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 ممخص:ال

يتنامى عمى وفؽ القدرات  اوفكريً  امعرفيً  ايمثؿ فف التصميـ الصناعي نتاجً 
والتصورات الذىنية ذات الوعي التحميمي التخصصي التي يتمتع بيا المصمـ 

حاجات المجتمع ومتطمباتو ومعطياتو المبثوثة عبر  وعمى وفق امفسرً  ،الصناعي
وسائؿ المعرفة وضمف دائرة االتصاؿ ومنظومة الحواس، لذلؾ تبرز مشكمة البحث 

ما عالقة التحول البنائي المعرفي لممصمم تي: الحالي مف خالؿ التساؤؿ اآل
الصناعي في تحقيق التجانس والتعامل لممنتج الصناعي لغرض التواصل مع 

 تيمك؟المس

لى الكشؼ عف االبستمولوجيا المعاصرة وعالقتيا إيدؼ البحث الحالي ي
 بالتجانس والتواصؿ لممنتج الصناعي بيف المصمـ والمستيمؾ.

يتكوف مجتمع البحث مف مجموعة المنتجات الصناعية المعاصرة التي ليا 
 التعرؼ عمى دور يا يتـمف خاللو  ،تأثير كبير في حياة االنساف )المستيمؾ(

االبستمولوجيا في تطوير ىذه المنتجات عبر التاريخ، لذلؾ حدد الباحث المنتجات 
-4102لبحثو التي انتجت ما بيف االعواـ  االصناعية المنزلية والخدمية مجتمعً 

 :في تـ اختيار عينة عشوائية منيا تمثمت ،4141

 دراجة ىوائية. -3 ثاث المنزلي.األ -4  المكنسة الكيربائية. -0

داة تحميؿ تمثمت بمحوريف أجراء تحميؿ ىذه النماذج صمـ الباحث إلغرض و 
 -يي:فىـ االستنتاجات أما أوالتواصؿ(،  ،ىما )التجانس

ف تطبيقاتيا إلذلؾ ف ؛ف المعرفة العممية في حالة تشظي وانشطار مستمرأبما 
شكؿ كونيا تلالعممية تظير مف خالؿ استخداـ التقنيات في تطوير المنتج الصناعي 

 نسافاإل تحدى الوسائؿ الفعالة لمواجية التحديات والمشكالت التي تعترض حاجاإ
 بشكؿ مستمر.  ومتطمباتو
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Abstract: 

The art of industrial design is a cognitive and intellectual 

product that develops through the capabilities and mental perceptions 

of the specialized analytical awareness that the industrial designer 

enjoys according to the needs and requirements of society and its data 

transmitted through the means of knowledge and within the circle of 

communication and the system of senses. Therefore, the current 

research problem emerges through the following question: What is 

the relationship of the structural cognitive transformation of the 

industrial designer in achieving homogeneity and dealing with the 

industrial product for the purpose of communicating with the 

consumer? 

The aim of the current research is to learn about modern 

epistemology and its relationship to the homogeneity and 

communication of the industrial product between the designer and the 

consumer. This research community consists of a group of 

contemporary industrial products that have a great impact on human 

life (the consumer) by identifying the role of epistemology in 

developing these products throughout history, so the researcher 

identified household and service industrial products together in his 

research that was produced between the years 2014-2020. A random 

sample was chosen as follows: 

1- The vacuum cleaner 

2- Domestic females 

3- A bicycle 

For the purpose of analyzing these models, the researcher 

designed an analysis tool represented by two axes (contact and 

communication). The most important conclusions are: - 

Since scientific knowledge is in a state of continuous 

fragmentation and fission, its practical applications emerge through 

the use of techniques in developing industrial product as it constitutes 

one of the effective means to face the challenges and problems that 

encounter the needs and requirements of man continuously. 
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 ولالفصل األ 

 مشكمة البحث:

 ، وىوةلوجيا المتطور و يطمؽ عمى عالمنا المعاصر عصر العمـ والمعرفة والتكن
المعرفة  رفدوبما يطرحو مف مشكالت نظرية وعممية تسيـ في ،بتفاصيمو الدقيقة

عمى فيو الرئيس  المييمفوالعمـ النظرية المعرفية أصبحت  ميساليب التفكير العمأو 
 .جميع مجاالت حياتنا

دواتيا أوتنوع ،نجازيةالتساع تراكمات الوعي المعرفي وحدودىا اإل افنظرً 
خر عمى وفؽ منطؽ محكوـ بنظاـ آلى إتي تتحرؾ مف موقع ومظاىرىا البنائية ال

بفعؿ منطؽ التحميؿ  ،ليات االستعارة والترحيؿ واالستبداؿآعالقات تنتج مف خالؿ 
داءات المعرفية والبنائية باشتراطية مف األ ةفاؽ جدية ومتنوعآوالتركيب عمى 

 الفكرية.فاقيا آوالتنامي الالمتناىي لمنظـ المعرفية و  ،والتواصؿ،البحث

لفاعؿ لمنسيج المعرفي عبر ساع اليائؿ ناتج عف حتمية التطور اف ىذا االتإ 
ية المنظمة التي تقود فعؿ ىذا الوعي داخؿ نسيج ضوالق،دائيفكر والوعي األليات الآ

التي  ف ىذا التطور محكوـ بنظاـ االتصاؿ والترابط بيف المعارؼ المجاورةإالمعرفة، 
 ،لعالقات مصطفة اتتابعيً  اذا النظاـ التجاوري ليس نظامً تتحرؾ بمخاض متوحد، في

 .ومتجانس يحافظ عمى انسيابيتيا في حركية متجانسة وفعالة ،بؿ ىو نظاـ متكتؿ

ليات التحوؿ البنائي آو  ،الحركية المتسقة ىي التي تؤسس نظاـ المعرفة هفيذ
وىذا  ،كؿ خاصوفف التصميـ الصناعي بش ،في المنجزات العممية والفنية بشكؿ عاـ

نجاز العممي والتقني لية اإلآو  ،بداعينظاـ اإلالف أمف  ،نظرية العمـ وفمسفتو وكدتأما 
 سدائية ومعطيات التأسيفي كثير مف الخطوات الفكرية واأل ووالفني التي تتشاب

 نجازالرغـ مف تبايف واختالؼ تركيبة اإل مرجعيات الضاغطة واالستعمارية عمىوال
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لى تحقيؽ إمسعي والتجانس ل ،والوظيفية ،ظيارتشترؾ في تقنيات اإليا أنال إ فييا
 .والتواصؿ بيف المصمـ والمستيمؾ الجمالية

 اوفكريً  امعرفيً  اف فف التصميـ الصناعي يمثؿ نتاجً أمما تقدـ يرى )الباحث(  
يتنامى عمى وفؽ القدرات والتصورات الذىنية ذات الوعي التحميمي التخصصي التي 

حاجات المجتمع ومتطمباتو ومعطياتو  وعمى وفق امفسرً  ،يتمتع بيا المصمـ الصناعي
ذ تشكؿ إالمبثوثة عبر وسائؿ المعرفة وضمف دائرة االتصاؿ ومنظومة الحواس، 

ء الصور الذىنية حوؿ نوع المنتج الصناعي وبنا والتصورات عممية تكويف االنطباعات
وصورة التواصؿ و ليات اشتغاؿ وظائفآو  ،ظيارهإالذي يتمتع بطبيعة تجانس تقنيات 

بداعية المرتبطة بخبراتو المتراكمة، لذلؾ تبرز مشكمة الذي يحدث بفعؿ التخيالت اإل
 تي:البحث الحالي مف خالؿ التساؤؿ اآل

في لممصمم الصناعي في تحقيق التجانس والتعامل ما عالقة التحول البنائي المعر 
 ؟لغرض التواصل مع المستيمك لممنتج الصناعي

 تية:النقاط اآلفي ىمية البحث أتبرز  ىمية البحث :أ

قد  وسس تركيبأف عممية الكشؼ عف النظـ المعرفية لممنتج الصناعي وبنيتو و أ-0
عبر وذلؾ  ،وتجانس مكوناتومستوى  ،ليات اشتغالوآساىمة فعالة في فيـ يسيـ م

مف  اظيار التي تعطي مؤشرات لمعطيات الفعؿ الجمالي بما يحقؽ نوعً تقنيات اإل
 التواصؿ مع المستيمؾ.

ليات فكرية وعقمية تتراكب آيمتمؾ المصمـ و  ا،معرفي االتصميـ الصناعي نظام يعد-4
دراكي ا  و ، التي تنتج مف فعؿ عقمي تتجسد مف خالليا صورة المنتج تومعبر مخي

نجاز فتقع ضمف دائرة الوعي بما يحقؽ فعؿ اإل ،لحاجات المستيمؾ ومتطمباتو
 التصميمي الذي يتسـ بالتجانس.
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البناء العممي لية آمحاولة لكشؼ  يمثؿالمعاصرة  ف استخداـ نظرية العمـ وفمسفتوأ-3
والمتحرؾ في بنية النسيج المعرفي لتصميـ المنتج  ،المؤسس عمى التجاور

مالت المصمـ الصناعي أسس نسقية ناتجة عف تأالمبني عمى  الصناعي
 دائية المولدة لفكرة المنتج.وممارساتو األ، لحاجات المجتمع بفعؿ تجربتو

 لى:إيدؼ البحث الحالي ي ىدف البحث:

التجانس والتواصؿ لممنتج عالقتيا بو ، االبستمولوجيا المعاصرةالكشؼ عف 
 .بيف المصمـ والمستيمؾ الصناعي

 يقتصر البحث الحالي عمى: حدود البحث:

مكتبة  –مكنسة يدوية  –يقتصر عمى المنتجات الصناعية )دراجة ىوائية 
 .4141-4102عواـ منزلية( منتجة بيف األ

مع ئيا بما ينسجـ جراإعرؼ الباحث المصطمحات التالية  تحديد المصطمحات: 
 :جراءات بحثوإ

ؼ النظريات المعرفية الفاعمة التي توظ  حدى إىي  :مولوجيا المعاصرةتساالب
لقراءة بنية المنتج  االتي يمكف عدىا منيجً ية لمبحث في البناءات والنظـ الفنية والجمال

والكشؼ عف تركيبة الفكر ، داءات التجريبية فيوواستقصاء األو، الصناعي ونقده وتحميم
 ه،والجمالية في تقنيات اظيار  و،ليات اشتغالآالتصميمي الذي يحقؽ الوظيفة في 

 .ناتو لتحقيؽ التواصؿ مع المستيمؾومدى تجانس مكو 
 المنتج الصناعي رىو عممية التفاعؿ الحاصمة بيف عناص التجانس:

دائية عمى بنيتو الخارجية حداث التغيرات الوظيفية واألإالتي تكوف قادرة عمى ومكوناتو 
 .اجماليً  اوالداخمية مما يضفي عمية طابعً 
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 يمؾ لممنتج(توالمس، عالقة متبادلة بيف طرفيف )المصمـ الصناعي التواصل:
نتيجة حدوث التفاعؿ  ةعوعمميات تغذية راج ،نظاـ متكامؿ لو مدخالتو ومخرجاتو فيو

 منتج لدى المستيمؾ عبر عناصره ومكوناتو التي تتسـ بالتجانس.لمالذي يحدثو 
فكار لتصميـ منتج قدرة المصمـ الصناعي عمى توليد األ المنتج الصناعي:

جؿ أظيار تحقؽ الجمالية في مظيره مف إيتسـ بتقنيات و  ،داء الوظيفييتسـ باأل
 . يروجيات نظرهيالتاثيرعمى المستيمؾ وتغ

 طار النظرياإل :الفصل الثاني
 ول: مرتكزات االبستمولوجيا المعاصرة لتحقيق المنتج الصناعيالمبحث األ 

يعد التصميـ ظاىرة اجتماعية ثقافية فنية خاضعة لقوانيف المنطؽ المعرفي 
نساني والجدؿ الفمسفي واالرتقاء العممي، باعتباره ظاىرة متميزة مف ظواىر السموؾ اإل

وعمميات متداخمة ضمف  ،ليو عبر وسائط اتصاليةإف يصؿ أذ يحاوؿ إفي المجتمع، 
الغاية التي مع بو المصمـ عمى نحو يتناسب وعي منظـ يتميز  سمسمة متحركة يقودىا

والتصميـ  ،نساؽ في نسيجيا التخصصي في مجاؿ التصميـ بشكؿ عاـتوجو ىذه األ
وآلية العقؿ المترابطيف بمجموعة مف  ،بفعؿ آلية التفكير ،الصناعي بشكؿ خاص

العالئؽ التبادلية التي تؤسس بينيما، وبالتالي يتـ استحصاؿ المعرفة في مجاؿ 
 التصميـ.

ف التصميـ والتصميـ الصناعي بشكؿ خاص يعد نتاجا معرفيا فكريا أبما 
تخصصيا دائية لممصمـ الذي يمتمؾ وعيا تحميميا يتنامى عمى وفؽ القدرات العقمية واأل

عبر وسائؿ  ثةمساعدتو عمى تفسير الوجود الخارجي ومعطياتو المبثو في  يسيـ
مف عممية التأمؿ  ءاالمعرفة والتكنولوجيا المعاصرة ضمف دائرة منظومة الحواس بد

، إف (0)والمالحظة والتركيز وتكويف االنطباعات والتصورات وبناء الصور الذىنية
فعؿ الخياؿ اإلبداعي لممصمـ، وامتالكو لمخبرات تحقيؽ ىذه العمميات ال تتـ إال ب
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التراكمية في مجاؿ التصميـ الصناعي عمى وفؽ حاجات ومتطمبات المجتمع 
والمستيمؾ التي تترتب عمييا عممية البناء المعرفي المتحوؿ بفعؿ التغيير المستمر في 

نتقاءات صورة المنتج الصناعي الناتج مف تراكـ التأمالت، ودقة المالحظات، واال
 .(4)التخصصية لألفكار المؤسسة لممنتج بمساعدة المدركات الحسية لممصمـ

فالغاية مف تمؾ العمميات ىو العمؿ عمي كشؼ األنظمة المؤسسة لممعرفة في 
مجاؿ التصميـ الصناعي واستيعابيا عمى نحو يتيح لتمؾ المعرفة إظيار بنية المنتج 

عناصره وتحميميا بقصد إعادة سياؽ التنظيـ عبر وسائطيا المادية بفعؿ تفكيؾ بنية 
عادة التكويف لنظـ العالقات الرابطة بينيا، وتركيبيا ضمف أطرىا وأنسجتيا ‘ وا 

التخصصية عمى وفؽ تصميمية معاصرة لخمؽ نوع مف اإلبداع في المعرفة الفنية في 
 مجاؿ التصميـ الصناعي.

تصميـ الصناعي ال لذلؾ فإف البناء المؤسس لممعرفة الفنية في مجاؿ ال
يتحقؽ إال بفعؿ مستوى اإلدراؾ الحسي لممصمـ، والمالحظة اإلبداعية التي يتمتع 
بيا، ومستوى قدراتو ودقتيا التي تكوف موجية لو الكتشاؼ المتميز والجديد في مجاؿ 
التخصيص، كما أنيا تتصؼ بالعمؽ المعرفي والشمولية، والقدرة الواعية عمى االنتقاء 

مف بيف تراكـ المواقؼ والمثيرات والخبرات والمعمومات التي يتعرض ليا واالختيار 
المصمـ المبدع أو المراحؿ التي يمر بيا، بيدؼ السيطرة عمى المعرفة المتراكمة، 
والقدرة عمى التمييز لكونيا عمميات موجية نحو التصور الكمي لصورة المنتج 

دراؾ مدى تقبؿ أو رفض المست يمؾ لو عمى وفؽ ثنائية الوظيفة الصناعي المعاصر، وا 
األدائية والمظير الجمالي وما يدور بينيما مف تفاعالت متداخمة بيف آليات االشتغاؿ، 

 ومظير المنتج الخارجي، ومستوى قبولو مف قبؿ المستيمؾ.

إذ يشير )ريد( بيذا الصدد "أف الفناف )المصمـ( ىو ببساطة ذلؾ اإلنساف 
تحويؿ مدركاتو الحسية البصرية إلى شكؿ مادي،  الذي لديو القدرة والرغبة في
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فالجانب األوؿ مف نتاجو الفني )التصميمي( ىو جانب إدراكي، والجانب الثاني ىو 
 .(3)جانب تعبيري وليس مف المفيد في الواقع أف نفصؿ بيف ىاتيف العمميتيف"

إف العمؿ اإلبداعي أساسو اإلدراؾ لموضوع ما، ونحاوؿ إعطاء معنى لو مف 
الؿ تحميمو وتركيبو وتنظيمو وتخيمو في سياقات جديدة، إذ إف ىذه العمميات خ

المتداخمة والمتالحقة بشكؿ منظـ، تعتمد المعرفة الفنية المؤسسة بفعؿ التراكمات 
 التحميمية والتركيبية لألفكار، والتصورات القبمية والبعدية لممصمـ الصناعي.

كانت لديو محاوالت إبداعية فالمصمـ الصناعي ال يبدأ مف العدـ، إف 
وابتكارية فتمؾ المحاوالت تأسست عمى المحاكاة، لألشياء ثـ تطورت إلى الوصوؿ 
لمرحمة األصالة أو الجدة، فالتصميـ يمثؿ حمقات متداخمة نسجت عبر متراكمات 
بنائية معرفية عمى كافة المستويات التقنية، واألسموبية، والرؤيوية لممصمـ مف خالؿ 

عؿ ورد الفعؿ الحساس المضاء مف أجؿ التجاوز بيف التصميـ القديـ فيـ الف
 والحديث،أو المعاصر.

لذلؾ يعد تصميـ المنتج الصناعي عمى اختالؼ صورة نظاما تعميميا مفتوحا 
يتشكؿ مف أبنية متكاممة ومتماسكة، تتمثؿ في األىداؼ والمدخالت )عناصر 

كية )العالقات الترابطية األسس(، التصميـ(، والعمميات أو التفاعالت الميكاني
والمخرجات التي بالتصميـ لممنتج الصناعي الذي يؤدي إلى إحداث )تفاعؿ مشترؾ 
بيف المنتج والمستيمؾ عمى وفؽ الوظيفة والمظير الجمالي( الذي يؤدي إلى عممية 

 .(2)الجذب والتشويؽ

المصمـ إذ يتأثر تصميـ المنتج الصناعي بمجموعة مف العوامؿ الداخمية )
الذي أنجز المنتج، والعوامؿ الخارجية )البيئة االجتماعية والثقافية لممجتمع... وغيرىا( 
التي تحدد نوع وطبيعة أىداؼ التصميـ وفكرتو ووسائؿ تنفيذه، وتفاعالتو وما يحققو 

 مف نتائج تتمثؿ بالتفاعؿ المشترؾ مع المستيمؾ.
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ة مف المرتكزات المعرفية بناء عمى ما تقدـ يرى )الباحث( أف ىناؾ مجموع
التي تعد ضرورة منيجية لالبستمولوجيا المعاصرة، تعمؿ عمى تحقيؽ المصمـ لمنتجة 
الصناعي، فيذه المرتكزات تستحث بدورىا نوعا مف االستجابات اإلدراكية الوسيطة 
التي تعمؿ عمى استثارة كؿ ما ىو عقمي وصواًل إلى استثارتيا لعمميات بناء التصورات 

جراء التعديالت عمييا عمى وفؽ الذى نية المستحدثة في ذاكرة المصمـ، وتنظيميا وا 
متطمبات وحاجات المجتمع والمستيمؾ، كما أنيا تعمؿ في الوقت نفسو كعنصر مثير 
ومحفز يسعى إلى رفع مستوى دافعية اإلنجاز *، لدى مف خبراتو ومدركاتو الحسية 

 التصميـ، فالمرتكزات االبستمولوجية ىي:التي تتمظير عبر نشاطاتو الفنية في مجاؿ 
 تأثيرات البيئة الخارجية والجانب الفسيولوجي عمى المنتج الصناعي: -1

إف تحقيؽ الفعؿ المعرفي )المنتج الصناعي( ىو نتاج لتفاعؿ الفرد 
)المستيمؾ( باعتباره الكائف المفكر الذي يمتمؾ بمجموعة مف القدرات العقمية 

ة المتطورة بفعؿ تجاربو وخبراتو المتراكمة المختزنة في ذاكرتو واالستعدادات النفسي
عبر مروره بالخبرات التي يكتسبيا بصورة تراكمية، وبيف تأثره المباشر بمكونات البيئة 
الخارجية )محيطو المادي واالجتماعي(، إذ يشير )بياجيو( بيذا الصدد " أف التجربة 

خارجي )البيئة( يمثؿ نموذجا يدخؿ في عممية والخبرة المكتسبة وتفاعميا مع الواقع ال
التطور المعرفي وتطوره عند الفرد، وتكمف أىميتو في تحقيؽ أىدافو، والتفاعؿ مع 

 .(5)موضوعاتيا لموصوؿ إلى نتيجة ترابط األفعاؿ"

بناء عمى ما تقدـ يرى )الباحث( أف المصمـ الصناعي باستطاعتو أف يدرؾ 
ناءاتو المعرفية التي يتمتع بيا، إذ إف ىذه األشياء ال االشياء المحيطة بو عمى وفؽ ب

يمكف الوصوؿ إلييا إال مف خالؿ مستوى متطور مف القدرات والمدركات الحسية، أما 
دور الفكر فيو يكمف في التعبير عف تمؾ األشياء التي نقمت انطباعاتيا إليو عف 

ونات محيطة البيئي طريؽ منظومة الحواس التي تعمؿ عمى تزويده بالمعرفة عف مك
وحاجاتو االجتماعية، فالعالـ الخارجي بظواىره واألشياء المكونة لو يعد المصدر 
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األساسي الذي يزود إحساسات المصمـ بمجموعة مف الصور التي تمثؿ تأثيرات بيئية 
أو مفردات تستقبميا منظومة الحواس لتنطبع في النيايات العصبية ألعضاء الحس 

،وكتؿ، وألواف، ومالمس، بوصفيا انطباعات ح سية متفرقة تظير عمى شكؿ )حجـو
وروائح... وغيرىا( إذ تترابط الخواص الحسية لتمؾ المفردات غير المادية وصور 
العناصر التي تعد مفردات التصورات الذىنية مشكمة بمجموعيا صورا محسوسة يتـ 

ترجمتيا إلى  تسجيؿ أطرىا في ذاكرة المصمـ فسيولوجيا، لذلؾ يعمؿ الدماغ عمى
صور ذىنية؛ لتشكؿ بنى فكرية يحيميا المصمـ إلى منتج يؤثر في المستيمؾ، ومقبوؿ 

 في المجتمع.
  تطورات الخبرة المكتسبة لممصمم وتأثيرىا عمى المنتج الصناعي:-2

إف القدرات الناتجة عف تفاعؿ المصمـ مع مكونات بيئتو تتمثؿ بكؿ ما 
وقدراتو عمى استيعاب الخبرات االجتماعية يكتسبو مف خبرات تشكؿ خصوصيتو، 

المرتبطة بالتجربة وتراكماتيا، فالخبرات لديو تتحقؽ في ضوء تفاعمو مع مكونات 
بيئتو،واإلحساس بيا، وتكيفو الحيوي معيا بكؿ ما يرتبط بخبرة األداء ونتائجو التي 

طة الجذب تظير في وظيفة المنتج، وآليات اشتغالو، ومظيره الخارجي الذي يشكؿ نق
والتشويؽ لدى المستيمؾ، فالخبرة عند المصمـ ناتجة عف بناء وتركيب المنتج وتفاعمو 
مف خالؿ الخبرات المصاغة عمى نحو تبادلي وايقاعي بيف خبرات المصمـ السابقة، 
وبيف ما يستقبمو مف مثيرات تستمد مف واقع البيئة الخارجية بحيث تكوف طبيعة ىذه 

 .(6)الخبرة سيكموجية

إف طبيعة الفكر لدى المصمـ مع مجموع الصور الذىنية المتراكمة في خبراتو 
المكتسبة تنتظـ عمى شكؿ وحدة متكاممة مكونة نظاما تتراكب فيو تمؾ الخبرات مشكمة 
بناءات معرفية تعمؿ أساسا عمى تأطير وتنظيـ مدركاتو الحسية، بحيث يصبح الفكر 

لذىنية واألدائية التي تتجسد في صورة المنتج عمى أثرىا قادرا عمى القياـ بتجاربو ا
 الصناعي،وآلية اشتغاالتو الوظيفية والجمالية.
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إف خبرة المصمـ الصناعي تمر بمجموعة تحوالت تجعميا ذات طبيعة مرنة 
 :(7)قابمة لمتطور مف خالؿ استنادىا إلى االعتبارات اآلتية

 تعدادتو االبستمولوجية توافؽ المصمـ مع تطورات مجتمعو،وىو توافؽ مشروط باس
التي تجمع بيف قدراتو العقمية وما يمتمكو مف موىبة يجسدىا في أدائو المياري 

 إلظيار المنتج الصناعي.

  أف توقع المصمـ لألىداؼ التي يسعى إلى تحقيقيا مستقبال تعمؿ عمى تطوير
 خبراتو المعرفية والميارية.

  ،إذ تتفاعؿ الخبرات السابقة أف تطور خبرات المصمـ مشروطة باستمراريتيا
والجديدة بعضيا مع بعض ليتـ توظيؼ ما يكتسبو مف خبرات في الواقع 
االجتماعي، فكؿ ما تمر بو خبرات المصمـ مف تطور وتغيير مستمر تبدأ 
بتفاعمو مع البيئة الخارجية، واختبار المنظـ لألشياء فييا ومالحظتيا تنتج ىذه 

 الخبرة.

شرة التي يكتسبيا المصمـ الصناعي التي تنتج بتأثير فالخبرة الحسية المبا 
التفاعمية، والتداخالت بيف مقومات المصمـ النفسية وبيف المثيرات والعالقات الجديدة 
المكتسبة برغبتو باالتصاؿ الفعاؿ والواعي لمكونات البيئة االجتماعية ليتحقؽ 

 االنسجاـ بينيما.
ال داخميا مركبا مف مجموع القوى النشطة تمثؿ الدافعية عام الدافعية اإلبداعية: -0

التي تحرؾ سموؾ الفرد وتنظمو وتوجيو نحو تحقيؽ ىدؼ معيف مخطط لو، 
لذلؾ يفترض )ماسمو( أف اإلنساف يولد ولديو أنظمة مرتبة في الحاجات ترتيبا 

 -تصاعديا مف األدنى إلى األعمى، إذ قسـ الدافعية إلى فئتيف ىما:

 : نوع مف العوامؿ الفسيولوجية، والعمميات الداخمية  وىي -الدوافع األولية
الكامنة في طبيعة اإلنساف البيولوجية، فيمارسيا بوصفيا شيئا فطريا مدفوعا 
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برغبة عمى الفعؿ إلرضاء ذاتو دوف تعمـ؛ ألنو يولد مزودا بيا،وىي عمادية 
 مشتركة بيف أفراد النوع الواحد.

 مع البيئة المحيطة بو، لذا تشتؽ مف  ردالف بتفاعؿ فتكتسب: الثانوية الدوافع
الخبرات، وتتأثر بثقافة المجتمع،، ونمط التنشئة االجتماعية التي تدرب 

 عمييا، ويكوف ليا دور حاسـ في عممية اإلبداع.

إذ يشير )روشكا( إلي أف ىذه "الدوافع تنطمؽ مف ىدؼ مخطط لو يظير مف 
عطاء خالؿ رغبة الفرد في البحث والمعرفة والشعور بال سعادة في اكتشاؼ الوقائع، وا 

كما أكد )الداىري( بيذا الصدد "أف لمدافعية ثالثة وظائؼ رئيسية  (8)األفكار الجديدة"
ىي: تزويد السموؾ بالطاقة المحركة، وتحديد النشاط واختياره،ثـ توجيو السموؾ 

 (9)والنشاط"
 يالمبحث الثاني: التجانس األدائي وتأثيره في المنتج الصناع

 : التجانس في التصميم الصناعي-1

تتمثؿ العالقة ما بيف التجانس والتصميـ في المخطط األولي الذي يحدده 
المصمـ الصناعي في التجانس؛ لكونو صفة منظمة لفعؿ إنساني، نابعة مف أساس 
فكري، تحمؿ تطبيقات بمستويات مختمفة، متجمية في جانبيف رئيسيف : األوؿ كونو 

خالؿ المنتج، والثاني في كونو فعال مستمرا مالزما لتكوف الناتج صفة مدركة مف 
(01)التصميمي ونموه واستمراره

.  

إذ البد أف يتمتع المصمـ بإبداع فكري مف جية، وأف يأخذ بنظر الحسباف 
العناصر التجانسية، ويقصد بيا العناصر األساسية التي يمكف أف ينشئ منيا المصمـ 

يبدو كصورة مؤلفة مف تباينات وتدرجات مختمفة، وبيذا يعد تصميما تجانسيا وأدائيا 
. وىنا تتجانس الفكرة األساسية لوجود (00)أي منتج سيؿ التحكـ وىو متجانس األداء 

أداء مع النظاـ التصميمي لممنتج، وذلؾ مف خالؿ االبتكار واإلبداع، بمعنى إدخاؿ 
حؿ مشكمة ما، إذ يقـو حالة جديدة عمى المنتج لتعطيو أبعاًدا أخرى تسيـ في 
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يجاد الحؿ المناسب بإدخاؿ التجانس عمى  المصمـ بدراسة ىذه المشكمة، وا 
التصميـ،وتنظيـ عالقات جديدة تمتاز بصفة األداء، وىذا يسيـ في صياغة عالقات 

بيف التصميـ  تصميمية جديدة تتميز بيا المنتجات بشكؿ عاـ. وىنا يتحوؿ التجانس ما
إلظيار القدرات الفنية والتصميمية لممصمـ لموصوؿ إلى عمؿ واألداء إلى فاعمية 

. ويختمؼ كثيروف في تحديد ىوية (04)تصميمي يؤدي الغرض الذي صمـ مف أجمو 
المنتج الصناعي المتجانس، وعندما تذكر كممة منتجات متجانسة يأتي إلى ذىف 

ة الحديثة فقط، كثيريف أمور عدة مختمفة، فبعضيـ يعتقد بأنو منتج يعتمد عمى التقني
وبعضيـ يعتقد أنو لمرفاىية، وغيرىا مف التفسيرات، لذلؾ يمكف القوؿ بأف المنتج 

. (03)المتجانس ىو الذي يمكف أف يتفاعؿ ويتكيؼ مع المتمقي وفؽ نسؽ ونظاـ معيف 
إذ يولد المنتج ولو كيانو الخاص والمستقؿ الذي يتمثؿ في حالة مف الييمنة تمكنو مف 

ف دخوؿ التوافؽ عمى بعض المنتجات ىو  القياـ بالعمؿ أو الوظيفة المخصصة لو، وا 
مطمب أو حاجة ما، قد تختمؼ ىذه الحاجة باختالؼ األفراد أو المجتمعات، ولكف 

، وييدؼ التجانس في يبقى األساس ىو التجانس وتأثيره في المنتج أدائيا ووظيفيا
مى احتواء التغيرات األدائية أنظمة تصميـ المنتجات الصناعية إلى تعزيز قابميتو ع

والوظيفية مف خالؿ تكيؼ العناصر اإلنشائية لممنتج مع بعضيا مف جية، ومع 
(02)المستخدـ مف جية اخرى. 

إف المنتج الصناعي يستمد قيمتو مف خالؿ التفاعؿ  
الحاصؿ بيف عناصره القادرة عمى إحداث المتغيرات األدائية والوظيفية أو االثنيف معا 

ف ىذا التفاعؿ البد أف يحدد طبيعة التجانس في  مف خالؿ التجانس والتفاعؿ، وا 
(05)انس في أنظمة المنتج الصناعي وىيالمنتج؛ لذا البد مف التعرؼ عمى أنواع التج

.  

ويتضمف التغيرات الحاصمة في المنتج الصناعي التي  التجانس بالنظاـ الشكمي : -0
التغيرات واضحة لممتمقي وغير غي رت مف شكمو األصمي وبشكؿ تكوف فيو ىذه 

 ضمنية. 

وىو التوافقات التي تخص الفعاليات الداخمية التجانس في األداء الوظيفي:  -4
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نما توفر تجانسا أدائيا ووظيفيا.  لممنتج وال تؤثر عمى الشكؿ الخارجي لو،وا 

: ىو أف يتمتع المنتج بالتجانس األدائي التجانس في النظاميف الشكمي واألدائي -3
. مثاؿ عمى ذلؾ اليواتؼ التي تتكيؼ مع المؤثرات الخارجية (06)معا  والشكمي

مما يعطي تجانسا في نظاـ الشكؿ، فضال عف التجانس في نظاـ األداء 
 المتوفر عمى وفؽ تقنيات المنتج الممسية واالستشعارية والتعددات الوظيفية. 

ي الحالة إف وجود التجانس في التصميـ الصناعي يخمؽ حالة مف اإلبداع، وى
تسيـ في  -أيضا -التي يرغب في الوصوؿ إلييا المصمـ لتعطيو أبعادا في منتجو، و

حؿ مشكمة ما بطريقة مبتكرة، وىنا تعد التجانسية في التصميـ ظاىرة إبداعية لخمؽ 
  .منتج متميز يتجسد فيو التجانس األدائي أو الوظيفي أو االثنيف معا

 :وعالقتيا بالمنتج الصناعي التجانس األدائي في أنواع األنظمة

 ىناؾ عالقة بيف التجانس األدائي وأنواع األنظمة التي تدخؿ في عدة عالقات وىي 

 )تجانس أدائي في النظاـ اليادؼ( : التجانس األدائي حسب الغرض-0

ف وجود التجانس  إف النظاـ التصميمي لو ىدؼ محدد يسعى إلى تحقيقو، وا 
ئية إلنجاز ىدؼ معيف تكوف ىذه التجانسية األدائية األدائي في النظاـ وسيمة إجرا

متسمسمة ومنطقية تربط عناصر المنتج مع بعضيا في تشكيؿ متواصؿ ليحقؽ 
المضموف العممي المطموب. أي إف النظاـ اليادؼ بحد ذاتو متجانس، ويكمف 

. والشؾ بأف كؿ منتج عندما تـ تصميمو لو (07)التجانس بتغيير مفرداتو حسب اليدؼ 
 دؼ وغرضو األساس مف خالؿ التجانسية األدائية والوظيفية. ى

 : التجانس األدائي حسب الطبيعة األساسية )تجانس ادائي ممموس(-4

يعد النظاـ الممموس منظومة تستوعب التغيير واإلضافة والتعديؿ مف خالؿ 
عالقة الجزء بالجزء والجزء بالكؿ، وذلؾ مف خالؿ االعتماد عمى ضوابط تناسبية 
مدروسة، وباعتماد إضافة وحدات متنوعة في األشكاؿ واألحجاـ؛ لذا تعد التجانسية 
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نى إحساس المستخدـ بالتجانس بصورة دائية محسوسة في النظاـ الممموس، أي بمعاأل
. ومثاؿ عمى ذلؾ مضرب التنس الذكي المزود بالعديد (08)منطقية بالمنتج الصناعي 

مف المستشعرات لحساب عدد الضربات األمامية والخمفية التي يقوـ بيا المستخدـ، 
وتحديد نقاط التقاء الكرة بالمضرب عند ضربيا، كما أف وزنو نفس وزف المضرب 

دي، وتكوف آلية عمؿ المضرب مف خالؿ نقؿ البيانات مف المضرب إلى تطبيؽ العا
الياتؼ المحموؿ عبر البموتوث، إذ يقوـ بتحميؿ البيانات، وعمى أساسيا سيعطي 

 لممستخدـ نصائح طريقة لعبو. 

 التجانس األدائي حسب عالقة النظام بالبيئة عمى وفق النظام المغمق والمفتوح. -ج

اليوجد نظاـ مغمؽ أو نظاـ مفتوح في تصاميـ المنتج الصناعي، فأي نظاـ 
يتأثر بمحيطو، إذ إف المنتج الصناعي يحتاج الندماج النظاميف مع بعضيما مف أجؿ 
أف يحقؽ التجانس األدائي الكامؿ، واليدؼ الرئيس مف اتحاد النظاـ المغمؽ مع النظاـ 

ب فييا، وتحقيؽ التجانس الكامؿ الذي يتفاعؿ المفتوح ىو الوصوؿ إلى النتائج المرغو 
مع المتغيرات الخارجية المؤثرة عمى عمؿ المنتج الصناعي، لذلؾ فإف التكوينات 

. (09)التجانسية واألدائية ليا صمة مباشرة باالختالؼ بيف الييئات المغمقة والمفتوحة 
لماكينة بالياتؼ ومثاؿ عمى ذلؾ ماكينة القيوة التي تمكف المستخدـ مف إيصاؿ ىذه ا

الذكي مف خالؿ تطبيؽ معيف عف طريؽ تقنية )الواي فاي(، كذلؾ يمكف ضبط 
الماكينة في موعد محدد لتحضير القيوة. وبيذا يالحظ وجود النظاـ المغمؽ المتمثؿ 
باألجزاء الداخمية لمماكينة التي تعمؿ عمى تشغيميا، كما يالحظ النظاـ المفتوح 

ي الذي يعمؿ معو المستخدـ، وبيذا توجد تجانسية أدائية والمتمثؿ بالييكؿ الخارج
 . (41)ووظيفية نتيجة العالقة ما بيف النظاـ الداخمي والخارجي لممنتج 
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 درجة التعقيد: التجانس األدائي في النظام البسيط والنظام المعقَّد.-د

يمثؿ المنتج الصناعي تجانسا لنقيضيف مف األنظمة، وىي األنظمة البسيطة 
لمعقدة والتي تكوف عمى درجة عالية مف التبايف بيف مكوناتيا اإلدراكية والمادية، وا

وتمثؿ تقنيات اإلنتاج الحديثة تراكما كميا ونوعيا ال مثيؿ لو، وكؿ واحدة منيا تضاؼ 
. إذ تعرؼ البساطة بأنيا المفردات (40)إلى سابقاتيا مكتسبة صفات القديـ والجديد 

تعقيد فإنو يتضمف عدد كبيرا مف األجزاء التي تتفاعؿ فيما الواضحة اإلدراؾ، أما ال
بينيا بطريقة ليست بالبسيطة. أما البساطة فإف موقعيا في المنتج الصناعي يكمف في 
سيولة تعامؿ المستخدـ مع المنتج وعمى كافة األصعدة التداولية واإلدراكية والحسية، 

اوؿ، ومدى تفاعمو الحسي، مف خالؿ سيولة االستخداـ، وسيولة التعامؿ والتن
. ولتحقيؽ التجانس في وظيفة المنتج الصناعي (44)ومالءمة الييئة لتفضيالتو الذوقية

وأدائو البد أف يكوف ىناؾ تعقيد في األنظمة الداخمية لممنتجات الصناعية؛ لذا يالحظ 
أف البساطة التي تخمؽ الرضا تبرز مف خالؿ عمقيا ونفاذ مفعوليا مف التعقيد 

خمي، إذ تضـ ىذه البساطة تعقيدا ضمنيا كبيرا. لذلؾ كمما تعقدت التقنية الداخمية الدا
 . (43)لممنتج كمما كاف المظير الخارجي واألداء الوظيفي أكثر بساطة وتجانسا
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 الفصل الثالث

 جراءاتوا  منيجية البحث و 

الكشؼ عف االبستمولوجيا المعاصرة لى إف البحث الحالي ييدؼ أبما 
اعتمد ، لذلؾ بالتجانس والتواصؿ لممنتج الصناعي بيف المصمـ والمستيمؾ وعالقتيا

كثر المناىج أكونو ل ؛جراءات بحثوإالباحث المنيج الوصفي التحميمي في تصميـ 
 العممية مالءمة لتحقيؽ ىدؼ البحث الحالي.

 مجتمع البحث:

التي ليا  يتكوف مجتمع البحث مف مجموعة المنتجات الصناعية المعاصرة
نساف )المستيمؾ( مف خالؿ التعرؼ عمى دور االبستمولوجيا تأثير كبير في حياة اإل

 لبحثو ا، لذلؾ حدد الباحث المنتجات الصناعية المنزلية والخدمية مجتمعً ىافي تطوير 
 -وىي: 4141-4102والمنتجة ما بيف االعواـ 

 جياز التمفاز.-0

  جياز الثالجة.-4

  الغسالة المنزلية.-3

   الياتؼ النقاؿ.-2

  المكنسة الكيربائية.-5

 ثاث المنزلياأل-6

  جياز التبريد )المكيؼ اليوائي(.-7

 دراجة ىوائية.-8
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 عينة البحث:

 تية:بصورة عشوائية مف المنتجات الصناعية اآل ( نماذج3تـ اختيار )

  .ثاث منزليأ-3 جياز الثالجة.-4  جياز التمفاز.-0
 الدراسة المسحية:

دبيات المصادر واألالتعرؼ عمى  عميجرى الباحث دراسة مسحية ىدفت أ
مصادر عف التجانس الوكذلؾ  ،لت في موضوعات االبستمولوجيا المعاصرةو التي تنو 

عف المصادر التي تناولت  ساسية، فضاًل كونيا تشكؿ متغيرات البحث األلوالتواصؿ 
ذ إنساف )المستيمؾ(، ت اإلالمنتجات الصناعية وتطورىا ومدى مالئمتيا الستخداما

فادت ىذه الدراسة الباحث في تكويف ذىني حوؿ دور االبستمولوجيا المعرفية أ
وكذلؾ االىتماـ بتقنيات  ،ليات اشتغالوآالمعاصرة في تطوير وظيفة المنتج الصناعي و 

ظيار لغرض تحقيؽ الوظيفة الجمالية لممنتج بما يتالئـ مع رغبات المستيمؾ اإل
قؿ لكي يستخدميا أوبتكاليؼ  ،مف خالؿ تقميؿ الجيد والوزف والكفاءةلؾ وذ ،وحاجاتو

 عدد مف الناس. أكبر
 داة البحث:أ

لى إداة ذ استندت ىذه األإداة لبحثو لتحميؿ نماذج العينة، أقاـ الباحث ببناء 
ساسي )تمثالت االبستمولوجيا المعاصرة محورىا األ التأطر بالمنيج الوصفي التحميمي

)التجانس وىما يما المذيف تضمنمحوريف المنتج الصناعي مف خالؿ ال في تطوير
ولية عمى مجموعة مف الخبراء في ىذه االستمارة بصيغتيا األذ تـ عرض إوالتواصؿ(، 

وتصحيح كؿ ما ليس لو  ،بداء المالحظات عميياإتخصصات الفف والتصميـ لغرض 
التي حظات المغوية والعممية بدى السادة الخبراء بعض المالأذ إصمة بمشكمة البحث، 

 وبذلؾ  ،لييـ فنالت رضاىـإعادىا أثـ  ،جرى عمييا التصحيحأو ،خذ الباحث بياأ
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 داة قد حصمت عمى الصدؽ الظاىري.تكوف ىذه األ
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 تتحقق بدرجة مكونات االستمارة

 ال تتحقؽ لى حد ماإ كبيرة

 

 التجانس

    النظاـ الشكمي

    داء الوظيفياأل

    داءالشكؿ واأل

    التعقيد والبساطة

    ظيارتقنيات اإل

 

 

 التواصؿ

    البيئة االجتماعية

    الوعي الثقافي

    الخبرة المكتسبة

    بداعيةالدافعية اإل

    التفاعؿ مع المستيمؾ
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 (1العينة )

 
 

 

 

 التجانس:-1

ف فكرة التحوؿ في تصميـ المنتج تأتي مف خالؿ الطروحات التي يقدميا المصمـ إ 
ساس عمى ف ىذه العممية تعتمد بالدرجة األإذ إالمبتكر في مجاؿ التصميـ الصناعي، 

سموب الذي يطبقو عمى بنية ونوع األ ،دائيةودقة الميارات األ،والدافعية ،االستعداد
نموذج أوىذا ما يجسده  ،المنتج، فالتحوؿ يعني حدوث صورة مغايرة جديدة لممنتج

لمفكرة داء واأل ،بداع مف خالؿ فعؿ التركيبالمكنسة اليدوية التي تتسـ بنوع مف اإل
 التي تتساوؽ مع عمميات التطوير لو.

ف يأخذ بنظر الحسباف أو ، داع فكري مف جيةإبف يتمتع بأنو البد لممصمـ إذ إ
ف ينشئ منيا المصمـ أساسية التي يمكف ويقصد بيا العناصر األ ،العناصر التجانسية
ي أوبيذا يعد ،يبدو كصورة مؤلفة مف تباينات وتدرجات مختمفة دائياأتصميما تجانسيا و 

 منتج سيؿ التحكـ وىو متجانس باألداء. 
وذلؾ ،داء مع النظاـ التصميمي لممنتجأساسية لوجود وىنا تتجانس الفكرة األ

لحؿ مشكمة يعاني منيا المستيمؾ في تمبية متطمباتو بداع مف خالؿ االبتكار واإل
وحاجاتو خاصة ما يتعمؽ بالبيئة االجتماعية التي يعيشيا، فيذا المنتج يتمتع بخاصية 

 اووعاء ،غراضو التي تشمؿ فوىة لمتنظيؼ متعددة األئجزاأعممية تتبمور في مكونات 
 ،طفاءليات التشغيؿ واإلآعف  لوعاء تجميع النفايات، فضاًل  اجومزال،لتجميع النفايات

 والمقبض الذي يستخدمو المستيمؾ في عممية التنظيـ.
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لى متحوالت المعرفة المتباينة إف العمؿ التصميمي لممنتج الصناعي يستند إ
وىو بالتأكيد يخضع لمرجعيات المستيمؾ وذائقتو في  ،عمى مستوى التركيب والدالالت

ف ىذه المعرفة قد غيرت في حركة الفعؿ التصميمي إكذلؾ ف ،منتجالامتالؾ ىذا 
ومف حيزه المكاني والزماني  ،بحدود جغرافية الثقافة االجتماعية التي يحمميا المستيمؾ

 ممية االختيار والتفضيؿ.ليو في عإيستند  اوذىنيً  اومعرفيً  افكريً  االذي يؤسس معيارً 
ويتسـ  ،مف التعقيد و الوظيفي خاؿ  ئداأفالتحوؿ الذي ظير في بنية شكؿ المنتج و 

ظيار التي اعتمدىا لى تقنيات اإلإوىذا يعود بالتأكيد  ،بالبساطة في عممية االستعماؿ
 ليات اشتغالو بحيث يمبي متطمبات المستيمؾ.آالمصمـ في تصميـ بنية المنتج و 

 التواصل:-2
داء الوظيفي لممنتج عمؿ عمى تحقيؽ ف عالقة التطور المعرفي والتقني باألإ

نوع مف التكامؿ االجتماعي مف خالؿ ما يقدمو بيف عمميات التنظيؼ الجاؼ والرطب 
داء، فانعكاسات عاؿ مف الكفاءة واأل ىعمى مستو  اوظيفيً  اليحقؽ بذلؾ بعدً 

صبحت أنتاجية والفنية ساليب التقنية واإلاألاالبستمولوجيا المعاصرة عمى تطوير 
مكانات وظيفية ا  بكفاءة المنتج الذي يبدو بحجـ صغير ووزف خفيؼ و  اانموذجً 
لممستيمؾ في الراحة وسيولة االستعماؿ وتحقيؽ نوع  ايجابيً إ امما يعطي مؤشرً ،جيدة

 مف الرفاىية االجتماعية.
ؿ الفعمي بيف المصمـ مف التواصا وجدت نوعأف طبيعة المنتج الصناعي إ
الوعي الثقافي الذي يمتمكو  مفلى جانب عالي المستوى إوىذا يستند  ،والمستيمؾ

فالمصمـ اكتسب خبراتو مف خالؿ اطالعو عمى تطورات المعرفة  ،فاالطرف
نو يتواشج مع إوالتكنولوجيا وتأثيراتيما عمى طبيعة المنتجات الصناعية بحيث 

طمبات المستيمؾ وحاجاتو الضرورية، لذلؾ فاف فكرة معطيات الواقع االجتماعي ومت
مما اوجد  ،ليات اشتغالوآبداع واالبتكار مف حيث جودتو وكفاءتو و المنتج تتسـ باإل

 يجابي بيف المنتج والمستيمؾ.نوع مف التفاعؿ اإل
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 (2العينة )

 الدراجة اليوائية
 

 

 
 
 التجانس:-1
نجبتيا التحوالت الفكرية أحد التحوالت التقنية التي أيعد تصميـ الدراجة اليوائية النارية  

لفمسفة المعرفة وتطبيقاتيا في مجاؿ العمـ في ضوء المعطيات التي شكمت البنية 
ساسية لتطبيقات المعرفة عمى المنتج الصناعي مف خالؿ مستوى النظـ الحركية األ

 داء واالستخداـ.وصيغ األ
ليات آلقت بظالليا عمى تطوير أف المعرفة العممية وتحوالتيا في مجاؿ التصميـ إذ إ

اشتغاؿ المنتج ووظيفتو النفعية والجمالية، فالبنية الظاىرية لممنتج تتميز بحجـ الدراجة 
والدواسات المرتبطة بعجمة الدوراف  ،وحجـ المقود،وتفاصيميا المتمثمة بمقعد الجموس

والمقود مف مادة )ستؿ  ،امات الحديد المطاوعصناعتيا مف خ تالتي تم
، فعممية اشتغاؿ ىذا  ،والعجالت مف المطاط،ستيؿ( والمحرؾ صنع مف مادة الكرـو
داء الوظيفي الشتراطات البنية مف التجانس في النظاـ الشكمي واأل اوجد نوعأالمنتج 

 الحركية بيف العجالت والدواسات.
تعتمد عمى الجيد العضمي  ،وخالية مف التعقيدف ىذه العممية تتميز بالبساطة إذ إ

ظيار إبراز إف المصمـ قد وظؼ فكره في كيفية أنجد  ، كمالمستخدـ ىذه الدراجة
ف المفيوـ الحديث إالييكؿ الخارجي لمدراجة بشكميا الجميؿ الذي يجذب االنتباه، 
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التي  لصورة المنتج جاءت عمى وفؽ انعكاسات المعرفة العممية والتجارب الحديثة
ذ يمكف فيـ تحوالت ىذا إظيار طبيعة المنتج، اعتمدت اليندسة البشرية كمعيار إل

 مع التطورات الجديدة. المنتج عند تفكيؾ بنيتو في ثباتو واتساقو
لجيؿ مف الدراجات التي تتشكؿ ببنية وظيفية  افالدراجة اليوائية النارية جاءت امتداد

وتختمؼ بالتقنية والوظيفة والطابع ،الجديدةيا تلكنيا تختمؼ مف حيث التركيب بصيغ
ونوع ،ف الفرؽ بيف القديـ والحديث يظير في الصورةفإالجمالي المميز ليا، لذلؾ 

ليات اشتغاليا مما ينعكس ذلؾ عمى تكويف المتحقؽ في آو  ،وطبيعة الوظيفة ،الخامة
 النظاـ الشكمي والوظيفي.

 التواصل:-2
ليات آمة المنتج و ءاالجتماعي مف خالؿ موا مف التواصؿ اوجد نوعً أف ىذا النموذج إ

فيو مالئـ  ،اشتغالو مع البيئة االجتماعية خاصة ما يتعمؽ بالمسابقات الرياضية
فرزت صفة الوعي الثقافي أف طبيعتو ألمرياضييف الذيف يستخدموف ىذا المنتج، كما 

ثناء دراستو أتسبة المتشكؿ عند المصمـ مف خالؿ مروره بالخبرات التعميمية المك
د ذلؾ فكرة التصميـ التي تستند مما ول   ،خريفواطالعو عمى تجارب اآل ،التحضيرية

حد ركائز االبستمولوجيا المعرفية، مما شكؿ ذلؾ نوع أبداعية التي تعد لى الدافعية اإلإ
 مف التفاعؿ مع المستيمؾ ليذا المنتج.
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 ( : 3العينة )

 مكتبة منزلية

 
 

 

 

 

 

 التجانس:-1

المكتبػػػػػػة التػػػػػػي تظيػػػػػػر عمػػػػػػى شػػػػػػكؿ دائػػػػػػرة حمزونيػػػػػػة نمػػػػػػوذج أيمثػػػػػػؿ تصػػػػػػميـ 
لمفكػػػػػػػر النػػػػػػػاتج مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ التػػػػػػػراكـ المعرفػػػػػػػي الحاصػػػػػػػؿ مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ  اتطبيقًػػػػػػػتمثػػػػػػػؿ 

نسػػػػػػاؽ ىػػػػػػذا المنػػػػػػتج أليػػػػػػة التػػػػػػرابط بػػػػػػيف آالتطػػػػػػور التراكمػػػػػػي لمنسػػػػػػيج المعرفػػػػػػي عبػػػػػػر 
ف مػػػػػا يميػػػػػز إذ إ بػػػػػالجزء(،والجزء ،كؿ العػػػػػاـ لمنمػػػػػوذجالمتجػػػػػاورة )عالقػػػػػة الجػػػػػزء بالشػػػػػ

يحائيػػػػػػػػػة وبصػػػػػػػػػرية لممتمقػػػػػػػػػي إىػػػػػػػػػذا المنػػػػػػػػػتج شػػػػػػػػػكمو الػػػػػػػػػدائري الػػػػػػػػػذي يعطػػػػػػػػػي داللػػػػػػػػػة 
وتحوالتيا الفكريػػػػػػػػػة والعمميػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي تنسػػػػػػػػػجـ مػػػػػػػػػع ،باسػػػػػػػػػتمرارية المعرفػػػػػػػػػة وتشػػػػػػػػػظييا

 تطورات الحضارة والمجتمع.

نيػػػػػػة لقولػػػػػػو تعػػػػػػالى )ف والقمػػػػػػـ ومػػػػػػا آيػػػػػػة القر ف فكػػػػػػرة المنػػػػػػتج مسػػػػػػتقاة مػػػػػػف اآلإ
ف ىنػػػػػػاؾ عالقػػػػػػة ترابطيػػػػػػة أنجػػػػػػد نػػػػػػد وصػػػػػػؼ خصػػػػػػائص ىػػػػػػذا المنػػػػػػتج فع ،يسػػػػػػطروف(

بػػػػػيف مػػػػػا طرحتػػػػػو المعرفػػػػػة العمميػػػػػة ومػػػػػا يظيػػػػػر مػػػػػف جماليػػػػػات عنػػػػػد تطبيقيػػػػػا عمػػػػػى 
فػػػػي التحػػػػوالت الفكريػػػػة لمتصػػػػميـ فػػػػي ضػػػػوء  اوىػػػػذا مػػػػا يظيػػػػر جمًيػػػػ ،المنػػػتج الصػػػػناعي

و الميػػػػػػػاري الػػػػػػػذي انعكػػػػػػػس عمػػػػػػػى كيفيػػػػػػػة اسػػػػػػػتخداـ ئػػػػػػػداأاالتجػػػػػػػاه العممػػػػػػػي لممصػػػػػػػمـ و 
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يختمػػػػػػؼ فػػػػػػي تحوالتػػػػػػو عمػػػػػػا  اشػػػػػػكميً  اة )الخشػػػػػػب( التػػػػػػي حققػػػػػػت بػػػػػػدورىا نظاًمػػػػػػالخامػػػػػػ
قرانػػػػػػػػو مػػػػػػػػف المنتجػػػػػػػػات الصػػػػػػػػناعية )المكتبػػػػػػػػات( فػػػػػػػػي النظػػػػػػػػاـ الشػػػػػػػػكمي أسػػػػػػػػبقو مػػػػػػػػف 

 ف يجذب انتباه المتمقي.أبراز الجانب الجمالي الذي يمكف ا  و  ،والوظيفي

ف الشػػػػػػػػػكؿ الخػػػػػػػػػارجي لممنػػػػػػػػػتج يعطػػػػػػػػػي دالالت كثيػػػػػػػػػرة منيػػػػػػػػػا نفعيػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي إ
وجماليػػػػة مػػػػف  ،ومنيػػػػا فكريػػػػة فػػػػي عمميػػػػة التواصػػػػؿ مػػػػع تطػػػػورات المعرفػػػػة ،ـاالسػػػػتخدا

كونيػػػػا لوحػػػػة ل ايحػػػػاءا بصػػػػريً إالوقػػػػت نفسػػػػو تعطػػػػي فػػػػي و  ،حيػػػػث كونيػػػػا مكتبػػػػة منزليػػػػة
 تشكيمية تتسـ بعناصر البناء التكويني لموحة.

لػػػػػى الجانػػػػػب العممػػػػي والمعرفػػػػػي لمفكػػػػػر الفمسػػػػػفي الػػػػػذي إلػػػػذلؾ عنػػػػػدما نتطػػػػػرؽ 
ومػػػػػػف خػػػػػػالؿ تحميػػػػػػؿ البنيػػػػػػة الشػػػػػػكمية والوظيفيػػػػػػة  ،ىػػػػػػذا المنػػػػػػتجليػػػػػػو تصػػػػػػميـ إيسػػػػػػتند 

نيػػػػا قػػػػد والجماليػػػػة قػػػػد ارتبطػػػػت بػػػػالتغيرات االجتماعيػػػػة التػػػػي تسػػػػود بنيػػػػة المجتمػػػػع، أل
صػػػػػبحت أالتػػػػػي  خػػػػػذت بنظػػػػػر الحسػػػػػباف التطػػػػػورات العمميػػػػػة والتكنولوجيػػػػػة المتسػػػػػارعةأ

 يؽ.كونيا مازجت ما بيف العمـ والنظرية والتطبلسمة عالمنا المعاصر، 

نمػػػػػػوذج تميػػػػػػز بحداثتػػػػػػو بكػػػػػػؿ مكوناتػػػػػػو وخاماتػػػػػػو ووظائفػػػػػػو فتصػػػػػػميـ ىػػػػػػذا األ
حسػػػػاس إف الطػػػػابع الجمػػػػالي لممنػػػػتج يبػػػػدو وىػػػػو يخاطػػػػب إوالػػػػنظـ الوظيفيػػػػة والكميػػػػة، 

نسػػػػػاف المتمقيػػػػػة كونيمػػػػػا القػػػػػوى التػػػػػي يمكػػػػػف رصػػػػػدىا فػػػػػي ذات اإللالمتمقػػػػػي ووجدانػػػػػو 
المعرفػػػػػػي لألنمػػػػػػوذج ف الطػػػػػػابع ألمػػػػػػا يطػػػػػػرح مػػػػػػف المنتجػػػػػػات الصػػػػػػناعية، بيػػػػػػذا نجػػػػػػد 

البصػػػػػػري المحػػػػػػدود  –دراؾ الحسػػػػػػي خػػػػػػراج المتمقػػػػػػي مػػػػػػف دائػػػػػػرة اإلإلػػػػػػى إىنػػػػػػا ييػػػػػػدؼ 
لػػػى نشػػػاط ذىنػػػي يتعامػػػؿ مػػػع كػػػؿ مػػػا يمتمكػػػو المتمقػػػي مػػػف سػػػمات وخصػػػائص منيػػػا إ

 و االنفعالية.أ،و الوجدانيةأ،في الجوانب العاطفية

 التواصل:-2

المصػػػػػػػػػمـ الصػػػػػػػػػناعي مػػػػػػػػػاـ أف النظػػػػػػػػػاـ المعرفػػػػػػػػػي المتقػػػػػػػػػدـ يفػػػػػػػػػتح المجػػػػػػػػػاؿ إ
ف الصػػػػػػػورة إبحيػػػػػػػث  ،لياتػػػػػػػوآيجػػػػػػػاد توليفػػػػػػػة فػػػػػػػي نسػػػػػػػيج البنيػػػػػػػة الظاىريػػػػػػػة لممنػػػػػػػتج و إل
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يجػػػػػػػاد صػػػػػػػمة بػػػػػػػيف المسػػػػػػػتيمؾ والبيئػػػػػػػة إنجػػػػػػػاز تسػػػػػػػعى الػػػػػػى المتحققػػػػػػة بفعػػػػػػػؿ ىػػػػػػػذا اإل
حػػػػػػد ركػػػػػػائز بنيػػػػػػة المجتمػػػػػػع مػػػػػػف حيػػػػػػث أفالتصػػػػػػميـ الصػػػػػػناعي يشػػػػػػكؿ  ،االجتماعيػػػػػػة

لتطػػػػػػور العممػػػػػػي والمعرفػػػػػػي كونػػػػػػو يمبػػػػػػي متطمبػػػػػػات وحاجاتػػػػػػو عمػػػػػػى وفػػػػػػؽ معطيػػػػػػات ا
ف ىػػػػػذا المنػػػػػتج ىػػػػػو رسػػػػػالة اتصػػػػػالية ىػػػػػدؼ إالػػػػػذي يمثػػػػػؿ سػػػػػمة عالمنػػػػػا المعاصػػػػػر، 

بعػػػػػث رسػػػػػالة عمميػػػػػة لممتمقػػػػػي تتعمػػػػػؽ بجوانػػػػػب المعرفػػػػػة االجتماعيػػػػػػة  المصػػػػػدر منيػػػػػا
والثقافيػػػػة والدينيػػػػػة والسياسػػػػية والجماليػػػػػة... وغيرىػػػػػا، وىػػػػذا مػػػػػا تحممػػػػو فكػػػػػرة التصػػػػػميـ 

دبيػػػػػات التػػػػػي تحتوييػػػػػا بطريقػػػػػة متحركػػػػػة بحسػػػػػب تصػػػػػميـ لممنػػػػػتج عبػػػػػر المصػػػػػادر واأل
 جزاء المكونة ليذا المنتج.األ

المتحػػػػػػرؾ لممنػػػػػػتج ونظامػػػػػػو الشػػػػػػكمي والوظػػػػػػائؼ التػػػػػػي  ف الشػػػػػػكؿ االنسػػػػػػيابيإ
يػػػػػػػرتبط بػػػػػػػالمتغيرات  ،مػػػػػػػف التفاعػػػػػػػؿ بينػػػػػػػو وبػػػػػػػيف المسػػػػػػػتيمؾ اوجػػػػػػػدت نوعػػػػػػػأيؤدييػػػػػػػا 

نظػػػػػر االعتبػػػػػار خػػػػػذ بأف المصػػػػػمـ إبحيػػػػػث  ،االجتماعيػػػػػة التػػػػػي تسػػػػػود بنيػػػػػة المجتمػػػػػع
وىػػػػذا دليػػػػؿ عمػػػػى  ،التطػػػػورات المعرفيػػػػة التػػػػي مازجػػػػت بػػػػيف العمػػػػـ والنظريػػػػة والتطبيػػػػؽ

ويحػػػػػػاوؿ التػػػػػػأثير بػػػػػػو عمػػػػػػى المتمقػػػػػػي مػػػػػػف  ،الػػػػػػوعي الثقػػػػػػافي الػػػػػػذي يمتمكػػػػػػو المصػػػػػػمـ
 بداع.يجابي لعممية اإلإوىي مؤشر  ،نجاز التي يتمتع بياخالؿ دافعية اإل

 الفصل الرابع

 -لى:إجراه الباحث لنماذج العينة توصل أعرض النتائج: بناًء عمى التحميل الذي 

لالبستمولوجيا  اواضح اىناؾ تأثير أف نماذج العينة  مف خالؿ تحميؿ ظير .0
المعاصرة عمى المنتج الصناعي متمثمة بالبنى الشكمية ووظائفيا النفعية وتقنيات 

 يا.ئنتباه المستيمؾ في اقتنامما ولد ذلؾ منطقة جذب ال، ظيارىا الجماليإ

وتطبيقاتيا  ،لى المعرفة العمميةإوجود عالئؽ ترابطية ما بيف التقنية المستندة  .4
توجيات ليات المنتج الصناعي بما يتناسب مع آالتجريبية التي ظيرت في 

 .المستيمؾ
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لممنتج الصناعي داء الوظيفي نساني مف خالؿ تفاعمية األتغير النشاط والسموؾ اإل .3
جماليات وظيفية لممنتج الصناعي نتيجة لتوظيؼ المعرفة سيـ في تحقيؽ أمما 

 لنماذج العينة.العممية وانعكاساتيا التي ظيرت مف خالؿ تطبيقاتيا التجريبية 
داء نظمة جديدة زادت مف فاعمية األأضافة إحقؽ التطور التكنولوجي والتقني  .2

 ئو،قتناال انعكس ذلؾ عمى تحفيز المستيمؾمما ، ناعيالوظيفي لممنتج الص
 وتحقيؽ الفاعمية بينو وبيف المنتج.

 -تي:بناًء عمى النتائج التي عرضيا الباحث يستنتج اآل االستنتاجات:

ف تطبيقاتيا إلذلؾ ف ؛المعرفة العممية في حالة تشظي وانشطار مستمرف أبما  .0
كونيا ل ،المنتج الصناعير يتطو في التقنيات العممية تظير مف خالؿ استخداـ 

حدى الوسائؿ الفعالة لمواجية التحديات والمشكالت التي تعترض إتشكؿ 
  .بشكؿ مستمرومتطمباتو  نسافاإلحاجات 

 ،مما يتولد عنو تراكـ معرفي ،استثمار االكتشافات العممية المتدفقة باستمرار .4
ات بداع واالبتكار في تصاميـ المنتجلى اإلإيؤدي بالمصمـ الصناعي 

 الصناعية بما يتوافؽ ورغبة المستيمؾ.

 ،حدىا مف حيث انتيى اآلخرأالتطور التقني سمسة مترابطة ومتصمة يبدأ يعد   .3
ال أنيا جميعا إجيزة والمواد والمعموماتية وعمى الرغـ مف تنوع التقنيات بيف األ

تشترؾ في خمؽ نتاجات تصميمية مف شأنيا نقؿ المنتجات الصناعية مف 
لى دمجيا بمنظومات إتحتاج وىي لى الطابع التقني الحديث، إالطابع التقميدي 

 .وىي )المنظومات الذكية( ،اكثر تطورً أ

ت ف اعتماد المعرفة العممية المتطورة قد ولد تحوالت فكرية في تصاميـ المنتجاإ .2
 افكريً  ايحاءً إعطى ذلؾ أالصناعية مف حيث الوظيفة والشكؿ الجمالي، مما 

 .تطوير الحياة االجتماعية لممستيمؾلدور المعرفة في 
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حداث تغيرات لممفاىيـ التي يحمميا إسيمت المعرفة العممية المتطورة في أ .5
المصمـ الصناعي مف خالؿ االطالع واالعتماد ومواكبة التقنيات 

وىذا ،بينو وبيف المستيمؾ اال معرفيايذا يكوف المنتج قد حقؽ اتصوب،الحديثة
انعكس عمى تصاميـ المنتج الصناعي بما يتالءـ والحاجات والمتطمبات 

 .ـ مع ذائقة المستيمؾالوظيفية والجمالية التي تتالء

 تي:ظيرىا الباحث يوصي باآلأبناًء عمى االستنتاجات التي  التوصيات:

تصميـ المنتجات خاصة في مجاؿ التقنيات لاستثمار معطيات المعرفة العممية  .0
تحقيؽ مواكبة التطورات التقنية بجانبيا العممي لغرض الصناعية المعاصرة 

 والفمسفي.

البحث عف خامات جديدة تتصؼ بخفة الوزف والمتانة والقابمية عمى مقاومة  .4
 ةالصناعية لتتميز بسيول الظروؼ المختمفة لتوظيفيا في صناعة المنتجات

 ضفاء الطابع الجمالي عمييا.ا  االستخداـ والتشكيؿ و 

 ،حث المؤسسات التعميمية ذات العالقة التي تعني بتدريس التصميـ بشكؿ عاـ .3
االبستمولوجيا المعرفية والتصميـ الصناعي بشكؿ خاص عمى مواكبة تطورات 

مبتيا في ىذا التخصص لى طإيصاليا إجؿ أمف  المعاصرة وتطبيقاتيا التقنية
 فكار جديدة لممنتجات الصناعية.ألغرض استثمارىا في طرح 
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