سخن نخست
مهدي اصل فالح

ائ��ه الگوهای نوینی از طراحیصنعتی در کش��ور ما فرا
زمان ار
��ت .در بسیاری از کش��ورهای توس��عه یافته دنیا بین
رسیده اس
جتماع��ی ،فرهنگی ،اقتصادی و صنعت��ی آنها و ماهیت
نیازهای ا
دانشگاهی آنان تناسب وجود دارد؛ این در حالی است که
رشتههای
س��د در کشور ما در راستای تطابق بیشتر مهارتهای
به نظر می ر
نعتی و نیازهای جامعه ،نیازمند ارائه الگوهای جدیدی از
طراحانص
باشیم تا حضور طراحان در عرصههای خرد و کالن
این رشته می
اجرایی کشور پر رنگ تر و تاثیرگذارتر گردد.
المللی جوامع طراحی صنعتی دنیا  ICSIDدر تعریف
شورای بین
راحی صنعتی ،هرکجا که از محصول به عنوان خروجی
خ��ود از ط
احان صنعتی نام برده ،از سیستم و خدمات نیز به عنوان
فعالیت طر
فرآیندهای طراحیصنعتی یاد کرده است .بر مبنای چنین
دیگر نتایج
حرفه طراحیصنعتی ،نتیجه فعالیت طراحانصنعتی تنها
نگاه��ی به
یهایی که ماهیت فیزیکی دارند(نظیر محصوالت
محدود ب��ه خروج 
یهایی با ماهیت غیرفیزیکی
مختلف) ،نمی شود و فراتر از آن خروج 
مها و خدم��ات) را نیز در بر می گی��رد .برمبنای این
(نظیرسیس��ت
یسیس��تم ،ایجاد ارتباط هدفمند و کارآمد
تعریف ،منظور از طراح 
ختلف یک مجموعه است تا نتیجهای برنام هریزی شده
بین اجزای م
مانند سیستم حمل و نقل یا سیستم ترافیک یا سیستم
حاصل گردد(
ش��هری و نظایر آنها) و منظور از طراحی-خدمات،
اطال عرس��انی
یک فرآیند خدماتی در بس��تر جامعه در راستای ایجاد
طرح ریزی
وس��ویه برای ارائه دهنده یک خدمت خاص و استفاده
ارزشهای د
دمت می باشد(مانند خدمات بانکی ،خدمات تلفن همراه،
کننده از آن خ
خدمات پستی و نظایر آنها).
شتار ،هدف معرفی حوزه طراحی خدمات به عنوان یکی
در این نو
تاثیرگذار طراحیصنعتی کش��ور در آینده ای نزدیک
از قلمروهای
كتاب اصول بازاريابي ،فيليپ كاتلر-كه بس��ياري وي را
اس��ت .در
يابي نوين ميدانند -خدم��ت را هرگونه فعاليت يا منفعت
پ��در بازار
غيرقابل مالكيت تعريف ميكند كه يك فرد يا سازمان
غيرفيزيكي و
زمان ديگر ارائه ميكند .امروزه قلمرو خدمات با توجه
به فرد يا سا
عمده ایجاد شده در دنیا ،به یکی از حوزههای تاثیرگذار
به تغییرات
های اجتماعی و اقتصادی جوامع مختلف تبدیل شده است
در عرصه
امروزه طبق آمار ارائه شده ،در کشورهایی نظیر ایاالت
به نحوی که
نی��ا ،حوزه خدمات ،بی��ش از  70درصد فعالیتهای
متحده و بریتا
کشورها را در بر گرفته است .دنیای امروز ما ،جامعهای
اقتصاد این
گشته است که محصوالت مختلف در آن واسطههای
خدماتمحور
بران با سازمانها می باشند .امروزه محصوالت مختلف
تعاملی کار
به پلت فر مهایی برای ارائه خدمات نوآورانه شرکتها
هر یک تبدیل
ها ش��ده اند و فراتر از محصوالت ،این خدمات خاص
و س��ازمان
ستند که به چنین محصوالتی معنای وجودی می بخشند.
ه
توس��عه زمينه خدم��ات در جوامع مختل��ف ،گرايش
به دنب��ال
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مات» نيز به عنوان يكي از گرايشهاي حوزه ديزاين ،طي
«طراح��ي خد
ورت يك رش��ته دانش��گاهي و تخصص حرفهاي در
دو دهه اخير بص
سعه يافته ظهور پيدا كرده اس��ت و ورود اثر گذار آن
كش��ورهاي تو
يتواند پاي هگذار چشماندازهاي جديدي
به كشور ما ،به زعم نگارنده م 
قلمرو فرآيندهاي طراحيصنعتي در ايران باش��د .اين
براي گس��ترش
جهت مطرح ش��ده اس��ت ك��ه در ح��وزه توليد ،وجود
فرضيه از آن
تافزاري(صنعتي) زمينهساز توسعه و پيشرفت است،
بسترهاي س��خ 
حوزه خدمات بيش��تر پشتوانههاي نر مافزاري(انساني)،
در حاليكه در
باش��ند و خالقي��ت و نوآوري در ارائ��ه اين خدمات
داراي اهميت مي
تواند برتريهاي تجاري براي سازمانها و بنگاهها ايجاد
ي
اس��ت كه م 
اس��اس و با توجه به اينك��ه در فرآيندهاي خدماتي بر
نمايد .بر همين
نعت ،توليد و استفاده بصورت همزمان براي انسانها
خالف حوزه ص
بنابراين طراحي هوش��مندانه خدمات اهميتي دوچندان
اتف��اق ميافتد،
آنجائيك��ه فرآيندهاي طراحيصنعتي در كش��ور ما غالبا
ميياب��د .از
محصوالت و ايدههاي فيزيكي يا به تعبيري «طراحي
مبتني بر توسعه
رانه» هستند و صنایع کشور هنوز ظرفیت الزم برای
محصوالت نوآو
های خالقانه طراحان را به دس��ت نیاورده اند ،تمركز بر
پذی��رش ایده
يتواند فرصتهاي
حوزه «طراح��ي خدمات نوآورانه» در كن��ار آن م 
راس��تاي بازارس��ازي براي طراح��ي صنعتي در ايران
جديدي را در
نگاهي اينچنيني به فرآيندهاي طراحي صنعتي ،عالوه
فراهم سازد .در
نعت ،حوزه خدمات نيز از دستاوردهاي طراحان صنعتي
بر حوزه ص
ش��د و عالوه بر اثرگذاري بيش از پيش اين حوزه در
بهرهمند خواهند
اجتماعي ،فرصتهاي فعالیت حرفهای منحصربفردي نيز
اليههاي كالن
يجاد خواهد شد .اپراتورهاي تلفنهمراه ،شهرداريها،
براي اين رشته ا
آموزشي ،بهداشتي و درماني و نهادهاي خدمات اجتماعي
موسس��ات
يتوان
نمون ههايي هس��تند ك��ه با رويكرد طراح��ي خدمات م 
از جمله
راحي اثرگذاري را براي آنها به انجام رسانيد ،حالآنكه
فعاليتهاي ط
رويكرد محصول-محورانه شايد فرصتهاي طراحي
در کش��ور ما با
ودي در اين زمينهها براي طراحانصنعتي فراهم باشد.
محد
ضروری است که نگاه خدمات-محورانه به فرآيندهاي
ذکر این نکته
ت��ي ،به هي��چ عنوان به معني زير س��وال ب��ردن جايگاه
يصنع
طراح 
در فرآيندهاي طراحي نيست ،بلكه اين مقوله رويكردي
طراحيمحصول
كه زمين ههايي چون طراحيمحصول را نيز در دل خود
كلنگرانه است
��ت .بنابراین فرآيندهاي طراحي خدمات-محورانه عالوه
جاي داده اس
وانند نتايج كامال مجازي و غيرفيزيكي داش��ته باشند ،در
بر اينكه ميت
توانند مبتني ب��ر طراحي محصوالت خاص به عنوان
برخي موارد مي
واسطههاي تعاملي براي ارائه خدمات نيز باشند.
دوار اس��ت با ايجاد تغيير نگرشي اينچنيني به ماهيت
دس��تاورد امي
زشي و اجرايي طراحي صنعتي در كشور ،شاهد توسعه
فرآيندهاي آمو
اي و كاري اين رشته در كشور بوده و اثرگذاري بيشتر
قلمروهاي حرفه
آن را در آينده اي نزديك شاهد باشيم.
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