
125

کیف دســتی بانوان بر اســاس سالیق مشترک  طراحی فرمی 
کاربران* کی  گروه های ادرا در 

مریم احمدی **1، مهدی اصل فالح2، شاهین فرهنگ3

1 کارشناس ارشد طراحی صنعتی، پردیس بین المللی فارابی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

کاربردی، دانشگاه هنر، تهران، ایران. گروه طراحی صنعتی، دانشکده هنرهای  2 عضو هیئت علمی 

گروه روانشناسی، دانشگاه ییل، نیوهون، امریکا. 3 استاد 

)تاریخ دریافت مقاله: 96/5/17، تاریخ پذیرش نهایی: 96/8/20(

چکیده
کاربران  کی  گروه های ادرا هدف از انجام این پژوهش، استفاده از فرآیندهای طراحانه، برای منطبق سازی بیشتر محصوالت با 
کتابخانه ای و روش پیمایش توصیفی به منظور شکل دادن به یک مدل  بود. برای دستیابی به هدف مورد نظر، از مطالعات 
کی، و با استفاده از مشاهده  گروه های ادرا مفهومی و اعتبارســنجی آن اســتفاده شــد. بر اساس تعاریف و روش های شناسایی 
گی های مشــترک فرمی محصوالت مورد اســتفاده ی یک جامعه آماری 82 نفری از خانم ها اســتخراج شــد.  و پرسشــنامه، ویژ
کی، تعدادی  گروه های ادرا گی های مشــترک محصوالت مورد عالقه هر یک از  بر اســاس اطالعات اســتخراج شــده در مورد ویژ
گروه هدف مورد  گروهی از خانم ها به عنوان  ح ها، در قالب جلســاتی توســط  ایده بر همین مبنا طراحی شــد و تصاویر این طر
که بــه آن تعلق دارند، دارای  کی  گروه ادرا که انســان ها بواســطه ی  گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشــان داد  ارزیابــی قــرار 
گی ها و ســالیق مشــترکی در انتخاب محصوالت مورد اســتفاده ی خود هســتند و با مبنا قراردادن این موضوع، می توان به  ویژ
کی ایشان پرداخت. یافته های این مطالعه می تواند در حال و آینده، به منظور طراحی  گروه ادرا طراحی محصولی متناسب با 
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مقدمه
بیــن  بــر تعامــل  ارتبــاط، عــالوه  در طراحــی محصــول، مقولــه ی 
انسان ها، رابطه ی بین انسان ها و محصوالت را نیز دربر می گیرد. البته 
ک و ارتباط داراست ولی در این مطالعه،  انسان نقش اصلی را در ادرا
که در پیرامون یک فرد وجود دارند  موضوع اصلی، اشــیایی هســتند 
و برای اینکه این اشــیا بتوانند در یک ارتباط درســت با انســان ها قرار 
بگیرند، نیاز اســت نســبت به شــخصیت هر فرد قابل درک باشند. اما 
چگونه می توان به یک شــی قابلیت »درک شــدن«1متفاوت، نســبت 
که انســان ها بواســطه ی  به شــخصیت و ســالیق افراد را داد در حالی 
کــه هــر یک را نســبت به  ک خــود، تفاوت هــای بیشــماری دارنــد  ادرا
ک از یک شــی نیز  که در ادرا دیگری منحصر به فرد می ســازد؛ تفاوتی 
که می تواند ذهن هر طراحی را به خود  وجود دارد. این دغدغه ایست 
که می خواهد بواســطه ی  کند و او را به تفکر وادارد؛ طراحی  معطوف 
طرح درســت یک محصول، پیوندی قوی میان مخاطب و محصول 
بــه طــور خــاص در  و  زیســتی  اندام هــای  در  انســان ها  کنــد.  برقــرار 
ک متفاوت هستند. انسان ها  اندام های حســی، مشــابه، ولی در ادرا
ک خــود بــرای اینکــه بتوانند با محیــط پیرامون خود  بواســطه ی ادرا
که فقط نقش یــک تلنگر را  کننــد، از اندام های حســی  ارتبــاط برقــرار 
دارنــد، اســتفاده می کننــد )McGann, 2010, 78- 79(. همچنین، هر 
کــدام یک از  که،  فــردی مطابــق با ســاختار ذهن خــود تعیین می کند 
اطالعات دریافت شــده از حواس را بیشــتر مورد پذیرش و تفســیر قرار 

 Houde et( دهــد تــا بتواند به اهدافش در رابطه با محیط دســت یابد
بــه جنبه هایــی از  ک  al., 2004, 310; Li,1999, 31(. بنابرایــن، ادرا
ک  که می توان در ادرا جهان حساس است و اینجا همان نقطه ایست 
که می تواند  کــرد و این وجهی اســت  کاتی پیدا  میان انســان ها اشــترا
گرفتــن تفاوت های  کمکــی باشــد برای یــک طراح، تا بتوانــد با در نظر 
انســانی، به طراحی یک شــی )محصول( بپردازد. پیــرو آنچه از فرآیند 
از  انســان ها  ک،  ادرا شــناختِی  روان شناســی  در  شــد،  گفتــه  ک  ادرا
گروِه  نظــر درک محیــط پیرامون و برقــراری ارتباط با دیگران بــه چهار 
که با  کی بصری2، ســمعی3، لمســی4 و جنبشی5 تقسیم می شوند  ادرا
کی6« نیز از آن یاد می شود.  کی یا »مودالیتی ادرا گروه های ادرا عنوان 
کی در رویکرد ســنتی، حالت ارائه7  کی یــا مودالیتی ادرا گروه هــای ادرا
از یــک محــرک خــاص و در رویکرد جــاری، حاالتی از تعامل8 هســتند 
کنش9 هایــی در  کــه بــا حساســیت بــه جنبه هایــی از جهــان، باعــث 
که بواسطه  انســان می شوند. این حساسیت به جنبه هایی از جهان 
کدام یــک از حواس10 ک اتفــاق می افتــد، در مــا مشــخص می کند   ادرا
کند. ایــن موضوع باعث   اطالعــات بیشــتری را از محیــط جمــع آوری 
که نســبت به  می شــود، بر آن بخش از اطالعات تمرکز داشــته باشــیم 
اطالعات دریافتی حواس دیگر غالب تر بوده و توجه11 مان نیز بیشتر به 
 Sywelem et al., 2012, 13-14;( آن سمت از اطالعات معطوف شود
کــه چهار  McGann, 2010, 75; Nardi, 2001 (. بــر ایــن اســاس اســت 

کی انسان ها. گروه ادرا گی های چهار  تصویر 1- ویژ
 ;Williams, 2010; McCune, McCune, Alexander, 2014; Wong, 2014; Nardi, 2001; Ricketts, 2010; McGann, 2010; Kanninen, 2008; Pinchot, Paullet, 2013( ماخذ: 

حورایی، 1393(
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کاربران کی  ادرا

پیشینه پژوهش

کی راهی  گروه هــای ادرا نانــگارد )Nongard, 2014( بیــان می کنــد 
کــه از طریــق آن می توان به ارتباطی بهتر با انســان15 ها دســت  اســت 
کــه بینش کــه در ایــن رابطــه یــک شــخص می توانــد بــا فردی   یافــت 
 مشــابهی بــا وی دارد، ارتبــاط بهتــری بگیــرد تــا اوقــات مطلوب تری 
برای او رقم زده شــود. در این مســیر، نانگارد برای استفاده از تئوری 
کی  گروه ادرا کی در ارتباط، اســتفاده از زبان مشــابه بــا  گروه هــای ادرا
ک )Luke, 2012(، در رابطه  افــراد را پیشــنهاد می دهد. همچنیــن ال
کی افراد، این موضوع را در  گروه های ادرا بــا اهمیت ارتباط بر مبنای 
رابطــه بــا تاثیر آن در ارتباط با مشــتری مهم ارزیابی می کند و از آن به 
عنــوان یکــی از بهتریــن راه هــای ارتباط با مشــتری یاد می کنــد. او در 
این رابطه، پرســیدن ســوال های اساســی از مشــتری را، راه مناسبی 

کی(. گروه های ادرا کاربر- محصول مبتنی بر  تصویر2- مدل مفهومی فرآیند پژوهش )تعامل 

که  ک یا چهار راه اصلی ارتباط با محیط در انســان شکل می گیرد  ادرا
ک بصری  کدام حساسیت های زیستی مختص به خود دارند: ادرا هر 
ک لمســی حواس  ک ســمعی حس شــنوایی؛ ادرا حــس بینایــی؛ ادرا
Wil-  ( ک جنبشــی حــس حرکتــی المســه، بویایــی و چشــایی؛ ادرا
ک، بواســطه ی  liams, 2010,  4-5; Nardi, 2001, 9(. ایــن چهــار ادرا
گی هایی در رفتار و نحوه ی تعامالت  حساسیت های زیستی خود، ویژ
که  انســان ها با محیط و نیز دیگر انســان ها شکل می دهند )تصویر 1( 
این ویژگی ها پایدار بوده و از بدو تولد با ما همراه می باشــند و ژنتیک 
 Kanninen, 2008, 12; Pye,( پایــه ی اصلــی آن معرفــی شــده اســت
کــی را در خود دارند  گروه ادرا گی چهار  2007(. همــه ی انســان ها، ویژ
که نوع ارتباط شان با  کی در آنها غالب است  گروه ادرا اما، ویژگی یک 
افراد، نوع یادگیری، یادســپاری، تفکر و بســیاری از موقعیت های آنها 

در مناسبات زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد.
کی بیان شد، سوال اساسی  با توجه به آنچه از تئوری گروه های ادرا

کی چگونــه می توانند در ایجــاد محصولی  گروه هــای ادرا کــه  آن اســت 
کاربران تاثیرگذار باشــند؟ پاســخ این ســوال می تواند در  متناســب تر با 
گرفته شــود  طراحــی ویژگی هــای فرمــی و ظاهــری یک محصــول بکار 
گاه، توجــه انســان به آن  ک، بصــورت ناخــودا کــه بواســطه ی نــوع ادرا
که  کاربــر، مطابق بــا آنچه  ویژگی هــا بیشــتر جلــب می شــود؛ در نتیجه 
که در  توســط نگارندگان در تصویر 2  ارائه شــده اســت، به محصوالتی 

گرایش دارد.  کی اش است، بیشتر  انطباق بیشتر با ویژگی های ادرا
بنابــر عقیــده ی دونالــد نورمــن )Norman, 2004( از پیشــگامان 
نظریه پردازی در زمینه ی طراحی احساس گرا، محصوالت در سه سطح 
ک است( در انسان ها  باعث برانگیختن احساسات )که نتیجه ی ادرا
 می شــوند. ایــن ســه ســطح شــامل ســطوح ظاهــری12، عملکــردی13
 و بازتابــی14 می شــوند. در ایــن پژوهــش، نگارنــدگان بــر روی ســطح 
گی های استتیکی و فرمی یک محصول است و  که بیانگر ویژ ظاهری 

توسط حواس پنج گانه درک می شود، تمرکز نموده اند.

کند.  کی او را مشخص  گروه ادرا که پاســخ های وی می تواند  می داند 
در رابطــه با ارتباط با مشــتری و ایجاد انگیزه برای خرید محصوالت، 
پــک و چیلــدرز )Peck& Childers, 2003( بیــان می کننــد انســان ها 
کــه ایــن  ک هســتند  در پــردازش اطالعــات دارای ترجیحاتــی در ادرا
ترجیحات ممکن اســت در خریــداران قبل از خرید محصوالت ایجاد 
 Schifferstein( گفتــه ی شیفرســتین و همکارانــش کنــد و به  انگیــزه 
گروه هــای  et al., 2013(، ایــن موضــوع مربــوط بــه اهمیــت درک در 
کــی در ارتقای  گروه هــای ادرا کــی اســت. اهمیــت نقش  مختلــف ادرا
ســطح ارتبــاط میــان افــراد، در حــوزه ی آمــوزش و یادگیری نیــز تاثیر 
 Dunn & Dunn,( بسزایی داشته است. پیرو این موضوع دان و دان
کی  گروه های ادرا کــه در رابطه با نقــش  1992(، بــر اســاس تحقیقاتی 
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گروه های  افــراد برای ارتباطی بهتر با مطالب آموزشــی انجــام دادند، 
که با آن  کــی را یــک اصل مهــم در یادگیری افراد معرفــی می کنند  ادرا
کی دانش آمــوزان به آنان  گــروه ادرا می تــوان اطالعات را متناســب با 
 )Griggs, 1985( گریگز آموزش داد. در این رابطه نیز طبق تحقیقات 
کی  گروه ادرا که شیوه ی آموزش معلم با  مشخص شد، دانش آموزانی 
کرده اند. در این  کسب  آنان تطبیق داده شده است، نمرات باالتری 
کی دانش آموزان را از طریق »پرسشنامه« تشخیص،  گروه ادرا حوزه، 
 .)Reid, 1987( کی ایشان، با آنها رفتار می شود گی ادرا و بر اساس ویژ
گســترش  کی  گروه ادرا گریگــز همچنیــن تحقیقات خــود را در رابطه با 
کی  گروه ادرا گر هنگام مشــاوره با افراد مطابق با  کرد ا داد و اســتدالل 
فرد رفتار شود، با ایجاد ارتباطی بهتر، نگرش افراد نیز مثبت تر خواهد 
کی  گــروه ادرا شــد. او در این شــیوه، تطبیــق عناصر محیط بر مبنای 
 Riding & Rayner,( افــراد را نیــز برای بهبود روابط مهم بیان می کند
کی در مشاوره،  گروه های ادرا 2000(. در راستای بهره گیری از تئوری 
بــرای ایجــاد ارتباطــی بهتــر، مشــاور از طریــق نشــانه های ظاهــری و 
گروه  گی های  کی او را تشــخیص داده و ویژ گروه ادرا توصیفی ُمراجع، 
کی مراجع را در رفتار خود منعکس می کند )گلدارد، 1374، 58-  ادرا
کــی، نقش  گروه هــای ادرا گفت  65(. بــا توجــه بــه یافته هــا می تــوان 
مهمــی در ارتقــای ســطح ارتباطــات بیــن فــردی و همچنیــن ارتقای 

کیفیت زندگی افراد داشته است. 

روش شناسی و فرآیند پژوهش میدانی

بــر مبنــای یافته هــای اشــاره شــده در بخش هــای قبلــی مقالــه، 
پایه هــای روش پژوهــش در ایــن مطالعــه برای ارتقای ســطح ارتباط 
گرفت: 200 نفر  میان انسان و محصول )کیف دستی بانوان( نیز شکل 
کنده در پنج منطقه ی شــمال، جنوب،  خانــم بصورت تصادفی و پرا
شــرق، غرب و مرکز تهران انتخاب و به شکل حضوری مورد مصاحبه 
کی ایــن افراد، بر اســاس مطالعات  گــروه ادرا گرفتنــد؛ همچنین  قــرار 
انجــام شــده در زمینــه ی نشــانه های ظاهــری و توصیفی تشــخیص 
افــراد )Reid, 1987; Dunn & Dunn, 1992  ;گلــدارد،  کــی  گــروه ادرا
1374، 58- 65( و با اســتفاده از پرسشــنامه های توزیع شده در بین 
آنها مشــخص شــد. در نهایت برای اعتباربخشــی به نتایج پژوهش، 
بــرای مرحلــه بعــدی مطالعــه، از میــان جامعــه ی آمــاری 200 نفــره، 
که نتیجه ی مشــاهده نشــانه های ظاهری و  کســانی انتخاب شــدند 
که شــامل  خروجــی پرسشــنامه ی ایشــان بــا یکدیگر تطابق داشــت، 
کی بصری،  گروه های ادرا یک جامعه آماری 82 نفره شــد؛ بر اســاس 
گروه 20 نفره و یک  گروه شامل سه  ســمعی، لمســی و جنبشی، چهار 
گروه های  گروه 22 نفره شکل داده شد. پس از مشخص شدن قطعی 
کیف مورد  هدف، از همه ی این افراد درخواســت شــد ســه عکس از 
عالقه ی خود، و تصاویری از برخی دیگر از محصوالت شــخصی نظیر 
ســاعت، قــاب موبایــل و زیــورآالت خــود را بــرای نگارنــدگان ارســال 
نمایند؛ برای شــرکت کنندگان در مطالعه، به شکل واضح و مشخص 
کــه با ســالیق و  کــه محصوالتــی را ارســال نماینــد  توضیــح داده شــد 
عالیــق آنها ســازگاری بیشــتری دارند. همچنین عــالوه بر محصوالت 

شــخصی شرکت کنندگان در مطالعه، از آنها خواسته شد تا از منابعی 
دیگــر )نظیــر شــبکه اینترنــت( نیــز محصــوالت مــورد عالقه ی خــود را 
انتخــاب و بــه منظــور بررســی و تحلیــل دقیق تــر، تصاویر آنهــا را برای 

نگارندگان ارسال نمایند )تصویر 3(.
 بیــش از 300 عکــس از جانــب افــراد مصاحبه شــونده جمــع آوری 
در  مشــترک  گی هــای  ویژ تصاویــر،  ایــن  بررســی  طریــق  از  و  گردیــد 
کی بصری،  گروه های ادرا محصوالت مورد اســتفاده و مورد عالقــه ی 
که پس از تطبیق با مطالعات  سمعی، لمسی و جنبشی استخراج شد 

انجام شده ی قبلی، جدول ارائه شده در تصویر4 را شکل داد.  
گرفت برای  گروه هــا، مبنایی قــرار  گی هــای اســتخراج شــده از  ویژ
کــی؛ به این  گــروه ادرا کیف دســتی بانــوان در هــر چهار  طراحــی فــرم 
گی تعــادل بصری و  گــروه بصری هــا، ویژ کــه در طراحــی برای  ترتیــب 
که با توجــه به عالیق  گرفــت  کیف مبنــا قرار  کلیــت فــرم  ایســتایی در 
استخراج شده افراد بصری، به همراه گوشه های گرد در قسمت هایی 
کیــف ارائــه شــد. عالقــه افــراد بصــری بــه رنــگ نیــز بــا بکارگیــری  از 
گِل قرار  کیــف و رنــگ صورتی در قســمت  رنگ هــای نقــره ای در روی 
که با درخشــندگی خود،  گرفت  کیف، مدنظر قرار  داده شــده بر روی 
کند.  و همچنیــن ایجاد هارمونــی، حس دیداری بصری ها را تحریک 
گل به منظور ایجاد نوعی تعادل بصری استفاده شد  عالوه بر این، از 
گی هــای توجه به  گرفت. ویژ کیــف قرار  که در قســمت وســط و پایین 
گل و  ح  جزییات، ظرافت، شکل و فرم دایره نیز بیشتر در قسمت طر
گی ها در  کنار هم قراردادن این ویژ گرفته شد. با  در پرداخت آن بکار 
کیف  طراحی، معنای خاص بودن به معنای نبودن نمونه ای قبلی از 
گروه ســمعی ها،  نیــز بــه مخاطــب بصری ارائه شــد. در طراحــی برای 
گرفته شــد.  کیف بکار  ح  کلیت طــر فــرم بــزرگ و مســتطیل شــکل در 
گی توجه به صدا، از تداعی حس صدای عقربه های ساعت،  برای ویژ
که این امر در  برای تحریک حس شــنیدارِی ســمعی ها استفاده شد، 
گرفــت. در طراحی  کیف صــورت  قالــب ارائه ســاعت در قســمت بنــد 
گی های  که از ویژ برای لمسی ها، تحریک حس المسه با ایجاد بافت 
کیف انجام شد  یافت شده از سالیق لمسی ها نیز بود، در قسمت بند 
گی های دیگری چــون ظرافت، رنگ طالیــی، عالقه مندی به  کــه ویژ
گی ســادگی در قســمت  گردید. ویژ گرد نیز اعمال  مرواریــد و فرم هــای 
گرفت و بــا توجه  کیــف بــا غالب کــردن تــک رنگ مشــکی انجــام  روی 
کیف، و اســتفاده از رنــگ طالیی در  ح  کلیــت بدســت آمده از طــر بــه 
قســمت بنــد، تداعــی حــس فاخربودن بــرای مخاطــب لمســی ارائه 
گی ها  شــد. در طراحی برای جنبشــی ها نیز به دلیل تشــابه برخی ویژ
گــرد و منحنی و  کــی بصــری نظیر فرم هــای  گــروه ادرا گی هــای  بــه ویژ
همچنین عالقه مندی به شــکل و فرم، طرحــی مانند بصری ها برای 
که  که حس راحتی  گرفته شــد، با این تفاوت  گروه جنبشــی ها در نظر 
گروه جنبشــی ها بود، در قســمت  گی هــای مهــم یافته شــده در  از ویژ
که بدیــن منظور از چرم نــرم و قابل  گرفته شــد  کیــف در نظر  متریــال 
انعطــاف اســتفاده شــد. همچنیــن راحتــی و قابل انعطاف بــودن، بــا 

کیف ایجاد شد )تصویر 5(. کید بر خطوط منحنی در  تا
کیف دســتی بانــوان بــر مبنای  کــه ذکر شــد طراحــی  همــان طــور 
گی هــای فرمی  گی هــای مشــترک استخراج شــده از منابــع و از ویژ ویژ
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گرفــت،  انجــام  کــی  ادرا گــروه  چهــار  اســتفاده ی  مــورد  محصــوالت 
که شــامل  ح هــا نیــز بر همیــن مبنا انجام شــد  بنابرایــن ســنجش طر
کیف های طراحی شده بر افراد مصاحبه شونده  بررســی تاثیر اولیه ی 
کنش هــای آنــان را دربــر می گرفــت؛ این مهم،  بــود و ابتدایی تریــن وا
آنــان  ح هــا و دیــدن عکس العمــل  آنــان در مقابــل طر قــراردادن  بــا 
می توانســت مــورد مطالعه قــرار بگیــرد )نورمــن، 1392، 87(. در این 
ح ها بر اساس  رابطه، برای رســیدن به پاســخی معتبرتر، سنجش طر
کــه طراحــی بــر اســاس  ترکیبــی از مصاحبه شــوندگان قبــل )افــرادی 
گرفت(، و  ســالیق مشــترک در محصوالت بررسی شده ایشــان انجام 

گاهی از ســالیق ایشان و فقط  مصاحبه شــوندگانی جدید )که بدون آ
ح ها شرکت داده  کی شــان در ســنجش طر گروه ادرا بر اســاس تعیین 
شدند(، انجام شد. بر همین مبنا، 82 نفر خانم به تبعیت از جامعه 
آمــاری مصاحبــه ی اول بطور تصادفی انتخاب شــدند؛40 نفر از افراد 
کــه بــا مصاحبــه ای  مصاحبــه ی اول، و 42 نفــر دیگــر افــرادی بودنــد 
کی ایشان به همان شیوه ی پرسشنامه و نشانه های  جدید، گروه ادرا
گی  ظاهــری و توصیفــی مشــخص شــده بــود و اطالعــی راجــع بــه ویژ
کســب نشــده بود. در نهایت برای  محصوالت مورد اســتفاده ی آنها 
گروه  کدام از سه  ح ها، با پیروی از مصاحبه ی  اول، در هر  سنجش طر

کی در فرم محصوالت. گروه ادرا تصویر 4- سالیق مشترک استخراج شده در چهار 

کی. گروه ادرا گزیده ای از عکس های ارسالی افراد مصاحبه شونده در قالب چهار  تصویر3- 

گروه های  کیف دستی بانوان بر اساس سالیق مشترک در  طراحی فرمی 
کاربران کی  ادرا
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  .یادراک گروه چهار در هاطرح انتخاب تیاولو سنجش جینتا -6ریتصو
گرفتند.  کی شــان قرار  گروه ادرا گروه 22 نفر بر اســاس  20 نفر و در یک 
ح ها در مقابل هــر یک از 82 نفر مصاحبه شــوندگان،  گذاشــتن طر بــا 
کــه بیشــتر بــه آن عالقه مند هســتند را  از آنهــا خواسته شــد طرحــی را 
انتخاب نمایند. همچنین از ایشــان درخواســت شــد دالیل انتخاب 

کنند. ح مورد عالقه ی خود را نیز بیان  طر

نتایج مطالعه و بحث

کلمــات و آنچه راجع  کــه در قالــب  کنش اولیــه ی افراد  بــا ثبــت وا
ح ها  کردنــد، نتایج ســنجش طر ح مــورد عالقه ی خــود بیــان  بــه طــر
ک بصــری، از میــان چهــار  کــه 70 درصــد از افــراد بــا ادرا نشــان داد 
ک  بــا ادرا افــراد  بــرای  کــه  کردنــد  انتخــاب  را  ح همــان طرحــی  طــر
ک  بصــری طراحــی شــده بــود. همچنیــن 71 درصــد از افــراد بــا ادرا
ک ســمعی، 73 درصد  ِح طراحی شــده برای افراد با ادرا ســمعی، طر
ک  ِح طراحــی شــده بــرای افــراد بــا ادرا ک لمســی طــر از افــراد بــا ادرا

طراحــی  ِح  طــر جنبشــی،  ک  ادرا بــا  افــراد  از  درصــد   63 و  لمســی، 
کردنــد )تصویــر 6(.  ک جنبشــی را انتخــاب  شــده بــرای افــراد بــا ادرا
کاربــران بیشــتر بــه  کــه  نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان داد 
گی های  گی هــای محصــول بــا ویژ کــه ویژ گرایــش دارنــد  محصوالتــی 
که برای افراد بصری  کــی آنهــا انطباق دارد. برای مثال در طرحی  ادرا
ح  گی هــای افــراد بصــری در طر ارائه شــده بــود، بــا منعکس کــردن ویژ
ایشــان، مانند حساســیت دیــداری آنها به رنگ، توجــه به جزییات، 
کیف  گــرد و منحنی، عالقه به شــکل )تصویــر 5-  عالقــه بــه فرم هــای 
ح بیشــتر از  گرایش افــراد بصری بــه این طر دســتی بــرای بصری هــا(، 
ح  ح هــای دیگــر بود و غالب افراد همین دالیل را برای انتخاب طر طر

کردند )تصویر 7(. مورد عالقه ی خود ذکر 
کــی دیگــر نیــز بــه همیــن  گــروه ادرا گی هــا در ســه  ایــن تطابــق ویژ
کــه بــرای افراد ســمعی انجام شــده بــود، با  صــورت بــود. در طرحــی 
ح ایشان مانند تحریک حس  گی های افراد سمعی در طر انعکاس ویژ
که تداعی  کیف  شــنیداری آنها با جای گذاری ســاعت در قسمت بند 

کی.  گروه ادرا ح ها در چهار  تصویر6- نتایج سنجش اولویت انتخاب طر

کی. گروه ادرا کیف دستی بانوان برای چهار  تصویر 5- طراحی 
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صدای عقربه را برای یک ســمعی می تواند داشــته باشــد و همچنین 
بــا درنظرگرفتــن عالقه ی افراد ســمعی بــه فرم های بــزرگ، این حس 
کیــف ارائه و به ایشــان انتقال داده شــد )تصویر  کلیــت فرم  در قالــب 

ح مورد  کیف دســتی برای سمعی ها(. افراد سمعی با انتخاب طر  -5
ح مــورد عالقه ی خود  نظــر، بیشــتر همین دالیل را بــرای انتخاب طر

کردند )تصویر 8(.  ذکر 

کی بصری.  گروه ادرا ح از سوی افراد مصاحبه شونده در  کثر معیارهای مورد استفاده در طراحی و دالیل انتخاب طر تصویر 7- همگن بودن ا

کی سمعی.  گروه ادرا ح از سوی افراد مصاحبه شونده در  کثر معیارهای مورد استفاده در طراحی و دالیل انتخاب طر تصویر 8- همگن بودن ا

کی لمسی.  گروه ادرا ح از سوی افراد مصاحبه شونده در  کثر معیارهای مورد استفاده در طراحی و دالیل انتخاب طر تصویر 9- همگن بودن ا

گروه های  کیف دستی بانوان بر اساس سالیق مشترک در  طراحی فرمی 
کاربران کی  ادرا
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گرفــت، با مدنظر  کــه برای افراد لمســی نیز صورت  در طراحــی ای 
گی های افراد لمســی مانند حساســیت حس المســه ی  قراردادن ویژ
ایشان و در بخش ظاهری محصول، مانند عالقه به سادگی، فرم های 
گــرد و منحنی، عالقه ی بیشــتر به رنگ های مشــکی و طالیی، عالقه 
گی هــا در طراحــی برای  بــه ظرافــت و فاخــر بــودن محصول، ایــن ویژ
کیف دســتی برای لمســی ها(.  گرفت )تصویر 5-  ایشــان مدنظــر قــرار 
ح مورد نظــر، غالبًا همین دالیــل را برای  افــراد لمســی با انتخاب طــر
کردند )تصویر 9(.  کیف دستی مورد عالقه ی خود بیان  ح  انتخاب طر
کی دیگر  گروه های ادرا در افراد جنبشــی نیز، نتیجه ی مشــابه به 
که  بدســت آمد. در طراحی برای افراد جنبشــی، بیشــترین معیاری 
گرفته شــد، ایجــاد حس راحتــی محصول بود زیرا بر اســاس  در نظــر 
که  یافته ها در منابع و همچنین در پژوهش میدانی، مشــخص شــد 
که دارند،  افراد جنبشی بواسطه ی فعالیت بدنی و ژست های زیادی 
کــه محصوالتشــان مانعــی بــرای حــرکات بدنی  عالقــه منــد هســتند 

کی جنبشی.  گروه ادرا ح از سوی افراد مصاحبه شونده در  کثر معیارهای مورد استفاده در طراحی و دالیل انتخاب طر تصویر10- همگن بودن ا

آنهــا نباشــد. بنابرایــن، راحتــی، یکــی از معیارهــای مهــم در طراحی 
کنار معیارهای دیگری چون  که در  محصول برای ایشان لحاظ شد 
که بر  گرفت  گــرد و منحنی قــرار  عالقــه ی ایشــان به شــکل، فرم های 
گی ها به برخی از معیارهای  مبنای مطالعات، مشــخص شد این ویژ
کیف دســتی  افــراد بصــری نیز نزدیک هســتند؛ بنابرایــن در طراحی 
ح افراد بصری طراحی شــد  بــرای جنبشــی ها، طرحی نزدیــک به طر
ح جنبشــی ها، ایجاد حس راحتی با خطوط  که در طر با این تفاوت 
کیف  کیــف، و در متریــال قســمت بدنــه ی  ح  منحنــی بیشــتر در طــر
کیف دستی برای جنبشی ها(؛ این مسئله در  لحاظ شد )تصویر 5- 
کیف بصری ها قرار داشــت  مقابــل متریــال استفاده شــده در بدنه ی 
گــروه جنبشــی ها نیــز انتخــاب اول  کــه خشــک تر و ایســتاتر بــود. در 
که برای افراد جنبشــی طراحی شــده بود و دالیل  همان طرحی بود 
که بر اساس  ح مورد عالقه ی آنها، نزدیک به دالیلی بود  انتخاب طر

گرفته بود )تصویر 10(. آن طراحــی انجام 

نتیجه

گروه های  کــه بر مبنای شــناخت  نتایــج ایــن مطالعه نشــان داد 
کاربران، می توان مشخصه هایی را در طراحی یک مجموعه  کی  ادرا
که انطباق بیشــتری  محصوالت مورد اســتفاده قــرار داد، به نحوی 
کاربران آنها حاصل شــود.  کیــف و خواســته ها و ســالیق  ح  بیــن طــر
بــرای مثــال اســتفاده از رنــگ بــرای بصری هــا، اســتفاده از صــدای 
کیــف، بــرای تداعی صدا در ســمعی ها، اســتفاده  ســاعت روی بنــد 
محصــول  راحــت  حرکــت  حــس  ایجــاد  و  لمســی ها  بــرای  بافــت  از 
بــرای جنبشــی ها را میتــوان نمونه هایــی از تالش هــای طراحانه در 
کی افراد محسوب نمود.  گروه های ادرا راســتای انطباق محصول با 
گی ها و  همچنین عالوه بر موارد اشــاره شــده، امکان استفاده از ویژ
خصوصیات بســیار دیگری نیز در راســتای متناسب سازی محصول 
کــی افــراد وجــود دارد. بر همیــن مبنــا، نتایج این  گروه هــای ادرا بــا 
مطالعــه می تواند توســط طراحان و شــرکت های تولیــدی به عنوان 

کار  یــک روش در آفرینــش ســطح ظاهــری ســایر محصــوالت نیــز به 
بــرده شــود؛ ایــن روش همچنیــن در فرایند طراحی یــک محصول و 
گروه های  کاربران با  کثری آن برای تمامی  در راســتای پوشــش حدا
گیــرد. بخصوص  کــی متفــاوت نیــز می توانــد مورد اســتفاده قرار  ادرا
که افــراد بر مبنای ســلیقه و  در حــوزه طراحــی محصوالت شــخصی 
که بصــورت مســتقیم یا غیرمســتقیم تحــت تاثیر  عالیــق شــخصی- 
کــی فــرد می باشــد- در مــورد خریــد اینگونــه محصــوالت  گــروه ادرا
کارایی بیشــتری داشــته  تصمیم گیری می کنند. این روش می تواند 
باشــد. همچنیــن نتایــج ایــن مطالعــه بــا بررســی ها و پژوهش های 
گســترده تر، می تواند به عنوان یکی از روش های متنوع سازی ظاهر 
کــی  گــروه ادرا محصــوالت در راســتای ســالیق مشــتریان در چهــار 
بصری، ســمعی، لمسی و جنبشی توســط طراحان سایر حوزه های 

طراحی نیز استفاده شود.
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پینوشتها

1  Perceptible.
2  Visual.
3  Auditory.
4  Tactile.
5  Kinesthetic.
6   Perceptual Modality.
7  Mode of presentation.
8  Modes of interaction.
9  Act.

کــه مشــخص  10  در اینجــا منظــور از حــواس، عصــب هــای حســی هســتند 
کــدام عصب حســی در اطالعات  می کننــد بعــد از دریافــت اطالعــات از حواس، 
دریافتــی، نســبت بــه عصب های حســی دیگــر غالب باشــد؛ ولو اینکــه در واقع 

اندام های حسی به یک میزان اطالعات را از محیط دریافت می کنند.
ک توســط  کــردن پــردازش اســت؛ و ادرا گزینشــی عمــل  11  منظــور از توجــه، 

توجه جهت دهی می شود.
12  Visceral.
13  Behavioral.
14  Reflective.
15  Insight.
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