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بررســی شــخصیت محصولــی خودروهــای ســدان از دیدگاه
مشتریان ایرانی با استفاده از مهندسی کانسی*
علیرضا اژدری** ،1میالد کریم پور الله دشتی

2

 1استادیار دانشکده طراحی صنعتی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 2کارشناس ارشد طراحی صنعتی ،دانشکده ی هنرهای کاربردی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،95/5/24 :تاریخ پذیرش نهایی)95/9/28 :

چکیده

یکی از مهمترین ابزارهایی که در عصر مدرن برای طراحی استایل خودروهای سواری توسط طراحان مورد استفاده قرار میگیرد،
توجه به وا کنش مشــتری اســت .مهندســی کانســی به عنوان یکی از کارآمدترین روشهای طراحی احساســی میتواند روشــی
مناسب برای ارزیابی احساسی و روانی نگاه مشتریان به وضعیت کنونی طراحی استایل درصنعت خودرو باشد .در این مقاله ،به
بررسی شخصیت محصولی برترین خودروهای سدان با استفاده از مهندسی کانسی پرداخته شده است .بدین منظور ،پس از
معرفی مفاهیم مرتبط و نیز پژوهشهای محققان در زمینههای مربوطه 5 ،خودروی سدان برتر سال 2013موجود در بازار ایران
و جهان انتخاب شد و با استفاده از مهندسی کانسی ،پرسشنامهای با  ۲۰بعد شخصیتی و در قالب لیکرت  5خانهای در زمینهی
شــخصیت محصولی برای این تحقیق طراحی شــد و از 40کاربر( ۲۲پســر و  18دختر) 22تا  35ساله خواسته شد تا با استفاده از 5
نمای استاندارد شده و با ویژگیهای یکسان برای خودروها ،هر خودرو را مورد سنجش قرار دهند .پس از تحلیل آماری دادههای
خروجی ،میزان قدرت هویت نشان تجاری هر محصول براساس شخصیت محصولی و گرایشهای کالسیک ،مدرن و اسپرت را
آشکار کرد ،همچنین شخصیت محصولی وقار به عنوان شخصیت محصولی مشترک مدلهای برتر از دیدگاه کاربران شناخته شد.

واژههای کلیدی

خودروهای سدان ،شخصیت محصول ،مهندسی کانسی ،وا کنش مشتری ،طراحی احساسگرا.

* این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده دوم ،با عنوان" طراحی بدنه خودروی سدان کالس متوسط برای برند ایران خودرو با رویکرد
طراحی ارگانیگ" می باشد که به راهنمایی نگارنده اول در تاریخ 1392/12/15به انجام رسیده است.
** نویسندهی مسئول :تلفن ،09360467986 :نمابرE-mail: alireza.ajdari@ut.ac.ir. ،011-52211003 :
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مقدمه
صنایــع خودروســازی ایــران از اولیــن روزهــای پیدایــش در هیــچ
دورهای هماننــد امــروز نیازمند آ گاهی از ذائقه مشــتریان در حوزهی
استایل و از جنبهی احساسی نبوده ،چرا که خودروسازان دریافتهاند
رمــز پیــروزی و مانــدگاری در بــازار رقابتــی ،در گــرو آ گاهــی از گرایــش
مشتریان است .کمپانیهای حاضر در بازار و همچنین خودروسازان
نوپــا در سراســر جهــان ،شــالودهی اســتراتژی تولیــد خــود را بــر نظر و
عکسالعملهــای احساســی مشــتریان خــود بخصــوص در حــوزهی
اســتایل بنا نهادهاند که اصلیترین مشــخصه در عصر مدرن طراحی
اســتایل محســوب میگردد .در ایران تا کنون هیچگونه تحقیقاتی در
این حوزه انجام نگرفته و گرایش مشــتریان ایرانی به شــخصیتهای
محصولــی در اســتایل کــه احساســات آنهــا را برانگیختــه و بــه خریــد
خــودرو ترغیــب کنــد ،نامعلــوم اســت .مفهــوم شــخصیت محصولــی
خودروها امروزه از نگاه طراحان و مشــتریان به عنوان فصل مشــترک
یگــردد که از ابتــدای پیدایش خودروهــا ،همانند
خریــد محســوب م 
دیگــر محصــوالت صنعتــی بتدریــج تکامــل و اهمیــت یافتــه اســت.
در ســیر تکامــل و تولیــد خودروهــا بخصوص خودروهای ســواری
خانوادگــی ،1دگرگونیهــای فرهنگــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و نیــز
تغییــرات ســبک زندگــی انســان در قــرن گذشــته بــه خوبــی آشــکار
اسـ�ت( ،)Berger, 2011به وسیلهی سنجش وا کنشهای احساسی
مشــتری نســبت به محصــول ،میتــوان محصوالتی طراحــی کرد که
وا کنشهای احساسی مورد نظر را دارا باشند (.)Desmet et al., 2007
اندکــی پــس از تولیــد انبــوه خودروهــا در عصــر نــوآوری و تولیــد،
تولیدکنندگان خودرو به منظور حفاظت از ساختارهای داخلی خودرو
و نیز ایجاد رابطهی احساســی آن با مشــتریان ،تصمیم به ایجاد بدنه
ب��ه عن��وان ی��ک واس��ط بص��ری گرفتن��د ( .)Jaafarnia, 2011بــروز رکــود
اقتصــادی آمریــکا در دهــهی  20میــادی ،طراحــان و تولیدکننــدگان
2
محصوالت صنعتی بخصوص خودروها را بر آن داشت تا از استایلینگ
به عنوان ابزاری برای جذب مشتریان استفاده کنند .امروزه طراحان
به منظور نزدیک کردن هرچه بیشــتر محصول به مشتریان ،تصویری
از شــخصیتهای انسانی و حیوانی موردپسند مشــتریان را به صورت

نشــانهها و نمادها در طراحی استایل محصوالت صنعتی و بخصوص
خودرو میگنجانند تا موجب شناخت سریعتر نشان تجاری و مفاهیم
مورد نظر شود.
شــخصیت محصول به عنوان یکی از اجزای هویت نشــان تجاری
در دههی اخیر نخســتین بار توســط پاتریک جردن 3مطرح شــد و از
آن زمــان ،همــواره مــورد توجه نشــانها ،طراحــان و مشــتریان بوده
است .مشتریان تمایل دارند تا از شخصیتها به عنوان ابزاری روانی
برای برقراری ارتباط با واقعیتهای پیچیده استفاده کنند .حال در
دنیای طراحی محصول ،این واقعیت پیچیده میتواند هویت نشان
تجاری4و زبان طراحی 5باشـ�د (.)Janlert & Stolterman, 1997, 297
مهندســی کانســی به عنــوان یک ابــزار قدرتمند ســنجش کیفیت
بصــری و طراحی احســاسگرا 6میتوانــد در توصیف و تحلیل وضعیت
پیچیــده و متنــوع شــخصیت محصولــی در اســتایل خودروهــای
ســواری،گرایشهای مهــم و موردپســند مشــتریان امــروز کارآمــد بوده
و قابلیــت ترجمــهی دریافتهــا ،احساســات و خواســتههای درونــی
مشتری دربارهی ایده یا محصول را به پارامترهای ادرا کی طراحی دارد
(کلینــی ممقانــی و خــرم .)160-151، 1387 ،بــر ایــن اســاس ،تحلیل و
بررسی شخصیت خودروهای سدان با استفاده از مهندسی کانسی 7و
از دیدگاه کاربران جوان ،موضوع این مطالعه است .نتایج این پژوهش
بــرای طراحــان محصــول و خــودرو ،خودروســازان داخلــی و خارجــی،
چش ـمانداز امــروز و گرایــش مشــتریان ایرانــی نســبت بــه شــخصیت
محصولی 8خودروها و اســتایل آنها را آشــکارخواهد کرد .بدین منظور
در ایــن پژوهــش ،پــس از معرفی مفاهیم و پیشــینهی موضوع ،مدلی
متشــکل از صفاتــی بــرای خودروهــا ارائــه شــد .پنــج خودروی ســدان
مطــرح بــر اســاس آمارهای فــروش جهانــی از منابع معتبــر جمعآوری
شــد و توســط نمونهای 40نفری از جوانان ایرانی  35-22ســال که به
تصــادف انتخــاب شــدهاند ،مورد ســنجش قرار گرفــت .دادههــا مورد
ارزیابــی آماری قرار گرفت تــا نمونههای برتر وگرایشهای بصری طیف
جوان مشتریان آشکار گردد و بتوان بین پنج نمونه خودروی سدان و
صفات انتخاب شده ،رابطهی معناداری را بدست آورد.

 .1شخصیت محصولی
در بخــش تحقیقــات و توســعهی کمپانیهــا ،اســتفاده تجربــی
از شــخصیت و طراحــی شــخصیت ،راهــکاری کاربــردی بــرای ایجــاد
مزیتهای بیشــتر برای نشــان تجاری و یکــی از راههای میانبر برای
توسعهی آن است که دستهای از تمایزهای پایدار را بین رقبای دیگر
و ایجـ�اد رابطـ�هی مسـ�تقیم بـ�ا کاربـ�ران را امکانپذیر میکنـ�د (,7-11

 .)Ghodeswar, 2008مصنوعات ،اشــیاء بیجانی هستند که هویت
ندارنــد و تنهــا بــا برقراری ارتباط حســی بین محصــول و مردم هویت
پیــدا میکننــد .محققانــی چــون ریســمن  9معتقدنــد ،محصــوالت
صنعتــی امــروزه نه تنها به دلیل نحوهی ســاخت و مــواد اولیه ،بلکه
به دلیل شــخصیت و هویت خود نیز به فروش میرســند .شــخصیت
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محصولــی "در محصــوالت بــه روی وجوهی که بیشــترین تعامل را با
مشــتری دارند انعکاس مییابد ،همانند چهرهی انســان در مواجهه
بــا دیگران .امــروزه در دنیای طراحــی خودرو ،نمای جلــو 10به عنوان
چهره خودرو ،بسیار مورد توجه است ".طراح خودرو گیلس 11معتقد
است" :چهره ی خودرو ،ابزاری است که مقصود ما را نشان میدهد،
اســتودارد 12طراح خــودرو بیان میکند که ،قدرتمند به نظر رســیدن
خودروهــا ایــن حــس را بــه راننــده منتقل میکنــد که میتوانــد دیگر
خودروها را عاجز کند .در واقع آن استایل پیامی را منتقل میکند که
ممکن اســت راننده از بازگوکردن آن ،احســاس ترس و یا شرم داشته
باشـ�د"( .)Welsh, 2006محصول باید طوری طراحی شــود که از صد
قدمی بتوان شــخصیت و هویت آن را شــناخت ،به گونهای که حتی
زوایـ�ا و گوشـ�ههای آن نیـ�ز حرفی برای گفتن داشـ�ته باشـ�ند (Bloch,
 .)1995, 20بنابراین اســتراتژی جهانی در این زمینه ،خلق معانی با
استفاده از میانبرهای طراحی ارزشمحور نظیر ایجاد شخصیتها،
برای القای ارجاعاتی اســت که به ارزشهای محوری نشــان تجاری
اشــاره دارند .تصویر ،1جایگاه شــخصیت محصولــی میان حوزههای
مشتری و هویت نشان تجاری را نشان میدهد.
کمپانــی بــی ام و13در محصوالت خود از فرمهای پویا و تناســبات
قدرتمنــد بهــره میگیــرد ،ذهــن و احساســات مشــتری را بــه چالــش
میکشد و بطور آشکار ،شخصیتی متناسب با عملکرد فنی و تکنولوژی
بــاالی محصــوالت کمپانــی را در ذهــن مشــتری متبــادر میســازد
(تصویر .)2ولوو 14نیز دارای شخصیتی"ایمن ،اسکاندیناویایی و پویا"
اس��ت ( .)Karjalainen, 2007, 68محصــوالت صنعتــی مهــم منطقه
اســکاندیناوی ،به دلیل تحمل ویژگیهای اقلیمی ســخت ،همانند
مردم منطقه فرمی تنومند و مستحکم دارند.

ثابــت ،صندوق عقب مجزا ،جانمایی ســهجعبهای بــرای بخش بار،
اتاق و موتور ،فضای بار اغلب در پشــت و موتور در جلوی خودرو ،دو
ردیــف صندلــی ،گنجایــش حمل چهار یــا پنج سرنشــین ،دو یا چهار
درب در کنـ�ار بدنه" ( .)Macey & Wardle, 2009خودروهای ســدان
درکالسبندی اروپایی شامل گروه E، D، Cو Fهستند(Commission
 .)of the European Comunities, 1999در تصویــر ،3جانمایــی و
ساختار داخلی خودروهای سدان نشان داده شده است.

 .3وا کنش مشتری
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مشــتری ،شــخصی اســت که محصول را میخرد و مصرفکننده
همچنین کسـ�ی اسـ�ت که محصـ�ول را بـ�کار میگیـ�رد(.)Blythe, 2008
مشــتری را بــه عنــوان مصرفکننــدهی بصــری و محصول را بــه عنوان
خروجـ�ی فعالیتهای طراحی صنعتـ�ی تعریف کردهانـ�د(Crilly et al.,
 .)2004, 547–577مشتری خریداری است که با خرید محصول قصد
دارد به هدفی خاص دست پیدا کند .حوزهی مشتری به مجموعهای
متشـ�کل از وا کنـ�ش مشـ�تری و حـ�واس او تقسـ�یم میشـ�ود(Schutte,
 .) 2005, 15-49مفهوم وا کنش مشــتری به سه حوزهی وا کنشهای
شــناختی ،وا کنشهای عالقهای و وا کنشهای رفتاری تقســیم شده
اســت ،همچنین در دســتهبندی دیگری ،ترسیم جذابیت محصول،
تشــخیص نوع محصول ،تجســم تمایل و آرزو ،درک کارکرد ،تشخیص
درج ـهی کیفیــت محصــول ،درک هویــت محصولــی ،شبیهســازی
احساس ،تحریک برای خرید( .)Hayes et al., 2008, 95-113دریافت
مشــتریان از ظاهــر محصــول بر ســه اصل اســتوار اســت ،مدرنبودن،
17

 .2گونهی سدان خودروهای سواری
گون ـهی ســدان در قــرن نوزدهم به اتاق کالســکهها گفته میشــد
یگــردد کــه نوعــی
و ریش ـهی آن بــه کلمــه ایتالیایــی  Sediaبــاز م 
گاریدســتی متعلــق بــه جنــوب ایتالیــا و ناپــل 15در قــرن شــانزدهم
ً
بـ�وده اسـ�ت ( .)Jenkins, 1933, 240-242ویژگیهایــی که عموما به
عنوان عناصرکالس ســدان شــناخته میشــوند عبارتاند از" :ســقف

تصویر-3جانمایی و ساختار خودروهای سدان.

تصویر  -1جایگاه شخصیت محصولی در حوزه ی هویت نشان تجاری و مشتری.

تصویر -2بیان بصری نوین بی ام و ،شخصیتی پویا را برای کمپانی به ارمغان آورده است.

تصویر -4مدلی از هستهی تمایالت و وا کنشهای احساسی مشتریان.
ماخذ)Desmet et al., 2007, 141–155( :
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سادگی و قابل استفاده بودن ( .)Hung & Chen, 2012, 83در زمینهی
وا کنشها و سازماندهی تمایالت مشتریان نسبت به ظاهر محصول،
مدلی براساس مدل اولیهی راسل 18ارائه شده است که در این مدل،
ابعاد تمایلی (محور افقی) و انگیختگی روانی (محور عمودی) با یکدیگر
ترکیب شـ�ده و ایدهی هسـ�تهی تمایل را بوجود آوردهاند (Desmet et
( )al., 2007, 141–155تصویر.)4
ویژگیهــای موقعیتــی نظیر بــازار و جایگاه اجتماعی مشــتری ،بر
وا کنشه��ای روان��ی موث��ر اس��ت ( .)Bloch, 1995, 20تحقیقات روی
چهــرهی خودروهــا نشــان میدهد کــه مشــتریان هنــگام مواجهه با
نمای جلوی خودروها به نســبت نمای جانبی ،ارجاعات سریعتری
به اجزای چهرهی انسان دارند .به عبارت دیگر ،خصوصیات فیزیکی
نمــای جلــوی خودروهــا میتوانــد الگوهــای انســانی راحتــی بیش از
هرالگـ�وی طبیعـ�ی دیگری در ذهن مشـ�تریان متبادر کنـ�د (Miesler,
 .) 2011, 76-91محققان دریافتهاند که صفاتی نظیر"مدرن بودن"،
ً
"ســادگی"و "جالــب بــودن" ،غالبــا توســط مشــتریان برای تشــخیص
تفـ�اوت ظاهـ�ری بیـ�ن محصـ�والت اسـ�تفاده میگـ�ردد (Blijlevens,
 .)2009, 27-35تحقیقی در زمینهی کشف انواع و مشخصههای فرم
محصوالت برتر از نگاه مشــتریان نشــان داده است که فرمهای"زیبا"
و"طبیعی" 19بیشتر از فرمهای دیگر در مشتریان ایجاد لذت میکنند
(.)Chang & Wu, 2007, 3-14

 .4طراحی احساسگرا و مهندسی کانسی

در نظرگرفتن این خصوصیات انجام میدهند (کلینی ممقانی و خرم،
 .)1387کانســی ،تحقیقــات خــود را بــر احساســات مشــتری معطوف
میدارد ،در نتیجه دانشی به دست میدهد تا محصوالت جذابتری
جهت رضایت کاربران طراحی شـ�ود ( .)Nagamachi, 2004مهندســی
کانســی از تکنیکهــای مختلفــی بهــره میگیــرد و رایجتریــن مدلــی
متشکل از کلمات کانسی معنیدار در حوزه مفاهیم موجود در طراحی
صنعتی برای مشــتریان است" .در طراحی صنعتی ،مقصود از ساخت
مدل کانسی این است که توصیفاتی نمادین و نشانهای را بتوان برای
واژههــای کانســی تعریف کــرد تا صفــات و شــخصیتهای محصول از
طریق مشـ�تری به خوبی مورد گزینش و قضـ�اوت قرارگیرند"(Schutte,
 .)2005, 20تصویر ،5مدلی از دید جامع به کانسی و فرآیند آن را نشان
میدهــد .دراین مدل ،کانســی به عنوان مجموعــهای از وا کنشهای
روانی– فیزیولوژیکی ،22احساسی گفته میشود که انسان در مواجهه
بــا محرکهــای خارجــی 23از خـ�ود بـ�روز میدهـ�د(Elokla et al., 2009,
 .)2بــه طورکلــی میتــوان ارتبــاط شــخصیت محصولــی در طراحــی
استایل محصوالتی چون خودرو را با مشتری ،فرآیند برانگیختهشدن
وا کنشهای روانی و همچنین بروز آنها به شــکل وا کنشهای رفتاری
که از طریق مهندســی کانســی مورد ســنجش قرار میگیرد ،به صورت
تصویر 6نمایش داد.

 .5آزمون و تجزیه و تحلیل

دونالد نورمن 20درکتاب طراحی احساسگرا بیان میکند که چگونه
انســان با اســتفاده از احساسات قادر است جهان اطراف را درک کند.
زمانی که طرحی به بازار عرضه و دیده میشود ،محرکهای احساسی
از استایل ،فرم و عملکرد طرح بروز پیدا کرده است بر روی ارجاعات و
انتخابهای آنان تاثیر گذاشته و برای مشتریان تجربهای را رقم میزند
( .)Miesler, 91 – 76 , 2011یکــی از مهمتریــن تکنیکهــای طراحــی
احساسگرا و نیز توسعهی عملکرد کیفی محصول ،21مهندسی کانسی
اســت .در این روش ،طراحان محرکهای احساســی که عکسالعمل
مشــتریان را برمیانگیزنــد تعیین کرده و ســپس طراحــی محصول را با

هدف این مطالعه ،یافتن گرایشهای مشــتریان ایرانی درحوزهی
اســتایل از طریــق بررســی شــخصیت محصولــی خودروهــای ســدان
اســت .عدم وجود رقابت میان خودروســازان ایرانــی و نیز محدودیت
ورود خودروهای کمپانیهای خارجی ،موجب رکود طراحی استایل و
عقبماندگی صنایع خودروسازی گشته است .تا کنون پژوهش قابل
توجهــی در ایــن زمینه صورت نگرفته اســت .در این پژوهش ،گونهی
ســدان خودروها از جنبهی احساســی توسط مشتریان جوان ایرانی و
از طریق مدل کانســی که متشــکل از واژگان کانسی یا شخصیتهای
محصولی هســتند ،مــورد ارزیابی قــرار میگیرد .بهکارگیری شــخصیت
انســانی بهمنظور تشــخیص محصوالت از هم و قضاوت احساسی آن

تصویر -5مدلی عملکردی از مهندسی کانسی و نحوهی شکلگیری آن.
ماخذ)Elokla et al., 2009) 2( :

تصویــر -6چگونگــی دریافــت مشــتری از شــخصیتهای محصــول در محصــوالت نشــانهای
تجاری ،وا کنش و فرآیند کانسی.
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بررسی شخصیت محصولی خودروهای سدان از دیدگاه مشتریان ایرانی با
استفاده از مهندسی کانسی

تعیینکنن��ده اس��ت (" .)Dumetriscu, 2007aخودروســازان مدتها از
چراغها بهعنوان چشم ،از سپر ب ه عنوان چانه و از جلو پنجره بهعنوان
دهان یاد کردهاند" (.)Welsh, 2006, 1
 .۱.۵روششناسی
بــرای اجرای تحلیــل ،برترین خودروهای کالس ســدان موجود در
بازارهــای ایــران و جهــان درســال ( 2014 –2013بازه زمانی ورود نســل
24
حاضر خودروهای سدان به بازار) با استفاده از پرسشنامهی لیکرت
در مقیــاس پنــج خانهای و به وســیلهی مشــتریان جــوان ایرانی مورد
ارزیابی احساسی قرار میگیرد .این مقیاس با توجه به نمونه انتخابی،
حجــم دادههــای احتمالــی و نیز کارآمــدی درجهبندی انتخاب شــد.
کالس سدان ،بهترین گونه از خودروها برای چنین تحلیلی است ،چرا
که از شناختهشــدهترین و قدیمیترین گونهها اســت 20 .واژه کانســی
مــورد اســتفاده بر اســاس تحقیقــات دمیترســکو و با توجه بــه گونهی
خودروهــا ،بازتعریــف و تعییــن شــده و دو وجــه متضــاد بــرای هرکــدام
انتخــاب گردید تــا برای شــرکتکنندگان قابل درک باشــند .دادههای
حاصــل مــورد ارزیابــی آماری قــرار میگیرد تــا گرایش شــرکتکنندگان،
شــخصیتهای محصولــی غالــب و روابــط بیــن آنهــا آشــکار گــردد.
درتصویــر ،7فرآینــد تحلیــل ایــن پژوهــش نشــان داده شــده اســت.

 .۲.۵گردآوری نمونهها
به دلیل شــناخت کلــی نگارندگان این پژوهــش از گرایشهای
25
موجود در بازارهای جهانی ،از روش"نمونهگیری طبقهای"()SS
اســتفاده شــد و پنج نمای اصلی 40خودرو موجود در بازار جهانی
جمعآوری شــد .طبقهبندی خودروها بر اساس سه گرایش اصلی
طراحــی اســتایل خــودرو سدان"،مدرن""،کالســیک" و" اســپرت"
انجامگرفتــه اســت .ســپس بــا اســتفاده از روش"نمونهگیــری
هدفمنــد"( ،26 )PSپرفروشتریــن خودروهــا انتخــاب شــدند تــا
هرکــدام از جنبههــای تنوع اســتایل و جغرافیای بــازار ،نمایندهی
مناســبی بــرای ســنجش باشــند .پنــج نمونــه نهایــی در جــدول 1
نشــان داده شــدهاند .خودروی فولکس پاســات ،نماینده ســبک
طراحــی کالســیک اروپــا و بهتریــن خــودروی ایــن کالس در بــازار
است .خودروی مرسدس کالس سی ،نماینده خودروهای لوکس
بــا اســتایلی مــدرن و پیشروســت .خودروی فــورد فیــوژن نماینده
اســتایل محصــوالت امروز آمریکا و پرفروشتریــن خودرو آمریکایی
در ایــن کالس اســت .مــزدا  ،3یکــی از پرفروشتریــن خودروهــای
ســدان اســپرت در آســیا ،اروپــا و نماینــده اســتایل مــدرن شــرق و
ً
نهایتا ســمند به عنوان تنها خودروی پرفروش ملقب به خودروی
ملی در ایران و خاورمیانه اســت.

تصویر -7فرآیند آزمون و روش تحقیق در این پژوهش.
جدول -1پنج نمونهی مورد ارزیابی در این پژوهش.

خودروها

فولکس وا گن پاسات -2012

فورد فیوژن 2014-2012

مزدا
2013-2012 ،3

مرسدس کالس سی -2013
2014

سمند اس ای 1393

تصاویر

گرایش

کالسیک

کالسیک

مدرن

اسپرت

اسپرت-کالسیک

توضیحات

یکی از پرفروشترین
خودروهای سال  2013اروپا
و خودروی سدان سال 2012

هشتمین خودروی
پرفروش سال  2013دنیا
و پرفروشترین خودروی
سدان  2012بازار آمریکا

خودروی سال  1389ایران
از دیدگاه خبرنکاران و یکی
از پرفروشترین خودروهای
سدان در چند سال اخیر

دومین سدان پرفروش
دنیا در سال  2012و یکی از
پروفروشترین خودروهای
2013

پرفروشترین خودروی
سدان ایران و اولین
خودروی ملی ایران

ماخذ )www.ikco.com, 2013( :و
( )www.netcarshow.com/Ford, 2013و
( )www.netcarshow.com/Mazda, 2013و
( )www.netcarshow.com/Mercedes Benz, 2013و
()www.netcarshow.com/VW, 2013
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 .۳.۵تعیین واژ گان کانسی و طراحی پرسشنامهی آزمون
در ایــن پژوهــش ،واژههــای کانســی مرســوم مــورد بازنگــری و
اســتفاده قــرار گرفــت .بــا توجــه به نــوع محصــول در ایــن پژوهش،
تعــدادی از واژههــا انتخــاب شــدند و دو بعــد متضــاد بــرای هرکدام
انتخ��اب گردی�دـ ت��ا قاب��ل ارزیاب��ی و قض��اوت باش��ند ( Dumetriscu,
 ) 2007a, 2007bو ( .)Hsiao et al., 2003درجــدول 20 ،2واژهی
کانســی مــورد اســتفاده در ایــن آزمون بــه همــراه ابعاد تعیینشــده
برای آنها نشان داده شدهاند.
 .۴.۵شرکتکنندگان و اجرای آزمون
پرسشنامهی متشکل از واژگان تعیین شده به همراه پنج تصویر
مرجــع برای هرخودرو (نمای جلو ،جانبــی ،عقب ،ایزومتریک جلو و
ایزومتریک عقب) با کیفیت باال ،سیاه و سفید و با حذف نشانهای
تجاری خودروها ،در اختیار 40نفر از جامعه دانشــجویان ایرانی دوره
کارشناســی در رده ســنی  22تا  35سال ،شــامل  18دختر و  22پسر،

کــه بطــور تصادفی انتخــاب شــدند قرارگرفــت .بــه منظورجلوگیری از
تاثیــر قیــاس بیــن ایــن مدلها در پاســخگویی ،هــر پنج خــودرو بطور
جدا گانه به نظرسنجی گذاشته شد.

 .6تجزیه و تحلیل و تفسیر یافتهها
پس از انجام نظرســنجی و نیز صرف بیش از  90ســاعت مصاحبه
بــا شــرکتکنندگان جهــت اطمینــان از درک کامــل پرسشــنامه،
پرسشــنامهها جمــعآوری شــده ،دادههــا اســتخراج و مــورد بررســی
آمــاری قــرار گرفتنــد .بــرای هــر واژه ،پارامترهــای انحــراف معیــار
میانگین(تفاضــل میانگیــن 40عــدد بدســت آمــده بــرای هــر صفــت
منهــای ســه) و میانگیــن کل27 M1و  28 M2محاســبه گردیــد .ابعــاد
شــخصیتی کــه مقــدار پارامتــر M1آنهــا بین 0تا  0.5اســت ،بــه عنوان
بعدهــای کــم تاثیر و میزان باالتر از  0.5به عنوان ابعاد موثر شــناخته
میشــوند .پارامتــر  M2نشــاندهندهی میــزان برجســتگی مجموعــه

جدول  -2واژههای کانسی مورد استفاده در این پژوهش.

ابعاد

واژه کانسی/
شخصیت
محصولی

واژه کانسی/
شخصیت
محصولی

ابعاد

واژه
کانسی/
شخصیت
محصولی

ابعاد

اغراق آمیز

واقعی (در دسترس)

واقع گرایی

ناقص

کامل

کمال

فروتن

مغرور

غرور

آشفته

منظم

نظم

غمگین

شاد

شادی

کودن

باهوش

هوشمندی

خوش بین

بدبین

نگرش

پرا کنده

یکپارچه

وحدت

ساده

پیچیده

پیچیدگی

مبهم

واضح

تمرکز روی پیام

قابل اعتماد

غیر قابل اعتماد

اعتماد

منفعل

انرژیک

انرژی

بیخیال

جدی

جدیت

بیاحساس بااحساس

احساسی

ناپایدار

پایدار

پایداری

خشن

مهربان

مهربانی

ضعیف

قوی

قدرت

سخت

نرم

انعطاف

گستاخ

مودب

اخالق

جلف

موقر

وقار

جدول -3مقادیر  M2بدست آمده پس از تجزیه و تحلیل آماری دادهها آزمون  5نمونه.

واژگان کانسی /شخصیت های محصولی برجسته

مقدار پارامتر
هویت نشان
تجاری

گرایش

نمونه ها

پیچیدگی (ساده) ،وقار (با وقار) ،وحدت (یکپارچه) ،صداقت ( قابل اعتماد) ،جدیت (جدی)،
پایداری (پایدار) ،قدرت (پرقدرت) ،اخالق (مودب) ،واقع گرایی (واقعی) ،تمرکز روی پیام (متمرکز)

0.7

کالسیک

فولکس
وا گن پاسات

هوشمند (با هوش) ،انرژی (پر انرژی) ،وقار (با وقار) ،کمال (کامل) ،وحدت (یکپارچه) ،صداقت (قابل
اعتماد)،جدیت(جدی)،پایداری(پایدار)،قدرت(پرقدرت)،تمرکزرویپیام(متمرکز)،واقع گرایی(واقعگرا)

0.7

کالسیک

فورد فیوژن

هوشمندی (باهوش) ،انرژی (انرژیک) ،احساسی (با احساس) ،مهربانی (مهربان) ،کمال (کامل)،
شادی (شاد) ،وحدت (یکپارچه) ،جدیت (جدی) ،پایداری (پایدار) ،وقار (با وقار)

0.53

مدرن

مزدا3

تمرکز روی پیام (متمرکز) ،قدرت (قوی) ،پایداری (پایدار) ،صداقت (قابل اعتماد) ،وحدت (یکپارچه)،
کمال (کامل) ،وقار (با وقار) و انرژی (انرژیک)

0.5

اسپرت

مرسدس
کالس سی

نظم (منظم) ،وقار (باوقار) و وحدت (یکپارچه)

0.1

اسپرت – کالسیک

سمند
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شــخصیتهای محصولــی و در نتیجــه هویــت نشــان تجــاری در
طراحــی اســتایل در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه ا گــر ایــن میــزان از
0.5بیشــتر باشــد ،آنــگاه خــودرو دارای هویت نشــان بــارز و قدرتمند
اســت .مقادیر  M2بدســت آمده پس از تجزیه و تحلیل آماری دادهها
در جدول 3نشــان داده شــده اســت کــه غلبهی گرایش کالســیک را

تصویــر -8الگــوی گرایش شــخصیت هــای محصولی فــورد ،فولکــس وا گن ،مرســدس ،مزدا و
سمند بر اساس آزمون.
جدول -4خروجی تحلیل عاملی برای 4خودرو ،عاملهای اصلی هویت نشان تجاری.

شخصیت
میانگین
های
عاملهای محصولی/
نهایی واژگان کانسی
نهایی
1.3

جدیت،
مهربانی،
واقعگرایی،
تمرکز

1

جدیت،
وقار ،کمال،
هوشمندی

0.65

وقار ،انرژی،
غرور ،کمال

0.54

وقار،
مهربانی،
قدرت ،تمرکز،
واقع گرایی،
هوشمندی

نشــان میدهــد .درتصویــر ،8گرایــش شــخصیتهای محصولــی در
پنج خودرو مورد بررســی از دیدگاه مشــتریان بصــورت خالصه تصویر
شــده اســت .ضریب آلفای کرونباخ  29برای این آزمون  0.741بدست
آمدکه نشــاندهنده پایایی قابل قبولی اســت .استفاده از مدلهای
کانســی اثبــات شــده توســط محققینــی نظیــر جــردن ،دمیترســکو
و ســایو ،توانایــی پرسشــنامهی ایــن آزمــون بــرای اندازهگیــری
خصوصیــات مــورد نظــر و نیــز پایابــودن نشــان از روایی مناســب این
آزمــون و نتایــج دارد .بر این اســاس ،مدل کانســی در ایــن پژوهش،
متشــکل از شــخصیتهای محصولــی اســت کــه توانایــی اســتخراج
وا کنشهــا و همچنیــن گرایشهــای مشــتریان ایرانــی را داشــته
اســت .نکتــه اینکــه توزیع دادهها ،پواســون 30تشــخیص داده شــد.
 .۱ .۶رابطهی بین متغیرها
بــه منظور تحلیــل دقیقتر ارتباط میان شــخصیتهای محصولی
و چگونگی همبســتگی در هــر خودرو ،میزان همبســتگی مجموعهی
شــخصیتهای محصولــی و نیــز عاملهــای اصلــی در تعییــن قــدرت
هویــت نشــان تجاری هــر خــودرو از طریق تحلیل عاملی مورد بررســی
قــرار میگیــرد .تحلیل عاملی برای خودروی"ســمند" ،بــه دلیل تعداد
بســیار انــدک شــخصیتها و واژگان بــارز و نیــز میانگیــن کل(هویــت
نشــان تجاری) ناچیز حذف گردید .از آنجا که دادهها توزیع پواســون
31
دارنــد ،ابتدا امکان اســتفاده از تحلیل عاملی توســط آزمــون بارتلت
بررسی شد و برای هر چهار خودرو شاخص بارتلت درحدود مقدار 0.5
بدســت آمــد ،بنابراین خروجی تحلیل عاملی با احتیاط مورد بررســی
قرار گرفت .بدین منظور ماتریسهای همبســتگی براساس دادههای

عاملها و مجموعه شخصیتها /واژگان کانسی همبسته
عامل 7

تمرکز

عامل6

وحدت،
نگرش

هوشمندی ،هوشمندی،
غرور
غرور

غرور

شادی،
نگرش

هوشمندی

عامل5

عامل4

عامل3

عامل2

عامل1

خودروها

هوشمندی ،غرور ،پیچیدگی،
احساسی،
انرژی،
وقار ،پایداری،
واقع گرایی،
اخالق ،جدیت
مهربانی،
کمال،
اعتماد
نظم
انعطاف،
شادی

فولکس
وا گن
پاسات

نظم ،تمرکز

احساسی،
شادی،
نگرش

انرژی،
قدرت

پیچیدگی،
مهربانی،
انعطاف،
اخالق،
وحدت

کمال ،وقار،
اعتماد ،جدیت،
پایداری ،نظم

فورد
فیوژن

انعطاف
پایداری

مهربانی،
اخالق،
تمرکز

هوشمندی،
پیچیدگی،
انرژی

وقار،
اعتماد،
نظم

کمال ،وحدت،
جدیت ،قدرت،
واقع گرایی

مرسدس
کالس
سی

انعطاف
اخالق

مهربانی،کمال

نگرش ،وقار

احساسی،
غرور،
مهربانی،
جدیت،
شادی ،اعتماد،
قدرت ،واقع
پایداری ،نظم،
گرایی
تمرکز

مزدا3
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مربــوط بــه هرخــودرو اســتخراج و بــه عنوان ســندی مکمل بــا جدول
قتــر عاملها اســتفاده
فا کتورهــای چرخشیافتــه بــرای انتخــاب دقی 
شــد .با همپوشانی نتایج در جدول ،4مقادیر بهینه شدهی شاخص
 M2بــر مبنای فا کتورهای اصلی و بارز نشــان داده شــده اســت .نتایج
دو تحلیل بر روی شــخصیتهای محصولی و نیز عاملهای مشــترک

تصویر -9فراوانی شخصیتهای محصولی در 4خودرو.

ً
نشــان داد که شــخصیتهای محصولی و صفات بارز خودروها ،لزوما
به عنوان عامل اصلی برای هویت نشان تجاری هر خودرو نیستند.
مقادیــر ، M2نشــاندهندهی تاثیر مســتقیم قــدرت و یا ضعف هر
شــخصیت محصولــی بر قدرت یا ضعف هویت نشــانهای خودروســاز
اســت .جــدول  4نشــان میدهــد کــه هیچ عامــل اصلی مشــترکی در
خودروهــای مــورد آزمــون توســط شــرکتکنندگان تشــخیص داده
نشــده اســت .تصویــر ،9فراوانــی عاملهــای اصلــی در چهــار خــودرو
را نشــان میدهــد .ایــن نمــودار نشــان میدهد کــه هر چهــار خودرو
حاضــر در این آزمون ،از شــخصیت محصولی و عامــل اصلی"وقار" به
عنــوان شــخصیت محصولــی اصلــی خود اســتفاده کردهانــد و پس از
آن ،شــخصیتهای محصولی "جدیــت"" ،واقعگرایــی" "،تمرکز بروی
پیــام"" ،کمال" و "هوشــمندی" ،بیشــترین فراوانیهــا را در این چهار
محصول دارند (به جز خودروی سمند).

نتیجه
خودروسازانی چون"فولکس وا گن" و" فورد" که دارای گرایش
"کالســیک" در طراحی اســتایل هســتند ،با مطالعــهی مکانیزمهای
روانشناختی و چگونگی وا کنش مشتری به مفاهیم وکلیدواژههایی
آشــنا برای مشتریان جهانی دســت یافتهاند ،سپس با ایجاد معادل
تصویــری شــخصیتها دراســتایل محصــوالت خــود تــاش دارنــد تا
هویتــی قدرتمند را در اســتایل محصول خود به عنــوان اولین عامل
جذب مشتری ایجاد کنند .نتایج تحقیق به روشنی انطباق جایگاه
جهانی خودروهای مورد مطالعه با نگاه مشــتری ایرانی و نیز توفیق
مــدل کانســی بــه منظور ســنجش وا کنشهــای رفتاری و احساســی
مشــتریان نســبت به شــخصیت اســتایل خودرو را آشــکار میســازد.
میانگیــن مقادیــر مجموع ـهی شــخصیتهای محصولــی ،نمایانگــر
قدرت هویت نشان تجاری است .گرایش"کالسیک" ،بیشترین اقبال
را در میان شــرکتکنندگان داشته اســت و پس از آن گرایش "مدرن"
و "اســپرت" ،بهترتیــب در ردههــای بعــدی قــرار دارند ،امــا نمیتوان
ایــن نتیجــه را بــه تمامــی خودروهــای موجــود در گرایشهــای فوق
تعمیم داد و تنها مختص خودروهای برتر این گونهی سدان است.
بررســی الگــوی گرایش شــخصیتهای محصولــی "فولکس""،فورد"،
"مرسدس""،مزدا"و"ســمند" ،نشــاندهندهی شــباهت الگــوی
فولکس ،فورد و با شــدت کمتر مرســدس است که این نکته با نتایج
تحلیل عاملی خودروهای آزمون مطابقت دارد .گرایش"کالسیک"به
عنــوان گرایــش غالــب شــامل شــخصیتهای"جدیت"" ،مهربانی""،

واقعگرایی""،تمرکز""،وقار""،کمال"و"هوشــمندی" اســت کــه در ایــن
بیــن شــخصیت محصولی "وقــار" ،بارزتریــن و اصلیترین شــخصیت
محصولــی گرایش"کالســیک" و برترینهــای گونــهی ســدان اســت.
گرایش"اســپرت" ،شــخصیتهایی چون"وقــار" "،انرژی""،غــرور" و
"کمال" را شــامل میگردد و گرایش"مدرن" نیز شخصیتهایی چون
"وقــار"" ،مهربانــی"" ،قــدرت" ،تمرکز""،واقعگرایی"و"هوشــمندی"
را در بــر میگیــرد .گرایشهای"کالســیک"و"مدرن" دارای وجــوه
اشــترا ک بیشــتری در شــخصیتهای "وقار""،مهربانی""،تمرکــز"و
"هوشمندی"هســتند و مشــترک بــودن شــخصیت محصولــی "وقار"
درگرایشهــا ،از نــکات قابــل تامــل اســت .خودروی"ســمند" نیــز
همانگونــه کــه شــاخص M2نشــان میدهــد ،کمتریــن اشــترا ک را با
خودروهــای دیگــر دارد .مقایســهی مقادیــر پارامتــر مذکــور و فصــل
اشــترا ک گرایشهــای موجــود ،رابطــهی مســتقیم میــان ایــن دو
عامــل را آشــکار میســازد .در ایــن پژوهش ،از جنبــهی وا کنشهای
احساســی مشــتریان به حوزهی اســتایل و بطور مشخص شخصیت
محصولــی خودروهــا پرداخته شــده اســت کــه نقطهی آغــازی برای
ایجــاد شــناخت نســبت بــه ذائقــهی مشــتریان ایرانــی اســت .در
مطالعات آینده میتوان برای شناســایی مشخصات کاملتر گونهی
ســدان بــا بررســی تمامــی خودروهــای موجــود در ایــن گونــه و نیز از
تمامــی گرایشها و همینطور دیگر گروههای ســنی ،شــخصیتهای
مخصوص هر گرایش را بطور دقیق شناســایی کرد.

پینوشتها
1 Family Cars.
2 Styling.

3 Jordan.
4 Brand Identity.
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 از آن انحــراف میانگین3 محاســبه می گردد که با کســرMیــک مقــدار میانگین
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