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ﮔونه شناسی خودروهای سواری سدان موجود در بازار
جهانی بهوسیﻠهی بررسی ﻗوانین شکﻠی استایﻞ
میﻼد کریم پور ﻻله دشتی* ،1سید جواد ﻇفرمند

2

1کارشناس ارشد ﻃراﺣی صنﻌتی ،دانشﮑدهی هنرهای کاربردی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
 2استادیار دانشﮑدهی هنر و مﻌماری ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
( تاریخ دریافت مقاله ،93/7/27 :تاریخ پذیرش نهایی مقاله)93/10/14 :

چکیده
خودروهای ســواری سدان ،امروزه به عنوان یﮑی از پرﻃرفدارترین محﺼوﻻت صنﻌتی شناخته میشوند .از ابتدای
پیدایﺶ اولین نمونهها توسﻂ هنری فورد و کارل بنز تاکنون دستهبندی و بازشناسی خودروهای سواری بر اساس
دســتهای از اســتانداردهای فنی و یا مﻌیارهای تﺠربی بوده و نه از نگاه ﻃراﺣان و استایلیﺴــتها که بر محتوای
فرم و مﻌیارهای زیباییشناســی بﺼری تمرکز دارند .در این پﮋوهﺶ به گونه شناســی استایﻞ خودروهای سواری
ســدان موﺟود در بازار ﺟهانی پرداخته شده اســت .برای این منﻈور ﭼهرهی  40نمونه خودروی سدان متﻌلﻖ به
ســالهای 2014 -2013از سی و دو نشان خودروساز ،بر اســاس عامﻞهای زیباییشناسی استایﻞ و ویﮋگیهای
فرمی مورد تﺠزیه وتحلیﻞ ﻗرارگرفته اســت .نتایﺞ ،وﺟود سه گرایﺶ اصلی و دو گرایﺶ فرعی را بر اساس محتوا
و فرم نشان میدهد .نامگذاری این گرایﺶها بر اساس فراوانی عامﻞهای فرمی رویﮑردهای ﻃراﺣی در هر گرایﺶ
صورت گرفته اســت .نمودارهای فراوانی ســرگروه ( اﺟزای بدنه) در هر گرایﺶ ،پراکندگی ســرگروهها ،فراوانی
کشــورها در هر گرایﺶ و نیز اســتایﻞ در اینگونه را روشنتر ساخته اســت .در نهایت بر اساس یافتههای فوق،
فضاهای بﮑر ﻃراﺣی استایﻞ در گونهی سدان شناسایی شده است .به دلیﻞ استفادهی خودروسازان از زبان ﻃراﺣی
واﺣد برای تمام گروههای خود یافتههای این پﮋوهﺶ میتواند برای تمامی گونههای خودرو مﻌتبر باشد.

واژههای کﻠیدی
استایﻞ ،خودروهای سدان ،دستهبندی خوشهای ،ﻗوانین شﮑلی ،هویت محﺼول.
*نویﺴندهی مﺴئول :تلفن ،09354287654 :نمابر.E-mail: milad_lalehdashti@yahoo.com. ، 011-52211003:
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مقدمه

استایﻞ 1گونههای مﺨتلﻒ خودروهای سواری نﻈیر خودروهای
ســدان 2به عنوان اولین و اصلیترین عنﺼر ﺟذب مشتری ،پﺲ از
سالها تﮑامﻞ و تحت تﺄﺛیر عوامﻞ مﺨتلﻒ امروزه دارای رویﮑردها و
گرایﺶهای متنوعی است .کنﮑاش در سیر تﮑامﻞ استایﻞ خودروها
بهعنوان یﮑی از محبوبترین محﺼوﻻت ســاخته شــدهی بشــر
دگرگونیهای ســبﮏ زندگی ،دﻻیﻞ شﮑﻞگیری گونههای ﺟدید
خودروها و اســاس استایﻞ گونههای کنونی را آشﮑار ساخته است
( .)Berger, 2011امــروز در دورهی هفتم تﮑامﻞ فرمی اســتایﻞ
خودروها ( ،)Jaafarnia & Bass , 2011, 8-12نتایﺞ این تحقیﻖ
میتواند درآشﮑارســازی موﻗﻌیت فﻌلی خودروهای سدان از منﻈر
ﻃراﺣی استایﻞ ،فضاهای بﮑر ﻃراﺣی ،شناسایی و نقشهبرداری از
گرایﺶهایموﺟودوتﺨمینروندآیندهیﻃراﺣیاستایﻞﺣیاتیباشد.
تاکنون دســتهبندی اســتایﻞ خودروها از اصﻞ"تبﻌیت فرم از
عملﮑرد"پیروی کرده و اســتانداردهای فنــی و تﺠربی مﻌیارهای
اصلــی در بازشناســی گونههای خــودرو بودهاند .شــناخت این
گرایﺶهــا بــر اســاس پارامترهای زیباییشناســی 3اســتایﻞ و
5
ﻗوانین شــﮑلی 4کالس ســدان کــه در واﻗﻊ هویــت محﺼولی
ایــن دســته از محﺼوﻻت هﺴــتند ،موﺿوع این مﻄالﻌه اســت.
نﺨﺴتین گونههای وسایﻞ نقلیه در سال  1885بدون پوشﺶ و
بدنه بودند .تمرکز ســازندگان و مﺨترعین همانند دیگر محﺼوﻻت
صنﻌتی ابتدایی ،بروی مﺴاﺋﻞ فنی بود و نه فرم .اولین خودرو از یﮏ
موتور ،سهﭼرخ و یﮏ فریم تشﮑیﻞشده بود و تمامی ساختار داخلی
در مﻌرض دید ﻗرار داشت ( .)Jaafarnia & Bass , 2011, 6اولین
خودروهای دارای بدنه همانند فورد Tدر سال ،1913دارای استایﻞ
ﻇاهری مشﺨﺺ ،فاﻗد تزﺋینات و عملﮑردی بود که رﻗیبی نیز نداشت.

آمریﮑا در دههی20میالدی ازنﻈر توسﻌهی علوم و فناوری از دیگر
کشورهای صنﻌتی پیشی گرفت و همزمان گﺴترش تبلیﻐات برای
فــروش محﺼوﻻت صنﻌتی موردنیاز ﻃبقهی مرفه آمریﮑا درﺟریان
بود .پﺲ از رکود اﻗتﺼادی آمریﮑا استایلینﮓ 6به وﺟود آمد ،بهتدریﺞ
استایﻞ خودروها از تنوع برخوردارشدند و استایلینﮓ یﮑی از ارکان
ﺟذب مشــتری و زندگی به سبﮏ آمریﮑایی شد (.)Hauffe, 1996
استایﻞ محﺼول امروزه عنﺼری نﻈاممنداست که از ﻃریﻖ ﻗوانین
شﮑلی و زیباییشناسی ﻗابﻞ تشﮑیﻞ و تحلیﻞ است .ﻗوانین شﮑلی
مﺠموعهای از خﻄوط و اشﮑال پایهی هندسی است که در ترکیﺐ
و همنشــینی باهم تشﮑیﻞ مﺠموعهای یﮑپارﭼهی داده و مفهومی
ﻗابﻞشناسایی را پدید میآورند ( .)Chen, 2007, 2ﻗوانین شﮑلی
درواﻗﻊ مﺠموعهی اصول و ﻗوانین هندسی هویت محﺼول هﺴتند
و ﺣتی هر نشــان تﺠاری مشﺨﺺ دارای مﺠموعهی بﺨﺼوصی از
عناصر بﺼری است که میتواند منحﺼربه فرد باشد (Mccormack
 .)& Cagan, 2002تاکنون بﺴیاری از محﺼوﻻت صنﻌتی از نﻈر
7
استایﻞ مورد تحلیﻞ ﻗرارگرفتهاند .نﻈریاتی پیرامون گونهشناسی
خودروهای کوپه و شاسیبلند 8با استفاده از ﻗوانین شﮑلی ترسیمی
اراﺋه شده است ( .)Orsborn et al, 2008در زمینهی گونهشناسی
خودروهای ســواری بر اساس ســیر تﮑامﻞ تاریﺨی نیز تحقیقاتی
انﺠــام شــده اســت ( .)Jaafarnia & Bass , 2011همچنیــن
نگارندهی اول این مقاله ﻃی تحقیقات پایان نامهی کارشناسیارشد
در ســال  1392بــه این موﺿوع پرداخته اســت .در این پﮋوهﺶ
بهمنﻈور شناســایی گرایﺶها و زیرگونههای خودروهای سدان از
ﻗوانین شﮑلی و زیباییشناسی برای تﻌریﻒ مدلی تحلیلی بهمنﻈور
سنﺠﺶ استایﻞ نمونههای روز و تحلیﻞ آماری استفادهشده است.

 .1مفهوم استایﻞ
ﻗدمت اصﻄالح استایﻞ و پیدایﺶ آن تقریباً به اواخر ﻗرن نوزدهم
بازمیگــردد .زمانی که بهتدریﺞ ســبﮏهای مﺨتلفی درهنرهای
تﺠﺴــمی و ادبیات بــروز کردند و نیاز بود تا بین این ســبﮏها،
نشانهها و کارکردهای بﺼری آنها تمایزی آشﮑار ایﺠاد شود .استایﻞ
در ﻃراﺣی صنﻌتی مﺠموعهای از ﻗوانین و نشانههای مﻌینی است
کــه میتوان آنها را بهگونهای زیبایی شناســانه با یﮑدیگر ترکیﺐ
نمود (ﺣﮑیمی " .)46 ،1389 ،اســتایﻞ برای توصیﻒ کیفیتهای
مشﺨﺺ شﮑﻞ و فرم استفاده میشود .یﮏ فرم به یﮏ استایﻞ نیاز
دارد تا ﻇاهر آن را آشــﮑار کند" ( " .)Prats et al, 2006استایﻞ
بهﻃورمﻌمول زمانی شناخته میشود که یﮏ شﺨﺺ و یا گروهی از
اشﺨاص ﻗادر به درك خﺼوصیات آشنایی در یﮏ محﺼول باشند".
براین اســاس استایﻞ ،بﺴــتر هویت اﺛر ،محﺼول و بﺴتری برای
نمایﺶ مفهوم مﺴتتر در آن است .ﻃراﺣی استایﻞ نیز بر این اساس،
ﻃراﺣی ﻇاهر فرمی اﺛر و محﺼول است .در دنیای ﻃراﺣی خودرو،9

اســتایﻞ اولین عامﻞ ﺟذبکنندهی مشتری و ترابری برای انتقال
مفاهیم ،پیامهای بﺼری و زبان ﻃراﺣی به کمﮏ ﻗوانین شــﮑلی
است .کار یﮏ استایلیﺴت استفاده از امﮑانات و ابزار بﺼری موﺟود
برای خلﻖ فرمها و اشﮑال خوشایند و زیبا برای بدنه است که بتوانند
وﻇایﻒ عملﮑردی خود را نیز انﺠــام دهند (.)Tovey, 1997, 10
 .2ﮔونهی خودروهای سواری سدان
گونه شناسی یا نوع شناسی تﮑنیﮑی برای شناخت و دستهبندی
نﻈامیافتهی پدیدههاســت ،به عبارت دیگر ﻃبقهبندی مشاهدات
برﺣﺴﺐ صفتهای آنها بروی دو متﻐیر یا بیشتر و نیز کاهﺶ فضای
متﻐیرهاست )Babbie, 2007, 184; Capecchi, 1968, 9(.گونهی
سدان در ﻗرن نوزدهم به اتاق کالﺴﮑهها گفته میشد و ریشهی این
کلمه به  ،Sediaکه یﮏ کلمهی ایتالیایی است بازمیگردد و نوعی
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گونه شناسی خودروهای سواری سدان موﺟود در بازار ﺟهانی
بهوسیلهی بررسی ﻗوانین شﮑلی استایﻞ

گاریدستی متﻌلﻖ به ﺟنوب ایتالیا و ناپﻞ 10در ﻗرن شانزدهم بوده
است ( .)Jenkins, 1933, 240- 242بارونﻖ صنایﻊ خودروسازی به
همت بزرگانی ﭼون فورد و دایملر بهتدریﺞ این اصﻄالح توسﻂ رنو
برای شﮑﻞ عمومی اولین بدنهها استفاده شد .ویﮋگیهایی که عموماً
بهعنوان عالﺋم کالس سدان شناخته میشوند ،عبارتاند از":سقﻒ
ﺛابت ،صندوقعقﺐ ﺣﺠیم و مﺠزا ،ﺟانمایی سه ﺟﻌبهای برای بﺨﺶ
بار ،اتاق و موتور ،فضای بار اﻏلﺐ در پشت و موتور درﺟلوی خودرو،
دو ردیﻒ صندلی ،گنﺠایﺶ ﺣمﻞ ﭼهار یا پنﺞ سرنشین ،دو یا ﭼهار
درب در کنار بدنه" ( .)Macey & Wardle, 2009خودروهای سدان
در کالسبندی اروپایی شامﻞ گروه E ,D ,Cو Fهﺴتند (Commis-
.)sion of the european comunities, 1999
 .3ﮔرایشهای تاریﺦ ﻃراﺣی استایﻞ خودرو
تحوﻻت و تﮑامﻞ خودرو در تاریخ نشان میدهد که نﺨﺴتین
و مهمترین گروه از وسایﻞ نقلیهی خانوادگی گونهی خودروهای
سواری سدان بودهاند ،در این میان تﻐییرات اﻗتﺼادی ،تﮑنولوژی،
فرهنگی و اﺟتماعی همگی استایﻞ آن را تحت تﺄﺛیر ﻗرار دادهاند.
پﮋوهشــی درزمینهی اســتایﻞ خودروهای سدان ،مراﺣﻞ تﮑامﻞ
آنهــا تحــوﻻت ﻃراﺣی اســتایﻞ را به ترتیﺐ بــه هفت دورهی
مﺨتلﻒ تقﺴــیم کرده اســت ،که عبارت است از :عﺼر اختراع،11
عﺼر نوآوری ،12عﺼر تولید ،13عﺼر کپﺴولی ،14عﺼر کالسیﮏ،15
عﺼر یﮑپارﭼگی ،16عﺼر مدرن. )Jaafarnia & Bass , 2011(17
عﺼر اختراع با اولین آزمون وخﻄاها توسﻂ مﺨترعینی نﻈیر
کارل بنز 18آﻏاز شــد .پﺲ از آن عﺼر نوآوری تﺄﺛیرپذیری اســتایﻞ
خودروها از سبﮏ زندگی ،نوآوریهای تﮑنولوژی و ﺣرکت به سمت
یﮑپارﭼگی را به همراه داشــت .در عﺼر تولید اســتایﻞ خودروهای
سواری بﺴیار متﺄﺛر از نوآوریهای تولید و صنﻌت بود ،سپﺲ ﻃراﺣان
به این نتیﺠه رسیدند که ایﺠاد فضایی بﺴته برای شﮑﻞ خودرو و نیز
تقﺴیمبندی این فضاها برای مﺼارف مﺨتلﻒ میتواند بیان اﺣﺴاسی
متفاوتی برای مﺼرفکننده به ارمﻐان بیاورد و اینگونه عﺼر کپﺴولی
آﻏاز گشت .آﻏاز عﺼر کالسیﮏ از سالهای  1930تا  ،1940پیشرفت
تﮑنولوژی ،نوآوریهــای هوافضا و ازﺟمله ایرودینامیﮏ 19این اﺟازه
را به ﻃراﺣان داد که کمتر از اشــﮑال و فرمهای گوشهدار و بیشتر
از منحنیها و سﻄوح محدب اســتفاده کنند و فضای بار را نیز در
ﺟانمایی ساختاری خودرو وارد کنند .دورهی یﮑپارﭼگی با وﻗفهای
ﭼندساله پﺲ از ﺟنﮓ ﺟهانی دوم آﻏاز شد .در این دوره تمرکز ،بروی
ﻃراﺣی و ایمنی بود و استایﻞها بﺴیار به خودروهای امروزی شباهت
داشته است ،ﻃراﺣی نیو اج ،20استفاده از فرمهای تیز و دماﻏههایی
به شﮑﻞ هواپیما ،ابﻌاد درشت بدنه ،شﮑوفایی اﻗتﺼادی و تﮑنولوژی
آمریﮑا پﺲ از ﺟنﮓ ﺟهانی در خودروها بروز یافت (.)Hauffe, 1996
از ﺣدود ســالهای 1968تا به امروز نیز عﺼر مدرن آﻏازشده است.
ﻃراﺣــان این عﺼر نهتنهــا اصول کارکــردی را در ﻃرحها در نﻈر
میگیرند ،بلﮑه به دنبال اهداف اﺣﺴاسی خود نیز هﺴتند(Jaafarnia
 . )& Bass, 2011درونمایــهی اصلــی فرمهــا عبارت اســت از:

انﻌﮑاس مفهوم فردیت ،ایﺠاد شﺨﺼیت و نقﻄهی توﺟه ،ایﺠاد ﺣﺲ
پیشــرفته بودن با اســتفاده از ﺟزﺋیات ،خﻄوط و سﻄوح شﮑﺴته .

 .4ﻗوانین شکﻠی و هویت محصول
هویــت محﺼولی ﺟزﺋی از هویت نشــان تﺠاری واﺣد اســت.
درواﻗﻊ یﮏ استراتﮋی است که دربرگیرندهی اصول و فلﺴفهی یﮏ
شیء مشﺨﺺ ،بهمنﻈور انتقال و رساندن تﺼویر شیء بهعنوان یﮏ
مﺠموعهی واﺣد و ﻗابﻞشناسایی است .هویت محﺼولی همچنین
وﺣدت فرمی ﻃرح را بین خﻄوط محﺼول تقﺴــیم میکند و آن
را ادامه میدهد تا مشــتری تﺼویرنمادین واﺣدی را به یاد بیاورد
و برای مدتی ﻃوﻻنی نمادســازی کنــد (.)Ahn, 2007, 16-27
هویت محﺼول به مشــتری اعالم میداردکه در ﺣال مشــاهدهی
یﮏ خودروی سواری است و استایﻞ در ادامه به مشتری تﻌلﻖ فرم
خودرو به گونهی ســدان را یادآور میشود .ﻗوانین شﮑلی به مدت
بیﺶ از دو دهه به عنوان ابزار ﻃراﺣی محاســباتی برای بازنمایی
ﻃراﺣی مﺼنوعات استفادهشــده است .بهوســیلهی رابﻄهای که
شﮑﻞها ازنﻈر سهبﻌدی باهم دارند ،میتوان ﻗوانین شﮑلی را نوشت.
این ﻗوانین با هویت محﺼول تلفیﻖ شده و استایﻞ را ایﺠاد میکند
( .)Orsbornet al, 2008ﻗوانین شــﮑلی همانند ﻗوانین نوشتاری
دارای دو مﺠموعه است :اشﮑال پایه و الفبای شﮑلی که به همراهی
یﮑدیگر نهایتاً نشان میدهند که یﮏشﮑﻞ پیچیده ﭼگونه بامهارت
ساختهشــده اســت ( .)Chen et al, 2007, 2ﻗوانین شﮑلی این
امﮑان را به نشانهای تﺠاری میدهند تا بدانند در مقایﺴه با رﻗبا
ﭼه ﺣد میتوانند گﺴــترش یابند و تا ﭼه اندازه میتواند ارﺟاعات
تاریﺨی را با نیازهای بﺼری مشتری و گرایﺶهای صنﻌتی روز تلفیﻖ
کنند ( .)Mccormack & Cagan, 2002, 273-290استﺨراج و
یا تﻌریﻒ ﻗوانین شــﮑلی برای زبان ﻃراﺣی 21نشان تﺠاری درواﻗﻊ
نوعی نگاه خاص و کمی در فرآیند آنالیز گشــتالت محﺼول تلقی
میگــردد .پارامترهای فرمی هویت محﺼولی خودروهای ســدان
شامﻞ :زاویهی شیشههای ﺟانبی ،22خﻂ سقﻒ ،23برﺟﺴتگی روی
کاپوت ،24ﭼهره ،25ﺟلو پنﺠره ،26مه شﮑن ،27ستون اول ،28خﻂ زیر
شیشــهی ﺟلو ،29خﻂ مقﻄﻊ کناری 30در تﺼویر  1نشان دادهشده
اســت ( )Zhao et al, 2007و در ﺟدول 1تشــریﺢ شــده است.

تصویر-1خﻂچینها بﺨشی از اجﺰا و ﻗوانین شکﻠی در نمای جﻠوی خودروهای سدان
هستند .ماخﺬ ( Evanchik ,2007) :و )(Zhao et al,2007
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.5تجﺰیه وتحﻠیﻞ
هدف از این مﻄالﻌه بررســی فرمی اســتایﻞ خودروهای سدان
موﺟود در بازار ﺟهانی بهمنﻈور شــناخت بﺨشــی از گرایﺶهای
روز خودروســازان در اینگونه است .تاکنون در این ﺣوزه اساس بر
مﻌیارهای ســاختاری و فنی بوده اســت ،لذا در این تحلیﻞ نگاهی
زیبایی شناسانه به استایﻞ با توﺟه به آنالیز گشتالت و برای نمای ﺟلو
صورت خواهد گرفت .بر ﻃبﻖ گزارشهای ســازمان آمار و بازاریابی
آمریــﮑا 70 31درصد از رانندگان 83 ،درصــد ازمردان و  64درصد
از زنــان ترﺟیﺢ میدهند که خودروهــا را از روی ﭼراغهای ﺟلو و
ﺟلوپنﺠره شناسایی کنند ،که این آمار در سال 1985به ترتیﺐ 73
و  42درصد بوده است" ( .)Welsh, 2006بهکارگیری خﺼوصیات
شﺨﺼیت انﺴانی بهمنﻈور تشﺨیﺺ محﺼول از دیگر محﺼوﻻت و
ﻗضاوت اﺣﺴاسی در ارتباط با آن تﻌیینکننده است (Dumetriscu,
".)2007خودروسازان مدتها از ﭼراغها بهعنوان ﭼشم ،از سپر بهعنوان
ﭼانه و از ﺟلوپنﺠره بهعنوان دهان یادکردهاند" (.)Welsh, 2006, 1
جدول  - 1اجﺰا و ﻗوانین شکﻠی در نمای جﻠوی خودروهای سدان و شرح آنها.

تصویر -2روند انجام تحﻠیﻞ و ﮔونهشناسی در این پژوهش.

.1,5روششناسی
بهمنﻈــور اﺟرای این پﮋوهﺶ پــﺲ از نمونهگیری ﻃبقهای
از تمامی خودروســازان ﺣاﺿر در بازار و گردآوری نمای ﺟلوی
نمونهها دستهای از عامﻞهای (فاکتورها) فرمی و زیباییشناسی
بــرای نمای ﺟلــو دســتهبندی و کیفیت بﺼری آنهــا تﻌیین
میگردد .عامﻞهای فرمی و ﻗوانین شﮑلی ،مﻌیار مناسبی برای
این بررســی است ،ﭼراکه هم ﻃراﺣان و هم مشتریان بر اساس
آن به سنﺠﺶ اســتایﻞ یﮏ خودرو میپردازند (Orsborn et
 .)al, 2008پــﺲ از بررســی نمونهها بر اســاس این فاکتورها،
اﻃالعات ﺣاصﻞ با اســتفاده از روشهای " تئوری کمی سازی
نوع سوم"( 32)QT IIIو "دســتهبندی خوشهای" )CA( 33مورد
تﺠزیه و تحلیﻞ و گروهبندی ﻗرار میگیرد .با بررسی خروﺟیها
گرایﺶهای ﻃراﺣی ،مشــﺨﺼههای گونهی ســدان ،هرکدام از
گرایﺶها بر اســاس اﺟزای اصلی اســتایﻞ و کشورهای سازنده
مورد واکاوی ﻗرار خواهد گرفت .تﺼویر  2روند و مراﺣﻞ مﺨتلﻒ
این تحقیﻖ را نشان میدهد.

81
گونه شناسی خودروهای سواری سدان موﺟود در بازار ﺟهانی
بهوسیلهی بررسی ﻗوانین شﮑلی استایﻞ

 .2,5ﮔردآوری نمونهها
پﺲ از شــناخت ﭼارﭼوب مﻄالﻌه بر اســاس هدف تحقیﻖ،
گــردآوری نمونههای مورد نیاز آﻏاز شــد .نمونهها از بین تمامی
نشــانهای خودروسازی در ســﻄﺢ ﺟهان ﺟمﻊآوریشده ،ﻻزم
به ذکر اســت که برخی از نمونهها به دلیــﻞ عدم وﺟود تﺼاویر
مناســﺐ برای نمای روبرو از این بررســی ﺣذفشدهاند .به دلیﻞ
شــناخت کلی نگارندگان این مﻄالﻌه از همگونی محﺼوﻻت هر
نشــان و اســتفاده از زبان ﻃراﺣی واﺣد ،از روش " نمونهگیری
ﻃبقهای" )SS(34استفاده شد .بدین منﻈور برﺣﺴﺐ مﻌیار نشان،
نمونههــا از مﺠموعهی همگون هر خودروســاز بهﻃور تﺼادفی
انتﺨابشدهاند که این روش خﻄای نمونهگیری را کاهﺶ داده و
نمونههای انتﺨابشده مﻌرف مناسبی برای ﻃبقهی خود خواهند
بود .بدین ترتیﺐ تﻌداد  40خودرو متﻌلﻖ به ســالهای -2013
 2014از تﻌداد 32نشــان و از سه ﻗارهی آســیا ،اروپا و آمریﮑا
انتﺨاب شــد .برای سنﺠﺶ دﻗیﻖتر گشتالت ،تالش شده است تا
از سایت هر خودروساز نماهای مرﺟﻊ تهیه شود.
 .3,5استﺨراج فاکتورهای زیباییشناسی و تحﻠیﻞ
تﻌیین فاکتورهای زیباییشناســی و ﻗوانین شﮑلی مﺠموعاً
آن را ویﮋگی– خﻂ( ،)Zhao et al , 2007بر اســاس تحقیقات
آزبورن و مﮏ کورمﮏ 35در زمینهی ﻗوانین شــﮑلی و توسﻌهی
آنها با اســتفاده از گشتالت صورت گرفته و بهصورت پارامتریﮏ
بــه کیفیتهای بﺨﺶهای تشــﮑیﻞدهندهی هــر ﺟزء بﺼری
جدول -2بﺨشی از ﻋامﻞهای فرمی تعیینشده برای تحﻠیﻞ نمای جﻠوی خودروها.
سرﮔروه

شﮑﻞ کلی بدنه
A

کد

ﻋامﻞ فرمی

ﺣدود

A1

صاف یا منحنی بودن خﻄوط افقی بدنه

منحنی =0

صاف=1

A2

صاف یا منحنی بودن خﻄوط عمودی بدنه

منحنی=0

صاف=1

A3

تیز یا گرد بودن گوشههای دور بدنه

گرد=0

تیز=1

A4

میزان انحنای گوشههای بدنه

کم=0

زیاد=1

A5

شﮑﻞ کلی بدنه

بیضی =0

مﺴتﻄیﻞ=1

تصویر -3سمت راست فاکتورهای فرمی استﺨراج شده در این پژوهش و سمت چﭗ
بﺨشها و ﻗوانینی که بر اساس تحقیقات آزبورن و همکاران نشان داده شده است.

بیشــتر توﺟه شده است .آنچه توســﻂ آزبورن اراﺋه شده نﺴبت
بــه تحقیقات ژاﺋو 36دارای توﺟه بیشــتری بــه کیفیت خﻄوط
اســت ،اما نوع نگاه آزبورن و نیز عامﻞهای نهایی او ﻗابﻞتحلیﻞ
بﺼری مشﺨﺺ و ﻗابﻞدرك نیﺴت و تنها بنیانی برای روشهای
مهندسیشده ﻃراﺣی و اسﮑچینﮓ محﺴوب میگردد .برای این
منﻈور از خﺼوصیات شناختهشدهی گرایﺶهای تاریخ ﻃراﺣی
استایﻞ نﻈیر گرایﺶهای مدرن ،کالسیﮏ نیز استفاده شود .در
تﻌیین این عامﻞها از مشاورهی برخی از ﻃراﺣان ،صاﺣﺐنﻈران،
مﺴــئول ﻃراﺣی فرم گروه خودروســازی ایرانخودرو بهعنوان
کارشناســان و در ﻗالﺐ مﺼاﺣبه استفادهشــده اســت .در این
مرﺣلــه ابتدا اﺟزای اصلی بدنه (در ﻗالﺐ ســرگروهها) در نمای
ﺟلو تﻌیینشــده و سپﺲ ﺟزﺋیات هر ســرگروه استﺨراج شد.
بﺨشــی از تﻌداد  41عامﻞ نهایی استﺨراجشده و نیز سرگروهها
در ﺟدول 2نشــان دادهشــده اســت .هر عامﻞ با دو مقدار 0یا
 1نشان داده میشــود .عامﻞهای تﻌیینشــده در این مﻄالﻌه
ﺿمن بیشــتر بودن تﻌداد نﺴــبت به تحقیقــات دیگر،کیفیت
بﺼری هر ﺟزء و کﻞ ﭼهره را پوشﺶ میدهند .تﺼویر 3مقایﺴه
بین عامﻞهای استﺨراجشــده این تحقیــﻖ و تحقیقات آزبورن
( )2008را نشان میدهد.
.4,5تجﺰیه وتحﻠیﻞ و تفسیر یافتهها
پﺲ از بررسی نمونهها بر اســاس عامﻞهای فرمی و ﻗوانین
شﮑلی و تشــﮑیﻞ ﺟدول دادههای پایه ،دادههای بهدستآمده
با اســتفاده از روش  QT IIIمورد تﺠزیــه وتحلیﻞ ﻗرار گرفت
و نمودارهــای توزیــﻊ و پراکندگی عامﻞهای زیباییشناســی
و نمونهها اســتﺨراج شــد .نامگــذاری محورهــای اصلی این
نمودار براســاس توزیﻊ پراکندگی عامﻞهای زیباییشناسی در
ﺟهتهای محورهــا ،گرایﺶهای کلی موﺟــود در مﺠموعهی
عامﻞها و توزیﻊ نمونهها انﺠام شــده اســت .با استفاده از روش
 CAفرآینــد گروهبندی نمونهها انﺠــام گرفت که نتیﺠه آن در
نمودار پراکندگی تﺼویر 4خروﺟی نشان شده است.

تصویر - 4نمودار پراکندﮔی نمونهها و نیﺰ ﮔرایشهای استﺨراجشده.
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در نمودار پراکندگی تﺼویر 5یﮏ محور،گرایﺶ به دو ســبﮏ
مدرن و کالســیﮏ را نشــان میدهد و محور دیگــر گرایﺶ به
فرمپردازی و یا محتوای فرم را نشان میدهد .سادگی و یﮑپارﭼگی
از ویﮋگیهای ســبﮏ کالسیﮏ و پیچیدگی از ویﮋگیهای سبﮏ
مدرن در ﻃراﺣی اســتایﻞ است .در این نمودار تﻌداد  40خودرو
بر اســاس نمای روبرو به ســه دســتهی اصلی و دو گروه فرعی
تقﺴــیم شدند و برای هر دســته عناوینی بر اساس رویﮑردهای
تاریخ ﻃراﺣی اســتایﻞ و نیز نﺴــبت به موﻗﻌیــت ﻗرارگیری هر
مﺠموعــه در نمودار پراکندگی انتﺨاب شــد که گروههای اصلی
عبارتاند از :کالسیﮏ ،اسپرت ،مدرن و گروههای فرعی ،ترکیبی
و خنﺜی .در این دســتهبندی گروه ترکیبی شــامﻞ خودروهایی
هﺴــتند که تقریباً تمامی ویﮋگیهای گرایﺶهای دیگر را بهﻃور
نﺴــبی دارا هﺴتند و گروه خنﺜی شــامﻞ خودروهایی است که
هیﭻ یﮏ از خﺼوصیات گرایﺶهای دیگر در آنها دیده نشده و یا
بﺴــیار خفیﻒ هﺴتند .به نﻈر میرسد گروه خودروهای خنﺜی از
رویﮑردهــای ﻃراﺣی خاص و اختﺼاصی تبﻌیت میکنند .نمودار
پراکندگی فرمی ســرگروهها (اﺟزای اصلی بدنه) استﺨراجشــده
که در تﺼویر 6نشــان دادهشده است .فراوانی هر سرگروه در هر
گرایﺶ نیز به دست آمد و میزان تﺄﺛیر سرگروهها در خودروهای
هر گرایﺶ آشﮑار گردید.
در تﺼویــر 6نمودارهــای فراوانی و مﺆﺛرترین ســرگروهها
نشان دادهشده است .دادههای گردآوریشده پﺲ از استﺨراج نتایﺞ
ازنﻈر روایی و پایایی موردبررسی ﻗرار گرفت .توزیﻊ دادههای آزمون
فوق نرمال شناختهشــده و ﺿریﺐ آلفــای کرونباخ 37برای دادهها
مقدار  0,704است که میزانی مناسﺐ است .از آنﺠا که عامﻞهای
زیباییشناســی این تحقیﻖ بر اساس مﻄالﻌات محققین ذکر شده
در این تحقیﻖ توسﻌه دادهشده است ،بنابراین مدل تحلیلی فرمی
این پﮋوهﺶ از صحت ﻗابﻞ ﻗبولی برخوردار اســت .در تﺼاویر 7و8
نمودارهای فراوانی کشورهای سازنده در هر گرایﺶ و نیز فضاهای
بﮑر ﻃراﺣی در گونهی سدان نشان داده شده است.

تصویر -6نمودار فراوانی سرﮔروههای فرمی در هر ﮔرایش و مﺆﺛرترین سرﮔروهها.

تصویر  -7نمودار فراوانی کشورهای خودروساز در هر ﮔرایش ﮔونهی سدان.

تصویر  -8نمودار فﻀاهای بکر موجود در ﻃراﺣی استایﻞ خودروهای سدان.

تصویر -5نمودار پراکندﮔی سرﮔروههای فرمی )اجﺰای بدنه( در  40نمونه خودروی سدان.
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گونه شناسی خودروهای سواری سدان موﺟود در بازار ﺟهانی
بهوسیلهی بررسی ﻗوانین شﮑلی استایﻞ

نتیجه
اســتایﻞ امروز خودروها پﺲ از دورههای آزمونوخﻄا ،اکنون
به ﺛبات در روند تﮑامﻞ دســت یافته و منبﻌی ﻏنی برای شناخت
رویﮑردهــای ﻃراﺣی صنﻌتی عﺼر ﺣاﺿر اســت .یافتههای این
پﮋوهﺶ نشــان میدهد ،گرایﺶ اســپرت ،بــروی پیچیدگی و
مــدرن بودن در فرم تمرکز دارد و بیشــتر توســﻂ آلمان ،ژاپن
و کرهی ﺟنوبی اســتفاده میگردد .اﺟزایی نﻈیر "شــﮑﻞ بدنه،
شیشــه ،کاپوت ،ﭼراغ و هود" همبﺴــته بوده و مشــﺨﺼههای
اصلی خودروهای این گرایﺶاند .کالســیﮏ ،دارای تﻌادل نﺴبی
اســت ،اما تا ﺣدودی به سمت کالسیﮏ و ســاده بودن در فرم
گرایﺶ دارد .این گرایﺶ توســﻂ آمریﮑا و ژاپن و نﺴــبتاً آلمان
و مالزی اســتفاده میگردد .در این گرایﺶ اﺟزایی نﻈیر "شﮑﻞ
بدنه ،کاپوت ،ﺟلو پنﺠره ،شیشــه ،ﭼراغ و هود" همبﺴــته بوده
و مشﺨﺼههای اصلی هﺴــتند .مدرن ،بروی پیچیدگی و مدرن
بودن در محتوا تمرکز دارد و بیشــتر خودروهای مدرن توســﻂ
آمریﮑا ،ژاپن و ســوﺋد ﻃراﺣی میشــود .مﺠموعهی "هود ،ﭼراغ
و ﺟلوپنﺠره"همبﺴته بوده و مشﺨﺼههای اصلی این گرایﺶاند.
ترکیبی ،برروی ســاده و کالسیﮏ بودن در محتوا تمرکز دارد و
توسﻂ فرانﺴــه ،ژاپن و ایران ﻃراﺣی میگردد" .کاپوت ،ستون،
ﭼراغ ،ﺟلوپنﺠره و هود"همبﺴــته بوده و مشــﺨﺼههای اصلی
هﺴــتند .خنﺜی ،تا ﺣدودی بین ساده و کالسیﮏ بودن در فرم و
محتوا در تﻌادل اســت ،اما بیشتر به سمت محتوا گرایﺶ داشته
و توسﻂ کشورهای فرانﺴه و اســترالیا ﻃراﺣی میشود".ستون،
کاپوت ،ﺟلوپنﺠره و هود"همبﺴــته بوده و مشــﺨﺼههای اصلی

این گرایﺶاند .نتایﺞ نشاندهندهی سه مﺠموعه سرگروه (اﺟزای
بدنه)"ﭼراغ ،دیگر ﺟزﺋیات و ﻗوانین وﺣدت"" ،کاپوت ،ســتون
اول"" ،شیشــه و ســقﻒ" در گونه خودروهای ســدان است که
سرگروههای هر مﺠموعه باهم همبﺴتهاند و شباهت فرمی دارند،
بنابراین میتوان این سه مﺠموعه را بهعنوان مشﺨﺼههای هویت
محﺼولی خودروهای سدان دانﺴت .بیشترین تﻌداد سرگروههای
مشترك متﻌلﻖ به گرایﺶ کالسیﮏ بوده است که به نﻈر میرسد
رعایت اصول بنیادی و ریشــهدار ﻃراﺣی خودروهای ســدان از
اولویتهای این اســت .در این میان خودروســازان ژاپنی بیشتر
از هر کشــور دیگری در اکﺜر زیرگونهها ﺣضوری برﺟﺴته دارند.
بــا توﺟه به گرایﺶهای موﺟود در گونهی ســدان ،فضاهای بﮑر
ﻃراﺣی اســتایﻞ نیز آشــﮑار گردید که میتواند در آینده توسﻂ
خودروســازان موردتوﺟه ﻗرار گیرد .وارد شدن به این ﺣوزههای
بﮑــر ،عالوه بر ایﺠاد تنوع فرمی بیشــتر در بازار ،موﺟﺐ افزایﺶ
پویایی در ﻃراﺣی خودرو شده و انتﺨابهای پیﺶ روی مشتریان
را افزایــﺶ میدهد .به دلیﻞ اســتفادهی خودروســازان از زبان
ﻃراﺣی واﺣد برای تمــام گروههای خود ،یافتههای این پﮋوهﺶ
میتواند برای تمامی گونههای خودرو مﻌتبر باشــد .در تحقیقات
آینده میتوان با تحلیﻞ دو نمای پشت و ﺟانبی و نیز استفاده از
مقیاسهای عددی (نﻈیر درﺟهی زاویهی خﻄوط ،شﻌاع ﻗوسها
و ﻏیره) به ﺟای مقیاس  0و  1برای عامﻞها ،به نقشهای ﺟامﻊتر
از اســتایﻞ کنونی خودروهای ســدان و اساســی ﻗدرتمند برای
تﺨمین روند آیندهی استایﻞ خودروها دستیافت.

پینوشتها
1 Style.
2 Sedan Cars.
3 Aesthetic.

4 Shape Grammer.
5 Product Identity.
6 Styling.
7 Typology.
8 Coupe & SUV Cars.
9 Automotive Design.
10 Naples.
11 Invention Era.
12 Innovation Era.
13 Manufacturing Era.
14 Capsule Era.
15 Classic Era.
16 Integration Era.
17 Modern Era.
18 Karl Benz.
19 Aerodynamic.

20 New Age.
21 Design language.
22 Tumblehome.
Header.
Strake.
Facia.
Grill.
Fog Lamp.
A-Pillar.
Plenum.
Section Line.
CNW.

23
24
25
26
27
28
29
30
31

 Quantification Theory Type III : 32ایــن روش یﮑی از تﮑنیﮏهای
ﭼهارگانهی "تئوری کمی سازی" است که برای کمیسازی متﻐیرهای کیفی
در دههی  50توسﻂ هایاشی اراﺋه شده است.
 : Cluster Analysis 33در این آنالیز نمونههای موﺟود بر اســاس وﺟود
عامﻞهای مشترك دسته بندی خوشهای میگردند .در این پﮋوهﺶ آنالیز فوق
با نرم افزار  SPSS 16و از ﻃریﻖ ﺣالت  Hierarchial Clusterانﺠام شده است.
 Stratification Sampling : 34در ایــن نــوع نمونهگیــری ،تﻌــداد
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