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Abstract:  

 The research discussed the analytical approaches that fall into the 

essence of product design analysis process, and the research focused 

on six basic approaches to analysis of industrial product design: 

(formal analysis method, functional analysis approach - pragmatism, 

structural analysis approach, semiotic analysis approach, Marxist 

analysis approach, and Anthropological analysis approach), and it 
was concluded that each of the proposed approaches intends to 

analyze industrial products based on the knowledge structure and 

intellectual references that define the approach. A set of conclusions 

were reached, the most important of which were: The process of 

analyzing industrial products is in fact a complex process, and it 
needs a lot of knowledge references to analyze the design product 

based on the fact that the design product is a complex entity and 

thus needs a comprehensive system that combines the proposed 

approaches to form a comprehensive approach to analyzes Industrial 

products according to it. 
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ي التصميم 
 
 الصناعي مناهج التحليل ف

 

 2 وليد محمد مهدي عيىس

 
 الملخص

ي جوهر عملية تحليل النتاجات 
 
ي تدخل ف

ناقش البحث ماهية المناهج التحليلية الت 
: أساسالتصميمية، وركز البحث عىل ستة مناهج  ية لتحليل نتاجات التصميم الصناعي هي

ي 
ي و منهج التحليل البنيوي و  –)منهج التحليل الشكىلي و منهج التحليل الوظيف 

اغمات  البر
(، وتم  ي وبولوجر

ي و منهج التحليل الماركسي و منهج التحليل االنبر
منهج التحليل السيميات 

ل المنتجات الصناعية تحلي إىلن كل منهج من المناهج المطروحة يعمد أ إىلالتوصل 
ي يتحدد بها المنهج. وتم التوصل 

 إىلانطالقا من البنية المعرفية والمرجعيات الفكرية الت 
ي أا: أهمهمجموعة من االستنتاجات كان 

 
ن عمليات تحليل المنتجات الصناعية هي ف

يمي الكثبر من المرجعيات المعرفية لتحليل النتاج التصم إىلالواقع عملية معقدة، وتحتاج 
منظومة شاملة تجمع بير   إىلن النتاج التصميمي كيان معقد ويحتاج بذلك أانطالقا من 

 .المناهج المطروحة لتكوين منهج شامل يتم تحليل المنتجات الصناعية عىل وفقه
 .المنهج، التحليل، التصميم الصناعي : الكلمات المفتاحية

 
 

 : المقدمة
ي العقدددل با  دددافة 

 
ي نتسدددلمها مدددن الحدددواك الهمسدددة، فدددالتفكبر هدددو  شدددا  عقدددىلي مسدددتمر  إىلتتولدددد اافكدددار ف

التكويندددات الدددت 
ددد تركيدددددك العددددالم المحددددي  وفقددددا لدددددر اهم  د هددددا والتالعددددك بهدددددا. فددددالتفكبر يتددددي  لل    نتسددددلم مددددن خاللدددده المفددددداهيم ويددددتم تايبر

، الفكرة، ، ادرا ى مثل: ا  أخر المو وعية ومهططاتهم ورغباتهم. وغالبا ما يرتب  التفكبر بمصطلحات   حساك، الوعي
كيدك هدذت تتطلدك تحلديال إن التفكبر يتي  لل    تركيك العالم، فأ(. وبمWebster، 1999، p1147 والتهيل") ن عملية الب 

مددددن معرفددددة وفهددددم   سدددانالظدددداهرة، ومددددن خدددالت عمليددددات التحليددددل يددددتمكن ا  أو  فكريدددا للوقددددوي عددددىل  بيعددددة تكدددوين العددددالم
كيددك إحددى ت وتثددبر اهتمامده، فالتحليدل والب  ي غشددال تفكدبر

العمليدات العقليدة المسددتمرة والوا دحة اا ددر، أهددم  الظدواهر الدت 
ان ا   ي نمددو وتطددور المعرفددة   سددانوهمددا العمليتددان اللتددان تمددبر 

 
ت مددن ال،اونددات، وهمددا العمليتددان اللتددان كانتددا السدد ك ف عددن غددبر

 ية.  سانا  
ي تعدره عليده فالتحليل

و هدا أو  تعدره لده، ويرجعهدا لعنا هدا ااوليدة،أو  هو عملية عقلية يفكك بهدا العقدل اامدور الدت  ش 
ي تتددأله منهددا. وهدددذت العمليددة تحتدداج 

عمليددة منطقيدددة مقننددة ومحددددة الهطددوات، وهدددو مددا يطلدد  عليدده باسدددم  إىلااوىل الددت 
ي هدددذا البحدددث نعمدددد 

 
ي تحليدددل نتاجدددات اسدددتهداص مصدددطل  مدددنهج ل إىلالمدددنهج. وف

 
لداللدددة عدددىل الطراوددد  والطدددري المتبعدددة ف

 .  التصميم الصناعي
ينطددددوي كيددددان نتاجددددات التصددددميم الصددددناعي عددددىل مجموعددددة مددددن الددددنظم الهارجيددددة والداخليددددة، والظدددداهرة وال،امنددددة. ونقصددددد 

ين الددداخىلي وأجددزاك ها، وعددىل مسددتوى التكددو أشددكالبالداخليددة والهارجيددة، ااجددزاك والمكونددات الماديددة عددىل مسددتوى الهي ددة و 
ي الداخليددددة.  داكاا 

ي  كرناهددددا  نفددددا عددددىل مسددددتوى النظدددداص أمددددا  الددددوظيف 
مددددا قصدددددنات بالظدددداهر فهددددو هددددذت المكونددددات الماديددددة الددددت 

ي يمكددن 
، والددت  ي والددداخىلي مددا نقصدددت بددالنظم ال،امنددة، فددظي تلددك الددنظم أمددا  هددا والتعددري عليهددا بلحدددى الحددواك. إدراكالهددارجر
ي ال يكون لها حضور 

ي  درا مادي، وإنما تعلن عن وجودهدا مدن خدالت عمليدات ا  الت 
المحلدل المتهصد  أو  العقدىلي للمدتلف 

.  داك)المصمم(. مثل معت  الرمز، معت  المنتج، جمالية اا  ها الكثبر ، جمالية العملية ألتفاعلية ... وغبر ي
 الوظيف 

 مشكلة البحث
ي تعتمدد عمليدات تحليلهدا  بعداد عىل وفد  اخدتالي اا 

ي تصدميم المندتج الصدناعي والدت 
 
الماديدة والمعنويدة والظداهرة وال،امندة ف

، فد ي لسدمات وخصداو  المندتج الصددناعي كيدك وتوجده التحليددل المدنهار
ن مشدكلة البحدث تتحددد بالتسددا ت إعدىل  بيعدة الب 

 :  التاىلي
ي تؤسس قاعدة شاملة لتحليل بنية ن -

؟ما هي المناهج التحليلية والت   تاجات التصميم الصناعي
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، ممددا  أهميدةتتحددد  البحةث:  أهميةة ي تهصد  التصدميم الصدناعي
 
ي كوندده يمثدل منطلقدا معرفيدا لدم يدددرك سدابقا ف

 
البحدث ف

ي 
 
 القاعدة المعرفية للتهص .  إغناكيساهم ف

ي التحليددل النقدددي لنتاجددات التصددميم  أنددوا تحديددد  إىليهدددي البحددث هةةدا البحةةث: 
 
ي غسدداهم ف

المندداهج التحليليددة والددت 
 .  الصناعي

 تعريف المصطلحات
ي  الحد  إىل البدير   الطريد  "المدنهج: هدو

 
،  أي د ف ي  (. وجداك966، ص1989سدبله") إبدراهيم مصدطف 

 
 ريد   :العدر  لسدان ف

 الطبيعدة وقدوانير   ظدواهر دراسدة وأسداليك قواعدد "مجموعدة :هدو فدالمنهج و دحه. :الطريد  بدير  وا د  ومدنهج :نهدج

إن   .(435، ص2010العلم)جميدل صدليبا،   هدذا مدادة تطور قوانير   لمعرفة محصلة يعد علم أي ومنهج والمجتمع والفكر،
ي اللاة  إىلالنهج الذي يؤدي أو  ( ؛ ومعناها )الطري (Meta-hodosكلمة منهج مستمدة من ال،لمة اليونانية )

 
هدي ما. وف

، المنهج هو الطري  الوا  . ويبدو أن أرسطو هو أوت من استعمل كلمة " مدنهج "، وأسسده عدىل دعدامتير  : ااوىل العربية
ي الصددارص لتنددتظي بالنتدداوج، والثانيددة دعامددة إجراويددة تبدددأ  إىلمنطقيددة تبدددأ بالمسددلمات  ددم تنتقددل 

 بقددات االسددتنتاج المددنطف 
ي سدددلم تتصددداعد درجاتددده حدددت  تصدددل اسدددتنبا  التع إىلبالمشددداهدة الدقيقدددة،  دددم تنتقدددل 

 
المبدددادأل ااولية)ماجدددد  إىلميمدددات ف

 (. 155-145، ص1977فهري، 
"، وامددا فكريددا " التعريدده تحليدددل مصددطل ". كددل  ريقدددةأمددا  اجزاوددده، إىلالتحليددل: تفكيددك كددل  ي

أو  ماديددا " التحليددل الكيميدددات 
. " التحليددل )64، ص2001توليدده )تحليددل ن ()اندريدده الالنددد،  إىليددا، حددت  لددو ادت بمجملهددا إدراكدراسددة تتضددمن فحصددا 

(. االرتددداد مددن 421، ص1984مددا ينددتج عندده خددالت نتدداوج مهتلفة")بدددوي،  إىليبدددأ بالتسددليم بمددا يفحدد  عندده وينتقددل مندده 
ة. اي بمعت  أو  أجزاوه الممكنة إىلال،ل  رار تجزودة المركدك أجزاك أجزاوده، وهدو لهدذا لدجس تجزودة، وإنمدا هدو اسدتم إىلالمباش 

 .)422المعىط)بدوي، ص
 االطار النظري
 مناهج التحليل

كيددك ال يمكددن ان يجددرى أي  كيددك وترتجددك الهطددوات، وهددو يمثددل البنيددة العامددة للتحليددل. فمددن دون الب  يتطلددك المددنهج الب 
ي هي المنتجدات الصدناعية، وهدذت ا أنوا نو  من 

لمنتجدات هي كدل مركدك التحليدل. فالتصدميم الصدناعي يتمثدل بنتاجاتده الدت 
ي ال،ددل المركددك. 

 
د يحددوي خاصددية تمثددل قيمتدده الماديددة والمعنويددة ف كددك مددن عنددا ، وكددل عنلد مددن أجددزاك وهددذت ااجددزاك تب 

ي ونتيجددددة الن ال،ددددل المركددددك الممثددددل بددددالمنتج الصددددناعي هددددو نتدددداج تركيددددك 
ي بنيتدددده الفاودددددة النفعيددددة والتعبددددبر إ سددددات 

 
 يحمددددل ف

، لدددذلك فدددان عمليدددة  تحليدددل النتددداج التصدددميمي الممثدددل بدددالمنتج الصدددناعي ال يمكدددن ان يكدددون عدددىل وفددد  نهدددج واحدددد والمعدددت 
ي محدددد، فالنتددداج ا  

ى معقدددة، وينشدددا هدددذا أخدددر فاودتددده النفعيددة فواودددد  إىل غالبدددا مدددا كددان نتاجدددا معقددددا يحمددل با  دددافة  سددات 
ي التعقيدددد مدددن التعقيدددد الفكدددري والتطدددور ا  

يدددة والثقافيدددة والحضدددارية. ومدددن هندددا فدددان  عدددىل مهتلددده ااصدددعدة االجتماع سدددات 
ي التصددميم الصددناعي ال يمكددن 

 
تحليدددل  إىلن تقدده عددىل مدددنهج واحددد، وانمددا مندداهج عدددة ينطلدد  كددل منهددا أمندداهج التحليددل ف

 . ي
ى فيما يأت  ي يؤسس لها وكما سب 

 النتاج التصميمي عىل وف  القاعدة المعرفية الت 
 وال: منهج التحليل الشكلي أ

ي  ظهر
 
ي  بريطانيا ف

 
ين، القرن أواول ف ي كتابات برز و الع  

 
ي   Clive Bellو  Roger Fry  من كل ف

 
 النظرية، التأسجس لهذت ف

ي  فراي تحدث عندما
 
ي  الشكلية والعالقات التشكيىلي  الفن عن الشكلية نظريته ف

 
 الشكل بير   وخ  منها العالقة اللوحة ف

وص (والفضاك ،  جبر  (. 187، ص1974ستولينب  
ي  الحدا ة لمفهوص مرادفة للفن فلسفية نظرية أساك عىل الشكلية النظرية وتقوص

 
، الفن ف  كل غستبعد فظي  التشكيىلي

ي  صور المحاكاة
 
، العمل عىل للحكم الوحيد المعيار هو الشكىلي  التنظيم وتعتبر  الفن ف ي

 معبر  كيان هو الجيد فالشكل الفت 

أن الكثبر  غبر  الفنان، لدى نفسية وانفعاالت  أحداثو  شياكا  اشارات مجرد ولجس معان،  ات رموز يحمل انه عن  اته،
ة تؤ ر التشكيالت من ي  العمل معت  أما  االحان، فينا تؤ ر مثلما فينا مباش 

 الصور تفاعل خالت من عنه فيعبر  الفت 

 (.11،ص2002، بسيوت   العمل)فاروي بناك يتضمنها الت   واالفكار
ي تصميم 

 
كيك تتاسس مرحعيات التحليل الشكىلي ف كيك الظاهر، وتؤكد عىل ان الب  المنتج الصناعي عىل تحليل الب 

كيك اا  اكيك اا  ساكالظاهر هو الب  ي تصميم المنتج الصناعي وان الب 
 
ى من ااجزاك الداخلية والهيكلية الوظيفية ال خر ف

ي تركيك الشكل، و 
 
لفكرية وتوجهاته الفنية نما الشكل هو كيان يوجد عبر ر ى المصمم ومرجعياته اإتحمل قيمة مؤ رة ف

ي التصميم 
 
.  –ف  الي المدارك الفنية ينتمي

ي تصميم المنتج الصناعي لم يعد  ي 
 
ي عمليات التحليل  ساكن الشكل هو اا أ، بل أهميةفالمو و  والمعت  ف

 
ف

، إ   والتفسبر للنتاجات التصميمية.  ي
ك خارج العنا  الشكلية للنتاج الفت  ي

عاره الشكالنيون ان يقوص التحليل عىل أي ش 
ي بشكل عاص عن محيطه وعما كل ما يمكن 

. أوعزلت المنتج الصناعي والنتاج الفت  ن يؤ ر عىل القراكة والتحليل الشكىلي
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، و  ي التحليل الشكىلي وهو الجانك ااعىل والروجي
 
 (ان المضمون هو الجانك الثانوي""فالشكل هو الجانك الجوهري ف

وص ،  جبر  (. 200، ص1974ستولينب  
 بيعة النتاج التصميمي بشكل عاص والمنتج الصناعي عىل وجه التحديد، تعلمنا ان استقاللية الشكل  إىلن نظرة متعمقة إ

ي تصميم المنتج الصناعي ال يمكن ان تكون نظرة مو وعية، فالبنية االداوية واالجزاك الداخل
 
ية للمنتج الصناعي فضال ف

كيبية للهيكل الداخىلي 
ي تصميم المنتج إالنظاص الداخىلي للمنتج، تتي  لنا التعري عىل أو  عن البت  الب 

 
ن استقاللية الشكل ف

ي ان نتظري 
ي تظهرها لنا النظرية الشكلية. وال نبغ 

المذاهك المعار ة   إىلالصناعي ال يمكن ان تكون بهذت الصورة الت 
مناقض، ولكن  أخر الباوهاوك ومقولة الشكل يتبع الوظيفة. الن  لك سيكون بمناقشة توجه تحليىلي بتوجه كالحدا ة و 

ي حياتنا من أجهزة وأدوات و أيمكن 
 
ن تتأسس أن بنية التحليل الشكىلي ال يمكن أ، وسنعلم أ اثن نجري مسحا لما يوجد ف

 بمعزت عن مؤ رات البنية الوظيفية والهيكلية للمنتج. 
ي تصميم المنتج الصناعي يمكن أ

 
ي للمنتج الصناعي عىل أن بنية التحليل الشكىلي ف كيك الهارجر

ن تتأسس عىل ظاهرية الب 
كيك الشكىلي انطالقا من احتياجات ورغبات أوف  تأ بر الشكل التصميمي بالمستهدص وكيه يمكن 

ن يتأسس الب 
كيك الشكىلي بالمرجعيات الفكرية المستهدص وما يحبذ ان يكون عليه تصميم المنتج، فضال عن ك

يفية رب  الب 
 والحضارية للمستهدص. 

ي 
(  –ثانيا: منهج التحليل الوظيف  ي )النفعي

 
اغمات  البر

ي عددداص 
 
اغماتيدددة ف ك)مدددن قبدددل 1878تدددم تعريددده البر ي يتوقدددع أن تكدددون لهدددا  (بدددبر

ات الدددت  : " دددع بالحسدددبان أيدددا مدددن التدددأ بر بالتددداىلي
ي 
 
ددك ف ي

 Peirce،1992، p132( ،)Eugeneنددا أن يمتلددك مثددل تلددك االتجاهددات")إدراكاتجاهددات عمليددة، فددنحن نتصددور الس 

Halton، 2004،p1ي فا
 
ودددددتها (. وربطددددت هددددذت الفلسددددفة بددددير  الفكددددر والعمددددل، ونددددادت بددددالقوت أن )قيمددددة أي فكددددرة تكمددددن ف

ي المقاص ااوت، تأكيدا عىل أن النتاوج5، ص2008العملية()المرهج،
 
ي هذا المبدأ هو و ع الفاودة العملية ف

 
أو  (. والجديد ف

اغماتية.  ي تقطع الشك باليقير  كما ترى البر
ي تحدد قيمة الفكرة، فظي الت 

 الثمار المستحصلة هي الت 
اغماتيون مذهبهم بأنه فلسفة العمل والف عالية وبأنه الطريقة المثىل العادة بناك العالم من جديد وتحقي  حياة يصه البر

ي تضمن النجاح والفاودة والبلوغ")الماجد، 
، 1977افضل. والفلسفة حسك مفهومهم هي "مجموعة قواعد السلو  الت 

 (.18ص
ي إف ساكوعىل هذا اا 

اغمات  تعتمد عىل مقدار الفاعلية ن النظرة التحليلية للمنتج الصناعي عىل وف  منهج التحليل البر
ي يحققها المنتج الصناعي ككيان مكمل لكيان ا  

ي عىل مقدار المنفعة  ساناالداوية والوظيفية والت 
. وهو تحليل مبت 

ي حياته ومدى براغماتية المنتج للمستهدص. و لك ينطل  من 
 
ي يستحصلها المستهدص من وجود المنتج ف

العملية الت 
ي تحقي  الراحة للمستهدص عبر منافعه المتمثلة باا االنتفا  المادي وكيه ان 

 
وخصاو  وسمات  داكالمنتج يساهم ف

ي ترتب  بشكل مباش  بحاجات 
البنية الوظيفية للمنتج وكيه يسند المنتج حياة المستهدص عبر كفاكته ومتانته والت 

 المستهدص. 
اغماتية للمنتج الصناعي تتاسس لجس إف أخر ومن جانك  والمنفعة المادية، وانما هنا   داكفق  عىل بنية اا ن المنفعة البر

ي تتحق  من خالت اسناد المنتج الصناعي للمتطلبات النفسية واالجتماعية للمستهدص،  أيضا 
المنفعة المعنوية والت 

ن المنتج يحق  منافع نفسية وعا فية واجتماعية للمستهدص، مثل: االستقرار وتحقي  الذات واسناد صورة أوكيه 
. المس ي السياي االجتماعي

 
 تهدص الذاتية ف

ي التصميم الصناعي غايات تابعة ومحكومة بالاايات النفعية،
 
ن)ا نجازات أإ   فضال عن ان الاايات الجمالية ف

 ما تحق  الاايات الجمالية الهالصة. 
ً
، من حيث أنها نادرا ي التصميم الصناعي تهتله عن أعمات الفنانير 

 
التصميمية ف
، 1983التصميم  اته() سعيد محمد توفي ،  أساكى تعد أخر كون بصفة عامة تابعة اغراه نافعة فهذت الاايات ت

ي نظر إ   (.197ص
 
اص والتبجيل") وت ديورانت،  شياكأعظم اا  (ديوي)ان "النمو والتطور ف وأفضلها وأجدرها باالحب 

ي  (ديوي)(. ومن هذا المنطل  فان الفن عند 629، ص1984
ي البي ة والحياة  أحداث القادر عىل يتمثل بالناتج الفت 

 
تايبر ف

.  سانا   ي
 
كلما كان النتاج التصميمي قادر عىل تايبر وتطور المجتمع،  إ    ية. وقد جعل من النمو والتطور مقياسه ااخالف

ي ولجس الهبر المطل . 
 
ي نظرت هو المقياك ااخالف

 
ا عن أخالي وروح المجتمع. فالنمو ف  كلما كان معبر

 البنيوي منهج التحليلثالثا: 

ي التعامل مع بنية يتمثل أسلو  التحليل البنيوي
 
المدركة -النتاج التصميمي من حيث هو " س  من العالقات البا نة  ف

 لمبدأ ااولية المطلقة
ً
الداخلية  له قوانينه الهاصة المحايدة من حيث هو  س  يتصه بالوحدة -لل،ل عىل ااجزاك وفقا

ي عىل
ي العالقات واالنتظاص الذات 

 
ي فيه أي تابر ف

نفسه وعىل نحو ينطوي معه المجمو  ال،ىلي  تابر النس  إىل نحو يفي 
 
ا
)مجدي وهبة،  للعالقات عىل داللة يادو معها النس  دال  (. 62، ص1984عىل معت 
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ي تكون وراك وحدة المنتج الصناعي   إىلوغسغ دراسة البنية 
كشه البنيات العميقة وااسس الجوهرية المنطقية الت 

ي اا ر التصميمي ال يهدي 
 
ي  إىلوكليته. فالباحث ف

ي يتضمنها اا ر نفسه") جان كويزنيه، أو  اكتشاي المعات 
الدالالت الت 

كيك واكتشاي العالقات 153، ص1980  القاومة بير  ااجزاك والكتل. (، بقدر ما يحاوت تحديد بنية الب 
ي تكوينها عىل إعطاك اا

 
ي البنية يكمن بير   هميةفالبنية تعتمد ف

 
لل،ل عىل ااجزاك وبذلك فإن الوحدة الداخلية واالنتظاص ف

من الجزك نفسه. وبناكا عىل  لك فإن مفهوص أهم  أنها تعد إ   الدات والمدلوت للشكل. فالبنية تؤكد العالقة بير  ااجزاك
ي التصميم يظهر من العالقة بير  اا ال

 
ي سياقه االستهدامي ليكون أو  ،شكاتمعت  ف

 
 ف
ّ
 إل
ً
ي شي ا

الرموز، فأي تصميم ال يعت 
  ان  أو  منتجا مفهوما،

ها يتابر المعت   إ ا  أن تعبر عن معت  ي اللاة أشبه بأحري الجر، فبتابر
 
ت العالقة. فالعالقة ف تابر

، وقد يعطينا معت  معاكس لل 
ً
، يشب   كل كليا وت. فالبنية تتمسك بدراسة العالقات القاومة بير  عنا  النظاص التصميمي

أن للبنية هيكلية غسم  إ   (.212، ص1989، ولجس بير  جواهر كل منها جزك مستقل بذاته)جان فايت، خر منها وجود اا 
بها. وبذا تكون البنية هي تنسي  وتنظيم  انوي، أي أن هيكلية النظاص هي ما تم بناك الشكل بموجأو  أساشي بتفري  ما هو 

ي أن نحدد أي العنا  
ة للظواهر ينبغ  للعنا ، فمن خاللهما يجري تحليل البنية. و لكي نفهم التنسيقات الممبر 

ي يجك أن تؤخذ بعير  االعتبار") جان كويزنيه، 
 (.195، ص1980والعالقات الت 

ي أي منتج صناعي ال أو  أن  بيعة كل عنل 
 
له بحد  اته، وإنما الذي يقرر هذت الطبيعة هي عالقة العنل  يةأهمجزك ف

معت  أي كيان، ما لم يتفاعل  لك أو  ال،املة هميةاا إدرا ال يمكن إ   ى  ات العالقة بذلك المنتج،خر بكل العنا  اا 
 مما هي من 

 منها. فالمنتجات الصناعية مؤلفة من عالقات أكبر
ً
ي يكون هو جزكا

. ولذا فان أشياك الكيان مع البنية الت 

 شياكعىل اعتبار أن هذت العالقات أبس  من اا  شياكالعالقات القاومة بير  اا  إىلدراسة البنية هي بالوصوت 
 ، ي تتحق  عندما يكون كل عنل 23، ص1981نفسها)العسىلي

(. وتمتاز العالقات بير  هذت العنا  بالوحدة العضوية، الت 
 عىل هذا النحو. ويكون كل ما 

ً
وريا  أي عنل لجس   

ً
، بحيث ال يكون المنتج الصناعي متضمنا

ً
وريا ي المنتج الصناعي   

 
ف

 (.222-221، ص1989هو الزص موجود فيه)جان فايت، 

ي رابعا: منهج ا
 
 لتحليل السيميات

ي للادة الطبيعيدة، حيدث كاندت محدور نقدا  
ي سدياي التحليدل اللادوي والفلسدف 

 
تقليديا، وجدت الددالالت مو نهدا الطبديغي ف

ي بهدا )بنداك الجملدة، الصدوتيات، إلد ()خدر مكثه، سواك فيما يتعل  بو دعها مقابدل مكوندات اللادة اا   ،Richard ى المعدب 
1999،p5 ي الثمانينيددات وتدددأ رت (. كانددت دالالت المنددتج

 
عبددارة عددن نظريددة  ورهدددا )راينهدداردت بدداتر وكددالوك كريبندددوري( ف

( للتأكيدد عدىل هدذا الجاندك مدن االتصدات. و بالفلسفة القارية المعدا ة.  قددموا فكدرة المندتج  و اختداروا ال،لمدة الدالليدة )معدت 
عددىل  (كريبندددوري)(. بينمددا شدددد Krippendorff، 1984كددن  بمسددتويات مددن المعددت  وانتقدددوا التصددميم الفددارغ للحدا ددة)

، كدددددان 
ً
ي المبنيدددددة اجتماعيدددددا

يعتدددددبر نهدددددج إ   أكدددددبر براغماتيدددددة ودافدددددع عددددن  ريقدددددة تدريجيدددددة لتصدددددحي  التصدددددميم.  Butterالمعددددات 
ي السددويد حيدددث قدداص 

 
ي مددددارك التصددميم لمدددا يقددر  مدددن  (رون موندددو)"التصددميم الجيددد" قوًيدددا ف

 
بتدددر س سددديمياوية المنددتج ف

ين عاًما. ع  عدىل أسداشي تصميم لفهم المندتج" تطدوير لادة نمو جيدة لمصدممي المنتجدات تعتمدد بشدكل اليحاوت كتابه "و   
ك) ي  (ببر

ي فنلندا، تبذت (كارت بوهلر)واللاوي االمات 
 
ي  (سوزان فيهماك). ف

 
المنتجدات  ) والمعنوندة:  لددكتوراتل تهاأ روحف

ي قدددددمتها  (كتمثدددديالت
ا مما 1995عدددداص  والددددت 

ً
 لددددة لتطددددوير إرشددددادات وأدوات لتصددددميم المنتجددددات وتحليلهددددا بندددداكا عددددىل جهددددود

ا للمصدددممير  الدددذين يريددددون دعًمدددا عملًيدددا، لكدددن اسدددتهدامهم 
ً
مفددداهيم الرمدددز واالشدددارة وااليقوندددة. هدددذت ااعمدددات مفيددددة جدددد

ي سياي  
 
ا للااية عندما يتعل  اامر بتحليل المنتجات الصناعية ف

ً
)للنظرية السيمياوية يكون  يق ي

 
 (.Monö، 1997قاف

ة، والدددات عليهددا يسددتفز القددارأل،  ي أندده يعددد الددن  حددامال اشار كثددبر
 
، ومكمددن غنددات يتحدددد ف ي

ي مددنهج غددت 
والمددنهج السدديميات 

البحددث عنهددا، وفددك رموزهددا انطالقددا مددن فهددم العالقددة الجدليددة الموجددودة بددير  الدددات والمدددلوت، بددير  الحضددور  إىلويدددعوت 
معرفددة  إىلوالسدديمياوية كمددنهج نقدددي هددو مددنهج يهددتم بدراسددة حيدداة الدددالول داخددل الحيدداة االجتماعيددة، ويحيلنددا  .والايددا 

ي تحكمها)سمدددبر سدددعيد، 
علددم يعرفنددا إ ا  فالسدديمياوية .(2، ص2001هددذت الدددالول، وعلتهددا، وكينونتهددا، ومجمددل القددوانير  الددت 
ي تدتحكم فيها

( ،ومجدات عملده هدو اللادة والنظداص 79، ص1993)عبددد القددادر فيدددوح، عىل وظيفة هذت الدالول والقدوانير  الدت 
، داك دون اللادة واا  (، تنطلد  179، ص2002، وهدذا مدا جعدل السديميولوجيا ممارسدة اسدتقراوية اسدتنتاجيه)الرويىلي والبدازعي

ي كوندده  يحتددوي عددىل بنيددة ظدداهرة، وبنيددة عميقددة، يجدد
 
" مددن عددد المنددتج ف ي تحليلهددا للمنددتج الصددناعي

 
ك تحليلهمددا وبيددان مددا ف

ي 44، ص2002بينهمددددا مددددن عالو )محمددددد إقبددددات، 
(. وتقددددوص عددددىل إ ددددالي ا شددددارات كدددددوات حددددرة، ال تقيدددددها حدددددود المعددددات 
ي بواعثهدا مدع بواعدث  هدن 

 
ي تدالف

 
"الجاهزة، ويصبر للمندتج فعاليدة قراويدة إبداعيدة ؛ تعتمدد عدىل الطاقدة التهييليدة ليشدارة ف

، ويصبر المحلل الم ي
 (.48-47، ص2003در  هو صانع الن )عصاص خله، المتلف 

، مددع مالحظدددة أن كددل مندددتج   ي النقددد تطدددرح أ ددرا دراسدددية تتعامددل وفقهددا مدددع المنددتج الصدددناعي
 
فالسدديمياوية بوصددفها منهجدددا ف

ي الذي يقدص أساسالااوك، المبدأ الذي يعد  إىليفره إ ارا دراسيا خاصا، ا ينتقل من الحا   
  -ا من أسس النقد السيميات 

اتيجية للنفدددا   -كمدددنهج نقددددي  ات  إىلمعطيدددات تعمدددل كاسدددب  عمددد  ماهيدددة المندددتج، و لدددك باتهدددا  السدددمات الشدددكلية كمدددؤش 
 (.103، ص1990للتأويل)محمد مفتاح، 
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وهي لدددذلك ال تهدددتم بدددالمنتج وال  تبحدددث السددديمياوية عدددن المعدددت  مدددن خدددالت بنيدددة االخدددتالي ولادددة الشدددكل والبدددت  الدالدددة. 
اوت ا جابة عن غسا ت وحيد هو كيه قات المنتج ما قاله ؟ ومن أجل  لك يفكك المنتج ويعاد تركيبه بالمصمم، وإنما تح

 من جديد لتحديد  وابته البنيوية. 
ية، والمنطلدد  ااوت الددذي تنبثددد  مندده شددت  القدددراكات ساسددنقطدددة جوهريددة غشددكل الدعامدددة اا  إىلفالسدديمياوية مددنهج يرتكددز 

ي  نايدات 
 
ي نلج من خاللها عالم التصميم، ونبحر ف

للمو و  قيد التحليل، أيا كان جنسه من حيث غشكل العالمة البوابة الت 
ي  ليددات وأدوات تهتلدده بدداختالي القددارأل و قافتدده. ويعتمددد مددنهج التحليددل السدد إىلبحثددا عددن الددن  الااوددك بدداللجوك 

يميات 
 ، ي
 (:55، ص1987عىل)ال غيت 

  و  داخليدددة و كدددل مدددا يعدددد خارجيدددا. أي البحدددث عدددن   أبعددداد التحليدددل المحايدددث: الدددذي يبحدددث عمدددا يكدددون الداللدددة مدددن ش 
 . ي تنتج المعت 

 العالقات الرابطة بير  العنا  الت 

    المعددت  : ال بددد مددن وجددود نظدداص مددن العالقددات تددرب  بددير  عنددا  المنددتج، ولددذا فددإن االهتمدداص  درا التحليددل البنيددوي
ي أن يوجه 

ي نظاص االختالي الذي يسم شكل المضمون وهو التحليل البنيوي إىلينبغ 
 
 .ما كان داخال ف

 ي الددذي يهددتم بالقدددرة اله
ي مقدمددة اهتمامددات التحليددل السدديميات 

 
طابيددة وهي القدددرة تحليددل الهطددا  : يعددد الهطددا  ف

ي تهتم بالجملة. 
 عىل بناك نظاص  نتاج ااقوات، عىل عكس اللسانيات البنيوية الت 

 خامسا: منهج التحليل الماركىسي 
تؤمن الماركسدية أن النتداج التصدميمي جدزك مدن حركدة المجتمدع وهدو بالتداىلي يهضدع لقدوانير  المجتمدع، وال بدد أن يكدون أداة 

متهصد  عداري يعمدل  دمن وسداول ا نتداج الفكريدة  إ سدان. و المصمم وفقدا لدذلك، هدو من أدوات نهضة ونمو المجتمع
  .  والمادية لتحقي  نتاجه التصميمي

 دور التداريدددد  فيده. فالشدكل التصدميمي عدىل وفد  فر دية ) أفالماركسية ترى  
ً
، مؤكددا

ً
 اجتماعيدا

ً
ن المنتج الصناعي ُيعدد حدد ا

ي ) اليوميدةغولدمان ( عىل غشابه مع العالقدة 
ي،للنداك مدن منظدور الشدكل الدوظيف  ( والتعبدبر  ال يمكدن فهمده إال إ   التشدايىلي

ي االعتبددار عالقتدده بددالمجتمع وبالتدداريدددد  وتطددورت إ ا 
 
غولدددمان(، هي "أننددا ال . فهنددا  حقيقددة أصددبحت مسددلمة عنددد )و ددع ف

ي 
فهمهدددا مدددن خدددالت ا  دددار العددداص  أي مسدددالة خدددارج ا  دددار الدددذي  شدددأت فيددده، بدددل يجدددكأو   سدددتطيع أن نعدددزت أي عمدددل فدددت 

من خالت تاريدددد  المجتمع الذي  شأت فيه .  لدك أن مجمدل التفاصديل غسداعد عدىل فهدم الو دع الشدموىلي أو  المحي  بها،
")جمات شحيد،   (.77-76، ص1982لمجتمع معير 

د للنتدداج التصدميمي مدن الدر ى الماديددة للفلسدفة الماركسدية، ومدا نقصدددت بد  الر ى الماديدة هدو تددأ بر ينطلد  التحليدل الماركسي
 . ي للنتددددداج التصدددددميمي عدددددد المدددددادة  وفقدددددا لمؤسسدددددات الفكدددددر المدددددادي إ   الفلسدددددفة الماديدددددة عدددددىل عمليدددددات التحليدددددل المدددددنهار

ُ
ت

ي ال تحتاج 
، المستقل عن الروح الت  ستهدص للداللة عىل الواقع المو وعي

ُ
 الروح كي توجددد.  إىلوالماركسي مقولة فلسفية غ

ي فهددم ظددواهر الطبيعددة وتأويلهددا، وبددهددذا تنطلدد  الثانيددة مددن الماديددة فددظي المعددأمددا 
 
ي نظددرة للعددالم و ريقددة ف

، وتعددت  ي
ت  الفلسددف 

ايد ال،مدات عدىل الددواص. وتلد الماديدة الديالكتيكيدة بدذلك عدىل   مب  
ً
 تقريبيا

ا
ااوىل، ومهمة العلم بأن ُيعىطي عن المادة تمثيال

اح علدددمي متعلددد  
ي الصدددفة التقريبيدددة والنسدددبية ل،دددل اقدددب 

 
بدددير  المدددادة وخصاوصدددها، وعدددىل غيدددا  الحددددود الفاصدددلة المطلقدددة ف

كير  وياخوت،   ت، ص23-22ى)روجيه،   ت، صأخر  إىلالطبيعة، وانتقات المادة المتحركة من حالة   (.   27(، )سببر
ي عمليدددة ا نتددداج ليتحدددوت 

 
ي كدددل مدددا يتعدددره ف

 
وري لي  إىلأن مدددادة العمدددل هي المدددادة الهددداص، تتمثدددل ف بواسدددطة  ن سدددانددداتج   

ي تمكنندا مددن التميدبر  بددير  المراحدل االقتصددادية المهتلفدة ولجسددت تلددك أو  وسداول
ها )مداركس( هي الددت 

ُ
ُعددد ي يد

أدوات العمددل الدت 
 ، ي  إىل(. إ ن هي المددددادة كهامددددة، وعمليددددة تكوينهددددا 80، ص1985المنتجددددات  اتها)القصددددبر

، أي أسددددلو  أيضددددا المنددددتج النهددددات 
حدددددد تركيدددددك ال

ُ
ي "ال ت

تحوالتددددده  أيضدددددا مجتمددددع وسددددديماكت وأفكدددددارت وأو دددداعه ومؤسسددددداته فحسددددك، بدددددل يشددددب   إنتاجهددددا الدددددت 
ي النظددداص االجتمددداعي كلددده") كو سدددتانتينوي، 

 
 ف
ا
ددورة تحدددول د ي أسدددلو  ا نتددداج يسدددتدعي بالل 

 
، 1971وتطوراتددده، فكدددل تحدددوت ف

 (. 9ص
ي الحيدداة ا   

 
ا عددن القدديم أية، يجددك  سددانفددالمنتج الصددناعي ككيددان مددادي ومددادة  ات موقددع وا ددر ودور ف ن يكددون حددامال ومعددبر

ي  لددك مددادة التكددوين،  أشددكاتية، االجتماعيددة والفكريددة والروحيددة، وتركيددك مددادي يحددا ي  بيعددة و  سددانا  
 
هددذت القدديم، بمددا ف

كيبيدة  ات الوجددود المدادي يجدك ان تكددون  ي يقدددمها المندتج. كدل تلددك العندا  الب 
و بيعدة هدذا التكدوين، ونددو  الوظيفدة الدت 

ة عدددددن و  اقدددددع الحاجدددددة االجتماعيدددددة  ات الصدددددي  الفرديدددددة واالجتماعيدددددة المتداخلدددددة، وممثلدددددة لقددددديم المسدددددتهدص وواقعددددده معدددددبر
 .  االجتماعي

ددأو  تددؤمن نظريددة التحليددل المددادي ، بددأو   الماركسي ن النتدداج التصددميمي يجددك أن يكددون أكمددا غسددم نظريددة التحليددل االجتمدداعي
ي السياقات االجتما

 
ات الحاصلة ف ا عن التايبر . محاربدة الصدي  معبر ي ، والتقددص التكنولدوجر عية، عىل مسدتوى االنجداز العلدمي

النظدددداص الشددددكىلي المتبددددع وفقددددا أمددددا  (.55، ص1993الجماليددددة التقليديددددة عددددىل انهددددا رواسددددك النظددددرة الرجعيددددة للتصددددميم)ينار، 
دد والمددادي، فدد  سددغ  ، إىللمؤسسددات الفكددر الماركسي رافقتهددا قواعددد شددكلية  التشددبه بالمكدداون عددىل انهددا رمددوز للتقدددص العلددمي

 إىل، حملت الهاصية المكاونية نفسها وانتمت  اثتبعت المبدأ نفسه. فالمفردات التصميمية، كالشبابيك، واالبوا ، واا
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، أو  ن ارتبدا  المفدردات ببعضدها الدبعضألاة التعببر  اتها، واصدب  الجدزك يتمتدع بهاصدية ال،دل عينهدا. كمدا  كيدك الشدكىلي
الب 

 (.Jenks، 1973عدة بل اتضحت فيه العالقة الميكانيكية نفسها)لم يهرج عن القا
)ينار،  أحداث إىلاكتسك عالم التصميم  شا ا يرمي  ي الواقع االجتماعي

 
ات ف (. وهي تنطل  من  ات 55، ص1993تايبر

ي فان المفهوص البناأما  القيم التصميمية عىل المستوى الشكىلي الذي  كرناها سابقا. 
ي المسيطر عىل المستوى الوظيف 

ت 
" التصميم  ا معىط من خالت فاودته أساسعىل التصميم بكونه "التصميم المحمل باره"، نابع من فكرة أن "معت 

ك إ   النفعية.  ي
ي الوظيفة الماركسية للمنتج ال يجك أن يقتل عىل المواصفات الوظيفية للس 

 
ان تعريه المنفعة ف

ي مفادها: ان اي من  Rune Monøالمصنع. وقد صنه لنا 
ورات الوظيفية الداللية" والت  عدة ميادين عن "الل 

، الحقل أو  ، عىل سبيل المثات حقوت مثل : الحقل العمىلي  سانالمنتجات يصب  مفيدا و  و معت  لي  ي
التطبيف 

ي 
 
ي يعير  كل منها صفة محددة من النفعية ف

، اا ري، التجاري، ووجهة النظر الصناعية، والت   ،Monøالمنتج) التصميمي
1997، p19 ي واقع الحياة

 
(. أي بمعت  كيفية االنتفا  من الميادين التصميمية المهتلفة ليكون وجودها المادي ف

ي المقابل أو  لوحات غشكيلية،أو  ية  و قيمة نفعية، حت  وان كانت هذت المنتجات منحوتات، سانا  
 
حت  قطع أ رية. وف

، وكيه يمكن لل نجد إن االهتماص النفغي للمنتج يج التقنية أن  شياكك أن يتحدد بالمعت  الذي تقدمه للمستهدمير 
ي الحضارة ا  

 
 االجتماعية، وما هي مساهماتها ف

ي البت 
 
(. فاالدعاك ان " Krippendorff، 1995، p157ية) سانتتوكد ف

ي جعل عملهم منصبا شياكالتصميم هو اعطاك المعت  لل 
 
وا ف

ّ
عىل جعل حياة المستهدص  " يوجك عىل المصممير  ان يجد

، ومن خالت مالومتها للمستهدص. وقد حدد لنا   اكبر سهولة، من خالت جعل تصاميم المنتجات  ات معت 
(Krippendorff اربعة ) ي االلماص بكل الميادين والسياقات المحتملة أساس أنوا

 
ي تهت  ف

" والت  ية من "سياقات المعت 
ي 
، بدكا من الوظيف  ي عندما ُيرى المنتج المصمم بكونه اصب   و معت  تحت  إىل functionalعن المعت 

السياي البيت 
ي الحسابات النظامية، فال أو  مسميات التفاعل المتبادت. ولما كان واقعا بان مفهوص الفاودة

 
المنفعة اصب   سبيا ومعقدا ف

ي ان المنإ   زالت ا روحتنا تؤكد عىل ان المعت  يجك ان يكون مبنيا عىل الفاودة،
 
تج يصب  مفيدا عندما يجد مو عه ف
(، واالنتاج ) سياي النشوك(، وبير    (، والمجتمع ) السياي االجتماعي للمعت 

سياي االستهداص ) السياي التشايىلي للمعت 
(. خر المنتجات اا  ي

 ى ) السياي البيت 
ك ممكن ان يفشل درا فعىل  وك مبادأل ا    ي

الهاص به. وبذلك نرى مما تقدص وجد مكانه إ ا  الهاصة بالتصميم، ال ش 
، يؤكد عىل ان عملية تحليل النتاج التصميمي أو  ان النظرية الماركسية المنتجات الصناعية أو  منهج التحليل الماركسي

ي السياي 
 
يجك ان تكون وفقا لسياقاتها االستهدامية عىل مستوى الفرد وعالقاته االجتماعية، ودراسة تأ بر المنتج ف

، وف قا لمتطلبات الفرد بنو  التأ بر المرغو  الحصوت عليه. أي إن منهج التحليل الماركسي يؤكد عىل االجتماعي
مو وعة التفاعل الفردي ومالومة العملية التفاعلية للمنتج ومستهدمه، ومالومة هذت العملية )التفاعلية( للسياي 

 االجتماعي الذي يكون فيه المنتج والمستهدص. 
 (:58، ص1993ليل الماركسي يؤكد عىل)ينار، ن منهج التحإولذلك ف  

تقنيات  إىلدراسة عالقة القواعد الشكلية للمنتج الصناعي بالمؤ رات االجتماعية، اي القيم االجتماعية )باللجوك  .1
 لاوية، سيمياوية داللية(. 

عنه بالشعور ( ولكن بالتهىلي عن علم النفس المجرد، واالستعا ة  ساندراسة عالقة المنتج بالمستهدص )ا   .2
ي بتاريهية الوجود ا  

ي  سات 
 
ي بالتاريهية، تاريهية المنتج والمستهدص ف

ي التاريدددد ( ونعت 
 
 ) دراسات مادية جدلية ف

 .  السياي االجتماعي

ي تعتبر اا  إىلالتوصل  .3
. من  ساكمعرفة العالقات الضمنية، وهي الت  ك حسك المفهوص الماركسي ي

الجوهري ل،ل ش 
 طة بالمنتجات الصناعية. خالت دراسة الظواهر المحي

ي صياغة اا 
 
ن أن وجود المنتج يجك أالتصميمية نابعا من  شكاتإن تأكيد النظرية الماركسية عىل الدور االجتماعي وا رت ف

ا عن الحاجات ا   ي بوجود المنتج، وجود المنتج كواقع مادي وفقا لحاجة معينة اقتضتها الحاجة  سانيكون معبر
ية، ونعت 

، يكون مدونا االجتماعية. وو  فقا لذلك ترى نظرية التحليل الماركسي ان الشكل التصميمي حسك المفهوص االجتماعي
ي المعطيات االقتصادية واالجتماعية. والمصمم لجس خالقا للشكل بقدر ما هو كاشه عنه،

 
ي إ   مسبقا ف

 
ينحل دورت ف

 للواقع لجس إال. غسلي  الضوك عىل تلك المعطيات وهو هنا يعره نفسه كانعكاك وا  
، يؤكد عىل دور المصمم بكونه وسيلة للتعببر عن الحاجات االجتماعية، ودورت  فالتحليل وفقا لمؤسسات الفكر الماركسي

ي التعببر عن هذت القيم واالعتبارات االجتماعية من خالت كلية المنتج )الوظيفة والهي ة(. ب
 
ن تكون القيم ليتوكد ف

عن الحاجات االجتماعية. ومن  ةن تكون الوظيفة معبر أافيا وفكريا للقيم االجتماعية، و الشكلية انعكاسا حضاريا و ق
، نحصل  ي الواقع المادي الفردي واالجتماعي

 
اوج بير  الوظيفة والهي ة ككلية مادية يظهر بها المنتج ف  

خالت التالحم والب 
ي تنطل   بعاد للمجتمع  ات اا عىل كيان مادي مؤسس وف  القيم والبت  الفكرية والحضارية واالخالقية 

التاريهية، والت 
ي من تاريهية الوجود ا  

 .  سات 
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ي  وبولوجر  سادسا: منهج التحليل االنبر
 الطبيعية العلوص من قبل كثبر  من والدراسة التأمل مو ع يزات، وال كان داوما ، سانا   اسمه الذي الفريد ال،اون هذا إن

ي، الجنس شعو  بير   القاومة عامة الفروي بصفة  سانا   الحظ القدص، فمنذ .سواك حد عىل ية سانوا   واهتم  ال   
ي المالم  االختالفات وتفسبر  ية، سانا   الطبيعة بمعرفة

 
ة، ولون الجسمية، ف  والتقاليد، والديانات والعادات ال   

ي  .الحياة مظاهر من  لك وغبر  والمنتجات
 
 وتبلورت العصور خالت تطورت الدراسات والتسا ت االهتماص هذا إ ار وف

وبولوجيا غسميته عىل اصطل  المعرفة فرو  جديد من فر  بنشأة  ".  Anthropology  "باانبر
وبولوجيا، هي الدراسات المهتصة با  

ية والعلوص  سانالعلوص الطبيعية والعلوص ا   إىل، وتمتد أصولها  سانواالنبر
ي، عىل مهتله (. إن االهتماص Wolf، 1994، p227االجتماعية) وبولوجيا يتحدد بمعرفة ال،اون ال    الدقي  لالنبر

ات ياوية، وعىل مستوى السلو  ا  أو  ااصعدة والمستويات، عىل مستوى المبر  ي الصفات الفبر 
 و بيعة هذا  سات 

ي معرفة الفروي بير  التجمعات سانالسلو . كذلك يهتم هذت الفر  من فرو  المعرفة ا  
 
ية  سانالمجتمعات ا  أو  ية ف

. كما أخر واالختالفات الحضارية بير  اافراد و بيعة هذت القيم الحضارية وأسبا  االختالي الحضاري بير  مجتمع و 

بولوجيا بدراسة االختالفات بير  ااعراي عىل مهتله المستويات 
وبولوجيا االجتماعية عىل أيضا تهتم االنبر . وتركز االنبر

 ى. و بيعة السلو  الموصه للجماعة. أخر االختالي بير  جماعة و دراسة السلوكيات االجتماعية وأسبا  
وبولوجيا هي عالقة متينة،

إن التصميم عموما والتصميم الصناعي إ   ولذلك فان عالقة التصميم الصناعي بدراسة االنبر
وبو    سانعىل وجه التحديد يهتم بدراسة ا   . ومن  م فان انبر لوجيا كمستهدص ومستهلك لنتاج التصميم الصناعي

كز بدراسة عمليات السيطرة واالستهداص ا   ي التصميم الصناعي تب 
 للمنتجات ومدى سيطرة المستهدص عىل البي ة  سات 

ي معظمها من المنتجات الصناعية. 
 
كيه تؤ ر عمليات االستهداص للمنتجات الصناعية عىل أو   الصناعية المكونة ف
ي  بيعة السلو  ا  

 .  سات 
وبولوجيا التصميم ي دراسة وفهم دور المنتجات الصناعية فاالنبر

 
ية، هو حقل متعدد االتجاهات العلمية والذي يبحث ف

ي ان تكون  ات صفات 
 
ياوية والفكرية والعقلية أو  ية،إ سانف ية بمستوياتها الفبر  أن تكون مصممة وفقا للطبيعة ال   

(  (.  Elizabeth، 211والحضارية والثقافية والعرقية وحت  االختالفات الجنسية بير   كر وانتر
وبولوجيا تتحدد بدراسة ا     وسلوكياته وقيمه الفكرية والحضارية، والجمالية والمعرفية وفقا لسياقات   سانأي إن االنبر

وبولوجية ، ووفقا لذلك تقوت  اانبر ة اامريكية التفاعل واالستهداص لمنتجات التصميم الصناعي : (ميد مارجريت) الشهبر

ي للنو  البيولوجية، والثقافية، ية سانا   الهصاو  نصه "نحن ي  اازمان عبر  ال   
 
الصفات  ونحلل .ااماكن ساور وف

ابطة كأ ساي المحلية، والثقافية البيولوجية ة، مب   نهتم كما  .متطورة ومناهج ومقايجس  ري  نما ج عن و لك ومتابر

ي  ا جتماعية والتكنولوجيا، النظم وتحليل بوصه
 وابتكاراته ومعتقداته ، سانلي  العقىلي  درا ا   ببحث أيضا ونعت 

وبولوجيير   سغ لرب  فنحن عامة، وبصفة .اتصاالته ووساول
ي  دراساتنا نتاوج وتفسبر  اانبر

 
أو  التطور، نظريات إ ار ف

كة الوحدة النفسية مفهوص .  بير   المشب   ال   
وبولوجية التهصصات إن ي  اانبر

ي  هي  بعضها، مع قد تتضار  الت 
 
ي  والتطور الحركة مبعث  اتها ف

 
 العلم الجديد، هذا ف

ي  وهي 
، عمل من به بأك ال جزكا أن إىل وتجدر ا شارة هذا والتجديد، ا بدا  عىل وتعمل االنتبات، تثبر  الت  ي وبولوجر

 اانبر

ي  القضايا العملية نحو يوجه
 
فهيم، ى")حسير  خر الحياة اا  ومجاالت  االقتصادية والتنمية وا دارة الصحة مجاالت  ف

 ( ، وعىل رأسها التصميم. 14، ص1998
وبولوجيا يمكن ان يعد وسيلة لتحليل النظم التصميمية   ي لالنبر

 
. و ال يتعل  أو  فالمجات المعرف نتاج التصميم الصناعي

ي أو   لك بمعرفة كيفية عمل
 
ي من دراسة المنتج كمؤ ر ف وبولوجر

  بيعة تكوين هذت المنتجات. وإنما ينطل  التحليل االنبر
ي ية، ودراسة السلو  ا   سانالحياة ا  

 وعمليات التفاعل االجتماعي انطالقا من وجود المنتج الصناعي ككيان مادي  سات 
ي الحياة ا  

 
ي ية، وكيفية استاالت دراسات السلو  ا   سانمؤ ر ف

 و بيعة ومستويات هذا السلو ، لتكون عنا   سات 
ي تطوير المنتجات لتصب  أكبر تناسبا 

 
 وتوافقا وسياقات االستهداص والتفاعل.  فاعلة ف

 المنتج والمستهدص عىل المستوى الفردي وعىل المستوى االجتماعي كانعكاك لطبيعة 
تنطل  دراسات التفاعل بير 

ي الحياة 
 
كز بدراسة المنتج الصناعي كعنل مؤ ر ف

ي يب  وبولوجر
وبولوجية. ومن  م فان عملية التحليل االنبر الدراسات االنبر

دراسة  بيعة ونو  التفاعالت بير  المنتج والمستهدص، ودراسة سلوكيات المستهدص وفقا لتفاعله  إىلية، وتتفر   سانا  
ي مع المنتج ومدى تأ بر المنتجات الصناعية عىل السلو  ا  

 .  سات 
. أيضا د فالمنتج الصناعي يعره لنا سلوكا محددا، ووفقا لطبيعة السلو  المستلم،  ستجيك للمنتج وف  سلو  محد  

ومن  م فان المنتج حدد  بيعة السلو  المطلو  من المستهدص القياص به للحصوت عىل الفاودة النفعية من المنتج اي 
ي لجستجيك المنتج بدورت للمستهدص ويعره له وظيفته. وبذلك فان دراسة السلو  ا  

 الطبيغي عىل المستوى  سات 
ي ت  بيعة السلو  ا  المادي والفكري، يطرح لنا قواعد واسس علمية حو 

، ومعرفة المصمم بطبيعة ونو  السلو   سات 
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ي ا  
ي تصميم المنتجات الصناعية لتكون هذت المنتجات  سات 

 
ي حياته اليومية، ستكون عوامل يمكن االفادة منها ف

 
 ف

 .  متوافقة وسياقات االستهداص الفردي والجماعي
ي دراساأحد أهم  ومن الجدير بالذكر ان

 
ي الصي  المعرفية ف وبولوجر

ي تنطل  من بت  الفكر االنبر
ت التصميم الصناعي والت 

ان دراسة تجربة المستهدص مع المنتجات تعره لنا واقعا إ ا  المعاري المتعلقة بتجربة المستهدص. أو  هي الدراسات
ي اا 
 
ي الواقع ا    خر ماديا حوت  بيعة سلو  كال الكيانير  وتأ بر كل منهما ف

 
ي كعنا  واقعية ف

 .   سات 
 

 االستنتاجات
ي كونها كال معقدا يتداخل فيه الشكىلي  ةان مناهج التحليل المطروحة هي مناهج تؤكد عىل عم  الظاهر  .1

 
التصميمية ف

، والسلوكي مع البنيوي واالجتماعي مع الفردي. فالنتاجات التصميمية هي نتاجات  ي والجماىلي مع النفغي
مع الوظيف 

ي الفكر ا  ية و بيعة  ساننابعة من الحاجة ا  
، وهذا الفكر والحياة االجتماعية هي كل معقد يتداخل فيه النفسي  سات 

ورات الفردية. ومن  م، ف ن تعقيد عمليات تحليل النتاجات التصميمية إمع النفغي والسمات االجتماعية مع الل 
 ية.  سانوالمنتجات الصناعية عىل وجه التحديد هو تمثيل مباش  لطبيعة الفكر والحياة ا  

يعتمد منهج التحليل الشكىلي عىل تحليل نتاجات التصميم الصناعي بالتاكيد عىل البنية الشكلية، من دون و ع  .2
ات  . وهذا النو  من التحليل يعزت المنتج  ساكى، فالشكل هو المكون اا أخر الحسبان لتا بر ي تصميم المنتج الصناعي

 
ف

ي تكوينه مثل الوظيفة ساسى واا خر عن العنا  اا 
 
اكبا معقدا ال ية ف والعالقات واالستهداص، وهي سمات غشكل كال مب 

كيك الشكىلي يتا ر بشكل مباش  بمتطلبات الحاجة النفعية و بيعة خر يمكن فصل احدى خصاوصه عن اا 
ى، فالب 

ي يقدمها المنتج.  داكاا 
 ونو  الوظيفة الت 

ي عىل مفاهيم االنتفا  والفاودة العمل .3
اغمات  منهج يركز  وهو ية للمنتج الصناعي لدى مستهدمه. يركز منهج التحليل البر

ي حياة ا   شياكعىل ان وجود اا 
 
يبدا من الفكرة النافعة، وكيه ان الفكرة االجمالية لوجود النتاجات التصميمية   سانف

ها ا   اغأخر بأو  بشكل -المستهدص–  سانينطل  من تحقيقها الغراه مادية ومعنوية ينتفع عبر ي . ويرى المنهج البر
مات 
ي تصميم المنتجات الصناعية مثل: القيم الجمالية والقيم االعتبارية والقيم االجتماعية وقيم 

 
ان حت  القيم الضمنية ف

ي واقع االمر قيم نفعية ينتفع من خاللها المستهدص عىل 
 
ي تكوين المنتج، هي ف

 
ي تكون مضمرة ف

الصورة الذاتية والت 
 .  المستوى الفردي والنفسي واالجتماعي

ي كونه وحدة منطقية  ات ير  .4
 
كيك ال،ىلي للمنتج ف

ي بال،لية الب 
، ونعت  كز منهج التحليل البنيوي عىل كلية النتاج التصميمي

ي والوظيفة و . خريكلية تنتظم بعالقات مع بعضها اا ه
ي والمعت  الحقيف 

هذت العالقات هو ما يشكل الوجود المنطف 
اكيبه واجزا ساساا  معت  وجودت وجوهر حقيقته من ال،ل المركك  ينهلكت هو كل مركك ية لوجود المنتج. فالمنتج بب 

ي ترب  االجزاك، فالعالقات هي ما  الذي يشكل ماهية وجودت. وهذا ال،ل ال
يمكن ان يكون كال اال من خالت العالقات الت 

ي عالقة تراكبية مع الجزك اا 
 
ي لوجود الجزك ف

البنيوي يؤكد عىل . ومن  م فان منهج التحليل خر يحدد المعت  الحقيف 
ي تري  اجزاك المنتج مع بعضها اا  أهمية

كيك ال،ىلي وعالقاته هو ما يحدد المعت  خر العالقات الت 
، وكيه ان الب 

ي لوجود المنتج. 
 الحقيف 

ي عىل تفسبر معت  النتاجات التصميمية والمنتجات الصناعية.  .5
هذا المعت  يحمل و ينطل  منهج التحليل السيميات 

ي تظهر عىل سطوح  يير  أساسجانبير  
ي تصميم المنتجات الصناعية، الجانك االوت: يركز عىل تفسبر معت  االشارات الت 

 
ف

ي هذا الجانك عىل 
 
ي ف

، ويركز التحليل السيميات  ي
المنتجات الصناعية، وبالتحديد عىل واجهات االستالص الوظيف 

ي ترتب  بشكل مباش  بنو  وما تحمله من معت  مرتب  بعمليات التف ةالعالقات بير  االشارة الظاهر 
عيل والتشايل والت 

المستهدص عىل وف  االشارة الظاهرة،  إىلالذي يقدمه المنتج والذي يرتب  بنو  االشارة ونو  المعت  الموجه  داكاا 
ي يتحدد عىل  ووها نو  محدد من السلو  يقوص به المستهدص انطالقا من المعت  الذي استلمه من واجهات 

والت 
 . ي
ي فهو ينطل  من معت  المنتج ككل، وكيه  خر الجانك اا أما  االستالص الوظيف 

والذي يركز عليه التحليل السيميات 
ات ترتب  بالنواح النفسية واالجتماعية لدى المستهدص، مثل معت  المنتج وكيه يعزز هذا يرتب  هذا المعت  بت فسبر

ي 
 
ي يتفاعل معها ف

ي السياقات الت 
 
المعت  الصورة الفردية للمستهدص وكيه يعزز المنتج من صورة المستهدص ف

ي ينتمي اليها. 
 المجموعات الت 

، والذي يؤكد ان عمليات تحليل  يتاسس منهج التحليل الماركسي عىل  روحات الفلسفة .6 المادية والديالكتيك الماركسي
ي الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

 
ي ان يتاسس عىل وف  االدوار المهتلفة لهذا النتاج ف

النتاج التصميمي ينبغ 
. فالمنتج الصناعي –للناك 

ا عن  أو  المستهدمير  ي ان يكون معبر
بيعة الحياة النتاج التصميمي بشكل عاص ينبغ 

ي ية وتحوالت الفكر ا   سانا  
ي ان ت سات 

طل  منافعه ن، فلكي يكون المنتج الصناعي  و معت  لحياة المستهدص ينبغ 
ي التعببر عن الواقع ا  

 
ي وجمالياته وقيمه االعتبارية ف

 وان يكون معززا لهذا الواقع بجوانبه المهتلفة. فضال عن ان  سات 
ي ان يكون تمثيال حقيقا منهج التحليل الماركسي يركز 

عىل مو و  المنفعة، وكيه ان وجود النتاجات التصميمية ينبغ 
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ية الواقعية، وان ارتبا  المنتجات بالحاجات هو مايؤسس ماهية ووجود هذت المنتجات عىل  سانللحاجات ا  
 .  المستوى الفردي وبالتاكيد االجتماعي

ي عىل مركزية ال .7 وبولوجر
ي كونه تمثيال حقيقة لماهية ا  يعتمد منهج التحليل االنبر

 
عىل مستوى   ساننتاج التصميمي ف

ي يؤكد ان النتاجات التصميمية هي نتاجات نابعة من الجوهر  وبولوجر
الحضارة والعري و بيعة الفكر. فالتحليل االنبر

ي للفكر والطبيعة ا  
ي سلو  ا  ية، ومن  م فان عمليات التحليل تركز عىل كيفية انعكاك الفكر وال سانالحقيف 

  سات 
. فالمنتج الصناعي عىل وف  مؤسسات التحليل  ي تصميم المنتج الصناعي

 
والعالقات االجتماعية للمستهدص ف

ي يؤكد ان عمليات تحليل النتتاج التصميمي يقدص صورة وا حة عن المستوى الفكري والحضاري وكذلك  وبولوجر
االنبر

 .  النفسي واالجتماعي لمستهدص المنتج الصناعي

ي تتاسس عليها، ونرى عبر تركز  .8
المناهج السابقة عىل تحليل المنتج الصناعي عىل وف  مؤسساتها الفكرية والفنية الت 

ن أن عملية تحليل النتاجات التصميمية هي عملية متداخلة ومعقدة، ونرى كذلك أعمليات التحليل والطرح الساب  
ي تعتمد عليها 

ي الكثبر من االسس الت 
 
ي تحليل النتاج التصميمي تلك المناهج غشب   ف

 
ى من جانك ف ن منهج أ. فب 
ي النظر 

 
ي كونه كل مركك من عالقات بير   إىلالتحليل الشكىلي يشب   مع منهج التحليل البنيوي ف

 
النتاج التصميمي ف

. ونرى  ي عليه النتاج التصميمي
كيك الذي بت  كيك و بيعة الب  ن منهج التحليل أ أيضااجزاك يحدد كل منها نو  الب 

ي تحديد المعت  المحدد لتصميم المنتج 
 
كبر  عىل البنية وعالقاتها ف

ي الب 
 
ي ف

البنيوي يشب   مع منهج التحليل السيميات 
. كذلك ف ي تاكيد إالصناعي

 
كبر  عىل دور البنية ف

ي الب 
 
ن منهج التحليل الماركسي يشب   مع منهج التحليل البنيوي ف

ورات االجتماعية، و  ي تقديمه ن النتاجات التصميميأالل 
 
ا عن حياة الجماعات، وهو مايشب   ف ة ينبغ  ان تكون تعببر

ي حياة المستهدص.  أيضا 
 
ي والذي ركز عىل الدور الحضاري واالجتماعي للمنتجات الصناعية ف وبولوجر

 منهج التحليل االنبر
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