيتی به 

واسطه ابزارهای فضایی مدنظر متخصصان است. 
فضا در مفهوم جامع خود شامل فضای ساخته شده، فضای ادراک شده 
و فضای بازنمایی شده است. برخی از متخصصان به تفکيک ميان این 
ابعاد از فضا تاکيد دارند اما ساحات یا ابعاد مختلف فضا باهم و با انسان 
پيوندی عميق دارند به این معنا که در مراحل درک، توليد و بازنمایی 
فضا، ذهن انسان نقش فعاالنه ای بازی می کند. دانشمندان معموال بر 
اساس تجزیه، مسائل شان را حل می کنند و مهندسان بر اساس ترکيب 
اما تفکر طراحی هم از تجزیه استفاده می کنند و هم از ترکيب ]تجزیه 
یعنی خردکردن و ترکيب یعنی کنارهم گذاشتن[؛ وجود یا عدم وجود 
فضایی که صرفاً امتداد اجسام بوده، از ادراک کننده کاماًل مجزا باشد 
اصواًل مسئله مهمی نيست چرا که تمامی موارد مواجه با فضا در عمل 
وزنی از ذهنيت را دارد و این ذهنيت خود تحت تأثير عوامل فرهنگی 
بوده، در ميان افراد یک فرهنگ غالبا مشترک است ]این معنا که ذهنيت 
که  است  فرآیندی  تجزیه،  است[.  گرفته  جامعه شکل  بستر  در  افراد 
یک کليت ذهنی و یا عينی را به اجزای تشکيل دهنده اش، تقسيم 
می کند. ترکيب، فرآیندی است که عناصر و اجزای جدا شده را با هم 

ترکيب می کند تا یک کليت منسجم را ایجاد کند. به طور کلی، تفکر 
طراحی، فعاليت طراحی/شناختی14 از دانش و اطالعات خاصی است که 
در طول فرآگرد طراحی اعمال می شوند و فرآگرد طراحی مجموعه ای 
از رفتارهای تعالی جویانه متشکل از حرکت از کل به جز در عين ارتقا 
معناست که در نهایت متضمن خصوصيات ظریف اجزا و ارتباطات ميان 

آن ها خواهد بود.
از آن جایی که تفکر طراحی، بر مبنای تکرار است، راه حل های آنی پدید 
آمده این ظرفيت را دارند که مسيرهای جایگزین را مشخص کنند و چه 
بسا، مسئله نيز دوباره تعریف شود15. در این چرخه باز توليد معنایی، امر 
»مداقه معمار« شرط الزم و کافی در توسعه احتمال خلق پدیده است که 
ضامن تحقق مفهومی است که از آن به »طرح« تعبير می شود. معانی 
جامع تر باید ابهامات را از بين برده و امکان ساخت موضوع طراحی ای را 
ایجاد نماید که تمامی اجزا و روابط آن قبل از تحقق کنترل شده باشند. 
تفکرطراحی، تفکری راه حل- محور یا متمرکز بر راه حل است که با 
تمرکز بر یک هدف )یا یک وضعيت بهتر در آینده( شروع می شود، به 
جای اینکه یک مسئله مشخص را حل کند؛ آن چنان که اشاره شد، این 
کنش »تعالی جویانه« بر مبنای تکرار است و نه با تغيير یک طرح ثابت 
بلکه از طریق بازنمودهایی پی در پی تحقق می پذیرد. هر طرح نو منجر 
به نقض طرح های ماقبل شده که نهایتاً در گذار پی درپی تغيير، اثر نهایی، 
فرآگرد مولد را در خود هضم می کند. نقش ذهنيت جامعه در ادراک فضا 
نقشی فعال است به نحوی که معنای عمومی فضا و حتی استفاده و 
رفتار در فضا به شدت تحت تأثير این ذهنيت قرار دارد. توجه به مفاهيم 
اجتماعی و فرهنگی فضا همواره نقش معمار و متخصصان توليدکننده 
فضا را به چالش می کشد. سوال اینجاست که اگر فضا مفهومی فرهنگی 
اجتماعی است که بر اساس اقتصاد تغيير می کند پس معمار یا توليدکننده 
محيط چه نقشی دارد؟ تفکر واگرا توانایی ارائه ایده های متفاوت، یکتا و 
متفاوت در ارتباط با یک موضوع است در حالی که تفکر همگرا توانایی 

تفکر  است.  شده  داده  مسئله  یک  مورد  در  درست  راه حل  پيداکردن 
طراحی استفاده از تفکر واگرا برای ایجاد راه حل های )اجرایی یا غير 
اجرائی( گوناگون را تشویق می کند و سپس استفاده از تفکر همگرا برای 
برگزیدن و محقق کردن بهترین راه حل را توصيه می کند. نقش معمار و 
معماری در ساخت، ادراک و بازنمایی فضا صرفاً بخشی از تمامی عوامل 
تأثيرگذار است که با توجه به چيستی یک طرح می تواند کمتر یا بيشتر 
باشد. اگر بپذیریم که طرح و ایده حاوی ارزش های ضروری معماری 
است و نيز اینکه در ارائه طرح مشخصات اثر منتقل شده، تنها بهترین ها 
به بيان هدف مربوطه می پردازند؛ زبان طراحی با نمایش نتيجه نهایی، 
نهایتاً منجر به راهکارهایی می شود که چه بسا هرگز پيشتر رصد نشده 
باشند و به عبارتی دیگر طراح را به گزینه های جایگزین در طرح رهنمون 
می شوند. ارائه و نمایش طرح معماری، یا توليد آنچه که منجر به بهترین 
می شود، موضوعی است که می تواند از طریق فرآگرد طراحی کنترل 
شود و به تعبير آلبرتی، به ارائه کرامت معنوی حرفه معماری بپردازد. 
فرآگرد طراحی متشکل از مجموعه ای عملياتی است که از آن ممکن 
است مدلی توليد و نهایتاً منجر به آفرینش اثر شود؛ البته راهی منحصر به 
فرد برای پيشبرد این فرآگرد وجود ندارد؛ پيشبرد فرآگرد طراحی عموماً از 
جز به کل بوده که لزوماً به معنای دنبال کردن یک روش نيست. حتی 
اگر ما روش روند طراحی را جاده ای یک طرفه از سمت اسکيس های 
مقدماتی به نقشه های اجرایی در نظر بگيریم )فرآگرد خطی توليد ابژه( 
این امر هميشه به صورت امر بدیهی جلوه نمی کند. تفکر طراحی نه تنها 
قابليت ارایه راه حل های نوین را دارد، بلکه قادر به بهسازی راه حل های 
تمایز  وجه  این  که  نيز هست  شده  شناخته  مساله  یک  برای  موجود 
دیگری بين تفکر طراحی به عنوان شيوه ای برای حل خالقانه مساله و 
دیگر مدل های متعارف حل خالقانه مساله است. حال اگر از خودمان در 
مورد گزینه های ممکن در مورد توليد طرح اوليه بپرسيم، به  انواع مختلفی 
از فرآگرد طراحی، قرائت های متفاوتی از نظام طراحی و نهایتاً تعبيری 
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و  فرم ها  اهميت  ارزیابی  مآال  قانون طراحی دست می یابيم که  از  نو 
وضع قوانين طراحی به عنوان مخزنی از دانش )دیتابيس( را شکل خواهد 
داد. نهایتاً نتيجه فرآگرد طراحی، یک ابژه است و نه توصيف آن؛ تفکر 
طراحی ترکيبی است از همدلی با مفاد مسئله، خالقيت در توليد بينش ها 
و راه حل ها، و عقالنيت در تحليل و متناسب کردن روش های گوناگون 
با مفاد مسئله و در عين حال ]در معنای معمارانه[ توصيفی نيز باید در 
قالب »ارائه« های قياسی همچون نقشه ها، مدل ها و مشخصات ویژه 
در مورد مصالح و مواد پيشنهاد شده، منتج به نوآوری در آفرینش آن ابژه 
شده، همانند دستور زبانی خاص به شبيه سازی طراحی هایی بپردازد که 
منجر به ساخت و ساز می شوند. هر »ارائه« جدید به حل جنبه های مسئله 
برآمده در ابتدای طرح می پردازد. درک طراح از مسئله در طول فرآگرد 

طراحی تغيير پيدا می کند. 
دغدغه در تفکر طراحی این است که چگونه افراد و سازمان ها بتوانند 
مهارت خودشان در حل مسئله را بهبود دهند تا بتوانند برای مسائل دشوار 
و چندوجهی شان، راه حل های موثر بيابند. طراحی، روشی برای تفکر است 
که به خصوص توسط معماران به کار گرفته می شود و واژه تفکر طراحی 
از اینجا سرچشمه می گيرد که به دغدغه های غيرقابل کنترل انسان از 
طریق طراحی می پردازد؛ صرف نظر از مباحث نظری، واقعيت این است 
که راه اندازی و مدیریت دفاتر معماری بيشتر بر حول محور قابليت های 
کارآفرینی حرکت می کند تا توانایی های معمارانه؛  البته به تبع دروس 
ارائه شده در دانشکده های معماری، معماران جوان معمواًل دانش آموخته 
حوزه مدیریت و کارآفرینی نبوده، تجربه الزم را در این وادی ندارند. 
تفکر طراحی به نوعی تجميع این دو کفایت است: توانایی معمارانه و 
لياقت در کارآفرینی. معمارانی که در موارد متعدد در فعاليت حرفه ای 
خود بدهی باال می آورند، اهداف راهبردی ندارند، در حواشی حرفه سير 
می کنند، برنامه توسعه ای ندارند و بعضاً حتی برای ادامه بقای حرفه ای 
بند شده،  و  زد  دامان  به  است دست  پروژه ممکن  اخذ  به اصطالح  و 
نهایتاً ورشکستگی و از آن بدتر سرخوردگی را تجربه کنند...، چه بسا با 
تعقيب رویکردی منتج از تفکر طراحی، درصدد حل مسائلی برآیند که 
راه حل های موجود قادر به حل آنها نبوده، یا موجب ارزش زایی نمی شوند، 
مسائلی که گاه خارج از دنيای متعارف طراحی هستند ولی شيوه تفکر 

طراحی می تواند باعث کشف، تعریف و حل آن ها شود.
طراحی در جایگاه »مسيری برای اندیشيدن« در نگاه بعضی از متفکران 
صاحب نام همچون هربرت سيمون16  )1969( در کتاب کم نظيرش 
»علوم مصنوع«17 و به سياقی ویژه تر )در عرصه مهندسی(  در کتاب 
»تجارب در اندیشه تصویری«18 توسط روبرت مک کيم19   )1973( قابل 
ردیابی است. رولف فاسته2۰، ایده مک کيم را طی دهه های 8۰ و 9۰ 
ميالدی آن چنان با تدریس در دانشگاه استنفورد توسعه داد که به جرات 
می توان گفت مبحث »تفکر طراحی«21 به عنوان یک کنش خالقانه در 
دستيابی به اهداف، مدیون اوست. البته پيتر روو22 کسی بود که اول بار 
به سال 1987 کتابی با عنوان »تفکر طراحی« را به  رشته تحریر درآورد 
و در آن به سياقی علمی به ارایه یک روش سيستماتيک در فرآگرد 
حل مساله برای معماران و برنامه ریزان شهری پرداخت. در سال 1992 
ریچارد بوچانان23 با تمرکز بر حل مسائل به انتشار مقاله ای با عنوان 

»مسائل پيچيده در تفکر طراحی«24 پرداخت و دیدگاه وسيع تری در 
عرصه »تفکر طراحی« مطرح ساخت. اولين همایش پژوهشی/علمی  
در زمينه تفکر  طراحی به سال 1991 در هلند برگزار شد. امروزه عالیق 
قابل توجهی در زمينه درک تفکر طراحی در کسب وکار و دنيای آکادمی 

وجود دارد.
در  مهندسی  درسی  برنامه های  ضعف![  ]یا  قوت  نقاط  از  یکی 
یک  به عنوان  ارسطویی  رویکرد  تلقيح  توانایی  امروز،  دانشگاه های 
چارچوب برای رسيدن به راه حل در مسائل حرفه ای مهندسی است؛ در 
واقع یک مجموعه سواالت، با استدالت خاص، اثرات مثبتی در یادگيری 
دانشجویان داشته، »روش ارسطویی«25 ارایه شوند به این معناست که 
درآن پاسخ های نخستين مربوط به وجود، ماهيت و مشخصه های یک 
پدیده است قبل از اینکه ارائه استدالل های عميق تر مطرح شود. بنابر 
نظر ارسطو، سواالت ارایه شده در اصل ریشه در دانسته های ما داشته، 
دانش از پرسش و پاسخ منتج می شود و البته مراتبی باید تبيين شود تا 
سلسله مراتب مصداقی موردنظر رویکرد ارسطو حادث شود؛ به طورمثال، 
با رویکرد ارسطویی، نادرست وگمراه کننده خواهد بود اگر که درباره علت 
یک پدیده قبل از پی بردن به تایيد وجودی و درک ذات آن، بپردازیم. 
به سفارش ارسطو، برای دستيابی به روند معرفت شناختی نياز به ارائه 
یا  و  مراحل  این  طبقه بندی  است.  خاص  مراحل  کردن  طی  و  روند 
فرآیند بسته به مدل های محاسباتی، ارتباط بين پرسش و یادگيری و 
به خصوص سواالت پرسيده شده خواهد داشت. ماهيت و ذات سواالت 
سيستماتيک در زمينه طراحی و اینکه این موضوع در فرآیند تحقيقات 
معرفت شناختی متمایز است یا خير، از طریق مشاهده و آناليز و اینکه 
چطور طراحان فکر و سواالت خود را مطرح کرده اند، امکان پذیر است. 
مطرح کردن سوال، بخش جدایی ناپذیر از طراحی بوده، پاسخ هایی که 
از این پرسش ها حاصل می شوند می توانند کليدواژه های مناسبی برای 
آغاز فرآگرد طراحی باشند26. از سوی دیگر، محتوای رویکرد معرفت 
شناسانه27 مستتر در سواالت سيستماتيک و تجزیه و تحليل مسائل 
برای رسيدن به راه حل، توصيف خوبی از چالش طراحی )موضوع طرح( 
به  پاسخ  برای  مناسب  تکنيک های  زمينه،  این  در  می دهد؛  به دست 
پرسش ها، به یافتن ابزارهای مناسب برای خالقيت در طراحی کمک 
کرده، روشی مناسب برای پرسيدن سوال و ارائه پاسخ با توجه به فرآگرد 
طراحی شکل می گيرد. طراحی به ندرت با استفاده ِصرف از اصول بنيادی 
علمی قابل دستيابی بوده، در اغلب موارد نيازمند به استفاده از داده های 

تجربی و آزمایشی28 است. 
در دهه های گذشته، خالقيت موضوع پژوهشی مهمی درکسب وکار، 
روان شناسی و طراحی بوده، به طور حتم پيشرفت فن آوری اطالعات 
نيز در حمایت این امر موثر بوده است. نکته جالب توجه این است که 
طراحان صنعتی  معماران،  از  متشکل  ]که  حرفه ای  طراحان  از  وقتی 
فرآیند  در  خالقيت  شاخص های  مورد  در  بودند[  گرافيک  وطراحان 
طراحی پرسيده می شود، اغلب به توصيف روند توليد اثر از توليد ایده 
تا ارایه ایده به مشتری پرداخته اند و البته به طورکلی همه متفق به این 
امر بودند که فرآیند طراحی آنها فرآیند خالقانه ای است که در تمام 
چرخه توسعه طراحی خالق در جریان است ]به  مصداق مثلی حاکی 

از عدم اعتراف بقال به ترشی ماست[! توليد ایده و یا فرآیند توليد ایده 
اغلب با فعاليت خالق توليد راه حل همراه است؛ افزایش ایده های توليد 
شده توسط خالق، هميشه ارتباط مستقيم با کيفيت ایده ها دارد. فرآیند 
خالق همچنين در برگيرنده مهارت فردی در رعایت مفروضات، قوانين 

و مقررات است.
از دیدگاه طراح، خالقيت29 در طراحی، یافتن چارچوبی در فرآیند توليد 
طرح است که غایتا به شناسایی تکنيک های )فنون( ایده پردازی منجر 
می شود. فرآیند خالقيت به هر نوع فرآیند تفکری گفته می شود که 
مساله را به طریق مفيد و بدیع حل کند یا خالقيت توانایی حل مسائلی 
است که فرد قباًل حل آن ها را نياموخته است. فرد خالق باید فراتر از 
الگوهای فکری پيشين، روابط جدیدی را خلق کند که قبال وجود نداشته 

است. 
مسائل  در حل  که صرفا  فردی  متعارف،  مسئله ساز  در یک وضعيت 
دارای شایستگی باشد، راه های معمولی یا بر طبق عادت خود را برای 
حل  مسئله استفاده می کند، درحالی که فرد خالق معموال به طریقی 
غيرمتعارف و بعضا منحصر به فرد به حل چالش می پردازد. در این بين 
اما مدل هایی حتی در زمينه برخورد خالقانه ارائه شده است که در اصل 
ابزارهایی در شناسایِی پشتيبانی در پژوهش و توليد خالقيت هستند؛ 
والز3۰ فرآیند خالقيت را به چهار مرحله آمادگی، توليد، پوشش و تایيد 
تقسيم بندی کرده است. مرحله آماده سازی شامل جمع آوری دانش و 
اطالعات درباره مساله است، فرد خالق در مرحله توليد به ایده پردازی 
پرداخته، در مرحله سوم با روشن شدن مساله به طور ناگهانی ایده و یا 
راه حل کشف می شود و نهایتا تایيد و ارزیابی راه حل31 شکل می گيرد. وار 
و اونيل32 مدل های مختلف خالقيت را به یک مدل واحد تبدیل کرده اند 

که متشکل از توليد ایده، آمادگی و ارزیابی ایده33 است.
برخالف تفکر تحليلی )یا مهندسی(، تفکر طراحی فرآیندی خالق )و 
بعضا شهودی( برای ایجاد ایده های نو بوده، به نحوی که هيچ قضاوتی 
در مراحل اوليه تفکر طراحی وجود ندارد؛ این امر ترس از شکست را 
حذف و حداکثر مشارکت را برای اندیشيدن و نمونه یابی ممکن می سازد. 
منجر  جعبه(،  )بيرون  کردن  فکر  محدودیت  از  خارج  دیگر  به عبارت 
آنجایی که چالش های طراحی  از  بود.  راه حل های خالقانه خواهد  به 
منحصر به فرد و پيچيده بوده، راه حل هایی چندگانه برای آنها وجود داشته، 
طبيعت آن ها غيرقطعی است، تفکر طراحی می تواند یک روش کارآمد 
در توانایی ساماندهی این چالش ها ارائه دهد. مفهوم ذهنی »توانایی« به 
معنی نياز به بررسی موضوع در رابطه با چالش موردنظر است. در بحث 
چالش طراحی، هميشه نياز به در نظر گرفتن دانش، مهارت، تجربه و 
ظرفيت برای یادگيری و نيز درک اینکه دشواری و پيچيدگی موضوع 
)چالش یا مساله( تا چه حد است، وجود دارد؛ بنابراین، مفهوم قابليت های 
طراحی به عنوان یک بعد مهم در طراحی و روش تفکر طراحی باید در 

نظر گرفته شود.
تفکر طراحی یکی از جذاب ترین و جدیدترین موضوعاتی است که در 
دنيای مدیریت و تجارت راه خود را گشوده و نگرش به چالش طراحانه را 
به مثابه یک فرآگرد )و نه یک فعاليت مقطعی و ایستا( مطرح کرده است. 
تفکر طراحی، خالقيت را با رویکرد ساختاریافته )متدیک( در هم می آميزد 

تا نوآوری ایجاد کند. در واقع تفکر طراحی به دنبال این است که به نه فقط 
هنرمندان بلکه همه افرادی که به نوعی با موضوع »طراحی« درگيرند، 
یاد بدهد چطور خالقيت خود را به صورت سيستماتيک به کار گيرند تا به 
طرح هایی شگفت انگيز دست یازند. اصطالح »تفکر طراحی« از راه های 
مختلف قابل درک است و غالبا در شرایط اجتماعی، جغرافيایی و زمينه 
تصميم سازی معنا یافته، بر سامانه های خالقانه طراحی در حوزه نوآوری 
و بهره وری متمرکز می شود. تفکر طراحی در مقام معمارانه می تواند به 
مدلی تعبير شود که به دفاتر اجازه می دهد طراحی را در فعاليت های 
ماهوی خود به صورت یک کنش نوآورانه ادغام کنند تا در آثار، اقدامات 
و حتی مطالعات و پژوهش طراحانه، مهارت های طراح به عنوان یک تابع 
در مدیریت دفاتر عمل کند. به منظور کمک به افراد در فرآیند خلق ایده، 
پژوهشگران به روش هایی دست یافته اند که افکار خالق را شبيه سازی 
کرده و در فضای راه حل گسترش داده است. این تکنيک به روش های 
خالق  نهایی  به محصول  که  است  شده  دسته بندی  خالقی  حرفه ای 
منتهی می شوند؛ به عنوان مثال، اسميت34، یکصد و هفتاد و دو تکنيک 
برای تضارب آرا و اندیشه ها ارایه داده است که هسته اصلی قابليت های 
به دست آمده است و خالقيت و نيروهای فردی را در خلق ایده ها و افکار 
نو در طراحی و همچنين کسب وکار تقویت کرده است. در ادامه بيشتر 

در مورد خالقيت و شگردهای مرتبط با شبيه سازی آن خواهيم گفت.

میزنیم حرف طراحی« »تفکر از وقتی
یعنی...

واژه سنتز35 ریشه در زبان یونانی داشته و به معنای »گره گشودن« و 
»کنار هم قرار دادن« است. به طور کلی، تجزیه و تحليل برای خرد کردن 
یک روش فکری به قطعات و اجزای آن و سنتز در مقابل به ترکيب 
عناصر جداگانه و یا اجزا به منظور تشکيل یک کل منسجم می پردازد. 
با این حال، تجزیه )آناليز( و ترکيب )سنتز( به عنوان روش های علمی، 
همواره مکمل یکدیگر بوده، هر سنتزی بر اساس نتایج حاصل از تجزیه 
و تحليل قبلی و هر تجزیه و تحليلی نيازمند یک سنتز به منظور بررسی 

و تصحيح نتایج خواهد بود.
در اصل نحوه رفتار هر عنصر و نيز نحوه تأثير هر عنصر بر کليت سامانه، 
بستگی به چگونگی رفتار حداقل یک عنصر دیگر از سيستم دارد. در 
این مرحله مکانيزم هایی مطرح می شوند که این تأثير را جهت می دهند؛ 
بازخورد، فرآگردی  بازخورد و کنترل. به طور مثال  مکانيزم هایی چون 
است که طی آن یک سيگنال، از زنجيرهای از روابط علی و معلولی 

عبور کرده تا اینکه مجدداً بر خودش تأثير بگذارد، حال مثبت یا منفی.
تيم های طراحی معماری اغلب قادر به افزایش انعطاف پذیری و خالقيت 
بوده، این روند صعودی می تواند تا زمانی که گرفتاری آشوب و تخریب 
سامانه های سازمانی رخ ندهد، ادامه یابد. در اصل مرز سامانه چالشی 
با محيط پيرامونی، محيط و عواملی را شامل می شود که در رابطه با 
معنا،  این  در  دارند.  و منظور  ناظر  به  بستگی  بوده،  موثر  خود سامانه 
شناسایی و بررسی عملياتی یک سامانه تصميم سازی، با تجزیه و ترکيب 
کليات، جزئيات و محيط محاط بر آن ميسر است. تحليل یا تجزیه بر 
ساختار موضوع متمرکز می شود و ترکيب بر کارکرد آن. تحليل به درون 
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پدیده ها می نگرد ولی ترکيب از بيرون به آنها نگاه می کند. الزم به ذکر 
است ارتباط اجزا یا متغيرها لزوماً علی و معلولی نبوده، مثاًل می توانند 
از نوع هم بستگی مثبت باشند )عاملی بيرونی بر هر دو بدون مرتب 
بودن تأثير افزایشی داشته باشد(. گستره طراحی ساختاری سازمانی در 
دفاتر کوچک می تواند از فصل مشترک فرآگرد طراحی محيط مصنوع 
و طراحی سازمانی مشتق شود. صرف نظر از اینکه سازماندهی یک تيم 
بوده،  و رشد  تجاری  مالی،  اهداف  به  توجه  معنای  به  خالق طراحی 
درون  فنی  و  ارتباطی  بين سامانه های  ادغام  بهترین  مطلوب  ساختار 
ساختار خواهد بود، تمامی فرآگردهای طراحی مستلزم معيارهای هویتی/

و  دادوستد  قوانين  مکانيت،  مانند  خارجی  عوامل  و  است  صالحيتی 
به عنوان  را  ماهر ممکن است نقش مهمی  کار  نيروی  به  دسترسی 
محدودیت های طراحی ایفا کنند. نباید فراموش کرد اگر هر جزء سامانه 
به طور جداگانه به کارآ ترین حد ممکن عمل کند، سامانه به عنوان یک 
کل متشکل از اجزا، لزوماً به مؤثرترین حد عمل نخواهد کرد. طراحی 
ساختار سازمانی وسيله ای است که از طریق آن خط مشی تيم می تواند 
با توجه به صالحيت های ذاتی و گرایشات اعضا استخراج شده، مدل 
کسب و کار36  از پيش طراحی شده و درک درست از نيروی کار و مفاهيم 

مدیریتی را به همراه داشته باشد.

تفکرهمگراوواگرا37،تفکرطراحیوفرآگرد
طراحی

تفکر واگرا تفکری است پراکنده و توسعه یابنده که محدود به چند موضوع 
نبوده و در محدوده ای وسيع، تالش دارد هرچه می تواند ایده جمع آوری 
کند. تفکر همگرا تفکری است متمرکز که بر موضوعی خاص توجه 
کرده و سعی می کند آن را ارزیابی کرده و ایده های غيرمرتبط را حذف 
کند. تفکر واگرا، توانایی ارایه ایده های منحصر به فرد و یا مرتبط به یک 
موضوع را دارد در حالی که تفکر همگرا دارای توانایی پيدا کردن راه حل 
»درست« برای مسائل است. اگرچه نشانه ها و مفهوم تفکر واگرا یا تفکر 
همگرا قرن هاست به شکل های مختلف در ادبيات تحليلی انسان ها دیده 
می شود، اما حدود 5۰ سال پيش بود که تفکر واگرا و تفکر همگرا به 
عنوان واژه هایی علمی و تخصصی به حوزه ادبيات روان شناسی و بعدها 
مدیریت اضافه شدند. جوی گيلفورد در سال های 195۰ و 196۰ در مورد 
هوش و ساختار هوش مطالعه می کرد و مقاالت و تحقيقات متعددی در 
این زمينه منتشر کرد. اصطالح تفکر واگرا و تفکر همگرا پس از کتاب 
او تحت عنوان »طبيعت هوش انسان«38  به ادبيات عمومی وارد شد و 
 Harvard Business» رواج پيدا کرد. جالب اینجاست که نشریه
Review» در یکی از مقاالت خود تحت عنوان تکنولوژی اندازه گيری 
خالقيت39، توضيح می دهد که با وجود رایج شدن این بحث ها، هنوز 
هم تفکر واگرا و خالقيت در حل عملی مسائل رواج بسيار کمی دارد و 

سوگيری ذهنی عمده ی ما به سمت تفکر تحليلی و همگراست. 
در صورتيکه  را متصور می شود،  گوناگون  احتماالت  تمام  واگرا  تفکر 
تفکر همگرا4۰، نتایج تفکر واگرا را ارزیابی و انتخاب می کند. تفکر واگرا 
به یک گروه اجازه می دهد که در یک زمان اندک حداکثر ایده های 
تازه و جدید را توليد نماید. در طی این فرآیند، تمامی قضاوت ها معلق 

می شود و گروه تشویق می شود تا هر چه بيشتر ایده توليد کند. در این 
روش تفکر، کيفيت ایده ها مهم نيست و می تواند بر اساس ایده هایی که 
دیگران توليد کرده اند، ایده های دیگری ایجاد کرد. تفکر واگرا به دنبال 
آن است که مرزهای تصور را بشکند، بنابراین از ایده های نامتعارف، 
عجيب و متهورانه استقبال می کند. در فرآیند تفکر واگرا، تمام ایده ها 
نوشته و ثبت می شود و هيچ ایده ای به عنوان ایده بد، از قلم نمی افتد. 
در رویکردی نزدیک به تفکر طراحی، هدف تفکر واگرا، به دست آوردن 
حداکثر ایده ها و درهم شکستن چارچوب های ذهنی است. اگر تفکر 
بهترین  همگرا،  تفکر  می اندازد،  تور  جدید  ایده های  صيد  برای  واگرا 
را  مواد  انتخاب می کند. همانطور که یک قيف حوزه ریزش  را  صيد 
از طریق دهنه باریکش کاهش می دهد، تفکر همگرا نيز از طریق یک 
فرآیند ارزیابی، قضاوت، حذف و انتخاب، انبوهی از ایده های توليد شده 
بر  ایده ها  ارزیابی کامل  برای  بنابراین تفکر همگرا  را غربال می کند؛ 
اساس معيارهای از قبل معلوم شده، ایده آل است. از تفکر همگرا برای 
کسب شفافيت، درنظر گرفتن محدودیت های عملی، نتيجه گيری، تعيين 
خط پایان و انتخاب بهترین ایده ها استفاده می شود. به طور مثال، فرض 
در گفتمان های طراحانه این است که هميشه مجموعه ای از پاسخ های 
خاص برای سواالت ارایه شده وجود دارد؛ چنين سواالتی مشخصه تفکر 
همگراست که از طریق آن سوال کننده به مطرح کردن حقایق می پردازد 

و در واقع استدالالت از این گونه سواالت نشات گرفته اند. 
چندین  ارائه  به  نيازمند  غالبا  طراحی،  زمينه  در  شده  مطرح  سواالت 
احتمالی  پاسخ های  بودن[  نادرست  یا  درست  از  نظر  ]صرف  پاسخ اند 
ناشناخته و متعددی وجود دارد. چنين سواالتی مشخصه تفکر واگرا در 
راستای نيل به حقایق هستند. این پرسش ها، پرسش های مولد طراحی 
ناميده شده است، سوال کننده در واقع نگران درستی و یا اثبات پاسخ های 
مولد در ارائه سواالت مولد طرح نيست. تفاوت کليدی بين رویکرد واگرا 
به طور کلی  دانش  در عرصه  است که سواالت همگرا  این  و همگرا 
مطرح شده اند، درحالی که سواالت واگرا در حوزه مفهومی ]کانسپت[ 
به کار گرفته می شوند. این موضوع حائز پيامدهای معنی داری در تفکر 
مفهومی طراحی داشته، اخيرا به عنوان تئوری مفهومی مطرح شده است 
و اصرار دارد که مفاهيم و کانسپت ها دارای ارزش حقيقی نبوده، دانش 
بر  مشتمل  طراحی  تفکر  دیگر  عبارت  به  است؛  ارزشی  چنين  دارای 

مجموعه ای از تحوالت مستمر در قلمرو دانش41  است.
طریق  از  دانش  حوزه های  و  )مفهوم(  کانسپت  بين  تحوالت  درک 
یافته هایی امکان پذیر است که در آن ها استدالت عميق و سواالت مولد 
باشند؛  ایده آل ترکيب شده  به نحو  راه حل[  به  ]برای رسيدن  طراحی 
بنابراین، روش موثر در تفکر طراحی شامل اجزا همگرا برای پرسيدن 
سواالت استداللی است که ناشی از پرسش در زمينه سواالت پایه ای 
در باره ذات و وجود مساله است. همان طور که گفته شد، هر دو شکل 
تفکر مشاراليه نقش مهم و حياتی در حل خالقانه چالش ها و مسائل 
ایفا می کنند؛ اگر این دو شکل در یک زمان اتفاق افتد و یا اینکه در 
زمان مناسب از هر کدام آنها استفاده نشود، آنها تبدیل به یک مانع در 
اندیشيدن می شوند. همچون ماده و ضد ماده، یکی از آنها می تواند منافع 
دیگری را خنثی کرده و یک موقعيت انفجاری به وجود آورد؛ به عنوان 

مثال، تصور کنيد که گروه شما در حال بررسی راه های گوناگون بسط 
شروع  از شرکت کنندگان  یکی  ناگهان  است،  جدید  خدمات  ایجاد  یا 
به قضاوت در مورد ایده هایی که توليد می شود کرده و می گوید این 
ایده های ناپخته بوده و ارزش وقت صرف کردن را ندارد ]در مورد موانع 
تفکر طراحانه در ادامه توضيح خواهيم داد[. چه اتفاقی می افتد؟ جریان 
توليد ایده ها متوقف می شود. افراد خاموش و سرد می شوند و متاثر از 
اینکه مبادا ایده هایشان مورد تمسخر و قضاوت قرار گيرد، از ارائه ایده 
خودداری می کنند. در اینجا نياز به یک مسئول جلسه توانمند است که 
بتواند این جریان تفکر همگرا را در مسير درست راهبرد کند همين طور 
ایده های موجود درباره یک مسئله را جمع بندی و  اگر تيمی بخواهد 
تفکر  دارد.  همگرا  تفکر  به  احتياج  بگذارد،  کنار  را  نادرست  ایده های 
طراحی برای تصور کردن راه حل های )ممکن و یا غيرممکن( به تفکر 
واگرا تمایل دارد و در حالی که تفکر همگرا به واضح شدن مساله پرداخته 
است. با ارزیابی و قضاوت ایده ها بر اساس معيارهای درست و از قبل 
تعيين شده، سریعاً به ایده خوب رسيد همانطور که می توان گندم را از 
کاه جدا کرد. چنانچه در مسير ارزیابی ایده ها، از تفکر واگرا استفاده شود، 
یا ایده های غيرعملی تصویب می شود یا بدتر اینکه هم زمان با ارزیابی، 
ایده های جدید نيز توليد می شود و عماًل امکان رسيدن به ایده نهایی 
را ناممکن ساخته یا به تاخير می اندازد. هنگامی که چنين موضوعی رخ 
دهد، نه تنها جلسه طوالنی شده ]و گاهی نيز بدون نتيجه ممکن است 

خاتمه یابد[، بلکه اهداف مورد نظر نيز تحقق نخواهند یافت. 
فرآگرد طراحی در اصل یک ورامدل42 ]متاُمدل[ است که در آن متدها 
از طریق مجموعه ای از اقدمات، رویدادها و یا طی کردن مراحلی خاص 
قابل دست یابی هستند. به دليل ماهيت »رویکردی« تفکر طراحی و نيز 
غيرانفرادی بودن فرآگرد طراحی ]یا معماری[، نوعا و عمال در رد تفکر 
طراحی عمل نمی کند. تجربه نشان داده است که در عرصه فرآگرد 
معماری43  وقوع هر کاری در هر زمان امکان پذیر و فعاليت ها متغير 
و قابل مطالبه ولی غيرقابل پيش بينی هستند؛ بسياری از فرآگرد های 
طراحی ]معماری[ اوليه از روش های سيستمی نرم افزاری دهه 196۰ 
نشات گرفته اند. کوبرگ و بنگال در کتاب خود در سال 1972 به این 
نکته اشاره دارند که در روند حل مساله، فرآیند هفت مرحله ای وجود 
دارد که می تواند به صورت خطی و یا لوپ )حلقه ای( مورد بررسی باشد. 
هفت  جدیدتر  فرآیند  به   2۰۰7 سال  در  استنفورد  دانشگاه  همچنين 
مدل های  و  طرح ها  خالل  این  در  است.  کرده  پيدا  دست  مرحله ای 
)شش  مثلثی  ساده  فرآیند  شامل،  که  شده  ارائه  بسياری  پيشنهادی 
بخشی و یا هرم ساده( توسط برایان الوسون، یا هر یک از فرآیندهای 
موجود در کتاب الکترونيکی هيو دلبرلی با نام »چگونه طراحی خود را 
الگوها« را شامل  از مدل ها و  به مرحله ظهور می رسانيد: خالصه ای 
می شوند. اعضای تيم های طراحی معماری، علی رغم اشتياق و عالقه 
زایدالوصف به نفس کار معمارانه، معمواًل بعد از مدتی دچار سرخوردگی 
شده و از ماهيت ایده آل اغنایی معماری دور می افتند. متفکران طراحی به 
طور همزمان از تفکر واگرا و تفکر همگرا برای کشف راه حل ها استفاده 
می کنند؛ آگاهی یافتن و فهميدن این دو نوع تفکر)واگرا و همگرا(، تاثير 
زیادی بر راهبرد صحيح جلسات حل مساله دارد. از این رو باید مهارت های 

راهبرد جلسات حل مسئله در جهت به کارگيری در زمان درست هرکدام 
از این دو نوع تفکر را فراگرفت و در اینجاست که رویکرد منشعب از 

تفکر طراحی اهميت می یابد.

و طراحی« »فرآگرد تا »تفکرطراحی« از
بالعکس؛یکچالشفرهنگی

ارتباط  طریق  از  شده  ایجاد  مزیت های  و  فرصت ها  از  دیگر  یکی 
نزدیک تر تفکر طراحی و مطالعات نوآوری و خالقانه، کاربرد آن ها در 
فعاليت های دفاتر طراحی فرآگردمحور است. معمواًل فعاالن در عرصه 
معماری می دانند که مجموعه کنش های حرفه ای در دفاتر معماری در 
قالب فرآگرد]فرآیند[هایی منشعب از مدل های سنتی و ذهنی، فرضيات 
انجام  از روش  برداشت شخصی  و  تعميم تجربيات عملياتی  قدیمی، 
کارها، صورت گرفته، معموال با تعبير سيستميک »سازمان فرآگردگرا 
با مفهوم مجموعه ای از فرآگردهای ارزش افزا برای مشتری و درآمد زا 

برای صاحبان کار« انطباق ندارد. 
ایجاد تعامل و گفتمان ساختاری بين اعضا، برداشت های فردی را به 
مدل و درک مشترکی از فرآگرد کاری تبدیل کرده و تکنيک های ذکر 
تغيير رویکرد هویت  به کليت  این فرآگردها می تواند  شده در کاوش 
دهد. یک متد کمکی می تواند تهيه نقشه ای روش شناختی اعضای 
دفتر باشد؛ این نقشه با روش تحليل و مقایسه مدل های ذهنی اعضا، 
تصویری روشن از نحوه درک آنها را از روش کار به دست می دهد. نقشه 
شناختی مشترک حاصل، خود می تواند بخشی از فرآگرد ارتقا سازمانی 
دفتر معماری تلقی شود و نيز در تعاریف مرتبط با تفکر طراحی بگنجد. 
ایجاد یک دفتر فرآگردگرا منوط به نگرش از خالل عينکی فرآگردگرا 
است؛ رویکرد متدیک به این حرکت فرهنگ سازانه تا حدودی منوط به 
نگرش سيستمی یکپارچه و درک اجزاء و کليت سامانه در عين طبقه 
بندی عناصر دخيل در فرآگرد خواهد بود. شناسایی زمينه های فرهنگی/
اجتماعی در فرآگرد طراحی مهم و الزامی است؛ شناسایی این درونمایه 
عبارت است از طراحی و توليد یک مصنوع، در نظرگرفتن زمينه های 
اجتماعی و فرهنگی فرآگرد طراحی، محيط های آموزشی و اهميت درک 
انسان شناسی  فرآگرد طراحی.  در  فرد  اجتماعی  و  فرهنگی  جنبه های 
چارچوب  و  با طرح  فرم سه گانه ای  اجتماعی،  روانشناسی  و  فرهنگی 
که  روش هایی  است.  نموده  برقرار  )متدولوژی(  روانشناختی  و  نظری 
نوعا  است،  گرفته  فرآگرد طراحی شکل  در  اصلی  یا  و  فرعی  به طور 
به  در طراحی  موثر  اجتماعی  روان شناسی  و  انسان شناسی  روش های 
منظور کاوش محيط های فرهنگی چه در سطح محلی44 )استودیوئی( و 
چه در سطح فرهنگ جهانی )طراحی( هستند که از بزرگترین چالش ها 

در فرآگرد طراحی به شمار رفته اند.
در فرآیند و تصميم گيری طراحی ميل به طبقه بندی، به ساخت گرایی 
می انجامد زیرا برای دسته بندی هرچيزی هزاران صورت امکان پذیر است 
و این امر باعث شده که در فضای انواع دیاگرام ها و واژه ها وارد شویم 
و کل این فضای ساخت گرایی به انواع مفهوم پردازی و طبقه بندی هایی 
جوشان  دیگ  در  است  قرار  ولی  شده  گيج  فرد  که  می شود  منجر 
فرهنگ ها و عقاید به یک مفهوم پردازی کلی برسيم که همه می توانيم 
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با آن ارتباط برقرار کنيم. بنابراین طراح می آموزد که چگونه ناسازگار 
با زمان خود باشد و به کندن و ساده کردن موضوع بپردازد تا به یک 
آبستره برسد و نسبت به فرهنگ بی واسطه فرهنگی که خصوصيت آن 
نسبت گرایی، سياست زدایی است در نهایت، شکل و قالب جای خود را به 
نمایش فرهنگ دهد و این امر شکلی است که در انواع هنرها از جمله 
معماری، سينما و نقاشی جلوه کرده و نهایتا نياز به کارشناسان و نقادانی 

است که در آن به نقد و مدیریت فرآیند بپردازند.
حوزه های نظری و روش شناختی )متدولوژیکی( مورد استفاده در پژوهش 
شامل علوم اجتماعی است که دارای چارچوبی از جمع آوری داده ها و 
تجزیه و تحليل فرهنگی است و همچنين انسان شناسی فرهنگی که 
شامل روانشناسی اجتماعی و شناخت اجتماعی است. انسان شناسی و 
روان شناسی دارای درجات مختلف است. در شکل زیر به ارتباطات این 

حوزه ها در طراحی پرداخته شده است.
تفکر طراحی می تواند راهی نو در دفاتر کار خرد باشد و به مدیران کمک 
کند تا زندگی خالق و اجتماعی دفاتر کوچک را از منظری انسان محور 
به خوبی درک کنند. تاکيد بر جنبه های خالقانه انسانی و فعاليت های 
کارآفرینی در دفاتر کوچک غلبه بر محدودیت های سنتی است که در 
افکنده است. چنين  نوآوری و خالقانه سایه  حال حاضر در مطالعات 
مسائل و چالش هایی امکان تحقيقات جدید در زمينه ترکيب خالقيت 
و طراحی را به وجود آورده است که نيازمند تحقيقات گسترده در زمينه 
کسب وکار، اجتماع، خط مشی سياسی و اقتصادی و تحریک عالقه در 
پژوهش در زمينه آموزش نظریه ادغامی طراحی و خالقيت در دفاتر 

کوچک است.
تفکر طراحی و ایده های سنجش طراحی توسط محققان آمریکایی از 
جمله بوکانان، بواند، کولوپی در مدرسه مدیریت »ودرهد« عميقاً بررسی 
شده است؛ به طور مشابه، یو و همکارانش، تمایزی بين طراحی سازمان 
آنها  به عنوان اسم و طراحی سازمانی به عنوان فعل قائل می شوند. 
از اصطالح »گشتالت« برای سازماندهی الگو، به خصوص در کارهای 
فرانک گری استفاده می کنند. بو و همکارانش استدالل می کنند که این 
گشتالت نه تنها بيانگر یک دیدگاه در تفکر طراحی است بلکه بيانگر 
تکنولوژی های متعدد و تعهد قوی نسبت به کاربر، فرآگرد مشارکتی 
طراحی و ساخت وساز است. این فرایند سازماندهی طراحی، به عنوان 
بخش های تجربی مبتنی بر دانش در زمينه اقتصاد گسترش و بهبود 
یافته است. بنا بر نظریه کولوپی، روح تفکر طراحی/سنجش از طریق 
سمت چپ مغز )منطق و تحليل( در مقابل سمت راست مغز )خالقيت 
و تخيل( قابل دست یابی است. او همچنين استدالل می کند که مدیران 
نياز به تعامل و پيوند هر دو طرف مغز خود برای رسيدن به عملکرد 

صحيح و مناسب هستند.
لوسی کيمبل استدالل می کند که بسياری از گفتمان های تفکر طراحی 
متمرکز بر این موضوع است که چه کارهایی را مدیران، چه به صورت 
کيمبل،  دهند.  انجام  نباید  یا  و  باید  به صورت گروهی،  و چه  فردی 
در مقابل، به نظریه سازماندهی حرفه ای برای رسيدن به رویکردهای 
خصوص  به   - همکاران  و  طراحان  طراحی،  خور  در  که  مفهومی 
می پردازد.  سازمانی  وسيع تر  زمينه  در  باشد،   – کاربران  و  مشتریان 

کيمبل دو مفهوم در بهتر فهميدن موضوع طراحی ارائه می دهد: یک، 
»طراحی به عنوان حرفه« که در آن به سوال »آنچه طراحان انجام 
می دهند، آنچه آنها را تشویق می کند و همچنين ارزیابی عوامل موثر در 
روابط آن ها می پردازد.«؛ دوم، »طراحی در عمل«، که تاکيد بر طبيعت 
نتایج به دست آمده از طراحی و خروجی های طراحی از جمله، نقشه ها، 
مدل ها، مشخصات و بازنمایی های تصویری و محصوالت نهایی دارد. 
کيمبل این رویکرد مفهومی را در خدمات طراحی به منظور نشان دادن 

سودمندی طراحی در زمينه عمل به تصویر می کشد.
برای استفاده گسترده از تفکر طراحی در زمينه مدیریت، باید جایگاه آن 
در ميان رقبا از نظر پيچيدگی و عدم قطعيت در فعاليت های انسانی مورد 
بررسی قرار گيرد. تعریف و سپس تحقيق در زمينه نقش تفکر طراحی 
شناسایی  در حقيقت  است.  کليدی  اجتماعی  مسائل  و  در کسب و کار 
نقاط قوت و ضعف در زمينه تفکر طراحی ضروری است. محصوالت، 
سيستم ها، حوزه های طبيعی طراحی به وضوح باید از گروه ها، افراد و 
دیسيپلين های  از  عمدی  استفاده  این حال،  با  شود.  متمایز  سازمان ها 
مختلف در زمينه تفکر طراحی خالق و غيرخطی بودن رویکرد می تواند 
عناصر جالبی را در مدیریت برای حل مسئله های پيچيده به ارمغان آورد. 
تمامی این مسائل برای مفهومی کردن نظریه طراحی فراتر از آنچه 
در حال حاضر در دسترس است می باشد و ممکن است به درک آنچه 
طراحی در مدیریت ارایه می دهد و نقش بالقوه آن در اقتصاد، اجتماع 
و سياست منتهی شود. هنگامی که مطالعات طراحی و نوآوری به طور 
هدفمند ادغام شوند آنگاه می توانند جایگزین های قانع کننده ای به جای 
روش های سنتی در دفاتر شده و به عنوان یک نهاد عقالنی عمل کنند. 
در این صورت، تفکر طراحی، ویژگی های اجتماعی و شخصيت خالق 
می کنند.  رنگ تر  پر  دفاتر  در  تصميم گيری  زمينه  در  را  کار  و  کسب 
روش های درک گشتالت و یا سازماندهی، الگوهایی برای راهبری خالق 
را تامين می کنند. تفکر طراحی می تواند منجر به جهت گيری در زمينه 
نظریه های نوآورانه، پژوهش، آموزش و در نتيجه حرکت دفاتر به سمت 

راه حل های خالق و سازمان های اجتماعی منعطف شود.

تفکرطراحی،چالشهایپیچیده45ومقوله
راهبرد

تفکر طراحی در مورد چالش هایی )مسائلی( با پيچيدگی باال بيشترین 
کاربرد را دارد؛ متغيرها و مجهوالت بسيار که معادالت محدود موجود 
قادر به حل آنها نيستند و مساله هم با بهينه کردن یا تغيير اندک یک 
راه حل قابل حل نبوده، موضوع اصلی یافتن پاسخی است که در ابتدا وجود 
ندارد ]بسيار شبيه طرح های معماری[. در این مسائل معمواًل حتی پس از 
ارائه پاسخ باز هم اطالعات جدید در حال افزوده شدن به مساله و تغيير 
آن است. به همين دليل طراح حتی ممکن است از مردم نگاری، مصاحبه، 
پرسش نامه و دیگر روش های موجود استفاده کند46 تا نقطه نظری از 
دیدگاه افراد نيازمند به حل مساله را پيدا کند تا پروتوتایپ )نمونه سازی( 
نهایی انجام شود. حتی پروتوتایپ های کوچک و سریع هم نه پيشنهاد 
پاسخ بلکه به نوعی پرسش سؤال در مورد پاسخ گویی طرح هستند و در 
محيط واقعی که مسئله در آن تعریف شده مورد بررسی قرار می گيرند. 

آناليز مساله و  با  تفکر طراحی، »تفکر مهندسی«47  راهبرد  مقابِل  در 
محدود کردن دامنه بررسی و مشخص کردن متغيرها و یافتن رابطه 
و معادله بين آنها فعاليت خود را انجام می دهد و البته بسيار بهينه عمل 
می کند زیرا معادالت و مجهوالت را طوری تعریف می کند که پاسخی 
مربوط  مسائل  در  معمواًل  تفکر  نوع  این  بيابد.  مساله  برای  مشخص 
به فناوری و با قابليت تقسيم به مسائل با معادالت مشخص و تعداد 

مجهوالت متناسب با تعداد معادالت، به کار می آید. 
تفکر طراحی شباهت هایی به راهبرد سيستمی دارد که از نگرش به مساله 
از زاویه انزوا جلوگيری کرده، به مجموعه ای از ابزارها و کنش ها می انجامد 
که در تحليل رفتار و حل دیناميکی )پویا( مسائل به±ما کمک می کنند48. 
با درک مفهوم طراحی هنوز نمی توانيم بگویيم که تفکر طراحی به عنوان 
حوزه  در  محور  انسان  رویکردهای  از  متفاوت  مدیریتی  رویکرد  یک 
مدیریتی است. در واقع، انسان، سمت »نرم« مدیریت، دارای تاریخچه 
منحصر به فردی است، به همان قدمت مدیریت؛ این بدان معنی است 
که نياز به درک کامل رویکردهای طراحی و بررسی موضوعی فرآیند 
تفکر طراحی است که می تواند موضوعاتی را در برگيرد که رویکردهای 

انسان محور قادر به بررسی آن نيستند. 
همان طور که اشاره شد تفکر طراحی رویکردی مبتنی بر ارایه حداکثر 
برای  به ویژه  و  است  آن[  بر خود مساله و حل  متمرکز  نه  ]و  راه حل 
حل مسائلی مفيد است که متفکران طراحی آن را چالش های )مسائل( 
مبهم49 می خوانند؛ چالش های مبهم مسائلی هستند که بد تعریف شوند 
و یا نکات انحرافی داشته باشند. برای چالش های بد تعریف شده، هم 
مساله و هم راه حل ناشناخته است )در تضاد با مشکالت »به خوبی« 
تعریف شده است که صورت مساله در آن روشن و رسيدن به راه حل 
از طریق دانش فنی امکان پذیر است(. در چالش های مبهم، فشار اصلی 
از جانب متن مساله، فرآیند حل مستلزم زمان و تالش قابل توجهی 
به منظور روشن شدن شرایط بوده، بخش بزرگی از فعاليت ها به حل 
مساله و پس از آن تعریف مساله و شکل دادن به چالش اصلی اختصاص 
داده شده است. حل این گونه مسائل و چالش ها اکثر اوقات نيازمند متد 
و روشی ابداعی بوده، برگ برنده روش »تفکر طراحی« قابليت آن در 
مواجهه با »هاله ای از ابهام« است که اینگونه چالش ها و مسائل را در 
برگرفته و به دليل پيچيدگی ها و مولفه های متعدد دخيل، به سادگی و با 
استفاده از یک روند ساده قابل حل نخواهند بود. در مورد معماری، چه 
بسا عدم موفقيت دانشجویان و معماران در مواجهه با مسائل و پروژه های  
پيچيده را بتوان منتج از زبان و روند ساده و پيش  پا افتاده رویکرد به 

ماهيت چالش دانست.
از دیگر ویژگی های فرآیند تفکر طراحی، می توان به لحظات رسيدن به 
راه حل های اتفاقی5۰ اشاره کرد؛ این لحظات برای طراح به طور ناگهانی 
مسير را روشن کرده، نقطه ای است که در آن سنتز )ترکيب( و تفکر 
واگرا، آناليز )تجزیه( و تفکر همگرا و ماهيت موضوع به هم رسيده، نتيجه 
مناسب به دست می آید. این بزنگاه یا لحظه رسيدن به راه حل ناگهانی 
برای تمامی طراحان از مبتدی تا متخصص اتفاق می افتد و این عمل در 

واقع بازتابی از فرآیند شخصی طراحی است.

تفکرطراحیبهعنوانیکفرآیندبرایحل
مساله

ابزارهای مختلف طراحی به عنوان ابزارهای »توليد ارزش« در راستای 
مشتمل  ابزارها  این  مطرح هستند؛  معماری  دفاتر  در  مفيد  راه حله ای 
با  طراحی  جدید  فرآگردهای  و  روش ها  مانند  ذهنی  مؤلفه های  بر 
فضا،  تجسم  برای  فيزیکی  متنوع  ابزارهای  و  نوآورانه  تکنيک های 
نهایتًا  و  نمونه ها  نقشه ها، اسکيس ها، گرافيک های کامپيوتری،  مانند 
اگرچه در رویکرد عمومی، مقوله طراحی  آلترناتيوهای طراحی است. 
بسيار وابسته به سالیق شخصی به نظر می رسد، اما همواره مجموعه ای 
از ارزش های به اشتراک گذاشته شده از طرف متفکران طراح، منجر 
تفکر  کارگروهی،  خالقيت،  چون  ارزش هایی  است؛  شده  نوآوری  به 
درست، تمرکز رضایت بر کاربر نهایی و کنجکاوی51 . تفکر طراحی 
در اصل از آبشخور ارزش های اشاره شده سيراب می شود و در عمل 
از فرآیندی مرحله ای )هفت مرحله( متشکل از تعریف مساله، پژوهش، 
تصور و تخيل )تفکر و ایده پردازی(، ارائه نمونه های اوليه، انتخاب، پياده 
سازی )اجرا( و یادگيری تبعيت می کند؛ در این هفت مرحله، چالش ها 
)مسائل( دسته بندی، پرسش های مناسب پرسيده، ایده های نو خلق و 
پاسخ های مناسب انتخاب می شوند. این مراحل خطی نبوده، می توانند 

به طور هم زمان اتفاق بيفتند و یا تکرار شوند:

تعریفمساله)چالش(:
- تصميم در مورد اینکه چه موضوعی باید حل وفصل شود. - شناخت 
مسائل  به  دادن  ارجيحت  لحاظ  از  پروژه  اولویت بندی   - مخاطبان. 
ضروری تر. - تعيين اینکه چه موضوعی در موفقيت پروژه دخيل است. - 

ایجاد یک واژه نامه از اصطالحات مناسب.
پژوهش:

- بررسی تاریخی مساله و یادآوری موانع موجود. - جمع آوری نمونه ها 
برای حل مساله. - در نظرگرفتن ذینفعان، سرمایه گذاران و منتقدان. - 
بحث و مد نظر قرار دادن مخاطبان و نتایج نهایی که به ایده های موثردر 

طراحی های بعدی منجر خواهد شد.
- گوش دادن به نظر راهبران و خبرگان  در زمينه مساله.

تفکروایدهپردازی:
برای  ایده  توليد   - نهایی.  کاربران  انگيزه های  و  نيازها  شناسایی   -
- عدم  مساله.  برای حل  آرا  تضارب  و  تفکر   - نيازها.  به  پاسخ گویی 
قضاوت درباره ایده ها. - بحث و نظردادن درباره موضوع در پس هر 

طوفان ذهنی52.
ارائهنمونهاولیه:

- ترکيب، گسترش و پاالیش ایده ها. - توليد پيش نویس های متعدد. 
- شنيدن بازخوردهای فردی مختلف به ویژه از کاربران نهایی. - ارائه 
ایده های انتخابی به کاربر. - حفظ بی طرفی و قضاوت نکردن. - توليد و 

ارائه نهائی آثار انتخابی.
گزینشوانتخاب:

- بررسی هدف. - کنار گذاشتن احساسات و حس تملک درباره ایده. - به 
یاد داشته باشيد: عملی ترین راه حل هميشه بهترین نيست. - گزینش 
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ایده های قوی.
پیادهسازی:

- توصيف وظایف. - برنامه ریزی، تعيين منابع و تعيين وظایف - اجرا - 
تحویل به مشتری/کاربر

یادگیریوبازآموزی:
- جمع آوری بازخورد از کاربران. - تعيين اینکه آیا راه حل ها در رسيدن 
در  می تواند  که  آنچه  مورد  در  بحث   - است.  کرده  اهداف کمک  به 
جهت بهبود موثر باشد. - اندازه گيری موفقيت ها: جمع آوری داده ها. - 

مستندسازی.
باید در نظر داشت که برای متفکران طراحی موانع زیادی مانند ترس، 
تفکر  شده،  فرآیند  به توقف  منجر  ناخودآگاه،  تصميم های  و  مقاومت 
طراحی را از توليد فرآیند خالق باز می دارند. به عنوان مثال، ترس، طراح 
را از به کاربردن روش ها، کنش ها و  فرآیندهای نوآورانه برای رسيدن به 
هدف منصرف کرده، شک های درونی و تردیدهای روانی او را از خلق 
ایده و تمرکز بر روی راه حل منحرف می کند. »مقاومت« نيز که معموال 
از اختالالت درونی و روانی منشا می گيرد ]و حتی می تواند از طرف 
افراد غير طراح ولی ذیربط و ذینفع در روند طراحی، نيز رخ دهد[، باعث 
انحراف در تفکر طراحی می شود مقاومت. در فعاليت های تيمی و گروهی 
افرادی هستند که نکات سازنده ای برای گفتن  اوقات  طراحی گاهی 
ندارند، اما بعضا به دليل گيرایی باال، بالفاصله همه چيز را می فهمند و 
در این زمينه که راه حل پيشنهادی موثر نخواهد بود نظر داده، منفی بافی 
می کنند؛ این شخصيت دارای پتانسيلی موثر در از بين بردن راه حل های 
کاربردی بوده، تفکر را از سمت تجزیه تحليل و انتقادهای سازنده به 
سمت انتقادهای تخریبی و غير سازنده پيش می برند، در نتيجه برای 
جلوگيری از صدور هرگونه افکار مخرب از طرف شخصيت هایی از این 
دست، باید ورود این افراد را به دفاتر یا گروه های طراحی ممنوع اعالم 

کرد53.
اینکه تمامی وعده ها در زمينه تفکر طراحی برآورده می شود یا نه هنوز 
مورد بحث است زیرا هنوز جای شک وجود دارد که آیا تفکر طراحی 
مطالعات  شد؟  خواهد  پذیرفته  دفاتر  در  خالقانه  مدل  یک  عنوان  به 
تفکر  از  استفاده  پيامدهای  دنبال درک  به  و تجربی هنوز  دانشگاهی 
طراحی به عنوان یک مدل برای نوآوری است. بحث اصلی محققان 
»نگرش طراحانه« تنها به قلمرو مدیریت محدود نشده، رویکرد اساسی 
رو به سوی »نگرش تصميم سازانه« برای حل مسائل دارد؛ چه بسا در 
حال حاضر پژوهش ها، آموزش مدیریت و مقوله حرفه ای بودن به شدت 
متکی بر رویکردهای فنی و منطقی است که فضای کمی برای تخيل 
دفتر، شخصی  مدیر یک  معمول،  به طور  باقی می گذارند.  و خالقيت 
که  است  روبه رو  تصميم سازی  گزینه های  از  با مجموعه ای  که  است 
الجرم در این ميان ملزم است به یک انتخاب مطلوب دست یازد. از 
دیدگاه طراحی، این انتخاب یک امر بدیهی به نظر می رسد اما از دیدگاه 
کسب وکار و مسائل مرتبط، باید از طيف وسيعی از گزینه های نادرست 
اجتناب کرد و مجموعه ای از گزینه های مطلوب در مناطق کليدی ]نظير 
توليد طرح معماری، روند نوآوری  و خالقيت، استراتژی کسب وکار و 

ساختار سازمانی[ را مد نظر قرار داد. تجربه نشان می دهد که دیدگاه ها و 
گرایش ها تنها در محيط های پایدار و شفاف ]جایی که تمامی گزینه ها به 
خوبی ارزیابی شده اند[، قابل اعمال است؛ با این حال، معموال در چالش 
بازاریابی،  نوآوری،  )استراتژی(،  راهبرد  موضوع  مراحل،  برانگيزترین 
مدیریت نيروی انسانی و راهبری، ثبات عمل و مرزهای هنجار مالک 
نبوده ]زمانی که گزینه ها نامعين54 باشند[، نگرش و دیدگاه طراحی است 

که کارایی خواهد داشت.
در حال حاضر، حرکتی ]با سپاس از همکاران مجله طراح[ برای افزایش 
آگاهی در راستای »تفکر طراحی« در ميان طراحان و دیگر رشته های 
مرتبط با طراحی به وجود آمده است؛ به عبارت دیگر این باور محرز شده 
است که با دانستن در مورد فرآگرد و روش هایی که طراحان برای درک 
مسائل به کار می گيرند و نيز راه حل های متصور بر مسائل مربوطه، قادر 
باالتر  نوآوری در سطوح  ایجاد  به منظور  به تقویت فرآیندهای تفکر 
خواهيم بود. تداوم این حرکت منوط به همگانی شدن این رویکرد در 

تمامی مراحل از آموزش تا اعمال طراحی خواهد بود.

Abstract:
  The term design thinking is used to refer to the 
study of the practices of working designers (Melles 
et al., 2006),  the methods and processes for in-
vestigating challenges, acquiring information, ana-
lyzing knowledge, and positioning solutions in the 
design and planning fields (Meinel & Leifer, 2011) 
by combining “empathy, creativity, and rational-
ity”. Architectural theory has evolved over time, 
to reflect the development of new materials, new 
construction, new structures, new philosophies, 
new socio-cultural contexts, new scientific findings, 
and, of course, new technology. As Dorst (2011) 
emphasises ‘Design Thinking’ has been part of 
“the collective consciousness of design research-
ers since Rowe used it as the title of his 1987 book 
and different models have emerged since then.
Nowadays, “Design Thinking” is identified as an 
exciting new paradigm for adopting designedly 
practices dealing with complex problems to build 

The Core of Design Thinking and its 
Architectural Application

up a “conceptual framework”. Architectural logic 
provides us with a several of approaches toward 
the reasoning in design exploring potential value of 
the design process. 
In this paper the author will move from the archi-
tectural process definitions to a broad descriptions 
of design thinking and its application in the archi-
tectural design process. Since the process of de-
sign and its logical principles look quite complex, 
an integral attitude has been introduced in order to 
elaborate multi-step process avoiding the natural 
paradox of the sense of a complex statement of 
Design Process and Design Thinking.
It is on this particular aspect of the creative design 
that we position our work: how to design a soft-
ware tool support, and even improve, creativity in 
the early stages of the design? We will restrict our-
selves to this in a specific area, that architectural 
design that we describe in the next section.

* محتوای این نوشتار از کتاب تحت انتشار »مقدمه ای بر تفکر طراحی برای معماران کارآفرین؛ بيندیش و معمار خالقی باش« تأليف: 
بهرام هوشيار یوسفی، ]همکاران پژوهش: عطا چوخاچيان، نسترن رضوی، نگين نجار ازلی[، استخراج شده است.

** Bahram Hooshyar Yousefi: PhD (Dr.techn), M.Arch, MPM The Vienna University of 
Technology, Assoc.Professor, University of Skovde/SWEDEN.
1-Bryan Lawson
2-Prototyping
3-Achten, 2008
4-Clarkson, 2005
5-Eckert, 2005
6-Cross, 2011
7-Lawson, 2006
8-Moore, 1974
9-Snyder, 1979
10-Vitruvius

11- روش شناسی یا متدولوژی )به انگليسی: Methodology( وسيله شناخت هر علم است. روش شناسی در مفهوم مطلق خود به 
روش هایی گفته می شود که برای رسيدن به شناخت علمی از آنها استفاده می شود و روش شناسی هر علم نيز روش های مناسب و پذیرفته 
آن علم برای شناخت هنجارها و قواعد آن است. روش های شناخت را باید از روش ها و فنون اجرای آنها متمایز دانست، چرا که اجرای 

هر قاعده پس از شناخت آن قاعده ممکن می گردد.
12-Representational system
13-Design-Specific Cognitive Activities

/http://forbusiness.ir .1394 | 14- تفکر طراحی چيست
15-Herbert Simon  
16-The Sciences of the Artificial  
17-Experience in Visual Thinking  
18-Robert Mckim  
19-Rolf Faste  
20-Design Thinking  
21-Peter G. Row  
22-Richard buchanan 
23-Wicked Problems in Design Thinking 
24-Peripatetic school  

25- فلسفه مشاء یا مکتب مشاء در اصل، مکتبی از فلسفه است که از آموزه های ارسطو الهام می گيرد. در عين حال، فلسفه مشایی، یکی 
از سه شاخه اصلی فلسفه اسالمی است که از فلسفهٔ یونان و به ویژه ارسطو و تفاسير نوافالطونی آن سرچشمه گرفته است. در فلسفه 
ارسطویی و مشاء بيشتر بر استدالل و برهان تأکيد می شود، در حالی که در فلسفه افالطونی و فلسفه اشراق عالوه بر استدالل، کشف و 
شهود نيز راه دارد. در روش اشراقی برای تحقيق در مسائل فلسفی و مخصوصا حکمت الهی تنها استدالل و تفکرات عقلی کافی نيست، 

سلوک قلبی و مجاهدات نفس و تصفيه آن نيز برای کشف حقایق ضروری و الزم است.
26- پرسش، گامی برای شروع هر پروژه طراحی و راهی برای تعریف مساله است؛ معموال بنا برخواسته مشتری، مجموعه ای از اهداف 

برای طراحی در نظر گرفته می شود تا پاسخ گوی نيازها باشد.
27-Epistemological Approach 

28- به نحوی که طراحان می توانند تجارب و تجزیه و تحليل ها را با گرفتن نتایج بهتر پيش بينی کنند؛ این تکنيک ها در حال حاضر در 
صنعت تدریس می شوند و معروف به »شش سيگما« هستند.

اقتصادی  یا  اجتماعی  توان  در  تغيير هدف دار  ایجاد یک  برای  یعنی تالش  است: »خالقيت  زیادی شده  تعریف های  از خالقيت   -29
یا به وجود  توانایی پرورش  یا مفهوم جدید است. خالقيت یعنی  ایجاد یک فکر  توانایی های ذهنی برای  سازمان؛ خالقيت بکارگيری 
آوردن یک انگاره یا اندیشه جدید )در بحث مدیریت نظير به وجود آوردن یک محصول جدید(. خالقيت عبارت است از طی کردن راهی 
تازه یا پيمودن یک راه طی شده قبلی به طرزی نوین. خالقيت یکی از جنبه های اصلی تفکر یا اندیشيدن است و تفکر عبارت است از 

پی نوشت

فرایند بازآرایی یا تغيير اطالعات و نمادهای کسب شده موجود در حافظه درازمدت و بر دو نوع  همگرا و واگرا است ]در ادامه در این 
مورد بحث خواهد شد[«.

30- Wallas
31-Problem and Task Presentation, Preparation, ResponseGeneration, Response Valida-
tion and Outcome
32-Warr and O’Neill
33-Idea Generation, ProblemPreparation and Idea Evaluation
34-Gerald Smith
35-Synthesis

36- مدل کسب و کار چارچوبی برای خلق پول و ثروت است؛ این چارچوب نشان می دهد که یک بنگاه چه مجموعه فعاليت هایی را، 
چگونه و در چه زمانی باید انجام دهد تا مشتریان از آنچه که از بنگاه انتظار دارند بهره مند شوند و بنگاه نيز به سود دست یابد. مدل 
کسب و کار بيان می کند که چگونه سازمان برای توليد محصول یا ارائه خدمت ایجاد ارزش افزوده می کند. به بيان دیگر این مدلها که 
در واقع چارچوبی برای پول سازی هستند، به سه پرسش کليدی در مورد شرکت ها پاسخ می دهند: کدام فعاليت ها، چگونه و چه وقت باید 
انجام شوند. پاسخ صحيح به این پرسش ها منجر به عملکرد مناسب شرکت ها و ارائه مزایای مطلوب به مشتریان شده، در نهایت سود 

را برای شرکت به ارمغان می آورد. 
37-Divergent thinking & convergent thinking

38-Guilford, J. P. (1967). The nature of human intelligence.
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41- به عنوان مثال، در آزمون دروس مهندسی دانشجو نباید به ارایه کانسپت های متعددی که دارای ارزش حقيقی نيستند بپردازد؛ در 
واقع انتظار ميرود که دانشجویان در یک فرآیند همگرا که بر اساس سواالت استداللی پایه گذاری شده به پرسش ها پاسخ دهند. بر این 
اساس یکی از نقاط قوت برنامه های دروس مهندسی اثربخشی معرفت شناختی ]ارسطویی[ و انتقال فرآیند همگراست که مستلزم توانایی 
استدالل مرتبط با ریاضيات و علوم است ]و به عنوان علوم مهندسی و یا مدل های تقليلی مطرح هستند[. پرسش های واگرا در حوزه 
مفهوم، جایی که مفهوم ها و یا پاسخ ها دارای ارزش حقيقی نبوده، لزوما قابل اثبات نيستند، طراحی و یا مدلی هستند در تضاد با اصول 

و ارزش هایی رویکرد علوم مهندسی.
42-MetaModel

43- در نظر داشته باشيد که »روش طراحی« (Design Methodology) و »فرآگرد طراحی« ]یحتمل این عبارت بيشتر توسط همين 
نگارنده در ترجمه Design Process به کار رفته است[ هرچند اغلب به جای یکدیگر استفاده شده اند، اما تفاوت معناداری بين این 
دو وجود دارد؛ روش طراحی تمام تکنيک ها، قوانين و متدهای انجام کار را که با نظم و انظباط در طراحی به کار رفته را شامل می شود. 
فرآگرد طراحی خود درجایگاه یک متاُمدل باالتر از  روش طراحی قرار گرفته، می تواند از تفکر طراحی بهره بگيرد. در این ميان تفکر 
طراحی به مثابه یک رویکرد مطرح است؛ بدین معنی که برخی روش های طراحی ]در ادامه بيشتر در مورد این روش ها توضيح داده شده 
است[ در قالب فرآگرد طراحی تحت رویکرد  تفکر طراحی قابل اعمال خواهند بود، ازجمله: ایجاد پروفایل های کاربری، بررسی و درک 
راه حل ها  برای طراحان، ایجاد و خلق نمونه های اوليه و مدل های مطالعه، ارایه ایده بر اساس دیاگرام و نقشه، استفاده از پنج چرایی )چه 

کاری، کجا، چه زمان، چه کسی و چگونه(، تجزیه و تحليل سایت و غيره.
44- به عنوان مثال، نقد، یکی از ویژگی های مهم در فرهنگ استودیوی طراحی است؛ نقد و بحث در رشته هنر و طراحی فعاليتی برای 
ارزیابی کار استودیوئی دانشجویان طراحی است. در جلسه های نقد دانشجویان موظفند که کارهای خود رابه طور رسمی در فرمت تصویری 
خاصی ارائه دهند و از ایده و ترسيمات انجام شده در رابطه با موضوع طراحی دفاع کنند و با نقد نقادان و طراحان حاضر در جلسه روبرو 
شوند. به طور معمول، استادان به بررسی انتقادی از اهداف طراحی می پردازند. اگرچه انتقادان طراحان بيشتر متمرکز بر فرآیند طراحی و 

ادامه کار برای رسيدن به طرح نهایی برگرفته از ایده است.
45-Wicked problems

46- تفکر طراحی و تفکر تجاری از نظر رویارویی با پيچيدگی های انسانی مشابه عمل می کنند ولی روند مواجهه با این پيچيدگی این 
دو رویکرد را از هم متمایز می کند. کاربرد وسيع تفکر طراحی فراتر از حوزه فنی و کسب و کار رفته و دامنه وسيعی در اجتماع، سياست 
و برنامه های اقتصادی دارد. سهم اصلی این مقوله ارائه فرصت های جدید برای حل مسائل از طریق رویکرد جمعی و اجتماعی است. 
این رویکرد، بر اساس اصول طراحی است و نه تنها از نظر فکری موضوع به چالش کشيده می شود بلکه جریان اصلی تئوری مدیریت و 

آموزش به طور قابل توجهی با استفاده از تکنيک ها و روشهای خالق و پویا قابل توسعه و اصالح می شود. 
در مقابل تفکر راهبردی بيش از هرچيز بر »نگرش و باور« استوار بوده، نگرش استراتژیک به موضوعات و مسایل به مدیران کمک می کند 
تا دریابند درحل مسأله، کار را ازکجا آغاز و به کجا ختم کنند. به عنوان مثال این نوع تفکر در بخش اجتماعی و فرهنگی با تعيين متغيرها 
و شاخص های اعتماد، اخالق و وجدان کاری، مشارکت پذیری، نظم پذیری، هنجارپذیری، مسئوليت پذیری که به سرمایه های انسانی و 

اجتماعی برمی گردند، به تجزیه و تحليل شرایط اجتماعی برای توسعه اجتماعی و فرهنگی می پردازد.
47- در این نوع تفکر برقراری ارتباط و تعامل ميان مؤلفه های یک سامانه با هدف ایجاد رفتار مطلوب اهميت داشته، مهم ترین ارکان 
مهندسی را می توان در سامانه )به عنوان مجموعه ای از اجزای به هم وابسته که در راه رسيدن به هدف معين با یکدیگر هماهنگ شده 
اند(، رویکرد جامع )اشتمال بر همه عناصر دخيل در یک سامانه(، برنامه ریزی پيش از اجرا )مقدم بودن طرح، برنامه و نرم افزار بر عمل 

و سخت افزار( و عمل و سازماندهی دانست. 
48- همچنين تفکر سيستمی ما را در شکل دهی نگرشی بدیع به وقایع توانمند می سازد؛ نگرشی که در آن کليات امور، اجزای آن و روابط 
متقابل این اجزا با دقت بيشتری مورد توجه قرار می گيرند. در نهایت، تفکر سيستمی واژه نامه ی خاص خود را دارد که به کمک آن به 
شرح مسائل دیناميکی پرداخته، به عنوان مثال اصطالحاتی از قبيل فرایند تقویت و تعادل، محدودیت، تأخير، رفتار در طول زمان و غيره 
در توصيف رفتار دیناميکی مسائل مورد استفاده قرار می گيرند. تفکر سيستمی می آموزد که مسئله دارای ریشه هایی پيچيده است و الزامًا 
دارای علت و معلول خطی نيست. تفکر سيستمی همچنين الگوهای ساختاری یا زمانی را طوری شکل می دهد که بيانگر تناسبات متقابل 

نشان دهنده تعامالت/تقابالت مشترک ساختاری/سازمانی و رفتاری هستند.
49-Wicked problems

50-The A-Ha moment
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52-Brainstorming

انجام گرفته در مدیریت طراحی ]مدیریت پروژه و رفتار سازمانی[، هفت عامل نقش اساسی در بی انگيزگی  53- بر اساس تحقيقات 
معماران در دفاتر طراحی دارند که شامل بی عدالتی سازمانی، استرس ناشی از پروژه، تيم طراحی ناکارآمد، روابط ضعيف ميان فردی، 
اندرکاران  و دست  مدیران  این عوامل کمک می کند که  و درک  است. شناسایی  فرهنگ ضعيف سازمانی  و  کاهش درک حرف های 
راه حل های  از  استفاده  با  به رسميت شناختن و ریشه کن کردن عوامل بی انگيزگی  از طریق  نيروی کار سالم  به توسعه  دفاتر طراحی 

پيشنهادی بپردازند.
 54- فرض کنيد که با چند همکار طراحی درباره عوامل موثر در ایده پردازی اوليه یک طرح معماری مشغول بحث هستيد؛ فرضيه های موجود در 
یک روش تفکر عبارتند از: )1( عليت فقط یک راه را طی می کند - »این دسته از علت ها« به »آن دسته از معلول ها« ختم می شود. )2( هر عامل 

مستقل از سایر عوامل است.
در عالم واقع، »معلول« معمواًل به شکل بازخورد بر یک یا چند »عامل« تأثير می گذارد و عوامل نيز بر خودشان تأثيرگذار هستند. متأسفانه، پاسخ به 
این سواالت در حوزه معمول طرح چالش و ارائه راه حل نمی گنجد. ارائه راه حل برای چالش های موجود، هنگامی که مسائل سر راست و نتایج قابل 
پيش بينی است امکان پذیر است اگرچه، علت و معلول خطی در محيط عملی طراحی معمول نيست و معمواًل به دليل جریان غير قابل پيش بينی، 

مسائل جدید وابسته به عوامل پيچيده رخ خواهد داد.
54- از نظر تاریخی، اساس علمی مدیریت مدرن نيازمند جایگزینی و توازنی دوباره در رویکرد خالقيت و طراحی مبتنی بر مدیریت است.
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