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جستاری بر طراحی محصول ارگونومیک با تاکید بر
فاکتورهای روانشناختی :رویکرد تلفیقی هرن و تولید صنعتی
چکیده:
کیفیت محصوالت روزمره با کیفیــت زندگی مردم ارتباط تنگاتنــگ دارد .طراحی
محصول برای کاربران ایرانی یکی از دغدغههای متخصصین طراحی صنعتی اســت.
نقش ویژگیهای هنری و فنی محصوالت طراحی شده از یکسو و توجه به نیاز افراد از
سوی دیگر ،از اهمیت بهسزایی برخوردار است .اما محدودیتهای تولید در چهارچوب
و ساختار صنعت نیز فاکتور تعیین کننده در فرایند طراحی محصول قلمداد میشود.
در این مطالعه بر طراحی ارگونومیک محصوالت -که بستری است برای جلب رضایت
کاربران -تاکید شده است .درک مشــتری از محصول و مالحظات طراحی ارگونومی
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مبتنی بر معناشناسی در ســطوح فیزیک و ادراکی از محورهای مهم این تحقیق میباشند .در این بررســی توصیفی ،مطالعهای موردی
نیز به انجام رسیده است که در آن ،نقش علمی طراحان در ارتقای ســطح آگاهی افراد ،از طریق چاپ مقاالت و در نظر داشتن نیاز صنعت
مورد دقت قرار گرفته و در این خصوص ،مقاالت به چاپ رســیده در دهه اخیر در پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشــگاهی ،مورد جستجو
قرارگرفت .معدود بودن تعداد این دسته از مقاالت در بین نشریههای حوزه هنر و معماری در پایگاه مزبور ،مورد تحلیل واقع شد .بر اساس
بررسیهای بهعمل آمده ،این گونه بهنظر میرســد که نقش طراحی محصول مبتنی بر معیارهای زیبای شناختی و هدونومیک بر بستر
مالحظات ارگونومیک در ایجاد سطح مناســبی از رضایت برای کاربران ،میتواند تعیین کننده باشــد و با اعمال مالحظات ارگونومیک،
میتوان انتظار داشت که صنایع استقبال بیشتری برای بهکارگیری طراحیهای کارشناسان طراحی صنعتی نشان دهند ،بیتردید مورد
اخیر ،نیاز به بررسیهای مداخلهای آتی دارد.
واژگان کلیدی :طراحی صنعتی ،ارگونومی ،محصول ،زیبایی ،هدونومی ،بهرهوری
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مقدمه
رشــد اقتصادی ،بســتری اســت بــرای ارتقــای کیفیت
زندگی()QOL؛ در مفهوم رشد« ،کیفیت» از اهمیت بیشتری
نسبت به «کمیت» برخوردار اســت .بیتردید کیفیت برای
مشــتری یک محصول ،فاکتوری مهم تلقی میشود .از این
روســت که در تولید محصول ،مواردی چون مشتری مداری
و تولید مبتنی بر اســتفاده کننده(مصرف کننــده) جایگاه
ویژه ای را به خود اختصاص داده اســت (Aurisicchio et al,
).2011: pکاربران و یا استفاده کنندگان از تولیدات صنعتی
«به عنوان مصرف کننده» خواســتههای گوناگون و اولویت
های متعدد و متفاوتی دارند ،افراد بشــر سبک زندگی های
متفاوت ،دلبستگی های گوناگون ،سطوح تخصص و آگاهی
های متفاوت دارند و این موضوع بــه نوبه خود اهمیت و لزوم
طراحی «شایســته و در خور» را نشــان می دهد .بیتردید
هماهنگی و حصول توام کیفیت و بهره وری ،امری تصادفی و
اتفاقی نیست؛ بلکه نیاز به مهارت های فنی مهندسی و سطوح
شایســته ای از خالقیت دارد و این همان چیزی است که در
طراحی صنعتی بهعنوان یکی از رشــته های فنی هنری ،می
بایســت به صورتی دقیق بدان توجه داشت .به استناد تعریف
ارائه شــده از ســوی انجمن طراحی صنعتی امریکا ،طراحی
صنعتی حرفه ای است تخصصی در حوزه خلق و توسعه ایده
های طراحی محصوالتی با عملکردها و خواسته های بهینه و
هم چنین ،ظاهر و ترکیب بندی مناسب که هم برای استفاده
کنندگان و هم بــرای تولیدکنندگان مزایای شایســتهای را
بههمراه داشته باشد .لوییچی کوالنی ،دیزاینر معاصر ،طراحی
را شیوه ای قانونمند میداند و اعتقاد دارد که طراح ،باید طی
مراحل متعدد و بررســیهای متوالی به نیاز افراد پاسخ دهد.
فیلیپ استارک ،طراح فرانسوی تبار معاصر ،طراحی را تفکر
خالقانه بر بســتر علم معرفی مــی کند و بــر دو ویژگی بارز
محصول ،یعنی زیبایی و کارکرد تاکید دارد.
روش پژوهش
روش تحقیق در این بررسی ،روشی تلفیقی مشتمل بر مطالعه
موردی و مروری بوده اســت .جمع آوری اطالعات بر اساس
بررسی کتابخانهای و هم چنین ،اســتخراج مقاالت مرتبط
در  31نشریه در حوزه هنر معماری در پایگاه مرکز اطالعات
علمی جهاد دانشگاهی انجام شد که در بخش مطالعه موردی

و اهمیت موضوع -که متعاقباً آمده است -بیشتر تشریح شده
است.
پیشینهپژوهش
امروزه نقش آفرینی مشتری در فرایند تولید موفق محصوالت
در میدان عرضه و تقاضا برای صنایع پیشرفته به اثبات رسیده
اســت(Humphreys& Grayson, 2008: 694; Cova et al,
) .2011: 238از این رو ،مدیران صنایع مداخالت ارگونومیک
متنوعی را در واحدهای تولیــدی خود چه در حیطه طراحی
ایســتگاه های کار و چه در خصوص طراحی محصول کاربر
محور اعمــال می کنند .خوشــبختانه تحقیقــات متعدد و
متنوعی ،اثر بخشــی اقتصادی نگرش هــای ارگونومیک در
ساختار صنعت و تولید را به اثبات رساند هادند�(Diban&Gon
) .tijo: 2015: 6170در بررســی انجام شــده در یک صنعت
پوشــاک با  300کارگر ،در انتاریو کانادا مشــخص شــد که
ارگونومی مشــارکتی ،توانســته افزایش بهرهوری صنعتی
را بههمراه داشته باشــد .این بررسی نشــان داد که مداخله
ارگونومی در صنعت ،هزینه ای حــدود  65787دالر کانادا را
بههمراه داشته؛ ولیکن ،سود از اعمال مالحظات ارگونومیک
حدود  360614دالر بوده است؛ یعنی ســود خالصی برابر با
 294827دالر برای صنعت حاصل شــده است .این بررسی
نشان داد که ارگونومی مشــارکتی از منظر افزایش بهره وری
صنعتی ،فعالیتی مقرون بهصرفه است(Tompa& Dolinshi,
).2012: 482
بررسی های مختلفی اثر بخشی زیبایی را در درمان بیماری ها
و ارتقای سالمت مبتنی بر مثبت سایکولوژیک زیبایی تایید
کردهاند) .(Koch, 2017: 89بررسی ها حاکی از این است که
توجه به معیارهــای زیبایی در طراحی محصــول ،به فروش
بیشتر نیز کمــک میکنــد(Vilches-Monteroa.2018:
) .85ســه بعد طراحی اســتیتیکی ،عملکردی و نمادین از
فاکتورهای تاثیر گذار بر رفتار مشــتری هستند(Candi M.
).et.al,2017:35
بر اســاس نظر دامازیا و آلوائــو درک محصــول فراتر از فرم
فیزیکی و عملکرد محصول اســت و از این روســت که دامنه
ارگونومی نیز بــرای طراحی محصوالت شایســته از میکرو
ارگونومی به سمت ارگونومی احساسی و شناختی فراتر رفته
است .مفاهیمی که در تئوری های طراحی مطرح میباشند،
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تصویر :1نمونهای از طراحیهای کوالنی(ماخذ.)URL2 :

تصویر :1نمونهای از طراحی های استارک(ماخذ.)URL3 :

عملکردهای اصلی «کاربری -زیبایی -نمادین» را شامل شده
اســت از این رو ،در آنالیز تجربه طراحی ،حداقل سه عملکرد
اخیر ،مورد توجه قرار می گیــرد (Campos, 2012: 961).بر
اساس نظر لوباخ عملکرد زیبایی یکی از اجزای تعامل محصول
 کاربر است که با فرایندهای حســی و روانشناختی مرتبطاست ،به بیان دیگر عملکرد زیبایی عبارت است از جنبه های
ســایکولوژیک درک فرد از محصــول(Pizzato et al, 2012:
) .285عملکرد زیبایی یک محصول ب ه استناد تعریف هوفلر ،به
چهار فاکتور فرم ،متریال ،رویه و رنگ وابسته است(Heufler,
) .2004: 89گیوماراس ( ،)2004بر اســاس نظر لوباخ تاکید
کرده که در فرایند طراحی و توســعه محصول ،چهار عملکرد
زیبایی شناسانه -کاربردی -نمادین و اکولوژیک باید مد نظر
قرار گیرد؛ در واقع ،وی عملکرد اکولوژیــک را به نظر لوباک
اضافه کرده است(Pizzato et.al, 2012: 285; Karwowski,
).2011: 56
ویکتور پاپانک اطریشــی از پیشگامان طراحی محصول قرن
بیستم ،طراحی را تالشی بخردانه و آگاهانه و منظم می داند.
خالقیت در طراحی ،فــرم پردازی مناســب ،توجه به روابط
ساختاری از مواردی هســتند که در اکثر تعاریف ارائه شده از

سوی طراحان یاد شده و یا افرادی چون مالدونادو ،روژه تالون
مورد تاکید بوده است .بی شک سودآوری از تولید محصول در
گرو تلفیق متعادل «خالقیت» با «بهرهوری و کیفیت» است
و حاصل این یکپارچگی ،کیفیت زندگی باالتر است(شکل
 .)3در این جســتار سعی شده اســت ،تا طراحی محصول از
منظر قابلیت تولید صنعتی ،رفع نیازهای کاربران و لزوم توجه
طراحان به معیارهای زیبایی شــناختی محصول مورد دقت
قرار گیرد.

تصویر :3تعامل خالقیت در طراحی و کیفیت محصول برای حصول کیفیت
زندگی(ماخذ :نگارنده)
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نگاهی گذرا به تحوالت تاریخی در طراحی محصول
اگر گذار یک محصول را از پیشهوری(صنایع دستی) به سمت
ســازماندهیهای اولیه برپایی واحدهــای صنعتی بومی و
نهایتا ،سیستم های صنعتی بزرگتر فرض کنیم ،متوجه می
شویم که هریک از سه فاز یاد شده که نهایتا ،با انقالب صنعتی
مباحث جدی ســرمایه گذاری و تولید انبوه را شــکل دادند،
دارای ویژگی های منحصر بفردی میباشند .در ساختار تولید
دستی ،مراحل ســاخت و تولید محصول از سوی یک پیشه
ور ،یکپارچه سازی می شود و تقســیم کار به معنای واقعی،
مفهومی ندارد .در این ساختار تســهیم دانش و فن ،چندان
اتفاق نمی افتد؛ به بیان دیگر دانش تولید محصول در ساختار
اخیر قابل تفکیک نیســت .طراحی محصول در این شرایط با
توجه به این که اوال ،محدود به یک صنعتگر یا پیشه ور است
و دوما ،مدیریت دانش در آن به شکل سازنده مطرح نیست ،از
نظر اعمال مالحظات ارگونومیک ،بسیار شخصی و سلیقهای
شکل میگیرد؛ لذا قابل بسط و توســعه نبودهاند؛ یا حداقل،
جامع نگری آنها فقط وابسته به تجربه پیشهور است .همین
محدودیت ها و نواقص بود که حرکت به سوی تخصصی شدن
و تنوع فرایندهای تولید کاال را سبب گردید .تقسیم کارها ،به
کارگیری تعداد کارگران بیشتر(غیر ماهر) و تجزیه کارها به
اجزای کوچکتر محقق شد و با انقالب صنعتی ،موارد اخیر در
سطح وسیع تری مدیریت شد .مکانیزاسیون و تخصصی شدن
کارها در یک سـ�ازمان تولیدی مورد دقت قرار گرتفت�(Bern
) .hard&Burdek, 2005: 308; Margolin, 2017: 111در
اوایل قرن بیستم دو تحول مهم اتفاق افتاد که یکی مدیریت
علمی تولید بود(سیستم تایلور) و دیگری تولید انبوه(سیستم
فورد) .تلفیق این دو رویکرد باعث تقویت صنایع شــد که این
مهم ،به ویژه ،در نیمه اول قرن بیســتم در امریکای شمالی و
اروپای غربی اجرا شد .در این مســیر نیز تحوالت دیگری رخ
داد؛ از جمله حضور پیشگامان طراحی برای کمک به صنایع
که به تبع آن طراحی صنعتی به شکل یک دیسیپلین موثر،
علمی و کاربردی و یک تخصص دانشــگاهی وارد این عرصه
شــد .تکنولوژی های پیشــرفتهتر و اتوماســیون و متعاقباً،
تکنولوژی های کامپیوتری ،حرکت اخیر را سرعت بخشید،
در واقع ،بهتدریج ،نیروی کار یدی ،جای خود را به جنبههای
خردمداری داد؛ یعنی گــذار از میکرو ارگونومی به حوزه های
ارگونومی شناختی و ماکروارگونومی).(Sadeghi, 2018: 249

ارگونومی و طراحی
ارگونومی ،علمی اســت چند رشــتهای که حوزه های تولید
و بهره وری را از منظر تناسبات انســانی ،نیازهای جسمی و
رفتاری کاربران ،روانشناسی و فیزیولوژی انسانی ،خرسندی
و دلپذیری کاربر(اســتفاده گر) مورد مطالعــه قرار می دهد
و در این راســتا هم طراحی محیط های صنعتــی و کار و هم

طراحی محصوالت و خدمـ�ات مدنظر قـ�رار میگیدرد�(Kar

) .wowski, 2011:19بنا بــه تعریف نگارنده ،ارگونومی «علم
طراحی ،اصالح و بهینه ســازی محیط ،مشاغل و تجهیزات
است؛ به گونهای که متناســب با قابلیت ها و محدودیت های
انسان باشد و در عین حال ،دو هدف ســامت و بهره وری را
دنبال کند»(صادقی نایینی .)5 :1395 ،طی ســه دهه آخر
قرن بیســتم ،کیفیت نســبت به کمیت بیش از پیش مورد
توجه قرار گرفت که به نوعی ،گذار از تولید محض(تولید برای
تولید) به مشتری مداری و تعامل با مشتری اتفاق افتاد .مورد
اخیر اهمیت رقابت صنعتی را نشان داد؛ لذا ،تنوع محصول و
کوچک سازی پکهای تولیدی مورد توجه قرار گرفت .برای
نمونه ،مفهوم سیستم های تولیدی قابل انعطاف( ،)FMSکه
هدف آن بچ های تولید کوچک تر و متنوع بوده ،شــکل می
گیرد .به دنبال جایگزینی کیفیت به جــای کمیت ،کاهش
هزینه های تولیــد ،بیش از پیش جدی می شــود .از این رو،
تکنولوژی های تولید ناب و مهندســی همزمان وارد عرصه
های تولید می شــوند .تحوالت یاد شــده باعــث پیچیدهتر
شدن فرایندهای تولید محصول می شــود که مثال بارز آن،
محصوالت مکاترونیک اســت .در این راســتا ،حضور فعال
طراحان صنعتی -که طراحی برای تولید را در بســتر کشف
و رفع نیاز مشــتریان /کاربران ،مورد دقت قرار می دهند -به
سرعت ،بخشــی به حرکت اخیر کمک شــایانی نمود .شاید
برای اولین بار ،عبارت طراحی صنعتی از ســوی ژوزف سینل
در سال  ،1919ارائه شد و شاید بتوان کریستوفر درسر را در
زمره اولینهای طراحی صنعتی قلمداد نمــود .در هر حال،
طراحی صنعتی را میتوان فرایند اســتراژیک حل مســاله
دانســت که به دنبال ارائه و خلق ایدههــای نوین خالقانه در
راستای حصول کیفیت زندگی از طریق طراحی محصوالت
و خدمات متنوع مورد نیاز بشر بوده و از سویی ،به مالحظات
تولید در چهارچوب تجارت موفق دقت دارد .طراحی صنعتی
به نوعی ،پل ارتباطی اســت ،بین «آنچه هســت» و «آنچه
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شــناختی -ادراکی و حسی وی مرتبط اســت .فرایندهای
همزمان فیزیولوژیک ،سایکولوژیک و سایکوفیزیکی کاربر در
تعامل با محصول درکی از کیفیت محصول را برای اســتفاده
گر فراهم می ســازد .بررسی ها نشــان داده که بخش قابل
مالحظهای از درک انسان ،بهواسطه «دیدن» اتفاق می افتد
و درک بصری محصول با دیدن و تحریک سیســتم بینایی
آغــاز

تصویر :4طراحی و عوامل وابسته به آن(ماخذ :نگارنده)

میتواند باشد» و در تالش اســت ،تا مواردی چون خالقیت،
تکنولوژی ،تحقیق ،کســب و کار و مشــتریان را با یکدیگر
ارتباط دهد(شکل )4؛ که نتیجه آن تولید ارزشهای جدید،
رقابتهای مفید و سودآور در حیطه های اقتصادی ،اجتماعی
و زیست محیطی باشد.
درک مشتری از محصول و باز نمایی ادراکی
با عنایت به ســه حوزه پیشــگفت ،یعنی «صنعت ،طراحی
صنعتــی و ارگونومــی» ،ایــن گونــه بهنظر می رســد که
«محصول» از یک ســو ،و «مشتری» از ســوی دیگر ،پیوند
دهنده سه حوزه اخیر میباشند .بیتردید ،دست اندرکاران
صنعت و تولید -که بهدنبال کســب بازار مناســب و عرضه
شایســته کاال و موفقیت در رقابت صنعتــی و تولیدی می
باشند -مشــتری مداری را یک اصل مهم قلمداد میکنند.
جلب رضایت مشــتری و ترغیب ایشــان به انتخاب و خرید
محصول در گرو کیفیت و مطلوبیت محصــول خواهد بود؛
از اینرو ،تجارب مشــتری از محصول و برداشــت ادارکی و
شــناختی کاربر از تولید صنعتی ،عاملــی تعیین کننده در
خرید محصول تلقی می شــود .رضایت عینی و ذهنی کاربر
از محصــول هم از منظــر طراحی صنعتی و هــم از دیدگاه
تولید حایز اهمیت اســت ،از اینرو ،برای حصول این نتیجه،
تعامل و دخالت دادن کاربر در مراحل اولیه طراحی و توسعه
محصول ،رویکردی است که در سال های اخیر ،بهطور ویژه و
موفق ،مورد توجه قرار گرفته است .همراهی کاربر(مشتری)
در فرایند طراحــی محصول ،این امکان را فراهم می ســازد
که طراحان صنعتی ،کارشناســان ارگونومی و تیم تحقیق و
توســعه صنعت با نیازهای واقعی کاربران آشنا شوند .شایان
توجه اســت که درک مشــتری از یک محصول با سیستم

میشــود(Ramamurthy& Lakshminarayanan,

) .2015: 77; Moscchos, 2014: 83لــذا ،طــراح محصول
میبایســت بهنوعی فرایند «دیدن» محصول را مورد دقت
و کاوش قرار دهد .در هر حا،ل فرم محصــول به عنوان یک
فاکتور مهم طراحــی ،به چند طریق میتوانــد در موفقیت
یک محصول دخالت داشته باشد .اول ،بحث بازاریابی است؛
زیرا فرم ،یکی از مهمتریــن راه های اولیه جذب مشــتری
است .مثال ،بسته بندی ماســت یاپالیت ،چون از نظر فرمی
با بســته بندی معمول ،متمایز و تفاوت قابل توجهی داشت،
لذا ،بازار را به خود اختصاص داد .ســواچ ،بــا ارائه فرمهای
جدید و تاحدی نامعمول ،در بازار موفق شــد .فورد تاروس،
در ســال  ،1986با یک فرم منحنی جذاب و متمایز ،بازار را
در اختیار گرفت .مورد دوم ،این است که ظاهر هر محصول،
با مشتری ارتباط برقرار میکند؛ مانند یک مکالمه دو سویه؛
فرم محصول همانند قیمت آن ،با مشتری ارتباطی تنگاتنگ
برقرار خواهد نمود و در مواردی که دو محصول از نظر قیمت
یکسان باشــند ،محصولی که دارای فرم تعاملی باشد و در
آن فاکتورهایی باشــد که با کاربر(مشتری) ،گفتگو(تعامل)
کند ،برتر خواهد بود .کامیون  18چرخ دوج ،ســال 1994
را میتوان در این خصوص ،به عنــوان نمونه مطرح کرد .اپل
مکینتاش و فرم ساده و فشرده آن ،نمونه دیگری از این دست
محسوب می شود .از سویی ،فرم ،عاملی است که به توسعه و
هویت برند و کمپانی کمک میکند ،مثل رالف رولن و براون
که دارای فلسفه طراحی منحصر بهفرد هستند و فرم ،راه ارائه
این تفکر است .مورد سوم ،مالحظات مدیریتی است؛ چرا که
فرم ،میتواند با کیفیت محصــول و متعاقب ،کیفیت زندگی
مرتبط باشــد .بی تردید ،درک و اســتفاده از یک محصول
طراحی شده زیبا ،حس لذت را فراهم می سازد؛ و این مهم ،به
اعتقاد لیوسون( )1983در خصوص محصوالت روزمره بسیار
مهم تر از سایر محصوالت است .مورد چهارم ،طوالنی مدت
بودن اثر فرم و زیبایی فرمی محصوالت اســت .فرم خاص و
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جستاری بر طراحی محصول ارگونومیک با تاکید بر فاکتورهای روانشناختی :رویکرد تلفیقی هنر و تولید صنعتی

تصویر :5فورد تاندربرد و المپ تیفانی ،به عنوان نمونههای موفق طراحی زمان خود(ماخذ.)URL4 :

زیبایی یک محصول باعث می شــود که حتی اگر محصول
کارایی خود را از دست داده باشــد ،به دلیل فرم ،نگهداشت
آن از سوی کاربر،کماکان ادامه دار باشد .فورد تاندربرد سال
 1957یا المــپ تیفانی ،هنوز برای افراد جذاب و ســتودنی
هستند(شکل .)5
ارگونومی به طور مستقیم ،بر روی ویژگی ها فرمی محصول
اثر می گذارد و ســایر خصوصیات محصول بــه تبع ،بایدها و
نبایدهای ارگونومیک متاثر می شود مثل جنس ،وزن ،بافت
و شکل ارگونومی بهسهولت استفاده میانجامد(Bligård et al,

)2017: 21؛ و این مهم از نظر مدیران تولید و بازاریابی بسیار
حایز اهمیت اســت .دراینجا ،باید به این نکته توجه داشت
که یک محصول خوب ،الزاما ،محصولی کامال ،زیبا نیست .در
بســیاری از موارد ،محصول ایده ال ،محصولی است که دارای
فرمی قابل درک و ســاختاری قابل اســتفاده باشد .عالوه بر
موارد پیشــگفت ،عملکردهای ســمبلیک یا نمادین حایز
اهمیت هستند .عملکردهای نمادین گویای ویژگی هایی از
محصول اســت که وقتی کاربر با آن مواجه می شود ،تجارب،
خاطرات یا احساسات گذشــته برای وی تداعی می شود .در
واقع ،عملکرد نمادین یک محصول بیشتر احساسی و روحی
است تا جســمی؛ لذا ،جنبه های روانشناختی و اجتماعی را
به خود اختصاص می دهد .عملکرد نمادیــن محصول را در
ســه گروه فرهنگی ،اجتماعی و فردی رده بندی کرده است.
عملکردهای کاربردی (پراکتیکال) محصول نیز مورد دیگری
هستند که در فرایند طراحی باید به طوردقیق به آن پرداخت.
این عملکرد ،ارتباط کاربر را با محصول در سطوح ارگانیک و
فیزیولوژيک نشان میدهد) .(Heufler, 2004: 55این عملکرد
را میتوان به دو جز عملکرد اطالعاتی و عملکرد ارگونومیک
رده بندی نمود).(Tiger,1992: 39

معناشناسیمحصولو سطوحفیزیکیوشناختی
معناشناسی محصول ،عبارت است از بررسی و مطالعه کیفیت
نمادین و سمبولیک فرم ها و اشکال محصوالت انسان ساخت
با در نظر گرفتن محتوای شــناختی -اجتماعی اســتفاده از
محصــول) .(Krippendorff& Butter,1984: 5بر اســاس

این تعبیر ،معناشناســی محصول از یک سو ،با تعامل کاربر و
محصول ارتباط دارد و از سویی ،با اهمیت و نقش محصول در
بستر اجتماعی و محتوای عملکردی آن(شکل .)6
زبان انتقال معنا و ارتباط متقابــل را عوامل متعددی تعیین
میکنند؛ از جمله بافت ،فرم ،شــکل و رنگ ،هــر کدام از این
عوامل گشــتالتی به فراخور نوع محصــول و نحوه طراحی،
درجات مختلفی خواهند داشــت .از ایــنرو ،طراح محصول
و متخصــص ارگونومــی باید بداننــد که چــه مفاهیمی را
میخواهنــد ،از طریق محصول به اســتفادهگر انتقال دهند
.با کاربرد صحیح معناشناختی ،میتوان اینکه محصول چه
اســت و چگونه باید از آن اســتفاده کرد را برای کاربر معین
ساخت .در واقع ،معناشناســی محصول چیستی و چگونگی
محصول را عیان میســازد .رفتار عینی و واقعی کاربر که به
تبع عوامل معناشناسانه صادر می شــود .رفتار و پاسخهای

تصویر :6ارتباط بین کاربر و محصول در بستر عوامل اجتماعی و ادراکی(ماخذ :نگارنده).
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احساسی اســتفاده گر ،یک واکنش اتوماتیک و خود به خود
نیســت؛ بلکه حاصل درک ،تفکر ،باورها و طــرز تلقی کاربر
نسبت به عوامل محرک(عناصر معنایی) میبادشد�(Demirbil
).ek& Sener, 2010: 1349
مطالعه موردی و اهمیت موضوع
آن چه در باال ذکر شــد ،حاکی از این مهم اســت که طراحی
ارگونومیک مبتنی بر معیارهای زیبایی شــناختی به جلب
رضایت مشتری کمک خواهد نمود .بیتردید ،رضایتمندی
استفاده کننده یا کاربر و بهطور عام مشتری ،حلقه مهمی در
زنجیره عوامل تولید و بهره وری محسوب می شود .از سویی،
نگارنده بر این باور اســت که متخصص طراحی صنعتی -که
بهطور خالقانــه ،نیازهای کاربران را هــم از منظر معیارهای
زیبایی شــناختی و هم کارکردی ،بر بستر کشف ویژگیهای
جســمی و رفتاری کاربران ،مورد دقت قرار می دهد -باید در
راســتای تولیدات داخلی محصول پیشرو باشد؛ ولی آیا در
حال حاضر بدنه صنعت کشــور از این پتانسیل بهره میبرد
یا خیر؟ شــایان ذکر است که دانشگاههای کشــور در حوزه
طراحی صنعتی در دو دهه اخیر در راســتای رونق تولیدات
صنعتی داخلی تالش نمودهاند ،تا حد امکان با صنایع کشور در
ارتباط باشند؛ بدیهی است بستر این ارتباط با توجه به جایگاه
دانشگاهها ،علمی بودن ایدههاســت و یکی از حوزههایی که
سطح علمی این دسته از فعالیت های علمی را بهطریقی مورد
تایید قرار میدهد و بازتابی از فعالیتهای علمی کارشناسان
تلقی میشود ،مجالت علمی هســتند که خاستگاه این مهم
محسوب میشوند .پرسش یاد شــده و موارد ذکر شده ،باعث
شد که نگارنده ،عالوه بر گردآوری اطالعات پیشگفت به این
چالش از زاویه دیگری نگاه کند و آن ،این مورد است که نقش
دانشگاهها در ایجاد بستر ارتباطی با صنعت چگونه بوده است.
برای پاسخ به این سوال کلیدی ،مطالعهای موردی و محدود
انجام شــد .باعنایت به لزوم درج و ثبت نتایج علمی فعالیت
های کارشناســان طراح صنعتی ،انتظار مــیرود مجالت،
محلی مناسب برای ارائه این گزارشات باشند؛ لذا پایگاه مرکز
اطالعات علمی جهاد دانشگاهی( ،)SIDبه عنوان یکی از موتور
جستجوهای ذیربط انتخاب شد .در این پایگاه  31نشریه در
حوزه هنر معماری قابل دستیابی است؛ که حداکثر پنج مورد
آنها با حیطه طراحی صنعتی هماهنگی بیشتری دارند.

در این پایگاه و تحت همه  31مورد اخیر ،مقاالت دهه اخیر ،که
در عنوان آنها عبارات «احساس ،بهرهوری ،تولید ،ارگونومی،
زیبایی ،محصول ،طراحی صنعتی »،وجود داشــت ،جستجو
شــد که به ترتیب ،تعداد مقاالت متناســب با کلید واژههای
مزبور عبارت بودند از  1-0-0-1-1-1و  3مورد.
نتیجهگیری
هر چند که این تعداد معــدود ،نمیتواند گــواه بر کم بودن
مطالعات حوزه طراحی محصول باشد؛ چرا که در هر نیمسال
در دانشــگاه های کشور شــاهد دفاعیههای متعدد در در دو
سطح کارشناسی و کارشناســی ارشد هســتیم؛ اما انتظار
میرود که تعداد گزارشــات علمــی در معمولترین پایگاه
اطالعاتی -که شــمول قابل مالحظــه ای دارد -بیش از این

مقدار باشــد .به هر تقدیر ،تعداد کارهای علمی داوری شده
در حوزه تلفیقی زیبایی شناسی محصول و قابل تولید بودن
آن از یک سو ،و تطابق محصوالت و ایدهها با نیازهای کاربران
ایرانی(ارگونومی) از ســوی دیگر ،معدود میباشند .تحلیل
نگارنده ،بهعنوان حلقه گم شــده ،درک مشتری و کاربست
معیارهای لذت و خوشــایندی در محصول است و بی شک،
محصولی که رضایت بیشتر مشــتری را جلــب کند ،مورد
وثوق تولیدکننده هم میباشد .البته ،محدودیت های تولید
در شرایط فعلی اقتصادی کشور را نیز نباید از نظر دور داشت.
رضایت مشتری در گرو ایجاد خرسندی و تمایل در استفاده
از محصول میباشد .عباراتی چون خوشــایندی ،دلپذیری
و لذت ،حیطههای مد نظر در خصــوص جلب رضایت کاربر
تلقی میشوند .بنا بر دلپذیری و خرسندی از یک محصول را
میتوان در چهار سطح خرسندی جســمی ،سایکولوژیک،
اجتماعی و ایدئولوژیک تعریف نمود .شــایان ذکر اســت که
نورمن نیز در این ارتباط با طراحی تعاملی به سه سطح غریزی،
رفتاری و بازتابی اشــاره دارد .الزم به توضیح است که رضایت
که یکی از ویژگی های کاربردپذیری محصول اســت ،با لذت
استفاده از محصول ارتباط دارد(Heufler,2004: 55; Turner,
).2017: 93; Jordan,1997: 250
قابل اســتفاده بــودن یــک محصــول و عملکــرد آن نیز
از فاکتورهــای مهم محســوب میشــوند؛ ولی بــه اندازه
«رضایتمندی» برای استفادهگر ،لذت را فراهم نمی سازند.
احساس مثبت از یک محصول نیز عامل مهم دیگری است که
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نقش مهمی در اتخاذ تصمیم و تعامالت اجتماعی دارد .به هر
روی ،حصول سطوح باالتری از احساسات مطبوع در مشتری
یکی از دغدغههای مهم تولیدکنندگان محصول است .فروگ
دیزاین ،السی و سواچ ،نمونههای بارزی از این دست محسوب
میشوند.
در هر حال ،کمپانیها در تالش هستند ،تا با طراحیهای ویژه
خود سطوح باالتری را از لذت بخشــی و مطلوبیت محصول
فراهم سازند .شــاید بتوان کمپانی هایی چون فروگ ،السی
و ســواچ را مثال های خوبی دانســت .فروگ دیزاین ،یکی از
کمپانی های معروف طراحی است که بر اساس شعار اسلینگر،
یعنی «فرم تابع عملکرد» کار می کند .اسلینگر بانی کمپانی
فورگ ،ادعــا دارد که هر محصول حتی اگــر خوب کار کند،
نمیتواند جای خود را در زندگی افراد بــاز کند؛ مگر این که
«احساســات عمیقی» را برای اســتفاده گر فراهم سازد؛ وی
معتقد است که یک مشتری ،فقط محصول را نمیخرد ،بلکه
او برای ارزشهایی که در یک تجربه خوب ناشی از استفاده از
محصول نهفته است ،هزینه می کند؛ هر چه سطوح احساسی
ایجاد شده از محصول بیشتر باشد ،استفاده گر در استفاده و

حفظ آن بیشتر میکوشد .پیام کمپانی فراگ به اپل ،یعنی
«چیز جدیدی به ما بده که با آن عشق کنیم» ،تحولی بزرگ را
در طراحی دسکتاپها ایجاد کرد.
کمپانی ایتالیایی السی ،به عنوان یکی از کمپانیهای بزرگ
طراحی دهه  80میالدی ،به طراحــی خالقانه توجهی ویژه
داشته؛ بهاعتقاد ایشان ،آن چه یک کمپانی را پیشرو و موفق
می دارد ،بیش از آن که به تعداد طراحان آن وابسته باشد ،به
بستر ایده های خالق مرتبط است .آلبرتو السی ،دلپذیری را
مورد تاکید قرار می دهد .این کمپانی در تالش بوده ،که یک
کمپانی باشد ،با محصوالت ســرگرم کننده؛ و در ابتدای دهه
نود میالدی نیز آلســی ،پروژه ای را با طراحان جوان آغاز کرد
که «ساختار دلپذیری» محصوالت را مورد مطالعه و دقت قرار
دهد و نام این پروژه را نیز متا پــروژه نهاد .در این پروژه ،تاکید
بر نیازهای احساس افراد و تولید محصوالت کمیک و سرگرم
کننده بوده است .کمپانی سوئیسی سواچ نیز به گونه دیگر بر
روی طراحی احساس گرا فعالیت نمود .آقای کارلو گیوردانتی،
مدیر بخش خدمات نوآوری این کمپانی بیان داشته که سواچ
به دنبال طراحی «شخصی» اســت و نه فقط توجه به رنگ و
اجزا؛ در واقع در طراحی ،شخصیت پردازی می کند ،چرا که
محصول ما ،بهطور سیستم به بدن می چسبد و با فرد ساعت
ها در تعامل است و از او جدا نمی شــود .سیستم پاسخ های
احساسی در انسان از یک ســو ،به ساختار سایکولوژیک بدن
و سیستم عصبی وابسته اســت و از یک سو ،به ظرفیت های
احساســی و رفتاری افراد ،چگونگی و دامنــه تحریک های
خارجی و تجربه های قبلی بستگی دارد .به استناد مطالعاتی
که تاکنون انجام شده ،میتوان شــش فاکتور مختلف را -که
با احساس شــادمانی و لذت مرتبط اســت -بیان داشت؛ که
عبارتند از حواس ،سرگرمی ،جذابیت ،تشابه(هم خانوادگی)،
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بداعت و رنگ .این توضیح الزم اســت که در این عرصه ،علم
هدونومیک نیز به طراحــان کمک می کنــد .هدونومیک،
شاخه ای از علم و هنر اســت که با افزایش سطح دلپذیری و
لذت انسان در تعامل با سیستمها مرتبط است .از نظر نگارنده،
هدونومیک ،زاده ارگونومی است که مسئول پرداختن به حوزه
برداشت های حسی و ذهنی افراد اســت و از آنجاییکه هم با
ارگونومی شناختی مرتبط اســت و هم با سایر زیرگروه های
ارگونومی ،نمیتوان آن را زیر شــاخه ای از ارگونومی دانست؛
بلکه شکل رشد یافته ای از ارگونومی است که بیشتر به لذت

و رضایت تعامل فرد با سیســتم مرتبط اســت .برای حیطه
دلپذیری ،نمیتوان مرز مشــخصی را تعییــن نمود؛ چرا که
ضمن وابستگی موضوع اخیر به ویژگی های فیزیکی محصول،
تجارب کاربر دخالت دارد.
با عنایت به موارد یاد شده در این مطالعه و بر اساس بررسی
های به عمــل آمده ،این گونــه بهنظر می رســد که نقش
طراحی محصــول مبتنی بر معیارهای زیبای شــناختی و
هدونومیک بر بســتر مالحظات ارگونومیک در ایجاد سطح
مناســبی از رضایت برای کاربران ،می تواند تعیین کننده
باشــد و با اعمال مالحظات ارگونومیک ،میتــوان انتظار
داشــت که صنایع ،اســتقبال بیشتری برای بهکارگیری
طراحی های کارشناســان طراحی صنعتی نشــان دهند؛
البته ،اثبات کامل ایــن ادعا نیاز به بررســی ها و مطالعات
مداخله ای خواهد داشــت؛ هر چند که طراحی محصول با
تاکید بر هویت ،کیفیت و همچنین ،کاربســت سایر عوامل
تعاملــی بین مشــتری و محصوالت از جملــه فاکتورهای
طراحی و تولید موثر میتواند باشد(شکل .)8
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design process including artistic charecteristics, technical features of products, exploration of customers’ needs and the limitations of industrial sectors.
As a multidisciplinary field, industrial design helps manufacturing industrial sectors develop products that comply with the customers’ need. Similarly, Ergonomics, as multidisciplinary science, is concerned with meeting
both physical and emotional aspects of human needs. This science plays an
important role in the design of the product. Ergonomics considerations in
product design results in the production of safe, secure and attractive products that satisfies the customers.
Undoubtedly, for those industrial sector authorities who seek for successful manufacturing, marketing and development of products, customer-care
processes are important. Pioneers of production firms and marketing managers also emphasize on the abovementioned approach. The customer satisfaction and his persistence in choosing and buying the product depend on
the quality and desirability of the product. Therefore, the customer’s experience and his/her perception of production should be taken as the determining factor in the purchase of any given product.
Of course, there are some other important factors such as duration of use of the product, customer’s previous information
about it and its history. After purchasing a product and upon using it, a new understanding of the product is created for the
customer.
This new experience may result in whether full satisfaction or dissatisfaction and factors such as the brand, design type, usability and initial price contribute to such understanding. Therefore, in this study, the ergonomic design of products has been
carefully considered as an important factor in meeting customer satisfaction. Likewise, customer’s perception of the product and considerations of ergonomic design based on semantics comprise the main scopes of the current research.
In this descriptive study, the scientific role of designers in the publication of scientific and research-based articles and their
attention towards the requirements of the industries was considered. The papers published during the last decade in SID
Database have been studied among which are thiry one journals such as Negareh (Quarterly), Bagh-E Nazar (Monthly),
Journal Of Deramatic Arts And Music (Semi-Annually), Scholary Journal Of Theoretical Principles Of Visual Arts (Semi-Annually), Journal Of Architecture Studies (Quarterly), Journal Of Visual And Applied Arts (Semi-Annually), Journal Of Studies
On Iranian Islamic City (Quarterly), Maremat-E Asar & Baft-Haye Tarikhi-Farhangi (Quarterly), Motaleate Tatbighi Honar
(Semi-Annually, Naqshejahan (Semi-Annually), Journal Of Architecture And Urban Planning (Semi-Annually), Journal Of
Architectural Thought (Semi-Annually), Housing And Rural Environment (Quarterly), International Journal Of Architectural
Engineering And Urban Planning (Semi-Annually) and so on.
In this part of the study, words such as emotion, productivity, production, ergonomics, aesthetics, product, and industrial
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design were searched within these journals. Based on this research, it seems that product design based on criterias such as
aesthetics, ergonomics and hedonomics play an important role in meeting customer satisfaction. Undoubtedly, these kinds
of products, which the customers consider purchasing, play a critical role defining industrial sectors’ strategies.
As hedonomics concern users’ mental and emotional satisfaction, so those productd designed based on hedonomics are
often chosen as useful products. Aesthetics features of products and their pleasurable design are important for costumers
and ergonomics and hedonomics play a prominent role in this respect. The results of this paper indicate that ergonomics
helps designers develop new products based on the needs of both costumers and producers.
Key Words: Industrial Design, Ergonomics, Product, Aesthetics, Hedonomics, Production.
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