خط فکر سونی
2
در طراحي واکمن
1

زهرا حيدريان جهرمي *

دانشجوي کارشناسي ارشد طراحي صنعتي دانشگاه هنر
چکيده:
واکمن محصولي است که هويت خود را با شرکت سوني يافت و با وجود آنکه دههها از پیدايش آن ميگذرد نه تنها فراموش نشده بلكه
روز به روز بر استفادهکنندگان آن افزوده ميشود و سوني به عنوان مبتکر اين محصول هنوز هم در ميان رقباي خود برندي معتبر است که
توانسته جايگاه خود را در بازار تثبيت کند .در اين نوشتار سعي بر آن است سياستهاي طراحي سوني که همگي بر پايهی استراتژي حاکم بر
بخش تحقیق و توسعهی 3آن شرکت شکل گرفته است ،مورد مطالعه قرار گيرد و بعد از بررسي حوزههايي که سوني در چهارچوب آن طراحي
ميکند ،رويكردهاي جديد و بکري که هنوز در زمينهی طراحي به آن پرداخته نشده است ،ارائه گردد .براي رسيدن به اين مهم بخش نخست،
بررسي طرحهايي است که سوني تا به امروز ارائه کرده است آن هم با هدف استخراج ويژگيهايي که تفکر حاکم بر طرح را معرفي ميکند و
همچنين استراتژي کلي طراحي در واحد تحقیق و توسعه .ديگري بررسي حوزههايي است که سوني در قالب آن طرحهاي خود را ميگنجاند ،که
عبارتند از :طراحي مفهومي ،4طراحي ظاهري 5و طراحي پايدار 6در نهايت مجموع اين اصول است که خط فکر سوني را تشكيل ميدهد.
سوني از تمام امکانات خود بهره ميگيرد تا بتواند
تجربيات خوبي که هر فرد ميتواند داشته باشد را
در اختيار عموم قرار دهد .در حقيقت س��وني به
محصول نميانديش��د بلكه به تجرب��هاي که براي
اس��تفاده کننده خلق ميکند ميانديشد و همه را
در جهت بهبود سطح زندگي مردم و افزايش غناي
آن به خدمت ميگيرد .در نهايت اين مقاله با توجه
به خط فکر طراحي سوني ،پيشنهادهايي در زمينهی
طراح��ی مفه��وم 7و طراحی ظاهری 8ب��راي طراحي
واکمن ارائه ميکند که ميتواند نس��ل جديدي از
اين محصول را با خود به همراه داشته باشد.
کليد واژهها:
تفکر طراحي ،طراحي مفهومي ،طراحي ظاهری ،طراحي
پايدار
* اين مقاله با نظارت زندهياد دكتر عزيز گسيلي در دوره كارشناسي ارشد رشته طراحي صنعتي دانشگاه هنر تدوين شده است.
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مقدمه:

س��وني از باس��ابقهترين ش��رکتهاي ژاپني است که در
زمينهی محصوالت قابل حمل 9فعاليت ميکنند و واکمن يكي
از ابتکارات اين ش��رکت اس��ت .او توانس��ته با وجود رقباي
بس��يار ،هنوز هم خود را به عنوان يک برند معتبر در س��طح
جهان مطرح کند .براي رس��يدن به اين مهم تفکري در بخش
طراحي اين شرکت جريان داشته است که توانسته پاسخگوي
نياز و ساليق استفادهکننده در طول زمان باشد .در اين مقاله
س��عي بر آن است براي رسيدن به اين تفکر ،ابتدا حوزههاي
طراح��ي در اين ش��رکت معرفي ش��ده و بعد از آش��نايي با
اس��تراتژي حاکم بر طراحي اين محصول ،مفاهيم جديد 10و
پيشنهادهاي طراحي را مطرح کنيم که عليرغم همسو بودن با
استراتژي طراحي سوني هنوز مورد توجه قرار نگرفته است.
پارامترهايي که ميتواند در طراحي نسل جديد اين محصول
کمک کند.

روش تحقيق

در ای��ن مقاله ،اطالعات به کمک بررس��يهای اينترنتي و
اس��تفاده ازجديدتري��ن اطالع��ات و نمونهه��اي روز دنیا و
همچنین مطالعهی کتابهاي مس��ابقهی IF Design Award
جمعآوری شده است.

معرفی سونی

اکثر وسايلي که در اطراف ما وجود دارد به نحوي به يکي
از حوزههاي تصوير ،صوت ،ارتباطات و س��رگرمي مرتبط
ميشود و اين در حقيقت همان فضاها و محدودههايي است
که سوني در آنها فعاليت ميکند و معتقد است که پيشرفت
در تم��ام اين حوزهه��ا به طور موازي ب��راي موفقيت الزم
است.
سوني بعد از س��الهايي که از خلق واکمن ميگذرد ،هنوز
جمعيت جوان را در بين گروههاي استفادهکننده ،مورد هدف
قرار داده اس��ت .ای��ن کمپانی برای دس��ت یافتن به رضایت
کاربر و جذب آنها ،از رنگ ،ساختارهاي جديد و طراحيهاي

سبکی 11بهره برده است.
مدلهاي متنوع ،س��ايزهاي متنوع و ارگونوميک ،تنوع در
رويه و کاربري آسان به واسطهی نحوهی قرارگيري دکمهها
شرايطي را فراهم ميکند که گويي وسيله از کاربر ميخواهد
که او را حم��ل کند و در حقيقت براي اس��تفاده از محصول
نوعي اشتياق و عالقه را در کاربر ايجاد ميکند.
اين شرکت براي طراحي مدل جديد خود ابتدا تحقيقاتي را
در زمينهی شرايط استفادهی کاربران در زندگي امروز انجام
ميدهد و متناس��ب با آن ،طرح جديد را همس��و با استراتژي
طراحي خود ارائه ميدهد .اين شرکت استفادهکنندگان خاص
را نيز فراموش نميکند مانند کساني که فعاليتهاي ورزشي
دارند .لذا طراحي محصول به نوعي با فعاليت آنها س��ازگار
ميشود.

اص�ول زي�ر بنايي س�ونی در بخش تحقیق و
توسعهی سونی

 -تکنول��وژی را به خدمت ایدههای ن��و میگیرد تا بتواند

تجربی��ات خوب را با هم تقس��یم کرده و دیگ��ران را در این
تجربیات سهیم کند و در حقیقت با کمک نرمافزار و سختافزار
و سرویسهای خاصی که ارائه میدهد ،تجربیات خوب افراد
را به دیگران پیشنهاد میکند.
 چهارچوب عملکرد سونی بر پایهی احساس مصرفکنندهاست و بر این باور است که این چهارچوبها باید بازتر شوند
چرا ک��ه مصرفکننده وارد دنیای��ی از ارتباطات به صورت
روابط شبکهای شده است که باید به این روابط پیچیده پاسخ
دهد.
 سونی به محصول فکر نمیکند ،به عملی که باید صورتبگیرد میاندیش��د .به تجربهای که برای اس��تفادهکننده خلق
میکند .در حقیقت هدف آن اس��ت که بتوان تجربیات خوبی
که هر فرد میتواند داشته باشد را در اختیار عموم قرار داد.

مث ً
ال س��ونی به دوربین دیجیتال فکر نمیکند به ثبت و ذخیره
کردن خاطرات و صحنهها درسادهترین و قابلدسترسترین
شکل ممکن میاندیشد.
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(تصویرSONY Network Walkman Sony NWE003F )2

ديدگاه سوني در طراحي محصول

بررسي محصوالت و مطالعه ديدگاه سوني درباره طراحي
آنها پارامترهاي ديگري را ارائه ميکند که خط فکري سوني
را در طراحي محصول نشان ميدهد که عبارتند از:
 س��وني به ش��كلهاي مختلف برقراري ارتباط و بهبودبخش��يدن به کميت و کيفيت آن ميانديش��د حال اين ارتباط
ميتوان��د ،راهي ب��راي برقراري ارتباط ميان افراد باش��د يا
ارتباط ميان فرد و محصول.
 زيبايي محصول اهميت بس��زايي دارد .براي مثال آنهامعتقدند :واکمن بايد يک شیء زيبا باشد.
 آنها بر اين باورند که بايد انرژي را در فرم محصول نيزبه نمايش گذاشت.
 س��وني ب��راي ارتق��اء محصول خ��ود به دنب��ال ايجادارزشه��اي جديد در محصول اس��ت و براي اف��زودن اين
ارزشها تکنولوژي جديد را به خدمت گرفته است تا با تلفيق
آن با محصول خود به نتايج جديدي دس��ت يابد .مثل اضافه
کردن دس��تگاه پخش رس��انه( 12مانند مدل،)sony-x1000
حافظههاي جانب��ي ( USBمانند م��دل ،)NWE003Fتلفيق
موباي��ل با واکمن و يا امکان ضبط و پخش با کيفيتهايي که
روز ب��ه روز بهبود مييابد و نمونههايي از اين دس��ت که به
نظر کاربريهاي موفقي هستند.
(تصویر )1اهداف بخش تحقیق و توسعه ی سونی
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س��وني تا حدودي نيز بر روي حم��ل محصول کار کرده
است.

(تصویرAbiste E010 )3

(تصویرsony-x1000-hands-on-main )4

بعض��ي از انواع واکمنها تجهي��زات جانبي دارند که مانند

 -در م��ورد رويه معتقد اس��ت اس��تفاده از فل��زات در ظاهر

دستبندي عمل ميکند که واکمن بر روي آن سوار ميشود.

محصوالت کيفيت باالي محصول را به استفاده کننده القا ميکند.

 -در حقيقت س��وني مفاهيمي که متناس��ب با زندگي در

 -تنوع رنگي باعث ميش��ود س��وني بتواند پاس��خ گوي

آيندهاي نهچندان دور اس��ت را در طراحي خود لحاظ ميکند

نيازهاي گروه وس��يعتري از کاربران شود و به ساليق افراد

و مي کوش��د ارزشهاي جديدي را براي نس��ل بعدي فراهم

بيشتري پاسخ دهد .در حقيقت آنها بر اين باورند که رنگها

آورد .آنها طراحي ميکنند در حالي که آينده را در ذهن خود

انس��ان را به هيج��ان ميآورند و برخي ش��وق را از زندگي
ميگيرند.

مرور ميکنند.
 -طراحي دو سويه از ديگر سياستهاي سوني است .در

اگ��ر حتي محصول طراحي خوبي داش��ته باش��د يک رنگ

اين رابطه س��وني معتقد است تکنولوژي ،توسعه و پيشرفت

نامناسب ميتواند ارزش طراحي محصول را بسيار کمرنگ کند.

جزء انکارناپذيري در طراحي دو س��ويه است و آنان از اين

اين نکته عجيب نيس��ت که رنگ يک فاکتور کليدي است در

تفکر براي ايجاد سيستمهاي ارزشي جديد و طرحهاي نوين

تماي��ل افراد به يک محص��ول و تأثيرگذاري يک محصول بر

13

بهره ميگيرند تا در حقيقت تکنولوژي را مطابق با ش��يوهی
امروزي زندگي مردم به خدمت آنها درآورند.

روي فرد و به اين دليل اس��ت ک��ه مث ً
ال يک مدل واکمن با 20
طرح و رنگ متفاوت به بازار عرضه ميشود.

(تصویرSony NW-S203FBC )5
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(تصویرRolly MP3 )7

(تصویرsony NW-A608 )6

به طور کل��ي ميتوان دريافت که هدف اصلي س��وني در
طراح��ي افزايش غن��اي زندگي مردم اس��ت ،آن هم به کمک
طراحي هماهنگ با فرد ،نيازهاي آن و شرايط استفاده.

جديد ميداند .براي درک بهتر مس��ئله ،آوردن مثالي در اين
زمينه ميتواند مطلب را روشنتر کند.
 Rolly MP3ي��ا ( MP3رقصن��ده) از نمون��ه اي��ن گونه
طراحيها است که در مسابقهی  IF Design Awardدر سال

حوزههاي فعاليت سوني

 2009شرکت کرد .اين محصول داراي  2گیگابایت حافظه است

کمپاني سوني براي طراحي محصوالتش  3حوزهی اصلي

که نيمي از آن اختصاص داده ش��ده است به ذخيرهي آهنگ و

را تعريف ميکند که در چهارچ��وب آن طراحيهاي خود را

نيم ديگر آن مخصوص نرم افزاري اس��ت که محصول را به

متمرکز کرده است .اين حوزهها عبارتاند از:

حرکت(رق��ص) در ميآورد و با ه��ر آهنگ يک رقص از پيش

 -1طراحي مفهومي -2 ،طراحي ظاهري -3 ،طراحي پايدار،
که به هر کدام از آنها ميپردازيم.

طراحي شدهاي را به نمايش ميگذارد .در حقيقت سوني مفهوم
رقص و حرکت را گرفته و بر اساس آن طراحي کرده است.
در جايي هم سوني براي ايجاد مفهومي نو دست به ساختار

شکني ميزند و اصو ً
ال دستگاهي به نام واکمن را حذف ،و آن

طراحي مفهومي

س��وني ،طراحي مفهومي را فرایندي کليدي در گسترش و
پيشرفت برشمرده و آن را عاملي براي پشتيباني سيستمهاي

را در دو هدف��ون ادغام ميکند که به نظر ميرس��د به نوعي
نشئت گرفته از تفکر مينيماليستي است.

(تصاویر 8و )9
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قابل بازگش��ت به طبيعت باش��د .براي رسيدن به اين مهم از

طراحي ظاهري

زيبايي محصول براي سوني از اهميت ويژهاي برخوردار
است زيرا آنها ميدانند آنچه در نگاه اول بيننده را تحتتأثير
قرار ميدهد ظاهر محصول است .اگر چه سوني انرژي زيادي
را به اين بخش اختصاص ميدهد ولي نميتوان گفت که طراحان
سوني تنها به دنبال به روز کردن فرم محصوالت هستند .در
حقيقت آنها به دنب��ال افزودن ارزشهاي جديد به محصول
در کنار فرمهايي نو و هماهنگ باخواس��تههاي استفادهکننده
هس��تند .تنوع در طراحي باعث شده است اين شرکت بتواند
جوابگوي نياز طيف وس��يعتري از استفادهکنندگان باشد و
اين در حالي است که ماهيت اصلي طرحهاي سوني از نسلي
به نسل ديگر منتقل ميشود.

پالس��تيکهايي با پايهی گياهي بهره برد .این پالس��تیکهای
قابل تجديدي هس��تند که از ذرت ،س��يبزميني و ديگر مواد
خامي که پايهی گياهي دارند ساخته شدهاند .اولين و مهمترين
کاربرد اين تکنولوژي در ساخت پالستيکهاي برگشتپذير و
قابل تجزيهی زيس��ت شناختي است که از اسيد پلي الکتيک

16

ساخته شده اس��ت که پليمري اس��ت که از نشاسته ذرت و
ديگر گياهان استخراج ميشود قابليت تجزيه اين متريال اين
ايده را به دانش��مندان داد که در جراحي و نخهاي بخيه از آن
استفاده کنند ولي به دليل شکننده بودن و قابل اشتعال بودن
اين نوع متريال نميتوان آنها را در کاالهاي مصرفي بادوام
اس��تفاده کرد .با اين همه س��وني توانست آن را توسعه دهد
به طوري که در نهايت به پالس��تيکي دس��ت يافت که از نظر
استحکام و قابليت ضد حريق بودنش مانند پالستيکهايي با

طراحي پايدار

يکي از زير ش��اخههاي طراحي پايدار ،طراحي سبز است
که در اين راستا دانش��مندان سوني تحقيقات بسياري انجام
دادهاند که نتيجهی آن دس��تيافتن به نوعي پالس��تيک است
که از ذرت به دس��ت ميآيد و نوعي باطري ش��کري که آن
نيز پايه گياهي دارد .به اين ترتيب هم مواد مذکور ،به طبيعت
برگش��تپذير خواهند بود و هم به جاي استفاده از موادي با
پايهی نفت که منابعي محدود محس��وب ميشوند از گياهان
قابل پرورش اس��تفاده ميش��ود که منابع نامحدودي را در
اختيار توليدکننده قرار ميدهد.
 باطريه��اي گياه��ي Sony’s Sugar Battery Bio؛باطري جديد سوني الکتريس��يته را از شکر ميگيرد که در
واکمن مدل  2008از آن اس��تفاده ش��ده اس��ت .اين باطري
شامل آنُدي ميشود که دربرگيرندهی suger - digesting
 enzymesو يک عنصر واس��طه است و همچنين کاتدي که
شامل  oxygen-redusing enzymesو يک کاهندهی ديگر
ميشود و در طرف ديگر جداکنندهی  .cellophaneدر طول
فرایند واکنشهاي الکتروشيميايي ،توليد الكتريسيته ميکند.

پايهي نفت عمل کند که به وسيلهي ترکيب اسيد پليالکتيک با
مواد شيميايي معدني ساخته شده بود.
اين نوع پالس��تيک گياهي براي اولين بار درس��ال 2002
در  )walkman(WM-FX202/WM-EC1مورد استفاده
ق��رار گرفت که در تصوير زير مش��خص اس��ت .بعد از آن
در AIBO Entertainment Robots, DVD players,
VAIO devices, mobile telephones, non-contact
 .IC cards and transparent blister packagingم��ورد
استفاده قرار گرفت.
مواد کربني که در پالس��تيکهاي گياهي اس��تفاده شده از
گياهاني استخراج ش��ده است که دي اکسيد کربن اتمسفر را
جذب ميکند .اين بدان معنا اس��ت که پالس��تيکهاي گياهي
تنها دياکسيدکربني را توليد ميکند که گياهان جذب ميکنند
بنابراين افزايش��ي در حجم دياکسيدکربن اتمسفر و محيط
ايجاد نميشود و در نتيجه گازي مازاد چرخهی طبيعي توليد
نميشود.
از ديگر تمهيداتي که شرکت در جهت اهداف طراحي پايدار

15

دنبال ميکند جمعآوري محصوالت مستهلک است .سوني از

شرکت سوني ،اين مجموعه در اس��تفاده از گرانولهايي که

کاربران محصوالت خود ميخواهد که بعد از اتمام طول عمر

 -پالستيکهاي گياهي14؛ با توجه به رويکرد طراحی سبز

پايه نفتي دارن��د تجديد نظر کرد و به دنب��ال موادي بود که

محصول ،آنها را به کارخانه باز پس بفرستند به اين ترتيب
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ش��رکت از قطعات آن براي توليد محصوالت ديگري استفاده
ميکنند در نتيجه امکان استفادهی مجدد از قطعات سالم فراهم
میآید و دورریز قطعه به حداقل میرسد.

هنوز هم از پتانسیل خوبی برای ایدهپردازی برخوردارند.
در حوزهی طراحی ظاهری به نظر میرس��د سونی زیبایی
را در کنار کانسپتهای دیگر مد نظر قرار میدهد در حالی که
زیبایی خود میتواند به عنوان یک کانسپت مطرح شود .مانند

نتيجه:

جواهرات که اولین مفهومی که از آنها به ذهن میرسد تزیینی

آنچ��ه در این مقاله به آن پرداخته ش��د حوزهها و تفکرات

بودن آنها اس��ت .پس سونی میتواند واکمن را به عنوان یک

س��ونی در طراحی محصول بود که هدف از آن شناس��ایی

ش��ئ تزیینی یا یک قطعه از جواهرات ن��گاه کند به این ترتیب

مناطق بکری اس��ت ک��ه هنوز به آن پرداخته نش��ده .در این

ه��م زیبایی ظاهری محصول را در نظر دارد و هم اینکه به این

قس��مت س��عی بر آن اس��ت این نواحی را در قالب ای دهها و

زیبایی هدفمند پرداخت میش��ود و آن را به عنوان یک ارزش

پیشنهادهایی ارائه کنیم.

اف��زوده معرفی میکند زیرا در هیچ بره��ه از تاریخ نمیتوان

همانطور که پیشتر نیز گفته شد طراحی مفهومی و طراحی

کاربرد زیورآالت و اجزاء تزیینی را نادیده گرفت .همانطور که

ظاهری هر دو از حوزههایی اس��ت که سونی در آن ایدههای

گفته شد سونی از رویههای فلزی برای القای کیفیت محصول

بسیاری را ارائه کرده است ولی به نظر میرسد این دو حوزه

استفاده میکند و با این طرح او میتواند به این مهم نیز دست

(تصویر )11
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نباشد؟ این جزء میتواند ثابت یا قابل حرکت طراحی شود .مث ً
ال به
عنوان یک دکمه یا بخشی از یقه ،ثابت بر روی لباس قرار گیرد یا
به عنوان گلسینه ،متحرک در نظر گرفته شود که هم تزیینی است
و هم وابسته به لباس است .با این ایده سونی میتواند محصول
خود را همراه لباس به فروش برساند و به این ترتیب بازار جدیدی
را تجربه خواهد کرد که رقبای دیگر به آن نپرداختهاند.
نکتهی دیگری که میتوان به آن پرداخت بحث حرکت است
که البته سونی در مدل  Rollyبه شکلی به آن پرداخته است.
در این مدل مفهوم حرکت را با هدف معرفی کانسپت جدیدی
به عنوان یک رقصنده معرف��ی میکند ولی منظور از حرکت
در ای��ن ایده باال ب��ردن دینامیک محصول اس��ت و افزودن

(تصویر )12

یابد .در اینجا طرحهایی نیز پیشنهاد میشود که در آن واکمن
به عنوان یک آویزگردن در نظر گرفته شده است.
حتی سونی میتواند زیورآالت جدیدی را به بازار ارائه دهد
که در چهارچوب تکههای مرسوم جواهرات مانند دستبند یا

گردنبند قرار نگیرد .مث ً
ال به نحوی کل گوش را در برگیرد یا
به گونهای جدید از گوشآویزان شود و ایدههایی این چنینی
که منجر به کشف زیورآالت جدیدی میشود.
کانس��پت دیگری که میتوان پیش��نهاد کرد استفاده از قابلیت

پوشاک اس��ت .پوشاک به عنوان پوششی اس��ت که افراد عرف ًا
موظف به اس��تفاده از آن هس��تند .پس چرا واکمن جزئی از آن

پینوشت:

1 . Sony
2 . Walkman
3 . (R&D) Research And Development
4 . Concept Design
5 . Feature Design
6 . Sustainable Design
7 . Concept Design
8 .Feature Design
9 . Portable Product
10 . New Concept
11 . Full Of Style
12 . Media Player
13 . Interactive Design
14 . Vegetable-Based Plastics
15 .Green Design
16 . Polylactic Acid

حرکتی بیشتر از فش��اردادن یک دکمه .حرکاتی که ساختار
مرسوم را بش��کند برای مثال برای روشن کردن دستگاه به
جای فش��اردادن دکمه مورد نظر شاید میتوان آن را موازی
با س��طح محصول حرکت داد .یا با حرک��ت دادن اجزایی از
محصول بتوان آن را خاموش یا روش��ن کرد و یا دکمههای
کنترل را تبدیل به بخشهایی از بدنه دستگاه کرد که با حرکت
آنها دستگاه عمل میکند.
حتی از تلفیق این پیشنهادها به دریایی از ایدههای نو دست
مییابیم که میتواند پاس��خگوی نیازهای جوانانی باش��د که
گروه هدف ما محسوب میشوند.
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