طراحی مجدد قیچی با کاربرد عام
به روش طراحي کاربر محور)UCD( 1
سارا ابراهیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:
پی بردن به خواس��ته ه��ای واقعی کارب��ران و زمینه های اس��تفاده از
محصول و همچنین مش��کالتی که کاربران با محصوالت��ی که هنوز به بازار
نیامدهاند خواهند داشت ،از جمله خدماتی است که طراحی به روش کاربر
محور ( )UCDآن ها را تأمین کرده اس��ت .این مقاله گزارش��ی است از به
کارگیری این روش در طراحی مجدد قیچی با کاربرد عام .مراحل انجام این
فرایند به صورت اجمالی شامل مشخص کردن زمینهی استفاده از محصول،
بررسی نیازهای کاربران ،طراحی و ارزیابی مکرر میشود.
کلید واژهها:
طراحی کاربر محور ،زمینه ی استفاده ،2طراحی قیچی ،مهندسی کانسی،3
4
آزمایش قابلیت استفاده
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محصول طراحی ش��ود و مورد ارزیابی قرار گیر د ( rCou

مقدمه:

برخ��ی طراح��ان صنعتی ،پ��س از طراح��ی و تولید یک

محصول ،متوجه درگیری و مشکالت کاربر در تعامل با آن
محصول میش��وند در حالی که این مسائل میتوانست قبل
از به نتیجه رسیدن طرح نهایی و تولید آن ،حل شود .در این
مواقع ،جای خالی روش��ی که بتواند این مشکالت را زودتر

مرتفع کند احساس میشود.

طراح��ی کارب��ر مح��ور( )UCDبه عنوان یک مس��ئلهی

عمومیبرای فلسفه و روشهایی که بر طراحی برای کاربر و
مشارکت او در طراحی تمرکز دارد ( )Abras, 2004میتواند
پاسخ گوی مناسبی باش��د .همچنین UCDرویکرد توسعه

و ارتقای محصوالت اس��ت که بر کاربر نهایی یک محصول
توجه دارد و فلس��فه ی آن ،اعتق��اد به هماهنگی محصول با

کاربر برای رس��یدن ب��ه تعامل و هماهنگی مناس��ب کاربر
با محصول میباش��د .ارتقای محص��ول و بهبود وضعیت
استفادهی آن میتواند توسط  usability testارزیابی شود

(.)Courage, 2005

در آزمای��ش قابلیت اس��تفاده ،پروتوتایپ��ی از محصول

نهایی را در اختیار کاربر ق��رار میدهند و از او میخواهند
ک��ه مراحل اس��تفاده از محصول را به انجام برس��اند .این
کار باعث میش��ود جنبههای کاربری محصول به درستی

مشخص شود .پس از آن ،تغییرات الزم در محصول اعمال

میش��ود تا بعد از تولید ،دچار مشکالتی از این قبیل نشود

(.)Courage, 2005

 usability testب��ر نیازه��ای کارب��ر ،معیارهای تجربی

کاربر و طراحی مکرر 5متمرکز میش��ود( )Abras, 2004و

پیشنهاد میکند که به صورت مکرر نیازها جمعآوری شده،

 .)age, 2005ه��دف از این ارزیابیهای مکرر ،یافتن خطاها،

محل آنها و مسائلی از این قبیل است که با تمرکز بر کاربر
به دست میآیند (.)Petrelli, 2008

در فلسفهی  ،UCDطراحان با دو چالش بزرگ رو به رو

هس��تند .اول ایجاد درکی واقعی از نیازهای استفادهکنندهی

گروه ه��دف و دوم ،طراحی و ترجمهی این ش��ناختها به
زب��ان محصول ،به گونهای که محصول نهایی ارضاکنندهی

نیازهای شناخته شده در مرحلهی اول باشد .این فرایند یک
فرایند چرخش��ی اس��ت به این معنا که برای غلبه بر این دو

چالش ،تیم پژوهش و طراحی نیاز داردکه بارها با اس��تفاده

کنندگان مس��تعد مصاحبه کن��د و در مراح��ل مختلف راه
حله��ای خود را به محک تجربهی ایش��ان بیازماید(رزاقی،

.)67 ،1387

روش انجام پژوهش

 -طراحی قیچی بر اساس مهندسی کانسی

طراح��ی قیچی با کاربرد عام در مطالعهای دیگر توس��ط

نگارنده ،با رویکرد مهندسی کانسی (به عنوان نوعی طراحی
احساسگرا ) انجام شده بود که کانسپت نهایی حاصل از آن
6

مطالعه در (تصویر  )1نمایش داده ش��ده است .این کانسپت
نتیجهی بررس��ی اس��تفادهی افراد از  10قیچی و توجه به

معیارهای رضایتمندی آنها میباشد.
 -فرایند UCD

نیازهای کاربران که شامل ویژگیهای الزم یک محصول و

بهره مندی محصول در جهت ارتقای بهتر است ،از دید کاربران

به دست میآید .طراحی کاربر محور روشی برای جمعآوری

(تصویر )1کانسپت نهایی حاصل از مطالعه ی مهندسی کانسی
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و تحلیل این نیازها است ( .)Courage, 2005مگیور 7چرخهای

راه حلها با کاربران اصلی و س��ایر افراد مرتبط با محصول

مطرح میکند (تصویر )2که در طی آن بعد از مش��خص شدن

فرایند مجدداً به مرحلهی اول بازگشت میکند و این روند تکرار

شده و پس از آن با مشخص کردن نیازهای کاربران 8و یافتن

این چرخه با تغییراتیاندک در این مطالعه مورد اس��تفاده

را برای فراین��د  UCDبا تو جه به اس��تاندارد ISO 13407

پالن و نقشهی انجام کار ،فرایند با فهم زمینهی استفاده آغاز

راه حلهایی برای مش��کالت طراحی و در نهایت ارزیابی این

9

ادامه مییابد .با توجه به نتیجهی به دست آمده از این ارزیابی،

میشود تا نتیجهی مطلوب حاصل شود.

قرار گرفته اس��ت .با توجه به مطالع��های که پیش از این بر

(تصویر )2فرایند پیشنهادی  Maguireبر اساس استاندارد ISO 13407

روی احساسات کاربران توس��ط مهندسی کانسی صورت

اس��ت(نمایندگی .)74 ،1387 ،در ای��ن فراین��د ه��م ارزیابی

راه حلی برای مش��کالت موجود در نظر گرفته شود .به این

است(تصویر.)3

گرفته بود ،کانس��پت نهایی میتوانست به عنوان پیشنهاد و
ترتیب در این مطالعه ،ارزیابی طرح قدیم همزمان با مشخص
کردن نیازهای کاربران به دست آمده است.

در فرایند دیگری این مراحل س��اده تر ش��ده و به درک

و ش��ناخت اس��تفاده گر ،طراحی و ارزیابی خالصه ش��ده

دیگری همزمان با درک و ش��ناخت استفاده گر همراه شده
با توجه به روش��ی که توسط مگیور پیشنهاد شده است

برای مرحلهی مش��خص کردن زمینه ی اس��تفاده ،از آنالیز

زمینهی اس��تفاده و مش��اهدهی میدانی مش��ارکتی  ،برای
10

مرحلهی مش��خص کردن نیازهای کارب��ران از مصاحبهها

(تصویر )3فرایندی که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است.
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و گروههای ه��دف 11برای مرحلهی طراحی که بر اس��اس

است(جدول .)1به این ترتیب تصوير  4نمایش دهندهی روند

س��اخت پروتوتای��پ و مدلس��ازی کامپیوت��ری ،و برای

 )1مشخص کردن زمینهی استفاده

طراحی مکرر اس��توار بوده اس��ت از روش غلیان ذهنی،12
مرحلهی ارزیابی ،از ارزیابی مش��ارکتی 13استفاده گردیده

انجام این تحلیلها و تحقیقات میباشد.

برای مش��خص کردن زمینهی استفادهی محصول ،گروه

(جدول  )1روشهای مورد استفاده در این فرایند

(تصویر )4روند انجام بررسیها و فعالیتها در این روش
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هدف کاربران ،ن��وع فعالیت و محیط اس��تفاده (Maguire,

عموم ًا افراد با افزایش سن رو به از کار افتادگی میگذارند.

 )2001مورد بررس��ی ق��رار گرفتند .به این منظور ش��روع

به این ترتیب پایان بازهی س��نی تا زمانی در نظر گرفته شد

بر اس��اس ابعاد کف دس��ت در نظر گرفته شد که ابعاد کف

انجام دهد .این سن نیز در افراد متفاوت میباشد.

بازهی س��نی گروه هدف برای کاربران قیچی با کاربرد عام
دس��ت کودکان  10ساله بس��یار به ابعاد کف دست صدک

پنجم زنان شباهت داشت (عرض چهار انگشت برای صدک
 5زنان  64میلی متر و برای کودکان  10س��اله  68میلیمتر
میباش��د و همچنین طول کف دس��ت صدک  5زنان  152و

کودکان  10ساله  150میلی متر گزارش شده است)(R.Tilly,

که فرد بتواند و بخواهد کارهای شخصی خود را به تنهایی
در مورد ن��وع فعالیتی که افراد از یک قیچی با کاربرد عام

انتظار دارند نیز توسط مصاحبهها و مشاهدات میدانی نتایجی
به دس��ت آمد .با توجه به آنچه در عنوان آمده چنین قیچیای

کاربری تخصصی ندارد و در عین حال میتواند فعالیتهای
عموم��یای را که افراد از آن انتظ��ار دارند انجام داده و نیاز

 .).?19به این ترتیب ش��روع بازهی سنی ،کودکان  10ساله

آنه��ا را برآورده کند .اما این که افراد از قیچی به چه منظور

چنگش بر اساس آنچه بوهانون 14و همکارانش در مطالعات

معم��ول ،فعالیتهای غی��ر معمولی نظیر باز ک��ردن پیچ ،در

در نظر گرفته ش��د و برای یافتن پایان بازهی سنی از قدرت

خود ذکر کردهاند ،اس��تفاده ش��د .قدرت چنگش در افراد با

افزایش س��ن کاهش مییابد اما کاهش آن تا حدی نیست که
بتوان آنها را از دس��تهی اس��تفادهگران قیچی خارج نمود.

اس��تفاده میکنند ،طبق گفتههای کاربران ،غیر از فعالیتهای
آوردن میخ ،بریدن س��ر چس��بهای مایع ،بریدن مفتولهای

فلزی و نظایر اینها هم صورت میگیرد(جدول .)2

(جدول  )2فعالیتهایی که کاربران با قیچی به انجام میدهند.

(جدول  )3محل استفاده و نگهداری محصول بر اساس یافتههای پژوهش

محیط اس��تفاده نی��ز در این میان ب��ه روشهای مذکور

قرار میدهند( )Courage, 2005اما در این مطالعه این گروه

محصول در فضای بس��ته و بیش��تر هم فضاهای مسکونی

نیز تغییر کردهاند .اما اطالع��ات مزبور همزمان با ارزیابی

بررس��ی شد و نتایج نش��ان میدهند که بیشتر افراد از این

استفاده میبرند .فضای نگهداری و استفادهی این محصول
نیز در جدول  .3نمایش داده شده است.

 )2نیازهای کاربران

ای��ن نیازه��ا هم��ان طور که پیش��تر گفته ش��د توس��ط

مصاحبهه��ا و گروهه��ای ه��دف به دس��ت آمدن��د .گرچه

گروههای هدف ،گروههای  8تا 10نفری تعریف ش��دهاند که
برای یک یا دو ساعت اطالعات خود را در اختیار پژوهشگر
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تعدادی کم تر از این داش��ته و در بعضی ش��رایط افراد آن
کانسپت حاصل از مهندسی کانسی به دست آمدند .این قیچی

که به صورت پروتوتایپ عملکردی ساخته شده بود توسط

کاربران مورد استفاده قرار میگرفت و زمان استفاده ،افراد
در عین ارزیابی آن به بیان خواس��تهها و نیازهای خود نیز

میپرداختند(تصاویر 5تا .)8

(تصاویر 5تا  )8کاربران در حال استفاده از پروتوتایپ کانسپت حاصل از مهندسی کانسی

 )3طراحی مکرر

در ای��ن مرحل��ه بعد از یافتن مش��کالتی ک��ه کاربران با

کانسپت موجود داش��تند ،تغییراتی در طرح داده شد که در
(تصویر )9به نمایش در آمدند.

پس از آن مدلی از طرح جدید ساخته شد و پس از ارزیابی

این طرح ،جلس��ه ی ایده پردازی برگزار گردید و با توجه به

نتایج حاصل از این جلس��ه و ارزیابی صورت گرفته ،س��ه

کانسپت جدید طراحی شده و مدل سازی سه بعدی بر روی
آنها انجام ش��د( .تصویر )10نمایش دهنده ی سه کانسپت

جدید است .در این مرحله نیز ارزیابی مجددی نسبت به این
طرحها صورت گرفت و در نهایت بر اس��اس نتایج حاصله

کانسپت نهایی ارائه گردید(تصویر.)11

 )4ارزیابی توسط کاربران

بع��د از هر طراحی ،مدل س��ازی کامپیوتری و در بعضی

موارد س��اخت پروتوتایپ و مدل ص��ورت گرفت و پس از

(تصویر )9کانسپت جدید با اعمال تغییرات پس از ارزیابی کانسپت حاصل از مهندسی کانسی()Design-1
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آن توسط مصاحبهها و ارزیابی مشارکتی ،نظرات کاربران

نهایت نیز کانس��پت نهایی مش��ابه س��ایر کانسپتها مورد

صورت مج��زا برای خانمها و آقایان مش��خص گردید .در

سایرین کسب کرد.

دربارهی هر طرح مش��خص ش��د .نتیجه ی این ارزیابی به

ارزیابی قرار گرفت و رضایتمندی بیش��تری را نس��بت به

(تصویر )10سه کانسپت جدید (حاصل از جلسه ی )Brain Storming

(تصویر )11کانسپت نهایی
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نتایج

طرح اول که پس از ارزیابی کانس��پت حاصل از مهندسی

 -ارزیابی مکرر

15

همانطور که ذکر ش��د ،هر کانسپتی پس از طراحی مورد

ارزیابی قرار گرفت و این نتایج به شرح زیر میباشند:

کانس��ی به دس��ت آمده بود تغییراتی نسبت به طرح پیشین
خود داش��ت .به این ترتیب که کاربران معتق��د بودند ابعاد

(تصویر )12ارزیابی کاربران نسبت به طرح اول ،با تفکیک مؤنث و مذکر بودن آن ها

دسته در کانسپت کانس��ی نامناسب است و خواهان بهبود

نمایانگر نظرات کاربران نسبت به این طرح میباشند.

تیغهه��ا هم ابراز نارضایتی میکردن��د و معتقد بودند محل

جلسه ی ایده پردازی ،طرحهای  2تا  4به دست آمدند .طرح

آن بودن��د .عالوه بر آن نس��بت به مح��ل قرارگیری محور
قرارگیری محور به گونه ای اس��ت که تیغهها کوتاه شدهاند
و در نتیجه در هنگام برش دچار خستگی میشوند .همچنین

مشکل تفهیم طرح در مورد آنها وجود داشت .به این ترتیب
در کانس��پت اول دس��تهها باز ش��دند و باز و بسته شدن

تیغهها به صورت فنری در نظر گرفته شد و همین طور محل
قرارگی��ری محور نیز جا به جا ش��د .ارزیابی حاصل از این

طرح نشان میداد که کاربران رضایتی نسبت به طرح جدید
ندارند و به طور کلی احس��اس نا امنی را در برخورد اولیه

با آن تجربه میکنند .نمودارهایی که در (تصویر )12آمدهاند

پس از نارضایتی افراد نس��بت به این ط��رح و برگزاری

 2با توجه به مشکل افراد نسبت به محل قرارگیری انگشتان
و عدم هماهنگی آن نس��بت به دست افراد ارائه شد .در این
طرح ابعاد دس��ته کوچکتر از دست فرد در نظر گرفته شده

است با این تفاوت که با قرارگیری دست در محل مورد نظر
زائده ی درون دس��ته کنار رفته و ابعاد دس��ته متناسب با

دست هر فرد تنظیم میشود .این طرح رضایت بیشتر افراد

را جلب نمود(تصویر ،)13با این تفاوت که بیشتر آنها تمایل

داشتند این کنار رفتن زائده تنها یک بار اتفاق بیفتد و هر بار
برای استفاده مجبور نباشند این کار را تکرار کنند.

(تصویر )13ارزیابی کاربران نسبت به طرح دوم ،با تفکیک مؤنث و مذکر بودن آنها
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طرح سوم بر اس��اس برش اجسام متفاوت توسط افراد

بزند .کاربران نیز نس��بت به این ط��رح رضایتمندی خود را

محور میتواند به راحتی مواد با سختیهای متفاوت را برش

میخورد تمایل افراد به س��اده ب��ودن مکانیزم جا به جایی

طراحی ش��ده بود .به این صورت که فرد با جا به جا کردن

نشان دادند(تصویر .)14تنها نکتهای که در این میان به چشم

(تصویر )14ارزیابی کاربران نسبت به طرح سوم ،با تفکیک مؤنث و مذکر بودن آنها

محور بود .عالوه بر این ترجیح میدادند مکانیزم روی تیغه
ابعاد بزرگتری داشته باشد تا قابل فهمتر شود.

طرح چهارم هم بر اساس حرکت چرخشی دسته در فضا

به دس��ت آمده بود .این ط��رح که مدل چنگش در آن به کلی
تغیی��ر میکند نیز رضایت افراد را تا حد مطلوبی جلب نمود.

(تصویر )15ارزیابی کاربران نسبت به طرح چهارم ،با تفکیک مؤنث و مذکر بودن آنها

نظرات دیگر افراد هم نشان میداد که برخی احساس نا امنی

نس��بت به این محصول داش��ته و برخی نیز نسبت به تغییر

مدل چنگش ابراز ناخوشایندی داشتند(تصویر.)15

طرح نهایی با توجه به ویژگیهای طرح سوم و چهارم و

(تصویر )16ارزیابی کاربران نسبت به طرح نهایی ،با تفکیک مؤنث و مذکر بودن آنها
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از ترکیب آنها به دست آمد .در این میان مکانیزم روی تیغه

دست گرفتن و تست ویژگیهای خاص آن ،محلهایی از دست

که افراد تمایل بیشتری به این طرح از خود نشان دادهاند .تنها

از این ال بویلز 16و همکارانش ،مقایس��های میان قیچی طراحی

نیز به ابعاد بزرگتری رسید .ارزیابی این طرح نشان میدهد
نکتهای که باقی میماند تفاوتی است که میان نظرات خانمها
و آقایان در مورد این طرح به چشم میخورد(تصویر.)16
 -مزایای طرح

عالوه بر آنچه در مورد طرحها و کانسپتهای موجود انجام

ش��د ،پروتوتایپ طرح نهایی ساخته شد و کاربران بعد از در

خود را که به آنها فش��ار وارد میشد مشخص کردند .پیش

ش��ده توس��ط گروه خود ()ETDا و قیچیهای اس��تاندارد
17

موجود ()STDا 18انجام داده بودند و قس��متهای ناراحت بر
روی دست افراد را در استفاده از هر قیچی با یکدیگر مقایسه

کرده بودند ( .)L. Boyles, 2003در این مطالعه مقایسهای هم
میان کانسپت نهایی و مقایسهی قبلی صورت گرفته که نتایج

(تصویر )17نتایج مقایسه ی سه قیچی  ETD ،STDو UCD
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آن در (تصویر )17به نمایش در آمده است.

چند گونه معیار عینی برای ارزیابی ابزار دس��تی به کار

میروند مثل بررس��ی فعالیت ماهیچهه��ا ،قدرت چنگش و
وضعی��ت قرارگیری مچ دس��ت ( .)Kuijt-Evers, 2004یکی
از مش��کالتی که ای��ن روزها برای افراد در اثر اس��تفاده از

ابزار دس��تی گزارش میشوند مشکل سندرم تونل کارپال

19

( )CTSاس��ت CTS .بیش��تر مواقع در اث��ر کارهای تکرار
شونده در کاربران ابزار دستی بروز میکند CTS .در واقع

در اث��ر انقباض عصب مرکزی که در تون��ل کارپال در مچ
وجود دارد ایجاد میش��ود .یکی از راههای کاهش این گونه

صدمات ،کاهش زمان خم شدن مچ دست در کارهای تکرار

شونده است (.)L.Boyles, 2003

مقایسه ی دیگری میان قیچی طرح جدید با قیچی حاصل

از مطالعه ی کانس��ی صورت پذیرفت که طی این مقایس��ه،
مش��اهده میش��ود که خم شدن مچ دس��ت در قیچی جدید

بس��یار کمتر از وضعیت آن در قیچی پیش��ین اس��ت و این

(تصویر )18مقایسه ی وضعیت قرارگیری مچ در استفاده از قیچیهای  UCDو Kansei

مسئله میتواند مش��کالت مذکور در کارهای تکرار شونده

ممکن اس��ت کاربر دیگر هرگز آن را تجربه نکرده باش��د و

تغییر وضعیت چنگش باع��ث تغییر وضعیت قرارگیری مچ

نتیجه ای بهتر از آن چه در ابتدا در ذهن طراح بوده ،رسید.

را کاهش دهد .همان طور که در(تصویر )18مشخص شده،
گردی��ده و منج��ر به نزدیک تر ش��دن وضعی��ت مچ به هم
راستایی با انگشتان دست شده است.

نتیجه:

به این ترتی��ب از تجمع این تجربیات در کنار هم میتوان به

همچنین در این مطالعه ارتباط با کاربران ،دستاوردهایی را
به همراه داشت که قابل پیشبینی نبود.

یکی از این دس��تاوردها که در مرحلهی نیازهای کاربران

مطالعهی انجام شده به منظور اِعمال فرایند کاربر محور

به دس��ت آمد این ب��ود که جوانترها ترجی��ح میدادند یک

میرفت آنچه به س��ادگی و به تنهایی توس��ط خود طراح به

انجام دهند ،اما افراد با تجربه تر و با مسئولیت بیشتر برای

بر روند طراحی محصول انجام گرفت و همان طور که انتظار

دس��ت نمیآمد با ش��رکت دادن کارب��ران در تمامیمراحل
انج��ام مطالعه به دس��ت آمد .هر کارب��ر تجربه ای دارد که
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قیچی داش��ته باش��ند که هر کاری را ک��ه میخواهند با آن
هر کار و فعالیتی ی��ک قیچی تخصصی را طلب میکردند و

چندین قیچ��ی را برای انجام کارها نیاز داش��تند .اما همین

طرح مذکور تمایل زیادی نشان دادهاند اما تحلیلهای فوق با
توجه به اختالفی که میان مخالفین این طرح در میان آقایان

.و خانمها وجود داشته ذکر شد

هنگامیکه کارب��ران از پروتوتایپهایی ب��ا کیفیت پایین

اس��تفاده میکنند کنترل بهتری نس��بت به زمان استفادهی
 همچنین کاربران. از خود نش��ان میدهن��د،محصول اصلی
پیش زمینه ی ذهنی نس��بت به ویژگیهای محصول واقعی
دارن��د و از این تصوی��ر ذهنی به عنوان پای��های برای نظر

افراد هم متذکر میش��دند که قیچی همه کاره همواره مورد
.نیاز است

از دیگر دستاوردهای این مطالعه میتوان به این نکته اشاره

کرد که پیش از این کاربران میاندیشیدند که بریدن فلزات (مثل

) برنج و مفتول فلزی، مس، آه��ن،ورقهای نازک آلومینیوم
تیغه ی قیچی را کند میکند اما بر اس��اس تجربیات کاربران
این طور به نظر میرسد که بریدن فلزات نه تنها قیچی را کند

. بلکه آن را تیزتر از گذشته نیز مینماید،نمیکند

 به همین.)J.Sauer, 2009( دهیهای خود اس��تفاده میکنند

نظ��رات کاربران در م��ورد طرح چهارم ک��ه پایهی طرح

شده اس��ت نمیتوانیم دقیق ًا رفتار نهایی کاربر را نسبت به

 خانمها تمایل بیشتری به این.معنی داری را نش��ان میدهد

ترتی��ب با این کیفیت پروتوتایپ که در این مطالعه اس��تفاده
محصول نهایی پیش بینی کنیم و همچنین نمیتوانیم مطمئن

باش��یم که ایدهها و طرحها به درستی توسط کاربران درک
 کیفیت پروتوتایپی که در این، عالوه بر این.ش��دهاند یا خیر
L. Boyles مطالعه به کار گرفته شده با آن چه در مطالعه ی

و همکارانش استفاده ش��ده متفاوت است و در صورتی که
ای��ن کیفیتها با هم برابر بودند نتایج میتوانس��تند متفاوت

)17 (تصویر.باشند

نهایی هم قرار گرفته اس��ت در میان خانمها و آقایان تفاوت
 یکی از علل این تفاوت میتواند.طرح نسبت به آقایان داشتند
انعطافپذیری بیش��تر خانمها نس��بت به آقایان در پذیرش
 همچنین به نظر میرسد خانمها.محصوالت جدید تر باش��د
تغییرات محیط و ش��رایط را راحتت��ر از آقایان میپذیرند
 در صورتی که.و میتوانند خودش��ان را با آن وفق دهن��د

بیش تر آقایان تمایل به اس��تفاده از محصوالت کالسیک و
 البته ش��ایان ذکر است که آقایان هم نسبت به.سنتی دارند
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