تیرداد کیامنش
کارشناسارشد طراحیصنعتی ،پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران ،کیش  ،ایران

چکیده
انسانها در سنین متفاوت دارای نیازهای متفاوتی هستند .درک این نیازها عامل مهمی در
سادهسازی تعامل کاربران با محصوالت و حتی قابلاستفاده کردن محصول برای کاربران دارد.
از آنجایی که رنگ ،اولین فاکتوری است که توسط چشم انسان درک میشود ،شناخت تأثیرات
و معانی آن برای کاربر ،شاخصی مهم در هر طرحی به حساب می آید .در تحقیق پیش رو رابطۀ
بین رنگ و فرمانهای تعبیهشده بر روی کنترل های لوازم الکتریکی از دیدگاه کاربران مسن مورد
بررسی قرار گرفته است تا شاید بتوان با کمک رنگ و بدون استفاده از المان های دیگر ،مفهوم هر
کلید را به کاربر نشان داد .نتایج مشخصکنندۀ رنگهایی است که بیشترین ارتباط و همچنین
کمترین ارتباط را از دیدگاه کاربر با هر یک از این فرمانها دارند.

کلیدواژهها
ارگونومی ،رنگ ،کاربر مسن ،کنترل ،وسایل الکتریکی
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بر اس��اس گزارش وزارت بهداش��ت در  20آبان  88سن
امی��د به زندگی در ایران در طول  30س��ال از  57س��ال به
 70س��ال برای آقایان و  73سال برای خانمها رسیده است
(گزارش وزارت بهداشت .)1388 ،در ایران تعریفی برای فرد
مسن وجود ندارد ولی اگر سن بازنشستگی را که طبق قانون
بازنشستگی کشور  65سال است ،معیار سنجش مسن بودن
افراد بدانیم ،جمعیت این قش��ر از جامع��ه در این بازۀ زمانی
1/66درصد افزایش داش��ته است (مرکز آمار ایران.)1385 ،
این بدان معنی است که نسبت جمعیتی این افراد  2برابر 30
سال پیش است (همان) که با توجه به رشد شدید جمعیت بعد
از انقالب ،نشاندهندۀ افزایش قابلتوجه این صدک جامعه
است .این افزایش نیازمند رویکردی دقیقتر به نیازهای این
افراد اس��ت .این قش��ر به دلیل کهولت س��ن معمو ًال از دید
و توان جس��می کمتری نسبت به افراد جوانتر برخوردارند؛
درنتیجه در طراحی برای این افراد باید پارامترهای متفاوتی
را در نظر گرفت.
در طول دهههای گذشته ،فناوری تولید وسایل الکتریکی
پیشرفت فراوانی داش��ته است و تأثیرات آن بر روی زندگی
روزمره بشر عمیق است .این وسایل عمدت ًا به مقصود آسان
کردن زندگی بش��ر تولید ش��ده  اند ،اما مش��اهدات شخصی
نگارنده نشاندهندۀ آن است که افراد مسن غالب ًا نمیتوانند
از این دس��تگاهها به��رۀ کافی ببرند .البته در این نارس��ایی
عوامل فرهنگی هم دخیل هس��تند؛ برای مثال در تحقیقی
بر روی کاربران باالی 18س��ال ایرانی مش��خص شده که
95درصد این افراد توجهی به دفترچۀ راهنما قبل از استفاده
از محصول نشان نمیدهند و تنها در هنگام بروز مشکل به
آن مراجعه می کنند (یاسمن خداده و شادی یعقوبی.)1386،
ای��ن در حالی اس��ت که این وس��ایل در بس��یاری از موارد
میتوانند کمکحال افراد مسن باشند.
محرکهای��ی چون ن��ور ،رنگ ،موس��یقی و رقص در بر
انگیختن حاالت حسی انس��ان و چگونگی درک کاربران و
کیفیات حس��ی آنها تأثیر دارن��د ( .)scheirer, 2000حس
بینایی انسان که در مجموع هش��تاد درصد تمامی ادراکات

«در طراح��ی از رن��گ برای برآورده ک��ردن اهداف زیر
استفاده می شود:
ارتقای قدرت فرم محصول؛
آشکار کردن کارکردهای محصول؛
ايجاد احساس کيفيت باال» )Kim & Boradkar, 2003(.

پس میتوان انتظار داشت با انتخاب رنگ متناسب ،کاربر
بتواند سریعتر با کارکردهای شاسیهای محصول آشنا شود.
البته تحقیقاتی در خصوص پاس��خ اشخاص به واژه های
سیگنال با رنگها و رنگها با واژه های سیگنال در گذشته
انجام شده است (موعودی و چوبینه .)1385 ،اما هیچکدام
با توجه به کاربران مس��ن نبوده اس��ت .لذا برای سؤالهای
زیر در ش��رایط فعلی پاس��خی وجود ندارد .این پژوهش در
پی پاس��خگویی به دو سؤال زیر اس��ت :چگونه میتوان با
اس��تفاده از رنگ کنترل ،اس��تفاده از وسایل الکترونیکی را
برای کاربران مس��ن آس��انتر کرد؟ چه تفاوتهایی میان
کارب��رد رن��گ در این ابزاره��ا در حال حاضر و خواس��ت
کاربران وجود دارد؟
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انس��ان را شامل میش��ود ،از طریق کنتراست تیره و روشن
و همچنی��ن تأثیرات رنگ عمل می کن��د .بدون وجود رنگ
و بدون تیرگی و روش��نایی ،انس��ان بهس��ختی قادر خواهد
ب��ود در فضا حرکت کند .با این گفته ،حساس��یت و اهمیت
حس بینایی و عامل رنگ در زندگی انس��ان آشکار میشود.
چشم انسان ،از طریق مرزهای بین پردههای رنگی ،تمامی
فرمها و اشیای اطراف خود را تشخیص میدهد .به عبارتی،
شناسایی این مرزها و تفاوت سطوح ،پایه و اساس ارتباطات
انس��ان را ش��کل میدهد ( .)Weller, 2003چش��م انسان
توانایی تش��خیص رقمی بالغ بر ششمیلیون رنگ متفاوت
را دارا است ( .)Chapanis A, 1965البته در مورد نامگذاری
رنگه��ا اینگونه نیس��ت و تعداد نامهایی ک��ه مردم عادی
برای رنگها اس��تفاده می کنند به سی عدد محدود میشود
( .)Derefeldt G. and Swartling, 1995البت��ه این تعداد
بستگی به تمرین و آشنایی فرد بین سه تا سی رنگ متفاوت
متغیر است )Hanes R. and Rhoades MV., 1959(.

روش پژوهش

در ابتدا رنگهای مورد استفاده در کنترلهای موجود مورد
بررس��ی قرار گرفت .نتیجه به دست آمدن هفت رنگ اصلی
بود که در این محصوالت به کار گرفته شده بود .این رنگها
عبارت بودند از :زرد ،مشکی ،قرمز ،آبی ،خاکستری ،نارنجی و
سبز .عملکردهای اصلی هم به هفت عملکرد اصلی روشن/
خاموش ،ش��روع نمایش ،مکث ،تنظیم ص��دا ،تغییر کانال و
فهرست تنظیمات تقسیم میشدند.
با توجه به نبود تعریف مش��خصی برای فرد مس��ن ،گروه
سنی باالی  50سال را در تحقیق مورد بررسی قرار داده شد.
پرسشنامهای تهیه شد و از این افراد خواسته شد هر کدام از
عملکردها را به رنگی که به نظر آنها ارتباط بیش��تری دارد،
وصل کنند و اگر ارتباطی و جود ندارد ،جلوی عملکرد مذکور
را خالی بگذارند .این گزینه خالی با متغیر «بیارتباط» در ادامۀ
گ��زارش میآید .این گزینه از آن رو قابل توجه اس��ت که در
زمان پر شدن پرسشنامهها دیده میشد که بسیاری با وجود
تأکید پرسشگر بر امکان خالی گذاشتن گزینهها ،سعی در پیدا
ک��ردن ارتباط بین مفاهیم با رنگها داش��تند .پس باال بودن
آمار احتمالی این گزینه هم میتواند ارتباط رنگ با هر مفهوم
را زیر س��ؤال ببرد و هم میتواند سنجش��ی برای رنگهایی
باش��د که آمار پایینی دارند .بدین معنی که اگر رنگی آماری
پایینتر از این گزینه داشت ،میتوان آن را رنگی بیارتباط با
آن مفهوم دانست.
ب��رای اطمین��ان از صح��ت دادهه��ا ،پرس��شنامهها در
مکانهای متفاوت پر ش��دند .برای کاهش س��وءتفاهم برای
پرسشش��وندگان ،پرسش��گران نیز در مورد هدف پژوهش
کام� ً
لا توجیه ش��ده بودند تا در صورت ع��دم توانایی فرد در
خواندن یا درک کردن منظور پرسشنامه به آنها یاری کنند.

سال  24شمارۀ  33تابستان 1393

52

نتایج بهدستآمده

ش��رکتکنندگان در این تس��ت  119نف��ر بودند که 110
پاسخنامه قابلقبول بود که ترکیب جنسیتی آنها در نمودار1
آمده اس��ت .پاس��خنامههای مردود ،مشخصات فردی ناقص
داشتند و یا سن افراد پایینتر از  50سال بود.

میانگی��ن س��نی این افراد  60/35با مد  61اس��ت .س��ن
ماکسیمم شرکتکنندگان نیز  71س��ال بود .نمودار فراوانی
سنی این گروه نیز در نمودار 2دیده میشود.
بعد از جمعآوری و تحلیل دادهها مشخص شد که به جزء
در ی��ک مورد ،در بقیۀ موارد تعداد افرادی که بر س��ر ارتباط
یک رنگ با یک عملکرد خاص توافق داشتند کمتر از چهل
درصد بوده است .پس در ابتدای تحقیق مشخص شده است
که امکان رسیدن به یک رنگ خاص برای یک عملکرد که
برای اکثریت جامعۀ هدف قابلفهم باش��د میسر نیست ،اما
تحلیل بیشتر دادهها نکات دیگری را روشن میسازد .دادهها
از نظر جنسیتی و تحصیالتی نیز مورد مقایسه قرار گرفت .در
بررس��ی تفاوتهای تحصیالتی نمودارها نشاندهندۀ تفاوت
معناداری نبود ،ولی در مورد جنس��یت تفاوتهایی مش��اهده
شد و در نتیجه اطالعات برمبنای جنسیت نیز طبقهبندی شد.

تحلیل عملگرها

در مورد ارتباط دس��تور روش��ن/خاموش ب��ا رنگها ،اکثر
کاربران معتقدند که رنگ قرمز نمایانگر این عملکرد اس��ت.
درحالیکه مش��کی برای خانمها و خاکس��تری برای آقایان
تداعیکنندۀ این عمل نیست .از سوی دیگر ،قرارگیری رنگ
س��بز در رتبۀ دو بعد از رنگ قرمز جالب توجه است .این در
حالی اس��ت که این دو رنگ در تضاد با هم در بس��یاری از
مکانه��ا مانند چراغهای راهنمایی و رانندگی قرار میگیرند
و معنای متضادی دارند .پایینتر بودن آمار س��ه رنگ سیاه،
خاکستری و نارنجی از گزینۀ «بیارتباط» بر مفهومتر بودن
ارتباط این دو رنگ با عملکرد مورد نظر تأکید دارد.
دو رنگ سبز و قرمز در دایرۀ رنگ ایتن در مقابل هم قرار
میگیرن��د و اینکه در اینجا تداعیکنندۀ یک مفهوم هس��تند
جالب است .از طرفی در بسیاری از کنترلهایی که برای این
تحقیق مورد بررسی قرار گرفت از رنگهای گرم برای نشان
دادن دکمۀ روشن/خاموش استفاده شده بود که نتایج تحقیق
نش��ان میدهد که ارتباطی بین رنگهای گرم با این عملگر
نیس��ت و در واقع حتی رنگهای سردی همچون آبی و سبز،
بخت بیشتری برای برقراری ارتباط تا رنگهای گرمی چون
زرد و نارنجی با کاربر دارند.

رنگ خاصی برای کاربران معادل دستور فهرست تنظیمات
نبوده است .برای خانمها بیشترین درصد را رنگ خاکستری
و س��بز به ترتیب ب��ا درصد  25و  22/7و ب��رای آقایان هم
کمی درصد
مشکی با درصد  22/8به خود اختصاص دادهاندِ .
رنگ س��بز و خاکس��تری برای آقایان باعث شده در مجموع
و بدون در نظر گرفتن جنس��یت رنگ زرد بیشترین مقدار را
داش��ته باشد و خاکستری بعد از زرد در مکان سوم باشد .این
افتراق درک از رنگهای سبز ،خاکستری و مشکی برای این
فرمان نشانگر تأثیر شدید جنسیت در این مورد است .مزیت
رنگ زرد در برابری هر دو آمار زنان و مردان است.
می توان اینگونه گفت که اگر قرار است دستگاهی صرف ًا
برای زنان تولید ش��ود ،بهتر است از رنگ سبز و خاکستری
استفاده شود .البته در این مورد رنگ سبز در مقابل خاکستری
در اولویت اس��ت؛ چون رنگ خاکس��تری همانطور که در
پیش میآید ،تنها رنگی است که با بیش از پنجاه درصد رأی
برای دکمۀ مکث انتخاب ش��ده و انتخابش برای این فرمان
صحیح نیست .در مقابل ،دس��تگاههای مردانه نباید از رنگ
سبز استفاده کنند.
مردان بیشتر به رنگهای گرم و زنان بیشتر به رنگ های
سرد تمایل داش��تهاند و تطابق دو جنسیت در انتخاب رنگ
در رنگهای خنثی اتفاق افتاده اس��ت .این مسئله میتواند
به این دلیل باش��د کاربران تعامل زیادی با این دکمه ندارند

و کمت��ر پیش میآید که از آن اس��تفاده کنن��د؛ درنتیجه از
رنگهایی که توجه چش��م را به خود جل��ب میکنند روی
گردانن��د .به همی��ن دلیل رنگهایی چ��ون قرمز و نارنجی
کمترین انتخاب را داشتهاند.
نکت��ۀ قابلتوج��ه در ای��ن بخش این اس��ت ک��ه در طول
جمعآوری دادهها ،نتایج چندینبار آنالیز ش��د تا تغییرات دادهها
در طول جمعآوری نمونهها بررسی شود .بسیاری از رنگها که
در ابتدا هیچ رأیی نیاورده بودند ،با افزایش دادهها تغییر کردند و
یا رنگهایی بودند که در ابتدا در رتبۀ نخست قرار داشتند ،ولی
بعداً رتبۀ نخست را واگذار کردند .ولی در این مورد ،آمار از ابتدا
ب��ه همین طریق بود و با افزایش دادهها فقط بر افتراق نظر دو
جنس در انتخاب رنگ افزوده میشد .میتوان نتیجه گرفت که
این عملکرد بیشترین وابستگی را به جنسیت افراد دارد.
آم��ار دکمۀ تغییر کانال در کنار آمده اس��ت .در این مورد
ن��کات جالب در پایین نمودار  7اس��ت .خانمه��ا هیچگونه
تمایلی به رنگ زرد نداشتهاند و افتراق آمار رنگ سبز که در
مورد دکمۀ تنظیمات با آن روبهرو بودیم اینجا جابهجا ش��ده
و آقایان گرایش بیشتری به این رنگ داشتهاند .این اختالف
در حدود  50درصد است .پراکندگی آمار در این مورد بعد از
دکمۀ تنظیمات ،باالترین اس��ت و همچنین باالترین میزان
آمار گزینۀ بیارتباط را در مقایس��ه با کلیۀ نمودارهای دیگر
دارد ک��ه همۀ آن نیز مربوط اس��ت به آقایان .این میزان به

نمودار  .2فراوانی سنی

نمودار  .1فراوانی جنسیتی
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حدی اس��ت که از میزان رأی آقایان به چهار رنگ از هفت
رنگ بیش��تر اس��ت .جالب اینکه آقایان درعینحال به همۀ
رنگه��ا رأی دادهاند ،این در حالی اس��ت که با وجود اینکه
خانمه��ا به گزینۀ بیارتب��اط رأی ندادهاند ،ولی میزان رأی
آنها به زرد تنها 2/3درصد است.
درکل ،قرمز ،نارنجی ،خاکستری مشکی و زرد در یکی از
جنس��یتها آماری زیر گزینۀ نامربوط داشتهاند؛ پس از این
چهار رن��گ نباید برای این دکمه اس��تفاده کرد .رنگهای
س��رد بیش��تر مورد عالقۀ آقایان بوده اس��ت .درکل هر دو
جنس بر عدماس��تفاده از رنگهای خنثی برای این عملگر
متفقالقول هس��تند که این میتوان��د به پرکاربرد بودن این
دکمه مربوط باش��د .از طرف دیگر ،مردان کمترین تمایل را
به رنگ های گرم دارند ،بهطوریکه هر سه رنگ قرمز ،زرد
و نارنج��ی پایینتر از گزینۀ بیارتباط ق��رار دارند .میتوان
نتیج��ه گرفت که رنگهای گرم ب��رای آقایان تداعیکنندۀ
ارتباط با دکمۀ تغییر کانال نیست .در کل اگر تمایل زنان را
به رنگ نارنجی یک اس��تثنا بگیریم ،برای دکمۀ کلید نباید
از رنگهای گرم اس��تفاده ک��رد و بهترین گزینهها در میان
رنگهای سرد است.
با نگاهی به باقی نمودارهایی که در ادامۀ گزارش میآید ،به
نظر میرسد انتخاب رنگ دکمۀ کانال یکی از آخرین کارهایی
اس��ت که یک طراح در گزینش رنگهای مورد نظرش باید
انجام ده��د .در این مرحله نیز میتواند از بین رنگهایی که
در پیش میآید ،آنی را که استفادهنش��ده و یا خود تشخیص
میدهد مناسبتر است ،انتخاب کند؛ آبی برای وسیلهای که
برای هر دو جنس طراحی میشود و امکان انتخاب رنگ سبز
برای وسایل مردانه و قرمز برای وسایل زنانه.
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برای دکمۀ صدا بهترین گزینه رنگ آبی اس��ت و بدترین
گزینه رنگ قرمز است .انتخاب رنگ آبی تقریب ًا قطعی است؛
چ��ون در میان هم مردان و ه��م زنان در مورد آن اتفاقنظر
وج��ود دارد و ه��م اینکه تع��داد آرای آن در ح��دود دو برابر
نارنجی است که در رتبۀ دوم قرار گرفته است.
موض��وع جالبتوجه در م��ورد این عملک��رد تطابق زیاد
نظرات دو جنس��یت در مورد اکثر رنگهاس��ت .هیچکدام از
مردان به گزینۀ بیارتباط رأی ندادهاند و تنها س��ه درصد از

زن��ان با گزینۀ بیارتباط موافق بودهاند .بدینترتیب کمترین
آم��ار بیربط به کلید ص��دا تعلق دارد که این خود نش��انگر
ارتباط دکمۀ صدا با رنگ برای کاربران است.
انتخاب دو رنگ سرد برای کلید صدا از میان رنگهای گرم
و خنثی میتواند نشانگر رابطۀ احساسیای باشد که این کلید
با مفهوم صوت و موس��یقی به همراه دارد؛ درنتیجه کاربران
رنگهای سرد را که آرامشبخشتر هستند انتخاب کردهاند.
دکمۀ مکث تنها دکمهای است که آمار یکی از رنگ ها در
حدود چهل درصد است .در این آمار ،خاکستری 39/8درصد
رأی را ب��ه خ��ود اختصاص داده اس��ت .بقی��ۀ رنگها بهجز
نارنج��ی که دوازده درصد رأی آورده اس��ت ،همگی کمتر از
گزینۀ ده درص��د رأی آوردهاند .از طرفی دیگر ،در هیچکدام
از آمار ،رنگ خاکستری جزء رنگهای پرطرفدار نبوده است.
پس می توان انتخاب رنگ خاکس��تری را برای دکمۀ مکث
انتخابی کام ً
ال مناسب دانست.
ای��ن بدان معنی اس��ت که دکمۀ مکث ب��رای افراد مورد
مطالعه معادل یک رنگ خنثی است .میتوان اینگونه تعبیر
ک��رد که فعل مک��ث کردن که به معنای ع��دم انجام کار و
توقف کاری در حال انجام اس��ت ،برای افراد این گروه سنی
به معنای یک حرکتی خنثی و به دور از جلب توجه است.
ب��رای دکم��ۀ توقف ب��ه ترتیب دو رنگ قرمز و مش��کی
پیش��نهاد می ش��ود .این دو رنگ تفاوت زی��ادی در قیاس با
بقیۀ رنگها دارند .همانطوری که در کلید قبلی دیده ش��د،
خاکس��تری که یک رنگ خنثی اس��ت به کلید مکث مرتبط
بود و در اینجا مشکی که خود یک رنگ خنثای دیگر است،
به دکمۀ توقف ارتباط پیدا کرده است .ارتباط دو رنگ خنثای
لیست به دکمههایی که با مفهوم ایستادن در ارتباط هستند،
نش��ان میدهد که رنگهای خنثی برای این قش��ر س��نی
نشاندهندۀ توقف و ایستا بودن است.
باال بودن آرا در میان زنان و مردان گواه این نکته اس��ت
که جنسیت تأثیری بر روی مفهوم توقف و مکث ندارد .باال
بودن آمار رنگ قرمز و نارنجی را میتوان به رنگ های مورد
اس��تفاده در عالئم و تابلوهای راهنمای��ی و رانندگی مربوط
دانس��ت که این دو رنگ در آنها مفهوم توقف را معمو ًال با
خود به همراه دارند.

نمودار  .4نتایج دستور روشن  /خاموش

نمودار  .3میزان تحصیالت

نمودار  .6نتایج دستور فهرست تنظیمات بدون جنسیت

نمودار  .5نتایج دستور فهرست تنظیمات

نمودار  .8نتایج دستور تغییر کانال بدون جنسیت

نمودار  .7نتایج دستور تغییر کانال
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برای کلید ش��روع ،باالترین آمار به س��بز با  25/5درصد
اختص��اص دارد .رنگ خاکس��تری ،زرد ،نارنجی و مش��کی
بدترین گزینه و س��بز و آبی بهترین گزینهها هس��تند .باید
توج��ه داش��ت که رن��گ س��بز از ترکیب رنگ آب��ی و زرد
ب��ه دس��ت میآید و در دای��رۀ رنگ ایتن در کن��ار هم قرار
میگیرند .هردوی این رنگها از رنگهای س��رد بهش��مار
میروند .بیشتر بودن رنگ سبز برای کلید شروع میتواند به
معادل بودن این رنگ با مفهوم شروع حرکت در چراغهای
راهنمای��ی و رانندگی باش��د .از آمار می ت��وان نتیجه گرفت
که رنگهای سرد موجود در پرسشنامه برای پاسخگویان،
بیشتر تداعیکنندۀ مفهوم شروع بوده است.

تحلیل رنگها

رن��گ زرد تنها در م��ورد کلید تنظیم��ات در رتبۀ  1قرار
میگیرد که در آنجا هم نظر دو جنس با هم برابر اس��ت .در
بقیۀ موارد جزء کمترین آراس��ت .در نتیجه می توان گفت که
استقبال از این رنگ بسیار کم است .در بسیاری از عملکردها
این رنگ در نزدیکی گزینۀ بیارتباط قرار گرفته اس��ت ،این
در حالی است که در آنالیزهایی که قبل از تکمیل کامل همه
پرسشنامهها انجام شده بود نیز استقبال از این رنگ فقط در
گزینۀ تنظیمات باال بود .پس اگر طراح قصد استفاده از رنگ
زرد را دارد ،بای��د این رنگ را برای کلید تنظیمات بهکار ببرد
تا تعامل آسانتری را برای کاربر فراهم آورد.
سیاه نیز در گزینۀ توقف باالترین عملکرد را داشته ،اما در
میان عملکرد باقیمانده ،نتایجش بسیار پایین بوده و فقط در
کلید تنظیمات آمار باالی��ی دارد .از آنجا که رنگ قرمز برای
کلی��د دیگری که در پایین میآید بهجز کلید توقف مناس��ب
است ،بهتر اس��ت از رنگ سیاه برای نشان دادن کلید توقف
استفاده کرد.
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آبی بهطور کلی رنگ پرطرفداری است؛ بهنحویکه بهجز
در مورد دکمۀ مکث که اکثر رنگها رتبهای پایین آوردهاند،
رنگ آبی هیچ جا کمتر از گزینۀ بیارتباط نبوده اس��ت و در
عملگرهای صدا ،کانال و ش��روع به ترتیب بیشترین آمار را
داشته است .اما آمار دکمۀ صدا با درصد  ،35بعد از خاکستری
در دکمۀ توقف باالترین درصد اس��ت؛ پس رنگ آبی را بهتر
است برای نشان دادن کلید صدا استفاده کرد.

در همهجا بهجز گزینۀ مکث ،خاکس��تری اس��تقبال کمی
داش��ته است؛ پس می توان به جد بر ارتباط رنگ خاکستری
با این عملگر تأکید کرد.
قرم��ز تنها رنگی اس��ت که در ی��ک مورد ب��ا آمار صفر
مواجه شده اس��ت .هیچکدام از بانوان شرکتکننده احساس
نکردهان��د که رنگ قرمز با دکمۀ تنظیمات ارتباط دارد .البته
در نمودارهای دیگر این رنگ آمار قابل قبولی داش��ته است.
بااینحال ،در دو فرمان یعنی توقف و روش��ن/خاموش ،رأی
باالیی آورده اس��ت .از آنجا که رنگ مش��کی فقط در دکمۀ
توق��ف آمار باالی دارد و به دلیل ارتباط مفهومی که با رنگ
خاکستری در عملگر توقف دارد ،بهتر است که از رنگ قرمز
برای نشان دادن کلید روشن/خاموش استفاده شود.
نارنج��ی بیربطتری��ن رنگ به این فرمانها بوده اس��ت.
بهطوریکه هیچوقت رتبۀ  1را نداشته و فقط در مورد دکمۀ
صدا درصد باالیی آورده اس��ت .اما همی��ن درصد نیز کمی
بیشتر از یکسوم باالترین رنگ یعنی آبی است .بهطوریکه
درص��د آب��ی  35/5ب��وده ،درحالیکه نارنجی  12/7اس��ت.
درضمن ،در همین دکمۀ رنگ س��بز ب��ا 18/2درصد ،باالتر
از نارنجی اس��ت .جالب اینجاس��ت که در این مورد ،آبی که
رنگ مکمل نارنجی است ،جایگاه اول را دارد و سبز که خود
از تلفیق زرد و آبی به دس��ت میآید ،با اختالف درصدی کم
نس��بت به نارنجی در رتبۀ بعدی قرار گرفته است .آمار پایین
این رنگ این نتیجه را برای طراحان دربردارد که بهتر است
از این رنگ در طراحی کنترلها استفاده نکنند.
سبز در سه قسمت ش��روع ،کانال و روشن/خاموش آرای
باالی��ی آورده اس��ت .از آنجایی که در ب��اال نتیجه گرفتیم
که قرمز رنگ مناس��بی برای دکمۀ روش��ن/خاموش است؛
درنتیجه رنگ سبز را باید برای کانال و یا شروع استفاده کرد.
رنگهای س��بز و آبی ک��ه در دایرۀ رنگ ایتن در کنار هم
قرار میگیرند ،در تمامی تستها هماهنگی خوبی از نظر نتایج
دارند .این نشاندهندۀ نزدیک بودن مفاهیم این دو رنگ برای
کاربران اس��ت .اما در نقطۀ مقابل ،رنگهای گرم گروه یعنی
زرد ،قرمز و نارنجی ،کمتر از این الگو پیروی میکنند .میتوان
نتیجه گرفت که رنگهای س��رد همپوشانی بیشتری از نظر
معنایی در این کنترلها به نسبت رنگهای گرم دارند.

نمودار  .10نتایج دستور مکث

نمودار  .9نتایج دستور تغییر صدا

نمودار  .12نتایج دستور توقف بدون جنسیت

نمودار  .11نتایج دستور توقف

نمودار  .14نتایج دستور نمایش بدون جنسیت

نمودار  .13نتایج دستور نمایش
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نتیجهگیری

رنگها دارای بار معنایی ب��وده و میتوانند در انتقال پیام
ب��ه کمک طراحان بیایند .در این تحقیق مش��اهده ش��د که
افراد مس��ن چه ارتباطی را بین رنگها و عملکردها متصور
هس��تند .می��زان پایین انتخ��اب گزینۀ «بیارتباط» نش��ان
میدهد که با وجود ناش��ناخته بودن رش��تۀ طراحیصنعتی
و عدم ش��ناخت پیشین اکثر ش��رکتکنندگان در این طرح،
افراد بهصورت غریزی یا اکتسابی مفاهیمی را برای هر رنگ
متصور هستند .پس نیاز به تحقیقات گستردهتر در این زمینه
احساس میشود.
امکان رس��یدن به رنگی خاص از طریق تحلیل نمودارها
براساس فرمانها غیرممکن است و بیشتر نبایدها را مشخص
می کند .ول��ی اگر بهصورت رنگ به رنگ تحلیل ش��ود ،به
دلیل حذف گزینهها ،امکان رسیدن به نتیجه وجود دارد.
بس��یاری از نموداره��ا را میت��وان از نظر رنگشناس��ی
بررسی کرد .برای مثال ،دو رنگ زرد و نارنجی که در دایرۀ
ایت��ن در کنار هم ق��رار دارند ،کمترین گرایش را داش��تند،
درحالیک��ه قرمز با وجود نزدیک��ی در دایرۀ رنگ به این دو
رنگ ،از اقبال بیش��تری برخوردار بوده اس��ت .البته از آنجا
که رنگهای پرس��شنامهها از روی رنگ کنترلها انتخاب
ش��ده و با دستگاههای مختلف در نقاط مختلف کشور تکثیر
ش��ده بود ،طیفهای رنگی دقیق ًا با هم منطبق نبودند .پس
نتایج فقط نشاندهندۀ یک رنگ به مفهوم عام آن است نه
طیف خاصی.
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میتوان در تحقیقات آتی موضوع طیف رنگ را نیز مطرح
کرد .در طول تحقیق مش��اهده ش��د گروهی از افراد تعاریف
دیگری از رنگ داشتند .برای مثال اینگونه مطرح می کردند
که این رنگ ،رنگ مورد نظرش��ان نیست و باید روشنتر و
یا تیرهتر باشد.
نکتۀ دیگر این اس��ت که به دلیل حذف شدن دکمۀ پاک
از کنت��رل پخشکنندهه��ای لوح های فش��رده ،این عملگر
از پرس��ش نامه حذف ش��د ،ولی در میانۀ تحقیق کمبود آن
احس��اس میش��د .چون به دلیل تضاد معنای��ی آن با دکمۀ
شروع ،می توانست بعد تحلیلی جدیدتری به نتایج بدهد.

نتیجۀ تحقیق نشان میدهد که در میان عوامل جنسیت و
تحصیالت ،عامل جنسیت در تصور اشخاص از این ارتباط مؤثر
بوده است .پس درصورتی که قرار است وسیلهای مخصوص
جنسیتی خاص طراحی شود ،بهتر است از رنگهای متفاوتی
بهرهگیری شود .نتایج در اکثر موارد در رنگی که باید استفاده
شود ،به نتیجه واحد نمیرسد ،ولی در اغلب موارد رنگهایی
را که نباید استفاده شود مشخص می کنند.
نکتۀ جالب ،تأثیر ک��م مفاهیم رنگ در کاربردهای دیگر
روی این نتایج اس��ت .به نظر میآید با وجود اینکه اکثریت
اف��راد جامع��ه در مورد بعضی رنگها از جمله س��بز و قرمز
آم��وزش دیدهاند ،ولی این آموزشها تأثیری بر روی دیتاها
نداشتهاند.
در ص��ورت تکرار این آزمایش بهتر اس��ت گزینۀ بیربط
بهصورت جداگانه در پاسخها قرار گیرد .در پرسشنامۀ اخیر
با وجود اینکه در توضیحات پرس��شنامه از پرسششوندگان
خواس��ته شده بود اگر رنگی به کاربردی ارتباط ندارد ،جلوی
آن را خالی بگذارند و همۀ آمارگیران موظف بودند این نکته
را توضیح دهند .اما باز هم دیده میشد که پاسخدهندگان در
حین پر کردن پرسشنامه این مسئله را فراموش میکردند.
در آخر باید توجه داست که فاکتور رنگ یکی از چند فاکتور
تأثیرگذار بر روی تعامل کاربر با محصول است و برای رسیدن
به یک طرح قابلقبول الزم اس��ت فاکتورهای دیگری مانند
سمیوتیک و ابعاد ،دقیقتر مورد بررسی قرار گیرند.

تشکر و قدردانی

این تحقیق در کالس «روش تحقیق» در پردیس بینالمللی
کیش دانش��گاه تهران به اس��تادی دکتر رزاقی در س��ال 89
انجام ش��ده اس��ت .در اینجا جا دارد از زحمات ایش��ان و گروه
طراحیصنعتی کیش برای تالشهایشان صمیمانه تشکر کنم.
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