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تأثیر انتخاب مواد بر دریافت های احساسی کاربران 
از محصوالت
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چکیده
انتخــاب بهتریــن گزینه براى تولید، از میان مجموعه ى وســیعى از موادى که هر روز بر تنوع و تعدد آنها افزوده مى شــود، 
فرایندى بســیار دشــوار، طوالنى و گران اســت که آن را به یکى از چالش هاى اساســى طراحان و مهندسان تبدیل نموده 
اســت. معیارهاى مختلفى در این تصمیم گیرى دخالت دارند که عمده آنها عبارتند از: توجه به خواســته هاى عملکردى و 
فنى طرح، قابلیت تولید آســان، ارزان و تطابق با نیازهاى زیبایى شناختى و احساسى طرح. روش هاى متنوعى براى انتخاب 
مواد از دیدگاه فنى و عملکردى وجود دارند. اما براى خلق ویژگى هاى زیبایى شــناختى و احساســى مشترك در محصوالت 
مختلف، طراحان با مشکالت زیادى روبرو هستند که شناسایى ابعاد احساسى مواد و نحوه تاثیر آنها بر ویژگى هاى احساسى 
محصــوالت را به یک ضرورت تبدیل مى نماید. در این مقاله با نظر ســنجى از کاربــران در مورد جنس یک گلدان خانگى با 
24ماده ى متفاوت، تاثیرات احساســى مواد بر ظاهر محصول مورد آزمون قرار گرفته اســت. در مرحله ى بعدى، صفاتى که 
معانى مشــابهى داشتند با هم دسته بندى شــده و درصد فراوانى آنها محاسبه شــد. در نهایت نتایج این گونه نشان داد که 
على رغم ضعف کاربران در توصیف احساســى محصول، در برخى موارد دسترســى به یک الفباى مشترك در بیان احساسات 

توسط مواد، دور از انتظار نخواهد بود.
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توسعه بسیارى از فناورى ها، در قرون اخیر، که تحوالت عظیمى 
را در دنیاى تکنولوژى و زندگى انســان ها پدیدآورده است، اغلب 
توسط دسترســى به مواد مختلف میسر شده است. امروز نه تنها 
میزان اســتفاده از مواد افزایش یافته است، بلکه تنوع و گوناگونى 
 Karana et al.,) مواد مختلف نیز به شــدت رو به افزایش اســت
2008,1081). از لحاظ تاریخى نیز، توســعه و پیشــرفت جوامع، 
به میزان توانمندى آنها در کشــف و به کارگیــرى مواد در تأمین 
نیازهایشــان گره خورده اســت. نام گذارى تمدن هــاى اولیه نیز 
تأئیدکننده همین موضوع است. عصر پارینه سنگى، عصر برنز و ... 
(Callister & Rethwisch, 2012, 2). به طور تقریبى در جهان در 
حدود 80000 نوع ماده شناخته شده است که شامل آلیاژهاى فلزى 
و مواد مهندسى غیرفلزى از قبیل پالستیک ها، سرامیک ها، شیشه، 
کامپوزیت ها و نیمه رســاناها مى شــوند. رویارویى با این گستره ى 
وســیع مواد، همچنین رویارویى با رابطــه ى پیچیده اى که آنها با 
یکدیگر دارند و عوامل متعددى که در انتخاب مواد در محصوالت 

مختلف تأثیرگذار هســتند، مرحله ى انتخاب مــواد و روش هاى 
ســاخت در محصول را به فرایندى بســیار دقیق و دشوار تبدیل 
نموده اســت (Jahan et al., 2010, 696) و انتخاب نادرست یک 
ماده مى تواند صدمات جبران ناپذیرى از لحاظ هزینه  و شهرت براى 
.(Prasad & Chakrabordy, 2013,525) تولید کننده داشته باشد

مواد و روش هاى ساخت در ایجاد محصول جدید نقش حیاتى 
را ایفاء مى کنند. آنها اجزاى فیزیکى محصوالت هســتند؛ چیزى 
که طرح به واســطه آن وجود خارجى پیــدا مى کند و از دنیاى 
کامپیوتر و مدل به دنیاى واقعى راه پیدا مى کند. انتخاب مواد به 
صورت بارزى، فرم، عملکرد و دریافت حسى از محصول را تحت 
تأثیر قرار مى دهد (Doordan, 2003, 6) و به طور مســتقیم بر 
تعامل کاربر-محصول و تجارب افراد نسبت به محصول تأثیرگذار 
اســت (Karana et al., 2009, 2778). بنابرایــن طراحان باید 
اطالعات دقیقــى در مورد ویژگى هاى مــواد، هزینه ها، مفاهیم 

طراحى و برهم کنش آنها با یکدیگر داشته باشند. 

مقدمه

پیشینه ی تحقیق

تــا کنون، روش هاى بســیار متعددى بــراى گزینش مواد در 
طراحى و تولید ارائه شده است که بسیارى از آنها بر پایه روش هاى 
ریاضى تصمیم گیرى چند معیاره/ چند هدفه MCDM استوار است. 
از آن جملــه مى توان به موارد زیر اشــاره نمــود: تئورى گراف و 
نظریه ماتریس(Rao RV, 2006, 55)، تکنیک هاى بهینه ســازى 
چند هدفــه (Karande et al., 2012, 317) روش هاى دیجیتال 
منطقى (Khabbaz et al., 2009, 678)، تاپسیس (تکنیکى براى 
 Rathod)تعیین اولویت انتخاب بر اساس شباهت به وضعیت ایده آل
et al., 2011, 3578، QFD) و روش هــاى طبقه بنــدى اولویت ها 

.(Prasad & Chakrabordy, 2013, 525)
اشبى و همکاران؛      فعالیت انتخاب مواد را در 4 مرحله خالصه مى کنند:
1. خواسته هاى طراحى را به صورت مشاهدات عینى و قیود بیان کنید.

2. دنیاى مواد را جستجو کنید و موادى را که نمى توانند از عهده 
خواسته هاى طراحى بر آیند، کنار بگذارید.

3. موادى را که مى توانند کار را بهتر به انجام برســانند، مشخص 
و طبقه بندى کنید.

4. مــوادى را که به عنــوان بهترین قرار گرفته اند بیشــتر مورد 
.(Ashby et al., 2004, 53) بررسى قرار دهید

این فرایند 4 مرحله اى انتخاب مواد که توســط اشبى و سبون 
بیان شــد، خالصه اى اســت از فرایند ســنتى انتخاب مواد که در 
 Karana et al.,) طراحى مهندســى مورد اســتفاده قرار مى گیرد
2932 ,2010).امروزه طراحان صنعتى، ملزم به در نظر گرفتن موارد 

بیشــترى در طراحى محصول هســتند از جمله مباحثى همچون 
طراحى احساســى و خوشایندى در محصول. مشــتریان امروزى، 
انتظار دارند محصول عملکرد خوبى داشــته، اســتفاده از آن ساده 
 Desmet & Hekkert,) بوده و ارتباط خوبى با کاربر داشــته باشد
58 ,2007). در سال هاى اخیر، تأکید مشتریان عالوه بر ویژگى هاى 
سودمندى، ایمنى و راحتى در محصوالت، جنبه هاى تازه اى همچون 
 Crilly) ظاهر زیبا، ویژگى هاى احساسى و سمبلیک پیدا کرده است
et al., 2004, 552). سازندگانى که این جوانب را در محصوالتشان 
پیاده کرده اند، به صورت بارزى پیشرفت داشته اند. آنها دریافته اند که 
باید راه هایى براى نفوذ در قلب هاى مشــتریان و اذهان کاربرانشان 
پیدا کنند تا بتوانند در بازار باقى بمانند (Sanders, 2001,317). از 
دیدگاه ارگونومى، احساسات مثبت، تأثیر مفید و خوشایندى در حین 
استفاده از محصوالت بر جاى مى گذارند. در محصوالت تکنولوژیک 
جدید، احساسات مثبت مى تواند از استرس ناشى از استفاده بکاهد 
و راحتى بیشــترى را براى کاربر دربرداشته باشد و در نتیجه باعث 

 .(Desmet, 2012, 1) افزایش کاربردپذیرى در محصول مى شود
دزمت با بررســى انواع احساســات متفاوتى که افراد مى توانند 
داشــته باشــند، احساســات مثبت در محصوالت را بــه 25 نوع 
تعبیر مى کند و آنها را در 9 دســته "همدلى، مهربانى، امیدوارى، 
لذت، خوش بینــى، انگیزش، دل گرمى، عالقمندى، خشــنودى" 
طبقه بندى مى کند (Desmet, 2012, 4).  عملکردهاى احساسى 
و زیبایى شناســانه محصــوالت در مطالعات مختلــف مورد توجه 
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پژوهشگران قرار گرفته است، هونگ و چن در حالت کلى سه بُعد 
معنایى براى محصوالت معرفى کرده اند: گرایشات (مد)، پیچیدگى 
و احساسات. ایشان تأثیر نوآورى در زیبایى شناختى محصوالت را 

 .(Hung & Chen, 2012, 81) مورد بررسى قرار داده اند
در سال هاى اخیر، طراحان بسیارى در جهت خلق محصوالتى با 
ویژگى هاى احساسى و طراحى براى شادى گام برمى دارند. هازنزال و 
دیگران، تجربه ى احساسى را این گونه تعریف مى کنند: «یک تکه از 
زمان (اپیزد) که فرد از آن عبور کرده است- با ویژگى هاى دیدارى و 
شنیدارى، احساسات و افکار، انگیزه ها و رفتارها و ... که به شدت در 
هم تنیده شده اند، در ذهن ثبت شده، برچسب خورده، مرور شده و 
گاهى با دیگران در میان گذاشته مى شوند.» یک تجربه ى احساسى، 
داستانى است که از تعامل یک فرد با دنیاى خودش برمى خیزد. بعد 
از عبور از این تکه، فرد در جستجوى استخراج معانى از آن برمى آید. 
تجارب، که مثبت یا معنادار بودن شان را مدیون رفع نیازهاى روانى 
و تناسب محتوا با موقعیت هاى متناظر هستند، بى تردید توسط مواد 
 .(Hassenzahl et al., 2013, 22) شــکل داده و طراحى مى شوند
همانگونه که فیلســوف معاصر وربیک نیز بیان مى کند: «زمانى که 
تکنولوژى (مواد و ساخت) در خلق محصوالت به کار گرفته مى شود، 
ناخودآگاه در ساختار عملکرد و محتواى آن تاثیر مى گذارد و پایه گذار 
تعامالت جدیدى میان کاربر و محصول خواهد بود که به زندگى هاى 

.(Verbeek, 2011, 4) «همه  روزه ى افراد شکل و هویت مى بخشد

انتخاب مواد در طراحی صنعتی

در شرایط رقابتى بازارهاى جهانى امروز، داشتن دانش و مطالعات 
کاربــردى در زمینه هایــى همچون توســعه تکنولوژى هاى تولید، 
مواد جدید، تکنولوژى اطالعات و تبیین اســتراتژى دقیق بازار، از 
نیازمندى هاى اصلى جهت تأمین خواسته هاى مشتریان در طراحى 
 .(Chand et al., 2011, 3553) و توسعه محصوالت جدید مى باشد
شناخت و شیوه تفکر بصرى در طراحان از قابلیت ها و ضرورت هاى 
ارزشــمند وظیفه طراحى و وجه تمایز آن با سایر علوم و مطالعات 
انسانى محسوب مى شود (Wastiels, et al., 2013, 31). همچنین 
انتخاب مواد و روش هاى ســاخت در محصوالت مختلف، وابسته به 
استراتژى هاى طراحى و توسعه ى محصول مى باشد. از این دیدگاه، 
طراحى محصول، فرایندى اســت که در پى برآورد و تأمین اهدافى 
است که عموماً با یک ایده ى اولیه یا نیاز آغاز مى شود. بنابراین صداى 
مشــترى و نتایج حاصل از تحقیقات بازاریابى، به عنوان منابع اولیه 
تعیین ویژگى هاى طراحــى و کارکردهاى مختلف محصول کاربرد 

 .(Albiñana & Vila, 2012, 433) دارند
مواد مورد استفاده در ساخت محصوالت، تعیین کننده مواردى 
همچون طیف عملکردى محصول، دوام، هزینه ها، بازخورد و تجربه 
استفاده کنندگان اســت، وقتى کاربران با محصول کار مى کنند در 
واقع با محصول ارتباط احساسى برقرار مى کنند. آنها رنگ محصول 
را مى بینند، بافــت آن را حس مى کنند و صداهایــى را که از مواد 
مرتعش مى کنند را مى شــنوند. این دریافت هاى حسى با عناوینى 

Hek-) همچون کاربردپذیرى و تجارب اســتفاده تعبیر مى شــوند
kert, 2006,157).  طراحان صنعتى مواد را به کار مى گیرند تا این 
 Ashby, Johnson,) دریافت هاى حسى را در محصول پدید آورند
4 ,2013). عالوه بر آن، خالقیت و نوآورى، یکى از ابزارهاى الینفک 
طراحان در ایجاد جذابیت و زیبایى در طراحى و خلق محصوالت است 
(Hung & Chen, 2012, 81) و مواد همواره پتانسیل هاى جدیدى 
براى بروز ایده هاى خالق در محصوالت جدید هستند (ادبى،2014، 1). 
شــاید چوب صیقل داده شــده، یادآور گرمى، سنت و کیفیت 
باشــد، فلزات در حالت کلى جدى و عملکردى به نظر بر ســند و 
Ash-) پالستیک ها براى عده اى ارزان، شاد و دورانداختنى باشند

by, 2001,197). اشــبى و جانســون، 5 بُعد اطالعاتى براى مواد 
تعریف مى کنند که عبارتند از: فنى/مهندسى، استفاده از محصول، 
 Ashby) .محیط، زیبایى شناسى، احساسات و دریافت هاى شخصى
Johnson, 2013, 64 &) منابع متعددى براى کسب اطالعات در 
مورد مواد و انتخاب ماده مناسب براى تولید در دسترس مهندسان 
قرار دارد که از آن جمله مى توان کتاب ها، کاتالوگ ها و بروشورهاى 
مواد، نمایشگاه ها و کنفرانس ها در مورد تازه هاى مواد و روش هاى 
ســاخت، نرم افزارهاى انتخاب مواد، سایت هاى اینترنتى تخصصى 
انتخاب مواد، کارشناسان مواد و نمونه هاى محصوالت تولید شده 
را نام برد. ولى در آن منابع به ویژگى هاى ظاهرى مواد -چیزى که 

طراحان صنعتى بیشتر به آن نیاز دارند- کمتر اشاره  شده است.

معانی مواد

مواد دو نقش منطبق بر هم دارند: یکى ایجاد عملکردهاى فنى 
محصول و دیگرى هویت آن است. اشیاء مى توانند داراى مفهوم باشند، 
Ash-) تداعى معانى کنند یا نشانه اى از یک منظور انتزاعى باشند

by & Johnson, 2013,3). رابطه احساســى بین استفاده کننده و 
محصول، تا حدود زیادى، برخاسته از ابعاد سمبولیک محصول است. 
معناى سمبولیک یک شىء اغلب ناشى از مفاهیم مشترك بین افراد 
است. افراد از مفاهیم ســمبلیک براى بیان شخصیت و روابط شان 
با دیگران استفاده مى کنند(McDonagh, et al., 2002, 231). آیا 
مى توان گفت ماده اى ویژگى ها و خواص تعیین نشده اى مثل هویت یا 
شخصیت دارد؟ در دیدگاه اول جواب منفى است. مواد، زمانى که در 
یک محصول مورد استفاده قرار مى گیرند، شخصیت هاى گوناگونى به 
خود مى گیرند (Ashby & Johnson, 2013, 90). معناى برخاسته 
از مواد، توسط تعامل متقابل بین ویژگى هاى مختلف محصول (مانند 
شکل، عملکرد)، ویژگى هاى مواد (با توجه به محتوایى که مواد در آن 
استفاده شده) و شخص استفاده کننده ایجاد مى شود. بنابراین معناى 
برخواسته از مواد نمى تواند محدود به ویژگى  یا احساسى خاص شود 

.(Hodgson et al., 2004, 593)
جدول 1، ویژگى هاى احساســى مواد -کــه در برخورد با کاربر، 
بروز پیدا مى کنند- را نشــان مى دهد. این ویژگى ها شــامل تمام 
احساساتى اســت که فرد هنگام برخورد با مواد- دیدارى، شنوایى، 
بویایى، چشــایى و المســه- حس مى کند. به طور مثال وقتى فرد 
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شئ اى اســفنجى را در دست مى گیرد؛ نرمى آن را حس مى کند و 
با کمى فشار احســاس مى کند که قسمتى از شئ فرو مى رود. این 
احساســات برخاسته از حواس پنج گانه ماست و تا حدود زیادى در 
بین افراد مختلف، مشترك است. ولى قسمتى از احساس ما نسبت 
به محصوالت برخاسته از اداراکات ماست و این اداراکات حسى، کامًال 
شخصى هســتند. تالش براى بیان کردن احساسات توسط کلمات 
کار ســاده اى نیســت و کمتر پیش مى آید که افراد شئ اى را مانند 
هم ببینند. این احساسات چیزهایى درونى هستند که به محصول، 
افراد و محتواى فرهنگى آنها وابسته اند. گاهى اوقات مبهم هستند 
و مفاهیم شــان با زمان تغییر مى کند. محصولى که امروز شــیک و 
تجمالتى دیده مى شود شاید در گذشته مضحک و خنده دار بوده و 
در آینده زشت باشد. با این وجود، توافق در مورد زیبایى محصوالت 

تا حدودى توسط تشریح دریافت هاى حسى، امکان پذیر است.
اشبى، واژگانى را که براى توصیف محصوالت به کار مى روند، در 
جدول 2 خالصه مى کند او از این واژگان به عنوان الفباى دریافت 
حسى یاد کرده و معتقد است که وجود یک چنین الفبایى ضمن 
ایجاد درك استتیکى مشــترك بین افراد یک جامعه، مى تواند به 
طراحان کمک کند تا خواسته هاى احساسى کاربران را بهتر درك 

.(Ashby & Johnson, 2013,76) و در محصول پیاده کنند
این مقاله در پى تحقیق در مورد مسائل زیر است:

• آیا اســتفاده از ویژگى هاى مواد، مى تواند ادراکات حســى 
مشترکى را در محصوالت مختلف ایجاد نماید؟

• آیا امکان ایجاد الفبایى حسى براى بیان احساسات در مورد 
مواد و محصوالت صنعتى وجود دارد؟

• آشکار سازى ضرورت نیاز به آموزش مواد و روش هاى ساخت 
جدید و راهکارهاى مختلف براى انتخاب مواد براى دانشــجویان 

طراحى صنعتى

3- مطالعه موردی

3-1- معرفی نمونه و روش تحقیق
هدف از انجام این تحقیق، شناســایى تاثیر مواد بر دریافت هاى 
احساسى کاربران است. نتایج حاصل از این گونه مطالعات مى تواند 
طراحان را در انتخاب ماده مناســب براى ساخت محصوالت یارى 

رســاند. در یک تحقیق مشابه، ون کسترن و دیگران سعى در کشف 
 Kesteren,) معانــى متفاوت مواد در محصوالت مختلــف کرده اند
et al. 2007,44). آنهــا جدولى از نمونه هاى مختلف محصوالت را 
جمع آورى کردند و آنها را براساس احساساتى که منتقل مى کنند، 
دســته بندى نمودند و سپس مواد و ویژگى هاى احساسى مشترك 
آنها را استخراج کردند و جدول بدست آمده را به عنوان الگویى براى 
انتخاب مواد در طراحى محصوالتى با ویژگى هاى احساســى مشابه 
مــورد آزمون قرار دادند. از آنجایى که فرم و کاربرى هاى محصوالت 
گرد آورى شــده آنها، کامًال متفاوت و متنوع بودند، نســبت دادن 
احساس یا صفت عنوان شده صرفاً به مواد به کار رفته در ساخت آنها، 
درست نبود. همچنین مواد براى ایجاد فرم و ویژگى خاص محصول، 
به کار برده مى شوند و اغلب محصوالت آزمون مذکور، امکان استفاده 
از مواد متعدد را نداشتند. لذا در مطالعه حاضر، براى رفع مشکل فوق، 
تنها یک نوع محصول انتخاب شد، محصولى که بتواند طیف وسیع-

ترى از مواد را پذیرا باشد. اشتراك فرمى محصوالت سبب مى شود، 
احساس بیان شده توسط آزمودنى ها، بیشتر مربوط به مواد استفاده 
شده در محصول  باشد. در این مقاله که یک تحقیق کیفى محسوب 

تورفته- غیر تورفته        نرم- سفت       جذب رطوبت باال- جذب رطوبت پایین             توپر- متخلخلفشار
صداى خفه- زنگ دار       دامنه باال- دامنه پایین               صداى بلند- صداى کمصدا

بد بو- بوى طبیعى- بدون بو- خوشبو          طعمبو و طعم
بازتابى- غیر بازتابى           مات- براق          شفاف- نیمه شفاف-کدر           بافتدار ساده- بافت دار غیر معمول             صاف- زبرانعکاس

فام رنگ         تک رنگ- چند رنگ          کم رنگ- پررنگ              تیره- روشن           رنگ پریده- رنگ مقاوم        نقشداررنگ
انعطاف پذیر- سخت           شکننده- غیر شکننده              سبک- سنگینلمسی

گرم- سرددما
چسبناك- غیر چسبناك             خشک- مرطوب- روغنى              زبر- صافاصطکاك
انتشار نور باال- انتشار نور کم تابش نور

متضاددریافت حسی
آرامپرخاشگر

گرانارزان
مد روزکالسیک
سرددوستانه

احمقانههوشمندانه
غیرعادىمعمولى
سادهدکوراتیو

موج دارصاف
با دوامکم دوام
پرجنبشکم تحرك

زمختظریف
تفریطىافراطى
مردانهزنانه

غیررسمىرسمى
تولید انبوهدست ساخته

دروغینحقیقى
مضحکجدى

نامطلوبدوست داشتنى
بزرگسالبچگانه
آیندهقدیمى

جدول1- ویژگی های احساسی مواد.

(Kesteren et al., 2007,43)  :ماخذ

جدول 2- دریافت های حسی از محصوالت.

.(Ashby, Johnson, 2014,76) :مأخذ
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مى شود، جمع آورى داده ها از طریق مصاحبه و پرسشنامه انجام شده 
و تجزیه و تحلیل داده ها توسط روش توصیفى صورت گرفته است. 

محصول منتخب یک گلدان با فرمى 4 گوش است. از آزمودنى 
خواسته شد تا ماده مناسب مورد نظرش را براى آن پیشنهاد کند. 
در این آزمون تعداد 40 نفر شرکت کننده حضور داشتند: 10 نفر از 
آنها، افرادى عادى متشکل از خانم ها و آقایان، با حدود سنى 21 تا 
33 سال و 30 نفر، دانشجویان ترم 6 و 7 طراحى صنعتى، با حدود 
سنى 22 تا 30 سال که 15 نفر آنها دختر و 15 نفر آنها پسر بودند، 
ملیت همه آنها ایرانى بود و مقیم شــهرهاى مختلف ایران بودند. 
نمونه هاى گلدان با 24 ماده مختلف در تصاویرى با ابعاد 8 در 10 
سانتى متر به شرکت کنندگان نشان داده  شد و از آنها خواسته  شد 
تا به صورت مجزا احساسشــان را نســبت به هرکدام بیان نمایند.

قبل از شروع آزمون، توضیحات مختصرى در مورد آزمون و اهداف 
برگزارى آن و نحوه پاسخ دهى به سؤاالت در اختیار شرکت کنندگان 
قرار  گرفت و از آنها خواســته  شــد تا آزادانه و صادقانه دریافت هاى 
حسى شــان را از محصول نمایش داده شده، بیان کنند و براى آزادى 
بیشتر، مى توانستند نظریات شان را در پرسشنامه اى که تهیه شده بود 
بنویسند. قبل از نمایش تصاویر براى کشف میزان آشنایى دانشجویان 
طراحى صنعتى با فرایندهاى مختلف انتخاب مواد، چند پرسش کوتاه 
در مورد اینکه آیا براى انتخاب ماده مناســب براى محصول طراحى 
شده شان از فرایند خاصى استفاده مى کنند و با چه مشکالتى در هنگام 
انتخاب متریال مناسب براى محصولى جدید روبرو هستند از آنها پرسیده 
شــد. در ادامه نتایج آزمون و تصاویر مربوط به آن آورده شــده است.

3-2- تحلیل نتایج
دانشجویان طراحى صنعتى هیچ روش خاصى را براى انتخاب مواد 
در طراحى محصول جدید نمى شناختند. بیشتر افراد در پاسخ گویى 

به ســئواالت، از کلمات محدودى استفاده کردند و به ندرت تعابیر 
احساسى عمیق ترى به کار بردند و این در مقایسه با جدول کسترن 
نشان مى دهد که آزمودنى ها على رغم تحصیالت مرتبط، در بیان هاى 
احساسى با کلمات راحت نیســتند به طور مثال تعابیرى همچون 
فضول، متواضع، گوشه گیر بسیار کم استفاده شده اند و این در صورتى 
اســت که مواد و ویژگى هاى مشترکى بین تصاویر آزمون کسترن و 
این آزمون به کار گرفته شــده بود. لذا براى یافتن دلیل این مسأله، 
تصاویر کسترن مورد آزمون قرار گرفت و هیچ یک از آزمودنى ها به 
صفات گوشه گیر، متواضع و فضول در محصوالت آن، اشاره اى نکردند 
و باقى صفات دیگر نیز، مانند رك، بى خیال و صادق نیز بســیار کم 
به کار رفته بودند. به نظر مى رســد نســبت دادن برخى صفات به 
محصوالت، غیر حقیقى و دور از تصور است. با این وجود احساسات 
بیان شده توسط شرکت کنندگان حاوى نکات مشترکى بود که این 
امر ما را در امکان ایجاد الفباى درك حسى امیدوار مى سازد. گرچه 
سئواالت این آزمون براى افراد عادى، خیلى غیر منتظره و عجیب بود 

ولى شباهت هایى در بین نظریات آنها و دانشجویان وجود داشت. 
در حالت کلى نظریات بیان شده در مورد ویژگى هاى مواد در 
آزمون را مى توان در 5 دسته کلى طبقه بندى کرد. این ویژگى ها 
در جدول3 لیست شده اند. پیشنهادات مواد براى گلدان و دالیل 
انتخــاب آنها از ســوى آزمودنى ها به طــور خالصه در جدول4 
آورده شده است. نمودار 1 و 2، فراوانى انتخاب مواد را قبل و بعد 
از نمایش نمونه هاى مختلف محصول نشــان مى دهد. با توجه به 
نتایج برآمده از جدول4 و نمودار1و2، تنوع مواد پیشنهادشــده 
قبل از نمایش تصاویر، نســبت به آنچه که در تصاویر آمده است 
کمتر است. شرکت کنندگان پس از دیدن تصاویر، موارد بیشترى 
از آنچه که در مواد پیشنهادى شان، ذکر کرده بودند، پسندیدند. 
تصویر1، دریافت هاى حسى متفاوتى که در مورد هر کدام از مواد 

مثالتوصیفاتمشخصه
قابل استفاده در اقلیم آب و هوایى خاص، ارگونومى و ...تمام جمالتى که مربوط به استفاده از محصول مى شونداستفاده 
تمام ویژگى هاى احساسى مواد که قابل لمس هستنداحساسى

این توصیفات شخصى اند
رنگ، بافت، نرمى، سختى، سردى و گرمى،جال و شفافیت و ...

تمام توصیفاتى که یادآور مفهومى خاص براى فرد هستنددریافت هاى حسى
این توصیفات خیلى شخصى ترند 

مدرن،لوکس، مناسب براى فضاى خاصى مانند تاالر پذیرایى،
 اختصاص به گروهى خاص و ...

استحکام، مقاوم در برابر زنگ زدگى، ضد خش و...ویژگى هاى فنى مواد و روش هاى ساختفنى مهندسى
قابلیت بازگشت به چرخه طبعت، بازیافت پذیرو ...توصیفاتى که مربوط به طبیعت و مواد هستندمحیط

جدول 3- مشخصه های مواد بر اساس توصیفات شرکت کنندگان.

تأثیر انتخاب مواد بر دریافت هاى احساسى کاربران از محصوالت

دالیلمواد پیشنهادی
سفید نشان دهنده پاکى است-  لوکس شدن- احساس مالکیت به آن – سفال یا سرامیک با بافت زبر- سرامیک آبى و فیروزه اى-سرامیک سفید- سرامیک با لعاب براق- چینى براق 

مناسب براى بیشتر فضاها و سلیقه ها
حس قدیمى- نزدیکتر به طبیعتگلى

چوب به دلیل ارتباط آن با طبیعت و گل چوب
حس تمیزى و زیبایى و مدرن-شیشه

استیل - آلومینیوم با روکش کروم
فلز براق

به دلیل زیبایى و نمایشگر پاکیزگى – تضاد بین گلدان و گل باعث حفظ 
زیبایى گل مى شود- به دلیل فرم گل و گلدان حس تیزى و مقاوم بودن 

پالستیک - پالستیک مات تیره- پالستیک مشکى- پالستیک صاف و یکدست
پالستیک مات تیره- پالستیک - نوعى از پلیمرها- پلیمرهاى دوستدار طبیعت بافتدار

براى تولید انبوه- به دلیل آنکه فرم آن ساده و سنگین است
به دلیل مقاومت در برابر رطوبت

نزدیک به طبیعت و احساس زنده  سنگى

جدول 4- مواد پیشنهاد شده برای گلدان از سوی شرکت  کنندگان در آزمون و دالیل آنها.
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بیان شده است، را نشان مى دهد. صفاتى که با رنگ نارنجى مشخص 
شــده اند، داراى فراوانى باالى 80 درصد بودند و رنگ آبى 80 تا 50 
درصد، رنگ ســبز 50 تا 20 درصد و رنگ بنفش زیر 20 درصد را 
نشان مى دهد. همان طور که در شکل 1 مشخص است، مواد استیل 
براق، پالستیک متخلخل، چینى سفید، رویه گلدار، حصیر طبیعى، 
سفالى و پالســتیک مات تیره، داراى توصیفات بیشترى با فراوانى 
باالى 80 درصد هستند که نشان مى دهد نظر آزمودنى ها در مورد 
این مواد بسیار شبیه به هم است و نیز در تمام مواد مورد آزمون به 

غیر از پارچه طرح دار، حداقل یک مورد از صفات ذکر شــده داراى 
فراوانى باالى 80 درصد است که حاکى از وجه اشتراك دریافت هاى 

احساسى کاربران از آن ماده مى باشد.
جدول 5، واژگان به کار گرفته شده از سوى آزمودنى ها را نشان 
مى دهد. برخى از کلمات که مفهومى شــبیه به هم داشتند با هم 
دســته بندى شــدند و نیز کلماتى که مفاهیم متضاد هم داشتند 
شناســایى و دسته بندى شدند. پاره اى از واژگان، بسیار شخصى تر 
هســتند که افراد معدودى به آنها اشاره کرده اند از جمله کلماتى 

نمودار 2- فراوانی مواد پیشنهاد شده بعد از نمایش تصاویر. نمودار 1- فراوانی مواد پیشنهاد شده قبل از نمایش تصاویر. 

موادپاسخ هاموادپاسخ هاموادپاسخ هاموادپاسخ ها
پالستیک رنگی براق

نامناسب
جلف و سبک

پر انرژى
پر رو و مغرور

سنگ مرمر
شکوه و جالل

ظاهر نما 
بى سلیقه

تمیز
سخت و محکم

چوب
گرم

آرام و مهربان
دوستانه- زنده

وفادار
دقیق

استیل براق
خشن- سرد 

جدى
صنعتى- تجارى 

مدرن
قوى و محکم

پارچه طرح دار
دوستانه

جوان 
سنتى

شاد و زنده
خودمانى - شلوغ

روکش کاغذ شفاف
آشفته و بى نظم

شلخته
زیاده رو
مضطرب

پالستیک متخلخل
عجیب و نامفهوم

پیر
زشت
کثیف

استیل مات 
دلگیر و سرد

صنعتى
بى روح
مالیم
گیج

فلز زنگ زده

فراموش شده
کثیف
عصبى

پالستیک بافت دار

سنگین
کهنه و قدیمى

خسته کننده
کثیف
بیمار

شیشه شفاف

ظریف
شکننده
احمقانه

رك

برنز

تجمالتى
مغرور و تنها

بیمار

رویه گلدار

مضحک
بى سلیقه

شاد و فانتزى
کودکانه

پویا
قدیمى

حصیر طبیعی

گرم و صمیمى
سنتى و قدیمى

خسته کننده

چینی سفید

تمیزى
صداقت

ساده و زیبا
با وقار و متین

زنانه

پالستیک رنگی براق 

احمقانه
پر انرژى

 گرم و صمیمى
بازیگوش

مدرن

گونی

ارزان
فقیر

ساده و مهربان
غریب و تنها

رویه تنه درخت

زمخت
پیر و سالخورده

زحمتکش و صبور
با تجربه

قوى

سفالی

تواضع و فروتنى
سادگى

مهربان و دوست
رك

حصیر پالستیکی

سنتى
ارزان
فقیر 

مطیع 
منطقى
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مانند بیمار، مضطرب، وفادار، زحمتکش و گیج. بررسى کلمات به 
دســت آمده از این آزمون و مقایسه آن با لیست واژگانى که اشبى 
پیشــنهاد داده است (جدول 2) نشــان مى دهد که بیشتر کلمات 
لیست اشبى با واژگان این آزمون هم پوشانى دارد و مى توان مدعى 
شد که در مواردى، دریافت هاى احساسى در میان افراد مى توانند 

مشــترك باشند. بدیهى است که هریک از واژگان براى افراد مورد 
آزمون معانى متفاوتى مى توانند داشــته باشــند به ویژه در مورد 
برخى از اصطالحات مانند کلمه مدرن، که تقریباً همه افراد آن را 
به کار برده اند، لیکن به نظر مى رسد این واژه و برخى کلمات دیگر 

براى افراد مختلف، مفاهیم متفاوتى داشته است.

چرمی

مغرور
غیر معمول 

نامتناسب
مردانه
رئیس

چوب میخ دار

قدیمى 
از مد افتاده
زندان، اسیر
روم باستان

با دوام

شیشه مات

مرده و بى روح
دو رو

پالستیک مات تیره

مغرور- خشک
قوى - مردانه

رسمى - سنگین
ساده و بى آالیش

مدرن
فراوانى ادراکات حسى آزمون شوندگان: 80-100درصد – 80-50 درصد- 50-20 درصد- 20تا 0در صد

موادپاسخ هاموادپاسخ هاموادپاسخ هاموادپاسخ ها

تصویر 1- پاسخ های ارائه شده در مورد مواد مختلف.

تأثیر انتخاب مواد بر دریافت هاى احساسى کاربران از محصوالت

متضاددریافت حسیمتضاددریافت حسیمتضاددریافت حسی
بیمارمردانهزنانهجلف و سبکسنگین- رسمى- خشک

کهنه- فراموش شده- از مد افتادهعصبى- خشنشاد- فانتزىمتواضع- فروتنپر رو- مغرور- رئیس
کودکانهظریفزمختخسته کنندهپر انرژى- پویا

مضطربمالیمزیاده رومنطقىنامناسب- نا معمول- عجیب
گیجدو رورك- صادقانهسادهبا شکوه- تجمالتى- لوکس
صبورتمیزکثیفدقیق- باوقار- متینآشفته – شلخته- بى سلیقه

بازیگوشزیبازشتبى روح - مردهزنده
زندان- فضاى گرفته- دلگیرگرانارزانشکنندهسخت – محکم- قوى

مطیع- وفاداربا تجربهاحمقانهقدیمى- سنتىمدرن
زحمتکشجدىخنده دارسرد- تنهادوستانه- خودمانى- گرم

فقیرانهبى دوامبا دوامشلوغآرام 
جوانپیر – سالخورده

جدول 5- دریافت های احساسی و واژگانی که آزمون شوندگان در مورد مواد به کار رفته در ساخت گلدان ها ذکر کرده اند.

با توجه به نتایج بدســت آمده از آزمون به نظر مى رســد امکان 
دستیابى به الفبایى مشترك در بیان احساسات توسط مواد مختلف 
در محصوالت متعدد دور از انتظار نباشد. البته باید توجه داشت که 
معناى برخاســته از مواد، بســتگى دارد: 1- به مفهوم کلمه (یعنى 
صفت یا واژه اى که به تنهایى مفهوم مشخص و بدون ابهامى داشته 
باشــد) 2- نوع مواد و روش هاى ساخت و پرداخت نهایى محصول 
3- محصولى که مــواد را به نمایش مى گــذارد (هم به لحاظ نوع 
کاربرد و هم به لحاظ فرمى) 4- استفاده کنندگان (محتواى فرهنگى، 
اجتماعى و نیز زبان محاوره اى آنها). به طور مثال صفاتى مانند صبور، 
زحمت کش، وفادار و مضطرب، خیلى مبهم و نسبى هستند چه بسا 
هر کدام از آزمودنى ها، نظر مشترکى در مورد تعاریف هریک از این 
مفاهیم نداشته باشند. همین مساله، تصمیم گیرى در مورد انتخاب 
ماده مناســب براى ســاخت قطعات و محصوالت را براى طراحان 
صنعتى به چالشــى بزرگ تبدیل مى کند. عالوه بر این، دانشجویان 
رشــته  طراحى صنعتى به عنوان طراحان تازه کار و کم تجربه، هیچ 

منبع اطالعاتى مدونى در اختیار ندارند تا بتوانند با اســتناد به آنها، 
با مواد مختلف به صورت طبقه بندى شده آشنا شوند و ویژگى هاى 
فنى و زیبایى شــناختى آنها را در کنار هم مقایســه کنند. آنها نیاز 
به نمونه هایى از محصوالت دارنــد که ضمن معرفى دقیق متریال 
آنها، نحوه ســاخت و پرداخت آنها نیز مشخص شود تا بتوانند مواد 
را، به لحــاظ بصرى نیز، ارزیابى کنند نه صرفاً از لحاظ فنى. برخى 
سایت هاى اینترنتى و بسته هاى نرم افزارى که براى کمک در انتخاب 
مواد و روش هاى ساخت تهیه شده اند، مواد را بر اساس ویژگى هاى 
مختلف فنى و نیز تا حدودى ظاهرى دسته بندى کرده اند. یکى از این 
نرم افزارهاCES selector  است که بیش از بقیه نرم افزارها جوانب 
ظاهرى و زیبایى شناخت مواد را در نظر گرفته است و امکان مقایسه 

ویژگى هاى مختلف مواد را در مقابل هم فراهم مى کند.
با توجه به اینکه مواد مختلف به کار رفته در محصوالت، بیشتر از طریق 
دو منبع احساسى دیدارى و المسه احساسات کاربران را تحت تاثیر 
قرار مى دهند، پیشنهاد مى شود، تأثیرات لمسى مواد نیز در مطالعات 
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